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  ماآسيم گورآیماآسيم گورآی  بهبه  نامه دوم لنيننامه دوم لنين
  

  
  

  آلكسی ماآسيميچ عزيز
     حت;;;ی پ;;;يش از دي;;;دار او و درياف;;;ت نام;;;ه ی ت;;;و، در .  را مالق;;;ات آ;;;ردم)١(تونك;;;وف

آميت;;ه ی مرآ;;زی تص;;ميم گرفت;;ه ب;;وديم آ;;امنف و بوخ;;ارين را م;;أمور آن;;يم ب;;ه وض;;ع       

ت;ا آنج;ا آ;ه ممك;ن      آه دستگير شده ان;د برس;ند و    )٢(روشنفكران بورژوای هوادار آاِدت   

اس;;ت آنه;;ا را آزاد آنن;;د؛ چ;;ون برايم;;ان روش;;ن اس;;ت آ;;ه در اي;;ن م;;ورد اش;;تباهاتی ه;;م   

  .صورت گرفته

) و هوادارانش;ان (واضح اس;ت آ;ه در مجم;وع، اآث;ر دستگيرش;دگان از اف;راد آ;ادت            

  .بوده اند و اين عملی درست و ضروری بوده

ض;;وع م;;ی خوان;;دم ب;;ه ي;;اد      ی اي;;ن مو وقت;;ی اظه;;ار نظ;;ر ش;;ديد اللح;;ن ت;;و را در ب;;اره  

ب;ه خ;اطرم   ] در لن;دن، آ;اپری و بع;د از آن   [گفته ی خودت افتادم آه از ص;حبت هايم;ان    

  :مانده بود
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  ما هنرمندان افراد بی مسووليتی هستيم
   ی چ;;ه چي;;زی ب;;ر زب;;ان م;;ی آوری؟ در  ت;;و اي;;ن عب;;ارت خش;;ماگين را در ب;;اره ! واقع;;ًا

ی آادتی يا هوادار آادت آه چن;د    اشراف زاده)يا شايد هم صدتائی(باره ی چند دوجين   

ی آراس;نايا گورآ;ا آ;ه ج;ان      روزی به زندان افتاده اند تا از توطئه هائی چون محاصره       

  آند جلوگيری شود؟ی ها هزار آارگر و دهقان را تهديد م ده

چند روز يا حتی چند هفت;ه زن;دان ب;رای    ! چه بی عدالتی بزرگی! حقا آه فاجعه است 

  !ها هزار آارگر و دهقان جلوگيری شود  به اين خاطر آه از آشتار دهروشنفكران،

  

  هنرمندان افراد بی مسؤوليتی هستند
. خطا است آه نيروی روشنفكری خلق را در نيروی روشنفكران بورژوا ادغام آن;يم   

اخي;;رًا .  را مث;;ال م;;ی زن;;م)٣(از نيروه;;ای روش;;نفكران ب;;ورژوا، ب;;رای نمون;;ه آورولنك;;و 

توجه .  نوشته می خواندم١٩١٧يهن، و بشريت او را آه در ماه اوت ی جنگ، م جزوه

اما چه اثر . و تقريبًا منشويك است» هواداران آادت ها«آن، آورولنكو يكی از بهترين 

! دفاع شرم آور از جن;گ امپرياليس;تی در پ;س عب;ارات ش;يرين و فريبن;ده              ! مكارانه ئی 

برای چنين ! تعصبات بورژوازی استی حرامزداه ئی آه غالم حلقه به گوش  آدم هرزه

        م;;;ی ارزد حض;;راتی آش;;;تن ده ميلي;;;ون نف;;;ر در ي;;;ك جن;;;گ امپرياليس;;;تی ب;;;ه ت;;;وجيهش 

اما م;رگ ص;دها ه;زار نف;ر در     ). جنگ» عليه«با شگردهائی همراه با عبارت شيرين       (

يك جنگ به حِق داخلی عليه زمينداران و سرمايه داران، آه از نهادشان بر می آورد و 

  .آندی ك و آه و ناله های ديوانه وارشان را بلند ماش

گون;ه   اگر چند هفته ئی را در زن;دان بگذرانن;د، ه;يچ   » استعدادها«خير، به اين جور   

) مانن;د آراس;ناياگورآا  (آسيبی وارد نمی شود، به خصوص آه با اين آار از توطئه ه;ا            

 آ;;ادت ه;;ا و  م;;ا آ;;ه اي;;ن توطئ;;ه ه;;ای    . ش;;ودی ه;;ا ه;;زار نف;;ر جل;;وگيری م;;    و م;;رگ ده
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    هواداران ش;ان را افش;ا آ;رديم م;ی دان;يم آ;ه پروفس;ورها ب;ه اغل;ب توطئ;ه گ;ران ي;اری              

  .بله، اين واقعيتی است. می رسانند

آنند و در روند مبارزه قدرت ی نيروهای روشنفكری آارگران و دهقانان رشد پيدا م

 را بدس;;ت م;;ی آورن;;د ت;;ا ب;;ورژوازی و نوچ;;ه ه;;ايش، پادوه;;ای روش;;نفكری س;;رمايه        

حقا . همان آسانی را آه تصور می آنيد تنها مغزهای متفكر ملت هستند. سرنگون آنند

  ....آه نه فقط مغز متفكر نيستند، بلكه

و مانن;;د (م;;ا ب;;ه نيروه;;ای روش;;نفكری آ;;ه در ص;;ددند عل;;م را ب;;ه مي;;ان م;;ردم ببرن;;د    

م اي;;ن ه;;. س;;اليانه ئ;;ی ب;;يش از ح;;د معم;;ول م;;ی پ;;ردازيم   ) ن;;وآران س;;رمايه عم;;ل نكنن;;د 

  .واقعيتی است

ی موارد را می ت;وانم ب;ه خ;وبی درك آ;نم      من به روحيات و خلقيات تو واردم و همه      

در ) االتی مطرح می آنی آه از خالل شان می توانم آامًال افك;ارت را بخ;وانم    ئوزيرا س (

اج;;ازه م;;ی ده;;ی ب;;دترين عناص;;ر محاف;;ل      : آ;;اپری و بع;;د از آن، باره;;ا به;;ت گفت;;ه ام    

ی آنها سر تس;ليم ف;رود    ورت را بگيرند و در برابر عجز و البه     روشنفكری بورژواها د  

اي;ن چن;د هفت;ه     » وحش;تناك «به زوزه ی ص;دها روش;نفكر آ;ه از دس;تگيری             . می آوری 

ه;ا   فغان شان به آس;مان رس;يده گ;وش م;ی ده;ی، ام;ا ص;دای ت;وده ه;ا، ص;دای ميلي;ون              

آارگر و دهقان را نمی شنوی و به فردياشان گوش نمی دهی آه توطئه گ;ران دنيك;ين،      

. آن;د ی تهديدش;ان م;  ] و ساير آ;ادت ه;ا   [ُآلچاك، ليانوزوِف، رودژيانكو، آراسناياگورآا     

م آه با اين حساب، آدم نه تنها می تواند بنويسد آ;ه  مم و خوب هم می فه    مآامًال می فه  

      مب;;;;ارزان طري;;;ق س;;;;رنگونی  (» يدها دش;;;من مردمن;;;د  س;;;رخ ه;;;ا ب;;;;ه ان;;;دازه ی س;;;;ف   «

 س;;رمايه داران و زمين;;داران، ب;;ه هم;;ان ان;;دازه ی زمين;;داران و س;;رمايه داران دش;;من     

        . توان;;د ب;;ه رح;;يم ب;;ودن آس;;مان ي;;ا پ;;در م;;ا، ت;;زار ه;;م معتق;;د باش;;د  ی ، بلك;;ه م;;)ن;;د ام;;ردم

  .می فهمم و خوب هم می فهمم

  

*                    *                    *  
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ن;;ه، واقع;;ًا اگ;;ر خ;;ودت را از اي;;ن مح;;يط روش;;نفكران ب;;ورژوا بي;;رون نكش;;ی م;;دفون    

  .از ته قلب آرزو می آنم آه هر چه زودتر به اين عمل دست بزنی. خواهی شد

  

  با بهترين آرزوها 

  لنين

  

ی  آي;;;ا ب;;;رای هنرمن;;;د آ;;;ه وق;;;تش را ص;;;رف آه و نال;;;ه  ! زي;;;را چي;;;زی نم;;;ی نويس;;;ی 

  آند و چيزی نمی نويسد شرم آور نيست؟ تباهی نيست؟ ی سد مروشنفكران فا

  

  

  ١٩١٩ سپتامبر ١٥نوشته شده در 

   ارسال به پتروگراد 

  ٢٨٣ -٨٤ ص ٤٤ی آثار به زبان انگليسی، ج  در مجموعه
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     ی بس;;يار جال;;ب اي;;ن اس;;ت آ;;ه س;;ه چه;;ار م;;اه پ;;س از اي;;ن ت;;اريخ، گ;;ورآی در       نكت;;ه

آ;ه جه;ان   «خواند » نيكوترين انسانی«ت و از جمله او را مقاله ئی به مدح لنين پرداخ    

لن;;ين، شخص;;يتی حقيق;;ی اس;;ت آ;;ه ت;;دريجًا ب;;ه  «و نوش;;ت » ت;;ا ب;;ه ام;;روز ب;;ه خ;;ود دي;;ده 

ی اي;;ن  لن;;ين آ;;ه دش;;من فردپرس;;تی ب;;ود از مش;;اهده  . »موج;;ودی اس;;اطيری مب;;دل ش;;ده 

ت ب;ه  ی انترناس;يونال آمونيس;      مجل;ه  ١٢نوشته آه ب;ه عن;وان س;رمقاله، در ش;ماره ی             

چ;;اپ رس;;يده ب;;ود س;;خت ب;;ه خش;;م آم;;د و حاص;;ل آن پيش;;نهاد زي;;ر ب;;ود آ;;ه تس;;ليم دفت;;ر    

  :سياسی حزب آرد

  

  :آنمی پيشنهاد م] اين طرح را[به اعضای دفتر سياسی امضای 

  ١٢ی مرآ;;;زی ح;;;زب، انتش;;;ار مق;;;االت گ;;;ورکی در ش;;;ماره       دفت;;;ر سياس;;;ی آميت;;;ه  

ابجا می داند، اين مق;االت ن;ه    ی آن را ن     انترناسيونال آمونيست و به خصوص سرمقاله     

فق;ط حام;ل ه;;يچ پي;ام آمونيس;;تی نيس;ت، بلك;;ه دارای بس;ياری نك;;ات ضدآمونيس;تی ني;;ز       

به هيچ وجه در آينده نبايد مقاالتی از اين دس;ت در انترناس;يونال آمونيس;ت ب;ه             . هست

  .چاپ رسد

   لنين

  ١٩٢٠ ژوئيه ٣١ 

  

  .النين نيز رسيده است به امضای تروتسكی، آرستينسكی، و آبه جز لنين، طرح،
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  ::زير نويس هازير نويس ها

  
متخصص علم تش;ريح، از س;ال   ] ١٨٧٢ -١٩٥٤[  والديمير نيكاليويچ تونكوف  -١

باره;;ا لن;;ين را مالق;;ات .  آآ;;ادمی پزش;;كی نظ;;امی را اداره آ;;رده اس;;ت١٩٢٥ ت;;ا ١٩١٧

  .آرده و با او در باره ی شرائط زندگی بهتر دانشمندان گفتگو آرده است

  

اي;;ن ح;;زب آ;;ه ح;;زب عم;;ده ی     . مش;;روطه طل;;ب . ن;;ی ح;;زب دم;;وآرات   آ;;ادت يع-٢

بورژوازی روسيه و در واقع حزب بورژوازی ليبرال سلطنت طلب ب;ود در اآتب;ر س;ال            

 استتار خود ق;رار داده   آادت ها آه دموآراتيسم جعلی را وسيله ی .  تأسيس شد  ١٩٠٥

ن را ب;ه س;وی   نامي;ده بودن;د م;ی آوش;يدند دهقان;ا     » آزادی خل;ق «و حزب شان را حزب  

آادت آه هدفش حفظ تزاريسم به شكل سلطنت مشروطه ب;ود بع;دها ب;ه     . خود جلب آنند  

پ;س از پي;روزی انق;الب سوسياليس;تی اآتب;ر،      . حزب بورژوازی امپرياليستی تبديل ش;د  

  .آادت ها بر ضدجمهوری و انقالب اقدام به توطئه ها و شورش های متعدد آردند

  

نويس;نده و روزنام;ه نگ;ار    ] ١٨٥٣-١٩٢١[وروآنكو  والديمير گاالآينوتوويچ آ -٣

     .روسی
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