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  سيوناليسم و انحطاطاراه ن

ناھی بر گردن حزب کمونيست خود کوشيده اند گ یال جو١١رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در نامۀ سرگشادۀ 

جنبش آزاديبخش ملی را از طبقۀ کارگر جھان و آفريدۀ آن يعنی "ندازند و آنھا ادعا می کنند که گويا رفقای چينی چين بي

آنھا ھمچنين ما را متھم می نمايند که گويا ما جنبش آزاديبخش ملی را از ". ھانی سوسياليسم جدا می سازدسيستم ج

يکی را در برابر ديگری قرار "و " مجزا ساخته"ھای سرمايه داری باختر تم سوسياليسم و جنبش کارگری کشورسيس

فت می شوند که لحن رھبران حزب کمونيست اتحاد ی مانند رھبران حزب کمونيست فرانسه نيز يائکمونيستھا". داده ايم

  .دنبال آنھا جاروجنجال به راه می اندازنده شوروی را تقليد کرده و ب
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زاديبخش ملی را در مقابل اردوگاه سوسياليستی و جنبش کارگری کشور قعيات چگونه است؟ کسانی که جنبش آولی وا

شان ھستند نه  ران حزب کمونيست اتحاد شوروی و دنباله روھایھای کپيتاليستی باختر قرار داده اند، درست خود رھب

  .کسانی ديگر، آنھا ھستند که از جنبش آزاديبخش ملی پشتيبانی نکرده و عليه آن اقدام می نمايند

ھای مختلف در مبارزات انقالبی از يکديگر پشتيبانی می ھمواره معتقد است که خلقھای کشورحزب کمونيست چين 

سيوناليسم پرولتری ارخورد نسبت به جنبش آزاديبخش ملی ھميشه در موضع مارکسيسم ـ لنينيسم و انترنما در ب. کنند

ما معتقديم که پيشرفت پيروزمندانۀ . مجموع خود عمل کرده ايمر مصالح انقالب پرولتری جھانی درقرار داشته و بناب

ھای ستی و برای جنبش کارگری کشورسياليانقالبھای آزاديبخش ملی اھميت فوق العاده بزرگی برای اردوگاه سو

  .کپيتاليستی و برای امر دفاع از صلح جھانی دارا می باشد

آنان فقط روی . شان نمی خواھند اين اھميت را قبول کنند ولی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی و دنباله روھای

ان تنھا از آن. وگاه سوسياليستی انکار می نماينداھميت پشتيبانی اردوگاه سوسياليستی از جنبش آزاديبخش ملی را از ارد

ھای کپيتاليستی باختر در امر ضربه وارد ساختن به امپرياليسم مکرر سخن می گويند ولی نقش جنبش کارگری کشور

اين موضع با مارکسيسم ـ لنينيسم مغاير . نقش جنبش آزاديبخش ملی را در اين مورد کم ارزش داده و منکر آن می شوند

  .و با واقعيت مطابقت ندارد و نادرست می باشداست 

ھای کپيتاليستی نسبت ديده و مناسبات نھضت کارگری کشورھای سوسياليستی نسبت به انقالب ملل ستممناسبات کشور

به انقالب ملل ستمديده چگونه بايد باشد، اين مسأله اصول مھمی است و مربوط به اين است که آيا از مارکسيسم ـ لنينيسم 

  .سيوناليسم پرولتری بايد پيروی کرد يا نهاانترنو 

ھای سوسياليستی پيروز شده بايد فعاالنه از ملل  کشورۀسم پرولتری می آموزد که ھمسيوناليامارکسيسم ـ لنينيسم و انترن

که در کشور ھای سوسياليستی . ستمديده ای که در راه آزادی خود مبارزه می کنند پشتيبانی کنند و به آنھا کمک نمايند

سر جھان مبدل شوند، انقالب ملل و خلقھای ستمديدۀ سراانقالب پيروز شده اند بايد به پايگاھی برای پشتيبانی و پيشرفت 

  .بايد با آنان نزديکترين اتحاد ھا را برقرار سازند و انقالب پرولتری جھانی را به آخر برسانند

سوسياليسم را در يک کشور و يا در بعضی از کشور ھا ولی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی در واقع پيروزی 

آنان طلب می کنند که انقالب آزاديبخش ملی تابع به اصطالح خط . پايان انقالب پرولتری جھانی محسوب می دارند

  .مشی اصلی ھمزيستی مسالمت آميز آنھا و تابع منافع ملی کشور آنان گردد

ورھا يعنی انحالل طلبان که نمايندۀ آنان تروتسکيستھا و زينويفھا بودند، مبارزه با ليکويدات در١٩٢٥ستالين در سال 

بی باوری به انقالب پرولتاريای بين " خاطر نشان ساخت که يکی از مشخصات خطر انحالل طلبی عبارت است از 

و ... وابسته المللی و بی باوری به پيروزی آن و شک و ترديد نسبت به جنبش آزاديبخش ملی مستعمرات و کشور ھای 

اين پيروزی سوسياليسم در يک کشور ھدف نبوده بلکه وسيله سيوناليسم است و بنابرالبات انترنعدم درک ابتدائی ترين ط

 چاپ ١٦٨ـ١٦٧، صفحۀ ٧، جلد "ستالينکليات ". ("ای برای پيشرفت و پشتيبانی انقالب در کشور ھای ديگر می باشد

  )روسی

 زيرا مبتاليان سيوناليستی پرولتاريا است،ات انترنوناليسم و انحطاط و راه لغو کامل سياسسيااين راه ن" "ستالين می گويد

به اين بيماری کشور ما را به مثابۀ جزئی از کل که جنبش انقالب جھانی ناميده می شود، نمی نگرند بلکه به مثابۀ آغاز 

". گر بايد قربانی مصالح کشور ما گرددھای ديتصور می کنند که مصالح کليه کشورو پايان اين جنبش دانسته و 

  ) چاپ روسی١٦٨، صفحۀ ٧، جلد "ستالينکليات ("
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آيا از جنبش آزاديبخش چين پشتيبانی کنيم؟ برای چه؟ آيا : "ستالين نظرات انحالل طلبان را بدين شکل بيان می کند

نمی کشاند؟ آيا بھتر نيست به اتفاق ديگر ھای ديگر اين کار ما را به مناقشه با کشورکار خطرناک نخواھد بود؟ آيا نيا

خطر  به وجود آوريم و چيزی از چين به نفع خود بربائيم؟ اين ھم مفيد و ھم بی" منطقۀ نفوذ"در چين " پيشرو"دول 

  ) چاپ روسی١٦٨، صفحۀ ٧، جلد "ستالينکليات ". ("و غيره و غيره... خواھد بود

سيوناليستی جديدی است که تالش دارد سياست خارجی ان" فکر"اين : " دستالين از اين سخن خود نتيجه گرفته می گوي

 چاپ ١٦٨، صفحۀ ٧جلد " ستالينکليات ". ("انقالب اکتوبر را ملغی سازد و عناصر انحطاطی را به وجود می آورد

  )روسی

ن خود را خردمند می آنا. دًرھبران کنونی حزب کمونيست اتحاد شوروی واقعا از انحالل طلبان آن زمان پيشی گرفته ان

ھای امپرياليستی بسيار می ترسند و بدين جھت از ھر وسيله ای استفاده کرده با آنھا از بروز مناقشه با کشور. شمرند

در سراسر جھان بين به اصطالح دو کشور " مناطق نفوذ"جنبش آزاديبخش ملی مخالفت می ورزند و ھمچنين به تعيين 

  .بزرگ و مافوق دل می بندند

. ستالين در تنقيد از انحالل طلبان درست تصوری از رھبران کنونی حزب کمونيست اتحاد شوروی می باشد سخن اين

سيوناليسم و اآنان درست ھمچنين به دنبال انحالل طلبان رفته و سياست خارجی انقالب اکتوبر را لغو کرده و به راه ن

  .انحاط گام نھاده اند

سيوناليسم پيگير، تنھا بر پايۀ سياست خارجی اروشن است که تنھا بر اساس انترن"ه ستالين به موقع خود اخطار کرد ک

انقالب اکتوبر است که نخستين کشور پيروزمند می تواند نقش پرچمدار جنبش انقالب جھانی را برای خود حفظ کند، در 

ريد و جدائی نخستين کشور سيوناليسم در سياست خارجی به معنای راه تجاپيش گرفتن راه خالی از مقاومت و راه ن

  ) چاپ روسی١٦٩، صفحۀ ٧، جلد "ستالينکليات ". (" می باشددپيروزمن

  .ستالين برای رھبری امروزۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمچنان دارای اھميت جدی عملی می باشداين اخطار 

  

  نمونۀ تيپيک سوسيال شوينيسم

 پرولتاريا و کمونيستھای ملل ستمگر موظف اند از حقوق ملل سيوناليسم پرولتری نيز می آموزاند کهاترناصول ان

انقالب پرولتری ملل ستمگر بايد با . ستمديده در استقالل ملی و از مبارزات آنھا در راه آزادی شان فعاالنه پشتيبانی کنند

  .د داشتپشتيبانی ملل ستمديده انجام گيرد و تنھا در اين صورت امکانات بيشتری برای کسب پيروزی خواھن

کارگران اروپا و  ۀجنبش انقالبی در کشورھای پيش افتاده بدون وحدت کامل و فشرد"لنين خاطر نشان می سازد که 

ستمديده از طرف اين سرمايه ھا " مستعمراتی"امريکا در مبارزه عليه سرمايه داری با صد ھا و صد ھا ميليون بردگان 

اين کلمات لنين چون تيری است که )  چاپ روسی٢٤٦، صفحۀ ٣١جلد " نينکليات ل". (ًعمال فريب ساده ای بيش نيست

  .به دل می نيشيند نه به گل

 از مارکسيسم ،ی اصولیئولی بعضی اشخاص که خود را مارکسيست ـ لنينيست می نامند درست در ھمين مسأله ريشه 

  .رانسه می باشندًـ لنينيسم کامال تخلف می نمايند و نمونۀ تيپيک آن رھبران حزب کمونيست ف

طی دوران طوالنی رھبران حزب کمونيست فرانسه از يکسو از مبارزه عليه امپرياليسم امريکا سرباز زده و عليه 

ًل و بستن دست و پای فرانسه در رشتۀ سياسی، اقتصادی و نظامی که از طرف امپرياليسم امريکا اعمال شده جدا وکنتر

 به دوگل و ديگران واگذار کردند و از سوی ًعليه امپرياليسم امريکا را کامالسه مبارزه ننموده و پرچم مبارزۀ ملی فران

آنان نه تنھا . ديگر با توسل به ھر وسيله و تحت بھانه ھای گوناگون از منافع استعماری امپرياليسم فرانسه دفاع نمودند
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لفت ورزيدند و به ويژه با جنگ انقالب از جنبش آزاديبخش ملی در مستعمرات فرانسه پشتيبانی نکردند بلکه با آن مخا

  .يدندتسيونال شوينيسم در غلاملی مخالفت کردند و از اينرو آنان به منجالب ن

يعنی " فراموشکاری"ًاروپائيان غالبا فراموش می کنند که مردم مستعمرات نيز ملت اند، اما تحمل چنين : "لنين می گويد

ولی رھبری حزب کمونيست فرانسه به نمايندگی )  چاپ روسی٥٢ۀ ، صفح٢٣جلد " کليات لنين". ("تحمل شوينيسم

را تحمل می کند بلکه آشکارا مردم مستعمرات فرانسه را بدون استثناء " فراموشکاری"رفيق تورز نه تنھا چنين 

ً نداشته علنا از سياست شمرده حق استقالل ملی آنھا يعنی جدا شدن از فرانسه را قبول" فرانسوی ھای غير اصيل"

  .پشتيبانی می کند" مستحيل کردن ملتی در ملت ديگر"امپرياليسم فرانسه مبنی بر 

 سال اخير رھبران حزب کمونيست فرانسه از سياست استعماری امپرياليسم فرانسه پيروی نموده و به ١٠طی بيش از 

گامی که مقامات حاکمۀ سرمايۀ انحصاری  ھن١٩٤٦در سال . صورت دم بورژوازی انحصاری فرانسه درآمده اند

فرانسه به مانور استعماری نوين دست زدند و پيشنھاد تشکيل اتحاد فرانسه را مطرح ساختند، رھبران حزب کمونيست 

تشکيل اتحاد فرانسه "، "ما ھميشه اتحاد فرانسه را اتحاد آزاد مردم آزاد می شمريم"فرانسه بالدرنگ تبليغ می کردند که 

ند بر اساس نوين مسألۀ مناسبات بين خلق فرانسه و مردم نواحی ماوراء دريا را که سابق تابع فرانسه بودند، حل می توا

 ھنگاميکه اتحاد فرانسه ورشکست و دولت فرانسه برای حفظ سيستم استعماری فرانسه پيشنھاد ١٩٥٨در سال ". کند

ما "مونيست فرانسه بالفاصله اعالم داشتند که را مطرح ساخت، رھبران حزب ک" جامعۀ مشترک فرانسه"تشکيل 

  ".اطمينان داريم که تشکيل يک جامعۀ مشترک واقعی حادثه ای خواھد بود که دارای اھميت مثبتی می باشد

عالوه براين رھبران حزب کمونيست فرانسه به منظور مخالفت با درخواستھای استقالل ملی مردم مستعمرات فرانسه، 

گرچه ھر گونه تالش در جدا شدن از اتحاد فرانسه می تواند به "  فرانسه را تھديد کرده و گفتند که حتا مردم مستعمرات

آنھا ھمچنين ". استقالل ظاھری و موقتی و ساختگی نائل آيد ولی اين تنھا می تواند منجر به تقويت امپرياليسم گردد

فرانسه يا بدون آن و با  ۀ که اجتناب ناپذير شده آيا به وسيلمسأله بر سر آن است که بيبينيم اين استقالل"آشکارا گفتند که 

  ".منافع کشور ما طلب می کند که اين استقالل توسط فرانسه عملی شود. مبارزه عليه آن جامۀ عمل می پوشد

در اين . سيونال شوينيستی را اتخاذ کرده انداًدر مسألۀ الجزاير رھبران حزب کمونيست فرانسه مخصوصا موضع ن

مطالبات "اواخر رھبران حزب کمونيست فرانسه تالش دارند خود را تبرئه کنند و می گويند که آنان از دير زمانی 

  ولی رويدادھا از چه سخن می گويند؟." عادالنۀ مردم الجزاير را برای آزادی قبول داشته اند

ا قبول نداشته و به دنبال بورژوازی ًطی مدت مديدی رھبران حزب کمونيست فرانسه اصال حق استقالل ملی الجزاير ر

در حال حاضر و "و فرانسه " الجزاير قسمت جدائی ناپذير فرانسه می باشد"انحصاری فرانسه فرياد می زنند که گويا 

تورز و ديگران در درجۀ اول از اين خشنود اند که ھر ساله ". ھمچنين درآينده بايد يک دولت معظم افريقائی باشد

و مقدار " يک ميليون رأس گوسفند" "رفع کمبود غالت آن"فرانسه، " کمبود گوشت"د برای حل مسألۀ الجزاير می توان

  .زيادی گندم در اختيار فرانسه بگذارد

در آنان چه اثری از . سيونال شوينيسم رھبران حزب کمونيست فرانسه تا چه درجه از ديوانگی رسيده استابيبينيد، ن

سيونال اارد؟ آيا در آنھا اندک شباھتی با انقالبيون پرولتری وجود دارد؟ اين موضع نسيوناليسم پرولتری وجود داانترن

شوينيستی آنان خيانت به منافع اصلی پرولتاريای بين المللی و به منافع اصلی پرولتاريای فرانسه و خيانت به منافع 

  .واقعی ملی فرانسه است

  

  "تئوری خطر زرد"و " تئوری نژادی"تکذيب 
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 ته کشيده  حزب کمونيست اتحاد شوروی ديدند که چنتۀ شان جھت مبارزه عليه نھضت آزاديبخش ملیوقتی رھبران

آنان موضع صحيح حزب . است، ناگزير به ارتجاعی ترين تئوری امپرياليستی يعنی تئوری نژادی توسل جستند

جا زدن نظريات "، "افيائیايجاد حصار نژادی و جغر"کمونيست چين را در پشتيبانی قطعی از نھضت آزاديبخش ملی 

می " سيوناليستی و حتا نژاد پرستی خلقھای آسيا و افريقااسوء استفاده از موھومات ن"و " نژادی به جای نظريات طبقاتی

  .نامند

ولی افسوس که بافندگان . اگر در جھان مارکسيسم ـ لنينيسم وجود نمی داشت، می شد با چنين دروغی مردم را فريب داد

ًعميقا در ميان مردم نفوذ کرده " در عصر مناسب متولد نشده اند زيرا اکنون مارکسيسم ـ ليننيسم ديگر اين دروغ ھا

ديوار بين سفيد پوستان و سياه پوستان، ديوار بين اروپائيان و آسيائيان و ديوار "لنينيسم : ستالين به خوبی می گويد. است

)  چاپ روسی١٣٩، صفحۀ ٦جلد " ستالينکليات ". (" فرو ريختامپرياليسم را" غير متمدن"و " متمدن"بين بردگان 

  .تالش رھبران حزب کمونيست شوروی در تجديد اين ديوار نژاد پرستی کوششی است عبث و بيھوده

اکنون کارگران، . در عصر کنونی مسألۀ ملی سرانجام مسألۀ مبارزۀ طبقاتی، مسألۀ مبارزه عليه امپرياليسم می باشد

نفکران انقالبی، عناصر ضد امپرياليستی و ميھن پرست بورژوازی و ساير رجال دورانديش ضد دھقانان، روش

امپرياليستی و ميھن پرست از نژاد ھای سفيد، سياه، زرد و قھوه ای رنگ و غيره يک جبھۀ واحد و وسيع جھت مبارزه 

اين جبھۀ واحد پيوسته تحکيم و . ندعليه امپرياليسم به سردمداری امريکا و عليه سگھای زنجيری اش تشکيل داده ا

در اينجا مسأله به ھيچ وجه بر سر اين نيست که آيا از سفيد پوستان بايد جانب داری شود يا از رنگين . توسعه می يابد

 سراسر جھان بايد جانب داری شود يا از ۀپوستان، بلکه مسأله بر سر اين است که از خلقھای ستمديده و ملل رنجکشيد

  .ی امپرياليستھا و مرتجعينمشت ناچيز

ًملل ستمديده بايد بين خود و امپرياليسم و استعمار دقيقا مرزبندی کنند، چنين است برخورد طبقاتی مارکسيستی ـ 

سيوناليستی که به امپرياليسم و استعمار خدمت می اماستمالی کردن مرز بين آنھا برخوردی است شوينيسم ن. ليننيستی

  .کنند

سألۀ مرکزی برنامۀ حزب سوسيال دموکرات بايد مسألۀ تقسيم ملل جھان به ملل ستمگر و ملل ستمديده م:"لنين می نويسد

". باشد که ماھيت امپرياليسم را تشکيل می دھد و سوسيال شوينيستھا و کائوتسکی رياکارانه اين مسأله را دور می زنند

حزب کمونيست اتحاد شوروی ھمبستگی خلقھای اکنون که رھبران )  چاپ روسی٣٧٣، صفحۀ ٢١، جلد "کليات لنين("

بر اساس "آسيا، افريقا و امريکای التين را در مبارزه عليه امپرياليسم مورد تھمت قرار می دھند که گويا اين ھمبستگی 

می باشد، بديھی است که آنھا خود را در موضع سوسيال ـ شوينيستھا و کائوتسکی قرار " اصول جغرافيائی و نژادی

  .ندداده ا

خود را آب می نمايند و " تئوری نژادی"پر واضح است که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بدان منظور کاالی 

ود می کنند نھضت آزاديبخش ملی آسيا، افريقا و امريکای التين را نھضت مبارزۀ رنگين پوستان عليه سفيد پوستان وانم

 اروپا و قارۀ امريکای شمالی را بر انگيزد و مبارزۀ خلقھای جھان  پرستی در ميان سفيد پوستانتا احساسات تنفر نژاد

  .عليه امپرياليسم و مبارزۀ جنبش بين المللی کارگری عليه رويزيونيسم معاصر را از ھدف منحرف سازد

تھديد چنگيز "، "خطر زرد"رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در ھمه جا جاروجنجال به راه انداخته است که گويا 

در اين مقاله ما در صدد آن نيستيم که روی نقش . ً، اين واقعا شايان تکذيب نيست"ان دوباره به وجود آمده استخ

ما فقط . تاريخی چنگيز خان، روی جريان تکامل ملل مغول و روس و چين و جريان تشکيل دولتھای آنھا درنگ کنيم

م که ھنگاميکه شما اين دروغھا را می بافيد الزم می خواھيم به خاطر رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بياوري
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چنگيز خان يکی از خوانين مغول آن زمان بوده و روسيه و چين در معرض استيالی او . است به تاريخ مراجعه نمايد

 ١٢٢٣ به قسمتی از بخش ھای شمال باختر و شمال چين ھجوم کرده و در سال ١٢١٥چنگيز خان در سال . قرار گرفتند

ً روسيه را تسخير کرده پس از گذشت تقريبا ١٢٤٠پس از مرگ چنگيز خان جانشينانش در سال . ه يورش بردبه روسي

  . سراسر چين را تصرف کردند١٢٧٩ سال و اندی يعنی در سال ٣٠

 در يکی از مقاالت خود چند سطری به چنگيزخان اختصاص داده است که ما ١٩٣٤لوسين اديب مشھور چين در سال 

  . نقل می کنيم تا شما از آن اطالع حاصل کنيد شايد به کار تان آيدرا ًذيال آن

اروپا را " ما"شنيدم که در آن روزگارانی که چنگيز خان "من در بيست سالگی : اين است آنچه که لوسين نوشته است

صر طالئی  ساله شدم، فھميدم که آن به اصطالح ع٢٥تنھا وقتی که . بوده است" ما"تسخير کرده بود عصر طالئی 

در اوت سال جاری من برای مطالعه . در واقع دوران تصرف چين به دست مغول ھا بوده است و ما برده بوده ايم" ما"

در اطراف چند واقعۀ تاريخی سه جلد تاريخ مغول را ورق زدم و تنھا آن موقع برايم روشن شد که مغول ھا قبل از 

ريش تجاوز کرده بودند، در آن زمان چنگيز خان ھنوز تستان و ارا تسخير و به مجار" روسيه"سر چين تصرف سرا

، وقتی که چنگيز خان ما"خان ما نبود، از آنجا که روسھا قبل از ما به بردگی درآمده اند، اين آنھا ھستند که بايد بگويند 

  ) چاپ چينی١٠٩، صفحۀ ٦جلد " کليات لوسين". ("چين را تصرف کرد عصر طالئی ما فرا رسيد

تئوری خطر "که دارای معلومات ابتدائی تاريخ معاصر جھان می باشند البد متوجه می شوند که به اصطالح کسانی 

که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در بارۀ آن جاروجنجال به راه انداخته است جز ارثی از ويلھلم دوم " زرد

من طرفدار تئوری خطر زرد "الم کرده بود که در پنجاه سال پيش ويلھلم دوم اع. ور المان چيزی ديگری نيستتامپرا

  ".ھستم

را شايع می کرد تا چين را بيش از پيش تقسيم کرده و به آسيا " تئوری خطر زرد"ور المان از آن جھت تويلھلم امپرا

" وریتئ"او ھمچنين از اين . تجاوز نمايد و انقالب آسيا را سرکوب کرده و توجه مردم اروپا را از انقالب منحرف سازد

 جنگ جھانی امپرياليستی و به دست آوردن سلطۀ جھانی استفاده می ۀبه مثابۀ پردۀ دودی برای استتار تدارک فعاالن

  .کرد

را تبليغ می کرد که بورژوازی اروپا فوق العاده پوسيده و بی نھايت " تئوری خطر زرد"ويلھلم دوم درست ھنگامی 

 روسيه روی داده بود، چين، ترکيه و ايران ١٩٠٥در دوران انقالب سال ارتجاعی شده بود و انقالبات دموکراتيک که 

اروپای عقب مانده و "درست در ھمان زمان بود که لنين عبارت مشھور . را فرا می گرفت و به ھند سرايت می کرد

  .را بيان داشت" آسيای پيشرو

دمک برفی در زير آت امر وی چيزی جز در آن زمان ويلھلم دوم چون سيمای کبيری جلوه گری می کرد ولی در حقيق

که اثری از خود باقی   مرتجع با تئوری ارتجاعی خود بدون اينۀچندی نگذشت که اين سردست. اشعۀ آفتاب بھاری نبود

  .که لنين کبير و ايدۀ درخشان وی تا ابد جاويدان است بگذارد آب گشت و از ميان رفت، در صورتی

امپرياليسم اروپای باختری و امريکای شمالی بيش از بيش پوسيده تر و ارتجاعی .  سال سپری شده است٥٠از آن زمان 

ًضمنا طوفان انقالبی که آسيا، افريقا و امريکای التين را فرا گرفته . تر شده و روزھای آخر عمر شان فرار رسيده است

ت در ھمين ھنگام باز کسانی خارج از تصور انسان است که درس. از زمان حيات لنين به مراتب سھمگين تر شده است

  .فتن تاريخ استر گءاين درست به استھزا. يافت می شوند که می کوشند نقش ويلھلم دوم را بازی نمايند

  ادامه دارد

  


