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The Nation and the New Republic  ]و   تاسف آور ترین در حال حاضر  ] ینملت و جمهوری نو نشریات

 یافکار عموم کنندگانوحی کنند که نقش  یمجالت ادعا م نیانمایند.  یم فایا کاینقش را در مطبوعات آمر نیناپسندتر 

ها" را  برالیو "ل گردیدشروع  1929که در سال   یخود ندارند. بحران اجتماعاز آن  یا  دهیا چی" را دارند. آنها هبرالی"ل

  تعمیمبچسبند. در  یشورو ریلنگر نجات دهنده به اتحاد جماه کی که مانند  ساخت، آنها را مجبور نمودغافلگیر  ناآگاه 

 دایپ  یتیموقتاً مأمور انیآقا  نی، ایدار  هیسرما یاصل با آنارش نیو در تقابل محتاطانه ا یزیبرنامه ر اصول یها تیموفق

خود را با   جهیآن، آنها توانستند سرگ ی. اما براداشتندمتحده ن  االتیا یمستقل برا یبرنامه عمل چیهمطلقا . آنها نمودند

 .بپوشانند یشورو ریآل از اتحاد جماه دهیا یریتصو

 .بود کردهبود که انقالب اکتبر را خفه  یبا بوروکراس ییبورژوا  سمیبرالیل ی" با مسکو نشان دهنده آشتیواقع ، "دوست در

در   اش تعداد دوستان -خود محافظه کارتر شد  ازاتیو در دفاع از امت تگش  عتریوس یرهبر  دیقشر جد ازاتیهرچه امت

 یذهن تیوضع نیا مشوقینهستند.  ا مد روز همگامکه ب اده گرانی، افگردید شتریب برالهای و ل ییروشنفکران بورژوا انیم

Walter Duranty and Louis Fischer(شریف سیو لوئ یوالتر دورانت)، تحت بودند.  یشورو یگارشیمتفکران آشکار ال



حوصله و خانم   یب یها وهیکه موفق به کسب مقام نشده بودند، ب  ییفکر، شاعران متوسط، وکالته ستادان کوا ،هدایت آنان

منافع انقالب  یخدمت در راستا یدر واشنگتن برا یخود را با سفارت شورو یدوست یبه طور جد ،یمعمول یتنها یها

خون به نمایش  قطره  نیتا آخر یشورو ریدفاع از اتحاد جماه  یخود را برا یاز آنها آمادگ یاری. بسنمودندآغاز اکتبر 

 است.  " هاستیتروتسککه از آن "  یبلکه خون ،انخون آننه . مطمئناً گذاشتند

 ((Reed and ... Duranty   یدورانت و ...  رید

 

 گایدر ر یبود. در آن زمان، والتر دورانت دیدر مسکو جان ر کایآمر یافکار عموم ندهی عصر قهرمانانه انقالب، نما در

  نیب یاصلحلقه  ،یبعد، دورانت یکرد. در سالها یکار م  اشانقالب و رهبران  یو بعنوان کارشناس حرفه ا  مستقر بود

به   یو والتر دورانت دیجان ر نیب ی. تضاد اخالق گردیدمتحده  االتیا" در برالی "ل یو افکار عموم یشورو یبوروکراس

 اتیمالرا نبوغ خود  نوین  یملت و جمهور رانیاست. اگر سردب سمین یاستالو  سمیبلشو نیب یاسینشان دهنده تضاد س یخوب

و  یمانند دورانتگویی در دروغ  پاخرده  اجراناست که ت  لیدل نی، به انمایند یریتضاد جلوگ نیتا از درک ا رندیگ یم

 [1] .قهرمان دیجان ربه تا  هستند کتریبه آنها نزد یا سهیمقا رقابلیبه طور غ یاز نظر روح شریف سیلوئ

 مناسب تر یا سهیمقا رقابلیطور غبدموکراسی  نکنند گابرای وحی  نیکرمل  یکنون یتعجب آور است که بوروکراس ایآ

واکنش   نیقوان زی، امروز نکردندانقالب را درک ن نیهمانطور که در گذشته آنها قوان ؟بود نیلن یحزب انقالبآنچه از  است

قابل احترام   یا ندهیآنها، به طور فزا رخواهانهیخ یبدون همکارنه ، یبودند که بوروکراس دواریکنند. آنها ام یرا درک نم

از  یاست. آنها حت گشتهریشه کن نافراد  ن یتا به امروز از سر ا ،وقفه و خودکار یب شرفتیبه پ مانی. اگردد"  یو "انسان

خود  در آلمان ،  ان اندآن جسمگوشت آنها ، که کیدموکرات یکه خرده بورژواز رندیبگ  یا جهینت  چینتوانستند ه تیواقع نیا

 .بودند ینیاستال یبوروکراس میکمتر قادر به درک تحول بدخ ی. آنها حتردکمبدل  سمیچند سال  به ارتش فاشعرض را در  

 ی مبارزه طبقات  منطق 

 

، خود یالوقوع مبارزه طبقات بینفوذ در منطق قر ی، به جایخیبزرگ تار یکه در چرخش هااست  یکساسفناک در واقع 

بودند. از نظر   G.P.U تفتیش عقاید   در دست یی، متهمان صرفاً ابزارهایکند. از نظر روان یمحدود م یتجرب گمان را به

کور فرود آمده است.   تنگ گذرگاهی کیاست که در  یبوروکراس دستدر  رابزا کی، فقط نی، استالمفتش عقاید، یخیتار



آن را   یجهان سمیالیامپرمتنفرند.  یاز بوروکراس یشورو یاست. توده ها یجهان سمیالیخود ابزار فشار امپر یبوروکراس

به  ی. بوروکراسکندیآن را فراهم م یخود را از دست داده و مقدمات سرنگون سودمندیکه عمر مالحظه میکند  یابزار

 قتیکه حق ی. به طوردروغ می گویداست. در هر دو جبهه  یجهان سمیالیامپر بیتوده ها است. به دنبال فر بیدنبال فر

خروج   ایاجازه ورود " معتمد" فقط به افراد  ینشود، بوروکراس لتریخل کشور فدا بهاز خارج  ایاز مرزها عبور کند  دینبا

 . دهد  یاز کشور را م

با گروهی بیشمار از سگان پلیس آنچنان که جهان تا حال ندیده   یگشت مرز پرچینی ازرا با   یشورو ریاتحاد جماهاین 

 . حاطه کرده استاست، ا

را تحت محاصره قرار داد  اکنون در گذشته از دست رفته است. محاصره   یشورو نیسرزم یجهان سمیالیکه امپر یدوره ا

، شفهمد یکه م یشده است. از انقالب آنطور یسازمانده یشورو یامروز توسط خود بوروکراس یشورو ریاتحاد جماه

  این داد. رییتغتوان میرا  خیتار  ریمس سیپل یسگ ها مکبا ککه کند  یاست. فکر م نمودهرا حفظ  سیخشونت پل کیشتنها 

. چنین چیزی را  به نمایش نگذاشته است یطبقه حاکم چیه  خیکه در تار می جنگدمحافظه کار  یبا خشمبرای هستی اش 

  نیهنوز مرتکب نشده است. از ا سمیفاش یکه حت دست یازید یاتیبه ارتکاب جنا ی، در مدت کوتاهمسیر ن یامتداد ادر 

 چیه دیاجازه ده -فهمند و ینم یزیاکنون چهم اند،  دهینفهم یزیچهیچ  کیدموکرات کنندگانوحی ، یدوریترم  کیالکتید

 یصورت آنها موظف به بستن فور ن یا ری. در غهیچ چیزی را نخواهند فهمید ] آنها[ -دوجود نداشته باش در آنجا یتوهم

خواهند  یتعادل منظومه شمسواژگون نمودن  جهیو در نت the Nation and the New Republicنوین  یملت و جمهور

 !بود

 د شناسایی گردیاضداد 

 

 نمودند کهتالش  ریناپذ یخستگ  یبه طورنوین  یآمد، ملت و جمهور رونیاز انقالب ب  یدوریکه واکنش ترم یزمان از

که  را   ی فسادو جعل، دروغ،  عمل کیستماتیهستند. آنها به طور سو مشابه واحد  زیچ کی ثابت کنند که انقالب و ارتجاع 

. آنها نموده اندسکوت در مورد آن حداقل  ای ردهک دییتاا، است ررسانده انجام به در سراسر جهان  یستین یاستال یبوروکراس

 نبوده است. هشدارهاکمبود حال،  نی. با اسرپوش نهاده اندپانزده سال است ادامه دارد،  هم اکنون سرکوب مخالفان را که 

 .است یهمه زبانها نسبتاً غندر چپ  ونی سیاپوز اتیادب



 

در تضاد   نوینجامعه  کی یازهایبا ن  یبوروکراس یاست که چگونه روشهاشده مدت پانزده سال، گام به گام نشان داده  به

از آن خود ساختن  با تنها ، نه را خود صانهیمنافع حر گشتمجبور  یچگونه بوروکراس ;ندقرار گرفت یا ندهیفزاسخت 

با توجه به  -بررسی نمایدها   کیمکان ن یدر اکردن   یگذار هیبا سرما همینطور همه طبقات حاکم، بلکه  ییدروغگو سمیمکان 

و  قیبا حقاما  آید.با کاراکتر بی سابقه مسمومی به بیرون می  –انقالب  کیاز  ندرتکه به  یدر کشور تیحاد بودن وضع

  - نیمکتب استال -به بیرون آمد ییا یدوریاز واکنش ترم کامل مکتب جعل کیکه چگونه  مینشان دادانکاری  رقابلیاسناد غ

ً یدق  نیکه چگونه و چرا ا میداد حیتوضما  ;نمودرا مسموم  یاجتماع  یدئولوژیکه هر حوزه ا تند و  یآشپز غذاها" ) نیاستال قا

ما  ;گردیدکاست مشتاق و محافظه کار غاصبان انقالب  سی( بود که رئ1921در مارس  نیلن فیطبق تعر ، تیز" 

توطئه های  که  میداد حیافراد توض نیترماندهو به عقب میکرد ینی بشیمسکو را ده سال قبل از وقوع آنها پ یهامحاکمه

 هستند.  یدوریترم جان کندن تشنجهایفقط  ییقضا

باال و عادت به قضاوت   یاقتدار اخالق  ی متشکل از افراد دارا، ورکیوین یالملل نیب ونیسی، کم1937، در سال  سرانجام

جز  یزیقرار داد. در همه اتهامات، آنها چ قیو دقصبورانه  لیو تحل هیرا مورد تجز ینسک ی ش یو و نی، اتهامات استالیانتقاد

"مرد در   یاساساً برا ونی سی. حکم کماعالم نمودندجهان  یتمامه را آشکارا ب نینکردند. آنها ا دایپ و توطئهدروغ، جعل، 

وجود آنها ، طیکه شرابود وضع شده  یکسان تیکالم، اکثر کی" ، کشاورز، تاجر کوچک، کارگر عقب افتاده و در ابانیخ

 .کند یمحروم م عیوس یالزم و افق ها یرا از آموزش ها

، اینگونه که به  فکر کند کسی ممکن است معلمان دلسوز مردم،شجاعترین این ، نوین یملت و جمهور  شگرانیرایو نیا

خود   یمیمعلمان مدرسه قد  ازکه را آنچه به عنوان مثال  ،. آنها ممکن استطلب کرده اندخود را  یحس انتقاد نظر میرسد

نظر توده  تا در کرد  اعالم" ت یپ  واملها را "سلطنت طلب" و "ع نیدر فرانسه ژاکوب یدوریآموخته بودند که واکنش ترم 

کسی میتواند آنگونه که  ،یاحرفه  انیگرااخالق  نیاز ا .آورده اند ادیبه  ، را دنکن هیآنها را توج هیعلبر  خونینها، سرکوب 

 گند یبوبسیار فاسد و  یشورو یبوروکراس یانحطاط اخالق ای. آه باشدرا داشت   کمی شعور اخالقیانتظار  به نظر می آید

 بهره اند. یساده هم ب ییایاز حس بو یحتمشخص شده است که  انیدهد؟ افسوس که اخالق گرا  ینم

 محدودیت چشم انداز 



 برد. نیاز ب یطوالن ی مدت ی، بلکه آرامش روح آنها را برانمود گیرحلقه از مردم را غافل نیمسکو نه تنها ا  اتمحاکم

، طالت، بیاز تنگ  چشم اندازیچه  -د نپرداز یمحاکمه بزرگ م، که به سه نوین یمجموعه همه مقاالت ملت و جمهور

در    حال، نیاتفاق افتاده است؟ با ا یزیچ نی. نه ، آنها انتظار نداشتند! چطور چناست یو باالتر از همه سردرگم یاکاریر

دارند،   ان راشیکش کاستخود از صیانت درجه احساس حفظ  نیهستند، در باالتر ییایو حس بو فراستکه آنها فاقد  آن عین

 که نماینداطمینان خاطر پیدا ب یعنی، است گردیدهمشخص از محو شدن آثارشان  یاز آن پس، کل رفتار آنها با نگران

پنهان شده  میان وحی کنندگاندر  یشینه چندان دور اند  شانیمدت کش نیمانند که در تمام اغافل ب تیواقع نیاز ا مومنان

آنها قادر "، نماید  یم هیرا توج لهیهدف وسپرنسیپ را رد می کنند: "که  نخشمگینانه ایاز لحاظ نظری این ریاکاران  بودند.

  ی، کنار مستندیآن ن ستهیرا که شا روشهاییآن  یود بخودبه طور خ یخیهدف بزرگ تار کیکه  نیستند که درک کنند

آماده اند تا به   شهی، آنها همان اقتدار خود در چشم ساده لوح  ژهیو به و یتعصبات کوچک سنت تیما به منظور تقواگذارد. 

 .گردندمتوسل اهداف پست  های با توطئه بههنرمندانه  یطفره رفتن ها

  نیکه ا اثبات گردیدانجام دهند. اما  G.P.U لیوک یعنی"دوست"،  مثابهخود را به  فهیکردند وظ یدر ابتدا، آنها آشکارا سع

  نیآوردند. آنها ا یرو  کیپلماتیو عدم مداخله د یفلسف ندانم گراییخطرناک است. آنها به سرعت به موضع  اریبس

زودهنگام هشدار   یها یریگ جهیکردند. آنها نسبت به نت  ی . از قضاوت خوددارنمودندکننده" اعالم  جیرا "گ اتمحاکم

دخالت   یشورودادگستری در امور  دیما نبا" .  " میریبگ  یمیتصمهیچگونه  رونیاز ب می توانیما نم"  ] گفتند اآنه [ دادند.

در حال  بودند که در مسکو  پلیدی هاییجهان با  یدادن افکار عموم یبه دنبال آشت ویکالم، آنها با طفره ر کیدر  ." نماییم

 میمستق   تیخواستند با جالدان انقالب رابطه دوستانه داشته باشند اما مسئول یم یمتیافراد به هر ق  نی. ااختراع شدن بود

 .رندیرا بر عهده نگ  G.P.U یهاتوطئه 

 وباره گشتن به تغییر جهت د موظف 

 

 وستهیپ یآنها با صدا هایبودند. تحت ضربات افشاگر  یطوالن یمدت یخط دوم برانمودن در حفظ ناموفق حال، آنها  نیا با

ها   ستینی" پشت آنها وجود دارد. ما با استالیزی، اما ... اما "چندمحتمل ا ریاتهامات به وضوح غالبته :  تری خواندندین یپا

. اگر را نمایندگی میکنند قتیحق یننو  یملت و جمهورطالع بینان فقط  " .میها را هم باور ندار ستیاما تروتسک  م،یست ین

 در واقع!   .و نقص است بیع یب نهاآ یینایاست که امروز ب یبزرگتر نیتضم نیبودند، ا  ناینابآنان  روزیو پر روزید



  یاند اعدام م ندهما یباق کیرا که از حزب بلشو یاتهامات وجود دارد." اگر گروه حاکم همه کسان نیپشت اچیزی در " 

و نه بوروکراسی جستجو نماییم  ینیمنافع ع در لیدال نیابرای  دیحال، ما بادر هر کار دارد.  نیا یبرا ی قطعیلیدال ،کند

برای این دیالکتیک مبارزه طبقاتی  .اما ما در حال حاضر میدانیم: خطابه های ویشنسکی و یا در توطئه های یاژودر 

  ینیب شیرا پ زیچ چیکه ه  ناشرانیو  لسوفانیفاین است. از  ، مهر و موم گشتههفت مهر بااست که  یکتاب انیگراتجربه 

 د؟یانتظار داشته باش ای دیبخواه دیتوان ی، چه مگشته اند  گیرو در دادگاه ها کامالً غافل نندی ب ینم یزیچهیچ کردند،  ینم

مجاز   درصد  به جالد جاهگناه به دو قسمت: پن  نمودن میماند مگر تقس ینم یورشکسته باق کنندگاناین وحی  یبرا یزیچ

 .اوست یقرباناز به درصد مجا ، پنجاهاست

کند. اگر  ی" قضاوت مگرید یسو" و "از سو کیرا با فرمول "از  والو س دستیامی در وسط  شهیهم زیبورژوا خرده

، تنها  نوین ی، ملت و جمهورییطال نیانگ یخط م نیهستند. ا مصراز حد  شیداران متزلزل نباشند، کارگران ب هیسرما

در را  گرید یمیو ن فرسوده کنند .G.P.U خود را در  یاز لنف اخالق یمیرسند که ن یخود م یمنطق جهیبه نت یزمان

  مهیو کامنف فقط ن  فینوو یکه ز در می یابداز معلمان خود  برال یل ییکای، آمرانی. و در پایالیخ ای ی" واقعی ستهای"تروتسک 

فقط  کوفیو ر نیکه بوخار ;کارشکنی نمودصنعت در  ،را ماه تنها شش ماه از دوازده اتاکوفیکه پ ; بودند ستیترور

  ل؟ی. قابرذل است مهین کی جعل کننده و   مهین کیفقط  نی استال نکهیو ا ;دو کشور و نه چهار کشور جاسوس هستند یبرا

 .از پنجاه درصد شیاست، اما نه ب لیاو قاب دیشا

 آنها یایدن

 

هستند. آنها از  ییبورژوا مهینروشنفکر  اشان، یاجتماع تیخودشان است. آنها از نظر ماه یایآنها بازتاب دهنده دن فلسفه

. با توجه به  نماینددرمان  ه نیمهنصفاقدامات خواهند جامعه را با  ی. آنها مشوند یم هیاحساسات تغذ یمیناز افکار و  یمین

 نمایند. یم ی خودداراز پنجاه درصد  شیباست، آنها از مشارکت  داریناپا  اریبس  دهیپدمثابه یک به  یخیروند تار نکهیا

تفکر واقعاً  یبرا یواقع یشکل دروغ، به ترمز نیبدتر ی عنیکنند،  یم یزندگ قیحقانصف ، که با انمردم نیا ،بدینسان

 گشته اند.  لیتبد یانقالب یعنی ،یمترق

 



  نوین ی. ملت و جمهورنمایند خود محافظت  یبو ازردم را می توانند مکه  هستند یسطل زباله ا  یبه سادگتوده های نو 

 دیبخش نسل جد نیاما همه آنها خطرناک تر هستند. بهتر.  دارند" و "خوب" و کمتر ... بو نجیب"  یبطور قابل مالحظه ا

در بزرگراه د، " بگسلنکی "دموکرات  قتیحقف نص آنکه از وحی کنندگان توانند، تنها به شرط  یم ییکا یروشنفکران آمر

 . بروند شیپ  عیوس یخیتار

 

 1938مارس  19اف ،   .ی، د وآکانیکو

 

 یپاورق

1. W. Duranty یزیمسکو به طور کامالً برنامه ر یهاتوطئه های خود، در  یآنگلوساکسون ی"روح" واقع رغم ی، عل 

در هر  اند، شرکت می نماید." داشته یکه "روح روس یبا افراد ی، در کنار قضات، دادستان، متهمان و به طور کلایشده 

  ی ، مردیهارولد دن ی. همکارش، آقامواجه نبودو مرگ  یزندگ  نیببا ضرورت انتخاب  یحت ههر روزتی ، دورانصورت

وفق داده  تریتوتال مینداشته باشد، به سرعت خود را با رژ یبزرگ اریاگر ابعاد بس یدارد، حت ییکایکه آشکارا روح آمر

ها و  چیدودر کنار سانانه مردد  ناچرب ، او  یها چیو ساندو ناب قتیحق نیبه انتخاب ب ازینگشتن به است. در مواجهه 

 " .ی اندبرالی"ل یکه منبع الهام افکار عموم هستند راه اوخلوقات م  نیگرفت. اموضع  ینسک ی شیو

 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/03/halftruth.htm   


