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  *)١٩١٧(ھای انقالب  درس

  
  

اگر موجبات چنين تحولی فراھم . مردم استھر انقالبی به معنای يک تحول ناگھانی و شديد در زندگی توده ھای عظيم 

وی ه ھمان گونه که ھر تحولی در زندگی يک فرد، بسی چيزھا ب.  نشده باشد ، وقوع انقالب حقيقی غير ممکن است

بيند و به چيزھای زيادی پی ببرد، به ھمان گونه ھم انقالب در مدت برا  آموزد و وادارش می سازد خيلی چيزھا می

  .رين و گرانبھاترين درس ھا را به تمام مردم می دھدکوتاھی پر معنات

در دوران انقالب ميليون ھا و ده ھا ميليون تن از مردم در ھر ھفته بيش از يک سال زندگی عادی و خواب آلود چيز 

زيرا ھنگامی که تحول ناگھانی و شديد در زندگی يک ملت روی می دھد، با وضوح خاصی معلوم می گردد . آموزند می

  . ھر يک از طبقات اين ملت چه ھدفی را تعقيب می کند، چه نيروئی دارد و با چه وسائلی عمل می نمايدکه

به خصوص اکنون، . ھر کارگر آگاه و ھر سرباز و ھر دھقانی بايد به دقت در درس ھای انقالب روس تعمق نمايد 

  .نقالب ما با عدم موفقيت به پايان رسيده است، که ديگر صريحاً معلوم شده نخستين مرحلۀ اجوالیيعنی در پايان ماه 

  

١  

ھای کارگر و دھقان ھنگام دست زدن به انقالب چه بود؟ چه انتظاری از انقالب داشتند؟ چنان  بينيم ھدف توده واقع بدر

  .چه می دانيم انتظار آن ھا آزادی، صلح، نان و زمين بود

  بينيم؟ ولی اکنون چه می

دھقانان . برای سربازان در جبھه ، کيفر اعدام مقرر شده است. اند ل مايشائی سابق پرداختهبه جای آزادی، به تجديد فعا

چاپخانه ھای روزنامه ھای کارگری را .  زمين ھای مالکين به دادگاه جلب می نمايندۀرا به جرم تصاحب خودسران
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کنند و اين عمل   ھا را بازداشت میبلشويک. روزنامه ھای کارگری را بدون محاکمه توقيف می نمايند. تاراج می کنند

  . آميز استءاغلب حتی بدون اعالم ھرگونه اتھامی انجام می گيرد و اگر ھم اتھامی اعالم شود آشکارا افترا

شايد معترضانه بگويند تعقيب بلشويک ھا به معنای نقض آزادی نيست زيرا فقط افراد معينی را به اتھامات  معينی 

توان در مقابل جرم افرادی جداگانه،  اين اعتراض ـ کذب عيان و آشکار است، زيرا چگونه میولی .  تعقيب می نمايند

. ولو گناه آن ھا ھم در دادگاه به ثبوت رسيده و تصديق شده باشد، چاپخانه را تاراج نمود و روزنامه ھا را توقيف کرد

اعالم می کرد قضيه صورت ديگری به باز اگر دولت، تمام حزب بلشويک و خط مشی و نظريات آن را غيرقانونی 

  . آزاد به ھيچ وجه چنين کاری نمی توانست بکند و نکرده استۀولی ھمه می دانند که دولت روسي. خود می گرفت

 آميز اتھامات عليه بلشويک ھا را فاش می کند اينست که روزنامه ھای مالکين و ءآن چه بيش از ھمه جنبۀ افترا

باد ناسزا ه داران ب  ضد مالکين و سرمايههم بلشويک ھا را به علت مبارزۀ آنان عليه جنگ و بداران با ھاری تما سرمايه

می گرفتند و علناً طلب می کردند بلشويک ھا بازداشت شوند و مورد تعقيب قرار گيرند و اين ھنوز در آن زمانی بود 

  . ضد يک بلشويک ساخته نشده بودهکه يک اتھام ھم ب

 و حال آن که دولت انقالبی روسيۀ آزاد، بر اساس ھمان قراردادھای محرمانه ای که نيکالی دوم .مردم خواھان صلحند

داران روس بتوانند ملت ھای غير را غارت نمايند،  داران انگليس و فرانسه بسته بود تا سرمايه تزار سابق با سرمايه

 آزاد با توسل ۀدولت روسي. نان مکتوم مانده انداين قراردادھای محرمانه ھم چ. مجدداً دست به جنگ غاصبانه زده است

به بھانه ھای گوناگون گريبان خود را خالص کرده و تا کنون از پيشنھاد صلح عادالنه به تمام ملل خودداری ورزيده 

  .است

والت داران و ثروتمندان خزانۀ دولت را در مقابل محم بينند که سرمايه ھمه می. قحطی دوباره فرا می رسد. نان نيست

و سودھای کالن )  ميليون روبل تمام می شود۵٠اکنون جنگ ھر روز برای مردم به بھای (ربايند  جنگی ، بيشرمانه می

 جدی توليد محصوالت و توزيع آن ۀسابقه ای در مقابل نرخ ھای گزاف به جيب می زنند و حال آن که برای محاسب بی

داران روز به روز گستاخ تر می شوند و کارگران را بيرون  سرمايه. ستبين کارگران مطلقاً ھيچ اقدامی به عمل نيامده ا

  .می ريزند و آن ھم ھنگامی دست به اين عمل می زنند که مردم از بی کاالئی در مضيقه اند

اکثريت عظيم دھقانان در عدۀ زيادی از کنگره ھا با بانگی رسا و به نحوی روشن اعالم داشته اند مالکيت مالکان را بر 

 و حال آن که دولتی که خود را انقالبی و دموکراتيک می نامد ماه ھاست دھقانان  مين بی عدالتی و يغماگری می دانندز

 وزير اجازه نمی داد قانون منع چرنفداران ماه ھا به  سرمايه. را سرمی دواند و با وعده و دفع الوقت فريبشان می دھد

 دست چرنف ضد هداران ب  ھم که باالخره اين قانون انتشار يافت، سرمايه و ھنگامی خريد و فروش زمين را انتشار دھد

گستاخی دولت در امر دفاع از مالکين به جائی .  آميزی زدند و تا کنون ھم آن را ادامه می دھندءبه تحريکات پليد افترا

  .زمين به دادگاه جلب می نمايد" خودسرانه"رسيده است که دھقانان را به جرم ضبط 

ولی دعوت اين . دوانند و می کوشند آن ھا را متقاعد سازند که تا دعوت مجلس مؤسسان صبر کنند ان را سر میدھقان

اکنون که تحت فشار خواست ھای بلشويک ھا اين دعوت موکول . داران کماکان به تعويق می اندازند مجلس را سرمايه

است و " غيرعملی"ند که اين مھلت بسيار کوتاه و داران آشکارا فرياد می زن مبر شده است، سرمايه ام سپتبه سی

يا " کادت ھا"داران و مالکين يعنی حزب   حزب سرمايهیمتنفذترين اعضا...  خواستار تعويق دعوت مجلس مؤسسان اند

  . علناً موعظه می کنند دعوت مجلس مؤسسان تا خاتمۀ جنگ به تعويق افتدپانيناز قبيل " آزادی مردم"حزب 

زمين صبر کن تا مجلس مؤسسان تشکيل شود، برای تشکيل مجلس مؤسسان صبر کن تا جنگ خاتمه يابد، برای دريافت 

. اين است نتيجه ای که از اين جريان حاصل می شود. دست آيده برای خاتمۀ جنگ صبر کن تا پيروزی کامل ب

  .اند  قرار دادهداران و مالکين که در دولت اکثريت دارند دھقانان را آشکارا مورد تمسخر سرمايه
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اما اين امر در يک کشور آزاد پس از سرنگون شدن حکومت تزاری ، چگونه به وقوع خواھد پيوست؟  در کشور غير 

آزاد، حکومت کنندگان بر مردم ، شاه و دسته ای مالک و سرمايه دار و مأمورين دولت ھستند که از طرف ھيچ کس 

  .اند انتخاب نشده

ھنگام .  بر مردم حکومت می کنند که از طرف خود مردم برای اين کار انتخاب شده انددر کشور آزاد فقط کسانی

انتخابات، مردم به احزاب تقسيم می شوند و معموالً ھر طبقه از اھالی برای خود حزب جداگانه ای تشکيل می دھد، مثالً 

بدين مناسبت در کشورھای آزاد . دھندداران، دھقانان و کارگران ھر کدام حزبی جداگانه تشکيل می  مالکين، سرمايه

  .حکومت بر مردم از طريق مبارزۀ علنی بين احزاب و سازش آزاد آنان با يکديگر عملی می گردد

 انجام گرفت، روسيه تقريباً طی چھار ماه ھم ١٩١٧ سال بروری ف٢٧پس از سرنگون شدن حکومت تزاری که در 

 مبارزۀ علنی احزابی که آزادانه تشکيل شده بودند و بر اساس سازش چون يک کشور آزاد اداره می شد، يعنی از طريق

برای پی بردن به چگونگی تکامل انقالب روس بيش از ھمه الزم است اين نکته بررسی شود که احزاب . آزاد ميان آنان

  .ستعمده کدام ھا بودند و از منافع چه طبقاتی دفاع می نمودند و مناسبات متقابل آن ھا چگونه بوده ا
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اين حکومت از نمايندگان . پس از سرنگون شدن حکومت تزاری قدرت دولتی به دست نخستين حکومت موقت افتاد

، يعنی حزب عمدۀ "کادت ھا"حزب . داران که مالکين نيز به آنان گرويده بودند، تشکيل شد بورژوازی يعنی سرمايه

  .قام را دارا بودداران، به عنوان يک حزب حاکمه و دولتی نخستين م سرمايه

 ضد نيروھای تزاری مبارزه کردند و در راه آزادی هتصادفی نبود که قدرت به دست اين حزب افتاد، گرچه کسانی که ب

علت اين که قدرت به دست . داران نبودند بلکه کارگران و دھقانان، ملوانان و سربازان بودند خون ريختند، البته سرمايه

پس از . ن بود که اين طبقه نيروی ثروت، سازمان و معلومات الزمه را در اختيار خود داشتداران افتاد اي حزب سرمايه

داران و مالکين که به آن ھا گرويده بودند در روسيه بيش از ھمه   و به ويژه در جريان جنگ، طبقۀ سرمايه١٩٠۵سال 

  .در امر تشکل خود پيشرفت حاصل نمودند

پس از پيروزی . ، ھميشه سلطنت طلب بوده است١٩١٧ تا ١٩٠۵اه از سال  و خو١٩٠۵حزب کادت ھا خواه در سال 

تجربۀ تاريخ نشان می دھد که احزاب . مردم بر بی دادگری تزاری، اين حزب خود را جمھوری خواه اعالم نمود

 بدين منظور داران، ھر وقت مردم بر سلطنت فائق آمده اند ، ھميشه با جمھوری خواه بودن موافقت کرده اند فقط سرمايه

  .داران و فرمانروائی مطلق آنان بر مردم دفاع نمايند که بتوانند از امتيازات سرمايه

داران است و به ھمين مناسبت ھم  است، ولی در کردار طرفدار سرمايه" آزادی مردم"حزب کادت ھا در گفتار طرفدار 

برھان اين موضوع  مطبوعات و .  به وی گرويدندبالفاصله تمام مالکين، تمام سلطنت طلبان و تمام افراد باند سياه

پس از انقالب تمام روزنامه ھای بورژوازی و تمام مطبوعات باند سياه با کادت ھا ھم آواز . جريان انتخابات است

ت برآمد آشکار نداشتند، ھنگام انتخابات، مثالً در پتروگراد، از حزب کادت أتمام احزاب سلطنت طلب، که جر. گرديدند

  .کردند پشتيبانی میھا 

ای نمودند که   جنگ غاصبانه و يغماگرانهۀدست آوردن حکومت ، تمام ھم خود را مصروف ادامه کادت ھا پس از ب

به . داران انگليس و فرانسه، آغاز نموده بود  عقد قراردادھای سری يغماگرانه با سرمايهۀتزار نيکالی دوم، در نتيج

اران روس وعده داده شده است که در صورت پيروزی ـ قسطنطنيه، گاليسی، د موجب اين قرارداد ھا به سرمايه

و اما در مقابل مردم ، دولت کادت ھا به بھانه جوئی و وعده و وعيدھای .  ارمنستان و غيره را تصرف خواھند نمود
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جلس مؤسسان پوچ متوسل می شد و حل کليه مسائلی را که برای کارگران و دھقانان مھم و ضروری بود به دعوت م

  .موکول می کرد بدون آن که موعد اين دعوت را معين نمايد

 کارگران و دھقانان که اکثريت قاطع جمعيت ۀسازمان عمد. مردم با استفاده از آزادی مستقالً به تشکل خويش پرداختند

وراھا از ھمان تشکيل اين ش. روسيه را تشکيل می دھند، شوراھای نمايندگان کارگران، سربازان و دھقانان بود

 آغاز گرديد و چند ھفته پس از آن در اکثر شھرھای بزرگ روسيه و در بسياری از شھرستان بروریروزھای انقالب ف

  .ھا ھمۀ افراد آگاه و پيشرو طبقۀ کارگر و دھقان در شوراھا گرد آمدند

شوراھا . ، کارگران و دھقانان بودندآن ھا سازمان ھای واقعی توده ھای مردم . شدند شوراھا کامالً آزادانه انتخاب می

  .کارگران و ھمچنين دھقانان که جامۀ سربازی برتن داشتند، مسلح بودند. ھای حقيقی اکثريت عظيم مردم بودند سازمان

تا زمان دعوت . بايست تمام قدرت دولتی را به دست خود گيرند به خودی خود معلوم است که شوراھا می توانستند و می

فقط در آن صورت انقالب .  ، ھيچ قدرت ديگری به جز شوراھا نمی بايست در کشور وجود داشته باشدمجلس مؤسسان

فقط در آن صورت توده ھای زحمتکش، که واقعاً در راه صلح . ی و واقعاً دموکراتيک باشدئما می توانست واقعاً توده 

به طور مصمم و استوار آن چنان سياستی را به موقع می کوشند و واقعاً در جنگ اشغالگرانه ذينفع نيستند، می توانستند 

فقط در آن صورت کارگران و دھقانان .   گذارند که ھم به جنگ غاصبانه پايان بخشند و ھم به صلح منجرگرددءاجرا

به چنگ آورده و کشور را به ويرانی و قحطی " از قِبَِل جنگ"داران را، که پول ھای ھنگفتی  می توانستند سرمايه

ولی در شوراھا اقليت نمايندگان از حزب کارگران انقالبی يعنی سوسيال دموکرات ھای بلشويک . ه اند، لگام زنندکشيد

که خواستار واگذاری تمام قدرت دولتی به شوراھا بودند، پشتيبانی می کردند و حال آن که اکثريت نمايندگان شوراھا از 

پشتيبانی می نمودند که با واگذاری قدرت به شوراھا مخالف حزب سوسيال دموکرات ھای منشويک و حزب اس آر ھا 

اين احزاب به جای برانداختن حکومت بورژوازی و تعويض آن با حکومت شوراھا در پشتيبانی از حکومت . بودند

اين سياست سازشکاری با . بورژوازی و سازش با آن و تشکيل يک حکومت مشترک ، به آن پافشاری می کردند

از طرف احزاب اس آر و منشويک يعنی احزابی که اکثريت مردم به آن ھا اعتماد داشتند، تعقيب می شد بورژوازی که 

  . ماھی که از آغاز آن می گذرد تشکيل می دھد۵ماھيت اصلی تمام سير تکامل انقالب را در جريان 

  

۴  

نه ادامه يافت و سپس اجازه دھيد تا بينيم که اين سازشکاری اس آر ھا و منشويک ھا با بورژوازی چگواجازه دھيد اول ب

  .سعی کنيم که توضيح بدھيم که چرا اکثريت مردم به آنان اعتماد کردند

  

۵  

  .داران سازش کرده اند منشويک ھا و اس آر ھا در تمام مراحل انقالب روسيه ، به نحوی از انحاء با سرمايه

سيدند و حکومت تزاری سرنگون گرديد حکومت  ، ھمين که مردم به پيروزی ر١٩١٧ سال بروریدر ھمان پايان ف

 ھيچ گاه کرنسکیدر حقيقت . ت خود داخل نمودأدر ھي" سوسياليست" را به عنوان کرنسکیداران ،  موقت سرمايه

شد و اين ھنگامی بود که " سوسيال رولوسيونر "١٩١٧ سال چاو فقط ترودويک بود و فقط از مار.  سوسياليست نبود

 که کرنسکیداران بالفاصله کوشيد تا  توسط  حکومت موقت سرمايه.  نداشت و بيفايده ھم نبودديگر اين امر خطری 

شورا، يعنی سازمانی که اس .  معاونت صدر شورای پتروگراد را به عھده داشت، اين شورا را وابسته و رام خود سازد

 معنی که بالفاصله پس از تشکيل حکومت بدين. آر ھا و منشويک ھا در آن تفوق داشتند ، به اين رام شدن تن در داد

  ."از آن پشتيبانی نمايد"داران، موافقت کرد تا آن جا که اين حکومت به وعده خود وفا می کند  موقت سرمايه
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" کميسيون تماس"سران شورا کميسيونی بنام . ل کنندۀ اعمال حکومت موقت می دانستوشورا خود را بازرس و کنتر

در اين کميسيون تماس، سران اس آر ھا و منشويک ھا دائماً با .  دولت در تماس و ارتباط باشدتشکيل داده بودند تا با

  .داران در مذاکره بودند و بدين طريق در حقيقت حکم وزرای مشاور يا وزرای غير رسمی را داشتند دولت سرمايه

داران کار را به دفع الوقت و بھانه  سرمايه.  جريان امور بر اين منوال بوداپريل و تقريباً در تمام چدر تمام ماه مار

داران در تمام اين مدت حتی يک گام اندک  حکومت سرمايه. دست آورنده تراشی می گذراندند تا بدين وسيله فرصت ب

 خود يعنی فراخواندن ۀ مستقيم و بالواسطۀاين حکومت حتی برای انجام وظيف. جدی ھم برای گسترش انقالب برنداشت

له را در قبال سازمان ھای محلی طرح ننمود و حتی يک أ مس ھم مطلقاً ھيچ کاری انجام نداد و اينمجلس مؤسسان

تمام ھمش مصروف يک چيز بود و آن اين که در خفا .  له تشکيل ندادأ مسکميسيون مرکزی ھم برای تھيۀ مقدمات اين

ليس و فرانسه بسته بود تجديد نمايد، سير انقالب را با داران انگ ای را که تزار با سرمايه قراردادھای بين المللی يغماگرانه

اس آر ھا و منشويک .  نکندأاحتياط ھر چه بيشتر و ھر چه نامشھودتر ترمز نمايد، مرتباً وعده دھد ولی ھيچ يک را ايف

خورد  هب" ناشتائی"نقش احمقانی را بازی می کردند که عبارت پر طمطراق، وعده و وعيد و " کميسيون تماس"ھا در 

داران  اس آر ھا و منشويک ھا درست نظير کالغ قصۀ مشھور در دام چاپلوسی افتادند و اقوال سرمايه. آن ھا می دھند

ای قائلند و قدمی بدون آن ھا برنمی دارند ، با لذت کامل گوش می  را مبنی بر اين که برای شوراھا ارزش فوق العاده

  .دادند

عکس ، در ه داران برای انقالب مطلقاً ھيچ کاری انجام نداد و ب  و حکومت سرمايهولی در حقيقت امر ، زمان می گذشت

اثنای اين مدت فرصتی يافت تا به ضرر انقالب قراردادھای سری يغماگرانه را تجديد يا به عبارت صحيح تر آن ھا را 

جانی "يسم انگليس و فرانسه، بدان ھا يد کند و به وسيلۀ مذاکرات تکميلی به ھمان درجه سری با ديپلومات ھای امپريالئتأ

در اثنای اين مدت ، اين حکومت فرصت يافت عليه انقالب يک سازمان ضد انقالبی از ژنرال ھا و افسران ".  تازه دمد

اين حکومت ). ھا را فراھم سازد يا حداقل موجبات نزديک شدن آن(ارتش داخل در عمليات جنگی شالوده ريزی نمايد 

ھا بپردازد که در زير فشار   انقالب به متشکل ساختن صاحبان صنايع و فابريک ھا و کارخانهفرصت يافت عليه

چيدند  شکنی در توليد کرده و زمينه می ھای پی در پی بودند ولی در عين حال شروع به کار کارگران مجبور به گذشت

  .تا در اولين فرصت مناسب، توليد را متوقف سازند

بھترين افراد طبقات ستمکش حس می .  دھقانان پيشرو در شوراھا پيوسته به پيش می رفتولی امر تشکل کارگران و

 و با وجود کرنسکیکردند که دولت علی رغم سازش خود با شورای پتروگراد و علی رغم سخنان پر آب و تاب 

داران در   کردند که اگر مقاومت سرمايهتوده ھا حس می. ھمان دشمن مردم و انقالب، باقی مانده است" کميسيون تماس"

ناشکيبی و خشم توده ھا افزايش . ھم شکسته نشود موضوع صلح، آزادی و انقالب ناگزير با ناکامی مواجه خواھد شد

  .می يافت

      

۶  

شعله خود  و بی آن که کسی آن را تدارک ببيند ه طور خودبه جنبش ب.   شکيب توده ھا لبريز شدۀ پيماناپريل ٢١ -  ٢١

 مسلح در قصر مارينسکی ظاھر شد اين جنبش با چنان شدتی ضد حکومت شده بود که حتی يک ھنگ کامالً . ور گرديد

و (شوراھا می توانستند . ھمه به رأی العين ديدند که حکومت نمی تواند پای بر جا بماند.   تا وزراء را بازداشت نمايد

ولی به .  آن که از طرف کسی به کوچکترين مقاومتی برخورد نمايندبدون . حکومت را به دست خود گيرند) می بايست

داران پشتيبانی کردند و با سازش با اين  جای اين عمل، اس آر ھا و منشويک ھا از حکومت در حال سقوط سرمايه

  .شيدک  میءسوی فنا حکومت وضع خود را بيش از پيش وخيم ساختند و گام ھای محکم تری برداشتند که انقالب را ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

. آموزد که نظير آن در مواقع عادی و صلح آميز ديده نمی شود انقالب تمام طبقات را با چنان تندی و اساس مندی می

آن ھا . ترند از ديگران تندتر تعليم گرفتند تر و آموزنده  طبقاتی و سياست از ھمه متشکلۀداران که در امور مبارز سرمايه

 ١٨۴٨داران ساير کشورھا پس از سال  ای متوسل شدند که سرمايه فتند به شيوهوقتی موقعيت حکومت را سست بنيان يا

اين شيوه، تشکيل کابينۀ عمومی به . بستند کار میه ده ھا سال تمام برای تحميق و تفرقه و تضعيف کارگران آن را ب

  .ای است مرکب از نمايندگان بورژوازی و فراريان سوسياليسم يا متحده" ائتالفی"اصطالح 

داران کشورھائی نظير انگلستان و فرانسه که مدت ھاست در آن جا آزادی و دموکراسی در کنار جنبش انقالبی  سرمايه

ھای  وقتی وارد کابينه" سوسياليست"سران . اند کار بستهه کارگری وجود دارد بارھا و با موفقيت فراوان اين شيوه را ب

داران و ابزاری را برای فريب   ھا و ساتری را برای سرمايهھا و عروسک بورژوازی می شدند ھمواره نقش آدمک

اس آر ھا و . کار بستنده روسيه نيز ھمين شيوه را ب" دموکرات و جمھوريخواه"داران  سرمايه. کارگران بازی می کردند

 و شرکاء یتل تسره، چرنفبا شرکت " ائتالفی"منشويک ھا فوراً به تحميق تن در دادند و ششم ماه مه تشکيل کابينۀ 

  .عملی شد

ابلھان احزاب اس ار و منشويک که خودپسندانه غرق در انوار جاه و جالل وزارتی سران خويش بودند از شادی در 

برای خود " سران شوراھا"سايند زيرا موفق شدند در وجود  ھم میه داران دست شعف ب سرمايه. گنجيدند پوست نمی

 ۀيعنی تجديد جنگ يغماگران" عمليات تعرضی در جبھه"ن ھا وعده بگيرند تا از  ضد مردم پيدا کنند و از آهدستيارانی ب

داران از تمام زبونی توأم با تفرعن اين پيشوايان آگاه بودند و  سرمايه.  پشتيبانی نمايند،امپرياليستی که متوقف شده بود

کردن آن و نيز در مورد سياست ل توليد و حتی مرتب ومی دانستند که وعده و وعيد ھای بورژوازی در مورد کنتر

  .خود نخواھد پوشيده صلح و غيره ھرگز جامۀ عمل ب

داران را در مورد   صحت نظر سرمايهجون ١٨ يا تا ٩مرحلۀ دوم تکامل انقالب از ششم ماه مه تا . ھمين طور ھم شد

  .يد نمودئسھولت تحميق اس آر ھا و منشويک ھا تأ

 عبارت پردازی ھای پر طمطراق خود مبنی بر اين که صد در صد سودھای  بااسکوبلف و خونف شه پهطی مدتی که 

و غيره و غيره خود و مردم را فريب می " مقاومت آنان درھم شکسته شده"داران از آن ھا گرفته خواھد شد و  سرمايه

ر عمل برای لگام طی اين مدت ھيچ و مطلقاً ھيچ اقدامی د. داران به تحکيم مواضع خود مشغول بودند دادند ـ سرمايه

گريزندگان از سوسياليسم که به وزارت رسيده بودند، حکم ماشين ھای گويائی را برای . داران نشد زدن بر سرمايه

و ) مستخدمين ادارات(گمراه ساختن طبقات ستمکش داشتند و حال آن که تمام دستگاه اداری عمالً در دست بوروکراسی 

 نمونه واری از اين دستگاه بود که از ۀ کذائی معاون وزارت پيشه و ھنر نمايندیپالچينسک.  بورژوازی باقی مانده بود

وزراء به پر چانگی مشغول بودند و اوضاع به حال سابق باقی .  داران جلوگيری می نمود  ضد سرمايههھر اقدامی ب

  .مانده بود

وقتی که انقالبيون کرونشتات در . کرد وزير برای مبارزه عليه انقالب استفاده می تلی تسرهبورژوازی به خصوص از 

به " برقراری آرامش" برای تلی تسرهبی پروائی کار را به جائی رساندند که کميسر منصوب شده را معزول نمودند، 

 ضد کرونشتات دست به تبليغات فوق العاده پر ھياھو و هبورژوازی در روزنامه ھای خود ب. کرونشتات اعزام گرديد

جدائی از " و تحريک بود و در آن کرونشتات را به تمايل ءانه ای زد که سرا پا پر از دروغ و افتراکينه جويانه و سبع

متھم می ساخت و اين الطائالت و مھمالتی نظير آن را به ھزار زبان تکرار می کرد و بدين طريق خرده " روسيه

ونه وار ترين نمايندۀ کوته بينان کودن و  ـ اين نمتلی تسره.  بورژوازی و افراد کوته بين را به وحشت می انداخت

از ھمه به دام تحريک بورژوازی می افتاد و از ھمه با حرارت تر کرونشتات را " با وجدانی پاک تر"وحشت زده 

و در اين کار به نقش خود يعنی نوکری بورژوازی ضد انقالبی پی نمی برد و بدين طريق " سرکوب و منقاد می ساخت"
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 آن کميسر کرونشتات ديگر به طور ساده از طرف ۀبا کرونشتات انقالبی بود که در نتيج" سازشی"آلت اجرای چنان 

باری گريزندگان از . دولت منصوب نمی شد بلکه در محل انتخاب می گرديد و مورد تصويب دولت قرار می گرفت

 قبيل صلح و مصالحه ھای سوسياليسم که به بورژوازی گرويده و به وزارت رسيده بودند وقت خود در اطراف اين

  .اسفناک صرف می کردند

ھر جا وزير بورژوا قادر نبود در برابر کارگران انقالبی يا در شوراھا، دفاع از حکومت را به عھده بگيرد، وزرای 

يا به عبارت ديگر از طرف بورژوازی ( و غيره پديدار می شدند چرنف، تلی تسره، اسکوبلفيعنی " سوسياليست"

 کامل ضمن دفاع از کابينه، یو با کمال درستی وظيفۀ بورژوائی را انجام می دادند و با تقال) رديدنداعزام می گ

 انتظار و انتظار و انتظار ۀداران را تبرئه می کردند و مردم را با تکرار وعده و وعده و فقط وعده و با توصي سرمايه

  .تحميق می نمودند

بحران " يعنی تا جوالیدرست تا ماه :  ھمکاران بورژوايش صرف می شد وزير ، بيشتر به چانه زدن باچرنفوقِت 

 وزير چرنف آغاز شده بود و تا خروج کادت ھا از کابينه، تمام وقِت جوالی ۴ ـ ٣جديد که پس از جنبش " حکومتی

ای خود و ھمکاران بورژو" متقاعد ساختن"ی بود که عبارت بود از ئ توده صرف يک کار مفيد و جالب توجه و عميقاً 

اجراء اين منع به . بر سر انصاف آوردن آنان برای آن که حداقل با منع معامالت خريد و فروش زمين موافقت نمايند

. کشوری نمايندگان دھقانان روسيه در پتروگراد به دھقانان وعده داده شده بود) شورای(باشکوه ترين طرزی در کنگره 

 کند تا اين ء نتوانست اين وعده را اجراجون نه در ماه مه و نه در ماه چرنف.  مزبور ھم چنان وعده باقی ماندۀولی وعد

 ی که با خروج کادت ھا از کابينه مقارن بود امکان اجراجوالی ۴ ـ ٣خودی ه که موج انقالبی حاصله از انفجار خودب

بود به مبارزه ای که دھقانان بر سر  منفرد داشت و قادر نۀولی در آن موقع نيز اين اقدام جنب. اين اقدام را فراھم ساخت

  . به نحوی جدی بھبود بخشد،زمين با مالکين می نمودند

 ضدانقالبی و ۀ حزب سوسيال رولوسيونرھا، وظيفۀعضو نو رسيد" دموکرات انقالبی "کرنسکیدر اين موقع 

بود انجام دھد با موفقيت و به  مورد تنفر مردم نتوانسته گوچکفامپرياليستی تجديد جنگ امپرياليستی يغماگرانه را که 

امپرياليست ھا که با او نظير مھره . او سرمست شيوائی سخنان خود بود. طرزی درخشان در جبھه به انجام می رساند

او را می ستودند و از او بتی می ساختند و .  شطرنج بازی می کردند ، برايش اسپند در آتش می ريختندۀای در عرص

برای " ارتش انقالبی"داران خدمت می کرد و در اقناع   از دل و جان به سرمايه کرنسکی بود کهھمه اين ھا به خاطر آن

تجديد جنگ می کوشيد، ھمان جنگی که منظور از آن اين است که قراردادھای منعقده بين تزار نيکالی دوم و 

داران  رابوزان به تصرف سرمايهداران انگليس و فرانسه عملی گردد و قسطنطنيه و لووف و ارزنة الروم و ط سرمايه

  .روس در آيد

بورژوازی ضد انقالبی . طول انجاميد به سر رسيده  بجون ٩ انقالب روس که از ششم مه تا ۀبدين منوال دومين مرحل

 ضد دشمن هتحکيم يافت و مقدمات تعرض را ھم ب" سوسياليست "ی وزراۀقوت گرفت و در ظل حمايت و مدافع

  .ن داخلی يعنی کارگران انقالبی فراھم ساخت ضد دشمهخارجی و ھم ب

  

٧  

 حزب کارگران انقالبی يا حزب بلشويک ھا در پتروگراد در کار تدارک تظاھراتی بود که نمودار متشکلی از جوننھم 

سران اس آر و منشويک که در سازش با بورژوازی سر در گم شده و . ھا باشد ناخرسندی روز افزون و بر آشفتگی توده

د سياست امپرياليستی تعرض گرديده بودند، وقتی احساس کردند نفوذ خود را بين توده ھا از دست می دھند پای بن

 ضد تظاھرات برخاست و اين بار ديگر کادت ھای ضد انقالبی نيز با اس آر ھا و هزوزه ای ھمگانی ب. ھراسناک شدند
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داران، چرخش توده  سازشکاری آن ھا با سرمايه سياست ۀتحت رھبری آن ھا و در نتيج. منشويک ھا يکی شده بودند

. ھای خرده بورژوازی برای اتحاد با بورژوازی ضد انقالبی کامالً مشخص گرديد و با وضوح حيرت آوری مشھود شد

  . و مفھوم طبقاتی آنجون ٩اين جاست اھميت تاريخی بحران 

 وجه نمی خواستند در چنين لحظه ای کارگران را بلشويک ھا تصميم بر پا داشتن تظاھرات را فسخ کردند، زيرا به ھيچ

ولی اس آر ھا و منشويک ھا، به . عليه نيروھای متحد کادت ھا، اس آر ھا و منشويک ھا به نبردی مأيوسانه بکشانند

 را روز تظاھرات عمومی جون ١٨قصد اين که ولو اندکی ھم شده بقايای اعتماد توده ھا را حفظ کنند مجبور شدند روز 

بورژوازی از فرط خشم سر از پای نمی شناخت زيرا به حق شاھد نوسان دموکراسی خرده بورژوازی به . م دارنداعال

  .جانب پرولتاريا بود و بدين مناسبت تصميم گرفت با تعرض در جبھه، عمل دموکراسی را فلج سازد

 شعارھای بلشويسم در بين توده  موجب شد که شعارھای پرولتاريای انقالبی يعنیجون ١٨ روز ۀدر حقيقت ھم حادث

تعرض ) ١(کرنسکی بناپارتيست بورژوازی و جون ١٩روز .  ھای پتروگراد به پيروزی شگرف و درخشانی نائل آيد

   . رسماً اعالم داشت، آغاز شده بودجون ١٨در جبھه را که در ھمان روز 

داران   اکثريت زحمتکشان، به نفع سرمايهۀاين تعرض در حقيقت امر تجديد جنگ يغماگرانه ای بود که علی رغم اراد

و (بدين جھت تعرض مزبور ناگزير از يک طرف با تقويت فراوان شوينيسم و انتقال قدرت نظامی . انجام می گرفت

 اعمال فشار ۀ ارتشی بناپارتيست ھا و از طرف ديگر با انتقال به مرحلۀبه دست دار و دست) بنابراين ايضاً قدرت دولتی

  .م بودوأن جنگ تاا و تعقيب انترناسيوناليست ھا و منع آزادی تبليغات و توقيف و تيرباران مخالفبر توده ھ

 آن ھا را به جون پيروزی بورژوازی بست، نوزدھم ۀاگر ششم ماه مه، اس آر ھا و منشويک ھا را با ريسمانی به اراب

  .داران با زنجيری به اين ارابه مقيد ساخت مثابه چاکران سرمايه

  

٨  

. خشم توده ھا که در نتيجۀ تجديد جنگ يغماگرانه به وجود آمده بود طبيعتاً با سرعت و شدتی بيش از پيش فزونی يافت

بلشويک ھا می کوشيدند تا اين انفجار را مھار کنند و بديھی است .  آتشفشان خشم توده ھا منفجر گرديدجوالی ۴ تا ٣

  .تا اين انفجار را به بھترين طرزی متشکل سازندکار برند ه مجبور بودند تمام مساعی خود را ب

اس آر ھا و منشويک ھا ھم چون غالمان بورژوازی ، غالمانی که پايشان در ُغل و زنجير ارباب شان ھست ، با ھمه 

ھم با وارد نمودن سپاھيان ارتجاعی به پتروگراد، ھم با بر قراری مجدد مجازات اعدام، ھم با .  چيز موافقت می کردند

قدرت حاکمه . لع سالح کارگران و سپاھيان انقالبی و ھم با بازداشت و تعقيب و نيز توقيف بدون محاکمۀ روزنامه ھاخ

طور تام و تمام آن را به کف آورد و شوراھا ھم نمی خواستند آن را ه ای که بورژوازی در داخل دولت نمی توانست ب

اپارتيست ھا افتاد که البته مورد پشتيبانی کامل کادت ھا و باندھای در دست گيرند به دست دار و دسته ارتشی ھا يعنی بن

  .داران بودند ن و سرمايهاسياه و مالک

اس آر ھا و منشويک ھا که يک بار به سراشيب سازشکاری با بورژوازی پای گذاشته . پله به پله سقوط انجام می گرفت

 در شورای پتروگراد وعده بروری ف٢٨.  ر آن سقوط نمودندبودند الجرم آن قدر در اين سراشيب در غلتيدند تا به قع

دادند به طور مشروط از حکومت بورژوازی پشتيبانی نمايند؛ ششم مه با ابراز موافقتی که نسبت به آغاز تعرض 

 به بورژوازی جون ٩. نمودند، اين حکومت را از ورشکستی نجات دادند و بدين طريق به خادم و مدافع آن تبديل شدند

د انقالبی پيوستند و در کارزار کينه جوئی سبعانه و دروغ بستن و بھتان گفتن به پرولتاريای انقالبی شرکت جستند؛ ض

:  با فراخواندن سپاھيان ارتجاعی موافقت کردندجوالیسوم . ديد جنگ يغماگرانه را تصويب نمودندج اقدام به تجون ١٩

  .پله به پله سقوط انجام می گرفت. ست ھا بودو اين آغاز احالۀ قطعی قدرت حاکمه به بناپارتي
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 وضع اقتصادی صاحبکاران کوچک يعنی ۀاين سرانجام ننگين احزاب اس آر ھا و منشويک ھا تصادفی نبوده بلکه نتيج

  . اروپا بارھا آن را به ثبوت رسانده استۀخرده بورژوازی است که تجرب

  

٩  

به " برای خود آدمی بشوند" تقال دارند و جوش و جال می زنند تا مسلماً ھر کس ديده است چگونه صاحبکاران خرده پا

تا زمانی که . يعنی به مقام بورژوازی ارتقاء يابند" پر و پا قرص"کارفرمای واقعی بدل گردند و به مقام يک ارباب 

داران برساند  که يا خود را به مقام سرمايه سرمايه داری حکمفرماست صاحبکار خرده پا چارۀ ديگری ندارد جز اين

يا اين که به مرحلۀ ) چيزی که در بھترين حالت از ھر صد نفر صاحبکار کوچک برای يک نفر ميسر است(

در سياست نيز عين اين قضيه . صاحبکاران ورشکسته يعنی نيمه پرولتارھا سقوط نمايد و سپس به پرولتار مبدل گردد

سران دموکراسی خرده . ن به بورژوازی گرايش دارنددموکراسی خرده بورژوازی و به خصوص سران آ: صادق است

داران بزرگ تسکين می دھند و در  بورژوازی توده ھای خود را با وعده و وعيد و اطمينان به امکان سازش با سرمايه

 توده ھای زحمتکش گذشت ھای ناچيز بسيار کوتاه مدتی می ۀداران برای قشر فوقانی کم عد بھترين حاالت از سرمايه

 ۀولی اين دموکراسی خرده بورژوازی در کليه مسائل قطعی و مھم ھميشه دنبالۀ بورژوازی بوده و به شکل زائد. ندگير

 انگلستان و فرانسه بارھا اين ۀتجرب.  مالی عرض وجود نموده استۀناتوان آن و آلت مطيعی در دست سالطين سرماي

  .يد کرده استئحقيقت را تأ

 ھنگامی که حوادث به ويژه تحت تأثير جنگ امپرياليستی و ١٩١٧ سال جوالیتا  بروری انقالب روس از فۀتجرب

 با سرعت خارق العاده ای بسط می يافت، اصل قديمی مارکسيستی را در بارۀ نا ،بحران کامالً عميق ناشی از آن

  .يد نمودئاستواری خرده بورژوازی با روشنی و وضوح شگرفی تأ

ن و ا آھنين جنگ و گرسنگی و اسارت مالکۀتکش برای نجات از منگن توده ھای زحم:درس انقالب روسيه

 ۀکلی بگسلند و از نقش خائنانه داران راه ديگری ندارند جز اين که پيوند خود را با احزاب اس آر و منشويک ب سرمايه

رگران انقالبی آن ھا آگاھی کامل يابند، از ھر گونه سازشکاری با بورژوازی استنکاف ورزند و به طور قطعی به کا

داران را  ند مقاومت سرمايهافقط کارگران انقالبی، در صورت برخورداری از پشتيبانی دھقانان تھيدست قادر. بگروند

درھم شکنند و مردم را به تحصيل بالعوض زمين، به آزادی کامل، به پيروزی بر گرسنگی، به پيروزی بر جنگ و به 

  .صلح عادالنه و پايدار برسانند

  

  :ارپسگفت

  . نوشته شده استجوالیاين مقاله بطوری که از متن آن معلوم است در پايان 

ت شورش گس ماه اسپس در پايان. يد نمودئت مطالب مندرجه در اين مقاله را کامالً تأگس ماه اجريان انقالب طی

نرال ھای جھا به اتفاق چرخش جديدی در انقالب ايجاد نمود و آشکارا به تمام مردم نشان داد که کادت ) ٢ (کورنيلف

اين که تا چه اندازه چرخش جديد . ضد انقالبی می کوشند شوراھا را بر ھم زنند و رژيم سلطنت را از نو مستقر سازند

انقالب نيرومند است و آيا خواھد توانست به سياست ھالکت بار سازشکاری با بورژوازی خاتمه دھد يا نه، موضوعی 

  ...اھد داداست که آينده نزديک نشان خو

  لنين. ن

  ١٩١٧مبر سپت ۶
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  :پی نوشت ھا

به حکومتی اطالق می شود که می کوشد خود را مستقل از ھر ) ور فرانسهتنام بناپارت ھا دو امپراه ب( بناپارتيسم -١

 داران و کارگران استفاده می نمايد يک  بينھايت شديد بين احزاب سرمايهۀحزبی وانمود سازد، در حالی که از مبارز

داران خدمت می کند بيش از ھمه کارگران را با وعده و وعيد و صدقه ھای ناچيز  چنين حکومتی که عمالً به سرمايه

  .فريب می دھد

 مختصر تاريخ حزب ۀدور" ، رجوع شود به ترجمه فارسی کتاب کورنيلفنرال ج ۀ برای اطالع از چگونگی توطئـ٢

  ٣٣٢ـ٣٢۴چاپ مسکو، ص ) اتحاد شوروی) ب(کمونيست 

   

  

  

  


