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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ،بلی
 !انقالبی که به آن خيانت شد

١  
  

ر مرتکب اشتباه نشدن غي"که حتماً می شود و -ممکن است درکار تعمير خود دچار اشتباھی بشود ھرمعماری،

 ولی ھيچ معمار درکار خود خيانت نمی کند، خيانت از آن خيانت کار است که خيانت درسرشتش - "ممکن است

  .نھفته است

  !»ستالين«از خيانت برخاسته است نه » تروتسکی«سرشت 

  )رھا.س(

  

  :مقدمه

وتدوين علم " انگلس"و" مارکس"از پندار به علم توسط دانشمندان انقالبئی چون » سوسياليسم«ھم زمان با تبديل شدن 

نيز شکل گرفتند ودر » انقالب«وضد » مارکسيسم« علم انقالب، جريانات ضد ۀتوسط اين پيشوايان نابغ» مارکسيسم«

را » مارکسيسم«ھردوره، اين جريانات ضد انقالبی با اشکال متفاوت ولی ماھيت يک سان در صدد آن بودند تا 

ن ايستاده وراه را برای ارتجاع بگسترانند ولی چون حرکت اين زشت شا» قيام«ضربه زده، خود برسکوی اين 

رود فلھذا ھيچ موفقيتی در کمين کارگزاران  به پيش می» ماترياليسم ديالکتيک«جريانات سمت خالف حرکت تاريخ و

 از يکی) که پرودون را يکی از نمايندگان برجسته اش می توان نام برد( »انارشيسم« .ھمچون جنبش ھا ننشسته است

می کوبيد  ودر عين حال » کمونيسم«جرس ضد » مارکس«مثال ھای خوبی از اين جريانات است که در زمان خود 

سکان » مارکس« صورت گرفته است وبعد از فوت وی بی امان وريشه ئی عليه ۀھمواره مبارز» مارکس«توسط 

» کائوتسکی« طرف مقابلش را ۀ عمدۀافتاد که جبھ" لنين"وبه تعقيب آن، » انگلس«اين مبارزه به دست 

که با اندکی تعديالت در الطائالت ضد " مرتد"رھبری می کردند، اين دو) از رھبران بين الملل دوم(١»برنشتين«و

                                                 
 هھرچند که ضربات کائوتسکی وبرنشتين با اشکال متفاوت نسبت به انارشيست ھای اوليه به مارکسيسم وارد آمدند وبه صحن 1

ظھور کردند واز ھمين خاطر منحيث رويزيونيست ھا شناخته شدند ولی ھمانطوريکه در نخست ياد آور شدم که تمام دشمنان 
را دنبال می کردند وھرکدام به زعم خود ھوس ضربه زدن به  به ميدان آمدند، ھدف واحدی که یمارکسيسم ولو باھر ماسک
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پا به عرصه نھاده " رويزيونيزم" از اشکال یبه شکل پيچانده و» کمونيسم« از ه ایمارکسيستی شان، خود را در لفاف

سوسياليسم علمی  اقتصاد سياسی مارکسيسم،( وسه منبع عمده اش» کمونيسم«گسترش بود، می خواستند تحت نقاب 

» انگلس«و» مارکس«که توسط ) - ماترياليسم تاريخی ماترياليسم ديالکتيک وکاربرد آن در تاريخ، - مارکيسمۀوفلس

مقامی کنند، که به زده واز اين طريق خود را صاحب جاه و» مارکسيسم« بس سھم گينش را به ۀتدوين شده بود، ضرب

بھتر است  برای روشن شدن مسأله، - خودشان کار ديگری را نتوانستند از پيش برندثجز افشاء ماھيت پليد وخبي

  .-را، مطالعه کند" انقالب پرولتری وکائوتسکی مرتد": "لنين"خواننده اثر گرانبھا وفناناپذير 

- لنينيستی-  مختلف ھمچون جريانات ضد مارکسيسيتی وسيع وبی رحم تاريخ شاھد بروز انواع واشکالۀما درسين

» کمونيسم« خودش ودر خور توانش ضربه ھای فراموش ناشدنی به ۀ مائوتسه دون، ھستيم که ھرکدام به نوبۀانديش

: کائوتسکی وتروتسکی وسه باند رويزيونيزم جديد برنشتين،: کھن» رويزيونيزم« کريه ۀسه چھر. وارد آورده است

را نور چشم   از خيانت وجنايت جبران ناپذيری را باخود حمل کرده وخود ھایبانی، ھرکدام کوھلاروسی،چينی و

 متعفن و استفراغ کثيف ۀھای راستين و واقعی اين استحال» کمونيست«امپرياليسم ساختند، ايجاب می کند که 

ه باشد که خلق ھای دربندکشيد را نجات دھند تا» مارکسيسم«ھارا با منطق ديالکتيکی جواب داده و» رويزيونيست«

، پيروزی »رويزيونيزم« جھان شاھد آزادی خودھا شده وبازدن آخرين لگد کمونيستی برتابوت متعفن وزھرآلود شدۀ

 .ھا جشن بگيرند» رويزيونيست«را بر سر قبر » مارکسيسم«

وارد آورده است، » مارکسيسم«يکی از مھم ترين چھره ھائی که خيانت ھای بس عظيم وجبران ناپذير را به 

 ۀتروتسکی وتروتسکيم است که متأسفانه دربسياری از کشورھا دربين جنبش ھای مترقی وکمونيستی اين غد

ً يک پديدتروتسکيم را نباي. را تخريش می کند» مارکسيسم«سرطانی شيوع يافته وبه شدت   رويزيونيستی ۀد صرفا

چ کرده وکمر برای تضعيف لومربوط اتحاد شوروی وضد ستالين دانست بلکه تروتسکيسم جريانی است که پارا 

 جھانی کارگر وانقالبات کارگری درسطح جھان بسته است، چون ستالين جدا از لنين ۀوخيانت به طبق» کمونيسم«

 ۀ مکار ونمايندۀ چھر آنباشد و  ستالين، خيانت به مارکسيسم خالق میپس خيانت به. ولنينيسم ومارکسيم نيست

که اين ترھات ضد  خاطر اينه  ضد ستالينيسم، کمونيسم را نشانه گرفته است و بۀامپرياليسم جھانی درپشت پرد

ين نقل لنحتا  حقيقی به آن ببخشد، ھموراه از مارکس، انگلس وۀمارکسيستی خود را، مارکسيستی جلوه داده وصبغ

 حقيقت را روپوشی اعمداً ي - ضد مارکسيستی بيرون کند ولی نمی تواند درک کندۀآورد تا ستالين را از کور قول می

خاطر سنگين نمودن اتھامات شان، پر از تئوری ھای ه جيب رويزيونيست ھاب": نين گفته استل” که خود - کند می

  " تامبادا اتھام ضد مارکسيستی  بخورندمارکس وانگلس است وھمواره به سرمارکس قسم می خورند

تروتسکی کی بود وتروتسکيسم از چه حکايت می کند، برای روشن شدن اين مسائل، دراين جا کوششم بر اين است 

-مارکسيست(تا طبق درک خود از اين پديده وفرآورده ھای ضد کمونيستی اش، سھم خود را منحيث يک کمونيست 

 ، در دفاع از دستآوردھای عظيم وبی کران معمار سوسياليسم، ستالين بزرگ، ادا)مائوتسه دون انديشه - لنينيست

غير ممکن است باتروتسکی بر سر اصول بحث نمود زيرا وی از اصول ":  لنينۀ داھيانۀکرده باشم ولی طبق گفت

ستی وی را به سان يک بلکه باي...فرديکه می خواھد اشتباھات خود را پنھان سازد، نبايد بحث نمود با... بوئی نبرده

  )٣٠۴و٣٠٣ ۀمجوعه آثار جلد پانزده،صفح -لنين("ديپلمات دون پايه افشاء کرد

                                                                                                                                                   
بوده وايجاب می کند که عليه تمام » کمونيسم«مارکسيسم را در سر خود می پروراند، پس به ھمين خاطر تمام شان دشمنان 

 .شان برخورد خصمانه صورت گيرد
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آيا تروتسکی با نشخوار کردن استفراغ کائوتسکيستی وطبق مزاق امپرياليستان، می خواھد کودنی وخيانت خود را 

  به کمونيسم، افشاء کند يا ھدفش ضربه زدن به ستالين است؟

 تذکر داده شد، ستالين ونقش آن در اعمار سوسياليسم در کشور شوراھا، جدا از لنين نبوده وجدا از که ھمان قسمی

مارکسيسم پويا وزنده، يعنی لنينيسم، پس وبدين طريق تروتسکی نمی : مارکسيسم بوده نمی تواند پس ستالين يعنی

که   وارد کند مگر اينه ای شوروی، ضربتواند به ستالين ودستآوردھای جاودانش در طی سه دھه در اتحاد جماھير

کامالً منکر وجود ستالين شده ودراينصورت تروتسکی می تواند در دنيای مجازی، مست ونشئه به خيال پائين 

آوردن پرچم سوسياليسم در شوروی که بانام ستالين عجين شده است، شمشير خود را به ھوا چرخانده واز اين 

  .پيروزی خود خرسند گردد

  .... داردادامه

 

 


