توھمات مشروطه خواھی
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توھمات مشروطه خواھی آن چيزيست که ما به يک اشتباه سياسی اطالق می کنيم زمانی که
مردم به وجود يک سيستم عادی ،حقوقی ،با قاعده و قانونی – به اختصار» ،مشروطه« – اعتقاد
دارند ،اگر چه در حقيقت چنين چيزی وجود ندارد .در نظر اول ممکن است چنين درک شود که
در روسيۀ امروزه يعنی ژوئيۀ  ،١٩١٧زمانی که ھنوز پيش نويس قانون اساسی ای نوشته نشده
است ،پديدار شدن توھمات مشروطه خواھی ناممکن است .اما چنين تصوری اشتباه بزرگی
خواھد بود .در واقع مشخصات ذاتی وضع سياسی فعلی روسيه چنان اند که تودهھای بسيار
عظيم مردم توھمات مشروطه خواھی را در سر می پرورانند .بدون درک اين مطلب ھيچ چيز
در مورد وضعيت سياسی روسيۀ امروزه را ممکن نيست بفھميم .يقينا ً امروزه در روسيه برای
فرموله کردن صحيح وظايف تاکتيکی مان ھيچ اقدامی نمی توانيم انجام دھيم مگر اينکه قبل از
ھر چيز بطور سيستماتيک و بی رحمانه بر روی افشای توھمات مشروطه خواھی ،برمال کردن
تمام ريشهھايشان و بازسازی يک چشم انداز صحيح سياسی تمرکز کنيم.
بگذاريد سه ايده را که معمول ترين توھمات جاری مشروطه خواھی ھستند در نظر گيريم و آنھا
را با دقت بررسی کنيم.
ايدۀ شمارۀ  ١اينست که کشور ما به زودی قرار است دارای يک مجلس مؤسسان گردد؛ بنابراين
ھر چه که امروز وجود دارد موقتی ،گذرا ،غيرضروری و غيرقطعی می باشد و ھمه چيز به
وسيلۀ مجلس مؤسسان به زودی اصالح و بطور قطعی تنظيم خواھد گرديد .ايدۀ شمارۀ  ٢اينست
که احزاب مشخص مثل سوسياليست رولوسيونرھا يا منشويکھا يا اتحادشان اکثريت آشکار و
بالمنازعهای را در بين مردم يا در »متنفذترين« مؤسسات مانند شوراھا رھبری می کنند؛
بنابراين خواست اين احزاب يا مؤسسات را ھمانند خواست اکثريت مردم بطور کلی نمی توان
در روسيۀ جمھوريخواه ،دمکراتيک و انقالبی ،ناديده گرفت ،و حتی کمتر از آن می توان
خواستشان را نقض کرد .ايدۀ شمارۀ  ٣اينست که اقدام مشخصی مانند توقيف پراودا] [٢به
وسيلۀ دولت موقت يا شوراھا صورت قانونی نيافته بود؛ بنابراين اين تنھا يک حالت گذرا و
حادثهای اتفاقی است که اصال آنرا نمی توان به عنوان امری قطعی تلقی کرد.
بگذاريد ھر کدام از اين ايدهھا را بررسی کنيم.
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اولين دولت موقت قول تشکيل يک مجلس مؤسسان را داد .در نظر داشت که وظيفۀ اصلی اش
آماده ساختن کشور برای يک مجلس مؤسسان است .دومين دولت موقت ٣٠ ،سپتامبر را برای
تشکيل مجلس مؤسسان تعيين کرد .سومين دولت موقت بعد از  ۴ژوئيه ،اين تاريخ را دوباره
تصديق نمود.
با اين حال ،احتمال تشکيل مجلس مؤسسان در تاريخ فوق الذکر يک درصد است و حتی اگر
تشکيل گردد ،شانس اينکه مانند دومای اول بی اقتدار و بی ثمر باشد – تا وقتی که يک انقالب
دوم در روسيه پيروز شود – صد به يک است .برای درک اين موضوع کافی است که برای
يک لحظه از غوغای عبارات تھی ،وعدهھا و خرده کاريھايی که افکارتان را مخدوش می کنند

کناره گيريد و به موضوع اصلی که تعيين کنندۀ ھمه چيز در زندگی اجتماعی است نظری افکنيد
– مبارزۀ طبقاتی.
کامال آشکار است که بورژوازی روسيه با زمينداران پيوستگی نزديکی پيدا کرده است .تمام
مطبوعات ،جريان انتخابات ،تمام مشی حزب کادت و احزاب طرف راست آن و سخنرانی ھايی
که در »کنگرهھای« اشخاص »عالقه مند« انجام می شود ،مبين اين امر ھستند .بورژوازی
چيزی که ياوه گويان خرده بورژوای سوسياليست رولوسيونر و منشويک »چپ« قادر به درک
آن نيستند يعنی اينکه الغای بالعوض زمينداری خصوصی نمی تواند جز از طريق يک انقالب
عظيم اقتصادی ،تحت کنترل درآوردن بانکھا زير نظر مردم ،ملی کردن سنديکاھا و پذيرفتن بی
رحمانه ترين اقدامات انقالبی برعليه سرمايه تحقق پذيرد را به خوبی می فھمد .در ھر حال آنھا
بايد بتوانند بدانند ،ببينند و احساس کنند که اکثريت عظيمی از دھقانان روسيه اکنون ھر چه
بيشتر به چپ گرايش دارند تا به چرنف ،ھمچنين در مورد اعالم مصادرۀ امالک زمينداران.
زيرا که بورژوازی بھتر از ما می داند که ھم چقدر امتيازات جزئی به وسيلۀ چرنف مثال از ۶
مه تا  ٢ژوئيه برای تعويق و تحديد خواستهھای مختلف دھقانان به آنھا داده شده و ھم چقدر
سوسياليست رولوسيونرھای راست )چرنف ،چه قبول داشته يا نداشته باشد ،به عنوان داشتن خط
»مرکز« در ميان سوسياليست رولوسيونرھا شناخته می شود!( در کنگرۀ دھقانی و در کميتۀ
اجرائی کنگرۀ سراسری نمايندگان دھقانان سعی در »اطمينان بخشی مجدد« به دھقانان و
خورانيدن قول به آنان کردهاند.
فرق بورژوازی بزرگ با خرده بورژوازی آنست که اولی از روی تجربۀ سياسی و اقتصاديش
شرايطی را که تحت آن »نظم« )يعنی ساکت کردن مردم( در سرمايه داری می تواند حفظ شود،
آموخته است .بورژواھا اھل کسب و کارند ،آنھا افرادی ھستند که معامالت تجاری بزرگ را
انجام داده و به پياده کردن موضوعات سياسی به نحوی اکيداً منظم آشنا ھستند .آنھا ترجيح می
دھند گاو را از شاخش بگيرند تا اينکه به کلمات اعتماد کنند.
امروزه تشکيل مجلس مؤسسان در روسيه اکثريت را به دھقانانی تسليم خواھد کرد که بيشتر از
سوسياليست رولوسيونرھا به چپ گرايش دارند .بورژوازی اين را می داند و بنابراين الزاما ً در
مقابل اجالس زودرس مجلس مؤسسان مقاومت عظيمی خواھد نمود .در صورت تشکيل مجلس
مؤسسان ،ادامۀ جنگ امپرياليستی با روح معاھدهھای محرمانهای که به وسيلۀ نيکالی دوم منعقد
گشته ،يا دفاع از زمينھای مالکان يا پرداخت غرامت در عوض آنھا غيرممکن يا بسيار مشکل
خواھد شد .جنگ منتظر نخواھد ماند .مبارزۀ طبقاتی منتظر نخواھد ماند .اين به اندازۀ کافی در
فاصلۀ کوتاه بين  ٢٨فوريه تا  ٢١آوريل واضح شده است.
از ھمان آغاز انقالب دو نظريه در مورد مجلس مؤسسان وجود داشته است .سوسياليست
رولوسيونرھا و منشويکھا کامال تحت تأثير توھمات مشروطه خواھی قرار گرفته بودند و
موضوع را با زودباوری خرده بورژوايی که متوجه اھميت مبارزۀ طبقاتی نمی باشد می ديدند:
مجلس مؤسسان اعالن گشته و تشکيل خواھد شد و اين کل مطلب است! ھر چيز ديگری مذموم
است .در حالی که بلشويکھا می گفتند :تنھا قدرت و اقتدار رو به رشد شوراھا می تواند متضمن
تشکيل و موفقيت مجلس مؤسسان باشد .منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھا بر عمل قانون
گذاری تکيه می کردند :اعالن ،قول و فراخوان برای مجلس مؤسسان .بلشويکھا بر مبارزۀ
طبقاتی تکيه می کردند :اگر شوراھا پيروز شوند ،مجلس مؤسسان الزاما ً تشکيل می گردد؛ در
غير اين صورت چنين قطعيتی وجود ندارد.

اين دقيقا ً ھمان چيزی است که به وقوع پيوست .بورژوازی ھمواره دست به يک مبارزۀ ممتد و
بی رحمانه ،چه آشکار و چه در خفا برعليه فراخوان مجلس مؤسسان زده است .اين مبارزه
توسط تمايل به تعويق اجالس آن تا بعد از جنگ برانگيخته شد .اين امر خود را در اين حقيقت
جلوه گر می سازد که تاکنون تاريخ اجالس آن را چندين بار به تعويق انداختهاند .وقتی که پس
از  ١٨ژوئن ،يا بيش از يک ماه بعد از تشکيل کابينۀ ائتالفی ،سرانجام تاريخ اجالس معين شد،
يک روزنامۀ بورژوائی مسکو اعالم کرد که اين بخاطر فشار تبليغاتی بلشويکھا انجام شده
است .روزنامۀ پراودا نقل قول دقيقی از آن روزنامه را چاپ کرده است.
بعد از  ۴ژوئيه ،وقتی که نوکرمآبی و بزدلی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا به
»پيروزی« ضدانقالب انجاميده بود ،يک عبارت مختصر اما بی اندازه مھمی – »عدم امکان به
موقع« تشکيل مجلس مؤسسان!! – سھواً در رچ به تحرير درآمد .و در  ١۶ژوئيه ،خبری در
وليا نارودا و روسکايا وليا ظاھر گشت که بيان می داشت کادتھا اصرار داشتند تشکيل مجلس
مؤسسان با بھانۀ »امکان ناپذير بودن« اجالس آن تحت يک چنين اخطار »کوتاه مدتی« به
تأخير انداخته شود و افزودند که تسره تلی منشويک ،اين نوکر ضدانقالب ،با تعويق آن تا ٢٠
نوامبر موافقت نموده است!
ً
بدون شک اين نوشته سھوا برخالف خواست بورژوازی که نمی تواند از چنين »فاش
سازيھايی« ذينفع باشد به تحرير درآمده است .اما خون ناحق پنھان نمی ماند .ضدانقالبيونی که
پس از  ۴ژوئيه بی احتياط عمل می کردند ،حقيقت را ناخواسته به زبان آوردند .اولين تسخير
قدرت به وسيلۀ بورژوازی ضدانقالبی پس از  ۴ژوئيه بالفاصله با اقدامی )اقدام بسيار جدی(
برعليه فراخواندن مجلس مؤسسان دنبال شد.
اين يک حقيقت است .حقيقتی که بی فايدگی محض توھمات مشروطه خواھی را برمال می
سازد .در صورتی که انقالب جديدی در روسيه به وقوع نپيوندد ،اگر قدرت بورژوازی
ضدانقالبی )عمدتا ً کادتھا( سرنگون نشود و اگر مردم از احزاب سوسياليست رولوسيونر و
منشويک يعنی احزابی که با بورژوازی سازش کردهاند سلب اعتماد نکنند ،مجلس مؤسسان يا
اصال تشکيل نخواھد شد و يا اينکه صرفا ً به يک »محفل سخنوری فرانکفورت«] [٣يعنی به
يک مجلس بی اقتدار و بی ثمر خرده بورژواھايی که تا حد مرگ از جنگ و از چشم انداز
»تحريم دولت« توسط بورژوازی وحشت زده شده و مأيوسانه بين کوششھای آتشين برای
حاکميت بدون بورژوازی و ترس از پيش رفتن بدون آن سرگردانند ،مبدل خواھد شد.
موضوع مجلس مؤسسان وابسته است به جريان و ماحصل مبارزۀ طبقاتی بين بورژوازی و
پرولتاريا .مدتی پيش رابوچايا گازتا ناخودآگاه اظھار کرد که مجلس مؤسسان به مفھوم يک
معاھده خواھد بود .اين نمونهای از الف زنی ھای توخالی ،پست و قابل تحقير منشويکھای ما،
اين نوکران بورژوازی ضدانقالبی است .اگر قرار نيست که مجلس مؤسسان به »محفل
سخنوری فرانکفورت« يا دومای اول تبديل شود و اگر که قرار است به مفھوم يک معاھده باشد،
بايد که شجاعت ،توانايی و قدرت ضربه زدن بی رحمانه به ضدانقالبيون بجای سازش با آنھا را
داشته باشد .بدين منظور قدرت می بايد که در دست پيشروترين ،مصمم ترين و انقالبی ترين
طبقۀ امروزه قرار گيرد .بدين منظور اين طبقه بايستی به وسيلۀ تودهھای عظيم فقير شھری و
روستايی )نيمه پرولترھا( پشتيبانی شود .بدين منظور بايستی که با بورژوازی ضدانقالبی يعنی،
در درجۀ اول کادتھا و افسران عالی رتبۀ ارتش بی رحمانه رفتار کرد .اينھا شرايط واقعی،
طبقاتی و مادی الزم برای يک معاھده می باشند .کافيست که فقط اين شرايط را به نحوی روشن
و دقيق مرتب کنيد تا به احمقانه بودن الفزنی ابلھانۀ رابوچايا گازتا و جاھالنه بودن مطلق

توھمات مشروطه خواھی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا در رابطه با يک مجلس
مؤسسان در روسيۀ امروزه پی بريد.
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مارکس در مقابله با »سوسيال دمکراتھای« خرده بورژوای  ،١٨۴٨به ويژه در محکوم کردن
استعمال القيد عبارات تھی ای که آنھا دربارۀ »مردم« و اکثريت مردم بطور کلی بکار می
بردند ،سختگير بود] .[۴خوب است که در بررسی ايدۀ دوم ،برای تحليل توھمات مشروطه
خواھی در مورد »اکثريت« ،از آن ياد کنيم.
برای اينکه اکثريت در دولت بتواند واقعا ً تصميم بگيرد ،شرايط مشخصی الزمند که يکی از آنھا
پی ريزی مستحکم يک سيستم سياسی ،شکلی از قدرت دولتی است که تصميم گيری دربارۀ
امور به وسيلۀ اکثريت را امکان پذير ساخته و ضامن تبديل اين امکان به واقعيت باشد .اين يک
نکته است .نکتۀ ديگر اينست که ترکيب طبقاتی اکثريت و روابط درونی طبقاتی که در داخل )و
در خارج( آن ھستند ،بايد آنرا قادر به کشانيدن ارابۀ دولت بطور جمعی و کارآمد کنند .ھر
مارکسيستی می داند که اين دو شرط اساسی نقش تعيين کنندهای در مسئلۀ اکثريت مردم و جھت
دادن امور دولت در ھمسويی با خواست اکثريت دارند .و ليکن نوشتجات سوسياليست
رولوسيونرھا و منشويکھا و بيشتر از آن عملکرد سياسی آنان ،درک نشدن کامل اين شرايط
توسط آنھا را برمال می سازد.
اگر قدرت سياسی در دولت ،در دست طبقهای باشد که منافعش موافق با منافع اکثريت است ،آن
دولت واقعا ً به رويۀ خواست اکثريت اداره می شود .اما اگر قدرت سياسی در دست طبقهای باشد
که منافعش با منافع اکثريت اختالف دارد ،ھر شکل حاکميت اکثريت محکوم است که به فريب يا
سرکوب اکثريت تبديل شود .ھر جمھوری بورژوايی صدھا و ھزارھا نمونه از اين نوع را ارائه
می دھد .در روسيه بورژوازی حاکم بر زندگی سياسی و اقتصادی است .باالخص در طی جنگ
امپرياليستی منافعش شديداً در تضاد با منافع اکثريت می باشد .از اينرو از نقطه نظر
ماترياليستی و مارکسيستی ،و نه از نقطه نظر حقوقی تشريفاتی ،ما بايد اين تضاد ]منافع[ را
آشکار ساخته و برعليه مساعی بورژوازی برای فريب مردم مبارزه نمائيم.
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھای ما در طرف مقابل کامال نشان داده و اثبات کردهاند که
نقش اصلی شان ھمانا ابزار بورژوازی بودن به منظور فريب مردم )»اکثريت«( ،وسيلهای
بودن برای فريبکاری و مشارکت در آن می باشد .ھر چقدر افراد منشويک و سوسياليست
رولوسيونر بی ريا باشند ،نظريات بنيادی سياسی آنھا – اينکه آزاد شدن از جنگ امپرياليستی و
دستيابی به »صلح بدون الحاقات و غرامات« بدون ديکتاتوری پرولتاريا و پيروزی سوسياليسم
ممکن است ،و اينکه تأمين انتقال بالعوض زمين به مردم و برقراری »کنترل« بر توليد در
جھت منافع مردم بدون ھمان شرايط ممکن است – اين نظريات بنيادی سياسی )و البته
اقتصادی( آنھا ،در عمل چيزی بجز خود فريبی خرده بورژوايی و يا اغوای تودهھا
)»اکثريت«( توسط بورژوازی که ھمان چيز است ،نمی باشد.
آنچه که گفته شد »اصالح« اول و اصلی ما دربارۀ موضوع اکثريت آنگونه که به وسيلۀ
دمکراتھای خرده بورژوا ،سوسياليستھايی از نوع لوئی بالن ،سوسياليست رولوسيونرھا و
منشويکھا برداشت می شود ،می باشد .در واقع ارزش »اکثريت« وقتی که فی النفسه چيزی بجز

امری تشريفاتی نبوده ،وقتی که از لحاظ مادی و در حقيقت امر ،مفھوم آن اکثريت احزابی بوده
که بورژوازی از طريق آنھا اکثريت را می فريبد ،چه می باشد؟
و البته – اين ما را به دومين »اصالحمان« يعنی به دومين شرط بنيادی فوق الذکر سوق می دھد
– اين فريب تنھا به درستی به وسيلۀ معين کردن ريشهھای طبقاتی و معنی طبقاتی آن قابل درک
است .اين خودفريبی يا )اگر بی پرده بگوئيم( »کاله برداری« نيست بلکه توھمی است که از
شرايط اقتصادی ای که يک طبقه در آن به سر می برد برمی خيزد .خرده بورژوازی در آنچنان
وضع اقتصادی ای به سر می برد و شرايط زندگانيش به نحوی است که وی از اغوای خود نمی
تواند جلوگيری کند ،وی ناخواسته و بطور اجتناب ناپذيری يک لحظه به سوی بورژوازی و
لحظۀ بعد به طرف پرولتاريا جلب می شود .از نظر اقتصادی برای وی پيگيری يک »مشی«
مستقل امکان ناپذير است.
گذشتهاش او را به سمت بورژوازی و آيندهاش وی را به سمت پرولتاريا سوق می دھد .داوری
بھترش او را به سمت دومی و تعصب اش]) [۵اگر عبارت آشنای مارکس را استفاده کنيم( وی
را به سوی اولی می کشاند .برای اينکه اکثريت مردم به اکثريت واقعی در ادارۀ امور دولت
تبديل شود ،به خدمتگذار واقعی منافع اکثريت و حافظ واقعی حقوق آن و غيره ،شرط طبقاتی
خاصی الزم است ،يعنی اينکه اکثريت خرده بورژوازی بايد به نيروھای پرولتاريای انقالبی،
حداقل در لحظه و مکان تعيين کننده ،بپيوندد.
بدون اين ،اکثريت فقط خيالی است که ممکن است برای مدتی دوام آورد ،زرق و برقی داشته
باشد ،ھمھمه و آوازهای کسب کند ،اما مطلقا ً و ناگزير محکوم به شکست است .اتفاقا ً اين ھمان
چيزی است که اکثريت سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را ھمان گونه که انقالب روسيه
در ژوئيۀ  ١٩١٧نشان داد ،محکوم به شکست کرد.
عالوه بر آن ،يک انقالب با شرايط »عادی«ای که دولت در آن به سر می برد فرق می کند،
دقيقا ً به اين علت که سرانجام مناقشات مربوط به موجوديت دولت به وسيلۀ مبارزۀ مستقيم
طبقاتی و تودهای تا سرحد مبارزۀ مسلحانه تعيين می شود .وقتی که تودهھا آزاد و مسلح اند غير
از اين ھم نمی تواند باشد .اين واقعيت اساسی نشان می دھد که در زمان انقالب کافی نيست که
»خواست اکثريت« را معين نمائيم – بايستی در زمان و محل سرنوشت ساز قويتر بودن
خودمان را اثبات کنيم؛ يعنی بايستی که پيروز شويم .از آغاز جنگھای دھقانی آلمان در قرون
وسطی و در طی ھمۀ جنبشھا و دورانھای بزرگ انقالبی ،از جمله  ١٨٧١ ،١٨۴٨و  ،١٩٠۵ما
شاھد نمونهھای بی شماری از اقليت بھتر سازمان يافته ،از نظر سياسی آگاه تر و بھتر تسليح
شدهای ھستيم که خواستش را بر اکثريت تحميل کرده و آنرا شکست داده است.
فردريش انگلس بطور خاص بر درس آموزی از تجربه تأکيد کرد ،تجربهای که تا اندازهای در
شورش دھقانی قرن شانزدھم و انقالب  ١٨۴٨آلمان مشترک بود يعنی گسيختگی عمل و عدم
تمرکز ستمديدگان ،به علت وضعيت زندگی خرده بورژوايی شان [۶].با بررسی موضوع از
اين نقطه نظر ،ما به ھمان نتيجه خواھيم رسيد ،يعنی اينکه يک اکثريت سادۀ تودهھای خرده
بورژوا ھيچ چيز را تعيين نمی کند و نمی تواند بکند ،زيرا ميليونھا خرده مالک روستايی
پراکنده تنھا زمانی می توانند سازماندھی ،آگاھی سياسی در عمل و تمرکز عمل )که برای
پيروزی ضروری است( به دست آورند که يا توسط بورژوازی و يا پرولتاريا رھبری شوند.
در دراز مدت ،ما می دانيم که مشکالت زندگی اجتماعی به وسيلۀ مبارزۀ طبقاتی در تلخ ترين و
خشونت بارترين شکلش يعنی جنگ داخلی حل می گردند .در اين جنگ مانند ھر جنگ ديگری،
عامل تعيين کننده اقتصاد است – واقعيتی که ھمه از آن آگاھند و از لحاظ اصولی کسی آن را به

چالش نمی کشد .کامال عادی و معنی دار است که سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا در
حالی که »از نظر اصولی« آنچه را که در باال آمد رد نمی کنند و ماھيت سرمايه داری روسيۀ
فعلی را کامال تشخيص می دھند ،اما شھامت برخورد ھوشيارانه به واقعيت را ندارند .آنھا از
اعتراف به اين حقيقت که ھر کشور سرمايه داری ،منجمله روسيه ،به سه نيروی عمده يعنی
بورژوازی ،خرده بورژوازی و پرولتاريا تقسيم شده است ،می ترسند .اولی و سومی مورد بحث
قرار گرفته و توسط ھمگان شناسايی شدهاند .اما ھيچ کس عالقهای به تحليل ھوشيارانۀ دومی –
که واقعا ً اکثريت عددی را تشکيل می دھد! – از نقطه نظر اقتصادی ،سياسی يا نظامی نداشته
است.
حقيقت تلخ است .به اين دليل است که سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا از شناسايی
خودشان شانه خالی می کنند.

٣
وقتی که من شروع به نوشتن مقاله کردم ،تعطيل کردن پراودا صرفا ً »اتفاقی« بود که ھنوز به
وسيلۀ خود دولت صورت قانونی پيدا نکرده بود .اما اکنون ،پس از  ١۶ژوئيه ،دولت رسما ً
پراودا را توقيف کرده است.
اگر اين واقعه از جنبۀ تاريخی و کلی ،در طول روند تدارک و تحققش بررسی شود ،بطور
برجستهای »ماھيت مشروطيت« در روسيه و خطر توھمات مشروطه خواھی را روشن می
سازد.
ھمه می دانند که حزب کادت به رھبری ميليوکف و روزنامۀ رچ از ماه آوريل تاکنون خواستار
اقدامات سرکوبگرانه برعليه بلشويکھا بوده است .اين خواست سرکوبگری که در اشکال مختلف
بيان گشته است – از مقاالت »دولتمردانۀ« رچ گرفته تا فريادھای مکرر »دستگيرشان کنيد«
)لنين و بقيۀ بلشويکھا( ميليوکف – يکی از اجزاء اصلی ،اگر نه اصلی ترين جزء برنامۀ سياسی
کادتی در انقالب را تشکيل می دھد.
حزب کادت مدتھا قبل از آنکه آلکسينسکی و شرکاء در ژوئن و ژوئيه اتھام جعلی افترا آميز
شنيعی مبنی بر اينکه بلشويکھا جاسوسان آلمانی ھستند يا از آنھا پول دريافت می دارند را
ساخته و پرداخته کنند و مدتھا قبل از آنکه اتھامی به ھمان اندازه افترا آميز – که برخالف
حقايق عمومی شناخته شده و اسناد چاپ شده می باشد – در مورد »قيام مسلحانه« يا »شورش«
به ما زده شود ،بطور سيستماتيک ،بی رحمانه و مداوم درخواست اقدامات سرکوبگرانه برعليه
بلشويکھا را می کرده است .از آنجايی که اين خواست اکنون محقق شده است ،ما در مورد
صداقت و ھوش آنھايی که فراموش می کنند يا خود را به فراموشی در مورد منشأ اصلی طبقاتی
و حزبی اين خواست می زنند ،چگونه بايد بيانديشيم؟ آخر چگونه می توانيم تالشھای عبث
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را برای وانمود کردن اينکه آنھا اعتقاد دارند »فرصت«
 ۴ژوئيه که بھانهای برای اقدامات سرکوبگرانه برعليه بلشويکھا شد يک »اتفاق« يا حادثهای
»مجزا« بوده است ،يک تحريف خام يا حماقت سياسی باور نکردنی توصيف نکنيم؟ مطمئنا ً
حدی برای تحريف حقايق مسلم تاريخی بايد وجود داشته باشد!
کافيست که جنبش  ٢٠-٢١آوريل را با جنبش  ٣-۴ژوئيه مقايسه کنيم تا فوراً به خصلت يکسان
آنھا پی ببريم :ھر دو مشتمل بر حقايقی عينی مانند انفجار خودبخودی نارضايتی عمومی ،بی
صبری و خشم ،تيرھای تحريک آميز شليک شده از طرف راست ،کشتار در نوسکی ،فريادھای

افترا آميز بورژوازی ،به ويژه از طرف کادتھا ،مبنی بر اينکه »اين آدمھای لنين بودند که به
طرف نوسکی شليک کردند« ،تشديد و حدت يابی بی اندازۀ مبارزه بين بورژوازی و کارگران،
سردرگمی محض احزاب خرده بورژوايی يعنی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا و
نوسانات شگرف در خط مشی و طرز برخوردشان نسبت به موضوع قدرت دولتی بطور کلی،
می باشند ٩-١٠ .و  ١٨ژوئن ھمان تصوير طبقاتی را منتھی در شمائی ديگر به ما عرضه می
دارد.
جريان وقايع که روشن تر از اين نمی تواند باشد :نارضايتی ،بی صبری و خشم رو به رشد
تودهھا و حدت فزايندۀ مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی ،به ويژه بخاطر نفوذ بر روی
تودهھای خرده بورژوا را نشان می دھد .در اين رابطه دو تکامل بسيار مھم تاريخی که
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را وابسته به کادتھای ضدانقالبی کردهاند می توان ذکر
نمود .اين تکامالت ،نخست تشکيل کابينۀ ائتالفی  ۶مه که در آن سوسياليست رولوسيونرھا و
منشويکھا به وابستگان بورژوازی بدل گشته ،خود را با پذيرفتن سازشھا و قراردادھا با
بورژوازی ھر چه بيشتر درگير کرده ،ھزارھا »خدمت« به آنھا ارزانی داشته و اساسی ترين
اقدامات انقالبی را بارھا به تأخير انداختهاند؛ و دوم تھاجم در جبھه بودهاند .تھاجم بطور اجتناب
ناپذيری به مفھوم از سرگيری جنگ امپرياليستی ،افزايش عظيم نفوذ ،وزنه و نقش بورژوازی
امپرياليستی ،گسترده ترين شووينيسم در بين مردم و در آخر ،از حيث ترتيب نه از لحاظ
اھميت* ،انتقال قدرت – در ابتدا قدرت نظامی و سپس قدرت دولتی بطور کلی – به افسران
عالی رتبۀ ضدانقالبی می باشد.
اين جريان وقايع تاريخی ای بود که بين  ٢٠-٢١آوريل و  ٣-۴ژوئيه آشتی ناپذيری طبقات را
تشديد و تعميق نمود و بعد از  ۴ژوئيه بورژوازی ضدانقالبی را قادر کرد آنچه که در ٢٠-٢١
آوريل به روشنی به عنوان برنامه و تاکتيکھا ،ھدف فوری و روشھای »ماھرانه«اش ،که قرار
بود به آن ھدف بيانجامند ،مشخص گشته بود ،محقق نمايد.
ھيچ چيز از جنبۀ تاريخی بی معنی تر ،از نظر تئوريک رقت انگيزتر و از نظر عملی مضحک
تر از نالهھای کوته بينانه )اتفاقا ً ل .مارتف ھم با آنھا ھمنوا شده است( دربارۀ  ۴ژوئيه ،مبنی بر
اينکه بلشويکھا برای شکست خودشان »نقشه کشيدند« و يا اين شکست از »ماجراجوئی« آنھا و
غيره و غيره منشأ می گرفته است ،نمی باشد .تمام اين نالهھا و مباحثات مبنی بر آنکه ما »نمی
بايستی شرکت می کرديم« )به قصد بخشيدن خصلتی »مسالمت آميز و سازمان يافته« به
نارضايتی و خشم کامال قانونی تودهھا!!( ،يا ارتداد محض اند اگر از طرف بلشويکھا گفته شوند
و يا بيان عادی حالت سردرگم و وحشت زدۀ خرده بورژوازی می باشند .در حقيقت امر جنبش
 ٣-۴ژوئيه از درون جنبش  ٢٠-٢١آوريل رشد کرد ،به ھمان اجتناب ناپذيری ای که تابستان از
پی بھار سرمی رسد .اين وظيفۀ ضروری حزب پرولتری بود که در ميان تودهھا بماند و سعی
به دادن خصلتی تا حد امکان مسالمت آميز و سازمان يافته به عمل بر حق آنان کند ،بجای آنکه
کنار بايستد و مانند پونتيوس پيليت به اين بھانۀ فضل فروشانه که تمام تودهھا تا آخرين نفر
سازمان يافته نبودند و جنبش شان زياده رويھايی داشته است ،دست از عمل بکشد – تو گويی که
در  ٢٠-٢١آوريل زياده رويھايی وجود نداشته و يا اصوال تاکنون در تاريخ ،جنبش تودهای
جدی بدون زياده رويھايی وجود داشته است!

* اين چھار کلمه ) (last but not leastبه زبان انگليسی توسط لنين نوشته شدهاند – ويراستار.

شکست بلشويکھا بعد از  ۴ژوئيه با ضرورت تاريخی ای که از تمام جريان وقايع قبلی نتيجه
می گشت دنبال گرديد ،زيرا که در  ٢٠-٢١آوريل تودهھای خرده بورژوازی و رھبرانشان
يعنی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا ھنوز به سياست تھاجم پيوند نخورده و با
پيمانھايشان با بورژوازی در »کابينۀ ائتالفی« درنياميخته بودند ،حال آنکه تا  ۴ژوئيه آنھا چنان
درگير و وابسته گشته بودند که نمی توانستند تمکين به ھمکاری )در اقدامات سرکوبگرانه ،افترا
و جالدی( با کادتھای ضدانقالبی نکنند .در  ۴ژوئيه سوياليست رولوسيونرھا و منشويکھا برای
ھميشه به منجالب ضدانقالبيون درغلتيدند؛ آنھا در طول ماھھای مه و ژوئن پيوسته به دليل
نقششان در کابينۀ ائتالفی و تأييد سياست تھاجم در اين منجالب درغلتيدند.
ممکن است چنين به نظر برسد که از موضوع بحثمان يعنی توقيف پراودا ،به ارزيابی تاريخی
وقايع  ۴ژوئيه منحرف شدهايم .اما فقط چنين به نظر می رسد ،چرا که يکی از اين موضوعات
بدون ديگری قابل درک نيست .متوجه شدهايم که اگر به اين مسئله و روابط فيمابين وقايع ،يعنی
توقيف پراودا ،دستگيری و ديگر اشکال تعقيب بلشويکھا نظری بيافکنيم درخواھيم يافت که اينھا
چيزی بجز به تحقق رساندن برنامۀ ديرينۀ ضدانقالبيون به ويژه کادتھا نيستند.
اين بسيار آموزنده است اگر ببينيم بطور مشخص چه کسی و با چه وسايلی اين برنامه را به
اجرا درآورد.
بگذاريد به حقايق نظری بيافکنيم .در  ٢-٣ژوئيه جنبش در حال رشد بود؛ مردم با خشم از بی
عملی دولت ،سطح باالی ھزينۀ زندگی ،نابسامانی اقتصادی و سياست تھاجم می جوشيدند.
کادتھا عقب نشينی نمودند ،بازی را واگذار کردند و منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھا را با
يک التيماتوم مواجه ساختند ،آنھا را که بدون قدرت به قدرت وابسته بودند تنھا گذاشتند تا
جوابگوی شکست و خشم مردم باشند.
در  ٢-٣ژوئيه بلشويکھا سعی کردند که تودهھا را از دست زدن به خشونت منع کنند .اين
موضوع حتی توسط يک شاھد عينی از طرف ديلو نارودا در مورد آنچه که در ھنگ نارنجک
انداز در دوم ژوئيه به وقوع پيوست به تصديق رسيده است .در بعد از ظھر  ٣ژوئيه جنبش از
مرزھايش سرريز شد ،بلشويکھا فراخوانی تھيه کردند که در آن تأکيد به »مسالمت آميز بودن و
سازمان يافتگی« جنبش شده بود .در  ۴ژوئيه شليکھای تحريک آميز از جانب راست تعداد
قربانيان ناشی از تيراندازی را از دو طرف افزايش داد .بايد خاطرنشان ساخت که قول کميتۀ
اجرايی به منظور بررسی وقايع ،انتشار بولتن خبری دو بار در روز و غيره و غيره ھمچنان به
صورت يک قول پوچ باقی مانده است! سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا ھيچ کاری
نکردند ،آنھا حتی ليست کامل کشته شدگان دو طرف را چاپ نکردند!!
در شب  ۴ژوئيه بلشويکھا فراخوانی را که خواھان متوقف شدن اعمال خشونت آميز بود تدوين
کردند و پراودا آن را ھمان شب به چاپ رسانيد .اما در ھمان شب ،اوال ،نيروھای ضدانقالبی
شروع به ورود به پتروگراد کردند )ظاھراً به دستور يا با موافقت سوسياليست رولوسيونرھا و
منشويکھا و شوراھايشان – موضوع کامال »حساسی« که البته اکنون که ديگر کوچکترين
احتياجی به پنھان کاری نيست ،سکوت محض دربارهاش حفظ می شود!( .ثانيا ً ،در ھمان شب
افسران ارتشی و امثالھم بر اساس دستوراتی که به وضوح از جانب پولوتسف ،فرماندھی و
ستاد ارتش بود ،حمله به بلشويکھا را آغاز کردند .در شب  ۴-۵ژوئيه دفاتر پراودا مورد حمله
قرار گرفت .در  ۵و  ۶ژوئيه ماشينھای چاپ آن» ،ترود« ،داغان شد؛ کارگری به نام وينوف
بخاطر حمل ليستوک پراودی از محل چاپ در روز روشن به قتل رسيد؛ بازرسی خانهھا و
دستگيری بلشويکھا صورت گرفت و ھنگھای انقالبی خلع سالح گشتند.

چه کسی ھمۀ اينھا را شروع کرد؟ اين نه دولت و نه شورا بلکه دار و دستۀ ارتشی ھای
ضدانقالبی ای بودند که به دور ستاد ارتش گردآمده و به نام »سرويس ضداطالعات« فعاليت
کرده و دروغھای پرورزف و الکسينسکی را نشر می دھند تا ارتش را تحريک کنند و غيره.
دولت غايب است .شوراھا نيز ھمينطور؛ از آنجا که پيغامھای مکرر در مورد اينکه احتماال
قزاقھا می آيند و ايشان را درھم خواھند شکست دريافت می دارند ،از سرنوشت خويش به لرزه
درآمدهاند .مطبوعات صدھا سياه و کادتی که تعقيب بلشويکھا را رھبری کردهاند ،اکنون شروع
به تعقيب شوراھا می نمايند.
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا دست و پای خود را به وسيلۀ تمام سياستشان بستهاند .و
لذا ارتش ضدانقالبی را به پتروگراد فرا خواندند )يا فراخواندن آن را تحمل کردند( .اين عمل
باعث وابسته شدن ھر چه بيشتر آنھا شد .آنھا ديگر تا انتھای منجالب ضدانقالب فرو رفتهاند.
آنھا جبونانه کميسيون خودشان را که برای تحقيق در مورد »قضيه« بلشويکھا گماشته شده بود،
مرخص کردند .آنھا اساسا ً به بلشويکھا بخاطر ضدانقالبيون خيانت کردهاند .آنھا با خواری در
مراسم تدفين قزاقھايی که کشته شدهاند شرکت کردند و بدين طريق دست ضدانقالبيون را
بوسيدند.
آنھا کامال وابسته شدهاند .آنھا در انتھای منجالب ھستند.
آنھا دست به اين يا آن عمل می زنند؛ کابينه را به کرنسکی واگذار می کنند ،به ديدار کادتھا در
کانوسا می روند» ،زمسکی سوبور« يا »تاج گذاری« دولت ضدانقالبی در مسکو را ترتيب می
دھند [٧].کرنسکی پولوتسف را از کار برکنار می کند.
اما نتيجهای از تمام اين کوششھا حاصل نمی شود .آنھا واقعيت امور را به ھيچ وجه تغيير نمی
دھند .کرنسکی پولوتسف را برکنار می کند اما در ھمان حال به اقدامات پولوتسف و سياستش
شکل و مشروعيت می دھد؛ او پراودا را توقيف می کند ،مجازات اعدام برای سربازان معمول
می دارد ،اجتماعات در جبھه را قدغن کرده و به دستگيری بلشويکھا )حتی کولونتای!( مطابق
برنامۀ الکسينسکی ادامه می دھد.
»ماھيت مشروطه« در روسيه با صراحت زنندهای خود را نشان می دھد :تھاجم در جبھه و
ائتالف با کادتھا در پس پرده ،سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را به منجالب ضدانقالب
انداخته است .قدرت دولتی در حقيقت به دست ضدانقالبيون يعنی دار و دستۀ نظاميان می افتد.
کرنسکی و دولت تسره تلی و چرنف تنھا پوششی برای آن می باشند؛ آنھا مجبور به قانونی
کردن اقدامات ،عمليات و سياستھای آن پس از آنکه اعمال شدند ھستند.
مرافعهای که بين کادتھا و کرنسکی ،تسره تلی و چرنف در جريان است اگر کامال بی اھميت
نباشد ،از اھميت ثانوی برخوردار است .چه کادتھا در اين مرافعه پيروز شوند و يا تسره تلی و
چرنف به »تنھايی« به مقابله بپردازند ،ھيچ گونه اثری بر واقعيت امور نخواھد داشت .واقعيت
اساسی ،مھم و تعيين کننده اينست که سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا به سوی
ضدانقالبيون چرخيدهاند )چرخشی که توسط سياستی که از  ۶مه دنبال می کنند به آنھا تحميل
شد(.
چرخۀ تکامل حزبی به آخر رسيده است .سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا به تدريج به
پائين درغلطيدهاند – از ابراز »اعتماد«شان نسبت به کرنسکی در فاصلۀ  ٢٨فوريه تا  ۶مه که
آنھا را به ضدانقالبيون وابسته گردانيد و بعد تا  ۵ژوئيه يعنی وقتی که به پائين ترين سطح
سقوط کردند.

دورۀ جديدی فرا می رسد .پيروزی ضدانقالبيون مردم را از احزاب سوسياليست رولوسيونر و
منشويک مأيوس کرده است و راه را برای اتخاذ مشی حمايت از پرولتاريای انقالبی از جانب
تودهھا ھموار می سازد.
در  ٢۶ژوئيه ) ٨اوت(  ١٩١٧نوشته شده
در شمارهھای  ١١و  ١٢رابوچی ای سولدات
در  ۴و  ۵اوت  ١٩١٧به چاپ رسيد
انتشار بر طبق متن دستنويس
توضيحات
 -١مقالۀ »توھمات مشروطه خواھی« برای نخستين بار در رابوچی ای سولدات در ١٩١٧
منتشر شد و سپس به صورت جزوهای تحت عنوان »وضعيت حاضر« ظاھر شد .به منظور
جلوگيری از توقيف روزنامه و اطمينان از مخفی ماندن تدارکات حزب بلشويک برای يک قيام
مسلحانه ،ويراستاران عبارت »از جمله اشکال شديدش« را جايگزين عبارت »از جمله مبارزۀ
مسلحانه« نمودند.
 -٢پراودا روزنامۀ يوميۀ علنی بلشويکھا منتشره در سن پترزبورگ بود .اين روزنامه در آوريل
سال  ١٩١٢به دستور لنين و ابتکار استالين تأسيس گرديد.
استالين می گويد»:تأسيس پراودا در سال  ١٩١٢شالودهای بود برای پيروزی بلشويسم در سال
.«١٩١٧
در جريان دو سال و اندی پس از انتشار نخستين شمارۀ پراودا ) ٢٢آوريل) ۵مه( سال (١٩١٢
حکومت تزاری اين روزنامه را ھشت بار توقيف کرد ولی اين روزنامه با عناوين ديگری
انتشار خود را ادامه می داد .در آستانۀ جنگ جھانی يعنی در  (٢١)٨ژوئيۀ سال ١٩١۴
روزنامه توقيف شد .پس از انقالب فوريه ) (١٨)۵مارس سال  (١٩١٧پراودا مجدداً به عنوان
ارگان مرکزی حزب بلشويک شروع به انتشار نمود.
استالين در  (٢٨)١۵مارس سال  ١٩١٧در جلسۀ عمومی دبيرخانۀ کميتۀ مرکزی حزب سوسيال
دمکرات کارگری )بلشويک( روسيه به عضويت ھيئت تحريريۀ پراودا انتخاب گرديد .در آوريل
سال  ١٩١٧که لنين به روسيه مراجعت کرد رھبری پراودا را به دست خود گرفت .در (١٨)۵
ژوئيۀ سال  ١٩١٧ادارۀ روزنامۀ پراودا از طرف يونکرھا و قزاقھا غارت گرديد .پس از
حوادث ژوئيه ،به دليل مخفی شدن لنين ،سردبيری ارگان مرکزی حزب به استالين محول گرديد.
از ژوئيه تا اکتبر  ١٩١٧پراودا به علت تعقيب حکومت موقت چند بار عنوان خود را تغيير داد
و با عناوين ليستوک پراودی ،پرولتاری ،رابوچی و رابوچی پوت منتشر می شد .از ١٧
اکتبر) ٩نوامبر(  ١٩١٧روزنامه تحت عنوان قديمی خود يعنی پراودا شروع به انتشار نمود.
 -٣لنين به پارلمان فرانکفورت اشاره دارد ،مجلس ملی ای که در آلمان ،در مه  ،١٨۴٨پس از
انقالب ماه مارس تشکيل شد .بورژوازی ليبرال در آن اکثريت داشت که درگير بحثھای بيھوده
دربارۀ يک پيش نويس قانون اساسی شد ،در حالی که قدرت را در دست شاه باقی گذارد.
 -۴اشاره است به اثر کارل مارکس» ،ھجدھم برومر لوئی بناپارت« )کارل مارکس و فردريش
انگلس ،آثار منتخب ،جلد  ،١مسکو ،١٩٧٣ ،ص .(٣٩۴-۴٨٧

 -۵مراجعه نماييد به »ھجدھم برومر لوئی بناپارت« )کارل مارکس و فردريش انگلس ،آثار
منتخب ،جلد  ،١مسکو ،١٩٧٣ ،ص .(۴٨٠
 -۶مراجعه نماييد به اثر انگلس» ،جنگ دھقانی در آلمان« ،مسکو.١٩۶۵ ،
 -٧اشاره است به کنفرانس دولتی برنامه ريزی شده توسط دولت موقت که در مسکو در تاريخ
 (٢۵)١٢اوت  ١٩١٧فراخوانده شد .بيشتر نمايندگان حاضر در آن زمينداران ،اعضاء
بورژوازی ،ژنرالھا ،افسران و رھبران قزاق بودند .ھيئت نمايندگی شوراھا از منشويکھا و
سوسياليست رولوسيونرھا تشکيل شده بود .انتظار می رفت که کنفرانس نيروھای ضدانقالبی
زمينداران و بورژوازی را به منظور شکست دادن انقالب جمع آوری کند .کورنيلوف،
آلکسيف ،کالدين و ديگران برنامهای را برای خرد کردن انقالب مطرح کردند .کرنسکی در
سخنرانی اش تھديد کرد که جنبش انقالبی را سرکوب کند و از مصادرۀ امالک زمينداران توسط
دھقانان جلوگيری نمايد .کميتۀ مرکزی حزب بلشويک طبقۀ کارگر را فراخواند تا به يک اقدام
اعتراضی برعليه کنفرانس بپيوندد .در روز نخست کنفرانس بلشويکھا اعتصاب عمومی يک
روزهای را در مسکو سازمان دادند که بيش از  ۴٠٠٠٠٠نفر در آن شرکت کردند .ميتينگھای
اعتراضی و اعتصابات در چند شھر ديگر نيز برپا شدند.
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