
 

  

   کتابي و بررسيمعرف

    داشت دوست را ها سگ که يمرد

  هوشنگ سپهر: نوشته   
  

  

  

  

  

 که سگ ها را دوست يمرد
  داشت
  لئوناردو پادورا: نوشته 
 ي که به داستاني واقعيداستان

  شباهت داردشتري بيليتخ

  
  

  

  

ت به ي توطئه و جنايز بوياز همه چ. رديگ ي صورت ميت هولناکيجنا
 توسط رامون مرکادر ي کشته شدن لئون تروتسکيماجرا. رسد يمشام م
اما هنر لئوناردو پادورا در .  است کامال شناخته شده و مدونيداستان

خ جنبش ي از تارين است که بخشي ايا  صفحه۷۰۰ن کتاب يا
کند و  يان ميع و جذاب بي بديا وهيستم را با شي سده بيستيکمون

ج يوا و مهي شيل و قلمي ناشناخته آن را با قدرت تخ وي خاليها سوراخ
  .کند يپر م
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او که . ا آمديتخت کوبا به دني در هاوانا پا۱۹۵۵سال  لئوناردو پادورا در
 سال  در١"ها را دوست داشت  که سگيمرد"کتاب انتشار ش از يتا پ

ه شده ت شناخيس و منتقد ادبينو ک داستاني، در کوبا به عنوان ۲۰۰۹
د و ي جدين کتاب با سبکي هم ربوده بود، با نگارش ايزيوابود و ج

در . دهد ي از خود نشان ميا العاده گر، استعداد خارقي از نوع دييمحتوا
به آن، آوازه پادورا به سرعت از   کوبايزه ادبين جايتر  مهمي اعطايپ

ن کتابش به يرود و ا ي زبان فراتر مياني اسپانيره کوبا و کشورهايجز
  .شود ي ترجمه م٣ و فرانسه٢يسيان ها از جمله انگلر زبيسا

ق و مستند، ي دقياسي سيخي تاريريگک ردي است از يبين کتاب ترکيا
 از يل روانيک کنکاش و تحلير، و ينظ ي بيت ادبيک خالقي

لئون :  کتاب عبارتند ازيت اصليسه شخص. اش  داستانيها تيشخص
رامون مرکادر، قاتل ه؛ ي، از رهبران انقالب روسيدي تبعيتروتسک
 که در ييسنده کوبايوان کاردناس، نوين؛ و اي و مأمور استاليتروتسک

ن يتر از ا عالقه هر سه نفر به سگ، و مهم.  داستان استيکتاب راو
 يا زهيکند و انگ يک ميوان را تحري ايرامون کنجکاو" نژاد سگ"نکته، 

سنده ينو. خاذ کند کتاب خود اتي را براين عنوانيسنده چنيشود تا نو يم
 سگ يرد که رامون مرکادر قاتل تروتسکيگ يم مي داستان تصميراو

                                                 
1 - Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, Tusquets, Barcelona,2009.  

2 - Leonardo Padura, The Man Who Loved Dogs, Bitter Lemon Press 2014. 

3 - Leonardo Padura L'Homme qui aimait les chiens, Paris, éditions Métailié, 2011. 

 

www.hks-iran.com



 ٢٥١  \  داشت دوست را ها سگ که مردي :کتاب بررسي و معرفي

 

 که مورد ي، نژادي روسيآبارزودوست باشد و آن هم عالقمند به 
. ک همدمش بوديدش در مکزي هم بود و در دوران تبعيعالقه تروتسک

 پادورا در ي است براياش استعاره و نماد  سگ به صاحبيوفادار
 ي لئون تروتسکيوفادار. اش يولوژيها در تر تيک از شخصي ن هرييتب

 ن، وي رامون مرکادر به استاليه، وفاداري انقالب روسيها به آرمان
  . وان کاردناس به انقالب کوباي ايوفادار

ن ير بينظ ي بيار جالب و با مهارتي پادورا به طرز بس،يبه لحاظ ادب
 رامون مرکادر يگ زندياه د، سالي در تبعي تروتسکي زندگيدادهايرو

 انقالب رابطه از  پسيوان در کوباي ايا و فرانسه، و زندگيدر اسپان
ه در سال يان انقالب روسي در جري تروتسکيزندگ. کند يبرقرار م

 مبارزات ي، در طي جنگ داخلي ارتش سرخ در طيده ، سازمان۱۹۱۷
 يها ، در ساليريگ  در حال شکليه بوروکراسيون چپ عليسيحاد اپوز
رد و يگ يک را رد ميه، فرانسه، فنالند، نروژ و مکزيد در ترکيسخت تبع

ان مبارزات ي باما هدف پادورا صرفاً. کند يم ميبا دقت و صداقت ترس
ن يان ايست، بلکه در خالل بي نيک تروتسکي تراژي و زندگياسيس

پردازد که عبارت است فرگشت و  ي ميگريخ به مساله مهم ديتار
زبان  ن جا است که پادورا نظراتش را ازيدر ا. ب کوباسرنوشت انقال

  .کند يان مي، بييسنده کوبايوان نوي ايعنيت کتاب ين شخصيسوم

 است که در يا  شکستهيا هي مسن و با روحييک کوبايوان کاردناس، يا
توانست  ي م بود که احتماالًي با استعداد و صاحب ذوقيا سندهي نويجوان

 از يکي ۱۹۷۰کن در دهه يول. ظارش باشد در انتينده درخشانيآ
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ه ي ساداًي که بر انقالب کوبا شديتينسيش توسط سانسور استاليها کتاب
. اش هم ممنوع القلم سندهيشود و نو ياعالم م" يضد انقالب"افکنده بود، 

د، سرخورده يد يش را در انقالب کوبا ميدهايسنده جوان که تمام امينو
ک مجله ي در يشود شغل ير مياگز امرار معاش نيوس برايو مأ

گران در يح مقاالت ديرد و استعدادش را صرف تصحي بپذيکدامپزش
  . کنديکدامپزش نهيزم

وان مرد مسن و يا: شود  ي شروع م۲۰۰۴ در سال يا کتاب با صحنه
ختن است، به ياش در حال فرو ر اش که سقف ينزار، در خانه فکسن

نها مونس و همدمش ـت. سوگ از دست رفتن همسرش نشسته است
غرق در . ي از نژاد روسيک سگ شکاري آرزواباش است،  سگ

رسد و بر  ي م۱۹۷۷اش به سال   افکارش و با مرور خاطرات گذشته
داشت، متوقف و  اش ي در زندگيا کننده نيي که نقش تعيا  صحنهيرو

وان جوان در حال قدم زدن ي است و ايک روز آفتابي. شود يمتمرکز م
خورد که با دو سگ  ي برمييآشناا در کوبا به مرد نايدردر ساحل 

 يآارزومشاهده دو ب.  مشغول قدم زدن استي از نژاد روسيشکار
وان را به شدت ي ايره کوبا، کنجکاويار نادر در جزي بسي، نژاديروس
. به باز کنديشود تا سرسخن را با غر ين نکته موجب ميزد و ايانگ يبرم

 يداري پايگانه دوستيوان و مرد بين اي، بين مالقات تصادفي ايدر پ
ا يگانه خود را خائم لوپز اهل اسپاني گفتگوها بيدر ط. شود يبرقرار م

 اقامت بر يتر شهر هاوانا را برا شيها پ کند که از سال ي ميمعرف
  .نديگز يم
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م ئ، و پس از مرگ خايا  صفحه۷۰۰ن کتاب ي ايانيتنها در صفحات پا
شود که خائم لوپز همان رامون  يده آشکار ملوپز است که بر خوانن

.  بودي و قاتل تروتسکي شورويس جاسوسي سرويمور مخفامرکادر، م
وان پس از مرگ دوستش خائم لوپز، ي، ايين آشنايها بعد از ا مدت
رکادر است و از ات رامون م خاطريکند که محتوا يافت مي دريا بسته

از قرار . شود يشکار م خائم لوپز آيت واقعيق است که هوين طريا
 ، به واسطه احساس گناهين لحظات زندگي در واپسيمعلوم رامون جان

د با اعتراف به يد تا شايگشا ي سکوت زبان مي طوالنيها پس از سال
 همراهش بوده، کاسته ي عذاب وجدان که عمر باريني سنگت، ازيجنا
دارد  ي در اغلب موارد او را وا ميک جانين که عذاب وجدان يا. شود

 شناخته شده است، و هنر ياش اعتراف کند، نکته روان تيکه تا به جنا
 ي را به سوي جانيي بازجوين است که در طي اقاًيک بازجو دقي

ه ي ماهر را ساي هم نقش بازجوياما در موارد. سوق دهداعتراف جرم 
ن کتاب به ياش تا قبل از نگارش ا پادورا که شهرت. کند ي ميمرگ باز
اش در  ن مهارتيشک ا ي بود، بيسيج پلي مهيها وشتن داستانخاطر ن

  . ن کتاب نقش داشته استيت ايموفق

 يريگ  در بهرهيا العاده  استعداد خارقير روسيسنده شهي نويفسکيداستا
ش يها  داستانيها تي شخصيجانات روانياز احساسات، عواطف و ه

ت و يجنا" قاتل در کتاب نکوفيراسکول يف حاالت روانيتوص. داشت
در . دهد ي را نشان مين استعدادي از چنيريگ اوج بهره" مکافات

ت قاتل در آخر داستان است که بر خواننده ي هويسي پليها کتاب
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ن است که خواننده، يجان کتاب در ايسنده و هيشود و هنر نو يآشکار م
ن يدن به صفحات آخر و کشف قاتل بر زميکتاب را تا هنگام رس

 اما خواننده در همان يفسکيداستا" ت و مکافاتيجنا"ب در کتا. نگذارد
ن يت ايپس اهم. شود يصفحات نخست است که با نام قاتل آشنا م

 نه در کشف قاتل بلکه در کشف يفسکيست؟ هنر داستايکتاب در چ
در کتاب .  استت و مکافاتيجنا ي و گام به گام روان شناختيجيتدر

مون مرکادر به پرداخت کفاره  رايد روانياز شديد نيترد يپادورا ب
 اقرار يا گانهيدارد تا رازش را  به فرد ب يوا م اش است که او را تيجنا
ت نه فقط يسازد که در واقع ي متقاعد ميپادورا خواننده را به خوب. کند
 يدادهاير رويا صورت گفته بلکه ساي در ساحل درين مالقاتيچن

ست ي نيلي تخيکتابش داستانن ياز نظر پادور ا.  بودنديکتابش هم واقع
 است ي واقعيوارون داستان ه شباهت دارد، بلکه بي واقعيکه به داستان

  .  شباهت دارديلي تخيشتر به داستانيکه ب

 به قتل ي است که ماجرايت کتاب، لئون تروتسکين شخصياول
ن کتاب نزد ي ايريگ ده شکلي است در ايزه و عاملياش انگ دنيرس

، ۱۹۱۷، انقالب ۱۹۰۵ انقالب ي پادورا، تروتسکياما تروتسک. پادورا
 و شکست دهنده يان گذار ارتش سرخ، فاتح جنگ داخلياستراتژ، بن

ک چهره يک کالم ي، در يستيالي امپري مهاجم کشورهايها ارتش
ک يک قهرمان، بلکه ي پادورا نه يتروتسک. ستيستم ني بسدهبزرگ 

 که از سقوط يا هي است که از همان روسي آواره و دربدريديتبع
ن لحظه يشود و از آن لحظه به بعد تا واپس ياش داده بود اخراج م نجات
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ن اتهامات يتر فيت و آزار، هدف کثيب، اذي همواره مورد تعقيزندگ
  :ن افتراها بودي و بدتريواه

 ۱۹۰۵که در سال  يکس ش، همان از کشورياخراج رهبر«
ام ي که قيردوجدان و اذهان مردمان کشورش را تکان داد، م

 که در اوج اغتشاش و ي رساند، مرديروزي را به پ۱۹۱۷اکتبر 
ک ارتش را سازمان داد و در دوران تهاجمات يهرج و مرج 

، انقالب را نجات يست و جنگ داخليالي امپري کشورهاينظام
   ».داد

 انسان قاًي که عميا يشود، تروتسک يه اخراج مي از روسي تروتسکيآر
ش، محبوس در يها ن، با آن درد و رنجي عالقه آتشبود، با آن شور و

 يپادورا از تروتسک. ايکو در آن سر دني قفس مانند در شهر مکزيا خانه
 که يکي تراژ- ياسي سيدادهايها و رو يرغم تمام دشواريد، و عليدر تبع

ن ارائه يک چهره رزمنده، مصمم، و با اراده آهنيگذارند،  ياز سر م
ست درباره هنر يئالرباحثاتش با آندره برتون سور نمونه ميبرا. دهد يم

ن که يتا ا. دهد ي با هنر را نشان مي رابطه تروتسکي هنريها يو آزاد
کند  ي وارد مي که رامون مرکادر بر سر تروتسکيسرانجام با ضربه مهلک

ات اوتکا يعمل"ب ين ترتيشود و بد يور م ر مرد در خون غوطهيپ
 مجاز ي کشتن هر روشيبرا«: رسد ي مانيت به پايبا موفق)" اردک(

ن کالم ياد، آخرين فريا. »!يکي در تارياديو سرانجام فر... است
ها   که سگيمرد"ت ي جناياد قربانين فريطن.  بود۱۹۴۰ دريتروتسک

 سال و يها  که وجدان و ذهن قاتل را تا ساليادي، فر"را دوست داشت
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ت به ين جناي وقوع ااز لحظه. کند يش نمي رهاين لحظه زندگيتا واپس
گذارد و سراغ وجدان و  يخ وا مي را به تاري داستان، تروتسکيبعد راو

اش  اد تا لحظه مرگ آسودهين آن فريرود که طن ي مي قاتليحاالت روح
  .گذارد ينم

روح  ي بيفرد. مينيب ي را در رامون مرکادر ميت تروتسکي تز شخصيآنت
 يپادورا با قلم. ي آدم کشيا شده بريزير ن برنامهيک ماشيقلب،  يو ب

ست آرمانگرا در خدمت يک جوان کمونيدهد که چطور  يتوانا نشان م
مرکادر که بزعم خودش . رديگ ين قرار مياهداف پست دستگاه استال

شتر ي است که بيا اراده يک ضدقهرمان بيت يک قهرمان است، در واقعي
که خود  يک انسانيانش است تا يدادها و اطرافيچه دست رويباز

  .اش را به دست دارد سرنوشت

ت رامون مرکادر خواننده را ين شخصيي تبي داستان، از مجرايوان راويا
ستم آشنا ي در سده بيستيک جنبش کمونيخ تراژي از تاريگريبا بخش د

ت ين شخصي پر از حادثه دوميان زندگير به بينظ ي بيبا قلم. سازد يم
، هم ي صفحات طوالنيان در طويا. پردازد ياش م يولوژيضدقهرمان تر

 قتل يشود کل ماجرا ي خوب، موفق ميسيک داستان پليچون در 
ها را دوست داشت،   که سگيرامون، مرد.  کندي را بازسازيتروتسک
کن ي قتل ندارد، ولي ماجراي به افشايليچ وجه تماي امر به هيدر ابتدا

 را کنار يخيت تارين جنايشود قطعات پازل ا يوان سرانجام موفق ميا
اما در . برد ي ميقت ماجرا پيهم قرار دهد و دست آخر خواننده به حق

وان اطالعات يگر کتاب، ايت ديمورد رامون مرکادر، برخالف دو شخص
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 يعني داستان ين رو پادورا، راوياز ا. ار داشتي در اختيار اندکيبس
 کند تا از مانه برقراريک رابطه صميم لوپز يخائدارد تا با  يم وان را وايا
سنده در ينو. ابديت مرموز دست ين شخصي روان ايق به ژرفناين طريا

رسد و  يک کارآگاه ماهر به هدفش ميک روانکاو حاذق و ينقش 
دوران .  کندي کاغذ بازسازي مرکادر را بر رويشود زندگ يموفق م

داد مادر يا، نقش کاريالت کاتاالن در اسپانياش در ا  آشفتهيکودک
ک ي ناموفق، که از ين زن بورژوايا.  آشفته فکرشثبات و يب

ر ي اسيشود، معتاد ين مي استالييک فدايل ين تبدياستالست ضديآنارش
و .  بر پسرش دارديعيرطبي غيدر چنگال مواد مخدر و الکل که نفوذ

 يس مخفيمور پلاث، مي شرور، خبي، معشوقه مادرش، مردکوتوف
  .  قتلياس بالفصل رامون در ماجرين و رئياستال

ست، عالقمند به سگ هار، ي کمونيياين جوان اسپانيرامون مرکادر، ا
مغز،  ي به مادر وحشتناک، بيعيرطبي غين عالقه و وابستگيگرفتار ب

ک ي کورکورانه به يک سو، و وفادارين مزاج و پر از عقده از يآتش
کن يشناسدش ول يگر نمي که ديمادر. گري دياز سو) زميکمون(آل  دهيا

دهد تا  ياش را از دست م يص انسانيج تمام خصايتدره ر او بي تأثتحت
شود تا  يشود، به مسکو منتقل م ين ميت استالياه جناگآن که شکار دست

 ي آدمکشي براينيت شده، و چون ماشي وفادار تربيهم چون سگ
افت کند تا يرا در" اوتاک" است اسم رمز يکاف. اش کنند يزير برنامه

  . تدوال به راه افيه
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 سده ياسيت سين جنايتر  است از مهميا ت منصفانهيقلب کتاب روا
اش را با  ياسي قدرت سيها هين که پاياستال. يستم، قتل لئون تروتسکيب

ن ي ايشود که تروتسک يت مستحکم کرده است مصمم ميخون و جنا
برد را به  يسر مه ک بيد در مکزياش که در تبع ياسين مخالف سيتر مهم

ه ياش توج يت آتين که جناي ايبرا. ان بردارديکه شده از م ييهر بها
  . اندازدي محاکمات مسکو را به راه مي داشته باشد ماجرايقانون

ان رهبران يدر م.  است٤ دوران محاکمات مسکو۱۹۳۸- ۱۹۳۶ يها سال
ن ي و استالي است در برابر بوروکراسي تنها کسيانقالب اکتبر، تروتسک

 ي است که در گستره جهانين اوضاعير چند. م نشديستاد و تسليا
 يها  وفادار به آرمانيد تنها رهبر انقالبين و شايتر  مهميتروتسک

ک و يش تراژيک نماي ين در طياستال. شد يانقالب اکتبر شناخته م
ه در ين و انقالب روسيک دوران لنيه رهبران حزب بلشوي کليانسانريغ
 ي با هدف سرنگونيه شورويعلر شکنجه وادار به اعترافات به توطئه يز

 ي به دستور تروتسکيدار هي سرماياي آن و احيستياليم سوسيرژ
انت به انقالب محکوم کرده و همان روز ي آنان را به خيهمگ. کنند يم

 يف اول تروتسکي، متهم رديشين محاکمات نمايدر ا. کنند ياعدام م
زم ياششود و هم مأمور ف ي ميزم جهانيالياست که هم عامل امپر

داند، اگر  يست صادق ميک کمونياز نظر رامون که خود را . يتلريه
ن يکه صد البته همواره چن( ن پدر ملت، است ين، ايهمواره حق با استال

                                                 
، "برنسل انقالب اکتبر چه گذشت " به مقاله اي با عنوان " محاکمات مسکو"  براي آشنايي به  -  4

-http://www.hks.  مراجعه کنيد۱نوشته هوشنگ سپهر، در دفاع از مارکسيزم، شماره 
iran.com/hks/d_o_m_1.html 
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ک مرتد است، ي يپس تروتسک) توانست باشد ين هم مير ايبود، مگر غ
 يف، کامنوف و تمامينوين، زيتر از بوخار  به مراتب خطرناکيخائن

از رهبران ، ٥نيتر از آندرو ن خطرناک. انقالب اکتبر ن اعدام شدهرهبرا
. دهد ير شکنجه جانش را از دست ميا، ربوده شده و در زيانقالب اسپان

 .شود ي به مرگ محکوم ماباًي هم غي تروتسک،ييدر همان دادگاه کذا
ن ي استاليس مخفيس پلياو، سرو.پ. حکم به گيت اجرايمأمور

ت يل مدارج جناين مرکادر را هم جهت تکمرامو. شود يمحول م
ن ي مشاهده ايک ناظر براياش، به عنوان  ي دوره کارآموزيشگيپ

 ينيدر نظام مخوف استالاو . برند يا به مسکو ميمحاکمات، از اسپات
   .کشند ي را در مسکو مشيها  که سرنخبود يا جهيباز

مسلح ک گروه يرد و يگ ي انجام م۱۹۴۰ مه ۲۴ن سوء قصد در ياول
کو ي در شهر مکزيست نفره با مسلسل و نارنجک به خانه تروتسکيب

کن نوه يبرند ول ي و همسرش جان سالم بدر ميتروتسک. برند يحمله م
ن ي ايتنها قربان. شود يات مجروح مين عملي اي در طيساله تروتسک ۱۴

ک ساختمان يحمله باب شلدان است که جسدش را چند روز بعد در 
باب . کنند يدا مي پيرتر از محل سکونت تروتسک دويمخروبه کم

 بود که به هنگام ي، در واقع عامل نفوذين تروتسکيشلدان، از محافظ
اما از . ديگشا ين مي مهاجميانه درب خانه را بر رويحمله مسلحانه مخف

ش را يست بهايبا ي ميدند، کسين به هدف خود نرسي که مهاجمييجا آن
                                                 

 يسون هاي و کمين پرولتريجنبش نو" ، و "ه يشوراها در روس"  نگاه کنيد به دو مقاله با عنوان -   5
-http://www.hks.  مراجعه کنيد۷نشريه کندو کاو، شماره " ا ياسپان در يکارگر

iran.org/hks/pdf/k_v_k_7.pdf 

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٦٠

 

ست ين امر بود و با سر به نين نامزد ايتر بپرداخت، باب شلدان مناس يم
  . ر دو نشان زدنديک تياش با  کردن

 هم يگريات حمله مسلحانه نافرجام طرح ديهم زمان با عمل. او.پ.گ
 کرده بود که در صورت شکست طرح يزير تر برنامه شيها پ از مدت

ک رامون مرکادر با نام مستعار ج. ه، آن را به مرحله اجرا در آوردياول
چ ي که هيکيک تاجر بلژي، در لباس )ملقب به جکسون(  مورنار
ف، از هواداران گلوا ايلوياست ندارد، در اروپا نسبت به سي به سيا عالقه

ذشت  از گ و پسييبايجکسون با شک. کند ي، اظهار عالقه ميتروتسک
کند و با او به  ي سرانجام در قلب زن جوان نفوذ م،ريگيها تالش پ ماه

 ين تروتسکيا به محافظيلويق سيجکسون از طر. رود يک ميمکز
 يا  مقالهيروز. زدير ي ميها طرح دوست شود و ماهرانه با آن يک مينزد

 اوت ۲۰.  را بدانديخواهد نظر تروتسک يسد و مينو يدرباره جنگ م
اش است،   مشغول خواندن مقالهي که تروتسکي جکسون، در حال۱۹۴۰

 بر سر ي ضربه مهلکيخ شکن کوهنورديبا کند و  ي استفاده مياز فرصت
وان يا. رديم يمارستان مي که روز بعد در بيطوره کند ب يرمرد وارد ميپ

کند، رفتار  يم ميت را با دقت ترسيز صحنه جناين برانگي تحسيبا مهارت
  .ت بوديشاهد جنا  کهين  نوه تروتسکي، جالد، و هم چنيقربان

ست يک محاکمه و به بيدر مکزت يرامون مرکادر به جرم ارتکاب جنا
ک مبارز شجاع و در يدر زندان هم چون . شود يسال زندان محکوم م
اما . آورد ي بر زبان نميا کند و کلمه ين، سکوت ميظاهر وفادار به استال

زم يا به آرمان کمونين و ي به استالين سکوت نه وفادري ايعلت واقع
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 و ين تروتسکيافظ از محيکيجو هانس، .  شجاعتينه از رو بود و
 وارد ياد تروتسکيدن فريت با شني که پس از ارتکاب جناين کسياول

 که يشود در حال ي وارد اطاق ميکند که وقت يشود، نقل م ياطاق م
ند، رامون مرکادر با يب ين افتاده مي را غرق در خون بر زميتروتسک

 مجبور کردند ها مرا اند، آن  کردهيها مادرم را زندان آن«: د يگو ياد ميفر
 به يست ساله مرکادر نه از سر وفاداريسکوت ب. » را بکشميتا تروتسک

 به خاطر ترس از دستگاه آرمان و نه از سر شجاعت، که صرفاً
به . او.پ.ز توسط دستگاه مخوف گين که خود نيزم بود و اينياستال

 و خوش ين زن جوان انقالبيا، ايلويس. اش دچار شود يسرنوشت قربان
 ين فاجعه، که خود را هم در کشته شدن تروتسکي پس از اقلب،

اش   که تظاهر به دوست داشتنيچه دست قاتليم بازند و هيب يمسئول م
دختر جوان دچار . شود يز دچار مي غم انگيکرد، به سرنوشت يم

 داًي از آن شدي زندگين روزهايشود و تا آخر ي ميدي شديافسردگ
  . برديرنج م

شود و در ابتدا او را به کوبا  ي از زندان آزاد م۱۹۶۰مرکادر در سال 
حال اوضاع در . شود يخوانده ما ه فري به روس بعديکمفرستند و  يم

 ينانش براين مرده و جانشياستال. ر کرده استيي تغي تا حدوديشورو
ات ي از جناي و قدرت خود مجبور شده بودند که بخشيحفظ بوروکراس

 از ي قدرداني در ظاهر براي بوروکراسمعهذا. ن را افشا کنندياستال
تر  شيست سال پي در بيتي  که با ارتکاب جنايمرکادر به خاطر خدمت
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به عنوان قهرمان ملت از او انه ي مخفي مراسميبه نظام کرده بود، در ط
  . زنديآو يرا برگردنش م" نينشان لن"کنند و  ي ميقدردان

ر صفحه شطرنج  ديا ادهيرامون مرکادر هم چون مادرش، مهره پ
 آرمان خواه، که راهش را  با هوش، با فرهنگ،يمرد. زم بودينياستال

در . اطالع ي بود و نه بيا ده بود چرا که نه آدم سادهيگزخودش بر
ا هم ي اسپانيا و در جنگ داخليست اسپاني عضو حزب کمونيجوان

ان يانن توسط جيآندرو ن کشته شدن يشرکت کرده بود و از ماجرا
ار محبوب و ي بسين از رهبران انقالبي ن. خبر داشتي به خوبنياستال
ل  ي به دليان جنگ داخلياو در جر. ا بودين در اسپانياستالضد

 يب کارگرزا، حيست اسپاني حزب کموني سازش طبقاتيها استيس
به دستور . نهد ي را بنا ميهوادار تروتسک) پوم (يتسياتحاد مارکس

ر ين را ربوده و در زي، نياسيس سيلن ژنرال اورلوف، مسئول پياستال
ن بود يش گران آندرو نيرامون که در ابتدا خود از ستا. کشند يشکنجه م

ات معهذا ين جنايرغم همه اين هم خبر داشت، عليو از سرنوشت ن
 ييباي، با دقت و با شکيکند و با پشتکار ي ميت خود را طراحيجنا

  .آورد ي به اجرا در م آن رايرينظ يب

ها است  ن، مدتيات استالي است و خروشچف، افشاگر جنا۱۹۶۸سال 
 درهم يش را برايها برژنف تانک. که از قدرت برکنار شده است

 در مسکو. فرستد ي مي دوبچک به چکسلواکين به رهبريشکستن مخالف
 ،ييت کذاياش در آن جنا س بالفصلي، رئکوتوف مرکادر با رامون
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 نگونيات دي هم نام لئونفوکوت يو شورعر اوضاييبا تغ. کند يمالقات م
  : دي گوينگون خطاب  به رامون ميات دي  لئون.گذارد يرا برخود م

د به آن يبا. ..ي مهلکه جان سالم بدر ببر آن ازوم که تيما انتظار نداشت«
 چه فکر  آنشتر ازي بيليما خ. يم باور کنيگو يچه هم اکنون به تو م

 در راه يخواست ي که مي نبوديتو تنها فرد. مي بدگمان بوديکن يم
د و يز را به گه کشين همه چياستال. ي کشتن ده به خودت را،آرمان

 خودش، ي شخصاليام يبرا. مردم را واداشت که به خاطرش بجنگند
. اش مار گونهي بينيراه خود گنده ب اش، در ي تنفر شخصي ارضادر راه

رون کن، يات ب از کلهم را يکرد ي مزم مبارزهيالي سوسي براده که ماي انيا
 از يونيع است برژنف کلکسيشا! يزم، چه کشکياليکدام سوس

  »  . دارديمي قديها لياتومب

ن پس از مرگ گور کن انقالب اکتبر هم ينان استالي جانشيها يافشاگر
به   نبود بلکه معرف جاين رفتن بوروکراسي از بيچ وجه به معنايبه ه

در  . بوديدر درون بوروکراسگر ي به قشر ديجا شدن قدرت از قشر
 ين همه، آدميخوب پس از ا«: پرسد ين پرسش مرکادر که ميپاسخ به ا

 نگونيات، »د بکند؟يز باور ندارد، چه کار بايچ چيگر به هيمثل تو که د
   : ديگو يم

اش،  ن و نفرتي متقاعد شده  بودم که بدون استالمن کامالً«
 به هر حال اما... گرفت ي قرار مير درستيحزب در مس
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ز را يفساد همه چ. کردم ين بار هم اشتباه ميا.  کناش فراموش
  .»اسد شده بودند همه ف بود کهيدي مديها مدت. گرفته بود

ن القا کند که انحطاط انقالب يخواهد چن يسطور باال به خواننده م
ن نحوه برخورد به  يا.  بوديطانيک مرد شيه به واسطه اعمال يروس

ک فرد يخ را يتار. دهد يح نميز را توضيچ چياکتبر هانحطاط انقالب 
 جامعه، و بر بستر ي طبقاتيروهاي، نيط اجتماعيمجموعه شرا. سازد ينم

ا ضدانقالب رقم يخ آن جامعه است که سرنوشت اتقالب و يتار
ن، در واقع ياستال. ابدي ي خود را هم مين سخنگويخورد و بهتر يم

، قشر يانقالب ضدي بوروکراسيروزيف پزم، معرينيم استاليتر بگوئ حيصح
 خود هم محصول ين بوروکراسيا. ممتاز جامعه برآمده از انقالب بود

ه آن زمان بود و هم به واسطه شکست انقالب ي جامعه روسيافتادگ عقب
  .  انقالب اکتبريش رفته و انزواي پيي اروپايگر کشورهايدر د

فصل آخر . کند يان ميب نگونيات اش را از زبان ياسيات سيپادورا نظر
کند،  يان ميسنده را بي نويات فلسفيکه نظر"  سرود عزا"کتاب با عنوان 

ک رمان ين کتاب يبه واقع ا. ن بخش کتاب استيتر فيد ضعيبدون ترد
ل يه و تحليک تجزيا ي و يخي تاريک اثر پژوهشي است و نه يادب
ات خواننده ن انتظاريبنابرا. ستمي در سده بيستي از جنبش کمونياسيس

کن مام کتاب ناميبه هر حال پ. ن چارچوب فراتر روديد از ايهم نبا
 که يزي همان چيعني است، يستياليک جامعه سوسيبودن تحقق آرمان 

 با ين لحظه زندگي کتاب تا آخريها تي از شخصيکي يتروتسک
در . ن راه از دست داديو جانش را در اش مبارزه کرد يا بريسرسخت
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خوب چنان «ن پرسش را مطرح کرد که ي توان ايزبور مبرابر پرسش م
 ي زندگيزيه چ چي باور نداشته باشد، پس برايچ آرماني به هي آدمچه

  .» کند؟يم

 پل  هموده بود، ي هم رسيکه تا درجه ژنرال نگونياتهم  بعد يکم
 دراز يها در مسکو، به زندان" اتکا"ات يوالتف، مغز متفکر عمليسو

دن سرنوشت يبا د. ي قتل تروتسکي، البته نه برا شونديمدت محکوم م
 يها خانهي ميان دائمياش از مشتر والتف، رامون و مدالي و سونگونيات

تخت ي به هاوانا پايشي دورانديرامون از رو بعد يچند. شود يمسکو م
 محکم ي برايني استاليکراسوبور ۱۹۷۸در سال . کند يکوبا کوچ م

و او را وادار يو اکتيغشته به مواد رادک ساعت آيدادن ه يهد با ،يکار
  .کند ي ميبه سکوت ابد

.  نبوديک آرمان ناکجاآبادي و يک اتوپيچ وجه يه به هيانقالب روس
داد آگاهانه توسط بشر در کل ين رويتر ن و مهميتر ن انقالب بزرگيا

ن ي چني مانند پادورا که رمانيا سندهيشگرف است نو. خ بشر بوديتار
ن يط تا آخرين شراي که در بدتريسد، فردينو ي ميروتسکبا درباره تيز

ن راه ين آرمان دفاع کرد بلکه جانش را در اي نه تنها از ايلحظه زندگ
  .دهد ي سر ميا دانهي نومين نواهايدهد، چن ياز دست م

ک داستان ين در يزبيگاه تآک کارير يقات موشکافانه پادورا، نظيتحق
مه ي در نيستيخ جنبش کموني تاري رو برن جا عمدتاًي، که تا ايسيپل

کند تا خواننده  ينه را آماده ميج زميتدره ستم متمرکز بوده، بياول سده ب
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او سرنوشت . مه دوم سده ببردي پس از انقالب در نييرا به جامعه کوبا
زم بر آن را از ينيک انقالب کوبا پس از سلطه استالياسفناک و درامات

، يخوار زم، فساد، رشوهيبوروکرات: کند يان مي خواننده بيوان برايزبان ا
معهذا برخالف ... ان وي، سرکوب همجنس گراي و فرهنگياسياختناق س

شود که کشورش را  ي پادورا حاضر نمييسندگان کوباي از نوياريبس
ر ي و ساي شوروي خفقان زده با مشاهده فروپاشيترک کند و در کوبا

  :سد ينو يم" يستياليسوس" اردوگاه  يکشورها

ار دشوار بود که چرا و يمان بسين نکته برايدر آن زمان فهم ا...«
م فرو ي آن دژ عظ،تياهم يچطور با کنده شدن چند خشت ب

 يجاد سوراخي اطالعات و اي به کميبا دسترس يآر... !ختير
ار کوچک يک سوراخ بسي يدر سد ترس و وحشت، حت

ستم ي س آنينا، ترس که ب) مشهود کامالًين ترس لعنتيشه ايهم(
 کنده شد و کل يدو تکه خشت از آن بنا... بر آن استوار بود
 استوار ي خاکيها هيم بر پاي عظيآن بنا. ختيساختمان فرو ر

  »...بود و تنها به خاطر دروغ و وحشت سرپا بود

ه يستم سايبر دوران ما شبح شکست انقالبات سده باز نظر پادورا 
 يستن در فضايرفتن زيترس و نپذوار يختن ديافکنده، دوران فرو ر

خ را ي بار تارينين حال او اذعان دارد که سنگيدر ع. آکنده از دروغ
  :د متحمل شديبا
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 يتين گي که به اي، در حالريناپذ فساديروحن اوضاع يدر چن«
ن ي که در اي به مطالبي چه کس:پرسم ينگرم از خود م يکران ميب

ش يبرا ي کسصوالًاکنم، توجه خواهد کرد و  يان ميکتاب ب
 سوان کاردنايده، که من اين ايا قائل خواهد شد؟ اصوالً يتياهم

 منتشرش هم کنم، از کجا به يسم و حتي بنوين کتابيماتورل چن
 تعلق يگري ديايکردم که به دن يد؟ من که تظاهر ميذهنم رس

سنده بودم، از کجا يک نوي  که باور کرده بودميداشتم، و حت
ن يام خطور کرد؟ تنها پاسخ ا تاب به کلهن کيده نوشتن ايا
همواره ذهنم را به خود مشغول که ن داستان يتواند باشد که ا يم

ن يآورد و ا ي کاغذ ميست آن را بر رويبا ي مي کس،کرده بود
   ».ده شده بودمين کار برگزي ايمن بودم که برا

ون ، هم چيتروتسک.  استيگري ماجرا از قرار د،وني انقالبيمعهذا برا
نه «: گفت ينوزا داشت که مين جمله اسپي به اياريمارکس، عالقه بس

د ين جمله است که باي اقاًيدق. »ابيه کن، بلکه امور را دريبخند، نه گر
 . باشدي ما در زندگيراهنما

اش را  ، هدف از نوشتن کتابي در پاسخ به پرسشيا پادورا در مصاحبه
  : دهد  يح مين توضيچن

ه را کشف يروسانقالب  انحطاط يامل واقعتالش کردم تا عو«
زم و ينيت استاليم ماهه شروع به في قتل تروتسکيبا بررس. کنم

 از يا به ناگهان موفق به فهم پاره...  آن کردميالبقنقش ضدان
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 چهره  درزم، چهينياستال.  شدميل انحطاط و فساد اتوپيدال
ک  وحشتناياش همگ گينان و مرده ري جانش دراش و چه ياصل

  » .بودند

دن ي که در به قدرت رسيدرست است که کتاب به رئوس موضوعات
ل انقالب يه تحليسنده با تجزيپردازد، اما نو ين نقش داشتند، مياستال

ده يم به پديمستقريطور غه زم است که بينياش با استال کوبا و رابطه
ک يد در کوبا نه يگو يم، پادورا ميخالصه بگو. رسد ينزم مياستال
 نان به يها بوروکرات: ن وجود داردين بلکه هزاران جوجه استاليالاست

پادورا از خالل . پرستان فاسد ان و مقاميجو نرخ روز خور؛ و منصب
ک سلسله ي متفاوت، گام به گام ياسيت سيل چند شخصيه و تحليتجز
انقالب : کند ي خواننده بازگو ميستم را برايخ ساز سده بي تاريدادهايرو

ا؛ و ي اسپاني؛ جنگ داخلي تروتسکي به رهبرينگ داخله و جيروس
  .سرانجام انقالب کوبا که سرنوشت خودش به آن گره خورده

ش را در يها زم چنگالينياستال.  بودياهي سيها  در کوبا سال۱۹۷۰دهه 
 با به يکند و بوروکراس ي فرو مي جوان، پرشور و انقالبيروهايکالبد ن

 يها آنان را نسبت به آرمانشان،  خدمت اهداف خود درآودن
با سقوط . کند ي به شدت سرخورده، دلسرد و بدگمان ميستياليسوس

 يا  ژرف و همه جانبهيزم کوبا هم دچار بحرانيني استالياي و بقايشورو
 و ياسيتر از آن س ، بلکه مهمي اقتصاد نه صرفاًيبحران. شود يم

  .ي روان- ياجتماع
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 ي و هنري اختناق فرهنگي قربان که خوديا سندهيوان جوان، نويآن ا
، و به واقع نماد نسل جوان آرمان خواه و روشنفکران يستيم کاستريرژ

آرمان،   ي است بيا سندهي، حال که نو۱۹۶۰پر شور انقالب کوبا دهه 
  :د يگو يدلسرد، سرخورده و پا به سن گذاشته، م

  از وسم،يبنو" يقتل لئون تروتسک"  درباره يخواهم داستان يم« 
 .ح دهميتوض آن را يستم معناي سده بيه جنبش انقالبيزاو

 ي سرنوشت اتحاد شورو و،دست دهمه  بيک اتوپي  ازيريتصو
د ياما کتاب با. روشن کنم  رايستيالي سوسير کشورهايو سا

ک يشد و توسط  ي م، در کوبا نوشتهبود ي مييک کتاب کوباي
  » .درک ي مي که در کوبا زندگييابکو

  :د يگو ياش م  پس از انتشار کتابيا  مصاحبهرا درو  پاد

 ي تأمل بر روي را برايخواستم که داستان قتل تروتسک يم«
ستم، به ي بزرگ سده بيده شدن اتوپيانحطاط و به فساد کش

 که تمام ياري بسيها انسانرنده ي در برگينديفرآ. رميخدمت بگ
. اش بودند ر تحققيشان معطوف به آن بود و درگ يدهايام
اگر در راهش . مان يهااين رويمان برباد رفت و هم چن يرزوهاآ

 مان يم، دست کم زندگيمان را از دست نداده باش يجان و زندگ
  ».مياش هدر داد  در راهرا
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 يانين سطور در صفحات پايرغم لحن گزنده، سرخورده و مغبون ايعل
 يدادهايم روين به ترسي قابل تحسيسنده با صداقتيکتاب، اما نو

پادورا پنج سال . پردازد يستم مي در سده بيستي جنبش کمونيخيرتا
  .  کند ين کتاب ميوقف نوشتن ا

دها و يام:  استيدهد، منف ي که پادورا از انقالب اکتبر ارائه ميا ترازنامه
معهذا کتاب هم به لحاظ . زميالي برباد رفته در رابطه با سوسيآرزوها

خواننده به .  برخوردا استييالار بايت بسيفي از کيخي و هم تاريادب
ن نهد، و پس يدن به آخر، بر زميتواند کتاب را تا قبل از رس ي ميسخت

 نگاه يگري به چشم د۱۹۳۰خ دهه ياز خواندن کتاب بدون شک به تار
و . کند يها را با روح و جسم خود حس م  آن ساليدادهايرو. کند يم

 انقالب را در يهودگي بزم ويالي سوسي ناممکن بودن اتوپکتاب احتماالً
  .خواننده القا کند

 يستيالي سوسيکا، در پيتکارانه کوبا توسط امريم جنايبه دنبال تحر
. افکند يه مي و فقر بر کشور کوبا ساياعالم شدن انقالب کوبا، گرسنگ

بختک . نديب ي مي شوروي چاره را در رفتن به سويستي کاستريرهبر
 يها سال. رديگ يمه جامعه را در بر مج هيتدره زم بيني استاليضدانقالب

 ي برايار دشواري بسيها ، سال"ژهيدوران و"، موسوم به ۱۹۷۰دهه 
به . کنند يدا مي پي از روشنفکران نظرات انتقادياريبس. مردم کوبا بود

 تعلق يف از روشنفکران ناراضين طيار پادورا خود به اياحتمال بس
وان يعه را از زبان ان بخش از جامي خود و ايها داشت که حرف

  :کند يان ميسنده بينو
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. مين سطح جامعه سقوط کرده بوديتر نيروشن بود که ما به پائ«
 خود را ي جاي و کاردانييارت، سلوک، داني که بصييجا

 پسر اي زاده ودربرا، پسر، ييرنگ، دالر، مقام جويدهد به ن يم
 بودن، از پس امور برآمدن، اختراع کردن، يعمو آدم مهم

 که قابل دن هرچهيافزودن، فرار کردن، تظاهر کردن، دزد
  ». ي لعنتي، بدگمانيو بدگمان. دن باشديدزد

 ممنوع يستيني که به واسطه سانسور استاليسنده صاحب ذوقيوان، نويا
 مجبور يک درمانگاه دامپزشکي در ي گذران زندگيشود و برا يالقلم م

.  هنر و فرهنگ بوديم که نف آن نظايشود، مظهر اختناق قربان يبه کار م
ها را دوست   که سگيمرد"دن کتاب يان رسانيوان پس از به پايا

  . دهديان مي خود پايبه زندگ" داشت

  : د يگو ي پس از انتشار کتاب ميا پادورا در مصاحبه

ک نسل يده يست، او مظهر و چکيک فرد مشخص نيوان يا«
 ترس و ،شيها ش، شکستيها ي سرخوردگش،يها است با توهم

 نسل ما در کوبا را يها ي است که دشوارياو فرد. شيها ميب
 گ شد، در انقالبرز که با انقالب بينسل. کند ي ميندگينما

 انقالب مبارزه کرد، و دست آخر در دهه يافت، برايپرورش 
  ».دو شي م خودش مواجهي تهيها  با دست۱۹۹۰
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 انقالب يروزي پ است که پس ازيي کوبايوان مظهر روشنفکران انقالبيا
کن با تسلط يکنند ول ي م بهتريايک دنيجاد ياشان را وقف ا يکوبا زندگ

اشان، تمام آرمان و  ليده شدن انقالب اصيزم و به انحطاط کشينياستال
أس فرو ي و ينند و در الک سرخوردگيب ي خود را برباد رفته ميآرزوها

 يت و زندگ از کل اسي تابعءن بوده است، جزيهمواره چن. روند يم
  .انقالب گره خورده استرنوشت انقالب و ضد هم به سيفرد

ان ي خود پايان نگارش کتاب به زندگيوان پس از پايت که اين واقعيا
ند، به يب يش را برباد رفته ميدهاي که امي کل نسليدهد، سرخوردگ يم

نانه پادورا هم با ين استنتاج بدبيمعهذا ا. کند يان ميک بي تراژيا گونه
ن ي خودش در هميها  کل کتاب در تضاد است و هم با گفتهيتوامح

  :ديگو يمصاحبه که م

 با يا ياتوپ. ميد از نو کشف کني را بايدي جديبه باور من اتوپ«
 يدموکراس: از دارديبدان نن ي نو که جامعهيدي جديها مؤلفه
 ي که در شورويزيعمل، نه آن چ  مردم دري؛ قدرت واقعيواقع
ن يبه ا.  وجود داشتيستيالي سوسيکشورهار يا در سايو 
 در  کهيخين مقطع تاري با اناًيقي ن کتاب منيل است که ايدال

  ».م، ربط کامل داردي کني ميگدآن زن

 دهه يستينين وجوه اختناق استاليهر چند که امروزه در کوبا از بدتر
 وجود دارند که در ييها کن هنوز بوروکراتي کاسته شده، ول۱۹۷۰

 ي بازگشت به دورانيدر آرزو. اند ن نشستهي روزها در کمحسرت آن
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 يه  خفقان گسترده و همه جانبه استوار بود، زمانياشان برپا که قدرت
 بود، و يستيني استاليها ان و هنر در چنگال سانسور بوروکراتيکه ب
ل يسندگان تحمي خود را با زور به هنرمندان و نويد و آرايها عقا آن
ا يا و يپادورا قرار بود در اسپان" ييکوبا"و امر کتاب در بد. کردند يم

کند و  ي در کوبا خطر مياما، سرانجام ناشر ناشناس. ک چاپ شوديمکز
خواهند زمان را به عقب برگردانند،  يبرخالف اراده مقامات که همواره م
ن رابطه پادورا در همان يدر هم. کند يدر چند هزار نسخه آن را چاپ م

اش مشمول توطئه سکوت  ن که کتابيدهد با ا يح ميضاش تو مصاحبه
. شود ي کوبا ميزه ادبين جايتر  شده بود، معهذا برنده مهميمقامات رسم

  : ديگو ياو م

شگاه ساالنه کتاب در ي کتابم در نمايشگفتا که در روز معرف«
.  به کتاب نکردنديا ن اشارهيتر ها کم ک از رسانهيچ يهاوانا، ه

و . ار کردنديها سکوت کامل اخت ه رسانهيل بعد هم کيروزها
 ين برااداري خر درازشگاه صفي در نما که بودين در حاليا

. کرد ي م جلب را به خودک نسخه از کتاب توجه همهياع يابت
ن تضاد ين مبيا.  را ربوديزه ادبين جايتر ش کتاب مهميهفته پ

 به دش ينم يش حتيست سال پيب. موجود در جامعه کوبا است
ن يشد چن يد ميش شاي فکر کرد، ده سال پين کتابيوشتن چنن

ن ياما ا. بودم ي نوشت اما قادر به چاپ آن در کوبا نميکتاب
رغم سکوت يتوان نوشت و چاپ کرد، بلکه عل يروزها نه فقط م

  ».برد يمزه هم يه آن، جاي عليرسم

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٧٤

 

اسر زم در کوبا و در سريني است به استاليرا ضربه مهمودانتشار کتاب پا
، ي و هنريان، ادبي بي آزادي بزرگ است برايروزيک پين امر يا. ايدن

ک ين شرط ي که اوليزيان آزادانه، چيحق هنرمندان و کارگران در ب
تر و  ي جديامروزه انقالب کوبا با خطر.  استيستياليجامعه سوس

ست مواجه است، يني استاليها تر از بازگشت به قدرت بوروکرات مهلک
 هل يدار هي سرماي است که کوبا را به سوي کساني سون خطر ازيا
 يعنين ببرند، ي انقالب را از بي دستاوردهايايدهند و قصد دارند بقا يم

ت ين رابطه اهميدر ا. مودندين پي و چيه شوروي که روسيريهمان مس
 از يمشکالت ناش. ستيتر ن  کمي از خطر خارجيخطر داخل

زم را نزد جوانان ياليده سوسيده ا و فساد گستري، نابرابريبوروکراس
 را ي و بدگمانينيه شک، بدبياعتبار کرده و روح يد و بيب، تهديتخر
رند، ي گيا  جان دوبارهي انقالبيها دهي آن که ايبرا. ج داده استيترو

 به يا شود، آگاهيزم از نو احياليها مردم به سوس مان تودهيد و ايام
ستم و ي در سده بيستيبش کمون جنيخ واقعي به تاريابي گذشته، دست

ست جز ين مهم ممکن نيا. ه و ضرور استي آن شرط اولي انتقاديبررس
ف نشده انقالب ي و تحريخ واقعين، تاري لنيواقع يبا کشف مجدد آرا

 و ينيانقالب استال ضديت بوروکراسيش و تثبيدايل پياکتبر، دال
ه يعل يستي و جنبش تروتسکيوقفه و سرسخت تروتسک يمبارزات ب

 که در يد که رامون مرکادر  زمانيو پادورا در کتابش به ما . زمينياستال
ن نوشته يتر ن مهمي، ا"انت شدي که به آن خيانقالب"زندان بود کتاب 

سنده را نشان يت نوين ادعا به واقع قدرت خالقيا.  را خوانديتروتسک
 نشانه آن است که شخص پادورا خود ن نکتهيبدون شک ا. دهد يم
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 ٢٧٥  \  داشت دوست را ها سگ که مردي :کتاب بررسي و معرفي

 

ها  ان را هم به خواندن آني را خوانده و کوبائي تروتسکيها تابک
ار ينقش بس"   که سگ ها را دوست داشتيمرد"کتاب . ندک يق ميتشو
ن ادعا يان داشته و گواه اي به کوبائي تروتسکيها  نوشتهي در معرفيمهم

پس از انتشار " انت شدي خبه آن که يانقالب" کتاب يار بااليفروش بس
  .راکتاب پادو

تش تصور يت در ارتکاب جناين پس از موفقي استال۱۹۴۰ اوت ۲۰در 
نابود . شه خاموش کرده بودي همي را براي تروتسکيکرد که صدا يم

ست، به سهولت فوت کردن ي نيک انسان کار دشواري يکيزيکردن ف
 يک کلنگ کوهنوردي يا حتيک چاقو و يگلوله، ک ي: ک شمع استي

 زمان باشد را يازهايانسان اگر مطابق نک يد ياما عقا.  استيکاف
زم نه تنها در يت، مارکسي سال پس از آن جنا۷۷. شود نابود کرد ينم

 يشتري بي شنوايها  دارد و گوشيشتريت بيها فعل سه با آن ساليمقا
ن و جالدانش جز با عنوان ي، اما از استاليات تروتسکي نظريهم برا

ست و يها کمون ونيلي مگورکنان انقالب اکتبر، مسئوالن کشتار
 کامل يبا فروپاش. کنند ياد نمي يگريز دي زحمتکش، چيها انسان

 يخيق تاريد با حقاي جديها ا نسليزم، در سرتاسر دنيني استاليايبقا
کند،  ين نکته در مورد کشور کوبا هم صدق ميا. شوند يشتر آشنا ميب

کوبا خود اش در   و انتشار کتابييک کوباي توسط ين کتابينگارش چن
ا آمد و همواره در يا در کوبا به دنروداپ. ن مدعاي است بر ايشاهد

دن به يد رسيمردمانش به ام که ي کرده، کشورين کشور زندگيهم
 فرار از ي را متحمل شده بودند، و براياري بسيها يزم فداکارياليسوس
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٧٦

 

 پناه بردند، در دام ياالت متحده به عقرب شورويزم ايالي امپريافع
.  را متحمل شدنديزم گرفتار آمدند و صدمات و انحرافات مهمينيالاست

کمک  مردم کوبا همه ما و به خصوص به د بهيترد يکتاب پادورا ب
 ينده آمادگي با آيي رو در روي از گذشته برايکند تا با شناخت بهتر يم
   .ميدا کني پيشتريب

ورا از آوازه پاد"  که سگ ها را دوست داشتيمرد"با انتشار کتاب 
ره دست و يسنده چيک نويره کوبا فراتر رفت و در جهان به عنوان يجز

ما به همه . اش است ستهي که به حق شايا خالق شناخته شد، آوازه
، و به يخيق تاريات خوب، به همه عالقمندان به حقايدوستداران ادب

ن يشند، خواندن اياند يزم ميالي که به سوسيخصوص به تمام کسان
 با ذوق يد آن که هر چه زودتر مترجميبه ام. ميکن يه ميوصکتاب را ت

  . برگردانديآن را به فارس

  ۲۰۱۷ژوئن 
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