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دروغھای تروتسکی – چه ھستند و به چه منظور اند

شخصيت و نوشتهھای لئون تروتسکی به مدت طوالنی موضوع و ھدف محوری ضدکمونيستھای سراسر جھان بوده
است .اما در سالھای  ١٩٣٠تروتسکی عمداً و به طور سنجيده در نوشتهھايش دربارۀ جوزف ستالين و اتحاد جماھير
شوروی دروغ گفت .کتاب جديد من »ملغمهھای تروتسکی« ،به برخی از دروغھای تروتسکی میپردازد که مردم را
فريب داده و برای دھهھا ،کمونيستھای صادق را از نظر روحی تضعيف نموده است.
آرشيو تروتسکی در دانشگاه ھاروارد در جنوری  ،١٩٨٠به روی محققان باز شد .به مدت چند روز ،پيير برووی
) ،(٢سرشناسترين مؤرخ تروتسکيست )در( زمان خودش ،کشف کرد که تروتسکی دروغ گفته بود .تروتسکی ھمواره
وجود ھر »بلوک اپوزيسيون« زيرزمينی يا سری ،از جمله تروتسکيستھا را در اتحاد جماھير شوروی انکار کرده
بود .تروتسکی اين را يک »ملغمه« میخواند ،به اين معنا که ساختۀ ستالين است .اين »بلوک« کانون اصلی محاکمات
دوم و سوم مسکو در جنوری  ١٩٣٧و مارچ  ١٩٣٨بود .پيير برووی از نامه ھای آرشيو تروتسکی توسط تروتسکی و
پسرش لئون سدوف ،نشان داد ،که اين بلوک وجود داشت.
در سال  ،١٩٨۵مؤرخ امريکائی آرک گتی ) (٣کشف کرد که آرشيو تروتسکی در ھاروارد از مطالبی که تروتسکی را
متھم و مقصر قلمداد میکند پاکسازی شده است ،اما پاکسازی ناقص بوده است .گتی ھمچنين مدارکی پيدا کرد که در
واقع تروتسکی با برخی از ھواداران سابق خود در درون اتحاد جماھير شوروی در تماس باقی مانده بود .تروتسکی
ھمواره قاطعانه اين )تماس( را انکار میکرد ،و ادعا مینمود که تمام روابطش را با آنھائی که »تسليم« ستالين شدند و
آشکارا ديدگاهھای تروتسکيستی خودشان را انکار میکنند ،قطع کرده است .تروتسکی دوباره ،دروغ گفته بود .در سال
 ،٢٠١٠محقق سويدنی اسون اريک ھولمزتروم ) ،(۴مقاله ای در »ھتل بريستول« منتشر کرد که ابتداء دربارۀ
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محاکمات مسکو در اگست  ١٩٣۶سؤال میکرد .در اين مقاله ھولمزتروم ثابت کرد که تروتسکی در اينجا نيز دروغ
گفته بود.
در سال  ،٢٠٠۵من شروع به مطالعۀ سيستماتيک تمام اتھاماتی کردم که نيکيتا خروشچف در »نطق مخفی« ننگين خود
عليه ستالين و بريا ساخته بود .من کشف کردم که حتی يکی از به اصطالح »افشاگری ھا«ی خروشچف نمیتواند از
مدارک و شواھد پشتيبانی کند .اما تروتسکی ھمان نوع اتھامات را عليه ستالين در طول سالھای  ،١٩٣٠ساخته بود،
که بعداً خروشچف ساخت .اين واقعيت که خروشچف کاری نکرد به جز دروغ ،نشان میدھد که تروتسکی نيز دروغ
گفته بود .به لطف برووی و گتی من از قبل میدانستم که تروتسکی دربارۀ برخی از موارد بسيار مھم دروغ گفته بود.
ھر کارآگاھی در ھر داستان رمز و رازدار ،میداند که اگر يک مظنون دربارۀ برخی از موارد مھم دروغ گفته است،
او بايد از خودش بپرسد :اين شخص دربارۀ چه چيز ديگری دروغ می گويد؟
من نوشتهھای تروتسکی را مطالعه کردم تا تعيين کنم که کداميک از اظھارات او را میتوان زير سؤال برد .ھرجائی
که من مدرک مستقلی داشتم جھت بررسی صحت ھرگونه اتھامی که تروتسکی عليه ستالين وارد کرده بود ،متوجه
میشدم که تروتسکی دوباره ،دروغ گفته بود .امروز من مدارک بسياری دارم که حتی بيش از يک جلد کتاب است.
بنابراين برای دروغھای تروتسکی بايد دو جلد بيشتر کتاب نوشت .جلد دوم در اوايل سال  ٢٠١٧منتشر خواھد شد.
بين سپتمبر  ٢٠١٠و جنوری سال  ،٢٠١٣من تحقيق کردم و دربارۀ ترور  ١دسمبر سال  ١٩٣۴سرگئی ميرونوويچ
کيروف ،دبير اول حرب لنينگراد يک کتاب نوشتم .اين کتاب ،قتل سرگئی کيروف ،در جون سال  ٢٠١٣منتشر شد .قتل
کيروف کليد سياستھای بلندپايۀ شوروی به بقيه سالھای  ١٩٣٠است :سه محاکمۀ عمومی مسکو در اگست ،١٩٣۶
جنوری  ،١٩٣٧و مارچ  ،١٩٣٨که اغلب »محاکمات نمايشی« خوانده میشوند؛ پاکسازی نظامی يا »امور
توخاچوفسکی« ) (۵ماهھای مه و جون سال ١٩٣٧؛ و ايژوشچينا )(۶ی جوالی سال  ١٩٣٧تا اکتوبر  ،١٩٣٨که
محققان ضدکمونيست آنرا پس از کتاب دروغگوی بی ھمه چيز ،رابرت کونکوست )» ،(٧ترور بزرگ«)(٨
میخوانند.
تروتسکی نيز دربارۀ بازجوئی قتل کيروف نوشت .او مقاالتی را مشخص کرد که از مطبوعات کمونيستی فرانسه و
شوروی میخواند .من کشف کردم که تروتسکی در مورد آن چيزیکه اين مقاالت دربارۀ بررسی قتل کيروف میگفتند،
دروغ گفت .تروتسکی افسانه ای جعل کرد که ستالين و آدمھايش مسؤول مرگ کيروف بودند .يک بار ديگر ،تروتسکی
دربارۀ مقاالتی دروغ گفت که او دربارۀ آن در اومانيته ) (٩روزنامۀ کمونيستی فرانسه و در روزنامه ھای روس زبان
شوروی که تنھا دو روز پس از انتشار آنھا در مسکو دسترسی داشت و میخواند.
با مقايسه کردن )کنار ھم گذاشتن( مقاالت تروتسکی و روزنامه ھای فرانسوی و روسی که او خوانده بود و ادعا
میکرد که بسيار دقيق خوانده و تجزيه و تحليل کرده است ،دروغھای تروتسکی بالفاصله برای ھرکسی آشکار میشد.
به نظر میرسد که تابه حال ھرگز ھيچکسی اينکار را نکرده است .نتيجه متن دروغين تروتسکی از ترور کيروف بود
– که ستالين و کميساری خلق برای امور داخلی ) (١٠کيروف را کشته بودند – که نه تنھا توسط ھواداران تروتسکی،
بلکه توسط نيکيتا خروشچف نيز به کار گرفته شد.
خروشچف در »نطق پنھانی« کامالً جعلی خود ،به افسانۀ »ستالين کيروف را کشت« اعتبار بيشتری داد .خروشچف و
نويسندگان متن نطق )پنھانی( او احتماالً اين را به طور مستقيم از تروتسکی گرفته اند .روايت تروتسکی که »ستالين
کيروف را کشت« از خروشچف تا مبلغان محقق ضدکمونيست حرفه ئی مانند رابرت کونکوست و بسياری ديگر دست

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

به دست پاس گشته است .در اواخر سالھای  ،١٩٨٠آدمھای ميخائيل گوربچف تالش کردند که جھت حمايت از اين
افسانه مدارکی در بايگانی ھای شوروی پيدا کنند ،اما موفق نشدند.
الکساندر اياکولف ) ،(١١شخصی که رئيس )متصدی( گوربچف برای ايدئولوژی بود ،آنھا را به بايگانی پس فرستاد
که دوباره تالش کنند .يکبار ديگر ،تيم تحقيقاتی دفتر سياسی موفق نشد ھيچگونه مدرکی پيدا کند که حتی پيشنھاد کند
که ستالين میخواسته است که کيروف کشته شود .جعل افسانۀ »ستالين خواسته است که کيروف کشته شود« مثال
خوبی از دروغھای بیشمار و عمدی تروتسکی است که توسط ضدکمونيستھای شوروی مانند خروشچف و گوربچف،
و ضدکمونيستھای طرفدار سرمايه داری در غرب به کار گرفته شده است .در کتاب جديدم »ملغمه ھای« تروتسکی،
شماری از دروغھای عمدی تروتسکی دربارۀ ستالين و اتحادجماھيرشوروی را برمال کرده و توضيح میدھم .تمام آن
دروغھا توسط ضدکمونيستھا و تروتسکيستھا اقتباس شده اند .من توطئهھای تروتسکی با خرابکاران و فاشيستھا در
درون اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ،و با نازیھا و ميليتاريست جاپان را در جلدھای دوم و سوم اين اثر شرح
میدھم.
در اوايل سال  ،١٩٣٧تروتسکی موفق به ترغيب جان ديووی ) ،(١٢دانشيار معروف و شمار ديگری شد ،که با استماع
رسيدگی به محاکمه ،به اصطالح تعيين کنند که آيا اتھامات وارده عليه تروتسکی در اگست  ١٩٣۶و جنوری ١٩٣٧
محاکمات نمايشی مسکو حقيقی بودند .کميسيون به حسبالوظيفه به اين نتيجه رسيد که تروتسکی بیگناه بود و ھمۀ
محاکمات مسکو يک پاپوش بودند .من به دقت ١٠٠٠صفحه مواد کميسيون ديووی را مطالعه کردم ،و کشف کردم که
کميسيون نادرست و به طور تکاندھنده بیکفايت بود .اين کميسيون در استدالل منطقی اشتباه بعد از اشتباه کرده بود.
بيشترين توجه به اين واقعيتست که تروتسکی به کميسيون ديووی بسيار زياد دروغ گفت .اگر اعضای کميسيون
دووی میدانستند که تروتسکی به آنھا دروغ میگفت ،احتمال نداشت بتواند اعالم کنند که تروتسکی »بیگناه نيست«.
مايلم که به طور خالصه دو بخش بيشتر از کتابم را ذکر کنم .آنھا عبارتند از :پروژۀ من جھت تحقيق به منظور
رسيدگی به شھادت محاکمات مسکو؛ و بازرسی من از اشتباھاتیست که اکثر خوانندگان تاريخ شوروی میکنند،
اشتباھاتی که آنھا را در درک اھميت مدارکی که ما اکنون داريم ،ناتوان میسازد.
به طور جھانی اعالم شد که شھادت متھمان در سه محاکمۀ علنی مسکو ساختگیست ،مردان بیگناھی که با زور توسط
کميساری خلق برای امور داخلی »ستالين« تحت تعقيب قانونی قرار گرفته بودند  .ھرگز يک ذره مدرک جھت حمايت
از اين نظريه ارائه نشده است .با اين وجود ،تمام متخصصان در تاريخ شوروی ،ھمچنين ھمۀ تروتسکيستھا قاطعانه
گفتۀ باال را تأئيد کرده اند .به لطف سال ھا تميز تشخيص دادن ،تحقيق برای معلوم کردن ،به دست آوردن و مطالعۀ
منابع اوليه ،من متوجه شدم که اکنون به اندازۀ کافی مدرک جھت آزمون بسياری از اظھارات ساخته شدۀ متھمان
محاکمات مسکو وجود دارد .من دوازده فصل اول »ملغمه ھای« تروتسکی را با يک راستیآزمائی دقيق به بسياری از
اظھارات متھمان محاکمات مسکو اختصاص دادم .من متوجه شدم که ،ھرزمانی که ما بتوانيم واقعيت ادعای ساخته شدۀ
متھمان محاکمات مسکو را عليه مدارک مستقلی که اکنون موجودند دوباره بررسی کنيم ،معلوم میشود که متھمان
محاکمات مسکو حقيقت را میگفتند .تروتسکی ،خروشچف و عمالش» ،کارشناسان« جنگ سرد شوروی ،گوربچف و
عمالش ،و محققان دانشگاھی امروز در مطالعات شوروی و ھمۀ کسانی که ادعا کردند يا ادعا میکنند که محاکمات
پايپوش بود ،من با شواھد ثابت میکنم که آنھا اشتباه میکنند.شھادت محاکمات مسکو ھمان چيزيست که ادعا میکند:
اظھاراتی که متھمان انتخاب کردند که بگويند .من اين را با مقدار زيادی مدرک از خارج محاکمات خودشان و حتی
خارج از اتحاد شوروی بررسی میکنم .اين يک نتيجهگيری مھم است .اين نتيجه به نوبۀ خود »پاردايم ضدستالين«
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تاريخ شوروی را ثابت میکند .اين نيز به تکذيب نسخۀ تروتسکی از تاريخ شوروی کمک میکند ،نسخه ای که جنبش
تروتسکيستی در سراسر جھان ھمچنان باور دارد و امروز ترويج میکند .آن کسانی از ما– محققان ،فعاالن ،و ديگران
– که مايل به پيدا کردن حقيقت دربارۀ تاريخ شوروی دوران ستالين ھستند ،و نه صرفا ً جھت تالش تأئيد پيشپنداشت ما
دربارۀ آن ھستند – ما شماری از نتايجی را در اختيار داريم که عرف پارادايم ضدستالين تاريخ شوروی را کامالً
واژگون میکند .اين ھا شامل موارد زيراند:
* اين واقعيت که نيکيتا خروشچف در مورد اتھامی که عليه ستالين )و الورينتی بريا( در »نطق پنھانی« جھانلرزان
کنگرۀ بيست حزب کمونيست اتحادجماھير شوروی در فبروری سال  ١٩۵۶ساخت ،دروغ گفت .اين به روشنی به
معنای اينست که محققان خروشچف نمیتوانند ھيچ »جرم« واقعی را پيدا کند که ستالين – يا بريا مرتکب شده باشند ،و
بنابراين ،دست به افسانه بافی زدند.
* اين واقعيت که ،علی رغم يک تحقيق تمام و کمال و وقتگير از آرشيوھا در سالھای » ،١٩۶٢-١٩۶۴کميسيون
شورنيک« خروشچف ) (١٣نتوانست به ھيچ وجه ھيچ مدرکی پيدا کند که نشان دھد محاکمات متھمان مسکو يا متھمان
»امور توخاچوفسفکی« ) (١۴قربانی پايپوش بودند ،و يا در اعترافات خودشان به ھر طريقی دروغ گفته بودند.
* اين واقعيت که نه محققان گوربچف و ايلسين) ،(١۵و نه محققان ضدکمونيست از آنزمان ،که دسترسی گسترده ای به
بايگانی ھای شوروی سابق داشتند ،به ھيچ وجھی قادر نبودند که ھيچ مدرکی جھت زير سؤال بردن نتايج ترور
کيروف ،محاکمات مسکو ،و يا پاکسازی نظامی ارائه دھند.
* اين واقعيت که شھادت محاکمات مسکو اصلی ،و حقيقی بود.
* اين واقعيت که نه ستالين و ھوادارانش در رھبری شوروی ،بلکه ايژوف ) (١۶و ايژوف به تنھائی ،مسؤول قتل
)عام( جمعی جوالی سال  ١٩٣٨تا نومبر سال  ١٩٣٩بود که نزد محققان به عنوان »ايژوفشچينا« ) (١٧و تبليغات
ضدکمونيستی به نام »ترور بزرگ«) (١٨شناخته شده است.
* اين واقعيت که ،تروتسکی در نوشته ھای خود دربارۀ اتحاد جماھير شوروی در دورۀ پس از قتل کيروف ،بارھا بدين
منظور دروغ گفت که توطئهھای خودش را بپوشاند.
* اين واقعيت که اکثر پژوھشگران امروزی دوران ستالين در اتحاد جماھير شوروی به منظور فريب خوانندگان خود
دروغ میگويند .اما آنھا اينکار را به صورتی انجام میدھند که تنھا با مطالعۀ دقيق و از نزديک منابع خودشان
میتوان )دروغھای( آنھا را کشف و افشاء نمود.
بورس تحصيلی تروتسکيست به طور مداوم در مسير جريان اصلی تحقيق انگلی ضدکمونيستیست .به يک نمونه توجه
کنيم .در بررسی اخير دربارۀ تروتسکيست ،و وبسايت به شدت وحشتناک ضدستالينی جھان سوسياليست ) (١٩مؤرخ
دانشگاه پرينستون ) (٢٠کتاب ستالين استفان کولتکين ) ،(٢١منتقد ادبی تروتسکيستی با تأئيد به اظھارات ضدستالينی
اوليگ خليونيوک ) (٢٢اشاره میکند ،و او را مؤرخ محترم روسی اوليگ خليونيوک میخواند ).(٢٣
خليونيوک يک ضدکمونيست افراطی و ھمچنين يک دروغگوی بسيار رسوا و آشکار در تمام نوشته ھايش است.
خليونيوک ضدستالينست؛ و وبسايت جھان سوسياليست ،انتشارات تروتسکيست ،ضدستالينست؛ بنابراين ،امروز
تروتسکيستھا به سرشناسترين ضدکمونيستھای دروغگو در جھان »اعتماد« دارند! در ھمين حال ،بورس تحصيلی
ضدکمونيستی جريان اصلی برای چند دھه بر روی نوشته ھای خود تروتسکی متمرکز شده است .البته ،تروتسکی
میدانست که او در موارد زير دروغ میگفت:
* دربارۀ »بلوک راست ھا ،تروتسکيستھا ،زينوويويتستھا ،و اپوزيسيون ھای ديگر«؛
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* درباره دخالت خود تروتسکی در ترور سرگئی کيروف در دسمبر سال ١٩٣۴؛
* دربارۀ ھمکاری خود تروتسکی در توطئهھای نظامی »امور توخاچوفسکی« جھت يک کودتا عليه دولت ستالين و از
پشت جنجر زدن به ارتش سرخ در طول حملۀ المان يا جاپان؛
* دربارۀ توطئۀ خود تروتسکی با نازی ھا و ميليتاريستھای جاپان؛
* دربارۀ توطئه با فاشيستھا و ھواداران خود تروتسکی در درون اتحادجماھير شوروی جھت خرابکاری در صنعت،
حمل و نقل ،و معادن؛
*دربارۀ اتھامات عليه متھمان و اعترافات متھمان در محاکمات مسکو ،که خود تروتسکی میدانست حقيقت دارند.
تروتسکی میدانست که بارھا ،دوباره و بازھم دوباره در بولتن اپوزيسيون خودش دروغ گفته است .تروتسکی
میدانست که خودش اين دروغھا را در کميسيون ديووی تکرار کرده بود.
جنگ داخلی اسپانيا
و تروتسکی میدانست که او به ھوادارانش ،از جمله به نزديکترين حاميان خود مانند آندرس نين ،اروين ولف ،و
کورت الندو) (٢۴دروغ گفته است .نين يکی از نزديکترين دستياران سياسی تروتسکی بوده است .قرار بود که به
اصطالح نين در سال  ١٩٣١از تروتسکی جدا شود .اما نين در سال  ،١٩٣٠در يک ژورنال تروتسکيستی نوشت ،که
حاميان تروتسکی مستقر در شوروی که از ديدگاه ھای تروتسکيستی خودشان دستبرداشته بودند و متعھد به به وفاداری
به خط حزب کمونيست گشته اند ،بسيار بیشرفانه عملکرده اند .آنھا اينکار را به منظور باقی ماندن در حزب کرده اند
که بتوانند ديگران را جھت ادامۀ توطئهھای پنھانی خود به کارگيرند .بنابراين ،اگرچه نين آشکارا با جنبش تروتسکيستی
در مفھوم سازمانی جدا شده بود ،اما عملکرد او در اسپانيا نشان میدھد که اين جدائی او پوششی برای حفظ رابطۀ
پنھانی با تروتسکی بود.
کمونيستھای اسپانيا و کميساری خلق برای امور داخلی شوروی در اسپانيا به اين رابطه نيز مشکوک شدند .نين به
يکی از رھبران پوم )حزب کارگران مارکسيست واحد() ،(٢۵يک حزب ضدشوروی و ضدستالين تبديل شد که روابط
بسيار دوستانه ای با تروتسکی داشت .اروين ولف به عنوان نمايندۀ سياسی تروتسکی به اسپانيا رفت .او اينکار را کرد
که يک »انقالب« را عليه جمھوریخواھان اسپانيا رھبری کند – درست در ميان جنگ با فاشيستھای اسپانيائی ،که
توسط ھيتلر و موسولينی حمايت میشدند .نين و ولف اين خطرات را کردند زيرا آنھا معتقد بودند که تروتسکی بیگناه
از اتھاماتی بود که عليه او در محاکمات مسکو ساخته بودند .آنھا فکرمیکردند که تروتسکی ،نه ستالين ،کمونيست
ً
متعاقبا ،آنھا فکر میکردند که آنھا به اسپانيا میروند و کاری را انجام میدھند که لنين
واقعی و انقالبی واقعی بود.
میخواست صورت پذيرد.
در ماه مه سال  ،١٩٣٧يک شورش عليه دولت جمھوریخواه اسپانيا در بارسلونا به وقوع پيوست .حزب کارگران
مارکسيست واحد و تروتسکيستھا مشتاقانه در اين شورش شرکت کردند .به نظر میرسد که نين ،ولف ،و الندو فکر
میکردند احتماالً اين شروع يک انقالب به سبک بلشويکیست ،که خودشان لنيناند و حزب کارگران مارکسيست واحد
بلشويکھايند ،و دولت جمھوریخواھان سرمايه دارانند ،و کمونيستھای اسپانيائی و شوروی مانند الکساندر کرنسکی،
سوسياليستھای قالبی ھستند! »شورش روزھای ماه مه بارسلونا« ،خنجری به پشت عليه جمھوری و دولت
جمھوریخواھان در زمان جنگ با فاشيستھا بود .اين شورش در کمتر از يک ھفته سرکوب شد .پس از آن ،پوليس
اسپانيا و کميساری خلق برای امور داخلی شوروی تروتسکيستھا و رھبريت حزب کارگران مارکسيست واحد را تحت
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تعقيب قرار دادند .آندرس نين قطعا ً ربوده شد ،بازجوئی گشته ،و سپس توسط پوليس اسپانيا و شورویھا به قتل رسيد.
احتماالً ھمان بال ھم به سر الندو و ولف آمد.
چيزی را که ما امروز میدانيم ،شوروی ھا آنزمان میدانستند :که تروتسکی با المانی ھا ،جاپانی ھا ،و افراد نظامی
»امور توخاچفسکی« توطئه می کند .اما نين و ولف قطعا ً اينرا نمیدانستند .آنھا به ادعاھای بیگناھی تروتسکی معتقد
بودند .اگر آندرس نين ،اروين ولف ،و کورت الندو چيزھائی را که تروتسکی میدانست ،و چيزھائی را میدانستند که
ما اکنون میدانيم ،آيا ھرگز جھت تالش برای اجرای دستورات تروتسکی به اسپانيا میرفتند؟ غيرممکنست! بنابراين،
تروتسکی از طريق دروغ به آنھا دربارۀ فعاليتھا و اھدافش و در مورد چيزیکه ستالين انجام میداد ،اين افراد را به
يک موقعيت به شدت خطرناک فرستاد .و اين به ھزينۀ جان آنھا تمام شد .ھمين سرنوشت نيز برای تمام
تروتسکيستھائی صادق است که در خود اتحاد شوروی اعدام شدند .بديھیست  ،که صدھا نفر وجود داشتند ..آنھا ھمه
از تروتسکی حمايت میکردند ،زيرا به نسخۀ تاريخ شوروی او معتقد بودند و با نوشتهھای تروتسکی متقاعد شده بودند
که ستالين دروغ میگفت و محاکمات مسکو پايپوش بودند ،و رژيم ستالين اھداف انقالب سوسياليستی جھانی را رھا
کرده بود .اگر تروتسکی به اين مردھا و زنھا دروغ نگفته بود ،از او حمايت نمیکردند.
در فصل اول »ملغمه ھای« تروتسکی ،من اشتباھاتی را بررسی میکنم که اکثر دانشجويان تاريخ شوروی ،از جمله
متخصصان دانشگاھی ،زمانی که با مدارک منابع اصلی روبه رو میشوند ،اشتباه میکنند .واقعيت اينست که تعداد
بسيار کمی مردم ،از جمله مؤرخان حرفه ئی ،میدانند که چهگونه شواھد تاريخی را بررسی کنند .افراد بسيار کمی از
مارکسيستھا میدانند که بررسی ماترياليستی به چه گونه است ،يا قادر به تشخيص يا نقد يک استدالل ايدهآليستی ھستند
وقتی که با يکی روبه رو میشوند .اين اشتباھات نه تنھا اشتباھات »انکار« افرادیست که مايل نيستند پيشپنداشت
حامی تروتسکی يا ضدستالينی آنھا تکذيب شود ،بلکه اکثر يا ھمۀ اين اشتباھات مشابه توسط حاميان ستالين ،افراد ضد
رويزيونيست انجام گرفته است .استداالت ضدکمونيستی قريب به اتفاق ،نه تنھا در شکل جنگ سرد طرفدار سرمايه
داری ،بلکه به ويژه در به اصطالح طرفدار کمونيست ،اما در واقع در نوشتهھای ضدکمونيستی دوران خروشچف و
گوربچف وجود داشته اند ،که طرز تفکر تمام ما را خوار شمرده است.
دروغھای تروتسکی را که پيير برووی و آرک گتی  ٣٠سال قبل کشف کرده اند ،ناديده گرفته شده اند .خود اين واقعيت
شايسته و سزاوار توضيح است .در طول سالھای  ١٩٨٠و  ،١٩٩٠برووی به پيدا کردن و نوشتن دربارۀ دروغھای
تروتسکی ادامه داد .اما در آن ھنگام او انکار میکرد که اين دروغھا ھيچ اھميتی داشته باشند .برووی ھمچنين دو
کشف گتی را ناديده گرفت .اول ،اين که آرشيو تروتسکی از موادی که تروتسکی را مقصر قلمداد میکند »پاکسازی«
شده بود .دوم ،اين که تروتسکی در واقع با اپوريسيونھائی مانند رادک ) (٢۶در تماس باقیمانده بوده ،با کسیکه سوگند
خورده بود تمام روابطش را قطع کرده است .واديم روگووين ) ،(٢٧مؤرخ پيشرو تروتسکيست دوران ستالين اتحاد
شوروی ،با پوشش برووی ھمگام شد و ھمچنين برخی از دروغھای خودش را معرفی کرد .تروتسکيستھا و جنگ
سردی ھا يا کامالً کشفيات برووی را ناديده میگيرند و يا ادعای برووی مبنی بر کم اھميت بودن اين دروغھا را پژواک
دادند .ما میتوانيم درک کنيم که چرا آنھا اينکار را میکنند.
اين واقعيت که تروتسکی دروغ گفت ،آنچيزی را بیمصرف میکند ،که من آنرا »پاردايم ضدستالين« میخوانم:،
ٰ
نسخهھای تروتسکيستی و ضدکمونيستی جنگ سرد تاريخ شوروی .البته که تروتسکی بايد دروغ میگفت .او جھت
ازبين بردن ستالين در ارتباط با بسياری طرفدار در درون اتحاد شوروی و حزب بلشويک و در تبانی با المان نازی،
جاپان ميليتاريست ،انگليس و فرانسه يک توطئۀ جدی را اداره میکرد .يک توطئه نياز به پنھانکاری و دروغ دارد .اما
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تروتسکی ،باالتر از ھمه ،چه کسی را فريب می داد؟ نه ستالين و نه دولت شوروی را .آنھا میدانستند که او دروغ
میگويد .نتيجه غيرقابل اجتناب است :تروتسکی به منظور فريب دادن ھوادارانش دروغ می گفت! آنھا تنھا افرادی
بودند که ھرچه تروتسکی مینوشت ،باور داشتند.
آنھا معتقد بودند که تروتسکی يک لنينيست پایبند به اصول و واقعی که ادعا میکرد بود ،و اين ستالين بود که دروغگو
بود .وقتیکه به دليل توطئۀ تروتسکی با المان و جاپان ،تروتسکيسم به عنوان خيانت به دولت شوروی غيرقانونی اعالم
شد ،اين به قيمت جان بسياری از ھوادارانش در درون اتحاد شوروی تمام شد .اين منجر به اين شد که ھواداران
تروتسکی در خارج از اتحاد شوروی مانند فرقۀ سرسپرده زندگی خود را برای مردی ھزينه کنند که بود ،و در واقع،
او ھمانکاری را انجام میداد که دادستان شوروی و متھمان محاکمات مسکو ادعا میکردند ،انجام میدھد.
چھرۀ لئون تروتسکی سايۀ عظيمی بر تاريخ اتحاد شوروی ،و در نتيجه در طول تاريخ جھان قرن  ٢٠می اندازد.
تروتسکی مھمترين – در واقع ،تنھا چھرۀ اپوزيسيون برجسته در اختالفات جناحی بود که حزب بلشويک را در طول
سالھای  ١٩٢٠لرزاند .اين در طول سالھای  ٢٠بود که تروتسکی گروھی از افراد را به خود جلب کرد که
اپوزيسيون واحدی را تشکيل داده بود و توطئهھای آنھا بسياری آسيبھای جبران ناپذير را برای حزب ،کمينترن ،و
جنبش کمونيستی جھان به بار آورد.
نتيجه گيری
اين واقعيت که تروتسکی دروغ گفت ،خروشچف دروغ گفت ،و اين که اين حقايق برای مدتی طوالنی ناديده گرفته
شدند ،به چه معنی است؟
اين به چه معنیست برای سؤال اصلی که امروز ،ما و ميلياردھا مردم کار در اين جھان با آن روبه رو میشويم؟
منظورم سؤال چرا جنبش کمونيستی بين المللی شگفتآور قرن  ٢٠سقوط کرد ،جنبشی که  ٧٠سال پيش ،در جنگ
جھانی دوم ،در انقالب کمونيستی چين ،در جنبشھای ضداستعماری سراسر جھان پيروز شد ،و به نظر میرسيد که
آماده بود پايان سرمايه داری و پيروزی سوسياليسم جھانی را به ارمغان بياورد؟
چگونه ما کارگران ،دانشجويان ،و ديگران را متقاعد سازيم که ما میدانيم چرا جنبش کمونيستی قديم پيروز نشد و اين
که ما ياد گرفته ايم که بايد در آينده جھت جلوگيری از تکرار آن شکستھا متفاوست عمل کنيم؟ ما بايد به مطالعۀ اين
سؤال بپردازيم .ما ھمچنين نياز داريم که آنرا با سرگرمی و بحث ھای مختلف و با ديدگاه ھای روشنگرانه توضيح
دھيم.
بنابراين ،ما بايد از ميراث جنبش کمونيستی دوران لنين ،و به ويژه ،در زمان ستالين دفاع نمائيم .در ھمان زمان ما بايد
بدون ھراس منتقد آن باشيم ،به گونه ای که ما بتوانيم کشف کنيم چه اشتباھاتی آنھا )گذشتگان( کرده اند و بنابراين ھمان
اشتباھات را دوباره تکرار نکنيم .به عقيدۀ من – و من اميدوارم که اين نيز عقيدۀ شماست – کشف داليل سقوط جنبش
باشکوه کمونيستی بين المللی قرن  ٢٠مھمترين سؤال تئوريک و تاريخی برای ھمۀ مردم تحت استثمار امروز ،اکثريت
قريب به اتفاق نوع بشرست .برای ھرگونه اميد داشتن در حل آن ،ما بايد شجاعانه فکر کنيم» ،جائی برويم که قبالً
ھيچکسی نرفته است« .اگر ما وانمود میکنيم که »مارکس و انگلس تمام پاسخھا را داشتند« ،و يا »لنين ھمۀ پاسخھا را
داشت« )بسياری از تروتسکيستھا ،البته ،معتقدند که »تروتسکی ھمۀ پاسخھا را داشت«( – اگر ما براين باوريم ،پس
ما در بھترين حالت ،تضمين شده ايم که به مراتب نزديک به دستاوردھای آنھا باشيم .مارکس گفت که رويدادھای
تاريخی بزرگ دوبار اتفاق می افتند» :بار اول به صورت تراژيدی ،و بار دوم مانند کمدی«.
afgazad@gmail.com
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تراژيدی جنبش کمونيستی بين المللی قرن  ٢٠آن بود ،که در نھايت ،پيروز نشد .مگر اينکه ما تشخيص بدھيم که آنھا
)گذشتگان( کجا اشتباه کرده اند ،در غير اينصورت ما محکوم به »کمدی« ھستيم .و اين يک جرم سياسی – جرم ما
خواھد بود .بنابراين ،ما بايد با ديد انتقادی به تمام ميراث خودمان نگاه کنيم .گفتۀ مورد عالقه مارکس» :به ھمه چيز
شک کن/دربارۀ ھمه چيز سؤال و تحقيق کن«) .(٢٨مارکس آخرين نفر در جھان خواھد بود که خودش را از اين
تحقيق/سؤال کردن حذف نمايد.
تاريخ نمیتواند مستقيما ً درس دھد و تاريخ تئوری سياسی نيست .اما اگر ما سؤاالت درست بپرسيم ،تاريخ میتواند به
ما در پاسخ به آنھا کمک کند .در ھمين حال ،ھمۀ ما بايد در ھمه جا و به ھر نحوی که میتوانيم در اطالعرسانی به
عموم کوشا باشيم و چيزھائی مانند دروغھای خروشچف ،گوربچف و تروتسکی ،دروغھای آشکار را با اثبات افشاء
کنيم –– و چه چيزی بيشتر ،که تمام »کارشناسان« ضدستالين ،و ضدکمونيست که توسط دانشگاه ھا و مؤسسات
تحقيقاتی سرمايه داری روغن کاری شده اند ،نيز دروغ میگويند.
ما نياز داريم که مشخص کنيم که تنھا راه به پيش ٰ
اينست که يک جنبش کمونيستی جديدی بسازيم که سرمايه داری را
ٰ
موفقيتھای قھرمانانه ،ھمچنين از اشتباھات غم انگيز و از
ازبين ببرد و برای انجام اينکار ،ما نياز داريم که از
بلشويکھای دوره ئی ياد بگيريم که اتحاد جماھير شوروی توسط جوزف ستالين رھبری میشد .اميد و ھدفم اينست که
از طريق تحقيقاتم ،به اين پروژه که برای آيندۀ طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش ھمه جا بسيار حياتیست ،کمک کنم.
متشکرم.
دربارۀ نويسنده:
گروير فور ،استاد ،دانشگاه ايالت مونتکلير ،از مونتکلير است.
منابع:
)- ( ١
 .سخنرانی باال توسط گروير فور ،استاد ،دانشگاه ايالت مونتکلير ،از مونتکلير در ھفتمين مجمع سوسياليسم جھانی،
مرکز تحقيقات سوسياليسم جھانی ،اکادمی علوم اجتماعی چين ،در  ٢٢اکتوبر ٢٠١۶ ،ارائه شد.
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”
-(۶)
Ezhovshchina
-(٨)( و٧)
“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
-(١٢)
John Dewey
-(١٣)
Khrushchev’s “Shvernik Commission”
-(١۴)
“Tukhachevsky Affair” defendants
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Gorbachev’s and Eltsin’s researchers
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Ezhov
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“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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Stephen Kotkin
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Oleg Khlevniuk
-(٢٣)
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.
:برگردانده شده از
Trotsky’s Lies - What They Are, and What They Mean
By Grover Furr
https://communismgr.blogspot.com.au/2017/01/trotskys-lies-what-they-are-and-what.html
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