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 Political  سياسی

  
  .) ک.ف(علی رسولی 

  ٢٠١٧  اپريل٠۴
  

  تروتسکيستی ۀسالح زنگ زد

۴  

 :به ادامۀ گذشته

ازود تھاجم وتجاوز به شوروی  نازی برنامه ديريالمان.  برای تروتسکی اميد بخش بودالمانقدرت گيری نازيھا در

اودرھمدستی با گشتاپو .  نازی برشوروی حسابھا بازکرده بودالمانپيروزی ۀ تروتسکی برروی آيند. رادرسرداشت

لندی اکه برای يک سخنرانی درجمع سوسيال دموکراتھای ھ  زمانی١٩٣٢درسال . ازھرامکانی استفاده کرد

ی المانرناسيونال دوم ـ رفته بود، با برمان يورين وداويد فريتز، دوتروتسکيست انترناسيونال دوم ـ درست خوانده ايد، انت

تخريب،  و ترور منظوره  درآورد وبالماندرارتباط باسازمان جاسوسی  درکپنھاک مالقات داشت وآنھا وچندتن ديگررا

 مقاومت ۀ ممکنۀيعترين جبھ درمبارزه عليه ھيتلر درپی ايجاد وسالمانکه حزب کمونيست  درحالی .  شوروی کردۀروان

داشت ـ که ھربارپذيرفته نشد ـ ، تروتسکی به جای  بود ودرخواست ھمکاری را حتی به سوسيال دموکراتھا اعالم می

ی المان تيز حمله را متوجه کمونيستھای ۀافشای سياست پاسيفيستی سوسيال دموکراتھا دربرابرقدرت گيری نازيھا، لب

 به نمايندگی ازسوی حزب کمونيست المان تلمن رھبرحزب کمونيست ١٩٣٣ بروری ف٢٧در. وحزب کمونيست کرد 

 ۀتخطی ناپذيرخود را برای مبارز و حزب کمونيست ھمواره آمادگی استوار« : برای چندمين باراعالم داشت که 

ه نام صدھا ب. .. مشترک به ھمراه کارگران وھرتشکلی که تمايل مبارزه عليه فاشيسم رادارند، اعالم داشته است

نام شش ميليون کارگری که درانتخابات اخيرمجلس، اعتماد خودرابه حزب کمونيست ه ھزارعضو حزب کمونيست، ب

ن حزب سوسيال دموکرات، اتحاديه ھای آزاد وعالوه برادرانه به سوی شما اعضاء وفعاال را ابرازداشتند ، دست خود

تروتسکی نه تنھا به اين . » تلمن. کنم  ک عليه فاشيسم درازمی مشترۀبرآن، ميليونھا کارگرغيرحزبی ، برای مبارز

 لفظی وقلمی عليه حزب کمونيست راشدت بخشيد ۀدعوت مبارزه عليه فاشيسم ھيتلری پاسخ مثبت نداد، بلکه حمل

سياست خدمت به . جلب نظربيشترنازيھا صادرکرد منظوره  را بالمانوفرمان انحالل گروھک تروتسکيستھا در

که درسراسر جھان، مبارزه عليه فاشيسم، اھميت بسزائی يافته  درزمانی. ی سياست عمومی تروتسکی بودبورژواز

بود، تروتسکی درفرانسه دستورصادرکرد که تروتسکيستھا به حزب سوسيال دموکرات انترناسيونال دوم بپيوندند 

. به حزب رفرميستی موسته کردپيوستن ۀ  روان١٩٣۴را درسال  خود ، اندک تروتسکيستھای به دورامريکاودر

که نيروھای ضد فاشيست ومخالف فرنکودرحال  درحالی. تروتسکی دراسپانيا، بزرگترين خدمت را به فرانکو انجام داد
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پيشروی وتحکيم قدرت خود بودند، تروتسکی ازوحشت قدرت گيری حزب کمونيست که به علت مقاومت 

 کمونيستھا، ازمحبوبيت خاصی دربين توده ھا برخوردارشده بود جانبازيھای و دربرابرنيروھای فاشيستی فرانکو

. درآورد ء واحد ضد فاشيست را به اجراۀ تخريب درجبھۀ رسيده بود، برنام نفر واعضايش به بالغ ازدويست ھزا

يه ريزی يک کودتا عل رابه برنامه" حزب اتحاد مارکسيستی کارگری" تشکل اوبه نام  تروتسکی، شخص اندرياس نين و 

کودتا، ناموفق ماند . تحت عنوان دروغين وچپ نمائی مبارزه عليه بورژوازی ، تحريک کرد و  واحد ضد فرانکوۀجبھ

ھا گرديد وپيشرويھای بعدی نيروھای فرانکو وشکست  ولی باعث تضعيف نيروھای ضد فرانکو وبدبينی شديد بين آن

يدند، انقالب دموکراتيک وضد فاشيستی را به سرانجام رسانند کوش که کمونيستھا می درحالی. را سبب شد انقالب اسپانيا

ًتا درزمان مناسب وپس ازپيروزی انقالب اول، انقالب دوم يعنی سوسياليستی را آغازکنند ـ مشابه تقريبا آنچه که 

وری ـ ، تروتسکی شوبا توجه به مقتضيات وضرورتھا وخصوصيات ک وقوع وپيروزی رسيده بود ه درروسيه ب

که با ياری کمينترن  درحالی. سکيستھا که نيروئی قابل توجه نبودند، موعظه وکارشکنی را پيشه کرده بودندوتروت

 المانالمللی شرکت داشتند که بيشترين تعداد ازکشورھای ايتاليا، فرانسه و  نفردربريگاردھای بين۵٩٠٠٠ درمجموع «

 پی خيانت تروتسکی، نقش نظاره گر در ی ضد فرانکو تروتسکی پس ازتضعيف نيروھاۀ، دارودست) ويکی پديا(ودند ب

درپی تحقيقاتی که پس ازشکست کودتای چپ روانه دربارسلونا انجام گرفت، روشن . شکست انقالب اسپانيا را داشتند

اعضای  ترور ارتش ضد فرانکو، کارشکنی وتخريب کرده و  رسيدن مواد مورد نيازۀشد که تروتسکيستھا درزمين

تروتسکی دراسپانيا ھمدلی وھمدستی خود با . را دربرنامه داشته اند)  واحد ضد فرانکوۀجبھ(خواھان دولت جمھوری 

. ی وفاشيستھای ايتاليائی که با تمام نيرواززمين وھوابه کمک فاالنژھای فرانکو شتافته بودند ، نشان دادالماننازيھای 

اين . کند وراھا ازکمک به انقالب اسپانيا خودداری میاومدام تبليغات ضد شوروی به راه می انداخت که گويا کشورش

يگانه کشوری که به ياری  دروغگوئی عيان به آن منظوربود که درآن لحظات حساس بدبينی نسبت به شوروی را ـ 

حتی ارگانھای تبليغاتی بورژازی جھانی مجبوربه اقراربوده وھستند که . وجود آورده ـ ب انقالب اسپانيا شتافته بود 

يکی ازاين دستگاھھای ضد کمونيستی اذعان دارد که . شورشوراھا، کمکھای بی شائبه به انقالب اسپانيا را انجام دادک

 ھواپيمای ۴٢ شامل ١٩٣۶برو نظامی شوروی درماه اکتۀمحمول« :  ھزاربريگارد ازسوی کمينترن ۵٩عالوه براعزام  

ُجنگی پلی کارپف ای  ِ دربمباران شھر سويال شرکت ٢اپيماھای توپولف اس ب ـ ھو برو اکت٢٩در.  بود٣١ و١۶، ١۵ُ
 خود شامل تانکھای ت ـ ۀبر، محمولو اکت١٢ در"کمسومول"بر وکشتی باریو اکت۴ در"کامپشه" کشتی باری … داشتند 

ول ؤمس... شوند  تن حدس زده می٢١۵٠ًتعداد مستشاران نظامی شوروی نھايتا ... رادربندرکارتانا تخليه کردند ٢۶

 ١۶ شکاری ای ـ ۀده نوع تفنگ ومسلسل ، ھواپيماھای پيشرفت عالوه بر… يان برزين بود  تشاران نظامی شوروی مس

 مسلح  فرددرضمن حدود دوھزار.  تجھيزات جنگی شوروی برای اسپانيا بودندۀ نيزازجمل٢۶ت ـ   تانک ۶٠٠وتعداد 

که حزب کمونيست چين راسخانه عليه نيروھای  درچين نيز، درحالی) . ويکی پديا(» نيز ھمراه محموالت بودند

حزب کمونيست چين   می جنگيد، تروتسکی ازھرگونه مقاله نويسی ولفاظی و کارشکنی عليه جاپانیتجاوزگر

  . فروگذارنکرد

خوش   ۀجز ادامه منظورنيل به مقاصد پليدش، راھی به تروتسکی درچنان سراشيبی سقوط به منجالب افتاده بود که ب

ئی امريکا که متشکل ازرھبران فاشيستھای "کميته دايز" او به . نمی شناخت شتر به ارتجاع جھانی خدمتی بي

 توقيف حزب کمونيست ۀدربار  بودند پيوست تا به قول خودش ، امريکاوسرکردگان ضد کمونيست امنيتی پارلمان 

ًين سازمان کامال منحرف وسازش پذير کمک توقيف تنھا به ا درمورد کمينترن، «:  زيرا اعالم مخالفت کند،  وکمينترن 

طبقه حاکم ۀ دھند آزار حزب کمونيست، فوری اعتباراين حزب را درچشم کارگران به عنوان مبارز توقيف  .کند می
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تروتسکی به عنوان مشاورارتجاعی ) . چراپذيرفتم درکميته دايزحاضرشوم : تروتسکی ـ مقاله (» کند بازسازی می

ھا پند دھد که  کند تا به آن ھا شرکت می  با آنجلسهئی دريک امريکاونيست وپست ترين مقامات ترين جناحھای ضد کم

که   ماه تأخيرودرزمانی٩البته ناگفته نماند که ھمين مقاله را پس از. مبادا کاری کنيد که سبب تقويب کمونيستھا شود

گردانندگان جريانات تروتسکيستی . انتشاردادفايده بود،  و پنھانکاری اين خيانت بی شرکت مشاورتی او علنی شده 

تا . دورخود توجيه کننده توانند اين اعتراف روشن تروتسکی به خيانت را برای فريب خوردگان ب امروزی چگونه می

آورديم، . نظرآن داعيان تروتسکيستی ماند اظھار تا کی بايستی منتظر. کنون سخنی دراين باره علنی نکرده اند 

 و "يستھاستالين"  تروتسکيستی که چرا کمونيستھا ـ ازمنظرودرمکتب آنان ۀ توسل به سالح زنگ زداظھارنظر ونه

ن بيستم  قر"پيام آور "معراجۀ ًدربار ًاقال لطف کنيد و! آقايان .  ـ دست ازافشای تروتسکی برنمی دارند"مائوئيستھا" 

 کنيد که روزی روزگاری، شخصی به دعوت سازمان تصور.  بيرون آيند"ُکفر" اندک توضيحی بدھيد تا ديگران ازراه 

برنامه ريزی برای جلوگيری ازفعاليت  منظوره امنيت جمھوری اسالمی وسرسخت ترين فاالنژھای اسالمی، ب

 مشترکی با عوامل سازمان سيا جلسۀھمان منظور، دره  مشترک با آنھا شرکت کند، يا بۀکمونيستھا، دريک جلس

 فطرت  وشخصی پست خالت داشته باشد، آيا آن فرد را بايستی خيانتکارودشمن مردم وسرکردگان کوکالس کالن د

گردانندگان جريانات تروتسکيستی .  فطرت و نابخشودنی است دانست يانه ؟ من ميگويم که آن شخص خيانتکاری پست

ال ؤلی، سؤکه چنين سريح داده شود ونگويند که پاسخی ص اين بر  چه می گويد؟ اميدبيانیچه پاسخی دارند؟ جناب 

  .  تروتسکيستی، ازموضعگيری طفره روندۀ است وبا توسل به اين سالح زنگ زد"مائوئيستی" و " يستیستالين" 

ن آورند ئي کمونيستی لنين را تاسطح تروتسکی پاۀًداعيان تروتسکيستی خجالت زده عمدتا تالش دارند دراستتار، چھر

که گفتاروکردارشان با دروغھا آلوده است، خواسته يانا  ليک ازآنجائیارزش ترازتروتسکی نشان دھند،  وحتی بی

تالش وی درتخريب  دروغھای تروتسکی وۀ دربار. ضد لنينی خودرا عيان می سازندۀ خواستھا دراينجا وآنجا چھر

نھا، صدھا  مبسوط وھمه جانبه به تمامی آۀکمونيستی لنين، درباال، اندکی آورده شد ـ آری، اندک، زيرا اشارۀ چھر

ايشان درھمان به .  به لنين بيانیای کوتاه به چگونگی برخورد جناب  ھا شود ـ ، اينک اشاره صفحه وشايد کتاب

ترجمه ۀ ادام در مذکور اثرۀ دراينجا الزم به ياد آوری است که ترجم« : د ننويس اصطالح دفاعيه ازتروتسکی می

 با چه استداللی بيانیمعلوم نيست که جناب !! جل الخالق  . » است١٩١٧بروآثارتروتسکی، رھبرانقالب اکتۀ فارسی ھم

. لنين نمی برد داند وحتی نامی ھم از  می"١٩١٧رھبر انقالب "يکباره تروتسکی را ه ب" تآي"وبرمبنای کدام 

 ۀی تاريکخانھا پندار بر رھبر انقالب نام برده است که البته تنھا بنا اودربرخی موارد ازلنين وتروتسکی به عنوان دو

جالب است که تالش دارد اندک اندک . تروتسکی ونوشتجات مطبوعات ضد کمونيستی به آن ھم رديفی رسيده است

دراينجا وآنجا، نام لنين را حتی ازآن ادعای دروغين خود حذف کند تا اين فرمولبندی جديد آن جناب، روزی روزگاری 

گذرد، تعجب نکنيم   سال می١۴٠٠که ازروايت مذھبی شق القمرحدود  ازآنجائی! زھی خيال باطل . متداول شود

 ۀعنوان معجزه  ويا افرادی ازاين زمره ، روايت قرن بيستمی يعنی شق الشمس را ببيانیاگرروزی روزگاری جناب 

يستھا لينستا"  بيانیزعم جناب ه خوانيم که ب می" دفاعيه "درھمان! تروتسکی به فريب خوردگان گرد خود تحويل بدھند

گردند که  جوی نکاتی دردوره ھای اختالف بين لنين با تروتسکی می و به جست) يا ھميشه(اغلب « : " و مائوئيستھا 

 ناراحت ودلگيرازاينست که آن اشخاص ساخته بيانیچرا جناب . » براساس آن، نه ازلنين که ازتروتسکی ھيوال بسازند

اگرازمعانی فلسفی يا . ن ، يک ھيوال بسازند وچرا اين عمل را انجام نداده اند پندارش، می بايستی ازلنيۀشده درتاريکخان

 بوده است درنظرداشته باشيم؛ اين کلمه دارای بيانیرا که منظورجناب  مذھبی ھيوال بگذريم، ومعنای متداول آن

ا تشکيالتی اش را بيان  مجازاست که ازلنين يک ھيوالبسازد واين نظرشخصی يبيانی ـ جناب ١:  لذا . بارمنفی است 
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 پرولتاريائی لنين، بسياری ازضد کمونيستھا وازجمله ۀاين کاررا ازھمان اوان مبارز. دارد وبدون استتارتبليغ کند 

.  بيھوده ازکمونيستھا انتظاردارد که اقدام به ھيوال سازی ازلنين بکنندبيانیجناب   ـ ٢. اند  تروتسکی انجام داده

گاه ازتروتسکی   ـ کمونيستھا ھيچ٣.مرد تاريخ و جنبش کمونيستی می آموزند  برَال وزندگی اين ستھا ازگفتاروعمکموني

عنوان يک انسان ه  وی بۀضدکمونيستی وخيانتکارانۀ اند بلکه به افشای چھر نساخته) با ھمان بارمنفی آن(نيزيک ھيوال 

   . خته اند خدمتگذار بورژوازی وحتی بدتر، اين وآن حاکميت امپرياليستی، پردا

 *   * *  

  : چند نکته درحاشيه 

ًحتی تروتسکی، شخصا که در . برد  نام می"  روسيه١٩٠۵رھبرانقالب "  ازتروتسکی به عنوان بيانی ـ جناب ١

  انجام میبيانیرده بود واين وظيفه رابايستی جناب ببزرگ نمائی خود يد طوالنی داشت، به اين نکته درزندگی اش پی ن

 ١٩٠۵انقالب  تروتسکی درمرحله ای از. توان برای يک نفر، شخصيت کاذب ساخت وتحريف نمی وغگوئی با در!. داد

ليک بين شرکت دريک انقالب وحتی ايفای نقش انقالبی ومؤثردرآن با . روسيه شرکت وفعاليت داشت و مبارزه کرد

برمبنای توضيح .  روی دادجنوری بود درنھم ١٩٠۵اولين اعتصاب که آغازانقالب . ستارھبری آن انقالب تفاوت 

گردد ودراينجا واين زمان  می باز ويژن  به شھرجنوری ٢٣وی ازيک سفراروپائی، در" زندگی من"تروتسکی درکتاب 

اين چگونه . » خبرمثل پتک برسرم فرود آمد«خود  شود که به گفته  توسط مارتوف ازوقايع پترزبورگ باخبرمی

تروتسکی عزم حرکت به پترزبورگ را . شود آغازانقالب پس ازدوھفته مطلع میرھبرانقالب است که ازاعتصابات و

ھنگامی که به پترزبورگ رسيدم، «  خود درھمان کتاب، پس ازتوقف درکيف وسپس فنالند ۀکند که بنابرگفت می

به نام گيرد که يک وکيل دادگستری   شکل می١٩٠۵بر و اکت١٣شورا در. » به اوج خود رسيده بود برواعتصاب اکت

پس ازمدتی، خروستاليف بازداشت وبه جای او تروتسکی به آن منصب . شود به رياست شورابرگزيده می خروستاليف،

رسد ورھبران شورا ازجمله تروتسکی  ارتش تزاری به پايان می ليس ووپۀ مبردرپی حملعمرشورا درسوم دس. رسد می

فردی را که ازچگونگی آغازاعتصابات آگاھی نداشته  ايست ب چگونه می.  ناکام ماند ١٩٠۵انقالب . شوند دستگيرمی

و اکثرماھھای اعتصابات نيزدرمحل نبوده وتنھا » خبرمثل پتک برسرم فرود آمد«قول خودش، شنيدن آن ه وب

.  معرفی کرد؟١٩٠۵عنوان رھبرانقالب ه چندروزدررھبری يک شورای محلی پنجاه روزه شرکت داشته است، ب

حتی «و » شورای پترزبورگ يک سازمان محلی به شمارمی رفت « : نوشت " شورا وانقالب "  ۀتروتسکی درمقال

تروتسکی . »مرکزی باشدۀ تواند ھيأت رھبری کنند درچارچوب محدوديتھای انقالب شھری، يک سازمان محلی نمی

داشته باشد ،  ب را توانست نقش رھبری انقال  نبوده ام، حتی يک سازمان محلی نمی١٩٠۵گويد، من رھبر انقالب  می

درزبان فارسی به اين اظھار !! نفسی نکن ًکنی، لطفا شکسته ِگويد رھبررھبران، اشتباه می می  تازه کار"تاريخ نويس" 

  .  ترازآش غ داۀکاس: گويند   می"لطف"

کيالتی اش،  اين سطور درمورد وابستگی تشۀ سفسطه گونه اش، اصراربراين دارد که نويسندۀ دردفاعيبيانی ـ جناب ٢

 از فرار خاطرخلط مطلب وه ل نا بجا ونابخردانه بؤاممکن است که اين س. آن جناب بگذارد اطالعات دراختيار

ًحتی اگرچنين باشد مسلما بی پاسخ خواھد ماند، . پاسخگوئی روشن به دروغگوئيھا، تحريفات وخيانتھای تروتسکی باشد

تشکل سياسی  ھنگامی که ايشان وه يکباراين جناب ب. ندارد" روتسکیمناسبات لنين با ت"  ۀزيرا ھيچ ربطی به مقال

کرکسان " ۀخود منسوب کنند، درمقاله  را بشاھرخ زمانیاش تالش داشتند، کارگرجانباخته رفيق  مربوطه

منظور بی اعتبارساختن ه پرده ازروی آن سود جوئی، دروغگوئی ، تحريف وتالش آن آقايان ب" برمزارشاھرخ

خوب « :  نوشتم شاھرخۀ  دربارشاھرخ زمانی، رفيق قديمی بھنام ابراھيم زاده، برداشتم وازقول انیشاھرخ زم 
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تواند تورا کوچک کند  خواھم گفت توبزرگی ومصادره نشدنی ھستی و کسی نمی. دانم که توکيستی وچه کسی بودی می

خواستارنام ونام  مقاله، واقعی يا مستعاراست،  آن ۀ تحت اين بھانه که آيا نام نويسندبيانیپس ازآن مقاله ، جناب . »

که مقامات امنيتی جمھوری اسالمی به نام واقعی من پی برده  ل شک برانگيزی بود ولی ازآنجائیؤاس. خانوادگی من شد

 بايد بيانیبرای رفع کنجکاوی وياھرمنظورديگرآقای « : نوشتم " شاھرخ زمانی وکرکسان" بعدی، ۀ بودند، درمقال

ند ؟ اگرآقای  آيا اين کفايت ميک.  نيست"جعلی" و "مستعار"  که نام واقعی من، علی رسولی، است واين نامی بنويسم

را نوشتم واگربه مشخصاتی ديگرھم برای منظورخاص   با ھدفی خاص اصراربرآگاھی ازنام داشته است، آنبيانی

 شناسنامه ، تاريخ تولد ۀتوانم شمار ارد ، میتواند باشد، احتياج د خودش که البته برای من روشن نيست که چه می

حال . » ش باشددانم چيست، مورد احتياج وآدرس سکونت را دراختيارايشان قراردھم ، شايد روزی روزگاری که نمی

خواستارچگونگی ارتباط يا وابستگی من به اين يا آن تشکل  ای خاص،  اين جناب دگربار نابخردانه يا با انديشه

اين جناب بايستی بداند که سازمان امنيتی جمھوری . شده است "ستالينيست" و "مائوئيست "قول خودش هکمونيستی وب

اسالمی وحتی سازمانھای امنيتی محل سکونت ايرانيان، درپی اطالع يابی ازنام ونام خانوادگی ووابستگی سياسی، 

ازروی نا آگاھی است يا کنجکاوی، يا موردی  درآن مورد بيانیل جناب ؤاآيا س. باشند کمونيستھا وازجمله ايرانی می

ھررو خواست ايشان باھرمنظوری باشد، چه ه ب. ديگردارد؟ برای من روشن نيست ودرنتيجه به داوری نمی نشينم

ھيچ احتياجی نيست، ھرآنچه را که مقاما ت . درارتباط با يک تشکل کمونيستی بوده باشم يانه، بی پاسخ خواھد ماند

  .ًحتماال نمی دانند، علنی ساختامنيتی ارتجاع ا

 را بی نصيب ازچند توھين و" مناسبات لنين باتروتسکی" ۀمقالۀ  خود، نويسندۀ توجيه گرانۀ دردفاعيبيانیجناب   ـ ٣

انجام داده است، خطاب می " عملی شيادانه" که درآن مقاله   و کسی"تنگ مايه"  اين سطوررا ۀگذارد ونويسند دشنام نمی

توانند بازگوئی يک خصوصيت  می... به مانند تنگ مايه ، شياد ، دروغگو، فريبکار، دزد خائن جنايتکاروکلماتی . کند

فرد يا تشکل باشند، يا دشنام ـ چه سياسی وچه شخصی ـ تفاوت دراين است که  اخالقی ـ چه سياسی يا شخصی ـ 

 خصوصيات مشخص می باشد، درحالیطرف مخاطب است، لذا يکی ازۀ اگريکی ازاين کلمات بيان مشخص وثابت شد

با . شود، دشنام وتوھين ھستند ابراز  ديگردۀکه اگراثبات نشود وتنھا ازروی خشم، نادانی، انتقام وھرمورد ثابت نش

که می گوئيم رژيم جنايتکارجمھوری اسالمی بدان علت است که باسند ومدرک غيرقابل  زمانی. مثالی روشن ترکنيم

گوئيم  که می يا زمانی. ايرانی به دست عوامل وايادی آن رژيم به قتل رسيده اندۀ  ھزاران آزادايم که انکارنشان داده

، عراق، ورياھای تجاوزاين حکومت امپرياليستی به کشورھای ويتنام ، کامبوج ، ک ، ازنمونهامريکاامپرياليسم متجاوز

ھمينطور .  آنھاستۀت است که جزئی ازشناسنامھا بيان خصوصي اين. اطالع داريم وغيرقابل انکار ھستند...  واليبي

... گوئيم ومی نويسيم يا ازقول لنين می آوريم که تروتسکی، دروغگو، تحريف کننده، شياد و خيانتکار که می زمانی

با " مناسبات لنين با تروتسکی" بوده است ، ھم ازطريق نوشتجات معتبروتوضيحی لنين ـ که به برخی ازآنھا درمقاله 

ع، عنوان، موضوع مورد مشاجره، تاريخ وھمچنين با توضيحی کوتاه دربسياری ازموارد اشاره رفته بود ـ وھم ذکرمنب

ازطريق اعمال تروتسکی وحتی برخی نوشته جات وی، ثابت شده ھستند واعتباردارند، لذا بيان مشخص خصوصيات 

  .باشند می

ُسکی جيب بر يا جاسوس تزاربوده است، احتياج به اثبات عنوان مثال، تروته که ب عکس اگرزمانی کسی مدعی شود ه  ب

ناگفته روشن است که ازھمدستی تروتسکی . ه نيست، لذا غيرواقعی يعنی دشنام محسوب می شودددارد که چون اثبات ش

ن  ونمی تواد نمی باي"کميته دايز"ئی درامريکا نازی يا ھمکاری با فاشيستھا ومقامات امنيتی ضد کمونيست المانبا 

دريک کالم، عدم اثبات به معنای توھين . توانسته ھمان ارتباطات رابا عوامل تزارداشته باشد نتيجه گرفت که لذا او می
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 به پای اثبات برود که دکند باي  اين سطوررا تنگ مايه وشياد خطاب میۀ، نويسندبيانیکه جناب  زمانی. ودشنام است

اند  آورده شده تروتسکی  اند يا واقعيت ندارند، يا آنچه که ازنوشته جات  نشان دھد کداميک ازمقاالت لنين تحريف شده

 حتی قادرنبوده است بيانیکه جناب  ازآنجائی… شرکت نداشته است "  کميته دايز "صحت ندارند، يا تروتسکی در

 خصوصيات مشخص ۀجمل گاه نيز قادرنخواھد شد، موردی را نشان دھد واثبات کند، بناچاربايد آن کلمات را از وھيچ

« : لنين خاطرنشان کرده بود که . خواھد ازطريق دشنام سياسی بپوشاند ايشان دانست که ناتوانی وخشم خود را می

دشنام دھنده سرپوش ۀ دشنام سياسی ھميشه روی عدم اصوليت ايدئولوژی، بيچارگی، ضعف وسستی فوق العاد

برای خود مشخص سازد که کی دروغگو  خواننده است که خود و ۀبرعھد) . اھميت دشنام سياسی: ازمقاله  (»گذارد می

 جناب ۀ کنونی با دفاعيۀوھمچنين ھمين مقال) مناسبات لنين باتروتسکی( پيشين من ۀ مقالۀمقايس. است ودرنتيجه شياد

وچه انکارناپذيربھره گرفته است  و توانند روشنگراين باشد که کی ازاسناد معتبر  ازتروتسکی میعليرضا بيانی

   . سند ومدرک معتبربوده استۀ شخصی ، ناتوان ازارائ

 


