
 

   و نامه هاه هاين توصيآخر
  ١-یست اتحاد شورويبه حزب کمون

  ن ي لنی هایم و نگرانيب
  یاز انشعاب درون حزب

  
ن شده و قادر به ي که او پس از ترور، خانه نشین، در دورانيشه ها و آثار لنیرامون انديپ

د، ست اتحاد شوروی نبويم و مستمر در کار رهبری انقالب اکتبر و حزب کمونيحضور مستق
 وقفه ین بيز لنين دوران ني است که در همین در حالیا. ا منتشر شده استیکمتر گفته و 
ا آن ها را بصورت ی کرده و یدار کنندگانش مطرح می با دیا شفاهی خود را ینظرات اصالح
 و به ١٩٢٢ن مالقات ها از دسامبر یا.  نوشته استیه ها به رهبری حزب مينامه و توص

ن یدر ا.  گذاشتین روز به روز رو به کاهش ميرا سالمت لنیر شد زه پزشکان کمتيتوص
دگاه های خود را، با در نظر گرفتن تجربه یه نامه ديدوران او عمدتا بصورت نامه و توص

از آن . ن دوران در دست استیشماری نامه از ا.  کردیسال های پس از انقالب مطرح م
ن نامه کامال مشخص است که دغدغه یدر ا. دي خوانیجمله است چند نامه ای که در ادامه م

ن مناسبات به سطح جامعه ی و انتقال ایک کردن مناسبات درون حزبين هر چه دمکراتيمهم لن
  . شدیری که پس از در گذشت او طي درست خالف مسیعنی. بوده است

ت دست راس. ج ترور ناتمام او عوارض جدی تر خود را بروز دادی نتا١٩٢٢در دسامبر سال 
ز از يد که بزودی قدرت تکلم او نيجه رسين نتین به ايلن. و پای راست وی از حرکت باز ماند

دگاه یکته کرد و در آنها دیادداشت های خود را دیل ادامه ين دليکار باز خواهد ماند و به هم
 برای ی و رهنمودهائیه، ساختار حزبيسم در روسيالينده سوسیش را در باره آیهای خو
  . مطرح ساختیهانانقالب ج

 را به یق مطلبين از پزشکان خواست تا به او اجازه دهند تنها پنج دقي دسامبر، لن٢٣روز
  .» کندیمناک ميمساله ای او را ب«را یکته کند، زیس دیتندنو
نامه «ن بخش از يرا فراخواند و نخست" والودی چه وا. آ.م"ن پس ازموافقت پزشکان، يلن

  . کته کردیرا د» کنگره
  .دگاه های خود ادامه دهدیکته دیشتر از پزشکان شد تا به دين خواهان وقت بيز بعد، لنرو

ن در يسد که لنی نوین بود، مين روزها، در کنار لنین که در اي، خواهر لن"انوايا اولیمار"
د داد که هر روز برای يا به من اجازه خواهی: ن خواست گفتیپاسخ به مخالفت پزشکان با ا

 یکسره از درمان سرباز مینکه یا ای. کته کنمیخود را د» اداشت هایی«وتاه  کیمدت زمان
ن هر روز ياز آن پس، لن. ن خواست موافقت کردندین، پزشکان با اي پافشاری لنیدر پ. زنم
رت مشاهده کردند که از آن يان او با حياطراف. کته کندی خواست دیقه آنچه را که مي دق١٠ -۵

ن ين وضع به لنیپزشکان با مشاهده ا. ش فعال کرده استی را در خون انرژی خفته ایيپس لن
  . قه کار کندي دق۴٠ -٣٠اجازه دادند روزانه 

ماری فلج کامل وی اوج گرفت، يافته و بیره او خاتمه ي مارس، که انرژی خفته و ذخ۶ن تا يلن
) کیشوبل(ست ي حزب کمونن کنگرهيدوازدهم کرد و برای یکته میادداشت های خود را دی

ن يلن. کته کردیادداشت مشروح و پنج مقاله دین دوران، چند یدر ا.  شدیه آماده ميروس
 ٢٧از. ادامه داد» نامه به کنگره«کته ی به کار د١٩٢٢ دسامبرسال ٢۶ و ٢۵ -٢۴روزهای 

کته ید» یزی دولتیف قانون گزاری به برنامه ریدرباره واگذاری وظا« دسامبر، نامه ٢٩تا 
 ٣١ -٣٠و » ته مرکزیيش شماراعضای کمیرمون افزايپ«سامبر، متن نامه  د٢٩روز. شد

ه ی ژانو۴و » خود مختاری«ا درباره یت ها يمربوط به مساله مل« نامه ١٩٢٢دسامبر سال 
  .کته کردیرا د» نامه به کنگره« بخش افزوده دوم ١٩٢٣



 

، در آن هنگام چاپ کته کرده بودین آنها را دي حزب که لنینامه های مربوط به مسائل درون
ب یشوروی تصو) کیبلشو(ست ي کنگره حزب کموننيپانزدهم ١٩٢٧در دسامبر سال . نشدند

گر نامه یادداشت ها و دین ی کنگره نوشته شود و ایسیدر تند نو» نامه به کنگره«کرد که 
م ين تصمیبخش دوم ا.  حزب در مجموعه آثار وی چاپ شودین درباره مسائل درونيهای لن
 حزب، نه در ین در باره مسائل دروني نامه های لنیعنی پانزدهم حزب، اجرا نشد، کنگره

ته يم کميرو تصميپ ١٩۵۶ درسال. گری چاپ نشدیه دیچ نشريمجموعه آثار وی و نه در ه
حزب  ن کنگرهيست و دوميب ین نامه ها به آگاهیست اتحاد شوروی، ايمرکزی حزب کمون

ن ي و ششمیز در سي فرستاده شد و نی و انتشار همگانید و سپس برای سازمان های حزبيرس
  . دین جلد مجموعه آثار او درج گرديو چهل و پنجم) نيچاپ چهارم آثار لن(جلد 

  
سم يني لن-سميتوی مارکسي انست١٩۶٩ن که در سال يده آثار لنین نامه ها در جلد سوم برگزیا

ن يو آن را منتشر کرد، چنست اتحاد شوروی در مسکيته مرکزی حزب کمونيوابسته به کم
  :است
. دید آی ما پدیاسي ها در ساختار سی دگرگونین کنگره برخیه کنم که در اي خواستم توصیم
  .ان نهمي شمارم، با شما در میت تر مي را که پراهمییشه های خواهم اندیم
 صد تن به یا حتی ده هاته مرکزی  به ي کنم که شمار اعضای کمیشنهاد ميش ازهمه پيپ

ن یم به اي توانیما نم(کسره برای ما مساعد نباشد یر حوادث يبر آنم، که اگر س. ابدیش یافزا
ته مرکزی ما را ي بزرگ کمیم، مخاطراتي دست نزنین اصالحاتي،  و ما به چن)مید دل ببنديام
  .د خواهد کردیتهد
 جنبه ی دولتزییژه ای برای برنامه ریط وی کنم که کنگره در شرایشنهاد مينکه، پیگر اید

 یترتسکق ين از رفي معیطین و با شراين مورد تا اندازه ای معیرد و در اي در نظر بگیقانون
  ) راه توده- ترور شدی قربانین ترتسکين نشد، بلکه پس از لنينه تنها چن(. استقبال کند
دن ری هم برای باال برين تدبيم که چنید بگویته مرکزی بايش شمار اعضای کمیدر باره افزا
ری از يشگيته مرکزی و هم برای کار جدی درباره بهبود دستگاه ما و هم برای پياعتبار کم

ته مرکزی برای همه ما و برای سرنوشت حزب ي از کمیبرخوردهای بخش های کوچک
  .ضروری است

ته مرکزی ي عضو کم١٠٠ -۵٠ن حق را دارد که از طبقه کارگر ی کنم حزب ما ایفکر م
  .طلب کند

 ییار خواهد افزود و به مبارزه حزب ما با دولت هاي، بر استواری حزب ما بسیحن اصاليچن
  .اری خواهد رساندیک ینده نزدیکه دشمن ما هستند، در سال های آ

  
  ١٩٢٢دسامبر٢٣
  

  : ١٩٢٢دسامبر٢۴ -ادداشتیادامه 
  .ه انشعابي است علییرهايته مرکزی که به آن اشاره کردم، تدبيمنظور من از استواری کم

نخست، ) ورگيالدن.س.گمان کنم که س(» سليامیروسکا«د دري از اعضای گارد سفیکی
د دوخته بود؛ و دوم آنکه يه شوروی به انشعاب حزب ما چشم امي کردن روسیبرای متالش

او روی نقطه . ن اختالف نظرها در حزب وابسته کرده بودین انشعاب را به جدی ترید به ايام
  .ميری اتخاذ کنيد از هم اکنون برای آن تدبید و ما با انگشت نهاده بویضعف بزرگ

ن دو طبقه یان اين رو اگر میه دارد و از ايتک) کارگران و دهقانان(حزب ما، به دو طبقه 
ن تفاهم حاصل نشود یاگر ا.  استید، نا استواری آن ممکن و سقوط حتمید آینتواند تفاهم پد

ری يچ تدبيهوده است و هيته مرکزی بيواری کمر و بحث درباره استيا آن تدبین و یاتخاذ ا
  .ری از انشعاب موثر نخواهد بوديشگيبرای پ



 

ن و ياستال:  کند، اکنون دو چهره استوار داردید میته مرکزی را تهديخطری که وحدت کم
  !یترتسک

ن يبرای هم. د از آن دوری جستی است که بای از خطر آن انشعابیمين دو نیان ايمناسبات م
 تا صد یته مرکزی تا پنجاه، و حتي کنم شمار اعضای کمیشنهاد ميتن است که پدوری جس
  .ابدیش ینفر افزا

ش در دست های خود یش از توان خوي بیر کل شد، قدرتين پس از آنکه دبيق استاليرف
  . ن قدرت استفاده کندیاط از اينان ندارم که وی همواره بتواند با احتيمتمرکز کرد و من اطم

 به مساله یته مرکزی در وابستگيه کمي، چنان که مبارزه اش علیق ترتسکيگر رفی دییاز سو
 توان گفت که یم.  نشان داد از استعدادهای برجسته ای برخوردار استیاهای ملیسريکم

ش از اندازه خود رای است ي است، اما بیته مرکزی کنونين عضو کمیشخص او با استعدادتر
  . پردازدی کارها مش ازاندازه به جنبه اداریيو ب
 تواند کار را به انشعاب بکشاند و ی، میته مرکزی کنوني، دو رهبر برجسته کمیژگین دو ویا

  . باشدی تواند ناگهانیشد، انشعاب میندي نیري از آن تدبیريشگياگر حزب ما برای پ
.  آورمی آن ها نمیات شخصيته مرکزی را بنابر خصوصيگراعضای کمی های دیژگیمن و
ز ي نبود، اما آن را نی، تصادففينيکامو  فینوویز شوم که واقعه ماه اکتبر یاد آور میتنها 

  . توان چندان مقصر دانستی نمیک بودن ترتسکیر بلشويچون غ
 اتاکفيپو  نیبوخار چند درباره ی خواهم سخنیته مرکزی ميان اعضای جوان کمياز م
. روها هستندين نیبرجسته تر) روهاين نیان جوانتريدر م(نان ید که ای نماین ميچن. میبگو

  : ديشین انديد چنینان بایدرباره ا
 محبوب ین براستين حزب، بلکه همچنيسین تئورین و بزرگترین نه تنها پر ارزش تریبوخار

 توان منطبق با یار ميد بسی او را با تردکی تئوریدگاه هایداما، تمام . همه حزب است
ک را فرا يالکتیچگاه دياو ه. سم نهفته استي اسکوالستدگاه های اویدر د. سم دانستيمارکس

  . کنم آن را درک کرده باشدینگرفت و فکرم
  

  : دسامبر٢۵خ یادداشت در تاریادامه 
 چنان به جنبه ی شک با اراده ای برجسته و استعدادی برجسته، ولیمردی است ب اتاکفيپ

  .دواربودي جدی، امیاسياله س شود به او در مسی کند که نمیاداری و اداره کارها توجه م
ن دو کادر یدوارم که اياد آوری من برای امروز است و امین و هم آن ی است که هم ایهیبد

  .کسونگری دوری کنندیند و از یافزاي های خود بیبرجسته و وفادار، بر دانستن
  
 )نده راه توده خواهد آمدین نامه ها در شماره آیادامه انتشار ترجمه ا(
  


