افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

علی رسولی )ف.ک(.
 ٢٢مارچ ٢٠١٧

سالح زنگ زدۀ تروتسکيستی
٢
انقالب  ١٩٠۵به پبروزی نرسيد .دوران اختناق شديد وتعقيب کمونيستھا ازسوی حکومت تزاری دگربارشدت گرفت و
عناصرمتزلزل ،نظاره گری رابرادامۀ مبارزۀ انقالبی ترجيح دادند .دراين دوران لنين برتلفيق مبارزۀ مخفی وعلنی
پافشاری داشت تا ھم استحکام حزبی را تضمين کرده وھمچنين پيوند حزب باتودھا رامستحکم سازد .مبارزۀ لنين
دردرون سوسيال دموکراسی روسيه دردوسوی جريان می يافت .راستھا يعنی منشويکھا خواھان مبارزۀ علنی و تبديل
حزب به يک ارگان علنی بودند واتزوويستھا که ادعای دروغين چپ داشتند ،خروج نمايندگان سوسيال دموکراسی را
ازدوما)مجلس آنزمانی( وسايرتشکالت مجاز ،طلب می کردند .درعمل ھردوگروه منشويکھا واتزوويستھا ،انحالل
تشکيالتی حزبی را درنظرداشتند ،يکی ازطريق توسل به علنی گرائی کامل و قانونی وديگری با انصراف کامل استفاده
ازامکانات علنی ودرنتيجه قطع ارتباط باتوده ھا .تعداد عناصرمعدودی نيزھنوزدرپی آشتی دادن نيروھای دست راستی
يعنی منشويکھا با کمونيستھای راستين يعنی بلشويکھا بودند که به "سانتريست ھا" ملقب شده بودند .تروتسکی جزء
سانتريستھا بود وبه عبث تالش داشت که بلشويکھا را بامنشويکھا آشتی دھد ،وحدتی که بهھيچوجه امکان پذيرنبود زيرا
وحدت دوايدئولوژی ،دوستراتيژی متفاوت ودوبرنامۀ گوناگون بايک ديگرامکان پذيرنبود ودرصورت تحقق ،تن دادن
به راست روی وانحالل طلبی بود .دراين دوره است که تروتسکی درھمکاری با منشويکھا حمله به بلشويک ھا
رادرصدربرنامۀ خوددارد .لنين درآن زمان دربارۀ تروتسکی اظھارداشت  » :تروتسکی تمام دشمنان مارکسيسم
راگردھم می آورد ...تروتسکی تمام کسانی را که تباھی ايدئولوژيک برايشان گرامی است ،جمع می کند ،تمام کسانی را
که به دفاع ازمارکسيسم اعتنائی ندارند وتمام عناصرعامی راکه نمیفھمند داليل مبارزه چه ھستند و ميلی ھم به
آموختن ،انديشيدن ويافتن ريشهھای ايدئولوژيک اختالف نظرندارند ،متحد می سازد .تروتسکی دراين دوران اغتشاش،
تفرقه وتزلزل ،به آسانی می تواند "قھرمان يک ساعته" ازکاردرآيد وتمام عناصرپست رادورخود جمع کند .ولی
ھرقدراين تالش آشکارتربه کاررود ،شکستش ديدنی ترخواھدبود ...تروتسکی بافرومايگی خودرامی فريبد ،حزب رامی
فريبد وپرولتاريارا می فريبد« )از  :نامه به ھيأت مقيم درون روسيه کميتۀ مرکزی حزب سوسيال دموکرا ت روسيه ـ
دسمبر . (١٩١٠نقل ھای قول بين سالھای  ١٩١٠تا ١٩١٢درمقاله"مناسبات لنين با تروتسکی" درچنان ارتباطی ھستند.
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درسال  ١٩١٢بلشويک ھا تحت رھبری داھيانۀ لنين تصميم به قطع کامل ارتباط تشکيالتی با منشويک ھا و ساير
جريانات ضدمارکسيستی سوسيال دموکراسی روسيه ازجمله سانتريستھا )تروتسکی( گرفتند وايجاد حزب بلشويک
رااعالم داشتند .تروتسکی که نتوانسته بود بلشويکھا را قانع به سقوط درمنجالب منشويکی وانحالل طلبی بکند،
ھمکاری وھمدردی خود با منشويکھارا مستحکم ترکرد وتالش داشت تمامی انحالل طلبان وضد بلشويک ھا را دريک
بلوک به نام "بلوک اگست" گردھم آورد تا به پنداروآرزوی ارتجاعی اش يعنی تالشی حزب بلشويک تحقق
بخشد".بلوک اگست" باشکستی مفتضحانه مواجه وازھم پاشيده شد .نقل ھای قول آورده شده ازلنين مربوط به سالھای
 ١٩١٢تا  ١٩١۴درمقالۀ "مناسبات لنين با تروتسکی" دربارۀ نظريات واقدامات ارتجاعی تروتسکی دراين دوره است
 .پس بيمورد نبود که لنين نوشت » :تروتسکی خوش خدمت از دشمن خطرناک تراست« )ازمقالۀ  :نقض وحدت درپردۀ
فريادھای وحدت طلبی ـ مه  (١٩١۴و» ھدف تروتسکی آنست که با خاک پاشيدن به چشم کارگران ،انحالل طلبی را
مخفی کند … با تروتسکی بحث ماھوی کردن غيرممکن است زيرااوھيچ عقيدۀ پابرجائی ندارد … درمورد چنين فردی
 ،بايد وی رابه عنوان ديپلماتی از پست ترن قماش رسوا کرد « )ازمقالۀ  :دربارۀ تروتسکی ويک پالتفرم حزبی
مشخص ـ دسمبر . (١٩١٢
کشورھای امپرياليستی ازسال  ١٩١٣خودرا برای آغازيک جنگ جھانی آماده می کردند ودرطبل دروغين دفاع ازميھن
می کوبيدند تا با تحميق توده ھا بتوانند به منظورگسترش مناطق نفوذی وزيرسلطۀ خود آنھا را به کشتارگاه ھا بکشانند
 .لنين وحزب بلشويک با قاطعيت تمام به مقابله با جنگ جھانی برخاستند وشعارتبديل جنگ جھانی به انقالب برای
سرنگونی ارتجاع داخلی را مطرح ساختند  .بسياری ازسوسيال دموکراتھا در روسيه و ساير کشورھای اروپائی به پای
بوسی بورژوازی کشورخودی تن دادند وعدهای نيزبا طرح شعارھائی ھمچون "صلح به ھرقيمت" و "نه پيروزی ونه
شکست" عمالً به مخالفت با اقدامات انقالبی جھت سر نگونی ارتجاع کشورخودی ودرنتيجه تثبيت حاکميت امپرياليستی
پرداختند .ازاين جمله بودند کائوتسکی درالمان و سران منشويکھا درروسيه  .تروتسکی دراين صف عرض اندام می
کرد .تروتسکی درنامه ای به اپريل  ١٩١٣به چخييدزه منشويک  ،ھمدلی وھم زبانی خودرابا اوچنين اعالم داشت » :
لنين ،مثل ديوانه ای ،شجاعانه برسرمسائل عاميانه دادوفرياد به راه می اندازد ،چون اودراين قبيل کارھا استاد است
وخيلی ماھرانه ازھرپس ماندگی جنبش کارگری درروسيه بھره می گيرد ،مرتب جنجال درست می کند«  .به زعم
تروتسکی آگاھی دادن به کارگران جھت مبارزه عليه جنگ امپرياليستی وتبديل آن به انقالب برای سرنگونی ارتجاع
حاکم برکشورخودی وھمچنين آگاھی دادن به پرولتاريا برای حزبيت ومبارزه عليه انحالل طلبی" ،مسائل عاميانه"
بودهاند ولی ھمدستی و ھم زبانی با منشويکھا وکائوتسکيستھا يعنی کمک به بقای سيادت اين يا آن کشورامپرياليستی
ودعوت کارگران به انحالل طلبی واحتراز ازحزبيت ،گوئی اقدامی عليه يک "ديوانه" و به دوراز "جنجال" بوده
است .
ازنظرلنين سکوت دربرابرآن مواضع ارتجاعی ناشايست بود ولذا دريک سری مقاالت از ١٩١٣تا پايان جنگ جھانی
اول به افشای مواضع کائوتسکی وکائوتسکيستھا دراروپا وازجمله تروتسکی پرداخت ودرمورد تروتسکی نوشت» :
راکوفسکی وايضا ً تروتسکی ،به نظرمن ھمه ازمضرترين "کائوتسکيستھا" ھستند  ،بدين معنی که ھمۀ آنھا به نحوی
ازانحاء طرفدار وحدت با اپورتونيستھا ھستند ،ھمۀ آنھا به نحوی ازانحاء اپورتونيسم را آرايش میدھند وھمۀ آنھا به
جای مارکسيسم انقالبی ،اکلکتيسم را ترويج می کنند« )از :نامه به کولونتای ـ اگست  (١٩١۵و درنامه ای
ديگرخاطرنشان ساخت » :اختالف ما با تروتسکی برسرچيست؟ شما البد به دانستن اين موضوع عالقه منديد  .خالصه
بگويم ،اويک کائوتسکيست است ،بدين معنی که اوطرفداراتحاد باکائوتسکيستھا درانترناسيونال وباگروه پارلمانی
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چخييدزه درروسيه است .ما مطلقا ً با چنين اتحادی مخالفيم .چخييدزه حقيقت ھم نظری خود را با کميتۀ سازماندھی
وکسانی که در کميتۀ جنگ شرکت می کنند ،با پوششی ازالفاظ استتارمی کند« )نامه به ھانريت رالند ـ ھلست ـ  ٨مارچ
 . (١٩١۶لنين درنامه ای ديگر ،تروتسکی را اين چنين توصيف میکند» :تروتسکی به آنجا آمد واين شارالتان به
فوريت درتبانی با جناح راست نشريه "ناوی مير" عليه جناح چپ سميروالد دست به کارشد  .تروتسکی اينگونه است،
اوھمواره ھمان میماند که بود  :يک حقه بازکامل ،يک شياد ،که اداھای چپ گونه درمی آورد ولی تا جائی که
قادراست به راست ھا ياری می رساند« )نامه به اينس آرماند ـ  ١٩فوريه  .(١٩١٧توجه داشته باشيم که داوری لنين
دربارۀ تروتسکی لحظهای نيست بلکه بيان می دارد که تروتسکی"ھموارھمان میماند که بود" يعنی شارالتان ،شياد،
حقه بازکامل و شخصی که به راست ھا ياری می رساند.
يکی ازتوضيحات يا بھترذکرشود توجيھات جناب بيانی درعادی جلوه دادن خصوصياتی که لنين دربارۀ تروتسکی می
نويسد ،اينگونه است» :توگوئی اين اختالفات ،آنھم درميان رھبران برجسته جنبش سوسياليستی امری غيرطبيعی است«
ودرادامه میآورد » آن مناسبات ھرچه بود درکادرکمونيستی وضرورت انکشاف نظرات سوسياليستی بود« وباالخره
»مناسبت لنين با تروتسکی باھردرجه اختالف ،مناسبات بين دومارکسيست انقالبی درکادرانقالبی بود« .بايد به اين
تروتسکيست نا آشنا به مارکسيسم ـ لنينيسم ياد آورشد که از کی وچه زمانی ،شخصی که ھمواره با منشويکھا نردعشق
می باخت ،انحالل طلبی وضد حزبيت را پيشه کرده بود ،با کائوتسکی ھمراه شد" ،تا جائی که قادر" بود "به راستھا
ياری" رسانيد وتالش کرد با امپرياليستھای فرانسوی وانگليسی عھد مؤدت ببندد وآن را به دروغ و شيادانه به لنين
نسبت داد ،با فاشيستھای امريکائی وارتجاعی ترين جناح ضد کمونيستی آنجا درمبارزه عليه کمونيستھا ھمراه شد وحتی
درخدمت نازيھای المانی درآمد  ،از جملۀ "رھبران برجستۀ جنبش سوسياليستی" شناخته می شود؟ .بگذارتمامی
ضدکمونيستھا ،مطبوعات بورژوازی سراسرجھان به تمجيد ازتروتسکی بپردازند وسعی کنند اورا به عنوان يک
"کمونيست" نمونه نشان دھند ،اما ھيچ کمونيست واقعی يافت نمی شود که تروتسکی را به عنوان حتی يک سوسيال
دموکرات انترناسيونال دوم بشناسد تاچه برسد به يکی از" رھبران برجسته" .
گوئی جناب بيانی مفھوم و معنای شارالتان ،شياد  ،حقه باز کامل  ،خطرناک ترازدشمن ،خيانت و … را نمی داند
ومتوجه نيست که اين الفاظ ونسبت ھا بارسياسی دارند ونه تنھا بين "رھبران برجستۀ جنبش سوسياليستی" متداول
نبوده ونيست بلکه حتی دربين احزاب بورژوائی نيزرايج نمی باشد .بيانی با عادی و طبيعی جلوه دادن آن الفاظ
وخصوصيات دربين کمونيستھا ،به جنبش کمونيستی توھين می کند وقصد لجن مال کردن اين جنبش را دارد .ازيک
مدعی پيروی ازتروتسکی انتظاری ديگرنمی شود داشت .جناب بيانی جنبش کمونيستی را تاسطح يک جماعت اوباشان
حلقه زده به دوراين يا آن آخوند فالن مسجد پائين میآورد ومی خواھد لومپنيسم راجايگزين اخالق وسبک کارکمونيستی
کند .ازشخصی که درتشکل سياسی خود ،به مخالفان نظرواعمالش درآن تشکل يعنی به ديگر تروتسکيستھا دريک گروه
تروتسکيستی میگويد» :ای کثافت آشغال… يقۀ توآشغال کثافت راجوری بگيرد که ديگر به خودت اجازۀ خوردن ٌگه
ھای بزرگترازدھانت ندھی ،مرديکه آشغال ...احمق کاسبکار« )ازجزوۀ :داليل شکلگيری کميسيون مبارزه با …( چه
انتظاری جزآن میتوان داشت که بدترين الفاظ با بارسياسی سنگين را "غيرطبيعی" نداند .علی رغم تصور جناب بيانی،
جنبش کمونيستی يک تجمع ازلومپنھا واوباشان نيست که بيان بدترين خصوصيت سياسی درمورد اين يا آن شخص
"طبيعی" وعادی باشد .اگرکسی دريک تشکل سياسی ،شارالتان ،شياد ،خطرناک ترازدشمن وحقه باز باشد ،جائی درآن
تشکل ندارد زيرا آن شخص ،منافع ومقاصد شخصی را به منافع جمعی ،به اھداف تشکل سياسی ودرمورد تشکل
سياسی کمونيستی ،به منافع پرولتاريا و ساير زحمتکشان ،ترجيح می دھد .البته ازياد نبريم که تروتسکی گفته بود » :
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وسيله را فقط ھدف می تواند توجيه کند« و زمانی که منافع شخصی و ارجحيت آن برمنافع جمع به عنوان ھدف
درصدربرنامه قرارگيرد ،کافی است به سبک تروتسکی يک چاشنی چپ نمائی بر آن افزود ،ازجمله اضافه کرد "برای
خدمت به جنبش کارگری"  .به عبارت ساده تربراساس منطق وسبک کارتروتسکی ،شخص خودش ھدف را که ھمانا
منافع شخصی است تعيين می کند ،شخص خودش وسيلۀ درخدمت به اين ھدف را معين میسازد وخودش مدعی میشود
که آنھا تماما ً درخدمت به جنبش کارگری است .اين شخص ھردروغ ،تحريف ،دشنام ،بدگوئی ،تخريب ،ھمکاری
بادشمنان مارکسيسم ،فريب و ...رابرای خود مجازمی شمارد چون درخدمت به ھدف شخصی مورد نظرش ھستند .
زمانی که لنين درمورد تروتسکی سخن می گفت ،آن خصوصيات تروتسکی را درنظرداشت وبه شوخی طرح نمیکرد
بلکه کامالً جدی بيان می داشت وبه بارسياسی آنھا آگاھی کامل داشت .
تروتسکی پس از ١۴سال ھمکاری نزديک با منشويک ھا ،انحالل طلبان وسايرجريانات ضدمارکسيستی که ھمواره
ھمراه با دروغگوئی ،تحريف ،فريب ،تخريب و ...بود ،باالخره درجوالی  ، ١٩١٧زمانی که درانزوا قرارگرفته بود،
پس ازاعالم پذيرش نظريات لنين وبلشويکھا که درآنزمان تبلورمشخص خودرا درتزھای اپريل يافته بود ،به عضويت
حزب بلشويک پذيرفته شد .تروتسکی درتمام مدت حيات لنين پس ازانقالب اکتوبر ،کالمی درمورد تزضدمارکسيستی
اقتباسی اش ازپارووس يعنی "انقالب پرماننت" برزبان نياورد ولی ساليانی بعد ،پس ازمرگ لنين به منظور فريب
کمونيستھا وتخريب چھرۀ سياسی لنين ،مدعی شد که گويا لنين درسال  ١٩١٩دريک صحبت پنھانی درگوشی دربارۀ
نظريۀ انقالب پرماننت به بوفه ـ معاون تروتسکی درکميسيون مذاکرات صلح با المان و درکميسيون امتيازات ـ گفته بود
»آری تروتسکی حق داشته است« و جناب بيانی که با تقليد ازتروتسکی ،دروغگوئی وتحريف را پيشه کرده است ،می
نويسد» :چگونه برنامۀ انقالب دموکراتيک وديکتاتوری کارگران ودھقانان موردنظرلنين به نفع انقالب سوسياليستی
وديکتاتوری پرولتاريا تکامل يافت و نقش تروتسکی دراين روند چه بود«  .دربارۀ نقش تروتسکی پس ازانقالب
اکتوبر ،چه درمورد تالش برتعويق انداختن زمان انقالب ،چه درمورد ترخيص ارتش وتخريب درروند خاتمۀ جنگ با
المان ،چه درمورد ھمدستی تروتسکی با امپرياليستھای فرانسوی وانگليسی به منظورادامۀ جنگ  ،چه درمورد نقش
خرابکارنۀ تروتسکی درجنگ داخلی )عليه دنيکن ،عليه کلچاک وحمله به پولند( ،چه درمورد نظامی کردن اتحاديه ھای
کارگری و چه درمورد فراکسيون بازی حزبی ،چند کالمی ھمراه با ذکرنظريات لنين که صد درصد درمخالفت با نقش
مخرب تروتسکی بودند ،درمقالۀ "مناسبات لنين باتروتسکی" آورديم وبازھم سخن خواھيم گفت .درابتداء اندکی به آن
دروغگوئی بزرگ تروتسکی وتقليد مسخره آميزمقلدان اوبپردازيم .بگذاريم لنين سخن گويد  » :وظيفۀ عمدۀ پرولتاريا
ودھقانان تھيدست تحت رھبری وی درھرانقالب سوسياليستی ،ـ وبنابراين درانقالب سوسياليستی روسيه که ما در٢۵
اکتوبرسال  ١٩١٧آغازنموده ايم ـ عبارتست از … )ازمقالۀ :وظايف نوبتی حکومت شوروی ـاپريل  (١٩١٨تصورکنم
که ھم تروتسکی وھم احياناً جناب بيانی ،معنای آغازرا فھميده باشند .چرا لنين  ٢۵اکتوبررا زمان آغازمی داند وھمان
زمان مشاجره درسال  ١٩٠۵را به عنوان آغاز اعالم نکرده بلکه از ٢۵اکتوبر ١٩١٧نام برده است ،زيرا »نخستين
وظيفۀ ھرحزبی که آينده به وی تعلق دارد ،عبارتست ازاقناع اکثريت مردم به صحت برنامه وتاکتيک خود … زيرا
اکثريت کارگران ودھقانان روسيه  ،چنان که آخرين کنگرۀ شوراھا درمسکو بی چون وچرا نشان داد ،دانسته وفھميده
ھوادار بلشويکھا ھستند« )ھمانجا( وانقالب فبروری ١٩١٧و سالھای درپی آن نقش ارزنده ای در آگاھی وتشکل
کارگران ودھقانان تھيدست داشتند .تروتسکی به تقليد از پارووس فکرمی کرد باشعاردادن وموعظه و بدون جلب توده
ھا ،امکان انقالب سوسياليستی موجود است  .لنين بدرستی درھمان سال  ١٩٠۵طرح می کرد » :ما پس ازانجام انقالب
دموکراتيک بالفاصله ودرست به ميزان نيروی خود که نيروی پرولتاريای آگاه ومتشکل باشد  ،انقالب سوسياليستی را
afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

آغازخواھيم نمود  .ما ھوادارانقالب پی درپی ھستيم .ما درنيمۀ راه توقف نخواھيم کرد«  .مسألۀ مھم درروسيۀ آنزمانی
) ١٩٠۵وچندسال پس ازآن( براين بود که حزبيت بلشويکی را استحکام و اتحاد رزمندۀ کارگران ودھقانان را تحت
رھبری پرولتاريا تحقق بخشيد تا راه برای آغازانقالب سوسيالستی ھموارگردد .انقالب سوسياليستی ،اقدام عملی سترگی
است که تحقق آن با موعظه وشعارھای توخالی وبی مايه امکان پذيرنيست .تروتسکی دروغگو و تحريف کنندۀ وقايع
تاريخی مدعی شد که گويا لنين درسال  ١٩١٩دربارۀ اختالف برروی روند انقالب روسيه به بوفه گفته بود »آری،
تروتسکی حق داشته است«  .چه خوب که آثار لنين دردسترس می باشند و سندی واضح وروشن در رد اين دروغگوئی
بزرگ تروتسکی ورسوائی او و پيروانش که ھمان دروغھا رادرشکلی مشابه تکرارمی کنند ،ھستند .لنين درسال ١٩٢١
يعنی دوسال پس ازتاريخ ادعائی تروتسکی نوشت» :وظيفۀ مستقيم ونزديک انقالب روسيه وظيفۀ بورژوا دموکراتيک
بود ،يعنی برانداختن بقايای نظامات قرون وسطائی وزدودن اين بقايا تا آخروتصفيۀ روسيه ازوجود اين بربريت ،ازاين
ننگ وازاين بزرگترين ترمزھر گونه فرھنگ وھرپيشرفتی درکشورما .وما بحق می باليم که اين تصفيه را بسی با عزم
تر و سريع تروجسورانه تروکاميابانه تروپردامنه تروازنقطۀ نظرنفوذ درتوده ھای خلق ودرقشرھای عظيم آن ،عميق تر
از انقالب کبيرفرانسه  ،که متجاوزار ١٢۵سال پيش واقع شد ،انجام داده ايم« )لنين ـ ازمقالۀ :به مناسبت چھارمين
سالگشت انقالب اکتوبر(  .لنين درھمان مقاله ادامه می دھد » :برای آن که فتوحات انقالب بورژوا دموکراتيک را برای
خلقھای روسيه تحکيم کنيم ،می بايست جلوترمی رفتيم وجلوتررفتيم .ما مسائل انقالب بورژوادموکراتيک رادراثنای راه
 ،درجريان عمل وبه مثابه "محصول فرعی" کارسوسياليستی عمده و واقعی و انقالبی ـ پرولتاری خودمان حل می
کرديم .ما ھميشه میگفتيم رفرم ،محصول فرعی مبارزۀ انقالبی طبقاتی است .ما میگفتيم ودرعمل ثابت کرديم که
اصالحات بورژوا ـ دموکراتيک محصول فرعی انقالب پرولتری يعنی سوسياليستی است … نخستين انقالب ضمن رشد
خود به انقالب دوم تحول می يابد .انقالب دوم مسائل انقالب اول را درجريان عمل حل می کند .انقالب دوم کار انقالب
اول راتحکيم می نمايد .مبارزه و تنھا مبارزه است که معين میکند تا چه حدودی انقالب اول موفق خواھد شد به انقالب
دوم تحول يابد« )ھمانجا( .گوئی لنين به ھنگام نگارش اين مقاله می دانست احتماالً درآينده ،جاعلينی پيدا خواھند شد که
با تحريف وقايع تاريخی به سوء استفاده ازچھرۀ انقالبی اين بزرگ مرد کمونيسم بپردازند ،لذا ضروری دانست آنچه را
که در ١٩٠۵بيان داشته بود ،مجدداً بازگوکند که چگونه تحقق يافته اند .لنين ھمانگونه که درھمان سال  ١٩٠۵نوشته
بود ،اعتقاد به انقالب پی درپی داشت واين انقالب با ياوه گوئيھا وموعظه ھای تروتسکی دربارۀ انقالب روسيه،
بسيارتفاوت ماھوی داشت .به آن دروغ تروتسکی ازجنبه ای ديگرنگاه افکنيم .تروتسکی می نويسد » :پس ازورود به
پترزبورگ به کامنف گفتم که ديگرميان من وتزھای معروف به " تزاپريل" لنين فاصله وجود ندارد « )زندگی من( .
درتزھای اپريل می خوانيم  » :مادام که ما دراقليت ھستيم ،کارمان انتقاد و توضيح اشتباھات است ودرعين حال لزوم
انتقال تمام قدرت به دست شوراھای نمايندگان کارگران راتبليغ می نمائيم تا توده ھا به کمک تجربۀ خود ازقيد اشتباھات
خويش برھند ۵ .ـ جمھوری پارلمانی نه ـ زيرا اين رجعت ازشوراھای نمايندگان کارگران به جمھوری پارلمانی گامی
است به پس ـ بلکه استقرارجمھوری شوراھای نمايندگان کارگران وبرزگران ودھقانان درسراسرکشور .ازپائين تا باال...
 (٨وظيفه )تکيه ازلنين( مستقيم امروزما "معمول داشتن" سوسياليسم نيست بلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترول
از طرف شوراھای نمايندگان کارگران برتوليد اجتماعی وتوزيع محصوالت است« ) لنين ـ ازمقالۀ :راجع به وظايف
پرولتاريا درانقالب حاضرـ اپريل  .(١٩١٧بنابرنظرلنين ،وظيفۀ مستقيم بلشويکھا درماه اپريل برقراری سوسياليسم
نبوده است زيرا ھنوزآگاھی وآمادگی توده ھا چنان رشدی نيافته وبلشويکھا ،اکثريت شوراھا را ھمراه باخود نداشتند
وتروتسکی نيزبنابراقرارخود در کتاب "زندگی من" توافق خودرابا آن اعالم می دارد ،يعنی اين که تروتسکی ازنظريۀ
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غيرمارکسيستی "انقالب پرماننت" پارووس اعالم انصراف کرده ونظرلنين راپذيرا می شود .بیشرمی ودون فطرتی
تروتسکی راحد ومرزی نيست که برای نقاشی چھرۀ آبروباختۀ خود به آنچنان دروغگوئی متوسل میشود وتالش دارد
لنين را تا ھم سطح خود پائين بياورد .اين نقل ھای قول ازلنين و مقاالت مربوطه وھمچنين اعتراف تروتسکی به پذيرش
"تزھای اپريل" به صراحت تمام نشان میدھند که چگونه تروتسکی دروغ می گويد و نيت برخدشه دارکردن چھرۀ
سياسی لنين را درنظرداشته است .واقعا ً بايستی برحال کسانی که ھمچنان دروغگوئيھای تروتسکی را يگانه معيارمی
دانند وزحمت بررسی واقعيات تاريخی را الزم نمی دانند ،گريست.
ادامه دارد
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