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  پيشگفتار
  

 بEه  الهEور پاکسEتان رفEتم و در          »جدوجهد« برای شرکت در کنگره      ٢٠٠٤ مارس   ٢١

آشEنا  ) اسEتبان (» سEييوا ولکEوف  « خEانواده لئEون تروتسEکی      آخرين بازمانEده    آنجا با   

که آخEرين شEاهد زنEده فصEل آخEر زنEدگی       است  ساله نوه تروتسکی ٧٩اين مرد   .  شدم

  EEEک مEEEکی در مکزيEEEون تروتسEEEدی لئEEEدگی   . باشEEEای زنEEEرين روزهEEEورد آخEEEاز او در م

  :او گفت. تروتسکی سؤال کردم

کEه از نزديکEان تروتسEکی و    » روسEمر « بEه همEراه خEانواده     ١٩٣٩من در مEاه اوت      "

کEردم،  ی زنEدگی مE  » لئون سدوف«ناتاليا بودند، از پاريس، جايی که من در آن با بيوه    

آدرس . يزده سEEاله بEEودمدر بEEدو ورود، مEEن سEE. تغييEEر بزرگEEی بEEود. وارد مکزيEEک شEEدم

در » کويوآکEان « در شEهر  ١٩خانه ای که مEن بEه آن وارد شEدم، خيابEان ويينEا شEماره              

  .يادم است که محله ای کوچک با خانواده ای بزرگ بود. مکزيک بود

گشEتم و از خيابEان ويينEا کEه     ی  اوت، من داشEتم از مدرسEه بEه خانEه بEاز مE           ٢٠روز  ....

     Eدم آی  راهی طوالنی بود قدمزنان مEه            . مEود کEده بEه مانEه خانEان بEار خيابEه چهEدود سEح

در خانEه بEاز بEود    . با تمام نگرانی به طرف خانه دويدم     . متوجه شدم اتفاقی افتاده است    

يEک اتومبيEل هEم در جهEت خEالف خيابEان پEارک         . و چند نفر پلEيس آنجEا ايسEتاده بودنEد          

او . بانEان بEود، ديEدم   را کEه يکEی از نگ  » هارولEد روبينEز  «وارد خانEه شEده و    . کرده بود 

: و او جواب داد» چه شده؟«: از او پرسيدم. رسدی سالح بدست و مضطرب به نظر م     

  »...جکسون، جکسون«

اما وقتی داخل خانه شدم، بEه  . من اول درست متوجه نشدم و شروع به راه رفتن کردم    

گم جمEع  ناتاليا  و نگهبانEان دور پEدر بEزر   . حقيقت وحشتناکی که رخ داده بود  پی بردم        

وقتی تروتسکی متوجه شد که من آنجا هستم، به    . شده و در حال رسيدگی به او بودند       

خواسEت کEه نEوه اش    ی حتی در آن لحظEات، او نمE  . نگهبانان گفت که مرا از آنجا ببرند    

  .اين نشانگر ميزان انسانيت آن مرد است. ببيند که چه اتفاقی افتاده است
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  EEيس را بEEر پلEEن دو نفEEد، مEEدتی بعEEود  ه مEEونی بEEورتش خEEه صEEدم کEEرد ديEEک مEEراه يEEهم .

» هانسEEن«نگهبانEEان در کمEEال عصEEبانيت جکسEEون را زده و يکEEی از نگهبانEEان بEEه نEEام  

پيرمEرد، عليEرغم زخEم هEايی کEه برداشEته       . نقدر او را زده بود که دستش شکسته بود    آ

وجود او . بود، هنوز حضور ذهن داشت و تأکيد کرده بود که جکسون نبايد کشته شود

  .کردی او بايد اقرار م. زنده مفيدتر بود

            Eاد مEه وار داد و فريEرد ی وقتی من جکسون تاجر را ديدم در وضع بدی بود و ديوانEک .

من وقتی به . او حالت اسفباری را بوجود آورده بود؛ ديگر به يک مرد شباهت نداشت   

ا را از نظر کنم، هميشه آنه  ی  بزرگ استالينيست فکر م   » قهرمانان«رفتار ُبزدالنه اين    

    EEه مEEتالين مقايسEEای اسEEاه هEEای اردوگEEت هEEا تروتسکيسEEری بEEنمی فکEEواره  . کEEا همEEآنه      

EEاد     ی مEEا فريEEتالين، بEEی اسEEيس مخفEEه پلEEش گلولEEر آتEEد و زيEEين و  «جنگيدنEEاد لنEEده بEEزن

ايEن  . باختنEد ی انترناليسEونال جEان مE   ) متEرجم  سEرود ـ  (و در حEال خوانEدن   » تروتسEکی 

گاه و انقالبی و گانگسترهای ضدانقالب استالين که با پEول     است فرق بين پرولتاريای آ    

  .خريدی آنها را م

تا آخرين لحظه، ساختن يک حزب انقالبی و يEک بEين الملEل تEازه کEه بتوانEد از ميEراث                

گران بهای مارکسيزم، بلشويزم و انقالب اکتبر دفEاع کنEد، در رأس مسEائل مEورد نظEر                 

خطEEاب بEEه رفقEEای آمريکEEايی در زمEEان    بعضEEی از جمEEالت تروتسEEکی   . تروتسEEکی بEEود 

  :رسدی بنيادگذاری بين الملل چهارم به ذهن م

   هرگEز بEر روی زمEين وظيفEه ای بEEزرگ تEر از ايEن وجEود نداشEEته کEه حEزب مEا از مEEا           «

اما در عوض به ما بيشترين . تمامًا و کامًال در اختيارش بگذاريم    را  خواهد تا خود    ی  م

 EEدن را مEEاء شEEاس ارضEدی احسEEا. دهEEر آگEEده ای بهتEEاختن آينEEان در سEEه انسEEه اينکEEهی ب

و اينکEه عمEر انسEان بEه هEدر      . گذاردی  و بر دوش انسان اميد خاصی را م       . سهيم است 

  ».نرفته است

              Eد مEات را تأييEن بيانEکی ايEون تروتسEد ی  تمام عمر لئEالب       . کنEف انقEًال وقEه  کEری کEعم

. رسEد ی بEه ذهEن مEا مE    يک سئوال بزرگ  . گرديد و عاقبت هم قربانی اهداف انقالب شد       
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 را بEEه انجEEام رسEEاند؟ عاقبEEت انقEEالب ١٩١٧آيEEا ارزش داشEEت کEEه انقEEالب بEEزرگ اکتبEEر  

استالينيزمی که ده ها ميليEون انسEان را   . اکتبر، بدست استالينيزم به نابودی کشيده شد  

به مرگ سپرده و اکثريت بزرگ جنبش های انقالبی را بEه نEابودی کشEيده و بEه نجEات                 

  .ر مخرب ترين و انگل صفت ترين فازش پرداختسرمايه داری د

نم هEEبEEه منظEEور بيEEرون کشEEيدن بشEEريت از ج. شEEکی در آن نيسEEت: جEواب روشEEن اسEEت 

به منظور رسيدن به تمEدن تEازه، جEايی کEه       . سرمايه داری و اقتدارگرايی بوروکراتيک    

        Eغال نمEش اشEه حقEاه بEردد ی در آن از انسان به عنوان ارزش استفاده نشده و جايگEگ .

 .رودی ، هيچ قربانی ای زياد نيست و به هدر نمبرای رسيدن به اين

    Eر مEزرگ       ی من در زمينه مذهب تخصص ندارم، ولی فکEت بEک حقيقEا يEه در آنهEنم کEک

تنها اشتباه کوچک در محلش است که در زير زمEين نيسEت،    . نمهوجود ج : نهفته است 

. بلکه همين جا روی زمين است، تحت سEلطه امپراطEوری توليEد خصوصEی و سEرمايه           

        EEدگی مEEتر زنEEا بيشEEريت يEEارم بشEEه چهEEنم، سEEن جهEEدی در ايEEای   . کنEEرفت هEEه پيشEEهم

       Eرده  تکنولوژيکی و علمی برای استثمار هر چه کاراتر کارگران و منابع طبيعی بکEار ب

  .انتخاب بزرگ بين مرگ از گرسنگی يا مرگ از بمباران است. شودی م

آنچEEEه در روسEEEيه شکسEEEت خEEEورد، سوسEEEياليزم نبEEEود، بلکEEEه هيEEEوالی اقتEEEدارگرايی         

تروتسکی بEيش از هEر کEس ديگEر،       . بوروکراتيکی بود در قالب کاريکاتور سوسياليزم     

خرين آاو در . ب درک کردنوان ترمزی بر روند حرکت  انقالنقش بوروکراسی را به ع 

   EEود مEEات خEEش حيEEرين بخEEه آن را مهمتEEدگيش کEEه از زنEEه  ی مرحلEEانطور کEEت، همEEدانس

         Eک اسEم بوروکراتيEاختن     مشغول جنگ با و پرده برداری از رژيEه سEدام بEود، اقEتالين ب

ش و بEEه خEEاطر قاطعيEEت   امبEEارزه او، بEEه خEEاطر شEEجاعت . پيشEEتاز انقالبEEی نمEEود  حEEزب

 اکتبر، لرزه بر انEدام حEاکم   انقالب ها و ايده آل هایع از سنت    انحراف ناپذيزش در دفا   

به اين دليل بEود کEه کشEتن ِلEو داويEدويچ در رأس وظEايف            . انداختی  ستمگر کرملين م  

  ".....استالين قرار گرفت
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هEای     در آتEاب يادداشEت  ١٩٣٥ آوريل ٢٧همين احساسات را خود لئون تروتسکی در    

  :روزانه اش مي نويسد

روس آEه   » بEولتن اپوزيسEيون   «) ٤٣شEماره   (ل هفEتم را برآخEرين شEماره         عنوان سا "

خود ناشر آن هستم، بEدون شEگفتی نگEاه آEردم، چEه ايEن يعنEی هفتمEين سEال مهEاجرت                    

، )١٩١٧-١٩٠٧(دومی ده سEال ) ١٩٠٧-١٩٠٥(اولی دوسال ونيم طول آشيد      . سوم

  "سومی  چقدر به طول خواهد انجاميد؟... سومی  

 مهاجرت سوم يازده سال طول آشEيد و  ن نوه تروتسکی اشاره کرد،همانطور که استبا  

 در تبعيدگاه مكزيكش به دست يكی از ماموران استالين ١٩٤٠ اوت ٢٠با قتل وی  در 

  . پايان پذيرفت» گ پ او«و

مEEی دانEد کEEه تروتسEEکی   حتEEی مخالفEEان نظريEات تروتسEEکی  امEروز هEEر کEEودک دبسEتانی  

 EEر و بنيEEالب اکتبEEده انقEEازمان دهنEEرخ  سEEش سEEذار ارتEEوداد گEEال . بEEا١٩٢٩وی در سEEت  

 در فرانسه، يک سال و نيم پس از آن در نروژ ١٩٣٥ تا ١٩٣٣ در ترکيه، از   ١٩٣٣

از زندگی وی در تبعيد که بيشتر صرف نوشتن . و سر انجام تا پايان عمر در مکزيک     

  .شد » يهتاريخ انقالب روس« و» زندگی من« اتوبيوگرافی 

وزانEEه از آثEEارش دربEEاره زنEEدگی وی در تبعيEEداطالعات بيشEEتری    هEEای ر ايEEن يادداشEEت 

ها که مشتمل به سه دفترچه، از طرف بيوه تروتسکی به  اين يادداشت. بدست می دهد

دانشگاه هEاوارد سEپرده شEده کEه در آنجEا بEه انضEمام اوراق و آثEار تروتسEکی پEس از              

  .انقالب اکتبر نگهداری می شود

 سپتامبر همان سEال  ٨ در فرانسه آغاز می شود و در  ١٩٣٥ فوريه   ٧ها در    يادداشت

ها را هنگامی نوشته که همزمان است  تروتسکی اين يادداشت. در نروژ پايان می يابد

با تحولی تعيين کننده در زندگيش و نقطه اوج يک بحران که دو سال پيش از آن يعنی              

  . آغاز شده بود١٩٣٣در سال 
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ر مEی آيEد، بحEران سياسEی کEه تروتسEکی از سEال             ها بEه روشEنی بE       چنانکه از يادداشت  

سياسEEت و .  بEه بعEد در آن قEرار گرفتEه بEود همEراه بEا يEک بحEران شخصEی بEود           ١٩٣٤

  .زندگی خصوصی ديگر برای تروتسکی از هم تفکيک کردنی نبود

 از سرنوشEت خEانواده اش در روسEيه     در فرانسه را در بی خبEری        های تبعيد  وی سال 

بل از به حکومت رسيدن هيتلر، دختر بزرگش زينايدا در برلين    چند هفته ق  . به سر برد  

هEايش را آغEاز کنEد، يعنEی اوايEل سEال        کمEی پEيش از آنکEه او يادداشEت    . خودکشEی کEرد  

، شنيد همه اعضای خانواده اش که در روسيه زندگی مEی کردنEد، از جملEه زن         ١٩٣٥

  .ازداشت شده اندبترش  اول و پسر جوان

ش بود، تب مEداوم و   ادايی از فعاليت سياسی که محتوی زندگی    شرايط ناگوار تبعيد، ج   

  سEمج و در عEEين حEEال عشEEق و دلبEEاختگی بEEه زنEEش کEEه در حEEين بيمEEاری از او مراقبEEت  

های روزانه منعکس است که از لحاظ انسانی  می کرد، همه اينها در صفحات يادداشت

 آن سEال وی را بEه   ها به مهمترين کارهايش کEه در     در کتاب يادداشت  . سخت گير است  

  .خود مشغول کرده بود، يعنی سازمان دادن انترناسيونال چهارم

که قسEمت اعظEم آن را تنهEا مEی نوشEت، تحقيقEی کEه بعEدها زيEر           » بولتن اپوزيسيون « 

  .منتشر شد» فرانسه به کجا می روی؟« عنوان 

هEEای ی هEEا بEا وجEود شEEرح زنEدگانی شخصEی و دغدغEEه هEا و نگرانE       ولEی ايEن يادداشEت   

  . های سياسی است وزمره، يادداشتر

ها اعاده حيثيEت  ی  های استالين به بسياری از انقالب      در کنگره بيستم از طرف جانشين     

       شEEد، ولEEی جEEای اعEEاده حيثيEEت بEEه تروتسEEکی و تجليEEل از زنEEدگی و مبEEارزه انقالبEEی او    

مجEEدد باشEEد کEEه انتشEEار   . را هنEEوز رهبEEران کنEEونی اتحEEاد شEEوروی خEEالی گذاشEEته انEEد     

های برجسته  های روزانه درتبعييد، تروتسکی را به عنوان يکی از شخصيت يادداشت

  .قرن ما بشناساند

  رازی . م
  ٢٠٠٤ اکتبر ٢٠


