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ژدا يافته ، که خاطرات ناد صی اختصاتسياستالين ھای وحشت زایونی شاخه ادبی مھمی به ترسيم سالدر دوران کن
نادژدايوفه دراين مجموعه اما کتاب .نويمان و آناالرنيا را نيزدربرمی گيرد ررته بوياگينسبورگ،مارک  ناماندلستام،اوگي

نه بدان جھت که ديگران رنج کمتری از او متحمل شده، يا . سياسی از جايگاه ويژه ای برخوردار است –ادبی ازآثار
اين خاطرات نظرگاه و جايگاه بدين لحاظ که در کرده اند، بل اينکه ترور، خشونت و وحشت را ضعيف تر از او تصوير

ره دستگيری وزندانی شدنش يکی اولين دونادژدا يوفه قبل از.برخورداراست از اھميت تاريخی ويژه ایسياسی نويسنده 
اين نوشته تنھا خاطرات .دولتی در شوروی به حساب می آمد دستگاهاز منتقدين ومخالفين بورکراتيزه شدن حزب و

آمده دوران استالين است که توسط يکی ازجوان ترين اعضای اپوزيسيون چپ به نگارش درمربوط به اتحادشوروی 
تقدين مارکسيت دستگاه منحط وانگل مناھريمنی به محو فيزيکی مخالفين وجالدانش با آن قساوت انچه استالين وچن.است
مراتب بيشتری درباره اين دوره ازتاريخ انقالب و به دند، احتماال ما امروز شاھد آثاردست نزده بوبوروکراتيک ساالر

  .بوديممی اتحاد شوروی ضد انقالب  در
زبان ضد انقالبی تروتسکيستی در فعاليت «که حروف اختصاری (» .د.ت .ر.ک «ستگی به ام وابدر آن دوران اتھ

متھم می ) »ليت  ضد انقالبیفعا«يعنی فقط (» د. ر. ک «ی شد کسانی که تنھا به مبه مرگ حتمی منجر) روسی ست 
به شدت عمل  محکوم شوند که با توجهاجباری اسارت در اردوگاھھای کاراين شانس را داشتند که تنھا به پنج سال شدند،

و خودبه (ھم به اتھام قربانی اضافه می شد » ت« اما ھر گاه حرف .بود »سبک«مجازات نسبتا اختناق استالينيستی،



تعدادی .منسوب می گشت،ديگر به نجات اش ھيچ اميدی نبود »دايی جان يوسف«تی ناپذيربه انديشه ھای  دشمن آش) خود
اما .يون چپ کمترين رابطه ای نداشتندمحکوم می شوند با اپوزيس» د. ت. ر. ک «تھام به اکه بی شماری از کسانی 

نادژدا يوفه که از مخالفان جوان و فعال کمونيست بود او دختر آدولف يوفه يکی از رھبران طراز اول حزب بلشويک و 
به اخراج لئون تروتسکی از حزب  ١٩٢٧يوفه با خودکشی خود در نوامبر . ھمين طور دوست نزديک تروتسکی بود

نادژدا در آن زمان بيست و يکساله بود و در مبارزه ای که اپوزيسيون چپ در کنار . کمونيست روسيه اعتراض نمود
. ساير نيروھای انقالبی ومنتقد در اين دوران عليه انحطاط انقالب و حزب پيش  می برد، تجارب با ارزشی اندوخته بود

نوشتی شوم و نادژدا خود را قربانی سرق آنھا را به ھم نزديک کرده بود،کسانی که دستگاه اختنادر عين حال برخالف 
. نيک آگاه بودانگيزه ھای سياسی جنايات استالين ست که مخالف سياسی رژيم است وازبخوبی می داناو.نمی ديدنامفھوم 

بعدھا اين نام به (او. پ. سراھای گجه وشکنروانی وبيمارستانھای  ازاردوگاھھای کاراجباری،بيشتر کسانی که 
يکی از قربانيان . افتاده اند آورده بودند، به ھيچ وجه درک نمی کردند که چرا به اسارتسردر )ب تغييريافت.گ.کا
 دستگاه فکریبا ما اين مزيت را داشتند که از در مقايسه که کمونيست ھای آنتی استالينست«د خاطرات خود می نويسدر

به  يا سوسياليسم دولتی که در آن زمان می توانست بديل سوسياليسم بورکراتيک » و سياسی منسجمی برخوردار بودند
که  آنھا در عين ناراحتی به خاطر خيانت به آرمان ھای انقالبی و انترناسيوناليستی انقالب اکتبر چيزی داشتند. شمار آيد

اين کتاب نگاھی گذرا به زندگی سياسی پدر نويسنده آن برای ارزيابی بھتر از.می توانستند به آن تکيه وازآن دفاع نمايند
ھای  او عليرغم نارسی. ا به دنيا گذاشتدر يک خانواده يھودی پ ١٨٨٣آدولف يوفه در سال . ضروری به نظر می رسد 

پيوست  کارگری روسيه سوسيال دموکراسی قرن بيستم به صفوف جنبش در اوايلجسمی و تعلق به خانواده ای ثروتمند، 
در دوران اقامتش .روسيه را ترک کند ١٩٠۵قالب ھم نسالنش مجبور گشت پس از شکست اناو نيز مانند بسياری از. 

) پراودا(در وين با لئون تروتسکی رابطه ای نزديک برقرار کرد و به او در انتشار نشريه روسی زبان تازه تأسيس شد 
کارگری  دموکرات ی به ھيچ يک از جناح ھای بلشويک و منشويک حزب سوسيالدر آن زمان  تروتسک. ياری رساند

دال براين نتيجه گيری که روسيه با وجود تمامی  ١٩٠۵سال و سياسی  او از انقالبتحليل نظری . روسيه تعلق نداشت
ولی . ياسی کشانده بوداو را به انزوای س. قرار دارد صادی در آستانه يک انقالب به رھبری پرولتارياواپس ماندگی اقت

اجتماعی روسيه وماھيت  –سرمايه داری جھانی،ساختار اقتصادی يوفه از افراد معدودی بود که با تحليل تروتسکی از
مشترک نبود که آنھا را به  یاما اين تنھا عقايد سياس. شرايط عينی و ذھنی انقالب در روسيه موافق بود طبقاتی دولت و

يوفه که زير نظر شخص آلفرد ادلر يک . علمی نسبتا ھمگونی داشتندمچنين عاليق فرھنگی وآنھا ھ. دادھم پيوند می 
فه برای گسترش يو. را با نوشته ھای زيگموند فرويد آشنا کرددوره آموزش روانشناسی فردی گذرانده بود، تروتسکی 

. تاد و سرانجام به سيبری تبعيد گشتاو در اودسا دستگير شد به زندان اف. ميدان عمل نشريه پراودا به روسيه بازگشت
او به عنوان يکی از رھبران . دمنجر به رھائی او از اسارت ش ١٩١٧فروپاشی حکومت تزاری در فوريه و مارس 

گرفتن انقالب ز آنکه تجربه جنگ جھانی اول و درپس ا.به پتروگراد بازگشت  نژیژاشرمگروه کوچک ولی پرنفوذ 
و تدوين تزھای آوريل از سوی لنين اختالفات قديمی لنين و تروتسکی را حل کرد، يوفه از پيوستن گروه  ١٩١٧فوريه 

ن با نفوذ ايکی از شخصيت ھا و رھبر ی کوتاه  بهبه حزب بلشويک جانبداری کرد و خود او در مدت زمانمشراژونزی 
رھبری تروتسکی کار سرنگونی دولت موقت يوفه يکی از پنج عضو ستاد نظامی انقالبی بود که به . آن بدل شد

  .سازمان داد ١٩١٧ايی کارگران و زحمتکشان را در اکتبر رجمھوری شو رژوائی و برپايی دولت کارگری درشکلبو
لنين که در شناختن افراد استعداد نيرومندی داشت، در يوفه ويژگی ھايی ديده بود که او را در شمار برجسته ترين 

او نخستين مأموريت خود را در قملرو پر آشوب سياست . سال ھای پرشور انقالب اکتبر قرار داد ديپلمات ھای نخستين
بين المللی که در زير استيالی بورژوازی امپرياليستی بود، به عنوان عضو ھيأت نمايندگی اتحاد شوروی در مذاکرات 

يه شوروی در مأموريت ھای مھمی در آلمان ، بعدھا او به نمايندگی از جانب روس. صلح برست ليتوفسک به انجام رساند
ديپلمات ھای دنيای بورژوازی را ھمينطور شخصيت فرھيخته اورفتار شايسته يوفه ودانش و. چين و ژاپن شرکت جست

. کارگری روبرو شوند کاردانی به عنوان نماينده دولت آنھا ھرگز گمان نداشتند که با چنين فرد. به حيرت می انداخت
بعدھا يک خبرنگار امريکايی . ود چيرگی بر فوت و فن ديپلماسی بين المللی قبل از ھرچيز يک انقالبی بوديوفه با وج

او از کارمندان . تبديل شده بود »به ستاد انقالب آلمان« در خاطرات  خود گزارش  داد که سفارتخانه يوفه در برلين 
آلمانی اسناد محرمانه می خريد و آنھا را در اختيار رھبران انقالبی در آلمان قرار می داد تا آنھا بتوانند از اين اسناد در 

او برای انقالبيون سالح خريداری می کرد و به آنھا . فعاليت ھای تبليغاتی  خود عليه دولت آلمان بھره برداری کنند
به خرج سفارت شوروی بلشويکی انبوھی اعالميه عليه قيصر به چاپ رسيد ، يوفه . کمک مالی دادمارک  دھا ھزارص

  .ما برآنيم که حکومت قيصر آلمان را سرنگون و به جنگ پايان دھيم: به من گفت 
تاريکی ز فرا رسيدن تقريبا ھر شب پس ا. پرزيدنت ويلسون ھم سعی کرده بود ھمين کار را به شيوه خودش انجام دھد

به عمارت سفارت می خزيدند تا درباره راھکارھای فعاليت خود با يوفه مشورت کنند او يک  رھبران سوسياليست آلمانی
آنھا از او رھنمود و راھنمايی و پشتيبانی مالی دريافت . آدم تيزھوش، با تجربه در سازمانگری برای امر سرنگونی بود

مارک برای سرنگونی حاکميت قيصر پرداخته است او  105آلمان يوفه را متھم کرد که مبلغ  يکبار که دولت. می داشتند
خراب حسابرسی دولت آلمان را مورد تمسخر قرار داده و گفته بود که  ی از رھبران سوسياليست ھای چپ وضعنزد يک

طی اقامتش  در چين  ١٩٢٢- ٢٣يوفه به ويژه در سالھای . در واقع چند صد ھزار مارک بيشتر کمک مالی کرده است
در ) بودش در حوزه ھای تاکتيک برخوردا راو از چنان نرم(_ش نفوذ  شوروی در آسيا ايفا کردنقش مھمی در گستر



ادبيات مارکسيستی را ميان  ن را پيش می برد، از سوی ديگرحاليکه از سويی مذاکرات مھمی با سون يات س
ونيستی در آن کشور را گسترش می داد که رشد سريع اين عقايد جريان روشنفکران و دانشجويان جنبش نوبنياد کم

سخت نگران کرده بود، که اين امر نرمش تاکتيکی ظه کار را در رھبری گومين تانک ،ناسيوناليست و محاف - بورژوا
زات داخلی درون فعاليت ھای يوفه در عرصه ديپلماسی بين المللی او را تا حدودی از مبار. ماھرانه او را نشان می داد

گی حزب بلشويک دور نگه داشت ولی با تشديد اخالفات مابين گرايشات درون حزب يوفه با انتقاد تروتسکی از چير
و سوسياليم بين المللی در  ریدامه حيات دولت کارگبوروکراسی بر دولت شوروی ومخاطراتی که اين مساله برا

انگل ونتايج سياسی رسيده بود که قدرت گيری گرايش بوروکراتيک  ز تروتسکی به اينو حتی قبل ابرداشت موافق بود 
ساالر ، اقتدار طلب و ناسيوناليست به رھبری استالين به معنای مسلط شدن يک دوران طوالنی ارتجاع سياسی در اتحاد 

  .شوروی خواھد بود
منازعات درون  حزبی به  در اوج ١٩٢٧وخيم تر شدن اوضاع سياسی شوروی يوفه را برانگيخت تا در پايان سال 

که بعد از ( يک ، برابر اخراج تروتسکی از حزب بلشوخودکشی او به عنوان اعتراضی در . زندگی خود پايان دھد
يوفه به خوبی . ، نشانه نااميدی و درماندگی شخصی او نبود)انقالب به حزب کمونيست اتحاد شوروی تغيير نام پيدا کرد

ت از طريق اعمال کنترل بيشتر به حزب، از درمان قطعی بيماری دشوار او جلوگيری می متوجه بود که جناح استالينيس
خودکشی داليل  او تنھا چند ساعت پيش از. شته استکند و بدين ترتيب او را از مشارکت فعال در مبارزه سياسی بازدا

  :اقدام خود را در نامه ای به تروتسکی باز گفته است 
. است انتشار يافته درج گرديده...وآلمانی  تاکنون به زبان روسی ، انگليسی ، در اين کتاب کهمتن کامل اين نامه نخست 

اما مھمترين بخش آن احتماال . به نظر نويسنده اين سطور کل اين سند از اھميت سياسی فوق العاده ای برخوردار است
  .يا به بيان می آوردانقالبی خود را با واژگانی ساده و گوو آنجاست که يوفه شرافت اخالقی

و انقالب جھانی وفادارمانده طول زندگی آگاھانه ام به مارکسيسم به سوسياليسم گمان کنم حق داريم بگوييم که در«
ھيچ روزی بيھوده  ام و در نتيجه در زندگی اممن ھمواره برای نيک بختی بشريت وجھانی انسانی مبارزه کرده .ام

  .»نگذشته است
کسيسم دورانی ياد می کند که در آن مار از ھفتاد سال پس ازمرگ پدرش درخاطرات خودادژدا يوفه حدود ن

پا  ١٩٢٠الھای دھه نسل نادژدا در س. دستيابی به رھايی انسانی بودان افزارروحی واخالقی نيرومندی درھدرسراسرج
. ب نکرده بودب اکتبر را سرکوآمده از انقال آرمان ھای جوانان برم ھنوز رويا  وزمانی که استالينسگرفت، يعنی در

ما برای خودمان ھيچ «. است  کمونيست خاطرات نادژدا يوفه پژواک روحيه و کاراکتر شخصيتی اين نسل از مبارزين
اگر و.برای ھمهانقالب جھانی سوسياليستی و دنيای انسانی : نمی خواستيم ، ما تنھا خواھان يک چيز بوديم چيز

عميقا نظريات وفرھنگ رھايی بخش و »اين راه جانمان را فدا کنيمذره ای ترديد در ماده بوديم بدونضرورت داشت آ
تحکام و سلطه يک مشت برای اس. که آبشخور اين اھداف بود، توسط ضد انقالب استالينستی لگد مال شد یانسان محور

به نحوی ی کسانی که تمام بايستی م ضد مردمی و ضد دمکراتيک دولت ھای  –وتحکيم حزب بوروکرات انگل ساالر،
اين کشتار . خواھانه اکتبر وفادار بودند، نابود شونديو آزاد به اصول و سنت ھای کارگری وانترناسيوناليستی

چنانچه  .الدانش به ھمين خاطر صورت گرفتتوسط استالين و ج اسی وسيع اپوزيسيون چپ وسايرين انه سيناجوانمرد
چون ساير خواھران و برادران طبقاتی  ١٩٣٨و  ١٩٣۶پدر نادژدا يوفه خودکشی نمی کرد، بی ترديد ميان  سال ھای 

اما حتی مرگ زود ھنگام آدولف يوفه خانواده او را مانند بسياری ديگر از خانواده ھای زندانيان . اش اعدام می گشت
نادژدا يوفه به . در امان نداشت يیادی کش و ضدکارگری و استالينسياسی از گزند تعقيب ، آزار و شکنجه رژيم آز

پس از  )سازمان جوانان حزب کمونيست( اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و ھمسرش يکی ديگر از اعضای کامسول
  .رفقای ديگر اعدام شدھمچون سايرشکنجه ھای فراوان 

و تراژيک ترين رويدادھای  ھی سياسی عميقی از دردناک تريننادژدا يوفه زنده ماند و توانست در خاطرات خود با آگا
سرنوشت /زندگی من»ازگشت به زمانب« انتشار اين خاطرات تحت عنوان . پرده بردارد ی که پشت سر گذاشتيم ھزاره
ست او به کسانی که شايد اين واقعيت را ن اخالف تبھکار نظام استالنيستی پاسخی اخالقی و مستند به اي /دوران من/ من

فراموش کرده، و به آنھا که احتماال ھرگز آن را نديده و نشنيده اند، بار ديگر يادآوری می کنند که انسان ھای بی شماری 
را ، زيانسانی زندگی خود را فدا کردند جھانی و برپايی  يسم بين المللیبرای سوسيال نبردو درسوسياليسم دولتی در نقد 

شد آن سوسياليسمی  نبود که بھترين مبارزين سوسياليست و که در اتحاد شوروی بنا »  ياليسمی سوس« دريافته بودند که 
  .مغزھای بشری در آرزوی آن، جان دادند و برای آن زندگی کردند

  
  
  
  
  
  
  
  



  


