پيش از طوفان
يک ماه از انحالل دومای دولتی می گذرد .اولين موج قيام ھای مسلحانه و اعتصاباتی که
کوششی در جھت حمايت از قيام کنندگان بود ،پايان يافته است .در بعضی اماکن اشتياق قدرت
مداران که معيارھای »اضطراری« و »اضطراری ويژه« را برای دفاع از حکومت عليه خلق
بکار گرفته بودند ،شروع به فروکش کردن نموده است .اھميت مرحلۀ گذشتۀ انقالب روز به
روز آشکارتر می گردد .موج جديدی نزديک و نزديکتر می شود.
انقالب روسيه در امتداد رھگذری سخت و صعب العبور به پيش می رود .به دنبال ھر اعتال و
ھر موفقيت جزئی ،شکست ،خونريزی و خشونت استبداد عليه مبارزين راه آزادی فرا می رسد.
اما بعد از ھر »شکست« جنبش گسترش می يابد ،مبارزه حادتر می شود ،تودهھای وسيع تری
از خلق به نبرد روی می آورند ،طبقات و گروھھای بيشتری در آن شرکت می جويند .ھر تھاجم
انقالب ،ھر گامی به جلو در جھت سازماندھی کردن دمکراتھای مبارز ،با حملۀ آشکارا ديوانه
وار ارتجاع ،با برداشتن گام ديگری در جھت سازماندھی عناصر باند سياه و با انزجار افزايش
يافتۀ ضدانقالب روبرو می شود که برای حفظ موجوديت خود سراسيمه می جنگد .اما عليرغم
تمامی اين کوششھا ،نيروی ارتجاع پی در پی رو به زوال می رود .کارگران ،دھقانان و
سربازان بيشتری که تا ھمين ديروز بی تفاوت بودند و يا در طرف باند سياه قرار داشتند ،اکنون
به جانب انقالب روی می آورند .اوھام و تعصباتی که خلق روسيه را اعتماد کنندۀ ساده لوح،
مطيع ،تحمل کنندۀ ھمه چيز و بخشندۀ ھمه چيز کرده بودند ،يکی پس از ديگری نابود می
گردند.
زخمھای بسياری بر پيکر استبداد وارد آمده است ،اما ھنوز نمرده است .استبداد با زخم بند
پوشانده شده است ،اما ھنوز خود را نگاه می دارد ،ھنوز زوزه می کشد و حتی در حين اينکه
جريان زندگيش رو به زوال می رود ،وحشی تر می گردد .طبقات انقالبی خلق به رھبری طبقۀ
کارگر ،از ھر آرامشی برای جمع آوری نيروھای جديد استفاده می کنند تا اينکه ضربات جديدی
را بر دشمن وارد سازند ،تا اينکه باالخره استبداد آسيائی و فئوداليسم ،اين آفت لعنتی را که به
مسموم ساختن روسيه مشغول است ،از ريشه براندازند.
ھيچ راه مطمئن تری برای غلبه بر بزدلی و تنگ نظری ،يکجانبه نگری و نظرات فرعی و
جبونانه در مورد آيندۀ انقالب بھتر از نگاھی عمومی به گذشتۀ انقالب نيست .تاريخ انقالب
روسيه ھنوز کوتاه است ،اما در اين مدت انقالب روسيه به حد کافی به ما نشان داده است که
نيروھای طبقات انقالبی و قدرت عظيم تاريخی و سازندۀ آنان بسيار بيشتر از آن چيزی است که
در دوران آرامش به نظر می رسد .ھر موج انقالب يک تجمع آرام و تقريبا ً ساکت نيروھا را
برای انجام وظائف جديد و واالتر آشکار کرده است و ھر بار کوته بينی و ارزيابی ھای خائنانۀ
شعارھای سياسی به وسيلۀ انفجار اين نيروھای متراکم طرد گرديده است.
سه مرحله در انقالب ما به روشنی قابل تشخيص شدهاند .اولين مرحله دورۀ »اعتماد« است،
دوران فراخوانھا ،درخواستھا و بيانيهھای تودهھا دربارۀ نياز به يک قانون اساسی است .دومين
مرحله دورۀ بيانيهھا ،اليحهھا و قوانين مشروطه است .سومين مرحله آغاز تحقق مشروطه،
دورۀ دومای دولتی است .در ابتدا از تزار تقاضا شد که يک قانون اساسی )مشروطه( اعطا کند.
بعدھا ،فرمان شناسائی يک قانون اساسی به زور از تزار گرفته شد .اکنون  ...اکنون ،بعد از

انحالل دوما ،تجربه به ما می آموزد که قانون اساسی اعطا شده به وسيلۀ تزار ،تأييد شده به
وسيلۀ قوانين تزار و اعمال شده به وسيلۀ مأموران رسمی تزار ،پشيزی ارزش ندارد.
در ھر کدام از اين دورهھا شاھد ھستيم که صف جلو ابتدا به وسيلۀ بورژوازی ليبرال پر سر و
صدا ،الف زن ،پر از تنگ نظری ،با تعصبات خرده بورژوا مآبانه و خودبينی ،مطمئن از »حق
موروثی« خودش که به شيوهای پدرمآبانه برای »برادران کوچکتر« راھھای مبارزۀ مسالمت
آميز ،مخالفت وفادارانه و ھماھنگ کردن آزادی مردم با رژيم تزاری را می آموزد ،اشغال شده
است .و در ھر مورد اين بورژوازی ليبرال موفق شد که بعضی از سوسيال دمکراتھا )از جناح
راست( را گيج نمايد و آنانرا به تبعيت از شعارھای سياسی و رھبری سياسی خود وادار سازد.
اما در حقيقت در ميان اين ھياھوی ناھنجاری که به وسيلۀ بازی سياسی ليبرالھا به وجود آمده
است ،نيروھای انقالبی در ميان تودهھا رشد و قوام پيدا کردهاند .در حقيقت حل مسئلۀ سياسی که
تاريخ به پيش گذاشته بود ،ھر بار به وسيلۀ کارگران به عھده گرفته شد تا اينکه دھقانان پيشرو
را به طرف خود جلب نمودند و به خيابانھا سرازير شدند ،تمامی قوانين و مقررات کھن را به
دور ريختند و جھان را با راھھا و شيوهھای نوين مبارزۀ مستقيم انقالبی روبرو ساختند و
راھھای انجام اين مبارزه را ترکيب نمودند.
 ٩ژانويه را به ياد آوريد .در عين تعجب ھمگان ،عمل قھرمانانۀ کارگران اختتامی بود بر
دوران »اعتماد« تزار به مردم و »اعتماد« مردم به تزار؛ آنھا با يک ضربه کل جنبش را به
سطحی نوين و باالتر ارتقاء دادند! و ھنوز ،ظاھراً  ٩ژانويه يک شکست کامل بود .ھزاران
کارگر کشته و مجروح شدند ،يک سرکوب جنون آميز ،ابر سياه رژيم ترپوف بر فراز روسيه
سنگينی می کرد.
ليبرالھا بار ديگر جلو آمدند .آنان کنگرهھای مشعشع و انتخابات تماشائی نمايندگان برای تزار را
سازماندھی کردند .آنان دو دستی لقمهای که به سوی آنان پرتاب شده بود – دومای بوليگين – را
چنگ زدند .آنان ھمچون سگانی که يک قطعه گوشت اعال جستهاند ،به انقالب پارس کردند و به
دانشجويان فراخوان دادند که به درس خود پرداخته و در سياست درگير نشوند .و بزدالنی که
در ميان صفوف انقالب وجود داشتند شروع به گفتن کردند :بھتر است ما به دوما وارد شويم؛
بعد از واقعۀ پوتمکين به قيام مسلحانه اميدی نيست؛ اکنون که صلح برقرار شده است عمل
تودهای رزمنده غيرمحتمل است.
راه حل مشکل تاريخی بعدی ،دوباره فقط با مبارزۀ انقالبی پرولتاريا حاصل شد .اعتصاب
سراسری روسيه در اکتبر بيانيۀ اعطای قانون اساسی را به زور از تزار گرفت .روحيۀ دھقانان
و سربازان احيا شد و به دنبال کارگران به سوی آزادی و روشنائی روی آور شدند .ھفتهھای
کوتاه آزادی فرا رسيد و به دنبال آن ،ھفتهھای کشتار ،وحشی گری باند سياه ،حاد شدن
وحشتناک مبارزه ،انتقام گيريھای بی سابقۀ خونين عليه تمام آنھائی که در دفاع از آزادی ھای به
زور گرفته شده از تزار ،سالح برگرفته بودند.
جنبش بار ديگر به مرحلۀ باالتری ارتقاء يافت ،اما ھنوز ظاھراً پرولتاريا شکست کامل ديگری
را متحمل شد .سرکوب ديوانه وار ،زندانھای لبريز ،اعدامھای بی پايان ،زوزهھای حقيرانۀ
ليبرالھا که خود را از قيام و انقالب جدا می کردند.
فرومايگان ليبرال وفادار بار ديگر در جلو قرار دارند .آنان از بقايای تعصب دھقانانی که به
تزار اعتماد دارند ،سرمايه می سازند .آنان اظھار می دارند که پيروزی دمکراسی در انتخابات
باعث فروريختن ديوارھای جريکو خواھد شد .آنان در دوما مسلط ھستند و مجدداً شروع

کردهاند که در مقابل پرولتاريا و دھقانان انقالبی مانند سگان پاسبان چاق و چله در مقابل
»گداھا« رفتار کنند.
انحالل دوما نقطۀ پايانی بود بر ھژمونی ليبرالھا که سد کننده و تنزل دھندۀ انقالب بودند.
دھقانان از دوما بيش از ھر کس ديگری درس آموختند .دست آورد آنان اين است که دارند
مضرترين توھماتشان را از دست می دھند و تمام مردم از تجربۀ دوما متفاوت با گذشته بيرون
می آيند .در نتيجۀ رنجھای ناشی از شکست نھاد نمايندگی ،که بسياری از مردم تمام اميدھای
خود را بر آن گذاشته بودند ،اکنون مردم وظايف پيش پای خويش را مشخص تر درک می کنند.
دوما آنھا را قادر کرده است که نيروھا را دقيق تر ارزيابی کنند؛ حداقل بعضی عناصر جنبش
خلق را متمرکزتر نموده است ،در واقعيت نشان داده است که احزاب گوناگون چگونه عمل می
نمايند ،و خصلت سياسی بورژوازی ليبرال و دھقانان را بسيار روشنتر برای تودهھای ھر چه
بيشتر مردم آشکار ساخته است.
عيان شدن سيمای واقعی کادتھا ،استحکام ترودويکھا ،اينھا ھستند بعضی از بھترين
دستاوردھای دوران دوما .دمکراسی کاذب کادتھا دھھا بار در خود دوما آن ھم به وسيلۀ کسانی
که آماده بودند به آنھا اعتماد کنند ،مھر رسوائی خورد .موژيک ]دھقانان روس[ ديگر يک
معمای افسانهای سياسی نيست .او عليرغم تمام اخاللھا در آزادی انتخابات ،آنھا توانسته خود را
نشان بدھد و يک تيپ جديد سياسی ،ترودويک را به وجود بياورد .از اين پس بيانيهھای
انقالبی) (١عالوه بر تأييد امضای سازمانھا و احزابی که در طول دھھا سال ساخته شدهاند،
امضای گروه ترودويک را ،که در جريان چند ھفته شکل گرفت ،نيز خواھند داشت .صفوف
دمکراسی انقالبی با يک سازمان جديد تقويت گرديده که ،البته مقداری از توھماتی را که
مشخصۀ توليد کنندۀ کوچک ھستند در خود دارد ،اما بدون شک در انقالب کنونی گرايش به
سوی يک مبارزۀ تودهای بيرحمانه عليه استبداد آسيائی و زمينداری فئودالی را نشان می دھد.
طبقات انقالبی ،از تجربۀ دوما متحدتر ،با پيوند نزديکتر با يکديگر ،و تواناتر برای يک تھاجم
عمومی بيرون می آيند .زخم ديگری بر اتوکراسی وارد آمده است و اکنون بيش از پيش منفرد
شده است .اکنون در مقابل مشکالتی که قادر به حل آنھا نيست نااميدتر گرديده است .گرسنگی و
بيکاری روز به روز حادتر می گردد و قيامھای دھقانی پی در پی رخ می دھند.
سويبورگ و کرونشتاد) (٢روحيۀ ارتش و نيروی دريائی را نشان دادند .قيامھا سرکوب شدهاند
اما قيام به حيات خود ادامه می دھد ،گسترش پيدا می کند و نيرومند می گردد .عناصر زيادی از
باند سياه به اعتصابی که در حمايت از قيام کنندگان اعالم شده بود ،پيوستند .کارگران پيشرو اين
اعتصاب را متوقف ساختند و حق ھم داشتند ،زيرا اعتصاب می رفت تا به يک تظاھرات بدل
گردد ،در حاليکه وظيفه ،سازماندھی کردن يک مبارزۀ سترگ و قاطع بود.
کارگران پيشرو در ارزيابی خود از شرايط بر حق بودند .آنان به سرعت حرکت استراتژيکی
غلط را تصحيح کردند و نيروھای خود را برای نبرد در پيش ذخيره نمودند .آنان بطور غريزی
اجتناب ناپذير بودن يک اعتصاب را به عنوان بخشی از يک قيام و زيانمندی يک اعتصاب به
عنوان تظاھرات را درک کرده بودند.
تمام شواھد نشان می دھد که جوششی در حال اوج گرفتن است .انفجار اجتناب ناپذير است و
شايد نزديک باشد .اعدامھای سويبورگ و کرونشتاد ،انتقام گيريھا عليه دھقانان ،آزار و اذيت
ترودويکھای عضو دوما – تمامی اينھا فقط در خدمت افزايش تنفر ،اراده و آمادگی متمرکز
برای نبرد می باشد .بی باکی بيشتر ،رفقا! اعتماد بيشتر به قدرت طبقات انقالبی ،به ويژه
پرولتاريا که اکنون با تجربۀ بيشتر تقويت شده است؛ با ابتکار عمل مستقل بيشتر! تمامی عالئم

بيانگر اين است که در شرف يک مبارزۀ عظيم قرار داريم .تمامی تالشھا می بايد در ھماھنگ
ساختن آن ،متمرکز کردن آن و مملو کردن آن از قھرمانی تودهھا ،که تمام مراحل عظيم انقالب
روسيه را مشخص نموده است ،جھت داده شود .بگذار ليبرالھا بزدالنه و تنھا به منظور تھديد
حکومت ،به اين مبارزۀ در شرف وقوع اشاره کنند ،بگذار اين احمقھای تنگ نظر تمام
نيروھای »فکری و احساسی« خود را در انتظار يک انتخابات جديد متمرکز سازند – پرولتاريا
خود را برای مبارزه آماده می سازد؛ پرولتاريا متحدانه و متھورانه به استقبال توفان می شتابد و
مشتاق شيرجه زدن در ميان مبارزه می باشد .ما به حد کافی استيالی کادتھای جبون ،اين
»پنگوئنھای احمق« که »خائنانه پيکرهھای چاقشان را در پشت صخرهھا پنھان می کنند« را
تحمل کردهايم.
» بگذار توفان بلندتر بخروشد! « )(٣
پرولتاری شمارۀ ١
 ٢١اوت ١٩٠۶
ترجمۀ  :دانشگر
توضيحات
 -١لنين به بيانيهھ ايی اش اره دارد ک ه در ژوئي ه  ،١٩٠۶پ س از انح الل دوم ا انتش ار يافتن د» :ب ه
ارتش و نيروی دريايی«» ،بيانيه خطاب به ھمۀ دھقانان روسيه« و »به ھمۀ مردم« .اين بيانيهھا
نياز به يک قيام مسلحانه را ابراز می داشتند.
 -٢اشاره است به قيام در سويبورگ و کرونشتاد:
قيام ملوانان و س ربازان در کرونش تاد در  ١٩ژوئي ه ) ١آوري ل(  ،١٩٠۶پ س از اينک ه خب ر قي ام
سويبورگ رسيد ،صورت گرفت .در بھار و تابستان  ،١٩٠۶تح ت رھب ری بلش ويکھا ،ت دارکات
به منظور قيام مسلحانه کارگران ،ملوانان و سربازان در کرونش تاد انج ام ش د .اي ن ت دارکات پ س
از بازداش ت قس مت بزرگ ی از فع الين تش کيالت نظ امی و ک ارگری ح.س.د.ک.ر .در (٢٢)٩
ژوئي ه ب ا مش کالت ج دی مواج ه ش د .ب ا اي ن ح ال ب ا حماي ت کميت ه س ن پترزب ورگ و نماين دۀ آن
د.ز.مانويلسکی ،بلشويکھا به ادامۀ ت دارک ب رای قي ام مس لحانه پرداختن د و ھمزم ان سوسياليس ت
رولوس يونرھا را ک ه ب ه تحري ک قي ام پ يش از موق ع م ی پرداختن د ط رد کردن د .زم انی ک ه قي ام
خودبخ ودی در س ويبورگ آغ از ش د ،ت دارکات در کرونش تاد کام ل نش ده بودن د ول ی ب ا توج ه ب ه
وقايع سويبورگ قيام کرونشتاد بايد قبل از موقع شروع می شد .رھبری قيام با بلش ويکھا ب ود ک ه
سعی کردند آن را تا حد ممکن سازمان يافته به پيش برند .با عالمتی ک ه مع ين ش ده ب ود ،مب ارزه
تقريبا ً بطور ھمزمان توسط مين گذاران دريايی ،حفرکنندگان تونلھای نظامی ،سربازان گروھ ان
مين الکتريکی و ملوانان لشکر اول و دوم نيروی دري ايی آغ از ش د؛ گروھ ی از ک ارگران مس لح
نيز به آنان ملحق شدند .اما دولت که از پيش توسط جاسوسان خود از زمان تعيين شده برای قي ام
مطلع شده بود از پيش آمادۀ نبرد بود .فعاليت سازمان شکنانۀ سوسياليست رولوسيونرھا نيز مانع
از موفقيت قيام گرديد .در صبح  ٢٠ژوئيه ) ٢آوريل( قيام سرکوب شد.

در  ٢٠ژوئيه ) ٢آوريل( کميتۀ سن پترزبورگ تصميم به اع الم اعتص اب سياس ی در حماي ت از
قيامھ ای س ويبورگ و کرونش تاد گرف ت ام ا در ھم ان روز خب ر شکس ت رس يد و منج ر ب ه لغ و
تصميم گرديد.
حکومت تزاری انتق ام س بعانهای از قي ام کنن دگان گرف ت ٢۵٠٠ .نف ر از ش رکت کنن دگان در قي ام
کرونشتاد بازداشت ش دند .دادگاھھ ای نظ امی  ٣۶نف ر را ب ه اع دام محک وم نمودن د ١٣٠ ،نف ر ب ه
حبس با اعمال شاقه محکوم شدند ٣١۶ ،نفر زندانی ش دند و  ٩٣۵نف ر ب ه گردانھ ای تأدي ب کنن ده
اعزام گشتند.
 -٣لنين قسمتی از اثر ماکسيم گورکی با نام »سرود مرغ طوفان« را نقل می کند.
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