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 Political  سياسی

  
  )١(گروير فور: نوشته

 آمادور نويدی: برگردان
  ٢٠١٧ فبروری ١٢

  ند ا چه ھستند و به چه منظور–ھای تروتسکی  دروغ

  

ھای سراسر جھان بوده  موضوع و ھدف محوری ضدکمونيستھای لئون تروتسکی به مدت طوالنی  شخصيت و نوشته

 و اتحاد جماھير ستالين جوزف ۀھايش دربار طور سنجيده در نوشتهه ً تروتسکی عمدا و ب١٩٣٠ھای  اما در سال. است

پردازد که مردم را  ھای تروتسکی می ، به برخی از دروغ»ھای تروتسکی ملغمه«کتاب جديد من . شوروی دروغ گفت

  .ھای صادق را از نظر روحی تضعيف نموده است ھا، کمونيست اده و برای دھهفريب د

ر برووی ييبه مدت چند روز، پ. ، به روی محققان باز شد١٩٨٠ جنوری آرشيو تروتسکی در دانشگاه ھاروارد در 

ھمواره تروتسکی . زمان خودش، کشف کرد که تروتسکی دروغ گفته بود) در( تروتسکيست مؤرخترين  ، سرشناس)٢(

ھا را در اتحاد جماھير شوروی انکار کرده  زيرزمينی يا سری، از جمله تروتسکيست» بلوک اپوزيسيون«وجود ھر 

کانون اصلی محاکمات » بلوک«اين .  استستالين تۀخواند، به اين معنا که ساخ می» ملغمه«تروتسکی اين را يک . بود

ر برووی از نامه ھای آرشيو تروتسکی توسط تروتسکی و ييپ.  بود١٩٣٨ مارچ و ١٩٣٧ جنوریدوم و سوم مسکو در 

  .  پسرش لئون سدوف، نشان داد، که اين بلوک وجود داشت

کشف کرد که آرشيو تروتسکی در ھاروارد از مطالبی که تروتسکی را ) ٣( آرک گتی امريکائی مؤرخ، ١٩٨۵در سال 

چنين مدارکی پيدا کرد که در  گتی ھم. زی ناقص بوده استسا سازی شده است، اما پاک کند پاک متھم و مقصر قلمداد می

تروتسکی . واقع تروتسکی با برخی از ھواداران سابق خود در درون اتحاد جماھير شوروی در تماس باقی مانده بود

 شدند و نستالي» تسليم« که ئیھا نمود که تمام روابطش را با آن کرد، و ادعا می را انکار می) تماس(ھمواره قاطعانه اين 

در سال . تروتسکی دوباره، دروغ گفته بود. کنند، قطع کرده است ھای تروتسکيستی خودشان را انکار می آشکارا ديدگاه

ۀ  دربارءمنتشر کرد که ابتدا» ھتل بريستول«، مقاله ای در )۴(ی اسون اريک ھولمزتروم سويدن، محقق ٢٠١٠
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جا نيز دروغ   مقاله ھولمزتروم ثابت کرد که تروتسکی در ايندر اين. کرد  میسؤال ١٩٣۶ اگستمحاکمات مسکو در 

  .  گفته بود

ننگين خود » نطق مخفی« سيستماتيک تمام اتھاماتی کردم که نيکيتا خروشچف در ۀ، من شروع به مطالع٢٠٠۵در سال 

تواند از  نمیی خروشچف »افشاگری ھا«اصطالح ه حتی يکی از بمن کشف کردم که .  و بريا ساخته بودستالينعليه 

، ساخته بود، ١٩٣٠ھای   در طول سالستاليناما تروتسکی ھمان نوع اتھامات را عليه . مدارک و شواھد پشتيبانی کند

دھد که تروتسکی نيز دروغ  جز دروغ، نشان میه اين واقعيت که خروشچف کاری نکرد ب.  ًکه بعدا خروشچف ساخت

.  برخی از موارد بسيار مھم دروغ گفته بودۀدانستم که تروتسکی دربار به لطف برووی و گتی من از قبل می. گفته بود

 برخی از موارد مھم دروغ گفته است، ۀداند که اگر يک مظنون دربار دار، می گاھی در ھر داستان رمز و رازآھر کار

   چه چيز ديگری دروغ می گويد؟ۀاين شخص دربار: او بايد از خودش بپرسد

 ئیھرجا. زير سؤال بردتوان  يک از اظھارات او را می  کنم که کدامتعيينا مطالعه کردم تا ھای تروتسکی ر من نوشته

 وارد کرده بود، متوجه ستالينکه من مدرک مستقلی داشتم جھت بررسی صحت ھرگونه اتھامی که تروتسکی عليه 

. يش از يک جلد کتاب استامروز من مدارک بسياری دارم که حتی ب. شدم که تروتسکی دوباره، دروغ گفته بود می

  .   منتشر خواھد شد٢٠١٧جلد دوم در اوايل سال . تر کتاب  نوشت ھای تروتسکی بايد دو جلد بيش بنابراين برای دروغ

 سرگئی ميرونوويچ ١٩٣۴ سال دسمبر ١ ترور ۀ، من تحقيق کردم و دربار٢٠١٣ سال جنوری و ٢٠١٠ سپتمبربين 

قتل .  منتشر شد٢٠١٣ سال جون، در قتل سرگئی کيروفاين کتاب، . کتاب نوشتمکيروف، دبير اول حرب لنينگراد يک 

، ١٩٣۶ اگست عمومی مسکو در ۀسه محاکم:  است١٩٣٠ھای    شوروی به بقيه سالۀھای بلندپاي کيروف کليد سياست

 امور«سازی نظامی يا  شوند؛ پاک خوانده می» محاکمات نمايشی«، که اغلب ١٩٣٨ مارچ، و ١٩٣٧ جنوری

، که ١٩٣٨ اکتوبر تا ١٩٣٧ سال جوالیی )۶(؛ و ايژوشچينا ١٩٣٧ سال جونھای مه و  ماه) ۵( »توخاچوفسکی

) ٨(»ترور بزرگ«، )٧(گوی بی ھمه چيز، رابرت کونکوست را پس از کتاب دروغ نمحققان ضدکمونيست آ

  .   خوانند می

خص کرد که از مطبوعات کمونيستی فرانسه و او مقاالتی را مش.  قتل کيروف نوشتئی بازجوۀتروتسکی نيز دربار

گفتند،   بررسی قتل کيروف میۀکه اين مقاالت دربار من کشف کردم که تروتسکی در مورد آن چيزی. خواند شوروی می

بار ديگر، تروتسکی  يک.  مرگ کيروف بودندمسؤولھايش   و آدمستالينتروتسکی افسانه ای جعل کرد که . دروغ گفت

 و در روزنامه ھای روس زبان   کمونيستی فرانسهۀروزنام) ٩( آن در اومانيته ۀ دروغ گفت که او دربار مقاالتیۀدربار

  . خواند شوروی که تنھا دو روز پس از انتشار آنھا در مسکو دسترسی داشت و می

ود و ادعا مقاالت تروتسکی و روزنامه ھای فرانسوی و روسی که او خوانده ب)  کنار ھم گذاشتن(با مقايسه کردن 

.  شد ھای تروتسکی بالفاصله برای ھرکسی آشکار می کرد که بسيار دقيق خوانده و تجزيه و تحليل کرده است، دروغ می

نتيجه متن دروغين تروتسکی از ترور کيروف بود . کار را نکرده است کسی اين حال ھرگز ھيچه رسد که تاب نظر میه ب

 که نه تنھا توسط ھواداران تروتسکی، –کيروف را کشته بودند ) ١٠(اخلی  و کميساری خلق برای امور دستالين که –

  .کار گرفته شده بلکه توسط نيکيتا خروشچف نيز ب

خروشچف و . تری داد اعتبار بيش»  کيروف را کشتستالين «ۀًکامال جعلی خود، به افسان» نطق پنھانی«خروشچف در 

 ستالين«روايت تروتسکی که . طور مستقيم از تروتسکی گرفته انده ا بًاو احتماال اين ر) پنھانی(نويسندگان متن نطق 

ی مانند رابرت کونکوست و بسياری ديگر دست ئاز خروشچف تا مبلغان محقق ضدکمونيست حرفه » کيروف را کشت
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چف تالش کردند که جھت حمايت از اين ھای ميخائيل گورب ، آدم١٩٨٠ھای  در اواخر سال. دست پاس گشته استه ب

  .  افسانه مدارکی در بايگانی ھای شوروی پيدا کنند، اما موفق نشدند

ھا را به بايگانی پس فرستاد  چف برای ايدئولوژی بود، آنگورب)  متصدی(، شخصی که رئيس )١١(الکساندر اياکولف 

نھاد کند  د که حتی پيشگونه مدرکی  پيدا کن بار ديگر، تيم تحقيقاتی دفتر سياسی موفق نشد ھيچ يک. که دوباره تالش کنند

مثال »  خواسته است که کيروف کشته شودستالين «ۀجعل افسان. خواسته است که کيروف کشته شود   میستالينکه 

چف، ستھای شوروی مانند خروشچف و گوربشمار و عمدی تروتسکی است که توسط ضدکموني ھای بی خوبی از دروغ

تروتسکی، » ملغمه ھای« در کتاب جديدم .کار گرفته شده استه و ضدکمونيستھای طرفدار سرمايه داری در غرب ب

  تمام آن. دھم  و اتحادجماھيرشوروی را برمال کرده و توضيح میستالين ۀھای عمدی تروتسکی دربار شماری از دروغ

ھا در  تکاران و فاشيسھای تروتسکی با خراب من توطئه. دھا اقتباس شده ان ھا توسط ضدکمونيستھا و تروتسکيست دروغ

 را در جلدھای دوم و سوم اين اثر شرح جاپانھا و ميليتاريست  درون اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، و با نازی

  .دھم می

يار معروف و شمار ديگری شد، که با استماع دانش ،)١٢(، تروتسکی موفق به ترغيب جان ديووی ١٩٣٧در اوايل سال 

 ١٩٣٧ جنوری و ١٩٣۶ اگستند که آيا اتھامات وارده عليه تروتسکی در  کنتعييناصطالح ه رسيدگی به محاکمه، ب

 ۀگناه بود و ھم الوظيفه به اين نتيجه رسيد که تروتسکی بی کميسيون به حسب. محاکمات نمايشی مسکو حقيقی بودند

ردم که صفحه مواد کميسيون ديووی را مطالعه کردم، و کشف ک١٠٠٠من به دقت . محاکمات مسکو يک پاپوش بودند

. اين کميسيون در استدالل منطقی اشتباه بعد از اشتباه کرده بود. کفايت بود دھنده بی طور تکانه کميسيون نادرست و ب

اگر اعضای کميسيون . ست که تروتسکی به کميسيون ديووی بسيار زياد دروغ گفت ترين توجه به اين واقعيت بيش

. »گناه نيست بی«گفت، احتمال نداشت بتواند اعالم کنند که تروتسکی  دانستند که تروتسکی به آنھا دروغ می دووی می

منظور ه  من جھت تحقيق بۀپروژ: ند از آنھا عبارت. تر از کتابم را ذکر کنم طور خالصه دو بخش بيشه مايلم که ب

کنند،  میست که اکثر خوانندگان تاريخ شوروی   به شھادت محاکمات مسکو؛ و بازرسی من از اشتباھاتی رسيدگی

  .  سازد  ناتوان می،ھا را در درک اھميت مدارکی که ما اکنون داريم اشتباھاتی که آن

گناھی که با زور توسط  ست، مردان بی  علنی مسکو ساختگیۀطور جھانی اعالم شد که شھادت متھمان در سه محاکمه ب

ھرگز يک ذره مدرک جھت حمايت . بودند تحت تعقيب قانونی  قرار گرفته » ستالين«کميساری خلق برای امور داخلی 

ھا قاطعانه   تروتسکيستۀچنين ھم  متخصصان در تاريخ شوروی، ھمتمامبا اين وجود، . از اين نظريه ارائه نشده است

 ۀ و مطالع دست آوردنه به لطف سال ھا تميز تشخيص دادن، تحقيق برای معلوم کردن، ب.  کرده اندتأئيد باال را ۀگفت

 متھمان ۀ کافی مدرک جھت آزمون بسياری از اظھارات ساخته شدۀ، من متوجه شدم که اکنون به اندازمنابع اوليه

 دقيق به بسياری از ئیآزما تروتسکی را با يک راستی» ملغمه ھای«من دوازده فصل اول . محاکمات مسکو وجود دارد

 ۀ که ما بتوانيم واقعيت ادعای ساخته شدھرزمانیمن متوجه شدم که، . اظھارات متھمان محاکمات مسکو اختصاص دادم

شود که متھمان  متھمان محاکمات مسکو را عليه مدارک مستقلی که اکنون  موجودند دوباره بررسی کنيم، معلوم می

چف و جنگ سرد شوروی، گورب» کارشناسان«تروتسکی، خروشچف و عمالش، . گفتند محاکمات مسکو حقيقت را می

کنند که محاکمات   کسانی که ادعا کردند يا ادعا میۀ و ھم  امروز در مطالعات شورویعمالش، و محققان دانشگاھی

: کند شھادت محاکمات مسکو ھمان چيزيست که ادعا می.کنند کنم که آنھا اشتباه می وش بود، من با شواھد ثابت میپپاي

 از خارج محاکمات خودشان و حتی من اين را با مقدار زيادی مدرک. اظھاراتی که متھمان انتخاب کردند که بگويند

» ستالينپاردايم ضد« خود ۀنوبه اين نتيجه  ب. گيری مھم است اين يک نتيجه. کنم خارج از اتحاد شوروی بررسی می
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کند، نسخه ای که جنبش   تروتسکی از تاريخ شوروی کمک میۀاين نيز به تکذيب نسخ. کند تاريخ شوروی را ثابت می

 محققان، فعاالن، و ديگران – آن کسانی از ما.کند چنان باور دارد و امروز ترويج می ان ھمتروتسکيستی در سراسر جھ

پنداشت ما   پيشتأئيدً ھستند، و نه صرفا جھت تالش ستالين تاريخ شوروی دوران ۀ که مايل به پيدا کردن حقيقت دربار–

ً تاريخ شوروی را کامال ستالينارادايم ضد ما شماری از نتايجی را در اختيار داريم که عرف پ– آن ھستند ۀدربار

  : اين ھا شامل موارد زيراند. کند واژگون می

لرزان  جھان» نطق پنھانی«در ) و الورينتی بريا (ستاليناين واقعيت که نيکيتا خروشچف در مورد اتھامی که عليه * 

اين به روشنی به .  گفت ساخت، دروغ١٩۵۶ سال فبروری بيست حزب کمونيست اتحادجماھير شوروی در ۀکنگر

 يا بريا مرتکب شده باشند، و – ستالينواقعی را پيدا کند که » جرم«توانند ھيچ  ست که محققان خروشچف نمی معنای اين

  .بنابراين، دست به افسانه بافی زدند

ميسيون ک«، ١٩۶۴-١٩۶٢ھای  گير از آرشيوھا در سال رغم يک تحقيق تمام و کمال و وقت اين واقعيت که، علی* 

نتوانست  به ھيچ وجه ھيچ مدرکی پيدا کند که نشان دھد محاکمات متھمان مسکو يا متھمان ) ١٣(خروشچف » شورنيک

  .ھر طريقی دروغ گفته بودنده پوش بودند، و يا در اعترافات خودشان بيقربانی پا) ١۴(» امور توخاچوفسفکی«

زمان، که دسترسی گسترده ای به  ه محققان ضدکمونيست از آن، و ن)١۵(لسينيچف و ااين واقعيت که نه محققان گورب* 

 نتايج ترور زير سؤال بردنبايگانی ھای شوروی سابق داشتند، به ھيچ وجھی قادر نبودند که ھيچ مدرکی جھت 

  . سازی نظامی ارائه دھند کيروف، محاکمات مسکو، و يا پاک

  .داين واقعيت که شھادت محاکمات مسکو اصلی، و حقيقی بو* 

 قتل مسؤول، ئیو ايژوف به تنھا) ١۶( و ھوادارانش در رھبری شوروی، بلکه ايژوف ستاليناين واقعيت که نه * 

و تبليغات ) ١٧(» ايژوفشچينا« بود که نزد محققان به عنوان ١٩٣٩ سال نومبر تا ١٩٣٨ سال جوالیجمعی ) عام(

  .شناخته شده است) ١٨(»ترور بزرگ«نام ه ضدکمونيستی ب

   پس از قتل کيروف، بارھا بدينۀ اتحاد جماھير شوروی در دورۀ واقعيت که، تروتسکی در نوشته ھای خود درباراين* 

  . ھای خودش را بپوشاند منظور دروغ گفت که توطئه

منظور فريب خوانندگان خود ه  در اتحاد جماھير شوروی بستاليناين واقعيت که اکثر پژوھشگران امروزی دوران * 

 دقيق و از نزديک منابع خودشان ۀدھند که تنھا با مطالع کار را به صورتی انجام می ھا اين اما آن. ويندگ دروغ می

  .ھا را کشف و افشاء نمود آن) ھای دروغ(توان  می

به يک نمونه توجه . ست طور مداوم در مسير جريان اصلی تحقيق انگلی ضدکمونيستیه بورس تحصيلی تروتسکيست ب

 مؤرخ)  ١٩(ی جھان سوسياليست ستالينشدت وحشتناک ضده  تروتسکيست، و وبسايت بۀاخير درباردر بررسی . کنيم

ی ستالين به اظھارات ضدتأئيد، منتقد ادبی تروتسکيستی با )٢١( استفان کولتکين ستالينکتاب ) ٢٠(دانشگاه پرينستون 

  ).٢٣(خواند  يونيوک می محترم روسی اوليگ خلمؤرخکند، و او را  اشاره می) ٢٢(اوليگ خليونيوک 

. گوی بسيار رسوا و آشکار در تمام نوشته ھايش استچنين يک دروغ مونيست افراطی و ھمخليونيوک يک ضدک

ست؛ بنابراين، امروز  ستالينوبسايت جھان سوسياليست، انتشارات تروتسکيست، ضدست؛ و  ستالينخليونيوک ضد

در ھمين حال، بورس تحصيلی ! دارند» اعتماد«گو در جھان غھای درو ترين ضدکمونيست  سرشناسھا به تروتسکيست

البته، تروتسکی . ضدکمونيستی جريان اصلی برای چند دھه بر روی نوشته ھای خود تروتسکی متمرکز شده است

  : گفت موارد زير دروغ میدر دانست که او  می

  ؛»ھای ديگرھا، و اپوزيسيون  ھا، زينوويويتست بلوک راست ھا، تروتسکيست «ۀدربار* 
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  ؛١٩٣۴ سال دسمبردرباره دخالت خود تروتسکی در ترور سرگئی کيروف در * 

 و از ستالينجھت يک کودتا عليه دولت » امور توخاچوفسکی«ھای نظامی  کاری خود تروتسکی در توطئه ھمۀدربار* 

  ؛جاپان يا المان ۀپشت جنجر زدن به ارتش سرخ در طول حمل

  ؛جاپانھای   با نازی ھا و ميليتاريست خود تروتسکیۀ توطئۀدربار* 

کاری در صنعت، درون اتحادجماھير شوروی جھت خرابھا و ھواداران خود تروتسکی در   با فاشيسته توطئۀدربار* 

  حمل و نقل، و معادن؛

  .دانست حقيقت دارند  و اعترافات متھمان در محاکمات مسکو، که خود تروتسکی می  اتھامات عليه متھمانۀدربار*

تروتسکی . دانست که بارھا، دوباره و بازھم دوباره در بولتن اپوزيسيون خودش دروغ گفته است تروتسکی می

  . ھا را در کميسيون ديووی تکرار کرده بود دانست که خودش اين دروغ می

  

  جنگ داخلی اسپانيا 

نند آندرس نين، اروين ولف، و ترين حاميان خود ما دانست که او به ھوادارانش، از جمله به نزديک و تروتسکی می

ه قرار بود که ب. ياران سياسی تروتسکی بوده است ترين دست نين يکی از نزديک. دروغ گفته است) ٢۴(کورت الندو

، در يک ژورنال تروتسکيستی نوشت، که ١٩٣٠اما نين در سال . از تروتسکی جدا شود ١٩٣١اصطالح نين در سال 

برداشته بودند و متعھد به به وفاداری  حاميان تروتسکی مستقر در شوروی که از ديدگاه ھای تروتسکيستی خودشان دست

منظور باقی ماندن در حزب کرده اند  هکار را ب ھا اين آن. کرده اند شرفانه عمل به خط حزب کمونيست گشته اند، بسيار بی

بنابراين، اگرچه نين آشکارا با جنبش تروتسکيستی . گيرند کاره ھای پنھانی خود ب  توطئهۀکه بتوانند ديگران را جھت ادام

 ۀ او پوششی برای حفظ رابطئیدھد که اين جدا کرد او در اسپانيا نشان می در مفھوم سازمانی جدا شده بود، اما عمل

  .ی با تروتسکی بودپنھان

نين به . ھای اسپانيا و کميساری خلق برای امور داخلی شوروی در اسپانيا به اين رابطه نيز مشکوک شدند کمونيست

 تبديل شد که روابط ستالين، يک حزب ضدشوروی و ضد)٢۵)(حزب کارگران مارکسيست واحد(يکی از رھبران پوم 

کار را کرد  او اين.  سياسی تروتسکی به اسپانيا رفتۀولف به عنوان نماينداروين . بسيار دوستانه ای با تروتسکی داشت

، که ئیھای اسپانيا  درست در ميان جنگ با فاشيست–خواھان اسپانيا رھبری کند  را عليه جمھوری» انقالب«که يک 

گناه  ند که تروتسکی بینين و ولف اين خطرات را کردند زيرا آنھا معتقد بود. شدند توسط ھيتلر و موسولينی حمايت می

، کمونيست ستالينکردند که تروتسکی، نه  آنھا فکرمی. از اتھاماتی بود که عليه او در محاکمات مسکو ساخته بودند

دھند که لنين  روند و کاری را انجام می ھا به اسپانيا می کردند که آن ًمتعاقبا، آنھا فکر می. واقعی و انقالبی واقعی بود

  .ذيردخواست صورت پ می

حزب کارگران . وقوع پيوسته خواه اسپانيا در بارسلونا ب ، يک شورش عليه دولت جمھوری١٩٣٧در ماه مه سال 

رسد که نين، ولف، و الندو فکر  نظر میه ب. ھا مشتاقانه در اين شورش شرکت کردند مارکسيست واحد و تروتسکيست

 و حزب کارگران مارکسيست واحد  اند ، که خودشان لنين ست ًکردند احتماال اين شروع يک انقالب به سبک بلشويکی می

 و شوروی مانند الکساندر کرنسکی، ئیھای اسپانيا خواھان سرمايه دارانند، و کمونيست ھايند، و دولت جمھوری بلشويک

، خنجری به پشت عليه جمھوری و دولت »شورش روزھای ماه مه بارسلونا«! ھای قالبی ھستند سوسياليست

 پوليسپس از آن، . تر از يک ھفته سرکوب شد اين شورش در کم. ھا بود خواھان در زمان جنگ با فاشيست جمھوری

ھا و رھبريت حزب کارگران مارکسيست واحد را تحت  اسپانيا و کميساری خلق برای امور داخلی شوروی تروتسکيست
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. قتل رسيده ھا ب  اسپانيا و شورویپوليسوسط  گشته، و سپس تئیًآندرس نين قطعا ربوده شد، بازجو. تعقيب قرار دادند

  .ًاحتماال ھمان بال ھم به سر الندو و ولف آمد

ی ھا، و افراد نظامی جاپانی ھا، المانکه تروتسکی با : دانستند زمان می دانيم، شوروی ھا آن چيزی را که ما امروز می

گناھی تروتسکی معتقد  ھا به ادعاھای بی آن. دانستند را نمی ًاما نين و ولف قطعا اين. توطئه می کند» امور توخاچفسکی«

دانستند که   را میئیدانست، و چيزھا  را که تروتسکی میئیاگر آندرس نين، اروين ولف، و کورت الندو چيزھا. بودند

راين، بناب! ست رفتند؟ غيرممکن دانيم، آيا ھرگز جھت تالش برای اجرای دستورات تروتسکی به اسپانيا می ما اکنون می

داد، اين افراد را به   انجام میستالينکه  ھا و اھدافش و در مورد چيزی  فعاليتۀھا دربار تروتسکی از طريق دروغ به آن

ھمين سرنوشت نيز برای تمام . ھا تمام شد  جان آنۀو اين به ھزين. شدت خطرناک فرستاده يک موقعيت ب

ھا ھمه  آن.. ست ، که صدھا نفر وجود داشتند بديھی. عدام شدند صادق است که در خود اتحاد شوروی ائیھا تروتسکيست

ھای تروتسکی متقاعد شده بودند   و با نوشته  تاريخ شوروی او معتقد بودندۀکردند، زيرا به نسخ از تروتسکی حمايت می

جھانی را رھا  اھداف انقالب سوسياليستی ستالينپوش بودند، و رژيم ي و محاکمات مسکو پا گفت  دروغ میستالينکه 

  .کردند ھا دروغ نگفته بود، از او حمايت نمی اگر تروتسکی به اين مردھا و زن. کرده بود

جويان تاريخ شوروی، از جمله  کنم که اکثر دانش تروتسکی، من اشتباھاتی را بررسی می» ملغمه ھای«در فصل اول 

ست که تعداد  واقعيت اين. کنند ند، اشتباه میشو رو میه متخصصان دانشگاھی، زمانی که با مدارک منابع اصلی روب

افراد بسيار کمی از . گونه شواھد تاريخی را بررسی کنند دانند که چه ی، میئان حرفه مؤرخبسيار کمی مردم، از جمله 

ستند آليستی ھ دانند که بررسی ماترياليستی به چه گونه است، يا قادر به تشخيص يا نقد يک استدالل ايده ھا می مارکسيست

پنداشت  ست که مايل نيستند پيش افرادی» انکار«اين اشتباھات نه تنھا اشتباھات . شوند رو میه وقتی که با يکی روب

 ، افراد ضدستالين اين اشتباھات مشابه توسط حاميان ۀی آنھا تکذيب شود، بلکه اکثر يا ھمستالينحامی تروتسکی يا ضد

دکمونيستی قريب به اتفاق، نه تنھا در شکل جنگ سرد طرفدار سرمايه استداالت ض. رويزيونيست انجام گرفته است

 ضدکمونيستی دوران خروشچف و ھای اصطالح طرفدار کمونيست، اما در واقع  در نوشتهه ويژه در به داری، بلکه ب

  .چف وجود داشته اند، که طرز تفکر تمام ما را خوار شمرده استگورب

خود اين واقعيت .  سال قبل کشف کرده اند، ناديده گرفته شده اند٣٠ی و آرک گتی ر برووييھای تروتسکی را که پ دروغ

ھای   دروغۀ، برووی به پيدا کردن و نوشتن دربار١٩٩٠ و ١٩٨٠ھای  در طول سال. ه و سزاوار توضيح استتشايس

چنين دو  برووی ھم. باشندھا ھيچ اھميتی داشته  کرد که اين دروغ اما  در آن ھنگام او انکار می. تروتسکی ادامه داد

» سازی پاک«کند  اول، اين که آرشيو تروتسکی از موادی که تروتسکی را مقصر قلمداد می. کشف گتی را ناديده گرفت

که سوگند  مانده بوده، با کسی در تماس باقی) ٢۶( مانند رادک ئیھا دوم، اين که تروتسکی در واقع با اپوريسيون. شده بود

 اتحاد ستالين پيشرو تروتسکيست دوران مؤرخ، )٢٧(واديم روگووين . ابطش را قطع کرده استخورده بود تمام رو

ھا و جنگ  تروتسکيست. ھای خودش را معرفی کرد چنين برخی از دروغ گام شد و ھم شوروی، با پوشش برووی ھم

ھا را پژواک  اھميت بودن اين دروغگيرند و يا ادعای برووی مبنی بر کم  ًسردی ھا يا کامال کشفيات برووی را ناديده می

  .  کنند کار را می توانيم درک کنيم که چرا آنھا اين ما می. دادند

: خوانم، می» ستالينپاردايم ضد«را  کند، که من آن مصرف می چيزی را بی اين واقعيت که تروتسکی دروغ گفت، آن

او جھت . گفت  که تروتسکی بايد دروغ میالبته. ھای تروتسکيستی و ضدکمونيستی جنگ سرد تاريخ شورویٰ نسخه

 نازی، المان در ارتباط با بسياری طرفدار در درون اتحاد شوروی و حزب بلشويک و در تبانی با ستالينازبين بردن 

اما . کاری و دروغ دارد يک توطئه نياز به پنھان. کرد  جدی را اداره میۀ ميليتاريست، انگليس و فرانسه يک توطئجاپان
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دانستند که او دروغ  ھا می آن.  و نه دولت شوروی راستالينی، باالتر از ھمه، چه کسی را فريب می داد؟ نه تروتسک

آنھا تنھا افرادی ! منظور فريب دادن ھوادارانش دروغ می گفته تروتسکی ب: نتيجه غيرقابل اجتناب است. گويد می

  . نوشت، باور داشتند بودند که ھرچه تروتسکی می

گو  بود که دروغستالينکرد بود، و اين  بند به اصول و واقعی که ادعا می  بودند که تروتسکی يک لنينيست پایآنھا معتقد

، تروتسکيسم به عنوان خيانت به دولت شوروی غيرقانونی اعالم جاپان و المان تروتسکی با ۀدليل توطئه که ب وقتی.  بود

اين منجر به اين شد که ھواداران .  اتحاد شوروی تمام شدشد، اين به قيمت جان بسياری از ھوادارانش در درون

 سرسپرده زندگی خود را برای مردی ھزينه کنند که بود، و در واقع، ۀتروتسکی در خارج از اتحاد شوروی مانند فرق

  .دھد  انجام می،کردند داد که دادستان شوروی و متھمان محاکمات مسکو ادعا می کاری را انجام می او ھمان

.  می اندازد٢٠ عظيمی بر تاريخ اتحاد شوروی، و در نتيجه در طول تاريخ جھان قرن ۀ لئون تروتسکی سايۀچھر

 اپوزيسيون برجسته در اختالفات جناحی بود که حزب بلشويک را در طول ۀ در واقع، تنھا  چھر–ترين  تروتسکی مھم

خود جلب کرد که ه روھی از افراد را ب بود که تروتسکی گ٢٠ھای  اين در طول سال.  لرزاند١٩٢٠ھای  سال

ن، و بران ناپذير را برای حزب، کمينترھای ج ھا بسياری آسيب ھای آن اپوزيسيون واحدی را تشکيل داده بود و توطئه

  .بار آورده جنبش کمونيستی جھان ب

  

  نتيجه گيری

 مدتی طوالنی ناديده گرفته اين واقعيت که تروتسکی دروغ گفت، خروشچف دروغ گفت، و اين که اين حقايق برای

  شدند، به چه معنی است؟ 

شويم؟  رو میه  اصلی که امروز، ما و ميلياردھا مردم کار در اين جھان با آن روبسؤالست برای  اين به چه معنی

 سال پيش، در جنگ ٧٠ سقوط کرد، جنبشی که ٢٠آور قرن   چرا جنبش کمونيستی بين المللی شگفتسؤالمنظورم 

رسيد که  نظر میه ھای ضداستعماری سراسر جھان پيروز شد، و ب  در انقالب کمونيستی چين، در جنبشجھانی دوم،

  آماده بود پايان سرمايه داری و پيروزی سوسياليسم جھانی را به ارمغان بياورد؟ 

 پيروز نشد و اين دانيم چرا جنبش کمونيستی قديم جويان، و ديگران را متقاعد سازيم که ما می چگونه ما کارگران، دانش

 اين ۀ عمل کنيم؟ ما بايد به مطالعستواھا متف که ما ياد گرفته ايم که بايد در آينده جھت جلوگيری از تکرار آن شکست

 و با ديدگاه ھای روشنگرانه توضيح  را با سرگرمی و بحث ھای مختلف چنين نياز داريم که آن ما ھم.  بپردازيمسؤال

  .دھيم

در ھمان زمان ما بايد .  دفاع نمائيمستالينويژه، در زمان ه ز ميراث جنبش کمونيستی دوران لنين، و بما بايد ابنابراين، 

کرده اند و بنابراين ھمان ) گذشتگان(ھا  گونه ای که ما بتوانيم کشف کنيم چه اشتباھاتی آنه بدون ھراس منتقد آن باشيم، ب

 کشف داليل سقوط جنبش – شماست ۀمن اميدوارم که اين نيز عقيد و – من ۀبه عقيد. اشتباھات را دوباره تکرار نکنيم

 مردم تحت استثمار امروز، اکثريت ۀ و تاريخی برای ھم تئوريکسؤالترين   مھم٢٠باشکوه کمونيستی بين المللی قرن 

ً که قبال  برويمئیجا«برای ھرگونه اميد داشتن در حل آن، ما بايد شجاعانه فکر کنيم، . قريب به اتفاق نوع بشرست

ھا را   پاسخۀلنين ھم«، و يا »ھا را داشتند مارکس و انگلس تمام پاسخ«کنيم که  اگر ما وانمود می. »کسی نرفته است ھيچ

 اگر ما براين باوريم، پس –) »ھا را داشت  پاسخۀتروتسکی ھم«ھا، البته، معتقدند که  بسياری از تروتسکيست(» داشت

مارکس گفت که رويدادھای . ھا باشيم مراتب نزديک به دستاوردھای آنه ايم که ب، تضمين شده در بھترين حالتما 

  .»دی، و بار دوم مانند کمدیيبار اول به صورت تراژ«: تاريخی بزرگ دوبار اتفاق می افتند
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آنھا که ما تشخيص بدھيم که  مگر اين.  آن بود، که در نھايت، پيروز نشد٢٠دی جنبش کمونيستی بين المللی قرن يتراژ

 ما جرم –و اين يک جرم سياسی . ھستيم» کمدی«صورت ما محکوم به  کجا اشتباه کرده اند، در غير اين) گذشتگان(

به ھمه چيز «:  مورد عالقه مارکسۀگفت.  ميراث خودمان نگاه کنيمتمامبنابراين، ما بايد با ديد انتقادی به . خواھد بود

مارکس آخرين نفر در جھان خواھد بود که خودش را از اين ). ٢٨(» و تحقيق کنسؤال ھمه چيز ۀدربار/شک کن

  . کردن حذف نمايدسؤال/تحقيق

تواند  به  ت درست بپرسيم، تاريخ میسؤاالاما اگر ما .  و تاريخ تئوری سياسی نيست ًتواند مستقيما درس دھد تاريخ نمی

رسانی به  توانيم در اطالع ھر نحوی که میه و ب ما بايد در ھمه جا ۀدر ھمين حال، ھم. ما در پاسخ به آنھا کمک کند

ھای آشکار را با اثبات افشاء  چف و تروتسکی، دروغھای خروشچف، گورب  مانند دروغئیعموم کوشا باشيم و چيزھا

سسات ؤ، و ضدکمونيست که توسط دانشگاه ھا و مستالينضد» کارشناسان«تر، که تمام   و چه چيزی بيش––کنيم 

  . گويند داری روغن کاری شده اند، نيز دروغ میتحقيقاتی سرمايه 

ست که يک جنبش کمونيستی جديدی بسازيم که سرمايه داری را ٰ ما نياز داريم که مشخص کنيم که تنھا راه به پيش اين

و از   چنين از اشتباھات غم انگيز ھای قھرمانانه، ھمٰ کار، ما نياز داريم که از موفقيت  و برای انجام اين ازبين ببرد

ست که  اميد و ھدفم اين. شد  رھبری میستالينی ياد بگيريم که اتحاد جماھير شوروی توسط جوزف ئھای دوره  بلشويک

  . ست، کمک کنم  کارگر و مردم زحمتکش ھمه جا بسيار حياتیۀ طبقۀاز طريق تحقيقاتم، به اين پروژه که برای آيند

  .متشکرم

  

  : نويسندهۀدربار

  .انشگاه ايالت مونتکلير، از مونتکلير استگروير فور، استاد، د

  

  :منابع

)١ (-   

رانی باال توسط گروير فور، استاد، دانشگاه ايالت مونتکلير، از مونتکلير در ھفتمين مجمع سوسياليسم جھانی، سخن. 

  .  ارائه شد٢٠١۶، اکتوبر ٢٢کادمی علوم اجتماعی چين، در امرکز تحقيقات سوسياليسم جھانی، 

Grover Furr 

Professor, Montclair State University, Montclair, NJ 07043 USA. The above is a Presentation 

at the 7th World Socialism Forum, World Socialism Research Center, Chinese Academy of 

Social Sciences (CASS), October 22, 2016. 
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“Tukhachevsky Affair” 
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Ezhovshchina 
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 “Great Terror,” by: Robert Conquest 

)٩(-  

Humanité 

)١٠(-  

The People's Commissariat for Internal Affairs (Народный комиссариат внутренних 

дел, Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del), abbreviated NKVD 

https://en.wikipedia.org/wiki/NKVD 

-(١١) 

Aleksandr Iakovlev 
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John Dewey 

)١٣(-  

Khrushchev’s “Shvernik Commission” 
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“Tukhachevsky Affair” defendants 
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Gorbachev’s and Eltsin’s researchers 
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Ezhov 

)١٧(-  

“Ezhovshchina” 
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“the Great Terror.” 
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World Socialist Web Site (wsws.org) 
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Princeton University 
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Oleg Khlevniuk 
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https://www.wsws.org/en/articles/2015/06/04/kot4-j04.html 

)٢۴(-  

Andres Nin, Erwin Wolf, and Kurt Landau 

)٢۵(-  

The Workers' Party of Marxist Unification (Spanish: Partido Obrero de Unificación 

Marxista, POUM 

)٢۶(-  

Radek 

)٢٧(-  

Vadim Rogovin 

)٢٨(-  

Marx's favorite saying was: “De omnibus dubitandum” -- “Question everything. 
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