درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺎرھﺎ
ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮ ﺗﻨﺪ ﭘﯿﭻ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺣﺘﯽ اﺣﺰاب ﭘﯿﺸﺮو ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ – ﺑﮫ ھﻤﺎن درﺟﮫ »ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ« از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﺪ ﭘﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦ »ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻈﯿﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻌﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در آن دورهای از اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ – ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ  ٢٧ﻓﻮرﯾﮫ ﺗﺎ  ۴ژوﺋﯿﮫ] – [١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﻣﺮوز آﺷﮑﺎرا ﺻﺤﺖ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﺪون درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان درک ﻧﻤﻮد .ھﺮ ﺷﻌﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮔﯿﺮی ﺷﻮد .وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﮫ ھﻢ ﺑﻌﺪ از  ۴ژوﺋﯿﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﺑﯿﻦ  ٢٧ﻓﻮرﯾﮫ و  ۴ژوﺋﯿﮫ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آن دورۀ ﺳﭙﺮی ﺷﺪۀ اﻧﻘﻼب ،در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﮫ«ای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻢ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی و ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﻈﮭﺮ وﺿﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
در آن ھﻨﮕﺎم ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ ،وﺿﻊ ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ داﺷﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺷﻮراھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﯽ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ
آﻧﺮا ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻮراھﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ھﯿﺌﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدۀ آزاد – ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم ﮐﮫ ﻓﺸﺎری از ﺧﺎرج ﺑﺮ آﻧﮭﺎ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﺪ – و ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً
اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻠﺤﮫ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻓﺸﺎری از ﺧﺎرج ﺑﺮ آﻧﮭﺎ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﮫ راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب ﮔﺸﻮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد .ﺷﻌﺎر
»اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ« ﺷﻌﺎری ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻼواﺳﻄﮫ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻮد .ﺷﻌﺎری ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ
اﺟﺮای آن ﺑﯿﻦ  ٢٧ﻓﻮرﯾﮫ و  ۴ژوﺋﯿﮫ ﻣﻤﮑﻦ و اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ درﺟﮫ ھﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮥ ھﻮاداران ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ« ﺑﮫ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻌﻤﻖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ آن ﺷﻌﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
آﻣﯿﺰ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﻮﻗﻊ )ﺑﯿﻦ  ٢٧ﻓﻮرﯾﮫ و  ۴ژوﺋﯿﮫ( ھﯿﭻ ﮐﺲ ،ھﯿﭻ طﺒﻘﮫ و ھﯿﭻ
ﻧﯿﺮوی ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در آن ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎت و اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد در درون ﺷﻮراھﺎ ،در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ دردﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮥ اﺧﯿﺮ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﻮراھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن و ﺷﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎدۀ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد آﻧﮕﺎه ﻧﻘﺺ ﻋﻤﺪۀ ﮔﺮوھﮭﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا و ﮔﻨﺎه ﻋﻤﺪۀ آﻧﺎن
ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران واﻗﻌﺎ ً از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺗﺠﺮﺑﮫای ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ داد .در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل
ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻮراھﺎ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ طﺒﻘﺎت و اﺣﺰاب ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ

آﻣﯿﺰی در درون ﺷﻮراھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯿﮥ اﺣﺰاب ﺷﻮراھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮدهھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪار و
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب
درون ﺷﻮراھﺎ و ﻣﺮدم ﮐﮫ آزاداﻧﮫ در ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﮫ ﺧﻼص ﺷﺪن
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﺗﻮھﻢ ﺳﺎزش ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ طﺒﻘﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ داد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪھﺪ؛ اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺧﺼﻠﺖ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽ داد .وﻟﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
در ﺟﮭﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن دھﻘﺎﻧﺎن از ﺑﻮرژوازی و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان،
ﻣﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺮدم
از ھﻤﮫ ﺳﮭﻞ ﺗﺮ و از ھﻤﮫ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ راه از ھﻤﮫ ﺑﯽ دردﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ
ﺑﺮای آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺮژی ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﻮدن راه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .راه ﻏﯿﺮﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ از ھﻤﮫ دردﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ  ۴ژوﺋﯿﮫ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻋﺒﺎرت از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ .وﺿﻊ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و ﻗﺪرت در ﻣﺤﻞ ﻗﺎطﻊ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺿﺪاﻧﻘﻼب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺣﺰاب ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮥ ھﻤﮑﺎری
اﺣﺰاب ﺧﺮده ﺑﻮرژوای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎدﺗﮭﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﺎر را
ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ دوی اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺧﺮده ﺑﻮرژوا در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮﯾﮏ و دﺳﺘﯿﺎر ﺟﻼدان
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ،زودﺑﺎوری ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﺮده ﺑﻮرژواھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﮐﺎر اوﻟﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ .دورۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در  ٢٧ﻓﻮرﯾﮫ ﺗﻤﺎم طﺒﻘﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
دﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از  ۴ژوﺋﯿﮫ ﺑﻮرژوازی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ،دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن و ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﺳﯿﺎه،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوا را ،ﺑﺨﺸﺎ ً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻋﻮب ﮐﺮدن
آﻧﮭﺎ ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎوﻧﯿﺎک ھﺎ] [٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ ارﺗﺸﯽ ھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن را در ﺟﺒﮭﮫ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.
ﺷﻌﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ اﮐﻨﻮن دوﻧﮑﯿﺸﻮﺗﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﻀﺤﮑﮫای ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻨﺎی
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر از ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ﺗﻠﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ در آﻧﮭﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺷﻮراھﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ در
ﺷﻮراھﺎ ھﻨﻮز اﺣﺰاﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻼدان ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﮫ ﺣﺎل ﻗﺒﻠﯽ اش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ھﺮ آﯾﻨﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ اﺻﻄﻼح
»اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی« از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ از ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ،ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺳﺮﺑﺎزان در ﺟﺒﮭﮫ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺪاﻧﻘﻼب
»اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزد« .اوﻻ ،طﺮح ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ اﺧﻼق ﺑﺮ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ )زﯾﺮا ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺪف ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺧﺮده
ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد(؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ ً – و ﻧﮑﺘﮥ ﻋﻤﺪه
ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ – طﺮح ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺧﺮده ﺑﻮرژوا ﻣﺂﺑﺎﻧﮫاﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮده
ﭘﻮﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻀﯿﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ »اﻧﺪرزھﺎی اﺧﻼﻗﯽ«.
ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻀﯿﮫ در آﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﻗﺪرت را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد .آﻧﺮا ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزۀ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ دﺳﺖ

آورد ﮐﮫ در ﻟﺤﻈﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﯽ ﻗﺪرت ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻧﺪ ارﺗﺸﯽ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺎوﻧﯿﺎک ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﺣﺪھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ آورده ﺷﺪه ﺑﮫ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﮐﺎدﺗﮭﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎھﯿﺖ ﻗﻀﯿﮫ در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ از ﻋﮭﺪۀ ﺗﻮدهھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮط ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ رھﺒﺮی ﺷﺪﻧﺸﺎن از طﺮف ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﺒﻮده
ﺑﻠﮑﮫ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن از اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﮫ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎوﻧﯿﺎک ھﺎ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ھﻨﮕﮭﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ »اﺷﺘﺒﺎه« ھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن داد اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻮد را »رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« و اﻣﺮ رﻓﻊ »اﺷﺘﺒﺎه« را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ »دﺷﻮار ﻧﺴﺎﺧﺖ«؛ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺮده
ﺑﻮرژازی ﻣﺘﺰﻟﺰل را ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺻﺎف و ﺳﺎده ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮔﺮاﯾﺶ
ﺗﻮدهھﺎی ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺗﻮدهھﺎ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ روی ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ .اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ »اﺷﺘﺒﺎه« ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺴﺮه
ﺗﻠﯽ ،ﭼﺮﻧﻒ ،دان و راﮐﯿﺘﻨﯿﮑﻒ را دﺳﺘﯿﺎر ﺟﻼدان اﻋﻼم دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا
طﺮﻓﺪار ﭼﻨﯿﻦ »رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎھﯽ« ھﺴﺘﯿﻢ ...
ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ در ھﺮ ﮔﺎم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺪرت ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﮐﺠﺎﺳﺖ اﺑﮭﺎم
وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت ﺻﻮری و ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﺪۀ ھﺮ دورۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .در ﻣﺎرس و آورﯾﻞ
ﺳﺎل  ١٩١٧ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ در دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ.
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان دارای آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ
ھﺸﯿﺎری ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در ﻟﺤﻈﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ در دﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﺎدی
آﻧﺮا در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی را ﺑﺠﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ آن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮫھﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮥ
زواﺋﺪ ﻣﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ زﻧﺪاﻧﮭﺎ [٣].وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ]ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ[ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی و
ﻗﺰاﻗﮭﺎی ﻣﺮﺗﺠﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﮫ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد آورده ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻨﻒ و
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را در زﻧﺪان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ ،روزﻧﺎﻣﮥ ﭘﺮاودا] [۴را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻗﺴﻤﺖ
ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ را در ارﺗﺶ ﺗﯿﺮﺑﺎران
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻼدان ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮥ واﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ھﺎ و ﭼﺮﻧﻒ ھﺎ وزرای ﺑﺪون ﻗﺪرت
ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ وزرای ﻋﺮوﺳﮑﯽ و ﺳﺮان اﺣﺰاﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﺟﻼدان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﮫ ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ و ﻧﮫ ﭼﺮﻧﻒ ھﯿﭽﮑﺪام اﯾﻦ ﺟﻼدی را ﺷﺨﺼﺎ ً »ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ« و روزﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻧﺎن ﺧﺠﻮﻻﻧﮫ ﺧﻮد را از آن ﻣﺒﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻋﻮض ﮐﺮدن ظﺎھﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺎھﯿﺖ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﻤﯽ دھﺪ.
روزﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر  ١۵٠ھﺰار رأی دھﻨﺪۀ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی در ۶
ژوﺋﯿﮫ واﯾﻨﻒ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻞ روزﻧﺎﻣﮥ ﻟﯿﺴﺘﮏ ﭘﺮاودی ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ

رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻼدی ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺎوﻧﯿﺎک ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ
دوﻟﺖ و ﻧﮫ ﺷﻮراھﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ در اﯾﻦ اﻣﺮ »ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﺎ ﺟﻮاب ﺧﻮاھﯿﻢ داد اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﺷﻮراھﺎ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ
ﺟﻨﺒﮥ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دارﻧﺪ ،ﻋﺮوﺳﮑﻨﺪ و ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺘﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ و ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻋﻤﻼ در
دﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺪرت در دﺳﺖ دار و دﺳﺘﮥ ارﺗﺸﯽ
ﮐﺎوﻧﯿﺎک ھﺎ )ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ژﻧﺮاﻟﮭﺎ و اﻓﺴﺮان و ﻏﯿﺮه( اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮف طﺒﻘﮥ ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ
رھﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﺎدت ،و ﻧﯿﺰ از طﺮف ﮐﻠﯿﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن ،ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮥ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺻﺪھﺎ
ﺳﯿﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮوﯾﮫ ورﻣﯿﺎ و ژﯾﻮﯾﮫ اﺳﻠﻮو و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺘﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ،ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی و »ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم« اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻗﺪرت اﮐﻨﻮن ﺧﻮاه ﺗﺴﺮه ﺗﻠﯽ ھﺎ و ﭼﺮﻧﻒ ھﺎی وزﯾﺮ و ﺧﻮاه اﺣﺰاب آﻧﮭﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﻼداﻧﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ »ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ« ﺑﺮای اﯾﻦ اﺣﺰاب ﭘﺲ از
»اﺷﺘﺒﺎھﺎت« آﻧﺎن در  ٢١آورﯾﻞ ۵ ،ﻣﮫ ٩ ،ژوﺋﻦ ۴ ،ژوﺋﯿﮫ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺮض ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ دھﻢ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎه ژوﺋﯿﮥ ﮐﺎوﻧﯿﺎک ھﺎ ﻣﺮھﻮن آﻧﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ از
اﻧﻘﻼب ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﮫ وﯾﮋه روزھﺎی ژوﺋﯿﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
دﺷﻤﻨﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﯾﺎ دار و دﺳﺘﮥ ارﺗﺸﯽ ھﺎ ،ﮐﺎدﺗﮭﺎ و ﺻﺪھﺎ ﺳﯿﺎه را ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻧﺸﺎن دھﺪ و
اﺣﺰاب ﺧﺮده ﺑﻮرژواﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ را ﮐﮫ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﯿﺎران
ﺟﻼدان را ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﺷﮑﺎرا اﻓﺸﺎء ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را طﻮری ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﮫ در آن ﺑﺮای دھﻘﺎﻧﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد
ﻣﺎدام ﮐﮫ ﻗﺪرت دار و دﺳﺘﮥ ارﺗﺸﯽ ھﺎ واژﮔﻮن ﻧﺸﺪه و اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و
ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ اﻓﺸﺎء ﻧﮕﺮدﯾﺪه و اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻠﻖ از آﻧﮭﺎ ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ »ﻋﺎدی« ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد روﻧﺪی ﺑﺲ
طﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ھﻢ ﺟﻨﮓ و ھﻢ ھﺮج و ﻣﺮج اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم آﻧﺮا ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺎن »ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪهھﺎﯾﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدرﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ھﻔﺘﮫ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ دو اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻨﮑﮫ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺒﺎرزۀ
ﻗﻄﻌﯽ در ﻟﺤﻈﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻨﻔﺮدﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ دوم ،اﯾﻨﮑﮫ واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺑﺎز ھﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ
ھﻤﯿﻦ ﺷﻮراھﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﺮاد اول ،ﻣﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﯿﮫ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎھﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ
دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺎل آﻧﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻣﺨﺮب ﻧﺸﻮﻧﺪ .در
اﯾﻨﮑﮫ اﻗﺪام و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻟﺤﻈﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺒﺎرزۀ ﻗﻄﻌﯽ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت اﻋﺘﻼء ﻣﺠﺪد روﺣﯿﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻋﻤﺎق ﺗﻮدهھﺎ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎرۀ اﻋﺘﻼء اﻧﻘﻼﺑﯽ ،از ﻣﻮج در ﺣﺎل
ﺻﻌﻮد اﻧﻘﻼب و ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮔﺮان اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﻏﯿﺮه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎن ،از
درﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزۀ ﻗﺎطﻊ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ ،ﮐﮫ ﻗﺪرت را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،رھﻨﻤﻮن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

در اﯾﺮاد دوم ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﭻ ﻓﺮد و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﺰ ﻧﯿﺮوی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﻨﻮن ،ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ،١٩١٧اﯾﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺘﺎدن ﻗﺪرت
ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرھﺎ از وی ،ﯾﮕﺎﻧﮫ راه ﺣﻞ اﺳﺖ .و
ﻣﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻮراھﺎ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﮭﺎ ﻧﮫ ﺷﻮراھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺑﻠﮑﮫ ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﺒﺎرزۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻮرژوازی .اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﺎ در آن ھﻨﮕﺎم ھﻢ طﺮﻓﺪار اﯾﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮاﭘﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺖ طﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﻮراھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ از ﺷﻮراھﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻋﻠﯿﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮراھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ،ﻣﺠﺮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن
اﺳﺖ .ﺷﻮراھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ در آﻧﮭﺎ
داﺷﺘﻨﺪ واﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺘﺤﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﻮراھﺎ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه آورده ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرد ﺑﮫ ﺣﻠﻘﻮﻣﺸﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر رﻗﺖ
اﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ .ﺷﻮراھﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﺗﻮان و
درﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺷﻌﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻤﺜﺎﺑﮥ دﻋﻮت »ﺳﺎدهای« ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺷﻮراھﺎ داﻧﺴﺖ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺻﺤﺒﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره و دﻋﻮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در
ﻟﺤﻈﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
دورۀ ﺗﮑﺎﻣﻞ داﻣﻨﮥ ﻣﺒﺎرزۀ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﺰﺑﯽ در روﺳﯿﮫ ﮐﮫ از  ٢٧ﻓﻮرﯾﮫ ﺗﺎ  ۴ژوﺋﯿﮫ ﺑﮫ طﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه .اﮐﻨﻮن دورۀ ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن دﯾﮕﺮ طﺒﻘﺎت
ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺣﺰاب ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺷﻮراھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در آﺗﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻮ ﺷﺪه و
در ﺟﺮﯾﺎن آن آﺑﺪﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ،آﻣﻮزش ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﻋﻘﺐ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻮﻻت طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ژوﺋﯿﮫ را ﻣﺄﺧﺬ ﻋﻤﻞ ﻗﺮار
داد ﻧﮫ ﻣﻘﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ را .ﺑﺎﯾﺪ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﺎزﺷﮑﺎری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻓﻘﻂ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ آن را ﺷﮑﺴﺖ دھﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ دورۀ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب ،ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ )ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزۀ( ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ و ﻗﺒﻞ
از اﻋﺘﻼی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
در اواﺳﻂ ﻣﺎه ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﮫ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪ
در ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﺮوﻧﺸﺘﺎد ح.ک.س.د.ر).ب(.
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺰوه ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ،ﺟﻠﺪ  ،٢۵ﺻﻔﺤﺎت ١٨۵ - ٩٢

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 -١ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮات  (١۶-١٧)٣-۴ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ١٩١٧در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد اﺳﺖ ،روز (١۶)٣
ژوﺋﯿﮫ در ﻧﺎﺣﯿﮥ وﯾﺒﻮرگ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﻮدﺑﺨﻮدی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ھﻨﮓ
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺖ .واﺣﺪھﺎی ارﺗﺸﯽ دﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وی
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻄﺮ اﯾﻦ را درﺑﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺮﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻨﻮز
ﺑﮫ ﻧﻀﺞ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ارﺗﺸﮭﺎ و اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﯿﺎم ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻨﻮز آﻣﺎده
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺴﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﮫ در  (١۶)٣ژوﺋﯿﮫ در ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ
ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( روﺳﯿﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﻗﯿﺎم ﺧﻮدداری ورزد .دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﮭﺮی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎی ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺨﺸﮭﺎ
اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮدهھﺎ را از ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎز دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﻮال ﺗﻈﺎھﺮات آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐﻤﯿﺘﮥ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﯽ ،دﯾﺮ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ  (١۶)٣ژوﺋﯿﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ در ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﮫ آن ﺟﻨﺒﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﺑﺪھﺪ .ﻟﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از اطﻼع از ﺣﻮادث ،ﺻﺒﺢ  (١٧)۴ژوﺋﯿﮫ ﺑﮫ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد آﻣﺪ .در
ﺗﻈﺎھﺮات  (١٧)۴ژوﺋﯿﮫ ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ»:ھﻤﮥ ﻗﺪرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﻮراھﺎ!« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
دﺳﺘﮫھﺎی ﯾﻮﻧﮑﺮ و اﻓﺴﺮان ﺑﺎ اطﻼع و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺟﺮاﺋﯿﮥ ﻣﺮﮐﺰی اس آرھﺎ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .واﺣﺪھﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺟﺒﮭﮫ اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺐ  (١٧)۴ژوﺋﯿﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻤﻮدن ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ آن روز
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﭘﺮاودا رﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﻮﻣﯿﮥ روزﻧﺎﻣﮫ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
از ﺧﺮوج ﻟﻨﯿﻦ از ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮫ دﺳﺘﮫھﺎی ﯾﻮﻧﮑﺮ و ﻗﺰاﻗﮭﺎ ادارۀ روزﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﮭﺎ و اس آرھﺎ ﻋﻤﻼ ﺷﺮﯾﮏ و دﺳﺘﯿﺎر ﺟﻼدان ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب
ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﻮرژوازی ﺑﮫ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ ور ﺷﺪﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﺮاودا،
ﺳﺎﻟﺪاﺗﺴﮑﺎﯾﺎ ﭘﺮاودا و ﺳﺎﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ از طﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎز
داﺷﺘﮭﺎی ﺗﻮدهای ،ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﯾﮭﻮدﯾﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و واﺣﺪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺎدﮔﺎن ﭘﺘﺮوﮔﺮاد
را از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ اﻋﺰام داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻮادث ژوﺋﯿﮫ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮫ در ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺑﮫ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﺘﺎد.
ﺷﻮراھﺎ ﻓﻘﻂ زاﺋﺪۀ ﻧﺎﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﮥ دوﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .دوران ﺻﻠﺢ
آﻣﯿﺰ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .وظﯿﻔﮥ ﺗﺪارک ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮭﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 -٢ﮐﺎوﻧﯿﺎک – ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﺴﻮی و وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ وﻗﺖ ﮐﮫ در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٨۴٨ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪۀ
ﭘﺎرﯾﺲ را وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﻮد.
 -٣ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ« اﺛﺮ ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ
)ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﮫ ﺟﻠﺪ ،ﺟﻠﺪ  ،٣ﻣﺴﮑﻮ ،١٩٧٣ ،ص .(٣٢٧

 -۴ﭘﺮاودا – روزﻧﺎﻣﮥ ﯾﻮﻣﯿﮥ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ اﺑﺘﺪا در ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .در
آورﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩١٢ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺮاودا در ﺳﺎل  ١٩١٢ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ در ﺳﺎل
.«١٩١٧
در ﺟﺮﯾﺎن دو ﺳﺎل و اﻧﺪی ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﭘﺮاودا ) ٢٢آورﯾﻞ ) ۵ﻣﮫ( ﺳﺎل (١٩١٢
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ را ھﺸﺖ ﺑﺎر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد وﻟﯽ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺸﺎر
ﺧﻮد را اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ در  (٢١)٨ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ١٩١۴روزﻧﺎﻣﮫ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮫ ) (١٨)۵ﻣﺎرس ﺳﺎل  (١٩١٧ﭘﺮاودا ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺷﺮوع ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در  (١٨)۵ﻣﺎرس ﺳﺎل  ١٩١٧در ﭘﻠﻨﻮم دﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎل
دﻣﮑﺮات )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﭘﺮاودا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .از آورﯾﻞ ﺳﺎل
 ١٩١٧ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ رھﺒﺮی ﭘﺮاودا ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در (١٨)۵
ژوﺋﯿﮥ ﺳﺎل  ١٩١٧ادارۀ روزﻧﺎﻣﮥ ﭘﺮاودا از طﺮف ﯾﻮﻧﮑﺮھﺎ و ﻗﺰاﻗﮭﺎ ﻏﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از
ﺣﻮادث ژوﺋﯿﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪن ﻟﻨﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮی ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
از ژوﺋﯿﮫ ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩١٧ﭘﺮاودا ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻟﯿﺴﺘﮏ ﭘﺮاودی ،ﭘﺮوﻟﺘﺎری ،راﺑﻮﭼﯽ و راﺑﻮﭼﯽ ﭘﻮت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ از  ٢٧اﮐﺘﺒﺮ
) ٩ﻧﻮاﻣﺒﺮ( ﺳﺎل  ١٩١٧روزﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﭘﺮاودا ﺷﺮوع ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﻮد.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
http://www.k-en.com
info@k-en.com

