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 پیشگفتار
اتهامات و ضد اتهامات با های سازمانهای سیاسی مختلف، در میان شط خروشان  در نگاهی به نوشته

یابیم که گویا سازمان پیکار سازمانی تروتسکیستی است و سازمان چریکهای فدائی خلق  شگفتی در می

ای بعد متوجه می شویم که سازمان پیکار معتقد است که راه کارگر شبه  شبه تروتسکیستی. اما لحظه

ا که رهبری بزرگ پرولتاریا استالین را تروتسکیستی است. و راه کارگر معتقد است که اساسا همه آنه

شویم که طبق نظر مائوئیستها  دانند تروتسکیست هستند. و باز متوجه می تجسم مارکسیسم لنینیسم نمی

سازمان وحدت کمونیستی سازمانی تروتسکیستی است، گرچه حزب توده معتقد است همین سازمان، 

 مائوئیستی است ...

خوانیم و در دل به  دانشی، می کند و از بی را که از حقارت حکایت می دار تراژیک این داستان دنباله

اند اینان با سطح  ها که نکرده محمد رضا شاه و اسالف و اربابان امپریالیستش لعنت می فرستیم که چه

اند سطح بحثهائی را که  آگاهی و علم در این کشور و در سایر نقاط جهان، و به چه ابتذالی که نرسانده

ها، شه ساخته و یا  بایست حول "علم" ، سوسیالیسم، صورت گیرد. مناظره گرها و الکن  ا میظاهر

هایش که این نوع  خود ساخته، لعنت میکنیم به شاه و به اربابانش، و ایضا به حزب توده و همپیالگی

ما بر ها را در "اردوی اپوزیسیون" در ایران رشد دادند و هنوز هم عوارض آن دست از سر  برخورد

 نمیدارند.

دون بود ولی نسبت به استالین انتقاد  آوریم سازمانی را که چند سال پیش مدافع اندیشه مائو تسه بیاد می

داشت، و این سازمان بیچاره آنقدر تحت فشار )!( از جانب همقطاران مائوئیست خود به اتهام 

ستری درست کرد از عکس تروتسکیست بودن قرار گرفت که برای اثبات مائوئیست بودن خود پو

بینیم که چگونه همین نوع  صدر مائو و زیرش نوشت: صدر چین صدر ما، راه چین راه ما. و می

نماید و آنان را وامیدارد که از ترس مهر تروتسکیستی نخورند با  تفکر امروز در راه کارگر خود می

 ازی کنند.وجود اعتقاد به انقالب سوسیالیستی آنرا زیر "شکل دموکراتیک" جاس

شویم که گویا هنوز با روزی که مدعیان اعتقاد به ایدئولوژی علمی، شرط اول برخورد  و متاسف می

ایسم هنوز در رگ و پوست بسیاری از ما جاری است  علمی را رعایت کنند فاصله بسیار داریم. توده

 و به این زودیها دست بر دار نخواهد بود.

نشریه رهائی بطور علنی بفروش میرسید، برخی از  ۵۸مرداد  ۲۸زمانیکه قبل از یورش فاشیستی 

فروشندگان بما اظهار کردند که هوداران )ویا اعضاء( سازمان چریکهای فدائی خلق و پیکار از آنها 

ای از افراد با حسن نیت که  ای تروتسکیستی است! و عده اند که رهائی را نفروشند چون نشریه خواسته

م و استالینیسم هر دو را سقط دیالکتیک میدانیم اصرار داشتند که جزوات میدانستند ما تروتسکیس

داخلی خود را زودتر انتشار خارجی دهیم تا مارک نخوریم. اما بنظر ما تن دادن به این کار، تمکین 

ساخت و راه کارگر را وامیداشت که  در برابر همانگونه فشارهائی بود که صدر چین را صدر ما می



لیستی انقالب را در زرورق دموکراتیک بپوشاند، تمکین مشوق تحمیل است. و این را مضمون سوسیا

 تجربه تاریخ آموحته است.

اکنون بنظر میرسد که هیاهو در مورد سازمان ما تقلیل یافته و مارکی بما نچسبیده است بجز اظهار 

تی است. با توجه به لطف حزب توده که هنوز معتقد است سازمان وحدت کمونیستی سازمانی مائوئیس

این احساس رضایت از اینکه تمکین نکردیم و معهذا به شایعات خاتمه دادیم، ادامه انتشار خارجی 

هائی را که در نقد انحرافات مختلف درون جنبش کمونیستی و کارگری تهیه شده است، مفید  نوشته

 شماریم. می

ایم، از این جمله اند "اندیشه  انتشار داده ای از این انحرافات هائی در زمینه پاره در گذشته رساله

دون و سیاست خارجی چین" و "استالینیسم" این جزوات ابتدا در تبادل نظر داخلی با سازمان  مائونسه

چریکهای فدائی خلق در رد نظرات رفقا برای بحث داخلی )درهنگام پروسه تجانس( تهیه شده بود و 

فتند. رساله حاضر مکمل این مباحث است. بجز این، اگر سپس بعد از قطع پروسه انتشار خارجی یا

برخورد به انحرافاتی که به لحاظ عدم شیوع در ایران درحال حاضر، خطری جدی نیستند را فعال 

کنار بگذاریم، انحراف عمده درخور توجه را رویزیونیسم خروشجفی ــ سوسلفی ــ برژنفی میدانیم و 

ایم و سازمانهای دیگر  های مختلف اشاراتی کرده ه گرچه در نوشتهبه آن خواهیم پرداخت. در این زمین

اند که برخی شایان توجه است، معهذا هنوز جای یک بحث جامع  هائی در مورد آن نگاشته نیز رساله

 بینیم و در حد توان خود ادای سهم خواهیم کرد. را خالی می

* * * 

تروتسکیسم است که منتشر میشود. کارهای نوشته حاضر، بخشی از جزوات درون سازمانی در مورد 

دیگری نیز در این زمینه شده و مطالب نسبتا مفصلی ترجمه گردیده است که بتدریج انتشار خواهد 

های بینشی انحراف تروتسکیستی کمک نموده و  ها به شناخت ریشه یافت. امید ما اینست که این نوشته

 ین گرایش نشان دهند.تفاوتهای اساسی مارکسیسم ــ لنینیسم را با ا

 

 

 به امید آینده                                                                                

 سازمان وحدت کمونیستی                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مساله تروتسکی 

 و نقش او

 در انقالب روسیه


















































































































































