
              ؟؟!!««  کژراههکژراهه» » 
     احسان طبریآقای دریوزگی داستان 

 

 دیالکتیک وارونه

! «ع مخخخخخا » تهخخخخخو  آور بخخخخخرای   خخخخخ  رضخخخخخای  عریضخخخخخه یخخخخخک سخخخخخسن برسخخخخخر 

فرمانخخخخخدار نتخخخخخامی تهخخخخخران  سخخخخخرتیو تیمخخخخخور بستیخخخخخار  تیمسخخخخخار ه ویخخخخخا  نشخخخخخسوار 

تفتخخخخخیع و تو یخخخخخ  و توقیخخخخخ   امور مخخخخخ  سخخخخخرهن  ع خخخخخی زیبخخخخخا یبنیانگخخخخخاار سخخخخخاوا   

رژیخخخخ  سرسخخخخورد  وه خخخخوی    مسالفخخخخان زنخخخخدانیان سیاسخخخخیو شخخخخکن ه و اعخخخخدا  ق اسخخخختنتا

  سخخخخاب ه حخخخخز  تخخخخود  ایخخخخران  کمونیسخخخخ هخخخخان بینخخخخی و   مارکسیسخخخخ مخخخخورد نگخخخخرع در 

. اسخخخ  م خخخوز عبخخخور از وخخخ   خخخراطسخخخا ا هخخخ  ! «اسخخخ   » متولیخخخان بیضخخخه بخخخا  طبخخخ  

 ر  بخخخرای تو یخخخه نتخخخ  مسخخختسخخخ راطی تنخخخد گریخخخز  ؟!«ربخخخانی بیخخخداری » نخخخوعی حخخخاوی 

: تخخخاریسی خخخاری و ح خخخایق انکخخخار از سخخخو ی  ... ممتخخخاز ایخخخد ولوژی گروههخخخایتم یخخخد 

  مالکیخخخخخ  س و خخخخخی خخخخخنوتگران و ویشخخخخخه وران  و س خخخخخ  یخخخخخد کشخخخخخاورزان سخخخخخاب ه 

آ  و زمخخخین    ابخخخزارکنتخخخر  مهخخخار نیخخخروی کخخخار  اسخخختوما  قهخخخر بخخخرای آرایخخخع طب خخخاتی  

از طخخخخر  دیگخخخخر  ... داس و چکخخخخع  ماشخخخخین آو  بخخخخدوی و ویشخخخخرفتهبیخخخخ  و ک نخخخخ   

بخخخازآفرینی زیسخخخ   موخخخی چگخخخونگی در مخخخورد مخخخارکس و مارکسیسخخخ  ح انیخخخ  کتمخخخان 

موضخخخو  گریخخخز سخخخ راطی   – اقت خخخادیطبیوخخخی و کخخخور قخخخوانین ر چخخخارچو  دانسخخخانها 

؟ !«کژراهخخخه » بخخخا اسخخخ  رمخخخز  رژیخخخ  عمامخخخه و نو خخخینبسخخخم   طبخخخریسرغ خخخ  ت خخخوری 

      ... از کوز  همان برون تراود که دروس 

 

  سطخخخر نمخخخی کخخخرد  هیچوقخخخ   طبخخخریآقخخخای کخخخه قخخخرا ن نشخخخان مخخخی دهخخخد چخخخون 

. سخخخس  نمخخخی گرفخخخ   شخخخرایط اضخخخطراریدر بخخخا وضخخخ  مو خخود تطبیخخخق و  سرغ خخخ بخخرای 

! «مارکسیسخخخخ  » بنخخخخا  . مخخخخی شخخخخدو د  آرا  را  تشخخخخر  بخخخخا یخخخخک . آروغ بی خخخخا نمخخخخی زد

ر غیخخخخر این خخخخور   د. دکشخخخخک سخخخخود را مخخخخی سخخخخابی... سخخخخوداگران وقخخخخ زیخخخخر آفتخخخخابگر 

 میکویخخخان  – انخخخد تروریسخخختی سروشخخخچ ببخخخا مخخخرد  همسخخخو ی نمخخخی تخخخوان ع خخخ  ا خخخ  

! «مو خخخخو  عخخخخال  » ایخخخخن سوشرق خخخخی   دیکتخخخخاتوری ان  بخخخخی ورولتاریخخخخا خخخخ د همخخخخان 

      ... ماهی از سر گند  گرددتوضیح داد؟ موراتوری شوروی را ابرای 



 

وه وانخخخخخان اسخخخخخاطیری  موخخخخخاد و میوخخخخخاد   تخخخخخاری تکخخخخخرار غ خخخخخط انخخخخخداز نتریخخخخخه 

! «سخخخرد مط خخخق » افسخخخانه . دردی را دوا نمخخخی کنخخخدهخخخی  ... هگخخخ لکتیخخخک وارونخخخه دیا

شخخخدن در زمخخخان  ووسخخخ  انخخخداستن در مکخخخان  تبخخخد  مخخخادی و تخخخاریسی    تکخخخرار کا نخخخا 

براثخخخخر حرکخخخخ  ااتخخخخی و  خخخخاودان انخخخخرژی    هسخخخختیبیکخخخخران فضخخخخای طبیوخخخخ   اسخخخختمرار 

اقت خخخخادی   در چخخخخارچو  قخخخخوانین کخخخخور طبیوخخخخی و زیسخخخخ   موخخخخی انسخخخخانهابخخخخازآفرینی 

براثخخخر رشخخخد نیخخخروی مولخخخد    تحخخخوتخخخ ع موخخخاع در محخخخیط  کخخخار و ویکخخخار در  اموخخخه  

برسخخخخمی  نمخخخخی شناسخخخخد   رااضخخخخطراری در شخخخخرایط وضخخخخ  مو خخخخود از ان  بخخخخی گخخخخاار 

   ... طف ک طبری. حر  مف  اس 

 

س خخخخ  یخخخخد کشخخخخاورزان منفخخخخرد   خخخخنوتگران و ویشخخخخه وران مسخخخخت    نکنخخخخد کخخخخه 

مالکیخخخخ  س و خخخخی و دولخخخخ   آرایخخخخع طب خخخخاتی  مخخخخد برآ  مخخخخا  انخخخخدوزی  بهخخخخر  کشخخخخی

دعخخخوای قهخخخری و مسخخخختمر میخخخان دارا و نخخخدار  س خخخخ  یخخخد کننخخخدگان و س خخخخ  یخخخد شخخخخدگان  

تهخخخخخور و سخخخخخ وط بخخخخخرد  داری و ف ودالیسخخخخخ    مخخخخخنت   سخخخخخرکو تخخخخخرور و استنخخخخخاق و 

فروواشخخخخی دیوانسخخخخاوری واتیکخخخخان  سودکخخخخامگی سیاسخخخخی و مط خخخخق ک یسخخخخای کاتولیخخخخک  

. اسخخخ تخخخاری  مخخخن درآوردی تمخخخا  ... من ضخخخیسخخخد  هخخخای در  گخخخاار از اقت خخخاد طبیوخخخی

 ...     گربه گفتا که وادشا  گه سورد

 

  مارکسیسخخخخخ   همخخخخخزاد ورولتاریخخخخخای  خخخخخنوتیشخخخخخواهدی هسخخخخخ  مبنخخخخخی براینکخخخخخه 

کشخخخخخفیا  و استراعخخخخخا   دانخخخخخع و وخخخخخژوهع  ع خخخخخو   عتخخخخخی  ویشخخخخخرفتهای مح خخخخخو  

ورزی مکخخخانیز    خخخنو  بخخخزر   کشخخخابارزگخخخانی فرامخخخرزی  توسخخخوه بخخخازار  ت خخخار  و 

 : ایخخخن نگخخخرع ع مخخخی و انت خخخادی و کسخخختاو  فضخخخو  و فوخخخا  و ان  بخخخی... تولیخخخد انبخخخو 

مویشخخختی  نیازهخخخای شخخخاهد ویکخخخار کخخخارگران در قبخخخا  مالکخخخان و سخخخرمایه داران برسخخخر 

دعخخخوای ده انخخخخان در قبخخخخا  اشخخخرا  بخخخخرای آ  و زمخخخخین  ... مخخخزد و اشخخخختما  و آمخخخخوزع

یخخخخک تسخخخخویه وخخخخس از ... حخخخخق و آزادیبخخخخرای  حکخخخخا برابخخخخر در ارزع آفرینخخخخان گمنخخخخا  

همخخخه  انبخخخه  تسخخخویه حسخخخا  روههخخخای ممتخخخاز  گحسخخخا  بخخخا ف سخخخفه رسخخخمی  ایخخخد ولوژی 

بخخخر سخخخود شخخخد  هگ یسخخخ   ایدآلیسخخخ  سخخخوداگر  هگخخخ  و بخخخا  عیخخخارقطوخخخی و کامخخخ  و تمخخخا  

. را نشخخخانه گرفخخخ  و سخخخرو  کخخخردبخخخر کخخخار و ابخخخزار و مح خخخو  مالکیخخخ  س و خخخی حخخخق 

     ...نفی مالکی  س و ی: در یک  م هس  ه ت وری کمونیس  

 



 

و کمخخخخخخون وخخخخخخاریس در انگ سخخخخخختان از  نخخخخخخبع چارتیسخخخخخخ   – ت ربخخخخخخه نشخخخخخخان داد

ارووخخخای قخخخار   کشخخخورهای س سخخخ ه از یخخخک وخخخی در وخخخی در  ان  بخخخا  همگخخخانیتخخخا  گرفتخخخه

کشخخخد  بنتخخخ  مسخخخت ر را بزیخخخر بایخخخد  طب خخخه کخخخارگربخخخرای تح خخخق ت خخخوری کمونیسخخخ   کخخخه 

قبضخخخخخه کنخخخخخد  را زد  قخخخخخدر  سیاسخخخخخی برانخخخخخدا را دارانحکومخخخخخ  مالکخخخخخان و سخخخخخرمایه 

یخخخخخک نبخخخخخرد آشخخخخخکار  در مخخخخخالی و ت خخخخخاری و  خخخخخنوتی را  ! «بالنخخخخخد  » وازی بخخخخخورژ

  ... نمایدآگاهانه و سازمانیافته س   ید مبارز  

 

طب خخخخخخه کخخخخخخارگر  سیاسخخخخخخی ویخخخخخخروزی بخخخخخخدون ... سخخخخخخرمایه داریاز گخخخخخخاار وخخخخخخس 

سخخخخخرمایه داران  حکومخخخخخ  مالکخخخخخان و   م خخخخخادر  دمکراسخخخخخی توط خخخخخه و ح خخخخخه بخخخخخازی

درهخخخخ  کوبیخخخخدن ما را ویخخخخان  بخخخخرای  حضخخخخور دیکتخخخخاتوری ان  بخخخخی ورولتاریخخخخابخخخخدون 

  حخخخخر  مفخخخخ ... گخخخخاار موخخخخی در دوران فخخخخردی و تضخخخخمین امنیخخخخ  داس خخخخی و سخخخخار ی  

نتی خخخخخه کودتخخخخخای سروشخخخخخچ  و شخخخخخرکا   ! «سوسیالیسخخخخخ  واقوخخخخخا مو خخخخخود »  فنخخخخخ  

  سوسیالیسخخخ و  سیسخخخ هخخخی  ربطخخخی بخخخا مارک... اموراتخخخوری شخخخوروی  هخخخر چخخخه کخخخه بخخخود

مخخخدافوان سخخخمس مارکسیسخخخ  و سوسیالیسخخخ   ... قاسخخخمی و فخخخروتنبخخخود کخخخه ایخخخن . شخخخ ندا

 ... نداینکار  نبود! «رف ا » و طبری . اسرا  شدند از حز  تود  ایران

 

تخخخاری  شخخخفاهی و مکتخخخو  گخخخواهی مخخخی دهخخخد کخخخه کودتخخخای سروشخخخچ  و شخخخرکا   

نداشخخخخ    شخخخخ  بخخخخدوران کهخخخخنبازگهخخخخی  هخخخخدفی غیخخخخر از ایخخخخن توط خخخخه شخخخخو  و ننگخخخخین  

؟ !«روسخخخخخی »    هخخخخخان بینخخخخخی کمونیسخخخخخ  مارکسیسخخخخخ منسخخخخخ   ژی  ولوایخخخخخدمتو خخخخخه 

در  دیکتخخخخخاتوری ان  بخخخخخی ورولتاریخخخخخادسخخخخختاوردهای سیاسخخخخخی و اقت خخخخخادی و ا تمخخخخخاعی 

. شخخخخرط بخخخخ غ. بخخخخودو کشخخخخورهای هخخخخ  ویمخخخخان اتحخخخخاد  مخخخخاهیر شخخخخوروی سوسیالیسخخخختی 

؟ !«مو خخخخود واقوخخخخا الیسخخخخ  سوسی» بخخخخا ل خخخخ  مضخخخخحک  – اموراتخخخخوری شخخخخورویبرآمخخخخد 

! «بخخخد س خخخق » سخخخما   اسخخختالین و متریالیسخخخ  مخخخارکس سخخخن ید  تخخخز یکبخخخار دیگخخخر آن 

از  در دوران گخخخاارورولتاریخخخا دیکتخخخاتوری ان  بخخخی اسخخختمرار و لخخخزو  حضخخخور بخخخار  در 

! «رف خخخا » طبخخخری و نکتخخخه تریفخخخی کخخخه . تا یخخخد مخخخی کنخخخدرا بخخخه کمونیسخخخ   سخخخرمایه داری

 ... بازی اشکنک دار . و بدا  افتادند رفتندنگ

 

 



تخخخا اینکخخخه حخخخز  تخخخود  ایخخخران  کخخخه مثخخخ  تمخخخا  عنا خخخر مترقخخخی  گروههخخخا ان  بخخخی  

همخخه سخخازمان هخخا و احخخزا  کمونیسخخ   هخخان  بخخا یخخک ضخخری  سطخخای قابخخ  فهخخ   مثخخ  

در مهخخخا ر   ... بخخخرای رهخخخا ی طب خخخه کخخخارگر در سخخخطح م خخخی و بخخخین الم  خخخی مخخخی رزمیخخخد

. کخخخردماهیخخخ  دیگخخخری ویخخخدا   ووسخخخ  انخخخداس   میزبخخخاندرآغخخخوع چشخخخ  اغیخخخار  از دور 

. فرسخخخخودگی و رسخخخخو  شخخخخد... گرفتخخخخار چنخخخخد دسخخخختگیتح یخخخخ  رفخخخخ   ک خخخخی رفتخخخخه رفتخخخخه  

تا یخخخد ف سخخخفه رسخخخمی  ایدآلیسخخخ  سخخخوداگر  بوخخخد از کخخخه ! «رف خخخا » طبخخخری و موخخخاالک  

دهخخخه   چنخخخدتخخخا ...  خخخ دان دیکتخخخاتوری ان  بخخخی ورولتاریخخخاویشخخخگا  در آشخخخکار طنخخخازی 

بخخخر سخخخینه  مخخدا  مخخخزدوری اموراتخخخوری شخخخوروی حمخخخ  بخخخا  – گربخخخاچ  از سروشخخچ  تخخخا

فخخخخخردی و  موخخخخخی  شخخخخخفاهی و کتبخخخخخی  ؟ !«ایخخخخخران حخخخخخز  تخخخخخود  و  مارکسیسخخخخخ » نخخخخخا  ب

   ... که نگو وا کردندبقش رقی 

 

ی سخخخس  و مسخخختمر رژیخخخ  کهخخخن  فشخخخارهازیخخخر حخخخز  تخخخود  ایخخخران  آری  آری  

سطخخخا کخخخرد  بارهخخخا ... رکو سخخخو استنخخخاق تخخخرور و یخخخد  وبو تزنخخخدان   توقیخخخ تو یخخخ  و 

گفخخ   تنخخد دچخخار افخخراط و تفخخریط شخخد  ن نبیخخد  بخخد فهمیخخد و یخخا دیخخر  نبیخخد  در مخخواردی 

ان خخخخ   همگخخخخانی  لخخخخزو  یخخخخک  بخخخخران ناوخخخخایر  کنخخخخد بالیخخخخد  حتخخخخی بخخخخدتر و مسخخخخر  تخخخخر  

تمخخخا  عیخخخار در قبخخخا  دربخخخار سرسخخخورد  وه خخخوی  میهنخخخی  – نخخخ  داسخخخ  تخخخدار  یخخخک 

  رامشخخخخروطه سخخخخ طنتی رژیخخخخ  در برابخخخخر ! « بهخخخخه م خخخخی » و دولخخخخ  متزلخخخخز  م خخخخدق 

ب خخخای توخخخر   سخخخاد  لوحانخخخه  بخخخرعکس  . گرفخخخ ن خخخدی ... یوخخخیع از کودتخخخاماههخخخا 

. ر وخخخیع گرفخخخ د...   نخخخوعی دیو ماسخخخی شخخخ  کخخخن سخخخف  کخخخنک خخخدار مریخخخزیخخخک سیاسخخخ  

مشخخخخس    یبخخخخا برنامخخخخه و هخخخخدفویشخخخختاز  سخخخخازمان سیاسخخخخی   تشخخخخک  بالنخخخخد ایخخخخن تنهخخخخا 

حتخخخی در سخخخاور نزدیخخخک و میانخخخه  کخخخه ایخخخران  سخخخ و   نخخخه ف خخخط در مکسخخختاو و حخخخز  

طفخخخر  رفخخخ   سخخخود تخخخاریسی فخخخوری و وتخخخا   دچخخخار وسخخخواس شخخخد و از ا خخخرای چخخخون 

م کخخخی و شخخخرکا  در بیخخخرون  مثخخخ  ! «فاضخخخ  » ا  بخخخزدون یبخخخزع  سوسخخخ. بخخخازی باسخخخ 

ان خخخ   همگخخخانی  یخخخک بخخخرای تخخخدار  شخخخرایط اسخخخکندری و همراهخخخان در درون  گویخخخا 

. ؟ بخخخر شخخخیطون لونخخخ !هنخخخوز فخخخراه  نشخخخد  بخخخود... میهنخخخی تمخخخا  عیخخخار – خخخی  نخخخ  داس

در بهتخخخرین حالخخخ   و چخخخون ایخخخن نتریخخخه غ خخخط انخخخداز  بخخخد یخخخا سخخخو   غ خخخط یخخخا درسخخخ   

! « بهخخخه م خخخی » هخخخد   -رژیخخخ  مشخخخروطه سخخخ طنتی را از زیخخخر ضخخخربه سخخخار  مخخخی کخخخرد 

سی  در آن دوران ویچیخخخد  و حسخخخاس تخخخاری حخخخز  تخخخود  ایخخخرانتاسخخخیس وخخخس نکنخخخد کخخخه 

 . واوی ...  ف ط برای سالی نبودن عریضه بود

 



ان خخخ   همگخخخانی  یخخخک انکخخخار لخخخزو  تخخخدار   !«ع مخخخی »   همخخخین مهمخخخ ولخخخی 

  ایخخخرانتخخخود  حخخخز  کخخخه حکایخخخ  از آن داشخخخ  ... میهنخخخی تمخخخا  عیخخخار – نخخخ  داس خخخی 

  ربخخخرو بخخخودنیخخخز نتخخخری ک  مشخخخک یخخخبخخخا   تشخخخکی تیک خخخی گرفتاریهخخخای اداری و سخخخوای 

دشخخخوار یخخخک سانخخخه تکخخخانی بخخخه احتیخخخا  مبرمخخخی وتخخخا   تخخخاریسی سخخخود   ا خخخرایبخخخرای و 

. سیاسخخخخ  اضخخخخطراری در شخخخخرایط اضخخخخطراری. داشخخخخ ایخخخخد ولوژیک در سخخخخطح رهبخخخخری 

  بخخر سخخود مخخی شخخد مخخی بایسخخ . فا خخ ه مخخی گرفخخ ؟ !«مکتخخ  ارانخخی » از مخخی بایسخخ  

! «سیخخخر انخخخدیع » سوسخخخیا  دمکراتیسخخخ  بخخخا را سخخخود تک یخخخ  بهتخخخر    زود تخخخرهرچخخخه 

سخخخدا ن خخخی  نکنخخخد   ؟!« بهخخخه م خخخی »  آقخخخای  –وطنخخخی آلخخخود  و بخخخزد  رژوازی بخخخوبخخخا 

           ... س طنتی روشن می کردبا رژی  مشروطه 

     

مخخخخوان طبرسخخخختانی  فراسخخخخوان وارسخخخخی  بخخخخ   مضخخخخحک ویخخخخا  از د بشخخخخنویولخخخخی 

چطخخور ایخخخن نشخخان مخخی دهخخد کخخه چخخون . در آسخختانه سخخفر آسخخر  شخخما  بیشخخه مازنخخدران

  بخخخرای تسخخخویه حسخخخا  بخخخا مارکسیسخخخ  !«مخخخومن » شخخخوبد  بخخخاز  –ن  خخخانور اا  البخخخی

  در گاشخخته و حخخا  وطنخخی حکخخا اسخختفراغ بخخا نشخخسوار چطخخور . سخخن  تمخخا  مخخی گخخاارد

  یکخخخخارگرهخخخخای  نخخخخبع ترقخخخخی سخخخخواهی  سخخخخرکو  ! «عامخخخخ  بیگانخخخخه » را   مارکسیسخخخخ

. مخخخی دهخخخدمو خخخه   خخخو    را در سخخخطح م خخخی و بخخخین الم  خخخیکمونیسخخخ  استنخخخاق تخخخرور و 

 : فرمایدمی ! «رف ا » فق با مناترا  ت ویزیونی موا

 

و ویخخخخروزی «  مهخخخخوری اسخخخخ می »  خخخخبح در هی خخخخ  متبخخخخر  ک ویخخخخ(  بنخخخخد او 

بخخخخا وخخخخی آمخخخخدهای  ط خخخخوعی بخخخخود س سخخخخته... بخخخخر سخخخخط اسخخخختکباری« سخخخخط امخخخخا  امخخخخ  » 

نخخخخه تنهخخخخا بخخخخر مخخخخرد  ایخخخخران ب کخخخخه بخخخخر  هخخخخان  ...فراوانخخخخی کخخخخه فرسنخخخخدگی و میمنخخخخ  آن

کخخخه شخخخکو  نامخخخه و عبخخخر  نامخخخه ای نیخخخز ... ایخخخن و یخخخز  ...استضخخخوا  روشخخخن اسخخخ 

نخخخخه تنهخخخخا در   در داوری مخخخخن  نتی خخخخه تحخخخخولی اسخخخخ  کخخخخه در سخخخخالهای اسیخخخخر... هسخخخخ 

شخخخاید  ...روی داد  اسخخخ  ...تمخخخدن بشخخخریو بخخخار  حخخخز  تخخخود   ب کخخخه در بخخخار  تخخخاری  

اولخخخخین  مخخخخ  بنخخخخدی انت خخخخادی از طخخخخر  یخخخخک تخخخخن از فوخخخخاون گاشخخخخته ... ایخخخخن تاریسچخخخخه

نگخخخخارع از وخخخخس ... از نترگخخخخا  اسخخخخ می باشخخخخد ...ایخخخخن حخخخخز    از حخخخخواد حخخخخز  تخخخخود

را در تمخخخا  ( یونخخخی مارکسیسخخخ  ) تخخخود  ایخخخد ولوژی حخخخز  آنهخخخا ضخخخمن کخخخه  ...م خخخاو 

 و وقخخخخای  ارزیخخخخابی انت خخخخاد آمیخخخخز حخخخخواد   اینخخخخک اشخخخخکا  آن مخخخخورد ن خخخخد قخخخخرار داد  ا 

رد نتخخخخر مخخخخو حخخخخز  و زنخخخخدگی رهبخخخخری آن در ایخخخخران و در سخخخخار روزمخخخخر  مشخخخخس  و 

مخخخرا بخخخه نفخخخی ... تفکخخخر در سرنوشخخخ  بشخخخر و قضخخخای الهخخخی... دیخخخدگا  امخخخروزی.. .اسخخخ 

  ..  .گاشته سود وادار کرد  اس 



مخخخخی نامیخخخخد  « حخخخخز  تخخخخود  ایخخخخران »  ...حخخخخز  تخخخخود   کخخخخه سخخخخود را( بنخخخخد دو  

متو خخخخق بخخخخه ایخخخخران و  ...عمخخخخ  سیاسخخخخی و ا تمخخخخاعی سخخخخوددر ولخخخخی در ایخخخخد ولوژی و 

مبخخخارز  مارکسیسخخختها در ایخخخران  از مخخخدتها وخخخیع از تاسخخخیس  ...کشخخخور نبخخخودایخخخن مخخخرد  

زمخخخان ... آغخخخاز شخخخد  اسخخخ حتخخخی کمخخخی وخخخیع از حخخخز  کمونیسخخخ  ایخخخران    حخخخز  تخخخود 

دوران سوسخخخخخخیا  »    تشخخخخخخک  سراسخخخخخخری مارکسیسخخخخخختها در ایخخخخخخران را بخخخخخخه سخخخخخخه دور

... ت سخخخخخی  مخخخخخی کننخخخخخد  « دوران تخخخخخود  ای» و « دوران کمونیسخخخخختی »   «دمکراسخخخخخی 

همخخخخرا  بخخخخا شکسخخخختها و  ...  سرشخخخخار اسخخخخ  از مبخخخخارز  ای فا وخخخخه آمیخخخخزایخخخخن سخخخخه دور

هخخخای آگاهانخخخه ه   قربخخخانی دسیسخخخ« ...گمراهخخخان  خخخدیق» ورشکسخخختگیها  کخخخه طخخخی آن 

و حتخخخی عمخخخا  مسخخخت ی  شخخخوروی ( کمینتخخخرن ) کارکنخخخان ایرانخخخی کمونیسخخخ  بخخخین الم  خخخی 

الینی اسخخخختبداد اسخخخختدسخخخخ  بسخخخخیاری از آنخخخخان بخخخخه دسخخخخ  ارت خخخخا  ایخخخخران یخخخخا بخخخخه ! شخخخخدند

بخخخه رژیخخخ  ستمشخخخاهی وه خخخوی مو خخخود در ایخخخران ... یخخخا در نهایخخخ  شرمسخخخاری ...نخخخابود

  . تس ی  شدند

 

سخخخخخخدم  بخخخخخخه ... در ماهیخخخخخخ   عم کخخخخخخرد مارکسیسخخخخخختها در ایخخخخخخران( بنخخخخخخد سخخخخخخو  

یونخخخی کسخخخانی کخخخه بخخخا اعت خخخاد بخخخه  هخخخان بینخخخی و ) مارکسیسخخختها . ابرقخخخدر  شخخخرق بخخخود

بخخخخخه طخخخخخو  و رغبخخخخخ     (یرفتخخخخخه بودنخخخخد ایخخخخد ولوژی مارکسیسخخخخخ  بنخخخخخرد در را  آن را وا

  (انترناسیونالیسخخخخ  ) « قبخخخخو  روع بخخخخین الم  خخخخی  نخخخخبع کخخخخارگری » تحخخخخ  عنخخخخوان 

ایخخخخخن انترناسیونالیسخخخخخ  بیوخخخخخ  « وطخخخخخن » در قبخخخخا  منخخخخخاف  ابرقخخخخخدر  شخخخخخرق  بونخخخخخوان 

کردنخخخد و در نتی خخخه وروا خخخی نداشخخختند کخخخه در ایخخخن کخخخار سخخخانواد   م خخخالح و منخخخاف  مخخخرد  

ایخخخن بیگخخخانگی از مخخخرد  و مخخخیهن سخخخود  یکخخخی از دو خخخ  . کننخخخد کشورشخخخان را لگخخخد مخخخا 

دلیخخخ  دیگخخخری کخخخه بخخخه انفخخخراد و مطرودیخخخ  . منفخخخرد و منخخخزوی بخخخودن مارکسیستهاسخخخ 

مارکسیسخخختها در  اموخخخه ایخخخران من خخخر شخخخد  بخخخی اعت خخخادی مارکسیسخخخ  نسخخخب  بخخخه مخخخاه  

و از آن  م خخخه دیخخخن حنیخخخ  اسخخخ   و بخخخی اعتنخخخا ی متکبرانخخخه آنهخخخا بخخخه موخخخار  ا خخخی  و 

 . غنی اس می اس 

 

شخخخخیفتگی بخخخخه مارکسیسخخخخ   کخخخخه سخخخخود  نشخخخخا  گرفتخخخخه از فرهنخخخخ  ( بنخخخخد چهخخخخار  

غربخخی اسخخ   آنهخخا را از شخخناس  عمیخخق نسخخب  بخخه اسخخ   بخخی سبخخر و بیخخزار مخخی نمخخود 

و در نتی خخخه منفخخخرد و منخخخزوی گشخخخته و طومخخخه آسخخخانی بخخخرای شخخخکارگران بخخخین الم  خخخی و 

ر  مخخخخرد   کسخخخخ  لطخخخخ  حامیخخخخخان در گریخخخخز از سشخخخخخ  و نفخخخخ. ابرقخخخخدر  شخخخخرق شخخخخدند

 . بیگانه برای این طردشدگان  نتی ه ای محتو  بود



در ایخخخخخن  «انترناسیونالیسخخخخ  » ایخخخخد ولوژی مارکسیسخخخختی و ا خخخخ  ( بنخخخخد وخخخخن   

دریچخخخه رسنخخخه دسخخختهای بیگانخخخه مخخخی شخخخد کخخخه در ایخخخران منخخخافوی بخخخرای سخخخود ایخخخد ولوژی 

در بخخخخخخین . بالنتی خخخخخخه و در عمخخخخخخ    اسخخخخخخوس وخخخخخخروری مخخخخخخی کردنخخخخخخدقا خخخخخخ  بودنخخخخخخد و 

بخخخخخ اراد  و سرسخخخخخوردگان و م ریخخخخخان « تابوخخخخخان » مارکسیسخخخخختها  گخخخخخرو  موخخخخخدودی از 

افخخخراد دیگخخخری . فرمانهخخخای مراکخخخز بخخخین الم  خخخی  بخخخویژ  ابرقخخخدر  شخخخرق  و خخخود داشخخختند

« م امخخخخا  » ع خخخخی رغخخخخ  شس خخخخی  نخخخخا  آور سخخخخود  از اعتمخخخخاد آن  ...نیخخخخز بودنخخخخد کخخخخه

 ... ا  ی محرو  می شدند

 

ویخخخ  تنهخخخا امخخخروز بخخخر برسخخخی مارکسیسخخختهای متو خخخ  کخخخه ایخخخن واق( بنخخخد ششخخخ  

مکتخخخخخ  س  خخخخخ  آور شکسخخخخخ  را در قبخخخخخا  عخخخخخدال  اسخخخخخ می آزمخخخخخود  انخخخخخد  روشخخخخخن 

زمخخخخخانی بخخخخخود کخخخخخه همخخخخخه همخخخخخین را مخخخخخی گفتنخخخخخد ولخخخخخی مارکسیسخخخخختها گخخخخخوع . میگخخخخخردد

دیخخخخخخوار تو خخخخخخ  و  خخخخخخز  گرا خخخخخخی و تکبخخخخخخر . بخخخخخخدهکاری بخخخخخخه ایخخخخخخن سخخخخخخسنان نداشخخخخخختند

  راهخخخهژویشخخخگفتار ک .  و نفخخخوا ناوخخخایر اسخخخ مارکسیسخخختی در قبخخخا  هخخخر انت خخخادی سخخخس

سرابخخخخخا  بهشخخخخخ   : هللا ناسخخخخخاح نشخخخخخانی وسخخخخختی. طبخخخخخریاحسخخخخخان داسخخخخختان دریخخخخخوزکی 

  .  عشرتکد  مرتدان سفارشیکابار  ع ما  

 رضا سسروی                                                                      

          

                     

 

  

 

 


