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 رويزيونيسم دشمن کمونيسم وديکتاتوری پرولتارياست
 اصوليت کمونيستی استسوسياليستی شوروی دفاع از اکتوبرصميمانه ترين تجليل ازانقالب پر شکوه 

 ۀ سياه بيستم حزب کمونيست شوروی با تئوريھای از قبل تدوين شدۀخروشچف رھبررويزيونيستھای مدرن درکنگر

دولت تمام "، "حزب تمام خلق"، " مسالمت آميزۀمسابق"، "ھمزيستی مسالمت آميز"، "گذار مسالمت آميز"رويزيونيستی 

وی کمونيستھا را تصفيه .  لنينيستھا با ھمان روش اتھام زنانه به مبارزه پرداختبه ميدان آمد و با مارکسيست... و" خلق

می " بلغور"مزخرفات پيشين را "ناميد که گويا از کاروان تحوالت عقب مانده اند و ھمان " دگماتيگ"کرد و آنھا را 

از کرد و برای مبارزه با  آغستالينخروشچف برای مبارزه با سوسياليسم و انحطاط آن از ھجوم به شخصيت  .کنند

 کارگر به ۀبرای وی دشمنان طبق. لنينيسم نظريه ھای مسالمت آميز و مفاھيم اجتماعی غير طبقاتی را خلق کرد

  .جان اف کندی خردمند بود و گلدواتر خطرناک و بی خرد. تقسيم می شدند" بی خردان"و " خردمند"

را نمی يابيد که به دفاع از اين دلقک بورژوا برخيزد، ولی بار آورد که امروز کسی ه قدری فضاحت به خروشچف ب

 و لنينيسم و سوسياليسم نتوانسته اند ستالين اين يورشھا به رفيق ۀکه ھم رويزيونيستھا ھنوز فعالند و با توجه به اين

ا به شکل و شمايلی برخيزند و انتساباتی به وی دھند و وی ر" دفاع" به ستالينخواست آنھا را برآورده کند، مصممند از 

 ۀاعاد"جعل سوسياليسم و .  رويزيونيستی کنونی ھمخوانی داشته باشدۀدر آورند که با روح رويزيونيسم احزاب ورشکست

 رويزيونيسم است که صدمات جبران ۀ ھمان سياست گذشته و درخدمت تبرئۀ، در واقع ادامستاليناز شخصيت " حيثيت

   .ناپذيری به جنبش کمونيستی زده است

رويزونيستھای نوع مدرن می خواھند رويزيونيسم خروشچفی حاکم در حزب کمونيست و دولت شوروی را تبرئه کنند 

.  در آمده اند، تا از وی سنگری برای پوشش افکار رويزيونيستی خويش بسازندستالينِو به اين جھت از در حمايت از 

 ستالينحمايت از .  نفع امپرياليسم روس نمی تواند باشد يک حمايت شخصی و ناسيونال شونيستی بهستالينحمايت از 

، نفی ستالينحمايت از . حمايت از لنينيسم، حمايت از سوسياليسم، حمايت از انقالب قھرآميز و ديکتاتوری پرولتارياست

نظريات رويزيونيستی خروشچف و طرد تمام تبعات تسلط رويزونيسم در حزب رويزيونيست شوروی و احزاب برادر 

 ۀ يعنی انجام انقالب قھرآميز پرولتاريائی سوسياليستی در کشور امپرياليستی روسيستالينحمايت از. سابق وی است

  . پوتينی
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ثيرات آن در شوروی و جھان است که می تواند راه أ بی امان با رويزيونيسم خروشچفی و تبعات و تۀتنھا يک مبارز

اپورتونيسم نمی شود پرچمی راه گشا برای کمونيستھا در سطح با وصله و پينه و . گشای جنبش کمونيستی باشد

  .جھانی برافراشت

 بيستم قرار داشتند و دارند و ھمان ۀدر کنگر"  خروشچفۀمحرمان"ثير گزارش أروشن است که کسانی که در تحت ت

 – به عنوان مارکسيست ستالين پذيرش  .سخنان بی پايه را تا به امروز تکرار می کنند، نمی توانند کمونيست باشند

. لنينيست بزرگ، معمار سوسياليسم شرط الزم برای مبارزه با رويزيونيسم و بريدن از آن است، ولی نه شرط کافی

کمونيست کسی است که درک کند تسلط رويزيونيسم در حزب، به مفھوم تسلط دشمن طبقاتی، به مفھوم انحطاط حزب و 

با رويزيونيسم نمی شود . با رويزيونيسم نمی شود ساختمان سوسياليسم ساخت. تدولت، به مفھوم انحطاط سوسياليسم اس

. رويزيونيستھا متحد کمونيستھا و دوستان آنان نيستند.  مردم را رھبری کرد و انقالب را به پيروزی رساندۀمبارز

 با برچسبھای مضحکی نمی شود. رويزونيستھا ضد کمونيستند و جائی در احزاب کمونيستی نمی توانند داشته باشند

ماھيت ... و" سوسياليسم بوليواری"، "سوسياليسم عربی"، "سوسياليسم نوع چينی"، " موجودًسوسياليسم واقعا"نظير 

  . کارگر دادۀخورد طبقه تحريف کرد و ب" ھمينه که ھست"سوسياليسم را به مصداق 

جمعبندی کرد و پيشگوئی نمود درشرايط  پيآمدھای نابودی جمھوری شوروی را برای اوضاع سياسی جھان ستالين

 خوفناکی می تواند پديد آيد و چه ھوای ۀپيروزی سرمايه داری بر سوسياليسم، پيروزی رويزيونيسم بر لنينيسم چه فاجع

پيآمدھای درھم شکستن جمھوری شوروی توسط سرمايه چه می  " :وی ابراز داشت.  را پر کندءمسمومی می تواند فضا

 کارگر و ۀ ممالک سرمايه داری و مستعمرات فرو می ريزد، طبقۀران سياه ترين ارتجاع بر تارک ھمدو تواند باشد؟

 ۀ جلد نھم صفحستالينآثار "(خلقھای تحت ستم به بردگی کامل کشيده می شوند و مواضع کمونيسم جھانی نابود می شود

  .تانش تا يلتسين از خود باقی گذاشتند ھستيم در مقابل ويرانه ای که خروشچف و ھمدسًو ما مشترکا). لمانیا چاپ ٢٩

 در تما م دوران زندگی پرافتخارش، با اصوليت تمام، با تمام اين افکار پوسيده مبارزه نمود و با الھام از لنين می ستالين

ل آن  مارکسيسم و تکامۀ به ايدستالين". ھرگز از چيز خرد چشم نپوشيد که از خرد است که کالن بر می خيزد"گفت که 

 و تجليل از وی ، حمايت از لنينيسم، حمايت از حزبيت طبقاتی، ديکتاتوری ستالينحمايت از . به لنينيسم وفادار ماند

حمايت از .  طبقاتی، نفی پارلمانتاريسم بورژوائی استۀپرولتاريا و انقالب قھرآميز پرولتاريائی، پذيرش اصل مبارز

بی در سرشت امپرياليسم نھفته بوده و مبارزه با امپرياليسم و فاشيسم،  يعنی پذيرش اين واقعيت که جنگ طلستالين

در غير اين صورت .  حياتی داردۀو راست برای کمونيستھا جنب" چپ"مبارزه با ھمه گونه انحرافات رويزيونيستی 

مکان دھد را سرخ نگھدارد و به آنھا ا" يستستالين" چک بی محل است تا صورت رويزيونيستھای ستالينحمايت از 

.  کارگر و خلقھای جھان دسيسه بچينندۀ ضد طبقهبپوشانند و ب" ستالين حيثيت از ۀاعاد "ۀرويزيونيسم را در پشت خرق

دفاع ازاصوليت .  بی امان نمودۀبه ھمين جھت رويزيونيسم دشمن مکار و خطرناک کمونيستھاست و بايد با وی مبارز

 شوروی  صميمانه ترين تجليل ازاين رخداد پر شکوه تاريخی است وبراکتکمونيستی درنود ونھمين سالگرد انقالب 
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