
 اطالعيهء بخش مارکسيستی ـ لنينيستی سازمان مجاهدين خلق ايران
۱۳۵۷مهرماه 

هموطنان مبارز!

ا ابیماپيیط۵۶اهمدسفندر رطه ازپهکميدنياسالع دورهيیطس امبک کيوژلوئديارزه
ونامازسدرون ابی آباءتکا –کسيسارمایشهوزمه ،لنينيسم ازمازسیمشم یيکرچیمشان

اتیمشهباز)پيشتهنامسلحارزهمب( ای- افتايرتغييیبالنقوده اسه الزمکنت. ابمنيداميون العطه
آنکمنياسربارزمبانطنوهم اتانيرجه و ای ایبالنقوده درکی دورهيیطه رايکرچیمشک ی
–کسيستارمرغيری،لتروپرغيیمشهبابمث ولنينيستی دربراردادهقدنقوردمیيورژوابردهخی ، ود
رمادا وشه ازبسيتنسواتودخرشگستد –ساسيایههپهناری وتالتشکيی اهردعملکی یمشنيای
وکشيدنقهبرا اههياپده دريوژلوئديای را آن دقیسرربوردمان،مازسک وهرار وطخطبتيرتنيابد

امهم از وفرانحی رالتروپرغيایهردعملکات اليافعربالس۵یطهکری تکمياحانمازسیبالنقت
نازبت،شدا تاش وخ بهبه آنبارزهم پا اب اتانيرجنيردازد. و ای قوده ازکیبالن ۵۶الساربهه
وفترگجنضجيدربت ،فايیملماتکه زئامتهاومقمغرعليت ا (مازستيزکرمبناجی وبخصان وص

در ازجدر اول صویسه ن لرع س تواتهکتيزکرمطم س هاسیطودبهن ینومژه،۵۷ات۵۲ایل
وساسيک،يوژلوئديا راخیتالتشکيی امازستيزکرمربود ويانمالعمان وتمغرعليد) ششوکالش
درادايزکرمنيا اکمياحهمت ويشدنت ويستارسکتی،نيستوکمرغيلعمه اقرتفی ه،شتذگهنافکنه
ابتنسوات انيهباءتکا وليومسئعطاقتيرکثروی ،نامازسایهودهتن آماومقی درنت هشکستمهرا

و سرانجام آنرا وادار به استعفا نمايد. 

امضم وفشانبير،ضاحهعيالطون امختصرده ازسری اکردشگت درونمبنيار ارزه
درتالتشکي ويکسیطی وشتذگمنيال ایشتتثبيعضوامه درکده آنبانمازسرضاحالحه ه

ير اس درسده يت. تالحنع يدتميوشیمرکذم وق يق ل ح ملت باجهه اتهن اضوامنير و قع ت الن
اهاوردستد وساسيکيوژلوئديای اتالتشکيی ازيکوانبعنش،جنبحسطهبارزهمبنيی نيرترممبی

وظايف سازمانی در دستور کار ما قرار دارد.

            

ازپ واردهبرضس هرچانمازسربات ک لیئدافایي وخ ومانمازسق يرياسا ایهرون
دربالنقا اشههبرمنجهک۵۵السی و اجهوتلباقدهعارتسادت از (ازشونبيالنقی ، انيمد نيه

)بعهبالس رامانمازسدیيدشانسبترانبحد افرگرافا . راچنرهرانبحنيت در مجاتهابهبطد
رمانرب وشزیيه دنباجههمده وشمه آنيانتن وکروزبج الرد، ازشاناساسی ربسنبهبی دنسيت
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ويکرچیمش ويورتئاتقضاتنديدتشی وعملک آن ربسنبهبنچنيمهی رواچتساسيدنسيت هنپ
رناطلبهسلطو دربامانمازسربمکاحریهبه ابوردخربود. وبسنبنيا ويورتئاتقضاتنت ک

عملی آن بتدريج سه جريان متفاوت خود را نشان دادند:      

ايرج – اول ازيکطسوتهکانيرجنيان (يزکرمرصاعنی رغيشبخهبقمتعلرعنصت
ريزکرمطمسل وناطلبمتسليی،لراليبانيرجد،شیمریهبت) راناشکنانمازسه داد.ملتشکيه ی

دريرجنيا وئامسابوردخربان درومعضل رهارکودننمففومتانهواخان،مازسینالت ردنکاها،
دهادرک و يتسا ش ازک بدن مود.بارزهم نان اي ترگدتشابهکانيرجنيده واردهبرضنف ربات

درولزتجيدربتان،مازس آخینزل را درخاسیمارشکود وبستهنبابوردخربت، یمشاتقضاتنا
دگی،يکرچ زدنساه وباتعمليهبت راهارکردنکلتعطياهگزرگ دفهکيردوههکردکیمغتبليا

ايیيعن دوره ومازسلماکالنفعک دجنبلئامسابدیجوردخربدمعان را امينمالنبش رعنصنيود.
راميکاهنگزیکرم در اخربابهبطه اهاشتبی و امشتافرانحات دکردکوانعنتفرگرارقادنتقورد ريگه
اینگيا وشتدانارزهمبرایبزه ادابادرقه آنمه انيسه ازيرجنهميد،بعیکدنت. اضعومان امنتقی

درناطلبتصرفه،نايوج و ازشانهکیسيفيستاپالحنعيه درولزتی اوخینزالت ابود اداتنتقود،
وپيشتهنامسلحیمشهبدودیمح امبونمضماز درونيوژلوئديارزه درکودنمرحمطینامازسک ه

اغيوردخربابهبطرا ولوصر دغيی ديزکرمطمسلشبخکتيراکومر وليافعلتحمابتريگت، ارزهمبت
).۱را نياورده ، عنصر فوق الذکر بهمراه يک تن ديگر از عناصر مرکزيت ، سازمان را ترک کردند(

ايرج دوم- ازعموربطهکانيرجنيان عضومابد،شیملتشکيتيزکرمطمسلشبخده
افد از حاع وفران يات هاس ت تذگتسادرنایس ،ش قهبه درماوم قت ايرجلبام قان ت ایتادین وده
ازپود.بادهيستا ازتهسطسوتانمازسرکتس ،۲زی(کرمرصاعنن رحطابتيزکرمطمسلشبخ)

«شع امضمهبابمثم»ليسراليبورژابابارزهمبار امبیصلون درونيوژلوئديارزه اذنامازسک انهی،
ازنامازسایهودهت را اتضی وختاسرفمنحیيکرچیمشیيعنانمازسیصلاد رابحتهيامه ران
الراليبورژوابانيرجهب و داد.نسبیطلباللنحی وضيوترایبانمازستيزکرمت هکینرابحهجيوتح
ازتهسرکتاب اوجبزیکرمرصاعنن رخه اتحليکيود،بدهسيود –عاجتمل وساسيی یتالتشکيی

انمهئارا ينيود. درکلتحل «بانمازسه رتئه ،گشروفمعود»کوری دادماننشت هنوچگهکی
ازهبر اقضاتنهبخساپری وبرسانمازسیصلات زده راجومرانبحاز نهميولمعلودخهکود

تناقضات است، علت می شمارد. اساس «تئوری رکود» چنين بود:

الا – اعينطيراشوری،تئنيف درنقی رامعاجالب ازنفولپدنشريرازسلليدبه ، الست
عهب۵۳ وب ) لرمکيرایبد زاتهح اشليا درثدن ( آن احرات رفال و ارزکول اکیبايود از و نيرده
وگشازبقيرط افرپست (معاجطسومتارقشت روشهورژوازیبردهخه و دشنفکری وناهقران)، ان

(آرئاالبرقش اگارکرات)کويستی از را امينمللدمالبنقران آغلدکياتابنچنيمهوریتئنيود. وميو ز
وکادتضديدتشربهنبايکج دريامرسار امعاجه و ايارلتروپشنقتهميه در ونقا ردهپابالبامتقالب

واهيامربنختدانا رژبستگت ابمکاحميی درليسايرمپه و ومعاجیبينابينایهرونينفترنگرنظم ه
آنق انش در دنقان احلرمک،تيراکومالب انقه (يالب را اکران ابالنقه دسی ازتيراکومت ن)يونرازطک

خدشه دار ميساخت.
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را در – راپيشتهنامسلحیمشه،معاجطيراشلتحليابهبطب اب(۵۳الساتاز ايا ادعتقن
که تا آن زمان شرايط عينی انقالب وجود داشته است) درست و از آن ببعد نادرست ارزيابی ميکرد.

– وفج ازتهسرکترار رامازسزیکرمرصاعنن در را اعينطيراشتفرپسابهبطان البنقی
ا روينکو اشنفکه درمعاجیناميارقشران ابیيطراشنچنيه ونقه امبالب وکتپشیبالنقارزه هبرده

وطلباللنحا درشکنانمازسی آميکلتحليد،نردازپیمايارلتروپانمازسی و ايرجابرانرد اللنحان
درطلب رويوبلشزبحی درسيک ازپایلهاسه ويسامق۱۹۰۷س انسداميقتطبيلباقه وریتئنيت.
راتسکيستروتهشب در رانامازسایهادرکوق،فایيهرگيهنتيجابهبطی دبسيی و هلعامطهبوتعج

–کسيسارم الراليبورژوابانيرجابارزهمبرایبملنينيسم و (ناطلباللنحی کيورتئلمحمودخهکه
وساسيوبکرس رالامخاینهايرجیتالتشکيی امينمداد)،ميتسدبزنيف رغيونحهبوریتئنيود.
درتصلباق وابامقوری درجوماتقعيل ومعاجود درفرگیمرارقشجنبه واردمهمعاجهليکاحت. ا

ازيکدر انهرابحنيرتادحی اعاجتمای وقتصی- دورانشیساسيادی و ويدجده ازبقاسیبد ای ه
امرآب اوجخلقاتطبقیبالنقد و آتایهشجنبریگيی ای ،بدهشازغوده امتگشازبود ونقوج الب
راجنبودکر درميکرحمطش اجایهديردتهليکاحرد. و درلوصدی وشوگی ،مازسارکنه هبتنسبان

«مشکيورتئینامب دربهفتايانيرجاز»پيشتهنامسلحارزهمبی وستود، آستادرنی وبرانی ايودجه
وع اعينطيراشودجدم رنقی درميطبالب اليکاحداد. انمازسکيانچنمهامانمازساساسه
ويکرچ راديورژوابردهخی آجوماتنايرجود،بپچاليکی در راکرانود در اخابهبطه یمشنيود
وضيوتلباق ،بیسرربح درجوماتنايرجابود رولنينزبحود ب،تيرتنيدبداد.ميقتطبيهسيی
اهنيرتیصلا ازبارتعبوریتئنيدف ازگيوجلود اتضلحری ومازسیصلاد ونهرابحهجيوتان ا

تضادهای ذاتی و تشديد يافته مشی چريکی و سياست بحران زا و چپ روانه حاکم بر سازمان.

درسانيرج – ارايرجوم «ئان رتئه وکوری درپيشبود» آن ،مازسرد ینامازسایهودهتان
اوبن،ليومسئابراههم –کسيسارمهلعامطهبدیجوربطاربنليرای وخترداپملنينيسم دههامشابه
درونبح (تشکيران دربخودخوربطهکالت آنيرجودی وفتنرگیمرارقان وابوردخربد) اتقعيا

موجود در جامعه، زمينه درک صحيح اصلی ترين تضاد سازمان برای آنان فراهم گشت.

،تيرتنياب درنامازسایهودهتب درختکرحیطی رکیفدهالفخربتسود، ریهبه
آبانمازس ونردکریگيتجهود،بردهکنتعييانهرای درگيتجهنهميد اسری و هکودبیبالنقت

اساسيولتحهبرمنج – ايوژلوئديی درخيک درمعننيدبد.يردگانمازسر رليکاحی، ارشعری،هبه
ورخ آب »نوش درونليسراليبورژوابابارزهمبگ در را ابابمثالتتشکيم» رایبارشعنيرتیصلهء
وبحلمواععفر دروقضاتنران وميکرحمطانمازسینات راهودهترد آنحا ودهتودمينمجبسيول
اتضیستدربینامازسایه درمازسیصلاد را ويورژوابردهخیمشان »کسيستارمرغيی ارزهمبی

وپيشتهنامسلح رواچتساسياز» ونپ رناطلبهسلطه وتشخييریهبه داده امبص کيوژلوئديارزه
راخ آن،عليود وسمه ازپینامازسایهودهتد.ندبخشيدتشت درونمباهم۹س ی،تالتشکيارزه
ابامنجراس درک آئانتحقيقنيه اساسيیمشهکدندمل – »يژتراستی هناز»،پيشتهنامسلحازهمبک

وليدب وعايودجل اعينطيراشودجدم اهياملليدبهبلکالب،نقی ويستارسکتاساست هناطلبیئداجی
از ومباش ،هودتتکرحارزه روتحميلليدبا اراده اشنفکل ازجیبالنقران یتاطبقارزهمبربودهتدا

(وهودهت ويسارنتولا وارومخم) و روهودهتشنقودننمهندوش و اشنفکا ابالنقران در ،نقی لليدبالب
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دسيوسارکنميامضودننمدوشمخ وتيراکومال آبيترتتليافعک و درنراهگاگی وطبقنبيه ودهته
،ه رومازسنختاسننشياجلليدبا ازجرانشنفکان ومازسایبجودهتدا لليدبری،لتروپزبحان

ايارلتروپشنقینف در دنقا وتيراکومالب انومژهرورتضنفترگدهيادنک در اش ايی ...نقن و الب
دالياب اين اکتسل ،مشنيه امشکيی وفرانحی يی تروپرغ ال يرتنيدبت.سری ایهودهتب،ت

ويکرچیمشنبيینامازس ازجهنامسلحارزهمبی ،تدا ای،تهنامسلحارزهمبیمشابوده نبيوده
ولتروپرغياطستنبا ازترغيری ای ،نامسلحرقهردبارکوده ابه ولتروپاطستنبا آنتری از ای وده

نرزم اپد.نردکدیب از ينيس کهکودبروزیپ ل م وع لرد اگانوگایهوهج شنيون وم هژيی، ي ایگ
ونامازس اههياپی ايوژلوئديای در آن، وبعک وبحوردمیسيعاد اکتفرگرارقیسرربث هبودخنيه

درکبيشتقتعمي ازمر وتئا »مشوری اگود.نمینراوافککماز»پيشتهنامسلحازهمبی اوينکو وليه ن
ازيک رماومقممهواردمی درهبت ، ويرجری رد وکروزبیيکرچیمشدنقان آلرد، وصبخصهنچی

درنامازسایهودهت را ربامقی رواچتساسيداد،ميرارقریهبل ونپ اناطلبهسلطه و ويشدنه لعمه
ويستارسکت اقرتفی وچهکودبامانمازسربمکاحهنافکنه درون در درچه یتجلشجنبحسطه

ابهفتاي وصلافنيود. رئداجه از اهيامی،نامازسایهودهتهميکاهنگوصبخصری،هبی یفرانحت
امب» درويوژلوئديارزه ونک» ومازسینروبيی ومضمان وامحتون آقعوای مهازبد،ختناشنرانی

ايردگربيشت زتعنيد. اوجبینامارض، رخه رکدسيود دميکششوکریهبه اهاوردسترد یبالنقای
ونامازسایهودهت رد در را »مشینفی آيرتحوربطاز»پيشتهنامسلحارزهمبی تنسبودبخزیميف

و ازبسيدنشالمربمغرعليداده ونظهنقطاری اهردعملکرات درخیفرانحای ، وجاتهششوپود م
زچنمهقخلیئدافایيکهرچانمازسریلتروپرغيیمشهبهحمل از ابريان ازنتقار هناقادصودخاد

دريانمرارف اکودبیيطراشنچنيد. اببيرقتيرکثه وهودهتاقتفه درمازسنليومسئا لبامقان
وفتنرگرارقری،هبر ایتروینيد ازبحاتهکوده رسال وشیمهفترگچبهيریهبوی کيارفشتتحد

دغيتيزکرممسيست اتيراکومر ، وتداد،ستعک اساسيردبارکوان – اشيکوژلوئديی هگشتوبکرسی
دريو اجها وستحکت رهميربيشتهسلطام اهد،شیمهفترگاربکریهبن آکربحونکنم در ومت ده

رج از راخعضوامان،مازسریهبدای درکیمتتثبيود وچنيرد. تلابحانمازسايبرتقهکیضعيتن
درآفل ازکرمیجمعود،بدهمج ودهتدييأتوردمانتشرانظاعومجمهکانمازسایههخاشنليومسئب
وتشکيود،بینامازسایه امازستيزکرمابوردخربتليومسئل و واردنتقان رابادات آن دارعهر ده
افعجمد.يردگ درکذلوق دامازستيزکرمابهکیئانشستهیطر اضوامدشقفومتشان ادینتقع

خود را بعنوان مواضع سازمان تثبيت کرده و رهبری را وادار به استعفا نمايد.

اه ،کنم راضعوامهصالخوربطون ابهکی دورهياسسر درتارکک ای لصاحانمازسوده
دش و امباوردستده ايوژلوئديارزه ازيک دوره ،شابیمانمازساتحين دهشتتثبيعضواموانبعند

سازمان اعالم ميداريم :

»مش–۱ آپيشتهنامسلحازهمبی : امدکياتوردموصبخصهنچاز» در امشنيا ،سی ت
انامب ويکوژلوئديی وبينشی اتفکی اترغياساسر ای ذاتکتسوده در »يکرچیمشه در و ازهمبی

انهفتاز»پيشتهنامسلح .سه وصالخوربطت رايکرچیمشاموری،محه آنبی ایمشه مئيوگیمی
رامبهک ای ازخارزه درجومیتاطبقارزهمبدارمارج دمعاجود وکالنبه درتصمشخوربطرده الش

دجه وکالنبت ازصاخلشکلتحميردن (مبی ایتارزهمبهباز)پيشتهنامسلحارزهمبارزه وده
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درجوم دارد.معاجود ابه ،يرتعنيا ازعوربطیيکرچیمشف اهمام، وبتان افنظرصدا از درينکر ه
آياينجا ابا،نجا آنينيه وشکا در وعايودجل، ويراشودجدم اقعيومط زهيورتئه،معاجیبالنقت

درخهنوچگود،ش را وتاکدارتارکورتبصینيستوکمشجنبود آبصیتبليغی درتيانرلتورت وی
وبامق درنزباجزبحفياطل ایتیمشلبامقد، افترگرارقوده و ويستارسکتیمشکياساسه ی

ايستارنتولو اسی ابهکدچنرهیمشنيت. انا و ازجيهوتامقسواع اقبيات اينکل « رایبیمشنيه
آبسي و اساهودهتیهاگج « ، و.....تبليغتشرسیمشنيت» دارد» درشهجيوتی ننيواقلبامقود،

وفترگرارقیتاطبقنمتيارزهمب رونقه وشنفکش درهودهتشنقران ، را وتاطبقارزهمبانيرجا ی
وارومخالب،نقا و ازيانمیمهندوش دماتکیعينهسروپد، وجهيیتاطبقارزهمبیلکتيکايل یمده

راصاخالتياتمدهواخ روبی امبیعيندنر ايانملتحميیعاجتمارزه درچنرهیمشنيد. ششوپد
ازکسيستارم و اناجی آنينيب –کسيسارمروینيا آشابهفترگرارقهجوتوردمتلنينيست از انجد،
وهودهتهبهک آمبا دنمیئابهاننارزات وهی درسعد روعارزهمبلتحميی ای ازجرشنفکده ودهتدا
آهودهتیتاطبقارزهمبرب از دارد، وبالعمهکانجا رد وساسيارکینفه درتی ای ايارلتروپانميوده
ارعو وتشکاء،تقدم آمبتيداهل اماننارزه ومانجی رومازسنختاسننشياجابد ازجرانشنفکان دا
ومازسایبجودهت دايارلتروپری،لتروپزبحان از را وکروممحودخلمستقیساسيزبحنشتا رده

هژمونی اين طبقه را در انقالب دموکراتيک تامين نمی نمايد، يک مشی انحرافی و غير پرولتری است.

 :۵۲-۵۴ – تغيير و تحوالت درونی سازمان در سالهای ۲

اتح ایيکوژلوئديوالت دوطهکی درونمبالسی درتالتشکيارزه تفرگورتصامانمازسی
وناقيرمتایههجنبمغرعلي، وملاتکه آن آغرعليی وفترپيششبخی،کسيستارمانيرجهنکم لماتکه
»فتاي اخلنيدهامجانمازسهء ابران»يق از ، افرانحود ايورتئهياپود.نبارکنربیساسات نيک
رافرانحا دريابات واعد درک –کسيسارمیقعدم ازلنينيسم رمازسرفطم آن راس (ودر هکری،هبان
اچرپ دار دابولتحنيم ازمتشردابت.نسود) –کسيسارما ،لنينيسم اخرشنگکيهنم و ی،لوصالق

ونبايکجدود،محیشرنگهبلک ابینيکامکه درنگنيود. اتضابوردخربرش ،مازسیصلاد هکان
اميادتض وهبذممليسدآيان آبمکسيسارمی اميادتضورتبصافرصرانود، آيان وهبذممليسد ی

وقهجوتوردممليسايرتام داد احهبرار آن اتفکامربنظود.نمدامقل »طالتقر نيدهامجانمازسی
اخل ادايق در ، دوبجيدربتتيسابیمشکترحهمران» وکسيستارمریفکانيرجه هشکستیهبذمی

اشیم ) درشکستگنيد رومقطعی از ومعاجلماتکدنی درونتحه درنامازسول ، رمنج۵۴السی
ازبخشیکسيستارملماتکهب وشانمازسایهرونيی درغرعليی،کسيستارمانيرجد) نفترگربم
وکمتيرکثا ،مازسروینيیکيفی ابخشاتنهان از رامازسنيی دادملتشکيان تيسابیمهکی

هويت تشکيالتی جديدی بخود می گرفت. 

آ رعملکهکانجاز درمازسریهبرد ابوردخربان، وتغيينيا تکرحربقمنطبوالتتحر
ومازسیندرو آنتحفمختلاتجهان ،نبول وبرضبجوموده ایجاتمدصات ومازسربدی ان

جنبش گرديد.

«ئاخ« و دالفيامخدننواخر»گهطئوتن» اکرسی،خلن و رعوب ایهبذمایفقدام درکی ه
اعملکابهبطرا ونيستوتورپرد رناطلبهسلطی آوریجمهبورمجبانمازسریهبه دهشودخایهرونيع
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اصودر آبابنشعدد ونودبدهمر ابتکرحد رافتايولتحانيرجهکامبننير «تنهه وارث انمازسا
اخلنيدهامج ذکوبمشی،هبذمایهرونيابیتاطبقرغيوردخربارد،بشمران»يق ایهرونينهردن
درطبقاتسبامنهبتنسبارزمب دجنبات ذکوبمشک،تيراکومش هبتنسبارزمبایهرونينهردن
امب ابيکيوژلوئديارزه ،هرونينين آجلا دادننيسوگانتوه درونهادتضهبم ننگيخترابق،خلای

دانيستوکمدضاتساحسا و زدنمی ازبن آن ازبخشرفطه اهرونيی ،خلیبالنقای ردنکوبمشق
ابتنسبارزمبایهرونيانهاذ ويشدنه انيستوکملعمه و.... ازهماينهی وبرضه اربسيجيانتات

ایمنف ازکودبی راکسيستارمانيرجورظهدوبانهمه در و ابهبطی انحا افیساسراف هکرکذلوق
دريشر اضوامه افرانحع ريوژلوئديی اهبک و داناطلبهسلطدايدشایهزهنگيری اش درشه ، حسطت

ازبخشدنيروگهکتنيسديردترد.کروزبشجنب اهرونيی انيستوکمشجنبهگرجهبیبالنقای رمی
وبیمثبتاربسي ارزيانتتنسواتیماطبعود رانج ای ازهده –کسيسارمتنياحقغتبليرنظهنقطم، م

ولنينيس دليسايرتامرتفکم درلکتيايم وشابهشتردابک ) اتد زنا درهادیيدازه وشردابم یلت)
رسادرناتيشراگتکمياحرطابخهناسفامت ومازسریهبت ائاسارنان اتحنيی جيانتک،يوژلوئديول

ایمنف درکتشذاگایبجزنيی امجمه امثبراتثوع درتحنيت را آبهيسامقول تنسواتیمهنچا
باشد بسيار محدود و در موارد زيادی به ضد خودش تبديل نمود.

افواردمهبهجوتاب امر،کذلوق «نالقطا اخلنيدهامجانمازسام رايق انيرجهبران»
رابخشطفقهکیکسيستارم آن از اميلتشکيی داسادرنتسداده درنستت و راهميه روته،بطن نشا

،مازسامندنش «يوهابامایهتليافعان –کسيستارمشبخت قخلنيدهامجانمازسیلنينيستی
ايران » که بنظر ما با واقعيت امر انطباق دارد صورت خواهد گرفت.

در۳ اب– ارمهداعارهء در : وتاطبقرغيرشنگاباطتبا ایهرونيهبامیکسيستارمرغيی
وهبذم وناطلبهسلطاتيشراگنچنيمهی رواچه ،مازسهنپ رعان از ای درکینامازسایفقده ه
اتحانيرج درنشمکسيسارمرشيذپهبرضاحک،يوژلوئديول و د،نودبشيوخیهروگلتشکددصده
رساز وئاخوانبعنری،هبوی اگهطئوتن اضمامد.ندشدامعر، «اينکن راعه « تساسيکيهبابمثدام
درموعموهشيو درونهادتضابوردخربی، انامازسای و افالختی ،يوژلوئديات ،کنيیموممحکک م
اعا ريدام رافقن رسوتا امازسریهبط اضیمداقان، ارزبالنقد آکیبايی و ونراگهطئوترانرده ه

اتيرتنيدبم.نيداميیيسترورت ، «طب «ئاخالق و «اگهطئوتن» و رانيسوتورپر» ربت» دشهيایفقه
وايرشدمجي« «قفف ، «لبهيدصمیتضرمی» و داسادرنی»يقيندمحماف» آنستت و رانهه زوجا

شهدای انقالبی، محسوب ميداريم.

اکذبتالزم دوکتسر ، دته «مهابنريگن «عرجعفرزاميیعلای و درسعيوادجالف» دی»
امازس اشدامعان انده . آعد انهدام در رايا ابهبطن آکتسوده درنهه آنصا راخهکدنودبدد هبود
ونمیفرمعميرژ انتيجتوده ايوخاتعالطا در را اوختيش دقار اگد.هنرار وادادلزتهينکو ، وگزل ی

اخوطسق ايود درنقراد،فن دجش در را اول آکشيتسه ازنهدن ومبا دبمتسليارزه داشمه هشتن
وسا وبت اکودیجا آعالطه واردمازسربیمشخصاتبرضهنستواتیمانهات دريانمان نعيد،

اح ايال ازجزنيامهداعن ،ئامسدای وهادتضل ديکرچیمشینامازساتقضاتنا و آنههاگديی ای
ادابتنسب وکهمه آنتالتشکيمتحکياری ازتبی و امزوملوده درنوشیموبمحسیمشنيات د.
راهمي امه،بطن ابادنتقا امنيه راعوارد رابخصدام در ويکرچیمشابممستقيهبطوص اتمزوملی

 ۶

 آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقهء کارگر
 www.peykar.org



آن قابل توضيح ميدانيم.

امب–۴ «بکيوژلوئديارزه اخلیئدافایيکهرچانمازسا اقبامران»:يق از اينکل ارزهمبنيه
،يوژلوئديا را ويستارسکتیمشابارزهمبک درنيدابق،خلیئدافایيکهرچانمازسریلتروپرغيی ، م

رمبکيوعمجم آباقارزه ،ميت رواچز ونپ ارزناطلبهسلطه ، ،کنيیمیبايه اتحقرایبهکم دافهق
(ويوخریلتروپرغي درلش «وشوپی ،نتاشرنظيیستادرنایهوهشيهبدت»)،حش وجاژ اهگدل

اشیملسومتت،تهم امبنيد. آيوژلوئديارزه از اکانجک، درساسه و درلاحنيربهتا ، وبچارچت
دريکرچیمش و اتمنمتی ،فرانحام آن ويسارسکترنظيات و (ارادهيسارنتولم یمورتصی)ئراگم

،فرگ امبیلنيننيوازمربتنسواتینماطبيعتت ايوژلوئديارزه وبوارستک، وبرظانوده احر یلوصدت
اهروني آطبعد.شابش،جنبیبالنقای از اکانجا ازجنبنيه امبه ربامکيوژلوئديارزه ی،ئدافایفقا

رالاغهجنب داد،ملتشکيب درمثبهجنبی و آن،ست انظيت وميگانظهبادنتقر وگیئدافری دمعری
اماکهجوت ريل وطبقارزهمبهبافقن اهودهته انگهبادنتقا، ريرش روبتنسبافقن هکمنيسويزيه

،مشخوربط آبامراتنظدیبنرزمص رانها ،ماننشا داد اتحی آنلشعت نچنيت.فرگیمرارقاع
ازخرب ،مبناجوردی ابا دوبياتفالخته دامازسن ، ومان زده آبياتسبامنن رانهن تبسنبهبا
ربسنبهبی،گرتيتليومسئامد.نياکشیم وسيت رواشینرابحدن دوبدن را،مازسط وصبخصان

ازبع واردبرضد ربات درئدافایفقر دريرگيیمدهبعهدهعموربط،۵۵السی ، رثياتهکالحنعيم
ازشانیيستارسکتاتفرانحا اخریلتروپرغيیمشی ريود رافقن درمشخصمها رواسروپا دوبه ط

سازمان در نظر گرفته و بررسی تحليلی و بيشتر اين مساله را وظيفه هر دو سازمان ميدانيم.

احلرم–۵ رميهبهجوتابالب:نقه درلومایهرونيدشزان امعاجد ويه ) اتسبامنودجران
،ئاالکدیليوت وئاالکردهخی ولودافئاتسبامنیحتی وامهاربسيتخصلی) هيامرسقعميیبستگم

ا ابرانيداری اليسايرمپه آن راس در و آليسايرمپم ادتضانهمچنامهمعاجدهءعمادتضا،يکرمم
اخلانمي و ابمليسايرمپق و انقوده ايالب در احلرمنيران ابالنقه درسی وبانتجهت هسلطعقطودی

انفو وليسايرمپوذ رژبانم آن.ينانممکاحميودی دبعبده ايگارت امالبنقر در احلرمنيا ، یبالنقه
دملتسا و اضتخصلهبهجوتابهککتيراکومی دربیبالنقد اعصورژوازی دورانليسايرمپر و م
وحتضا ريامرسیگديدگنار ، داری ابايارلتروپریهبه اير انقن اضریمالب و ريذپانابجتنروری
اسا در ايت. انينيرتدهعمايارلتروپالب،نقن ونقروی ديارلتروپالب وناهقا، هکورژوازیبردهخان

ط ل اس په سايرم ي درل را مم ظیمات يرهام ياتح اساس صی، ت ...ق و دابشيوخادی دوش تر وش ه
آنبهناطعاق اکرمحایهرونيد،کننیمارزهمبا رانقه دملتشکيالب درتنهد.هنی رصا ریهبورت
ابايارلتروپ دنقر وتيراکومالب ايتانهک دجمهرارستقا ازخلکتيراکوموری وقيقيرطق، ارزهمبام

اتهنامسلح اکتيسوده ونفعقطهبدنواميتالبنقه اسلطیقطعودیبانوذ وليسايرمپه تموحکم
وايامرس و دالل داران ته س ابهب صه ح ان پارات تايرم س ي ول ترسهچرهذارگی ع وي ير هبرتدردب
دادنبهمکهنوگرهود.شرمنجمليساسيوس ابا ،لامسنيه امعنهبه ازنحی –کسيسارمراف م

ولنينيس ادابابازشسرایبدانمينشتذاگازبم و وسلطهمورژوازی انفه وليسايرمپوذ تکمياحم
بورژوازی وابسته در ايران خواهد بود.

و۶ اظيف– وصله –کسيسارموریمحی وهتلنينيست آليافعونمضما درنهت هءطبقانميا
امانمازسر:گارک ويرتیصلا وخهءظيفن ـکسيسارمایهرونيهءکليود درلنينيست را طيراشت
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فعلی ، مبارزه برای ايجاد حزب طراز نوين و انقالبی طبقه کارگر ، حزب کمونيست ايران، ميداند.

درکریما درضاحالحه اتحقر ويق اظيفن – انيسوکمزبحاديجه ايت – ومبیهميتران رم
داردعم اتسارعبده از ارنوپياديجت و ارتبد اکر،گارکهطبقابکنياگاط ايه ازتنهزنيرمن قيرطا
درفعتکرش روزمبال ،گارکهطبقرهمارزات ارتشکت،يداهر و اتقل ومبنياء وتبليارزات جيروتغ

آگاهی سوسياليستی و دموکراتيک در ميان طبقه ميسر است.

اقعيومهکهمعاجینوکنطيراشدر ازبيیبالنقت وبايیمنيوتکشپيش دجنبد کتيراکومش
اضو اخلقهیليستايرمپد وهرانيای روز وسيعتر وگشترتهمنرداپر وعمه وبايیمریبيشتایغنق د
ومتشکتکرشدمع اگارکهطبقلمستقل در اجنبنير املاعنيرتیصلش وپيگيداوم،تهکتسی ری

ي واپ عروزی راق آن هی درکديدت و عرده طرضم فرخ ون ياحوذ م رونايرجتک تويزيات س ي ون ی
وناراشکازسی،ميسترفر ازناطلبمتسليه ويکسه رژنيوخوبکرسو، ازشاريتکاجنمين دساه ريگوی
ابامانمازسد،هدميرارق اير اعتقن امضمهکتساد –کسيسارمتليافعیصلون درهتلنينيست را ا

وتبلير،گارکهطبقانمي دجنبولحجيروتغ وتيراکومش اضک اخلقهیليستايرمپد ايای و تهميران
وظيفو آن،گارکهطبقشنقه در اکرشهبرگارکهطبقربيشتهچرهبجلرایبششوکر در شجنبنيت

در ارپيشبنعي( و اش)،ليستاسيوسارزاتمباءتقرد ،مستقل،متشکتکرشقتحقی وساسيل ی
درگارکهطبقیبالنقا دجنبر وتيراکومش آنفترگرارقک راس در آتشکين و داده نيرمترمبوانبعنرانل

و فوری ترين گام تدارک عملی قيام ومبارزه مسلحانه توده ای ميداند. 

ولامسامانمازس –کسيسارمدتحه ارهتلنينيست در را ازگارکهطبقاباطتبا هجملر،
ومبلئامس وکیتلقانميهنمینيستوکمشجنبیتاحيرم آمبرده راه در ونارزه از ودخممهفياظرا
«کورنطاهمد.ميکنیتلق در اپيه اني۵۶اهمدسفنام» ،يردکارهشز ازمم ههستا،ههروگا،هرونيامتما
وفامحا،ه ولامسمهيواخیمهنرامصانميهنمینيستوکمشجنبرصاعنل شجنبوفصفدتحه

ارنيستوکم در را درگارکهطبقاباطتبی درجورتبصیئايارلتروپزبحلتشکيتجهر درصدی
وياظو وقودخارکف داده ومبرورتبضرار دساپانميهنمینيستوکمشجنبیطلبدتحرم امد.هنخ

اضم وچنيولحصرایبششوکهينکن راتدحن درنيداميرویضالماکی هکميدمعتقالحنعيم،
انوگره وتحه و ،لنيينستی-کسيستارمایهرونيدتحاد آگيتسمهبولکومی درليافعهبانهری ت

وطبقانمي اربششوکه –ساسياطتبرای آنبیتالتشکيی ويردگا ومانربهنوگرهالبامتقده رمتفالپه
اتحاد و وحدت خارج از اين چارچوب يک سرهم بندی محفلی بيش نخواهد بود.

ازمهمشبخرال:ليبورژوازیب-۷ ابی رايورژوازی د.هدميلتشکيطسومتورژوازیبران
زکورژوازیبنيا در وحمی،ناگازربی،صنعتدی،ليوتفمختلایههمينه ونقل لباقشنقاتمدخل

ظالم درح دارد، ای يه ل اداک آن رمت مدشه لورژوازیبانه ام در ايی آنيامرسهکتسران درنه ه
وتهرورضابهبطرا اهازنيا دربلکی،ليستايرمپای ربخودخانيرجه آجوبهيامرسدشودی ومود ده
ربجيدربت وايامرسدشا داری ابسته در آنبخشرانيه از ومستقيرغيايممستقيوربطی ابم الشکه

ايامرسهبفمختل و انحصه وليستايرمپارات دامواعی آخلل وانهی اشهبستا اسده هکشبخنيت.
درگدينانم آن واکاحرالليبالحصطاباججنارکنان در و هکماحتهيئیئيناپایطيفهوانبعنعقم
آنهادتضد،کنیمتليافع درشاحجنابای و دريارباه دروهادتضوبچارچان هکماحهطبقینای
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وسرربلباق اتحليی دبخت.سل آنيامرسهکطسومتورژوازیبريگش واموعمه اههيامرسهبهبستا
ا انحصو وليستايرمپارات زبميتنيسهکماحایحهاجنی افشتتحادیيزان روز افار هيامرسنيزون
ازباه و روهميوده آنگدينانمن درتدرقاتنههنان ارکماحتهيئی و وانهاگه آنبهبستای د،ندارنه

وکاحایجهاجنابهبلک درشدنابابوصبخصم و آتضانيارباه وشکادی دارحظالملباقار د.نه
اساسياتلبامط ازبخنيی رلراليبیتالبامططسومتورژوازیبش و درميسترفی و ونناقوبچارچی

وساسا اطلبهطرومشی اسی درپيگياننيت. دستهواخری وتيرامکای الراليبتخصلک وژوازیبنيی
ايابرا درصد اضتخصلوال دربیبالنقد اعصورژوازی دورانليسايرمپر و اگديدگنم و ارحتضی

داری،يامرس وايامرستکمياحه داری ابسته در ويه راملورژوازیبیيخارتفضعران در ) ابهبطی
اکمياح وليسايرمپت وينانمودالفئنتجعيرمم آن اریتجایههيامرسهبیملورژوازیبتيدودمحده
رعو درشدم آن زياسد داههمينر انسا) ازبخنيت. آيابقبحهکورژوازیبش رالليبورژوازیبراند
درچنرهد،ميان ابحطيراشد وقتصران رژساسيادی ايی اوجيم و وهودهتشجنبریگيران تتحا

آينزافارفش اضارزهمبهبانهده اخیليستايرمپد درپيگيانیشکلهبهلبتود و اتلبامطانهمدودهءمحر
رلراليب و اداميسترفی وهدميهمی الامسیلد، اساسه در تخصلرطابخرال،ليبورژوازیبهکتينسی
وناراشکازس ،خریپيگيانه دربخصود اهمذارد،بگدانبمياپرگارکهطبقهکیيطراشوص انمکواره
وبن وبسد رژبازشست آنليبالحصطاباحجنابژهيوبمکاحميا داهواخرال اشد از عضومروينت.
–کسيسارم درهتلنينيست ابدهواخارتعبوارههمرالليبورژوازیبربرابا از عضوامایفشود

رلراليب – وميسترفی ازطلبهطرومشی آن ويکسی ازناپشتيبو الفامخی رژبورژوازیبنيت مکاحميا
ار ابابو ازليسايرمپان آن دست اکياتنضم)،۳ر(يگوی روی وبچارچهنوگرهنتعييهکبمطلنيد
ارمياتهبولکومرال،ليبورژوازیباباریهمکیموعم ارتبن –کسيسارمایهرونيکنياگاط تلنينيست

).۴با طبقه کارگر و وحدت اين نيروها وتشکيل حزب کمونيست خواهد بود(

رو۸ دشچفروخمنيسويزي– دارو و «ستی آبزی»:کرمهکميتهء انکا اليسايرمپه دريکرمم ا
ايا دبطمسلمليسايرمپران و اخلقهدهءعمنشموده اسيوسذامعهرود،مياربشمرانيای مليسايرمپال

درش اکنوروی اليسايرمپار ،يکرمم دها اشمنردو وجهایخلقهیصلان انهوناکان وجنیصلای گ
آتش افروزی هستند که برای غارت و استثمار خلقهای جهان با يکديگر رقابت و مبارزه می کنند.

اسيوسایهادتض ابورویشمليسايرمپال اليسايرمپا ايکرمم در ازيا ایهادتضهلومقران،
ا ربشمیليستايرمپدرون افتار از و درينه آعيرو انکن ديکرمه را اشما اخلقهیصلن دايای ونستران ه

م اس لت بیص رايوخارزهم يش ل آنع مه ت يیمزکرم ن يزوملربم،ک ش باریه س ابتن دافهه
اسيوسهناراکاوزتج اليسايرمپال و روس آنفشم ژيراشلليدبهکای اپليتکوئط ايی وهميران ایيت ژه

مييابد ومبارزه با تشبثات آن تاکيد می ورزيم.

رومانمازس راشجفروخمنيسويزيا اسيوسهکی ويگاپورویشایليستهايرمپال نمبلغياه
آنصلا آماربشمی ،ينی ایبالنقداضوریتئهبابمثد دتاطبقارزهمبرورتضربهکی وریتابکتی،

ايارلتروپ و اقهالعما اتاسردهپیبالنقر وفکنر ارابده رچیئاهزتهئا «راه داری»،يامرسرغيدشون ه
آلمامسذارگ« «ميت آلمامسهبقامسز»، وميت –کسيسارمابالقخوردخربالحصطابهجيوتابز» م

آلنينيس ، وشتم راخیتاطبقازشسی ارزکنیمغتبليود آکیبايد، و راخریيذپانیشترده آنبود ا
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اعالم ميدارد.

دچنيمهامانمازس دارو «ستن [کرمهکميته اتزبحزی رايودهء وينانموانبعنران]» ده
روگارک ابعنر،صامعمنيسويزيزار ونيستهوتورپوان انيستوکمشجنبهبنئنياخا و درچیبالنقی ه
وشتذگ وحهچه درونليبورژوازیبمپنجونستهبابمثال در ارزنيستوکمشجنبرال ونمیبايی وده
آباریهمکهنوگره امرانا و وطاقایفشردود آپيگيع ونر از اياظرا وخیساسف ایهرونيهکليود

مارکسيست- لنينست می شمارد.

:جههسوریتئ–۹ راجههسوریتئامانمازسان اضوریتئکيوانبعنان وبالنقد ی
آکیتلقیعاتجار و ابابمثرانرده انيسوتورپه و آنحم ازشکراف وتاطبقارزهمبیکسيستارملتحليار ی

واهورکشانيزبامستقيمهکانجهدهءعمایهادتض ابيایيارلتروپی،ليستاسيوساقعای ی،لمللن
واهورکشایخلقه ابهبستای اليسايرمپه و درکلعمیناجهالبنقم و امستقيتمدخرده ويليسرمپم م

دارد،قیناجهاعتجار ونموممحکرار امبوده آبکيوژلوئديارزه وئزجرانا از وخفياظی رياسود
نيروهای مارکسيستی – لنينيستی ميداند.   

            

در پايان الزم ميدانيم به چند نکته اشاره کنيم :

–لا درکیمهمهنکتف ابوردخربه ازشتذگاداتنتقا اجوتلباقامرنظه راسه ابطت، نيه
ايکرچیمشاباداتنتقا آسی از وکرحهکانجت. وتغييت دروتحر یمشربستربانمازسینوالت

،فرگیمورتصیيکرچ ابیتحليلوردخربت –ساسياتفرانحا ایتالتشکيی درمهکی امتا هعيالطن
امهواردمهب آن ،يودنمارهشم ازمجدنوانميتم امازسربمکاحیساسيیمشرد در الهاسنيان

[رواچرشنگرد.گيورتص ونپ اترغيه] ای اياپوانبعنیمشنيوده و اسه انحاس یيکوژلوئديراف
اشدونبآن در آنينيک کرچانمازسا مهبهجوتابیي ج ومواعهعوم ابمکاحطيراشل نير
(نهامازس ومنشا اتاطبقبکيرتاء ،نهامازسنيی اتفکا و رلوئدير آهبوژی درنهری ازها دوره اتحير
وشودخ ( .... و ،گيهژيان ومشخصا راخاصخایهیگدپيچيات اکنیمداپيود آمد. زنچا همينه
ويداپي رکمياحش و اشت ايد درونفرانحن در را ،کنیممهرافیيکرچیمشانمازسات انبنيانهمد

–يوژلوئديا اساسيک امشنيی اکاحیيکرچیمشانمازسلکربهکتسی اسم از . ديت اهگدين
ونباجههمحضيوت اعلمه درکیتافرانحی درشارضعانمازسرب۵۷ات۵۲ایلهاسهصلافه نعيده
اينکا وفرانحه اضوامات ريوژلوئديع درهبک را اطری وربطد،کنیمانبيصمشخورتبصالهاسنيی

درکل زبابمثانمازسربمکاحیساسيیمشوبچارچی امينه ونفیساسه آنتحکيود یسرربلباقم
و تحليل است.

الزم – ابمنيداميب احقيقنيه اکمکنيارهشت وبمهکیتادانتقه ازچیيکرچیمشا قيرطه
وبيافيمطبروا درچن ازجنبحسطه اهرونيرفطش وبالنقای رفرگیمورتصارزمبی در ، دنسيت

اب ومازساداتنتقه آنمشان ازمهمراتثياتی روبسيت.شذاگایبجودخی اشار نبيامهکتسن
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درنتقا وسادات ازکیمثبتت امبایهرونيبناجه و وبمیبالنقارز الحصطابابدشیمیيکرچیمشا
ازکیتادانتقا اضایهرونيبناجه دنظيیبالنقد دارو ازکودهتزبحزیکرمهکميتنئاخهستر ه

روضعوم رنيستويزيی و آملبعمیميسترفی «امی آنههکی»تادانتقد، کيهءتخطئزجزیچيدف
جريان انقالبی و تبليغ رفرميسم و تسليم طلبی خود نيست ، مرزبندی می کنيم.

ا – قج ت تذگهباماداتن تان،مازسهش ع ي ب ناط ع م ترگدهيادنایب روکرحنف وبهبت اال
امثبایهآوردستد و دمازسیبالنقت وهمهبهکیئاهآوردستان، ريماپت درکیيافقردی نيرتدبه

ديراش رتايکتط راه در ،نودنمالشتقخلیئاهوری آسدبد امت ابسيد،شابدنوانميتتسده از نياری
اکشاپونخا،فقر در راهيان زبن رمير ويخن ايت وشرسيا وههشکنجتتحده اواکسهناحشيای
اشکستد.فتنرگرارق آين (درگارکهطبقویسهبامریگيتسمی،هبذممليسده یمشانهموبچارچر

،يکرچ دسنتهی) و ونامازسایهآوردستا رد ، ويکرچیمشدنقی درکرحی رومجمت االیبهبوع
امازس دهمگاينهان، از ائاهآوردستی ابطفقهکتسی اهيامارعتبه بکسهنستواميتانمازسیبالنقت
رش ابدنسيود. ايه انتقن و ومازسهشتذگاتهاشتبادات آطان اجدنوانميتامسلممهانهرح از نيدای
ابدیجوردخربد.شابتکرح ايا ربنعجمادات،نتقن آوردن در و اهنمدی آبالنقود از ارانهی و آئا انهه
انيستوکمشجنبهب و ويکان،ميهنمیبالنقی از امهمفياظی اههکتسی درکنم رارقاملبامقون

و ایظيفدارد، انيستوکمشجنبمکنيیمرفکهکه و وميهنمیبالنقی اشهنچنيمهان و ارتسادت
رتم رنالصاخهکیئافقام راه در راهخلیئاهه در درحقيقفکشق، و ومعضلحویجستجت الت

امبالتمشک ابخساپامذارد.گیمامدهعهربد،نودنمالشتیبالنقارزه ويه راظيفن دچنرهه ريد
اهالحربهیلو اضوامهکونکنم درنتقع اشتتثبيانمازسادی دسده در دادهقودخارکورستت، رار

و اميدواريم بتوانيم به تناسب توانی که داريم از عهدهء آن بر آئيم.

«پيش بسوی پيوند با جنبش طبقه کارگر»

«پيش بسوی تشکيل حزب کمونيست ايران »

«نابود باد رژيم سرمايه داری وابسته به امپرياليسم شاه خائن »

«بر قرار باد جمهوری دموکراتيک خلق»

«بخش مارکسيستی – لنينيستی سازمان مچاهدين خلق ايران»

۱۳۵۷مهر ماه 
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توضيحات:

ا۱( – دوي) فن اوان ياپطسر مو۵۵زئ هابانمزه رش يادت هقف درب وارد آرام ادرکرام
 ، سازمان را ترک گفتند.۵۶مرکزيت سازمان شدند و در نيمه فروردين 

)۲– دوغي) از ازتر رافزیکرمرصاعنن در و زیکرمرعنصکيان،يرجانهمابهبطوق
رتهسراهبهمريگد از ازفقن اوندشداجانمازسا ) اردخد .۵۶تيبهشر رس) ازپدهشاديقفيه س

آگاهی به نادرستی عملشان ، مجددا به سازمان باز گشته و به جريان توده ای پيوستند.

ا۳( – وصلهنوهيچگیناپشتيبني) رالحامصح ای اههمانربابه و السيوسرغيولصا
درتيراکومد آشتدانرنظک و انه ايانمینمابيجرا ازناپشتيبنيد. امتفی دضربتسق ،معينشمد ن

ا راناپشتيبنيو دسيوسمهی اتهراکومال از دسقهکدينامينمتجهنيا رامشتنشموط عيرتسرک
وکنن آلد انهی از ،قتومنمتفقينيا اهيی وشتدانودخرایبارینتظچ آبمهیشتذگهنوهيچگه انهه
دسيوسد.کننینم ازتهراکومال اجنبرها رژضربیبالنقش ايد ازصامعیعاجتمم ، تمليرهر

ازيدستم ، ازتعقيوردمبهذمرهده وشرتحقيفصنرهب، درغيده آمبره، انهارزه راه در رازحا
تساوی حقوق پشتيبانی ميکنند.

ازناپشتيب ازکریصاعنهکليی درهستنفلامخیساسيرنظه السيوسیيجروتارکد
اباتهراکومد دسيوسهکودبدهواخلشکنيه اضما،تهراکومال تنسبهمطلقتموحکداوتعاتثبن
آرب درگارکانمه رامطلقتموحکداوتعالحنعيری، امختلایههروگهبتنسبه وعاجتمف مهی

راگارکهطبقیهمبستگنچني ابر درههروگنيا ومختللئامسا در و ومختلفياظف رطاخزنيرهغيف
وانمدهنواخاننش درمود. اتبليغا ، دسيوسهکودبدهواخلشکنيدبیناپشتيبنيات اتهراکومال

امطلقتموحکیپليسریستمگودارنمرهاز ونمدهنواخادهستفه دادهنواخاننشرانگارکهبود هکد
انوچگ اتمهبمستنيه روسفام وموعمراد آنگدينانمهبا وفب،هذاما،هتمليوف،صنان هکرهغيرق

واردصوخصدهستنرتدهيدستم وشیما اصاخرثياتهچود درستنيی دارد.گارکهطبقم رهخاالبر
درناپشتيبنيا ابلعمی اصنيه دسيوسهکتسورت آتهراکومال روس امای ابدناده رياسونبيالنقا

اعقفمختلیئزجایفهدههبلنيرایباهشجنب اندببنادتحد و آيد دربکیگادمن وتثبهبلعمرات
رسيده است.» (وظايف سوسيال دموکراتهای روس – لنين)

در۴( – اپي) «بابخط،۵۶اهمدسفنام اهرونيهکليه دميهیبالنقای اتهراکومن، وبالنقای ی
ارزنيسوکمونبيالنقا ایبايت»، ازکی اراليبورژوازیبه دادئرال راسومتورژوازیبنبيرزمميه ابط
واب آمخهبستورژوازی و درنبايکجوربطراندوش و آنکليه امغاترالليبورژوازیبوانبعنت وانستخز

وابسته معرفی کرده ايم که با توجه به مطالب فوق الذکر آنرا تصحيح می کنيم.
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