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   ژوئن١
. س66ه روز پ66يش نام66ه ای از پس66رم رس66يد . روزه66ا ب66ه س66نگينی از پ66ی ه66م م66ی گذرن66د 

     اي66ن ح66اال ديگ66ر ف66رض   . سريوش66ا بازداش66ت ش66ده اس66ت و در زن66دان ب66ه س66ر م66ی ب66رد     

گوي66ا بازداش66ت او  . قري66ب ب66ه يق66ين نيس66ت، بلک66ه خب66ری اس66ت ب66ی واس66طه از مس66کو      

  .اخر دسامبر يا اوايل ژانويه نامه با وی بود، يعنی او تبادلمصادف با قطع

  . بيچاره ، بيچاره منی ناتاشا وبيچاره پسرم... ازآن روز شش ماه می گذرد

  

  )نوشته خانم تروتسکی درباره فرزندش( 
ش66ايع ش66ده اس66ت ک66ه اي66ن ب66ار اس66تالين، پس66ر م66ا  تان در اي66ن اواخ66ر در داي66ره دوس66 «

اي6ن  ن از ما می پرس6ند آي6ا     دوستانما. سرگی را به عنوان موضوع انتقام برگزيده است       

سريوشا بالفاصله پس از آغ6از س6ال ن6و بازداش6ت          . حقيقت دارد؟ آری اين حقيقت دارد     

ما  اگر در اوان کار می شد اميدوار بود که اين يک بازداشت تصادفی بوده و پسر       . شد

ام66روز و ف66ردا آزاد خواه66د ش66د، ام66روز ديگ66ر ب66ه خ66وبی روش66ن ش66ده اس66ت ک66ه قص66د      

نس6بت  تان از آنج6ا ک6ه بس6ياری از دوس6         . ان خيل6ی ج6دی ت6ر از اينهاس6ت         بازداشت کنندگ 

عالقه نش6ان م6ی دهن6د ش6ايد انتش6ار      است بدين ضربه تازه که بر خانواده ما وارد شده     

سريوش6ا در س6ال   . نوشته ای که برای آگاهی عموم تهيه کرده ام خ6الی از فاي6ده نباش6د          

 س66اله و بع66د ه66م در ک66رملين ٨ب66ود او هنگ66ام انق66الب اکتب66ر پس66رکی .  ب66دنيا آم66د١٩٠٩

در خانواده هايی که بزرگترها زندگی خود را وقف سياست می کنند کهتران . بزرگ شد

. در خ66انواده م66ا ه66م وض66ع چن66ين ب66ود. اغل66ب ب66ه سياس66ت ب66ی عالقگ66ی نش66ان م66ی دهن66د 

سريوش66ا هيچگ66اه ب66ه مس66ائل سياس66ی نم66ی پرداخ66ت و حت66ی عض66و اتحادي66ه کمونيس66تی   

  .نيز نشد) لکومسومو(جوانان 

در اث6ر  . وی در دوران مدرسه شوق فراوانی به ورزش داشت و عاشق س6يرک ب6ود    

در مدرسه عالی، . ممارست در ورزش ها با اسباب، مهارت های زيادی به دست آورد   
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او پس از پاي6ان تحص6يالت ب6ه    . رياضی و مکانيک در مرکز علقه های وی قرار داشت        

رس66ه ع66الی تکني66ک ش66د و فعالي66ت آموزش66ی        عن66وان مهن66دس وارد ک66ادر تعليم66اتی مد   

دامنه داری را آغاز کرد و چندی پيش با تش6ريک مس6اعی دو نف6ر از همک6اران، اث6ری       

اي6ن کت6اب ک6ه از انتش6ارات         . انتشار داد » ژنراتورهای گازی سبک   «علمی زير عنوان    

. انستيتوی علمی تراکتورسازی بود مورد توج6ه کارشناس6ان ص6احب نظ6ر ق6رار گرف6ت            

. گامی که ما به مهاجرت رفتيم سريوشا هنوز دوران دانشجويی خود را م6ی گذران6د         هن

مقامات دولتی، وابستگان ما را در اين تصميم که همراه ما بيايند يا در اتحاد ش6وروی      

  .بمانند آزاد گذاشتند

سريوش66ا تص66ميم گرف66ت در مس66کو بمان66د ت66ا مجب66ور ب66ه ت66رک ک66اری ک66ه محت66وی             

 در شرايط مادی دشواری که با ش6رايط جوان6ان غيروابس6ته           وی. زندگانيش بود نگردد  

  . به قشر ممتاز تفاوتی نداشت می زيست

تروتس6کی موج6ب   . د. بديهی است که تهمت های ن6اروای مطبوع6ات ش6وروی ب6ه ال      

  .عذاب روحی وی می شد ولی در اين مورد فقط می توانم به حدس و گمان تکيه کنم

ک66رده ام فق66ط مح66دود ب66ه مس66ائل ع66ادی زن66دگی   نام66ه ه66ايی ک66ه م66ن ب66ا پس66رم مبادل66ه   

روزم66ره ب66ود و م66ا در اي66ن نام66ه ه66ا هيچگ66اه وارد مباح66ث سياس66ی ي66ا ش66رايط وي66ژه          

        ناگفت666ه نمان666د ک666ه اي666ن نام666ه ه666ا ب666ه ن666درت و اس666تثنائًا ب666ه     (  .خ666انوادگی نم666ی ش666ديم 

  .)دريافت کننده می رسيد

ه ای ب6ا پس6رمان نداش6ت ت6ا از         تروتسکی در سال های تبعيد کوچکترين مکاتب      . د. ال

در حقيق6ت ه6م   . اين راه بهانه ای برای تعقيب و آزار وی به دست مقامات رسمی ندهد          

سريوشا توانست در اثنای اين شش سال اقامت در تبعيد، بدون ايجاد هيچ گونه مانعی      

 از پ6س ولی . از طرف مقامات رسمی به فعاليت شديد آموزشی و علمی خود ادامه دهد 

ی روف و محاکمه معروف زينوويف و کامنف وضع عوض شد و مبادله نامه هم قتل ک

  .قطع شد
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من هر روز در انتظ6ار تجدي6د مبادل6ه نام6ه ب6ه س6ر         . سريوشا به بازداشتگاه برده شد    

. می بردم و حاال ششمين ماه اقامت سريوشا در زندان ني6ز ب6ه پاي6ان نزدي6ک م6ی ش6ود          

  .ندانگان قصد ويژه ای در سر می پرورهمين مطلب حاکی است که بازداشت کنند

آيا می ت6وان پنداش6ت ک6ه پس6ر م6ا زي6ر فش6ار ح6وادث وارد فعالي6ت ه6ای اپوزيس6يون                        

شده اس6ت؟ ک6اش اي6ن ط6ور باش6د، چ6ه در اي6ن ص6ورت ض6ربه ه6ايی را ک6ه ب6ر او وارد                   

چ6را ک6ه از   . ولی چنين تصوری کامال بی اساس اس6ت . می آيد آسانتر تحمل خواهد کرد 

ع متفاوت شنيده ام که سريوشا طی اين سال های آخر از سياس6ت هم6ان ق6در کن6ار           مناب

ولی خود من بدين خبرها نيازی ندارم، زيرا خصلت روانی او . بود که سال های پيشين

مقام6ات  . و جهتی را که علق6ه ه6ای معن6وی وی در آن س6ير م6ی کن6د خ6وب م6ی شناس6م                

تکرار م6ی ک6نم،   چرا که ر بخوبی آگاهند، س آنها، نيز از اين ام   أرسمی و استالين در ر    

سريوشا در کرملين بزرگ شده بود و پسر استالين بارها نزد بچه های ما به ميهم6انی   

سريوشا بعدها نخست به عنوان دانشجو و سپس به عن6وان آموزگ6ار ج6وان               . آمده بود 

و مقام66ات دانش66گاهی ب66ا دق66ت بيش66تر زي66ر نظ66ر ق66رار  » او. پ. گ« دانش66گاه از ط66رف 

بلک6ه فق6ط ب6دين    . او به علت همکاری با گ6روه ه6ای اپوزيس6يون بازداش6ت نش6د       . داشت

مقص6ود انتق6ام از خ6انواده ماس6ت و اي6ن تنه6ا توض6يح         . جهت که پس6ر تروتس6کی اس6ت       

  .ممکن است

را برای داخل کردن نام تروتس6کی در قت6ل ک6ی روف    » او. پ. گ«همه رفقا دسيسه    

رج ت6رور را پرداخ6ت، از تروريس6ت ه6ا خواس6ته      ک6ه مخ6ا  لتالند کنسول . به خاطر دارند 

بود که نامه ای را که خود نوشته بودند به تروتسکی نس6بت بدهن6د، ول6ی اي6ن دسيس6ه                 

در نيم66ه راه مان66د و موج66ب خجل66ت و آبروري66زی کس66انی ش66د ک66ه س66رنخ محاکم66ه را در  

ب6ران  از اين رو بود که ما در محيط خانوادگی می گفتيم ک6ه آنه6ا ب6رای ج              . دست داشتند 

هم666ين انديش666ه را             . آب666روی ريخت666ه دادگ666اه، ب666ه دسيس666ه ت666ازه ای دس666ت خواهن666د زد      

» او. پ. گ« ما نمی دانستيم که  . لئو تروتسکی طی مقاالتی در بولتن روسی پروراند       

ح6اال ش6کی در اي6ن نيس6ت ک66ه     . ب6رای اج6رای منظ6ور خ6ود چ6ه راه6ی را برخواه6د گزي6د        
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در جريانات شرکتی نداشته بازداشت کرده و وی را شش استالين سريوشا را که اصًال 

      ش66ايد .  ت66ازه ای بس66ازد »ملغم66ه« م66اه تم66ام در بازداش66ت نگ66ه داش66ته اس66ت ت66ا بتوان66د     

 خ6ود را  »ع6دم وابس6تگی  « می خواهد با زير فشار قراردادن سريوشا وادارش کند ک6ه     

رفتن اين اعتراف به ک6ار  درباره وسايلی که استالين برای گ   . به پدرش رسمًا اعالم کند    

در اين مورد اخبار و اطالع6اتی ن6دارم، ول6ی ش6رايط موج6ود      . می بندد سخنی نمی گويم  

  . به قدر کافی گوياست

م66ثًال تش66کيل ي66ک کميس66يون       . بررس66ی محت66وی نام66ه م66ورد بح66ث بس66يار س66اده اس66ت  

. ستبين المللی مرکب از شخصيت های مطمئن و دوست اتحاد شوروی يکی از راه ها

چنين کميسيونی می تواند همه جريانات مربوط ب6ه قت6ل ک6ی روف و از جمل6ه موض6وع             

اي6ن پيش6نهاد ه6يچ چي6ز خ6ارق الع6اده ي6ا نپ6ذيرفتنی            . پسر ما سريوشا را نيز روشن کند      

، هنگامی که محاکمات عليه اعضای حزب سوس6يال رولوس6يونر        ١٩٢٢در سال . ندارد

 و Kurt Rosenfeldلده، کورت روزنفلد جريان داشت، لنين و تروتسکی به واندرو

ديگر مخالفان اتحاد شوروی اجازه و ح6ق دادن6د ک6ه ب6ه عن6وان م6دافع تروريس6ت ه6ای          

منظور از اين کار برطرف ساختن هرگونه تردي6د  . متهم در جلسات دادگاه حاضر شوند   

 آي6ا م6ثالً  . در افکار عمومی پرولتاريای جهان نسبت به بيطرفی و بی نظری دادگاه بود             

اتح6اد ش6وروی نم6ی توانن6د ب6ا        تان  رومن روالن، شارل ژيد، برنارد ش6او و ديگ6ر دوس6           

موافق66ت حکوم66ت ش66وروی، ابتک66ار تش66کيل چن66ين کميس66يونی را ب66ه دس66ت گيرن66د؟ اي66ن  

بهترين وسيله برای بررسی اتهامات وارده و رف6ع س6وء ظن6ی اس6ت ک6ه در ت6وده ه6ای             

تواند خود را ماورای افک6ار عم6ومی        بوروکراسی شوروی نمی    . کارگر پديد آمده است   

ول6ی آنچ6ه مرب6وط ب6ه من6افع دول6ت ک6ارگری اس6ت اينک6ه             . طبقه کارگر جهان ق6رار ده6د      

من به نوبه خ6ود  . بررسی جدی اعمالش در نتيجه نهايی می تواند برايش سودمند افتد    

هم666ه اطالع666ات و م666دارک الزم را ک666ه ب666ه پس666رم مرب666وط م666ی ش666ود در اختي666ار چن666ين   

  . گر دارای اختيارات باشد، خواهم گذاردکميسيونی ا
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خارجی اتحاد ش6وروی ن6ه   تان من با اين نامه پيامی به سازمان های کارگری و دوس    

اگر من . صادق انقالب اکتبرمی فرستمتان هواداران بوروکراسی شوروی بلکه به دوس

ل ين دلي6 دپس از درنگی طوالنی مسأله سريوشا را به مباحث6ه علن6ی م6ی گ6ذارم، فق6ط ب6        

چن6ين انگي6زه ای م6ی توان6د ب6رای ي6ک م6ادر ک6افی باش6د،             . نيست که او فرزند من است     

ول66ی ب66رای ب66رانگيختن ي66ک ابتک66ار سياس66ی ک66افی نيس66ت، موض66وع سريوش66ا مس66أله        

يک خالق اليق و کامًال بيگناه شوروی به دست سران بوروکراسی فقط           . روشنی است 

ی و بدون هيچ گونه توجيه سياسی به منظور ارضای حقيرترين غريزه های انتقام جوي

ناگفته پيداست که تعقيب و آزار جسمانی پس6ر ه6يچ      . در فشار و شکنجه قرار می گيرد      

تاثيری بر جهت سياسی پدر نخواهد گذاشت، جهتی که سريوشا ک6وچکترين رابط6ه ای        

از اين رو به خود اجازه می ده6م قب6ول ک6نم ک6ه مس6أله پس6رم توج6ه افک6ار          . با آن ندارد  

ب6ه ه6ر ح6ال ه6ر ک6ه م6ی خواه6د وارد عم6ل بش6ود          . می را به خود جلب خواهد ک6رد     عمو

چ6را ک66ه س66کوت و تمک6ين موج66ب خواه6د ش66د ک66ه    . نباي6د ت66أخيری در اي6ن ک66ار روا دارد  

 .اعمال استالين شکل جبران ناپذيری به خود گيرد

  

  تروتسکايا. ان -١٩٣٥اول ژوئن 

  

   ژوئن٦
بعدها آلم6ان، نش6ان داده اس6ت ک6ه پارلم6ان در       بحران های پياپی دولت های ايتاليا و        

. علت مستقيم اين فلج بودن راديکال ها هستند. ساعات مسئوليت های بزرگ فلج است

درس66ت ب66ه هم66ين دلي66ل سوسياليس66ت ه66ا و کمونيس66ت ه66ا ب66ا تم66ام ق66وا ب66ه راديک66ال ه66ا           

ب6ًا ب6اب ش6ده    پي6ام انترناس6يونال چه6ارم تقري   . فراکسيون ما نضج می گي6رد    ... می چسبند 

  .ولی هنوز به قدرت يک تحول اصيل و عميق نرسيده است
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   ژوئن٨
ک66ه دخت66ر ي66ک مه66اجر پ66يش از جن66گ روس66ی ب66ه ن66ام کلياچکوس66ت در        » اس. ال« 

مادر او، آشنای ديرين م6ا، ت6ازگی در مس6کو        . سفرش از لندن به وين به ديدارمان آمد       

 ص6ورت پس6رکی خردس6ال دي6ده       بوده و کوشيده است تا درباره سريوشا که در وين ب6ه           

از . او با شتاب مجبور به ترک مسکو شداينکه نتيجه . بودش اطالعاتی به دست آورد  

  . جزئيات امر هنوز خبری کسب نکرده ايم

جه66ات « ي6ک گ6روه دانش66جويی دانش6گاه ادينب66ورگ ک6ه از نماين6دگان دانش66جويان ب6ا       

 ن66امزد رياس66ت       تش66کيل ش66ده اس66ت از م66ن دع66وت ک66رده اس66ت ک66ه      »متف66اوت سياس66ی 

رئ6يس دانش6گاه ب6رای م6دت س6ه س6ال       . ي6ک مق6ام ک6امًال افتخ6اری       . ش6وم بدانشگاه ش6ان    

انتخ66اب م66ی ش66ود، باي66د منش66وری انتش66ار ده66د و گذش66ته از اي66ن کاره66ايی ک66ه جنب66ه           

  .تشريفاتی دارد انجام دهد

در ميان کسانی که ت6اکنون اي6ن مق6ام را داش6ته ان6د ن6ام کالدس6تون، س6ميث، ن6انزن و                

چن66ين فک66ر بک66ری مث66ل ن66امزد ک66ردن م66ن ب66رای رياس66ت  . م66ارکونی ب66ه چش66م م66ی خ66ورد

. و در حال حاضر شايد تنها در اسکاتلند قابل تص6ور اس6ت        تان  دانشگاه، فقط در انگلس   

  .بديهی است که من اين پيشنهاد را دوستانه و با اظهار امتنان رد کردم

  

  )طرح يک نامه( 
است دانشگاه ادينبورگ ک6رده اي6د ص6ميمانه تش6کر      مرا نامنتظر نامزد ري   اينکه  از  « 

ب66ی اعتن6ايی ب66ه مح6رک ه66ای ناسيوناليس6تی ک66ه اي6ن پيش66نهاد نش6انه آن اس66ت      . م6ی ک6نم  

من اظهار اعتماد شما را بيش . موجب افتخار دانشجويان دانشگاه ادينبورگ تواند بود

د اس6تنکاف  از پيش ارج می نهم و می ستايم که همانطور که خود نوشته اي6د، ب6ا وج6و           

ب6ا هم6ه   . دولت انگليس از دادن رواديد ورود به م6ن، از قص6د خ6ود چش6م نپوش6يده اي6د              

  .نمبياين، خود را برای پذيرفتن پيشنهاد شما مجاز نمی 
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انتخ66اب رئ66يس دانش66گاه، هم66ان ط66ور ک66ه ش66ما ب66رايم نوش66ته اي66د، براس66اس و مب66انی  

با جه6ات متف6اوت سياس6ی را    غيرسياسی قرار دارد و نامه شما نيز امضای نمايندگانی        

از اي6ام ج6وانيم هم6ه ت6الش و     . ولی من دارای ي6ک موض6ع روش6ن سياس6ی هس6تم        . دارد

کوشش من متوجه آزادی انقالبی پرولتاريا از يوغ سرمايه بوده است و من نمی توانم 

 عه6ده  هفقط پذيرفتن يک مقام مسئول سياسی را توجيه می کن6د ب6    اينکه  وظيفه ای جز    

نباش66د ب66رای م66ن حک66م    بلشويس66م ن رو پ66ذيرفتن مق66امی ک66ه زي66ر ل66وای     از اي66. بگي66رم

ش6ک ن6دارم ک6ه ش6ما کاندي6دايی را خواهي6د ياف6ت ک6ه         . عهدشکنی با طبقه کارگر را دارد  

ب66رای ش66ما قلب66ًا . س66ازگاری بيش66تری داش66ته باش66د ت66ان شخص6يت اش ب66ا س66نت دانش66گاه 

  ».سپاسگذارمتان آرزوی موفقيت می کنم و از اعتماد

در خانه ما همه چي6ز مث6ل گذش6ته س6رجايش ب6اقی اس6ت ول6ی در حقيق6ت هم6ه                  ظاهرًا  

. چيز تغيير يافته است، هربار که به ياد سريوشا م6ی اف6تم احس6اس دردی تل6خ م6ی ک6نم                 

 نمی کند بلکه اين رنج بزرگ را در عمق روح خويش احساس می      »ياد« ،  »ان«ولی  

طنين ص6دايش را هن6وز در   ( ودپشت گرمی سريوشا به ما ب: او تازگی به من گفت   . کند

گرچه سريوشا هم عقيده داشت که مان6دنش در روس6يه الزم اس6ت،          ). وجودم می شنوم  

درست همين طور . ليکن ما نيز او را تنها گذاشتيم، نتيجه اينکه ما او را قربانی کرديم

است، وضع بد سالمتی من هم به اينها عالوه شده اس6ت و اي6ن موج6ب ن6اراحتی ش6ديد               

گذشته از اين او باي6د ب6ه ک6ار من6زل ه6م      . گرفتاری ها از پی هم می آيند . ی شود م» ان«

  . من هميشه تعجب می کنم که او اين همه نيرو را از کجا می آورد. برسد

مورد تحسين فراوان اوست روزی » ان«کلياچکو دوست قديمی وينی ما که . اس.ال

 . ش66نيده اس66ت Eleoner Duse» الن66وره دوزه«گفت66ه ب66ود ک66ه ص66دای آن را فق66ط ن66زد 

، ول6ی دوزه ي6ک      )برای کلياچکو تبلور کامل شخص6يت زنان6ه ب6ود         » النوره دوزه «اين  (

      او توان66ايی .  وج66ود ن66دارد »نمايش66ی« ه66يچ چي66ز  » ان«ت66راژدين ب66ود، ح66ال آن ک66ه در   

او ب66ه هنگ66ام مش66اهده چي66زی، مي66ان خ66ويش و موض66وع        .  را ن66دارد »ب66ازی ک66ردن  « 
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  ونی برق6رار م6ی کن6د و هم6ين ام6ر ب6ه مش6اهداتش ترجم6انی هن6ری           مشاهده، پيوندی در  

  .راز اين ترجمان هنری در عمق، بالواسطکی و کمال وجود اوست. می بخشد

  

   ژوئن٩
ديروز وارد شد و خبر آورد که حکومت کارگری ن6روژ اج6ازه روادي6د ورود              » وان«

ک66نم موف66ق ش66ويم ق66رار اس66ت ف66ردا از اينج66ا حرک66ت کن66يم ول66ی فک66ر نم66ی  . را داده اس66ت

 کش6666تی از آنت6666ورپن . روادي6666د عب6666ور از بلژي6666ک را ب6666ه فاص6666له دو روز تهي6666ه کن6666يم   

Antwerpen مش6غول جم6ع و ج6ور    ،م6ا ض6من انتظ6ار گ6رفتن روادي6د     .  حرکت می کند 

دختر روستايی .  گرفتاری ها با شتابی تصورناپذير از پی هم می آيند .اثاثيه نيز هستيم

در کار منزل می آمد درست همين امروز ب6ه        » ان«که روزی سه ساعت برای کمک به      

  . نزد خويشان خود رفته است

 ناتاشا آشپزی می کند، چمدان ها را می بندد به من در تنظيم کتاب ه6ا و نوش6ته ه6ا            

دس6ت ک6م اينه6ا او را از فک6ر ک6ردن ب6ه       . ياری می کند، و از من پرس6تاری ني6ز م6ی کن6د     

       .م66ه اينه66ا باي66د اف66زود ک66ه پ66ول ه66م ن66داريم ب66ه ه. سريوش66ا و آين66ده او منص66رف م66ی کن66د

   م66ن خيل66ی وق66ت ص66رف ام66ور حزب66ی ک66رده ام و در اي66ن  دوم66اه آخ66ر ب66ه عل66ت بيم66اری     

  م66ا ب66دون پ66ول ب66ه ن66روژ خ66واهيم رف66ت، ول66ی اي66ن ک66وچکترين   .  خيل66ی ب66د ک66ار ک66رده ام 

  .دغدغه هاست

ي66ن ک66ار ب66ا  قب66ل از س66فر م66ی بايس66ت ب66ه س66لمانی م66ی رف66تم، و ا  : ي66ک حادث66ه کوچ66ک 

دو يا سه (به گرنوبل بروم » وان«می بايست با . موقعيت کنونی من اقدامی بود بغرنج

س6لمانی ه6ای فرانس6ه بس6يار     ). ماه از آخرين باری ک6ه در اي6ن ش6هر ب6وده ام م6ی گ6ذرد         

موه6ای م6ن بس6يار بلن6د ش6ده ب6ود و م6ن        . خوش صحبت، خودمانی و حاضر ج6واب ان6د      

سلمانی م6ن عقي6ده داش6ت ک6ه موه6ا خيل6ی کوت6اه           . ه کند خواهش کردم آنها را کمی کوتا     

پ6س از  » خ6وب « : ب6ا ع6دم رض6ايت گف6ت    . شده و اصطالح به قيافه من لطمه زده اس6ت    

 ق6بًال ب6ه پرفس6ور پ6ی ک6ار      -شما خيلی عوض شديد« اتمام کارش با لحنی حکيمانه گفت  
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م6ی مرت6ب   خواهش ک6ردم ک6ه س6بيلم را ک     « . »نه بلژيکی شباهت داشتيد ولی حاال ديگر     

 ت6ه آهن6گ س6وء ظ6ن ب6ه          ي6ک  در ص6دای او   » بتراشم؟ از ته؟  « :با شگفتی پرسيد  . »کند

و نتيجه گرفت که من می خواهم خود را به صورت ناشناس در آورم     . گوش می خورد  

براب6ر کني6د   . مرت6ب کني6د  «  :من او را آرام کردم    ) حدسی که از واقعيت خيلی دور نبود      (

خيل6ی کوت6اه ک6ه نم6ی خواهي6د، مث6ل          « . گل انداخته ب6ود   صحبتمان  » . از ته نتراشيد   ولی

ديگ66ر خب66ری از او نيس66ت و » هری ه66ای ش66ئروش66نا« چ66ارلی چ66اپلين؟ راس66تی پ66س از  

ش6ما مش6تری س6ختگيری    «  :و هنگامی که من کارش را پس6نديدم گف6ت       » غيره و غيره  

  .اين هم خود چيزی است» .نيستيد

  

   ژوئن١٧
 کيل6ومتری اس6لو در مس6افرخانه دهک6ده ای     ٧٠روز اس6ت ک6ه در ن6روژ در    اکنون دو 

فق6ط ن6روژی ه6ا از    . تپه ه6ا، درياچ6ه ه6ا، ک6اخ ه6ا و س6روها        . عين فنالند . بسر می بريم  

حت6ی در مقايس6ه     ( محيط زندگی روزمره کمی ابت6دايی اس6ت       . فنالندی ها بلند قامت ترند    

  .بايد مسائل را به ترتيب يکی پس از ديگری، يادداشت کنم). با فرانسه

  

   ژوئن٢٠
ب6ا  . نزد م6ا آم6د ت6ا ب6رای ک6وچ ک6ردن ب6ه ن6روژ ياريم6ان کن6د                  » وان«  ژوئن بود که     ٨

وج66ود آنک66ه ب66ه عل66ت تعط66يالت هن66وز مه66ر روادي66د در گذرنام66ه ه66ای م66ا نخ66ورده ب66ود،  

بخش666نامه ای از اس6666لو ارائ666ه ش6666ده ب6666ود ک666ه پ6666س از تعط666يالت مه6666ر روادي6666د را در           

. شت که نکند در لحظات آخر مشکالتی پيدا ش6ود        شک دا » ان«. گذرنامه های ما بزنند   

ليووا جواب داد که ک6ار روادي6د درس6ت اس6ت و       . از اين رو از پاريس تلفنی جويا شديم       

چمدان ه6ا ب6ا ش6تابی    . صبح سه شنبه به ما داده می شود و ما بايد دوشنبه حرکت کنيم           

در . م6ی ک6رد  ه6م کم6ک   » وان«دوش ناتاش6ا ب6ود و      بيشتر کارها ب6ر   . تب آلود بسته شد   

 ي666ک موج666ود  -س666اعات بام666داد دوش666نبه م666دير س666ازمان امني666ت گرنوب666ل آفت666ابی ش666د     



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢٠

 »عاليجن6اب «مشمئزکننده و عاری از ظرافت فرانسوی به من، نمی دانم ب6ه چ6ه دلي6ل،         

او مأمور ب6ود م6را ت6ا پ6اريس        . کاری که فرانسوی ها اصًال  نمی کردند       . خطاب می کرد  

سالی را در جنوب روسيه گذرانده است و هنگام   دوضمنًا به من گفت که. همراهی کند

را  ١می گفت آندره مارتی. شورش های گروه های دريايی فرانسه در اودسا بوده است      

برای من چاره ای جز ابراز هم6دردی ب6ا        . من ربع ساعت بدی را گذراندم     ... می شناسد 

  .او وجود نداشت

 پسرش که هردو وکيل دادگستری منزل کرديم که با دو  ٢در پاريس در منزل دکتر ار   

» ام«ص6بح س6ه ش6نبه    . پس6ر بزرگت6ر عض6و س6ازمان ماس6ت     . اند، يکجا زندگی می ک6رد     

معل6وم ش6د ک6ه در آنج6ا کس6ی از      . برای گرفتن رواديد ورود ب6ه کنس6ولگری ن6روژ رف6ت       

« : صدايی م6أيوس گف6ت  . به رفيق مان در اسلو تلفن کرد» ام. ه«. رواديد خبری ندارد  

ر حکومت دودل شد که نکن6د تروتس6کی در آنج6ا دس6ت ان6در ک6ار فعالي6ت                 در لحظات آخ  

پ6س  . »را به عه6ده بگي6رد   انقالبی گردد، وانگهی حکومت نمی تواند ضمانت امنيت او  

نزديک بود که . نمی توانست گفتگويی باشد ) از آنتورپن (ديگر از سفر با کشتی بعدی       

دوندگی از ن6و آغ6از گ6ردد، لک6ن در اي6ن اثن6ا م6دت اج6ازه اقام6ت م6ا در پ6اريس ب6ه س6ر                         

« :  رئيس امنيت می گفت–مشاجره طوالنی . به اداره  امنيت ملی رفت» ام. ه«. رسيد

اس66تاد م66ذاکره ب66ا » ام. ه«. »را ب66رای آم66دن ب66ه پ66اريس فري66ب داده اس66ت  م66اتروتس66کی 

. اگر سروصدا راه بيندازيد نروژی ها را وحشت زده م6ی کني6د            « : مقامات رسمی است  

مزاحم ما نشويد و به ما اجازه اقامت طوالنی تری بدهيد و ما رواديد ورود به نروژ را 

  .»تهيه خواهيم کرد

  .هارشنبه برود به بلژيک که رواديد عبور از آن را دارد تروتسکی بايد عصر چ-

                                           
 در حمله نظامی به روسيه در سال های اول انقالب آندره م6ارتی نيروه6ای ي6ک کش6تی     - ١

  .لوک کمونيست رسيداو به مقامات رهبری ب. نسوی را به شورش واداشتافر
تروتسکيس6ت      است که پسرش عضو سازمان Rosontalدکتر روزنتال » ار«  دگتر- ٢

  . های فرانسه بود
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  در بلژيک چه کار کند؟-

شما می خواهيد واندرولده را فري6ب دهي6د، ح6اال م6ا          .  اين ديگر به ما مربوط نيست      -

تروتسکی ت6ا درياف6ت روادي6د ورود در ي6ک      « : پيشنهاد کرد » ام. ه«. را فريب داده ايد   

 .»گزيدخواهد کلينيک اقامت 

ر يک کلينيک؟ اين يک حقه بازی باستانی است و آن وق6ت چگون6ه م6ی ت6وان او         د -

 را از کلينيک بيرون کرد؟

فهماندند که بازگشت ب6ه دوم6ن اي6زر غي6رممکن           » ام. ه«و سرانجام اين حضرات به      

  .است

وزير کش6ور، پاني6انون، نماين6ده اي6زر، ي6ک راديک6ال چ6پ اس6ت و ناچ6ار ترس6وتر از               

 نمی خواهد به مخالفان سياسی خود بهان6ه ای بده6د ت6ا ب6ه وی            او. سلف اداری خويش  

  . دادن به تروتسکی را بزنند»پناهندگی« اتهام 

از تمدي6د چه6ل و هش6ت س6اعته ض6رب االج6ل ب6رای        اينکه  برای ما راهی نماند، مگر      

که مرا در گ6رفتن روادي6د ي6اری     » ٣شفلو«با  . آوردن فشار بيشتر به اسلو استفاده کنيم      

راج6ع ب6ه ع6دم    (تلگراف6ی ب6رای وزي6ر دادگس6تری         . ده بود تلفنی تماس گ6رفتم     فراوان کر 

ش6فلو  . و تلگرافی هم برای نخست وزير فرستادم   ) دخالت در سياست و امنيت شخصی     

با هواپيما عازم اسلو شد تا بتوان6د در س6اعت تش6کيل جلس6ه ش6ورای وزي6ران در آنج6ا          

در .  ذخيره کرديم تلفنی پس داديمجاهايی را که در کشتی برای مسافرت به نروژ. باشد

رفق6ای ج6وان م6ا خيل6ی     . اين اثناء مدت اعتبار روادي6د عب6ور از بلژي6ک بس6ر آم6ده ب6ود             

  .اوقات شان تلخ بود

خان66ه پزش66ک . در اي66ن فاص66له دي66دارهای بس66ياری ب66ا رفق66ای پاريس66ی م66ان دس66ت داد  

ه ات66اق ه66ا در هم66.  لنينيس66ت ه66ا مب66دل ش66ده ب66ود -ش66رافتمند ناگه66ان ب66ه س66تاد بلش66ويک 

                                           
٣ - Scheflo   يکی از رهبران حزب سوسيال دموکرات نروژ که سردبيری يک6ی از ارگ6ان 

  .های آن را نيز داشت
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ت6ازه دائم6ًا از خ6ود    تان تلف6ن ه6ا زن6گ م6ی زد و دوس6     . مشاوره و مذاکره جريان داش6ت   

  .خبر می دادند

 انتشار          می ٤روزنامه ها خبرهايی مفصل از کنگره سوسياليست ها در مولوز

ب6رای نخس6تين ب6ار تروتسکيس6ت ه6ا در مرک6ز مداق6ه و توج6ه مطبوع6ات ب6زرگ                 . دادند

  . رفته بودندفرانسه قرار گ

  :نوشت» اومانيته«همصدا با » تان«

پيدا بود که در چنين شرايطی اقامت من در پاريس اض6طراب پل6يس       . »توطئه گران «

نيرومن6د  ... در پاريس سيووشکا را پس از جدايی سه س6اله دي6دم      . را دو برابر می کرد    

  .و بزرگ شده و روسی را يکسره فراموش کرده است

را که او در پرين کيپو از شدت عالق6ه م6ی خواس6ت ببلع6د،         » سه خپله «کتاب روسی   

او ب6ه  . فقط با بی ميلی به دست می گرفت، انگار که چيز غري6ب و آزاردهن6ده ای اس6ت      

  .خطاب می کنند» بوش«يک مدرسه فرانسوی می رود و هم شاگردی هايش او را 

ص66ميم از اس66لو تلفن66ی اط66الع داد ک66ه دول66ت ت » ٥هل66د«روز چهارش66نبه مق66ارن عص66ر 

اين شش ماه يک اقدام احتياطی است ک6ه  . گرفته است رواديد شش ماه ای به من بدهد      

ج6وان  تان حال6ت گرفت6ه دوس6   . ش باز می گ6ذارد يدست دولت را در برابر مخالفان سياس 

  . ما به آنچنان شور و شوقی مبدل شده بود که سر از پا نمی شناختند

نسول نروژ می گفت چون مدت رواديد ک. فقط فردای آن روز اشکال تازه ای پيدا شد

وانگه6ی او  . کوتاه اس6ت، تروتس6کی ب6ه ي6ک روادي6د بازگش6ت ب6ه فرانس6ه احتي6اج دارد           

گرفتن ويزای بازگش6ت ب6ه فرانس6ه       . جريان را تلفنی از اسلو جويا خواهد شد       ) کنسول(

                                           
٤ - Muhous    کيس666ت ه666ا  در کنگ666ره ح666زب سوسياليس666ت فرانس666ه در مول666وز تروتس          

که ت6ازگی ب6ه ح6زب پيوس6ته بودن6د ب6ه ساس6يت ح6زب ش6ديدًا حمل6ه کردن6د و ب6ه ج6ای آن از                  

  .برنامه ای که تروتسکی تهيه کرده بود جانبداری نمودند
٥ - Heldتروتسکيست آلمانی که پس از روی کار آمدن هيتلر به نروژ گريخت .  
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در هرح66ال ب66رای اي66ن ک66ار فرص66ت بزرگ66ی از دس66ت            . ب66ه نظ66ر امک66ان ناپ66ذير م66ی آم66د   

  . رفتمی

ح6والی ظه6ر روادي6د    . مخ6ارج ت6ازه  ... جاروجنجال ها، تلف6ن ه6ا، ح6رص و ج6وش ه6ا        

  .نروژ را گرفته بوديم و رواديد عبور از بلژيک را هم تمديد کرديم

  .يک کارمند پليس هم ما را تا بروکسل همراهی کرد. آخرين ديدارها و خداحافظی

ما را تا آنتورپن همراهی  نيز Rouse» رو« رفيق فرانسوی مان   » وان«عالوه بر   

مي66ان آن دو در کوپ66ه مج66اور . معل66وم ش66د پل66يس هم66راه م66ا ني66ز همش66هری اوس66ت. ک66رد

ولی از . کارمند پليس رأی خود را به سوسياليست ها می داد        . گفتگوی جالبی درگرفت  

اي6ن  . اعتمادی که سوسياليست ه6ا و راديک6ال ه6ا ن6زد پل6يس داش6تند کاس6ته ش6ده اس6ت                    

ص66ليب « نف66وذ . حتي66اجی ندارن66د و آن را ني66ز بدس66ت نخواهن66د آورد  اح66زاب ب66ه ق66درت ا 

ش66ما ک66ه برنام66ه ای « : چ66پ ه66ا ب66ه فاشيس66ت ه66ا م66ی گوين66د . زي66ادتر ش66ده اس66ت» آت66ش

مانعی ندارد، نخست بايد هم6ه چي6ز را زي6رو رو          « : راست ها جواب می دهند    . »نداريد

در اي6ن اواخ6ر   . ان نظ6م يک فرمول عالی ب6رای پاس6دار     . »کرد تا بعد ببينيم چه می شود      

آنها به اصل دفاع ملی اعتقاد پيدا کرده اند . پليس به کمونيست ها عالقه نشان می دهد

به دنبال آن، جريان . و شايد هم استعداد آن را داشته باشند که با حرارت پيشروی کنند

امي6دهايی ک6ه ب6ه توان6ايی     . قطب6ی ش6دن سياس6ی در داخ6ل پل6يس فرانس6ه ني6ز ادام6ه دارد        

  . مونيست ها بسته می شود خيال باطلی بيش نيستک

ک6رده ان6د امک6ان هم6ه      درست به همان علت که آنه6ا ب6ه اص6ل دف6اع مل6ی اعتق6اد پي6دا            

ي66ک ح66زب ک66ارگری ک66ه ب66ه ب66ورژوازی . گون66ه اثرانقالب66ی را از خ66ويش س66لب ک66رده ان66د

غ66م م66دار در ص66ورت ب66روز جن66گ م66ن از ت66و پش66تيبانی خ66واهم   « : کش66ورش م66ی گوي66د

  .چنين حزبی وجود خود را به عنوان حزب انقالبی ترک گفته است» .کرد

من از اين فرصت ب6رای دي6دار ب6ا    . ما مجبور شديم يک روز و نيم در آنتورپن بمانيم   

گ66روه رهب66ری پ66نج نف66ری ک66ه هم66ه ک66ارگر بودن66د از                  . رفق66ای بلژيک66ی اس66تفاده ک66ردم   

ی آنتورپن به نام پولک که زرگر اس6ت   ما نزد کارگری از اهال    . می آمدند » شالروروا« 
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و در اينجا چند س6اعتی را ب6ه گفتگ6و    !) او مليت و شغل اسپينوزا را داشت   (جمع شديم   

  .گذرانديم

کس6ی ب6ه م6ا    ) سه روز و دو شب   (در کشتی کوچک نروژی که با آن مسافرت کرديم          

ه پل6يس و  سفر از اين لحاظ برخالف تغيير محل پيشين ما ايده آل بود، ن6  . توجهی نکرد 

و م66ن ب66ا گذرنام66ه  » ان«. ن66ه مطبوع66ات و ن66ه م66ردم هيچک66دام ب66ه م66ا ت66وجهی نکردن66د    

و » وان«چون . مهاجرتی مسافرت می کرديم که حکومت ترکيه آن را صادر کرده بود        

نيز با ما بودند افسر کشتی که گذرنامه ها و بليت ه6ا را بازدي6د م6ی ک6رد،                » ٦فرانکل« 

  :گروه ما را چنين تعريف کرد

  »يک فرانسوی، يک چک و دو ترک« 

. حکومت مايل است که ما در دهی که ت6ا اس6لو دو س6اعت راه اس6ت س6کونت گ6زينيم       

جاروجنج6ال زي6ادی ب6ه راه    . روزنامه ها محل اقامت ما را ب6ی ه6يچ زحمت6ی پي6دا کردن6د           

ولی به نظر می آمد که هم6ه  . نروژی ها از همه کمتر منتظر چنين مهمانی بودند       . افتاد

بديهی است ک6ه محافظ6ه ک6اران س6خت عص6بانی ان6د، ول6ی        .  در مسير مناسبی بيفتد  چيز

مطبوعات بازاری بی طرف6ی   . عصبانيت خود را به طرز فرو خورده ای بروز می دهند          

 وابسته بدان - در سطح پارلمانی-حزب دهقانان که موجوديت حکومت. پيش گرفته اند

ک6ارگری اگرچ6ه ن6ه ب6رای ش6خص م6ن       مطبوع6ات   . است مخالفتی ب6ا دادن روادي6د نک6رد        

محافظه کاران می خواستند   . بلکه برای حق پناهندگی با انرژی بسيار وارد عمل شدند         

ول6ی از اي6ن ک6ار    . موضوع را در پارلمان نروژ به عنوان س6ئوال از دول6ت مط6رح کنن6د     

فقط فاشيس6ت ه6ا   . چشم پوشيدند، چرا که ديدند احزاب ديگر عالقه ای نشان نمی دهند          

س666رکرده انق666الب جه666انی در اس666لو چ666ه            : ه اعتراض666ی تش666کيل دادن666د، ب666ا ش666عار جلس666

می خواهد؟ همزمان با اين شعار سوسياليست ها برای هزار و يکمين بار مرا سرکرده 

  .ضدانقالب جهانی خواندند

  

                                           
٦ - Frankelمکزيک منشی تروتسکی در ترکيه، فرانسه و .  
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  )يک متن تايپ شده به زبان آلمانی( 
ز پيش66داوری تص66ميم طبق66ه ک66ارگر کش66ور و انس66ان ه66ای درس66ت ان66ديش و مب66ری ا « 

ح6ق پناهن6دگی نباي6د کلم6ه ای بيج6ان      . دولت را م6ورد اس6تقبال دوس6تانه ق6رار م6ی دهن6د          

از اين روست که ملت نروژ برخالف محافظه کاران به اقام6ت      . بلکه بايد واقعيتی باشد   

  . تروتسکی در اين سرزمين افتخار می کند

م6ی گيرن6د، چ6را ک6ه م6ا      کارگران نروژ و حزب آنه6ا در براب6ر سياس6ت وی موض6عی ن       

واجد شرايطی نيستيم تا بت6وانيم درب6اره مب6ارزه ای ک6ه مي6ان تروتس6کی و اس6تالين در                     

  ش66ايد اس66تالين مناس66بات را ص66حيح ت66ر و از لح66اظ سياس66ی    . جري66ان اس66ت داوری کن66يم 

  ول6ی اي6ن ام6ر، جن6اح ف6اتح را موج6ه نم6ی کن6د         . واقع بينانه تر از رقيب خود دي6ده اس6ت    

ن تروتسکی را مورد آزار قرار دهد و از کشور براندش، تروتسکی ای که شخصی چو

اگر وی، با وجود . که نامش در تاريخ انقالب روس درکنار نام لنين قرار خواهد داشت   

   خ66دمات ب66زرگ و انکارناپ66ذيرش، از کش66ور ران66ده م66ی ش66ود، ه66ر مل66ت دم66وکرات باي66د    

ب6ه وي6ژه هنگ6امی ک6ه وی بيم6ار و      . دپناه دادن به وی را عالقه مندانه وظيفه خود بدان6  

  .»ناتوان و نيازمند به استراحت است

مقال6ه ای ت6وأم ب6ا هم6دردی بس6يار انتش6ار داده              » آرب6اتربالد « در روزنام6ه     ٧تران مل 

جالب ت6ر از هم6ه اي6ن اس6ت ک6ه او، درح6الی ک6ه از م6ن در براب6ر سياس6ت تعقي6ب                    . است

. موعه سياست اس6تالين اع6الم م6ی دارد   استالين دفاع می کند، اتفاق نظر خود را با مج         

اين جدول بندی علق6ه ه6ای شخص6ی و سياس6ی، موض6وع را در روش6نايی ن6روژی اش             

در اتح66اد ش66وروی ح66وادثی جري66ان دارد ک66ه زن66گ خط66ر را ب66ه ص66دا      . نش66ان م66ی ده66د 

  .درآورده است

                                           
٧ - Trannael        از اعضای برجس6ته سوس6يال دموکراس6ی ن6روژ و عض6و هي6ات تحريري6ه 

  .ارگان مرکزی آن
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  ش6ده  ٩ بی آزار و بی شخصيت ضربه ای است که متوجه کالينين           ٨اخراج جنوکيدزه 

تعجبی ندارد . نيز شاهدی است بر اين مدعا» تو نبايد به نيکی خود ببالی« دليل . است

خب6ر قت6ل    آنت6ی    » تلگ6راف « پري6روز نش6ريه    . اگر کالينين اين ب6ار بتوان6د ت6اب بي6آورد          

  )نشدهتأئيد .( يوف رئيس کميسيون بازرسی شوروی را انتشار داده است

تان ه6ای اس6تراحت و مرخص6ی تابس6    کميته مرکزی می خواهد تبليغ6ات چي6ان در م6اه     

هيچکس . و هوادران زينوويف دستخوش فراموشی گردندتروتسکيسم نيز نگذارند که 

ديکت6اتوری اس6تالين ح6دود و    . کوچکترين سخنی از هفتمين کنگره کمينترن نم6ی گوي6د        

  .ثغوری نمی شناسد

  

   ژوئن٢٤
م6ان س6خنرانی   رئ6يس پارل . در پارلمان نروژ سئوالی مربوط به من مطرح شده است        

 مطبوع6ات   ب6ه ب6ا اش6اره    ١٠لوم6اتن . دوپهلويی کرد که سئوال از دستور روز خارج ش6د    

 از راه ه6ای غيرق6انونی وارد   ت6ا آلمان ادعا می کن6د ک6ه م6ن چن6د س6ال پ6يش کوش6يده ام            

. نروژ بشوم، ولی سر مرز ش6ناخته ش6ده ام و از ورودم ب6ه کش6ور ممانع6ت ش6ده اس6ت              

ه کار در مسکو در يک خبر، مس6أله قت6ل ک6ی روف را ب6ا              خبرنگار اين روزنامه محافظ   

  معنی اين کار چيست؟... موضوع جنوکيدزه ارتباط می دهد و آنرا از نو مطرح می کند

                                           
٨ - Jenukidse    از انقالبي6ون گرجس66تان و دوس66تان اس6تالين ک66ه از ق66ديم االي6ام ب66ه ح66زب 

 به عل6ت اتهام6ات ض6عف و سس6تی     ١٩٣٥او با وجود آنکه در سال    . بلشويک تعلق داشت  

  . اعدام شد١٩٣٧يسيون در خارج از حزب اخراج و در سال و ياری به اپوز
کارگر کارخانه ای که حتی در عهد تزار عضو فعال حزب سوس6يال  ) ١٨٧٥ -١٩٤٦ (- ٩

او ت6ا  . دمکرات بود و چه در حزب و چه در دولت مسئوليت ه6ای مهم6ی را عه6ده دار ب6ود          

 ١٩٤٦ و ب6ه س6ال  .ب6اال رف6ت  ) ١٩٤٦ ت6ا ١٩٣٨(مقام رياست شورای عالی اتح6اد ش6وروی    

  .درگذشت و شهر کونيگسبرگ قبل از جنگ دوم به نام کالينين نام گذاری شد
١٠ - Lematinيكی از روزنامه های مهم محافظه آار فرانسه .  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢٧ 

ده روز بين راه و اقامت در هتل بی دردسر گذش6ت و  . بدتر از همه بيماری من است    

: وباره روی آور شدهبه نظر من می آمد که از نو زاده شده ام، ولی ناگهان همه چيز د

فق6ط م6ی ت6وانم    . ضعف، تب، عرق ک6ردن ه6ای بس6يار و آن احس6اس خ6الی ب6ودن درون        

  !بدبياری: بگويم

  

   ژوئن٢٦
در .  در من ش6گفت انگي6ز اس6ت      ،بروز حاالت بيماری و سالمتی    . من همچنان بيمارم  

 آنچنان تغييری در حالم روی می ده6د ک6ه گ6ويی، حت6ی از          ،فاصله بيست و چهارساعت   

      ،ب66ديهی اس66ت ک66ه از اي66ن دگرگ66ونی ح66االت . ي66ث وض66ع ظ66اهری، آن آدم س66ابق نيس66تم ح

ام6ا س6ال ه6ا پ6يش، يعن6ی در س6ال       . می شود گم6ان ب6رد ک6ه مس6أله برس6ر اعص6اب اس6ت        

ممکن اس6ت ک6ه   .  بود که پزشکان منبع چرکينی را در بدنم تشخيص داده بودند       ١٩٢٣

  .دن شدتی بيشتری بده به نوبه خود، به تجلی ظاهری بيماری»اعصاب« 

شب پيش يعنی نزديک صبح خواب ديدم که با لنين گفتگ6و م6ی ک6نم، ب6ر عرش6ه ي6ک              

لنين بر تختی چوبين دراز کش6يده ب6ود و م6ن در کن6ار او ايس6تاده       . کشتی، در درجه سه   

ب6ه ظ6اهر بيم6اری ش6ما ناش6ی از       : با ناراحتی از بيماری من می پرسيد      . يا نشسته بودم  

         م66ن پاس66خ دادم ک66ه ب66ه برک66ت    . باي66د اس66تراحت کني66د  . ومی اس66تخس66تگی ش66ديد و م66دا  

 خود هميشه بر خس6تگی غلب6ه ک6رده ام، ول6ی اي6ن بيم6اری ريش6ه ای             »نيروی جنبش « 

  .عميق دارد

چن6د ن6ام   (ب6ا پزش6ک ه6ا مش6ورت کني6د         ) ب6ر اي6ن کلم6ه تکي6ه ک6رد         ( پس بايد مجدان6ه      -

ورت ک6رده ام و ش6روع ک6ردم از س6فر     گفتم به اندازه ک6افی ب6ا پزش6کان مش6      ). خانوادگی

ولی هنگامی ک6ه چش6م ب6ه لن6ين دوخ6تم ب6ه خ6اطرم آم6د ک6ه او             . خود به برلن حرف زدن    

سعی کردم اين فکر را بيدرنگ بتارانم تا گفتگوی خود را ب6ا وی ب6ه پاي6ان          . مرده است 

 ب6ه  ١٩٢٦برسانم، ولی وقتی که گزارشم را درب6اره اس6تراحت خ6ود در ب6رلن در س6ال                   
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ولی حرفم را خوردم » اين بعد از مرگ شما بود و« : ن رساندم نزديک بود بيفزايمپايا

  »پس از بيماری شما« و گفتم

اينج66ا ! مش66غول رف66ت و روب و مرت66ب ک66ردن خان66ه اس66ت و ب66رای چن66دمين ب66ار » ان«

او به دست خود ميخ به ديوار می کوبد و بند را از  . و کمبودهای ديگر  . اشکاف نيست 

تغييرات6ی    . چي6زی ب6ر آن په6ن م6ی کن6د     . يگر می کش6د ب6ه م6وازات دي6وار       ميخی به ميخ د   

ب6ه  . او به آرامی آه م6ی کش6د و ک6ار را از ن6و آغ6از م6ی کن6د       . بند پاره می شود  . می دهد 

ب66ه ي66اد دارم ک66ه ب66ا چ66ه ص66فای درون، آری ب66ا   . نظاف66ت و آس66ايش :فک66ر دو چي66ز اس66ت 

ظاف6ت م6ی ک6رد و در کاره6ای     ن» احس6اس « از زنی زندانی ک6ه     ١٩٠٥اشتياق، در سال    

  .نظافتی سلول شرکت داشت حکايت می کرد

ات66اق زي66ر .  س66اله م66ان چقدرخان66ه ک66ه ع66وض نک66رده اي66م  ٣٣ط66ی زن66دگانی مش66ترک  

ش66يروانی ژن66و، آپارتم66ان ه66ای ک66ارگری وي66ن و پ66اريس، ک66رملين و آخانگلس66ک، کلب66ه   

  .دهقانی آلماآتا، ويالی پرين کيپو و ويالهای خيلی محقرتر فرانسه

من ب6ا ه6ر   . ولی هيچگاه بدان وابستگی نداشت. به مبلمان خانه بی اعتنا نبود    » ان«

ب6دين معن6ی ک6ه در پيرام6ونم     . شرايطی از زندگی می ساختم و با همه چيز سرمی ک6ردم         

او همه ج6ا و هم6ه چي6ز    . به هيچ وجه» ان«ولی  . کثافت و بی نظمی را تحمل می کردم       

. د اي6ن وض6ع ب6رهم بخ6ورد    ه6 يچ وقت اج6ازه نم6ی د  را به نظافت و نظم در می آورد و ه  

  .وه، که اين کار مستلزم چقدر انرژی، زحمت و نيروی حياتی است

و من صندلی راحتی را » ان«امروز . مدت ها بود که رختخواب را ترک نکرده بودم

اينطور خ6وب  : او با لحنی که رنگی از اسف داشت از من پرسيد. پشت آغل قرار داديم   

و حقيقتًا  . زيباتر است تر منظره آن طرف  -م چرا اين سئوال را می کنی؟        است؟ پرسيد 

طبيعی است هرکس می تواند ي6ک منظ6ره زيب6ا را    . هم طرفی که او می گفت زيباتر بود  

    اي66ن تم66ايز را ب66ا تم66ام وج66ود خ66ود ح66س » ان«از آنک66ه کمت66ر زيباس66ت تمي66ز ده66د، ول66ی 

ه در آن م6ثال جل6وی چش6م آدم را چي6زی س6د      او نمی تواند مکانی را برگزيند ک      . می کرد 
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م66ی کن66د، و اگ66ر کس66ی ديگ66ر ه66م چن66ين ک66اری بکن66د در وی احس66اس تأس66فی عمي66ق            

  . می شودبرانگيخته 

و م66ن زن66دگانی ط66والنی و دش66واری را پش66ت س66ر گذاش66ته اي66م و او هن66وز اي66ن  » ان«

ه  ک66ه ط66راوت، کم66ال و هنرمن66دی وج66ودش م66را هميش66 اس66تاس66تعداد را از دس66ت ن66داده

  .دچار شگفتی تحسين آميز کند

، در »ان«درحالی که در صندلی راحتی لميده بوديم، به ي6ادآوردم ک6ه چگون6ه م6ن و            

.  به محض ورود به نيويورک در معرض يک معاينه بهداشتی قرار گرفتيم١٩١٧سال 

پزشکان و کارمندان آمريکايی سخت بی مراعات اند، به ويژه در برابر مس6افرانی ک6ه                

کالهی روسری مانند » ان«). ما بليط درجه دو گرفته بوديم.( يک ننشسته انددر درجه 

پزشک که گمان تراخم برده بود پنداشت که روسری چي6ز ب6دی را مخف6ی       . به سرداشت 

اعتراض6ی نک6رد   » ان«. را باال بزند» ان«آن را به سرعت کنا زد تا مژه های        . می کند 

با چشمانی پرسا . قط کمی تعجب کرده بوداز جای خود تکان نخورد، ف. و ساکت ايستاد

ي6انکی خش6ن دس66تهايش را   . گون6ه اش کم66ی س6رخ ش6ده ب66ود   . پزش6ک را نگ6اه م66ی ک6رد   

وقار و ارزش خدشه ناپذير زنانه اين ط6ور در  . پايين انداخت و گامی به عقب برداشت   

هنگ6امی ک6ه از کش6تی ب6ه     . خطوط چهره او، نگ6اه او و تم6ام وج6ودش اث6ر گذاش6ته ب6ود         

می کردم ک6ه ي6اد آن هن6وز    » ان« ه می رفتيم، در خود احساس آنچنان باليدنی به     اسکل

  .در خاطره ام بيدار است

  

   ژوئن٢٩
 نام66ه ط66والنی يک66ی از خوانن66دگان را ک66ه حقوق66دان اس66ت انتش66ار داده ١١اف66تن پوس66تن

دراين نام6ه اس6تدالل ش6ده ک6ه تروتس6کی ب6ه ه6يچ وج6ه دس6ت از فعالي6ت سياس6ی                  . است

 دو ،و گذش6ته از اي6ن  ) نامه من به دانشجويان ادينبورگ نقل قول ش6ده (ت برنداشته اس 

                                           
١١ - Aftenpostenيک روزنامه محافظه کار اسلو .  
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 ١٣٠

اگرخود او بيم6ار اس6ت منظ6ورش از هم6راه داش6تن منش6ی            . منشی نيز همراه او هستند    

تروتسکی علي6ل نيس6ت و   « : استناد می کند که گفت»شفلو« چيست؟ نويسنده به گفته   

  .نيست خود را به فراموشی سپردگويا در اينجا هم ممکن » .همان است که بود و الخ

در س66ايه لمي66ده ام، چي66زی      . م66ی کوش66م ب66ر بيم66اری از راه خ66رد ک66ردن آن غلب66ه ک66نم   

  .نمی خوانم و فکر هم نمی کنم

 


