ی .ج .تسره تلی و مبارزۀ طبقاتی
کليۀ روزنامهھا تمام يا قسمتی از نطقی را که ی.ج .تسره تلی در  ٢٧آوريل در جلسۀ تشريفاتی
نمايندگان کليۀ دوماھا ،اعم از گذشته و حال ،ايراد کرده بود ،چاپ کردهاند.
اين کامال يک نطق وزارتی بود ،نطق وزيری که مقام وزارت ندارد .با اين وصف ما فکر می
کنيم که زيانی ندارد که حتی وقتی وزرای بدون منصب نطقھای وزارتی ايراد می کنند کمی
دربارۀ سوسياليسم ،مارکسيسم و مبارزۀ طبقاتی بيانديشند .از کوزه ھمان تراود که در اوست.
اقتضای بورژوازی اينست که از ھر نوع صحبتی دربارۀ مبارزۀ طبقاتی اجتناب کند ،از تجزيه
و تحليل ،مطالعه و مبنا قرار دادن آن برای تعيين سياستھا بپرھيزد .اقتضای بورژوازی اينست
که اين موضوعات »نامطبوع« و »بی موقع« – آنطور که در گفتگوھای درگوشی توصيف می
شود – را رد کند و بجای آن نغمۀ ستايش از »اتحاد« بين »تمام دوستان آزادی« را سردھد.
اقتضای حزب پرولتاريا اينست که مبارزۀ طبقاتی را فراموش نکند.
از کوزه ھمان تراود که در اوست.
دو نظر سياسی اساسی در سخنرانی ی.ج .تسره تلی نھفته است .اول اينکه می توان و بايد بين
دو »بخش« از بورژوازی خط فاصلی کشيد .يک بخش »با دمکراتھا به توافق رسيده است«؛
موقعيت اين بخش از بورژوازی »مطمئن« است .بخش ديگر از »عناصر غيرمسئول
بورژوازی که برانگيزانندۀ جنگ داخلی ھستند« يا کسانی که تسره تلی آنھا را »افراد بسياری
از بين عناصر ميانی صاحبان دارائی« توصيف می کند ،تشکيل يافته.
نظر سياسی دوم سخنران اينست»:ھر کوششی در حال حاضر برای اعالم ]؟![ ديکتاتوری
پرولتاريا و دھقانان« يک کوشش »نوميدانه« است ،و او )يعنی تسره تلی( تنھا وقتی با چنين
عملی موافق خواھد بود که بتواند حتی برای لحظهای باور کند که عقايد شولگين حقيقتا ً »اعتقاد
مشترک تمام بورژوازی صاحب دارائی است«.
اجازه بدھيد که اين نظرات سياسی ی.ج .تسره تلی را بررسی کنيم ،کسی که ھمچنان که برازندۀ
يک وزير بدون منصب يا يک کانديد وزارت است ،يک موضع ميانی اتخاذ کرده که نه در
سمت ارتجاع و نه در سمت انقالب ،نه با شولگين و نه با طرفداران »کوششھای نوميدانه«
است.
تسره تلی چه تفاوت طبقاتی بين دو بخش ذکر شدۀ بورژوازی قائل شده است؟ مطلقا ً ھيچ تفاوتی.
اين امر حتی به فکر تسره تلی ھم خطور نکرد که ضرری ندارد که سياستھا را بر مبنای
مبارزۀ طبقاتی شکل داد .ھر دو »بخش« بورژوازی از جھت ماھيت طبقاتی از زمينداران و
سرمايه داران تشکيل شده است .تسره تلی دربارۀ اينکه شولگين ھمان طبقات يا اقشاری را
نمايندگی نمی کند که گوچکف – که يکی از اعضای مھم دولت موقت است – حتی کلمهای به
ميان نمی آورد .تسره تلی عقايد شولگين را از عقايد »تمامی« بورژوازی صاحب دارائی جدا
می سازد ،ولی ھيچ دليلی برای اينکار ارائه نمی دھد ،و ھيچ دليلی ھم نمی توانست ارائه دھد.
شولگين طرفدار قدرت متمرکز دولت موقت است؛ او مخالف نظارت سربازان مسلح بر اين
دولت است؛ او با »تبليغات ضدانگليسی« ،با اينکه سربازان رفتار »تحريک کننده« نسبت به
»طبقۀ افسران« داشته باشند ،با تبليغات پتروگرادسکايا استرونا ] [١و غيره مخالف است .اين
نظرات ھمه روز ،در ستونھای رچ و در سخنرانی ھا و اعالميهھای وزرای صاحب منصب به
چشم می خورد.

تنھا تفاوتی که وجود دارد اينست که شولگين »صريح تر« صحبت می کند و دولت موقت ،که
به ھر حال يک دولت است» ،محتاطانه تر« حرف می زند؛ شولگين با صدای بم و ميليوکف با
صدای زير صحبت می کنند .ميليوکف طرفدار يک توافق با »شورا« است و شولگين ھم ھيچ
مخالفتی با اين توافق ندارد .ھم شولگين و ھم ميليوکف طرفدار »روشھای کنترل ديگری«
ھستند )و نه کنترل توسط سربازان مسلح(.
تسره تلی تمام نظرات مربوط به مبارزۀ طبقاتی را به دور افکنده است .او ھيچ اشارهای به
تفاوتھای طبقاتی يا تفاوتھای سياسی جدی بين »دو بخش« بورژوازی نمی کند ،و حتی به فکر
اين ھم نبوده که چنين تفاوتھايی را بيان کند.
منظور تسره تلی از »دمکراتھا« در سخنرانيش »پرولتاريا و دھقانان انقالبی« بوده است.
بگذاريد اين تعريف طبقاتی را بشکافيم .بورژوازی با اين دمکراتھا به يک توافق رسيده است.
ھر کس حق دارد بپرسد چه چيز اساس اين توافق را تشکيل می دھد ،و اين توافق بر پايۀ کدام
منافع طبقاتی استوار است؟
در سخنرانی تسره تلی يک کلمه ھم راجع به اين مسئله وجود ندارد .تنھا چيزی که او دربارهاش
صحبت می کند يک »پالتفرم دمکراتيک مشترک است که ثابت شده در حال حاضر برای تمام
کشور قابل قبول است« ،يعنی ظاھراً برای پرولتاريا و دھقانان قابل قبول است ،زيرا »کشور«
در واقع بدون احتساب صاحبان دارائی از کارگران و دھقانان تشکيل شده است.
آيا در اين پالتفرم فرضا ً مسئلۀ زمين مستثنی شده است؟ خير .پالتفرم از کنار آن گذشته است .آيا
منافع طبقاتی و تضاد بين طبقات با از کنار آنھا گذشتن در اسناد ديپلماتيک» ،موافقت« نامهھا،
سخنرانی ھا و اظھارات وزراء ناپديد می شوند؟
تسره تلی »فراموش« کرده که اين سؤال را مطرح کند ،او »جزئيات ناچيز« را به فراموشی
سپرده – او »فقط« منافع طبقاتی و مبارزۀ طبقاتی را از ياد برده است ...
ی.ج .تسره تلی چنين کالم را به درازا می کشاند »تمام مسائل انقالب روسيه و اصل مسئله ]؟![
به اين بستگی دارد که آيا طبقات دارا ]يعنی زمينداران و سرمايه داران[ درک خواھند کرد که
اين يک پالتفرم ملی و نه پالتفرمی صرفا ً پرولتری است يا خير«.
بيچاره زمينداران و سرمايه داران! آنھا چقدر کند ذھن ھستند .آنھا »درک نمی کنند« .آنھا به
يک وزير ويژۀ دمکراسی احتياج دارند که به آنھا چند و چون قضايا را بفھماند.
شايد اينطور باشد که اين سخنگوی »دمکراتھا« مبارزۀ طبقاتی را فراموش کرده ،موضع لوئی
بالن را اتخاذ نموده و تضاد ميان منافع طبقاتی را با لفاظی به کنار می زند؟
آيا شولگين و گوچکف ھمراه با ميليوکف ھستند که »درک نمی کنند« که دھقان می تواند با
زميندار بر سر پالتفرمی که از کنار مسئلۀ زمين می گذرد توافق کند؟ و يا ی.ج .تسره تلی است
که »درک نمی کند« که اين کار شدنی نيست؟
کارگران و دھقانان بايد خود را محدود به آن چيزی کنند که از نظر زمينداران و سرمايه داران
»قابل قبول« است – اينست جان کالم )به مفھوم طبقاتی و نه لغوی آن( موضع شولگين -
ميليوکف  -پلخانف .و آنھا اين را بھتر از تسره تلی »درک می کنند«.
حال به نظر سياسی دوم تسره تلی می رسيم – اينکه ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان )در ضمن
ديکتاتوری »اعالم« نمی شود بلکه در مبارزه به دست می آيد( يک اقدام نوميدانه خواھد بود.
در وحلۀ اول صحبت کردن از اين ديکتاتوری به سادگی امروز احتماال تسره تلی را در بايگانی

»بلشويکھای قديم« خواھد انداخت *.در وحلۀ دوم ،و مھم ترين آنھا ،کارگران و دھقانان اکثريت
عظيم جمعيت را تشکيل می دھند .و آيا مفھوم »دمکراسی« اين نيست که خواست اکثريت عملی
شود؟
بنابراين چطور ممکن است که انسان يک دمکرات باشد و در عين حال با »ديکتاتوری
پرولتاريا و دھقانان« مخالفت ورزد؟ چطور ممکن است انسان از »جنگ داخلی« ناشی از آن
بترسد؟ )چه نوع جنگ داخلی؟ جنگ ميان تعدادی معدود از زمينداران و سرمايه داران عليه
کارگران و دھقانان؟ جنگ بين اقليتی ناچيز و اکثريتی قاطع؟(.
ی.ج .تسره تلی به صورت نوميدانهای گيج است .او حتی فراموش کرده است که اگر لووف و
شرکاء به وعدۀ خود مبنی بر فراخواندن مجلس مؤسسان عمل کنند ،اين مجلس ]ارگان[
»ديکتاتوری« اکثريت خواھد شد .و يا کارگران و دھقانان بايد حتی در مجلس مؤسسان خود را
محدود به چيزی کنند که از نظر زمينداران و سرمايه داران »قابل قبول« است؟
کارگران و دھقانان اکثريت عظيم را تشکيل می دھند و آن وقت به زعم شما سپردن تمام قدرت
به دست اين اکثريت يک »کوشش نوميدانه« است ...
تسره تلی در گيجی به سر می برد زيرا او مبارزۀ طبقاتی را کامال ناديده گرفته است .او موضع
مارکسيسم را ترک گفته و به موضع لوئی بالن درغلطيده است که خود را قانع کرده بود که
مبارزۀ طبقاتی را کنار بگذارد.
وظيفۀ يک رھبر پرولتری اينست که اختالف ميان منافع طبقاتی را روشن سازد و بخشھای
معينی از خرده بورژوازی )برای مثال دھقانان تھيدست( را تشويق کند که به انتخاب ميان
سرمايه داران و کارگران مايل گردند ،و در اين انتخاب جانب کارگران را بگيرند.
وظيفۀ لوئی بالن ھای خرده بورژوا اينست که اختالف ميان منافع طبقاتی را بی اھميت جلوه
دھند و بخشھای معينی از بورژوازی )عمدتا ً روشنفکران و طرفداران پارلمانتاريسم( را تشويق
کنند که با کارگران »توافق« نمايند ،کارگران را تشويق کنند که با سرمايه داران به »توافق«
برسند ،و دھقانان را به »توافق« با زمينداران ترغيب نمايند.
لوئی بالن سخت کوشيد که بورژوازی پاريس را اغوا نمايد و آنطور که می دانيم ،موفق به
ترغيب آنھا به امتناع از کشتارھای جمعی  ١٨۴٨و  ١٨٧١نشد.
پراودا – شمارۀ ۴۴
 ١٢مه ) ٢٩آوريل( ١٩١٧
امضاء  :ن .لنين
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۴
توضيحات
 -١پتروگرادسکايا استرونا – محلهای در پتروگراد که در آنجا کميتهھای شھری و مرکزی
حزب بلشويک ،سازمان نظامی تحت کنترل کميتۀ مرکزی حزب ،کلوپ سربازان و ساير
تشکيالت کارگران و سربازان قرار داشت .تمام اين تشکيالت در مقر قصر سابق کشسينسکايا
مستقر بودند.
* رجوع کنيد به جزوۀ من تحت عنوان »نامهھايی دربارۀ تاکتيکھا«).صفحات  ۴۵-۴۶از جلد  ٢۴مجموعه
آثار لنين را مالحظه نماييد – مترجم
info@k-en.com
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