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مقدمۀ مترجم
فاصلۀ بين انقالب فوريۀ و اکتبر آنچنان تجارب گرانبھايی در جنبش کمونيستی جھان بجای
گذاشته که اين مدت زمان کوتاه و تغيير و تحوالت سياسی ناشی از آن را از اھميت خاصی
برخوردار کرده است.
اس آرھا و منشويکھا در اين دوره سرانجام به اردوی ضدانقالب می پيوندند و به نوسان خود
بين بورژوازی و پرولتاريا به سود بورژوازی پايان می دھند .منشويکھا و اس آرھا وقتی وارد
کابينۀ دولت موقت می شوند که بورژوازی حتی در بين ارتش ھم پايگاھی نداشت .ورود
منشويکھا و اس آرھا به کابينه و ھمکاری وسيع آنھا با بورژوازی در جھت متوقف ساختن
انقالب و سرکوب آن از يکسو و وجود آلترناتيو انقالبی بلشويکھا از سوی ديگر باعث می گردد
که منشويکھا و اس آرھا محبوبيت خود را در ميان تودهھا از دست بدھند و در عوض بر
محبوبيت بلشويکھا افزوده گردد.
لنين تزلزالت خرده بورژوازی را به بھترين وجھی در اين مقاالت نشان می دھد و مھم تر از
ھمه ھيچگاه در برابر توھم تودهھا )مثال در ماھھای اول ھشت ماه فاصله بين فوريه و اکتبر(
تسليم نمی شود زيرا آنچه که برای لنين مھم است نه توھم تودهھا در يک مرحله بلکه سير وقايع
است که اساس آن را در اين دوره مسئلۀ زمين برای دھقانان و صلح برای سربازان و ساير
نيازھای مبرم مردم تشکيل می دھد.
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از يادداشتھای يک وقايع نگار
) گزيده (
 -١ريشۀ شر
احتماال ھمه با اين مسئله موافقند که ن .سوخانف نويسندۀ نوايا ژيزن بجای اينکه يکی از بدترين
نمايندگان دمکراسی خرده بورژوازی باشد ،يکی از بھترين آنھاست .او خالصانه به
انترناسيوناليسمی تکيه می کند که آنرا در سخت ترين اوقات در اوج ارتجاع و شووينيسم تزاری
به اثبات رسانده است .او معلومات و عالقه برای حل مستقالنۀ مسائل جدی دارد که آنرا در طی
سير تکامل طوالنی اش از سوسياليست رولوسيونريسم تا مارکسيسم انقالبی به اثبات رسانده
است .آنچه بيش از ھمه مشخص است اينست که حتی چنين اشخاصی ھنگامی که به موضوعات
اساسی انقالب در دورهھای تعيين کنندۀ آن می پردازند ،مستعدند که با خوانندگان خود به مباحث
بی فکرانهای ھمچون بحث زير بپردازند:
»اين مھم نيست که ما در طی چند ھفتۀ گذشته چه مقدار از دستاوردھای انقالبی را از دست
دادهايم ،تنھا و شايد مھم ترين چيزی که ھنوز وجود دارد اينست که :حکومت و سياستھای آن
تنھا به لطف اکثريت شورائی می توانند حفظ گردند .دمکراتھای انقالبی به ميل خود از تمام
نفوذی که اعمال می کردند دست کشيدهاند؛ ارگانھای دمکراتيک ھنوز می توانند بسيار ساده آنرا
دوباره به دست آورند و درک صحيح از ضروريات کنونی می تواند بدون دردسر سياستھای
حکومت موقت انقالبی را به کانال صحيح ھدايت نمايد) «.نوايا ژيزن شمارۀ  ٢٠ ،١٠۶اوت(.
اين کلمات شامل بی فکرانه ترين و مخوف ترين دروغھا در رابطه با مھم ترين مسئلۀ انقالب
ھستند ،دروغی که عالوه بر اين در ممالک بسيار گوناگون در بين دمکراتھای خرده بورژوا به
دفعات زياد ابراز شده و تعداد بسيار زيادی از انقالبھا را نابود ساخته است.
ھنگامی که به مجموعه توھمات خرده بورژوايی که در بحث باال نقل شد ،می انديشيد نمی توانيد
نينديشيد که اين مسئله ابداً اتفاقی نيست که جماعت نوايا ژيزن در کنگرۀ »وحدت«] [١در کنار
وزراء سوسياليست واجد شرايط برای کابينه ،در کنار تسره تلی ھا و اسکوبلف ھا ،در کنار
اعضائی از کابينه که رفقای کرنسکی ،کورنيلف و شرکاء ھستند ،می نشينند .آنھا واقعا ً يک
زمينۀ ايدئولوژيک مشترک دارند ،يعنی ساده لوحی بی خردانۀ عوام مآبانه که بطور غيرنقادانه
از محيط خرده بورژوائی با نيات حسنه به عاريت گرفته شده است .چرا که اين ساده لوحی ،تمام
استدالل سوخانف را اشائه می دھد ھمانطور که فعاليتھای منشويکھای دفاع طلب که با ايمان
راسخ عمل می کنند را .اين ساده لوحی خرده بورژوائی ريشۀ شر در انقالب ماست.
سوخانف احتماال در تصديق آنچه که مارکسيسم از تمام سياستھای جدی می خواھد ،شتاب
خواھد کرد ،يعنی آنچه که برمبنا و به گرد حقايقی قابل بررسی عينی و دقيق باشد .اجازه بدھيد
به اظھاراتی که سوخانف در عبارت باال از نقطه نظر اين درخواست ابراز می دارد بپردازيم.
چه حقايقی در پس اين گفتهھا وجود دارند؟ چگونه سوخانف می تواند ثابت کند که حکومت
»تنھا به لطف« شوراھا می تواند باقی بماند ،و اينکه آنھا می توانند »بسيار ساده« »نفوذ خود را
دوباره به دست آورند« يا اينکه آنھا می توانند »بدون دردسر« سياستھای حکومت موقت را
تغيير دھند؟
۴

سوخانف ممکن است اوال به احساس کلی خود ،به نيروی »آشکار« شوراھا ،به اين حقيقت که
کرنسکی به شورا آمد ،به کلمات دلپذير اين يا آن وزير و غيره رجوع کرده باشد .اين مطمئنا ً
دليل ارزشمندی نمی تواند باشد – بھتر است بگوئيم ،تصديقی است بر فقدان کامل دليل و حقايق
عينی.
ثانيا ً سوخانف ممکن است به اين حقيقت عينی رجوع کرده باشد که تاکنون اغلب قطعنامهھايی
که کارگران ،دھقانان و سربازان صادر کردهاند شوراھا را قويا ً مورد حمايت قرار داده و در
جھت پشتيبانی از آنھا بودهاند .او ممکن بود بگويد اين قطعنامهھا ،ارادۀ اکثريت مردم را نشان
می دھند.
اين نوع استدالل به ھمان اندازه بين مردم عامی مشترک است که نوع اول .اما اين مطلقا ً
غيرقابل دفاع است.
در تمام انقالبات ،ارادۀ اکثريت کارگران و دھقانان يعنی بدون شک ارادۀ اکثريت مردم در
جھت دمکراسی بوده است .با اين وجود ،اکثريت قاطع انقالبات به شکست دمکراسی
انجاميدهاند.
از نقطه نظر تجربۀ اکثر انقالبات ،به ويژه انقالب ) ١٨۴٨که به انقالب کنونی ما بيشترين
شباھت را دارد( ،مارکس بی رحمانه دمکراتھای خرده بورژوائی که می خواستند با قطعنامهھا
و ارجاعات به ارادۀ اکثريت مردم پيروز شوند را به سخره می گرفت.
تجربۀ خود ما اين را حتی بھتر ثابت می کند .در بھار  ١٩٠۶اغلب قطعنامهھايی که به تصويب
کارگران و دھقانان می رسيدند ،بدون ترديد ،در طرفداری از دومای اول بودند .اکثريت مردم
بدون ترديد بر له آن برخاستند .با وجود اين تزار در انحالل آن موفق شد چرا که خيزش طبقات
انقالبی )اعتصابات کارگران و آشوب دھقانی در بھار  (١٩٠۶برای يک انقالب جديد بسيار
ضعيف بود.
به تجربۀ انقالب کنونی بيانديشيد .ھم از مارس تا آوريل و ھم از ژوئيه تا اوت  ١٩١٧اغلب
قطعنامهھا بر له شوراھا بودند .اکثريت مردم طرفدار شوراھا بودند .معھذا ھر کسی می بيند،
می داند و احساس می کند که از مارس تا آوريل انقالب به پيش می رفت ،حال آنکه از ژوئيه تا
اوت انقالب به عقب می رفت .در نتيجه رجوع کردن به اکثريت تودهھا ،تا آنجا که موضوعات
ويژۀ انقالب مورد نظر ھستند ھيچ چيز را مشخص نمی کند.
اين رجوع ،که با مدرک نيز انجام شده ،خود يک نمونۀ توھم خرده بورژوائی است .اين رجوع
در قبول اينکه در يک انقالب طبقات خصم بايد شکست داده شوند ،قدرت دولتی مدافع آنھا بايد
سرنگون شود و اينکه »ارادۀ اکثريت مردم« برای انجام اين کار کافی نيست ،از خود بی ميلی
نشان می دھد .آنچه که مورد نياز است نيروی طبقات انقالبی است که می خواھند و می توانند
بجنگند ،نيروئی که در زمان و مکان تعيين کننده ،نيروی دشمن را درھم خواھد کوبيد.
چه بسيار اتفاق افتاده است که در طی انقالبات نيروی اندک اما خوب سازمان يافته ،مسلح و
متمرکز طبقات حاکم ،زمينداران و بورژوازی ،نيروی »اکثريت مردم« را که بد سازمان يافته
و بد مسلح شده و فاقد وحدت بودهاند ،بطور تدريجی درھم کوبيدهاند.
اشارات »کلی« به »ارادۀ مردم« کردن ،به عوض در نظر گرفتن موضوعات مشخص مبارزۀ
طبقاتی در زمانی که توسط انقالب حاد شده ،تنھا برای احمق ترين خرده بورژواھا با ارزش
است.
ثالثاً ،در نظريهای که در باال نقل شد ،سوخانف »استدالل« ديگری را مطرح می کند که آن نيز
نسبتا ً در ميان مردم عامی مشترک است .او می گويد »دمکراتھای انقالبی به ميل خود از تمام
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نفوذی که اعمال می کردند دست کشيدهاند« .او از اين امر نتيجه می گيرد که آنچه »به ميل
خودشان« تسليم شده به آسانی می تواند بازگردانده شود.
بحثی کامال فاقد ارزش .اول از ھمه ،پيش شرط بازگشت آنچه که به اختيار از دست داده شده،
»موافقت اختياری« طرف ذينفع از امتياز است .اين امر تابع آنست که اين قبول اختياری ،وجود
داشته باشد .چه کسی »امتياز« را دريافت کرده است؟ چه کسی از »نفوذ« تسليم شدۀ
دمکراتھای انقالبی سود برده است؟
اين کامال عادی است که اين مسئلهای که برای ھمه بجز يک سياستمدار تھی مغز اساسی است،
از طرف سوخانف کامال ناديده گرفته شده است .چرا که نکتۀ اصلی دقيقا ً در اين است که
»دمکراتھای انقالبی]اين بيان را ببخشيد[« عمال خود را در دستھای چه کسی »به ميل خود
تسليم کردهاند«.
سوخانف نکتۀ اصلی مسئله را ھمچون تمام منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھا ،تمام
دمکراتھای خرده بورژوا بطور کل ،ناديده می گيرد.
به عالوه در يک بازی بچه گانۀ »بده بستان« ممکنست برخی چيزھا به آسانی به عقب بازگردد:
اگر کاتايا آزادانه بگذارد که ماشا توپش را داشته باشد ،پس گرفتن آن ممکن است »بسيار ساده«
باشد .اما صرف نظر از روشنفکران روسی ،عدۀ کسانی که اقدام به وارد کردن اين مفاھيم در
سياست و در مبارزۀ طبقاتی بکنند ،زياد نيست.
در سياست ،واگذاری »نفوذ« با ارادۀ آزاد يک نفر چنان ناتوانی ای در آن طرف واگذار کننده،
چنان سستی ،چنان بی شخصيتی ،چنان افتادگی را نشان می دھد که بطور کلی تنھا چيزی که
می توان از آن نتيجه گرفت اينست که کسی که از نفوذ خود به ميل خويش دست می کشد،
»سزاوار« آنست که از حق حيات ھمچون نفوذش محروم شود .به بيان ديگر حقيقت تسليم
اختياری نفوذ بخودی خود تنھا اين را »اثبات می کند« که طرف ذينفع شده از تسليم اختياری
نفوذ ،به ناچار کسی را که آنرا تسليم کرده ،حتی از حقوق خويش نيز محروم می کند.
اگر »دمکراتھای انقالبی« بطور اختياری نفوذ خود را واگذار کردهاند ،بنابراين آنھا نه
دمکراتھای انقالبی بلکه دمکراتھای ترسو ،بی فرھنگ و پستی ھستند که ھنوز در قيد نوکری
می باشند ،دمکراتھائی که )پس از چنين تسليمی( دشمنان آنھا نيز می توانند آنھا را متفرق
ساخته يا به سادگی به ھيچ تنزل شان دھند و به آنھا اجازه دھند ھمانگونه که »به ميل خود« نفوذ
خود را واگذار کردند ،بميرند.
در رابطه با اقدامات احزاب سياسی ،ھمانگونه که ھوسھا به معنای دست کشيدن از ھر گونه
مطالعۀ سياسی است ،برای اقدامی ھمچون »دست کشيدن از نفوذشان به ميل خود« ،توسط دو
حزب بزرگ که مطابق تمام اطالعات در دسترس و گزارشات و ارقام عينی انتخابات بر
اکثريت مردم مسلط ھستند ،بايد توضيحی وجود داشته باشد .اين نمی تواند تصادفی باشد .اين
بايد بخاطر يک موقعيت مشخص اقتصادی طبقۀ عظيمی از مردم باشد ،و بايد با تاريخ تکامل
اين احزاب مرتبط باشد.
استدالل سوخانف تا حد زيادی نمونهای از ھزاران ھزار استدالل مشابه عوامانه است ،چرا که
در اصل بر مفھوم حسن نيت )»به ميل خود«( استوار است و تاريخ احزاب مورد نظر را ناديده
می گيرد .سوخانف به راحتی تاريخ آنھا را از ارزيابی خود خارج ساخته است ،او فراموش می
کند که تسليم داوطلبانۀ نفوذ ،بطور دقيق از  ٢٨فوريه آغاز شد ،يعنی ھنگامی که شورا به
کرنسکی ابراز اعتماد کرد و »موافقتنامه« با حکومت موقت را به تصويب رساند .و  ۶مه تسليم
نفوذ در مقياسی حقيقتا ً غول آسا بود .اين بطور کلی تا بيشترين حد ممکن واضح است :احزاب
۶

اس آر و منشويک از ھمان ابتدا خود را در سراشيب قرار دادند و ھر چه سريعتر و سريعتر
سقوط نمودند .بعد از  ٣-۵ژوئيه آنھا به پايين ترين نقطه رسيدند.
آيا اين کامال کوته نظرانه نيست که اکنون بگوييم تسليم داوطلبانه بود» ،بسيار ساده« می توان
احزاب سياسی را زير و رو ساخت ،و اينکه آنھا »بدون دردسر« می توانند وادار شوند تا جھتی
مخالف آنچه برای سالھا )و برای ماھھا در طی انقالب( دنبال می کردهاند اتخاذ نمايند ،و اينکه
بيرون آمدن از چاله و از سراشيب به سوی قله باال رفتن »بسيار ساده« است؟
رابعا ً و آخر از ھمه ،سوخانف در دفاع از عقيدۀ خود می توانست به اين حقيقت رجوع کند که
کارگران و سربازانی که به شورا ابراز تمايل کردند ،مسلح ھستند و بنابراين »بسيار ساده« می
توانند دوباره نفوذ خود را پس بگيرند .اما شايد درست در ھمين مھم ترين نکته است که نظريۀ
عوام مآبانۀ نويسندۀ نوايا ژيزن می لنگد.
برای اينکه مسئله تا حد امکان مشخص شود ،بگذاريد  ٢٠-٢١آوريل را با  ٣-۵ژوئيه مقايسه
کنيم.
در  ٢٠آوريل خشم تودهای عليه حکومت شعله ور شد .يک ھنگ مسلح به خيابانھای پتروگراد
آمد ،با اين قصد که حکومت را دستگير کند .دستگيری صورت نگرفت .با اين حال حکومت به
وضوح ديد که کسی را برای تکيه کردن بر او ندارد .ھيچ سربازی طرفدار آن نبود .سرنگون
کردن چنين حکومتی واقعا ً »بسيار ساده« بود ،و حکومت با يک اولتيماتوم با شورا روبرو شد:
يا شما از من پشتيبانی می کنيد ،يا من می روم.
در  ۴ژوئيه طغيان مشابھی از خشم تودهای درگرفت ،طغيانی که تمام احزاب کوشيدند از آن
ممانعت به عمل آورند ،اما عليرغم ھمۀ ممانعتھا ،درگرفت .مانند قبل يک تظاھرات مسلحانۀ
ضدحکومتی به وقوع پيوست .اما اختالف بزرگ آن بود که رھبران اس آر و منشويک که خود
را از مردم جدا کرده و سردرگم بودند ،از ھمان  ٣ژوئيه با بورژوازی بر سر دعوت سربازان
کالدين به پتروگراد موافقت کردند .اين است اصل مطلب!
کالدين نيز با صراحت يک سرباز در گردھم آيی مسکو گفت» :عاقبت ،اين شما وزرای
سوسياليست بوديد که از ما خواستيد در  ٣ژوئيه به کمک شما بيائيم!« ھيچکس جرأت نکرد در
گردھم آيی مسکو گفتۀ کالدين را تکذيب کند چرا که او حقيقت را می گفت .کالدين منشويکھا و
اس آرھايی را که ناچار به سکوت بودند به سخره گرفت .ژنرال قزاق به صورتھای آنان تف
کرد ،اما آنھا تنھا آن را پاک کردند و گفتند »شبنم ايزدی«!
روزنامهھای بورژوائی کلمات کالدين را گزارش کردند اما رابوچايا گازتای منشويک و ديلو
نارودای اس آر آن اظھارات سياسی را ،مھم ترين اظھاراتی را که در گردھم آيی مسکو بيان
شده بود ،از خوانندگانشان مخفی کردند.
ً
آنچه اتفاق افتاد اين بود که حکومت برای اولين بار صريحا به سربازان کالدين متوسل شد ،در
حالی که سربازان و کارگران مصمم و واقعا ً انقالبی ،مسلح نبودند .اين آن حقيقت اساسی است
که سوخانف »بسيار ساده« از آن طفره رفته و آنرا فراموش کرده است .معھذا اين به عنوان
يک حقيقت باقی می ماند .تا آنجا که به دورۀ کنونی انقالب يعنی اولين انقالب مربوط می شود
اين يک حقيقت تعيين کننده است.
قدرت در ابتدا در يک وضعيت تعيين کننده در جبھه و سپس در ارتش به دستھای کالدين ھا
افتاده است .اين يک واقعيت است .فعال ترين سربازان که دشمن آنان بودند خلع سالح شدهاند.
اين حقيقت که کالدين ھا بالواسطه از قدرت خود برای ايجاد ديکتاتوری کاملشان استفاده نمی
کنند ،ابداً اين را که آنھا قدرت را در دست دارند رد نمی کند .آيا تزار بعد از دسامبر  ١٩٠۵در
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قدرت نبود؟ و آيا شرايط او را ناچار نکرد که از آن بسيار با احتياط استفاده کند ،تا آنجا که قبل
از تصرف تمام قدرت يعنی قبل از اينکه کودتا] [٢کند ،دو دوما دعوت کرد؟
قدرت بجای کلمات بايد توسط اعمال مورد ارزيابی قرار گيرد .اعمال حکومت از  ۵ژوئيه
نشان داده است که حکومت در دست کالدين ھايی است که پيشرفتی کند اما مداوم کرده و
روزانه »امتيازات« بزرگ و کوچکی به دست می آورند .امروز با استفاده از اين جواز است
که کادتھای ارتشی به دفاتر پراودا حمله کرده و اعضای تحريريۀ آنرا می کشند و بازداشتھای
دلخواه انجام می دھند؛ آنگاه قانونی برای بستن روزنامهھا وضع شود و قوانين منع گردھم آيیھا
و کنفرانسھا ،بيرون کردن شھروندان از کشور بدون محاکمه و تحميل احکام زندان بخاطر
اھانت به »سفرای کشورھای دوست« به ھمراه مجازات کار اجباری برای حمله به حکومت و
وضع کردن مجازات سنگين در جبھه و غيره و غيره.
کالدين ھا احمق نيستند .چرا بايد آنھا مستقيما ً به پيش روند ،راھشان را به زور بگشايند و خطر
شکست را بپذيرند ھنگامی که آنچه را که نياز دارند ذره ذره ،ھر روزه به دست می آورند؟ در
ھمين حال اسکوبلف ھا و تسره تلی ھا ،چرنف ھا و آوکسنتيف ھا ،دان ھا و ليبرھای احمق در
ھر گام کالدين ھا به پيش فرياد می زنند »پيروزی برای دمکراسی! پيروزی!« و اين حقيقت را
که کالدين ھا ،کورنيلوف ھا و کرنسکی ھا آنھا را به يکباره نمی بلعند ،يک »پيروزی« به
حساب می آورند!!
ريشۀ شر در اينجاست که ھمين موقعيت اقتصادی تودهھای خرده بورژوازی آنھا را به نحو
شگفت آوری ساده لوح و نادان می کند ،و اينکه آنھا ھنوز نيمه خواب ھستند و خواب آلوده زير
لب غرغر می کنند »اين »بسيار ساده« است که آنچه با ارادۀ آزاد خود تسليم کردهايم به دست
آوريم!« ]را بايد اينطور پاسخ داد که[ بکوشيد و کالدين ھا و کورنيلوف ھا را وادار کنيد که با
ارادۀ آزاد خود چيزی را پس دھند!
ريشۀ شر در اينست که ژورناليسم »دمکراتيک« بجای جنگيدن با اين توھم عوام مآبانه ،احمقانه
و بنده وار بر سر آن باقی می ماند.
اگر ما به طريقی که شايستۀ يک تاريخ شناس سياسی بطور عام و يک مارکسيست بطور خاص
است به قضايا نظر بيفکنيم ،يعنی اگر ما آنھا را به عنوان يک کل مالحظه کنيم ،اين کامال
روشن است که يک چرخش تعيين کننده در حال حاضر بسيار از »ساده« بودن به دور است،
برعکس ،بدون يک انقالب نوين مطلقا ً غيرممکن می باشد.
من در اينجا ابداً به اين مسئله برخورد نمی کنم که آيا اين انقالب مطلوب است .من ابداً اين
مسئله را که آيا می تواند مسالمت آميز و قانونی صورت پذيرد )بطور کلی مثالھايی از انقالبھای
مسالمت آميز و قانونی در تاريخ وجود دارد( ،مورد بررسی قرار نمی دھم .من تنھا اظھار می
کنم که اين از نظر تاريخی غيرممکن است که چرخش تعيين کنندهای بدون يک انقالب جديد
صورت پذيرد .چرا که قدرت ھم اکنون در دستان ديگری است .قدرت ديگر در اختيار
»دمکراتھای انقالبی« نيست .قدرت ھم اکنون تصرف و تحکيم شده است .رفتار احزاب
منشويک و اس آر تصادفی نيست؛ اين محصولی از موقعيت اقتصادی خرده بورژوازی ،و
نتيجۀ يک سری طوالنی از حوادث سياسی – از  ٢٨فوريه تا  ۶مه ،از  ۶مه تا  ٩ژوئن ،از ٩
ژوئن تا  ١٨و  ١٩ژوئن )حمله( – می باشد .ضرورت تغييراتی در موقعيت قدرت ،در ترکيب
آن ،در شرايط فعاليت احزاب بزرگ ،در »تمايالت« طبقهای که از آنھا حمايت می کند وجود
دارد ،اين تغييرات از نظر تاريخی بدون يک انقالب جديد تصور ناپذيرند.
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سوخانف و يک دسته از دمکراتھای خرده بورژوا ،بجای توضيح شرايط عمدۀ تاريخی انقالب
جديد ،ملزومات سياسی و اقتصادی آن ،اھداف سياسی آن ،روابط داخلی طبقاتی که با آن
مربوطند ،مردم را با اظھار نمودن خودپسندانۀ »ما ھر چيزی را بدون دردسر دوباره به دست
خواھيم آورد«» ،بسيار ساده« ،اينکه »مھم ترين« دستاورد انقالبی ما »ھنوز وجود دارد« و
مزخرفات مشابه کوته فکرانه ،جاھالنه و کامال جنايت کارانه ،به خواب می برند.
عالئمی از يک تغيير راديکال اجتماعی وجود دارد .آنھا سمت و سوی کاری را که بايد انجام
پذيرد به وضوح نشان می دھند .نفوذ منشويکھا و اس آرھا آشکارا در ميان پرولتاريا تضعيف
می شود ،در حالی که نفوذ بلشويکھا آشکارا رشد می کند .ضمناً ،حتی انتخابات  ٢٠اوت در
مقايسه با انتخابات شوراھای ناحيهای پتروگراد] ،[٣افزايشی را در مورد بلشويکھا نشان داد و
اين عليرغم آوردن »سربازان کالدين به پتروگراد« است!
در ميان دمکراتھای خرده بورژوا که نمی توانند تزلزل بين بورژوازی و پرولتاريا را چاره
کنند ،چرخش از روی تقويت ،استحکام و توسعۀ جريانات انترناسيوناليستی انقالبی ،بطور عينی
مشھود است:
مارتف و ديگران در ميان منشويکھا ،اسپريدونوا ،کامکوف و ديگران از بين اس آرھا .احتياجی
به گفتن نيست که قحطی فرا روی ،نابسامانی اقتصادی و شکستھای نظامی ممکن است اين
چرخش به سوی انتقال قدرت به پرولتاريايی که توسط دھقانان فقير حمايت می شود را به مقدار
زياد تسريع کند.
مطابق نسخۀ رابوچی منتشر شد
رابوچی شمارۀ  (١)١۴ ،١٠سپتامبر ١٩١٧
امضاء  :ن .لنين
جلد  ٢۵مجموعه آثار لنين
توضيحات
 -١کنگرۀ وحدت منشويکھا در پتروگراد از  ١-٨)١٩-٢۶سپتامبر(  .١٩١٧ھدف اين کنگره
متحد ساختن گروھھای پراکندۀ منشويک در يک حزب بود .کنگره توسط دفاع طلبان )آنھا که از
پلخانف و پوترسف حمايت می کردند( ،انترناسيوناليستھا )پيروان مارتف( و نمايندگان نوايا
ژيزن که نقش فعالی در احضار کنگره بازی کردند ،برگزار شد .کنگره قطعنامهای در مورد
ادامۀ جنگ تا »نتيجۀ پيروزمند« تصويب کرد .قطعنامۀ ديگری اين حقيقت را که سوسياليستھا
عضو حکومت موقت بودند موجه دانست و به حکومت ابراز اعتماد نمود .کميتۀ مرکزی که در
کنگره انتخاب شد ،شامل پ.ب .آکسلرد ،ف.ی .دان ،ل .مارتف ،ی.ج .تسره تلی و ن.س.
چخيدزه بود .به ھر حال ،در اثنای برگزاری کنگره ،معلوم شد که در ميان نمايندگان قويا ً
اختالف وجود دارد ،و نتيجه اين شد که تالش برای اتحاد منشويکھا واقعا ً شکست خورد.
 -٢اشاره به کودتای  ٣ژوئن است که خبر از دورۀ ارتجاع استوليپينی می داد.
در  (١۶)٣ژوئن  ،١٩٠٧تزار بيانيهای انتشار داد که حاکی از انحالل دومای دوم و تجديدنظر
در قانون انتخابات بود .قانون جديد نمايندگان دوما از زمينداران و بورژوازی تجاری و صنعتی
را به مقدار زيادی افزايش داد و قويا ً از سھم اندک نمايندگان کارگران و دھقانان کاست .اين
تخلف بزرگی از بيانيۀ  ١٧اکتبر  ١٩٠۵و قانون اساسی  ١٩٠۶بود که ھر دو آنھا قانونگذاری
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را مشروط به تأييد دوما می نمودند .دومای سوم تحت قانون جديد انتخاب و در  (١۴)١نوامبر
 ١٩٠٧تشکيل شد ،که عمدتا ً صدسياھان و اکتبريستھا آنرا تشکيل می دادند.
 -٣در انتخابات شوراھای محلی پتروگراد که در آخر مه و آغاز ژوئن  ١٩١٧برگزار شد
بلشويکھا  ٢٠درصد آراء را به دست آوردند .انتخابات شورای شھر پتروگراد در  ٢٠اوت )٢
سپتامبر( برای بلشويکھا  ٣٣درصد آراء را به ھمراه داشت.

قطعنامۀ کميتۀ مرکزی ح.س.د.ک.ر ) .بلشويک (
 ٢٠آوريل )  ٣مه ( ١٩١٧
دربارۀ بحران ايجاد شده در اثر اظھاريۀ  ١٨آوريل )  ١مه (  ١٩١٧دولت موقت
اظھاريۀ دولت موقت صحت موضعی را که حزب ما در قطعنامۀ کنفرانس شھر پتروگراد اتخاذ
کرد کامال تأييد می کند ،يعنی (١ ،اينکه دولت موقت حکومتی سراپا امپرياليستی است که دست
و پايش کامال به سرمايۀ انگليسی – فرانسوی و روسی بسته است؛  (٢اينکه تمام وعده و
وعيدھايی که داده يا ممکن است بدھد )در مورد »تحقق ارادۀ مردم برای صلح« و غيره( چيزی
جز فريب نيست؛  (٣اينکه دولت موقت ،حال ترکيبش ھر چه می خواھد باشد ،نمی تواند الحاق
طلبی را رد کند زيرا در اين جنگ و مخصوصا ً در اين لحظه طبقۀ سرمايه دار در بند سرمايۀ
بانکی است؛  (۴سياست خرده بورژوائی که نارودنيکھا و منشويکھا و اغلب رھبران فعلی
شوراھای نمايندگان کارگران پيگيری می کنند ،يعنی سياست دامن زدن به اميدھای کاذب ،به
امکان »اصالح شدن« سرمايه داران)يعنی دولت موقت( با »اقدامات اصالحی« ،بار ديگر
توسط اين اظھاريه افشا شده است.
با توجه به اين مطلب ،کميتۀ مرکزی تشخيص می دھد:
 (١ھر تغيير در ترکيب کنونی دولت )استعفای ميليوکف ،فراخواندن کرنسکی و غيره( تنھا تقليد
بدترين روشھای جمھوريخواھی پارلمانی بورژوائی است که رقابت دار و دستهھا و جابجا
کردن افراد را جايگزين مبارزۀ طبقات می کند؛
 (٢تنھا راه رھايی تودهھای خرده بورژوازی که بين سرمايه داران و طبقۀ کارگر نوسان می
کنند ،پيوستن بدون محافظه کاری به پرولتاريای انقالبی می باشد .پرولتاريا تنھا طبقهای است
که واقعا ً توانايی گسستن زنجيرھای سرمايۀ مالی و سياست الحاق طلبی را دارد .پرولتاريای
انقالبی – با حمايت اکثريت مردم – تنھا با گرفتن تمام قدرت دولتی قادر می شود به ھمراه
سربازان ،دولتی به شکل شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان تشکيل دھد که مورد اطمينان
کارگران تمام کشورھا قرار بگيرد و تنھا آن قادر است از طريق صلحی واقعا ً دمکراتيک به
سرعت جنگ را پايان بخشد.
پراودا شمارۀ ٣٧
 ۴مه ) ٢١آوريل( ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۴
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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.
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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
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»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(
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ھمکاری طبقاتی با سرمايه  ،يا پيکار طبقاتی عليه سرمايه؟
تاريخ مسئله را اينگونه مطرح می کند – و نه تاريخ بطور کلی ،بلکه تاريخ اقتصادی و سياسی
روسيۀ امروز.
نارودنيکھا و منشويکھا ،چرنوف و تسره تلی ،محل کميسيون ارتباط را از اتاق نبش اتاقی که
سابقا ً جلسات وزراء در آن برگزار می شد ،به خود دفتر وزارتی انتقال دادهاند .اين امر و فقط
اين امر ،تنھا اھميت سياسی کابينۀ »جديد« می باشد.
اھميت اقتصادی و طبقاتی اين امر آنست که ،در بھترين حالت )از نقطه نظر ثبات کابينه و حفظ
سلطۀ سرمايه داری( ،رھبری بورژوازی دھقانی که از  ١٩٠۶تاکنون تحت سرکردگی پلخانف
قرار داشته ،و »رھبران« خرده بورژوای کارگران منشويک به سرمايه داران وعدۀ ھمکاری
طبقاتی شان را دادهاند )در بدترين حالت – برای سرمايه داران – کل دگرگونی دارای اھميتی
صرفا ً شخصی يا گروھی ،ولی عاری از ھر گونه اھميت طبقاتی است(.
فرض کنيم که در اين مورد عاقبت مطلوب تر صادق باشد .حتی اگر چنين باشد ،ذرهای ترديد
نيست که وعده دھندگان قادر به برآوردن وعدهھای خود نخواھند بود» .ما – با ھمکاری سرمايه
داران – به رھايی کشور از اين بحران کمک خواھيم کرد ،کشور را از ويرانی نجات خواھيم
داد و از جنگ به در خواھيم آورد« – اين در واقع آن چيزی است که عمل پيوستن رھبران
خرده بورژوا ،چرنوف ھا و تسره تلی ھا ،به کابينه بدان می انجامد .پاسخ ما اينست :کمک شما
کافی نيست .بحران به مراتب از آنچه که تصور می کنيد فراتر رفته است .فقط طبقۀ انقالبی ،با
دست زدن به اقدامات انقالبی عليه سرمايه ،می تواند کشور را – و نه فقط کشور ما را – نجات
بخشد.
بحران آنچنان عميق ،گسترده ،دارای چشم انداز جھانی است و آنچنان با خود سرمايه گرده
خورده است که پيکار طبقاتی عليه سرمايه ،ناگزير بايد شکل تفوق سياسی پرولتاريا و نيمه
پرولتاريا را به خود گيرد .ھيچ راه گريز ديگری وجود ندارد.
ھمشھری چرنوف و تسره تلی ،آيا خواستار ايجاد شور انقالبی در ارتش ھستيد؟ ليکن شما
توانايی ايجاد آنرا نخواھيد داشت ،زيرا تغيير »رھبران« کابينهھا ،اظھارات پرطمطراق ،يا
وعدهھای اقدام به تجديدنظر در معاھده با سرمايه داران بريتانيا نمی تواند آفرينندۀ شور انقالبی
در ميان تودهھا باشد؛ فقط به وسيلۀ اقدامات مبتنی بر سياستی انقالبی آشکار برای ھمگان و ھر
روزه و در ھر جا عليه قدرت مطلقۀ سرمايه و عليه سوداندوزی آن از جنگ ،مشی و سياستی
که بھبودی بنيادی در سطح زندگی تودۀ تھيدست ايجاد خواھد کرد ،می توان شور انقالبی را
برانگيخت.
حتی چنانچه شما تمام زمينھا را بی درنگ به مردم واگذار کنيد ،اين عمل فقط در صورتی به
بحران پايان خواھد بخشيد که به اقدامات انقالبی عليه سرمايه دست زده شود.
ھمشھری چرنوف و تسره تلی ،آيا شما خواستار تعرض ھستيد؟ ليکن شما نمی توانيد ارتش را
به تعرض واداريد ،زيرا امروزه شما نمی توانيد عليه مردم به زور متوسل شويد و چنانچه زور
عليه مردم بکار برده نشود ،آنھا فقط بخاطر منافع واالی انقالب بزرگ عليه سرمايه در تمام
کشورھا ،دست به تعرض خواھند زد؛ و نه فقط انقالبی که نويد داده شده و اعالم گشته ،بلکه
انقالبی که واقعا ً در شرف تحقق است ،انقالبی که در واقعيت امر دارد به پيش می رود ،و برای
ھمگان ملموس است.
١۴

ھمشھری پشخونوف ھا و اسکوبلف ھا ،آيا شما خواستار سازمان دادن به تدارکات ھستيد،
تدارک کاالھا برای دھقانان ،تدارک نان و گوشت برای ارتش ،تدارک مواد اوليه برای صنايع و
غيره؟ آيا شما خواستار کنترل بر توليد ،حتی بخشا ً سازماندھی توليد ،ھستيد؟
شما نمی توانيد اين کار را بدون شور انقالبی تودۀ پرولتاريا و نيمه پرولتاريا انجام دھيد .اين
شور فقط از راه دست زدن به اقدامات انقالبی عليه امتيازات و سودھای سرمايه ايجاد می شود.
در غير اين صورت ،کنترل موعود شما به صورت يک ُمسکن بی اثر ،سرمايه دارانه و
بوروکراتيک باقی خواھد ماند.
ھمکاری طبقاتی با سرمايه اکنون توسط چرنوف ھا و تسره تلی ھا و ھمچنين توسط بخشھای
معينی از خرده بورژوازی ،در مقياسی نو ،عظيم و سراسری در روسيه تجربه می شود.
درسھای آن ،زمانی برای مردم به مراتب ارزشمندتر خواھد بود که دومی ھا بر بيھودگی و بی
نتيجه گی چنين ھمکاری يقين کنند و ظاھراً اين امر به زودی روی خواھد داد.
روزنامۀ پراودا شمارۀ ۵٠
 (۶)١٩مه ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۴

آيا قدرت دوگانه ناپديد شده است؟
چنين نشده است .قدرت دوگانه ھنوز وجود دارد .مسئلۀ اساسی ھر انقالب ،مسئلۀ قدرت دولتی،
ھنوز به صورتی غيرقطعی ،ناپايدار و در حالت آشکارا در حال گذاری وجود دارد.
روزنامهھای کابينه ،مثال رچ را با ايزوستيا ،ديلو نارودا و رابوچايا گازتا مقايسه کنيد .به
گزارشھای رسمی مختصر – متأسفانه جملگی بيش از حد مختصر – پيرامون آنچه که در
جلسات حکومت موقت می گذرد ،پيرامون آنکه چگونه حکومت به علت ناتوانی خود در پيمودن
راھی مشخص ،بحث دربارۀ حياتی ترين مسائل را »به تعويق می اندازد« ،نظری بيافکنيد.
قطعنامۀ مصوبۀ  ١۶ماه مه کميتۀ اجرايی شوراھا را که به مسئلۀ بحرانی و خطير چگونگی
مقابله با آشوب اقتصادی و جلوگيری از سقوط قريب الوقوع می پردازد مورد بررسی قرار
دھيد و خواھيد ديد که قدرت دوگانه کامال دست نخورده باقی مانده است.
ھمگان اقرار می کنند که کشور به سرعت به سوی فاجعه می رود – با اين وصف تنھا چيزی
که در مورد آن انجام شده ،پنھان کردنش در پس پرده است.
آيا اين ناديده گرفتن مسئله نيست که قطعنامهای در مورد مسئلۀ وخيمی ھمچون فاجعۀ اقتصادی
قريب الوقوع ،در چنين لحظۀ وخيمی ،تنھا به ايجاد خيل کميسيونھا ،بخشھا و زير بخشھا اکتفا
کند؛ که ھمان کميتۀ اجرايی قطعنامهای به تصويب رساند که در مورد ماجرای فضاحت باری
ھمچون ماجرای صاحبان معادن ذغال سنگ دونتس که محکوم به ايجاد اختالل عمدی در امر
توليد شدند ،چيزی جز آرزوھای زاھد مآبانه ابراز نمی دارد؟ تثبيت قيمتھا ،تنظيم سود ،تعيين
حداقل دستمزد و تشکيل تراستھای تحت کنترل دولت – آری ،ولی چگونه ،از طريق چه کسانی؟
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»از طريق نھادھای مرکزی و محلی در دونتس کريووی راگ باسين* .اين نھادھا بايد دارای
خصلت دمکراتيک باشند و از نمايندگان کارگران ،کارفرمايان ،حکومت و سازمانھای انقالبی
دمکراتيک تشکيل شوند«!
چنانچه موضوع مورد نظر يک تراژدی نبود ،ممکن بود يک کمدی باشد.
ھمگان می دانند که اين گونه نھادھای »دمکراتيک« ،بطور محلی در پتروگراد )درست ھمان
کميتۀ اجرايی شوراھا( وجود داشته و دارند ،ولی آنھا توان انجام ھيچ کاری را ندارند .جلسات
بين کارگران دونتس و کارفرمايان از پايان ماه مارس – ماه مارس! – تاکنون ادامه داشته است.
بيش از شش ھفته گذشته است و حاصل آنست که کارگران دونتس ناگزير به اين نتيجه رسيدهاند
که صاحبان معادن ذغال سنگ عمداً توليد را مختل می کنند!
و بار ديگر وعدهھا ،کميسيونھا ،و جلسات بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان )به تعداد
مساوی؟( به خورد مردم داده می شود ،و چرنديات کھنه دگر بار آغاز می گردند.
ريشۀ شر در قدرت دوگانه نھفته است .ريشۀ اشتباه نارودنيکھا و منشويکھا آنست که آنھا پيکار
طبقاتی را درک نمی کنند ،و خواستار جايگزين کردن يا پنھان داشتن آن ،التيام بخشيدن بدان به
وسيلۀ لفاظی ھا ،وعدهھا و کميسيونھا »با شرکت« نمايندگان  ...ھمان حکومت دوگانه ھستند!
جنگ ثروتھای باورنکردنی و چشمگيری نصيب سرمايه داران کرده است .آنھا اکثريت
]اعضای[ دولت را در کنار خود دارند .آنھا می خواھند فرمانروای مطلق باشند؛ با توجه به
موقعيت طبقاتيشان آنھا ناگزيرند برای دستيابی به قدرت مطلق دست به معامله بزنند و به خاطر
آن نبرد کنند.
تودهھای زحمتکش اکثريت عظيم جمعيت را تشکيل می دھند ،آنھا شوراھا را کنترل می کنند،
آنھا از قدرت خود به عنوان اکثريت آگاھند ،آنھا در ھمه جا نويد يک زندگی »دمکراتيزه شده«
را می بينند ،آنھا می دانند که دمکراسی فرمانروايی اکثريت بر اقليت است )و نه بالعکس –
چيزی که سرمايه داران خواستار آنند( ،تالش آنھا برای بھبود زندگی خود از آغاز انقالب
شروع شده است )و نه آن ھم در ھمه جا( ،و نه از آغاز جنگ – از اينرو آنھا نمی توانند
خواستار چيزی جز فرمانروايی مطلق مردم ،يعنی اکثريت جمعيت ،خواستار چيزی جز ادارۀ
امور بر طبق ارادۀ اکثريت کارگر برضد اقليت سرمايه دار ،و نه بر طبق »توافق« بين اکثريت
و اقليت باشند.
قدرت دوگانه ھنوز وجود دارد .حکومت سرمايه داران ،عليرغم برچست الحاقی نارودنيکھا و
منشويکھا به صالحيت اقليت ،ھمچنان حکومت سرمايه داران است .شوراھا ھمچنان تشکيالت
اکثريت ھستند .رھبران نارودنيک و منشويک برای نشستن ميان دو صندلی نوميدانه تالش می
کنند.
در ھمين اثنا بحران در حال رشد است .وضع به گونهای شده که سرمايه داران – صاحبان
معادن ذغال سنگ – بی شرمانه مرتکب جرايم ظالمانه می شوند – آنھا توليد را مختل و متوقف
می کنند .بيکاری شيوع می يابد .سخن از تعطيل شدن مؤسسات توليدی می رود .در واقع اين
تعطيل شدنھا به صورت اختالل در توليد توسط سرمايه داران )زيرا ذغال سنگ نان صنايع
است!( ،به صورت رشد بيکاری آغاز شده است.
مسئوليت اين بحران ،مسئوليت فاجعۀ قريب الوقوع تماما ً بر دوش رھبران نارودنيک و
منشويک است .زيرا اين آنھا ھستند که در حال حاضر رھبران شوراھا ،يعنی اکثريت ھستند.
* Donets Krivoi Rog Basin
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بی عالقگی اقليت )سرمايه داران( به تسليم شدن در برابر اکثريت اجتناب ناپذير است .کسی که
درسھايی را که علم و نيز تجربۀ تمام کشورھا به ما می آموزد از ياد نبرده باشد ،کسی که پيکار
طبقاتی را از ياد نبرده باشد ،نسبت به »توافق« با سرمايه داران پيرامون چنين مسئلۀ اساسی و
حادی اطمينان نخواھد کرد.
ھر گاه بخاطر سياست »آشتی طلبانۀ« رھبران نارودنيک و منشويک نمی بود ،اکثريت جمعيت،
يعنی شوراھا ،کارگران و دھقانان ،کامال قادر می شدند وضع را رو به راه کنند ،از مختل
نمودن و توقف توليد توسط سرمايه داران جلوگيری نمايند ،کنترل فوری و مؤثر خويش را بر
توليد برقرار سازند .رھبران نارودنيک و منشويک مسئوليت کامل بحران و فاجعه را بر دوش
دارند.
ليکن ھيچ راه گريز ديگری وجود ندارد ،جز آنکه اکثريت کارگر و دھقان تصميم به اقدام عليه
اقليت سرمايه دار بگيرد .اتالف وقت کمکی نخواھد کرد ،فقط به بدتر شدن اوضاع خواھد
انجاميد.
از ديدگاه مارکسيستی ،برخورد »آشتی طلبانۀ« رھبران نارودنيک و منشويک نشانگر دودلی و
بی تصميمی خرده بورژوايی است .خرده بورژوازی از اعتماد کردن به کارگران و از قطع
رابطه با سرمايه داران می ھراسد .چنين تزلزلی اجتناب ناپذير است ،ھمانقدر که پيکار ما،
پيکار حزب پرولتاريا برای فايق آمدن بر دودلی ،و برای آنکه مردم بتوانند لزوم احياء،
سازماندھی و افزايش توليد را به رغم مخالفت سرمايه داران خشمگين دريابند اجتناب ناپذير
است.
ھيچ راه گريز ديگری وجود ندارد .يا ما به طرف فرمانروايی مطلق سرمايه داران بازمی
گرديم ،يا آنکه به سوی دمکراسی واقعی ،به سوی تصميمات اکثريت پيش می رويم .اين قدرت
دوگانه نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.
 ٢ژوئن ) ٢٠مه( ١٩١٧
روزنامۀ پراودا ،شمارۀ ۶٢
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۴

ضد انقالب ھجوم می آورد
» ژاکوبن ھای بدون خلق «
ضدانقالب به اندازۀ کافی نيرو جمع کرده است که حمله را شروع کند .سرمايه داران به کمک
وزرای نارودنيک و منشويک در حال سازماندھی ھجوم به آزادی ھستند.
تصميم انحالل ھنگھای  ۴٧ ،۴۶ ،۴۵و  ۵٢از لشکرھای  ١٢و  ،١٣تصميم »تعقيب« کردن
»محرکين« )چه لغت غريبی! آيا »محرکين« از »مجرمين« در جنگ مھم تر ھستند؟( و ھمراه
آن ،اخبار دستگيری ناوبان کراسر بخاطر سخنرانی در ميتينگی در اسکوليانی و باالخره لحن
شديداً توھين آميز حکومت موقت در مورد کرونشتات]) [١مثال »دستورات بايد بدون چون و
چرا اطاعت شوند« – آيا اين لحن صحبت کردن با شھروندانی است که تا به حال به ھيچ چيز
١٧

متھم نشدهاند ،حتی يک نافرمانی؟( – تمام اينھا مجموعا ً که به وسيلۀ آن مدافع دلباختۀ سرمايه
داران ضدانقالبی ،رچ ،مورد استقبال قرار گرفته )»دولت باالخره به زبان اقتدار حرف زد«( –
تمام اينھا به وضوح اين حقيقت را که ضدانقالب در حال ھجوم آوردن است ،نشان می دھد.
اين »ھجوم« تأثير عجيبی بجا می گذارد .در جبھه ،محرکين ،آنھائی که متھم به »تحريک به
نافرمانی« ھستند ،در دادگاه مورد محاکمه قرار می گيرند و چھار ھنگ »منحل« شدهاند )چھار
تا از ھشت ھنگ دو لشکر که در تلگراف ذکر شده ،اگر چه بر طبق ھمان تلگراف که از شمارۀ
 ٧۶ايزوستيای شورای پتروگراد ذکر شده ،تنھا يک ھنگ از ھشت ھنگ »با نيروی کامل« و
يکی ديگر »تقريبا ً با نيروی کامل« بيرون آمدند( .شما آقايان حکومتی اگر به مردم اطالع می
دھيد که در حال منحل کردن ھنگھای معينی ھستيد ،اگر اين کار را مفيد تشخيص می دھيد و
اجازه می دھيد تلگرافی در مورد آن فرستاده شود پس چرا ساده و روشن حداقل در چند خط به
ما نمی گوئيد دليل نافرمانی آن کسانی که اکنون مورد تعقيب شما ھستند چه بوده است؟
يکی از اين دو حالت است ،آقايان :يا شما در سکوت کار می کنيد – سانسور نظامی داريد – و
به خود زحمت مطلع ساختن مردم را نمی دھيد و مردم را با گزارشھای خود دردسر نمی دھيد؛
يا اينکه اگر تصميم به آگاه نمودن مردم داريد ،بگوئيد تمام مطلب چيست ،چند و چون مطلب را
بگوئيد ،بگذاريد معلوم شود افرادی که شما مورد تعقيب قرار دادهايد متھم به نافرمانی در
موردی کلی يا خاص ھستند.
ابھام چيز بدی است.
در مورد دستگيری کراسر ھمه چيز روشن است .به زندان انداختن يک فرد برای نطقی که در
ميتينگی نموده است به زحمت منطقی به نظر می رسد .آيا معلوم نمی شود که فقط عقلتان را از
دست دادهايد؟ چگونه است که شما کادتھا و دست راستی ھا که با نارودنيکھا و منشويکھا کابينه
را تقسيم می کنيد ،توزيع روزنامه به ميزان ده برابر ،اگر نه صد برابر ،نسبت به رقبايتان
داريد! و آنوقت با چنين برتری در سالحھای عمدۀ تبليغاتی ،مردی را برای »سخنرانی در
ميتينگی« به زندان می اندازيد! آيا از ترس ديوانه شدهايد آقايان؟
ما با استفاده از قھرانقالبی در جھت منافع اکثريت ملت مخالف نيستيم.
آن روز وقتی پلخانف ژاکوبنھای  ١٧٩٣و اظھار صريح آنھا را که »فالن و بھمان اشخاص
دشمنان خلق« ھستند ،متذکر می شد ،ما در اين مورد فکر می کرديم :ھيچ حزبی نبايد از تقليد
کردن از ژاکوبنھای  ١٧٩٣در موردی که پلخانف ذکر می کرد ،طفره رود.
مسئله اينجاست که ژاکوبن داريم تا ژاکوبن .اين ضرب المثل زيرکانۀ فرانسوی که پلخانف
بيست سال پيش ھنگامی که ھنوز يک سوسياليست بود از نقل کردن آن خوشحال می شد،
»ژاکوبنھای بدون خلق« ) (Jacobins moins le peupleرا به استھزاء می گيرد.
عظمت تاريخی ژاکوبنھای حقيقی ،ژاکوبنھای  ١٧٩٣در اين بود که آنھا »ژاکوبنھای با خلق«
با اکثريت انقالبی ملت ،با طبقات انقالبی پيشروی دوران خود بودند.
»ژاکوبنھای بدون خلق« مضحک و رقت انگيزند ،آنھايی که تنھا ادای ژاکوبنھا را درمی
آورند ،آنھايی که می ترسند آشکار و روشن و بطوری که ھمگان بشنوند اعالم کنند
استثمارگران ،ستمگران بر مردم ،نوکران سلطنت در ھمۀ کشورھا ،مدافعين زمينداران در تمام
کشورھا ،دشمنان خلق ھستند.
شما آقايان ميليوکف ھا و پلخانف ھا تاريخ را مطالعه کردهايد – آيا می توانيد انکار کنيد که
ژاکوبنھای کبير  ١٧٩٣از اعالم دقيق اعضای اقليت استثمارگر ارتجاعی زمانشان به عنوان
دشمن خلق ھراسان نبودند؟ دقيقا ً اعضای طبقات ارتجاعی زمانشان؟
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شما ،حکومت فعلی ،حاميانش ،مدافعانش و نوکرانش – می توانيد آشکار ،واضح و بطور
رسمی بگوئيد کدام طبقات را به عنوان »دشمنان خلق« در سرتاسر جھان محسوب می کنيد؟
اما چگونه می توانيد! شما ژاکوبنھای بدون خلق ھستيد .شما فقط ادای ژاکوبنھا را درمی آوريد.
شما بيشتر به نمايندگان عادی ارتجاع عادی زمينداران و سرمايه داران می مانيد.
کارگران و سربازان! تمام مردم زحمتکش! ضدانقالب زمينداران و سرمايه داران شروع به
تھاجم نمودهاند .حتی يک رأی به يک حزب دولتی ،به احزابی که در دولت شرکت دارند ندھيد!
به بلشويکھا رأی بدھيد!
پراودا شمارۀ ۶٨
 ١٠ژوئن ) ٢٨مه( ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۴
توضيحات
 -١اشاره است به دو فرم ان حکوم ت موق ت ک ه در  ٢۴و  ٢٧م ه ) ۶و  ٩ژوئ ن(  ١٩١٧منتش ر
ش دند .اول ی اع الم م ی ک رد ک ه »حکوم ت موق ت وض عيت در کرونش تات را تھدي دآميز و مطلق ا ً
تحمل ناپذير می داند« .دومی اظھار می داشت »به تمام شھروندان کرونشتات اعالم م ی کن د ک ه
دستورات حکومت موقت بايد بدون چون و چرا اطاعت شوند«.
ملوانان ،سربازان و کارگران کارگاھھ ای نظ امی در کرونش تات – پايگ اھی ک ه پتروگ راد را از
جانب دريا محافظت می کرد و مھم ترين پايگاه پشت جبھ ه ناوگ ان بالتي ک – نق ش بس يار مھم ی
در ت دارک پي روزی قي ام مس لحانه اکتب ر در پتروگ راد داش تند .ش ورای نماين دگان ک ارگران و
سربازان کرونشتات از نخستين روز پيدايش خود رھبری بلشويکھا را پذيرفت .اين بخ اطر س نن
انقالبی کرونشتات )شورشھای  ١٩٠۵و  ١٩٠۶و قيام در رزمن او گ انگوت در  (١٩١۵و وج ود
يک سازمان قوی بلشويکی در آنجا بود که کار انقالبی را در سراسر دورۀ جنگ دنبال می کرد.
در نتيج ۀ اخ تالف ب ين ش ورای کرونش تات و کميس ر حکوم ت موق ت پپلي ايف ، Pepelyaev
قطعنام های توس ط بخ ش غيرحزب ی ش ورا ط رح و ب ا حماي ت بلش ويکھا در  (٣٠)١٧م ه ١٩١٧
تصويب شد ک ه کنت رل کميس اريای حک ومتی ب ر کرونش تات را لغ و و تم ام ق درت را در ش ورای
کرونش تات متمرک ز م ی نم ود .اي ن قطعنام ه اع الم م ی ک رد ک ه تنھ ا ق درت در ش ھر کرونش تات
ش ورای نماين دگان ک ارگران و س ربازان اس ت .ش ورای پتروگ راد در م ورد مس ائل دولت ی وارد
ارتباط مستقيم با شورای نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد شد.
مطبوعات بورژوازی ،اس آر و منشويکی جنجالی عليه افراد کرونشتات و بلشويکھا برپا کردن د
و مدعی شدند که روسيه در آستانۀ فروپاشی و ھرج و مرج است و کرونشتات قصد ج دايی دارد
و غيره.
ھيئ ت نماين دگی از ش ورای پتروگ راد )چخي دزه ،گ وتز و ديگ ران( ب ه ھم راه ھيئت ی از ط رف
حکومت موقت )وزيران اسکوبلف و تسره تلی( برای مذاکره دربارۀ حوادث کرونش تات ب ه آنج ا
رفتند .دومی موفق شد تصميمی را به شورای پتروگراد بقبوالن د ک ه منج ر ب ه مص الحه م ی ش د،
طبق آن کميسر توسط شورا انتخاب و با موافقت دول ت منص وب م ی ش د .ھمچن ين ي ک قطعنام ۀ
سياسی به تصويب رسيد که در آن ش ورای کرونش تات اع الم ک رد ک ه ق درت حکوم ت موق ت را
می پذيرد ولی »اين پ ذيرش ب ه معن ی کن ار گذاش تن انتق اد از آن و کن ار گذاش تن اي ن خواس ت ک ه
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دمکراسی انقالبی بايد يک سازمان نوين قدرت مرکزی را از طريق تمرکز ھمه قدرت در دست
شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان ايجاد کن د ،نيس ت «.قطعنام ه ھمچن ين اب راز امي دواری
ک رده ب ود ک ه بلش ويکھا در ني ل ب ه اي ن ھ دف توس ط نف وذ اي دئولوژيک موف ق ش وند .قطعنام ه ب ا
اعتراض شديد عليه نس بت دادن »تماي ل ب ه ج دا ک ردن کرونش تات از بقي ۀ روس يه« ب ه بلش ويکھا
پايان می يافت.
لنين اقدام انقالبی در کرونشتات را پيش از موقع تلقی کرده بود .مذاکرات توسط گروه بلشويک
شورای کرونشتات برای حل مسئله و ادامۀ کار سازمان حزبی کرونشتات توسط لنين ھدايت شد.

ائتالف شرم آور منشويک  -نارودنيکی با يدنيستوو
امروز روز دوم و روز اصلی انتخابات است .بعد از کادتھا ،منشويکھا و نارودنيکھای متحد در
عرضۀ خود به رأی دھندگان از ھمه سمج تر ھستند.
آنھا در پاسخ به اتھام ما در مورد ائتالف شرم آورشان با يدنيستوو] [١چه جوابی دارند؟ آيا
حاضرند از اين ائتالف برمبنای اصول دفاع کنند؟
نه حاضر نيستند.
فکر می کنيد رابوچايا گازتا در پاسخ به اشارۀ ما به اينکه ائتالف با يدنيستوو شرم آور است
مثال چه کسانی را نقل می کند؟ مثال مالينوفسکی جاسوس و وارد کردن تقلبی او به دوما توسط
پليس مخفی را!
*
به عدم صداقت چنين »شيوۀ« مباحثهای در جای ديگر در مطلب ديگری برخورد شده است .در
اينجا برای ما بيشتر منطق رابوچايا گازتا اھميت دارد تا عدم صداقت آن .آقايان نگاه کنيد چه
می کنيد! شما اشارۀ ما به يدنيستوو »خودتان« را با اشارۀ متقابل به جاسوس ]وارد شده به
جمع[ »ما« مالينوفسکی دفع می کنيد! نتيجه چيست؟ نتيجه اينست که شما يدنيستوو را ھمانند
يک جاسوس محسوب می کنيد!
سران خردمند رابوچايا گازتا از ائتالف با يدنيستوو بدين گونه »دفاع« می کنند .مطمئنا ً آنھا
خيلی زيرکند .وقتی به ايشان گفته می شود آنھا در روسيۀ آزاد است که چنين ھمکار شرم آوری
ھمچون يدنيستووی پلخانف دارند ،جواب می دھند :بلشويکھا در روسيۀ تزاری عامل جاسوسی
چون مالينوفسکی را در بين خود داشتند! واقعا ً دفاع ارزندهای نيست؟
ديلو نارودا ھم در مورد يدنيستوو پای خود را وسط گذاشته .در  ٢٧مه ،روز اول انتخابات ،اين
روزنامۀ کرنسکی ،چرنف و شرکاء ،در صفحۀ اولش درخواست می کند به ليستی که
»يدنيستوو« را در آن قاچاقی وارد کردهاند رأی بدھند.
و در صفحۀ دوم ھمان شمارۀ ديلو نارودا مطلب طويلی در محکوميت پلخانف »سوسيال –
ميھن پرست« و يدنيستووی او دارد ،که در بين ديگر مطالب اين »اظھارنظر تند« نيز درج شده
است:

* به صفحۀ  ۵٣٩از جلد  ٢۴مجموعه آثار لنين مراجعه نماييد – ويراستار.
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»ما با خوشحالی به خوانندگان خود اطالع می دھيم که ساير ليبرال امپرياليستھا و سوسيال
امپرياليستھا – رچ ،روسکايا وليا و يدنيستوو – در مورد ضميمه ساختن ]آلبانی به[ ايتاليا چه
فکر می کنند«.
چه گرانبھا ،اينطور نيست؟
»سوسياليست رولوسيونرھا« مردم را به رأی دادن به ليستی دعوت می کنند که کانديداھای
يدنيستوو در آن مخفی شدهاند ،ھمان »يدنيستوو«ای که سوسياليست رولوسيونرھا خود در روز
انتخابات به آن »سوسيال امپرياليست« می گويند يعنی سوسياليست در حرف و »امپرياليست در
عمل« ،ھمان يدنيستوو که آنرا در رديف رچ و روسکايا وليا قرار می دھند.
رابوچايا گازتای خردمند در ائتالف با ديلو نارودای خردمند مطمئنا ً امروز از يدنيستوو »دفاع«
نموده است.
و پلخانف از افرادی که »بر حسب تصادف« او را با مالينوفسکی مقايسه نمودهاند يا در روز
انتخابات آشکارا او را »سوسيال امپرياليست« می خوانند صدقه قبول می کند.
اين ائتالف شرم آور منشويکھا به عالوۀ نارودنيکھا به عالوۀ يدنيستوو خود را چنين انگشت نما
می سازد.
کارگران و سربازان! مردم زحمتکش! حتی يک رأی ھم به نارودنيکھا و منشويکھا که کوشش
دارند »سوسيال امپرياليستھا« را به داخل بکشانند ،ندھيد!
به بلشويکھا رأی بدھيد!
پراودا شمارۀ ۶٨
 ١٠ژوئن ) ٢٨مه( ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۴
توضيحات
 -١يدنيستوو )اتحاد( روزنامهای بود که در پتروگراد بين مارس تا نوامبر  ١٩١٧و سپس تحت
عنوانی ديگر از دسامبر  ١٩١٧تا ژانويۀ  ١٩١٨توسط پلخانف منتشر می شد .اين روزنامه
دفاع طلبان منشويک متعلق به جناح راست افراطی را متحد نموده ،بدون قيد و شرط از
حکومت موقت بورژوايی حمايت می کرد و مبارزۀ شديدی را عليه بلشويکھا به پيش می برد.

» عقب نشينی بزرگ «
»عقب نشينی بزرگ بورژوازی از دولت« .اين چيزی است که سخنگوی اصلی کميتۀ اجرائی
در گزارشی که يکشنبۀ گذشته ارائه داد به شکل گيری دولت ائتالفی و ورود سوسياليستھای
سابق به وزارت اطالق کرد.
فقط سه کلمۀ نخست اين عبارت صحيح است .در حقيقت »عقب نشينی بزرگ«  ۶ماه مه )شکل
گيری دولت ائتالفی( را مشخص کرده و توضيح می دھد .در آن روز بود که »عقب نشينی
بزرگ« واقعا ً آغاز شد ،يا ،دقيق تر گفته باشيم ،به روشن ترين وجھی خود را آشکار نمود .اين
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فقط عقب نشينی بورژوازی از دولت نبوده ،بلکه عقب نشينی بزرگ رھبران منشويک و
نارودنيک از انقالب بود.
اھميت کنگرۀ شوراھای نمايندگان سربازان و کارگران ،که اکنون اجالس دارد ،در اين واقعيت
نھفته است که اين امر را بيش از پيش روشن نموده است.
 ۶ماه مه برای بورژوازی يک پيروزی بود .دولت بورژوائی در شرف شکست بود .تودهھا
بطور قطعی ،کامل ،قاطع و آشتی ناپذيری با آن مخالف بودند .يک کلمه از رھبران نارودنيک
و منشويک شورا کافی بود تا دولت را به ترک بی چون و چرای قدرت وادار سازد .لوف ناچار
بود در جلسۀ کاخ مارنيسکی علنا ً به اين موضوع اعتراف کند.
بورژوازی به مانور ماھرانهای توسل جست که برای خرده بورژوازی روس و تودهھای روسيه
بطور اعم ،تازه بود ،مانوری که رھبران روشنفکر منشويک و نارودنيک را سرمست نموده و
از ماھيت لوئی بالنی آنان استفادۀ کامل کرد .خواننده ممکن است به ياد بياورد که لوئی بالن
سوسياليست خرده بورژوای پرآوازهای بود که در سال  ١٨۴٨وارد دولت فرانسه شد و در سال
 ١٨٧١بطرز دردناکی خود را بدنام ساخت .لوئی بالن خود را رھبر »دمکراتھای کارگر« يا
»سوسياليستھای دمکرات« می دانست )استفاده از واژۀ »دمکراسی« در فرانسۀ  ١٨۴٨ھمانقدر
معمول بود که در نوشتهھای سوسياليست رولوسيونری] [١و منشويکی در سال  .(١٩١٧اما در
واقعيت او دنباله رو بورژوازی و بازيچهای در دست آنھا بود.
در طول تقريبا ً ھفتاد سالی که از آن زمان سپری شده ،اين مانور که در روسيه تازگی دارد،
بارھا توسط بورژوازی در غرب بکار گرفته شده است .ھدف اين مانور اين است که از
رھبران »سوسيال دمکراتی« که از سوسياليسم و از انقالب »عقب نشينی« می کنند ،زائدهھای
بی آزار يک دولت بورژوازی را بسازد ،تا به وسيلۀ وزرای شبه سوسياليست از آن دولت در
مقابل مردم محافظت کرده ،ماھيت ضدانقالبی بورژوازی را با ظاھر پرتاللو و تماشائی
ديوانساالری »سوسياليستی« استتار کند.
اين شيوه در فرانسه تا حد يک ھنر واقعی تکامل پيدا کرده است .در کشورھای انگلوساکسون،
اسکانديناوی ،و بسياری از ممالک التين نيز ،در فرصتھای مناسب زيادی ،آزمايش شده است.
ھمين مانور بود که در  ۶ماه مه  ١٩١٧در روسيه اجرا شد.
وزرای شبه سوسياليست »ما« خود را در موقعيتی يافتند که بورژوازی استفاده از آنان را بمثابۀ
آلت دست آغاز کرده بود ،به وسيلۀ آنھا آن چيزی را به اجرا درآورد که بدون آنھا ھرگز نمی
توانست عملی کند.
از طريق گوچکف غيرممکن بود مردم را در جھت ادامۀ جنگ غارتگرانه امپرياليستی ،جنگی
برای تقسيم مجدد مستعمرات و سرزمينھای ضميمه شده بطور اعم ،اغوا نمود .از طريق
کرنسکی )و تسره تلی ،که بيشتر مشغول دفاع از ترشچنکو بود تا کارگران پست و تلگراف(،
بورژوازی توانست ،ھمانطوری که به درستی از سوی ميليوکف و ماکالکف تأييد شده،
»سازماندھی« ادامۀ اين نوع جنگ را آغاز کند.
از طريق شينگاريوف تضمين حراست از سيستم مالکيت ارضی ،اقال تا اجالس مجلس مؤسسان
غيرممکن می بود )ماکالکف گفت اگر تھاجمی صورت می گرفت ،اين »روسيه را قادر می
ساخت که خود را کامال احياء نمايد« ،مفھوم آن اينست که مجلس مؤسسان خود »سالمتر«
خواھد بود( .از طريق چرنف اين امر می تواند به وقوع بپيوندد .به دھقانان گفته شده است،
گرچه از شنيدن آن خيلی خوشحال نبودهاند ،که اجارۀ زمين از مالکين به وسيلۀ توافق با ھر يک
از آنھا ،يعنی »نظم« ،در حالی که برانداختن ضربتی مالکيت ارضی و اجارۀ زمينھائی که
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سابقا ً متعلق به مالکين بوده از مردم ،تا زمان اجالس عمومی مجلس مؤسسان »ھرج و مرج«
محسوب می شود .اين ايدۀ ضدانقالبی مالکين را تنھا چرنف می توانست به مرحلۀ اجرا
درآورد.
از طريق کونووالف تضمين حراست )و افزايش – مراجعه شود به آنچه که در روزنامۀ وزارتی
رابوچايا گازتا ،دربارۀ صاحبان صنايع زغال سنگ می نويسد( سودھای رسوايی آور از
قراردادھای جنگی ،محال می بود .از طريق اسکوبلف يا با شرکت او ،می توان اين حراست را
به قول معروف از طريق حفظ نظم کھن و با روش شبه »مارکسيستی« رد امکان »برقراری«
سوسياليسم تضمين نمود.
ً
زيرا سودھای کالن رسوايی آوری که نه از امور صرفا سرمايه داری آنھا ،بلکه از تدارکات
برای نيروھای مسلح ،برای دولت به دست می آيد ،نمی تواند سوسياليسم خوانده شود – اين
سودھا را می توان ھم از مردم پوشيده داشت و ھم حفظ نمود! – اين استدالل عالی استرووهای
است که ترشچنکو و لوف را از يک سو ،و اسکوبلف »مارکسيست« را از سوی ديگر دور ھم
جمع کرده است.
از طرق لوف ،ميليوکف ،ترشچنکو ،شينگاريوف و سايرين نمی توان در ميتينگھای خلقی و
شوراھا نفوذ کرد .اما می توان از طريق تسره تلی ،چرنف و شرکاء در ھمان جھت بورژوائی
کھن بر آنھا تأثير گذارد .آدمی ممکن است که ھمان خط مشی بورژوا امپرياليستی کھن را در
قالب عبارات به ويژه گيرا و به ويژه »خوش« الحان تا آنجا دنبال کند که حق ابتدائی مردم برای
انتخاب مقامات محلی و جلوگيری از انتصاب و تأييد آنھا از باال را انکار نمايد.
تسره تلی ،چرنف و شرکاء با انکار اين حق ،بطور غيرمنتظرهای از سوسياليستھای سابق به
دمکراتھای سابق تبديل شدهاند.
کامال صحيح است» ،يک عقب نشينی بزرگ«.
پراودا شمارۀ ٧۶
 (٨)٢١ژوئن ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد  ٢۵ص  ۶٠تا ۶٢
توضيحات
 -١سوسياليست رولوسيونرھا )»سوسياليستھای انقالبی« يا اس ارھا( – يک حزب خرده
بورژوائی ،که در اواخر  ١٩٠١و اوايل  ١٩٠٢بمثابۀ محصول آميزش گروهھا و محافل
گوناگون نارودنيک ،در روسيه تأسيس شد .نظرات آنھا التقاط درھم و برھمی از عقايد
نارودنيکی و رويزيونيستی بود .در جريان جنگ جھانی اول بيشتر اس ارھا از نظرات سوسيال
شووينيستی دفاع نمودند.
بعد از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريۀ  ،١٩١٧اس ارھا و منشويکھا تکيه گاه اصلی دولت
موقت بورژوا – مالکی ضدانقالبی بودند و رھبران اس ار )کرنسکی ،آکسنتيف ،چرنف( از
اعضای کابينه بودند .حزب اس ار از حمايت از خواست دھقانان برای لغو مالکيت ارضی
امتناع نمود و از ابقای آن دفاع کرد .اعضای اس ار دولت موقت عليه دھقانانی که زمينھای
اربابی را تصرف کرده بودند ،ھيئتھای تأديبی اعزام کردند.
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در آخر نوامبر  ١٩١٧اس ارھای چپ حزب مستقلی را تشکيل دادند .آنھا برای حفظ نفوذشان
بر دھقانان ،بطور صوری قدرت شوروی را به رسميت شناختند و با بلشويکھا توافق کردند .اما
کمی بعد از آن شروع به جنگ عليه نظام شوروی نمودند.
در جريان مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی اس ارھا مشغول خرابکاری ضدانقالبی شدند،
بطور فعال از مھاجمين و گارد سفيد حمايت کردند ،در توطئهھای ضدانقالبی شرکت کردند و
اعمال تروريستی را عليه دولتمردان شوروی و رھبران حزب کمونيست سازمان دادند .بعد از
جنگ داخلی آنھا به فعاليت خصمانۀ خود در داخل و خارج کشور ،جائی که آنھا به سفيدھای
مھاجر پيوستند ،ادامه دادند.

نقطۀ عطف
انقالب روسيه در نخستين مرحلۀ تکاملی خود قدرت را به دست بورژوازی امپرياليست سپرد و
در کنار آن قدرت ،شوراھای نمايندگان را به وجود آورد که در آن دمکراتھای خرده بورژوا
اکثريت را داشتند .مرحلۀ دوم انقالب ) ۶مه( قدرت را از دست سخنگويان رک گوی
امپرياليسم ،يعنی ميليوکف و گوچکف خارج ساخت و احزاب دارای اکثريت در شوراھا را به
احزاب حاکم تبديل ساخت .حزب ما چه قبل و چه بعد از ششم مه به صورت يک اقليت مخالف
باقی ماند .اين امر اجتناب ناپذير بود زيرا ما حزب پرولتاريای سوسياليست ھستيم ،حزبی که
موضعی انترناسيوناليستی اتخاذ کرده .پرولتاريای سوسياليست که ديدگاھش در يک جنگ
امپرياليستی يک ديدگاه انترناسيوناليستی است چارهای ندارد جز اينکه با ھر قدرتی که در اين
جنگ درگير است ،مستقل از اينکه اين قدرت سلطنتی است يا جمھوری يا قدرتی در دست
سوسياليستھای »دفاع طلب« است ،مخالف باشد .حزب پرولتاريای سوسياليست بايد تودهھای
وسيعی از خلق را که در نتيجۀ ادامۀ جنگ زندگيشان ويران گشته و بطور فزايندهای اعتمادشان
از »سوسياليستھايی« که مشغول خدمت به امپرياليسم ھستند سلب می شود ،ھمانطور که قبال
اعتمادشان از خود امپرياليستھا سلب شده بود ،به خود جذب نمايند.
بنابراين مبارزه عليه حزب ما از ھمان روزھای اول انقالب آغاز گشت ،و ھر قدر ھم که شکل
مبارزۀ کادتھا و افراد پلخانف عليه حزب پرولتاريا زشت و نفرت انگيز باشد ،معنی اين مبارزه
کامال روشن است .اين ھمان مبارزهای است که امپرياليستھا و افراد شيدمان عليه ليبکنخت و
آدلر انجام می دادند )گذشته از مطبوعات بورژوائی که اين رفقا را »خائنين« خدمتگزار بريتانيا
توصيف کردهاند ،ارگان مرکزی »سوسياليستھای« آلمان اين دو را »ديوانه« اعالم کرده( .اين
مبارزهای است از طرف تمام جامعۀ بورژوائی منجمله دمکراتھای خرده بورژوا ،ھر قدر ھم
که ا-ا-انقالبی باشند ،عليه پرولتاريای سوسياليست و انترناسيوناليست.
اين مبارزه اکنون در روسيه به مرحلهای رسيده است که امپرياليستھا تالش می کنند تا از طريق
رھبران خرده بورژوازی دمکرات ،تسره تلی ھا ،چرنف ھا و ديگران ،قدرت در حال رشد
حزب کارگران را با يک ضربۀ سخت و کاری از بين ببرند .به عنوان زمينه برای اين ضربه،
وزير تسره تلی روشی را پيش گرفته که بارھا از طرف ضدانقالب بکار گرفته شده :اتھام
توطئه .اين اتھام فقط يک زمينه سازی است .نکته اينجاست که برای دمکراتھای خرده بورژوا
که در اين مورد از امپرياليستھای روس و متفق تبعيت می کنند ،الزم است که يک بار برای
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ھميشه از شر سوسياليستھای انترناسيوناليست خالص گردند .آنھا تصور می کنند که موقعيت
برای ضربه زدن آماده است .آنھا ھيجان زده و ھراسانند و زير شالق اربابانشان تصميم خود را
گرفتهاند :حاال يا ھيچ وقت.
پرولتاريای سوسياليست و حزب ما بايد تا آنجا که امکان دارد خونسرد و منسجم باشد و بيشترين
ثابت قدمی و ھوشياری را از خود بروز دھد .بگذار کاونياک ھای] [١آينده ابتدا شروع کنند.
کنفرانس حزبی ما قبال در مورد آمدن آنھا ھشدار داده بود .کارگران پتروگراد به آنھا فرصت
نخواھند داد تا از خود سلب مسئوليت کنند .آنھا تا لحظۀ مناسب منتظر خواھند ماند ،نيروھای
خود را گرد خواھند آورد و برای مقابله در ھنگامی که اين آقايان تصميم بگيرند از حرف به
عمل بپردازند ،تدارک خواھند ديد.
پراودا ،شمارۀ ٨٠
 (١٣)٢۶ژوئن ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۵
توضيحات
 - Louis Eugène Cavaignac -١ژنرال فرانسوی که بعد از انقالب فوريۀ  ١٨۴٨وزير
جنگ حکومت موقت شد .در ژوئن  ١٨۴٨او سرکوب قيام کارگران پاريس را رھبری کرد.

منشأ طبقاتی کاونياک ھای کنونی و »آينده«
»وقتی يک کاونياک واقعی سربرسد ،ما در ميان صفوف شما خواھيم جنگيد« اين مطلبی است
که در شماره  ٨٠رابوچايا گازتا) (rabochaya gazetaارگان ھمان حزب منشويکی که
عضوش ،وزير تسره تلی) ،(tsereteliدر سخنرانی مشھور خود با چنان شرح و تفصيلی
کارگران پتروگراد را تھديد به خلع سالح کرد ،خطاب به ما گفته شده است.
بيان فوق به وضوح اشتباھات بنيادی دو حزب حاکم روسيه ،منشويکھا و اس آرھا را آشکار می
سازد .از اينرو درخور توجه است .معنی مطالب عنوان شده در ارگان وزير آنست که شما در
زمان و مکان نادرستی انتظار کاونياک ھا را می کشيد.
نقش طبقاتی را که کاونياک ايفا کرد به ياد آوريد .در فوريه  ١٨۴٨سلطنت فرانسه واژگون شد.
جمھوری خواھان بورژوا به قدرت رسيدند .آنھا ھم مانند کادتھای ما خواھان »نظم« بودند،
نظمی که منظور از آن بازگرداندن و تقويت ابزار سلطنتی سرکوب تودهھا :پليس ،ارتش دائمی
و بوروکراسی ممتاز بود .آنھا ھم مانند کادتھای ما خواھان پايان دادن به انقالب بودند ،زيرا از
کارگران انقالبی با آرمانھای »اجتماعی« )يعنی سوسياليستی( شان ،که در آن موقع بسيار مبھم
بود ،تنفر داشتند .آنھا ھم مانند کادتھای ما از روی سنگدلی دشمن سياست بسط انقالب فرانسه به
ساير نقاط اروپا و دشمن سياست تبديل آن به يک انقالب پرولتری جھانی بودند .آنھا ھم مانند
کادتھای ما با مھارت از »سوسياليسم« خرده بورژوايی لويی بالن ،با انتخاب او به عنوان وزير
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و نتيجتا ً تبديل وی از رھبر کارگران سوسياليست – چيزی که او خواستارش بود – به يک
زائده ،يک جيره خوار بورژوازی ،استفاده کردند.
اين بود منافع طبقاتی ،موضع و سياست طبقه حاکمه.
خرده بورژوازی ،متزلزل ،وحشت زده از شبح سرخ و مجذوب فرياد عليه »آنارشيستھا«
نيروی اجتماعی اساسی ديگری را تشکيل می داد .خرده بورژوازی که به نحوی رؤيايی و
مبالغه آميز در آرمانش »سوسياليست« بوده و خود را به سھولت »سوسياليست دمکرات« می
خواند )حتی اين لفظ را اکنون اس آرھا و منشويکھا ھم برگزيدهاند!( ھراسناک از پذيرفتن
رھبری پرولتاريای انقالبی ،درک نمی کرد که ترس عنان اختيار او را به بورژوازی خواھد
سپرد .زيرا ھيچ جريان »بينابينی« نمی تواند در جامعهای که در آن مبارزه سخت طبقاتی بين
بورژوازی و پرولتاريا جاری است ،وجود داشته باشد ،بخصوص وقتی که چنين مبارزهای به
ناگزير با يک انقالب شدت ھم يافته باشد .و کل ماھيت موضع و آرمان طبقاتی خرده بورژوازی
آن است که او در پی غيرممکن بوده ،آرزوی محال يک »جريان بينابينی« را در سر می
پروراند.
سومين نيروی طبقاتی قاطع پرولتاريا بود که نه آرزوی »آشتی دادن خودش« با بورژوازی،
بلکه شکست او و گسترش بدون واھمه انقالب را در سر داشت و عالوه بر آن گسترش آنرا در
سطح بين المللی طلب می کرد.
اين زمينه تاريخی عينی بود که موجب پيدايش کاونياک گرديد .تزلزل خرده بورژوازی »مانع«
نقش فعال او می شد و کادت فرانسوی ،ژنرال کاونياک ،با بھره گيری از ترس وی نسبت به
سپردن خود به پرولتاريا تصميم به خلع سالح کارگران پاريس و گلوله باران يکجای آنھا گرفت.
انقالب طی آن تيراندازی تاريخی به پايان رسيد .خرده بورژوازی عليرغم برتريش از نظر
تعداد ،کماکان ُدم ناتوان سياسی بورژوازی باقی ماند و سه سال بعد فرانسه شاھد بازگشت شکل
به غايت پستی از سلطنت سزاری بود.
سخنرانی تاريخی تسره تلی در يازدھم ژوئن ،که به روشنی از کاونياک ھای کادت الھام می
گرفت )شايد مستقيما ً ملھم از وزرای بورژوا و يا شايد بطور غيرمستقيم برانگيخته شده توسط
مطبوعات و افکار عمومی بورژوايی ،به ھر حال فرقی نمی کند( از آن جھت شايان توجه و
تاريخی بود که تسره تلی با سادگی بی مانندی »درد پنھان« تمامی خرده بورژوازی ،ھم اس آر
و ھم منشويک ،را آشکار می ساخت .اين »درد پنھان« اوال در ناتوانی کامل تعقيب يک سياست
مستقل ،ثانيا ً در ترس از سپردن خود به پرولتاريای انقالبی و حمايت صميمانه از سياست او و
ثالثا ً در مسير – پيامد ناگزير آن – تسليم به کادتھا يا بطور کلی به بورژوازی )يعنی تسليم به
کاونياک ھا( نھفته است.
اين کنه مطلب است .تسره تلی ،چرنف و حتی کرنسکی ھيچ يک قرار نيست به عنوان افراد
نقش کاونياک ھا را ايفا کنند .کسان ديگری ھستند که اين کار را انجام دھند ،مردمی که در
لحظه معين از لويی بالن ھای روسی خواھند خواست »کنار بايستند« .ولی تسره تلی ھا و
چرنف ھا رھبرانی ھستند پيرو يک سياست خرده بورژوايی که پيدايش کاونياک ھا را ضروری
و ممکن می سازد.
»وقتی يک کاونياک واقعی سربرسد ،ما با شما خواھيم بود« – چه وعده خوبی ،چه نيت با
شکوھی! فقط افسوس که اين وعده ،افشاگر عدم درک مبارزه طبقاتی که خاص خرده
بورژوازی احساساتی يا کم رو است ،می باشد .زيرا يک کاونياک يک تصادف نيست،
»ظھور« او يک تحول مجرد نمی باشد .يک کاونياک نمايندگی يک طبقه )بورژوازی
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ضدانقالبی( را به عھده داشته و مجری سياستھای آن طبقه است .و اين ھمان طبقه و ھمان
سياستھاست که شما آقايان اس آر و منشويک امروز پشتيبان آنيد .اين به ھمان طبقه و سياستھای
اوست که شما ،که در حال حاضر مسلما ً فرماندھی اکثريتی را در کشور به عھده داريد ،تفوق
در دولت ،يعنی زمينه عالی برای کار ،را ارزانی می داريد.
مسلما ً کنگره دھقانی سراسری روسيه کامال در تسلط اس آرھا بود .در کنگره سراسری
نمايندگان کارگران و سربازان جناح اس آر و منشويک حائز اکثريت وسيعی بودند .اين در
مورد انتخابات شوراھای ناحيهای پتروگراد ھم صدق می کند .واقعيت اين است که :اس آرھا و
منشويکھا حاال حزب حاکم را تشکيل می دھند و اين حزب حاکم داوطلبانه قدرت )اکثريت
دولت( را به حزب کاونياک ھا واگذار می نمايد!!
ھر جا مردابی باشد مسلما ً شيطانی ھم در آنجا ھست .وقتی خرده بورژوازی سست و متزلزلی
وجود دارد که از پيشرفت انقالب ھراسناک است حتما ً کاونياک ھا نيز پيدا خواھند شد .اکنون در
روسيه چيزھای زيادی وجود دارد که انقالب ما را با انقالب  ١٨۴٨فرانسه متفاوت می سازد:
جنگ امپرياليستی ،نزديکی با کشورھای پيشرفته تر بيشتر )و نه کشورھای عقب مانده ،آنچنان
که در مورد فرانسه در آن زمان وجود داشت( ،جنبش ارضی و ملی .ولی تمام اينھا فقط ممکن
است بتواند شکل ظاھر شدن ،لحظه و داليل خارجی و  ...کاونياک ھا را تغيير دھد ،لکن
نخواھد توانست ماھيت قضيه را عوض کند ،زيرا ماھيت در مناسبات طبقاتی نھفته است.
لويی بالن ھم در حرف ھمانقدر از کاونياک دور بود که بھشت از زمين .لويی بالن ھم
وعدهھای بيشماری پيرامون »جنگيدن در ھمان صفوف« کارگران انقالبی عليه ضدانقالبيون
بورژوا ،را می داد .به ھر صورت ھيچ مورخ مارکسيست ،ھيچ سوسياليستی جرأت آن را
ندارد شکی به خود راه دھد که اين ضعف ،ناپايداری و ساده لوحی لويی بالن ھا در برابر
بورژوازی بود که کاونياک را به وجود آورد و موفقيتش را مطمئن ساخت.
کاونياک ھای روسی محصول اجتناب ناپذير خصلت بورژوازی روسی ،به رھبری کادتھا و
ناپايداری ،کم رويی و تزلزل احزاب خرده بورژوای اس آر و منشويک ھستند .اينکه کاونياک
ھای روسی نبرد را ببرند يا ببازند صرفا ً به پايداری ،پشتکار و نيروی کارگران انقالبی روسيه،
بستگی خواھد داشت.
پراودا شماره ٨٣
 ٢٩ژوئن )١٩١٧ (١۶

سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا
انقالب را به چه وضعی درآوردهاند؟
آنھا آن را به انقياد امپرياليستھا کشاندهاند.
تھاجم ،بمثابه تجديد جنگ امپرياليستی است .ھيچ تغيير ماھوی در روابط بين دو بلوک سرمايه
داری بزرگ که برعليه يکديگر دست به جنگ زدهاند ،صورت نگرفته است .حتی پس از
انقالب  ٢٧فوريه ھم روسيه ھنوز تحت سيطره کامل سرمايه دارانی است که از طريق اتحاد و
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عھدنامهھای قديمی ،تزاری و مخفی به سرمايه امپرياليستی آنگلو  -فرانسوی ،وابستهاند .اقتصاد
و سياست جنگ ادامه يابنده ،ھر دو از ھمان وضع سابق برخوردارند :ھمان سرمايه بانکی
امپرياليستی که بر زندگی اقتصادی چيره است ،ھمان عھدنامهھای مخفی قديمی و ھمان سياست
خارجی قديمی متفقين يک گروه از امپرياليستھا عليه ديگری.
عبارات پوچ منشويکھا و اس و آرھا ھنوز ھم پوچ است و عمال در خدمت پيرايش از سرگيری
جنگ امپرياليستی می باشد و طبيعی است که اين عبارات با غريوھای تأييد ھمه ضدانقالبيون،
کل بورژوازی و پلخانف ،که به قول رابوچايا گازتا – که خود از رھروان خيل سوسيال
شوونيستھا است – »دنباله رو مطبوعات بورژوايی« است ،ھمراه باشد.
ولی ما نبايد خصلتھای برجسته اين از سرگيری خاص جنگ امپرياليستی را ناديده انگاريم .از
سرگيری پس از سه ماه درنگ که طی آن تودهھای کارگران و دھقانان ھزاران بار اعتراض
خود را نسبت به جنگ تجاوزگرانه اعالم داشتند )در حاليکه در عمل به حمايت خود از دولت
بورژوازی غارتگر روسيه ،که مصمم به کشورگشايی بود ،ادامه می دادند( ،انجام شد .تودهھا
درنگ کردند ،توگويی آنھا می خواستند پند »از خدمت به عنوان ابزار کشورگشايی و تجاوز در
دست بانکداران سر باز زنيد« را که در درخواست  ١۴مارس از خلقھای جھان به ساير خلقھا
داده شده بود ،در وطن بکار بندند .ولی در وطن ،در روسيه »دمکراتيک – انقالبی« تودهھا
عمال به عنوان وسيلهای برای کشورگشايی و تجاوز در »دست بانکداران« باقی ماندهاند.
يکی از خصلتھای بارز اين موقعيت ،ايجاد آن توسط احزاب اس آر و منشويک در زمانی است
که مردم از آزادی سازماندھی نسبتا ً زيادی بھره مند بودهاند .اين احزاب در حال حاضر اکثريت
را حائزند :بدون شک کنگره شوراھای سراسر روسيه و کنگره سراسری دھقانان آنرا ثابت
کرده است.
اين احزاب در حال حاضر مسئول سياست روسيهاند.
ً
اين احزاب مسئول از سرگيری جنگ امپرياليستی ،صدھا ھزار زندگی بيشتر که صرفا بخاطر
پديد آوردن موقعيتی برای »غلبه« عدهای سرمايه دار بر ساير سرمايه داران قربانی می شوند و
تشديد بيشتر نابسامانی اقتصادی که به ناگزير از تھاجم ناشی می شود ،می باشند.
در اينجا ما به بارزترين شکل شاھد خود فريبی تودهھای خرده بورژوا و فريب آنان توسط
بورژوازی به کمک اس آرھا و منشويکھا بودهايم .اين احزاب ھر دو ادعای »دمکرات انقالبی«
بودن را دارند .ولی ھم اينان بودند که سرنوشت مردم را به دست بورژوازی ضدانقالبی –
کادتھا – سپردند ،ھم اينان بودند که انقالب را برای ادامه جنگ امپرياليستی رھا کردند،
دمکراسی را رھا کردند تا در مورد مسئله قدرت )مثال »تأييد« از باالی مقامات منتخب مردم
محل را در نظر بگيريد( ،مسئله ارضی )انکار برنامه خود منشويکھا و اس آرھا داير بر حمايت
از اقدامات انقالبی دھقانان ،شامل مصادره امالک مستغالتی( و مسئله ملی )دفاع از رفتار
غيردمکراتيک کادتھا در برابر اوکرائين و فنالند( ،به کادتھا »امتيازاتی« داده باشند.
تودهھای خرده بورژوا چارهای جز متزلزل بودن بين بورژوازی و پرولتاريا ندارند .در تمام
کشورھا ھمواره چنين بوده است ،بخصوص بين سالھای  ١٧٨٩تا  .١٨٧١و در روسيه نيز
ھمينطور است .منشويکھا و اس آرھا تودهھا را وادار به تسليم در برابر سياست بورژوازی
ضدانقالبی نمودهاند.
اين کنه مطلب است .اين است مفھوم تھاجم .اين است وجه مشخصه موقعيت :اين نه سرپيچی از
اس آرھا و منشويکھا ،بلکه اعتماد به آنان بود که مردم را به انحراف کشاند.
آيا اين وضع به درازا خواھد کشيد؟
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نه ،چندان نخواھد پاييد .تودهھا از تجربيات خود خواھند آموخت .تجربه غم انگيز مرحله جديد
جنگ )مرحلهای که ھم اکنون آغاز شده است( و ويرانی بيشتر ناشی از تھاجم به ناگزير سقوط
سياسی احزاب اس آر و منشويک را به دنبال خواھد داشت.
وظيفه حزب کارگران قبل از ھر چيز کمک به تودهھا برای درک و استفاده صحيح از اين
تجربه و آماده شدن کامل برای اين سقوط عظيم است ،سقوطی که به تودهھا رھبر حقيقی شان –
پرولتاريای شھری سازمان يافته – را نشان خواھد داد.
پراودا شماره ٨٨
 ۵ژوئيه ) ٢٢ژوئن( ١٩١٧
انتشار طبق متن پراودا

تغيير و تحول طبقاتی
ھر انقالبی اگر يک انقالب واقعی باشد به يک تغيير و تحول طبقاتی منجر می شود .بنابراين
بھترين راه آگاه کردن مردم و مبارزه برعليه آنھا که با استمداد جستن از انقالب ،مردم را می
فريبند ،تحليل تغيير طبقاتی است که به وقوع پيوسته يا در حال به وقوع پيوستن در انقالب
کنونی است.
از سال  ١٩٠۴تا  ١٩١۶در واپسين سالھای تزاريسم ،موقعيت متناسب طبقات روسيه جزء به
جزء روشن شد .مشتی زميندار نيمه فئودال به رھبری نيکالی دوم در قدرت بوده و نزديک
ترين اتحاد را با اشراف مالی که بی سابقه ترين سودھا را در اروپا به دست می آوردند و برای
منافع آنھا ،پيمانھای غارتگرانه با کشورھای خارجی بسته می شد ،برقرار کردند.
بورژوازی ليبرال به رھبری کادتھا در اپوزيسيون قرار داشت .آنھا از خلق بيش از ارتجاع می
ترسيدند ،و به وسيلۀ سازش با سلطنت بيشتر و بيشتر به سوی قدرت می خزيدند.
خلق يعنی کارگران و دھقانان که رھبرانشان به زيرزمين رانده شده بودند ،انقالبی بودند .آنھا
»دمکراتھای انقالبی« پرولتری و خرده بورژوايی را تشکيل می دادند.
انقالب  ٢٧فوريه  ١٩١٧سلطنت را شست و برد ،و بورژوازی ليبرال را که با عقد توافق
مستقيم با امپرياليستھای انگليسی – فرانسوی خواھان انقالبی با عرصۀ محدود بود ،به قدرت
نشاند .آنھا تحت ھيچ شرايطی حاضر نبودند از يک سلطنت مشروطه با يک سيستم انتخاباتی
مقيد شده به وسيلۀ شروط گوناگون ،فراتر روند و ھنگامی که انقالب واقعا ً پيشتر رفت ،سلطنت
را به کلی منسوخ و شوراھا )نمايندگان کارگران ،سربازان و دھقانان( را برپا کرد ،تمام
بورژوازی ليبرال ضدانقالب شد.
اينک  ۴ماه پس از انقالب ،ماھيت ضدانقالبی کادتھا ،حزب اصلی بورژوازی ليبرال مثل روز
روشن است .ھر کس آنرا می بيند ،و ھر فردی مجبور به تأييد آن است .ولی ھر کسی مايل به
رو در رو شدن با آن و فکر کردن دربارۀ آنچه که دربر دارد نيست.
امروز روسيه جمھوری دمکراتيکی است که به وسيلۀ توافق آزاد بين احزاب سياسی که آزادانه
از نظرات خود در بين مردم دفاع می کنند ،اداره می شود .چھار ماه از  ٢٧فوريه تاکنون ،تمام
احزاب با ھر اھميتی را يکدست کرده ،و شکل نھايی بدانھا بخشيده است] ،ماھيت[ آنھا را در
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طول انتخابات )شوراھا و ھيئتھای محلی( آشکار ساخته ،و رابطه شان را با طبقات مختلف فاش
نموده است.
امروز در روسيه ،بورژوازی ضدانقالبی در قدرت است ،در حالی که دمکراتھای خرده
بورژوا يعنی احزاب سوسياليست رولوسيونر و منشويک »اپوزيسيون اعليحضرت«] [١شدهاند.
سياست اين احزاب اساسا ً سازش با بورژوازی ضدانقالبی است .دمکراتھای خرده بورژوا با پر
کردن ھيئتھای محلی ،برای شروع با آنھا ،به سوی قدرت باال می روند )عينا ً ھمانند آنچه
ليبرالھا تحت سلطۀ تزاريسم با اولين به دست آوردن کرسی ھای زمستووھا] [٢انجام دادند( .اين
دمکراتھای خرده بورژوا می خواھند با بورژوازی در قدرت سھيم شوند ،بدون اينکه آنرا
سرنگون سازند .دقيقا ً مثل روش کادتھا که می خواستند بدون سرنگونی سلطنت با آن در قدرت
سھيم شوند .دمکراتھای خرده بورژوا )سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا( با کادتھا ،بخاطر
خويشاوندی نزديک طبقاتی بين خرده بورژوازی و بورژوازی بزرگ سازش می کنند .عينا ً
ھمان خويشاوندی نزديک طبقاتی بين سرمايه دار و مالکی که در قرن بيستم زندگی می کنند،
که آنھا را در پای پادشاه »محبوب« شان ھم آغوش می سازد.
اين شکل سازش است که عوض شده است .تحت سلطنت اين ]شکل سازش[ خشن بود ،و تزار
به يک کادت فراتر از حياط خلوت دوما اجازۀ پيشروی نمی داد .در يک جمھوری دمکراتيک،
که سازش به ظرافتی که در اروپاست درآمده ،خرده بورژوازی مجاز می شود پستھای وزارتی
بی ضرر )برای سرمايه( را در اقليتی بی خطر اشغال کند.
کادتھا جای سلطنت را گرفتهاند .تسره تلی ھا و چرنف ھا جای کادتھا را به دست آوردهاند.
دمکراسی پرولتری در مقام دمکراسی حقيقتا ً انقالبی جای گرفته است.
جنگ امپرياليستی تحوالت را به نحو شگفت آوری شتاب بخشيده است .اگر اين جنگ نمی بود،
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا ممکن بود دھھا سال حسرت پستھای وزارتی را می
کشيدند .به ھر حال ھمين جنگ تحوالت بيشتری را شتاب می بخشد ،زيرا مسائل را به نحو
انقالبی تر از روش رفرميستی مطرح می کند.
احزاب سوسياليست رولوسيونر و منشويک با موافقت بورژوازی می توانستند رفرمھای زيادی
در روسيه انجام دھند ،ولی موقعيت عينی سياسی جھانی ،انقالبی است و با رفرمھا نمی تواند به
پيش رود.
جنگ امپرياليستی خلقھا را تحت فشار قرار داده است ،و آنھا را تھديد به خرد کردن کامل می
کند .دمکراتھای خرده بورژوا شايد بتوانند بال را برای مدتی دفع کنند .ولی اين تنھا پرولتاريای
انقالبی است که قادر به جلوگيری از يک پايان تراژيک است.
پراودا شمارۀ ٩٢
 ١٠ژوئيه ) ٢٧ژوئن( ١٩١٧
توضيحات
 -١عبارت »اپوزيسيون اعليحضرت« توسط پ.ن .ميليوکف ،رھبر کادت بکار برده شد.
ميليوکف در سخنرانی ضيافت ناھار شھردار لندن در  ١٩ژوئن ) ٢ژوئيۀ(  ،١٩٠٩گفت »:تا
زمانی که روسيه دارای مجلس مقننه است که بودجه را کنترل می کند ،اپوزيسيون روسيه،
اپوزيسيونی بر له و نه عليه اعليحضرت باقی خواھد ماند«.
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 -٢زمستووھا – ارگانھای خودگردان محلی ای بودند که در استانھای مرکزی روسيۀ تزاری در
سال  ١٨۶۴برپا شدند .آنھا تحت تسلط اشراف بوده ،و حوزۀ اختياراتشان به امور اقتصادی
صرفا ً محلی و خيريه محدود می شد :مثل ساختن بيمارستان و راه ،آمار ،بيمه و غيره ،آنھا تحت
کنترل استانداران و وزير کشور بودند ،که می توانستند از ھر تصميمی که دولت مضر می
يافت ،جلوگيری نمايند.

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
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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  ١٩٠۵و  ١٩٠٧-١٣بخاطر 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.
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پراودا ،شمارۀ ٩۴
 (۶)١٩ژوئن ١٩١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٢۵ص ۵١-۵٣

قھرمانان فريب و اشتباھات بلشويکھا
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کنفرانس به اصطالح دمکراتيک برگزار شده است .خدا را شکر ،نمايش ديگری در پشت سر
ماست و ما ھنوز پيش می رويم ،مشروط بر اينکه سرنوشت چيزی بيش از تعدادی معين از
نمايشات مسخره برای انقالب ما در چنته نداشته باشد.
برای داوری صحيح دربارۀ نتايج کنفرانس ،می بايد در تبيين معنای دقيق طبقاتی آن ،چنانکه
حقايق عينی داللت دارند ،بکوشيم.
تجزيۀ بيشتر احزاب دولتی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا؛ از دست دادن آشکار اکثريت
شان در بين دمکراتھای انقالبی؛ گامی ديگر در جھت پيوند آقای کرنسکی و آقايان تسره تلی،
چرنف و شرکاء و عيان شدن بناپارتيسم مشترکشان – چنين است اھميت طبقاتی کنفرانس.
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا اکثريت خود را در شوراھا از دست دادهاند .و لذا مجبور
شدهاند به نيرنگ متوسل شوند – آنان قول خود مبنی بر دعوت کنگرۀ جديد شوراھا در عرض
سه ماه را زير پا گذاشتهاند .از باز پس دادن گزارش به آنان که کميتۀ اجرائی مرکزی شوراھا
را برگزيدهاند طفره رفته و کنفرانس »دمکراتيک« را علم کردهاند .بلشويکھا قبل از کنفرانس
دربارۀ اين فريب سخن گفتند و پی آمدھا ،تماما ً حقانيت آنان را تأييد نمودند .ليبردان ھا]،[٢
تسره تلی ھا ،چرنف ھا و شرکاء می ديدند که اکثريتشان در شوراھا ضعيف می شود ،از اينرو
به فريب متوسل شدند.
استدالالتی مشابه اين که کئوپراتيوھا و نيز نمايندگان زمستوو و شھرھا که »بطور صحيح«
انتخاب شدهاند» ،ھم اکنون دارای اھميت زيادی در بين سازمانھای دمکراتيک ھستند« ،به حدی
سست می باشند که مطرح کردن آنھا چيزی جز رياکاری زمخت نيست .اوال کميتۀ اجرائی
مرکزی ،توسط شوراھا انتخاب شد ،و امتناع آن از تحويل گزارش و ترک خدمت به شوراھا،
نيرنگی بناپارتيستی است .ثانيا ً شوراھا تا آنجا که از کسانی تشکيل می شوند که خواھان
مبارزهای انقالبی ھستند ،دمکراسی انقالبی را نمايندگی می کنند .درھای شوراھا به روی
اعضاء کئوپراتيوھا و ساکنين شھرھا بسته نيست .آنھا ھم ھمانند اس آرھا و منشويکھا شوراھا
را اداره می کنند.
آنان که فقط در کئوپراتيوھا ماندند و خود را فقط به کار مربوط به شھرداری )شھر و زمستوو(
محدود نمودند ،خود را داوطلبانه از صفوف دمکراسی انقالبی جدا کرده ،و بدينسان به
دمکراسی ای پيوستند که يا ارتجاعی و يا بيطرف بود .ھر کسی می داند که کار کئوپراتيو و
شھرداری نه تنھا به وسيلۀ انقالبيون ،بلکه ھمچنين توسط مرتجعين انجام می شود؛ ھمه می
دانند که در کئوپراتيوھا و شھرداريھا مردم صرفا ً برای کاری انتخاب می شوند که از مقياس و
اھميت سياسی عمومی برخوردار نيست.
ھدف ليبردان ھا ،تسره تلی ،چرنف و شرکاء از علم کردن کنفرانس ،باال کشيدن مخفيانۀ
نيروھای ذخيره از ميان ھواداران يدينستوو و مرتجعين »بيطرف« بود .اين نيرنگی بود که آنان
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بدان دست زدند .اين بناپارتيسم آنھا بود] ،بناپارتيسمی[ که آنھا را با کرنسکی بناپارتيست متحد
می سازد .آنان در حالی که رياکارانه ظواھر دمکراتيک را حفظ می کردند ،دمکراسی را
غارت نمودند – اين است جوھر مسئله.
نيکالی دوم ،بطور تلويحی مقدار زيادی از دمکراسی دزديد .او نھادھای انتخاباتی را تشکيل داد
ولی به مالکين صد برابر بيشتر از دھقانان نمايندگی داد .ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و چرنف ھا،
مقدار کمی از دمکراسی می دزدند؛ آنھا يک کنفرانس دمکراتيک تشکيل می دھند که در آن ھم
کارگران و ھم دھقانان با عدالت کامل کاھش نمايندگانشان ،فقدان تناسب ،تبعيض به نفع نزديک
ترين اعضای کئوپراتيوھا و انجمنھای شھرداری به بورژوازی )و دمکراسی ارتجاعی( را تأييد
می کنند.
ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و چرنف ھا راھشان را از تودهھای فقير کارگر و دھقان جدا کردهاند.
آنان خود را با فريبی که کرنسکی را سرپا نگه می دارد ،نجات دادند.
مرزبندی بين طبقات رشد می کند .در احزاب سوسياليست رولوسيونر و منشويک اعتراضی در
حال رشد است ،انشعابی مستقيم شکل می گيرد زيرا »رھبران« به منافع اکثريت مردم خيانت
کردهاند .رھبران عليرغم اصول دمکراسی ،به حمايت يک اقليت اتکاء می کنند .تا آنجا که به
آنھا مربوط می شود ،فريب حتمی است.
کرنسکی بيشتر و بيشتر خود را بمثابۀ يک بناپارتيست آشکار می کند .او يک سوسياليست
رولوسيونر فرض می شد .اينک می دانيم که او صرفا ً يک سوسياليست رولوسيونر »مارس«
نيست که از ترودويکھا »بخاطر مقاصد تبليغاتی« بدانان پيوسته باشد .او طرفدار برشکوفسکايا،
سوسياليست رولوسيونر ،آقايان پلخانف يا پوترسف و روزنامۀ ديين آنھا است .جناح به اصطالح
راست احزاب به اصطالح سوسياليست ،پلخانف ھا ،برشکوفسکاياھا و پوترسف ھا در جائی
قرار دارند که کرنسکی بدان تعلق دارد؛ به ھر حال اين جناح در ھيچ مورد فرق اساسی با
کادتھا ندارد.
کادتھا دليل خوبی برای ستايش کرنسکی دارند .او سياست آنھا را تعقيب می کند و دور از چشم
مردم با آنان و رودزيانکو مشورت می کند؛ او به وسيلۀ چرنف و ديگران در رابطه با اغماض
نسبت به ساوينکوف ،دوست کورنيلوف افشا شده است .کرنسکی يک کورنيلوفی است؛ او
صرفا ً بطور تصادفی با شخص کورنيلوف اختالف پيدا کرده بود ،ولی او نزديک ترين متحد
ساير کورنيلوفی ھا باقی مانده است .اين واقعيتی است که به وسيلۀ افشاگريھای ديلو نارودا
دربارۀ ساوينکوف و با ادامۀ بازی سياسی» ،جفتک چارکش وزارتی« کرنسکی با کورنيلوفی
ھايی که تحت عنوان »طبقۀ تجارتی و صنعتی« پنھان شدهاند ،ثابت می گردد.
پيمانھای سری با دار و دستۀ کورنيلوف ،مراوده )از طريق ترشچنکو و شرکاء( با »متفقين«
امپرياليست ،کارشکنی و خرابکاری مخفيانه در مورد مجلس مؤسسان ،فريب مخفيانۀ دھقانان
از طريق خدمت به رودزيانکو يعنی مالکين )به وسيلۀ دو برابر کردن قيمت نان( – اين است
آنچه کرنسکی واقعا ً انجام می دھد .اين است سياست طبقاتی وی .اين است بناپارتيسم او.
برای پنھان کردن اين ]واقعيت[ از کنفرانس ،ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و چرنف ھا مجبور به
توسل به فريب بودند.
شرکت بلشويکھا در اين نيرنگ شنيع ،در اين نمايش مضحک توجيھی ھمانند شرکتشان در
دومای سوم] [٣داشت ،حتی در يک »خوک دانی« ما بايد از خط خود پشتيبانی کنيم ،حتی از
»خوک دانی« بايد موضوعات افشا کنندۀ دشمن را برای آموزش تودهھا بيرون بفرستيم.
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به ھر حال تفاوت در اين است که دومای سوم موقعی تشکيل شد که انقالب آشکارا در حال
پسرفت بود ،در صورتی که در حال حاضر انقالب نوينی آشکارا در حال اعتالست؛ بدبختانه ما
دربارۀ مقياس و سرعت اين انقالب بسيار کم می دانيم.

***
به نظر من منش نماترين واقعۀ کنفرانس سخنرانی زارودنی بود .او به ما می گويد به محض
اينکه کرنسکی به تجديد سازمان دولت »به ھمان اندازه اشاره کرد« ،تمام وزيران شروع به
دادن استعفا کردند .زارودنی ساده ،به نحو کودکانهای ساده )خوب است اگر او فقط ساده لوح
باشد( ادامه می دھد »روز بعد با وجود استعفايمان دعوت شده ،مورد مشورت قرار گرفتيم و
باالخره مجبور به ماندن شديم«.
خبرنگار ايزوستيا در اينجا اظھار می دارد»:خندۀ عمومی در سالن«.
آنھايی که در فريب بناپارتيستی مردم به وسيلۀ جمھوريخواھان شريکند ،خوشحال ھستند .ما
ھمه دمکراتھای انقالبی ھستيم – بدون شوخی!
زارودنی می گويد »از ھمان آغاز دو چيز شنيدم؛ ما بايد برای ساختن ارتشی قادر به جنگ
بکوشيم و صلح بر پايهای دمکراتيک را شتاب بخشيم .خوب ،تا آنجا که به صلح مربوط می
شود ،در عرض شش ھفتهای که عضو حکومت موقت بودم ،نمی دانم آيا کاری در اين مورد
کرده است .من توجه آن نشدهام) «.خبرنگار ايزوستيا اظھار می دارد :کف زدن حضار و يک
صدا از جمعيت»:کاری نکرده است«( .وقتی من به عنوان عضوی از حکومت موقت دربارهاش
تحقيق کردم ،پاسخی دريافت نکردم .«...
بر طبق گزارش خبرنگار ايزوستيا زادرونی چنين صحبت می کند ،و کنفرانس در سکوت گوش
می دھد ،چنين چيزھايی را تحمل می کند ،ناطق را متوقف نمی سازد ،جلسه را قطع نمی کند،
به پای آنان نمی پرد و کرنسکی و دولت را وادار به فرار نمی کند! آنھا چگونه توانستند؟ اين
»دمکراتھای انقالبی« تا آخرين نفر ،با کرنسکی ھستند!
بسيار خوب عالی جنابان ،اما بعد ،اين اصطالح »دمکرات انقالبی« چه فرقی با اصطالحات
»نوکر« و »پست« دارد؟
طبيعی است که اين نوکران ھنگامی قادر به شليک خنده باشند که وزير »آنھا« که از نظر
سادگی کمياب يا حماقت نادر برجسته است ،به آنھا می گويد که چگونه کرنسکی به برکناری و
جانشينی وزيران ادامه می دھد )بخاطر کنار آمدن با دار و دستۀ کورنيلوف دور از چشم مردم و
»در خفای کامل«( .تعجبی ندارد که نوکران ھنگامی که وزير »آنھا« که به نظر می رسد
عبارات کلی را دربارۀ صلح جدی گرفته ،بدون اينکه ريای آنھا را ببيند ،تصديق می کند که
حتی يک پاسخ به سؤالش دربارۀ اقدامات واقعی برای صلح دريافت نکرده ،سکوت را حفظ می
کنند .چنين است سرنوشت نوکران ،که اجازه می دھند توسط حکومت فريب داده شوند .اما ،اين
امر چه ربطی به انقالب دارد ،چه ربطی به دمکراسی دارد؟
آيا تعجب آور بود اگر سربازان و کارگران انقالبی به اين فکر می افتادند که خوب می شد اگر
سقف تئاتر الکساندرينسکی* فرو می ريخت و تمام دار و دستۀ رذلھای پست را له می کرد،
کسانی که می توانند ھنگاميکه دارد برايشان آشکار می شود کرنسکی و شرکاء ،آنان را با
صحبت دربارۀ صلح گول می زنند ،ساکت بنشينند ،کسانی که وقتی به واضح ترين شيوۀ ممکن
* محل برگزاری کنفرانس )م(.
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توسط وزيرانشان بديشان گفته می شود که جفتک چارکش وزارتی نمايش مضحکی است )برای
پنھان کردن زد و بندھای کرنسکی با کورنيلوفی ھا( ،می توانند شليک خنده سردھند .خداوند ما
را از دست دوستانمان نجات دھد ،ما خود از عھدۀ دشمنانمان می توانيم برآئيم! خداوند ما را از
دست اين مدعيان رھبری دمکراتيک انقالبی نجات دھد ،ما خود می توانيم از عھدۀ کرنسکیھا،
کادتھا و کورنيلوفی ھا برآئيم!

***
و حاال می رسيم به اشتباھات بلشويکھا .محدود نمودن خود به کف زدن طعنه آميز و فرياد در
چنين لحظهای خطا بود.
مردم از تزلزلھا و تأخيرھا بيزارند .نارضايتی آشکارا رشد می کند .انقالب نوينی فرا می رسد.
دمکراتھای انقالبی ،ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و ديگران ،تنھا می خواھند توجه مردم را با نمايش
»کنفرانس« مسخره منحرف کنند ،با آن ايشان را مشغول سازند ،بلشويکھا را از تودهھا جدا
کنند و نمايندگان بلشويک را به کار ناشايست نشستن و گوش دادن به زارودنی ھا مشغول کنند!
و زارودنی ھا کم صداقت ترين آنھا نيستند!
بلشويکھا می بايست از جلسه به عنوان اعتراض بيرون می آمدند و اجازه نمی دانند به دام
کنفرانس برای انحراف توجه مردم از مسائل جدی ،بيفتند .بلشويکھا می بايست دو يا سه نفر از
 ١٣۶نماينده شان را بخاطر »کار ارتباطی« يعنی گزارش تلفنی لحظهای که وراجی ابلھانه
پايان يافته و رأی گيری آغاز شد بجا می گذاشتند .آنان نبايستی اجازه می دادند که با چرنديات
واضح به منظور آشکار فريب مردم با ھدف روشن متوقف کردن انقالب در حال رشد به وسيلۀ
تلف کردن وقت با موضوعات جزئی سرگرم نگھداشته شوند.
نود و نه درصد نمايندگان بلشويکھا بايد به کارخانهھا و سربازخانهھا می رفتند؛ که جای مناسبی
برای نمايندگانی بود که از تمام نقاط روسيه آمده بودند و پس از نطق زارودنی می توانستند تمام
عمق پوسيدگی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را ببينند .آنجا ،نزديکتر به تودهھا ،در
صدھا و ھزاران گردھم آيی و سخنرانی بايد درسھای اين کنفرانس مضحک را مورد بحث قرار
می دادند ،کنفرانسی که منظور آشکار آن فقط دادن مھلتی بود به کرنسکی کورنيلوفی ،تا شرايط
برای آزمودن اشکال نوين »جفتک چارکش وزارتی« توسط وی آسانتر شود.
معلوم شد که بلشويکھا طرز برخورد اشتباھی نسبت به پارلمانتاريسم در لحظات بحرانی انقالبی
)نه مشروطه خواھی( و نظر خطائی نسبت به سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا داشتند.
می توان فھميد که اين مسئله چگونه اتفاق افتاد – تاريخ در زمان غائلۀ کورنيلوف چرخش
بسيار تندی کرد .حزب از ھمگامی با سرعت باور نکردنی تاريخ در اين نقطۀ عطف عاجز
ماند .حزب اجازه داد ،برای لحظۀ حاضر به سوی دام دکان حرافی محقری منحرف گردد.
حزب بايد يک صدم نيرويش را به آن دکان حرافی و نود و نه درصد آنرا به تودهھا اختصاص
می داد.
اگر چرخش تاريخ سازش با سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را ايجاب می کرد )من
شخصا ً اينطور فکر می کنم( ،بلشويکھا می بايست بطور واضح ،علنی و با سرعت آنرا مطرح
می کردند تا بتوانند امتناع ممکن و محتمل دوستان کرنسکی بناپارتيست را از پذيرفتن سازش،
فوراً مورد استفاده قرار دھند.
اين امتناع قبال در مقاالت ديلو نارودا و رابوچايا گازتا در آستانۀ کنفرانس نشان داده شد .می
بايست به تودهھا تا حد ممکن رسماً ،علنا ً و آشکار ،بدون فوت يک دقيقه گفته می شد که
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سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا پيشنھاد مصالحۀ ما را رد کردهاند ،مرگ بر سوسياليست
رولوسيونرھا و منشويکھا! کنفرانس توانايی اين را داشت که به ساده لوحی زارودنی ھمراه با
اين شعار در کارخانهھا و سربازخانهھا »بخندد«.
جو ابراز احساسات مشخص برای کنفرانس و موقعيت محيط آن به نظر می رسيد توسط جوانب
شکل داده شده است .رفيق زينوويف در نوشتهاش راجع به کمون مرتکب اشتباه آنچنان ابھام
آميزی شد )ابھام آميز ،کمترين چيزی است که می توان گفت( که چنين می نمود کمون با وجود
پيروزيش در پتروگراد ممکن است مثل فرانسۀ  ١٨٧١شکست بخورد .اين مطلقا ً نادرست
است .اگر کمون در پتروگراد پيروز شود در تمام روسيه پيروز خواھد شد .نوشتن اينکه
بلشويکھا در پيشنھاد ترکيب متناسبی برای ھيئت رئيسۀ شورای پتروگراد محق بودند ،اشتباھی
از طرف وی بود .تا زمانی که تسره تلی ھا اجازۀ شرکت نسبی در شوراھا را دارند،
پرولتاريای انقالبی ھرگز قادر به انجام عمل با ارزشی نخواھد بود؛ اجازه ورود دادن به آنھا در
واقع محروم کردن خودمان از فرصت کار کردن ،به معنای تخريب کار شوراھا است .رفيق
کامنف ھنگام ايراد نمودن سخنرانی اول در کنفرانس موقعی که با روح صرفا ً »مشروطه
خواھی« مسئلۀ ابلھانۀ اعتماد يا عدم اعتماد به دولت را مطرح کرد ،در اشتباه بود .اگر در چنين
اجتماعی گفتن حقيقت دربارۀ کرنسکی کورنيلوفی که قبال ھم به وسيلۀ رابوچی پوت] [۴و ھم
سوتسيال دمکرات مسکو] [۵بيان شده بود ناممکن بود ،چرا به آن روزنامهھا رجوع نداديم و
برای تودهھا به خوبی روشن نکرديم که کنفرانس نمی خواھد حقيقت را دربارۀ کرنسکی
کورنيلوفی بشنود؟
فرستادن سخنرانان به چنين کنفرانسی بعد از اينکه زارودنی صحبت کرده و اوضاع روشن شده
بود ،به نوبۀ خود اشتباھی از جانب نمايندگان کارگران پتروگراد بود .چرا چيزھای با ارزش را
به دوستان کرنسکی داديم؟ چرا توجه نيروھای پرولتری را به سمت کنفرانس مسخره منحرف
کرديم؟ چرا آن نمايندگان بطور کامال مسالمت آميز و قانونی به سربازخانهھا و کارخانهھای
بيشتر عقب مانده نرفتند؟ اين ،يک ميليون بار سودمندتر ،ضروری تر ،جدی تر و بجاتر از
مسافرت به تئاتر الکساندرينسکی و صحبت با شرکت کنندگان طرفدار يدينستوو و کرنسکی،
بود.
ده سرباز يا ده کارگر يک کارخانۀ عقب مانده که از نظر سياسی روشن شدهاند ھزار بار با
ارزش تر از صد نمايندۀ دستچين شده از نمايندگان گوناگون توسط ليبردان ھا ھستند.
پارلمانتاريسم ،مخصوصا ً در دورانھای انقالبی نه برای تلف کردن وقت با ارزش برای
نمايندگان چيزی که فاسد شده ،بلکه بخاطر استفاده از نمونهای از آنچه که فاسد شده برای
آموزش تودهھا بايد بکار گرفته شود.
چرا نمايندگان پرولتاريا از کنفرانس برای انتشار مثال دو پوستر افشاگر کنفرانس به عنوان
مضحکه ،و نمايش آنھا در سربازخانهھا و کارخانهھا »استفاده« نکردند؟ يکی از پوسترھا می
توانست زارودنی را به شکل دلقکی رسم کند که روی صحنه می رقصد و می خواند »کرنسکی
ما را بيرون کرد ،کرنسکی ما را برگرداند« .دور او تسره تلی ،چرنف ،اسکوبلف و يک شرکت
کننده ]کنفرانس[ بازو در بازوی ليبر و دان ايستاده و ھمه با خنده تاب می خورند.
زيرنويس – آنھا خوشحالند.
پوستر شمارۀ  .٢زارودنی دوباره در جلوی ھمان حضار می گويد»:من شش ھفته دربارۀ صلح
سؤال کردم .من جوابی دريافت نکردم «.حضار ساکتند .چھرۀ آنھا »اھميت سياستمدارانه« را
ابراز می دارد .تسره تلی مخصوصا ً مھم به نظر می رسد ،در حالی که در دفترچۀ يادداشت
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خود می نويسد»:اين زارودنی عجب احمقی است! اين ابله بايد بجای وزارت گاری کود براند.
او طرفدار ائتالف است و آنرا بدتر از صد بلشويک تضعيف می کند! او وزير بود ،ولی ھرگز
صحبت کردن مانند يک وزير را ياد نگرفت ،او بايد می گفت»:من شش ھفته ،مداوما ً مبارزه
برای صلح را تعقيب کردم و کامال از پيروزی نھايی آن دقيقا ً تحت دولت ائتالفی در مطابقت با
ايدۀ شگرف استکھلم اطمينان دارم ،و غيره و غيره« بعد حتی روسکايا وليا] [۶از زارودنی
بمثابۀ شواليۀ انقالب روسيه تمجيد می نمود«.
زيرنويس – کنفرانس »انقالبی  -دمکراتيک« مردان خودفروش.

***
قبل از پايان کنفرانس نوشته شده؛ عبارت اول را با چيزی شبيه »در تمام اصول به اصطالح
دمکراتيک  «...عوض کنيد.
نوشته شده نه خيلی بعد از  ٢٢سپتامبر) ۵اکتبر( ١٩١٧
به صورت متن خالصه در رابوچی پوت شمارۀ  ٧ ،١٩اکتبر) ٢۴سپتامبر(  ١٩١٧چاپ شد.
امضاء  :ن .لنين
توضيحات
 -١نسخۀ خالصه شدهای از اين مقاله برای اولين بار در شمارۀ  ١٩روزنامۀ رابوچی پوت ٧
اکتبر ) ٢۴سپتامبر(  ١٩١٧تحت عنوان »قھرمانان فريب« منتشر شد .اين خالصه قسمتی از
مقالۀ لنين که در آن از اشتباھات بلشويکھا در رابطه با کنفرانس دمکراتيک و ھمچنين از
اشتباھات زينوويف و کامنف انتقاد شده بود را دربر نداشت .ممکن است لنين ھنگامی که در
قسمت ششم از مقالۀ »بحران سر رسيده است« که بين اعضای کميتۀ مرکزی ،کميتهھای
پتروگراد و مسکو و شوراھا پخش شد ،خشمگينانه نوشت که ارگان مرکزی اظھاراتش دربارۀ
»اشتباھات خيره کننده از جانب بلشويکھا  «...را حذف می کند )به صفحه  ٨۴از جلد ٢۶
مجموعه آثار لنين مراجعه نماييد( ،ھمين موضوع را در نظر داشته است.
ويرايش اول ،دوم و سوم مجموعه آثار لنين متن مقاله را آنطور که در رابوچی پوت منتشر شده
بود ،دربر داشتند ،اما در ويرايش چھارم متن کامل از روی دست نوشته چاپ شده بود؛ اين
ترجمه از روی متن دست نوشته صورت گرفته است.
 -٢ليبردان ھا ،لقب طعنه آميزی بود که به ليبر و دان منشويک و پيروانشان بعد از چاپ
پاورقی دميان بدنی ] [Demyan Bednyتحت اين عنوان در سوتسيال دمکرات )شمارۀ ،١۴١
 ٢۵اوت ) ٧سپتامبر(  (١٩١٧اطالق می شد.
 -٣در  (١۶)٣ژوئن  ١٩٠٧تزار بيانيهای مبنی بر انحالل دومای دوم و اصالح قانون انتخابات
صادر کرد .مالکين ،صاحبان صنايع و تجار کرسی ھای بيشتری به دست آوردند و سھم
کارگران و دھقانان بسيار کمتر شد .اين ،نقض آشکار بيانيۀ  ١٧اکتبر  ١٩٠۵و قانون اساسی
 ١٩٠۶که تمام احکام دولتی را تابع تصويب دوما می ساختند ،بود .دومای سوم که طبق قانون
جديد انتخاب و در اول) (١۴نوامبر  ١٩٠٧تشکيل شد ،کامال ارتجاعی بود.
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 -۴رابوچی پوت )راه کارگر( روزنامۀ ارگان مرکزی حزب بلشويک که از  (١۶)٣سپتامبر تا
 ٢۶اکتبر) ٨نوامبر( بجای روزنامۀ پراودا که به وسيلۀ حکومت موقت تعطيل شده بود انتشار
می يافت .در  ٢٧اکتبر) ٩نوامبر( پراودا تحت نام اصلی خود دوباره انتشار يافت.
 -۵سوتسيال دمکرات ،روزنامۀ ارگان دفتر منطقهای مسکو ،کميتۀ مسکو و بعد ھمچنين کميتۀ
محلی حزب بلشويک در مسکو ،از مارس  ١٩١٧تا مارس  ١٩١٨منتشر می شد .ھنگامی که
حکومت شوروی و کميتۀ مرکزی حزب به مسکو انتقال يافت اين روزنامه در پراودا ادغام شد.
 -۶روسکايا وليا )آزادی روسيه( ،روزنامۀ بورژوايی که به وسيلۀ پروتوپوپوف وزير کشور
تزار تأسيس شد و توسط بانکھای بزرگ حمايت مالی می شد .از دسامبر  ١٩١۶در پتروگراد
منتشر می گرديد .پس از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريۀ  ١٩١٧مبارزهای افترا آميز را
برعليه بلشويکھا به پيش برد .لنين گفت اين روزنامه »يکی از فاسدترين روزنامهھای
بورژوازی« است .در  ٢۵اکتبر) ٧نوامبر(  ١٩١٧به وسيلۀ کميتۀ نظامی انقالبی تعطيل شد.

موقعيت

سياسی ][١

چھار تز
 -١ضدانقالب ،سازمان يافته ،به ھم پيوسته و عمال قدرت دولتی را به دست گرفته است[٢].
تمام تشکيالت و اتحاد ضدانقالب عبارت از ترکيب سه نيروی اصلی آن است ،ترکيبی که بسيار
عالی انجام يافته و ھم اکنون به عمل درآمده است (١ :حزب دمکرات مشروطه طلب يعنی رھبر
واقعی بورژوازی سازمان يافته ،با کناره گيری خود از کابينه آن را با يک اولتيماتوم مواجه
نموده و بدين طريق راه را برای سقوط کابينه توسط ضدانقالب ھموار نموده است؛  (٢ستاد
ارتش و رھبران نظامی با ھمدستی آگاھانه يا شبه آگاھانۀ کرنسکی ،که حتی برجسته ترين
سوسياليست رولوسيونرھا اکنون او را کاونياک می خوانند ،قدرت دولتی واقعی را قبضه کرده
و اقدام به اعدام ]افراد[ واحدھای انقالبی در جبھه ،خلع سالح سربازان و کارگران انقالبی در
پتروگراد و مسکو ،سرکوب شورش در نيژنی  -نووگورود ،دستگيری بلشويکھا و توقيف
روزنامهھايشان ،نه تنھا بدون محاکمه بلکه حتی بدون حکم دولتی نمودهاند .در حال حاضر
قدرت اصلی در روسيه ،عمال ديکتاتوری نظامی است .اين واقعيت ھنوز برای تعدادی گروھھا
که در حرف انقالبی ولی در عمل ناتوانند مبھم می باشد .با اين حال اين واقعيتی است آشکار و
اساسی که بدون فھم آن فرد قادر به درک ھيچ چيز از موقعيت سياسی نخواھد بود؛  (٣صدھا
سياه سلطنت طلب و مطبوعات بورژوايی ،که از شکار بلشويکھا به شکار شوراھا پرداختهاند،
چرنف »فتنه انگيز« و غيره ،با نھايت روشنی نشان دادهاند معنی واقعی سياست ديکتاتوری
نظامی ،که اکنون بطور کامل حکمفرما بوده و توسط کادتھا و سلطنت طلبان حمايت می شود،
آماده شدن برای انحالل شوراھا است .بسياری از رھبران اس آرھا و منشويکھا يعنی اکثريت
کنونی شوراھا در طی چند روز اخير اين را پذيرفته و اظھار داشتهاند ،اما آنان بنا به ماھيت
خرده بورژوايی شان از زير بار اين واقعيت ترسناک ،با توسل به عبارات پر سر و صدای بی
معنی شانه خالی می کنند.
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 -٢رھبران شوراھا و احزاب سوسياليست رولوسيونر و منشويک به سرکردگی تسره تلی و
چرنف ،با قرار دادن انقالب در اختيار ضدانقالبيون و با تبديل خود و احزابشان و شوراھا به
برگ ساتر ضدانقالب ،بطور کامل به امر انقالب خيانت نمودهاند.
دليل اين امر آنست که سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا ،به بلشويکھا خيانت کرده و بطور
خاموش با بستن روزنامهھای آنھا موافقت نمودهاند ،بدون اينکه جرأت داشته باشند بطور صريح
و آشکار به مردم بگويند آنھا چنين عمل می کنند و چرا .با تصويب خلع سالح کارگران و
ھنگھای انقالبی ،آنھا خود را از تمام قدرت واقعی محروم ساختهاند .آنان تبديل به وراج ترين
ياوه سرايان شدهاند که ارتجاع را در »انحراف« توجه مردم ياری می رسانند تا سرانجام برای
انحالل شوراھا آماده شود .بدون فھم اين ورشکستگی کامل و نھايی اس آرھا و منشويکھا و
اکثريت فعلی شوراھا و بدون فھم اينکه »رھبريت« شوراھا و ساير بالماسکهھا فريب مطلق
ھستند ،ھيچ چيز در مورد موقعيت سياسی کنونی قابل درک نيست.
 -٣تمام اميدواريھا برای تکامل مسالمت آميز انقالب روسيه برای ھميشه محو شدهاند .اين است
موقعيت عينی :يا پيروزی ديکتاتوری نظامی يا پيروزی قيام مسلحانۀ کارگران؛ پيروزی دومی
تنھا ھنگامی امکانپذير است که با برآمد تودهای عميق برعليه حکومت و بورژوازی ،ناشی از
بحران اقتصادی و ادامۀ جنگ ،ھمراه باشد.
شعار »تمام قدرت به شوراھا!« شعاری بود برای دوران تکامل مسالمت آميز انقالب ،که در
آوريل ،مه ،ژوئن و تا  ۵-٩ژوئيه يعنی زمانی که قدرت حقيقی به دست ديکتاتوری نظامی
افتاد ،امکان داشت .اين شعار ديگر درست نيست ،چرا که ،انتقال قدرت ،و اين مسئله را که در
حقيقت به انقالب بطور کامل توسط اس آرھا و منشويکھا خيانت شده است ،در نظر نمی گيرد.
اعمال متھورانه ،شورشھا ،مقاومتھای جزئی يا مبادرت به جنگ و گريزھای نوميدانه ،برای
روياروئی با ارتجاع کمکی نخواھند کرد .آنچه کمک خواھد کرد ،درک روشن از موقعيت،
تحمل و ارادۀ پيشاھنگ کارگران ،آمادگی نيروھا برای قيام مسلحانه است ،زيرا پيروزی در
شرايط بسيار سخت کنونی ،ھنوز ممکن است ،اگر اتفاقات و جريانات مذکور در تز ھمراھی
کنند .بگذاريد ،نه توھمات مشروطه طلبی يا جمھوريخواھی به ھر شکل ،نه توھم نسبت به راه
مسالمت آميز ،نه پراکنده کاری ،داشته باشيم ،و نه اکنون تسليم تحريکات صدھا سياه و قزاقھا
شويم .بيائيد نيروھايمان را فراخوانيم ،آنھا را تجديدسازمان داده و راسخانه آمادۀ قيام واقعا ً
تودهای به مقياسی در سطح مملکت ،وقتی جريان بحران ايجاب می کند ،بنمائيم .انتقال زمين به
دھقانان در حال حاضر بدون قيام مسلحانه ،بدين دليل که ضدانقالبيون قدرت را در دست دارند
و کامال با مالکين بمثابۀ يک طبقه متحد شدهاند ،ممکن نيست.
ھدف قيام تنھا می تواند انتقال قدرت به پرولتاريا که به وسيلۀ دھقانان فقير حمايت می شود ،به
منظور اجرای برنامۀ حزب ما ،باشد.
 -۴حزب طبقۀ کارگر بايد بدون ترک فعاليت قانونی ،که ھرگز نبايد اھميت آنرا بيش از اندازه
فرض کند ،ھمانند  ،١٩١٢-١۴کار قانونی را با کار غيرقانونی تلفيق نمايد.
کار قانونی را يک ساعت ھم رھا نکنيد .اما به توھمات »صلح جويانه« و مشروطه خواھانه
امان ندھيد .سازمانھا و ھستهھای غيرقانونی را در ھمه جا به فوريت ،برای نشر اعالميه و
غيره تشکيل دھيد .در ھمه جا ،فوراً بطور پيگير و قاطع تجديدسازمان يابيد.
آنچنانکه که در  ١٩١٢-١۴کار می کرديم عمل کنيد ،ھنگامی که می توانستيم از سقوط تزاريسم
توسط انقالب و قيام مسلحانه صحبت کنيم ،بدون اينکه در ھمان زمان پايگاه قانونی خود را در
دوما ،مؤسسات بيمه ،اتحاديهھای صنفی و غيره از دست دھيم.
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نوشته شده در  (٢٣)١٠ژوئيۀ ١٩١٧
انتشار در  ٢اوت ) ٢٠ژوئيه( ١٩١٧
در پرولترسکويه ديلو شمارۀ ۶
امضاء W. :
مطابق متن دستنويس منتشر شد
توضيحات
 -١اين تزھا در  (٢٣)١٠ژوئيۀ  ١٩١٧توسط لنين نگاشته شد و خط تاکتيکی جديد حزب
بلشويک را نسبت به اوضاع سياسی دگرگون شده پس از به گلوله بستن تظاھرات کارگران و
سربازان در  (١٧)۴ژوئيه و انتقال تمام قدرت به دست حکومت موقت ضدانقالبی را تعريف
می نمايد .تزھا در کنفرانس وسيع کميتۀ مرکزی ح.س.د.ک.ر).بلشويک( با نمايندگان کميتۀ سن
پترزبورگ ،سازمان نظامی کميتۀ مرکزی ح.س.د.ک.ر).بلشويک( ،دفتر منطقهای مسکو،
کميتۀ مسکو و کميتۀ محلی مسکو که در  ١٣و  ٢۶)١۴و  (٢٧ژوئيۀ  ١٩١٧برگزار شد ،مورد
بحث قرار گرفت.
تزھا به شکل مقالهای تحت عنوان »حالت سياسی« در  ٢اوت ) ٢٠ژوئيه(  ١٩١٧در روزنامۀ
پرولترسکويه ديلو شمارۀ  ۶به چاپ رسيدند .اين روزنامه ارگان گروه بلشويکی شورای
نمايندگان کارگران و سربازان کرونشتات بود که بجای روزنامۀ بلشويکی گولوس پراودی که
در ژوئيه به وسيلۀ حکومت موقت تعطيل شد ،انتشار می يافت .زمانی که دستنويس برای چاپ
حاضر می شد ،به منظور جلوگيری از سرکوب تغييراتی در آن صورت گرفت ،از جمله
عبارت »چھار تز« و قسمت آخر مقاله )که با کلمات »سازمانھا و ھستهھای غيرقانونی «...
شروع می شود( پاک شدند .عبارت »قيام مسلحانه« نيز با »مبارزۀ قاطع« عوض شد.
ھمچنين دستنويس شامل کلمۀ »جديدترين« در جلو کلمات »موقعيت سياسی« بود که حذف شد
ولی دقيقا ً معلوم نيست که اين کار در ارتباط با چاپ سند در مطبوعات علنی انجام يافته و کلمات
»موقعيت« در آن شرايط به »حالت« تبديل شده باشد .بايد در نظر داشت که خود لنين بعداً در
يادداشت خود )نگاه کنيد به چاپ ھفتم روسی کليات آثار – صفحات  ۴۴٣-۴۴از جلد  (٣۴از
تزھايش دربارۀ »موقعيت سياسی« )و نه »جديدترين موقعيت سياسی«( نام می برد.
سرانجام اين سند با اولين انتشارش بمثابۀ اثر لنين ) (١٩٢۵در تاريخ حزب روی کاغذ آمد و
برای ھمه صريحا ً به نام »موقعيت سياسی« شناخته شد ،بنابراين کلمۀ »جديدترين« در جلد ٣۴
چاپ ھفتم روسی »کليات« دوباره نوشته نشد.
 -٢بعد از وقايع روزھای  ٣-۵ژوئن که بيانگر بحران عميق سياسی بود که کشور را فراگرفته
بود ،تمام قدرت به دست حکومت موقت ضدانقالبی افتاد .شکست نيروھای مھاجم روسی
کرنسکی در جبھه در  (٣١)١٨ژوئيه آغاز شد .افراد تازهای قربانی منافع امپرياليستھا شدند.
رشد بيکاری ناشی از تعطيل کارخانهھا به وسيلۀ سرمايه داران ،ترقی ھزينۀ زندگی و کمبود
حاد خواربار ،به انفجار خشم تودهھای وسيع کارگران و سربازان برعليه سياست ضدانقالبی
حکومت موقت منجر شد .در  (١۶)٣ژوئيه تظاھرات خودبخودی گسترش يافت و می رفت که
به قيام مسلحانه برعليه حکومت موقت بيانجامد.
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در آن لحظه بلشويکھا مخالف ھر گونه عمليات مسلحانه بودند .زيرا اعتقاد داشتند که بحران
انقالبی ھنوز نضج نگرفته و ارتش و شھرستانھا ھنوز آمادۀ حمايت از قيام در پايتخت نيستند.
در جلسۀ  (١۶)٣ژوئيۀ کميتۀ سن پترزبورگ و سازمان نظامی کميتۀ مرکزی
ح.س.د.ک.ر).ب( تصميم گرفته شد که از ھر گونه عملی جلوگيری به عمل آيد .تصميم مشابھی
در جلسۀ دومين کنفرانس شھری بلشويکھا اتخاذ گرديد .نمايندگانی به محالت رفتند تا تودهھا را
از دست زدن به عمل مانع شوند .ولی شورش تقريبا ً شروع شده بود و معلوم بود که متوقف
کردن آن امکانپذير نيست.
با توجه به حالت تودهھا ،کميتۀ پترزبورگ و سازمان نظامی ،در ديروقت شب  (١۶)٣ژوئيه
تصميم گرفتند که در تظاھرات  (١٧)۴ژوئيه شرکت کرده آنرا تبديل به تظاھرات مسالمت آميز
و سازمان يافته نمايند .در اين زمان لنين در مسافرت بود .وی به علت بيماری ناشی از کار زياد
برای چند روز استراحت به حومۀ شھر رفته بود.
ھنگامی که از جريانات آگاه شد در صبح  (١٧)۴ژوئيه به پتروگراد بازگشت و رھبری امور را
در دست گرفت.
بيش از  ۵٠٠٠٠٠نفر در تظاھرات  (١٧)۴ژوئيه شرکت کردند .تظاھرات با شعار »تمام
قدرت به شوراھا!« و ديگر شعارھای بلشويکھا برگزار شد .تظاھرات کنندگان  ٩٠نماينده
معرفی نمودند که حامل تقاضای انتقال تمام قدرت به شوراھا برای کميتۀ اجرائی مرکزی
شوراھا بودند .رھبران اس آرھا و منشويکھا از تحويل گرفتن آن خودداری کردند.
با آگاھی از توافق کميتۀ اجرائی مرکزی اس آر – منشويکی ،حکومت موقت تصميم گرفت
تظاھرات را به وسيلۀ نيروھای مسلح سرکوب کند ،دانشجويان افسری و ھنگھای قزاق
ضدانقالبی برعليه تظاھرات صلح آميز کارگران و سربازان بکار گرفته شدند .آنھا به طرف
تظاھرکنندگان آتش گشودند .واحدھای ارتجاعی از جبھه فراخوانده شدند.
کنفرانس اعضای کميتۀ مرکزی و کميتۀ پترزبورگ که تحت رھبری لنين در شب  (١٧)۴ژوئيه
برگزار شد ،تصميم گرفت تظاھرات را بطور سازمان يافته متوقف سازد .اين تصميم بجايی بود
که به وسيلۀ حزب گرفته شد که در عقب نشينی به موقع و حفظ نيروھای اصلی از گزند تار و
مار شدن برای انقالب ،حزب را موفق می ساخت.
بعد از درھم کوفتن تظاھرات ،حکومت موقت بورژوايی به عمليات تالفی جويانهاش ادامه داد.
پراودا ،سولداتسکايا پراودا و ديگر روزنامهھای بلشويکی تعطيل شدند .خلع سالح کارگران،
دستگيريھا و تعقيبھا ادامه يافت .واحدھای انقالبی پادگان پتروگراد که در تظاھرات شرکت کرده
بودند ،منحل و به جبھه اعزام شدند .منشويکھا و اس آرھا شريک کشتارھای ضدانقالب بودند.

شايعات توطئه
مطلبی که تحت عنوان فوق در نوايا ژيزن شمارۀ  ١٠٣در  ١٧اوت منتشر شد ،درخور توجه
جدی است .ما بايد )بارھا و بارھا( به آن برخورد کنيم ،حتی اگر آنچه که به نظر جدی می رسد،
ابداً جدی نباشد.
اين مقاله تقريبا ً اينطور می گويد که در  ١۴اوت شايعاتی در مسکو پخش شده بود مبنی بر اينکه
برخی واحدھای قزاق از جبھه به طرف مسکو حرکت می کنند و عالوه بر اين »گروھھای
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مشخص نظامی که از پشتيبانی محافلی در مسکو برخوردارند« مشغول سازماندھی »اعمال
قاطعانۀ ضدانقالبی« ھستند .اين مقاله ھمچنين اظھار می دارد که شورای سربازان مسکو و
نمايندگان کارگران ،توسط مقامات نظامی آگاه شده و »با شرکت اعضاء کميتۀ مرکزی اجرائی«
)يعنی منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھا( گامھايی در آگاھی دادن به سربازان در مورد
نياز به حفاظت از شھر و غيره برداشتهاند .اين مقاله در خاتمه می گويد »بلشويکھای مسکو نيز
از آنجا که در ميان بسياری از واحدھای ارتشی نفوذ داشتند ،جھت اين تدارکات دعوت شده و به
آنھا در اين موقعيت اختيار داده شده بود«.
اين جملۀ آخر عامدانه به صورت گنگ و مبھم نوشته شده است ،چرا که اگر بلشويکھا در ميان
بسياری از واحدھای ارتشی نفوذ دارند )که اين غيرقابل ترديد بوده و کامال تأييد شده است( پس
چه کسی و چگونه می توانست به آنھا »اختيار« آن واحدھا را داده باشد؟ اين کامال بی معنی
است .اگر به ھر حال ،به بلشويکھا واقعا ً »در اين موقعيت« »اختيار« ھر يک از واحدھای
ارتشی »داده شده بود« )توسط چه کسی؟ حتما ً توسط منشويکھا و اس آرھا!( اين به معنی اين
است که يک بلوک معينی ،اتحاد يا توافق بين بلشويکھا و دفاع طلبان ،بخاطر »دفاع در مقابل
ضدانقالب« ،وجود داشته است.
ھمين امر است که يک موضوع غيرجدی را جدی می کند ،و بررسی بسيار دقيقی را از آنچه
که به کارگران دارای آگاھی طبقاتی گزارش شده است ،می طلبد.
شايعهای که توسط دفاع طلبان يعنی منشويکھا و اس آرھا منتشر شده به وضوح پوچ است و
نادرستی و رسوائی محاسبات سياسی را که به آن منجر شده است ،کامال عيان می سازد .اين در
واقع حکومت موقت است که ضدانقالبی می باشد و دفاع طلبان می خواھند از آن دفاع کنند.
ھمانطور که رسما ً توسط ژنرال قزاق کالدين در گردھم آيی ضدانقالبی امپرياليستی مسکو تأييد
شد ،دستجات قزاق در  ٣ژوئيه توسط کسی جز حکومت موقت و وزرای »سوسياليست« ،به
شھرھای بزرگ و مخصوصا ً پتروگراد ،فراخوانده نشدند .اين يک حقيقت است.
اين حقيقت بخصوص است که منشويکھا و اس آرھا را افشا کرده و خيانت آنان را به انقالب،
اتحاد آنان را با ضدانقالبيون ،اتحاد آنان را با کالدين ھا به اثبات می رساند – منشويکھا و اس
آرھا با پخش »شايعاتی« مبنی بر اينکه قزاقھا برخالف خواست کرنسکی ،تسره تلی ،اسکوبلف
و آوکسنتيف به سوی مسکو پيشروی می کنند و اينکه منشويکھا و اس آرھا دارند »از انقالب
دفاع می کنند« و غيره ،می خواھند اين حقيقت را بپوشانند و مخفی سازند و مردم را وادار به
فراموش کردن آن نمايند .نقشۀ سياسی خائنين منشويک و دفاع طلب مثل روز روشن است :آنھا
می خواھند کارگران را تحميق کنند و خود را انقالبی جا بزنند ،تا چيزھايی دربارۀ بلشويکھا
بفھمند)البته برای تحويل دادن به ادارۀ ضد اطالعات( ،تا اعتبار خود را ترميم کنند! نقشهای که
به ھمان اندازه که پست است ،ناپخته نيز ھست! آنھا اميدوارند با ايجاد يک »شايعۀ« کوچک و
احمقانه با ھزينهای ناچيز» ،اختيار« واحدھای ارتشی بلشويکی را به کف آورند و بطور کلی با
اطمينان بخشيدن به مردم ساده لوح مبنی بر اينکه اين حکومتی است که قزاقھا می خواھند
سرنگونش کنند ،حکومتی که با قزاقھا سازش نکرده و »از انقالب دفاع می کند« و غيره و
غيره ،اعتماد به حکومت موقت را تقويت کنند.
نقشۀ کوچک آشکار است .شايعه مسلما ً بی اساس و آشکارا ساختگی است .اما آنھا اميدوارند که
اعتماد به حکومت موقت را اعتبار بخشند و عالوه بر آن اميدوارند که بلشويکھا را به »اتحاد«
]بلوک[ با خود بکشانند!
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مشکل بتوان باور کرد که در ميان بلشويکھا اشخاص احمق و فرومايهای بتوان يافت که بخواھند
در حال حاضر به اتحادی با دفاع طلبان داخل شوند .اين باور مشکل است ،قبل از ھر چيز به
اين دليل که ،قطعنامۀ صريحی از کنگرۀ ششم ح.س.د.ک.ر [١].وجود دارد که اظھار می دارد
)نگاه کنيد به پرولتاری] [٢شمارۀ » (۴منشويکھا بطور قطع به اردوی دشمنان پرولتاريا
گريختهاند« .شما نمی توانيد با کسانی که بطور قطع به اردوی دشمن گريختهاند به توافق يا
اتحادی برسيد .قطعنامه ادامه می دھد »وظيفۀ اصلی سوسيال دمکراتھای انقالبی جدا کردن
کامل آنھا ]دفاع طلبان منشويک[ از عناصر کمابيش انقالبی طبقۀ کارگر است« .آشکارا برعليه
اين جدا کردن است که منشويکھا و اس آرھا با پخش شايعات بی اساس مبارزه می کنند .و اين
آشکار است که در مسکو نيز مانند پتروگراد ،کارگران ھر چه بيشتر و بيشتر با درک ماھيت
خائنانه و ضدانقالبی سياستھای منشويکھا و اس آرھا ،از آنان بيشتر و بيشتر روی برمی
گردانند .و بنابراين دفاع طلبان برای »چارۀ موقعيت« ناچارند به ھر حيلهای متوسل شوند.
مطابق قطعنامۀ کنگره ،ھر بلشويکی که به سازشھايی با دفاع طلبان به منظور »واگذاری
اختيار« تن می داد يا بطور غيرمستقيم اعتماد به حکومت موقت را )که ظاھراً در مقابل قزاقھا
از آن دفاع می شود( بيان می داشت ،البته به فوريت و به حق از حزب اخراج می شد.
به ھر حال ،داليل ديگری نيز برای اين مسئله وجود دارد که مشکل بتوان باور کرد که در
مسکو يا در جای ديگر بلشويکھايی يافت شوند که قادر به تشکيل اتحادی با دفاع طلبان ،چيزی
شبيه به ارگانھای مشترک ،حتی موقتی ،و انجام ھر نوع معامله و غيره با آنان باشند .بگذاريد
مطلوب ترين موقعيت را برای اين بلشويکھای نامحتمل تصور کنيم؛ اجازه بدھيد فرض کنيم که
آنھا با ساده لوحی خود واقعا ً شايعاتی را که از منشويکھا و اس آرھا می شنوند ،باور کنند؛ حتی
بگذاريد فرض کنيم ،برای آکندن آنان از اعتماد ھمچنين »حقايق« ابداعی نيز به آنان ارائه شده
باشد .اين واضح است که حتی تحت چنين شرايطی يک بلشويک شرافتمند که کامال عقل خود را
از دست نداده باشد با اتحادی با دفاع طلبان موافقت نخواھد کرد و به سازشی بر سر »واگذاری
اختيار« و غيره ،رضا نخواھد داد .حتی در اين شرايط يک بلشويک می گويد»:کارگران و
سربازان ما با دستجات ضدانقالبی ،اگر تھاجمی را برعليه حکومت موقت آغاز کنند ،خواھند
جنگيد؛ آنھا چنين می کنند ،نه بخاطر دفاع از اين حکومت که کالدين و شرکاء را در  ٣ژوئيه
دعوت کرد ،بلکه بخاطر دفاع مستقالنه از انقالب ،در حالی که ھدف خود را دنبال می کنند،
ھدف تأمين پيروزی برای کارگران ،برای فقرا ،برای آرمان صلح ،و نه برای امپرياليستھا،
برای کرنسکی ،آوکسنتيف ،تسره تلی ،اسکوبلف و شرکاء« .حتی در شرايط به غايت نامحتملی
که ما فرض کردهايم ،يک بلشويک به منشويکھا خواھد گفت»:البته .ما خواھيم جنگيد ،اما ما از
داخل شدن در اتحاد با شما خودداری خواھيم ورزيد ،از ابراز کوچکترين اعتماد به شما
خودداری خواھيم کرد .ما با ھمان روشی که سوسيال دمکراتھا ھمراه با کادتھا و بدون وارد
شدن در اتحاد با آنان يا برای يک لحظه اعتماد به آنان ،در فوريۀ  ١٩١٧عليه تزاريسم جنگيدند،
خواھيم جنگيد] .اکنون[ کوچکترين اعتماد به منشويکھا به ھمان اندازه خيانت است که اعتماد به
کادتھا بين  ١٩٠۵و  ١٩١٧خيانت بود«.
يک بلشويک به کارگران و سربازان خواھد گفت»:بگذاريد بجنگيم ،اما اگر می خواھيد ثمرات
پيروزی را از دست ندھيد بدون ذرهای اعتماد به منشويکھا ]بجنگيم[«.
اين برای منشويکھا بسيار سودمند است که شايعات و اظھارات نادرستی را منتشر کنند مبنی بر
اينکه حکومتی که از آن پشتيبانی می کنند انقالب را نجات می دھد ،در حالی که در واقع
حکومت قبال اتحادی را با کالدين ھا ايجاد کرده است ،اکنون ضدانقالبی است ،گامھای بسيار
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بزرگی برداشته و روزانه قدمھای بعدی را برمی دارد تا شرايط اين اتحاد با کالدين ھا را
برآورده سازد.
باور کردن اين شايعات ،حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از آنھا ،از نظر بلشويکھا به معنای خيانت
به آرمان انقالب است .در حال حاضر مھم ترين تضمين موفقيت انقالب برای مردم اين است که
به وضوح خيانت منشويکھا و اس آرھا را تشخيص دھند و کامال از آنھا روی برگردانند ،و بر
ھمۀ کارگران انقالبی است که آنھا را طرد کنند ،ھمانگونه که کادتھا را پس از تجربۀ ،١٩٠۵
طرد کردند.

***
)تقاضا می کنم چند نسخه از اين مقاله تھيه شود تا بتواند به تعدادی از نشريات و مجالت حزب
بطور ھمزمان برای انتشار ارسال گردد و ھمزمان از طرف من ھمراه با مؤخرۀ زير در اختيار
کميتۀ مرکزی قرار بگيرد:
تقاضا می کنم اين مقاله به عنوان گزارش من به کميتۀ مرکزی در نظر گرفته شود ،به اضافۀ
اين پيشنھاد که کميتۀ مرکزی دستور بدھد که با شرکت رفقای مسکو که عضو ک.م .نيستند ،يک
تحقيق رسمی انجام شود که آيا بلشويکھا ھيچ نھاد مشترکی را با دفاع طلبان بر اين مبنا تشکيل
دادهاند ،آيا ھيچ اتحاد يا توافقی که آنھا در آن سھيم باشند وجود داشته و غيره .حقايق و جزئيات
بايد بطور رسمی مورد تحقيق قرار گرفته و با تفصيل کامل روشن شوند .چنانچه وجود اتحادی
تأييد شد ،اعضای کميتۀ مرکزی يا کميتۀ مسکو از وظايف خود کنار گذارده شده و مسئلۀ اخراج
رسمی آنان بايد حتی قبل از نشستھای کنگرۀ آينده ،به گردھم آيی ھمگانی کميتۀ مرکزی عرضه
گردد .در حال حاضر ،بعد از ميتينگ مسکو ،بعد از اعتصاب ،بعد از  ٣-۵ژوئيه ،اين مسکو
است که اھميت مرکز را به دست آورده يا می تواند به دست آورد .اين کامال امکان پذير است که
جنبشی شبيه به  ٣-۵ژوئيه در اين مرکز وسيع پرولتاريايی که از پتروگراد عظيم تر است ،رشد
کند .در آن زمان در پتروگراد وظيفه ]ما[ عبارت بود از دادن خصلتی مسالمت آميز و سازمان
يافته به جنبش .آن شعار صحيحی بود .وظيفهای که اکنون در مسکو در برابر ماست به کلی
متفاوت است؛ شعار پيشين به کلی غلط است .وظيفۀ ما در حال حاضر عبارتست از تصرف
قدرت و عبارت از اينست که خودمان با نام صلح ،زمين برای دھقانان و دعوت مجلس مؤسسان
در موعد مقرری که مورد موافقت دھقانان نواحی مختلف باشد ،اعالم حکومت کنيم .اين کامال
امکان پذير است که چنين جنبشی در مسکو بخاطر بيکاری ،قحطی ،اعتصاب راه آھن،
نابسامانی اقتصادی و غيره برپا شود .اين بيشترين اھميت را دارد که کسانی در مسکو
»زمامدار« باشند که به راست منحرف نخواھند شد ،کسانی که اتحادی با منشويکھا تشکيل
نخواھند داد و کسانی که در صورت وقوع جنبش ،وظايف نوين ،شعار نوين تصرف قدرت،
طرق و وسايل نوين به دست آوردن آنرا می فھمند .به اين دليل است که يک »تحقيق« در مورد
اتحاد و محکوم کردن بلشويکھای شرکت کننده در چنين اتحادی ،اگر چنانچه وجود داشته باشد و
اخراج آنھا نه فقط بخاطر انضباط  ،نه فقط بخاطر جبران اشتباھی که قبال انجام شده ،بلکه به
لحاظ منافع حياتی جنبش آينده ،ضروری است .اعتصاب مسکو در  ١٢اوت ثابت کرد که
کارگران فعالی که حتی از طريق انتخابات دوما از بلشويکھا حمايت می کنند اکثريتی را در
مقابل اس آرھا تشکيل می دھند .اين بسيار به موقعيت پتروگراد قبل از  ٣-۵ژوئيۀ  ١٩١٧شبيه
است .اما تفاوت عظيمی بين موقعيت آن زمان و اکنون وجود دارد ،چرا که در آن زمان
پتروگراد حتی نمی توانست قدرت را بطور فيزيکی به دست آورد و اگر ھم اين کار را می
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کرد ،نمی توانست قدرت را از لحاظ سياسی نگه دارد ،چرا که تسره تلی و شرکاء ھنوز تا اين
حد نزول نکرده بودند که از کشتار حمايت کنند .به اين دليل است که در آن زمان ،در ٣-۵
ژوئيۀ  ١٩١٧در پتروگراد ،شعار تصرف قدرت ناصحيح بود .در آن زمان ،حتی بلشويکھا
آگاھانه مصمم نبودند و نمی توانستند ھم باشند که با تسره تلی و شرکاء به عنوان ضدانقالبی
رفتار کنند .در آن زمان نه سربازان و نه کارگران نمی توانستند از تجربۀ ماه ژوئيه برخوردار
شوند.
موقعيت در حال حاضر کامال متفاوت است .چنانچه يک جنبش خودبخودی امروز در مسکو
دربگيرد ،شعار بايد دقيقا ً تصرف قدرت باشد .بنابراين ،اين بيشترين اھميت را دارد که جنبش
مسکو توسط مردمی که شايستۀ اين وظيفه ھستند ،کامال اين شعار را دريافته و تشخيص دادهاند
رھبری شود .به اين دليل است که ما بايد دوباره و دوباره بر تحقيق و اخراج گناھکار اصرار
بورزيم(.
مطابق دستنويس منتشر شد
در  ١٨-١٩اوت ) ٣١اوت  ١ -سپتامبر(  ١٩١٧نوشته شد
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۵
توضيحات
 -١لنين اشاره دارد به قطعنامۀ »وحدت حزب« که توسط کنگرۀ ششم ح.س.د.ک.ر).ب(
تصويب شد )نگاه کنيد به »ح.ک.ا.ش .در قطعنامهھا و تصميمات کنگرهھا ،کنفرانسھا و گردھم
آيی ھای ھمگانی ک.م ،«.بخش  ،١٩۵۴ ،١ص ] ٣٨٨به روسی[(.
ششمين کنگرۀ ح.س.د.ک.ر).ب( از  ٢۶تا  ٣اوت ) ٨-١۶اوت( در شرايط نيمه علنی در
پتروگراد برگزار شد .اين کنگره با حضور  ١۵٧نمايندۀ دارای حق رأی و  ١١٠نماينده با حق
نظر اما بدون حق رأی از طرف  ٢۴٠٠٠٠عضو حزب تشکيل شده بود .لنين کنگره را بطور
مخفی ھدايت می کرد .او از طريق بلشويکھايی که کميتۀ مرکزی معين کرده بود ،و او را در
رازليف مالقات می کردند ،با پتروگراد در تماس بود .تزھای لنين بنام »موقعيت سياسی« و
مقالۀ »دربارۀ شعارھا« و مطالب ديگر مبنای قطعنامهھای کنگره را تشکيل دادند .کنگره به
اتفاق آراء لنين را به رياست افتخاری خود انتخاب نمود.
مطالب مورد بحث کنگره عبارت بودند از (١ :گزارش دفتر سازماندھی؛  (٢گزارش
ک.م.ح.س.د.ک.ر).ب(؛  (٣گزارشات سازمانھای محلی؛  (۴موقعيت جاری :الف( جنگ و
موقعيت بين المللی؛ ب( وضعيت سياسی و اقتصادی؛  (۵تجديدنظر در برنامه؛  (۶مسئلۀ
تشکيالتی؛  (٧انتخابات مجلس مؤسسان؛  (٨انترناسيونال؛  (٩وحدت حزب؛  (١٠جنبش
اتحاديهھای کارگری؛  (١١انتخابات؛  (١٢متفرقه.
کنگره ھمچنين در مورد مسئلۀ حضور لنين در دادگاه بحث نمود.
کنگره گزارش سياسی کميتۀ مرکزی و گزارش موقعيت سياسی را که ھر دو توسط استالين از
طرف کميتۀ مرکزی ارائه شدند شنيد .قطعنامه دربارۀ موقعيت سياسی برمبنای رھنمودھای
ھدايت کنندۀ لنين بود .اين قطعنامه موقعيت سياسی کشور را به دنبال حوادث ژوئيه ارزيابی
نمود و خط سياسی حزب را در مرحلۀ نوين انقالب ارائه داد .کنگره اظھار داشت که توسعۀ
مسالمت آميز انقالب به پايان رسيده و قدرت واقعا ً به دست بورژوازی ضدانقالبی افتاده است.
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در رابطه با رھنمودھای لنين ،موقتا ً شعار »تمام قدرت به دست شوراھا« کنار گذاشته شد ،چرا
که شوراھا درست در ھمان موقع توسط منشويکھا و اس آرھا ھدايت می شدند و زائدهای از
حکومت موقت ضدانقالبی بودند .اين کنار گذاشتن مستلزم انکار شوراھا به عنوان شکل سياسی
ديکتاتوری پرولتاريا نبود .کنگره شعار مبارزه برای الغاء کامل ديکتاتوری بورژوازی
ضدانقالبی و برای تصرف قدرت توسط پرولتاريا در اتحاد با دھقانان فقير ،از طريق يک قيام
مسلحانه را پيش گذارد.
کنگره پيشنھاد ضد لنينی را که توسط پرئوبراژنسکی ارائه شده و مدعی بود که انقالب
سوسياليستی در روسيه به پيروزی نمی رسد و روسيه نمی تواند راه سوسياليستی را برگزيند
مگر اينکه يک انقالب پرولتری در غرب انجام گيرد ،رد کرد .کنگره ھمچنين نظريۀ بوخارين
را که مخالف روش حزب در مورد انقالب سوسياليستی بود و اظھار می داشت که دھقانان
بلوکی را با بورژوازی تشکيل داده و از دنباله روی از طبقۀ کارگر خودداری خواھند کرد ،رد
نمود.
تصميمات کنگره بر روی تزھای لنين در مورد اتحاد پرولتاريا و دھقانان فقير بمثابۀ شرط
نخست برای پيروزی انقالب سوسياليستی تأکيد ويژه نمودند .قطعنامۀ »موقعيت سياسی« اظھار
می داشت که »تنھا پرولتاريای انقالبی است که می تواند اين وظيفه را – وظيفهای که اعتالء
جديد پيش نھاده است – در صورت حمايت دھقانان فقير به انجام برساند« )»ح.ک.ا.ش .در
قطعنامهھا و غيره« بخش  ،١٩۵۴ ،١صفحۀ ] ،٣٧۶به روسی[(.
مسئلۀ حضور لنين در دادگاه يکی از اولين مباحثی بود که توسط کنگره مورد بحث قرار گرفت.
استالين که در طی پاسخ به بحث فعاليت سياسی کميتۀ مرکزی به اين مسئله برخورد می کرد ،به
طرفداری از حضور لنين در دادگاه سخن گفت با اين درک که امنيت شخصی لنين تضمين شده
باشد و دادگاه بر خطوط دمکراتيک ھدايت شود .او در اين مورد قطعنامهای پيشنھاد نمود .او
گفت»:اکنون اين مسئله روشن نيست که چه کسی در قدرت است .ھيچ تضمينی نيست که اگر
آنھا ]لنين و زينوويف[ دستگير شوند در معرض فشار بی رحمانه قرار نگيرند .اما اگر دادگاه
بر خطوط دمکراتيک تشکيل شود ،وضع فرق می کند و تضمين شده است که آنھا تکه تکه
نشوند .ھنگامی که ما دربارۀ اين مسئله از کميتۀ مرکزی اجرائی سؤال کرديم آنھا پاسخ دادند
»ما نمی دانيم چه اتفاقی ممکن است بيافتد «.پس از آنجا که موقعيت روشن نيست و مبارزۀ
پنھانی بين قدرت واقعی و قدرت صوری جريان دارد ،مسئلۀ حضور رفقا در برابر مقامات
موضوعيت ندارد .به ھر حال اگر قدرت در دست کسی باشد که می تواند رفقای ما را از
خشونت حفظ کند و حداقل تا حدی عادل باشد  ...آنھا حضور خواھند يافت») «.لحظات ششمين
کنگرۀ ح.س.د.ک.ر).ب( ،اوت  ،١٩۵٨ ،«١٩١٧صفحات  ٢٧و ] ،٢٨به روسی[( .اين
برخورد بر اثر يک ارزيابی غلط از قدرت سياسی کشور در آن زمان و از اين ايده که يک
دادگاه بورژوائی می تواند »عادل« باشد ،به وجود آمده بود.
در گزارش ژ.ک.اورژنيکيدزه به مسئلۀ حضور لنين در دادگاه پرداخته شد .او اصرار داشت که
لنين تحت ھيچگونه شرايطی نبايد تحويل بازپرس ھا شود .ف.ی .دزرژينسکی ،ن.آ .شريپنيک
و ديگران عليه حضور لنين در دادگاه سخن گفتند .دزرژينسکی گفت ما بايد به روشنی و
صراحت بگوئيم که آن رفقايی که به لنين توصيه کردند که اجازه ندھد دستگير شود ،کار درستی
کردند .ما بايد برای ھمۀ رفقا روشن کنيم که ما به حکومت موقت و بورژوازی اعتماد نداريم و
تا پيروزی عدالت ،که به معنی لغو آن دادگاه رسوا خواھد بود ،لنين را تسليم نخواھيم کرد.
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و.ولودارسکی ،ی .بزرابوتنی )د.ز .مانوئيلسکی( و م.الشويچ به طرفداری از حضور لنين در
دادگاه سخن گفتند )در صورت تضمين امنيت او ،علنی بودن دادگاه و حضور نمايندگان کميتۀ
مرکزی اجرائی شوراھا در آن( و قطعنامهای در اين مورد ارائه کردند.
به عنوان نتيجۀ بحث کنگرۀ ششم حزب به اتفاق آراء قطعنامهای برعليه حضور لنين در دادگاه
تصويب کرد و »اعتراض شديد خود را نسبت به تعقيب بی شرمانۀ رھبران پرولتاريای انقالبی
توسط دادستان ،جاسوسان و پليس« ابراز داشت و پيام بزرگداشتی برای لنين فرستاد.
ی.م.اسوردلف در مورد فعاليتھای تشکيالتی کميتۀ مرکزی گزارش داد .او اشاره کرد که در سه
ماھی که از کنفرانس ھفتم )آوريل( کشوری حزب می گذشت ،عضويت در حزب سه برابر شده
و از  ٨٠٠٠٠به  ٢۴٠٠٠٠افزايش يافته و تعداد سازمانھای حزب از  ٧٨به  ١۶٢رسيده بود.
کنگره  ١٩گزارش را از سازمانھای محلی شنيد .سخنرانان بر مقدار عظيم کار انجام شده توسط
سازمانھای محلی و رشد پيوستۀ نفوذ بلشويکھا در ميان تودۀ کارگر تأييد نمودند.
کنگره در مورد پالتفرم اقتصادی حزب که ملی کردن و تمرکز بانکھا ،ملی کردن صنعت
بزرگ ،ضبط دارائی ھای ارضی و ملی کردن تمام زمينھای کشور ،ايجاد کنترل کارگری بر
توليد و توزيع ،سازماندھی مبادلۀ صحيح بين شھر و روستا و ساير تدابير را در نظر داشت،
بحث و آنرا تصويب نمود.
کنگره قوانين جديد حزب را پذيرفت .نخستين مادۀ قوانينی که به مسئلۀ عضويت می پرداخت
شامل اين قيد بود که اعضای حزب بايد از تمام تصميمات حزب پيروی کنند .مادۀ جديدی که
ارائه شد عبارت از اين بود که اشخاصی که خواھان ورود بودند می بايست توصيهھايی از دو
عضو حزب ارائه دھند و ورود آنھا بايد توسط گردھم آيی عمومی سازمان مربوطه تصويب
گردد .قوانين بر اين تأکيد داشتند که »تمام سازمانھای حزبی بايد برمبنای اصول سانتراليسم
دمکراتيک باشند« .کنگرهھای حزب بايد ھر سال يک بار تشکيل می شدند و گردھم آيی ھای
ھمگانی کميتۀ مرکزی نبايد کمتر از يک بار در دو ماه می بودند.
کنگره تصميم کنفرانس ھفتم ح.س.د.ک.ر).ب( را در مورد ضرورت تجديدنظر در برنامۀ
حزب به نحوی که کنفرانس نشان داده بود ،دوباره تأييد کرد .کنگره اين را ضروری تشخيص
داد که يک کنگره در آيندۀ نه چندان دور به منظور تصويب برنامۀ جديد دعوت شود و کميتۀ
مرکزی و کليۀ سازمانھای حزب شروع به بحث پيرامون تجديدنظر در برنامه به عنوان مقدمات
کنگره کنند.
قطعنامۀ کنگره با نام »اتحاديهھای جوانان« اظھار می داشت که کمک به تشکيل سازمانھای
طبقاتی سوسياليستی جوانان کارگر وظيفهای مبرم است و سازمانھای حزبی را موظف به
اختصاص دادن بيشترين توجه به اين وظيفه نمود .در بحث پيرامون موضوع »جنبش اتحاديۀ
کارگری« ،کنگره از تئوری بی طرفی اتحاديهھای کارگری انتقاد نمود و نشان داد که اتحاديهھا
نفعی حياتی در پيروزی انقالب دارند و در صورتی که به شکل سازمانھای رزمندۀ طبقاتی باقی
بمانند که رھبری حزب بلشويک را به رسميت می شناسند ،می توانند به وظايف پيش روی طبقۀ
کارگر عمل کنند.
کنگره در کليۀ تصميمات خود از ھدف تربيت طبقۀ کارگر و دھقانان فقير برای يک قيام
مسلحانه که پيروزی انقالب سوسياليستی را به ھمراه داشت ،پيروی می کرد .در بيانيهای که
خطاب به تمام مردم زحمتکش ،ھمۀ کارگران ،سربازان و دھقانان روسيه صادر شد از آنھا
دعوت کرد که برای مبارزۀ قطعی برعليه بورژوازی ،تحت پرچم ھای حزب بلشويک نيرو
جمع کنند و آماده شوند.
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و.ای .لنين ،ی.آ .برزين ،آ.س .بوبنف ،ف.ی .دزرژينسکی ،آ.م .کولونتای ،و.پ .ميليوتين،
م.ک .مورانف ،و.پ .نوگين ،ف.آ .سرگيف )آرتيوم( ،س.گ .شاھوميان ،ژ.و .استالين ،ی.م.
اسوردلف و م.س .يوريتسکی از کسانی بودند که کنگره برای کميتۀ مرکزی انتخاب نمود.
 -٢پرولتاری – ارگان مرکزی حزب بلشويک که روزانه از  (٢۶)١٣اوت تا  ٢۴اوت )۶
سپتامبر(  ١٩١٧بجای پراودا منتشر می شد .اين روزنامه توسط حکومت موقت تعطيل شد.
روی ھم رفته  ١٠شماره از آن منتشر شد.
******************
کمونيستھای انقالبی
http://www.k-en.com
info@k-en.com
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