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 هنگاميکه در نروژ در تبعيد به سر ١٩٣٥مقاله زير را لئون تروتسکی در نوامبر [

، شPماره  "بPولتن اپوزيسPيون  "اين مقاله در اصPل بPه زبPان روسPی در             . می برد نوشت  

ايPPن مقالPPه از ايPPن نظPPر جالPPب اسPPت کPPPه       . اپ شPPد  چPP ١٩٣٥، بPPه تPPاريخ دسPPامبر    ٤٦

تروتسکی در آن توضيح می دهPد کPه چPرا از ارتPش سPرخ بPرای جلPوگيری از رسPيدن                    

  .استالين به قدرت استفاده نکرد

دبير سازمان جوانان Fred Zeller تروتسکی اين مقاله را در جواب نامه فرد زلر 

اليست فرانسه بPود و از ايPن   فرد زلر از اعضای فعال حزب سوسي. نوشتSeine سن 

  .]حزب به علت طرفداريش از نظريات اپوزيسيون چپ بين المللی اخراج شد

  

  

واالتی که در نامPه رفيPق زلPر مطPرح شPده نPه تنهPا از نظPر تPاريخی بلکPه از نظPر                   ئس

ت اغلب هم در نوشPته هPای سياسPی و هPم     سئواالاين  . نيز قابل اهميت اند   حاضر  زمان  

      اگرچPPه بPPه اشPPکال مختلPPف، اغلPPب بPPه شPPکل شخصPPی، پPPيش     در مکالمPPات خصوصPPی، 

چگونPه اسPتالين دسPتگاه را در     "،  "چطور و چرا قPدرت را از دسPت داديPد؟          . "می آيند 

قPوانين داخلPی   ". قدرت استالين از کجPا سرچشPمه مPی گيPرد؟         "و  " اختيار خود گرفت؟  

گوئی . می شوندانقالب هميشه و همه جا به صورت کامًال انفرادی مطرح ضدانقالب و 

کPPه مطلPPب مPPورد بحPPث بPPازی شPPطرنج يPPا يPPک مسPPابقه ورزشPPی اسPPت و نPPه تضPPادها و    

در اين رابطه بسياری از شبه مارکسيست ها فرقی . تغييرات عميق با ماهيتی اجتماعی

با دمکرات های معمولی، که در مقابله با جنبش های توده ای عظيم معيار فعاليت های 

  .د، ندارندپارلمانی را بکار می گيرن

هر کس که فهم هر چند کمPی هPم از تPاريخ داشPته باشPد مPی دانPد کPه هPر انقالبPی بPه                  

مطمئنPًا هرگPز ايPن ضPدانقالب نتوانسPته اسPت       . دنبال خود ضدانقالب را نيز همراه دارد   

ملت را از نظر اقتصادی کامًال به دوران پيش از انقالب برگرداند و ليکن قسمت اعظم              
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معمPوًال  . ت دستآوردهای سياسی مردم را از آنPان پPس مPی گيPرد    و گاهی مهمترين قسم  

اولين قربانی اين موج ارتجاع آن قشر از انقالبيون هسPتند کPه رهبPری تPوده هPا را در            

آن در دسPPت " قهرمPPانی"اولPPين دوره ی انقPPالب، يعنPPی دوره تهPPاجمی آن، در هنگPPام    

ه هدايت کند کPه مطلPب صPرفًا    نکتمشاهده ی کلی تاريخی بايد ما را به اين   اين  . داشتند

 دو يا چند فرد نيست بلکه علل بی انPدازه عميPق تPری          مساله ی مهارت، ذکاوت يا هنرِ     

  .در ميان است

، Leon Blum از قبيPل لئPون بلPوم     (هPای سPطحی   ی رَد قPََََ برخالفمارکسيست ها، 

منکPPPر نقPPPش فPPPرد و ابتکPPPار و اراده ی او در  )  و سPPPايرينPaul FaureپPPPل فPPPائر  

 ايده آليست ها، مارکسيست ها می دانند       برعکسولی  . مکش های اجتماعی نيستند   کش

نقPش رهبPری در   . موجوديPت اسPت  ) شPرايط (که در تحليل نهائی تعيين کننPده ی آگPاهی     

. بدون يPک رهبPری صPحيح پرولتاريPا نمPی توانPد پيPروز شPود         . انقالب بسيار مهم است   

. نی، نمی توانPد انقPالب را خلPق کننPد    ولی بهترين رهبری ها نيز بدون وجود شرايط عي 

از مهمترين صفات يک رهبری پرولتری قPوه تشPخيص آن بPين مواقPع حملPه و مواقPع                 

  ١.قدرت عمده لنين در همين قوه تشخيص بود. عقب نشينی است

، طبيعتًا تPا حPدی    بوروکراسی  موفقيت يا شکست مبارزه ی اپوزيسيون چپ برعليه         

ولی قبPل از اينکPه از ايPن صPفات     . صم بستگی داشتبه صفات رهبران دو اردوی متخا  

صحبت کنيم بايد به خوبی خصوصيات خPود ايPن دو اردوی متخاصPم را بشناسPيم زيPرا           

که بهتPرين رهبPر يPک طPرف ممکPن اسPت بPرای طPرف ديگPر کPامًآل بPی ارزش باشPد و                

                                                 
ن جPPان گPPرفتن اوضPPاع اقتصPPادی و در اوا:  استالينيسPPت هPPا درسPPت بPPرعکس عمPPل مPPی کننPPد - ١

شوراها همPه جPا بپPا    "، "باريکاد"،  "فتح خيابان ها  : "تعادل نسبی سياسی آنها شعار می دادند      

و حPPاال کPPه فرانسPPه در دوران بحPPران عميPPق سياسPPی و اجتمPPاعی ") دوره ی سPPوم"در " (شPPوند

. باله روی می کنندبسر می برد، از حزب راديکال، يعنی از يک حزب بورژوائی کامًال منحط، دن           

قديمی ها می گفتند که اينطور آدم ها در مراسم عروسی فاتحPه سPر مPی دهنPد و بPالعکس هنگPام        

  . عزا مبارک باد
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چPPرا تروتسPPکی از دسPPتگاه نظPPامی برعليPPه    "تی نظيPPر سPPئواال. بPPرعکسهمPPين طPPور  

تی کPه ايPن روزهPا خيلPی رايPج و خيلPی هPم بچPه گانPه                  سPئواال  - استفاده نکPرد؟  استالين  

کننده نمی خواهد و يا نمPی توانPد   سئوال  به روشن ترين وجهی نشان می دهد که     است

 شPPوروی را بPPر پPPيش آهنPPگ انقالبPPی پرولتاريPPا بوروکراسPPی داليPPل کلPPی تPPاريخی غلبPPه 

ين کتPاب از جملPه در اتوبيPوگرافی خPود     درباره اين داليل بيش از يکبار در چنPد     . بفهمد

  .در اينجا مهمترين نتايج را در چند خط خالصه می کنم. نوشته ام

 فعلی نبPود، بلکPه ايPن نقPش را تPوده هPای       بوروکراسی   اکتبر ضامن پيروزی انقالب  

فقط بعPد از ايPن   بوروکراسی بلشويک ها به عهده داشتند  کارگر و دهقان تحت رهبری      

 کPه شPروع بPه رشPد کPرد، و افPراد متشPکل آن نPه فقPط از کPارگران                  قطعPی بPود   پيروزی  

کارمندان سابق تزار، افسPران،     . (انقالبی بلکه از نمايندگان طبقات ديگر نيز می بودند        

 فعلPی، در موقPع انقPالب    بوروکراسPی  اکثريPت غالPب   ). روشنفکران بPورژوا و سPايرين    

، PotemkinشPوروی پتمکPين     مثًال سPفرای فعلPی      (اکتبر در ارودی بورژوازی بودند      

، خينچPPPوک  Surits، سPPPوريتر Troyanovsky، تروپانفکسPPPی MaiskyمايسPPPکی 

Kkinchuk فعلی که در روزهای اکتبر در بوروکراسی آن عده از افراد ).  و سايرين 

بلشويک ها بودند، اغلب هيچ نقشی، هر چند کم اهميت، چه در تدارک و چه در        جبهه

اين موضع از همPه بيشPتر   . ی بعد از انقالب ايفا نکردندل هاساپيشبرد انقالب و اولين     

بورکرات های جوان فعلPی هPم، همPه منتخPب و تربيPت      . در مورد استالين صدق می کند  

و رئPيس ايPن   . شده ی بPورکرات هPای قPديمی هسPتند و اغلPب اوقPات فرزنPدان آنPان انPد           

  .کاست تازه که بعد از انقالب رشد کرده شخص استالين است

خچه جنبش اتحاديه های کارگری در هر کشوری نه تنها تاريخچه اعتصPابات و               تاري

 اتحاديPPه هPPای  بوروکراسPPی بطPPورکلی جنPPبش هPPای تPPوده ای بلکPPه تاريخچPPه تشPPکيل      

به قدر کافی روشن است کPه چPه قPدرت محافظPه کارانPه ی عظيمPی       . کارگری نيز هست  

ابPل خطPائی رهبPران    قغيرتوانسPته اسPت بدسPت آورد، و بPا چPه حPس              بوروکراسPی   اين  

: خPPPود را انتخPPPاب کPPPرده، مطPPPابق نيازهPPPای خPPPود آنهPPPا را مPPPی سPPPازد  " خPPPوش طبPPPع"
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، Leipart، لPPPPPPPPی پPPPPPPPPارتLegien، لPPPPPPPPژينGreen، گPPPPPPPPرينGompersگمپPPPPPPPPرز

 توانسته است تاکنون موقعيPت     Jouhaux اگر ژوهاکس  ٢. و سايرين  Citrineسيترين

کPPه وی استراتژيسPPت خPPود را در برابPPر حمPPالت از چPPپ حفPPظ کنPPد، بخPPاطر ايPPن نيسPPت    

بيهوده نيست : اگرچه بی شک بر ساير همکاران بورکراتش برتری دارد (تبزرگی اس

علت اين اسPت کPه روز و سPاعتی نيسPت کPه کPل       ). که در بين آنها مقام اول را داراست    

دستگاه وی برای حياتش در تالش نباشد، بهترين متدهای اين مبارزه را دسته جمعPی            

.  ژوهاکس نينديشد، و در اتخاذ تصميمات ضروری ياريش نکنPد       انتخاب نکند، به جای   

اگر تغييری . وجه دليل بر اين نيست که ژوهاکس شکست ناپذير است      هيچه  ولی اين ب  

      تمPPام - چPPه بPPه طPPرف انقPPالب چPPه بPPه طPPرف فاشPPيزم   -ناگهPPانی در وضPPع فعلPPی رخ دهPPد 

د، تمPPام مانورهPPای  ايPPن دسPPتگاه اتحاديPPه کPPارگری اعتمPPاد خPPود را از دسPPت خواهPPد دا     

ماهرانه اش بPی تPأثيری خPود را نشPان خواهنPد داد و ژوهPاکس از خPود نPه اثPری مهPم             

فقط کPافی اسPت بيPاد بيPاوريم کPه رؤسPای پرقPدرت و               . بلکه ناچيز به جا خواهد گذاشت     

 ١٩١٨ اراده شان و بPا انقPالب         برخالف آلمان، وقتی    یپرطمطراق اتحاديه های کارگر   

  PPا وقتPPدند و يPPه شPPال مواجPPران     ١٩٣٢ی در سPPه حقيPPت، چPPحنه گذاشPPه صPPا بPPر پPPهيتل        

  .روپائی از آب در آمدندسبی 

 بوروکراسPی  . را نشان می دهنPد بوروکراسی اين مثال ها ريشه های قدرت يا ضعف     

     ش، از ايPPن جنPPبش بPPر    ی ادر دوره ی اوليPPه ی جنPPبش تPPوده هPPا، در دوره ی قهرمPPان    

" له اجتمPاعی أمسP "االتری از تPوده هPا برخاسPت و     اما همين که بPه سPطح بP        . می خيزد 

     سPPعی بوروکراسPPی ) موجوديPPت مطمPPئن، نفPPوذ، احتPPرام و غيPPره   (خPPودش را حPPل کPPرد  

 چيزی خودشچرا خود را به خطر بيندازد؟    . می کند که توده ها را بی حرکت نگهدارد        

                                                 
. مارکسيسPت نPام مPی بPرد    " تئوريسPين " فقط يک چاکر تمام عيار از استالين به عنPوان يPک   - ٢

ولPی ايPن   . هات بچگانه اسPت کتاب وی، مسائل لنينيسم، مجموعه ای درهم و برهم و پر از اشتبا 

بوروکراسی ملی بر اپوزيسPيون مارکسيسPت بPه علPت وزنPه اجتمPاعيش پيPروز شPده اسPت و نPه               

  ".تئوريش"بخاطر 
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 ترقPی  رفرميسPت در دوران بوروکراسPی  بسط عظيم نفوذ و رفPاه     . دارد که از کف بدهد    

اما وقتی اين آرامش از . کاپيتاليستی و آرامش نسبی توده های کارگر صورت می گيرد

 هم به پايان بوروکراسی هم می شکند، چه به سمت چپ، چه به سمت راست، عظمت    

" رهبPران "طبيعPت  . هPوش و مهPارتش تبPديل بPه ضPعف و حماقPت مPی شPود               . می رسد 

رهبری می کنند و به شPرايط عينPی ای کPه    دارد که ) يا کاستی(بستگی به طبيعت طبقه  

  .در آن قرار دارد) يا کاست(اين طبقه 

 هPای رفرميسPت کشPورهای کاپيتاليسPتی     بوروکراسی  شوروی از تمام   بوروکراسی  

روی هم به مراتب قدرتمندتر است، زيPرا کPه قPدرت دولتPی و تمPام امتيPازات و مزايPای         

 شوروی از خاک يک بوروکراسی که اين درست است . مربوط به آن را در دست دارد

انقPالب پيروزمنPPد پرولتPPری بPPه پPا خواسPPته، امPPا بسPPيار بچگانPPه اسPت کPPه بPPه ايPPن علPPت    

 و اتحPPاد جمPPاهير -در يPPک کشPPور فقيPر .  بسPازيم بوروکراسPPی تصPوير ايPPده آلPی از ايPPن   

شوروی سوسياليستی در حال حاضر هنوز کشور بسيار فقيريست که در آن يک اطاق  

 در چنين - و پوشاک کافی فقط در دسترس عده معدودی از اهالی است       خصوصی، غذا 

کشوری ميليPون هPا بPورکرات، بPزرگ و کوچPک، همPه سPعی شPان قبPل از هPر چيPز در                

اين است علPت خودپرسPتی زيPاد و محافظPه          . تضمين وضع خوب زندگی خودشان است     

از انتقPاد،  ، ترسش در مواجهه بPا نارضPايتی تPوده هPا، تنفPرش           بورکراسیکاری عظيم   

گينانPPه اش در خفقPPان هرگونPPه فکPPر آزاد، و بPPاالخره سPPجود مPPذهبی و        اصPPرار خشPPم 

که از امتيPازات و تسPلط بPی حPدش دفPاع مPی کنPد و        " رهبری"رياکارانه اش در مقابل    

  .است" تروتسکيسم"تمام اينها روی هم محتوی مبارزه بر عليه . مظهر آن است

يسPت کPه هPر چPه ضPرباتی شPديدتر بPر طبقPه         در اين امر بسيار مهم هPيچ شPبهه ای ن         

     شکسPPPت .  شPPPوروی نيPPPز نيرومنPPPدتر گشPPPت   بوروکراسPPPی کPPPارگر جهPPPانی وارد آمPPPد،   

جنبش های انقالبی در اروپا و آسيا به تدريج اعتمPاد کPارگران شPوروی را از متحPدين       

شجاع ترين . در داخل کشور هنوز بدبختی شديد پا بر جا بود. بين المللی اش سلب کرد

و فداکارترين نمايندگان طبقه کارگر يا در جنگ داخلی از بين رفته بودند و يا با ارتقاء 
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 پيوسته، روحيPه انقالبPی خPود را     بوروکراسی  به مقامات باالتر خود عمدتًا به صفوف        

توده های عظيم مردم خسته از تالش های دهشتناک سال های انقPالب،    . از دست دادند  

. ه تلخی شکست های پی در پی، به حالت رخوت فرو رفتندبدون چشم انداز، مسموم ب    

. عکس العمل، همانطور که قبًال گفتيم، بعPد از هPر انقالبPی قابPل مشPاهده اسPت      گونه  اين

مزيت تاريخی عظيم انقالب اکتبر، به مثابه ی يک انقالب پرولتری در اين است که اين 

 اشراف تمام نشد، بلکه بPه  نااميدی و رخوت به نفع دشمن طبقاتی، يعنی بورژوازی و  

نفع قشر باالی خود طبقه کارگر و گروه های ميانه ای وابسته به آن کPه وارد صPفوف            

  . شوروی شده اند، تمام شده استبوروکراسی 

   س، نPPه از ايPPن دسPPتگاه بلکPPه از فعاليPPت      -ش-ج-پرولترهPPای انقالبPPی راسPPتين در ا   

" افPراد دسPتگاه  "سPرخ مخلPوق   بخصPوص ارتPش    . توده های انقالبی نيرو مPی گرفتنPد       

، بلکPPه توسPPط  )در سPPال هPPای بحرانPPی ايPPن دسPPتگاه هنPPوز بسPPيار ضPPعيف بPPود      (نبPPود 

 با تجمع دهقانان جPوان و هPدايت   کادرهای کارگران قهرمان، تحت رهبری بلشويک ها   

، فروکش جنبش انقالبی، خستگی، شکست در اروپا و آسPيا،     آنان در جنگ ساخته شد    

موقعيPPPت انقالبيPPPون حمPPPتکش ملزمPPPًا و مسPPPتقيمًا بPPPه تPPPدريج  و نااميPPPدی تPPPوده هPPPای ز 

 بوروکراسPی  تقويPت موقعيPت   انترناسيوناليست را ضعيف کPرد و از سPوی ديگPر سPبب              

 قبPل رهبPران دوره ی  . فصل تازه ای از انقPالب آغPاز مPی شPود     . ملی و محافظه کار شد    

اه کPه نقPش   جبهه اپوزيسيون مPی بندنPد، در حاليکPه سياسPتمداران محافظPه کPار دسPتگ           

  . فاتح، جلودار می شوندبوروکراسی فرعی در انقالب داشتند، همراه با 

بPه هPيچ    و از لحاظ کيفيات  استبوروکراسی  دستگاه نظامی خود قسمتی از دستگاه       

کافی است بگوئيم که در سال های جنPگ داخلPی ده هPا هPزار     . تمايزی با آن ندارد   وجه  

، لنين در مجمعی ١٩١٩ مارس ١٣در . ستنداز افسران سابق تزار به ارتش سرخ پيو

وقتPPی تروتسPPکی اخيPPرًا بPPه مPPن گفPPت کPPه در قسPPمت نظPPامی تعPPداد  : "در پتروگPPراد گفPPت

افسPPران مPPا بPPه چنPPدين ده هPPزار رسPPيده، خPPوب متوجPPه شPPدم کPPه معنPPی رمPPز اسPPتفاده از  

چگونه از آنهائی که سابقًا دشمن ما بودند در ساختن کمونيزم اسPتفاده    : دشمن چيست 
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نيم؛ چگونه کمونيزم را با آجرهائی که خود کاپيتاليست ها برعليه ما جمPع آورده انPد            ک

، نسPخه روسPی،   ٢٤، جلPد  مجموعه آثPار لنين،  !" (آجرهای ديگری هم نداريم   ! بسازيم

اين کادرهای افسران و کارمنPدان در سPال هPای اول        ). ٦٥ گزارش منشی، ص     ١٩٣٢

در زيPر آتPش   .  انجPام وظيفPه مPی کردنPد    تحPت فشPار و نظPارت مسPتقيم کPارگران پيشPرو      

کشمکش سبعانه، مسأله ی موقعيت های ممتاز برای افسران اصًال مطPرح نبPود، حتPی     

اما درست پس از پيروزی و گذار بPه دوران    . خود اين مفهوم از اذهان خارج شده بود       

و بوروکراسPPی صPPلح بPPود کPPه دسPPتگاه نظPPامی کوشPPيد تPPا بPPا نفPPوذترين قسPPمت دسPPتگاه   

تنها کسی می توانست به افسران بPه منظPور کسPب قPدرت      . دارای بيشترين مزايا بشود   

افسPران شکمشPان را سPير     قشPر   اتکاء کند که خود حاضPر باشPد بPيش از اشPتهای ايPن                

يعنPPی موقعيPPت برتPPری برايشPPان تضPPمين کنPPد، مPPدال و رتبPPه بPPه آنهPPا اعطPPاء کنPPد،   کنPPد، 

 بPه تPدريج در عPرض ده تPا دوازده سPال             استالينيسPتی بوروکراسPی   خالصه آنچه را کPه      

بPPی شPPک امکPPان اجPPرای يPPک کودتPPای نظPPامی برعليPPه . بعPPدی کPPرد، يPPک جPPا انجPPام دهPPد

استالين، کامنف و زينوويف و سايرين وجود داشت بدون اينکه مشکالتی دربر داشته    

امPPا نتيجPPه چنPPين کودتPPائی درسPPت تسPPريع آهنPPگ  . باشPPد و يPPا حتPPی خPPونريزی ای شPPود 

  .شدن و بناپارتيزمی است که اپوزيسيون چپ برعليه آن می جنگيدبورکراتيزه 

نظPامی  بوروکراسPی  وظيفه لنينيست های بلشويک بنا به ماهيت خود اين بود که بر       

تکيPPه نکننPPد، بلکPPه بPPا تکيPPه بPPر پيشPPاهنگ پرولتPPری و از   حزبPPی بوروکراسPPی برعليPPه 

تصPPفيه آن از تمPPام  و بوروکراسPPی طريPPق آن بPPر تPPوده هPPای مPPردم، بPPه غلبPPه بPPر تمPPام    

عوامل خارجی برخاسته، کنترل شديد کارگران را بPر آن تضPمين کPرده، سياسPت آن را       

امPPا از آنجPPا کPPه چشPPمه پPPر آب قPPدرت . دوبPPاره بPPه راه انترناسPPيوناليزم انقالبPPی بيندازنPPد

انقالبی تPوده هPا در دوره جنPگ داخلPی، قحطPی و اپيPدمی رو بPه خشPکی گذاشPته بPود،            

حPاظ عPددی و قPدرت رو بPه رشPد گذاشPته بPود و پرولترهPای انقالبPPی          لز ابوروکراسPی  

  ازبی شک لوای لنينيست های بلشويک ده هPا هPزار  . طرف ضعيف تر از آب در آمدند   

کPارگران پيشPرو   . بهترين جنگجويان انقالبی و از جمله نظاميان را بPه خPود جلPب کPرد            
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مانPد، تPوده هPا ديگPر بPاور      متمايPل بPه اپوزيسPيون بودنPد، ولPی ايPن تمايPل منفعPل بPاقی          

 فريPPاد بوروکراسPPی در همPPين حPPين . نداشPPتند کPPه اوضPPاع بPPا مبPPارزه قابPPل تغييPPر اسPPت   

اپوزيسيون دنبال انقالب بين المللی اسPت و آمPاده اسPت کPه مPا را بPه يPک        "ورد که  آبر

بيش . ما حق آرامش داريم. اين همه بيچارگی و تالطم بس است. جنگ انقالبی بکشاند

مPPPا همPPPين جPPPا در وطنمPPPان جامعPPPه ی   . نPPPداريم" انقPPPالب مPPPداوم"تيPPPاج بPPPه از ايPPPن اح

به مPا، بPه رهبPران خPود، اعتمPاد      ! کارگران و دهقانان. سوسياليستی را خواهيم ساخت  

ناگفته نماند که اين آغالشگری ملی و محافظه کارانه با تهمت های خشPمگين،           !" کنيد

 بوروکراسPی  نظاميPان و  . ا همراه بودليست هسيوناگاهی کامًال ارتجاعی، برعليه انترنا  

دولتی را با هم متحد کرد و بدون ترديد انعکاسی هPم در بPين تPوده هPای عقPب مانPده و         

ايPن  . در نتيجه پيش آهنگ بلشويکی خود را منفرد و جPدا از هPم يافPت      . خسته پيدا کرد  

  . ترميدوریبوروکراسی است رمز پيروزی 

ده ی سازمانی و تاکتيکی استالين می شود   صحبت هائی که در باره صفات فوق العا       

 س و بين الملل کمونيست خلPق      - ش -ج-ابوروکراسی  افسانه ای است که عمدًا توسط       

شده و روشنفکران چپی بورژوا هم، که عليرغم فردگرائی شان در مقابل موفقيت زانو 

مPی ديPد و   اين آقايان موقعی که لنين تدارک انقPالب را  . می زنند، آن را تکرار می کنند  

تمام کثافات بين المللی در تعقيبش بودند، نPه او درک مPی کردنPد و نPه ارزشPی بPرايش          

قرار می دهند، زيرا که ايPن سPتايش         " ستايش" استالين را مورد     برعکس. قائل بودند 

  .سبب ارضای خاطر و گاهی هم مزايای مستقيمی می شود

. ينوويف است نPه اسPتالين  شروع به مقابله با اپوزيسيون چپ در اصل از کارهای ز         

اشتباه است اگر بينديشيم کPه از آغPاز    . استالين در آغاز کار متردد بود و صبر می کرد         

بPی شPک   . او مدام مشغول آزمايش اوضاع بود. استالين حتی نقشه استراتژيکی داشت  

 در واقPPع وی بPPه دنبPPال سياسPPت . بسPPتگی انقPPالب مارکسيسPPتی بPPر او سPPنگينی مPPی کPPرد 

مPPوفقيتی کPPه نصPPيبش شPPد، بPPرای خPPودش هPPم  لPPی تPPر و مطمPPئن تPPری بPPود، سPPاده تPPِر، م

اين موفقيت، موفقيت قشر تازه رهبری، موفقيت اشرافيت انقالبی بود . منتظره بودغير



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠ 

 به يک ميانجی در امور داخلی خودکنترل توده ها برهاند و     از  که می خواست خود را      

    م در انقPPPالب پرولتPPPری، اسPPPتالين، شخصPPPيتی درجPPPه دو. قPPPوی و مطمPPPئن محتPPPاج بPPPود 

 نPه چيPزی   - ترميدوری و نفر اول صPفوف آن شPد    بوروکراسی  رهبر بی چون و چرای      

  .بيشتر

اسPم   کتPابی بPه   Malaparteنويسنده فاشيست يا نيمPه فاشيسPت ايتاليPائی ماالپارتPه       

تاکتيک هPای  " منتشر کرده و در آن اين ايده را عرضه می دارد که      انقالب -فن: کودتا

 استراتژی لنين می تواند پيروزی در يPک کشPور معPين و             برخالف" ی تروتسکی انقالب

. مشکل بتوان از ايPن مهمPل تPر تئPوری تصPور کPرد      . تحت شرايط معينی را ضمانت کند  

ولی عقالئی که اکنون، با علم به آنچه گذشته، به ما تهمت می زنند که به علت دو دلی 

خيال مPی کننPد کPه بPا     : مالپارته نگاه می کنندقدرت را از کف داديم، در واقع از ديدگاه          

فنPPی خPاص انقالبيPون مPی تواننPPد قPدرت را بدسPت گيرنPد يPPا در       " رمPوز "کمPک بعضPی   

قPPدرت بPPاقی بماننPPد، مسPPتقل از تPPأثير عوامPPل عظPPيم عينPPی، نظيPPر پيPPروزی يPPا شکسPPت     

. انقPPالب در شPPرق و غPPرب، صPPعود يPPا نPPزول جنPPبش تPPوده ای در يPPک کشPPور، و غيPPره   

قدرت رابطه ايست بين افPراد،  . افراد می برند" ماهرترين"يزه ای نيست که قدرت، جا 

همانطور که گفته ايم، رهبری حکومتی اهرم توانائی در . و در تحليل نهائی بين طبقات

به آن معنی نيسPت کPه رهبPری تحPت هPر شPرائطی       به هيچ وجه ولی اين   . موفقيت است 

  .می تواند پيروزی را تضمين کند

هائی، تعيين کننده همان مبارزه طبقاتی و تغييرات داخلی ای اسPت کPه در   در تحليل ن  

  . داخل توده های در حال مبارزه بوجود می آيد

جواب داد که اگر لنين زنده بود اين سئوال بی شک نمی توان با دقت رياضی به اين 

مبPPارزه چگونPPه انکشPPاف مPPی يافPPت؟ شPPکی نيسPPت کPPه لنPPين دشPPمن آشPPتی ناپPPذير ايPPن      

محافظه کار حريص و سياست اسPتالين کPه مرتPب افPراد نظيPر خPود را بPه             راسی  بوروک

ايPن از يPک سلسPله نامPه هPا، مقPاالت، و پيشPنهادهای        . دور خود جمع می کرد می بPود     

وی، " نامه وصيت"بخصوص از . لنين در دوره آخر زندگيش، بی شبهه روشن است       
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ه عنوان دبيرکل بر کنار شPود و  که در آن لنين پيشنهاد می کند که استالين از شغلش ب         

خPود را  " هرگونه روابط شخصی و رفيقانه"باالخره از نامه ی آخرش که در آن لنين        

لنPPين بPPين دو حملPPه ی بيمPPاريش، بPPه مPPن پيشPPنهاد کPPرد کPPه    . بPPا اسPPتالين قطPPع مPPی کنPPد 

 و کPPارگزارانش، يعنPPی دايPPره ی بوروکراسPPی فراکسPPيون مشPPترکی بPPرای مبPPارزه عليPPه 

بPPرای کنگPPره دوازدهPPم . يتPPه مرکPPزی تحPPت رهبPPری اسPPتالين، تشPPکيل دهPPيمسPازمانی کم 

 بر پايه -تمام اينها را. برعليه استالين تهيه می ديد" بمبی"حزب لنين به قول خودش 

 در شPPرح حPPال زنPPدگيم و در مقالPPه مخصوصPPی تحPPت  -قابPPل انکPPاریغيراسPPناد دقيPPق و 

  نPين نشPان مPی دهPد کPه او فکPر       اقPدامات تPدارکی ل  . آورده ام" وصPيتنامه لنPين  "عنوان  

 در اين -می کرد مبارزه ای که در پيش است بسيار دشوار خواهد بود، نه به اين علت         

واقعPًا  ( از استالين به عنوان يPک مخPالف مPی ترسPيد         شخصًا که   -جای شبهه ای نيست   

بلکPه بPه ايPن علPت کPه لنPين بPه وضPوح در         ) مسخره است که همچون حرفPی زده شPود      

.  را مPی ديPد   بوروکراسPی   لين منافع مشPترک ايPن قشPر قدرتمنPد رهبPری             پشت سر استا  

وقتی لنين هنوز زنده بPود، اسPتالين سPرگرم عمليPات موذيانPه بPود، توسPط عمPال خPود                     

محتاطانPPه شPPايعاتی در بPPاره لنPPين پخPPش مPPی کPPرد کPPه لنPPين روشPPنفکر عليلPPی اسPPت، از   

تی کPه حPاال توضPيح     يعنPی بطPور خالصPه همPان حکايPا         . اوضاع بی خبPر اسPت، و غيPره        

رسمی انترناسيونال کمونيست در مورد خصومت شديد بين استالين و لنين در يک غير

در واقPع تمPام نامPه هPا و مقPاالتی کPه لنPين در        . سال و نيم آخPر زنPدگی لنPين شPده اسPت        

تيزبينPی  . موقع بيماريش ديکته می کرد شايد چکيPده ای از پختPه تPرين افکPارش باشPد           

  .بيش از يک دوجين استالين کافی می بودبرای " عليل"اين 

  با اطمينان می توان گفت کPه اگPر لنPين بيشPتر عمPر کPرده بPود، فشPار قPدرت مطلPق            

 ١٩٢٦امPا بPه سPال     .  سبک تر وارد مPی آمPد       - الاقل در سال های نخست     -بوروکراسی  

اگر لنين "در مجمع گروهی از اعضای اپوزيسيون چپ گفت ] همسر لنين[کروپسکايا 

تPرس هPا و اخطارهPای دورانديشPانه ی لنPين      ." ز زنده می بود حاال در زندان بود   امرو

توهمی در باره قدرت شخصی لنين به هيچ وجه هنوز در خاطر کروپسکايا زنده بود و 
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نداشت، به اين امر آگاهی داشت که، به قول خودش، تا چه حد اختيار بهترين ناخPداها           

  .موافق استنيز بدست باد و جريان های مخالف يا 

           Pود؟ آيPذير بPاب ناپPتالين اجتنPروزی اسPه پيPی آن  اآيا معنی اين حرف اين است کPمعن 

سئوال بيهوده بود؟ طرح )  لنينيست ها-بلشويک(اين است که مبارزه اپوزيسيون چپ 

انکشPاف مبPارزه خPود بPدون شPک          . بسيار انتزاعی، شPماتيک و قPدری اسPت        گونه  بدين

زی کامل در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی يعنPی    نشان داده اشت که نيل به پيرو      

 -برای کسب قدرت و ريشه کن کردن اين سرطان بPورکراتيزم امPری بPود کPه بلشPويک               

 نمPی توانسPتند و نخواهنPد توانسPت از پPيش      بدون پشتيبانی انقPالب جهPانی   لنينيست ها   

يجPه ای بPه بPار    دليل بر اين نيست که مبPارزات آنهPا هPيچ نت   به هيچ وجه  اما اين   . ببرند

 PPPيون    . وردآنيPPPجاعانه اپوزيسPPPای شPPPدون انتقادهPPPراس   بPPPدون هPPPی   و بPPPاز بوروکراس

 بوخPارين در مPورد کPوالک هPا بPه احيPاء سPرمايه داری               -، سياست اسPتالين   اپوزيسيون

مجبور شد کPه قسPمت هPای مهمPی         بوروکراسی  در زير شالق اپوزيسيون     . ختم می شد  

 هPPا نمPPی توانسPPتند جلPPوی فراشPPد انحطPPاط رژيPPم لنينيسPPت. از برنامPPه مPPا را اقتبPPاس کنPPد

ولPPی بPPا انصPPداد راه احيPPای    . شPPوروی و اشPPکاالتی ناشPPی از رژيPPم فPPردی را بگيرنPPد     

 نتايج فرعی بوروکراسی اصالحات مترقی   . کاپيتاليزم جلوی انحالل کامل آن را گرفتند      

بهرحPال،  کPافی نيسPت، ولPی      به هيچ وجه    اين برای ما    . مبارزه انقالبی اپوزيسيون بود   

  .ثمری است

شPPPPوروی فقPPPط بطPPPPور  بوروکراسPPPی  در عرصPPPه ی جنPPPبش کPPPPارگری جهPPPانی، کPPPPه    

س نامسPاعدتر  -ش-ج-مستقيم به آن بستگی دارد، اوضPاع هنPوز بPه شPدت بPرای ا               غير

از طريPق انترناسPيونال کمونيسPت اسPتالينيزم بPدترين ترمPز انقPالب جهPانی شPده              . است

در حال حاضر در فرانسه، استالينيزم .  بودبدون استالين هيتلری هم در کار نمی. است

اسPت، دارد راه را بPرای   " جبهه خلقPی "با پيروی از سياست عبود که اسم سياسی آن     

    امPPا اينجPPا هPPم مبPPارزه ی اپوزيسPPيون چPPپ  . شکسPPت تPPازه ی پرولتاريPPا همPPوار مPPی کنPPد 

تين، در سرتاسPPر دنيPPا تعPPداد کادرهPPای انقالبيPPون پرولتPPری راسPP  . بPPی ثمPPر نبPPوده اسPPت 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
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  شPPوروی بPPرای اسPPتفاده از اعتبPPار و   بوروکراسPPی بلشPPويک هPPای واقعPPی، کPPه نPPه بPPه   

خزانه اش بلکه به برنامه لنين و لوای انقالب اکتبر ملحق مPی شPوند، در حPال رشPد و       

 توسPPط نيروهPPای - و بPPی سPPابقه در تPPاريخ-تحPPت تعقيPPب واقعPPًا وحشPPتناک. تکثيPPر اسPPت

 لنينيسPPت هPPا در حPPال رشPPد و  -نيزم، بلشPPويکمشPPترک امپريPPاليزم، رفرميPPزم و اسPPتالي 

نشPانه ی   . خود و کسPب اعتمPاد روزافPزون کPارگران پيشPرو هسPتند             ) نيروهای(تقويت  

قابPPل انکPPPاری از بحرانPPPی کPPPه در حPPPال پيPPدايش اسPPPت تکPPPوين شPPPکوهمند جوانPPPان   غير

. انقالب جهانی تحت لوای بين الملل چهPارم پPيش خواهPد رفPت      . سوسياليست سن است  

ی نخستين آن حتPی يPک آجPر بPر روی آجPر ديگPر از قPدرت مطلPق دسPته ی               موفقيت ها 

استالينيستی، افسانه هايش، تهمت هايش و شهرت های توخاليش باقی به جا نخواهPد        

جمهوری شوروی نظير پيشاهنگ جهانی پرولتری سرانجام خود را از چنگال . گذاشت

      ی اسPPPPتالينيزم ن تPPPPاريخداز هPPPPم پاشPPPPي.  نجPPPPات خواهPPPPد دادبوروکراسPPPPی هشPPPPت پPPPPای 

اجتناب ناپذير است و به خاطر جنايات بی شمارش عليPه طبقPه کPارگر جهPانی سPزاوار                

  .                  خواهيم و انتظارش را هم نداريممیما تصفيه ديگری ن. اين سرنوشت است

  

  ١٩٣٥ نوامبر ١٢لئون تروتسکی، 

  

  

 


