وزرای ما به چه چيز می انديشند؟
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وزير کشور ،آقای دورنوو ،نامهای به آقای پوبدونوستسف ،کفيل خزانه داری شورای کليسايی
مقدس نوشته است .اين نامه ،با شمارۀ  ،٢۶٠٣در تاريخ  ١٨مارس  ١٨٩۵نوشته شده و بر
روی آن عبارت »اکيداً محرمانه« ديده می شود .بنابراين وزير می خواسته که اين نامه اکيداً
پنھان بماند .اما معلوم شد که مردمی وجود دارند که با ديدگاھھای وزير مبنی بر اينکه
شھروندان روسيه نبايد از مقاصد دولت آگاه باشند ،موافق نيستند ،در نتيجه يک نسخۀ رونويسی
شده از نامۀ او ھم اکنون ھمه جا می چرخد.
آقای دورنوو راجع به چه چيزی برای آقای پوبدونوستسف نوشته است؟
او برای ايشان راجع به مدارس يکشنبه] [٢نوشته .در نامه آمده»:اطالعات به دست آمده طی
سالھای اخير نشان می دھند که ھمانند دھۀ شصت ،افراد غيرقابل اعتماد از نظر سياسی و
ھمچنين قسمتی از جوانان دانشجو با گرايشی مشخص ،سعی می کنند به عنوان معلم ،سخنران،
کتابدار و غيره ،وارد مدارس يکشنبه شوند .اين تالش ھدفمند ،که از آنجا که خدمات در چنين
مدارسی رايگان انجام می شوند انگيزۀ آن نمی تواند تمايل به پول درآوردن باشد ،ثابت می کند
که فعاليت فوق الذکر از طرف عناصر ضد دولت ،روشھای قانونی مبارزه عليه سيستم حکومتی
و نظم عمومی موجود در روسيه را شکل می دھد«.
حرف وزير اين است .در بين مردم تحصيل کرده کسانی ھستند که می خواھند کارگران را از
معلومات خودشان بھره مند کنند ،که می خواھند معلوماتشان نه فقط برای خودشان ،بلکه برای
مردم نيز مفيد باشد – و وزير بالفاصله نتيجه می گيرد که اينجا »عناصر ضد دولت« وجود
دارند ،يعنی گونهای از توطئه گران که مردم را تحريک به پيوستن به مدارس يکشنبه می کنند.
آيا واقعا ً تمايل به آموختن به ديگران بدون تحريک کردن آنان نمی تواند در ذھن تعدادی از افراد
تحصيل کرده به وجود آيد؟ اما وزير نگران است زيرا معلمان مدارس يکشنبه دستمزدی دريافت
نمی کنند .او به جاسوسان و مأموران رسمی که در خدمتش ھستند و فقط برای مواجب شان کار
می کنند ،کسانی که برای ھر کس که بيشتر پرداخت کند کار می کنند ،عادت کرده است ،در
حاليکه به ناگھان مردم به رايگان کار می کنند ،خدمات ارائه می دھند ،تدريس می کنند و . ...
مشکوک است! وزير اينطور فکر می کند و جاسوسانی می فرستد تا موضوع را بررسی کنند.
نامه چنين ادامه می يابد»:از طريق اطالعات ذيل« )که از جاسوسانی گرفته شده که وجودشان
فقط با دريافت مواجب توجيه می شود( »مشخص شده که نه تنھا اشخاصی از يک جريان
خطرناک به صفوف معلمان وارد می شوند ،بلکه خود مدرسهھا نيز خيلی از اوقات تحت ھدايت
غيرمستقيم گروه کاملی از اشخاص غيرقابل اعتماد قرار می گيرند که ھيچ ارتباطی با کارکنان
رسمی ندارند ،اشخاصی که بعد از ظھرھا سخنرانی می کنند و از طريق دعوت از مردان و
زنان معلمی که خودشان در آنجا منصوب کردهاند به شاگردان درس می دھند  ...اين واقعيت که
مردم برونی اجازۀ سخنرانی کردن دارند ،ميدان وسيعی را برای نفوذ اشخاصی از محافل
آشکارا انقالبی به عنوان سخنران مھيا می کند«.
بنابراين ،اگر »مردم برونی« که توسط کشيشان و جاسوسان بررسی و تأييد نشدهاند ،می خواھند
به کارگران درسھايی بدھند ،اين انقالب محض است! وزير کارگران را ھمچون باروت و
آگاھی و آموزش را ھمچون جرقه در نظر می گيرد؛ وزير متقاعد شده است که اگر جرقه بر
روی باروت بيافتد ،انفجار ابتدا و بطور عمده برعليه دولت ھدايت خواھد شد.

ما نمی توانيم خوشحالی خودمان را از اينکه در اين مورد نادر ما کامال و بدون قيد و شرط با
ديدگاھھای عاليجناب موافقيم انکار نماييم.
وزير در ادامۀ نامهاش به ذکر »مدارک« برای اثبات صحيح بودن »اطالعات« خودش می
پردازد .عجب مدارک عالی ای ھستند!
ابتدا» ،نامۀ يک معلم مدرسۀ يکشنبه که نامش ھنوز مشخص نشده است« .اين نامه طی يک
تجسس پيدا شده بود .نامه به برنامهای برای سخنرانيھای تاريخی ،به ايدۀ به بندگی کشيدن و
رھاسازی دستهھای اجتماعی ،اشاره دارد و به قيامھای رازين و پوگاچوف] [٣رجوع صورت
گرفته.
از قرار معلوم اين نامھای آخر وزير را آنقدر ترساندند که او احتماال شب کابوس دھقانان مسلح
به چنگک را ديده است.
مدرک دوم:
» وزارت کشور برنامهای در اختيار دارد که بطور محرمانه دريافت شده ،برای سخنرانيھای
عمومی در يک مدرسۀ يکشنبۀ مسکو دربارۀ اين نکات »:منشأ جامعه .جامعۀ ابتدايی .پيشرفت
سازمان اجتماعی .دولت و اينکه چرا به آن نياز است .نظم .آزادی .عدالت .اشکال ساختار
سياسی .سلطنت مطلقه و مشروطه .کار – اساس رفاه عمومی .مفيد بودن و ثروت .توليد ،مبادله
و سرمايه .چگونگی توزيع ثروت .تعقيب نفع خصوصی .مالکيت و نياز به آن .رھاسازی
دھقانان ھمراه با زمين .اجاره ،سود ،دستمزدھا .دستمزدھا و اشکال مختلف آنھا متکی بر چه
ھستند؟ پس انداز«.
سخنرانيھا در اين برنامه ،که بدون شک برای مدرسۀ ابتدايی نامناسب ھستند ،به تدريج ھر
فرصتی را به سخنران می دھند تا شاگردانش را با تئوريھای کارل مارکس ،انگلس و غيره آشنا
کند ،در حالی که فرد حاضر به نيابت از اوليای امور حوزۀ اسقفی به زحمت در موقعيتی خواھد
بود که عناصر تبليغات سوسيال دمکراتيک در سخنرانيھا را تشخيص دھد«.
واضح است که وزير خيلی از »تئوريھای مارکس و انگلس« می ترسد ،چرا که او متوجه
»عناصری« از آنھا حتی در نوعی از برنامه که نشانی از آنھا در آن ديده نمی شود ،می گردد.
وزير چه چيزی را در آن »نامناسب« يافته است؟ احتماال مسئلۀ اشکال ساختار سياسی و
مشروطيت.
فقط ھر کتاب درسی جغرافی را برداريد آقای وزير و می بينيد که به آن مسائل در کتاب
پرداخته شده است! آيا کارگران بالغ نبايد از مسائلی که به بچهھا آموخته می شود آگاه شوند؟
ولی وزير ھيچ اعتمادی به افراد ادارۀ حوزۀ کليسايی نمی کند»:آنھا به احتمال زياد چيزی را که
گفته می شود نمی فھمند«.
نامه با برشماری معلمان »غيرقابل اعتماد« مدرسۀ يکشنبۀ محلی کارخانۀ پارچه بافی شرکت
پروخروف در مسکو ،مدرسۀ يکشنبه در شھر يلتس و مدرسۀ پيشنھاد شده در تفليس ،پايان می
يابد .آقای دورنوو به آقای پوبدونوستسف پيشنھاد می کند که »بازرسی مفصلی از اشخاصی که
اجازه دارند در مدرسه تدريس کنند به عمل آورد «.حاال ،وقتی فھرست معلمان را می خوانيد،
موھايتان راست می شود :تمام چيزی که داريد ،دانشجوی سابق ،دوباره دانشجوی سابق ،و
بازھم دانشجوی سابق دورهھای آموزشی خانمھا است .وزير می خواھد که معلمان گروھبانھای
تعليم دھندۀ سابق باشند.
وزير با ترس خاصی می گويد که مدرسۀ واقع در يلتس »در آن سوی رود سوسنا قرار گرفته،
جايی که جمعيت بيشتر تشکيل شده از عوام« )ای وای!( »و زحمتکشان ،و کارگاھھای راه آھن
در آنجا قرار دارند«.

مدارس بايد تا حد امکان دور از »عوام و زحمتکشان« نگاه داشته شوند.
کارگران! می بينيد که وزرای ما چقدر از آگاه شدن مردم زحمتکش می ترسند! پس به ھمه کس
نشان دھيد که ھيچ قدرتی در محروم کردن کارگران از آگاھی طبقاتی موفق نخواھد شد.
کارگران ،بدون آگاھی بی دفاعند ،با آگاھی آنھا قدرتی ھستند!
نوشته شده در پايان ١٨٩۵
برای روزنامۀ رابوچيه ديلو
نخستين انتشار در ١٩٢۴
منتشره بر طبق متنی که در آرشيو ادارۀ پليس پيدا شد
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢
توضيحات
 -١لنين در نظر داشت اين مقاله را در روزنامۀ رابوچيه ديلو )آرمان کارگران( منتشر کند.
نسخهای از روزنامه توسط اتحاديۀ مبارزه برای رھايی طبقۀ کارگر سن پترزبورگ با توافق
گروه نارودنايا وليا آماده شده بود .نخستين شمارۀ رابوچيه ديلو توسط لنين که ھمۀ مقاالت اصلی
از جمله »به کارگران روس«» ،وزرای ما به چه چيز می انديشند؟«» ،فردريک انگلس« و
»اعتصاب ياروسالول در  «١٨٩۵را نوشت ،آماده و ويرايش شد .مقاالت روزنامه ھمچنين
توسط ساير اعضای اتحاديۀ مبارزۀ سن پترزبورگ به نامھای گ.م .کرژيژانوفسکی ،ا.ا.
وانييف ،پ.ک .زاپوروژتس ،ل .مارتف )ی.او .زدربام( و م.ا .سيلوين نوشته شدند .لنين دربارۀ
نخستين شمارۀ رابوچيه ديلو در اثرش »چه بايد کرد؟« چنين نوشت:
»اين شماره آمادۀ چاپ بود وقتی که توسط ژاندارمھايی که در شب  ٨دسامبر  ١٨٩۵به منزل
يکی از اعضای گروه به نام آناتولی آلکسييويچ وانييف ھجوم آوردند ،توقيف شد ،بنابراين مقدر
نبود که نسخۀ نخست رابوچيه ديلو روشنايی روز را ببيند .سرمقاله در اين شماره )که احتماال
سی سال ديگر يک روسکايا استارينا ]باستان شناسی روس[ در آرشيوھای ادارۀ پليس کشف
خواھد کرد( وظايف طبقۀ کارگر در روسيه را شرح داد ،و دستيابی به آزادی سياسی را به
عنوان مھم ترين آنھا عنوان نمود .اين شماره ھمچنين مقالهای با عنوان »وزرای ما به چه چيز
می انديشند؟« دربر داشت که به مسئلۀ انحالل کميتهھای آموزش ابتدايی توسط پليس می
پرداخت .به عالوه ،مکاتباتی نه فقط از سن پترزبورگ بلکه ھمچنين از ساير نقاط روسيه
موجود بود )برای مثال ،نامهای دربارۀ حمله به کارگران در گوبرنيای]ايالت[ ياروسالول(«
)مراجعه نماييد به فصل دوم کتاب »چه بايد کرد؟« از جلد  ۵مجموعه آثار لنين(.
به استثنای يک رونوشت از مقالۀ »وزرای ما به چه چيز می انديشند؟« که در ژانويۀ  ١٩٢۴در
مدارک ادارۀ پليس دربارۀ اتحاديۀ مبارزه کشف شد ،نسخۀ خطی اين مقاالت تاکنون پيدا نشدهاند.
 -٢مدارس يکشنبه ) – (Sunday schoolsمدارس مذھبی که روزھای يکشنبه تشکيل می
شدند.
 -٣استپان رازين و يمليان پوگاچوف رھبران قيامھای وسيع دھقانی در روسيه در قرون  ١٧و
 ١٨بودند.
 http://www.k-en.com info@k-en.comکمونيستھای انقالبی

