عقب نشينی بزرگ
»عقب نشينی بزرگ بورژوازی از دولت« .اين چيزی است که سخنگوی اصلی کميتۀ اجرائی
در گزارشی که يکشنبۀ گذشته ارائه داد به شکل گيری دولت ائتالفی و ورود سوسياليستھای
سابق به وزارت اطالق کرد.
فقط سه کلمۀ نخست اين عبارت صحيح است .در حقيقت »عقب نشينی بزرگ«  ۶ماه مه )شکل
گيری دولت ائتالفی( را مشخص کرده و توضيح می دھد .در آن روز بود که »عقب نشينی
بزرگ« واقعا ً آغاز شد ،يا ،دقيق تر گفته باشيم ،به روشن ترين وجھی خود را آشکار نمود .اين
فقط عقب نشينی بورژوازی از دولت نبوده ،بلکه عقب نشينی بزرگ رھبران منشويک و
نارودنيک از انقالب بود.
اھميت کنگرۀ شوراھای نمايندگان سربازان و کارگران ،که اکنون اجالس دارد ،در اين واقعيت
نھفته است که اين امر را بيش از پيش روشن نموده است.
 ۶ماه مه برای بورژوازی يک پيروزی بود .دولت بورژوائی در شرف شکست بود .تودهھا
بطور قطعی ،کامل ،قاطع و آشتی ناپذيری با آن مخالف بودند .يک کلمه از رھبران نارودنيک
و منشويک شورا کافی بود تا دولت را به ترک بی چون و چرای قدرت وادار سازد .لوف ناچار
بود در جلسۀ کاخ مارنيسکی علنا ً به اين موضوع اعتراف کند.
بورژوازی به مانور ماھرانهای توسل جست که برای خرده بورژوازی روس و تودهھای روسيه
بطور اعم ،تازه بود ،مانوری که رھبران روشنفکر منشويک و نارودنيک را سرمست نموده و
از ماھيت لوئی بالنی آنان استفادۀ کامل کرد .خواننده ممکن است به ياد بياورد که لوئی بالن
سوسياليست خرده بورژوای پرآوازهای بود که در سال  ١٨۴٨وارد دولت فرانسه شد و در سال
 ١٨٧١بطرز دردناکی خود را بدنام ساخت .لوئی بالن خود را رھبر »دمکراتھای کارگر« يا
»سوسياليستھای دمکرات« می دانست )استفاده از واژۀ »دمکراسی« در فرانسۀ  ١٨۴٨ھمانقدر
معمول بود که در نوشتهھای سوسياليست رولوسيونری) (١و منشويکی در سال  .(١٩١٧اما در
واقعيت او دنباله رو بورژوازی و بازيچهای در دست آنھا بود.
در طول تقريبا ً ھفتاد سالی که از آن زمان سپری شده ،اين مانور که در روسيه تازگی دارد،
بارھا توسط بورژوازی در غرب بکار گرفته شده است .ھدف اين مانور اين است که از
رھبران »سوسيال دمکراتی« که از سوسياليسم و از انقالب »عقب نشينی« می کنند ،زائدهھای
بی آزار يک دولت بورژوازی را بسازد ،تا به وسيلۀ وزرای شبه سوسياليست از آن دولت در
مقابل مردم محافظت کرده ،ماھيت ضدانقالبی بورژوازی را با ظاھر پرتاللو و تماشائی
ديوانساالری »سوسياليستی« استتار کند.
اين شيوه در فرانسه تا حد يک ھنر واقعی تکامل پيدا کرده است .در کشورھای انگلوساکسون،
اسکانديناوی ،و بسياری از ممالک التين نيز ،در فرصتھای مناسب زيادی ،آزمايش شده است.
ھمين مانور بود که در  ۶ماه مه  ١٩١٧در روسيه اجرا شد.
وزرای شبه سوسياليست »ما« خود را در موقعيتی يافتند که بورژوازی استفاده از آنان را بمثابۀ
آلت دست آغاز کرده بود ،به وسيلۀ آنھا آن چيزی را به اجرا درآورد که بدون آنھا ھرگز نمی
توانست عملی کند.
از طريق گوچکف غيرممکن بود مردم را در جھت ادامۀ جنگ غارتگرانه امپرياليستی ،جنگی
برای تقسيم مجدد مستعمرات و سرزمينھای ضميمه شده بطور اعم ،اغوا نمود .از طريق

کرنسکی )و تسره تلی ،که بيشتر مشغول دفاع از ترشچنکو بود تا کارگران پست و تلگراف(،
بورژوازی توانست ،ھمانطوری که به درستی از سوی ميليوکف و ماکالکف تأييد شده،
»سازماندھی« ادامۀ اين نوع جنگ را آغاز کند.
از طريق شينگاريوف تضمين حراست از سيستم مالکيت ارضی ،اقال تا اجالس مجلس مؤسسان
غيرممکن می بود )ماکالکف گفت اگر تھاجمی صورت می گرفت ،اين »روسيه را قادر می
ساخت که خود را کامال احياء نمايد« ،مفھوم آن اينست که مجلس مؤسسان خود »سالمتر«
خواھد بود( .از طريق چرنف اين امر می تواند به وقوع بپيوندد .به دھقانان گفته شده است،
گرچه از شنيدن آن خيلی خوشحال نبودهاند ،که اجارۀ زمين از مالکين به وسيلۀ توافق با ھر يک
از آنھا ،يعنی »نظم« ،در حالی که برانداختن ضربتی مالکيت ارضی و اجارۀ زمينھائی که
سابقا ً متعلق به مالکين بوده از مردم ،تا زمان اجالس عمومی مجلس مؤسسان »ھرج و مرج«
محسوب می شود .اين ايدۀ ضدانقالبی مالکين را تنھا چرنف می توانست به مرحلۀ اجرا
درآورد.
از طريق کونووالف تضمين حراست )و افزايش – مراجعه شود به آنچه که در روزنامۀ وزارتی
رابوچايا گازتا ،دربارۀ صاحبان صنايع زغال سنگ می نويسد( سودھای رسوايی آور از
قراردادھای جنگی ،محال می بود .از طريق اسکوبلف يا با شرکت او ،می توان اين حراست را
به قول معروف از طريق حفظ نظم کھن و با روش شبه »مارکسيستی« رد امکان »برقراری«
سوسياليسم تضمين نمود.
زيرا سودھای کالن رسوايی آوری که نه از امور صرفا ً سرمايه داری آنھا ،بلکه از تدارکات
برای نيروھای مسلح ،برای دولت به دست می آيد ،نمی تواند سوسياليسم خوانده شود – اين
سودھا را می توان ھم از مردم پوشيده داشت و ھم حفظ نمود! – اين استدالل عالی استرووهای
است که ترشچنکو و لوف را از يک سو ،و اسکوبلف »مارکسيست« را از سوی ديگر دور ھم
جمع کرده است.
از طرق لوف ،ميليوکف ،ترشچنکو ،شينگاريوف و سايرين نمی توان در ميتينگھای خلقی و
شوراھا نفوذ کرد .اما می توان از طريق تسره تلی ،چرنف و شرکاء در ھمان جھت بورژوائی
کھن بر آنھا تأثير گذارد .آدمی ممکن است که ھمان خط مشی بورژوا امپرياليستی کھن را در
قالب عبارات به ويژه گيرا و به ويژه »خوش« الحان تا آنجا دنبال کند که حق ابتدائی مردم برای
انتخاب مقامات محلی و جلوگيری از انتصاب و تأييد آنھا از باال را انکار نمايد.
تسره تلی ،چرنف و شرکاء با انکار اين حق ،بطور غيرمنتظرهای از سوسياليستھای سابق به
دمکراتھای سابق تبديل شدهاند.
کامال صحيح است» ،يک عقب نشينی بزرگ«.
پراودا شمارۀ ٧۶
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مجموعه آثار لنين ،جلد  ٢۵ص  ۶٠تا ۶٢
توضيحات
 -١سوسياليست رولوسيونرھا )»سوسياليستھای انقالبی« يا اس ارھا( – يک حزب خرده
بورژوائی ،که در اواخر  ١٩٠١و اوايل  ١٩٠٢بمثابۀ محصول آميزش گروهھا و محافل

گوناگون نارودنيک ،در روسيه تأسيس شد .نظرات آنھا التقاط درھم و برھمی از عقايد
نارودنيکی و رويزيونيستی بود .در جريان جنگ جھانی اول بيشتر اس ارھا از نظرات سوسيال
شووينيستی دفاع نمودند.
بعد از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريۀ  ،١٩١٧اس ارھا و منشويکھا تکيه گاه اصلی دولت
موقت بورژوا – مالکی ضدانقالبی بودند و رھبران اس ار )کرنسکی ،آکسنتيف ،چرنف( از
اعضای کابينه بودند .حزب اس ار از حمايت از خواست دھقانان برای لغو مالکيت ارضی
امتناع نمود و از ابقای آن دفاع کرد .اعضای اس ار دولت موقت عليه دھقانانی که زمينھای
اربابی را تصرف کرده بودند ،ھيئتھای تأديبی اعزام کردند.
در آخر نوامبر  ١٩١٧اس ارھای چپ حزب مستقلی را تشکيل دادند .آنھا برای حفظ نفوذشان
بر دھقانان ،بطور صوری قدرت شوروی را به رسميت شناختند و با بلشويکھا توافق کردند .اما
کمی بعد از آن شروع به جنگ عليه نظام شوروی نمودند.
در جريان مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی اس ارھا مشغول خرابکاری ضدانقالبی شدند،
بطور فعال از مھاجمين و گارد سفيد حمايت کردند ،در توطئهھای ضدانقالبی شرکت کردند و
اعمال تروريستی را عليه دولتمردان شوروی و رھبران حزب کمونيست سازمان دادند .بعد از
جنگ داخلی آنھا به فعاليت خصمانۀ خود در داخل و خارج کشور ،جائی که آنھا به سفيدھای
مھاجر پيوستند ،ادامه دادند.
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