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�ام��ارات ، تم��ا واش��اکت ه�« علت اینکه تروتسکی ازفاکت ها واشارات مشخص پرهیزدارد همانا است که این ف
بانگهای پرخشم وجملت پرطمطراق اورابی رحمانه تکذ یب می کنند» ( لنین ). 

�ای��ه فاکته��اره ب�همچنین است روش وسبک کارمقلدان تروتسکی . اینان نیزبمانند    پیام آور   خود درمانده ازاش
�وع م�ورد��تند وهم�واره باتوس�ل ب�ه برخ�ی لف�اظی ه�ای ب�ی مناس�بت ب�ه موض��تندوغیرقابل انکارهس�مش�خص مس
�وئی��ا آن دروغگ��ن ی��ه ای��ا  ب��د ونهایت��ره می رون��ن طف��نام ، از اظهارنظرروش��وهین ودش��ا ت��اجره، ب��ث ومش�بح
تروتسکی گونه متوسل می شوند. ازاینگونه است برخورد به اصطلح انتقادی فردی ب�ه ن�ام علیرض�ا بی�انی ب�ه
�یدند، ش�اهد ت کیس�ت؟، پاس�خ�مقاله« مناسبات لنین با تروتسکی » ازنویسنده این سطور. گفته  ان�د ازروب�اه پرس
�ی توجیه�ات ای�ن�داد دممم . خزعبلت تروتسکی درمورد خودش ، همان پاسخ روباه گونه است . اندکی به بررس
�کی بپردازی�م ک�ه��ای تن�د لنی�ن ب�ه تروتس��راراز.پاسخگوئی ص�ریح ب�ه عل�ل برخورده���ورخلط مطل�ب وف�آق�ا بمنظ
مسلما  ضرورتا  به برخی ازدیگرموارد تن�دگوئی ه�ای لنی�ن ب�ه تروتس�کی وبرخ�ی دیگرازدروغه�ای تروتس�کی
�نام��ب دش��ف برل��ود وک��ه ش��روزی برانگیخت��تهای ام��ران تروتسکیس��م س��ه خش��د ک��د، هرچن��د ش��اره خواه�نیزاش
�ه��ورژوائی ـ چ��گ ب��ن رنگارن��اعی ومرتجعی��ات ارتج��ه نظری��ارزه علی��د. بارهادرمب��ی گیرن��ازهم پ��وهین را ب�وت
درحاکمیت وچه دراپوزیسیون ـ مشابه چنان دشنام و توهین ه�ا را ش�نیده ایم وب�ازهم خ�واهیم ش�نید ول�ی ب�ازگوئی

حقایق تاریخی را به فراموشی نخواهیم سپرد. 
�الهای��ازانف1901 ـ 1903لنین درباره تروتسکی نوشت : « تروتس�کی درس� ی�ک ایس�کرائی دوآتش�ه ب�ود وری

 تروتس�کی ی�ک1903 ب�ه عن�وان   چم�اق لنی�ن    توص�یف ک�رد .  درپای�ان س�ال 1903نقش اورا درکنگ�ره س�ال 
�ن��د ک�ه    بی��زد واعلم می کن��ی گری��ت ه�ا م��زد اکونومیس��کرائیها ب�ه ن��ی ازنزدایس��ود یعن��ه می ش��ویک دوآتش�منش

�ت   . در���ی اس���وورطه عمیق���دیم ون���کرای ق���وقعیت1904 ـ 1905ایس���د وم���ی گردان���ویکها روی برم�� اوازمنش
�پ    انقلب�متزلزلی را اختیارمیکند، گاه بامارتینف   اکونومیست   همکاری میکند وگاه نظریه ی بی پروپای چ

�د . در���ی نمای���اننت    را اعلم م���ار1906 ـ 1907پرم���ود ودربه���ک می ش���ا نزدی��ویک ه���ه بلش� اعلم1907 ب
�ر��زلت    غی��دتها تزل��س ازم��یدگی ، پ��م پاش��ت. دردوره ی ازه��ده اس��م عقی��ورگ ه��ا روزالوگزمب��دکه ب�می کن

 داخ�ل بل�وک انحلل طلب�ان م�ی ش�ود. اکن�ون1912فراکسیونی   مجددا  ب�ه ط�رف راس�ت می رود ودراوت س�ال 
�زوه:ماهیت امرمجددا  ازآنها روی برگردانده است ولی در��د» ( ازج�همان ایده های مبتذل آن ها راتکرارمی کن

 ) .  1914نقض وحدت درپرده فریادهای وحدت طلبی ـ مه 
 یعن�ی ج�دائی ازلنی�ن و همراه�ی ب�ا منش�ویک ه�ا علی�ه1914این است کارنامه سیاسی تروتس�کی ت�ا اوائل س�ال 

نظریه حزبیت لنینی وانقلب روسیه . درهمین زمان است که تروتسکی درجزوه خود به ن�ام    وظ�ایف سیاس�ی
  لنین رامش�ابه ب�ا ماکس�یمیلیان روبسپیردانس�ته ولنی�ن را  ماکس�یمیلیان روس�یه ومس�تبد ف�ردی 1904ما   به تاریخ 

�امی��ه درتم��ی ک��لرود ، شخص��ویکها، اکس��زرگ رهبرمنش��ه ب��اب را ب��ن کت��ه او ای��الب اینک��د. ج��اب میکن�خط
عمرعلیه بلشویک باقی مان�د وپ�س ازت�رک ش�وروی، درهمک�اری ب�ا سوس�یال دموکراس�ی غ�رب علی�ه ح�اکمیت
�د��الهای بع��د. درس��دیم میکن��لرد   تق��چ امکس��رارزش پ�ل بوریزوی��تاد پ��ا جمل�ه    ب�ه اس��اپوبود، ب��دام درتک��وراها، م�ش
درابتدا گه با اکونومیستها همراه است وگه ازبلشویک ها کمک میطلبد . اودراین زمان نظریه ضد مارکسیستی
   انقلب پرماننت (مداوم)   راکه ازپارووس اقتباس ک�رده ب�ود رهگش�ای انقلب روس�یه معرف�ی میکن�د. اوب�دون
�رح ب�ه اص�لح چ�پ��ت، ب�ا ط��اکم وفرودس��ات ح��یه وطبق��ادی روس��اعی ـ اقتص��ی ـ اجتم��وقعیت سیاس��وجه ب�ه م�ت
�انه ح�ال ک�ه اک�ثریت ج�امعه روس�یه�انقلب سوسیالیستی به مثابه وظیفه مبرم فوری ونفی نقش دهقان�ان فقیرومی
�ورد��ن درم��تی لنی��ه مارکسیس��ا نظری��ابله ب��ان ومق��ا دهقان��ا ب��اد پرولتاری��رورت اتح��دم ض��د وع��کیل می دادن�راتش
دیکتاتوری انقلبی دموکراتیک پرولتاریا ودهقان�ان م�ی پ�ردازد. پ�ارووس وتروتس�کی ب�دون ت�وجه ب�ه م�وقعیت
�اقرارگرفتن سوس�یال دموکراته�ا دررأس انقلب وب�دون�ونقش دهقانان درروسیه آن زمانی می پنداشتند که تنهاب
�ن�جلب نظراکثریت جامعه می توان انقلب سوسیالیستی رابه سرانجام رسانید. این نظریه تنها یک نمای دروغی
�ارووس��ده پ�چپ داشت که خودراتنهابا کلمات انقلب سوسیالیستی آراسته بود . لنین برعکس  لفاظی ه�ای فریبن

م روس�یه بی�ان می  داش�ت ک�ه  :     « پرولتاری�ای روس�یه اکن�ون اقلی�ت م�رد1905وتروتسکی ، بهنگ�ام انقلب 



روسیه را تشکیل میدهد. این پرولتاریا فقط درصورت اتحاد ب�ا انب�وه نیم�ه پرولتاری�ا ونیم�ه چیزداره�ا، یعن�ی ب�ا
انبوه تهیدستان خرده بورژوازی شهری وروس�تائی می توان�د ب�ه اک�ثریت عظی�م وق�اطع ب�دل گ�ردد... ای�ن انقلب
هم اکنون توده هارا به پا میدارد وآنها راک�امل  بپ�ا خواه�د خیزان�د، دول�ت نیزب�ا مق�اومت ناامی�دانه ی خ�ویش ای�ن
کاررا تسهیل میکند. ولی روشن است که ازآگاهی سیاسی نضج یافته ، ازآگاهی سوسیال دموکراتیک ای�ن ت�وده
ها وانبوه رهبران خلق�ی    محل�ی   ی�ا ح�تی    موژی�ک   س�خنی ه�م نمی توان�د درمی�ان باش�د. آن ه�ا ن�ه تنه�ا ب�ه عل�ت
�ازد ) ، بلک�ه علوه ب�رآن�گرفتاری درجهل ( تکرارمی کنیم که انقلب باسرعتی حیرت آورآنها راروش�ن می س
به علت آنکه موضع طبقاتی شان پرولتری نیست ومنط�ق عین�ی تح�ول تاری�خ ، درلحظ�ه حاض�ر، وظ�ایف ی�ک
�له��ک سلس��دن ی��دون گذران��د ب��ت، نمی توانن��رارداده اس��ا ق��تی رادربرابرآنه��ه سوسیالیس��ک ون�انقلب دموکراتی
�ن انقلب��ود درای��رژی خ��ام ان��ا تم��ی ب��ای انقلب��وند . پرولتاری��وکرات ش��یال دم��ورا  سوس��ی، ف��ای انقلب�آزمونه
�ررا���ده ی  دیگ��ی ع���ای انقلب���ه پردازیه���ده وجمل��ک ع���ه ی��اله روی حقیران��ی آن دنب���رد وط���د ک���رکت خواه��ش
�دبرد،���وادث خواه���رگیجه آورح���اد س���ه درون گردب���اتی راب���اهی طبق���اطعیت وآگ���ا  ق���د زد. پرولتاری��کنارخواه
�اتوری انقلب�ی ـ  دموکراتی�ک ه�راس ب�ه خ�ود راه نخواه�د داد، بلک�ه��وربه پی�ش خواه�درفت، ازدیکت�پیگیروجس
باشورتمام خواستارآن خواهد ب�ود و درراه جمه�وری وآزادی کام�ل مبتن�ی برنظ�ام جمه�وری ودرراه رفرمه�ای
اقتصادی بنیادی مبارزه خواهد کرد تا عرصه ای واقعا  گس�ترده، عرص�ه ای شایس�ته ق�رن بیس�تم ، ب�رای مب�ارزه

�ل ��ل آوری��ی ـ اوای��وقت انقلب��ت م��ی ودول��یال دموکراس��اله:  سوس��د آورد ( ازمق��م پدی�) .1905درراه سوسیالیس
وازاینروبودکه لنین نسبت    پوچگوئی   رابه تروتسکی داد. 

چپ نماهای  آنروزی مدعی بودند وتروتسکیستهای امروزی بی اطلع ازنوشته های لنی�ن، آن ادع�ا را تک�رار
میکنند که لنین گویاباوربه انقلب بورژوائی کلسیک درروسیه داشته است که تنها پس ازتحق�ق کام�ل وظ�ایف
�ی��ه فراموش��تی راب��تیجه انقلب سویالیس��ان آورد ودرن��ه می��تی راب��خن ازانقلب سوسیالیس��وان س�آن انقلب می ت
سپرده است. چنین ادع�ائی اگرازب�ی اطلع�ی ی�ا ب�اوربه آنارشیس�م نباش�د ، ادع�ائی ک�امل  مغرض�انه اس�ت. لنی�ن

نوشت : 
« سطح فعلی تکامل اقتصادی روسیه ( شرط ابژکتیف ) وسطح فعلی آگاهی وتشکل وسیع توده های پرولتاریا
�ن��ارگررا غیرممک��ه ک��وری طبق��ام وف��تیف دارد) آزادی ت��رط ابژک��ا ش��ی ب��ط لینفک��ه رب��وبژکتیف ک��رط س�(ش
میسازد. فقط اشخاص کامل  جاهل ممکن است جنبه ی بورژازی تحول دموکراتیک را که درح�ال عمل�ی ش�دن
است ازنظردوردارند. فقط خوش بینان کامل  س�اده ل�وح ممک�ن اس�ت ای�ن موض�وع را فرام�وش کنن�د ک�ه درج�ه
اطلع توده کارگرازهدف های سوسیالیسم وشیوه های اجرای آن تاچه اندازه کم اس�ت. ول�ی م�اهمه یقی�ن داری�م
که آزادی کارگران فقط بدست خود ک�ارگران می توان�د انج�ام گی�رد. ب�دون آگ�اهی وتش�کل ت�وده ه�ا، ب�دون آم�اده
�اره انقلب�نمودن وپرورش آنها ازراه مبارزه طبقاتی آشکاربرضد تمام بورژوازی ، کوچک ترین س�خنی درب
�ا انقلب���ا م���ه گوی���ی براینک���تی مبن���ات آنارشیس���خ اعتراض���د ودرپاس���ان باش���د درمی���تی نمی  توان��سوسیالیس
سوسیالیستی را به تعویق می اندازیم ، خواهیم گفت : ما آنرا به تعویق نمی ان�دازیم بلک�ه ب�ا یگ�انه وس�یله ممک�ن
وازیگانه راه صحیح یعنی ازهمان راه جمهوری دموکراتیک ، نخستین گام را بسوی آن برمی داریم. کسی که
بخواهد از راه دیگری سوای دموکراتیس�م سیاس�ی بس�وی سوسیالیس�م ب�رود، مس�لما  چ�ه ازلح�اظ اقتص�ادی وچ�ه
�د��ارزه برض��ا درمب��ه پرولتاری��رای اینک��ید … ب��د رس��انه ای خواه��ی ومرتجع��ج بی معن��ه نتای��ی ب��اظ سیاس�ازلح
�اهی��د آگ��ا بتوان��د ت��د باش��درکافی آگ�اه ونیرومن��د بق��د، بای��ته باش��اپیگیر آزادی عم�ل داش��ورژوازی ن��ی ب�دموکراس
دهقانان را بسطح خود آگاهی انقلبی ارتقاء دهد وتعرض آنها راهدایت نماید... یک�ی ازاعتراض�اتی ک�ه برض�د
�ه اش   اراده��اتوری لزم��ن دیکت�شعار   دیکتاتوری انقلبی دموکراتیک پرولتاریا ودهقانان   میشود اینست ک�ه ای
�ورژوازی اراده واح�د داش�ته باش�د. ای�ن اع�تراض بی پ�ایه�واح�د   اس�ت، درح�الیکه پرولتاری�ا نمی توان�د ب�اخرده ب
�ت��ن اس��ت. اراده ممک��ده اس��ذارده ش��د گ��وم اراده واح��افیزیکی مفه��رد ومت��یر مج��ای آن برتفس��را بن��ت زی�اس
�م،��ارزه ب�رای سوسیالیس��م ودرمب�درموردی واحد باشد ودرمورد  دیگر نباشد. فقدان وحدت درمسایل سوسیالیس
�وع��وش ک�ردن ای�ن موض��وری نم�ی گ�ردد. فرام��ک ومب�ارزه درراه جمه�م�انع وح�دت اراده درمس�ایل دموکراتی
بمعنای فرام�وش ک�ردن ف�رق منطق�ی وت�اریخی می�ان انقلب دموکراتی�ک وسوسیالیس�تی اس�ت. فرام�وش ک�ردن
�ود،��انی ب�این موضوع یعنی فراموش نمودن جنبه ی همگانی انقلب دموکراتیک ، زیرا وقتی ای�ن انقلب همگ
�ان��ی نمای�د، درهم��رآورده م��انی را ب��اهای همگ��وائج وتقاض��دودی ک�ه ای�ن انقلب ح��ان ح��ورت درهم��ن ص�درای
�ا���ن پرولتاری���دت اراده بی���م ازوح���دود دموکراتیس���ارج ازح���ود دارد. درخ���دت اراده وج���م درآن وح���دود ه��ح

وبورژوازی دهقانی جای سخنی هم نمی تواند باشد.



�ن و��ارزه عمیق تری��ن مب��ک ، ای��وری دموکراتی��ه جمه��ی درزمین��اگزیر، ول��ت ن��ا امریس��ن آنه��اتی بی��ارزه طبق�مب
�ردم درراه ��ارزه م��یعترین مب��انسوسیالیسموس��ا ودهقان��ک پرولتاری��ی دموکراتی��اتوری انقلب���د بود.دیکت� خواه

�رواژ ، س�لطنت و��ومت مطلق�ه س�همانند هرپدیده ای درعالم دارای یک گذشته ویک آینده است. گذشته آن ، حک
ممتازیت است. درمب�ارزه ب�ا ای�ن گذش�ته ، درمب�ارزه ب�ا ض�دانقلب ،   وح�دت اراده   پرولتاری�ا ودهقان�ان ممک�ن
�ا��ارگرروزمزد ب��ارزه ک��ی ، مب��الکیت خصوص��ا م��ارزه ب��ده آن ، مب��ود دارد. آین��افع وج��دت من��را وح��ت، زی�اس
�ا��ی ک�ه دربرابرم�صاحب کارومبارزه درراه سوسیالیسم است. اینجا وحدت اراده غیرممکن اس�ت. دراینج�ا راه
�ک��وری دموکراتی��ه ازجمه�قراردارد راهی نیست که ازحکومت مطلقه به جمهوری می رود بلکه راهی است ک
خرده بورژوازی بسوی سوسیالیسم میرود... پرولتاری�ا بای�د انقلب دموکراتی�ک را ب�ه آخربرس�اند ب�دین طری�ق
�اپیگیری��وب ون��برا  منک��ه راج��ومت مطلق��اومت حک��روی مق��د نی��ا بتوان��د ت��ق نمای��ود ملح��ان راب�ه خ��وده دهق�ک�ه ت
بورژوازی رافلج سازد. پرولتاریا بایدانقلب سوسیالیستی را به انجام برس�اند ب�دین طری�ق ک�ه ت�وده ی عناص�ر
�کند و��م ش��برا  دره��ورژوازی را ج��اومت ب��روی مق��د نی��ا بتوان��د ت��ق کن��ود ملح��ه خ��الی راب��ای اه��ه پرولتاری�نیم
�د :  انقلب م�ا��ا میگوی��ی ب�ه پرولتاری��یال دموکراس��ازد... سوس��ورژوازی را فل�ج س��رده ب��اپیگیری دهقان�ان وخ�ن
انقلب همگانی است ، به اینجهت توباید بمث�ابه پیش�روترین طبق�ات ویگ�انه طبق�ه ت�ا آخرانقلب�ی ، مس�اعی خ�ود
�ود��ه عه�ده خ��بری آن�را نیزب��رکت ورزی بلک�ه ره��رزی درآن ش��دیترین ط��ا ب�ه ج��ائی ک�ه ن�ه تنه��رف آن نم�راص
�ارزه طبق�اتی ب�ه مفه�وم مح�دود آن وبخص�وص ب�ه مفه�وم ی�ک�گیری. به اینجهت تونباید خود رادرچهاردیوارمب
جنب�ش ح�رفه ای مح�دود نم�ائی بلک�ه برعک�س بای�د بکوش�ی ک�ه ح�دود ومض�مون مب�ارزه طبق�اتی خ�ود را بح�دی
�ایف انقلب���ه وظ���انی روس بلک���ک وهمگ���ی دموکراتی���ایف انقلب فعل���ام وظ���ط تم���ه فق���ه ن���ی ک���عت ده��وس
�ه از��دون اینک��ری وب��ده بگی��رفه ای رانادی��ش ح��ه جنب��دون اینک��ت توب��ه اینجه��رد. ب��را نیزدربرگی��تی آن�سوسیالیس
استفاده ازکوچکترین میدان فعا لیت عملی امتناع نم�ائی، بای�د درعص�رانقلب ، وظ�ایف قی�ام مس�لحانه ، تش�کیل
ارتش انقلبی وحکومت انقلبی را بمثابه ی یگانه طرق نیل به پیروزی کامل مرد م برتزاریس�م وبک�ف آوردن
�ی» ( ازج�زوه : دوتاکتی�ک سوس�یال�جمهوری دموکراتیک وآزادی واقعی سیاسی دردرجه اول اهمی�ت قرارده

 ). درنوشته ای دیگرمیخ�وانیم : « مابای�د باتم�ام وس�ایل ازقی�ام1905دموکراسی درانقلب دموکراتیک ـ ژوئیه 
دهقانان وحتی ازضبط اراضی پش�تیبانی نم�ائیم . ول�ی ای�ن به  هیچ�وجه بمعن�ای پش�تیبانی ازهرگ�ونه ط�رح ه�ای
�تیبانی�خیالی خرده بورژوآ مآبانه نیست. مادامی که جنبش دهقانان جنبه دموکراتیک وانقلبی دارد، ما ازآن پش
می کنیم. ولی وقتی که این جنبش جنبه ارتجاعی وضدپرولتاریائی بخود بگی�رد، ب�رای مب�ارزه برض�د آن آم�اده
�ط��ت وفق��انبه اس��یه دوج��ن قض��م درای��ان کلم مارکسیس��ام ج��ویم) تم��ی ش��اده م��گ آم��ی درن��ورا  وب��ویم ( ف�می ش
اشخاصی میتوانند آنراساده کرده یا بصورت یک قضیه واحد وبسیط درآورند که مارکسیسم رادرک نمیکنند...
�اه��ای آگ��روی پرولتاری��ه نی��ود ک��روی خ��زان نی��ه می��ت ب��له ودرس��ک بلفاص��ام انقلب دموکراتی��س ازانج��ا پ�م
�ف��ادرنیمه راه توق��ی هس�تیم. م�ومتشکل باشد، انقلب سوسیالیستی راآغازخواهیم نمود. ماهوادارانقلب پی درپ
نخواهیم کرد. اگرماهم  اکنون وبلدرن�گ وع�ده هرگ�ونه    اجتم�اعی ک�ردن   نمی�دهیم همان�ا آنس�ت ک�ه ازش�رایط
واقعی این قضیه آگاهیم وآنراپرده پوشی نمی کنی�م ، بلک�ه مب�ارزه طبق�اتی جدی�دی را ک�ه دراعم�اق ت�وده دهق�انی
�پتامبر��ان ـ س��ش دهقان�درحال نضج است افشاء میسازیم … ( ازمقاله : روش سوسیال دموکراسی نسبت به جنب

1905 . (
�یج��دطبقه کارگروبس��وان متح��ان بعن��ش دهقان��رروی نق��یه ب��ان روس��کی درآن زم��ن باتروتس��زرگ لنی�اختلف ب
ومتشکل کردن وسیعترین نیروبود که نقل قولهای بال ازلنین گویای ای�ن اختلف�ات هس�تند. تروتس�کی ب�رخلف
�ا�لنین تنها با شعاربه ظاهرچپ ودرمحتوی ضدمارکسیستی به نفی نقش دهقانان به عنوان متحد موقت پرولتاری
�کی امردع�وت ب�ه مب�ارزه انقلب�ی�می پرداخت.لنین درب�اره نظری�ه تروتس�کی نوش�ت :« تئوری نوظهورتروتس
برای تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاری�ا را ازبلش�ویک ه�ا ب�ه ع�اریت گرفت�ه اس�ت وانک�ارنقش دهقان�ان را
ازمنش�ویک ه�ا» ( مق�اله: دوانقلب ) .  نظری�ات لنی�ن درب�اره انقلب روس�یه غ�الب گردی�د وازهمی�ن روانقلب

�حت1917دموکراتیک  فوریه � وانقلب سوسیالیستی اکتبربه پیروزی رسیدند. درحالیکه حتی تروتسکی به ص
نظریه لنین اقرارکرد ونوشت  : « اتحاد انقلبی دوطبقه ستم کشیده، نبوغ�انه توس�ط لنی�ن پیش بین�ی ش�ده وم�دتها

�یه ـ ����اع از انقلب روس����کی ـ دردف����ود» ( تروتس����ده ب����اده گردی����ط اوآم����ت توس����ش ازوق����ی1932پی���) برخ
�ا��ادگوئی ه��من تض��کی ودرض��تجات تروتس��روری ازنوش��تی اطلع ض��ا ح��ه گوی��روزی ک��تهای ام�ازتروتسکیس
�تی  ب�رای روس�یه درآن�ودروغگوئیهای اوندارند، هن�وزهم م�دعی ان�د ک�ه لنی�ن، ب�ه ض�رورت انقلب سوسیالیس
سالها بی توجه بوده است. نقل قولهای نسبتا  ط�ولنی ب�ال ازآنجه�ت آورده ش�د ک�ه پاس�خی باش�د ب�ه آن کس�ان ک�ه



گویا جزنگاهی سطحی به برخی نوشتجات تروتسکی، مطالعه آثارلنین راضروری ندانسته اند. 
علیرضا بیانی که همچنان زحمت مطالعه آثارلنین را ضروری نمی داند ونمی خواهد ازچ�ارچوب تکرارای�ن ی�ا
آن نق�ل ق�ول س�اختگی تروتس�کی فرات�ررود، درانتق�اد ب�ه مق�اله    مناس�بات لنی�ن وتروتس�کی   م�دعی می ش�ود ک�ه
  غیرانضمامی    و   نگاه انتزاعی    اس�ت. ای�ن دان�ش پ�ژوه !!واژه ه�ای سیاس�ی ب�دون اینک�ه ازمعن�ای انض�مامی
وانتزاعی دریک مقاله آگاهی داشته باشد تصورمی کند با توسل به دوکلمه ی نامربوط ، ج�ان کلم را ادا ک�رده
ودرنتیجه پاسخگوئی مناسب را انجام داده است . این آقا بایدبداند که انضمام درزبان فارسی ب�ه معن�ای پیوس�تن
�تن��وع وگسس��ازی ازموض��دا س��ت از ج��تزاعی عبارتس��ای ان��د ومعن��ردن میباش��میمه ک��رو ض��ه چیزدیگ��زی ب�چی
ازموضوع مربوطه . هرگاه نقل قولهای آورده شده ازلنین این چنینی بوده اند، وظیفه این است ک�ه نم�ونه ه�ائی
�ای ذکرش�ده��خگوئی را برگزی�د. تم�امی نق�ل قوله�نشان داده شوند ونه آنکه بایک کلی گویی بی ربط ، فرارازپاس
�تی��ده ب�ه راح��ت ک�ه خوانن��ند. ای�ن ب�دان معن�ا س��ارش میباش��خ نگ��د، عن�وان مق�اله وتاری��ن هم�راه ب�ا ذکرمأخ�ازلنی
�وع موردمش�اجره را بررس�ی کن�د . ب�ا ی�ک مث�ال،�میتواند به منبع نقل قول مراجعه ک�رده، ص�حت وس�قم وموض
�ولنی ازلنی�ن درب�اره انقلب روس�یه��بتا  ط��ولی نس��ال نق�ل ق��م ک�ه ان�تزاع چگ�ونه عمل�ی اس�ت . درب��ن ترکنی�روش
ونقش دهقان�ان آورده ش�د. درآن مق�اله ونق�ل ق�ول، س�خن ازدیکت�اتوری انقلب�ی دموکراتی�ک پرولتاری�ا ودهقان�ان
�رده �رفته است. هرگاه شخصی این جمله راازا رتباط مشخص وپیوسته با مضمون وموردمقاله ومشاجره جدا ک
�ان��ورهای مش�ابه آن چن��امی کش��ا تم��یه وی��رای  روس��اریخی ب��ل ت��ه مراح��واره  ودرکلی��ن هم��ود ک�ه لنی��دعی ش�وم
�ا مق�اله��مام ی�ک نوش�ته ی��ت. انض��ش گرفت�ه اس��تزاعی را پی��هوا  عمل�ی ان��دا  ی�ا س��ودی را داش�ته اس�ت ، عام�رهنم
نیززمانی ضرورت پیدا میکند که یا جنبه ی تکمیلی داشته باشد ویا توض�یحی اس�ت ک�ه چ�ون ب�ه علل�ی ازجمل�ه
احترازازطولنی شدن، درنوشته موردبحث گنجانیده نشده است، ودرنتیجه ض�میمه می ش�ود ک�ه درب�اره ی هی�چ
یک ازنقل قولهای ذکرشده چنین ضرورتی وجود نداشته اس�ت، زی�را تم�امی نق�ل قوله�ا هم�راه ب�ا عن�وان مق�اله،
منبع وتاریخ ودرنتیجه گویا بوده اند . آیا بهترنبود که جناب بیانی ب�ه ج�ای ی�ک جمل�ه پ�ردازی ب�ی ارتب�اط ب�رای
�تزاعی  ��ونه آن   ان��ورد وچگ��دام م��ه درک��داد ک��ان می��د نش��ده باش��م ش��ونه ه��رای نم��تی اگرب��کی، ح��وجیه  تروتس�ت
ادعائی روی داده است ویا درچه موردی ذکر یک یاچند انضمام ضرورت داشته است؟. میدانیم که چون چنین

توسل نابخردانه  شیوه  آن  به  ولنینیسم،  وبیزارازلنین  لنین  نوشتجات  به  آشنا  نا  منتقد  لذا  ندارد،  نمونه ای وجود 
جسته است.  

�وم��ره س��ام کنگ��ت. بهنگ��وده اس��کی ب��گی تروتس��بک کارهمیش��اریخی، س��دادهای ت��ف روی��ر ی��وئی وتح�  دروغگ
ح�زب سوس�یال دم�وکرات روس�یه ،  بح�ث درب�اره حک�ومت م�وقت انقلب�ی  یک�ی ازمس�ائل م�ورد مش�اجره بی�ن
بلشویک ها ونوایسکرائیها ( منشویک ها وتروتسکی ) بود. درآن کنگره قطعنامه ای به تصویب رسید که بیان
�فحات��کی درص�نظربلشویکها بود وتماما  درتقابل با نظریه تروتسکی درباره انقلب روسیه قرار داشت. تروتس

 کتاب خود بنام    زن�دگی م�ن    م�دعی اس�ت  ک�ه نوش�ته ای را ب�ه کراس�ین ، یک�ی ازاعض�ای کمیت�ه211 تا208
�ری��تیجه گی�مرکزی درآن زمان ، میدهد که همان نوشته به عنوان قطعنامه کنگره تصویب شد!! تروتسکی درن
چنی�ن آورده اس�ت: « ت�ذکراین نکت�ه زی�ادی نیس�ت ک�ه قطعن�امه کنگ�ره س�وم درب�اره حک�ومت م�وقت، ص�دباربه
�د ک�ه��رخ   استالینیس�ت اطلع ندارن��ورهای س��اررفته اس�ت.    پروفس��م   ب�ه ک�عن�وان حرب�ه ای علی�ه     تروتسکیس
علیه من ، به عنوان حربه ی لنینیس�م س�خنانی را ب�ه ک�ارمی برن�د ک�ه م�ن خ�ود آنه�ا رانوش�ته ام » عجب�ا !! ی�ک
�ه��لی نظری��ته اص��الف هس��امل  مخ��ه ک��د ک���ویب میرس��ه تص��ره ب��ویکها  درکنگ���ده نظربلش���امه دربرگیرن�قطعن
تروتسکی است واین شخص مدعی می شود که به قل�م اوس�ت. آی�ا قاب�ل قب�ول اس�ت ک�ه شخص�ی نوش�ته ای را ک�ه
کامل  مغایربا نظرش می باشد آم�اده ک�رده، ب�ه کنگ�ره ارائه داده وب�ه تص�ویب برس�اند؟ چنی�ن شخص�ی رابایس�تی
�ابقه��ود، س��ر ای خ��د ب��کی میخواه��ت؟ تروتس��رای چیس��ف ب��وئی وتحری��ن دروغگ��ت. ای��ل دانس��اقص العق��ا  ن�واقع
بلشویکی بسازد ولذا به چنین دروغ مس�خره واحمق�انه ای متوس�ل میش�ود. ای�ن تنه�ا نم�ونه ای�ن ن�وع دروغگ�وئی
خن�ده دارنیس�ت. اودرهم�ان کت�اب    زن�دگی م�ن    م�دعی اس�ت : « درچه�ارم ژوئن درکنگ�ره ش�وراها، بمناس�بت
حمله ای که کرنسکی آنرا درجبهه جنگ تدارک می دید، اعلمیه ای به نام فراکسیون بلشویکها خوان�ده ش�د ک�ه

 فارس�ی) . تروتس�کی ب�ه عن�وان عض�وحزب بلش�ویک ی�ک  م�اه بع�د374م�ن آنراتنظی�م ک�رده ب�ودم » ( ص�فحه 
یعنی درماه ژوئی�ه پ�ذیرفته ش�د وهن�وزبه عض�ویب درفراکس�یون بلش�ویکها درنیام�ده ب�ود. آی�ا درح�زب بلش�ویک
�دند؟ !�کسی پیدا نمی شد که قادرباشد یک اعلمیه ای راتنظیم کند وحتما  می بایستی به تروتسکی متوسل می ش
�ریات�شاید بایستی سپاسگزار!! تروتسکی باشیم که به همین اندک قناعت کرده ومدعی نشده است که تمامی نش
حزب نیزدرآن زمانیکه اوهنوزپشت درحزب منتظربرای عضویت بود، به قلم وزیرنظراوانتشاریافته است!!



�دت1905انقلب ��زاری دگربارش� به پبروزی نرسید. دوران اختناق شدید وتعقیب کمونیستها ازسوی حکومت ت
�ق��ن برتلفی��ن دوران لنی��د.  درای��ح دادن��ی ترجی��ارزه انقلب��ه مب��ری رابرادام��اره گ��رمتزلزل، نظ��ت و عناص�گرف
�ا��زب باتوده��د ح��ن پیون��ی را تض�مین ک�رده وهمچنی��تحکام حزب��م اس��اری داش�ت ت�ا ه��ی پافش��ارزه مخف�ی وعلن�مب
�وی جری�ان م�ی ی�افت. راس�تها یعن�ی�رامستحکم سازد. مبارزه لنین دردرون سوسیال دموکراسی روسیه دردوس
منشویکها خواهان مبارزه علنی و تبدیل حزب به یک ارگان علنی بودند واتزوویستها ک�ه ادع�ای دروغی�ن چ�پ
�د.�داشتند، خروج نمایندگان سوسیال دموکراسی را ازدوما(مجلس آنزمانی) وسایرتشکلت مجاز، طلب میکردن
درعمل هردوگروه منشویکها واتزوویستها، انحلل تشکیلتی حزبی را درنظرداشتند، یک�ی ازطری�ق توس�ل ب�ه
علنی گرائی کامل وقانونی ودیگری با انصراف کامل استفاده ارامکانات علنی ودرنتیجه قطع ارتباط باتوده ها.
�تین��تهای راس��ویکها ب�ا کمونیس�تعداد عناصرمعدودی نیزهنوزدرپی آشتی دادن نیروهای دست راستی یعنی منش
�ود وب�ه عب�ث تلش��تها ب�یعنی بلشویکها بودند که به    سانتریست ها   ملقب شده بودند.  تروتسکی ج�زء سانتریس
�دئولوژی،�داشت که بلشویکها را بامنشویکها آشتی دهد، وحدتی که به هیچ وجه امکان پذیرنبود زیرا وحدت دوای
�ت روی�دواستراتژی متفاوت ودوبرنامه گوناگون بایکدیگرامکان پذیرنبود ودرصورت تحقق، تن دادن ب�ه راس
�ا���ویک ه���ه بلش���ه ب���ویکها حمل���ا منش���اری ب���کی درهمک���ه تروتس���ت ک���ن دوره اس���ود. درای���بی ب��وانحلل طل
�منان���ام دش���کی تم���ت : « تروتس���کی اظهارداش���اره تروتس���ان درب��ن درآن زم��وددارد.  لنی���دربرنامه خ��رادرص
مارکسیسم راگردهم می آورد... تروتسکی تمام کس�انی را ک�ه تب�اهی ای�دئولوژیک برایش�ان گرام�ی اس�ت، جم�ع
�ارزه�میکند، تمام کسانی را که به دفاع ازمارکسیسم اعتنائی ندارند وتمام عناصرعامی راکه نمی فهمند دلیل مب
�ازد.��د، متح�د م�ی س�چه هستند و میلی هم به آموختن، اندیشیدن ویافتن ریشه های ایدئولوژیک اختلف نظرندارن
تروتسکی دراین دوران اغتشاش، تفرق�ه وتزل�زل، ب�ه آس�انی میتوان�د    قهرم�ان ی�ک س�اعته    ازکاردرآی�د وتم�ام
عناصرپس�ت رادورخ�ود جم�ع کن�د. ول�ی هرق�دراین تلش آش�کارتربه ک�اررود، شکس�تش دی�دنی ترخواه�دبود...
تروتسکی بافرومایگی خودرامی فریبد، حزب رامی فریبد وپرولتاریارا می فریبد» (  از : نامه ب�ه هی�أ ت مقی�م

�امبر��یه ـ دس��وکرا ت روس��یال دم��زب سوس��زی ح��ه مرک��یه کمیت��الهای1910درون روس��ن س��ای بی��ل قوله�) . نق
 درمقاله   مناسبات لنین با تروتسکی   درچنان ارتباطی هستند. 1912 تا1910

 بلشویک ه�ا تح�ت ره�بری داهی�انه لنی�ن تص�میم ب�ه قط�ع کام�ل ارتب�اط تش�کیلتی ب�ا منش�ویک ه�ا1912درسال 
وس�ایرجریانات ضدمارکسیس�تی سوس�یال دموکراس�ی روس�یه ازجمل�ه سانتریس�تها ( تروتس�کی ) گرفتن�د وایج�اد
�ویکی��قوط درمنجلب منش��ه س��انع ب��ویکها راق��ود بلش��ته ب��کی ک�ه نتوانس��تند. تروتس��ویک رااعلم داش��زب بلش�ح
�امی انحلل��ت تم��رد وتلش داش��تحکم ترک��ویکهارا مس��ا منش��ود ب��دردی ح��اری وهم��د، همک��بی بکن�وانحلل طل
�داروآرزوی ارتج�اعی اش�طلبان وضد بلشویک ها را دریک بل�وک ب�ه ن�ام    بل�وک اوت    گرده�م آورد ت�ا ب�ه پن
�م پاش�یده ش�د. نق�ل�یعن�ی تلش�ی ح�زب بلش�ویک تحق�ق بخش�د.   بل�وک اوت    باشکس�تی مفتض�حانه م�واجه  وازه

�الهای ��ه س��وط ب��ن مرب��ده ازلنی��ای آورده ش��ا 1912قوله��اره1914 ت��کی   درب��ا تروتس��ن ب��بات لنی��اله    مناس� درمق
نظریات واقدامات ارتجاعی تروتسکی دراین دوره است . پس بیمورد نبود که لنین نوشت : « تروتسکی خوش

)1914خدمت ازدشمن خطرن�اک تراس�ت » (ازمق�اله : نق�ض وح�دت درپ�رده ی فریاده�ای وح�دت طل�بی ـ  م�ه 
و« هدف تروتسکی آنست که با خاک پاش�یدن ب�ه چش�م ک�ارگران، انحلل طل�بی را مخف�ی کن�د … ب�ا تروتس�کی
بحث ماهوی کردن غیرممکن است زیرااوهیچ عقیده پابرجائی ن�دارد … درم�ورد چنی�ن ف�ردی ، بای�د وی راب�ه
عنوان دیپلماتی از پست  ترن قماش رسوا کرد » ( ازمقاله : درباره تروتسکی وی�ک پلتف�رم حزب�ی مش�خص ـ

 ) . 1912دسامبر 
�ال ��تی ازس��ورهای امپریالیس��ن1913کش��ل دروغی��د ودرطب��انی آم�اده میکردن��ک جن�گ جه��رای اغازی��ودرا ب� خ

�ه��ا را ب�دفاع ازمیهن می کوبیدند تا با تحمیق توده ها بتوانند بمنظورگسترش مناطق نفوذی وزیرسلطه خود آن ه
کشتارگاه ها بکشانند . لنین وحزب بلش�ویک ب�ا ق�اطعیت تم�ام ب�ه مق�ابله ب�ا جن�گ جه�انی برخاس�تند وش�عارتبدیل
�ا��یال دموکراته��یاری ازسوس��اختند . بس��رح س��ی را مط��اع داخل��رنگونی ارتج��رای س��ه انقلب ب��انی ب��گ جه�جن
درروسیه وسایرکشورهای اروپائی به پابوسی بورژوازی کشورخودی تن دادند وعده ای نیزبا طرح شعارهائی
همچون   صلح به هرقیمت    و   نه پیروزی ونه شکست   عمل  به مخ�الفت ب�ا اق�دامات انقلب�ی جه�ت س�ر نگ�ونی
ارتجاع کشورخودی ودرنتیجه تث�بیت ح�اکمیت امپریالیس�تی پرداختن�د. ازای�ن جمل�ه بودن�د کائوتس�کی درآلم�ان و
�خ��ه تاری��امه ای ب��کی درن��رد. تروتس��ی ک��دام م��رض ان��ف ع��ن ص��کی درای��یه . تروتس��ویکها درروس��ران منش�س

 به چخئیدزه منشویک ، همدلی وهم زبانی خودرابا اوچنین اعلم داشت : « لنین، مثل دیوانه ای،1913آوریل 
�اهرانه�شجاعانه برسرمسائل عامیانه دادوفریاد به راه می اندازد، چون اودراین قبیل کارها استاد است وخیلی م



�کی�ازهرپس ماندگی جنبش کارگری درروسیه بهره می گی�رد، مرت�ب جنج�ال درس�ت م�ی کن�د» . بزع�م تروتس
آگاهی دادن ب�ه ک�ارگران جه�ت مب�ارزه علی�ه جن�گ امپریالیس�تی وتب�دیل آن ب�ه انقلب ب�رای س�رنگونی ارتج�اع
حاکم برکش�ورخودی، وهمچنی�ن آگ�اهی دادن ب�ه پرولتاری�ا ب�رای حزبی�ت ومب�ارزه علی�ه انحلل طل�بی،    مس�ائل
عامیانه    بوده اند ولی همد ستی و هم زبانی با منشویکها وکائوتسکیستها یعن�ی کم�ک ب�ه بق�ای س�یادت ای�ن ی�ا آن
کشورامپریالیستی ودعوت کارگران به انحلل طلبی واحتراز ازحزبی�ت، گ�وئی  اق�دامی علی�ه ی�ک    دی�وانه    و
بدوراز    جنجال   بوده است . ازنظرلنین سکوت دربرابرآن مواضع ارتجاعی ناشایس�ت ب�ود ول�ذا دری�ک س�ری

�تها دراروپ�ا وازجمل�ه1913مق�الت از� ت�ا پای�ان جن�گ جه�انی اول ب�ه افش�ای  مواض�ع کائوتس�کی وکائوتسکیس
تروتسکی پرداخت ودرمورد تروتسکی نوشت : « راکوفسکی وایضا  تروتسکی، به نظرمن هم�ه ازمض�رترین
  کائوتسکیستها   هستند ، بدین معنی که همه آنهابه نحوی ازانحاء طرفداروحدت با اپورتونیستها هس�تند، هم�ه ی
آن ها به نحوی ازانحاء اپورتونیس�م را آرای�ش می دهن�د وهم�ه ی آن ه�ا ب�ه ج�ای مارکسیس�م انقلب�ی، اکلکتیس�م را

) ودرنامه ای دیگرخاطرنشان ساخت که : « اختلف ما1915ترویج می کنند» ( از : نامه به کولونتای ـ اوت 
با تروتسکی برسرچیست؟ شما لب�د ب�ه دانس�تن ای�ن موض�وع علقمندی�د . خلص�ه بگ�ویم، اوی�ک کائوتسکیس�ت
�یه��دزه درروس��انی چخئی��اگروه پارلم��یونال وب��تها درانترناس��داراتحاد باکائوتسکیس��ه اوطرف��ی ک��دین معن��ت، ب�اس
است. ما مطلقا  با چنین اتحادی مخالفیم. چخئیدزه حقیقت هم نظ�ری خ�ود را ب�ا کمیت�ه س�ازماندهی وکس�انیکه در

�تتارمیکند» ( ن�امه ب�ه ه�انریت رلن�د ـ هلس�ت ـ ��ی ازالف�اظ اس� م�ارس8کمیت�ه جن�گ ش�رکت م�ی کنن�د، ب�ا پوشش
�کی را ای�ن چنی�ن توص�یف می کن�د  : «  تروتس�کی ب�ه آنج�ا آم�د وای�ن1916� ) .  لنی�ن درن�امه ای دیگ�ر، تروتس

�د .��ت ب�ه کارش��میروالد دس��پ س��اح چ��ر   علی�ه جن��اوی می��ریه    ن��ت نش��ا جن�اح راس��انی ب��وریت درتب��ارلتان بف�ش
تروتسکی اینگونه است، اوهمواره همان می ماند که بود : یک حقه بازکام�ل، ی�ک ش�یاد، ک�ه اداه�ای چ�پ گ�ونه

�وریه 19درمی آورد ولی تا جائیکه قادراست به راست ها یاری می رساند» ( نامه به اینس آرماند ـ �).1917 ف
�کی���ه تروتس���دارد ک���ان می���ه بی���ت بلک���کی لحظه ای نیس���اره تروتس���ن درب���ه داوری لنی���یم ک���ته باش���وجه داش��ت

�ود   ��ه ب��د ک��ان می مان��اریهموارهم��ا ی��ت ه��ه راس��ه ب��ی ک��ل و شخص��ه بازکام��یاد، حق��ارلتان، ش��ی ش�   یعن
میرساند. 

�اره��ن درب��ه لنی��یاتی ک��وه دادن خصوص��ادی جل��انی درع��اب بی��ات جن��ود توجیه��ا بهترذکرش��یحات ی��ی ازتوض�یک
�ش���ته جنب���بران برجس���ان ره���م درمی���ات، آنه���ن اختلف���وئی ای���ت : « توگ���ونه اس���د، اینگ���ی نویس���کی م��تروتس
�رورت�سوسیالیستی امری غیرطبیعی است» ودرادمه می آورد « آن مناسبات هرچه بود درکادرکمونیستی وض
انکشاف نظرات سوسیالیس�تی ب�ود» وب�الخره « مناس�بت لنی�ن ب�ا تروتس�کی ب�اهردرجه اختلف ، مناس�بات بی�ن
�اد��م  ی��م ـ لنینیس��ه مارکسیس��نا ب��ا آش��ت ن��ه ای�ن تروتسکیس��تی ب��ود». بایس��ادرانقلبی ب��ی درک��ت انقلب�دومارکسیس
�ت�آورشد که ازکی وچه زمانی، شخصی که همواره با منشویکها نردعشق می باخت، انحلل طلبی وضد حزبی
را پیشه کرده بود، با کائوتس�کی هم�راه ش�د،   ت�ا ج�ائیکه ق�ادر   ب�ود    ب�ه راس�تها ی�اری     رس�انید وتلش ک�رد ب�ا
امپریالیستهای فرانسوی وانگلیسی عه�د م�ودت ببن�دد وآنراب�ه دروغ وش�یادانه ب�ه لنی�ن نس�بت داد، ب�ا فاشیس�تهای
�تی درخ�دمت��تها هم�راه ش�د وح��ارزه علی�ه کمونیس��تی آنج�ا درمب��د کمونیس��اعی تری�ن جن�اح ض��ائی وارتج�آمریک
�ذارتمامی���ود؟. بگ���ناخته میش���تی   ش���ش سوسیالیس���ته جنب���بران برجس���ه    ره���د ، از جمل���انی درآم���ای آلم��نازیه
�د وس�عی کنن�د اورا ب�ه عن�وان�ضدکمونیستها، مطبوعات بورژوازی سراسرجهان به تمجید ازتروتسکی بپردازن
یک   کمونیست    نمونه نشان دهند، اما هیچ کمونیست واقعی یافت نمیشود که تروتسکی را به عنوان ح�تی ی�ک

سوسیال دموکرات انترناسیونال دوم بشناسد تاچه برسد به یکی از   رهبران برجسته   .  
گ�ویی جن�اب بی�انی مفه�وم و معن�ای ش�ارلتان، ش�یاد ، حق�ه ب�از کام�ل ، خطرن�اک ترازدش�من، خی�انت و … را
�ش��ته  جنب��بران برجس��ن    ره��ا بی��ه تنه��د ون��ی دارن��ا بارسیاس��بت ه��اظ ونس��ن الف��ه ای��ت ک��وجه نیس��د ومت�نمیدان
سوسیالیستی    متداول نبوده ونیس�ت بلک�ه ح�تی دربی�ن اح�زاب ب�ورژوائی نیزرای�ج نم�ی باش�د. بی�انی ب�ا ع�ادی و
�الی��ن م�طبیعی جلوه دادن آن الفاظ وخصوصیات دربین کمونیستها، به جنبش کمونیستی توهین میکند وقصد لج
�ش��انی جنب��اب بی�کردن این جنبش را دارد. ازیک مدعی پیروی ازتروتسکی انتظاری دیگرنمی شود داشت. جن
�ایین می آورد���جد پ���د فلن مس���ا آن آخون��ن ی���ه دورای��ه زده ب��ان حلق���اعت اوباش���ک جم��طح ی���تی را تاس��کمونیس
�ه��ود، ب��ی خ��کل سیاس��ه درتش��ی ک��د. ازشخص��تی کن��بک کارکمونیس��ایگزین اخلق وس��م راج��د لومپنیس�ومیخواه
�د : « ای��تی می گوی��روه تروتسکیس��ک گ��تها دری��ه دیگرتروتسکیس��ی ب��کل یعن��الش درآن تش��الفین نظرواعم�مخ
�انت�کثافت آشغال… یقه توآشغال کثافت راجوری بگیرد که دیگربه خودت اجازه خوردن گهه های بزرگترازده
ندهی، مردیکه آشغال... احمق کاسبکار» ( ازج�زوه: دلی�ل ش�کل گیری کمیس�یون مب�ارزه ب�ا …) چ�ه انتظ�اری



�ور جن�اب بی�انی،�جزآن می توان داشت که بدترین الفاظ با بارسیاسی سنگین را   غیرط�بیعی   ندان�د. علیرغ�م تص
جنبش کمونیستی یک تجمع ازلومپنها واوباش�ان نیس�ت ک�ه بی�ان ب�دترین خصوص�یت سیاس�ی درم�ورد ای�ن ی�ا آن
�از�شخص   طبیعی    وعادی باشد. اگرکسی دریک تشکل سیاسی، شارلتان، شیاد، خطرناک ترازدشمن وحقه ب
باشد، جائی درآن تشکل ندارد زی�را آن ش�خص، من�افع ومقاص�د شخص�ی را ب�ه من�افع جمع�ی، ب�ه اه�داف تش�کل
�ان، ترجی�ح میده�د. البت�ه ازی�اد��ا وسایرزحمتکش��تی، ب�ه من�افع پرولتاری��ورد تش�کل سیاس�ی کمونیس�سیاس�ی ودرم
�ت��ی وارجحی��انیکه من�افع شخص�نبریم که تروتسکی گفته بود : « وسیله را فقط هد ف میتواند توجیه کند » وزم
آن برمنافع جم�ع ب�ه عن�وان ه�دف درص�دربرنامه قرارگی�رد، ک�افی اس�ت ب�ه س�بک تروتس�کی ی�ک چاش�نی چ�پ
نمائی بر آن افزود، ازجمله اضافه کرد   برای خدمت ب�ه جنب�ش ک�ارگری   . ب�ه عب�ارت س�اده تربراس�اس منط�ق
�ودش��خص خ��د، ش��ن میکن��ت تعیی��ی اس��افع شخص��ا من��ه همان��دف را ک��ودش ه��خص خ��کی، ش��بک کارتروتس�وس
وسیله ی درخدمت به این ه�دف را معی�ن می س�ازد وخ�ودش م�دعی می ش�ود ک�ه آن ه�ا تمام�ا  درخ�دمت ب�ه جنب�ش
کارگری است. این شخص هردروغ، تحریف، دشنام، بدگوئی، تخری�ب، همک�اری بادش�منان مارکسیس�م، فری�ب
و... رابرای خود مجازمی شمارد چون درخدمت به هدف شخصی مورد نظرش هستند . زمانیکه لنین درمورد
تروتسکی سخن م�ی گف�ت، آن خصوص�یات تروتس�کی را درنظرداش�ت وب�ه ش�وخی ط�رح نمی ک�رد بلک�ه ک�امل 

جدی بیان میداشت وبه بارسیاسی آن ها آگاهی کامل داشت .
�تی ک�ه14تروتسکی پس از� سال همکاری نزدیک با منشویک ه�ا، انحلل طلب�ان وس�ایرجریانات ضدمارکسیس

 ، زم�انیکه دران�زوا1917همواره همراه با دروغگ�وئی، تحری�ف، فری�ب، تخری�ب و... ب�ود، ب�الخره درژوئی�ه 
�ای��ودرا درتزه��خص خ��ان تبلورمش��ویکها ک�ه درآنزم��ن وبلش��ات لنی��ذیرش نظری��س ازاعلم پ��ود، پ��ه ب�قرارگرفت
آوری�ل ی�افته ب�ود، ب�ه عض�ویت ح�زب بلش�ویک پ�ذیرفته ش�د. تروتس�کی  درتم�ام م�دت حی�ات لنی�ن پ�س ازانقلب
اکتبر، کلمی درم�ورد تزضدمارکسیس�تی اقتباس�ی اش ازپ�ارووس یعن�ی    انقلب پرم�اننت   برزب�ان نی�اوردولی
سالیانی بعد، پس ازمرگ لنین بمنظ�ورفریب کمونیس�تها وتخری�ب چه�ره سیاس�ی لنی�ن، م�دعی ش�د ک�ه گوی�ا لنی�ن

�ال ��کی1919درس��اون تروتس��وفه ـ  مع��ه ب��اننت ب��ه انقلب پرم��اره نظری��ی درب��انی درگوش��حبت پنه��ک ص� دری
درکمیسیون م�ذاکرات ص�لح ب�ا آلم�ان و درکمیس�یون امتی�ازات ـ گفت�ه ب�ود « آری تروتس�کی ح�ق داش�ته اس�ت »
وجناب بیانی که با تقلید ازتروتسکی، دروغگوئی وتحریف را پیشه کرده است، مینویس�د : « چگ�ونه برن�امه ی
�اتوری��تی ودیکت��ع انقلب سوسیالیس��ه نف��وردنظرلنین ب��ان م��ارگران ودهقان��اتوری ک��ک ودیکت�انقلب دموکراتی
پرولتاریا تکامل یافت و نقش تروتسکی دراین روند چه ب�ود » .   درب�اره نق�ش تروتس�کی پ�س ازانقلب اکت�بر،
چه درمورد تلش برتعویق انداختن زمان انقلب، چه درمورد ترخیص ارتش وتخریب درروند خاتمه جنگ با
�ه��گ ، چ��ورادامه ی جن��ی بمنظ��وی وانگلیس��تهای فرانس��ا امپریالیس��کی ب��تی تروتس��ورد همدس��ه درم��ان، چ�آلم
درمورد نقش خرابکارنه تروتسکی درجنگ داخلی ( علیه دنیکن، علیه کلچاک وحمله به لهستان)، چه درمورد
نظامی کردن اتحادیه های کارگری و چه درم�ورد فراکس�یون ب�ازی حزب�ی، چن�د کلم�ی هم�راه ب�ا ذکرنظری�ات
لنین که صد درص�د درمخ�الفت ب�ا نق�ش مخ�رب تروتس�کی بودن�د، درمق�اله    مناس�بات لنی�ن باتروتس�کی   آوردی�م
�دان��خره آمیزمقل��د مس��کی وتقلی��زرگ تروتس��وئی ب��ه آن دروغگ��دکی ب��دا ان��ت. درابت��واهیم گف��خن خ��ازهم س�وب
�بری وی��ت ره��ت تح��ان تهیدس��ا ودهقان��ده ی پرولتاری��ه ی عم��د : « وظیف��خن گوی��ن س��ذاریم لنی��م. بگ�اوبپردازی

�ازنموده1917 اکتبرسال 25درهرانقلب سوسیالیستی، ـ  وبنابراین درانقلب سوسیالیستی روسیه که ما در� آغ
 ) تصورکنم که هم تروتس�کی1918ایم ـ عبارتست از … ( ازمقاله : وظایف نوبتی حکومت شوروی ـ آوریل 

�ن ��را لنی��ند. چ��ده باش��ازرا فهمی��ای آغ��انی، معن��اب بی��ا  جن��م احیان��ان25وه��ان زم��د وهم��ان آغازمیدان��بررا زم� اکت
 نام برده است، زی�را « نخس�تین1917 اکتبر25 را به عنوان آغاز اعلم نکرده بلکه از1905مشاجره درسال 

وظیفه ی هرحزبی که آینده بوی تعلق دارد، عبارتس�ت ازاقن�اع اک�ثریت م�ردم ب�ه ص�حت برن�امه وتاکتی�ک خ�ود
… زیرا اکثریت کارگران ودهقانان روسیه ، چنانکه آخرین کنگره شوراها درمسکو بی چون وچرا نشان داد،

و س�الهای درپ�ی آن نق�ش ارزن�ده ای1917دانسته وفهمیده هواداربلشویکها هس�تند » ( همانج�ا ) وانقلب ف�وریه 
�د ازپارووس فکرمیکرد باشعاردادن��ه تقلی��کی ب��تند. تروتس��ت داش��ان تهیدس��ارگران ودهقان��کل ک��اهی وتش�درآگ

1905وم�وعظه وب�دون جل�ب ت�وده ه�ا ، امک�ان انقلب سوسیالیس�تی موج�ود اس�ت . لنی�ن بدرستی درهمان س�ال 
ط�رح میک�رد ک�ه : « م�ا پ�س ازانج�ام انقلب دموکراتی�ک بلفاص�له ودرس�ت ب�ه می�زان نی�روی خود که نیروی
�تی را آغ�ازخواهیم نم�ود . م�ا ه�وادارانقلب پی درپی هس�تیم.�پرولتاریای آگاه ومتشکل باش�د ، انقلب سوسیالیس

 وچندس�ال پ�س ازآن) براین بود که1905م�ادرنیمه را توق�ف نخ�واهیم ک�رد» . مس�أله مه�م درروس�یه آنزم�انی (
�ید ت�ا راه��ق بخش��ا تحق��بری پرولتاری�حزبیت بلشویکی را استحکام  واتحاد رزمنده کارگران ودهقانان را تحت ره



�ا��ق آن ب��ه تحق��ت ک��ترگی اس��ی س��دام عمل��تی، اق��وارگردد. انقلب سوسیالیس��تی هم��ازانقلب سوسیالس��رای آغ�ب
�اریخی��ایع ت��ف کنن�ده وق��وو تحری��کی دروغگ��ت. تروتس��ی م�ایه  امک�ان پذیرنیس��عارهای توخ�الی وب�م�وعظه وش

�ود « آری،1919مدعی شد که گویا لنین درسال � درباره ی اختلف برروی روند انقلب روسیه به بوفه گفت�ه ب
�ن��ن دررد ای��ح وروش��ندی واض��ند وس��ترس میباش��ارلنین دردس��ه آث��وب ک��ه خ��ت » . چ��ته اس��ق داش��کی ح�تروتس
�د،��ی کنن��ابه تکرارم��کلی مش��ا رادرش��ان دروغه��ه هم��ش ک��وائی اووپیروان��کی ورس��زرگ تروتس��وئی ب�دروغگ

 یعن�ی دوس�ا ل پ�س ازتاری�خ ادع�ائی تروتس�کی نوش�ت  : « وظیف�ه مس�تقیم ونزدی�ک1921هستند. لنی�ن درس�ال 
انقلب روس�یه وظیف�ه ب�ورژوا دموکراتی�ک ب�ود، یعن�ی بران�داختن بقای�ای نظام�ات ق�رون وس�طائی وزدودن ای�ن
�گ��ونه فرهن��ر گ��ترین ترمزه��ن بزرگ��گ وازای��ن نن��ت، ازای��ن بربری��ود ای��یه ازوج��فیه روس��ا آخروتص��ا ت�بقای
وهرپیشرفتی درکشورما. وما بحق می بالیم که این تصفیه رابسی ب�ا ع�زم تروس�ریع تروجس�ورانه تروکامیاب�انه
�رهای عظی�م آن، عمی�ق ت�رازانقلب کبیرفرانس�ه ، ک�ه�تروپردامنه تروازنقطه نظرنفوذ درتوده های خلق ودرقش

 سال پیش واقع شد، انجام داده ایم» ( لنین ـ ازمقاله : بمناسبت چهارمین سالگشت انقلب اکتبر)125متجاوزار
. لنین درهمان مقاله ادام�ه میده�د : « ب�رای آنک�ه فتوح�ات انقلب ب�ورژوا دموکراتی�ک راب�رای خلقه�ای روس�یه
�ای راه ،��ک رادراثن��ائل انقلب بورژوادموکراتی��ا مس��تیم. م��وتربرویم وجلوتررف��ت جل��ی بایس��م ، م��م کنی�تحکی
درجریان عم�ل وبمث�ابه    محص�ول فرع�ی    کارسوسیالیس�تی عم�ده و واقع�ی وانقلب�ی ـ پرولت�اری خودم�ان ح�ل
می کردیم. ما همیشه می گفتیم رفرم، محصول فرعی مبارزه انقلب�ی طبق�اتی اس�ت .م�ا می گف�تیم ودرعم�ل ث�ابت
�ت …��تی اس��ی سوسیالیس��تری یعن��ی انقلب پرول��ول فرع��ک محص��ورژوا ـ دموکراتی��لحات ب��ه اص��م ک�کردی
نخستین انقلب ضمن رشد خود به انقلب دوم تحول می یابد. انقلب دوم مسائل انقلب اول را درجری�ان عم�ل
حل میکن�د. انقلب دوم ک�ارانقلب اول راتحکی�م م�ی نمای�د. مب�ارزه وتنه�ا مب�ارزه اس�ت ک�ه معی�ن می کن�د ت�ا چ�ه
�اله�حدودی انقلب اول موفق خواهد شد به انقلب دوم تحول یابد» ( همانجا ). گویی لنین بهنگام نگارش این مق
میدانس�ت احتم�ال  درآین�ده، ج�اعلینی پی�دا خواهن�د ش�د ک�ه ب�ا تحری�ف وق�ایع ت�اریخی ب�ه س�وء اس�تفاده ازچه�ره ی

 بی�ان داش�ته ب�ود، مج�ددا 1905انقلبی این بزرگ مرد کمونیسم بپردازند، ل�ذا ض�روری دانس�ت آنچ�ه را ک�ه در
 نوش�ته ب�ود، اعتق�اد ب�ه انقلب پ�ی1905بازگوکند که چگ�ونه تحق�ق ی�افته ان�د. لنی�ن هم�انگونه ک�ه درهم�ان س�ال 

درپ�ی داش�ت وای�ن انقلب ب�ا ی�اوه گوئیه�اوموعظه ه�ای تروتس�کی درب�اره انقلب روس�یه، بس�یارتفاوت م�اهوی
داشت .به آن دروغ تروتسکی ازجنبه ای دیگرنگاه افکنیم. تروتسکی مینویسد :   « پس ازورود به پترزبورگ
به کامنف گفتم که دیگرمیان من وتزهای مع�روف ب�ه    تزآوری�ل    لنی�ن فاص�له وج�ود ن�دارد » ( زن�دگی م�ن ) .
درتزهای آوریل می خوانیم  : « مادام که ما دراقلیت هس�تیم، کارم�ان انتق�اد وتوض�یح اش�تباهات اس�ت ودرعی�ن
حال لزوم انتقال تمام قدرت بدست شوراهای نمایندگان کارگران راتبلیغ می  نمائیم ت�ا ت�وده ه�ا بکم�ک تجرب�ه ی

�د. ��ویش برهن��تباهات خ��د اش��ود ازقی��دگان5خ��وراهای نماین��ت ازش��ن رجع��را ای��ه ـ زی��انی ن��وری پارلم� ـ جمه
�ارگران��دگان ک��وراهای نماین��تقرارجمهوری ش��ه اس��س ـ بلک��ه پ��ت ب��امی اس��انی گ��وری پارلم��ه جمه��ارگران ب�ک

�ور. ازپ�ائین ت�ا ب�ال... �(تکی�ه ازلنی�ن)  مس�تقیم امروزم�ا    معم�ولوظیفه ) 8وبرزگران ودهقان�ان درسراسرکش
�ارگران��وراهای نماین�دگان ک��رف ش��راری کن�ترل ازط��وری ب�ه برق��دام ف��م نیس�ت بلک�ه فق�ط اق�داش�تن    سوسیالیس
�ا درانقلب حاضرـ��ایف پرولتاری��ه وظ��ع ب��اله: راج��ن ـ ازمق��ت» ( لنی��ولت اس��ع محص��اعی وتوزی��د اجتم�برتولی

�م نب�وده اس�ت زی�را1917آوریل �). بنابرنظرلنین، وظیفه ی مستقیم بلش�ویکها درم�اه آوری�ل برق�راری سوسیالیس
�تند���اخود نداش���راه ب��وراها را هم���ثریت ش���ویکها، اک���افته وبلش���دی نی���ان رش���ا چن��وده ه���ادگی ت���اهی وآم��هنوزآگ
�کی��ی اینک�ه تروتس��دارد، یعن��ا آن اعلم می��ق خودراب��دگی م�ن   تواف��ابراقرارخود در کت�اب   زن��کی نیزبن�وتروتس
�ود.��ی ش��ذیرا م��ن راپ���رده ونظرلنی��راف ک���ارووس اعلم انص��اننت   پ��تی    انقلب پرم���ه غیرمارکسیس�ازنظری
بی ش�رمی ودون فطرتی تروتس�کی راح�د وم�رزی نیس�ت ک�ه ب�رای نقاش�ی چه�ره ی آبروب�اخته خ�ود ب�ه آن چن�ان
دروغگ�وئی متوسل می ش�ود وتلش دارد لنی�ن رات�ا هم س�طح خ�ود پ�ایین بی�اورد. ای�ن نق�ل قوله�ا ازلنی�ن ومق�الت
�کی ب�ه پ�ذیرش    تزه�ای آوری�ل    بص�راحت تم�ام نش�ان می دهن�د ک�ه چگ�ونه�مرب�وطه وهمچنی�ن اع�تراف تروتس
�تی��ته اس�ت. واقع�ا  بایس��ردن چه�ره ی سیاس�ی لنی�ن را درنظرداش��کی دروغ میگوی�د ونی�ت برخدش�ه دارک�تروتس
برح�ال کسانیکه همچنان دروغگوئیهای تروتسکی را یگ�انه معی�ارمی دانن�د وزحم�ت بررس�ی واقعی�ات ت�اریخی

را لزم نمیدانند، گریست. 
جناب بیانی به علت ناتوانی دردف�اع ازنظری�ات واعم�ا ل ض�دانقلبی تروتس�کی وفرارمفتض�حانه ازپاس�خگوئی
�ازد��رح میس�روشن ومستدل به آنچه درباره تروتسکی درمقاله    مناسبات لنین با تروتسکی   آورده شده بود، مط
�کی    استالینیس�ت ی�ا مائوئیس�ت ه�ا هس�تند» وآنه�ا « را�که « اغلب ( یا همیشه ) کاشفان    مناسبات لنین وتروتس



بکش�انید ب�ه ابرازنظرواتخ�اذ مواض�ع نس�بت ب�ه خ�ود اس�تالین » و « درمرکزجریان�ات استالینیس�تی، ح�زب ت�وده
واکثریت قرارداشتند» . سپس آن جناب سه چهارم نوشته خود را به فحاش�ی ب�ه اس�تالین اختص�اص میده�د ت�ا ب�ه
�ای���ا وخیانته���ای دروغگوئیه���ا وافش���تباهات، خرابکاریه���طورازطرح اش���ن س���نده ای���ود، نویس���ورباطل خ��تص

تروتسکی منصرف شود . زهی خیال باطل. کمی این فرارازپاسخگوئی رابشکافیم : 
 ـ درمقاله    مناسبات لنین با تروتسکی   یک سری نقل قولهائی ازلنی�ن درب�اره تروتس�کی ب�ا ذکرمأخ�ذ، عن�وان1

ومورد وزمان نگارش آورده شده اند. وظیفه ی کسی که ازتروتسکی پی�روی می کن�د دراینس�ت ک�ه ب�ا ص�راحت
کامل ومستند اعلم دارد ک�ه آی�ا آن نق�ل قوله�ا ص�حت دارن�د ی�انه. ودرص�ورت ص�حت ب�ه عل�ل وزمین�ه ی آن ه�ا
�ردازد.��تی آن ه�ا بپ�پرداخته شود ودرصورت عدم صحت، با استناد به مدارک مشخص وقابل رجوع ، به نادرس
جناب بیانی عاجزازاین پاسخگوئی بوده است ودرنتیجه به جای پاسخگوئی صریح ومستند، خل�ط مطل�ب میکن�د

وتوسل به یک اسلحه ی زنگ زده تروتسکیستی را، چاره گشا می پندارد.
�اره2� ـ آیانسبت دادن هرانتقاد ی به تروتسکی وافشای اشتباهات وخیانتهای او به    استالینیست یا مائوئیستها   چ

گشای فرارازپاسخگوئی میباشد؟ گیریم بزعم آن جناب منتقدین وافشاء کنندگان تروتسکی ازجمله    استالینیستها
�رباززد؟��نگری   س��انی از   روش��اب بی��م جن��خگوئی وبزع��تی ازپاس��الت بایس��ن ح��ند. مگردرای��تها   باش�ومائوئیس
اگرفرد تروتسکیست پاسخی مستدل ، مستند و درخوردارد بایستی روشن وصریح آن رابیان دارد ونه اینکه ب�ه
خیال خود با یک انتساب بیمورد به قول معروف فراررابرقرارترجیح دهد. جناب بیانی عاجز ازآن پاسخگوئی
�گ زده��لحه ی زن��ک اس��ه ی��ل ب��د و توس��ب می کن��ط مطل��تند، خل��ریح ومس��خگوئی ص��ای پاس��ه ج��ت وب��وده اس�ب

تروتسکیستی را، چاره گشا می پندارد.
�ه3���ه چ���ی وب���رای چ���تالین » ب���ود اس���ه خ���بت ب���ع نس���اذ مواض���ه اظهارنظرواتخ���انید ب���نهادآنها « را بکش�� ـ پیش

منظوراست؟ اگرمنظورنقدبراستالین ودوران رهبری استالین است، خ�وب ش�ما آن�را انج�ام دهی�د. آی�ا کس�ی م�انع
این عمل شما ش�ده اس�ت. ت�ا کن�ون دهه�ا بارتنه�ا باتوس�ل ب�ه ای�ن ی�ا آن دروغگوئیه�ا وخ�ود ب�افته ه�ای تروتس�کی
�لمی���وری اس���تی جمه���ورژوائی وح���ای ب���ات وخبرگزاریه���امی مطبوع���ه تم���ن بلک���ا ای���ه تنه���د. ن���ام داده ای��انج
مملوازاکاذیب درم�ورد دوران ره�بری اس�تالین ودرعی�ن ح�ال تمجی�د وب�زرگ نم�ائی ازتروتس�کی اس�ت. معل�وم
�ه��ت ک��ن اس��ه ای��ت. مگرن��تالین پرداخ��ه اس��ت وب��ت برداش��کی دس��اره تروتس��اگری درب��تی ازافش��ت چرابایس�نیس
�چف��ای خروش��کی ودروغه�دردفاع ازتروتسکی عاجزید ومجبورید به دروغگوئیهای شخص شخیص!! تروتس
�وراها��م درکشورش�ویلسین ومطبوعات بورژوائی متوسل شوید. مسلم است که دربررسی ازس�اختمان سوسیالیس
�اگری�و آموزشهای لزم ازآن دوره می بایستی به خدمات واشتباهات استالین نیزپرداخت . ولی چرابایستی افش
ازتروتسکی دروغ گو وخیانت پیشه را فرام�وش ک�رد وب�ه ج�ای آن ب�ه انتق�اد ازاس�تالین   کش�یده   ش�د. هربررس�ی
�تالین�جای خودرا دارد ونبایستی به علت عجزازدفاع اصولی ومستند ازتروتسکی، موضع بحث راتغییرداد. اس

�ال ��ال1924درس��ت اعم��ه عل��کی ب��راج تروتس��ان اخ��راد خواه��ای لنینگ��ه ه��امنف وکمیت��ف وک��انیکه زینوی�، زم
�ئولیت���رد واور ا ازمس��ا ک��اد اکتف��ه انتق��ا ب��د  وتنه��کی ش���راج تروتس��انع اخ��دند، م��ی اوش���د حزب��بی وض�تخری
�ورد��ی ای�ن م�کمیساریای دفاع ملی، معزول کردند. مسلم است که بایستی با اتکاء به اسناد معتبرحزبی به بررس
پرداخت که آیا استالین برحق بوده یانه و م�ی بایس�تی درهم�ان زم�ان ب�ا پیش�نهاد اخ�راج، اعلم تواف�ق م�ی ک�رد.
�د ک�ه خروشچف�نم�ونه دیگردرب�اره خرابک�اری وخی�انت خروش�چف بهنگ�ام برگ�زاری دادگاهه�ا درمسکومیباش

موردموآخذه قرارگرفت وتن�زل مق�ام ی�افت. آی�ا اوس�زاواراخر اج ب�وده اس�ت ی�انه.  و برخ�ی م�وارد دیگ�ر. آقای�ان
�اررا انجام دهید یا���ن ک���ا ای���د، ی���ی داری���اد دسترس���ل اعتم���تند قاب���دارک مس���ه م���ما ب���ت ، اگرش��تروتسکیس

دراختیاردیگران ازجمله نویسنده این سطوربگذارید تاانجام شود. ش�رط برآنس�ت ک�ه مستند، واقعی ومعتبرباشند
�ای��ه بررسی ودفاع ازخیانته��خگوئی ب�وچکیده ازتاریکخانه پندارهای تروتسکی نباشند. جناب بیانی عاجزازپاس
تروتس�کی اس�ت ودرن�تیجه ب�ه تعطی�ل ک�ردن ای�ن بررس�ی وآم�وزش ازآن متوس�ل می ش�ود، خلط مطلب میکن�د و

توسل به این اسلحه ی زنگ زده تروتسکیستی را چاره گشا می پندارد.
 ـ اشاره به سابقه    استالینیس�تی    ح�زب ت�وده واک�ثریت، یک�ی دیگ�ر ازمس�خره تری�ن    اکتش�افات   جن�اب بی�انی4

1957است. این شخص یا واقعا  هیچگونه اطلعی ازتاریخ ندارد یا خودرابه نادانی میزند. ح�زب ت�وده ازس�ال 
�تها علی�ه��د تروتسکیس��چف وبمانن��ت ازخروش��واره درتبعی��اکنون، هم��چف ت��ای خروش��ان دروغگوئیه��ی اززم�یعن
استالین درتقلبوده اس�ت. یلس�ین نیزن�ه تنه�ا ب�ه هم�ان دروغه�ای خروش�چفی ادام�ه داد بلک�ه بنابردس�توراو اس�ناد
قلبی نیزساخته شدند ک�ه ب�زودی بی اعتب�اری آن باص�طلح اس�ناد ب�رمل گردی�د وبرخ�ی ازاعض�ای ح�زب ت�وده
�ات���ت ازتره���ود درتبعی���تباه خ���ه اش���ورها ب���چف دردیگرکش���رو خروش���ایراحزاب پی���ای س���یاری ازاعض��وبس



خروشچفی پی برده وبه تصحیح باورهای نادرست خود دربررسی ازاستالین پرداخته اند. خن�ده آورت�ر، ادع�ای
جناب بیانی درمورد باور    اکثریت   به استالین است. حتی یک سند یا ی�ک نوش�ته درای�ن ب�اره ی�افت نم�ی ش�ود.
�وده��ثریت    ب��کل   اک��وی ازتش��انی عض��دت زم��ا  م��ود، شخص��کیلتی خ��تان تش��ابرگواهی دوس��ه بن��انی ک��اب بی�جن
است،  اگردراین زمینه مدرک روشن ومستندی را نشان ندهد، دلیلی برآنست که تلش دارد با توسل به ب�دنامی
�ورد��ی درم��ه بررس��خگوئی ب��د ، ازپاس��داران پرداختن��پاه پاس��لمی وس��وری اس��اع ازجمه��ه دف��ه ب��کلتی ک�تش
�ری���ا فراگی���انی ب���اب بی���زد. جن���کی بگری���ای تروتس���ا،تحریفات، فریبکاریهاوخیانته������تباهات، دروغگوئیه��اش
ازتروتسکی، دروغ میگوید، تحریف میکند وبه جای پاسخگوئی صریح ومستند، خلط مطل�ب میکن�د وتوس�ل ب�ه

این یا آن اسلحه ی زنگ زده تروتسکیستی را چاره گشا می پندارد.  
زمان انقلب سوسیالیستی درروسیه نزدیک می شد. لنین وحزب بلش�ویک ب�ادرایت کام�ل روزوس�اعت مناس�ب

�خ ��ه تاری��ین    ب��اره نش��درزهای کن��اله     ان��ن درمق��اختند ولنی��ن س��ومی معی��ام عم��رای قی��بر21راب� و1917 اکت
 چگ�ونگی پیش�برد عملی�ات سیاس�ی1917 اکت�بر 24همچنین مقاله     نامه  به اعضای کمیته مرکزی    به تاری�خ 

ونظامی رابرای تسخیرقدرت، پیش�نهاد ک�رد ک�ه برهم�ان روال پیش�نهادی نیزپی�ش رف�ت وب�ه پی�روزی ن�ائل آم�د.
�اری داش�ت، تع�ویقی ک�ه ب�ه معن�ای شکس�ت انقلب ب�ود. لنی�ن درب�اره نظری�ه ش�به��ق قی�ام پافش�تروتس�کی برتعوی
�ت!!��دارداد ک�ه : « نمی ت�وان درانتظارنشس�پارلمانتاریستی تروتسکی وبمنظورجلوگیری ازشکس�ت انقلب، هش
ممکن است هم�ه چیزازدس�ت ب�رود!! تص�رف ف�وری ق�درت برابراس�ت ب�ا : دف�اع ازم�ردم ( ن�ه ازکنگ�ره، بلک�ه
�وطئه��ن ت��ده ودومی��کی راران��ه ورخوس��ورنیلفی ک��ت ک��ل دول��ان) درمقاب��ه اول دهقان��ش ودردرج��ردم، ازارت�ازم
�ا ������وند( ویقین������د امروزپیروزش������ه می توانن������ونی راک������خ، انقلبی������ت ...تاری������ده اس������ه دی������ورنیلفی راتهی�����ک
امروزپیروزخواهندشد) ولی چنانچه کاررا بفردا بیاندازن�د، بی�م آن می رود بس�ی چیزهاراازدس�ت بدهن�د، بی�م آن
�رگ��ا م�می رود همه چیزراازدست بدهند، درمقابل تأخیری که روا دارند، نخواهد بخشید ...تأخیردراقدام برابرب

�زی ـ ���ه مرک���ای کمیت���ه اعض���امه ب���ت » ( ن���بر24اس���ن1917 اکت���د: « درای���اد آورش���ته ای دیگری�� ) ودرنوش
�روطه خواه�انه، ب�ه دام   ایم�ان   ب�ه��د ب�ه دام توهم�ات مش��ویکها بگذارن��دی نیس�ت ک�ه اگربلش��ترین تردی�امرکوچک
کنگره شوراها ومجل�س مؤسس�ان ، ب�ه دام    انتظ�ار  ب�رای کنگ�ره ش�وراها وغی�ره بیافتن�د، ای�ن بلش�ویکها خ�ائنین
�وراها��رای کنگ�ره ش��تن   ب��والی    منتظرنشس��اع واح��ن اوض��ود... درچنی��د ب��ا خواهن��بت ب�ه امرپرولتاری��تی نس�پس
�تی» ( لنی�ن ـ ازمق�اله :��م ، خی�انت ب�ه ام�رانقلب جه�انی سوسیالیس�وغی�ره برابراس�ت باخی�انت ب�ه انترناسیونالیس

�کی، ای�ن1917 سپتامبر29بحران فرازآمده است ـ �) . مخاطب لنی�ن درای�ن مق�الت وچن�د نوش�ته دیگ�ر، تروتس
) درپی اجرای برن�امه کارش�کنی1917تازه عضوحزب بلشویک بوده است که ازهمان اوان عضویت ( ژوئیه 

درحزب وخی�انت  ب�ود. اگ�ردرآن ای�ام  نی�ت واقع�ی تروتس�کی ب�ا ت�وجه ب�ه س�ابقه ی  ض�د بلش�ویکی اش دقیق ت�ر
مورد بررسی قرارمی گرفت و تنها ب�ه مث�ابه ی�ک اش�تباه تلق�ی نم�ی گردی�د، چ�ه بس�ا زودترازح�زب اخ�راج وب�ه
�د،��اب می ش��ود، پرت��رارزش   وی ب��تاد پ��کی    اس��ول تروتس��ه ق��ه ب��لرد ک��بری اکس��ویکی اش وزیرره��ع منش�جم
�تند��ات مس��دارک واطلع��ه م��ر، ب��ق ت��ی دقی��رای بررس��ود. ب��ده ب��وگرفته ش��دی اوجل��ای بع��تیجه ازخیانته�ودرن
ومعتبردرباره الزامات حزبی ، توازن نیروها وکادره�ا، ض�رورتهای حزب�ی، وبخص�وص چگ�ونگی ارتباط�ات

خارج ازحزبی تروتسکی درآن زمان، و...احتیاج می باشد. 
�ش��ص ارت� تروتسکی کارشکنی راادامه داد. ازعقد قرارداد صلح با متجاوزین آلمانی جلوگرفت واقدام به ترخی
�تهای��ا امپریالیس��د، ب��وراها بازباش��رف کشورش��ونه تص��رای هرگ��ان ب��وری آلم��ت امپراط��ه دس��ی اینک��رد یعن�ک
فرانسوی وانگلیسی بمنظورادامه ی جنگ واردمذاکره ش�د وقوله�ا داد ک�ه پ�س ازرس�وائی کام�ل ب�ه دروغ، لنی�ن
�گ�را هم نظرباخودنشان داد ( البته پس ازمرگ لنین به این دروغگوئی وتهمت دست یازید) ، درجبهه های جن
با دنیکی�ن، کالچ�اک ولهس�تان، دش�منان سوسیالیس�م وکشورش�وراها رای�اری رس�انید، بمنظورقط�ع ارتب�اط ح�زب
�اد��زب کمونیس�ت اتح��برد انش�عاب درح��ه نظ�امی ک�ردن اتح�ادیه ه�ا را پی�ش کش�ید وبمنظورپیش�ب�اتوده ه�ا، نظری
جماهیرشوروی سوسیالیس�تی، فراکسیونیس�م درح�زب را یعن�ی تش�کل درتش�کل را ب�اب ک�رد ک�ه هرب�اره ازلنی�ن
واکثریت شکننده حزب وتوده ها، ت�ودهنی خ�ورد. ازآنج�ائیکه درمق�اله ی پیش�ین ( مناس�بات لنی�ن ب�ا تروتس�کی)
�ت،��ه اس��خن رفت��کی س��ال تروتس��ن گفتارواعم��م چنی��ن وه��ای لنی��ل قوله��الت ونق��ه مق��اره ب��یل واش��ا تفص��بتا  ب�نس
�تی���ف تروتسکیس���اب    تحری���ن کت���اله وهمچنی���ه آن مق���ده را ب���اله، خوانن���ن مق���دن ای���ولنی ترش���دم ط��بمنظورع

رویدادهای تاریخی    ازهمین نگارنده، رجوع میدهم. 
�ارزه��ود امرمب�جناب بیانی درتوجیه نامه وفحش نامه خود مدعی است که : « لنین درواپسین روزهای حی�ات خ
بابوروکراسی راکه به حول استالین شکل گرفته بود، به تروتسکی س�پرد». س�ئوآل ب�ر ای�ن اس�ت ک�ه لنی�ن چنی�ن



�د��دام چن�وظیفه ای را درکدام نوشته ای قید کرده است . تمامی نوشتجات ونامه های لنین دربیش ازچهل جلد هرک
�ته��ش بس��ای نق���اب آرزوه��ت؟ انتس��اله اس��دام مق���ی درکجاوک���ای دروغین��ان ادع��د. چن���فحه ای موجودن���د ص�ص
درتاریکخانه تروتسکی به لنی�ن، ت�وهین روش�ن ب�ه لنی�ن ولنینیس�م وبلشویس�م اس�ت، ام�ری ک�ه تروتس�کی درتم�ام
کوت�اه م�دت عض�ویت درح�زب بلش�ویک وبخص�وص پ�س ازم�رگ لنی�ن دنب�ال ک�رد والبت�ه باشکس�ت مفتض�حانه
روبروشد. آورده شد که تروتسکی چگونه با امپریالیستهای انگلیسی وفرانسوی سخن برعهد وفا داشت و تلش
�ن��ای لنی��ل قوله��ه ونق��ن زمین��ن درای��الت لنی��ه مق��اره ب��د. بااش��بت ده��ن نس��ه لنی��را ب��ن، آن��رگ لنی��س ازم��رد پ�ک
�ود، ک�ذب�درمخالفت با آن خیانت تروتسکی که ازآن اقدام حتی روشن وصریح به عنوان خیانت نام ب�رده ش�ده ب
ادعا وتهمت تروتسکی به لنی�ن را درمق�اله پیش�ین اثب�ات کردی�م. همچنی�ن دروغگ�وئی تروتس�کی درب�اره ادع�ای
دروغین هم نظری با لنین درحمل�ه ب�ه لهس�تان ک�ه لنی�ن ک�امل  درمخ�الفت ب�ا موض�ع تروتس�کی س�خن گفت�ه ب�ود .
درباره ی ساختگی بودن  ادعای دروغین تروتسکی مبنی بر پیوستن لنین به نظریه    انقلب پرماننت پارووس
ـ تروتسکی. نیزدربال چند کلمی آورده شد. تروتسکی برای بی اعتب�ارکردن لنی�ن وب�البردن ارزش خود ـ� که
درواقعیت امردربی ارزشی کم نمونه بود ـ می نویسد : « شک نیس�ت ب�رای لنی�ن دربس�یاری م�وارد آسان ترآن
بود که درکاره�ای ج�اری براس�تالین، زینوی�ف وک�امنف تکی�ه کن�دتامن. لنی�ن ک�ه همیش�ه دراندیش�ه ب�ود که وق�ت،
وق�ت خ�ودش ودیگ�ران تل�ف نش�ود، کوش�ش داش�ت ک�ه ص�رف نیروراب�رای ازبی�ن ب�ردن کشمکش�های داخلی به
حداقل کاهش دهد. من برای اجرای تص�میم ه�ای خ�ود، اس�لوب ک�ارخود وش�یوه ه�ای خ�اص خ�ود راداشتم. لنین
�رای اجرای بی�این خصلت مرا خوب می شناخت وآنرا می ستودودرست بهمین دلیل خوب فهمیده بود که من ب
چون وچ�رای دس�تورها مناس�ب نیس�تم. درای�ن م�وارد اوب�رای اج�رای تک�الیفش ب�ه دس�تیاران ب�ی روح نیازداش�ت
�کی ـ�  زن�دگی م�ن ) به�ترازاین نمی ش�ود ک�ه م�دعی ش�د گوی�ا لنی�ن ف�ردی�وب�ه دیگران روی می آورد » ( تروتس
�ن���وده است.لنی��ا ب��برد کاره��ونگی پیش��ه چگ��وجه ب��ی ت��الت وب��ی مب��ی ، ب��یپ انقلب��دون پرنس��ب ، ب��ت طل�فرص
هم�واره ط�رح میک�رد ک�ه « بهتراس�ت کم�ترولی بهترباش�د» پ�س چگ�ونه اس�ت ک�ه بزع�م تروتس�کی برای انجام
بهتروظایف به     دستیاران بی روح نیازداشت    . این چرندیات تروتسکی، تنه�ا ت�وهین ب�ه    دس�تیاران   لنین که
مانع جلوس تروتسکی برتخت تزاری شدند، نیس�ت ، بلک�ه عم�دتا  ت�وهینی ب�ی ش�رمانه ب�ه لنی�ن اس�ت ک�ه گویا به
ض�رورت پیش�برد وظ�ایف سوسیالیس�م اعتن�ائی نداش�ته وعم�دتا  درپ�ی حف�ظ م�وقعیت خ�ود ب�وده اس�ت وب�رای ای�ن
�د که قادرشدند��ائی بودن��ی روح   همانه��تیاران ب��ن   دس��ت   . ای��ی روح نیازداش��تیاران ب��ه دس��ور   ب��ود ومنظ�مقص
�اورزی وی�ران شده رارونق�ازکشوری مخروبه ، یک�ی ازمقت�درترین کش�ورهای جه�ان رابس�ازند، ص�نعت وکش
بخشند، بیکاری، بیسوادی، بی مسکنی ونابرابری جنس�ی را ریش�ه کن کنن�د وپ�وزه ی نازیه�ای آلم�انی را بخ�اک
�ارترین ح�اکمیت ق�رن بیس�تم نج�ات دهن�د.   واقعی�ت امربراینس�ت ک�ه لنی�ن�بمالن�د وبش�ریت را اززیری�وغ جنایتک
میدانست که تروتس�کی    اس�لوب ک�ارخود وش�یوه ه�ای خ�اص خ�ود را     داش�ت و آن ه�ا را    خ�وب م�ی ش�ناخت 
وازهمین رودرتم�ام دوران استقرارسوسیالیس�م ازاتخ�اذ موض�ع علی�ه تروتس�کی اب�ا نک�رد. لنی�ن دری�افته ب�ود ک�ه
تروتسکی نقشی  تخریب کننده وکارشکنانه دارد. دریافته ب�ود ک�ه تروتس�کی چگ�ونه باپیش�نهاد تعوی�ق روز قی�ام
�ا��کی ب��ه تروتس��ود ک��افته ب��رد. دری��نهاد ک��تری را پیش��م پرول��ه انترناسیونالیس��انت ب��خیرقدرت،  راه خی��رای تس�ب
�وراها��ابودی کشورش��ت ن��رخ، نی��ش س��تورترخیص ارت��ان ودس��وری آلم��ا امپراط��لح ب��راری ص��انعت دربرق�مم
رادرنظرداشت. دریافته ب�ود ک�ه تروتس�کی درپیش�نهاد همدس�تی ب�ا امپریالیس�تهای انگلیس�ی وآلم�انی، راه خی�انت
وبردگی را پیشنهاد میکرد. دریافته بود که تروتسکی چگونه دربرابرارتش دنیکین، راه تس�لیم رادرپی�ش گرفت�ه
�انع شکس�ت��رد وم�بود،  لذا  تنی چند ازهمان    دستیاران بی روح    رابه منصب فرماندهی آن جنگ منصوب ک
�ال��اک را دنب��گ باکلچ��رخ درجن��ش س��ت ارت��امه شکس��ونه برن��کی چگ��ود ک�ه تروتس��افته ب��د. دری��رخ ش��ش س�ارت
میکرد ودرنتیجه ، فرمانده نورچشمی تروتسکی رامعزول وطرح باصطلح جنگی تروتسکی راملغی کرد وب�ا
�ت��ادیه ه�ا، نی�فرماندهی جدید، ارتش کلچاک رانابود ساخت. دریافته بود که تروتسکی باطرح نظامی کردن اتح
�ایف��داختن وظ��ق ان��ه تعوی��رای ب��کی ب��ا را دارد وتروتس��وده ه��ا ت��تی ب��ت سوسیالیس��زب ودول��اط ح��ع ارتب�برقط
�اره گف�ت: « من��ن ب��ن درای��د. لنی��ل میکن��زب تحمی��اختگی را برح��تی وس��د مارکسیس��ورد ض��احث بیم�انقلب، مب
ضمن ای�ن ج�زوه ب�ا تزه�ای پیش�نهادی تروتس�کی ب�ه کمیت�ه مرک�زی وتعم�ق درمحت�وی آنه�ا، ازک�ثرت اشتباهات
�ه��امی ک��ی هنگ�تئوریک ونادرستی های فاحشی که درآن موجود است، دچارحیرت شدم . چطورممکن است کس
�نجیده، چی�زی ب�ه ای�ن ب�دی تهی�ه��د بج�ای ی�ک چیزس��زب مب�احثه دامن�ه داری آغازمیکن�پیرام�ون ای�ن مس�أله درح
�زب وقدرت��ان، ح��ن زم��ول   درای��أله    اص��رح مس��ا ط��ه ب��ت ک��ه اس��ت نهفت��ن حقیق��ولی اودرای��تباه اص��د ...اش�کن
شوروی رابه واپس می ران�د... تزه�ا ح�اوی تع�دادی اش�تباهات تئوری�ک هس�تند. ای�ن رویک�ردی مارکسیس�تی ب�ه



ارزیابی    نقش ووظایف اتحادیه های صنفی    نیست » ( از : سخنرانی دراجلس مشترک نمایندگان کمونیست
 دس�امبر، ق�رائت تزه�ای30) و « … به عقی�ده م�ن، اوج مباحث�ات 1920 دسامبر30کنگره هشتم شوراها و... 

رودزوتاک بود. واقعا  هم نه رفیق بوخارین ونه رفیق تروتسکی نتوانستند هیچ اعتراضی به این تزها بنمایند...
�زب ـ ��ران ح��اله: بح��ت» ( ازمق��اختگی اس��کی س��ای تروتس��ام اختلف نظره��ه تم��اند ک��ن می رس��ویه19ای� ژان

) . لنین درمقاله ای دیگربه نادرستی نظریات تروتسکی درمورد نظامی کردن اتحادیه ه�ا ای�ن چنی�ن م�ی1921
�ردازد: « ��ان1پ��ه می��ت رابط��ک نادرس��تیکی وازنظرتئوری��ف اکلک��ورت تعری��ه بص��م ک��ی مارکسیس� ـ فراموش

 ـ استتاریا دفاع کردن ازآن اشتباه سیاس�ی نمای�ان ش�ده درسیاس�ت خ�انه تک�انی2سیاست واقتصاد نمایان میشود. 
اتحادیه ها، که تمام جزوه تروتسکی ممل�وازآن اس�ت، اش�تباهی ک�ه ک�ه چن�ا نچ�ه ب�ه آن اع�تراف نش�ود وتص�حیح

 ـ گ�ام ب�ه پ�س درزمین�ه مس�ائل ص�رفا  تولی�دی واقتص�ادی،3نگردد، به سقوط دیکتاتوری پرولتاریا م�ی انجام�د. 
درزمینه مسائل مرب�وط ب�ه طریق�ه ی افزای�ش تولی�د ...تروتس�کی ب�ا راه ان�داختن جروبح�ث برس�رالفاظ وتزه�ای

�ه ��روز ک��رد... ام��ف ک��زب راتل��ت ح��حیح ، وق��ق25ناص��عگیری رفی��اه ازموض��ک م��ت ی��ت ، درس��ویه اس� ژان
�ت��وی نادرس��ب وازنظرمحت��کل نامناس�تروتسکی می گذرد. اکنون آشکاراست که این موضعگیری که ازنظرش

25است...( ازمقاله :  باردیگر درب�اره اتح�ادیه ه�ای ص�نفی، وض�ع کن�ونی واش�تباهات تروتس�کی وبوخ�ارین ـ 
).          درض�من جن�اب تروتس�کی دراینج�ا روحی�ه فراکس�یون ب�ازی خ�ود وتخط�ی ازدس�تورات1921ژانویه 

حزبی را نیزنشان میدهد. اواجرای بی چون وچ�رای دس�تورات حزب�ی را پ�ذیرا نب�ود وای�ن خودس�ری ازاج�رای
تکالیف حزبی درحالی است که شخص�ا  ب�رای اتح�ادیه ه�ای ک�ارگری، ش�یوه نظ�امی گ�ری را توص�یه م�ی ک�رد.
�رپیچی کن�د��تورات حزب�ی س�یعنی اینکه چون اوشخص شخیص تروتسکی وکولک زاده است، مجازاست ازدس
�تورات��رای دس��تند واج��ت هس��احزب کمونیس��اوت ب��امل  متف��کلی ک��ه تش��ا ک��ادیه ه��تی دراتح��ارگران بایس��ی ک�ول
�ک��د ی��را وبمانن��ون وچ��ی چ��ان اش را ب��م پالگ��کی وه��ن تروتس��امل  فرامی��تی ک��ت، بایس��اری اس��ه اجب��ه ون�آزادان
سربازارتشی اجراکنند. چگونه چنین فردی که خود مبلغ ومروج نوعی ازبوروکراتیسم بوده است، می توانسته
�حیح؛�با بوروکراتسم مبارزه کند؟. چگونه شخصی که این یا آن نظریه ضدمارکسیستی اش درصورت عدم تص
�ه��ارزه علی��أموریت مب��ن وبام��ان  لنی��ورد اطمین��د م��د، میتوان��د ش��ا خواه��اتوری پرولتاری��قوط دیکت��ه س��ر ب�منج
بوروکراس�ی باش�د؟.  تروتس�کی درآن  موردپاس�خی نداش�ته اس�ت ودرن�تیجه مقل�دان اونیزدرمان�ده ازپاس�خگوئی
�دگان دس�تجات�هستند،   تروتسکی سندومدرکی درباره آن ادعای دروغین خود نشان نداده است ، هرگ�اه گردانن
�وئی��ود ج��ا بمنظورس��ه آن ه��ذیرفت ک��تی پ��د بایس��ان ندهن��اره نش��بردراین ب��تند ومعت��درکی مس��تی م�تروتسکیس
�د�ازمحبوبیت لنین درفریب انسانهای نا آشنا به تاریخ انقلب اکتبر، شیادانه دروغ پراکنی وتوهین به لنین میکنن
�د�که گویا لنین نه دست داشت ونه زبان که آن ادعای دروغین تروتسکی واعوان وانصارامروزی اش را بنویس

و یا درجلسات کمیته مرکزی وحزبی طرح کند. 
تروتسکی که بهنگام اقامت درشوروی می دانس�ت اب�راز تم�امی جنبه ه�ای دش�منی اش ب�ا لنی�ن، ح�زب بلش�ویک
وسایررهبران آن حزب، رسوائی وانفراد بیشتروی رادرمیان توده ها درپی خواهد داشت، کلمی همچون آنچه
را که درخ�ارج ب�ه قل�م آورد، ننوش�ت وبی�ان نک�رد. آن دروغ ه�ائی را ک�ه اودرخ�ارج ازش�وروی برقل�م آورد ن�ه
�ه���ود ک���ورها ب���ون سایرکش���ش از انقلبی���ورفریب آن بخ���ه بمنظ���ود بلک���وروی ب���ا درش���وده ه���اهی ت���رای آگ��ب
احتمال اطلع دقیقی ازرویدادهای درون شوروی نداشتند وهمچنین ب�رای ی�اری رس�انی ب�ه مطبوع�ات ومقام�ات

 دوط�رح سیاس�ی ـ اقتص�ادی1926کش�ورهای امپریالیس�تی درپخ�ش ش�ایعا ت درب�اره جماهیرش�وروی. درس�ال 
دردرون حزب کمونیست اتحاد جماهیرشوروری موردتبادل نظرعم�ومی ورأی گی�ری قرارگرف�ت. یک�ی ط�رح
�کی واقلی�تی ن�اچیزازکمیته مرک�زی بودن�د. پ�س ازچن�دین�استالین واکثریت کمیته مرکزی ودیگری ط�رح تروتس

4000 هزارعضوحزبی با طرح اکثریت کمیت�ه مرک�زی وتنه�ا 724هفته بحث وتبادل نظرعمومی حزبی تعداد
عضوباطرح تروتسکی وهمفکران وهمدستان آن�روزی اش اعلم م�وافقت کردن�د یعن�ی تنه�ا ان�دکی بیش�تراز نی�م
�ک��دازی ی��راه ان��ی ب��ورده ، درپ��ت خ��رافکنده وشکس��کی س��تند. تروتس��ق داش��کی تواف��اطرح تروتس��د ب�درص
�فوف��د. ص��ابق برآم��ویکهای س��فید ومنش��ه گاردس��ته ب��راد وابس��اری اف��تی باهمک��د دول��دحزبی وض��اهرات ض�تظ
�امی��ه ناک��اعی را ب��ل ارتج��ورانه آن عم��تند ومته��ابله برخاس��ه مق��ت ب��زب کمونیس��اداربه ح��ارگران وف��رده  ک�فش
�وراها فزون�ی م�ی�کشانیدند. سالیانی بعد، زمانیکه تروتسکی درسطح جهانی نیزمنفردترم�ی ش�د ،اعتبارکشورش
�های��اری دربخش��تی و خرابک��ی ودول��بران حزب��ش درترورره��دک پیروان��کی وان��ای تروتس��امه ه��افت وبرن�ی
اقتصادی ونظامی واجتماعی کشورنتوانستند باردهی لزم را برای تروتسکیستها داشته باش�ند و عی�ان ش�ده ب�ود
�میم گرفت�ه اس�ت ت�ا آخری�ن ح�د س�قوط را بپیمای�د، همدس�تان س�ابق اوترجی�ح دادن�د ب�ه جنای�ات��کی تص�ک�ه تروتس



�کی�وخیانتهای تروتسکی اقرارکنند. حتی اشاره کوتاه گونه به تمامی آن اقرارها وعلل روی گردانیدن ازتروتس
�ه ازجمل�ه ب�ه�دهها صفحه خواهد شد. خواننده علقمند میتواند برای اطلع یابی بیشتربه کتاب ها ئی درای�ن زمین
کتاب    تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی   رجوع کند. لذا برای کوتاهی این نوشته ، تنها به دومورد ک�ه
نمونه مش�ت ازخرواراس�ت بس�نده میکنی�م. راکوفس�کی یک�ی ازنزدیک�ان وهمفک�ران تروتس�کی ب�ود ک�ه همزم�ان

21باتبعید تروتسکی به خارج ازشوروی مهاجرت کرد. اوپس ازشش سال مهاجرت به شوروی بازگش�ت ودر
�ه1936اوت ��کی ازکلی��د » . راکوفس� دریک مقاله درپراودا ازجمله نوشت « تروتسکی جاسوس گشتاپو می باش

�ال���انیکه وی درس���ه اودرزم���کی ب���یه تروتس���ه توص���کی ازجمل���ای تروتس���ا وخیانته���وان1924خرابکاریه�� بعن
�ازمان��ود : « باس��ن ب��کی چنی��یه تروتس��ت. توص��رده برداش��رد، پ��ه میک��ام وظیف��تان انج��وروی درانگلس�سفیرش
جاسوسی انگلستان ارتباط برقرارکند » . یکی دیگرازهمکاران وهمدستان تروتسکی شخصی بنام کرستینسکی
�رال��ک ژن��ا ی��نائی ب��کی، درآش��ق کرستینس��رد. ازطری��دمت میک��ان خ��وروی درآلم��وان سفیرش��دتی بعن��ه م��ود ک�ب
�اتی��ردد ک�ه درازای گزارش��ق رئی�س س�تاد ارت�ش آلم�ان بن�ام ه�ازه مقررمیگ�آلم�انی بن�ام ه�انس ف�ون زک�ت وتواف

�غ ���النه مبل��وروی، س���ه ش��انی ب���ان آلم���رای سفرجاسوس���زائی ب���هیلت وی���اد تس���وروی وایج���اع ش��250ازاوض
�ال ���ه ازاوائل س���ود ک���ت ش���کی پرداخ���ته تروتس���ه دارودس���ارک طل ب���س1923هزارم���د. پ���ی آی���ه اجرادرم�� ب

�ال ��دمت  درس��ت  ازخ��ون زک��رال ف��اری ژن��ک1928ازبرکن��ه گروه��ول ب��ت پ��ه ی پرداخ��تاین وظیف�ر اش �� ، همم 
�افت��ا دری��ول راازآلمانیه��د پ��ی بای��ن م��کی « م��ان  بنابراقرارکرستینس��ن زم��رد . درای��ده میگی��کی رابرعه�تروتس
کرده وسپس به من پیشنهاد داده بود که یا آن ها رابه مسکومنتقل کنم ویا به رفقای فرانسوی او ، روم�ر، م�ادلین
�ابراقرار کرستینس�کی ای�ن جری�ان درس�الهای بع�د نیزدرزم�ان ح�اکمیت نازیه�ا درآلم�ان�پ�ازودیگران ب�دهم » وبن

ادامه یافت.  
قدرت گیری نازیه�ا درآلم�ان ب�رای تروتس�کی امی�د بخ�ش ب�ود. آلم�ان ن�ازی برن�امه دیری�ازود ته�اجم وتج�اوز ب�ه
�ود.��ازکرده ب��ابها ب��وروی حس��ازی برش��ان ن��روزی آلم��ده ی پی��رروی آین��کی ب��ت . تروتس��وروی رادرسرداش�ش

�یال1932اودرهمدستی با گشتاپو ازهرامکانی استفاده کرد. درسال ��ع سوس��خنرانی درجم� زمانیکه برای یک س
�د��ورین وداوی�دموکراتهای هلندی انترناسیونال دوم ـ درست خوانده اید، انترناسیونال دوم ـ رفته بود، با برمان ی
�ی��ازمان جاسوس��اط باس��دتن دیگررادرارتب��ا وچن��ت وآنه��ات داش��اک ملق��انی درکپنه��ت آلم��تز، دوتروتسکیس�فری
آلمان درآورد وبمنظورتروروتخریب، روانه ش�وروی ک�رد.  درح�الیکه ح�زب کمونیس�ت آلم�ان درمب�ارزه علی�ه
�ا��یال دموکراته��تی ب�ه سوس�هیتلر درپی ایجاد وسیعترین جبهه ی ممکنه مقاومت بود ودرخواست همکاری را ح
�ا��یال دموکراته��تی سوس��ت پاسیفیس��ای سیاس��ای افش��کی ب�ه ج��د ـ ، تروتس��ذیرفته نش��ت ـ ک�ه هربارپ�اعلم می داش

 ف�وریه27دربرابرقدرت گیری نازیها، لبه تیز حمله را متوجه کمونیستهای آلمانی وح�زب کمونیس�ت ک�رد . در
 تلمن ره�برحزب کمونیس�ت آلم�ان ب�ه نماین�دگی ازس�وی ح�زب کمونیس�ت ب�رای چن�دمین ب�اراعلم داش�ت1933

�ارگران��راه ک��ه هم�که : « حزب کمونیست همواره آمادگی استواروتخطی ناپذیرخود را برای مبارزه مشترک ب
�زب��و ح��دها هزارعض��ام ص��ه ن��ت. .. ب��ته اس��د، اعلم داش��م رادارن��ه فاشیس��ارزه علی��ل مب��ه تمای��کلی ک�وهرتش
�ت���زب کمونیس���ودرابه ح���اد خ���س ، اعتم���ات اخیرمجل���ه درانتخاب���ارگری ک���ون ک���ش میلی���ام ش���ت ، بن��کمونیس
ابرازداشتند ، دست خودرابرادرانه به سوی شما اعض�اء وفع�الین ح�زب سوس�یال دم�وکرات، اتح�ادیه ه�ای آزاد
�م درازمیکن�م . تلم�ن» . تروتس�کی�وعلوه برآن، میلیونها کارگرغیرحزبی ، برای مبارزه مش�ترک علی�ه فاشیس
ن�ه تنه�ا ب�ه ای�ن دع�وت مب�ارزه علی�ه فاشیس�م هیتل�ری پاس�خ مثب�ت ن�داد، بلک�ه حمل�ه ی لفظ�ی وقلم�ی علی�ه ح�زب
�ترنازیها��ورجلب نظربیش��ان را بمنظ��تها درآلم��ک تروتسکیس��ان انحلل گروه��ید وفرم��دت بخش��ت راش�کمونیس
�ارزه��ر جه�ان، مب�صادرکرد. سیاست خدمت به بورژوازی سیاست عمومی تروتسکی بود. درزمانیکه درسراس
�زب��ه ح��تها ب��ه تروتسکیس��ادرکرد ک��ه دستورص��کی درفرانس��ود، تروتس��افته ب��زائی ی��ت بس��م، اهمی��ه فاشیس�علی

�تهای ب�ه دورخ�ودرا درس�ال �1934سوسیال دم�وکرات انترناس�یونال دوم بپیوندن�د ودرآمریک�ا، ان�دک تروتسکیس
روانه ی پیوستن به حزب رفرمیستی موسته کرد. تروتس�کی دراس�پانیا، بزرگ�ترین خ�دمت را ب�ه فرانک�و انج�ام
�ال پیش�روی وتحکی�م ق�درت خ�ود بودن�د، تروتس�کی�داد. درح�الیکه نیروه�ای ض�د فاشیس�ت ومخ�الف فرنکودرح
�ای��ای فاشیس�تی فرانکووجانبازیه�ازوحش�ت ق�درت گی�ری ح�زب کمونیس�ت ک�ه ب�ه عل�ت مق�اومت دربرابرنیروه
کمونیستها، ازمحبوبیت خاصی دربی�ن ت�وده ه�ا برخوردارش�ده ب�ود واعض�ایش ب�ه ب�الغ ازدویس�ت هزانفررس�یده
بود، برنامه ی تخریب درجبهه ی واح�د ض�د فاشیس�ت را ب�ه اج�رادرآورد . تروتس�کی، ش�خص ان�دریاس نی�ن و
�د��د ض��ه واح��ه جبه��ا علی��ک کودت��امه ریزی ی��ه برن��ارگری     راب��تی ک��ار کسیس��اد م��زب اتح��ام    ح��ه ن��کل اوب�تش
فرانکووتحت عنوان دروغی�ن وچ�پ نم�ائی مب�ارزه علی�ه ب�ورژوازی ، تحری�ک ک�رد. کودت�ا، ن�اموفق مان�د ول�ی



�و��ای فرانک��دی نیروه��رویهای بع��د وپیش��ا گردی��ن آن ه��دید بی��دبینی ش��و وب��د فرانک��ای ض��عیف نیروه��اعث تض�ب
�ه��تی را ب�وشکست انقلب اسپانیارا سبب شد. درحالیکه کمونیستها میکوشیدند، انقلب دموکراتیک وضد فاشیس
سرانجام رسانند تا درزم�ان مناس�ب وپ�س ازپی�روزی انقلب اول، انقلب دوم یعن�ی سوسیالیس�تی را آغازکنن�د ـ
�یات��رورتها وخصوص��یات وض�مشابه تقریبا  آنچه که درروسیه بوقوع وپیروزی رسیده بود  وبا توجه ب�ه مقتض
کسوری ـ ، تروتسکی وتروتسکیستها که نیروئی قاب�ل ت�وجه نبودن�د، م�وعظه وکارش�کنی را پیش�ه ک�رده بودن�د.

�وع  ��ترن « درمجم��اری کمین��ا ی��الیکه ب��ه بیشترین59000درح��تند ک��رکت داش��ی ش��ای بین الملل� نفردربریگارده
تعداد ازکشورهای ایتالی�ا، فرانس�ه وآلم�ان بودن�د ( ویک�ی پ�دیا) ، دارودس�ته تروتس�کی پ�س ازتض�عیف نیروهای
ض�د فرانک�ودرپی خی�انت تروتس�کی، نق�ش نظ�اره گرشکس�ت انقلب اس�پانیا را داش�تند. درپ�ی تحقیق�اتی ک�ه پ�س
ازشکست کودتای چپ روانه دربارسلونا انجام گرفت، روشن شد که تروتسکیستها درزمینه رسیدن مواد مورد
نی�ازارتش ض�د فرانک�و، کارش�کنی وتخری�ب ک�رده وتروراعض�ای دول�ت جمه�وری خواه�ان ( جبه�ه واح�د ض�د
�ای آلمانی وفاشیستهای��ا نازیه��ود ب��تی خ��دلی وهمدس��پانیا هم��کی دراس��د. تروتس��ته ان��امه داش��و) را دربرن�فرانک
�و ش�تافته بودن�د ، نش�ان داد. اوم�دام تبلیغات ضد�ایتالیائی که با تمام نیرواززمین وهوابه کم�ک فالنژه�ای فرانک
�ودداری میکن�د. این دروغگوئی�شوروی به راه می انداخت که گویا کشورشوراها ازکم�ک ب�ه انقلب اس�پانیا خ
�اری��ه ی��ه ب��وری ک��انه کش��وروی را ـ  یگ��ه ش��بت ب��دبینی نس��اس ب��ات حس��ه درآن لحظ��ود ک��ه آن منظورب��ان ب�عی
انقلب اسپانیا شتافته بود  ـ بوجود آورد. حتی ارگانهای تبلیغاتی بورژازی جه�انی مجب�وربه اقرارب�وده وهس�تند
�تگاههای ض�د کمونیستی��پانیا را انج�ام داد. یک�ی ازای�ن دس��وراها، کمکه�ای ب�ی ش�ائبه ب�ه انقلب اس�ک�ه کشورش

 هزاربریگ�ارد ازس�وی کمین�ترن : « محم�وله نظ�امی ش�وروی درم�اه اکت�بر59اذعان دارد ک�ه  علوه براع�زام 
 اکتبرهواپیماهای توپولف اس ب ـ29 بود. در31 و16، 15 هواپیمای جنگی پملی کارپمف ای 42 شامل 1936

ویل ش�رکت داش�تند … کش�تی ب�اری    کامپش�ه   در2 � اکت�بر وکش�تی ب�اری   کمس�ومول   در4 دربمباران ش�هر س 
�ای ت ـ 12��امل تانکه��ود ش��وله خ��بر، محم��امی26 اکت��اران نظ��داد مستش��د ...تع��ه کردن��درکارتانا تخلی� رادربن

 ت�ن ح�دس زده میش�وند... مس�ئول مستش�اران نظ�امی ش�وروی  ی�ان برزی�ن ب�ود … علوه2150شوروی نهایتا  
�کاری ای ـ ��رفته ش��ای پیش��ل ، هواپیماه��گ ومسلس��وع تفن��رده ن��داد 16ب��ک  ت ـ 600 وتع��ه26 تان� نیزازجمل

تجهیزات جنگی شوروی برای اسپانیا بودند. درض�من ح�دود دوهزاراف�راد مس�لح نی�ز هم�راه محم�ولت بودن�د»
�د،��ی جنگی��اوزگرژاپنی م�(ویکی پدیا) . درچین نیز، درحالیکه حزب کمونیست چین راسخانه علیه نیروهای تج

تروتسکی ازهرگونه مقاله نویسی ولفاظی و کارشکنی علیه  حزب کمونیست چین فروگذارنکرد. 
تروتسکی درچنان سراش�یبی س�قوط ب�ه منجلب افت�اده ب�ود ک�ه بمنظورنی�ل ب�ه مقاص�د پلی�دش، راه�ی بج�ز ادام�ه
�تهای��ز   ک�ه متش�کل ازره�بران فاشیس��انی  نم�ی ش�ناخت. او ب�ه    کمیت�ه دای��اع جه��دمتی بیش�تر ب�ه ارتج�خ�وش خ
آمریکائی وسرکردگان ضد کمونیست امنیتی پارلمان آمریکا بودند پیوست ت�ا ب�ه ق�ول خ�ودش ،  درب�اره توقی�ف
حزب کمونیست وکمینترن  اعلم مخالفت کند، زیرا  : « درمورد کمینترن،  توقیف تنها ب�ه ای�ن س�ازمان ک�امل 
�د.توقیف  ح�زب کمونیس�ت، ف�وری اعتب�اراین ح�زب را درچش�م ک�ارگران ب�ه�منحرف وسازش پذیر کم�ک میکن
�ه����ذیرفتم درکمیت����اله :  چراپ����کی ـ مق����د» (تروتس����ازی میکن����اکم بازس����ه ح����ده ی طبق����وان مبارزآزاردهن���عن
�ات��ن مقام��ت تری��ت وپس��د کمونیس��ای ض��ن جناحه��اورارتجاعی تری��کی ب�ه عن�وان مش��وم) . تروتس�دایزحاضرش
�ائی دریک نشست با آن ها شرکت میکند تا به آن ها پند دهد که مبادا کاری کنید که سبب تقویب کمونیستها�آمریک

�انیکه ش�رکت مش�اورتی او علن�ی ش�ده  و9ش�ود. البت�ه ن�اگفته نمان�د ک�ه همی�ن مق�اله را پ�س از� م�اه تأخیرودرزم
پنهانکاری این خیانت بی فایده بود، انتشارداد. گردانندگان جریانات تروتسکیستی ام�روزی چگ�ونه میتوانن�د ای�ن
اعتراف روشن تروتسکی به خیانت را برای فریب خوردگان بدورخود توجیه کنند. تا کنون س�خنی درای�ن ب�اره
علنی نکرده اند . تا کی بایستی منتظراظهارنظرآن داعیان تروتسکیستی ماند. آوردیم، اظهارنظر ون�ه توس�ل ب�ه
�تها   و    مائوئیستها    ـ��ان    استالینیس��ب آن�� ازمنظرودرمکت��را کمونیستها ـ��ه چ��تی ک��گ زده تروتسکیس��لح زن�س
دست ازافشای تروتسکی برنم�ی دارن�د. آقای�ان ! لط�ف کنی�د واقل درب�اره ی   مع�راج          پی�ام آور   ق�ر ن بیس�تم
فر   بیرون آیند. تصور کنید که روزی روزگاری، شخصی به دعوت اندک توضیحی بدهید تا دیگران ازراه    کم
س�ازمان امنی�ت جمه�وری اس�لمی وسرس�خت تری�ن فالنژه�ای اس�لمی، بمنظوربرن�امه ری�زی ب�رای جل�وگیری
�ل��ا عوام��ترکی ب�ازفعالیت کمونیستها ، دریک جلسه مشترک با آنها شرکت کند، یا بهمان منظور، درنشست مش
�تی خیانتکارودشمن مردم��رد را بایس��ا آن ف��د، آی��ته باش��الت داش��وکلس کلن دخ��رکردگان ک��یا وس��ازمان س�س

وشخص�ی پس�ت  فط�رت دانس�ت ی�انه ؟ م�ن میگ�ویم ک�ه آن ش�خص خیانتک�اری پس�ت  فط�رت و نابخشودنی است.
�تی چ�ه پاس�خی دارن�د؟ جن�اب بی�انی چ�ه م�ی گوی�د؟ امی�دبراینکه پاس�خی ص�ریح�گردانندگان جریانات تروتسکیس



داده شود ونگویند که چنین سئوآلی، سئوال    استالینیستی    و    مائوئیس�تی   اس�ت وب�ا توس�ل ب�ه ای�ن س�لح زن�گ
زده تروتسکیستی، ازموضعگیری طفره روند. 

داعیان تروتسکیستی خجالت زده عمدتا  تلش دارند دراستتار، چهره کمونیستی لنین را تاسطح تروتسکی پایین
آورن�د وح�تی بی ارزش ترازتروتس�کی نش�ان دهن�د، لی�ک ازآنج�ائیکه گفتاروکردارش�ان ب�ا دروغه�ا آل�وده اس�ت،
�کی�خواسته یانا خواستها دراینجا وآنجا چهره ی ضد لنینی خودرا عیان می سازند. درباره ی دروغه�ای تروتس
�وط��اره مبس��را اش��دک، زی��د ـ آری، ان��دکی آورده ش��ال، ان��ن، درب��تی لنی��ره ی کمونیس��ب چه�وتلش وی درتخری
وهمه جانبه ب�ه تم�امی آنه�ا، ص�دها ص�فحه وش�اید کتاب ه�ا ش�ود ـ ، این�ک اش�اره ای کوت�اه ب�ه چگ�ونگی برخ�ورد
جناب بیانی به لنی�ن . ایش�ان درهم�ان ب�ه اص�طلح دف�اعیه ازتروتس�کی مینویس�د : « دراینج�ا لزم ب�ه ی�اد آوری

 اس�ت».1917است که ترجمه ی اثرمذکوردرادامه ی ترجمه فارسی همه ی آثارتروتسکی، رهبرانقلب اکتبر
جل الخالق !! معلوم نیست که جناب بیانی ب�ا چ�ه اس�تدللی وبرمبن�ای ک�دام    آی�ه    بیکب�اره تروتس�کی را   ره�بر

�بر1917انقلب ��وان دوره�    میداند وحتی نامی هم ازلنین نمی برد. اودربرخی موارد ازلنین وتروتسکی به عن
انقلب نام برده است که البته تنها بنابرپندارهای تاریکخانه تروتسکی ونوشتجات مطبوعات ض�د کمونیس�تی ب�ه
آن هم ردیفی رسیده است. جالب است که تلش دارد اندک ان�دک دراینج�ا وآنج�ا، ن�ام لنی�ن را ح�تی ازآن ادع�ای
�اری مت�داول ش�ود. زه�ی خی�ال باط�ل !�دروغین خود حذف کند تا این فرمولبندی جدی�د آن جن�اب، روزی روزگ

�دود ��ق القمرح��ذهبی ش��ت م��ائیکه ازروای��اب1400ازآنج��اری جن��رروزی روزگ��م اگ��ب نکنی��ذرد، تعج��ال میگ� س
بیانی ویا افرادی ازاین زم�ره ، روای�ت ق�رن بیس�تمی یعن�ی ش�ق الش�مس را بعن�وان معج�زه تروتس�کی ب�ه فری�ب
�تها و��انی    استالینیس��اب بی��م جن��ه بزع��وانیم ک��اعیه    می خ��ان    دف��د. ! درهم��ل بدهن��ود تحوی��رد خ��ان گ�خوردگ
�کی میگردن�د�مائوئیستها    : « اغلب ( یا همیشه ) به جس�تجوی نک�اتی دردوره ه�ای اختلف بی�ن لنی�ن ب�ا تروتس
�کی هی�ول بس�ازند» . چ�را جن�اب بی�انی ن�اراحت ودلگیرازاینس�ت ک�ه آن�که براساس آن، نه ازلنی�ن ک�ه ازتروتس
اش�خاص س�اخته ش�ده درتاریکخ�انه پن�دارش، م�ی بایس�تی ازلنی�ن ، ی�ک هی�ول بس�ازند وچ�را ای�ن عم�ل را انج�ام
نداده اند. اگرازمع�انی فلس�فی ی�ا م�ذهبی هی�ول بگ�ذریم، ومعن�ای مت�داول آن�را ک�ه منظورجن�اب بی�انی ب�وده اس�ت

 ـ جناب بیانی مجازاست که ازلنین یک هیولبسازد1درنظرداشته باشیم؛ این کلمه دارای بارمنفی است . لذا  : 
�ارزه��ان اوان مب��اررا ازهم��ن ک��د . ای��تتارتبلیغ کن��دون اس��ان دارد وب��کیلتی اش را بی��ا تش��ی ی��ن نظرشخص�وای

�د . ��ام داده ان��کی انج��ه تروتس��تها وازجمل��د کمونیس��یاری ازض��ن، بس��ائی لنی��وده2پرولتاری��انی بیه��اب بی� ـ  جن
ازکمونیستها انتظاردارد که اقدام به هیول سازی ازلنی�ن بکنن�د. کمونیس�تها ازگفتاروعم�ل وزن�دگی ای�ن ام مبرم�رد

 ـ کمونیستها هیچ گاه ازتروتسکی نیزیک هیول ( با همان بارمنفی آن )3تاریخ و جنبش کمونیستی می آموزند .
نس�اخته اند بلک�ه ب�ه افش�ای چه�ره ی ضدکمونیس�تی وخیانتک�ارانه وی بعن�وان ی�ک انس�ان خدمتگ�ذار ب�ورژوازی

وحتی بدتر، این وآن حاکمیت امپریالیستی، پرداخته اند .  
*  *   *

چند نکته درحاشیه : 
 روس�یه    ن�ام می�برد . ح�تی تروتس�کی، شخص�ا  ک�ه1905 ـ جناب بیانی ازتروتسکی به عن�وان    ره�برانقلب 1

در بزرگ نمائی خود ید طولنی داشت، به این نکته درزن�دگی اش پ�ی نی�رده ب�ود وای�ن وظیف�ه رابایس�تی جن�اب
�اخت. تروتسکی��اذب س��یت ک��ر، شخص��ک نف��رای ی��وان ب��ف نمی ت��وئی  وتحری��ا دروغگ��داد!. ب��ام می��انی انج�بی

 روس�یه ش�رکت وفع�الیت داش�ت و مب�ارزه ک�رد. لی�ک بی�ن ش�رکت دری�ک انقلب1905درمرحل�ه ای ازانقلب 
�ازانقلب ��ه آغ�1905وحتی ایفای نقش انقلبی ومؤثردرآن با رهبری آن انقلب تفاوت هست. اولین اعتصاب ک

23بود درنهم ژانویه روی داد. برمبنای توضیح تروتسکی درکتاب    زندگی من    وی ازی�ک س�فراروپائی، در
�ود ک�ه ب�ه گفت�ه�ژانویه به شهرژنوبازمیگردد ودراینجا واین زمان توسط مارتوف ازوقایع پترزبورگ باخبرمیش
�س��ازانقلب پ��ابات وآغ��ه ازاعتص��ت ک��برانقلب اس��ونه ره��ن چگ��د» . ای��رود آم��رم ف��ک برس��ل پت��ود «خبرمث�خ
ازدوهفته مطلع میشود. تروتسکی عزم حرکت ب�ه پ�ترزبورگ را میکن�د ک�ه بن�ابرگفته خ�ود درهم�ان کت�اب، پس
ازتوقف درکیف وسپس فنلند « هنگامی ک�ه ب�ه پ�ترزبورگ رس�یدم، اعتص�اب اکت�بربه اوج خ�ود رس�یده بود» .

�ورابرگزیده1905 اکتبر 13شورا در��ت ش��ه ریاس� شکل می گیرد که یک وکیل دادگستری به نام خروستالیف ،ب
�تالیف بازداش�ت وب�ه ج�ای او تروتس�کی ب�ه آن منص�ب میرس�د. عمرش�ورا درسوم�میش�ود. پ�س ازم�دتی، خروس

دسامبردرپی حمله ی پلیس وارتش ت�زاری ب�ه پای�ان میرس�د وره�بران ش�ورا ازجمل�ه تروتس�کی دستگیرمیش�وند.
�ول1905انقلب ��ته وبق��اهی نداش��ابات آگ��ونگی آغازاعتص��ه ازچگ��ردی را ک��ت  ف��ونه میبایس��د . چگ��ام مان� ناک

�ا��وده وتنه��ل نب��ابات نیزدرمح��ای اعتص��د» و اکثرماهه��رود آم��رم ف��ک برس��ل پت��نیدن آن « خبرمث��ودش، ش�خ



�برانقلب ��وان ره��ت، بعن��ته اس��رکت داش��اه روزه ش��ی پنج��ورای محل��ک ش��دروزدررهبری ی��ی1905چن� معرف
�کی درمق�اله     ش�ورا وانقلب    نوش�ت : « ش�ورای پ�ترزبورگ ی�ک س�ازمان محل�ی ب�ه ش�مارمی�ک�رد؟. تروتس
�بری کنن�ده ی��د هی�أ ت ره�رفت » و «حتی درچارچوب محدودیتهای انقلب شهری، یک سازمان محلی نمیتوان

�ت نق�ش1905مرکزی باشد». تروتسکی میگوید، من رهبر انقلب � نبوده ام، حتی یک سازمان محل�ی نمیتوانس
�ا ���ی، لطف���تباه میکن���بران، اش���د رهبر ره���ازه کارمیگوی���ویس   ت���خ ن���د ،    تاری���ته باش���بری انقلب را  داش��ره

شکسته نفسی نکن!! درزبان فارسی به این اظهار   لطف   میگویند : کاسه داع ترازآش . 
�تگی2��ورد وابس��طور درم��ن س��نده ای��ه نویس��راربراین دارد ک��ونه اش، اص��طه گ��اعیه سفس��انی دردف��اب بی� ـ جن

تشکیلتی اش، اطلعات دراختیارآن جناب بگذارد. ممک�ن اس�ت ک�ه ای�ن س�ئوآل ن�ا بج�ا ون�ابخردانه بخ�اطرخلط
�خگوئی روش�ن ب�ه دروغگوئیه�ا، تحریف�ات وخیانته�ای تروتس�کی باش�د. ح�تی اگرچنی�ن باش�د�مطلب وفرارازپاس
مسلما  بی پاسخ خواهد ماند، زی�را هی�چ ربط�ی ب�ه مق�اله  ه مناس�بات لنی�ن ب�ا تروتس�کی     ن�دارد. یکب�اراین جن�اب
�ود��انی را بخ��اهرخ زم��ق ش��اخته رفی��تند، کارگرجانب��وطه اش تلش داش��ی مرب��کل سیاس��امی ک�ه ایش�ان وتش�بهنگ
منسوب کنند، درمق�اله    کرکس�ان برمزارش�اهرخ    پ�رده ازروی آن س�ود ج�وئی، دروغگ�وئی ، تحری�ف وتلش
آن آقایان بمنظور بی اعتبارساختن  شاهرخ زمانی، برداش�تم وازق�ول بهن�ام ابراهی�م زاده، رفی�ق ق�دیمی ش�اهرخ
�وبزرگی��ت ت��واهم گف��ودی. خ��ی ب��ه کس��تی وچ��ه توکیس��م ک��وب می دان��تم : « خ��اهرخ نوش��اره ی ش��انی درب�زم
ومصادره نشدنی هستی و کسی نمی تواند تورا کوچک کند ». پس ازآن مقاله ، جناب بی�انی تح�ت ای�ن به�انه ک�ه
�زی ب�ود�آیا نام نویسنده آن مقاله، واقعی یا مستعاراست،  خواستارنام ونام خانوادگی من شد. سئوآل شک برانگی
ولی ازآنجائیکه مقامات امنیتی جمهوری اسلمی به نام واقعی من پی ب�رده بودن�د، درمق�اله ی بع�دی،    ش�اهرخ
�ی م�ن،��م ک�ه ن�ام واقع�زمانی وکرکسان    نوشتم : « برای رفع کنجکاوی ویاهرمنظوردیگرآقای بیانی باید بنویس
�دفی خ�اص�علی رسولی، است واین نامی    مستعار   و   جعلی   نیست. آیا این کفایت میکند ؟ اگرآقای بی�انی ب�ا ه
اصراربرآگاهی ازنام داشته است، آنرا نوشتم واگربه مشخص�اتی دیگره�م ب�رای منظورخ�اص خ�ودش ک�ه البت�ه
�د وآدرس��خ تول��نامه ، تاری��ماره شناس��وانم ش��اج دارد ، میت��د، احتی��د باش��ه میتوان��ه چ��ت ک��ن نیس��ن روش��رای م�ب
�ال�سکونت را دراختیارایشان قراردهم ، شاید روزی روزگاری که نمیدانم چیست، مورد احتیاج اش باشد» . ح
این جناب دگربار نابخردانه یا با اندیشه ای خاص،  خواستارچگونگی ارتباط یا وابستگی من به این یا آن تشکل
کمونیس�تی وبق�ول خ�ودش   مائوئیس�ت   و   استالینیس�ت    ش�ده اس�ت. ای�ن جن�اب بایس�تی بدان�د ک�ه س�ازمان امنی�تی
�انوادگی��ام خ��ام ون��ابی ازن��ی اطلع ی��کونت ایرانی�ان، درپ��تی مح�ل س��ازمانهای امنی��تی س��وری اس�لمی وح�جمه
ووابس�تگی سیاس�ی، کمونیس�تها وازجمل�ه ایران�ی میباش�ند. آی�ا س�ئوآل جن�اب بی�انی درآن م�ورد ازروی ن�ا آگ�اهی
�ررو��ینم. به��ی نش��ه داوری نم��تیجه ب��ت ودرن��ن نیس��ن روش��رای م��ردارد؟ ب��وردی دیگ��ا م��اوی، ی��ا کنجک��ت ی�اس
خواس�ت ایشان باهرمنظوری باشد، چه درارتباط با یک تشکل کمونیستی بوده باشم یانه، بی پاس�خ خواه�د مان�د.

هیچ احتیاجی نیست، هرآنچه را که مقاما ت امنیتی ارتجاع احتمال  نمی دانند، علنی ساخت.
 ـ  جناب بیانی دردفاعیه توجیه گران�ه خ�ود، نویس�نده ی مق�اله ی    مناس�بات لنی�ن باتروتس�کی    را ب�ی نص�یب3

ازچند توهین ودشنام نمی گذارد ونویسنده این سطوررا    تنگ مایه   و کسیکه درآن مقاله    عملی شیادانه    انجام
�ارو...��ار، دزد خ�ائن جنایتک��و، فریبک��اتی ب�ه مانن�د تن�گ م�ایه ، ش�یاد ، دروغگ�داده اس�ت، خط�اب م�ی کن�د. کلم
می توانند بازگوئی یک خصوصیت اخلقی ـ چه سیاسی یا شخصی ـ  فرد یا تشکل باشند، یا دشنام ـ چه سیاسی
�ت،��اطب اس��رف مخ�وچه شخصی ـ تفاوت دراین است که اگریکی ازاین کلمات بیان مشخص وثابت شده ی  ط
�ام��ادانی، انتق��م، ن��ا ازروی خش��ود وتنه��ات نش��الیکه اگراثب��د، درح��ی باش��خص م��یات مش��ی ازخصوص��ذا یک�ل
وهرمورد ثابت نشده دیگرابرازشود، دشنام وت�وهین هس�تند. ب�ا مث�الی روش�ن ترکنی�م. زم�انیکه م�ی گ�وئیم رژی�م
جنایتکارجمهوری اسلمی بدان علت اس�ت ک�ه باس�ند وم�درک غیرقاب�ل انکارنش�ان داده ای�م ک�ه ه�زاران آزاده ی
�ا،��م متجاوزآمریک��وئیم امپریالیس��انیکه میگ��ا زم��د. ی��یده ان��ل رس��ه قت��م ب��ادی آن رژی��ل وای��ت عوام��ه دس��ی ب�ایران
�بی و... اطلع��راق، لی��ره، ع��امبوج ، ک��ام ، ک��ورهای ویتن��ه کش��تی ب��ومت امپریالیس��اوزاین حک��ای تج�ازنمونه ه
داریم وغیرقابل انکار هستند. این ها بیان خصوص�یت اس�ت ک�ه ج�زئی ازشناس�نامه آنهاس�ت. همینط�ور زم�انیکه
میگوئیم ومی نویسیم یا ازقول لنین می آوریم که تروتسکی، دروغگو، تحریف کنن�ده، ش�یاد و خیانتک�ار... ب�وده
است ، هم ازطریق نوشتجات معتبروتوضیحی لنین ـ که به برخی ازآنها درمقاله    مناسبات لنین ب�ا تروتس�کی   
ب�ا ذکرمنب�ع، عن�وان، موض�وع م�ورد مش�اجره، تاری�خ وهمچنی�ن ب�ا توض�یحی کوت�اه دربس�یاری ازم�وارد اش�اره
رفته بود ـ وهم ازطری�ق اعم�ال تروتس�کی وح�تی برخ�ی نوش�ته ج�ات وی، ث�ابت ش�ده هس�تند واعتباردارن�د، ل�ذا
�کی جی�ب بم�ر�بیان مشخص خصوصیات میباشند. برعکس اگرزمانی کسی مدعی شود  که بعنوان مث�ال، تروتس



�وب��نام محس�یا جاسوس تزاربوده است، احتیاج به اثبات دارد که چون اثبات شذه نیست، لذا غیرواقعی یعنی دش
می شود. ناگفته روشن است که ازهمدستی تروتس�کی ب�ا آلم�ان ن�ازی ی�ا همک�اری ب�ا فاشیس�تها ومقام�ات امنی�تی
�ان��ته هم��ذا او میتوانس��ه ل��ت ک��تیجه گرف��وان ن��ی ت��ت ونم��ی بایس��ز   نم��ه دای��ائی در   کمیت��ت آمریک��د کمونیس�ض
ارتباطات رابا عوامل تزارداشته باشد. دریک کلم، عدم اثب�ات ب�ه معن�ای ت�وهین ودش�نام اس�ت. زم�انیکه جن�اب
بیانی، نویسنده این سطوررا تنگ مایه وشیاد خطاب میکن�د بایس�تی ب�ه پ�ای اثب�ات ب�رود ک�ه نش�ان ده�د ک�دامیک
ازمقالت لنی�ن تحری�ف ش�ده اند ی�ا واقعی�ت ندارن�د، ی�ا آنچ�ه ک�ه ازنوش�ته ج�ات  تروتس�کی  آورده ش�ده اند ص�حت
�ت��ادرنبوده اس��تی ق��انی ح��اب بی��ائیکه جن��ت … ازآنج��ته اس��رکت نداش��ز   ش��ه دای��کی در   کمیت��ا تروتس��د، ی�ندارن
�یات��د آن کلم�ا ت را ازجمل�ه خصوص�وهیچگاه نیز قادرنخواهد شد، موردی را نشان دهد واثبات کن�د، بناچاربای
�ان��ی بپوش�اند. لنی�ن خاطرنش��ق دش�نام سیاس��م خ�ود را میخواه�د ازطری�مش�خص ایش�ان دانس�ت ک�ه ن�اتوانی وخش
�وق الع�اده ی��تی ف�کرده بود که : « دشنام سیاسی همیشه روی عدم اصولیت ایدئولوژی، بیچارگی، ضعف وسس
�ود�دشنام دهنده سرپوش می گذارد ( ازمقاله : اهمیت دشنام سیاسی) . برعهده ی خواننده است که خود وبرای خ
مش�خص س�ازد ک�ه ک�ی دروغگ�و اس�ت ودرن�تیجه ش�یاد. مقایس�ه مق�اله پیش�ین م�ن ( مناس�بات لنی�ن باتروتس�کی )
�ی��د ک�ه ک��نگراین باش��د روش��کی میتوانن��انی ازتروتس��ا بی��اب علیرض��اعیه جن��ا دف��ونی ب��اله کن��ن همی�ن مق�وهمچنی

ازاسناد معتبروانکارناپذیربهره گرفته است وچه شخصی ، ناتوان ازارائه ی سند ومدرک معتبربوده است.  


