
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  .) ک.ف(علی رسولی 

  ٢٠١٧  اپريل٠١
  

   تروتسکيستیۀسالح زنگ زد

٣  

 ی روشن وفرارمفتضحانه ازپاسخگوئ  به علت ناتوانی دردفاع ازنظريات واعمال ضدانقالبی تروتسکی وجناب بيانی

يا (اغلب «سازد که   آورده شده بود، مطرح می"مناسبات لنين با تروتسکی"  ۀتروتسکی درمقالۀ مستدل به آنچه دربار

اتخاذ  را بکشانيد به ابرازنظرو« وآنھا » يست يا مائوئيست ھا ھستندستالين" مناسبات لنين وتروتسکی" کاشفان ) ھميشه

سپس آن جناب سه . » يستی، حزب توده واکثريت قرارداشتندستالينمرکزجريانات در« و  » ستالينمواضع نسبت به خود 

 اين سطورازطرح ۀدھد تا به تصورباطل خود، نويسند  اختصاص میستالين خود را به فحاشی به ۀچھارم نوشت

کمی اين . زھی خيال باطل. اشتباھات، خرابکاريھا وافشای دروغگوئيھا وخيانتھای تروتسکی منصرف شود 

  : فرارازپاسخگوئی رابشکافيم 

 تروتسکی با ذکرمأخذ، عنوان ومورد ۀ ازلنين درباریقولھا  يک سری نقل "مناسبات لنين با تروتسکی"  ـ درمقاله ١

کند دراينست که با صراحت کامل ومستند اعالم  کسی که ازتروتسکی پيروی میۀ وظيف. وزمان نگارش آورده شده اند

درصورت عدم  ھا پرداخته شود و  آنۀودرصورت صحت به علل وزمين. صحت دارند يانه قولھای دارد که آيا آن نقل 

 عاجزازاين پاسخگوئی بوده بيانیجناب . ھا بپردازد صحت، با استناد به مدارک مشخص وقابل رجوع ، به نادرستی آن

 تروتسکيستی ۀ زنگ زدۀتوسل به يک اسلح کند و است ودرنتيجه به جای پاسخگوئی صريح ومستند، خلط مطلب می

  . گشا می پنداردهرا، چار

 چاره گشای "يست يا مائوئيستھاستالين " ـ آيانسبت دادن ھرانتقادی به تروتسکی وافشای اشتباھات وخيانتھای او ٢

يستھا ستالين"  ۀزعم آن جناب منتقدين وافشاء کنندگان تروتسکی ازجمله باشد؟ گيريم ب فرارازپاسخگوئی می

 سرباززد؟ اگرفرد " روشنگری" ازبيانیزعم جناب ه مگردراين حالت بايستی ازپاسخگوئی وب.  باشند"ومائوئيستھا

که به خيال خود با يک   روشن وصريح آن رابيان دارد ونه ايندتروتسکيست پاسخی مستدل ، مستند و درخوردارد باي

 ازآن پاسخگوئی بوده است وبه جای  عاجز بيانیجناب. انتساب بيمورد به قول معروف فراررابرقرارترجيح دھد

  . تروتسکيستی را، چاره گشا می پنداردۀزنگ زدۀ کند و توسل به يک اسلح پاسخگوئی صريح ومستند، خلط مطلب می

برای چی وبه چه منظوراست؟  » ستالينرا بکشانيد به اظھارنظرواتخاذ مواضع نسبت به خود «  ـ پيشنھادآنھا ٣

. آيا کسی مانع اين عمل شما شده است. را انجام دھيد  است، خوب شما آنستالينان رھبری  ودورستالينبر اگرمنظورنقد
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نه تنھا اين بلکه تمامی . تا کنون دھھا بارتنھا باتوسل به اين يا آن دروغگوئيھا وخود بافته ھای تروتسکی انجام داده ايد

 ودرعين ستالين درمورد دوران رھبری مطبوعات وخبرگزاريھای بورژوائی وحتی جمھوری اسالمی مملوازاکاذيب

 تروتسکی دست برداشت وبه ۀ ازافشاگری درباردمعلوم نيست چراباي. حال تمجيد وبزرگ نمائی ازتروتسکی است

!! مگرنه اين است که دردفاع ازتروتسکی عاجزيد ومجبوريد به دروغگوئيھای شخص شخيص.  پرداختستالين

مسلم است که دربررسی ازساختمان . بوعات بورژوائی متوسل شويديلسين ومط تروتسکی ودروغھای خروشچف و

ولی .  نيزپرداخت ستاليناشتباھات   به خدمات ودسوسياليسم درکشورشوراھا و آموزشھای الزم ازآن دوره می باي

.  ً شد ً کشيدهستالينگو وخيانت پيشه را فراموش کرد وبه جای آن به انتقاد از چرابايستی افشاگری ازتروتسکی دروغ

 ستالين.  به علت عجزازدفاع اصولی ومستند ازتروتسکی، موضع بحث راتغييرداددھربررسی جای خودرا دارد ونباي

که زينويف وکامنف وکميته ھای لنينگراد خواھان اخراج تروتسکی به علت اعمال تخريبی وضد  ، زمانی١٩٢۴درسال 

وليت کميساريای دفاع ملی، معزول ؤمس را از  کرد واوءد اکتفاوتنھا به انتقا حزبی اوشدند، مانع اخراج تروتسکی شد 

حق بوده يانه و می ه  بستالين با اتکاء به اسناد معتبرحزبی به بررسی اين مورد پرداخت که آيا دمسلم است که باي. کردند

ه نت خروشچف ب خرابکاری وخياۀ ديگردربارۀنمون. بايستی درھمان زمان با پيشنھاد اخراج، اعالم توافق می کرد

آيا . خذه قرارگرفت وتنزل مقام يافتؤام باشد که خروشچف مورد می ھنگام برگزاری دادگاھھا درمسکو

آقايان تروتسکيست ، اگرشما به مدارک مستند قابل اعتماد . و برخی موارد ديگر . اوسزاواراخراج بوده است يانه

شرط .  اين سطوربگذاريد تاانجام شودۀگران ازجمله نويسنددسترسی داريد، يا اين کاررا انجام دھيد يا دراختياردي

 عاجزازپاسخگوئی  بيانیجناب.  پندارھای تروتسکی نباشندۀبرآنست که مستند، واقعی ومعتبرباشند وچکيده ازتاريکخان

لط شود، خ به بررسی ودفاع ازخيانتھای تروتسکی است ودرنتيجه به تعطيل کردن اين بررسی وآموزش ازآن متوسل می

  . تروتسکيستی را چاره گشا می پنداردۀزنگ زدۀ کند و توسل به اين اسلح مطلب می

اين .  است بيانی جناب"اکتشافات" حزب توده واکثريت، يکی ديگر ازمسخره ترين " يستیستالين"  ـ اشاره به سابقه ۴

 يعنی اززمان ١٩۵٧توده ازسال حزب . زند گونه اطالعی ازتاريخ ندارد يا خودرابه نادانی می ًشخص يا واقعا ھيچ

.  درتقالبوده استستالينمانند تروتسکيستھا عليه ه دروغگوئيھای خروشچف تاکنون، ھمواره درتبعيت ازخروشچف وب

يلسين نيزنه تنھا به ھمان دروغھای خروشچفی ادامه داد بلکه بنابردستوراو اسناد قالبی نيزساخته شدند که بزودی 

 اسناد برمال گرديد وبرخی ازاعضای حزب توده وبسياری ازاعضای سايراحزاب پيرو اصطالحه اعتباری آن ب بی

خروشچف درديگرکشورھا به اشتباه خود درتبعيت ازترھات خروشچفی پی برده وبه تصحيح باورھای نادرست خود 

حتی يک سند .  استينستال به "اکثريت"  درمورد باور بيانیخنده آورتر، ادعای جناب .  پرداخته اندستاليندربررسی از

ً که بنابرگواھی دوستان تشکيالتی خود، شخصا مدت زمانی بيانیجناب . يا يک نوشته دراين باره يافت نمی شود

اگردراين زمينه مدرک روشن ومستندی را نشان ندھد، دليلی برآنست که تالش  بوده است، " اکثريت"عضوی ازتشکل 

فاع ازجمھوری اسالمی وسپاه پاسداران پرداختند، ازپاسخگوئی به بررسی دارد با توسل به بدنامی تشکالتی که به د

 با فراگيری بيانیجناب . خيانتھای تروتسکی بگريزد و تحريفات، فريبکاريھا درمورد اشتباھات، دروغگوئيھا،

اين يا کند وتوسل به  کند وبه جای پاسخگوئی صريح ومستند، خلط مطلب می گويد، تحريف می ازتروتسکی، دروغ می

   . زنگ زده تروتسکيستی را چاره گشا می پنداردۀ آن اسلح

لنين وحزب بلشويک بادرايت کامل روزوساعت مناسب رابرای . زمان انقالب سوسياليستی درروسيه نزديک می شد

نامه "   ۀ و ھمچنين مقال١٩١٧برو اکت٢١ به تاريخ "اندرزھای کناره نشين"   ۀقيام عمومی معين ساختند ولنين درمقال

برای تسخيرقدرت،   چگونگی پيشبرد عمليات سياسی ونظامی را١٩١٧بر و اکت٢۴به تاريخ " به اعضای کميته مرکزی 
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تروتسکی برتعويق قيام پافشاری داشت، . پيشنھاد کرد که برھمان روال پيشنھادی نيزپيش رفت وبه پيروزی نائل آمد

منظورجلوگيری ه  شبه پارلمانتاريستی تروتسکی وبۀ نظريۀلنين دربار. تعويقی که به معنای شکست انقالب بود

تصرف فوری !! ممکن است ھمه چيزازدست برود!! توان درانتظارنشست نمی« : ازشکست انقالب، ھشدارداد که 

درمقابل دولت کورنيلفی )  اول دھقانانۀنه ازکنگره، بلکه ازمردم، ازارتش ودردرج(دفاع ازمردم : قدرت برابراست با 

توانند  تاريخ، انقالبيونی راکه می... کورنيلفی راتھيه ديده است ۀرانده ودومين توطئ ورخوسکی راکه 

رود بسی چيزھاراازدست  ندازند، بيم آن میفردا بيه ولی چنانچه کاررا ب) ًويقينا امروزپيروزخواھندشد(امروزپيروزشوند

تأخيردراقدام برابربا ...ی که روا دارند، نخواھد بخشيد رود ھمه چيزراازدست بدھند، درمقابل تأخير بدھند، بيم آن می

دراين امرکوچکترين «: ودرنوشته ای ديگرياد آورشد) ١٩١٧ اکتبر٢۴نامه به اعضای کميته مرکزی ـ (» مرگ است

 شوراھا ومجلس ۀ به کنگر"ايمان" ترديدی نيست که اگربلشويکھا بگذارند به دام توھمات مشروطه خواھانه، به دام 

فتند، اين بلشويکھا خائنين پستی نسبت به امرپرولتاريا خواھند  شوراھا وغيره بيۀ برای کنگر"انتظار" سسان ، به دام مؤ

 شوراھا وغيره برابراست باخيانت به انترناسيوناليسم، ۀ برای کنگر"منتظرنشستن"درچنين اوضاع واحوالی ... بود

مخاطب لنين ) . ١٩١٧مبر سپت٢٩بحران فرازآمده است ـ  : ۀازمقاللنين ـ (» خيانت به امرانقالب جھانی سوسياليستی

 جوالی( ديگر، تروتسکی، اين تازه عضوحزب بلشويک بوده است که ازھمان اوان عضويت ۀدراين مقاالت وچند نوشت

ضد ۀ نيت واقعی تروتسکی با توجه به سابق اگردرآن ايام . بود  کارشکنی درحزب وخيانت ۀدرپی اجرای برنام) ١٩١٧

 يک اشتباه تلقی نمی گرديد، چه بسا زودترازحزب ۀتر مورد بررسی قرارمی گرفت و تنھا به مثاب بلشويکی اش دقيق

شد، ودرنتيجه   وی بود، پرتاب می"استاد " رھبری اکسلرد که به قول تروتسکی  اخراج وبه جمع منشويکی اش وزير

 الزامات ۀقيق تر، به مدارک واطالعات مستند ومعتبردرباربرای بررسی د. ازخيانتھای بعدی اوجلوگرفته شده بود

خصوص چگونگی ارتباطات خارج ازحزبی تروتسکی درآن ه حزبی، توازن نيروھا وکادرھا، ضرورتھای حزبی، وب

  . احتياج می باشد...زمان، و

 ترخيص ارتش کرد يعنی لمانی جلوگرفت واقدام بهاازعقد قرارداد صلح با متجاوزين . تروتسکی کارشکنی راادامه داد

ه  با امپرياليستھای فرانسوی وانگليسلمان برای ھرگونه تصرف کشورشوراھا بازباشد، باوری تکه دست امپرا اين

البته (نشان داد  خود با جنگ واردمذاکره شد وقولھا داد که پس ازرسوائی کامل به دروغ، لنين را ھم نظرۀ منظورادام

، دشمنان پولند، درجبھه ھای جنگ با دنيکين، کالچاک و) ی وتھمت دست يازيدپس ازمرگ لنين به اين دروغگوئ

 نظامی کردن اتحاديه ھا را ۀمنظورقطع ارتباط حزب باتوده ھا، نظريه سوسياليسم وکشورشوراھا راياری رسانيد، ب

سم درحزب را منظورپيشبرد انشعاب درحزب کمونيست اتحاد جماھيرشوروی سوسياليستی، فراکسيونيه پيش کشيد وب

که  ازآنجائی.  حزب وتوده ھا، تودھنی خوردۀيعنی تشکل درتشکل را باب کرد که ھرباره ازلنين واکثريت شکنند

قول لنين وھم چنين  ھای ًنسبتا با تفصيل واشاره به مقاالت ونقل ) مناسبات لنين با تروتسکی(پيشين ۀ درمقال

م طوالنی ترشدن اين مقاله، خواننده را به آن مقاله وھمچنين کتاب منظورعده گفتارواعمال تروتسکی سخن رفته است، ب

  . دھم ازھمين نگارنده، رجوع می" تحريف تروتسکيستی رويدادھای تاريخی" 

لنين درواپسين روزھای حيات خود امرمبارزه « :  خود مدعی است که ۀ درتوجيه نامه وفحش نامبيانیجناب 

ای را  ل بر اين است که لنين چنين وظيفهؤاس. »کل گرفته بود، به تروتسکی سپرد شستالينبابوروکراسی راکه به حول  

ای  تمامی نوشتجات ونامه ھای لنين دربيش ازچھل جلد ھرکدام چند صد صفحه. ای قيد کرده است  درکدام نوشته

 تروتسکی به لنين، ۀچنان ادعای دروغينی درکجاوکدام مقاله است؟ انتساب آرزوھای نقش بسته درتاريکخان. نداموجود

ه کوتاه مدت عضويت درحزب بلشويک وب توھين روشن به لنين ولنينيسم وبلشويسم است، امری که تروتسکی درتمام 
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ی چگونه با آورده شد که تروتسک. روشده خصوص پس ازمرگ لنين دنبال کرد والبته باشکست مفتضحانه روب

. را به لنين نسبت دھد شت و تالش کرد پس ازمرگ لنين، آن وفرانسوی سخن برعھد وفا داامپرياليستھای انگليس

قول لنين درمخالفت با آن خيانت تروتسکی که ازآن اقدام حتی روشن ھای بااشاره به مقاالت لنين دراين زمينه ونقل 

ھمچنين .  پيشين اثبات کرديمۀوصريح به عنوان خيانت نام برده شده بود، کذب ادعا وتھمت تروتسکی به لنين را درمقال

ً که لنين کامال درمخالفت با موضع پولند ادعای دروغين ھم نظری با لنين درحمله به ۀدروغگوئی تروتسکی دربار

انقالب "  ۀادعای دروغين تروتسکی مبنی بر پيوستن لنين به نظري ساختگی بودن ۀ دربار. تروتسکی سخن گفته بود 

تروتسکی برای بی اعتبارکردن لنين وباالبردن ارزش . يزدرباال چند کالمی آورده شد ن، تروتسکی"پرماننت پارووس

شک نيست برای لنين دربسياری موارد آسان ترآن « : خود ـ که درواقعيت امردربی ارزشی کم نمونه بود ـ می نويسد 

ديشه بود که وقت، وقت خودش لنين که ھميشه دران. ، زينويف وکامنف تکيه کندتامنستالينبود که درکارھای جاری بر

من . وديگران تلف نشود، کوشش داشت که صرف نيرورابرای ازبين بردن کشمکشھای داخلی به حداقل کاھش دھد

لنين اين خصلت مرا خوب می شناخت . برای اجرای تصميم ھای خود، اسلوب کارخود وشيوه ھای خاص خود راداشتم

. ميده بود که من برای اجرای بی چون وچرای دستورھا مناسب نيستمھمين دليل خوب فھه را می ستودودرست ب وآن

زندگی  تروتسکی ـ (» آورد  دراين موارد اوبرای اجرای تکاليفش به دستياران بی روح نيازداشت وبه ديگران روی می

 توجه به شود که مدعی شد گويا لنين فردی فرصت طلب، بدون پرنسيپ انقالبی، بی مباالت وبی بھترازاين نمی) من

ه پس چگونه است که ب» بھتراست کمترولی بھترباشد« کرد که  لنين ھمواره طرح می.چگونگی پيشبرد کارھا بوده است

اين چرنديات تروتسکی، تنھا توھين به . "دستياران بی روح نيازداشت"  زعم تروتسکی برای انجام بھتروظايف به 

ً تزاری شدند، نيست ، بلکه عمدتا توھينی بی شرمانه به لنين است  لنين که مانع جلوس تروتسکی برتخت" دستياران" 

ًکه گويا به ضرورت پيشبرد وظايف سوسياليسم اعتنائی نداشته وعمدتا درپی حفظ موقعيت خود بوده است وبرای اين 

ازکشوری  ھمانھائی بودند که قادرشدند "دستياران بی روح"اين  . "به دستياران بی روح نيازداشت"مقصود ومنظور

مخروبه ، يکی ازمقتدرترين کشورھای جھان رابسازند، صنعت وکشاورزی ويران شده رارونق بخشند، بيکاری، 

 زير خاک بمالند وبشريت را ازه لمانی را بانازيھای ۀ کن کنند وپوز بيسوادی، بی مسکنی ونابرابری جنسی را ريشه

اسلوب "دانست که تروتسکی  عيت امربراينست که لنين میواق  . يوغ جنايتکارترين حاکميت قرن بيستم نجات دھند

 وازھمين رودرتمام دوران "خوب می شناخت" ھا را  داشت و آن" کارخود وشيوه ھای خاص خود را

تخريب کننده  لنين دريافته بود که تروتسکی نقشی . استقرارسوسياليسم ازاتخاذ موضع عليه تروتسکی ابا نکرد

راه خيانت به  ه بود که تروتسکی چگونه باپيشنھاد تعويق روز قيام برای تسخيرقدرت، دريافت. وکارشکنانه دارد

لمان اوری تدريافته بود که تروتسکی با ممانعت دربرقراری صلح با امپرا. انترناسيوناليسم پرولتری را پيشنھاد کرد

 ھمدستی با تروتسکی درپيشنھاددريافته بود که . ودستورترخيص ارتش سرخ، نيت نابودی کشورشوراھا رادرنظرداشت

دريافته بود که تروتسکی چگونه دربرابرارتش . کرد لمانی، راه خيانت وبردگی را پيشنھاد میا وامپرياليستھای انگليس

رابه منصب فرماندھی آن جنگ "حدستياران بی رو" تنی چند ازھمان  لذا  دنيکين، راه تسليم رادرپيش گرفته بود، 

 شکست ارتش سرخ درجنگ ۀدريافته بود که تروتسکی چگونه برنام. ت ارتش سرخ شدمنصوب کرد ومانع شکس

اصطالح جنگی تروتسکی ه کرد ودرنتيجه ، فرمانده نورچشمی تروتسکی رامعزول وطرح ب باکلچاک را دنبال می

کردن اتحاديه دريافته بود که تروتسکی باطرح نظامی . راملغی کرد وبا فرماندھی جديد، ارتش کلچاک رانابود ساخت

ھا، نيت برقطع ارتباط حزب ودولت سوسياليستی با توده ھا را دارد وتروتسکی برای به تعويق انداختن وظايف انقالب، 

من ضمن اين جزوه با «: لنين دراين باره گفت. کند مباحث بيمورد ضد مارکسيستی وساختگی را برحزب تحميل می
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ی آنھا، ازکثرت اشتباھات تئوريک ونادرستی ھای فاحشی اتعمق درمحتو مرکزی وۀتزھای پيشنھادی تروتسکی به کميت

 دامنه ۀچطورممکن است کسی ھنگامی که پيرامون اين مسأله درحزب مباحث. که درآن موجود است، دچارحيرت شدم 

ھفته است اشتباه اصولی اودراين حقيقت ن...جای يک چيزسنجيده، چيزی به اين بدی تھيه کند ه کند ب آغازمیرا داری 

تزھا حاوی تعدادی اشتباھات ... اين زمان، حزب وقدرت شوروی رابه واپس می راند  در"اصول"  ۀکه با طرح مسأل

سخنرانی : از ( » نيست   "نقش ووظايف اتحاديه ھای صنفی" اين رويکردی مارکسيستی به ارزيابی . تئوريک ھستند

 به عقيده من، اوج مباحثات « …و ) ١٩٢٠مبر دس٣٠... اھا و ھشتم شورۀدراجالس مشترک نمايندگان کمونيست کنگر

ًواقعا ھم نه رفيق بوخارين ونه رفيق تروتسکی نتوانستند ھيچ اعتراضی به . مبر، قرائت تزھای رودزوتاک بود دس٣٠

 ١٩بحران حزب ـ : ۀازمقال( » رساند که تمام اختالف نظرھای تروتسکی ساختگی است اين می... اين تزھا بنمايند

لنين درمقاله ای ديگربه نادرستی نظريات تروتسکی درمورد نظامی کردن اتحاديه ھا اين چنين می ) . ١٩٢١ جنوری

صورت تعريف اکلکتيکی وازنظرتئوريک نادرست رابطه ميان سياست ه  ـ فراموشی مارکسيسم که ب١« : پردازد

 سياسی نمايان شده درسياست خانه تکانی اتحاديه ھا، که يا دفاع کردن ازآن اشتباه  ـ استتار٢. شود واقتصاد نمايان می

 تروتسکی مملوازآن است، اشتباھی که که چنانچه به آن اعتراف نشود وتصحيح نگردد، به سقوط ديکتاتوری ۀتمام جزو

افزايش ۀ  مسائل مربوط به طريقۀً مسائل صرفا توليدی واقتصادی، درزمينۀ ـ گام به پس درزمين٣. پرولتاريا می انجامد

 ٢۵امروز که ... تروتسکی با راه انداختن جروبحث برسرالفاظ وتزھای ناصحيح ، وقت حزب راتلف کرد...توليد 

اکنون آشکاراست که اين موضعگيری که .  است ، درست يک ماه ازموضعگيری رفيق تروتسکی می گذردجنوری

 اتحاديه ھای صنفی، وضع کنونی ۀگر دربارباردي  : ۀازمقال...(  نادرست استاازنظرشکل نامناسب وازنظرمحتو

  ).١٩٢١ جنوری ٢۵واشتباھات تروتسکی وبوخارين ـ 

 او. دھد  فراکسيون بازی خود وتخطی ازدستورات حزبی را نيزنشان میۀدرضمن جناب تروتسکی دراينجا روحي

ًرحالی است که شخصا اجرای بی چون وچرای دستورات حزبی را پذيرا نبود واين خودسری ازاجرای تکاليف حزبی د

که چون اوشخص شخيص تروتسکی  يعنی اين.  نظامی گری را توصيه می کردۀبرای اتحاديه ھای کارگری، شيو

ًوکوالک زاده است، مجازاست ازدستورات حزبی سرپيچی کند ولی کارگران بايستی دراتحاديه ھا که تشکلی کامال 

ًانه ونه اجباری است، بايستی کامال فرامين تروتسکی وھم متفاوت باحزب کمونيست ھستند واجرای دستورات آزاد

چگونه چنين فردی که خود مبلغ ومروج نوعی . کنندء مانند يک سربازارتشی اجراه ب پالگان اش را بی چون وچرا و

ی  ضدمارکسيستۀچگونه شخصی که اين يا آن نظري. ازبوروکراتيسم بوده است، می توانسته با بوروکراتسم مبارزه کند؟

لنين وبامأموريت  تواند مورد اطمينان  اش درصورت عدم تصحيح؛ منجر به سقوط ديکتاتوری پرولتاريا خواھد شد، می

موردپاسخی نداشته است ودرنتيجه مقلدان اونيزدرمانده ازپاسخگوئی  تروتسکی درآن  . مبارزه عليه بوروکراسی باشد؟

غين خود نشان نداده است ، ھرگاه گردانندگان دستجات  آن ادعای دروۀتروتسکی سندومدرکی دربار  ھستند، 

سود جوئی ازمحبوبيت لنين  منظوره ھا ب  پذيرفت که آندتروتسکيستی مدرکی مستند ومعتبردراين باره نشان ندھند باي

ن نه دست کنند که گويا لني بر، شيادانه دروغ پراکنی وتوھين به لنين میودرفريب انسانھای نا آشنا به تاريخ انقالب اکت

داشت ونه زبان که آن ادعای دروغين تروتسکی واعوان وانصارامروزی اش را بنويسد و يا درجلسات کميته مرکزی 

  . وحزبی طرح کند

 ساير ھای دشمنی اش با لنين، حزب بلشويک و ھنگام اقامت درشوروی می دانست ابراز تمامی جنبهه تروتسکی که ب

شتروی رادرميان توده ھا درپی خواھد داشت، کالمی ھمچون آنچه را که درخارج رھبران آن حزب، رسوائی وانفراد بي

آن دروغ ھائی را که اودرخارج ازشوروی برقلم آورد نه برای آگاھی توده ھا . به قلم آورد، ننوشت وبيان نکرد
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رويدادھای  قی ازاطالع دقي ًمنظورفريب آن بخش از انقالبيون سايرکشورھا بود که احتمااله درشوروی بود بلکه ب

پخش شايعات  درون شوروی نداشتند وھمچنين برای ياری رسانی به مطبوعات ومقامات کشورھای امپرياليستی در

 دوطرح سياسی ـ اقتصادی دردرون حزب کمونيست اتحاد جماھيرشوروری ١٩٢۶درسال .  جماھيرشورویۀدربار

ديگری طرح تروتسکی   مرکزی وۀ واکثريت کميتستالينيکی طرح . موردتبادل نظرعمومی ورأی گيری قرارگرفت

 ھزارعضوحزبی با ٧٢۴ پس ازچندين ھفته بحث وتبادل نظرعمومی حزبی تعداد.  مرکزی بودندۀواقليتی ناچيزازکميت

 عضوباطرح تروتسکی وھمفکران وھمدستان آنروزی اش اعالم موافقت ۴٠٠٠ مرکزی وتنھا ۀطرح اکثريت کميت

تروتسکی سرافکنده وشکست خورده ، درپی . يشتراز نيم درصد باطرح تروتسکی توافق داشتندکردند يعنی تنھا اندکی ب

. راه اندازی يک تظاھرات ضدحزبی وضد دولتی باھمکاری افراد وابسته به گاردسفيد ومنشويکھای سابق برآمده ب

ارتجاعی را به ناکامی کارگران وفاداربه حزب کمونيست به مقابله برخاستند ومتھورانه آن عمل   ۀصفوف فشرد

اعتبارکشورشوراھا فزونی می يافت  ترمی شد، منفرد که تروتسکی درسطح جھانی نيز ساليانی بعد، زمانی. کشانيدند

وبرنامه ھای تروتسکی واندک پيروانش درتروررھبران حزبی ودولتی و خرابکاری دربخشھای اقتصادی ونظامی 

رای تروتسکيستھا داشته باشند و عيان شده بود که تروتسکی تصميم گرفته واجتماعی کشورنتوانستند باردھی الزم را ب

 ۀحتی اشار. است تا آخرين حد سقوط را بپيمايد، ھمدستان سابق اوترجيح دادند به جنايات وخيانتھای تروتسکی اقرارکنند

تواند  مند میه  عالقۀانندخو. کوتاه گونه به تمامی آن اقرارھا وعلل روی گردانيدن ازتروتسکی دھھا صفحه خواھد شد

 رجوع "تحريف تروتسکيستی رويدادھای تاريخی" ئی دراين زمينه ازجمله به کتاب ھا  برای اطالع يابی بيشتربه کتاب

راکوفسکی يکی . کنيم  مشت ازخرواراست بسنده میۀلذا برای کوتاھی اين نوشته ، تنھا به دومورد که نمون. کند

اوپس ازشش سال . بود که ھمزمان باتبعيد تروتسکی به خارج ازشوروی مھاجرت کردازنزديکان وھمفکران تروتسکی 

تروتسکی جاسوس گشتاپو  « دريک مقاله درپراودا ازجمله نوشت١٩٣۶ت گس ا٢١مھاجرت به شوروی بازگشت ودر

وی که   تروتسکی به اودرزمانیۀ خرابکاريھا وخيانتھای تروتسکی ازجمله توصيۀراکوفسکی ازکلي» باشد می

« :  تروتسکی چنين بود ۀتوصي. کرد، پرده برداشت عنوان سفيرشوروی درانگلستان انجام وظيفه میه  ب١٩٢۴درسال

يکی ديگرازھمکاران وھمدستان تروتسکی شخصی بنام کرستينسکی . » باسازمان جاسوسی انگلستان ارتباط برقرارکند 

ه لمانی بانرال جازطريق کرستينسکی، درآشنائی با يک . کرد لمان خدمت میاعنوان سفيرشوروی دره بود که مدتی ب

ازای گزارشاتی ازاوضاع  گردد که در  مقررمیھازهنام ه لمان با وتوافق رئيس ستاد ارتش ھانس فون زکتنام 

 ۀ ھزارمارک طال به دارودست٢۵٠لمانی به شوروی، ساالنه مبلغ اشوروی وايجاد تسھيالت ويزائی برای سفرجاسوسان 

ازخدمت  نرال فون زکت جپس ازبرکناری . درمی آيدء  به اجرا١٩٢٣اوائل سال  پرداخت شود که ازتروتسکی 

ِھمر اشتاين ، ١٩٢٨درسال   دراين زمان . گيرد  پرداخت پول به گروھک تروتسکی رابرعھده میۀ  وظيفَ

 ھا رابه مسکو د داده بود که يا آنلمانيھا دريافت کرده وسپس به من پيشنھاامن می بايد پول رااز«بنابراقرارکرستينسکی  

وبنابراقرار کرستينسکی اين جريان درسالھای » يا به رفقای فرانسوی او ، رومر، مادلين پازوديگران بدھم  منتقل کنم و

   . لمان ادامه يافتابعد نيزدرزمان حاکميت نازيھا در
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