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[ I maj 1925 publicerades Max Eastmans bok Since Lenin Died. I denna beskrevs den 
politiska kamp som förts inom bolsjevikpartiet och avslöjades för första gången innehållet i 
”Lenins testamente”. Detta fick Stalin & Co att gå i taket och de krävde att Trotskij skulle ta 
avstånd från boken, vilket Trotskij i rådande läge såg sig tvingad att göra. Följande press-
uttalande är Trotskijs första offentliga kommentar. Detta följdes den 1 juli av ett längre brev. 
Se artikelsamlingen Brev om Eastman för en utförlig dokumentation av denna historia – där 
ingår även brevet från den 1 juli, samt ett brev från 1928 där Trotskij klargör omständig-
heterna. – Red ] 

Trotskij avlivar borgarnas lögner 
Tillbakavisar osanningar och försvarar proletärdiktaturen 
Från amerikanska kommunisttidningen Sunday Worker har med anledning av vissa uttalanden 
i en nyutkommen amerikansk bok riktats följande telegram till kamrat Trotskij: 

  ”Av den borgerliga pressen citeras ofta Eastmans bok. Ni framställes som ett offer för 
intriger. Man antyder, att ni förhållit er välvilligt till demokratin och den fria handeln. Var 
vänlig sänd 200 ord telegramsvar till Sunday Worker. Vår Moskvakorrespondent är Erik 
Verney. 

Sackson, redaktör” 

Följande svar ingick från kamrat Trotskij: 

”Den av eder ovannämnda boken av Eastman är av mig obekant. De borgerliga tidningar, som 
citerar boken, har icke nått mig. Naturligtvis avböjer jag i förväg kategoriskt varje mot 
Rysslands kommunistiska parti riktad kommentar. De av eder meddelade presspåståendena, 
att jag skulle sympatisera med den borgerliga demokratin och den fria handeln, är inte annat 
än den grövsta dikt. Tillsammans med hela mitt parti anser jag den proletära diktaturens 
sovjetsystem och monopolet på utrikeshandeln för oföränderliga villkor för det socialistiska 
uppbyggandet. 

Den av vårt parti genomförda politiken att dra in breda partilösa arbetar- och bondemassor i 
statens förvaltning är ingalunda något närmande till det borgerliga parlamentssystemet, då det 
sker inom Sovjetregimen, som ledes av det kommunistiska partiet. 

Partiets politik att noggrant aktge på bondens intressen som småproducent kan på intet sätt 
utläggas som ett erkännande av den fria handelns fördelar gentemot socialismen. Det gäller en 
sakta, möjligast smärtfri övergång av landsbygden till socialismen medels åtgärder, som är 
anpassade till böndernas hushållning och psykologi. 

I min nya, under tryck varande bok undersöker jag frågan om demokratin och diktaturen och 
den fria handeln använda på de engelska förhållandena och kommer till det resultatet, att 
Englands vidare utveckling är oförenlig med bourgeoisins ekonomiska och politiska metoder, 
med den parlamentariska demokratin. Hela den historiska utvecklingens förlopp vederlägger 
ej utan bestyrker den proletära revolutionens grundprinciper, så som dessa teoretiskt 
formulerats av Lenin och praktiskt genomförts av vårt parti.” 

L. Trotskij” 
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