
  لنين به ماکسيم گورکی نامه دوم
  

  آلكسی ماآسيميچ عزيز

  
آميته ی مرآزی تصميم گرفته بودیم      حتی پيش از دیدار او و دریافت نامه ی تو، در.  را مالقات آردم)١(تونكوف

 آنجا  آه دستگير شده اند برسند و تا)٢(آامنف و بوخارین را مأمور آنيم به وضع روشنفكران بورژوای هوادار آاِدت

  .آه ممكن است آنها را آزاد آنند؛ چون برایمان روشن است آه در این مورد اشتباهاتی هم صورت گرفته

بوده اند و این عملی درست و ) و هوادارانشان(واضح است آه در مجموع، اآثر دستگيرشدگان از افراد آادت 

  .ضروری بوده

ع می خواندم به یاد     گفته ی خودت افتادم آه از صحبت ی این موضو وقتی اظهار نظر شدید اللحن تو را در باره

  :به خاطرم مانده بود] در لندن، آاپری و بعد از آن[هایمان 

  

  ما هنرمندان افراد بی مسووليتی هستيم

یا شاید هم ( باره ی چند دوجين   ی چه چيزی بر زبان می آوری؟ در تو این عبارت خشماگين را در باره! واقعًا

ی  ی آادتی یا هوادار آادت آه چند روزی به زندان افتاده اند تا از توطئه هائی چون محاصره شراف زادها) صدتائی

  آند جلوگيری شود؟ی ها هزار آارگر و دهقان را تهدید م آراسنایا گورآا آه جان ده

ه این خاطر آه از چند روز یا حتی چند هفته زندان برای روشنفكران، ب! چه بی عدالتی بزرگی! حقا آه فاجعه است

  !ها هزار آارگر و دهقان جلوگيری شود آشتار ده

  

  هنرمندان افراد بی مسؤوليتی هستند

از نيروهای روشنفكران بورژوا، . خطا است آه نيروی روشنفكری خلق را در نيروی روشنفكران بورژوا ادغام آنيم

 نوشته ١٩١٧ن، و بشریت او را آه در ماه اوت ی جنگ، ميه اخيرًا جزوه.  را مثال می زنم)٣(برای نمونه آورولنكو

! اما چه اثر مكارانه ئی. و تقریبًا منشویك است» هواداران آادت ها«توجه آن، آورولنكو یكی از بهترین . می خواندم

ی حرامزداه ئی آه غالم حلقه به گوش  آدم هرزه! دفاع شرم آور از جنگ امپریاليستی در پس عبارات شيرین و فریبنده

        می ارزد برای چنين حضراتی آشتن ده ميليون نفر در یك جنگ امپریاليستی به توجيهش! صبات بورژوازی استتع

اما مرگ صدها هزار نفر در یك جنگ به حِق داخلی عليه ). جنگ» عليه«با شگردهائی همراه با عبارت شيرین (

  .آندی و آه و ناله های دیوانه وارشان را بلند مزمينداران و سرمایه داران، آه از نهادشان بر می آورد و اشك 

گونه آسيبی وارد نمی شود، به خصوص  اگر چند هفته ئی را در زندان بگذرانند، هيچ» استعدادها«خير، به این جور 

ما آه این توطئه های . شودی ها هزار نفر جلوگيری م و مرگ ده) مانند آراسنایاگورآا(آه با این آار از توطئه ها 

بله، این . می رسانند    هواداران شان را افشا آردیم می دانيم آه پروفسورها به اغلب توطئه گران یاری دت ها و آا

  .واقعيتی است

آنند و در روند مبارزه قدرت بدست می آورند تا بورژوازی و ی نيروهای روشنفكری آارگران و دهقانان رشد پيدا م

همان آسانی را آه تصور می آنيد تنها مغزهای متفكر . ا سرنگون آنندنوچه هایش، پادوهای روشنفكری سرمایه ر

  ....حقا آه نه فقط مغز متفكر نيستند، بلكه. ملت هستند



ساليانه ئی ) و مانند نوآران سرمایه عمل نكنند(ما به نيروهای روشنفكری آه در صددند علم را به ميان مردم ببرند 

  .واقعيتی استاین هم . بيش از حد معمول می پردازیم

زیرا سؤاالتی مطرح می آنی آه از (ی موارد را می توانم به خوبی درك آنم  من به روحيات و خلقيات تو واردم و همه

اجازه می دهی بدترین عناصر : در آاپری و بعد از آن، بارها بهت گفته ام) خالل شان می توانم آامًال افكارت را بخوانم

به زوزه ی . ی آنها سر تسليم فرود می آوری  را بگيرند و در برابر عجز و البهمحافل روشنفكری بورژواها دورت

این چند هفته فغان شان به آسمان رسيده گوش می دهی، اما صدای توده » وحشتناك«صدها روشنفكر آه از دستگيری 

ها آارگر و دهقان را نمی شنوی و به فردیاشان گوش نمی دهی آه توطئه گران دنيكين، ُآلچاك،  ها، صدای ميليون

م آه با مم و خوب هم می فهمآامًال می فه. آندی تهدیدشان م] و سایر آادت ها[ليانوزوِف، رودژیانكو، آراسنایاگورآا 

      مبارزان طریق سرنگونی (» يدها دشمن مردمندسرخ ها به اندازه ی سف«این حساب، آدم نه تنها می تواند بنویسد آه 

تواند به رحيم ی ، بلكه م)سرمایه داران و زمينداران، به همان اندازه ی زمينداران و سرمایه داران دشمن مردمند

  .می فهمم و خوب هم می فهمم        . بودن آسمان یا پدر ما، تزار هم معتقد باشد

  

*                    *                    *  
  

از ته قلب آرزو می آنم آه . نه، واقعًا اگر خودت را از این محيط روشنفكران بورژوا بيرون نكشی مدفون خواهی شد

  .هر چه زودتر به این عمل دست بزنی

  

  با بهترین آرزوها 

  لنين

  

آند و چيزی نمی نویسد ی  می روشنفكران فاسد آیا برای هنرمند آه وقتش را صرف آه و ناله! زیرا چيزی نمی نویسی

  شرم آور نيست؟ تباهی نيست؟ 

  

  ١٩١٩ سپتامبر ١۵نوشته شده در 

   ارسال به پتروگراد 

  ٢٨٣ -٨۴ ص ۴۴ی آثار به زبان انگليسی، ج  در مجموعه

 

 

 

ز مقاله ئی به مدح لنين پرداخت و ا     ی بسيار جالب این است آه سه چهار ماه پس از این تاریخ، گورآی در نكته

لنين، شخصيتی حقيقی است آه «و نوشت » آه جهان تا به امروز به خود دیده«خواند » نيكوترین انسانی«جمله او را 

ی این نوشته آه به عنوان  لنين آه دشمن فردپرستی بود از مشاهده. »تدریجًا به موجودی اساطيری مبدل شده

چاپ رسيده بود سخت به خشم آمد و حاصل آن پيشنهاد ی انترناسيونال آمونيست به   مجله١٢سرمقاله، در شماره ی 

  :زیر بود آه تسليم دفتر سياسی حزب آرد

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



  انترناسيونال آمونيست و به خصوص ١٢ی مرآزی حزب، انتشار مقاالت گورکی در شماره  دفتر سياسی آميته

ی داند، این مقاالت نه فقط حامل هيچ پيام آمونيستی نيست، بلكه دارای بسياری نكات ی آن را نابجا م سرمقاله

  .به هيچ وجه در آینده نباید مقاالتی از این دست در انترناسيونال آمونيست به چاپ رسد. ضدآمونيستی نيز هست

  

   لنين

  ١٩٢٠ ژوئيه ٣١ 

  .سيده استطرح، به جز، به امضای تروتسكی، آرستينسكی، و آالنين نيز ر

 

 

 

 

 

 

  

  :زیر نویس ها
 آآادمی پزشكی ١٩٢۵ تا ١٩١٧متخصص علم تشریح، از سال ] ١٨٧٢ -١٩۵۴[  والدیمير نيكالیویچ تونكوف -١

بارها لنين را مالقات آرده و با او در باره ی شرائط زندگی بهتر دانشمندان گفتگو آرده . نظامی را اداره آرده است

  .است

این حزب آه حزب عمده ی بورژوازی روسيه و در واقع حزب . مشروطه طلب. رات آادت یعنی حزب دموآ-٢

  آادت ها آه دموآراتيسم جعلی را وسيله ی.  تأسيس شد١٩٠۵بورژوازی ليبرال سلطنت طلب بود در اآتبر سال 

 خود جلب ناميده بودند می آوشيدند دهقانان را به سوی» آزادی خلق«استتار خود قرار داده و حزب شان را حزب 

پس . آادت آه هدفش حفظ تزاریسم به شكل سلطنت مشروطه بود بعدها به حزب بورژوازی امپریاليستی تبدیل شد. آنند

از پيروزی انقالب سوسياليستی اآتبر، آادت ها بر ضدجمهوری و انقالب اقدام به توطئه ها و شورش های متعدد 

  .آردند

     .نویسنده و روزنامه نگار روسی] ١٨۵٣-١٩٢١[ والدیمير گاالآينوتوویچ آوروآنكو -٣
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