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  يادداشت هايادداشت ها
  
 ب:ه رهب:ری    ١٥٣٤ فرقه ای از م:ذهب آاتولي:ك آ:ه بس:ال             -Jesuitism يسوعيت -١

     در عك:::س العم:::ل ب:::ه و علي:::ه پروتس:::تان ه:::اLoyola Ignatiusايگن:::اتيوس لوي:::وال

  .بنيان گذاری شد

 از طرف::داران اولي::ه ی  -)١٨٨٣ -١٩٦٩ (Max Eastman م::اآس ايس::تمن  -٢

در . تروتس:كی را ب::ه زب::ان انگليس::ی ترجم::ه آ::رد اپوزيس:يون چ::پ ب::ود و چن::دين آت::اب  

 دس::ت رد ب::ه ماتري::اليزم ديالكتي::ك زد و س::پس ب:::ا رد      ١٩٢٠ی ده::ه  س::ال ه::ا  اواخ::ر  

  . آنتی آمونيست شد١٩٣٠سوسياليزم در دهه 

 يعن:ی آ:ه اخالق:ی ب:ودن     - Utilitarian ethics مكتب اخالق اصالت س:ودمندی  -٣

 بر مبنای فايده ی اعمال از نظر افزودن ،می شوداعمال بر مبنای سودمندی آن تعيين   

  .خوشبختی و يا آاستن رنج

 فيلس:::وف -)١٦٧١ -١٧١٣(viscount Shaftesbury وايكن:::ت شافتس:::بری-٤

را " ع::رف اخالق::ی"وی وج::ود . اخ::الق گ::رای انگليس::ی و از پي::روان مكت::ب ج::ان الك  

 فرض آرده، بر مبن:ای آن م:ی خواس:ت آ:ه خوش:بختی ف:ردی ب:ا خوش:بختی بط:ور آل:ی              

  .تطبيق داده شود

 اقتص:اددان ليب:رال روس:ی، در    -)١٨٧٠-١٩٤٤(Peter B. Struve اس:ترووه  -٥

ب:ود آ::ه آرم:ان عم:ده ش::ان    " مارآسيس:ت ه::ای ق:انونی  "اواي:ل ق:رن بيس::تم از رهب:ران    

 وی ب:ه جن:اح   ١٩٠٥پ:س از  . پيدايش انكشاف آاپيتاليستی ن:وع غ:رب در روس:يه ب:ود        

  .به نيروهای گارد سفيد ملحق شد ١٩١٧راست حزب آادت پيوست و بعد از 

       Bulgakov.Sو بولگ:::::::::::::اآف    ) ١٨٧٤ -١٩٤٨(N.Berdyaevبردي:::::::::::::ايف 

در اواي::ل ق::رن بيس::تم   " ه::ای ق::انونی  مارآسيس::ت"ني::ز از جرگ::ه  ) ١٨٧١ -١٩٤٤(

  .روسيه بودند
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..... حك:م مطل:ق  : " بق:ول خ:ود آان:ت   -Categorical Imperative حك:م مطل:ق  -٦

ی نفس::ه و ب::دون ارج::اع ب::ه هيچگون::ه قص::دی، يعن::ی ب::دون  عمل::ی را از نظ::ر عين::ی، ف::

بن:ابراين، فق:ط   "و در ج:ائی ديگ:ر    ......" داردی  هيچگونه هدف ديگری، الزم اع:الم م:       

فقط بر مبنای آن اصلی عم:ل آ:ن آ:ه از طري:ق     : يك حكم مطلق وجود دارد و آن اينست    

  ." ول گرددآه می بايد قانونی جهانشم) قصد آنی(آن در عين حال بتوانی بخواهی

 ژنرالی آه رهبر يكی - Crimean baron Wrangel بارون رانگل آريمه ای-٧

ه:ا م:ی جنگيدن:د و     انقالبی ای بود آه در جنگ داخلی علي:ه بلش:ويك      ضداز ارتش های    

  .بدست ارتش سرخ شكست خوردند

  . فصل آخر انجيل، آتاب مكاشفات يوحنا- Apocalypse آپوآاليپس-٨

 واژه ای اس:ت آ:ه تروتس::كی ب:ه گ:رايش ه:ائی در جن::بش      - Centrist ميان:ه گ:را  -٩

و ) موض:ع بورآراس:ی و اش:رافيت آ:ارگری       (آ:رد آ:ه م:ا ب:ين رفرمي:زم           ی  چپ اطالق م:   

  .آنندی قرار دارند و يا نوسان م) معرف منافع تاريخی طبقه آارگر(مارآسيزم

حقوقدان و فيلسوف انگليس:ی  ) ١٧٤٨ -١٨٣٢ (Jeremy Bentham بنثام -١٠

رج::وع ش::ود ب::ه ي::اد داش::ت    (روان و مبلغ::ان مكت::ب اخ::الق ب::ر مبن::ای س::ودمندی   از پي::

  ).٣شماره 

از جمل:ه  . اقتص:اددان و فيلس:وف انگليس:ی   ) ١٨٠٦ -١٨٧٣(John Millج:ان مي:ل  

  . استاصول اقتصاد سياسیهای وی  آتاب

فيلس:وف انگليس:ی   ) ١٨٢٠ -١٩٠٣ (Herbert Spencer هربرت اسپنسر  -١١

  .ين را برای آاربست در فلسفه تعميم ميدادآه تئوری تكامل دارو

در افس:انه ه:ای يون:ان باس:تان         .  آوه بلندی در شمال يونان     -Olympus المپ   -١٢

  .جايگاه خدايان بشمار می آمد

واژه ايس:::::ت از آت:::::اب مع:::::روف فردينان:::::د لون:::::دبرگ  ". شص:::::ت خ:::::انواده "-١٣

Ferdinand Lundberg    شص:ت    تح:ت عن:وان  ١٩٣٧ آه برای اول:ين ب:ار در س:ال

مؤل::ف در اي::ن آت::اب نش::ان داد آ::ه چگون::ه در رأس      . منتش::ر ش::د خ::انواده ی آمريك::ا  
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چ:اپ  . اليگارشی اقتصادی در امريكا شصت خانواده ی فوق العاده ثروتمند قرار دارند            

ثروتمن:د و   تح:ت عن:وان   ١٩٦٨جديدی از اين آتاب مبنی بر اطالعات ت:ازه ت:ر، بس:ال              

  . منتشر شدThe Rich and The Super-Rich فوق العاده ثروتمند

 ت:ا زم:ان   ١٩٢٠از س:ال  ) ١٨٨٠ -١٩٦٩( .LewiJohn L ل:وئيس - ج:ان ل -١٤

رهبر اقليتی ب:ود در ش:ورای اجرائ:ی         . مرگش رئيس اتحاديه آارگران معدن آمريكا بود      

 آ:ه طرف:دار س:اختن    of Labour Federation Americanفدراس:يون آ:ار آمريك:ا   

وی . می واحدهای توليدی در يك رشته ص:نعتی ب:ود    اتحاديه های آارگری بر مبنای تما     

 Congress بود آنگره سازمان های صنعتی ١٩٣٥ در سال O.I.Cبنيان گذار اصلی

of Industrial Organisations.O.I.C::::ص::::ورت آميت::::ه ای در داخ::::ل ه   ب

فدراسيون آار آمريكا آه فدراسيون محاقظه آار از اتحاديه های صنفی بود آغ:از بك:ار           

 توسط رهبران فدراسيون آار آمريكا از آن اخ:راج ش:د و ش:روع ب:ه      ١٩٣٨ال  بس. آرد

 اين دو س:ازمان ب:ا ه:م يك:ی     ١٩٥٥در سال . ی سرتاسری خود آرد  سازمان ها ساختن  

  .شدند

بحس:اب تق:ويم   ( نام م:اهی ب:ود   Thermidor ترميدور - بورآراسی ترميدوری -١٥

تروتس:كی  . ين ه:ا را شكس:ت داد  آه در آن جناح ارتج:اعی، ژاآ:وب       ) انقالب آبير فرانسه  

اين واژه را برای تشابه ت:اريخی ب:ا پي:روزی بورآراس:ی محافظ:ه آ:ار استالينيس:تی در                

  .بردی شوروی بكار م

   پليس سياسی شورویu.P.G او- پ- گ-١٦

حق::وق دان انگليس::ی و از مديح::ه س::رايان    ) ١٨٦٥ -١٩٣٩(Pritt.D پري::ت -١٧

  .لمان انگليس بود عضو پار١٩٥٠ تا ١٩٣٥از سال . استالين

  .سياستمدار و ژنرال آتنی) ؟ قبل از ميالد٥٢٧ -؟٤٦٠(hemisT تميس-١٨

از اديبان فرانسوی و از ) ١٩٦٦ -١٩٤٤( Rolland Romain رومن روالن-١٩

از موضع پاسيفيستی ب:ا جن:گ جه:انی اول مخالف:ت            ". چپ"رهبران سرشناس محافل    
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ادبی استالينيستی شهرت خود را در اين راه بعدها با تأييد آنگره ها و بيانيه های . آرد

  .بكار انداخت

در . رئيس پليس مخف:ی ش:وروی     ) ١٨٩١ -١٩٣٨(aYagod Henry ياگودا   -٢٠

 ب::ود ١٩٣٦، ي::اگودا آ::ه خ::ود سرپرس::ت س::ازماندهی محاآم::ات مس::كو       ١٩٣٨س::ال 

  .محاآمه و اعدام شد

و ) ١٨٩٣ -١٩٣٧ ( Mikhail Tukhachevsky توخاچفس:::::::كی-٢١

های ارت:ش س:رخ بودن:د     هر دو از جمله ژنرال ) ١٨٩٦ -١٩٣٧( Yakir Ionaياگير

  . به اتهام خيانت محكوم و اعدام شدند١٩٣٧آه در ماه مه 

چندين سال خبرنگار نيويورك ) ١٨٨٤ -١٩٥٧(Walter Duranty دورانتی-٢٢

  . عليه اپوزيسيون چپ طرفداری ميكرداستالينيست هاتايمز در مسكو بود و از 

 Nation Theخبرنگ:ار نش:ريه   ) ١٨٩٦ -١٩٧٠ (Louis Fischerلوئيس فيشر

تروتسكی وی را . در اروپا و نويسنده ی چندين آتاب در باره ی اوضاع سياسی اروپا          

  .می دانست استالينيست هاپوزش طلب 

فيلس:وف و آموزش:گر مع:روف    ) ١٨٥٩ -١٩٥٢(John Dewey جان ديوئی -٢٣

اتهامات وارده بر تروتس:كی در محاآم:ات        آميسيون رسيدگی به    "آمريكائی آه رياست    

 ١٩٣٧ آوريل ١٧ تا ١٠اين آميسيون تحقيقات خود را از . عهده گرفته را ب" مسكو

خالصه نتايج رسيدگی اين آميسيون به زبان انگليسی در آت:ابی    . در مكزيك بعمل آورد   

  . به چاپ رسيده استبی گناهتحت عنوان 

ويسنده راديكال آمريكائی آه پ:س از  ن) ١٨٩٨(Eugene Lyons يوجين الينز-٢٤

  .سرخوردگی از استالينيزم، از مارآسيزم هم بريد

 ١٩٣٧   در سال) ١٨٨٩ -١٩٤١ (Walter Krivitsky   والتر آريويتسكی-٢٥

هنگامی آه در پاريس بود از خدمات جاسوسی نظامی شوروی به غرب پناهنده شد و            

 آتابی تحت عن:وان  ١٩٣٩بسال  . بسياری از اسرار جاسوسی شوروی را فاش ساخت       
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منتشر ) INSTALINS           SECRETSERVICE(در خدمت مخفی استالين   

  .وی شش ماه پس از آشته شدن تروتسكی در شرايط مرموزی مرد. ساخت

از انقالبي:::ون ) ١٨٦٥ -١٩٣٩ (Charles Rappoport ش:::ارل راپوپ:::ور  -٢٦

 ١٩٣٠در ده:ه  . رانس:ه ش:د  روسی آه به فرانسه رفت و از رهبران ح:زب آمونيس:ت ف        

  .پس از ترك حزب آمونيست از مارآسيزم هم بريد

 گرايش:ی در جن:بش   Independent Labour Party ح:زب آ:ارگر مس:تقل    -٢٧

 Mac و م::ك دونال::د Hardie توس::ط ه::اردی ١٨٩٣آ::ارگری انگل::يس آ::ه در س::ال   

Donald           منتس:ب ب:ه   .  بنيان گذاری شد و در ايجاد ح:زب آ:ارگر نق:ش مهم:ی ايف:ا آ:رد

در آغ::از جن::گ . آ::ردی ح::زب آ::ارگر ب::ود و اغل::ب مواض::ع چ::پ در اي::ن ح::زب اتخ::اذ م::  

جنگ اتخ::اذ آ::رد ول::ی بع::دًا از نق::ش بريتاني::ا در جن::گ      ض::دجه::انی اول ابت::دا موض::ع   

 الملل دوم را ترك آرد وقتی آمينترن تشكيل شد حزب آارگر مستقل بين. طرفداری آرد

بعدها دوباره ب:ه ب:ين المل:ل دوم پيوس:ت و جن:اح چ:پ آن ب:ه        . ولی به آمينترن نپيوست  

 ح:::زب آ:::ارگر را ت:::رك آ:::رد و م:::دتی ب:::ه   ١٩٣١ب:::ه س:::ال . ح:::زب آمونيس:::ت پيوس:::ت 

 ١٩٣٩ی ميانه گرا جلب ش:د، ول:ی دوب:اره در س:ال      گرايش ها  و برخی    استالينيست ها 

  .به حزب آارگر بازگشت

رهب::::ر ح::::زب ) ١٨٨٤ -١٩٦٨(Norman Thomasنورم::::ان توم::::اس   -٢٨

  .سوسياليست آمريكا بود و شش بار آانديد اين حزب در انتخابات رئيس جمهوری بود

رهبر ح:زب سوسياليس:ت فرانس:ه    ) ١٨٧٢ -١٩٥٠(Leon Blum لئون بلوم -٢٩

  . بود١٩٣٦ و نخست وزير اولين حكومت جبهه خلقی در سال ١٩٣٠در دهه 

از رهب:ران ح:زب سوس:يال دمك:رات     ) ١٨٨١ -١٩٣٨(Otto Bauerبائر  اتو -٣٠

      مهمت:::رين تئوريس:::ين مارآس:::يزم اط:::ريش و از  . اط:::ريش پ:::س از جن:::گ جه:::انی اول  

  .بود) ٥/٢(بنيان گذاران بين الملل آوتاه العمر دو ونيم 

 ب::ه سوس::يال  ١٩٠٢بس::ال ) ١٨٨٣ -١٩٥٤(Andrei Vyshinskyويشينس::كی 

شهرت بين الملل:ی اش را در  .  با منشويك ها بود١٩٢٠ا سال دمكراسی پيوست ولی ت 
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 وزي:ر ام:ور   ١٩٥٣ ت:ا    ١٩٤٩سمت دادستان آ:ل در محاآم:ات مس:كو آس:ب آ:رد و از                

  .خارجه شوروی بود

از رهب:ران ح:زب مس:تقل    ) ١٨٩٠-(        Fenner Brockway فنر براآوی-٣١

  .بودو از مخالفين بين الملل چهارم " دفتر لندن"آارگر، دبير 

 دفت::::::::ر ب::::::::ين الملل::::::::ی اح::::::::زاب سوسياليس::::::::ت انقالب::::::::ی                     -"دفت::::::::ر لن::::::::دن "

TheInternational Bureau of Revolutionary Socialist Parties در 

 بنيان گذاری شد و اساسًا گردآورنده ی چندين گ:رايش ميان:ه گ:را ب:ود آ:ه             ١٩٣٥سال  

ن::د ول::ی ب::ا تش::كيل ب::ين المل::ل چه::ارم ني::ز  ه::ای دوم و س::وم نبود منتس::ب ب::ه ب::ين المل::ل

حزب آ:ارگر سوسياليس:ت در آلم:ان، ح:زب      ) SAP(از جمله اعضای آن   . مخالف بودند 

ح::زب آ::ارگری ب::رای وح::دت مارآسيس::تی     ) POUM(آ::ارگر مس::تقل در انگلس::تان،   

  .اسپانيا بودند

از بنيانگ:::ذاران ح:::زب  ) ١٨٨١ -١٩٦٧ (Heinrich Brandler بران:::دلر -٣٢

پ:س از ازدس:ت رف:تن     . ١٩٢٣ان و رهب:ر اص:لی آن در دوره ی انقالب:ی             آمونيست آلم:  

 از ١٩٢٤ آرملين او رامقصر اص:لی جل:وه داد و در س:ال             ١٩٢٣های انقالبی    فرصت

را تش:كيل داد آ:ه   ) اپوزيسيون راست آمونيستی (KPOوی. رهبری حزب برآنار آرد   

س::ازمان  ت:ا جن::گ جه::انی دوم بص::ورت  K.P.O. از ح::زب اخ::راج ش::د١٩٢٩ب:ه س::ال  

  .مستقلی ادامه يافت

 از رهب:ران ح:زب آمونيس:ت آمريك:ا     ١٩٢٠در ده:ه ی  Jay Lovestoneالوس:تون  

وی و طرف::دارانش ت::ا جن::گ جه::انی دوم  .  از ح::زب اخ::راج ش::د١٩٢٩ب::ود و ب::ه س::ال 

بعدها الوستون از مش:اوران جن:گ س:رد ج:رج مين:ی، رئ:يس              . سازمان مستقلی داشتند  

AFLCIOشد ،.  

 او، پ:س  - پ- جانشين ياگودا در سمت رئ:يس گ Nicholas Yezhov يژوف -٣٣

  .از سومين محاآمه مسكو ناپديد شد
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از بنيانگ:::ذاران ح:::زب  ) ١٨٨٧ - (        Jacob Walcher ژاآ:::ب والچ:::ر -٣٤

 بعن:وان يك:ی از طرف:داران گ:رايش بران:دلر اخ:راج              ١٩٢٩آمونيست آلمان آه در س:ال       

پ:س از جن:گ جه:انی    .  پيوس:ت SAP  را ترك آ:رد و ب:ه       O.P.K ١٩٣٢در سال   . شد

های مختلف:ی در حكوم:ت آلم:ان ش:رقی      دوم دوباره به حزب آمونيست پيوست و سمت   

  .بعهده داشته است

 ژاآ::وبين ه::ا راديك::ال ت::رين جن::اح در انق::الب آبي::ر  Jacobinism ژاآ::وبينيزم  -٣٥

 ت::ا م::اه ترمي::دور  ١٧٩١  در س::ال Girondeاز س::رنگونی گيرون::ده  . فرانس::ه بودن::د 

در اي:ن م:اه توس:ط جن:اح ارتج:اعی برانداخت:ه       .  در رهبری جنبش انقالبی بودند ١٧٩٤

  .شدند

  .AFLرئيس محافظه آار ) ١٨٧٣ -١٩٢٥ (William Green ويليام گرين -٣٦

 از ١٩٢٠در اواس::ط ده::ه ) ١٩٠٠ -١٩٦٤(Maurice Thorezم::وريس ت::ورز 

 در فرانسه الينيست هااستجانبداران عقايد اپوزيسيون چپ بود، ولی بعدًا از مهمترين    

آ:رد و ب:االخره پ:س از جن:گ     ی شد، از تمام چپ و راس:ت روی ه:ای آمينت:رن دف:اع م:         

  .جهانی دوم در آابينه دوگل وزير شد

از رهب::ران دس::ت راس::تی  ) ١٩٠١ - (   Jose Garcia Oliverگارس::يا الي::ور 

 Loyalists در خ:رد آ:ردن جن:اح انقالب:ی           استالينيس:ت ه:ا   آنارشيست اسپانيائی آه با     

  . وزير دادگستری بودCaballeroهمكاری آرد و در آابينه آابالرو 

  . مجلس نمايندگان اسپانياCortes آرتس-٣٧

 ص::ف آ::ارگران اعتص::اب آنن::ده ي::ا س::اير معترض::ين آ::ه ب::رای      Picket پيك::ت -٣٨

جل:وگيری از شكس:ته ش:دن اعتص:اب و ي:ا اعت:راض در مقاب:ل آارخان:ه و ي:ا مؤسس:ات           

  .آنندی اهر مدولتی تجمع يا تظ

روزنامه نگ:ار و بي:وگرافی   ) ١٨٨١ -١٩٤٨(Emil Ludwig اميل لودويگ -٣٩

  .نويس آلمانی
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 ٥٤ 

ژن::رال و سياس::تمدار ارتج::اعی  ) ١٨٠٨ -١٨٩٣(Mac Mahon م::ك م::اهن -٤٠

 فرمان::ده قش::ونی ب::ود آ::ه آم::ون پ::اريس را ب::ا وحش::يگری       ١٨٧١در س::ال . فرانس::وی

  . رئيس جمهور فرانسه بود١٨٧٩ تا ١٨٧٣از سال . بی سابقه ای خرد آرد

، ملوان::ان آرنش::تات، قلع::ه   ١٩٢١ روز اول م::ارس - Kronstsdt آرنش::تات -٤١

    . نظ:::امی حوم:::ه پتروگ:::راد، علي:::ه حكوم:::ت ش:::وروی ب:::ه قي:::ام مس:::لحانه دس:::ت زدن:::د    

.  حزبی حزب آمونيست ب:ود -های اصلی آنها انتخابات جديد شوراها و لغو تك    خواست

.  حل مس:المت آمي:ز اختالف:ات از راه م:ذاآره ب:ه نتيج:ه نرس:يد           آليه اقدامات دولت برای   

حكومت شوروی از ملوانان آرنشتات خواست آه اسلحه خ:ود را ب:ه زم:ين بگذارن:د و                  

حكومت شوروی از . از انضباط حكومت فدرال پيروی آنند، ولی قيام آنندگان نپذيرفتند

زم ديد آه آرنشتات را تحت نظر اهميت استراتژيك آرنشتات برای دفاع از پتروگراد، ال

  .چند روز بعد، اين قيام بدست سربازان پتروگراد خوابانده شد. انضباط در آورد

های دهقانی بود آ:ه علي:ه    رهبر گروه) ١٨٨٤ -١٩٣٤(Nestor Makhnoماخنو

          اش:::غال ارت:::ش آلم:::ان و ارتج:::اعيون اوآرائين:::ی در اواي:::ل جن:::گ داخل:::ی در روس:::يه      

 به بعد علم مخالفت با شوراها برداشت و ب:االخره در  ١٩١٩دود  جنگيد، ولی از ح   ی  م

  . سرآوب شد١٩٢١سال 

  . قبيله ای در آفريقای جنوبی-Kaffirs آفيرها-٤٢

های  از مهمترين ژنرال) ١٨٦٥ -١٩٣٧(Erich Lundendorff لودندرف -٤٣

  .آلمان در جنگ جهانی اول

های  ی از رفرميستيك) ١٨٦٦ -١٩٤١(Vandervelde  Emile واندرولد  -٤٤

  . صدر بين الملل دوم بود١٩٣٦ تا ١٩٢٩سوسيال دمكرات بلژيكی آه از سال 

رهب::ر جن:اح راس::ت ح::زب آ::ارگر  ) ١٨٨٥ -١٩٥٣(Hendrik De Manدوم:ان  

ب:رای پاي:ان دادن ب:ه آس:اد اقتص:ادی و       (١٩٣٣س:ال  " برنامه آ:ارگر "بلژيك و مؤلف  

  .افزايش توليد از طريق اصالح آاپيتاليزم
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 ٥٥ 

مدتی در جناح چپ حزب آارگر بلژيك و ) ١٨٩٩ -(   Paul Henri Spaakاكاسپ

بع::دها در .  ب::ود١٩٣٤ در س::ال Action Socialist  آآس::يون سوسياليس::تس:ردبير  

  . دبير آل ناتو١٩٥٠ از وزرای آابينه بلژيك شد و در دهه ١٩٣٥سال 

از رهب:::ران ) ١٨٧٩ -١٩٦٧(Martin Trammel م:::ارتين ترانم:::ل -٤٥

  .گر نروژحزب آار

 


