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  تروتسکيستیۀسالح زنگ زد

١  

م بانگھای که تروتسکی ازفاکت ھا واشارات مشخص پرھيزدارد ھمانا است که اين فاکت ھا واشارات ، تما علت اين«

 ). لنين(» يب می کنندبی رحمانه تکذ پرخشم وجمالت پرطمطراق اورا

خود درمانده ازاشاره به فاکتھای مشخص  مانند پيام آوره ب اينان نيز. ھمچنين است روش وسبک کارمقلدان تروتسکی 

رد بحث ومشاجره، با توسل به برخی لفاظی ھای بی مناسبت به موضوع مو وغيرقابل انکارھستند وھمواره با مستند

. تروتسکی گونه متوسل می شوند ًروند ونھايتا به اين يا آن دروغگوئی  توھين ودشنام ، از اظھارنظرروشن طفره می

ازنويسنده » مناسبات لنين با تروتسکی«ۀ ازاينگونه است برخورد به اصطالح انتقادی فردی به نام عليرضا بيانی به مقال

خزعبالت تروتسکی درمورد خودش ، ھمان . ُت کيست؟، پاسخ داد دمم باه پرسيدند، شاھد اند ازرو گفته. اين سطور

پاسخگوئی صريح به علل  منظورخلط مطلب وفرارازه اندکی به بررسی توجيھات اين آقا ب. گونه است  پاسخ روباه

ًبرخوردھای تند لنين به تروتسکی بپردازيم که مسلما ضرورتا به برخی از دگوئی ھای لنين به تروتسکی ديگرموارد تن ً

وبرخی ديگرازدروغھای تروتسکی نيزاشاره خواھد شد، ھرچند که خشم سران تروتسکيستھای امروزی برانگيخته شود 

بارھادرمبارزه عليه نظريات ارتجاعی ومرتجعين رنگارنگ بورژوائی ـ . وکف برلب دشنام وتوھين را بازھم پی گيرند

ايم وبازھم خواھيم شنيد ولی بازگوئی حقايق  ھا را شنيده ـ مشابه چنان دشنام و توھينچه درحاکميت وچه دراپوزيسيون 

  . تاريخی را به فراموشی نخواھيم سپرد

 يک ايسکرائی دوآتشه بود وريازانف نقش اورا ١٩٠١ ـ ١٩٠٣تروتسکی درسالھای« :  تروتسکی نوشت ۀلنين دربار

شود   تروتسکی يک منشويک دوآتشه می١٩٠٣درپايان سال  . کرد توصيف  به عنوان چماق لنين ١٩٠٣ سال ۀدرکنگر

 .  عميقی استۀورط نو  بين ايسکرای قديم وکند که میيعنی ازنزدايسکرائيھا به نزد اکونوميست ھا می گريزد واعالم 

 کونوميستکند، گاه بامارتينف ا موقعيت متزلزلی را اختيارمی منشويکھا روی برمی گرداند و از  او١٩٠۴ ـ ١٩٠۵در

 به بلشويک ھا ١٩٠۶ ـ ١٩٠٧در. بی پروپای چپ انقالب پرماننت را اعالم می نمايد ۀ کند وگاه نظري ھمکاری می

ازھم پاشيدگی ، پس ۀ دردور. کندکه با روزالوگزمبورگ ھم عقيده است  اعالم می١٩٠٧شود ودربھار نزديک می

 داخل بلوک انحالل طلبان می ١٩١٢ت سال گسرود ودرا ًمجددا به طرف راست میغير فراکسيونی ازمدتھا تزلزالت 
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: ۀازجزو( » ھا راتکرارمی کند ھای مبتذل آن ًاکنون مجددا ازآنھا روی برگردانده است ولی درماھيت امرھمان ايده. شود

    ) . ١٩١۴نقض وحدت درپرده فريادھای وحدت طلبی ـ مه 

 ۀيعنی جدائی ازلنين و ھمراھی با منشويک ھا عليه نظري ١٩١۴اين است کارنامه سياسی تروتسکی تا اوائل سال 

 به تاريخ  "وظايف سياسی ما" خود به نام  ۀدرھمين زمان است که تروتسکی درجزو. حزبيت لنينی وانقالب روسيه 

الب ج. کند  خطاب می"ماکسيميليان روسيه ومستبد فردی"دانسته ولنين را  لنين رامشابه با ماکسيميليان روبسپير  ١٩٠۴

که او اين کتاب را به بزرگ رھبرمنشويکھا، اکسلرود ، شخصی که درتمامی عمرعليه بلشويک باقی ماند وپس  اين

به استاد " ازترک شوروی، درھمکاری با سوسيال دموکراسی غرب عليه حاکميت شوراھا، مدام درتکاپوبود، با جمله 

گه ازبلشويک ھا   گه با اکونوميستھا ھمراه است وءعد درابتدادرسالھای ب. کند  تقديم می"ُپرارزش پل بوريزويچ اکسلرد

 راکه ازپارووس اقتباس کرده بود ")مداوم(انقالب پرماننت  "اودراين زمان نظريه ضد مارکسيستی. طلبد  کمک می

م اوبدون توجه به موقعيت سياسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی روسيه وطبقات حاک. کند رھگشای انقالب روسيه معرفی می

 مبرم فوری ونفی نقش دھقانان فقيروميانه حال ۀ وظيفۀوفرودست، با طرح به اصالح چپ انقالب سوسياليستی به مثاب

دادند وعدم ضرورت اتحاد پرولتاريا با دھقانان ومقابله با نظريه مارکسيستی لنين   روسيه راتشکيل میۀکه اکثريت جامع

پارووس وتروتسکی بدون توجه به موقعيت . يا ودھقانان می پردازددرمورد ديکتاتوری انقالبی دموکراتيک پرولتار

 آن زمانی می پنداشتند که تنھاباقرارگرفتن سوسيال دموکراتھا دررأس انقالب وبدون جلب ۀونقش دھقانان درروسي

داشت که اين نظريه تنھا يک نمای دروغين چپ . توان انقالب سوسياليستی رابه سرانجام رسانيد نظراکثريت جامعه می

ھنگام ه ِعکس لفاظی ھای فريبنده پارووس وتروتسکی ، به لنين ب. با کلمات انقالب سوسياليستی آراسته بود  تنھا خودرا

  : داشت  روسيه بيان می١٩٠۵انقالب 

اين پرولتاريا فقط درصورت اتحاد با انبوه نيمه . دھد پرولتاريای روسيه اکنون اقليت مردم روسيه را تشکيل می« 

تواند به اکثريت عظيم وقاطع  ولتاريا ونيمه چيزدارھا، يعنی با انبوه تھيدستان خرده بورژوازی شھری وروستائی میپر

ۀ پا خواھد خيزاند، دولت نيزبا مقاومت نااميدانه ًدارد وآنھا راکامال ب اکنون توده ھارا به پا می اين انقالب ھم... بدل گردد

روشن است که ازآگاھی سياسی نضج يافته ، ازآگاھی سوسيال دموکراتيک اين ولی . خويش اين کاررا تسھيل ميکند

ھا نه تنھا به علت  آن. تواند درميان باشد  سخنی ھم نمی"موژيک" يا حتی "محلی" توده ھا وانبوه رھبران خلقی 

  برآن به علت آن، بلکه عالوه) سازد عتی حيرت آورآنھا راروشن میتکرارمی کنيم که انقالب باسر(گرفتاری درجھل 

  حاضر، وظايف يک انقالب دموکراتيک وۀکه موضع طبقاتی شان پرولتری نيست ومنطق عينی تحول تاريخ ، درلحظ

ًتوانند بدون گذراندن يک سلسله آزمونھای انقالبی، فورا سوسيال  نه سوسياليستی رادربرابرآنھا قرارداده است، نمی

 ۀتمام انرژی خود دراين انقالب شرکت خواھد کرد وطی آن دنباله روی حقيرانپرولتاريای انقالبی با . دموکرات شوند 

قاطعيت وآگاھی طبقاتی رابه درون گردباد  پرولتاريا . را کنارخواھد زدی ديگرۀ جمله پردازيھای انقالبی عد يک عده و

کراتيک ھراس به خود دمو سرگيجه آورحوادث خواھدبرد، پيگيروجسوربه پيش خواھدرفت، ازديکتاتوری انقالبی ـ 

راه نخواھد داد، بلکه باشورتمام خواستارآن خواھد بود و درراه جمھوری وآزادی کامل مبتنی برنظام جمھوری ودرراه 

 قرن بيستم ، برای مبارزه ۀای شايست ًای واقعا گسترده، عرصه رفرمھای اقتصادی بنيادی مبارزه خواھد کرد تا عرصه

وازاينروبودکه ) . ١٩٠۵ اپريلسوسيال دموکراسی ودولت موقت انقالبی ـ اوايل  :  ازمقاله(درراه سوسياليسم پديد آورد 

  .  رابه تروتسکی داد "پوچگوئی" لنين نسبت 

کنند  آنروزی مدعی بودند وتروتسکيستھای امروزی بی اطالع ازنوشته ھای لنين، آن ادعا را تکرار می چپ نماھای 

وائی کالسيک درروسيه داشته است که تنھا پس ازتحقق کامل وظايف آن انقالب باوربه انقالب بورژ که لنين گويا
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چنين . توان سخن ازانقالب سوسياليستی رابه ميان آورد ودرنتيجه انقالب سوياليستی رابه فراموشی سپرده است می

   : لنين نوشت. ًادعائی اگرازبی اطالعی يا باوربه آنارشيسم نباشد ، ادعائی کامال مغرضانه است

شرط (وسطح فعلی آگاھی وتشکل وسيع توده ھای پرولتاريا ) شرط ابژکتيف( سطح فعلی تکامل اقتصادی روسيه «

فقط . سازد می  کارگررا غيرممکن ۀآزادی تام وفوری طبق) سوبژکتيف که ربط الينفکی با شرط ابژکتيف دارد

. دارند دور نظر درحال عملی شدن است ازبورژازی تحول دموکراتيک را که ۀ ًاشخاص کامال جاھل ممکن است جن

ھدف ھای  از  کارگرۀ اطالع تودۀًفقط خوش بينان کامال ساده لوح ممکن است اين موضوع را فراموش کنند که درج

دست خود ه که آزادی کارگران فقط ب ولی ماھمه يقين داريم . سوسياليسم وشيوه ھای اجرای آن تاچه اندازه کم است

 طبقاتی ۀبدون آگاھی وتشکل توده ھا، بدون آماده نمودن وپرورش آنھا ازراه مبارز.  انجام گيردتواند کارگران می

 تواند درميان باشد ودرپاسخ   انقالب سوسياليستی نمیۀضد تمام بورژوازی ، کوچک ترين سخنی درباره آشکارب

را به  ما آن: اندازيم ، خواھيم گفت   میکه گويا ما انقالب سوسياليستی را به تعويق اعتراضات آنارشيستی مبنی براين

 ممکن وازيگانه راه صحيح يعنی ازھمان راه جمھوری دموکراتيک، نخستين گام ۀتعويق نمی اندازيم بلکه با يگانه وسيل

ًسوی سوسياليسم برود، مسلما ه کسی که بخواھد از راه ديگری سوای دموکراتيسم سياسی ب. سوی آن برمی داريمه را ب

که پرولتاريا  برای اين… معنی ومرتجعانه ای خواھد رسيد  اظ اقتصادی وچه ازلحاظ سياسی به نتايج بیچه ازلح

قدرکافی آگاه ونيرومند باشد تا بتواند ه ضد دموکراسی بورژوازی ناپيگير آزادی عمل داشته باشد، بايد به درمبارزه ب

ضد ه يکی ازاعتراضاتی که ب... تعرض آنھا راھدايت نمايد سطح خود آگاھی انقالبی ارتقاء دھد وه آگاھی دھقانان را ب

 " واحدۀاراد "شود اينست که اين ديکتاتوری الزمه اش  می"ديکتاتوری انقالبی دموکراتيک پرولتاريا ودھقانان"شعار

را بنای آن زيپايه است  اين اعتراض بی.  واحد داشته باشدۀتواند باخرده بورژوازی اراد که پرولتاريا نمی است، درحالی

ديگر  اراده ممکن است درموردی واحد باشد ودرمورد .  واحد گذارده شده استۀزيکی مفھوم ارادبرتفسير مجرد ومتاف

فقدان وحدت درمسايل سوسياليسم ودرمبارزه برای سوسياليسم، مانع وحدت اراده درمسايل دموکراتيک ومبارزه . نباشد

معنای فراموش کردن فرق منطقی وتاريخی ميان انقالب ه  موضوع بفراموش کردن اين. درراه جمھوری نمی گردد

ھمگانی انقالب دموکراتيک، ۀ فراموش کردن اين موضوع يعنی فراموش نمودن جنب. دموکراتيک وسوسياليستی است

زيرا وقتی اين انقالب ھمگانی بود، دراين صورت درھمان حدودی که اين انقالب حوائج وتقاضاھای ھمگانی را 

درخارج ازحدود دموکراتيسم ازوحدت اراده بين . رده می نمايد، درھمان حدود ھم درآن وحدت اراده وجود داردبرآو

  .تواند باشد پرولتاريا وبورژوازی دھقانی جای سخنی ھم نمی

ترين و وسيعترين   جمھوری دموکراتيک ، اين مبارزه عميقۀ طبقاتی بين آنھا امريست ناگزير، ولی درزمينۀمبارز

ديکتاتوری انقالبی دموکراتيک پرولتاريا ودھقانان ھمانند ھرپديده ای درعالم  . مردم درراه سوسياليسم خواھد بودۀارزمب

درمبارزه با اين .  آن، حکومت مطلقه سرواژ ، سلطنت و ممتازيت استۀگذشت. دارای يک گذشته ويک آينده است

 ۀآيند.  پرولتاريا ودھقانان ممکن است، زيرا وحدت منافع وجود دارد"وحدت اراده "گذشته ، درمبارزه با ضدانقالب ،

اينجا وحدت . روزمزد با صاحب کارومبارزه درراه سوسياليسم است  کارگرۀآن ، مبارزه با مالکيت خصوصی ، مبارز

رود بلکه  یدراينجا راھی که دربرابرما قراردارد راھی نيست که ازحکومت مطلقه به جمھوری م. اراده غيرممکن است

پرولتاريا بايد انقالب ... رود سوی سوسياليسم میه راھی است که ازجمھوری دموکراتيک خرده بورژوازی ب

 دھقان رابه خود ملحق نمايد تا بتواند نيروی مقاومت حکومت مطلقه ۀدموکراتيک را به آخربرساند بدين طريق که تود

رولتاريا بايدانقالب سوسياليستی را به انجام برساند بدين طريق که پ. ًراجبرا منکوب وناپيگيری بورژوازی رافلج سازد

ًعناصر نيمه پرولتاريای اھالی رابه خود ملحق کند تا بتواند نيروی مقاومت بورژوازی را جبرا درھم شکند و ۀ تود
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قالب ما انقالب ان : گويد  سوسيال دموکراسی به پرولتاريا می... ناپيگيری دھقانان وخرده بورژوازی را فلج سازد

 تا آخرانقالبی ، مساعی خود راصرف آن ۀ پيشروترين طبقات ويگانه طبقۀمثابه ھمگانی است ، به اينجھت توبايد ب

به اينجھت تونبايد .  خود گيریۀرا نيزبه عھد نمائی که نه تنھا به جديترين طرزی درآن شرکت ورزی بلکه رھبری آن

ه ی محدود نمائی بلکه بئ خصوص به مفھوم يک جنبش حرفهه فھوم محدود آن وب طبقاتی به مۀخود رادرچھارديوارمبارز

حدی وسعت دھی که نه فقط تمام وظايف انقالب فعلی ه  طبقاتی خود را بۀعکس بايد بکوشی که حدود ومضمون مبارز

که جنبش  ينبه اينجھت توبدون ا. را نيزدربرگيرد دموکراتيک وھمگانی روس بلکه وظايف انقالب سوسياليستی آن

ليت عملی امتناع نمائی، بايد درعصرانقالب ، از استفاده ازکوچکترين ميدان فعاکه  ی راناديده بگيری وبدون اينئ حرفه

ق نيل به پيروزی کامل مرد م ييگانه طرۀ مثابه وظايف قيام مسلحانه ، تشکيل ارتش انقالبی وحکومت انقالبی را ب

: ازجزوه ( »  اول اھميت قراردھیۀکراتيک وآزادی واقعی سياسی دردرجکف آوردن جمھوری دموه برتزاريسم وب

مابايد باتمام «: خوانيم  درنوشته ای ديگرمی). ١٩٠۵ جوالیدوتاکتيک سوسيال دموکراسی درانقالب دموکراتيک ـ 

ی ازھرگونه طرح معنای پشتيبانه وجه ب  ھيچ ولی اين به. وسايل ازقيام دھقانان وحتی ازضبط اراضی پشتيبانی نمائيم 

 دموکراتيک وانقالبی دارد، ما ازآن پشتيبانی می ۀمادامی که جنبش دھقانان جنب. ھای خيالی خرده بورژوآ مآبانه نيست

( شويم  ضد آن آماده میه خود بگيرد، برای مبارزه به  ارتجاعی وضدپرولتاريائی بۀولی وقتی که اين جنبش جنب. کنيم

 را توانند آن تمام جان کالم مارکسيسم دراين قضيه دوجانبه است وفقط اشخاصی می) مًفورا وبی درنگ آماده می شوي

  ... کنند  واحد وبسيط درآورند که مارکسيسم رادرک نمیۀصورت يک قضيه ساده کرده يا ب

د، ما پس ازانجام انقالب دموکراتيک بالفاصله ودرست به ميزان نيروی خود که نيروی پرولتاريای آگاه ومتشکل باش

اگرماھم . درنيمه راه توقف نخواھيم کرد ما. ھوادارانقالب پی درپی ھستيم ما. انقالب سوسياليستی راآغازخواھيم نمود

 را دھيم ھمانا آنست که ازشرايط واقعی اين قضيه آگاھيم وآن  نمی"اجتماعی کردن" اکنون وبالدرنگ وعده ھرگونه  

( … سازيم   دھقانی درحال نضج است افشاء میۀديدی را که دراعماق تود طبقاتی جۀکنيم ، بلکه مبارز پرده پوشی نمی

  ) . ١٩٠۵مبرراسی نسبت به جنبش دھقانان ـ سپتروش سوسيال دموک: ازمقاله 

متشکل  بسيج و و  کارگرۀطبق عنوان متحده  برروی نقش دھقانان ب،اختالف بزرگ لنين باتروتسکی درآن زمان روسيه

تروتسکی خالف لنين تنھا با شعاربه . قول باال ازلنين گويای اين اختالفات ھستندھای که نقل کردن وسيعترين نيروبود 

 ۀلنين دربار .ظاھرچپ ودرمحتوی ضدمارکسيستی به نفی نقش دھقانان به عنوان متحد موقت پرولتاريا می پرداخت

ی تصرف قدرت سياسی توسط  انقالبی براۀتئوری نوظھورتروتسکی امردعوت به مبارز« :نظريه تروتسکی نوشت 

نظريات  ) . دوانقالب : مقاله( » پرولتاريا را ازبلشويک ھا به عاريت گرفته است وانکارنقش دھقانان را ازمنشويک ھا

بربه و وانقالب سوسياليستی اکت١٩١٧ بروریف  انقالب روسيه غالب گرديد وازھمين روانقالب دموکراتيک ۀلنين دربار

 ستم ۀاتحاد انقالبی دوطبق«: که حتی تروتسکی به صحت نظريه لنين اقرارکرد ونوشت درحالی. پيروزی رسيدند

تروتسکی ـ دردفاع از انقالب ( » بينی شده ومدتھا پيش ازوقت توسط اوآماده گرديده بود کشيده، نبوغانه توسط لنين پيش

جات تروتسکی ودرضمن برخی ازتروتسکيستھای امروزی که گويا حتی اطالع ضروری ازنوشت) ١٩٣٢روسيه ـ 

برای روسيه  تضادگوئی ھا ودروغگوئيھای اوندارند، ھنوزھم مدعی اند که لنين، به ضرورت انقالب سوسياليستی 

ًقول نسبتا طوالنی باال ازآنجھت آورده شد که پاسخی باشد به آن کسان که گويا ھای نقل . درآن سالھا بی توجه بوده است

  .  آثارلنين راضروری ندانسته اندۀ تروتسکی، مطالعجزنگاھی سطحی به برخی نوشتجات

داند ونمی خواھد ازچارچوب تکراراين يا آن نقل   آثارلنين را ضروری نمیۀعليرضا بيانی که ھمچنان زحمت مطالع

" غيرانضمامی" شود که   مدعی می"مناسبات لنين وتروتسکی" قول ساختگی تروتسکی فراتررود، درانتقاد به مقاله 
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انتزاعی دريک مقاله  که ازمعنای انضمامی و  بدون اين،واژه ھای سياسی!!اين دانش پژوه . است"  انتزاعینگاه"و

نتيجه پاسخگوئی مناسب را  در نامربوط ، جان کالم را ادا کرده وۀ آگاھی داشته باشد تصورمی کند با توسل به دوکلم

 و ضميمه کردن می ديگر رسی به معنای پيوستن چيزی به چيزاين آقا بايدبداند که انضمام درزبان فا. انجام داده است 

 آورده  قولھای ھرگاه نقل . باشد ومعنای انتزاعی عبارتست از جدا سازی ازموضوع وگسستن ازموضوع مربوطه 

، ربط  ی بیئيک کلی گو که با شده ازلنين اين چنينی بوده اند، وظيفه اين است که نمونه ھائی نشان داده شوند ونه آن

 قول ذکرشده ازلنين ھمراه با ذکرمأخد، عنوان مقاله وتاريخ نگارش میھای تمامی نقل . فرارازپاسخگوئی را برگزيد

تواند به منبع نقل قول مراجعه کرده، صحت وسقم وموضوع  اين بدان معنا ست که خواننده به راحتی می. باشند

ًدرباال نقل قولی نسبتا طوالنی .  انتزاع چگونه عملی است با يک مثال، روشن ترکنيم که. موردمشاجره را بررسی کند 

درآن مقاله ونقل قول، سخن ازديکتاتوری انقالبی دموکراتيک .  انقالب روسيه ونقش دھقانان آورده شدۀازلنين دربار

پيوسته با مضمون وموردمقاله  رتباط مشخص وا از ھرگاه شخصی اين جمله را. پرولتاريا ودھقانان رفته است

روسيه ويا تمامی کشورھای مشابه  کليه مراحل تاريخی برای  در و  ومدعی شود که لنين ھمواره  ومشاجره جدا کرده

ًچنان رھنمودی را داشته است ، عامدا يا سھوا عملی انتزاعی را پيش گرفته است آن انضمام يک نوشته يا مقاله . ً

 باشد ويا توضيحی است که چون به عللی ازجمله تکميلی داشتهۀ کند که يا جنب نيززمانی ضرورت پيدا می

 ھيچ يک ازنقلۀ شود که دربار بحث گنجانيده نشده است، ودرنتيجه ضميمه می احترازازطوالنی شدن، درنوشته مورد

 قول ھمراه با عنوان مقاله، منبع وتاريخ  ھای قول ذکرشده چنين ضرورتی وجود نداشته است، زيرا تمامی نقلھای

تروتسکی، حتی  آيا بھترنبود که جناب بيانی به جای يک جمله پردازی بی ارتباط برای توجيه . اند  يا بودهودرنتيجه گو

 ادعائی روی داده است ويا درچه "انتزاعی "داد که درکدام مورد وچگونه آن اگربرای نمونه ھم شده باشد نشان می

ای وجود ندارد، لذا منتقد نا آشنا به  چون چنين نمونهدانيم که  می. موردی ذکر يک ياچند انضمام ضرورت داشته است؟

   . نوشتجات لنين وبيزارازلنين ولنينيسم، به آن شيوه نابخردانه توسل جسته است

 سوم حزب سوسيال ۀھنگام کنگره ب. يف رويدادھای تاريخی، سبک کارھميشگی تروتسکی بوده استدروغگوئی وتحر

ه بين بلشويک ھا ونوايسکرائيھا يکی ازمسائل مورد مشاجر وقت انقالبی  حکومت مۀبحث دربار دموکرات روسيه ، 

ًدرآن کنگره قطعنامه ای به تصويب رسيد که بيان نظربلشويکھا بود وتماما درتقابل با . بود) منشويک ھا وتروتسکی(

 "زندگی من"  نامه  کتاب خود ب٢١١ تا٢٠٨تروتسکی درصفحات .  انقالب روسيه قرار داشتۀ تروتسکی دربارۀنظري

دھد که ھمان نوشته به  که نوشته ای را به کراسين ، يکی ازاعضای کميته مرکزی درآن زمان ، می مدعی است  

  :تروتسکی درنتيجه گيری چنين آورده است!!  کنگره تصويب شدۀعنوان قطعنام

ن حربه ای عليه  حکومت موقت، صدباربه عنواۀ سوم درباررۀ کنگۀتذکراين نکته زيادی نيست که قطعنام«

لنينيسم ۀ ستالينيست اطالع ندارند که عليه من ، به عنوان حرب" پروفسورھای سرخ" .  به کاررفته است"تروتسکيسم"

درکنگره به  بلشويکھا   نظرۀيک قطعنامه دربرگيرند!! عجبا » سخنانی را به کارمی برند که من خود آنھا رانوشته ام 

آيا . شود که به قلم اوست  تروتسکی است واين شخص مدعی میۀ اصلی نظريۀستًرسد که کامال مخالف ھ تصويب می

باشد آماده کرده، به کنگره ارائه داده وبه تصويب  ًای را که کامال مغايربا نظرش می قابل قبول است که شخصی نوشته

 ت؟ تروتسکی میاين دروغگوئی وتحريف برای چيس. ًبايستی واقعا ناقص العقل دانست برساند؟ چنين شخصی را

 اين ۀاين تنھا نمون. شود  بلشويکی بسازد ولذا به چنين دروغ مسخره واحمقانه ای متوسل میۀخواھد برای خود، سابق

ه  شوراھا، بۀ درکنگرجوندرچھارم «: مدعی است " زندگی من"اودرھمان کتاب . نوع دروغگوئی خنده دارنيست

تدارک می ديد، اعالميه ای به نام فراکسيون بلشويکھا خوانده شد که  جنگ ۀرا درجبھ مناسبت حمله ای که کرنسکی آن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ماه بعد يعنی درماه  تروتسکی به عنوان عضوحزب بلشويک يک ) .  فارسی٣٧۴صفحه ( » تنظيم کرده بودم را من آن

می شد که آيا درحزب بلشويک کسی پيدا ن. به عضويب درفراکسيون بلشويکھا درنيامده بود  پذيرفته شد وھنوزجوالی

!! شايد بايستی سپاسگزار! ًقادرباشد يک اعالميه ای راتنظيم کند وحتما می بايستی به تروتسکی متوسل می شدند؟ 

که  تروتسکی باشيم که به ھمين اندک قناعت کرده ومدعی نشده است که تمامی نشريات حزب نيزدرآن زمانی

  !!اوانتشاريافته استاوھنوزپشت درحزب منتظربرای عضويت بود، به قلم وزيرنظر

  ادامه دارد

 


