
 برگی از تاریخ حزب کمونیست روسیه

بنیانگذار و نخستین کمیساریای )، کمونیست رزمنده، فلیکس درژینسکی ۶۲۹۱ی سال  ام ژوئیه در سی

دو سال پس از . هنگام سخنرانی پشت تریبون در نتیجه ایست قلبی درگذشت( سازمان امنیت شوروی

ی لنین در   ر دهندهخی و سرنوشت ساز و هشداهای تاری و مخفی سازی نامه زیر پا نهادنمرگ لنین، با 

ی مرکزی حزب کمونیست، و نبود  کمیتهترکیب استالین،  از خطرحزب که  ۶۹به کنگره  ۶۲۹۱سال 

 . حزب و انقالب رقم زده شد نمتالشی شد  کارگران در کمیته مرکزی، جمعی رهبری

های  نامه»روز، سه نامه که به  ۲در زندگی خویش در واپسین روزهای  ، بیماری سخت لنین در شرایط

و ( همراه و همرزم خود)به کمک نادژدا کروپسکایا ند معروف شد «نامه وصیت»به کنگره یا  «لنین

برای کنگره دوازدهم حزب کمونیست  و یک منشی دیگر خودمنشی ( واو. میم)«ماریا وولودیچوا»

ه در دوازدهمین کنگره حزب ای ارائنادژدا اصرار داشت که مجموعه آن سه نامه را که بر. فرستاد

کنگره سیزدهم . بخواند( بعد از مرگ لنین)در کنگره سیزدهم  ، دستکماما خوانده نشد  ،تنظیم شده بود

رهبران سه نفره . را دست داشت غیرقابل کنترلی شد و استالین قدرت پس از مرگ لنین برگزار می

های لنین به  خالفت کردند و نامهدا کروپسکایا مبا درخواست نادژ( زینوویف، کامنف، استالین)حزب 

 ۶۲۹۱اکتبر  ۶۱های لنین دو سال پس از مرگ او، در  نامه. تا گشوده نشود کنگره، الک و ُمهر شد

به ( زبان انگلیسی به) ، در نیویورک تایمز«ماکس ایستمن»به نام توسط یکی از هواداران تروتسکی 

 . چاپ رسید

ضد کارگر و ضد کمونیست تبدیل شد و به خدمت  خود به یک عنصر پس از چندی ،ماکس ایستمن

مرکزی آن را با  ها، استالین مجبور شد در پلنوم کمیته پس از علنی شدن نامه. درآمدداری   سرمایه

  هرگز علیرغم پافشاری لنین،   زیر پا گذارده شده بود، ۶۹هشدارهای لنین در کنگره  .تغییراتی بخواند

که درکنار ( ...زینوویف و منف، کا)ندادند، بیشترین این رهبران ه رهبری حزب را کارگران را به

خود به زودی یکی  آنان،. های لنین رای دادند تا مهر و موم شوند نامه« بی اعتباری»، به بودند استالین

ه ته شدنگاش ۶۲۹۹دسامبر  ۹۱در  ی لنین نخستین نامه. به دستور استالین به قتل رسیدنددر پی دیگری 

و پیشنهاد افزایش شمار  شده بودهای زیادی در ساختار سیاسی شوروی  اهان دگرگونیکه خو بود 

  .شده بودنفر یا بیشتر داده  ۶۱۱اعضای دفتر سیاسی را تا 

ثبات، اعضایی از  موضوعفکر میکنم از این جایگاه، عوامل اصلی مورد پرسش در » :لنین نوشت

ی بین آنها بخش اعظمی از  کنم که رابطه کر میف. و تروتسکی هستندی مرکزی چون استالین  کمیته

ها با  دید من در کنار دیگر موضوع شود از آن پرهیز کرد، و به  زند، که می خطر شکاف را رقم می

 .«..دتوان به این هدف رسی ، میی مرکزی به پنجاه تا صد نفر اعضای کمیته افزایش شمار



هشدار داده و  کرد، را تهدید می انشعابی که حزب از  پراکندگی و( ۶۲۹۹دسامبر  ۹۲)در نامه بعدی 

 .شده بودزینوویف و کامنف اشاره   بوخارین و پیاتاکف، و نیزدر مورد استالین و تروتسکی 

استالین، از زمانی که به مقام دبیرکل رسیده، اختیارات » :دهد هشدار جدی می در مورد استالینلنین 

و من اطمینان ندارم که وی همواره قادر خواهد بود از این . است  در دست گرفته ازانهت یکهکرانی را  بی

استالین بیش ازحد گستاخ است و این ایراد » :افزاید میسپس « .اختیارات با احتیاط الزم بهره ببرد

ل تحمل در مقام دبیرکل، غیرقابا ماها قابل مدارا است،  بین ما کمونیست روابطگرچه در بین ما و در 

کنم رفقا راهی برای برکناری وی از این جایگاه و  همین علت است که من پیشنهاد میبه . شود می

جای او که از هر نظر با رفیق استالین متفاوت، حتی تنها یک ویژگی داشته  به شخص دیگریگزینش 

... متر دمدمی مزاج ومعنی که شکیباتر، وفادارتر، مودب تر و نسبت به رفقا  با مدارا و ک آن هب ،باشد

 .باشد، بیندیشند

 مسئولینکنم از جایگاه  اما من فکر می. قابل چشم پوشی به نظر آیند ییاتئممکن است جز وضعیتاین 

تر در مورد ارتباط استالین و تروتسکی نوشتم،  در برابر شکاف و نیز از نقطه نظری که من در بپیش

 «.ای داشته باشد نندهتواند اهمیت تعیین ک و می...کم اهمیت نیست

افزایش  کارگری در روسیه، با نگرش لنین در آن شرایط سرنوشت ساز، تنها راه نجات انقالب

رهبری جمعی با   .رهبری بود ی، مهار قدرت طلباننفر در کمیته مرکز ۶۱۱کارگران تا بیش از 

، داد شورایی رهبری کارگران را ساختار میروش    کارگر در کمیته مرکز، ۶۱۱حضور افزون بر 

نشست، و کمیته مرکزی به جای طبقه کارگر و  و او به جای کمیته مرکزی نمی  یر کلی در میان نبوددب

و قدرتی در هم فشرده،  ساختار ادولت بیک  مسئولیتی، با این بی .کرد  ایی نمیومردم فرمانر های  توده

جای کل و در راس آن استالین، به  و کمیته مرکزی  اسی نشست،متمرکز در هرم سی فردی وبا قدرت 

و در  درک نمی گذشتسرانجام استالین که به هشدار لنین به رفقای خود هم  .جامعه به فرمانروایی رسید

کروپسکایا را به باد ناسزا و خشونت کالمی   اغ زندگی لنین در آستانه خاموشی بود،رحالیکه چ

یا و به دست پرولتار و مانیفست کمونیست،بنا به آزمون کمون، شد که باید  تیولدتاز  یکه  گرفت، می

به دبیر کلی رسید و پس از  ۶۲۹۹استالین سال . شد و خودگرانی، تسخیر و محو می  ساختار شورایی،

 ای به خودکامه ۶۲۹۲که باید از کمیته مرکزی برکنار شود، در ژانویه  یمرگ لنین علیرغم هشدار

و یکی بعد از دیگری باالترین کادرهای حزب  مخوفی شد ایوان  استالین،. تبدیل شد نقالبویرانگر ا

و دیگر ( ...ین دبیر کل حزب کمونیست ایران ونخست -سلطان زاده)یه، شوروی، ایران کمونیست روس

 . کشورها را به قتل رسانید



 یا ترأژدی  ک غمنامهی ،(کتاب فلیکس یعنی خوشبختی) ینسکیرزسند زیر، در همراهی پیکر دژ

 : تاریخی است؛ در این عکس

وازای ِ هم، و در دو سوی تابوت دژرزینسکی اند و به م استالین و تروتسکی هر دو سفید پوشیده -

پناه مدتی و  اخراج از شوروی سپسو  تبعید به قزاقستان ،تروتسکی کمی بعد. روند راه می

 «کمونیست»یک کسی که ر استالین با تبر ها بعد در مکزیک به دستو در ترکیه و سال وییج

 .شود کشته می  ی استالین بود، سرسپرده

تر حزب و از رهبران حزب ایستاده است او کمیساریای دفپیر پشت سر تروتسکی، کامنوف  -

به  بی درنگ ، تنها یک روز پس از ابالغ حکم،۶۲۱۱برادرزن تروتسکی بود که در سال 

 .دستور استالین تیرباران شد

ی حزب و از رهبران  عضو برجسته. شود می ت سر کامنوف، الکساندر شلیاپنیکوف دیده پش -

کروپسکایا،  که به همراه نادژدا همراه زندگی الکساندرا کولونتای.اپوزیسیون کارگری

حزب نمایندگی  ررا د تومسکی و دیگران، اپوزیسیون شورایی کارگری  الکساندرا کولنتای،

به دستور استالین  ۶۲۱۱او پس از کامنوف در سال . کند حرکت می کردند که ممنوعه شد، می

 .تیرباران شد

های  سیناز بزرگترین تئوریبوخارین، : نفر دوم پشت سر استالین، نیکالی بوخارین است -

  دینگ،یاو پیش از لنین به موضوع امپریالیسم پرداخته و نگرش هلفر. بود پس از لنین حزب، 

گل »لنین به او لقب . مکرات کارگران در آلمان، را نقد کرده بوداز رهبران حزب سوسیال د

ی کسی که باید دیالکتیک را بیشتر دریابد تا شایستگ عنوان  از او به داده بود اما« سرسبد حزب

. به دستور استالین تیرباران شد ۶۲۱۱نیز در سال  بوخارین،. نام برده بود مرکزیت حزب باشد

 به دستور استالین،تیرباران یدار با دخترش کمی پیش از نامه بوخارین در آخرین د

 .و تراژیک است غمبار ،هولناک

ی مرکزی  ههای کارگری و عضو کمیت در پیشاپیش جنازه، میخائیل تومسکی رهبر کل اتحادیه -

الکساندر  شلیاپنیکوف،   حزب و از اپوزیسیون کارگری درون حزب بود که آلکساندرا کولنتای،

، از جمله همراهان این کارگر (همراه زندگی لنین و از رهبران حزب)کایا نادژدا کروپس

ی کامنوف لحظانی پیش از دستگیری، در هراس از  انقالبی بودند او هم همزمان با محاکمه

کردند که  گان، باید اعتراف می همه جانباخته. های نمایشی خودکشی کرد جه و اعترافشکن

 .سم و ضد انقالب هستنددشمن پرولتاریا، عامل امپریالی



گویی پیکر خویش را به  در این عکس تاریخی، تومسکی کارگر در کهنسالی هنوز پیشاپیش است، 

پرهیز از آن  ؛این یک سرنوشت تاریخی نبود. کشد و به  سختی نگران و در اندیشه است دوش می

دستیارانش، به نام حزب و  حزب به نام طبقه کارگر، کمیته مرکزی به نام حزب و استالین و. شدنی بود

 . گی با حذف فیزیکی کمونیستها قدرت گرفت حزب به جای شوراها، با خود کامه
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