
 روحانيت در انتخابات و انتخابات با روحانيت
 لنين . ای. و 

ا                                      ده 7990بنا به گزارش روزنامه ها، کنگره ی زمينداران جزء و رؤسای کليسا ها در چهل و شش ایالت روسيه ی اروپ نماین
ین نتيجه را نمی. می رسد  82%رقم کشيش ها به     . کشيش 6516انتخاب کرده اند به انضمام       آرای برگشتی کامل پنجاه ایالت ا

 . تواند تغيير دهد

ه. بنابراین، اجازه بدهيد ببينيم این انتخابات، چه چيزهایی را مشخص می کند طبق قانون، زمينداران جزء و کليساها در هرمقول
رد             د ک ده انتخاب خواه رده، یک نماین رای شرکت در کنگره ی مالک مستقر ک ه ب ات ک دگان بایستی. ی انتخاب داد نماین نی تع یع

 . متناسب با مقدار زمينی باشد که هيئت انتخاب کنندگان دارا هستند

 : داده های زیررا برای پنجاه ایالت روسيه ی اروپا به دست می دهد 1905آمار سال 

 دسياتين  90000/1امالک کليسا 

 دسياتين  300000زمينهایی که در مالکيت خصوصی کشيش هاست

  700000/3امالک خصوصی شهرنشينها  2/2 00000مجموع امالکی که در اختيار روحانيت است

  200000/13امالک خصوصی روستایيان 

  200000/2امالک خصوصی سایرین 

  19/ 100000مجموع امالک افراد غيرروحانی

رده است                            زارش ک يت گ به روحان تری از امالک متعلق  ی کم ن حال می. این داده ها به احتمال امالک جزء را به مقدار خيل ا ای ب
ًا زء مجموع ی ج الک خصوص ه ام م ک دار      300000/21بيني ن مق ه از ای ت ک ياتين اس ه 200000/2دس ق ب ياتين آن متعل دس

االتراز                . کمی بيشتر از یک دهم     روحانيون، یعنی    رده تعدادشان ب خاب ک داد 8%در حالی که روحانيت نمایندگانی را که انت ل تع ک
 . نمایندگان است

د،. چطور این قضيه اتفاق افتاده است؟ خيلی ساده است ات می رون پای صندوقهای انتخاب درت  ه ن کان جزء ب حقيقت اینکه مال
ع هزار مان زیرا آنها به سرنوشت خود بی عالقه اند و از این رو عالقه ای به موضوع انتخابات نشان نمی دهند، وانگهی پليس 

 . کرده بودند" تشویق"درضمن همه ی کشيشهارا به شرکت در انتخابات . بر سر راه انتخابات آزاد گذاشته بود

ورژوازی. کشيش ها به نمایندگانی رأی می دهند که دلخواه حکومت است چيزی از ب ه  به همين دليل است که حتی مالکان هم ک
ات را. اکتوبریست ها و ناسيوناليست ها هم گله می کنند         . نمی گویند، شکایت نمی کنند      ه انتخاب د ک م می کنن آنها حکومت را مته

 . می کردند" مهندسی"دوست داشتند که انتخابات را خودشان کرده است، اما مالکان و بورژوازی بزرگ " مهندسی"

گر         حکومت قصد حمایت. بنابراین، حال برخوردی است بين استبداد از یک طرف و مالکان و کله گنده های بورژوا از طرف دی
 . مستتراست 1907از مالک و قشر باالی بورژوازی را داشت، همان طور که این عقيده در سراسر قانون سوم ژوئن 

د                                ار بيای ا کن ا اکتوبریست ه د حتی ب در تشکيل یک سلطنتحتی    . به هرحال، همان طور که پيش خواهد آمد، حکومت نمی توان
 . موفق نشده است این طبقات را فراهم آورد نيز " رضایت"بورژوازی به نوعی که  –فئودال

حال سازمان دادنمقامهای  بالتردید، حکومت متوجه این شکست شده است، که خودرا به صورت روحانيت وابسته و مطيع در 
!است



ام دارد  بناپارتيسم   این تمهيدهای حکومت که خصيصه های اصلی استبداد را حفظ می کند، در علم تاریخ                          ه. ن ت، طبق ن حال در ای
ان بخشهای های معين نيستند که به عنوان پشتيبان یا به تنهایی و عمده خدمت می کنند، بلکه عناصر دست چين و عمدتًا از مي

 . گوناگون وابسته ی جمعيت هستند

 ، یعنی از دیدگاه مبارزه ی طبقاتی بيان کرد؟ "جامعه شناسانه"این پدیده را چگونه ممکن است در اصطالحهای 

ه های رقيب است                    ا طبق ن نيروهای دشمن ی ا و. این پدیده مربوط به تعادل بي ا کوچکوف ه ا ب ه پوریشکویچ ه برای نمون ر  اگ
د                 –ریابوشينسکی ها رقابت کنند، حکومت ممکن است راهم کن ن نيروهای رقيبشان ف ن بي ر    استقالل    –تعادلی معي زرگ ت در(ب

از طرف دیگر، اگر این. از آن موقعی بدست آورد که این طبقه ها یک برتری قطعی دارند              ) محدوده های باریک تر و البته قطعی
خاص استبداد پيوند داشت و اگر سنتهای ميليتاریستی و" زنده"حکومت از نطر تاریخی با تداوم و به همين طریق با شکلهای

ود، تر ب بوروکراتيک در وجه انتخاب نکردن قاضی ها و کارمندان درکشور قوی بود، آنگاه محدودیتهای آن استقالل هنوز بزرگ
ود و استبداد ر ب ام ت وز خ اال، هن تجلياتش هنوز بازتر، روشهای دست چين، رأی دهندگان و انتخاب کنندگان آرا طبق اوامر از ب

 . هنوز محسوس تر

د ی کن ذر م التی گ ن ح ر از چني يه ی معاص های. روس رفتن از روش ا وام گ ورژوازی ب لطنت ب ک س ه ی ال ب وی انتق ه س ام ب گ
در حالی که سلطنت بورژوازی و امپراتوری بناپارتيستی در فرانسه به روشنی و آشکارا از. بناپارتيستی کار را مشکلتر ساخت

دو نوع را به دست می دهد با خصيصه هایی که مارکس آن را" ترکيب"در آلمان بيسمارک الگوهای یک        . یکدیگر متفاوت بود   
 . که آشکارا نفوذ بيشتری دارد –بدون اشاره به بناپارتيسم  –ناميد " استبداد نظامی"

اب شود ه در روغن ترش کب ول دوست دارد ک ا   . می گویند ماهی ک ه در یکم بی فرهنگ دوست دارد ک ا آدم  ه آی م ک نمی داني
ه" آخرین"سلطنت بورژوازی، در استبداد فئودالی، در نی از هم سرانجام در ترکيب معي ا  نوع بناپارتيسم یا در استبداد نظامی ی

 . ها کباب شود"روش"ی این 

ه اصطالح            ی فرهنگ و ب ه ممکن است اختالف از نقطه نظر آدم ب الی ک ی در ح انون   "ول نی از نقطه نظر حقوقی"نظم ق ، یع
 . صرف، و مشروطه ی رسمی بسيار جزئی به نظر رسد، از نقطه نظر مبارزه ی طبقاتی اساسی است

خورد                      ا  . برای آدم بی فرهنگ فرقی نمی کند که بداند نه تنها به شيوه ی قدیم، بلکه به طریق جدید هم کتک می  یکاستحکام  ام
و از هم پاشيدگی این رژیم و قابليتش در تحمل یک هرج و مرجشرایط تحول   رژیم، آدم بی فرهنگ را تحت فشار قرار می دهد،

شکلهای مستتقيم از حکومت شکار، محکم و  م و بيش آ دادی ک سریع، تمامی به مقدار زیادی بستگی به این دارد که ما با روی
 . غير مستقيم و ناپایدار حکومت آنهاشکلهای طبقه های معين روبه رو شویم یا با

ه وسيله ی هيئت ده و ب دیم خزی های ق ان  طرد حاکميت طبقه ها سخت تر از شکلهای ناپایدار ساخت روبنا است که در روح زم
 . انتخاب کنندگان برگزیده حمایت شده است

ورد توجه" سازمان دادن  "در  ماکاروف  و  سابلر  تجربه ی ه های م د یکی از عالق ارم بای ات دومای چه رای انتخاب روحانيت ب
 . و هم در اصطالحهای سياست عملی" از نظر جامعه شناسانه"هرکس باشد، هم 

 ی 1912، پنجم اکتبر  27نوسکایا زوزدا، شماره ی 

چاپ شده طبق متن در نوسکایا زوزدا


