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  )١١(تروتسکيسم ضدانقالب در خفاء 
   تروتسکيسمۀپردازن و خيالو موضع ارتجاعی  - سوسيال فاشيسم ألۀ مس- وضعيت المان 

  

  ُالجين. موئيسای جی

  

  تروتسکی

   سوسيال فاشيسمۀوضعيت المان و مسأل

 مانند ئیدر کشورھا. ھا و انقالبات بود ترين عامل ثبات سرمايه داری پس از اولين دور جنگ سوسيال دمکراسی بزرگ

ی و حفظ دولت سرمايه داری، عليه يورش دھ  و اتريش، رھبران سوسيال دمکراسی درواقع متعھد به سازمانالمان

 المان انقالب کارگران را در ١٩١٩ و ١٩١٨ھای  ی در سالالماننوسکه، سوسيال دمکرات . انقالبی کارگران بودند

وزرای سوسيال دمکرات اعتصابات کارگران را سرکوب نمودند، به تظاھرات کارگران تيراندازی . غرق در خون کرد

جھت رام کردن قيام مردم مستعمرات، دولت سوسياليستی در . ن حکومت نظامی اعالم نمودندکردند، و عليه کارگرا
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طور ه ب. گام معرفی حکومت نظامی ھای امپرياليستی بود سوسيال دمکرات فرانسه پيش. بريتانيا ارتش را اعزام نمود

ھا ايده ای را  آن. وازی بودندخالصه، در ھمه جا رھبران سوسيال دمکرات بخشی و بسته ای از دستگاه دولت بورژ

که يک دولت ائتالفی وجود دارد، برای مثال، يک دولت سرمايه داری و وزرای  مطرح ساختند مبنی بر اين

که در يک دولت  ست واقعيت اين. جا ما يک مرحله گذار از سرمايه داری به سوسياليسم داريم سوسياليستی، که در آن

شود، يک دولت سرمايه داری  مايه داری، مالکيت خصوصی و استثمار آن متزلزل نمی که بنيان سرئیجا ائتالفی از آن

عکس، با فريب کارگران و با ايده گذار مسالمت آميز به سوسياليسم، فقط در خدمت تقويت سرمايه ه ب. ماند باقی می

  .داری است

ھای  ای  فاشيستی تحت حمايت دولتباندھ.  و اتريش به رشد فاشيسم کمک نمودالماندر واقع سوسيال دمکراسی در 

 سوسيال دمکرات در تظاھرات فاشيستی مزاحمتی ايجاد پوليسسای ؤاز طرف ر.  سوسيال دمکراسی سازماندھی شدند

که  باندھای فاشيستی اجازه مسلح شدن داشتند، درحالی. کردند ھا را پراکنده می که تظاھرات کمونيست شد، در حالی نمی

بارھا جھت جلوگيری از جنبش کارگرانی که خواھان .  غيرقانونی شده بودالمانه سرخ کارگران سازمان ميليتانت جبھ

  .بھبود شرايط غيرقابل تحمل خود بودند حکومت نظامی و نيمه حکومت نظامی معرفی شد

سوسيال ، رھبران )اول جھانی(به ھمان شيوه ای که لنين پس از خيانت سوسيال دمکراسی به پرولتاريا در آغاز جنگ 

بار کمونيسم بين  خواند، اين) ميھن پرست افراطی(پرست و سوسيال ھای شوينيست  ھای ميھن دمکرات را  سوسياليست

 به اين مفھوم که راه را برای –خواند  ھا می الملل، پس از خيانت سوسيال دمکراسی، رھبرانش را سوسيال فاشيست

  .فاشيسم  آماده نموده اند

 و ھمه جھانی که رھبران سوسيال دمکراسی منافع مشترکی با سرمايه داری داشتند، الماناين برای پرولتاريای 

ھا کارگر با عبارات سوسيالستی رھبران سوسيال دمکرات فريب داده شدند و به  بار بود که ميليون فاجعه. بار بود فاجعه

 فقط توانست المانسف بود که حزب کمونيست أاين مايه ت.  ھا اعتقاد داشتند که مبارزان واقعی منافع طبقه کارگرند آن

ِرأی حدود شش ميليون نفر را بدست آورد و اکثريت قريب به اتفاق طبقه کارگر را پشت سر خود نداشت اين برای . ُ

تری نسبت به رھبران سوسيال  ی توھمات کمالمانشد اگر توده ھای کارگر   و برای انقالب جھانی بھتر میالمانکارگران 

دھی شده بودند،   سازمانالمانمند در  قدرت) خلق(در يک جبھه متحد ) توده ھا(چنانچه . کردندمی خود ابراز دمکرات 

  .ساختند که به قدرت برسند را برای فاشيسم دشوار می اين

 وجود داشت، اما مخالفت با جبھه المانرا انکار نمود که ضعف ھای خاصی در کار حزب کمونيست  توان اين نمی

حزب کمونيست موفق نشد که تمام اعضای  خود را به درون اتحاديه ھای کارگری . ھا نبود در ميان آن) لقخ(متحد

در اتحايه ھای رفرميست به اندازه کافی . مندی برخوردار بشود جا از حمايت انقالبی قدرت رفرميست ببرد که در آن

قبل از ظھور فاشيسم اپوزيسيون اتحاديه کارگری سرخ ھايش بود، اگرچه  ترين بخش فعاليت  و اين اھمال–فعاليت نکرد 

حزب کمونيست به اندازه کافی ريشه خود را در کارخانه ھا و  کارگاه ھای .  ھزار عضو بنا نھاد٣٠٠را با بيش از 

حزب کمونيست به اندازه کافی در جھت نزديک شدن به صفوف کارگران سوسيال دمکرات . کارگری پرورش نداد

ھای  فراوانی جھت  بارھا به وسيله کمونيسم بين الملل به ھمه اين کمبودھا اشاره شد، و حزب تالش.  ندادانعطاف بخرج 

  .طور فزاينده ای رشد نموده در نتيجه، فوق العاده به نفوذ خود افزود و در خاتمه، نفوذش ب. بھبود کار خود انجام داد

وذ حزب کمونيست در توده ھای گسترده و حتی در ميان قدرت رسيدن ھيتلر، نف در طول آخرين دوره قبل از به«

، به ھمان )رايش بنارز(چنين اعضای سازمان پرچم سرخ  ھا، اعضای اتحاديه ھای رفرميست، و ھم سوسيال دمکرات

محبوبيت حزب بسيار افزايش يافته بود، و . دھی مبارزه عليه اين فرمان اضطراری بود دليلی بود که قادر به سازمان
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ی اتحاديه ھای کارگری رفرميست شروع به شرکت در اعتصابات به رھبری اپوزيسيون اتحاديه کارگری سرخ و اعضا

ھا، اعضای اتحاديه ھای کارگری رفرميست و حتی  بدين ترتيب، عالوه بر کمونيست. کردند ھا می کمونيست

. ، صالمانتسکی، وضعيت کنونی در پياتني. ُا(» .ھای ملی گرا در کميته اعتصاب برلين شرکت نمودند سوسياليست

٢٠.(  

. ھا جنگيدند ھا با باندھای فاشيستی در خيابان در واقع، بارھا کمونيست.  آماده مبارزه با فاشيسم بودالمانحزب کمونيست 

برای مثال، که تحت فرماندھی سوسيال دمکرات ھا بود و ھمه *  را در پروسياپوليسھا را ديدند و حمالت  حمالت آن

  .کردند ز پيراھن قھوه ھای حمايت میجا ا

 مرکز بيسمارک امپراتوری –  کشور کوچکی در سواحل جنوب شرقی دريای بالتيک -المانپادشاھی سابق (پروسيا  *

  ). م- در جنگ جھانی اول  منسوخ شدالمان که پس از شکست - بودالمانجديد 

 دمکرات، و در صورت نياز از طريق توافق با رھبران با کارگران سوسيال)  خلق(ھا جھت ايجاد جبھه متحد  کمونيست

  : زير ديده شود) موارد( ست در کردند، که ممکن سوسيال دمکرات فعاليت می

نھاد يک مبارزه متحد عليه خطر ھواداران   به حزب سوسيال دمکرات پيشالمان، حزب کمونيست ١٩٢۵در سال 

ھا اکثريت اعضا را در شھرداری  ھا و سوسيال دمکرات کمونيستکه  بعد در اين سال، با ديدن اين. سلطنت را نمود

در .  نھاد يک برنامه اقدام مشترک را دادند ھا پيش ھا جھت منافع کارگران به سوسيال دمکرات برلين دارند، کمونيست

 به خانواده ُپرسی عليه بازگشت اموال ھا رھبران سوسيال دمکرات را فراخواندند تا در يک  ھمه ، کمونيست١٩٢۶سال 

ھاد تظاھرات مشترک اول ماه مه، روز ، حزب کمونيست پيشن١٩٢٨بھار سال در .  ملحق شوندالمانسلطنتی قبلی 

 عليه ساخت يک –نھاد اقدام مشترک ضدنظامی گری ش، حزب کمونيست پي١٩٢٨بر سال ودر اکت. جھانی کارگر را داد

نھاد اقدام مشترک عليه کاھش ارھا پيشحزب کمونيست ب ١٩٣٢ تا ١٩٢٩ھای  در بين سال. رزمناو جنگی را داد

ھای طبقه کارگر عليه کاھش قريب  نھاد يک مبارزه مشترک از سازمان، حزب پيش١٩٣٢ اپريلدر . مزد را نمود دست

  .را داد مزد  الوقوع دست

رک به برخی از توده ھای گسترده کارگران جھت اقدام مشت. نھادات از طرف سوسيال دمکراسی رد شدشھمه اين پي

کاری با احزاب سرمايه داری را ترجيح  رھبران سوسيال دمکرات ھم. ھای حزب کمونيست پاسخ گفتند درخواست

  .دادند می

نھاد يک اعتصاب ی بيرون انداخت، حزب کمونيست پيشھا را از دولت پروس ُکه ون پاپن سوسيال دمکرات ھنگامی

که  ، زمانی١٩٣٣ سال جنوری ٣٠در .  کردن پرسنل توفان را دادعمومی مشترک جھت لغو احکام اضطراری و منحل

دوباره در . نھاد يک اعتصاب عمومی جھت مبارزه با ارتجاع را داد ھيتلر به قدرت رسيد، حزب کمونيست دوباره پيش

، پس از سوزاندان رايشتاگ، حزب کمونيست از حزب سوسيال دمکرات و اتحاديه ھای کارگری ١٩٣٣ چماه مار

 ئیھا نھادات توسط سوسيال دمکراتھمه اين پيش. گران را اعالم کنندست تا يک اعتصاب عمومی عليه حمله به کارخوا

توانند تحت ھر رژيم سرمايه داری عمل کنند و اندک قدرت خود را  ھا می دادند باور کنند که آن رد شد که ترجيح می

  . حفظ نمايند

  

  چه کسی مقصر است؟

ھا را سوسيال فاشيست ھا خوانده  ھا سوسيال دمکرات جھت که آن چرا؟ بدين. ند اھا مقصر نيستکمو: گويد تروتسکی می

. کردند تالش می) خلق(ھا جھت ايجاد جبھه متحد  تواند اين واقعيت را انکار کند که کمونيست تروتسکی نمی. اند
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ھا فعاليت  کمونيست. لف را متحد سازندکردند که کارگران احزاب مخت ھا اقدام ضدفاشيستی را سازماندھی می کمونيست

اما رھبران سوسيال دمکرات  بذر بی اعتمادی . دھی کنند کردند تا جبھه متحد را در کارخانه ھا و اتحاديه ھا سازمان می

تروتسکی نيز . شد کاشتند، و اين مانع اقدام کمونيست ھا می می) خلق(ھا و نسبت به جبھه متحد  را نسبت به کمونيست

  .خود را نيز در تفرقه افکنی ادا نمودسھم 

  . اما اکنون او خرسند نيست

  :اصطالح تک خال حکم اوسته اين ب

ھای خود عدم توافق عينی بين  ، در بنيان سياست١٩٣١، يا سال ١٩٣٠، يا حتی از سال ١٩٢٩چه کمينرن از سال چنان«

داد؛ اگر بر اساس يک  سيال دمکراسی را قرار میتر بين فاشيسم و سو طور دقيقه سوسيال دمکراسی و فاشيسم، و يا ب

مند   در طول چند ماه، با شبکه قدرتالمانساخته بود، ) خلق(و ماندگار از جبھه متحد) اصولی(سياست سيستماتيک 

لئون تروتسکی، ميليتانت، (» .شد ، و شوراھای کارگری بالقوه تحت پوشش قرار گرفته میئیکميته ھای دفاع پرولتاريا

  ).١٩٣۴، چر ما١٠

بين رھبران سوسيال دمکراسی و فاشيسم ھيچ عدم : تر اما، جناب تروتسکی، بين سوسيال دمکراسی و فاشيسم، يا دقيق

آنھا .  که رھبران سوسيال دمکراسی درنظر داشتند، ھيچ عدم توافقی وجود نداشتئیجا تا آن. توافقی وجود نداشت

ھای دولتی را  ھا بخش قابل توجھی از دستگاه آن. شوند رانده می) سياستاز صحنه (رحمانه  کردند که بی بينی نمی پيش

ھا  ھای قبل از ھيتلر شکل داده بودند و متقاعد شده بودند که حتی تحت ھيتلر سھم خاصی از قدرت  آن تحت تمام رژيم

رسناکی را که بايد از ھا قبل از آنان نتايج ت مھم نبود که چقدر کمونيست) ھا برای سوسيال دمکرات. (گردد حفظ می

سوسيال . را نمی پذيرفتند سادگی آنھا ب   اما سوسيال دمکرات- ودند صعود فاشيسم توقع داشته باشند، تصور کرده ب

  .دانند گفتند که بھتر می ھا می دمکرات

ی خود  المانقطاران  تر از ھم اصطالح خيلی راديکاله رفتار رھبران سوسيال دمکرات اتريش است که ب) ما(شاھد 

، در مصاحبه با خبرنگار »چپ«ُشھادت اتو بائور مارکسيست . ی خود را داشتندالمانکه تجارب رفقای  بودند و کسانی

ھای  را بخوانيد که چگونه سوسيال دمکرات)  ١٩٣۴، بروری ف١٨منتشرشده در ( آر جيدی ئینيويورک تايمز، جی ا

  :  قانون اساسی اتريش بودۀ به ھزينکاری با دولفوس، ديکتاتور فاشيست  ھمۀاتريش آماد

 نازی داد، حزب ما المانرا به ) کشور (کنترولکه ًانتخابات ً رايشتاک  وقتی) چ مار۵(الماناز زمان پيروزی ھيتلر در «

، رھبران ما ھنوز در رابطه چدر اولين ھفته ھای ماه مار... ترن اشتباھات را جھت توافق با دولت کرده است بزرگ

، او مارچدر پايان ماه . دولفوس بودند و اغلب سعی داشتند تا او را راضی به توافق با راه حل قانونی بکشانندنزديک با 

، مذاکرات با ما را جھت اصالح قانون اساسی باز اپريلًبه رھبر ما، دکتر ديننربرگ، شخصا قول داد که در ابتدای 

اين وعده ھرگز برآورده نشد، ]. ُ او جی ا–فاشيسم باشد  که مناسب ئیجھت محدود ساختن دمکراسی بورژوا[کند  می

ھا خودداری  و از صحبت با سوسياليست... طور قطعی به اردوگاه فاشيستی منتقل شده ، او باپريلکه در ابتدای  چون

او . يمنھاد اعزام مذاکره کنندگان ديگری ارائه دادديدين رھبران موجود نيست، ما پيشکه او گفت مايل به  وقتی. کرد

. توانستيم او را دوباره ببينم، تالش نموديم که از طريق افراد ديگری با او مذاکره کنيم که ما نمی وقتی. بشدت رد کرد

مداران  بعد ما از طريق سياست... ما نزد رئيس جمھور ميکالس رفتيم. صادقانه بگويم، ما ھمه تالش خودمان را کرديم 

سادگی ُمت لجوجانه دولفوس خرد شد که باما ھمه چيز بر  مقاو... تيم، تالش کرديم شناخ ھا قبل می مذھبی  که از مدت

ھای  ھای مذھبی با گروھی از دمکرات گروھی از سوسياليست. ھا را ببيند و بشنود خواست دوباره سوسياليست نمی

  .»کست خوردھم ش)  شگرد(اين. راه شد و تالش نمود که کليسا را وادار به مداخله نمايد کاتوليک ھم
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ھا به  ھا با دولفوس مبارزه کنند؟ آن داديد که کمونيست ارائه می) خلق(زمان يک جبھه متحد برفرض ھم که شما در آن

مند  به اين اعتراف ارزش.  نداشتندئیھا ھيچ قصدی در دفاع از دمکراسی بورژوا آن. کردند مبارزه با فاشيسم فکر  نمی

  :ھيدتوسط بائور در ھمان مصاحبه گوش د

ما . حال ارائه داده استه ترين امتيازاتی را داديم که يک حزب دمکراتيک و سوسياليستی تا ب ھاد بزرگيشنما پ« 

کنيم که به دولت اجازه  گذاشتيم که دالفوس بداند که اگر او فقط يک اليجه را از مجلس بگذراند، ما اقداماتی را قبول می

، با دو شرط، که يک کميته کوچک ُ]ا. جی. تأکيد از ا[برای دو سال حکومت کند وسيله حکم بدون پارلمان ه داد تا ب می

پارلمانی، که در آن دولت اکثريت را داشته باشد، و بتواند قادر به انتقاد از ديوان قانون اساسی و احکام باشد، و تنھا 

  .»حراست عليه نقض قانون اساسی، بايد برگردانده شود

آماده پذيرفتن » چپ«ھای  سوسيال دمکرات. که الزم بود بروند ئی قطع آماده بودند تا آنجاطوره ھا ب سوسيال دمکرات

 تحت ھيتلر تمرين المانپروسه ای که درواقع در (شرطی که اين لغو توسط حکم پارلمانی باشد ه لغو پارلمان بودند، ب

ًھستند، اما اين کامال » برای دو سال «ھا آماده بودند، و گفتند، موافق دولت بدون پارلمان سوسيال دمکرات). شد

مند به حفظ ه ھا عالق سوسيال دمکرات. ھا را وادار به قبول زمان اضافی کرد شد که آن آشکارست که بسيار دشوار نمی

دانستند   که بخوبی می- بودندئی، و سيستم قضاپوليسھا، نيروی  ھای خود در اتحاديه ھای کارگری، شھرداری موقعيت

که طبق  زمان چسبيده بودند وقتی ھا به سايه قدرت در آن سوسيال دمکرات. ھا تحت فاشيسم کاھش می يابند تيعاين موق

که  ھا،  ًنارضايتی و تحريک کارگران عليه سياست محافظه کار کميته حزب ما  افزايش يافت، در حالی شھادت خود آن

  ).ھمانجا(».ھيجان به اوج تب خود ارتقاء يافتدر ھفته ھای گذشته شور و ... تحريکات دولت افزايش می يافت

را جھت سازماندھی جبھه ) سوسيال دمکراتی(داند که چنين رھبران  ھا را مقصر می تروتسکی  بدين دليل کمونيست

  .ج نکرده استييتھ) خلق(متحد 

که  شده اند، برای اينداند که به کارگران نزديک ن ھا را مقصر نمی خاطر داشته باشيد که تروتسکسی کمونيسته اما ب

ھا به کارگران نزديک شدند و ھر تالشی جھت نزديکی به کارگران کردند تا   داند که کمونيست تروتسکی بخوبی می

اتھام اصلی تروتسکی اين ست که رھبران کمونيست با . تشويق نمايند) خلق(کارگران را به پيوستن در جبھه متحد 

  .نکردندرھبران سوسيال دمکراسی صلح برقرار 

  .با رھبران سوسيال دمکرات حقيقت ندارد) خلق( متحد ۀ يک جبھاحتمالاستدالل تروتسکی در حمايت از 

تواند  ھای سياسی و اتحاديه  کارگری طبقه کارگر نه می بدون تکيه کردن بر سازمان] گويد او می[سوسيال دمکراسی «

ست که تضاد عدم سازش بين سوسيال دمکراسی و فاشيسم اتفاق ًزمان دقيقا در اين راستا ھم. زنده بماند، نه نفس بکشد

با سوسيال دمکراسی ) خلق(ًمی افتد؛ و دقيقا در امتداد اين مسير ضرورت و مرحله غيرمحدود سياست ھای جبھه متحد 

  ).١٩٣۴، مارچ ١٠ميليتانت، ( ».گردد باز می

حوادث نشان داده اند که بورژوازی . درست استاين استدالل، حتی در زمينه ترجمه ضعيف آن از متن انگليسی نا

به ھمين . شود  جنبش انقالبی توده ھا نيست به فاشيسم متوسل میکنترولکه بفھمد سوسيال دمکراسی ديگر قادر به  وقتی

سرکوب ) باز ھم (ی طبقه کارگر، حتی اگر تحت سلطه رھبران سوسيال دمکراسی باشند، ئھای توده  دليل تمام سازمان

  . امر را قبول نداشتند اما رھبران سوسيال دمکراسی قبل از ظھور ھيتلر اين. وندش می

 بر رکورد – باالخره – برای نظم و قانون و المانھا بر دمکراسی سرمايه داری، بر قانون اساسی وايمار، بر احترام  آن

را اختراع کردند که تنھا بھانه » تر شرکم«ھا سياست حمايت از  آن. خود در چابلوسی برای بورژوازی تکيه کرده بودند

ھا در برلين بدون مجوز، کارگران شرکت کننده در   آنپوليسزويرجبيبل، رئيس . کاری با بورژوازی بود ای برای ھم
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 نفر ٣٠شمار قربانيان بيش از . را  با مسلسل به رگبار گرفت)  ١٩٢٩سال ( روز جھانی کارگر-  اول ماه مه ئیپيما راه

رھبران . ھا تصويب قانون نيمه حکومت نظامی را جھت  فرونشاندن شورش کارگران معرفی کردند  آنرھبران. بود

ُھای برونينگ، ون  سوسيال دمکراسی از دولت. ساز و برگ نظامی بودند/مزد و حامی تسليحات ھا حامی کاھش دست آن

رسميت ه  ب١٩٣۴، مارچ ۵ را پس از انتخابات آيا دولت ھيتلر. آماده حمايت از ھيتلر بود. پاپن و اشاليچر حمايت نمود

ًنشناخت، اعالم نکرد که ھيتلر قانونا توسط ھيندنبرگ منصوب شده و با اکثريت رأی مردم اختيار روشن به او داده شده 

  است؟

ه با چکمه ک کاری با دولت ھيتلر نبودند؟ آيا حتی پس از آن شد، آيا آماده ھم میداده چه شانسی به سوسيال دمکرات ھاچنان

 ماه ١٧ھای نازی ھا لگد خوردند، نقش اپوزيسيون وفادار را به عھده نگرفتند؟ آيا گروه پارلمانی سوسيال دمکرات، در 

ھا، حامی  رغم ھمه اين نفع سياست ھيتلر رأی ندادند؟ آيا کارل سيويرينگ علیه ً، متفقا در رايشتاک ب١٩٣٣مه سال 

مردم  تقاضا نکرد که به نازی ھا رأی بدھند؟  آيا سائر وسيال دمکرات کارکشته از ھيتلر باقی نماند؟ آيا ھمين رھبر س

  قدم ھيتلر نشدند؟  رھبران اتحاديه ھای کارگری سوسيال دمکرات پيش

وقت  بود که روند ارزش   و بدون مقاومت برکنار شدند،  آنئیھا با رسوا که آن ھا سقوط کردند، ھنگامی که آن وقتی

. ھا شروع شد چنين در ميان برخی از رھبران آن  فقط در ميان کارگران سوسيال دمکرات ھا، بلکه ھمگذاری مجدد نه

مرکز ) جناح . (»به خدمت گرفته شوند«فقط منتظر فرصتی بودند که توسط فاشيست ھا ) سيويرينگ و شرکاء(بخشی 

ه سرعت در حال ساختن، ب به) خلق(تحد جبھه م. ھا بود با کمونيست) خلق( حامی جبھه متحد  چپ) جناح. (مردد بود

اما اگر کسی توقع داشته باشد . ھا بود  تحت ابتکار و رھبری کمونيست– امريکاچنين در  ويژه در فرانسه، اسپانيا و ھم

تواند  ھا بودند، تنھا می با کمونيست) خلق( موافق جبھه متحد المان، رھبران سوسيال دمکراسی ١٩٣٣ جنوریکه قبل از 

  .وتسکيسم باشديک تر

منشويک قديمی ادعای رھبری . در عمق ھمه اين نطق ھای کسالت آور، گرايش منشويکی تروتسکی نھفته است

تروتسکی صادق . »به ھمان اندازه بد است«او معتقد نيست که سوسيال دمکراسی . کند را تکرار می»  اپوزيسيون چپ«

زيرا او بر اين باورست . يال دمکرات را سوسيال فاشيسم بخوانندھا نبايد رھبران سوس گويد کمونيست است وقتی که می

 ئیھا مبارز ھم ھستند، حداقل برای دمکراسی بورژوا او معتقدست که سوسيال دمکرات. ھا سوسيال فاشيسم نيستند که آن

از نظر . دھا بتوانند تحت دمکراسی بورژوازی  مورد دفاع  قرار گيرن  که آنئیجا و برای منافع کارگران تا آن

ھا موقعيت خودشان  ًحاال کامال درست است که اگر کمونيست. سوسياليست ھستند» نيز«ھا  تروتسکی سوسيال دمکرات

وقت   بر اساس شرايط اين رھبران صلح کرده بودند، آنالمانرا رھا کرده بودند و با رھبران سوسيال دمکرات 

  .شد عليه فاشيست نمی) خلق(ست که که اين جبھه متحد  مشکل اين. داشته باشند) خلق(توانستند يک جبھه متحد  می

که  در فرانسه ايجاد شد، ھنگامی) خلق(که جبھه متحد  زمانی. تقليد مسخره آميز از کل سلسله تجربيات فرانسه آشکارست

شروع به گسترش نمودند، گروه تروتسکی به حزب ) خلق(ی عليه فاشيسم بر اساس جبھه متحد ئھای توده  جنبش

  .جنگيد می) خلق(سوسياليست ملحق شد، با آن جوش خورد، و با حزب سوسياليست عليه جبھه متحد 

  

  .بينيد ھا را در عمل می جا تروتسکيست شما در اين

 اغلب المان قيام مسلحانه نکرد؟ اين مشکل ١٩٣٣ در اوايل سال المانروھای خود در اما چرا حزب کمونيست با ني

  .شود ھا پرسيده می توسط تروتسکيست

  .دھد را توضيح می» قانون بنيادی انقالب«پاسخ به اين توسط لنين داده شده که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

توانند زندگی   به شکل گذشته نمیاين برای انقالب کافی نيست که توده ھای استثمار شده و سرکوب شده درک کنند که«

ست که استثمارگران قادر نباشند به سبک گذشته زندگی و   آن باشند؛ برای انقالب، ضروریتغييرکنند و خواھان 

قادر به حکومت » طبقات باالتر«که  رژيم گذشته را نخواھند، وھنگامی» طبقات پائين تر«که  تنھا زمانی. حکومت کنند

بدون : ست اين حقيقت را به شيوه ديگری بيان کرد ممکن. تواند موفق گردد وقت انقالب می اشند، آنکردن مانند گذشته نب

تأکيد از .[بحران ھمه جانبه، که ھردو استثمارشوندگان و استثمارگران را تحت تأثير قراردھد، انقالب امکانپذير نيست

يا حداقل اکثريتی از کارگران آگاه، ( اتفاق کارگران ست، که اکثريت قريب به  الزمءجھت انقالب ابتدا.]. ُا. جی. ام

ًضرورت انقالب را کامال درک کنند، وآماده باشند تا جان خود را فدای انقالب کنند؛ ) متفکر، و از نظر سياسی فعال

... دوم، طبقه حاکمه در شرايط بحران دولتی باشد، شرايطی که حتی عقب افتاده ترين توده ھا را به سياست جذب کند

لنين، مجموعه آثار، چاپ روسی، . آی. وی(» .را توسط انقالب آسان کند دولت را تضعيف نمايد و سرنگونی سريع آن

  ).٢٢٢. ، ص٢۵جلد 

پياتنيتسکی، رھبر کمونيسم بين الملل، تعريف لنينيستی باال . ُکه ھيتلر به قدرت رسيد، ا  از زمانیالماندر بحث موقعيت 

  :او گفت. ذکر نمود و نتيجه گيری اجتناب ناپذيری گرفتاز موقعيت انقالبی را 

کل بورژوازی، در . ً کامال رشد کرده بودند ووجود داشتند؟ خير١٩٣٣ سال جنوری در المانآيا تمام اين شرايط در «

يستاده ًھا، متحدا عليه پرولتاريای انقالبی ا رغم وجود نفاق در ميان آن مواجھه با مخاطره يک انقالب پرولتری، علی

ھا  شددنباله رو بورژوازی بودند، که به آن اکثريت قريب به اتفاق خرده بورژوازی که توسط ھيتلر نمايندگی می. بودند

ًگذشته را وعده داده بود که در آن خرده بورژوازی در شرايط کم و بيش نسبتا خوبی » با عظمت « المانبازگشت 

کرد، منشعب شده   دمکرات که ھنوز اکثريت کارگران از آن پيروی میپرولتاريا توسط حزب سوسيال. زندگی کرده بود

بنابراين، استثمارگران ھنوز قادر به زندگی و رھبری کردن بودند، و ھنوز مانند گذشته قادر به استثمار طبقه . بود

  ).٢٧. ، صالمانپياتنيتسکی، موقعيت کنونی در . ُا. (کارگر بودند، اگرچه با شيوه ھای جديد فاشيستی

 به المانکرد، از رابطه موجود نيروھای اجتماعی   را ارزيابی میالمان کمينترن، که موقعيت ئیت رئيسه کميته اجراأھي

  .تواند بيرون بکشد ول میؤتنھا نتيجه گيری رسيد که يک رھبری مس

دھی کند و در واقع  ازمانتوانست س پرولتاريا در موقعيتی بود که نمی] گويد ت رئيسه میأقطعنامه ھي[تحت اين شرايط «

منظور  دھی شکست خورد که بتواند يک ضربه فوری و قاطع عليه آن دستگاه دولتی بزند، که، به در آن نوع سازمان

پرسنل توفان، کاله خودھای فوالدين : ھای جنگی بورژوازی فاشيستی را جذب کرده بود مبارزه عليه پرولتاريا، سازمان

ھای ناسيوناليست بدھد   شد بدون مقاومت جدی قدرت دولت را در کشور به سوسياليستبورژوازی قادر. و رايکسوير

  .کرد که از طريق تحريکات، ترورھای خونين و تھاجم سياسی عليه طبقه کارگر عمل می

بلوغ /ًتواند کامال آماده ھای مختلف پرولتاريا گفت، که يک نبرد قاطع می ھا جھت قيام لنين در تجزيه و تحليل موقعيت« 

  بنظر بيايد،

اگر تمام نيروھای طبقاتی که عليه ما دشمنی دارند به اندازه کافی درگيرشده باشند، به اندازه کافی  ضربه خورده ...«

اگر تمام عناصر متزلزل، . ھا تضعيف کرده باشد باشند، به اندازه کافی خودشان را با مبارزه ای که فراتر از قدرت آن

گونه که قابل تشخيص از  برای مثال، خرده بورژوازی، و دمکراسی خرده بورژوازی ھمانمردد، بی ثبات، واسط، 

بورژوازی است، خودشان را به اندازه کافی نزد مردم افشاء کرده باشند، خودشان را به اندازه کافی با ورشکستگی 

د، و قيام با شدت به نفع حمايت از اگر در ميان پرولتاريا ھمبستگی توده ای جمع شده باش. عملی بی اعتبار کرده باشند

وقت انقالب به حد بلوغ رسيده است، و  قاطع ترين اقدامات فوق العاده جسور و انقالبی عليه بورژوازی باشد، آن
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و لحظه مناسب را انتخاب کرده باشيم، پيروزی ما ... چه ما به موقع تمام شرايط ذکر شده باال را درنظر بگيريم  چنان

  » .حتمی است

 خصوصيات ويژه شرايط زمان کودتای ھيتلر اين بود که اين شرايط برای قيام پيروزمندانه ھنوز در آن لحظه به حد «

  .بلوغ نرسيده، و تنھا در يک حالت جنينی وجود داشت

  نيست، البته، با اقداماتئیآھنگ پرولتاريا، حزب کمونيست، مايل به افتادن در ماجراجو گونه که برای پيش ھمان « 

  » .توانست برای اين عامل ناپيدا غرامت بپردازد و تاوان اعمال خود را بدھد خود نمی

انتقاد تروتسکی از کمينترن بيان نااميدی يک خرده بورژوازی ترسيده از فاشيسم و بی اعتقادی نسبت به نيروھای 

رده بورژوازی رفرميست متوحش ھای يک خ نھادی تروتسکی، سياست ھای پيش بنابراين، سياست. انقالبی پرولتارياست

  . است

ھا عبور کنند و  ست که توده ھا از آن الزم. توان با حکم لغو نمود را نمی] گويد او می[شعارھای دمکراتيک و توھمات «

ست که عناصر پويا را در اين موقعيت دفاعی طبقه کارگر پيدا نمائيم؛  ضروری... تر دوام بياورند با تجربه مبارزه بيش

ھای مبارزه را عريض تر و  يد توده ھا را وادار کنيم که از منطق دمکراتيک خود نتيجه گيری نمايند؛ ما بايد کانالما با

  ).١٩٣٣ دسامبر، سال ٩لئون تروتسکی،  ًوظايف کنونی ما ً، ميليتانت، (» .تر کنيم عميق

ًياسی عام است که ارتجاع سياه قبال فرظ جھت يک موقعيت س اين يک پيش. در اين کلمات يک برنامه کامل وجود دارد

 برای ھيچ تفکری از جنگ پرولتاری مصمم ئیانتخاب کرده است که برای يک دوره بسيار طوالنی حکومت کند و جا

) برنامه(اين . کند بينی می يک سيستم سرمايه داری باثبات را پيش) برنامه(اين . تواند وجود داشته باشد جويای قدرت نمی

. ھای پارلمانی  حرکت کند ًھا ضرورتا بايد از کانال ه مبارزه کارگران جھت بھبود شرايط فوری آنکند ک فرض می

  .برد مبارزه جھت اصالحات دمکراتيک را به عنوان وظيفه اصلی کارگران به پيش می) برنامه(بنابراين اين 

  . پردازانه است اعی و ھم خيالھای سوسيال دمکراتيک، ھم ارتج اين برنامه تروتسکی درست مانند تمام خالقيت

سرعت جھت چنين مبارزه ای  که شرايط به ست که مبارزه پرولتاريا برای کسب قدرت را در زمانی جھت ارتجاعی بدين

که امکان ندارد کارگران ھميشه خودشان را  پردازانه است چون بدين دليل خيال. سازد فراھم شده است را رھا می

  .ھا بخواھند از حقوق خود برای زندگی کردن دفاع نمايند محدود سازند، اگر آن»  کراتيکشعارھای دم« با ئیتنھا به

، عليه پوليسمزد باالتر، بيمه اجتماعی، عليه خشونت  ھا بايد جھت دست آن. شوند ھا سرکوب می آن. کارگران گرسنه اند

ھا فراتر از دمکراسی  ا تقبل کنند، بناچار آنھا يک مبارزه واقعی ر ھر زمان که آن. قوانين اعدام بدون محاکمه بجنگند

ھا از دستورات سرپيچی  آن. طلبند ھا دادگاه ھا را بمبارزه می آن. شوند  درگير میپوليسھا با  آن. روند  میئیبورژوا

. کنند می» شورش«ھا  آن. کنند ھا را مجبور به اخراج غيرقانونی می آن. گذارند کرده و احکام بازداشت را زيرپا می

که سرمايه داری درست مانند حاال بلرزه دربيايد و تضعيف شود، تصرف قدرت يک وظيفه برای آينده نزديک  زمانی

 از ئیھر نبردی به طبقه کارگر تجارب جديد، درس ھا. تر برای تصرف قدرت است ھر مبارزه گامی نزديک. است

تواند بھبود بالفاصله  رفتی می چنين پيش ا يک اينتنھ. دھد آھنگی عليه بورژازی را آموزش می رفت ھم اتحاد و پيش

  .ھا تأمين نمايد  و شرايط اقتصادی بھتری را برای آنئیزندگی کارگران امروز را ارزانی کند، و حقوق ابتدا

 مبارزه طبقاتی –ھا  بر روی پرچم طبقه کارگر حک کرده اند  ست که کمونيست اين مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری

  . جھت ديکتاتوری پرولتاريا استئیباالترين نقطه اوج شکل خود قيام مسلحانه، نبرد نھاکه در 

  .سازد بی دوام خود را  می) ۴انترناسيونال« ست که تروتسکی  در آن ساختار برنامه  اين خيانت طبقاتی

  :کند  نصيحت میُتروتسکيستی گوش کنيد که جھان را با يک قطعه بلند از نطق خود» بلشويک«به  يک باصطالح 
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گيريم که نجات واقعی از فاشيسم و جنگ بر تسخير انقالبی قدرت و ايجاد يک ديکتاتوری  ھا، درنظر می ما، بلشويک«

شما، کارگران ]. ُا. جی.  ام- جان است  اما  ًاعتقادً  ما فقط يک خيال واھی، بدون خونريزی، و بی. پرولتری تکيه دارد

شما نه تنھا ھرچيزی را که . موافق اين مسير نيستيد] ُا. جی.  ام-ھای بوروکرات  کراتسوسيال دم: بخوان[سوسياليست 

در ھمکاری با روزولت، . [کنيد چنين در مسير جاده دمکراسی  به پيش حرکت می کسب کرده ايد نجات ميدھيد، بلکه ھم

رف خود جلب نکرده ايم، ما تا پايان آماده که ما شما را متقاعد و به ط خوب، تازمانی]. ُا. جی.  ام-  -ريشبرگ و پرکينز 

ترست که از شما پيروی کنيم تا بخود زحمت با صفوف کارگرانی را بدھيم  اين آسان.[پيروی از شما در اين مسير ھستيم

سای  که ممکن ه خواھيم ک اما ما از شما می] ُا. جی.  ام- نباشندپوليسٔست موافق به تسليم شدن به احکام  ًدمکراتيک ً رو

برای مثال، اجازه دھيد نورمن توماس [مبارزه برای دمکراسی را ادامه دھيد، نه در حرف بلکه در عمل بکارگيريد

بگذاريد حزب شما يک مبارزه واقعی جھت يک جنبش ] ... ُا. جی.  ام-مالقات جديدی با  ًملکه ً کشور داشته باشد

ھای حماسی يا الفوالتی است که در برنامه ھای خود  بشراه کننده تر از جن که حتی گم. [دمکراتيک قوی باز کند

ًست که قبل از ھرچيز تمام بقايای دولت فئودالی را کامال  برای اين ضروری].  ُا. جی.  ام-ھای اقتصادی داشتند  قسمت

  سالگی خود رسيده اند،١٨اين ضرورت دارد که  حق رأی به ھمه مردان و زنانی داده شود که به سن . حذف کرد

ھا شادی رأی دادن را بدھيد که مرھمی  به آن. گرسنگی پسرھا و دخترھا را فراموش کنيد[چنين در سربازان ارتش  ھم

تمزکز ]. ُا. جی.  ام-دارد  تری برای اربابان برمی درضمن، از بيمه اجتماعی ھزينه کم.  ھايشان خواھد شد جھت زخم

بگذاريد حزب شما يک مبارزه جدی ! گيرد دست يک مجلس قرار می در ئیقوه مقننه و اجرا/گذاری کامل  قدرت قانون

ھا کارگر بيدار شوند، بگذاريد قدرت را از طريق بحرکت درآوردن  اجازه دھيد ميليون! را تحت اين شعارھا آغاز کند

 اين در ھر ].ُا. جی.  ام-  رامزی مک دونالد -  شيدمان-  نوسکی- ھورا برای يک  دولت جديد ايبر.[توده ھا تسخير کنند

به ھمان سبکی که سيويرينگ، اتوبائور و جوليوس ديوچ .[سرعتی يک تالش جدی از مبارزه عليه فاشيسم و جنگ است

دانيم که به کارگران عدم کفايت شعارھای  ھا، حق خود می ما، بلشويک]. ُا. جی.  ام-عليه فاشيسم و جنگ مبارزه کردند 

گيريم؛ اما  مان در دولت سوسيال دمکرات مسئوليت سياسی را برعھده نمیدمکراتيک را توضيح دھيم؛  ما برای خود

.  ام- کنيم که توده ھا را فريب دھيد ما به شما کمک می[ کنيم صادقانه در مبارزه جھت يک چنين دولتی به شما کمک می

که به کارگران و دھقانانی کنيم  و کمک می.[ کنيم راه با شما ما تمام حمالت ارتجاع بورژوازی را دفع می ھم]. ُا. جی

بيش از اين، ما ]. ُا. جی.  ام-کنند شکيک کنند که در مبارزه خود برای کسب نان خود  ًقوانين دمکراتيک ً را نقض می

که اکثريت کارگران آگاھانه خود را در سمت و سوی ديکتاتووری پرولتاريا  دانيم که تا زمانی خودمان را مقيد به شما می

اين .[برود ) دمکراسی واقعی(ت ھيچ گونه اقدامات انقالبی را انجام ندھيد که فراتر از محدوده دمکراسی قرار نداده اس

ھا  چطور آن.  ًغيرقانی ً را پراکنده سازيمئیوظيفه دمکراتيک ماست که اعتصابات  ًغيرقانونی ً را بشکنيم و گرھمآ

تروتسکی، ًوظايف کنونی ما ً، (» ُ]ا. جی.  ام–! روندجرأت کرده اند فراتر از محدوده دمکراسی واقعی بورژوازی ب

  ).١٩٣٣ دسامبر، ٩ميليتانت، 

معرفی کرد، منظورش رھبران » کارگران سوسياليست«بايد روشن شده باشد در ابتدا که تروتسکی خودش را به 

بايد به اين .  گشتند که مانع کارگران سوسياليست از درگير شدن در مبارزه طبقاتی واقعیئیھا  آن-سوسياليست بود

تروتسکی به سوسيال دمکراسی کمک . کند کامال رفرميستی است نھاد می ًشد، ثانيا، آن برنامه ای که او پيش اشاره می

؛ تروتسکی به سوسيال دمکراسی )کند  ًصادقانه ًکمک می(داری  به دولت تبديل گردد  کند تا در يک کشور سرمايه می

داند که ھيچ اقدامی فراتر از  رمايه داری را بھبود بخشد؛ تروتسکی خودش را موظف میکند تا ماشين دولت س کمک می

گويد  ًدمکراسی واقعی ً، او بايد بداند که چنين دمکراسی تنھا در  که او می وقتی(دمکراسی بورژوازی انجام ندھد
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د، يک دمکراسی دروغين است  و ھر دمکراسی بورژوازی، ھرچقدر ھم که زيبا باش-ديکتاتوری پرولتار وجود دارد 

؛ به عبارت ديگر، تروتسکی  متعھد به کمک در )که به عنوان سالح استثمارگران عليه استثمارشدگان طراحی شده است

  ضروری. کرد حکومت سرمايه داری از طريق  ابزار دمکراسی دروغين بورژوازی عليه کارگران است انسجام  عمل

تر، بيمه  مزد باالتر، ساعات کار روزانه کم ی اين خواست ھای حياتی مانند دستبود که اشاره نمود، سوم، تروتسک

که کارگران متعھد به مبارزه جھت  برای مثال، به محض اين. ھای تحت ستم را بيھوده حذف نکرد بيکاری، حق مليت

. ژوازی تجاوز شده استکه به محدوده دمکراسی بور چون. شکند ً شوند، بورژوازی قانونا درھم میئیچنين خواسته ھا

ھا  دھد که چنين اقداماتی را نه انجام دھد و نه از آن تروتسکی بطور ضمنی به رھبران سوسيال دمکراسی قول می

ھا از نيروھای  که سوسيال دمکراسی در قدرت است، آن داند  زمانی عالوه، تروتسکی خيلی خوب می به. پشتيبانی نمايد

که تروتسکی به  ھنگامی. ھا چنين اقداماتی را انجام دھند چه آن ده خواھند کرد، چنانمسلح دولت عليه کارگران استفا

خطری   کند که به او بپيوندند، تروتسکی مجبورست که خودش را به خواسته ھای بی ھا التماس می سوسيال دمکرات

تواند او را نيمه  سيال دمکراسی میجاست که سو تنھا در اين.  مانند مجلس محدود نمايد و سن رأی دادن را پائين بياورد

ھا را با سرنوشت رھبران  و بر اساس يک چنين برنامه ای است که او مايل است سرنوشت تروتسکيست. راه بپذيرد

  .سوسيال دمکراسی پيوند دھد

ست، او ظھور فاشيسم را ديده ا. بينيم که وحشت زده شده است بار ديگر ما تروتسکی، يک خرده بورژوازی را می يک

تروتسکی معتقدست که طبقه کارگر شکست خورده است، به حزب . و بر اين باورست که فاشيسم آمده است که بماند

تروتسکی مايل . کند که در واقع زنده است و مبارزه می گويد که مرده است، در حالی زند، و می  افترا میالمانکمونيست 

 و ھر –که توده ھا برخيزند  خواھد درک کند زمانی تروتسکی نمی. کنندنيست ببيند که توده ھا يک انقالب اجتماعی برپا 

 و اين –ھا بايد برای زندگی خود، عليه گرسنگی، و عليه نابودی به دست سرمايه مالی بجنگند   آن–که برخيزند  ئیجا

تروتسکی تمايلی . ست، چه از نوع فاشيستی آن و يا شکل دمکراتيک آن باشد معنای جنگ عيه دولت سرمايه داری به

 به زير پرچم مبارزه عليه – توده ھای کارگر، اکثريت قريب به اتفاق کارگران کارگران –ندارد پی ببرد که کارگران 

خواھد توده ھای  تروتسکی می. کنند  مبارزه می سرمايه داری می پيوندند، که ھميشه جھت تضعيف دولت سرمايه داری

، و به رھبران سوسيال .ليه سرمايه داری تحت رھبری کمونيستی باز داردکارگران را از درگيری در مبارزه ع

تعجبی ندارد که . کند پردازانه خود التماس می بر اساس برنامه ارتجاعی و خيال) خلق(دمکراسی برای يک جبھه متحد 

. ی ھدايت شده استبه سبک ساخته شده توسط احزاب کمونيستی باشد، که عليه سرمايه دار) خلق(او مخالف جبھه متحد 

می آيد تا سيستم سرمايه داری و ) خلقی(جبھه متحد . سازد برای سرمايه داری سنگر نمی) خلقی(اين نوع جبھه متحد 

  .حامی فاشيسم را نابود سازد

  

: Next12.A.S. the UThe Trotskyites in  .  
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دنيا ه ف، اکراين بئينزديک ک) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (ُالجين، موئيسای جی

 که کار خود را بعنوان يک انقالبی ئیف شد، جائيوارد دانشگاه ک) چدر( يھوديان پس از حضور در مدرسه سنتی . آمد

چنين عضو گروه  که ھم ، به عنوان رئيس کميته مرکزی دانشجويان انتخاب شد، در حالی١٩٠١در سال . آغاز کرد
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اع از خود يھودی دستور ھای دف  رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروه١٩٠٣در آوريل سال . انقالبی فريھيت بود

  .زمان مجبور به مھاجرت به ويلنا، لھستان شد دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 در وين بود، و تمام ١٩٠۵در طول انقالب سال . ھايش دستگير شد در ويلنا او عضو بوند يھودی بود، و برای فعاليت

  . کرد نيف میاعالميه ھای صادر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تص

او قادر .  بود که جنگ جھانی اول شروع شد  تا زمانیالمان در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

 که بالفاصله به روزنامه روزانه  ئی مھاجرت کرد، جاامريکا، به ١٩١۵به بازگشت به روسيه نبود، و در سال 

  .کمک نمود» به پيش«سوسياليست 

که فدراسيون سوسياليستی  بود و زمانی) روح انقالب روسيه(يسنده اولين کتاب درباره انقالب روسيه  نو١٩١٧در سال 

گذار حزب  قطع کرد و يکی از اعضای بنيان» به پيش« انشعاب کرد، او رابطه اش را با ١٩٢١يھوديان در سال 

ديش ئيگذار روزنامه کمونيست روزانه  اندھی در بخش يھوديان حزب، و بين تازان سازمان او يکی از پيش. کارگران شد

ھا يکی ازعضای کميته ملی حزب  چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  . بودامريکاکمونيست 

ھای بسياری نوشت، و مسئول ترجمه چندين جلد کتاب از  شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب گذشته از مقاالت بی

، ده روزی که دنيا را لرزان از جان المانچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در  وعه آثار لنين به انگليسی، ھممجم

دھه ھا پس از مرگش، و تا .  درگذشت١٩٣٩ نوامبر، ٢٢او در . ديش استئيريد، و آوای وحش از جک لندن به 

  .شد چاپ می» يھيتفر« بسته شد،عکس او در سرصفحه ١٩٨٨که روزنامه در سال  زمانی
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