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. نان منزوی اکتبرر  اکنرون پرانزیهميا  راد رروی ما کامرن مری کنر چنقالِب هما

ايررا م ررد  ررایب  یم کراکررر کررن  نرران  ظررواب نيررروی  درريد مت  رر  کرره يرر  یو رر  

هرريی يرر  از مررا  شترری رونرربيا تررريا مرران   نرريا  رررزن ظی . پرو تررری ا رر 

    رررا کرره : رت انگيررز نيسرر امررا ايررا شيرر. مانرر ظامی ما پررين کينرری نکررریب کرروی

کينی نسب  کره ير  یو ر  پرو ترری یم انرزوا  مسرت زن کر کينی کره انقرالب  روش

 . نانی ا  

انقررالب  ه ینخسررتيا مرش رر ه یویب هررا  انقررالب اکتبررر ما کرره م اکررمهبررران و ترر

 ه ین یم مو ريز ارتا  و يا ي ب ی  اي 1۱1۱یم  اد . ی می نگريستن  نان

و مطرر  نرر ب کرروی  و نره مررومی ی ررا   منرزوی  از  رروی هرريی کسری نرره  رمو رره

   ررازن ظی ءطرری  رراد هررای ک رر  هررد کررن شررزب  کرر ون ا ررت نا.  رررام ظر ترره کرروی

ا تصررایی ما کرره  نرروان  راينرر ی از اينررای يرر  کنيرران مررایی کرررای یيکترراتومی 

 رميوکا)هرد کره  نروان تنرميا اتارای ا تصرایی : پرو تاميا که نمام مری وومی
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 و يا يسرتی  ه یتاً ت امک نقاط اتکا کرای  ام رکيان ننر و مو تا  و هد نناي

 .وتی که تننا می توانس  کر مبنايی کيا ا م  ی کنا نوی

    مسررير انقررالب  نررانی کرری انرر ازب طرروینی تررر و پرررپيی و رررد تررر از ون  رره 

یم کراکرر . پانزیب  اد پين امي وامن کویيد و پرين کينری مری کرریيد  کرویب ا ر 
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ن  رروی ما کره  نروان يکری از زخی م رميرکره نقرن ترامي)ینوامی های ررام ی 

پيمران    ینوامی های یار ی کا ير  یيگرر هرد(مند تريا ون ها نشان یایب ا  

تر از همه  يا   پيروان نار ف مهبرری انقرالب اکتبرر  یم ايا ميان مند: ن ن 

. ا ررر  کررره یم ا ررراد رررروی  نایم ررر  و یم پيامررر هاين  من ررر  ا ررر  1۱1۱

ومريا مران  تو ر  ی -ناوظاهانره  امرا  اط انره -ظریکوموکرا ی نخستيا یو   کام

کرروم کوموکراتيرر  يررا کايرر  کرراز نرروی و يررا  ب یايررا ظررر. کررامظری مرری نرروی یو رر 

 . ط   تا ک که کتوان  مسير پيشر   که  وی انقالب  نانی ما کاز کن 

اظر ه تاميخ تغيير و تاویت یم  ام وب رطروط پرين کينری هرای مرا نبرویب  

کنيایی و  وانيا ون ها ما کروومی  ه یکه ی   نيروهای مارکو ی کا ايا شاد ما 

 ه یم مرومی مشرکن انکشراق ا تصرایی مو ريهميا امر کره طروم کامرن ی. کریيد

و امایب يرا  اننر  کرا  رزننيروهرای مو ر  مر من نمری تو. نوموی هد مص اق یامی

رویکفررايی م رری  ايرر ب ود هيت ررر . م رری شرربن نررون  ب ی ررار و  ررایو یم مارر وی

 و يا يسررد و انررزوای م رری نا ررازظام کررا يرر  . ا رر   نرره مررامکن و نرره  نرريا

 ه یيررر   ام ررر ه یم ررر  ماننرر  پرررانزیب  ررراد پررين  کرنامرررامرررروز  ی. یيگرنرر 

 .ا   و يا يستی یم یمون ي  کشوم واش   تخي ی و امتنا ی 

امرا ی يقراً یم همريا . مو قي  های ا تصایی اتاای نوموی کسريام  دريد ا ر 

   ن هرررا و ینررروامی هرررا کررره وررررامتی هشررر اموميز زپرررانزیهميا  رررا گری  ونتررراظوني

  نرراموزون   قررن مانرر ظی   رر ن تنا ررن هررا   رر ن تاقرر   ه یتو رر . م رري ب انرر 

 قر  ون ما کازتراب مری یهنر   امرا نره  طر  ها  پين از هر  يز مهبری نایم  

موزون  تننرا کرا ير   ه یهش ام می یهن  که  ارتا ي   ام  ايا ها که ما. ما

       منرررته از وزمرررون هرررای یينقطررر  طررری مسرررير  نررر يا یهررره  و ون هرررد یم  رررط  

 .کيا ا م  ی  امکان پذير ا  
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موانرر  تکنيکرری و  رهنگرری  نررکاق ميرران نررنر و مو ررتا  مسررا ن وامیات و 

کره انقرالب اکتبرر نيراز تر اون رروی یم  صایمات  همگی مؤي  ايرا شقيقر  هسرتن 

ن نه ي  م د تشريفاتی  کره موورو  زنر ظی زانترنا يونا ي.  ط   نانی ا  

 .يا مرگ ا  

  نخواهرر   ]انقررالب[کمبررویی یم  ررخنرانی هررا و مقررایت کرره منا ررب   ررا گری 

ینرمنان  1۱1۱اک ر ون ها از  وی کسانی رواه  کوی کره یم مقطر  اکتبرر . کوی

 نينيسر  هرا  -ن ما مرا ک شروي اما ايا و ايا. انقالب پرو تری کوین ونتی ناپذير 

ايا نخستيا کام نيس  که تاميخ  نيا نوری هايی . رواهيد نامي « انقالبو »

 ررا . ما یم ش  روی موا یانته  اما ما که ايا راطر از تاميخ رشرمگيا نيسرتيد

هرر مو کرام رروی  چون  اک   شتی اظر کا  ریمظمی و وهستگی کان   کرهکه هم

 . ما اننان می یه 

 !و ما هد کام روی ما رواهيد کری

 تروتسکی. د

 1۱32اکتبر  13 پرينکيپو
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