
 

 رانی خلق ایی فدایکهای ، ارگان چرییام فدايپ: به نقل از 

  ١٣٩۵ ، بهمن ماه ٢١٢شماره 

  

 ١٢خ ی باشد که در تاریسم ميسم و رفرمين تحت عنوان مارکسي از مقاله معروف لنیشد بخی آیر  میچه در ز آن: حيتوض

  .چاپ رسيده استه  در شماره دوم روزنامه پراودا ترودا ب١٩١٣دسامبر سال 

  

 

  ایر پرولتاري و آموزگار کبیرهبر فراموش نشدن، ن يبه مناسبت سالگرد درگذشت لن

  "سميسم و رفرميمارکس: "نيلن

 هقبط تردق مادهنا نودب هک ار یتامادقا ینعي،  تاحالصا یارب هزرابم ست هايکسرامبر خالف آنارشيست ها، 

 و فادها هک، اهتسيمرفر اب لاح نامه رد اما  .دنسانشيم تيمسرب، دنشخب دوبهب ار ناشکتمحز تيعضو مکاح

 هزرابم نيرتهناعطاق هب، دننکيم دودحم تاحالصا بسک هب ميقتسم ريغ اي ميقتسم روطب ار رگراک هقبط یاهتيلاعف

 هک ینامز ات، اجنآ اي اجنيا رد یياهدوبهب مغر هب هک، تسا نارگراک یياوژروب بيرف مسيمرفر . دننزيم تسد

 دهديم تاحالصا تسد کي اب لاربيل یزاوژروب . دنام دنهاوخ یقاب یدزم هدرب نانچمه دراد دوجو هيامرس هطلس

 داجيا، نارگراک نديشک یگدرب هب یارب اهنآ زا و دهديم لزنت چيه هب، دريگيم سپ ار اهنآ، هشيمه رگيد تسد اب و

 هناقداص رگا یتح مسيمرفر، ليلد نيا هب . ديوجيم هرهب یدزم یگدرب ندرک هنادواج و نانآ نايم رد یگتسددنچ

 اهروشک همه تايبرجت . دنکيم فيعضت و دساف ار نارگراک ، نآ اب یزاوژروب هک دوشيم لدبم یحالس هب، دشاب

 یروئت هک ینارگراک، سکعرب . دنروخيم بيرف هراومه دننک دامتعا اهتسيمرفر هب هک ینارگراک دهديم ناشن

، تسا طلسم یرادهيامرس هک یماگنه ات ار یدزم یگدرب یريذپان بانتجا ینعي، دناهدرک بذج ار سکرام

 دوجو یرادهيامرس اج ره هک نيا کرد اب نارگراک . دنوشيمن قيمحتیياوژروب تاحالصا هنوگچيه اب، دناهتفايرد

 اب هزرابم ديدشت یارب تاحالصا زا و دنمزريم رتهب طيارش یارب، قيمع هن و دشاب اپريد دناوتيم هن تاحالصا، دراد

 تازايتما طسوت، دنهدب بيرف و دنشکب هقرفت هب ار نارگراک دنشوکيم اهتسيمرفر . دننکيم هدافتسا یدزم یگدرب

 زا، دننيبيم ار مسيمرفر نيغورد رهاظ یوسنآ هک ینارگراک اما . دننک فرحنم یتاقبط هزرابم زا ار اهنآ، کچوک

 رتيوق نارگراک نيب رد یتسيمرفر ذوفن هچ ره . دننکيم هدافتسا یتاقبط هزرابم هعسوت و لماکت یارب، تاحالصا

، فلتخم یاهگنرين اب تاحالصا ندرک تيصاخیب و، رتشيب یزاوژروب هب شيگتسباو، رتفيعض رگراک هقبط، دشاب

 زا و، رتعيسو و رتقيمع شفادها، رتلقتسم رگراک هقبط شبنج هک هزادنا ره. دوب دهاوخ رتلهس یزاوژروب یارب

.دوب دهاوخ رتناسآ نارگراک یارب اهدوبهب زا یرادربهرهب و اقبا، دشاب رتدازآ یتسيمرفر ینيبهتوک   

٣٧۵- ٣٧٢ صفحه - ١٩ جلد کليات آثار لنين  


