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 مجلس مؤسسان انحالل

 ن یلن

 : ژاله سهندترجمه

 .مسئله مجلس مؤسسان  را مطرح نمود  نینه چند ساعت، چند روز پس از انقالب اکتبر، لن اگر

 ." میانداز قیانتخابات را به تعو دیما با"  اعالم کرد  او

را امکان  یتازه ا یانتخابات یها ستیل میتنظ دی. ما بامیده میسال دارند، تعم جدهیکه ه ییدادن را به آنها یحق رأ دیبا ما" 

که ما به   ی در حال ،شتافته اند نجایاز روشنفکران که به ا یتیارزش هستند، جمع یخود ما ب یها ستی. لمیینما ریپذ

 ."یمیاعالم نما یقانون ریغ دیو کادتها را ما با  Kornilof  . مردانمیدار ازیکارگران و دهقانان ن

به مثابه انحالل مجلس مؤسسان    شترینامطلوب است. به آن ب یبدرستانداختن  قیتعوبود: “در حال حاضر  نیا پاسخ

 یم. ن، شماتت کردسساانداختن مجلس مؤ قیخودمان دولت موقت را با به تعوچرا که ما  خواهد شد  ستهینگر

مربوط که به دولت موقت  یینه گفته ها را. تا آنجا د،ی مهم را مطرح کن قیحقا" ،حماقت است نیآه، ا پاسخ داد، نیلن" 

که به قدرت   ییباشد; تا آنجا یمعن نیحداقل ممکن است به ا ایو  د،ده یم یگام به جلو معن  کی، مجلس مؤسسان میشود

. چرا دهدیگام به عقب معنا م کی ن یحاضر، بدون شک ا یاباتانتخ یها ستی، و به خصوص با لمیشودمربوط  یشورو

 ایآ –د، نباش یانقالب الیسوس یکهایدر حال حاضر نامطلوب است؟ و اگر مجلس مؤسسان کادت ها، منشوانداختن  قی تعو

 “ مطلوب است؟ نیا

روستاها . در میهست فیاز حد ضع شیدر حال حاضر ما هنوز ب" گفتند.  دیبا ترد گرانید ،گردیم"تر  یقو دیپس ما بااما  " 

  قیدانند. و اگر در حال حاضر اخباربه انجا نفوذ کند، که ما مجلس مؤسسان را به تعو ینم  یاز قدرت شورو یزیچ  بایتقر

 از هر کدام ازماها با روستا در ارتباط بود، شتریب که Sverdlof " نمود. اهدخو فیتضع شتر یما را ب یآن حت م،یانداخته ا

 .انتخابات مخالف بودانداختن  قیخصوصا با به تعو



  کی نیا تکان داد و تکرارکرد “ یتید. او سر خود را با نارضانموحفظ  یبانی موضع خود را بدون هر گونه پشت نیا نیلن

انقالب   یاش نابود نهیما خواهد داشت ! اگر تنها هز یبرا  یگرانقدر اریبس نهیکه هز ،اشتباه محض کی ،اشتباه است

 .“  نباشد

 یتمام توجه خود را معطوف به سازمانده نیانجام گرفت، لن  –انداختن !  قینه به تعو – میتصم –که  یهنگام نحالیا با

 .اقدامات مربوط به جلسه مجلس مؤسسان کرد

شده  میمشابه ترس یبا حقوق ستهایهمان  ل یبر روبا راست ها چپ که  ونیانقالب الیبا ورود سوس یشد که  ما حت مشخص

 .بود میخواه قلیتتوهمات علبه کرده بودند، در ا رکامال ببودند  و 

چپ چکار  ونی انقالب الیاما پس  در مورد سوس" ، "  میمجلس مؤسسان  را در هم شکن  دیما با یعیبه طور طب " گفت   نیلن

 "م؟یکن

Natanson    خوب،  کلمات گفت “ نیاز اولبه نزد ما آمد تا “در موردش صحبت کند“ وبعد  داد. او یتسلبسیار ما  به ریپ

 ".دیبه آن نقطه برسد, مجلس مؤسسان را با زور در هم بشکن این اگر میشود،  که به من مربوط  ییتا آنجا

 ؟کردخواهد  تبماند. اما حزب شما موافق یدرست باق دیست”، ” آنچه درست است، با یبانگ زد “عال  یبا خوشحال نیلن

Natanson  آنها موافقت خواهند کرد انیاز ماها متزلزل هستند، اما من اعتقاد دارم که در پا  یداد “برخ جواب”. 

   .ت کردندبردند و در واقع موافق یبه سر م  سمیکالیراد نیتر ی چپ  در آن زمان در ماه عسل افراط ونی انقالب الیسوس

 تهیرا در کمخود ما جناح شما و مجلس مؤسسان   کرد “ شنهادیپ   Natanson،  .“ مییعمل نما نگونهیا میاگر ما نتوان " اما 

 ." داد میخواه  لیتشک  ونیکنوانس کی بیترت نیمتحد کرده و به ا یمرکز  ییاجرا

 ستمیاست؟ با شکستن مجلس مؤسسان ما س نطوریا ایآ م،یینما دیآشکارا آزرده پاسخ داد “چرا؟ ” تا از انقالب فرانسه تقل نیلن

 ." یگریاست و نه آن د نی: نه ادهدیقرار م یرا در سردرگم زی. اما طرح شما همه چمیکن یم دییرا تا یشورو

Natanson مجلس مؤسسان   انیازمتصد یخودمان به مثابه بخش یما بر رواو،  که با طرح ،که ثابت کند تالش کرد

 .دیگرد میتسل یاما او به زود تشگ میمتمرکز خواه



 .با مسئله انتخاب کنندگان مشغول نمودبشدت خود را  نیلن

قرار   یتیخود را درموقعما  و هم اکنون  تیمقدرت را بدست گرفتپیش از این اشتباه اشکار است”،  “ما  کی نیگفت “ا او

  .دینما  یم لیتحمبه ما دوباره   به دست آوردن قدرت یبرارا   ینظام یمحاسباتکه  میداده ا

با غم و اندوه بزرگش به  کهرا  Urizky و  دهیرا سنج اتیانجام داد،  تمام جزئ  یتوجه ا نی شتر یرا با ب یمقدمات یکارها او

دستور اعزام    نیلن گرید ی زهایچ انیدر م .دردناک قرار داد  یشیزماآمورد شده بود، مؤسسان  منصوب  مجلس ساریکم

 .صادر نمودرا  بطور کامل شامل کارگران بود،  بایبه پتروگراد که تقررا    Latvia هنگ

 .”است یضرور نجایپرولترى در ا یریگ می“تصم ،  ند”ینما دیمورد ترد نیاو گفت “دهقانان ممکن است در ا

به کارخانه ها،    Sverdlof و دستور نیاصرار لنبه و ،  ندآمد هینقاط روس یمجلس مؤسسان ازاقص کیبلشومایندگان ن

 هیانقالب پنج ژانو یلیتکم یمهم را در دستگاه سازمانده  یگماشته شدند. آنها  عنصر یارتش یو گروهها ،یصنعت یکارها

که در مبارزه  افتندینمطابق انتخاب شده مردم  کی مقامبا اینرا آنها ، ونی بانقال الیوسوس بانیدادند. به مثابه نا لیتشک 

 ".دنیانها از ما دفاع نما دیمردم ما را انتخاب کرده اند; بگذار" : ندیشرکت نما 

 یبه سادگ یبکنند; بخش بزرگتر دیدانستند که چه با ی شهروندان کوچک از استان آمده،  اصال نم نیا یعی طب بطور

آنها با  ،ندیبرق را قطع  نما کهایبلشو نکهیاحتمال ا یراجلسه آماده کردند. ب ن یاول یاما آنها با دقت مراسم را برا دند،یترس

 غایتب یدموکراس نگونهیآنها از آنان گرفته شود. بد  یغذا  نکهیاحتمال ا یبرا  چیساندو یاد یو تعداد ز ،خود شمع  آوردند

که خود را   انیآناز   کردن تیمردم به حما .گردیدها وارد  چیبا شمع ها و ساندو یکتاتوریمبارزه با د قیمسلح از طر

بودند که هم اکنون پشت سر گذاشته شده  یقالباز دوره ان یا هیتنها سا تیگرفتند و در واقع یانتخاب شدگان آنها در نظر م

 .بود، فکر نکردند

کنفرانس به پتروگراد   کی  یکه  در دفعه بعد  برا یبودم. اما وقت توفسکیانحالل مجلس مؤسسان، من در برست ل یدرط

ما بود که ما  یخطر بزرگ از سو کی نیا یعیبه من در مورد انحالل مجلس مؤسسان گفت: “به طور طب نیآمدم، لن

بود که اتفاق افتاد.   یزیچ  نیبهتر نیعاقالنه بود. اما در آخرسر ا ریغاریبس ار،یبس -می انداختین  قیرا به تعو ونیکنوانس 



با نام   یصور یدموکراس ی، انحالل کامل و اجتماعیشورو ریاتحاد جماهاقتدار  سط انحالل مجلس مؤسسان  تو

 ." خواهد بود یدرس خوب نیاست. ا یانقالب یکتاتورید

ها در   دهیبجلو رفت. بدون شک آن موقع بود که آن  ا یتوانیدست در دست با انتقال هنگ گارد ل تئوریکی میتعم نیبنابرا

قابل توجه خود در مورد   یدر تزها یستیالملل کمون نیشکل گرفت که او بعدها آنها را در کنگره اول ب  نیلن یآگاه

 .نمود یفرمول بند یدمکراس

ما با   انینی شیتوسط ما و پ   ۱۸۴۸حد متوسط کاراکتر انقالب  تی فیاست. ک یطوالن یسابقه ا یدارا  یصور یدموکراس نقد

  دانستیم یشد. اما جامعه بورژوائ ضیتعو  " یاجتماع"  یبا دموکراساین  .داده شده است حیتوض یاسیس یانحالل دموکراس

وارد   یاسیس خیتوانست حفظ کند. تار ینم گریخالص د یکه دموکراس داتخاذ کن یگاهیکرده و جا لیکه چگونه آنرا تحم

آنکه در   نیدرح نکهیخالص کرد، شد، ضمن ا یخود را وقف نقد دموکراس یاجتماع یکه دموکراس یدوره خسته کننده ا

  خیکه تار  ستا یا وستهیاتفاق به وقوع پ ن یرا هم حمل کرد. ا شیبا خود کمبوها نموده یخود را عمل بعدی واقع تعهدات 

ه گر در روز  حمصال یروهایفرا خوانده شد که ن یفیبه راه حل محافظه کارانه وظا ونیسی: اپوزکندی عکس ممن بسیار اغلب

  ار،یمع نیتر یعال یکراسو، دمایپرولتار  یکتاتورید یآماده ساز  یگذرا تیدر موقع توانستند آنرا اداره کنند. یقبل نم

ما اتفاق افتاد.   یاست که برا یزیآن چ نیاست. ا ییجامعه بورژوا یاکاریر نیکه آخرگردید مقدس  یچاره، محراب نیآخر

  .دیقبام نما هیمجلس موسسان در ژانو یگذرا سیتالش کرد که در تقد ی، بورژوازرکشنده در اکتب یپس از ضربه ماد

با  یینها یضربه ا، با مؤسسانرحمانه مجلس  یو ب، پس از انحالل ساده، باز یپرولتر انقالب شتریب  یروزیتوسعه پ

که گفت:  یحق داشت وقت  نیلن لیدل نی. به همابدی ینتوانست از آن  بهبود چگاهیکرد که ه  یبرخورد  یصور یدموکراس

 . ”بود که اتفاق افتاد یزیچ  نیبهتر نی“در آخر سر، ا

 .اشترا دمرتبه دوم  یبرارفتن  نیز با شانسیک  هیفور ی، جمهورنویانقالب الیفرم انتخاب کنندگان سوس در

آن زمان، به   یپتروگراد شورو یاجتماع یانقالب یستهایمنشواز  ،هیفور یرسم هیمن از روس یبرداشت کل نهیزم درپس

 دانستم و هنوز ی. من نمشودیبرجسته ممشخص  یانقالب الی سوس ندهی نما کیباشد، چهره  روزید نیهم نکهیوضوح به مثل ا

 کی هیاو شب یظاهراز نظر آمده باشد.  ییاز روستا دیبود. او با دهبود و از کجا آم یدانم که او جه کس یتا به امروز نم

این برجسته.  ییگونه ها با ، تقریبا بدون ریش، ییتماشا یمسطح، چهره ا ینی بود، با ب پیشین ستهیتهد شاجم کیمعلم جوان، 



  ،یعاطف ،پرگو،  Tchernof، ردندک یشوراها معرف یخود را به جمهور یستیالیسوس یکه  وزرا   بود یدر همان جلسه ا

  جیوارد دولت شده اند و آن چه نتا  گرانیداد که چرا او و د حیالس زننده، و باالتر از همه تهوع آور، توض ف،یضع

آورم: “شما ما را به   یم   ادیبار تکرار کرد به  نیرا که سخنران چند یرا در بر خواهد داشت. عبارت احمقانه ا یدیمف

وافر به   شیستا از پر ی . مجتهد با چشماند”یورآکه ما را از آن بدر  دیتوان یسان م نیشما به هم  د،یدولت وارد کرده ا

مشهور،  یکه  در صومعه ا هنگامیزائر وفاداراحساس کند و به نظر رسد  کی دیبا نینچنی. استینگر یسخنران م

بود،  یمنعکس کننده خستگ  ضا داشت، ف  انیبدون وقفه جر  یسخنراندارد. پارسا را  شیکش   کی حتینص دنیشن دت سعا

در   یکه  از پا دیرس یبه نظر نم ،زیاحترام آم یچشمه  لذت و خوشسرمجتهد،   یشد. اما برا یم دهیشن یکم ی سر و صدا

 .باشد یآمدن

انقالب ما، و  نطوریمن به خودم گفتم “بله، ا دم،یو شن دمیرا د  ۱۹۱۷  سال یشورو ریبار اتحاد جماه نیاول یکه  برا یوقت

 . ” رسد یانقالب آنان به نظر م  حایترج ای

نا  کیچند بلشو یبه وجود آمد. درگوشه ا قیاز تشو ینجا موج آدر  د، یرس انیبه پا Tchernof  یکه  سخنران یهنگام

دوستانه   تیکه حما یخود برپا خاستند وقت یعموم گاهیاز جا یگروه به طور ناگهان نی. اکردندی صحبت م تمندانهیرضا

 .نمودند ابراز ونی انقالب الیو سوس ستهایمنشو یدفاعجنگ وزارت گرایی اشان را ازانتقاد من به 

 ینه: در آن روزها او هنوز جرات احساس عصبان  نیوحشت زده و آشفته بود. خشمگ  ی وجه نیشتریمؤمن، به ب مجتهد

تواند به هر  یم یتوانست درک کند که چگونه کس یکه به وطنش بازگشته بود، نداشت. اما او نم ای یدیتبعیک شدن از 

دولت موقت باشد. او چند به     Tchernofن وارد شد مثلبه    نیلذت بخش و قابل تحس نی چن نیا یتیمخالف واقع یقیطر

، با تعجب و  کردیبه من خدمت م یقانونگذار ئتیفشار سنج ه کینطرفتر من نشست و در چهره او، که  به مثل آقدم 

 مثابهچهره همواره به حافظه من به  نی. اکردینشده بود، مبارزه م دیکامل ناپد یکه هنوز به طور یوحشت با احترام

، چرا که  دیآ یمکوچک مجتهد شهروند  ،یعاد  یاعضا از  رش،یتصاو نیبهتر  -است دهی چسب هیالب فوراز انق یریتصو

 .دارد  Tchernof و Dan به مثلدیگری،  چهره بدتر

  مهی، هنوز نبی رمق ی، انقالبه یفور هیجمهور مجلس مؤسسان شد. روس سیرئ Tchernofبا بطالت و نه با شانس،  نه

را   ! او بندهیچقدر فر گرید  یو در زمان !چقدر ساده یزمان  کیشجاعانه، آن چنان که بود، و آه، در  -ی، جمهورالبافانهیخ



بلند مرتبه   یگاهیمؤمن ربودند و در جا نیرا با استفاده ازمجتهد  Tchernof  …. در انتخابات، دهقانان،به باال کشاند

 .بود رفتهیپذ  یرقابت یگر لهیو ح یرقابتبدون شکوه نه وکالت  را  نیا Tchernof نشاندند. و

 یبود. من م یمل زیکه در مورد آن هم صحبت کنم( درنوع خود ن رومیمن دارم م نکهیا ی)برا   Tchernofاینکه    یبرا

 ریبرخورد غ یحت ایو  سه ینوشتم . مقا یم نیلن  سمیونالی در مورد ناس دیمن با شیچهار سال پ نکهیا لیبه دل ز”ی“ن  میگو

  ،خواهد بود اگر مسئله ستهیدر واقع اشتباه و ناشا نی. و ابرسد ممکن است به نظر نامناسب  ت،یدو شخص نیبه ا میمستق 

 یانقالبفکری سنت مرید ، Tcherno. “عناصر”  تجسم و بازتاب آنان است یمسئله مل نجایمردان  بودند. اما در ا نیخود ا

 .را اش یروز یتجسم کامل پ گر،ید یاز سو ن،ی، لنرا متجسم میسازدقدیم 

;   را  در قبال مردم فهیتاسف آور و سالست وظ ییگو اوهیاش را داشت و  ی زاده  صندل بی نج ،یمیروشنفکران قد انیم در

باز گشوده  کوچک اطاق پدر خود، روشن شده با المپ مقدس،   ی مجتهد پارسا، که از فضا بیترت  نیبه هم نیو بنابرا

   تیو مالک یعموم تیمالک  نیکه ب ی، و دهقانان آگاه شده ایقادجهان تفکر انت یمختصر بسو یرا، شکاف یپنجره کوچک 

ها در   بهی، و با غرستادهیجدا شده از همنوعان خود اشاگردان  انیکه در م یدرنوسانند، ومرد ساده کارگر یخصوص

حد   یقرار ی، و بیشکل یب ،شزی، و بالغت اغراق ام  Tchernoviad ر است که د یزیهمه آن چ نی. استیارتباط  ن

  یباق  Tchernoviad  در ی زیچ چیه Sophie Perovskaja  زمان  یروشنفکر  ییمتوسط او نهفته است. از آرمان گرا

صنعتگران و بازرگانان، به خصوص از آن نوع، “اگر   دیجد هیوجود داشت به مثل روس یزیآن چ ینمانده است. به جا

 ."دیبفروش دیتوان  ینم د،یتقلب نکن

Herzen    نصف قرن   کی  یمهم و قدرتمند بود. اما او را حت یزمان خود، چهره ا هیروس یتکامل تفکر اجتماع ریدرس

خودش مبدل نموده، و در بستر ماقبل مرید استعدادش را از او ستانده، او را به  یکمان نیبه عقب برده ، بال و پررنگ 

از   یاتیعمل Tchernichevsky با داشت.  دیرا خواه    Tchernoviad عنصر شما م،یقرار بده  ۱۹۰۵ –  ۱۹۱۷ یسالها

 ارتباط با. شودیشامل م، کاتوریکار ی برا یعناصر ،م ه Tchernoviadبرای  شود، اما  ینوع سخت تر انجام م نیا

Michailovsky  در نکهیا یاست، برا  میمستق اریبسMichailovsky    گردیده  بودنش در حال حاضر مسلطمرید کاراکتر

 مهی کوچک، نابالغ، ن یبود، اما در بورژواز    Tchernoviadو اساس  هیپابه مثل کل توسعه ما  ی. عنصر دهقاناست

    Tchernoviad نقطه اوج بود.  افتهیو تلخ انعکاس ترشیده روشتفکران  در ایکوچک  و روستا، و  یروشنفکر، از شهرها



  کسال،ی یداده بودند، در ط  هیفور ام یکارگر و دهقان در ق ،زکه سربا یا زهیکه انگ  یلحظه زودگذر بود. در حال کیلزوما 

  افت،یگسترش  گریممکن د یها یدگیچیرابط و تمام پ یونهایسیکم قیاز طر ان،یو حام انی دانشجو ن،یمجتهد ن،یبه داوطلب

معلق بود به   واکه دره یک یکه هم اکنون به وجود آمده بود وارتقا دموکرات یرا در اعماق نقض قاطع  Tchernofs و

عاجل   یو اکتبر، بر درخواست هیفور یماه ها نیب  Tchernoviad  تمام لیدل نیارتقا داد. به هم کیدموکرات ییاعتال

شد ، دهقانان فرا تر از   طان”ینکرد. سرباز “ش ری.” اما زمان تاخباستیز اریلحظه، هنرتو بس ،آه ر،یمتمرکز شده بود: “تاخ

  هیال  Tchernoviad، ان یرا جبران کرد، و در پا هیفور یخودگذشتگ از مجتهد،  یحتموفق شدند، و محدودیت ها همه 

 . نمودسقوط  یبه منجالب واقع یفانتز  یاز بلندا انهیرا رها کرده و ناش شیردا یها

ما،  خی. خوشبختانه، در تاراست سمینیلن هیپا، ما است خیو کل تار هیروس یایکه  اساس پرولتار ییتا آنجا یعنصر دهقان 

  یژگیدارد. همه و رتیبص  نیتعصب، بلکه  همچنشوق، بلکه جنبش وجود دارد. دهقان نه تنها   و تنها انفعال و شور نه

که در دوره    یکالم، همه آن عناصر جنبش کیدر  ،یناتوان ریشجاعت، نفرت از زور و قدرت، تمسخر و تحق ،یتیفعال یها

 نجایدرا ی. عنصر دهقاننموده اند  دایپ سمیخود را در بلشوتجلی  ،بارز است یمبارزه طبقات ییایو پو یاجتماع یگذارها

مشروع به   یانیب نیما، لنمال ما، و نه تنها در  خیدر تار ایپو یروین نیتر یاست، توسط قو بازتاب گردیده ایتوسط پرولتار 

  یمل یعنصر دهقان همان Tchernoviadاست.    یرهبرعنصر مل نیمفهوم، لن نیدر ا بیترت نیکاس  داد. و به اعان نیا

 .آنسر به خصوص نه از  –آن  سر نه از  ی، ولرا منعکس میکند

  Tchernoviad  با سمینی لن یپهایکشمکش پرنس نیانحالل مجلس موسسان( آخر) ۱۹۱۸  ژانویه ۵  دیکم یتراژدحادثه 

از پشت  بیچاره وجود نداشت به جز تظاهرات کوچک و  یکشمکش چینجا هآها، چرا که عمال در  پیبود. اما تنها  پرنس 

در هم   یشده در قطعاترسیده  ی. داستان هاشوندیاز صحنه خارج م چیکه مسلح با شمع و ساندو ،" یمحافظان “دموکراس

 !. ختمنمود احمقانه خود را اثبات یناتوان ،غلوگر یکشانده شدند، قدرت اخالق ریارزان به ز یها ونی شکستند، دکوراس
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