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  ١٩٣٥ فوريه ٧
کت88اب خ88اطرات چن88ان ش88کل اديب88ی نيس88ت ک88ه ب88رای م88ن جاذب88ه داش88ته باش88د، بيش88تر    

جدا ... دوست می داشتم بتوانم روزنامه ای انتشار دهم، ولی بدين کار دسترسی نيست    

بودن از هرگونه فعاليت سياسی مرا بر آن می دارد که با پناه آوردن به خاطره نويسی 

هنگ8ام ش8روع جن8گ جه8انی ني8ز ک8ه در س8وئيس ب8ودم و ب8ا               . ماين جای خالی را پ8ر ک8ن       

جهان خارج ارتباطی نداشتم، هفته ای چند خاطره نويسی کردم و ديرتر، يعنی در سال 

، پ88س از اخ88راج از فرانس88ه ه88م، دراس88پانيا، زم88انی ب88دين ک88ار پ88رداختم و گم88ان    ١٩١٦

 .می کنم که خاطره نويسيم به همين محدود باشد

تا . يگر زمان آن فرا رسيده است که به يادداشت های سياسی پناه آورم   اکنون بار د  

کی اين کار را ادامه خواهم داد؟ نمی دانم، شايد ماه ها ولی به هيچ وجه سال ها وق8ت          

دراي8ن ي8ا در آن جه8ت، ح8وادث باي8د ب8ه ي8ک نتيج8ه نه8ايی          . صرف اين کار نخواهم کرد   

  .يان بخشدمنجر گردد و بدين طريق به خاطره نويسيم پا

 زمانی نوشت که مايل است دانس8ته ه8ای خ8ود را ننوش8ته بگ8ذارد، ت8ا بتوان8د          ١السال

چنين آرزويی برای ه8ر انقالب8ی   . يش است انجام دهدئدست کم قسمتی از آنچه در توانا    

درست از آن رو که . ولی بايد موقعيت را آن چنان که هست دريافت. در خور فهم است

ه در حوادث بزرگ، ش8رکت تعي8ين کنن8ده داش8ته باش8م، اکن8ون       مقدر من بود تا در گذشت  

من می مانم و کوشش8ی در تعبي8ر ح8وادث و       . همه امکانات عمل از من سلب شده است       

اين مشغولياتی است که در آن رضايت بيش8تری از مطالع8ه مح8ض     . ديدن مسير آتی آن  

  .می يابم

                                           
جمعي88ت ک88ارگران «يک88ی از دوس88تان م88ارکس ب88ود ک88ه  ) ١٨٦٤ -١٨٢٥(فردينان88د الس88ال - ١

  .را که نخستين سازمان سوسياليستی بود بنياد گذارد» آلمان
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م تب8ادل نام8ه، ب8ا زن8دگی در     در اينج8ا تقريب8ًا فق8ط از راه روزنام8ه ه8ا وک8م ي8ا ب8يش ه8         

ج88ای ش88گفتی نيس88ت اگ88ر يادداش88ت ه88ايم ش88کل بررس88ی روزنام88ه ه88ا را بخ88ود    . تماس88م

نه تنها جهان فکر روزنامه نگاران عالقه ام را به خود جلب می کند، بلکه نيز      . بگيرد

بديهی اس8ت   . تاثير عميق نيروهای اجتماعی، آنچنان که درآينه مطبوعات نمايان است         

مزي8ت و متأس8فانه تنه8ا     . واهم از اين باب8ت مح8دوديتی ب8رای خ8ود قائ8ل ش8وم              که نمی خ  

مزيت خ8اطره نويس8ی اي8ن اس8ت ک8ه مقي8د نب8ودن ب8ه وظ8ايف و ق8وانين ادب8ی خاص8ی را                

  .مجاز می کند

  

   فوريه٨
 ٢بت8وان مش8غولياتی آزاردهن8ده ت8ر از خوان8دن نوش8ته ه8ای لئ8ون بل8وم            اينکه   تصور  

 اي888ن م88رد ب888ا فرهن88گ و ب88ه نوب888ه خ88ود ب888اهوش،            گ88ويی . ياف88ت، ک88ار دش888واری اس88ت   

مس8أله اي8ن   . ابتذال های سالنی و چرند مؤکد گفتن را هدف زندگی خود قرار داده اس8ت        

او از عص88ر حاض88ر خوش88ش   . اس88ت ک88ه او م88دت هاس88ت از ب88ازی سياس88ی بي88رون اس88ت 

       ه ب88ه درددر مقايس88ه ب88ا گردب88اد تهدي88د کنن88ده زم88ان م88ا، توان88ايی ن88اچيز او ک88    . نم88ی آي88د

مقاله ش8ماره ام8روز   . بيا بروهای پارلمانی می خورد، ناچيز و بی اهميت جلوه می کند  

ب8ا  » روز، روز فاشيس8م نب8ود  « :  بديهی است٣ فوريه تخصيص داده شده٦به سالگرد   

                                           
پس از جنگ جهانی اول در حزب سوسياليست فرانسه کس8ب  ) ١٩٥٠-١٨٧٢( لئوم بلوم- ٢

روزنام8ه پوپ8ولر ب8ه دس8ت بل8وم افت8اد و از       .  نخس8ت وزي8ر ش8د     ١٩٣٦ در س8ال     شهرتی کرد و  

  . اين راه ارگان حزب سوسياليست فرانسه شد
 گروهی از ناسيوناليست های دست راستی کوشيدند ت8ا کابين8ه داالدي8ه    ١٩٣٤ فوريه ٦در - ٣

 .را ساقط کنند که بدين کار موفق نشدند
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آش8وبگران فاشيس8ت ب8ر نق8اط ض8عف خ8ود            «.  در اوج ق8درت نيس8ت      ٤وجود اي8ن فالن8دن    

من8د فالن8دن را ب8ه عل8ت ض8عفش س8رزنش م8ی کن8د و ب8ه وی               بلوم نيرو  ».غلبه می کنند  

با وجود اين، فالندن به انتخاب . له يا عليه آشوبگری فاشيست ها: اتمام حجت می دهد

  . يکی از اين دو مجبور نيست

تمام قدرت او در اين است که در م8رز مي8ان غ8ارتگران فاشيس8تی و ق8درت ک8ارگری                  

     ض88عيف   م88ی ش88وند، خ88ط تقس88يم   ٥م و کاش88نب88ه هم88ان ان88دازه ک88ه بل88و  . ايس88تاده اس88ت 

  . قدرت ها به سود فاشيسم تغيير می کند

م بچ8ه ه8ای دو   س8 استالين زمانی قولی به جهان آورد که سوسيال دموکراسی و فاشي 

بل8وم  : و اکنون سوسيال دموکراسی و استالينيسم بچه های دو قلو شده اند    . قلو هستند 

م را س8  هر کاری دس8ت م8ی زنن8د ت8ا پي8روزی فاشي     ولی اين دو در عين حال به    . و کاشن 

  .تضمين کنند

اي8ن  . را فاتحانه چ8اپ م8ی کن8د   » روز، روز فاشيسم نبود«  همچنان عنوان  ٦اومانيته

تهدي8د جبه8ه   . مقت8در را فالن8دن ن8اتوان دس8ت و پ8ا ک8رده اس8ت             » جبهه واح8د  « پيروزی  

ادن ت88وده ه88ای  واح88د، يعن88ی گس88يل داش88تن ک88ارگران ب88ه مي88دان کنک88ورد، يعن88ی فرس88ت       

غيرمسلح و بدون تشکيالت جلوی لوله های تفنگ نظاميان مسلح و مجه8ز، م8اجرايی        

                                           
 وی زمان درازی وزير -رهبر جمهوری خواهان چپ ) ١٩٥٨-١٨٨٩(  پير آنتين فالندن- ٤

  .کشور و شش ماه نيز نخست وزير بود
در جن88گ جه88انی اول م88دتی رهب88ر جن88اح راس88ت ح88زب    ) ١٩٥٨-١٨٦٩( مارش88ال کاش88ن- ٥

پ888س از انق888الب اکتب888ر کمونيس888ت ش888د و زم888انی درازی رهب888ری  . سوسياليس888ت فرانس888ه ب888ود

وی در مب8ارزه ب8ا تروتس88کی   .  عه8ده داش8ت  فراکس8يون کمونيس8ت را در مجل8س نماين8دگان ب88ه    

  .يکی از سرسپرده ترين کباده کشان استالين بود
 بانفوذترين روزنامه ح8زب سوسياليس8ت ب8ود و پ8س از آن ت8اريخ      ١٩٢٠اومانيته تا سال  - ٦

  .ارگان رسمی حزب جديدالتأسيس کمونيست شد
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ولی در اينجا مسأله . است جنايتکارانه، اگرچه مسأله بر سر يک تهديد واقعی هم باشد

در به صدا در آوردن طب8ل ت8و خ8الی اس8ت ک8ه ب8ر س8ر آن ب8ا فالن8دن ن8اتوان تب8انی ش8ده                 

ی از استادان بی نظير اين نوع تاکتيک ها در زمان های گذشته  يک٧ويکتور آدلر. است

   .)از حزب او چه به جای مانده است؟(بود که يادش به خير

اتهامات امروز در پوپولر و اومانيته علي8ه فالن8دن، چي8زی ج8ز رد ک8م ک8ردن ق8رار و         

فريبن8د،  اين آقايان می پندارند که می توانند تاريخ را ب  . مدارهای ديروزی با وی نيست    

 با ارتشا و فس8اد مب8ارزه     ٨در اين گيرودار تان   . غافل از اينکه فقط خود فريبی می کنند       

  .می کند

ساليان دراز در زندان منش و کرداری را     .  به حبس ابد محکوم شده است      ٩راکوشی

در هر ح8ال اي8ن اعتراض8ات ب8دون انعک8اس           . که شايسته مردی انقالبی است، حفظ کرد      

مطبوعات بزرگ فرانس8وی و در رأس آنه8ا   . او را از اعدام نجات داد     اومانيته نبود که    

اي8ن روزنام8ه ل8ه راکوش8ی و علي8ه      . نق8ش بس8يار مه8م ت8ری در اي8ن ک8ار داش8تند       » ت8ان «

 تبرئه می کرد، بديهی ١٠حکومت مجار بود، همچنان که استالين را در برابر زينوويف      

                                           
يال دم88وکرات  رهب8ری ح88زب سوس8  ١٨٨٩در س88ال ه8ای  ) ١٩٥٢-١٩١٨(  ويکت88ور آدل8ر - ٧

اتريش را برعهده داشت و پيش از جنگ جه8انی در انترناس8يونال سوسياليس8ت نق8ش مهم8ی             

  .بازی می کرد
ارگ8ان غيررس8می هم8ه حکوم8ت ه8ا ب8ود و ناچ8ار روزنام8ه ای ب8ود ح8ائز اهمي8ت،            » ت8ان  «- ٨

  .ولی تروتسکی اين روزنامه را به اعال درجه غير قابل اعتماد می دانست
عضو کابينه حکوم8ت ش8وراهای کوت8اه عم8ر مجارس8تان      ) ١٨٩٢متولد(شی  ماتوس راکو- ٩

وی سپس در رأس حزب کمونيست مجارستان ق8رار گرف8ت و در مب8ارزه           . بود١٩١٩در سال   

راکوش88ی ب88ه عل88ت فعالي88ت غيرق88انونی کمونيس88تی ب88ه . علي88ه تروتس88کی فعاالن88ه ش88رکت داش88ت

 جم88اهير ش88وروی پناهن88ده ش88د   ک88ه ب88ه اتح88اد١٩٥٦او ت88ا س88ال . ح88بس اب88د محک88وم ش88ده ب88ود 

  .منشی حزب کمونيست مجارستان بود
از نزديک8ان لن8ين و از همراه8ان وی در س8ال ه8ای تبعي8د از       ) ١٩٣٦-١٨٨٣( زينوويف - ١٠

 رئيس انترناس8يونال س8وم ش8د و ب8ا وج8ود اينک8ه       ١٩١٩در سال .  تا انقالب اکتبر بود   ١٩٠٥
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     مگ8ر مص8الح ديگ8ری ه8م     .»م8يهن پرس8تانه  «است که در هر دو مورد به علت مصالح         

  قرار بگيرد؟ » تان«می تواند در سر لوحه کوشش های 

. مس88لمًا در م88ورد زينووي88ف مالحظ88ات محافظ88ه کاران88ه اجتم88اعی ني88ز وج88ود داش88ت    

در مسکو که از قرار معلوم حدود و ثغور خ8ود را خ8وب م8ی شناس8د،              » تان«خبرنگار  

ال همه تعقيب شدگان گروه مخالف، بارها موکدًا گزارش داده است که زينوويف و اصو

مس8لمًا راکوش8ی ه8م    . در سمت چپ دولت قرار دارند و از اين بابت جای نگرانی نيست    

ول8ی در اي8ن م8ورد مس8أله ب8ر س8ر       .  قرار دارد و خيل8ی ه8م چ8پ         ١١در سمت چپ هورتی   

می توان پذيرفت که در اي8ن خ8دمت    . خدمت کوچکی است که بايد به کرملين کرده شود        

  در نظر نيست؟نفع شخصی 

 فوري88ه تعي88ين ش88ده ب88ود، ١٠وزارت کش88ور، تظ88اهرات متقاب88ل ک88ارگران را ک88ه ب88رای 

درس8ت ب8ه هم8ين عل8ت ک8ه کاش8ن و بل8وم از فالن8دن ن8اتوان انح8الل                     . ممنوع کرده اس8ت   

اتحاديه ه8ای فاشيس8تی را م8ی خواهن8د، او را در براب8ر س8ازمان ه8ای ک8ارگری تقوي8ت                  

ب8ديهی اس8ت ک8ه کاش8ن و بل8وم در         . م به کار افت8اده اس8ت      دستگاه نئوبناپارتيس . می کنند 

مطبوعات شان ب8ه فالن8دن ناس8زا م8ی گوين8د و اي8ن ب8رای ه8ر دو ط8رف ب8ه ي8ک ان8دازه                        

  . اين حضرات از ممنوع شدن تظاهرات قلبًا و باطنًا خوشحالند. سودمند است

                                                                                        
داش8ت، بع8دها در نب8رد ب8ا اس8تالين ب8ا        در مبارزه با تروتسکيسم شرکت م8ؤثر        ١٩٢٣در سال   

 از ١٩٢٨زينووي88ف ک88ه خط88ر اخ88راج از ح88زب را ح88س ک88رده ب88ود، در س88ال      . وی متح88د ش88د 

 در نخستين محاکم8ه نمايش8ی در   ١٩٣٦ولی با وجود اين در سال  . مبارزه سياسی کنار کشيد   

  . مسکو محکوم به مرگ و تيرباران شد
 مجارس8تان ب8ود   -دري8اداری پادش8اهی ات8ريش   فرمانده ) ١٩٥٧-١٨٦٨(نيکولدز هورتی  - ١١

 در رأس حکوم88ت نظامي88ان ق888رار   ١٩١٩و پ88س از س88قوط دول888ت کمونيس88تی مج88ار در س888ال    

 .گرفت
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  روب88راه ش88دن کاره88ای ش88ان و امک88ان ادام88ه فعالي88ت ش88ان را ب88ه دس88ت تق88دير اله88ی     

  .سپرده اند

بلوم در .  نفر رسيده است٤٨٣٠٠٠ تعداد اعتصاب کنندگان مشمول کمک نقدی به   

اين کار برای بورژواها .  را در پارلمان جلو فرستاد١٢مورد اعتصاب کنندگان، فروسار

از اعتصاب کنندکان آسوده باشد، چيزی ش8ما را تهدي8د نم8ی کن8د، فق8ط      تان  خيال« :يعنی

  . » ما را حفظ کنيدپارلمان و آزادی های 

  

   فوريه١١
که بعدها به دس8ت هيتل8ر تيرب8اران       ) آ.اس( رئيس ستاد گروه حمله      ١٣خاطرات روهم 

ش88د، ب88ا وج88ود بيرنگ88ی اش تص88ويری م88وثر از ابت88ذالی ب88ه دس88ت م88ی ده88د ک88ه در اي88ن       

  . جرگه ها حکم فرماست

ا      م ن88ازی ه88س88ج88ای مهم88ی را درسوسيالي» طبق88ات« تفال88ه ه88ای روانشناس88ی آش88تی  

       م س88 ب88ه بلشوي١٤نس88بت ب88ی اساس88ی را ک88ه م88ارتوف و ديگ88ر منش88ويک ه88ا     . م88ی گي88رد 

                                           
 لوئی اسکار فروسار پس از جنگ جهانی اول زمام امور حزب سوسياليس8ت فرانس8ه   - ١٢

يس8ت  را در دست داشت که با همک8اری کاش8ن ح8زب را ب8ه پيوس8تن ب8ه انترناس8يونال کمون              

عم8ر عض8ويت وی در ح8زب کمونيس8ت کوت8اه ب8ود و پ8س از بازگش8ت ب8ه             . ترغيب می کرد  

  .حزب سوسياليست به حلقه هواخواهان لئون بلوم در آمد
  ارنس888ت روه888م مؤس888س و رئ888يس س888تاد گ888روه حمل888ه ناس888يونال سوسياليس888م ط888ی    - ١٣

  .ه می شدبدو اتهام انحراف جنسی زد. های نخست از طرف هيتلر تيرباران شد» تصفيه«
منشويزم و بلشويسم دو جريان در حزب سوسيال دموکرات کارگری روس8يه ب8ود ک8ه     - ١٤

رهبر بلش8ويک ه8ا لن8ين    .  می رسد١٩٠٣ريشه آن به تجزيه حزب در کنگره لندن به سال        

 ب8رای  ١٩١٢منش8ويک ه8ا در س8ال     . ب8ود ) ١٩٢٣-١٨٣٧(و رهبر منشويک ها مارتوف      

م88ارتوف در تبعي88د م88رد و ت88ا   . لی را پ88يش گرفتن88د هميش88ه از ح88زب ج88دا ش88دند و راه مس88تق  

 .آخرين لحظه حيات مخالف سرسخت بلشويسم ماند
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م س88ربازها م88ی ناميدن88د، درب88اره ن88ازی ه88ا ص88ادق اس88ت،  س88م88ی دادن88د و آن را سوسيالي

  .دست کم در مورد گذشته نزديک شان

       و »ب8888رادری س8888ربازخانه ای « ش8888خص روه8888م تجس8888م روش8888ن ارتب8888اط م8888اهوی     

  .  استهمجنس بازی

اين نوکر کوتاه فکر که فرصتی ب8رای جن8گ ب8ه خ8اطر آلم8ان ب8ه چن8گ ني8آورد و ب8ه               

هم8ين دلي88ل حاض88ر ب88ه جن88گ ب88ه خ8اطر بولي88وی ب88ود، ب88ه عل88ت ادراک و برداش88ت ه88ای   

طبيعی اش از حوادث زندگی و وجود انسان، موفق به مشاهدات بارزی شده اس8ت ک8ه              

   :برای يک سوسياليست سالنی دست نيافتنی است

اعتراض88ات آتش88ين واجتماع88ات ت88وده م88ردم ب88ی ش88ک در پدي88د آوردن ي88ک فض88ای   « 

ول8ی اگ8ر پش8ت س8ر اي8ن جري8ان م8ردی مص8مم نباش8د ک8ه               . حساس اجتن8اب ناپ8ذير اس8ت      

خ8اطرات  (» تدارکات برای عمل را تعبيه ببين8د، هم8ه اي8ن هياهوه8ا ب8ی اث8ر خواه8د ب8ود                  

فت88ه اس88ت، ک88م ي88ا ب88يش علي88ه اي88ن فک88ر ک88ه گوش88ه ای از حقيق88ت در آن نه). ٨٠ص88فحه 

روهم می گويد که او، يعنی هيتلر نطق می کرد، در حالی که من عمل      . هيتلر بيان شده  

به عقيده روهم سرباز بر سياستمدار حق تقدم دارد، ولی سياستمدار س8رباز   . می کردم 

  .را در بازی فريب داد

  

  فوريه١٢
 ٠٠٠/١٠٠را ک888ه چ888پوپ888ولر و اومانيت888ه از خوش888حالی در پوس888ت نم888ی گنجن888د،      

  :بلوم می نويسد. ضدفاشيست در ميدان جمهوری گردش کرده اند

ت88وده م88ردم در براب88ر دع88وت اينک88ه اي88ن اش88خاص از » !چ88ه م88ردم درخورستايش88ی« 

تعجب شان بی مورد هم نيس8ت، چ8ه اين8ان    . شان واکنش نشان می دهند تعجب می کنند    

         .ت88وده م88ردم نک88رده ان88د   ط88ی ده88ه ه88ای مت88والی ک88اری ج88ز س88وء اس88تفاده از اعتم88اد       
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م می دانند که اين گروهی است ک8ه ام8روز   سبا وجود اين، رهبران فاشي   ! صد هزار نفر  

     اي8ن جاه8ل مقل8د ک8ه ب8ا     ١٥و واي8ان کوت8وری   . اجتماع کرده و ف8ردا از ه8م خواه8د پراکن8د           

بی چشم و رويی موذيانه ای رابطه مارکسيسم و اخالق را تحريف کرده است، به علت 

   تظ888اهرات در مي888دان جمه888وری خواه888ان خل888ع س888الح و انح888الل ف888وری و ب888ی درن888گ   

 ژنرال ١٩٣٢ آوريل ١٣آدم نمی تواند تصويب نامه . اتحاديه های فاشيستی شده است

. ، مبنی ب8ر غيرق8انونی اع8الم ک8ردن ارت8ش اس آی هيتل8ر را ب8ه خ8اطر ني8آورد             ١٦گرونر

  :روهم در اين زمينه اين طور می نويسد

اس آ همچن8ان در مي88دان  . ب8اس ه8ای متح8د الش8کل و نش8ان ه8ا از مي8ان رف8ت        فق8ط ل «

اتحادي8ه  « او ديگ8ر ن8ه اس آ، بلک8ه   . مش8ق دوب8ريتس و مي8دان ه8ای ديگ8ر مش8غول ب8ود       

ض8منًا باي8د ي8ادآور ش8د ک8ه ژن8رال گرون8ر ن8ه تنه8ا وزي8ر                .»ناميده می شد  » ورزش ملی 

 عل8ت فرص8ت طلب8ی پارلم8انی،     وی در مقام اول8ش ب8ه    . کشور، بلکه وزير دفاع نيز بود     

  اليح888ه غيرق888انونی ب888ودن اس آ را انش888اء ک888رد و در مق888ام دوم888ش، ب888ه عل888ت مص888الح  

    اي88ن واقع88ه  . کش88وری هم88ه امکان88ات گس88ترش و نش88و و نم88ای اس آ را ف88راهم س88اخت    

مهم سياسی حماقت بی اميد همه شعارهای خلع سالح فاشيست ها را بی رحمانه برمال 

  . می سازد

 اگ88ر دول88ت فرانس88ه آن را الزم بدان88د -غيرق88انونی ب88ودن س88ازمان ه88ای نظ88امیاع88الم 

 اق88دامی اس88ت ک88ه فاشيس88ت ه88ا را مجب88ور -)امک88ان اي88ن ک88ار ب88ه کل88ی رد کردن88ی نيس88ت(

خواهد کرد تا برای مسلح شدن کاله8ی ش8رعی ب8رای خ8ود درس8ت کنن8د، ح8ال آنک8ه در                  

  .رگران سلب می شودحقيقت امر امکان کوچکترين تدارک دفاعی قانونی از کا

                                           
 واي8ان کوتوري88ه عض8و هي88أت تحريري88ه اومانيت8ه و يک88ی از رهب8ران ح88زب کمونيس88ت     - ١٥

  .فرانسه
ژنرال آلمانی ک8ه در جمه8وری وايم8ار مش8اغل مهم8ی      ) ١٩٣٩-١٨٦٧(ويلهلم گرونر - ١٦

  .داشت
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فق8ط ب8رای کم8ک ب8ه ارتج8اع فرانس8ه تأس8يس ش8ده         » جبهه واحد«نظر می آيد که     ه  ب

انگل8س ب8ه مناس8بت کنگ8ره      . بفرس8تد »به زي8رزمين «است که پيشقراوالن پرولتاريا را    

به       در بروکسل تشکيل شد، پدرانه ١٨٧٤ که در سال١٧ آنارشيست ها-پرودونيست

رقه کلی در همه موارد اصلی، پنهان در اين پرده که بحثی تف« :  چنين نوشت١٨زورگه

اين فرمول بس8يار رس8ايی اس8ت    » .در نمی گيرد، بلکه گفت وشنودی صورت می پذيرد  

 »اتحادي8ه «ولی امروز .  نيز صادق است ١٩ آمستردام -که در مورد مشورت بلوک لندن     

  .هايی نظير اين، از شصت سال پيش توانايی حيات کمتری دارند

اث8ری از لعن8ت يزدان8ی ديکتاتوره8ای چ8پ و      . س8خت قاب8ل دق8ت اس8ت       ت8ان    ر لح8ن  تغيي

م، ب8ه عن8وان   س8 س8ر مق8االت آن ح8اوی م8دايحی اس8ت از موسوليني     . راست در آن نيس8ت  

  .لنگر نجات برای روز مبادا

 و     ٢٠افتراح888ات آن کوشش888ی اس888ت در کس888ب عض888و ب888رای جوان888ان م888يهن پرس888ت      

  .اتحاديه هايی نظير آن

فالن8دن کم8ی قب8ل از آن    اينکه  اشاره ای است به     ( اری فالندن نخواهد آمد   نتردام به ي  

  ).در يکی از مراسم مذهبی کليسای نتردام شرکت کرده بود

                                           
هفتم8ين کنگ8ره   « در بروکس8ل تش8کيل ش8د، عن8وان     ١٨٤٧ س8پتامبر  ٧ره ک8ه در  اي8ن کنگ8  - ١٧

اکث88ر ش88رکت کنن88دگان طرف88دار سوسياليس88ت فرانس88وی پي88رژوزف   . را داش88ت» اتحادي88ه ک88ارگران

  .و از مخالفان جدی سوسياليسم قدرت گرای مارکس و انگلس بودند) ١٨٦٥-١٨٠٩(پرودن
وی چن8دی در  . دوس8تان م8ارکس و انگل8س    فري8دريش زورگ8ه، سوسياليس8ت آلم8انی و از     - ١٨

  . نهضت کارگری آمريکا فعاليت داشت و سپس به سمت منشی انترناسيونال اول در آمد
 آمستردام پيوند بی بندوبار و غيرمحکم احزاب سوسياليستی ب8ود ک8ه ن8ه ب8ه     - بلوک لندن- ١٩

  .انترناسيونال اول و نه انترناسيونال دوم تعلق داشتند
 پرست اتحاديه ای بود نيمه نظامی که بيشتر دانش8جويان ناسيوناليس8ت   جوانان ميهن - ٢٠

 .در آن عضويت داشتند

  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٦ 

 از خارکف به مسکو بی سروصدا اتف8اق افت8اد، و اکن8ون ب8ه خ8اطر            ٢١انتقال چوباری 

.  داردب8ا وج8ود اي8ن انتق8ال م8ذکور معن8ی سياس88ی      . آوردن ت8اريخ آن ب8رايم دش8وار اس8ت    

. چوباری معاون مولوتف شده اس8ت، ب8دين معن8ی ک8ه باي8د او را دي8ر ي8ا زود کن8ار بزن8د                

اول8ی ت8ن پ8رور و      .  دو معاون ديگر او توانايی اين کار را ندارند٢٢رودزوتاک و شالک  

به هر حال مولوتف زي8ر  . بی اراده شده است و دومی از لحاظ سياسی بی اهميت است          

  .انتظار ساعات مرگش نشسته است در ته ونظارت سه معاون قرار گرف

م8ن ت8اکنون فرص8ت آن       . موجودی مشمئزکننده از خرده بورژوای پول پرست نيس8ت        

تروتسکی اش8اره ب8ه   . ( را نداشته ام که موجودی از اين قماش را زير مداقه قرار دهم             

  ).فرانسوی اش داشته دشواری هايی می کند که با موجر

  

   فوريه١٣
 در حين فساد ب8رای خ8وش خ8دمتی س8گ منش8انه خ8ود در ليس8يدن          رهبران پرولتاريا 

و اين کوش8ش را ب8ه   . دستی که تازيانه برويشان می کشد، از يکديگر سبقت می گيرند          

روز . ب8ديهی اس8ت ک8ه بل8وم پيش8اپيش اي8ن ص8ف ق8رار دارد          . رخ ارتجاع ني8ز م8ی کش8ند       

دولت بايد ! اط بودچه با انظب  ! چه آرام بود   !دهم، روش مردم پاريس چه با شکوه بود       

ب8ه فالن8دن در نت8ردام دش8نام داده ش8د،      » اراده مردم از کجا ناشی م8ی ش8ود    «بفهمد که   

    : کوت8اه س8خن اينک8ه   .  را خدش8ه دار نک8رد و ق8س عليه8ذا    ٢٣حال آن که سخنی ن8ام رنب8ر     

ح8اال ک8ه نباي8د از جان8ب م8ا ترس8ی ب8ه خ8ود راه دهي8د، آي8ا ب8از م8ی تواني8د خل8ع س88الح                «

                                           
اس8تالين پ8س از ب8ه ق8درت     .  چوباری رئيس شورای جمه8وری ت8وده ای اوک8رائين ب8ود    - ٢١

  .رسيدن او را برای عهده داری شغل مهم تر به مسکو فرا خواند
ودن88د ک88ه قرب88انی تص88فيه اس88تالين   اي88ن ه88ردو از اعض88ای برجس88ته ح88زب کمونيس88ت ب - ٢٢

  .شدند
 .وزير کشور کابينه فالندن - ٢٣
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ولی آيا بورژوازی ب8ه کس8انی ک8ه ازش8ان ت8رس ن8دارد امتي8ازاتی                »  رد کنيد؟  م را سفاشي

  داده است؟

در گ88روه م88ردان ب88زرگ، انگل88س ب88دون ش88ک يک88ی از پ88اک ت88رين، ف88روتن ت88رين و         

نمايان8دن شخص8يت او تکليف8ی سپاس8گزارانه و در ع8ين             . اصيل ترين شخص8يت هاس8ت     

روی ) دگاه تروتس8کی در ترکي8ه     تبعي8 ( م8ن در پ8رين کيپ8و      . حال وظيفه ای تاريخی است    

انگلس کم8ی ک8ار ک8ردم ول8ی من8ابعی ک8ه ب8رای اي8ن ک8ار گ8رد آورده ب8ودم                       -کتاب مارکس 

بعيد است که ديگر بتوانم دست بدين کار بزنم و چه خوب ب8ود        . دست خوش حريق شد   

اگر می توانستم کتابی را که دارم درباره لنين می نويسم تمام ک8نم، ت8ا م8ی توانس8تم ب8ه                

 . بپردازم» مسدر سقوط کاپيتالي « فی المثل -ی مربوط به مسايل روزکارها

 تا به يهوه، خدای لمس نکردن8ی ش8کل انس8انی بده8د و او     همسيحيت عيسی را آفريد  

 در کن88ار م88ارکس، خ88دای الم88پ، انگل88س ب88ه دني88ای   . را ب88ه موج88ودی مي88را نزدي88ک کن88د 

م88ی کنن88د، ب88يش از اي88ن چس88ان اي88ن دو يک88ديگر را تکمي8ل  . انس8ان ه88ا نزدي88ک ت88ر اس8ت  

       انگل88س چ88ه آگاهان88ه م88ارکس را تکمي88ل م88ی کن88د و چگون88ه خ88ود را در اي88ن ک88ار مح88و      

در هم88ين ه88دف اس88ت ک88ه وی زن88دگی خ88ود را م88ی جوي88د و رس88يدن ب88دان را  . م88ی س88ازد

ب8دون ک8وچکترين نش8انی از قرب8انی ف8ردی، هميش8ه ب8ه خ8ويش              .  م8ی دان8د    پاداش خ8ود  

 زندگی، هميشه از زمان و مک8ان خ8ويش جل8وتر، در مي8ان     وفادار، هميشه خوشبين به  

عاليق ناب معن8وی ب8ی ح8د و حص8ر، ح8افظ جرق8ه اص8يل نب8وغ در ش8راره س8رد نش8دنی              

  .انديشه و فکر

.  در صحنه زن8دگی روزم8ره چه8ره انگل8س در کن8ار م8ارکس ارزش8ی ب8زرگ م8ی ياب8د            

اطر دارم که پس از به خ). بی آنکه به شخصيت مارکس از اين راه لطمه ای وارد آيد        (

خواندن نامه هايی که مارکس و انگلس برای يکديگر نوشته بودند، شور و ش8وقی را        

بدين معن8ی ک8ه انگل8س وف8ادار در      : که نسبت به انگلس در خود می ديدم، به لنين گفتم          

مجموع8ه رواب88ط و مناس88بات خ8ود ب88ا م88ارکس ن8ه تنه88ا چي88زی از دس8ت نم88ی ده88د بلک88ه     

. لنين با اين انديشه من، با تحرک، بلی با لذت موافق8ت ک8رد  . چيزی هم بدست می آورد  
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او به انگلس مهر می ورزيد، ب8ه عل8ت تش8کل شخص8يت اش و ب8ه پ8اس انس8ان منش8ی                      

    ب88ه ي88اد دارم ک88ه م88ا در آن وق88ت تص88ويری از ج88وانی انگل88س را ب88ا          .چن88د جانب88ه اش 

ت اش را کش8ف  عالقه ای درونی نگاه می کرديم و می کوشيديم آن خطوطی از شخصي   

  .کنيم که طی زندگانی بعديش به نحو بارزی رشد يافته بودند

 را خواند ٢٤هنگامی که انسان به قدر کافی نوشته های بلوم، پل فور، کاشن و تورز        

و از اين راه به اندازه کافی باکتری بی اهميتی، سخافت، خفت و جهال8ت بلعي8د، س8پس              

بادل نامه ه8ای م8ارکس و انگل8س، چ8ه ب8ا      برای تهويه ريه های روانی چيزی بهتر از ت 

تان چه قدر خالقيت، ط8راوت روح8ی و ه8وای کوهس8    . خودشان و چه با ديگران، نيست   

  س8خنانی ک8ه ک8م ي8ا ب8يش ب8ه نظ8ر متن8اقض         . در سخنان موجز و رسای آنه8ا وج8ود دارد   

اي8ن دو م8رد هم8واره در بلن8دی     . می آيند و با اين همه، هميشه انديشيده و س8نجيده ان8د     

  . می زيستند

  

   فوريه١٤
پيش بينی های وی از جريان اينکه . پيش بينی های انگلس هميشه خوشبينانه است

ول8ی اگ8ر ي8ک پ8يش بين8ی ت8اريخی اص8وال             . حوادث سرعت بيش8تری دارن8د، ن8ادر نيس8ت         

آنچ8ه را ک8ه وی در    . انديشيدنی باشد، در نتيجه نهايی انگلس هميشه حق داش8ته اس8ت           

و آمريکا می نويسد، اگر تان درباره تحوالت انگلس ٢٥شنوتسکینامه هايش به خانم وي

چه پس از جنگ يعن8ی چه8ل ت8ا پنج8اه س8ال بع8د، ول8ی س8رانجام تأئي8د ش8ده اس8ت و چ8ه                     

ک888دام سياس888تمدار ب888زرگ جه888ان ب888ورژوازی توانس888ت موقعي888ت کش888ورهای     ! ي888دیئتأ

   ه88ا، انگلوساکس88ون را اينط88ور پ88يش بين88ی کن88د؟ تم88ام اي88ن لوي88د ج88رج ه88ا، بال88دوين           

                                           
نخست معدنچی بود و در تغيير و تب8ديلی ک8ه در س8ال    ) ١٩٦٤-١٩٠٠( موريس تورز- ٢٤

  .در حزب کمونيست فرانسه انجام گرفت سمت دبير اول آن را يافت١٩٣٠
موقعي88ت طبق88ه  " يشنوتس88کی، سوسياليس88ت آمريک88ايی و مت88رجم کت88اب تح88ت عن88وان     و- ٢٥

  ."کارگر انگلستان
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) شايد امروز بيشتر از ديروز(، حتی امروزهم ٢٦روزولت ها، بگذريم از مک دونالدها  

چ8ه  . در مقايسه با انگلس بينا و دورب8ين، چ8ون ک8رم ه8ای خ8اکی نابين8ا جل8وه م8ی کنن8د             

را مارکسيس88م مح88دودالفکر اشخاص88ی باي88د از قم88اش کين88ز باش88ند ک88ه پ88يش بين88ی ه88ای   

  . مردود اعالم می کنند

که از روزنامه هايی که ب8رايم م8ی رس8د م8ی ت8وانم ببي8نم خادم8ان اس8تالين در                تا آنجا   

ب88ا رهب88ران جن88اح راس88ت سوس88يال دموکراس88ی، ب88ی پ88رده        ) ت88ورزو و ش88رکا (فرانس88ه 

و در راس آن88ان س88ازمان » تروتسکيس88ت ه88ا« توطئ88ه ای چي88ده ان88د ت88ا جبه88ه ای علي88ه 

 م8888ا رن8888گ انح8888راف            زم8888انی دراز ب8888ه  ٢٧اس8888تالين و بوخ8888ارين . جوان8888ان بگش8888ايند 

ص8رف نظرازموقعي8ت متف8اوت      . سوسيال دمکراتيک و سپس سوس8يال فاشيس8تی زدن8د         

م، بل88وک س88کاش88ن و نب88رد مش88ترک ش88ان علي88ه تروتسکي  -ت88اريخی، جبه88ه س88ازی بل88وم 

م ب88ه خ88اطر        س88 و حمل88ه آنه88ا را علي88ه بلشوي  ١٩١٧ را در س88ال ٢٩ زرتل88ی٢٨کرنس88کی

  . می آورد

                                           
ب88ود و باره88ا ب88ه  زم88انی رهب88ر ح88زب ک88ارگر انگلس88تان ) ١٩٣٧-١٨٦٦( م88ک دونال88د- ٢٦

  .نخست وزيری رسيد
ازرهبران حزب بلش8ويک ک8ه بع8د از لن8ين بزرگت8رين      ) ١٩٣٨-١٨٨٨( نيکالبوخارين- ٢٧

وی بع888د ب888ه عن888وان عض888و پلي888ت ب888ورو و ش888ورای   . تئوريس888ين ح888زب ب888ه ش888مارمی آم888د 

درس88ال . نويس88ندگان پ88راودا، در کن88ار اس88تالين علي88ه تروتس88کی و زينووي88ف مب88ارزه ک88رد     

 به عنوان عضوشورای نويس8ندگان ايزوس8تيا ب8ه      ١٩٣٤ از استالين بريد ولی سال     ١٩٢٨

اي88ن ک88ار ني88ز دو م88اهی ب88يش ط88ول نکش88يد و پ88س از برکن88اری از ک88ار، ب88ه  . ح88زب بازگش88ت

 محک88وم ب88ه م88رگ ش88د و تيرب88اران     ١٩٣٨س88ال اته88ام فعالي88ت ض88دانقالبی دس88تگير و در    

  .گرديد
 الکس88اندر کرنس88کی در ب88دو انق88الب اکتبرس88مت نخس88ت وزي88ری حکوم88ت موق88ت را      - ٢٨

  .داشت
 زرتل88ی، رهبرجن88اح منش88ويک ح88زب سوس88يال دمک88رات روس88يه و از اعض88ای کابين88ه  - ٢٩

  .کرنسکی و از مخالفان سرسخت انقالب بلشويکی بود
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ب88يم از : ش88ت محق88ر و مح88دود خ88رده بورژوازيش88ان اس88ت     وج88ه مش88ترک اينه88ا سر  

موقعيت های پرمخاطره، اختالل شخصيت به هنگامی ک8ه زم8ين زيرپايش8ان م8ی ل8رزد،         

کين88ه ت88وزی ب88ه کس88انی ک88ه علن88ًا رسوايش88ان بس88ازند و سرنوش88ت ش88ان را پيش88گويی          

  . کنند

  :وجه تمايز دو بلوک که متأسفانه کوچک نيست در اين است که

 در فرانسه نقش بسيار مهم تری بازی می کن8د        ٣٠اتحاديه کارگران محافظه کار   . الف

  .١٩١٧تا در روسيه سال 

  .م به علت کاريکاتوری که استالين از حزب ساخته بی اعتبار شده استسبلشوي. ب

هم88ه ق88درت دول88ت ش88وروی در راه از ه88م گس88يختن و س88لب ص88الحيت اخالق88ی از   . ج

  .ی رودپيشاهنگان پرولتاريا به کار م

نبرد تاريخی در فرانسه هنوز با شکست روبه رو نشده است، ولی خادمان اس8تالين         

ت88ورز هم88ه دالي88ل، ب88راهين و  . م هس88تندس88م دس88تياران گرانبه88ايی ب88رای فاشي س88و بلومي

 را وارون88ه ک88رده اس88ت، ول88ی ماهي88ت سياس88ت اس88تالينی تغيي88ر نک88رده           ٣١اس88اليب تلم88ن

دو دس888تگاه، سوس888يال دمک888رات ه888ا و     آلم888ان ه888ردر. و هم888ان ک888ه ب888ود مان888ده اس888ت

کمونيست ها، با اسلوب منجمد، ناانديشيده و دورغ آميز مبارزه، توجه ک8ارگران را از   

دس8تگاه ه8ای نظي8ر آن در فرانس8ه ني8ز ب8دين       . خطری که نزديک می شد منحرف کردند      

 را از نتيج88ه مش88ترک رس88يدند ک88ه چگون88ه م88ی ت88وان از راه خي88ال ب88افی توج88ه ک88ارگران  

  .نتيجه يکی است. واقعيت منحرف کرد

ص88ادق، خ88الی از ارتش88ا و مل88ی مش88اجرات سياس88ی را ب88ه عن88وان ابره88ای       » ت88ان« 

ارگ8ان  ! ش8گفتا . مصنوعی که در پشت آن منافع خصوصی پنهان است مطرود می داند         

                                           
  .فرانسه و سنديکای کارگری اين کشور است مقصود حزب سوسياليست - ٣٠
 ب88ه ١٩٣٣ ت88ا دس88تگيريش در س88ال ١٩٢٥از س88ال ) ١٩٤٤-١٨٦٦( ارنس88ت تلم88ن - ٣١

 در اس8ارتگاه ب8وخن   ١٩٤٤وی در س8ال  . وسيله گشتاپو رهبر حزب کمونيس8ت آلم8ان ب8ود     

  .والد به قتل رسيد
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کميته دفورژ مطبوعات فرانسه را به .  به منافع خصوصی حمله می کند٣٢کميته دفورژ

 ف8ی المث8ل ه8يچ نش8ريه راديک8الی اج8ازه ن8دارد حت8ی ک8وچکترين          . ود می گمارد  خدمت خ 

کميت8ه دف8ورژ قرب8انی آن    تان اشاره به ترورهايی بکند ک8ه ک8ارگران انقالب8ی در بيمارس8      

اين کارگران به محض تحويل ب8ه بيمارس8تان، قب8ل از عم8ل جراح8ی الزم ب8ه            . می گردند 

 مگر می تواند  ٣٣ه رسمی خانواده وندلس   پس ارگان نيم  . خيابان ها فرستاده می شوند    

  از رسوا کردن منافع خصوصی به نفع ملت چشم پوشی کند؟

 کراس888ين ب888ه عن888وان نماين888ده ديپلماتي888ک ش888وروی در  )١٩٢٤ي888ا (١٩٢٥در س888ال 

کرد و گزارشی از مذاکرات خ8ود ب8ه دفت8ر سياس8ی داد     » تان «فرانسه مذاکراتی با مدير   

  :از اين قرار بود» تان«يشنهادهای پ.  تا دستورهای الزم را کسب کند

در موقع مناسب اداره روزنامه يکی از همکاران خود را به مسکو می فرس8تد   . الف

  .که مشاهدات خود را با مقاله هائی انتقادی ولی ماليم آغاز کند

  .جدل عليه اتحاد شوروی از سرمقاله ها حذف گردد. ب

در گزارش های مربوط به سياست  روزنامه  ) به گمانم شش ماه   ( پس از چند ماه   . ج

  . اتحاد شوروی می گيردبه خارجی لحن دوستانه ای نسبت 

از مسکو م8ی رس8د جنب8ه خيرخواهان8ه ای     » تان«گزارش هايی که از خبرنگاران      . د

  .داشته باشد

م، ت88ا آنج88ا ک88ه مس88أله مرب88وط ب88ه سياس88ت  س88م88ديريت روزنام88ه در انتق88اد از بلشوي. ه

  . باشدداخلی فرانسه است، آزاد 

  .بپردازد» تان«ليون فرانک به ياتحاد شوروی ساالنه يک م. و

 نيز باال رفته بود و از دفت8ر   ٧٥٠٠٠٠ليون وعده داده بود تا      يکراسين نخست نيم م   

در اينج8ا ب8ود   . سياسی کسب تکليف کرد که آيا می تواند به اين مبلغ نيز بيفزاي8د ي8ا ن8ه          

                                           
دگی اقتص88ادی و  ف88والد و زغ88ال ت88اثير بزرگ88ی ب88ر زن88 - اتحادي88ه کارفراي88ان بخ88ش آه88ن - ٣٢

  .سياسی فرانسه است
  . يکی از منتفذ ترين خانواده های فرانسه که دارای قدرت مالی و سياسی بود- ٣٣
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ن8ه فق8ط ب8ه عل8ت ذخي8ره       . ياسی منف8ی ب8ود    پاسخ دفتر س  . که مذاکرات به بن بست رسيد     

ارزی بلکه نيز به داليل ديپلماسی، چه در آن زم8ان امي8دی ب8ه اتح8اد ب8ا فرانس8ه وج8ود          

ه88رکس زحم88ت  . ن ب88ود ک88ه مطل88ب ب88ه بع88د موک88ول گ88ردد   آاز اي88ن رو عاقالن88ه . نداش88ت

 به خود بدهد، در خواهد يافت ١٩٣٤ و ١٩٣٣را در سال » تان«خواندن شماره های 

  .  سال ديرتر، انجام شد٩اين معامله تمام و کمال، ولی فقط که 

هيچکس دولت شوروی را متهم نمی کند که به مطبوعات بورژوازی رشوه می دهد 

و در اين کار از اضافه پرداختن می پرهيزد، ولی فرومايگی در اين است که دارودسته 

خود را متعل8ق ب8دان    استالين از مطبوعات بورژوازی سالحی می سازد عليه حزبی که           

  .می داند

تروتسکيس888ت ه888ا پيش888اهنگ  «م888دت هاس888ت ک888ه اي888ن موض888وع ش888هرت يافت888ه ک888ه  

اي8ن مس8أله ن8ه فق8ط ب8ه دس8ت کنس8ول لتالن8د، بلک8ه از                 . هس8تند » ض8دانقالبی  بورژوازی

طريق اين واقعيت که کنسولگری های امريکايی و اروپايی تقاضای رواديد ورود م8را            

ترک چارچوب قت8ل ک8ی روف ب8رای پ8ی ب8ردن ب8ه من8افع و            . درد کرده اند، ثابت می شو     

  ٣٤.علقه های بورژوازی بی معنی است

  وارد ک88رده ٣٥مطبوع88ات فرانس88ه اتهام88اتی را ک88ه اس88تالين ب88ر زينووي88ف و ک88امنف    

ام88ا توض88يح  . اس88ت، ب88دون انتق88اد و ب88دون رعاي88ت دروغ ب88ودن آن، اقتب88اس ک88رده ان88د    

ل لتالن88د، در ه88يچ ي88ک از روزنام88ه ه88ای  مختص88ر م88ن مبن88ی ب88ر ع88دم آش88نايی ب88ا کنس88و  

  .بورژوازی فرانسه درج نشد

                                           
 کنس88ول لتالن88د در مطبوع88ات ش88وروی ب88ه عن88وان راب88ط تروتس88کی ب88ا قات88ل ک88ی روف  - ٣٤

  .معرفی شد
از همک88اران نزدي88ک لن88ين ک88ه در محاکم88ات نمايش88ی    ) ١٩٣٦-١٨٨٣(لئ88و ک88امنف   - ٣٥

  .  محکوم به مرگ شد١٩٣٦سکو در سال م
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مخب888ر روزنام888ه م888ذکور در مس888کو ب888ه . ب888ه وي888ژه آموزن888ده اس888ت» ت888ان«گ888زارش 

خوانن88دگانش آس88ودگی خ88اطر م88ی ده88د ک88ه تم88ام گ88روه ه88ايی ک88ه اس88تالين دس88ت ب88ه             

 هم8ين  . زده از خود او چ8پ ترن8د و از اي8ن باب8ت نباي8د وحش8تی داش8ت                  دست نابوديشان

گزارش داد ک8ه کنس8ول، ب8ا رس8اندن نام8ه ب8ه تروتس8کی               !) سه بار (خبرنگار، تلگرافی   

حال آن که حقيقت امر اي8ن اس8ت ک8ه کنس8ول م8ی خواس8ت             . روی موافق نشان داده بود    

ب8ا توض8يح و درخواس8ت تص8حيح         » ت8ان «هي8أت تحريري8ه     . چنين نامه ای را گ8دايی کن8د       

هم8ين خبرنگ8ار از ژودوکيم8ف ي8ک     .  نک8رد متکی بر واقعيت و ب8ی ش8ائبه م8ن موافق8ت          

 کامنف سخن - ساخت و در گزارش خود از مثلث تروتسکی زينوويف      »تروتسکيست«

ي8ک   .گفت تا پرده نسيان به مثلث اس8تالين، زينووي8ف، ک8امنف بپوش8اند و ق8س عليه8ذا       

در آخرين  .روزنامه نگار دروغ پرداز مانند روزنامه اش خوب می داند که چه می کند  

همان ک8ار اومانيت8ه را م8ی کن8د، منته8ا محتاطان8ه ت8ر، انديش8مندانه ت8ر و                    » تان«ل،  تحلي

ک88دام ي88ک از اي88ن دو کمت88ر در بن88د من88افع خصوص88ی اس88ت، قض88اوت آس88انی  . ت88ر ظري88ف

  .ولی من گمان می کنم که اومانيته متاعش را ارزان تر می فروشد. نيست

  : می رفت چنين نوشت در مراسله ای که به نيويورک١٨٨٨ اکتبر ١٠انگلس در 

اين8ان  . در فرانسه راديکال ها بيش از آن که اميد می رفت خود را خوار ک8رده ان8د        « 

در برابر کارگران بر نام8ه ق8ديمی را ک8ه خ8ود اع8الم ک8رده ان8د فرام8وش م8ی کنن8د و ب8ه              

خ88ود را س88پر فرص88ت طلب88ان    . عن88وان فرص88ت طلب88ان تم88ام عي88ار وارد مي88دان م88ی ش88وند 

          اي88ن خيل88ی خ88وب م88ی ش88د در ص88ورتی     .  چ88رک آنه88ا را م88ی ش88ويند   م88ی کنن88د و رخ88ت  

        ک88ه آنه88ا ت88وده را اجب88ارًا ب88ه دام88نش م88ی افکنن88د ک88س ديگ88ری    ٣٦ک88ه ب88ه ج88ای ب88والنژه 

  ».می بود

                                           
 در راس جنبش8ی ق8رار گرف8ت ک8ه     ١٩ بوالنژه ژنرال فرانسوی که در دهه هش8تم ق8رن   - ٣٦

وی هنگامی که پ8ی ب8ه قص8د دس8تگيريش ب8ر از      . هدفش برقراری ديکتاتوری توده ای بود   

  .کشور فرار کرد
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در . انگار که اين سطور برای زمانی که ما در آن زندگی می کنيم نوش8ته ش8ده اس8ت     

اينه8ا  .  را نشان دادن8د ١٨٨٨ بی عرضگی  هم راديکال های فرانسه همان    ١٩٣٤سال  

اي88ن در . مانن88د آن وق88ت فق88ط ب88ه درد اي88ن خوردن88د ک88ه خ88ود را س88پر ب88االی ارتج88اع کنن88د 

ول8ی چن8ين حزب8ی وج8ود     . صورتی که يک حزب انقالبی حيات داشت، خوب و زيبا بود          

ب8ه  ندارد، آری هنوز بدتر، فقط کاريکاتور مهوع آن وجود دارد و راديکال ها ت8وده را        

م س88درس88ت مانن88د ن88يم ق88رن پ88يش ک88ه آن را ب88ه دام88ن بوالنژي. م م88ی افکنن88دس88دام88ن فاشي

  . افکندند

م            س8888در چن8888ين ش8888رايط طرف8888داران اس8888تالين ب8888ا راديک8888ال ه8888ا بل8888وکی علي8888ه فاشي    

و اي88ن بل88وک را ب88ه سوسياليس88ت ه88ا تحمي88ل م88ی کنن88د، ه88دايايی ک88ه   . تش88کيل م88ی دهن88د

هنوز هم استالينيست ه8ا مانن8د   . هم نمی توانستند ببينند سوسياليست ها حتی به خواب      

ميمون های نيمه دست آم8وز غرولن8د م8ی کنن8د ک8ه ب8ا راديک8ال ه8ا نباي8د قرارم8دارهای                        

انگار آدم ارگ8ان  . م تشکيل دادسپارلمانی بست، بلکه بايد جبهه ای توده ای عليه فاشي     

  .را می خواندتان رسمی يک تيمارس

هرچند که از زاويه ديد سوسياليستی، کارتل پارلمانی جنايتکارانه باشد، اين ک8ار از    

نظر تکنيک انتخاباتی يا اس8تراتژی پارلم8انی نماين8دگان اص8الح طل8ب از لح8اظ سياس8ی          

ت88ر ک88ه ب88ه عل88ت  ول88ی پيم88ان ب88ا ي88ک ح88زب ک88امال پارلم88ان. دارای معن88ی اس88ت و ي88ا ب88ود

يی تجهيز توده ه8ا را ن8دارد، در خ8ارج از پارلم8ان           استخوان بندی بورژوايی خود توانا    

رهبری بورژوايی حزب از پيگره توده ای آن چون طاعون وحش8ت     . چه معنی می دهد   

هر چهار س8ال يکب8ار آرای دهقان8ان، خ8رده فروش8ان ي8ا کارمن8دان را جم8ع آوری           . دارد

  .  بزرگ منشانه برای اين کار آماده است ٣٧کردن، آری اريو

گان را به نبردی علنی برانگيختن، يعنی تجهيز روان هايی که وی از           ولی رای دهند  

جبه8ه  ( اي8ن ب8ه اص8طالح جبه8ه ت8وده ای     . م وحش8ت دارد س8 آنها به مراتب ب8يش از فاشي     

يعنی همکاری با راديکال ها در مبارزه ای خارج از پارلمان، جنايتکارانه ترين     ) واحد

                                           
  .نماينده راديکال های فرانسه) ١٩٥٧ -١٨٧٢ (- ٣٧
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ته ان88د و در اي88ن ک88ار دس88ت و     ريش88خندی اس88ت ک88ه اح88زاب ک88ارگری ب88ه م88ردم روا داش88   

در ح88الی ک88ه اري88و رک88اب اس88ب فالن88دن را نگ88ه م88ی دارد و وزي88ر      . دلب88از ني88ز ب88وده ان88د 

کش88ور راديک88ال ه88ا پل88يس را ب88ه س88رکوبی ت88وده ه88ای ک88ارگر ترغي88ب م88ی کن88د، آراي88ش    

استالينيس8ت ه8ا   . استالينيست ها، راديکال ه8ا را ب8ه ش8کل رهب8ران خل8ق گ8ريم م8ی کن8د                  

م را منک88وب س88ازند، ح88ال آن ک88ه س88دهن88د ک88ه ب88ا همک88اری راديک88ال ه88ا فاشي وع88ده م88ی 

آيا اينجا . م بيش ازهمه از بی صداقتی و دروغ راديکاليزم تغذيه سياسی می کندسفاشي

تيمارستانی نيست؟ اگر کيفر اين جناي8ات تنه8ا متوج8ه ن8وکران اس8تالين و ماجراجوي8ان        

ب8ود، ول8ی   ت8ان   اي8ن پ8اداش اعمال    : فتمرتشی و کفتارهای بوروکرات می شد، می شد گ        

  .بدبختانه تقاص را خود کارگران بايد پس بدهند

و مارکسيسم اين واقعيت که به توده های زير فشار و در جستجوی چاره در کسوت    

خ8ود از مب8ارزه ب8ا آن عقاي8د زايي8ده      مارکسيسم عقايدی خورانده می شود که     بلشويسم  

ب88ه راس88تی ک88ه عق88ل،   . ير ک88ابوس را داردپ88رورش يافت88ه اس88ت، ت88اث  بلشويس88م ش88ده و 

  . ديوانگی و نيکوکاری، ستم شده است

همه مطبوعات مورد اعتماد ب8ورژوازی از س8ازمان ه8ای مس8لح دف8اع م8ی کنن8د، ب8ر          

اين س8ازمان ه8ا   اينکه اعتقاد به . چهره آنها نقاب می زنند و از آنها پشتيبانی می کنند         

مش8کالت  . ب8ورژوازی ح8ک ش8ده اس8ت    ضروری هس8تند و پي8ک نج8ات ان8د، در وج8دان             

امکان جنبش انقالبی خلق وجود دارد و بلکه هم اجتناب ناپ8ذير    . اقتصادی بزرگ است  

ب8ه ک8ار گماش8تن گ8روه ه8ای ارتش8ی، ب8ه عل8ت دوره         . نيروهای پليس کافی نيست . است

چ88را ک88ه ممک88ن اس88ت آنه88ا دس88تخوش نوس88ان . خ88دمت فق88ط ي88ک س88اله، خطرن88اک اس88ت

قابل اعتمادتر از گروه های آزموده و برگزي8ده فاشيس8تی اس8ت؟            پس چه چيزی    . گردند

. اينها دست خوش نوسان نخواهند شد و پشت ارتش را نيز محکم نگه خواهن8د داش8ت   

با اين حال باز هم جای شگفتی اس8ت ک8ه ب8ورژوازی ب8ه س8ازمان ه8ای مس8لح خ8ود دو                      

ارد و آن دس88تی چن88گ زده اس88ت؟ نق88دًا بل88وم از حکوم88ت ب88ورژوازی ي88ک درخواس88ت د  

پ8ل ف8وره ه8ا، واي8ان کوتوري8ه ه8ا و       . گروه های مسلح به خلع سالح تن در دهن8د     اينکه  
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 و احمقانه را تکرار م8ی کنن8د ک8ه    »درخواست ننگين« زيمروسکی ها شب و روز اين    

هيچ ي8ک از اي8ن عروس8ک    . م را در اعتماد به آينده اش راسخ تر می سازد         سفقط فاشي 

  .آنها محکوم به فنا هستند. درک نکرده استهای خيمه شب بازی موقعيت را 

. دي88ر زم88انی اس88ت ک88ه اي88ن ق88در دي88ر وق88ت چي88زی ننوش88ته ام : ي88ک بع88د از نيم88ه ش88ب

دهقان های .  عصبانيت هر بار مرا بر می خيزاند  ولیکوشيده ام که سر به خواب بنهم        

نادان روسی وحشت زده و خشمگين، هنگام بروز وبا پزشکان را می کشتند، داروه8ا         

آي8888ا تعقي8888ب  . را از ب8888ين م8888ی بردن8888د و آسايش8888گاه وبائي8888ان را دره8888م م8888ی شکس8888تند  

تروتسکيست ها، تبعيدها، اخراج از حزب و اعالم جرم هايی که بخشی از کارگران نيز 

آن را تأئي88د م88ی کنن88د، ب88ه تش88نج ب88ی اس88اس دهق88ان ه88ای نومي88د ش88بيه نيس88ت؟ رهب88ران   

، ت888وده ه888ای پريش888ان ن888اظر قت888ل  اح888زاب ک888ارگری برانگيزن888ده اي888ن هياهوه888ا هس888تند 

  . پزشکانند، يعنی کسانی که از بيماری و دارو آگاهی دارند

  

   فوريه١٥
گ88زارش جانبداران88ه خبرنگ88ار خ88ود در مس88کو در م88ورد امتي88ازاتی ک88ه ب88ه         » ت88ان«

گوي8ا  . دهقانان کلخوز، به ويژه در زمينه معامالت دام، داده شده اس8ت منتش8ر م8ی کن8د             

واند گرايش های خرده بورژوايی دهقانان را ارضا کند در دست امتيازات ديگری که بت

پيش بينی اين امر اين عقب نشينی در چه حدود و ثغ8وری توق8ف خواه8د        . تدارک است 

ب8ولتن  . ولی پيش بينی عقب نشينی، فی حدذات8ه، ک8ار دش8واری نب8ود          . کرد دشوار است  

ن8ه اش8تراکی ک8ردن،     به علت شيوه های ماجراجويا١٩٢٩ در پاييز سال   ٣٨اپوزيسيون

در خصلت سرگيجه آور اقدامات، تخ8م عناص8ر       « : زنگ خطر را به صدا در آورده بود       

از بين : و آنچه بعدها پيش آمد اين است» .بحران اجتناب ناپذير آينده کاشته شده است
                                           

زيس88يون نش88ريه ای ب88ود ماهان88ه ک88ه تروتس88کی آن را نخس88ت در فرانس88ه      ب88ولتن اپو- ٣٨

 ١٩٤١اي8ن نش8ريه در س8ال    . سپس در برلن و نيويورک ب8ه زب8ان روس8ی منتش8ر م8ی ک8رد          

  .تعطيل شد
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 نق88دًا . ، قرباني88ان بيش88مار و چن88د موقعي88ت بح88ران سياس88ی ١٩٣٣ب88ردن دام ه88ا، قحط88ی 

درست به همين دليل استالين خود را از نو به از بين . ت ادامه دارد  عقب نشينی به شد   

انقالب برحسب ماهيت اش ناچ8ار  . بردن همه کسانی که از او چپ ترند ناگزير می بيند     

ولی اي8ن  . قلمرو وسيع تری از آنچه را که به نگهداری اش قادر است تصاحب می کند          

ن88اموزونی . ه توجي88ه نم88ی کن88د  ق88انون کل88ی اش88تراکی ک88ردن يکپارچ88ه را ب88ه ه88يچ وج88     

. اشتراکی کردن نه نتيجه فشار توده مردم، بلکه نتيجه حس8اب غل8ط بوروکراتي8ک ب8ود              

به جای ارشاد اشتراکی کردن هماهنگ با منابع تکنيک توليدی، به جای توسعه آن به        

همراه تجربه های اندوخته در عرض و عم8ق، ب8وروکرات ه8ای وحش8ت زده، دهقان8ان       

  .با ياری ضربات تازيانه روانه کلخوزها کردندوحشت زده را 

اس88تالين و مح88دوديت وی در تفس88يرهائی ک88ه درب88اره اش88تراکی ک88ردن        ٣٩مس88آمپيري

عقب نشينی کنونی بدون تفسير انجام  . يکپارچه نوشت، آشکارتر از هميشه بروز کرد      

  . می گيرد

  

  )»تان«بريده روزنامه (   فوريه١٦

اينک8ه  مث8ل  . م اقتصادی سخن می گويندسمرگ ليبراليپارلمان ترهای ما با ميل از   « 

م س88ب8ا م8رگ ليبرالي  . آنه8ا نم8ی دانن8د ک88ه ب8ا اي8ن ک8ار م88رگ خ8ود را ني8ز تعبي8ه م88ی بينن8د          

  ».اقتصادی پارلمان هم به گور خواهد رفت

بدون اينکه خ8ود بدانن8د زي8ر يک8ی از       » تان«ايده آليست های    ! چه سخنان قابل دقتی   

  .صحه می گذارندسيسم مارکمهم ترين تزهای 

دموکراسی پارلمانی چيزی غيراز روبنای رژي8م رقاب8ت اقتص8ادی ب8ورژوازی نيس8ت           

از راه اي8ن اس8تقراض   » ت8ان «ول8ی موقعي8ت سياس8ی    . که با آن هست و با آن م8ی مي8رد         

به مراتب از موقعيت سوسياليست ها و راديکال سوسياليست ها مارکسيسم اجباری از 
                                           

  م. مکتبی که معرفت را فقط از راه تجارب حسی امکان پذير می داند - ٣٩
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» ديگ8ر  « پندارن8د ب8ا پ8ر ک8ردن دموکراس8ی ب8ا ي8ک محت8وی           محکم تر شده است که م8ی      

اين جمله پردازان نمی بينند که رابطه ب8ين       . اقتصادی قادر به نگهداری آن خواهند شد      

يک رژيم سياسی و اقتصاد، رابطه بين پوست و الياف عضالنی اس8ت، ن8ه رابط8ه ب8ين               

 رقاب8ت اقتص8ادی   دمکراس8ی پارلم8انی مانن8د   اينک8ه  نتيج8ه  . قوطی کنس8رو و محت8وی آن      

  .محکوم به نيستی است، فقط بحث در اين است که ميراث از آن که خواهد بود

  

   فوريه١٧
گاهی اوقات پزش8ک س8الخورده و به8ره من8د از دان8ايی و تجرب8ه را ن8زد خ8ود مجس8م              

می کنم که شاهد جان دادن بيمارش زير عمل جراحی يک قصاب اس8ت، ح8ال آن ک8ه ب8ا      

حالت من نيز که ناظر و ش8اهد فعالي8ت   .  درمان حتمی استمراعات اصول علم پزشکی  

! آيا اين خودستايی اس8ت؟ ن8ه  .  پرولتاريای فرانسه هستم تقريبا چنين است      »رهبران« 

  . اعتقادی است عميق و خدشه ناپذير

زندگی ما محدود اس8ت  . بين زندگی ما و اقامت در زندان مختصر تفاوتی بيش نيست 

سان های ديگر ب8رای م8ا در هم8ان ح8د مق8دور اس8ت ک8ه ب8رای         ديدار ان. به خانه و حياط 

ب8ه گم8انم اکن8ون    . نقدًا راديويی برای خود دست و پا ک8رده اي8م   . زندانيان مالقات می آيد   

ب88ديهی اس88ت ک88ه       . ( در بعض88ی از زن88دان ه88ا، دس88ت ک88م در آمريک88ا، رادي88و وج88ود دارد   

 ک88ه بخ88ش اعظ88م زن88دگی   م88ا تقريب88ا فق88ط ب88ه کنس88رت گ88وش م88ی ده88يم   .) در فرانس88ه ن88ه

موس88يقی ش88نيدن م88ن بيش88تر س88طحی اس88ت، در ح88الی ک88ه   . روزان88ه م88ان را پ88ر م88ی کن88د 

بط8ور کل8ی م8ی ت8وان       . موسيقی گاهی اوقات کمک است و گاهی مزاحم       . ( مشغول کارم 

مانن88د » ان«.) گف88ت ک88ه موس88يقی در ط88رح انديش88ه کمک88ی اس88ت و در بي88ان آن م88زاحم    

.  آن عميق می شود و حواس اش را تمرکز می ده8د هميشه دلباخته موسيقی است، در   

رادي8و رنگ8ارنگی و   . هم اکنون مشغول ش8نيدن آهنگ8ی از ريمس8کی کورس8اکف هس8تيم           

دس8تگاهی  : بهتر بگويم. چند سويگی زندگی را به طور نارسا و سطحی نشان می دهد        

  .است که برای اقامت در زندان خلق شده است
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   فوريه١٨
ب8يش از س8ه س8ال ب8ا     اينک8ه  ، پ8س از   ١٩٢٦يف در سال    هنگامی که کامنف و زينوو    

اس8تالين مش88ترکًا علي88ه م88ن توطئ8ه چين88ی کردن88د، ب88ه ص8فوف اپوزيس88يون پيوس88تند، ب88ه    

  :کرات به من هشدار می دادند

اگ88ر ش88ما فک88ر م88ی کني88د ک88ه اس88تالين در فک88ر اقام88ه دع88وی علي88ه ش88ما نيس88ت، در         

من از سياست استالين، بوخارين و    اين پاسخی بود که کامنف پس از آن که          . اشتباهيد

  .انتقاد کرده بودم به من داد... و... و  تانمولوتف در چين، انگلس

  .او در انديشه از بين بردن شماست -

 ؟ -

 افترا و تهمت، اختراع يک قيام نظ8امی     -اخالقًا و اگر هم ممکن باشد، جسماً       -

 مبارزه اس8تالين  .و بعد، وقتی که زمينه آماده شد، صحنه سازی يک ضربه تروريستی   

ثر ؤدر س88طحی غي88راز مب88ارزه ش88ما انج88ام م88ی گي88رد، س88الح ه88ای ش88ما در براب88ر او م88    

 .نيست

را از زمان همکاری، ) استالين( من او: همين کامنف در فرصت ديگری به من گفت  

هنگامی که م8ن و زينووي8ف از   . تبعيد مشترک، فعاليت مشترک خيلی خوب می شناسم     

ه ش8کل وص8يت نام8ه تحري8ر ک8رديم و در آن در ص8ورت م8رگ          استالين بريديم، چيزی ب   

ب8ه  . اين سند در جای امن8ی ق8رار دارد      . مان استالين را مقصر شناسانديم    »غيرمنتظره«

فک8ر  : زينوويف بدون محظور به من م8ی گف8ت  . شما نيز توصيه چنين کاری را می کنم     

او ب8دين ک8ار فک8ر    می کنيد که استالين به از بين بردن جس8مانی ش8ما نينديش8يده اس8ت؟      

: فق88ط ي88ک فک88ر او را از اي88ن ک88ار ب88ازمی دارد . ک88رده، آن را خ88وب حالج88ی ک88رده اس88ت 

جوان88ان ب88ار اي88ن مس88ئوليت را ب88ه گ88ردن او خواهن88د افکن88د و پاس88خ ش88ان ي88ک سلس88له     

از اي88ن رو وی نخس88ت تفرق88ه و تجزي88ه گ88روه ه88ای     . عملي88ات تروريس88تی خواه88د ب88ود  

... ب88ه ت88أخير افکن88دن، خاتم88ه دادن معن88ی نم88ی ده88د   . جوان88ان مخ88الف را الزم م88ی دان88د  

اقدامات الزم را بکنيد، کامنف بيشک هنگامی که می گفت استالين مبارزه را در سطح        
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ول8ی امک8ان   . ح8ق داش8ت  ) مانند خ8ود او و زينووي8ف در گذش8ته   ( ديگری انجام می دهد   

وروی مبارزه در سطحی که اس8تالين م8ی ک8رد، فق8ط در آن محيط8ی ک8ه بوروکراس8ی ش8            

استالين ب8رای تمرک8ز ق8درت در دس8ت بوروکراس8ی و رف8ع و           . آفريده بود، وجود داشت   

ول8ی در ع8وض م8ا ب8رای ه8دف ه8ای انق8الب جه8انی               . دفع اپوزيسيون مب8ارزه م8ی ک8رد       

م88ی جنگي88ديم و ناچ88ار در براب88ر محافظ88ه ک88اری بوروکراس88ی، تماي88ل او ب88ه آرام88ش،         

  .رضايت و آسودگی قرار می گرفتيم

تحليل رفتن قوای انقالب جه8انی، ف8تح بوروکراس8ی و ب8ه دنب8ال آن پي8روزی         به علت   

ريش8ه تح8والت ک8ه س8بک مغ8زان سياس8ی آن را ب8ه             . استالين، از پ8يش تعي8ين ش8ده ب8ود         

حساب قدرت شخصی يا دست کم زيرکی خارق الع8اده اس8تالين م8ی گذارن8د، در حقيق8ت                 

 ج8ز اج8رای نيم8ه آگاهان88ه    نق8ش اس8تالين چي88زی  . در ديناميس8م ق8درت ه8ای ت88اريخی ب8ود    

  . فصل دوم انقالب، فصل رکود و رخوت نبود

روزی يک مهندس شوروی نزد من آمد    ) آسيای مرکزی (هنگام اقامت ما در آلماآتا      

او از ش8رايط زن8دگی   . و چنين وانمود کرد که به ابتکار شخصی اين ک8ار را ک8رده اس8ت     

  :ضمنًا خيلی محتاط پرسيدما جويا شد، خود را مکدر و پريشان حال نشان داد و 

  »فکر می کنيد که به نحوی از انحاء آشتی امکان پذير است؟« 

 م8را  شک نيست که اين مهندس فرس8تاده مخص8وص ب8ود و م8ی خواس8ت م8زه ده8ان             

من به وی جواب دادم که در شرايط موجود سخنی از آشتی نمی توان گفت، ن8ه   . بفهمد

 بلکه بدين س8بب ک8ه ب8رای اس8تالين امک8ان      از اين رو که من اصوًال طالب آشتی نيستم،   

عقد صلح با من وجود ندارد، چرا که او مجبور به پيمودن راهی است که بوروکراسی        

  .از قبل برايش تعيين کرده است

   اين کار چگونه پايان خواهد يافت؟-

  :گفتم

پايانی خون آلود، استالين به هيچ شکل ديگری نخواه8د توانس8ت مس8أله را پاي8ان              « 

  ».دهد
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انتظار چنين پاس8خی را نداش8ت، بي8درنگ خ8داحافظی        . مالقات کننده من چندشش شد    

  .کرد و رفت

چنين فکر می کنم که گفتگوی باال از لحاظ تبعيد من به خارج اهميت فراوانی داشته    

ممکن است استالين زودتر از اين چاره ای انديشيده ولی در دفتر سياسی مواجه . باشد

تروتس88کی . خ88وب، وی ح88اال ديگ88ر دلي88ل ق88وی در دس88ت داش88ت  . ب88ا مقاوم88ت ش88ده ب88ود 

تبعي8د ب8ه خارج8ه تنه8ا     . خودش گفته که تصادم و برخورد عاقبت خونينی خواهد داش8ت  

  .راه است

ب88ولتن «داليل88ی را ک88ه اس88تالين ب88ر تبعي88د م88ن ارائ88ه داده ب88ود، م88ن هم88ان زم88ان در       

خاطر کمينترن او را از ولی چه شد که دغدغه استالين به .  منتشر ساختم»اپوزيسيون

تص8ور او از ق8درت   . اين کار باز نداشت؟ شکی نيست که او اين خطر را ک8م تخم8ين زد          

وی هنگ8امی  . سياسی، با تصورش از قدرت دستگاه، پيوس8تگی تفکي8ک نکردن8ی دارد        

ک8امنف از اينک8ه م8ی گف8ت     . به حمله دست زد که از پيش می دانست برن8ده خواه8د ش8د            

و به همين دليل هم خطر . ر سطح ديگری انجام می دهد حق داشتاستالين مبارزه را د

  .گالويز شدن فکری را کم تخمين زد

  

   فوريه٢٠
 کينه استالين و دستيارانش به دبيرخانه من روز ١٩٢٨ تا ١٩٢٤در طی سال های 

. به نظر آن8ان دس8تگاه کوچ8ک م8ن سرچش8مه هم8ه فس8ادها ب8ود          . به روز بيشتر می شد    

 ٦ ي8ا  ٥ک8ه عب8ارت ب8ود از    «اتی از اين گروه کوچک همکاران من       دليل اين ترس خراف   

دارندگان نشان افتخ8ار ک8ه س8خنرانی ه8ا و مق8االت       .  اندک اندک بر من روشن شد      »نفر

شان را منشی هايشان می نويسند براستی می پندارن8د ک8ه م8ی ت8وان مخ8الفی را از راه          

  .تاراج دبيرخانه اش خلع سالح کرد
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: گي88ز همک88ارانم هم88ان وق88ت در مطبوع88ات گ88زارش دادم      درب88اره سرنوش88ت غ88م ان  

» او.پ.گ«  در يکی از زن8دان ه8ای    ٤١ را به سوی خودکشی راندند، بوتف       ٤٠گالسمن

  . روانه تبعيد شدند ٤٢مرد، بلومکين تيرباران شد، سرموکس و پوزنانسکی

استالين نمی توانست پيش بينی کند که من بدون دبيرخان8ه ه8م م8ی ت8وان ب8ه فعالي8ت                 

مح8دوديت فک8ر در    . می ادامه ده8م ک8ه موج8ب پدي8د آم8دن دس8تگاه ت8ازه ای توان8د ش8د            قل

  .پاره ای مسائل، شاخص بوروکرات های خيلی باهوش هم هست

سال های تبعيد جديد که پربود از فعاليت قلم8ی و تب8ادل رأی نام8ه ای، موج8ب کس8ب              

ه پي888دايش نب888رد در را. ه888زاران رفي888ق آگ888اه در کش888ورها و نق888اط مختل888ف جه888ان ش888د   

انترناسيونال چهارم، بوروکراسی شوروی را غيرمستقيم زير ب8اران گلول8ه م8ی گي8رد،           

م که پس از خاموشی طوالنی دوب8اره آغ8از گش8ته اس8ت، خ8ود               سمبارزه عليه تروتسکي  

استالين اکنون خيلی مايل اس8ت ک8ه حک8م تبعي8د م8را ب8ه خ8ارج              . موئيد اين واقعيت است   

  . لغو کند

ب88ا هم88ه اينه88ا گذش88ته را       ! م88ه نمايش88ی چ88ه جاذب88ه ای دارد  ص88حنه س88ازی ي88ک محاک 

بهت8ر اس8ت ک88ه ب8ه ج8ای محاکم88ه نمايش8ی در جس8تجوی وس88ايل       . نم8ی ت8وان ب8از گردان88د   

به حس8اب ک8امنف و     ( بديهی است که استالين اين وسايل را خواهد يافت        . ديگری برآيد 

بينی که ک8ارگران  بی اعتمادی و بد: ولی خطر رسوايی او خيلی بزرگ است  ) زينوويف

کشورهای غربی؛ پس از مسأله کيروف به استالين پيدا کرده اند فقط می توان8د بيش8تر        

ب888ه وس888يله     (مس888لمًا اس888تالين در دو ص888ورت ت888رور م888را ب888ر خواه888د انگيخ888ت  . بش888ود

در آن جاسوس8ان بس8يار دارد، ي8ا ب8ه ي8اری            » او  .پ.گ«  سازمان ه8ای گ8ارد س8فيد ک8ه        

در صورت خطر ب8روز  ): راه يافتن به درون شان آسان است    فاشيست های فرانسه که     

بديهی است که راه س8وم ي8ا چه8ارمی    . جنگ يا در صورت خراب شدن موقعيت خود او     

                                           
  . مسئول دبيرخانه تروسکی در ايام جنگ داخلی- ٤٠
  .از همکاران نزديک تروتسکی در سال های انقالب - ٤١
  . از همکاران نزديک تروتسکی- ٤٢
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پيش8گويی اي8ن مس8أله ک8ه اي8ن ت8رور چ8ه ض8ربه ای ب8ه انترناس8يونال                . هم موجود اس8ت   

سيونال سوم ولی به هر حال فنا و زوال انترنا .چهارم وارد خواهد ساخت، دشوار است

  .زنده رونده است، اگرنه خودمان، پس ديگران. را به دنبال خواهد داشت

در گذشته اند و به وی اجازه داده اند ت8ا در مج8امع س8فرا        ٤٣از سر تقصير راکوفسی   

ب8ه اي8ن ترتي8ب ي8ک انقالب8ی ب8زرگ،        . و استقبال از ارباب جرايد بورژوازی ش8رکت کن8د   

  .ه استکمتر و يک کارمند کوچک، بيشتر شد

از گزارش ها چنين بر می آيد که او و . ميرومسکی می خواهد با استالين متحد شود

هم اين و هم آن ک8امال توض8يح دادن8ی      .   طرح مالقاتی را در مسکو می ريزند        ٤٤اتوبائر

هم88ه فرص88ت طلب88ان وحش88ت زده انترناس88يونال دوم باي88د فع88ال کشش88ی ب88ه س88وی   . اس88ت

آنه88ا ب88ه تطبي888ق دادن خ88ود ب88ا دول888ت     . ن88د بوروکراس88ی ش88وروی در خ88ود احس888اس کن   

. ی توفيق نيافتند، و حاال می کوشند تا خ8ود را ب8ا دول8ت ک8ارگری تطبي8ق دهن8د                 ئبورژوا

آنه8ا  . هسته وجود آنها خود را تطبيق دادن و کوتاه آمدن در براب8ر ق8درت دولت8ی اس8ت         

يده شدن ن8و،  اين کار، کار گروه برگزيده نو، تربيت نو، آبد      . هرگز انقالب نخواهند کرد   

  . کالم، کار يک نسل نوستخالصه 

 

                                           
 کريستيان راکوفس8کی فعالي8ت خ8ود را ب8ه عن8وان سوس8يال رولومي8ونر در بلغارس8تان         - ٤٣

آغاز کرد، پس از انقالب اکتبر رئ8يس ش8ورای کميس8رهای خل8ق اوک8راين ش8د  وی زم8انی                

     آنج88ا ک88ه از ي88اران نزدي88ک تروتس88کی ب88ه ش88مار   س88فير ش88وروی در فرانس88ه ب88ود، ول88ی از   

 ب8ه  ١٩٣٤به علت تغيير جبهه در سال. می آمد از حزب اخراج شد و به خارج تبعيد گشت    

 مسکو بود که ب8ه  ١٩٣٨حزب بازگشت ولی با  همه اينها، وی يکی از متهمين محاکمات        

  . سال حبس محکوم گشت٢٠
ات ات8ريش پ8س از جن8گ ک8ه در س8ال       از رهب8ران برجس8ته ح8زب سوسياليس8ت دم8وکر     - ٤٤

 مجبور به جالی وطن شد و نخست از چکسلواکی و سپس از فرانس8ه ام8ور ح8زب       ١٩٣٤

  .را رهبری می کرد


