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   مارس٦
م88ن بيم88ارم، وانگه88ی   . ب88يش از دو هفت88ه اس88ت ک88ه ب88ه دفت88ر خ88اطرات نپرداخت88ه ام      

  .کارهايی دارم که در آن شتاب رواست

شورای تازه حزب سوسياليست فرانسه حکايت از قدرت فشاری م8ی کن8د ک8ه س8ران             

 ١٩٢٠لئون بلوم مجبور شد اقرار کند که در سال . آن قرار گرفته اند پارلمانی در زير

مسأله کس8ب ق8درت را ب8ه روش8نی نم8ی ش8ناخت، و اي8ن هنگ8امی ب8ود ک8ه وی                   ١در تور 

. ال8خ ... م می بايست از قبل مهيا گردد تا بع8د       سعقيده داشت شرايط رسيدن به سوسيالي     

سوسياليسم ولی معنی مبارزه برای کسب قدرت چيست؟ در حالی که شرايط رسيدن به 

نظر بل8وم ش8رايط اقتص8ادی اس8ت،       اينکه   يا   بدون تصاحب قدرت نيز امکان پذير باشد؟      

نه شرايط سياسی؟ با وجود اين شرايط مذکور از راه مبارزه ت8ن پروران8ه ب8رای کس8ب                  

م تکام8ل نم8ی ياب8د    س8 کاپيتالي. قدرت نه تنها بدست نمی آيد، بلک8ه از مي8ان ني8ز م8ی رود      

  .بلکه رو به پوسيدگی است

 تور فاص8له گرفت8ه اس8ت، موقعي8ت      خود در  ١٩٢٠بلوم هم اکنون نيز که از نظريات        

ب88ه نظ88ر او ل88زوم جن88گ انقالب88ی ب88رای کس88ب ق88درت ن88ه از موقعي88ت    . را درک نم88ی کن88د

را ن8ه ب8ه   فاشيس8م  ول8ی او  . ناش8ی م8ی ش8ود     فاشيس8م   بلکه از خط8ر     کاپيتاليسم،  عمومی  

بلک8ه ب8ه عن8وان خط8ری ک8ه از خ8ارج       کاپيتاليس8م  عن8وان نش8انه ای از افسارگس8يختگی    

                                           
ه ب88ه منظ88ور  در ش88هر ت88ور کنگ88ره ح88زب سوسياليس88ت فرانس88 ١٩٢٠ در دسامبرس88ال - ١

در اي88ن کنگ88ره پيوس88تن ب88ه کمينت88رن    . روش88ن ک88ردن پيوس88تگی ه88ای جه88انی تش88کيل ش88د    

روز کنگ8ره ن8ام ب8رده اقليت8ی     . تصويب شد و حزب به حزب کمونيست فرانس8ه تغييرن8ام داد   

ب8ه رهب88ری پ88ول فورولئ88ون بل88وم ب88ا تغيي8ر م88ذکور موافق88ت نک88رد و ب88ه ح88زب سوسياليس88ت    

  .وفادار ماند
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ت می فهمد که جريان آرام و مسالمت آميز سوسياليزه شدن دموکراسی روی آورده اس

  )تصوری باطل و کهنه از ژورس. ( را مورد سئوال قرار می دهد

نابين8ا هس8تند، فهمي8دنی      کاپيتاليسم  اينکه رهبران بورژوازی در برابر قوانين سقوط        

ش8ود ب8ه   چه يک محتصر نمی خواهد مراحل مختلفی را که به مرگش منتهی می           . است

اينک8ه  ولی نابينايی بلوم و شرکا شايد بهترين دليل اس8ت ب8ر    . روشنی ببيند و تميز دهد    

اي88ن آقاي88ان ن88ه پيش88تازان پرولتاري88ا بلک88ه فق88ط جن88اح چ88پ ب88ورژوازی را، ک88ه از هم88ه      

  . ترسوتر است، تشکيل می دهند

ک888ه ش888رايط ) و هن888وزهم عقي888ده دارد(  بل888وم پ888س از جن888گ جه888انی عقي888ده داش888ت  

اوه، که چه کودکان خيال پرستی بودند م8ارکس و          . ليزه کردن هنوز مهيا نيست    سوسيا

 در انتظ88ار انق88الب سوسياليس88تی م88ی زيس88تند و ب88رای    ١٩انگل88س ک88ه در اواس88ط ق88رن  

  .اجرای آن آماده بودند

ب88رای ) ت88ا آنج88ا ک88ه ب88رای او در اي88ن زمين88ه چي88زی معتب88ر اس88ت       (  ب88ه عقي88ده بل88وم  

تعريف و مطلق جامعه الزم است که به وسيله خود و يک پختگی غيرقابل سوسياليسم 

م8ن علي8ه اي8ن برداش8ت مکانيس8تی و ق8دری در       . مشخصات خاص خود تعيين م8ی گ8ردد   

ول8ی ب8ر دانس8تنی ه8ای اي8ن        .  مبارزه کردم، تا آنکه انقالب اکتبر فرا رس8يد         ١٩٠٥سال  

  .اخترشناسان پارلمانی هيچ اضافه نشده است

  

   مارس٧
) خواهر لنين(  اوت توضيحاتی از طرف خانم ماريا اوليانوا-ييهدر جلسه پله نوم ژو

  : آن اين استخالصه به نفع استالين خوانده شد که 

لن8ين قب8ل از س8کته دوم88ش هم8ه رواب8ط شخص8ی خ88ود را ب8ا اس8تالين ب8ه دالي88ل          . ال8ف 

  .خصوصی قطع کرد

واهش اگر لنين استالين را به عنوان يک انقالب8ی اص8يل قب8ول نداش8ت، از وی خ8       . ب

  .نمی کرد که انجام دادن آن را فقط از يک انقالبی اصيل می توان توقع داشت
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اين توضيح آنچه را که با يک واقعه بسيار بحران8ی بس8تگی دارد، آگاهان8ه مس8کوت                

  .و من می خواهم اين واقعه را در اينجا ثبت کنم. می گذارد

ن8ين ک8ه مانياش8ا لق8ب     نخست چند کلم8ه درب8اره ماري8ا اولي8انوا، ج8وان ت8رين خ8واهر ل              

سرس8خت و ب8ا ان8رژی مص8رف     . وی زنی بود که با وجود کبرسن مجرد زيس8ت        : داشت

نش88ده عش88ق، هم88ه اي88ن  ق88درت ه88ای ب88ه ک88ار نرفت88ه را ب88ر ش88خص ب88رادرش والديمي88ر      

کسی از او، . تا وقتی که لنين حيات داشت، خواهر در سايه وی باقی ماند. متمرکز کرد

ر پ888ذيرايی از ب888رادرش ب888ا خ888انم ن888ادژدا کنس888تانتينوا   او د. و ب888ا او س888خن نم888ی گف888ت 

ول8ی پ8س از م8رگ لن8ين مي8دان بيش8تری             . هم چشمی می ک8رد    ) همسر لنين  (ياکروپسکا

او را اجب8ارًا وارد مي88دان  (ياف8ت، ي8ا ب88ه عب8ارت بهت88ر، ب8ه وی مي88دان بيش8تری داده ش88د      

رين رابط8ه نزديک8ی   با بوخا) که منشی آن بود   (خانم اوليانوا از مجرای پراودا      ). کردند

پ888س از بوخ888ارين ني888ز خ888انم م888ذکور ب888ه مب888ارزه علي888ه . داش888ت و تح888ت ت888أثير او ب888ود

در کن8ار ق8دری مس8لکی و مح8دويت فک8ری او، رقاب8ت اش ب88ا       . ون کش8انده ش8د  ياپوزيس8 

در اي8ن وق88ت  . خ8انم کروپس8کايا ني8ز ب88ه منب8ع دائم8ی حس88ادت و تن8گ چش8می مب88دل ش8د        

لسات حزبی ش8رکت ک8ردن و خ8اطره نگ8اری و از اي8ن        اوليانوا شروع کرد فعاالنه در ج     

بايد اضافه کرد که هيچ يک از نزديکان و بس8تگان لن8ين ب8ه ان8دازه اي8ن خ8واهر           . کارها

  بود ک8ه خ8انم کروپس8کايا س8رانجام    ١٩٢٦در سال . کمر به خدمت بسته بيشعور نبودند  

). ، زينووي8ف از راه گ8روه ک8امنف  (ب8ا اپوزيس8يون متح8د ش8د    ) اگرچه زمانی نه طوالنی   (

 بوخارين در اين وقت می کوشيد که اهميت نقش خ8انم اولي8انوا را           -فراکسيون استالين 

  . به عنوان وزنه مقابل خانم کروپسکايا برجسته کند

من در اتوبيوگرافيم شرح داده ام که اس8تالين چگون8ه پ8س از س8کته دوم لن8ين س8عی          

ديگ888ر از بس88تر بيم888اری  او حس88اب م888ی ک88رد ک888ه لن88ين    . داش88ت وی را منف88رد بگ888ذارد  

و با تمام قوا می کوشيد ک8ه از رأی دادن کتب8ی لن8ين جل8وگيری کن8د         . برنخواهد خواست 

و به همين نحو کوشش کرد که از انتشار مقاله لنين درباره مبارزه ب8ا بوروکراتيس8م     ( 

خانم کروپسکايا برای لنين بيم8ار، منب8ع        .) يعنی عليه فراکسيون استالين جلوگيری کند     
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استالين به موهن ترين وجهی دستور تعقيب و مواظبت خانم کروپسکايا . العات بوداط

    ١٩٢٣اواي888ل م888ارس . را داد و اي888ن هم888ان زمين888ه ای ب888ود ک888ه تص888ادم ب888ر آن رخ داد

و در آن قط8ع     ) ديکت8ه ک8رد   (  لنين نامه ای ب8ه اس8تالين نوش8ت        )  مارس ٥گمان می کنم  (

عل88ت تص8ادم، مس88ايل خصوص88ی  . الع دادهم8ه رواب88ط شخص8ی و رفيقان88ه را ب88ه وی اط8   

خ8انم  . نس8ت ب8رای لن8ين ح8ائز چن8ين اهميت8ی باش8د       انبود، آری مسايل خصوصی نم8ی تو  

  اليانوف در توضيح کتبی اش کدام خواهش لنين را در نظر داشت؟

لنين استالين را ) در فوريه يا اوايل مارس    ( هنگامی که حال وی رو به وخامت نهاد       

لنين از بيم اينکه .  به اصرار خواست که برايش زهر فراهم کندنزد خود خواند و از او

مبادا دوباره قوه ناطقه اش رااز دست دهد و بازيچه دست پزشکان شود م8ی خواس8ت            

را تأئي88د        ٢بيه88وده نب88ود ک88ه وی اق88دام الف88ارگ . خ88ود تعي88ين کنن88ده سرنوش88ت اش باش88د 

  .نده ماندن ترجيح دادمی کرد که مرگ داوطلبانه را بر زمين گير بودن و ز

شک » .چنين خواهشی را فقط از يک انقالبی می شد کرد       « :اوليانوا نوشته است  . م

نيست که لنين استالين را به عنوان يک انقالبی معتقد قبول داشت، ولی اين به تنهايی         

  .کافی نبود که خواهشی چنين خارق العاده از وی بکند

 گم8ان م8ی داش8ت ک8ه از انقالب8ی ه8ای ق8ديم،           از قرائن پيداست ک8ه لن8ين ن8اگزير چن8ين          

فرام8وش نکن8يم ک8ه اي8ن     . استالين تنها کسی اس8ت ک8ه خ8واهش اش را رد نخواه8د ک8رد              

لن8ين، اس8تالين و نقش8ه ه8ا و       . خواهش قبل از قطع حتم8ی مناس8بات ب8ه عم8ل آم8ده ب8ود               

 او از رفتار استالين با خانم کروپسکايا خوب آگ8اه ب8ود  . مقاصدش را خوب می شناخت    

در چن88ين  . و م88ی دانس88ت تم88ام اعم88ال اس88تالين برمبن88ای ع88دم بهب88ودی او ق88رار دارد         

امکان دارد که در . شرايطی بود که لنين از استالين خواست که زهر برايش فراهم کند          

اي88ن ک88ار، در حاش88يه ه88دف اص88لی، آزم88ايش اس88تالين و ه88م چن88ين امتح88ان خوش88بينی        

                                           
وی ). ١٨٨٠(دام8اد ک8ارل م8ارکس و از بنيادگ8ذاران ح8زب ک8ارگری فرانس8ه              پل الف8ارگ     -٢

  .  به همراه زنش خودکشی کرد١٩١١در سال 
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به هرحال اس8تالين اي8ن خ8واهش را ب8ه ج8ا      . غيرصادقانه پزشکان نيز پنهان بوده باشد    

  .نيآورد، بلکه مطلب را به دفتر سياسی گزارش داد

اس8تالين  ) پزشکان هنوز اميدواری هايی می دادن8د      ( صدای اعتراض همه برخواست   

  .در سکوت فرو رفت

       :  خ88انم کروپس88کايا قض88اوت لن88ين را درب88اره اس88تالين ب88ه م88ن گف88ت     ١٩٢٦در س88ال 

اين فکر اگر چه کمی محتاطانه ت8ر، در اص8ل   » .صول ادب انسانی استاو عاری از ا   « 

و آنچه آن زمان به شکل نطف8ه وج8ود داش8ت، اين8ک     . ٣آمده استنيز وصيت نامه لنين  

دروغ، جعلي8ات، پ8رده پوش8ی واقعي8ت و ملغم8ه ه8ای حق8وقی ب8ه         : رشد کامل کرده است  

عي8ات ب8دان س8ان ک8ه قت8ل          اي8ن واق . حدی رسيده اس8ت ک8ه ت8ا کن8ون در ت8اريخ دي8ده نش8ده            

  .کی روف ثابت می کند، رژيم استالينی را با خطری مستقيم روبه رو کرده است

  

  مارس٩
از جه8ت احس8اس مس8تقيم گذش8ته روس8يه       » پت8راول «  رمان الکسی تولستوی به نام    

. بديهی است که اين اثر در زم8ره ادبي8ات پرولت8ری نيس8ت    . اثری برجسته و عالی است  

. چون و چرا فرزند ادبيات کهن روس و ناچار فرزند ادبيات جهانی استتولستوی، بی 

) ن88ه تنه88ا ب88ه او و( ول8ی ب88ی ش88ک انق8الب، ب88ه عل88ت ق88انون ت8اثير متقاب88ل اض88داد، ب8ه او    

آموخ888ت ک888ه گذش888ته که888ن روس را در سرش888ت وحش888ی، توان888ا و دس888ت نخ888ورده اش  

شف مردم8ان س8اده،   ک: انقالب به او چيزهای بيشتر و عظيم تری آموخت       . احساس کند 

علقه های زندگی گروه های اجتماعی و نمايندگان فردی آنها، البته بيرون از تط8ورات     

الکس888ی تولس888توی ب888ا دي888دی  . اي888دوئولوژيک، خ888ارج از قلم888رو خيالب888افی و خراف888ات  

هنرمندان88ه و نکت88ه ي88اب زمين88ه م88ادی برخ88ورد اي88دوئولوژيک را در روس88يه عص88ر پت88ر 

اجتماعی رئاليسم روانشناسی فردی، تا سطح رئاليسم طريق و از اين . نشان داده است
                                           

 به کميت8ه مرک8زی ح8زب کمونيس8ت     ١٩٢٢ دسامبر٢٥ مجموعه نامه هايی که لنين در - ٣

  . ١٩٢٣ ژانويه ٤به انضمام يک مراسله پستی به تاريخ . نوشته است
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يک88ی انق8الب ب88ه عن88وان  : ش88ک از دو مطل8ب پدي88د م88ی آي8د  ی اي88ن ب8 . ب8اال ب88رده م8ی ش88ود  

رمان نويس . به عنوان دکترين  مارکسيسم   واسطه و لمس کردنی و ديگری        التجارب ب 

ک8ه ب8ر وی   فرانسوی، مورياک که من نمی شناسم اش، عض8و آک8ادمی فرانس8ه، ش8غلی         

  : اخيرًا گفته است-چيزی نمی افزايد

ما روسيه شوروی را تحسين خ8واهيم ک8رد ب8ه ش8رط آنک8ه آنج8ا رم8ان نويس8ی در                  « 

  »سطح تولستوی و داستايوسکی پيدا شود

مورياک با اين کار قضاوت هنری و ايده آليستی را در برابر قضاوت مارکسيستی و   

م8ن در ديباچ8ه کت8ابم ب8ه ن8ام          . ار داده اس8ت مشروط به اس8لوب تولي8د و ماترياليس8تی ق8ر      

  : سال پيش چنين نوشتم١٢، »ادبيات و انقالب« 

با وجود اين، حل پيروزمندانه مسائل اصلی، يعنی تغذيه، پوشاک، مسکن و حت8ی       « 

آموزش و پرورش به هيچ وجه ف8تح کام8ل سوس8ياليزم، اي8ن اص8ل ن8وين ت8اريخ، معن8ی             

می رشد يابنده در تمام قلمروهای زندگی ملت و پيدايش تنها شيوه انديشه عل. نمی دهد

و رشد ي8ک هن8ر ن8و نش8ان دهن8ده آن اس8ت ک8ه ب8ذر ت8اريخی ن8ه تنه8ا جوان8ه زده، بلک8ه                     

به اين حس8اب، تط8ور هن8ری س8خت ت8رين س8نگ مح8ک ني8روی                 . شکوفه نيز داده است   

  ».حياتی و اهميت يک عصر است

. عص8ر ن8و نامي8د   » ش8کوفه  «توان ولی رمان آلکسی تولستوی را به هيچ وجه نمی       

اث8ر  «ول8ی رم8ان ه8ائی ک8ه مقام8ات رس8می ب8دان درج8ه              . داليل اين سخن نيز گفت8ه ش8ده       

می بخشند، خالی از هرگونه اهميت !) در عصر نيستی کامل طبقات( » هنری پرولتری

زمان می خواهد  . اما در اين واقعيت چيزی که موجب نگرانی باشد نيست         . هنری است 

شدن همه مبانی اجتماعی، عرف ها، سنت ها و مفاهيم در حول محوره8ای    تا زيرورو   

. ولی چه زمانی؟ دربست نمی توان پيش بينی ک8رد . تازه انديشه، به تبلور هنری برسد     

هنر نو هميشه به دنبال عصر نو می آيد، ولی رمان به عنوان . در هر حال زمانی دراز

  .هنر بزرگ، خاصه آهسته روست
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و .  نو هنوز پا به دوران نگذاشته است، ي8ک واقعي8ت طبيع8ی اس8ت     اينکه هنر بزرگ  

در ع8وض جعلي8ات مه8وعی    . اين امر همان طور که گفته شد نبايد موجب نگرانی گردد  

. که به دستور بورژوازی نام هنر جدي8د ب8ر آن نه8اده م8ی ش8ود، چي8ز وحش8تناکی اس8ت                     

ک8ه ب8ی پ8روا ب8ه     تناقضات بناپارتيسم دروغگو و جاهل نوع ش8وروی در عص8ر حاض8ر              

هنر فرمان می دهد، امکان هرگونه آفرينش هنری را از بين می برد که ش8رط الزم آن             

ي88ک مهن88دس پي88ر م88ی توان88د ب88ه اجب88ار س88اختمانی را  . ص88داقت و ص88ميميت خ88الق اس88ت

اين ساختمان اگر چ8ه منظ8ور م8ورد نظ8ر از آن حاص8ل      . اش بسازد باطنی  برخالف ميل   

در . واهد بود، چرا که برخالف ميل باطنی ساخته ش8ده        خواهد شد، ساختمانی ممتاز نخ    

  .عوض هيچکس قادر نخواهد بود که برخالف ميل باطنی اش اثری هنری بيآفريند

 ١٨و١٧تصادفی نيست که الکسی تولستوی در رمان خ8ود ب8ه س8ال ه8ای ب8ين ق8رن              

  .برگشت تا بتواند از آزادی ای که هنرمند از آن ناگزير است برخوردار باشد

  

  مارس١٠
چ888ه فق888ر     . نقش88ه اقتص888ادی س888ازمان س88نديکايی فرانس888ه را دقيق888ا بررس88ی ک888رده ام   

و چ88ه ج88بن . فک88ری ای ک88ه زي88ر نق88اب جمل88ه پ88ردازی ه88ای بوروکراتي88ک نهفت88ه اس88ت    

اي88ن رفرميس88ت ه88ا ب88رای تحق88ق برنام88ه ش88ان ن88ه      ! خوارکنن88ده ای در براب88ر کارفرماي88ان

  اين88ان را ق88انع کنن88د ک88ه   اينک88ه ی آورن88د ت88ا ب88ه ک88ارگران، بلک88ه ب88ه کارفرماي88ان روی م88  

در حقيق88ت اص88وال ي88ک برنام88ه  . برنام88ه ش88ان در هس88ته و اص88ل محافظ88ه کاران88ه اس88ت  

اقتصادی وجود ندارد چه اين به معنای صحيح کلمه، نه از فرمول های علم جبر، بلکه 

ه ه8يچ  بديهی است که از اين مسأله ب8 . از ارقام و اعداد حسابی معينی تشکيل می شود    

  :وجه سخنی در ميان نيست

ب8888رای تهي8888ه چن8888ين برنام8888ه ای باي8888د ص8888احب وس8888ايل تولي8888د ب8888ود، يعن8888ی هم8888ه          

عناصراقتص88ادی مل88ی را در اختي88ار داش88ت، و اي88ن تنه88ا ب88رای پرولتاري88ا، هنگ88امی ک88ه    

ول8ی اگ8ر آدم نم8ی دانس8ت ک8ه اي8ن حض8رات        . دولت خويش را آفريده است، امکان دارد      
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سنديکاليستی منح8رف   رفرميسم   طبقه کارگر را از ورشکستگی       فقط می خواهند توجه   

 ب88ا وج88ود خ88الی ب88ودن از محت88وی و     ٤کنن88د، ب88ی ش88ک از فرم88ول ه88ای جب88ری ژوه88و     

  . دوپهلوئی اش، جا می زد

  

  مارس١٨
   ق888رار گرفت888ه ب888وديم،  » ب888اربيزون« از روزی ک888ه م888ورد حمل888ه مقام888ات حک888ومتی   

ن سوء تفاهمی بود که می شد تصورش     اين مسخره تري  . نزديک به يک سال می گذرد     

  . را کرد

رهبری آن اقدام مهم در دست نماينده تام االختيار جمهوری ق8رار داش8ت ک8ه مق8رش               

در .  ب8ود و در قلم8رو دادگس8تری او شخص8يت ه8ای جلي8ل الق8در ب8ود           Melunدر ملون   

موآب او يك بازرس آوته قامت، يك منشی آه يادداشت برمی داشت، يك آميسر امنيت 

   ٥»س88تال« و » بن88و« . عم88ومی و چن88دين جاس88وس، ژان88دارم و کارمن88د ش88هربانی بودن88د

  . مدام پارس می کردند

به من گفت که تمام اين قشون به علت يک دوچرخه به سرقت رفته ب8دينجا  تان  دادس

رودلف همکار آلمانی من، هنگامی ک8ه اي8ن   . همه اين حرف ها احمقانه بود   . آمده است 

ژان8دام ه8ا ک8ه دي8ر     . وتور می آورد، در راه چراغ موتورش خاموش ش8د نامه ها را با م 

  .زمانی بود برای دخول به ويالی ما پی بهانه ای می گشتند، وارد شدند

  

  

  

                                           
برن888ده ج888ايزه ص888لح نوب888ل و رهب888ر ش888ناخته ش888ده       ) ١٩٥٤-١٨٧٩( لئ888ون ژوه888و - ٤

  .سنديکاهای دست راست در مبارزه ای که با سنديکاهای کمونيستی در پيش گرفته بودند
  . سگ های گرگی که از خانه تروتسکی پاسبانی می کردند- ٥
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   مارس٢١
. به888ار فرارس888يده، آفت888اب م888ی س888وزاند، ده روزی اس888ت ک888ه بنفش888ه ه888ا رس888ته ان888د 

نيمه شب برنام8ه والک8ور      ديروز تا   . ها مشغول کندوکاو هستند   تان  يان در تاکس  ئروستا

  .را از فرستنده بردو شنيديم

دوره دو س888اله خ888دمت س888ربازی، تجدي888د تس888ليحات آلم888ان، ت888دارک جن888گ جدي888د و   

يان با صلح و صفا خوشه ه8ای انگ8ور را م8ی چيدن8د، زم8ين را ک8ود         ئروستا» .آخرين«

  .می دهند، همه چيز مرتب و منظم است

وس8اله س8ربازی مقال8ه م8ی نويس8ند و      سوسياليست ها و کمونيست ها علي8ه خ8دمت د       

  .برای آن که مهمتر جلوه کنند، از درشترين حروف ممکن استفاده می کنند

رهبران در اعماق قلب خويش آرزو می کنند که همه چيز جريان عادی خود را ط8ی               

ولی اين آرزو، خود گور خ8ود را کن8ده اس8ت، اي8ن        . کند و همه چيز مرتب و منظم باشد       

  . هد شدکاخ واژگون خوا

همه اين مسايل موج8ب نگران8ی ژول روم8ن م8ی ش8ود، چ8ه او خ8ويش را ب8ه عن8وان                   

  .منجی عرضه می کند

گم8انم ن8ام   (  رومن گويا در يکی از آثارش در قالب نويسنده ای به ن8ام س8تريگليوس       

اين ستريگليوس به همه آنچ8ه نويس8ندگان ديگ8ر توان8ايی دارن8د      . می رود) او اين باشد  

ولی . ن گذشته اين جا و آنجا بيشتر از اين هم از عهده اش ساخته استاز اي. تواناست

 را ق8درتی اس8ت   »نب8وغ « پ8ی ب8رده اس8ت ک8ه     . قدرت او تنها قدرت يک نويس8نده نيس8ت       

قدرت او به قلمروهای ديگر بسط می يابد ب8ه وي8ژه ب8ه قلم8رو سياس8ت، و اي8ن               . جهانی

مناس8بات  « ي8ه و نگ8ارش کت8اب     ژوي ٩بنيادگذاری جامع8ه    . بهتر از قدرت ديگران است    

  .را از همين جا می توان استنتاج کرد»  آلمان-فرانسه

او از . شک نيست ک8ه اي8ن نويس8نده خ8وش قريح8ه دس8تخوش س8رگردانی ش8ده اس8ت                

ق8وای محرک8ه عمي8ق    . سياست خيلی می فهمد، ولی در وجه احساسی آن، يعنی سطحی  

روانشناس8ی ف8ردی ممت8از اس8ت،     او در قلم8رو  . اجتماعی پديده ها بر وی پوشيده اس8ت    
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) و نيز ي8ک سياس8تمدار   ( شخصيتی را که يک نويسنده      . ولی باز هم به عمق نمی رود      

ب8ه  . زوال ش8رکت کنن8ده ب8ود   . او تماش8اگر اس8ت ن8ه ش8رکت کنن8ده        . بايد دارا باشد، ن8دارد    

. همين جهت با وجود عاميانه بودنش و انحراف گهگاهش، باال دست رومن قرار دارد         

  . ، گرم تر و انسانی تر استعميق تر

  :رومن درباره خود می گويد

) اين نام مستعار او نيس8ت بلک8ه عن8وانی اس8ت ک8ه خ8ود ب8ه خ8ويش داده         (فاصله گير   

اين درست اس8ت ول8ی فاص8له او ي8ک فاص8له بص8ری نيس8ت، فاص8له ای اس8ت عرف8ی و            

و ن88ور ع88رف او ب88ه وی اج88ازه م88ی ده88د ت88ا هم88ه چي88ز را از فاص88له ای مع88ين        . س88نتی

تغييرناپذير ببيند، آری فاصله آن که شرکت کننده درونی اس8ت، بن8ا ب8ه ش8يوه ش8رکتش          

روم8ن تماش8اگر ي8ک     . تغيير می کند، حال آن ک8ه فاص8له تماش8اگر تغييرناپ8ذير م8ی مان8د                

  .نويسنده ممتاز تواند بود، ولی نه يک نويسنده بزرگ

خ داد، ب88ه پاي88ان م8ن يادداش88ت ه8ای خ88ود را درب88اره آنچ8ه س88ال پ88يش در ب8اربيزون ر    

اين حکايت در ستون های مطبوعات به ق8در ک8افی م8ورد گفتگ8و ق8رار گرفت8ه         . نرساندم

جمه8وری خيل8ی ب8ا م8زه     تان دادس8 ! چه سيل بنيان کنی از جعلي8ات و کين8ه مح8ض        . است

او ب8ه عل8ت   . آدم نبايد اين صاحب نشان های عالی مقام را خيل8ی از نزدي8ک ببين8د           ! بود

دولف با آن رفت وآمد می کرد و به ظاهر دزديده شده بود، ب8ه       موتورسيکلت ما که رو   

در گذرنام8ه  .( خانه ما آمده بود، ول8ی ب8ی درن8گ از ن8ام خ8انوادگی حقيق8ی ام جوي8ا ش8د                

من، نام خانوادگی زنم، س8دوف نوش8ته ش8ده ب8ود و اي8ن ام8ر از لح8اظ ق8وانين ش8وروی                  

  ).ی را بشناسدموظف نيست که قوانين شوروتان ولی دادس. کامال مجاز است

  . ولی شما بايد در کورسيکا اقامت گزينيد-

  خوب، اما اين قضيه به موتور به سرقت رفته چه ارتباطی دارد؟-

 . نه، نه، من به عنوان انسان با انسان صحبت می کنم-

او اين حرف را موقعی زد که مسلم شد در گذرنامه من ُمه8ر امني8ت عم8ومی خ8ورده         

  .ينی داشتاست و حرفش جنبه عقب نش
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 س88اعت در بازداش88ت ب88ه س88ر ب88رد، ب88ه او دس88ت بن88د زدن88د، ناس88زا گفتن88د   ٣٦رودل88ف 

، ض88رب و ش88تم روا داش88تند، بهت88ر بگ88ويم او را ب88ه زي88ر مش88ت و لگ88د     )آلم88انی کثي88ف(

رنگ8ش چ8ون   ( هنگامی که او را نزد من آوردند، ص8ندلی را ب8ه س8ويش ران8دم        . گرفتند

رودلف بی آنکه اعتنايی به ! نه، ايستاده: د زدسرش فرياتان ، ولی دادس)گچ سفيد بود

از همه اين مالقات کنن8دگان فق8ط منش8ی پي8ر اث8ر مناس8بی ب8ه ج8ا                   . فريادش بکند نشست  

  ...می گذاشت، مابقی هيهات

  .باری همه اينها ارزشی ندارد که به تفصيل در اينجا آورده شود

  

  مارس٢٢
اي8ن واقع8ه در   . يده اس8ت چند روزی است که ح8زب ک8ارگر در ن8روژ ب8ه حکوم8ت رس8        

  ...ی منانجريان تاريخ اروپا تاثيری نخواهد داشت، ولی در جريان زندگ

 ١٩١٧در س88ال . در ه88ر ح88ال مس88أله روادي88د ورود م88ن دوب88اره مط88رح خواه88د ش88د     

هنگامی که از نيويورک به پترزبورگ برمی گشتم، گذارمان ب8ه ن8روژ افت8اد، ول8ی م8ن                   

ام8ا از ايبس8ن خ8اطره زن8ده ت8ری       . ب8ه خ8اطر ن8دارم     هيچگونه برداشتی از اي8ن س8رزمين        

  .در جوانی درباره او نوشته ام. دارم

  

  مارس٢٣
که اثری است ادبی و سطحی و بسيط، چنين اقامه دلي8ل          » فتح اروپا « فدن در رمان    

  :می کند

که ب8ه آن دس8ته از حق8ايق       ) يا مجبورشان کرد  (  انقالب به نويسندگان روس آموخت    

  .ی اجتماعی متقابل انسان ها نمودار می گردد بيشتر توجه کنندکه در آنها همبستگ

رمان معمولی بورژوازی مثل خانه دو طبقه ای است که احس8اس فق8ط در طبق8ه ب8اال       

انسان های اشکوب پايين، کار تمي8ز ک8ردن کف8ش و خ8الی ک8ردن و شس8تن           . وجود دارد 

ان ب8ه ن8درت گفتگ8و     از اي8ن مطل8ب در خ8ود رم8      . ظروف از شب مانده را به عهده دارند       
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قهرم88ان رم88ان آه م88ی کش88د، زن رم88ان ت88نفس      . اي88ن از ف88رايض ب88ديهی اس88ت. م88ی ش88ود

پس بايد ش8خص ث8الثی ه8م    . آنها متعاقبًا اعمال بدنی ديگری هم انجام می دهند  . می کند 

  .برای رفت و روب آنجا باشد

ک گي8اه  ي8 (خوان8ده باش8م     » عش8ق و روح   «را ب8ه ن8ام      » ل8ويس «به گمانم وقتی رم8ان      

هرزه و خودرو، پيش پ8ا افت8اده و آميخت8ه ب8ه ک8ذب ک8ه اگ8ر اش8تباه نک8نم م8ؤخره آن را                        

  .)کلودفارر تحمل ناپذير نوشته است

لويس، خدمتکاران را در گوشه های متروک جهان جای می دهد که نگاه قهرمان8ان    

 يک نظام، اجتماعی ايده آل برای عشاق ب8ی خاص8يت   : سرمست از عشق بدان ها نيفتد     

  !و هنرمندان شان

ب8ا  . معط8وف اس8ت  ) در هلن8د (دقت فدن نيز در اصل بيشتر ب8ه آدم ه8ای اش8کوب ب8اال              

وجود اين می کوشد که، دست کم گذرا، روانشناسی مناسبات مي8ان رانن8ده و ارب8اب ي8ا          

چ8ه آورن8ده ب8دعتی    وی اگ8ر  . ميان مالح و صاحب مؤسسه کشتيرانی را در نظر بگي8رد   

نيس88ت، ب88ا وج88ود اي88ن زاوي88ه ه88ای تاري88ک آن مناس88باتی را روش88ن م88ی کن88د ک88ه نظ88ام       

ت8أثير انق8الب اکتب8ر ب8ر ادبي8ات ک8ًال مس8أله ای        . اجتماعی عصر حاض8ر ب8ر آن ق8رار دارد     

  .است مربوط به آينده

ب88ا ت88ب    » ان«هنگ88امی ک88ه . را پخ88ش م88ی کن88د، کنس8رت از پاس88دلو » ارويک88ا«رادي8و،  

نوازن88ده » ان«.  و روان ب88ه موس88يقی گ88وش م88ی ده88د، م88ن ب88ه وی رش88ک م88ی ب88رم  ت88ن

        تم88ام وج88ود او موس88يقی اس88ت، در اعم88اق رن88ج ه88ا و ني88ز      . نيس88ت، ب88يش از آن اس88ت 

 شادمانی هايش هميشه ترانه ای در نواست که به سراسر وج8ودش اص8الت    »گهگاه« 

     سياس88ی عالق88ه او را بي88داراگ88ر چ88ه واقعي88ت ه88ای جس88ته و گريخت88ه زن88دگی. م88ی بخش88د

آنج8ا ک8ه سياس8ت    . می کند، ولی موجب يک برداشت کلی از سياست در وی نم8ی گ8ردد            

در موس8يقی  » ان«در اعماق نفوذ می کند و پژواک همه شخصيت انسان را می طلبد،          

قضاوت او در مورد انسان ها ني8ز ج8ز   . اعماق وجودش آهنگ حقيقی را کشف می کند 

نگامی هم که داوريش را نه بر مبانی شخصی در روانشناسی، بلکه       حتی ه . اين نيست 
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محدوديت ب8ه زن8دگی مرف8ه، ابت8ذال و ج8بن در وج8ود ي8ک            . بر مبانی انقالبی بنا می کند     

در براب8ر نق8اط ض8عف کوچ8ک       اينک8ه   انسان هيچگاه بر او پوشيده نمی ماند، ب8ا وج8ود            

  . انسانی، خارق العاده چشم پوش است

ارای احساسات تند و شديد هستند، هر چند هم که ساده باش8ند، ه8م   انسان هايی که د   

کس8انی  . چون کودکان موسيقی و عمق وجودشان را به طرز غريزی احساس می کنن8د  

که از اين قماش آدم ها بی اعتنا و با کبريا می گذرند، تقريبا هميشه با قطعي8ت درب8اره            

، قطع8اتی از آن نواخت8ه   )رويک8ا پاي8ان ا . (آنان گمان سطحی بودن و روزمرگی می کنن8د        

  .شد

  

  مارس٢٥
بر من روشن شد ک8ه آنچ8ه ت8اکنون    ) »ان«درباره ( مارس ٢٣پس از يادداشت های     

مگ8ر غي8راز اي8ن ه8م     . نوشته ام، بيشتر يادداشت های سياسی و ادبی اس8ت ت8ا شخص8ی     

م88ی توان88د باش88د؟ سياس88ت و ادبي88ات در حقيق88ت محت88وی اص88لی زن88دگانی شخص88ی م88را     

به محض اينک8ه دس8تم ب8ه قل8م م8ی رود، انديش8ه ه8ا خ8ود ب8ه خ8ود ب8ه            . دهندتشکيل می   

در اي88ن ديگ88ر تغيي88ری       . س88وی نم88ايش آنچ88ه در خ88ور انتش88ار اس88ت متوج88ه م88ی ش88وند    

راس8تی ي8ادم آم8د، لن8ين ط8ی گفتگ8ويی ب8ا کرس8تی          . سالگی٥٥نمی توان داد، بويژه در     

  : از او پرسيد)او اين سئوال تورگنيف را تکرار می کرد(  ٦شانوکی

   می دانيد بزرگترين عيب ها چيست؟-

لن8ين خ8ود گرفت8ار اي8ن عي8ب         » . سال پيرت8ر ش8دن     ٥٥از« : گفت. پاسخی از او نشنيد   

  .نشد

                                           
  . يکی از بلشويک های نخستين و از رهبران برجسته بلشويک- ٦
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 رأی آورد و ٦٧٦٠» جبهه دهقانان« رهبر  ٧در بلو، درژرتان درانتخابات ناحيه شو

  . اين انتخابات تجديد خواهد شد.  رأی٤٨٤٨کانديدای راديکال ها 

م فرانس8ه و ب8ه هم8راه    س8  گفتم که دوران به هم ريختن راديکالي      ١٩٣٤من در فوريه    

دهقان88ان، دروغ زن88ان و وراج ه88ای دم88وکرات را . آن جمه88وری س88وم آغ88از ش88ده اس88ت

انتظ88ار تش88کيل ي88ک ح88زب ب88زرگ فاشيس88تی از روی نمون88ه ن88ازی در . ت88رک م88ی گوين88د

 را اينج8ا و آنج8ا مخ8دوش کن8د،        کافی است که درژر پيکر دموکراسی     . فرانسه نمی رود  

  .عاقبت در پاريس کسی پيدا خواهد شد که به کلی آن را به زمين بزند

بخشی از انتخاب . انتخابات محلی بدون شک را سقوط راديکال ها را باز کرده است    

کنن8دگان ب8ه راس88ت، و بخش8ی ديگ8ر ب88ه چ8پ، ب8ه س88وی سوسياليس8ت ه8ا روی خواهن88د         

پ8يش بين8ی    .  آن امتياز را ب8ه کمونيس8ت ه8ا خواهن8د باخ8ت             سوسياليست ها اين يا   . آورد

. اين امر که سوسياليست ها ترازنامه خود را مثبت يا منفی خواهند بست دشوار اس8ت         

راديک8ال ه8ا   . در هر حال تغييراتی که رخ خواهد داد دارای اهميت چندانی نخواه8د ب8ود      

  . دخيلی پس خواهند نشست و کمونيست ها بی شک برنده خواهند بو

ب8ا هم8ه اي8ن تع8داد     . عوام فريبان مرتجعی نيز که دهقانان را م8ی فريبن8د خواهن8د ب8رد       

آرای انتخابات محلی در مقي8اس مح8دود، م8نعکس کنن8ده فراگ8رد عمي8ق و پوي8ای روی                     

ي8ک پيش8روی نظ8امی    . گرداندن توده های بورژوازی کوچک از دمکراسی خواه8د ب8ود   

. د که اين فراگرد تا چ8ه ح8د نم8و ک8رده اس8ت      می تواند نشان ده    ،بی پروای فاشيست ها   

 »رهب8ران « . در هر حال نمو آن بيشتر از آن است که خبرنگاران پارلمانی می پندارند       

چ8ه  . ه8يچ چي8ز نم8ی فهمن8د و ک8امًال ناتوانن8د          . احزاب کارگری و سنديکايی نابينا هستند     

                                           
اتحادي8ه او پ8س از   . س8تی در مي8ان دهقان8ان پدي8د آورد     نهضتی دس8ت را ٣٠درسال های - ٧

  .، با همبستگی به اتحاديه های ديگر، جبهه دهقانان را پديد آوردند١٩٣٤قيام 
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ت8و  : " ش8ت  اي8ن ط8ور نو  ٨ انگلس به بکر   ١٨٨٥ ژوئن   ١٥در  ! انبوه بينوا و ترسويی   

        م روز ب888ه روز بيش888تر رن888گ و روي888ش را   س888ک888امال ح888ق داری، در فرانس888ه راديکالي  

 ٩.س8ت در حقيقت فقط يک نفر ديگر هست ک8ه باي8د خ8رد ش8ود و اي8ن کلمانسو          . می بازد 

کل88ی تخ88يالت خ88ود را از دس88ت خواه88د داد و از جمل88ه اينک88ه   . اگ88ر نوب88ت ب88ه وی برس88د 

نکه دزدی ايبدون «  رژوازی می تواند حکومت کندامروز در فرانسه يک جمهوری بو

  »!کند و دست دزدان را باز بگذارد

! با تقوا هنوز به علت هر فاجعه مالی غيرمنتظره ای چندشش می ش8ود     » تان«ولی  

م س8 مارکس و انگلس مدت ها در انتظار اين بسر بردند که کلمانسو از برنام8ه راديکالي  

آنها . خيلی مصمم می آمد و  آنها او خيلی انتقادیچرا که به نظر. نارضايتی حاصل کند

در حقيق88ت ه88م کلمانس88و دي88ر زم88انی در  . بگ88رودسوسياليس88م منتظ88ر بودن88د ک88ه وی ب88ه  

ول8ی او از    . نمان8د ) ک8ه ب8رای مردم8ی از قم8اش اري8و آفري8ده ش8ده              (م  س8 مواضع راديکالي 

ذی و بری از ارتجاعی مو. ، بلکه به ارتجاع روی آورد     سوسياليسم  م نه به    سراديکالي

مانن8د بس8ياری از روش8نفکران      (مهم ترين مانعی که نگذاش8ت کلمانس8و       . تخيل و عرفان  

  . م بودسم به سوی جلو گام بردارند، راسيوناليساز راديکالي) فرانسه

م متحجر وکنس م8دت هاس8ت در براب8ر کليس8ا ق8درت خ8ويش را از دس8ت                سراسيونالي

راب8ر ديالکتي8ک کمونيس8تی در آم8ده     داده، ولی در عوض به ص8ورت زره مطمئن8ی در ب     

م کلمانس8و زم8انی چي8زی نوش8ته ام و باي8د دوب8اره آن را پي8دا              سدرباره راسيونالي . است

  .کنم

پ8س از تس8ليم او    . در اصل راکوفسکی آخرين واسطه م8ن ب8ا نس8ل انقالب8ی ق8ديم ب8ود                

ب8ه  اگر هم مبادله نامه مي8ان راکوفس8کی و م8ن پ8س از تبعي8دم            . ديگر کسی نمانده است   

                                           
 کمونيس88ت آلم88انی و يک88ی از رهب88ران انترناس88يونال اول و م88دير مس88ئول ارگ88ان بخ88ش  - ٨

  .ی نزديک داشتاو با مارکس و انگلس دوست. انترناسيونال در ژنو به نام پيشاهنگ
 ).١٨٤٩-١٩٢٩(سياستمدار فرانسوی - ٩
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علت سانسور قطع شد، با وجود اين او همچنان به عن8وان مظه8ر ارتب8اط ب8ا انقالبي8ون             

احتي8اج ب8ه تب8ادل فک8ر و بح8ث دس8ته       . اکن8ون ديگ8ر کس8ی نمان8ده اس8ت         . قديم ب8اقی مان8د    

بايد بدين اکتفا کنم که ب8ه  . جمعی بر سر مسائل مختلف مدت هاست که ارضا نمی گردد       

     ات، يعن888ی ب888ا واقعي888ات و عقاي888د من888درج در    ب888ا مطبوع888 »دونف888ری« ي888ک گفتگ888وی  

  .روزنامه ها بپردازم

با وجود اين می پندارم که کار کنونی من، هرچند که نارسا و جسته و گريخته باشد، 

، ب8ا  ١٩١٧با اهميت ترين کار زن8دگی م8ن اس8ت، ب8ا اهمي8ت ت8ر از فعالي8ت م8ن در س8ال            

  .اهميت تر از کارم در زمان جنگ داخلی و غيره

 در پترزبورگ نبودم، باز هم انقالب اکتب8ر  ١٩١٧اگر من در سال: روشنی بگويم به  

اگ8ر ه8م   . لنين آنجا بود و رهبری را ب8ه عه8ده م8ی گرف8ت    اينکه عملی می شد، به شرط  

رهب8ری ح8زب   . لنين و هم من در پترزبورگ نب8وديم ديگ8ر انق8الب اکتب8ری رخ نم8ی داد           

اگر لن8ين در  !) در اين مورد شکی ندارممن (  بلشويک از فوران آن جلوگيری می کرد    

بلشويس8م  آن زمان در پترزبورگ نبود، مشکل که من می توانس8تم ب8ر مقاوم8ت س8ران                

 ١٩١٧در م88ه) يعن88ی علي88ه انق88الب پرولت88ری (  مس88غلب88ه ک88نم و مب88ارزه عيل88ه تروتسکي 

تکرار می کنم انقالب اکتبر . شروع می شد و نتيجه انقالب مورد سئوال قرار می گرفت

اين امر در مورد جنگ داخلی نيز به ط8ور  . ا وجود لنين خواهی نخواهی فاتح می شد     ب

کل888ی ص888ادق اس888ت، ب888ا آن ک888ه در مراح888ل نخس888تين آن، يعن888ی پ888س از، ازدس888ت دادن    

سيمبيريسک و غازان، لنين دچ8ار نوس8ان ش8د و ش8روع ب8ه تردي8د ک8رد، ب8ا هم8ه اينه8ا                     

الزم . (م8ن اي8ن راز را نم8ی گف8ت    شک و نوسان لنين موقتی ب8ود و او ب8ه کس8ی غي8راز         

  .)است در اين مورد بيشتر توضيح دهم

 اس88ت،    ١٩٢١ ت88ا ١٩١٧ب88دين ترتي88ب ت88ا آنج88ا ک88ه مس88أله مرب88وط ب88ه فاص88له زم88انی   

در ع8وض ک8ار کن8ونی م8ن ب8ه      .  کار خويش سخن گويم  »عوض ناپذيری «نمی توانم از    

رين اث88ری از در اي88ن فک88ر حت88ی ک88وچکت . اس88ت» ع88وض ناپ88ذير«معن88ای ص88حيح کلم88ه  

  .خودستايی نيست
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درهم ريختگ8ی دو انترناس8يونال مش8کلی را ب8ه وج8ود آورده اس8ت ک8ه ب8رای ح8ل آن                     

م8ن ب8ا اندوخت8ه ای از    . هيچ يک از رهبران اين دو انترناسيونال کمت8رين لي8اقتی ن8دارد            

تج88ارب گرانبه88ا و س88خت، ب88ه عل88ت ش88رايط خ88اص سرنوش88ت شخص88يم، ب88ه اي88ن نتيج88ه   

ل حاضر جز من کسی نيس8ت ک8ه بتوان8د نس8ل جدي8د را از ب8االی س8ر          رسيده ام که در حا    

و من ب8ا لن8ين   . رهبران انترناسيونال دوم و سوم به معرفت اسلوب انقالب مجهز سازد    

 سال پيرتر شدن ٥٥هم عقيده ام که بزرگترين عيب ها از ) يعنی در اصل با تورگنيف    (

ک8م ب8ه پ8نج س8ال ک8ار م8داوم       برای تضمين پايداری کاری ک8ه در پ8يش دارم دس8ت       . است

  . نيازمندم

  

   مارس٢٦
وی س8ال گذش8ته در پ8اريس       ! اسپاک در بلژيک وزير ش8ده اس8ت، اي8ن موج8ود بين8وا             

ما با هم به تفضيل درباره موقعي8ت ح8زب     .  به ديدار من آمد    »مشورت در امور  « برای  

ف8ی المث8ل او   . سطحی بودن سياسی او موجب شگفتی م8ن ش8د     . بلشويک صحبت کرديم  

دفترچ88ه ای بدس88ت . يچ وق88ت درب88اره ک88ار در اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری فک88ر نک88رده ب88وده8 

من »  .آری، آری اين خيلی مهم است« : گرفت و شروع کرد به يادداشت کردن و گفت

      آي88ا اي88ن اس88ت رهب8ر انق88الب؟ اس88پاک ط8ی گفتگ88وی م88ا هميش88ه   : ب8ا خ88ودم م88ی انديش8يدم  

ولی در تصديق ها و تأييدهای او .  می کرد و مرتب يادداشت »همين عقيده را داشت   « 

به نظرم غيرصادق آمده باشد، بالعکس، با حسن اينکه نه . از ترديد وجود داشت لحنی

ب88رای آم88وختن و تقوي88ت ش88دن، پ88يش از ش88روع مب88ارزه . ني88ت ب88ه س88راغ م88ن آم88ده ب88ود

  :ولی گويا توضيحات من او را وحشت زده کرد. انتخاباتی

  ».لب خيلی جدی تر از آن است که من تصور می کردماوه، که اين طور، مط« 

گرچه مدام حرف های   . در تمام اظهارات متقابل او اين لحن ترديد آميز وجود داشت          

به طور کلی او به نظرم يک دوست صديق خلق از دايره بورژوازی . می کردتأئيد مرا 
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ون وی ارتش88ای پيرام88  : آری، ي88ک دوس88ت ص88ديق خل88ق    . روش88نفکر آم88د، ن88ه بيش88تر    

  ... را مشمئزکننده احساس می کرد١٠واندرولده و آنزله

اتحادي88ه ه88ای ک88ارگری خواه88ان تعطي88ل . پ88س از م88دتی نام88ه ای از وی درياف88ت ک88ردم

کميت8ه مرک8زی ح8زب تس8ليم     . بودند و تهديد به جدا شدن از حزب می کردن8د           ١١اکسيون

 که تسليم ش8دن   بايد تسليم شد يا نه؟ من پاسخ دادم       . اسپاک طلب مشورت می کرد    . شد

من در گفتگوی با اسپاک نيز او را به علت رفتارش در کنگره (يعنی خودکشی سياسی 

همين عقي8ده را  «اسپاک در اينجا هم   .)  به علت مماشات بيهوده سرزنش کردم      ١٩٣٣

. جن8اح راس8ت مجب8ور ب8ه عق8ب نش8ينی ش8د        .  همچنان انتشار يافت   »اکسيون « .»داشت

و اي88ن . ن م88دت نااس88توار، ن88امطمئن وغيرص88ادقانه ب88ود ول88ی ک88ردار اس88پاک در تم88ام اي88 

  !قهرمان انقالبی در کابينه ملی وزير راه شده است، ای بينوای حقير

غرض اسپاک چه ب8ود؟ ب8يم از توس8عه جن8بش خل8ق ي8ا ي8ک خويش8تن خ8واهی ن8اچيز                   

تفاوت اين دو در نتيجه نهايی خيلی زي8اد نيس8ت، چ8ه اي8ن دو دلي8ل اکث8رًا در               ). وزارت(

  .ن مواردی مکمل يکديگرندچني

  

   مارس٢٧
اث8ر ک8ورگی ب8ه نف8ع ايس8کرا نم8ايش       » پناهگ8اه ش8بانه  «  در پ8اريس،    ١٩٠٣در سال   

، به گمانم به ابتک8ار م8ن، نقش8ی در اي8ن نم8ايش داده         »ان«کوشش شد که به     . داده شد 

ول8ی اي8ن   .  بازی کن8د »درونی« بنظرم می آمد که او بتواند نقش خود را خوب و        . شود

. من متعجب ب8ودم و گرفت8ه خ8اطر      . عملی نشد و نقش مذکور به ديگری واگذار شد         کار

.  کن8د »بازی« در هيچ يک از قلمروهای زندگی نمی تواند   » ان«بعدها متوجه شدم که     

ک8ه م8ا هميش8ه ب8ر آن     ( هميشه و در ه8ر ش8رايطی، ط8ی تم8ام زن8دگی و در ه8ر م8وقعيتی         

ثيرات جه8ان  أدگی درون8ی خ8ويش را از ت8   او به خويشتن وفادار ماند و زن8     ) غالب آمديم 
                                           

  . دو تن از رهبران نهضت سوسياليستی بلژيک- ١٠
  .ارگان جناح چپ حزب سوسياليست بلژيک.  اکسيون رولوسيونر- ١١
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. امروز که به گردش رفته بوديم، راه سربااليی را پيموديم     . اطراف مصون نگاه داشت   

و رنگ8ش   ) زمين هنوز مرطوب است   (  بر توده ای از گياهان نشست     . خسته شد » ان«

ول88ی در اي8ن اواخ8ر قل88بش   . او هن8وز خ88وب پي8اده راه م8ی رود، خس88ته نم8ی ش8ود     . پري8د 

او همه کارها را از ( زياد کار می کند و از دل جان. ه ناراحتی هايی نشان می دهدگهگا

   بر زمين نشست، » ان«. امروز در سربااليی اختالل قلب بروز کرد.) دل و جان می کند

در اي8ن ح8ال تبس8می آميخت8ه ب8ا احس8اس           . می شد ديد که ديگر نم8ی توان8د جل8وتر ب8رود            

   يک88ی از... وانی، ج88وانی او بس8يار تأس88ف خ88وردم ب88ه ج88. تقص8ير ب88ر لب88انش نق88ش بس8ت  

 واقع بود ٤٦شب ها در پاريس، از اپرا راه خانه مان را که در کوچه کاساندی شماره 

م8ا روی ه8م   . دس8ت هايم8ان را ب8ه يک8ديگر داده ب8وديم     .  بود ١٩٠٣سال  . پياده پيموديم 

ه بزرگت8ری ب8ه   يک8ی از روزه8ا ب8ا گ8رو    . خستگی ناپ8ذيرتر ب8ود   » ان« ساله بوديم و     ٤٦

       ب888ه پل888ی رس888يديم، دو پس888ربچه از  . گ888ردش دس888ته جمع888ی در اط888راف پ888اريس رفت888يم   

. ستون های پل باال رفته بودن8د و ع8ابران را ک8ه از زي8ر م8ی گذش8تند تماش8ا م8ی کردن8د                    

من مات . به طور غيرمنتظره ای شروع کرد از ستون به سوی بچه ها باال رفتن» ان«

ولی او با وجود کفش پاشنه بلند، .  اين صعود غيرممکن استماندم و به نظرم می آمد

آن دو ب88ا کنجک88اوی . در ح8الی ک88ه لبخن88دی نث88ار بچ88ه ه88ا ک8رده ب88ود از س88تون ب88اال رف88ت  

آن ب8دون  . م8ا هم8ه ب8ه ح8ال انتظ8اری ت8وام ب8ا اض8طراب ايس8تاده ب8وديم            . منتظرش بودند 

 ک8رد و بع8د ب8ا حرک8ات      اينکه به اطراف بنگرد، از ستون باال رف8ت، ب8ا بچ8ه ه8ا ص8حبت                

به8ار ب8ود و   . موزون از ستون پايين آمد، بدون اينکه کوچکترين زحمتی به خود بده8د  

  .ها نشست می درخشيد روی علف» ان«آفتاب مثل امروز که 

  :انگلس زمانی درباره مرگ و پيری چنين نوشت

هواره همه حوادث و اتفاقات زندگی انسان در محور از گ       . اين ديگر درمانی ندارد   « 

بدون اين مح8ور،  . همين محور است که زندگی را تشکيل می دهد     . تا گور دور می زند    

 چ8ه در آن آرام8ش و    »ض8روری اس8ت   « پي8ری   . پيری و همچنين جوانی وج8ود نداش8ت       

جوانی در اصل از آن رو دلپذير است و زيبا که پيری و مرگ به   . فرزانگی وجود دارد  
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اين جهت به من دست داده که از راديو زوال جهان شايد اين افکار از » .دنبال آن است

  .اثر واگنر پخش می شود

  

   مارس٢٩
م88دارک و اس88نادم را ب88ه س88رقت ب88رده اس88ت،  » او .پ .گ« اينک88ه مي88ل دارم در ب88اره 

  .يادداشت هايی بکنم، ولی در اين کار شتابی ندارم

هم از جمله سرنوشت کمينترن ) مالقات ايدن و غيره( در مذاکرات ديپلماتيک مسکو

فک88ر پيم88ان را تان اگ88ر انگلس88. مس8ائلی اس88ت ک88ه باي88د درب88اره آنه88ا تص88ميم گرفت88ه ش88ود 

بپذيرد، بديهی است ک8ه کنگ8ره کمينت8رن ک8ه ب8رای نيم8ه اول س8ال ج8اری            ) بدون آلمان (

ب8دون  ( و فرانسه با آلمان کنار بيايند     تان  اگر انگلس . اعالم شده بود تشکيل نخواهد شد     

ولی اين کنگره ورشکستگان، لياقت . ه احتماال تشکيل خواهد شدکنگر) اتحاد شوروی

  .آن را نخواهد داشت که چيزی به پرولتاريا بدهد

برگزيده شده، به تان کلودفارر که چند روز پيش از او نام بردم به عضويت فرهنگس

نيز بود  تان  که به عنوان يک نويسنده عضو فرهنگس        ١٢بارتو. اين حلقه ديوانگان پير   

در « :چنين جواب داد» چه آرزويی داريد؟« : ک مصاحبه علنی به سئوال زير که    در ي 

را داشتم و در سال های بعد به اين ه8ر        تان  جوانی آرزوی وزارت و عضويت فرهنگس     

  !طرح شخصيت او با هزلی تندتر از اين امکان پذير نيست .»دو مقام دست يافتم

  

  )بريده روزنامه(  مارس ٣٠

تروتسکيست ه8ا، همپ8الگی ه8ای زينووي8ف، ش8اهزادگان س8ابق،             لجن های گنديده    « 

کنت ها، ژاندارم ها و همه اين گروه ها که با يکديگر همکاری می کنند می کوشند ک8ه    

  ».ديوارهای کشور ما را درهم شکنند

                                           
  . وزير کابينه فرانسه- ١٢
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، از منشويس8ت ه88ا، از  ١٣از ک8ادت ه88ا . طبيع8ی اس8ت ک88ه اي8ن از تراوش88ات پراوداس8ت    

فقط تروتسکيست ها و شاهزادگانند ک8ه ب8ا         . برده نشده  نامی    ١٤سوسيال رولوسيونرها 

از اين مقاله بوی حماقتی ب8ی ح8د و حص8ر ب8ر م8ی خي8زد و در          . يکديگر همکاری دارند  

فق88ط گروه88ی ک88ه از لح88اظ ت88اريخی محک88وم ب88ه فناس88ت           .  اي88ن حماق88ت چي88زی ن88اميمون  

  .می تواند به اين درجه از فساد و ابلهی برسد

ه مبارزه طلبی حکايت از دو حالت می کن8د ک8ه ب8ين آنه8ا ارتب8اط      ولی اين شکل ابلهان 

  :متقابل برقرار است

در داخل دستگاه های رهبری شوروی اشکاالتی پديد آمده است، آن هم اشکال و . ١

  .اشکال در بطن بوروکراسی وجود دارد. بی نظمی بزرگ

اس8ت ک8ه ن8ه     »ث8الثی « اين ملغمه ناس8زا و دش8نام و افت8را در اص8ل متوج8ه اش8خاص                

تروتسکيس8ت ه88ا و ن88ه ش88اهزادگانند، بلک88ه، ب8ه اق88وای احتم88ال ليب88رال ه88ايی هس88تند در   

  .داخل بوروکراسی شوروی

م، به منزله تدارک ض8رباتی اس8ت ک8ه ه8دف     ساقدامات عملی جديد عليه تروتسکي . ٢

       ش88ايد بت88وان تص88ور ک88رد ي88ک ن88وع   . آن دش88منان سرس88خت بناپارتيس88م اس88تالينی اس88ت  

 تدارک ديده شده تا از اين طري8ق بتوانن8د ق8درت شخص8ی را از لح8اظ حق8وقی          »تاکود« 

ول88ی اي88ن کودت88ا عب88ارت از چيس88ت؟ ت88اج و تخت88ی ک88ه ديگ88ر نيس88ت؟   . ني88ز اس88توار کنن88د

از .  برای تمام عمر؟ اين آدم را به ياد رهبر آلمان می اندازد»رهبر« شناسايی عنوان   

.  دش88واری ه88ای سياس88ی را ايج88اب م88ی کن88د  بناپارتيس88م ناچ88ار»تکني88ک« ق88رار معل88وم 

مرحله ای از تطورات آغاز ش8ده اس8ت ک8ه در مقايس8ه ب8ا آن قت8ل ک8ی روف ي8ک حادث8ه               

 .کوچک است

 

                                           
  .کادت ها عنوان حزب ليبرال روسيه بود - ١٣
خش8ن و ت8رور را پيش8ه ک8رده ب8ود و ب8ا       نهضتی که به دهقان8ان تکي8ه داش8ت، روش ه8ای      - ١٤

  .انقالب بلشويکی سخت مخالف بود
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   مارس٣١
نوس88کی ن88ه بهت88ر و ن88ه ب88دتر از   . ای.م88ورخ ش88وروی و ! حکاي88ت خن88ده داری اس88ت 

وری بی دقت، اهمال کار، جامد با مخل8وطی از خ8وش ب8ا     : مورخان ديگر شوروی است   

 موش88کافی ص888ادقانه از مي88ان جعلي888ات             ني888زول888ی ب88ا اي888ن هم88ه گهگ88اه   . وي88ژه خ88ويش  

.  اپوزيس8يون وابس8ته نيس8ت   یا ه8  او به ه8يچ ي8ک از جري8ان        . هدف دارش سر می کشد    

دليل؟ اين يک8ی از توض8يحات   . ولی همه اينها دليل نمی شود که از تعقيب مصون بماند    

 انتش8ار يافت8ه، در   ١٩٢٤کمونيست که در س8ال  وی در کتاب تاريخ حزب  : ممکن است 

  :بخش منابع و مأخذ مورد استفاده چنين می گويد

ن8ه  » درب8اره تاريخچ8ه ح8زب    « از جزوه هايی مانند بروشور کوچک مولوتف به نام          

حج8م اش8تباهاتی ک8ه     . تنها سودی حاصل نيست، بلکه زيان بی واسطه نيز بر می خيزد           

 اش88تباه ١٩ اي88ن کت88اب ٣٩در ص88فحه : ( ق88رار اس88تدر اي88ن ج88زوه وج88ود دارد از اي88ن  

  .)شمرده شده است

 نمی دانست که ستاره اقبال مولوتف در حال صعود اس8ت و     ١٩٢٤نوسکی در سال    

 اش8تباه م8انع نخواه8د ش8د ک8ه نويس8نده کت8اب رئ8يس ش8ورای کميس8رهای خل8ق                      ١٩اين  

  .گردد

 تغيي8رات اس8ت،    ول8ی زم8ان در ح8ال      . مولوتف حمله به نوسکی بين8وا را ش8روع ک8رد          

ستاره مولوتف رنگ می بازد و کسی چه می داند که همين اشاره نوس8کی ب8ه جهال8ت               

رئيس شورای کميسرهای خلق، روزی به صورت س8ند افتخ8اری ب8رای م8ورخ بيچ8اره               

  ! ...راستی که حکايت خنده داری است. در نيايد

  

 


