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 Political  سياسی

  
 )ک .ف( علی رسولی 

  فرستنده احمد پوپل
  ٢٠١٧ فبروری ٠٨

 تروتسکی  مناسبات لنين با

  
به زبان فارسی برگردانيده ودربرخی " يست ھاستالينتحريفات جديد" با عنوان » تروتسکی« ای از چندی پيش نوشته

برای اطالع يابی دقيق از رويدادھای  آن زمانی ، بويژه برای کسانی که کم يا بی اطالع . ازتارنماھا درج شده است

دراين نوشته کوشش خواھد شد تنھا با استناد .  به منظورفراگيری ازتاريخ ، برخوردی مستند ضروری استھستند ، و

  پرداخته شود» تروتسکی «به اسناد معتبربه بررسی نوشته 

اشخاصی براين باورند که بررسی گذشته بی ثمراست وتنھا می بايد به کنکاش درمورد مسايل کنونی بپردازيم و 

. تفاوت ھستند اقعيات رويداد ھای پيشين و روياروئی ھای دگرگون سياسی ـ ايدئولوژيکی ـ تشکيالتی بیدرنتيجه  به و

کنون ادامۀ گذشته است . تواند باشد چنين ديدگاھی که به آموزش ازتاريخ توجه ندارد ، چاره گشای ھيچ مشکلی نمی

وظيفۀ ھرنسلی ازجمله ما پاسخگوئی سياسی به . وافکار و انديشۀ سياسی ما از زمانی صفر درامروز آغازنشده است

مسايل ومشکالت اين زمانی ورھيابی برای حل آنھاست که آگاھی از رويدادھا، نظريات وافکار، برخوردھای سياسی 

… ھا وناکامی ھا، خدمات وخيانت ھای جمعی وفردی ، پيروزی ھا و شکست ھای پيشين و وتشکيالتی ، علل موفقيت

. ن باشد واين مھم منوط بدان شرط است که تاريخ رابرمبنای واقعيات رويداد ھا بيان وبررسی کنيم می تواند ياری رسا

ھرآنگاه کسی بخواھد رويدادھای تاريخی رادگرگونه برمبنای خواست واميال شخصی ونه براساس واقعيا ت تاريخی 

بحث برروی تحليل وتفسيرتاريخی نيست . ردًونه مستند ومستدل بازگوکند، بايستی آگاه باشيم که حتما ريگی درکفش دا

به عنوان نمونه ما نمی . بحث برروی بيان واقعيات است . ًکه می تواند کامال برمبنای ديدگاه سياسی افرادمتفاوت باشد 

توانيم ونمی بايستی بگوئيم که انقالب مشروطه را کمونيستھای ايران ازجمله حيدرعمو اوغلی ھا رھبری کردند وبه 
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ی موقتی رسانيدند ـ ھرچند که نقشی بس ارزنده درآن انقالب داشتند ـ يا کاشانی ھا ومکی ھا تا آخرين لحظه پيروز

بامصدق ھمراه بودند ، يا خيانت رھبران حزب توده واکثريت درپشتيبانی ازجنايات خمينی وپاسداران را به کمونيستھا 

 وخود ساخته وبه منظورخاصی خواھد بود وھم چنين است بيانی آنچنانی ازتاريخ ايران ، غيرواقعی… نسبت دھيم و

ھرگاه بيان موردی تاريخی ـ خواه رويداد ، نظريه ، برخورد . درمورد رويدادھای تاريخی دردگرکشورھای  جھان

ـ مستند وبراساس شواھد ومدارک نباشند ، بايستی درآن شک کرد ، وبويژه زمانی که خالف آن به … سياسی و

ُ شود ، می بايست صداقت بيان کننده را رسما به زيرسؤال برد وبعد آنرا بررسی کرد که آيا برداشتی طورمستند ثابت ً

تحريف رويدادھای تاريخی با ھرانگيزه ای ، چه شخصی وچه . اشتباه آميزدرميان بوده است يا عللی دگر دارد 

کوشش می شود با . حا ل وآينده می باشداجتماعی ، عملی سخت ناشايسته است وسنگ اندازی درآموزش ازگذشته برای 

اشاره مستند به رويدادھای تاريخی ومدارک غيرقابل انکاربرجای مانده ، کوتاه وار به بررسی مقاله تروتسکی به 

  . به تروتسکی " يھودا" نسبت: دوم . مناسبات لنين باتروتسکی : يکم . طورعمومی در دو زمينه بپردازيم 

  

   :ی مناسبات لنين باتروتسک

اينکه لنين « : ضروری ست که اين مبحث را با چند نقل قول ازھمان مقاله تروتسکی آغاز کنيم که مدعی است 

اما ھمۀ اينھا تنھا چند سال تا پيش . درسالھای مھاجرت روياروئی ھای تندی باتروتسکی داشت ، برکسی پوشيده نيست

 ١« . » بنيان گذاری انترناسيونال کمونيست بوداز انقالب اکتبروجنگ داخلی وساخت وساز دولت شورائی و

تروتسکی خيلی وقت است که گفته وحد ت : "  ، لنين درجلسه ای درکميتۀ حزب درپتروگراد گفت ١٩١٧نومبر

در « . » تروتسکی موضوع را درک کرده و از آن پس ھيچ بلشويکی بھترازاونيستً . غيرممکن است) بامنشويک ھا(

قتی تروتسکی خود به تنھائی می بايست تصميماتی درابعاد خيلی مھم می گرفت ، لنين بنا به روزھای جنگ داخلی ، و

با سختگيری درفرمان ھای ! رفقا: " ابتکارخوديک صفحه کاغذ سفيد به دست او داد که درانتھايش چنين نوشته بود 

ًيق تروتسکی باوردارم که تماما اما من چنان به صحت وفوريت وضرورت فرمان صادرۀ رف. رفيق تروتسکی آشنا ھستم

کروپسکايا ، .ک.ای از ن يادآوری نامه « تروتسکی سپس به قول خود به . »" اوليانوف لنين . و–کنم  ازآن حمايت می

» چند روزبعدازمرگ لنين خطاب به تروتسکی نوشته شد«که گويا » شريک زندگی لنين درطول سالھای متمادی

احساسات لنين نسبت به توزمانی که ازسيبری نزد ما : خواھم به توبگويم  می… زيزلييف داويدويچ ع« : پردازد می

برای تولييف داويدويچ ، آرزوی تندرستی وسالمتی دارم وبه گرمی . درلندن آمدی تا روزمرگش تغييری نکرد

  .»کروپسکايا.ک.ن. درآغوشت می گيرم

ياروئی ھای تند چگونه ودرچه مواردی بودند؟ آيا اين رو. »روياروئی ھای تندی باتروتسکی داشت « آری، لنين 

روياروئی ھای تند رفيقانه ھستند يا برخوردی تند به دشمنی که اغتشاش وتخريب درجنبش کارگری راپيشه کرده است؟ 

تروتسکی درنوشته مورد بحث ودرھيچ يک ازمقاالت ونوشته جات توضيحی درآن موارد نمی دھد تا به خوانندۀ خوش 

به منظورجلوگيری . يب خوردۀ خود القاء کند که روياروئی ھا ، برخوردھائی بين دورفيق کمونيست بوده اندبين يا فر

روياروئی ھای « غرض تشخيص دھد که آن  شود تا خوانندۀ بی ازطوالنی شدن اين مقاله ، تنھا به چند نمونه بسنده می

ھيچ بلشويکی بھتراز «  تروتسکی شخصی بوده است که اند وآيا مخاطب يعنی لنين با تروتسکی ازچه نوع بوده » تند

  . يادشمنی مخرب» اونيست 

ـ ) ١٩٠۵سوسيال دموکراسی ودولت موقت انقالبی ـ : از مقاله ( » تروتسکی پوچ گو« : درابتداء ، چندنقل قول ازلنين 

ی ايدئولوژيک برايشان تروتسکی تمام کسانی راکه تباھ… آورد  تروتسکی تمام دشمنان مارکسيسم را گردھم می« 
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فھمند  گرامی است ، جمع می کند ، تمام کسانی را که به دفاع ازمارکسيسم اعتنائی ندارند وتمام عناصرعامی را که نمی

 ھای ايدئولوژيک اختالف نظرندارند، متحد می  داليل مبارزه چه ھستند وميلی ھم به آموختن ، انديشيدن ويافتن ريشه

ازکاردرآيد و تمام " قھرمان يک ساعته" تواند  ِوران اغتشاش ، تفرقه وتزلزل ، به آسانی میتروتسکی دراين د. سازد

تروتسکی … ولی ھرقدراين تالش آشکارتر بکار رود، شکستش ديدنی ترخواھد بود . عناصرپست را دورخود جمع کند

نامه به ھيأت مقيم درون روسيه کميته : از( » با فرومايگی خود را می فريبد ، حزب را می فريبد وپرولتاريا رامی فريبد

ھرآن کس که به گروھک تروتسکی ياری رساند «ـ ) ١٩١٠دسمبرمرکزی حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه ـ 

اردوی حزب : ازمقاله(» ، ازسياست دروغ  پردازی ، فريب کارگران وپرده پوشی انحالل طلبی جانبداری می کند

ھدف تروتسکی آنست که با خاک پاشيدن به چشم کارگران ، انحالل طلبی را «ـ ) ١٩١١سپتمبراستوليپينی ـ " کارگری"

درمورد چنين … با تروتسکی بحث ماھوی کردن غيرممکن است زيرا  اوھيچ عقيده  پا برجائی ندارد… مخفی کند 

اسی تروتسکی ويک درباره ديپلم: ازمقاله(» فردی ، بايد وی را به عنوان ديپلماتی ازپست ترين قماش رسوا کرد

آنچه … تروتسکی تالش دارد جنبش را مختل کرده وانشعاب ايجاد نمايد « ـ ) ١٩١٢دسمبرپالتفرم حزبی مشخص ـ 

 ھای حزبيت اروپائی   ھای اروپائی اپورتونيسم است ، نه نمونه است فقط نمونه" دلپسند" برای انحالل طلبان و تروتسکی

ردازد که ازمسايل مشخصی طفره رود و وسيله توجيه يا شبه توجيھی برای  پ تروتسکی برای اين به تاريخ می… 

« ـ ) ١٩١۴نقض وحدت درپرده فرياد ھای وحدت طلبی ـ مه : ازمقاله(» ! اپورتونيستھای امروز اختراع نمايد 

ـ ) ١٩١۴درباره حق ملل درتعيين سرنوشت خويش ـ مه : ازمقاله(» تروتسکی خوش خدمت ، ازدشمن خطرناک تراست

ھستند ، بدين " کائوتسکيستھا "ًبانو رالند ـ ھلست، ھمانند راکوفسکی و ايضا  تروتسکی ، به نظرمن ھمه ازمضرترين«

معنی که ھمۀ آنھا به نحوی از انحاء طرفدار وحدت با اپوتونيست ھا ھستند ، ھمۀ آنھا به نحوی از انحاء اپورتونيسم را 

 اوت ۴کولونتای ـ .م.نامه به آ: از ( » سيسم انقالبی، اکلکتيسم راترويج می کننددھند وھمۀ آنھا به جای مارک آرايش می 

خالصه بگويم ، اويک . اختالفات ما با تروتسکی برسرچيست؟ شما البد به دانستن اين موضوع عالقمنديد « ـ ) ١٩١۵

با گروه پارلمانی چخئيدزه در کائوتسکيست است ، بدين معنی که اوطرفدار اتحاد با کائوتسکيستھا درانترناسيونال و

چخئيدزه حقيقت ھم نظری خود را با کميته سازماندھی وکسانی که . ًروسيه است ، ما ، مطلقا باچنين اتحادی مخالفيم 

« ـ ) ١٩١۶ مارچ ٨نامه به ھانريت رالند ـ ھلست ـ ( » درکميته جنگ شرکت می کنند، با پوششی ازالفاظ استتارمی کند

آری ، تروتسکی چنين . ک بين تروتسکی و راست ھا برای مبارزه عليه ايوانويچ اسفناک است خبر تشکيل يک بلو

ِخوکی است ـ لفاظی ھای چپ ولی ھمدستی و تشکيل يک بلوک با راست ھا عليه  چپ ھای سميروالد ـ بايستی ماسک 
نامه به کولونتای ـ ( » رات باشدچھره او را دريد ، حتی اگرازطريق ارسال يک نامه کوتاه برای نشريه  سوسيال دموک

ناوی مير   " تروتسکی به آنجا آمد و اين شارالتان به فوريت  درتبانی با جناح راست نشريه « ـ ) ١٩١٧ فوريه ٧

nowy mir " ماند که بود  تروتسکی اين گونه است ، اوھمواره ھمان می. عليه جناح چپ سميروالد دست به کارشد :

» ياد ، که ادا ھای چپ گونه درمی آورد ولی تا آنجائی که قادراست به راستھا ياری می رسانديک حقه بازکامل ، يک ش

به نظرمن اکنون وظيفه اصلی دراين است که فعاليت حزبی خود را « ـ ) ١٩١٧ فوريه ١٩نامه به اينس آرماند ـ ( 

يا ( با سوسيال ـ ميھن پرستان " اتحاد " انه قاطعانه باروح انترناسيوليستی به پيش بريم و نه اينکه خودرا با تالش احمق

 ١٧نامه به کولونتای ـ (» سرگرم سازيم) آنچه که خطرناک تراست يعنی با عناصرمتزلزلی چون تروتسکی و شرکاء

   ). ١٩١٧ مارچ

 به روسيه ١٩١٧تروتسکی پس ازپانزده سال مھاجرت وسکونت دربرخی ازکشورھای اروپا واياالت متحده درماه مه 

اين سازمان درتالش .  عضو داشت ، پيوست۴٠٠٠که حدود " مژرايونتسی " اودراين ھنگام به سازمان . زمی گرددبا
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تروتسکی واعضای اين سازمان درپی اعالم پذيرش کامل برنامه وموازين حزب بلشويک . بود به بلشويک ھا بپيوندد

 ماه  بعد  درکنگره حزبی به عنوان عضوکميته درماه ژوئيه ھمان سا ل به عضويت اين حزب درآمدند وتروتسکی يک

بلشويکھا تحت رھبری لنين درحال ايجاد آمادگی برای قيام عليه حکومت تزاری و در دست گرفتن . مرکزی انتخاب شد

برخی ازاعضای کميته مرکزی بنای مخالفت با اين سياست لنينی را نھادند وليکن لنين با بردباری . قدرت بودند 

تروتسکی درلفظ مخالفتی با . نست اکثريت کميته  مرکزی و حزب را به انجام فوری قيام قانع سازدوقاطعيت توا

 کرد و بانظرلنين که  ضرورت قيام نداشت ولی درعمل زمان قيام را موکول به برگزاری دومين کنگره شوراھا می

يتخت ـ پتروگراد در آن زمان که پس معتقد بود درصورت تأخير، امکان فرا رسيدن نيروھای نظامی ارتش تزار به پا

ًازانقالب به لنينگراد تغييرنام يافت ـ حتمی است و نتيجتا پيروزی انقالب باخطرجدی مواجه خواھد بود، مخالفت شديد 

دراين ھنگام که . ًتروتسکی شديدا بر روی موضعی که انقالب را به شکست می کشانيد پافشاری  می کرد. داشت 

 به معنای تن دادن به شکست انقالب و ادامه حکومت تزاری بود، لنين پيروان آن نظر و ازجمله پذيرش نظر تروتسکی

دراين امرکوچک ترين ترديدی نيست که  « : لنين دراين باره چنين نوشت . تروتسکی راخائنين به انقالب خطاب کرد

به کنگره شورا ھا و دعوت مجلس موسسان " ايمان " اگر بلشويکھا بگذارند به دام توھما ت مشروطه خواھانه ، به دام 

برای کنگره شورا ھا وغيره  بيافتند ، اين بلشويکھا خائنين پستی نسبت به امرپرولتاريا خواھند " انتظار" ، به دام 

برای کنگره شوراھا وغيره  برابر است با خيانت به انترناسيوناليسم ، " منتظرنشستن" درچنين اوضاع و احوالی… بود

چرا که انترناسيوناليسم از اعمال تشکيل شده ، نه عبارات ، نه ابراز .  به امرانقالب جھانی سوسياليستی خيانت

بلشويکھا خائنين به دموکراسی وآزادی خواھند … بلشويکھا خائنين به دھقانان خواھند بود. ھمبستگی ھا وقطعنامه ھا

پای تمام حيثيت حزب بلشويک به ميان آمده . عرض خطراستتمام آينده انقالب روسيه درم. بحران فراز آمده است. بود

 ٢٩بحران فرازآمده است ـ : ازمقاله( » المللی کارگری برای سوسياليسم درمعرض خطراست تمام آينده انقالب بين. است

به قيام کارگری بنا بر نظرلنين و زيرنظر او پيش ازبرگزاری کنگره شوراھا انجام گرفت و انقالب ). ١٩١٧سپتمبر

 اکتبرانتخاب ٢٩مرکز فرماندھی انقالب اکتبرتحت رھبری لنين که  در اجالس کميته مرکزی  به تاريخ . پيروزی رسيد

اسناد ثبت شده تاريخی نشان می . ِ، اسوردلف، اورتيسکی وبوبنوف ستاليندژبرژينسکی ، : شدند ، عبارت بودند از

او درمرکز !! » ھيچ بلشويکی بھتراز او نيست« : ته بود دھند، تروتسکی که به دروغ مدعی است، گويا لنين گف

شده !! آيا باور کردنی است کسی که ازنظرلنين گويا به عنوان بھترين بلشويک معرفی . فرماندھی انقالب شرکت نداشت

شد؟ است ، درمرکز فرماندھی انقالب شرکت داده نشود وتنھا مسؤوليت رھبری نظامی درپتروگراد را برعھده داشته با

 که پيش از انقالب درجنگ با المانارتش . دراولين دولت انقالب ، تروتسکی به عنوان کميسرامورخارجی برگزيده شد

انقالب  در معرض . دولت تزاری بود و بخشی ازخاک روسيه را در اشغال داشت ، ھمچنان در حال  پيشروی بود 

لنين که به منظورنجات انقالب و کشور، خواھان عقد درپی جلسات متعدد کميته مرکزی نظر. خطرقرار گرفته  بود

 کرد نه  را طرح می" نه جنگ و نه صلح"تروتسکی که مخالف صلح بود و نظريه .  بود ، پذيرفته  شد المانصلح با 

ن تنھا خود سرانه از ادامه مذاکره برای صلح سرباز زد بلکه بدتر اينکه  به جای اقدام فوری برای عملی ساختن نظر لني

ً جانبه  ترخيص ارتش کشورشوراھا را که عمال به معنای آزادی  واکثريت کميته مرکزی ، دريک تلگرام فرمان يک

او برای توجيه عمل تخريبی خود به .  برای ادامه تجاوز ونابودی کشور شوراھا بود، صادرکردالمانکامل ارتش 

اقدام سريع لنين در ارسا ل تلگراف به .  تحقق يافته استلمانانادرستی وبی پايه  به  دروغ اعالم داشته  بود که صلح با 

 فوريه ١١(  ژانويه ٢٩«: تلگرام لنين اين چنين است . قرارگاه سرفرماندھی کل ، مانع ازفرمان خيانت بارتروتسکی شد

 عمومی  ـ با تمام وسايلی که  دراختيار داريد از اجرای مفاد تلگرام امروز درباره  صلح وترخيص١٩١٨) ١٩١٨
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 ژانويه ٣٠. تلگرام به قرارگاه سرفرماندھی کل« و» به فرمان لنين. واحدھای ارتش درتمام جبھه ھا جلوگيری کنيد 

ِ ـ به تمام کميسرھای نظامی و بونچ ـ برويوچ دستوربدھيد که  تمام  تلگرام ھای به امضای ١٩١٨)  فوريه١٢(
ما نمی توانيم شما را از مواد قرارداد منعقده صلح .  معلق بگذارندتروتسکی وکريلنکو را درباره انحالل واحدھای ارتش

ًلطفا تمام تلگرام ھای مربوط به اعالم صلح را تا ابالغ . ًآگاه سازيم ، زيرا صلح واقعا ھنوز منعقد  نشده است

 برد وبا ادامه  ازھرج ومرجی که تروتسکی آفريده بود ، نھايت استفاده راالمانارتش . »دستورخاص ، معلق بگذاريد

تروتسکی به تخريب ادامه می دھد وھمچنان به ادامه سياست . حمله ، بخشی ديگر ازخاک کشور شوراھا را اشغال کرد

لنين که تلگرام ھای تروتسکی را بی اعتبارساخته بود، دگر . پافشاری می کند" نه جنگ ونه صلح " نادرست خود يعنی

اختالف خود با تروتسکی را که "  جلسه شبانه کميته مرکزی حزب بلشويک" خود در١٩١٨ فوريه ١٨بار درسخنرانی 

ما قطارھا را از . جنگ شوخی بردارنيست«… : دھد بستگی به ادامه انقالب يا شکست آن داشت ، چنين توضيح می 

. ن شده استًديگرنمی توانيم  منتظر بمانيم، زيرا وضع کامال روش.  دھيم و وضع حمل ونقل ما وخيم می شود دست می

ی ھا المانبه خاطر وجود جنگ، پس نمی بايست واحدھای ارتش را مرخص کرد، حاال : مردم از اين سر در نمی آورند 

کارچنان بيخ  و بن پيدا کرده که بی تصميم منتظرنشستن ، به ناچار انقالب را نابود می . ھمه چيز را تصاحب می کنند

. » نتظارنشستن يعنی انقالب روسيه را به انبارآھن قراضه تبديل کردناکنون ديگر انتظارممکن نيست ، درا…کند

تروتسکی درمذاکره با نمايندگان دولت فرانسه وانگلستان، پيشنھاد آنان را مبنی برکمک ھای نظامی به شوروی 

او . دارد  دھد وموافقت خود را با آن پيشنھاد اعالم می   به کميته مرکزی اطالع میالماندرصورت ادامه جنگ با 

استفاده از نام  برای سوء " زندگی من " ساليانی پس از مرگ لنين و به ھنگام اخراج ازحزب و اقامت درترکيه درکتاب 

 شود که  لنين نيز با نظر او يعنی دريافت  کمک جنگی از  لنين  و توجيه اين خيانت خود، به دروغ  مدعی می

نقل تکه ھائی از يک مقاله لنين به تاريخ  فوريه .  موافق بوده استالمانبا کشورھای  فرانسه و انگلستان و قطع مذاکره 

« : لنين چنين اظھار داشت.  ، مدرک مستند و روشنی بر دروغگوئی تروتسکی  و تحريف اوضاع  تاريخی است١٩١٨

ر حال حاضرھنوز ما به يک قرار داد ناخوشايند و يک صلح  جدا ازديگران تن در می دھيم ، زيرا می دانيم که د… 

بدين جھت اگر برای به . بايد منتظربمانيم تا قوی تر شويم… برای جنگ انقالبی آماده نيستيم و بايد بتوانيم  صبر کنيم

دست آوردن نا خوش آيند ترين صلح جداگانه ھم امکان وجود داشته باشد ، بايد آنرا به  سود انقالب سوسياليستی که 

ً، حتما ) که  در حا ل نضج  يافتن است ، ھنوز به ياری ما روسھا نيامده استالمانزيرا انقالب (ھنوزضعيف است 

فقط  در صورتی که معلوم شود امکان صلح جداگانه  به کلی منتفی است ، بايد بی درنگ  به پيکار برخيزيم ـ . پذيرفت 

حقايق  مربوط  به  … واھيم  داشتنه  برای اينکه  اين  تاکتيک صحيح است ، بلکه  برای  آنکه  گزينه  ديگری  نخ

دھند تا ما را به جنگ  آنھا اکنون ھر چه  درتوان دارند انجام می . رفتار بورژوازی انگلوـ فرانسوی  را بررسی کنيد

از طريق واگذاری ( بکشانند ، وعده مواھب بيشمار، پوتين ، سيب زمينی ، مھمات ، لوکوموتيو می دھندالمانعليه 

 المانآنھا از ما می خواھند که ھمين حاال عليه  !). است" اعتبار" فقط ! نيست " بردگی " سيد ، اين اما نتر… اعتبار

  را به المانًاوال  برای آنکه  ما بخشی از نيروھای . و روشن است که چرا بايد ھم خواستار چنين  چيزی باشند. بجنگيم 

وی ممکن است  درنتيجۀ درگيری  جنگی  نا به ھنگام  با  ًثانيا  برای آنکه  قدرت شور. خود مشغول خواھيم ساخت 

خواھش می : بورژوازی  انگلوـ فرانسوی  برای ما  دامی می گسترد و می گويد.  به آسانی سقوط  کند المانامپرياليسم 

رت می کنند ، ی ھا شما را غاالمانکنيم  و ھمين حاال به جنگ برخيزيد ، ما از اين  کاربھره ای  عظيم خواھيم  برد ،  

و در غرب گذشت پذير تر می شوند و به عالوه ، قدرت شوروی به کنار زده خواھد " موفق خواھند بود "درشرق 

روی سخن ). جمله پردازی انقالبی: ازمقاله (» بلشويک ، ما به شما کمک  خواھيم کرد" متحدان " ًلطفا بجنگيد ،…شد
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را برخود نھاده  " کمونيستھای چپ" ک گروه بندی درون حزبی که ناملنين دراين مقاله ، عالوه برتروتسکی ، به ي

بين اتحاد جماھيرشوروی  و ارتش سلطنتی ) برست ـ ليتوفسک ( کوتاه مدتی بعد ، قرارداد صلح . بودند ، بوده است

. اند  باقی مالمان منعقد شد که درپی سياست کارشکنانه تروتسکی ، بخش ديگری ازخاک شوروی در تصرف المان

  .تروتسکی  از سمت کميساريای امورخارجی استعفاء داد  و سمت  کميساريای  دفاع  را برعھده گرفت

کروپسکايا ، ھمسرلنين که  از اوايل قرن  در آشنائی با تروتسکی درآمده بود و او را به خوبی می شناخت ، برخالف 

گيز کروپسکايا نسبت  به تروتسکی ، درکتاب تمامی دروغ بافی ھای تروتسکی مبنی بر نظرمساعد و تحسين بران

برای او ژست  فريبنده  اھميتی بيشتر داشت  تا . تروتسکی لفاظی را دوست  داشت« : نوشت " خاطراتی ازلنين "

 ۵٠٠صفحه (»نجات  شوروی از جنگ و ايجاد موقعيتی که بتوان به جمع آوری نيرو و سازماندھی توده ھا پرداخت

سکی در تمامی  دوران زندگی خود  اين چنينی  بود  و بارھا در طی جنگ داخلی اين چنين عمل تروت) . یالمانچاپ 

که  به آنھا  اھميتی بيش از ( درجبھه جنوب از طريق دستياران خود، افسران سابق تزاری واتستيز و سيتين . کرد

را صادر کرده  بود  که  با  دخالت لنين داد  و حتی دستور اعدام تعدادی ازاين کميسرھا  کميسرھای جنگی بلشويکی می 

 چنان نا بسامانی وھرج ومرج درجبھه جنوب  به راه انداخته  بود تا  نيروھای نظامی  تحت   ، آن) ، نقشه  اوعقيم ماند 

 در دفاع ازشھر ساريسين که از سوی ارتش کراسنوف  مورد حمله قرارگرفته بود، دچارشکست ستالينفرماندھی 

 به منظور جلوگيری از کارشکنی ھای تروتسکی ، طی يک تلگرام ، مقامات  محلی  را ، برخالف  تمايل لنين. گردند

شما موظف ھستيد که تمامی دستورات « : مضمون تلگرام  اين چنين بود .  نمود ستالينتروتسکی موظف به تبعيت از 

العملی  به  مرحله  ه فوريت  و بدون ھيچ عکس ، نماينده تام االختيار شورای کميسيون ملی را بستالينوتوصيه ھای 

 ٨رئيس شورای کميساريای ملی ـ لنين . ًمضمون اين تلگرام را فورا به  تمامی بخش ھا اطالع دھيد…اجرا در آوريد

ارتش سرخ  به  فرماندھی . کارشکنی تروتسکی خنثی و ارتش تزاری  در آن زمان  با شکست مواجه شد). ١٩١٨ جون

 چند شکست  پياپی  به  نيروھای  کلچاک در جبھه شرق وارد ساخته و در موقعيت حمله ای برای  درھم کامنيف . اس 

شکستن کامل  نيروھای  دشمن بود که تروتسکی از طريق  وازتی دستور توقف حمله  وموکول  نمودن  آن را به پس 

 کلچاک برای تجديد نيرو و دريافت  کمکھای توانسته  مفھومی جز خدمت به اين  دستور درعمل ، نمی . از زمستان داد

کامنيف ، فرمانده ارتش شرق با اين طرح به مخالفت برخاست و به کميته . نظامی از انگلستان و ژاپن داشته باشد

ًدر پی ادامه حمله ، ارتش کلچاک کامال . کميته مرکزی ، تصميم  ارتش شرق را تأئيد کرد. مرکزی حزب مراجعه  کرد

  شد، شرق  کشور آزاد گرديد ، کلچاک دستگير و اعدام شد ، وازتی يار و مورد اعتماد تروتسکی از درھم شکسته

ًتروتسکی که اکثرا به موقع ناکامی عملی و انتقاد ، استعفاء  . سرفرماندھی معزول و به  جای  وی ، کامنيف برگزيده  شد

 چنان ١٩١٩تروتسکی درنيمه دوم سال . اد که پذيرفته  نشد ًاز وظيفه را راه  فرار تشخيص داده بود ، مجددا استعفاء د

. ناھنجاری  در جبھه جنوب به  وجود آورده  بود که ارتش سرخ مجبور به  تحمل شکست ھای  پی در پی می شد

ن  تمامی  اکرائين را به اشغال  در آورده ، شھرساريسي١٩١٩نيروھای  دنيکن  د رحال پيشروی  بودند و در نيمه  اکتبر

فرماندھی جبھه جنوب با ھمراھی  و ھم .  کيلومتری مسکو رسيده  بودند٢٠٠را تصرف کرده  و به سمت شھرتوال در

ُنظری  تروتسکی  نقشۀ  مقابله را کامال به نفع دشمن طرح ريزی کرده  بودند  يعنی از راه دشت دن که نيروھای دنيکن  ً

ته مرکزی که  به  نادرستی طرح  تروتسکی  پی برده  بود ، با طرح کمي. ازپشتيبانی نيروھای  قزاق  برخوردار بودند

ُ که شامل جنگ  از طريق خارکف ـ د نباس ـ رستف  بود ، اعالم  موافقت کرد  و تروتسکی از دخالت درامور ستالين

 دنيکن  به جبھه کميته  مرکزی  اين افراد را با مأموريت  فرماندھی و پيشبرد جنگ با. فرماندھی جبھه  جنوب  منع شد

درپی شکستھای  پياپی ارتش دنيکن و پيشروی  .  ، وروشيلف ، بوديونی و ارژونيکيدزه ستالين: جنوب  اعزام  داشت
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تروتسکی از .  تمامی اکرائين  و شمال قفقاز از نيروھای ضد شوروی  پاک  شد١٩٢٠ارتش سرخ ، دراوايل  سال 

يکی ازچھارده کشورمتجاوز به  شوروی بود ، ازعقد قرارداد صلح با لھستان که . شورای جبھه جنوب استعفاء داد

 پس از دريافت  ١٩٢٠لھستان درآوريل . شوروی طفره می رفت وبرنامه حمله  مجدد  به شوروی را در سرداشت

 .تجھيزات کامل  از انگلستان وفرانسه  به  اوکرائين حمله  و برخی از شھرھای شوروی ازجمله کيف را تصرف کرد

دولت  لھستان . ارتش سرخ به حمله  متقابل  دست زد  و در چندين جبھه  شکستی سخت  برارتش  لھستان وارد ساخت

ما حتی از طريق  يک … ما مطمئن بوديم  و ھنوز ھم ھستيم که «: لنين در آن مورد چنين  نوشت . پيشنھاد  صلح داد

دھيم و ھم چنين ھر ماه صلح ، نيروھای ما را   نجات می صلح  نامناسب  برای  ما ، زندگی سربازان ارتش سرخ را

ارتباط  آخرين  جادۀ شھر کيف به . گزارش شده است که سواره نظام ما شيتومر را آزاد کرده است… چند برابر می کند

تان از جبھه لھستانی ھا ، از شمال و جنوب توسط  نيروھای ما قطع شده است وکيف به طور نا اميد کننده ای برای لھس

آقايان زمين دار و : بفرمائيد . اکنون پيشنھاد صلح  داده  است. دولت لھستان مدام معلق  می زند. دست رفته  است

سخنرانی  در دومين کنفرانس سراسری (» سرمايه دار، ما بررسی يک پيشنھاد صلح  را ھيچگاه رد نخواھيم کرد

تروتسکی وھم پيمانش  توخاچفسکی ، ژنرال  سابق تزاری ، که  و به ) ١٩٢٠ جون ١٢سازماندھندگان کار در روستا ـ 

بزرگترين  «: خواھان حمله  به  لھستان و تسخير آن  بودند ، ھشدار داد "  ژست فريبنده " به  قول کروپسکايا  با 

درتمند تر آيد اين است که دشمن را ناچيز شمرد و به ق خطری که  ھمچون  موقعيت کنونی  جنگ  با لھستان  پيش می 

تروتسکی  و . وھمانگونه  نيز شد) ھمانجا(» تواند جنگ را به شکست بکشاند بودن خود مغرور شد که  می 

ژست "توخاچفسکی برخالف  نظر لنين با مذاکره  برای صلح  و ھشدار دھی لنين  در باره بلند پردازيھای  آنھا ، با 

را  بدون  تجھيزات الزم و آماده سازی  کامل  ارتش سرخ  و ورشو ، حمله  به لھستان " آزادسازی " ی "فريبنده 

نتيجۀ اين نقشه  مشکوک تروتسکی  نه  تنھا  مخالفت عملی  با نظر وھشدارھای . بررسی شرايط  محلی آغاز کردند

 لنين بود، بلکه شکست ارتش سرخ ، به کشتار دادن  يا مصدوميت ھزاران  سرباز سرخ و از دست رفتن بخشی ازخاک 

 اکتبر در ريگا امضاء شد و گاليسی  و بخشی ازبلوروس در ٢٠قرارداد صلح درتاريخ . شوروی را نيز در پی داشت

  . تصرف لھستان باقی ماند

زمان  ًاختالفات بزرگ بعدی بين لنين و تروتسکی مربوط  به  ديد سياسی و تشکيالتی درباره اتحاديه ھا و تقريبا ھم 

نقش و وظايف اتحاديه ھای صنفی " لنين در باره جزوه تروتسکی با عنوان. ن حزبی بودنددرمورد فراکسيون بازی درو

من ضمن اين جزوه  با تزھای پيشنھادی تروتسکی به کميته مرکزی وتعمق  در محتوی  آنھا ، از «: اظھار داشت " 

چطورممکن است کسی . مکثرت اشتباھات  تئوريک و نادرستی ھای فاحشی که در آن موجود است ، دچار حيرت  شد

ھنگامی که پيرامون  اين  مسأله  درحزب  مباحثه  دامنه داری  آغاز می کند، به جای يک چيز سنجيده ، چيزی  به  اين  

در اين  زمان ، حزب و " اصول "اشتباه  اصولی او در اين  حقيقت  نھفته  است که با طرح مسأله … بدی تھيه  کند

" اين رويکردی مارکسيستی به . تزھا حاوی تعدادی اشتباھات تئوريک ھستند… می راندقدرت شوروی  را به  واپس 

سخنرانی در اجالس مشترک  نمايندگان کمونيست کنگره : از ( » نقش و وظايف اتحاديه ھای صنفی ، نيست" ارزيابی

. ی لنين  پذيرفته  شدندتزھا. تزھای تروتسکی  رد شدند « : لنين سپس نوشت  ). ١٩٢٠دسمبر ٣٠… ھشتم  شوراھا و

کميته مرکزی … قطعنامه مربوطه درشکل نھائی آن با ده رأی موافق  در مقابل چھار رأی مخالف  به  تصويب رسيد

تروتسکی کار درکميسيون را نمی پذيرد  و . کميسيون اتحاديه ھا را انتخاب  می کند و رفيق تروتسکی نيز جزو آنست

به … کند وسپس  به تشکيل  فراکسيون می انجامد   اوليه رفيق تروتسکی را تشديد می فقط  ھمين اقدام است که اشتباه

ًواقعا ھم  نه  رفيق بوخارين و نه رفيق تروتسکی . ، قرائت تزھای رودزوتاک بود دسمبر ٣٠عقيده  من اوج  مباحثات 
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( » ف  نظرھای  تروتسکی ساختگی استرساند که تمام  اختال اين  می … نتوانستند ھيچ اعتراضی  به اين تزھا  بنمايند

درمقاله ای ديگر از لنين  در مورد  نادرستی  تزھای  تروتسکی آمده   ). ١٩٢١ ژانويه ١٩بحران حزب ـ : ازمقاله

 ـ فراموشی مارکسيسم  که  به  صورت تعريف اکلکتيکی وازنظرتئوريک نادرست  رابطۀ  ميان  سياست و ١« : است

 ـ استتار يا دفاع کردن از آن  اشتباه سياسی نمايان شده  در سياست  خانه  تکانی اتحاديه ھا ، ٢. اقتصاد نمايان می شود

که تمام  جزوه  تروتسکی مملو از آن است، اشتباھی که چنانچه  به  آن اعتراف نشود  و تصحيح  نگردد ، به سقوط  

ًيل صرفا توليدی و اقتصادی ، در زمينه مسايل مربوط  ـ گام به پس در زمينه مسا٣. ديکتاتوری  پرولتاريا  می انجامد

تروتسکی با  راه  انداختن جروبحث بر سرالفاظ  وتز ھای ناصحيح ، وقت حزب را تلف … به طريقۀ افزايش توليد

اکنون آشکاراست که .  ژانويه است ، درست يک ماه از موضعگيری  رفيق تروتسکی  می گذرد٢۵امروزکه … کرد

که از نظر شکل نامناسب  و از نظرمحتوی  نادرست است ، حزب را ازتالش عملی اقتصادی و اين موضعگيری 

درطول يک ماه  ھم  پتروگراد ، ھم مسکو … توليدی به سوی تصحيح  اشتباھات  سياسی تئوريک  منحرف کرده است

ی نادرست رفيق  تروتسکی وھم يک سلسله از شھرھای استان ھا نشان دادند که حزب  به  مباحثات  پاسخ  گفت و مش

بارديگر در باره  اتحاديه ھای صنفی ، وضع کنونی  و اشتباھات : ازمقاله( » را با  اکثريتی قاطع  مردود اعالم  کرد

تروتسکی با  وجود  اخطارھای لنين و ممنوعيت فراکسيون  در حزب، ). ١٩٢١ ژانويه ٢۵تروتسکی و بوخارين ـ 

  .ازی خود ادامه دادھمچنان  به  تشکيل فراکسيون ب

بوده » تنھا تا چند سال پيش انقالب اکتبر« تروتسکی درمقاله  مورد بحث  مدعی است  که  برخورد تند  لنين با  وی 

برای نشان دادن اين دروغگوئی  و رياکاری . اينھم  يکی ديگر از ھمان  دروغھای نمايان  تروتسکی است. است

از لنين ، تاريخ  آنھا نيز ذکر شده  اند که برخی از آنھا نه تنھا  در يکی دوسال ـ و تروتسکی ، به ھمراه  نقل قولھائی  

نه چند سال ـ پيش از انقالب اکتبر نگارش يافته  اند، بلکه حتی مربوط  به  دوران  انقالب اکتبر و ساختمان سوسياليسم  

  . در شوروی نيزمی باشند

لنين با بسياری از مارکسيست ھای . لنين با  وی کالمی توضيح ندارد» روياروئی ھای تند« چرا تروتسکی از چگونگی 

آن زمانی از جمله روزا لوکزامبورگ  برخورد  تند داشت ، ولی  بين اين  برخورد  و برخورد با تروتسکی از زمين تا 

 کامنف  به ھنگام  ھم زبانی موردی آنھا حتی برخورد ھای تند لنين با زينويف و. آسمان تفاوت بود و ماھيتی ديگرداشت

"  ، آن ماھيت و شدت  روياروئی  با  تروتسکی را نداشت ، ھيچگاه روزالوکزامبورگ را ١٩١۴با تروتسکی درسال 

،  "  آورد تمام  دشمنان مارکسيسم را گرد ھم  می" ، کسی که  " حزب رامی فريبد ، پرولتاريا را می فريبد " ،"پوچ گو 

" ، "شارالتان " ،"چنين خوکی"،"مضرترين کائوتسکيست" ،"ازدشمن خطرناک تر" ،" ازپست ترين قماش ديپلماتی

 را ستالينتروتسکی  با  نيرنگ  يک نقل قول  از . خطاب نکرد… و " فراموشی مارکسيسم " ، "شياد "، " حقه باز

 آشنا  به  تاريخ  انقالب  روسيه  القاء کند که گوئی  کند تا غيرمستقيم  و رياکارنه  به  خواننده  نا  چاشنی مقاله خود می 

. رو در روئی ھای لنين با  تروتسکی ، ھمگی  تنھا جنبۀ ھشدار داشته  اند و ماھيت ضدبلشويکی او منظور نبوده است 

ويک  به اين نيرنگ ، کارائی ندارد زيرا  لنين تنھا  و تنھا چنين شيوه ای  را  به ندرت  در مورد اعضای حزب  بلش

ِکار می برد  و در مورد  آن نقل قول  نيز نظرش ھشدار به برخی از اعضای حزب  بود  که  در مورد ھمکاری  با  
تروتسکی درآن زمان عليه حزب . دولت کرنسکی ، به سان منشويک ھا وسوسيال رولوسيونرھا ، در ترديد بودند

 از انقالب ، با ھدف تسخير قلعه از درون ، با عضويت  در بلشويک  در بيرون از حزب فعاليت  داشت ، درحاليکه پس

" ًتنھا موردی که احتماال بتوان، ازھشدار دھی لنين  در مورد تروتسکی  نام برد، کلمات . حزب به  خرابکاری پرداخت

  . ايدًبه ھنگام مخالفت تروتسکی با زمان  قيام  برای کسب قدرت می باشد ، آنھم  احتماال  و ش" خائنين پست 
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به زحمت الزم است که به دھھا نقل قول ديگر از مقاالت و سخنرانی ھای لنين « :  نويسد  تروتسکی درھمان مقاله می

آن دھھا موارد مشابه نقل قولھای دروغين . »ارجاع  داده  شود که  در آنھا نظرش  را راجع  به تروتسکی  بيان می کند 

م  مقاله  لنين ، که ھيچگاه  سند آن ازسوی تروتسکی نشان داده  نشد و وخود ساخته تروتسکی کجا ھستند و درکدا

آيا نقل قولھای مستند و با اشاره  به  منبع و . ای مستند نداشته اند تروتسکيستھای دو آتشه  نيز تا حال  به آنھا اشاره 

د و آن چه  در باال می شمار» تروتسکی خوش خدمت ، ازدشمن خطرناک تر است« زمان که تروتسکی را ازجمله 

ًآورده  شد ، نقل قولھائی از لنين نيستند و مشخصا در مورد تروتسکی نمی باشند؟ اشاره به گفتاری خود ساخته و 

مگر امکان  دارد شخصی از سوی لنين تنھا  به آن علت که عليه منشويکھا موضع . دروغين ، سند و مدرک نيست

ين بلشويک به عضويت مرکز فرماندھی انقالب "بھتر" عرفی گردد ولی اين گرفته  است  به عنوان  بھترين بلشويک م

برگزيده نشود؟ آيا تروتسکی تنھا فردی بود که عليه منشويکھا موضع گرفت و تمامی اعضاء و کادرھای حزب بلشويک 

  منشويکھا ست ، ين بلشويک ، تنھا اعالم  موضع عليه" بھتر"ھيچگاه عليه منشويکھا ، موضع  نداشتند ؟ اگر مالک  

پس ھزاران بلشويک وفادار را که ھيچگاه ھمچون تروتسکی درھم پالگی با منشويک درنيامدند ، چه بايستی خطاب 

به زعم  تروتسکی ھزاران کمونيستی که از ابتدای حيات بلشويسم درھمراھی با لنين بودند ومجدانه عليه منشويکھا . کرد

 را نداشتند و تنھا تروتسکی که بارھا با منشويکھا عليه بلشويسم ھم پياله وھم پيمان ين " بھتر " مبارزه کردند ، لياقت 

ين بودن را داشت ، عجبا " بھتر" شده بود وحدود يک ماه و نيم  پيش از انقالب اکتبر به حزب بلشويک پيوست ، لياقت 

لنين، او را به خوبی می . م نمی کندسازد و ھيچگاه  منبع  قابل بررسی را اعال تروتسکی نقل قول دروغين می !! 

علت اينکه تروتسکی از فاکت ھا و اشارات مشخص پرھيز دارد ھمانا اينست که اين «: شناخت که خاطرنشان می کرد

نقض وحد ت در : مقاله (» فاکت ھا و اشارات تمامی اين بانگھا وجمالت پرطمطراق او را بی رحمانه  تکذيب می نمايد

برعکس ادعای تروتسکی ، نقل قولھای لنين درمخالفت با تروتسکی و افشای چھره ). حد ت طلبیپرده  فرياد ھای و

 باشند ، بلکه به مراتب فزون تر از آن چند نقل قول ذکر شده است و به  ضد بلشويکی او نه تنھا بيش ازدھھا مقاله می

قول آورده  شده  از لنين درانتقاد و رسوائی به ذکر چند  نقل . ھمراه توضيح  مورد اختالف ، صدھا صفحه خواھند شد 

تروتسکی ، تنھا به منظورکوتاه  کردن اين مقاله ، بسنده شد وھمين اندک وچکيده ، گواھی صحت ارزيابی لنين 

انحالل طلبان عليه : ازمقاله( » طفلک بازھم دروغ گفت و بازحسابش غلط  از آب  درآمد« : ازتروتسکی است که 

  ). ١٩١٢ مه ٨حزب ـ 

ناگفته روشن است ، کسانی که  در تشکيالت و ادارا ت دولت انقالبی دچار اشتباھات  بزرگ و شک برانگيز می شوند 

، مجبورند يا برای حفظ موقعيت خود ويا با باور لحظه ای و يا حتی ازجنبۀ خود شيفتگی ، در ھمياری وھمکاری با اين 

نمونه  بارز چنين عناصری  خروشچف است که  درخيانت  تاريخی او . ديا آن عمل مثبت و خدمت به انقالب گام بردارن

َگراد ، برای مدتی به سمت  کميسر شھر در خطرناک ترين ستالينخروشچف به ھنگام نبرد . ھيچ کمونيستی شک ندارد ِ
ت لحظات برگمارده  شد و خدمت شايسته کرد ، وليکن ھمين خروشچف ، پيش تر در مسکو برای ھزاران کمونيس

پس از روشن شدن آن اعمال . متعھد ، پرونده سازی کرده بود که از حزب اخراج  شدند وتعدادی نيز اعدام  گرديدند

ضد انقالبی خروشچف، کميته مرکزی که  دستور بررسی مجد د  پرونده ھای  مورد تأئيد  خروشچف را داده  بود ، 

اعدام ، زندان و اخراج از خدمت دولتی شده بودند ، آزاد ھزاران کمونيستی را که با امضای خروشچف ، محکوم  به  

گراد مدال ستالينآيا خروشچفی را که  به خاطر مقاومت  در . ساخت و اعاده حيثيت کرد و خروشچف را تنزل مقام داد

زمانيکه  خروشچف . گرفته  بود، می بايست تنھا به خاطر آن  مدال ارزيابی کرد و آن را برای تبرئه  وی  به رخ کشيد؟

ھنوز مقام اول را درحزب  و دولت در اختيار خود نياورده  بود ، در مراحلی عملی مثبت انجام  داد و در مواردی عمل  
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ًکامال ضد انقالبی و ضد انسانی و باالخره در زمان مناسب ، بزرگترين ضربه را به جنبش کمونيستی جھانی زد و 

او نيز در مواردی ، خدماتی انجام داد ولی . ين گونه است درمورد تروتسکی ھم. پرونده  خيانت بار خود را تکميل کرد

از اينرو . پرونده اشتباھات  و خيانت ھای  او آن چنان انباشه است که ھيچ گونه چھره  مثبتی برای او به جا نمی گذارند 

ود  دارد ، نمی بايد و نمی توان زمانی که  او اشاره  به  اين  يا  آن تحسين  لنين و ديگراعضای حزب بلشويک  ازخ

تنھا آن چند نمونه را معيار ارزيابی  قرار داد  که البته ھيچ کدام ازآنھا مشابه نقل قولھای ساخته  شده  تاريک خانه  

ھرتروتسکيستی که به ادعای دروغين تروتسکی در اين  زمينه باور دارد، بھتر است اندکی  . پندار تروتسکی  نيستند

ای و سخنرانی  ود دھد و با استناد به  منبع مورد اعتماد ، جنبش کمونيستی را آگاه سازد که لنين درچه مقاله زحمت به خ

 ھای تاريک خانه  ين بلشويک معرفی کرده است ، تروتسکی نتوانست و تنھا به  ساخته" بھتر"، تروتسکی را به عنوان 

بد نخواھد بود که پيروان . جلد کتاب به برخی زبانھا موجود است ۴٠کليه آثارلنين دربيش از . پندار خود اشاره داشت 

را از خلوص لنين به تروتسکی آگاه  سازند، " استالنيست ھا " تروتسکيست دراين  باره  گامی  بردارند و به  قول خود

ُرا آن مرشد  بزرگ به برای اينان باشد ، و ھرگاه چنان موردی نيافتند ، اندکی انديشه کنند  که چ" نجاتی " شايد  راه 
دروغگوئی . آنھمه  دروغ  پردازی متوسل شده است، شايد راه حلی برای رھائی ازتوھمات ضد کمونيستی باشد

او ھر جا که احتياج  به . تروتسکی وحقه بازی او در طرح  نقل قولھای ساختگی خودش ، تنھا به لنين ختم نمی شود

 قالبی  بدون ذکرمنبع  موثق ، ازتوبرۀ تخيالت و آرزو ھای  بر آورده نشده چھره سازی  برای خود دارد ، يک نقل قول

در آغاز اين .  کشد و ھمين گونه است درنقل قولھای دست  ساخته  تروتسکی منسوب به کروپسکايا اش بيرون می

و تنھا ساختۀ پندار ًچرا  اين نقل قول کامال  دروغين . نوشته نقل قول  دروغين  تروتسکی از کروپسکايا  آورده شد 

توانسته  برای  کروپسکايا ھيچگاه  نمی. زندگی کروپسکايا  و نوشتجات او بھترين  گواه  ھستند. تروتسکی است؟

احساسات لنين نسبت به تو ، زمانی که ازسيبری نزد ما  در لندن آمدی  تا  روزمرگش  تغييری « : تروتسکی بنويسد 

 خواند ، درمصاحبت نزديک با لنين  بود و می دانست که  د که مقاالت لنين را میزيرا او از اولين کسانی بو. »نکرد

خطاب " چماق لنين " که يک منشويک او را به علت ھم زبانی اش با لنين، ١٩٠٢احساس لنين به  تروتسکی در سال 

و » ن استتروتسکی خوش خدمت ، خطرناک تر از دشم« : گفت و می نوشت   کرد با احساس زمانيکه می  می

به اين . خطاب می کرد ، بی نھايت متفاوت بوده است… و" مضرترين کائوتسکيستھا " ، " شارالتان" تروتسکی را 

نقل قول منتسب به کروپسکايا  نبايستی تنھا به عنوان يک  دروغ  پردازی تروتسکی  نگاه  کرد  بلکه  بدتر، توھينی 

خطرناک تر "و به  فردی  که " چماق لنين " تشکيالتی  قديمی ، يعنی ھماناست به لنين و کروپسکايا که گويا  به رفيق 

شده است ، احساسات يکسان دارد و … و" فريب دھنده کارگران " ، " شياد " است و تبديل  به  يک  فرد" از دشمن

 کروپسکايا بگذريم از اين دروغ  و توھين تروتسکی در مورد. گويا مواضع و سياست طبقاتی برای او بی معنا بوده اند

 مانده از خود ، چه چھره ا ی را  و ببينيم، ھمسرلنين ، آن بلشويک وفادار به مارکسيسم ـ لنينيسم درنوشتجات باقی

" وصف" آورده  شد که کروپسکايا  در. ازتروتسکی توصيف می کند، چھره ای غيرمارکسيستی وحتی خيانتکارانه 

برای او ژست فريبنده اھميتی بيشترداشت تا نجات . لفاظی را دوست داشتترو تسکی « : تروتسکی چنين گفته بود 

و درست يک سال پس » شوروی ازجنگ و ايجاد موقعيتی که بتوان به جمع آوری نيرو و سازماندھی توده ھا پرداخت 

چاپ " اکتبردرسھای "ازآن ترشح توھين آميزتاريک خانه پندار تروتسکی  ، درانتقاد به جزوه تروتسکی تحت عنوان 

تحت شرايطی که  ما  در آن  قرار . حزب  خود را با جديت وقف انجام فعاليت عملی ساخته است«:  نوشت ١٩٢۴سال 

ای به غايت سخت و دشوار است و به ھمين علت است که حزب دربرابر ھربحث و جدلی ، بسيار  داريم ، اين وظيفه 

ق تروتسکی درباره سنگر فوق الذکر از نظر سيزدھمين  کنفرانس  به ھمين علت است که سخنرانی رفي. متخاصم  است 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

ی رفيق تروتسکی  خشم عظيمی را بر "اديبانه" و به ھمين علت است که مساعی. حزب ، بسيار عجيب و غريب آمد

، به ھمين سبب است که او تا  اين حد. تحليل مارکسيستی ھرگزنقطه قوت  رفيق  تروتسکی نبوده  است… انگيخته است

تروتسکی نقشی که توسط حزب به مثابه يک کل ، به عنوان سازمانی که به کسوت … به نقش  دھقانان کم  بھا  می دھد

" اداری" اين ديدگاه… نزد او حزب مترادف ستاد مرکزی است. يک  تن  واحد در آمده را به رسميت نمی شناسد

ارزيابی . کی  به  مطالعه اکتبر اشتباه  استجھت رويکرد رفيق  تروتس… ًخالص و مطلقا سطحی و سرسری است

ارزيابی نادرست  از واقعيت ، . نادرست از انقالب  اکتبر فقط  برشی از واقعيت ھا و پديده ھائی با  اھميت عظيم  است

ًانحراف ازمسير تاريخا محک خوردۀ … منجر به تصميمات  و اقدامات اشتباه  می شود، اين  را ھر کسی می فھمد

و آنگاه  که رفيقی  مثل تروتسکی ، حتی نا آگاھانه  در راه  تجديد  نظر .  تواند خطرناک و فاجعه  بار باشد م میلنينيس

: ازمقاله( »  آيد که نسبت  به  صدور يک  اعالميۀ رسمی  اقدام  نمايد در لنينيسم گام بگذارد ، پس  بر حزب الزم  می

نی  که ھشدارھای  کروپسکايا به  تروتسکی  نتيجه  بخش نشد و و زما). ١٩٢۵درسھای انقالب اکتبرـ چاپ مه 

: تروتسکی به اميد اضمحالل کشور شوراھا  و رسيدن  به  قدرت، فاجعه را با  آغوش باز پذيرا شد ، کروپسکايا نوشت 

ر قبضه  کردن تمام  آنھا  تنھا  به فک. تروتسکيست ھا و زينويفيست ھا خود را نگران سرنوشت توده  ھا  نمی کنند« 

 و وحشی ترين دشمنان  ديکتاتوری  پرولتاريا  به  المانقدرت ھستند، حتی اگر اين امر به  کمک پليس مخفی دولت 

آنھا مشتاق احيای دولت بورژوائی  و استثمار سرمايه داری از توده ھای  زحمتکش در سرزمين شوراھا . انجام  برسد

گز خصلت اساسی ديکتاتوری پرولتاريا را نفھميد و نقش توده ھا  در تصادفی نيست که  تروتسکی که ھر. ھستند

تواند با تکيه  بر دستورا ت از باال ساخته   ساختمان سوسياليسم را درک نکرد، تروتسکی که معتقد بود سوسياليسم می 

 سياسی که  و وروشيلف و ديگراعضای بورویستالينشود، الجرم به  راه  سازماندھی اقدامات تروريستی عليه 

کائوتسکی وشرکای او وحشيانه به افترا و تھمت عليه  . درساختمان سوسياليسم به توده ھا ياری می رسانند ، کشيده شود

انترناسيونال دوم برای  تخفيف ورشکستگی نظام سرمايه داری  . ديکتاتوری  پرولتاريا  و قدرت شوروی  دست زده اند

 يعنی المانًپس از اينرو عجالتا  از نماينده  پليس مخفی دولت . تکش تقال می کندو خاک پاشيدن در چشم توده ھای  زحم

  ) . ١٩٣۶افترا زنی انترناسيونال دوم ـ : ازمقاله ( … » تروتسکی حمايت می کند

چرا تروتسکی نه  تنھا در نوشتۀ مورد بحث ، بلکه  دربسياری  موارد می کوشيد  با دروغ  و تقلب  نقل قولھائی از 

. نين را در تمجيد از خود به رخ ديگران بکشد ، نقل قولھائی که درھيچ  يک از نوشتجات و گفتارلنين يافت نمی شوندل

تروتسکی در تمام  مدت زمانی که  د رشوروی  بود ، ادعای تعريف و تمجيدی از لنين  را نسبت به  خود عرضه  

تر می شد زيرا کارگران شوروی  که او را در تجربه روزمره  علت آن بود که  به فوريت رسوا . نکرد و کالمی  نياورد

. توانست آنان را به تاريک خانه پندار خود حواله  دھد شدند که تروتسکی نمی  شناخته  بودند ، خواھان مدرک و سند می 

 مرحله اول ، از زمانی که او به خارج از کشور تبعيد شد ، آغاز به چنان دروغ پردازی ھا کرد که مخاطبينش را در

درکشورھائی به غير از شوروی جست وجو می کرد تا  شايد با کسب اعتبار و سوء استفاده از نام لنين بتواند افرادی را 

از ديگر سو تالش بر اين  داشت که  . به گرد خود جمع کند و انشعاب  درجنبش کمونيستی آن کشورھا را تحقق بخشد

ئی ساختگی از لنين ـ مانند آنچه از او آورده شد ـ با زيرکی و دنائت تمام  چھره در مواردی بسيار از طريق نقل قولھا

ای مغشوش از لنين بسازد که گويا  سالمت  فکری نداشته است و از جمله چگونه  است که  فردی را که به ھنگام 

سوسيال ـ " از"  خطرناک تر"خواند و در يک  ماه ونيم  پيش از انقالب اکتبر می " خوک " و" شياد " انقالب فوريه 

در يک  کالم ، تروتسکی  تالش  داشت . ين  بلشويک می شود"بھتر" می داند ، به  سرعت تبديل  به " ميھن پرستان 

  .با دروغ  پردازی  و تحريف و با سوء  استفاده  از نام  لنين ، کسب چھره  برای خود بکند 
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  :به تروتسکی " يھودا " نسبت 

دوسا ل پيش «  کند که  گويا لنين او را يھودا خطاب نکرده  و تنھا  له  کذائی ، جنجا ل به  پا می تروتسکی درمقا

» خطاب کرد" يودوشکا " ازجنگ ، در يکی ازلحظا ت حساس مبارزه  درتبعيد، لنين با عصبانيت تروتسکی را

» بلکه  يادداشتی  بود در لحظۀ عصبانيتای ھم در کار نبود،  در اين  مورد مشخص حتی مقاله « :  کند که  واضافه می

اول اينکه لنين نه در يک . به طور جنبی بيان  شود که تروتسکی  حتی در اين مورد نيز صداقت در گفتار ندارد. 

يادداشت  بلکه  در يک  نوشتۀ کوتاه ، تروتسکی را به  يودوشکا  تشبيه می کند که تاريخ آن سه سال و اندی پيش 

يگانه موردی نيست که لنين ، شخصيت " ياداشت " دوم اينکه ، اين.  می باشد ١٩١١ ژانويه ٢ازجنگ يعنی در

نقض وحدت در پرده ی فرياد ھای "  توان ازمقالۀ  تروتسکی را ھمچون يودوشکا  معرفی می کند ، به عنوان نمونه می

.  ای می باشد ای چند ده صفحه  مقاله نيست بلکه" ياد داشت "  نام برد که نه تنھا ١٩١۴به تاريخ مه " وحدت  طلبی

 دھد تا از اھميت موضوع بکاھد، تاريخ را نيز تغيير می  تقليل می" ياد داشت" تروتسکی با نيت خاص، مقالۀ لنين را به 

در دھد و می خواھد به خواننده نا آگاه  القاء  کند که آن تشبيه مربوط به گذشته ھای دوراست درحاليکه لنين آن تشابه را 

يعنی حالت غيرعادی سببی برچنان تشبيھی بوده  " عصبانيت "  نيز تکرار کرده است و ديگر اينکه گوئی١٩١۴سال 

ًاست  و گر نه  لنين  بنابرتفسير تروتسکی ابدا به خود اجازه نمی داده است که به ساحت مقد س اين شخص نسبتی ناروا 

نقل قولھائی که  در اين نوشته از لنين آورديم ، نتيجۀ عصبانيت بوده است ًبنابر تفسير تروتسکی ، حتما  تمام آن  !! بدھد

و به زبان ساده  بشری يعنی  لنين در تمامی نزديک به  بيست سا لی که تروتسکی را به  باد انتقاد و استھزاء  شديد 

چه خوب می بود، !! . ا عجب!!! ھا را به  او داد ، که سزاوارش بود ، درعصبانيت گذراند  گرفت و بدترين  نسبت

کرد و توضيحی نيز درباره خصوصيات يودوشکا که  تروتسکی تنھا به نام بردن از يودوشکا و يھودا قناعت نمی 

ًاو مسلما  از خصوصيات  مشابه آن دو شخص با ھم آگاه  بود و با . شباھت فراوان با روايات از يھودا دارد ، می داد 

" لذا ضروری  است چند کالمی درباره آن دو شخص آورده  شود تا جبران . ستنيت از آن توضيح  پرھيزکرده ا

  .تروتسکی شده  باشد" غفلت

بنابر برخی  روايات  مسيحيت  يکی از حوارين عيسی بود که خفا گاه  او را به   ) Judas iskariot(يھودا  اسخريوطی 

ائی ديگر، گويا  اين کار را برمبنای خواست  براساس روايت ھ. روميان فاش ساخت و به عنوان خائن معروف شد

قبول " خدا "روايتی ديگر بر اينست که او، عيسی را به عنوان فرزند . عيسی و درمشورت با وی انجام  داده است

آنچه که  امروزه  مورد  پذيرش اکثريت  شعبات  مختلف  مسيحيت و . شناخته  است نداشته و عيسی را زمينی می 

موجوديت عيسی و : تذکرحاشيه ای و خارج از موضوع  اين نوشته اينکه . شد ، ھمانا اولين روايت استمسيحيان می با

حواريون او از نظر تاريخی ثابت شده نيست و حتی  برخی از تاريخ شناسان و باستان شناسان  در موجوديت او اظھار 

  . شک کرده اند

ِ درکتاب نويسنده روسی درقرن نوزدھم ، ميخائيل يوگرافوويچ او شخصيتی داستانی. کی بود؟ ) juduschka(يودوشکا 
براساس نظردھی کسانی که آن کتاب را خوانده اند و . می باشد" خانواده گلووليوف"سالتيکوف شچرد ين به نام ً 

يندار نماد ازھم پاشيدگی مادی و معنوی طبقه  زم" درتوضيحات مترجمين آثار لنين آمده است ، اين شخصيت  داستانی،

" نقض وحدت درپرده ی فريادھای وحد ت طلبی" لنين در مقالۀ ". ميرنده ، انگلھای اجتماع وخيانتکاران سالوس است 

درھمان سطری که تروتسکی را با  يودوشکا گلووليف يک سان می داند ، شيوه ھای او را با يک شخصيت داستانی از 

" مالک آشوب طلب، دروغگو و کالھبردار"که " ارواح مرده " به نام نوزدرف درکتا ب ) نويسنده روسی ( گوگول 
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 کند که   گيری می داند و در پايان  مقاله  دربارھتروتسکی  وھم پالگی  ھای  انحالل طلب  وی ، نتيجه است ، مشابه می 

ودرھمان ماه  ) ١٩١۴مه (» اين نوع اشخاص در حکم باز مانده ھای  دوره ھا  و صورتبندی ھای تاريخی ديروزند « : 

دھد  يک مقايسه کوچک نشان می . »تروتسکی خوش خدمت، از دشمن خطرناک تر است« : درباره  تروتسکی  نوشت 

که ازنظر اخالق اجتماعی بين شخصيت يھودای روايات مسيحيت با شخصيت يودوشکای داستانی تفاوتی چندان موجود 

ر اين ميان ، نام شخص نيست بلکه خصوصيات اجتماعی و مھم  د. ھر دو دروغگوو ھر دو خيانتکار ھستند. نيست

اخالقی شخص است که ھردو شخصيت روايتی و داستانی ، مشابه ھم ھستند ، پس در اختيار پيروان تروتسکی می 

  . يھودا يا يودوشکا: گذاريم که کدام نام را برای او مناسب تر می دانند 

ست که به زبان روسی نوشته شده و از زمان نگارش تا  زمان ترجمه به  مسلم اينست که مطمئن ترين سند ، اصل مقاله ا

به علت عدم آشنائی به . ديگر زبان ھا  بارھا  تجديد چاپ گرديده  و ھيچگونه تغييری در آنھا امکان پذير نبوده است 

در ترجمه  به  . نم زبان روسی ، قادر نيستم  در مورد چگونگی ذکر اين نام  درچاپ ھای  به آن زبان اظھارنظر ک

ًدر ترجمه  به زبان انگليسی و فارسی که احتماال از انگليسی برگردانيده  شده . ی کلمۀ  يودوشکا آمده استالمانزبان 

از آنجائی که شخصيت آن دو فرد يکسان . ازترجمه  به ساير زبان ھا  اطالع ندارم . ِاست، نام  يھودا  ذکر شده  است

وان تغيير نام را يک  بی دقتی درترجمه دانست ، که درمضمون قياس شخصيت تروتسکی با يکی ت ًھستند ، نھايتا می 

ولی زمانی که خصوصيات مشابه آن دو شخصيت روايتی  و داستانی از نظر . ازآن دوفرد، تفاوتی به وجود نمی آورد

به جای آن نام آمده است و در پی آن به  مردگی  زدن پيشه گردد که چرا اين نام   دور نگھداشته  شود و خود را به  موش

ای نيست که  گفتۀ  لنين درباره  دروغ  پردازی  ھای بی نھايت شرم آور در بزرگ نمائی خود  پرداخته  شود ، چاره

نقض وحدت : ازمقاله ( » تان نيست که  اين  صدا ھا بلند می شودمارچآيا ازتي« : تروتسکی را بھترين  پاسخ  بدانيم  که 

  ). ده ی وحدت طلبیدرپر

دربررسی کوتاه ازمناسبات لنين با تروتسکی و شخصيت او، براساس نقل قولھای مستند ازلنين و کروپسکايا  نشان داده  

شد که آن دو کمونيست بزرگ، چه ارزيابی از وی داشتند و ھر دو ھشدار دادند که اين  يا آن موضعگيری و عمل می 

به علت . نتيجه  چه  شد؟. تروتسکی گامی در تصحيح  خود  بر نداشت. منتھی شود» فاجعه « و» خيانت « تواند به  

ً نازی  که  تماما براساس اعترافات ھمدستان او ، المانجلوگيری ازطوالنی ترشدن مقاله ، از چگونگی ھمکاری او با 

و سفرائی که حتی ھيچگونه تمايل نويسندگان، حقوقدانان ، خبرنگاران  : گواھی  ناظران  معتبر جھانی در دادگاه ھا 

ِليون فيشت وانگر ، دنيس نوول پريت ، آلکساندرورت ، : کمونيستی و عالقمندی  به  شوروی  نداشتند ، ازجمله  ُ

و خاطرات  برخی کارشناسان خارجی که  در شوروی کار می کردند  و ھمگی مستند … جيلنزتيرنا ، جوزف ديويس و

ت بار تروتسکی می باشند ، می گذرم  و خوانندگان را به مقاالت  و جزواتی که  در اين  باره  و افشاء کنندۀ اقدامات خيان

البته در ھمين  زمينه  است  اقدام  تروتسکی در انحالل  گروھگ کوچک  . چاپ  شده  اند ، رجوع می دھم

  در زمانی  المان حزب کمونيست    به  ھنگام حاکميت نازی ھا ، مقاالت  متعدد  خصمانه  عليه المانتروتسکيست در 

که  اين حزب  از جانب نازی ھا غيرقانونی اعالم شده  و ھزاران کمونيست  ارزنده  زندانی يا مجبور به  مھاجرت  

ناتان لوری ، :   به  شوروی ازجمله المانشده  بودند، ارسال  جاسوسان  مشترک تروتسکی  و سازمان جاسوسی 

ـ که تروتسکی  با دو نفر آخر در … ريد من ، واالنتين البرگ، برمان يوری ، فريتزداويد وکروگليانسکی ، کونون ، ف

  . کپنھاک ديدار داشت ـ به  منظور تخريب  در زيربنای کشور و ترور رھبران حزبی و دولتی 

  چنان  به   تروتسکی در پی يکی از خيانت ھای خود درھمکاری با ضد کمونيستھای امنيتی وطرفداران نازی ھا  آن

در زمانی  . ًمخفی  ماندن  آن ماجرا  اطمينان  داشت  که به ھنگام آن خيانت  و تا مدتھا پس از آن ، کامال سکوت  کرد
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که  اين خيانت  آشکارگرديد  و تروتسکی حتی  در نزد  پيروان  خود  در مخمصه قرار گرفت ، پس ازماھھا مجبور به 

 مارچتروتسکی  در ماھھای  فوريه  و . ب تاريخ يک  نوشته  توجيه گرانۀ خود يافت اقرارشد  و راه چاره  را  درتقل

 در يک کميته  به  رھبری مارتين دايز ـ نماينده  مجلس  ازتکزاس و يکی ازسرسخت ترين عناصرضد ١٩٣٩

 کمونيست ھای  وظيفۀ اصلی اين کميته ، شناسائی. معروف شد ، شرکت  کرد" کميته دايز" کمونيست ـ که  به  نام 

بود  که  با " کميته مک کارتی"اين کميته ، سلف . اياالت متحده  و برنامه ريزی  برای تعقيب  و دستگيری آنھا  بود

ھا ، کمونيستھای آمريکا را سزاوار اعدام  و زندان شناخت  که  تعدادی  از آنھا به اعدام و  جنايت  آميز ترين  شيوه

گردانندگان اين کميته به منظور گمراه  کردن . مھاجرت از اياالت متحده  شدندزندان محکوم و يا مجبور به 

ھای ممنوعيت  و مبارزه عليه   افکارعمومی جھانی مدعی شده بودند که  وظيفۀ کميته  مزبور، عالوه  بر يافتن  شيوه

  نازی  نيز الماننبداری از فعاليتھای کمونيستھا ، مشورت  درباره  چگونگی جلوگيری از فعاليت ھای فاشيستی و جا

ھای  دست  نشاندگان نازی ھا  اين ادعای دروغين ، پرده استتاری  بود  به منظور شرکت  شناخته  شدن چھره. می باشد

و اين  در حالی بود که پيشتر يک کميته  ديگر به رھبری  ساموئل . برای رھيابی سرکوب کمونيستھا  در اين  کميته

يکی  از فاشيست ھای . نظر به  برائت  نازيھا داده  بود" غيرآمريکائی"  ھای ان بررسی فعاليتديک اشتالين تحت عنو

 سوليوان بود که در ارتباط  – اف –مشھور آمريکا  که در کميته دايز، درھمکاری  با تروتسکی  قرار داشت ، ادوارد

داشت  که  در باره  کمونيستھا  اظھار داشته  روسی ـ قرار » گارد سفيد « نزديک با  ھتمان اسکوروپاداسکی ـ فراری 

يکی ديگر از فاشيستھای شناخته  شدۀ ھمکار تروتسکی  . » ھمۀ اين جھود ھای  شپشو را  به  دريا  بريزيد « : بودند 

متعلق به  آلفرد " ضد کمينترن " ماتيو نام داشت  که  مقاالت ضد کمونيستی او در مجله .جی.دراين کميته  جی

گ ـ سياستمدار نازی که  مسؤول دفتر سياسی حزب نازی  و مسؤول وزارت  امور کشورھای شرق ـ بود ، رزونبر

  . چاپ  می شدند

 درآن کميته شرکت کرده بود ، پس از افشاء  شدن شرکت و ھمکاری  با  مارچتروتسکی که  در ماھھای  فوريه  و 

ور با ھدف  سرکوب کمونيستھا ، برای  توجيه خيانت  سرسخت ترين ضد کمونيستھای آمريکائی و فاشيستھای آن کش

 درنشريه ١٩٣٩دسمبر ٣٠که  درتاريخ " چرا پذيرفتم  درکميتۀ دايز حاضر شوم " ای نوشت با عنوان  خود، مقاله

 ماه  در آن ٩چرا اين مقاله تروتسکی با تأخير بيش از .  را داشتمارچ ١١سوسيال اپيل  درج  شد، درحاليکه  تاريخ 

ريه چاپ شد ، در حاليکه  مقاالت ضد کمونيستی و ضد شوروی او براساس ارتباطاتی که با برخی بنگاھھای نش

آيا آن تأخير مصلحتی ، می تواند علتی  به غيراز . انتشاراتی ، نشريات و مقامات  داشت ، با سرعت  انتشار می يافتند؟

ای را  تروتسکی دست پاچه می شود و شتابزده  نوشته. اشد؟افشاء شدن شرکت تروتسکی  درآن  کميته  کذائی  داشته  ب

  او با وارد کردن بحث مربوط  به بررسی فعاليت.  کند که نشان دھندۀ ماھيت ضد کمونيستی اوست تھيه  و ارسال می

ون با شرکت ھای فاشيستی  در آن کميته ـ موردی که پيش تر بسته  شده  و با برائت فاشيست ھا  پايان  يافته  بود و اکن

درمورد کمينترن، توقيف تنھا به اين « : نويسد برخی از رھبران فاشيستی ، وظيفۀ سرکوب کمونيستھا را داشت ـ می 

توقيف حزب کمونيست ، فوری اعتبار اين حزب را درچشم … ًسازمان کامال منحرف و سازش پذير کمک  می کند

تروتسکی با سرسخت  ترين ضد کمونيستھا و . » سازی می کند کارگران به عنوان مبارز آزار دھندۀ طبقه حاکم باز

 دھد  که مبادا حزب کمونيست را   دھد و به آنھا  پند می رھبران فاشيستھای آمريکائی نشست مشترک تشکيل می

اونگران زير پا  نھادن ھمان آزاديھای  نيم بند . غيرقانونی کنيد زيرا سبب اعتبار و قدرت گيری آن حزب می شود

دموکراسی جامعه  سرمايه داری که  بورژوازی  ادعای آنرا دارد نيست ، بلکه نگران  قدرت گيری کمونيستھا  می 

فرض کنيد در زمان کنونی يکی از رھبران يک تشکل کمونيستی ايرانی با مأموران برجسته سازمان سيا و . باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

د جلوگيری از رشد و گسترش  يک  تشکل کمونيستی  رھبران فاشيستھا  يک جلسه  مشترک بر پا  می دارد تا  در مور

اين عمل يک خيانت به . مگر خيانت  شاخ و دم دارد؟.  توان نھاد؟ ريزی کنند ، به اين اقدام چه نامی می مخالف ، برنامه 

 برای. تمام معنی است، حتی اگرمنظور يک تشکل کمونيستی مخالف نباشد ، بلکه تشکلی منحرف وغيرانقالبی  باشد

ًھا ، کامال مجاز بود، زيرا  تروتسکی ، خيانت به جنبش ھای کمونيستی و رسيدن به قدرت با توسل به کثيف ترين شيوه

). ١٩٣٨تروتسکی ـ اخالق آنھا واخالق ماـ ( » تواند توجيه کند وسيله را فقط ھدف می« : خودش گفته و نوشته بود که 

توان با   اند زيرا می  مخالفت داشته" کند ھدف ، وسيله را توجيه می "ه مارکسيست ھا ھمواره  با  اين اصل ماکياولی ک

تروتسکی که روزی  روزگاری  . ادعای گويا  بھترين ھدف ، توسل  به کثيف ترين و شنيع ترين عمل را ، مجازشمرد 

را مارکسيستھا با ترور چ: ازمقاله ( »ازمنظر ما  ترور فردی غير قابل  قبول است« : با ترور مخالف بود و مدعی بود 

با ترور " کميته دايز"  با تبعيت از ماکياول ، درھمان مقاله توجيه  شرکت  در١٩٣٨، درسال ) فردی مخالف ھستند

فردی اعالم  موافقت  می کند، زيرا قصد دارد از ترورھائی که دار و دسته  تروتسکی و ساير خائنين  درشوروی 

برای تروتسکی که ھدف ، توسل به ھر وسيله ای را توجيه می کند، ھرخيانتی . کند سوسياليستی انجام  دادند، حمايت 

ھدف ، رسيدن  به قدرت است ، : ًمجازشمرده می شود، زيرا فورا درمخيله خود به پشت بند آن اضافه خواھد کرد که 

  . پس ھر ھم نشينی و ھمکاری با کثيف ترين  نيروھای ضد کمونيستی  مجاز است

ند از تاريخ ، ھرگاه ھمراه با تحليل مارکسيستی باشد ، آموزنده خواھد  بود و ھرگاه  آغشته  به تحريفات ، بررسی مست

" فاجعه "کروپسکايا ، درباره امکان پيش آمد .  کننده است دروغ پردازی ھا و بزرگ نمائی ھای شخصی باشد ، گمراه

 تروتسکی با تبعيت از گفتۀ خود و به عاريت گرفته  از .ای که تروتسکی  به  سوی آن  در حرکت  بود ، ھشدار داد

، ھدف را کسب قدرت شخصی با توسل به ھر وسيله ای که  » تواند توجيه کند وسيله را فقط  ھدف می « ماکياول يعنی 

تروتسکی خوش خدمت ، « : برای او امکان داشت ، قرارداد و درعمل برای يک بارديگر برگفتۀ لنين صحه گذاشت که 

  . »از دشمن خطرناک تراست

 

 


