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Leo Trotskij

Reptilers avkomma på The Nation
juni 1940
[ Artikeln skrevs efter det misslyckade mordförsöket på Trotskij som genomfördes våren
1940 under ledning av den mexikanske målaren och stalinisten Alfaro Siqueiros – se lästipsen
allra sist ]
Jag ser att The Nation*, som skämt ut sig genom sin inställning till de juridiska påhitten i
Moskva, åter har fått bråttom, denna gång1 för att ge sitt stöd till GPU:s fantasifulla och
enfaldiga versioner av vad som låg bakom attacken den 24 maj. Alla tycks vara skyldiga,
general Almazán, ”reaktionen”, kanske även Trotskij själv – men absolut inte Stalin.
Under tiden har den mexikanska polisen hittat de skyldiga. De råkar – av en slump – vara
Stalins agenter.
Vilken skändlig avkomma till reptiler är inte dessa radikala på The Nation! Men de ska inte
undkomma sitt straff: vi tänker lära de amerikanska arbetarna att behandla dem som de förtjänar – genom att förakta dem.
L Trotskij
Coyoacán, D.F.
18 juni 1940

Vem har skrivit artikeln om attacken mot Leo Trotskij i The Nation? Harry Block är amerikansk medborgare. Han är gift med Malu Cabrera, dotter till advokaten Luis Cabrera, en
mycket rik och mycket reaktionär jurist i tjänst hos oljebolagen och jordägarna på Yucatán.
Harry Block är också en nära medarbetare till Lombardo Toledano, ökänd GPU-agent i
Mexiko. Harry Block är också chefredaktör för Futuro, Lombardo Toledanos vidriga och
smutskastande månatliga tidskrift. Han är också chef för förlagsavdelningen på det stalinistiska Universidad Obrera. På direktiv av CTM ger han ut en speciell veckobulletin, Mexican
Labor News, som distribueras gratis i USA.
I den inre kretsen kring Lombardo Toledano grundas Harry Blocks ”auktoritet” på att han ses
som den sovjetiska ambassadens agent i Washington vad gäller relationerna med CTM.
Chefen för den sovjetiska agenturen i Washington heter Umanskij, som gjort sin diplomatiska
karriär som GPU-agent. Därigenom har Harry Block blivit den förtroliga mellanhanden
mellan de båda GPU-agenterna Umanskij och Lombardo Toledano. Inte alls förvånande då att
Harry Block ställde sig bakom den eländiga teorin om ett ”egenproducerat attentat” i spalterna
på en så korrumperad tidning som The Nation.
Under tiden har de flesta av attentatsmännen gripits. Samtliga är medlemmar av kommunistpartiet och GPU-agenter. De är kolleger till Umanskij, Lombardo Toledano och Harry Block.
Det ska bli intressant att se vad redaktionen för The Nation kommer att säga nu.
*

Tidskriften The Nation var formellt fristående, men stod nära det amerikanska kommunistpartiet. Tidskriften
(som grundades 1865) finns fortfarande och räknas som en av de största vänsterliberala tidskrifterna i USA.
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Harry Block, mellanhand mellan Umanskij, Sovjetunionens ambassadör i Washington, och Lombardo
Toledano i Mexico City, är ordinarie korrespondent i Mexiko för The Nation. Den 8 juni 1940 publicerade The
Nation en artikel av Block, där det hette att attacken den 24 maj ”bar alla kännetecken på ett insiderjobb” – dvs
att Trotskij själv ska ha arrangerat det! The Nation vägrade sedan att publicera ett brev av Albert Goldman,
Trotskijs advokat, med en replik på Blocks artikel.
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Lästips – mer om mordförsöket på Trotskij
Mexikansk målare erkänner mordförsök på Trotskij. I en intervju från 1972 avslöjade målaren
David Alfaro Siqueiros en del detaljer kring mordförsöket.
Kommunistledare avslöjar mordförsök på Trotskij. I sina memoarer avslöjade den
mexikanske kommunistledaren Valentín Campa detaljer om hur beslutet att försöka mörda
Trotskij genomdrevs i mexikanska kommunistpartiet.
Se även Mordet på Trotskij (bok) av Julian Gorkin.

