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  تروتسکیتروتسکی  یی  ههبيانيبياني

  پيرامون افشای معاهدات محرمانهپيرامون افشای معاهدات محرمانه  

  
 : مترجم ه یقدمم 

ر 1۱1۱نالوامرر  ۸بالفاصله پس از پيروزی انقالال  اتترالر سوهاليهر تس تالاس   

فرمالالالان "نخسالالالتيو مودالالال  توالالالالد انقالبالالالی تس ارالالالاد هياهالالالد  الالالاسجیر تس ااالالالال  

ا الالو . اعالالالش شالالد -شالالوساهای هراهالالر سوهالاليهه ی مالاليو تر الالرمصالالو   تو   -"صالالل 

عاتالنالاله و  یصالاللح»ه ی د بالالر پا الالرمالالان  واهالالان اتکالالاش تشالالتاس جرالال  ج الالانی او  ف

ی موجوت سا اعالالش تاشالد و آنبوت؛ مضاف بر « تراتيکوتم ر الغو معاهدات هر 

باله مالکاتره  "تالامال  آشالکاس تس نالجت ج انيالان"د نکوت ته تکامی معاهدات آتی تع   

ی سوهاليهر فرانساله انتشاس معاهدات سژ م تجاسی و توالد هالا. گکاشته  واهد شد

. و غيرهر از توطئه های آنان برای تقسيم غرا م جر ی ميان  وت پالرته برتاشالد

اترالات ت للکاتيالک و تس ااالال  مک)انتشاس اهرات مربوط به معاهالدات توسان جرال  

ا جوهالتيار باله تالاس   ه ی تس سوزنامال( گکاسی شده ميالان توالالد هالاتل راش های تد

ه ی تالالا فوس الال 1۱1۱و بالاليو تهالالامرر چرالالي آغالالاز شالالد و هالالم ر1۱1۱نالالوامرر  ۲3

ه ی انتشالالاس ا الالو اهالالرات تس سوزنامالال. ر بالاله شالالکو ججواتالالی بالاله چالالا  سهالاليد1۱1۸

ر هيالالاهو ی تس آن 1۱1۱تهالالامرر  1۲بالاله تالالاس   « مرچسالالتر گالالاست و»بر تانيالالا ی 

بالالالا  الالالس   رااالالالدامات توالالالالد بلشالالالو کی. تشالالالوس و ا الالالاالت متحالالالده بالالاله ساه انالالالدا د

مالتو ز الر . و هراهالر اسوپالا مواجاله شالدهکدستی و هکدالی عظيم تالاسگران آالکالان 

تروتسکیر به عروان تکيسر ای  لق برای امالوس  اسجاله تس آن توسهر ه ی بياني

 . برای اتکاش ت للکاهی پر انی و محرمانه اهد
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  تروتسکی پيرامون انتشاس معاهدات محرمانهتروتسکی پيرامون انتشاس معاهدات محرمانهی ی   ههبيانيبياني

و  شجتجاس اله ی با انتشاس اهرات ت للکاتيالک محرماناله از آسشاليو هياهالد  اسجال

چريو آسشيو توالد هالای اتتالفالی بالوسژوا یف همالد مالاه نخسالد انقالال ر مالا باله  هم

عکو مالی پوشالانيم تاله واتالی  الج  مالا تسگيالر مرالاسزه بالوتر باله ه ی وعده ای جام

ت للکاهی پر انیر ابجاس دروسی االيتی ماالالک اهالد؛ . د نکوته بوتانجاش آن تع   

 ا الو ابالجاس سا باله نمال   الوت  االيتی ته ناگج ر اهد تا باله مرظالوس فالر متو اتتر الدر

ش با نقشاله هالای هالياه ار بالرای پيالروزیر و بالا اتحاتهالا و جاملر االي. به تاس گيرت

 الالوتر نظالالاش ت للکاهالالی پر الالان و محرمانالاله سا بالاله مرت الالی ه ی معالالامالت غاست رانالال

 هالا توشر تاله تس الاد نالابوت و ترالاه جمراسزه عليه املر الاالي . وت سهانيده ی تسج

مالالان مرالالاسزه ای عليالاله ت للکاهالالی هالالرما ه تاسی نيالالج مرتمالالان اسوپاهالالدر هالالم ز

بالالرای تالالر  از توجالاله افکالالاس  تالالافی تاليالالوه ی ت للکاهالالی ای تالاله بالاله انالالداز. هسالالد

مالالرتش سوهالاليهر و مرتمالالان اسوپالالا و هراهالالر ج الالانر مالالی با الالد از . عکالالومی تاست

 مالاالی و صالرعتیر ه ی صالا ران هالرما ه ی  قا ق پيرامون اهالراتی تاله باله وهاليل

ی و از طر الق به طوس پر الانی و هال پاسالکالان و ت للکالات هالا جعالو و  ]نکا رالدگان[ر 

مرتمان اسوپا ب ای  ق تهترهی به  قا ق سا بالا . ها ته شده اهدر آگاه شوند

 .فداتاسی های بی شکاس و و رانی های ااتصاتی تس ج ان پرتا د ترته اند

الغالو ت للکاهالالی محرماناله و پر الالانیر نخسالتيو و م الالم تالر و شالالرط  الک هياهالالد 

ه ی توالالد شالوسویر وفيمال. تراتيالک اهالدوو وااعا  تم صاتاانهر مرتمی اسجی 

تايقا  به هکيو  اطرهد .  وت می تاند ته چريو هياهی سا تس عکو محقق هازت

آنالانر هالم زمالان  مواالد ميالان مالرتش متخاصالم و تودته مار دکو پيشر ات صالل  

 مال  آنر  تاله االتالجاش باله ]اهالراتی[مالی تراليم؛  ءا و معاهدات و اراستاتها سا افشا

ت  الالر بالالرای تالالاسگرانر هالالربازان و تهقانالالانی تالاله االالدست سا بالاله تهالالد گرفتالاله انالالدر 
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هياهالالالالتکداسان و ژوسنااليسالالالالد هالالالالای بالالالالوسژوای آالکالالالالان و . مرتمالالالالی شالالالالده اهالالالالد

مجاسهالتانر ا تکالاال  تالالر مالی تررالد تالا از اهالراتی تاله بالرای -املراتوسی اتالر  

گرت الده اهالدر تالا نشان تاتن ت للکاهی املراتوسی هالای اسوپالای مرتالجی مرتشالر 

اما چراليو تالالر هالا یر باله تو تاليالو محکالوش .  د  مککو به نم   وت اهتماته تررد

به شکستی ساد باس  واهد بالوت؛ نخسالد آن تاله مالا اصالد تاس الم تالا هالر عا  اهالرات 

محرمانه ای سا ته صر حا  با ت للکاهی املراتوسی های اسوپالای مرتالجی استرالاط 

    مالالوست توشر و . ی افشالالا و مرتشالالر ترالاليمافکالالاس عکالالومه ی تاسنالالدر تس نالالجت محککالال

     م الالالم تالالالرر آن تالالاله سور هالالالای ت للکاهالالالی پر الالالانی هکالالالان االالالدس ج الالالانی هالالالد تالالاله 

واتی پروالتاس ای آالکان باله مسالير انقالال  االدش ب الکاستر . چلاود های املر االيستی

ی از توالتکالالرتان  الالوت تهالالد  واهالالد  افالالد تالاله از نظالالر تسجالال یبالاله اهالالرات ه ی هالالر 

 .و تر از آن چه ما اصد انتشاسر سا تاس مر نخواهد بوتدر ذسه ای پا ياهکي  

توالالالد تالالاسگران و تهقانالالانر هالالم ت للکاهالالی پر الالانی و هالالم تهالالا سر اهالالراس و 

ه ی برنام. ما چيجی برای پر ان ترتن نداس م. تسوغ های آن ها سا فس  می ترد

مالالار بيالالان ر  واهالالته هالالای شالالوسان يج ميليالالون هالالا نمالالر از تالالاسگرانر هالالربازان و 

. ما می  واهيم تا  تی االمکانر  اتکيالد هالرما ه واژگالون گالرتت. نان اهدتهقا

بالالا افشالالای عکلکالالرت طرقالالات  اتکالاله تس نالالجت تکالالامی مالالرتش ج الالانر مالالا پيالالامی سا بالاله 

     مالالا سا تشالالکيو ه ی تالالاسگران مالالی سهالالانيم تالاله بريالالان تغييرناپالالک ر هياهالالد  اسجالال

 «!پروالتاس ای هراهر ج انر متحد شو د»: می تهد
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