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 .دیگرد

    است.  ارائه شده 2020  لیآور در  هند، یانقالب ستی: توسط حزب کمونتالیجید نسخه

سپارد.   یجان م ینمود به دست قاتل یانقالب نوامبر را رهبر نیکه همراه با لن ی. مردست یزنده ن گرید یلئون تروتسک 

  نیدوران ما، درخشان تر یانقالب  سندهیو نو بیخط نیبزرگتر ،یجهان یایرهبر پرولتار نیبزرگتر ،یتروتسک  ن،یپس از لن

با  امروز  .گردد یاز جهان حذف م لحظه کیدر   توسط دشمنان انقالب ،یالملل نیب یجنبش انقالب کیدئولوژیا یراهنما

 است.  رتریقطعاً فق، جهان خیتار یانقالب استعداد ن یتر قیعم دیشا زیغم انگ  انیپا

ً یکه تقر یتروتسک  تکارانهیقتل جنا نیجبونانه تمام جهان را شوکه نموده است. ا تیجنا نیا  مانیبالفاصله پس از پ با

  G.P.U ظالمانه ترور یاست، اوج متدها یبه جنبش انقالب انتیخائنانه خ استیس یمنطق جهیو آلمان، که خود نت یشورو

  ی است. سلسله قتل ها دهی و آلمان انجام گرد یشوم شورو  مانیپ نهیشیقتل ظالمانه با پ نیکه ا ستین یتصادف نیا .باشد یم

قتل   نیالجرم به ا ،یدولت شورو ه یعل تلریاز ه  یو محاکمه شده، متهم به توطئه طرفدار ی میقد کیبلشو ونیانقالب ییقضا

 لتکامالً منحط و مرده دو  یجهان، که با رهبر یرهبر انقالب نیو تواناتر نیبهتر ،یوتکان دهنده لئون تروتسک  رحمانهیب

 .گردد یکند، ختم م یمقابله م تیموفق جنگد و با  یکند، م  یمخالفت م نترنی و کم یشورو

  ونیسیتمام اپوز رحمانه،یب یبا خشونت نترن،یکم جهی و در نت ،یشورو ریاتحاد جماه ستیحزب کمون  یکنون یرهبر

و محاکمه شده به قتل  یمیقد ونیانقالب ،ی. تحت نام پاکسازاست را سرکوب کرده ونالیدرون حزب و انترناس کیدموکرات

در سراسر جهان هماهنگ  یروند به طور قابل توجه نی. استشده ا دهیاند. تحت نام انضباط، ارتش سرخ سر بر دهیرس

 است.



 یها بحران یشده است. پاکساز ونالیحزب و انترناس  فیانقالب باعث تضعبه  یهاانتیو خ کیدئولوژیا یهاینی نشعقب

آورده است. فرار از   دیپد ایپرولتار یتوده ها انیرا در م یاعتماد یو ب یتینمود و نارضا جادیانقالب ا  یدر رهبر یجد

  یاقتصاد عیفجا ،یفراهم آورد. پسرفت فرهنگ  یشورو یپرست هنیم ییشکوفا یرا برا نهیزم  یانقالب سمیونال یانترناس  ریمس

  انتیمستغرق در اشتباهات و خ یشورو یکنون یکشاند. رهبر یبه ورشکستگ  را  یشورو یرهبر ،یاسیو اشتباهات س

  یستیفاش سمیالیبا امپر یو نظام کی پلماتید یهامانیرا تنها بر اساس پ یشورو ریاتحاد جماه یکپارچگ یخود، دفاع و  یها

 قیسوم از طر ونالیو انترناس اش یخارج استیس قی از طر یشورو یبالماسکه صلح طلبانه رهبربه خطر انداخت. 

 .دیآلمان مبدل گرد سمیفاش ی برا یطرف یبه ب یو جبهه مردم کیو جبهه صلح دموکرات یجمع تیامن  استیس

 رآنیاست. تأث ستادهیا یالجثه آلمان میعظ یجنگ  نیماش یمواد خام برا نیبدون نقاب در تام یشورو ریاتحاد جماه یرهبر

 یانقالب  یمطلق فرو رفته است. بحران رهبر یدر سردرگم یجهان یایپرولتار یمنکوب کننده است. جنبش انقالب اریبس

 مانیاست. پ افتهیکل جنبش طبقه کارگر در سراسر جهان تکامل  هیروح فینموده است. تضع جیرا گ یجهان یایپرولتار

  در جهان است. یپرولتر یانقالب به آرمان جنبش انتیخ نیتر اهیس یخیتار انیو آلمان ب یشورو

و آلمان  یشورو مانیاشاره نمود و با آن مبارزه کرد و پ نترنیو کم یشورو یانحراف خطرناک رهبر نیبه ا  یتروتسک 

 یروهایو مرکز ن دیاشتباه خود در گذشته، به ام یگام ها رغمیعل یتروتسک  جهیدر نت نمود. ییشگویپ 1933را در سال 

 ییآمدها یپ دیدر حال تول GPU-Gestapo مانی. پدیقتل رس به یرانسانیغ یتی او با سبع . ودیجهان مبدل گرد یانقالب

 هستند.

 فهیدر انجام وظ نترنیکم  ریفرمانبردارمزدبگ  مامورانمثابه  ها در هند به ستیکمون -که کنگره ستین  یتیاهمموضوع کم نیا

  انیخود را در م گاهیتنها جا نیآنها با ا .ننموده اند یکوتاه یقتل تروتسک  هیآلمان و توج-یشورو مانی پ شیمعمول ستا 

 نموده اند. هیتوج ،یآلمان-یشورو زانیبه م یبا آواز خوان ،یالملل نیخوانندگان کر ب

  قیو اندوه عم میرسان یبه ثبت م یلئون تروتسک  تکارانهیخود را در قتل جنا تیمحکوم  نیاز جانب خود، ما پر صالبت تر

ً ی. ما صرمیینما  یابراز م یتروتسک  ایاو، ناتالبداقبال  وهیبا ب یخود را از مرگ تکان دهنده او و همدرد   قیعم یهمبستگ  حا

 یاند و با همه کسان دهیرحمانه قاتل به قتل رس یتبر ب ریدر سراسر جهان را که بر ز یالملل نیب  یپرولتر ونیخود با انقالب

چال ها و مرگ رنج برده اند و   اهیس یدهشتهااز دردها و  یجهان یستی الیآرمان انقالب سوس یکه در مبارزه خود برا



است و با رنج   افتهیپررنگ تر بر خود  یکه پرچم سرخ انقالب رنگ  می. ما شک ندارمیینما یکشند، اعالم م یرنج م هنوز

  یروزیرا در سراسر جهان در پ شماریب ونیمصائب آن انقالب یالمللنیب یایپرولتار است. و مرگ آنها شکوهمند ترگشته

 جبران خواهد نمود. یانقالب جهان یخود در مبارزه برا یینها

https://www.marxists.org/archive/tagore/1940/trotsky-is-dead.htm  


