يکی از مسائل اساسی انقالب
بی شک مسئلۀ کليدی ھر انقالبی مسئلۀ قدرت دولتی است .اينکه کدام طبقه قدرت را در دست
گيرد ،تعيين کنندۀ ھر چيزی است .وقتی که ديلو نارودا ،اين روزنامۀ حزب عمدۀ حاکم در
روسيه ،اخيراً )شمارۀ  (١۴٧گله و شکايت سر داده است که بخاطر دعوی بر سر قدرت ،مسائل
مجلس مؤسسان و نان به فراموشی سپرده شدهاند ،اين سوسياليست رولوسيونرھا بايستی پاسخ
خويش را چنين دريافت کرده باشند»:خود را مالمت کنيد .چرا که اين تزلزل و بی تصميمی
حزب شما است که بيش از ھمه برای »جفتک چارکش وزارتی« ،به تعويق انداختن نامحدود
مجلس مؤسسان ،خرابکاری برنامه ريزی شده و مورد توافق بين سرمايه داران در امر انحصار
غله و تھيۀ نان برای مملکت ،قابل سرزنش است«.
مسئلۀ قدرت طفره رفتنی نيست و نمی تواند ناديده گرفته شود ،چرا که اين مسئلۀ کليدی تعيين
کنندۀ ھر امری در رشد انقالب ،سياست داخلی و خارجی آن می باشد .اين يک واقعيت مسلم
است که  ۶ماه از انقالب ما بخاطر تزلزل روی مسئلۀ قدرت »تلف شده« است؛ اين واقعيت
حاصل سياست متزلزل اس آرھا و منشويکھا است .سرانجام ،خط مشی متزلزل اين احزاب به
وسيلۀ موقعيت طبقاتی خرده بورژوازی و بی ثباتی اقتصادی آنھا در مبارزه بين کار و سرمايه
تعيين گرديد.
تمام مسئله در شرايط کنونی بر سر اينست که آيا دمکراتھای خرده بورژوا در طی اين  ۶ماه
بزرگ و فوق العاده پر ماجرا چيزی آموختهاند .اگر نه انقالب از دست رفته است و تنھا يک
قيام پيروزمندانۀ پرولتارياست که می تواند آنرا نجات دھد .اگر آنھا چيزی آموختهاند بايستی امر
استقرار يک قدرت استوار و با ثبات به فوريت آغاز گردد.
تنھا وقتی که قدرت آشکارا و بی قيد و شرط متکی بر اکثريت اھالی باشد می تواند در طول يک
انقالب تودهای يعنی انقالبی که مردم ،اکثريت کارگران و زحمتکشان را به حرکت می آورد،
پايدار بماند .تاکنون در روسيه قدرت دولتی عمال در دست بورژوازی که مجبور به دادن
امتيازات مشخصی )که آن ھم فردای ھمان روز پس بگيرد( ،به وعده و وعيد دادن )که از انجام
آنھا قاصر است( و به جستجو کردن انواع بھانهھا به منظور پوششی بر سلطهاش )فقط بدين
منظور که مردم را با يک نمايش »ائتالف صادقانه« اغفال نمايد( و غيره و غيره بوده است،
باقی مانده است .در حرف ادعا می کند که دولتی خلقی ،دمکراتيک و انقالبی می باشد ،ولی در
عمل دولتی ضد خلقی ،غيردمکراتيک ،ضدانقالبی و بورژوائی می باشد .اين تضادی است که
تاکنون وجود داشته و منشاء تزلزل و بی ثباتی کامل در دولت و »جفتک چارکش وزارتی« که
اس آرھا و منشويکھا با چنين شور قابل تأسفی )البته برای مردم( درگير آن بودهاند ،می باشد.
در اوائل  ١٩١٧من در پيامی به کنگرۀ سراسری شوراھا* خاطرنشان ساختم که يا شوراھا
متفرق خواھند گشت و با مرگی ننگين از بين می روند ،يا بايد تمام قدرت به آنھا منتقل شود.
حوادث ژوئيه و اوت قاطعانه اين سخن را تأييد نمودند .اين مھم نيست که نوکران بورژوازی –
پوترسف ،پلخانف و ديگران که از »بسط دادن پايهھای« قدرت تفويض عملی آنرا به اقليتی
محدود از مردم ،يعنی بورژوازی يا استثمارگران در نظر داشتند – به چه دروغھايی متوسل
شوند ،تنھا قدرت شوراھا که آشکارا متکی بر اکثريت مردم باشد می تواند پايدار بماند.
* مراجعه نماييد به صفحات  ١٧-١٩جلد  ٢۵مجموعه آثار لنين.

تنھا قدرت شوراھا می تواند پايدار بوده و حتی در طوفانی ترين لحظات طوفانی ترين انقالب
سرنگون نشود .تنھا اين قدرت است که می تواند رشد مداوم و وسيع انقالب و مبارزۀ مسالمت
آميز احزاب را در درون شوراھا ضمانت کند .تا زمانی که اين قدرت مستقر شود ،بطور
اجتناب ناپذيری بی تصميمی ،بی ثباتی ،تزلزل» ،بحرانھای قدرت« بی پايان ،نمايش مضحک
جفتک چارکش وزارتی و طغيانھا از چپ و راست ،وجود خواھند داشت.
در ھر حال شعار »قدرت به دست شوراھا« بارھا ،اگر نه در اکثر موارد ،به مفھوم کامال
نادرست »کابينۀ احزاب در اکثريت شوراھا« برداشت شده است .ما مايليم که با تفصيل بيشتری
اين تصور نادرست را مورد بررسی قرار دھيم.
»کابينۀ احزاب در اکثريت شوراھا« به مفھوم تعويض وزرا ،در حالی که کل ماشين دولتی کھن
دست نخورده باقی می ماند ،می باشد – يک دستگاه کامال بوروکراتيک و کامال غيردمکراتيک
که توان انجام اصالحات جدی ،حتی از نوع اصالحاتی که در برنامۀ اس آرھا و منشويکھا آمده
را ندارد.
»قدرت به دست شوراھا« به معنی دگرگونی راديکال در کل ماشين دولتی کھن ،يعنی دستگاھی
بوروکراتيک که مانع ھر امر دمکراتيکی می گردد ،می باشد .به عبارت ديگر امحاء اين ماشين
و جايگزين کردن آن با يک دولت خلقی جديد ،يک دستگاه واقعا ً دمکراتيک متعلق به شوراھا،
يعنی اکثريت متشکل و مسلح مردم – کارگران ،دھقانان و سربازان .اين شعار به اين معنی است
که به مردم اجازۀ دخالت مستقل و آزاد نه تنھا در انتخابات نمايندگان بلکه ھمچنين در ادارۀ
دولت ،در اجرای اصالحات و ديگر تغييرات داده شود.
برای اينکه اين اختالف روشن تر و مفھوم تر گردد خوب است که اعتراف ارزشمندی را که
چندی پيش در ديلو نارودا ،روزنامۀ حزب حاکمۀ اس آرھا درج گرديده بود ،بخاطر بياوريم .در
آنجا آمده بود که حتی در آن وزارتخانهھايی که در دست وزرای سوسياليست قرار داشت )اين
در زمان ائتالف رسوا با کادتھا ،وقتی که برخی از منشويکھا و اس آرھا وزير بودند نوشته شده
بود( ،کل دستگاه اداری بدون تغيير باقی مانده و مانع کار بود.
اين کامال قابل درک است .تمام تاريخ کشورھای بورژوا  -پارلمانی و ھمچنين تا حدود زيادی
کشورھای مشروطۀ بورژوايی ،مبين اين است که تعويض وزراء در مقابل اين واقعيت که
کنترل اصلی امور اداری در چنگ ارتش عظيم مأمورين دولتی می باشد ،اھميت ناچيزی دارد.
اين ارتش در ھر حال سراپا غيردمکراتيک بوده و از طريق ھزاران و ميليونھا رشته با
زمينداران و بورژوازی ارتباط داشته و کامال وابسته به آنھا است .اين ارتش در جوی از روابط
بورژوايی محصور بوده و فقط از اين فضا تنفس می کند .اين ارتش به شيوهای متحجر و راکد
تنظيم گشته و از رھايی خويش از اين جو عاجز می باشد .فقط به شيوۀ قديم قادر است فکر،
حس و يا عمل کند .بندگی مقام و امتيازات مشخص خدمات »مدنی« اين ارتش را مقيد نموده؛
اقشار بااليی اين ارتش از برکت بانکھا و سھام کامال اسير سرمايۀ مالی بوده و تا حد معينی به
صورت عامل و وسيلۀ نفوذ و منافع آن عمل می کند.
اين بزرگترين توھم ،بيشترين خودفريبی و مردم فريبی خواھد بود اگر که سعی شود رفرمھايی
از قبيل الغاء بالعوض امالک بزرگ ارضی و يا انحصار غله و غيره ،به وسيلۀ اين دستگاه
دولتی انجام گردد .اين دستگاه می تواند در خدمت بورژوازی جمھوريخواه و ايجاد يک
جمھوری در شکل »سلطنت بدون سلطان« ،ھمچون جمھوری سوم فرانسه ،قرار گيرد ،ليکن
مطلقا ً قادر به انجام رفرمھايی که حقوق سرمايه را ،حقوق »مالکيت مقدس خصوصی« را
بطور جدی حتی تحديد کند ،نخواھد بود ،چه رسد به آنکه آنھا را براندازد .به ھمين دليل است

که در تمام انواع کابينهھای »ائتالفی« که با شرکت »سوسياليستھا« تشکيل می گردد ،اين
سوسياليستھا ،حتی با وجود افراد کامال صادق در بينشان ،در عمل به زينت بی مصرف و يا
پردۀ استتاری بر دولت بورژوازی ،به برق گيری که جريان خشم رعد آلود مردم را از دولت
منحرف می کند و به ابزاری در دست دولت برای فريب مردم تبديل می شوند .اين ھمان چيزی
است که برای لوئيس بالن در  ١٨۴٨و دھھا بار در فرانسه و انگليس ھنگامی که سوسياليستھا
در کابينۀ بورژوازی شرکت کردند اتفاق افتاد .و نيز چرنف ھا و تسره تلی ھا که گرفتار ھمين
بال در  ١٩١٧ھستند .و مادامی که سيستم بورژوايی پابرجاست ،و تا زمانی که ماشين دولتی
کھنه و بوروکراتيک بورژوائی دست نخورده باقی بماند ،چنين بوده و خواھد بود.
شوراھای نمايندگان کارگران ،سربازان و دھقانان از ارزش ويژهای برخوردارند ،چرا که يک
نوع جديد از دستگاه دولت را که بطور غيرقابل قياسی عالی تر و دمکراتيک تر می باشد،
نمايندگی می کنند .اس آرھا و منشويکھا به ھر کار ممکن و غيرممکنی دست زدهاند تا شوراھا
)به ويژه شورای پتروگراد و شورای سراسری روسيه يعنی کميتۀ اجرائی مرکزی( را به محافل
بی مصرف لفاظی تبديل کنند که زير پوشش »کنترل« ،فقط مشغول تنظيم قطعنامهھا و
پيشنھادات بيھودهای ھستند که دولت آنھا را با تحويل لبخندی مھربانانه و مؤدبانه به بايگانی می
سپارد .به ھر رو» ،نسيم فرح بخش« ماجرای کورنيلوف که وعدۀ يک طوفان واقعی را می
داد ،برای زدودن موقت ھر آنچه که در شوراھا کھنه و پوسيده بود ،و برای نمايش عظمت،
قدرت و شکست ناپذيری ابتکار عمل تودهھای انقالبی ،کافی بود.
بگذاريد که شکاکين از اين نمونۀ تاريخی بياموزند .بگذاريد آنھايی که می گويند»:ما ھيچ
دستگاھی نداريم که آن را جايگزين دستگاه دولتی کھن که قطعا ً متمايل به دفاع از بورژوازی
بود نماييم« از خود شرم کنند .چرا که چنين دستگاھی که ھمانا شوراھا می باشد ،وجود دارد .از
ابتکار عمل و استقالل مردم واھمه نکنيد .به تشکيالت انقالبی آنھا ايمان داشته باشيد ،و آنگاه
ھمان قدرت ،عظمت و شکست ناپذيری کارگران و دھقانان را که با اتحاد و خشم شان در مقابل
کورنيلوف به نمايش گذاشتند ،در کليۀ جوانب امور دولتی خواھيد ديد.
فقدان ايمان به مردم ،ترس از پيشقدم شدن و استقالل آنھا ،وحشت از نيروی انقالبی آنھا بجای
حمايت ھمه جانبه و بالشرط از آن – در اينجاست که رھبران اس آر و منشويک مرتکب
بزرگترين خطاھا شدهاند .در اينجاست که ما به يکی از عميق ترين ريشهھای ترديد ،تزلزل و
تالشھای بی ثمر آنھا در دميدن جان تازه به کالبد پوسيدۀ دستگاه بوروکراتيک دولتی کھن ،پی
می بريم.
نظری به جريان دمکراتيزه کردن ارتش در انقالب  ١٩١٧روسيه ،جريان وزارت چرنف،
»حکومت« پالچينسکی و استعفای پشخونوف ،روشن می سازد که آنچه ما در باال گفتيم در ھر
قدم تأييد می گردد .از آنجا که اعتماد کاملی به سازمانھای منتخب سربازان وجود نداشت و اصل
انتخاب افسران ارشد توسط سربازان کامال رعايت نمی شد ،کورنيلوف ھا ،کالدين ھا و افسران
ضدانقالبی در رأس ارتش قرار گرفتند .اين يک واقعيت است .ھر کسی که چشمش را عمداً
نبسته باشد ،نمی تواند انکار کند که پس از ماجرای کورنيلوف ،دولت کرنسکی ھمه چيز را به
صورت گذشتهاش رھا کرده ،و در واقع باعث تکرار ماجرای کورنيلوف می شود .انتصاب
آلکسيف» ،صلح« با کلمبووسکی ھا ،گاگارين ھا ،باگراشن ھا و ديگر عمال کورنيلوف،
ماليمت در مجازات کورنيلوف و کالدين ،تمام اينھا به روشنی ثابت می کنند که کرنسکی در
واقع تکرار ماجرای کورنيلوف را باعث می گردد.

تجربه نشان داده است که ھيچ راه وسطی وجود ندارد .يا تمامی قدرت به شوراھا منتقل و ارتش
کامال دمکراتيزه می شود ،و يا اينکه ماجرای کورنيلوف ديگری به وقوع می پيوندد.
و اما در مورد دورۀ وزارت چرنف چطور؟ آيا اين دوره ثابت نکرد که ھر قدم کمابيش جدی در
جھت ارضای حقيقی نيازھای دھقانان ،ھر گامی در جھت نشان دادن اعتماد به دھقانان و به
تشکيالت و اقدامات تودهای آنھا ،چه شور عظيمی را در ميان آنھا دامن می زند؟ به ھر حال
چرنف مجبور شد که حدود چھار ماه را به »چانه زدن« با کادتھا و بوروکراتھا بگذراند ،که با
پشت گوش اندازی و دسيسه چينی ھای مداوم او را سرانجام بدون آنکه به انجام کاری توفيق
يابد ،وادار به استعفا کردند .در نتيجه و در طی ھمين چھار ماه بود که زمينداران و سرمايه
داران »بازی را بردند« – آنھا امالک را حفظ کرده ،فراخوان برای تشکيل مجلس مؤسسان را
به تعويق انداخته ،و حتی سرکوبھايی را عليه کميتهھای ارضی آغاز کردند.
تجربه نشان داده است که ھيچگونه راه وسطی وجود ندارد .يا تمامی قدرت مرکزی و محلی به
شوراھای منتقل شده ،و کليۀ اراضی به فوريت و تا اتخاذ تصميم از طرف مجلس مؤسسان به
دھقانان واگذار می شود ،و يا اينکه زمينداران و سرمايه داران جلوی ھر قدمی را سد کرده،
قدرت مالکين را به آنھا بازگردانيده ،دھقانان را به طغيان واداشته و جريان امر را به يک
شورش بی نھايت قھرآميز دھقانی می کشانند.
جريان مشابھی اتفاق افتاد ،وقتی که سرمايه داران )به کمک پالچينسکی( ھر اقدام کمابيش جدی
جھت نظارت بر توليد را درھم شکستند ،ھنگامی که تجار مانع امر ايجاد انحصار غله شده و
توزيع دمکراتيک و منظم غله و ديگر مواد غذائی را که تازه توسط پشخونوف شروع شده بود،
متوقف نمودند.
آنچه امروزه در روسيه ضروری است ،اختراع »رفرمھای جديد« ،طرح ريزی »نقشهھا«
برای تغييرات »جامع« و از اين نوع نمی باشد .اين شيوهای است که سرمايه داران،
پوترسفھا ،پلخانفھا ،که فريادشان برعليه »مطرح ساختن سوسياليسم« و »ديکتاتوری
پرولتاريا« بلند است ،توسط آن وضعيت را – عمداً به نحوی کاذب – نمايش می دھند .در
حقيقت اوضاع در روسيه به گونهای است که مسائل و دشواريھای بی سابقۀ جنگ ،خطر جدی
و بی مانند نابسامانی اقتصادی و قحطی ،خودشان راه رھايی را ارائه داده ،و نه تنھا رفرمھا و
ساير تغييرات را نشان دادهاند بلکه وقوع شان را نيز به عنوان اموری مطلقا ً ضروری به جلو
انداختهاند .اين تغييرات بايد که از اين قرار باشند :انحصار غله ،کنترل بر توليد و توزيع ،تحديد
چاپ اسکناس ،مبادلۀ منصفانۀ غله با کاالھای صنعتی و غيره.
ھر کسی معترف است که اقداماتی از اين نوع و در اين جھت اجتناب ناپذير بوده ،و ھم اکنون
در بسياری از نقاط بطور ھمه جانبهای به مرحلۀ اجرا نيز گذاشته شدهاند .امر اجرای آنھا ھم
اکنون شروع شده است ،ولی اين امر در ھمه جا با کارشکنی و مقاومت سرمايه داران و
زمينداران از طريق دولت کرنسکی )يک دولت کامال بورژوايی و بناپارتيستی در عمل( ،از
طريق دستگاه بوروکراتيک دولت کھن و از طريق فشارھای مستقيم و غيرمستقيم سرمايهھای
مالی روسيه و »متفقين« ،روبرو بوده و می باشد.
در گذشتهای نه چندان دور ،ای .پريلژايف در سوگ استعفای پشخونوف و اضمحالل قيمتھای
تثبيت شده و انحصار غله ،در ديلو نارودا )شمارۀ  (١۴٧چنين نوشت:
»جرأت و عزم راسخ آن چيزھايی ھستند که دولتھای ما در ھر ترکيبی که باشند فاقد آنھا بودهاند
 ...دمکراتھای انقالبی نبايد منتظر بمانند؛ آنھا بايستی که ابتکار عمل به خرج داده و در حل

مسئلۀ ھرج و مرج اقتصادی فعلی با شيوهای برنامه ريزی شده مداخله نمايند  ...اگر در يک جا
وجود يک خط مشی قاطع و يک دولت مصمم ضروری باشد در ھمين زمينه است«.
در اين سخنان طاليی شکی نيست .تنھا مسئله اينست که نويسنده فراموش کرده است که امر
اتخاذ خط مشی قاطع ،جرأت و عزم راسخ ،مسئلهای شخصی نبوده بلکه منوط به اين است که
اين امر در توان کدام طبقه می باشد .تنھا طبقهای که چنين توانی را دارد پرولتارياست .يک
دولت پر جرأت و مصمم که خط مشی قاطعی را دنبال کند ،چيزی نيست مگر ديکتاتوری
پرولتاريا و دھقانان فقير .ای .پريلژايف ندانسته در آرزوی اين ديکتاتوری است.
يک چنين ديکتاتوری در عمل به چه مفھومی است؟ بجز اين نيست که مقاومت عمال کورنيلوف
درھم شکسته و دمکراتيزه کردن ارتش تجديد و کامل شود .دو روز پس از استقرار آن  %٩٩از
افراد ارتش ھواداران پرشور اين ديکتاتوری می شوند .اين ديکتاتوری زمين را به دھقانان و
تمامی قدرت را به کميتهھای محلی دھقانی منتقل می کند .کدام عقل سليمی می تواند در پشتيبانی
دھقانان از اين ديکتاتوری شک کند؟ آنچه که پشخونوف فقط قولش را داد )در واقع پشخونوف
در سخنرانی معروفش در کنگرۀ شوراھا چنين گفت»:مقاومت سرمايه داران درھم شکسته شده
است«( ،اين ديکتاتوری به انجام رسانده و آنرا مبدل به واقعيت می کند .در عين حال
سازمانھای دمکراتيک تھيۀ غذا ،کنترل و غيره که ھم اکنون شروع به شکل گرفتن کردهاند ،به
ھيچ وجه منحل نمی شوند .برعکس ،آنھا حمايت شده ،توسعه داده شده و کليۀ موانع از سر
راھشان برداشته می شود.
تنھا ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان فقير است که توان خرد کردن مقاومت سرمايه داران ،به
نمايش گذاردن جرأت و تصميم واقعا ً خارق العاده در اعمال قدرت ،و تضمين پشتيبانی پرشور،
غيرخودخواھانه و واقعا ً قھرمانانۀ تودهھای ارتشی و دھقانی را دارا می باشد.
قدرت به دست شوراھا – اينست تنھا راه رشد تدريجی ،آرام و مسالمت آميز ،ھمگامی کامل با
آگاھی سياسی ،اراده و تجربۀ اکثريت مردم .قدرت به دست شوراھا ،يعنی انتقال کامل ادارۀ
کشور و کنترل اقتصادی به دستان کارگران و دھقانان ،که ھيچ کس را يارای مقاومت در
مقابلش نيست ،که در عمل و از طريق تجربۀ خودشان چگونگی تقسيم صحيح زمين ،توليدات و
غله را خيلی زود درخواھند يافت.
ن .لنين
رابوچی پوت شمارۀ ١٠
 (١۴)٢٧سپتامبر ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۵
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