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  آوريل٢
ط8رفين متق8ابال متعه8د    . مذاکرات ايدن در مسکو، با يک بيانه مفصل ب8ه پاي8ان رس8يد     

اي8دن  . شدند از وارد کردن هر گونه خدشه ای به منافع و علقه های يک8ديگر بپرهيزن8د     

هنگامی که آهنگ ورشو را داشت با لحنی دور از نزاکت يادآور شد که مسأله تنها ب8ر     

تاني8ای کبي8ر در براب8ر ش8وروی پذيرفت8ه بلک8ه ش8وروی ني8ز           سر تعه8داتی نيس8ت ک8ه بري       

در ک8انون اي8ن تعه8دات، چ8ين و هن8د، کمينت8رن و            . متقابًال به تعهداتی گردن نهاده است     

مسکو از اين بابت به چه تعهداتی گ8ردن نه8اده اس8ت؟ از        .  قرار دارد  »شوروی« چين  

خواه8د ش8د ک8ه اي8ن     حل مسأله دعوت برای تشکيل کنگ8ره کمينت8رن در مس8کو، معل8وم            

کنگ88ره ب88دون ش88رکت چين88ی ه88ا، هن88دی ه88ا و انگليس88ی ه88ا    . تعه88دات از چ88ه ن88وع اس88ت 

اما می توان پنداشت که اين کنگ8ره پ8س از م8ذاکرات مس8کو بتوان8د        . تصورناپذير است 

  با شرکت چينی ها، هندی ها و انگليسی ها تشکيل گردد؟

را منح8ل کن8د، اي8ن در نتيج8ه     اگر استالين تعهد کرده باشد که ب8ی سروص8دا کمينت8رن          

ام8ا چن8ين تعه8دی در ع8ين ح8ال دلي8ل       .  انق8الب سوسياليس8تی خواه8د ب8ود        سودنهايی به   

بوروکراسی شوروی رابطه اش را ب8ا پرولتاري8ای جه8انی ک8امال          اينکه  آشکار است بر    

  . قطع کرده است

 و احساس ضعف می کنم، تب خفيفی دارم. از ديروز بيماريم دوباره عود کرده است   

آخ88رين ب88اری ک88ه ب88ه هم88ين حال88ت گرفت88ار ش88دم،            . وز م88ی کن88د  گ88وش ه88ايم ب88دجور وز 

رئيس پليس از حال من جويا ش8د  .  به رئيس پليس مربوطه مراجعه کرده بود   ١»ام. ه«

اگ8ر او در اينج8ا بمي8رد،    ... اين خيلی ناگوار اس8ت    « : و هنگامی که فهميد بيمارم، گفت     

  !خب هر کس به فکر گرفتاری خودش است» !دفنش کنيمنمی توانيم با نام مستعار 

                                           
هانری مولينيه است که به عنوان بازرگان و افسر ذخي8ره در م8وقعيتی ق8رار داش8ت     .  م- ١

  . ديگر را برای تروتسکی فيصله دهدکه می توانست مسأله اقامت و کارهای
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الکس8اندارا الووناس8و کولوس8کايا، زن    . هم اکن8ون نام8ه ای از پ8اريس درياف8ت ک8ردم       

. اولم که در لنينگراد سکونت داشت، به هم8راه ن8وه ه8ايم ب8ه س8يبری تبعي8د ش8ده اس8ت                     

تاده به يک کارت پستال که از را مسافرت اش به سرزمين های دوردست سيبری فرس             

نامه ه8ای پس8ر ک8وچکم، سريوش8ا، پرفسورانس8تيتوی تکنول8وژی،        . خارج رسيده است  

وی در آخ88888رين نام88888ه اش نوش88888ته ب88888ود ک88888ه ش88888ايعات موه88888وم ول88888ی           . نم88888ی رس88888د

گوي8ا او ه8م از مس8کو تبعي8د ش8ده      . اضطراب انگيزی در ح8ول و ح8وش او جري8ان دارد         

سال های اخير به نح8وی از انح8اء فعالي8ت    گمان می کنم که الکساندرالوونا، طی    . است

چن8د هفت8ه پ8يش     . او سالخورده است و مسئول نگهداری سه بچ8ه        . سياسی داشته است  

 »لج8ن ه8ا  «  و »باقيمان8ده ه8ا  « پراودا در مقاله ای که به قول خودش وقف مب8ارزه ب8ا    

 می کنند او را متهم. کرده بود، نام الکساندرالوونا را، اگرچه در حاشيه، ذکر کرده بود

 ب88ر گروه88ی از دانش88جويان، گم88ان م88ی ک88نم دانش88جويان انس88تيتوی       ١٩٣١ک88ه در س88ال 

پراودا غيراز اي8ن نتوانس8ت جناي8ت ديگ8ری         . جنگل بانی، اثر زيان بخشی گذاشته است      

م8ی بايس8ت در   اينک8ه  با وجود اين ن8ام ب8ردن از او دليل8ی روش8ن ب8ود ب8ر            . را کشف کند  

  .تانتظار فرود آمدن ضربه نشس

پالت888ون ولک888ف، ش888وهر مينوش888کای فقي888د، از تبعي888دگاه اش ب888ه منطق888ه ای ب888ازهم    

پسر هشت ساله مينوش8کا و پالت8ون،      ) نوه من ( سيووشکا. دورافتاده تر فرستاده شده   

او در آخرين سال های زندگی م8ادرش   . چندی پيش از وين به پاريس آورده شده است        

سس8ه آموزش8ی   ؤه فرزن8دش در ي8ک م  م8ادر هنگ8امی ک8   . با وی در برلن به سر می ب8رد  

نوه ام پس از آن نزد فرزند بزرگترم و همس8رش فرس8تاده           . بود، دست به خودکشی زد    

ولی آنها با پيدايش و توسعه رژيم فاشيستی مجبور شدند آلمان را ش8تابزده ت8رک           . شد

او در آنج8ا ب8ه   . سيووشکا به وين فرستاده شد که دچار اش8کاالت زب8انی نگ8ردد    . گويند

پ8س از مه8اجرت م8ا ب8ه فرانس8ه و       . قديم ما به آموزشگاهی فرستاده شد     تان  ی دوس يار

پس از بروز جنبش های ضدانقالبی در اتريش بر آن ش8ديم ک8ه پس8رک را ب8ه فرانس8ه،            

 س8اله  ٨ول8ی ب8ا دادن روادي8د ب8ه سيووش8کای      . نزد پس8ر بزرگت8رم و همس8رش بي8آوريم     
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 چندی پيش موفق شديم او را به به ولی. ماه ها با کشمکش گذشت. شديدًا مخالفت شد  

او به علت اق8امتش در وي8ن روس8ی و فرانس8ه را پ8اک فرام8وش ک8رده         . پاريس بيآوريم 

  .است

ن8زد  » پرين کيپو« هنگامی که پنج ساله بود به همراه مادرش برای نخستين بار به           

وی در . زبان روسی را به لهجه آهنگ دار مسکوئی چه عالی صحبت می کرد           . ما آمد 

در برلن به آلمانی پرداخ8ت و  . نجا، در کودکستانی، فرانسه و کمی هم ترکی ياد گرفت   آ

و هم اکنون در پاريس دوباره به آم8وختن فرانس8ه مش8غول          . در وين حسابی آلمانی شد    

از مرگ مادرش باخبر است و گهگاه از احوال پدرش ک8ه ب8رای وی ب8ه ص8ورت             . است

  .موجودی افسانه ای در آمده است می پرسد

به علت جبهه گيری در برابر او، از هم پسر جوانترم برعکس پسر بزرگترم و شايد 

او ورزش های زمينی م8ی ک8رد و عاش8ق        .  سالگی از سياست کامًال کنار کشيد      ١٢سن  

ول8ی بع8د ب8ه س8وی عل8وم فن8ی       . سيرک بود و حتی خود می خواست ب8دين ش8غل بگراي8د       

  . کشيده شد و استاد دانشگاه پيشه اش گشت

اگ8ر خب8ر تبعي8د او    .  همراه دو مهن8دس ديگ8ر کت8ابی درب8اره ژنراتوره8ا انتش8ار داد        به

واقعی باشد، همانا مسأله تنها مربوط به انتقام شخصی است، داليل سياسی نمی توان8د   

  .وجود داشته باشد

  

   آوريل٣
       نوش88ته ش88ده ب88ود  تروتسکيس88م ک88ه درب88اره لج88ن   را م88ن اهمي88ت ب88ی واس88طه آنچ88ه     

هنگ8امی ک8ه   . حمله اين بار متوجه نزديک8ان م8ن اس8ت       . ناچيز گرفته بودم  )  مارس ٣٠(

      :دادم، گف8ت » ان«من ديروز عصر نامه پسر بزرگترم را که از پاريس رس8يده ب8ود ب8ه            

آنها به هيچ وجه او را تبعيد نخواهند کرد، شکنجه اش خواهند داد تا چيزی ازش در «

  ».بيآورند، و سپس نابودش خواهند کرد

  . خواهم مستخرجی از پراودا نقل کنممی
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  )بريده روزنامه(

اعتماد ساده لوحانه . عليه دسيسه های دشمنان بايد اقدامات واقع بينانه انجام داد « 

و بلغمی مزاجی در برابر مخالفان حزب و دشمنان که ب8ه دس8تور دس8تگاه ه8ای مخف8ی                

 ب88ا کامي88ابی در خ88ارجی ک88ار م88ی کنن88د، موج88ب خواه88د ش88د ک88ه اي88ن عناص88ر ک88م ي88ا ب88يش 

  . کارهايمان دست اندازی کنند

همپالگی های زينوويف، تروتسکيست ها، شاهزادگان سابق، کنت ها و ژان8دارم ه8ا       

  ».همه می خواهند با همکاری يکديگر ديوارهای کشور را فرو ريزند

چه کسی به دستور دستگاه های مخف8ی خ8ارجی ک8ار م8ی کن8د؟ ش8اهزادگان س8ابق ي8ا               

در هر حال مقصود از . پراودا اينها را همکار يکديگر قلمداد می کند تروتسکيست ها؟   

برس888انند ک888ه ب888ه همک888اران زينووي888ف و  » او. پ. گ« اي888ن ت888داخل اي888ن اس888ت ک888ه ب888ه 

با چ8ه  » ان«. اين قصدی عيان است  . تروتسکيست ها برچسب جاسوسان خارجی بزند     

  .دبی واسطگی و احساس درونی حالت سريوشا را در زندان درک می کن

  

   آوريل٤
هم88ه ب88دبختی ه88ای زن88دگی روزم88ره م88ا ج88ای خ88ود را ب88ه دلواپس88ی ب88رای سريوش88ا و    

گف8تم ک8ه اگ8ر ب8ه گذش8ته بنگ8ريم زن8دگی م8ا ت8ا           » ان«م8ن دي8روز ب8ه       . بچه ه8ا داده اس8ت     

ب8ه خ8اطر م8ن    » ان«. هنگام دريافت آخرين نامه ليوا چون رويايی خالی از دغدغه بود      

در .  م8ی کن8د  اسحساولی همه چيز را عميق تر از من از خود شجاعت نشان می دهد،  

ي88ل انتق88ام ج88ويی ه88ای ف88ردی در اس88تالين هميش88ه نقش88ی    ارچوب سياس88ت زور، داله88چ

ک8امنف ب8ه م8ن م8ی گف8ت ک8ه چگون8ه آنه8ا س8ه نف8ری، اس8تالين،                    . اساسی بازی م8ی کن8د     

، روزی را ب888ا ش888راب و گفتگ8888و   ٢٤ ي888ا  ١٩٢٣تان ک888امنف و سرچينس888کی در تابس888   

پ8س از  .) مبارزه عليه من وجه مشترکی بود که آنها را ب8ه ه8م پيوس8ته ب8ود       . (گذراندند

درباره اسلوب شخصی زندگی، . شراب در ايوان صحبت به مسائل احساسی کشيده شد    

  :استالين گفت. نقاط ضعف کوچک و امثالهم صحبت شد
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 به ها دشمن را به دام آوردن و حسابی از او انتقام گرفتن و سپس   بزرگترين لذت « 

  ».آرامی به رختخواب رفتن است

ب8ه م8ن ب8ه اص8طالح     .  نشده است  ءاحساس انتقام او نسبت به من به هيچ وجه ارضا         

م8ن ن8ه   : ضربه جسمانی وارد شده ولی در زمينه اخالقی چيزی نصيب وی نشده اس8ت            

ب88العکس م88ن . از ک8ار دس88ت کش88يده ام، ن88ه اظه88ار ن88دامت ک88رده ام و ن88ه منف88رد مان88ده ام 

اي8ن  . خی تازه ای را آغ8از ک8رده ام ک8ه ديگ8ر جل8وی آن را نم8ی ت8وان گرف8ت          حرکت تاري 

، اين وحشی از هر چه انديشه اس8ت وحش8ت دارد       . است منبع وحشت بی پايان استالين     

. را که نيروی تخريبی انديشه و ناتوانی و عجز خود را در برابر آن خ8وب م8ی شناس8د          

 حت8ی ام8روز ه8م حاض8ر نيس8تم      ولی در عين حال آنقدر زيرک هس8ت ک8ه بفهم8د ک8ه م8ن               

اين است سرچشمه مسموميت روانی که او با آن دمساز . جای خود را با او عوض کنم

از آنج88ا ک88ه او موف88ق ب88ه انتق88ام گ88رفتن از م88ن در س88طحی ب88االتر نش88ده اس88ت و     . اس88ت

  .نخواهد شد، از راه حمله به نزديکان من می خواهد حس انتقامش را سيراب کند

گيختن س88وء قص88د ب88ه م88ن لحظ88ه ای درن88گ نخواه88د ک88رد، ول88ی از    اس88تالين در ب88ران

. چ88را ک88ه ب88ی چ88ون و چ88را گناهک88ار ش88ناخته خواه88د ش88د  . عواق88ب سياس88ی آن ب88يم دارد

ضربه هايی که او در روس8يه ب8ه نزديک8ان م8ن م8ی زن8د، درس8ت و حس8ابی راض8ی اش             

  . وانگهی اين کار از لحاظ سياسی موجب سروصدا خواهد شد. نمی کند

ی توان اعالم کرد که سريوشا به دستور سازمان های خارجی فعاليت می کرده           آيا م 

است؟ اي8ن خيل8ی ابلهان8ه خواه8د ب8ود و آن وق8ت هم8ه پ8ی خواهن8د ب8رد ک8ه اص8ل انتق8ام                        

شخصی در اي8ن ک8ار م8ؤثر ب8وده اس8ت و ب8ه ش8خص اس8تالين از اي8ن راه لطم8ه ف8راوان                   

  . خواهد خورد

  

  )بريده يک روزنامه فرانسوی(

و دوميني88ون ه88ا تبليغ888ات   تان در آين888ده در انگلس88 : ل اتح88اد جم88اهير ش88وروی   ق88و « 

  .شدکمونيستی نخواهد 
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 در مذاکراتی که چندی پيش بين مستر ايدن وليتونيف کميسر خارجی -اوريل٣لندن، 

ش88وروی انج88ام ش88د، تص88ميم ش88وروی مبن88ی ب88ر خ88تم تبليغ88ات کمونيس88تی در بريتاني88ا و  

به نظر می آيد که از بودجه اي8ن تبليغ8ات ني8ز    . يدن رسيد دومينيون ها به اطالع مستر ا     

  ».در ماه های آخر به مقدار هنگفتی کاسته شده است

باي8د ب8ه ليتوني8ف ک8ه م8دت هاس8ت ب8ه ب8ی فاي8ده          . اين خبر خيلی بوی حقيقت م8ی ده8د     

 در اص8ل ب8ا   ه8م استالين . بودن و حتی مضر بودن کمينترن معتقد شده است آفرين گفت 

جزئي8اتی ک8ه م8اه ب8ه م8اه از مح8دود ش8دن کم8ک ب8ه کمينت8رن حکاي8ت                    . دی بو أوی هم ر  

کرملين برای احزاب عضو، مهلتی برای انحالل   . می کند نشان دهنده اين واقعيت است      

بديهی است که کمينترن يکباره منحل نخواهد شد، ولی دامن8ه ک8ارش   . معين کرده است 

به دنبال اين . طابقت خواهد دادمحدود خواهد شد و آهنگ وجودش را با بودجه تازه م    

ز رخ خواهد ی ني ئو پرده دريها  مسئله، تغيير و تبديل های شخصی، اخراج ها، فرارها          

تعداد زيادی از روزنامه نگاران و تبليغات چيان کمينترن جيره خ8واران درس8ت و                . داد

آنج8ا ک8ه   : ن8زد اي8ن آدمه8ا اص8ل زي8رين ح8اکم اس8ت       . يعن8ی اه8ل لف8ت و ل8يس      . حسابی اند 

تغيي8ر مفه8وم ح8ق در قلم8رو     . مواجبی در کار نيس8ت، وف8اداری ني8ز ب8ه پاي8ان م8ی رس8د            

سياست داخل8ی و خ8ارجی، اس8تالين را وادار خواه8د س8اخت ت8ا ض8ربه ه8ای خ8ود را ب8ا                      

  .  وارد کند»چپ« نيروی تمام به 

. ولی اين شيوه ای اس8ت يکس8ره ن8امطمئن   . و اين حفاظی است در برابر اپوزيسيون    

 ساختمان جامعه و زندگی روزمره اتحاد شوروی اجبارًا موجب ب8روز ي8ک         تغييرات در 

  .انقباض حاد سياسی خواهد شد

انديشه را نم8ی ت8وان   . در حال حاضر چه دشوار است روی بيوگرافی لنين کار کردن   

  . تمرکز داد١٨٩٣بر سال 

ب8ا آنک8ه ب8اغ ه8ا      . چند روزی است که اوضاع و اح8وال ج8وی تغيي8ری ناگه8انی ک8رده               

رق شکوفه است، از بامداد برف آغاز باريدن کرده، ولی برفی که به محض نشستن           غ

م88ه از ک88وه ه88ا ب88ه س88وی دره ب88ه پ88ايين     . آس88مان خاکس88تری اس88ت. دوب88اره آب م88ی ش88ود
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آن که زير بار عذابی روانی رن8ج    . خانه مرطوب است و آدم سردش می شود     . می خزد 

  . می برد مشغول کارهای خانه است

  وگردوی سخت شکنی است، و انسان هنگامی می تواند بدون تسليم و رضا        زندگی  

انديش8ه ای ک8ه   . با ريشخند کردن برآن غلب8ه کن8د ک8ه در انديش8ه ای ب8زرگ مح8اط باش8د               

  . ورای شوربختی های فردی، ضعف ها، پيمان شکنی ها و وقاحت ها قرار دارد

. ويس8نده ای ن8اتوان اس8ت   او ن. تم8ام ک8ردم  » مونس«ديروز رمان مارگريت را به نام     

نثر پ8يش پ8ا افت8اده اش ک8وچکترين نش8انی ه8م از مکت8ب ب8زرگ رم8ان نويس8ی فرانس8ه                     

اي8ن ي8ک جانب8ه ب8ودن زنان8ه          . گرايش های يک جانبه آن سطحی و انفعالی اس8ت         . ندارد

ول88ی در ح88ال حاض88ر چي888زی            . ش88ايد ت88ا ح88دی ب88ا عص88ر ل88ويی فيلي888پ هماهن88گ باش88د        

عش88ق توص88يف ش88ده در آن آنگ88ار ک88ه تفال88ه گ88زارش ي88ک    . س88تکپ88ک زده ت88ر از آن ني

  . کالنتری است

  

   آوريل٥
با همه اين در رمان نامبرده بر روابط شخصی و خانوادگی قشرهايی از ب8ورژوازی             

قهرم8ان  . ش8ده فرانسه ک8ه ب8ه ه8يچ وج8ه از ب8دترين قم8اش ه8ا نيس8ت روش8نائی افکن8ده              

نش می کند که منش وی در برابر نويسنده قهرمانش را سرز  . کتاب سوسياليست است  

  .زنان مثل رفتار يک بورژوا يا به عبارت بهتر يک برده دار است

در حقيقت هم جدال در نامه پوپولر بر سر حق انتخابات برای زنان ثابت می کند ک8ه      

در جرگه سوسياليست ها نيز همان روشی که قانون گذاری و حق8وق اي8ن س8رزمين را              

  . زنان هم حکم فرماستمسموم کرده است، درباره

ولی ميل استقالل در کتاب مارگريت چي8زی بيش8تر از اي8ن نيس8ت ک8ه ب8ه زن ه8م ي8ک                  

ش88ايد فق88ر فرهنگ88ی م88ا در روس88يه ش88امل  . گي88ردبدس88ته چ88ک حس88اب خصوص88ی تعل88ق  

ول888ی        . وحش888يگری ه888ايی باش888د ک888ه اغل888ب در س888طح مناس888بات حي888وانی ق888رار دارد        
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 تحجره8888ا، قس8888اوت ه8888ای متبل8888ور و              فرهن8888گ ه8888ای که8888ن ب8888ورژوازی پ8888ر اس8888ت از 

  .کينه توزی های صيقلی شده و لعاب داده

زلزله ای بزرگ، تحوالت و کوشش هايی عظيم الزم است تا انسان بتواند به عنوان 

  . يک شخصيت مستقل بر پايه باالتری از تکامل پای گذارد

امس8ال  .  از ش8کوفه ب8اغ ه8ا پ8ر اس8ت       . هوا تغيير نکرده است باران مهوعی می ب8ارد        

  .ميوه ها آسيب سختی خواهند ديد

مراس8الت مه8م، دوب8ار در م8اه، ب8ه وس8يله          . در اينجا نام8ه ای ب8ه دس8تمان نم8ی رس8د            

نامه های خيلی فوری از طريق يک آدرس واسطه     . پيک ها تصادفی از پاريس می آيد      

ب8ه وي8ژه   . م8ا منتظ8ر خب8ری از سريوش8ا هس8تيم     . و با کمی تأخير به دست مان می رسد    

ولی بدست آوردن اخبار . که زندگی درونی اش در چارچوب اين انتظار می گذرد» ان«

. موثق کار ساده ای نيست، مبادله نامه با سريوشا در ايام مناسب تر نيز يک قمار بود

م88ن اص88ًال ب88ه وی نام88ه نم88ی نوش88تم، ت88ا ب88ه دس88ت مراج88ع و مقام88ات بهان88ه ای ب88رای           

 ب8اره ب8ه وی نام8ه م8ی نوش8ت آن ه8م در     » ان«فق8ط  . داده باش8م  اسباب چينی علي8ه وی ن8      

گاهی اوقات نامه ها اصال . پاسخ های سريوشا نيز در همين حد بود. مطالب خصوصی

ولی باز ناگهان کارت پستالی از راه می آمد و مبادله نامه زمانی       . به مقصد نمی رسيد   

سانس8ور ش8ديدتر ش8ده    ) قت8ل کي8روف و غي8ره   ( پ8س از ح8وادث اخي8ر ه8م         . ادامه داش8ت  

اگر سريوشا در زندان باش8د ب8ديهی اس8ت ک8ه ب8ه وی اج8ازه مکاتب8ه ب8ا خ8ارج را                  . است

طی ماه های آخر تبعيد، رابطه خانواده راکوفسکی ب8ا جه8ان خ8ارج ب8ه کل8ی           . نمی دهند 

در . ه88يچ نام88ه ای حت88ی از نزديکت88رين بس88تگان ب88ه دس88تش نم88ی رس88د  . قط88ع ش88ده ب88ود

کسی از جرگه آشنايان می توانس8ت خب8ری ب8ه م8ا برس8اند،           صورت بازداشت سريوشا،    

اگ8ر ه8م    و آش8نايان م8ا کس8ی ب8اقی نمان8ده اس8ت، و          تان  ولی چه کسی؟ به ظاهر از دوس8       

  .مانده است نشانی ما را نمی داند

ه8وا آرام و  .  گ8ردش ک8رديم  ١٧ ت8ا    ١٦و م8ن از س8اعت       » ان«باران بند آم8ده اس8ت،       

هوا بوی .  بر کوه ها پرده ای از مه کشيده شده بود.ماليم بود و آسمان پوشيده از ابر   
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م88ی گف88ت ک88ه در گذش88ته م88ارس مث88ل آوري88ل ب88ود و ح88اال آوري88ل ب88ه  » ان«. ک88ود م88ی داد

ت8وجهم را منح8رف نکن8د، دس8تخوش اي8ن         » ان«ولی من ت8ا آنج8ا ک8ه         . مارس مبدل شده  

. گرفتهصدای او بم است و کمی    . از صدای او قلبم می فشرد     . نوع مشاهدات نمی شوم   

هنگامی که رنجی دارد، گويی صدايش از دوردست ها م8ی آي8د و آدم آوای ب8ی واس8طه          

  !اين نوای ظرافت و رنج برای من چه آشناست. روحش را می شنود

از او چ8ه  « : پس از يک سکوت طوالنی شروع ک8رد از سريوش8ا س8خن گف8تن      » ان«

. ده که سزاوار ندامت باشدمی توانند بخواهند؟ که اظهار ندامت کند؟ ولی او کاری نکر

که حساب خود را از پدر جدا کند؟ ولی در چه مورد؟ اما او درست به هم8ين جه8ت ک8ه           

ت88ا ک88ی او را در . ک88اری ک88ه س88زاوار ن88دامت باش88د نک88رده، در موقعي88ت ب88دی ق88رار دارد   

  »بازداشت نگه خواهند داشت؟

چن8د  ) ١٩٢٦در س8ال (  به خاطر می آورد که پس از يک جلس8ه دفت8ر سياس8ی            » ان«

م8ن ب8ه هم8راه    . در انتظار نت8ايج جلس8ه در خان8ه م8ا اجتم8اع ک8رده بودن8د         تان  تن از دوس  

پياتاکوف به عنوان عضو کميته مرکزی ح8ق داش8ت در          . (  به خانه بازگشتم   ٢پياتاکوف

م8ن در  . پياتاکوف با اض8طراب گ8زارش جلس8ه را داد   .) جلسات دفتر سياسی شرکت کند    

استالين به . را کانديدای گورکنی حزب و انقالب کرده استجلسه گفتم که استالين خود 

  .عنوان اعتراض جلسه را ترک کرده بود

ما از سريوشا صحبت می کرديم، در پرين کيپو مس8أله مه8اجرت م8ورد گفتگ8و ق8رار           

ولی به کجا و چگونه؟  ليوا سياست با خونش آميخته است و اين می تواند . گرفته بود

ولی سريوشا با تکنيک و انستيتوی علم8ی دره8م   . هاجرت باشد برای او توجيه کننده م    

وانگه8ی ط8رح نقش8ه آين8ده     . وی در پرين کيپو نمی تواند رضايت درون8ی بياب8د    . آميخته

کی تغييری پديد خواهد آمد و جهت اين تغييرات چه خواهد بود؟ و اگ8ر در      . دشوار بود 

بيمن888اک ب888ودم،             خ888ارج دچ888ار عارض888ه ای گ888ردم؟ م888ن از رف888تن سريوش888ا ب888ه خ888ارج     

                                           
 ١٩٣٨در س8ال  .  از تئوريسين های برجسته بلشويسم و همک8اران نزدي8ک تروتس8کی   - ٢

  .در يکی از محاکمات نمايش محکوم به مرگ شد
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سينوش8کا ب8ه خ8ارج ب8رده ش8د ت8ا تح8ت درم8ان            . می ترسيدم مثل درختی ريشه کن شود      

  .قرار گيرد و اين هم پايانی غم انگيز داشت

) در ص8ورت زن8دانی ب8ودنش   ( در زندان به سريوشا چه دشوار م8ی گ8ذرد      اينکه  فکر  

 اي88م و او را ب88ه دس88ت ش88ايد فک88ر م88ی کن88د م88ا فراموش88ش ک88رده. را آزار م88ی ده88د» ان«

اگر در اس8ارتگاهی باش8د، امي8دش ب8ه چيس8ت؟ و غي8راز م8نش و                . سرنوشت سپرده ايم  

. رفتار يک پرفس8ور ج8وان در انس8تيتو نم8ی توان8د م8نش و رفت8اری ديگ8ر داش8ته باش8د                 

ش88ايد در اي88ن س88ال ه88ای اخي88ر او را پ88اک فرام88وش ک88رده بودن88د و  « : ناتاش88ا م88ی گوي88د

 افتادن8د ت8ا آن را وس8يله ب8ه راه ان8داختن سروص8دايی       »گنج« اين ناگهان دوباره به ياد     

خود استالين از جريان آگاهس8ت  که  معتقدم  مناز من پرسيدند که آيا » .تازه قرار دهند  

. خارج از دايره نگاه اس8تالين ق8رار ن8دارد   هيچگاه يا نه؟ به او گفتم که اين نوع مسائل     

» ال.آ« بيش8تر ب8ه   » ان« روز گذش8ته  ط8ی دو . اين از کارهای تخصص8ی اس8تالين اس8ت        

ش88ايد ه88م سريوش88ا گرفت88ار حادث88ه ای نش88ده باش88د ول88ی . انديش88يده اس88ت ت88ا ب88ه سريوش88ا

  .شصت ساله به گوشه ای از شمال تبعيد شده است» ال.آ«

. سرشت انسان، عمق و نيروی آن را ذخيره های عرفی و اخالقی وی تعيين می کند

ا کشف می کند که از مسير ع8ادی زن8دگی خ8ارج    انسان هنگامی اعماق وجود خويش ر 

چ8ه او در چن8ين م8وقعيتی ن8اگزير ب8ه ذخي8ره ه8ای عرف8ی و اخالق8ی خ8ويش                 . شده باش8د  

با هم زن8دگی ک8رده اي8م، و    ) يک سوم قرن (   سال ٣٣و من تقريبا    » ان«. دست می برد  

  .من در انبوه بارترين ساعات شيفته نيروهای آرام سرشت اين زن بوده ام

به علت اينکه قوايم تحليل می رود يا به علل ديگر، در هر حال نيازی مبرم در شايد 

را دست و کم جس8ته و گريخت8ه و ب8ه وس8يله اي8ن        » ان«خود احساس می کنم که وجود       

  .يادداشت ها، از فراموشی مصون بدارم

موفق به ش8ناختن    هيچگاه  من  . بپايان رساندم »  الماترنل« کتاب لئون فراپيه به نام      

در هر حال در او اين جرئت هست که ت8اريکترين زاوي8ه ه8ای    . ين نويسنده نشده بودم ا

  . پشت پرده تمدن فرانسه، يعنی پاريس را به خوانندگان بنماياند
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کودک88ان، ب88ه وي88ژه خردس88ال ترينش88ان دس88تخوش ب88ی رحم88ی و ب88ی وج88دانی زن88دگی           

ا دي88دگان وحش88ت زده فراپي88ه خواس8ته اس88ت ک88ه تم8دن معاص88ر فرانس88ه را ب8   . م8ی گردن88د 

کودک888انی ک888ه خ888ون ش888ان را گن888اه مي888راث     . کودک888ان گرس888نه و ب888يم زده مش888اهده کن888د 

تجس88م ص88حنه ه88ا و ح88االت در وج88ه هن88ری آن      . اجتم88اعی ش88ان مس88موم ک88رده اس88ت    

حت8ی  . اينج8ا و آنج8ا از مس8ير منح8رف م8ی ش8ود و گهگ8اه س8کته دارد             . يکپارچه نيس8ت  

ول8ی نويس8نده   . لوحانه و آداب دان8ی م8ی ش8ود   قهرمان رمان دستخوش مشاهدات ساده     

او چ88اره ای     . روی ه88م موف88ق ش88ده اس88ت اث88ری مطل88وب را در خوانن88ده ب88ه ج88ا بگ88ذارد   

ب88ا . از کت8اب نف88س ناامي8دی برم88ی خي8زد   . نم8ی ياب8د، انگ88ار در جس8تجوی آن ني88ز نيس8ت    

ه8ا و  وجود اين، اين نااميدی در سطح بس8يار ب8االتری ق8رار دارد ک8ه نس8خه پيچ8ی ک8م ب                    

  .خودخواهانه ويکتور مارگريت

  

   آوريل٩
مقال8ه ای در آن ب8ود ب8ه    . را خوان8دم » وريت8ه « چند روز پيش نسخه ای از روزنام8ه    

تجزيه و تحليل های آن حاوی نکات واقع بينانه بسيار » فرانسه به کجا می رود؟« نام 

الت را          نم88ی دان88م ک88ی اي88ن مق88ا   . ب88ا اي88ن هم88ه خيل88ی چيزه88ا ناگفت88ه مان88ده اس88ت      . اس88ت

آش8نايی  مارکسيس8م  می نويسد، ولی می دانم که نويسنده در هر حال کس8ی اس8ت ک8ه ب8ا       

  .دارد

  

   ٣قبل از کنفرانس سترزا
  . موضوع پيمان اروپايی را مورد بررسی انتقاد آميزی قرار می دهد  ٤ کارل رادک

                                           
نماين88دگان فرانس88ه، . ب88ه ابتک88ار دول88ت فرانس88ه برگ88زار ش88د  ) ايتالي88ا( کنف88رانس س88ترزا- ٣

ت88ا درب88اره اق88داماتی تب88ادل نظ88ر کنن88د ک88ه ب88ه عل88ت پ88س     انگلس88تان و ايتالي88ا گ88رد ه88م آمدن88د   

  . خواندن شرايط خلع سالح قرارداد ورسای از طرف آلمان ضروری شده بود
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  آوري88ل، مطبوع88ات ش88وروی ب88ا تفس88يرهای دور و دراز س88رگرم بررس88ی   ٨مس88کو، 

از مق88االت ام88روز، مقال88ه ای ک88ه در آن ک88ارل رادک   . ت88دارک کنف88رانس س88ترزا هس88تند  

  . مسأله پيمان اروپايی را مورد بررسی انتقاد آميز قرار می دهد شايان دقت است

رادک پس از اشاره بدين مسأله که بدون اتحاد شوروی قول و قرارهای احتمالی در 

  : نکته به نکته چنين اشاره می کندسترزا برای کسی الزام آور نتواند بود،

چنانکه از طرح ريخته شده برم8ی آي8د، آن8ان مرتک8ب عم8ل کودکان8ه و خطرن8اکی                     . ١

يعن888ی در ص888ورت ب888روز ي888ک عم888ل ته888اجمی در اروپ888ا در انتظ888ار داوری           . ش888ده ان888د

   .»عمل الزم است« :رادک می نويسد. مجمع ملل نشستن

آي8ا  : رادک ادامه م8ی ده8د  . فوری از غرب استپيمان دفاعی مشروط به استمداد    . ٢

منظور اين است که خطر يک حمله هوايی که در اروپا بالقوه موجود فرض می ش8ود،    

برای مشرق کمتر است؟ آيا حمل8ه ب8ه اتح8اد ش8وروی ب8ا ني8روی ض8ربتی کمت8ری انج8ام           

  خواهد شد؟

 

  چند ضد و نقيض
 مجم8ع مل8ل در ص8ورت    چگونه می توان پ8ذيرفت ک8ه هم8ه کش8ورهای وابس8ته ب8ه          . ٣

بروز يک تص8ادم حاض8ر خواهن8د ش8د ي8اری ه8ای الزم را در منطق8ه م8ورد خط8ر انج8ام                        

 دهند؟

ک88ه ه88ر دو ي88ک پيم88ان ش88رقی را رد ک88رده ان88د و ص88ريحًا اع88الم     تان آلم88ان و لهس88. ٤

کرده اند که حاضر نيستند در حل مس8ائل م8ا ب8ه اخ8تالف خ8ارج از ح8دود جغراف8ی ش8ان            

                                                                                        
 ک8ارل رادک در هم8ان اي8ام پ8يش از جن8گ جه8انی اول فعالي8ت خ8ود را در نهض8ت ه8ای           - ٤

ه روس8يه  وی پس از انقالب اکتب8ر ب8     . سوسياليستی لهستان، آلمان، روسيه آغاز کرده بود      

وی در . رفت و به بلشويسم پيوست و سپس عضو پرزيديوم انترناس8يونال کمونيس8ت ش8د          

 ب88ه ج88رم توطئ88ه چين88ی علي88ه اتح88اد ش88وروی در محاکم88ات نمايش88ی مس88کو          ١٩٣٧س88ال 

  .محکوم شد
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 و به نيروهای خارجی اجازه عبور از خ8اک ش8ان را نخواهن8د داد،     سهمی داشته باشند  

از کجا پيداست که درست اين دو کشور، هنگامی که يک پيمان عمومی جانشين پيمان   

 شرقی گردد، عقيده خود را تغيير دهند؟

وانگهی چنين پيمانی منشأ کدام اثری تواند بود، حال آنکه بريتانيا، بدان سان که . ٥

 .  آن به روشنی بر می آيد، حاضر به پيوستن بدان نيستاز مطبوعات

  

  سخنی هم در پيمان شرقی
تنها نتيجه گفتگوهای بی پاي8ان ب8رای تس8طيح راه چن8ين پيم8انی اي8ن خواه8د ب8ود ک8ه            

کشورهای مخالف فرصت تکميل تدارک های نظامی و تحق8ق نقش8ه ه8ای تجاوزکاران8ه          

  . خويش را بيابند

اتحاد شوروی همچنان عقد پيمان های محل8ی در       «  : رسد نويسنده به اين نتيجه می    

  ».ميان کشورهای همسايه خويش تشويق خواهد کرد

در سخنرانی دي8روز  تان آوريل، آقای بالدوين رئيس شورای کليسای پروتس ٩لندن،  

  :خود گفت

  »فکاهی نويسان قرن بيست و يک چه تصويری از عصر ما طراحی خواهند کرد؟« 

گ را به آسيب دي8دگان جنگ8ی تش8بيه ک8رده ک8ه بن8ا ب8ه عقي8ده او،            وی قدرت های بزر   

ه8يچ ي88ک  . دوران نقاه8ت ش8ان ب8ر اث88ر اخ8تالل ه8ای مج88دد، دائم8ًا ط8والنی ت8ر م88ی ش8ود         

بالعکس . حاضر نيست خود را در معرض عمل جراحی الزم، يعنی خلع سالح قرار دهد

.    اری ب88دتر اس88ت م اقتص88ادی، از خ88ود بيم88  س88داروي88ی ک88ه تج88ويز ش88ده يعن88ی ناسيونالي   

گردش8ی از  . بعضی ها درمان را در قدرت، تو ديکت8اتوريش بخ8وان، جس8تجو ک8رده ان8د            

آقای بالدوين عقيده دارد که در . می ماندتان ميان اروپا، به عبور از داالن يک تيمارس

  . است که توانسته است تعادل خود را حفظ کندتان گيرودار اين آشوب فقط انگلس

ما پيوندهای م8ان را ب8ا س8نن و آداب م8ان قط8ع      « : نين ادامه می دهدآقای بالدوين چ 

تخت و تاج پادشاه ما که در عين ح8ال ح8اکم و خ8ادم مل8ت خ8ويش اس8ت، از       . نکرده ايم 
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دست ُبرد تجاوز مصون مانده، نه انقالبی رخ داده و نه خونريزی ای، نه اس8تبدادی و         

ع خاص8ی از خي8ال پ8ردازان در      به شکرانه روح ظريف ماس8ت ک8ه ن8و         . نه زورگويی ای  

انبوه ملت ما غرق می شوند، حال آن که همين کسان در ن8زد اق8وام ديگ8ر گ8وش ش8نوا       

  ».پيدا می کنند

  !اروپايیتان در تيمارس... تهی مغزان محافظه کار بريتانيايی

  

لوونا که از تبعيدگاه اش نوش8ته ش8ده فرس8تاده    . ليووا برای ما يک کارت پستال از آ      

 خط او همان طور بچ8ه گان8ه اس8ت و خوان8ا، و نوش8ته اش مث8ل هميش8ه خ8الی از                 .است

  .مويه

مس888أله اينک888ه خ888انواده ت888زار ب888ه تص888ميم چ888ه کس888ی کش888ته ش888د، در آن هنگ888ام در           

ليب88رال ه8ا ب88ه اي88ن  . س8تون ه88ای مطبوع8ات ضدکمونيس88تی موض8وع مباحث88ه گرم88ی ب8ود    

ک8ه رابط8ه اش ب8ا مس8کو قط8ع ب8ود،           عقيده گرايش داشتند که کميسيون اجرايی اورال،        

اي8ن  . اين اشتباه است، تصميم ن8امبرده در مس8کو گرفت8ه ش8د     . رأسًا دست بدين عمل زد    

بحرانی از جنگ داخلی رخ داد، هنگامی که من دائمًا در جبهه ب8ه         ای  واقعه در مرحله    

ل8يکن م8ی خ8واهم آنچ8ه     . خاطرات من در مورد خانواده تزار ناقص اس8ت . سر می بردم 

  .در خاطرم مانده است در اينجا شرح دهمرا 

در يکی از اقامت های کوتاه خود در مسکو، گمان می کنم چند هفته پ8يش از کش8تن          

رومانوف ها، در دفتر سياسی از جمله چنين اظهارنظر کردم که به علت موقعيت وخيم 

 را من پيشنهاد يک محاکمه علنی. در اورال الزم است که در محاکمه تزار تسريع شود

. دادم و گفتم که جريان اين محاکمه بايد از طريق راديو در همه نقاط کشور پخش شود

لنين عقيده داشت که اين کار در صورت امکان خوب خواهد بود، ولی ممکن است در              

بحثی در اين زمينه . موقعيتی قرار بگيريم که روا نباشد هيچ فرصتی را از دست بدهيم

رفتار مسائل ديگر بودم که در پيشنهاد خود تأکيد و اصرار در نگرفت، زيرا من آنقدر گ

تا آنجا ک8ه ي8ادم   ... لنين، من، سوردلف: در دفتر سياسی سه يا چهار نفر بوديم   . نکردم
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در آن زمان لنين اوقاتش خيلی تل8خ ب8ود، اعتق8اد او ب8دين              . است کامنف حضور نداشت   

س88فر بع88دی م88ن ب88ه مس88کو . ام88ر ک88ه م88ی ت88وان ارتش88ی را بني88اد نه88اد چن88دان ق88وی نب88ود 

هنگ88ام گفتگ88و ب88ا س88وردلف از جمل88ه . مص88ادف ب88ود ب88ا از دس88ت رف88تن يک88اترين ب88ورگ 

  . تيرباران،کار يکسره شد: خوب تزار کجاست؟ گفت: پرسيدم

. آری همه، تعجب می کنيد؟ پاسخی ندادم     : پرسيدم، شايد با اندکی تعجب، همه؟ گفت      

  :بعد پرسيدم

م88ا، اينج88ا، هم88ه، ايل88يچ عقي88ده داش88ت ک88ه ب88رای   : ت ک88ی اي88ن تص88ميم را گرف88ت؟ گف88 -

 .سفيدها نبايد سمبل زنده جنگ شان را باقی گذاشت، به ويژه در شرايط دشوار کنونی

اين تصميم در اصل نه . من ديگر سئوالی نکردم، و مسأله را خاتمه يافته تلقی کردم

 هم8ه نش8ان داد ک8ه    پيگيری در تصفيه حساب ب8ه    . تنها مفيد بلکه اجتناب ناپذير هم بود      

. ما به مبارزه ای بی رحمانه مصمم هس8تيم، ب8دون اينک8ه از چي8زی ب8اک داش8ته باش8يم                 

ن او ساختکشتن تزار و خانواده اش الزم بود، نه تنها برای ترساندن دشمن و بيمناک  

و س88لب امي88د از او، بلک88ه ب88رای اينک88ه در ص88فوف خودم88ان ني88ز ب88ه هم88ه بفهم88انيم ک88ه        

جود ندارد و ما يا به سوی فتح هم8ه جانب8ه، ي8ا س8قوط هم8ه جانب8ه پ8يش           عقب نشينی و  

احتم88اال در ح88وزه ه88ای روش88نفکری ح88زب اي88ن ک88ار مواج88ه ب88ا تردي88دها و      . م88ی ران88يم 

ول88ی ت88وده وس88يع س88ربازان و ک88ارگران حت88ی ي88ک لحظ88ه ه88م       . س88رتکان دادن ه88ا ش88د  

ل فه8م و قب8ول    ه8ر تص8ميمی ج8ز اي8ن غيرقاب8     ندستخوش ترديد نشد، بالعکس برای آن8ا  

توان88ايی انديش88يدن و : لن88ين اي88ن مس88أله را ب88ه خ88وبی احس88اس ک88رده ب88ود . نکردن88ی ب88ود

احساس کردن برای توده و با توده در وی به ميزان زياد وجود داشت، خاصه هنگامی 

  . که آثار يک گردش بزرگ سياسی هويدا می شد

زاندن اجس88اد و هنگ88امی ک88ه در خارج88ه ب88ودم، در روزنام88ه ای ش88رح تيرب88اران، س88و 

زي88را . نم88ی ت88وانم بگ88ويم کج88ای آن ش88عر و کج88ای آن حقيق88ت اس88ت    . غي88ره را خوان88دم 

هيچگاه عالقه به چگونگی مراسم تيرباران نداش8تم و ب8ه ص8راحت بگ8ويم تف8اهمی ه8م                    

 . برای داشتن چنين عالقه ای نمی توانستم از خود نشان دهم
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طره خود را ادامه می دهند و احزاب سوسياليست و کمونيست فرانسه فعاليت پرمخا 

د ک88ه ب8ه ب88ورژوازی خش8مگين بهان88ه ای   ن8 اپوزيس8يون خ88ود را ت8ا آن ح88د تقوي8ت م88ی کن   

ول8ی اي8ن البت8ه    . برای تجهيز نيروهای ارتج8اعی و تس8ليح گ8روه ه8ای فاشيس8تی بدهن8د               

ب8ه نظ8ر م8ی آي8د ک8ه اي8ن          . برای همبستگی انقالبی پرولتاريا ب8ه ه8يچ وج8ه ک8افی نيس8ت             

د دشمن طبقاتی خود را تحريک می کنند، بی آنکه به طبقه خود کمت8رين      احزاب به قص  

  .اين کوتاه ترن و مطمئن ترين راه سقوط است. چيزی عرضه کنند

 

  آوريل١٠
انتظار . برای مدت های مديد نرسدهم هنوز خبری از سريوشا نرسيده است و شايد         

  . دائم از شدت دغدغه های روزهای اول کاسته است

م88ن در فاص88له زم88انی ب88ين مس88أله سيمبيرس88ک و غ88ازان خ88ود را آم88اده هنگ88امی ک88ه 

  : می گفت. نخستين سفر به جبهه می کردم، اوقات لنين تلخ بود

آدم روسی نرم است، آدم روسی ب8زدل اس8ت، اينک8ه م8ا داري8م ديکت8اتوری نيس8ت،          « 

  ».کثافت است

  : من گفتم

اد نه88اد ک88ه در داخ88ل آنه88ا  باي88د گ88روه ه88ايی برمبن88ای هس88ته ي88ک ک88ادر انقالب88ی بني88  « 

بايد واحدهای حفاظتی مطمئن تشکيل داد که به عنوان . انظباطی آهنين حکم فرما باشد

حصار خارجی با کادر داخلی مشترکا عمل کن8د، ب8دون اينک8ه از تيرب8اران دس8ت جمع8ی        

باي8د ب8ر ه8ر افس8ر ارت8ش ت8زار ي8ک کميس8ر مس8لح و           . سربازان فراری ابا داشته باش8ند     

بايد به کسانی ک8ه در  . بايد دادگاه های نظامی انقالبی تشکيل داد. يار گماشتدارای اخت 

  . برابر دشمن دليری نشان می دهند نشان افتخار داد

  :لنين پاسخ داد

اگ8ر س8خت گي8ری    . ولی وقت ما خيلی کم است   . همه اينها درست است، مطلقا درست     

 دست و پايم8ان م8ی افت8د،        حزب خودمان به   ،»کاری که مطلقا الزم است    « بسيار کنيم،   
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دامنم8ان را ره8ا نخواهن8د    . آنها غرولند خواهند کرد، تلفن ها را به کار خواهند انداخت       

 ب8ی ش8ک انق8الب ش8دت عم8ل        . کالم اينکه فوری موی دم8اغ خواهن8د ش8د         خالصه  کرد و   

  .می خواهد ولی وقت ما تنگ است

پي8روزی ايم8ان دارم،   هنگامی که لنين در نتيجه گفتگوهای ما متوجه شد که م8ن ب8ه      

دغدغ8ه داش8ت و   . ب8ه فک8ر هم8ه چي8ز ب8ود     . ک8رد تأئي8د  آهنگ س8فر م8را ب8ی چ8ون و چ8را         

 آيا س8الح نيس8ت ک8ه     کهروزی ده بار تلفنی از وضع تدارک سفر می پرسيد و می گفت      

  .هواپيمايی هم با خود به جبهه ببرم و قس عليهذا

ه آهنگ ج8انش را ک8رده ب8ود    غازان از دست رفته بود، لنين بر اثر سوء قصد زنی ک    

س8ری ب88ه  . م88ا غ8ازان را دوب88اره مس8خر ک88رديم، سيمبيرس8ک را ه88م   . مج8روح ش88ده ب8ود  

  . لنين که بهبودی يافته بود در قريه گورکی بسر می برد. مسکو زدم

مايلي8د ب8ا   . ايليچ از شما خواهش می کند ک8ه ب8ه ن8زدش بروي8د    : سوردلف به من گفت   

ن88ادژدا « و » ماري88ا ايليچن88ا« ز اس88تقبال م88ن از ط88رف از ط88ر. ه88م ب88رويم؟ ب88راه افت88اديم

  . دريافتم که با بی صبری و هيجان درونی منتظر من هستند» کنستانتينوا

ب8ه نظ8رم آم8د ک8ه ب8ا      . لنين بسيار خوش خلق بود و جسمًا نيز سالم به نظر می رسيد     

در کس8انی گ8ردد ک8ه ق8ا    » دلباخت8ه «او م8ی توانس8ت   . چشم ديگ8ری ب8ه م8ن نگ8اه م8ی کن8د       

» دلباختگی«در دقت آميخته با هيجان او اين . بودند از خود استعداد خاصی بروز دهند

گزارشی را که درب8اره جبه8ه دادم ب8ا ول8ع گ8وش داد و چن8دبار، انگ8ار ک8ه           . موج می زد  

و ناگهان با » .بازی را برديم«  :گفت. احساس سبکبالی می کند، آری با لذت، آه کشيد 

  :دادلحنی جدی و محکم ادامه 

م8نظم خ8واهيم   ني8ز  حال که توانستيم در ارتش نظم پديد آوريم، همه جای ديگ8ر را           « 

  ».انقالب و نظم که دست به دست يکديگر دهند شکست ناپذيرند. کرد

لن8ين و ن8ادژدا کنس8تانتينوا      . هنگامی که من و سوردلف دوباره سوار اتومبي8ل ش8ديم          

اده بودن88د و م8ن دوب88اره احس88اس  در ب8الکنی ک88ه مش8رف ب88ه در ورودی خان8ه ب88ود ايس8ت    

پيدا بود که می خواهد سخنی بر زبان . کردم که نگاه نافذ لنين بر من دوخته شده است 
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در اي88ن هنگ88ام م88ردی ک88ه از محافظ88انش ب88ود گل88دان گل88ی را در     . ول88ی نتوانس88ت . وردآ

  :اتومبيل نهاد، خطوط چهره لنين درهم رفت و پرسيد

  » نامطبوع نخواهد بود؟تان براي« 

من ت8وجهی ب8ه گ8ل ه8ا نک8ردم و از اي8ن رو دلي8ل نگران8ی او را اص8ًال نفهمي8دم، ول8ی                       

هنگ88امی ک88ه ب88ه مس88کو نزدي88ک ش88ديم، مس88کوی گرس88نه و کثي88ف در م88اه ه88ای پ88اييز       

در . ، چندشم ش8د ک8ه چگون8ه م8ی ت8وان در ات8ومبيلی پ8ر از گ8ل ب8ه ش8هر در آم8د                ١٩١٨

ی هم88ين موقعي88ت دش88وار را      و. اينج88ا ب88ود ک88ه عل88ت نگران88ی لن88ين ب88ر م88ن روش88ن ش88د    

  :هنگام ديدار بعديمان به وی گفتم. پيش بينی کرده بود

دفع888ه پ888يش راج888ع ب888ه گ888ل ه888ا از م888ن س888ئوال ک888رده بودي888د و م888ن در گرم888اگرم      « 

  ».نشدمتان گفتگوهايمان متوجه منظور

دوباره متوج8ه نگ8اه دوس8تانه اش ش8دم ک8ه غ8رق        . لنين پاسخ مرا با تبسمی آرام داد      

  . بود چرا که من منظور او را درک کرده بودمشادمانی

چ88ه زيب88ا و فناناپ88ذير، حت88ی جزئي88ات دي88دارمان در گ88ورکی، در خ88اطره ام ح88ک ش88ده   

  . است

من با لنين تصادم های سخت نيز داشته ام، چرا که من مواردی که عقايدمان نس8بت   

يهی اس8ت ک8ه   ب8د . به يک مسأله مهم تر متفاوت بود، مبارزه را ت8ا آخ8ر ادام8ه م8ی دادم               

اين موارد را همه به خاطر سپرده اند و مقل8دان بع8دها در اي8ن ب8اره بس8يار گفت8ه ان8د و                     

  .نوشته اند

ول88ی تع88داد م88واردی ک88ه لن88ين و م88ن ب88ه ک88وچکترين اش88اره يک88ديگر درک م88ی ک88رديم  

در اين موارد توافق متقابل ما موجب می شد که موض8وع ب8دون ه8يچ             . صدچندان است 

  .لنين قدر اين وحدت را خوب می دانست. ياسی حل گردداشکالی در دفتر س
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  آوريل١١
اس8ت ک8ه عق8ل    تان می ماند، فقط اي8ن انگلس8  تان اروپا به نظر بالدوين به يک تيمارس 

  .خود را حفظ کرده و کماکان پادشاه و پارلمان و لردهايش را نگهداشته است

نچه در براب8ر دي8دگانش   تا آنجا که مسأله مربوط به خود موضوع است، بالدوين از آ     

فاص8له ای ک8ه لن8ين را از بال8دوين ج8دا م8ی س8ازد،             . می گذرد کوچکترين اطالعی ندارد    

چي88زی ج88ز تان انگلس88. هم88ان فاص88له ای اس88ت ک88ه بال88دوين ب88ا ي88ک کش88يش محل88ی دارد  

  .اروپا نيست و شايد هم بخش ديوانگان خطرناک آنتان آخرين بخش تيمارس

رگری، درس8ت هنگ8امی ک8ه انتخاب8ات در جري8ان           پيش از تش8کيل آخ8رين حکوم8ت ک8ا         

اي888ن . ب888ه مالق888ات م888ان آمدن888د    ٥ وب ه888ا، س888يدنی و بئ888اتريس  -در پ888رين کيپ888و . ب888ود

آنها . استالين سخت موافق بودند» در يک کشورسوسياليسم «با تز» سوسياليست ها«

و « تان ب88رای آمريک88ا ي88ک جن88گ داخل88ی س88خت را آرزو م88ی کردن88د ول88ی ب88رای انگلس88   

. مسالمت آميز اولوسيونر را محف8وظ ک8رده بودن8د         سوسياليسم   حق يک    »اویاسکاندين

فاشيسم برای احتساب واقعيت سرسخت از قبيل انقالب اکتبر، ظهور مبارزات طبقاتی،     

و در عين حال برای رفع و رجوع ک8ردن پ8يش داوری ه8ای فابيانيس8تی و نق8اط ض8عف                

پ8رورده ان8د ک8ه اس8تثنائًا        » تئوری ان8واع مختل8ف تح8والت اجتم8اعی        «خود، وب ها يک     

راه مسالمت آميز را چانه می زند، و اين درس8ت در روزه8ايی ب8ود ک8ه         تان  برای انگلس 

سيدنی وب خود را آماده می کرد که از پادشاه اش عن8وان ل8ردی بگي8رد، ت8ا بتوان8د ب8ه               

در . عن8وان وزي8ر اعليحض8رت دس8ت ب8ه ک8ار تغيي8ر مس8المت آمي8ز نظ8ام اجتم8اعی بزن8د            

سيدنی وب به من گفته بود که فق8ط ب8دين جه8ت    . شامدی به خاطرم رسيده است اينجا پي 

را در اثنای انتخابات ترک کند ک8ه خ8ود را کاندي8دای           تان  توانسته است چند هفته انگلس    

ت8ا م8را از    چ8را؟ : او از جانب من منتظر اين سئوال ب8ود    . نمايندگی پارلمان نکرده است   

 در نگاهش خواندم که منتظ8ر اي8ن س8ئوال اس8ت          .ارتقای خود به درجه لردی باخبر کند      

                                           
  . دوتن از اقتصاددانان و سياستمداران انگليسی و از رهبران معروف حزب کارگر- ٥
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 ب8ی گ8دار ب8ه آب ن8زده باش8م، چ8را ک8ه موض8وع          ولی م8ن جوي8ای عل8ت نش8دم ت8ا احتم8االً            

عنوان لردی اصال به خاطرم خطور نکرده بود بلکه با خود گفتم که وی به علت پيری     

 م88ی خواه88د از ش88رکت فعاالن88ه در سياس88ت خ88ودداری جوي88د و ناچ88ار دوس88ت ن88دارد اي88ن 

بعدها هنگامی که حکومت جديد تشکيل شد بر م8ن روش8ن          . مطلب صريحا عنوان شود   

نويسنده مطالعات تحقيق8ی درب8اره دموکراس8ی ص8نعتی در اي8ن             . گشت که قضيه چه بود    

!  احساس غرورآميز م8ی زيس8ت ک8ه ب8ه زودی دارای عن8وان ل8ردی خواه8د ش8د                   –پيش  

ه8ر دوی آنه8ا   اينک8ه  ب8ا وج8ود   . نينبديهی است که وب ها به بالدوين نزديکترند تا به ل 

انسان های صاحب فرهنگی هستند، من ب8ه ح8رف ه8ای ش8ان ب8ا احساس8ی   گ8وش م8ی                   

ناگفته نماند که آنها ع8دم وابس8تگی ش8ان     . دادم که گويی آنان ارواحی از دنيای ديگرند       

  .را به کليسا با افتخار بازگو می کردند

  

   آوريل١٤
. موسولينی، الول و مک دونال8د :  گردانده اندرویسوسياليسم در سترزا سه نفر از   

                  کشورهايش888ان هس888تند و ب888ی اهمي888ت ت888رين و     »مل888ی « اين888ان حامي888ان علق888ه ه888ای    

در او ت88ا مغ88ز اس88تخوان ي88ک حال88ت   . ب88ی اس88تعدادترين ش88ان هم88ين م88ک دونال88د اس88ت   

ت ص88ور. نوکرم88آبی وج88ود دارد، حت88ی هنگ88امی ک88ه ب88ا موس88ولينی در ح88ال گفتگوس88ت   

ظ8اهرش ک88ه از روی کليش88ه روزنام8ه پيداس88ت، ب88رای شخص88يت اي8ن م88رد تعي88ين کنن88ده    

، ٦او در تشکيل حکومت اولش کاری عجوالنه تر از اي8ن نداش8ت ک8ه ب8ه موس8لی           . است

ه قبل از آن ب8ه ح8زب ک8ارگر پيوس8ته ب8ود ت8ا راه              سطاواين پرمدعای ارستوکرات که بال    

و ح8اال هم8ان   .  کرس8ی وزارت عرض8ه کن8د   کوتاه ت8ری ب8رای ترق8ی برگزي8ده باش8د، ي8ک            

اروپ88ايی تان پي88ر و عاق88ل ي88ک بخ88ش تيمارس88 تان موس88لی ب88رای آن اس88ت ک88ه از انگلس88 
                                           

ی که نخست جزء محافظه کاران بود و سپس ب8ه ح8زب ک8ارگر     همسر سر اسوالد موسل- ٦

پيوس88ت و ب88ه فراکس88يون اي88ن ح88زب در پارلم88ان انگل88يس تعل88ق داش88ت ول88ی پ88س از جن88گ    

  .را به عهده گرفت» اتحاديه فاشيستی بريتانيا«جهانی دوم رهبری 
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اينک8ه  در اين راه اگر نه خود او، بلک8ه ديگ8ری توفي8ق خواه8د ياف8ت، ب8ه ش8رط              . بسازد

در فاشيس8م  ب8ه ق8درت رس8يدن ح8زب ک8ارگر ب8ه تط8ور        . در فرانسه پي8روز گ8ردد   فاشيسم  

تحرک بزرگی خواهد بخشيد و عليرغم همه برداشت های تاريخی، فلس8فی ،          ن  تاانگلس

بالدوين ها و وب ها، به طور عموم فصل تازه و پرآشوبی در تاريخ اين کشور خواهد           

  . گشود

، دو يا سه ماه پس از مالقات وب ها، س8ينتيا موس8لی همس8ر آن         ١٩٣٠در سپتامبر   

آن روزه8ا هن8وز   . ن کيپ8و ب8ه س8راغم آم8د     ماجراجو و دختر لرد کرزن معروف، در پيري       

من پس از م8دتی اي8ن دس8ت و آن دس8ت     . شوهرش به مک دونالد از چپ حمله می کرد      

خ8انم ک8ه نديم8ه ای    . کردن با مالقات موافقت کردم که به طرز پ8يش پاافت8اده ای گذش8ت              

 نيز به همراه داشت از مک دونالد به تحقير ياد می کرد و از عالقه ای که به ش8وروی       

  .می ورزد سخن می گفت

تقريب8ا س8ه س8ال پ8س از آن،     . ش اس8ت ي8 وانگهی نامه او نش8ان دهن8ده وض8ع آن روز       

بر من معلوم نيست که برای تعويض جبه8ه ب8ه      . خانم جوان به مرگی ناگهانی درگذشت     

تقريبا در همان زمان يا کمی ديرتر نامه ای از   . سوی فاشيست ها وقت يافته بود يا نه       

فت کردم که وی در آن به ابتکار خويش کوشيده ب8ود ت8ا رد تقاض8ای       بئاتريس وب دريا  

بايد اين نامه ( رواديد ورودم را از طرف دولت کارگری عذرخواهی کند يا توضيح دهد    

  . من به نامه او پاسخی ندادم زيرا ثمری نداشت). را پيدا می کردم ولی منشی ندارم

  

  )ه شدهنامه تايپ شده ای که در دفتر خاطرات چسباند( 

  »رفيق عزيز تروتسکی« 

ولی آيا . آرزوی بزرگ من است که بتوانم چند دقيقه ای را به گفتگو با شما بگذرانم

چه چيز می تواند شما را به پذيرفتن من وادارد؟ اوًال من عضو حزب کارگر هس8تم ک8ه          

ول8ی در ع8ين ح8ال م8ن ب8ه       . ضعف ندادن رواديد ورود شما را از خود نش8ان داده اس8ت            

 کارگر مستقل وابسته ام و ما هر چه در امکان داشتيم در تغيير رای حکومت ب8ه      حزب
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ثانيا من دختر لرد کرزن هستم که هنگامی که شما در روسيه بوديد، او در         . کار بستيم 

ول8ی از س8وی ديگ8ر م8ن ي8ک سوسياليس8ت سرش8ار از ش8وقم،          . لندن وزير خارجه ب8ود    

  .گری حاضر کاری ساخته نيستعضو مجلس عوامم و معتقدم که از دولت کار

به تازگی از خواندن بيوگرافی شما فارغ شده ام، مدت هاست که ه8يچ کت8ابی ت8ا اي8ن             

در عص8ر کن8ونی ک8ه    . من از ستايندگان ش8ما هس8تم     . حد مرا تحت تأثير قرار نداده است      

قلب8ًا  . مردان بزرگ در آن نادرند، ديدار با يک شخصيت بزرگ ي8ک اقب8ال ب8زرگ اس8ت           

م که شما اين اقب8ال را ب8ه م8ن ارزان8ی داري8د، الزم ب8ه ت8ذکر نيس8ت ک8ه م8ن در                      آرزو دار 

خ8واهم آم8د، ن8ه ب8ه عن8وان روزنام8ه       تان صورت پذيرفته شدن، بطور خصوصی به نزد   

من عازم روسيه هستم و دوشنبه با کشتی به سوی باتوم، تفل8يس،      . نگار يا چيز ديگر   

ظهر فقط به منظور دي8دار ش8ما ب8ه    امروز بعد از . روستوف، خارکف و مسکو می روم 

مق8دور نيس8ت م8ی ت8وانم ت8ا دوش8نبه، دي8دار را ب8ه              ت8ان   ولی اگ8ر براي   . پرين کيپو آمده ام   

ولی آرزو می کنم که شما در اين بع8د از ظه8ر چن8د دقيق8ه ای          . وقت ديگری موکول کنم   

                                             .                                                 برای من وقت داشته باشيد

                                                                 در برادری، سينيتا موسلی شما  

  

   آوريل٢٧
باز هم ي8ک تعوي8ق ط8والنی، م8ن گرفت8ار ام8ور انترناس8وينال چه8ارم ب8ودم، ب8ه وي8ژه              

مارکسيس8م  ب8ه ه8ر ح8ال مراک8ز ثق8ل تفک8ر            . م8ه آمريک8ای الت8ين     آنچه مربوط بود به برنا    

گ88روه ه88ای م88ا وق88ت خ88ود را ص88رف مطالع88ه و انتق88اد            . انقالب88ی ب88ه وج88ود آم88ده اس88ت   

آن888ان م888ی آموزن888د و م888ی انديش888ند و برت888ری ش888ان از کمونيس888ت ه8888ا و            . م888ی کنن888د  

  .بودترجمان اين برتری حوادث بزرگ خواهد . سوسياليست ها در همين است

ب8ه گ8ردش رف8تم، ب88ين راه از    » ان«دي8روز ک8ه ب8اران ب8ه آرام8ی م8ی باري88د ب8ه هم8راه         

يک زن جوان که طفلی يک ساله را در بغل داشت، : گروهی سبقت گرفتيم بدين ترکيب

در . خ8ود زن حامل8ه ب8ود و ش8کمی برآم8ده داش8ت       .  س8اله  ٣ ي8ا    ٢پيشاپيش آنها دختری    
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د و در کنار آن يک بزغاله و اينه8ا پ8نج نف8ری    دستش طنابی بود که بزی بدان بسته بو      

ب8ز دائم88ا در ت8الش ب8ود ک8ه ب88ه دارودرخ8ت کن8ار ج88اده        . ي8ا ش8ش نف8ری راه م88ی س8پردند    

ب8ز ه8م در    . دخت8ر ي8ا م8ی ايس8تاد ي8ا از جل8و م8ی رف8ت            . زن سر طناب را م8ی کش8يد       . بزند

دگی در بازگش88ت ه88م دوب88اره ب88ه اي88ن گ88روه خ88انوا . گي88ر م88ی ک88ردت88ان ش88اخ و ب88رگ درخ

ب8ر چه8ره زن ک8ه    . برخورديم که راه خود را به آهستگی به سوی دهکده ادامه م8ی داد        

او ش8ايد  . هنوز با طراوت بود مهر سرس8پردگی ب8ه سرنوش8ت و ش8کيبايی خ8ورده ب8ود                 

يک اسپانيايی، يک ايتاليايی و بلکه هم يک لهستانی ب8ود، در اينج8ا خ8انواده ک8ارگران            

  .خارجی فراوان است

  . سرنوشت سريوشا در دست نيستهنوز خبری از

در گزارش های مخابراتی خود از مسکو اشاره می کند که در شعارهای اول   » تان«

م88اه م88ه امس88ال فق88ط از مب88ارزه ب88ا تروتسکيس88ت ه88ا و طرف88داران زينووي88ف ن88ام ب88رده           

  . می شود، ولی در عوض از اپوزيسيون راست، اصال سخنی در ميان نيست

بولتن اپوزيسيون روس که » ٤٣شماره « را برآخرين شماره » سال هفتم« عنوان 

ناشر آن خودم هستم، بدون شگفتی نگاه نکردم، چه اين يعن8ی هفتم8ين س8ال مه8اجرت           

) ١٩١٧-١٩٠٧(دومی ده سال ) ١٩٠٥ -١٩٠٢(اولی دوسال و نيم طول کشيد. سوم

  سومی چقدر به طول خواهد انجاميد؟... سومی 

م88ن در ع88رض و ط88ول اروپ88ا س88فر          ) ت88ا آغ88از جن88گ (در مه88اجرت ه88ای اول و دوم  

. می کردم و درباره نزديک شدن انقالب اجتم8اعی ب8ی ه8يچ م8انعی س8خنرانی م8ی ک8ردم         

پل8يس در م8ابقی آلم8ان    . فقط در پروس م8ی بايس8ت اق8دامات احتي8اطی مراع8ات م8ی ش8د           

 س88ختگير نب88ود و وض88ع در کش88ورهای ديگ88ر از جمل88ه در کش88ورهای بالک88ان ب88ر هم88ين 

  . منوال بود

من با يک گذرنامه مشکوک و مجعول بلغاری سفر می کردم که فقط يک بار، هنگام 

  !چه عصر زرينی. عبور از مرز پروس، محتاج به ارائه آن شدم
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در پاريس فراکسيون های مختلف مهاجران مشاجراتی داشتند برسر مسائل ترور و          

دو کارمن8د  : ات بامداد ادام8ه داش8ت  قيام مسلحانه که تا نيمه های شب و گاه نيز تا ساع   

هيچگاه اينها هيچ وقت قدم به سالن نمی گذاشتند و . پليس در خيابان کشيک می دادند    

فقط گهگاه، بعد از نيمه شب، ص8احب کاف8ه      . نيز شرکت کنندگان را بازرسی نمی کردند      

ن مهاجرا. چراغ را خاموش می کرد تا از غليان احساسات عنان گسيخته جلوگيری کند

  .جز اين مميزی ديگری برای فعاليت مخرب شان نمی شناختند

نظ88ام س88رمايه داری در آن س88ال ه88ا چق88در خ88ود را ق88وی ت88ر و مطم88ئن ت88ر احس88اس           

  . می کرد

  

  )بريده روزنامه ( آوريل٢٩

  :پريروز ادوار اريو در ليون گفت

 کش8يديم ت8ا از   م8ا ب8يش از ن8يم ق8رن انتظ8ار         . ما انقالب خود را به کمال رسانده ايم        « 

ما امروز در تصاحب چ8ارچوب الزم ب8رای هم8ه اص8الحات           . ثمرات آن برخوردار شويم   

  » .ممکن، هرنوع تحول تدريجی و همه گونه پيشرفت هستيم

 )یئش888کوفا(ي888ک عص888ر ب888زرگ ت888اريخی، عص888ر دمکراس888ی محافظ888ه ک888ار، عص888ر 

ن خ8ود را  عص8ر حاض8ر ني8ز ک8ه دورا     . فرانسوی معمولی، از زبان اريو سخن می گويد       

     پيم8وده اس88ت، مانن88د هميش8ه کم88ی قب88ل از اف8ول ب88ه روش88ن ت8رين وجه88ی ب88روز و جل88وه    

  . می کند

ما انق8الب خ8ود را ب8ه کم8ال     « : از زبان اريوست که بورژوازی ديروز اعالم می کند        

          درس88ت ب88ه هم88ين دلي88ل اس88ت ک88ه ب88ورژوازی ام88روز نم88ی خواه88د ب88ا            . »رس88انده اي88م 

اري8و نماين8ده دي8روز      :  ناشی از انقالب آشتی کند     » برای هر نوع رفرم    چارچوب الزم « 

جوان8ان  « : س8رمقاله ای دارد ب8رای گ8روه ه8ای فاشيس8تی           » ت8ان «آخرين شماره   . است

. »باي88د آن88ان را دوس88ت داش88ت چ88ه آين88ده از آن ايش88ان اس88ت      » .ش88يفته سرمس88تی ان88د  

  . بورژوازی بزرگ مدت هاست که تصميم خود را گرفته است
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ر بشود اخبار تازه را باور کرد، کنگره ماه مه کمينترن در مس8کو تش8کيل خواه8د         اگ

ظاهرًا استالين نتوانست تصميم به تشکيل نشدن کنگره بگيرد يا آن را ب8ه تعوي8ق             . شد

ام8ا بعي8د نيس8ت ک8ه ب8ه دنب8ال ب8ی نتيج8ه مان8دن          . اي8ن ک8ار رس8وايی بزرگ8ی ب8ود     . بين8دازد 

 فرانس8ه خواس8ته باش8ند حري8ف را ب8ا اع8الم تش8کيل             مالقات ايدن و اشکاالت مذاکره ب8ا      

  !ولی باور کنيد که اين کنگره هيچکس را نمی تواند بترساند. کنگره بيمناک کنند

  )بريده روزنامه(

  .پاپ از راديو برای مؤمنان طلب آمرزش می کند

کمی پس از .  دقيقه پايان يافت٢٠و١٦آوريل، نماز جماعت امروز ساعت ٢٨لورد، 

ندگو اع8الم ش8د ک8ه پ8در مق8دس، پ8اپ پي8وس شش8م، از رادي8وی واتيک8ان ب8رای                آن از بل  

چن8د دقيق8ه پ8س از آن هنگ8امی ک8ه س8کوت مح8ض        . مؤمنان طل8ب آم8رزش خواه8د ک8رد      

حکمفرما بود، پاپ پيوس ششم از جمعي8ت تش8کر ک8رد ک8ه از هم8ه اکن8اف جه8ان ب8دين                    

  .تعداد کثير در آنجا اجتماع کرده اند

 ل88ورد دي88دن ک88رديم، هم88ه اينه88ا چ88ه خش88ن، ب88ی ش88رمانه و از» ان«س88ال پ88يش م88ن و 

  . مهوع است

   آن مح88راب اص88لی  . ي88ک دک88ان معج88زه ه88ا و ي88ک بنگ88اه مع88امالتی عف88و و آم88رزش      

  .کثيف ترين وضع را دارد

م8ردم ع8ادی را نباي8د از        . مسأله بر س8ر ي8ک حس8ابگری و روانشناس8ی آخوندهاس8ت            

ه88ا از جعب88ه آين88ه ه88ای خيل88ی تجمل88ی ج88ا    ج88الل و جب88روت معامل88ه تج88اری رم داد، چ88ه آن

آنه88ا در ع88ين ح88ال وف88ادارترين مش88تری ه88ا هس88تند و ض88امن سرش88ارترين . م88ی خورن88د

  .ولی بهتر از همه همان طلب آمرزش پاپ بود که از راديو پخش شد. منافع

چ888ه           ! آه، ای معج888زه ه888ای انجي888ل ک888ه در کن888ار دس888تگاه ب888ی س888يم ق888رار گرفت888ه اي888د  

ع ت88ر و دور ان88داختنی ت88ر از ارتب88اط مي88ان اختراع88ات غرورآمي88ز تکني88ک و     چي88ز مه88و 

معج88زه ه88ای آخون88دهای رم اس88ت؟ الح88ق ک88ه تفک88ر انس88انی در م88دفوعات خ88ودش خف88ه      

  . می شود


