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ان ما يمناسبات م ان ما و دريم  که درین کمبودیاندازه خشن است و ا ش ازين بياستال
ن رو به رفقا یا از.  گرددیم ری تحمل ناپذیرکليمقام دب  است، دریست ها تحمل شدنيکمون

 کنند، تا در ینيش بين مقام پیا ن ازيکردن استال  جهت برکناری کنم که راه حلیشنهاد ميپ
رتر و مودب تر از یگر گمارده شود که بردبارتر، سخن پذی دین مقام فردیا از دريصورت ن

ن و يانشعاب و آنچه در باال درباره مناسبات متقابل استال  ازیريشگي پیبرا. ن باشدياستال
  .ابديز ب سرنوشت سایتي تواند اهمیز مين  نکته نی نوشته ام، ایترتسک

  
  ١٩٢٢ دسامبر٢۶
  

 ید هدف های تا صد نفر بایا حتی تا پنجاه و یته مرکزي کمیعضا ش شماریبه گمان من، افزا
باشد، آموزش کادر  شتري بیته مرکزي کمیچه شمار اعضا هر: ا سه گانه داشته باشدیدوگانه 

کارگران به  از یاريکشاندن بس. خواهد شد شتر و خطر انشعاب کمتريز بي نیته مرکزيکم در
ن یا.  خواهد کردیاریار بد است، ي، به کارگران در بهبود دستگاه ما که بسیته مرکزيکم

ده است و دگرگون کردن آن ين به ما رسيشيم پی است که از رژیگیواقع مرده ر دستگاه در
از . کسره ناممکن بوده استینها ی و جز ایژه هنگام جنگ، هنگام قحطی کوتاه، بویزمان در
 دستگاه ما ی انگشت برکمبودهای بدخواهیا از روی که با تمسخر و یرانين رو به خرده گیا
 را درک یط انقالب کنونی شرایچ روي پاسخ داد که آنان به هی توان به آرامی گذارند، میم
ط انجام گرفت، ی که انقالب در آن شرایطیژه در شرایطول پنج سال، بو در.  کنندینم

 ین بسنده است که ما در پنج سال دولتيهم. ستي ممکن نیچ روي به هدگرگون ساختن دستگاه
 ی می بورژوازیارویش دهقانان، رويشاپيآن کارگران، در پ م که درید آورده این پدیطراز نو

ن ی است بس سترگ، اما ای، کارین الملليط حال و روز دشمنانه بیشرا ن، دریستند و ایا
از ما بپوشاند، که ما دستگاه کهنه را از تزار و از ن نکته را ی ایچ رويد به هیدرک نبا
، یقبال قحط ازها درين حداقل نيدن صلح و تامينکه اکنون با فرا رسیم و ای گرفته ایبورژواز

  . بهبود دستگاه باشدیست به سوی بایهمه کارها م
  دریته مرکزيب کمي که به ترکیها کارگر نم که دهي بین گونه میرا بد من چشم انداز کار

 دستگاه ما یی، بهبود و باز سازیگر به بازرسیکس د از هر  توانند بهتریند، می آیم
چنانکه روشن . فه را بر عهده داشتين وظیآغاز ا  که دری دهقان-ی کارگریبازرس. بپردازند

 یاریا یو » تابع«ن تنها چون ي معیطیشرا د درید و بایعهده انجام آن برآ د، نتوانست ازیگرد
ته يب کمي که به ترکیکارگران.  شودیريآن بهره گ ، ازیته مرکزي کمین اعضایدهند ا
 دراز در خدمت ی نباشند که زمانیشترشان از آن کارگرانيست، بی بایند، می آی درمیمرکز
کارگران، دهقانان  همه جا مراد از ن بخش نامه من، دریا در( بوده اند ی شورویها دستگاه

ست با آن ی بای شده اند، که میني سنت ها و اعتقادات معیران داران کارگیرا ای، ز)هستند زين
  . مبارزه کرد

  باشند که از قشریکارگران شتريست بی بای، میته مرکزيان کارگران عضو کميم در
ن تر و به آن کارگران و ي درآمده اند پائیکارمندان شورو شمار  پنج سال دری که طیارگران

 کتریستند، نزديم نيرمستقيا غی یانجي میزمره بهره کشان ب ضمن در  که دریدهقانان عاد
همه جلسات  ، دریته مرکزيهمه جلسات کم  با حضور درین کارگراني کنم چنیم فکر. باشند



 

هواداران وفادار نظام   توانند کادری میته مرکزيت بورو و خواندن همه اسناد کميپول
نکه ی بخشند و دوم ای استواریه مرکزتينکه به خود کمی باشند که قادرند، نخست ایشورو

  .کنند  و بهبود دستگاه کاری نوسازی برایبتوانند براست
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  .) چاپ شد٩. ش» ستيکمون« درمجله ١٩۵۶ن بار، درسال ي نخستین نامه برایا(
  

آن بودم که  را بریمن با آن مخالفت کردم، ز.  استیق ترتسکيشه از آن رفین اندیبه گمانم ا
 اما پس از. خواهد بود ن کاري، همی اساسی ما، ناهمخوانیستم ادارات قانون گزاريس در
 با آنکه ی دولتیزیبرنامه ر:  هست که همانایشه سالمینجا اندیا افتم که دریق، دري دقیررسب

ت ن اطالعایشتري بیک و دارايندگان علم و تکنیافراد آگاه، کارشناسان و نما  ازیمجموعه ا
  . برکنار استی از کنترل قانون گزاری درست درباره کارهاست، تا اندازه ای داوریبرا

ست ی بای می دولتیزیم که برنامه ری کردی میرويدگاه پین دیا نا گفته نماند که تا کنون از
 را یدولت ست اموری بای می به دولت ادامه دهد و ادارات دولتی انتقادیمطالب را با بررس

 ی به گونه ایدولت  که اموری، هنگامیکنون حال و روز  کنم که دریم فکر. نندحل و فصل ک
 ی اعضای را که نظردهیست مسائلی بای که میشده است، هنگام ده تريچيخارق العاده پ

 ین کاري که به چنی با مسائلیختگيدرآم  است، سراسریآن ضرور  دری دولتیزیبرنامه ر
 یم که برخي را حل و فصل کنین، اموریز ا شتري بیتشوده شود، ح ست، بازياز نيآن ن در

 یازي است که نیزش با موادي دارد و در آمی دولتیزی برنامه ریاز به نظرخواهيمواد آن ن
 گام یزیارات برنامه ريش اختی افزاید بسویحال حاضر با من در ست، به فکرين ن کاريبه چن
  .میبردار
 ی را مقررات معمولی دولتیزیمات برنامه ري تصمن باشد کهيد چنین گام، بای کنم ایفکر م
 باشد، یژه ایم مجدد درباره آنها مقررات وي تصمیده انگارند و برای نتوانند نادیشورو

ه ارجاع گردد، مساله ي سراسر روسیه مرکزيته اجرائيه کميچنانچه مساله به دوره اجالس
 خاص، یو براساس مقرراتژه و همخوان ی ویرو دستورالعملي مجدد، پیريم گي تصمیبرا

ا ی لغو گردد یستی بای دولتیزیم برنامه رين تصمیا این نکته که آی سنجش ایآماده گردد و برا
 یزیرامون مساله برنامه ري مجدد پیريم گي تصمیه شود و سرانجام براي تهییها نه، گزارش

  .نهایا ن گردد و جزيژه معی ویی مهلت هایدولت
مورد   استقبال کرد، اما نه دریق ترتسکيرف د ازی توان و بایکه م کنم یم ن مورد، فکریا در

برنامه   دری اقتصاد ملی عالینده شورایا نمای ما و یاسيان سیشواي از پیصدارت فرد خاص
 ی با مساله اصولین مورد، مساله خصوصیا در حال حاضر در. نهایا  و جزی دولتیزیر
 یژانفسکیق کرژي که اکنون به رفی کنم آن حمالتیم فکر. ندازه بهم بافته شده است ش ازايب

دو   که ازی رسد و حمالتیاتاکف معاون او به گوش ميق پي و به رفی دولتیزیصدر برنامه ر
 ی بی و سست عنصری در رای ثباتیمت، بیک سو اتهام به مالی  از- گرددیسو رد و بدل م

 ار و کمبود دري بسیقزاق منش، یگر اتهام به ناپاکی دیسوئ  رسد و ازیاندازه به گوش م
 مساله یدو سو انگرین حمالت، نمای کنم که ایم فکر. -نهای و جز ایسته علمی شایآمادگ

وند دادن ي، ما، به پی دولتیزیبرنامه ر نکه دریت و ای نهایهستند و بزرگ کردن آنها تا ب
ف باشد و نمونه اتاکي تواند پی ازآنها میکیم که نمونه یازمندي نیژگیماهرانه دو گونه و

  .یژانفسکی، کرژیگرید
 و ی علمیختگيک سو با فرهی  باشد از د فردی بای دولت زیراس برنامه ر  کنم دریم فکر
 ا دری یده شونده عملي با چند ده سال کار تجربه سنجیا کشاورزی و ی دانش فنیژه دارایبو

 تجربه یدارا شتريد بی باین فردي کنم که چنیم فکر. یا دررشته کشاورزی و یرشته فن



 

 یها یژگیو  ازیش باشد، تا برخورداری خویدن مردم به سويکشان گسترده و استعداد در
  .ی اداریرهبر

 
  


