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  ماآسيم گورآیماآسيم گورآی  بهبه  لنينلنيناول اول نامه نامه 
  

  
  
  

  ١٩١٩ ژوئيه ٣١آلكسی ماآسيميچ عزيز                          
  

  

خIوانم و بIه ارتبIاط ميIان نتIايجی آIه گرفتIه ئIی بيشIتر            هر چه نامه ات را بيشتر می 

مIIی انديشIIم، بيشIIتر متقاعIIد مIIی شIIوم آIIه هIIم ايIIن نامIIه و هIIم نتIIايجی آIIه در آن بهIIش   

  .  سرتاسر عقايدت ناسالم استرسيده ئی و هم

در اين اواخر، پتروگراد يكی از بيمارترين نقاط بوده، و اين موضوع آIامًال روشIن              

هم . و قابل درك است، چون مردم آن بيش از ديگر جاها متحمل رنج و مشقت شده اند

واضح است آه اعصاب تIو از ايIن بابIت       . آمبود خواربار فاجعه است، هم خطر نظامی      

با اين حال وقتی به تو می گويند بايد محIل سIكونتت   . ست، و عجيب هم نيست   متشنج ا 
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چون دست آم از نقطه نظر عقIل  . را عوض آنی اين پشنهاد را پشت گوش می اندازی  

 بيش از اندازه به اعصاب فشار آوردن، آشكارا از - و نه از هچ نقطه نظر ديگر       -سليم

  .خرد به دور است و عواقب وخيم دارد

يك مشت عقيده ی ناسIالم هسIت آIه بIه مشIتی         .  ات هم، مثل گفت وگوهايت     در نامه 

  .نتايج بيمارگونه منتهی می شود

نامه را با امراض اسهال خونی و وبIا آغIاز مIی آنIی و ناگهIان رنجشIی بيمارگونIه             

را مIIی آشIIی وسIIط، و دسIIت آخIIر هIIم  » بIIرادری و برابIIری«پIIای . بهIIت غلبIIه مIIی آنIIد

 اين ميرسی آه مثًال مسئول ايIن همIه محروميIت و فقIر و        ناخودآگاه به نتيجه ئی نظير    

  !بيماری شهری محاصره شده آمونيسم است

]  آIIدام ادبيIات؟ بIه آIIالينين چIه ربطIIی دارد؟   [» مIوقتی «بعIد بنIا مIIی آنIی بIه ادبيIIات     

متلك های نيش داری پراندن، آه من اصًال از آنها سر در نمی آورم و نتيجه می گيری  

اسارت «می گويند آه آنها در » يف االحوال آارگران روشنفكرپس مانده های ضع«آه 

  .تن به تسليم داده اند» موژيك ها

يعنIی آIالينين مIتهم بIه تسIليم آIارگران بIه موژيIك هIا                  . ممI هيچ منظورت را نمIی فه     

  . گويا مقصود همين است-است؟

     بIIی گمIIان ايIIن موضIIوع را يIIا آIIارگرانی اختIIراع آIIرده انIIد آIIه آIIودن و بIIه آلIIی                  

را مIی پروراننIد، يIا    » چIپ «بی تجربه اند و در سIر خIود بIه جIای مغIز فقIط اصIطالح                 

اسIت  » پس ماندگاِن اشIرافيت « پرتجربه اما خسته و گرسنه و بيمارند، و يا دستپخِت        

   اينهIIا از آIIاه آIIوهی مIIی سIIازند تIIا  . آIIه بIIرای تحريIIف قضIIايا قIIدرت بIIی نظيIIری دارنIIد  

خود تو هم، از اين پس . ه قدرت شوروی خالی آنندعقده ی ديوانه وارشان را نسبت ب

مانده، در نامه ات به همين نحو سخن می گوئی و حالت ذهنی آنهIا تIأثير ناسIالمی بIر         

  .تو گذاشته

ديIدن  . ديIدار مIی آنIی   » با افرادی از اآثIر قشIرهای مختلIف جامعIه    «می نويسی آه    

شIئون زنIدگی شIان يIك       ی مردم يك چيز است و احساس تماس روزانه با آنهIا در همIه    
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يكIی از راه حرفIه ات اسIت آIه     . »پIس مانIده  «تجربه ی عمده ی تو از اين       . چيز ديگر 

؛ يكی هم بر »بپذيری«وادارت می آند دوجين دوجين روشنفكران بورژوای مذبذب را     

  .اثر شرائط و اوضاع و احوال عمومی خودت

در حIالی   . تندهسI » تا حدودی هIوادار قIدرت شIوروی       » «پس ماندگان «وقتی همين   

به دارودسته ی سياسی ارتقاء » آمونيست ها«دزد می پرورند و    » اآثر آارگران «آه  

 نIاگزير تIو خIود بIه ايIن نتيجIه مIی رسIی آIه          –پيدا آIرده انIد و چيزهIائی از ايIن قبيIل         

  .انقالب با آمك دزدها و بدون ياری قشر روشنفكر عملی نيست

 ت در محافل روشنفكران دو رو دواين روانشاسی صددرصد بيماری است آه به شد

  .پيشه ی بورژوا نضج گرفته

عليIه  ] روشIنفكراِن غيرگIارد سIفيد   [همه جور آوشش به عمل آمده تIا روشIنفكران         

جمهوری شوروی هر ماه درصِد قابل توجهی از . دزدها به ميدان مبارزه آشيده شوند   

ّيت بIه آIارگران   روشنفکران بورژوا را جذب خود می کند روشنفكرانی آه با خلوص ن        

و دهقانان مدد می رساند، نIه آنهIا آIه فقIط آارشIان غIرزدن و از سرخشIم و غIيظ بIه                   

، »ديIد «چنIين مIوردی را در پتروگIراد نمIی تIوان      . زمين و زمان بدوبی را گفتن اسIت    

آIه  ] نIه روشIنفكر  [چون پتروگراد شهری است با تعداد بی شماری موجودات بIورژوا          

، و امIIا در ديگIIر نقIIاط ]همIIين جIIور سرشIIان را [  انIIد سررشIته ی زنIIدگی را گIIم آIIرده 

  .روسيه اين مورد حقيقی ترديد ناپذير است

در پتروگراد آسی بر اين امر واقف است آه استثنًا صاحب اطالعات آافی سياسی و 

. ی سياسIIی وسIIيعی باشIد، آIIه متاسIIفانه تIو آن فIIرد نيسIIتی   بIه خصIIوص دارای تجربIه  

 سياست و مشاهده ی آIار سIاختمان سياسIی نيسIت،       چيزی آه تو با آن سروآار داری      

ی خاص تو است آه باعث می شود روشنفكران مذبذب بورژوا احاطIه ات آننIد؛             حرفه

يك مشت روشنفكر آه نه چيزی می فهمند، نه چيزی را از ذهن خود پاك می آننIد، نIه    

از : چيزی ياد می گيرند؛ و بهترين حرفی آه در باره شان می شود گفت ايIن اسIت آIه      

آIوره در رفتIه انIد، در منتهIای نوميIدی بIIه سIر مIی برنIد، غرولندشIان تمIامی نIIدارد،           
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تعصبات ديرينه را مدام غرغره می آنند، تا سر حد مرگ ترسيده اند و يا خودشIان را           

  . تا سر حد مرگ ترسانده اند

اگر مIی خIواهی ببينIی، بايIد از پIائين تIرين اليIه هIای اجتمIاعی شIروع آنIی، يعنIی                   

در يIك  : ِر ساختمان يك زندگی جديIد ممكIن اسIت    از همان جائی آه مطالعه ی آا  درست

در اينجاها احتياجی به ايIن نيسIت       . اجتماع آارگری مستقر در استان يا حومه ی شهر        

آه مجموعه ئی از اطالعات پيچيده و مبهم را جمع آوری آنی، بلكه همIين مشIاهده ی     

ه ئی ترجمIه  منتها، تو به جای اين کارها رفتی شده ای ويراستار حرف  . تنها آافی است  

و اينجIIور چيزهIIا؛ يعنIIی کIIاری کIIه مشIIاهده ی سIIاختمان جديIIد يIIك زنIIدگی جديIIد را           

ی نيرويIIت را بIIر سIIِر شIIنيدِن غرولنIIدهای   از ايIIن موضIIوع، همIIه . غيIIرممكن مIIی آنIIد 

ی محافل ناسالم روشنفكران و مشاهده ی پايتخت سابق در شIرائط خطIرات                بيمارگونه

  . به هدر می دهیبسيار سخت نظامی و محروميت های شديد

تو خودت را در موضعی قرارداده ئی آه نمی توانی مسIتقيمًا خصIلت هIای جديIد را       

آن موضوع .  مشاهده آنی- يعنی نه َدهم جمعيت روسيه-در زندگی آارگران و دهقانان

ی  پIايتختی آIه نخبIه   : تو را وا ميدارد آه فقط بخشی از زندگی پايتخIت سIابق را ببينIی              

ی شهرها، و فقط تعداد آثيIر بIی تناسIبی از     هه رفته اند يا به حومه آارگرانش يا به جب   

. روشنفكران بيكاره درش باقی مانده اند آه در زندگی آمترين محلی از ِاعIراب ندارنIد             

و تIIازه، هرگونIIه  . آIIرده انIIد» محاصIIره«بIIه خصIIوص همIIان روشIIنفكرانی آIIه تIIو را   

  .پندواندرزی را هم با سرسختی تمام رد می آنی

 روشن است آه خودت را تا شرايط يك بيماری تنزل داده ئIی، مIی نويسIی آIه            آامًال

در .  حIدس مIی زدم  -!يافتIه ئIی  » فوق العاده هIم سIرآش  «زندگی را نه تنها سخت، آه  

در بيمIIارترين محIIل  » ويراسIIتار ادبيIIات ترجمIIه ئIIی   « يIIك چنIIين مIIوقعی، بIIا عنIIواِن     

ه ی مIIردم از ديIIدگاه يIIك مناسIIب تIIرين شIغل بIIرای مشIIاهد ( بسIIت نشسIIتن ] پتروگIراد [

در آنجIIا بIIه عنIIوان يIIك هنرمنIIد هIIيچ چيIIز تIIازه ئIIی را نمIIی تIIوانی ببينIIی و   !). هنرمنIIد

خIودت را از امكIان     . خواه در ارتش و حومه ی شهر، خIواه در آارخانIه           . بررسی آنی 
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در پتروگIراد يIك سياسIتمدار     : آند محروم آIرده ای  ی  انجام آنچه يك هنرمند را ارضا م      

امروز پنجره ها بدون هيچ دليلIی ُخIرد      . رآند، اما تو آه سياستمدار نيستی     می تواند آا  

شده اند؛ فردا هم آه تو ديگر از اين آار ويراستاريت دست آشيده ئی جيIغ و دادهIائی         

ی جزئی مضطرب ترين  عظ و خطابهااز توی زندان بلند می شود، بعدش نوبت چندتا و

نده اند می رسد؛ و بعد از آن هم سيل اظهار       افراد غيرآارگری آه در پتروگراد باقی ما      

 و بIه دنبIال آن   - قشر روشنفكر پايتختی آه ديگر پايتخIت نيسIت     -ی قشر روشنفكر    يهال

هم صدها شIكايت از آسIانی آIه خطاآIار بIوده انIد و نIاتوان از اينكIه سIاختمان زنIدگی                

رم در اين ساختمان بIه هIر حIال راه خIاص خIودش را طIی مIی آنIد، گيI                (جديد را ببيند    

حال تو چگونه می توانی خودت را به نقطه ئی ). پتروگراد حرآتش جاهای ديگر است

  .تنزل بدهی آه خود بی اندازه با زندگی سر عناد دارد

مبIارزه بIر ضIدبورژوازِی      : آشور، زندگی را در حال مبارزه ئی پرشور می گذارنIد          

. را تIIدارك ديIIدهسراسIIر جهIIان، آIIه بIIه تالفIIی سIIرنگونی خIIودش انتقIIام ديوانIIه واری   

. طبيعی است آه بر نخستين حكومت توده ئی، نخستين ضربه ها از همه جا وارد شود      

ی  در اينجIا اسIت آIه سياسIتمدار و هنرمنIد فعIال ملIزم بIه مشIاهده                  . آامًال طبيعی اسIت   

در حال ) و يا در جبهه(ی شهرها و آارخانه های استان ها    مردمی هستند آه در حومه    

ی  د؛ در مراآزی آه مانند پايتخت مرآز حمالت خشماگين، مبIارزه ساختِن زندگی جديدن 

پس خيلی آسان است آIه صIرفًا   . شديد عليه توطئه ها و خشم شديد روشنفكران نيست     

از طريق مشاهده، تباهی شكِل آهنه و نخستين طاليع زندگی جديد را از يك ديگر تميز          

  .دهيم

البتIه بيIان اينكIه    » يIق مIی شIود   عم« انشعاب از آمونيسم   . زندگی متقلب شده است   

در سياست يا عقايد، سايه ئی هم از اين انشعاب      . اين انشعاب در آجاست ممكن نيست     

 ميان مردمIی  -اين انشعاب از آمونيسم نيست، انشعاب از مشرب است     . ديده نمی شود  

آه با سياست سروآار دارند و جذِب خشماگين تIرين نIوِع مبIارزه شIده انIد، و مشIرِب                    

ی  ه بطIور تصIنعی خIودش را بIه جرگIه ئIی آشIانده اسIت آIه قIادر بIه مشIاهده             فردی آ 
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زندگی جديد نيست حال آنكه عقايدش در باره ی انحطاط پايتختی از بورژواها بهتر از          

  .خود او درك می شود

مدت مديدی است . من افكارم را در باره ی موضوع نامه ات به صراحت بيان آردم          

ه اين عقايIد رسIيده بIودم، منتهIا نامIه ات بIه آنهIا شIكل و              آه از گفت و گوهايم با تو ب       

ی عقايIدی را آIه مIن از آن گفIت و گوهIا آسIب آIرده بIودم              نتيجه بخشIيد، و مجموعIه     

قصد نصيحت آردن ندارم اما نمی توانم از اين گفتن اين نكته خودداری آنم          . آامل آرد 

را هIر چIه زودتIر      شرائط، اوضاع و احوال، محيط محل سكونت و اشIتغال خIودت             : آه

  .بطور اساسی تغيير بده در غيراين صورت ممكن است زندگی از خوبی بيزارت آند
  

    بابهترين درودها

  لنين
  

  مجموعه ی آثار لنين به زبان انگليسی

  ٤١٤ تا ٤١٠، صفحه ٣٥لدج

  ارسالی به پتروگراد

   ١٩٢٥ چاپ نخست در 

  در شماره ی اول آراسنايا لئوپيس
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