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بم وم 

[م کززامپجمیا  سززز  م1حزز کمونیست ززز ملززتیمپرنللاریا(ر]   ززز  م 

ونیست زز م ززتمپهزز موززرم  اززرمن مماپو ززتی مونیست زز م ززتمپ ] رتزز م

م زرمن من(  مماپو زتی ح کمونیست  ملتیمپرنللاریا(ر]     منپ ن.م

ن من(  مهت  مضزدمپسالز کمپجمم،ونیست  م تمپ ] رت مم(م رملعدمپجمآ 

میپضززامپس]اس هتیس رت زز]امنمزز  موززان مپهزز .محزز کمونیست زز ملززتیم

پرنللاریا(ر]     م(پحدمه ئامن موازی ه  ممت]لزدمنپ نم(مسازا   ام

ح کمونیست ز ملزتیمپرنللاریا(ر]   ز  مملرم ند یمجل  ممن]ااممتکند.

س]اس هتیس رت ]ا،م علقملرمونیست ز م زتم(منهزرمل م ییرملرممیپضامپ

م زویرت ملتاز]ا من منمز  مپجممیپضزامه منم  مپجممیپضامیا(ر]ا م

منپ ن.مونیست ]ام(مم  و ت م

ام ززززی مئونیست ززززمموزززز  نا ملزززز م نززززهمپسززززدپ ]یملززززرم(پ  مهزززز 

پس]اس هتیس ل،مپسال ک،مونیست مم(مل موز  م پن کز لمهزعاموزان مپهز م

 زز   تاممعامززامونززدموززرمپجمم  و ت ززممن م ززینم پملعنززیپ میا زز  م

مال للمن گامناپ ا  مضدمپسال لامنم  موان مپه .مهزعاموزان مپرالز  م

وندمورم کمیا   مپس]اس هتیس رت ]امپهز موزرمی  مزا مآ مسزرم نرز من م

 زز ( ممت سززرمللکززرمن مینززی موزز  نا مپ (یزز م(مآما کزز ملززرمی  مززا م

لاس مزرم«مست  ملر]زا کمن»یذ اشممپسال کمپی]ن عام ید لم یپهدمشد.

ونیست ممو  نا مپجمهی م کمح کمن مآما ک م(م زکمهز جم  من م

ماپس ر،ملعنیپ ملاس مرم زین،ملتز سگامپس]اس هتیس رت ز]املزین م-للژ ک

ی  ما مونیست ممو  نا مقلندپنممامشد.مپری]رمهامن( مپ یمیا  سز  م
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ظزز هاپمپجمنززرنرم (جنزز  محززذدمشززد مپسززدم(من گززام(یززینم زز  یام

م[2سدپ سد. 

ریا(ر]     من مپ نز  مپسگلت زام زین،ممح کمونیست  ملتیمپرنللا

ونیست زززمم»"مال رزززرمپ منپ نم رززز معنزززیپ مم13یا(ر]   ززز ملزززرمشزززن   م

سگزاپ م[مظز هاپم مالز م3 "  منمکاپ ت مم زان ملزی  (پئا «مو  نا 

پ یمیا   ملی  (پئام(مضدمپسال لامل موز  م پن کز لمه ز]ندم(م نزتیم

ممامسی  ند:م

ممم

ن موزززرم ززز  ممزززام یپسزززدممیززز  جپ م(م ززز میا(ر]   ززز م پم"پ زززیمیا

ی ززز] ی ممیپضزززام(پقعززز مپسال لزززامه ززز]ند،ملزززرم زززینمیلززز م

م[4 وند."

م

ن مقیز لمونیست زممسگاپسام مال مو م ملرمی مپه مپمز م(پوزن م مالز م

لتزز سگامضززعدم(مپلر مزز  م مالزز من م پل ززرملزز م ززتمهززام  رموزز  نا م

پهزز .ممال رززرم مالزز مسززرم نرزز ملززرم (شززیمشززد ممیزز  مهت هززامیا(ر]ززا م

ونکززامسنززامونززدمللکززرمن م پهزز]  مپ  زز نمپلرزز  مهزز ج مپهزز .مهززیپلم

په هامپ یمپه ،مآ  مپس]اس هتیس رت ]ر ممام یپسندم(مل  زدم زتمهزام  رم

لززرم ززتمهززام  رم نرزز مپجم ا ززقمم پمسالززدموننززد مسالززدمپس]اس هتیس رت زز]ر 

مزز مسالززد ملززرمپ ززیمیا زز  ملززی  (پئام(مضززدمپسالزز کمونیست زز]امپهزز .م

پسال لزززززامسزززززدپ  ممللکزززززرمپجمپمزززززقمپس]اس هتیس رت ززززز]ام(من منمززززز  مپجم

م  و ت ززممم هتزز ملززی  (پئام(معنلکززانمضززدموزز  نا مپ ززیمیا زز  مم

(مم[5 قزاپ ممتزدهتمپجم ا قمها ممالز ت م پمن ممعاضمن دمعنی م

هزا ممالز ت مم من ملت مهاز]مممضامیا(ر]ا منم  ممامونتم.پجممیپ
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لرم ن  مر یمیاپونامآسر معلترمونیست  م تمی هزتامویلنزد ممنپن مپ زمم

م(مپجممیپضامی  رمپ مونیست  م تمی س سرمنم  موان مپ م.

 مال مل م ان ملی  (پئامپ ج  لاموان م زکمیا ز  ملزی  (پئام(م

ضزززدمپسال لزززام نرززز مضزززعدم(مس  (شزززنام زززینم پمن م پل زززرملززز م زززتم

ل   مپ نکرملعنیپ مونیست  م تملزرمنمز  مپجمهام  رمسا  منپن مپسد.م

،مم هت م یال  ام کمیا   ملی  (پئام پممیپضامیا(ر]ا ملپانپجسد

لرم یامآ ،من م پل رمل م تمهزام  رملرم ان ملی  (پئام ن لمنپن م(م

مپلر  مه ج موان مپسد.

(مپ  ع  مغلطمست مه ز موزرمم مال ررمح ( مس  (شنامه  مج  ن

منزز لعاموززرم مالزز ملززاپ ممال رززرم ززینممزز ملززرمآسرزز مپشزز   م ززیپهتمموززان.م

پظرزز  پ م ززینمونیست ززمموزز  نا ،م زز م امززدپ پ مم،پهزز]م ن موززان مپسززد

مالزز ت ممزز م نززدملتزز مپجمهززا مالزز م مآسرزز م(م زز م( کتپززد  ملززین مپهزز .م

 پم«مونیست ممو  نا ،م(یزدپ م پن کز لم زتمهزام  ر» ر معنیپ م

نقزز مممززام یپس زز]ندوززان ملینسززد،مرززذپمن مپ یزز  ملززرممنزز لامن   مزز م

م[6 .لتاجمنهندلتا]ا م

پ زیممال رزرمپ یز  ملزرمحز کمونیست ز ممهز  م کامن گامپجمضعد

پل]کز  مونیست زممهز جم  مر(م کمنا( مس ن کملرمآ ممو  نا مپ اپ 

لزززین مپهززز ،مسزززرمپ زززدئیری  مونیست زززمم من مسالزززدم ینشززز  موززز  نا 

(مپجمهنززززرممرن]ززززامسززززرمیا(هززززرمشززززکلگتا مپ ززززیمموزززز  نا من موززززل

م.من مپ یم پل رم مال ممامسی  ند:لی  (پئام(مضدمپسال لامپ دئیری  

م

"مز مل زی معنززد ملزرمحز کمونیست زز موز  نا مپ زاپ مپ یزز  م

 ررم کمهز جم  موزرمن ممرزد(ن م یپهتممنپن...م مهنچنتیمپجممال
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 ونیست زززمموززز  نا [مپهززز مسالزززلمقزززیلم زززیپهتمموزززان،منزززا( م

وزززرمسززز  مسازززا رمآ م«مپل]کززز  مونیست زززمموززز  نا »ماپس زززی م

م[7 ونیست ممو  نا مپه ."

م

پ ی  معند ملرمح کمونیست  موز  نا م(ملتازامپجمهت هز]ر  م

(مح]زاممآ مورمن گزامماقزرمهز  مونیست زمموز  نا مآسزاپمقیزیلمسدپ سزد

،م  وتززدممززاموننززدمپجممیپضززامی  ززرمپ مونیست ززمموزز  نا م زز  جمشززد 

مالززی ملززرمحزز کمونیست زز موزز  نا ممززامشززینمسززرموززلمپ ززدئیری  م

پ ی  معنزد ملزرمحز کمونیست ز موز  نا ،م نرز مونیست ممو  نا .م

لرمن گامماقرمه  مونیست مموز  نا محال ستز ممزاملتازدموزرممع]الدسزدم

حزز کمونیست زز موزز  نا مپجمونیست ززمموزز  نا م زز  جمشززد م(ملززرم

ایههول ی ژ بل  ززدمسازز  منپنمینزز چم ززتملززی  (پج م یززد لمشززد مپهزز .م

پهز م(ممپجمپه سم(می  رمم]علقملرملی  (پج ملین م      مب ارگر 

ن م نززز مامحزززیپنامپی]نززز عاملزززامعلتزززرم یالزززرموززز  ناملزززین مپهززز م(م

مونیست مم پملرمر یمواتد مپه .

م

ب      مب ارگر وارو  بتاریخچ ب

م

حزز کمونیست زز ملززتیمپرنللززامریا(ر]   زز  م نرزز ملزز مسیشزز]یم" یززقمنم]ززرم

م،منصزی محکنز هت هزامحکن "معن ملزرمن (غرز م(مش  ت  ست زممم

منتیممامسی  ند:د،م مال م سمرام  ئتدممت 
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پ ر نممی  جپ مونیست ز موزرمن منهز میام»" یقمنم]رمحکن :

شززززکلمنامزززز م(مپل]ززززدپمهززززرندم یپسززززد ممتاززززد،مونپززززتیمم1٩7٨

(م وی  ززکمقد  ننززد معلتززرم وی  رزز م(مممزز هتممس هتیس رت زز] م

م[م٨ «".ییییرت ] م تم پن ک لمآغ جموان

م

ن ملا ] ستزز ملینسززدم(منپسازز ی  ساموززرمم1٩7٨پ(تمقیززلمپجمنهزز میام

هرندم پم اکتلمنپنسدمهیپنپ مآذ   ملینسزد.مآذ  ز مسازا رمپ ملعدپم

من]ازام1357قیزلمپجملینمورم یهطمپه] رتنت ]ر من م   جمپجموازی ،م

ممتاد.

هنززز  منپساززز ی   موزززرملزززرمپ زززاپ مم1٩7٨نهززز میاممقیزززلمپجث ستززز م

وزرم زینم پمهزیپنپ م زکمملامتگانسزد،ممرمزلمهزرندم پم ازکتلممتدهنزد

م«پ رزز نممیزز  ج من م پ مآ مزز  م یالززرموزز  نا»نززا( مپه] رتنت زز ملنزز  م

ممتدپس  م(مپ یمهیپنپ  م پمن مهنرمی م  وتدممتکان.

آ مزز  من زز  ملرززاپ مشززدم(ملتازز]امپعیزز  مم135٨ من میزز ئت مثززث ر

پ رزز نم»سزز  یپسام(ملززامپمالززاملرززاپ ،ممنززا( ،مآ مزز  م پم ززادموانسززد.

مییز مم(ملنزیعامپضزنر لمآ م«ممی  ج من م پ مآ م  م یالرمو  نا

شدم(معن ممع رت مم ]اللم پملاپ مپ یمه ز]رم«مهرند»نر ان مه ]رم

«مهزرند»ه ]ۀممن منه]ی م (جمقاپ منپن.من م نتیمجمتنرمپ مپه مور

پ مپ رز نممیز  ج من م »لزرمهزیپنپ  م زینمپجمم135٨ن مآذ مم  مهز لم

ی    ممتدهدم(ملزرمشزکلم زکمنزا( مم(م رز مسز  م«مآ م  م یالرمو  نا

ممپع  ممییین  مماموند.مم«مپ ر نممی  جپ مونیست  »

ورمح تمپ ر نممی  جپ مونیست  مشزد ملزینم(مم«هرند»ه ]ۀم پلع م

پ ج زز لاممتکززان،م  ززی مم[٩ م3 ززینم پمم]علززقملززرمینزز چم ززتم ززطم
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ن مپشززز]ی  م مالزز مممت]یپس زز مونپززتیم وی  ززکمقد  ننززد م پ ملتنززدپجن.

مت]یپس ]ندملرممالز ت ممز مماپیعزرموننزدملین مپ یمپظر  مسظا،مسرم نر م

 مال  مناپ  مونیست ز ممپجللکرممت]یپس ]ندملرمم  ریامن مپ یمجمتنرم

مز معزرموننزد.مپس]اس هتیس رت  م(م  میا   مونیست ز ملزتیمپرنللزامماپی

ونیست زمم»لرمهنرم ینترممامونتمملرمها ممالز ت ممز م رز معنزیپ م

مماپیعرمونند.«مو  نا م(یدپ م پن ک لم تمهام  ر

ح کمونیست  ملتیمپرنللامریا(ر]     ملرمپلر  مه ج م زینمپنپمزرم

ممتدهدم(م نتیممامسی  د:

م

پ زززاپ ملززز م«ممززز ( پ م زززت»"لرزززاپ مهززز جم  مهززز  ممت]لزززدم

]نزز عام(مپمزز پ  م(م الی زز مقززد  م نتنززا،ممززا(و مینززی مپی

مت  یزز  مپ رزز نممیزز  جپ مونیست زز م پم الی زز موززان.ملززرم ززی م

:م ززززکمحزززز کمنپنن م نزززز سملزززز مویملززززرمقززززاپ م پم زززز  مآ م

وزززرم نزززد یمهززز لمن موانهززز]  مپ زززاپ م«م امزززدپ مآری ستززز  ا»

م[10 حیی منپش ."

م

للکزرملعنزیپ م زکمنزا( مم« امدپ مآری ستز  ا»ویملرمسرم کمح کم

م ئیئت ززز مشزززکلمنامززز .ملززز م ییزززرملزززرممیززز  مهت هزززامپ زززاپ موزززرم

  زلطممم3په] رتنت م،ملزی ژ مسزی موز  م پن کز لمآ م رز معنزیپ م زطم

پلر  من گزاممل ممن ج منپش ،مویملرمل ی مپه] رتنت ممننان  اموان.

مینی مپی]ن عام(مپم پ  م(م الی   مال مپ یمپه مورمنی  مل مما(و م

ن زز  ملرززاپ مم،«مزز ( پ م ززت» نتنززا،مهزز جم سر  ممت]لززدممقززد  

شززدسد.مپ ززیمپظرزز  مسظززامپ ززیمپلرزز  م پملییززینممززامآ(  ززدموززرممززا(و م
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ع ململراپ ملین مسرمپ دئیری  مهز جم سر  ممت]لزدممینی مپی]ن عا

په] رتنت ززم.م مالز مهززتیم یضزترامهززممسنتدهنزدم  ززی مم«مز ( پ م زت»

پ رز نمرلراپ م کملت مپه] رتنت م،ممت  ی  ملت من گزامپه] رتنت زمم

مزز ملززرمپ  یزز  مویملززرملزز مپ رزز نم پم الی زز موززان.م ممیزز  جپ مونیست زز 

ممی  جپ مونیست  ملعدپملامتگان م.

لززرمس  (شززنامهزز  م ززینممحزز کمونیست زز ملززتیمپرنللززامریا(ر]   زز  

ممتدهدم(م نتیممامسی  د:مپنپمر

 

"لاپ م کمن(  مو مزل،من(رز مماوز  مید زدمپ زاپ مس]یپس ز م

ون]الممن الرمپ م پملده منتانمورم یهطم جمندن  مهز جم  م

هز  ممت]لززدموززانمرویملززر،محزز کمنمکززاپ موانهزز]  مپ ززاپ ،م

م[11 م  هد یم لق مون]الممامشد."

م

پ(تمم  هززد یم لززقممن الززرمپ م رزز مون]ززالمن موانهزز]  مپ ززاپ م

سدپش]ندم(مسنام یپس ]ندمهممنپش]رمل شند.م کمینی مملامن موانهز]  م

ی   ملینمن مح رتکزرمم  هزد یملعنزیپ م زکمستزا( ملزی  (پئام(ملز م

مشتعام یپه  مقد  من(ر]املینسدم(م  مه ]ند.مکپ دئیری   (لن  م

جمهزی م زکمیا ز  مپس]اس هتیس رت ز مث ست مپ ز  م" جمنزدن  "مپ

لرممع رتیمینی مملامورمیت ن مسظ  من م ن مه  مپمپا  رت ز]امه ز]ند،م

سیعامپلر  مه ج مپه .مپنامویملرملعنزیپ مینز چم زتمهزام  رم زکم

مجمز  ن مآ ملعنیپ مین چمو  م پن ک لم تمهزام  رمحدپقلمه ئام پم

نز چم پهز م ع   ممتکان،مح کمنمکاپ موانه]  مپ اپ ملعنزیپ می
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هزززام  ر،مهنزززیجملالزززد  مساهزززتد ممت رمززز  مهت هزززام زززینم پمن م (جم

م (شیمق]لمع  ممتکان.م

ب      مب ارگر بوبگ ب بدمبت پب رداب ارگراا

م

ینززهم(ممیضززعاموززرمن مقیزز لمینززهمنام]ززرممززامشززین،می  گزز  م

مکا م(مپجمآ ممرن]ام علقم یال  ام کمناپ  ممکزا م پم عتزتیممزام

 ممهنهممرکامپه مورمسا  ممتدهزدم زکموند.مینهم(مپس]اس هتیس رت

ناپ  ممکا من مو   میرز  م(پ (سزرمهزام  رمنپ  مپ  ز] ن مپهز .م

پ ر نممی  جپ مونیست  م ن  م  شم ینم پملک  ملانم  مپرال  موندموزرم

ینرززی  مسنگززتیمپهزز مامس]یپس زز]رمپهزز مپسالزز کم پمهززاسگی مونززد.م

هززاویکمملززی  (پج من موین زز  م ززینمستزز ممیمززقمساززدم زز مپسالزز کم پ

سن  زدم(مق ز  مپسالز کمهنچنز  ملزرمیزت ممزام ز جن،مرزذپملزرمع مزلم زینم

عززاپ مم]یهززلمشززد مپهزز م زز مپسالزز کم پمهززاویکمسن  ززد.موزز  ناپ ملزز م

شززاو من مینززهمل  ززدمپجمپسالزز کم ززینمنمزز  مسن  نززد.مپ رزز نممیزز  جپ م

ونیست زز مپ ززیم نززتیموزز  ناپ م پملززرمشززاو من مینززهمپمپا  رت زز]ام

مماپممام یپسد:

م

"شاو من مینهممالطم(ممالطمملرممعن  مآ م یپهدملینموزرموزرم

و  ناپ مپجمپسال کم ینمن ملاپلزامینزهمهزام  رمنپ پ منمز  م

مامونندم(ملاپ منه] ( نه ئاممامینگندمورمن ممیز  ج معلتزرم

وززلملززی  (پج ملدهزز مآ( ن م(مپونززی مستزز مل ززطم(م رالززقمپ ززیم
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 پمنه] ( نه معلتزرموزلملزی  (پج م یپهزدملزینم(منزمیدمپ(م

م[م12هام رملتا]ام یعتدم یپهدموان." 

م

ح]امپنام کمو  نامهمملرمماپ یپ مپ ر نممی  جپ مونیست  من م

ینهملام  دمپم] ن مل شد،ملز جمهزممنهز]  مپ رز نممیز  جپ مونیست ز م

حز کمونیست ز ملرم ی میا(ر]    مآغا]رمپه .مهیپلمپ یمپه م اپم

یپضزززامپ رززز نموزززی ک]ا یمپشززز   مپ ملزززرممملزززتیمپرنللزززامریا(ر]   ززز  

می  جپ مونیست ز من مپ زیمینزهم(م ز من گزامینگرز ممثزلمینزهمپ(لم

حزز کم ززاپمم[13 لززتوم(م زز مینززهمپمن س زز]  م(مغتززا مسکززان مپهزز .م 

ونیست  ملتیمپرنللزامریا(ر]   ز  من ممال لزلملزرمق]زلمعز  مپمپا  رت ز]ام

آ ز مموا سد مو  ناپ م یهطمپ ر نممی  جپ مونیست  مهزکی ممتکنزد 

ن مینگرزز  مپمپا  رت زز]امیا زز ساموززرموزز  ناپ م پمنیشزز من م ززی م

ممتکند،ممام یپسدم ان ملی  (پمل شد 

بزخ دبم بگ ردح  باستای ظ  مببکنب

م

ن موی ز  ممزد مم3سگاشمو  م پن ک لم(مپع]اپضامنزاپ  م زطم

 پم رز ممم3معیز  م(م ن قیز  من (سزامنزاپ  م زطمم یپس ز مما

 ن قیز  مم3ییش م ینمقاپ منهزد،مپمز من من پجممزد ،منزاپ  م زطم

پ رزز نممیزز  جپ من (سززام(ملززرم یززامآ ملرززاپ م ززینم پملززا(جممتززدپن.م

 پم ر مسز  مید زدمم3 طم(م امتممسظاپ مونیست  م(ظتمرمل جه ج م

 ت زممپسال لزامپنز  چمم  وملزرمعرزد منامز .«مم  و ت ممپسال لا»
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لرمپه] رتنت ممو  م پن کز لم(م ز ثتامیذ ام]زرمپجمم ئیئت زممپ ز  ممزام

مپل]دپملیتنمم مال من مپ یممی نم رممامنی ند:شد.م

م

لاس مززرمپ ممپئززام(ی  ززرممیزز سام"مزز مپهززن نم(ممززدپ دمهت هززامپجم

پ ززیمپ رزز نمسززدپ  م،مپمزز مآسچززرموززرممزز من ممززی نم  هزز  مپ رزز نم

لزرمپسزدپج ملزاپ ممرنتزد مپ زیمم لز ممی  جپ مونیست  منم]تم،م

لامپه سمم  و ت ]ام(پقعامسیین م پ یمپ ر ن[مورمم،و مامپه 

په .مع ( ملامپ ی،مپح]ن تمن(مه جم  مل م ن  م م ( مه ملزتیم

حزلمسازد مپهز :مپ زیم مز ( مهز م(ممپسزدمن(مه جم  ممیپیرمساد 

لتازامپجمحز کمونیست ز ملعنزیپ م(پقعت مورمویملرمهنچن  م

حت  م ینمپنپمرمنپن،مسا  ممزامنهزدموزرمپ  ز نمحز کمپ اپ ملرم

ید د،ممیضی مه جشملتیمه جم  مه ملزینمسزرم زکمهن یشزام

م[14 (پقعا."

م

 نز مام ز شمحزز کمونیست ز ملزتیمپرنللززامریا(ر]   ز  من مهی زز م

ونیست ززمموزز  نا ملتاززتد ملززرمپ ززدئیری  مپ   زز عام(مضززدمپسال لززام

نززا( مپه] رتنت زز مم2پهزز .م ززاپم مالزز مپلرزز  مهزز ج ممززاموننززد مپ نکززرم

 زز ثتامنام]ززرمپجمم ئیئت ززم،ملززرمهززامنرتززلملزز مهززممپنغزز  ممززامشززیسد،م ززرم

  ل املرمم  و ت ممنپ ن 

پجمهیئاممالام وی  کم(مسظا مویملرمح]امن ممالت سمهن  م زتم

هام  رم(مپجمهی من گزامیاپ تزکمویملزرملزرم هیزاپ مویملزرممرن سزد م

مع رتز منپن.م زدپ( مملینمورمن من پجممد مسنت]زیپ ملزرمپ زیمشزکلمپنپمزر

پنپمرممع رت ،مپ م  مسم مل ج گاممرزممن موانهز]  م(ممن الزرمست جمنزدم
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آ ملینم  مظادممی  ج مویملرم نتتام  لدم(مویملرمستز ملزرمپ زیمو هز]ام

هززز مغلیزززرم  لزززد.من م نزززتیمشزززاپ  امپهززز موزززرمشزززکلمنتزززا محززز کم

مونیست  ملاپ مویملرممممری میتدپمماموند.م

وی  کمق ن ملرم زد( یملاس مزرمپ مسیزینموزرمویملرملدرتلممالامشد دم 

ل]یپسدمنیشمشنیپئامن مناپ ا  موز  م پن کز لم زتمهزام  رمنپشز]رم

ل شد،ملن لاپ یممن الامن مآ من دمورملاس مرمپ ر نممیز  جپ مونیست ز م

مقییلموند. پملاس مرمیتانر ن مح کمونیست  مپ اپ م

م هتزز م(منپن مپم]تزز جم( ززژ ملززرمنززا( مقززیمام  نززامن م ال لززلملزز م

پهززدپدمینززی موزز  نا مپهزز ،من مینززی موزز  نا ممنزز ماموززلم یالززرم

ویملززرمسززرم نرز من محزز کممززامم سززدمموز  نامن مسظززامنام]ززرممزامشززین.

لا ززی نپ ممززامشززینم(ملیسد  ززممویملززرمستزز مللکززرمپجمحالززی م( ززژ مپ م

لاممینز  محالزی م( زژ ،مویملزرملز محالزی م( زژ م کم(پقعت ممامشین.م

یمپرنللزام(م ز ممن الزرمپ من م پل زرملز م ینممام یپسدمن مهاممایاملت

" لقموان"محیی م  لدملد( مآسکرمل ممیپضامح کمهنتیپسامنپش]رم

مل شدم(م  مح کملامآ مون]ارامنپش]رمل شد.

ه رر ملعدمیز مپجمعزیپ مما یزامهز  ممزاپ(پ من ممزی نملاپماپشز]یم

یززا ممم زز]اللم یالززرموزز  نا،مپسال لتززیساموززرمهزز] نممام سززدهامپسالزز کم

ح ضام پملنتز  مسرز ن ملینسزدمم ز مپسالز کمعظزتمم پم هیزا م(معظتمم(م

ه جم سدهاموننزد،مپجمجلز  م هیزاممزامشزنی مموزرمهنگزامپ نرز منزام م

لتاامپجمآ  ] هتی مم شتیم یلتن  املین مپه .من م(پقامشکلمنتزا م

ح کمونیست  م نر مل مه جشمشکلمنام]رم(ممرامهز جشملزام نز مام

یمم زولرمپ زیم نزتیم یضزتدمنپن معنلکانم(مپقدپم   م ی ن مپه .مپ ز

ممامشین:
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[م پیززاملززرمیلنززی من( محزز کمونیست زز مپ ززاپ ن مپ ززیمیلنی  "

[م(م زدپ دمآ ممنصزی مونیست  مپ اپ ونگا ممیه مح کم 

ونگا ممیه م  م عتزتیم ز   ت ،م ز ملعزدمپجم»حکن ممتگی د:م

آ مپقدپم  ملعدش،م  مسرزی مپع مز م ز مشزتی موز  ش،م نز م م

م» ندمینلزرملعزدشمپنپمزرممتدهزد:م«.پش]رمرامه جشملام ینمن

م«لرمم ان مورملرثم یپه معنتقملاینمنرتی  میزت مآمزد.

ل مه جشمآمد ممیلیم(رامسی  دمه جشم پملعنیپ مپنیلمیز م»(م

ن مهنتیمیل زرمح لزامن م یضزتدمم نزلرملزتیمحزادم(مم«جن.

م نزلرمحزادم ز معنزلم یالز  من گزامقزاپ ممن »عنلممتگی د:م

م[15 "«نام]رمپسد.

با  ن بدمکرات دبوب      مب ارگر 

م

میپضام(مپهزدپدمپ رز نممیز  جپ مونیست ز ملز مم  و ت زمملتگ سزرم

لین م(ملعنیپ مینز چم زتمهزام  رم وی  رز م(ممیپضزامپشمن م زدم م

پ رز نممیز  جپ مونیست ز ممه]ا( موان ممیز  ج م یالز  املزین مپهز .

لززرمهززام تزز  م نززهممززامپسززدپ  م زز مهززام  رمنپ  م پمپجم تززام سم

لرمیا(ر]    من مپم  مسگرمنپ نم(م  ( مهاپئاممزاموزانموزرمشزاپ طمحن

عتنززام(مذهنززاملززاپ مپسالزز کمهیهت رت زز]اممرتزز مست زز  ممگززام(یززینم

 (پلززززطم یرتززززد مهززززام  رمنپ  ،مشززززاپ طمعتنززززام پملززززاپ مپسالزززز کم

هیهت رت ززز]اممرتززز مسنزززامونزززد مپ رززز نممیززز  جپ مونیست ززز مپهززز]دتلم

 یال  امستا(ه  ممراوزرممم ئیئت ]ام ینم پمم اچمماموان،م اوت 
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پسال کم(م یال  امورملرمشتی مپسال لاملدسی لم یپه]رمهز  منمکاپ تزکم

لینسزززد،مپسالززز کم پمن م رززز   یکمنمکاپ تزززکممرزززد(نممزززامهززز جن.م

یا(ر]    ممل  دملت  اممن مام یال  مپسال لامن گا،مپری]رملرمل ( مپ ر نم

ممی  جپ مونیست  مپسال کملکند.

عنل م ی  مسنت]یپسدم"م ز]التن "م(ممپسال کمپ اپ من ممر]یپ "

م[61 "ل (په رمپسال ل مهیهت رت ] مل شد.

م

ح کمونیست  ملتیمپرنللامریا(ر]   ز  مسالزلمقزیلملز تمپجممنصزی م

محکن م پمل مساللمقیلمی ئتیمن م ن قضمماملتند.

م

پ رز نممیز  جپ مونیست ز مممرزی مپسالز کم»" یقمنم]رمحکن :

 یهزززعرمستا(هززز  منمکاپ تزززکملزززاپ محزززلمم ززز ررمپ ضززز م(م

 یرتززد م پم نموززان،م(م(ظتمززرمپسالزز کمیزز   م پمپ  زز نمشززاپ طم

هت هززز م(مپی]نززز ع متج ملزززاپ م رزززادمهیهت رت ززز] م یالزززرم

(قمزززرمل ززی مپسالزز کمهیهت رت ززز] موزز  نام(م ززکمحاوزز ملا

م[71 «".متدپس  

م

ظ هاپم مال م کم ن قضمن منم]رمهز  ممنصزی محکنز میتزدپموزان م

ست ززز .مهززز رر ملاس مزززرمپ رززز نممیززز  جپ مپسزززد،مپمززز مپ زززیم زززکم نززز قضم

پسال کمنمکاپ تزکملزین.منزدمهز مم،ونیست  م(مهپ مح کمونیست  

سیشزز]رممسالززدمپسالزز کمنمکاپ تززکمپ رزز نممیزز  جپ مونیست زز نززمررمن م

(م زینممنصزی محکنز من مهز منزمررمن منمز  مپجمپسالز کممشد مپهز 

ونیست ززمموزز  نا ملعنززیپ منززاپ  موزز  ممنمکاپ تززکمسیشزز]رمپهزز .
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مت]یپس  منزیشم«مپسال کمنمکاپ تک»لم تمهام  ر،مجم سام پن ک 

شنیپئامنپشز]رمل شزدمآسزاپمم زاچممتکزان،ملعزدپملز مپسالز کمنمکاپ تزکم

سنامشدمستزا(مینزاموزانم(ممثزلمننزامپحز پکملزی  (پئام نرز ملز م زکم

مرن شمقلنامپسال کمهیهت رت ]ام پمی ساتیمپسال کمنمکاپ تکموان.م

م  و ت مممذه مست  م(م وی  ر  مم  و ت ]امست م(حاممالدسم

ست ]ند،مم  و ت مم وی  م ه ئامیا(ر]   ز مپهز .مم  و ت ز مهز ملز م

پهززز]م ن مپجم  الزززرمینزززی موززز  نا ،ملزززرم    زززرم(م رلتزززلمشزززاپ طم

پی]نزز عاممززامیانپجسززدم(م وی  رزز  م ززینم پملززاپ میتاززیانممیزز  ج م

ت می معزرم(ملز من سمنتزا مپجم یال  امپ پئرممتدهند.مل م نتتام(م ری

  الت  منذش]رم کمناپ  مهت هاممام یپسد،ممیپضا،م وزی  م(م ز م

 وی  رززز  مقیلزززام زززینم پمسالزززدمسن  زززدم(ممیضزززام ززز م وزززی  مید زززد م

می  گ  یمآ مسن  د.مپ یمیا(هرمو م ممن الام(مپنیرامپه .م

منصزززی محکنززز م گیسزززرمپسالززز کمهزززیپلمپه هزززامپ زززیمپهززز موزززرم

،ممنصزززی محکنززز ،م تلزززام پحززز م(ملزززرم نمکاپ تزززکم پمیززز منامززز

ه ننامج امهنرم ت ممامجسدم(من مسر   ملامیاس تپاملرمولاممنکزام

آ ممززامشززینموززرمآسرزز ممع]الززدملززرمپسالزز کمنمکاپ تززکملینسززدم(مآشززک  پم

ن (غممامنی دمورمآسر مپسال کمهیهت رت ]ام پم نر مپسالز کمپی]نز عام

و  پسزرممزاممنکیم(مضا(  من مپ اپ ممزامنپس ز]ندم(مپ زیم نزتیم   

منی د:

م

،ملنززز ملزززرم عا زززد(ممر (مززز  من پ زززاپ م پممآ ززز هانززز مپسالززز کم"

حززز لمآسکزززرمم.پسال لززز م"نمیواپ تزززک"مستیپسزززد يپ مم(مسنتتزززیپستم

"م پمیز  گ  یمآ موزان منمیواپ تزکپسال کم"مونیست  ح کم

م[1٨ "په ،مپنع   م   و  پسرمپه .
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مپه .    خمپ یمناپ  ممکا ممنلیمپجم نتیملامیاس تپامه ئام

بدربچپبسرمای ببخص  باا

لا  دمآن هام یالز  امیا(ر]ا رآنز هامونیست ز]ا موزرم( ژنزام

آ مینعززامپهزز ،م( ژنززام نزز مامپ ززدئیری  مهزز ممن نلززرمپ ززدئیری  م

ممو  نا ،مقد  منپن ملرمشتصت مه ،م لقم هیاپ م ز   م ونیست

پرعزز ن ،م الززدسملتاززتد ملززرم  قتزز مهزز  ممززان م(مغتززا من م پهزز]  م

ل جم یرتدم (لن  مپ زدئیری  کمی معزرمپهز ،موزرمن م پهز]  مم دپ( م(م

لنت سگذپ مونزیست  موز  نا مملرمپسالت نمن مآ( ن ملانن  مم ن مپه .

لرمما دپ م ینم ینترمماموندمورممی نپمماپمیشمونندموزرمهت هز]ندپ م

میاجممنلک مه ]ند،ممی نپمماپمیشموننزدموزرمشتصزت ممرزمم(ملز ت م

لزززاپ مما زززدپس ملزززرمهززز  مییپمزززامی معزززرمه ززز]ند.ممنصزززی محکنززز م

منصزی محکنز ملی  (پئامپ م  مسالز مهت هز]ندپ  م پمن سممتزدپن.م

م نتیممامسی  د:

م

ل ت ا مپنامشن ممتتیپهتزدممزان منسیز لمشزن ملت  نزدمل  زدم زینم"

 پمسازز  ملدهتززد.مل  ززدمنعززی م ززینم پمعلنزز مونتززدم(ممززان م پم

منسیزز لم ززینملکاززتد.مسنت]یپستززدملززد( مپهززمم(م هززمم(مهی زز م(

 رززا مهت هزز مپ ززیموزز  م پملکنتززد.م(مو زز موززرملمرنززدملززاپ ملززرم

متززدپ مواززتد من(ممتلتززی مسمززامن مهزز پ مسمززامپس زز  م(پقعزز م(م

نززز ح مهی ززز م(م رزززا مشزززن  ]رمشزززد متج مپهززز موزززرمهزززام
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ودپما  مسمیذ ممت  ممان منپشز]رمل شزندم(میز   مپ جم(مقالز م

م[٩1 ".نپش]رمل شند

م

ملد هزز]ام  وتززدممززامونززدمحزز کمونیست زز ملززتیمپرنللززامریا(ر]   زز  

حزز کم یالزز  امسنززام یپسززدمپجم ا ززقمشتصززت مهزز  ممریززیکم(م زز م

شتصت مه  مل مپع]ی  من من ( م یالرمو  نامسمیذم ینم پمن ]اشم

مت]یپسزدمنهد.مپ یمهن مپح پکملی  (پئامپه .مه جم  مپسال لزام نرز م

پجم ا زززقملاس مزززر،ممیپضزززام(ممع رتززز مهت هزززام(من  رززز م زززینمن م

ممیذم ینم پمن م یالرمن ]اشمنهد.سمی  ج م یال  ام

حزز کمونیست زز ملززتیمپرنللززامریا(ر]   زز  مپجممیپضززامن هزز ملزز تم

نی ز مونیست زمموز  نا من مپ زیمجمتنزرمپلر مز  امپلر  مهز ج ممتکنزد.م

م(م رزز م ززرمشززاپ  امنپ ن.م مالزز مپشزز   مسنززاموننززد،م ززاپم(م گیسززر

شتصت مه من مونیست مموز  نا مممرزی م پ زومن مهزن ملزی  (پئام

م تمهام  رمو  م پن ک لم پمیتدپموان.مممری م پ ومن م(مسرم

جمزز ساموززرممنصززی محکنزز ملززرمپ ززیمس]ت ززرم هززتدموززرمونیست ززمم

و  نا ممت]یپسدمن مهام  رمیتاپمزیسامرپ زاپ  میتزا(جمشزین،مم زاچم

م  ممزانپ میتزا(جنقزاپ مپهز موان مشتصزت مهز مستز مشزا( مشزد.م

،مشتصت مه  مشزن  ]رمشزد من مهام  رمیتاپمیسامونیست ممو  نا 

پمززی مواززی م پملدهزز مهززام  رمنپ  مهت هززامل زز  من گززامواززی ه م

ن می معزززرملزززی  (پئامشزززن  ]رمشزززد م(م ززز ممعزززا(دملزززین ممنتاسزززد.

ل  دمهن سندمن گامپحز پکمل تممتیان.مشتصت ،مش س میتا(ج مپ(م پم

(ملالزیلم یمپس  سر  مماهتت]ر،مو  نپ مم(م یپسز ملی  (پئام یلتغموانمپ

منصی محکن م"پ ]ت  ممنلک م زینم پموزرمن مآ ملز  دمشزد مپسزد"م
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ن م نتیمجمتنرمپئاملینمورم   م سگامعکز ملده م یپهندمنام .م

شتصززت]ر مم(م یلتنزز  مهنچززی من گززامپحزز پکملززی  (پئامضززا(  م

م ینم پمیتدپموان.م

با ی بزخو وابز بچپبسرمای 

م

ل  دمپش   موزانموزرمپ زدئیری  ممعز رتیمونیست زمموز  نا من مپل]دپم

پل]ززدپم"م  و ت ززممپسال لززا"مس متززد ممززامشززدموززرمهززپ ملززرمونیست ززمم

وززز  نا مننان  زززاموزززان.مم] هزززم سرمحززز کمونیست ززز ملزززتیمپرنللزززام

ریا(ر]     م  مه دمهتنگی مونیست ممو  نا م ینم پم ن لممتدهدم

م  و ت زززممپسال لزززا"م(م (پ ززز مونیست زززمموززز  نا م پمپجملرزززاپ م"

عزززا(جمونیست زززمموززز  نا م عنزززام ینزززتدم(مهنززز  مم کزززاپ ممتکنزززد

پعزز  ممززاممپ ززاپ حزز کمونیست زز مس هتیس رت ززمموززانم پمنرتززلملرززاپ م

موند.م مال ممامسی  ند:

م

"نامنظامپجمپ یم م ( ر من مح کمونیست  مپ اپ ،م زا  م

م1٩٨٩لرم( ژ محیلمم زولرموزان،من مهز لمم-لرمسظاممام هدم

وزززرمحکنززز مپجم هیزززا محززز کملزززاپ م ازززکتلم زززکمهنگززز مام

پو تی منپ لزامونز   منتزا موزان،ملزرمشزد م نتتزاموزان.مپ(مام

ن(ل   ملرم هیا مپس]ت کمشد،مپم مپ ] دمه من مسر   ممن زام

شد.مل م ییزرملزرمپ نکزرمملزامناپ زامم1٩٩1لرمپساع کمن مه لم

وززان من محزز کمونیست زز مپ ززاپ مغ رزز مشززد ملززین،محکنزز م(م
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 محز کمونیست ز موز  نا مپ زاپ م پملنتز  م مالز   میز مپجمآ

م[20 سر نسد."

م

ق عززز من موی ززز  ممزززد ممت]زززیپ موززز  م پن کززز لملزززینم(ممیضزززعام

ن مقی لمحزیپنامپی]نز عامنامز مپمز من من پجممزد مل  زدمم" پن ک ل"

علتاغممظ هامم3ی هخم(م یتتیم(پقعاملرمپ یمحیپنامنپن.مناپ  م طم

پ ززیم نزز قضمن (سززام پملززرمهنززاپ مم(مپع]اپضززام ززینموزز  م پن کزز ل

ممنپش م(مآساپمن مهنرمحیپنامپی]ن عاملیضیچمسا  ممتدپن.

«مم  و ت ززممپسال لززا»هززامپس زز  میزز مپجم نززدمهزز ل،مجمزز ساموززرم

 ن قضمه  م ینم پمسا  منپنم(مل ملراپ ممیپیرمشد،ملنت  منزذپ مپ زیم

 ززینم«مم  و ت زممپسال لزا»هزن ممکزا ملزرمپ ززیمس]ت زرممزام هزدموززرم

مکززا م(مهت هززاملززاپ من(مهززن ممممیقزز کم رزز  م ززیکم ززپنزز م

منصی محکن م ( مولنرممیق م  وتدمم. مپه لینمم]م ( می  جپ ام

ماموندم(مپجمهن مه  مم]م ( منری ممزامونزد،ملزرملز ( مپ(،مهزن م

 پن ک رت ززمم ززتمهززن ممیزز  جپ امهیهت رت ززمموزز  نا م(مممیزز  جپ ا

م.ممنصی محکن ممامسی  د:غتامو  نا 

م

"لززرمپ ززیم ا تزز م"م  و ت ززممپسال لززامپ ززاپ "م ززینم ززکم رزز  م

مکزززا م(مهت هزززاملزززاپ من(مهزززن ممیززز  جپ اممممیقززز  زززیکم

لززین.مهیهت رت ززمموزز  نا م(م پن ک رت ززمم ززتمغتززاممم]مزز ( 

وزز  نا مپ ززاپ .مشززک دممتزز  مپ ززیمن(مهززن م زز ممال ززام ززاچم

می حثز  مونگززا مپ(لمپ رز نممیزز  جپ مونیست ز مهنززیجمماززرینم

م طم  وتده مپجمم]یمپنلامپه .م[21 ساد ملینم"

م
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(پقعتززز مپ زززیمپهززز م"م  و ت زززممپسال لزززا"مپجممزززد ر میزززت مع ئزززمم

لرززاپ م ززینم پمسازز  منپن ملززینم(ممنصززی محکنزز ملزز مج اوززام زز شم

سظززاپ م زینم(مپ پئزرمآسرز ملزز مل ز]رملنزد مید ززدمن موزانملز منهز]ک   م

ن   م ر معنیپ م"میز سامونیست زمموز  نا "مت امهنم1367پهمندم

م،ن ممال امهنتن  م"می سامونیست زمموز  نا "ملراپ م پملگتان.یلیم

ونزیست  موز  نا مپری]زرممیس رت مموزانمم زاچمسیزین.تپن ممعیلمس ه

 هیززا مونت]ززرمهزز م(مپ ن سرزز  مپنززلاملززرمپنعزز  م ینشزز  ،مسززرم نرزز م

 ازکت  م پمن منهزز منپشز]ندم(م عتززتیموننززدن  مپنزلامهت هزز مهزز  م

ن نزدمستزا( محز کمم٨5حد(نمللکرملرمپنع  م ینش  ممح کملینسد

[م مالزز م ززرمپهزز]دتراملززاپ ملتزز  م ززین،م22  پمستز من مپ ]تزز  منپشزز]ند.

لزینمنپ سزد ممملامناپ اموان من مح کمونیست ز مپ زاپ مغ رز مشزد 

م اپممیپضام تمهام  رم پم کاپ ممامونند 

ح کمونیست  ملتیمپرنللامریا(ر]   ز  ملزرمیز  م (شزیمهز ج م(م

هت هاملرمپلر  مه ج م زینمپنپمزرممتدهزدم(م  شمن م په]  مشم مت م

ممامسی  د:

م

پ زاپ موز  نا من مهن  مهز ل،مرتزد مید زدمحز کمونیست ز م"

ن(رزز ممیقزز م پملززاپ م یززنتیم» اززممپسززدپجمشززاو من م ززکم

 عنززاممازز  و من م ززکمم-م ززاچموززانم«مآجپن مهزز  معنززیما

ن(ر منمیواپ تزکملزی  (پئا،موزرملز ممت رمز من گزام هیزاپ م

حزز کممیپیززرمشززد.مظرززی ممززیجمقززی م راوزز  من مپ ززاپ من م

لزرمماحلزرمپ م هز سدم ازد دموزانم(م،مپ ] مز  م پم2003ه لم

م[23 "پساع کمن مح کمونیست  مو  نا مشد.مورممن املر
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م مش هدمظری ممیجمقی م راو  من مپ زاپ مم2003پ(تمن مه لم

سیزززین م.م مالززز م یضزززتدمنهنزززد،ممنظی شززز  مظرزززی موزززدپ ممزززیجمقزززی م

م راو  ملین 

پ ] م  م پم ازد دم(مم،میجمقی م راو  م،ث ست مپظر  مسظامپ نکر

د،مم قزدموزی ک]ا یممن املرمپساع کمن مح کمونیست  موز  نا مشز

پ ززیمپظرزز  مسظززام نرزز ملتزز سگاممس  (شززنام(مپهز]دتلم(ملززامی  ززرمپهزز .م

مپلر  م مال من مقی لم تمهام  رمپه .

پ یمپظر  مسظام نتیم(پسنینممتکندمورمنی  محز کمونیست ز م مثث ر

و  نا من مه  رم ریت می معرم(م  ثتامیذ ام]زرمپجممیز  ج م یالز  ام

(مم1٩03مناززی کر م(مللاززی کر من مهزز لمن زز  مپساززع کمشززد،ممثززلم

پ زیمن گزام زکمپشز]ی  ممپساع کمشکلم پن ک لم(م(پقعاملتینممتگتان.

وی ززکمست زز مللکززرم ززکمیا زز  مپس]اس هتیس رت زز ملززرم ززتمهززام  رم

مهی  مماملتاد!

 پلعزز مپوثا زز مونت]ززرمماوزز  مر هیززاپ  ملزز م امززدپ پ موززی شم

حززز کموزززرممسزززدرتزززد م(قززز محززز کمونیست ززز موززز  نا ملینم،مد هزززا

م–ونیست ز موز  نا م پم ززادموانسزدم ز محزز کمونیست ز موزز  نا م

محکن]ت  م پملنت  مسرند.

 ازممسزرملتز  امم زاچموزان ممحز کمونیست ز موز  نا م  م  

ن(رززز ممیقززز ملزززاپ م یزززنتیمآجپن مهززز  م»پسزززدپجمشزززاو من م زززکم

 یهزززطمرتزززد م(قززز محززز کمونیست ززز موززز  نا مروزززی شمم«عنزززیما

ن ززز  مم،ست زززمموززز  نا مد هزززا مللکزززرملتززز  املرزززاپ من (سزززامونی

پساع کمشد.م(پقعت مپ یمپه ممنصی محکن ملتز  امپ ی  ]زرم زین،م

علتاغممپ نکرملراپ مونیست ممو  نا مشا( مشد ملین،م یپس ]رملزینم
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ح کمونیست  موز  نا م پمسگزرمنپ ن.ملز ممزادممنصزی محکنز م(م

منصی محکنز ،ملرزاپ مونیست زمموز  نا موزرممپجملتیم م]یمپ ی  ]ر

مشکلمپضنر لملتینمنام .شا( مشد ملین،م

بچپبسرمای بیاببریاابمر  

م

ح کمونیست ز ملزتیمپرنللزامریا(ر]   ز  من گزامسزرمپلرز  مهز ج مللکزرم

ن   م    مید ممامشین.ملعنزیپ مپس]اس هتیس رت ز ملزرمیز  مپ نکزرم

عزاضممم هت ملی  (پئام(مضدمپسال لامپ یمیا ز  مپ   ز ئام پمن م

وز  نا مم هتز مماوز م(مپنز چمن دمعنی مقاپ منهزد،ملزرمونیست زمم

م ل ممتدهدم(ممامسی  د:

م

"پناملاس مرمح کمونیست  مو  نا ممیمقملرمپی]نز کمپجملزرم

جم ساموزرمشزع  ه  مولتازرمپ مم،شینم مامر م  نمآ( ن مهنرم

لزرمپ یم ینم پمن ل   ممی  ج ملاپ مپن ح  مپ پئرممامنهد،م

مم اچمشزد ملت  املامنپساامآس  پ یممعن مست  مورمپ م قام  م

«مونیست ز مهز  موز  نا »لرمآ م   امپه موزرمللکرم.مپه 

؛م«ماوززز  »هزززتیم تززز مست ززز]ندمیززز م کزززامپجمپ زززیمپحززز پکم

هنزز س ی  موززرم یهززطمللاززی کر ،مشززیرمپسال لتززی مسزز  یپ مپجم

 (پلطم»شک ]یم مامت ممس متد ممامشدسد،مپح پلامورمسرم نر م

ینز چمللکرملتازامپجم«مس ن کمل مین چم تم  مامت م[منپ سد

م[24 تم مامت ممه ]ند!" 
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مهپ م مال مپنپمرممتدهند:

م

"آسچرمورمم من مپ ن  منپ  م،م کمن دن  مل ت  م   مس ی ملرم

پحزز پکم(مهزز جم  مهزز  م مامت زز مپهزز موززرممزز منم]ززرمپ ززممن م

م[25 هن  مونپامه ]ندمورمونیست ممو  نا مقاپ منپ ن."

م

نپ  م(پ نممنظی م مال مپجم مامت مم ت   ملعدمپجمآسکرمهام  رم

ن( پ مپسر ززز  م زززینمشزززد،معصزززامپسال لززز  مونیست ززز]ام(مینگرززز  م

پمپا  رت ]امشا( مشزد.ملزرمعیز   ملر]زامیز مپجمینزهمیرز سامپ(ل،م

تح  هنبلی  (پج مسال م پن ک لم ینم پمپجمنه منپنم(من گامپمکز  م

لرمهام  رمنپ  مپمکز  میزذ امست ز .مآ ز م مالز مقز ن ممر رمباا بپایوار

ه زز]ندمرت زز م نززدم مززا می  ززدپ م پموززرملعززدمپجمینززهمیرزز سامپ(لملززرم

مهام  رمنپ  م رنتلمشد ملاپ مم مسا  منهند 

یا(ر]ا م(ملزی  (پئامهنتازرمستا(هز ئامه ز]ندموزرممستا(ه  لتیم

ن هززز مسززز  مماوززز ملتزززینملزززتیمن(مق ززز مپنزززلامن مسیهززز  مه ززز]ندم(م

 ززکمتاسززد،مپمزز مپ ززیمستا(هزز ملززرمپ ن( ملززی  (پج م علززقمسدپ سززد.ممتگ

یا زز  موزز  م پن کزز لمپه] رتنت زز]اموززرمن م نزز مامحززیپنامپی]نزز عام

ن مینزهمپ   ز عامپ زاپ م(میا ز ساموزرمم،علترممی  ج م یالز  املزین 

لرموا]  ن  مپمپا  رت ]امماپ یپ ممتدپن،میا ز سام پمعاپ مو  ناپ م

ا(ر]    م پملعنزیپ میتز ن مسظز  من م زن میم،ورم ر معنیپ مینی مملا

متکنززد،میا زز ساموززرم...م  ززی ممت]یپسززدممتکززانم(مهزز  مپمپا  رت زز]ام

 مال مر دمونندم نزدممیضزام(معنلکزانمغتزاملزی  (پئامماو مل شد!م

مپ یمیا   م پملاپ مپ   معنیماممن]اامونند.م
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ظززز هاپم مالززز مح]زززاملزززرمللازززی کر م نزززهممتندپجسزززدم ززز ملزززرمیا ززز  م

،مونیست زمموز  نا م پمسزرملدهنزد«مشیرمپسال لتزی »م هت ملی  (پئام

 نززز لمنپن م!مدنزززقلنزززدپنممتکنمینززز چم زززتم مامت زززم مامت ززز مللکزززرم

(ممم هت ملی  (پئامونیست ممو  نا ملزرم زان ملزی  (پئام(مماوز 

 مالز م زینمس شامپجمس  (شزناممونیست ملرممین چم تم مامت مپ   م

م تمهام  رمپه .م هت من م پل رمل م

باتحادی باا ب ارگر بزخو با بدوی بسرمای 

حزز کمونیست زز ملززتیمپرنللززامریا(ر]   زز  ملززرمپلر مزز  م ززینمپنپمززرم

متدهدم(م  شممتکندمپرال موندمورمنی  مونیست ممو  نا من م پل زرملز م

پجمونیست زززممپل]زززدپم زززکمسالزززلمقزززیلممپ ر ن زززرمهززز من دمپشززز]ی هامنپ ن.

ممامآ( ن:و  نا م

م

 پل ززرمس ن ززکملزز مینزز چم ززتمآسرزز ،محن  زز مپجمپ ر ن ززرمهزز م(م"

 الی  مولمینی مو  نا من ملاپلاملزی  (پج محتز   مپهز .م

پمززز ممززز مل  زززدمپمزززقم(مهت هززز م(مسگزززاشمهززز جم سر م(م هیزززاپ م

وززززز  نا م پملعنزززززیپ موززززز  ناپ مونیست ززززز مج زززززامهزززززیپلم

م[26" . لیا م

م

مد:پجمونیست ممو  نا ممامیاه(مهپ م

م



27 
 

"لن لاپ یمولرمنند مه  مپ ر ن رمهز  موز  نا موزرملزرمهزام  رم

نززاپ  م(ممگام(یززینپسززد،ملززرمسززیعاملتزز سشززد منپ  مما( ]ززرم

م[27  "ه ]ندمی  ج مهیهت رت ]ام یالرمو  نام

م

میضامح کمونیست ز ملزتیمپرنللزامریا(ر]   ز  من مپ زیممال رزرمن م

م پل زرملزز مپ ر ن زرمهزز  موز  نا محزز ( م  ز  میززد مپهز .مپ ر ن ززر

شم(مجهززز  موززز  نا ملتازززامپجمن(رززز مهزززام  رمه ززز]ند،ممثزززلمآمزززی

یا( ش،منپنن ]ا م(مغتا م(مولرمننزد مهز  مپ ر ن زرمهز  موز  نا م

ملرمهام  رمنپ  مما( ]رمساد مپسد،مللکرم ینملتاامپجمآ مه ]ند.م

پ ززیم ززکم(پقعتزز مپهزز موززرمپ ر ن ززرمهزز  موزز  نا مجمزز سام اززکلم

نپ  ملززرمعصززامپسر زز  م( (نمهززام  رمهزز  موزز  نا ملینسززدمپمزز ملزز م

 ینمپ ر ن رمه  مو  نا من من(ر مهام  رمپنغ  مشدسد.مو امن گزام

ولرمنند مه  مپ ر ن زرمهز  موز  نا مهن سنزدمولزرممما( ]رمشد مست  !

منند مهز  من گزامسر نهز  ملزی  (پئام(ظز  دم زینم پمپس ز  ممتدهنزد.

پسالزز کمیرزز سام(مپثززامپ جشززنندم ززینم رزز معنززیپ م"ی سززرموززیدمن م

"،منزدمهز لمقیزلمن م پل زرملز مم هتز م(معنلکزانمونیست ز]ام  و]تک

ممپ ر ن رمه  مو  نا م نتیممامنی د:

م

"آسچززرم پموززرممزز  و م(مرنززتیمل  هزز م(مل  هزز من لزز   من(رزز م

نم]ند.مپ نکرمن(ر م پمل م(یینم کمنمکاپهزام هزنامسنت]زیپ م

لعنیپ م(هتلرمپ ملاپ مپسال کمیا(ر]ا ملکز  منامز ،من لز   م

 مند مماموند.مستزا( مضزدمپسال لزامپ ر ن زرم پمپ ر ن رمه مست

سززرممت]ززیپ ممنکززامشززدم(مسززرممت]ززیپ ملزز م نتتززام هیززا مآ ،ملزز م
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لززرمیزز  م«مپسال لتززی » زز م«م ززت»ی ساززتیموززان مسن  نززدن  م

 هیزززا مپ   ززز عا،مآسزززاپملزززرمون]زززالمن آ( ن.مپ زززیممزززا م زززینم

 اکت  مپه مورم یپس ئام زین مهز م پم نز لممتدهزدم(ممز سامپجم

وززرمآسززاپملعنززیپ م(هززتلرمپ ملززاپ مستزز جم ززینملکزز  ممآ ممتگززانن

منتاسد."

  هههقبچهههپبسهههرمای بدربزههه بیشهههمب وههه وابار بههه،ا ب

ب      ت 

م

پجمآس  ئتکرملزی  (پج مهزام  رمیتاپمزیساملزدرتلممرزد(ن  مهز  م

    تام ینمس]یپس ]رمپه م(ظ  دم    تام ینم پمهنچی مهزام  رم

هزززام  ر،من منپ  مم]ا(یزززلملزززرمهزززاپس   ملاهززز سد،مرزززذپمینززز چم زززتم

هزام  رمیتاپمززیسام پحز م ززاممزام یپسززدملزرم یپهزز]رمهز  م ززینمریزز سم

شن ززامپهزز]ال لم لیززاملتزز سگامم50پنززامن منهززۀممم  و ت ززمملپیشزز سد.

سگاشمو  م پن ک لم ا یمناپ ا  م تمهام  رملین،مپجمپ(پ لمنهزۀم

شن امپ یم(ظتمرملزرملتز مهزن]امرغتزام پن کز ل م زتمهزام  رمم60

ممریلمشد.م

پهزز]ال لم لیززامن گززامسنزز نم پن کزز رت  مسیززینم زز ملزز مآ مپ ززد مل]ززیپ م

ستا( ممع]اضمن می معرم پملد( م ینمیناموان.ملتصی مپ نکزرم

 ن    مپس]اس هتیس رت ]امهام نزدمل زت  ممزیرممن محز لمم زاچمشزد م

لینسد.مل  دممیضیع  معیضممامشدسدمن م نزتیمشزاپ  امپهز موزرم

لزرمینزهم«مپس]اس هزتیس ل»(پ  ممین چموز  م پن کز لم زتمهزام  رملز 

لاقزاپ  ممزی  م زکمی معزرمپهدپدمپس]اس هتیس رت ز]ام مز .مپظرز  م
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هددمونیست ممو  نا مپه ،م نر ملتازامپجمپ زیم یلتنز  ممونیست ] 

مپه .م

م

" کززامن گززامپجمسکزز  ملای زز]رمپ ززیملاس مززرموززرمپغلزز م یهززطم

حکن]ت زززز]ر مم ززززاچممززززامشززززین:مممرززززی مپس]الزززز لممززززی  ملززززرم

 زز دم زز م رزز   مپ رزز نممیزز  جپ مونیست زز مهیهت رت ززم،ملززام

هزز جم سده م»مپهزز موززرممزز من ممالدمززرملزز تمسالززلم(مقززیلموززان م:

پسالزز کمپی]نزز ع م یالززرموزز  نامپمززاممززی  مینززی مونیست ززمم

وز  نا مپهزز ،مپسال لز موززرموززلممن هزی  مپهزز]ثن  نامهززام  رم

نپ  م پم(پ نی ممتکندم(ملرممص ئ م(ممازال  مس شز مپجمپ زیم

لاس مززرممزز ،ملاقززاپ  ممززی  م ززکمی معززرممسظزز  م   نززرممتدهززد.

م[2٨ «".ونیست ] مپه 

م

ظزز هاپم مالزز ملززرم یلتنزز  مونیست ززمموزز  نا من مپس]الزز لممززی  ملززرم

هیهت رت ممل ( موان مپسدم(مپ اپنممتگتاسدمورملز م وزی  مم  و ت ز]ام

سرم نر من مغن مللکزرمن مملینمنصی محکن ممع]الدمپمک  میذ امست  .م

پ(تمشزز س م[م2٩ ززکمی  ززا مستزز ممت]ززیپ مهیهت رت ززمملاقززاپ موززان. 

ن مهزام  رمیتاپمزیسا،منام]یمقد  من(ر]ام یهطمونیست مموز  نا م

ح]ام ر مشاپ طملتصینزام الا یز مغتزاممنکزیمپهز .مث ستز م صزی م

ونززززتمم رزززز مشززززاپ طملتصینززززامونیست ززززمموزززز  نا من مهززززام  رم

قد  من(ر]ام پملده منام ،مهیهت رت زناموزرمیتاپمیساممثلمپ اپ م

لاقاپ م یپهدموان،من ملر]ا یمح رز ممثزلم ین ز ( مهز لقم یپهزدم

مملین.



30 
 

په] رتیمشا م]ا ی،مناپمام ا یمونیست ]ر ،مهز جسدن  مپسالز کمپو]یزام

 پملنزز  مونیست ززممهززاملززام زز دمپمکنززد.م یشززیت] سرممززذه مونززیست  م

 م]ا یمونیست ز]ر م پمهزامو  نا مش س مپ زیم پمسدپشز]رمپهز م ز مشزا

لتازز]ا یمهززرمم پمن ملززرمر ززیمواززتد ملززام زز دمپمکنززدمپمزز مم] هززم سرم

م،مت زپ جشر  مپسال لام(مونیست ]ام(م(پ  مه ئام ی مپسالز ک،مونیس

میا(ر]    مم(مپری]رملرمس  مونیست ممپ م موان مپه .

ب       بچپبوبچپبسرمای 

م

سززرمم،پهزز لززا  دمپظرزز  پ م مالزز مونیست ززمموزز  نا مسززرمماوزز م

(مسرمپ نکرملرمین چم تم مامت زمم علزقمم،مسرم ان ملی  (پ مامت  

ونیست ممو  نا ملرمشکلم کممنپ نمللکرملرم تمهام  رم علقمنپ ن.

(م(ظز  دم زینم پممشکلمنام م(م ک مزلمیتزدپموزانیا   ملی  (پئام

پظرز  مسظزام.ملعنیپ منه]گ  مهت هام زتمهزام  رملتزیلامپ مز ممتکنزد

ن م نز قضملز من گززاممسظزاممزز موز م من هز مپهز ملزروزرمم مالز ج زا یم

(مس]ت ززرمحزز کمونیست زز ملززتیمپرنللززامریا(ر]   زز  ملتزز مهزز  ممال رززرم

.م مالزز م  ززی مپ ززیم نزز قضم پم یضززتدمقززاپ منپ ننتززا مولززاممال رززرم

مزززامسی  زززندمی  زززرمهززز  ممکزززا مونیست زززمموززز  نا مم،م(ق]زززامتدهنزززد

مم:متنی  دح کمونیست  ملتیمپرنللامریا(ر]     مم لی  (پئامپه 

م

"مز مپع]الز نپ مآسرز م پمن   مز موزان مپ زم:مپ زیمپ زد مهز  موزز م م

م[30 لی  (پ ا،می  رمه  ممکا مونیست ممو  نا مه ]ند!"

م
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 گیسززرم،ممزز مسگاپسززام مالزز م پمن دممززامونززتمم(ق]ززاممززامسی  ززند

م:یدپمسگرمنپش میا(ر]    م پمپجمسمیذمپ یمعیپململی  (پج 

م

"ماکلمآسنیقامپ یمپه مورم گیسزرمیا(ر]   ز م پمپجمسمزیذمپ زیم

م[31 ."سگرمنپ  معیپململی  (پج میدپم

م

 مال ملرم کمسک]رمپه هامپش   موان مپسد،م گیسزرمیا(ر]   ز م پمپجم

سمیذمپ یمعیپمزلملزی  (پج میزدپمسگزرمنپشز  م(پقعتز مپ زیمپهز موزرم

لتزز موزز  م پن کزز لم ززتمهززام  ر،م ززکممزز سامیززد ملززاپ میتاززا( م

میپضززامپس]اس هتیس رت زز]امپهزز .ملتزز موزز  م پن کزز لم ززتمهززام  رم

 زز مهززامسزز  من گززا م«م نا پ ززدئیری  مونیست ززمموزز »مت]یپسززدمشززکلم

لتینملگتان،مپم معنلکانم(م(ظ  دمهنگامآسر منامنظامپجمس ماز  م

(م  ملرم رمجل سامنری ممامونندم کامپه ،مپ پئرم صی ام پن ک لم

(مپ پئزززرم ینزززتماممسالزززدم پن کززز لمهزززام  رمن پجم زززینم(مپ  ززز نممززز سام

 ل.مهام  رمی ندمپجمم  و ت مم(ممی  ج م یال  ا،مپری]رمل مجلز  م پن کز

س]ت رمآ ،منام]  مشزد ملتز مج ز ن مپجممن]الزد یمسظز  مهزام  رمنپ  م

ن مپ ززدئیری  مهزز  موزز  م پن کزز لم ززتمهززام  ر،مسظتززامونیست ززمم

مو  نا مپه .م

حززز کمونیست ززز ملزززتیمپرنللزززامریا(ر]   ززز  ملعنزززیپ م زززکمیا ززز  م

پس]اس هتیس رت زز مم ززویرت مل  نززامن منمزز  مپجممیپضززامیا(ر]ززا م

تاززتد ملززرم ززتمهززام  رم(مپلرزز  مهزز ج من منپ ن.ملززرمیزز  مهی زز مل

ن م پموززرمجمتنززرمسمززیذمعیپمززلملززی  (پج م پل ززرملزز م ززتمهززام  ر،م

میپضزاملزی  (پئام(مق  ع سرم(مید مل  دم یالرمو  ناممرت مماموند،م
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اپمن منم  مپجملتصی مین چمو  م پن ک لمآسپ    ئام تمهام  رم

ممم  و ت ممن ممعاضمن دمعنی مقاپ منپن.

ن ززدمعنززی مقززاپ منپن مم هتزز ملززی  (پئام(معنلکززانمن ممعززاضم

(من منمزز  مپجممضززدموزز  نا مپ ززیمیا زز  مپجمپمززقمپس]اس هتیس رت زز]ا

مپ ملزی  (پج م یالزر،ممرد(نملرمم  ئلم  ( مت سرمست  .مم  و ت م

پجمم.یر سامپه م(ملزرم یزامآ ممیز  ج م یالزرموز  نامستز میرز سامپهز 

 م(مهنتزز   مهنززرمهنززرممرن]ززامنمزز  مپجمم  و ت ززممست جمنززدمهنکزز  

و  سامپه مورمپجممیضامپس]اس هتیس رت ]املرمحیپنامپی]نز عاممزام

 نرزز من مپ ززیمنززی  مپهزز موززرممت]ززیپ میا(ر]   زز م پمپجمسمززیذمسگاسززد.م

 نززتیمپ ززدئیری  مهزز  ملززی  (پئامن( مسگززرمنپشزز .م نرزز من م نززتیم

نی  اممت]یپ ملرمشم مت ممی  مهت هامیا(ر]ا مونکموزان.م نرز م

هزز موززرممت]ززیپ مجمتنززرم پملززاپ محزز کمونیست زز من مپ ززیمنززی  مپ

 زکمهز چممح لزاموزرمپس]اس هتیس رت  م(ملتیمپرنللامآ نزد ممرتز موزان.

مامپه .ضا(  ملاپ میتا(ج مپسال کمونیست ]

م

م میر سگتا 

مم13٩٨ انپنمم3

م

م

م

م

م

م
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بیاددابت،ا:

لالزاپ م[پ  ع  متج ملاپ م ن سمل مح کمونیست ز ملزتیمپرنللزام1 

مج امپه :

 ه   :مwww.pcint.org 

  :ایمیلproletarian@pcint.org  

حز کممللژ زکم(م-پجمماپس زرممه جم  مپل]ک  مونیست مموز  نا م[2 

مست  ..ممد ر ه مه   مهتیمودپ مق للمنه]اسمآما ک مپجو  ناپ م

 3] http://www.pcint.org/07_TP/013/013_worker-communism.htmم

م3[ممنیام4 

ونیست ززمموزز  نا ،م(یززدپ م پن کزز لم ززتم»[ملززرمهززا ممالزز ت م5 

مپجمندپ مپس]اس هتیس رت ]امماپیعرمشین.«مهام  ر

لت مپ(لم(من( مها ممال ت مم2012ییت مم2٩[م مال ملرم    خم6 

 پمن   م موزان م«مونیست ممو  نا ،م(یدپ م پن ک لم تمهام  ر»

لینسد،مرزذپممنز لاملتاز]ا ملزاپ ممعامزام    تچزرمونیست زمموز  نا م

منپش]ند،م  مپ یمهنرمن   م   مسایسد.

م3منیامم[7 

م3منیامم[٨ 

http://www.pcint.org/
mailto:proletarian@pcint.org
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ملرمیا  س  مو  م پن ک لمپه] رتنت  مپ ز  ممزامشزدموزرم3 طمم[٩ 

په] رتنت ززممآسرزز مپجمم ئیئت ززمم زز ثتامیذ ام]ززرملززینم(مل ززت  مس ن ززکملززرم

مح کمو  مآری ساملین.م

م3منیامم[10 

م3منیامم[11 

م17 مم–آس  ویمی همت ممم-م3ل ی مهیهت رت ممشن   مم[12 

[ملاپ مپ   ملتا]امپجممیپضامونیست ممو  نا من م پل زرملز م13 

وزز  نا م(یززدپ ممونیست ززم»ینگرزز ملززرملتزز میززن ممهززا ممالزز ت م

مماپیعرمشین.«م پن ک لم تمهام  ر

م3منیامم[14 

ن مپ ج زز لامپجمپساززع ل  م(ممصزز دمهزز  مونیست ززمموزز  نا مم[15 

مم تدمح تنام-ق ن مهی م–پ اپ م

مسیش]رممنصی محکن مپسال کمپ اپ م(مسال میا(ر]    م[16 

م3منیامم[17 

مرن(  من(  م1لرمهی مهیهت رت ممشن   مم[1٨ 

منصززی مم-ی معززر:پجمنززا( ممازز  م زز محزز کمهت هزز حزز کم(مم[1٩ 

محکن 

م3منیامم[20 
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منصززی ممسیشزز]رمن ملزز   ممع رتزز محزز کمن موانهزز]  ""مو]زز ک[م21 

م1٨نمررمحکن م

م–پ ج  لامپجمپساع ل  م(ممص دمه  مونیست ممو  نا من مپ زاپ مم[22 

مم تدمح تناممق ن م ر   

م3منیامم[23 

م3[ممنیام24 

م3منیامم[25 

جمتنززرمم- اززممپسززدپجه  محزز کمونیست زز موزز  نا مممیزز س م(م[26 

مه  م اکتلمح ک

م3منیامم[27 

م3منیامم[2٨ 

[ملاپ مپ   ملتا]امن مپ یم پل رملرملتز مهمز]ممهزا ممالز ت م2٩ 

پجمنزززدپ م«مونیست زززمموززز  نا ،م(یزززدپ م پن کززز لم زززتمهزززام  ر»

مپس]اس هتیس رت ]امماپیعرمشین.

م3منیامم[30 

م3منیامم[31 

م

م
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باص  بم امع:بخط  

.مینزززهمیرززز سامپ(لمساززز  منپنموزززرمهزززام  رمنپ  ملعنزززیپ م زززکمسظززز  م1

ممآر]اس  تیملزاپ مپ زیمهت ز]من(پی]ن عام(پ نمن(  مپسر   مشد مپه .م نر م

مممممممممممممممممممممممممممپسال کمونیست ]ام  مس لین ملاا  .  م:م(یینمنپ ن

پهز م(م نرز مپ زیم یالزرم.ممن معصامم م،م یالزرموز  نام نرز م یالزرمپسال لزام2

 ز ماپی]ن عامپهز موزرممت]یپسزدمپسالز کمونیست ز]ام پمپس ز  منهزدم(ملزرملال

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهام  رمنپ  می    منهد.

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

،مپ ر ن زرمهز  م پ مپسر   م ینمشزدن(.ملعدمپجمآسکرمهام  رمنپ  م(پ نم3

و  نا من مهاپهامیرز  م یزد لملزرمپ ن سرز  مسظز  مهزام  رمنپ  مشزدسد.م

منرززادموززان ممیزز  ج مم(ظتمززرمپنززلامپ ر ن ززرمهزز مون]ززالم یالززرموزز  نام(

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم یال  امو  ناپ مپه .

.من معصامپسر   م(منند دنامهام  ر،مشاو من مسن  ا  مپس]ت ل  ام(م4

هززتادمی  رنزز  م نرزز من میرزز م الی زز م یهنزز  منمکاپهززامپهزز .مهززام  رم

،منپ  منمکاپهام(مهام  رمنپ  من ک]  ی  من(م ( مهنز  مهزکرمه ز]ند

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملالا  مهام  رمنپ  .

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.م نزز مامینیاززر  مملززامضززدمپسال لززا،ملززامعلتززرم یالززرموزز  نام(ممیزز  ج م5

م یالزز  امه ززز]ند.مینززهمآجپن زززیت مملززام زززکمستززا( میتززز ن من مپ ] مززز  

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممپمپا  رت ]امپه .

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

،ممتصینز م،مشک ز ممزیجمپسالز کمیرز سا.معل مشک  مپسالز کمپو]یزا6

کمپو]یزام(مهزپ ممن زاملزرمشک  مپسال کمآرن  مورممن]راملرمپس (پ مپسالز 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممپسر   مآ مشد.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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.م نزززز مامپحزززز پکم ززززتمپ   زززز عامه زززز]ند،مپه] رتنت زززز]ر ،مم ئیئت زززز]ر ،م7

امهززام  رم پمغتززا منهزز]گ  مهت هززم ا(  کت زز]ر م(مآس  شت زز]ر  م هززنام(

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسن  ندناممامونند.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.مولتزززرمن(ر]رززز  ملزززرمپنززز  چم"هیهت رت ززز "م ززز م"ونیست ززز "موزززرمن م٨

  لزامشزکلم،مویل م(مغتا ملامهامو  مآمدسدم،م تی،مپ (ی  مشاقاشی ( 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم،مهام  رمنپ  من(ر]ا.( ژ مپجملالا  مهام  رمنپ  ملین م(مه ]ند

م.مهزز جم  مپسال لززامیتاززالاپ(لمیا(ر]   زز م پم اززکتلممتدهززدم(م ززکممزز و]ی ٩

معزز لمن م ک مززلم(م عنززتممآنزز هام یالزز  امپهزز .مهزز جم سر  مپسال لززام نرزز م

مت]یپسندمشکلمپقلت مپسال لاملرم ینملگتاسدمورم(ظتمرمشز  مسزرمهز جم سدهام

م–،مللکزرم هیزا مهت هزام یالرمو  نام  مو ز مقزد  مل ز  م یالزرموز  نا

 کمق  مسن  مهت هامپه م،مل ی  کرمشزم مت مهت هزامهز جم  مپسال لزام

لززاپ مپسالزز کمونیست زز]امممذمآ من م یالززرموزز  نامپجمعن نززامپنززلا(مسمززی

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه ]ند.

بتع قبس اس :

م

،ممرصزززیرامپجم،مسظزززاپ م(ممع رتززز مناپ اززز  مهت هزززامیا(ر]زززا میپضزززا

 ئاموززرمهزز جم سر  مهت هززام یالززرم  التزز  منذشزز]رم یالززرموزز  نام(من هززر

وزززز  نامن  ززززیلم زززز   خمپ زززززیم یالززززرمو زززز موزززززان مپسززززد.مرززززذپمنزززززدپ م

،مپس]اس هزتیس لمپس]اس هتیس رت ]ام  ارمه  م زینم پمن مپ ر ن زرمونیست ز]ر 

جمینزز چم،مپس]اس هززتیس لمهززی ،مینزز چم ززتمپس]اس هززتیس لمن( پ(ل ،ممتصینزز 

للمپسر   مپس]اس هزتیس لم تمپس]اس هتیس لمهی م(مماپو تیسر ئامورمن ممال 

هززی م(ظتمززرمهزز]ادمنمزز  مپجممیپضززامیا(ر]ززا م(مونیست زز]ام پملززامعرززد م

زه یههب را  ه  ابچهپب      ه بآرن سام(مم–،مماپو تیسر  مهلند منام]ند

 متدپسدم(مپجمهنیم تمونیست  منم  مماموند.ایتای اب


