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  !بلی، انقالبی که به آن خيانت شد

)۵(  
   خيانت کرده است؟چه کسی

ز اول تا آخر روی يک جمله مکث می ا) انقالبی که به آن خيانت شد(تروتسکی بی شرمانه در اثر خيانت آميز خود 

وازھمين دريچه او حاضر است که ستالين را تاآخر برسر يک پا ايستاد کند » ستالين به انقالب خيانت کرده است«: کند

تابه زعم خودش خيانت وارده برانقالب را پاکسازی کند ولی به اين نمی انديشد که مردم از روی اعمال ستالين، اورا 

مدبرانه و او   کارش به دوش ستالين گذاشته شد وۀرار خواھد داد، اعمالی که بعد از فوت لنين، اداممورد قضاوت ق

و  سوی سوسيالسيم رھنمون شده  شوروی را بۀجامع  از اين ميراث ھمچون مردمک چشم خود حراست کرد وشجاعانه

  .آخرين روزھای زندگی خود از ھمين ميھن سوسياليستی خود دفاع نمود تا

يا اين کار ستالين خشم تروتسکی را برانگيخته است تا سرحدی که ستالين را يک خيانت کار بنامد که اوچرا از اين  آ

ميھن سوسياليستی، که خود معمارش بود، درمقابل بيست کشور امپرياليستی ومتجاوز به دفاع برخاست؟ آيا اين کار 

تحويل گرفته بود با بمب اتم تحويل داد؟ آيا اين " سيالوه"ستالين خيانت محسوب می شود که اوچرا شوروی را که با 

، به دھنش کوبيده  بودتمام خلق ھابلعيدن  در حالکار ستالين خيانت شمرده می شود که اوچرا فاشيسم ھتلری را که 

  :وشکست داد؟ جنگ جھانی دوم با اين مشخصه تعريف می شود

، )ھا کشورھای امپرياليستی دارای مستعمره می باشندنداشت وتن شوروی ھيچ مستعمره ای که اتحاد( حفظ مستعمرات 

ھا کشورھای تحاد شوروی اين ھدف را نداشت وتنکه ا(دست آوردنی مستعمرات جديده خاطر به تقسيم مجدد جھان ب

جز که ھيچ کشوری سوسياليستی نبود به ( ودفاع از ميھن سوسياليستی) امپرياليستی با چنين ھدفی داخل جنگ می شوند

، ستالين وکشور شوراھا ھمچون دژ تسخير ناپذير در برابر امپرياليستان ھار، )اتحاد شوروی ورھبرش ھم ستالين بود

راسخانه به پيش رفت وحاضر نشد با ھيچ خائنی سر سازش داشته باشد وميھنی که بعد از پيروزی انقالب سوسياليستی، 

ن پايه ريزی شود وبرای اولين بار در جھان مناسبات سوسياليستی طور ھمه جانبه در آه سوسياليسم ب ضرورت داشت تا

از آرمان  ،-  آنھا توسط ستالين بزرگ به انجام رسيدۀ که ھم- لنينيسم را توسعه بخشد - را حاکم بسازد ومارکسيسم

ه راستی آيا ب...محافظت شود، از جنبش ھای انقالبی در ديگر کشور ھا پشتيبانی صورت گيرد و» انترناسيونال سوم«

پشت کردن به کشور شوراھا وسوسياليسم، تبليغ برای بدنام کردن سوسياليسم وبه ھيچ گرفتن : اين اعمال خائنانه است يا
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انترناسيونال « انقالبيون در آن کشور، ماجراجوئی وتوطئه پراگنی وبه اصطالح پايه ريزی ۀزحمات نيم قرن

  ؟...و»چھارم

آيا ستالينی که تاپای جان ازاين سوسياليسم دفاع کرد، . در شوروی، واقعيتی بود، عينیپيروزی انقالب سوسياليستی 

  خائن است يا، تروتسکی که اين واقعيت عينی را انکار کرد؟

متحقق آيا ستالينی که تاآخرين لحظه از اين ميراث دفاع کرد وآرمان لنين را .  عصر امپرياليسم استلنينيسم، مارکسيسم

  ت يا، تروتسکی که بی شرمانه لنين را حذف کرده وبه جائی آن خود را رھبر انقالب ناميد؟، خائن اسساخت

نھادينه شدن سوسياليسم واقعی در شوروی در طی بيش از سه ونيم دھه که وضعيت شوروی حاکی از اين سوسياليسم 

آيا . اقعيتی است عينی وقطعیبود وتاريخ تاکنون نظيرش را نداشت، بيشترين کارھايش توسط ستالين انجام يافت، و

تروتسکی که اين سوسياليسم را، فاشيسم خواند ومعمارش را  ستالين، معمار ھمين سوسياليسم خيانت کار است يا،

  ديکتاتور مستبد؟

–طور واقعی مارکسيسم ه آيا ھمين ستالينی که ب.  ناپذيرانکارلنينيسم توسط ستالين، حقيقتی است  - گسترش مارکسيسم

لنينيسم را به تيغ فحش وتير کين  -تروتسکی که مارکسيسم را به کاربست وآن را توسعه داد، خيانت کار است يا،لنينيسم 

  می بست وراه را برای بورژوازی وخيانت باز کرد؟

شوروی را زندان ملل ساخته بود وبه سرزمين قبلی  تزار که ۀ خلق ھای اتحاد شوروی از زير استبداد وشکنجرھانيدن

نت است يا آوردن آزادی واقعی برای خلق ھای اتحاد شوروی، که لنين وستالين کبير اين کار را کردند، خياارمغان 

   خلق شوروی که تروتسکی آن را می خواست؟دوباره به دربند کشيدن

وم د» بين الملل«گی اش، ستالين، برگزار شد تا ھم رھبران رويزيونيست لنين ورفيق ھميشکه توسط » بين الملل سوم«

 ۀرا افشاء کند وھم جنبش ھای کمونيستی سراسر جھان را دور يک پرچم واحدی کمونيستی گرد آورده واتحاد طبق

ش به الملل بود وتا آخرين دقايق حياتوجود آورد، آيا ستالينی که خود يکی از بنيان گذاران اين بين ه جھانی کارگر را ب

مآبانه تمام دستآورد ھای " دن کيشوت" کار است يا، تروتسکی که آن وفادار ماند وروی ھمان اصول پيش رفت، خيانت

بين الملل سوم را به دار انتقاد رويزيونيستی خود آويخت ودوباره خودش، کين توزانه جمعی از خائنين را گرد ھم آورده 

، ھم تمام آثار را پايه گذاری کرد تابه زعم خودش» بين الملل چھارم«وزير بيرق خاکئی رويزيونيستی، به اصطالح 

که را ودستآوردھای لنين وستالين وبين الملل سوم را به باد فنا بدھد وھم بيرق خيانت ورويزيونيستی بين الملل دوم 

  :توسط لنين وستالين به زير انداخته شده بود، دوباره به اھتزاز در آورده وندا سر دھد

  روزيونيزم بر کمونيزم پيروز شد؟

  

 

 


