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   مه٢
اکن66ون ب66ه  . افراط66ی ه66ا کارت66ل انتخاب66اتی را در سراس66ر کش66ور از ه66م پاش66انده ان66د       

» مخرب« سوسياليست ها نيز از طرف هم پيمان های ديروزی شان اتهام گرايش های

سوسياليست ها در نقش متهمان خيانت به وطن از کارتل    . زده می شود  » ملی« و ضد 

  . رانده شده اند

آنه6ا زي6ر   : را کش6ف ک6رده ان6د     » جس6ارت « دلی خود حد الزم     راديکال ها براساس بز   

ک66ه ف66ردا دس66ت بس66ته تحوي66ل    ( ض66ربات تازيان66ه س66رمايه داری ب66زرگ عم66ل م66ی کنن66د    

سوسياليس66ت ه66ا ني66ز م66ی توانن66د فق66ط زي66ر ض66ربات تازيان66ه  ) . ش66ان خواه66د دادفاشيسم

حتياج دارند، ولی خود استالينيست ها به تازيانه ا. م به چنين عملی دست بزنندسکموني

نه، تازيانه هم ديگر چاره س6از آنه6ا نيس6ت، بلک6ه بيش6تر ج6ارويی م6ورد ني6از اس6ت ت6ا              

  .همه آن ته مانده ها را که می خواهد به صورت يک حزب انقالبی درآيد، بروبد

  

  مه٤
تفس6يرهای مطبوع6ات فرانس6ه،    . توافقنامه ميان فرانسه و شوروی امضا ش6ده اس6ت   

  :يا بيش ، در مورد زير مشترک استگذشته از اختالف های کم 

اهمي66ت ق66رارداد در اي66ن اس66ت ک66ه اتح66اد ش66وروی را متعه66د م66ی کن66د، و ب66ه او اج66ازه  

و تان حقيق6ی م6ا ه6م چن6ان ايتالي6ا، انگلس6      تان  ول6ی دوس6   . معاشقه ب6ا آلم6ان را نم6ی ده6د         

به اتحاد جماهير شوروی بيشتر به چشم يک مصيبت و بال ت6ا ب6ه چش6م ي6ک             . لهستانند

  . نگاه می کنند دوست

از رژه نظامی مسکو در اول ماه مه طرح دل انگيزی می ريزد، ول6ی بط6ور          » تان« 

قدرت واقعی يک ارتش را نه از اث6ر رژه اش بلک6ه از ظرفي6ت             : پرمعنی اضافه می کند   

  .صنعتی و عوامل حمل و نقل و آذوقه اش بايد اندازه گرفت
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اي6ن  .  ه6ايی رد وب6دل ک6رده اس6ت    تلگ6راف » اين دوست کشور من« پوتمکين با اريو   

پوتمکين، در اوان جنگ داخلی، بظاهر به علت دست چين کردن سربازان، گذارش به          

آن وقت جبهه جنوب را استالين داش6ت و او پ6وتمکين را ب6ه رياس6ت اداره     . جبهه افتاد 

پ6وتمکين ک6ه آن روز ب6رای نخس6تين         . منصوب کرد ) يا يک لشکر  ( سياسی يک ارتش    

ش، از من با خيرمقدمی سخت ارادتمندانه و غيرص6ميمی اس6تقبال ک6رد، و    بار می ديدم  

من تقريبًا پوتمکين . اين برای کارگران و کميسرهای بلشويک سخت ناراحت کننده بود

را از تريبون کنار زدم و بی اعتنا به خيرمقدمش شروع کردم به دادن گزارش درب6اره          

س66ت اس66تالين مش66غول رس66يدگی ب66ه پ66س از چن66دی دفت66ر سياس66ی ب66ه ريا. موقعي66ت جبه66ه

او آدم6ی اس6ت     : م6ن گف6تم   . نوب6ت ب6ه پ6وتمکين رس6يد       . وضع همکاران جبهه جنوب ش6د     

اس6تالين ب6ه نف6ع او وارد مي6دان       . تحمل نکردنی و پيداست که با ما اساسًا بيگان6ه اس6ت           

زينووي6ف ک6ه   . شد و گفت که او به يک لش6کر در جبه6ه جن6وب انض6باط بخش6يده اس6ت                   

پ6وتمکين  :  پترزبورگ کم يا بيش م6ی ش6ناخت جان6ب م6را گرف6ت و گف6ت         پوتمکين را از  

گمان می ک6نم ک6ه آن   . شباهتی با پرفسور ريزنر دارد، با اين تفاوت که از او بدتر است     

اينک6ه  منظور از : لنين پرسيد. روز بود که فهميدم پوتمکين عنوان پرفسوری هم دارد      

ن66ين ح66رف م66را ب66ه نوکرم66آبی    گوي66ا ل. ي66ک نوکرم66آب : او ب66د اس66ت چيس66ت؟ م66ن گف66تم   

بلکه منظورم فقط  . پوتمکين در مقابل استالين تعبير کرد، ولی قصد من اصًال اين نبود           

ب6ه ي6اد ن6دارم ک6ه     . خيرمقدم ناراحت کنن6ده ای ب6ود ک6ه هنگ6ام اس6تقبال از م6ن گفت6ه ب6ود              

  ...بعدها اين سوء تفاهم را مرتفع کردم يا نه

وزير کشور تظاهرات . ت و ضعف برگزار شدجشن ماه مه در فرانسه در سايه حقار

به راستی نيز علی رغم الف زنی ها و تهديدهای       . را حتی در جنگل ونسن ممنوع کرد      

جشن ماه مه امسال فقط ادامه و انعکاس جري6ان نب6رد   . اومانيته تظاهراتی برگزار نشد  

هنگامی ک6ه س6ازمان ه6ای رهب6ری در م6ارس و آوري6ل جل6وی هم6ه                 . به طور کلی است   

چيز را می گيرند، ترمز می کنند، گمراه و غيراخالقی می کنند، بديهی است که تص6ميم   

به تهاجم نمی تواند در يکی از روزهای تقويم، يعنی اول ماه مه، حتی به زور معج6زه            
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راه گش6ايی    فاشيس6م  لئون بل6وم و مارس6ل کاش6ن کماک6ان بط6ور م6نظم ب6رای         . فوران کند 

  . می کنند

در : ند زندگانی در زندان، منته6ا ب6ا س6خت گي6ری کمت6ر م6ی گ6ذرد       زندگی هم چنان مان  

ارديواری، بدون تماس با انسان ها، روزی يک بار گردش در معبری بين باغ ها و هچ

دو انته6ای راه ب6ه ده6ات منج6ر     . مزرعه ها از يک سو و دامنه کوه ه6ا از س6وی ديگ6ر             

يمود و برای گردش ي6ک  می شود، بدان سان که آن را به فاصله نيم ساعت می توان پ             

 در ق6دم زدن حت6ی اي6ن ه6م آدم را ب6ه ي6اد         . ساعته بايد يک بار رف6ت و ي6ک ب6ار برگش6ت            

  . زندان می اندازد

ول6ی اي6ن   . بديهی است که می توان کوه پيمايی کرد و ما گهگاه اين کار را ک6رده اي6م           

ه لوازم يک يا دوبار برای تهي» ان«. عمل سخت خسته می کند و بر قلب اثر می گذارد

ب6ه هرح6ال هم6ه اينه6ا در مقايس6ه ب6ا نزدي6ک ش6دن         . به گرنوبل می رود، ولی من اص6الً   

  .ارتجاع فاشيستی ناچيز به نظر می آيد

فردا روز انتخابات شورای محلی است که بدان از لحاظ تعيين تناسب نيروها اهميت       

ت6ل انتخ6اب   راديکال ها منش6عب ش6ده ان6د، اقلي6ت چ6پ طرف6دار کار         . زيادی داده می شود   

اي6ن انش6عاب مرحل6ه بس6يار مهم6ی       . کنندگان است و اکثريت راس6ت طرف6دار بل6وک مل6ی           

ول66ی جري66ان ن66امبرده در اي66ن مرحل66ه م66ی توان66د در  . مس66اس66ت در جري66ان اف66ول راديکالي

  .شهرها به علت ازدياد رأی اشکال متناقضی به خود بگيرد

فق6ط  . ل ه6ا خواهن6د داد  بوژوازی و خرده بورژوازی مرتج6ع رأی خ6ود را ب6ه راديک6ا       

  .م است که نمی تواند از چنگ سرنوشت خويش بگريزدسراديکالي

  

  همين تاريخ گويا به سهو در دفترچه(                                     آوريل٥

  ) يادداشت تروتسکی نوشته شده است

آنت6666ی « آراي6666ش نيروه6666ای انتظ6666امی تح6666ت ش6666عار   . ام6666روز روز انتخاب6666ات اس6666ت 

  .انجام می گيرد» مسکولکتيوي
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را نک6رده اس6ت ت6ا ب6ه     سوسياليس6م  هيچ يک از احزاب کارگری جرأت گش6ودن پ6رچم    

اين بدين معنی است که برای . را دچار وحشت نکرده باشد» طبقه متوسط« خيال خود 

  .اين احزاب بدبخت، برنامه سوسياليستی برابر است با از دست دادن وجهه

. يکش66نبه اس66ت و م66ا در خان66ه تنه66اييم . ش م66ی کن66درا پخ66» م66ادام ب66اترفالی« رادي66و 

صاحب خان6ه ب6ا خ6انواده اش ي6ا ب6ه مهم6انی رفت6ه اس6ت ي6ا ب6ه وظيف6ه مل6ی خ6ود، يعن6ی                   

دوچرخه . يک گروه دوچرخه سوار از خيابان گذشت. شرکت در انتخابات عمل می کند  

 اي6ن  گوي6ا . سواری که پيشاپيش حرکت می کرد، سرود انترناسيونال را زمزمه می کرد 

دو ح66زب ک66ارگری و دو س66ازمان   . ي66ک گ66روه انتخ66اب کنن66ده ب66ود مرک66ب از ک66ارگران     

ت6ا مغ6ز اس6تخوان توخ6الی ش6ده ان6د، ب6ازهم دارای ني6روی              اينک6ه   سنديکائی، علی رغ6م     

ماهيت آلی تحوالت اجتماعی و سياسی به وي6ژه  در     . عظيم لحظه تن پروری تاريخ اند     

 می کنند، هنگامی که سازمان ه6ای که6ن   اعصار بحرانی وضوح و روشنی خاصی پيدا 

        .، ب66ه عل66ت خش66کی و ع66دم انعط66اف، ق66ادر ب66ه همگ66امی ب66ا تح66والت نيس66تند    »انقالب66ی«

چ6ه ب6ی معن6ی    » مهندس6ان انق6الب  « و همگنانش درب6اره  ١آقای ايستمن» تئوری های « 

برمبن6ای ط6رح ه6ايی از مص6الح موج6ود م6ی ت6وان رواب6ط اجتم6اعی          : است که می گويد 

ه ای س666اخت، و اي666ن مکانيس666م ن666وع آمريک666ايی م666دعی اس666ت ک666ه در مقايس666ه ب666ا    ت666از

فراگرد تحوالت اجتماعی بنا به ماهيت ش6ان  ! ماترياليسم ديالکتيک گامی است به پيش 

اگ6ر آن را ب6ه معن6ای وس6يع ت6ری      (به فراگردهای آلی خيلی نزديک ترند تا به مکانيسم         

 ک6ه ب6ر تئ6وری علم6ی تح6والت اجتم6اعی       شيوه انديشه و اثر ي6ک ف6رد انقالب6ی      ). بفهميم

متکی است، به انديشه و اثر يک پزشک، به ويژه يک جراح نزديک ت6ر اس6ت ت6ا ي6ک               

بگذريم از اينک6ه تص6ورات ايس6تمن آمريک6ايی درب6اره پ6ل س6ازی ه6م                . ( مهندس معمار 

                                           
 به بعد در آمريکا گ6روه تروتس6کی را ي6اری   م6ی داد و     ١٩٢٣ ماکس ايستمن از سال - ١

     ار خ66ود انتق66اد ش66ديدی از اس66تالين  ايس66تمن در آث66 . آث66ار وی را ترجم66ه و منتش66ر م66ی ک66رد   

او . می کند و طرفدار تجديد نظر در تئوری های م6ارکس در جه6ت ش6دت و تن6دی آن اس6ت            

  .بعدها کامال از سوسياليسم بريد
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يک انقالبی مارکسيست مانند يک پزشک موظف اس6ت اث6رش    !) سراسر کودکانه است  

ي6ک مارکسيس6ت   . بر قوانين مستقل فراگرد زندگی انسانی متکی بسازد     را و عملش را     

انجم6اد ت6اريخی، ب6ه    . قلم6داد م6ی ش6ود   » نف6اق افک6ن  «واقعی در ش6رايط کن6ونی فرانس6ه       

درستی پ6يش بين6ی   . ويژه درجا زدن سازمان های کارگری، در برابر او قد علم می کند          

گ6رايش  : و ش6کل داش6ته باش6د   اين پيش بينی می توان6د د     . مارکسيستی بايد روشن شود   

اي6ن دو  ( به موقعي6ت ت6وده در جه6ت ي6ک سياس6ت مارکسيس6تی، ي6ا س6رکوبی پرولتاري6ا                  

  ). آلترناتيو تحوالت عصر حاضر است

در آن زم66ان هن66وز . و م66ن در ب66رلين ب66وديم» ان«، در چن66ين اي66امی، ١٩٢٦در س66ال 

مونيس66ت    سياس66ت ح66زب ک . دموکراس66ی وايم66ار دوران ش66کوفايی خ66ود را م66ی گذران66د    

اگ6ر بش6ود گف6ت ک6ه اص6وال      ( مدت ها بود ک6ه از مس6ير مارکسيس6تی منح6رف ش6ده ب6ود             

ولی خود حزب هميشه دارای يک ظرفيت .) وقتی در مسير مارکسيستی حرکت می کرد

 نام عوضی، در تظاهراتی که به مناسبت اول ماه مه در هما، ب. ستايش آميز بوده است

ت66وده بيک66ران م66ردم، پ66رچم ه66ای بس66يار و    . ک66رديممي66دان الکس66اندر برپ66ا ب66ود ش66رکت   

ب66ه حرک66ت در : مجموع66ه برداش66ت اي66ن ب66ود. س66خنرانی ه66ای ح66اکی از اعتم66اد ب66ه نف66س

  .آوردن اين غول عظيم دشوار است

ام66ا احس66اس م66ن از منظ66ره دفت66ر سياس66ی در مس66کو در نخس66تين پنجش66نبه پ66س از      

او . مولوتف ب6ه عه6ده داش6ت   آن وقت ها رهبری کمينترن را   . بازگشتم حقارت آور بود   

اروپ66ا ب66رايش . آدم ک66ودن و ب66ی شخص66يتی نيس66ت، ول66ی متحج66ر، خش66ک و خش66ن اس66ت 

از آن رو ک6ه ب6ه ض6عف خ6ود     . ناشناس است و به زبان های خ6ارجی کت6اب نم6ی خوان6د            

ب6ه خ6اطر دارم ک6ه    .  خويش هرچ6ه س6خت ت6ر دف6اع م6ی کن6د        »استقالل« آگاهی دارد، از    

 مخ6الف ب6ود، در ص6حت ترجم6ه ای ک6ه م6ن از اومانيت6ه            رودزوتاک، هنگامی که با م6ن     

روزنام6ه را از دس6تم   . کرده بودم، به علت اينکه ترجمه ب6ی طرفان6ه نيس6ت، ش6ک ک6رد               

غلط می خواند و خويش . گرفت، انگشت اش را روی سطور اين سو و آن سو می برد

 اص66ل مس66ئوليت. بقي66ه ه66م ن66خ م66ی دادن66د. را پش66ت س66پر وقاح66ت اش پنه66ان م66ی س66اخت
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اعض66ای دفت66ر سياس66ی در ي66ک . ( متقاب66ل ق66درت اجراي66ی يافت66ه، ش66رافتمندانه ش66ده ب66ود 

 متهع66د ش6ده بودن6د ک6ه در حض6ور م66ن     ١٩٢٤موافق6ت نام6ه س6ری مخص6وص در س6ال      

هيچگاه علن6ی ب6ا يک6ديگر ج6دال نکنن6د و هم6ديگر را در ج6دال علي6ه م6ن هميش6ه ي6اری             

ب6ديهی اس6ت   . رابرش ايس6تاده ب6ودم  اين آدم ها ديوار خاموشی بودند که من در ب    . )کنند

پشت سر خودخواهی، تحجر، کوردلی و کينه توزی يک . که اين اهميت اساسی نداشت

يک آنها می شد نشانه های اجتماعی يک قشر صاحب امتياز را تقريب6ًا ب6ا دس6ت لم6س            

قش66ری ک6ه خ66ارق الع66اده حس6اس و س66خت تي6زبين ب66ود و در هم66ه م6وارد ک66ه پ66ای      . ک6رد 

حزب کمونيست يک سره .  ميان بود، دارای نيروی ابتکاری عجيب بودعلقه هايش در

پ6رده آخ6ر   . وابسته به اين قش6ر ب6ود و ت6راژدی موقعي6ت ت6اريخی درس6ت در هم6ين ب6ود           

 بازی شد، هنگامی که حزب کمونيس6ت آلم6ان، ک6ه ق6درت کم6ی      ١٩٣٣تراژدی در سال    

که نزديک می شد يسم فاشعظيم داشت، بر اثر دروغ و فريب توخالی شد، و در برابر              

  .به خاکروبه و خاکستر مبدل گشت

مولوتف و رودزوتاک اين را پيش بينی نکرده بودند، اگر چه می شد آن را از پيش              

تحوالت بعدی حوادث ثابت می کند که مسأله در اينج6ا ب6ر س6ر مح6دوديت بي6نش و              . ديد

نده و خط6وط    بوروکراسی به خود وفادار ما    . نزديک بينی شخصی مولوتف نبوده است     

کمينترن سياستی را تعقيب می کند ک6ه      . اصلی ماهيت و سرشت او عميق تر شده است        

در ع6ين ح6ال انجم6اد ت6اريخی همچن6ان ادام6ه       . خطرش در فرانسه کمتر از آلمان نيس6ت      

  .دارد

مطمئنًا آن دوچرخه سواران جوانی که سرود انترناسيونال را زمزم6ه م6ی کردن6د ب6ه      

، ولی از کمينترن چيزی جز شکست و سرشکستگی عايدش6ان           پرچم کمينترن وفادارند  

  . نخواهد شد

يعنی مارکسيس6ت ه6ا، اقليت6ی ک6ه     » نفاق افکنان«بدون دخالت آگاهانه و تعيين کننده     

ولی مسأله بر سر دخالت و . اينک کنار زده شده، امکان راهپيمايی بزرگ وجود ندارد
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اي6د هم6ان س6ان ش6ناخته باش6د ک6ه       ق6وانين آن ب . دست ان6دازی در ي6ک فراگ6رد آل6ی اس6ت       

  . قوانين پزشکی برای پزشک روشن است

کالري6س  « :چندين رمان را تمام ک6رده ام    . پس از دوهفته کار طاقت فرسا بيمار شدم       

رمانی در حد خود با تق6وی، ول6ی تق6وای ي6ک روس6پی             . از مارسل پروست  » و دخترش 

ش6ناس قلم6داد م6ی کن6د        خ6ود را مک6رر روان     !) متخصص روانکاوی ( پروست. پا به سن  

. و از پول بورژه نيز به عنوان يکی از خبرگان برجسته بيماری های قلبی نام می ب6رد           

 چه حقارت مدلل، آری با چ6ه نفرت6ی از ب6ورژه      هولی خوب به ياد دارم که اکتاوميربو ب       

  .واقعًا اين چه ادبيات سطحی، ناراستين و پوسيده ای است. نام برده است

گويا نويسنده آن مالح سالخوده ای است  . از پوستوسکی » خوزهاکل« نوول روسی   

انسانی است صاحب قريحه و ت6ا آنج6ا      . که در جنگ های داخلی نيز شرکت داشته است        

ک66ه مس66أله مرب66وط ب66ه توان66ايی نويس66ندگی و آف66رينش هن66ری اس66ت، بس66يار ب66االتر از          

» د متح6رک ب6زرگ  بان6 « رمان س6ومی ک6ه خوان6دم    . نويسندگان به اصطالح پرولتاريايی  

اي66ن ي66ک اث66ر اص66يل ادبي66ات ب66ه اص66طالح پرولت66ری اس66ت و               . اث66ر ي66اکوف اپ66ين اس66ت   

نويسنده در اين رمان سرگذشت يک کارگ6اه تراکتورس6ازی را از        . زبده ترين نمونه آن   

کتاب پر است از جزئيات مسائل تکنيکی و . بدو ساختمان تا شروع به کار بيان می کند

در . اسلوب بيان، اگرچه هنوز مکتبی است، نس6بتًا روان اس6ت       . نادمشاجرات مربوط ب  

در ص66حنه جل66و، س66ازمان  . اي66ن اث66ر پرولت66ری ج66ای پرولت66ر در آن عق66ب ه66ا ق66رار دارد  

دهندگان، مديران مسئول، تکنس6ين ه6ا، نقش6ه ري6زان و بان6دهای متح6رک کارگ6اه دي6ده                   

مي6ان اي6ن کارگ6اه س6بک     شکاف بين هيئت حاکم و توده مانند ن6خ قرم6زی از     . می شوند 

نويسنده به اصول اعالم شده س6خت م6ؤمن   . آمريکايی در کنار رودخانه ولگا می گذرد    

  . است

.   م6نش اوس6ت  ی تکريم ف6وق الع6اده در براب6ر دس6تگاه و رهب6ری ح6زب تعي6ين کنن6ده                

ان6دازه گي6ری ق6درت و ص6داقت اي66ن احساس6ات دش6وار اس6ت، چ66ه اي6ن کاره6ا ني6ز مانن66د           

تروتسکيس6ت ه6ا ني6ز مک6انی در اي6ن      . س6يون، الزام6ی و اجب6اری اس6ت    دش6منی ب6ا اپوزي  
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    عقاي66دی را ک66ه نويس66نده ب66دانان نس66بت  . چ66ه مک66انی درج66ه دوم، م66ی گيرن66د  رم66ان، اگ66ر

ولی با وج6ود ايم6ان راس6خ ب6ه        . می دهد از سرمقاله های پراودا به عاريت گرفته است         

لينی لحن6ی مس6خره ب6ه خ6ود     دولت و حزب، رمان در بعضی موارد نسبت به رژي6م اس6تا     

. کارگاه عظيم صنعتی پيش از پايان کارهای ساختمانی شروع به کار می کند     . می گيرد 

ج6ای خ6ود ق6رار دارن6د ول6ی ک6ارگران س6قفی ب6االی س6ر              چ6ه ب6ر    نيمکت های کارگاه اگر   

ک66ار، س66ازمان داده نيس66ت، تهي66ه آب ميس66ر نيس66ت و هم66ه ج66ا ه66رج و م66رج         . ندارن66د

تعطيل؟ استالين چه خواهد گفت؟    . کارخانه امری ناگزير می شود    تعطيل  . حکمفرماست

وظايف به عهده گرفته شده، کنگره حزب و غيره؟ چاکرمآبی نفرت انگيز به جای فکر 

نويس66نده . غ66ارت ني66روی ک66ار انس66انی، تراکتوره66ای ک66م ارزش : یئنتيج66ه نه66ا. اساس66ی

: ده است بازگو می کندسخنرانی استالين را که در يک کنگره کارشناسان اقتصادی کر   

در (» غرب در اين باره چه خواهد گفت؟. کاستن از ساعت کار؟ اين غيرممکن است «

استالين گزارشی داد و گفت که مسأله سرعت و شتاب در ک6ار ربط6ی ب6ه         ١٩٢٧آوريل  

ي6ک مس6أله   « ساختمان سوسياليسم در محاصره کاپيتاليستی ندارد و سرعت و ش6تاب            

. ال از شتابی که مقامات باال دستور داده اند نبايد کاس6ته گ6ردد    به هر ح   .)»داخلی است 

. آری اين مسائل را در کت6اب اپل6ين، ب6ا وج6ود تک6ريم ب6ه مقام6ات رس6می م6ی ت6وان دي6د                

 به يک ک6ارگر ت6و خط6اب         ٢مثًال اورجونيکيدزه. بعضی جزئيات موجب شگفتی می شود 

و همه مکالمات دونفری ب6ه  . کندخطاب می » شما« می کند، حال آنکه اين يکی به او         

تي6ره ت6رين   . همين اسلوب ادامه دارد، کاری که به نظ6ر نويس6نده ک6امال منطق6ی م6ی آي6د         

صحنه رمان سلب حقوق و به خود بيگانگی کارگران، به ويژه پرولتاريای جوان است 

کميته مرک6زی ب6ه ي6ک مهن6دس ج6وان ک6ه در       . که به آنان فقط اطاعت ياد داده می شود       

 تحم66يالت س66نگين ايس66تادگی م66ی کن66د، انح66راف تروتسکيس66تی اش را ک66ه ت66ازه       براب66ر

                                           
 از انقالبی هايی که خيلی زود در نهضت انقالبی روس وارد شد و از دوس6تان نزدي6ک   - ٢

  .استالين
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اعض6ای ج6وان   . او به اخراج از ح6زب تهدي6د م6ی ش6ود          . مرتکب شده، يادآوری می کند    

  :حزب بر سر موضوع زير مباحثه دارند

چرا در ميان نسل ج6وان کس6ی در رش6ته ای ب6ازده ع6الی ن6دارد؟ ش6رکت کنن6دگان در                 

اين راه تسلی می دهند که وارد مداقه ها و مالحظات س6ردرگم نباي6د           مباحثه به خود از     

 م6ا     هب6ه عل6ت تحميالت6ی نيس6ت ک6ه ب6       : م6ی گوي6د   » خائنان6ه « ولی يک6ی از آن مي6ان        . شد

م6ا ب6ه بح6ث آزاد ني6ازی ن6داريم، رهب6ری ک6ار        : می شود؟ او مورد حمله ق6رار م6ی گي6رد     

م ک6ه ب6ه نوب6ه خ6ود جم6ع تج6ارب        ما از راهنمايی ه6ای اس6تالين برخ6ورداري        . حزب است 

  . م استسبوروکراتي

و اي6ن خفق6ان    . آيه اشتباه ناپ6ذيری بوروکراس6ی، جوان6ان را دچ6ار خفق6ان م6ی س6ازد                

به احتمال قوی انسان هايی حائز اهميت، پنهانی زندگی . اخالق آنان را مسموم می کند

می دارند، مه6ر   امی کنند و می آفرينند، ولی کسانی که نسل جوان را به دروغ گفتن و          

  .پاک نشدنی ناقص الخلقه های معنوی را به چهره دارند

  

   مه٨
طبيع66ی اس66ت ک66ه درب66اره گرفت66اری     «:از مس66کو، از طري66ق پ66اريس خب66ر م66ی رس66د    

 پيداس6ت ک6ه موض6وع مرب6وط ب6ه سريوش6ا          » کوچکی که آنها داشته اند، به شما نوشته       

حتم6ا نام6ه در   . نرس6يده اس6ت  ولی در اين زمينه چي6زی ب6ه دس6ت م6ا            .  اوست )و رفيقه (

» گرفت6اری کوچ6ک   «. بين راه گم شده، مثل اکثر نامه ها و حتی ب6ی اهمي6ت ت6رين آنه6ا     

 اس6ت چيس6ت؟ از خ6ود سريوش6ا     »کوچ6ک « يعنی چه؟ مقياس برای اندازه گيری آنچ6ه    

  .هيچ خبری نرسيده

  .پيری يکی از بزرگترين مسائلی است که انسان غفلتًا متوجه آن می شود

ر می آيد ک6ه حکوم6ت ک6ارگری ن6روژ ب6رای روادي6د ورود م6ن ق6ول قطع6ی داده                  به نظ 

اقامت بيشتر در فرانسه در هر . و من هم چاره ای جز استفاده از اين قول ندارم         . است

ه6م در ص6ورت پيش6روی     . صورت برای م6ن ت6وأم ب6ا مش6کالتی روزاف6زون خواه6د ب6ود               
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از آنجا .  برای نهضت انقالبیمدام نيروهای ارتجاعی و هم در صورت تحوالتی مناسب

چ6ه ب6ه ف6رض ه6م       که دولت امکان اخراج مرا به کشوری ديگر ندارد، نمی توان6د، اگ6ر             

مرا اخراج کند، تصميم به فرستادن من به يکی از مستعمرات بگيرد، چه چنين اقدامی      

ول6ی در  . موجب سروصدای زياد خواهد شد و مستمسکی خواهد بود برای آژيتاس6يون    

ک6ن اس6ت اي6ن مالحظ6ات ک6م اهمي6ت، در اثن6ای ح6اد ش6دن موقعي6ت سياس66ی           ه6ر ح6ال مم  

و م66ن، ب66ه يک66ی از مس66تعمرات فرس66تاده  » ان«داخل66ی، ب66ه چي66زی گرفت66ه نش66ود و م66ا،   

بديهی است نه به آفريقای شمالی، با شرايط نس6بتًا مناس6ب زن6دگانی اش، بلک6ه                  . شويم

 ش66ديدتر از آن ک66ه در    ب66ه منطق66ه ای بس66يار دوردس66ت، و اي66ن يعن66ی انف66رادی سياس66ی،    

در چنين شرايطی ترک به موقع فرانسه عاقالنه به نظ6ر   . پرين کيپو بدان گرفتار بوديم    

  .می آيد

اي6ن واقعي6ت در هم6ه    . انتخابات ايالتی دليلی بر تحکيم مناسبات سياست داخلی اس6ت       

اگ66ر چ6ه تفس66يرهای مرب66وط ب6ه آن ب66ه کل66ی از يک66ديگر   . مطبوع6ات ب66ه چش66م م6ی خ66ورد  

اکثري6ت  . از اي6ن رو احمقان6ه ت6رين ک6ار اعتم6اد ب6ه تحک6يم مناس6بات اس6ت            . ز است متماي

هن6وز ه6يچ   .  انتخاب می کند، چه يک جوری بايد انتخاب ک6رد  »ديروز« مطابق الگوی   

ول6ی ي6افتن جه6ت ي6ابی     . يک از گروه های ملت به جهت يابی تازه ای دست نزده اس6ت            

ب66دين منظ66ور س66تادهای  . واه66د ش66د ت66ازه ن66اگزير از مجموع66ه مناس66بات عين66ی ناش66ی خ   

در جري6ان اي6ن تط6ورات و    . رهبری، دست کم در اردوی بورژوازی تش6کيل ش6ده اس6ت       

  .تحوالت تغيير جهت می تواند با سرعتی سرسام آور عملی گردد

زب66انی ک66ه ب66ر آن احاط66ه ن66دارم، س66رزمينی   .  فرانس66ه نيس66ت،ب66ديهی اس66ت ک66ه ن66روژ 

ب6ا هم6ه   .  تعوي6ق در نام6ه رس6انی و غي6ره        -دور از شريان ه6ای اص6لی ارتب6اط        –کوچک  

به زبان می توان آنقدر زود تسلط يافت    .  ماداگاسکار مناسب تر است    ازاين، آنجا مثًال    

در حد خود به ويژه کمی پيش از به حکومت . که برای فهم مطالب روزنامه کافی باشد

در . رسيدن حزب کارگر انگليس، گنجينه تجارب ح6زب ک6ارگر ن6روژ خيل6ی جال6ب اس6ت        

صورت پيروزی فاشيسم در فرانسه، سنگر دموکراسی اسکانديناوی نخواه6د توانس6ت     
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به عالوه ممک6ن اس6ت در موقعي6ت کن6ونی مس6أله ب6ر س6ر ي6ک                 . دير زمانی پايداری کند   

  . باشد» نفس تازه کردن«

موقعي6ت  « :از سريوش6ا درياف6ت ک6رده چن6ين آم6ده اس6ت      » ان«در آخرين نامه ای که   

نخست چنين به » .سيار دشوارتر از آنکه بتوان تصورش را کرد       ب -سخت دشوار است  

ول6ی اکن6ون پيداس6ت ک6ه     . نظر می آمد که  مقصود از اين سخنان مسائل شخص6ی اس6ت             

منظ66ور موقعي66ت سياس66ی اس66ت، هم66ان ط66ور ک66ه ب66رای سريوش66ا پ66س از قت66ل ک66ی روف   

  .تعقيب ها و تفتيش های ناشی از آن رخ داده است

 ب66ه آس66انی م66ی ت66وانم تجس66م ک66نم ک66ه او چ66ه  - را دارد١٩٣٤ دس66امبر٩نام66ه، ت66اريخ 

چيزه66ايی را، ن66ه تنه66ا در اجتماع66ات هنگ66ام قرائ66ت روزنام66ه ه66ا بلک66ه در گفتگوه66ا و     

هم6ه اينه6ا در ص6ورتی    . اغواگری ها از جانب اراذل و مقام طلبان حقير بايد تحم6ل کن6د    

ی را برم6ی گزي6د   که سريوشا به سياست و فعاليت سياس6ی عالقمن6د م6ی ب6ود و جبه6ه ا               

می توانست پاداشی داشته باشد، ولی اين منش6اء تح6رک درون6ی در او وج6ود ن6دارد و              

  .ناچار کارش دشوارتر است

  .دوباره دست به يادداشت های روزانه ام زده ام، چون مشغوليات ديگری ندارم

گذش6ته م6ی بايس6ت    تان  پس از اخراج از باربيزون در تابس6       -طی خانه به دوشی مان    

 او در پاريس مان6دنی ش6د و م6ن ب6ا دو رفي6ق ديگ6ر از هتل6ی ب6ه هتل6ی          -آن جدا بشوماز  

ظ6اهرًا  پل6يس ظن6ين ش6ده ب6ود و          . يک مامور امنيت در تعقي6ب م6ا ب6ود         . ديگر می رفتيم  

گمان می کرد من در مورد ايتاليا و سوئيس و فرانسه نقشه هايی را تعقيب م6ی ک6نم و                

  .دنشانی مرا به خبرنگاران لو داده بو

در روزنام66ه ای در دک66ان س66لمانی خب66ری را خوان66د ک66ه در آن مح66ل  » ام«ص66بح زود 

ول6ی  . که از پاريس می آمد تازه به نزد م6ن رس6يده ب6ود   » ام«. اقامت ما اعالم شده بود 

ي66ک . قب66ل از آنک66ه خب66ر روزنام66ه سروص66دا و جنج66الی بپ66ا کن66د مج66ال گري66ز پي66دا ک66رديم 

ه مشخص6ات و نم6ره آن در روزنام6ه ذک6ر ش6ده        اتومبيل فورد کوچک ولکنده داش6تيم ک6       

 ناچ66ار مجب66ور ب66ه ف66روش آن اتومبي66ل ش66ديم و در ع66وض ي66ک ف66ورد ديگ66ر ک66ه        –ب66ود 
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س6ازمان امني6ت پ6س از اي6ن قض6ايا ب6ه       . کهنه ت6ر و م6دل آن ني6ز ق6ديمی ت6ر ب6ود خري6ديم              

پ6س از آن مص6مم ش6ديم    . فکرش رسيد ک6ه م6را از س6فر در من6اطق م6رزی برح6ذر دارد            

دو سه هفت6ه ای در جس6تجوی خان6ه    . ی در يکی از مناطق دور از مرز اجاره کنيم ويالي

 کيلومتری مرکز استان، ٣٠ کيلومتری پاريس و حداقل در     ٣٠٠دست کم در  : هدر رفت 

  . اينها شرايط پليس بود–ناحيه صنعتی و غيره و غيره يک نه در 

يون مستقر گ6رديم  بر آن شديم زمانی را که در جستجوی خانه می گذرد در يک پانس  

معرف66ی ب66ه پل66يس براس66اس اوراق هوي66ت جعل66ی م66ورد   . و اي66ن ب66ه س66ادگی ميس66ر نب66ود 

تابعان دولت فرانسه نيازی به ارائه ورقه هويت خ6ود نداش6تند،    . موافقت واقع نمی شد   

ول6ی ب6ر س6ر مي6ز مش6ترک ي6ک پانس6يون ب6ه زحم6ت ممک6ن ب6ود کس6ی م6ا را فرانس66وی              

ن6ين محق6ر، يعن6ی اقام6ت در ي6ک پانس6يون کوچ6ک،            فقط برای تحق6ق قص6دی چ      . بپندارد

تص6ميم گ6رفتيم خ6ود را اتب6اع     . ناچار شديم حيله ای سخت بغرنج و پيچيده به کار بنديم        

بدين منظور يک رفيق جوان فرانس6وی م6ان   . خارجی االصل دولت فرانسه معرفی کنيم     

س6تيم از  ول6ی چگون6ه م6ی توان   . که ن6ام هلن6دی داش6ت ب6ه عن6وان ب6رادرزاده انتخ6اب ش6د         

  شرکت در سر ميز مشترک پانسيون شانه خالی کنيم؟

 کن66يم و ب66دين بهان66ه غ66ذا را در اط66اق ه66ای  ت66نم66ن پيش66نهاد ک66ردم ک66ه لب66اس ع66زا ب66ه  

حاض6ر ش6ود و     غ6ذا   مور ب6ود در س6ر مي6ز مش6ترک           أم6 » ب6رادرزاده « . خودمان بخ6وريم  

او . وبه رو ش6د ر» ان«اين نقشه قبل از همه با مقاومت . مراقب رفت و آمد خانه باشد     

لباس عزا و ادا و اصول ناشی از آن را توهينی شخص6ی تلق6ی م6ی ک6رد، ول6ی مزاي6ايی        

ورود به پانسيون به . که اين نقشه داشت قابل لمس بود و او را مجبور به تمکين کرد        

حتی دانشجويان آمريک6ای جن6وبی، ک6ه ميان6ه ای ب6ا انظب6اط        . بهترين وجهی برگزار شد   

ر مهمانان تازه وارد، در لباس سوگ، خاموش می شدند و بدانان وظهنداشتند، هنگام 

فق6ط تابلوه6ايی را ک6ه ب6ه دي6وار راه6رو آويخت6ه ب6ود از قبي6ل            . با تکريم سالم می کردن6د     

پادشاه بر اسب، وداع ماری آنتوانت از فرزندانش و چيزهايی نظير اينها در من تولي6د    

   بالفاص6له بع6د از ناه6ار    . د درآم6د  ته و ت6وی مس6أله خيل6ی زو        . يک نوع شگفتی می کرد    
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ما گذارمان به يک پانسيون : در حالی که سخت مضطرب بود نزد ما آمد» برادرزاده «

آکس6يون  : در اين خانه فق6ط ي6ک روزنام6ه خوان6ده م6ی ش6ود              . استروياليست ها افتاده    

) تظ6اهرات ضدفاشيس6تی  ( حوادث خونينی که به تازگی در شهر رخ داده ب6ود            . فرانسز

در مرکز توطئه روياليست ها، . ساسات سياسی را در پانسيون سخت برانگيخته بوداح

صاحب پانسيون ق6رار داش6ت ک6ه ب6ه عن6وان ن6رس در جن6گ امپرياليس6تی نش6ان لياق6ت                        

  .او روابط نزديکی با دسته های روياليست و فاشيست شهر داشت. گرفته بود

ه6وری ب6ه اقتض6ای ش6غل،     م6دافع جم » گ« روز بعد، به رسم معمول، م6أمور امني6ت          

درست همان روزها ب6ود ک6ه لئ6ون دوده در س6تون ه6ای      . اطاقی در پانسيون اجاره کرد  

آکسيون فرانسز حمله خشمگينی را عليه سازمان امنيت آغاز کرده بود و آن را دس6ته          

به ويژه دوده به س6ازمان امني6ت تهم6ت    . ( حقه بازان، خائنان و جانيان خطاب می کرد     

م6أمور س6ازمان امني6ت ک6ه م6ردی ب6ود        .) سرانش به نام فيليپ را زده ب6ود       قتل يکی از پ   

 ساله، آدمی از آب درآمد که جهان بينی وس6يعی داش6ت، ب6ا هم6ه ج6ا رف6ت و              ٤٥تقريبًا  

در او اي66ن اس66تعداد ب66ود ک66ه درب66اره موض66وعات . آم66د داش66ت و از هم66ه چي66ز مطل66ع ب66ود

تی مقايسه ای کشورهای مختلف،     مختلف از قبيل انواع اتومبيل، شراب، قدرت تسليحا       

او م66ی کوش66يد در مس66ائل . محاکم66ات ت66ازه جن66ايی ي66ا انتش66ارات جدي66د ادب66ی ح66رف بزن66د  

يعن6ی ش6وهر زن   ( ليکن صاحب پانسيون  . سياسی بی طرفی توأم با نزاکت را حفظ کند        

ک66ه ي66ک ويزيت66ور بازرگ66انی ب66ود، س66عی م66ی ک66رد ک66ه م66أمور امني66ت را ب66ه عقاي66د  ) خان6ه 

  » .آکسيون فرانسز بهترين روزنامه فرانسه است«با همه اينها . لب کندروياليستی ج

شارل مورا حقيقتًا سزاوار احترام « . با لحنی آرام عکس العمل نشان می داد » گ« 

ص6احب پانس6يون مودبان6ه اص6رار         » .است، ول6ی در ع6وض دوده خش6ونتی ناس6از دارد           

لی خوب ح6ق ب6ا اوس6ت، چ6را        آری شايد دوده گهگاه خشونت نشان دهد، و       : می ورزيد 

  .که الت ها پسرش را کشته اند

در مسأله فيليپ دوده جوان شديدًا ش6رکت داش6ت، ب6ه ط6وری ک6ه              » گ«بايد گفت که    

در چن6ين موقعي6ت ه6ايی خ6وب بل6د      » گ« ول6ی  . اين اتهامات متوجه شخص او می ش6د    
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حرف موافق من با اين  « :به صاحب پانسيون جواب داد   . بود که چطور قافيه را نبازد     

  ».نيستم و هردوی ما در عقيده مان باقی خواهيم ماند

پ66س از هرغ66ذا اي66ن ص66حنه ه66ا را ک66ه م66ولير را ب66ه خ66اطر م66ی آورد       » ب66رادرزاده« 

ما لب6اس ع6زا ب6ه    (برايمان تعريف می کرد و نيم ساعتی خنده شادمانه ولی فروخورده      

  .جبران ناراحتی هستی را می کرد.) تن داشتيم

و م66ن ب66ه ظ66اهر ب66ه نم66از جماع66ت، ول66ی در حقيق66ت ب66ه گ66ردش            » ان«يکش66نبه ه66ا،  

  .اين تظاهر موجب باال رفتن اعتبار ما در آن خانه شد. می رفتيم

درس6666ت هنگ6666ام اقام6666ت م6666ا در آن پانس6666يون يک6666ی از مج6666الت هفتگ6666ی ب6666ه ن6666ام        

  . چاپ کرده بود» ان«تصوير بزرگی از من و » ايلوستراسيون«

ی نبود چه من ريش و سبيل خ6ود را تراش6يده و موه6ايم را    باز شناختن من کار آسان    

ت6ا آنج6ا ک6ه    . را می شد خوب بازش6ناخت » ان«طور ديگری آرايش کرده بودم، ولی    به  

. به خاطر دارم به علت انتشار اين تصوير برسر ميز غذا راجع به ما صحبت شده ب6ود            

فاص6له حرک6ت   باي6د بال « : نخستين کس6ی ب6ود ک6ه زن6گ خط6ر را ب6ه ص6دا درآورد              » گ«

بنظر می آمد که از اقامت ما در آن پانسيون کوچک حوصله اش سر رفته بود،  . »کنيم

ولی ما کوتاه نيآمديم و آنقدر در آن پانسيون رويالسيت مانديم تا ويالی مورد نظرمان        

  . را پيدا کرديم

     ب66ه م66ا اط66الع داده ب66ود ک66ه   تان ش66هربانی اس66. در اينج66ا اقب66ال ه66م ب66ه م66ا پش66ت نک66رد  

می توانيم در سی کيلومتری شهر هرجا که بخ6واهيم خان6ه ای اج6اره کن6يم، ول6ی وقت6ی                 

ش6ما ب6دترين ام6اکن را     « :رئيس شهربانی فهميد که خان6ه م6ا در کج6ا واق6ع اس6ت گف6ت              

انتخ66اب ک66رده اي66د، آنج66ا يک66ی از دژه66ای اص66لی روح66انيون اس66ت و ش66هردار آن دش66من  

پ6ر ب6ود از تص6اوير    ) خان6ه محق6ر روس6تايی   يک  (در حقيقت هم ويالی ما    » .شخصی من 

رئيس شهربانی به ما فشار م6ی آورد ک6ه خان6ه ديگ6ری اج6اره کن6يم ول6ی م6ا ب6ا           . مذهبی

صاحب خانه قرارداد بسته بوديم، وانگهی از خانه به دوشی و تغيي6ر من6زل دائ6م زي6ان              

  . فراوان ديده بوديم
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 در يکی از روزنامه های محل6ی  تقريبًا دو هفته بعد . باری از تخليه ويال سرباز زديم     

  :خبر زير انتشار يافت

اگرچ66ه نش66انی . »تروتس66کی ب66ا زن و منش66ی اش در ف66الن ج66ا اقام66ت گزي66ده اس66ت  « 

. درست منزل ذکر نشده ب6ود ام6ا ح6دودی براب6ر ب6ا چن6د کيل6ومتر مرب6ع تعي6ين ش6ده ب6ود             

 دقي66ق      ش66ک نب66ود ک66ه اي66ن م66انور رئ66يس ش66هربانی ب66ود و خب66ر بع66دی متض66من نش66انی      

  .ما مجبور شديم ويال را به سرعت ترک کنيم. می بود

ي6ک  . اث6ری تحقيرکنن6ده از خ6ود ب6ه ج6ا م6ی گ6ذارد             تان  جشن ه6ای س6الروز در انگلس6       

 بورژوازی بزرگ دست ک6م م6ی دان6د ک6ه چ6ه باي6د              –نمايش بازاری از نوکری و حماقت     

 خ6ط باريک6اد، علي6ه    شغال قرون وسطی به عنوان اولين  ادر نبردهای آتی، آت و      . بکند

  .دآمپرولتاريا به کارش ادامه خواهد 

  

   مه٩
                    ق6666رار اس6666ت اي6666ن روزه6666ا در يک6666ی از ش6666ماره ه6666ای روزنام6666ه آلم6666انی ب6666ه ن6666ام      

   مقاله ای از من انتشار يابد ک6ه در آن ب6ه ح6زب ک6ارگر ن6روژ                » )سخن ما (اونزرورت «

وجب شگفتی نخواهد بود که مقال6ه  برای من م. و سياست دولت او سخت خواهم تاخت 

م6ذکور حکوم6ت ن6روژ را ب6رآن دارد ک6ه اج6ازه روادي6د ورودم را درآخ6رين لحظ6ه پ6س           

  . اين مسأله ناراحت کننده ای است ولی هرکاری حسابی دارد. بخواند

  

  مه١٠
علت . دفتر انترناسيونال دوم قطعنامه ای را در مورد خطر جنگ تصويب کرده است

 راه جلوگيری از آن مجمع ملل، و مطمئن ترين وسيله مقابله با آن جنگ هيتلر است و

 ک66ه ب66ا اتح66اد جم66اهير ش66وروی     )دم66وکراتيکی(ب66ه حکوم66ت ه66ای   . خل66ع س66الح اس66ت  

  . سوسياليستی همکاری می کنند درود فراوان فرستاده شده است
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ی تغيير می ک6رد، پرزي6ديوم انترناس6يونال س6وم ني6ز م6ی توانس6ت        اندکاگر شيوه بيان   

اين قطعنامه از لحاظ محتوی بس6يار عمي6ق ت6ر از بيان6ه ای     . اين قطعنامه را امضاء کند  

ن6ه، در  .  تص6ويب ش6ده ب6ود    ٣ در کنگ6ره ب6ازل  )١٩١٢س6ال  در (است که پيش از جنگ  

ه6يچ چي6ز نم6ی    . اين سرهای محدود، محافظه کار و ترسو جايی برای دوران ما نيس6ت        

 آنه66ا خ66رد  -ک66ارگری را از زوال برهان66د توان66د لف66ت و ل66يس کنن66دگان ام66روزی نهض66ت    

 از خون،جن66گ ه66ا و قي66ام ه66ا نس66ل ت66ازه ای س66ر ب66رون خواه66د آورد ک66ه     -خواهن66د ش66د

  .شايسته عصر حاضر و هدف های آن باشد

  

  مه١٣
م6ن ب6ا وی هيچگ6اه برخ6ورد شخص6ی نداش6ته ام، ول6ی در                .  مرده اس6ت   ٤پيلزودسکی

چيزه666ايی       تان دی ه666ای لهس666از تبعي666) ١٩٠٠ -١٩٠٢(هم666ان تبعي666د اول666م ب666ه س666يبری

پيلزودس6کی آن روزه6ا   . می شنيدم که از دلبستگی شديد آنه6ا ب6ه وی حکاي6ت م6ی ک6رد       

 به معن6ای وس6يع     -بود و به اين حساب    » تانحزب سوسياليست لهس  « يکی از رهبران    

نگارخانه ... موسولينی، مک دونالد و الوال هم از رفقا بودند        .  يک رفيق بود   -تر کلمه 

  !تصاوير خائنانای از 

                                           
.  تش6کيل ش6د  ١٩١٢ ن6وامبر ٢٤للی سوسياليست ها که در  کنگره بين الم- کنگره بازل- ٣

. منظ66ور از اي66ن کنگ66ره ي66افتن راه ه66ا و وس66ايلی ب66ود ک66ه از جن66گ اروپ66ا جل66وگيری کن66د          

قطعنام6ه ای ک6ه تروتس6کی در اينج66ا از آن ص6حبت م6ی کن6د اگرچ66ه خيل6ی درخش6ان نوش66ته         

جنگ داش6ت و  شده بود ولی حاوی پيشنهادهای عملی نبود بلکه فقط بط6ور کل6ی لح6ن ض6د           

در اي66ن قطعنام66ه پي66دا ب66ود ک66ه مي66ان سوسياليس66ت ه66ای فرانس66ه، آلم66ان و ات66ريش اخ66تالف    

  .عقيده شديد وجود دارد
 ١٩٣٣ ت66ا ١٩١٨پ66س از جن66گ ب66ين الملل66ی اول ب66ين س66ال ه66ای   ) ١٨٦٧ -١٩٣٥  (- ٤

 مل6ی سوسياليس6ت ه66ای لهس6تان ب6ود ک66ه     –رئ6يس جمه6ور لهس66تان و رهب6ر جن6اح انقالب66ی     

  . بود١٨٩٢بينانگذاران آن در سال خود ارز 
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ه6يچ  . من چند خبر سری از جلسات اخي6ر دفت6ر انترناس6يونال دوم ب6ه دس6ت آورده ام       

 .مراسله ارزش نگهداشتن را دارد. کس نمی تواند روی دست اين مردم بلند شود

  )يک نامه تايپ شده به زبان فرانسه( 

                               د                                                     . ال. رفيق

  ١٩٣٥ مه ٩بروکسل 

  :جزئياتی چند درباره جلسه دفتر اجرائيه انترناسيونال کارگران و سوسياليست ها

متن قطعنامه را همانطور که از طرف کميته منتشر شده اس6ت در کن6ار اي6ن نام6ه         . ١

  ؛می بينيد

ه او نم6ی توان6د در آن   واندرولده ديگر عضو دفتر اجرايی نيس6ت، طب6ق آي6ين نام6         . ٢

واحد ه6م وزي6ر و ه6م عض6و کميت6ه باش6د، ول6ی وی در هم6ه جلس6ات دبيرخان6ه حض6ور                      

  .او حتی يکی از اتاق های وزارتخانه را در اختيار جلسه گذاشته است. دارد

 ؛ با اين کار مخالف بود٥آدلر

در ص666ورت جلس666ه     . او در نخس666تين جلس666ه کميت666ه اجرائي666ه ني666ز حض666ور داش666ت  . ٣

 ؛ره ای به چنين درخواستی نشده استاشا

 .  برای ديدار دوستانش آمده بود ولی در جلسات شرکت نمی کرد ٦برايت شايت. ٤

 از ات6ريش  ٧ب6ائر و پ6والک  . در مطبوعات نام نماين6دگان ات6ريش ب6رده نش6ده اس6ت           . ٥

 ؛ نماينده چکسلواکی نيز در مطبوعات به چشم نمی خورد٨نام لئودووينتر. آمده اند

                                           
 رئ6يس  ١٩١٦ پس6ر ويکت6ور ادل6ر و سوسياليس6ت ص6لح طل6ب در س6ال        - ف6ردريش آدل6ر  - ٥

جلسه مص6ادف ب6ا زم6انی اس6ت ک6ه او دبي6ر انترناس6يونال            . جمهور اتريش را به قتل رساند     

  .بود
٦ - Breitscheidt )آارش66ناس اقتص6ادی سوس66يال دمكراس66ی و وزي66ر  ) ١٨٧٤ -١٩٣٤

 عضو رايش6تاگ ألم6ان   ١٩٣٣تا ١٩٢٠ و از ١٩١٩ و ١٩١٨ه پروس در سال های   داخل

 ١٩٤٣وی س66ال . و از شخص66يت ه66ای ص66احب نف66وذ ح66زب سوس66يال دمك66رات آلم66ان ب66ود     

  .دراسارتگاه بوخن والد جان سپرد
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 ؛ک کلمه هم از انترناسيونال سوم حرف زده نشدي. ٦

 ؛تهيه متن نهايی قطعنامه که طرح بلوم مبنای آن بود همه وقت جلسه را گرفت. ٧

برای تشکيل کميته ای که در زمان جنگ وارد عمل شود پنج دقيقه وق6ت ص6رف      . ٨

 ؛کرديم

ب پ666س از جلس66ه بل666وم ب666ر س666ر اي666ن مطال666 .  داده ش666ده ب666ود٩پيش66نهاد از ط666رف دان 

  از او پرسيد که آيا حقيقتًا پيشنهاد از او بوده است؟. سربسرش گذاشت

تان دان پاسخ داد که اين پيشنهاد از ط6رف هيئ6ت نماين6دگی ح6زب سوسياليس6ت لهس6       

  ؛داده است

از همه ناش6کيباتر  تان نماينده انگلس. دو روز تمام درباره قطعنامه صحبت کرديم     . ٩

 در براب6ر ح6زب ک6ارگر    ١٠او يعن6ی ويلي6ام گ6يلس   رفيق ما تص6ور م6ی ک6رد ک6ه تنه6ا             . بود

به نظر می آيد که بقيه با اس6تقالل بيش6تری           .) بقيه اظهار نظری نکردند   .( مسئول است 

  ؛عمل می کردند

او م66ی خواس66ت ک66ه نقش66ه امپرياليس66تی  . نماين66ده ايتالي66ا ني66ز ک66امًال مواف66ق نب66ود . ١٠

ب6ه عل6ت اعت6راض او جمل6ه ای ب6ه      . فاشيسم ايتاليا در آفريقا، در قطعنامه گنجانده شود 

او خواه6د توانس6ت ب6ه همک6ارانش توض6يحات الزم را           . متن اض6افه ش6د ک6ه از م6ن ب6ود           

رفي6ق م6ا نم6ی توانس6ت اطالع6ات      . بقيه ب6ا ذک6ر ن6ام حبش6ه در م6تن مخ6الف بودن6د        . بدهد

  .             دقيق تری بدهد چرا که شرکت وی در همه جلسات ميسر نبود

درودهای رفيقانه                                                                                      با                 

                                                                                        
٧ - pollakاز شخصيتهای معروف حزب سوسيال دموآرات اتريش .  
٨ - Leadwinter  ن66ام او از .  و اجتم6اعی در چکس6لواکی   نخس66تين وزي6ر ام6ور بهداش66تی

  .طريق کوشش برای گذراندن قوانين اجتماعی به نفع کارگران معروف شد
٩ - Danيکی از رهبران سوسيال دموکراسی روس که از منشويک ها نيز بود .  
١٠ - William gilles   در دفت66ر اجرايي66ه  »ت66ان“ در آن وق66ت نماين66ده ح66زب ک66ارگر انگل66س

   .  انترناسيونال بود
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اي66ن چ66ه ک66ار   . کميس66يون مرب66وط ب66ه دوران جن66گ را ب66ه وي66ژه درخش66ان م66ی ي66ابم       

حضرات نمی خواهند که . م بخواهد از روی سايه خودش بپردست که آد اقهرمانانه ای

. و يک کميس6يون مخف6ی تش6کيل م6ی دهن6د     ... اينبار موج جنگ از روی سرشان بگذرد  

ولی چه کسی ضمانت می کند ک6ه روزی اعض6ای هم6ين کميس6يون متق6ابًال ن6ه از لح6اظ                  

دا نکنن6د؟  فيزيکی بلکه از لحاظ سياس6ی رد پ6ای يک6ديگر را در س6نگر ط6رف مقاب6ل پي6                    

  .پاسخ اين سئوال را عقالی قوم بايد بدهند

  

   مه١٤
، برادر بزرگتر لنين، پيلزودسکی به عن6وان ش6اهد   ١١در محاکمه الکساندر اوليانوف   

. در همين محاکم6ه ب6رادر کهت6ر پيلزودس6کی ني6ز م6تهم ب6ود            . به دادگاه احضار شده بود    

در ع6وض دوران ه6ای   . س6ت تاريخ در اين دهه های اخي6ر کاره6ايی س6ريع انج6ام داده ا         

اي6ن  .  سخت طوالنی م6ی نماي6د    ١٩١٢ تا   ١٩٠٧معين ارتجاعی به ويژه سال های بين        

 يک نارودنيک قديمی، جشن گرفته ١٢روزها در پراگ هشتادمين سالگرد تولد الزارف   

هن6وز هم6ه   .  و بس6ياری ديگ6ر هن6وز زن6ده ان6د      ١٣در مسکو از قديمی ه6ا ورافينگ6ر       . شد

ستين را در قلمرو کار انقالبی در ميان توده های روسيه ت6زاری      آنهايی که گام های نخ   

ول66ی م66ا در آن واح66د ب66ا مس66ائل تغيي66ر ماهي66ت . برداش66ته ان66د ص66حنه را ت66رک نگفت66ه ان66د

فقط . نه، تاريخ زمان ما چهار نعل می تازد. بوروکراتيک دولت کارگری روبرو هستيم 

ان را ن6ابود م6ی س6ازند س6ريع ت6ر        تأسف من در اين است که باکتری هايی ک6ه ب6دن انس6             

                                           
 قص6د  ١٨٨٧ الکساندر اوليانوف به جناح انقالبی نارودنيکی تعل6ق داش6ت و در س6ال    - ١١

  .جان تزار الکساندر سوم را کرد اما بعد محاکمه و محکوم به اعدام شد
١٢ - Lazarew   نيز از نارودنيک ها بود و به جناح راست سوسيال رولوس6يونرها تعل6ق 

  .داشت
١٣ - Vera finger)پزشک روس6ی ک6ه پ6س از فعالي6ت ه6ای م6دام       خانم ) ١٨٥٢ -١٩٤٢

  .سياسی از سياست کناره کشيد تا خاطرات خود را بنويسد
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هرچند که اين باکتری ها پيش از آنکه انقالب جه6انی گ6امی ب6زرگ ب6ه پ6يش              . می روند 

 مرا به به زان6و درآورن6د، ب6ازهم ب6ا اعتق6ادی راس6تين و             - که آثار آن هويداست    -بردارد

  .راسخ بدان چيز که در همه زندگيم خدمت آن را کرده ام، رهسپار عدم خواهم شد

ه خ66وبی پيداس66ت ک66ه س66ازمان امني66ت از آگ66اهی ب66ه مناس66بات زن66دگی م66ن ب66ه خ66ود            ب66

ما که نقش واسطه دائم را مي6ان م6ن و مقام6ات رس6می ب6ازی      تان يکی از دوس. می بالد 

م66ی کن66د از م66ذاکره ای ک66ه ب66ا دبي66ر ک66ل س66ازمان امني66ت داش66ته مس66تخرج زي66ر را ب66رايم    

  :فرستاده

  )مستخرجی از يک گفتگو( 

 فک66ر نم66ی کني66د ک66ه مي66ل تروتس66کی ب66ه تع66ويض خان66ه ناش66ی از اش66کاالت و    -رئ66يس

  اختالفاتی است که با صاحب خانه پيدا کرده است؟

   است؟مواجه اشکاالت؟ حدس می زنيد که او در آنجا با اشکاالت -واسطه

. آم6د  خوب می شود پنداشت که گاه و بيگاه نشود ب6ا وی کن6ار      .  سئوال نشود  -رئيس

  ).رندانه می خندد.(  او مطلقًا هيچوقت کنار نمی آيدفقط با ماست که

 لفظ اشکاالت به نظر من مبالغه آميز است، بايد اقرار کنم که سوء تفاهمات -واسطه

فک66ر م66ی ک66نم ... ک66وچکی وج66ود داش66ته اس66ت ول66ی از اش66کاالت نم66ی ت66وان س66خن گف66ت 

  .داده باشند» چربی« مأموران شما مسأله را بزرگ کرده اند تا گزارش 

 خوب دقت کنيد، در حاشيه می گويم، کسی که اين اطالعات را داده در زمره     -رئيس

است و اصًال قصد بدی نداشت، چه او از ايجاد مزاحمت برای آقای تروتسکی    تان  دوس

  . سخت دور است، برعکس، او از موضوع اوقاتش خيلی تلخ بود

  . به گمانم شما را به شبهه انداخته اند-واسطه

ب6ه ه6ر ح6ال ب6رای م6ن بهت6ر اس6ت ک6ه چن6ين          . را به هيچ وجه نمی پ6ذيرم       اين   -رئيس

نباشد، او به اندازه کافی برای ما دردس6ر ف6راهم م6ی کن6د و ح6اال ه6م اگ6ر ص6احب خان6ه              

  .ما عالقه ای نداريم مسأله را از سر بگيريم... عذرش را بخواهد 
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ز آن ص6حبت   می خواستم به شما بگويم م6ن درب6اره آن مس6افرتی ک6ه ش6ما ا        -واسطه

ب6ت  ام6ی ت6وان ث  . می کرديد، سفر پس6ر تروتس6کی در مش6رق، اطالع6اتی کس6ب ک6رده ام          

تان را ب6ا يک6ی از دوس6    کارکنان شما گويا او. کرد که طرف اصًال مسافرتی نکرده است     

  .تروتسکی يا کسی ديگر عوضی گرفته اند

  . گمان نمی کنم، اطالعات ما بسيار عالی است-رئيس

 اطالعاتش را بسيار عالی می پندارد ولی در اصل اطالع6اتش    پليس هميشه  -واسطه

خيلی بيشتر از آن دستکاری شده اس6ت ک6ه بت6وان ادع6ای بس6يار ع6الی را در م6ورد آن         

  ...آن جوان خود را آماده کسب سه ديپلم می کند از سوربون و غيره و غيره . پذيرفت

 مس6افرت را ک6رده ي6ا     او خ6ود اي6ن    اينک6ه    من اين را خوب می دان6م، وانگه6ی           -رئيس

  )شانه هايش را تکان می دهد و رندانه می خندد( ديگری فرقی نمی کند

  . نمی فهمم-واسطه

ب6ه نظ6ر م6ی آي6د ک6ه چن6د       ...  ما اطالعاتی از فعاليت سياسی او در دست داريم     -رئيس

  .و همين طور بهتر است... ماهی است از جايش تکان نخورده

  .پليس و غيره و مطالب کلیات غيرجالب درباره ظبعد هم مالح

  

   مه١٦
. ٣٨درجه حرارت ب6دن . احساس کسالت می کند » ان«. روزهای خيلی خوشی نيست   

يم به ان در زندگ را»ان«مرتبه و مقام    . گويا سرماخوردگی است، شايد هم ماالريا باشد      

او همه دردها را، چه جسمانی و چه روانی، . هنگام بيماری وی خوب احساس می کنم

در خ6ود فروم6ی رود و ح6اال ه6م غص6ه س6المتی م6را بيش6تر از         . می تحمل می کند  به آرا 

ج6ز   «هنگامی ک6ه در رختخ6واب دراز کش6يده ب6ود ب6ه م6ن گف6ت               . مال خودش می خورد   

اين نوع سخنان کمتر از زبانش جاری م6ی ش6ود و او اي6ن       . »سالمتی تو آرزويی ندارم   

م را روح6 يت م6ی گوي6د ک6ه ژرف6ای     حرف ها را آنقدر ساده، بی آاليش، آرام و ب6ا ص6ميم      

  .منقلب می کند
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ب6روزات بيم6اری   .  حمله بيماريی ها بيشتر م6ی ش6ود  -حال من هم چندان خوب نيست  

اش66کال ح66ادی ب66ه خ66ود م66ی گي66رد و پيداس66ت ک66ه نيروه66ای مقاوم66ت ب66دنی ک66م ک66م تحلي66ل      

ل6ی  طبيعی اس6ت ک6ه منحن6ی توان6ايی گهگ6اه ب6ه ب6اال م6ی گراي6د ول6ی ب6ه ط6ور ک               . می رود 

  .احساس می کنم که شعله حيات رو به خاموشی است

اکن66ون ج66ز روزنام66ه . ب66رايم دش66وار اس66ت. دو هفت66ه م66ی گ66ذرد ک66ه چي66زی ننوش66ته ام 

ک6ه  (  درب6اره فروي6د  Wittelsچن6د رم6ان فرانس6وی و کت6اب وي6تلس            . چيزی نمی خوانم  

 ام66روز کم66ی درب66اره... را ه66م دس66ت گرفت66ه ام) کت66اب ب66دی اس66ت از ي66ک ش66اگرد حس66ود 

فک66ر ک66ه از  » اتون66ومی«رابط66ه متقاب66ل مي66ان جب66ر روانشناس66ی فراگ66رد فعالي66ت مغ66ز و   

عالقه من به فلسفه طی اين سال های آخر بيشتر     . قوانين منطق اطاعت می کند نوشتم     

اينجا وقت کافی برای يک کار ج6دی و    . ولی آگاهيم از آن متأسفانه کم است      . شده است 

  .چای ببرم» ان«بايد برای . پردامنه باقی نمی ماند

  

   مه١٧
تنه66ا . دي66روز روزنام66ه ه66ا خب66ر رس66می م66ذاکرات الوال را در مس66کو منتش66ر کردن66د    

 :مطالب اصلی خبر مذکور اين است

  )بريده روزنامه( 

ب66ر س66ر اهمي66ت تعه66داتی ک66ه در ش66رايط کن66ونی جه66ان متوج66ه حکوم66ت ه66ا م66ی ش66ود  

 وقف نگهداری صلح توافق کامل حکمفرما بود، حکومت هايی که کوشش خود را جداً       

    ک666رده ان666د و حس666ن ني666ت خ666ود را از طري666ق تش666ريک مس666اعی در بررس666ی امکان666ات      

  . ی متقابل برای حفظ صلح به اثبات رسانده اند هاضمانت

کاری که موجب تضعيف ظرفيت های  اين حکومت ها در وهله نخست موظفند از هر

رانس66ه در نگه66داری  در اي66ن م66ورد سياس66ت دف66اعی ف  . دف66اع مل66ی م66ی ش66ود بپرهيزن66د   

نيروهای نظامی که برای امنيت اش ض6روری اس6ت م6ورد تأئي6د ص6ريح آق6ای اس6تالين                   

  .است
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اگرچه موذيگری استالين، بی اعتنايی وی به اص6ول و نزدي6ک بين6ی او در عم6ل ب6ه            

قدر کافی برايم روشن است، بازهم از خواندن اي6ن س6طور پنداش6تم ک6ه چش6مم عوض6ی             

ب6ی ش6ک   .  دانست چگونه به بوروکرات متحجر نزديک ش6ود      الوال زيرک می  . می بيند 

اس66تالين از خ66واهش وزي66ر فرانس66وی مبن66ی ب66ر اينک66ه قض66اوتش را درب66اره گنج66ايش       

او حت6ی خجال6ت نکش6يد ک6ه در م6ورد اي6ن       . تسليحاتی فرانسه بگويد خوش6ش آم6ده ب6ود      

کميس66ر ام66ور خ66ارجی . س66ئوال مي66ان خ66ود و مولوت66ف و زينووي66ف خ66ط تم66ايزی بکش66د 

ش6ايد  . ب6ه کمينت6رن خ6ورده ب6ود خوش6حال ش6د         ک6ه   يهی ب6ود از لگ6دی ک6ه ب6دين ش6کل             بد

  مولوتف در محظور گير کرده بود ولی چه اهميت دارد؟

در پشت سر او چوباری برای تعويض کش6يک آم6اده اس6ت و بوخ6ارين و دس6تيارش          

رادک ب66ه عن66وان روزنام66ه چ66ی ه66ای رس66می، مس66أله را ب66ه نح66وی ب66رای مل66ت تفس66ير     

  . کردخواهند 

مس6أله ب6ه ش6دت ح6اد و خيان6ت      .  مه بی تقاص نخواه6د مان6د  ١٥با همه اين، اعالميه  

من، پس از آنکه حزب کمونيست آلمان ب6ه هيتل6ر تس6ليم    . بله خيانت . بسيار علنی است  

  :شد نوشتم

    :مخالف66ت کردن66دتان برخ66ی از دوس66. انترناس66يونال س66وم اس66ت) ١٩١٤( اوت ٤اي66ن 

  .١٤فقط تسليم است اوت خيانت بود و اين ٤

جان مطلب همين جاست که تسليم بدون جنگ، پوسيدگی درون را برمال ک6رده اس6ت     

 م6ه س6ند ت6اريخی ي66ک    ١٥اعالمي66ه . و اي6ن ناچ6ار س6قوط بع6دی را ني66ز ب6ه دنب6ال داش6ت       

  .خيانت، به معنی واقعی کلمه است

                                           
 فراکسيون سوسيال دمکرات رايشتاک آلمان اعالم جنگ و بودج6ه  ١٩١٤ اوت ٤ در - ١٤

       ب666رای اقلي666ت چ666پ ک666ه ب666ا نقش666ه ن666امبرده مخالف666ت کردن6666د و         . رس666می را تص666ويب ک666رد   

 اکث6ر سوسياليس6ت ه6ای فرانس6ه، انگلس6تان، ات6ريش و بلژي6ک             مخالفان ش6ان م6ورد تأئي6د        

  . اوت مظهر خيانت به اصول انترناسيونال سوسياليسم شد٤قرار گرفت، روز 
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 حقير برای» رهبران« . بر حزب کمونيست فرانسه زخم مرگ آوری وارد شده است

قصد آنها راندن آهسته :  ميهنی گردهم آمده اند –رسميت دادن به يک زمينه اجتماعی       

و بی سروصدای توده به آستانه تسليم است، و اکنون م6انور خائنان6ه آنه6ا ب6رمال ش6ده              

ک6ار انترناس6يونال ن6و ي6ک گ6ام ب6ه       . اين برای پرولتاريا به عن6وان ي6ک ب6رد اس6ت     . است

  .پيش خواهد رفت

او چي6زی ه6م در ري66ه دي6ده اس6ت، ول66ی     .  گري6پ :معاين6ه ک6رده اس66ت  را » ان«پزش6ک  

در » کهن6ه « باي6د گف6ت ک6ه اي6ن چي6ز      . می گويد ک6ه اي6ن چي6ز کهن6ه و ق6ديمی اس6ت              » ان«

       اي66ن پزش66ک،.  در ري66ه چ66پ ب66وده و اي66ن ب66ار ري66ه راس66ت اس66ت ک66ه اخ66تالل دارد  )وي66ن(

  . نمی آيد است و پايين٣٨بی اهميت و سطحی است، و درجه حرارت همان 

چپ و متمايل به چپ در برابر مجم6ع مل6ل ش6اخص ماهي6ت     رفورميسم  منش و رفتار    

از برنام66ه ای ) لفظ66ًا( زم66انی ) بل66وم و ش66رکا (  ح66زب سوسياليس66ت  یرهب66ر. آن اس66ت

استقبال کردند که در آن لزوم درهم کوفتن دستگاه قدرت بورژوازی و برقراری دولت           

ملل را به عنوان مجمع بلوم در آن واحد . د شده بودکارگران و دهقانان به جای آن تأئي

ح66اال او چگون66ه م66ی خواه66د  .  ب66ين اللمل66ی تلق66ی م66ی کن66د  »دموکراتي66ک«ي66ک س66ازمان 

دس6تگاه ق6درت مل6ی ب6ورژوازی را ب6ا حف6ظ ارگ6ان ه6ای ب6ين اللمل6ی آن خ6رد کن6د، خ6ود              

هم داش6ته  اين معما، در صورتی که بلوم واقعًا قصد خرد کردن چيزی را  . معمايی است 

وی در حقيقت می خواهد با تسليم و رضا منتظ6ر دره6م   . باشد، به قوت خود باقی است 

  .دياين انديشه را بايد تعقيب کرد و پروران... شکستن دستگاه خودش بنشيند

  )بريده روزنامه( 

روزنامه ها می پرسند آيا کمونيست های فرانسه از استالين اطاعت خواهند کرد؟     « 

  در پاي6666ان م6666ذاکرات آق6666ای الوال، اس6666تالين، مولوت6666ف و ليتوين6666وف اعالمي6666ه ای ک6666ه

Litvinoff تأئي666د ص666ريح سياس666ت دف666اعی فرانس666ه اس666ت در  « انتش666ار ياف666ت ح666اوی

تفسيرهايی که روزنام6ه  . نگهداری نيروهای نظامی که برای امنيت اش ضروری است 

چنين ب6ر م6ی آي6د    اين تفسيرها  از های جبهه واحد در اين باره نوشته اند جالب است و  
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- که با توضيحات اومانيته هيچ چيز توضيح داده نمی شود و کمونيس6ت ه6ای فرانس6ه              

  ».در اصل کماکان عليه ارتش فرانسه هستند  -اگرچه در محظور

  

  ...اومانيته
استالين به روشنی توضيح داده است ک6ه اق6دامات ت6دافعی علي6ه گروه6ای هيتل6ر را              «

فاشيس66م ز کج66ا م66ی توان66د سرچش66مه بگي66رد؟ فق66ط از خط66ر ي66ک ته66اجم ا. تأئي66د م66ی کن66د

هيتلری که از هرگونه همکاری در تحقق بخشيدن به نقشه های صلح خواهانه امتن6اع            

  .  می افزايد١٥می کند و بر کوشش های توسعه طلبانه خود در اتريش و ممل

تضمين های امنيت6ی متقاب6ل مش6روطند ب6ه اق6داماتی ب6رای حفاظ6ت از ص6لح وانگه6ی                 

 ص66لح اتح66اد ش66وروی ک66ه از علق66ه ه66ای زحمتکش66ان اي66ن س66رزمين و سراس66ر  سياس66ت

  ».جهان سرچشمه می گيرد بی چون و چرا منجر به خلع سالح خواهد شد

که ضمانت های امنيت6ی مش6روط   . شرط يک سازمان مشترک صلح، خلع سالح است   

ه6ای  تا آنجا که مسأله مربوط به کمونيس6ت  . است به خلع سالح عمومی همزمان با آن  

 اتح66اد ش66وروی ب66ه نوب66ه خ66ود ب66ا    . فرانس66ه اس66ت، جبه66ه گي66ری تغيي66ری نک66رده اس66ت    

ب66ه دلي66ل اينک66ه اي66ن کش66ورها دارای حکوم66ت  . حکوم66ت ه66ای ب66ورژوا م66ذاکره م66ی کن66د 

بورژوا هستند، ولی زحمتکش6ان خ6وب م6ی دانن6د ک6ه در دف6اع از ص6لح نم6ی توانن6د ب6ه            

  .ندکنبورژوازی اعتماد 

ارگران فرانسه نمی توانند به رهبری ارت6ش و ب6ورژوازی   کمونيست های فرانسه، ک 

  .ندداشته باشفرانسه اعتماد 

در ميان افسران، فاشيست های فراونی وجود دارند از قبي6ل طرف6داران ص6ليب آت6ش        

)Croix de feu (ه66ر عم66ل   . فرانس66ويانی ک66ه گوشش66ان ب66ه ص66دای هيتل66ر اس66ت     و

 نش6انه ای اس6ت ک6ه    -ا حمايت می کند   که دولت مدافعانه از آنه     –فاشيست های فرانسه    

                                           
١٥ - Memelرودخانه ای در اروپای شرقی  .  
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آلمان، يعنی آتش افروز اصلی جنگ در اروپ6ا،    فاشيسم  توجه و عالقه آنها به هيتلر و        

 .گرايش دارد

در صف پيش6ين ق6رار   فاشيسم  کمونيست ها و کارگران فرانسه که در جنگ بی امان           

د ش6وروی  دارند می دانن6د ک6ه اي6ن اش6خاص ب6ه منظ6ور ه6م پيم6انی ب6ا هيتل6ر علي6ه اتح6ا               

قدرتی ک6ه فرانس6ه م6ی توان6د ب6ه خ6دمت       . حاضرند پيمان فرانسه و شوروی را لغو کنند 

صلح بگمارد، هنگامی که يک عامل مطمئن تواند بود که رهبری در دست زحمتکشان 

و ب66ورژوازی و ران66دن افس66ران مرتج66ع و فاشيس66م باش66د، چ66را ک66ه اين66ان در مب66ارزه ب66ا 

  .مدفاشيست از ارتش کوتاه نخواهند آ

م66ا هم66ه کوش66ش ه66ای خ66ود را ب66رای حف66ظ ص66لح و دف66اع از دژ ص66لح، يعن66ی اتح66اد      

از اين رو م6ا کماک6ان در مب6ارزه ب6ا دش6منان ص6لح و دش6منان اتح6اد             . شوروی می کنيم  

ش6وروی علي66ه اع6الم خطره66ای شوونيس6تی ک66ه ن6اقض ص66لح ان6د و برانگيزن66ده جن66گ،      

  . کوتاهی نخواهيم کرد

ادی و صلح ، همه چي6ز در راه دف6اع ازاتح6اد ش6وروی و     همه چيز در راه دفاع از آز  

پشتيبانی از سياست صلح او که مورد هيچگونه ترديد نتواند بود بايد همه کوش6ش ه6ا    

که اکنون در ي6ک شش6م جه6ان ف6اتح ش6ده اس6ت در هم6ه            سوسياليسم  را به کار بست تا      

ونيست ها بدان اين است آن مبارزه ای در راه صلح که کم. غالب آيد فاشيسم  جهان بر   

  .دست زده اند

  

)Le Populaire (پوپولر )لئون بلوم:(  
 نماين6ده اي6ن  . استالين عليه م6ا و ل6ه حک6ومتی اس6ت ک6ه م6ا ب6ا آن مب6ارزه ک6رده اي6م                       «

حکوم66ت ک66ه ب66ه مس66کو فرس66تاده ش66ده ب66ا گواهينام66ه حس66ن رفت66ار در کي66ف ب66ه خان66ه         

ه ب6ه ت6ازگی در مب6ارزه    او در اردوی ديگری اس6ت و ب6ا دش6منان م6ا ک6        . بازخواهد گشت 

موضع ما سوسياليست ها اين . انتخاباتی ضربه ای برما وارد کرده اند دوستی می کند       

است که حين انک6ار نک6ردن ل6زوم دف6اع از فرانس6ه در براب6ر هرگون6ه ته6اجم، س6ازمان                 
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درس6ت هم6ين موض6وع اس6ت     .  نمی کن6يم تأئيد نظامی بورژوازی و برداشت های او را     

عدم موافقتی که اگر چه ب6ر زب6ان ران6ده نم6ی ش6ود      . ت مواجه می شودکه با عدم موافق   

  .» آن را می توان به وضوح ديدولی

بيم آن دارم که استالين در مسکو حساب نکرده باشد ک6ه س6خنان وی ب6ر موقعي6ت      « 

  .»سياسی فرانسه و موقعيت پرولتاريای فرانسه چه اثری خواهد گذارد

  

  )ت .ژ .ارگان ث(Le Peuple لوپوپل

بايد متوجه باشيم که آقای الوال مطالباتی ک6رده اس6ت و اس6تالين ح6زب کمونيس6ت            « 

 گردن موقعي6ت مس6خره ای   هدر اينجا تقصير ب. فرانسه را با بی اعتنايی کنار زده است    

  .است که امروز حزب گرفتار آن است

م6ا   آيا کمونيست ها آزادی تص6ميم دارن6د ي6ا هم6ان ط6ور ک6ه               که بايد منتظر بود و ديد    

به هر حال ما بيشتر . هميشه ادعا کرده ايم، وابستگی آنها به مسکو تمام و کمال است

نخس6تين نش6انه، س6کوت    . بر اين عقيده ايم که آنها به فرمان اس6تالين س6رخواهند نه6اد    

  . گهانی آنان است در برابر خدمت دوساله نظامان

      اي66ت تواف66ق اع66الم   ام66روز موس66ولينی، ويگن66د، الوال و اس66تالين هم66ه ب66ا ه66م در نه     

می کنند که امنيت يک کشور در درجه اول بستگی به ماهيت نيروهای جنگ6ی آن دارد           

و يکی از اين روزها، در مسير اين تاکتيک انقالبی، از پرولتاريای فرانسه نيز دع6وت   

خواهد شد تا برای دفاع از بورژوازی فرانسه و بوروکراسی روس جامه س6ربازی ب6ه      

  . تن کند

 ک66ه آي66ا پرولتاري66ای فرانس66ه و ب66ه وي66ژه کمونيس66ت ه66ای      اي66ن اس66ت ر دأله فق66ط مس66

فرانسه، برای چنين سياستی رژه خواهند رف6ت؟ آي6ا آنه6ا خواهن6د گ6ذارد ک6ه اي6ن چن6ين           

  »خالف وجدان مورد تمسخر قرار گيرند؟

  .حاال دو موضع گيری ديگر
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  )Le temps (لوتان

تور انقالبی مسکو ک6ه مظه6ر و تبل6ور     مخالفت حزب سوسياليست فرانسه با ديکتا     « 

جهانی است، حد اع6الی تباهک6اری ب6ه ش6مار           کمونيسم  زنده حزب کمونيست روسيه و      

م66ی رود، چ66را ک66ه رد اق66دماتی ک66ه ب66رای نگه66داری نيروه66ای نظ66امی الزم ب66رای امني66ت  

بايد منتظر شد و ديد آيا اي6ن ح6زب راديک6ال در    . کشور ضروری است، يعنی تباهکاری 

جازه ارتباط با تبهکاری سوسياليستی را که نقطه مقابل م6يهن پرس6تی اس6ت ب6ه             آينده ا 

انداختن سنگ در مرداب مارکسيستی، هم6ه ج6ا قورباغ6ه ه6ايش        . خود خواهد داد يا نه    

  .»را يک جور به صدا در می آورد

  

  )مارسل لوکن(: Paris- midi پاری ميدی

 ديده می شود که استالين کار حتی با يک مشاهده خالی از احساسات و بيطرفانه نيز

ش66کی نيس6ت ک6ه فرانس6ه ب66رای    . انقالب6ی ه6ای اي6ن کش6ور را س66خت دش6وار ک6رده اس6ت       

شناختن موقعيت امنيتی خود نيازی به کسب تکليف از خارج، هرچند هم که ديکت6اتور               

ولی پيداست که مقصود و هدف اعالميه به طور کلی اين است که . شوروی باشد ندارد

را مورد توهين قرار دهد و شکاف ميان بلوم و کاشن را آنقدر باز کند يسم ميليتارآنتی 

قص6ه م6ذکور ش6يوه غيرمعم6ول       . تا دهان جبهه واحد را در براب6ر هم6ه عالمي6ان ب6دوزد             

فق6ط آن دوس6تی ک6ه    . را در ام6ور خيل6ی س6ری م6ا عي6ان م6ی کن6د               بلشويسم  دخالت رهبر   

 م6ی توان6د قيم6ومتی نظي6ر اي6ن را      هنوز جاهل است و تحت تاثير گرمی نخستين توافق،     

  .آقای بلوم به نوبه خود عصبانی و ناراحت است. تحمل کند

  

   مه٢٣
م66ا ي66ا  . س66رماخوردگی اس66ت . م66ی گ66ذرد » ان« روزه66ای بس66ياری از بيم66اری م66ن و  

. م6ا م6ه س6رد و نازيب6ايی اس6ت         . همزمان يا به نوبت، در رختخواب اس6تراحت م6ی کن6يم           

ي6ک تاکس6ی ب6ا ات6ومبيلی ک6ه      . ز پاريس برايمان رسيدپنج روز پيش خبرهای ناگواری ا 
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در آن ب666ود تص666ادف ک666رد و وی چن666ان ب666ه ش666دت مج666رح ش666د ک666ه بيه666وش ب666ه     ١٦ژان

در بحبوب6ه   ) پس6رم (  لي6ووا .  جراحت عمي6ق س6ر و شکس6تن دن6ده         . بردندشتان  بيمارس

از سريوش6ا کماک6ان   . امتحانات است و در عين ح6ال باي6د ب6رای س6يووا ه6م آش6پزی کن6د           

  .ی در دست نيستخبر

  

   مه٢٥
  .امروز نامه ای از ليووا رسيد که مطابق قرارمان به لحن تلويحی نوشته شده

  )متن با دست نوشته نامه( 

می توانم به شما خبر بدهم ک6ه م6ديريت ب6ه اتف6اق آرا موض6وع      اينکه خوشحالم از    «

 ، دون66يم دو. را تص66ويب ک66رده اس66ت و ح66اال فق66ط مان66ده تش66ريفاتش، ک66ه باي66د انج66ام داد    

ب6ه مح6ض رس6يدن آن را    . م6ان خواه6د رس6يد    روز ديگ6ر م6تن ب6ه دس6ت    ) شايد ه6م س6ه    (

کرو در عين حال از جزئيات حوال6ه اط6الع خواه6د         ). برای امضا ( برای کرو می فرستم   

  ».يافت

اي66ن يعن66ی دول66ت ن66روژ ب66ا ص66دور روادي66د ورود م66ن موافق66ت ک66رده اس66ت و م66ا باي66د     

  .خود من هستم» کرو«. تجهيزات سفر را مهيا کنيم

  

   مه٢٦
کت6ابی از   ب6رای نخس6تين ب6ار    . من به علت بيماری محکوم ب6ه رم6ان خوان6دن ش6ده ام             

ت66ا آنج66ا ک66ه اط66الع دارم او يک66ی از پرخوانن66ده ت66رين  . ادگ66ار واالس ب66ه دس66ت گرفت66ه ام 

چيزی حقيرت6ر، بس6يط ت6ر و ب6ی قريح6ه ت6ر از            . استتان  نويسندگان در آمريکا و انگلس    

کوچکترين اثری از ق6درت مش6اهده، قريح6ه و ف6انتزی در او       . صور کرد اين نمی شود ت   

مثل گزارش سرهم بندی    . در پرماجراترين حوادث کمترين نشانی از هنر نيست       . نيست

                                           
  . ژان زن پسر تروتسکی، ليووا، است- ١٦
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ي66ک لحظ6ه تح66ت ت6اثير مطل66ب ق66رار نگ6رفتم و حت66ی احس66اس    . ش6ده ي66ک کالنت6ری اس66ت  

ساس به م6ن دس6ت داد   هنگام کتاب خواندن اين اح   . عالقه يا کنجکاوی ساده هم نکردم     

که کسی از تنگ حوصلگی در حالت مالل روانی با سرانگشت بر صفحه ای شيشه ای   

  ....که مگس بر آن نشسته بکوبد

) ن6ه تنه6ا انگلس6تان    و( روشنفکر تان تنها از همين کتاب می توان پی برد که انگلس        

و تا ( لعميليون ها زن و مرد انگليسی که با و       . هنوز يک کشور توحش فرهنگی است     

در انتظار جشن سالگرد تولد زوج های تشريفاتی به سر می برند گروه   ) سرحد اغماء 

  .خوانندگان خوشبخت مصنوعات واالس را تشکيل می دهند

  

 


