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  اورالندو فايگس             : نگارش 
  ۶/١١/٢٠٠۶برمنگهم                                                                                             نگارگر.ا.م: ُمترِجم

 

  گورکی ازانقالِب اکتوبرناُاميدی
  

 کتاِبتًا انقالب وخاص روی نگارش های قبل از گورکی نويسندۀ مارکسيست وانساندوست روسيه را جوانان افغان از
 اما، می شناسند  مارکسيسم داده ميشدیاتنخستين آثارآموزشهای مقدم ها به عنواِن يکی ازکه ازجانِب چپي» مادر«

 بنابراين، و بود تا همين اواخردرسانسورگاه های رژيم های توتاليتر شوروی زندانی مانده آثاربعد ازانقالِب او
برزمين کوفت  رامينای رؤياهای انسانيی گورکي١٩١٨و١٩١٧درهمان سالهای   که انقالِب اکتوبرکمترکسی ميداند

 .سربدهد نشرش بود ای که خود مسؤول اژيزن روزنامه ی نووا طريِق را از رياِد خودواداشت که ف واورا
ِای (زيِر عنواِن ١٩٢۴ تا١٨٩١از بارۀ انقالِب اکتوبر پروفيسراورالندو فايگس ُاستاِد تاريخ پوهنتوِن کمبريج کتابی در

خواندنی را نيز به دست آورده  ی آثاربرا اين کتاب جايزۀ کنفرانس ملی نگاشته و) غمداستاِن مردم –پيپلزتراجدی 
اين کتاب  .همين کتاب ترجمه شده است۴٠۵ تا صفحۀ ٣٩٨  صفحۀ نظِر تان ميگذرد از ذيل از مقاله ای که در .است

  نگارگر . درآينده ترجمه خواهدُشد دست داد مقاالِت بسيارجالِب ديگرنيزدارد که اگرعمربقا کرد وُفرصت
  

*****  
  : ايکاترينا نوشتجون برای١٨گورکی در

احساِس  من. تنها بلشويک ها مارش نمودند .موکراتيک بوديبی کفايتی نيروهای د مظاَهرۀ امروز مظاهرۀ ضعف و«
شعارها تقاضا  اکثر .اينان واقعًا احمق های روسی استند .افزايش می يابد به روز آنان روز نفرتم از ميکنم و انزجار
 َجَرياِن مظاهره تباُرز ترس و در !آنان تنها هشت تن استند اما، »بورژوازی راِن ُمرده باد ده تن وزي« که ميکردند

باغهای  و )شان دی مار( کانالی که ميان زنان خودرادر .بود نفرت انگيز حالت بسيار .به مشاهده ميرسيد وحشت نيز
باال زده  را دامن های خود و داخل شده بود موزه های شان درحالی که آب در و تابستانی واقع است افگنده بودند

چنين  جنون ادامه يافت اما، .خميده قامت بودند  ياعده ای هم پيرزناِن چاق برخی پا برهنه و راه می پيمودند؛ بودند،
من  دهرچن .حوصلۀ شان به پايان برسد و ريزه کند سر م آنست که کاسۀ صبِرمرد پيداست که اين کارها سرآغاز

ترتيب به   کشورنوعی نظم واستقبال ميکنم که ممکن برای تخطی های جاری به اين ُاميد از ست استم اما،يپاسيف
سوسياليسم  ».بی نظمی ميرود شيوۀ غيرقابل برگشت به سوی تنبلی و ارمغان بياردــ نظم وترتيب برای کشوری که به
براساساِت  داشت که ی رامعنای اعماِر يک تمدِن انسان برای او و برای گورکی هميشه يک ايديال فرهنگی بود

زندگيی سياسی  « :اودر اپريل نوشت .نيروهای روشنفکری بنا شده باشد روحانيت و انکشاِف معنويت، موکراسی ويد
 انتقام را  عاميانۀ خشونت وميديد نوعی انارشی انقالبی که او اما،».نيزمی کند نوين ايجاب ساخت روحی نوين را

انقالبی  می فهميد،» اجتماعی انقالب«آنچه گورکی از .ابه ويرانی تهديد ميکرد  رکه مدنيت روسيه آزاد نموده بود
  .تخريب بود انفجاِر نيروهای خشونت و اين نوعی انقالِب حيوانی و درکارنبود،

دورۀ  بر لبۀ پرتگاه بحراِن وحشيانۀ يک را کشور انقالِب روسيه به جای اين که چراغ افروِز يک مدنيِت نوين باشد،
 انتقام برهرچه خوبی و نيکوکاری که در  که درآن غريزه های نفرت وتاريکی .بربريت کشانده بود ۀ تاريکی وتاز

های تخريبی  برابِر خشونت فرهنگ در می ديد دفاِع مدنيت و١٩١٧در آنچه او .مردم وجود داشت غلبه يافته بود
ّرد خشمگينانۀ هرچيزی که با مدنيِت کهن  ».نارشیبا ا مبارزۀ فرهنگ بود« عاّمه يا با صراحِت لهجۀ معموِل گورکی

مجسمه های  رژيِم امپراتوری ويران شد؛سمبول های  .پذيرانقالِب فبروری بود ارتباط داشت، عنصِر جدايی نا
مکاتب هرگونه  خانه های اربابی، کليساها و روستاييان در .ناِم جاده ها بدل شد قهرماناِن تزاری درهم شکست،

  .تکه کردند تابلوهای بسيارگرانبها را تکه، سوختند و کتابخانه هارا .ه دِل شان ميخواست، انجام می دادندويرانکاری ک
با  و می انگاشتند» طبيعی« به شيوۀ شاعرانه سوسياليست های رومانتيک اين خرابکاری های بی سابقه را بسياری از

اصطالحاِت کامًال   تروتسکی دربارۀ انقالب باِر مثالبه طو .احساِس انتقاِم مردِم استثمارشده توجيه می نمودند
  :می گفت او. تقويت ميکرد درشخصيِت انسان تشجيع و اين غريزۀ ويرانگری را ايديالستی صحبت و

طبيعی  بسيار ايده ها تصورکرده اند درقلمرو قبًال انقالب را سايکالوژی آن آشنا نيستند و برای کسانی که با انقالب و«
منفی ترين  انارشی حتی در اين شورش و اما، نفرت شوند اندوه و چارخشونت های مستولی برتوده ها ُد است که از

 ريل ِمی بيند و درجۀ نخسِت بخِش عالی تريا در را که ديروز برده بود دفعتًا خود آن يعنی آنگاه که يک سرباز مظاهر
 بيان  را  خودبيداری واقع با اين گونه خرابکاری در ،برای خود پاپوش بسازد پاره می کند تا پوشِِِ سيت های آن را

را شنيده  ترين ُدشنام ها رکيک  سّلی خورده و خودروی  پامال شدۀ روسی که پيوسته بر ويا دهقاِن جفا ديده .ميکند
 گويدمي پاره ميکند و مخملی آن را ُپشتی های را دربخِش درجه يک ريل می بيند و خود ر اکنون برای نخستين بااست

روشنفکراِن  بسيا ر و ».می سازد آشکا ر را شعوِر بيدارشدۀ خود که اوهم سهمی دراين ابريشم يا مخمِل خوب دارد،
که سوختِن روسيه کهن را سوختِن  ماننِد بالک .با همان شيوۀ تروتسکی تفسير ميکردند که خشونِت روان را چپ بودند
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شايد جهانی واقعًا  برادری و جهاِن نِو مبتنی بر سوختِن کهنه  ازکه فکرميکرد گناهان گذشتۀ روسيه می پنداشت و
 را  سروده بود، مسيح١٩١٨که درجنوری  )دوازده( خود به همين دليل بالک درشعِر مشهوِر. عيسوی ايجا د گرد د

 انقالبی قبا ِل خشونِت ِبل ايی در ل استام وماننِد ولوشين، مند ديگران. پيشقراوِل گاردهای ُسرخ تصوير ميکرد
ازسوی  ضروری می انگاشتند و عادالنه و می پذيرفتند و آغوِش باز ازيک سو آنرا با .احساساِت متضاد داشتند

. خشونت تنها تاريکی می ديد اما، گورکی در .برمردم ابراِز نگرانی می نمودند ديگرازاحسا ِس ترس وستِم مستولی
درگوداِل  مردم را فساِد معنوی انقالب بود و ترديد بدوِن شک وپذيِر اين خشونت  اومی ديد که نتيجۀ اجتناب نا

که در روزنامۀ نووايا  ,,تفکراِت بی هنگام,,د رستوِن  اپذير بود و هميشه سازش ن او ماننِد. بربريت سقوط ميداد
   برهنه گرايی افزايِش ناگهانی درتکثيِر برهنه نمايی و او .خشونِت انقالبی را محکوم ميکرد اين ژيزن چاپ ميشد،

» غريزه های تاريِک«کردِن  ميخواند که هدفش بيدار» کثافتی زهرناک«خانوادۀ سلطنتی را١٩١٨ و ١٩١٧لهای سا
رومانف ها به شمول دوِک بزرگ را به عهده  وی د فاِع چند تن از بعدها در دوراِن تروِر سرخ  .مردم بود عاّمۀ

  .ناميد» عقيده شيفتگيی روزگار شهيداِن تعصب و وُبزهای طليقۀ انقالب «آن بينوايان را گرفت و
 کارگران ذهنيِت شکنجه گری به طوِر منظم برای روسيه باال رفت و يت درنگاميکه ميزان تمايالِت ضِد يهوده او
  بيشتر ُدچاِرتبليغ ميشد  ) حريت گرايی آن ايمان داشت نويت وطبقه ای که او ماننِد تماِم مارکسيست ها به نيروی مع(

 تخريِب خانه های اشرافی را نقالِب دهقانی را نيزمحکوم کردگورکی خرابکاری های ا .تکليفی گرديد بال وحشت و
  .دن می پنداشتـله بر تمـآن را حم آثاِر نادِرهنری به چشِم سرميديد و با کتابخانه ها و

  پ سواِر الکزاندِر سوم راجسمۀ اسکه ميخواستند م اين ميکرد هنگامی که آوازه ها حکايت از١٩١٧درمارِچ 
 و  دعوت کردَاپارتماِن خود فرهنگياِن معروف روسيه را در  گورکی پنجاه تن از،درميداِن زَنمنسکايا ويران نمايند

تاريخی  بناهای ری وـتخريِب آبده های هن در راِه جلوگيری از برگزيد تا اين پنجاه نفريک کمسيوِن دوازده نفره را
  .مسيون بعدها به ناِم کمسيوِن گورکی معروف ُشداين ک .اقدام نمايد

» الِب آسيايیـانق« به وسيلۀ اين پايتخِت مد نيِت غربی روسيه نيز شهِر دوست داشتنيی گورکی، سنت پيترزبورگ،
  :مسکو نوشت چهاردهم جون برای ايکاترينا در او در .بی ُحرمت شد ويران و

توده های  حويلی ها از کوچه ها کثيف و ی کند،نماين جا هيچ کس کار .اين ديگر پايتخت نيست بلکه زباله دان است«
  تنبل ترس و .يز رو به خرابی ميرودکه برايت بگويم چقدرهر چ اين مسأله مرا آزار می دهد.... زباله انباشته است

م، ريشه  می جنگيدبرضِد شان  تماِم زندگی من احساس می کنم تماِم آن چيزهای که من در مردم افزايش می يابد و در
  ».اکنون روسيه را ويران می کنند گرفته اند و

خاصًة  گورکی. قرون وسطايی رجعت می نمودآن داشت که روسيۀ قرن بيستم به سوی بربريِت  اوضاع حکا يت از
دعا او ا١٩١٧در دسمبر .اراحتی ميکردن شهرها احساس خشم و نفاِذ قانوِن لنچ يعنی اعدام های بدوِن محاکمه در از
او  .اجرای عدالت های فوری بوده است بدوِن محاکمه و قضيۀ اعداِم  سقوِط رژيِم قبلی شاهِد ده هزار از که بعد کرد

 مجرمان را  وميشدند آن جمعيِت مرد م قاضی می پنداشت که اين گونه محاکمه های به اصطالح توده ای که در
مردِم روسيه که صدها  . جنگيده بود نفی ميکردانقالب برايشکه  درسرک ها می ُکشتند تماِم ارزش های ايديالی را

اين است آن شيوه ای که . با نوعی لذِت سيری نا پذيرمی کوفتند را اکنون دشمنانِِ خود سال کوفته شده بودند،
جمعيت  .الکزاندروفسکی گيرآورده بودند يِک مارکيِت ُدزدی را نزد :موکراسی گناهکاران را محاکمه ميکرديد
اعدام به وسيلۀ غرق کردن درآب  .مجازاتش کنند که با اعدام را زيِر لت وکوب گرفتند وبعدًا رای دادند همان جا اودر

 را از آن مرد بايک ُد نيا تالش توانست خود .بيفگنند آبهای يخ بسته که اورا در آنان بدين تصميم رسيدند .يا مرمی
قروِن وسطای تاريخ ما  .به جا ُکشت را جا با مرمی او جمعيت يکیمياِن  از .به سوی ساحل شنا کند و مرگ برهاند

 دارفروميغلتيد ُمردن از روزگاربيدادگريهای غيِرقابِل فراموشی بود ولی حتی در همان روزگارهم اگرمجرمی پيش از
  .که زنده بماند اجازه می دادند اورا نمی ُکشتند و

   آيندۀ ما چه اثرخواهد گذاشت؟اين گونه محاکمه های به اصطالح توده ای برنسِل
پا خونين  سرا بد نش .تا درمويکا غرق کنند سربازان ميبرند ُدزدی را که مردم تاسرحِد مرگ لت وکوب نموده اند

را تا  جمعيتی از کودکان او .کاسه اش بيرون آورده اند نيز از يک چشِم اورا االشه اش را کامًال شکسته اند و.است
  :فرياد ميزنند خيزو آنان درکوچه ها با خوشحالی جست و .بازگشته اند ومويکا همراهی نموده 

  !غرق کردند را او !اورا غرق کردند
زندگيی انسان درنظِر اينان سخت بی ارزش می شود ولی انسان ــ  .معماران آيندۀ زند گيی ما اينان کودکاِن ما استند،

 مردی مسلمًا نظِر بدبينيی گورکی. تزش ترين آفريده درطبيعت اسبا ار هيچکس نبايد اين را ازياد ببرد ــ زيباترين و
اصطالحاِت انقالب نمی  او انقالب را با.ذهنش متراکم شده بود خشونت در و ِل مختلِف زوراديب بود که به دليِل اشکا

  شجاعانۀ خودفبروری نظِر سالگرِد انقالِب در او .ميگذاشتبرابر فرهنگيی خود سنجيد بلکه با ارزش های معنوی و
  :او درآن بيانيه گفت .بيانيه اي که هرگز اقباِل چاپ نيافت را اظهار داشت اما،

های  اگر انقالب غريزه وآفرينِش مردم باشد اما، نيرومنِد ابتکار انقالب تنها هنگامی انقالب است که بياِن طبيعی و«
نيست  کند؛ انقالب ديگرانقالب آزاد  گرديده است، استثمار متراکم نتيجۀ بردگی و که در خودبينيی مرد م را خشم و
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 فقط منجر به تلخی و  نمی تواند زندگی های مارا بدل کند واين گونه انقالب. بلکه شورش، بدخواهی ونفرت است
 انقالِب روسيه مردم را از کهن، سقوِط دولِت ُپليسی و آيا می توان ادعا کرد که يک سا ل بعد از. شرارت می شود

؟ نی هيچکس منصف تر تغيير داده باشد ذکی ترو تر،مهربان  به مردمی بهتر، استثمار نجات داده و وخشونت 
همان عادت ها، . ميکرديم روزگاِر شاهی زندگی ما هنوز به همان شيوه زندگی ميکنيم که در .نميتواند چنين ادعا کند

 که رژيِم کهنه در ذهن بدخواهی ای حرص وتخمه ه .باالخره همان کثافت ها و همان حماقت ها همان تعُصب ها،
 غارت ميکنند، ثروِت همديگر را و مردم هنوزهمديگر را فريب ميدهند .درون ماست های ما کاشته بود هنوز در

بروکرات های نوين رشوه ميگيرند چنانکه قديمی ها ميگرفتند وهمراِه مردم نسبت به  .چنانکه هميشه ميکردند
آن آزادی به  حصوِل آزادی نميتوانند که از مردِم روسيه بعد از. بروکرات های قبلی با بی ادبيی بيشتربرخورد ميکنند

 اکنون اين خطربه قّوت وجود دارد يرند وزياِن ديگران از آن کارميگ خيِر خود استفاده کنند بلکه تنها به زياِن خود و
  .اين راه ببازند برايش می جنگيدند در که آنچه را قرن ها

را،صنعت، ترانسپورت و سيستِم  ثروتهای سرزميِن خود را،ثروِت ملی و  نياکاِن خوداينان تمام دستاوردهای بزرِگ
  ».افت می آال يندبه کث را ويران می کنند و باالخره شهرهای خود مخابراتی خود را و

يدانۀ او فرياِد نوم .موقِف شجاعانۀ گورکی برضِد خرابکاری های انقالب نکاِت قابِل ستايش فراوان يافته می شود در
   .با شکوه می ساخت نه و نرا غم انگيز ولی بسيار نجيباتک فريادی بود که همين آ

 ديدگاِه سياسی ناُدُرست بود از و» کفرآميز«رکی گو» تفکراِت بی هنگام« آن جا که به چپ ها ارتبا ط ميگرفت تا
حتی به ناِم اهداِف وسيِع انقالب  خرابکاری رابرای انقالب طبيعی ميدانست و  خشونت و،نظِر مورِد قبول که، زيرا

جناح راست  او در برآن صحه می گذاشت اما، به د ليل ارتباِط گورکی باجناح چپ کسی از آنرا توجيه نيز ميکرد و
لرزاِن   سست وم دستۀ سياسی نبودند بلکه اتحادزن کدانووايا ژي افراِد پيراموِن گورکی در استقبا ل نمی نمود و نيز

  .که حزبی نمی يافتند تا بدان بپيوندند مارکسيست های تکرو بودند
.  نامی بخوانمنمی دانم آنرا به چه را ايجاد نمايم اما، من بايد حزِب خود«:مارچ به ايکاترينا نوشت١٩گورکی در

  ». حزب تنها يک عضو وجود دارد وآنهم من استمدرايِن
آن  يک روشنفکرمی تواند که تنها تضادهای بود و اما، طوری که گورکی تصديق ميکرد خودش نيزگرفتار تعصبها

 گی وقاطع داشت وآن را مغايِر ارزش های فرهن  انقالبيی حاکم برخوردی صريح واو درمورِد خشونِت .را درک کند
 به طوِر مثال در. اجتماعيی آن درک کند هرگز نمی کوشيد آن را در چارچوِب تاريخی و معنوی خود ميدانست و

 اين حقيقِت اجتماعی ساده را درک نميکرد که شهرها نگارش های فراواِن خود برضِد محاکماِت بازاری او هرگز
 بنابراين، ،برافرازد قانون را داشت که درفش نظم وهيچ گونه نيروی ُپليس وجود ن خشونت بودند و ُجرم و ُپراز

شّر مهاجمان  را از خود و دارايی خود ،عدالِت گوشۀ خيابان يگانه راهی بود که همشهرياِن عادی محاکماِت بازاری و
يک موقِف اخالقی برآن قضاوت می  فقط از و گورکی مشکل را به شکِل واقعی آن درک نميکرد .نگاه می داشتند

  .نمود
 او هميشه آن را در هر جای ديگر نيکوتر هويدا ميشد و تعُصِب فرهنگيی گورکی درتوضيِح منشأ اين خشونت بيش از

  .چوکاِت ميراث های تزاری مشاهده ميکرد
نه  برمی انگيزد و آنها احساِس احترام به افراد را ِآن زيسته اند نه در گذشته ها زير شرايطی که مردِم روسيه در« 

استثماِر  مبتنی بر شرايِط بی قانونيی مطلق و اين شرايط، .نه حتی احساِس عدالت را حقوِق همشهريان را و آگاهی از
خشونت های غيِرانسانی حکِم اعمال روزمره را داشت با اين همه بسيار   وکه درآن دروغ های بی شرمانه افراد بود

  ».دم باقی مانده استمر در شعوِر عام هنوز عجيب است که اندکی احساِس انسانی و
 و ُکشتن های گروهی .بربريِت جنِگ اوِل جهانی ميدانست گورکی نخستين فرد بود که بربريِت انقالب را ناشی از

نهاِد مردم گرديده  ستمگری در دشواريهای موجود در ُپشِت جبهه مايۀ قساوِت قلب و افگندِن ُمردگان در خندق ها و
که مردم با طعِم خشونت چنان  او مدعی بود .لب با رومن روالن صحبت ميکردگورکی دربارۀ اين قساوِت ق .بود

 سلوِک متمدنانه کامًال قوانيِن نوشته نا شدۀ. ُکشتارهای فبروری تکان نميخورد خوگرفته اند که ديگرهيچکس از
  ».ميان رفته است  تمدن درانفجارهای انقالبی از  نازک اليۀ فراموش شده و

کاری  ِم روسيه توجيه نمايد وکرکتِر طبيعی مرد به عنواِن بخشی از يل بود که اين خشونت هاراگورکی  هميشه متما
آن  روسيه در محيطی که فاجعۀ انقالِب«:نوشت١٩٢٢درسال  او. زاده بود نداشته باشد املی که اين خشونت رابا ع

ستمگری های   عنواِن بخشی ازمن ستمگری های انقالب را به. تمثيل می شود محيِط مردماِن نيمه وحشی است
  ».استثنايی مردِم روسيه می نگرم

 اين جا نظِر گورکی متأثر از . که تماِم انقالب های اجتماعی طبيعتًا خشن ميباشندازاين فکر دست برنداشت اوهرگز
ُمشتق ازغرب  نتمدِن آ او بدين باوربود که تماِم پيشرفتهای انسانی و.ميباشد ُپر شورغرب گرايانۀ او تعُصِب گرم و

ُاروپا افتاده  جغرافيايی مياِن آسيا و تاريخی و ديدگاِه اجتماعی، روسيه از شرق و تمام بربريت مشتق از است و
 ولی روستايياِن آن متأثراز نفوِذ غرب بوده اند از وروشنفکراِن آن هردو متأثر عنعنه های دولتمداری پتِر کبير«.است

 شدن را کسب کرده متمدن استعداِدان روشنفکرروستاييان بود که تحِت رهبری  ق ازتطبقۀ کارگر نيزمش و نفوِذ آسيا
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 نيروی شرقی و و مياِن روستاييان برخاسته ا ازًسکه انقالِب روسيه اسا ملتفت گرديد١٩١٧گورکی درساِل » .بودند
اوِت مردِم سادۀ روسی که ذک پنداشًت او آن سان که لووف گرفتاِر اغفال گرديد و .توأم با بربريت بوده است

ممکن است عمِل من نوعی «:ايکاترينا نوشت اواسِط مارچ به اودر .چاِر اين گونه اغفال نشد بسيارخوب بوده است ُد
  استند وبد کار فکرميکنم که اکثريِت مردم در روسيه هم شريرو بد بين می شوم و اما من ديگر بشردشمنی تلقی شود،
  ».هم ماننِد خوک احمق

 رت داشت وهميشه آنرا دليلِِکه گورکی ازغريزۀ احساِس انتقاِم شان سخت نف(  را وحشيی روستاييان روس غرايز
يگانه هوِس روستاييان همين  که گورکی غالبًا استدالل ميکرد . به باِد مالمتی می گرفت) ميدانست خشونت در انقالب

روستاييان هم درمياِن  گماشتۀ اين ممتازکه رهبراِن خود ارباباِن قبليی خود خاصًة روشنفکران ثروتمند و بود که از
  . انتقاِم بسيار ظالمانه بگيرندندشان بود

 چور و بازار،  محاکمه های شرارت پيشگان را درکوچه و،درشهرها خشونِت انقالبی را گورکی بخش بزرگی از
راــ ما ننِد منشويک ها به وروِد فوری امثا ِل آن   رؤسای فابريکه ها و»بيرون افگندِن«تاراِج توأم با انارشی و

پذيرِش   ازتماِم مارکسيست ها او مانند .نسبت ميداد روستايياِن فاقِد مهارت که درنتيجۀ جنگ به شهرها ريخته بودند،
کی گور. عمل نمايد ناوباشا  اين نيروی پيشرِو فرهنگی به شيوۀ روستاييان و که طبقۀ کارگر زداين عقيده سرباز مي

دنيای  به تحليل برود و اوباش گراييهای روستاييان ممکن است در  طبقۀ کارگر نگران بود که کلتوِر مدنیهميشه
  .رواج های وحشيانۀ دها ت ناپديد شود رسم و صنعت د ر مکتب و

ه وقِت انقالب کرد که دعوت به زاياندِن قبل از تيزس های اپريِل لنين را گورکی به خاطِر اين چيزها بلشويک ها و
 او. بخشيد  روستاييان میبه گروگانی  روسيه انقالب رالِت عقب ماندگی به نظِر گورکی حا .مالمت می نمود بود،

روشنفکرانِِ واقعًا  قهرماِن کارگراِن تعليم يافته و  تيزس های اپريل دستۀ کوچک وبه نظِر من«: نوشت١٩٢۴درسا ِل 
روسيه ماننِد يک ُچندی  آری يگانه نيروی فّعا ل.وسيه قربان کردتنگنظری های دهاِت ر انقالبی را درمعبِد تعصب و

نتوانست  خود نشان بدهد در همان جا به تحليل رسيد و بدوِن اين که اثری از نمک درُمرداِب فراخ روستا افگنده شد و
  »تاريِخ ملت را بد ل نمايد روحيه، زندگی و

خود  سیمطامِع سيا يی روشنفکراِن سوسيا لست را فدایفرهنگهای لايديا چنين می پنداشت که بلشويکهاگورکی 
ريشۀ  تحريِک گروه های نيهلستی برای خراب کردِن شاخه و بلشويکها مسؤوِل دامن زد ِن نفرِت طبقاتی و .کردند

يکم  گورکی از برخوردهای خشونت آميِز نووسکی پراسپکت که د رمظاهراِت بيست و بيست و. نظم کهن بودند
  : در بيست وسوِم اپريل نوشت»تفکراِت نا به هنگام«د ر  سخت رنج می کشيد واپريل رخ داد

  وخشونت استدالِل استبداد قتل و. گرا نبارشد  جوانِِ ما با خوِن بی گناهان آلوده وروشِن آزادی ل های سبک وبا «
حماقت، بيدادگری،  اين دشمن .ماستمياِن خوِد  عدالت در شمنِِ آزادی وايد بدانيم که بد ترين ُدما ب.... زورگويی است 

اين موضوع را داريم؟  آيا ما استعداِد درِک. ... باالخره تماِم تيره درونی های ماست احساساِت مبتنی بر انارشی و
 آيا ممکن است که خاطراِت. آزاد نيستيم قيحانۀ قدرت دست برداريم، ديگر اگرما نمی توانيم که از به کا رگرفتنِِ و

ل های ما د هزاران انسان در خيابان ها بود در  که شاهِد ُکشتاِر بيرحمانۀ صدها وُپراز شرارت، خاطراتگذشته های 
افشانده باشد؟ من برای محکوم کردِن آنانی که   فکر خونسردانۀ جالد راهنگاِم مرِگ خشونت باِرانسا ننيز بذِر شيوۀ

 شت بر روی انسان ثابت کنند به قدِر کافی کلماِت درست وُم می کوشند نکاِت نظِر خود را به زوِر گلوله، سرنيزه و
اکنون که ما بيروِن  مگراين ها همان وسايلی نبود که مارا در شرِم بردگی نگاه ميداشت؟ و. مناسب يافته نمی توانم

  . خود ادامه می دهدغالمان در دروِن ما به زندگیآن بردگی آزاد نموده ايم همان احساساِت  را از خود
  :درچهاردهم جون به ايکاترينا نوشت او .را به خشم آورد  دهم جون نيز اومظاهراِت بی ثمِر  بلشويکها درنقِش

روز پريشانی های من افزايش می يابد و فکر  ظاهرًا هنوز سِر حالم ولی هر. حوصلۀ من ديگر به سر رسيده است«
او کامًال تجريد شده است ولی . نِگ داخلی می َبَردميکنم که سياست های ديوانه واِر لنين مارا خيلی زود به سوی ج

گورکی چنين می پنداشت که  »برخی از سربازان قبوليِت عاّمه دارد شعار های او درمياِن انبوه کارگران بی تعليم و
ک به بسيار آسانی به ي شعارهای مبارزه جويانۀ شان به زودی و که بلشويکها برانگيخته بودند و» خشِم عاميانه اي«

عقب مانده استند   روستايی ماننِد روسيه که گروه های مردم نادان ويک کشوِر بحران در نيروی منحِط تخريب و
غارِت بی معنی، يک جنِگ طبقاتی برای  و نفرت از بورژوازی به زودی جای خود را به قتل .استحاله می نمايد

ديگر  عدِم اعتماِد بلشويکها بر. خواهد داد» غارتگرانغارِت «کيفردهی يا اگربا شعاِر بلشويکها ابراِز مقصود کنم 
  ».احزاِب دموکرات نيزبه زودی منجر به نفی عموميی روشنفکران وارزش های انسانی آنان می شود

ديگر احزاِب سياسی  از١٩١٧درهمان سا لِِ  که گورکی آنان را مالمت ميکرد، او به ُسخِن ديگر تنها بلشويکها نبودند
  :او در بيستِم اپريل نوشت .شده بودهم نا ُاميد 

ظالما   های اجتماعی است ــ شکاکيت های شريرانه، دروغ های بيشرمانه، جاه طلبی ها فاسد وسياست بستِر د شمنی«
هر زشتيی را که دلت ميخواهد نام بگير می بينی که در سرزميِن مبارزۀ سياسی .باالخره عدِم احترام به افراد نه و

  ».فراوان می رويد
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احسا ِس قلبی وفرياِد انسانيی گورکی مبتنی بر اين اعتقاد بودکه روشنفکران به شموِل احزاِب سياسی وظيفه داشتندکه 
وظيفۀ آنان اين نيز . ازارزش های معنوی وفرهنگيی دورۀ تنويِر افکار برضِد نيروهای تخريب وخشونت دفاع نمايند

  .عمليۀ آفرينِش مد نيِت ملی محافظه کنندبود که انقالب رابه عنوان يک نيروی سازنده و
نزديک   به نظِر لبرا ل ها وآن دسته رهبراِن شوروی که ازموِج انارشی متزايد نگرانی داشتند ،گورکی ازاين ديدگاه

ترميشد وما ننِد آنان درَجَرياِن بهار وآغاِز تا بستان می پنداشت که يک جبهۀ تازه دم تشکيل می يابد وانقالب را 
  :گورکی در هژدهم جون نوشت. يِر نظم ودسپلين می اندازددرمس

هر چند من پاسيفست استم ولی ازاين نهضِت تازه دم استقبال ميکنم وُاميد وارم اين نهضت بتواند نظِم رفته را تا « 
  ».حدي به کشور باز گرداند

  !                                اما، او چه اشتباِه فاحش کرده بود
  

                                                     
  
  
  
  
   
  
 
  
 


