
 

  ني لنین نامه هايآخر
  دست به روی مردم

  ! بلند نکنيد
  اين ارثيه تزاری است

)٣(  
  در برنامه ريزی دولتی

  .١٩٢٢دسامبر٢٨
  

ديده ام، بسياری از رفقا که می توانند بر کار دولتی تاثيری قاطع داشته باشند، جهت اداری را 
جهت علمی و دربر که بديهی است در مکان و زمان خود ضروری است و نبايد آن را با 

گرفتن گسترده واقعيت و استعداد در کشانيدن افراد و جز اينها يکی دانست، بزرگتر می 
  .نمايانند

درهراداره دولتی، بويژه در برنامه ريزی دولتی، پيوند دادن اين دو ويژگی ضرورت است و 
ريزی دولتی را برای برنامه " پياتاکف"به من گفت که وی " کرژيژانفسکی"هنگامی که رفيق 

اما، از يک سو و تا اندازه ای . من موافقت کردم. آورده و در باره کار با او توافق کرده است
ترديد خود را نگهداشتم و از سوی ديگرگهگاه اميدوار بودم که ما در اين جا بافته ای از دو 

م به راه باشيم آيا اين اميد برآورده شده است يا نه؟ بايد چش. گونه شخصيت دولتی داشته باشيم
اما، دراصل، فکرمی کنم نمی توان ترديد داشت بر . و نتيجه را در آينده و به تجربه دريابيم

. اينکه چنين بافت و ويژگی هائی بی شک برای کارکرد درست ادارات دولتی ضروری است
نکه رهبر اداره دولتی بايستی از استعداد بسيار بزرگ درکشانيدن افراد بسوی خود و نيز چنا

  . استبنياد و اساساين، . بايد و شايد از دانش علمی و فنی برای کار با آنها برخوردار باشد
بی اين، کارنمی تواند درست باشد و از سوی ديگر، بسيارمهم است که چنين شخصی بتواند 

گمان نمی رود که . رهبر اداری بوده و دستيار و يا دستيارانی شايسته در اين کار داشته باشد
  .يوند اين دو ويژگی دريک فرد ديده شود و نيز گمان نمی رود که نيازی نيز به آن باشدپ

  
  :ادداشت درباره برنامه ريزی دولتیادامه ي
  .١٩٢٢ دسامبر٢٩
  

چنين می نمايد، که برنامه ريزی دولتی ما درکميسيون کارشناسان، گسترشی همه جانبه می 
ازديدگاه اعتبار اين اداره . د نيروی ياری دهنده باشددراين جا، در واقع نيروی اداری باي. يابد

علمی، برنامه ريزی دولتی می بايست ناگزير تا اندازه ای مستقل و بی وابستگی باشد و آنهم 
با يک شرط، که همانا صداقت کارکنان و تالش صادقانه آنها در راه اجرای برنامه ساختمان 

  .اقتصادی و اجتماعی ماست
و ويژگی اکنون می تواند همچون استثنا بنمايد، زيرا بيشتر اداره هايی که به بديهی است اين د

گونه ای طبيعی برنامه ريزی دولتی را پديد آورده اند، بناگزير با ديدگاههای بورژوازی و 
بررسی آنها از اين سوی، می بايست وظيفه چند نفری باشد که . اعتقادات بورژوازی آلوده اند

يسه برنامه ريزی دولتی را پديد آورند و اين هيات رئيسه بايد ازکمونيست می توانند هيات رئ
ها باشد و هرروز برجريان کار و درجه وفاداری دانشمندان بورژوازی و دور شدن آنها از 

اين کار دو . اعتقادات بورژوازی و نيز برگذار تدريجی آنها به ديدگاه سوسياليسم نظارت کند
راه کار ناب اداری می بايست ايده آل رهبران برنامه ريزی دولتی جانبه بازرسی علمی به هم

  .درجمهوری ما گردد
  



 

  ١٩٢٢دسامبر٢۴
آيا بخش کردن کاری که برنامه ريزی دولتی انجام می دهد به چند ماموريت، سودمند است و 
 يا اينکه برعکس؟ بايد بکوشيم تا دايره ای از کارشناسان دايمی پديد آوريم که هيات رئيسه

برنامه ريزی دولتی همواره آنان را بيازمايد و نيز بتوانند مجموعه همه مسائلی را که 
دراختيار آنان است بازگشايند؟ فکر می کنم دومی سودمند ترباشد و ديگر اينکه بايد برای 

  .کاهش شمار دستورهای موقتی و برخی دستورهای فوری بکوشيم
  
  ١٩٢٢ دسامبر٢٢
  .)چاپ شد»کمونيست«درمجله ١٩۵۶سال اين نامه نخستين بار در( 
  

  افزايش شمار اعضای کميته مرکزی
  

در صورت افزايش شمار اعضای کميته مرکزی، اين کميته می بايست به بازرسی و بهبود 
بايد برای اين هدف از خدمت . دستگاه ما نيز که به هيچ دردی نمی خورد نيز، بپردازد

وظيفه معرفی اين کارشناسان بايد با بازرسی . کارشناسان بسيارماهر نيز بهره بگيريم
  . دهقانی باشد-کارگری

چگونگی درهم آميختن اين کارشناسان بازرسی که دانشی بسنده نيز دارند با اعضای تازه 
  .کميته مرکزی، مساله ای است که بايد درعمل بررسی شود

با )  از رشد آندرپی رشد خود و در پی شگفتی ما( دهقانی -من برآنم که بازرسی کارگری
رشد آن بود که اکنون می بينيم و آن همانا حالت گذار از کميسريای ملی ويژه به وظيفه ويژه 

از اداره ای که همه چيز را بازرسی می کند به مجموعه . اعضای کميته مرکزی است
اين، . (بازرسان کم شمار، اما درجه يک که می بايست پاداش خوبی به آنها پرداخت گردد

ه درروزگار ما که روزگار پرداخت و پاداش است و درشرايطی که بازرسان درخدمت بويژ
  ).اداره هايی هستند که به کارآنان مزدی بيشترمی دهند، ضروری است

اگر شمار اعضای کميته مرکزی، چنانکه بايد و شايد افزايش يابد و آنان هرسال به ياری 
ته های ويژه اعضای بازرسی کارگری چنين کارشناسان بسيار ماهر و معتبر درهمه رش

دهقانی دوره آموزشی ببينند، آنگاه فکرمی کنم که ما اين وظيفه را که چندی است نتوانسته ايم 
  .انجام دهيم، با کاميابی به انجام رسانده ايم

 و ۵٠٠ -۴٠٠ عضو کميته مرکزی و نه بيشتر از ١٠٠ تا -پس، نتيجه چنين است
 دهقانی، که به دستوراينان به کاربازرسی می - اعضای بازرسی کارگری-دستيارانشان

  .پردازند
  
  ١٩٢٢دسامبر٣٠
  

  درباره مساله مليت ها
  "خودمختاری"يا درباره 

  
چنين می نمايد، برای آنکه با شوری بايسته و ندايی شايسته درمساله پر آوازه خود مختاری، 

ربوط به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی است، مداخله که بگمانم نام رسمی آن مساله م
  .نکرده ام، دربرابر طبقه کارگرروسيه سخت احساس گناه می کنم

تابستان، هنگامی که اين مساله پديد آمد، بيماربودم و سپس پائيز، اميد بسياری بربهبود خود و 
 داد که در اين مساله براين نکته بستم که پلنوم های اکتبر و دسامبربه من امکان خواهند



 

و در پلنوم ) درمورد اين مساله(اما، برايم ميسر نگرديد که در پلنوم اکتبر . مداخله کنم
  .دسامبر شرکت کنم و بدينسان می توان گفت که اين مساله يکسره ازکنار من گذشته است
له در فرصت يافتم تنها با رفيق دزرژينسکی که از قفقاز آمده و درباره چگونگی اين مسا

  .گرجستان با من سخن گفت، گفتگو کنم
همچنين فرصت يافتم با رفيق زينوويف چند کالمی رد و بدل کنم و بيم خود را در باره اين 

 کسی که کميته مرکزی برای -درباره آنچه که رفيق دزرژينسکی. مساله با وی درميان نهم
، مرا آگاه کرد، من -ستاده بودبه رخداد گرجستان او را در راس هياتی به آنجا فر» رسيدگی«

اگرکار به آنجا کشيده که بنا برخبری که از رفيق . توانستم تنها بيم بزرگ خود را ابراز کنم
توانسته است به فشارهای جسمی متوسل شود، می " ارجونيکيدزه"دزرژينسکی شنيده ام، 

يد که همه اين شيرين چنين می نما. توان درنظر مجسم کرد که ما به چه باتالقی درغلتيده ايم
  . از ريشه نادرست و بی هنگام بوده است»خود مختاری«کاری 

اما اين اطمينان بخشی ها از کجا سرچشمه . می گويند که يگانگی دستگاه ضروری بوده است
گرفته است؟ آيا سرچشمه اش از آنجا نيست که خود دستگاه روسيه را، چنان که در يکی از 

ت هايم گفته ام از تزاريسم گرفته ايم و تنها اندکی با جهان شوروی شماره های پيشين يادداش
  آغشته ايم؟

شک نيست، که می بايست تا هنگامی که می توانستيم بگوئيم از دستگاه خود همچون 
اما اکنون بايد از روی وجدان عکس آن را بگوييم، . دستگاهی که از آن ماست دفاع می کنيم

خود می ناميم که در واقع سراپای آن برای ما بيگانه است و که ما آن دستگاهی را دستگاه 
 که برای دگرگون ساختن آن درپنج سال و هنگامی تزاریهمانا ماشينی است بورژوازی و 

نظاميان و مبارزه با قحطی » کارهای«که هيچ ياری از کشورهای ديگر نرسيده و برتری با 
  .بوده است، هيچ امکان نداشته ايم

 که ما با -.)  م-شوروی(آزادی جدا شدن ازاتحاد « روزی بسيار طبيعی است، درچنين حال و
 کاغذی تهی خواهد بود که نمی تواند ازغيرروس های روسيه -آن خود را تبرئه می کنيم

 که در واقع قلدر و - شووينست عظمت طلب روس-دربرابر يورش آن انسان فطری روسی
شک نيست که در صد نا چيزی . فاع کنيمزورگو و بورکرات آشنای روس چنين است، د

ازکارگران شوروی و شوروی شده در اين دريای زباله های شووينيستی عظمت طلبانه 
  .روسی چون مگسی درشيرغوطه ورخواهند شد

در دفاع از اين تدبيرمی گويند که مسائل به کميسرياهای ملی که بی ميانجی به روانشناسی 
در اين جا اين مساله پديدار می .  اختصاص داده شده اندملی و فرهنگ ملی وابسته هستند،

شود که آيا می توان  امور را يکسره به چنين کميسرياهائی اختصاص داد و مساله دوم اينکه 
آيا برای دفاع واقعی ازغير روسها در برابر قلدری روسی به غمخواری بسنده کرد، يا بايد 

رهای الزم را اتخاذ نکرده ايم، با آنکه می توانستيم تدابيری اتخاذ کرد؟ فکرمی کنم که ما تدبي
  .و موظف به اتخاذ آن بوديم

سوسيال «فکرمی کنم که شتاب و عالقه استالين به کارهای اداری و نيزخشم او عليه 
 چنان خشم در سياستکذايی، نقش مهلکی در اين ماجرا داشته است و عموما » ناسيوناليسم

  .نده ترين نقش استکه معمول بوده است، تباه کن
» تبهکاری ها«ازاين نيزبيم دارم که رفيق دزرژنيسکی هم که برای رسيدگی به پرونده 

سوسيال ناسيوناليست ها به قفقاز رفته بود، دراين مورد تنها روحيه واقعی روسی خود را 
و ) روشن است که بيگانگان روسی شده همواره شورش را درمی آورند(نشان داده باشد 

. ارجونيکيدزه بنظر نمی رسد نمايانگر بی نظری کميسيون او بوده باشد» بلند کردندست «
فکرنمی کنم هيچ تحريک و حتی هيچ اهانتی نمی تواند توجيهی برای دست بلند کردن روس 

اظهارات رفيق دزرژينسکی نشان می دهد که ازجونيکيدزه بی چون . ها دراين ماجراها باشد
ارجونيکيدزه با آن . اين دست بلند کردن هيچ توجهی ندارد.  استو چرا در اين ماجرا مقصر



 

برعکس، ارجونيکيدزه . برافروختگی که دزرژينسکی بدان اشاره کرده حق نداشته است
آن، کسانی که  شهروندان و افزون بر موظف بوده متانتی را بکار بندد که هيچ يک از ديگر

سخن را کوتاه می کنم، سوسيال . ف نيستندمتهم شده اند، بدان موظ» سياسی«به تبه کاری 
ناسيوناليست ها، شهروندانی بودند که به تبهکاری سياسی متهم شده اند و اتهامات تنها می 

مساله اصولی و پراهميت آنست که چگونه بايد . توانسته در عرصه ارزيابی شوند
  انترناسيوناليسم را درک کرد؟

 
  


