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   انقالب اکتبرین الملليجنبه ب
  

  ن سال اکتبريبه مناسبت دهم
  
  

. ستيباشد، ن" یوار مليمحدود به چهار د" که فقط یک انقالبيانقالب اکتبر 
ن يرا اي زی و جهانین المللي بى جنبهیست دارايز انقالبين انقالب قبل از هر چيا

 جهان یعني از جهان کهنه ی تحول اساسی بشر به معنیخ جهانيانقالب در تار
  .سم استيالي جهان سوسیعني به جهان نو یاردهيسرما

 از یاافتند که دستهي یان ميب پاين ترتي گذشته به ایاهمعموًال انقالب
 از استثمار کنندگان زمام امور را به یرگي دى دستهیاستثمارکنندگان به جا

ماند،  ی میشدند، اما استثمار باق یگرفتند استثمار کنندگان عوض م یدست م
ام ي قىدر دوره. ن منوال بودي بردگان کار بدى خواهانهیهنگام نهضت آزاد

مشهور در " ريکب " یاه انقالبىدر دوره. ن قرار بوديت از اي وضعاهسرف
 یس، که براياز کمون پار. ن قرار بوديز کار از ايو آلمان نانگلستان، فرانسه 

ن کوشش با افتخار و ي نخستیاردهيه سرمايخ علير تارييان تغير جرييتغ
  .ميگو ی نمیزيا بود، من چي پرولتارى کوشش ناموفقانهیقهرمانانه ول

ن انقالب يا.  فرق دارداهن انقالبي با ایاصولانقالب اکتبر از نقطه نظر 
ک دسته استثمار کننده با يض يک شکل استثمار و تعويض يش را تعويوهدف خ
 هرگونه استثمار فرد از فرد یگر استثمار کننده قرار نداده بلکه نابودي دىدسته

 یکتاتوري همه و هرگونه دستجات استثمار کننده، استقرار دیگر، نابوديد
 که یگري د که از تمام طبقات ستمکشیات طبقهي حاکمیا، برقراريپرولتار

ن بدون طبقات ينو" ىجامعه"ل ي است و تشکیند انقالباتاکنون وجود داشته
  .دهد یش قرار مي را هدف خویستياليسوس

خ ي در تاری تحول اساسی انقالب اکتبر همانا به معنیروزيپن رو ياز ا
 در ی، تحول اساسی جهانیاردهي سرمایخي در سرنوشت تاریبشر، تحول اساس

 در طرز مبارزه و در ی جهان، تحول اساسیاي پرولتارىانه خواهینهضت آزاد
 یدئولوژي، در آداب و رسوم، در فرهنگ و ایالت، در سبک زندگي تشکیاهفرم
  .باشد ی جهان مى همهى استثمارشوندهیاهتوده

 و یلمللاني بىست که جنبهين اساس است که انقالب اکتبر انقالبي ایبر رو
  . داردیجهان

 که طبقات ستمکش تمام کشورها نسبت یقيل عمين تما آىشهينجاست ريو ا
  .ننديب یش را در گرو آن مي خویبه انقالب اکتبر ابراز داشته و آزاد
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 آنها در ىلهي را که انقالب اکتبر به وسیک سلسله مسائل اساسيممکن است 
  .د نموديد، قينما یر مي در تمام جهان تأثیشرفت نهضت آزاديپ

 ىان دقت است که جبههين جهت شاياز همه از اش ي ــ انقالب اکتبر پ١
ن يتر  از بزرگیکي را در یستيالي امپری را شکافته بورژوازیسم جهانياليامپر

 را در رأس یستيالي سوسیاي سرنگون کرد و پرولتاریاردهي سرمایکشورها
 .حکومت نشاند

 طردشدگان، ى مزدوران، طبقهىخ بشر طبقهي در تارن باري نخستیبرا
افته با سرمشق خود يتمکشان و استثمار شوندگان تا سطح حاکمه ارتقاء  سىطبقه

  .ر نموده استي تمام کشورها تأثیايدر پرولتار
 یاه عصر انقالبیعنين يک عصر نوين آن است که انقالب اکتبر ي ایمعن
انقالب اکتبر آالت و . ستاسم افتتاح کرده ياليامپر ی را در کشورهایائيپرولتار

ملک ي در آورده و بدل به مایاردهين و سرمايرا از چنگ مالکد يوسائل تول
ت ي مقابل مالکى را در نقطهیستياليت سوسيق مالکين طرياجتماع کرد و بد

اران دهي دروغ سرماىن انقالب پرده از چهرهيله اين وسيبد.  قرار دادیبورژواز
  . است بر انداختی مصون، مقدس و ابدیت بورژوازين که مالکيدائر بر ا

 را از یبورژواز. ديرون کشي بیت را از کف بورژوازيانقالب اکتبر حاکم
 را در هم شکست و ی بورژوازی محروم گرداند، دستگاه دولتیاسيحقوق س

، یسم بورژوازيق در مقابل پارلمانتارين طريحکومت را به شوراها سپرد و بد
 یوکراس دمیعني شوراها یستياليت سوسي، حاکمیاردهيسرما ی دموکراسیعني

 که هنوز در سال یحق به جانب الفارگ بود وقت.  را مستقر نمودیائيپرولتار
اران سابق از دهيتمام سرما" گفت که از همان روز بعد از انقالب ی م١٨٨٧

 انقالب اکتبر با آن چه که کرد پرده ]١[". محروم خواهند گشتیحقوق انتخابات
ق ي که حاال از طرني بر ای مبناهال دموکراتي دروغ سوسىاز چهره
 باشد، یسم ممکن مياليز به سوسي انتقال مسالمت آمیسم بورژوازيپارلمانتار
  .برداشت
خت و به ساختمان ي را در هم ریکن انقالب اکتبر نظم کهن بورژوازيل
گذشتن ده سال از انقالب اکتبر عبارت از ده سال .  پرداختیستيالين سوسينو

، حمل و ی فرهنگیاهون، سازماني کئوپراس، شوراها،اههيساختمان حزب، اتحاد
 ىسم در جبههيالي مسلم سوسیاهتيموفق.  باشدیع و ارتش سرخ مينقل، صنا

ت     يا با موفقي نشان دادند که پرولتاری به طور بارزیساختمان اتحاد شورو
 تواند یم اداره کند، یه بورژوازي و علی بورژوازبدون کشور را تواند یم

 تمام تواند یمت بسازد و ي با موفقی بورژوازهيعل و یرژواز بوبدونع را يصنا
 کند و یت رهبري با موفقی بورژوازهيعل و ی بورژوازبدونات ملت را ياقتصاد

" یتئور. "ت بنا کنديسم را با موفقيالي، سوسیاردهي سرماىبا وجود محاصره
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 ی طورست همانا رم که گفته یخ باستانيپا سناتور مشهور تاريوآگري مننىکهنه
ست کنند استثمار شوندگان ي توانند بدون معده زی بدن نمیر اعضايکه سر و سا

ند، تنها مخصوص خود او يست نماي توانند زیهم بدون استثمار کنندگان نم
ال ي تمام سوسیاسيس" ىفلسفه "ین سنگ بناياکنون اول" یتئور"ن يا. ستين

 یبا بورژواز اهال دموکراتي سوسائتالفاست ي مخصوصًا ساهدموکرات
 به خود گرفته اکنون در ی خرافاتىکه جنبه" یتئور"ن يا.  باشدی میستياليامپر

 شده ی از موانع جدیکي یاردهي سرمای کشورهایاي کردن پرولتاریراه انقالب
ن      يت است که به اين واقعيج انقالب اکتبر اين نتايتر  از مهمیکي. ستا
  .ستاده  وارد آوریدروغ ضربت مرگبار" یتئور"

گر انقالب اکتبر که يج ديج و نتاين نتايا باز هم حاجت به اثبات است که ايآ
 ى طبقهیتوانند نسبت به نهضت انقالب یتوانستند و نم یند نمالين قبياز هم

   نداشته باشند؟یر جدي تأثیاردهي سرمایکارگر در کشورها
سم در يل رشد و نمو روز افزون کمونيق عالم و آشکار از قبين حقايا

 تمام کشورها نسبت یايل پرولتاري، روزافزون شدن تمایاردهي سرمایکشورها
 را که ی از آن است که تخمی، بدون شک حاکی کارگر اتحاد شوروىبه طبقه

  .ستانک به ثمر نشسته يست ااانقالب اکتبر افشانده 
 در یعني خود یسم را نه تنها در مراکز حکمرانيالي ــ انقالب اکتبر امپر٢
سم و ياليست، بلکه از پشت جبهه هم به امپرامتزلزل ساخته " اهمتروپل"

سم را در يالي امپریبه نقاط دور دست آن ضربت رسانده فرمانروائ
 .ستار مستقل سست نموده ي مستعمره و غیکشورها

ر يق زنجين طرياران را سرنگون کرده، بددهين و سرمايانقالب اکتبر مالک
ع را از يه و بال استثناء تمام ملل ستمکش کشور وس را پاری مستعمراتیستم مل

ست خود را اا مادام که ملل ستمکش را آزاد ننموده يپرولتار. ديد آن آزاد گردانيق
ت است که ي انقالب اکتبر آن واقعىضعف مشخصه. تواند آزاد سازد یز نمين

ر پرچم خصومت ي در زی را در اتحاد شوروی ومستعمراتی ملیاهانقالب
 یکي پرچم اعتماد متقابل و نزدىهين ملل انجام نداده بلکه در سايات بومصادم
 سميوناليناس، نه به نام ی اتحاد شورویاهتي کارگران و دهقانان ملىبرادرانه

  .ستا، انجام داده سميوناليانترناسبلکه به نام 
ر يا و زي پرولتاری تحت رهبری مستعمراتی ملیاهنجا انقالبيو چون در ا

مال شده و ين جهت ملل پايند، همانا به هما دادهیسم رويونالياسپرچم انترن
 قتًايحق آزاد و قتًايحقخ بشر به سطح ي در تارن بارينخست ی بنده برایاهملت
ر ي تمام عالم تأثىدهيش در ملل ستمديافته با سر مشق خويلحقوق ارتقاء ایمتساو

  .بخشند یم
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 عصر یعني نيونک عصر ين به آن معنا است که انقالب اکتبر يا
 جهان ىزده  ستمیکشورها که در ستاافتتاح نموده  را ی مستعمراتیاهانقالب

  . انجام خواهند گرفتاي پرولتاریرهبرا و تحت ي با پرولتاراتحاددر 
 و ی دانیام به نژادهايم االيکه جهان از قد" معمول بود"ن فکر يسابقًا ا

ق تمدن بوده ي مستعد و الاهیلست که اوام شده يدها تقسياهان و سفي، به سیعال
د شکست ين افسانه را اکنون بايا. ندا احضار و دعوت شدهاهی استثمار اولیبرا

ت يج انقالب اکتبر آن واقعين نتايتر  از مهمیکي. خورده و دور افتاده دانست
 وارد آورده عمًال نشان داد که ملل آزاد ی مرگبارىن افسانه ضربهياست که به ا

ند اده شدهي کشی و تکامل شورویر ترقي که به مسیائر اروپي غىشده
 از ملل یقيحقشرو ي و تمدن پیقيحق یش بردن فرهنگ مترقيشان در پ یستگيشا

  .ستي، کمتر نیاروپائ
ده متد يگانه متد آزاد شدن ملل ستمديکه " معمول بود"ن فکر يسابقًا ا

ه وجدا کردن يگر، متد تجزيک ديک ملل از ي، متد تفکیسم بورژوازيوناليناس
ن يا.  زحمتکش ملل مختلف استیاهن تودهي بید خصومت مليآنها و متد تشد

 انقالب اکتبر یج واقعين نتايتر  از مهمیکي. د رد شده دانستيافسانه را اکنون با
 وارد آورده عمًال نشان داد که متد ی مرگبارىن افسانه ضربهين است که به ايا

گانه متد درست ي ىده به منزلهيشدن ملل ستمد آزاد یونالي انترناسیائيپرولتار
ار ي کارگران و دهقانان ملل بسىاتحاد برادرانه باشد، عمًال نشان داد که یم

.  باشد ممکن و عاقالنه استسميونالي و انترناسیداوطلبمختلف، که مبداء آن 
 زحمتکشان ىندهي اتحاد آى که نمونهیستيالي سوسیر شورويوجود اتحاد جماه

  .ن مدعا استيمًا شاهد بر اي باشد مستقی میالک در اقتصاد واحد جهانتمام مم
ن ي از همیگريج دي انقالب اکتبر و نتاىجهين نتيست که ايالزم به تذکر ن

ر ي ممالک مستعمره و غیتوانند در نهضت انقالب یتوانستند و نم یبل، نميقب
مونه نهضت ل رشد و ني از قبیئاهتيواقع.  نداشته باشندیر جديمستقل تأث

ن يل ايره، روزافزون شدن تماي و هند و غین و اندونزي ملل مظلوم در چیانقالب
  . باشندین امر مي از ای بدون شک حاکیملل نسبت به اتحاد شورو

 سروصدا به آنها یر مستقل و ستم بيعهد استثمار مستعمرات و ممالک غ
  .گذشت

ر مستقل، عهد ي غی طلبانه در مستعمرات و کشورهای آزادیاهعهد انقالب
  .ستاده يفرا رس آن در انقالب ىن کشورها، عهد سلطهي ایايپرولتار یداريب

 بذر یسم و چه در پشت سر ويالي ــ انقالب اکتبر چه در مراکز امپر٣
سم را سست نموده در يالي امپریتوانائ" اهمتروپل "انقالب را افشانده، در 
 خود یله به طور کلين وسيبدش را متزلزل ساخت و يمستعمرات فرمانفرمائ

  .ستار عالمت سئوال گذاشته ي را زی جهانیاردهيت سرمايموجود
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سم نظر به ياليط امپري در شرایاردهي سرمایهرگاه تکامل خود بخود
 و ی جنگیر بودن تصادمات و برخوردهايناموزون بودن آن، نظر به ناگز

 فساد و احتضار ی به مجرایستيالي امپرى سابقهیباالخره نظر به کشتار ب
 کشور ىهي آن که تجزىجهيست، آن گاه انقالب اکتبر و نتا افتاده یاردهيسرما
شه به ي تواند قدم به قدم تینم.  باشندی میاردهي سرمایستم جهاني از سیپهناور

  .ديع ننمايان را تسرين جري نزند و ایسم جهانيالي امپرىشهير
متزلزل ساخته و ضمنًا در وجود سم را يالين انقالب اکتبر، امپريعالوه بر ا

 جهان را یرومند و آشکار نهضت انقالبي نگاهيپاا، ي پرولتاریکتاتورين دينخست
 و ر آن را نداشتهيهرگز نظن نهضت تاکنون ي که ایگاهيست، پااجاد کرده يا

 و آشکار ی قوگاهيپاانقالب اکتبر آن چنان .  گرددیتواند به آن متک یاکنون م
 ر آن را نداشتيهرگز نظن نهضت ي را به وجود آورد که ایان جهینهضت انقالب
 پرولترها و ملل ی واحد انقالبىجبههد و يرامون آن گرد آيتواند در پ یو اکنون م

  .ل دهدي تشکسمياليستمکش تمام ممالک را بر ضد امپر
 جهان یاردهي آن است که انقالب اکتبر به سرماین به معنيز ايقبل از هرچ
. ام بخشدي تواند آن را التیگر هرگز نميست که دا وارد آورده یکچنان زخم مهل

را که تا قبل " یاستوار"و " توازن" هرگز آن یاردهين رو است که سرمايو از ا
 یا تا اندازهیاردهيسرما.  تواند به خود باز گرداندیگر نمياز اکتبر داشت، د

زه کند، يوناليا راسع خود ريتواند صنا ی میات گردد، تا اندازهيتواند تثب یم
 کارگر را موقتًا تحت فشار ىسم بسپارد، طبقهي کشور را به دست فاشىاداره

و آن " توازن"، آن "اعتماد"و آن " آرامش"چ گاه آن يکن هيقرار دهد، ل
را يتواند به خود باز گرداند، ز ید نميبال یرا که سابقًا به آن م" یاستوار"

 یاهست که شرارهاافته ي و توسعه یرق تی به قدری جهانیاردهيبحران سرما
سم و گاه در نقاط دور دست آن     ياليد گاه در مراکز امپرير بايانقالب ناگز

ده، ي گردانیستي را دستخوش فنا و نیاردهي سرمایاهنهيور گشته، وصله پ شعله
 ىنًا مصداق آن افسانهيع. تر سازند کي را نزدیاردهيروز به روز سقوط سرما

ش اینيش فرو رفت، باینيد، بيرون کشيدمش را ب: "دي گویکه م است یمشهور
  ".د دمش فرو رفتيرون کشيرا ب

رو و وزن مخصوص، ي آن است که انقالب اکتبر نین به معنيًا ايثان
 ارتقاء داده یا تمام طبقات ستمکش جهان را تا درجهی جنگی و آمادگیمردانگ

.  به حساب آورندینينو یجداست که طبقات حاکمه مجبورند آنان را چون عامل 
که " یجماعت کور" زحمتکش جهان را چون یاه شود تودهیگر نميامروز د

را انقالب اکتبر يست زيش ندارند، نگري در پیدر جهل ظلمت سرگردانند و هدف
جاد کرده است که راهشان را روشن نموده و هدفشان را ي ای آنان چراغیبرا
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 که در آنجا ممکن باشد ريعالمگ ى گشاده١ک فروميهرگاه سابقًا . دهد ینشان م
 طبقات مظلوم را نشان داد ومجسم کرد وجود نداشت، اکنون در یآرمان و آرزو
 رود در ی نمتصور. ن فروم وجود دارديا اي پرولتاریکتاتورين ديوجود نخست

 یات اجتماعي شد، آن گاه حین برده مين فروم از بيد باشد که اگر اي تردین جايا
اه لجام ي ظلمت ارتجاع سی متمادیئاهرا تا مدت" شرويممالک پ "یاسيــ س
 ىت سادهي خود واقعی توان انکار کرد که حتینم. گرفت ی فرا میاختهيگس

 طبقات ى لجام زده، مبارزهاه ارتجاعي سیبه قوا" یکيدولت بلشو"وجود 
 یواني حىنهين است علت آن کيا.  گرداندی آنان آسان میستمکش را در راه آزاد

خ، ولو بر يتار. ورزند ی ماهکيکه استثمار کنندگان تمام ممالک نسبت به بلشو
 سقوط ى که سابقًا در دورهیهمان طور. گردد ی هم باشد، تکرار میني نوىهيپا

 تمام ممالک را دچار وحشت و یاهستوکراتيآر" نياکوبژ "ى، کلمهسميفئودال
 یاردهيسرما سقوط ى در دورهیعنيساخت همان طور هم امروز  ینفرت م

و .  گرددی موجب وحشت و نفرت میدر ممالک بورژواز" کيبلشو "ىکلمه
 یندگان انقالبيس پناهگاه و مکتب نماي که سابقًا پاریبرعکس همان طور

 یندگان انقالبي نمایود همان طورهم امروز مسکو برا صعود کننده بیبورژواز
 نسبت به ینه ورزيک. باشد ی صعود کننده، پناهگاه و مکتب میائيپرولتار
 یاتوان شک و شبهه یا ميآ. دي نبخشیسم را از انهدام رهائي، فئودالاهنيژاکوب

 را از یاردهي وجود دارد سرمااهکي که نسبت به بلشوینه و عداوتيداشت که ک
   نخواهد داد؟یش نجات و رهائایضمحالل حتما

 نظم و نسق یرير ناپذيي تغى و افسانهگذشته یبورژواز" ثبات"عصر 
  .ستا را هم با خود برده یبورژواز

  .ستا دهيفرا رس یاردهيعصر انهدام سرما
 و ی و اجتماعی روابط اقتصادى ــ انقالب اکتبر فقط انقالب در رشته٤

 یدئولوژين حال انقالب در افکار، انقالب در اير عن انقالب ديا. ستي نیاسيس
 ىدهير پرچم ايسم، زير پرچم مارکسيانقالب اکتبر ز. باشد یکارگر مىطبقه
سم و يالي امپرىسم دورهيسم که مارکسينير پرچم لنيا، زي پرولتاریکتاتوريد

ن سبب يبد. ستاده يده شده و مستحکم گردي باشد، زائیا مي پرولتاریاهانقالب
ال يسم بر سوسيني لنىسم، غلبهيسم بر رفرمي مارکسى غلبهىالب اکتبر نشانهانق

 . باشدیلملل دوم مانيلملل سوم بر باني بىسم، غلبهيدموکرات
سم ينياست لنيان سيسم و ميال دموکراتيسم و سوسيان مارکسيانقالب اکتبر م

تر،  شيپ. ستاده ي کشیر قابل عبوريسم مرز غيال دموکراتياست سوسيو س
 توانست بدون ی میال دمکراسي، سوساي پرولتاریکتاتوري دیروزيپ قبل از یعني

                                                            

 یم جمع آن در یعموم امور با یدگيرس یبرا ميقد رم در مردم که است یجائ فروم ــ ١
 مترجم.شدند
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 آن که یسم ببالد اما برايا به پرچم مارکسي پرولتاریکتاتوري دىدهيانکار آشکار ا
را يکرد ز ی هم نمیچ گونه اقداميتر سازد مطلقًا ه کيده را نزدين اي شدن ایعمل
 در بر یچ وجه خطري به هیاردهي سرمای برایال دمکراسين رفتار سوسيا

سم به هم ي با مارکسیال دمکراسيدر آن وقت و در آن دوره رسمًا سوس. نداشت
 یکتاتوري دیروزيپاکنون پس از . ختيآم یبًا به هم ميا تقريخت يآم یم

انجامد و  یسم به کجا ميدند که مارکسي که همه به چشم خود دی، هنگامايپرولتار
گر با پرچم ي دیال دمکراسيتواند بدهد، سوس ی میش چه معنائایروزيپ

ا، بدون آن ي پرولتاریکتاتوري دىدهي کند و با ای تواند جلوه گریسم نميمارکس
.  کندیتواند غماز ید، نميجاد خطر نماي ایا تا اندازهیاردهي سرمایکه برا
ست، اسم قطع عالقه نموده ي است با روح مارکساه، که مدتیال دمکراسيسوس
د و به طور آشکار و روشن يسم هم قطع عالقه نمايد با پرچم مارکسيدر گريناگز
 یکتاتورين ديه نخستيه انقالب اکتبر و علي علیعنيسم ي مارکسى زادهىهيعل

 گشت یسم جدا مي از مارکسیستيبا یاکنون او م.  جهان قد علم کردیائيپرولتار
 آشکار و یباني، بدون پشتیط کنونيرا در شرايقت هم جدا گشت زيو در حق

 بر ی انقالبى جهان، بدون مبارزهیائي پرولتاریکتاتورين ديفداکارانه از نخست
ا در ي پرولتاریکتاتوري و دیروزيط پيجاد شراي، بدون ای خودیضد بورژواز

 و یال دمکراسين سوسيب. ديست ناميتواند خود را مارکس یکشور خود، نم
ــ  سميه گاه مارکسي حامل تکگانهين پس ياز ا.  قرار گرفتیسم پرتگاهيمارکس

  . باشدیسم ميسم، کمونينيلن
 را از یال دمکراسيانقالب اکتبر که سوس. نجا محدود نگشتي کار به ایول
 را بر ضد یال دمکراسيسم جدا ساخت از آن هم جلوتر رفت و سوسيمارکس
 یاردهيم سرماين مستقي مدافعی جهان به اردویائي پرولتاریکتاتورين دينخست
 اه، لونگهاهی و لواه که حضرات آدلرها و بوئرها، و لسیهنگام.  نمودپرتاب
" یم شورويرژ"د نموده به يف و تمجي تعریپارلمان" یدمکراس" از اهو بلوم
 و استقرار نظم دي تجدیبراند يخواهند بگو ین عمل خود مي دهند، با ایدشنام م
 در یاردهيا سرمیانت بردگي حفظ و صیبرا، ی در اتحاد شورویاردهيسرما

 یسم کنونيال دموکراتيسوس. مبارزه نموده و خواهند نمود" متمدن "یکشورها
      ین هزار بار حق داشت وقتيلن.  استیاردهي سرماکيدئولوژيه گاه ايتک
ن ي عاملیدر نهضت کارگر "یال دمکراسي سوسیاستمداران کنونيگفت س یم

 باشند، و یم" ارهادهي سرماى طبقهی و خدمتگذاران کارگری بورژوازیاصل
ه کمونارها، طرف يعل"ريآنها ناگز" یه بورژوازيا علي پرولتاریجنگ داخل"در 

ن ي توان خاتمه داد بدون ای نمیاردهيبه سرما.  را خواهند گرفت]٢[" یورسا
ن رو ياز ا.  خاتمه داده شودیسم در نهضت کارگريال دموکراتيکه به کار سوس

ال ين حال عصر احتضار سوسي در ع،یاردهياست که عصر احتضار سرما
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م انقالب يت عظيضمنأ اهم.  باشدیز مي نیسم در نهضت کارگريدموکرات
سم بر ينير لني ناگزى غلبهى جهان نشانهیاکتبردر آن است که در نهضت کارگر

م انقالب اکتبر در آن است که يت عظيضمنًا اهم.  باشدیسم ميال دموکراتيسوس
سم يال دموکراتيسم بر سوسينير لني ناگزى غلبهى جهان نشانهیدر نهضت کارگر

  .باشد یم
 یسم در نهضت کارگريال دموکراتيلملل دوم و سوسانيادت بيدوران س

  . شدیسپر
  

  .ديفرارسلملل سوم انيسم و بينيادت لنيعصر س
  
  ١٩٢٧ نوامبر٦-٧، ٢٥٥ ىشماره" پراودا"
  
  
  
  
  
  

 :حاتيتوض
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