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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٧ اپريل ٠٧

  

 مخالف گروه "بيانيۀ" بارۀ در
 ١٩٢٧ تگسا ٩ ]ستالين[ بيانات  -١٩٢٧ تگسا ٨

 مقابل در شدن تسليم .کرد ارزيابی حزب در مصالحه ۀمثابه ب تواننمی کنند،می پيشنھاد ما به مخالفان که را آنچه! ءرفقا

 :حاضر جمع از صدا( .است موقت ۀمصال یامعنه ب نمايند،می پيشنھاد ما به مخالفان که آنچه .ندارد لزومی تخيالت

 ستا ھم ممکن و اشدب پيش به گام چند تواندمی مشخص شرايط در که است، موقت سازش اين .)"!نه ھم موقت حتی"

 تن بيشتر امتياز دادن به مخالفان اگر که صورتی در را اين اما .سپرد خاطره ب ھميشه برای بار يک بايد را اين .نباشد

 .سپرد خاطره ب بايد بايد دھند، در

 یمعين حد در ما، پيشنھادی ألۀمس سه ھر مقابل در مخالفان که است، آن یامعنه ب حزب برای پيش به گام يک

 مھيا آينده حادتر مبارزات برای را زمينه تواندمی شروطی چنين با نشينیعقب اما .معينی حد در .نمايند نشينیعقب

 .)"!است درست اين است، صحيح است، صحيح" :حاضر جمع از صدا( .سازد

 خود ۀبياني در ثبتیم طرز به مخالفان .است جنگ خطر ما نظر از اصلیۀ مسأل ــ شوروی اتحاد دفاع به مربوط لۀأمس

 مشھور شعار مشھور، فرمولبندی تقبيح از اما ھستند، شوروی اتحاد دفاع شرط و قيد بدون طرفدار که گويند،می

 .باشد داشته را موجود واقعيت به اقرار شھامت بايد تروتسکی .کنندمی خودداری کلمانسو خصوص در تروتسکی

 از که انسانی ھر که دارند نظر اتفاق مدعا اين در کمينترن مرکزی ۀکميت و مرکزی کميته پلنوم ۀھم که کنم،می فکر من

 تروتسکی که را آنچه کند،می پشتيبانی ما کشور دفاع از شرط و قيد بدون و حرف در فقط نه اما عمل، در قلب، صميم

  .نويسدنمی نوشت، ارجونيکيدزه رفيق به خطاب کمينترن مرکزی کميته به خود ۀنام در

 اين شعار، اين که ھستند مطمئن امر اين در کمينترن مرکزیۀ کميت و مرکزی ۀکميت پلنوم ۀھم که کنم،می فکر من

 مورد را شوروی اتحاد دفاع در تروتسکی صداقت تواندمی فقط نموده، مطرح کلمانسو ۀبار در تروتسکی که فرمولی

 ما کشور شرط و قيدبی دفاع موضوع به تروتسکی خوردبرۀ بار در منفی تصور به آن اين، بر افزون .دھد قرار ترديد

 .)"!است صحيحً مطلقا است، صحيح" :حاضر جمع از صدا( .زندمی دامن

 اين دادن با تروتسکی که دارد، قطعی اطمينان کمينترن مرکزی ۀکميت و مرکزی ۀکميت پلنوم ۀھم که کنم،می تصور من

 و ما حزب رھبری رييتغ به منوط معلوم بند طی را شوروی اتحاد دفاع نسو،کلما با رابطه در فرمول اين ۀارائ با شعار،
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 اشتباه به اقرار شجاعت و شھامت تروتسکی اگر .ببينند را اين توانندنمی کورھا فقط .است کرده شوروی اتحاد حاکميت

 .است مقصر خودش کار اين در باشد، نداشته را خود

 برای را خود ۀذخير ۀاسلح آنھا که است آن یامعنه ب نکنند، تقبيح را تروتسکی اشتباه اين خود اسناد در مخالفان اگر

 آنھا که است اين یامعنه ب .اندکرده حفظ برد،می پيش حزب که مشی خط ھمان از کشور، دفاع مسير از حزب به حمله

 .اندداشته نگه خود دست در استفاده برای را شده شناختهۀ ذخير سالح

 موقت، سازش سویه ب بلکه، سازش، و صلح سوی به نه اساسی بند اين در مخالف جريان چرا که ودشمی معلوم حاال

 ما برای :حاضر جمع از صدا( .داردبرمی گام نجامد،بي مبارزه تشديد به تواندمی آينده در که شرطیه ب مشروط ھم آن

 .)داريم نياز صلح به ما نيست، الزم مصالحه

 گوگول داستان در اوسيپ کنيم، قبول مثال عنوانه ب اگر .کنيدمی اشتباه اينجا در داريم، نياز مصالحه به ما ،ءرفقا نه،

 گوگول ِاوسيپ مثل که بھتر ھمان ."*شودمی واقع مفيد ھم طناب بدھيد، طناب؟ـــ قطعه" :گفت که است، نمونه بھترين

 .باشيم غافل نبايد ھم طناب قطعه يک از حتی ما .نداريم طناب از غفلت برای قوی نيروی و غنی منابع ما .کنيم رفتار

 .باشد موجود ھم طناب بايد ما ۀزرادخان در که کرد، خواھيد درک ھم خودتان نديشيد،بي خوب

 و شور کردن فروکش ۀدور یامعنه ب ًاصطالحا سياسی ادبيات در( ترميدور ۀمسأل مورد در دوم، ۀمسأل با رابطه در

 به مخالف جريان که ترديدبی ،)مترجم .است انقالب دگرديسی و استحاله نقاھت، ۀدور شروع و انقالبی ھيجان

 چنين از پس و زده دست داشت،ی جا پيشتر که آنچه با قياس در بخش اين در ھانشينیعقب برخی به نشينی،عقب

 مخالف، گروه اعضای از بعضی سوی از که حزب، "ترميدوری ئینوزا" خصوص در احمقانه تبليغات آن نشينیعقب

 .شود انجام تواندنمی ديگر )البته منطقی، لحاظه ب( شدمی انجام آن منشويکینيمه اعضای برخی سوی از ويژه،ه ب

 را صلح گونه ھر مصالحه، گونه ھر امکان تواندمی آينده در که است ھمراه شرطی چنان با مخالف گروه گذشت اين اما

 کس ھيچ خوب، .دارند تمايل استحاله طرف به ترميم، سویه ب عناصر برخی ورکش در که گويندمی آنھا .ببرد بين از

 تالشھا اند،نرفته بين از طبقات که زمانی دارند، وجود متضاد طبقات که حالی در .است نکرده انکار را اين وقت ھيچ

 که است آن سر بر مخالفان با ما بحث .نبود باره اين در ما بحث اما .داشت خواھد ادامه البته پيشين نظام بازسازی برای

 .ستا ھم حزب عليه واقع در ترميدوری، گرايش اساس بر دھند،می قرار حمله مورد را مرکزی ۀکميت خود اسناد در

 که افرادی حزبی، ضد افراد فقط .است احمقانه کار اين .تواننمی .نمود تفکيک حزب از را مرکزی ۀکميت تواننمی

 توانندمی افرادی چنين فقط آری، اند،نکرده درک را لنينی سازمان ساختار اساسی حال عين رد و اوليه نيازھایپيش

 .کرد جدا حزب از را ما مرکزی کميته را، مرکزی کميته توانمی که کنند، تصور

 ھاطشر آن حال، اين با .گفتم آنھا مورد در من که است، کرده منوط شروطی به را خود نشينیعقب مخالف جريان اما

 کار به حزب عليه تازه حمالت برای الزم موقع در آنھا که دھد،می مخالفان گروه دست به ذخيره ھایسالح برخی

  .برندمی

 جريان خود که کنم،می فکر .است حماقت اين بگويم ترصريح .است مضحک مرکزی کميته دگرديسی از صحبت البته،

 داشت، باور مخالف گروه اگر که اين برای .دارد نياز اين به مترسک ۀمثابه ب اما .ندارد باور خود حماقت اين به مخالف

 که کند،می تصريح ضمن در و نمايد، جنگ اعالن ما مرکزی کميته و ما حزب عليه مستقيم طوره ب دبايمی البته،

 .است حزب در صلح خواستار

 که است، منظور اين به مخالف گروه دست در ذخيره سالح يک نيز دوم ۀنکت که است، روشن شما برای ترتيب، اين به

 سران ما شرايطی ھر تحت ،ءرفقا سپرد، خاطره ب بايد ھم را اين .دھد سازمان را مرکزی کميته عليه جديد ۀحمل سپس
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 استحاله به مربوط اساسی ۀمسأل در ذخيره سالح اين حال دو ھر در نکنيم، يا بکنيم اخراج مرکزی کميته از را مخالفان

 ميان از برای الزم تدابيردبايمی حزب ببرند، دست حزبی ضد سالح اين به دوباره آنھا اگر و ماند،می باقی آنھا دست در

 .نديشدبي مخالفان برداشتن

 .ماسلوف و فيشر روت انشعابگر و لنينی ضد گروه مورد در ،المان کمونيست حزب در انشعاب ۀبار در ــ سوم ۀنکت

 شھامت مخالفان اظھارات، يکسری از پس بزرگ، بسيار بزرگ، دشواری با .داشتيم کميسيون در عجيبی ۀمباحث ديروز

 ارتباط بودن نادرست به اذعان مبنای بر بلکه، اعتقادی، اساس بر نه کمينترن تصميم با که بگويند، يافتند خود در را آن

 تروتسکی ."گروه اين از حمايت و سازمانی باطارت" :کردم پيشنھاد من .ھستند موافق حزبی ضد گروه اين با سازمانی

 برای من نبود؛ درست آنھا اخراج بر داير کمينترن، تصميم کنيم؛ قبول توانيمنمی را اين ما نيست، الزم اين" :گفت

  ."کرد خواھم تالش حزب به -ماسلوف و فيشر روت ھمين -آنھا مجدد پذيرش

 !است شده خارج او کلۀ از حزبيت سادۀ مفھوم درک ی،آر .کنيد قضاوت خودتان چيست؟ گفته اين یامعن

 آشنا او حزبی ضد ديدگاه با شما ۀھم که را مياسنيکوف )بلشويک( سراسری کمونيست حزب کنيم، فرض امروز،

 من نبوده، درست مرکزی کميته تصميم چون" :گويدمی و آيدمی تروتسکی فردا .کندمی اخراج حزب از ھستيد،

 داديد، دستور شما که ھمانطور او، با سازمانی ارتباط قطع برای اما کنم، خودداری مياسنيکوف يتحما از توانمنمی

 ."ھستم آماده

 تروتسکی ھم باز .کندمی اخراج ھستيد، آشنا خوبیه ب نيز آنھا حزبی ضد افکار با که را "حقيقت کارگران" گروه فردا

 اخراج را آنھا نادرست طوره ب شما زيرا کنم، امتناع حزبی ضد گروه ناي پشتيبانی از توانمنمی من" :گويدمی و آيدمی

 ."نموديد

 .کندمی اخراج حزب با دشمنی علته ب ھستيد، آشنا خوبیه ب نيز او افکار با که را آسوفسکی مرکزی کميته فرداپس

 .ندنک پشتيبانی آسوفسکی از تواندنمی و نيست صحيح او اخراج که گويد،می ما به تروتسکی

 اين اگر ماسلوف، و فيشر روت با مرتبط مسائل جمله، از کسی، به مربوط مسائل بررسی با کمينترن اگر حزب، اگر

 حمايت از که اين از گذشته تروتسکی اما کند،می حل را افرادی چنين اخراج به مربوطۀ مسأل پرولتاريا عالی ارگانھای

 کمينترن و ما حزب شود؟می حاصل نتيجه چه -گويدمی و گذاردمی ھم فراتر را یپا حتی کند،نمی خودداری ھااخراجی

 نظر فقط کمينترن، نه و دارد وجود حزب نه تروتسکی نظر از که ،شودمی استنباط چنين دارند؟ وجود آنھا آيا کو؟

 .دارد وجود تروتسکی شخصی

 افتد؟می اتفاقی چه باشند، داشته یتروتسک مثل ديدگاھی حزب اعضای ساير حتی تروتسکی، فقط نه که اگر خوب،

 .داشت نخواھد وجود حزب .گرددمی منجر حزبيت رفتن بين از به فقط باندبازی اين بازی،چريک اين که است روشن

 .بفھمد را اين خواھدنمی ھم تروتسکی و .باشد موجود تواندمی جداگانه ھایسردسته شخصی نظر ولی

 سران چرا کرد؟ مخالفت فيشر روت و ماسلوف کمونيستی ضد گروه از حمايت عدم پيشنھاد با مخالف جريان چرا

 به حمله برای را سوم ۀذخير سالح خواھندمی آنھا که اين برای نکردند؟ موافقت باره اين در ماۀ اصالحي با مخالفان

 .گرفت نظر در بايد ھم را اين .نمايند حفظ خود دست در کمينترن

 ذخيره سالح اين حال، ھر در نه، يا شد خواھند اخراج مرکزی کميته از آنھا آيا نه، يا رسيد واھيمخ توافق به آنھا با ما آيا

 .ماند خواھد باقی آنھا دست در کمينترن به آتی ۀحمل برای
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 انحالل" :شود گفته سرراست و صريح طوره ب کنيممی پيشنھاد ما .فراکسيون انحالل از است عبارت چھارمۀ مسأل

 عناصر بردن ميان از" :گويندمی آنھا اين مقابل در .کنندمی امتناع آن بيان از مخالفان سران ."فراکسيون طشر و قيدبی

 ."است آمده پديد حزبیدرون وضعيت اساس بر که فراکسيونيسم عناصر" :کنندمی اضافه و ،"فراکسيونيسم

 .است رفته شانهن را آن وحدت و ما حزب نيز شرط اين .چھارم شرط ھم اين کنيد، توجه

 روزھا ھمين که اند،داده تشکيل آنھا که فراکسيونی فوری انحالل پيشنھاد رد با ما، فرمولبندی با موافقت عدم با مخالفان

 یامعنه ب اين کردند؟می دنبال را ھدفی چه شود،می آماده مسکو در اينجا، در خود غيرقانونی کنفرانس برگزاری برای

 خواھندمی دارند، محفوظ را آھنراه ميدان در تظاھرات برگزاری در خود پيشدستی حق دارند نظر در آنھا که است آن

 اين از بعد خواھندمی آنھا که است امعن بدين اين .شديم مجبور تظاھرات برگزاری به ما که است مقصر رژيم که بگويند

 يک ھم اين داريد توجه .است ساخته وادار لهحم به را ما رژيم بگويند -دارند، محفوظ را حزب به حمله برای خود حق

  .اندکرده حفظ خود دست در آنھا که است ديگریۀ ذخير سالح

 .بسپارد خاطره ب و بداند بايد کمينترن مرکزی کميته و مرکزی کميته مشترک پلنوم را اينھا ۀھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."بازرس" بنام گوگول نيکوالی اثر طنز، داستان ھایشخصيت از يکی به است اشاره ــ*

 و متملقانه ئیپذيرا و استقبال چندی از پس بوده، قالبی شودمی معلوم رفتنش از بعد که بازرس نفر يک اثر، اين در

 .شودمی آماده مرکز به بازگشت برای شده، تمام مأموريتش گويا شھر، رجال و مقامات سوی از چاپلوسانه

 از دارند،می تقديم وی به ديگر ھدايای و پول خودشان که اين بر عالوه شھر رجال و مقامات ،"بازرس" توديع روز در

 .نمايند بدرقه را بازرس جناب حال، فراخور به ایھديه تقديم با خواھندمی نيز شھر عادی مردم

 و گذاشته زمين را سبد که آن از بعد .کندمی ھديه طناب با پيچيده سبد در غاز قطعه دو مردی کنندگانبدرقه ميان در

 به خطاب شھر، رجال از يکی ،)زبانان روس ميان در يوسف مصغر نام( اوسيپ کند،می باز را آن بر پيچيده طناب

 ..."آيدمی کار به !بده ھم را طناب" :گويدمی است، طناب ۀقطع کردن جمع مشغول که مرد

  مترجم

 :مأخذ

 ٩١ ــ ٨۵ صفحات دھم، جلد روسی، ۀنسخ الين،ست آثار ۀمجموع

 ١٣٩۶ حمل -فروردين ١٧

 


