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دربارهی خوشبينی و بدبينی،
دربارهی سدهی بيستم و بسياری چيزهای ديگر
!( Dum spiro speroتاااا نااادگی هساااا ،د ياااد هساااا!)  . . .دگااار د
ستاره گان آسمان باود ،،ياک ساره باا بای تفااوتی بار دياك هرارهی تياره رو گارد
گرفته و چرک آلود ی نگريستم  . . .بر نيک و بد به يک سان ی تابيد.،
د ا دنسان د ،ك .تاريخ جهان ره بردی تو دی ياوه گاوی بای تفااوِ ددنا
حساب ددر دبديا تنها لحظهدی نااچيز در تارد وی

دی

اان باه نظار ای آياد ،باردی

ااك همااه چيااز دسااا .در هاار د ،دن بايسااتی بااردی آينااده رااار ه راانمه آيناادهی
تاب ناری ره در آن دنسان  -نيرو ند و يرا -ی خودهد سرور جرياان بای هادِ
تاريخ دش به شود و رده به بردش به دفق بی کردن يرايی ،لذِ و شادرا ی.
سده ی نو دهم بسياری د آ ال دنساانی رد بارآورده رارد و بساياری ديگار رد
نارااا ،گذدشااا تااا شااانه ه اای ساادهی بيسااتم رد ساانگيك رننااد .دنسااان خااوش باايك
چون با چنيك ودقعيا بی رحمی رو به رو شد ،فرياد رشايد“ :چاه! در آساتانهی
سده ی بيستم هستيم و چنيك جهانی!؟” و آن گاه آن چيزها رد ره باا شاگفتی د
آينده دی هم آهنگ تصوير ی ررد ،به سدهی بيستم ود نهاد.
و دينک سدهی بيستم!
تا برينيم د هميك آغا با خود چه هم رده آورده دسا؟
در فردنسه :بادهای هرآلود نفرِ نااددی ( ااجردی دريفاو ) .در دساتردليا:
شاااجرههای ناسيوناليسااتی .در آفريقااای جنااوبی :درد و رنا

رد ااانی روچاک

ره به دسا غولها د پا در ی آيند (جنگ بوئرهاا سافيد پوسااهای رشااور
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لئون تروتسکی

هاااجر بااه آفريقااای جنااوبی  -بااا سااياهان بااو ی رااه بااه تشااويت دولااا آپارتايااد
دنجا يااد .).، .در خااود ديساا ند «آ دد» :ساارودهای پيرو نددنااهی حاار

وآ

سوءدساااتفاده چااای هاااای شووينيساااا .آشااافته گااای هاااای درد اتياااک در شااار .
شورشهای تودههای د گرسنه گای در حاال ار

در ديتالياا ،در ب رارساتان ،در

رو انی و  . . .نفرِ و رشتار ،قحطی و خون . . . .
دنگار ره سده ی بيستم ديك سده ی تا ه ديك تاا ه د رده رسايدهی هارد

آو ر

در پيچ و خم هميك لحظههای آغا يك سربرآوردندش ی خودهد دنسان د يدودر
رد در بدبينی دی ط ق و نيرودنايی تا ه غرقاه رناد ،گاويی در رگراار آتا

و در

هياهوی تفنگها ی غرد :رده باد دوتوپياا! ارده بااد بااور! ارده بااد ششاق!
رده باد د يد!  . . .تس يم شو ،رويابيك ف وک! ديك جا اك د ،،سادهی بيساتمی
ره چشم به ردهدش ددشتی ،آيندهی تو!
فرياد ی ند د ا دنسان د يادودر دنساان تحقيرشاده راه ناه! تاو تنهاا لحظاه دی
گذرد هستی ،لحظه دی گذرد!
لئون تروتسوی1091 ،

با نويس :ياشار آذری

آدر دينترنتی کتاب خانهhttp://www.nashr.de :
ديمت ياشار آذریyasharazarri@gmail.com :
سئول نشر کارگری سوسياليستی :ياشار آذری

تاريخ با نويسی1831 :

2

