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  سخنرانی به افتخار انترناسيونال کمونيستسخنرانی به افتخار انترناسيونال کمونيست

 

جهااانیم هاارواز و  ناااز کااارار  ه یهيئاات نمادناا ااز ای اهاای بااه کن اار یفقااار

 !هسکوم سربا از ارتش سرخ، هلواناز سرخ، فرهان هاز و کميسرها

ی خاوو، باری ود ر پشت ودوارهای هسکوی سرخ، هاا باه ههمااز هاای اراها

اکناوز . کاارار جهااز، وروو های ااودي  ه یطبقا ه ینمادن ااز هنتخا  و برا دا 

پنج سال ا  با  ش ز وروا ه های هسکو به سوی هيئت هاای نمادنا ااز انقا   

پانج . پانج ساال هشاقت و فا اکاری. پانج ساال هباار ه. پرولتری جهانی هی اذرو

. سال هبار ه برای حق وجوو خوو به یناواز داح حکوهات کااراراز و وهقانااز

و خيانت ا  سوی وشام؛م پانج ساال پشاتيبانی براوراناه پنج سال دورش، ضربه 

و حتی اهرو ، ور پنجمي؛ ساال رو شاوروی، هاا تنهاا باا داح . ا  سوی ووستاز

تاا باه اهارو  همننااز . آلماز شکست خاوروه: ق رت اصلی روابطی یاوی وارد 

 ه یخاانواو. خ هاا را باه رساميت شاناختهاهاا تاارد. به رسميت شناخته نش ه ادا 

ارار جهااانی بااا شااور و اشااتياپ هااا را پذدرفتااه و بااه فر ناا ی ارفتااه کاا ه یطبقاا

اهااارو  ادااا؛ طبقاااه ورووهاااای تدساااي؛ آهيااا  خاااوو را کاااه باااا  نجيرهاااای . اسااات

 .همبست ی به طور کاهل چفت و بست ش ه است، به ها هی فرست 

با تدقيق ور هياز صفوف شما، هی تاواني  باه اطمينااز باه رو ناهاه ن ااراز، 

از ماهاارو  بااا چشاا: د اار ب ااودي تماااهی نمادناا ااز ارووااااه وسياسااتم اراز و 

ببينيا  کاه آداا حتای شاکافی . خوو ن اهی باه هساکوی سارخ بيان ا دا  ی هآ هوو
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فی بي؛ ق رت شورادی، ارتش سارخ و تاووه هاای  حماتکش هساتن همااز شاکا

 .دح خليج و وره، ب رگ کنن  ه یکه وشمنانماز هادلن  به ان ا 

کااارار هرااا   ه یشااوروی و طبقااه و رنااج، حکوهاات پااا ا  پاانج سااال هبااار 

آقاداااز سياسااتم ار . ادن ونااه هانناا  اهاارو ، ور هماااهن ی و تااوا ز نبااووه اناا 

ارووااااه ود اار، اااار حکوهاات هااای شااما رره ای ور قاا رت ردداا  شااوروی تروداا  

وارن ، ن اهی به صفوف سلدشاوراز سارخ، کااراراز و وهقاناانی بيان ا نا  کاه 

 .اهپيمادی هی کنن اهرو  ور هي از ر

اار آقاداز سرهاده وار اهي  وارن  که سرهاده واری ور اد؛ کشور ا  ناو هتولا  

آز ها برای ود ز یصياز سرهاده واری ور کشورهاز، . شوو، نااهي  خواهن  ش 

 .باد  تا ووهي؛ ظهور هسيح صبر کنن 

ساوی هاا اهرو  باد  نمادن اانی را که ا  پنجاه کشور ا  اقصی نقاط جهاز به 

هردکااا، آنمادناا ااز  حمتکشاااز سراساار اروپااا، . آهاا ه اناا ، خطااا  قاارار وهااي 

فردقا و استراليا که هم ی ور اد؛ کن ره نمادنا ای های شاون  و آهروهاز خاور، 

چشماز آز، ارتش سرخ، به شما ووخته ش ه است، بادا  باه آز هاا ب اودي  و باا 

   ظاار و بااا اطميناااز هنتجشاا؛ اهاارو  خااوو نشاااز وهااي  کااه هااا صاارفا  صاابورانه 

 هباااار ه بااارای رهاااادی  حمتکشااااز نيساااتي ، هاااا وسااات روی وسااات  ه یخاتمااا

 نظاااهی و ريرنظاااهی ارتقااا  ه یهااا سااا هان هی خااوو را ور  هيناا. داا ن ذاشااته ا

کاارار، ناه تنهاا  ه یخست ی ناپذدری هساير قلا  هاای طبقا واوه اد م ها به طور

از، بااا آااااهی ضااقيت طبقاااتی و کاااراراز پيشاارو کااه همااي؛ طااور کااارارانی ناااو

: بادساتی باه باراوراز و ههمااز هادمااز ب اودي . ل  هال ش ه را پيش ارفتاه ادا 

هی واني  که چه ق ر هبار ه باا اروپاای سارهاده واری کاه تاا ونا از هسالح اسات 

وشوار استم هی واني  که شرادط شما ور اد؛ هبار ه چيست و آهاوه اد  که  دار 
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کناي ، ا  ود جمهاوری شاورادی هدافظات کناي م و باه  پرچ  سارخ خاوو هقاوهات

 .خوبی هی واني  که سياست شما صديح است و به پيرو ی خواه  انجاهي 

کاارار روساايه ور پايش روسااتم  ه یهناور سااایات وشاوار  داااوی بارای طبقاا

  ا  ساوی قا رت شاوروی حال ناشا ه بااقی هانا ه وظادت بسياری است که هناو

  ت هااای ه داا ی وساات دافتااه اداا ، و اسااتم اهااا هااا ور هبااار ه بااه صاالح باارای هاا 

هااا تااا آخاارد؛ نفاار آهاااوه اداا  کااه باارای وراياار شاا ز ور کااار صاالح آهياا ،  ه یهماا

تاا بتاواني  جراحاات شا د  باه جاای هانا ه بار  -هل وهات جن ای را کناار ب اذارد 

   هااا خواهاااز صاالح بااوود ، . جمهااوری شااورادی را التيااای ببخشااي پيکار اقتصاااوی 

و اهي  وارد  که ور طول همي؛ هاه، ور هسکو کنفرانسی هتشکل ا  وولات هاادی 

خلا  سا ب بدا   ه یشا ه انا  فراخوانا ه شاوو تاا ورباار که یليه ها وارو جنا 

هرجااادی کااه همکاااری باارای ت اامي؛ صاالح نيااا  باشاا ، قاا رت شااوروی . کنااي 

 .ي؛ کسی خواه  بوو که وست بلن  خواه  کرونخست

باه صالح های کناي  اار پاسخی صاوقانه و بی رداا ا  ساوی کساانی کاه ویاوت 

ها تا آخرد؛ نفار باا شااوهانی ور قلا  خاوو ارتاش هااز را  ه یوردافت وارد ، هم

. کنونی اش تقليال خاواهي  وارو ه یووی، دح سوی دا حتی دح وه  ان ا به دح 

هاا . ب وز کنار اذاروز اهي ، صبر هی کني  که صلح هتدقاق شاووو ور اد؛ هياز 

 .ب وز آز که ب ذارد  س ب ا  وستاز کاراراز و وهقاناز بلغ و، صبر هی کني 

ها شاه  بووه اد  که بسياری ا  حکوهت ها و و را تا جادی پيش رفته ان  که 

چيا ی ا  یرش ای ی خوو، ق رت شوروی را چي ی  وواذر به حسا  آورن ، 

چنا ی پايش ور . داح هاوت تصااوفی باه وروز تااردخی افتااوه اسات ه یکه ا  قلا

ا دنو وقتی نمادن ااز هاا پيشانهاو ادجااو رواباط صالح آهيا  و کااهش تساليدات ر

سرهاده واری ان لساتاز، باا رارور پاساخ  ه یهطرب کرون ، لود  جورت، نمادن 
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 ، بقاا  شاااد  شااما را ب ذارداا  اول ببينااي  شااما چااه نااو  هسااافردنی هسااتي»: واو

او ه ت ها به همي؛ شاکل باه هاا ن ااه های کارو، تاا باا خره . «سوار کشتی کني 

 .پادش به  هي؛ ايرو کرو و خوو به وروز وردا افتاو

هناو  ساایات وشاواری پايش روی هاساتم : به همي؛ وليل است که هی ااود 

ها هی واناي  کارار جم  خواه  ش ، ا ه یها بيش ا  دح بار بر فرا  سر طبقابر

وو رو  پايش ا  ادا؛ . برس ، اد؛ ابرها پراکن ه خواهن  شا  که وقتی  هانش فرا

ااه تمااای هسااکو را ساافي  کااروه بااوو، اهااا تقااود  شااوروی ورساات کااار        جشاا؛، ه 

ها اکنوز پرچ  های سرخی را هی بيني  که اد؛ جا  در دح آساماز آبای . هی کن 

  هاا  ور تقطيلاای پنجمااي؛ سااال رو حتاای خورشااي. صاااف بااه اهتاا ار ورآهاا ه اناا 

هااا هاای وانااي  کااه بااه  ووی طلااو  خورشااي   . انقاا   اکتباار رخ نشاااز واوه اساات

باا . ورخشاز  براوری بشاردت، کاار صالح آهيا  و فرهنا  برتار فراخواها  رساي 

هااا پاارچ  خااوو را تساالي  . بيناای اساات کااه هااا الهاااهی نااود؛ هاای اياارد  اداا؛ پاايش

 .با اقت ار رش  خواه  کرونخواهي  کرو و جمهوری شوروی 

 لئوز تروتسکی

 ۲۲۱۱نوامبر  ۷
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