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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ويراستاری، پيشگفتار وارسال از،بازتايپ

  ٢٠١٧ دسمبر ٨

 
  ١ـ  دتضا میكله ب زي مسالمت آمیستياست ھمزي سدونوع

  نوعدو 
  سياست ھمزيستی مسالمت آميز

  دبه کلی متضا
  ششمين تفسير از نامۀ سر گشادۀ کميتۀ مرکزی

  حزب کمونيست اتحاد شوروی
 

  )مردم" (ژن ژيبائو"  تحريريۀ روزنامه ھيأت
  )پرچم سرخ" (خون چی" تحريريۀ مجلۀ ھيأت

  )١٩۶٣ دسمبر ١٢(
  
  ١٩۶۴چاپ اول 
  ١٩۶۴چاپ دوم 
  
  

  ادارۀ نشريات زبانھای خارجی
  ١٩۶۴] بيجينگ[پکن

 

شمار برود که ه ب کمونيست اتحاد شوروی تا کنون مسألۀ ھمزيستی مسالمت آميز شايد مسأله ای ب بيستمين کنگرۀ حزاز

  .رفيق خروشچف و ديگران در سخنرانيھای خود بيش از ھر مسألۀ ديگر نسبت به آن ابراز عالقه کرده اند

 يز لنينی وفادار اند و آنرھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی الينقطع دم می زنند که به سياست ھمزيستی مسالمت آم

آنان يک رشته پيروزيھائی را که خلقھای کشور ھای جھان در مبارزات انقالبی طوالنی . را به طور خالق رشد داده اند

رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی . خود گذاشته اند" ھمزيستی مسالمت آميز"به دست آورده اند به حساب خدمات 

ی اندازند که گويا امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم امريکا از ھمزيستی مسالمت آميز با بوق و کرنا سروصدا راه م

طرفداری می کند و لجام گسيخته به حزب کمونيست چين و کليه احزاب مارکسيستی ـ لنينيستی تھمت می زند که گويا 

کمونيست اتحاد شوروی حتا مدعی  سرگشادۀ کميتۀ مرکزی حزب ۀنام. مسالمت آميز برخاسته اندعليه ھمزيستی آنھا 

  .با امپرياليسم مسابقه می دھد" در برافروختن جنگ"است که چين 
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رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی بيانات و عمليات خود را که عدول از مارکسيسم ـ لنينيسم، از انقالب جھانی 

ست ھمزيستی مسالمت آميز لنينی وانمود پرولتری و امر انقالب خلقھای ستمديده و ملل رنجديده سراسر جھان است سيا

  . می کند

می تواند در دست رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی چون طلسم چشم بندی " زيستی مسالمت آميزمھ"اما آيا کلمات 

  .برای روپوشی خيانتش به مارکسيسم ـ لنينيسم به کار رود؟ نه، نه، ھرگز نه

  :اد در برابر ما قرار داردکلی متضه دو نوع سياست ھمزيستی مسالمت آميز ب

جمله کمونيستھای چين از  ستالين می باشد که کليه مارکسيست ـ لنينيستھا منيکی سياست ھمزيستی مسالمت آميز لنين و 

  .آن طرفداری می کنند

است که " ھمزيستی مسالمت آميز"ديگری سياست ھمزيستی مسالمت آميز ضد لنينی يعنی به اصطالح خط مشی اصلی 

  . و نظاير وی از آن پيروی می نمايندخروشچف

ھمزيستی مسالمت "ستالين کدام است و به اصطالح خط مشی اصلی حاال ببينيم سياست ھمزيستی مسالمت آميز لنين و 

  .ی استئخروشچف و نظاير وی چه کاال" آميز

  

  ستالينسياست ھمزيستی مسالمت آميز لنين و 

ھای دارای نظامھای اجتماعی گوناگون از طرف سوسياليستی با کشور کشورھای  سياست ھمزيستی مسالمت آميزۀايد

اين سياست صحيح سياستی است که حزب کمونيست اتحاد شوروی و دولت اتحاد شوروی به . لنين مطرح شده است

  . در مدت طوالنی از آن پيروی می کردندستالينرھبری لنين و 

لۀ ھمزيستی مسالمت آميز بين ی وجود نداشت بديھی است که مسأقبل از انقالب اکتوبر که در جھان کشور سوسياليست

 ـ ١٩١٥اما ھنوز در سالھای . ھای سرمايه داری نيز نمی توانست وجود داشته باشدکشورھای سوسياليستی و کشور

ه ی تواند در يک زمان در کليسوسياليسم نم" بود که لنين بر اساس تحليل علمی امپرياليسم پيش بينی کرد که ١٩١٦

در مدت ھا ر کشورھا پيروز گردد و اول در يک کشور و يا در چند کشور به پيروزی نائل خواھد آمد و سايکشور

برنامۀ : "لنين". (ھای قبل از دوران بورژوازی خواھند ماندمعينی ھمچنان به شکل کشورھای بورژوازی و يا کشور

تی در جھان وضع ھمزيستی بين  بدان معناست که مداين) ٦٧ صفحۀ ٢٣، جلد "کليات لنين" :نظامی انقالب پرولتری

ی که پا به مرحلۀ سرمايه داری نگذارده اند، پديد ئھاه داری و يا کشورھای سرمايکشورھای سوسياليستی و کشور

ھای سوسياليستی تنھا می توانند از سياست خارجی يم سوسياليسم حکم می کند که کشورماھيت رژ. خواھد آمد

تنھا طبقۀ کارگر است که می تواند بعد از به دست گرفتن حکومت سياست : "لنين گفته بود. نندصلحجويانه پيروی ک

 ،"کليات لنين"، " سياست زمان معاصرطرح قطعنامۀ: "لنين". ( بگذاردء به موقع اجراصلح را در عمل نه در گفتار

  .ھمزيستی مسالمت آميز می باشد ايده ای سياست ۀمی توان گفت اين نقطه نظر لنين پاي) ٢٩٢ـ٢٩١ صفحۀ ٢٥جلد 

ولی . ھا سياست خارجی صلحجويانۀ کشور شوروی را به نام جھان اعالم داشتبر لنين بارواز پيروزی انقالب اکتپس 

امپرياليستھا لجوجانه قصد داشتند جمھوری سوسياليستی نوزاد را در گھواره خفه نمايند و به مداخلۀ مسلحانه در امور 

بدون دفاع مسلحانه از جمھوری سوسياليستی ما : "لنين در بارۀ اين وضع چنين گفته است. دکشور شوروی دست زدن

کليات "، " ، کميتۀ مرکزی)بلشويک(ھشتمين کنگرۀ حزب کمونيست روسيه : "لنين". (نمی توانستيم وجود داشته باشيم

  ) چاپ روسی١٣٣ صفحۀ ٢٩جلد " لنين
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ھای بين کشورشوروی و کشور. مپرياليسم پيروز گرديدحانۀ امداخالت مسل خلق کبيرشوروی بر١٩٢٠تا سال 

  .  به وجود آمدءی تساوی نسبی قوااامپرياليستی تا حدود معن

 پای خود استوار گرديد، از مرحلۀ جنگ به مرحلۀ ساختمان ز چند سال آزمايش نيرو باالخره بهکشور شوروی که بعد ا

که لنين ايدۀ سياست ھمزيستی مسالمت آميز را مطرح ساخت و  بود یدرست در چنين شرايط. مسالمت آميز قدم نھاد

  .با کشور شوروی را پذيرفت" ھمزيستی"امپرياليسم ھم در واقع درست از ھمين موقع از روی ناگزيری 

 ھمواره فوق العاده متزلزل بود، زيرا جمھوری شوروی سوسياليستی در محاصرۀ ءدر زمان حيات لنين اين تساوی قوا

به علت ماھيت تجاوزکارانۀ امپرياليسم نمی توان : لنين به کرات خاطر نشان ساخت. داری قرار داشتجدی سرمايه 

  .تضمين کرد که اين وضع ھمزيستی مسالمت آميز بين سوسياليسم و سرمايه داری برای مدت طوالنی حفظ گردد

ھای دارای  آميز بين کشورست ھمزيستی مسالمتدر شرايط تاريخی آنزمان لنين امکان نداشت مضمون مفصل سيا

ولی لنين کبير سياست خارجی صحيح اولين کشور دکتاتوری پرولتاريا را . نظامھای اجتماعی گوناگون را تعيين کند

  .تدوين کرده و ايدۀ اساسی سياست ھمزيستی مسالمت آميز را نيز مطرح ساخت

  

  ايدۀ اساسی لنين در بارۀ سياست ھمزيستی مسالمت آميز چيست؟

که  با وجود آن. خالف ميل امپرياليسم می باشدلنين متذکر شد که خود وجود کشور سوسياليستی از بيخ و بن  اول ـ

کشور سوسياليستی پيگيرانه از سياست خارجی صلحجويانه پيروی می کند امپرياليسم ھرگز راضی نيست که با آن در 

انات و با به چنگ آوردن فرصت مناسب می کوشد عليه صلح و مسالمت زندگی نمايد و پيوسته با استفاده از کليه امک

  .را نابود سازد کشور سوسياليستی برخاسته و آن

امپرياليسم بين المللی بر حسب وضع عينی خود و بنابر منافع اقتصادی آن طبقۀ سرمايه داری که : "لنين گفته است

، )بلشويک(ين کنگرۀ حزب کمونيست روسيه ھفتم: "لنين." (ممثلش می باشد نمی تواند با جمھوری شوروی خو بگيرد

  ) چاپ روسی٧٠ صفحۀ ٢٧جلد " کليات لنين"، "گزارش راجع به جنگ و صلح

وجود جمھوری شوروی در کنار دول امپرياليستی برای مدت متمادی دور از عقل : "لنين ھمچنين يادآور شده است

که اين روز نرسيده است وقوع يک سلسله  وقتیتا . آخراالمر روزی يکی از آنھا بر ديگری پيروز می شود. است

ھشتمين کنگرۀ : "لنين." (وحشت انگيزترين تصادمات بين جمھوری شوروی و دول بورژوازی اجتناب ناپذير است

  ) چاپ روسی١٣٣ صفحۀ ٢٩جلد " کليات لنين"، "، گزارش کميتۀ مرکزی)بلشويک(حزب کمونيست روسيه 

. دائمی ھوشياری را برای دولت سوسياليستی نسبت به امپرياليسم يادآور شده استبنابرين لنين به کرات لزوم اعتالی 

درسی که کليه کارگران و دھقانان بايد بياموزند اين است که آماده باشند و به خاطر داشته : "وی خاطر نشان ساخته است

. ًنسبت به ما علنا ابراز می دارندباشند که ما در محاصرۀ آن اشخاص، طبقات و دولی ھستيم که بزرگترين نفرت ھا را 

نھمين کنگرۀ نمايندگان شوراھای سراسر : "لنين." (بايد دانست که در برابر ھرگونه تھاجمی ما ھميشه به موئی آويزانيم

  ) چاپ روسی١٢٢ صفحۀ ٣٣، جلد "کليات لنين"، "روسيه، در بارۀ سياست داخلی و خارجی جمھوری

ھای امپرياليستی از برکت مبارزۀ  مسالمت آميز دولت شوروی با کشورھمزيستی:  لنين خاطر نشان ساخته استدوم ـ

خستگی ناپذير دولت شوروی امکان پذير شده است و از آن جھت ممکن شده است که کشور شورا ھا سياست صحيحی 

ھای ای بين کشورکرده است و از تضاد ھرا اعمال داشته و به پشتيبانی پرولتاريا و ملل ستمديدۀ سراسر جھان تکيه 

  .ھای امپرياليستی زورآزمائی نموده استامپرياليستی استفاده نموده و بارھا با کشور
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ما به . ھميشه اينطور است که وقتی دشمن را می زنی شروع به مصالحه می کند: " لنين گفت١٩١٩در نومبر سال 

تازه حاال آنھا . مند برده کردن روسيه ھستندونھا آرزآقايان امپرياليست اروپائی بارھا گفته ايم که با صلح موافقيم، اما آ

سخنرانی در نخستين مشاوره سراسر روسيه در مورد کار : "لنين." (فھميده اند که آرزوی آنھا جامه عمل نخواھد پوشيد

  ) چاپ روسی١٢٤ صفحۀ ٣٠، جلد "کليات لنين"، "حزب در ده

 وجود تمام نفرتی که به روسيۀ شوروی دارند و ميل دارند به آن دول امپرياليستی با" لنين نشان داد که ١٩٢١در سال 

که تجزيۀ جھان سرمايه داری قوس صعودی طی می کند، وحدت  حمله کنند معذلک از اين فکر امتناع ورزيدند برای آن

 مستعمرات بر آنھا وارد ۀ ميليارد خلقھای ستمديدآنھا کاھش و بازھم کاھش می يابد و فشاری که از جانب بيش از يک

دھمين کنفرانس سراسر روسيه حزب : "لنين." (می گردد سال به سال و ماه به ماه و حتا ھفته به ھفته شدت می يابد

  ) چاپ روسی٤١٣ ـ ٤١٢ صفحۀ ٣٢جلد " کليات لنين"، "، سخنرانی در پايان کنفرانس)بلشويک(کمونيست روسيه 

ھای جھان سرمايه داری برخورد  خود نسبت به انواع گوناگون کشوردر سياست ھمزيستی مسالمت آميز لنين سوم ـ

  .متفاوتی معمول می داشت

ھائی که امپرياليسم آنھا را تحقير کرده و در معرض ستم قرار می داد، بات دوستانه با کشورلنين برای برقراری مناس

او . يادآور شده است"  خلقھائی را که از ستم امپرياليسم رنج می بردندتوافق حياتی تمام"اھميت بخصوص قائل بود و 

و سياست صلح " سياست جھانی امپرياليسم موجب نزديک شدن، اتحاد و دوستی تمام خلقھای ستمديده می گردد: "گفت

فش رو به  جمھوری شوروی سوسياليستی فدراتيو روسيه را با دول ھمسايه که در اطراۀارتباط فشرد"دولت شوروی 

ھشتمين کنگرۀ شورا ھای سراسر روسيه، گزارش در بارۀ فعاليت شورای : "لنين." (يش اند، ممکن می سازدافزا

  ) چاپ روسی٤٦٠ صفحۀ ٣١جلد " کليات لنين"، "کميسر ھای خلق

 جلب وظيفۀ اصلی که اکنون ما در مقابل خود قرار می دھيم پيروزی بر استثمارگران و: "لنين ھمچنين گفته است

مثابۀ دولت ه مترددين يک عده دول بورژوازی ھستند که ب. مترددين به سوی خود می باشد و اين وظيفۀ جھانی است

: لنين." (  صلح با ما را ترجيح می دھند،مثابۀ ستمديدگانه بورژوازی نسبت به ما نفرت دارند اما از طرف ديگر ب

 صفحۀ ٣٠جلد " کليات لنين"، "و کميسيون شورای خلقسر روسيه  مرکزی سراۀارۀ کار کميتۀ اجرائيگزارس در ب"

  ) چاپ روسی٢٩٩

: ًاما در مورد دول امپرياليستی مثال اياالت متحدۀ امريکا، لنين روی اساسھای صلح با امريکا درنگ کرده می گفت

و مانع آن بگذار سرمايه داران امريکا به ما دست نزنند و برای چنين صلحی ھيچ مانعی از طرف ما وجود ندارد "

تبر عپاسخ به پرسشھای م: "لنين". (امپرياليسم از جانب سرمايه داران امريکا مانند ديگر سرمايه داران می باشند

  ) چاپ روسی٣٤٠ صفحۀ ٣٠جلد " کليات لنين"، "نيويارک ايوينيگ ژورنال"روزنامۀ امريکائی 

کومت رسيده می باشد که نسبت به دول دارای  سياست ھمزيستی مسالمت آميز لنين سياست پرولتاريای به حچھارم ـ

لنين ھرگز چنين محسوب نمی داشت که سياست ھمزيستی مسالمت آميز تمام . کار می برده نظامھای اجتماعی متفاوت ب

او بارھا به وضوع نشان داد که اساسی ترين اصل . مضمون سياست خارجی دولت سوسياليستی را تشکيل می دھد

  .اليستی انترنسيوناليسم پرولتری استسياست خارجی دولت سوسي

 شوروی کمک به کارگران جھان را در مبارزۀ مشکل شان به خاطر زيرو رو کردن سرمايه داری ۀروسي: "لنين گفت

چھارمين کنگرۀ جھانی انترنسيونال کمونيست و شورای نمايندگان کارگران و : "لنين." (بزرگترين افتخارات می شمارد

  ) چاپ روسی٣٧٩ صفحۀ ٣٣جلد " کليات لنين "،"سربازان ارتش سرخ
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 دول محارب در مورد ۀبر صادر شد لنين به موازات پيشنھاد به کليودر فرمان صلح که بالفاصله پس از انقالب اکت

ھای سرمايه داری را مخاطب قرار داده از آگاه کشورانعقاد فوری صلح بدون الحاق و بدون غرامات جنگی، کارگران 

کار صلح و " تا با اقدامات ھمه جانبه، قطعی، فداکارانه و نيرومند خود به کشور شوراھا کمک کنند که آنھا دعوت کرد

ھمراه با آن کار آزادی توده ھای زحمتکش و اھالی استثمارزده را از ھرگونه بردگی و ھر جور استثمار پيروزمندانه به 

 سراسر روسيه  کنگرۀ شوروی کارگران و سربازانندر دومي" گزارش در بارۀ مسألۀ صلح: "لنين." (آخر برساند

  ) چاپ روسی٢٢٠ صفحۀ ٢٦جلد " کليات لنين"

تدوين کرد به روشنی ) بلشويک( حزب کمونيست روسيه ۀلنين در مسودۀ طرح برنامۀ حزب که برای ھفتمين کنگر

پشتيبانی از جنبش  "و" ادهھای پيش افتبی پرولتاريا سوسياليستی در کشورپشتيبانی از جنبش انقال"معين نمود که 

مضمون عمدۀ " طور کلی و در مستعمرات و کشور ھای وابسته به ويژهه دموکراتيک و انقالبی در تمام کشور ھا ب

  ) چاپ روسی١٣٢ صفحۀ ٢٧، جلد "کليات لنين. ( "سياست بين المللی حزب را تشکيل می دھد

ه و ستمگر، بين ملل ستمديده و ستمگر را غير ممکن می  لنين ھميشه ھمزيستی مسالمت آميز بين طبقات ستمديدپنجم ـ

اکنون با فرھنگترين و "يادآور شد که " تز ھای وظايف اساسی دومين کنگرۀ انترنسيونال کمونيستی"لنين در . دانست

گونه فريب، جنايت و  دموکرات ترين بورژوا ھا ھم برای نجات مالکيت خصوصی خود روی وسائل توليد، از ھيچ

ھرگونه خيال باطل در بارۀ تبعيت "لنين به اين نتيجه می رسد که ".  ندارندءيليونھا نفر کارگر و دھقان اباکشتار م

گونه گمانی در بارۀ گذر مسالمت آميز و رفورميستی ه داران از ارادۀ اکثريت استثمارشوندگان و ھرمسالمتجويانۀ سرماي

ً می باشد بلکه مستقيما فريب کارگران، پرده پوشی برده داری به سوسياليسم نه تنھا حد اعالی تنگ نظری بی شعورانه

  ) چاپ روسی١٦٢ صفحۀ ٣١جلد " کليات لنين." ("مزدوری سرمايه داری و مخفی داشتن حقايق است

جامعۀ ملل و : "لنين به کرات به ياوه سرائی ھای سراپا دروغ امپرياليستھا در بارۀ برابری ملل اشاره کرده می گفت

تھای بعد از جنگ متفقين بازھم آشکارتر و حادتر اين حقيقت را فاش می سازد که ھمچنان که در ھمه جا کليه سياس

ھای پيشرو و مبارزات کليه توده ھای زحمتکش کشور ھای مستعمره و وابسته شدت  کشوریمبارزات انقالبی پرولتاريا

لمت آميز و برابری ملل نيز در شرايط می يابد، شکست تصورات تنگ نظرانۀ ملی مبنی بر امکان ھمزيستی مسا

جلد " کليات لنين"، "ی در بارۀ مسايل ملی و مستعمراتیئنخستين مسودۀ تزھا: "لنين." (سرمايه داری تسريع می شود

  ) چاپ روسی١٢٣ صفحۀ ٣١

  .چنين است مضمون اساسی انديشۀ لنينی در بارۀ سياست ھمزيستی مسالمت آميز

 طی سی سال که در پست رھبری دولت شوروی ستالين. ی مسالمت آميز پيروی می کردًستالين جدا از سياست ھمزيست

تنھا در آن حالت که امپرياليسم و ارتجاع تحرکات مسلحانه را .  گذاشتءبود بدون تزلزل اين سياست را به موقع اجرا

منظور ه وی ناچار می گرديد بعليه اتحاد شوروی بر پا ساخته و يا دست به جنگ تجاوزی عليه آن می زدند، اتحاد شور

  .دفاع از خود به مقابله پردازد و يا حتا به جنگ ميھنی برخيزد

". اساس مناسبات ما با کشور ھای سرمايه داری امکان دادن به ھمزيستی دو سيستم متضاد است: " نشان می دادستالين

پانزدھمين کنگرۀ : "ستالين". ( می باشدحفظ مناسبات مسالمت آميز با کشور ھای سرمايه داری وظيفۀ حتمی ما "و 

 چاپ ٢٨٩ صفحۀ ١٠جلد " ستالينکليات "، "، گزارش سياسی کميتۀ مرکزی)بلشويک(حزب کمونيست شوروی 

  )روسی

ھمزيستی مسالمت آميز بين کپيتاليسم و کمونيسم به شرط وجود تمايل دوطرفه به " ھمچنين يادآور می شود که ستالين

ادگی برای انجام تعھدات و به شرط مراعات اصول برابری و عدم مداخله در امور داخلی دول ھمکاری، به شرط آم
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 ٢" پراودا"، روزنامۀ "پاسخ به پرسشھای گروه ردکتوران روزنامه ھای امريکائی: "ستالين." (ًديگر کامال ممکن است

  )١٩٥٢اوريل سال 

ًمسالمت آميز را دنبال می کرد جدا با اين مخالفت می ورزيد که بدون تزلزل سياست لنينی ھمزيستی   در عين اينستالين

او با صراحت تمام . ھای مختلف سرباز زده شود پشتيبانی از انقالب خلقھای کشورکه برای جلب لطف امپرياليسم از

  ":يکی از اين دو: "وجود دو خط مشی سياست خارجی متضاد را نشان داده می گفت

ھا را به گرد طبقۀ کارگر اتحاد  کليه کشور و ستمديدگاننان در پيش می گيريم و پرولتارياما سياست انقالبی را ھمچ"يا 

جماھير شوروی سوسياليستی متحد می سازيم و در آنصورت سرمايه بين المللی به ھر وسيله مزاحم حرکت ما به پيش 

بين المللی در اصول به يک سلسله  ۀما از سياست انقالبی خود سرباز می زنيم و در برابر سرماي"، و يا "می شود

در کار تنزل کشور سوسياليستی مان به جمھوری " کمک"گذشتھا می رويم و در آنصورت شايد سرمايۀ بين المللی از 

  ".دريغ نکند" نيکوکار"بورژوازی 

آزاديبخش ی ًامريکا از ما می خواھد که اصوال از سياست پشتيبانی از جنبش ھا: " در توضيح فکر خود گفتستالين

... ھا امتناع ورزيم و ھمه چيز به مجرای خوب می افتاد اگر ما به چنين گذشتی تن در می داديم طبقۀ کارگر ساير کشور

  "ولی آيا به چنين گذشتی می توان تن در داد؟

". انت کنيمدھيم و به خود خينه به نظاير آن نمی توانيم تن درما نه به اين گذشت و ! " پاسخ داد که خيرستالينسپس 

 ١١جلد " ستالينکليات "، "ل مرکزیو کميتۀ مرکزی و کميسيون کنترپريلادر بارۀ کار ھای پلنوم متحد : "ستالين(

  ) چاپ روسی٥٦ ـ ٥٥صفحۀ 

کلی متضاد ه ًواقعا دونوع سياست خارجی ب.  تا کنون ھمچنان دارای اھميت بزرگ واقعبينانه استستاليناين حرفھای 

تشخيص اين دونوع سياست از . کلی متضاد موجود استه ًتنا دو نوع سياست ھمزيستی مسالمت آميز بوجود دارد و حقيق

، مبارزۀ قطعی با سياست خيانت آميز، تسليم طلبانه و عدم پشتيبانی از ستالينديگر، پافشاری روی سياست لنين و  يک

انحطاط کشور ھای سوسياليستی به جمھوريھای ً آن را شديدا محکوم ساخت و مبارزۀ قطعی با سياست ستالينانقالب که 

  .وظيفۀ مھم کليه مارکسيست ـ لنينيستھا می باشد" نيکوکار"بورژوازی 

  ادامه دارد

  

 


