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  ژوييه ١
 آنارشيس99ت را ب99ا بي99وگرافی   ١در ه99وای آزاد لمي99ده ام، مجموع99ه مق99االت اماگل99دمن    

. هستم ٢»ننه جونس« در حال حاضر مشغول خواندن اتوبيوگرافی . کوتاهش ورق زدم

! ولی چه تفاوتی است ميان اين دو. هر دو زن از صفوف زنان کارگر آمريکايی هستند

 خ999اص خ999ود ک999ه از افک999ار    »قهرمانان999ه« س999فه گل999دمن ي999ک فردگراس999ت و دارای فل  

ولی در عوض جونس يک قهرمان طبق9ه  . کروپوتکين، نيچه وايبسن سرهم بندی شده   

گلدمن هدف های انقالبی دارد ولی راه هايش غيرانقالبی است، . کارگر آمريکايی است

 برمی گزيند و برای رس9يدن      را حال آنکه جونس مرحله به مرحله هدف های محدودی        

  .ن ها راه های شجاعانه و انقالبی انتخاب می کندبدا

گل9دمن از  . هر دو اينها نشان دهنده آمريکا هستند، ولی هريک به شيوه خاص خ9ود   

طري9ق عق9ل گراي9ی ابت9دايی اش و ج99ونس از طري9ق امپريس9می ک9ه کمت9ر از آن ابت99دايی         

نک9ه  ح9ال آ .  تح9والت ت9اريخی طبق9ه اش اس9ت    ازولی اث9ر ج9ونس نش9انه بزرگ9ی       . نيست

. گلدمن نشان دهنده روی گردانی از طبقه خود و تحليل رفتن در هيچ فردگرايان9ه اس9ت   

من نتوانستم مقالت گلدمن را تمام کنم، چرا که احتجاجاتش با وجود صداقت، به تصنع 

                                           
١ - Emma goldmanدر هف9ده س9الگی   . متولد روسيه ب9ود ) ١٨٦٩-١٩٤٠( اما گلدمن

 از آنجا اخراج شد و به روسيه رف9ت هنگ9امی ک9ه دي9د     ١٩١٩ت ولی در سال به آمريکا رف 

واقعيت روسيه با تصورات او يکی نيست دچار س9رخوردگی س9ختی ش9د، روس9يه را ت9رک           

  .رفت و سپس در کانادا اقامت گزيد گفت و به انگلستان
 ج99ونس زن99ی ب99ود ک99ه درس99ازمان دادن س99نديکاهای ک99ارگری آمريک99ا نق99ش مهم99ی را      - ٢

اتوبي9وگرافی  .  سالگی هم فعاليت خود را ادام9ه م9ی داد      ٩٠او حتی در سن     . رعهده داشت ب

  . در شيکاگو انتشار يافت١٩٢٥او در سال 
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اتوبيوگرافی جونس را با لذت می خوانم، با تص9ويرهای  . و جمله پردازی آميخته است    

مبارزات اعتصابی، بيشتر در حاشيه، تص9وير وحش9تناک    . فشرده و خالی از آرايش او     

غي99رممکن . س9رمايه داری آمريک99ا و آن روی س9که دموکراس99ی اش را نش99ان م9ی ده99د   

اس99ت بت99وان گ99زارش وی را از اس99تثمار و مس99خ ک99ردن کودک99ان درکارخان99ه ه99ا ب99دون     

  . شرکت باطنی و دشنامی بر زبان خواند

جلس9ه  )  کيل9ومتری اينج9ا  ٦٠(» درام9ن «ر  خبرداده است که فاشيست ه9ا د    ٣کنودسن

او می گويد که آنها موفق نخواهند . اعتراضی عيله اقامت من در نروژ تشکيل داده اند

  .  نفر را برای اين کار گرد آورند١٠٠شد بيش از 

يک99ی از کارمن99دان ش99وروی ويالي99ی تابس99تانی درکن99ار خان99ه ييالق99ی ص99احب خان99ه م99ا  

  . شده است» ان«ه عقيده من بدون دليل موجب ناراحتی اين مساله ب. اجاره کرده است

  

   ژوييه٤
مدت هاست چيزی نخوان9ده ب9ودم ک9ه م9را     . اتوبيوگرافی ننه جونس را تا آخر خواندم 

 چ99ه وف99اداری         -ي99ک اث99ر حماس99ی  . اي99ن ق99در تک99ان داده و ب99ه خ99ود ج99ذب ک99رده باش99د       

» رهبران« ون شده ای از خدشه ناپذيری به زحمتکشان دارد و چه نفرت با خون اندر

اين زن در نود و يک س9الگی کنگ9ره ک9ارگران پ9ان ام9ريکن را              ! خائن و جاه طلب آنها    

 سالگی ب9ه عض9ويت    ٩٣در. متوجه اتحاد شوروی، به عنوان يک سرزمين نمونه کرد        

ولی محت9وی اص9لی زن9دگيش ش9رکت در اعتص9اب            . ب کارگران و کشاورزان در آمد     زح

آي9ا اي9ن   . ا بيش ازهر جای ديگر مبدل به جنگ داخلی می ش9د کارگران بود که درآمريک   

  کتاب به زبان های ديگر نيز ترجمه شده است؟

  
                                           

٣ - Knudsen     زمانی در آمريکا و درسازمان های کارگری فعاليت م9ی ک9رد و س9پس ب9ه 

   م99وطنش ن99روژ بازگش99ت و نق99ش مهم99ی در سوس99يال دموکراس99ی و پارلم99ان ن99روژ ب99ازی       

  . تروتسکی طی اقامتش در نروژ درخانه او منزل داشت. می کرد
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   ژوييه٢٣
. نام9ه ه9ايی ديکت9ه ک9ردم    » ي9ان «تمام اين روزها را در هوای آزاد به سر بردم و ب9ه       

ا اي9ن روزه9  . روزنامه و نامه به تعداد فراوان و فراوان تر مستقيمًا ب9ه اينج9ا م9ی رس9د          

. صاحب خانه ما ميهمان داشت، دبيران مطبوعات حزب برای آشنايی با من آمده بودند

م99ا « ، » م99ا دموکراس99ی کهن99ی داري99م «  نم99ی توان99د در ن99روژ پروب99ال بگي99رد،  فاشيس99م 

ما جلوی س9رمايه داری م9ان    « ،  »وانگهی خيلی چيزها آموخته ايم    « ،  »بيسواد نداريم 

و فرانسه پيروز شود؟ ما خود را نگه      تان   انگلس درفاشيسم  اگر  « ،  »را خواهيم گرفت  

پ9ايين آم9د نتوانس9تيد آن    تان چراهنگامی که بورس پول شما در انگلس9    » خواهيم داشت 

اصًال آين آدم ها نمی توانند و نمی دانند که      . را نگه داريد؟ شما هيچ چيز نيآموخته ايد       

م، هم9ه  س9 تب9ر، فاشي جن9گ، انق9الب اک  . مارکس و انگل9س و لنين9ی ه9م وج9ود داش9ته ان9د            

اينها در آينده سرد و گ9رم روزگ9ار   . اينها بی آنکه اثری بگذارد از کنار آنها می گذشت     

  .را خواهند چشيد

اين يک بيوگرافی بد، .  هستمEugen debsمشغول خواندن بيوگرافی اويگن دبس 

 درتغزلی و احساسی است که شخصيتی تغزلی و احساساتی از دبس طرح می کن9د ک9ه             

  . ال خالی از جاذبه نيستح هر

.  اگرچه ب9ه زحم9ت ول9ی پيش9روی م9ی ک9نم      -ادگار آلن پو را به زبان اصلی می خوانم   

در اين سال های آخر عادت ک9رده ام ک9ه مق9االت خ9ود را ب9ه زب9ان فرانس9ه ي9ا انگليس9ی            

داش9ته   ديکته به همکارانی ک9ه اس9تعداد تص9حيح ف9وری اغ9الط انش9ايی م9را           -ديکته کنم 

ک99ه ب99دان ( در انگليس99ی . ن99دارمرا اس99تعداد احاط99ه کام99ل ب99ه ي99ک زب99ان خ99ارجی  . باش99ند

  گهگ9اه ب9ا خ9ود     -از راه خواندن متون اي9ن زب9ان پيش9رفت م9ی ک9نم             ) آشنايی مکفی دارم  

می انديشم آيا برای اين کار کمی دير نشده است؟ آيا ارزش دارد که قوای روحی خ9ود           

عرفت بلکه در راه آم9وختن ي9ک زب9ان ک9ه وس9يله ای اس9ت       مخود را نه در راه اکتساب     

  برای آن به هدر دهم؟
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و در دسترس همگان زندگی می کرديم، ولی تحت مراقبت شديد » آزاد«ما در ترکيه 

. در فرانسه زندگی پنه9انی داش9تيم، تح9ت حفاظ9ت رفق9ا     ). سه رفيق و دو کارمند پليس  (

 حاض99ر آزاد و ب999دون مح99افظ زن999دگی         و درح999ال) در اي99زر (و بع99د تنه999ا  ) درب99اربيزون (

دي9روز دو ن9روژی مس9ت آم9ده        . حتی دروازه اصلی نيز شب و روز ب9از اس9ت          . می کنيم 

 گفتگ9و  ش9ان ما همان طور که رسم اس9ت م9دتی باها  . بودند تا با ما طرح آشنايی بريزند    

  .کرديم و سپس ازهم جدا شديم

  

   ژوييه٣٠
 ترانمل رئ9يس ح9زب     -يار رخ داده است   حوادث کوچک بس   در اين چهارده روز اخير    

نتيج9ه اي9ن ش9د ک9ه م9ا ب9ه اص9رار          .  و وزير دادگستری ب9رای آش9نايی ب9ا م9ا آم9ده بودن9د              

م999ن ب99ه اي999ن عک999س مش999ترک م999ان ب999ا دغدغ999ه            . ش99خص ثال999ث ب999اهم عک999س ان999داختيم 

پس از دويا سه روز خبر . می انديشيدم ولی خوشبختانه وزير از عکس خوشش نيآمد

و من از اختراع مهمانان عالی قدر خيلی خوشنود » ان«. »خوب نشد« که عکس يافتم

و ) س9ردبير ( م9ل ني9ک دبي9ر ارگ9ان مرک9زی در حض9ور ترا     . گفتگو يک طرفه بود  . شديم

 ش99يوه ای پس99نديده ب99ا ه99م   اچن99د س99اعتی را ب99 . وزي99ر دادگس99تری ب99ا م99ن مص99احبه ک99رد  

ی ه99يچ گون99ه فش99اريی ب99رای  ب99ه م99ا اطمين99ان داد ک99ه حکوم99ت ش99ورو٤»ل99ی«. گذران99ديم

از قرار ت9ا روز ورود م9ا ب9ه اس9لو آنه9ا ه9يچ           . ممانعت از اقامت من در نروژ نمی آورد       

بد « همچنين ممکن است آنها نروژ را در مقايسه با فرانسه به عنوان  . خبری نداشتند 

در آرب9اتربالد مقال9ه ای ک9ه لح9ن بس9يار دوس9تانه ای دارد انتش9ار                  . تلقی کن9د  » کوچکتر

  .فته استيا

ب9ه حي9ات خان9ه م9ا     ) ث .ب .ازهفت9ه نام9ه آ  (  چند روز پ9يش ي9ک خبرنگ9ار فاشيس9ت       

. و من در حلی که درص9ندلی راحت9ی لمي9ده ب9وديم عک9س برداش9ت       » ان«وارد شد و از     

                                           
٤ - Lieاز رهبران حزب سوسيال دموکرات نروژ آن روزها .  
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خ9وب ب9ود ک9ه فق9ط ب9ه دورب9ين       . متوج9ه اش ش9د ف9رار اختي9ار ک9رد        » ان«اوهنگامی که   

  ده، هنگ9امی ک9ه داش9ت تلفن9ی تاکس9ی خب99ر      او را در دهک9 » ي9ان « ! عکاس9ی مجه9ز ب9ود   

فاشيست بيچاره از ترس سروپايش می لرزيد و قسم می خورد که        . می کرد، گير آورد   

 انتشار )ث. ب. آ(ولی عکس با يک مقاله خشمناک در . عکس برنداشته است و غيره

ياف99ت، ب99ا اي99ن محت99وی ک99ه آي99ا پل99يس فعالي99ت مخ99رب تروتس99کی را در نظ99ر دارد؟ ول99ی    

چ9را  . ير ما در هفته نامه مذکور به هيچ وجه با اين لحن خشن مقاله سازگار نبود تصو

  . که ما به آرامی در صندلی های راحتی لميده بوديم

. در آمريک99ا ب99وده ان99د . آنه99ا معمارن99د . پري99روز دو ک99ارگر از اس99لو آمدن99د، دو ب99رادر  

مجم9ع  « ن9د و در ب9ه کمينت9رن عالق9ه دار   . خيل9ی ج9وان نيس9تند   . انگليسی حرف می زدند   

     ک9ار ب9ه مباحث9ه ای ط9والنی ول9ی ن9اموزون       . ش9رکت م9ی کنن9د    » اتح9اد ش9وروی   تان  دوس

تيپ استالينيس9ت ن9روژی در براب9رم ب9ه خ9وبی ظ9اهر       . کشيد) به علت اشکاالت زبانی  ( 

  . شده بود

  

 


