اتحادی برای متوقف ساختن انقالب
اين مسئله که حکومت ائتالفی جديد دقيقا ً چنين اتحادی است بين رھبران سرمايه داران،
نارودنيکھا و منشويکھا ،ھنوز بر ھمگان آشکار نيست .شايد حتی برای وزرای متعلق به اين
احزاب نيز آشکار نباشد .اما ھمچنان يک واقعيت است.
اين واقعيت در روز يکشنبه چھارم ژوئن ھر چه بيشتر آشکار گشت يعنی ھنگامی که
روزنامهھای صبح گزارشھايی دربارۀ سخنرانی ھای ميليوکف و ماکالکف در جلسۀ
ضدانقالبيون دومای سوم )که بر اساس سنت نيکال رومانف و استوليپين جالد به »دومای
دولتی« معروف است( چاپ کردند و ھمچنين در عصر ھمان روز تسره تلی و وزرای ديگر
سخنرانی ھايی در دفاع از حکومت و سياست تھاجم در کنگرۀ کشوری شوراھای نمايندگان
سربازان و کارگران ايراد کردند.
ميليوکف و ماکالکف مانند تمام رھبران سرمايه داران و ضدانقالبيون شايسته ،مردان عملی
ھستند که معنی مبارزۀ طبقاتی را ھنگامی که اين مبارزه به طبقۀ خودشان مربوط می شود،
تمام و کمال درک می کنند .به ھمين دليل است که آنان مسئلۀ تھاجم را با يک چنين وضوح
کاملی پيش می کشند بدون آنکه حتی يک دقيقه برای صحبتھای کامال بی معنی در مورد تھاجم
از نقطه نظر استراتژيک تلف نمايند – يعنی صحبتھايی که تسره تلی از طريق آن ھم خود و ھم
ديگران را فريب داده.
کادتھا بدون شک به کارشان وارد ھستند .آنھا می دانند که مسئلۀ تھاجم بمثابۀ يک مسئلۀ سياسی
و نه استراتژيک و به صورت يک نقطۀ عطف ريشهای در انقالب روسيه بطور کلی است که
توسط واقعيت مطرح گرديده .اين از نقطه نظر سياسی است که کادتھا اين مسئله را در »دومای
دولتی« مطرح ساختهاند ،ھمانطور که بلشويکھا و بطور کلی انترناسيوناليستھا اين مسئله را در
عصر روز شنبه در بيانيۀ کتبی خود به کميتۀ رھبری کنگرۀ شوراھا مطرح ساخته بودند.
ماکالکف اين شريک جرم استوليپين جالد اعالم داشته که »سرنوشت روسيه در دستان
خودش است و به زودی در اين مورد تصميم گرفته خواھد شد]صحيح است ،صحيح است![.
چنانچه موفق شويم تھاجم را آغاز نمائيم و بجنگيم ،البته نه فقط از طريق قطعنامهھا،
سخنرانی در ميتينگ ھای عمومی و حمل پالکارد در سطح شھر ،بلکه با عزم راسخ
ھمانطور که ما تاکنون جنگيدهايم ]دقت کنيد – اين يک رھبر سرمايه داران است که اين
کلمات تاريخی را ادا می کند»:ھمانطور که ما تاکنون جنگيدهايم«![ ديری نخواھد پائيد که
روسيه بطور کامل بھبودی يابد«.
اينھا سخنان قابل توجھی ھستند که بايد بخاطرشان سپرد و بارھا و بارھا در موردشان انديشيد.
قابل توجه ھستند چون بازگو کنندۀ حقيقت طبقاتی ھستند .اين حقيقت با تفاوت جزئی توسط
ميليوکف نيز تکرار گشته ،او شورای پتروگراد را سرزنش می کند که»:به چه دليل بيانيه]ی
شورا[ اشارهای به تھاجم نمی کند؟« ،سپس تأکيد می کند که امپرياليستھای ايتاليا »سؤال
متواضعانهای« ]طنز آقای ميليوکف![ مطرح کردهاند»:آيا به تھاجم دست خواھيد زد يا خير؟«
به عالوه ،پاسخ روشنی ]از طرف شورای پتروگراد[ به اين سؤال آنھا داده نشده« .ماکالکف
»احترام عميق« خود را نسبت به کرنسکی اعالم داشته و ميليوکف توضيح می دھد:
»من احساس نگرانی می کنم که آنچه را که وزير جنگ ما ]»ما« صحيح است يعنی کسی
که در اختيار سرمايه داران است![ سازمان داده ممکن است از ھم بپاشد و ما آخرين

فرصتی را که برای پاسخ به متحدينمان ھنوز در اختيار داريم از دست بدھيم ]به »ھنوز«
توجه کنيد[ آنھا از ما می پرسند آيا ما به طريقی که ھم برای آنان و ھم برای ما قابل قبول
باشد حمله خواھيم کرد يا نه؟«.
»برای ما و برای آنھا« يعنی ھم برای امپرياليستھای روس و ھم برای امپرياليستھای انگليسی –
فرانسوی ،و امپرياليستھای ديگر! يک تھاجم »ھنوز« می تواند آنھا را »راضی« کند ،يعنی به
آنھا کمک کند تا تکليف ايران ،آلبانی ،يونان و بين النھرين را يکسره کنند و مطمئن شوند که
تمامی غنائمی را که از آلمانھا گرفتهاند حفظ خواھند کرد و تمام غنائمی را که چپاولگران آلمانی
به غارت بردهاند از چنگ آنھا درخواھند آورد .نکته اينجاست .اين است حقيقت طبقاتی در
رابطه با اھميت سياسی تھاجم .ھدف عبارت است از ارضاء کردن اشتھای امپرياليستھای
روسيه ،بريتانيا و غيره و ھمچنين ادامۀ جنگ غارتگرانۀ امپرياليستی و در پيش گرفتن راه
جنگ الحاقی و نه راه صلح بدون الحاق )اين راه فقط در صورت ادامه يافتن انقالب ميسر
است(.
اين است مفھوم تھاجم از نقطه نظر سياست خارجی .ماکالکف مضمون آنرا در جمالتی که در
باال از او نقل قول شد از نقطه نظر سياست داخلی نيز تعيين نمود .منظور ماکالکف از »بھبودی
کامل روسيه« در واقع پيروزی کامل ضدانقالب است .آنان که سخنرانی ھای درخشان ماکالکف
را دربارۀ دوران  1905و  1907-13بخاطر داشته باشند متوجه خواھند شد که تقريبا ً تمام
سخنرانی ھای او اين ارزيابی ما را تأييد می کند.
جنگيدن »ھمانطور که ما تاکنون جنگيدهايم« – منظور از »ما« سرمايه داران به رھبری تزار
ھستند! – جنگيدن در اين جنگ امپرياليستی يعنی توان »بھبودی« به روسيه بخشيدن ،به عبارت
ديگر يعنی تضمين پيروزی سرمايه داران و زمينداران.
اين است حقيقت طبقاتی.
يک تھاجم ،نتيجهاش از نقطه نظر نظامی ھر چه که باشد ،از نظر سياسی به معنی تقويت
روحيه و احساسات امپرياليستی و شيفتگی نسبت به امپرياليسم خواھد بود؛ به معنی تقويت
افسران قديمی ،کسانی که تغيير نيافتهاند )»جنگيدن ھمانطور که ما تاکنون جنگيدهايم«( و
تقويت موقعيت اصلی ضدانقالب خواھد بود.
تسره تلی و کرنسکی ،اسکوبلف و چرنف به عنوان رھبران احزاب نارودنيک و منشويک ،و نه
به عنوان فرد ،کامال مستقل از اينکه می خواھند يا نه و يا آگاه ھستند يا نه ،از ضدانقالب
پشتيبانی کردهاند و در اين لحظۀ بسيار تعيين کننده به آن پيوستهاند و در درون اتحادی که برای
متوقف ساختن انقالب و ادامۀ جنگ »ھمانطور که ما تابحال جنگيدهايم« به وجود آمده شرکت
دارند.
در اين مورد نبايد ھيچگونه توھمی به خود راه داد.
پراودا ،شمارۀ 94
 (6)19ژوئن 1917
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،25ص 51-53
---------------------------------------------------------------------------کمونيستھای انقالبی
info@k-en.com

http://www.k-en.com

