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  .بگذاريد با يک تصوير شروع کنيم
استاخوويچ، سردستۀ نجبای اورل گوبرنيا در کنگرۀ مبلغين . ا.خواننده احساسی که با سخنرانی م

وی طی آن سخنرانی خواستار به رسميت شناخته شدن . مذهبی به وجود آمده را به ياد دارد
  .گرديد توسط قانون عقيدهآزادی 

ای سهمگين را عليه آقای  مطبوعات محافظه کار به رهبری موسکوفسکيه ودوموستی مبارزه
بيابند که پستی او را به قدر کافی  صفتیاين مطبوعات قادر نيستند . اند استاخوويچ به راه انداخته

ای توصيف نمايند و تا آنجا پيش می روند که تمامی نجبای اورل را بخاطر انتخاب مجدد آق
البته انتخاب مذکور در واقع واجد . استاخوويچ به سردستگی، به خيانتی بزرگ متهم می کنند

در مقابل استبداد و بی عدالتی  بتنجا مخالفت ای از خصلت نمايش اهميت بسيار بوده و تا اندازه
  .پليسی برخوردار است

يچ شوخ، خوش بيان، استاخوويچ، به اندازۀ ميشا استاخوو«:موسکوفسکيه ودوموستی می گويد
بدا به . )١٩٠١، ٣۴٨شمارۀ (»...سرچشمۀ حيات و روح گروه، سزاوار سردستگی نجبا نيست 

سخن  عقيدهزمينداران خوشگذران ما دربارۀ آزادی حتی اگر . حال شما آقايان، مدافعين چماق
  ...، پس بايد به راستی رسوايی های کشيشان و پليس، خارج از شماره باشد بگويند

ما، که استاخوويچ ها را برمی انگيزند و ستايش می کنند چه » روشنفکر«مع سبک سران ج«
باز هم بدا به حال شما آقايان، » ...ما قائلند؟  و اجدادی اهميتی برای امور مذهب ارتدکس مقدس

اگر حکومت خودکامه پليسی ما حتی . قهرمانان حکومت خودکامه، جوهر ملی و مذهب ارتدکس
که اعتقادات (سرشار از روح سلول زندان نموده است بطوری که استاخوويچ ها مذهب را هم 

) مذهبی چندان محکمی نداشته، لکن آنچنان که خواهيم ديد خواستار نگهداشتن مذهبی ثابت اند
، پس اين )اگر واقعًا دشمن نباشد( اند کامال بی تفاوت شده»  ملی« رسوایهم نسبت به اين مذهب 

آنها ما را به باد تمسخر !! آنها مذهب ما را يک وهم می خوانند... «. خوبی باشد بايد حتمًا نظام
سعی داريم از ارتکاب به گناه اجتناب خوف داشته و  »وهم«می گيرند زيرا ما به برکت اين 

را به انجام می رسانيم، بدون اينکه اهميتی برای سختی آنها  وظايف خودورزيم و بدون گاليه 
و  کاميابیيرا ما نيرو و شهامت تحمل اندوه و تهی دستی را پيدا کرده و در ايام قائل باشيم؛ ز

ايمان ارتدکس برای آنها عزيز است زيرا به ! خوب» ...خوشبختی دستخوش غرور نمی گرديم 
عجب مذهب پرمنفعتی برای طبقات . تحمل نمايند» بدون گاليه«را  فالکتمردم می آموزد 

ن سازمان يافته، که اقليتی ناچيز از ثروت و قدرت در حالی بهره می ای آنچنا در جامعه! حاکم
را به انجام می رسانند، برای » سخت وظايف«در عذابند و » تهی دستی«ها مدام از  برد که توده

استثمارگران کامال طبيعی است با دينی هم آواز شوند که به مردم می آموزد بخاطر بهشتی 
ولی موسکوفسکيه در شور و . تحمل کنند» بدون گاليه«ی زمين موهوم در آسمان، جهنم را رو

، حقيقت را سهوًاروده درازی تا آن حد که در واقع . حرارت خود به روده درازی می گرايد
آنان شکی ندارند که اگر استاخوويچ ها خوب ... «:به خواندن ادامه می دهيم. بيان داشته است

  ».است »وهم«ادکامی زندگی می کنند از برکت اين می خورند، با آرامش می خوابند و با ش
 هاست مذهبی شايع در ميان توده» اوهام«اين بخاطر . موضوع دقيقًا همين است! حقيقت مقدس

ها زندگی می کنند و  و همه سرمايه داران ما ازِقبل کار توده )١(که استاخوويچ ها، آبلومف ها
و هر چه علم بيشتر در ميان  .»می خوابدبا آرامش «حتی خود موسکوفسکيه ودوموستی نيز 



مردم اشاعه يابد، تعصبات مذهبی راه بيشتری را برای آگاهی سوسياليستی بازخواهد کرد و 
روز پيروزی پرولتاريا نزديکتر خواهد شد، همان پيروزی ای که تمام طبقات تحت ستم را از 

  .بردگی ای که در جامعۀ مدرن از آن در عذابند رها خواهد ساخت
ای، خيلی ساده تر نکته قابل توجه  ولی موسکوفسکيه ودوموستی با نسنجيده به زبان آوردن نکته

اين نشريه در اعتقادش مبنی بر آنکه استاخوويچ ها اهميت مذهب را . ديگری را فاش می سازد
محض به دنبال اشکال ليبرالی هستند، به وضوح در » بی فکری« از رویو » درک نمی کنند«

ای ناشی می  ، از ساده لوحی کودکانهمخالفچنين تفسيری از يک روند سياسی . است اشتباه
اين واقعيت که در اين مورد آقای استاخوويچ به عنوان مدافع تمامی روند ليبرالی قدم پيش . گردد

گذارده است، بهتر از هر چيز توسط خود موسکوفسکيه ودوموستی به ثبوت می رسد؛ در غير 
ای تنها عليه يک سخنرانی چه لزومی داشت؟ چه  دن به چنين مبارزهاين صورت دست ز

  بود؟» جمع روشنفکران«احتياجی به صحبت دربارۀ نه استاخوويچ بلکه استاخوويچ ها و 
اين روزنامه در تحليل ليبراليسمی که . البته که اشتباه موسکوفسکيه ودوموستی عمدی می باشد

در اينکه او نسبت . يش از آنکه ناتوان باشد، بی ميل استب، از نقطه نظر طبقاتی از آن تنفر دارد
برای ما جالب تر به اين کار بی ميل است جای بحثی نيست؛ ولی ناتوانيش در انجام اين کار، 

. ، چه اين شکايتی است که حتی بسياری از انقالبيون و سوسياليستها نيز از آن در عذابنداست
ايسکرا که ما را بخاطر تالش در دنبال کردن  ١٢ر شمارۀ همينطور، نويسندگان نامه مندرج د

» ديدگاه طبقاتی«کليه مظاهر ناخشنودی و اعتراضات ليبرالی در روزنامه مان، به انحراف از 
و  )٢(متهم می سازند، نيز همانقدر از اين شکايت در عذابند که نويسندگان پرولتارسکايا بوربا

، که تصور می کنند حکومت خودکامه ما )٣(»کراتيککتابخانه سوسيال دم«چندين جزوه در 
نمايندۀ حکومت مطلقۀ بورژوازی است؛ اين در مورد مارتينف ها هم که می خواهند ما را به 

عليه ) سياسی ممکنه تبليغاتيعنی گسترده ترين (دست کشيدن از مبارزۀ افشاگری چند جانبه 
دادن (مبارزه برای رفرمهای اقتصادی حکومت خودکامه و تمرکز اصل تالشهايمان اساسًا بر 

به نام وی برای اقدامات » های عينی خواسته«به طبقۀ کارگر، مطرح ساختن » مثبت«چيزی 
وادارند نيز صدق می کند؛ و نيز دربارۀ ) »که وعدۀ نتايج ملموسی را می دهد«قانونی و اداری 

: ری، شگفت زده می پرسندآما تضادهاینادژدين ها که با خواندن خبر روزنامۀ ما دربارۀ 
  .هم مصداق دارد» خدای بزرگ، اين ديگر چيست؟ يک روزنامۀ زمستوو؟«

با منافع معينی از طبقات همۀ اين سوسياليستها فراموش می کنند که منافع حکومت خودکامه تنها 
 مالک و تنها تحت شرايط معينی منطبق می گردد؛ اغلب اينطور اتفاق می افتد که منافعش نه با

منافع . منافع اين طبقات در کل، بلکه تنها با منافع اقشار معينی از آنها انطباق حاصل می کند
بورژوازی، منافع انکشاف سرمايه داری  تمامیساير اقشار بورژوايی و منافع شناخته شده تر 

مثال حکومت . نسبت به حکومت خودکامه دامن می زند یليبرال مخالفتبطور کل، الزامًا به 
کامه فرصتهايی برای بورژوازی جهت بکار گرفتن ظالمانه ترين اشکال استثمار را تضمين خود

می نمايد، لکن از سوی ديگر هزاران مانع در راه توسعۀ وسيع نيروهای توليدی و اشاعۀ علم 
ايجاد می کند؛ در اين راه حکومت خودکامه، نه تنها خرده بورژوازی بلکه گاهی اوقات 

حکومت خودکامه حمايت از بورژوازی . داننيز عليه خود برمی انگيز بورژوازی بزرگ را
اند،  می نمايد، ولی از آنجايی که مردم از حقوقشان محروم شده) ؟(عليه سوسياليسم را تضمين

اين حمايت ضرورتًا به يک نظام بی عدالتی پليسی تبديل می گردد که برانگيختن خشم تمامی 
ز اين تمايالت خصمانه نتيجه می شود، آنچه که نيروی نسبی آنچه که ا. مردم را دربر دارد

نظريات محافظه کارانه و ليبرالی يا روندها در ميان بورژوازی در حال حاضر کسب می کند 



تز کلی فراگرفت، زيرا اين بستگی دارد به کليۀ خصايص ويژۀ موقعيت  چندرا نمی توان از 
يين اين موضوع، بايد موقعيت را بطور مشروح برای تع .ای معين اجتماعی و سياسی در لحظه

تمام منازعات با دولت را صرف نظر از آنکه کدام قشر اجتماعی آنها را با دقت مطالعه نمود و 
است که بی تفاوت ماندن » ديدگاه طبقاتی«اين دقيقًا همان . پايه ريزی کرده است، مشاهده کرد
 غيرمجازرا برای يک سوسيال دمکرات » استاخوويچ ها«نسبت به ناخشنودی و اعتراضات 

  .می سازد
استدالل و فعاليت سوسياليستهای نامبرده در باال حاکی از آنست که آنها نسبت به ليبراليسم بی 

» انجيل«تفاوت بوده و بدين ترتيب عدم درک خود را از تزهای اساسی مانيفست کمونيست، 
ياد آوريم کلماتی را که خود بورژوازی، با ه ب. نشان می دهندسوسيال دمکراسی بين المللی 

اش برای قدرت، با منازعات اقشار و گروههای مختلف درونيش و غيره، وسايل آموزش  مبارزه
تنها در کشورهای آزاد از نظر سياسی است که . سياسی پرولتاريا را با آنها فراهم می سازد

به هر صورت در . دارد) متی از آنو آن هم تنها قس(پرولتاريا دسترسی آسانی به اين وسايل 
را برای » وسايل«روسيۀ به بردگی کشيده شده، ما سوسيال دمکراتها بايد سخت کار کنيم تا اين 

سياسی کلی، وظيفۀ انجام يک  تبليغاتطبقۀ کارگر به دست آوريم، يعنی، ما بايد وظيفۀ هدايت 
اين وظيفه به . عهده بگيريمخودمان برمبارزۀ افشاگرانۀ عمومی عليه حکومت خودکامه را 

ما بايد بخاطر بسپاريم که . های جوش و خروش سياسی الزام آور می باشد ويژه در دوره
پرولتاريا می تواند در يکسال زندگی سياسی فشرده، آموزش انقالبی بيشتری را نسبت به چندين 

ر باال آگاهانه يا نا به اين دليل تمايل سوسياليستهای نامبرده د. سال آرامش سياسی کسب نمايد
  .سياسی زيان آور است تبليغاتدامنه و محتوای  تحديدآگاهانه به ويژه برای 

جنبش انقالبی عليه نظام موجود حمايت  هرهمچنين بخاطر آوريم اين کلمات را که کمونيستها از 
بايد به تفسير می شوند و آنها را ن کوته فکرانهآن کلمات اغلب بطور بسيار . به عمل می آورند

هايی وجود دارند که هر  هنبايد فراموش کرد که دور. معنی حمايت از اپوزيسيون ليبرالی گرفت
ای با دولت ناشی از منافع اجتماعی پيشرو، هر قدر هم که کوچک باشد می تواند تحت  منازعه

همينقدر بس که . آتش کلی را شعله ور سازد) که حمايت ما يکی از آنهاست(شرايط معينی 
خاطر آوريم جنبش اجتماعی عظيمی را که از مبارزه بين دانشجويان و دولت در مورد ب

ای را که در فرانسه بين کليۀ عناصر  ، يا منازعه)۴(های آکادميک در روسيه درگرفت خواسته
ای پيش آمد که طی آن رأی بر اساس مدارک جعلی  پيشرو و ميليتاريست ها پيرامون محاکمه

ز اينرو اين وظيفۀ حتمی ماست که هر گونه اعتراض ليبرالی و دمکراتيک ا. )۵(صادر شده بود
را برای پرولتاريا توضيح دهيم، آنرا بسط داده و با مشارکت فعال کارگران از آن حمايت کنيم، 

ای بين زمستوو و وزارت کشور باشد يا بين نجبا و رژيم پليسی کليسای ارتدکس،  خواه منازعه
يا بين فرق مذهبی و پليس  »زمستوو«راتها، بين دهقانان و مقامات بين آمارگران و بوروک

» نااميدی«کسانی که بخاطر اهميت اندک بعضی از اين منازعات و يا بخاطر . روستا و غيره
آميز به فخرفروشی می  تحقيراز کوشش برای شعله ور ساختن آتش کلی از آنها، به نحوی 

منافع حياتی آموزش سی همه جانبه کانونی است که سيا تبليغاتپردازند، درک نمی کنند که 
سياسی پرولتاريا در آن با منافع حياتی تکامل اجتماعی بطور کل، با منافع تمام مردم يعنی منافع 

اين وظيفۀ مستقيم ماست که ضمن توجه به هر . کليۀ عناصر دمکراتيک آن، منطبق می گردد
ا نسبت به آن تعيين نموده، به پرولتاريا برای مسئلۀ ليبرالی برخورد سوسيال دمکراتيک خود ر

کسانی که از . اتخاذ نقشی فعال در حل آن و تکميل حل به شيوۀ پرولتری خودش کمک کنيم
، در واقع ليبرالها را )نيت شان هر چه می خواهد باشد(توجه به شيوۀ مزبور سر باز می زنند 



و  ،را در دست آنان قرار می دهند در موضع مسلط باقی می گذارند، آموزش سياسی کارگران
دمکراسی بورژوايی  نهژمونی مبارزۀ سياسی را به عناصری که در تحليل نهايی، رهبرا

  .هستند واگذار می نمايند
خصلت طبقاتی جنبش سوسيال دمکراتيک را نبايد در محدوديت وظايف ما به احتياجات مستقيم 

بلکه بايد آنرا در رهبری هر جنبه و هر  تبيين نمود،» جنبش کارگری ساده و صرف«و فوری 
نمود از مبارزۀ عظيم برای آزادی ای که توسط پرولتاريا، تنها طبقۀ واقعًا انقالبی در جامعۀ 

سوسيال دمکراسی بايد بطور مداوم و بدون انحراف، نفوذ . نوين صورت می گيرد، بيان کرد
بايد نه تنها  .عۀ معاصر اشاعه دهداجتماعی و سياسی جام های حيطهجنبش کارگری را به کليۀ 

سوسيال دمکراسی نبايد هرگز  .مبارزۀ اقتصادی، بلکه مبارزۀ سياسی پرولتاريا را رهبری نمايد
تئوری  –ايدئولوژی پرولتری را  ترويجای چشم از هدف غايی ما برگيرد و بايد همواره  لحظه

برابر تحريف محافظت نمايد و آنرا را انجام داده، آنرا در  –سوسياليسم علمی يعنی مارکسيسم 
ما بايد بطور خستگی ناپذير با هر ايدئولوژی بورژوايی، صرف . هر چه بيشتر گسترش دهد

سوسياليستهايی . نظر از هر پوشش جديد و چشمگيری که خود را در آن پنهان سازد، نبرد کنيم
ند که نسبت ومنحرف می ش» یطبقات«ای از ديدگاه  که در باال نام برديم از آن جهت و به اندازه

در » نقد«تنها کورها از مشاهدۀ آنکه اين . بی تفاوت می مانند» نقد مارکسيسم«به وظيفۀ نبرد با 
روسيه سريع تر از هر کشور ديگری ريشه گرفته و توسط تبليغات ليبرالی روسيه با شور 

به اين دليل که تبليغات بيشتری در مقايسه با ساير کشورها مطرح گرديده است عاجزند، دقيقًا 
است که اينک در ) و اکنون بورژوايی آگاهانه(ليبرالی يکی از عناصر دمکراسی بورژوايی 

  .روسيه شکل می گيرد
بخصوص در زمينۀ سياسی به پرولتاريا حکم می کند که هر جنبش » ديدگاه طبقاتی«

اصل از  های سياسی دمکراسی طبقۀ کارگر در خواسته. تحرک بخشددمکراتيکی را 
در مبارزه برای . های دمکراسی بورژوايی متفاوت نبوده و فقط در درجه تفاوت می کنند خواسته

ای اصوال متفاوت قرار می گيرد  رهايی اقتصادی، برای انقالب سوسياليستی، پرولتاريا بر پايه
ف او گردد توليد کنندۀ خرد تنها در حدی به کمک او می آيد که وارد صفو(و تنها هم خواهد بود 

به هر صورت در مبارزه برای رهايی سياسی، ما متفقين ). يا آمادۀ ورود به صفوفش شود
ولی وقتی متفقين ما در اردوی بورژوا . متعددی داريم که نبايد در قبالشان بی تفاوت بمانيم

ور دمکراتيک، در مبارزه برای رفرمهای ليبرالی، همواره به عقب نگريسته و به دنبال تعديل ام
خوب بخورند، با آرامش بخوابند و با شادکامی «هستند تا بتوانند کماکان به هزينۀ ديگران 

وقتی که . ، پرولتاريا تا به آخر به پيش خواهد رفت، بدون آنکه به عقب بنگرد»زندگی کنند
به چانه زدن با دولت بر سر حقوق زمستوو ) نويسندۀ مقدمۀ مقالۀ ويته(س .ن.همقطاران ر

به . يا بر سر قانون اساسی مشغولند، ما برای جمهوری دمکراتيک مبارزه خواهيم کردمقتدر، 
هر صورت فراموش نخواهيم کرد که اگر بخواهيم کسی را به جلو برانيم بايد بطور مداوم 

حزب پرولتاريا بايد فرا گيرد که هر ليبرال را درست در . اش نگه داريم دستمان را روی شانه
پيش رود و  ياردرفتن يک اينچ به جلوست، گرفته و وادارش سازد که يک  ای که آمادۀ لحظه

  .به پيش خواهيم رفتچنانچه لجاجت به خرج داد ما بدون او و از فراز او 
  

  ١۶ايسکرا شمارۀ 
  ١٩٠٢فوريۀ  ١

  ۵مجموعه آثار لنين، جلد 



  
  توضيحات

  
  

ه توسط  ی   –آبلوموف  -١ ود ک ام ب ين ن ا هم انی ب دگ. شخصيت اصلی رم ته ش ارف نوش . ونچ
  .آبلوموف شخصيتی ايستا و بی تحرک داشت

ا  -٢ ری(مجموعۀ پرولتارسکايا بورب ارزۀ پرولت يال دمکرات ١شمارۀ ) مب روه سوس ، توسط گ
د، ضرورت   » اکونوميستی «نويسندگانش که حامی ديدگاههای . منتشر شد ١٨٩٩اورال در  بودن

د     ارگر را انکار می کردن ه     ايجاد حزب مستقل طبقۀ ک تند ک اور داش روزی  و ب انقالب سياسی   پي
  .، ممکن خواهد بودها و بدون قيام مسلحانه بدون تشکيالت مقدماتی و آماده کردن توده

ارگری « -٣ يال دمکراتيک ک ه سوس ه–» کتابخان ه در   مجموع انونی ک زوات غيرق ود از ج ای ب
  .منتشر شدند ١٩٠٠-١ويلنو و سن پترزبورگ در 

ه اعتص    -۴ دانشجو   ٣٠٠٠٠حدود  . ١٩٠١-٢اب عمومی دانشجويان در زمستان    اشاره است ب
  .در اعتصاب شرکت کردند

تاد ارتش    فرانسوی يهودی  يک  دريفوس  . لنين به ماجرای دريفوس اشاره می کند -۵  و افسر س
ه         ١٨٩۴بود که در  د، ب ی بودن ه وضوح جعل ه ب دارکی ک در دادگاه نظامی محاکمه و بر اساس م

ه  ر ضد حکومت  جرم جاسوسی و توطئ هب ود   ، ب ده ب د محکوم ش ه . حبس اب ن محاکم محرک اي
ت،   . محافل ارتجاعی فرانسوی بودند جنبش عمومی که در فرانسه برای دفاع از دريفوس درگرف

ان     پرده از فساد دادگاه برداشت و موجب شدت گرفتن مبارزه بين جمهوريخواهان و سلطنت طلب
د رار گرفت  ١٨٩٩در . ش و ق ورد عف وس م ددريف ارۀ  ١٩٠۶در . ه و آزاد ش د از بررسی دوب بع

 .پرونده، از دريفوس اعادۀ حيثيت شد
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