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روی مسئلۀ سقط جنين توجه بسياری شد و بحثی طوالنی ) ٢(در کنگرۀ پزشکان پيروگوف 
گزارش توسط ليخکوس تهيه شده بود، که ارقامی مبنی بر اجرای بسيار متداول سقط . درگرفت

  .جنين در ممالک به اصطالح متمدن کنونی ذکر نمود
در . در ماه انجام يافته است ٣۶٠٠٠قط جنين در يکسال و در فرانسه تا س ٨٠٠٠٠در نيويورک 

  .سن پترزبورگ درصد سقط جنين طی پنج سال بيش از دو برابر شده است
اينکه مادری که سقط جنين  ای تصويب کردند مبنی بر کنگرۀ پزشکان پيروگوف قطعنامه

و محاکمۀ پزشکان تنها زمانی  دقرار بگيرهر گونه محاکمۀ جنايی تحت  مصنوعی نموده نبايد
  .اند انجام داده» مقاصد سودجويانه«که اين عمل را برای صورت گيرد 

در بحث موافقت نمود که سقط جنين نبايستی قابل مجازات باشد، و طبعًا به مسئلۀ به  يتاکثر
له نيز مانند جنبۀ اجتماعی اين مسئ) استفاده از طرق ضد حاملگی(اصطالح نئومالتوسيانيزم 

از «:گفت )٣(»روسکويه سلوو«، مطابق گزارش برای مثال، آقای ويگدورچيک. برخورد شد
 رعدآسا و آقای استراخان در ميان ابراز احساسات» طرق ضد حاملگی بايستی استقبال گردد

  :فرياد برآورد
د، بچه دار شويد تا آنها در مؤسسات آموزشی معيوب شونما بايستی مادران را متقاعد کنيم که «

  »!تا از آنها بهره کشی شود، تا آنها به خودکشی سوق داده شوند
اگر اين گزارش درست باشد اين فرياد آقای استراخان که با ابراز احساسات رعدآسا استقبال شد، 

شنوندگان از بورژواها و خرده بورژواها، که روحيۀ . حقيقتی است که مرا متعجب نمی سازد
چه چيزی بجز مبتذل ترين ليبراليزم از آنها می توان . يافته بود ای دارند، تشکيل تنگ نظرانه
  انتظار داشت؟

به هر حال، از نقطه نظر طبقۀ کارگر به سختی امکان داشت که بيانی مناسب تر برای ماهيت 
از عبارت آقای استراخان که در باال ذکر » نئومالتوسيانيزم اجتماعی«کامال ارتجاعی و زشت 

تنها بخاطر همين؟ چرا آنها نتوانند بهتر، » ... معيوب شوندبچه دار شويد تا  ...«. شد، بيابند
و  خانه خرابما بر ضد شرايط فعلی زندگی که نسل ما را  ازمتحدتر، آگاهانه تر و مصمم تر 

  ؟کنند مبارزهمی سازد،  معيوب
يی را اين تفاوت بزرگ است که روحيۀ دهقانی، کاردستی سازی، روشنفکری و خرده بورژوا

خرده بورژوا می بيند و احساس می کند که به . بطور عام، از روحيۀ پرولتری متمايز می نمايد
طرف خانه خرابی می رود، زندگيش مشکل تر می شود، مبارزه برای بقاء بی رحمانه تر از 

 اين حقيقتی بی. اش بيشتر و بيشتر نا اميدکننده می شود پيش می گردد، و موقعيت او و خانواده
  .چون و چرا است، و خرده بورژوا برعليه آن اعتراض می کند

  اعتراض می نمايد؟ چگونهاما او 
اش  ای اعتراض می کند که نا اميدانه در حال زوال است، از آينده او به عنوان نمايندۀ طبقه

های کمتری  ای کاش بچه... کاری نمی توان انجام داد . و ترسو است غمگينمأيوس است، 
اين ضجۀ  –شديد ما را تحمل کنند  ، فقر و حقارترنج، عذاب] مجبور نباشند[تند تا وجود داش

  .خرده بورژوا است
او اجازه نخواهد داد تا آگاهيش به وسيلۀ چنين . کارگر آگاه از اين نقطه نظر به دور است

گران و بله، ما کار. تيره شود –و از ته قلب باشند  بی رياهر اندازه هم که آنها  –هايی  ضجه



. تودۀ مالکان کوچک، زندگی ای را می گذرانيم که از رنج و ستم طاقت فرسايی آکنده است
از يک جنبه ما خوش شانس تر از اما . اوضاع برای نسل ما سخت تر از نسل پدرانمان است

و  – کردن را می آموزيم مبارزه سرعتايم و به  ما آغاز به آموختن کرده. پدرانمان هستيم
 آتشين پدران ما که به عنوان فرد جنگيدند، نه برای شعارهایبهترين ی کنيم نه مانند م مبارزه

اند، بلکه برای شعارهای خودمان و شعارهای  که از نظر روحی با ما بيگانه زیبورژوا ينطقان
آنها پيروز های ما بهتر از ما خواهند جنگيد، و  بچه. ما بهتر از پدرانمان می جنگيم. طبقه مان
  .خواهند شد

طبقۀ کارگر در حال زوال نيست، در حال رشد است، قوی تر می شود، جرأت می يابد، 
ما تا آنجا که موضوع . مستحکم می شود، خود را آموزش می دهد و در نبرد پوالدين می شود

ش طبقۀ مربوط به سرواژ، سرمايه داری و توليد خرد است، بدبين هستيم، اما تا آنجا که به جنب
های عمارتی را  ما هم اکنون پايه. خوش بين هستيمبه شدت کارگر و اهداف آن مربوط می شود 

  .ايم که فرزندان ما ساختمانش را به اتمام خواهند رساند ريخته
است که ما دشمنان بی قيد و شرط نئومالتوسيانيزم هستيم که تنها  –و تنها بدين دليل  –بدين دليل 

رده بورژوای بی احساس و خودپرست می باشد، آنهائی که با صدای لرزان برازندۀ زوجهای خ
اگر ما  است خيلی بهتر. خدا بخواهد ما طوری از عهدۀ خودمان برمی آييم«:زمزمه می کنند

  .»هايی هم نداشته باشيم بچه
بديهی است که اين به هيچ وجه ما را از مطالبۀ الغای بی قيد و شرط همۀ قوانين مخالف سقط 
. جنين يا مخالف توزيع معلومات طبی در مورد اقدامات ضد حاملگی، و غيره باز نمی دارد

اين قوانين زخمهای مزمن سرمايه داری . چنين قوانينی چيزی جز سالوسی طبقات حاکم نيست
د که بخصوص برای تودۀ نتبديل می کن بدخيمد، تنها آنها را به زخمهای نرا بهبود نمی بخش
ابتدائی دمکراتيک زن و مرد،  طبی و حمايت از حقوق آموزشآزادی . است ستمديده دردناک

کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارند . چيزی سوای تئوری اجتماعی نئومالتوسيانيزم می باشد
همواره بر ضد تالشهايی که می خواهند در جامعۀ مدرن اين تئوری ارتجاعی و جبونانه را بر 

ای که بهترين آمادگی را برای بزرگترين تحوالت دارد،  طبقهمترقی ترين و قوی ترين طبقه، 
  .تحميل کنند، بی رحمانه مبارزه می کنند

  
  ١٣٧پراودا شمارۀ 

  ١٩١٣ژوئن  ١۶
  ١٩کليات آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
ارائه شده بود، ) ١٧۶۶-١٨٣۴(دکترين ارتجاعی که از طرف توماس مالتوس : مالتوسيانيزم -١

دبختی      سريع ابت کرده که جمعيت از وسايل معاش  او گمان می کرد ث ر و ب د و فق تر رشد می کن
تثمار سرمايه             ه بخاطر اس طبقۀ کارگر تحت سرمايه داری بخاطر رشد سريع جمعيت است، ن

  .داری از کارگران
د و   ه کن ه سرمايه داری را تبرئ ود ک ورژوازی ب دئولوگهای ب يانيزم کوششی از طرف اي مالتوس

د      اجتناب ناپذيری ف اعی ثابت کن کوششی   ،قر و بدبختی طبقۀ زحمتکش را تحت هر سيستم اجتم



ارزه     برای اختفای علل واقعی شرايط اسفناک توده ا از مب ر ضد    ها از آنها و منحرف کردن آنه ب
  .سيستم سرمايه داری

وده           ر ت ه فق ود ک رد و ثابت نم اد ک التوس انتق وری م ه از تئ ا حاصل سرمايه     مارکس بی رحمان ه
ه  . معلول سلب مالکيت کار بی مزد از کارگران توسط سرمايه داران است داری و او نشان داد ک

  .نابود کردن سرمايه داری و گذار به سوسياليزم پايانی برای فقر و بدبختی طبقۀ کارگر است
يون    ر فرماس دارد و ه ود ن ت وج د جمعي ومی رش انون عم يچ ق ع ه ه در واق ان داد ک ارکس نش م

  .قانون رشد جمعيت خودش را دارا می باشد اقتصادی –اجتماعی 
الهای  ر       ١٨٧٠در س يد فق رد و کوش ات ک د حي يانيزم تجدي کل نئومالتوس ه ش يانيزم ب مالتوس

ق «روزافزون سرمايه داران را با تئوريهای شبه علمی  ل محصول خاک    »ُپر جمعيتی مطل ، تقلي
ا و بيما   . و غيره توجيه کند د، جنگه رل تول ايلی     نئومالتوسيانيزم کنت ۀ وس دميک را بمثاب ای اپي ريه

وده    دبختی ت ع ب رمايه داری و رف داری س رای نگه دارانش    ب ياری از طرف ت و بس ی انگاش ا م ه
  .تبعيض نژادی را ابراز می کنند

ره -٢ ای پيروگوف کنگ ره: ه ه   کنگ ۀ پزشکان روس ب ه از طرف جامع کان روسی ک ای پزش ه
  .وف تشکيل می شدپيروگ. ی.يادبود جراح و آناتوميست بزرگ روس ن

ورگ از    ا    ٢٩در اين مقاله اشاره می شود به کنگرۀ دوازدهم پيروگوف که در سن پترزب ه ت  ۵م
  .برگزار شد ١٩١٣ژوئن 

ه در مسکو از      ): واژۀ روسی(روسکويه سلوو  -٣ ی ک ورژوا ليبرال ۀ ب ا   ١٨٨۵روزنام  ١٩١٧ت
 .منتشر می شد
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