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 Political  سياسی

 
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٩

  ،»یکارگر زمياليسوس«
 ؟یارتجاع اي یانقالب زمياليسوس 

)٣(  

  ميھن دوستی، عامل عمده در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

 با کرانيکالس یھا یوريت با را حفظ نموده است؛ انگلس و مارکسنوشته ھای  شک بدون که »یکارگر زمياليسوس«

 »یکارگر زمياليسوس«. رود یم شمار به »زمياليسوس« نيا درشت یھا بيع از نيا که کند یم برخورد ترفند و خدعه

 نيا که است نيھم. دينما استتار را خود یتيصخا یب تا کند یکاپ آنجا و نجايا از را گوناگون یھا تکه کند یم تالش

 شان دست از ندارند، که را چه آن شود ینم ندارند، ھنيم کارگران« که کند یم نقل انگلس و مارکس از »زمياليسوس«

 اديبن تا گذارد یم مسکوت شده ريتحر انگلس کيفردر و مارکس کارل توسط که را »فستيمان« ۀتک نيا اما »گرفت

 لحاظ به اما محتوا، در نه چند ھر ،یبورژواز هيعل ايپرولتار ۀمبارز«: نشود رانيو انش زميتيکاسموپول لرزان و سست

 خود آورد، کف به را یاسيس قدرت ءابتدا ديبا ايپرولتار« که سازند یم متوجه را ھا ستيکمون بعد و ».است یمل شکل،

 ھنوز پس رد،يبگ شکل ملت کي ۀمثاب به خود و دھد ارتقا) ١٨٨٨ انگلس ـ ملت کننده تيھدا ۀطبق (یمل ۀطبق مقام به را

  ».آن ئیبورژوا یمعنا به نه وجه چيھ به چه اگر ـ دارد یمل خصلت

 شکل لحاظ از ايپرولتار یبرا یعني خوانند، ینم یوطن فرا و یکشور فرا شکل لحاظ از را ايپرولتار انگلس، و مارکس

 در را یاسيس قدرت و کند کسرهي را کار یخود یبورژواز با ديبا آن در ايپرولتار که یھنيم و وطن ھستند، قائل وطن

 مالحظه. دھد ءارتقا ملت ۀکنند تيھدا ۀطبق به انگلس قول به ی ومل ۀطبق مقام به را خود بعد و رديگ دسته ب وطن ھمان

ھم  را یجھان یاسيس درتق و ستين یجھان فرا شکل لحاظ از ايپرولتار »یکارگر زمياليسوس« باور خالف که ميکن یم

 دولت جاديا قيطر از تا کند یم تالش خاص کشور کي در ايپرولتار یکتاتوريد یبرا بلکه اورديب دسته ب تواند ینم

 غيدريب تيحما و یستياليامپر یبورژواز اشغال تحت یکشورھا یمل بخشئيرھا یھا جنبش از یبانيپشت و یستياليسوس

 و کند راگذ زميکمون به زمياليسوس ۀمرحل از جھان ،یدار هيسرما یکشورھا در هيماسر و کار انيم یطبقات ۀمبارز از

 و شکل یکيالکتيد ونديپ را آن ھا ستيکمون که است محتوا و مضمون  لحاظ از ايپرولتار بودن یھنيم فرا نقشً قايدق نيا

  .خوانند یم مضمون

 یھا یوريت از یعلم درک سفانهأمت زند، یم جا نيلن یھا یوريت به باورمند را خود ًظاھرا که »یکارگر زمياليسوس«

 کي زين را نيلن خوانده، یانقالب ضد را مائو و نيستال چنانچه زود اي ريد »زمياليسوس «نيا که ميدار باور ما .ندارد نيلن
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 چوکات رد اکنون نيھم که یميزاليامپر است، زمياليامپر عصر زميمارکس زم،ينيلن. نمود خواھد درج بورژوا خرده

 جنگ به نه که خواھد یم ما از »یکارگر زمياليسوس «اما است، کرده اشغال را ما کشور ناتو و امريکا زمياليامپر

 داشته دوست را ھنيم ھم نه و ميکن مبارزه کشور استقالل یبرا نه م،يبرو یستياليامپر يۀسرما هيعل یمل بخشئيرھا

 انتظار و کنند لگدمال را ما یاسيس استقالل و مار و تار را ھنيم نيا ستياليامپر بورژوا تکارانيجنا که ميبگذار و ميباش

 ما کشور اشغال »یکارگر زمياليسوس«. سازد سرنگون را یجھان یبورژواز ،یجھان ۀمبارز کي در ايپرولتار تا ميبکش

 توده و کند یم رد یھنيم بچھارچو در را یستياليامپر يۀسرما یواژگون فلھذا داند، یم یجھان يۀسرما توسط اشغال را

 ۀمبارز تا و باشند داشته حوصله که خواند یم فرا اند، آمده ستوه به یستياليامپر یبورژواز یتعد و ستم از که را ھا

   !!بمانند منتظر ايپرولتار یجھان

 کند، یم انمبمبارد را دهيستمد یھا توده وقفه یب و کرده اشغال را ما ھنيم یستياليامپر یبورژواز که یحال در

 یانداز راه انقالبيون یاول ۀفيوظ کهی حال در ؛دارد یم برحذر یانقالب یدوست ھنيم از را ما »یکارگر زمياليسوس«

 یارتجاع دول ۀمداخل به دادن انيپا و ناتو و امريکا یستياليامپر یبورژواز راندن یبرا یانقالب یمل بخشئيرھا جنبش

 چپ کيً قطعا چپ نيا بزند، پھلو یپرولتر یدوست ھنيم يۀروح با یمل بخشئيرھا جنبش به نتواند چپ اگر .است منطقه

 راه ۀنقش ديبا گذشته، ۀزنند و فاحش یخطاھا و انحرافات اشتباھات، از یريگ درس با یانقالب چپ. است شده ئیايموم

 جنبش نيا یرھبر سکان که بزند پھلو تنھا نه یمل بخشئيرھا جنبش به مبتذل، یرو دنباله بدون مشخص، شعار با ديجد

 تواند ینم یانقالب چپ. برساند یستياليسوس ۀمرحل به ريگيپ زميدموکرات معبر از را جنبش نيا و رديگ دست در ديبا را

 در یستياليامپر یکشورھا یايپرولتار که خصوصه ب بماند، یباق یجھان يۀسرما هيعل ايپرولتار یجھان انقالب منتظر

 یراھ یانقالب چپ. کنند یم برخورد یتيحما شکل بهً اکثرا بلکه فيپس شکل به تنھا نه شان، یکشورھا اشغال اب تيضد

 یبارو و برج و فروزان را آن یھا شعله و روشن را مبارزه نيا یھا جرقه ھنيم چھارچوب در که نيا جز ندارد

 اھتزار به را زمياليسوس ظفرمند مپرچ آن، خاکستر یروه ب و  نمودهخاکستر آن در را یستياليامپر یبورژواز حاکميت

  . درآورد

 یطبقات ۀمبارز در یقدرتمند عامل را آن نيلن که است نيھم و دارد عمده اريبس نقش ايپرولتار یطبقات ۀمبارز در ھنيم

: سدينو یم »المان یدموکراس اليسوس یستيتاريليم ضد کيتاکت و طلبانه جنگ زميتاريليم« ۀمقال در نيلن. خواند یم

 که کنند مي استدالل چنين اينھا. دارند قرار (Vollmar) فولمار قبيل از ىالمان کراتھاىودم سوسيال قطب يک در«

 گونه ھيچ به نيازى است، دارى سرمايه ۀتوسع ۀالزم جنگ که آنجا از است، دارى سرمايه از برخاسته زميتاريليم چون

ِاسن کنگره در فولمار راتاظھا ًدقيقا اينھا. نيست خصوصىه ب ميليتاريستى ضد کار ِ (Essen) مسأله اين ۀدربار. است 

 و ،المان کراتھاىودم سوسيال اکثريت گيرند، پيش در بايد یمش چگونه دمکراتھا سوسيال جنگ اعالن صورت در که

 شان رکشو از ھجوم برابر در بايد کراتھاودم سوسيال که بودند عقيده اين بر سخت و سفت فولمار، و ببل آنھا رأس در

 اعالم اشتوتگارت در که کشاند آنجا به را فولمار ى،أر اين. جويند شرکت »دفاعى« جنگى در بايد ناچار و کنند، دفاع

 ۀنمايند (Noske)ه نوسک و» .باشيم خوبى ھاى ىالمان ما که شود آن از مانع تواند نمي بشريت به ما عشق ۀھم«: کند

 کراتھاودم سوسيال «،المان عليه جنگى بروز صورت در که داشت اعالم ]المان پارلمان [گرايشتا کراتودم سوسيال

 اعالم و بردارد ديگر قدم يک تا بود الزم نوسکه اينجا از» .انداخت خواھند دوشه ب را تفنگھا و انداخت نخواھند عقب

  ».شود مسلح امکان سرحد تا المان خواھيم مي ما« که کند

 پس. ندارد ميھن پرولتاريا که است اين آنھا بحث. دارند جاى (Hervé) روهھ ھواداران کوچک گروه ديگر قطب در

 پرولتاريا. برخيزد مبارزه به  جنگى ھرگونه با بايد پرولتاريا پس. است داران سرمايه مصالح و منافع بر بنا جنگھا تمام
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 به. باشد اين بايد ميليتاريستى دض تھييج اصلى مقصود. گويد پاسخ قيام و نظامى ۀضرب با را جنگى اعالن ھرگونه بايد

 ھرگونه که است آن خواستار کنگره«: نمود پيشنھاد را زير ۀقطعنام طرح ھروه اشتوتگارت در که بود ترتيب اين

  ».شود داده پاسخ قيام با و نظامى ۀضرب با باشد، که سو ھر از جنگى، اعالن

. دارد وجود غربى دمکراتھاى سوسيال صفوف بين در مسأله اين قبال در که ى»افراطى« موضع دو آن اينھاست

 کار به ھمچنان که ديد توان مي را موضعى دو آن انعکاس موضع دو اين در ؛»آب ۀقطر در آفتاب انعکاس ھمچون«

 در آنارشيستى پردازى جمله و طرف، يک در اپورتونيستى گرايشات زند؛ مي صدمه غرب در سوسياليست پرولتارياى

 .ديگر طرف

 شده گفته ًواقعا کمونيست مانيفست در »ندارند وطن کارگران« که اين. یدوست  ميھن ۀدربار تذکر و نکته چند ءابتدا

. المللى بين زمياليسوس ىئ پايه اصل اين بر است اى ضربه شرکاء، و نوسکه، فولمار، نظر که است درست ھم اين. است

 در - کشورى چه در نيست مھم پرولتاريا براى که اين بر ايرد پيروانش و ھروه سخن پس که شود نمي نتيجه اين از اما

 آن يعنى پدرى، سرزمين. باشد درست کند، مي زندگى - استبدادى ۀترکي در يا جمھورى ۀفرانس در پادشاھى، المان

 تنگذاش بنا با فولمار اگر و پرولتارياست؛ ۀمبارز در عامل نيرومندترين ّمعين، اجتماعى و فرھنگى سياسى، محيط

 چنين اتخاذ در نيز ھروه رود، مي خطا به »پدرى سرزمين« به پرولتاريا »ِىالمان ًواقعا« برخورد ۀشيو نوعى

 براى پرولتاريا ۀمبارز در مھمى عامل چنين به است نقادانه غير بخشايشى قابل غير نحو به که برخوردى برخوردى،

 فرھنگى و اجتماعى سياسى، شرايط به نسبت تواند نمي ياپرولتار. است رفته خطا به اندازه ھمان به درست ى،ئرھا

 ّمقدرات اما .باشد تفاوت بى آيد مي کشورش سر بر که آنچه به نسبت تواند نمي نتيجه در باشد؛ تفاوت بى اش مبارزه

 "پرستى ميھن "خاطره ب نه و اوست، ۀعالق و توجه مورد گذارد مي اثر ش اطبقاتي ۀمبارز بر که حد آن تا کشور

  .) ماست از ديکأت(» .است موھن و زشت کراتودم سوسيال يک براى ھم آوردنش زبان به که ئیبورژوا

 یکار یليس را »یکارگر زمياليسوس« د،يآ ینم خوش »یکارگر زمياليسوس «مذاق به که قيدق یريگ موضع با نيلن

 و ھنيم ھستند، هيسرما یتعد از ايولتارپر نجات صدد در که صادقً واقعا یھا ستيکمون که کند یم یحال او به و کرده

 طيمح کنار از تواند ینم ايپرولتار رايز دانند، یم ئیرھا یبرا ايپرولتار ۀمبارز در مھم عامل را یپدر نيسرزم و وطن

 ،»ندارند وطن کارگران «عبارت با و بگذرد یتفاوت یب با کند یم مبارزه آن در که ینيمع یاجتماع و یفرھنگ ،یاسيس

. دستانيتھ ريسا و کارگران ئیرھا یراستا در گام نيکوچکتر برداشتن جز دھد انجام چه ھر کرده، ريس تااليخ در

 جلب یبرا هيسرما ۀخدع و لهيح که یبورژواز »یپرست ھنيم« به ًقطعا گفته، نيلن که یچنان آن ًقايدق ھا، ستيکمون

 باور تنھا نه است، استعمارانه یالياست و بيرق یبورژواز هيعل یبورژواز ۀغارتگران منافع نيمأت یبرا کارگر ۀطبق

 یھا استيس نيچن دانسته؛ زحمتکشان ريسا و ايپرولتار یطبقات منافع ضد و غارتگرانه نانه،يخا را آن کهبل ندارند

 ینم تفاوت یب ديآ یم ھنشيم بر آنچه قبال در و کنند یم مبارزه تيقاطع با آن هيعل و ءافشا را یبورژواز ۀالگرانياست

  .دنمان

 در را ھنيم نقش که رود یم یآنان نقد به و داند یم ئیرھا یبرا ايپرولتار ۀمبارز در یمھم عامل را ھنيم تنھا نه نيلن

 به عشق از »اروسھايگول یمل غرور ۀبار در «ۀرسال در ١٩١۴ سال در بلکه کند، یم انکار ايپرولتار یطبقات ۀمبارز

 البته م؟يھست یبر یمل غرور حس از اروسيگول آگاه یپرولتارھا ما ايآ«: سدينو یم و دکن یم یادآوري زبان و ھنيم

 و ئیزورگو احساس و مشاھده یزيچ ھر از دردناکتر ما یبرا... ميدار دوست را خود ھنيم و خود زبان ما! ريخ

  » .اند نموده آن دستخوش را ما یبايز ھنيم داران، هيسرما و یتزار مانيدژخ که است یاھانت و یستمگر
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 نه نيلن. ميکن یم نگاه یدوست ھنيم به یمنظر نيچن از ًقايدق ما که است یپرولتر مفھوم کي ن،يلن یدوست ھنيم مفھوم

 از را بايز ھنيم نيا و باشد داشته دوست را خود ھنيم ديبا که دھد یم اميپ بلکه شود یم قائل ھنيم ايپرولتار به تنھا

 یم دردناککه از سوی سرمايه داران روا داشته می شود،  را ھنيم یاھال بر ستم او .بيرون کند غارتگران چنگال

 دوست را خود ھنيم که داند یم ايپرولتار حق ھم نه و باشد بايز که دارد ھنيم نه »یکارگر زمياليسوس« اما. خواند

 اما دارد، دوست را خود ھنيم نيلن ندارد؛ وجود ًاصال »یکارگر زمياليسوس« ھنيم اما باست،يز نيلن ھنيم. باشد داشته

 نيلن خواند؛ یم هيسرما خوار رهيج را یدوست ھنيم انيمدع و دھد یم یبورژواز به را ھنيم »یکارگر زمياليسوس«

 شده هيتخل آن از و کرده نهيقرنط را یمل غرور که مدتھاست »یکارگر زمياليسوس «اما ،است یمل غرور از سرشار

  .است

 یبورژواز به دسته دو را ھنيم لذا ندارد، ھم دوست ندارد که را یزيچ و ندارد ھنيم »یکارگر زمياليسوس«

 خواند ینم دردناک تنھا نه ما، ھنيم یاھال بر را ناتو و امريکا یستياليامپر يۀسرما اھانت او .کند یم ميتقد یستياليامپر

ًبلکه کامال عکس  کشد ینم زجرنه تنھا  شود، یم مبدل رانهيو به »ھا بم مادر «و ۵٢.ب با ما یبايز ھنيم که نيا از و

 دھان را بر ئیامريکا عساکر دنيشاش و بمباردمان و »ھا بم مادر «رانگريو یھا شعله که کند یم دعوت را ھا توده آن

 با است، »مدرن «حق به »یکارگر زمياليسوس«. را یطالب تيحاکم و انتحار نه کنند، تحمل شان یھا مرده اجساد

    !باشد ما یبايز ھنيم بر یستمگر یبھا به اگر یحت دارد، یسازگار »تهيمدرن«

 به دنيرس و کيدموکرات ۀجامع جاديا ا،يپرولتار نبرد ا،يپرولتار ۀمبارز آغاز یبرا است یبستر یدوست ھنيم ما نظر به

 یبرا یا زهيانگ و است هيسرما هيعل ايپرولتار یطبقات ۀمبارز آغاز مکان ،یپرولتر یدوست ھنيم و ھنيم. زمياليسوس

 تالش آن یبرا سيپار کمون در انگلس و مارکس که یامر ا؛يپرولتار توسط هيسرما غارتگران دست از ھنيم نجات

 ايپرولتار «که نيا نامه ب انگلس نه و مارکس نه. نيچ بزرگ انقالب در دون مائوتسه و برواکت انقالب در نيلن و کردند

 آرام عبارت نيا يۀسا ريز نيلن ھم نه و کردند غيدر سيپار کمون یرھبر و یانداز هرا یبرا تالش از »ندارد وطن

 دون مائوتسه از ميبگذر ؛دانست» جھانی«موکول به شرايط  اش یپدر نيسرزم و ھنيم در را ايپرولتار نبرد و نشست

  .کرد مبارزه مدبرانه و خالقانه چه راستا نيا در که

 لحاظ از اول قدم در را ما اوضاع، و طيشرا. ستين یميدا حس یدوست وطن گونه نيھم و ستين یابد یايجغراف وطن،

ه ب طيشرا یکيالکتيد ليتحل نيھم اساس بر ھم یپرولتر یدوست وطن حس و دھد یم انسجام یمل چارچوب در شکل

 ھنيم با ميمستق ۀرابط که است یستيوناليانترناس ۀمبارز مضمون، و یماھو لحاظ از ايپرولتار ۀمبارز. ديآ یم وجود

 باور ما! بود خواھد چيھ یبرا سنيوريت و لسوفيف لفاظ، یروين یانقالب چپ دو، نيا ونديپ بدون. دارد یپرولتر یدوست

 حساب به عمده اريبس فکتور یستياليسوس ھنيم جاديا یبرا ئیبورژوا یپرست ھنيم نه یپرولتر یدوست ھنيم که ميدار

 و استعمار وغي از ئیرھا یبرا را ملل ريسا ی،پرولتر زميوناليانترناس به یباورمند اب که یيستياليسوس ھنيم رود؛ یم

  .رساند خواھد یاري هيسرما استثمار

 یراھ دھد، ءارتقا ملت ۀکنند تيھدا ۀطبق به انگلس قول به و یمل ۀطبق مقام به ديبا را خود مارکس قول به که ايپرولتار

 ايپرولتار از را منأم نيا منابع و کرده غصب هيسرما که را یپدر نيسرزم و وطن ھن،يم اول قدم در که نيا جز ندارد

 تا نمايد کسرهي یخود يۀسرما با را کار مارکس قول به ھم باز و بکشد هيسرما دست از ربوده، زحمتکشان ريسا و

 کار ديبا چگونه ايپرولتار انگان،گيب استعمار زمان در که نيا اما. کند کاريپ یپرولتر زميوناليانترناس یراستا در بتواند

 و طيشرا یکيالکتيد ليتحل ،یاريھوش ت،يدرا به کند، کسرهي یخود يۀسرما و) ھا ستياليامپر (یانحصار يۀسرما با را
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 جنگ و استقالل بخش در باره نيا در .ارتباط می گيرد ايپرولتار نيمع یمل طيشرا با خالق زمينيلن زم،يمارکس قيتطب

  .  ميريگ یم تماس یمل یبورژواز نقش و یمل بخشئيرھا

 و خود وطن در ئیرھا بدون که داند یم کين ايپرولتار رايز دھد، یم ونديپ زميوناليانترناس با را یدوست ھنيم ايپرولتار

 راه در یقدم نيکوچکتر تواند ینم ًقطعا باشد، حاکم ايپرولتار یکتاتوريد آن در که یوطن به را خود وطن

 با ًاصال که است ئیبورژوا نيشرمگ زميکاسموپولت ،حالت نيا یسوا گفتار نوع ھر و بردارد یپرولتر زميوناليانترناس

از  هيسرما که را یھنيم دھند، انجام یکار شان ھنيم یبرا توانند ینم که یآنان. ندارد یونديپ یپرولتر زميوناليانترناس

 ريغ و یمزد یھا برده به را آن یھا توده و قبضه نموده را آن طيمح کرده، غصب را آن ريذخا و منابع ،آنان ربوده

 زميوناليانترناس. است یانقالب ريغ و مفتضحانه آنان »یستيوناليانترناس« شعار ًمسلما ، استکرده ليتبد خود یمزد

 تيتقو سبب زميوناليانترناس و یدوست ھنيم انيم یکيالکتيد ۀرابط نيا و است استوار یدوست ھنيم اديبن بر یپرولتر

  .دارند قرار اشغالگران ادتيس و استعمار وغي ريز که شود یم ئیکشورھا در یمل بخشئيرھا یھا جنبش

 و حرص چشم و است طماع است، خود یبرتر نيمأت دصد در  کورزميوناليناس .ستين کور زميوناليناس ،یدوست ھنيم

 حصول یبرا و است برتر مقام احراز تالش رد گريد یکشورھا چپاول و غارت با و دارد گريد یکشورھا به نسبت آز

 با یا رابطه چيھ کور و نظرانه تنگ زميوناليناس. زند یم دست گريد ملل به نسبت نفرت و ینژاد یبرتر به مقام نيا

 زميوناليناس یبرا یروپوش زميکاسموپولت. ھستند ناخن و گوشت ھم با زميکاسموپولت و زميوناليناس .ندارد زميوناليانترناس

 و ھنيم ملت، از مجزا و مدرن را خودً ظاھرا زميکاسموپولت. است الگرانهياست یھا استيس قيتطب و ئیجو یبرتر یبرا

 در را وناني چپاول چنانچه کند، چپاول را گريد یکشورھا ساتر، ۀپرد نيا ريز تا دارد تالش و دھد یم نشان مرز

 آمد و رفت و مشترک ۀزيو مشترک، پول با که است یوطن جھان یواقع ۀنمون اروپا يۀاتحاد. مينيب یم اروپا يۀاتحاد

 یکشورھا توسط ئیاروپا فيضع ًنسبتا یکشورھا غارت آن ھدف ؟یھدف چه یبرا اما است؛ گرفته شکل هزيو بدون

 افتاده عقب یکشورھا دنيچاپ یبرا کدستي اقدام آن ھدف است؛... و ھالند و فرانسه و المان مثل یدار هيسرما یقو

 گردند، یم بر خود زميوناليناس ھمان به درنگ یب عضو یکشورھا ندھد، مطلوب ۀجينت زميکاسموپولت نيا گاه ھر. تاس

  .ميديد را برگشت نيا) اروپا يۀاتحاد از ايتانيبر ئیجدا (تيبرکس در که یچنان

 است بودن ستيوناليانترناس در فقط یواقع دوست ھنيم. است یانقالب ستيوناليانترناس کي ،یانقالب دوست ھنيم کي اما

 گرفتن قرار دگانيستمد و زحمتکشان تياکثر ۀجبھ در یانقالب ستياليسوس کي یبرا یدوست ھنيم. ابدي یم یمعن که

 نيخون ۀدشن ريز از را زحمتکشان و دستانيتھ تياکثر تا دارد تالش یدوست ھنيم با یانقالب ستياليسوس کي .است

 کوچک تياقل کي و برده آن تياکثر که باشد یھنيم شاھد تواند ینم ًقطعا ستياليسوس کي. دھد نجات غارتگران

 ھنيم به را غارت و هيسرما ھنيم که است یانقالب ستيکمون کي ۀفيوظ. باشد گرفته گروگان را ھنيم تمام ،یليطف

 امکان یپرولتر زميوناليسانترنا و یپرولتر یدوست ھنيم بدون مولأم نيا .کند ليتبد دگانيستمد و ايپرولتار یستياليسوس

  .ندارد

 يۀسرما غارتگران و استعمار از نجات به عالقه و عشق جز ستين یزيچ یپرولتر یدوست ھنيم :که نيا کوتاه

 یخوشبخت و ھنيم یتعال و یترق ؛زحمتکشان دستان بر ستم و یتعد یرھايزنج شکستن به عالقه و عشق ی؛ستياليامپر

 نام تحت ھا توده دنيچاپ آن ھدف که داد قرار ئیبورژوا یپرست ھنيم مقابل در یبانقال یدوست ھنيم. خلق یھا توده

 و ادتيس و استعمار هيعل مبارزه با ھا ستيکمون یدوست ھنيم. است گريد ملل غارت و یکش بھره تداوم و ملت و ھنيم

 افسانه به شان شعار و حرف آن ريغ در ھستند، دوستان ھنيم نيقاطعتر ھا ستيکمون زيرا .دارد ونديپ یطبقات ۀمبارز

 و دنائت و تيجنا از دگانيستمد نجات درد به که شباھت پيدا خواھد کرد ارسالن ريام یھا قصه و یپر و جن یھا
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 معادن مان، نيسرزم/ ديبا یم مردم ما« که ميھست ھمصدا وزيھ لنگستن با ما. خورد ینم هيسرما غارتگران شناعت

 را وطن گريد بار و/ ميکن آزاد را مان انيپا یب یھا دشت و ھا کوھستان مان، یھا رودخانه مان، اھانيگ مان،

  »!ميبساز
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