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 پيش گفتاِر مازيار رازی
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قيام فوريه را که رهبری کرد؟: صل هشتمف  
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ارتش و جنگ: فصل سيزدهم   

هيئت حاکم و جنگ: فصل چهاردهم  

بلشويک ها و لنين: فصل پانزدهم  

تجديد سالح حزب: فصل شانزدهم  

روزهای آوريل" :فصل هفدهم " 

نخستين ائتالف: فصل هيجدهم  

تهاجم: فصل نوزدهم  

دهقانان: فصل بيستم  

تحول توده ها: فصل بيست و يکم  

کنگره ی شوراها و تظاهرات ماه ژوئن: فصل بيست و دوم  

نتيجه: فصل بيست و سوم  

 

( ويژگی های رشد روسيه"ضميمه ی فصل  ") 

( تجديد سالح حزب"ضميمه ی فصل  ") 

( کنگره ی شوراها و تظاهرات ماه ژوئن"فصل  ضميمه ی ") 

 سال شمار جلد اول

 .فهرست کوتاهی از اشخاص عمده ای که نامشان در جلد اول ذکر شده است

 اماکن

 .واژه نامه ی مختصری از اصالحات ناآشنائی که در سراسر اين کتاب به مفهوم خاصی مصرف شده اند

 فهرست احزاب و گروه های سياسی

د باستانیسعي: ترجمه  

انتشارات فانوس چاپ اول، تهران، آبان ماه : منبع ۱۳۶۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تاريخ انقالب روسيه اثر لئون تروتسکیتاريخ انقالب روسيه اثر لئون تروتسکی

در روسيه، کتاب ارزشمند تاريخ انقالب روسيه، اثر بی نظير لئون  ۱۹۱۷بت نزديک شدن صدمين سالگرد انقالب سوسياليستی اکتبر به مناس

  .می يابدتروتسکی بازانتشار 

دانه و بدون در اختيار فعاالن جنبش کارگری قرار می گيرد تا همه خوانندگان آزا( و همچنين پی دی اف)اين کتاب برای نخستين بار با فرمت وورد 

می کوچک در ين اقدام قداميدواريم با ا. مشکالت سابق فرمت پی دی اف، به هر صورت که مايل اند از فصول مختلف کتاب استفاده و به آن استناد کنند

.راه گسترش دانش مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری برداشته باشيم  
 

 militaant.com نشر ميليتانت

 

******* 

  

  پيشگفتار مازيار رازیپيشگفتار مازيار رازی

 

بر مورد بزرگترين  واقعه ی تاريخی بشر، يعنی انقالب اکت   را می توان بزرگ ترين اثر تاريخی در « تاريخ انقالب روسيه»کتاب  ۱۹۱۷ روسيه،  

يا " رفبی ط"،  گرچه اين کتاب را به عنوان يک شخص ثالث می نويسد، اما در واقع شخص «لئون تروتسکی»نويسنده ی اين کتاب . معرفی کرد

لئون تروتسکی رهبر انقالب روسيه، يار لنين و سازمان دهنده ی قيام اکتبر . و يا يک مورخ صرف نبوده است" ناظری بر وقايع" ۱۹۱۷ او در .   ، بود

ن کتاب، تاريخ را او با درک عميق خود از اوضاع و تسلط کاملش بر مارکسيزم در اي. کليه ی وقايع انقالب روسيه شرکت فعال و تعيين کننده داشته است

  .چنان توضيح داده که پس از سپری شدن يک صد سال هنوز می توان برای نسل جوانان سوسياليست مورد استفاده قرار گيرد

۱۹۰۵لئون تروتسکی رئيس شورای کارگران پتروگراد در انقالب   روسيه، سازمان دهنده ی قيام اکتبر   ، وزير امور خارجه ی اولين حکومت ۱۹۱۷

 .شوروی، سازمان دهنده ی ارتش سرخ بوده است

زيه و تحليل ردهای انقالب در روسيه را، مورد تجلئون تروتسکی، هم چنين، انحطاط حزب بلشويک به رهبری استالين و از بين رفتن برخی از دست آو

يسم و هم در اين دوره، نوشته های او در مورد علل پيدايش استالين. و بررسی قرار داد و آثار بسيار ارزنده ای در پی آن، در اين باره اين وقايع نوشت

م و تروتسکی در مبارزه ی خود عليه استالينيس. مار می رودچنين آثار بی شمارش در مورد فاشيسم از مهم ترين آثار مارکسيزم انقالبی به ش

۱۹۳۸تجديدنظرطلبی در مارکسيسم، بين الملل چهارم را در سال  و باالخره دو سال بعد در اوت . تأسيس کرد  ۱۹۴۰ توسط مأمورين استالين در  

 .تبعيدگاهش در مکزيک به قتل رسيد

 

********** 

 

 ۱۹۱۷اهميت انقالب اکتبر 

 

اکتبر انقالب  ۱۹۱۷ در تاريخ )روسيه   ۷ ، حدود يک صد سال پس از وقوع خود ، کماکان از سوی بسياری از مردم (نوامبر بنا به تقويم امروزی 

ون تنها انقالب انقالب روسيه به رهبری حزب بلشويک، نخستين و تاکن. زحمتکش جهان به مثابه بزرگ ترين رويداد در تاريخ بشر شناخته شده است

ر جهان استکارگری د . 

در اين انقالب، بلشويک ها تجربه ی کمون پاريس در سال . انقالب روسيه الگوی نزديکی بود به نظريات کارل مارکس و کمون پاريس ۱۸۷۱ و  

۱۹۰۵شوراهای کارگری در طول انقالب  ندگان ايهای نم«شورا»کليۀ تصميم گيری های اساسی به واسطه ی . روسيه را به کار بستند، و تکامل دادند 

وسط نمايندگان کارگران و زحمتکشان در قدرت سياسی، در هر زمان، ت. کارگران، سربازان و دهقانان، آن هم در سطح محلی، منطقه ای صورت گرفت

ندی ع باين درس های کمون پاريس بود، که توسط کارل مارکس جم. دستمزد آنان معادل حقوق يک کارگر ماهر بود. آنان، مشمول عزل و نصب بودند

۱۹۱۷شد و مورد استفاده اولين دولت کارگری در اکتبر  قرار گرفت  . 

برای نمونه، اواخر سال . ندای انقالب به سراسری جهان رسيد ۱۹۱۸ در سال . ، قيام کارگران در آلمان قدرت را از قيصر گرفت ۱۹۱۹ در مجارستان،  

يا، اعتصابات سال در در بريتان. تالشی مشابه ای تحت تاثير انقالب روسيه صورت گرفت ۱۹۱۸ و مهم تر از آن، کارگران باراندازهای . افزايش يافتند  

ندلندن از بار کردن اسلحه برای استفاده عليه حکومت بلشويکی سر باز زدند و همبستگی خود را برادران و خواهران خود در روسيه نشان داد . 

 

 چرا انقالب در روسيه رخ داد؟

 
گر مجرب و با تجربه ، انتظار داشتند که نخستين انقالب موفق سوسياليستی در کشوری صنعتی با طبقۀ کار(همانند گرامشی)اکثر مارکسيست های وقت 

ی خاص از اما، سرمايه داری، به قول لنين، به دليل مجموعه ا. و سپس به اقتصادهای توسعه نيافته گسترش يابد( به خصوص آلمان)مبارزاتی رخ دهد 

ترين حلقۀ زنجير شکسته می شودعوامل، در ضعيف  . 

۱۹۱۷روسيه در مقطع انقالب فوريۀ  نواده هشتاد درصد جمعيت را دهقانان فقير تشکيل می داد که اکثر آنان روی زمين های خا. يک کشور ويران بود 

سرباز  سيه آن دوره، شامل دو ميليونرو. تنها درصدی کوچکی از نيروی کار روسيه در صنايع مشغول کار بود. های ثروتمند، مشغول به کار بودند

 .روس  که اکثرشان از خانواده های دهقانی بوده، تشکيل يافته بود

اشيه يا حلبی روستايان که از دهات به شهر آورده شده بودندبه ح. صنايع روسيه نسبتاً مدرن و از کشورهای غربی خريداری شده و به کار گرفته شده بود

تخت که در آن زمان پاي)عموم کارگران در دو شهر بزرگ مسکو و پتروگراد، .  رخانه های بزرگ صنعتی مبدل شده بودندآباد نشين ها، پيرامون کا

تمرکز يافته بودند ،(روسيه بود . 

تروريستی را دف سوسيال رولوسيونرها، که تاکتيک بی ه –نارودنيک ها اپوزيسيون اصلی متشکل بود از . تزار، از يک دولت پليسی اختناق آميز بود

  .دنبال می کردند

ه کارگر ، روش دخالتگری درازمدت در درون طبقه کارگر را  پيشه کردند و صبورانه در ميان طبق(بلشويک ها)در مقابل، مارکسيست های انقالبی 

اددر مقام رهبری انقالب قرار د اين روش از دخالتگری نهايتا بلشويک ها.  قرار گرفته و خود و کارگران را برای انقالب کارگری آماده کردند . 

 

 سه بينش در انقالب روسيه

 



۱۹۰۵شکست انقالب  درس های الزم را برای تدارک انقالب  ۱۹۱۷  با وجود اختناق تزاری و دستگيری بسياری از. به مارکسيست های انقالبی داد 

برای نمونه، در سال . کارگران جنبش کارگری زنده ماند ۱۹۱۲ در . کارخانجات و معادن سراسر کشور آغاز شد، اعتصابات مهمی در  ۱۷ آوريل  

۱۹۱۲ صدها  .در سيبری به طور وحشيانه مورد حملۀ سربازان مسلح قرار گرفت« لنا»، يک تظاهرات توده ای از کارگران اعتصابی در معادن طالی 

روختاين قتل عام، توده ها را با آتش انقالبی براف:  به قول لنين. تن کشته و مجروح شدند . 

۱۹۱۲سال  لشويک ها، ب. بلشويک ها و منشويک ها –در روسيه، سالی بود که حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه نهايتاً به دو حزب مجزا تقسيم شد 

ی  های نيروتحت رهبری لنين مصمم به ساخت حزبی انقالبی با کادرهای تعليم ديده و اعصای جدی و متعهد در کارخانه ها ميان کارگران و در درون 

ن گرايش اما، در سطح نظری هر دو اي. منشويک ها، اعتقاد به ايجاد تشکلی با درهای باز و حربی گله و گشاد داشتند. نظامی برای جلب سربازان، بود

و . تزاريسم است فئوداليسم و و اعتقاد داشتند که نخستين مرحله انقالب، يک انقالب دمکراتيک عليه. ها، در اين مقطع، تحت تاثير بين الملل دوم بودند

 .پس از يک دوره تکامل سرمايه داری، حرکت به سوی سوسياليسم می توانست آغاز شود

تروتسکی از . بود ، به حزب لنين نزديک تر(نه يک منشويک بود و نه تا پنج سال بعدش يک بلشويک)تروتسکی که بينش سومی را نمايندگی می کرد 

۱۹۰۴سال  کرد که در سال « نتايج و چشم اندازها»در « انقالب مداوم»وری آغاز به تدوين تئ  ۱۹۰۶ ی لنين در دو تاکتيک سوسيال دمکراس.  منتشر شد 

اما در تزهای آوريل . در انقالب دمکراتيک، به نظريه ايجاد يک حکومت موقت تا تشکيل مجلس موسسان رسيد ۱۹۱۷ پس از سرنگونی تزار و به  

کی استدالل می اما، تروتس. کرنسکی ديگر لزوم انقالب دمکراتيک را ضروری ندانست و خواهان انقالب سوسياليستی شدقدرت رسيدن دولت بورژوايی 

ارگر ترکيب شود، ، انقالب برای سرنگونی سلطنت و فئوداليسم می بايست با انقالب سوسياليستی، تحت رهبری طبقۀ ک«عقب مانده»کرد که در روسيۀ 

ر نوسانند و نمی تواند روی اتحاد با آنها حساب کردزيرا دهقانان طبقه ای د . 

به  او رسماً با يک سازمان موسوم. تروتسکی بنا به تصديق خود تا مدت ها درحال دفاع از وحدت مجدد حزب کارگران سوسيال دمکرات روسيه بود

مانی که در ژوئيۀ اما، ز. باقی ماند( گروه متکی بر گرايش سوم در سوسيال دمکراسی روسبه« )مژرايونتسی» ۱۹۱۷ به بلشويک ها پيوست، با آمادگی  

 .به عنوان يکی از توانمندترين رهبران حزبی پذيرفته شد

 

 ۱۹۱۷دوره پيشا انقالب اکتبر 

 
۱۹۱۷انقالب فوريۀ  در روز جهانی زن . پس از ماه ها اعتصاب و ناآرامی تحقق يافت  ۸ مارس   ۱۹۱۷ ود را ، زنان کارگر نساجی در پتروگراد کار خ

مطالبات آن ها پايان دادن به کمبود غذا  و صلح بود. در کارخانه های متوقف کردند و دست به اعتصاب زدند . 

او . اشتتزار مردد بود و ناتوانی خود را از اصالحات برای بهبود وضعيت به نمايش گذ. ده ها هزار تن از ساير کارگران مشتاقانه به آن ها پيوستند

ان خواستند که کارگران از سرباز. بدين ترتيب صدها نفر کشته و مجروح شدند. به سوی تظاهرکنندگان را به سربازان صادر کرددستور آتش گشودن 

نهايتاً سربازان متقاعد شدند و حاکميت تزار به پايان رسيد. ديگر از دستورات بعدی برای آتش گشودن پيروی نکنند . 

اما به . افتاد قدرت به دست کارگران.  دولت تزاری سرنگون شد. يعنی انقالب آغاز بود« جشن زحمتکشان»و  کارگران به صحنۀ تاريخ وارد شده بودند 

نين نقشی را بلشويک ها چ.  در چنين وضعيتی يک رهبری مورد اعتماد کارگران که آنها را رهنمود دهد ضروری بود. دست گرفتن قدرت تنها کافی نبود

ری از يک رهبری با چشم انداز روشن برای تکميل انقالب، هنوز نيروی نسبتاً کوچکی بودندبا وجود برخوردا. ايفا کردند . 

در  از اينرو ما شاهد يک قدرت دوگانه. بود و هم از آغاز بی اعتبار و ضعيف« موقت»،  هم (حکومت کرنسکی)حکومتی که رسماً آغاز به کار کرد 

رنسکی در نمايندگان شورای پتروگراد، بيش تر از حکومت ک. درت کارگری در حال رشد و پويايیقدرت بورژوايی در حال اضمحالل و ق. روسيه شديم

سياست  در اين مرحله، حزب منشويک حمايت اکثريت نمايندگان کارگران و سربازان را در اختيار داشت، اما به علت نداشتن. ميان توده ها حامی داشت

داد مشخص برای تسخير قدرت، آن مقام را از دست . 

  

 نقش رهبری حزب بلشویک
 

الب بعدی، يعنی لنين روز سوم آوريل از تبعيد به پتروگراد بازگشت، و بلشويک ها را متقاعد کرد که انقالب اول مورد نظرش، بالفاصله بايد به انق   

هر در روزنامۀ با حرارت بيان شد و در ديگر نقاط شلنين از داخل يک ماشين زرهی در ايستگاه فنالند « تزهای آوريل. »انقالب سوسياليستی، ادغام شود

به تاريخ « پراودا»بلشويک ها  ۷ خواهان  در مقابل لنين ايستادگی کردند و( همانند منشويک ها)رهبری قديمی کامنف و  استالين . آوريل منتشر گرديد 

تالين در رهبری کامنف و اس. ای وسيع کارگری آنها را شکست دهدلنين موفق شد به اتکا به آرای توده هاما،.  حمايت از حکومت موقت کرنسکی شدند

رمايه مرگ بر دَه وزير س»بلشويک ها سپس مطالبۀ . شوند« ليبرال»ماه مه، تصميم گرفتند که وارد ائتالف حکومتی با دمکرات های مشروطه خواه 

ی که حقيقتاً نمايندۀ نيروهای سازندۀ انقالب باشد، نشان دهندرا طرح کردند، تا ناتوانی اس آر ها و منشويک ها را از مطالبۀ حکومت« دار . 

 

 تسخير قدرت توسط شوراها
 

در شهرها، تظاهرات عليه . زمين ها مصادره و کاخ های باشکوه   با خاک يکسان شدند.  شورش در مناطق روستايی حومه شهرها شعله ور شده بود

ود، فراگير که منطبق بود با عميق ترين خواسته های تودۀ مردم ب« صلح، نان و زمين»بلشويک ها   شعار ساده ی.  جنگ به چندين برابر افزايش يافت

حزب کارگران بلشويک بی وقفه به تهييج در درون کارخانه ها ميان کارگران،  و در جبهه ها ميان سربازان، ادامه داد.  شد . 

۱۹۱۷تا اواسط  فراخوان  اگرچه اکثر کارگران از. ارگران و سربازان شهر از خود را افزايش داده بودند، بلشويک ها حمايت شورای مرکزی نمايندگان ک

مت حمايت می کردند، رهبری بلشويک ها، در مقابل برخی از رهبران کارگران که خواهان قيام فوری مسلحانه بودند، مقاو« تمام قدرت به شوراها»

سکو و ه اکثريت آرای کارگران و يا بخش قابل مالحظه کارگران پيشرو در حداقل دو شهر مرهبری حزب و مشخصا لنين بر اين اعتقاد بود ک. کرد

 .پتروگراد بايد به ضرورت قيام مسلحانه رسيده باشند

۱۹۱۷برای نمونه،  در ماه ژوئيه  ح ر، زمانی که پيشنهاد اعتصاب عمومی و تظاهرات توده ای عليه جنگ و برای به زير کشيدن حکومت از پايين مط

ستند موج اما در شوراهای شهری، نمی توان. شد، رهبران بلشويک احساس کردند که اين پيشنهاد زودرس است و به همين دليل خالف آن را توصيه کردند

لشويک، اما همان طور که رهبران اصلی حزب ب. جنبش چندين روز عليه پليس و ارتش تاب آورد. اکثريت می خواست به پيش روند. را به عقب برانند

 .لنين و تروتسکی، حدس زده بودند، جنبش نتوانست آن ها را به جبهۀ خود بياورد يا دست کم خنثی کند

روز . در اين مرحله، ارتش از فرامين حکومت به رهبری کرنسکی تبعيت کرد و شورش ژوئيه در خون فرو رفت ۴ ژوئيه   ، صدها معترض کشته ۱۹۱۷

لنين پنهان شد.  شت يا وادار به ترک کشور شدندرهبران بلشويک بازدا. و مجروح شدند . 

۱۹۱۷لنين طی ماه های اوت و سپتامبر  دولت و »بود، خود را سخت مشغول نگارش يک جزوۀ بسيار مهم به نام « دور از انظار عمومی»، زمانی که 

لنين  بنيادهای اصلی تجربۀ کموناردهای قهرمان پاريس در سال . کرد« انقالب ۱۸۷۱ ور اصول شوراهای کارگران و سربازان در روسيه را و همين ط 

کند؛  انتخاب منظم تمامی مقامات همراه با حق عزل و نصب در هر زمان؛ هيچ نماينده ای بيش از متوسط دستمزد يک کارگر دريافت نمی: تدوين کرد

ز تودۀ مسلح ؛ دفاع ا!«(مدتی را به عنوان آشپز صرف کندهر آشپز بايد قادر باشد که نخست وزير باشد، و هر نخست وزير بايد )»چرخش مسئوليت ها 



 .مردم به جای ارتش ثابت و دائمی

ماشين دولت قديمی  لنين طرفدارانش را به گسترش اين ايدۀ بنيادی تشويق کرد که يک حزب با هدف دگرگونی سوسياليستی جامعه بايد نياز به نابودی

 يعنی نابودی دادگاه ها، زندان ها، پارلمان ها، ارتش ها و غيره که همگی تحت کنترل طبقۀ مسلط  يک .باشد، را درک کند و به مورد اجرا قرار دهد

 .درصد اقليت جامعه هست

وا به اين نتيجه فرماندۀ کل ق. يک کودتای مافوق راست توسط ژنرال کورنيلوف: تا پايان ماه اوت، کرنسکی از جهت ديگر هم مورد تهديد قرار گرفته بود

ه بود که حکومت وقت، از برخوردی به اندازۀ کافی تند با بلشويک ها و شوراها عاجر مانده استرسيد . 

ر در خطوط راه آهن و همين طو« خرابکاری. »اين بسيج کارگران و سربازان به رهبری بلشويک ها بود که نيروهای کورنيلوف را از پای درآورد

البی را در اما اين اساساً قدرت نيروهای انق. کايی را برای کرنسکی ايجاد کرد تا ارتجاع را شکست دهدآمادگی برای دفاع مسلحانه از حکومت، نقطۀ ات

۱۹۱۷شوراها باال برد و تا اواخر سپتامبر  اکثريت قاطع را در شوراهای شهرهای اصلی رای به بلشويک ها دادند  . 

لنين برای يک انقالب موفق برشمرده بود، به سرعت آماده می شدندچهار شرط که . راه برای سرنگونی انقالبی به سرعت همواره می شد . 

ونه به طوری که طبقۀ حکم نمی داند چگ. اين بحران خود را در شکاف در درون اليۀ حاکم تجلی داد. نخستين شرط، وجود بحران در رأس جامعه است

ز بدهد يا دست به سرکوب بزند؟پيش رود؛ آيا در برخورد با خواست تغيير از پايين ميان توده ها، امتيا  

طمئن نيست اينکه در يک موقعيت انقالبی متغير، طبقۀ متوسط  در تشويش به سر می برد، م.  شرط دوم، جلب نيروهای در حال نوسان، به انقالب است

ان کوچک، شار ميانی در جامعه مانند کشاورزاق. اما شروع به اين می کند که بخت خود را به کارگران سازمان يافته گره بزند.  که به کدام مسير برود

مشکالت آن ها  يعنی بسته به اين که کدام يک از متحدين بالقوۀ آن ها به باالترين جايگاه می رسد و. مغازه داران و روشنفکران به شدت درنوسان هستند

 .را تسهيل می کند، می توانند امروز در يک جهت و فردا در جهتی ديگر حرکت کنند

اييز در پ ۱۹۱۷ وسيال س –مدافعين سنتی آن ها در حکومت موقت. در روسيه، تودۀ دهقانان آماده بود که عليه زمين داران به نبردی تا به آخر دست بزند 

منفعل بودند –رولوسيونرها و ديگران . 

وارد بودند که موضعی بی طرفانه و در بسياری م ايمان خود را به  رژيم کرنسکی از دست داده و آماده –سربازان، ملوانان، نظاميان –نيروهای دولت

شروی و درگير طبقۀ کارگر پتروگراد، مسکو و ديگر نقاط نقداً درحال پي. شرط سوم، رهبری طبقه کارگر بود. نقشی فعال در انقالب به عهده بگيرند

رط سوم انقالب نيز اين ش. بودند که مبارزه را به سرانجام برسانندآن ها آماده . اعتصابات و فعاليت سياسی در مخالفت با نمايندگان سياسی طبقۀ حاکم بود

 .کامالً محقق شده بود

ه باشد، شرط چهارم، برای موفقيت انقالب سياسی و اجتماعی عليه سرمايه داری، وجود يک حزب است که اعتماد بخش اعظم طبقۀ کارگر را جلب کرد

 .ه چه بايد کرددها را ببيند، بتواند دقيقاً سبک سنگين کند که در هر لحظۀ سرنوشت ساز از مبارزاهمراه با يک رهبری که بتواند خط اصلی سير رويد

۱۷چنين حزبی پس از حداقل  آنهم حزب بلشویک بود. سال تدارکات وجود داشت   
۱۹۱۷حزب بلشويک که در آغاز سال  بيش از   ۳ تا ماه اکتبر صدها هزار عضو درصد حمايت از درون شوراها و تنها چند هزار عضو واقعی داشت،  

وگراد را آن ها در ارتش و نيروی دريايی هم حمايت داشتند و کميتۀ انقالبی نظامی پتر. کارگری و اکثريت قاطع در شوراهای اصلی را به دست آورد

 .داير کردند تا قيام اکتبر را هدايت کند

ا ضرورت آن ها ب. از آن چه نياز بود، که حس دقيقی از زمان شناسی نيز داشتندنه فقط درک روشنی  –هم لنين و هم تروتسکی –رهبران حزب بلشويک

يکی فرايندهای ديالکت. انقالب از طريق حذف احزاب سرمايه داری از حکومت و طبقۀ مورد نمايندگی آن از قدرت در جامعه توافق داشتند« تکميل»

ه بودند تا به توده ع ترين صفوف کارگران، سربازان و دهقانان فقير از سوی ديگر طی شدتهييج حول شعارها از يک سو و تبليغات انقالبی در ميان وسي

 .ها کمک کنند که به واسطۀ تجارب تلخ خود به اين نتيجه برسند که انقالب سوسياليستی همه جانبه ضرروی است

زودرس  تالش. شرايط در مساعدترين ترکيب گردهم آمده اندنقش حياتی رهبری، تصميم گيری به موقع دربارۀ عمل قاطعانه در زمانی است که تمامی 

زوم برای طغيان، می توانست به سقط آن منجر شود؛ تالش بيش از حد دير نيز می توانست به زايمان کودکی مرده، همراه با پيروزی ارتجاع و ل

 .ازسرگيری يک دورۀ طوالنی الزم برای بهبود تا پيش از ايجاد يک فرصت نوين معنا دهد

۲۵اگر طغيان مانند آن چه در پتروگراد به تاريخ  اکتبر   ۱۹۱۷ رخ داد، پيش نمی رفت و حتی يک يا دو روز به تعويق می افتاد تا کنگرۀ شوراهای  

رودسراسری روسيه شکل بگيرد، رابطۀ نيروها می توانست کامالً در جهت نا مساعد تغيير کند و فرصت برای يک نسل يا يک قرن از دست ب ! 

نتيجه  يروهای ارتجاع در کشور همراه با همتايان مهاجم آلمانی، فرصت بلشويک ها را برای پايين کشيدن حکومت کرنسکی تهديد می کردند؛ درن

 .بلشويک ها بايد لحظۀ قيام را خوب درک می کردند و و فورا اجرا می کردند، که چنين کردند

۲۴خيزش، روز  تن جادۀ اصلی و ی گروه های مسلح را برای تسخير دفاتر اصلی تلگراف و پست و بانک دولتی، بسکميتۀ انقالبی نظام. اکتبر آغاز شد 

زمستانی  تا صبح، کرنسکی گريخته و گارد سرخ کاخ. ورودی راه آهن به شهر و پايين آوردن تمامی پل ها به استثنای يک پل روی رود نِوا اعزام کرد

حتی نبرد نفس گيرتر مسکو نيز طی يک هفته به پايان رسيد. مؤثر بودتسخير قدرت، سريع و . را تسخير کرده بود . 

۲۵تا صبح  رگزار شد، نشست فوق العادۀ شورای پتروگراد در بعدازظهر و غروب ب. اکتبر  فرمانی برای انتقال قدرت به شورای پتروگراد، ابالغ شد 

المللی به  فراخوان بين. سمونلی، مقر اصلی نيروهای انقالبی افتتاح شددر انيستيتوی « سالن مجمع»دومين کنگرۀ شوراهای سراسری روسيه در 

 .کارگران، سربازان و دهقانان صورت گرفت

 

 انقالب شورایی پيروز شد

 
پايه ای  نخستين فرامين حکومت شورايی جديد، طی ساعاتی از پيروزی بر حکومت سرمايه داری کرنسکی، زمينه را برای دست يابی به مطالبات

فرمان صلح به معنای پيگيری آتش بس و شروط صلح بدون الحاقات بود«. صلح، نان و زمين: »الب مهيا کردانق . 

ود که توليد هدف بلشويک ها اين ب. فرمان زمين، به معنای اخراج فوری اربابان فئودال از امالک خود و تخصيص زمين برای استفادۀ دهقانان فقير بود

شدند  کشاورزان کوچک تشويق می. در شهر سرعت ببخشند تا بهره وری روی زمين های کشاورزی را دگرگون کنند ماشين آالت مدرن کشاورزی را

 .که مزايای توليد تعاونی غذا را برای خود و ساکنان شهر ببينند

ت عمومی بر آن تا زمينه برای مالکيقدرت شورايی همچنين به معنای آن بود که نمايندگان کارگران کنترل فوری بانک ها و صنعت را به دست بگيرند 

۱۹۱۸ها در سال  آماده شود و آغاز به مديريت آن به عنوان بخشی از يک اقتصاد دولتی با برنامه ريزی کامالً دمکراتيک نمايند  . 

تيبانی از اليستی برای پشچهارده ارتش در هفده جبهه از سوی کشورهای امپري. تالش ها برای خاموش کردن انقالب کارگران، با شکست رو به رو شد

اين نيروها را  نيروهای قهرمان ارتش سرخ با فرماندهی لئون تروتسکی با بهای سنگين انسانی. در جنگ داخلی گسيل شدند« سفيد»نيروهای ارتجاعی 

 .دفع کردند

توليد صنعتی به يک هفتم ارزش آن در سال . هزينۀ اقتصادی نيز عظيم بود ۱۹۱۳  صدها هزار نفر. اورزی هم تقريباً نصف شدسقوط کرد و توليد کش 

 .کشته شدند و ميليون ها نفر از گرسنگی و بيماری جان باختند

ی گسترش آن ها به دقت از اهميت حيات. رهبران انقالب از مدت ها قبل می دانستند که تسخير قدرت به مراتب آسان تر از حفظ آن در چنين شرايطی است

صنعت، راه آهن،  «انقالبی کردن»تی تر، با طبقۀ کارگر نيرومند، به منظور توسعۀ سريع تکنيک و اقدامات الزم برای انقالب به ساير کشورهای صنع

 .توليد نيرو و معدن و همين طور کشاورزی برای استقرار يک اقتصاد برنامه ريزی شدۀ سالم آگاه بودند



گزينی يک ها تحت فشار برای ايجاد يک سازمان بين المللی جديد برای جايحتی زمانی که کشور درگير نبرد با شرايط جنگ داخلی بود، بلشو

در بهار . انترناسيونال بی اعتبار دوم بودند که احزاب اصلی آن از جنگ امپرياليستی حمايت نموده، بودند ، نمايندگان سازمان های سوسياليستی و ۱۹۱۹

شتياق برای پيوستن به آن تا ا. شرکت کنند( کمينترن)کنفرانس بنيان گذاری انترناسيونال سوم  کمونيستی اقصی نقاط دنيا به پتروگراد سرازير شدند تا در

۲۱درجه ای بود که پيش از کنگرۀ دوم، لنين فهرست  د شرط برای عضويت را تدوين کرد تا نيروهای غيرکمونيست برای عقب نماندن از قافله وار 

 .نشوند

خورداری از لنين نسبت به خواست ملل تحت ستم برای بر. ، بود«زندان مليت ها»ل امپراتوری روسيه، اين پيروزی انقالب ناگزير به معنای اضمحال

او با اين حال آن ها را تشويق کرد که جزئی از يک کنفدراسيون اختياری باشند. حق تعيين سرنوشت خود حساسيت نشان داد . 

۲۲در  دسامبر   ۱۹۲۲ مله اوکراين از ج –مابقی. اليستی مستقر شد، تنها فنالند و لهستان راه مجزای خود را رفتند، زمانی که اتحاد جماهير شوروی سوسي

. ی را دنبال کنندگردهم آمدند تا با هم چالش جديد سازماندهی جامعه بر مبنای اصول حقيقتاً سوسياليست –به عنوان نخستين کشوری که اعالم استقال کرد

و همين طور اقتصادی حاصل آمدپيشرفت عظيمی در جبهه های اجتماعی  . 

 

 ظهور ترميدور استالينی

 

. رها شد با وجود اشتياق عظيم کارگران و توده های تحت ستم سرتاسر جهان برای حکومت کارگری روسيه، اين حکومت به شکلی تراژديک منزوی

ز مرگ لنين در سال انقالبيون سوسياليست در مجارستان، آلمان و ديگر نقاط، به پايان شکست رسيدند و پس ا ، ژوزف استالين سياست حکومت را ۱۹۲۴

رابر حاکميت او با غصب کردن انقالب، دمکراسی کارگری را ملغا و کل اپوزيسيون در ب. تغيير داد« سوسياليسم در يک کشور»به سياست جستجوی 

ر استبداد او باشديک دولت سالم کارگری می توانست چالشی در برابتکامل . انترناسيونال کمونيست به ابزاری در دستان او تبديل شد. خود را منهدم کرد . 

انگلی بود که  اين يک ضدّ انقالب سياسی به نفع يک کاست. ضدّ انقالب استالين تا اواخر قرن بيستم پس از دوره ای از رشد آهسته و خطر رکود رخ داد

۱۹۱۷ارتباط ناچيزی با رويدادی انقالبی  را از اقتصاد دولتی با برنامه ريزی بوروکراتيک بيرون می کشيد و امتيازات خود. داشت  . 

اما کليۀ . ردصنعت به دليل محو سرمايه داری و فئوداليسم و برنامه های پنج ساله به سرعت رشد ک. با وجود اين تحوالت، دستاوردهای عظيمی انجام شد

اسيونال سوم به انترن. رار گرفتند، از جمله لئون تروتسکی در تبعيد در مکزيکعناصر دمکراسی کارگری خرد شدند و حاميان آن مورد حذف فيزيکی ق

سم و کمونيسم و عنوان پليس جنبش های کارگری در سرتاسر دنيا و سپر دفاعی موقعيت ممتاز بوروکراسی عمل کرد که تنها دم از وفاداری به سوسيالي

ان و رهبران مارکسيست بزرگ را پايمال کرده و نهايتا به نابودی کامل کشاندهمبستگی بين  المللی می زد، ولی در عين حال ميراث معلم . 

 

********** 

 

ار گيردکتاب تاريخ انقالب روسيه اثر لئون تروتسکی، تجاربی را ارائه می دهد که مورد استفاده امروز ما در جنبش کارگری ايران می تواند قر  . 

ليه نظام های مردم و سازماندهی و تداوم مبارزات کارگری عتر شدن وضعيت تودهدرون هيئت حاکم، وخيمبحران عميق اقتصادی و سياسی و انشقاق در 

ن آنچه کمبود آ. اين پيش شرط ها در وضعيت کنونی ايران همه صادق اند. داری، پيش شرط های عينی برای دوره ی اعتالی انقالبی استسرمايه

می تواند  چنانچه اين عامل ذهنی تحقق يابد؛ انقالب اجتماعی عليه نظام سرمايه داری(. نبش کارگری استيا رهبری ج)احساس می شود پيش شرط ذهنی 

انقالب اکتبر )از اينرو بررسی يکی از عظيم ترين انقالبات جهان . در دستور کار پيشروان کارگری قرار گيرد ۱۹۱۷ و درس گيری از آن برای ( روسيه 

بی ايران از اهميت بسياری برخوردار استفعاالن کارگری و جوانان انقال . 

  .کتاب تاريخ انقالب روسيه اثر لئون تروتسکی بررسی جامع و دست اولی از اين واقعه مهم تاريخی به دست می دهد

وهای غالب دست نير دولت ابزاری است در. از ديدگاه مارکسيست های انقالبی، انقالب مبارزه ای است ميان نيروهای اجتماعی برای کسب قدرت دولتی 

ت نيروی محرک دول. نيروی محرک، موتور، مکانيزم انتقال و مکانيزم اجرايی: اين ابزار همانند ماشينی، اجزاء مشخص خود را داراست. اجتماعی

تشکيالت  مکانيسم آن. منافع طبقاتی است؛ مکانيزم موتوری آن تهييج، نشريات، تبليغات و مدارس، حزب ها، مساجد، تظاهرات خيابانی و قيام هاست

رتش و باالخره مکانيسم اجرايی آن دستگاه اداری، پاسداران و پليس، دادگاه ها، زندان ها و ا. مقننه، طبقه، قشرهای ممتاز جامعه، روحانيون، می باشد

ب اکتبر اين مهم ترين درس انقالب انقال. تا زمانی که کل اين دستگاه دولتی از ميان برنداشته نشود؛ هيچ يک از تکاليف جامعه حل نخواهد شد. است

۱۹۱۷ روسيه بود که لئون تروتسکی در کتاب تاريخ انقالب روسيه به تفصيل توضيح می دهد  . 

قط يک اثر اثر لئون تروتسکی؛ مانند تصويری زنده از برابر چشمان می گذرد و با اين حال اين کتاب ف« تاريخ انقالب روسيه»هر صحنه ی کتاب  

از کاربرد  برای يک مارکسيست انقالبی در ايران هر صفحه آن درسی است از تجربيات انقالب روسيه و گنجينه ای است. ف نبوده استتاريخی صر

 .مارکسيزم در آفرينش تاريخ و در عين حال نگارش آن است

 

تی ايران، ضروری و حتی حياتی استمطالعه دقيق اين کتاب و درس گيری از آن توسط کارگران جوان سوسياليست، برای تدارک انقالب آ . 

 

 مازيار رازی

  ۱۳۹۵۱۳۹۵مهر مهر       

********** 

 

 

 چين و انقالب روسيه

به زبان چينی« تاريخ انقالب روسيه»به مناسبت انتشار   

 

ر شده ام که کار اخباکنون ب. تاريخ انقالب روسيه، نوشته ی من، به زبان چينی منتشر شود، روز پرسروری برايم بودروزی که شنيدم قرار است کتاب 

 .ترجمه ی اين کتاب تسريع شده و نخستين جلدش در سال آينده انتشار خواهد يافت

کته را مسلم اين اثر من هر چقدر هم نقص و عيب داشته باشد، باز هم می توانم يک ن. من سخت اميدوارم که خوانندگان چينی اين کتاب را سودمند بيابند

به منابع  ارائه ی واقعيات شرط وجدان و امانت به طور کامل رعايت شده است، يعنی صحت اين واقعيات براساس مراجعه در اين کتاب به هنگام: بشمرم

همان شخص، باصلی تعيين شده است؛ و در هر حال، هيچ واقعيتی به نفع اين يا آن نظريه ی از پيش گزيده، و يا بدتر از اين، به نفع آوازه ی فالن يا 

ی نشده استعوض يا دست کار . 

ی ائآن چه برای نسل جوان کنونی در همه ی کشورها، از جمله در چين، مايه ی شوربختی بوده است آن است که به نام مارکسيزم کارخانه ی غول آس

ژيم فرمان دهی لب، يعنی ررژيم تمامی ط. نام دارد" بين الملل کمونيست"اين کارخانه . برای توليد انواع و اقسام جعليات تاريخی و نظری ايجاد شده است

ای       در اين ميان تاريخ به ماده ی خامی بر. بوروکراسی در همه ی شئون زندگی، ناگزير می کوشد تا فرمان روائی خود   را شامل گذشته هم بسازد



رين و     کامل تازه ت. خ حزب بلشويکچنين بوده سرنوشت انقالب اکتبر و تاري. ساخت و سازهای مطلوب دارودسته ی تمامی طلب حاکم تبديل شده است

در . تشار يافتترين سند جعلی و ساختگی در اين خصوص همانا تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی است که چندی پيش زير نظر مستقيم استالين ان

يات و آن هم واقع-آن واقعيات و اسناد  که در -و به احتمال قوی کس ديگری هم سراغ ندارد-سرتاسر کتاب خانه ی بشريت، من کتابی را سراغ ندارم 

ا به سادگی  از با اين همه تزوير و ريا به منظور تجليل و تکريم يک شخص واحد، يعنی آقای استالين، دگرگون و دست کاری شده و ي -اسناد شناخته شده

 .سير حوادث حذف شده باشند

رجمه شده و گرفته اند، اين جعليات بی آزرم و ناشيانه به همه ی زبان های بشر متمدن تاز برکت منابع مادی نامحدودی که اينک در اختيار جاعالن قرار 

 .به ضرب زور در ميليون ها و ده ها ميليون نسخه منتشر شده اند

ايق ای بندی به حقپ: اما می توانيم در چيزهای مهم تری اسراف به خرج دهيم. ما نه چنين منابع مالی ای در اختيار داريم و نه چنين دستگاه عظيمی

آزمون زمان تاب  جعليات، حتی جعلياتی که به وسيله ی يک دستگاه قدرتمند دولتی ساخته شده باشند، نمی توانند در. تاريخی و روش های صحيح علمی

شند، دارای قدرتی ثبت رسيده بابرعکس، حقايق تاريخی، اگر به شيوه ای علمی به . بياورند و سرانجام به علت تناقضات درونی خود تکه پاره خواهند شد

تاريخ  -يفيا دقيق تر بگوئيم، تحر-ضرورت بازنويسی، يعنی قالب ريزی مجدد و دست کاری . اقناع کننده هستند و سرانجام اذهان را مجاب می کنند

ی تحريف قالب ريزی مجدد، يعن. می کردانقالب از آن جا ناشی شد که بوروکراسی خود را ناچار از قطع بندنافی ديد که او را به حزب بلشويک وصل 

دتاريخ انقالب، برای بوروکراسی ای که انقالب را غصب کرده و ناچار شده بود سنت بلشويزم را کوتاه بکند، ضرورت مبرمی يافته بو . 

راسر تاريخ خود، با بلشويزم در س. جوهر بلشويزم همانا سياست طبقاتی پرولتاريا بود که فقط آن سياست  می توانست به فتح قدرت در اکتبر بينجامد

عالوه  . ين بودتضاد بنيادی موجود ما بين بلشويزم و منشويزم دقيقاً عبارت از هم. سياست هم کاری با بورژوازی به نحوی آشتی ناپذير مخالفت ورزيد

، يعنی ه در نهايت امر برگرد يک مسأله ی مرکزیبر اين، مبارزه در محدوده ی جنبش کارگری، که پيش از ظهور بلشويزم و منشويزم آغاز شد، هموار

مين عنوان به جز ه" جبهه ی خلق"سياست . يا هم کاری با بورژوازی و يا مبارزه ی آشتی ناپذير طبقاتی: برگرد يک شق دوگانه ی مرکزی، دور می زد

ران همانا انقياد سياسی پرولتاريا به جناح چپ استثمارگ در همه ی موارد، اصل مطلب. پرطمطراق و اساساً مزورانه، هيچ عنصر تازه ای دربر ندارد

به زبان کمينترن" جبهه ی خلق"و يا ( مثل فرانسه)است، صرف نظر از آن که نام اين کار ائتالف يا اتحاد چپ باشد  . 

ين در انقالب استال. به کار بسته شد بيشتر از آن جهت ثمره ی ناگواری به بار آورد که در عصر زوال امپرياليستی بورژوازی" جبهه ی خلق"سياست 

1917چين موفق شد همان سياستی را که منشويک ها کوشيده بودند در انقالب  کرار همين امر در اسپانيا هم ت. به آن تحقق ببخشند، تا انتها به پيش ببرد 

پليدترين شکل منشويزم، بودندعلت شکست اين دو انقالب عظيم آن بود که شيوه های رهبری شيوه های استالينيزم، يعنی . شد . 

شکست . با تحميل قيادت بورژوازی بر پرولتاريا، مبارزه ی طبقاتی برعليه جنگ را ناممکن ساخت" جبهه ی خلق"در طول پنج سال تمام، سياست 

ب اسپانيا و آورد، و شکست انقال انقالب چين، که بر اثر رهبری کمينترن صورت گرفت، شرايط الزم را برای اشغال چين به وسيله ی ژاپنی ها فراهم

در فرانسه هم شرايط الزم را برای تعرض و موفقيت های نظامی بی سابقه ی هيتلر فراهم آورد" جبهه ی خلق"تسليم مشئوم  . 

سائل ار ديگر همه ی مانقالب ب. اين بار هم جنگ مادر انقالب از آب در خواهد آمد. پيروزی های ژاپن و پيروزی های هيتلر آخرين کالم تاريخ نيستند

بر  مربوط به تاريخ بشريت را در کشورهای پيش رفته و عقب افتاده به يک سان مطرح و مرور خواهد کرد، و سرآغازی خواهد شد برای فائق آمدن

 .تمايز موجود مابين کشورهای پيش رفته و عقب افتاده

بديده ای که از و فقط انقالبيون، انقالبيون آ. حوادث به کنار پرتاب خواهند شد آن گاه اصالح طلبان، فرصت طلبان، و عرف پسندان به دست کوبنده ی

. شغال کنندمقدر است که مردم چين در سرنوشت های آتی بشريت مقام نخست را ا. تجارب گذشته سرشارند، خواهند توانست تالی رويدادهای عظيم شوند

شد که اين قواعد در با. ن برخی قواعد بنيادی در سياست های طبقاتی را از اين تاريخ فرا بگيرندمايه ی خوشوقتی من خواهد بود اگر انقالبيون پيشرو چي

1927آتيه مايه ی احتراز از خطاهای مرگبار شوند، خطاهائی که به تالشی انقالب  - 1925 منجر شدند  . 

 

  لئون تروتسکی

 1940ژوئيه 

 

********** 

 

گفتار تروتسکی پيش  

 

1917در دو ماه اول  ست هشت ماه بعد بلشويک ها سکان کشور را به د. روسيه هنوز يک کشور سلطنتی بود و رومانوف ها بر آن حکومت می کردند 

. ب بودنددر آغاز سال کمتر کسی آنان را می شناخت، و رهبرانشان هنگامی که به قدرت رسيدند، هنوز به جرم خيانت به کشور تحت تعقي. گرفتند

. می گرفت به ويژه اگر به خاطر داشته باشيد که اين چرخش صدوپنجاه ميليون انسان را دربر -در تاريخ نمی توان يافت چرخش چنين سريع ديگری

 .، هر طور که درباره شان فکر کنيد، در خور مطالعه هستند1917روشن است که حوادث سال 

تفصيل  از همان شرح و. اما اين به تنهائی کافی نيست. ه رخ داد و چگونهتاريخ هر انقالب، مثل هر تاريخ ديگری، بايد پيش از هر چيز شرح دهد که چ

حوادث را نه     می توان يک سلسله ماجرا انگاشت، و نه می توان آن ها را بر ريسمان . بايد معلوم شود که چرا آن طور رخ داد و نه به طور ديگر

کشف اين قوانين وظيفه ی مؤلف است. ابع قوانين خود  باشندحوادث بايد ت. برخی اخالقيات از پيش ساخته به رشته در آورد . 

يک، در ادوار عادی، دولت، چه سلطنتی باشد و چه دموکرات. بارزترين خصوصيت هر انقالب همانا مداخله ی مستقيم توده ها در حوادث تاريخی است

ه ن حرفه پادشاهان، وزرا، بوروکرات ها، وکالی مجلس، و روزنامخود را به سطح مافوق ملت ارتقاء می دهد، و آن گاه تاريخ به دست متخصصان اي

ت اما در لحظات حساس، هنگامی که نظام کهن برای توده ها تحمل ناپذير می شود، توده ها موانعی را که از صحنه ی سياس. ساخته می شود -نگاران

ی روبند، و با مداخله ی خود نخستين پايه های رژيم تازه را پی        مدور نگاهشان می داشت درهم می شکنند، نمايندگان سنتی خود را به کنار می 

امل به ما ما خود، واقعيات را همان طور در نظر می گيريم که در جريان عينی تک. خوبی يا بدی اين امر را به قضاوت اخالقيون واگذار می کنيم. ريزند

تاريخ ورود قهرآميز توده ها به عرضه ی حاکميت بر سرنوشت خويشتن استتاريخ هر انقالب برای ما پيش از هر چيز . داده شده اند . 

قالب در مبانی اما کامالً روشن است که دگرگونی هائی که بين آغاز و پايان ان. در جامعه ای که دستخوش انقالب شده است، طبقات با يکديگر می ستيزند

کوتاه نهادهای  ای توضيح مسير انقالب کفايت نمی کنند، زيرا انقالب خود می تواند در مدتیاقتصادی جامعه و در بنياد اجتماعی طبقات رخ می دهند، بر

شديد و پرشور  ديناميزم حوادث انقالبی مستقيماً به وسيله ی دگرگونی های سريع و. کهن را براندازد، نهادهای جديد بيآفريند، و دگر بار آن ها را براندازد

ها پيش از انقالب شکل گرفته اند، تعيين      می شوددر روان طبقات، که همه ی آن   . 

. نمی دهد نکته اين جاست که اجتماع، برخالف تعميرکاری که بنابر احتياج وسايل کارش را عوض می کند، به اقتضای نياز نهادهای خود را تغيير

ن برای سال انتقادهای مخالفان چيزی نيست جز يک سوپاپ اطمينا تا ده ها. برعکس، اجتماع عمالً نهادهائی را که بر او مسلط هستند ابدی می پندارد

ر اساس د. مثالً   وجهه ای که نصيب انتقادهای سوسيال دموکراتيک گرديد. تعديل نارضايتی توده ها، و اين شرطی است برای ثبات ساختمان جامعه

اراده ی افراد و  شاندن   توده ها به قيام، شرايطی تماماً استثنائی و مستقل ازبرای برداشتن قيدهای محافظه کارانه و ک. عبارت از همين نکته ی اخير بود

 .احزاب الزم است

ميق ذهن بدين ترتيب دگرگونی های سريع در نظريات و احساسات توده ها نه از انعطاف و تحرک ذهن بشر، بلکه درست برعکس، از محافظه کاری ع



ردم فرو  می روابط از شرايط عينی تازه، درست تا لحظه ای که اين شرايط تازه به شکل يک فاجعه بر سر مپس ماندگی مزمن عقايد و . او بر می خيزند

فاً هن صرريزند، دقيقاً همان چيزی است که در دوره ی انقالب حرکت جهنده ی عقايد و خلجانات را پديد می آورد، و اين امر در ذهن پليس جامعه ی ک

می نمايد" يبانعوام فر"نتيجه ی فعاليت های  . 

دت احساس   توده ها با يک برنامه ی از پيش ساخته برای بازسازی اجتماع به عرصه ی انقالب نمی روند، بلکه هنگام رفتن به ميدان انقالب فقط به ش

رنامه هم ی دارند، و تازه همين بدر هر طبقه        فقط پيشاهنگان آن طبقه برنامه ی سياس. می کنند که ديگر نمی توانند جامعه ی کهن را تحمل کنند

جتماعی از اين رو، روند سياسی انقالب در بنياد خود عبارت است از ادراک تدريجی مسائل ناشی از بحران ا. نيازمند آزمون حوادث و تأييد توده هاست

ه هر يک توأم مراحل مختلف روند انقالب، ک. پی يا سمت گيری فعاالنه ی توده ها از طريق يک رشته تخمين زنی های پی در-به وسيله ی طبقه ی ذينفع 

به  -مت چپاست با جا به جائی احزاب به صورتی که حزب تندروتر همواره جايگزين حزب ميانه روتر می شود، بيانگر فشار فزاينده توده هاست به س

ای سرخودگی قشره: می شود که عبارت است ازبه هنگام بروز چنين برخوردی، واکنشی آغاز . شرط آن که جهش جنبش به موانع عينی برنخورد

چنين است طرح کلی انقالب های کهن. مختلف طبقه ی انقالبی، رشد بی اعتنائی، و به همراه آن، تحکيم موضع نيروهای ضدانقالبی . 

، ی سياسی در ميان خود توده هادرک نقش حزب ها و رهبرها، که ما ره هيچ وجه قصد ناديده گرفتن اش را نداريم، فقط براساس مطالعه ی جريان ها

ا مانند بدون يک سازمان راهبر، نيروی توده ه. هر چند رهبران و احزاب عامل مستقلی را تشکيل نمی دهند، اما عنصر بسيار مهمی هستند. ميسر است

ندربا اين حال، بخار باعث حرکت است، نه پيستون يا سيل. بخاری که در سيلندر محصور نباشد، به هدر می رود . 

ها، در  طبقات ستمديده تاريخ را در کارخانه. دشواری هائی که در راه بررسی دگرگونی های آگاهی توده ها در ادوار انقالبی وجود دارند کامالً روشنند

و  ه های خروشندگی اميالدور. به عالوه،  توده ها به ندرت عادت به نوشتن مطالب دارند. سربازخانه ها، در روستاها، و در خيابان های شهر می سازند

رين حتی الهه ی روزنامه نگاری عوامانه، با وجود س–همه ی الهه های هنر .     سوداهای اجتماعی جای بسيار اندکی برای تأمل و تفکر باقی می گذارند

و    ک و اسناد همه ناقص و پراکندهمدار. با اين حال، وضع مورخ    به هيچ وجه يأس آميز نيست. به وقت انقالب آسان به رقص نمی آيند -ستبرش

بد    . ندتصادفی اند، اما در پرتو خود حوادث، همين تکه پاره ها اغلب امکان حدس و گمان درباره ی جهت و آهنگ جريان های پنهان را فراهم می ساز

شان می دهد که سير تاريخی بلشويزم ن. عيين می کنديا خوب، هر حزب انقالبی تاکتيک های خود را براساس محاسبه ی     دگرگونی های آگاهی توده ت   

، ميسر اگر چنين محاسبه ای به وسيله ی رهبر انقالب، آن هم در گرداب مبارزه. می توان چنين محاسبه ای را، با دست کم طرح کلی آن را، به عمل آورد

 باشد، چرا بعد از انقالب به وسيله ی مورخ ميسر نباشد؟

ن هوار ايدئاليست ها و التقاطيون هر چقدر هم که بيشتر از اي. ی که در آگاهی توده ها رخ می دهند، نامربوط و مستقل نيستندبا اين حال، جريان هائ

دولتش شکل دادند،  در همان شرايط تاريخی ای که به کشور روسيه، و به اقتصاد و طبقات و. بکشند، باز کم و کيف آگاهی را شرايط عينی تعيين می کنند

از آن جا که    . ردتأثيراتی  که ساير دولت ها بر روسيه گذاشتند، بايد بتوان ريشه های انقالب فوريه و جانشين آن يعنی انقالب اکتبر را پيدا کو در 

ما را         عبزرگ ترين معما آن است که يک کشور عقب مانده نخستين کشوری بود که طبقه ی کارگر را به قدرت رسانيد، ما موظفيم که راه حل اين م

يعنی در فرق هايش با ساير کشورها -در ويژگی های آن کشور عقب مانده بجوئيم  . 

ه ی روسيه و ويژگی های تاريخ روسيه و وزن نسبی آن ها را در نخستين فصل های اين کتاب توصيف خواهيم کرد، و بدين ترتيب رئوس تکامل جامع

عدی در گسترش ب. اميداواريم که کلی گوئی های گريزناپذير اين فصل ها خواننده را دل سرد نسازد. دنيروهای درونی اش را اجماالً نشان خواهيم دا

 .کتاب، خواننده همين نيروها را در حين عمليات زنده خواهد ديد

ق رها ای بندی به اسناد موثاين که   مؤلف خود در حوادث شرکت داشته است، او را از پ. اين اثر به هيچ عنوان بر خاطرات شخصی متکی نخواهد بود

رفاً و اين تدبير ص. هرگاه مؤلف به حکم مسير حوادث ناچار از ذکر نام خويش       می شود، از خود به صورت سوم شخص مفرد نام می برد. نمی سازد

نيستلحن شخصی، که در تقرير شرح حال و خاطرات  اجتناب ناپذير است، در آثار تاريخی جايز : يک شکل ادبی نيست . 

 ان تراما مشارکت نويسنده در مبارزه، فهم او را هم از خصوصيات روانی نيروهای فردی و جمعی در حين عمل، و هم از رابطه ی درونی حوادث،   آس

يز نه مهم، و نو آن اين که مؤلف نه در جزئيات کم اهميت و نه در مطالب : اين مزيت تنها وقتی نتيجه مثبت می دهد که يک شرط رعايت شود. می کند

که تا آن جا  مؤلف کتاب حاضر معتقد است. در مسائل مربوط به واقعيات و نه در مسائل مربوط به انگيزه و احساس، به گواه حافظه ی خويش اتکاء نکند

 .که به او مربوط می شود، اين شرط مراعات شده است

مقام مورخ بر همان نظر گاهی ايستاده است که به هنگام مشارکت در حوادث  مؤلف در. مسأله ای که به جا می ماند همانا موضع سياسی مؤلف است

اما خواننده . سهيم باشد واضح است که خواننده مجبور نيست در نظريات سياسی نويسنده، که نويسنده دليلی برای اختفايشان نمی بيند،. انتخابش کرده بود

اثر . قالباز يک موضع سياسی خاص نباشد، بلکه توصيف مستحکمی باشد از جريان واقعی انمسلماً حق دارد بخواهد که اثر تاريخی صرفاً مدافعه 

 .تاريخی تنها وقتی رسالت خود را کامالً به جا می آورد که حوادث با تمام ضرورت طبيعی خود در صفاتش گسترده شوند

که  اين  ی است؟ هيچ کس تا به حال به روشنی توضيح نداده استمورخ ضرور" بی طرفی"برای رسيدن به اين منظور، آيا برخورداری از به اصطالح 

ت، فوقش يک و در کليتش در نظر گرف" يک جا"کلمات کراراً نقل قول شده ی کلمانسو دائر بر اين که الزم است انقالب را . بی طرفی عبارت از چيست

سو تا  شده، هم چون يک کليت در نظر گرفت؟ کلمات قصار کلمان چگونه می توان چيزی را که جوهرش از شقاق سرشته. طفره روی زيرکانه است 

 .اندازه ای از شرمساری او از وجود اسالف بيش از حد مصمم اش، و تا حدی به علت خجلت او از سايه ی آن ها، بيان شده اند

لت يعنی به تولد م -سايانه ی خود به انقالب کبيرمادلن، از مورخ های ارتجاعی، و از همين رو باب روز، در فرانسه ی معاصر، به شيوه ی تن آ. ال

. ندمورخ بايد بر باالی ديوار شهری که به محاصره در آمده بايستد، و محاصر و محصور را هم زمان با هم تماشا ک: "خويش تهمت می زند و می گويد

گاه باال لن خود گواهی است بر اين که اگر او از ديوار ما بين دو اردواما کالم ماد. برسد" عدالت آشتی جويانه"ظاهراً مورخ فقط از اين راه می تواند به "

نگام انقالب وگرنه به ه: خوب است که او فقط با اردوگاه های جنگی گذشته سروکار دارد. برود، اين کار فقط به منظور ديدبانی برای ارتجاع خواهد بود

معموالً در داخل يک چارديواری می " عدالت آتشی جويانه"به هنگام خطر واعظان  به عالوه،. ايستادن بر باالی ديوار متضمن خطر بزرگی است

 .نيشينند تا ببينند کدام طرف برنده خواهد شد

هر نفرت خواننده ی جدی و موشکاف خواستار بی طرفی خائنانه نيست، زيرا اين گونه بی طرفی ها جامی از آتشی به او تعارف می کند که در تهش ز

ين او خواهان وجدانی علمی است که توجيه هم دلی ها و انزجارهای آشکار و نهان خود را در مطالعه ی صادقانه ی واقيعات، و تعي. ه استارتجاع نشست

نيست، و به  يگانه عين گرائی تاريخی ممکن جز اين. روابط حقيقی اين واقعيات با يکديگر، و هم چنين در انکشاف قوانين علمی حرکت آن ها بجويد

عی روند وه، همين روش کامالً بسنده است، زيرا صحت و سقم آن را نه خوش نيتی مورخ، که فقط خود او می تواند ضامنش باشد، بلکه قوانين طبيعال

 .تاريخ، که به وسيله ی مورخ مکشوف شده اند، تعيين می کنند

ست الت، دفاتر خاطرات، گزارشات، و مواد ديگر که برخی از آن ها دمنابع اين کتاب عبارتند از تعداد بی شماری نشريات ادواری، روزنامه ها و مج

در متن  به نظر ما اشاره به نشريات مشخص. تاريخ انقالب در مسکو و لنينگراد به چاپ رسانده استنوشت بوده اند، ولی بخش اعظم آن ها را موسسه 

دو جلدی  يان    کتاب هائی که خصلت آثار جمعی تاريخی دارند، به ويژه از کتاباز م. کتاب امری زائد بود زيرا فقط خواننده را به دردسر می انداخت

رزش مساوی بخش های گوناگون اين کتاب، که به وسيله ی نويسندگان مختلف نگاشته شده، از ا. مقاالتی در باره ی انقالب اکتبر استفاده کرده ايم

انندبرخوردار نيستند، اما به هر حال همه حاوی واقعيات فراو . 

لف به مؤلف خود را مک. يعنی سيزده روز از تقويم جهانی و کنونی شوروی عقب ترند -در همه جای اين کتاب، تاريخ ها بر طبق تقويم قديم آمده اند

ل با حل يک اما اين عم. البته برگرداندن اين تاريخ ها به شکل جديد کار شاقی نبود. استفاده از تقويمی می ديد که در زمان انقالب به کار برده می شد

م غرب در ماه واژگونی سلطنت به عنوان انقالب فوريه در تاريخ ثبت شده است، اما اين واژگونی بر طبق تقوي. مشکل مشکالت اساسی تر می آفريد



تظاهرات  است، حال آن که ايندر تاريخ آمده " روزهای آوريل"تظاهرات مسلحانه برعليه سياست امپرياليستی حکومت موقت به نام . مارس اتفاق افتاد

وپا در ماه صرف نظر از تاريخ ساير رويدادها، فقط يادآور می شويم که انقالب اکتبر برحسب تقويم ار. بنابر تاريخ غرب در ماه مه صورت گرفت

ی را دست ض سال شماری های انقالبمی بينيم که تقويم خود از حوادث رنگ گرفته، و مورخ نمی تواند به وسيله ی رياضيات مح. نوامبر اتفاق افتاد

ه به آن تقويم را خواننده از سر عنايت به ياد خواهد آورد که انقالب پيش از واژگون         کردن تقويم بيزانسی، ابتدا ناچار بود نهادهای چسبيد. کاری کند

 .واژگون کند
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 فصل اول

 

های رشد روسيه گیويژ  

 

عی، و سطح خصيصه ی بنيادی و پرثبات ترين خصيصه ی تاريخ روسيه همانا آهنگ ُکند رشد اوست، و عقب ماندگی اقتصادی، بدويت اشکال اجتما

 .پست فرهنگيش از همين خصيصه نشئت می گيرد

. ئی، به حکم طبيعت ديری محکوم به عقب ماندگی شده بودجمعيت اين هامون درندشت و خشن، گشاده بر بادهای شرق و        مهاجرت های آسيا

ند، هنوز هم ادامه کشمکش با صحرانشينان کمابيش تا پايان قرن هفدهم به درازا کشيد، کشمکش با بادها، که سرمای زمستان و خشکی تابستان را می آور

ت ل ها را بريدند و سوزاندند، و در جنوب به دشت های باکره دسدر شمال جنگ. کشاورزی، اين اس تمامی رشد، با شيوه های سطحی جلو رفت. دارد

فتح طبيعت گستردگی داشت نه ژرفنا. فراز کردند . 

شان بربرهای غرب بر ويرانه های فرهنگ روم جا خوش کردند، و در آن جا سنگ های کهن بسياری يافتند که چون مصالح آماده ی ساختمانی به کار

خلق .     ندپيشينيانشان حتی از آن ها هم سطح فرهنگ پست تری داشت: شرق هيچ ميراثی در دشت آشفته ی خويش نيافتندآمد، حال آن که اسالوها در 

. دندهای اروپای غربی، که مرزهای طبيعی خود را به سرعت يافته بودند،  آن خوشه های اقتصادی و فرهنگی، يعنی شهرهای تجارتی را بر پا کر

 .رؤيت نخستين نشانه های ازدحام، عميق تر در جنگل فرو می رفت، و يا آن که بر پهنه ی دشت پراکنده می شد جمعيت هامون شرق، به محض

ند، اما در شرق برخی از عناصر فعال و دلير به تجارت پرداخت. عنصرهای جسور و با همت دهقان های غرب شهرنشين و  صنعت گر و بازرگان شدند

ريان گسترش اما در شرق به تأخير افتاد و از تداخل ج. جريان قشربندی های اجتماعی در غرب فشرده بود. شين شدندبيشترشان قزاق و مرزبان و کوج ن

" ندک"آن ذهن ." اما بر مردمی کند ذهن فرمان می راند. تزار روس، گرچه مسيحی است: "ويکو، از معاصران پطراول نوشت. جغرافيائی رقيق گرديد

نگ کند رشد اقتصادی، بی شکلی روابط طبقاتی، و تهی دستی تاريخ داخلیروس ها انعکاسی بود از آه . 

يدی، روابط تمدن های باستانی مصر، هند، و چين به اندازه ی الزم خودکفا بودند، و زمان کافی در اختيار داشتند تا، علی رغم سطح پست نيروهای تول

 روسيه نه فقط از حيث. صنعت گرانشان فرآورده های صنعت خود را رسانده بودنداجتماعی خود را به همان درجه از کمال و ظرافت برسانند که 

هم همين  روسيه از اروپای غربی متمايز بود، اما از شرق آسيائی. جغرافيائی، بلکه از لحاظ اجتماعی و تاريخی نيز ما بين اروپا و آسيا قرار داشت

رد، و شرق يوغ تاتار را به روسيه پيش کش ک. ی به آن نزديک می شد و گاهی به اينطور، و در ادوار مختلف و از حيث خصوصيات گوناگون گاه

روسيه نمی . اما ضمناً آموزگار نيز بود -غرب دشمن خطرناک تری بود. همين يوغ هم چون عنصری مهم جای خود را در ساخت دولت روس بازکرد

ر وجود روابط فئودالی د. ر بود خود را با فشارهای اقتصادی و نظامی غرب وفق دهدتوانست در      قالب های شرقی جا خوش کند، زيرا دائماً ناچا

ئوداليزم به عالوه، عنصرهای بنيادی ف. روسيه، که مورخان پيشين منکرش شده اند، به وسيله پژوهش های بعدی به طور محرز به اثبات رسيده است

هی ن فئودال در روسيه بايد از راه استدالل های وسيع علمی به اثبات می رسيد، خود گوااما همين واقعيت که وجود دورا. روس همان بود که در غرب

 .است بر ناقص بودن فئوداليزم روس، بی شکلی اش، و فقرش از لحاظ يادگارهای فرهنگی

ی افتد و که برده وار به دنبالشان م اما اين بدان معنا نيست. هرکشور عقب مانده فتوحات مادی و عقالنی کشورهای پيش رفته را در خود جذب می کند

فرهنگی  متکی بر تشابهاتی است که در مدار -ويکو و پيروان جديدش-نظريه ی تکرار دوره های تاريخی . همه مراحل گذشته ی آنان را تکرار می کند

ی در نوعی تکرار مراحل فرهنگ. استوار استهای پيش از سرمايه داری ديده شده است، و نيز تا حدی بر نخستين تجربه ها در تکامل سرمايه داری 

سرمايه . اما سرمايه داری به معنای غلبه بر آن شرايط است. آبادانی های جديد در حقيقت امر به خصلت محلی و عارضی کل آن جريان وابسته بوده است

 از اين رو، مسأله ی تکرار شکل. ی عمل درش می آوردداری راه را برای جهان شمولی و پايداری تکامل بشر هموار می کند و به يک مفهوم به جامه 

اما امور   را به  کشور          عقب مانده، هر چند ناچار است به دنبال کشورهای پيش رفته بيفتد،. های رشد به وسيله ی ملل مختلف به کلی منتفی است

ت بگوئيم به کشور عقب مانده اجازه می دهد، و يا بهتر اس -يازی وجود داردو البته چنين امت -امتياز عقب ماندگی تاريخی . ترتيب ديگری انجام می دهد

وحشيان  .بيندازداو را وادار می کند، که پيش از هر موعد معينی چيزهای آماده را اقتباس کند، و در اين راه رشته ی کاملی از مراحل بينابين را از قلم 

. دت می گيرند، بدون آن که راهی را که در گذشته ما بين اين دو سالح وجود داشت بپيماينتيروکمان را يک باره دور می اندازد و تفنگ به دس

رست به دليل     پيش افتادن کنونی اقتصاد اياالت متحده و آلمان از اقتصاد انگلستان د. استعمارگران اروپائی در آمريکا تاريخ را از ابتدا آغاز نکردند

 -ستاناز سوی ديگر، هرج و مرج ناشی از محافظه کاری در صنعت زغال سنگ انگل. ن دو کشور ميسر شده استعقب افتادگی رشد سرمايه داری در آ

تکامل       . ودتاوانی است بابت گذشته، يعنی بابت هنگامی که انگلستان زمانی دراز پيشاهنگ سرمايه داری ب -هم چنين در کله ی مکدونالد و يارانش

لتی تکامل آن ها به طورکلی خص. عقب مانده اند، الزاماً به ترکيبی خاص از  مراحل مختلف روند تاريخ منجر می شود ملت هائی که از لحاظ تاريخی

 .عاری از طرح، پيچيده و مرکب پيدا می کند

نگی های اقتصادی و فرهدامنه ی اين امکان در دراز مدت به وسيله ی ظرفيت .     امکان جهش از روی مراحل بينابين البته به هيچ وجه مطلق نيست

دست آوردها  به عالوه کشور عقب مانده اغلب در حين تطبيق دستاوردهای به عاريه گرفته شده از خارج با فرهنگ بدوی خود، اين. کشور تعيين می شود

وزش عنصرهای فنون و آم هم بدين سان دخول برخی از. از اين رو جريان جذب و استحاله خصلتی خود ستيز به خود می گيرد. را تضييع می کند



. گرديد غرب، و پيش از همه فنون و آموزش نظامی و صنعتی، در زمان پطراول به تقويت برده داری، به عنوان شکل بنيادی سازمان بندی کار، منتهی

رشد کشور را به  تزاريزم به نوبت خودمنجر به تقويت تزاريزم شد، و آن گاه  -که هر دو يقيناً محصول فرهنگی برتر بودند -تسليحات و وام های اروپائی

 .تعويق انداخت

ی   عقب ناموزونی، اين عمومی ترين قانون روند تاريخ، در سرنوشت کشورها. قوانين تاريخ هيچ وجه اشتراکی با شما سازی های عالم نمايانه ندارند

بدين . ودبه ضرب تازيانه ی ضرورت برونی وادار به جهش می ش فرهنگ عقب مانده ی  اين کشورها. مانده بحد اعالی شدت و پيچيدگی نمايان می شود

راد از و م -سان از قانون جهان شمول ناموزونی، قانون ديگری مشتق می شود که چون نام بهتری برايش نداريم می توان آن را قانون رشد مرکب ناميد

، که بايد بدون توجه به اين قانون. ه ای از اشکال عتيق يا اشکال جديدترآن ادغام مراحل مختلف سفر در يکديگر و آميزش مراحل مجزاست، و نيز آميز

، در تمامی محتوای مادی اش در نظر گرفته شود، درک تاريخ روسيه محال است، و هم چنين به واقع درک تاريخ هر کشور ديگری که در طراز دوم

 .سوم و يا دهمی از فرهنگ قرار دارد

ه تنها مردم را نی تر، در مقايسه با غرب بخش نسبی به مراتب بزرگ تری از ثروت مردم را می بلعيد، و به اين دليل ندولت روس، زير فشار اروپای غ 

شد اما چون در عين حال به حمايت طبقات دارا نياز داشت، ر. به فقر مضاعف محکوم می کرد، بلکه بنيه ی طبقات دارا را هم تضعيف     می ساخت

س باز هم به نتيجه آن شد که طبقات ممتاز ديوانی هرگز نتوانستند کامالً قد علم کنند، و به اين دليل دولت رو. ه پيش می راندآنان را به ضرب زور ب

را به کمک  خودکامگی بيزانسی، که در آغاز قرن شانزدهم رسماً مورد اقتباس تزارها روس قرار گرفت، خان های فئودال. استبداد آسيائی نزديک تر شد

بداد به جای خود نشاند، و سپس از راه برده ساختن روستائيان برای اشراف، دسته ی اخير را مطيع خود کرد، و آن گاه بر اين اساس، است  اشراف

رفت، ا گدر اثبات عقب ماندگی اين جريان همين بس که برده داری در آغاز قرن شانزدهم پديد آمد، در قرن هفدهم پ. سلطنتی پترزبورگ را به وجود آورد

1861در قرن هجدهم شکوفا شد، و در سال  قانوناً لغو گرديد  . 

يسا هرگز به اوج در روسيه، کل. روحانيت، سر به دنبال اشراف، در تشکل استبداد تزاری نقش کوچکی ايفاء نکرد، اما با اين حال نقش او نوکرمآبانه بود

تدنی خويش  يه به  نقش چاکر معنوی استبداد قناعت کرد، و اين را تاوانی برایقدرتی که غرب کاتوليک بدان رسيد، دست نيافت، روحانيت در روس

ره در دو. اسقف های اعظم همراه با تزار عوض می شدند. اسقف ها و مطران ها صرفاً در مقام نمايندگان قدرت دنيوی از اقتدار برخوردار بودند. شمرد

وعی پليس دويست هزار کشيش و رهبان عمالً جزئی از بوروکراسی بودند و ن. آبانه تر شدی پترزبورگ، وابستگی کليسا به دولت از اين هم نوکرم

رددر ازای اين خدمات، پليس رسمی از انحصار روحانيت ارتدوکس در امور مربوط به ايمان و زمين و درآمد دفاع می ک. انجيلی به شمار می رفتند . 

موکراتيک اند، حال ود را بر اين فرض استوار ساخته است که مردم روس و کليسايشان سرتا پا داسالوپرستی، اين مکتب پرستش عقب ماندگی، فلسفه خ

ظهار نظر کرده مارکس در اين باب چنين ا. آن که تشکيالت رسمی روس نوعی بوروکراسی آلمانی است که به دست پطرکبير به روسيه تحميل شده است

رای تربيت ودکامگی فردريک دوم را به گردن فرانسوی ها می انداختند، تو گوئی بردگان عقب مانده بکله پوک های آلمانی به همين سان گناه خ: "است

را نيز يک " رستاننژادپ"اين گفته ی کوتاه، نه تنها فلسفه ی قديمی اسالوپرستان، که جديدترين کشفيات ." خود همواره نيازمند بردگان متمدن نبوده اند

 .سره باطل می کند

ی، به عنوان مراکز ی خود را در فقدان شهرهای واقعی قرون وسطائر فئوداليزم روس، بلکه فقر تمام تاريخ روسيه ی قديم،     اسفناک ترين تجلنه تنها فق

 ا حفظصنايع دستی در روسيه موفق نشدند خود را از کشاورزی جدا کنند، بلکه ماهيت خانگی بودن خود    ر. دادوستد و صنعت گری، پيدا می کند

حتی  .در نتيجه مراکز مصرف محسوب می شدند، نه مراکز توليد -شهرهای قديم روسيه همه شهرهائی تجاری، اداری، نظامی،   و تيولی بودند. کردند

کندگی صنايع راناگفته نماند که پ. نوگورود، که به هانسا شباهت داشت و به انقياد تاتارها در نيامده بود، فقط يک شهر تجاری بود، نه يک شهر صنعتی

اجتماع  اما بازرگان های صحرانشين به هيچ وجه نمی توانستند در حيات. دهقانی در نواحی گوناگون وساطت تجار را در مقياس بزرگ ايجاب  می کرد

محيط  ينفکتجاری تعلق داشت، و وابسته ی ال -آن جايگاهی را اشغال کنند که در غرب به صنعت گران و بورژوازی متوسط و خرده پای صنعتی

جاری از اين گذشته، راه های اصلی تجارت روس به آن سوی مرزها می رفتند، و از اين رو رهبری از ديرباز به دست سرمايه های ت. روستائی اش بود

وستاهای ی غرب و رخارجی افتاده بود و کل اين جريان تجاری ماهيتی نيمه مستعمراتی گرفته    بود که بازرگان روس در آن واسطه ای ما بين شهرها

نگ و حادترين بيان خود را در ج. اين نوع رابطه ی اقتصادی بعداً در طی دوره ی سرمايه داری روس گسترش بيشتری يافت. روس محسوب می شد

 .امپرياليستی پيدا کرد

که نوع  بدين معنی -ن را هم از ميان بردبی مقداری شهرهای روس، که بيش از هر علت ديگر سبب رشد يک دولت آسيائی گرديد، ضمناً امکان تجدد دي

ارزه بر  عليه مب. بوروکراتيک بشود -متجددی از مسيحيت، که با نيازهای جامعه ی بورژوا وفق داده شده باشد، نتوانست جانشين مذهب ارتدوکس فئودال

، فراتر نرفتقوی ترين نشان بود" مومنان قديم"کليسای دولتی از حد ايجاد فرقه های دهقانی، که فرقه ی  . 

رکت ش پانزده سال پيش از انقالب کبير فرانسه، جنبشی در روسيه رخ داد موسوم به شورش پوگاچف، که قزاق ها، دهقان ها و رعيت های اورال در آن

نگ دهقانی تی شهرها جبدون دموکراسی صنع. اين قيام تهديد آميز مردمی چه می خواست تا به انقالب تبديل شود؟ يک طبقه ی سوم می خواست. داشتند

ه ی شورش نتيج. نمی توانست به انقالب منجر شود، درست به همان شکل که فرقه های دهقانی نمی توانستند تا حد يک نهضت تجدد دين اوج بگيرند

قت خطر موجوديت بار ديگر به ويعنی به تقويت استبداد بوروکراتيک، در مقام پاسدار منافع اشراف، منجر شد و اين پاسدار  -پوگاچف دقيقاً معکوس بود

 .خود را توجيه کرد

. اف، درآمداروپائی کردن کشور، که رسماً در زمان پطر شروع شد، در قرن بعد روز به روز به نحوی مبرم تر به صورت نياز طبقه ی حاکم، يعنی اشر

1825در سال  بدين ترتيب، . جديد قدرت استبداد تا حد توطئه نظامی پيش رفت، قشر روشن فکر اشراف به اين نياز ضابطه ی سياسی داد         و برای ت

يم ليبرال خود اما با اين حال، آنان بر آن بودند که رژ. اشراف مترقی، زير فشار تکامل بورژوائی غرب، کوشيدند تا جای خالی   طبقه ی سوم را پر کنند

ت که آن توطئه  از اين رو، جای شگفتی نيس. چيز از بيدار کردن دهقانان بيم داشتند را با سيطره ی طبقاتی خويش در آميزند، و به اين دليل بيش از هر

د اهميت چنين بو. در حد يک تالش محض باقی ماند، آن هم از جانب مشتی افسر هوشمند اما تک رو، که تقريباً بدون هيچ مبارزه ای بند را به آب دادند

 .قيام دکابريست

افزون صادرات روز. ن قشر خود نخستين افرادی بودند که          از نشستن مزدگيری به جای برده داری دفاع می کردندمالک های کارخانه دار در ميا

در سال . غله ی روس نيز انگيزه ای در همين جهت ايجاد می کرد 1861 ا ، بوروکراسی اشرافی، با تکيه بر مالک های ليبرال، اصالحات دهقانی خود ر

م مسأله ی الزم به توضيح نيست که تزاريز. يبرال بورژوازی فروتن در خالل اين عمليات نقش سرود خوانان فروتن را بازی کردل. به اجرا در آورد

بعد  بنيادی روسيه را، که همان مسأله ی کشاورزی باشد، به شيوه ای بس خسيسانه تر و دزدانه تر از شيوه ای حل کرد که سلطنت پروس در دهه ی

وش های حل و فصل مسائل يک طبقه به وسيله ی طبقه ی ديگر يکی از همان ر. ی بنيادی آلمان، که وحدت ملی اش باشد، به کار بردبرای حل مسأله 

 .مرکبی است که در کشورهای عقب مانده طبيعی می نمايد

های پيش نده ی روس، مسير تکاملی کشورصنعت دير جنب. اما قانون رشد مرکب عيان ترين شکل خود را در تاريخ و ماهيت صنعت روس نشان می دهد

ه تکامل درست به همان شکل ک. رفته را تکرار نکرد، بلکه خود را در آن مسير گنجاند، و آخرين دستاوردهای غرب را به عقب ماندگی خود تطبيق داد

های  ه ی صنعت هم يک رشته      جهشاقتصادی روس به طورکلی دوره ی  صنعتگری صنفی و صنعت دستی را جا انداخته بود، شاخه های جداگان

خی از برکت اين جهش ها صنعت روس در بر. خاص از فراز مراحل توليدی و فنی به عمل آوردند که آن مراحل در غرب ده ها سال به درازا کشيده بود

ر  اساس برخی از مورخان روس ب. برابر شد مابين انقالب اول و جنگ، توليد صنعتی در روسيه تقريباً دو. از ادوار با سرعتی فوق العاده رشد کرد

ن      عقب در حقيقت امر، امکان اين رشد شتابان را هما." افسانه ی عقب ماندگی و رشد کند     را بايد کنار گذاشت: "همين رشد نتيجه گرفته اند که

تبه عنوان ميراث آن کشور تا به امروز دوام آورده  اس ماندگی ای فراهم آورد که، متأسفانه، نه تنها تا لحظه ی فروپاشی   روسيه ی کهن، بلکه . 



وابسته  معيار اساسی سطح اقتصادی هر کشور همانا بارآوری کار است، که آن نيز به نوبه ی خود به وزن نسبی صنايع در اقتصاد عمومی آن کشور

در  آمد سرانه ی ملی در روسيه نسبت به درآمد سرانه ی ملیدر آستانه ی جنگ، هنگامی که روسيه ی تزاری به اوج نعمت خود رسيده بود، در. است

8ايالت متحده  تا   10 ه خود در روسيه اين حقيقتی است که مايه ی شگفتی نخواهد بود اگر در نظر بگيريد که چهار پنجم از نفوس متکی ب -بار کمتر بود 

يم که در آستانه بايد اضافه کن. کشاورز، دو و نيم نفر در صنايع کار می کردندبه کشاورزی سرگرم بودند، حال آن که در اياالت متحده، در برابر هر يک 

4/0ی جنگ، در ازای هر صد کيلومتر مربع از زمين، روسيه  کيلومتر، آلمان   7/11 مجارستان  -و اتريش  7 در زمينه های . کيلومتر راه آهن داشتند 

 .ديگر هم نسبت ها در همين حدود بودند

لی تا زمان در همان حال که کشت دهقانی به طور ک. تر گفتيم، قانون رشد مرکب قوی ترين تجلی خود را در قلمرو اقتصاد می يابداما، چنان که پيش 

خی انقالب در سطح قرن هفدهم باقی مانده بود، صنعت روس در ساخت فنی و سرمايه داری خود در سطح کشورهای پيش رفته قرار داشت، و از بر

کارخانه های کوچک،   يعنی کارخانه هائی با کمتر از صد کارگر، در آمريکا در . های پيش رفته هم جلوتر بودجهات حتی از کشور 1914 ،35 درصد   

از کل کارگران صنعتی را در استخدام داشتند، اما در روسيه اين رقم فقط   8/17 تعداد نسبی کارخانه هائی که بين . درصد بود  100 تا   1000 کارگر را    

اما کارخانه های   غول پيکر، هر يک با بيش از . در استخدام داشتند، در هر دو کشور تقريباً يک سان بود       1000 کارگر، در اياالت متحده   8/17 

4/41درصد و در روسيه  تروگراد در ناحيه ی پ: در مهم ترين نواحی صنعتی، نسبت اخير حتی باالتر هم بود! درصد از کارگران را در استخدام داشتند 

4/44 درصد، در ناحيه ی مسکو   3/57 که  -عيتاين واق. هنگام مقايسه ی صنعت روسيه با صنعت بريتانيا با آلمان به نتايج مشابهی می رسيم. درصد 

1908نخستين بار در سال  ما آن عقب ا. آيدبا مفهوم عوامانه عقب افتادگی اقتصادی روسيه جور در نمی  -به وسيله ی مؤلف کتاب حاضر به اثبات رسيد 

 .افتادگی را نفی نمی کند، بلکه به طور ديالکتيکی تکميل اش می سازد

اما .  وان يافتامتزاج سرمايه ی صنعتی با سرمايه ی بانکی نيز در روسيه با چنان تماميتی صورت گرفت که در هيچ کشور ديگری نظيرش را نمی ت

غال سنگ، فلزات، ز)صنايع سنگين . معنای فرمان بُرداری آنان از بازارهای پولی اروپای غربی بود فرمان بُرداری صنايع از بانک ها به همان داليل به

يه برای کم و بيش تماماً زير سلطه ی سرمايه های مالی خارجی قرار داشتند،    و اين سرمايه های اخير نظام کمکی و بينابين بانک ها را در روس( نفت

خارجی ها روی هم رفته . هم همان راه را دنبال می کردند صنايع سبک. خود ايجاد کرده بود 40 درصد از سرمايه ی موجود روسيه را در اختيار  

ها،  بی اغراق می توان گفت که سهام کنترل کننده ی بانک.          داشتند،  اما در شاخه های اصلی صنعت، اين نسبت باالتر از چهل درصد بود

يباً دوبرابر ر خارج از روسيه قرار داشت، و در اين ميان مبالغی که در انگلستان و فرانسه و بلژيک يافت می شد تقرتأسيسات، و کارخانه های روس د

 .مبالغ موجود در آلمان بود

ه ما بين تمرکز مفرط اين صنعت به تنهائی بدين معنا بود ک. خصلت اجتماعی بورژوازی روس را وضع منشاء و ساخت صنعت روس تعيين می کرد

عمده ی صنعتی،   بر اين نکته بايد بيفزائيم که صاحبان تشکيالت. اربابان سرمايه دار و توده های مردم سلسله مراتبی از اليه های انتقالی وجود نداشت

ذ بلکه از نفوبانک داری، و حمل و نقل خارجی بودند، و آنان از سرمايه گذاری های خود نه تنها سود تحصيل شده در روسيه را به جيب می زدند، 

ا اين ب بسياسی در پارلمان های خارجی هم بهره می بردند، و از اين رو مبارزه برای پارلمانتاريزم روس را پيش نمی انداختند، سهل است، بلکه اغل

اره ناپذير علل بنايانی و چچنين بودند . فقط کافی است نقش بی شرمانه ای را که دولت فرانسه بازی کرد به ياد آوريم: مبارزه مخالفت هم می کردند

دد دين به اين بورژوازی که در سپيده دم تاريخ خود نارس تر از آن بود که بتواند يک نهضت تج. انزاوی سياسی و خصلت ضدمردمی بورژوازی روس

 .وجود آورد، به وقت رهبری انقالب گنديده بود

ه عالوه، در روسيه ب. ف صنعت گر نبود، کشاورزی بود؛ شهر نبود، روستا بودبنا بر راستای کلی رشد کشور، منبع شکل گيری طبقه کارگر روس صن

بر گرده داشت، بلکه  طبقه ی کارگر به تدريج و در طول اعصار برنخاست تا بار سنگين گذشته را بر گرده داشته باشد، چنان که طبقه ی کارگر انگلستان

قيق که همين به تح. علقه ها، و در روابط، و نيز متضمن گسيختگی تندی از گذشته بودند خيزهائی برداشت که همه متضمن تغييرات حاد در محيط، در

ه همان شکل درست ب -کارگران روس را پذيرای   بی باکانه ترين برداشت های انديشه ی انقالبی ساخت -همراه با ستم گری های فشرده ی تزاريسم -امر

مان بندی سرمايه داری بودندکه صنايع عقب مانده پذيرای آخرين کالم در ساز . 

ز کارگران در همان حال که در صنعت فلزات، به ويژه در پتروگراد، قشری ا. را تکرار می کرد طبقه ی کارگر روس دائماً تاريخ کوتاه منشاء خويشتن

های تازه نفس جريان ساالنه ی نيرو. مه دهقانان بودموروثی تبلور يافته و تماماً از روستا جدا شده بود، در منطقه ی اورال  اکثريت با نيمه کارگران و ني

 .کار از روستاها، پيوندهای طبقه ی کارگر را با منبع اجتماعی بنيادينش در همه ی نواحی صنعتی پيوسته تجديد می کرد

ارگرانی را بورژوازی نمی توانست ک .ناتوانی بورژوازی در عمل سياسی، به نحوی بی واسطه از رابطه اش با طبقه ی کارگر و با دهقانان ناشی می شد

يش وکه حتی در زندگی روزمره خود موضعی خصمانه داشتند، و از همان اوان ياد گرفته بودند که به مسائل خود جنبه ی عمومی بدهند، به دنبال خ

ز درهم رک خود با مالک ها گرفتار بود، و ااما بورژوازی به همين سان دهقان ها را هم نمی توانست به دنبال بکشد، زيرا در چنبر منابع مشت. بکشد

اخت اجتماعی بدين ترتيب دير هنگامی انقالب روس تنها جنبه ی زمانی نداشت، بلکه در ضمن به س. ريختن روابط مالکيت، به هر شکل اش، می هراسيد

 .کشور هم مربوط می شد

ان نيم ميليون در معيت اش از پنج و نيم ميليون تن تجاوز نمی کرد، که از اين ميانگلستان هنگامی انقالب پيوريتن خود را به پيروزی رساند که تمامی ج

روسيه در آغاز قرن . ددر دوره ی انقالب فرانسه نيز، از جمعيت بيست و پنج ميليونی آن کشور فقط نيم ميليون در پاريس سکنی داشتن. لندن می زيستند

ای عظيم در پس اين قياس ها فرق ه. ان سه ميليون تن در پتروگراد و مسکو زندگی می کردندبيستم صدوپنجاه ميليون جمعيت داشت، که از آن مي

ر روسيه، طبقه اما د. نه فقط انگلستان در قرن هفدهم، بلکه نيز فرانسه در قرن هيجدهم، طبقه ی کارگر به مفهوم امروزی آن نداشتند. اجتماعی نهفته است

در شهر و هم در روستا، در سال ی کارگر در همه ی رشته های کار، هم  1905 ده ميليون نفوس داشت، که همراه با خانواده هايشان به بيست و پنج  

ستقل ارتش انقالب که از صنعت گران پر اسطقس و دهقانان م. يعنی بيش از تمامی جمعيت فرانسه در دوره ی انقالب کبير -ميليون تن بالغ می شدند

ش ها، و همراه به ناچار مکانيزم اجتماعی، رو. به کارگرهای صنعتی پترزبورگ رسيده بود -سان کولوت های پاريس از طريق -کرامول نشئت گرفته و 

 .با آن اهدافش را عميقاً دگرگون ساخته بود

1905حوادث  پيش درآمدی بودند بر دو انقالب   1917 د، اما يش حضور داشتندر اين پيش درآمد همه ی عناصر نما. ، يعنی انقالب فوريه و انقالب اکتبر

، دستگاه بورژوازی ليبرال، با بهره گيری از زمينه ی جنبش توده ای. جنگ روس و ژاپن تزاريزم را به تزلزل افکنده بود. به اجراء در نيامده بودند

ه ا، يعنی در همان سازمان هائی ککارگران مستقل از بورژوازی، و در مخالفت با او، خود را در شوراه. سلطنت را با مخالفت های خود ترسانده بود

نه فقط  .قيام های دهقانی برای تصرف زمين، در سراسر خطه های وسيع کشور رخ داده بود. نخستين بار درهمان زمان پديد آمدند، متشکل کرده بودند

با اين . ندمدعی قدرت می شدند، گرايش داشتدهقان ها، بلکه بخش های انقالبی ارتش به سوی شوراها، که در حادترين لحظات آشکارا در برابر سلطنت 

ست در ليبرال ها در. حال، همه ی نيروهای انقالبی در آن زمان برای نخستين بار پا به ميدان عمل می نهادند، و همه فاقد تجربه و اعتماد به نفس بودند

شديد بورژوازی  اين گسيختگی. کارا از انقالب کنار کشيدندلحظه ای که روشن شد تکان دادن تزاريزم کافی نيست و بايد سرنگونش ساخت، خود را آش

ی از مردم، که در طی آن بورژوازی محافل وسيعی از روشن فکرهای دموکرات منش را به دنبال خود می کشيد، کار تفرقه اندازی را در ارتش برا

. بيندازد ا سازد و با کارگران و دهقانان تسويه حسابی خونين به راهسلطنت آسان تر می کرد، و به سلطنت مجال می داد تا واحدهای وفادار به خود را جد

1905هر چند تزاريزم    چند دنده اش شکست، اما از معرکه ی  زنده و به قدر کفايت نيرومند بيرون آمد  . 

رشد تاريخی  اين دوره، تزاريزم با مقتضيات آن يازده سال رشد تاريخی، ما بين پيش درآمد و نمايش، چه تغييراتی در تناسب نيروها پديد آورد؟ در خالل

افزايش يافته  بورژوازی از لحاظ اقتصادی قوی تر شد، اما همان طور که ديديم قوت او بر تمرکز بيشتر صنعت و بر سيطره ی. تضاد حادتری پيدا کرد

بورژوازی، تحت تأثير درس های . ی سرمايه ی خارجی استوار بود 1905 وزن نسبی بورژوازی کوچک و متوسط، . ن تر شد، محافظه کارتر و مظنو



وانستند آن ها می ت. روشن فکرهای دموکرات منش به طورکلی هيچ گونه پايگاهی در اجتماع نداشتند. که قبالً هم ناچيز بود، باز هم سبک تر شده بود

در چنين . عاً افزايش يافته بودتگی آن ها به ليبراليزم بورژوائی وسيوابس: نوعی نفوذ سياسی انتقالی داشته باشند، اما نمی توانستند نقش مستقلی ايفاء کنند

طبقه ی  بدين ترتيب وظايف غول آسائی که بر عهده ی. شرايطی، فقط طبقه ی جوان کارگر می توانست به دهقان ها برنامه و پرچم و رهبری ارائه دهد

و نيز توانا به  انقالبی ويژه ای که بايد قادر به جلب سريع توده های خلق می بود کارگر گذارده شده بود، سبب پيدايش ضرورت مبرمی شد برای سازمان

هم از اين رو شوراهای . آماده ساختن آنان برای عمل انقالبی تحت رهبری کارگران 1905 در سال   1917 در اين جا می توان . رشد غول آسائی يافتند 

مين بس که در اثبات اين نکته ه. اريخی روسيه  نبودند، بلکه زائيده ی رشد مرکب او بودندخاطرنشان ساخت که شوراها صرفاً فرزند عقب ماندگی ت

1918 -طبقه ی کارگر صنعتی ترين کشور اروپا، يعنی آلمان، در اوج انقالبی خود تا   1919 شکل بهتری از سازمان دهی نتوانست بيابد - . 

1917وظيفه ی بالفصل انقالب  قاطع همانا  وروکراتيک بود، اما در تمايز با انقالب های بورژوائی پيشين، اينک نيرویهنوز سرنگون ساختن سلطنت ب 

شد قانون ر. طبقه ی نوظهوری بود که براساس صنعت متمرکز تشکيل يافته بود، و به سازمان های تازه و روش های تازه ی مبارزه مجهز شده بود

رف فقط چند انقالب که از تخريب يک بنای پوسيده ی قرون وسطائی آغاز به کار کرده بود، ظ: مرکب در اين جا به عيان ترين شکل خود بروز می کند

 .ماه طبقه ی کارگر و حزب کمونيست را بر مسند قدرت نشاند

ديدی مطرح ل جاما اين انقالب مسأله ی دموکراسی سياسی را به شک. بدين سان، انقالب روسيه از لحاظ وظايف اوليه ی خود يک انقالب دموکراتيک بود

 د،در همان حال که کارگرها سراسر کشور را زير پوشش شوراها در می آوردند، و سربازها و بخشی از دهقان ها را هم در آن شوراها می گنجاندن. کرد

در  تماميت خود     مجلس مؤسسان را تشکيل بدهيم يا ندهيم؟ در جريان شرح و تفصيل ما، اين مسأله در   -بورژوازی هنوز سرگرم چانه زدن بود

فعالً ميل ما فقط آن است که به جايگاه شوراها در توالی تاريخی انديشه ها و اشکال انقالبی اشاره ای کرده باشيم. برابرمان ظاهر خواهد شد . 

اب دعای هر ق محتويات کتمبارزه برای حق دعا بر طب. در اواسط قرن هفدهم، انقالب بورژوائی در انگلستان در هيئت نهضت تجدد دين گسترش يافت

د که منافع دنيوی خود پرسبيترين ها و پيوريتن ها عميقاً معتقد بودن. شخص، با مبارزه برعليه پادشاه، اشرافيت، امرای کليسا، و رم، يک سان تلقی می شد

وی بارزه می کردند، در آگاهی آن طبقات به نحاهدافی که     طبقات نوظهور برايشان م. را در زير حمايت تزلزل ناپذير قدرت آسمانی قرار داده اند

. می بردند مهاجران اين سنت مهمور به خون را با خود به آن سوی اقيانوس. تفکيک ناپذير با متون انجيل و قالب های مناسک کليسائی ممزوج شده بود

يای کبير بزدلی خود بريتان" سوسياليست"ينيم که وزرای حتی امروز نيز می ب. سرزندگی خارق العاده ی تفسير انگلوساکسونی مسيحيت از همين جاست

 .را با همان متون سحرآميزی می پوشانند که برای مردم قرن هفدهم  وسيله ای بود برای توجيه شجاعت شان

نقالب فرانسه منتها ا. ماند در فرانسه، کشوری که از فرار نهضت تجدد دين رد شد، کليسای کاتوليک به عنوان يک نهاد دولتی تا زمان انقالب پا بر جا

بينيزم    هر نفرت فرمان روايان کنونی فرانسه به ژاکو. بيان و توجيه وظايف جامعه ی بورژوا را نه در متون انجيل، بلکه در مجردات دموکراسی يافت

د حاکميت محافظه کوشی های روبسپير هنوز قادرنچقدر هم که شديد باشد، اين نکته به اعتبار خود باقی است که اين    فرمان روايان فقط از برکت سخت 

 .کارانه ی خود را با همان ضوابطی بپوشانند که زمانی مايه ی انفجار جامعه ی کهن گرديدند

 درست به همان شکل. هر يک از انقالب های بزرگ منادی مرحله ی تازه ای در جامعه ی بورژوا، و اشکال تازه ای از آگاهی طبقات آن جامعه بودند

تمامی  حزب انقالبی روسيه، که انگ خود را بر. که فرانسه از فراز نهضت تجدد دين عبور کرد، روسيه هم از فراز دموکراسی صوری گام برداشت

لکه ود، بناميده می ش" ناب"يک عصر زده است، بيان وظايف انقالب را نه در انجيل جستجو کرد و نه در آن مسيحيت اين جهانی شده ای که دموکراسی 

حاکميت . يدنظام شورائی ساده ترين، صريح ترين، و شفاف ترين بيان ممکن را به اين روابط بخش. آن بيان را در روابط مادی طبقات اجتماعی جست

انند نظام ت مزحمت کشان برای نخستين بار در نظام شورائی تحقق يافته است، و افت و خيزهای تاريخی بالفصل اين نظام هر چه باشد، اين نظام درس

 .تجدد دين و يا دموکراسی ناب در زمان خود، به نحو برگشت ناپذيری در آگاهی توده ها رسوخ کرده است

 

 فصل دوم

ی تزاری در جنگ روسيه  

 

در  هانآن مبارزه ی خونين اساساً به منظور سيطره بر ج. مشارکت روسيه در جنگ هم از حيث انگيزه ها و هم از لحاظ اهداف خصلتی متناقض داشت

محدود  همه جنبه ای منطقه ای و( تنگه های ترکيه، گاليسی، ارمنستان)اهداف جنگی روسيه . و از اين بابت از حد توانائی روسيه خارج بود. گرفت

ل شوندفص داشتند، و قرار بر اين بود که اين اهداف مطابق با ميزانی که پاسخ گوئی منافع طرفين اصلی آن منازعه بودند، به طور ضمنی حل و . 

همان  در عين حال روسيه، در مقام يکی از قدرت های بزرگ، نمی توانست در زورآزمائی کشورهای پيش رفته ی صنعتی شرکت نجويد، درست به

وسی مکتب ان رمناقشات مکرر در ميان مورخ. شکل که در دوره ی پيشين نتوانسته بود کارگاه و کارخانه و راه آهن و مسلسل و هواپيما را به کار نگيرد

نان نو، در اين باره که روسيه تا چه حد برای سياست های امپرياليستی امروز آمادگی داشت، اغلب دچار روده درازی های مدرسی می شود، زيرا آ

خاصروسيه را  در صحنه ی جهان کشوری تک افتاده و عاملی مستقل       می بينند، حال آن که روسيه فقط حلقه ای بود در يک نظام  . 

حقيقت  داشت، اما در" داوطلبانه"مشارکت چين، هر چند ظاهراً جنبه ی . هندوستان رسماً و اساساً به عنوان مستعمره ی انگلستان در جنگ شرکت جست

يه اين راه روساز اين . مشارکت روسيه در جنگ چيزی بود ما بين مشارکت فرانسه و مشارکت چين. امر مداخله ی بنده ای بود در منازعه ی اربابانش

اشد که يعنی اصوالً حق داشته ب -حق را برای خود خريد که متحد کشورهای پيش رفته باشد، و مجاز باشد سرمايه وارد کند و بهره ی آن را بپردازد

طور کلی بر  و گاليسی، و به اما در عين حال روسيه اين حق را نيز برای خود خريد که بر ترکيه و ايران -مستعمره ی ممتاز متحدان خود به حساب بيايد

ت های امپرياليزم دوگانه ی بورژوازی روس در اساس نوعی داللی برای قدر. کشورهای ضعيف تر و عقب مانده تر از خود ستم کند، و آن ها را بچاپد

 .پرزورتر جهانی بود

اد کشور ی ميانجی ما بين سرمايه های مالی خارجی و اقتصدر چين سنخ کالسيک بورژوازی ملی هستند، يعنی نوع( سرمايه داران وابسته)کمپرادورها 

ده  بود اين که اگر انقالب نش. پيش از جنگ، روسيه در سلسله مراتب جهانی   قدرت ها مقامی به مراتب شامخ تر از چين داشت. خود محسوب می شوند

و، و بورژوازی روس از سوی ديگر، بسياری از مشخصات   اما استبداد روس     از يک س. پس از جنگ چه مقامی می داشت، مسأله ديگری است

ياليزم آن ها از سرچشمه ی روابط خود با امپر. سرمايه داری وابسته را دربر داشتند؛ و اين مشخصات روز به روز به نحوی روشن تر بروز می کردند

ناگفته نماند که . دند و بدون پشتيبانی او نمی توانستند جان به در برنخارجی می زيستند و پروار می شدند، از اين رو به امپرياليزم خارجی خدمت می کرد

ی کنند، همان طور که   دالل های پورسانتاژی از طريق منافع کارفرماهای خود زندگی م. سرانجام حتی با پشتيبانی او هم نتوانستند جان به در برند

امپرياليستی داشت -بورژوازی نيمه وابسته ی روس هم به همان مفهوم منافع جهانی . 

ه ارتش از آن جا که هر ارتشی در افسانه های ملی شکست ناپذير وانمود می شود، طبقات حاکمه ی روس دليلی نمی ديدند ک. آلت جنگ همانا ارتش است

ه کوچک، و دولت های مشرف ب اما در حقيقت امر، اين ارتش فقط      در برابر مردمان نيمه وحشی، همسايه های. تزار از اين قاعده مستثنی کنند

مور ارتش تزار فقط  به عنوان بخشی از يک ائتالف می توانست وارد عمل شود؛ در ا. فروپاشی نيروئی جدی محسوب می شد؛ در صحنه ی اروپا

تش سردار بی همتای اين ار. تدافعی فقط به مدد وسعت سرزمين ها و قِلت جمعيت، و عبورناپذيری راه ها         می توانست وظايف اش را انجام دهد

رده انقالب فرانسه با گشودن درها بر روی جامعه ی نو     و هنر نظامی نو، حکم مرگ ارتش های سووروفی را صادر ک. بردگان سووروف بوده است

مه ی بدين معنا که دو اقدام فوق ه .لغو   نيم بند برده داری و ايجاد خدمت وظيفه ی عمومی فقط تا آن حد ارتش را نوين کرده بود که کشور را. بود

الگوهای  درست است که ارتش تزار از روی. تناقضاتی را  که خاص کشورهائی هستند که هنوز انقالب بورژوائی خود را نکرده اند، وارد ارتش ساخت

مناسبتی وجود  ون نوين نظامی، هيچ گونهما بين سطح فرهنگی سرباز دهاتی و فن. غربی ساخته و تسليح شده بود؛ اما بيشتر از حيث شکل تا محتوی



فشرده ی  صنعت و حمل و نقل در برابر مقتضيات. نادانی، سبک مغزی، و چپاول گری طبقات حاکمه در هئيت ستاد فرمان دهی مجسم شده بود. نداشت

، اما گ از تجهيزات مناسبی برخوردار بودندنيروهای ارتش هر چند ظاهراً در نخستين روز جن. زمان جنگ، ورشکستگی خود را دائماً نشان می دادند

در دوران . ارتش تزار در جنگ روس و ژاپن بی ارزشی خود را نشان داده بود. طولی نکشيد   که معلوم شد آن ها نه اسلحه دارند و نه حتی کفش

ازه ی زه ی شکست ناپذيری اش، وصله های تضدانقالب، سلطنت به ياری دوما زرادخانه های ارتش را پر کرده و بر پيکر ارتش، به خصوص بر آوا

در سال . بسيار دوخته بود  .، آزمون جديد و به مراتب سنگين تری شروع شد1914

نظامی  اين امر صرفاً جلوه ی. روسيه در حين جنگ ناگهان خويشتن را از لحاظ تجهيزات نظامی و مسائل مالی وابسته ی برده وار متفقين خود يافت

ود مهمات، تعداد اندک طولی نکشيد که کمب. اما کمک های متفقين وضع روسيه را بهبود نبخشيد. بود بر کشورهای پيش رفته صنعتی وابستگی عمومی او

تی شکس -کارخانه های الزم برای توليد مهمات، و قِلت خطوط راه آهن برای حمل مهمات، عقب ماندگی روسيه را به زبان آشنای شکست ترجمه کردند

ل های ملی روس يادآور شد که اسالفشان انقالب بورژوائی را به انجام نرسانده اند و از اين رو خود به تاريخ بدهکارندکه به ليبرا . 

پس از يک رشته فاجعه ی جزئی، در بهار . نخستين روزهای جنگ نخستين روزهای فضاحت نيز بودند 1915 . نوبت به عقب نشيتی عمومی رسيد 

از ملخ های  ابرهائی. تکه های وسيع زمين بی رحمانه تخريب شدند. ايت کارانه ی خود را از نفوس صلح جو باز  گرفتندژنرال ها کين بی لياقتی جن

هزيمت خارجی با هزيمت داخلی تکميل شد. انسانی به نيش تازيانه به پشت جبهه رانده شدند . 

،  گل و الی من به فضاهای نفوذناپذير: "پيرامون اوضاع جبهه، چنين گفتپوليوانوف، وزير جنگ، در پاسخ به پرسش های دلواپسانه ی هم کاران خود 

جلسه ی چهارم اوت ." )عبورناپذير، و به رحمت نيکال ميرليکيسکی قديس، نگاهبان   روسيه ی مقدس، اميد بسته ام 1915 يک هفته بعد، ژنرال (. 

بر  در هر حال ما از عهده ی رقابت با    آلمان ها. امی از دسترس ما خارج اندمقتضيات کنونی فنون نظ: "روژکی در برابر همان وزرا اعتراف کرد که

ا آلمان ها بيهوده جنگيدن ب: "سروان استانکويچ سخنان يکی از مهندسان ارتش را چنين گزارش می دهد. اين گفته ناشی از احساسات گذرا نبود." نمی آئيم

وع  شهادت از اين ن". ز دست مان برآيد؛ حتی روش های جديد جنگ به علل شکست ما تبديل   می شونداست، زيرا ما در شرايطی نيستيم که کاری       ا

صابی به راستی که هيچ ق. تنها کاری که    ژنرال های روس از عهده اش برآمدند، استخراج گوشت انسانی از روستاها بود و بس. ها فراوان موجود است

نيکالی  فرماندهان کودن و بی لياقت ستاد، مثل يانوشکويچ مرئوس. ژنرال های روس با گوشت انسان کردند با گوشت گاو و خوک آن نکرده است که

تسلی می دادند،  نيکاليويچ، و الکسيف مرئوس تزار، همه ی شکاف ها را با بسيج های تازه پر می کردند و خويشتن و متفقين را با    ستون هائی از ارقام

ازخانه ها و در حدود پانزده ميليون تن بسيج شده بودند، و از اين پانزده ميليون قرارگاه ها و سرب. از جنگ جويان احتياج بود حال آن که به ستون هائی

دند و ناسزا می آنان ازدحام می کردند، پا بر زمين می کوفتند، پاهای يکديگر را لگد  می کردند، عصبی می ش. ايستگاه های حرکت را لبريز کرده  بودند

نج و نيم در حدود پ. اگر اين توده های انسانی برای جبهه عظمتی موهوم به شمار می آمدند، برای پشت جبهه عامل بسيار واقعی تخريب بودند. گفتند

از همان ژوئيه . تعداد فراری ها روز به روز افزايش می يافت. ميليون نفر کشته و زخمی و اسير شدند 1915 وای بر " :، وزرا نوحه سر می دادند که

اريان از آب آری حتی ارتش متشکل از بزدالن و فر... حتی ارتش او، همان ارتشی که در اعصار پيشين جهان را با غريو فتوحاتش می انباشت! روسيه

 ".در آمده است

را صرف مباحثه پيرامون ژنرال های شان، در آن روزها ساعت ها وقت خود "     رشادت در پس نشينی"وزرا خود با شوخی های موهن درباره ی 

ين کاری الزم تزار اذعان می کرد که چن. مسائلی می کردند از قبيل اين که آيا بايد استخوان های قديسان را از کيف به جای ديگری منتقل کنند يا خير

وع به نقل اما شورای کليسا قبالً شر." آلمان هاآلمان ها جرأت نخواهند کرد به آن استخوان ها دست بزنند، و اگر هم دست بزنند، بدا به حال "نيست، زيرا 

در زمان  اين حوادث نه." وقتی از اين جا برويم، ارزنده ترين چيزها را با خود خواهيم برد: "اعضای آن شورا می گفتند. و انتقال استخوان ها کرده بود

ی روسيه به وسيله ی بی سيم مخابره شدجنگ های صليبی، بلکه در قرن بيستم اتفاق افتاد، يعنی هنگامی که خبر شکست ها . 

ورگ از مدت ها پيش سلطنت فروپاشنده ی هاپسب. مجارستان ريشه داشتند تا در روسيه -مجارستان بيشتر در اتريش -توفيق های روسيه در برابر اتريش

هائی  در گذشته هم روسيه در برابر    دولت. ن نداردو توقعات چندانی هم از آن گورک.  آگهی داده بود که برای جنازه ی خود به دنال گورکن می گردد

صف  جبهه ی جنوب غرب ارتش روس، که در برابر اتريش. که از درون رو به تالشی بودند، مانند ترکيه و لهستان و ايران، پيروز از آب در می آمد

چند هيچ  در اين جبهه چند ژنرال ظهور کردند که      هر. متمايز شدآراسته بود، به پيروزی های عظيم دست يافت و از اين بابت از ساير جبهه ها کامالً 

عدها در از همين محيط ب. گونه قريحه ی نظامی از خود نشان ندادند، اما دست کم به   جبری گری فرماندهان شکست پشت شکست خورده مبتال نبودند

سفيد برخاستند" قهرمان"جنگ داخلی چند  . 

مصون  هر کس نام آلمانی داشت از تعرض. يهودی ها      را کالً متهم به جاسوسی کردند. تا گناه را به گردن او بيندازند همه به دنبال کسی می گشتند

که  ستاد گراند دوک نيکالی نيکاليويچ فرمان تيرباران مياسويدوف سرهنگ ژاندارمری را به عنوان جاسوس آلمان صادر کرد، حال آن. نمی ماند

 ً . زداشت شدبا -که يحتمل سزاوارش بود -سرخوملينوف، وزير جنگ، آن مرد تهی مغز و بی بندوبار به اتهام خيانت. جاسوس نبود سرهنگ مذکور يقينا

که در زمان جنگ  حکومت شما بايد بسيار بی باک باشد: گری، وزير امور خارجه ی بريتانيا، به رئيس هيئت پارلمانی روسيه در اين خصوص گفته بود

گ می همه ی آن ها با هم بر متفقين رش. وزير جنگش را به خيانت متهم کند، ستاد ارتش و دوماً دربار را متهم به آلمان دوستی کردند جرئت می کند

ه به کندی آماد انگلستان خود را. فرماندهان فرانسه با گسيل سربازهای روسی به جنگ، ارتش خود را صيانت می کردند. ورزيدند و از آنان نفرت داشتند

ره ی انگلستان سوگند خورده است که تا آخرين قط: "در سالن های پتروگراد و در مقرهای فرمان دهی در جبهه، همه به شوخی می گفتند. می کرد     

ا همه نگاره وزرا، نمايندگان دوما، ژنرال ها، و روزنامه. اين شوخی ها به پائين نشت می کرد و به سنگرها می رسيد". سربازهای روس بجنگد... خون

خون من ... آری، آن ها همه آماده اند که تا آخرين قطره ی: "آن گاه سربازها در سنگرهايشان می انديشيدند که!" همه چيز فدای جنگ: "می گفتند

ً  -ارتش روس در سراسر جنگ بيش از هر ارتش ديگری که تا آن روز در يک جنگ ملی شرکت جسته بودند، تلفات داد."بجنگند ونيم ميليون  دو تقريبا

در می آمدند؛ اما  در نخستين ماه های جنگ سربازها بدون فکر و   يا با فکر کم، در زير گلوله های توپ از پا. کشته، يا چهل درصد از کل تلفات متفقين

عداد ی ژنرال ها را از روی تآنان آشفته فکر. تجربه ی تلخ فرودستانی که با جهالت رهبری  می شوند -روز به روز تجربه های بيشتر اندوختند

ايه ی از ميان توده ی خونين و لهيده ی آدم ها و اشياء کن. مانورهای بی هدف با کفش های پاره پوره و از روی تعداد شام های نخورده، اندازه می گرفتند

ردبه معنای جنگ پديد آمد که در قاموس سربازان جای خود را به اصطالحی  رکيک تر سپ" کثافت"عمومی  . 

ش به مراتب بنابر يک قاعده ی عمومی، توپ خانه از برکت کثرت کارگران صنعتی ا. پياده نظام روستائی سريع تر از ساير واحدها از هم فرو پاشيد

اين نکته در سال : آمادگی بيشتری برای پذيرش انديشه های انقالبی از خود نشان می دهد 1905 اگر در سال . کامالً آشکار بود  1917 پ خانه، تو 

انی دم به دم برخالف اين قاعده ی عمومی، محافظه کاری بيشتری از پياده نظام نشان داد، علتش آن بود که لشگرهای پياده نظام مثل غربال توده های انس

ن پديده در اي. خود را حفظ کرد به عالوه، توپ خانه چون تلفات بسيار کمتری می داد، افراد اوليه ی. تازه تر و کم تجربه تری را از خود عبور می دادند

 در حين      عقب نشينی از گاليسی، فرمانده ی کل قوا فرمان محرمانه ای. اما عاقبت توپ خانه هم وا داد. واحدهای تخصصی ديگر هم ديده می شد

ها سربازها  برای جزئی ترين خالف: "ندسربازی به نام پيريکو روايت می ک. سربازان را به خاطر ترک خدمت و جنايات ديگر شالق بزنيد: صادر کرد

ئی را در و گاهی اوقات سربازها را شالق می زدند تا بلکه به اين تدبير روحيه ی جنگجو. را شالق       می زدند؛ مثالً به جرم چند ساعت غيبت نامجاز

در همان اوايل جنگ، يعنی در هفدهم سپتامبر ." وجودشان برانگيزند 1915 رده های پائين جنگ را با : "ول گوچکوف چنين نوشت، کوروپاتکين از ق

زير تقريباً در همان ايام، و. "شور و شوق آغاز کردند؛ اما اينک همه خسته اند، و بر اثر عقب نشينی های متوالی ايمان به پيروزی را از کف داده اند

نبرده اند،  اينان مشتی وحشی القيدند که بوئی از انضباط: "می گذرانندکشور به وجود سی هزار سرباز اشاره کرد که همه در مسکو دوران نقاهت را      

د، و دست به هزار ، بازداشتی ها را آزاد می کنن(چندی پيش سربازها پاسبانی را به قتل رساندند)اغتشاش به پا می کنند، با پليس دست به يقه می شوند 

وی سرباز   همان پيريک. "تشاشات، اين گله ی وحشی جانب آشوب گران را خواهد گرفتشکی نيست که در صورت بروز اغ. کار ناپسند ديگر می زنند



. يه بوداين که کدام طرف خواهد برد و چه نوع صلحی برقرار خواهد شد، برای ارتش علی السو... همه تا نفر آخر صلح می خواستند و بس: "می نويسد

ته بودارتش صلح می خواست، حال به هر قيمتی، چون از جنگ خس ." 

ار آن ها گوش فرا زن تيز بينی به نام فئودورچنکو، که از روی خيرخواهی پرستار شده بود، به گفت و گوهای مختلف سربازها، و حتی کم و بيش به افک

هد تا به ما مجال می د مردم در جنگ، کتاب کوچکی که بدين سان آفريده شد،. می داد، و برچيده های خود را هوشمندانه بر اوراق پراکنده ثبت می کرد

 از بهبه درون آزمايشگاهی نظر بيفکنيم که در آن بمب ها، و نيش سيم های خاردار، و گازهای خفه کننده، و رذالت قدرت مندان در طی ماه های در

کلمات  در بسياری از. شدند آگاهی چندين ميليون دهقان روس شکل بخشيده بود، و در داخلش تعصبات ديرين همراه با استخوان های انسانی خرد می

 .نغزی که خود سربازها ساخته بودند از همان اوان شعارهای جنگ داخلی ديده می شدند

1916ژنزال روژکی در دسامبر  ن النه ی تبليغات است، دوينسک هم همي"اين جا . شکايت کرد که ريگا عامل شوربختی  جبهه ی شمال بوده است 

ناع     می نيروهائی که از ناحيه ی ريگا می آيند، همه روحيه ی خود را باخته اند؛ سربازها از حمله امت: را تأييد کرد ژنرال پروسيلوف اين نکته." طور

ه با افسرها رودزيانکو ک... الزم بود که چند نفر تيرباران شوند، الخ. آن ها يک فرمانده ی گروهان را بر نُک سرنيزه ها يشان به هوا بلند کردند. کنند

ودزمينه ی فروپاشی نهائی ارتش مدت ها پيش از انقالب فراهم آمده ب: "ند نزديکی داشت و دائماً به بازديد جبهه می رفت، اقرار می کند کهپيو ." 

ر      عناص عناصر انقالبی، پراکنده در بدو امر، تقريباً بی آن که نشانی از خود به      جا گذارند در ارتش غرق شدند، اما با رشد نارضائی عموم،

ه اين تهييج گران اعزام تنبيهی کارگران اعتصابی به جبهه، صفوف        تهييج گران را افزايش داد و عقب نشينی سبب شد ک. انقالبی دگربار رو آمدند

خی از آن ها صری است که برارتش در پشت جبهه و به ويژه در جبهه انباشته از عنا: "يک مأمور مخفی آگاهی می نويسد. مخاطبان شنوائی داشته باشند

ری ايالت اداره ی ژاندارم." قادرند به نيروهای فعال شورشی تبديل شوند، و برخی ديگر ممکن است فقط از شرکت در عمليات تنبيهی امتناع کنند

1916پتروگراد در اکتبر  رابطه . تروحی ارتش نگران کننده اسحالت : "تهيه کرده بود، اعالم کرد که" اتحاديه ی زمين"براساس گزارشی که نماينده ی  

ه هرکس ب. افراد فراری هزار هزار در همه جا به چشم می خورند. ی افسرها با سربازها سخت متشنج است، حتی درگيری های خونينی هم رخ می دهد

ند رش از روی احتياط اضافه می کند که هر چاين گزا. "ارتش نزديک بشود الجرم کامالً متقاعد خواهد شد که افراد روحيه ی خود را تماماً باخته اند

رتش رزمی بسياری از نکات اين گونه گزارشات ممکن است به نظر نامحتمل برسند، معذلک بايد باورشان کرد، زيرا بسياری از پزشک هائی که از ا

ای در يکی از کنفرانس ه. ابقت کامل داشتحالت روحی در پشت جبهه با حالت روحی جبهه مط. باز می گردند، گزارش های مشابهی تهيه کرده اند

1916حزب کادت در اکتبر  های مردم، در ميان همه ی قشر"، بيشتر  نماينده ها اشاره کردند به بی عالقگی و بی ايمانی به   نتيجه ی ظفرمندانه ی جنگ 

در سی ام اکتبر ." اما به خصوص در ميان روستائيان و تهيدستان شهر 1916 خستگی از "ی پليس در خالصه ی گزارش خود نوشت ، رئيس    اداره 

با همه ی اين اوصاف، چند ." جنگ را همه جا می توان ديد، و همه آرزوی صلح عاجل دارند، و شرايط انعقاد اين صلح برای مردم علی السويه است

مدعی  -شينگان اتحاديه ی زمين و پزشک و ژندارم های پياز وکيل و پليس و امرای ارتش گرفته تا نمايند -ماهی بيش  طول نکشيد که همه ی اين آقايان

 .شدند که انقالب روح ميهن پرستی را در ارتش نابود کرد، و بلشويک ها پيروزی مسلمی را از چنگشان ربودند

****************** 

الً در سال تعلق داشت، ليبراليزم که قب( ها کادت)مقام سردستگی در ميان خنياگران ميهن پرستی نظامی، بی ترديد به دموکرات های مشروطه طلب 

1905 : يده شداين امر از امور قبلی زائ. پيوندهای مشکوک خود را با انقالب گسسته بود، از همان آغاز دوران ضدانقالب پرچم امپرياليزم را برداشت 

انده برای ليبراليزم آن ازی بر کشور تأمين بشود، تنها راه باقی موقتی ثابت شد که نمی توان کشور را از زباله های فئوداليستی پيراست تا سلطه ی بورژو

که فاجعه ی  اگر درست باشد. بود که با سلطنت و با اشراف متحد گردد تا بلکه بهترين موقعيت ممکن را در بازار جهانی برای سرمايه تضمين نمايد

ته نيز ين بانيان    آن فاجعه هم تا حدی از بروزش غافل گير شدند، اين نکجهانی در مکان های مختلف تدارک ديده شد، به طوری که حتی مسئول تر

. ر عهده نداشتمتساوياً ترديدناپذير است که ليبراليزم روس، در مقام الهام بخش سياست خارجی دستگاه سلطنت، در تدارک آن فاجعه نقش کم اهميتی ب

1914بورژوازی روس مقدم جنگ  در جلسه ی پرابهت دومای دولتی در بيست و ششم ژوئيه . وش آمد گفترا حقاً به عنوان جنگ خود خ  ، رئيس 1914

. م نهادما هيچ شرط و شروطی قائل نخواهيم شد، بلکه صرفاً اراده ی راسخ خود را برای غلبه بر دشمن در کفه ی ترازو خواهي: "گروه کادت اعالم کرد

سم، در در حين تظاهرات ميهن پرستانه ای در مسکو، کنت بنکندورف، گرداننده ی آن مرا. در روسيه هم وحدت ملی در آئين رسمی دولت قرار گرفت"

: وضيح می دهد کهپاله ئولوگ، وزير فرانسوی، ت!" اين همان انقالبی است که در آلمان پيش بينی اش کرده بودند! بنگريد:" گوش ديپلمات ها فرياد کشيد

ی در شرايطی که قاعدتاً بايد مانع از بروز هرگونه توهم می بود، مردم وظيفه ی خود م." نهفته است آشکار بود که انديشه ی مشابهی در سر همه"

 .دانستند که توهمان را بپرورانند و رواج دهند

ود و هم ی باندکی پس ازآغاز جنگ، روديچف، کادت گشاده فکری که هم وکيل دعاو. اما طولی نکشيد که همه از درس های بيدارکننده چرتشان پاره شد

" رسيم؟آيا واقعاً تصور می کنيد که با اين احمق ها می توانيم به پيروزی ب: "زمين دار، در يکی از جلسات  کميته ی مرکزی حزب خود فرياد کشيد

يد تا با بهره داده بود، کوش ليبراليزم، که بيش از نيمی از ايمان خود را به پيروزی از کف. حوادث نشان دادند که با احمق ها نمی توان به پيروزی رسيد

ارودسته تدبير عمده ی او در اين راه آن بود که د. گيری از نيروی محرکه ی جنگ خلوت خانه ی دربار را تصفيه کند و سلطنت را وادار به سازش کند

 .ی دربار را به آلمان دوستی متهم کند و مدعی شود که آن دارودسته در فکر صلح جداگانه است

1915در بهار  فتند که ، در همان حال که سربازهای بی سالح در سراسر جبهه عقب می نشستند، محافل دولتی، تا حدی زيرفشار متفقين، تصميم گر

ها، متنفذترين  کنفرانس   ويژه ای که به اين منظور تشکيل شد، عالوه بر بورکرات. قدرت ابتکار صنايع خصوصی را به سود ارتش به کار بگيرند

صنعتی که در بهار  -که در آغاز جنگ پديد آمده بودند، و کميته های نظامی" اتحاديه های زمين و شهر. "ايع را هم دربر داشتاربابان صن 1915 ايجاد  

شويق دومای دولتی، که از حمايت سازمان های اخير برخوردار بود، ت. شده بودند، در مبارزه برای کسب پيروزی و قدرت تکيه گاه بورژوازی شدند

ديد که با اعتماد به نفس بيشتر ميان بورژوازی و سلطنت واسطه شودگر . 

بع مرکزی، از دل آن کنفرانس ويژه، تو گوئی از يک من. اما اين چشم اندازهای وسيع سياسی نتوانستند توجه کسی را از مسائل مهم روز منحرف سازند

ا هم و ضمناً اشتهاهای بی شماری ر. صنايع را به وفور آب داد. يان پيدا کردصدها ميليون تا ميلياردها روبل از طريق مجراهای پخش و توزيع جر

برخی از سودهای جنگی . سيراب ساخت 1914 و   1915 مسکو  کارخانه ی بافندگی ريابوشينسکی در. ، در دومای دولتی و در مطبوعات انتشار يافتند

75 شرکت تور، : درصد سود خالص نشان می داد  111 کولچوکين از روی درصد؛ صنايع مس   10 ميليون سرمايه اوليه،   12 در . ميليون سود برده بود 

 .اين حيطه فضليت ميهن پرستی را  سخاوت مندانه و از آن مهم تر فوراً، پاداش دادند

ت مانع از وخت در پايتخکمبود نان و س. از آن خيزات خونين گنج های عظيم برخاستند. انواع بورس بازی و قمار در بازار به سر حد جنون رسيده بود

ر هيچ فصلی ويروبوا، نديمه ی دربار، می گويد که د. آن نشد که فابرژه، جواهرساز دربار، الف بزند که هرگز چنين کسب و کار پُر رونقی نداشته است

1916چون زمستان  - 1915 ت انه لبريز بودند از قهرمان های پشباشگاه های شب. جامه هائی به آن زيبائی ديده نشده و آن همه الماس خريده نشده بود 

ت مصيبت، گراند دوک ها هم در تمتع از اين ضيافت در وق. فراريان قانونی، و مردم آبرومندی که برای جبهه پير و برای لذات زندگی جوان بودند. جبهه

بود،  دست ها و جيب های خود را گشوده" جامعه. "باريدرگبار مداومی از طال  از آسمان فرو می . هيچ کس از خراجی پروا نداشت. از قافله عقب نبودند

بانک دارها، روسای ادارات، کارخانه دارها، رقاصه  -بانوان اعيان دامن های خود را گسترده بودند، همه در آن کل و الی خونين شبا شاب می کردند

سته نرال های جبهه و پشت جبهه، وکالی راديکال، نجيب زاده های برجهای تزار و گراند دوک ها، مطران های ارتدوکس، نديمه ها، نمايندگان ليبرال، ژ

همه می آمدند تا بچاپند و بچرند، از ترس آن که . از مرد و زن، خواهرزاده ها و برادرزاده های بی شمار، به ويژه خواهرزاده ها و برادرزاده های مؤنث

رم آور صلح پيشرس را تخطئه می کردندو همه خشماگين انديشه ی ش. مبادا آن باران رحمت بند بيايد . 

 دوما، که در آستانه ی جنگ دچار. منفعت های مشترک، شکست های خارجی، و خطرهای داخلی، حزب های طبقات حاکم را به يکديگر نزديک کرد



1915تفرقه شده بود، در سال  وک طبعاً  هدف رسمی اين بل. گرفت نام" بلوک مترقی"به جناح مخالف ميهن پرستی دست يافت که حائز اکثريت بود و  

از سوی چپ، سوسيال دموکرات ها و ترودوويک ها، و از سوی راست، دست جات بدنام صدسياه، به بلوک . اعالم شد" رفع حوائج ناشی از جنگ

رد بلوک از ناسيوناليست ها، يا وا کادت ها، مترقی ها، سه دسته از اکتبريست ها، ميانه روها و بخشی -همه ی گروه های ديگر دوما. مترقی نپيوستند

ه تزار بلوک مترقی برای آن ک. همين طور گروه های ملی، لهستانی ها، ليتوانی ها، مسلمان ها، يهودی ها و غيره -مترقی شدند و يا از آن پيروی کردند

. ، وزير کشورشاه زاده شرباتوف. گرديد" يه الملهرا با ضابطه ی دولت مسئول نترسانده باشد، خواستار تشکيل حکومتی يک پارچه مرکب از افراد وج

کته درک اين ن." اتحاديه ای است موقت که خطر انقالب اجتماعی ايجابش کرده است"در آن زمان در توصيف بلوک مترقی اعالم کرد که اين بلوک 

ی يک ما رو: "کنفرانس های حزب خود اظهار داشت ميلی يوکوف، رهبر کادت ها، و در نتيجه رهبر بلوک، در يکی از. تيزبينی چندانی نمی خواست

خته شود تا آتش فقط کافی است که کبريت روشنی از روی بی احتياطی به زمين اندا... تشنج به حدغائی خود رسيده است... قله ی آتشفشان راه می رويم

حکومتی قدرتمند احتياج داريم اينک بيش از هر وقت ديگر به -خوب يا بد -حکومت هر چه باشد... سوزی موحشی در بگيرد ." 

را " نه اعتمادکابي"اين اميد که تزار، زيربار سنگين شکست، امتيازهائی خواهد داد، چنان بزرگ بود که در ماه اوت مطبوعات ليبرال صورت پيشنهادی 

، رئيس ديگر، اين سمت برای شاه زاده لووفبنا بر يک روايت )در اين کابينه برای رودزيانکو، رئيس دوما، ِسمت نخست وزيری . به چاپ رساندند

تر اين بيش. معين شده بود... ، برای گوچگوف وزارت کشور، برای ميلی يوکوف وزارات امورخارجه، والخ(اتحاديه ی زمين، در نظر گرفته شده بود

تاريخ . آوردند سر در" حکومت انقالبی"يک سال بعد از درون  افراد که در اين جا خود را نامزد اتحاد با تزار کرده بودند تا کمر به نابودی انقالب ببندند،

اين بار الاقل عمر اين مضحکه کوتاه بود. بارها و بارها به خود اجازه ی چنين شلتاق بازی هائی را داده است . 

شاه زاده .  افق برسنده با بلوک مترقی به توبيشتر وزاری کابينه ی گورمکين کمتر از کادت ها از سير حوادث وحشت نداشتند، و به اين دليل مايل بودند ک

1915شرباتوف در ماه اوت  ته حکومتی که پشت سر خود نه اعتماد فرمان روا را داش: "، حکومتی را که خود وزير کشورش بود، چنين ارزيابی کرد

ف را، نه اعتماد تجار را، و نه اعتماد کارگران را، چنين باشد، نه اعتماد ارتش را، نه اعتماد شهرها را، نه اعتماد انجمن های شهر را، نه اعتماد اشرا

وزير امور  سازونوف،. "چنين چيزی آشکارا نامعقول است -حکومتی نه تنها نمی تواند انجام وظيفه کند، بلکه حتی به وجود خود  هم نمی تواند ادامه دهد

کوف ميلی يو.  گذاريد، کادت ها زودتر از همه پيشنهاد سازش خواهند داداگر فقط صحنه را درست بچينيد و مفری  هم باقی ب: "خارجه، هم می گفت

ه های خود از اين گذشته، بيشتر کادت ها چنان دلواپس سرماي. بزرگ ترين بورژوای ممکن است و بيش از هر چيز ديگر از انقالب اجتماعی می ترسد

ه ی معامله بودند، و هر دو طرف آماد." بايد اندکی کوتاه بيايد"تقد بود که بلوک مترقی ميلی يوکوف به سهم خود مع." هستند که لرزه بر تنشان افتاده است

ی که از اما در روز بيست و نهم اوت، جناب نخست وزير، يعنی گورميکين، بوروکرات. به نظر می رسيد که همه چيز به خوبی روغن کاری شده است

رابر همه خم شده بود، پيرمرد و قيچی که ما بين ورق بازی هايش نزد سياست می باخت، و در بسنگينی سال های دراز عمر و نشان های افتخار پشتش 

يد  در جای ، از خود دفاع   می کرد، به نزد تزار در ستاد شتافت و با اين خبر مراجعت کرد که همه با"جنگ به من مربوط نيست"ی شکايات با گفتن 

لمه اعتراض فرمان تزار دائر بر انحالل دوما استماع شد، بی آن که حتی يک ک. يد در سوم سپتامبر منحل شودخود باقی بمانند، جز دومای نافرمان که با

کشيدند، و متفرق شدند" هورا"نمايندگان برای تزار : بر زبان کسی بيايد . 

يروهای روس دوام بياورد؟ توفيق موقت ن حکومت تزار، که به اعتراف خودش هيچ کس حمايتش نمی کرد، چگونه توانست بيش از يک سال و نيم ديگر

د، اما سودهای ناگفته نماند که موفقيت های جبهه اندکی بعد بند آم. بی شک در اين امر تأثير داشت، و باران نيک طال هم اين تأثير  را تقويت می کرد

ائی يد در دو دستگی شديدی سراغ گرفت که  در نارضبا اين حال، پابرجائی دوازده ماهه ی سلطنت را پيش از سقوطش، با. پشت جبهه ادامه يافت

اط گری وحشت از      افر"رئيس اداره ی پليس مخفی مسکو در يکی از گزارش های خود نوشته بود که بورژوازی تحت تأثير . عمومی پديد آمده بود

 به قول مارتينوف،. انقالب ناممکن شمرده می شداز قرار معلوم، در خالل جنگ .   به سوی راست گرايش يافته است" های احتمالی پس از جنگ

ان نگر" صنعتی با طبقه ی کارگر -الس زدن های برخی از رهبران کميته ی نظامی"سرهنگ ژاندارمری، کارخانه دارها بيش از هر چيز ديگر از 

م کرده بود که در نتيجه گيری کلی خود اعال -ه بودکه مطالعه ی حرفه ای نوشتجات مارکسيستی ردپائی چند در ذهنش به جا گذاشت -جناب سرهنگ. بودند

ت که ما بين در پس اين انفکاک تضاد حادی نهفته اس. انفکاک روزافزون طبقات اجتماعی از يکديگر است"سبب بهبودی نسبی اوضاع سياسی همانا 

 ".طبقات مختلف موجود است، تضادی که مخصوصاً در دوران کنونی به شدت احساس می شود

ل دوما در سپتامبر انحال 1915  اما در همان حال که ليبرال ها با فريادهای. ، عرض اندام بی واسطه ای بود در برابر بورژوازی، نه در برابر کارگران

اين . دندمومتفرق می شدند، کارگرهای پتروگراد و مسکو با اعتصاب های اعتراض آميز واکنش ن -ناگفته نماند که هوراهائی نه چندان پرشور -!"هورا"

بيم    آن ها بيش از هر چيز از مداخله ی شخص ثالث ناخوانده ای در مباحثه ی خانوادگی خود با سلطنت. واکنش ليبرال ها را حتی سر به راه تر کرد

تورالعملی د را به نفع دساما حال چه قدمی بايد برداشته می شد؟ ليبراليزم در حالی که غرولند خفيفی از جناح چپ همراهی اش می کرد، رأی خو. داشتند

ه ب. "موجود" از بوروکراسی" ضرورت"تکيه ی مطلق بر قانون، و اجرای محض وظايف ميهنی مان به منظور رفع : امتحان شده به صندوق انداخت

 .هر تقدير، صورت پيشنهادی وزرا فعالً تا مدتی بايد کنار گذاشته می شد

در ماه مه . تر می شد اوضاع در آن روزها خود به خود دائماً وخيم  1916 ه ، دوما بار ديگر به تشکيل جلسه فراخوانده شد، اما هيچ کس نمی دانست ک

به ياد می  رودزيانکو. دوما در هر حال قصد به راه انداختن انقالب نداشت، و به غير از انقالب حرف ديگری برای گفتن نمانده بود. دقيقاً به چه منظور

سيد، آن کشمکش مداوم بيهوده به نظر می ر... يان امور به سستی می گذشت؛ نمايندگان به طور نامرتب به جلسه می آمدنددر آن جلسه، جر: "آورد که

سلطنت در طی سال ها ." آشفتگی ها رو به افزايش بود، و کشور به سوی ويرانی می شتافت. گوش حکومت به هيچ حرفی بدهکار نبود ، در 1916

در ناتوانی بورژوازی در صورت در نگرفتن انقالب، تکيه گاه موهومی در اجتماع يافت وحشت بورژوازی از انقالب و . 

ليبرال ها . دديک خشم نوده های خلق هر آينه تهديد به لبريز شدن می کر. بيهودگی جنگ بر همگان مبرهن شده بود. در پائيز، اوضاع باز هم وخيم تر شد

ينده ی متهم به آلمان دوستی می کردند، اينک خود الزم می ديدند که امکان صلح را بسنجند، و در فکر آ در عين حال که دارودسته ی دربار را کماکان

سياستمدار  فقط در پرتو اين نکته می توان مذاکرات پروتوپوپوف   نماينده ی دوما و يکی از رهبران بلوک مترقی را با واربورگ،. خويشتن باشند

1916آلمانی، که در پائيز  به آسانی  تکهلم صورت گرفت، توضيح داد، هيئت نمايندگی دوما، ضمن ديدارهای دوستانه از فرانسوی ها و انگليس ها،در اس 

مانده را به  توانست خود را در پاريس و لندن قانع کند که متحدان عزيزش قصد دارند شيره ی جان روسيه را بمکند تا پس از پيروزی، اين کشور عقب

طبقات دارای . بود روسيه ی مغلوب در يدک کش متفقين پيروز، يقيناً به معنای روسيه ی استعماری می. ار اقتصادی خود تبديل کنندميدان عمده ی استثم

ر  اين راه از روس چاره ی ديگری نداشتند جز آن که بکوشند تا خويشتن را از آغوش تنگ دول متفق برهانند، و راهی مستقل به سوی صلح بيابند، و د

وف به متفقين مالقات نماينده ی دوما با سياستمدار آلمانی، به عنوان نخستين گام در اين راه، هم تهديدی بود معط. دو اردوی قوی تر بهره بگيرند کشمکش

مالقات مذکور  -ارپروتوپوپوف نه تنها با توافق ديپلمات های تز. به منظور کسب امتياز، و هم سنجشی بود برای برآورد امکانات واقعی موافقت با آلمان

ز طريق اين ضمناً ليبرال ها          ا. بلکه نيز با توافق تمام هيئت نمايندگی دومای دولت عمل می کرد -در حضور سفير روسيه در سوئد، صورت گرفت

ه ای برايت باش، و ما هم صلح  جداگانبه ما متکی "بدين معنی که با اين کار به تزار کنايه می زدند که . سنجش هدف خانگی مهمی را هم دنبال می کردند

ترتيب خواهيم داد بهتر و مطمئن تر از آن چه استورمر1 توانائيش را دارد." بنا بر نقشه ی پروتوپوپوف- يعنی نقشه ی حاميانش- قرار بر اين بود که 

ر بتابند، و اگر متفقين از برگزاری مذاکرات صلح سبه متفقين اطالع دهد که روسيه ناچار است به جنگ پايان دهد، " چند ماه جلوتر"حکومت روسيه 

ح واضحات می پروتوپوپوف در اقرار نامه ای که پس از انقالب نوشته است، گوئی توضي. روسيه ناگزير پيمان صلح جداگانه ای را با آلمان خواهد بست

، متقاعد شده بودند که روسيه قادر به (کادت ها")آزادی مردم  "همه ی مردم معقول در روسيه، از جمله احتماالً همه ی رهبران حزب: "دهد، می گويد
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 ".ادامه ی جنگ نيست

ولی . ال کردپروتوپوپوف به محض بازگشت جريان سفر و مذاکرات خود را به تزار گزارش داد، و تزار از طرح صلح جداگانه با همدلی تام و تمام استقب

صادف به جمع اين که چرا پروتوپوپوف خود پس از گسستن از بلوک مترقی برحسب ت. امله نمی ديدتزار ضرورت کشاندن ليبرال ها را به درون اين مع

زار و خلوت خانه ی دربار در آمده بود، با توجه به فطرت اين شخص سبک سر توضيح دادنی است، بدين معنی که او، به قول خودش، در دام عشق ت

روتوپوپوف به اما اين خيانت پ. م اضافه کنيم که درعين حال به منصب موعود وزارت کشور هم دل بسته بودو ما به سهم خود می تواني -تزارينا افتاده بود

اين محتوا مخلوطی بود از آزمندی، بزدلی، و خيانت کاری -ليبراليزم، محتوای کلی سياست خارجی ليبرال ها را تغيير نمی دهد . 

ی کرده الزم بود که کار. از دوما انتظار اقدامات قاطع می رفت. ج حاکم بر کشور قابل تحمل نبودتشن. دوما بار ديگر در روز اول نوامبر اجالس کرد

ی خطابه، ضمن ميلی يوکوف از سکو. بلوک مترقی بار ديگر خود را ناگزير از توسل به افشاگری های پارلمانی يافت. شود، يا دست کم حرفی زده شود

ه های نمايندگان ديگر هم نغم" آيا اين کار حماقت بود يا خيانت؟: "ذکر هر يک از آن گام ها       می پرسيد بر شمردن گام های عمده ی حکومت، پس از

. ما قدغن شدبدين معنی که انتشار متن سخن رانی های دو: حکومت به شيوه ی معمول خود پاسخ داد. حکومت تقريباً بدون مدافع مانده بود. بلند سر دادند

شد که متن در هيچ يک از ادارات دولتی، نه فقط در پشت جبهه بلکه نيز در خود جبهه، ن. ن رانی ها در ميليون ها نسخه انتشار يافتاز اين رو، متن سخ

نوامبر  پژواک مباحثه ی اول. سخن رانی های ممنوعه رونويسی نشود اغلب با اضافاتی که ناسخ بنا  بر خلق و خوی خود بر آن متون اضافه می کرد

ود که نويسندگان اتهام نامه خود دچار وحشت شدندچنان ب . 

، الهام گرفته بودند، آن دم را غنيمت 1905گروهی از راست گراهای افراطی، همه بوروکرات های قلچماقی که از دورنوو، سرکوب کننده ی انقالب 

ت ها را رورده در مدارس جدی پليس، بد کار نمی کرد و دور دسچشم اين مقامات کار آزموده، پ. شمردند تا برنامه ی پيشنهادی خود را تقديم تزار کنند

ن برنامه با نويسندگان اي. خوب می ديد، و اگر نسخه ی آنان به درد نمی خورد، فقط به اين علت بود که برای بيماری رژيم کهن هيچ داروئی موجود نبود

ه اين مقامات چنان که صد سياه های امل، ک -ليل که ليبرال ها قصد زياده روی داشتنددادن هرگونه امتياز به اپوزيسيون بورژوا مخالف بودند، نه به اين د

د، و صريح تر چنان ضعيف، چنان نامتح"خير، اشکال کار در آن بود که ليبرال ها  -مرتجع به ديده ی تحقير در آن ها می نگريستند، چنين می انديشيدند

، يعنی آن ها تذکر می دادند که ضعف عمده ترين حزب مخالف." وياً کوتاه و بی ثبات خواهد بودبگوئيم، چنان سست احوالند که پيروزيشان متسا

هر چند . اين حزب دموکراتيک خوانده می شود، حال آن که اساساً بورژوا است. ، از همان نامشان پيداست(کادت ها" )دموکرات های مشروطه طلب"

با  اين مشاورهای سری. يل شده است، باز بر برنامه ی باز خريد اجباری زمين صحه گذارده استاين حزب تا حد زيادی از مالک های ليبرال تشک

ت، کادت ها بدون اين   برگ های برنده، آن هم از ميان ورق هائی که مال خودشان نيس: "استفاده   از استعاره هائی که مأنوسشان است، نوشته بودند

بيون آن ها خاطر نشان می کردند که انقال." يبرال، پروفسورها، و مقامات اداره های مختلف همين و بسچيزی نيستند جز انجمن کثيری از وکالی ل

 خطر و قدرت اين احزاب در آن است که انديشه دارند،: "آن ها ضمن اذعان به اهميت حزب های انقالبی، دندان قروچه       می کنند. حسابشان جداست

ن ها می توانند روی همدلی اکثريت قاطع دهقا" حزب های انقالبی.   "پشت سر دارند که به خوبی سازمان يافته است، جماعت آماده ای )!(پول دارند 

اه دولت آن گ." حساب کنند، زيرا که به محض آن که رهبران انقالبی به سوی زمين ديگران اشاره کنند، دهقان ها به دنبال طبقه ی کارگر خواهند رفت

کارهای  ميانه روها، محافظه -نابودی کامل و نهائی احزاب راست گرا، بلع تدريجی احزاب بينابين" يطی چه ثمری خواهد داشت؟مسئول   در چنين شرا

اما همين سرنوشت گريبان کادت ها را هم خواهد . که همه در بدو امر اهميت قاطع خواهند داشت –ليبرال، اکتبريست ها، و مترقی های حزب کادت 

." روستائی نوبت به خاليق انقالبی خواهد رسيد، و به کمون، به انهدام سلسله ی سلطنت، قلع و قمع طبقات دارا، و سرانجام راهزن هایو سپس ... گرفت

 .محال است بتوان انکار کرد که خشم پليس در اين جا تا سطح نوعی بينش تاريخی اوج گرفته است

دو  حکومتی مرکب از هواداران سفاک استبداد؛ الغاء دوما؛ حکومت نظامی در هر: خالی بود پخش مثبت برنامه ی آنان تازگی نداشت، اما از تناقض

اما پشتوانه . تاساس اين برنامه مبنای سياست حکومت در واپسين ماه های پيش ازانقالب قرار گرف. پايتخت؛ بسيج نيروها برای سرکوب هرگونه شورش

1905ی موفقيت اش قدرتی بود که دورنوو در زمستان  در اختيار داشت، اما در پائيز   1917 از اين رو سلطنت . آن قدرت ديگر وجود خارجی نداشت 

زار و تزارينا به معنای اشخاصی که بی قيد و شرط سرسپرده ی ت -"آدم های ما"وزرا بنا بر اصل . کوشيد تا کشور را دزدانه و قسمت به قسمت خفه کند

منحل  دوما الغاء نشد، بلکه بار ديگر. همه اشخاصی بی مقدار و رقت بار بودند -به ويژه پروتوپوپوف مرتد" اآدم های م"اما اين . عوض شدند -بودند

سيج شده و نيروهای نظامی ب. اعالم حکومت نظامی در پتروگراد، برای لحظه ای کنار گذاشته شد که در آن لحظه ديگر انقالب پيروز شده بود. گرديد

همه ی اين آثار دو يا سه ماه بعد آشکار شدند. دستخوش شورش شدندبرای فرونشاندن شورش خود  . 

همه ی سازمان های بورژوازی حق رأی گرفته، از سخن رانی های جناح مخالف . ليبراليزم در آن روزها آخرين روزهايش را می زد تا چاره ای بيابد

ه در نهم دسامبر بود ک" اتحاديه ی شهرها"خ ترين بيانيه در اين ميان، قطع نامه ی گستا. دوما در ماه نوامبر با يک رشته بيانيه ی جديد پشتيبانی کردند

تا "ه به دومای دولتی هشدار داده شده بود ک." جانيان بی وجدان و قشری ها، شکست و سرافکندگی و بردگی روسيه را تدارک می بينند: "صادر شد

جيه المله به ارگزار بوروکراسی و نيز امالک وسيع، پشتيبانی خود را از دعوت افراد وحتی شورای دولت، ک." تشکيل يک دولت مسئول متفرق نشود

اما هيچ . دحتی فسيل ها هم زبان باز کرده بودن: اشراف متحد نيز در يکی از جلسات خود دست به ميان جيگری مشابهی زدند. قدرت ابراز کرده بودند

قدرت از دستش فرو بلغزد سلطنت نمی خواست آخرين بقايای. چيز تغيير نکرد . 

1917واپسين جلسه ی واپسين دوما، پس از دودلی ها و تأخيرهای فراوان، در روز چهاردهم فوريه  ه تا فرارسيدن انقالب فقط دو هفته ماند. تشکيل شد 

ر س حوزه ی نظامی پتروگراد، دائر بدر روزنامه ی رخ، ارگان حزب کادت، در کنار اعالميه ی ژنرال خابالوف، رئي. انتظار تظاهرات می رفت. بود

ت نشئ" سرچشمه های تاريک"که از " مشورت های خطرناک و بد"ممنوع بودن تظاهرات، نامه ای هم از ميلی يوکوف به چاپ رسيد که کارگران را از 

مسأله  اهر به اين که ديگر کاری بهدوما با تظ. علی رغم اعتصاب ها، گشايش دوما کمابيش در آرامش صورت گرفت. می گيرند، بر حذر داشته بود

ما عجز دو"رودزيانکو بعداً به ياد آورد که جو دوما وهن آور بود و . مواد غذائی: قدرت ندارد، خود را با مسأله ای حساس، اما صرفاً عملی، سرگرم کرد

غرقاب انقالب فوريه گام نهادچنين بود دومائی که در ". و بس. "را حس می کرديم، هم چنين خستگی او را از مبارزه ای عبث . 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

ی کارگر و دهقان ها طبقه  

 

به راه . طبقه کارگر روس نخستين گام های خود را در شرايط سياسی خاصی آموخت که آن شرايط به وسيله ی يک دولت استبدادی ايجاد شده بودند

ود مکتب چنين ب -نونی، تظاهرات خيابانی، برخورد با پليس و با نيروهای نظامیانداختن اعتصاب های ممنوعه، محافل زيرزمينی، اعالميه های غيرقا

تمرکز . رداين مکتب مولود آميزش يک سرمايه داری سريع التوسعه بود با حکومت مطلقه ای که مواضع خود را به کندی تسليم می ک. طبقه ی کارگر

ا اعتصاب حکومت، و سرانجام تحرک طبقه ی جوان و تازه نفس کارگر سبب شد ت کارگران در واحدهای عظيم توليدی، شدت سخت گيری و ستم کاری



قرن  ارقام اعتصاب هائی که از آغاز. در روسيه به روش بنيادی مبارزه تبديل شود. سياسی، که در اروپای غربی پديده ی نادری به شمار می رفت

رقام سنگين کنيم، هر چند ابداً ميل نداريم متن خود را با ا. روسيه را تشکيل می دهند حاضر  به بعد در گرفتند، شاخص بسيار چشم گيری از تاريخ سياسی

باز نمی توانيم از ارائه جدولی که اعتصاب های سياسی روس را از    1903 تا   1917 اين ارقام که به ساده ترين شکل . نشان می دهد، خودداری کنيم 

، راه آهن، صنايع معدن، واحدهای فنی و به طورکلی واحدهای کوچک.      که مشمول بازرسی بودندخود خالصه شده اند، مربوط به واحدهائی هستند 

تلف به اما با وجود اين نقض، تغييرات موجود در منحنی اعتصاب در دوره های مخ. کشاورزی که به جای خود، به داليل مختلف وارد اين قياس نشده اند

 .وضوح ديده می شوند

در . داز دمای سياسی ملتی می بينيم که در بطن خود انقالب بزرگی را حمل می کن -در نوع خود منحصر به فرد است -ی خاصیدر برابرمان منحن

قليل به اين دليل که در همه ی واحدهای مشمول بازرسی، در سال  -کشوری عقب مانده با طبقه قليل کارگر 1905 فقط يک و نيم ميليون، و در سال  

1917 ه ضعف نظر ب. نهضت اعتصاب چنان ابعادی     می يابد که قبالً در هيچ جای جهان نظيرش ديده نشده بود -ن کارگر وجود داشتندفقط دو ميليو 

شود که ملت رو به  دموکراسی خرده بورژوائی، و پراکندگی و کوربينی سياسی جنبش دهقانی، اعتصاب انقالبی کارگران به دژکوب سهم ناکی تبديل می

تعداد شرکت کنندگان در اعتصاب های سياسی در سال . يه ديوارهای استبداد به کارش  می گيردبيداری برعل 1905 ،000/843/1 بديهی است  -نفر است 

نستيم، همين رقم اگر پيرامون تقويم سياسی روس هيچ نکته ی ديگری نمی دا -که کارگرانی که در چند اعتصاب شرکت جسته اند، چند بار شمرده شده اند

ر به تنهائی ما را قادر می کرد که بر سال انقالبی جدول مان انگشت بگذاريماخي . 

 

 

               

 تعداد شرکت کنندگان اعتصاب های سياسی به هزار    سال  

1903 87 

1904 25* 

1905 843/1 

1906 651 

1907 540 

1908 93 

1909 8 

1910 4 

1911 8 

1912 550 

1913 502 

 059/1 (ه اولنيم)1914

1915 156 

1916 310 

 575 (فوريه -ژانويه)1917

 
25، نخستين سال جنگ روس و ژاپن، بازرسی از کارخانه ها روی هم رفته فقط 1904در سال  در سال . هزار کارگر اعتصابی را نشان می دهد 

000/863/2، اعتصاب های سياسی و اقتصادی در مجموع 1905 نی يع -تن را در بر گرفتند  115 ن اين نکته ی چشم گير به تنهائی اي. برابر سال قبل 

د، بايد به هر انديشه را الغاء می کند که طبقه ی کارگری که به حکم جريان حوادث ناچار شده است چنين فعاليت های انقالبی بی سابقه ای را ابداع کن

مان اين سازمان عبارت بود از ه. زه و وظايف غول آسايش مطابقت داشته باشدقيمت که شده از اعماق خود سازمانی را پديد بياورد که با ابعاد مبار

 .شوراها که به وسيله ی انقالب اول به وجود آمدند، و به ابزار اعتصاب عمومی و مبارزه برای کسب قدرت تبديل شدند

1905طبقه ی کارگر، شکست خورده در قيام دسامبر  انه ای به عمل می آورد تا بلکه بخشی از فتوحاتش را ، در طی دو سال    بعد تالش های قهرمان

                                                 
آمده اند، مربوط به همه ی اعتصاب ها هستند، بدون شک  اعتصاب های اقتصادی در آن سال ها چيرگی  1904و  1903ارقامی که برای  -  

 .داشتند



چهار . تنداين سال ها، چنان که ارقام نشان می دهند، هنوز مستقيماً متعلق    به انقالبند، اما در عين حال سال های فروکش موج انقالب نيز هس. حفظ کند

)سال بعد  1911 - 1908 قه ی بحران صنعت هم در همين زمان توان   طب. ب پيروز پديدار می شونددر آئينه ی آمار اعتصاب به شکل سال های ضدانقال( 

اده به خوبی تشنجات ملی در اين ارقام س. حضيض و اوج      افت و خيز با يکديگر تقارن کامل دارند. بی رمق کارگر را هر چه بيشتر تحليل می برد

 .منعکس شده اند

1910رونق صنعت، که از  ارقام مربوط به . ه پا خيزاند و       توش و توان تازه ای به آن ها دادشروع شد، کارگران را ب  1914 - 1912 ارقام مربوط به  

1907 - 1905 يخی جديد و برتری اکنون از پايگاه تار. بلکه از پائين به باال. يعنی نه از باال به پائين: را کم و بيش تکرار می کنند، منتها در جهت عکس 

نيمه ی اول . تهاجم انقالبی تازه ای آغاز می شود  -د و تجربه ی بيشتری آموخته انداينک کارگران کثيرترن- 1914 از حيث تعداد اعتصاب های سياسی  

انگ  نخستين ماه های جنگ. اما جنگ در می گيرد و اين جريان را به ناگاه قطع می کند. آشکارا به  نقطه ی اوج سال انقالب اول نزديک        می شود

اسی طبقه ی کارگر را بر خود دارند، اما از همان بهار رخوت سي 1915 دوره ی تازه ای از اعتصاب های سياسی . ، اين بی حسی رو به نقصان می نهد

1917گشوده می شود، دوره ای که در فوريه ی  در قيام سربازان و کارگران به اوج خود می رسد  . 

. ناختیکارگر روس را    پس از فقط چند سال چنان دگرگون کرده بود که سيمايش را باز نمی ش افت و خيزهای پردامنه ی مبارزه ی توده ای، طبقه ی

ا باخته کارخانه هائی که تا همين دو سه سال پيش بر سر هر عمل خودسرانه ی پليس يک پارچه دست به اعتصاب می زدند، اينک رنگ انقالبی خود ر

البی نفوذ خود عناصر آگاه انق. شکست های بزرگ مردم را دچار ياس های ديرپا می کنند. ومت می پذيرفتندبودند، و فجيع ترين جنايات مقامات را بی مقا

فوف مهاجرهای ساده دل روستائی در اين ايام ص. تعصبات و خرافاتی که هنوز کامالً نمرده اند بار ديگر جان می گيرند. را بر توده ها از کف می دهند

سال های. شکاکان پوزخندزنان سر می جنبانند. کارگران را رقيق می کنند 1911 - 1907 اما در همان احوال، فعل و انفعال های ذره ای در . چنين بود 

ا باز چرخش تازه ای در حوادث، و يا  يک محرک پنهان اقتصادی، دوره ی سياسی تازه ای ر. ميان توده ها به تشفی زخم های روانی شکست سرگرمند

مبارزه در سطحی باالتر دگربار در می گيرد. ی بار ديگر شنوندگان خود را باز می يابندعناصر انقالب. می کند .  

رتجاع برای فهم دو گرايش اصلی موجود در طبقه ی کارگر روس، الزم است به  ياد داشته باشيم که منشويزم شکل غائی خود را در سال های افت و ا

جاع بی رحمانه حال آن که بلشويزم، که در دوره ی ارت. گرانی تکيه داشت که از انقالب گسسته بودندمنشويزم عمدتاً بر قشری نازک از کار. کسب کرد

ال های اداره پليس کار بلشويک ها را در س. داغان شده بود، بر سينه ی موج تازه ی انقالب در سال های پيش از جنگ   به سرعت شروع به اعتال کرد

اوم، پرتحرک ترين و جسورترين عناصر، آماده برای مبارزه ای بی امان و مهيای مقاومت و سازمان دهی مد": پيش از جنگ چنين توصيف کرده بود

 ".همان عناصر و سازمان ها و افرادی هستند که بر گرد لنين جمع شده اند

1914در ژوئيه  ثل يک ا طرح ريزی شده بود، پتروگراد م، هنگامی که ديپلمات ها آخرين ميخ ها را به درون صليبی می راندند که برای تصليب اروپ

تظاهرات    پوانکاره، رئيس جمهوری فرانسه، ناگزير در ميان واپسين طنين های يک جنگ خيابانی و نخستين نجواهای يک. ديگ انقالبی می جوشيد

 .ميهن پرستانه، دسته گل خود را بر گور الکساندر سوم گذاشت

ه ای اگر جنگ در نگرفته بود، آيا تهاجم تود 1914 - 1912  می توانست مستقيماً به واژگونی تزاريزم منجر شود؟ به دشواری می توان به اين پرسش 

کستی آن جريان بدون شک بی امان به انقالب منتهی می شد، اما در آن شرايط انقالب بايد از چه مراحلی می گذشت؟ آيا انقالب به ش. پاسخی قاطع داد

مان ای بيدار کردن دهقانان و جلب حمايت ارتش به چه مقدار وقت نياز داشتند؟ در همه ی اين جهات فقط حدس و گديگر دچار نمی شد؟ کارگران بر

کند در هر حال، جنگ در بدو امر جنبش را به قهقرا برد تا در دوره ی بعد شتابی توانمند به آن ببخشد و پيروزی قاطعش را تضمين. ميسر است . 

نقالبی از   کارخانه عناصر ا. فعال ترين قشرهای انقالبی برای جنگ بسيج شدند.    طبل جنگ، جنبش انقالبی فرو مرد به محض برخاستن نخستين طنين

ار زن و صدها هز. اتحاديه های کارگری خفه گرديدند. مطبوعات کارگری جارو شدند. اعتصاب مجازات های سنگين می گرفت. ها به جبهه پرتاب شدند

رای مديريت توأم با فروپاشی بين الملل سمت گيری سياسی کارگران را سخت بر هم زد، و ب -جنگ. ون کارگاه ها سرازير شدندپسربچه و دهقان به در

بال خود ن را به دنکارخانه ها، که تازه سربلند کرده بودند، اين امکان را فراهم آورد که به نام کارخانه ها دم از ميهن زنند، و بخش معتنابهی از کارگرا

ی انديشه های انقالبی صرفاً در محافل کوچک و مخفی روشن نگاه داشته      م. ند، و عناصر متهور و مصمم را وادار به خاموشی و انتظار سازندکش

ز وردن ابخواند، نه فقط از ترس دستگيری، بلکه نيز از ترس کتک خ" بلشويک"در آن روزها در کارخانه ها هيچ کس جرئت نمی کرد خود را . شدند

 .دست کارگرهای عقب مانده

اه با نمايندگان اين گروه، همر. گروه بلشويک در دوما، به علت ضعف اعضايش نتوانسته بود به هنگام بروز جنگ خويشتن را تالی وظيفه ی خود بسازد

بر اين   دوما با تمجيد فراوان." دفاع کند از غنای فرهنگی مردم در برابر حمالت، از هر منشائی که باشند،"منشويک، طی اعالميه ای قول داده بود که 

ج تبليغش هيچ يک از سازمان ها و يا دسته جات حزب در روسيه، موضع آشکارا شکست طلبانه ای را که لنين در خار. تسليم موضع انگشت تأکيد نهاد

ويک ها، در ک ها، درست برخالف نارودنيک ها و   منشبلشوي. با اين حال، نسبت ميهن پرستان در ميان بلشويک ها ناچيز بود. می کرد، اتحاذ نکردند

1914سال  د  و فعاليت انقالبی طولی نکشيد که نمايندگان بلشويک در دوما صالبت خود را باز يافتن. کتباً و شفاهاً تهييج مردم را برعليه جنگ آغاز کردند 

کافی است . اشتندچينی و فتنه انگيزی از فعاليت بلشويک ها اطالع دقيق دضمناً مقامات از برکت شبکه ی گسترده ای از خبر -خويش را از سر گرفتند

زاريزم با بدين سان ت. يادآور شويم که از هفت عضو کميته ی حزب در پترزبورگ، سه تن از آنان در آستانه ی جنگ در استخدام پليس مخفی بودند

ر فوريه ی د. در هم کوبی عمومی حزب در سراسر کشور شروع شد. ک توقيف شدنددر ماه نوامبر نمايندگان بلشوي. انقالب چشم بندانگ بازی می کرد

1915 شکست  کامنف، مبدأ نظری آن گروه، از موضع. نمايندگان محتاطانه رفتار کردند. نمايندگان بلشويک را در دوما برای محاکمه به دادگاه بردند 

شنودی اعالم کرد که اداره ی پليس با خ. کميته ی مرکز در اوکرائين، نيز همين کار را کرد طلبانه ی لنين خود را کنار کشيد، پتروفسکی، رئيس   کنونی

 .محکوميت های سنگين نمايندگان هيچ گونه حرکت اعتراض آميزی را در کارگران برنينگيخته است

يباً چهل درصد در پتروگراد، کارگران به ميزان تقر :اين نکته تا اندازه ی زيادی حقيقت داشت. توگوئی جنگ طبقه ی کارگر جديدی را پديد آورده بود

شت هر چه پيش  از جنگ وجود داشت، از جمله گروه بلشويک ها در دوما، ناگهان به پ. تدوام جريان انقالبی ناگهان منقطع شده بود. عوض شده بودند

اری جديد رفته چاشنی انفج -و تا حدی حتی سلطنت طلبی -هن پرستیاما در پس اين آرامش و مي. صحنه رفته و تقريباً در ديار فراموشی ناپديد شده بود

 .رفته در ميان توده ها تلنبار می شد

1915در ماه اوت  ، و همه جا خيانت، ناروزنی، و خراب کاری به سود آلمان ها را دنبال می کنند"، وزرای تزاری به يکديگر می گفتند که کارگرها 

 تا حدی از روی صداقت و تا حدی برای -درست است که در آن دوره شم بيدار شده ی انتقاد در توده ها." ی جويندعامالن شکست های ما را در جبهه م

آورده می  اما اين حرف فقط به منظور شروع انتقاد بر زبان. را اتخاذ می کرد" دفاع از ميهن"اغلب موضع  -آن که انتقادشان رنگ تدافعی داشته باشد

ی مسيری بس عميق تر می پيمود، و ارباب ها و ايادی صدسياه و نوکران دولت را به سکوت وا می داشت، و به کارگرهانارضائی کارگران . شد

 .بلشويک اجازه می داد تا سر بلند کنند

های  اوقات کار به شورشگاهی . خشم آنان در بدو امر با بروز کمبود در موادغذائی شراره می کشيد. توده ها از حيطه ی انتقاد پايه ميدان عمل نهادند

ا به در بازارها و مبادين زن ها، پيرمردها و نوجوان ها احساس شهامت و استقالل بيشتری می کردند تا کارگرانی که در کارخانه ه. محلی می کشيد

ه با عمدتاً اوباش و اراذل شهر بودند ک در مسکو، جنبش در ماه مه به قتل عام آلمان ها تبديل شد، هر چند عامالن اين قتل عام. خدمت نظام مشغول بودند

د و شايد     با اين حال، همان امکان چنين قتل عامی      در شهر صنعتی مسکو ثابت کرد که کارگرها هنوز چنان که باي. حمايت پليس مسلح شده بودند

شور گسترش اين اغتشاشات غذائی در سراسر ک. تحميل کنند آگاه نشده اند تا بتوانند شعارها و انضباط خود را بر مردمان آشفته فکر و خرده پای شهر

 .يافت، افسون جنگ را شکست و راه را برای اعتصاب ها همواره کرد

ن ، و خشجريان مداوم نيروی کار خام به درون کارخانه ها و رقابت آزمندانه ی کارخانه دارها برای سودهای جنگی، همه جا باعث تنزل شرايط کار شد



ی که همان قدر توفان -ای استثمار را پديد آورد صعود هزينه ی زندگی خود به خود ارزش دستمزدها را کاهش داد، اعتصاب های اقتصادیترين شيوه ه

يری با پليس، اعتصاب ها توأم بودند با تجمعات مختلف، تصويب قطع نامه های سياسی، درگ. ديررس پژواک گريزناپذير اين اوضاع بود در ميان توده ها

اغلب تيراندازی و تلفاتو  . 

گشته، نُه  چهار: در روز پنجم ژوئن، پليس به روی بافنده های کوستروما شليک کرد. مبارزه عمدتاً در منطقه ی مرکزی کارخانه جات نساجی در گرفت

اجی تنی در جنبش کارگران نس. یشانزده کشته سی زخم: وزنسنسگ را به گلوله بستند -در روز دهم اوت، نيروهای نظامی کارگرهای ايوانوو. زخمی

به موازات . ندوزنسنسک با اعتصاب های اعتراضی پاسخ گفت -بخش های مختلف شهر به کشتار ايوانوو. چند از سربازهای گردان محلی شرکت داشتند

کارگران نساجی اغلب در صف مقدم مبارزه گام می زدند. اين کشمکش ها، مبارزه ی اقتصادی هم ادامه داشت .  

مقايسه  با نيمه اول  در 1914 وده اين امر شگفت آور نيست، زيرا   ت. ، اين جنبش از حيث قوت فشار و وضوح شعارها، گامی به عقب محسوب می شد

تی از حبا اين حال، . قشرهای رهبری کننده ی کارگرها نيز کامالً از هم فروپاشيده بود. های خام به ميزان وسيعی به درون مبارزه کشانده شده بودند

خوستوف، وزير دادگستری، در روز شانزدهم اوت . همين نخستين اعتصاب های زمان جنگ هم صدای نزديک شدن نبردهای بزرگ شنيده می شد

خود  اگر در حال حاضر از تظاهرات مسلحانه ی کارگران نشانی نمی بينيم، فقط به اين علت است که کارگران هنوز سازمانی برای: "اظهار داشت

از توقيف  زيرا سازمانشان پس. اشکال کار رهبرهای کارگرها در اين است که هيچ سازمانی ندارند: "گورميکين نظر خود را موجزتر بيان کرد." ندندار

ش اند، آن ها کانون سازمان دهی جنب -را مشمول عفو کنيم( بلشويک ها)نبايد اعضای دوما : "وزير کشور هم اضافه کرد." پنج عضو دوما از هم پاشيد

دست کم اين جماعت می دانستند دشمن واقعيشان کيست"آن هم به خطرناک ترين شکلش، . 

ر پيکر يعنی ب -در همان حال که دولت، حتی در لحظه ی نوميدی شديد و آمادگی برای دادن امتيازهای ليبرال، الزم می ديد که بر فرق انقالب کارگران

بش کارخانه دارهای ليبرال، متوحش از دامنه ی جن. د تا با منشويک ها باب هم کاری را بگشايدبکوبد، بورژوازی بزرگ می کوشي -بلشويک ها

وزير کشور . ل کنندصنعتی، نوعی انضباط ميهنی بر کارگران تحمي -اعتصاب، کوشيدند تا با گنجاندن نمايندگان انتخابی کارگران در کميته های نظامی

تی و به سود کل اين طرح قرار است زير پرچم ميهن پرس: "او می گفت. گوچگوف مبتکرش بود، دشوار استشکايت داشت که مخالفت با اين طرح، که 

آنان را در  معذلک بايد يادآور شويم که حتی پليس از دست گيری سوسياليست های ميهن پرست پرهيز می کرد، زيرا." امور تدافعی به اجراء در آيد

گ، بر در واقع پليس مخفی اعتقاد خود را به محال بودن قيام در خالل جن. انقالبی هم رزم خود می ديد" ری هایافراط گ"مبارزه برعليه اعتصاب ها و 

 .اعتماد کامل خود به قدرت  سوسياليزم ميهن پرستانه استوار کرده بود

ت ائتالفی داً او را در مقام وزير کار در حکومبع -صنعتی، دفاع طلب ها، به رهبری فلزکار پرتحرکی به نام گيوزدف -در انتخابات کميته های نظامی

ا داشتند، نه با اين حال، دفاع طلب ها در سرکوبی کسانی که به رهبری بلشويک ها قصد تحريم کميته ها ر. در اقليت از آب در آمدند -انقالب خواهيم ديد

نند که در اين آن ها موفق شدند که کارگران پترزبورگ را مجبور ک .تنها از حمايت بورژوازی ليبرال بلکه از حمايت بوروکراسی نيز برخوردار بودند

عضو  موضع منشويک ها در   سخن رانی يکی از نمايندگانشان که بعداً در حضور کارخانه دارهای. ميهنی نماينده داشته باشند -ارگان های صنعتی

وارث  وکراتيک موجود از صحنه کنار رود، و جای خود را به شما در مقامشما بايد بخواهيد که قدرت بور: "کميته ايراد گرديد، به صراحت بيان شد

يده ی خود را هم پس از انقالب، همين رفاقت ميوه ی رس. اين رفاقت تازه پای سياسی با شلنگ تخته پيش می رفت." ساخت اجتماعی کنونی، واگذار کند

 .عرضه کرد

. نداشتند پس از       دست گيری گروه دوما، بلشويک ها هيچ گونه سازمان متمرکز حزبی. جنگ افسردگی مرگب باری در جنبش زيرزمينی پديد آورد

وی کاری انجام فقط گروه های پراکنده، محافل و افراد منز. کميته های محلی موجوديت عارضی داشتند، و اغلب با نواحی کارگرنشين    بی ارتباط بودند

ا باز يافتند آن ها رفته رفته يکديگر ر. ی آنان را تا حدی تقويت کرد و قدرتشان را در کارخانه ها افزايش داداما احياء جنبش اعتصاب روحيه . می دادند 

نينيست ها، که از آغاز جنگ به بعد، ل: "چندی بعد در اداره ی پليس نوشتند. فعاليت زيرزمينی جان گرفت. و شروع به ايجاد ارتباط های ناحيه ای کردند

، خارکوف، از قبيل پتروگراد، مسکو)ی زيرزمينی سوسيال دموکراتيک را در روسيه پشت سر خود دارند، در کانون های بزرگ خود بيشتر سازمان ها

ومت موجود، و تعداد کثيری اعالميه ی انقالبی انتشار داده اند و خواستار خاتمه ی جنگ، سرنگونی حک( کيف، توال، کوستروما، ايالت والديمير، سامارا

و اين کار در اعتصاب ها و بی نظمی های کارگران نتايج ملموس داده است. جمهوری شده اندتأسيس  ." 

1916سالگرد سنتی راهپيمائی کارگران به کاخ زمستانی، که سال پيش تقريباً از انظار دور مانده بود، در نهم ژانويه ی  اعتصاب گسترده ای به وجود  

ام تماس کارگرها هنگ. همه ی اعتصاب های بزرگ و طوالنی درگيری با پليس را به همراه داشتند. برابر شدجنبش اعتصاب در خالل اين سال دو . آورد

 .با نيروهای نظامی دوستی آشکاری از خود نشان می دادند، و پليس مخفی به کرات متوجه اين نکته ی هشدار دهنده شده بود

روع به مردن شاخه های توليدی زمان صلح ش. بلعيدند و بنياد خويشتن را به  خطر افکندندصنايع جنگ توسعه يافتند، همه ی منابع پيرامون خود را 

ی         نمی صنعت -بوروکراسی که در برابر مخالفت کميته های قدرتمند نظامی. علی رغم همه ی برنامه ريزی ها، تنظيم صنايع هيچ ثمری نداد. کردند

. اال گرفتهرج و مرج ب. بگيرد، در عين حال از واگذاری نقش تنظيم کننده به بورژوازی امتناع می کرد توانست امر نظارت بر صنايع را در دست خود

ريان در ج. طولی نکشيد که معادن زغال سنگ و کارگاه ها و کارخانه های لهستان از کف رفتند. کارگرهای غيرماهر جای کارگرهای ماهر را گرفتند

جمله در  از -در حدود پنجاه درصد از توليد مصروف نيازهای ارتش و جنگ می شد. صنعتی کشور منفک شد نخستين سال جنگ، يک پنجم از نيروی

75حدود  ت و شبکه ی حمل و نقل، که بيش از ظرفيت خود کار می کرد، ديگر نمی توانست به مقدار الزم سوخ. درصد از توليدات نساجی کشور 

ت درازی تمامی درآمد جاری کشور را می بليعد، بلکه به نحو خطرناکی به سرمايه ی  اوليه ی کشور هم دس جنگ نه تنها. موادخام به کارخانه ها برساند

 .می کرد

          صاحبان صنايع در دادن امتياز به کارگران روز به روز رغبت کمتری       از خود نشان می دادند، و حکومت مطابق معمول هر اعتصابی را با

بايد : "همه ی اين امور سبب شد تا ذهن کارگران از خاص به عام رانده شود، يعنی از اقتصاد متوجه سياست گردد. پاسخ می دادستم کاری های شديد 

ر آمار جريان راديکاليزه شدن کارگران به قانع کننده ترين نحو ممکن د. بدين سان انديشه ی اعتصاب عمومی پديد آمد." همه با هم اعتصاب کنيم

در سال . است اعتصاب منعکس 1915 در سال . ، تعداد اعتصاب گران سياسی دو ونيم برابر کمتر از تعداد اعتصاب گران اقتصادی بود ، دو برابر 1916

در نخستين ماه های .  کمتر 1917 در يک رقم  نقش پتروگراد. ، اعتصاب های سياسی شش برابر بيشتر از اعتصاب های اقتصادی شرکت کننده داشتند

: ستتصوير شده ا 72 درصد از اعتصابيون سياسی در خالل سال های جنگ نصيب او شدند  . 

گستاخ  هر اهانت و"گزارش داده بود که اگر به حکم قانون در برابر " دردمندانه"پليس مخفی . بسياری از اعتقادات کهن در آتش اين مبارزه سوختند

ماتی که مشمول ماده تعداد محاک"واکنش نشان دهند، " آشکاری که به اعليحضرت می شود 103 با اين ." می گردند، به رقم سرسام آوری سر خواهد زد 

ه توده های فشار سهمگين جنگ و ويرانی ملی به جريان مبارزه آن چنان شتابی می بخشيدند ک. حال، آگاهی توده ها از عملشان فرسنگ ها عقب تر است

ده قيد بسياری از عقايد و تعصباتی که ره آورد روستا و يا محفل خانوادگی   خر      وسيعی از کارگران، درست تا دم انقالب، هنوز خود را از 

اين واقعيت ُمهر خود را بر نخستين مرحله ی انقالب فوريه به جا نهاد. بورژوائی شان در شهر بود، آزاد نکرده بودند . 

1916در پايان سال  ين در ا. تورم و فلج شدن حمل و نقل، کمبود اجناس هم مزيد بر علت شد همراه با. ، قيمت ها به طرز سرسام آوری صعود می کردند

مرحله قطعی  در ماه اکتبر، مبارزه وارده. منحنی  جنبش کارگران با شيبی تند سعود کرد. ايام تقاضای مردم برای اجناس به نصف تقليل داده شده بود

 موجی از تجمعات کارخانه ها را. تروگراد برای جهش فوريه دورخيز کرده بودپ. خود شد، و همه ی شکل های مختلف نارضائی را يک پارچه کرد

وزيع اعالميه های بلشويکی در ميان مردم ت. مواد غذائی، هزينه ی سنگين زندگی، جنگ و حکومت: موضوعات مورد بحث عبارت بودند از. فراگرفت

بل درب های کارخانه ها رخ می دادند؛ مواردی از مرافقت ما بين کارگران و تظاهرات خلق الساعه در مقا. می شدند؛ اعتصاب های سياسی آغاز شد

جه استورمر نخست سفيرکبير فرانسه تو. سربازها ديده می شد؛ بر سر محاکمه ی ملوان های انقالبی ناوگان بالتيک اعتصابی اعتراض آميز شراره کشيد



سرکوبی      : "رداستورمر جناب سفير را آرام ک. سرباز به سوی پليس تيراندازی کرده اند وزير را به اين نکته جلب کرد که طبق اخبار واصله تنی چند

ه در ماه نوامبر، گروه کثيری از کارگرانی که خدمت نظامی خود را در کارخانه انجام می دادند، از کارخانه های پتروگراد ب." بی رحمانه خواهد بود 

سال . جبهه اعزام شدند 1916 رعد و برق به پايان رسيددر توفان و   . 

1905واسيلی يف، رئيس اداره پليس، از مقايسه ی اوضاع آن ايام با سال   روحيه ی مخالفت خيلی باال: "، به نتيجه ی بسيار ناراحت کننده ای می رسد

دی واسيلی يف به پادگان هم امي." شدبسيار باالتر از آن چه در دوره ی آشوب های فوق الذکر در ميان توده های وسيع مردم ديده می  -گرفته است

. وراداره آگاهی از احياء شعار اعتصاب عمومی گزارش می داد، و از خطر برقراری مجدد تر. نداشت؛ حتی افسرهای پليس کامالً قابل اعتماد نبودند

ره نمی کنيد؟ هستيد؟ چرا کار فالن شياد را يک سپس منتظر چه : "سربازها و افسرهائی که از جبهه باز می گشتند درباره اوضاع موجود چنين می گفتند

توصيف  می کند . پلياپنيکوف، عضو کميته ی مرکزی بلشويک و خود سابقاً فلزکار... الخ"اگر ما جای شما بودم، وقت خود را به فکر تلف نمی کرديم،  

ه بود، و يا هر صدای ديگری کارگران فوراً آن صدا را       بگاهی اوقات      يک سوت هم کافی : "که کارگران در آن روزها تا چه حد عصبی بودند

: توجه است اين نکته هم به عنوان يک عارضه ی سياسی و هم به مثابه ی يک واقعت روانی شايان." عالمتی برای متوقف ساختن کار تعبير می کردند

 .انقالب پيش از آن که به خيابان بيايد، در اعصاب مردم منزل می کند

کارگران  رشد دامنه و روحيه ی رزمندگی جنبش مرکز ثقل جنبش را از ميان کارگران نساجی به ميان. منتها کندتر. ت هم از همين مراحل می گذرنداياال

در دو ماه اول . فلزکار، و از اعتصاب های اقتصادی به اعتصاب های سياسی، و از اياالت    به پتروگراد انتقال می دهد 1917 ،575 رگر در هزار کا 

انويه، علی رغم يورش های تازه ی پليس در آستانه ی نهم ژ. اعتصاب های سياسی شرکت جستند، و از اين ميان سهم عمده به پايتخت  تعلق داشت 150 

همه حس   ن کارگرا. رهبری در دست کارگران فلزکار بود. فضا سخت متشنج بود. هزار کارگر در پايتخت در آن سالگرد خون دست به اعتصاب زدند

هفته ی        در سراسر دو. در هر کارخانه يک هسته ی فعال اغلب بر گرد بلشويک ها، در حال شکل گيری بود. می کردند که عقب نشينی ميسر نيست

دريافت " هآهن قراض رگباری از تفاله ی آهن و"در کارخانه ی پوتيلوف، پليس . در روز هشتم. اول فوريه، اعتصابات و تجمعات بی وقفه ادامه داشت   

در روز چهاردهم، روز بازگشائی دوما، در حدود . داشت 90  در مسکو هم کارگران چند کارخانه دست. هزار کارگر      در پتروگراد در اعتصاب بودند 

در . دم کشيده شدود که بر اعصاب مراين بدعت سوهانی ب. در روز شانزدهم، مقامات تصميم گرفتند نان را در پتروگراد   جيره بندی کنند. از کار کشيدند

روز بعد، نانوائی های چند بخش از شهر . روز نوزدهم، توده ای از مردم، به ويژه زنان، در اطراف اغذيه فروشی ها جمع شدند؛ همه نان می خواستند

اين ها همه آذرخش های انقالب بودند، انقالبی که چند روز بعد خود از راه در رسيد. غارت شدند . 

****************** 

توانمند    توده ی  همان موقعيت او در مقام اقليت ملت نشان می دهد که اگر از پشتيبانی. طبقه ی کارگر روس تهور انقالبی خود را فقط در خويشتن نيافت

نبود که اين مبارزه را تا حدی و در هر حال بی شک قادر  -مردم برخوردار نبود، هرگز نمی توانست مبارزه ی خود را به نحو قاطع گسترش دهد

آن پشتيبانی توانمند را مسأله ی کشاورزی برای طبقه کارگر تضمين کرد. گسترش دهد که بتواند خود در رأس قرار بگيرد . 

1861هنگام آزادی نيم بند و دير هنگام دهقانان در سال  قديم  ظ قطعاتحف. ، صنعت کشاورزی تقريباً در همان سطحی بود که دويست سال پيشتر داشت

د که زائيده ی توأم با روش های عتيق فالحت، خود به خود سبب تشديد بحرانی ش -که بخشی از آن در حين اصالحات به تاراج رفته بود -زمين اشتراکی

. ودان ها حتی شديدتر باحساس به تله افتادگی در دهق. نيز به شمار می رفت" سه مزرعه"جمعيت مازاد روستاها بود، و در عين حا بحرانی در نظام 

اتی داشت که يعنی در شرايط يک اقتصاد پيش رفته پولی که از خيش چوبين توقع -چون اين جريان نه در قرن هفدهم بلکه در قرن نوزدهم رخ داده بود

يجه تناقضات موجود ق می شوند و در نتدر اين مورد نيز می بينيم که مراحل مختلف روند تاريخ در يکديگر تلفي. فقط به وسيله ی تراکتور برآوردنی بود

ند کامالً کافی علمای کشاورزی و اقتصاددان ها به گزاف گفته بودند که اگر همان قطعات قديم به نحوی معقول کشت شو. به طرز مفرطی شدت می گيرند

يچ رژيم اما ه. ه سطح عالی تری از فن و فرهنگ بجهديعنی به دهقان پيشنهاد می کردند که بدون برهم زدن آرامش مالک و متولی و تزار، ب -خواهند بود

پيش از آن که  دهقان. اقتصادی، به ويژه رژيم کشاورزی که تنبل ترين رژيم اقتصادی است، هرگز پيش از فرسودن همه ی امکانات خود ناپديد نشده است

ا به عمل خود واپسين تالش ر" سه مزرعه"ود برای گسترش به حکم احساس خويش وادار شود به فرهنگ اقتصادی فشرده تری توسل بجويد، ناچار ب

زنده ی خزانه دهقان، کالفه در تنگنای زمين خود، و زير تازيانه ی گ. واضح است که چنين گسترشی فقط به قيمت زمين های غيردهقانی ميسر بود. آورد

لک خالص کندداری کل و بازار، ناگزير مجبور شد بکوشد تا خويشتن را برای هميشه از شر ما . 

 ميليون دسياتين برآورد می شد. قطعات اشتراکی در 280در آستانه ی انقالب اول، مساحت تمام زمين های قابل کشت در روسيه ی اروپا در حدود 

140حدود  ای کليساها و زمين ه. زمين های خالصه ی سلطنتی روی هم در حدود پنج ميليون دسپاتين وسعت داشتند. ميليون دسياتين را تشکيل می دادند 

از ميان زمين های خصوصی، . راهبان خانه ها، در حدود دو و نيم ميليون 70 ميليون دسياتين متعلق بود به   30 هزار زمين دار بزرگ که هر يک بيش  

500از  اين . دسياتين زمين داشتند  70 ميليون دسياتين همان زمينی بود که قاعدتاً بايد به   10 ن تعلق می گرفت اين آمار ارضی برنامه ميليون خانواده دهقا 

 .ی کامل يک جنگ دهقانی را تشکيل می دادند

تائی ارتش روس. جنبش در روستاها هم زمان با جنبش درشهرها در نگرفت. در انقالب اول به حساب مالک ها رسيدگی نشد، همه ی دهقان ها برنخاستند

له ی هنگ به محض کنده شدن کلک قيام مسکو به وسي. کوب کارگران در اختيار حکومت گذاشتدودلی به خرج داد، و سرانجام نيروی الزم را برای سر

 .گارد سمنوفسکی، سلطنت از فکر تحديد زمين های مالک ها، و نيز از انديشه ی تحديد حقوق استبدادی خود، يک باره منصرف شد

رد و راه  حکومت بازپرداخت های قديم ارضی را لغو ک. جا گذارد، ناپديد نشد       با اين حال، انقالب مغلوب پيش از آن که ردپای خود را در روستا به 

ز شروع مالک ها هراسان نه فقط بابت    اجاره ی بها امتيازهائی دادند، بلکه فروش وسيع اراضی خود را ني. را برای کوچ وسيع تر سيبری باز نمود

ً . کردند توانگری چيدند که توانائی اجاره و خريد زمين مالک ها را داشتند ميوه های اين انقالب را کشاورزهای نسبتا . 

1906اما گشاده ترين دروازه ها برای ظهور کشاورزهای سرمايه دار از ميان دهقانان، به وسيله قانون نهم نوامبر  اين قانون عمده ترين . گشوده شد 

ه زعم نوامبر  حتی به اقليت های کوچکی از دهقان های هر کمون حق می داد که ب قانون نهم. اصالحی بود که به وسيله ضدانقالب پيروز به عمل آمد

ی بود از جانب بدين ترتيب، قانون نهم نوامبر بمب. خواست اکثريت بخشی از زمين اشتراکی را جدا کند و آن بخش را به مالکيت مستقل خويش در آورد

ف بدين معنا اين حر. ناميد" تکيه بر اقويا"ا، جوهر اين سياست حکومت را در قبال دهقان ها استوليپين، رئيس شورای وزر. سرمايه داری برعليه کمون

رمايه ، و تبديل اين کشاورزهای نوظهور س"آزاد شده"تشويق رده های فوقانی دهقانان به تصرف زمين های اشتراکی     از راه خريد اين قطعات : بود

دار به تکيه گاهی برای رژيم موجود. اما پيشنهاد چنين مهمی ساده تر از به عمل در آوردنش بود. ضدانقالب در کوشش خود برای نشاندن مسأله ی 

 .کوالک2 به جای مسأله ی دهقان، گردن خود را سرانجام شکست

17، دو ونيم ميليون مستغل دار 1916تا روز يکم ژانويه  مستغل دار ديگر دو ميليون . ميليون دسياتين زمين را شخصاً تصاحب کرده بودند  14 ميليون  

ز بودند، و    اما بيشتر خانوارها از امرار معاش عاج. چنين می نمود که اصالح فوق الذکر به موفقيتی عظيم قائل شده است. دسياتين سهميه می خواستند

سيع ن های خرده پا شروع کرده بودند به فروش ودر همان زمان که مالک های عقب مانده و دهقا. فقط مواد اوليه ی قانون بقای انسب را تشکيل می دادند

در اين دوره، . بورژوازی نوظهور روستائی در مقام خريدار اصلی ظهور کرد -اولی ملک و امالکش را، و دومی پاره زمين هايش را -اراضی

ای صادرات فرآورده های کشاورزی از روسيه بين سال ه. کشاورزی سرمايه داری رونق بی چون و چرائی گرفت 1908 تا   1912 از يک ميليارد روبل  

باالدست  معنای اين افزايش آن بود که توده های وسيعی از دهقان ها به کارگر مزدگير تبديل شده بودند، و رده های. به يک و نيم ميليارد روبل رسيد
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 .روستا روز به روز غالت بيشتری به بازار عرضه می کردند

ال در عمق اين تعاون ظرف فقط چند س. ی پيوندهای اشتراکی دهقان ها، تعاون داوطلبانه ای به سرعت تمام ايجاد شددر اين ميان برای پر کردن جای خال

د تعلق اما قدرت واقعی در تعاونی ها فقط به دهقان های ثروتمن. توده های دهقان رخنه کرد، و فوراً مايه ی خيالبافی های دموکراتيک و ليبرال گرديد

اصلی  روشن فکرهای نارودنيک با متمرکز ساختن نيروهای. کار تعاونی ها در خدمت منافع همين دهقان های ثروتمند قرار داشتند داشت، و در غايت

، اتحاد بدين سان،دست کم جزئاً . خود در تعاونی های دهقانی، سرانجام موفق شدند که عشق خود را به مردم روی خط نيک و محکم بورژوازی، بيندازند

سوسيال رولوسيونر با حزب کادت، يعنی تمام عيارترين حزب سرمايه داری، فراهم آمد" ضدسرمايه داری"ب سياسی حز . 

ی م     ليبراليزم هر چند در ظاهر با سياست ارضی ارتجاع مخالفت می نمود، معذلک به امحاء کمون ها از طريق سرمايه داری با دلی سرشار از اميد

ه در تمامی در روستاها خرده بورژوازی بسيار قدرتمندی در حال ظهور است ک:  "يبرال در اين خصوص چنين نوشتشاه زاده تروبتسکوی ل. نگريست

 ."ساخت و جوهر خود متساوياً هم با آرمان های اشرافيت متحد بيگانه است و هم با روياهای سوسياليستی

. برکشيده بودبلکه آنتی تز او هم سر" بورژوازی بسيار قدرتمند"ها نه فقط يک از درون ويرانه کمون . اما اين سکه تحسين انگيز روی ديگری هم داشت

ميليون تن  جتعداد دهقان هائی که زمين های ناچيز خود را فروخته بودند، در آغاز جنگ به يک ميليون می رسيد، و اين رقم بدان معنا بود کهدست کم پن

ان زمين گر را ميليون ها تن دهقان تهی دست فراهم می کردند که چاره ای نداشتند جز آن که به همماده انفجاری دي. به جمعيت کارگران اضافه شده بود

ر ميان نتيجتاً همان تناقضاتی که رشد جامعه ی بورژوازی روس را در تماميتش از همان اوان کودکی مختل ساخته بودند، د. های سترون خود در آويزند

ادی دهقان ها با توده های بني. ی نوظهور روستائی، که قرار بود برای مالکان قوی تر و قديمی تکيه گاهی ايجاد کندبورژواز. دهقان ها نيز بروز کردند 

گاهی تبديل  اين بورژوازی دهقانی پيش از آن که بتواند برای نظام موجود به تکيه. همان قدر سر جنگ داشت که مالکان قديم با تمام مردم روسيه داشتند

اورزی در اين شرايط جای تعجب نيست که مسأله ی کش. ی خاص خود احتياج داشت تا از طريقش مواضع مفتوحه ی خود را صيانت کندشود، به نظام

ها، يک  يکی از نمايندگان دهقان. پتريچنکو. همه احساس می کردند که آخرين کالم هنوز ادا نشده است. هم چنان از مسائل حاد دوماهای دولتی باقی ماند

اين   دهقان ." هيدپس بايد زمين را به ما بد -اگر تا روز قيامت هم بحث کنيد، نمی توانيد سياره جديدی بيافرينيد: "ز سکوی خطابه ی دوما اعالم کردبار ا

 .نه بلشويک بود و نه سوسيال رولوسيونر، بر عکس، او يک نماينده      راست گرا بود، و يک سلطنت طلب

اعتصاب کارگران در اواخر سال  جنبش ارضی، که مانند جنبش 1907 فروکش کرده بود، در سال   1908 تا حدی دوباره جان گرفت و در خالل    سال  

ساب سياسی يعنی همان چيزی که ارتجاع رويش ح: ناگفته نماند که اين مبارزه تا اندازه زيادی به درون کمون ها منتقل شده بود. های بعد دائماً قوی تر شد

. تاما مبارزه برعليه مالک ها نيز از ميان   نرف. ل تقسيم زمين های اشتراکی، ما بين دهقان ها کراراً معارضات مسلحانه رخ می داددر خال. می کرد

ل يرخالف مدهقان ها با تناوب بيشتری خانه ها، خرمن ها، و جوال های مالکان را آتش می زدند، و در ضمن اين عمليات پاره زمين های منفردی را که ب

 .دهقان های اشتراکی جدا شده بودند، تصرف می کردند

غالت مست. حکومت در حدود ده ميليون کارگر و قريب دو ميليون اسب را از روستاها خارج کرد. به هنگام بروز جنگ، دهقان ها چنين وضعی داشتند

های ميان  اما در دومين سال جنگ، دهقان. ند، افزايش يافتتعداد دهقان هائی که نمی توانستند زمين خود را کشت کن. ضعيف باز هم ضعيف تر شدند

در اکتبر . خصومت دهقان ها به جنگ ماه به ماه شديدتر می شد. حال نيز از پا در آمدند ، اداره ی ژاندارمری پتروگراد گزارش داد که در روستاها 1916

همه در . "مورهای بيمه، آموزگاران، بازرگانان، و غيرو ذالک استوار بوداين گزارش براساس گفته های مأ -ديگر کسی به موفقيت جنگ اعتقاد ندارد

، و همه مسائل سياسی همه جا موضوع صحبت اند: "و عالوه بر اين" اين جنگ ملعون عاقبت کی تمام خواهد شد؟: انتظارند    و بی صبرانه می پرسند

ده ای        فعالً کانون متحد کنن... هسته های  سازمان های مختلف در شرف تشکلند. دجا برعليه مالک ها و تجار قطع نامه پشت قطع نامه نوشته می شو

ند، ستوجود ندارد، اما به حکم قرائن موجود می توان گفت که دهقان ها از طريق تعاونی ها، که به طور روزافزونی در سراسر روسيه در حال رشد ه 

زارش    در خصوص برخی از نکات، ژاندارم اندکی تندروی کرده است، اما نکات بنيادی اين گ. است اين گزارش به راه اغراق رفته. "متحد خواهند شد

بی ترديد درستند  . 

بودند که به  اما آنان اين افکار تيره را پس می زدند، و اميدوار. طبقات دارا پيش بينی می کردند که روستا دير يا زود با آنان تصفيه حساب خواهد کرد

اورزی، پاله ی ئولوگ، سفير کنجکاو فرانسه، در روزهای جنگ پيرامون اين مسأله با کريووشين، وزير اسبق کش. مخمصه در بروند نحوی از آن

، و با افراد برجسته ی کوکوفتسف، نخست وزير پيشين، کنت بوبرينسکی، زميندار بزرگ، رودزيانکو، رئيس دومای دولتی، پوتيلوف، کارخانه دار بزگ

ه ای، الزم برای به عمل در آوردن يک رشته اصالحات ارضی ريش: کشفيات او را در اين گفت و گو از نظرتان       می گذرانيم. گو کرد ديگر گفت و

300بود که ارتش ثابتی مرکب از  هزار مسلح به مدت پانزده سال تمام کار کنند؛ اما در خالل اين مدت تعداد خانوارها به   30 يجتاً ميليون می رسيد، و نت 

ابه ی از اين رو اصالحات ارضی در نظر اين مالکان، مقامات، و بانک دارها به مث.    همه اين محاسبات مقدماتی پس از اتمامشان بی اعتبار خواهند بود

يش از هر يشيد که پاو می اند. الزم به توضيح نيست که اين گونه موشکافی های رياضی در نظر دهقان سخت مهمل می نمود. آب کوفتن در هاونگ بود

حاال تا ببينيم.... چيز بايد کلک مالک را کند، بعدش . 

أله ی سربازها مس. اگر روستا با همه ی اين اوصاف در خالل جنگ نسبتاً آرام باقی ماند، علتش آن بود که نيروهای فعالش در جبهه به سر می بردند

با اين . ودو در سنگرها افکار دهقان پيرامون آينده  مشبع از بوی باروت ب -مرگ نبودنددست کم مواقعی که در انديشه ی -زمين را فراموش نمی کردند

به فرجام  -ن رايعنی انقالب خودشا -حال، دهقان ها حتی پس از فراگيری نحوه ی استفاده از اسلحه گرم، ممکن نبود بتوانند انقالب ارضی دموکراتيک را

يادی، و می توان تفاوت بن. برای نخستن بار در تاريخ مقدر شده بود که دهقان رهبر خود را در وجود کارگر بيابد .دهقان ها بايد رهبر می داشتند. برسانند

 .گفت تمامی تفاوت، موجود ما بين انقالب روسيه وهمه ی انقالب های پيشين در همين نکته ی اخير نهفته است

م قرن پيش يعنی دو قرن پيش از آن که در روسيه پديدار شود، و چهار و ني -ناپديد شده بود در انگلستان نظام ارباب رعيتی در پايان قرن چهاردهم عمالً 

ين رو از ا. سلب مالکيت ارضی از کشاورزان در طی يک جنبش تجدد دين و دو انقالب تا قرن نوزدهم به درازا کشيد. از آن که در روسيه الغاء گردد

داشت تا  شد، مدت ها پيش از آن که طبقه ی کارگر چشم به حيات سياسی باز کند، زمان کافی در اختيار تکامل سرمايه داری، که از خارج تحميل نمی

 .دهقان مستقل را از بين ببرد

لف در در فرانسه مبارزه با حکومت مطلقه ی سلطنت، اشراف، و امرای کليسا، اقشار گوناگون بورژوازی را ناچار ساخت تا در چندين مرحله ی مخت

دند، و تا مدت ها  پس از آن، دهقان های مستقل تکيه گاه نظام بورژوا را تشکيل می دا. قرن هيجدهم انقالب ريشه ای ارضی را به فرجام برسانداواخر 

1871در سال  همين دهقان های مستقل به بورژوازی کمک کردند تا کمون پاريس را سرکوب کند  . 

ی مسأله ی ارضی دست بيابد، و در سال در آلمان، بورژوازی نتوانست به راه حل انقالب 1848 درست به همان . به نفع مالک ها به دهقان ها خيانت کرد 

لمان در از سوی ديگر، طبقه ی کارگر آ. شکل که لوتر در حدود سه قرن پيشتر در جنگ های دهقانی به نفع   شاه زاده ها به دهقان ها خيانت کرده بود

هر  از آن بود که بتواند رهبری دهقان ها را عهده دار شود در نتيجه تکامل سرمايه داری آلمان مجال کافی يافت،اواسط قرن نوزدهم هنوز ضعيف تر 

به انقياد منافع خويش در آورد. چند نه به اندازه ی انگلستان، تا کشاورزی را، همان طور که از انقالب ناتمام بورژوائی سر درآورده بود . 

1861اصالحات روستائی در سال  را در روسيه زير فشار خواست های  جامعه ی بورژوا به وسيله ی دستگاه اشرافی و بورکراتيک سلطنت به اج 

جهت  ماهيت آزادسازی دهقان ها طوری بود که دگرگونی تحميلی کشور در. درآمد، منتها در حالی که بورژوازی از نظر سياسی مطلقاً فاقد قدرت بود

 بورژوازی روس آرزو داشت که کشاورزی روسيه براساس الگوی فرانسه،. قهراً به مسأله ی انقالب تبديل کردسرمايه داری، مسأله ارضی را 

رانسه و يا  منتها فراموش کرده بود تاريخ ف. تدريجاً تکامل پيدا کند -خالصه هر نوعی که دلتان می خواهد، به استثنای نوع روسی اش -دانمارک، آمريکا

در کنار  روشن فکرهای دموکرات منش، به رغم پيشينه ی انقالبی شان، سربزنگاه. مريکا را هم به موقع برای خود تعبيه کندساخت اجتماعی آ       

أس انقالب در            چنين شرايطی فقط طبقه ی کارگر می توانست در ر. بورژوازی ليبرال و مالک ها موضع گرفتند، نه در کنار روستای انقالبی



بگيرددهقانی قرار  . 

کل در اين جا به کامل ترين ش -به مفهوم امتزاج ويژه ای          از عناصر عقب مانده با امروزی ترين عوامل -قانون رشد مرکب کشورهای عقب مانده

 ميراثی از توحش اگر مسأله ی ارضی، به عنوان. خود در برابرمان ظاهر می شود، و کليد معمای بنيادی انقالب روسيه را در اختيارمان می گذارد

س به هيچ  تاريخ کهن روسيه، به وسيله ی بورژوازی حل وفصل شده بود، اگر اين مسأله به دست بورژوازی روس قابل حل می بود، طبقه ی کارگر رو

وجه نمی توانست در سال       1917 کامالً  مرحله ی تاريخیبرای تحقق بخشيدن به دولت شوروی، الزم بود که دو عامل، که هر يک به . به قدرت برسد 

که از مشخصات  يعنی جنبشی -جنگ دهقانی: آن دو عامل عبارت بودند از.     متفاوتی تعلق داشتند، به يکديگر نزديک شوند و در يکديگر تداخل کنند

ت جوهر چنين اس. و قيام کارگری، يعنی جنبشی که منادی انحطاط بورژوازی به شمار می رود -سپيده دم رشد بورژوازی است 1917. 

 

 فصل چهارم

 

 تزار و تزارينا

 

تماعی اين کتاب کمتر از هر چيز ديگر به پژوهش های روان شناسی نامربوطی خواهد پرداخت که اين روزها اغلب جايگزين تحليل های تاريخی و اج

. راد دارندنيروهائی که ماهيتی مافوق شخصيت اف در ميدان ديد ما بيشتر از هر چيز ديگر نيروهای سترگ و پويای تاريخ خواهند ايستاد،. می شوند

.  ته استو سلطنت به حکم اصول خود به شخصيت فرد وابس. اما همه اين نيروها از طريق افراد عمل می کنند. دستگاه سلطنت يکی از اين نيروهاست

، اميدواريم در به عالوه. تماع با انقالب روبه رويش ساختاين نکته فی نفسه توجيه کننده ی عالقه ی ماست به شخصيت آن پادشاهی  که روند تکامل اج

آن چه  اغلب زودتر از -چند صفحه ی بعد دست کم جزئاً نشان دهيم که در وجود يک شخصيت خصوصيات صرفاً فردی دقيقاً در کجا تمام می شوند

که به دست قانون عالی تر تکامل پديد آمده اند هر فرد تا چه حد صرفاً خراش هائی  فردی اند" صفحات مشخصه ی"و  -تصورش را می کنيم . 

زانی نداشتند که به و پيشينيانش حتی يک خاصيت هم به او ار. نيکالی دوم از پيشينيان خود نه تنها يک امپراتوری عظيم، که انقالبی را نيز به ارث برد

نزديک تر از  رومانوف در برابر آن سيل تاريخی که خيزاب هايش را يکیواپسين . مددش بتواند يک امپراتوری يا حتی يک ايالت يا استان را اداره کند

ما مطلقاً نفوذناپذير توگوئی ميان شعور او و دورانش حائلی شفاف ا. ديگری به پشت دروازه های کاخش می فرستاد، فقط با بی اعتنائی گنگش مقابله کرد

 .ايستاده بود

ناوگان روس  به هنگام تسليم پورت آرتور، و غرق شدن -آورند که در اسفناک ترين لحظات حکومت نيکالاطرافيان تزار اغلب پس از انقالب به ياد می 

گام که همه شيما، و ده سال بعد به وقت عقب نشينی نيروهای روس از گاليسی، و سپس دو سال بعد در روزهای پيش از استعفايش، در همان هن -در تسو

 او طبق معمول سؤال می کرد که در سفرهای خود در روسيه چند. فقط او آرامش خود را حفظ کرد-ش بودندی اطرافيانش افسرده و نگران و متوح

معموالً خود را . ورست پيموده است، ماجرای شکارهای خود را به خاطر می آورد، و به ياد حوادث مضحکی می افتاد که در ديدارهای رسمی ديده بود

ال های يک بار يکی از ژنر. مره سرگرم می کرد، در حالی که برفراز سرش تندر می غريد و آذرخش برق می زدبه امور پيش پا افتاده و مبتذل روز

سرچشمه         می  قضيه چيست؟ اين خويشتن داری فوق بشری و تقريباً باورنکردنی زائيده تربيت است، آيا از اعتقاد به تقدير الهی: "مالزمش پرسيد

اری در       خارق تزار، يعنی توانائی او را به خويشتن د" تربيت. "نيم بيشتر پاسخ در بطن پرسش نهفته است" قص است؟گيرد؟ يا ناشی از شعور نا

ی درونی، فقر عبارت بود از نوعی بی اعتنائ" تربيت"العاده ترين شرايط، نمی توان فقط از راه توجه محض به پرورش خارجی او تعليل کرد؛ جوهر اين 

ز طبيعت او آن نقاب بی اعتنائی که در برخی از محافل تربيت خوانده می شد، به هنگام تولد نيکال جزئی ا. ، و ضعف انگيزه های ارادهنيروهای معنوی

 .بود

م قد.     "روز به روز و سال به سال   نشان ماللت بار خالء معنوی در صفحات اين خاطرات تکرار می شود. خاطرات تزار بهترين گواهی موجود است

خاطره . همه در مرز فيزيولوژی. و باز هم کالغ کشی، و باز هم چای. پياده روی، قايق سواری." در روز روشن چای نوشيديم. زديم و دو تا کالغ کشتيم

 .ی مراسم کليسا با همان لحن در اين خاطرات ثبت شده اند که يک ضيافت می گساری

: "تمام کشور به تشنج افتاده بود، نيکال چنين نوشت در روزهای پيش از گشايش دومای دولتی، هنگامی که 14 پيراهن نازک بر تن قدم زديم و . آوريل 

رامون دريغ از يک کلمه پي." مطالعه کرديم. همراه ما به سواری آمد. استانا با ما شام خورد. در بالکن چای نوشيديم. دوباره سوار قايق رکابی شديم

"عاشقانه و احساساتی؟ يا گزارشی از اداره ی پليس؟ يک داستان انگليسی . موضوع مطالعه 15 ی ماری و ديمتری برا. استعفای ويت را پذيرفتيم. آوريل 

آن ها را به کاخ رسانديم. شام ." 

:   وشتين ندر روز تصميم برای انحالل دوما، هنگامی که دربار و نيز محافل ليبرال    از فرط دهشت دچار تشنج شده بودند، تزار در خاطرات خود چن

"7 گورمکين . دم زديمبا هم ق. توفان در گرفت و هوا خيلی گرفته بود... نيم ساعت تأخير برای صحبانه با افسرها. ژوئيه، جمعه، صبحی بسيار پرمشغله 

ه پس از عالمت تعجبی ک." ديمتا وقت خواب مطالعه کر. با اولگا و پتيا      شام خورديم! فرمان انحالل دوما را امضاء کرديم. را به حضور پذيرفتيم

رشته از    يک. نمايندگان دومای منحله مردم را به نپرداختن ماليات ها فراخواندند. انحالل قريب الوقوع دوما گذاشته است، برترين تجلی عواطف اوست

اسی بی سابقه ی بر ضد مقامات بلندپايه در مقيترور انقالب. در سويبورگ، کرونشتات، در کشتيی ها، در واحدهای ارتش: شورش های نظامی به دنبال آمد

: "تزار می نويسد. از سرگرفته شد   9 ی امروز دوما تعطيل شد سر ميز صبحانه، پس از مراسم مسح، چهره ها! کار سرگرفته است. يکشنبه. ژوئيه 

خواب پاک  تا هنگام شام و تا وقت. گاتچينا وارد شد، ديديم درحين قدم زنی عمو ميشا را، که همين ديروز از. هوا خوب بود... بسياری از افراد گرفته بود

ت خواب گرفتار اما تصريح نمی کند که تا وق. اين نکته توضيح داده شده است -در بلم است که رکاب می زند." در بلم روی آب رکاب زديم. گرفتار بوديم

همان طور که هيچ وقت تصريح نمی کرد. چه چيزی بود . 

: "مان روزهای سرنوشت سازو اندکی بعد در ه 14 ." "ژوئيه، لباس پوشيديم و با دوچرخه به ساحل رفتيم و با لذت تمام در دريا آب تنی کرديم  15 . ژوئيه 

." توفانی از باالی سرمان رد شد. فقط خودمان دو نفر سرشام بوديم. هوا خيلی گرم بود. دوبار آب تنی کرديم 19  در. صبح هنگام آب تنی کرديم. ژوئيه 

چه کارهای : "به قيام و به انفجارهای ديناميت با يک عبارت مجمل اشاره می کند." عمو والديمير و چاگين با ما نهار خوردند. مزرعه به حضور پذيرفتيم

بی اعتنائی تشويش ناپذيرش حيرت آور است، اما هرگز به سطح بدبينی آگاهانه نمی رسد -!"پستی . 

" نه، پس از صرف عصرا. در دريا آب تنی کرديم. هوا عالی بود. مدتی دراز قدم زديم... هنگ خزر عزيمت کرديمدر ساعت نه و سی دقيقه صبح به 

ود برای راه دادن دريغ از يک اشاره به اين که پذيرائی نامنتظر او از ليبرال ها زائيده کوشش استوليپين ب." لووف و گوچکوف را به حضور پذيرفتيم

م که انتظار داشت: "شاه زاده لووف، رئيس آتی حکومت موقت، در همان ايام، پيرامون آن پذيرائی چنين نوشت. ه ی خودسران جناح مخالف به کابين

يع تر از بينش تزار وس." فرمان روا را دشت خوش اندوه ببينم، اما در عوض، مرد بشاش و با نشاطی را ديدم که پيراهنی به رنگ تمشک بر تن داشت

نيکال سال  تنها روزنامه ای که. با اين تفاوت که دومی معرفت بهتری از واقعيت داشت و کمتر دچار خرافات می شد -ليس نبودبينش يک مأمور جزء پ

. در می شهای سال       می خواندش و انديشه های خود را از آن می گرفت، هفته نامه ای بود که به خرج دولت و به وسيله ی شاه زاده مشچرسکی منتش

. ر بوداده مشچرسکی روزنامه نگار دغل بازو رشوه خوار بود که به محافل بوروکراتيک تعلق داشت، و حتی در همين محافل هم دائماً منفواين شاه ز

قرار  -ی اشيعنی بی اعتنائ -ما بين شعور او   و حوادث همواره همان حائل نفوذناپذيری. تزار بينش خود را حتی پس از دو جنگ و دو انقالب تغيير نداد

د عملی او به فقط الزم است اضافه کنيم که قدری بودنش دقيقاً در قطب مخالف اعتقا. و پر بی راه نمی گفتند. می گفتند نيکال قدری است. داشت  

ابر تکامل برقدری گری او صرفاً نوعی مدافعه ی سست عنصرانه  از خويشتن بود در . نيکال به واقع خود را بدبخت می شمرد. اش قرار داشت"ستاره"

دنداين قدری گری سنخيت تام و تمامی داشت با خودسری های او که      از حيث انگيزه های روانی مبتذل، اما از لحاظ عواقب دهشتناک بو. تاريخ . 



ف النفس که فقط ی ضعيچنين بود شعار فعاليت های اين فرمانروا -اراده ام چنين قرار گرفته، پس بايد چنين شود: "کنت ويت در اين خصوص می نويسد

ب بی او خون های کم و بيش بی گناهی را بيدريغ می ريخت، آن هم اغل -از روی ضعف دست به کارهائی زد که صفات مشخصه ی حکمرانی او بودند

 ".آن که هدفی داشته باشد

سر پل، از اعضای خلوت خانه ی دربار در تبانی با پ پل را يکی. نيکال را گاهی اوقات با جد بزرگ نيمه ديوانه اش، يعنی پل، مقايسه      کرده اند

باهت   اين دو رومانوف به واقع از حيث بی اعتمادی به همگان، که از بی اعتمادی به خويشتن سرچشمه می گرفت، ش. ، خفه کرد"مغفور"الکساندر 

که منفورهای  و احساس از خود گذشتگی شان، و آگاهيشان از اين هم چنين از لحاظ نازک دليشان در مقام ناکسان مطلق العنان،. کاملی به يکديگر داشتند

نبيره ی او  در وجود. اما پل به مراتب آب و رنگ بيشتری    داشت؛ ياوه گوئی هايش، هر چند بوالهوسانه، رنگی از تخيل داشتند. تاجداری بيش نبودند

 .همه چيز تيره بود؛ او حتی از يک خصلت بارز هم بهره نداشت

ازش های ويژه ی اما تزار نو. چاپلوسان او را افسونگر و ساحر می خواندند، زيرا با درباريان مهربان بود. نه تنها بی ثبات، که خيانت پيشه هم بودنيکال 

حصر قرار  مثالً فالن وزير که در فالن ضيافت مورد تفقدات بی حد و. خود را درست برای مقاماتی نگاه می داشت که تصميم به عزلشان گرفته بود

ی بود بابت  اين رفتار از جانب تزار نوعی کينه جوئ. گرفته بود، چون به خانه می رسيد نامه ای می يافت که در آن از او خواسته شده  بود استعفاء دهد

 .بی مقداری اش

احساس  ی مغز، و در کنار قديس نماها و زاهداناو فقط در ميان مردم کوته بين و ب. نيکال در برابر هر نوع قريحه و استعداد واکنشی خصمانه می نمود

. حساس عزت نفسی به واقع -او برای خود عزت نفس خاصی داشت. آسايش می کرد، يعنی در جوار افرادی که احساس حقارت او را بر   نمی انگيختند

دهای مر. د را براساس اصل تباهی مداوم بر می گزيدوزرای خو. از ابتکار ذره ای بهره نداشت، و حسودانه تدافعی بود. اما عزت نفسش سازنده نبود

ل که بيمار هوشمند و شخيص را فقط در مواقع بسيار حساس به کار فرا  می خواند که ديگر هيچ راه فراری برايش باقی نمانده بود، درست به همان شک

مانه ی خود را تزار رفتار خص. پين، به همين ترتيب بر سر کار آمدندويت، و بعداً استولي. جراح را به بالين خود می خواند تا بلکه از مرگ نجات  يابد

ر بودند، از به محض رفع بحران، تزار شتابزده اين مشاوران را، که سر و گردنی از   او بلندت. نسبت به اين دو به زور هم نمی توانست پنهان نگاه دارد

به کار می بست که رودزيانکو، رئيس آخرين دوما، در روز هفتم ژانويه تزار اين نحوه ی گزينش را چنان مجدانه . کار بر کنار کرد ، يعنی همان 1917

اقی نمانده اعليحضرتا، حتی يک مرد قابل اعتماد يا صادق در کنار شما ب: "ايامی که انقالب به در و پنجره های می کوفت، جرئت کرد به تزار بگويد

فقط اشخاص بدنام به جا مانده اند. کناره گرفته انداست؛ بهترين افراد يا بر کنار شده اند و يا  ." 

رش های خود رودزيانکوی سخت کوش و پرهياهو کوشيد تا با گزا. همه ی تالش های ليبرال بورژوازی برای يافتن زبان مشترکی با دربار بيهوده ماند

اند گر. ارت، بلکه در خفا خود را برای منحل کردن دوما آماده می کردتزار نه به استدالل پاسخ می داد و نه    به جس. تزار را تکان دهد، اما به عبث

زار در مقر فرمان دوک ديميتری، از برکشيدگان پيشين تزار، و از عامالن آتی قتل راسپوتين،   به همکار خود شاه زاده يوسوپوف شکايت کرده بود که ت

ا بی به نظر ديميتری تزار را دواخور کرده بودند، و آن دوا قوای معنوی او ر. می شود دهی اش روز به روز به آن چه در اطرافش می گذرد بی اعتناتر 

ف روزافزون شايعاتی در افواه بود دائر بر اين که سستی دماغی و اخالقی تزار ناشی از مصر: "ميلی يوکوف، مورخ ليبرال، می نويسد. حس کرده بود

گ حوادث بزر. مرگ بار در خونش بود" دوای"آن : تزار نيازی به داروی مخدر نداشت. غه بود و بسهمه ی اين حرف ها خيال بافی و مبال. "الکل است

روان شناسی  راسپوتين، که سر رشته ای از. جنگ و بحران داخلی که به انقالب انجاميد صرفاً سبب شدند تا عوارض آن دوا زنندگی مخصوصی بيابند

اندرون ندارد: "فتداشت، درباره ی تزار به اختصار چنين می گ ." 

شتراکی با نيکالی دوم چه وجه ا -اما نه سفاک فعالی چون ايوان مخوف يا پطر، به دنبال اهداف تاريخی -سفاک بود" با تربيت"اين مرد کوردل، ملول، و 

اناگوريتسی دم فرمان روائيش هنگ ف نيکال در همان سپيده. بلکه سفاک بزدل دير به ميدان آمده ای که از شوربختی خويشتن وحشت داشت -آنان داشت؟

ه های که چگونه دختر مدرس" با خشنودی می خواند"او هميشه . ناميد" برو بچه های نيک"را به پاس کشتار کارگران ستايش کرد و افراد آن هنگ را 

خود به  اين تاج دار منفور با تمامی روح. کرده اندکوتاه گيسو را شالق زده اند، و يا چطور جمجمه ی مردم بی گناه را به هنگام  کشتار يهوديان داغان 

که او نه تنها از خزانه ی دولت اجر سخاوت مندانه ای به آنان می داد، بل. سوی پست ترين قشر جامعه، که همان اوباش صدسياه باشند، ميل می کرد

. می بخشيد يک نماينده مخالف تصادفاً آلوده می شدند، فوراً آن ها رادوست داشت پيرامون فتنه هايشان با ايشان گپ بزند، و هر گاه آنان در ماجرای قتل 

ی وقتی اخبار شيرين کاری های سنگ دالنه و ب: "ويت، که در خالل سرکوب انقالب اول در رأس حکومت قرار داشت، در خاطرات خود نوشته است

 هنگامی که استان دار. " ، و يا در هر حال با جانب داری او مواجه می شدندفايده ی سران اين واحدها به گوش فرمان روا می رسيد، آن اعمال با تأييد

دهند، تزار  اياالت بالتيک از تزار خواست که نگذارد سروانی به نام ريختر خودسرانه دست به اعدام افرادی بزند که حتی مقاومتی از خود به خرج نمی

دف، و بی بی اراده، بی ه" افسونگر"اين . چنين تشويق هائی از شماره بيرون بودند!" نينیمرحبا، چه مرد ناز: "در حاشيه ی گزارش استاندار نوشت

 .تخيل، از همه خودکامگان تاريخ عتيق و جديد کريه تر بود

تشکيل يک واحد  ماين دو نفر در کنار ه. تزار به شدت زير نفوذ تزارينا قرار داشت، نفوذی که با گذشت سال ها و تلنبار شدن مشکالت افزايش می يافت

اما . شوند و اين ترکيب فی نفسه نشان می دهد که خصائص شخصی تا چه حد زيرفشار شرايط به وسيله ی خصائص گروهی تکميل می -را می دادند

 .ابتدا بايد از شخص تزارينا سخن بگوئيم

، (فرانسوی البته در مقايسه با ساير مدرسی ها و فراشه های)ز موريس پاله ئولوگ، سفير فرانسه در پتروگراد در زمان جنگ، و        روان شناسی مبر

نيروی جسمی،  بيتابی اخالقی، اندوه مزمن، اشتياق المتناهی، افت و خيزهای متناوب: "تصوير دقيق و شسته رفته ای از آخرين تزارينا ترسيم می کند

شخصه ی ن خصوصيات، که در شخصيت ملکه به عيان ديده می شوند، صفات مآيا همه ی اي -افکار تشويش آور درباره ی دنيای نامرئی آخرت، خرافات

نويس روس، سالتيکوف، طنز. هر چند ممکن است عجيب به نظر برسد، اما در اين دروغ شکرين رگه ای از حقيقت نيز نهفته است" مردم روس نيستند؟

 شکی. می خواند، و تا حدی هم حق با او بود" آلمانی هائی با روح روسی" وزرا و فرمان دارانی را که از ميان بارون های بالتيک انتخاب می شدند

را اشاعه دادند" اصيل روس"نيست که بيگانگان، بدون آن که کوچک ترين رابطه ای با مردم داشته باشند، خالص ترين فرهنگ مديران  . 

اسخش اً در وجود خويش جذب کرده بود، با آن نفرت آشکار پرداخت کردند؟ پاما آخر چرا مردم اجر تزارينا را، که به قول پاله ئولوگ روح آنان را تمام

طای اين زن آلمانی برای توجيه موقعيت جديد خود، همه ی سنن و دقايق قرون وسطای روس را، که تهی دست ترين و خام ترين قرون وس. ساده است

 ی که مردم با تاروپود وجود خويش می کوشيدند تا خود را از چنگال آن قرونجهان به شمار می رود، با خشمی خاموش اقتباس کرد، آن هم در دوره ا

سی رسيده بود، او که از گوشه ی روستائی خود به قله ی خودکامگی بيزان. اين شاه زاده خانم هسی حقيقتاً دچار جن زدگی استبداد شده بود. وسطی برهانند

در که گند هر چق. ر مذهب ارتودکس عرفان و جادوئی يافت که با بخت تازه اش کامالً جور در می آمدتزارينا د. به هيچ وجه حاضر نبود قدمی کوتاه بيايد

ه برای بلند تزارينا با خصيت تحکم آميز خود و با قريحه ای ک. رژيم کهن بيشتر در می آمد، تزارينا در رسالت خود پا سختی بيشتری به خرج می داد

ار سست اراده را تکميل می کرد و بر او فرمان می راندپروازی های خشک و بی روح داشت، تز . 

1916در روز هفدهم مارس  رد، ، يک سال پيش از انقالب، هنگامی که کشور شکنجه ديده ی روسيه در چنگال شکست و ويرانی پيچ و تاب می خو

. شان بدهیو يا هر چيز ديگری را که آن ها می خواهند به اي ....نبايد کوتاه بيائی، و دولت مسئول و: "تزارينا به شوهر خود در ستاد ارتش چنين نوشت

آن .    ر به هيچ وجهنه به دوما، خي. جنگ و صلح بايد فقط به تو مربوط باشند، افتخاراتش هم فقط بايد به تو و    به سرزمين اجدادی مان تعلق داشته باشند

همين  او درست به. برنامه ی تزارينا برای تزار برنامه ی تمام عياری بود.  "ورندها حق ندارند که حتی يک کلمه در خصوص اين امور بر زبان بيا

 .شکل پيوسته شالق به دست تزار دائم التزلزل را به راه می آورد

دمت او چنان به خ وزرا با گزارش هايشان. پس از عزيمت نيکال به ارتش در مقام فرمانده ی موهوم کل، تزارينا زمام امور داخلی را علناً در دست گرفت

ه وزرا، او به همدستی گروه کوچک خلوت خانه ی دربار شروع کرد به دسيسه چينی برعليه دوما، برعلي. می آمدند که گوئی به خدمت پادشاه آمده اند



و حتی تا حدی بر ضد شخص تزار، در ششم دسامبر  -برضد ژنرال های ستاد، و بر ضد تمام جهان 1916 وقتی تو  : "... ين نوشت، تزارينا به تزار چن

. ميز بکوب چگونه جرئت می کند با تو مخالفت کند؟ با مشت به روی( ترپوف نخست وزير)می گوئی که قصد نگاه داشتن پروتوپوپوف را داری، او 

ی حق با تو که ميدان: "بعدو دوباره سه روز ." به ما اعتقاد داشته باش. از زن کوچولوی راسخت و از دوست مان حرف بشنو. تسليم نشو، رئيس باش

اخته است، اما تو گوئی اين عبارات را کسی از خود س." با مشت به روی ميز بکوب... به ترپوف دستور بده که با او هم کاری کند. سربلند باش. توست

از اين گذشته، چنين چيزهائی را از خود نمی توان ساخت. همه ی  آن ها از نامه های موثق استخراج شده اند . 

فش را    می هر چيز ديگری قابل قبول است مگر اين دولت مسئولی که همه مثل ديوانه ها حر: "در روز سيزدهم دسامبر تزارينا به تزار پيشنهاد می کند

يه روس: "ويندسال های سال است که همه به من می گ. همه چيز رو به آرامی و بهبودی است، اما مردم دلشان می خواهد ضرب شست تو را بچشند. زنند

مظهر "نها اين هسی ارتودکس، با تربيت وينروری اش و با تاجی بيزانسی بر سر، نه ت! "فطرت آن ها اين طوری است." نيش تازيانه را دوست می دارد

 ارينای روس به تزارچنين است نوشته ی تز -فطرت آن ها شالق می خواهد. روح روسی بود، بلکه ضمناً اين روح را ذاناً خوار     می شمرد" مجسم

 .روس درباره ی مردم روس، آن هم فقط دو ماه و نيم پيش از فرو غلتيدن سلطنت در ورطه ی هالک

شتر از تزار در تزارينا حتی بي. حتی کمتر هم بود. قوه ی تفکر تزارينا، برخالف قوه ی شخصيتش، از قوه ی تفکر شوهرش بيشتر نبود، سهل است

معنوی  دوستی نزديک و بادوام تزار و تزارينا با نديمه ای به نام ويروبووا مالک خوبی است برای سنجش مقام. ن می سوختآرزوی جامعه ی ساده لوحا

او گفته   ويت، که دقت چشم های ش را نمی توان منکر شد، در توصيف. ويروبووا خود را ابلهه ناميده، و مرادش هم تواضع نبوده است. اين جفت مستبد

که مقامات پا  در مجالست اين شخص،." ی ترين و سفيه ترين بانوان جوان پترزبورگ است، و مثل حباب در خمير بيسکويت توخالی استاز عام: "است

ست ر مجالبه سن گذاشته، سفرا و بانک دارها حقيرانه با او الس می زدند، و عقلش فقط تا آن حد قد می داد که از جيب های خود غافل نباشد، آری  د

. کردند زن تزار و تزارينا ساعت های بسيار وقت می گذراندند، درباره ی امور با او به مشورت می نشستند، با او و درباره ی او نامه پراکنی میهمين 

 .او از دمای دولتی، و حتی از هئيت دولت، متنفذتر بود

ده ی اين عقي: ".... تزارينا به تزار می نويسد. فراتر می رفت اقتدار دوست از اقتدار هر سه ديگر". دوست"اما ويروبووا خود آلتی بود در دست 

اصرار  می  تزارينا چند هفته بعد. خصوصی نيست، تعيين کننده است" دوست"عقيده ی ." خصوصی من است، من خواهم ديد که نظر دوست مان چيست

تو رنج  من طوری برای... ش کن، و درهمه چيز به ما اعتماد داشته باشمن ايستادگی می کنم، اما آخر به من گوش کن، يعنی به دوستمان گو: "...کند که

ه او کودکی که نيازمند راهنمائی است،  اما به مشاوران بد گوش می دهد، حال آن که مردی که فرستاده ی خداست، ب -می کشم که برای کودکی نرم دل

 ".می گويد که چه بايد بکند

سپوتين بودآن دوست و فرستاده ی خدا گريگوری را . 

ه دل من  از ت. اگر او را نداشتيم، همه چيز از ديرباز به سر رسيده بود." "آن گاه همه چيز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد -دعا و ياری دوست مان ..."

 ".به اين نکته معتقدم

در اين . هم برای دربار رمال و جادوگر وارد می کردنددر سراسر حکومت نيکال و آلکساندر نه تنها از گوشه و کنار روسيه، بلکه از کشورهای ديگر 

شاه وابسته ميان دالل های مخصوص رسمی پيدا می شدند که برگرد پيشگوی وقت حلقه می زدند و مجلس عالی قدرتمندی را تشکيل می دادند که به پاد

هائی را که بانک دار"گزارانی را که از بيکاری خسته بودند، و در اين جمع پيرزن های خرافه پرستی را می ديدی که عنوان کنتس داشتند، و کار. بود

ران    می کشيش های عالی جاه کليسای ازتودکس حسودانه به اين رقابت عنان گسيخته ی افسون گان و ساح. وزارت خانه ها را در بست می چرخاندند

گ راه او  شده ويت اين محفل حاکمه را، که دوبار سن. برای خود باز کنند نگريستند و شتاب زده می کوشيدند تا به درون اين دسيسه خانه ی قدسی راهی

می خواند" خلوت خانه ی جذامی دربار"بود،  . 

ان برای برخی از وحشي. سلطنت هر چه منزوی تر می شد، و سلطان هر چه بی پناه تر می گرديد، به همان نسبت نيازش به جهان ديگر شدت می گرفت

قاصد به کار    تزار و تزارينا انواع مختلف توفال ها را برای متنوع ترين م. را به سر ريسمانی می بندند و در هوا تکانش می دهند بهتر شدن هوا توفالی

و نی ها در قطار تزار به اندازه ی يک نمازخانه ی کامل شمايل های       ريز و درشت و طلسم های مختلفی وجود داشت که ابتدا بر ضد ژاپ. می بستند 

 .سپس برعليه توپ خانه ی آلمان به کار گرفته شدند

ان اعتقاد ، گراند دوک ها واقعاً به اشباح و جادوگر"منجی"در زمان آلکساندر دوم، موسوم به . سطح محفل دربار نسل به نسل تغيير چندانی نکرده بود

می  هميشه وجود داشت، و فقط اعضاء و روش هايش عوض" ی جذامیخلوت خانه . "در زمان آلکساندر سوم، وضع بهتر نشد، فقط آرام تر شد. داشتند

مان سال ها اما کشور در خالل     ه. نيکالی دوم اين بارگاه انباشته از توحش قرون وسطائی را خود نيافريد، بلکه آن را از پيشينيانش را ارث برد. شد

مانده بود به اين دليل، محفل دربار فرسنگ ها عقب. سطح باالتری رسيده بوددائماً دگرگون شده بود، مسائلش پيچيده تر شده بودند، فرهنگش به  . 

. پيدبرعکس، به درون خود ت. هر چند سلطنت به حکم اجبار به نيروهای جديد امتيازهائی داد، با اين حال به هيچ وجه نتوانست از درون امروزی شود

سايه انداخته  ر شد، تا آن که به شکل کابوس نفرت انگيزی در آمد که بر سر کشورروح قرون وسطائی سلطنت زير فشار خصومت و ترس سخت جان ت

 .بود

1905در حدود نوامبر   اهل. با گريگوری، مرد خدا، آشنا شديم: "تزار در دفترچه خاطرات خود نوشت -يعنی در حساس ترين لحظه ی انقالب اول -

اين ." اشتقان سيبريائی که از کتکی که بابت اسب دزدی خورده بود زخمی طاس بر سر ديک ده -آن مرد خدا راسپوتين بود." ايالت توبولسک است

ان محفل و بدين س -يا بهتر بگوئيم، ايشان او را پيدا کردند -که در لحظه مناسبی ظهور کرده بود، به سرعت ياران رسمی خود را پيدا کرد" مرد خدا"

ر چنگ گرفت، و از طريق تزارينا   بر تزار هم مسلط شدحاکمه ی تازه ای تشکيل شد که تزارينا را سخت د . 

1914از زمستان  - 1913 به بعد، همه در جامعه پترزبورگ علناً می گفتند که همه انتصاب ها و مشاغل و پيمان کاری های مهم به دارودسته ی  

تمام او را می  به دقت مواظبت می شد، و وزرای رقيب با جديتاز او . خود به تدريج به يک نهاد دولتی تبديل شد" زعيم"شخص . راسپوتين وابسته است

دار از جاسوس های اداره پليس وقايع زندگانی او را ساعت به ساعت يادداشت می کردند، و يک بار حتی گزارش دادند که چگونه در ضمن دي. جستند

امبر نهم سپت -در همان روز وقوع اين حادثه. نين پرداخته استزادگاه خود روستای پوکروفسکی، با پدر خويش در خيابان به نزاعی مستانه و خو 1915 - 

" دوست"اشی های جاسوس های پليس عي. راسپوتين دو تلگراف دوستانه مخابره کرد، يکی به تزار سکوسلو برای تزارينا، و ديگری به ستاد برای تزار

شب ." "اليعقل مراجعت کرد امروز ساعت پنج صبح مست. "را روز به روز با زبان حماسی ثبت کردند 26-25 شب   را با ... ، هنرپيشه زن، و 

ت ساع: "و درست در کنار همين جمله." .... هتل آستوريا آمد( همسر يکی از نجيب زادگان دربار. )همراه با شاه زاده خانم، د." راسپوتين به سر آورد

صبح يا ." تندسخت مست بود، و بعد با هم بيرون رف. ، به خانه برگشت.شاه زاده ش راسپوتين همراه با." "يازده شب از تزار سکوسلو به خانه بازگشت

نمی : "ود کهيک بار چون جاسوس پليس سؤال می کند که چرا زعيم در فکر فرو رفته است، پاسخ داده می ش. عصر روز بعد سفری به تزار سکوسلو

کذائی  ماه ها و  بدين ترتيب اين نغمه ی." ساعت پنج صبح نيمه مست به خانه آمد: "جای ديگرو در ." توانم تصميم بگيرم که دوما را تشکيل بدهم يا ندهم

وباچف، اين گزارشات که اهميت کشوری داشتند  به وسيله گ". مست اليعقل"، و "سخت مست"،  "نيمه مست: "سال ها در همين سه پرده نواخته می شد

 .ژنرال ژاندارمری، جمع آوری و امضاء می شدند

ی راسپوتين شاه زاده يوسوپوف که تا حدی در زندگ. شکوفائی نفوذ راسپوتين شش سال به درازا کشيد، آن شش سال واپسين سال های سلطنت بودند

ناگهان به  د کهزندگی او در پتروگراد به عيش مدام و به هرزه گری غالمی تبديل ش. " شريک بود، و بعداً هم راسپوتين را به قتل رساند، چنين می نويسد

ی بی شرم  يک کوه نامه از مادرهائی که دخترهايشان به وسيله ی اين هرزه: "رودزيانکو، رئيس دوما، در اين باره نوشت." ثروتی نامتنظر رسيده باشد

م، يعنی وارناوای چنين اسقف اعظ با اين حال، پيتيريم، مطران پتروگراد، مقام خود را به راسپوتين مديون بود، هم. "بی عفت شده بودند، در اختيار داشتم

ه اراده ی او سابلر، تحصيل دار شورای مقدس کليسا، مدت های مديد به     وسيله ی راسپوتين ابقاء می شد؛ و کوکوفتسف نخست وزير ب. بی سواد



، رائف به     وتوپوپوف به وزارت کشورانتصاب استورمر      به رياست شورای وزيران، پر. امتناع کرده بود" زعيم"برکنار شد، زيرا از پذيرفتن 

از راسپوتين . نسهپاله ئولوگ، سفير جمهوری فرا. تحصيل داری شورای مقدس کليسا، و بسياری از انتصاب های ديگر به    دست راسپوتين انجام گرفت

به نفع  ميد آن که قلب تزارينا را از اين طريقبه ا!" اين است آن روشن دل راستين: "در خواست مصاحبه کرد، او را در آغوش گرفت، و فرياد کشيد

ی قرار داشت، از ، که خود در مقام رباخوار و قمارباز باشگاه های شبانه، زير نظر پليس مخف"زعيم"سيما نوويچ يهود، پيشکار مالی . فرانسه تسخير کند

 .طريق راسپوتين دوبروولسکی شياد بزرگ را بر مسند وزارت دادگستری نشاند

اره مفصالً دوست ما خواسته است که تو در اين ب. اين فهرست کوچک را همراه خود داشته باش: "ا درباره ی انتصاب های جديد به تزار می نويسدتزارين

و ." ندبما دوست ما می گويد که استورمر اجازه دارد چند روز ديگر هم در مقام رئيس شورای وزيران باقی: "دو روز بعد." با پروتوپوپوف حرفی بزنی

پروتوپوپوف دوست ما را می ستايد و به اين دليل مغفور است: "در جای ديگر ." 

گشود  يتدر يکی از آن روزهائی که جاسوس های پليس تعداد بطری های شراب و تعداد زن ها را می شمردند، تزارينا در نامه ای به تزار زبان به شکا

ی زندگی نامه ی حواريون را بخوان؛ آن ها هم همه را به عنوان تهنيت         م. ل کارها متهم می کنندراسپوتين را به بوسيدن زن ها و به اين قبي: "که

در حين نماز : "او می نويسد. تزارينا در نامه ی ديگری باز هم فراتر می رود. اشاره به حواريون نمی توانست جاسوس های پليس را اقناع کند." بوسيدند

بله، . ..ببين کاتب ها و فريسی ها چگونه تظاهر می کنند که خود از کمال برخوردارند و مسيح را آزار می دهند. ر کردمشام خيلی به دوست مان فک

 ".حقيقت آن است که هيچ مردی در سرزمين خود پيامبر نيست

تهديدآميز تاريخ  زوج همايونی در برابر نيروهاینگرانی . تشبيه راسپوتين به مسيح در آن محفل کامالً متداول بود، و به هيچ وجه جنبه ی تصادفی نداشت

نت مطرود و سلط. نياز داشتند" ابن اليشر"آن ها به ظهور دوباره ی . شديدتر از آن بود که با خدای نامرئی و با سايه ی بی ثمر مسيح انجيل آرام بگيرد

 .معذب در وجود راسپوتين مسيحی به انگاره خويشتن يافته بود

خن بيش از آن در اين س." اگر راسپوتين وجود نمی داشت، الزم می شد راسپوتين آفريده شود: "يکی از مردان رژيم کهن، گفته است سناتور تاگانتسف،

امعه قرار اگر واژه ی اوباش گری را مبين غائی عناصر ضداجتماعی و انگلی بدانيم که در قعر ج. چه گوينده اش تصور می کند، حقيقت نهفته است

توان راسپوتين گری را اوباش گری تاجداری ناميد که بر تارک جامعه منزل داشتدارند، می  . 

 

 فصل پنجم

 

ی انقالب کاخی انديشه  

 

د؟ آنان دل نچرا طبقات حاکم، که سعی داشتند خود را از گزند انقالب در امان نگاه دارند، نکوشيدند خويشتن را از شر تزار و دار و دسته اش خالص کن

م چنان در انديشه ی انقالب کاخی ه. جملگی نه عزم راسخ داشتند و نه به آرمان خود اعتقاد. که چنين کاری کنند، اما جرأتش را نداشتندشان می خواست 

لی ت و محافل عابرای آن که به روشنی ببينيم که درست پيش از انفجار، دستگاه سلطن. هوا معلق بود تا آن که سرانجام در کام انقالب دولتی فرو رفت

 .اشراف و بوروکراسی و بورژوازی چه روابطی با يک ديگر داشتند، بايد اندکی بر سر مسأله ی انقالب کاخی تأمل کنيم

: ايشان پاسخ می داد سلطنت به. اما ايشان سلطنتی بی راسپوتين می خواستند. طبقات دارا به دليل منافع، عادات و بزدلی شان سر تا پا سلطنت طلب بودند

زار در ستاد تزارينا در پاسخ به تقاضاهای برخی از افراد برای دولتی آبرومند، سيبی را از دست راسپوتين برای ت. طور که هستم بپذيريد مرا همان

ی که حت به ياد داشته باش: "تزارينا به شوهرش تذکر می داد که. فرستاد و مصرانه از شوهرش خواست که برای تقويت اراده ی خود آن سيب را بخورد

..." اهد بودهم گفت که نبايد مشروطه را اعطاء کنی چون اين کار به معنای اضمحالل تو و روسيه خو( يک افسونگر دغل باز فرانسوی)مسيو فيليپ 

همه را زير پای خود له کن -پطر کبير باش، ايوان مخوف باش، امپراتور پل باش" ! 

ی توانست در آن ناگفته نماند که ممکن است به نظر برسد که خانواده ی تزار نم! نادآميز از کشورچه مخلوط مشمئزکننده ای از بيم و خرافه، و بيگانگی ع

اج داشت، اما راسپوتين همواره در ميان کهکشانی از بانوان متشخص محصور بود، و به طورکلی جادوپرستی در ميان اشراف رو. قله ی رفيع تنها باشد

قديس های . تهر يک به شيوه ی خود در فکر نجات خويشتن اس. تحد نمی کند، بلکه بين آنان تفرقه می اندازداين صوفی گری ناشی از دهشت مردم را م

ی از حتی در قله ی جامعه ی پتروگراد خانواده ی تزار، هم چون خانواده ای طاعون زده، در قرنطينه ا. بسياری از خانه های اشرافی رقيب يک ديگرند

ران من آگاه بودم و عميقاً حس می کردم که همه ی اطرافيان ما نسبت به سرو: "ويروبووای نديمه به ياد می آورد. بودبی اعتمادی و خصومت محصور 

 ".من بدانديشی می کنند، و حس می کردم که اين بدانديشی ابعاد موحشی خواهد يافت

ح شنيده می شد، طبقات ممتاز حتی يک لحظه از لذات در ميان زمينه ی ارغوانی جنگ، و در همان حال که غرش لرزش های زيرزمينی به وضو

پديدار می شد و  اما    دم به دم با تناوب بيشتری اسکلتی در ضيافت های شان. زندگی چشم نپوشيدند، سهل است، لذات زندگی را حريصانه تر بلعيدند

نگيز که منشاء همه ی شوربختی های شان در شخصيت نفرت ارفته رفته چنين به نظرشان آمد . استخوان های ريز انگشت های خود را تکان می داد

موجی   از . نهفته است، و در ضعف خائنانه ی تزار، در وجود ويروبووا آن حريص کله پوک، و در هستی آن مسيح سيبريائی با آن زخم سرش" آليکس"

تر به انزوا و محفل عالی و منفور تزار سکوسلو را هرچه  بيشدلهره ی توان فرسا طبقه ی حاکم را دربر گرفت، از حاشيه تا کانون  منقبضش کرد، 

صدمين  برای: ".... به روشنی بيان کرده است. ويروبووا احساسات آن محفل عالی را در آن ايام، در خاطراتی که روی هم رفته به دروغ آلوده اند. کشاند

وع می يا آن که مبتال به مرض واگيری شده اند که در زمان جنگ شي. وحاً بيمارندآيا همه ر. بار از خود پرسيدم که جامعه ی پتروگراد را چه شده است

ر و     خانواده ی رومانوف، يعنی تمامی آن گله ی آزمند و منفعو." يابد؟  فهمش دشوار است، اما حقيقت آن است که همه به طرزی غيرعادی در التهابند

ز حلقه ای همه، بيمناک تا حد مرگ، تالش می کردند تا خويشتن را ا. گه ی عقل باختگان تعلق داشتبی حيای گراند دوک ها و گراند دوشس ها هم به جر

وپای يک در برابر اشراف عيب جو خم و راست می شدند، پشت سر زوج سلطنت غيبت می کردند، و هم به پر. که بر گردن شان فشرده می شد برهانند

عموهای جاللت مآب نامه های اندرزآميزی حواله ی تزار می دادند که در البالی سطور احترام . دندديگر و هم به پروپای اطرافيان خود می پيچي

 .آميزشان غرولند و دندان قروچه هم شنيده می شد

تی باالترين ح: "تپروتوپوپوف چندی پس از انقالب اکتبر توصيفی از احساسات محافل باالنشين ارائه داد که اگر اديبانه نباشد، دست کم رنگارنگ اس

ی که در روابط. طبقات هم پيش از انقالب علم مخالفت برداشتند، در سالن ها و باشگاه های مجلل از سياست حکومت انتقادهای سخت و خصمانه می شد

. همين طور ی گزنده همشعرها. درباره ی رئيس کشور لطيفه های کنايه آميزی در افواه بود. خانواده ی تزار شکل گرفته بود، تحليل و حالجی می شدند

ی های مبالغه گوئبسياری از گراند دوک ها در اين مجالس علناً حضور          می يافتند، و حضور آنان در چشم مردم به اين روايات کنايه آميز و        

خطرناک بودن اين تفنن را هيچ کس تا لحظه ی آخر حس نکرد. نيش دار اعتبار خاصی می بخشيد ." 

ی پر هياهو و نه رودزيانکو. ان دوستی و حتی ارتباط مستقيم با دشمن مخصوصاً سبب شد تا شايعات پيرامون خلوت نشينان دربار قوت بگيرداتهام آلم

اد ارتش ارتباط و شباهت آمال آن چنان منطقاً بديهی است که من دست کم در هم کاری جرگه ی راسپوتين و ست: "چندان ژرف نگر، صريحاً اظهار داشت

ا ، لحن قاطع اين شهادت ر"منطقی"اما همان اشاره ی محض به بداهت ." آلمان هيچ شکی ندارم؛ هيچ کس نمی تواند در اين هم کاری شک داشته باشد

. ستيگری احديث د" آلمان دوستی"اما . هيچ مدرکی دائر بر هم کاری راسپوتينيست ها و ستاد ارتش آلمان، پس از انقالب کشف نشد. تضعيف می کند

يکز وزير دربار، و الزم به توضيح نيست که قضيه به هم دلی ها و بد دلی های ملی تزارينای آلمانی، استورمر نخست وزير، کنتس کالينميکل، کنت فردر

دهند  که چگونه  نشان میخاطرات وقيحانه کالينميکل، دو به هم زن کهنه کار، به روشنی شايان توجهی . ساير نجبائی که نام آلمانی داشتند، ارتباط نداشت

ه همه همين خاطرات ثابت می کنند که چگون. نوعی خصلت فوق ملی وجه مشخصه ی صدرنشين های اشرافی همه ی کشورهای اروپا به شمار می رفت



ی در اری های     بين المللی آن صدرنشين ها از طريق پيوندهای مولودی و توارثی و      به علت خار شمردن همه ی فرودستان، و سرانجام از راه زناک

دلی ذاتی  واقعی تر از آن هم دلی ها و بد دلی ها همانان بد. قلعه های باستانی، در سواحل اشراف پسند، و در دربارهای اروپا، به يک ديگر وابسته بودند

اصيل  با روح -توتونی و چه با نام خانوادگی اسالوچه با نام خانوادگی  -درباريان بود به حقوق دان های حقير جمهوری فرانسه، و نيز همدلی مرتجعان

اخته بودروسی رژيم برلين که اغلب با سبيل های موم کشيده، با رفتار سر گروهبان منشانه، و با بالهت از خود رضايانه ی خويش آنان را مسحور س . 

را دربار چاره ای نداشت جز آن که نجات خود را در صلحی خطر از همان منطق شرايط موجود بر     می ساخت، زي. اما عامل قطعی چيز ديگری بود

واهيم ديد، همان طور که بعداً خ. هر چه اوضاع خطرناک تر می شد، سلطنت هم به همان نسبت با ابرام بيشتری به دنبال صلح می کشت. جداگانه بجويد

اما درست . درابطه با احتمال به قدرت رسيدن خويش، برای خود حفظ کن ليبراليزم در هيئت رهبران خود می کوشيد تا امکان انعقاد صلح جداگانه را در

شين های خلوت ن. به همين دليل تهييج گری وطن پرستانه ی جنون آسائی را آغاز کرد، و از اين راه هم مردم را فريب داد و هم دربار را به وحشت افکند

ند، اما در عين دهند، و حتی ناگزير شدند که لحن کلی وطن پرستی را به عاريه بگيردربار جرأت نکردند در چنين قضيه ی حساسی بی موقع رخ نشان 

 .حال از ارزيابی امکان صلح جداگانه غافل نماندند

 ينب     ژنرال کولوف، رئيس اسبق پليس که به خلوت خانه ی راسپوتين تعلق داشت، البته در خاطرات خود وجود هرگونه همدلی يا رابطه ای را ما    

ان    ما        نمی توانيم استورمر را مالمت کنيم که چرا عقيده داشت جنگ با آلم: "حامی خويش و آلمان ها تکذيب می کند، اما بالفاصله می افزايد

عقيده ی    ن مشکل می توان فراموش کرد که استورمر در عين داشتن اي." بزرگ ترين مصيبت برای روسيه است و هيچ گونه توجيه جدی سياسی ندارد

ومت، در پروتوپوپوف، واپسين وزير کشور تزاری، درست پيش از ورودش به حک. جالب، در رأس حکومت کشوری قرار داشت که با آلمان می جنگيد

، راسپوتين ورلوفبنابه گفته ی همين ک. استکهلم با واربورگ، ديپلمات آلمانی، مذاکراتی به عمل آورده بود و آن مذاکرات را به تزار گزارش کرده بود

و دست آخر بايد از ملکه ياد کنيم که در روز پانزدهم آوريل ." جنگ با آلمان را برای روسيه مصيبتی عظيم می دانست"خود  1916 : به تزار نوشته بود 

ذهبی پای نيست که انسان به چه ممهم . او مثل مسيح نسبت به همه نيک و شريف است. غلط می کنند بگويند که او رابطه ای با آلمان ها داشته است"...

وش خدمتی بديهی است که اين مسيحی خوب، که هميشه در سکرات الکل به سر می برد، يحتمل از خ. "هر مسيحی خوب بايد اين چنين باشد: بند باشد

از  دور" ارتباط ها"اين قبيل . نمانده بودهای قالتاق ها، رباخواران و دالله های اشرافی، سهل است، از نيات سوء جاسوس های واقعی دشمن هم در امان 

. هم می کردندآن ها تزارينا را مستقيماً به خيانت مت: اما وطن پرست های مخالف قضيه را به نحوی مستقيم تر و وسيع تر بيان می کردند. ذهن نيستند

در ارتش پيرامون تقاضاهای مصرانه ی ملکه برای : "ژنرال دنيکين در خاطرات خود، که مدت ها بعد به رشته ی تحرير در آمدند، شهادت می دهد

ی مطالب  صلح جداگانه، و خيانت او به فيلد مارشال کيچنر، که می گفتند ملکه جزئيات مسافرت او را برای آلمان ها فاش کرده است، و نيز درباره

و به انقالب  در تعيين احساسات ارتش نسبت به دستگاه سلطنتاين وضع ... ديگری از همين قبيل هياهوئی به پا شده بود که زمان و مکان نمی شناخت

با لحنی مبهم و "همين دنيکين روايت می کند که چگونه پس از انقالب ژنرال الکسيف به سؤال صريحی پيرامون خيانت ملکه، ." نقش عظيمی ايفاء کرد

فصيل نشان   ملکه پيدا شده بود که موقعيت نيروها را در سراسر جبهه به تپاسخ داده بود که هنگام بررسی اوراق و اسناد نقشه ای در تصرف " با اکراه

ر هيچ نگفت و پيش از اين ديگ: "دنيکين به لحنی پرمعنا اضافه می کند که. می داد؛ و اين نقشه بر او، يعنی بر آلکسيف، تأثير ناگواری گذارده بود

ز را داشت و چه آن را نداشت، ژنرال های نکون بخت آشکارا بی ميل نبودند که حال تزارينا چه آن نقشه ی مرمو." موضوع صحبت را عوض کرد

ز همان ستاد و اشاعه اش ا -اتهام خيانت به دربار بی شک عمدتاً از باال به پائين در ارتش رسوخ کرد. مسئوليت شکست خود را به گردن ملکه بيندازند

 .بی لياقت شروع شد

د، ديگر چه همه ی موارد تسليم نظرش بود، اسرار نظامی و حتی کله ی سرداران دول متفق را به ويلهلم تقديم می کر اما اگر شخص تزارينا، که تزار در

کاری واجب تر از سر به نيست کردن زوج سلطنت؟ و از آن جا که سردمدار ارتش و نيز سردمدار حزب ضدآلمان همانا جناب کراند دوک نيکال 

ر راسپوتين و و به حکم وظيفه نبايد به سمت بانی کل انقالب کاخی برگزيده می شد؟ تزار به همين دليل، بر اثر اصرانيکاليويچ بود و بس، آيا هم ا

ين اما تزارينا حتی از روياروئی برادرزاده و عمو در ح. تزارينا، گراند دوک را از کار بر کنار کرد و فرمان دهی کل ارتش را در دست خود گرفت

راری محبوب عزيزم، سعی کن محتاط باشی، و نگذار نيکالشا قول و ق: "او به شوهرش در ستاد فرمان دهی می نويسد. اهمه داشتانتقال فرمان دهی و

ه نام روسيه به ياد داشته باش که آن ها ب... به ياد داشته باش که گريگوری تو را از چشم زخم او و دارودسته ی پليدش در امان نگاه داشت -از تو بگيرد

ارند، و مرا به صومعه بسپ(اولوف همه ی مدارک را آماده کرده است -اين شايعه نيست)چه کاری را داشتند، آن ها می خواستند تو را ساقط کنند قصد  ." 

ور و بر او د. تهمه ی اعضای خانواده   می دانند که وجود آلکساندرا فئودورونا تا چه حد زيان بخش اس: "ميخائيل، برادر تزار، به رودزيانکو گفته بود

؟چه بايد کرد: مسأله دقيقاً همين است" اما در چنين اوضاعی چه بايد کرد؟. افراد درست کار همه رفته اند. و برادرم را فقط خائنان گرفته اند  

رودزيانکو  .ش قدم شودپي" در سر به نيست کردن تزارينا"کراند دوشس ماريا پاولوفنا در حضور پسرهای خود اصرار کرده بود که رودزيانکو بايد 

، که گراند دوشس پيشنهاد کرده بود که آن گفتگوی کان لم يکن تلقی شود، وگرنه به حکم سوگندی که ياد کرده است ناچار خواهد بود به تزار گزارش دهد

وخی مجلسی تقليل زارينا را به سطح يک شبدين ترتيب وزير دربار حاضرالذهن نقشه ی قتل ت. به رئيس دوما پيشنهاد کرده است که تزارينا را نابود کند

 .داده بود

از همان سال . گاهی اوقات هيئت دولت هم در برابر تزار به مخالفت شديد بر می خاست ، يعنی يک سال و نيم پيش از انقالب، در جلسات حکومت 1915

. ره  کندفقط سياست آشتی با جامعه می تواند درد را چا" :پوليوانف وزير جنگ. حرف هائی زده می شد که حتی امروز باور نکردنی به نظر می رسند

ظار تغيير همه می دانند که ارتش به ما اعتماد ندارد و در انت: "گريگوروويچ وزير نيروی دريائی." سدهای متزلزل کنونی جلو فاجعه را نخواهند گرفت

زير شاه زاده شرباتوف و." مردم به نحو چشم گيری کاهش يافته استمحبوبيت تزار و حرمت او در چشم : سازانوف وزير امور خارجه." اوضاع است

ا يک يا بايد ديکتاتوری داشته باشيم و ي... در اين وضعی که دارد پيش می آيد، همه ی ما روی هم صالحيت حکومت بر روسيه را نداريم: " کشور

جلسه ی بيست و يکم اوت ." )سياست آشتی جويانه 1915 ز تزار ا. دو تدبير ديگر به درد نمی خورد؛ هيچ کدام ديگر عملی هم نبود اما هيچ يک از اين(. 

شتن را يک سو نمی توانست عزم خود را به ديکتاتوری جزم کند؛ و از سوی ديگر سياست آشتی را رد می کرد، و استعفای وزرائی را که خود خوي

تاهی کرده کالمات را بر عهده داشت، درباره ی سخن رانی های وزرا اظهار نظر کومقام بلندپايه ای که وظيفه ی ثبت م. ناصالح می شمردند نمی پذيرفت

بديهی است که همه از تير چراغ برق آويخته خواهيم شد: "است ." 

 از انقالب نظر به رواج اين گونه احساسات جای تعجب نيست که حتی در محافل بوروکراتيک از ضرورت قيام کاخی به عنوان يگانه راه پيشگيری

نم که   در اگر چشم هايم را می بستم، ممکن بود تصور ک: "يکی از شرکت کنندگان در اين گونه مکالمات می نويسد. قريب الوقوع، سخن رانده می شد

 ".کنار گروهی از انقالبی های از جان گذشته نشسته ام

به :  رده عمل آورد، در گزارش خود تصوير تيره ای ترسيم کيک سرهنگ ژاندارمری، که مأموريت داشت از ارتش در جنوب روسيه بررسی ويژه ای ب

کالمات  در اين گونه م. "علت تبليغاتی که عمدتاً مربوط به آلمان دوستی ملکه و تزار می شود، ارتش برای پذيرش انديشه ی انقالب کاخ آمادگی دارد

: هد کهپروتوپوپوف به سهم خود گواهی می د." مان دهی عالی مواجه نشده اندجلسات افسرها علناً جريان دارند و آن طور که بايد و شايد با مخالفت فر

لوک برخی از اين اعضاء با رهبران عمده ی به اصطالح ب: تعداد قابل مالحظه ای از اعضای ستاد عالی فرمان دهی با فکر کودتا  هم دلی می کردند"

 ".مترقی در تماس بودند و زير نفوذ آن رهبران قرار داشتند

ق شوروی آدميرال کولچاک، که بعداً بدنامی خود را زبانزد مردم کرد، پس از منهزم شدن نيروهايش به وسيله ی ارتش سرخ، در برابر کميسيون تحقي

ش از نسبت به قدرت حاکمه ی پي"شهادت داد که خود با بسياری از اعضای اپوزيسيون دوما رابطه داشت و از نطق های آنان استقبال می کرد، زيرا 

اما کولچاک پيرامون نقشه ی انقالب کاخی چيزی نشينده بود." انقالب نظرش ناموافق بود . 

وپوف شرح شاه زاده يوس. پس از قتل راسپوتين و طرد گراند دوک ها، جامعه ی صدرنشين با صدای بلندتری از لزوم انقالب کاخی شروع به سخن کرد



ع پيشنهاد کاخ توقيف گرديد، افسرهای چند هنگ مختلف به نزد او آمدند و طرح هائی را برای اقدام قاط می دهد که چگونه وقتی گراند دوک ديميتری در

و البته او با هيچ يک از آن طرح ها نمی توانست موافقت کند"کردند،  ." 

ار ليبرال های بريتانيا، بی شک به ابتکسفير . هم دست های آن توطئه شمرده می شدند -در هر حال و دست کم سفير بريتانيا -ديپلمات های دول متفق

1917روس، و پس از کسب اجازه از حکومت کشور خود، در ژانويه ی  نيکال با دقت و مؤدبانه به    . کوشيد تا نيکال را به زير نفوذ خود در آورد 

لوک مترقی د ما بين بوکانن و رهبران اصلی بپروتوپوف روابط موجو. حرف های سفير گوش داد، آن گاه از او تشکر کرد و از مباحث ديگر سخن گفت

تقد بود که تعقيب هر نيکال ظاهراً از اين پيشنهاد استقبال نکرد، زيرا مع. را به تزار گزارش داد، و پيشنهاد کرد که سفير بريتانيا تحت نظر گرفته شود

وزانه اداره آگاهی از روابط ر: "ترديد به خرج دهد اعالم کرد که در همان احوال، کورلوف بی آن که." با سنت های بين المللی ناسازگار است"سفيری 

ت ها هم فايده ی اما تخطی از آن سن. پس        سنت های بين المللی ابداً سد راه نبودند." ی ميلی يوکوف، رهبر حزب کادت، با سفير بريتانيا خبر می دهد

طئه کاخی هرگز کشف نشدزيرا پس از نقض آن سنت ها هم هيچ گونه تو: چندانی نداشت . 

م در اين محافل سهي. قدری بيش از حد معمول وسعت داشت" توطئه"آن . آيا چنين توطئه ای واقعاً وجود داشت؟ هيچ سندی برای اثباتش در دست نيست

پتروگراد، هم  ت محافل باالی جامعه یاين توطئه صرفاً به مثابه ی احساسا. توطئه به قدری کثير و رنگارنگ بودند که ديگر آن را نمی شد توطئه ناميد

اما آن قدر قوام نگرقت تا بتواند به يک نقشه ی عملی تبديل شود.  چون انديشه ی آشفته رستگاری، و يا شعار نوميدی، در هوا معلق بود . 

خرين بار اين عمل آ.  تصحيح کرده بودنداشراف بلندپايه در قرن هجدهم چندين بار با حبس يا خفه کردن امپراتورهای نامناسب، تداوم حکومت را عمالً 

1801روی پل در سال  کس، اين برع. به اين دليل به هيچ وجه    نمی توان گفت که انقالب کاخی سنت های سلطنت روس را نقض می کرد. انجام گرفت 

زار و اشرافيت افتخار خفه کردن ت. کف داده بوداما اشرافيت قوت قلب خود را از ديرباز از . گونه انقالب ها عنصر دائم آن سنت ها محسوب می شد

اما سران بورژوازی عزم جزم تری در اين راه نشان ندادند. تزارينا را به بورژوازی واگذار کرد . 

ان وانمود از انقالب به بعد، گوچکوف و ترشچنگو، سرمايه دارهای ليبرال، و هم چنين ژنرال کريموف از نزديکان آن دو، به عنوان هسته ی توطئه گر

بر عليه انگلستان؛  گوچکوف دوئليست، داوطلب پيشين در ارتش بوئرها. گوچکوف و ترشچنگو خود اين نکته را تأييد کرده اند، منتها نه قاطعانه. شده اند

 حرفش را را که اصالً  پروفسور ميلی يوکوف وراج. مناسب ترين شخص برای اجرای توطئه می نموده است" افکار عمومی"و ليبرال سودائی، البد در 

و مهلک  شکی نيست که گوچکوف بارها و بارها در ذهن خود انديشيده بود که يکی از هنگ های گارد چه آسان می تواند با يک ضربه ی سريع! نزنيد

رح داده داده        و ش ويت، که نفرت خاصی از گوچکوف داشت، در خاطرات خود گوچکوف را لو. جانشين انقالب شود و بر انقالب پيش دستی بجويد

ود اما گوچکوف، که هيچ وقت در جوانی موفق نشده ب. بود که چگونه گوچکوف روش ترک های جوان را در امحاء سلطان های مزاحم تحسين می کند

ين، نمی توانست ه ی استوليپو از اين مهم تر آن که گوچکوف، سرسپرد. رشادت ترکی خود را به نمايش در آورد، فرصت يافته بود که بسيار پيرتر شود

يله ای برای آيا انقالب کاخی، به جای آن که وس: او نمی توانست از خود نپرسد. تفاوت های موجود ما بين شرايط روسيه و شرايط کهن ترکيه   را نبيند

دارو مهلک تر از مرض نخواهد بود؟ پيش گيری از انقالب واقعی باشد، واپسين تلنگر برای     فرود آوردن بهمن از آب در نخواهد آمد؟ آيا  

ميلی يوکوف . در نوشت جاتی که به انقالب فوريه اختصاص يافته اند، از تدارکات مربوط به انقالب کاخی هم چون از حقيقتی مبرهن سخن رانده می شود

حواله    مان تحقق انقالب کاخی را به ماه مارسدنيکين ز." از همان ماه فوريه، انقالب کاخی می رفت که تحقق پذيرد: "در اين خصوص چنين می گويد

ر،       ای در کار بوده است برای متوقف ساختن قطار تزار، درخواست استعفاء از او؛ و در صورت امتناع تزا"نقشه"هر دو ذکر می کنند که . می دهد

رکت افزايد که سران بلوک مترقی، هر چند در توطئه ش ميلی يوکوف می.       تزار" برکناری جسمانی"که اجتناب ناپذير محسوب می شد، اجرای 

ً "نداشتند و از تدارکات مربوط به توطئه  ته با يک ديگر مطلع نشده بودند، چون امکان وقوع يک انقالب را پيش بينی می کردند، در محافل در بس" دقيقا

ای اخير برخی پژوهش های مارکسيستی نيز در سال ه. داری کنندمشورت می کردند که در صورت موفقيت کودتا چگونه به نحو احسن از آن بهره بر

يخی راه از روی همين نکته      می توان آموخت که افسانه ها با چه سهولت و رسوخی به علوم تار. داستان مقدمات عملی کودتا را در بست پذيرفته اند

 .می يابند

ار اما همين حکايت خود گواهی است بر اين که توطئه ای در ک. توطئه يا شده است حکايت پر آب و تاب رودزيانکو هم اغلب به عنوان مدرک اصلی

در ژاونيه ی . نبود 1917 ژنرال کريموف از جبهه مراجعت کرد و در برابر اعضای دوما شکوه سر داد که اوضاع به صورت موجود نمی تواند ديری  

در اين ميان ! گيريداگر شما تصميم ب." تصميم بگيريد، ما از شما پشتيبانی خواهيم کرد( ری تزاربرکنا)اگر شما بر سر اين اقدام فوق العاده : "ادامه بيابد

در آن ." امانش دهيم حال که او دارد روسيه را به ويرانی می کشد، ديگر الزم نيست بر او رحم کنيم و يا: "شيدلوفسکی اکتبريست خشماگين فرياد کشيد

م، جانب روسيه اگر الزم باشد که ما بين تزار و روسيه يکی را انتخاب کن: "ی يا موهوم بروسيلوف نيز اشاره شده استمباحثه ی پر هياهو به سخنان واقع

ژنرال : "فتشينگارف کادت چنين گ. ترشچنکو ميليونر جوان نيز هم چون يک تزارُکش انعطاف ناپذير صحبت کرد! اگر الزم باشد." را خواهم گرفت

چنين  چه کس تصميمش را خواهد گرفت؟: مسأله دقيقاً همين است" اما چه کس تصميمش را خواهد گرفت؟... ضروری است درست می گويد، دگرگونی

ک وجب هم در طی چند هفته ی معدود بعد، نقشه ی کذائی ظاهراً حتی ي. است زبده ی شهادت رودزيانکو، شخصی که خود بر عليه دگرگونی سخن گفت

ساختن قطار تزار حرف ها زدند، اما هيچ معلوم نيست که چه کس بايد آن عمليات را به اجراء در می آوردراجع به متوقف . جلوتر نرفت . 

خود سلطنت را  یليبراليزم روس، هنگامی که جوان تر بود، با پول و هم دلی از       تروريست های انقالبی حمايت کرده بود تا بلکه انقالبيون با بمب ها

ازی کرد نه با اين حال، نقش اصلی را وحشت طبقاتی ب. يچ يک از آن آقايان محترم عادت نداشت سر خويشتن را به مخاطره بيندازده. به آغوش او برانند

در هر حال، اگر گوچکوف و . اوضاع خراب است، اما ممکن است از اين خراب تر هم بشود: ليبرال ها استدالل می کردند که: وحشت شخصی

ست که    شکی ني -يعنی عمالً مقدمه اش را چيده بودند و نيروها و وسائل الزم را فراهم آورده بودند -قصد کودتا کرده بودند ترشچنکو و کريموف جداً 

اشد، ديگر زيرا   توطئه گران، به ويژه جوان ترها که تعدادشان نمی توانست اندک ب. پس از انقالب جزئيات نقشه ی آنان به روشنی تمام برمال می شد

ً "نمی داشتند که درباره ی يک عمل  دليلی . شان می خريد پس از فوريه، افشای آن راز يقيناً جاه و مقامی هم برای. انجام شده سکوت اختيار کنند" تقريبا

کشی کامالً بديهی است که نقشه ی کريموف و گوچکوف هرگز از حد آه های وطن پرستانه در حين شراب خوری و سيگار. اما هيچ رازی مکشوف نشد

ا با عمل توطئه گرهای سبک مغز اشراف زاده، مانند  توان گران سنگين وزن مخالف خوان، دلش را نداشتند که مسير تقديری مشئوم ر. فراتر نرفت

 .اصالح کنند

1917در ماه مه  ه جاروی لطنت ب، ماکالفوف، يکی از فصيح ترين و توخالی ترين  ليبرال های روس، در کنفرانس خصوصی دومائی که همراه با س

باال به موقع جلو اين  اگر آيندگان اين انقالب را لعن کنند، ما را هم لعن خواهند کرد، زيرا نتوانستيم با انقالبی از: "انقالب به کنار روفته شد، فرياد کشيد

اد و به موقع از يه آزاد سستی مفرطی به خرج دآری، روس: "چندی بعد، کرنسکی هم در تبعيد به پيروی از ماکالکوف البه سرداد که!" انقالب را بگيريم

ار خود  به خودی دولت روسيه چنان تنبل بود که نتوانست بر انفج -(بسيار چيدند( ؟)کودتائی که حرفش را بسيار زدند، و برايش مقدمات)باال کودتا نکرد 

 ".پيش دستی بجويد

ن نيروهای مهار نشدنی خود را رها ساخته بود، ساده لوحان تحصيل کرده هم چنا اين دو شيون نشان می دهند که چگونه، حتی پس از آن که انقالب

صورتکهای سلطنت بر انقالب پيش دستی جست" به موقع"تصور می کردند که می شد با تغيير  . 

************** 

ال جرأت  توطئه گرهای ليبر. چک کاخی پديدار شداما در آن گيرودار نقشه ای برای انقالب کو. کاخی عزم جازمی در ميان نبود" بزرگ"برای انقالب 

آنان قتل . يست کنندنمی کردند بازيگر اصلی دستگاه سلطنت را از ميان بردارند، اما گراند دوک ها تصميم گرفتند که سوفلور دستگاه سلطنت را سر به ن

 .راسپوتين را واپسين وسيله ی نجات سلطنت می پنداشتند

لب را وارد يکی از رومانوف ها پيوند ازدواج بسته بود، کرانددوک ديميتری پاولوويچ و پوريشکويچ نماينده ی سلطنت طشاه زاده يوسوپوف، که با 



ل مشهور پيشنهاد وکي. بدهند" ملی"آن ها هم چنين کوشيدند تا ماکالکوف ليبرال را هم با خود هم داستان کنند، يقيناً برای آن که به قتل جنبه ی . ماجرا کرد

رست هم توطئه گران تشخيص دادند، و د! فرق در شيوه ی عمل بود و بس -را هوشمندانه نپذيرفت، اما زهر مهلکی در اختيار توطئه گران گذاشت آنان

. کرد ی پيدانشان خانوادگی کرانددوک سرانجام فايده ا. تشخيص دادند، که يک اتومبيل رومانوف نقل و انتقال جسد را    پس از قتل تسهيل خواهد کرد

در شب . مابقی کار به اسلوب سناريوی فيلمی که برای مردمان بدذوق     طرح شده باشد، به اجراء در آمد 17 - 16 دسامبر، راسپوتين را فريفتند و به  

 .مهمانی کوچکی آوردند و در آپارتمان يوسوپوف به قتلش رساندند

ددوک، که بنا به گران. ن، قتل راسپوتين را به عنوان يک عمل نجات بخش گرامی داشتندطبقات حاکم، به استثنای خلوت خانه ی تنگ دربار و جادوپرستا

آلوده شده بود، از خانه ی خود ممنوع الخروج شد، و همه ی اعضای  -!هر چند مسيح، اما هنوز دهقان -گفته ی تزار دست هايش به خون يک دهقان

اتل ها دعای حتی خواهر تزارينا، بيوه ی گرانددوک سرگئی، تلگراف زد که برای ق. دن کردندخاندان سلطنت در پترزبورگ با هم دلی فراوان از او دي

شان  روزنامه ها، مادام که ذکر نام راسپوتين برای. خير  می خواند و بابت عمل وطن پرستانه ای که انجام داده اند از خداوند برايشان رحمت می طلبد

بان به يک عابرها در خيا. در نمايش خانه ها مردم کوشيدند به افتخار قاتل ها دست به تظاهرات بزنند. چاپ کردندقدغن نشده بود، مقاله های پرآب و تاب 

ما کف    در خانه های خصوصی، در جلسات افسرها، و در رستوران ها مردم به سالمتی: "شاه زاده يوسوپوف روايت می کند که. ديگر تهنيت می گفتند

 می توان اذعان داشت که کارگرها چون از قتل راسپوتين خبر شدند، غصه ی چندانی."  کشيدند! کارخانه ها برای ما هورامی زدند؛ کارگرها در  

 -آنان. ددارودسته ی راسپوتين از انظار پنهان شد و منتظر مان. نخوردند، اما هوراهای آن ها هيچ وجه اشتراکی با اميد به تولد دوباره ی سلطنت نداشت

نی که به ، اسب دزد پيشي"دوست قدسی"بر کرد جنازه ی . راسپوتين را دور از چشم همه ی جهان دفن کردند -رينا، دخترهای تزار و ويروبوواتزار، تزا

. سيدمش نراما راسپوتين حتی پس از تدفين هم به آرا. خانواده ی تزار بايد حتی به چشم خود مطرود نموده باشد. دست گراند دوک ها به قتل رسيده بود

تند و تابوتش را چندی بعد، هنگامی که نيکال و آلکساندرا رومانوف در خانه ی خود  تحت الحفظ بودند، سربازهای تزار سکوسلو گور راسپوتين را شکاف

کومت موقت به ح. آنياآلکساندرا، اولگل، تاتيانا، ماريا، آناستازيا، : روی سر مقتول صليبی قرار داشت که چنين امضاهائی بر آن منقوش بود. گشودند

 مردم مقاومت کردند، و فرستاده ی حکومت موقت ناچار شد جسد را در محل. دليل نامعلومی شخصی را مأمور بازگرداندن جسد به پتروگراد کرد

 .بسوزاند

ر در ميان راسپوتين ديگ. لق داشتاما اين زمان کوتاه هنوز به خودش تع. خود، روی هم رفته ده هفته ی ديگر هم عمر کرد" دوست"سلطنت، پس از قتل 

ی شروع برخالف همه ی انتظارات  توطئه گران، زوج سلطنت پس از قتل راسپوتين با پشتکار مخصوص. نبود، اما سايه اش هم چنان حکومت می کرد

تنی چند . وب شدارت دادگستری منصبه کين خواهی خون راسپوتين، شياد بدنامی به وز. کردند به بر کشيدن منفورترين اعضای دارودسته ی راسپوتين

. ضار می کندشايعه ای در افواه بود دائر بر اين که پروتوپوپوف روح پرست شده است و روح راسپوتين را اح. از گرانددوک ها از پايتخت تبعيد شدند

 .طوق نوميدی دمادم تنگ تر می شد

ن بحران را تضعيف قتل راسپوتي. ن و مبتکران آن قتل در سر داشتند سخت متفاوت بودقتل راسپوتين نقشی عظيم ايفاء کرد، اما اين نقش از آن چه مجريا

مردم همه جا از آن قتل حرف می زدند؛ در کاخ ها، در ستادها، در کارخانه ها، در کلبه های دهقانان، مردم بی اختيار چنين . نکرد، که تشديدش کرد

رباره ی بلوک شاعر    د. ت خانه ی جذامی چاره ای ندارند جز آن که به زهر و تپانچه متوسل شوندحتی گرانددوک ها در برابر خلو: استنتاج می کردند

گلوله ای که او را کشت تا قلب  سلسله ی حاکم فرو رفت: "قتل راسپوتين چنين نوشت ." 

 

************ 

های خلق     يف سلطنت، بورژوازی و به دنبال بورژوازی تودهروبسپير يک بار به مجلس قانون گذاری يادآور شد که مخالفت اشراف،    از طريق تض

سه گسترش يافته روبسپير در عين حال هشدار داد که در مابقی اروپا    انقالب نمی توانست با همان سرعتی گسترش بيابد که در فران. را برانگيخته بود

در اين . گيرنده بودند و از اين رو حاضر نبودند ابتکار انقالبی را به دست ببود، زيرا طبقات ممتاز ساير کشورها از تجربه اشراف فرانسه پند گرفت

اير کشورها تحليل تحسين انگيز، يگانه خطای روبسپير آن بود که فرض می کرد اشراف فرانسه با مخالفت های نامحتاطانه ی خود درسی جاودان به س

روسيه هم در سال . داده اند 1905 سال  و هم به نحوی قاطع تر در  1917 مه ، يک بار ديگر ثابت کرد که هر انقالبی بر ضد يک رژيم استبدادی و   ني

واجه می ی مفئودال، و در نتيجه بر ضد اشراف، در نخستين مراحل خود نه تنها با   هم کاری نامنظم و پُر متناقض اما در عين حال واقعی اشراف معمول

ی اين پديده ی چشم گير تاريخ. تاز اشراف، از جمله اعضای خاندان سلطنت، هم برخوردار می شودشود، بلکه از اين گونه هم کاری های محافل مم

 .ممکن اسست ناقض نظريه ی طبقاتی جامعه به نظر برسد، اما در حقيقت امر فقط ناقض تفسير عوامانه ی اين نظريه است

يعنی  -اما اين حالت اوضاع را حتی برای طبقات جامعه ی کهن. رسيده باشندانقالب هنگامی در می گيرد که همه ی تضادهای جامعه به سر حد انقباض 

حقاقش ببخشم، هر چند من نمی خواهم که به يک تشبيه بيولوژيکی اهميتی بيش از است. تحمل ناپذير می سازد -طبقاتی که محکوم به فروپاشی شده اند

. ی شوددر لحظه ی خاصی هم برای جسم مادر و هم برای نوزاد متساوياً گريز ناپذير مخالی از فايده نيست که خاطر نشان کنم که عمل طبيعی زايمان 

توگوئی همه . اردمخالفت طبقات ممتاز بيانگر ناسازگاری چاره ناپذيری است که ما بين موقعيت سنتی اجتماعی آنان و مقتضيات هستی آتی جامعه وجود د

کند، و شرافيت چون خود را در کانون خصومت عموم می يابد، گناه را به گردن بوروکراسی می افا. چيز از دست های بوروکراسی حاکم فرو می لغزد

دبوروکراسی اشرافيت را مقصر می شمرد، و آن گاه هر دو با هم، يا جداگانه، نارضايتی خود را متوجه ی قله ی سلطنتی قدرت خويش می کنن . 

     هم سامارين و: "موروثی اشراف برای مدتی به درون دولت فراخوانده شد، يک بار چنين گفت شاه زاده شرباتوف، که از مقام خود در سازمان های

وانيم اما هيچ کدام نمی ت. تاکنون هيچ کس ما را    چپ محسوب نداشته، و ما هم خود را چپ نمی دانيم. هم من رهبر پيشين اشراف در اياالت خود هستيم

در ( مدر اين جا دسيسه های انقالبی حرف نمی زني)در آن پادشاه و حکومتش خود را با تمام جامعه ی معقول چنين وضعی را در کشور درک کنيم که 

اگر مافوق های ما . جامعه ی معقولی که اشراف، تجار، شهرها، انجمن های شهری، و حتی ارتش را در بر می گيرد -معارضه ی ريشه ای می يابند

، برماست که خود را کنار بکشيمنخواهند به عقايد ما گوش فرا دهند ." 

ند باور طبقه ی ممتاز نمی توا. اشراف علت همه شوربختی های خود را در اين واقعيت می بينند که سلطنت کور شده و يا عقل خود را از کف داده است

مرگ بار  کوميت خود را نمی پذيرد و فرسودگیبه کالم ديگر، اشراف مح. کند که با هيچ سياستی نمی توان جامعه ی کهن را با جامعه ی نو آشتی داد

آن است که تاريخ  علت مخالفت شديد و نامحتاطانه ی اشراف يکی. خود را به مخالفت بر عليه مقدس ترين قدرت رژيم کهن، يعنی سلطنت، تبديل می کنند

لت خص. سيمای انقالب برای شان تحمل کردنی نيستمحافل باالی اشراف را هم چون کودکان لوس بار آورده است، و ديگر آن که وحشت اشراف از 

 اما همان طور که چراغ پيش از. نامنظم و پرتناقض نارضائی اشراف از آن جاست که اين نارضائی همانا مخالفت     طبقه ای است که آينده ندارد

ی پراکند، و ناپديد شدن بارقه ی مخالفت آميزی از خود م سوختن پرتو درخشان اما دودآلودی از خود منتشر می کند، اشرافيت نيز به همان شکل پيش از

قط با همين چنين است ديالکتيک اين روند که نه تنها با نظريه ی طبقاتی اجتماع سازگار است، بلکه ف. از اين راه خدمت به دشمن خونی خود می کند

 .نظريه توضيح دادنی است

 

 فصل ششم

 

 جان کندن سلطنت

 

تصوير ما از طبقه . ادتی مجال پرداختن به نخستين مسائل خود را بيابد، سلسله ی سلطنت مثل ميوه ی گنديده با چند تکان فرو افتپيش از آن که انقالب ح



 .ی حاکم کهن کامل نخواهد بود مگر آن که نشان دهيم که سلطنت به هنگام سقوط خود چه واکنشی نشان داد

اد به آن جا نه بدان خاطر که در ستاد نيازی به وجودش داشتند، او از اغتشاشات پتروگر. سر می برد تزار در ستاد فرمان دهی اش واقع در موغيليف به

ن جا آغاز     زندگی آرامی در اي: "ژنرال دوبنسگی، وقايع نگار دربار، مستقر در ستاد به هم راه تزار، در دفتر خاطرات خود چنين نوشت. گريخته بود

ا فقط عوامل تصادفی و خارجی می توانند چيزی ر. چيزی عايد نخواهد شد( تزار)از حضور او . ق باقی خواهد ماندهمه چيز به صورت ساب. می شود

ردک دومائی، اميدوارم که اين م: "در روز بيست و چهارم فوريه، تزارينا بر طبق معمول به زبان انگليسی به تزار در ستاد چنين نوشت..." تغيير دهند

مشقی و سر( قانون زمان جنگ است)اين کار ضروری است  -به خاطر نطق های دهشتناکش به دار آويخته شود( نسکی استمنظورش کر)کدرينسکی 

ر جنگ واصل در روز بيست و پنجم فوريه، تلگرافی از وزي." همه شايقيم و از تو تمنا می کنيم که پايداری خود را نشان بدهی. خواهد بود برای ديگران

سأله جدی اعتصاب هائی در پايتخت رخ داده، و اغتشاشاتی در ميان کارگران آغاز شده است، اما تدابير الزم اتخاذ شده و هيچ گونه مشد دائر بر اين که 

اولين بار نيست، آخرين بار هم نخواهد بود: "کوتاه سخن آن که. در ميان نيست !" 

اری به زنده نگاه در روز بيست و ششم فوريه، ملکه با ميل آشک. هم کوشيد ايستادگی کندتزارينا که همواره به تزار آموخته بود که هرگز وا ندهد، اين بار 

اوضاع : "اما عصر همان روز در تلگراف ديگری ناچار شد اعتراف کند که." شهر آرام است: "داشتن دل و جرئت لرزان نيکال، به تزار تلگراف زد که

ه جزای عملشان بايد به کارگران بگوئی که نبايد اعتصاب کنند، وگرنه، ب: "امه هايش هم چنين نوشتدر يکی از ن." شهر به هيچ عنوان رو به راه نيست

قط يک چيز آری، ف." فقط نظم الزم است، و اين که نگذاريم از پل ها به اين ور بيايند. هيچ احتياجی به تيراندازی نيست. به جبهه فرستاده خواهند شد

بگذار در عجز جنون زای حومه های شهر خفه شوند -سأله اصلی آن است که کارگران را به درون شهر راه ندهيماما م! کوچک الزم است، فقط نظم . 

ط پس از ناگفته نماند که قرار بود که فق -صبح روز بيست و هفتم، ژنرال ايوانوف همراه با گردان سن ژرژ، و با در دست داشتن اختيارات نامحدود

وری نظامی ژنرال دنيکين چندی بعد، پس از آن که خود در امر ديکتات. از جبهه به راه افتاد -نامحدودش را علناً اعالم کند اشغال تزارسکوسلو اختيارات

عيت سياسی را آن پيرمرد پيه گرفته نه موق. مشکل بتوان شخص نامناسب تری را برای آن کار به تصور در آورد: "طبع آزمائی کرده بود، به ياد آورد که

. ردقرعه ی فال به حکم خاطرات انقالب اول به نام ايوانوف اصابت ک." تی درک می کرد، و نه قدرت و تحرک و اراده و متانت الزم را دارا بودبه درس

سرکوب  دند،اما آن يازده سال داغ خود را بر جا نهاده بود، سرکوب کنندگان پيه گرفته بو. يازده سال پيشتر ايوانوف کرونشتات را سرکوب کرده بود

ه همه به جبهه ی شمال و به جبهه ی غرب دستور رسيد که نيروهای خود     را برای حرکت به سوی پتروگراد آماده کنند، بديهی است ک. شدگان قوت

اموش نکرد فرايوانوف خود می پنداشت که قضيه به سرعت و با موفقيت خاتمه خواهد يافت؛ او حتی . تصور     می کردند وقت فراوانی در پيش دارند

 .که آجودان خود را به موغيليف بفرستد تا برای دوستان او، يعنی دوستان ايوانوف، در پتروگراد خواروبار بخرد

ت، و اينک ساعت واپسين فرا رسيده اس: "صبح روز بيست و هفتم فوريه، رودزيانکو تلگراف تازه ای به تزار زد که با چنين کلماتی تمام می شد

اين  بازهم: "تزار در خصوص اين نامه به فردريکز وزير دربار خود گفته بود." سلسله ی سلطنت در شرف تعيين شدن استسرنوشت ميهن و 

واب تزار به ناچار بايد   ج. اما خير، شر و ور نبود." اصالً جوابش را هم نخواهم داد. رودزيانکوی شکم گنده يک طومار شر و ور برای من نوشته است

 .می داد

توفسکی و د نيم روز بيست و هفتم، ستاد فرمان دهی گزارشی از خابالوف دريافت داشت حاکی از شورش هنگ های پاولوفسکی، ولينسکی، ليدر حدو

ت جنگ در حدود يک ساعت بعد از تلگراف بسيار اطمينان بخشی از وزار. پرئوبراژنسکی، و دائر بر ضرورت اعزام نيروهای قابل اعتماد از جبهه

ود اغتشاشاتی که امروز صبح در برخی از واحدهای نظامی شروع شدند، هم اکنون به وسيله گروهان ها و گردان های وفادار به وظايف خ": واصل شد

ير، اما اندکی پس از ساعت هفت عصر، همان وز." من به اعاده ی سريع آرامش اعتقاد راسخ دارم... قاطعانه و نيرومندانه در شرف سرکوب شدن هستند

به توفيق  ما به کمک چند واحد معدودی که به وظايف خويش وفادار مانده اند، نتوانسته ايم در سرکوب شورش های نظامی: "بليايف، گزارش داد که يعنی

خش های ر ببرای فعاليت هم زمان د" -آن هم به تعداد کافی -بليايف در همان گزارش درخواست کرده بود که نيروهای واقعاً قابل اعتماد." دست بيابيم

فوراً گسيل شوند" مختلف شهر . 

اسب من -يعنی پروتوپوپوف، وزير نيمه ديوانه ی کشور -شورای وزيران اين روز را برای بيرون راندن علت فرضی همه ی نگون بختی های خود

 پتروگراد به امر اعليحضرت تحتاعالم کرد که  -که بدون اطالع حکومت تهيه شده بود -در همان حال ژنرال خابالوف طی فرمانی. تشخيص داد

ده ای هم هر چند آن کوشش آگاهانه نبود، و در هر حال فاي -بدين سان باز هم کوشيدند تا چماق و کگلوچه را با هم به کار بگيرند. حکومت نظامی است

دا کرد و نه بالکا، جناب شهردار، نه چسب پي: دآن ها حتی موفق نشدند که اعالميه ی حکومت نظامی را در سراسر شهر به ديوارها بچسبانن. دربر نداشت

ديگر هيچ چيز برای آن کارگران به هم نمی چسبيد؛ آنان از همان دم به خطه ی اشباح پيوسته بودند. قلم مو . 

ره ی جنگ و بود، و در دو شبح اصلی واپسين دولت تزاری همانا شاه زاده گليتسين هفتاد ساله بود   که سابقاً مؤسسات خيريه ی تزارينا را اداره کرده

بارون تولد  صفاتی که -"آقای خوش خلق روسی، اين پير نحيف"وقتی دوستان از اين . انقالب به دست همان تزارينا در رأس حکومت قرار گرفته بود

اطره ی دلپذير برای آن که يک خ": می پرسيدند که چرا چنين سمت پر دردسری را پذيرفته است، گليتسين پاسخ می داد  -ليبرال برايش قايل شده بود

چنين  رودزيانکو چگونگی احساسات واپسين حکومت تزاری را در آن ساعات. افسوس که به اين هدف خود نرسيد." ديگر هم از زندگی داشته باشم

ه ی الس کرده بود، همبه محض وصول نخستين اخبار حرکت جمعيت به سوی کاخ مارينسکی، يعنی همان جا که هيئت دولت اج: روايت کرده است

ر اما شايعه ی مزبور نادرست از آب د.( حکومت فقط يک چيز می خواست، و آن اين  که انقالب او را نبيند. )چراغ های ساختمان فوراً خاموش شدند

در حالی که خود از آن "آمد؛ چنين    حمله ای صورت نگرفت؛ و آن گاه وقتی چراغ ها بار ديگر روشن شدند، يکی از اعضای حکومت تزاری را، 

وده استهنوز هم معلوم نشده است که جناب وزير در آن زير به انباشتن چه نوع خاطراتی سرکرم ب. ، زير ميز يافتند"وضع متعجب به نظر می رسيد . 

مت به عمل تلفن برای يافتن حکورئيس دوما پس از جستجوی طوالنی و بيهوده ای که با . اما احساسات شخصی رودزيانکو هم ظاهراً در اوج خود نبودند

ن نيائيد، من استعفاء از شما تمنا می کنم که ديگر به نزد م: "گليتسين به او پاسخ داد. آورد، يک بار ديگر کوشيد تا با شاه زاده گليتسين تماس حاصل کند

ان دست ندلی راحتی فرو رفت، چهره ی خود را در ميرودزيانکو به محض شنيدن اين خبر، بنا به گفته ی منشی وفادارش، بی اختيار در ص." داده ام

روح فرتوت قدرت تزاری چون . و آرام گريست..." خون... هرج و مرج... بدون حکومت!... خدای من، چه وحشتناک است: "... هايش گرفت و گفت

نقالب را در تصورش هم نمی گنجيد که فردا بايد ا در آن لحظه. ريق رحمت را سرکشيد، رودزيانکو خود را اندوهگين و خانه خراب و يتيم احساس کرد

کند" رهبری" ! 

بود که از اداره ی  پاسخ تلفنی گليتسين با توجه به اين واقعيت توضيح دادنی است که در عصر روز بيست و هفتم، شورای وزيران صريحاً اذعان کرده

صوص در خ: "تزار به گليتسين چنين پاسخ داد. ا   در رأس حکومت بگماردامور عاجز است، و به تزار پيشنهاد کرده بود که شخص وجيه المله ای ر

ايطی نشسته بود؟ تزار دقيقاً در انتظار چه شر." نيکال. هرگونه دگرگونی در ترکيب حکومت، بايد بگويم که در شرايط کنونی اين کار را صالح نمی دانم

ام دادنش اما اين کار گفتنش آسان تر از انج. را در سرکوب شورش به عمل بياورد" ممکنقاطع ترين اقدامات "ضمناً تزار دستور داده بود که حکومت 

 .بود

امتيازاتی  اعطای: "او به نيکال تلگراف زد که. روز بعد، يعنی روز بيست و هشتم، حتی تزارينای رام نشدنی هم سرانجام قوت قلب خود را از کف داد

آليکس. سياری از نيروهای نظامی به انقالب پيوسته اندچند ضروری است، اعتصاب ها ادامه دارد؛ ب ." 

." ی استاعطای امتيازاتی چند ضرور"قيام تمامی نيروهای گارد، و تمامی پادگان الزم بود تا اين استبداد خواه دو آتشه هسی وادار به موافقت شود که 

اده ی خويش ملحق شر و ور نگفته باشد؟ نيکال تصميم گرفت به خانو" هرودزيانکوی شکم گند"اينک تزار نيز يواش يواش شک برش داشت که نکند آن 

يحتمل که ژنرال های ستاد هم چون به دغدغه ی خاطر گرفتار شده بودند، تزار را از عقب با ماليمت هل دادند. شود . 

ماندهان شهرهای سر راه حسب المعمول به سردمداران و فر. قطار تزار در بدو امر بدون آن که حادثه ی ناگواری برايش رخ دهد، پيش می رفت



ه     از استقبالش می شتافتند، تزار، دور از غرقاب انقالب، در واگن سلطنتی و معمولش، محصور در ميان مالزمان هميشگی اش، ظاهراً احساسی را ک

نوشت هر روز بيست و هشتم، هنگامی که حوادث سرساعت سه بعد از ظ. قريب الوقوع بودن بحران به دلش برات شده بود، بار ديگر از دست      داد

ه اعزام     نيروهای بسيار از جبه. اميدوارم خوب و آرام باشی. هوا عالی است: "تزار رقم زده بودند، او از ويازما چنين تلگرافی به تزارينا مخابره کرد

گسيل       می  تی که حتی تزارينا هم بر آن ها پا می فشرد، از جبهه نيروتزار، اين عاشق صميم، به جای اعطای امتيازا." نيکی. با عشقی صميم. شده اند

ران       راه کارگ. قطار او تا ايستگاه ويشر پيش رفت. ، تزار چند ساعت بعد رو در روی توفان انقالب قرار گرفت"هوای عالی"اما علی رغم آن . داشت

تزار . يف بيابدبه احتمال قوی اين بهانه را درباريان اختراع کردند تا بلکه بحران تخف." ديده استپل سر راه آسيب : "آهن نگذاشتند از آن جا جلوتر برود

قطار      به سعی کرد، و يا همراهانشان سعی کردند، تا از راه بولوگو و از طريق  راه آهن نيکالئوسک قطار را به مقصد برسانند؛ اما باز هم کارگران

هم نمی  تزار از ستاد فرمان دهی دور شده بود، و خود را به پايتخت. اقعيات از همه ی تلگراف های پتروگراد ملموس تر بوداين و. اجازه ی عبور ندادند

ساده ی راه آهن به شاه کيش داده بود" پياده های"انقالب با . توانست برساند ! 

يشر همه می فهمند که اين دگرگونی شبانه در و: "خود نوشته استدوبنسکی، مورخ دربار، که تزار را در قطارش همراهی می کرد، در دفتر خاطرات 

يند که فقط الزم همه می گو... برای من کامالً روشن است که مسأله قانون اساسی فيصله يافته است؛ اين قانون يقيناً نوشته خواهد شد... شبی تاريخی است

ان فردريگز، شاه زاده دولگوروکی، کنت لختنبرگ، همه شان، همه ی آن سرورکنت . "است با آن ها، يعنی با اعضای حکومت موقت، معامله بشود

ال نمی آن ها ديگر به تق. عاليجاه، به محض ديدن عالمت عبور ممنوع که در پشتش خطری مرگبار در حال پا گرفتن بود، هواخواه قانون اساسی شدند

که مردم بار ديگر مثل سال انديشيدند، فقط الزم بود که معامله سر بگيرد، يعنی الزم بود  1905 تحميق شوند  .  

رد  می ک در همان حال که قطار سرگردان به روی خطوط راه آهن می گشت و راهی نمی يافت،  تزارينا دم به دم به تزار تلگراف می زد و به او التماس

محل   گيرنده : "می ديد که بر پشتشان با مداد آبی نوشته شده است اما تلگراف ها از پست خانه به نزد خود او باز گشتند و او. که هر چه زودتر باز گردد

کارمندهای تلگراف خانه نمی توانستند تزار روس را بيابند." معلوم نيست . 

ان   ميکل ناگهسيريل والديميروويچ، که بنا به گفته ی کنتس کالين.هنگ ها همراه با موسيقی و پرچم های گوناگون به سمت کاخ توريد حرکت کردند

اخ ساختمان ساکنان ک. نگهبان های کاخ ناپديد شدند. روحيه ی انقالبی پيدا کرده بود، يکی از گروهان های گارد را به فرمان دهی خود به کاخ توريد برد

جکاوی شديدی ند و با کنچند دسته از سربازهای انقالبی در کاخ پرسه زد." هرکس در فکر نجات خود بود"ويروبووا حکايت می کند که . را تخليه کردند

پيش از آن که صدرنشين ها تصميم بگيرند که چه بايد کرد، فرودست ها از کاخ تزار موزه می ساختند. همه چيز را برانداز کردند . 

رال پير، ی، ژنفرمان دهی اين جبهه را روژک. به پسکوف بازگشت، و به ستاد فرمان دهی جبهه شمال رفت -بی آن که ديگران مکانش را بدانند -تزار

     او هنوز هم روی روزها و هفته ها حساب. تزار اين دست و آن دست می کرد. در اقامت گاه تزار پيشنهاد پشت پيشنهاد عرضه می شد. برعهده داشت

 .می کرد، حال آن که انقالب حساب دقايق را هم داشت

تماد به سرسخت، اما  بی اراده؛ عصبی، اما در برابر همه چيز حساس؛ بی اع" .بلوک شاعر تزار را در آخرين ماه های سلطنت چنين توصيف کرده است

لکه ديگر اوضاع را درک نمی کرد، حتی يک گام کامالً آگاهانه بر نداشت، ب. مردم، کم حرف و محتاط در سخن، او ديگر صاحب اختيار خويش نبود

، در واپسين و اين صفات، يعنی کم حرفی و بی ارادگی و احتياط و بی اعتمادی." بود خود را تماماً به دست کسانی سپرد که خود بر مسند قدرت نشانده

 !روزهای فوريه و نخستين روزهای مارس چه شدتی گرفتند

ميهن رای نجات به رودزيانکوی منفور تلگراف بزند که ب -و با اين حال بر طبق شواهد تصميم خود را به اجرا در نياورد -نيکال سرانجام تصميم گرفت

وظ او را، يعنی رودزيانکو را، مأمور تشکيل دولت جديدی ساخته، منتها حق انتصاب وزرای امور خارجه و جنگ و نيروی دريائی را برای خود محف

ده بودند؟کربه سمت پتروگراد حرکت " نيروهای بسيار"مگر نه آن   که : معامله کند" ايشان"تزار هنوز اميدوار بود که بتواند با . نگاه داشته است  

. ژ در بيفتنداز قرار معلوم کارگران راه آهن ميل نداشتند با گردان سن ژز: ژنرال ايوانوف بی آن که با مشکلی مواجه شود، واقعاً به تزار سکوسلو رسيد

ت به او ا به کار بگيرد، چون نسبژنرال ايوانوف چندی بعد اعتراف کرد که در بين راه سه چهار بار الزم ديده بود نفوذ پدرانه ی خود را بر سربازه

ش کردند که به تزارسکوسلو، مقامات محلی مطلع" ديکتاتور"به محض رسيدن . سربازها را وادار کرده بود در برابر او زانو بزنند: گستاخی می کردند

تاتوری فاً بر جان خود بيمناک بودند، و به ديکآن ها صر. درگيری ما بين گردان سن ژزژ و نيروهای نظامی خانواده ی تزار را به مخاطره خواهد افکند

 .توصيه کردند که بدون پياده کردن نيروهای خود از قطار، از همان راهی که آمده بود مراجعت کند

سؤال ها و  .د، يعنی خابالوف در پتروگراد، تلگرافی ده سؤال پرسيد و در برابر آن ده جواب کوتاه دريافت کر"ديکتاتور"ژنرال ايوانوف از آن يکی 

 :جواب ها را تماماً نقل می کنيم، زيرا استحقاقش را دارند

 :سؤال های ايوانوف و جواب های خابالوف

1سؤال چند واحد از نيروها منظمند، و چند واحد بی انضباطی می کنند؟:    

ا يا  به م و قزاق، و دو دسته آتش بار، بقيه ی نيروهمن در اختيار خود در ساختمان نيروی دريائی چهارگروهان کارد دارم، پنج دسته سواره نظا: جواب

رها را خلع سالح سربازها با منفرداً يا به به طور دسته جمعی در شهر می گردند و افس. انقالبيون پيوسته اند و يا با موافقت انقالبيون بی طرف مانده اند

 .می کنند

2سؤال کدام يک از ايستگاه های راه آهن نگهبانی می شوند؟:   

همه ايستگاه ها در دست انقالبيون هستند و به وسيله ی آن ها به شدت نگهبانی می شوند: جواب . 

3سؤال در کدام يک از قسمت های شهر نظم حفظ شده است؟:   

شبکه ی تلفن کار نمی کند، ما بين قسمت های مختلف شهر هيچ گونه ارتباطی وجود ندارد. تمام شهر در دست انقالبيون است: جواب . 

4سؤال چه مقاماتی بخش های مختلف شهر را اداره می کنند؟:   

به سؤال نمی توانم جواب بدهم: جواب . 

5سؤال آيا همه ی وزارتخانه ها درست انجام وظيفه می کنند؟:   

انقالبيون وزرا را دستگير کرده اند: جواب . 

6سؤال در حال حاضر کدام يک از نيروهای پليس در اختيار شما هستند؟:    

هيچ کدام -جواب  

7سؤال کدام يک از ذخائر و مؤسسات فنی وزارت جنگ را در اختيار داريد؟:   

هيچ کدام را در اختيار ندارم: جواب . 

8سؤال چه مقدار خواروبار در اختيار داريد؟:   

روز پنجم فوريه در حدود دو هزار تن آرد در سيلوی شهر بود. هيچ خواروباری در اختيار من نيست: جواب . 

9سؤال آيا اسلحه، توپ خانه وزرات خانه های بسيار به دست شورشيان افتاده است؟:   

همه ی تأسيسات توپ خانه به دست انقالبيون افتاده است: جواب . 

10سؤال بر کدام يک از نيروها و ستادهای نظامی تسلط داريد؟:   

با تشکيالت نواحی ديگر ارتباط ندارم. رئيس ستاد ناحيه زير تسلط من است: جواب . 

تگاه کرد که نيروهای خود را بدون پياده کردن از قطار به ايس" موافقت"ژنرال ايوانوف چون اين کشف خالی از ابهام را درباره اوضاع به عمل آورد، 

ن همه قدرت با آ بدين ترتيب، قشون کشی ژنرال ايوانوف: "ژنرال لوکومسکی، يکی از شخصيت های اصلی ستاد نتيجه می گيرد که. باز گرداند" دنو"



 ".نامحدودش، جز فضاحت علنی هيچ فايده ای به بار نياورد

خواروبار  می توان چنين انگاشت که جناب ديکتاتور. آن فصاحت تصادفاً فضاحتی بی سرو صدا از آب در آمد، و در توفان حوادث از انظار مخفی ماند

ز تزارينا به فداکاری های خود در بيمارستان ها اشاره کرد، و ا. مفصلی زد را به دوست خود در پتروگراد تحويل داد، و آن گاه با تزارينا گپ

 .قدرناشناسی ارتش و مردم شکوه سر داد

ازهايش آشنا گارد ويژه ی اعليحضرت، که يکايک سرب. از طريق موغيليف دم به دم اخبار سياه تر و سياه تری  به پسکوف می رسيد. در خالل اين مدت

در . رده بودندان سلطنت بودند، به دومای دولتی رفتند و اجازه      دست گيری افسرانی را خواستند که از مشارکت در قيام امتناع کو عزيز کرده ی خاند

. د تضمين کندزيرا وفاداری حتی يک واحد را هم نمی توان. پايان کوروفسکی گزارش داد که هيچ اقدامی را برای سرکوب قيام کرونشتات ممکن نمی يابد

مسکو هم چنين  مروزوفسکی، فرمانده ی کل. ريا ساالر نپنين تلگراف زد که ناوگان بالتيک کميته ی موقت دومای دولتی  را به رسميت شناخته استد

دستيارانش  شهردار و. به اين دليل تمامی شهر در دست آن هاست. بيشتر نيروها همراه با توپ خانه به انقالبيون   پيوسته اند: "تلگرافی مخابره کرد

ترک کرده اند يعنی گريخته اند." شهرداری را ترک کرده اند . 

سرانجام، . داطرافيانش تا دل شب استدالل کردند و از محاسن يک دولت مسئول سخن گفتن. همه ی اين اخبار عصر روز يکم  مارس به عرض تزار رسيد

سئول مسأله از آن جا که ايشان اين نکته را مسلم می دانستند که يک دولت م. ددر ساعت دو صبح تزار رضايت داد و اطرافيانش نفسی به راحت کشيدن

د به جبهه باز ايانقالب را فيصله خواهد داد، در همان زمان فرمانی صادر شد دائر بر اين که نيروهائی که برای سرکوب قيام به پتروگراد اعزام شده اند ب

ان دم مدفون  رودزيانکو در کاخ توريد، از هم. اما ساعت تزار خيلی عقب بود. تا مژده را به او برساند روژکی در پگاه به نزد رودزيانکو شتافت. گردند

ون مسأله بر سر پيشنهاد شما کافی نيست؛ اکن: "در زير خيل دموکرات ها، سوسياليست ها، سربازها، کارگرها، و نمايندگان،   به روژکی چنين پاسخ داد  

ائيل يروها در همه جا جانب دوما را گرفته اند، و مردم می خواهند که تزار به نفع وليعهد از سلطنت کناره بگيرد و ميخن... سلسله ی سلطنت است

ائيل آلکساندروويچ الزم به توضيح نيست که نيروها حتی  به فکرشان هم نرسيده بود که خواستار وليعهد و يا ميخ." الکساندروويچ را نايب السلطنه کند

اما . از بداردزيانکو صرفاً شعاری را به نيروها و به مردم نسبت داده بود که دوما بر مبنای آن شعار اميدوار بود بتواند انقالب را از حرکت برود. شوند

. نمرگزيامشب ناچار شدم حکومت موقتی را ب( رودزيانکو)هرج و مرج چنان ابعادی يافته است که من : "در هر حال امتياز تزار دير اعطاء شده بود

فشانده بود،  اين کلمات شاهانه گواهی می دهند  که رئيس دوما موفق شده بود اشک هائی را که به خاطر گليتسين..." بدبختانه، امريه دير صادر شده است

رداران اما اينک س. بماند تزار گفت و گوی رودزيانکو و روژکی را خواند، و ترديد کرد، آن را دوباره خواند، و تصميم گرفت منتظر. از ديده بزدايد

قضيه اندکی هم به آنان مربوط می شد: نظامی هم زنگ خطر را نواخته بودند ! 

 چه خوب است که انقالب های معاصر  به کمک. ژنرال آلکسيف در خالل ساعات آن شب نوعی همه پرسی در ميان فرماندهان کل جبهه ها به عمل آورد

يلدمارشال مکالمات ف. ه نخستين انگيزه ها و واکنش های صاحبان قدرت روی نوار برای تاريخ حفظ می شوندتلگراف به فرجام می رسند، به نحوی ک

ل جبهه ی آيا تزار بايد از سلطنت کنار بگيرد يا خير؟ ژنرال اورت، فرمانده ی ک. دوم مارس اسناد بشری بی نظيری هستند -های تزاری در شب يکم

رومانی،  ژنرال ساخاروف، فرمانده ی کل جبهه ی. نرال روژکی و ژنرال بروسيلوف حاضر شد نظر خود را بيان کندغربی فقط پس از ابراز عقيده ی ژ

ظهار داشت که اين سردار رشيد پس از تأخير بسيار سرانجام ا. اعالم کرد که پيش از ابراز عقيده اش بايد از تصميم ساير فرماندهان کل تماماً مطلع شود

ای احتراز به تزار توصيه کرد که بر" با چشم گريان"با اين حال، . تن در دهد" پيشنهاد دنی"شاه به روحش اجازه نمی دهد که به آن عشق گرم او به پاد

من انواع " :اورت، ژنرال آجودان تزار، به نحو کامالً معقولی ضرورت تسليم را چنين توضيح داد. از مقام سلطنت استعفاء دهد" دعاوی خبيثانه تر"از 

ات مسلم در شاقدامات الزم را به عمل آورده ام که هيچ گونه خبری درباره ی اوضاع فعلی پايتخت به درون ارتش درز نکند، تا بلکه ارتش از گزند اغتشا

وع از تزار خش گراند دوک نيکالی نيکاليويچ از جبهه ی قفقاز در کمال." برای سرکوب انقالب در دو پايتخت هيچ وسيله ای موجود نيست. امان بماند

تغاثه های ژنرال آلکسيف، ژنرال بروسيلوف و دريا ساالر نپنين هم اس. را به خرج دهد و از تاج و تخت چشم بپوشد" تدبير فوق العاده"تمنا کرد که 

اين . تزار عزيز گذاشتند ژنرال ها       لوله های هفت تپانچه را محترمانه روی شقيقه. روژکی هم شفاهاً در همين معنی سخن گفت. مشابهی کردند

و از آن جا  ،سرداران نظامی، بيمناک از آن که مبادا لحظه ی سازش با قدرت جديد از دستشان فرو بلغزد، و نيز متساوياً بيمناک از افراد زير دست خود

برو، تزار ديگر  سرت را بينداز پائين و کنار: دکه به تسليم مواضع خويش عادت داشتند، يک دل و يک زبان به تزار، فرمانده ی کل قوا، چنين اندرز دادن

 .با پتروگراد دور دست که ظاهراً می شد بر ضدش نيرو گسيل داشت طرف نبود؛ از اين جبهه بايد نيرو به وام می گرفت

زيانکو در خور اين خطاب به رودتلگرافی . تزار پس از شنيدن اين گزارش قانع کننده تصميم گرفت که از تاج و تختی که ديگر مال او نبود چشم بپوشد

لطنت کناره از اين رو آماده ام تا به نفع پسرم از س. به نام سعادت و نجات واقعی مام ميهنم روسيه هيچ گذشتی نيست که من نکنم: "مناسبت نوشته شد

اما اين تلگراف ." کالني. لکساندروويچ بر عهده بگيردباشد که تا رسيدن پسرم به سن قانونی او نزد من بماند و نيابت سلطنت را برادرم ميخائيل ا. بگيرم

ی برای اين خبر بهانه ی تازه ا. هم مخابره نشد، زيرا ازپايتخت خبر آمد که گوچکوف و شولجين، نمايندگان دوما، به سمت پسکوف حرکت کرده اند

يا  -ود    اً می ترسيد مغبون شود، و هنوز منتظر اخبار آرام بخش بيقين. تزار دستور داد که تلگراف را به او پس دهند. معوق نهادن تصميم فراهم آورد

يگر از معجزه خبری نشد، و د. سوم مارس به حضور پذيرفت -نيکال آن دو نماينده را در نيمه شب دوم. دقيق تر بگوئيم، اميدوار بود معجزه رخ دهد

عفاء و است -در آن لحظات چه نوع اميدهای واهی در سرش می گذشت؟-خود جدا شود  تزار دفعتاً اعالم کرد که نمی تواند از پسر. طفره زنی ممکن نبود

در همان زمان به موجب فرمانی خطاب به سنا، شاه زاده لووف به رياست شورای وزيران و نيکالی . نامه ی خود را به نفع برادرش امضاء کرد

همراه با توطئه  ی منفعور"نيکالشا: "ه سوءظن های خانوادگی تزارينا به جا بوده استبه نظر می رسيد ک. نيکاليويچ به فرمان دهی کل قوا منصوب شدند

ی تمام سردار سلحشور هم با خوش باور. را خواهد پذيرفت" سردار سلحشور"ظاهراً کوچکوف جداً باور داشت که انقالب آن . گران به قدرت رسيده بود

ی اما انقالب با يک عمل جراحی ب. ر و نهی کوشيد و مردم را به اجرای وظايف ميهنی دعوت کرداو حتی چند روزی هم در ام. انتصاب خود را پذيرفت

 .درد او را از پيکر خويش جدا کرد

اوليه ی  ميمبرای آن که استعفای تزار عمل آزادانه ای وانمود شود، تاريخ استعفاء نامه را ساعت سه بعدازظهر ذکر کردند، آن هم به اين بهانه که تص

بلکه به  بعدازظهر را، که به موجبش عصای حکومت نه به برادر" تصميم"اما در حقيقت امر، تزار . ار به استعفاء در آن ساعت صورت بسته استتز

زار واپسين ت. اما در اين خصوص هيچ کس به بانک بلند سخن نگفت. پسرش سپرده می شد، به اميد چرخش مساعدتر گردونه ی حوادث پس گرفته بود

 آن دو هم به سهم خود اجازه دادند که اين تحريف واقعه ی. ش خود را هم کرد تا صورت خود را در برابر آن دو نماينده ی منفعور سرخ نگاه داردتال

االً ايشان حتما. سلطنت با حفظ سبک معمول خود   از صحنه کنار رفت و جانشينان او هم به خود وفادار ماندند. صورت بگيرد -اين مردم فريبی -تاريخی

 .حتی غمض عين خود را بزرگواری فاتح به مغلوب پنداشتند

ی خود را امروز صبح روژکی آمد و مکالمه ی تلفنی طوالن: "نيکال در روز دوم مارس از سبک بلغمی خاطرات خود اندکی فاصله گرفت و چنين نوشت

ده ی ر پتروگراد طوری است که دولتی مرکب از اعضای دومای دولتی از عهاز حرف های او چنين بر می آيد که اوضاع د. با رودزيانکو برايم خواند

. وری استاستعفای من ضر. هيچ کاری بر نخواهد آمد، چون حزب سوسيال دموکراتيک در هيئت کميته ی کارگران با چنين دولتی مخالفت خواهد کرد

ساعت . همه ی فرماندهان کل رساند   روژکی اين مکالمه را به اطالع آلکسيف در ستاد فرمان دهی و به اطالع 12 و  30 دقيقه جواب ها را دريافت  

امه ای را برايم موافقت کردم، و آن ها از ستاد متن استعفاء ن. به منظور نجات روسيه و نگاه داشتن ارتش در جبهه تصميم گرفتم آن اقدام را بکنم . کرديم

يک . اد رسيدند و من با آن ها حرف زدم و سند تصحيح شده و امضاء شده را به آن ها دادمدر حوالی غروب گوچکوف و شولجين از پتروگر. فرستادند

 ".ساعت پس از نيمه شب پسکوف رابا قلبی فشرده ترک کردم؛ خيانت و بزدلی و خدعه احاطه ام کرده است

آلکسيف به همه ی  يش، يعنی در بيست و هشتم فوريه، ژنرالمگر نه آن که همين چند روز پ. بايد تصديق کرد که تلخ کامی نيکال چندان هم بی دليل نبود

ند و همه ی ما به حکم يک وظيفه ی مقدس در برابر فرمان روا و ميهن مکلفيم که وفاداری به سوگ: "فرماندهان کل در جبهه ها تلگراف زده بود که



را " يفه وفاداری به سوگند و وظ" فرماندهان کل درخواست کرد کهدو روز بعد آلکسيف از همين . "وظيفه را در ميان نيروهای ارتش رزمی حفظ کنيم

ه سفينه ی همه شتاب زده می کوشيدند خود را ب. در سرتاسر ستاد فرمان دهی حتی يک مرد پيدا نمی شد که به نفع تزار وارد عمل شود. زير پا بگذارند

نه کندند ژنرال ها و آدميرال ها همه تا به آخر يراق دوزی های تزاری را از سي. بيابند و همه انتظار داشتند در آن سفينه اتاق های دنجی . انقالب برسانند

ته ی قلبی بعداً گفته شد که يک روح درستکار،   فرمانده ی يکی از سپاه ها، هنگام ادای سوگند جديد به سک. و نوارهای سرخ به جامه ی خود چسپاندند

مقامات . رکه قلب او به علت جريحه دار شدن احساسات سلطنت طلبانه از حرکت بازايستاد، يا به علل ديگ اما هنوز معلوم نشده است. جان سپرده است

هر کس در فکر نجات خويشتن بود -کشوری طبيعتاً موظف نبودند که بيش از مقامات لشکری رشادت به خرج دهند . 

: تلفن خواندند ه دم سوم مارس، روژکی را بار ديکر از پايتخت مستقيماً به پایدر سپيد. اما ترديدی نيست که ساعت سلطنت با ساعت انقالب نمی خواند

ديد مقامات ج. درودزيانکو و شاه زاده لووف از او می خواستند که در انتشار استعفاء نامه تزار، که باز هم دير هنگام از آب درآمده بود، دست نگاه دار

روژکی به کنايه . تاما انتصاب ميخائيل مطلقاً غيرقابل قبول اس -به وسيله ی چه کس؟ -پذيرفته شود طفره زنان می گفتند که انتصاب آلکسی ممکن است

گان از اين اما نمايند. اظهار تأسف کرد که پس چرا نمايندگان دوما، که شب پيش آمده بودند،  درباره ی اهداف و مقاصد سفر خويش اطالع کافی نداشتند

رشی کردند ناغافل از همه ی ما سربازها چنان شو: "نی که رودزيانکو، وزير پيشين دربار، برای روژکی توضيح داد کهحيث هم تبرئه شدند،؛ بدين مع

د بود که اعالم امپراتور شدن ميخائيل به منزله ی نفتی خواه." گوئی همه ی عمر شورش سربازها را تماشا کرده است و بس" که من نظيرش را نديده ام،

زه در به راستی که انقالب چه خوب همهشان را درهم پيچانده، به لر." آن گاه نابودی هر چيز نابودشدنی بی رحمانه آغاز خواهد شد بر آتش بريزند، و

 .آورده، خم کرده، و مچاله کرده بود

اندهان عيه ی تلگرافی، برای فرمدر اين ميان تنها آلکسيف روح خود را با يک اطال. انقالب را قورت دادند" دعوی خبيثانه ی"ژنرال ها خاموش اين 

راحتی احزاب چپ و نمايندگان کارگران فشار سهمگينی بر رئيس دوما وارد می کنند، و در مخابرات رودزيانکو هيچ صداقت و ص: "کل، سبک کرد

در آن ساعات ژنرال ها فقط کمبود صداقت داشتند." موجود نيست . 

در دست  ه داد، به محض آن که از پسکوف به موغيليف رسيد، ورقه ای را برای مخابره به پتروگراداما در اين گيرودار تزار بار ديگر تغيير عقيد

ين شق را در دراز يقيناً ا. آلکسيف، فرمانده ی پيشين ستادش، گذاشت که حاوی رضايت او، يعنی رضايت تزار، به تحويل عصای حکومت به پسرش بود

اطالعيه ای که  البد تصور می کرد که همان دو. اما ارسالش نکرد... نيکين، آلکسيف تلگراف را گرفت و رفتبنا به روايت د. مدت نويد بخش تر می ديد

الب کندتر اختالف ناشی از  آن بود که نه تنها تزار و مشاورانش، بلکه ليبرال های دوما هم از انق. خطاب به ارتش و کشور صادر کرده است، بسنده است

 .فکر می کردند

ادر ش از عزيمت نهائی خود از موغيليف در هشتم مارس، در همان حال که رسماً بازداشتی محسوب می شد، برای نيروهای ارتش پندنامه ای صتزار، پي

اين تدبير هم . "هر کس اکنون به صلح بينديشد، هر کس به صلح ميل داشته باشد، آن کس خائن است و وطن فروش: "کرد که با چنين کلماتی تمام می شد

ردند آن پندنامه حتی جرئت نک: اما تالش او ثمر نداد. به مثابه ی تالش به موقعی بود که تزار برای قاپيدن اتهام آلمان دوستی از چنک ليبراليزم بروز داد

 .را منتشر کنند

وس و ژاپن، دهقان های شورشی، جنگ ر بدين سان سلطنتی پايان يافت که از زمان فاجعه ی خودنيکا به هنگام     تاج گذاری، تيرباران اعتصابيون و

1905سرکوب هولناک انقالب  روسيه  ،  اعدام های بی شمار، تا لشگرکشی های تنبيهی و کشتارهای ملی، و سرانجام مشارکت جنون آسا و نفرت انگيز

تبهکاریدر جنگ نفرت انگيز و جنون آسای جهانی، زنجيره ی به هم پيوسته ای بود از شوربختی، شکست، مصيبت، و  . 

ر ميان  آدميان د: "تزار پس از رسيدن به تزار سکوسلو، هنگامی که همراه با خانواده اش در کاخ محبوس شده بود، بنا به گفته ی ويروبووا زير لب گفت

اما همين کلمات بی چون وچرا گواهی می دهند که عدالت تاريخی، هر چند دير می رسد، باز وجود دارد." عدالت وجود ندارد . 

 

************ 

ست، منتها در ادبيات هم به اين شباهت اشاراتی شده ا. شباهت آخرين زوج رومانوف به زوج سلطنتی فرانسه در دوره ی انقالب کبير کامالً آشکار است

مندی برای ست و دستمايه ی ارزشبا اين حال اين شباهت، برخالف آن چه در بدو امر می نمايد، ابداً تصادفی ني. به اجمال و بدون هيچ نوع نتيجه گيری

 .نتيجه گيری در اختيارمان می گذارد

نوعی . ندتزار و پادشاه فرانسه هر چند پنج ربع قرن از هم فاصله داشتند، در برخی از لحظات هم چون دو بازيکرند که به ايفای نقشی واحد سرگرم

شکوک بود و در با اين تفاوت که اين صفت در لوئی ملبس به نوعی رئوفت م -خيانتکاری منفعالنه، صبورانه، و کين توزانه صفت مشخص هر دو بود

حاضر  هر دو چون افرادی به نظر می رسيدند که بار مشاغل آن ها بر دوششان سنگينی می کند، اما در عين حال. نيکال ملبس به نوعی خوش محضری

بهتر بگوئيم  خاطرات هر دو، با مشابهت کاملی که از لحاظ سبک يا. يستند رها کنندنيستند حتی بخشی از حقوقی را که خود قادر به استفاده از آن ها ن

 .فقدان سبک دارند، خالء مالل آور معنوی يکسانی را نشان می دهند

ز لحاظ که ا هر دو ملکه نه تنها از حيث رشد جسمانی. همسر اتريشی پادشاه و آن آلمانی هسی هم قرينه ی کامل و شگفت انگيزی را تشکيل می دهند

وی را ماری آنتوانت تقوای آلکساندرا فئودورونا را نداشت، و برخالف اين دومی لذائذ دني. قوای دماغی هم يک سروگردن از شاهان خويش بلندترند

ه دل و کنند، مانند هم باما هر دو به يک سان مردم را خوار می شمردند، حتی فکر اعطای امتيازات را هم نمی توانستند تحمل . عاشقانه دوست می داشت

آنتوانت به ديده ی حقارت، آلکساندرا به ديده ی ترحم -جرئت شوهران خود بدگمان بودند، و آن ها را فروتر از خود می دانستند . 

نيکی از  ی بود، ناموقتی خاطره نويسان به هنگام پرداختن به دربار پترزبورگ زمان خود، به ما اطمينان می دهند که اگر نيکالی دوم يک فرد عادی م

نه  ا راخود به جا می نهاد، ايشان صرفاً نکات باسمه ای کهنی را تکرار می کنند که درباره ی لوئی شانزدهم گفته شده است، و از اين راه دانش م

 .پيرامون تاريخ و نه پيرامون طبيعت بشر غنی نمی سازند

ا       در مرد بشاش و با نشاطی ر"اسف ناک انقالب به جای آن که تزار را افسرده ببيند، پيشتر ديديم که چگونه شاه زاده لووف چون در اوج حوادث 

که در سال  شاه زاده بی آن  که خود بداند، صرفاً گفته ی موريس فرماندار را تکرار کرده بود. در برابر خود ديد، خشمگين شده بود" پيراهن تمشکی

1790 و      از موجودی که         در چنين موقعيتی خوب می خورد و خوب می آشامد و خوب می خسبد،: "بود در واشنگتن پيرامون لوئی چنين نوشته 

 "می خندد و مثل ملخ    بی غم و تردماغ است، چه انتظاری می توان    داشت؟

عانی اهد گذشت، خواب های دوست ما مهمه چيز به خير خو: "هنگامی که آلکساندرا فئودورونا، سه ماه پيش از سقوط سلطنت، پيشگوئی می کرد که

روحم  احساس می کنم که:" صرفاً حرف های ماری آنتوانت را تکرار می کرد که يک ماه پيش از واژگونی بساط سلطنت نوشته بود!" بسيار دارند

ای رنگين کمان می بينندهر دو به هنگام غرق شدن روي." سرزنده است، و چيزی به من می گويد که به زودی خوشحال و ايمن خواهيم بود . 

ه به دست به غايت مهم تر صفاتی هستند ک. بديهی است که برخی از عناصر شباهت تصادفی اند، و فقط به عنوان   لطيفه های تاريخی ارزش دارند

ل شخصيت و عوامل بر روابط متقابهمين صفاتند که . نيروی عظيم شرايط عينی بر شخص پيوند خورده ايد و يا به نحو مستقيم تری بر او تحميل شده اند

 .عينی تاريخ پرتو تابناکی می افکنند

ات را درباره همين کلم." او نمی دانست چگونه بايد آرزو کند، و اين بارزترين خصوصيت او بود: "يک مورخ مرتجع فرانسوی درباره ی لوئی می گويد

ن نمايندگان يک اما آخر واپسي. زو کنند، اما هر دو می دانستند که چگونه بايد آرزو نکنندهيچ کدام نمی دانستند چگونه بايد آر: ی نيکال هم می توان نوشت

ميم می معموالً گوش می داد، لبخند می زد، و به ندرت تص"داعيه ی تماماً از دست رفته ی تاريخی چه چيزی را            می توانستند واقعاً آرزو کنند؟ 

ک نيکال اما در اين صورت، سير و سلو. اين کلمات درباره ی چه کس نوشته شده اند؟ باز هم درباره ی کاپه." بود نخستين کلمه اش معموالً نه. گرفت

ر است اما بعد از همه ی اين حرف ها آيا آسان ت. به سوی پرتگاه می روند." تاج بر چشم هايشان فرو افتاده است"هر دو در حالی که . انتحال مطلق بود



عمالً چه  سوی پرتگاهی بَِروی که در هر حال ترا کريزی نيست؟ اگر تاج را از روس چشم هايشان به پشت سر خود هم پس می زدند، که با چشم باز به

 فرقی می کرد؟

نين چ. به جاست که يک روان شناس حرفه ای مجموعه ای از حرکات و سکنات مشابه نيکال و لوئی، آلکساندرا و آنتوانت، و درباريانشان فراهم آورد

محرکات . ودروان شناسی با کمبود مطلب مواجه نخواهد شد، و نتيجه ی کارش گواه تاريخی بسيار آموزنده ای به نفع روان شناسی ماترياليستی خواهد ب

ری بر ويژگی بيشتدر شرايط مشابه انعکاس های مشابهی  برمی انگيزند؛ و در اين ميان هر چه محرک قوی تر باشد با سرعت ( و البته نه يکسان)مشابه 

ر که همان طو. در برابر قلقلک، مردم واکنش های مختلف نشان می دهند، اما در برابر آهن گداخته، واکنش ها يک سان است. های شخصی فائق می شود

د و درهم  می شکنن پتک بخار کره و مکعب را به يک سان به ورقه ی فلز تبديل    می کند، مقاومت ها هم زير ضربات حوادث سهمگين و بی امان

ناپديد می شوند" فرديت"مرزهای  . 

يان شان در لحظات دشوار، همه ب"نشاط"ماليمت معروف هر دوی آن ها، آرامش و . لوئی و نيکال ته تغاری های سلطنتی بودند که در تالطم زيسته بود

ل و از منابع معنوی، اين دو اخته ی اخالقی از قدرت تخي گويای بی مقداری قدرت های درونی بودند، و نشان دهنده ی ضعف تزکيه ی عصبی و فقر

ک آميز نشان    عقلشان فقط به درک ابتذال خويشتن قد می داد، و نسبت به هرگونه قريحه و استعداد خصومتی رش. نيروهای خالق يکسر بی بهره بودند

به سر    که در شرايط بحران های عميق درونی و بيداری های انقالبی خلقبر عهده ی هر دو تن چنين افتاده بود که در کشوری فرمان برانند . می دادند

ز عدم قاطعيت، تزوير، و دروغ در هر دو مورد بيش از آن که         ا. هر دو با رخنه ی انديشه های نو و با خيزاب نيروهای متخاصم درافتادند. می برد

ن به مواضع موروثيشان را نشان می دادندعوارض ضعف های شخصی باشند، ناممکن بودن در آويختن آنا . 

خانم ها،  هزن هايشان چطور؟ آلکساندرا، حتی بيشتر از آنتوانت، از طريق ازدواج با فرمانروای مطلق العنان کشوری نيرومند به اوج روياهای شاه زاد

 آنتوانت: ود هر دو از احساس رسالتی بزرگ مالمال بودوج. به ويژه روياهای شاه زاده خانم روستازاده ای هم چون آن دخترک هسی، صعود کرده بود

لطنتی بداقبال و س. به نحوی بی بندوبار، آلکساندرا با روحی آميخته به تعصبات پروتستانی که  به زبان اسالوی کليسای روس ترجمه شان کرده بود

هم از . وجه وش برای خود آفريده بودند، بی رحمانه ويران کردنارضائی روزافزون مردم دنيای موهومی را که اين دو مغز ماجراجو و در عين حال ج

شان به اين رو بود گوشت تلخی روزافزون شان، و خصومت عذاب آورشان به خلقی بيگانه که در برابرشان کرنش نمی کرد؛ و از اين رو بود نفرت

بار خود، و و نيز از همين رو بود بيگانگيشان حتی از در. ندوزرائی که می خواستند به آن جهان پرخصومت، يعنی به کشور، حتی اندک توجهی بکن

 .عصبيت مداومشان در قبال شوهری که توقعاتی را که در زمان دامادی در وجود تازه عروس برانگيخته بود، نمی توانست برآورده کند

د، اغلب ای عظيم تاريخی را در شخصيت افراد ببيننمورخان و شرح حال نويسانی که گرايش های روان شناختی دارند، به جای آن که انکسار نيروه

ند آخرين تزار اين همان خطای بينش درباريانی است که می پنداشت. مسائل صرفاً شخصی و تصادفی را می جويند و اين گونه مسائل را پيدا هم می کنند

ت که مابين قيقت امر بداقبالی او از تناقضاتی نشئت می گرفدر ح. او خود عقيده داشت که ستاره ی بختش نحس بوده است. زاده شده است" بداقبال"

جنون می  وقتی مردم عهد باستان می گفتند که ژوپيتر هر کس را که بخواهد نابود کند، او را دچار. اهداف کهن موروثی موقعيت تاريخی او وجود داشت

يشه را گفته ی گوته پيرامون تبديل معقول به نامعقول نيز همين اند. سازد، آنان در قالب خرافات مشاهدات عميق تاريخی خود را خالصه می کردند

مر خويش زيسته را از نهادهای تاريخی پوسيده ای که بيش از ع" عقل"درباره ی ژوپيتر بی نام ديالکتيک تاريخ بيان می کند؛ همان ژوپيتر بی نامی که 

رقم  فيلم نامه ی نقش های رومانوف و کاپه به دست تکامل عمومی نمايشنامه ی تاريخ. اند می دزدد و مدافعان آن نهادها را به شکست محکوم می سازد

لع شخصی او ريشه بداقبالی نيکال، همان طور که بداقبالی لوئی، در طا. خورده بود؛ بازيگران فقط وظيفه ی تفسير زير و بم آن نقش ها را برعهده داشتند

بی . ودندهر دوی آن ها عمدتاً و بيش از هر چيز ديگر ته تغاری های خودکامگی ب. قشری ريشه داشت -نداشت، در طالع  تاريخی سلطنت بوروکراتيک

 .مايگی آنان، که از سلطنت تقليديشان نشئت می گرفت، به سهم خود به سلطنت تقليديشان خصلتی مشئوم می بخشيد

ی ديگر با ا که عمر طوالنی تری می کرد، و آن گاه انقالب در برابر تزارممکن است اعتراض کنيد که اگر آلکساندر سوم کمتر عرق خورده بود چه بس

را باطل    اما چنين اعتراضی به هيچ عنوان گفته های فوق. جنمی ديگر قرار می گرفت، و در آن صورت تشبيه تزار به لوئی شانزدهم ميسر نمی شد

ما صرفاً  . يک روند تاريخ، و يا اهميت جنبه های تصادفی را در شخصيت، انکار کنيمما ابداً نمی خواهيم اهميت جنبه های شخصی را در مکان. نمی کند

عنوان    می گوئيم که شخصيت های تاريخی را، با همه ی خصوصيات شان، نبايد     هم چون فهرست خشکی از صفات روان شناختی، بلکه بايد به

شرح می  همان طور که وقتی عالم طبيعی. ی برخاسته اند و بر آن شرايط اثر می گذارندواقعيت های زنده ای در نظر گرفت که از شرايط معين اجتماع

هم  دهد که فالن گل سرخ از چه خاک و هوائی تغذيه کرده است، آن گل سرخ عطر خود را از دست نمی دهد، تشريح ريشه های اجتماعی فالن شخصيت

 .رايحه يا بوی بد آن شخصيت را از او نمی گيرد

نيم که اين فرض ک. ی که در فوق پيرامون امکان زندگی درازتر آلکساندر سوم گفته شد، می تواند همين مسأله را از زاويه ی ديگری روشن کندنکته ا 

1904آلکساندر سوم در سال  انقالب "تا چه مدت؟ چه بسا که . در آن صورت انقالب اول به تعويق می افتاد. درگير جنگ با ژاپن نشده بود  1905 يعنی  -"

ه، و بعد برای صرفاً پيش درآمدی می بود برای انقالب دوم، يعنی يک انقالب جمهوری خواهان -نخستين زورآزمائی، و نخستين شکاف در دستگاه استبداد

ب از ت که انقالبر سر اين مسأله امکان حدس و گمان های کم و بيش جالبی وجود دارد، اما در هر حال شکی نيس. انقالب سوم، يعنی انقالب کارگری

چ جا و  هيچ کافی است به ياد بياوريم که هي. شخصيت نيکالی دوم منتج نشد، و آلکساندر سوم هم نمی توانست     مسأله ی انقالب را حل و فصل کند

م       بار ديديم؛ امروز ه همين ديروز اين امر را در چين. وقت انتقال از رژيم فئودالی به رژيم بورژوائی بدون اغتشاشات شديد صورت نگرفته است

جلو يا به           حداکثر می توان گفت که اين يا آن سياست سلطنت، اين يا آن شخصيت پادشاه، چه بسا انقالب را به. ديگر آن را در هندوستان می بينيم

  .عقب انداخته، و شکل خاصی به مسير خارجی انقالب بخشيده باشد

دفاع خود  ها و هفته ها و روزهای آخر، هنگامی که بازی را تماماً باخته بود، با چه لجاجت خشماگين و عبثی کوشيد تا از به راستی که تزاريزم در آن ماه

ی که مذبوحانه راسپوتين وسيله ای بود برای فعاليت دارودسته ا. اگر در اين ميان تزار خود کمبود اراده داشت، تزارينا آن کمبود را جبران می کرد! کند

 حتی در اين مقياس تنگ هم شخصيت تزار با گروهی در هم می آميزد که آن گروه بازنمائی است از     علقه های. حفظ خود دست و پا می زد برای

د، فقط واکنش های محافل صدرنشين در تزارسکوسلو، در آن هنگام که روياروی انقالب قرار گرفته بودن" سياست. "گذشته و واپسين تشنجات آن گذشته

اما . ی افتداگر با اتومبيل گرکی را در دشت دنبال کنيد، آن حيوان سرانجام از پا در می آيد و ناتوان بر زمين        م. کار مسموم و ضعيفی بودند و بسش

ً . اگر بکوشيد قالده ای به کردنش بيندازيد، او هم تالش خواهد کرد شما را پاره پاره کند، يا دست کم زخمی تان بسازد چه کار  هم در آن شرايط واقعا

 ديگری می تواند بکند؟

به  ليبرال ها آخرين تزار را متهم می کردند که به جای آن که. ليبرال ها تصور می کردند که کار ديگری هم از عهده ی آن حيوان زخمی ساخته است

تافت، و حتی ه عمل آورد، لجوجانه از اعطای امتيازات سربرموقع با بورژوازی حق رأی گرفته به توافق برسد و بدين طريق از وقوع انقالب جلوگيری ب

ا پشت در واپسين روزها، هنگامی که خنجر سرنوشت بر گلويش قرار گرفته بود، و موقعی که بايد روی هر دقيقه حساب می کردی، باز هم مسأله ر

همه ی اين حرف ها به نظر . امکانات از چنگش فرو لغزندگوش انداخت، با سرنوشت چک و چانه زد، و آن قدر اين دست و آن دست کرد تا آخرين 

د نبودلبسيار قانع کننده می رسد، اما بدا به حال آن ليبراليسمی که نحوه ی نجات سلطنت را دقيقاً می دانست، اما راه و رسم نجات خويشتن را ب ! 

فس اقتضاء می ف پوچی بيش نيست، تزاريزم هر وقت ضرورت ابقاء ناين که می گويند تزاريزم هرگز و تحت هيچ شرايطی به هيچ کس امتياز نداد، حر

آلکساندر دوم پس از شکست کريمه، آزادسازی نيم بند دهقان ها را به مورد اجراء گذاشت، در قلمرو امور ارضی، دادگاه ها، . کرد، امتياز می داد

: ردتزار خود انديشه ی رهنمودش را در اين اصالحات چنين بيان می ک .مطبوعات، نهادهای آموزشی، و غيره دست به يک رشته اصالحات ليبرال  زد

ييين      استول. نيکالی دوم زير فشار انقالب اول، به نوعی نيمه مشروطه تن داد. دهقان ها را از باال آزاد کنيم تا مبادا آن ها خود را از پائين آزاد کنند

ت که اما همه ی اين اصالحات برای تزاريزم فقط موقعی معنا داش. نيروهای سرمايه داری بازتر کندکمون های دهقانی را درهم ريخت تا ميدان را برای 



ين شده را به هر گاه پيامدهای فالن اصالحات حدود و ثغور تعي. ابقاء می کردند -يعنی بنياد جامعه ی طبقاتی و خود سلطنت را -امـتيازات جزئی، کل را

جنگ مردم  آلکساندر دوم در نيمه ی دوم سلطنت خويش اصالحات نيمه ی اول را از. بر صالی عقب نشينی در می داد سلطنت ناگزير. تهديد می گرفتند

نيکالی دوم در اکتبر . آلکساندر سوم در راه ضد اصالحات از سلف خود هم بيشتر رفت. دزديد 1905 در برابر انقالب پس نشست، و سپس چندی بعد  

در سوم اگر از اصالحات آلکسان -در طول سه ربع قرن. بودند منحل کرد، و به محض ضعيف شدن انقالب دست به کودتا زددوماها را که مخلوق انقالب 

زارها در   گاهی در خفا و گاهی به آشکار مبارزه ای ما بين نيروهای تاريخی گسترش يافت که به درجات از حد صفات شخصی هر يک از ت -آغاز کنيم

ان، و فقط در چارچوب تاريخی اين روند می توان مکانی برای هر يک از تزارها، صفات آن. ام به واژگونی سلطنت منتهی شدمی گذشت، و سرانج    

ايشان پيدا کرد" شرح حال" . 

اج دار يشه عامل تاو هم. دانست که می تواند انک دل بخواه خود را بر حوادث بگذرد" آزاد"حتی مستبدترين خودکامه ی جهان را هم ابداً نمی توان فردی 

مند است و مادام که اين طبقات رسالت خود را به فرجام نرسانده باشند، سلطنت نيرو. طبقات ممتازی است که جامعه را به انکاره ی خويشتن می سازند

عدادترين زيرا با است -حدود استآن گاه دستگاه قابل اعتمادی برای اعمال قدرت در اختيار دارد و امکاناتش برای گزينش مجری نام. از خويشتن مطمئن

امل اجرای در آن شرايط، چه بسا پادشاه يا شخصاً و يا از طريق يکی از برکشيدگان قدرتمند خود، ع. افراد جامعه هنوز به اردوگاه مخاصم نپيوسته اند

نک طبقات اي. ب، وضع شکل ديگری می گيرداما به هنگام فرونشستن آفتاب اقبال جامعه ی کهن در مغر. وظيفه ی تاريخی مترقی و بزرگی می شود

رسالت و  حساسممتاز به جای آن که سازمانده حيات ملی باشند، به طفيلی و انکل تبديل      می شوند؛ و چون راه گشائی خود را به پايان رسانده اند، ا

گاه سلطنت شتن به نارضائی از سلطنت تبديل می شود؛ دستاکنون نارضائی آنان از خوي. نيز اعتمادی را که به قدرت های خويش دارند از کف می دهند

باال می  طراتتنها می ماند؛ حلقه ی افرادی که تا پای جان به سلطنت وفادار        می مانند دم به دم تنگ تر می شود؛ سطحشان تنزل می کند؛ ضمناً خ

ی افتد، متقابالً ای هر نوع ابتکار خالق از دست می دهد؛ به مدافعه از خويشتن مگيرند؛ نيروهای نوپا بر فشار خود می افزايند؛ سلطنت توانائی خود را بر

گريزی  استبداد نيمه آسيائی رومانوف ها از اين سرنوشت. ضربه می زند، عقب نشينی می کند؛ فعاليت هايش به شکل انعکاسات محض در می آيند

 .نداشت

وم اش در نظر بگيريد، نيکال را هم چون محور دارودسته ای می بينيد که در گذشته ی محک اگر تزاريزم را به هنگام عذاب مرگ و در مقطع عمودی

جزئی از يک  نزديک ترين اسالف او نيز، که در زمان خود. در مقطع افقی سلطنت تاريخی، نيکال آخرين حلقه ی سلسله ی سلطنت است. شده ريشه دارد

جتماعی کهن را       از و بورکراتيک بودند، به تدابير و روش های گوناگون حکومت کوشيدند تا رژيم ا خانوادگی و طبقاتی -منتها کليتی وسيع تر -کليت

قالب بالغی اما با اين حال امپراتوری درهم ريخته ای را به نيکال تحويل دادند که در بطن خود ان. گزند سرنوشتی که تهديدش می کرد، درامان نگاه دارند

ی نيکال انتخابی باقی مانده بود، آن انتخاب همانا ما بين راه های مختلف تباهی بود و بساگر برا. را حمل می کرد . 

جی صلح آميز زائيده اما آيا پارلمانتاريزم کرانه ی تيمز از يک تکامل تدري. ليبراليزم خواب سلطنتی را می ديد که براساس الگوی بريتانيا بنا شده  باشد

تمادی به يک پادشاه واحد بود؟ خير، آن پارلمانتاريزم بر اثر مبارزاتی پديد آمد که آن مبارزات ادوار م" آزاد"ی بينش  شد؟ آيا آن پارلمانتاريزم ثمره

 .درازا کشيدند، و در ضمنشان يکی از پادشاهان سر خود را بر سر يکی از چهار راه ها به جا نهاد

انی قابل در  فوق شرحش گذشت، به زوج سلطنتی بريتانيا هم در دوره ی انقالب اول  به آسروانی ما بين رومانوف ها و کاپه ها که  -همان قياس تاريخی

گ می مثالً مونتا. چارلز اول هم اساساً واجد همان صفاتی بود که خاطره نويسان و مورخان به لوئی شانزدهم و نيکالی دوم نسبت داده اند. تعميم است

م می اشت، هر جا که توان مقاومت نداشت، تسليم می شد، و ضمناً نشان می داد که با چه اکراهی تسلياز اين رو، چارلز دست روی دست گذ: "نويسد

هی نبود، او مرد ابل: "مورخ ديگری درباره ی همين چارلز استوارت چنين می نويسد." محبوبيت و اعتماد هيچ کس را هم نسبت به خود جلب نکرد. شود

تی از وجود آن زن فرانسوی، خواهر لوئی سيزدهم، ح. رنوشت شوم او همانا زير سر همسرش هانريتا نهفته بودس... اما از ثبات شخصيت بهره نداشت

ب ملی سلطنتی را که زير گردونه ی انقال -از لحاظ زمانی زوج اول -خصائل  اين زوج سوم." وجود خود چالز هم از انديشه ی خودکامگی لبريزتر بود

همه اين . ده بودصرافاً خاطرنشان  می شويم که در انگلستان نفرت عمومی عمدتاً بر وجود ملکه متمرکز ش. از نخواهيم گفتله و لورده شدند، به تفصيل ب

ردندزن فرانسوی و اين پاپ پرست را به تبانی با رم، به روابط مخفی با شورشيان ايرلند، و به مشارکت در دسايس دربار فرانسه متهم  می ک . 

داشت، بلکه انگلستان پيشتاز تمدن بورژوائی بود؛ آن کشور زير يوغ اسارت ساير ملل قرار ن. ر حال زمانی دراز فراچنگ خود داشتاما انگلستان در ه

ايط سبب شد      اين شر. انگلستان تمام جهان را به استثمار گرفت. برعکس، ساير ملل را روز به روز با تحکم بيشتری به زير يوغ خود         می کشيد

انگل، در  هيئت  ا تناقضات درونی انگلستان خفيف تر شود، محافظه کاری پا بگيرد، و فراوانی و ثبات رسوبات چرب و پيه آلود در هيئت يک طبقه یت

در تاريخی  از برکت برخورداری انگلستان بورژوائی از اين امتياز اختصاصی. نجيب زاده ها، سلطنت، مجلس اعيان، و کليسای دولتی تضمين شود

ی يوکوف تنی چند از عالم نماهای اروپا، از قبيل ميل. قلمرو رشد، محافظه کاری توأم با انعطاف از نهادهای کشور به بافت اخالقی کشور سرايت کرد

قاً در همين لحظه ی اما دقي. پروفسور روسی، و اوتو باوئر مارکسيست اتريشی، تا به امروز هم از شيفتگی خود در برابر اين واقعيت دست بر نداشته اند

اد  می دهد، حاضر، اکنون که انگلستان در سراسر جهان زير فشار قرار گرفته است و تتمه ی منابع موقعيت ممتاز پيشين خود را روز به روز بر ب

مک . ان توسل می جويدمحافظه کاری اين کشور انعطاف خود را رفته رفته از دست می دهد، و حتی در هيئت رهبران حزب کارگر هم به ارتجاع عري

فقط .  رفتهم در برابر انقالب هند هيچ روشی نخواهد يافت مگر همان روش هائی که نيکالی دوم بر ضد انقالب روسيه به کار گ" سوسياليست"دونالد 

افظه کاری او، سلطه واپسين بقايای مح نابينايان نمی بينند که بريتانيای کبير چهار نعل به سوی زلزله های انقالبی عظيمی پيش می تازد که آن زلزله ها

ه از مک دونالد هم در فراهم آوردن امواج زلزل. ی جهانی او، و دستگاه دولتی کنونی او را چنان فرو خواهند ريخت که حتی نشانی از آن ها بر جا نماند

در تاريخ با " ادآز"د نيز برای مسأله ی نقش شخصيت پس  می بينيم که در اين مور. حيث کوربينی و موفقيت دست نيکالی دوم را از پشت بسته است

 .مثال ديگری مواجهيم

نه  می توانست  در اما روسيه با رشد ديرهنگامی خود، با موقعيتی که در انتهای قافله ی کشورهای اروپائی گرفته بود؛ و با فقر مبانی اقتصادی اش، چگو

نی  و تازه آن را به نفع ليبراليزم حرفه ای و سايه ی چپ نمايش، يع -پديد بيآورد" محافظه کاری منعطف"قلمرو شکل های اجتماعی خود نوعی 

او ناچار شد  سوسياليزم اصالح طلبانه، پديد بيآورد؟ روسيه بيش از اندازه عقب مانده بود؛ و هنگامی که امپرياليزم جهانی او را در چنگال خود گرفت،

سترش حوادث از ال با ليبراليزم تن به سازش داده و ميلی يوکوف را به جای استورمر نشانده بود، چه بسا گاگر نيک. در تاريخ سياسی خود ميان بر بزند

، بدين در واقع لوئی در مرحله ی دوم انقالب درست به همين نحو رفتار کرد. لحاظ شکل اندکی فرق می کرد، اما از لحاظ محتوی هيچ فرقی نمی کرد

ات انبار شده تناقض. اما اين امر نه لوئی را از تيغه ی کيوتين در امان نگاه داشت و نه بعد از او، ژيروند  را: رت فراخواندمعنی که ژيروند را به مسند قد

م مصائب و در برابر فشار توده های مردم، که سرانجا. ی اجتماعی ناگزير بايد روزی طغيان می کردند، تا وظيفه ی پاکسازی خود را به انجام برسانند

مفهومی  ا و خشم ها و سوداها و اميدها و اوهام و   هدف های خود را آشکارا به ميدان آورده بودند، ترکيب های عالی سلطنت    با ليبراليزم فقطدرده

باشند، اما بر گسترش ته ناگفته نماند که اين ترکيب ها می توانستند تأثيری بر ترتيب حوادث، و شايد بر تعداد پرده های نمايش، داش. گريز پا داشتند و بس

 .آن نمايش و بر بزنگاه خطيرش هرگز  نمی توانستند تأثير بگذارند

   

 فصل هفتم

 

 پنج روز

 ۱۹۱۷فوريه  -۲۳-۲۷

خنرانی، با تجمع، س: روز بيست و سوم مصادف بود با روز جهانی زن، محافل سوسيال دموکراتيک قصد داشتند آن روز را به طور عادی جشن بگيرند



را به    در آن روز هيچ سازمانی کارگران. به فکر هيچ کس نرسيده بود که آن روز ممکن است به نخستين روز انقالب تبديل شود. الميهو پخش اع

، با هرگونه مهم تر آن که حتی يکی از مبارزترين سازمان های بلشويکی، يعنی کميته ی تماماً کارگری ناحيه ی وايبورگ. اعتصاب دعوت نکرده بود

ر اعتصابی بنا به گفته ی غيوروف، يکی از رهبران مناطق کارگرنشين، کارگران به شدت عصبانی بودند؛ ه. اب در آن روز مخالفت کرده بوداعتص

و حزب چون از يکس -اما از آن جا که کميته ی مذکور زمان را برای فعاليت های رزمی نامساعد می دانست. ممکن بود به منازعه ی آشکار تغيير بيابد

ا به اعتصاب فرا اعضای کميته تصميم گرفتند که کارگران ر -هنوز قدرت کافی نيافته بود، و از سوی ديگر کارگرها با سربازها تماس اندکی داشتند

ضمناً . ه برگزيدريچنين بود راهی که کميته در آستانه ی بيست و سوم فو. نخوانند و در عوض برای زمان نامعلومی در آينده عمليات انقالبی تدارک ببينند

دند، اما صبح روز بعد، به رغم همه ی رهنمودها، کارگران زن در چند کارخانه ی نساجی اعتصاب کر. به نظر  می رسيد که همه با آن راه موافق هستند

با اين امر موافقت  يک ها به اکراهبلشو: "غيوروف می نويسد. و نمايندگان خود را به نزد کارگران فلزکار فرستادند تا از آنان درخواست پشتيبانی کنند

بايد همه را  اما وقتی اعتصاب توده ای در می گيرد،. از آن ها پيروی نمودند -يعنی کارگران منشويک و سوسيال رولوسيونر -کردند، و آن گاه کارگران

شخصی که . ندگ ناچار بود با اين تصميم توافق کچنين بود تصميم غيوروف، و کميته ی وايبور." به خيابان ها فرا خواند و رهبری را به دست گرفت

در آن لحظه  انديشه ی رفتن به خيابان ها از مدت ها پيش در ميان کارگران نشو و نما يافته بود؛ منتها: "خود      در حوادث شرکت جسته بود، می نويسد

کانيزم ص را بايد در مدنظر داشت، زيرا اين شهادت برای درک مشهادت اين شخ." هيچ کس نمی توانست تصور کند که اين کار به کجا خواهد انجاميد

 .حوادث اهميتی به سزا دارد

شيد؟ اينک اين مقابله به کجا می ک. همه يقين داشتند که در صورت وقوع تظاهرات، حکومت برای مقابله با کارگرها سربازها را به خيابان ها خواهد آورد

در زمان جنگ هيچ شباهتی به " ذخيره"از سوی ديگر، سرباز . حوصله نداشتند با کسی شوخی کنندزمان جنگ بود؛ و مقامات حکومت حال و 

ود بحث آيا سرباز تا آن حد که گمان می رفت، موجودی هولناک بود؟ محافل انقالبی در اين خصوص تا اين حد. سربازهای کهنه کار ارتش ثابت ندارد

در آن  -ماين نکته را   می توانيم براساس شواهد موجود به طور قطعی اعالم کني -چ کس، و قطعاً هيچ کسزيرا هي. کرده بودند، منتها در قالب کليات

نامعين، اما در  سخن بر سر تظاهراتی بود که دورنمائی. لحظات تصور نمی کرد که بيست و سوم فوريه سرآغاز تهاجمی قاطع برعليه استبداد خواهد بود

 .هرحال محدود، داشت و بس

د، و در اين راه اين انقالب ابتدا ناچار شد بر مقاومت سازمان های انقالبی خود چيره شو. ن ترتيب حقيقت آن است که انقالب فوريه از پائين آغاز شدبدي

ابتکار به  -نديعنی کارگرهای زن کارخانه های نساجی که بی شک بسياريشان شوهر سرباز داشت -ستم کش ترين و محروم ترين بخش طبقه ی کارگر

در حدود . صف های دراز شده ی نان آخرين محرک را فراهم آورده بود. خود گام اول را برداشت 90 هزار کارگر، از مرد و زن، در آن روز اعتصاب  

ز شد، آغاجنبش در ناحيه ی وايبورگ . روحيه ی جنگجويانه ی مردم در تظاهرات، در تجمعات، و در برخوردهای گوناگون با پليس بروز کرد. کردند

س مخفی، در بنا بر گواهی پلي. يعنی همان جا که بزرگ ترين تأسيسات صنعتی شهر قرار داشتند؛ و از آن جا به نقاط ديگر پترزبورگ سرايت کرد

 ردی با آناندر آن روز چند واحد معدود از نيروهای نظامی به کمک پليس اعزام شدند، اما هيچ برخو. جاهای ديگر اعتصاب يا تظاهرات وجود نداشت

سرخ  پرچم های. مثل آن بود که از بز نر شير خواسته شود. رخ نداد، توده ای از زنان، کارگر و غيرکارگر، به دومای شهر سرازير شد و نان خواست

جنگ  خواهند، اما استبداد و نوشته هائی که بر اين پرچم ها ديده      می شد، نشان می دادند که کارگران نان می. در   بخش های مختلف شهر پديد آمدند

طن اما تا غروب هم هيچ کس پی نبرده بود که آن روز چه چيزی را در ب. روز زنان با موفقيت، با شوروشوق، و بی تلفات به سر آمد. را نمی خواهند

 .خود پنهان داشته است

. عتصاب کردندصنعتی پتروگراد در روز بيست و چهارم فوريه ادر حدود نيمی از کارگران . روز بعد جنبش نه تنها نقصان نگرفت، بلکه دو برابر شد

و گروه های  نواحی تازه. کارگران در صبح دم به کارخانه ها آمدند؛ اما به جای پرداختن به کار جلسه تشکيل دادند؛ آن گاه به سوی مرکز شهر راه افتادند

تازه ای از مردم به درون جنبش کشانده شدند. شعارهای رساتری نظير  "مرگ بر استبداد!" "مرگ بر جنگ!" شعار "نان!" را در خود غرق و    بی 

نمود کردند. در نوسکی تظاهرات مداوم صورت گرفت- ابتدا به وسيله ی توده های به هم فشرده ی کارگرانی که سرودهای انقالبی می خواندند، سپس 

به تفرج   جمعيتی که. "به طور پراکنده کاله های آبی رنگ دانشجويان ديده می شد به وسيله ی جمعيت های رنگارنگ مردم شهرنشينی که در ميانشان

آمد  خوش آمده بود، به ما روی موافق نشان می داد، و سربازهای بستری در برخی از بيمارستان های نظامی با تکان دادن هر چه دم چنگشان بود به ما

ر چند بدون م دالنه ی سربازها به کارگران تظاهرکننده طليعه ی چه چيزی است؟ اما قزاق ها دائماً، هچند نفر به روشنی فهميدند که اشارات ه." می گفتند

، آن گاه توده ی تظاهرکنندگان کوچه می داد تا اسب ها از ميانشان بگذرند. تن اسب هايشان را عرق پوشانده بود. شدت عمل، به جمعيت حمله می بردند

با تنی  ظاهراً برخی از کارگران." قزاق ها قول داده اند تيراندازی نکنند: "دهان به دهان می گفتند. در جمعيت نمی افتادترس . بار ديگر به هم  می آمد

آنان به قلب جمعيت زدند، و نيزه های خود را به سر . اما اندکی بعد، سوارهای فحاش و نيمه مست از راه رسيدند. چند از قزاقان حرف زده بودند

يراندازی نکردندو واقعاً هم ت." تيراندازی نخواهند کرد. "تظاهرکنندگان هر چه نيرو داشتند و در چنته ريختند و ايستادگی کردند. کوفتند تظاهرکنندگان . 

جره هايشان نبرخی از ترامواها پ -يا شايد روز بعد بود و حافظه ی سناتور بعداً او را ياری نکرد -يک سناتور ليبرال به ترامواهای خاموش می نگريست

سناتور روزهای ژوئيه ی . شکسته بود، و برخی ديگر به روی خط های آهن واژگون شده بودند 1914 به نظر        : "را در آستانه ی جنگ به ياد آورد 

انقالب را،   ای ريسمان هایتاريخ انته. چشم های سناتور او را فريب ندادند؛ تداوم تالش آشکار بود." می رسيد که آن تالش قديم از سر گرفته شده است

 .که به دست جنگ از هم گسيخته بودند، برداشته بود و اينک ريسمان ها را به هم گره می زد

پليس مداوماً مردم را متفرق می کرد، و واحدهای سواره . در طول تمامی روز، جماعات مردم از يک نقطه ی شهر به نقطه ی ديگر سرازير می شدند

ا تناوب هر دم ب!" مرگ بر پليس"در جوار فريادهائی نظير . ياده نظام، جمعيت را از حرکت باز می داشتند و آنان را  پس می راندندنظام، و گاهی نيز پ

دم با سوت مر. جمعيت نسبت به پليس نفرتی خشماگين از خود نشان می داد. اين امر اهميت فراوان داشت. برای قزاق ها شنيده می شد!" هورا"بيشتری 

ا، پاسدارخانه در اطراف سربازخانه ه. کارگرها در برابر سربازها شيوه ی کامالً متفاوتی پيشه کردند. لوخ و تکه های يخ پليس سوار را فرار می دادو ک

رحله اين م. دندها، گشتی ها و صف های سربازها، گروه هائی از مردها و زن های کارگر ايستاده بودند و با ارتشی ها کلمات دوستانه رد و بدل می کر

ن مرحله اما اي. چنين مرحله ای در هر انقالبی اجتناب ناپذير است. جديد در سايه ی رشد اعتصاب و تماس های شخصی کارگران با ارتش پديد آمده بود

ز نوشته اند رحله چيز خوانده و چيکسانی که پيرامون اين م: هميشه  پديده ای تازه به نظر می رسد، و به واقع نيز هر بار به شکل متفاوتی رخ   می دهد

 .به هنگام ديدنش آن را باز نمی شناسند

به خيابان  آن روز در دومای دولتی تعريف می کردند که چگونه توده های عظيمی از مردم مانند سيل به ميدان زنامنسکی و سراسر نوسکی پراسپکت و

ا و از  قزاق ه!" هورا"جماعات انقالبی و غير ميهن پرست با فريادهای : ده شده استهای مجاور سرازير شده است، و چگونه پديده ای بی سابقه مشاه

خاطب پاسخ نخستين شخص م" معنی اين کار چيست؟"هنگامی که نماينده ای سؤال کرده بود که . هنگ ها و دسته های موسيقی آنان استقبال کرده بودند

ديگر، هرگز  اين که آن حادثه به همين شکل اتفاق افتاد يا به شکل. "له کردند و پليس را دور ساختندپليسی زنی را تازيانه زد؛ قزاق ها مداخ: "داده بود

عتقاد از تجربه اين اعتقاد از آسمان فرو نيفتاده بود؛ اين  ا. اما جمعيت اعتقاد داشت که چنين بوده است، و چنين چيزی امکان پذير است. معلوم نخواهد شد

و از اين رو به پشتوانه ی پيروزی تبديل شد های پيشين برمی ساخت، . 

ونيوسکی کارگران در کارخانه ی اريکسون، يکی از معظم ترين کارخانه های ناحيه ی وايبورگ، پس از برگزاری جلسه ای در صبح آن روز، به سامپس

توده ی آنان به . پراسپکت آمدند 2500 ميان  افسرها با سينه های اسب هايشان راه گشودند و بهنخست . در تنگنائی به قزاق ها برخوردند. تن می رسيد 

حتياط، در اما سوارها با ا! لحظه ای سرنوشت ساز. به دنبال آنان قزاق ها، که تمام پهنای پراسپکت را پُر کرده بودند، چهار نعل پيش آمدند. جمعيت زدند

                                                 
 مترجم انگليسی -نوسکی پراسپکت، خيابان اصلی شهر پتروگراد -  



وستانه برخی از آنان لبخند زدند، و يکی از آن ها چشمک د: "ف به ياد می آورد کهغيورو. نواری دراز، از ميان داالنی که افسرها ساخته بودند، رد شدند

ه قزاق ها کارگران از نوعی اطمينان دوستانه، و نه خصمانه، تشجيع شدند، و اين حالت را تا اندازه ای ب. اين چشمک بی معنی نبود. "ای به کارگران زد

تمرد بزنند،  به رغم تالش مجدد افسرها، قزاق ها بی آن که آشکارا دست به. چشمک زده بودند تقليد کردندقزاق های ديگر از قزاقی که . نيز سرايت دادند

ديگر اين امر سه چهار بار تکرار شد و دو طرف را به يک. جمعيت را وادار به متفرق شدن نساختند، بلکه مانند نهری ممتد از ميان جمعيت گذشتند

باط چيزی به از انض. منفرداً به پرسش های کارگران پاسخ می دادند و حتی با کارگران گفت و گوهای کوتاه می کردند برخی از قزاق ها. نزديک تر کرد

ی کنند، آن افسرها شتاب زده کوشيدند تا افراد خود را از کارگران جدا م. جا نمانده بود جز پوسته ی نازک شفافی که هر آن خطر گسيختن اش می رفت

ا به مرکز کردن کارگران در گذشتند، و قزاق ها را به صورت سدی در پهنای خيابان رديف کردند تا نگذرند تظاهر کنندگان خود رها از فکر متفرق 

ان ممانعت کارگران به زير اسب هايش" شيرجه رفتن"قزاق ها، بی حرکت و در انطباق کامل، از : اما حتی اين تدبير هم کارگر نيفتاد. شهر برسانند

دثه ی چه حا. انقالب نخستين گام خود را به سوی پيروزی از زير شکم اسب يک قزاق برداشت: نقالب مسيرهای خود را انتخاب نمی کندا. نکردند

اوی زيرا ر. جای شگفتی نيست. چشمی که همه ی پيچ و خم های جريان را ضبط می کرد -و چه چشم شگرفی راوی اين حادثه داشته است! شکرفی

ردچشم فرمان دهی که تازيانه ها و گلوله های دشمن را می پايد، دقيق می نگ. ر بود؛ او در رأس بيش از دو هزار مرد ايستاده بودحادثه خود يک رهب . 

 زاق هااما اين امر بدان معنی نيست که ق. ظاهراً شکاف در ارتش ابتدا در ميان قزاق ها پديد آمد، يعنی در ميان آن سرکوب کنندگان و دژخيمان ديرين

دند، دهقان برعکس، اين مالکان تمام عيار، که اسب خويشتن را می راندند، خصوصيات قزاقی خود را ارج بسيار می نها. انقالبی تر از ديگران بودند

ز جنگ ناشی ااما درست به همين دليل دگرگونی های . های ساده را خوار می شمردند، به ديگران بی اعتماد بودند، باری اينان سخت محافظه کار بودند

تند، وانگهی، آن ها را همواره به اين سو و آن سو می کشاندند، به همه جا می فرستادند، به جان مردم می انداخ. به نحو بارزتری در وجود آنان نمايان بود

از اين رو . روندو می خواستند به خانه بجان آنان به لب رسيده بود، . و آنان نخستين کسانی بودند که به آزمون سپرده شدند-و بالتکليف نگاه می داشتند

نوز ارتش ه. اما همه ی اين چيزها صرفاً عوارض بسيار مهمی بودند!" ما مزاحم تان نخواهيم شد -اگر راهش را بلديد، کارتان را بکنيد: "چشمک زدند

کر رهبران هنوز ف. وده ی کارگران بی سالح بودت. ارتش بود، انضباط و اطاعت يک پارچه اش نگاه می داشت، و سرنخ ها را سلطنت در دست داشت

 .بحران قطعی را نکرده بودند

. يستاعتصاب؟ تظاهرات؟ اين اولين بار ن. در برنامه ی آن روز شورای وزيران در کنار ساير مسائل مسأله ی اغتشاشات در پايتخت هم درج شده بود

مسائل مهم تر بپردازيم به. دستورهای الزم صادر شده اند. فکر همه چيز را کرده ايم . 

ی رقم  دقتی پيگير درباره -آن دستورها چه بودند؟ با اين که در روزهای بيست و سوم و بيست و چهارم، بيست و هشت پليس مضروب شده بودند

يش مشخص همه چيز از پ: ینه از روی خوش قلب. ژنرال خابالوف، فرمانده ی نظامی ناحيه، و خود يک پا ديکتاتور، به تيراندازی توسل نجست -صحيح

حتی زمان تيراندازی. و معين شده بود . 

خود  به طورکلی، هر دوطرف، يعنی هم انقالبی ها و هم حکومتی ها، به دقت.   انقالب فقط در مورد لحظه ی دقيق حدوث خود، آنان را غافل گير ساخت

عاليت درباره ی بلشويک ها هم بايد گفت که تمام ف. داشتند خود را آماده می کردند   را آماده اش می کردند، سال ها بود که خود را آماده می کردند، هميشه

1905آنان از سال  از  و فعاليـت های حکومت، دست کم بخش عظيمی از آن فعاليت ها، همانا عبارت. به بعد منحصر بود به تدارک برای انقالب دوم 

در پائيز . تدارکاتی بود برای سرکوب انقالب جديد 1916 در اواسط . ، اين بخش از کارهای حکومت به شکل برنامه ريزی مخصوصاً دقيقی در آمده بود

1917ژانويه ی  وزه ی شهر را به شش ح. ، کميسيونی به رياست خابالوف، نقشه ی بسيار دقيقی برای در هم شکستن هر قيام جديد فراهم آورده بود

 ژنرال چبيکين، فرمانده ی واحدهای ذخيره ی گارد را در رأس همه ی نيروهای. قسيم کرده بودندپليسی، و هر يک از حوزه ها را هم به چند بخش ت

يس، در هر يک از حوزه های شش گانه ی پليسی، نيروی پل. هنگ هائی از ارتش را به بخش های مختلف اختصاص داده بودند. مسلح گذاشته بودند

ار سواره نظام قزاق برای عمليات در مقياس وسيع، در اختي. سرهای ويژه ی ستاد متحد شده بودندژاندارم ها، و واحدهای نظامی، تحت فرمان دهی اف

پس قزاق ها با شالق ابتدا پليس به تنهائی عمل کند، س: توالی عمليات را به اين ترتيب       طرح ريزی کرده بودند. شخص ژنرال چبيکين قرار گرفته بود

ه،  که در روزهای فوريه درست همين نقش. م ضرورت واقعی نيروهای نظامی با تفنگ و مسلسل وارد عمليات شوندوارد معرکه شوند، و فقط به هنگا

1905براساس تجربه ی  اد انسانی مشکل نه در فقدان دورانديشی نهفته بود، و نه در نقايص نقشه، بلکه در مو. تهيه شده بود، به مورد اجرا گذاشته شد 

که تفنگ ها شليک نشوند خطر اين بود. ريشه داشت . 

. اد بودندپادگان صدوپنجاه هزار سرباز داشت، اما در واقع فقط در حدود ده هزار تن از آنان قابل اعتم. اين نقشه رسماً براساس تمام پادگان استوار بود

پادگان  اين اميد از طريق توجه به ترکيب .عالوه بر نيروی سه هزار و پانصد نفری پليس، اميد راسخی نيز به مدارس آموزش نظامی بسته شده بود

ز چهارده گردان پادگان پتروگراد در آن ايام تقريباً تماماً مرکب از واحدهای ذخيره بود، و بيشتر اين واحدها عبارت بودند ا. پتروگراد توضيح دادنی است

ر بر اين، يک هنگ پياده نظام ذخيره، يک گردان دوچرخه سوا عالوه. ذخيره ی وابسته به هنگ های گارد که خود در آن زمان در جبهه مستقر بودند

 -داين نيروئی کثير بو. ذخيره، يک لشگر زرهپوش ذخيره، واحدهای کوچک حفاری و توپ خانه و دوهنگ از قزاق های دن نيز جزء پادگان بودند

آموزش  دی که يا تن به آموزش نداده بودند و يا خود را تماماً از شرواحدهای متورم ذخيره عبارت بودند از توده ی عظيمی از افرا. کثرتی بيش از اندازه

اما از اين بابت، همين نکته اساساً درباره ی تمام ارتش نيز صدق می کرد. خالص کرده بودند .  

واره نظام را بيست و چهارم، سروز . پليس به تنهائی عمل کرد. روز اول، روز بيست و سوم فوريه. خابالوف بی کم و کاست از نقشه ی خود پيروی کرد

رم مشروط به قرار بر اين بود که استفاده از پياده نظام و اسلحه ی گ. به خيابان ها بردند، اما فقط اجازه ی استفاده ی از تازيانه و نيزه را به سوارها دادند

اما حوادث عديد و سريع از راه رسيدند. گسترش بيشتر حوادث باشد . 

طبق ارقام حکومت، در آن روز . اعتصاب وسيع تر شد در روز بيست و پنجم، 240000 اينک عقب مانده ترين . کارگر در اعتصاب ها شرکت جستند 

کارهای  .ترامواها از حرکت باز ماندند. از همان روز تعداد کثيری از تأسيسات کوچک دست به اعتصاب زدند. اقشار از پيشتازان تبعيت می کردند

ر در نيم روز، ده ها هزار تن از مردم در کليسای جامع غازان و د. طول روز، دانشجويان مدارس عالی به اعتصاب پيوستنددر . تجاری تعطيل شدند

خطباً در  .برای تشکيل تجمعات خيابانی کوشش های فراوانی شد؛ يک رشته برخوردهای مسلحانه با پليس رخ داد. خيابان های مجاورش ازدحام کردند

نب جمعيت گلوله هائی از جا. سخن رانی مجروح بر زمين افتاد.   پليس سوار آتش گشود. آلکساندر سوم برای جمعيت نطق کردند اطراف بنای يادبود

دارم ها پرتاب بطری، بمب دستی، و نارنجک متصل به سر و روی ژن. سبب قتل يک بازرس پليس شدند، و رئيس پليس و چند پاسبان را مجروح کردند

ه دهان مردم هيجان زده دهان ب. سربازها نسبت به پليس بی اعتنائی، و گاهی اوقات خصومت، به خرج می دادند. را جنگ آموخته بود اين هنر. می شدند

( لقب پليس" )فرعون های"می گفتند که وقتی پليس در اطراف بنای يادبود آلکساندر سوم اقدام به تيراندازی کردند، قزاق ها رگباری از گلوله حواله ی 

زيرا اين  ظاهراً اين شايعه افسانه ای نبود که مردم برای دلگرمی خود منتشر کرده باشند،. سب سوار کردند، و فرعون ها ناگزير چهار نعل گريختندا

 .حادثه هر چند  به روايات گوناگون، به وسيله ی چندين منبع تأييد شده است

ان ها، شرح داده است که چگونه يک جا، در ميدان ديد واحدی از قزاق ها، تظاهرکنندگغيوروف، کارگر بلشويک، و يکی از رهبران اصيل در آن روز

گان، کاله از و چند کارگر ديگر به همراهش، به جای دنباله روی از گريزندبه نيش تازيانه های پليس سوار پراکنده شدند، و چگونه او، يعنی غيوروف، 

وعشان کمک قزاق ها، به کارگران در مبارزهشان برای خواسته های صلح جويانه و مشر -برادران: " گفتند سر برداشتند، به نزد قزاق ها رفتند و به آنان

چه محاسبه ی  -اين رفتار فروتنانه ی تعمدی، آن کاله ها در دست!" کنيد؛ ديديد فرعون ها با ما کارگران گرسنه چگونه رفتار کردند؟ به ما کمک کنيد

خلق   سراسر تاريخ جنگ های خيابانی و پيروزی های انقالبی مشحون است از چنين بداعت های! فتار بی نظيریعجب ر! روان شناختی ی دقيقی

ليات، برای مورخ فقط پوسته باقی می ماند، فقط ک -الساعه، اما اين بداعت ها بی آن که نشانی به جا گذارند در ورطه ی حوادث بزرگ غرق می شوند

گ قزاق ها با حالت مخصوصی به يکديگر نگاه کردند، و ما هنوز از سر راه کنار نرفته بوديم که آن ها به درون جن: "غيوروف چنين ادامه می دهد



های پليس را با  و چند دقيقه بعد، نزديک دروازه ی ايستگاه راه آهن، جمعيت قزاقی را بر سردست بلند کرده بود، چون آن قزاق يکی از بازرس." شتافتند

بودشمشير خود کشته  . 

ارگرها مضطربانه از ک. نيزه فنگ کرده بودند -آن گاه سربازها پديدار شدند. يعنی شروع کردند به فعاليت  مخفيانه -طولی نکشيد که پليس ها ناپديد شدند

وم کارگرها هم راه کوشش د!" برويد پی کارتان: "پاسخ، آميخته به خشونت است" رفقا، شما که نيامده ايد به پليس کمک کنيد، ها؟: "سربازها می پرسيدند

کنند کرمی درونشان را می َجويد، و هرگاه پرسشی به مرکز درد اصابت می کرد، نمی توانستند تحملش. سربازها عبوس بودند. به جائی نمی برد . 

او امکان  جلب دوستی. رت می ورزيدپليس دشمنی بود درنده و رام نشدنی، منفور بود و نف. در آن گيرودار، خلع سالح فرعون ها شعار همگان شده بود

ازها پرهيز کند؛ جمعيت می کوشيد تا از هر نوع درگيری خصمانه با سرب: داستان سربازها حديث ديگری است. بزنيد و به سربه نيستشان کنيد. نداشت

تن آن ها به مرافقت بپردازد، و در خويشسهل است، راهی می جست تا روحيه ی آن ها را به نفع خود عوض کند، قانعشان سازد، مجذوبشان کند، با 

تر از سوار باال. به رغم شايعات نويدبخش، و يحتمل اندکی اغراق آميز، پيرامون قزاق ها، جمعيت با سوارها محتاطانه رفتار می کرد. جذبشان کند

ه نظر می ان نگريست، هميشه پراُبهت و تهديدآميز بپيکری که از زير بايد بد. جمعيت می نشيند؛ چهار پای ددش روح او را از روح جمعيت جدا می کند

ان بنگرند، تا توده ها می کوشند به آنان نزديک شوند، راست به چشم هايش. نزديک ترند، در دسترس اند -پياده نظام بر کف خيابان در کنار آدمی اند. آيد

نزد  آنان جسورانه تر از مردها به. های کارگر نقش مهمی بازی کردند نفس گرم خود آنان را در ميان بگيرند، در مناسبات کارگرها با سربازها، زن

." ه ما بپيونديدب -سرنيزه های تان را دور بيندازيد: "سربازها می رفتند، چنگ در تفنگ سربازها می انداختند، التماس می کردند، تقريباً دستور می دادند

آن گاه  ب با يکديگر ردوبدل می کنند، دودل اند؛ يکی پيش از ديگران تصميم می گيرد، وسربازها هيجان زده اند، شرمسارند، نگاه هائی پراضطرا

شادی و  حاکی از" هورائی"سد شکسته است، و . سرنيزه ها با حالتی حاکی از احساس تقصير باال می روند تا راه برای جمعيت پيش رونده باز شود

انقالب گام ديگری به پيش بر می دارد -همه جا بحث است و مالمت و استمداد. شوند سربازها در ميان گرفته می. سپاس هوا را می لرزاند . 

ايالوف جور در خواست تزار با مرحله ی بعدی نقشه خ. به اغتشاشات پايان دهد" فردا"نيکال از ستاد فرمان دهی طی تلگرافی  به خابالوف دستور داد که 

. تآيا دير نشده است؟ هنوز نمی توان گف. فردا نيروهای نظامی حرف خود را خواهند زد. ی عمل کردمی آمد، و آن تلگراف صرفاً مانند محرکی اضاف

ن صدا اين ها همه رويدادهای اميدبخشی هستند که طنين هزارا -تساهل قزاق ها، دودلی برخی از صفوف پياده نظام. پرسش مطرح است، اما کو تا پاسخ

به . س نيستاين طنين برای الهام بخشيدن به جمعيت انقالبی کافی است، اما برای پيروزی ب. شان می کنددر خيابان های حساس تکرار کنان منعکس

بعداز ظهر، يکی از واحدهای سواره نظام، گويا در جواب گلوله هائی که از تپانچه های . خصوص که رويدادهائی از نوع مخالف هم ديده می شوند

ته و ده ها نفر طبق گزارش خابالوف به ستاد فرماندهی، سه تن کش. نی دور به روی تظاهرکنندگان آتش گشودجمعيت شليک شده بود، در حوالی گوستي

آن  در همان حال خابالوف تهديد کرد که همه ی کارگرانی که برگ آماده به خدمت گرفته اند به جبهه اعزام خواهند شد مگر! هشداری جدی. مجروح شدند

زم فرصت داده يعنی به انقالب بيشتر از زمان ال -ژنرال يک اولتيماتوم سه روزه صادر کرده بود. به سر کار باز گردندکه پيش از روز بيست و هشتم 

ی دانست که در شامگاه روز بيست و پنجم هيچ کس نم. اما اين نکته فقط پس از پيروزی معلوم شد. بود تا خابالوف که هيچ، سلطنت را هم واژگون کند

ه حوادثی استروز بعد آبستن چ . 

ران پتروگراد، که ، قيام کارگ"روز زن"در روز بيست و پنجم فوريه، زير پرچم . اجازه دهيد بکوشيم تا تصوير روشن تری از منطق درونی جنبش بيابيم

ت گرفت روز، اعتصاب وسعظرف سه . نخستين گام قيام همانا اعتصاب بود. از ديرباز موعدش سر رسيده و از ديرباز فروخورده شده بود، آغاز گرديد

ا اعتصاب دم به دم پرخاشگرانه تر شد، و ب. همين امر به تنهائی به توده ها اطمينان خاطر داد و آنان را به جلو راند. و عمالً جنبه ی عمومی يافت

 سطح باالتری ارتقاء داد که در آن سطح اين امر مسأله را به. تظاهرات، که توده ی انقالبی را رو در روی نيروهای نظامی قرار می داد، درهم آميخت

ا اساسروزهای نخست چند موفقيت منفرد به همراه داشتند، اما اين موفقيت ها بيشتر طليعه بودند ت. مسائل به ضرب اسلحه حل و فصل می شوند .  

قيت های پی در پی گام به گام اوج بگيرد، و به موفقيام انقالبی، اگر چند روز به درازا بکشد، فقط در صورتی می تواند پيروزمندانه گسترش بيابد که 

وقع از اين مکث در رشد چنين قيامی خطرناک است؛ و درجا زدن طوالنی، مهلک، اما حتی موفقيت های فی نفسه کافی نيستند؛ توده ها بايد به م. برسد

گرفته  که پيروزی، درست در لحظه ای که فراچنگ آدمی قرارهميشه ممکن است . موفقيت ها آگاه شوند، و برای درک ارزش آن ها فرصت داشته باشند

اين امر در تاريخ رخ داده است. است، از کف برود . 

ت های اما درست به همين دليل جنبش به سطحی رسيده بود که در آن سطح،   موفقي. سه روز اول روزهای افزايش بی وقفه ی دامنه و شدت منازعه بود

در طول دو روز . دمردم با موفقيت و به آسانی با پليس تصفيه حساب می کردن. تمام توده ی فعال مردم به خيابان ها آمده بود. صرفاً عارضی کافی نبودند

نيروها راه را . در روز دوم، سواره نظام، و در روز سوم، پياده نظام به عالوه ی سواره نظام -آخر، نيروهای نظامی به درون حوادث کشانده شده بودند

ير نقشه ی فرماندهان در تغي. کردند، جمعيت را به عقب می راندند، گاهی اوقات غمض عين می کردند، اما تقريباً هرگز به اسلحه توسل نجستند سد می

ن انقالب برابينش نادرست ارتجاع مکمل بينش نادرست ره -خودکندی به خرج دادند، تا اندازه ای به اين دليل که اهميت رويدادها را دست کم می گرفتند

ا وادار اما درست در روز سوم، فشار مبارزه ی گسترش يابنده، و نيز فرمان تزار، حکومت ر. و تا اندازه ای نيز از روی بی اعتمادی به سربازها -بود

ه نظام اقدام مان روز پيش سوارکارگران، به ويژه نخبه های شان، اين نکته را دريافتند؛ در ه. ساخت که نيروهای نظامی را با قوت تمام وارد عمليات کند

اکنون مسأله بدون ابهام و در تماميت خود برای هر دو طرف مطرح شده بود. به تيراندازی پراکنده کرده بود . 

نج شتند، و پاين عده به سازمان های گوناگون انقالبی تعلق دا -در عصر روز بيست و پنجم، در حدود صد نفر در قسمت های مختلف شهر دستگير شدند

شد؟  امروز چه خواهد. اين امر نشان می داد که حکومت حالت تهاجمی گرفته است. تن از اعضای کميته ی بلشويک ها در پتروگراد هم جزوشان بودند

ست روز بي آفتاب. سربازها چه خواهند کرد: پس از تيراندازی های ديروز، کارگران امروز با چه احساسی از خواب بر خواهند خاست؟ و از اين مهم تر

 .و ششم در مه غليظی از نامعلومی و اضطراب شديد طلوع کرد

. نين شدشايد هم خوب شد که چ. به علت دست گيری اعضای کميته ی پتروگراد، هدايت تمامی فعاليت ها    در شهر به دست ناحيه ی وايبورگ افتاد

ام تصميم روز بيست و پنجم، دفتر کميته ی مرکزی حزب بلشويک سرانج فقط در صبح    . رهبران حزب به طرز ياس آوری کندی به خرج می دادند

ه واقع هم در لحظه ی صدور آن اعالميه، که معلوم نيست ب. گرفت که اعالميه ای صادر کند و طی آن کارگران سراسر روسيه را به اعتصاب فرا بخواند

د بودند، و عقب رهبران از باال به جنبش می نگريستند؛ آنان مرد. حانه تبديل شودصادر شده باشد، اعتصاب عمومی در پتروگراد می رفت تا به قيام مسل

آنان لنگان لنگان به دنبال  جنبش می آمدند. به کالم ديگر، رهبری نمی کردند -می افتادند . 

رانی مناطق کارگرنشين را هم نگهر چه به کارخانه ها نزديک تر می شدی، قاطعيت بيشتری می ديدی، اما امروز، يعنی روز بيست و ششم، حتی 

ارج از شهر رهبران وايبورگ، خسته، گرسنه، لرزان از سرما، با آن مسئوليت خطيری که تاريخ بر دوششان نهاده است، در جاليزی خ. فراگرفته است

ال که چه چيز؟ باز هم تظاهرات؟ اما ح... یگرد می آيند تا برداشت های خود را از آن روز با يکديگر مبادله کنند، و شروع کنند به طرح ريزی برنامه 

ه مسلم است، يک نکت. "حکومت تصميم گرفته است کار را تا انتها پيش ببرد، تظاهرات مسلحانه به کجا خواهد کشيد؟ اين سؤال ذهنشان را آزار می دهد

د که اين اما در بدو امر مشکل می توان باور کر. چنين است بيانات صدائی آشنا، يعنی صدای غيوروف." و آن اين که شورش در شرف فروپاشی است

پيش از توفان، درجه ی فشارسنج فرو می افتد. صدای اوست . 

حتی . رفته بود در ساعاتی که حتی انقالبی های نزديک به توده نيز دستخوش ترديد شده بودند، جنبش بيش از آن که انقالبی ها تصور می کردند، پيش

سران کشته کالنتری ها ويران شده بودند، برخی از اف. وز بيست و پنجم، ناحيه ی وايبورگ تماماً به تصرف قيام درآمده بودروز قبل، در حوالی غروب ر

جل شد که نه تنها ناحيه صبح روز بيست و ششم مس. ارتباط شهربانی کل با بخش بزرگی از پايتخت قطع شده بود. شده بودند، و بيشترشان گريخته بودند

از . نين تشريح می کرددست کم گزارشات پليس اوضاع را چ. بلکه حتی پسکی تقريباً تا ليتينی پراسپکت به تصرف شورشيان درآمده است ی وايبورگ،

از ن که افراد پليس در بسياری از موارد حتی پيش از آ: يک لحاظ واقعاً هم همين طور بود، هر چند انقالبی ها به احتمال قوی از اين نکته آگاه نبودند



ران اهميت قاطع وانگهی، خالصی نواحی صنعتی از شر پليس نمی توانست در نظر کارگ. جانب کارگران تهديد بشوند، النه های خود را ترک گفته بودند

ر همان د اما. است" در شرف فروپاشی"شجاع ترين شجاعان می پنداشتند که جنبش . داشته باشد، زيرا نيروهای نظامی هنوز حرف آخر را نزده بودند

 .حال، جنبش تازه آغاز به گسترش کرده بود

. ه گرفته  شودبيست و ششم فوريه يکشنبه روزی بود؛ کارخانه ها تعطيل بودند، و اين  امر مانع از آن بود که فشار توده برحسب دامنه ی اعتصاب انداز

وسکی در ساعات صبح، ن. ، و اين شرايط تظاهرات را دشوار می کردبه عالوه، کارگران برخالف روزهای پيش نمی توانستند در کارخانه ها جمع شوند

شهر آرام است: "در آن ساعات، تزارينا به تزار تلگراف زد که. آرام بود ." 

ز را  ا در برابر پل ها، کارگران. کارگران به تدريج جمع شدند، و از همه ی حومه ها به سمت مرکز شهر به راه افتادند. اما اين آرامش ديری نپائيد

ه سوی تيراندازی ب. ماه فوريه است و رودخانه ی نوا پل يک پارچه ای از يخ ساخته است: آنان از روی يخ به آن سوی می شتابند. حرکت باز می دارند

باز و گشتی های و سر به هر جا چشم می اندازی، تفنگدار می بينی. آنان شهر را دگرگون می بينند. جمعيت روی يخ برای متوقف ساختن آنان کافی نيست

خميان دم تعداد کشته شدگان و ز. گاه به گاه، غريو گلوله از کمين گاه ها در فضا طنين می اندازد. سوار، از مدخل های نوسکی به ويژه مراقبت می شود

ين سؤال ها را ؟ در بيشتر موارد پاسخ      اگلوله ها از کجا می آيند؟ تيرانداز کيست. آمبوالنس ها شتابان در جهات مختلف روانند. به دم بيشتر می شود

ا و پشت ستون ها از پنجره ها تير می اندازند، و از بالکن ه. قدر مسلم آن که پليس درسی بی رحمانه گرفته و اينک مصمم است که آفتابی نشود. نمی يابی

، بسياری از سربازها می گويند برای ترساندن تظاهرکنندگان. ی گردندفرضياتی ساخته می شوند که به آسانی به افسانه تبديل م. و اتاق های زير شيروانی

از انقالب تشکيل   کميسيونی که پس. می گويند که پروتوپوپوف مسلسل های بی شمار در زير شيروانی منازل کار گذاشته است. جامه ی پليس پوشيده اند

برعهده گرفته  اما پليس در آن روز نقشی فرعی. ن  مسلسل هائی ابداً وجود نداشتندشد، چنين مسلسل هائی کشف نکرد، اما اين بدان معنی نيست که چني

ترشان به بيش -سربازها دستور اکيد دارند که تيراندازی کنند، و واقعاً هم اين کار را می کنند. اين ارتش است که با قاطعيت وارد عمل می شود. بود

ارقام رسمی، در آن روز در حدود چهل تن کشته و در همين حدود زخمی شدند، منهای کسانی که به  مطابق با . مدارس آموزشی درجه داری تعلق دارند

ز آيا توده در برابر سرب پس خواهد نشست و به حومه ها با. مبارزه وارد مرحله ی حساسی می شود. وسيله ی جمعيت از معرکه بيرون برده شدند

کار خود را پيش ببردتوده بايد . خواهد گشت؟ خير، پس نخواهد نشست . 

تماد از جبهه پترزبورگ بوروکراتيک، بورژوا، و ليبرال وحشت کرده در آن روز، رودزيانکو، رئيس دومای دولتی، درخواست کرد که نيروهای قابل اع

نگ آب سرد متفرق سرب بلکه با شلداد و به بليايف، وزير جنگ، توصيه کرد که جمعيت را نه با " تغيير عقيده ی"به پايتخت اعزام شوند؛ اندکی بعد، 

بدين سان "  د،زيرا آدمی را تحريک می کن"بليانف پس از مشورت با ژنرال خابالوف، پاسخ داد که دوش آب سرد تحقيقاً تأثير معکوس خواهد داشت . کند

ايع آن روز نشان رشات پليس در خصوص وقگزا. محافل عالی ليبرال و بوروکراتيک فوائد نسبی دوش سر يا گرم را برای طاغيان سبک سنگين کردند

امی گستاخی در جريان اغتشاشات به طورکلی مشاهده می شد که شورشيان در برابر نيروهای نظ: "می دهند که شلنگ آب سرد چنان که بايد کفايت نکرد

ها را به  ان پاره سنگ و يخ بر می داشتند و آنمفرطی به خرج می دهند، و هنگامی که از شورشيان خواسته می شد که متفرق بشوند، آنان از کف خياب

فقط . ه  جواب دادوقتی مقدمتاً چند تير به هوا شليک شد، جمعيت نه تنها متفرق نشد بلکه اين شليک ها را با خند. طرف نيروهای نظامی پرتاب می کردند

ش پنهان قت هم بيشتر شورشيان در حياط خانه های آن حول و حوپس از تيراندازی به ميان جمعيت، متفرق کردن شورشيان امکان پذير شد، تازه آن و

ناگفته . ودگزارش پليس نشان می دهد که دمای توده ها به شدت باال رفته ب." می شدند، و به محض بند آمدن تيراندازی بار ديگر به خيابان  می ريختند

 -انحتی جوخه های آموزشی     درجه دار -باران و يخ باران نيروهای نظامی نماند که سخت بعيد به نظر می رسد که جمعيت خود شروع        به سنگ

برای توجيه . چنين کاری با روان توده های شورشی، و با استراتژی عاقالنه ای که در برابر ارتش نشان داده بودند، سخت متناقض    می بود: کرده باشد

ه درستی و با اما نکات اساسی رويداد ب. ، و به ترتيبی که حقيقتاً رخ دادند، ارائه نشده اندکشتار جمعی مردم، جزئيات گزارش پليس مطابق با واقعيت

شليک های  توده ها ديگر   عقب نشينی نمی کنند، آن ها با خوش بينی پرشوری ايستادگی می کنند، حتی پس از: وضوح چشم گيری گزارش شده اند

جمعيت نه . بندجای چسبيدن به زندگی خويشتن، به کف خيابان، به پاره سنگ، و به تکه های يخ می چسمهلک ارتش در خيابان باقی می مانند، اينک به 

. ی دهددليل بی باکی جمعيت آن است که جمعيت به رغم تيراندازی های ارتش، ايمان خود را به ارتش از کف نم. تنها خشمگين که بی باک هم هست

ت به هر قيمت که شده پيروزی را به چنگ بياوردجمعيت روی پيروزی حساب می کند و مصمم اس . 

دوره . ی گيردپادگان پتروگراد در کانون حوادث قرار م. و فشار مقامات حکومت را بر ارتش خنثی می کند -فشار کارگران بر ارتش رو به افزايش است

يام نگاه بدارد، می توانست بی طرفی دوستانه ی خود را نسبت به قی انتظار، که تقريباً سه روز به درازا کشيده است، و در خاللش توده ی اصلی پادگان 

ه اين اکتفاء و ب!" برادران و خواهران خود را نکشيد: "کارگران فرياد می کشند!" دشمن را به گلوله ببنديد: "سلطنت فرمان می دهد. به سر رسيده است

ير قلب ا و    در ميدان ها، نزديک پل ها، و در کنار دروازه ی سربازخانه ها برای تسخبدين سان در خيابان ه!" به ما بپيونديد: "نمی کنند و می گويند

بين  در اين مبارزه، در اين تماس های خشن ما. سرباز مبارزه ی الينقطعی در می گيرد که گاهی دراماتيک و گاهی نامحسوس، اما هميشه بی امان است

يين ديگر، در زير غريو مداوم تفنگ ها و مسلسل ها، سرنوشت حکومت و جنگ و کشور بايد تع مردان و زنان کارگر از يکسو و سربازها از سوی

  .شود

ر جلسه ی کميته حتی د. همان   دامنه ی جنبش رفته رفته خطرناک به نظرشان می رسيد. تيراندازی به تظاهرکنندگان شک و ترديد رهبران را بيشتر کرد

اعتصاب  برخی از اعضای کميته معتقد بودند که وقت پايان دادن به -عنی دوازده ساعت پيش از پيروزیي -ی وايبورگ در عصر روز بيست و ششم

ان باز شناخت تا در اما به ياد داشته باشيد که پيروزی را در روز بعد بسيار آسان تر می تو. ممکن است اين نکته شگفت انگيز به نظر آيد. فرارسيده است

جای  دل سردی و ياس به سرعت. روحی انسان زير تأثير حوادث و اخبار مربوط به آن حوادث پی در پی دگرگون می شوندبه عالوه، حاالت . روز قبل

رای غيوروف ها و شوگورين ها از شجاعت شخصی بهره ی بسيار دارند، اما در برخی از لحظات احساس مسئوليت ب. خود را به شور و اشتياق می دهد

 شورکانوف، جاسوسی مطلع در سازمان بلشويک ها،. در ميان کارگران عادی تزلزل کمتری وجود داشت. گ می اندازدجان توده ها به قلبشان چن

رتش از آن جا که واحدهای ا: "گزارشاتی پيرامون حاالت روحی کارگران به مقامات حکومت ارائه داده بود که در يکی از آن گزارشات چنين می خوانيم

ساس ، و در برخی از موارد حتی دست به اقداماتی زده اند که تدابير افسرهای پليس را خنثی ساخته است، توده ها را احجلو جمعيت را نگرفته اند

ده باد مر"و !" سرنگون باد جنگ"مصونيت فراگرفته است، و اينک پس از دو روز جوالن آزادانه در خيابان ها، حال که محافل انقالبی شعار می دهند 

در کنار  متقاعد شده اند که انقالب آغاز شده است، که پيروزی با توده هاست، که مقامات حکومت از سرکوب جنبش عاجزند، زيرا ارتش ، مردم!"استبداد

ه جنبشی که جنبش قرار گرفته است، که پيروزی قطعی نزديک است، زيرا نيروهای نظامی عنقريب علناً جانب نيروهای انقالبی را خواهند گرفت، ک

اين ! وضوح توصيفی چشم گير از حيث ايجاز و." فروکش نخواهد کرد بلکه تا پيروزی کامل و انقالب کشوری بی امان گسترش خواهد يافت آغاز شده

ش را اعدام اما الزم به توضيح نيست که ارزش اين گزارش مانع از آن نشد که کارگران پيروز نويسنده ا. گزارش سند تاريخی بسيار ارزشمندی است

 .کنند

آنان سياست . دنداين قبيل جاسوس ها و مفتن ها، که به ويژه در پتروگراد به وفور يافت    می شدند، بيش از هر کس ديگری از پيروزی انقالب می ترسي

د به وشورکانوف در کنفرانس های بلشويک افراطی ترين عمليات ممکن را پيشنهاد می کرد، و در گزارش های خ: مخصوص خود را دنبال می کردند

ان به نفس چه بسا شورکانوف با توجه به اهداف خود، کوشيده بود تا اطمين. پليس مخفی ضرورت استفاده ی قاطعانه از اسلحه ی گرم را يادآور می شد

طولی نکشيد که حوادث داوری او را تأييد کردند: اما به طورکلی حق با او بود. تهاجمی کارگران را بزرگ تر نشان دهد . 

رای ب. دو اردوگاه حدس و گمان و دودلی به خرج می دادند، زيرا حتی يک تن از آنان نمی توانست رابطه ی نيروها را از پيش برآورد کند رهبران هر

از  حقيقت آن است که يکی از خصوصيات عمده ی بحران های انقالبی عبارت است. سنجش اوضاع، عالئم خارجی ديگر مطلقاً به درد نمی خوردند

ان تناسب   تازه ای از نيروها به طرز مرموزی در آگاهی کارگران و سرباز. قض شديد ما بين آگاهی موجود و اشکال کهن روابط اجتماعیهمين تنا



قوه به فعل  دقيقاً همان تعرض حکومت، که تعرض پيشين توده های انقالبی ايجابش کرده بود، سبب شد تا تناسب تازه ی نيروها از. رسوخ کرده بود

ک لحاظ اين از ي. کارگر با نگاهی پرسنده و آمرانه به چشم های سرباز می نگريست، و سرباز، مضطرب و شرمسار، رو به سوی ديگر می کرد. ددرآي

 از با چهره ای عبوس،سرب. کارگر با جسارتی بيشتر به سرباز نزديک می شد. بدان معنی بود که سرباز ديگر نمی توانست خود پاسخ گوی خويشتن باشد

اسخ کارگر را می با شدت عملی ساختگی پ -دمادم با تناوبی بيشتر -يا گاهی اوقات. تن به پاسخ نمی داد -و بيشتر با احساس گناه -اما بدون ابراز خصومت

و در اين . دودمی ز سرباز آشکارا سرباز منشی خود را از تن. بدين سان دگرگونی به فرجام رسيد. داد تا طپش مضطربانه ی قلبش را مکتوم نگاه بدارد

می کرد که  سرباز، برعکس، احساس. مقامات حکومت می گفتند که انقالب سرباز  را تخدير کرده است. راه قادر نبود که خويشتن را همان دم باز شناسد

دبدين سان روز سرنوشت ساز، يعنی بيست و هفتم فوريه، تدارک ديده ش. از کرختی ترياک سربازخانه به هوش آمده است . 

 در. اما در شب پيش از آن روز حادثه ای رخ داد که به رغم ماهيت تصادفی اش همه ی حوادث روز بيست و ششم را با رنگی تازه تصوير می کند

حاً چنين در گزارش کتبی بازرس پليس، علت شورش صري. حوالی غروب، گروهان چهارم هنگ پاولوفسکی از گارد سلطنتی سر به شورش برداشت

ش اين شورش حرکت خشم آميزی است برعليه جوخه ی آموزشی همين هنگ که در حين خدمت در خيابان نوسکی به روی جمعيت آت: "است ذکر شده

در حدود ساعت دو . گروهان چهارم را چه کسی از آن واقعه مطلع کرده بود؟ در اين خصوص سندی برحسب تصادف به جا مانده است." گشوده است

باره ی آنان در حالی که تو حرف يکديگر می دويدند، در. ی از کارگران دوان دوان به آسايشگاه های هنگ پاولوفسکی رفتندبعدازظهر، گروه قليل

ی سربازهائی را خودمان در خيابان نوسک -به رفقای تان بگوئيد که پاولوفسکی ها هم به ما تير می اندازند: "تيراندازی در خيابان نوسکی سخن گفتند

ر را در شوره کارگران بذ." همه معذب و رنگ پريده به نظر می رسيدند. "سرزنشی گزنده و استمدادی آتشين". اس هنگ شما را به تن داشتندديديم که لب

ه ار کآن درجه د -هنوز ساعت شش نشده بود که گروهان چهارم بدون کسب اجازه و به رهبری يک درجه دار، از آسايشگاه بيرون آمد. زار نپاشيده بودند

از گروهان چهارم سپس به نوسکی رفت تا جوخه ی آموزشی خود را ب -بود؟ نام او در ميان صدها و هزارها قهرمان ديگر برای هميشه مدفون شده است

ين ابتکارهای راين شورشی نبود که بر سر گوشت ِکرم زده با يکی از واحدهای پليس در گرفته باشد، بلکه عملی بود برخوردار از        عالی ت. بخواند

دند؛ يک پليس يک پليس و يک اسب کشته ش. سربازها آتش گشودند. گروهان چهارم در سر راه با يکی از واحدهای پليس سوار درگيری پيدا کرد. انقالبی

اما سالح . را برانگيختگروهان به سربازخانه بازگشت و تمام هنگ . مسير بعدی شورشيان را در توفان خيابان ها نمی دانيم. و يک اسب ديگر مجروح

طولی نکشيد که . با اين حال، بنابه گفته ی برخی منابع، افراد هنگ پاولوفسکی در حدود سی قبضه تفنگ به دست آوردند. های هنگ را پنهان کرده بودند

بر . سليم شدنددند؛ مابقی شورشيان تنوزده تن از پاولوفسکی ها دستگير و در قلعه زندانی ش. افراد هنگ پرئوبراژنسکی شورشيان را محاصره کردند

 نشتی. طبق برخی ديگر از اطالعات موجود، عصر آن روز افسرها متوجه شدند که بيست و يک سرباز همراه با تفنگ های خود ناپديد شده اند

ق آنان در می کارگران يقيناً از طري. دفقط پيروزی انقالب می تواند نجاتشان ده. حال اين بيست و يک تن تمام شب مدافع و متحد   می جويند! خطرناک

شگونی سعد برای نبرد فردا. يابند که چه رخ داده است . 

ی رسند، آن نابوکوف يکی از برجسته ترين رهبران ليبرال، که خاطرات صادقانه اش گاهی اوقات دقيقاً دفترچه ی خاطرات حزب و طبقه ی او به نظر م

احتماالً  .بود" مشوش و آکنده از احساس پيشامدهای شوم"دلش . تاريک و مراقب شهر به خانه باز می گشت شب ساعتی پس از نيمه شب در خيابان های

در محله های . نندهيچ حرفی نداشتند به يکديگر بز: هر دو شتاب زده از کنار يکديگر گذشتند. سر چهارراهی به يکی از فراری های پاولوفسکی برخورد

ند سربازخانه برخی ديگر يا در خواب نيم ب. ی سربازخانه ها، برخی پاس می دادند و برخی با يکديگر مشورت می کردندکارگر نشين و در آسايشگاه ها

در اين جا، فراری پاولوفسکی می توانست پناه گاهی بيابد. فرو رفته بودند، و يا تب آلود خواب فردا را می ديدند . 

 

****************** 

زب در ماه اکتبر، ح. وجود پيرامون مبارزات توده ای در روزهای فوريه حتی در مقايسه با پرونده ی نازک مبارزات اکتبرچه اندک اند پرونده های م

توده ها . ددر فوريه چنين نبو. قيام را روز به روز رهبری کرد؛ در مقاالت، اعالميه ها، و گزارشات حزب، دست کم تداوم بيرونی مبارزه ثبت شده است

خود تاريخ  توده ها، بی آن که به عقب بنگرند،. اعتصاب روزنامه ها را به خاموشی واداشته بود. ه تقريباً از رهبری فوقانی بی بهره بودنددر ماه فوري

کم تداوم   کلی دست  بايد خشنود باشيم اگر بتوانيم. بازسازی تصوير زنده ای از آن چه در خيابان ها اتفاق افتاد تقريباً محال است. خويشتن را می ساختند

 .و نظم درونی حوادث را باز بيابيم

و می دانيم احزاب چپ از اين بابت . حکومت که هنوز زمام دستگاه را از کف نداده بود، روی هم رفته حوادث را از احزاب چپ هم ناقص تر می ديد

ست و هفتم، در سپيده دم روز بي. لحظاتی چند دل گرم شدند روز بيست و ششم، وزرا" موفقيت آميز"پس از تيراندازی های . درخشش خاصی بروز ندادند

ا کارگران ام." بخشی از کارگران قصد دارند به سر کار باز گردند"پروتوپوپوف در يک گزارش اطمينان بخش اعالم کرد که، طبق  اطالعات واصله، 

ی توان اين امر را چگونه        م. روز پيش توده ها را دل سرد نکرده بود تيراندازی ها و ناماليمات. ابداً به فکر بازگشت به کارگاه ها نيفتاده بودند

ی سربازان، ريختن به خيابان ها، شاخ به شاخ شدن با دشمن، کشيدن بازو. توضيح داد؟ از قرار معلوم، وزنه ی دستاوردها بر وزنه ی تلفات  می چربيد

رشی ياران در چهارراه ها، ربودن مقداری اسلحه، پخش اخبار و گرفتن شايعات توده ی شو خزيدن به زير شکم اسب ها، حمله، گريز، رها کردن اجساد

وردگاه به آن گاه اين کليت جمعی، شب هنگام پس از بازگشت از آ. را به کليت جمعی عظيمی با چشم ها و گوش ها و آنتن های بی شمار تبديل می کند

خود را از وقايع روز مرور می کند، امور کوچک و تصادفی را کنار می گذارد، و ترازنامه ی  خانه ی خود در محله های کارگرنشين، برداشت های

بود، عمالً هيچ  در شب بيست و هفتم، اين ترازنامه با گزارشی که شورکانوف مفتن به مقامات حکومت تسليم کرده. فکورانه ی خويشتن را جمع می زند

 .فرقی نداشت

مثل هميشه از  وايبورگی ها. گر به کارخانه ها سرازير شدند، و در جلسات عمومی تصميم گرفتند که به مبارزه ادامه دهندصبح روز بعد، کارگران باز دي

 اما امروز ادامه ی! مبارزه را ادامه دهيم. اما در نواحی ديگر نيز اين جلسات صبح گاهی با شور و اشتياق تمام برگزار شدند. همه مصمم تر بودند

جر هومی خواهد داشت؟ اعتصاب عمومی به تظاهرات انقالبی جمعيت های عظيم منتهی شده، و تظاهرات به برخورد با نيروهای نظامی منمبارزه چه مف

وت اين دع. اما هيچ کس چون و چند اين دعوت را به ضابطه در نياورده بود. امروز ادامه ی مبارزه به معنای دعوت به قيام مسلحانه خواهد بود. شده بود

ود قهراً از دل حوادث برخاسته بود، اما هيچ يک از حزب های انقالبی در دستور روز قرارش نداده بودندخ .  

 درست به همان شکل که غيوروف حرکت -هنر رهبری انقالبی در حساس ترين لحظات نه دهم عبارت است از نحوه ی شناخت حالت روحی توده ها

. ل می داداستعداد بی همتای لنين در شناخت حالت روحی توده ها، قدرت بزرگ او را تشکي. مقياس بزرگ ترابروی قزاق را متوجه شده بود، منتها در 

صل هشدار دادند و قانونی و نيمه قانونی، از قبيل کرنسکی، چيدزه، اسکوبلف، و همه ی اطرافيان آنان، مت" سوسياليست های. "اما لنين در پتروگراد نبود

يرت آوری از خود اما حتی کادر مرکزی حزب بلشويک، يعنی شلياپنيکوف و زالوتسکی و مولوتوف، پخمگی و بی کفايتی ح. با جنبش مخالفت کردند

سيال نخستين اعالميه خطاب به ارتش، به وسيله ی سازمان سو. در حقيقت امر، نواحی کارگرنشين و سربازخانه ها به حال خود رها شدند. نشان داد

الی از حتی خ -اين اعالميه ی کم و بيش آلوده به ترديد. ای نزديک به بلشويک ها، تازه در روز بيست و ششم منتشر شددموکراتيکی از سازمان ه

سازمان،  يورنف، رهبر آن. در صبح روز بيست و هفتم در سراسر همه ی ناحيه های شهر توزيع شد -هرگونه استمدادی از ارتش برای پيوستن به مردم

تا اعالميه های ما آمدند به ميان نيروهای . ما آهنگ حوادث انقالبی چنان بود که حتی شعارهای ما به گردَش هم     نمی رسيدا: "گواهی می دهد که

قاضای در مورد هسته ی مرکزی بلشويک ها هم بايد گفت که شلياپنيکوف، به ت." نظامی رخنه کنند، نيروهای نظامی خود به مردم پيوسته بودند

آيا اين . وشتبهترين رهبران کارگری در روزهای فوريه، سرانجام در صبح بيست و هفتم فوريه استمداد نامه ای خطاب به سربازان ن چوگورين، يکی از

به . اشته باشداستمداد نامه منتشر هم شد؟ فوقش آن که در انتهای ماجرا بيرون آمد، و از اين رو ممکن نيست که بر حوادث بيست و هفتم فوريه تأثير گذ

 .عنوان يک قاعده ی کلی بايد گفت که در آن روزها، مقام رهبران هر چه باالتر بود به همان نسبت از جنبش عقب تر می ماندند



. ده بودافکار کارگران تماماً بر ارتش متمرکز ش. اما قيام که هنوز هيچ کس به اين نام نمی خواندش، خود مقام خويشتن را در دستور روز اشغال کرد

زديکی آسايشگاه های بخش وايبورگ در ن. امروز تهييج گری های           هللا بختکی ديگر کفايت نمی کنند" لد نيستيم از خواب بيدارشان کنيم؟يعنی ب"

آتش   ت؟ آيا چرخاندن دسته ی مسلسل برای فالن افسر و يا فالن استوار کار دشواری اس. کوشش کارگران بيهوده از آب درآمد. هنگ مسکو تجمع کرد

افسرها با : آن جا هم همين طور. کوشش مشابهی در حوالی آسايشگاه های يک هنگ ذخيره به عمل آمد. بی رحم مسلسل کارگران را متفرق ساخت

زب حرهبرهای کارگرها      غصب ناک شدند، به دنبال اسلحه ی گرم گشتند، و اسلحه گرم را از . مسلسل ما بين کارگرها و سربازها مداخله کردند

لحه اما چگونه اس. اين را که خودشان هم می دانستند." اسلحه دست سربازهاست، برويد از آن ها بگيريد: "و حزب به آنان  چنين پاسخ داد. خواستند

ی کند، و يا د ميا مسلسل، قيام را نيست و نابو. بگيرند؟ اما امروز همه چيز يکسر فرو نخواهد ريخت؟ بدين ترتيب به نقطه ی حساس مبارزه می رسيم

 .قيام، مسلسل را به جنگ می آورد

ا برای اسلحه ی شلياپنيکوف، شخصيت اصلی سازمان مرکزی بلشويک ها در پتروگراد، در خاطرات خود تعريف می کند که چگونه تقاضای کارگران ر

ن ما بين کارگران و ی خواست بدين تدبير از برخوردهای خونياو م. نپذيرفت و آنان را برای دستيابی به اسلحه به سربازخانه ها فرستاد -گرم حتی تپانچه

يگری که بيانات گواه د. يعنی به تسخير قلب سربازان از طريق حرف و سرمشق -سربازان پيش گيری کند، و در اين راه اميد به تهييج گری ببندد و بس

ساده . دور انديشی هر حال، بيانات شلياپنيکوف بيشتر حاکی از طفره زنی اند تادر . اين رهبر برجسته ی آن روزها را تأييد و يا رد بکند، در دست نداريم

 .تر آن بود که اقرار کند رهبران اسلحه در اختيار نداشتند

کثير،  در برابر يک نيروی نظامی. شکی نيست که سرنوشت هر انقالب در لحظه ای معين به وسيله ی دگرگونی در نگرش ارتش تعيين می شود

اما هيچ . دمسلح، و برخوردار از رهبری درست، توده های بی سالح يا تقريباً بی سالح مردم به هيچ وجه نمی توانند به پيروزی دست بيابنمنضبط، 

روزی آن پي -نو البته نه تضمي -بحران عميق ملی ای نمی تواند بر ارتش مطلقاً بی تأثير بماند؛ به طوری که در شرايط هر انقالب حقيقتاً مردمی، امکان

ست، و ارتش نهادی نامتجانس ا. با اين حال، پيوستن ارتش به قيام نه خود رخ می دهد، و نه در نتيجه ی تهييج گری محض. انقالب نيز پديد می آيد

ش قدرت خويدر آستانه ی لحظه ی سرنوشت ساز، سربازهای انقالبی خود از دامنه ی . عناصر متضادش را وحشت انضباط در کنار هم نگاه می دارد

ک مصاف اما آن ها در جريان تدار. توده های کارگر نيز البته نامتجانس اند. بی خبرند، و نمی دانند که چه نفوذی می توانند بر ديگران داشته باشند

جش معيارهای سناعتصاب ها، تجمعات، و تظاهرات نه تنها عمليات مبارزه، که . قطعی، برای آزمودن صفوف خود به مراتب فرصت بيشتری دارند

ات، ابتدا فقط در حساس ترين لحظ. همه ی اعتصاب گران که آماده ی نبرد نيستند. تمامی توده که در اعتصاب شرکت نمی کند. نيروی مبارزه نيز هستند

صورت  گزينش انقالبی خود به خودآن گاه . دودل ها، خسته ها، و محافظه کارها در خانه     می نشينند. بی باک ترين افراد در خيابان ها ظاهر می شوند

همه به حکم يک  -هم دل ها، دودل ها، و متخاصم ها -سربازهای انقالبی. می گيرد؛ افراد از غربال حوادث الک می شوند، در مورد ارتش چنين نيست

ر صف اول و سربازها را هر روز د. می ماند انضباط اجباری به يکديگر وابسته اند، و سر نخ اين انضباط اجباری تا واپسين لحظه در مشت افسرها باقی

 صف دوم رديف   می کنند، اما چگونه می توان آن ها را به شورشی و فرمانبر تقسيم کرد؟

در  ديگریآن لحظه ی روانی که در آن سربازها به انقالب ملحق می شوند، به    وسيله ی جريان ملکولی دراز مدتی آماده می شود که مانند هر جريان 

اما  اما اين نقطه را چگونه می توان تعيين کرد؟ ممکن است فالن واحد نظامی آماده ی پيوستن به مردم باشد،. يعت نقطه ی اوجی خاص خود داردطب

 ارهبری ممکن است پيوستن ارتش را به خود ناممکن بپندازد، و از اين رو اجازه دهد ت. ممکن است همان واحد نظامی محرک الزم را دريافت نکند

سربازها  آن گاه. پس از چنين شورش رسيده اما تحقق نيافته ای، ممکن است ارتجاع بر ارتش مسلط شود. پيروزی از ميان انگشت های او فرو بلغزد

ارگران، ک اميدی را که در سينه هايشان شعله ور شده بود، از کف می دهند؛ باز هم در برابر يوغ انضباط سرخم می کنند، و به محض برخوردی تازه با

قين های در اين ميان عناصر سنجش ناپذير و دشوار سنج، جريان های متقاطع، و تل. به خصوص برخورد از راه دور، با قيام به مخالفت بر می خيزند

ی آيد، و پذيری بيرون ماما از درون اين کالف در هم تنيده ی نيروهای مادی و روانی، يک نتيجه با روشنی انکار نا. جمعی و فردی به وفور وجود دارند

عدش بايد به يعنی بفهمند که اين تظاهراتی نيست که ب -آن اين که هر چقدر توده ی سربازان بيشتر معتقد شوند که طاغی ها حقيقتاً طغيان کرده اند

يروزی لحق شوند، مردم ممکن است به پسربازخانه بازگردند و گزارش بدهند، و بفهمند که اين مبارزه ای است تا پای جان، که اگر سربازها به مردم م

ی ببرند، به همان هر چقدر بيشتر به اين نکات پ -برسند، و اين پيروزی نه تنها مصونيت آنان را تضمين می کند، بلکه وضع همه را بهبود خواهد بخشيد

ط در صورتی می به کالم ديگر، انقالبی ها فق. می پيوندندنسبت با رغبت بيشتری سر نيزه های خود را بر می گردانند، و يا همراه با سرنيزه ها به مردم 

که اراده های  و می دانيم. توانند حالت  روحی سربازها را دگرگون کنند که خود برای رسيدن به پيروزی مهيای پرداخت هر قيمتی باشند، ولو قيمت خون

 .عالی هرگز نمی توانند بی سالح بمانند، و بی سالح هم نخواهند ماند

 و آن هنگامی است که سد. ت بحرانی تماس ما بين جمعيت مهاجم و سربازهائی که راه را بر او  می بندند، دقيقه ی بحرانی خود را نيز داردساع

ه ی روی ارادخاکستری رنگ هنوز در هم نشکسته است، هنوز شانه به شانه بر پا ايستاده است، اما تزلزلش آغاز شده، و افسر، با گردآوردن واپسين ني

ً !" آتش: "خود، فرمان می دهد جمعيت هجوم    . تفنگ ها می لرزند. فرياد جمعيت، نعره ی وحشت و تهديد، فرمان را در خود غرق می کند، اما نه تماما

مرگ . ی رسدی فرا ماينک ثانيه ی بحرانی آن دقيقه ی بحران. آن گاه افسر لوله ی تپانچه را به شقيقه ی مشکوک ترين سرباز نشانه می رود. می آورد 

ند، و سد، شجاع ترين سربازی که ديگران بی اختيار راهبری اش را می جستند، تيری که درجه دار از تفنگ سرباز مرده به ميان جمعيت شليک می ک

از سال اما . بار ديگر بسته می شود، گلوله ها خود به خود در می روند، و جمعيت را در  کوچه ها و هشتيی ها پراکنده می کنند 1905 به بعد، تا کنون  

ا و جمعيتی که غيوروف ه -در لحظه ی بحرانی، آن گاه که افسر آماده ی چکاندن ماشه شده است، تيری از سوی جمعيت! چه مکرر جز اين شده است

شت تمام آن ابانی، که يحتمل سرنواين تير نه تنها سرنوشت آن درگيری خي. به افسر پيش دستی می جويد -شوگورين های خود را هميشه به همراه دارد

 .روز، و با تمام قيام را هم تعيين می کند

اسلحه ندادن  مصون نگاه داشتن کارگران از گزند برخوردهای خصمانه با نيروهای نظامی، از طريق -وظيفه ای که شلياپنيکوف برای خود قائل شده بود

جنگ .      دار به درگيری با نيروهای نظامی بکشد، درگيری های متعددی با پليس رخ داده بوپيش از آن که ک. در هر حال اجرا شدنی نبود -به کارگران

ر سرپرها و تپانچه فی نفسه در براب. های خيابانی با خلع سالح فرعون های منفور آغاز شد، و در اين ميان تپانچه های فرعون ها به دست طاغيان افتاد

رای اما آيا آن سالح های مهيب حقيقتاً در دست دشمن اند؟ کارگران ب. اسلحه ای است ضعيف و بازيچه مانندتفنگ ها و مسلسل ها و توپ های دشمن، 

ای مادی اما حتی در قيام هم جريان های روانی از  جريان ه. اين مسأله به قلمرو روان شناسی تعلق داشت. حل و فصل اين مسأله اسلحه مطالبه می کردند

يدن به تفنگ سرباز ابتدا از    تپانچه ای می گذرد که از فرعون گرفته شده استراه رس. تفکيک ناپذيرند . 

ردان های به ياد داشته باشيم که پادگان عمدتاً از  گ. احساسات سربازها در آن ساعات از احساسات کارگران جوشش کمتری داشت، اما عمقش کمتر نبود

ينده ی اين آ.   را در بر می گرفتند و همه برای پر کردن صفوف جبهه در نظر گرفته شده بودند ذخيره ای تشکيل می شد که روی هم چندين هزار سرباز

تند، آنان جنگ       نمی خواس. مردها، که اغلب پدر خانواده بودند، عبارت بود از رفتن به سنگرها در زمانی که جنگ باخته و کشور ويران شده بود

اس آن ها به خوبی می دانستند که در دربار چه می گذرد، و با دستگاه سلطنت ابداً احس. خويش بازگردند بلکه دوست داشتند به خانه ها و مزارع

ل جنگ دائماً از طبقه ی حاکم پايتخت، که در خال. آنان نمی خواستند با آلمان ها بجنگند، با کارگرهای پتروگراد که به جای خود. همبستگی نمی کردند

گونه به همه ی اين در ميان آنان کارگرانی يافت می شدند که پيشينه ی انقالبی داشتند، و اينان می دانستند چ. نفرت داشتندخوشگذرانی کرده بود، سخت 

 .احوال روحی رايج در ارتش بيان عمومی بدهند

نه از دست زدن م، ابتدا به امتناع طاغياوظيفه عبارت بود از کشاندن سربازها از نارضائی عميق اما هنوز ناپيدای انقالبی به شورش آشکار، و يا دست ک

اد خط از آن چه در آن ساعات در امتد. در روز سوم مبارزه، سربازها ديگر از حفظ بی طرفی دوستانه ی خود نسبت به قيام مطلقاً عاجز بودند. به عمل

گونه بابت ديديم که روز پيش کارگران چ. رسيده است تماس ما بين سربازان و کارگران رخ داد، فقط جزئياتی چند، آن هم برحسب تصادف، به دست ما



همه ی  اين گونه صحنه ها، گفتگوها، سرزنش ها، و استمدادها در. رفتار جوخه ی آموزشی هنگ پاولوفسکی، با تب و تاب به آن هنگ شکايت بردند

. شوند اندازی شدند، امروز هم دوباره به اين کار وادار میديروز وادار به تير. سربازها ديگر فرصت ترديد نداشتند. گوشه های شهر متصل رخ می داد

ان، همسران ش -و همراه با آنان، زنان شان. کارگرها نه تسليم می شوند و نه عقب می نشينند؛ و زير آتش گلوله ها هنوز ايستادگی به خرج می دهند

م اگر فقط می توانستيم همه به ه: "بارها در باره اش زمزمه کرده بودندآری، اين همان ساعتی است که . مادران شان، خواهران شان، معشوقه های شان

ان تحميل و آن گاه در لحظه ی اوج عذاب، در وحشتی طاقت فرسا از روز آتی، و در نفرتی جانگداز از همه ی کسانی که نقش دژخيم را به آن..." بپيونديم

الی و وجد تمام ارتش با سبک ب -که تا ابد بی نام می مانند -می افکند، و در آن بانگ هاکرده اند، نخستين بانگ های خشم آشکار در آسايشگاه طنين 

هم بدين سان روز انهدام سلطنت رومانوف بر  پهنه ی زمين گسترده شد. خويشتن را باز می شناسد . 

کثريت ا. و کارخانه های مختلف جمع شده بودنددر يک کنفرانس صبح گاهی در خانه ی غيوروف خستگی ناپذير، بيش از چهل نماينده از کارگاه ها 

بط و ثبت افسوس که نمی توانيم تعداد آن اکثريت را معين کنيم، اما در آن ساعات فرصتی برای ض. اکثريت، اما نه همه. خواستار ادامه ی جنبش بودند

. ا قطع کردنده ی قيام سربازها و باز شدن زندان ها جلسه راخبار سرمست کن. در هر حال، تصميم اکثريت از وقايع عقب تر بود. جزئيات در بين نبود

بوسه ی يهودا، اما خوشبختانه بدون آن که تصليبی به دنبال داشته باشد. شورکانوف همه حاضران را بوسيد . 

ی را که کار. رش برداشتند گردان های ذخيره ی گارد از صبح زود، پيش از آن که از آسايشگاه ها بيرون برده شوند، يکی پس از ديگری سر به شو

قش کم در اسناد پرونده ها، و خاطرات، از اين رويداد شکوهمند انسانی فقط ن. گروهان چهارم هنگ پاولوفسکی در روز پيش شروع کرده بود، ادامه دادند

يشتن کم  لی دست می يابند، درباره ی خوتوده های ستم کش، حتی هنگامی که به رفيع ترين قله های خالقيت عم. رنگ و مبهمی به جا مانده است و بس

اجازه . اردوجد و شعف فراگيرنده ی پيروزی هم بعداً دست رنج حافظه را می شويد و از آن نشانی باقی نمی گذ. می گويند و از آن هم کمتر می نويسند

 .دهيد به همان مدارکی که در دست داريم، قناعت کنيم

ار تشويش آورش ساعت هفت صبح، فرمانده ی يکی از گردان ها با پيام تلفنی و اخب. ودند که شورش کردندسربازهای هنگ ولينسکی نخستين کسانی ب

. داز حرکت سر باز زده بو -يعنی واحدی که برای سرکوب قيام حساب ويژه ای رويش می شد -جوخه ی آموزشی: خابالوف را پريشان خاطر ساخت

ربازهای س. ناگفته نماند که طولی نکشيد که روايت دوم دروغ از آب درآمد. م سربازها خودکشی کرده بودفرمانده ی واحد به قتل رسيده، و يا جلو چش

شان هم همين تنها راه نجات. هنگ ولينسکی چون همه ی پل ها را پشت سر خود خراب کرده بودند،    شتاب زده کوشيدند تا پايه ی قيام را وسيع تر کنند

ه بيرون ب"ايشگاه های مجاور، يعنی به آسايشگاه های هنگ های ليتوفسکی و پرئوبراژنسکی، هجوم بردند و سربازها را آن ها به درون آس. بود و بس

زارشی اندکی بعد، خابالوف گ. ، درست به همان شکل که اعتصابی ها از کارخانه به کارخانه      می روند تا کارگران را به بيرون بخوانند"خواندند

ای ليتوفسکی و بر اين که هنگ ولينسکی نه تنها در قبال فرمان ژنرال از تسليم  تفنگ های خود امتناع کرده بود، بلکه همراه با هنگ هدريافت کرد دائر 

بود که آزمون  اين بدان معنی. آسايشگاه های پليس سياسی را ويران کرده بود -"پس از پيوستن به کارگران"و وحشتناک تر آن که  -پرئوبراژنسکی

قيام رهبران و در عين حال برنامه ی عمل خود را يافته بود: لوفسکی ها در روز پيش بيهوده نبوده استپاو . 

تر آن است  درست. در نخستين ساعات روز بيست و هفتم، کارگران زمان حل و فصل مسأله ی قيام را بی نهايت دورتر از آن چه واقعاً بود می پنداشتند

نه ها با حرکت فشار انقالبی کارگران بر سربازخا. ماً در پيش می ديدند، حال آن که نه دهم مسأله را پشت سر گذاشته بودندکه بگوئيم آنان مسأله را تما

مام     پی در طول روز اين دو جريان زورمند با يکديگر در آميختند تا ديوارها و سقف ها، و سپس ت. انقالبی موجود سربازها به خيابان ها، توأم شده بود

ی بنای کهن جامعه را بشويند و به ديار عدم فرستندها . 

گل آلود، اما  سر تا پا"تفنگی در دست، يک قطار فشنگ بر شانه، . شوگورين از نخستين کسانی بود که در ستاد فرمان دهی بلشويک ها    ظاهر شد

با سربازها متحد  در برخی از نقاط کارگران موفق شده بودند! ندچرا متبسم نباشد؟ سربازها تفنگ به دست متصل به ما ملحق می شو." متبسم و پيروزمند

ات  طرح ريزی وايبورگی ها همراه با متهورترين سربازها برنامه ای برای عملي. شوند، به درون سربازخانه ها رخنه کنند و تفنگ و فشنگ گير بياورند

محبوس در  ح محسوب می شد؛ خلع سالح همه ی پليس ها؛ آزاد کردن کارگرانتصرف کالنتری هائی که سنگر  پليس های مسل: کردند که عبارت بود از

ز هنو کالنتری ها، و زندانی های سياسی محبوس در زندان ها؛ تار و مار نيروهای حکومتی در سراسر شهر؛ اتحاد با آن دسته از نيروهای نظامی که

 .شورش نکرده بودند و هم چنين با کارگرهای ناحيه های ديگر

رمان دهی ف.  مسکو سرانجام به قيام پيوست منتها پس از کشمکش های درونی شگفت آن که اين گونه کشمکش ها در ميان هنگ ها بس اندک بودهنگ 

، کارگری کورولف. سلطنتی عاجزانه از دوش توده ی سربازها فروافتاد، و فرماندهان يا به سوراخ سنبه ها گريختند و يا شتاب زده رنگ عوض کردند

 هر کدام يک... در حدود ساعت دو بعدازظهر، هنگامی که هنگ مسکو به حرکت درآمد، ما مسلح شديم: "به ياد می آورد که" تسليحات"کارخانه ی  از

و راه و چاه  برخی از آن ها از ما خواستند که فرمان دهی را به عهده بگيريم)تفنگ و يک تپانچه برداشتيم، از ميان سربازهائی که به نزد ما آمده بودند 

چنين به نظر می " .، گروهی را انتخاب کرديم و به سمت خيابان تيخونيسکايا به راه افتاديم تا کالنتری آن محل را به گلوله ببنديم(را به آن ها نشان دهيم

به سربازها، لحظه ای وا نماندند" نشان دادن راه و چاه"رسد که کارگرها در  . 

زره پوش ها با پرچم های سرخی که ! حاال خودمان زره پوش هم داريم.    پس از ديگری از راه می رسيدند اخبار مسرت بخش پيروزی ها يکی

انقالب با . ا بخزيماينک ديگر الزم نيست به زير شکم اسب قزاق ه. برافراشته اند، همه ی کسانی را که هنوز تسليم نشده اند سخت به وحشت    می افکنند

است تمامی قامتش قدعلم کرده . 

ه چه هميشه به آسانی معلوم نمی شد ک. در حوالی ظهر، پتروگراد باز هم به ميدان عمليات نظامی تبديل شد؛  تفنگ ها و مسلسل ها همه جا می غريدند

بيهوده و بی هدف  ندازی هایتيرا. قدر مسلم آن که گذشته و آينده با يکديگر گلوله رد و بدل می کردند. کسی تيراندازی می کند و يا تيرها از کجا می آيند

می گويند . "دزرادخانه ی شهر غارت شده بو. به وفور صورت می گرفت؛ نوجوان ها با تپانچه هائی که تصادفاً به دستشان افتاده بود، شليک می کردند

در . خاست تری ها ستون دود به آسمان بر میاز ساختمان های مشتعل دادگاه شهر و کالن." که تنها ده ها هزار قبضه تفنگ براونينگ به تاراج رفته بود

که در اشغال  در بولوار سامپسونيفسکی کارگرها به سربازخانه ای رسيدند. برخی از نقاط، برخوردها و درگيری ها به نبردهای جانانه تبديل می شدند

چرا : "کارگرها به آنان نزديک شدند و پرسيدند. رده بودندگروهی از همين افراد در کنار دروازه ی سربازخانه ازدحام ک. افراد هنگ دوچرخه سوار بود

که افسرها با  و چيزی نگفتند، حال آن -." نه يک لبخند دوستانه: "يکی از شاهدان عينی گواهی می دهد که -سربازها لبخند زدند" راه     نمی افتيد رفقا؟

ام     ب فوريه،  هم چنان که در انقالب اکتبر، دوچرخه سوارها همراه با سواره نظدر انقال. لحنی خشن به کارگرها دستور دادند که از آن جا دور شوند

نه ازدحام طولی نکشيد که جمعيتی مرکب از سربازهای انقالبی و کارگرها در اطراف نرده های سربازخا. محافظه کارترين قسمت ارتش از آب در آمدند

ام کردن اين خصی خبر آورد که گروهی رفته اند زره پوش بياورند؛ شايد هم راه ديگری برای رش!" بايد اين گردان مشکوک را بيرون بکشيم. "کردند

ق   اما صبر برای جمعيت کار دشواری است؛ جمعيت عصبی و بی صبر است، و ح. دوچرخه سوارها، که مسلسل ها را آماده کرده بودند، وجود نداشت

. اما نرده های چوبی مزاحم بودند و سربازها را از انقالب جدا می کردند. هر دو سو برخاستطنين نخستين شليک ها از . دارد که بی صبر باشد 

دوچرخه . دنددر حدود بيست آسايشگاه نمايان ش. قسمتی از آن را شکستند و مابقی را به آتش کشيدند. مهاجمان تصميم گرفتند نرده را درهم بشکنند

شگاه های آساي: "شش سال بعد، غيوروف به خاطر آورد که. آسايشگاه های خالی فوراً به آتش کشيده شدند. دسوارها در دو يا سه آسايشگاه جمع شده بودن

ی ها، و انقالبمشتعل    و ويرانه ی نرده ها بر گردشان، آتش مسلسل ها و تفنگ ها، چهره های هيجان زده ی مهاجمان، از راه رسيدن کاميونی انباشته از 

ی، مذهبی و اين همان روسيه ی کهن تزاری، فئودال. "با دهانه ی براق توپش، تصويری فراموش نشدنی و با شکوه می ساختندنيز سرانجام زره پوشی 

که عمرش در ميان آتش و دود به سر رسيده بود، و روح خود را با  سکس. پليسی بود که می سوخت، سربازخانه ها و نرده ها و همه ی چيزهايش با  هم

ن زره پوش چو!   چه جای شگفتی است که غيوروف، و ده ها، صدها، و هزاران غيوروف ديگر سادمانی می کردند. ها قی می کرد ی گلوله ی مسلسل

ارها فرمانده ی دوچرخه سو. از راه در رسيد، چند گلوله ی توپ به آسايشگاه هائی         که سنگر دوچرخه سوارها و افسرها شده بودند، شليک کرد



گ ترين برخورد شايد اين بزر. رها سردوشی ها و نشان های خود را کندند و از راه جاليزهای پشت آسايشگاه ها گريختند؛ مابقی تسليم شدندافس. کشته شد

 .روز بود

گ ، هندر حوالی غروب. در آن روز فقط کسانی شورش نکردند که فرصت اين کار را نيافتند. در اين گيرودار، شورش نظاميان فراگير شده بود

1905سمنوفسکی، که به علت سرکوب بی رحمانه ی قيام مسکو در سال  آن يازده سال به عبث . شهرت بدی برای خود به هم زده بود، به قيام پيوست 

گاه سايشدر اواخر شب، افراد هنگ سمنوفسکی همراه با گروه تجسس، افراد هنگ اسماعيلوفسکی را، که به وسيله ی فرماندهان در آ. سپری نشده بود

اسماعيلوفسکی همان هنگی بود که در سوم دسامبر ". به بيرون خواندند"هايشان حبس شده بودند،  1905 شورای پتروگراد را محاصره و دستگير کرده  

1917بود، و حتی در فوريه ی  هم يکی از عقب مانده ترين هنگ های محسوب می شد  . 

دگان ديگر وجود با فرارسيدن شب، اين پا. ز، دم به دم تحليل  می رفت، آب می شد، ناپديد می شدپادگان تزاری پايتخت، با بيش از صدوپنجاه هزار سربا

 .نداشت

ده ای در صبح دم، خابالوف پس از شنيدن خبر قيام هنگ ها باز هم کوشيد مقاومت به خرج دهد، و با اکيدترين فرمان های ممکن هنگ سر هم بندی  ش

ی همتا به ياد پس از انقالب، خابالوف ب. اما سرنوشت آن هنگ به رازی سر به مهر تبديل شده است. ی انقالب گسيل کردمتشکل از هزار تن را به مقابله 

... اد، امابه راه افت( منظورش سرهنگ کوتيپوف است)هنگ به راه افتاد، و به فرمان دهی افسری شجاع ...آن روز امر غيرممکنی اتفاق افتاد: "آورد که

ه نشدنتيجه ای گرفت ." 

ذخيره  ژنرال شروع کرد به گردآوری نيروهای. گروهان هائی که به دنبال آن هنگ فرستاده شدند، مانند همان هنگ آب شدند و به زير زمين فرو رفتند

ون تحقيق رابر کميسيجمله ی فوق از شهادت موثق خابالوف در ب." اما فشنگی در بساط نبود و نمی دانستيم از کجا     تهيه اش کنيم"در ميدان کاخ، 

رداب بر سر هنگ های تنبيهی چه آمد؟ به آسانی می توان حدس زد که آن هنگ ها به محض بيرون آمدن از پادگان در گ. حکومت موقت گرفته شده است

خود  نگ خابالوف را يا   ازکارگران و زنان و جوانان و سربازان شورشی از چهار طرف نيروهای خابالوف را در ميان گرفتند؛ آنان ه. قيام غرق شدند

دن با جنگي. می دانستند و يا می کوشيدند آن را با خود همراه کنند، و از اين رو به هنگ اجازه ی حرکت به هيچ سوئی نمی دادند مگر همراه با جمعيت

بود که شمشير بازی در خميراين توده ی انبوه و خستگی ناپذير و پر نفوذ، که اکنون از هيچ چيز      نمی هراسيد، همان قدر آسان  . 

ن نيروها همراه با گزارش های پی در پی پيرامون شورش های فزاينده ی نظامی، تقاضاهای گوناگونی نيز برای ارسال نيروهای قابل اعتماد می شد تا آ

وف با تلفن خابال. ا بر عهده بگيرندمارينسکی، و ساير اماکن مقدس رشورشيان را سرکوب کنند و دفاع از تلفن خانه و قلعه ی ليتوفسکی و کاخ 

ژ بيمناک درخواست کرد که نيروهای وفادار به حکومت از کرونشتات به پايتخت اعزام شوند، اما فرمانده ی کرونشتات پاسخ داد که خود از اوضاع آن د

زمستانی  شيد، يا تظاهر کرد که می کوشد، تا کاخجناب ژنرال کو. خابالوف هنوز نمی دانست که قيام به پادگان های اطراف هم سرايت کرده است. است

،  به ستاد "اداروف"را به يک دژ موقت تبديل بسازد، اما اين نقشه فوراً غيرعملی شناخته شد، و کنار گذاشته شد، و آن گاه آخرين نيروهای انگشت شمار 

آخر حکومت  بدين معنی که دو اليحه ی. برم ترين کار موجود مشغول شددر اين جا جناب ديکتاتور سرانجام به مهم ترين و م. نيروی دريائی منتقل شدند

در مورد . اد، و ديگری درباره ی حالت اضطراری در پتروگر"به علت بيماری"يکی پيرامون استعفای پروتوپوپوف : را برای انتشار به چاپ رساند

ی عازم خانه را لغو کردند و از ستاد نيروی دريائ" حالت اضطراری"ش خابالوف اليحه ی دوم حقيقتاً بايد شتاب می کرد، زيرا چند ساعت بعد افراد ارت

ط نوکری که در واقع فق -انقالب فقط به علت نادانی در همان عصر روز بيست و هفتم       در صدد دست گيری اين ژنرال تام االختيار. های خود شدند

الی در روز بعد سرگرفتاين کار بدون هيچ اشک. بر نيامد -بود       بی اختيار . 

ه آن هم ب -آری، کم و بيش همين بود و بس. آيا واقعاً تمام مقاومتی که امپراطوری مهيب روسيه در برابر آن خطر مهلک از خود بروز داد، همين بود

چندی بعد  می که طرفداران سلطنتهنگا. رغم تجربه ی وسيعش در سرکوب مردم و نيز با وجود نقشه های عريض و طويلی که به اين منظور کشيده بود

ر اين اما تمام مسير بعدی انقالب ب. به خود آمدند، آسانی پيروزی مردم را در ماه فوريه با اشاره به ماهيت مخصوص پادگان پتروگراد توضيح دادند

يادآور  ی پادگان پايتخت را به تزاردرست است که از آغاز آن سال مرگبار اعضای خلوت خانه ی دربار ضرورت نوساز. توضيح خط بطالن می کشد

" ر بردهمدتی دراز در زير آتش به س"شده بودند، و تزار  به آسانی متقاعد شده بود که سواره نظام گارد، که روی وفاداريش حساب مخصوصی می شد، 

 موافقت کرد که چهار هنگ از گارد سواره اما پس از اعتراض های محترمانه ی جبهه، تزار. و سزاوار استراحت در سربازخانه های پتروگراد است

و بدون رضايت  بنابر روايت پروتوپوپوف اين تعويض و تبديل به وسيله ی فرماندهان ارتش. نظام جای خود را به سه واحد از گارد نيروی دريائی بدهند

کيل می شوند و انقالبی ترين عناصر نيروهای نظامی را تش ملوان ها از ميان کارگران انتخاب     می: "... تزار و از روی تعمدی خائنانه انجام گرفت

اللی برای خود بلند پايه ترين افسرهای گارد، و به ويژه افسرهای سواره نظام، چنان جاه و ج. اما  اين گفته پروتوپوپوف سخن ياوه ای بيش نيست." دهند

ن بود به آن ها عالوه، وقتی به مأموريت های سرکوب گرانه ای می انديشيدند که ممکبه . در جبهه دست و پا کرده بودند که ابداً ميلی به بازگشت نداشتند

ائی که محول شود دچار وحشت می شدند؛ زيرا در اين مأموريت ها در رأس سربازهائی قرار می گرفتند که پس از تجاربشان در جبهه ديگر با سربازه

قی سواره همان طور که حوادث جبهه نشان دادند، گارد سوار در آن ايام ديگر با ماب. فرق داشتند سابقاً در سربازخانه های پايتخت رژه می رفتند، کامالً 

که تاروپود رژيم  حقيقت اين است. نظام فرقی نداشت، و گارد نيروی دريائی هم، که به پايتخت منتقل شده بود، نقش مؤثری در انقالب فوريه بازی نکرد

نده هم در آن باقی نمانده بودتماماً فاسد شده و حتی يک تار ز . 

ت  گروه ميهن پرس -در طول روز بيست و هفتم فوريه، جمعيت همه ی زندانی های سياسی را بدون خونريزی از زندان های متعدد پايتخت ازاد کرد

ساعت پيش از آن  پتروگراد که چهل کميته ی نظامی و صنعتی، که در روز بيست و ششم ژانويه دستگير شده بودند، و نيز اعضای کميته بلشويک ها در

ت های ميهن پرس. بالفاصله در بيرون دروازه های زندان ها انشعاب سياسی رخ داد. به دستور خابالوف توقيف شده بودند، از جمله آزادشدگان بودند

ت کردند، و ويک ها به سمت محله های شهر حرکمنشويک روبه سوی دوما به راه افتادند تا به هنگام تقسيم مشاغل و وظايف سرشان بی کاله نماند؛ بلش

ديگری، بايد تا به  انقالب، بيش از هر مهم. به دشمن فرصت نفس کشيدن نبايد داد. به نزد کارگرها و سربازها رفتند تا فتح پايتخت را به فرجام رسانند

 .انتها دنبال شود

. ی را تعيين کردندتمام شرايط موجود مسير آن راه پيمائی سياس. به کاخ توريد ببردمحال است بتوان گفت که چه کسی به فکر افتاد نيروهای شورشی را 

به احتمال . کاخ توريد به عنوان مرکز اطالعات مخالفان تزاريزم همه ی عناصر راديکالی را که به توده ها وابسته نبودند، طبعاً به سوی خود می کشيد

اين . دندناگهانی نيروی حياتی تازه ای را مشاهده کردند، به راهنمايان سربازهای شورشی تبديل شقوی اين عناصر چون در روز بيست و هفتم ورود 

پارک . ب می شدکاخ پوتمکين به حکم موقعيت خود محل بسيار مناسبی برای کانون انقالب محسو. نقش افتخارآفرين اينک خطر چندانی هم دربر نداشت

. تاين شهرک آسايشگاه های گارد و يک رشته از ادارات نظامی را در برداش. م عيار نظامی جدا می شدتوريد فقط با يک خيابان از يک شهرک تما

يز اما اينک همه چ. و واقعاً هم چنين بود. درست است که هم حکومت و هم انقالبی ها سال های مديد اين قسمت از شهر را دژ نظامی سلطنت می دانستند

وريد برسند، و نيروهای شورشی فقط بايد از عرض خيابان می گذشتند تا به پارک کاخ ت. ز قسمت گارد آغاز شده بودشورش سربازها ا. دگرگون شده بود

. قالبو در آن سوی نوا محله ی وايبورگ قرار داشت، همان ديگ خودجوش ان. کاخ توريد به نوبه ی خود فقط يک کوچه تا رودخانه ی نوا فاصله داشت

کاخ توريد  ی پل الکساندر، و در صورت بسته بودن پل، از روی يخ رودخانه،    می گذشتند تا به آسايشگاه های گارد و يا بهکارگرها فقط بايد از رو

رده اش عبارت بود بدين سان اين ترکيب ناهمگون، که منشاء پرتناقضی هم داشت، يعنی مثلث شمال شرقی پتروگراد که سه گوش به هم پيوند خو. برسند

گارد و کاخ پوتمکين و کارخانه های عظيم، به رزمگاه انقالب تبديل شداز واحدهای  . 

هيت  جدی اين ستاد هيچ گونه ما. از جمله ستاد عملياتی قيام -از همان بدو امر مراکز گوناگونی در کاخ توريد ايجاد، و يا دست کم      طرح ريزی شدند

الل  قيام در انحاء حتی گاهی اوقات سهواً، در گذشته تنشان به تن انقالب خورده بود، اما در خ يعنی افسرهائی که به نحوی از -افسرهای انقالبی. نداشت

سيدند تا پس از پيروزی قيام شتاب زده کوشيدند تا توجه مردم را به خود جلب کنند، و يا به درخواست ديگران از راه در ر -ايمنی تمام چرت زده بودند



وه پرتالطم اين انب. عيت را با انديشه های عميق بررسی     می کنند و با حالتی حاکی از بدبينی سر تکان می دهندآنان وض." به انقالب خدمت کنند"

ای سرکوب دشمن بر. نه توپی، نه مسلسلی، نه مخابراتی، و نه فرماندهی. سربازها، که غالباً بی سالح هم هستند، به هيچ وجه برای نبرد آمادگی ندارند

ها  درست است که فعالً   جمعيت های انقالبی از اجرای هر مانور طرح ريزی شده ای در خيابان! يک هنگ نيرومند نياز دارد و بسانقالب فقط به 

گ اگر خابالوف با يک هن. اما کارگران شب را به خانه خواهند رفت، شهرنشينان   آرام خواهند گرفت، و شهر خلوت خواهد شد. جلوگيری می کنند

ن می اين تصور به روايات مختلف در همه ی مراحل انقالب به سراغ ما. ربازخانه ها هجوم ببرد، ممکن است زمام امور را در دست بگيردنيرومند به س

ه پاک يک هنگ قوی به من بدهيد تا همه ی اين کثافات را ظرف دو ثاني: "سرهنگ های غيور بارها و بارها در برابر دوستان خود الف می زنند که. آيد

به راه  هنگ: "اما همه ناچار می شوند که کلمات خابالوف را تکرار کنند. و چنان که بعداً خواهيم ديد، برخی از آن ها اقدام به اين کار هم می کنند." نمک

نتيجه ای به دست نيامد... افتاد، به فرمان دهی افسر شجاعی هم به راه افتاد، اما ." 

از هنگ  يايد؟ مطمئن ترين نيروهای موجود عبارت بودند از پليس ها، ژندارم ها، و دسته جات آموزشی بعضیآخر چطور ممکن بود نتيجه ای به دست ب

ر بعد د اما همه ی اين ها همان قدر در برابر توده های خلق رقت انگيز از آب در آمدند، که گردان سن ژرژ و دانشجويان دانشکده ی افسری هشت ماه. ها

وانائی داشته می توانست هنگ نجات بخشی را گير بياورد که برای مصافی ممتد و جانانه با يک شهر دو ميليونی آمادگی و ت سلطنت از کجا. ماه اکتبر

ش همه جا جنب. باشد؟ انقالب در چشم اين سرهنگ های الفزن طاهراً بی دفاع به نظر می رسد، زيرا هنوز به طرز هولناکی دستخوش هرج و مرج است

جريان های متعارض، امواج خروشان مردم است و افراد حيرت زده ای که گوئی به ناگاه کر شده اند، جامه های نامرتب نظامی  های بی هدف است و

ی که به  است و دانشجويانی که با حرکات هيجان زده ی سر و دست سخن رانی       می کنند، سربازهای بی تفنگ، تفنگ های بی سرباز، نوجوان هائ

ت چنين می پنداری که کافی اس. ازند، غوغائی هزار آوا، توفانی از شايعات شگفت انگيز،  دلهره های بی جا، شادمانی های بی جاهوا تير می اند

آن چه  می  .اما اين خطای خام باصره است و بس. شمشيری را بر سر اين هرج و مرج برکشی تا چنان پريشان و پراکنده شود  که نشانش هم بر جا نماند

ی اين جماعات ب. در پس اين هرج و مرج ظاهری، تبلور مقاومت ناپذير توده ها بر حول محورهای جديد دائر است. قط به ظاهر هرج و مرج استبينی ف

ک يآنان در پشت خود . شمار هنوز به روشنی معلوم نکرده اند که چه می خواهند، اما نفرتی سوزان از آن چه نمی خواهند وجودشان را اشباع کرده است

ت بعد دگربار حتی اگر شخصی هم پيدا شود که بتواند متفرقشان کند، يک ساع. راهی به پس موجود نيست. بهمن مرمت ناپذير تاريخی به جا گذارده اند

ه بود ن داغ شدپس از روزهای فوريه، جو شهر پتروگراد آن چنا. جمع خواهند شد، و آن گاه سيل دوم از سيل اول هم خشمگين تر و خونين تر خواهد بود

ه نفس که هر واحد متخاصم نظامی چون به آن کوره ی سهمگين می رسيد، يا حتی به نفس سوزانش نزديک می شد، خود دگرگون می گرديد، اعتماد ب

ه ون روز بعد بژنرال ايوانوف هم چ. خويش را از کف می داد، فلج می شد، و بی آن که تقالئی به خرج دهد خويشتن را به دامان فتحان می انداخت

وشت پنج ماه بعد نيز همين سرن. دستور تزار و همراه با يک گردان از شواليه های گردان سن ژرژ از جبهه به پايتخت آمد، حقيقت فوق را دريافت

 .گريبان ژنرال کورنيلوف را گرفت، و هشت ماه بعد گريبان کرنسکی را

آن  امی قزاق ها آمادگی بيشتری برای کنار آمدن با انقالبی ها از خود نشان داده بودند؛ دليلشروزهای پيش در خيابان ها، از ميان همه ی نيروهای نظ

ه محافظه اما وقتی پای قيام واقعی به ميان آمد، سواره نظام بار ديگر ثابت کرد که بی جهت ب. بود که حکومت قزاق ها را پيوسته بيش از همه می آزرد

. بودند در روز بيست و هفتم، سواره نظام هنوز ظاهر بی طرف و مترصد خود را حفظ کرده. ز پياده نظام عقب ماندکاری شهرت نيافته است و باز هم ا

 .گر چه خابالوف ديگر روی سواره نظام حساب نمی کرد، انقالب هنوز از آن ها می ترسيد

ان پادگ. و کاخ های گراند دوک ها قرار دارد، هنوز حل نشده بودمعمای قلعه ی پطروپل، که بر جزيره ای در روخانه ی نوا و در برابر کاخ زمستانی 

 -ه ی دائم نداشتاين قلعه توپ خان. قلعه در پشت ديوارهای بلندش دنيای کوچکی بود کامالً مصون از تأثيرات خارجی، يا دست کم چنين به نظر می رسيد

ار اما امروز توپ های صحرائی را بر سر ديوارهای قلعه ک. اد اعالم می کردبه جز   آن توپ عتيقی که هر روز فرا رسيدن ظهر را به شهر پتروگر

، و ساکنان آنان خود را آماده ی چه کاری می کنند؟ ستاد توريد تمام شب نگران بود که با قلعه چه کند. گذاشته اند و آن ها را به سمت پل نشانه رفته اند

ا به قلعه خود ر" مشروط   بر آن که به افسرها امان داده شود،: "اين معما در صبح دم حل شد. هد کردقلعه هم نگران بودند که انقالب با ايشان چه خوا

ناپذير حوادث  شتاب زده کوشيدند تا از حرکت اجتناب    -که کار چندان دشواری هم نبود -افسرهای قلعه پس از حالجی اوضاع. کاخ توريد تسليم می کند

 .پيشی بجويند

دوارند که در آنان  امي. روز بيست و هفتم، سيلی از سربازان، کارگران، دانشجويان و مردم گوناگون به سمت کاخ توريد به راه می افتددر حوالی غروب 

 کاخ مردم از چهار طرف بغل بغل مهمات به. اين جا به کسانی دست بيابند که همه چيز را می دانند، و اطالعات و دستورالعمل های الزم را کسب کنند

د را مأمور ستاد چند واح. شب هنگام، ستاد انقالبی شروع به کار می کند. می آورند، و اين مهمات را در اتاقی می گذارند که به زرادخانه تبديل شده است

غرولند،  شوق و بیسربازها با شور و . محافظت از ايستگاه های راه آهن می کند، و به تمام نقاطی که بوی خطر می دهند دسته جات تجسسی می فرستد

ستاد و  احتماالً اين تدبير را ابتدا برخی از  اعضای. اما هميشه دستور کتبی می خواهند.  هر چند به طور نامنظم، فرمان مقامات جديد را اجراء می کنند

امان ود؛ بايد اين هرج و مرج را     فوراً سر وساما به هر حال حق با آن ها ب. يا کارمندان دفتری ارتش، که در کنار سربازها مانده بودند،  به خرج دادند

راهمش عنقريب هم ف. انقالب بايد ابزار بوروکراسی اداری خود را فراهم آورد. ستاد عمليات، و هم چنين شورای نوزاد، هنوز مهری  از خود نداشتند. داد

و افسوس که در اين راه از حد لزوم فراتر    می رود -می آورد . 

عد می گويند، و چنان که ليبرال ها با لحنی سرزنش آميز چندی ب -افراد مختلف در سراسر شهر دستگير می شوند. دشمنان را آغاز می کندانقالب پيگرد 

ئيس افرادی از قبيل ر -جريان مداومی از افراد را تحت الحفظ به توريد می آورند. اما کل انقالب خودسرانه است. هم دستگير می شوند" خودسرانه"

چند سياست مدار، نظير . ، گروه های متعددی از افسرهای ژاندمری"آلمان دوست"رای دولت، وزرا، مأمورهای پليس، مأمورهای آگاهی، کنتس شو

تاالر،  ديوارهای: "هسرکار کنتس بعداً به ياد می آورد ک. اين طور مطمئن تر است:  پروتوپوپوف، به ميل خود به توريد می آيند تا خويشتن را تسليم کنند

ه   و وامانده روی ژنرال توقيف شده ای خست. که فقط سرودهائی در ستايش از استبداد منعکس ساخته بودند، اينک فقط هق هق گريه و آه و ناله می شنيدند

ود، هيجان زده کان خورده بژنرال که تا بن روحش ت. چند تن از اعضای دوما با  لطف تمام يک فنجان چای تعارفم کردند. نزديک ترين صندلی فرو افتاد

کنتس، ما شاهد مرگ يک کشور بزرگ هستيم: به  من گفت ". 

ای داق هدر همان احوال کشور بزرگ، که ابداً قصد مردن نداشت، از کنار  اين يادگارهای گذشته گام می زد، چکمه های خود را به زمين می کوفت، قن

ت بارز هر يکی از صفا. يد، با فريادهای خود فضا را می شکافت، و پای آنان را لگدمال می کردتفنگ های خود را با سر و صدای بسيار به هم می سائ

 .انقالب همان بی ادبی است، شايد به اين دليل که طبقات حاکم به خود زحمت ندادند تا در وقت مناسب آداب درست را به مردم بياموزند

دشمنان  برخی از. و به زندان انقالبی تبديل شد که هنوز خون و عرق را از چهره خود نزدوده بودکاخ توريد به ستاد عمليات، مرکز حکومت، زرادخانه، 

يک سروان ژندامری را در لباس مبدل در يکی از گوشه های کاخ تصادفاً در حين يادداشت . جسور هم راه خود را به درون اين گرداب باز کردند

ستند سربازها و کارگرها می خوا. خ که برای خوش خدمتی به دادگاه های نظامی يادداشت بر می داشتاو نه برای خدمت به تاري -برداری کشف کردند

ف و انقالب در آن ايام هنوز رئو. مداخله کردند، و افسر ژندارم را به آسانی از ميان جمعيت بيرون بردند" ستاد"اما آدم های . همان جا کارش را بسازند

ط پس از رشته ی درازی از خيانت ها، فريب کاری ها و آزمون های خونين، انقالب بی رحم شدفق. با اعتماد و خوش قلب بود . 

ر ديمی و از کميسرهای   فی البداهه ی ايستگاه های اصلی راه آهن و ساير مواضع، که غالباً به طو. نخستين شب پيروزی انقالب ماالمال از نگرانی بود

درجه  شکی نيست که درجه دارها به خصوص -و ماجراجوها و آشنايان تصادفی انقالب انتخاب شده بودندطريق روابط شخصی از ميان روشن فکرها 

ی شدند، در همه سو باری اين کميسرهای فی البداهه عصبی  م -دارهائی که از خانواده های کارگر بودند، فايده ی بسيار بيشتری می توانستند داشته باشند

لفن آن ها هم ت. اما در توريد هم همه عصبی بودند. آزردند و متصل به توريد تلفن می زدند و قوای کمکی می خواستند خطر می ديدند، سربازها را می

نه ی توريد در يکی از اعضای ستاد شبا. دم به دم برای اين و آن نيروهای کمکی       می فرستادند، اما بيشتر اين نيروها به مقصد نمی رسيدند. می زدند



ندآن هائی که دستور   می گيرند، دستورها را اجراء نمی کنند؛ آن هائی که عمل می کنند، بی دستور عمل می کن: "چنين می گفتاين خصوص  ." 

رف کرده، سرکرده های انقالبی، يعنی همان ها که کارگرها را به خيابان ها آورده، کالنتری ها را تص. ناحيه های کارگرنشين بی دستور عمل می کردند

رعکس، آن ب. و مستحکمات ضدانقالب را ويران کرده بودند، به سوی توريد و ستادها و مراکز اداری نمی شتافتند" به بيرون دعوت کرده"زها را سربا

 لاين بر و بچه های نترس هو: "ها با حالتی حاکی از طعنه و بی اعتمادی سر خود را در آن جهت، يعنی در جهت توريد، تکان می دهند و می گويند

يز زبده ترين کارگرهای بلشويک، و ن." آن هم شکاری را که هنوز نمرده است -هولکی رفته اند تا شکاری را که ديگران کشته اند بين خود تقسيم کنند

اس خود را با کارگرهای ساير احزاب چپ، روزهای خود را در خيابان ها، و شب هايشان را در ستادهای ناحيه ای به سر می آوردند، و در عين  حال تم

رمش آن ها   در نخستين شب پيروزی، کاری را که پنج شبانه روز تمام سرگ. سربازخانه ها حفظ می کردند و تدارک عمليات روز بعد را می ديدند

چنين هستند آن ها استخوان های جوان انقالبند، و هنوز نرمند، همان طور که همه ی انقالب ها در روزهای اول. بودند، ادامه و وسعت دادند . 

ک فراری ي در روز بيست و هفتم، نابوکوف، که پيشتر با او به عنوان يکی از اعضای سازمان مرکزی کادت ها آشنا شده ايم، و در ايام انقالب در مقام

از اوضاع اندک خبری او . قانونی در ستاد عالی فرمان دهی کار می کرد، طبق معمول به دفتر خود رفت و تا ساعت سه بعدازظهر در آن جا ماند

چند  .نابوکوف از آپارتمان خود به صدای اين تيراندازی گوش فرا داد. در حوالی غروب از خيابان نورسکايا صدای تيراندازی شنيده شد. نداشت

 شخيص از پنجره ی آن ليبرال. زرهپوش در خيابان حرکت می کردند، و عده ای ملوان و سرباز، تک تک و چسبيده به ديوار، دوان دوان رد شدند

طلع تلفن هنوز کار می کرد، و به ياد می آورم که دوستانم مرا از آن چه در طول روز رخ داد، م. "کناری داالن آپارتمانش   اين وقايع را تماشا می کرد

د، و به سمت تبديل ش! انقالبی طولی نکشيد که اين مرد به يکی از مغزهای متفکر حکومت موقت." سرساعت معمول به رختخواب رفتيم. نگاه داشتند

ابدار بود و يا يا حس -نابوکوف خود بعداً با غروری فروتنانه چنين روايت می کرد که فردای آن روز پيرمردی ناشناس. مديرکلی انقالب منصوب گرديد

رمردم انجام داده ايد، از شما سپاسگزابابت آن چه برای م: "به او نزديک شد، در برابرش تعظيم کرد، کاله از سر برداشت و به او گفت –معلم  ." 

 

 فصل هشتم

 

 قيام فوريه را که رهبری کرد؟

 

ند آن چه در کن حقوق دان ها و روزنامه نگارهائی که به طبقات آسيب ديده از انقالب تعلق داشتند مقادير زيادی مرکب به هدر دادند تا به خيال خود ثابت

خود  لوئی شانزدهم نيز در زمان. نب زنان که بعداً شورش سربازها آن را تقويت کرد و انقالب قلمداد شدفوريه روی داد در اساس شورشی بود از جا

انی که از کس. کوشيد تسخير زندان باستيل را طغيان عوام بينگارد، اما محترمانه به او توضيح داده شد که آن چه رخ داده انقالب بوده است نه طغيان

افظه ی تاريخی زيرا، به رغم تالش های مرتجعان کينه توز، کلمه ی انقالب در ح. درت مايلند انقالب را به نام حقيقی اش بنامندانقالب زيان می بينند به ن

طبقات ممتاز همه ی اعصار، هم چنان که چاکران شان، هميشه کوشيده اند انقالبی را که . بشر غرق در هاله ای از آزادی ها و وارستگی هاست

ش زيسته اند، به طبقاتی که بيش از استحقاق خوي. ته است، در تضاد با انقالبی های پيشين، شورش و آشوب و طغيان اوباش اعالم کنندسرنگونشان ساخ

 .اصالت و ابتکار ممتاز نيستند

که      می  همان طور. شود تشبيه" ترک های جوان"اندکی پس از بيست و هفتم فوريه، کوشش های ديگری نيز به عمل آمد تا انقالب به کودتای نظامی 

ه حتی در يکی اما اين قياس چنان بی جا بود ک. دانيم، محافل باالی بورژوازی روس گاه و بی گاه خواب چنين کودتائی را ديده و کم بدان نينديشيده بودند

ای روسی آثار مارکس را مطالعه کرده بود، و المثن بارانوفسکی، اقتصاد دانی که در جوانی -توگان. از روزنامه های بورژوائی به شدت از آن انتقاد شد

 :سومبارت محسوب می شد، روز دهم مارس در روزنامه ی بيرژوو ودموستی نوشت

" بردار  نقشه نانقالب ترکيه همانا قيام پيروزمند ارتش بود، که سران ارتش آن را تدارک ديدند و سپس به اجراء در آوردند، سربازها صرفاً مجريان فرما

قيام ... مدنداما هنگ های گارد که روز بيست و هفتم فوريه تاج و تخت روسيه را واژگون ساختند، بدون افسرهايشان به ميدان آ. ی افسرهای خود بودندها

فسرها چنين دليل که اسربازان از کارگران حمايت کردند نه به اين . را نه ارتش که کارگران آغاز کردند، نه ژنرال ها که سربازها به دومای دولتی رفتند

آن ها  خود را برادران خونی کارگران می شمردند و می دانستند که طبقه ی کارگر را زحمتکشانی چون خود... فرمانی به آن ها داده بودند، بلکه چون

اينان بودند دو طبقه ای که انقالب روس را ساختند -دهقانان و کارگران. تشکيل می دهند ." 

اپسين روز فوريه در پتروگراد، و. گسترش بعدی انقالب معنای آن ها را به خوبی تأييد و تحکيم کرد. يح نياز دارند و نه به تکميلاين کلمات نه به تصح

 روزی ماالمال از وجد، تهنيت، اشک شادی، فريادها و سخن های تمامی ناپذير، و در عين حال روزی برای فرو: نخستين روز پس از پيروزی بود

بر از گويا فرعون های پروتوپوپوف، بی خ. در خيابان ها هنوز صدای ترق و تروق گلوله به گوش می رسيد. های نهائی بر سر دشمنآوردن ضربه 

يعنی  به  مردم از پائين  به درون اتاق های زير شيروانی، پنجره ها و ناقوس خانه ی کليساها،. پيروزی مردم، هنوز از پشت بام ها تيراندازی می کردند

اپسين نهان در حدود ساعت چهار، مردم ستاد نيروی دريائی، يعنی و. هائی که ممکن بود اشباح مسلح تزاريزم کمين کرده باشند شليک       می کردندجا

شاقه ی  مالزندان اع. سازمان های انقالبی و گروه های خلق الساعه در سراسر شهر سرگرم توقيف کردن بودند. گاه بقايای قدرت دولت را اشغال کردند

تندچه در پايتخت و چه در حومه ی پايتخت، هر دم هنگ های بيشتری به انقالب می پيوس. اشلوسلبرگ بدون شليک حتی يک تير تسخير شد . 

ايش رگ. شور و هيجان  مشابهی در ميان کارگران و سربازان، منتها با حدت و وضوحی کم تر. آشوب در مسکو صرفاً پژواکی بود از قيام پتروگراد

کرهای پس از آغاز حوادث در کرانه ی نوا، روشن ف. ناتوانی بيشتری در ميان سازمان های انقالبی. مختصر بيشتری به سمت چپ در ميان بورژوازی

تصاب در    ه اعفقط در روز بيست و هفتم بود ک. راديکال مسکو جلسه ای تشکيل دادند تا خط مشی خود را تعيين کنند، اما به هيچ نتيجه ای نرسيدند

بلوا کرده  در پادگان ها، افسرها به سربازها گفتند که اوباش در خيابان ها. کارگاه ها و کارخانه های مسکو شروع شد، و سپس نوبت به تظاهرات رسيد

ش درک   وباش را به معنای مخالفولی در آن موقع، سربازها کلمه ی ا: "اما سربازی به نام شيشيلين به ياد می آورد که. اند و بايد آن ها را سرکوب کرد

س و جو در حدود ساعت دو گروه کثيری از سربازان هنگ های مختلف به دومای شهر آمدند تا پيرامون چگونگی پيوستن به انقالب پر." می کردند    

رالوف، سربازی از گروهان موتوری به نام مو. سيل جمعيت، پرچم به دست، رو     به دوما به راه افتاد. روز بعد دامنه ی اعتصاب ها باال گرفت. کنند

واحد . از بلشويک های قديمی، متخصص در امور کشاورزی، و غولی شجاع و پاک نهاد، نخستين واحد کامل و منضبط نظامی را به دوما آورد

ه ی نظامی مسکو شده بودهشت ماه بعد، مورالوف فرمانده ی نيروهای حوز. مورالوف ايستگاه بيسيم و ساير نقاط حساس را اشغال کرد . 

پرسيد که آيا  يک افسر پليس، با ادای احترام، از انقالبيون: همين مورالوف کاميونی را می راند انباشته از زندانيان سياسی آزاد شده. در زندان ها باز شد

فته ده و هنوز فرصت تعويض پوشاک زندانش را نياژرژينسکی، که همان دم از زندان اعمال شاقه آزاد ش. صالح است يهودی ها را هم آزاد کنند يا نه

کرد که چطور  دوروفيف توپچی بعدها تعريف می. بود به ساختمان دوما رفت و در برابر شورای تازه تشکيل شده ی نمايندگان کارگران سخن رانی کرد

ادری ببندند، تيپ توپ خانه آمدند تا با سربازها پيمان برروز اول مارس کارگران کارخانه ی آب نبات سازی سيو، شعار و بيرق در دست به پادگان يک 

ا به هنوز از خفيه گاه ها و کمين گاه ها گه گاه به سوی مردم تيراندازی می شد، ام. و چطور  اين کارگران اختيار از کف دادند و اشک شادی ريختند

ور مسکو را  هم کشيده بودپتروگراد ج: طور کلی نه برخورد مسلحانه ای پيش آمد و نه تلفاتی رخ داد . 

ر، در تو. در يک رشته از شهرهای ايالتی، جنبش فقط در روز اول مارس شروع شد، يعنی پس از آن که انقالب در مسکو هم به نتيجه رسيده بود

ارگران در آن ساعات، ک. کردندکارگران در صفوف منظم از سرکار به پادگان ها رفتند و پس از مرافقت با سربازان، در خيابان های شهر پياده روی 

تر در نيژنی نووگورود، هزاران تن از کارگران در اطراف ساختمان دوما که در بيش. را" سرود بين المللی"را می خواندند، نه " سرود مارسيز"هنوز 

ندانيان خ به سمت زندان ها راه افتادند تا زپس از نطقی از سوی شهردار، کارگران با پرچم های سر. شهرها نقش کاخ توريد را بازی می کرد، گرد آمدند



در سامارا و ساراتوف  .هجده لشگر از بيست و يک لشگر پادگان داوطلبانه به صفوف انقالبيون پيوسته بودند. به هنگام غروب آفتاب. سياسی را آزاد کنند

بار انقالب را س، پس از آن که به ايستگاه راه آهن رفته و اخدر خارکوف، رئيس پلي. جلساتی منعقد شد و شوراهای نمايندگان کارگران تشکيل گرديد

: کشيد دريافت کرده بود، در درشگه اش در برابر جمعيت هيجان زده ی مردم بر سر پا ايستاد، کاله خود را از سر برداشت، و از ژرفای سينه فرياد

يس پليس گام پيشاپيش صفوف تظاهرکنندگان معاون رئ. کوف به گوش مردم رسيددر اکاترينوسالف، اخبار انقالب از خار!" هورا آ آ آ. زنده باد انقالب"

رخاستن هنگامی که بر همه مبرهن شد که سلطنت توان ب. می زد، که هم چون  در نمايش های با شکوه عيد قديسين شمشير آخته ی بلندی در دست داشت

ی در لطيفه هاي. آوردن تصاوير تزار و مخفی کردن آن ها در دوالبچه ها و انباری ها نخواهد داشت، در ادارات دولتی، محتاطانه شروع کردند به پائين

ی خود را ئاين باره، برخی موثق و برخی خيالی، دهان به دهان در محافل ليبرال می گشت، زيرا ليبرال ها   هنوز هنگام صحبت از انقالب ذوق بذله گو

کوف، اورال، پس)در مورد رشته ديگری از شهرهای ايالتی . وادث را به طرز کامالً متفاوتی تعبير کردندکارگران، و هم چنين سربازها، ح. نباخته بودند

، روزنامه ی کرونيکل در تاريخ (ريبينسک، پنزا، غازان، تزاريتسين، و چند شهر ديگر 2 اخبار قيام به شهر رسيد و مردم به انقالب : "مارس نوشت 

مل بودنش، اساس وقايعی را که رخ داد به درستی توصيف   می کنداين عبارت،  به زغم مج." پيوستند . 

رخصی ر ماخبار انقالب از شهرها به روستاها نيز رخنه کرد، اندکی از طريق مقامات دولتی، اما بيشتر از طريق بازار، کارگرها، و سربازهائی که د

نان، جريان برای آ. فتند، اما روستاها نيز اهميت انقالب را عميقاً حس می کردندروستاها انقالب را کندتر و با شوروشوقی کمتر از شهرها پذير. بودند

 .انقالب به مسأله جنگ و زمين وابسته بود

از شهرها مبارزه ای  در هيچ يک. مابقی کشور صرفاً از پتروگراد پيروی کرد. مبالغه نيست اگر بگوئيم که انقالب فوريه را پتروگراد به پيروزی رساند

اين . ه سپر کنددر هيچ جای کشور نه گروه، نه حزب، نه سازمان، و نه قشونی پيدا نمی شد که برای رژيم پيشين سين! نگرفت مگر در پتروگرادصورت 

ادی را     بل اعتمنکته نشان می دهد که چه ياوه می گفتند مرتجعان که اگر اسواران گارد در پادگان پترزبورگ مستقر شده بود، و يا اگر ايوانوف تيپ قا

ر راه نيکالی نه    در جبهه و نه در پشت جبهه تيپ يا هنگی يافت نمی شد که د. از جبهه به پتروگراد آورده بود، سلطنت سرنوشت ديگری پيدا می کرد

 .دوم آماده به رزم باشد

فت که اين اقدام می توان گ. شور را در بر می گرفتانقالب به ابتکار و قوت يک شهر به فرجام رسيد، شهری که تقريباً يک هفتاد و پنجم جمعيت کل ک

کی از        اين که مجلس مؤسسان ي. تمامی کشور ناگهان با عملی انجام شده مواجه شد. عظيم دموکراتيک به شيوه ای بس غيردموکراتيک فرجام گرفت

يام مجلس مؤسسان را سازمان هائی تعيين کردند که از ق ره آوردهای انقالب بود تغييری در بطن قضيه نمی دهد، زيرا تاريخ و نحوه ی تشکيل 

. شان می دهداين نکته نقش نهادهای دموکراتيک را به طور   عام، و در ادوار انقالبی به طور خاص، به روشنی ن. ظفرمندانه ی پتروگراد برخاسته بودند

يک تر و حاکميت مردم می سازند فرود می آورند، و هر چه انقالب دموکرات انقالب ها هميشه چنين ضربه های بنيان کنی را به بتی که قانون گذاران از

 .عميق تر   و متهورانه تر باشد اين ضربه ها نيز به همان نسبت بی امان تر و          قاطع ترند

البی برای تمامی ازه می دهد تا پايتخت انقکه تمرکز مفرط دستگاه سلطنت طبعاً اج( به ويژه در ارتباط با انقالب کبير فرانسه)مورخان اغلب گفته اند 

طنت سرنگون شده اگر انقالب ها به تمرکز گرايش نشان می دهند، اين امر به تقليد از سل. چنين توضيحی بسيار سطحی است. کشور بينديشد و عمل کند

چنان نقش  اگر پايتخت. به جزئيات محلی بپردازدصورت نمی گيرد، بلکه اين گرايش نتيجه ی مستقيم خواست های جامعه ی  نو است که نمی تواند 

نيادی جامعه حاکمانه ای در انقالب بازی می کند که گوئی اراده ی ملت را در خود متمرکز ساخته است، صرفاً به اين سبب است که پايتخت گرايش های ب

خود می  پايتخت برمی دارد به عنوان مقاصد متبلور شده ی شهرستان ها گام هائی را که. ی نوين را به روشن ترين و کامل ترين نحو بيان می کند

اما ضرب . يددر نقش پيشرو مراکز، اصول دموکراسی نقض نمی شود، بلکه تحقق دموکراسی را به شکلی بس پوينده در همين نقش می توان د. پذيرند

يروی می شهرستان ها از فعاليت مرکز پ. يک سان نبوده استآهنگ اين پويندگی هيچ گاه در انقالب های بزرگ با آهنگ دموکراسی نيابتی و صوری 

آيد که با روش  گسترش سريع حوادث که از خصوصيات هر انقالب است، بحران هائی بسيار حادی در پارلمانتاريزم انقالبی پديد می. کنند، اما با تأخير

ت لس ملی هميشه با نيروی پويای انقالب، که رزم گاه اصلی اش پايتخدر همه ی انقالب های اصيل مج. های دموکراسی نمی توان آن ها را چاره کرد

نقش پايتخت  .اين چنين بود در قرن هفدهم در انگلستان، در قرن هيجدهم در فرانسه و در قرن بيستم در روسيه. بوده است، در تعارض قرار گرفته است

ن می کند، اين نکته در پيشرو، که پيشاهنگانش طبعاً در پايتخت مستقر هستند، تعييرا نه سنت ديوان ساالری تمرکز يافته که موقعيت طبقه ی انقالبی 

 .مورد بورژوازی و طبقه کارگر به تساوی صادق است

در پتروگراد . پس از قطعی شدن پيروزی انقالب فوريه، شمارش قربانيان انقالب آغاز شد 1443 تن کشته و زخمی شمردند که   869 تن از آن ها سرباز  

60و  طبوعات م. در مقايسه با تعداد قربانيان هر يک از نبردهای جنگ جهانی، ارقام فوق به نحو پرمعنائی ناچيزند. تن از دسته ی اخير افسر بودند 

ر دادر آن روزها که همه ی احزاب ميهن پرست از روحيه ای عالی برخور. ليبرال اعالم کردند که انقالب فوريه بدون خونريزی صورت گرفته است

روز، حتی قيام آلبرتوماس، دوست هر چيز پي. بودند و يکديگر را متقابالً بخشوده بودند، هيچ کس زحمت آشکار ساختن حقيقت را  بر خود هموار نساخت

در خدمت  شکی نيست که او اميد داشت اين انقالب هم چنان. توصيف کرد" آفتابی، تفريحی، و بی خونريزی"پيروز، در آن زمان انقالب روسيه را 

در . اما حقيقت مطلب اين است که اين عادت مذموم را توماس اختراع نکرد. بورس فرانسه باقی بماند 27 ام ژوئن   1789 : ، ميرابو هيجان زده فرياد کشيد

ار جانوران قط از کرددير زمانی است که تاريخ ف!... چه موهبت بزرگی که اين انقالب عظيم بدون ستم کاری و بدون اشک افشانی فرجام خواهد يافت"

قه ی هنگامی که نمايندگان هر سه طب." اينک به جرئت می توان اميدوار بود که ما تاريخ انسان راستين را آغاز کرده ايم... درنده سخن گفته است

بته بايد اذعان ال" ی خون ريخته شود،انقالب پايان يافته است، بدون آن که قطره ا: "اجتماعی فرانسه در مجلس ملی گرد آمدند، اسالف آلبرتوماس نوشتند

سختانه با اين حال، افسانه ی انقالب بی خونريزی سر. اما در روزهای انقالب فوريه چنين نبود. داشت که در آن زمان، خونريزی هنوز شروع نشده بود

اسخ دادقدرت به ميل خود به دست او رسيده است، پادامه پيدا کرد و به نياز بورژوازی ليبرال، که می خواست اوضاع را طوری وانمود کند که گوئی  . 

پس از  صلهر چند انقالب فوريه را به هيچ عنوان نمی توان بی خونريزی ناميد، باز هم قلت قربانيان، چه در گرما گرم انقالب و چه در روزهای بالف

عصار اء و رنج و مشقتی بود که توده های روس در طول قرون و ابايد به يادداشت که اين انقالب، تالفی ستم و آزار و ايذ. انقالب، شگفت آور است

از ستاندند، البته در برخی از موارد، ملوان ها و سربازها کين خويش را از منفورترين شکنجه گران خود که همان افسرانشان بودند ب! متحمل شده بودند

توده . بود انت هائی که در گذشته های دور و نزديک به سربازها شده بود، بسيار ناچيزاما     در ابتدای کار، تعداد اين کين خواهی ها نسبت به تعداد اه

ردانند و ثمره ها خوش قلبی خود را مدت ها بعد کنار گذاشتند، يعنی فقط وقتی که متقاعد شدند طبقات حاکم می خواهند همه چيز را به سرجای اولش باز گ

ران زی رسيده بود به خود اختصاص دهند، درست همان طور که هميشه چيزهای خوب زندگی را که ديگهای انقالبی را که به دست ديگران به پيرو

 .توليد         می کردند، به خود اختصاص داده بودند

 

*************** 

ز سؤالی اما هنو. وزی رساندندبه پير -توگان بارانوفسکی درست می گويد که انقالب روسيه را کارگران و دهقانان دسته ی اخير در جامه ی سربازی

ی مناقشات  انقالب را که رهبری کرد؟ کارگران را که به پا خيزاند؟ سربازها را که به خيابان آورد؟ پس از پيروزی، اين سؤال ها مايه: بزرگ باقی است

نظريه ی . تادنکرد، انقالب خود به خود اتفاق اف هيچ کس انقالب را رهبری:     سهل ترين پاسخ برای اين سؤال ها اين تغبير کلی بود که. حزبی شدند

ضاوت دسته ی اول آقايان محترمی که تا ديروز در صلح و صفا سرگرم حکومت و ق: با ذهن دو دسته از افراد سنخيت تام و تمام داشت" خود به خودی"

ای      و  ب بی کاله نماند، و دسته ی دوم سياست مداران حرفهو تخطئه و داد وستد و امرونهی بودند و امروز شتاب زده می کوشيدند تا سرشان در انقال

ديگران       نداشته  انقالبيون پيشينی که چون سراسر انقالب را به چرت زدن گذرانده       بودند، اکنون خوش داشتند فکر کنند که از اين بابت فرقی با

 .اند



تاريخ اغتشاشات روسيه، درباره ی ب خود موسوم به ژنرال دنيکين، فرمانده ی سابق ارتش سفيد، در کتاب عجي 27 در آن روز : "ام فوريه می گويد 

و نه  در خروش تهديدآميز اين عناصر نه هدفی ديده می شد و هنه طرحی. سرنوشت ساز، هيچ رهبری وجود نداشت، و فقط عناصر گنگ در کار بودند

ای را     پيش از انقالب، اين رهبر ليبرال هرگونه فکر يا نقشه. دوست ژرف تر نمی رودميلی يوکوف، مورخ مجرب نيز از اين ژنرال ادب ." شعاری

اينک . ر شداما پس از انقالبی که ليبرال ها را به قدرت رسانده بود، اوضاع اندکی بغرنج ت. درباره ی انقالب از مقاصد شوم ارتش آلمان اعالم کرده بود

ود که حرمت ئل شدن ريشه ی هوهنزولرنی برای انقالب، از انقالب هتک حرمت کند، برعکس، وظيفه اش اين بوظيفه ی ميلی يوکوف اين نبود که با قا

خود             و  بدين ترتيب بود که ليبراليزم نظريه ی انقالب خود به. انقالب را نگاه دارد، منتها افتخار آغاز کردن انقالب را از انقالبيون دريغ کند

ه که در    ميلی يوکوف با هم دلی بسيار       از استانکويچ نيمه سوسيال و نيمه ليبرال، همان مدرس دانشگا. و جان اختراع کردغيرشخصی را از دل 

فرمان   توده ها خود به خود جنبيدند، آنان از نهيب های مرموز درون: "ستاد فرمان دهی کل به سمت کميسر سياسی انتخاب شد، نقل قول می کند    که

ار انقالبی، نه سربازها با کدام شعار بيرون آمدند؟ وقتی پتروگراد را فتح کردند، بدون شک رهبرشان نه يک آرمان سياسی بود، نه يک شع... ردند می ب

د کمابيش خودر اين عبارات، واژه ی خود به ." يک توطئه، و نه يک طغيان، بلکه جنبشی خود به خودی که ناگهان قدرت کهن را تا آخرين ذره اش بلعيد

 .خصلتی عرفانی و سحرآميز پيدا کرده است

ادفاً با در اواخر ژوانويه، من در يک محفل بسيار خصوصی تص: "همين آقای استانکويچ برای ادعای خود شواهدی ارائه می دهد که به غايت ارزشمندند

يدن در اموافق داشتند، از ترس اين که مبادا توده ها پس از جنبپيرامون امکان يک قيام مردمی، همه ی آن ها موضعی صددرصد ن... کرنسکی آشنا شدم

ادت ها فرق عقايد محفل کرنسکی از هيچ لحاظ با عقايد ک." يک مسير چپ افراطی بيفتند و آن گاه باعث پديد آمدن مشکالت عظيمی در امر جنگ شوند

استمسلم است که ابتکار عمل از هيچ يک از اين دو ناحيه برنخ. اساسی نداشت . 

ا انقالبيون نيز برای م: بيائيد صديق باشيم. زنزينوف، رئيس حزب سوسيال رولوسيونر نيز در همان دوران نوشت انقالب مانند صاعقه از آسمان نازل شد

ب هر چند فرخنده دم انقالکه سال های طوالنی برای انقالب جان کنده بوديم و هميشه انتظارش را کشيده بوديم، بلکه حتی برای ما انقالبيون اصيل نيز مق

 ".اما نامنتظر بود

ی آتی يک     روزنامه نگار بورژوازی مهاجر درباره ی مالقات خود با اسکوبلف، از وزرا. منشويک ها هم از اين حيث چندان برتر از ليبرال ها نبودند

21حکومت انقالبی، که در روز  ه وسيال دمکرات که از رهبران جنبش به شمار    می رفت، باين شخص س: "ام فوريه در تراموا روی داد،   می نويسد 

ف ادعا کند اما اين نکته مانع از آن نشد که يک ماه بعد اسکوبل. من گفت که اغتشاشات موجود به غارت و تارج می مانند و    الزم است که سرکوب شوند

ل دمکرات اما اساساً، موضع سوسيا. ندکی به منشويک ها بی انصافی شده باشدشايد در اين مثال خاص ا." که انقالب را او و دوستانش به راه انداختند

 .های قانونی، يعنی منشويک ها، در اين مثال دقيقاً تصوير شده است

وريه چنين قيام ف مثال آخر آن که، يکی از آخرين رهبران جناح چپ سوسيال رولوسيونر، به نام مستيسالفسکی، که بعداً به بلشويک ها پيوست درباره ی

ان تا چه بگذريم که آن." انقالب، ما حزبيون آن روزها را هنگامی غافل گير کرد که مانند باکره های ابله کتاب انجيل در حال چرت زدن بوديم: "نوشت

 .حد به دختران باکره شباهت داشتند، اما راست است که همه ی آنان در خواب خرگوشی غنوده بودند

شويک در آن سران اصلی سازمان زيرزمينی بل. چه نقشی بازی می کردند؟ در صفحات پيشين  جزئاً به اين سوال پاسخ داده ايمدر آن روزها بلشويک ها 

ته ی مرکزی را تشکيل از اين سه نفر که دفتر کمي. شلياپنيکوف و زالوتسکی که سابقاً کارگر بودند، و مولوتوف که سابقاً دانشجو بود: زمان سه تن بودند

با . وتن ديگر  بوددند شلياپنيکوف، که مدتی در خارج از روسيه در ارتباط نزديک با لنين به سر برده بود، از لحاظ سياسی پخته تر و فعال تر از دمی دا

ه تن تا ن ساي. اين حال، خاطرات خود شلياپتيکوف بهتر از هر مدرک ديگری نشان می دهند که جريان حوادث به کلی از عهده ی اين سه نفر خارج بود

قيام  به آخرين دقايق گمان می کردند که قضيه مانند گذشته به تظاهرات انقالبی مردم ختم خواهد شد، و به هيچ وجه احتمال نمی دادند که مردم دست

ی دريافت ايت کننده ااز مراکز حزبی مطلقاً دستور هد: "دوست ما غيوروف، يکی از سران بخش وايبورگ، به صراحت اعالم کرده است. مسلحانه بزنند

وز بعد عاجز کميته ی پتروگراد توقيف شده بود و نماينده ی کميته ی مرکزی، يعنی رفيق شلياپنيکوف، از دادن هرگونه رهنمودی برای ر... نمی شد

 ".بود

هر . آورده بود استثنائی به بارضعف سازمان های زيرزمينی نتيجه ی مستقيم يورش های پليس بود که در فضای ميهن پرستانه ی آغاز جنگ نتايجی 

در آغاز سال . سازمانی، حتی سازمان های انقالبی، دير يا زود از رکن اجتماعی خود عقب می ماند ، سازمان های زيرزمينی بلشويک ها هنوز از 1917

سرعت جای  توده ها جنون ميهن پرستی بهزير ضربه های پليس قد راست نکرده و بر پراکندگی عناصر خويش فائق نيامده بودند، حال آن که در ميان 

 .خود را به خشم انقالبی داده بود

پ، در خارج از برای به دست آوردن تصوير روشنی از موقعيت رهبری انقالبی الزم است به ياد بياوريم که مقتدرترين انقالبيون، يعنی سران احزاب چ

اندازه  هر چه حزبی نسبت به رژيم کهن خطرناک تر محسوب می شد، به همان. تبعيد بودندروسيه به سر می بردند، و برخی از آن ها در زندان و يا در 

سوسيال  رهبر رسمی. رهبری نارودنيک ها را در دوما کرنسکی، راديکال مستقل، بر عهده داشت. در لحظه ی انقالب بيشتر فاقد سر به نظر می رسيد

رهبری حزب منشويک در دوما، با چيدزه و اسکوبلف بود، مارتوف در خارج بود، و دان و . رولوسيونرها چرنوف بود که در خارج به سر می برد

نی نارودنيک ها و تعداد زيادی از روشن فکرهای سوسياليست، که همه سابقه ی فعاليت های انقالبی داشتند، گرد اين دو جناح چپ، يع. تزرتلی در تبعيد

بلشويک ها . دستاد سياسی را می دادند، اما اين ستاد فقط پس از پيروزی انقالب توانست وارد گود شو اين عده تشکيل يک. منشويک ها، جمع شده بودند

ستن    هر پنج نماينده ی کارگرشان، که حکومت تزار       در وجود آن ها کانون سازمان دهی انقالب را باز شناخته بود، در نخ: در دوما جناحی نداشتند

ف، و استالين لنين در خارج بود، زينوويف هم با او، کامنف در تبعيد بود، هم چنين رهبران فعالی چون سوردلف، رايکو. دندماه های جنگ توقيف شده بو

ويک ها نپيوسته ژرژينسکی، سوسيال دموکرات لهستانی، که هنوز به بلش. که در آن زمان هنوز کمابيش گمنام بودند نيز در تبعيد به سر         می بردند

ن و چرا زير سرانی که تصادفاً در انقالب حضور داشتند، درست به اين دليل که عادت داشتند بی چو. ندگی را در زندان به اعمال شاقه می گذراندبود، ز

ران چنين نظر مقامات باالتر و مقتدر حزب عمل کنند، نه خود خويشتن را توانا به ايفای نقشی هدايت کننده در حوادث انقالبی می دانستند و نه ديگ

 .اعتمادی به ايشان داشتند

قاد رايج به اين امر اعت. اگر حزب بلشويک نمی توانست رهبری مقتدری را برای قيام تضمين کند، صحبت از سازمان های ديگر به کلی بيهوده است

کم بی معنی است با اين حال، اين اعتقاد عميقاً نادرست، يا دست. خصلت خود به خودی انقالب فوريه را تقويت کرده است . 

ار بيشتر رهبران جنبش کوشيدند مبارزه را مهار کنند، اما توده ها با فش. مبارزه در پايتخت نه يک ساعت، نه دو ساعت، بلکه پنج روز تمام ادامه داشت

اين دولت کهن  دند که در پشت نمای سنتیدر برابر مردم دولت کهن ايستاده بود، و همه فرض را بر اين گذاشته بو. پاسخ دادند و بی امان به پيش تاختند

تان صنعتی، فرهنگس -هنوز قدرت مهيبی وجود دارد مرکب از بورژوازی ليبرال با دومای  دولتی اش، اتحاديه های شهر و زمين، سازمان های نظامی

ه بل فشارها و حمله های طبقات پائين جامعها، دانشگاه ها، مطبوهات مجهز، و سرانجام دو حزب نيرومند سوسياليت که از سر ميهن پرستی در مقا

عيف نزديک ترين سازمان به قيام فوريه، حزب بلشويک بود، اما اين حزب تن بی سری بود با ستادی پراکنده و هسته های ض. مقاومت می کردند

ر         درست در لحظه ای که از باال چنين به نظو با اين حال، انقالب، که در آن روزها هيچ کس انتظارش را   نمی کشيد، از راه رسيد و . غيرقانونی

 .می رسيد که جنبش از توش و توان افتاده است، انقالب با تجديد حياتی ناگهانی و خيزی پرتوان، پيروزی را در ربود

و کينه به  بغض. افی نيستاين نيروی تهاجمی بی سرمشق و اين انضباط خود انگيخته از کجا سرچشمه گرفت؟ اشاره کردن به بغض ها و کينه ها ک

شان بود، کارگران پترزبورگ، هر چند در سال های جنگ بسياری  از افراد خام و بی تجربه به آن ها پيوسته و به اصطالح آب قاطي. تنهائی ناچيزند

ودند و هم با با فقدان رهبری رو به رو بآنان با تهاجم و انضباط خودانگيخته ی خود، آن هم هنگامی که هم . تجربه ی انقالبی بزرگی را پشت سر داشتند

ردارند، مقاومت مقامات باال، نشان دادند که از نيروی تشخيص حياتی و نظر صائبی برای برآورد نيروهای مخالف و محاسبه ی نيروهای خودی برخو



 .هر چند هميشه قادر به بيان برداشت خود از اوضاع نبودند

جنگ،  پس از شروع. ران از بلشويک ها پيروی می کردند، و در ضمن توده ها را هم به دنبال خود می کشيدنددر آستانه ی جنگ، اقشار انقالبی کارگ

ن گاه آ. اوضاع به سرعت دگرگون شد، بدين معنی که گروه های محافظه کار تکان خوردند و بخش مهمی از طبقه ی کارگر را به دنبال خود کشيدند

ای پياپی در در خالل جنگ، اوضاع باز هم تغيير کرد، ابتدا به کندی، اما پس از شکست ه. ر يافتند و دم در کشيدندعناصر انقالبی خود را تنها و مهجو

بغه ی ميهن البته اين نارضائی تا حدی به ص. نارضائی تحريک کننده ای بر تمام طبقه ی کارگر مسلط شد. جنگ، به سرعت و به طرزی ريشه ای تر

پيروزی در  يهن پرستی کارگران با ميهن پرستی حساب گرانه و    بزدالنه ی طبقات دارا، که همه ی مسائل داخلی را به پس ازپرستی آميخته بود، اما م

ران را به خود جنگ، با قربانيان و دهشت و رسوائی اش، نه تنها اقشار قديم که اقشار جديد کارگ. جنگ موکول کرده بودند، هيچ وجه اشتراکی نداشت

. ش را نداريمديگر تاب و تحمل: جنگ اين کار را با قاطعيت بی سابقه ای انجام داد و کارگران را به اين نتيجه رساند که. ژيم تزار واداشتستيزه با ر

دبخشي نتيجه ای که کارگران بدان رسيده بودند فراگير بود، و نه تنها مايه ی اتفاق کارگران  شد که تحرک پرتوان و پوينده ای نيز به ايشان . 

ری، پس: هر فردی از افراد کشور خويشاوندی در نيروهای نظامی داشت. ارتش ورم کرده و ميليون ها تن کارگر و دهقان را به درون خود کشيده بود

بيشتر از  اراينک انسان سربازها را بسي. ارتش برخالف گذشته، يعنی دوران پيش از جنگ، ديگر از مردم جدا نبود. شوهری، برادری، يا قوم و خويشی

و در ترامواها  سابق می ديد، آن ها را می ديد که روانه ی جبهه شده اند، هنگامی که با مرخصی به خانه می آمدند با آن ها دم خور می شد، در خيابان ها

نيز به  هه، و تا حدی روستاهامحله های کارگرنشين، پادگان ها، جب. درباره ی جنگ با آن ها صحبت می کرد، و در بيمارستان ها به عيادتشان می رفت

گر داشتند، آن ها درباره ی جنگ گفت و شنودهای بی شمار با يکدي. کارگرها از انديشه و احساس سربازها خبر داشتند. محمل های ارتباطی تبديل شدند

ع مثالً سربازی راج. مت و تزار و تزاريناهم چنين درباره ی آدم هائی که از سودای جنگ روز به روز غنی تر می شدند، و درباره ی ژنرال ها و حکو

ت رو پس چرا شما در مرکز دس: آن گاه سرباز می گفت! گور پدر حکومت: کارگر راجع به حکومت پاسخ می داد! . گور پدر جنگ: به جنگ می گفت

با دست خالی کاری از ما ساخته نيست، در : دست گذاشته ايد؟ و کارگر جواب می داد 1905 سپس سرباز غرق در . تش گوشمالی ديديمبدجوری از ار 

گوها  پيش از جنگ، اين گونه گفت و! راهش همين است، همه با هم: اگر همه با هم شروع کنيم چطور؟ کارگر: انديشه می شد و پس از لختی می گفت

له ن هم کمابيش به طور علنی، دست کم در محدزدانه و دو نفر دو نفر صورت می گرفتند، اما اينک در همه جا و در همه ی اوقات شنيده نمی شدند، آ

 .های کارگرنشين

دو هفته پيش از انقالب، جاسوسی که گزارش خود را به نام . پليس مخفی تزار هر از چند گاهی مأموريت های خود را درست انجام      می داد

ی تعريف    سرباز: ر تراموائی در يک محله کارگرنشين شنيده بودکرستيانينوف امضاء  کرده بود، مکالمه ای را به رؤسای خود گزارش داد که آن را د

انه ی می کرد که چطور در هنگ او هشت سرباز در زندان با اعمال شاقه به سر   می بردند زيرا پائيز گذشته از تيراندازی به روی کارگران کارخ  

ران آگاهی و علناً ادامه پيدا کرده بود، زيرا در محله های کارگرنشين مأمو      اين مکالمه. نوبل امتناع کرده و در عوض به سوی پليس شليک کرده بودند

برای اين : "ودآن گاه کارگری پاسخ داده ب." حقشان را کف دستشان خواهيم گذاشت: "سرانجام سرباز گفته بود. جاسوس ها ترجيح می دادند ناشناس بمانند

پيدا کرده  نگران نباش، مدت هاست که ما سازمان: "و سرباز جواب داده بود." ان بتوانيد متفقاً عمل کنيدکار الزم است که سازمان داشته باشيد تا همه ت

در !"... دسربازها دارند تو سنگرها جان می کنند، آن وقت اين جا آقايان دارند شکمبه هايشان را چاق  می کنن. تا توانسته اند خون ما را مکيده اند... ايم

. اغتشاش بخصوصی رخ نداد: "رستيانينوف می نويسدانتهای گزارش، ک 10 ام فوريه   1917 اغتشاش ! "عجب جاسوس   بی مانندی." ، کرستيانينوف

همين گفت و گو در تراموا خبر از نزديک شدن بی امان اغتشاشات می دهد: اما رخ خواهد داد، و عنقريب هم رخ خواهد داد." بخصوصی رخ نداد . 

اتحاديه ی افسران "هنگامی که : ريبی کوشيد تا خود به خود بودن قيام را نشان دهدمستيسالفسکی با مثال غ 27 ، که بالفاصله پس از انقالب "ام فوريه 

خ دريافت کرد که در تشکيل شده بود، کوشيد تا به وسيله ی يک پرسش نامه تعيين کند که هنگ ولينسکی را چه کسی نخست به خيابان ها آورد، هفت پاس

کار اين عمل به بايد خاطرنشان سازيم که به احتمال قوی بخشی از ابت. پاسخ، هفت تن مختلف مبتکر اين عمل سرنوشت ساز شمرده شده بودنداين هفت 

از ن امر اما اي. چند سرباز مختلف تعلق داشت، و هم چنين چه بسا که مبتکر اصلی در جنگ خيابانی از پا درآمد و نام خود را با خويشتن به عدم برد

ان ها فراتر از اين مهم تر،   جنبه ی ديگری از قضيه است که ما را از چارديوار آسايشگاه پادگ. اهميت تاريخی ابتکار بی نام و نشان او چيزی نمی کاهد

ی کارگران  وجه سبب شگفتقيام گردان های گارد، که محافل ليبرال و سوسياليست های علنی را کامالً انگشت به دهان به جا گذارد، به هيچ . خواهد برد

عاوی آن را       آن برخورد خيابانی ما بين کارگران و قزاق ها، که يک وکيل د. بدون قيام کارگران، هنگ ولينسکی ممکن نبود به خيابان ها بريزد. نشد

ود در يک و نفر صرفاً رويدادی بی اهميت باز پنجره ی خانه اش ديده و به وسيله ی تلفن برای يک سناتور تعريف اش کرده بود، برای هر دوی اين د 

شمک بزند، و اما در نظر قزاقی که جرئت کرده بود به کارگر چ. گوئی ملخی از کارخانه با ملخ ديگری از پادگان تصادم کرده باشد: جريان بی اهميت تر

ماً ادامه تداخل ملکوتی ارتش با مردم مداو. ديگری داشت ای به او زده است، قضيه معنای"دوستانه"در نظر کارگری که آناً دريافته بود قزاق چشمک 

ه به تهاجم توده دقيقاً همين نکته بود ک. کارگران که به دمای ارتش چشم دوخته بودند آناً دريافتند که اين دما به    نقطه ی بحرانی نزديک شده است. داشت

دها چنين نيروی شکست ناپذيری بخشيد، آنان از پيروزی مطمئن بودن . 

در ميان : "ندکدر اين جا بايد نظر کنايه آميز يک مقام دولتی ليبرال را ذکر کنيم که کوشيده است مشاهدات خود را از انقالب فوريه به نحو زير خالصه 

ين نظری ی توانم با چنمن مطلقاً نم. بسياری از مردم مرسوم شده است که بگويند جنبش خود به خود آغاز شد، و سربازها خودشان به خيابان ها ريختند

ت تا در به عالوه، تبلور خود به خود در جامعه شناسی مفهوم بسيار بی ربط تری اس... چه معنائی دارد؟" خود به خود"اصالً اين اصطالح . موافق باشم

غيرشخصی  ، نمی توان خود به خود وجنبش را به اين علت که هيچ يک از رهبران معنون انقالبی نتوانست برچسب خود را به آن بچسباند. علوم طبيعی

ی يوکوف به تعبير فوق     از انقالب، که به نحو قياس ناپذيری جدی تر از اشارات ميل." حساب کرد، بلکه فوقش بايد جنبش را بی نام و نشان شمرد

ا انقالب     رو رد که در مقام سناتور تزار بعوامل آلمانی و روح خود جنبان روسی است، به يکی از صاحب منصبان پيشين دستگاه قضائی روس تعلق دا

که به فرمان  کامالً ممکن است که زاوادسکی از برکت تجربه هائی که در دادگاه ها اندوخته بود توانست بفهمد که قيام انقالبی چيزی نيست. به رو شد

 .ايادی بيگانه و يا به شکل رويداد غيرشخصی و خود به خودی در طبيعت، صورت بگيرد

عاالت ل و انفمين مؤلف در جای ديگر به شرح دو واقعه می پردازد که اين دو واقعه هم چون دو سوراخ کليد به او اجازه دادند تا به درون آزمايشگاه فعه

ر آينده ی ب را دروز جمعه بيست چهارم فوريه، يعنی هنگامی که    هيچ کس در محافل باالی جامعه ی روس هنوز انتظار انقال. انقالبی نگاهی بيفکند

ز آن ها را انزديک نداشت، تراموائی که در آن سناتوری حضور داشت ناگهان و با تکانی آن چنان شديد که پنجره های تراموا را به لرزه در آورد و يکی 

اموا از اين جا تر: "تور داد پياده شوندآن گاه راننده ی تراموا به همه دس. هم شکست، از بلوار ليتاينی به يک خيابان فرعی پيچيد و در آن جا متوقف شد

م، خشمگين و مصم: هنوز هم چهره ی آن راننده خموش را می بينم. "مسافرها اعتراض و اخم و تخم کردند، اما به هر حال پياده شدند." جلوتر نمی رود

ون ن راننده ی مصمم که زاوادسکی در چهره اش نگاهی چآ. تا چشم کار می کرد ترامواها در همه جا از حرکت باز ايستادند." با نگاهی چون نگاه گرگ

يابان های نگاه گرگ ديده بود، يقيناً از احساس مسئوليتی گران فرمان می برد که توانست دست تنها تراموای حامل مقامات عالی رتبه ی دولت را در خ

 -ری واحدهائی از همين قبيل بودند که تراموای سلطنت را با شعا به درستی که راننده. پترزبورگ سلطنتی، آن هم در زمان جنگ، از حرکت باز دارد

نرال از حرکت بازداشتند و راه خروج را به دستگاه ديوانی تزار نشان دادند، بدون آن که در گرماگرم کار ميان ژ -اين تراموا از اين جلوتر نمی رود

ياسی ببيندالزم آمده بود که او از پيش آموزشی س. وار ليتاينی از عوامل آگاه تاريخ بودآن راننده در بل. ژاندارم ها و سناتور ليبرال تمايزی قائل شوند . 

له های قضائی در خالل سوختن کاخ دادگستری، قاضی ليبرالی از قماش همان سناتور در خيابان ابراز تأسف کرد از اين که اتاقی مملو از پرونده ها و قبا

ما : "ود کهاثناء مرد جا افتاده ای با سيمای متين که جامه ی کارگری دربر داشت خشماگين زبان به اعتراض گشدر اين . و محضری در حال نابودی است

ودند اما فراوان ب. يحتمل که اين واقعه به لحن ادبی بيان شده باشد." بدون پرونده های شما هم می توانيم خانه ها و زمين ها را بين خود قسمت کنيم

بيل اين ق. ای نظير همان پيرمرد کارگر در ميان جمعيت، که در موقع لزوم از عهده ی پاسخ گوئی های دندان شکن بر می آمدندکارگرهای جا افتاده 



ن نوع ئی از اي"افراط گری ها"چرا آن را بسوزانند؟ اما دست کم نمی توانستی آن ها را با : کارگرها خود دستی در سوزاندن کاخ دادگستری نداشتند

يش از هر چيز از نان توده ها را به انديشه های الزم مسلح می کردند، نه فقط بر ضد پليس تزار، که نيز برعليه قاضی های ليبرال منشی که بآ. بترسانی

آنان : ين نيامدندمآن سياستمداران بی نام و با وقار کارخانه و خيابان از آسمان به ز. آن بيم داشتند که اسناد گران قدر مالکيت در آتش انقالب يکسر بسوزد

  .آموزش الزم را پيشتر ديده بودند

يچ  رخ داده است، بدين معنی که ه" خود به خود"در ثبت حوادث واپسين روزهای فوريه، پليس مخفی روس نيز چنين اظهار عقيده کرد که جنبش 

." افته بودکه عموماً تبليغات وسيعی درميان پرولتاريا انجام يدر شرائطی : "اما بالفاصله افزوده بودند. رهبری منظمی از باال آن را هدايت نکرده است

ر از سران متخصصان مبارزه با انقالب، پيش از ورود به سلول های خالی شده ی انقالبيون، بسيار دقيق ت: اين استنباط درست به قلب هدف می خورد

 .ليبراليزم به جريان حوادث نگريستند

ب را برای برای اين که توده ها بتوانند موقعيت را درست ارزيابی کنند و لحظه ی مناس. چيز را توضيح نمی دهد فلسفه ی سحرآميز خود به خودی هيچ

ود از خحمله به دشمن تشخيص بدهند، الزم بود که توده ها يا اقشار هدايت کننده ی آن ها حوادث تاريخی را ارزيابی کنند و برای درک اين حوادث 

گرهای به کالم ديگر، الزم بود که نه توده های انتزاعی، که توده ی کارگرهای پتروگراد به طور اخص و توده ی کار. اشندمعيارهای معينی داشته ب

1905روس به طور اعم وجود داشته باشند، يعنی همان توده هائی که از انقالب  و از قيام دسامبر   1905 ر مسکو گذشته بودند و هنگ سمنوفسکی از لشگ 

الزم بود که در همه جای اين توده، کارگرانی پراکنده شده باشند که در تجربه ی . رشان کرده بودگارد تار و ما 1905 دقيق شده، از توهمات ليبرال ها و  

 گذشتمنشويک های مشروطه خواه انتقاد کرده، دورنمای انقالب را دريافته، و صدها بار پيرامون مسأله ی ارتش و آن چه در بطن ارتش        می 

ام، الزم بود که در ميان و سرانج. کارگرانی که بتوانند از مشاهدات خود استنتاجات انقالبی کنند و اين استنتاجات را به ديگران هم بفهمانند -انديشيده باشند

أثر شده باشندبليغات متواحدهای ارتش نيز سربازهای پيشروئی وجود داشته باشند که در گذشته مفتون تبليغات انقالبی شده و يا دست کم از اين ت . 

اهای در هر کارخانه، در هر صنف، در هر گروهان، در هر می خانه، در بيمارستان های نظامی، در ايستگاه های راه آهن و تراموا، و حتی در روست

گران، و شدند، عمدتاً در ميان کار مفسران حوادث در همه جا يافت می. خلوت شده از سکنه، فعال و انفعاالت ملکوتی انديشه ی انقالبی در جريان بود

ار و ياور اين رهبران اغلب بی ي. و سپس منتظر می ماند تا کلماتی را که نيازمندشان بود از زبان آنان بشنود" تازه چه خبر؟: "آدمی از آنان می پرسيد

به الی آنان از      ال. به دستشان می رسيد، پرورش داده بودندمانده و ذهن خود را صرفاً با تکه پاره هائی از تعميمات انقالبی، که   از مجراهای مختلف 

ند  همه ی غريزه طبقاتی آنان را معيارهای سياسی صيقل داده بود، و هر چند نمی توانست. سطور مطبوعات ليبرال هر چه را نياز داشتند خوانده بودند

ارها و برچيده ی تجربه ها، انتقادها، ابتک. خود را در يک جهت واحد پی می گرفتافکار خود را تا انتها دنبال کنند، عقلشان بی وقفه و مجدانه راه 

چند بر    هرفداکاری ها از باال به پائين در ميان توده ها پخش می شد و مکانيزم درونی جنبش انقالبی را به صورت يک جريان آگاه پديد می آورد، که 

ه در ميان توده در نظر سياستمداران کوته بين ليبراليزم و سوسياليزم خود فروخته، هر چ. رساز بودنگاه های سطحی نامرئی می ماند، به شکل قاطعی کا

ی  اما در حقيقت امر، فکری که در مغز طبقه. ها رخ دهد ناشی از غرايز کور جلوه می کند، گوئی سروکارشان با     النه ی مورچگان يا کندوست

به عالوه، . تر، نافذتر و آگاهانه تر از        انديشه های حقيری بود که مايه ی حيات طبقات تحصيل کرده اسکارگر رسوخ کرده بود، بسيار جسورانه ت

ه اين سبب که مدام     از اين فکر جنبه ی علمی نيز داشت، نه فقط به اين دليل که تا حد زيادی توسط روش های مارکسيستی تقويت شده بود، بلکه بيشتر ب

عيت ما به انديشه هنگامی علمی است که در جريان واق. توده هائی تغذيه می کرد که می رفتند تا در آوردگاه انقالب صف آرائی کنند تجربه های زنده ی

ی نا الهام مآيا در انديشه ی محافل حکومتی که از مکاشفات يوح. ازائی داشته باشد و در عين حال بتواند بر اين جريان تأثير بنهد و آن را هدايت کند

ه اميدوار بودند گرفتند و به روياهای راسپوتين اعتقاد داشتند، ذره ای از اين خصوصيات يافت می شد؟ يا شايد انديشه ی ليبرال ها اساس علمی داشت ک

ا شايد ي. تاريزمروسيه ی عقب مانده تا پيوستن به کشمکش غول های جهان سرمايه داری در آن واحد هم به پيروزی در جنگ نائل شود و هم به پارلمان

وهوم خود با زندگی  روشن فکرانه ی محافل تحصيل کرده جنبه علمی داشت که خود را برده وار با اين ليبراليزم فرتوت وفق می دادند و از استقالل م

. ادیگام می نه!" ود به خوديتخ"استعاره های مهمل صيانت می کردند؟ به راستی که در اين جا به خطه ی سترون اشباح و خرافات و اوهام، و به جهان 

جامعه ی  در همان حال که: اما آيا در   اين صورت حق نداريم که تعبير ليبرال ها را از انقالب فوريه دقيقاً وارونه کنيم؟ آری، ما حق داريم که بگوئيم

 ، روزی را به روز"خود به خود"بی اراده و  رسمی روس، يعنی همان روبنای منيع طبقات حاکم و اقشار و گروه ها و احزاب و محافل سست عنصر و

فراتر از  و دگر  می گذراند و از تفاله ی انديشه های پوسيده تغذيه می کرد، و گوش را به خواست های بی امان تکامل بسته بود، و به اشباح می نازيد

وايان می افت  که نه تنها شامل نفرت کارگران از فرمان ردر همان حال در ميان طبقات کارگر رشدی عميق و مستقل تکوين می ي -بينی خود نمی ديد

پيروزی اش  قيام انقالبی و. شد، که درک انتقادی  آنان را از ناتوانی های طبقات حاکم و اندوخته ی تجربی آنان و آگاهی خالقشان را نيز دربر می گرفت

 .صرفاً اين رشد را تکميل کرد

يش از هر چيز کارگران آگاه و کار آزموده ای که ب: را که رهبری کرد؟ می توانيم با قاطعيت کافی پاسخ دهيم که پس در مقابل اين سؤال که انقالب فوريه

بالفصل رهبری انقالب  اين رهبری برای تضمين پيروزی انقالب کفايت کرد، اما به انتقال: اما بايد بی درنگ بيفزائيم که. حزب لنين تربيتشان کرده بود

ن طبقه ی کارگر قد ندادبه دست پيشاهنگا .  

 

 فصل نهم

 

 معمای انقالب فوريه

 

چرا و : يماما قدرتی را که از چنگ سلطنت ربوده بود به کی تحويل داد؟ در اين نقطه، به مسأله ی اصلی انقالب فوريه می رس. قيام به پيروزی رسيد

 چگونه قدرت از دست بورژوازی ليبرال سر در آورد؟

بورژوا برای اغتشاشاتی که از " جامعه"محافل دوما و  23 ميهن  نمايندگان ليبرال و روزنامه نگارهای. ام فوريه    آغاز شد هيچ گونه اهميتی قائل نبودند 

د ل انگشت تأکيپرست مانند سابق در گوشه های دنج جمع می شدند تا پيرامون     مسأله ی تريست و فيوم گپ بزنند، و باز بر نياز روسيه به بغاز داردان

ت مسأله ی حتی پس از به امضاء رسيدن فرمان انحالل دوما، هيئتی از نمايندگان دوما هنوز با شتاب تمام مشغول جروبحث بود که آيا بهتر اس. بگذارند

با " الورهای اسهمزيستی کشو"کمتر از دوازده ساعت پيش از قيام گردان های گارد، انجمن . مايحتاج غذائی شهر به شهرداری تحويل داده شود يا خير

از نوعی  فقط هنگام مراجعت از آن جلسه       به خانه ام،: "يکی  از نمايندگان دوما بعداً به يادآورد که. فراغ بال سرگرم استماع گزارش ساالنه اش بود

د، از همان طبقات حاکم کهن پيچيده بوآن خالء پر هيبت که به واقع بر ِگرد ." سکوت و خالء پر هيبت در خيابان های به معمول سرزنده ی يکه خوردم

 .دم قلب وراث آتی آنان را می فشرد

26روز  در آن روز، وزرای تزار و اعضای دوما پيرامون نوعی سازش وارد . ام، مخافت جنبش هم بر حکومت و هم بر ليبرال ها آشکار شده بود 

ذشته  از پروتوپوپوف در شهادت خود اظهار داشته است که سران دوما مانند گ. اشتندمذاکره شدند، مذاکراتی که حتی ليبرال ها هم بعدها از آن پرده برند

دانيم،  اما همان طور که        می." شايد اين تدبير مردم را آرام کند: "حکومت خواستند که از ميان افراد وجيه المله وزرای جديدی به کار منصوب شوند

26روز  ا به استعفاء هنگامی که رودزيانکو به ديار گليتسين رفت تا او ر. ، و حکومت دمی چند احساس ثبات کردام وقفه ای در گسترش انقالب افتاد 

بود اما  فرمان به امضای نيکال رسيده. ترغيب کند، نخست وزير در جواب به کيفی روی ميز خود اشاره کرد که در آن فرمان انحالل دوما خفته بود

تصميم به   در لحظاتی که  فشار انقالب هر دم افزون تر می شد، حکومت چگونه توانست. را هم به آن اضافه کردگليتسين تاريخ روز . تاريخ نداشت

در ماه اوت . چنين اقدامی بگيرد؟ در اين باره، بورکرات های حاکم مدت ها پيش به اعتقاد راسخی رسيده بودند 1915 بودن يا : "، گورميکين گفته بود



ن به خوبی از ما به وسائل ديگر می توانيم از عهده ی اين جنبش برآئيم، و وزارت کشور تاکنو. جنبش کارگران علی السويه استنبودن ما در دوما برای 

ر همان د. از سوی ديگر، بوروکراسی معتقد بود که دوما در صورت منحل شدنش، دست به اقدام جسارت آميزی نخواهد زد. "پس اين جنبش برآمده است

1915ماه اوت  کارا از دوما بسيار بعيد می نمايد که آش: "وزير کشور، شاه زاده شرباتوف، ضمن بحث درباره ی انحالل دومای ناراضی، گفته بود ،

 بانه نزدهجناب شاه زاده حرف خود را مؤد." شروع به نافرمانی کند، فراموش نکنيد که اکثر اعضاء دوما بزدلند و از      بيم جان دائم بر خود می لرزند

اس    می پس بوروکراسی روس در کشمکش خود با ليبرال های مخالف، زمين محکمی زير پای خود احس. بود، اما بعدها ثابت شد که درست گفته است

 .کرد

27صبح روز  تند که دوما فبيشتر نمايندگان فقط در اين جلسه دريا. ام، نمايندگان دوما، متوحش از باال گرفتن حوادث، در يک جلسه ی عادی گرد آمدند 

لح و سازش خبر انحالل دوما بيشتر از اين بابت شگفت انگيز می نمود  که درست روز قبل نمايندگان دوما با وزرای تزار پيرامون ص. منحل شده است

وار بود دن نهاد، زيرا هنوز اميدو با اين حال، دوما به قانون گر: "در اين خصوص، رودزيانکو با سرافرازی تمام            می نويسد. مذاکره کرده بودند

مايندگان در يک سپس، ن." که از اين مخمصه مفری بيابد، و در نتيجه قطع نامه ای دائر بر پراکنده نشدن، و يا ادامه ی غيرقانونی جلسات، تصويب نکرد

انه ای به خاطر ميانه رو، بعداً با لذت کينه توزشيدلوفسکی، ليبرال . جلسه ی خصوصی گرد هم نشستند و در برابر هم به ناتوانی خود اعتراف کردند

ظامی، و استقرار يک ديکتاتوری ن: "آورد که نکراسوف، کادت چپ افراطی و از هم کاران آتی کرنسکی، پيشنهادی در آن جلسه مطرح کرد مبنی بر

جات از جلسه ی خصوصی دوما حضور نداشتند، برای ن در همان گيرودار، سران جناح مترقی، که در اين." تفويض تمام قدرت به يک ژنرال وجيه امله

ردند که شخصاً اين مهلکه کوشش جانانه ای به عمل آوردند، بدين ترتيب که عالی جناب گراندوک ميخائيل را به پتروگراد فرا خواندند و به او پيشنهاد ک

ئول جديدی به مستقيماً به وسيله تلفن از تزار بخواهد که دولت مس، و "وادارد"بر مصطبه ی استبداد بنشيند و اعضای کشوری حکومت را به استعفاء 

مک در آن ساعات، هنگامی که شورش نخستين     هنگ های گارد آغاز شده بود، بورژوازی ليبرال می کوشيد تا قيام را به ک. بدارد" ارزانی"کشور 

ترديد گراندوک : "د کهرودزيانکو شکايت دار. انقالب با سلطنت به توافق برسد ديکتاتوری ديگری از تخم و ترکه ی تزار فرو بنشاند، و به قيمت نابودی

 ".سبب شد تا لحظه ی مساعد از کف برود

ين ايام اين نکته که روشن فکرهای راديکال آن چه را که خوش دارند چه سهل و ساده باور می کنند، به شهادت سوخانوف، سوسياليت مستقل، که در ا

آن روز  اهم اخبار سياسی: "نامبرده در خاطرات مفصل خود می نويسد. سياسی خاصی در کاخ توريد می کند، به اثبات می رسد شروع به ايفای نقش

اکنده فرمان انحالل دوما در سراسر کشور اعالم شده بود، و دوما با امتناع از پر. فراموش نشدنی را در نخستين ساعات روز به گوش من می رساندند

ن نگذارد و اين سطور را مردی نوشته است که در آن ساعات از کاخ توريد قدم بيرو." خاب يک کميته ی موقت به اين فرمان پاسخ داده بودشدن و با انت

ه تبعيت از ميلی يوکوف در کتابی که درباره ی تاريخ انقالب روسيه نوشته است ب. در آن کاخ لحظه ای از پرکردن گوش دوستان دومائی اش باز نماند

ف افسانه ای اما، برخال. پس از يک رشته سخن رانی های داغ نمايندگان تصميم گرفتند که پتروگراد را ترک نکنند: "رودزيانکو صريحاً اعالم می دارد

ی می بود که نبه اين مع" پراکنده نشدن." "سازمان دومای دولتی به تصويب نرسيد" پراکنده نشدن"که شايع شده است، هيچ گونه قطع نامه ای دائر بر 

وليت کنند و اين معنی را داشت که نمايندگان از خود سلب مسئ" ترک نکردن پتروگراد. "نمايندگان ابتکار عمل را، هر چند با تأخير، در دست بگيرند

وط به تصميم شايعه ی مرب .ناگفته نماند که خوش باوری سوخانوف چندان هم بی علت نبود. منتظر بمانند و ببينند مسير حوادث به کدام سمت می پيچد

در  ود کهانقالبی دوما، دائر بر سرپيچی از فرمان تزار را روزنامه نگارهای دوما در خبرنامه ی خود، که به علت اعتصاب عمومی تنها روزنامه ای ب

اه عجله ای مايندگان برای تصحيح اين اشتباز آن جا که در خالل همان روز قيام به پيروزی رسيد، ن. آن ايام در شهر منتشر می شد، با عجله چاپ کردند

بردند در  در واقع ايشان مادام که در داخل کشور به سر می. خود به هيچ عنوان روگردان نبودند" چپ رو"نشان ندادند، زيرا از تقويت پندار خام دوستان 

وما در بيست و هفتم نقش انقالبی د. د، اما انباشته از معناستواقعه ای که شرحش گذشت فرع بر اصل قضيه به نظر می رس. صدد تثبيت حقايق بر نيامدند

ر توانائی فوريه افسانه ای بيش نبود و از خوش باوری سياسی روشن فکرهای راديکال زائيده شد که از انقالب هم مشعوف بودند و هم متوحش، زيرا د

شتاب تمام به سمت بورژوازی حق رأی گرفته بگروندتوده ها برای به فرجام رساندن کار ترديد داشتند و مشتاق بودند که با  . 

ا با انقالب در خاطرات نمايندگانی که به جناح اکثريت دوما تعلق داشتند از قضای نيک روزگار داستانی به جا مانده است که چگونگی برخورد دوما ر

ع کردند، نه خيل کثير نمايندگانی که صبح روز بيست و هفتم اجتما بنا به روايت شاه زاده مانزيرف، از کادت های راست، در ميان. دقيقاً شرح می دهد

ا آن ه: عضوی از اعضاء هيئت اجرائی ديده می شد، نه هيچ يک از رهبران احزاب حضور داشت و نه نشانی از سران بلوک مترقی به چشم می خورد

گرم به عالوه، ظاهراً در همان ساعات ايشان با ميخائيل سر. آفتابی نشوندهمه از انحالل دوما و از قيام خبر داشتند و ترجيح می دادند حتی المقدور 

مايندگان حتی گفت و گوهای پر حرارت ن. بهت و حيرت عمومی در دوما حکم فرما شد: "مانزيرف می نويسد. مذاکره درباره ی مصطبه ی استبداد بودند

ه جان خود ابراز ، حتی برخی از نمايندگان به صراحت نسبت ب"به وقوع پيوست"می شد، مانند  بند آمده بود و به جايشان آه و ناله های کوتاه و بلند شنيده

ه سران و ساعت دو بعد از ظهر، يعنی پس از آن ک. اين چنين است شهادت نماينده ی ميانه روی که بلندتر از همه آه از نهاد برکشيد. "نگرانی می کردند

تشاشات اغ: "دونا ديده بودند، دبير هيئت اجرائی خبر مسرت بخش اما بی اساسی را به گوش نمايندگان رساندرهبران دوما خود را موظف به حضور در 

. ودهمان مذاکرات کذائی درباره ی مصطبه ی استبداد ب" اقدامات"يحتمل که مراد از ." به زودی فرو خواهد نشست، زيرا اقدامات الزم به عمل آمده است

در اين : "ميلی يوکوف به سهم خود اعالم کرد. نتظر بود تا از دهان رهبر بلوک مترقی کالم تسلی بخش و روشن تری بشنوداما دوما افسرده بود و م

و کارگران و  لیلحظه نمی توانيم تصميم قاطعی اتخاذ کنيم، زيرا دامنه ی اغتشاشات بر ما        معلوم نيست، هم چنين نمی دانيم که اکثريت واحدهای مح

وقعيت ضروری است که اطالعات دقيقی در اين باره کسب کنيم، آن گاه وقت کافی خواهيم داشت تا م. های اجتماعی جانب که را خواهند گرفتسازمان 

" سب اطالعاتک! "است" خيلی زود"ساعت دو بعد از ظهر بيست و هفتم فوريه هنوز برای ليبراليزم ." اما فعالً برای اين کار خيلی زوداست. را بسنجيم

اً ناگفته نماند که او ضمن -اما    ميلی يوکوف هنوز نطق خود را تمام نکرده بود. يعنی از خودتان سلب مسئوليت کنيد و به انتظار نتيجه ی مبارزه بنشينيد

عظيمی  جمعيت: اعالم کردکه کرنسکی     دوان دوان و هيجان زده به درون تاالر دويد و  -هم از ابتدا قصد نداشت نتيجه ی روشنی از نطق خود بگيرد

اديکال اين نماينده ی ر! از مردم و سربازها به سمت کاخ توريد به راه افتاده است و قصد دارد از دوما بخواهد که قدرت را در قبض تصرف خود بگيرد

است می کند که دوما قدرت را اما در حقيقت اين خود کرنسکی است که پيش از همه درخو. دقيقاً می داند که آن جمعيت عظيم چه خواهد خواست

. ی شودمواجه م" حيرت عمومی و نگاه های بهت زده"پيام کرنسکی با . متصرف شود، دومائی که هنوز در قلب خود اميدوار است که قيام سرکوب گردد

واحدهای مقدم : ا قطع می کنداما او هنوز سخن خود را تمام نکرده است که يکی از فراش های دوما سراسيمه به درون می آيد و حرف کرنکسی ر

جروح م سربازان به کاخ رسيده اند، گروهی از نگهبان های کاخ سربازها را در آستانه ی در ورودی متوقف ساخته اند، گويا فرمانده نگهبان ها سخت

ده ختلف اعالم خواهد شد که سربازها آمچندی بعد در نطق ها و مقاله های م. لختی بعد معلوم می شود که سربازها به درون کاخ ريخته اند. شده است

سران و . تآب تا گلوگاهشان رسيده اس. بودند تا به دوما درود بگويند و نسبت به دوما سوگند وفاداری ياد کنند، اما فعالً همه از ترس مشرف به موتند

به او پيشنهاد  عنوان می کند که در واقع شخص ديگریرودزيانکو به شتاب  راه حلی . بايد فرصت تنفس بيابيم. رهبران زيرگوش هم پچ پچ می کنند

ان اما همه می خواهند به سرعت هر چه تمام تر از آن مک. صحيح است احسنت. کرده، دائر   بر اين که نمايندگان يک کميته ی موقت تشکيل بدهند

من ريش سفيدان که وظيفه ی تشکيل کميته ی موقت را به انجرئيس دوما، متوحش تر از همه، پيشنهاد می کند . برای    رأی گيری وقت نيست. بگريزند

اين بود . تاما بيشتر نمايندگان غيبشان زده اس. بازهم فرياد صحيح است احسنت از جانب چند تن معدودی که هنوز در تاالر باقی مانده اند. محول کنند

 .نخستين واکنش دومای منحله به فرمان تزار، در برابر پيروزی قيام

به  رهبران انقالبی نيازی. ن ساعات، در همان ساختمان، منتها در بخش کم زرق و برق تری      از آن، انقالب سرگرم ايجاد سازمان ديگری بوددر آ

1905اختراع اين سازمان نداشتند؛ آزمون شوراها در سال  در هر خيز جنبش، حتی در زمان . برای هميشه در ضمير آگاه کارگران رسوخ کرده بود 

ه سوسيال رولوسيونرها ب -و هر چند ارزش يابی نقش شوراها در ميان بلشويک ها و منشويک ها. جنگ، انديشه ی شوراها خود به خود زنده می شد



 ان ومنشويک های تازه آزاد شده از زند. فرق می کرد، شکل اين سازمان از بحث مبری بود -طور کلی در ارزش يابی خود از شوراها بی ثبات بودند

است صنعتی، پس از مالقات در کاخ توريد با رهبران اتحاديه های کارگری و جنبش های تعاونی و هم چنين سران جناح ر -اعضاء کميته ی نظامی

شکيل را ت" رگرانکميته ی اجرائی موقت شورای نمايندگان کا"سوسياليست ها، به اتفاق نمايندگان منشويک دوما، يعنی چيدزه و اسکوبلف، بالفاصله   

ودند، خود را حفظ کرده ب" نام"دادند، که اين شورا در طول روز عمدتاً از انقالبيون پيشين، که رابطه ی خود را با توده ها از دست داده بودند اما هنوز 

شد نخستين جلسه  قرار. اب کنندکميته ی اجرائی که چند تن بلشويک را نيز در برداشت، از کارگران خواست که نمايندگان خود را فوراً انتخ. انباشته شد

ت را شورا در ساعت نه شب اجالس کرد و اعضاء هيئت اجرائی را مورد تأييد قرار داد و اين هيئ. ی شورا عصر همان روز در کاخ توريد تشکيل شود

فرستادگان . ه بودخت در جای ديگری نهفتاما اهميت اين نخستين جلسه ی کارگران پيروز پايت. با نمايندگان رسمی همه ی احزاب سوسياليست تکميل کرد

چنان از  در ميان اين فرستادگان سربازهای خاکستری پوشی ديده می شدند که آن. هنگ های شورشی نطق های تهنيت آميزی در اين جلسه ايراد کردند

اين . افتنشان را نداشتافتند که هيچ خطيبی توانائی ياما همين سربازها کلماتی را می ي. ضربت انقالب گيج بودند که به درستی يارای سخن گفتن نداشتند

ی را که اينک انقالب برای نخستين بار قدرت خويش را حس می کرد، نفس گرم توده های بی شمار. منظره از پُراحساس ترين صحنه های انقالب بود

ز امروز مانه ی قلب را از انديشه ی فردائی که می بايد اخود برانگيخته بود حس می کرد و وظايف گران خويش را، و فخامت پيروزی را، و تپش شاد

ه ی شورا جلس. انقالب هنوز عاری از مناسک و تشريفات است، خيابان ها پوشيده از دودند، توده ها هنوز سرودهای نو را نياموخته اند. نيز زيباتر باشد

انقالب زورمند است اما هنوز ساده . شورا در شور و شوق خود مغروق است. هبی نظم و         بی کرانه جريان می يابد، هم چون رودخانه ای سيل زد

 .لوح، ساده لوح چون کودکان

را نخستين بار  اين پيشنهاد. در اجالس نخست تصميم گرفته شد که پادگان شهر در شورای عمومی نمايندگان کارگران و سربازان با کارگران متفق شود

ارگران و شنهاد از گوشه های مختلف، يا بهتر بگوئيم از همه ی گوشه ها، برخاست و انعکاسی بود از پيمان اخوت ککه مطرح کرد؟ چه بسا که اين پي

. ی کندشورا از  همان لحظه ی تشکيل، از طريق هيئت اجرائی شروع به فرمان روائی م. سربازان که همان روز سرنوشت انقالب را تعيين ساخته بود

جوار  در. دگی به خورد و خوراک سربازان شورشی می کند و امور پادگان شهر را به طور کلی به اين هيئت محول می سازدهيئت موقتی را مأمور رسي

تاه شورا برای کو. همان ستادی که قبالً هم به آن اشاره کرديم -در آن روزها همه چيز موقت ناميده می شد -خود به ستاد موقت انقالب هم سازمان می دهد

زير فشار . ندقامات حکومت پيشين از منابع مالی، تصميم می گيرد بانک دولتی و خزانه و ضرابخانه را به وسيله ی گارد انقالبی اشغال ککردن دست م

زودی به  از اين پس، کارگران و سربازان، و. انقالب کانون راستين خود را در شورا يافته است. توده ها، وظايف و تعهدات شورا دمادم افزايش می يابد

ما ا. در نظر آنان شورا کانون همه ی اميدها و همه ی اقتدارات است و تجسم عينی انقالب به شمار می رود. نيز دهقانان، فقط به شورا رو خواهند کرد

 .نمايندگان طبقات دارا نيز در شورا، هر چند با دندان قروچه، برای حل و فصل اختالفات به دنبال امنيت و اندرز خواهند گشت

رفت، سوسياليست ولی حتی در آن نخستين روزهای پيروزی، هنگامی که قدرت تازه ی   انقالب با سرعتی نويد بخش و نيروئی تسخير ناپذير شکل می گ

ن ها آ. ابنددرست و حسابی برای خود بي" رئيس"هائی که در رأس شورا مقام گرفته بودند با چشم های نگران به دور و بر می نگريستند تا مگر يک 

کی از رشته ي: بزرگ ترين ِگره سياسی رژيم جديد در همين جا نهفته است. انتقال قدرت را به بورژوازی حق مسلم طبقه ی بورژوا          می پنداشتند

 .های رژيم جديد به اتاق کميته ی اجرائی کارگران و سربازان منتهی می شود، رشته ی ديگر به مقر فرمان دهی احزاب بورژوا

را " وماکيمته ی موقت اعضاء د"من ريش سفيدان در ساعت سه بعدازظهر، يعنی هنگامی که پيروزی انقالب در پايتخت بر همه مبرهن شده بود، انج

ن عنوا. ديد نشان دادچيدزه نپذيرفت، کرنسکی تر. برگزيد که اين کميته از اعضاء حزب های بلوک مترقی تشکيل شده بود به عالوه ی چيدزه و کرنسکی

. ضاء دوماکميته محتاطانه نشان می داد که اين سازمان به هيچ وجه کميته ی رسمی دومای دولتی نيست، بلکه کميته ای خصوصی است متشکل از اع

عريفی که ت. نگذارند چگونه از قبول مسئوليت پرهيز کنند و پای خود را تو پوست گردو: رهبران بلوک مترقی تا نفر آخر فقط به يک چيز فکر می کردند

يک  دريغ از." اعاده ی نظم و برگزاری مذاکرات با سازمان ها و افراد: "از وظايف کميته ارائه داده شده بود به نحو محيالنه ای مبهم و طفره آميز بود

.   ديد با آن ها مذاکره می شکلمه درباره ی نوع نظمی که آن آقايان قصد اعاده اش را داشتند، دريغ از   ذره ای توضيح در خصوص سازمان هائی که با

ازده شب  آمديم و شير نمرده بود و فقط زخم برداشته بود؟ فقط در ساعت ي: آن ها هنوز جرئت نداشتند دست خود را آشکارا به سوی دم شير دراز کنند

27 صميم آشکار شده بود، کميته ی موقت ت پس از آن که دامنه ی جنبش انقالبی به تمامی"ام، يعنی، همان طور که ميلی يوکوف اعتراف کرده است، 

ز کميته ی سازمان جديد به طرز نامحسوسی ا." گرفت که گام ديگری پيش بگذارد و قدرتی را که از دست حکومت فروافتاده بود در چنگ خود بگيرد

درباره ی  اما ميلی يوکوف. ز جعل وجود نداشتبرای حفظ تداوم قانونی دولت هيچ تدبيری مؤثرتر ا. اعضاء دوما به کميته ی خود دوما تغيير هويت داد

ور يافته اند رهبران کميته ی اجرائی شورا، که همان روز ايجاد شده است، قبالً در برابر کميته ی موقت دوما حض: نکته ی اصلی سکوت اختيار می کند

ميم کميته ی دوما را ميلی يوکوف متعاقباً تص. أثير خود را بخشيداين پشت گرمی دوستانه ت. و مصراً از اين کميته خواسته اند که قدرت را در دست بگيرد

پايتخت بيم يک  و در خيابان های"به اين ترتيب توجيه کرد که از قرار معلوم حکومت نيروهای وفادار به خود را به مقابله با انقالبيون گسيل داشته بود 

رودزيانکو چنين  چندی بعد. تيار نداشت، و انقالب ديگر تماماً به گذشته تعلق گرفته بوددر حقيقت امر، حکومت هيچ واحدی در اخ." نبرد خونين می رفت

ند و قدرت دوما توقيف    می شد و نيروهای شورشی تا نفر آخر نمايندگان را می کشت"نوشت که اگر نمايندگان از پذيرفتن قدرت امتناع می کردند، 

بالفاصله به دست بلشويک ها  می افتاد." بديهی است که اين ادعا مبالغه ی جفتگی بيش نيست و از قماش همان عوام   فريبی های وزير محترم دربار 

سياسی تلقی می کرد" تجاوز به عنف"است؛ اما همين ادعا احساسات دوما را دقيقاً منعکس می کند که انتقال قدرت را به خويش نوعی  . 

ديگران  او از. بيش     از همه رودزيانکو های و هوی به پا کرد و ترلزل به خرج داد. تصميم بگيرد به علت اين احساسات، دوما نمی توانست به آسانی

وايت خود شولجين، نماينده ی سلطنت طلب، بنا به ر" عمل ما چگونه تلقی خواهد شد؟ آيا اين عمل طاغی گری هست يا طاغی گری نيست؟: "می پرسيد

شند باالخره اگر وزرا گريخته با... در اين کار طاغی گری نمی بينم؛ قدرت را در مقام يک رعيت وفادار قبول کنمن : "پاسخ رودزيانکو را چنين داد که

د، و فرمان روا حکومت جديدی را به کار منصوب می کن -همه چيز آرام می شود: قضيه از دو حال خارج نيست... بايد کس ديگری جای آن ها را بگيرد

د، يا اين که اوضاع آرام نمی شود، در آن صورت اگر ما قدرت را نپذيريم، ديگران تصرفش خواهند کر. تحويل خواهيم داد ما قدرت را دوباره به او

ع به لزومی ندارد که ما از اين اهانت رذيالنه ای که جناب نجيب زاده ی مرتج..." همان کسانی که قبالً مشتی اوباش را در کارخانه ها انتخاب کرده اند

طنت برنده شود، اگر سل: منطق شولجين روشن است. انقالب لختی پيش رم دم همه ی اين آقايان پا گذاشته بود: کرده است رنجشی به دل بگيريمکارگران 

 .با سلطنت خواهيم بود؛ اگر انقالب برنده شود، خواهيم کوشيد تاراجش کنيم

دزيانکو بيرون سرانجام ميلی يوکوف از دفتر رو. اقانه منتظر تصميم دوما بودندرهبران احزاب دموکراتيک مشت. جلسه ی کميته ی موقت به درازا کشيد

..." متصميم الزم اتخاذ شده است، ما قدرت را قبول می کني: "او به فرستادگان شورا نزديک شد و گفت. چهره ی ميلی يوکوف سخت درهم بود. آمد

وف با اما به قول معر. سؤال ديگری هم از او نکردم. نپرسيدم که منظورش از ما کيست از ميلی يوکوف: "سوخانوف با حظ فراوان به ياد می آورد که

ش کوبيده احساس کردم که کشتی انقالب، که هوس بازی طبيعت در تندباد آن ساعات به امواج. تمام وجودم حس کردم در موقعيت نوينی قرار گرفته ام

عتراف چه تغيير بلند پروازی به جای ا." سرانجام در سير خود به ثبات و آرامش رسيده است بود، علی رغم آن توفان سهمگين و آن خيزاب دهشت زا

ل قدرت به تحوي. و چه خطای مرگ باری در بينش سياسی! خشک و خالی به وابستگی برده وار دموکراسی خرده بورژوائی به ليبراليزم سرمايه داری

وط جبهه د، که برعکس از همان لحظه سبب سرگردانی انقالب، هرج و مرج عظيم، رنجش توده ها و سقليبرال ها نه تنها به کشتی دولت ثبات نخواهد دا

 .خواهد شد، و در آينده ی نزديک مايه ی تلخی بی حد و حصر جنگ داخلی خواهد گشت

 

                                                 
 مترجم فارسی -بار تزار بودرودزيانکو مدتی وزير در -  



****************** 

کسانی که  در همه ی انقالب های پيشين: منظمی به نظر می رسد اگر فقط به عقب و به اعصار پيشين بنگريد، انتقال قدرت به بورژوازی امر معمول و

پس اما س. در سنگرها و خيابان ها جنگيدند، کارگران و کارآموزان و تا حدی دانشجويان بودند، و سربازها در نقطه ای از انقالب به آنان پيوستند

ولی انقالب فوريه ی . ه بودند، قدرت را در دست خود متمرکز ساختندبوروژاها، که سنگرها را محتاطانه از پنجره های خانه هايشان تماشا کرد 1917 به  

های پيشين همانا  وجه تمايز ديگر انقالب فوريه از انقالب. حميت بارزتر اجتماعی و شم عالی تر سياسی طبقه ی انقالبی از انقالب های پيشين ممتاز بود

بود که اين شورا  ازی ليبرال و پيدايش سازمان   تازه ای برای در بر گرفتن قدرت انقالبی، يعنی شورابی اعتمادی خصمانه ی انقالبيون به بورژو         

ه توضيح در چنين شرايطی، انتقال قدرت به بورژوازی بی سالح، و از لحاظ سياسی مطرود و بی ياور، نياز ب. تکيه  بر نيروی توده های مسلح داشت

 .دارد

شور ناچار از   چشم آيا دموکراسی شورائی به حکم موقعيت عينی ک. نيروهای منبعث از انقالب چه نسبتی با           هم داشتند پيش از هر چيز بايد ببينيم

يثار قدرت را پيشتر ديديم که بورژوازی نه تنها از انقالب توقع ا. پوشی از قدرت به نفع بورژوازی بزرگ نبود؟ بورژوازی خود چنين  نمی انديشيد

قالب احزاب ميانه رو نه تنها طالب ان: "رودزيانکو می نويسد. بلکه برعکس در انقالب خطر مهلکی متوجه موقعيت اجتماعی خويش می ديد نداشت،

يجه به ويژه حزب آزادی مردم، يعنی کادت ها، که در جناح چپ گروه های ميانه رو موضع گرفته بود و در نت. نبودند، بلکه از انقالب هراس داشتند

تجربه ی ." اس بيشتری با حزب های انقالبی کشور داشت، بيشتر از همه ی احزاب ديگر از فاجعه ی قريب الوقوع بيم ناک بودتم 1905 به شکل بارزی  

قيام  مسير. به ليبرال ها فهمانده بود که پيروزی کارگران و دهقانان ممکن است برای بورژوازی      به همان اندازه خطرناک باشد که برای سلطنت

ی شکل عقايد و آرمان های سياسی توده های انقالبی هر چقدر هم که در آن روزها ممکن است ب. فوريه هم اين   پيش بينی را کم و بيش تأييد کرده بود

 .بوده باشد، باز خط فاصل ما بين زحمت کشان و بورژوازی به وضوح ترسيم شده بود

دو روز  پس  احساسات اين محافل را -و از دوستان بلوک مترقی محسوب می شد نه از دوشمنانش -داشتاستانکويچ مربی که با محافل ليبرال سروسری 

الب را مدح کردند، آن ها پيروزی انقالب را رسماً جشن گرفتند، انق: "از انقالبی که ليبرال ها موفق به پيش گيری اش نشده بودند، چنين توصيف می کند

 اما در قلب ها و در گفت و گوهای... کشيدند، خود را به نوارهای سرخ آراستند و زير پرچم های سرخ رژه رفتند" هورا"برای رزمندگان راه آزادی 

با   اين  آنان احساس می کردند که در چنگال عناصر متخاصم اسير شده اند و همراه. درگوشی خود وحشت زده بودند، و از فرط ترس برخود می لرزيدند

ل که  چه فراموش نشدنی است شکل و شمايل رودزيانکو، آن بزرگ زاده ی وزين و شخصيت  متين، در آن حا. علومی گذارده اندعناصر گام در راه نام

ليده مو و ز ژوبا متانتی ساختگی، اما با سيمائی پريده رنگ و درهم فشرده از رنج و اندوهی عميق، در داالن کاخ توريد راه خود را از ميان گروهی سربا

همان  اما در حقيقت امر، دوما از. سربازان آمده اند تا دوما را در مبارزه با حکومت ياری کنند: شرح ماوقع رسماً چنين ثبت شد که. ش باز کردژنده پو

وک ن بلمی گويند که نمايندگا. همان حالت بر چهره ی همه ی اعضاء کميته ی موقت دوما و محافل دوروبرش نيز ديده می شد. روز اول برافتاده بود

 ".مترقی در خانه های خود از فرط استيصال زارزار می گريستند

ازهای رودزيانکو، بنا به روايت خود او، هنگامی که سرب. اين شاهد زنده از هر پژوهش جامعه شناسانه ای در باره ی تناسب نيروها ذی قيمت تر است

. شه افتادرا دستگير کرده و به دوما آورده اند، از فرط خشمی عقيم سر تا پا به رع مقامات رژيم سابق" معلوم نبود به دستور کی"ناشناس را ديد که، 

انکو رودزي. جناب وزير دربار سرانجام نسبت به مردمی، که علی رغم اختالف نظرهايی چند با او از سنخ خود او بودند، يک پا زندانيان از آب درآمد

به او جداً  ير توقيف شده را به درون دفتر خود دعوت کرد، اما سربازها از تحويل آن شخص منفور، شگلوويتف، وز"خودسرانه"شگفت زده از اين عمل 

ستاخانه ای به وقتی کوشيدم اقتدار به خرج دهم، سربازها اسير خود را محاصره کردند و با حرکات توهين آميز و گ: "رودزيانکو می نويسد. امتناع کردند

قاطعيت بيشتری تأييد  آيا می توانيم گفته استانکويچ را      با." پس بدون تشريفات شگلوويتف را نمی دانم به کجا بردندتفنگ های خود اشاره نمودند، و س

 کنيم و بگوئيم هنگ هائی که به ادعای ليبرال ها  برای پشتيبانی از دوما آمده بودند، در حقيقت آمده بودند تا دوما را   براندازند؟

. وندظه ی نخست، قدرت به دست شورا افتاده بود،  اعضاء دوما کمتر از هر کس ديگری می توانستند دچار شک و شبهه    بشدر اين که از همان لح

ه ی ايستگاه شورا همه ی ادارات پست و تلگراف و بيسيم و هم"شيدلوفسکی، نماينده ی اکتبريست و از رهبران بلوک مترقی، شرح می دهد که چگونه 

راد راد و همه ی چاپخانه ها را تصرف کرد، به طوری که بدون اجازه ی شورا محال بود بتوان تلگرامی مخابره کرد، يا از پتروگهای راه آهن پتروگ

راف خانه و تلگ" تصرف: "اين توصيف صريح از تناسب نيروها فقط نيازمند يک تصحيح مختصر است." خارج شد، و يا اعالميه ای به چاپ رساند

ر باز زدند هن و چاپخانه و غيره به وسيله شورا صرفاً بدين معنی بود که کارگران و کارمندان اين مؤسسات از تمکين به همه کس سايستگاه های راه آ

 .مگر به شورا

 .حادثه ای که در اوج مذاکرات رهبران شورا با سران دوما درباره سرنوشت قدرت رخ داد، علت شکوه های شيدلوفسکی را به وضوح نشان می دهد

آهن،  قضيه از اين قرار بود که تزار پس از مدتی سرگردانی روی خط. جلسه مشترک رهبران شورا و سران دوما را پيام مهمی از پسکوف قطع کرد

کرد يام اعالم رئيس قدر قدرت دوما پس از رؤيت پ. سرانجام در پسکوف به بن بست رسيده بود و اينک می خواست مستقيماً با رودزيانکو تماس بگيرد

دشان با من نمايندگان محترم سربازان و کارگران يا بايد محافظی همراه من بفرستند يا خو: "که تنها به تلگراف خانه نخواهد رفت و هيجان زده ادامه داد

يد مرا شما می توانخودتان که متوجهيد، تمام قدرت و اقتدار در دست شماست، واضح است که . بيايند، وگرنه من در تلگراف خانه توقيف خواهم شد

ز بيست و اين حادثه در روز اول مارس اتفاق افتاد، يعنی کمتر ا" شايد هم به اين جا آمده ايد تا همه مان را توقيف کنيد، ما چه می دانيم؟... توقيف کنيد

گرفته بود" تحويل"چهار ساعت پس از آن که کميته ی موقت دوما به رهبری رودزيانکو قدرت را  . 

کيل  دهند؟ ن موقعيتی چه شد که ليبرال ها از مسند قدرت سر در آوردند؟ چگونه و به وسيله ی چه کس آنان اجازه يافتند حکومت جديد را تشپس در چني

انقالبی دند و آن هم از برکت انقالبی که تا آن حد مايه ی وحشتشان بود و در برابرش تا آن حد مقاومت می کردند؛ انقالبی که در سرکوبی اش کوشيده بو

يتی فرجام گرفته که به دست توده هائی به ثمر رسيده بود که نسبت به ليبرال ها جز خصومت احساس ديگری نداشتند، و انقالبی که با چنان تهور و قاطع

 .بود که ثمره عينی اش، يعنی شورای کارگران و سربازان، به تصديق عموم فرمانروای طبيعی اوضاع شد

مردم به : "نويسد سوخانوف درباره ی روزهای فوريه می. يگر گوش فرا دهيم، يعنی به کسانی که قدرت را تسليم ليبرال ها کردنداکنون بيائيد به طرف د

نی، به مرکز ف سوی دومای دولتی گرايش نداشتند، آنان دوما را نمی خواستند، و هرگز به اين فکر نيفتادند که دوما را، چه از لحاظ سياسی و چه از لحاظ

سوخانوف در . نداهميت اين اعتراف بيشتر از آن جاست که مؤلفش به زودی خواهد کوشيد قدرت را به کميته ی دومای دولتی تقديم ک." بش تبديل کنندجن

به  ميلی يوکوف به خوبی می دانست که کميته ی اجرائی مطلقاً مخير است که قدرت را: "چند سطر بعد در خصوص مذاکرات اول مارس می گويد

می تواند باشد؟ و با  آيا صريح تر از اين می توان سخن گفت؟ آيا هيچ موقعيت سياسی ای روشن تر از اين." کومت بورژوا تفويض بکند يا تفويض نکندح

ط قدرت فققدرتی که مقدر بود جانشين تزاريزم گردد، : "اين حال سوخانوف، در تناقض آشکار با شرايط موجود و با خود، بالفاصله      می افزايد

. يختوگرنه قيام ناکام خواهد ماند و انقالب درهم فرو خواهد ر. ما ناچاريم مسير خود را براساس اين اصل انتخاب کنيم... بورژوازی می توانست باشد

انقالب بدون رودزيانکو درهم فرو خواهد ريخت! شگفتا" ! 

همين نحوه ی ديد . پيش ساخته و يک مشت اصطالحات عرفی داده استک طرح مسأله روابط زنده ی نيروهای اجتماعی در اين جا جای خود را به ي

ه وظيفه ی اما بعداً خواهيم ديد که اين جرم انديشی به هيچ وجه افالطونی نبود، بلک. است که جوهر جزم انديشی طبقه ی روشن فکر را تشکيل می دهد

 .سياسی واقعی و معينی را انجام می داد، هر چند با چشمان بسته

حتماالً رئيس در آن دوره ی نخست، چيدزه صديق و کوته بين که مبدع کميته ی اجرائی به شمار می رفت، ا. از سوخانوف به دليل خاصی نقل قول کرديم

رد نيمه اين ف .اين مرد ابداً به درد رهبری انقالبی نمی خورد. کميته ی اجرائی نبود، بلکه همين سوخانوف رياست کميته ی اجرائی را به عهده داشت

بی، بيشتر توجيه    نارودنيک و نيمه مارکسيست بيشتر به يک پژوهش گر وظيفه شناس می ماند تا به يک سياست مدار؛ بيشتر روزنامه نگار بود تا انقال



داف ه به عمل درآوردن آن اهاو به راحتی می توانست نسبت به اهداف انقالبی پای بند بماند، منتها فقط تا لحظه ای ک -می کرد تا روزنامه نگاری

رعت هر در خالل جنگ از انترناسيوناليست های پاسيفيست بود، و همان روز اول انقالب تصميم گرفت قدرت و امر جنگ را به س. ضرورت می يافت

توانائی  به حالجی دارند و نه از لحاظالبته از حيث احساسش  از اين که مسائل نياز  -در مقام يک نظريه پرداز. چه تمام تر در دامان بورژوازی بيندازد

 اما قدرت عمده ی او در توانائی اش برای ترجمه ی خصوصيات. بر همه ی اعضاء آن وقت کميته ی اجرائی تسلط داشت -اش در برآوردن اين نياز

بان ارنگ، و در عين حال متجانس، به زاما قدرت عمده ی او در توانائی اش برای ترجمه ی خصوصيات ذاتی آن انجمن اخوت رنگ. اجرائی تسلط داشت

لنين سوخانوف را نمونه ی اکمل خرده . بی اعتمادی به قدرت خودشان، هراس از توده ها، و احترامی صميم به بورژوازی: جزميات نهفته بود

 .بورژوازی می دانست، و اين بزرگ ترين حرمتی است که می توان در حق سوخانوف روا داشت

تری نبايد فراموش کرد که بحث ما در اين جا بر سر نوع نوظهوری از خرده بورژوازی سرمايه داری است، يعنی همان کارمندان دف منتها در اين ميان

گر، قشر به عبارت دي -يا به کالم ديگر، کارگزاران سرمايه از يک سو، و بوروکراسی کارگران از سوی ديگر. صنايع و مؤسسات تجاری و بانک ها

به  ه ادوارد برنشتاين، سوسيال دموکرات پرآوازه ی آلمانی، در اواخر قرن نوزدهم به نامش، يعنی به نام اين قشر متوسط، دستنوپای متوسط ک

رد، الزم برای پاسخ دادن به اين سؤال که چرا انقالب کارگران و دهقانان قدرت را به بورژوازی تسليم ک. تجديدنظر در انديشه های انقالبی مارکس زد

وخانوف اين حلقه ی واسط همانا دموکرات ها و سوسياليست های خرده بورژوازی از نوع س. ه به زنجيره ی سياسی حلقه ی واسطی را بيفزائيماست ک

يز ر چاز هبودند، و نيز روزنامه نگارها و سياست مداران قشر نوپای متوسط که به توده ها آموخته بودند که بورژوازی، دشمن آن هاست، اما خود بيش 

ه ماهيت پر تناقض موجود ميان ماهيت انقالب و ماهيت قدرتی که از انقالب برخاست، فقط با توجه ب. از رهائی توده ها از سيطره ی آن دشمن بيم داشتند

حوادث  ر جرياند. ضد و نقيض اين خرده بورژوازی قابل تبيين است که چون ديواری ميان توده های انقالبی و بورژوازی سرمايه دار حائل شده بود

حال فقط به کلماتی چند اکتفاء خواهيم کرد. بعدی، نقش سياسی اين دموکراسی خرده بورژوائی نوظهور تماماً در نظرمان روشن خواهد شد . 

اقليت فعال     . وار استهمواره فقط اقليتی از طبقه ی انقالبی در قيام مشارکت می کند، اما نيروی اين اقليت بر پشتيبانی، يا دست کم همدلی، اکثريت است

اً در اشغال بدين سان در کشمکش های فوريه، رهبری طبع. و مبارز زير آتش دشمن قهراً انقالبی ترين و فداکارترين عناصر خود را   پيش می گذارد

ای تشکيل انتخابات بر. می گردداما به محض پيروزی انقالب، موقعيت دگرگون     می شود، و تحکيم سياسی انقالب آغاز . بلشويک های کارگر بود

می اين نکته نه تنها درباره ی نهادهای عمو. سازمان ها و نهادهای انقالب پيروز، توده هائی بس وسيع تر از رزمندگان مسلح را به خود جلب می کند

ارگران بقاتی از قبيل شورای نمايندگان کدموکراتيک نظير دوماهای شهری و انجمن های ايالتی و يا مجلس مؤسسان صادق است که در مورد نهادهای ط

ستقل و در لحظه ی درگيری مستقيم با تزاريزم، اکثريت عظيمی از کارگران، منشويک ها، سوسيال رولوسيونرها و گروه های م. نيز صدق می کند

اما در . رق دارندبا ساير احزاب سوسياليستی فاما فقط اقليت کوچکی از کارگران    می فهميدند که بلشويک ها . غيرحزبی از بلشويک ها حمايت کردند

. يين کرداين نکته کم و کيف موقعيت سياسی پس از انقالب را تع. همان حال، همه ی کارگران ما بين خود و بورژوازی مرز کامالً مشخصی قائل بودند

اما در اين راه،  .ا سلطنت بلکه با بورژوازی هم مخالف بودندکارگران سوسياليست ها را به نمايندگی خود انتخاب کردند، يعنی کسانی را که نه تنها ب

س بيشتری از و از آن جا که منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها تعداد ب. کارگران ما بين سه حزب سوسياليست موجود تقريباً هيچ تمايزی قائل نشدند

نگ خود ربر      می گرفتند و به اين دليل گروه کثيری تهيج گر را فرا چد -که از همه سو به اين دو حزب هجوم آورده بودند -طبقه ی روشن فکر را

م تر، از جهش ديگری در همان جهت، منتها با نيروئی بس عظي. داشتند، انتخابات حتی در کارگاه ها و کارخانه ها اکثريت عظيمی نصيب آن ها ساخت

گان دريافت پس از پيروزی، پاد. روز پنجم قيام، پادگان پتروگراد به کارگران پيوست در. جانب ارتش، که دوران بيداری اش آغاز شده بود، به عمل آمد

ند چگونه سربازها با اعتماد کامل به موافقان انقالب و به مخالفان افسرهای سلطنت طلب که می دانست. که به انتخابات شورائی فراخوانده شده است

ان دفتری و کمک اينان، يعنی کسانی که به وسيله ی سربازان انتخاب شدند، جملگی داوطلب و کارکن. دندمخالفت خود را به بانگ بلند اعالم کنند، رأی دا

ا نفر آخر همه ی اينان تقريباً ت. يعنی فروترين اليه های همان قشر نوپای متوسط -جراح و افسرهای جوان روشن فکر زمان جنگ و افسرهای جزء بودند

اجتماعی و ديد  زب سوسيال رولوسيونر ثبت نام کردند، زيرا اين حزب به علت  بی شکلی عقيدتی اش، موقعيت بينابيناز اوائل ماه مارس به بعد در ح

از توده ی  بدين ترتيب، جمع نمايندگان پادگان به نحو قياس ناپذيری ميانه رو تر و بورژواتر. محدود سياسی آنان را به نحو احسن منعکس می کرد

ود می کارگران به نوبت خ. اين اختالف فقط در آزمون ماه های بعد  بر آن ها روشن شد: اما سربازها از اين اختالف آگاه نبودند. سربازان از کار درآمد

به نحو  را کوشيدند حتی المقدور به سربازها بچسبند تا از اين راه هم اتحاد به قيمت خون به دست آمده ی خود را با سربازها حفظ کنند و هم انقالب

د، اين امر حرمت و و از آن جا که سخن گويان ارتش اکثراً از سوسيال رولوسيونرهای     نيم بند تشکيل می شدن. يگيرتر و با ثبات تری تسليح کنندپ

سلطه اها بدين سان، دو حزب سازش کار بر شور. اقتدار حزب سوسيال رولوسيونر و متفقينش، يعنی منشويک ها، را در نظر کارگران باال می برد

. داشت همين بس که خاطرنشان سازيم که حتی در شورای ناحيه ی وايبورگ، نقش رهبری در آن روزهای نخست به کارگران منشويک تعلق. يافتند

اقليتی . ندداد به اين دليل، بلشويک ها حتی در شورای پتروگراد، اقليت ناچيزی را تشکيل می. بلشويزم در آن ايام هنوز در ژرفنای انقالب غوطه می زد

 .که وظايف خود را نيز هنوز به روشنی تشريح نکرده بود

ک کودتای آنان قدرت را برحسب تصادف و يا از راه ي. قدرت در دست      سوسياليست های دموکرات بود. و بدين ترتيب، معمای انقالب فوريه پديد آمد

ن توده ها نه تنها اي. ی ظفرمند مردم علناً به سوسياليست های دموکرات تحويل داده شدبالنکيستی به چنگ نياورده بودند؛ خير، قدرت به وسيله ی توده ها

رقی     نمی از بورژوازی حمايت نمی کردند و به بورژوازی اعتماد نداشتند، بلکه حتی بين بورژوازی و اشراف و دستگاه ديوانی تزار کوچک ترين ف

،  فقط در همان حال، سوسياليست ها که به آسانی در رأس شوراها جا گرفته بودند. يار شوراها گذاردندتوده ها  سالح های خود را فقط در اخت. گذاشتند

درت از آيا بورژوازی، که از نظر سياسی مطرود و در ميان توده ها منفور و نسبت به انقالب مملو از دشمنی است، به قبول ق: نگران يک مسأله بودند

برنامه  و چون بديهی است که بورژوازی نمی تواند از. ؟ رضايت بورژوازی را بايد به هر قيمتی که شده کسب کرددست ما رضايت خواهد داد يا خير

مين سکوت ، ناچاريم از برنامه سوسياليستی خود در گذريم؛ بدين معنی که درباره ی سلطنت و جنگ و ز"سوسياليست ها"بورژوائی خود در گذرد، ما، 

مسخر خويش، ، گوئی برای ت"سوسياليست ها"در حين اجرای اين عمليات، . شرط که بورژوازی عطيه ی قدرت را از ما بپذيرداختيار کنيم، فقط به اين 

ی در مبارزه ی طبقات. آن ها بدين شکل، کفر را نيز در زمره ی مراسم پرستش در آورده بودند. بورژوازی را هم چنان دشمن طبقاتی خود می ناميدند

عنی مبارزه ی انقالب ي. خصلت بنيادی انقالب در به فرجام رساندن مبارزه ی طبقاتی نهفته است. مبارزه برای تسخير قدرت دولت استفرجام کار همانا 

روهای خود ما در قيد دور کردن قدرت از طبقه ی دشمن، که نه صاحب قدرت بود و نه با ني" سوسياليست های"با اين حال، . مستقيم برای تسخير قدرت

ا  اين يک معمای آي. ئی تسخير قدرت را داشت، نبودند سهل است، با تمام قوا هم می کوشيدند به هر قيمتی که شده قدرت را به بورژوازی تحميل کنندتوانا

1918واقعی نيست؟ قضيه بيشتر از اين جهت شگفت آور است که تجربه ی انقالب  اما به در آلمان هنوز پديد نيامده و بشريت هنوز عمليات مشابه  

و رهبری سوسيال دموکراسی آلمان به اجراء درآمد، به چشم خود نديده بود" طبقه نوپای متوسط"مراتب عظيم تر و موفق تری را که به دست  . 

بورژوائی  الباز آن جا که انق: سازش کاران برای رفتار خود چه توضيحی تراشيدند؟ يکی از توضيحاتی  که ارائه داده شد، باز بر جزميات تکيه داشت

تدالل منطقی به اين اس. بگذار بورژوازی خود پاسخ گوی خود باشد  -است، سوسياليست ها نبايد با در دست گرفتن قدرت حيثيت خود را به خطر اندازند

يل و قدرت پول و تحصاما در حقيقت امر، خرده بورژوازی با اين منطق کاذب        می خواست فرومايگی و عبوديت خود را در برابر . نظر می رسيد

يروها خرده بورژوازی، بورژوازی بزرگ را به عنوان طبقه ی ارشد جامعه مستحق قدرت می دانست، و اين استحقاق را از تناسب ن. حق رأی بپوشاند

ه خود راه آهن يا در تماشاخان رفتار خرده بورژوازی در اين مورد اساساً به حرکت تاجر خرده پا يا آموزگاری می ماند که در ايستگاه. مستقل می شمرد

ارت بحث های جزمی در واقع سرپوشی بود بر احساس آگاهانه ای که خرده بورژوازی از حق. را کنار   می کشد تا راه را برای بزرگ زاده ای باز کند

ه شده بود حفظ بدين ترتيب به او تحويل دادظرف فقط دوماه، وقتی بر همه محرز شد که بورژوازی با نيروی خود نمی تواند قدرتی را که . خويشتن داشت

ن نه برای بيرون انداخت -خود را کنار نهادند و وارد حکومت ائتالفی شدند" سوسياليستی"کند،   سازش کاران بدون دغدغه ی خاطر معتقدات 



ت سهل م اراده ی بورژوازی صورت نگرفمشارکت دموکرات ها در حکومت ائتالفی به رغ. بورژوازی، بلکه برعکس، برای رهانيدنش از ورطه ی فنا

را نپذيرند،  در حقيقت، بورژوازی دموکرات ها را تهديد کرد که اگر اين دعوت. است، که به دعوت بورژوازی، يا بهتر بگوئيم به فرمان او، انجام گرفت

 .قدرت را بر سرشان خراب خواهد کرد

سعی  دوست ما سوخانوف. اساس جدی تر از استدالل اول نبود، ظاهراً واقع بينانه تری داشتاستدالل دوم در توجيه امتناع از قبول قدرت، هر چند در 

ات يا با دموکرات ها در آن زمان هيچ سازمان حزبی، حرفه ای يا مدنی با ثب: "روسيه ی دموکراتيک بيش ترين استفاده را ببرد" پراکندگی"کرد از 

ين حتی يک کلمه درباره ی شوراهای کارگران و سربازان از دهان ا! که تقريباً به شوخی می مانداين ادعا چنان بی اساس است ." نفوذی نداشتند

در حقيقت امر، از برکت سنتی که انقالب . سوسياليست، که به نام شوراها وارد عمل شده بود، نمی شنويم 1905 به جا گذارده بود، شوراها گوئی از زير  

دی از جمله انجمن های شهری، تعاونی ها،  و تا ح)ی سازمان هائی که بعدها به رقابت      با شوراها برخاستند زمين سبز شدند، و بالفاصله از همه 

فت که اين و اما در خصوص طبقه ی دهقان، که به حکم طبيعت خود هميشه پراکنده بوده است، بايد گ. به مراتب قدرت مندتر شدند( اتحاديه های کارگری

ب به ارتش جنگ دهقانان را در ارتش جمع کرده بود، و انقال. و انقالب دقيقاً درهمان ايام به شکل بی سابقه ای سازمان يافته بودطبقه نيز به يمن جنگ 

ندگان اين گروهان ها و گردان ها بالفاصله نماي. بيش از هشت ميليون دهقان در گروهان ها و گردان ها گرد هم آمده بودند! خصلت سياسی بخشيده بود

ع شباهتی به آيا اين وض. البی خود را انتخاب کرده بودند، و در نتيجه از طريق اين نمايندگان هر آن می شد با يک تلفن ساده دهقانان را به پا خيزاندانق

داشت؟" پراکندگی"  

ال را مطرح ما اين سو. خبر نداشتند البته می توان گفت که در لحظه ی تصميم درباره ی مسأله قدرت،   دموکرات ها از احساسات سياسی ارتش در جبهه

کافی . باشند نمی کنيم که بر چه اساسی می شد بيم ناک يا اميدوار بود که سربازها، خسته و فرسوده از جنگ، مايل به حمايت از بورژوازی امپرياليست

اين بيم و  بورژوائی را تدارک می ديدند، تکليف است خاطرنشان کنيم که دو سه روز بعد، يعنی در خالل زمانی که  سازش کاران در پس پرده حکومت

ش به شوراها، علی رغم پيوستن تمام ارت." روز سوم مارس، انقالب با موفقيت کامل به نتيجه رسيد"سوخانوف اعتراف می کند که . اميد کامالً روشن شد

تر از قدرت ت بيشتر در دستشان متمرکز می شد، به همان نسبت بيشهر چه قدر: رهبران شوراها هم چنان با تمام قوا کوشيدند قدرت را از خود دور کنند

 .می ترسيدند

وده ت      -، که توده هائی آن چنان وسيع که هيچ دموکراسی ديگری در تاريخ نظيرش را نديده بود"سوسياليست ها"اما آخر چرا؟ اين دموکرات ها، اين 

گونه می از آن ها حمايت می کردند، باری اين دموکراسی قدرتمند و ظاهراً تسخير ناپذير چ -اهائی با تجربه، منضبط، مسلح، و سازمان يافته در شور

اعتماد  توانست از قدرت هراسناک باشد؟ اين معمای به ظاهر بغرنج را فقط با توجه به اين حقيقت می توان گشود که دموکرات ها به تکيه گاه خود

ترسيدند به  می" هرج و مرج"دند، به ثبات اعتماد توده ها به خود باور نداشتند، و از همه بدتر از به اصطالح نداشتند، از توده های پشتيبان خود می ترسي

م ديگر، به کال. عبارت ديگر بيم ناک بودند که مبادا پس از تصرف قدرت، آن ها هم همراه با قدرت بازيچه ی عناصر به اصطالح لجام گسيخته شوند

م ند که در لحظه ی قيام انقالبی مردم، نقش رهبری توده ها نبايد بر عهده ی آنان باشد، بلکه بايد جناح چپ يک نظادموکرات ها احساس می کرد

ود را دموکرات ها خ. بورژوائی را تشکيل دهند تا بتوانند مثل شاخک به طرف توده ها دراز شوند و اطالعات الزم را برای بورژوازی جمع آوری کنند

. پنهان کنند می دانستند تا بتوانند نقش واقعی خويش را نه تنها از توده ها بلکه از خود نيز" سوسياليست"ميدند و حتی خود را می نا" سوسياليست"

اين است پاسخ معمای بنيادی انقالب فوريه. دموکرات ها بدون اين تخدير داوطلبانه نمی توانستند نقش خويش را ايفاء کنند . 

ی شرايط  ان کميته ی اجرائی، چيدزه، استکلوف، سوخانوف و ديگران، در جلسه کميته ی دوما حضور يافتند تا دربارهعصر روز اول مارس، نمايندگ

 دموکرات ها در برنامه ی خود مسائلی نظير جنگ، جمهوری، زمين و هشت ساعت کار در. حمايت شوراها از حکومت جديد با ليبرال ها مذاکره کنند

ی برای همه ی سرمشقی در بی طرف. آزادی تهييج برای احزاب چپ: ته بودند و اين برنامه را به يک تقاضا منحصر کرده بودندروز را به کلی ناديده گرف

را دو  سوسياليست ها که تمام قدرت را در دست داشتند و بذل آزادی تهييج به ديگران فقط در يد قدرت آنان بود و بس، قدرت! اقوام و همه ی اعصار

لگراف خانه برود و رودزيانکو می ترسيد به ت! خود کردند فقط به اين شرط که دشمن طبقاتی به آن ها قول آزادی تهييج بدهد" دشمن طبقاتی"دستی تقديم 

ما را از   قدرت: چيدزه و سوخانوف در جواب گفتند." قدرت در دست شماست، شما می توانيد      همه ی ما را توقيف کنيد: "به چيدزه و سوخانوف گفت

بل جناح های وقتی در مذاکرات سازش کاران با ليبرال ها و به طور کلی در زير و بم روابط متقا." بگير،ولی به جرم تبليغ عقايد دست گيرمان نکن

د، يراست و چپ در کاخ توريد در آن روزها دقيق می شوی به نظر می رسد که گوئی بر آن صحنه ی عظيمی که تاريخ ملت روس به نمايش در می آ

 .گروهی از هنرپيشگان شهرستانی از فرصت تنفس و از گوشه ای خلوت بهره جسته و سرگرم سياه بازی مبتذلی شده اند

ستی از جانب سران البته اگر روی چنين سيا. بايد شرط انصاف را به جا آورده تصديق کنيم که رهبران بورژوازی هرگز چنين توقعاتی از انقالب نداشتند

اند، اما  هر چند که حتی در آن صورت هم سرانجام معلوم می شد که کور خوانده. ی کردند، بدون شک ترس کم تری از انقالب می داشتندانقالب حساب م

سرباز  با اين حال، سوخانوف از ترس اين که مبادا بورژوازی از قبول قدرت براساس شرايط پيشنهادی. الاقل همراه با سران انقالب کور می خواندند

." ا بپذيرندشرايط ما ر -فقط يک راه باقی مانده است و بس... فقط ما می توانيم عوام الناس را مهار کنيم: "، اتمام حجت تهديدآميزی با بورژوازی کردزند

. کنيم ند برای شما رامبرنامه را، که برنامه ی خودتان است، قبول کنيد؛ در عوض ما قول می دهيم توده هائی را که قدرت را به ما داده ا: به سخن ديگر

 !چه رام کنندگان بی لياقتی

از ما مخفی  او سعی نکرد خشنودی و شگفتی مطبوعی را که به او دست داده بود: "سوخانوف به ياد می آورد که. ميلی يوکوف سخت به شگفت آمده بود

حتی به وجد آمد  است ميلی يوکوف" قطعی"ه کردند که شرايطشان هنگامی که نمايندگان شورا برای اين که اهميت بيشتری به قضيه بدهند، اضاف." بدارد

بله، متوجه ام و داشتم فکر می کردم که جنبش کارگری ما از : "و چاپلوسانه گفت 1905 در طی مذاکرات ..." تا حاال چه پيش رفت عظيمی کرده است 

ن  که با نمايندگان رادای اوکرائين صحبت کرد، و پيش از      آ" تمساح پاک نهاد"ليتوفسک نيز نماينده ی هوهنزولرن با همين لحن  -صلح برست

لعد، تقصير از ميلی اگر بورژوازی نتوانست دموکراسی شورائی را بب. نمايندگان رادا را ببلعد بابت پختگی سياسيشان به آن ها تبريک و تهنيت گفت

ت کش بورژوازی در ميان طبقات زحم. درت را دور از چشم مردم دريافت کردبورژوازی ق. يوکوف نبود، از اين بابت به سوخانوف هم مديون نيستيم

دست      منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها، که بر سر. اما بورژوازی همراه با قدرت، شبه تکيه گاه دست دومی هم دريافت کرد. تکيه گاهی نداشت

ت دومرحله اگر به مقطع اين دموکراسی صوری بنگريد، تصويری از يک انتخابا. دادندتوده ها بلند شده بودند، از جانب خود به بورژوازی رأی اعتماد 

ها رأی   ای خواهيد ديد، که در آن منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها نقش يک حلقه ی رابط  را بازی می کنند، بدين معنی که از طرف مردم به کادت

وده ها خيانت نگاه کنيم، بايد تصديق کنيم که سازش کاران با دعوت دشمنان مردم به قدرت، به اعتماد تاما اگر از لحاظ سياسی به مسأله . می دهند        

مسأله را بايد  و سرانجام از يک ديدگاه عميق تر و اجتماعی تر. کردند، مضافاً بر اين که سازش کاران خود برای مبارزه با آن دشمنان برگزيده شده بودند

  احزاب خرده بورژوا که در شرايط عادی و روزمره به غايت پرمدعا مغرور بودند، به محض صعود به ذروه ی قدرت، از: هبه اين شکل مطرح کرد ک

صله می توان سستی و در عبوديت آنان بالفا. بی کفايتی خود وحشت زده شدند و به شتاب کوشيدند سکان انقالب را به نمايندگان سرمايه تسليم کنند        

می کردند، که  دموکرات ها که فهميده بودند، يا حس. تناک قشر نوپای متوسط و وابستگی حقارت آميز اين قشر را به بورژوازی به عيان ديدتزلزل وحش

آن که به جای  قدرت در دست آنان دير نخواهد پائيد و به زودی ناچار خواهند شد قدرت را يا به راست تسليم کنند يا به چپ، تصميم گرفتند که قدرت را

صميم اما از اين ديدگاه هم، ت. به ليبرال های حی و حاصر تحويلش دهند"   امروز"به نمايندگان افراطی طبقه ی کارگر تسليمش کنند، همين " فردا"

 .سازش کاران علی رغم مقتضيات اجتماعی اش، باز خيانت محض به توده ها بود و بس

گفت زده و آن ها ش. سياليست ها، ناگهان و به طور نامنتظر، دست خود را از اهرم های سياسی تهی يافتندکارگران و سربازان با ايثار اعتماد خود به سو

ر و آماده ای خائنان از باال گوش آن ها را با استدالل هائی پر می کردند که توده ها جواب حاض. هراسان بودند، اما نتوانستند بالفاصله راه نجاتی بيابند

يه، به هيچ گرايش های انقالبی توده ها، حتی در آستانه ی انقالب فور. ما اين استدالل ها با احساسات و نيات آن ها جور در     نمی آمدبرايشان نداشتند، ا



 عنوان طبقات کارگر و دهقان به مشنويک ها و سوسيال رولوسيونرها نه   به. وجه با گرايش های سازش کارانه ی احزاب خرده بورژوا مطابقت نداشت

يوار اما توده ها با رأی دادن به سوسياليست ها بين خود و اهدافشان د. مشتی سازش کار که به عنوان مخالفان تزار و سرمايه دارها و مالک ها رأی دادند

نين بود ماهيت بده چ. ندو اينک نمی توانستند بدون تصادم با ديواری که خود ساخته بودند، و بدون در هم شکستن اين ديوار، پيش تر برو. حائلی کشيدند

 .بستان متقابل روابط طبقاتی که يک بار ديگر در انقالب فوريه از پرده برون افتاد

****************** 

بگيرند، منتها به اين  ليبرال ها قبول کردند که قدرت را از دست سوسياليست ها تحويل. به اين تناقض بنيادی يک تناقض جنبی نيز بالفاصله افزوده شد

پيش تر  در تمام مدتی که گوچکوف، همراه با شولجين سلطنت طلب که ذکر خيرش. شرط که سلطنت به نوبت خود قدرت را از دست ايشان قبول کند

.  ار داشتگذشت، در راه پسکوف به نجات سلطنت می شتافت، در کاخ توريد مسأله ی سلطنت مشروطه در کانون مذاکرات دو کميته ی دوما و شورا قر

وانند نهاده به نزد او آورده بودند؛ متقاعد کند که رومانوف ها ديگر نمی ت" طبق اخالص"ميلی يوکوف می کوشيد دموکرات ها را، که قدرت را در         

تواند سعادت کشور  میبرای کشور خطری ايجاد کنند، و البته نيکال بايد کنار گذاشته شود، اما تزارويچ الکسی، به کمک ميخائيل در مقام نايب السلطنه، 

لطنت طلب را توصيف شيدلوفسکی ليبرال س." يکی از آن دو کودک مريض االحوالی است، و ديگری مردی سرا پا ابله: "را به نحو احسن تضمين کند

خود را  کند، و زندگیميخائيل الکساندروويچ به طرق مختلف کوشيده است تا از دخالت در امور دولت پرهيز : "نيز از نامزد سلطنت ذکر می کنيم

ه وارن، پس از فرار لوئی شانزدهم ب. چه توصيه ی کارسازی، به خصوص اگر در برابر توده ها تکرار می شد." صميمانه وقف اسب دوانی کرده است

می کردند  روس برعکس فکر ليبرال های. دانتون در باشگاه ژاکوبن ها اعالم کرد که مردی که دچار ضعف دماغ شده است ديگر نمی تواند پادشاه باشد

استند ذهن اما شکی نيست که ليبرال ها با اين استدالل مضحک صرفاً می خو. که ضعف دماغ پادشاه بهترين زينت ممکن برای سلطنت مشروطه است

فل وسيع از گوشه و کنار به محا. اما اين استدالل حتی برای چپی های ساده لوح   هم بيش از اندازه سست بود. ساده لوح را بفريبند و بس" چپی های"

اما . لمانیبدون آن که توضيح دهند که در امور اسب دوانی يا در امور پار -است" انگليس پرست"ليبرال های    بی فرهنگ تلقين می شد که ميخائيل 

وا شده ر کنند که هرج و مرج فرمان رنياز دارد، وگرنه ممکن است خاليق تصو" مظهر قدرت"استدالل اصلی اين بود که کشور مطابق معمول به يک 

 .است

ع به اين که راج! جمهوری اعالم کنند؟ حاشا... دموکرات ها به اين ترهات گوش دادند، محترمانه متعجب شدند، و کوشيدند ليبرال ها را ترغيب کنند که

ی حکومت، از حکومت موقت برای تعيين شکل آت: "ود کهماده ی سوم شرايط پيش نهادی کميته ی اجرائی به اين شرح ب. مسأله از پيش تصميم نگيرند

ا باز ام. دموکرات ها درمانده بودند که چکار کنند. ميلی يوکوف همين مسأله ی سلطنت را وسيله ی ارعاب قرار داد." پيش اقدامی به عمل نخواهد آورد

ست، و به هيچ ز ميان کارگران بلکه نيز از ميان سربازان، تزار نمی خوادر جلسات کاخ توريد، مطلقاً هيچ کس، نه تنها  ا. توده ها به کمکشان شتافتند

ا به کوری مع الوصف، ميلی يوکوف سعی کرد برخالف جريان آب شنا کند و تاج و تخت ر. وسيله ای امکان نداشت بتوان تزاری بر آن ها تحميل کرد

وم مارس، موسوم به تاريخ انقالب، محتاطانه اقرار می کند که در پايان روز د ميلی يوکوف خود در کتابش. چشم متفقين چپ خود از نابودی نجات دهد

لطنت طلبانه رودزيانکو تأثيری را که عمل س." به طرز محسوسی افزايش يافت"هيجانی که از انتخاب ميخائيل به نيابت سلطنت به مردم دست داده بود 

ائيل از پسکوف گوچکوف به مجرد اين که با استعفانامه ی تزار به نفع ميخ: تصوير می کند ی ليبرال ها بر مردم گذاشت، با رنگ آميزی بسيار بهتری

اء نامه، فرياد مراجعت کرد، به تقاضای کارگران از ايستگاه راه آهن به کارگاه های راه آهن رفت تا شرح ماوقع را بازگو کند، و پس از قرائت متن استعف

وف سخن ران را بنا به روايت رودزيانکو، کارگران بالفاصله گوچک. اين فرياد نتيجه ی غيرمترقبه ای بخشيد" !جاويد باد امپراطور ميخائيل: "کشيد

." رديمسرانجام با زحمت فراوان و به کمک يکی از گروهان ها ی نزديک ترين هنگ آزادش ک. "توقيف کردند، و گويا حتی او را به اعدام تهديد کردند

ده بود که کشور سلطنت را چنان از بن جان استفراغ کر. مول اندکی مبالغه می کند، اما لب قضيه درست روايت شده استالبته رودزيانکو مطابق مع

توده های انقالبی حتی تصور يک تزار جديد را مجاز نمی دانستند. سلطنت ديگر هرگز نمی توانست از حلق توده ها فرو بخزد . 

تشکيل "تا  البته نه به طور قطع، بلکه -با چنين وضعی، يکی پس از ديگری از ميخائيل روگردان شدنداعضاء کميته ی موقت پس از رو به رو شدن 

ابقاء سلطنت  فقط ميلی يوکوف و گوچکوف تا لحظه ی آخر در حفظ سلطنت پافشاری کردند، و. و آن گاه خواهيم ديد که چکار بايد کرد" مجلس مؤسسان

ومت چه می بايد کرد؟ دموکرات ها معتقد بودند که بدون ميلی يوکوف محال است بتوان يک حک. بينه شمردندرا هم چنان از شرايط ورود خود به کا

سه ای که در جل. ترغيب و جروبحث کماکان ادامه يافت. بورژوا  ايجاد کرد، و بدون حکومت بورژوا محال است بتوان انقالب را از نابودی نجات بخشيد

را تزار  پس معلوم می شود بعد از همه ی آن حرف ها ميخائيل -"ترغيب گراند دوک به استعفاء"اعتقاد به ضرورت صبح روز سوم مارس تشکيل شد، 

يلی اما چون م. نکراسوف، کادت چپ گرا، حتی متن استعفاء نامه را هم تحرير کرد. در ميان اعضاء کميته ی موقت قوت گرفت -!حساب می کردند

ه طالع گراند هر دو طرف نظريات خود را ب: "پس از يک سلسله مناقشات پرشور سرانجام تصميم بر اين گرفته شد کهيوکوف لجوجانه امتناع می کرد، 

که برادر  "سراپا ابلهی"بدين ترتيب، مرد ." دوک خواهند رساند، و سپس تصميم نهائی را بی چون و چرا به عهده ی خود گراند دوک واگذار خواهند کرد

داوری فرزانه از  ه بود با نقض حتی قوانين سلطنت، تاج و تخت را به او رد کند، ناگهان در تعيين ساخت حکومت کشور انقالبیسرنگون شده اش کوشيد

کندن از  ميلی يوکوف به منظور ترغيب دوک به دل. شايد باور نکردنی به نظر برسد، اما در آن روزها بر سرنوشت دولت شرط بندی می شد. آب درآمد

سته ای را آوردن به سلطنت، به ميخائيل اطمينان داد که عالی جناب به راحتی خواهد توانست برای دفاع از حقوق خود نيروی نظامی شاي اصطبل و روی

دتای سلطنتی به کالم ديگر، ميلی يوکوف هنوز قدرت را از دست سوسياليست ها دريافت نکرده بود که نقشه ی يک کو. در خارج از پتروگراد جمع آورد

پس س. پس از پايان سخن رانی ها برله و عليه سلطنت، که اندک هم نبودند، گراند دوک مدتی وقت خواست تا در اين باره مداقه کند. مطرح ساخت را

ن شامل ضميآيا مقامات جديد فقط تاج و تخت را برايش تضمين می کنند، يا اين ت: رودزيانکو را به درون اتاق ديگری خواند و به صراحت از او پرسيد

زد سلطنت اين پاسخ نام. سر او هم می شود؟ وزير دربار سابق پاسخ داد که فقط می تواند به پادشاه قول دهد که در صورت نياز او نيز با تزار خواهد مرد

رافتخار اما م کرد که اين مقام پاعال" راسخانه"سرانجام ميخائيل رومانوف، پس از روبوسی با رودزيانکو، به نزد نمايندگان آمد و . را ابداً راضی نساخت

ياد در اين جا کرنسکی که در اين مذاکرات نقش وجدان متجسد دموکراسی را بازی می کرد، هيجان زده از جا جست و فر. پرخطر را نخواهد پذيرفت

ردی ميلی يوکوف به س. نگ را در دهدو سوگند ياد کرد که از آن پس همه جا اين با -!"عالی جناب، حقا که شما نجيب زاده ی اصيلی هستيد: "کشيد

ن با نظر ميلی ممکن نيست بتوا." طالقت پرطمطراق کرنسکی با محتوای تصميمی که ميخائيل گرفته بود به شدت ناساز بود: "اظهار نظر می کند که

در کوشه ی  که ی سياسی به سياه بازیدر تشبيه اين مضح. متن آن هامش سياسی جائی برای ابراز احساسات باقی نگذارده بود. يوکوف مخالفت کرد

برال ها التماس می در يک نيم انقالبيون به    لي: خلوت يک تماشاخانه ی عقيق، الزم است اضافه کنيم که     صحنه ی تماشاخانه به دو نيم تقسيم شده بود

که ليبراليزم را نجات دهدکردند که انقالب را نجات دهند، در نيم ديگر ليبرال ها     به سلطنت التماس می کردند  . 

ک سلطنت پوسيده نمايندگان کميته ی اجرائی حقيقتاً متعجب بودند که چرا مرد فرهيخته و دورانديشی مانند ميلی يوکوف بايد اين طور لجوجانه بر سر ي

وف نه از اما سلطنت طلبی ميلی يوک. باشدچانه بزند و حتی در صورت ناتوانی از به قدرت رساندن يکی          از رومانوف ها حاضر به ترک قدرت 

در . دعقايد جزمی آب می خورد و نه جنبه ی رومانتيک داشت، برعکس، سلطنت طلبی او ناشی از حساب گری های بی پرده ی مالکی هراس ناک    بو

وائی فرانسه، به ذکر مثال رهبر انقالب بورژدرست است که     ميلی يوکوف در مقام مورخ ممکن است . اين بی پردگی ضعف بی درمانی نيز نهفته بود

ت مايملکش در آن مورد نيز سرچشمه ی آن تقال نگرانی مالک باب. يعنی ميرابو بپردازد که او نيز در زمان خود تقال کرد انقالب را با پادشاه آشتی دهد

فاف کليسا پوشانند، درست به همان نحو که سلطنت خود را در لبود؛ عاقالنه ترين سياست برای مالکان همان بود که نگرانی خود را در لفاف سلطنت ب

اما در سال . پوشانده بود 1789 سنت پادشاهی در فرانسه هنوز از محبوبيت عام برخوردار بود؛ بگذريم از اين که سراسر اروپا در آن زمان نظام  

ا برعليه الاقل به اين معنی که تعصبات مردم ر -ايگاه واحد قرار داشتبورژوازی فرانسه در چسبيدن به پادشاه هنوز با مردم در يک پ. پادشاهی داشت

اما در سال . خود مردم به کار می برد 1917 ز صرف نظر از کشتی شکسته ی سلطنت در چند کشور ا. ، اوضاع روسيه به کلی از قرار ديگر بود



1905کشورهای جهان، تاج و تخت روس خود در سال  فعی سالله ی ا"پس از نهم ژنوايه، کشيش گاپون تزار و . خورده بود به طرز عالج ناپذيری لطمه 

شورای نمايندگان کارگران در سال . او را لعن کرده بود"  نژاد 1905 احساسات سلطنت طلبانه ی دهقانان نيز، که . علناً خواستار جمهوری شده بود 

د، مطلقاً وجود يده بود از آن پرده ای برای استتار سلطنت طلبی خويش بسازدستگاه سلطنت از ساليان پيش روی آن حساب کرده و بورژوازی نيز کوش

حوی نخارجی نداشت، ضدانقالب مبارزی هم که چندی بعد پا گرفت، و با حمالت کورنيلوف آغاز شد، هر چند از روی ريا اما درست به همين دليل به 

اما همان انقالب . در قلب مردم تا اين حد خشکيده بودريشه ی سلطنت طلبی . پر معنا قدرت تزاری را مطرود اعالم کرد ، که به سلطنت زخم 1905

ديگر، اين دو فعل و انفعال در عين نقض يک. خشکاند" پيشرو"مهلکی وارد کرد، گرايش های بی ثبات جمهوری خواهی را تا ابد در وجود بورژوازی 

ه سلطنت بورژوازی ب. ی حس کرد که چيزی نمانده غرق شود و چنگ در پوشال انداختدر نخستين ساعات انقالب فوريه بورژواز. مکمل يکديگر بودند

ست نياز داشت، نه به اين دليل  که سلطنت طلبی ايمان مشترک بورژوازی و مردم بود؛ برعکس، برای مقابله با ايمان مردم ديگر هيچ چيز در د

ادهای قرون روسيه نه در مقام مبشران دولت معقول که به عنوان مدافعان نه" کرده ی تحصيل"طبقات . بورژوازی باقی نمانده بود مگر يک شبح تاجدار

ش بورژوازی که نه در ميان مردم تکيه گاهی داشت و نه در ميان خود، اين تکيه گاه را بر فراز سر خوي. وسطائی گام در عرصه ی انقالب نهادند

شت تا از ميلی يوکوف به دنبال نقطه ی اتکائی می گ. ه او بدهند زمين را تکان خواهد دادارشميدس متعهد شد که اگر نقطه ی اتکائی ب. جستجو کرد

ساس در اين عمل ميلی يوکوف خود را به ژنرال های زمخت روس و به سردم داران کليسای ارتدکس نزديک تر اح. واژگونی زمين مالکان را مانع شود

مد انقالب را به ميلی يوکوف که      از دستش بر نمی آ. چ چيز نبودند مگر نگران تأييديه ی ليبرال هامی کرد تا به اين دموکرات های بزدل که نگران هي

ه مردم او مهيا بود تا از خير بسياری چيزها در گذرد       و امتيازات فراوان ب. زانو در آورد، عزم را جزم کرد تا انقالب را با  دغل بازی درهم بشکند

 به اين شرط که يک نقطه ی اتکاء: تماعی برای سربازان،   انجمن های دموکراتيک شهری، مجلس مؤسسان، اما به يک شرطآزادی اج: اعطاء کند

يوان ساالری او قصد داشت که به تدريج و گام به گام دستگاه سلطنت را محور مشتی ژنرال و يک د. ارشميدسی در هيئت سلطنت در اختيار داشته باشد

ساس ربابان کليسا و مالکان و   همه ی کسانی بسازد که از انقالب ناراضی بودند، و سپس به محض آن که توده ها از انقالب احسر هم بندی شده و ا

بوکوف، يکی نا. فقط به اندکی وقت احتياج داشت و بس. يک افسار سلطنتی درست و حسابی به پوزه ی مردم بزند" نماد"خستگی کردند، به کمک آن 

صورت،  در آن: "کادت، بعدها توضيح داد که   اگر ميخائيل به قبول تاج و تخت رضايت داده بود، چه امتياز بزرگی کسب    می شد ديگر از رهبران

جلس مؤسسان معارضه بر سر تاريخ تشکل م. اين کلمات را بايد به خاطر بسپريم." مسأله خطرناک تشکيل مجلس مؤسسان در زمان جنگ منتفی می شد

ؤسسان را در فاصله اين ماه ها کادت ها با ابرام تمام منکر شدند که قصد به تأخير انداختن مجلس م. بين ماه های فوريه و اکتبر اشغال کرد مقام مهمی ما

استتار  :دافسوس که در اين تالش ناچار بودند فقط متکی به خود باشن. دارند، حال آن که در عمل مجدانه و لجوجانه سياست تعويق را دنبال می کردند

پس از تحاشی ميخائيل از قبول سلطنت، ميلی يوکوف حتی پوشالی هم نداشت که در آن چنگ اندازد. سلطنتی هرگز نصيبشان نشد . 

 

  فصل دهم

 

 قدرت جديد

 

خود،  ای زحمت کشبورژوازی دير به ميدان آمده ی روس، به علت جدائی از مردم و وابستگی به مراتب بيش ترش به سرمايه های خارجی تا به توده ه

وعی توجيه  با اين حال، بورژوازی روس به ن. و نيز به علت دشمنی با انقالب پيروز، نمی توانست به نام خود توجيهی برای دعوی اش به قدرت بتراشد

وانائی آن کس که کمتر از همه ت. نياز داشت، زيرا انقالب نه تنها حقوق توارثی که دعاوی تازه را نيز زير    ذره بين خود بی رحمانه معاينه می کرد

نقالبی قرار استدالل های قانع کننده را در برابر مردم داشت، رئيس کميته ی موقت، يعنی رودزيانکو بود که در نخستين روزهای انقالب در رأس ملت ا

 .گرفت

ه، مالک زمان حکومت نيکالی دوم، سلطنت طلب دو آتشاين نديم بچه ی دربار الکساندر دوم، افسر گارد سوار، رهبر اشراف ايالتش، وزير دربار در 

ای گوچکوف اين انتخاب پس از استعف. ثروتمند و مدير امور زراعی، عضو حزب اکتبريست نماينده ی دومای دولتی، سرانجام به رياست دوما انتخاب شد

ن بُر وار بود که به وساطت وزير دربار به قلب سلطان ميادوما اميد. می دانست، صورت گرفت" ترک های جوان"که دربار از روی نفرت او را قماش 

تخار از وفاداری خود به سلطنت صميمانه به تزار اطمينان داد، التماس کنان تقاضا کرد    اف: رودزيانکو هر چه از دستش بر می آمد انجام داد. بزند

زير دربار علی و. به وليعهد معرفی کرد" ده ترين و چاق ترين مرد روسيهگن"شرفيابی به حضور وليعهد را نصيبش کنند، و هنگام شرفيابی خود    را 

ه اختصار برغم دلقک بازی های بيزانسی اش نتوانست عالقه ی تزار را به قانون اساسی جديد جلب کند، و تزارينا نيز در نامه های خود رودزيانکو را 

را  ل جنگ دائم موی دماغ تزار می شد، هنگام ارائه ی گزارش های شخصی فرصتشکی نيست که رئيس دوما در خال. می ناميد" مردک بی همه چيز"

را دشمن  راسپوتين او. مغتنم می شمرد و با هشدارهای عريض و طويل، انتقادهای     ميهن پرستانه، و پيش بينی های مخوف گوش تزار را پُر می کرد

ويت . کند رودزيانکو اشاره می" گستاخی توأم با کند ذهنی"نزديک رفت و آمد داشت، به کورلوف، که با دارودسته ی دربار از . شخصی خود می دانست

لی مرد احمقی نيست، کم و بيش حساس است؛ اما استعداد اص: "با لحنی ماليم تر، اما به همان نسبت تحقيرآميزتر، از رئيس دوما سخن می گفت

رو بنشاند؛ رودزيانکو ابتدا کوشيد آتش انقالب را با ماشين آب پاش ف. "ه صدايش غراستحقا ک. رودزيانکو نه در ذهنش بلکه در صدايش نهفته است

دند وحشت زده رد وقتی دريافت که حکومت کنت گليتسين ترک مقام کرده است، زارزار به گريه افتاد؛ قدرتی را که سوسياليست ها به او پيشنهاد کر

ه زودتر به پادشاه اين منظور که به عنوان يک بنده ی وظيفه شناس تاج و تخت از دست رفته را هر چ کرد؛ و بعد تصميم به پذيرفتنش گرفت، اما فقط به

يار مناسبی به وزير فرصت بس -به کمک سوسياليست ها -با اين حال، انقالب. اگر چنين فرصتی هرگز پديد نيامد تقصير از رودزيانکو نبود. باز گرداند

روز . در برابر نيروهای شورشی بيازمايددربار داد تا صدای رعدآسايش را  27 يد ام فوريه، اين سروان بازنشسته ی گارد به هنگ سواری که به کاخ تور

اطاعت  از افسران خود -بر من ساليان دراز گذشته است؛ من شما را نخواهم فريفت. جنگجويان مسيحی، به اندرز من گوش فرا دهيد: "آمده بود، گفت

البی بدون چنين انق!" جاويد باد روسيه ی مقدس. رست با شما نخواهند گفت، و در توافق کامل با دومای دولتی رفتار خواهند کردآن ها سخن ناد   -کنيد

ارگرها هم رودزيانکو از سربازها می ترسيد، از ک. شک به مذاق افسرهای گارد خوش می آمد، اما سربازها حيران بودند که فايده ی چنين انقالبی چيست

سيد، چيدزه و ساير نماينده های چپ را مأمور آلمان ها می دانست، و هنگامی که در رأس انقالب قرار گرفته بود، دم به دم به پشت سر می می تر

 .نگريست تا ببيند شورا کسی را به دست گيری او فرستاده است يا خير

م اتحاد اين وزير دربار با آن صدای رعد آسا، مظهر متجس. ديد نيامده بودوجود رودزيانکو اندکی مضحک بود، اما اين وجود به هيچ وجه حسب االتفاق پ

پارسا بود و  رودزيانکو خود بسيار. ميان دو طبقه ی حاکم روسيه، يعنی مالک ها و بورژوازی بود که روحانيون مترقی را نيز به دنبال خود می کشيدند

رای ، صرف نظر از قضاوت درونی اش درباره ی مذهب ارتدکس، اتحاد با کليسا را بو بورژوازی ليبرال -در خواندن سرودهای مذهبی تخصص داشت

وطئه گر باری، اين سلطنت طلب عالی جاه پس از دريافت قدرت از دست مشتی ت. نظم و قانون به همان اندازه ضروری می دانست که اتحاد با سلطنت را

ها حتی  برخی از آن. حال ساير اعضاء کميته ی موقت هم چندان از حال رودزيانکو بهتر نبود. و طاغی و شاه کش، قيافه ی اسفناکی در آن روزها داشت

انقالب می  عاقل ترينشان پاورچين پاورچين برگرد شعله ی. در کاخ توريد هم ظاهر نشدند، زيرا می پنداشتند که اوضاع هنوز درست روشن نشده است

ته ی کمي. بگذار فقط زغال هايش بماند، آن وقت باالخره رويش يک چيزی خواهيم پخت: د   می گفتندگشتند، و در حال خفقان از آن همه دود، به خو

شکيل حکومت برای ت"به قول ميلی يوکوف، کميته ی موقت . موقت هر چند رضايت داد قدرت را قبول کند، بالفاصله تصميم به تشکيل دولت نگرفت

ارتخانه و فعالً کوشش خود را منحصر کرده بود به اين که از ميان اعضاء دوما چند تن کميسر به وز" .جديد در انتظار لحظه ی مناسب به سر می برد

و به اين تدبير راه را برای عقب نشينی بازگذاشت. های مهم کشور اعزام بدارد . 



وقيف و روز اول مارس دستور ت. بيشتری داشت کارااولوف آدمی بی مقدار بود اما     از کميسرهای ديگر شاعت. وزارت کشور را به کارااولوف دادند

وده ها اين اقدام جسورانه ی انقالبی صرفاً جنبه ی افالطونی داشت، زيرا ت. همه ی مقامات پليس، اعم از پليس عادی و مخفی و سياسی را صادر کرد

متظاهرانه ی  اما چندی بعد مرتجعان اين اقدام. ز قتل عام بودخود قبالً شروع به توقيف مقامات پليس کرده بودند، و زندان تنها گريزگاه مقامات پليس ا

 .کارااولوف را سرآغاز همه ی شوربختی های خود دانستند

سب و انگلهارت افسر گارد سوار بود، و يک رشته تشکيالت وسيع پرورش ا. فرمان دهی پادگان پتروگراد را به سرهنگ انگلهارت محول کردند

را در مقام رئيس  ، که برای آرام کردن پايتخت به پتروگراد اعزام شده بود، افسر مرتجعی"ديکتاتور"به جای توقيف ايوانوف او . مستغالت فراوان داشت

خالصه آن که مدار امور بر محور رفيق بازی دور می زد. ستاد در اختيارش نهاد . 

از همان ابتدا به  کوف شيرين سخن و کله پوک اصابت کرد، ماکالکوفبرای وزارت دادگستری قرعه به نام شمع کانون وکالی ليبرال مسکو، يعنی ماکال

به  در حالی که از گوشه ی چشم"بوروکرات های مرتجع حالی کرد که خوش ندارد منصب وزارت را به عنوان تحفه ای از جانب انقالب قبول کند و 

ی خود در کارگران و سربازان برای شناخت دشمنان خون." در چپ است خطر: "به زبان فرانسه گفت" قاصدی می نگريست که تازه از راه رسيده بود،

 .وجود اين آقايان، نيازی به دانستن زبان فرانسه نداشتند

انجی سلطنت  بديهی بود که مي. نامزدی او برای رياست انقالب خود به خود منتفی شد. آسمان غرنبه های رودزيانکو در رأس کميته ی موقت ديری نپائيد

ما را به      او سرسختانه کوشيد دو. اما رودزيانکو ميدان را خالی نکرد. ات متمکن به درد ميانجيگری ما بين طبقات متمکن و انقالب نمی خوردو طبق 

ن آن عنوان وزنه ای بر ضد شورا احياء کند، و هر جا که از سوی ضدانقالب سرمايه دارها و مالک ها کوششی به عمل می آمد، رودزيانکو در کانو

باز هم سراغ او را خواهيم گرفت. کوشش قرار داشت .  

اين حکومت مرکب از افرادی بود که دوما از سال . روز اول مارس، کميته ی موقت بر آن شد که حکومت جديد را تشکيل دهد 1915 به بعد دائماً آن ها   

در دوما،   د  از عده ای مالک و سرمايه داران صنعتی، نمايندگان جناح مخالفايشان عبارت بودن. را به عنوان افراد وجيه المله به تزار توصيه کرده بود

انعکاسی در  حقيقت مطلب اين است که به جز يک استثناء انقالبی  که به دست کارگران و سربازان به ثمر رسيده بود، هيچ. و سران بلوک مترقی   

وريه را تماماً در بر بر اين بود که فاصله ی ما بين رودزيانکو و کرنسکی طيف انقالب فآن استثناء کرنسکی بود، رسماً فرض . حکومت انقالبی نيافت

 .می گيرد

کيل گمنام از اما رابطه اش با انقالب فقط دفاعياتی بود که در مقام يک و.  کرنسکی تقريباً به عنوان يک سفير تام االختيار وارد پهنه ی انقالب شد

قام قضائی اش کرنسکی پس از آن که از برکت م. کرنسکی انقالبی نبود؛ او صرفاً دوروبرخوان انقالب پرسه می زد. ودزندانيان سياسی به عمل آورده ب

صيت ترودوويک ها ميوه ی بی خا. به دومای چهارم راه يافت به رياست يک گروه بی جان و          بی شخصيت، موسوم به ترودوويک ها، انتخاب شد

احب    اراده ی سياس کرنسکی نه آمادگی نظری داشت، نه تربيت سياسی ديده بود، نه توانائی تفکر داشت، و نه ص. ودنيکيزم بودندپيوند ليبراليزم و نار

می  جای همه ی اين خصائل را در او نوعی زودرنجی و  نازک دلی و خلق و خوی تند، و نيز آن نوع از فصاحت گرفته بود که نه بر ذهن تأثير. بود

نطق های کرنسکی در دوما متموج از لفاظی های راديکال، که اندک هم . ه بر اراده، بلکه فقط تارهای عصبی را به ارتعاش در می آوردگذارد و ن

ت همراه با     در خالل جنگ، کرنسکی ميهن پرس. نبودند، اگر محبوبيت عام برايش نخريده بودند، دست کم برايش معروفيتی دست و پا کرده بودند

در ربوده و  او فقط هنگامی در برابر انقالب کرنش کرد که انقالب او را از دامان محبوبيت ناسره اش. ها حتی تصور انقالب را مخرب می دانست ليبرال

بورژوائی بوده و  اما کميته ی اجرائی پيش خود به اين نتيجه رسيد که انقالب. برای او انقالب طبعاً به معنای قدرت جديد بود. بر سر دست بلند کرده بود 

ير، دروازه های اين تعبير به نظر کرنسکی نادرست     می آمد، هر چند بيشتر به اين دليل که به حکم اين تعب. قدرت بايد به بورژوازی تعلق بگيرد

دانست که  هد کرد، و نيز میکرنسکی به حق مطمئن بود که  سوسياليزم او خللی در کار انقالب بورژوائی ايجاد نخوا. حکومت به روی او بسته می شد

تصاب او کميته ی موقت دوما بر آن شد که اين نماينده ی راديکال را از شورا دور کند، و با ان. انقالب بورژوائی هم به سوسياليزم او لطمه ای نخواهد زد

قبولش کنم : دغ دوستان خود رفت و از آن ها پرسيکرنسکی به سرا. به وزارت دادگستری، که ماکالکوف قبالً ردش کرده بود به آسانی به هدف خود رسيد

خاطرات خود  سوخانوف که در آن روزها روابط بسيار دوستانه ای با کرنسکی داشت، در. يا نه؟ دوستانش اندک ترديدی نداشتند که او قبولش خواهد کرد

کشف  سبت به کسانی که اين رسالت را هنوز در اوو خشمی بی حد و حصر ن... اعتقاد به نوعی رسالت شخصی: "کرنسکی را موصوف می کند به

فتند؛ حاال زير البد آن دوستان با خود می گ. سرانجام دوستان کرنسکی، از جمله سوخانوف، به او توصيه کردند که منصب جديد را بپذيرد." نکرده بودند

 اما. که در ميان آن ليبرال های روباه صفت چه می گذرد پايمان قرص تر خواهد بود، چون دوست عزيزمان کرنسکی ما را در جريان خواهد گذاشت

می دادند، تأييد  رهبران کميته ی اجرائی در عين حال که کرنسکی را در خفا به سوی آن گناه کبيره، که خود کرنسکی نيز ميل مفرطی بدان داشت، سوق

نع کميته ی اجرائی قبالً اعضاء خود را از مشارکت در حکومت مهمان طور که سوخانوف به کرنسکی متذکر شد، . رسمی خود را از او دريغ کردند

ی قدرت قاعدتاً بايد به دموکراس: "نبود، زيرا شورا ممکن بود به سادگی جواب دهد" خالی از خطر"کرده بود، و طرح دوباره ی اين مسأله در شورا 

ت پرده ی مبدع آن زدوبندهای پش. ای باور نکردنی از ساده لوحی و وقاحتاين ها عين کلمات خود سوخانوف هستند؛ ملغمه ." شورائی تعلق داشته باشد

27سياسی، بدين شکل علناً اذعان می کند که در روز دوم مارس شورای پتروگراد مهيا بود تا قدرتی را که در واقع از غروب  ام فوريه بدان تعلق گرفته  

ان و علی فقط دور از چشم کارگران و سربازان، و بدون اطالع ايش" سوسياليزم"دمداران معنای آشکار اين حرف آن است که سر -بود، رسماً تصرف کند

ورت در روايت سوخانوف، معامله ای که ما بين دموکرات ها و ليبرال ها ص. رغم اراده ی آن ها توانسته بودند قدرت را به نفع بورژوازی تصرف کنند

و حقوق  برعليه انقالب می شود، و حکم دسيسه ی رذيالنه ای را می يابد که بر ضد حاکميت گرفت از هر حيث واجد تمام خصوصيات حقوقی جنايت

 .مردم انجام گرفت

تقديم  رهبران کميته ی اجرائی ضمن بحث پيرامون بی صبری کرنسکی زيرگوش هم زمزمه کردند که حال که تمام قدرت را يک جا به دومای دولتی

به مسئوليت  ياليست ها، شرم آور خواهد بود که پاره ای   از آن قدرت را پس بگيرند، و بهتر آن است که کرنسکیکرده بودند، برای ايشان، يعنی سوس

کرنسکی  اما. به راستی که اين آقايان برای يافتن نادرست ترين و غامض ترين راه حل ها غريزه ی خطا ناپذيری داشتند. خود دست به اين کار بزند

داشته  نماينده ی راديکال معامله گر وارد حکومت شود؛ او ترجيح می داد ردای سفيد تام االختيار انقالب پيروز را در بر خوش نداشت در جامه ی يک

رائی که از کرنسکی به منظور پرهيز از موانع، برای گرفتن تائيد نه به حزبی توسل جست که ادعای عضويتش را داشت و نه به کميته ی اج. باشد

ن که در آن روزها هرج و مرج بر آ -او بدون آن که از پيش به رهبران شورا اطالع بدهد، در يکی از جلسات عمومی شورا. می رفت معاونينش به شمار

الزم به  -احضور يافت و برای اعالم يک خبر مهم خواستار سکوی خطابه شد، و در نطقی که برخی بی سروته و برخی ديگر جنون آس -حکم فرما بود

مادگی خود برای توصيفش کردند، از نمايندگان خواست که شخصاً به او رأی اعتماد بدهند، و از آ -اين دو صفت منافاتی با يکديگر ندارندتذکر است که 

حاکمه ی و همين که بر ضرورت عفو عمومی سياسی و م. مردن در راه انقالب، و از آمادگی بيش ترش برای قبول منصب وزارت دادگستری سخن گفت

ه خشم و اين مضحک: "شلياپنيکوف به خاطر می آورد که . تزاری انگشت گذارد، با تمجيد و هلهله ی آن مجلس بی تجربه و بی رهبر مواجه  شدمقامات 

ل ورژوازی تحويسوسياليست ها که قدرت را به ب. اما هيچ کس به مخالفت با او برنخاست." انزجار بسياری از نمايندگان را برعليه کرنسکی برانگيخت

که هلهله ی  کرنسکی تصميم گرفت. رأی گيری در کار نبود. داده بودند، از قرار معلوم می خواستند از طرح اين مسأله در برابر توده ها اجتناب کنند

زيرا در اين  شکی نيست که شورا با مشارکت سوسياليست ها در حکومت جديد موافق بود،. از يک حيث حق با او بود. شورا به رأی اعتماد تعبير کند

ه آئين نامه به هر تقدير کرنسکی، ب. مشارکت گامی     می ديد به سوی انحالل حکومت بورژوا که شورا حتی يک لحظه از در آشتی با آن در نيامده بود

ايت می کند ريست حکشيدلوفسکی نماينده ی اکتب. او در روز دوم مارس منصب وزارت دادگستری را پذيرفت. ی رسمی اصول حاکميت مردم پوزخند زد

راحتی  کرنسکی از اين انتصاب به غايت خشنود بود، و من به وضوح او را به ياد می آورم که در يکی از اتاق های کميته ی موقت روی صندلی: "که

د با تعقيب و او چند ماه بع." کردلميده بود و با شور فراوان برای ما شرح می داد که بر چه سکوی دست نيافتنی و منيعی عدالت را در روسيه برپا خواهد 



 .آزار بلشويک ها به وعده ی خود عمل کرد

ده اش در اين لحظات دشوار می خواستند وزارت کار را بر گر -به حکم يک محاسبه ی ساده و يک سنت بين المللی -چيدزه منشويک، که ليبرال ها

شتهر چند از حيث ذکاوت به پای کرنسکی نمی رسيد، جنم اصيل تری دا چيدزه. بگذارند، زير بار نرفت و بر مسند رياست شورا باقی ماند . 

يلی نابوکوف کادت پس از به هم خوردن روابطش با     م. محور حکومت موقت، هر چند نه رئيس رسمی اش، ميلی يوکوف رهبر مسلم حزب کادت بود

يم و در نيروی ذهنی و دانش عظ. چون و چرا يک سرو گردن باالتر بودميلی يوکوف از هم کاران خود در کابينه  بی : "يوکوف درباره ی او نوشت

براليزم روس سوخانوف در عين حال که شخص ميلی يوکوف را در تباهی لي." تقريباً بيکرانش، و در شعور وسيع و موشکاف او هيچ کس ترديد نداشت

و بدون ا... مرکزی و روح و مغز همه ی محافل بورژوا محسوب می شد در آن ايام، ميلی يوکوف پيکر: "مقصر می دانست، معذالک درباره اش نوشت

ی ميلی يوکوف را اين توصيفات علی رغم لحن فخيم شان، برتر." در نخستين دوره ی انقالب هيچ گونه سياست بورژوائی نمی توانست وجود داشته باشد

ستر از و هم چنين ضعفش، در اين نکته نهفته بود که روشن تر و سلي قدرت او،. به ساير مردان سياسی بورژوازی روس به درستی نشان می دهند

ه ی بن او به خوبی    می دانست که بورژوازی روس در معبر تاريخ در يک کوچ -ديگران سرنوشت بورژوازی روس را به زبان سياسی بيان می کرد

ليبراليزم ميلی  اليزم را تباه ساخته است، اما بهتر آن است که بگوئيممنشويک ها، های های می گريستند که ميلی يوکوف ليبر. بست گير افتاده است

 .يوکوف را تباه ساخت

هدف . ی ماندبورژوا باق" غرب پرست"ميلی يوکوف، علی رغم عشقش به نژاد اسالو که از مقاصد امپرياليستی گرمای تازه ای گرفته بود، همواره يک 

بی اما هر چه در اين راه پيش تر می رفت، به همان نسبت از مسيرهای انقال. تمدن اروپائی در روسيه حزب او هميشه عبارت بود از پيروز گرداندن

او از حد حسادتی عبث به غرب فراتر نمی رفت" غرب پرستی"از اين رو، . مردم غرب متوحش تر می شد . 

ند از شير ان ها ديرتر به ميدان آمدند، و تا زمانی دراز ناگزير بودآلم. بورژوازی انگليس و فرانسه با الهام از تصوير خويش جامعه ی نوينی آفريدند

ه و انگليس در آن حال که فرانس. را ابداع کردند که در زبان های انگليسی و فرانسه وجود ندارد" عالم نظر"آلمان ها اصطالح . برنج فلسفه تغذيه کنند

ش، اما بورژوازی آلمان، با وجود فقر فعاليت سياسی ا. خود را در عالم خيال می ساختندسرگرم آفرينش جهان تازه ای بودند، آلمان ها جهان تازه ی 

الح آلمانی درست است که بورژوازی روس اصط. روسيه مدت ها بعد وارد گود شد. فلسفه ی کالسيک را آفريد، و اين آفرينش دستاورد کوچکی نيست

ار فلسفی او را ورت های گوناگون، اما اين کار فقط به شکلی عيان تر ناتوانی سياسی و فقر مرگبرا به زبان روسی ترجمه کرد، آن هم به ص" عالم خيال"

. ه ی ترسروسيه انديشه های فلسفی را مانند ماشين آالت وارد می کرد، برای دومی تعرفه های گزاف وضع می کرد، و برای اولی قرنطين. نشان می داد

ن خصوصيات طبقه ی خود بيان سياسی بدهدوظيفه ی ميلی يوکوف اين بود که به اي . 

از آن  -پاتحاد مالکان ليبرال با روشن فکرهای چ -اين استاد پيشين تاريخ در دانشگاه مسکو، مؤلف آثار مهم تحقيقی،      بنيان گزار حزب کادت

ميلی يوکوف . ی بودراليزم روس است، به کلی مبربوالهوسی و تفنن طلبی سياسی نيمه اشرافی و نيمه روشن فکرانه که خاص بيشتر مردان سياسی ليب

 .حرفه ی خود را جدی می گرفت، و همين خصوصيات مايه ی تمايز او از ديگران بود

1905پيش از  مدت ها به  ته رنگی از نارودنيکيزم، و بعداً مارکسيزم، به عنوان استتار تدافعی. ، ليبرال های روس عادتاً از ليبرال بودن شرم داشتند

اين خضوع و خشوع سطحی و خجوالنه ی محافل وسيع بورژوازی که شامل عده ای کارخانه دار جوان نيز می شد، در برابر  . رشان می خوردکا

 پدرهای: بود سوسياليزم، مبين فقدان اعتماد به نفس طبقه ای بود که برای پُر کردن جيب خود به موقع جنبيده اما برای رهبری ملت دير به ميدان آمده

ن ها در دوره ی پسران آ. ريش سفيد ايشان، کشاورزها و کسبه ی ثروت مند، پول خود را انبار کرده بودند بدون آن که به نقش اجتماعی خويش بينديشند

رفتن پرچم جوشش روشن فکرانه پيش از انقالب از دانشگاه فراغ التحصيل شدند، و هنگامی که به کشف مقام خود در جامعه کوشيدند، برای به دست گ

روح خود و حتی  اين پسران چند صباح بخشی از. ليبراليزم، که در کشورهای پيش رفته وصله پنبه شده و رنگ و رو باخته بود، اندک شتابی نداشتند

ز مرحله ز آنان در جوانی اگروه کثيری ا. اين نکته به ويژه در مورد نمايندگان   حرفه ای آزاد صدق می کند. بخشی از درآمد خود را به انقالبيون دادند

او ذاتاً بورژوا بود و شرمی از اين بابت نداشت. استاد ميلی يوکوف هرگز دچار اين بيماری نشد. ی      هم دلی با سوسياليزم گذشتند . 

يستی، و کارآزموده ی سوسيالدرست گفته اند که در زمان انقالب اول، ميلی يوکوف با بهره جوئی از   توده های انقالبی، به کمک احزاب سر به راه 

ويت حکايت می کند هنگامی که او در اکتبر . مخالفتی نداشت 1905 البی  دم انق"سرگرم تشکيل کابنيه ی پارلمانی خود بود، از کادت ها تقاضا کرد که  

ر آن زمان در بطن امر، اين گفته حتی د. به ارتش کادت ها جواب دادند که آن ها به همان اندازه به نيروی مسلح انقالب نياز دارند که ويت" خود را ببرند

دقيقاً      . انندکادت ها برای گرم کردن بازار خود کوشيدند ويت را     به وسيله ی توده هائی که خود از آنان وحشت داشتند بترس: هم بلوفی بيش نبود 

1905همان تجربه ی  ته دل  لی های گروه های سوسياليست طبقات روشن فکر با ليبرال ها ازميلی يوکوف را متقاعد ساخت که هر چقدر هم که     هم د 

 بهتر مسلحباشد، نيروهای اصيل انقالب، يعنی توده ها، هرگز سالح های خود را          در اختيار بورژوازی نخواهند گذارد، و هر چه اين توده ها 

که از  نگامی که       ميلی يوکوف پرچم سرخ را قاب دستمال سرخ خواند، به قصه ایه. باشند به همان اندازه برای بورژوازی خطرناک تر خواهند بود

 جدائی طبقه ی به اصطالح روشن فکر از مردم همواره از موضع های. همان ابتدا هيچ کس جدی نگرفته بودش خاتمه داد و خيال همه را آسوده ساخت

ه عبارت ديگر يا ب" تحصيل کرده"در تباين با سوسياليست ها، همه ی طبقات " روشن فکر"ی مراد ليبرال ها از کلمه  -سنتی مکتوبات روسی بوده است

ظار مدام در انت" تحصيل کرده"از زمانی که اين جدائی برای ليبرال ها در انقالب اول فاجعه آميز از آب در آمد، نظريه پردازان طبقات . طبقات داراست

تحکام و قوتی بيان گان ليبرال، فيلسوفی که در قيد مقتضيات سياسی نبوده است، وحشت از توده ها را با چنان اسيکی از نويسند. روز جزا به سر برده اند

بايد از  -مآرمان ما هر چه باشد، حتی تصور اتحاد با مردم را نبايد به خود راه دهي: "کرده است که انسان را به ياد ارتجاع صرعی داستايفسکی می اندازد

امان  همه ی آزار و ايذاهای حکومت بترسيم، و بايد از حکومت ممنون باشيم که با زندان ها و سرنيزه هايش ما را از گزند توحش مردم درمردم بيش  از 

کوف ياست ميلی يوآيا ليبرال ها با اين گونه احساسات سياسی می توانستند حتی خواب رهبری يک ملت انقالبی را ببينند؟ بر تمامی س." نگاه داشته است

به هنگام بحران ملی، حزب او در فکر جا خالی دادن است؛ نه در فکر ضربه زدن. مهر نااميدی خورده است . 

ن سخنی با شيري. در مقام خطيب هم همين خصوصيات را داراست. ميلی يوکوف در مقام نويسنده ثقيل می نويسد، روده درازی می کند و کسالت آور است

 -يس نياز نداشتندمی توانست برای ميلی يوکوف امتيازی باشد، اگر سياست های تنگ نظرانه ی او اين طور آشکارا به تلب  اين . طبيعت او سازگار نيست

جوهر خيانت  -هسياست رسمی در فرانس. حتی سنت کوچکی هم در کار نبود. يا دست کم اگر سياست هايش به طور عينی ملبس به سنن بزرگ ملی بودند

است اين دو متفق، که هر يک سبب پشت گرمی ديگری است، برگرد همه ی سي. سنت و فن خطابه: دو متفق نيرومند دارد -و خودنگری بورژوازی

ه اسالف  او تقصير از ميلی يوکوف نيست ک. مدارهای بورژوای فرانسه نوعی پوشش تدافعی می تند، حتی برگرد نوکر خشک سخنی چون پوانکاره

ر از او نيست اگر ناچار بود در مرز ما بين اروپا و آسيا سياست خودنگری بورژوائی را دنبال کندو باز هم تقصي. عظمتی نداشتند . 

و در عين  برعکس کرنسکی دوست داشتنی، ميلی يوکوف احساس انزجار عميق و بی پرده،: "در خاطرات سوکولوف سوسيال رولوسيونر می خوانيم

اگر آن مردمان بی ." و هنوز هم نمی فهمم، چرا آن مصلح محترم جامعه تا آن حد منفور بود. يدممن نفهم. حال عجيبی را در انسان بر می انگيخت

وکوف را بورژواها ميلی ي. فرهنگ علت عالقه خود به کرنسکی و نفرتشان به ميلی يوکوف را می دانستند ديگر       بی فرهنگ محسوب نمی شدند

در  ده و بدون طفره زنی جوهر سياسی بورژوازی روس را برمال می کرد بورژوای روس چوندوست نداشتند، چون ميلی يوکوف صاف و پوست کن

ينه به دل می کآئينه ی         ميلی يوکوف می نگريست، می ديد که کريه المنظر و خودبين و بزدل است؛ و همان طور که اغلب اتفاق می افتد، از آئينه  

 .گرفت

لمات او اين ک." انسان های معمولی احمقند: "تخم بورژوازی ليبرال را می ديد، آرام و با اطمينان خاطر می گفتميلی يوکوف به نوبت خود چون اخم و 

بعداً     آن ها امروز را درک نمی کنند، اما مهم نيست،: را بدون عصبانيت، و تقريباً نوازش گرانه، بر زبان می آورد، گوئی           می خواست بگويد

به  ميلی يوکوف اطمينان راسخ داشت که بورژوازی او را قال نخواهد گذاشت، و از منطق موقعيت تبعيت خواهد کرد    و. اهند فهميدحرف های مرا خو



ه   به و    در واقع نيز، پس از انقالب فوريه همه ی احزاب بورژوا، حتی آن هائی ک. دنبال او خواهد رفت، زيرا بورژوازی راه ديگری نداشت که برود

ست تمايل داشتند، ناسزاگويان و نفرين کنان به دنبال رهبر کادت ها رفتندرا . 

کس جدا      مرد سوخانوف آدم بی فرهنگی نبود، بلکه برع. حديث سياست مدارهای دموکراتيک سوسياليست مآب، از قبيل سوخانوف، حديث ديگری بود

ه ها و دست نمی توانست هوشمند به نظر برسد، زيرا تضاد مداومی که بين خواست   او هرگز       . سياست بود، و در حرفه ی خود تخصص کافی داشت

ود برای اين که او را به دنبال خ. اما او دائم گنده گوئی می کرد، تپق می زد و مالل می زائيد. آوردهايش وجود داشت آشکارا در چهره اش ديده می شد

و را خوش   می اين گونه تملق گوئی ها ا. ا بفريبی، و حتی او را تک روی و تحکم مفرط متهم بسازیبکشی، الزم بود با اذعان به استقالل اصيلش او ر

مردم " ميلی يوکوف درست به هنگام گفت و گو با اين گونه سوسياليست های فيلسوف مآب عبارت. آمد و به هم کاری و کمک راضی اش می ساخت

   در حقيقت." فقط من و تو عقل مان به اين چيزها می رسد: "ر بغل آن ها هندوانه           می گذاشترا به کار می برد، و ظريفانه زي" عادی احمقند

ه کنار و به وسيله ی همين قالده بود که اين رفقا بعداً از سر را. امر، ميلی يوکوف در همان لحظه به گردن رفقای دموکرات منش خود قالده می انداخت

 .رانده شدند

مرو ميلی يوکوف عهده دار وزارت امور خارجه شد که در دوما هم قل. ميلی يوکوف مانع از آن بود که او در رأس حکومت قرار بگيرد فقدان محبوبيت

 .تخصصی اش به شمار می رفت

ما بعدها، در ئی بود، اگوچکوف در جوانی ليبرال ماجراجو. وزير جنگ انقالب، کارخانه دار بزرگ مسکو يعنی گوچکوف بود که قبالً   با او آشنا شديم

کادت  انحالل دو دومای اول، که هر دو زير سلطه ی. دوران شکست انقالب اول، يعنی در زمان حکومت استوليپين به معتمد بورژوازی بزرگ مبدل شد

1907ها قرار داشتند، به دگرگونی حکومت در سوم ژوئن  زب ح. گوچکوف تغيير داد که اين دگرگونی قوانين انتخاباتی را به نفع حزب. منجر شد 

در سال . گوچکوف به رهبری دو دومای بعد رسيد و تا روز انقالب در اين مقام باقی ماند 1911 در کيف، گوچکوف هنگام پرده برداری از مجسمه ی  

ده کرد، و با اين کامل بر زمين سجاستوليپين، که به دست يک تروريست به قتل رسيده بود، پس از آن که     حلقه ای گل در پای مجسمه نهاد، در سکوت 

دارک می کرد و در ت" قدرت نظامی"در دوما، گوچکوف هم و غم خود را عمدتاً مصروف مسأله ی . حرکت به نام طبقه ی خود به استوليپين امتنان نمود

ف ميهن دارها را زير پرچم جناح مخال صنعتی، کارخانه -گوچکوف در مقام رئيس کميته ی مرکزی نظامی. جنگ دست در دست ميلی يوکوف نهاده بود

فاخر از م. اما مانع از آن نشد که سران بلوک مترقی، از جمله رودزيانکو، جيب خود را از برکت مقاطعه کاری های نظامی پر سازند -پرست متحد کرد

رده است که وه يکی ازرؤسای پيشين پليس اظهار کبه عال. انقالبی گوچکوف آن که نام او به نقشه ی نيمه افسانه ای انقالب کاخی پيوند خورده بود

مال قوی اين واقعه به احت." ضمن يک گفت و گوی خصوصی درباره ی پادشاه، به خود اجازه داد که سخن بسيار اهانت آميزی را زبان آورد: "گوچکوف

ين دشنام چکوف نفرت داشت، و در نامه های خود موهن ترتزارينای پارسا از گو. حقيقت داشته است، اما گوچکوف در اين امر از ديگران مستثنی نبود

در نظر  اما تزارينا افراد بسياری را برای آن مقام منيع. به دار آويخته شود" بر شاخه ی درختی بلند"ها را نثار او می ساخت و آرزو می کرد که روزی 

ر زمين کرد، در انقالب دوم به وزارت جنگ رسيدبه هر تقدير، اين مرد که به افتخار جالد انقالب اول سجده ب. گرفته بود . 

ا آدم صديق هم کاران نزديکش در حزب، او ر. وزارت کشاورزی به شينگارف کادت رسيد، يک پزشک شهرستانی که به نمايندگی دوما انتخاب شده بود

های کوچک ساخته شده  برای فعاليت در شهر و يا استان می دانستند که بيشتر"  روشن فکر کوته فکر بی دست و پائی"بی خاصيت يا، به قول نابوکوف، 

م و غم اصلی راديکاليزم   بی شکل سال های جوانی شينگارف مدت ها پيش از وجودش رخت بربسته بود و اينک ه." بود، تا برای فعاليت در مقياس ملی

گفت،  سخن    می" ضبط زمين ها با تاوان عادالنه"قديمی کادت ها از هر   چند برنامه ی . اش آن بود که پختگی سياسی خود را به طبقات دارا نشان دهد

ا شينگارف هم بيش از هر چيز خود       ر. به ويژه اکنون، يعنی در سال های تورم زمان جنگ -هيچ يک از مالکان اين برنامه را جدی نگرفته بود

دهقان     و با سراب مجلس مؤسسان، که کادت ها خيال تشکيل اش را نداشتند،موظف ساخت که مسأله ی اصالحات ارضی را به عهده ی تعويق بيندازد، 

روگذار شينگارف در اين راه از هيچ کمکی ف. مقدر چنين بود که انقالب فوريه گردن خود را بر سر مسأله زمين و مسأله جنگ بشکند. ها را فريفت

 .نکرد

جا گير اين يارو را ديگر از ک: "در کاخ توريد همه حيرت زده از يکديگر می پرسيدند که .منصب وزارت اقتصاد را به جوانی دادند به نام ترشچنکو

روی هم  و افراد آگاه توضيح می دادند که ترشچنکو صاحب کارخانه جات شکر، زمين ها و جنگل های وسيع، و مستغالت بی شماری است که" آوردند؟

ی زند، و عالوه صنعتی کيف است، بلکه فرانسه را هم مثل فرانسوی ها حرف م -ئيس کميته ی نظامیهشتاد ميليون روبل طال می ارزند، و نيز نه تنها ر

، در و بعد اضافه        می کردند که مهم تر از همه آن که ترشچنکو، اين عزيز کرده ی گوچکوف. بر همه ی اين فضايل، باله شناس خوبی هم هست

ک فراوانی به انقالبی که مانع از اجرای آن توطئه شد، کم. ی دوم طرح شده بود، تقريباً شرکت کرده استتوطئه ای که به منظور سرنگون ساختن نيکال

 .ترشچنکو کرد

کی از در طول آن پنج روز فوريه، هنگامی که نبردهای انقالبی در خيابان های سرد پاتيخت جريان داشت، پيکر يک اشراف زاده ی ليبرال، پسر ي

. الی بوداين پيکر که نابوکوف نام داشت، از حيث تفرعن و خودنگری آيت بی مث. نند سايه در برابر چشم های ما جوالن دادوزرای پيشين تزار، ما

و . به سر آورد" انتظاری مالل آور و پر اضطراب"نابوکوف روزهای سرنوشت ساز قيام را در چارديواری خزانه داری کل و يا در      خانه اش در 

که  نابوکوف در تبعيدگاه خود در برلين، همان جا. ر کل حکومت موقت برگزيده شد که در واقع حکم وزير مشاور      را داشتاينک به سمت مدي

ابت نابوکوف از اين ب. سرانجام به  ضربت گلوله ی به خطا رفته ی يک گارد سفيد به قتل رسيد، خاطراتی از خود به جا نهاد که خالی از اهميت نيستند

جيد استمستحق تم . 

روز دوم مارس،  .ناگفته نماند که نخست وزير در حساس ترين لحظات تصدی کوتاه خود نيز از يادها رفته بود -و اما نخست وزير را به کلی از ياد برديم

ی روس اهی اجتماعمظهر متجسد آگ: "ميلی يوکوف ضمن توصيه ی حکومت جديد به جلسه ای در کاخ توريد،     شاه زاده لووف را چنين توصيف کرد

ومت    در رأس حک: "بعدها،  ميلی يوکوف در کتاب تاريخ انقالب محتاطانه نوشت." که آن طور بی رحمانه مورد ضرب و شتم رژيم تزار قرار گرفت

وليت اين است بار مسئدر اين جا ميلی يوکوف مورخ کوشيده ." شاه زاده لووف قرار گرفت، که برای اکثر اعضای کميته ی موقت چهره ای ناآشنا بود

به  در حقيقت امر،        شاه زاده لووف از مدت ها پيش به عضويت حزب کادت در آمده بود، و. انتخاب را از گرده ی ميلی يوکوف سياستمدار بردارد

در آن  ه ی وايبورگ تشکيل شد، وپس از انحالل دومای اول، شاه زاده لووف در جلسه ی مشهور نمايندگان که در ناحي. جناح راست آن حزب تعلق داشت

 نابوکوف. مخاطب قرار داد، شرکت کرد اما از امضای اعالميه سرباز زد" از پرداخت ماليات امتناع کنيد"ليبراليزم زخم خورده مردم را با شعار 

رار از ق." عاطفی تشخيص داده شد ناشی از خلجانات"حکايت می کند که شاه زاده بالفاصله پس از وردوش به وايبورگ ناخوش شد، و ناخوشی او 

شاده اين شاه زاده ی ميانه رو، به علت بلغمی مزاجی سياسی اش که در نظر برخی از مردم گ. معلوم، شاه زاده برای هيجانات انقالبی ساخته نشده بود

ازمانی که خود و فراريان خدمت نظام را در سفکری می نمود، وجود گروه کثيری از روشن فکرهای چپ و انقالبيون پيشين و ميهن پرستان سوسياليست 

عی شبه اينان به خوبی بورکرات ها کار می کردند، از مقام خود سوءاستفاده نمی کردند، و به عالوه برای جناب شاه زاده نو. مديرش بود تحمل می کرد

ده لووف به اين دليل، شاه زا. نظر بورژوازی پر ابهت می نموداين همه فضليت در  -هم شاهزاده، هم ثروت مند، و هم ليبرال. محبوبيت فراهم می ساختند

رودزيانکو . کوتاه سخن آن که، رئيس حکومت انقالب فوريه شبح رخشنده اما ميان پوکی بود. حتی در زمان تزار هم برای نخست وزيری نشان شده بود

 .دست کم رنگ و جالی بيشتری داشت

بيائيد و : "ند کهآغاز می شود که فرستادگان قبايل اسالو به نزد شاهزادگان اسکانديناو رفتند و از آن ها خواست تاريخ افسانه ای دولت روسيه با اين قصه

ر قرن نهم بلکه  آن هم نه د -نمايندگان حقير سوسيال دموکراسی به اين افسانه ی تاريخی جامه ی حقيقت پوشاندند." بر ما فرمان برانيد و اميران ما باشيد

يب از برکت قيام بدين ترت. ستم، و با اين تفاوت که دست به دامان شاهزادگان آن سوی    درياها نشدند، بلکه به شاهزادگان خانگی توسل جستنددر قرن بي

ز دم و همه ا ظفرمند کارگران و سربازان، سکان حکومت در دست مشتی مالک و کارخانه دار ثروتمند قرار گرفت که سر تا پايشان به مفت نمی ارزيد



و در رأس همه ی ايشان شاه زاده ای حساس که از هيجان سخت منزجر بود -گروه بی برنامه ای بودند که سياست را نوعی تفنن می پنداشتند . 

دی و تا ح ترکيب حکومت جديد در سفارت خانه های متفقين، و در مجالس بورژوا و بوروکراتيک، و هم چنين در محافل وسيع تر بورژوازی ميانه حال

ی به اين اسام -شاه زاده لووف، گوچکوف اکتبريست، ميلی يوکوف کادت.      نيز در ميان خرده بورژوازی با خشنودی و رضايت همگان مواجه شد

آن ها که . شدندشايد نام کرنسکی سبب شد که برخی از متفقين گره بر ابرو بيفکنند، اما بدون شک هم اينان نيز دچار دهشت ن. انسان قوت قلب می داد

اری به استعاره دور انديش بودند خوب می دانستند که به هر حال در اين کشور انقالب شده است، البد سفير کبير فرانسه، پاله ئولوگ، که عالقه ی سرش

اسب نستوهی چون ميلی يوکوف طبعاً به يک مهتر زبر و زرنگ هم نيازمند است: های روسی داشت پيش خود می گفت . 

ان ها، نام چه در کارخانه ها و چه در پادگ. جديد بالفاصله احساس خصومت کارگران و سربازان و يا دست کم حيرت آنان را برانگيخت ترکيب حکومت

يسالفسکی سروان مست. برای اثبات اين نکته شواهد بسيار موجود است. ميلی يوکوف يا گوچکوف حتی در يک مورد هم با بانگ تهنيت رو به رو نشد

ز آن ها پيش بی شک برخی ا. کند که چطور سربازهايش به محض شنيدن خبر انتقال قدرت از تزار به شاه زاده، رو در کشيدند و براق شدند حکايت می

دان خود اين بود آن چه آن همه خون برايش ريخته شد؟ سرگرد استانکويچ، از اطرافيان نزديک کرنسکی، گروهان به گروهان از گر: خود می گفتند

 اما حس. "د کرد و در هر گروهان از محصنات حکومت جديد سخن های پرشور گفت، چون خود آن حکومت را بهترين حکومت ممکن می دانستبازدي

در آن ." دسربازها يک پارچه شور و نشاط شدن"فقط هنگامی که جناب سرگرد نام کرنسکی را بر زبان آورد ." کردم که سربازها سرد و بی عالقه اند

اشتند در وجود سربازها حتی بيشتر از کارگرها آرزو د. کار عمومی بورژوائی در پايتخت کرنسکی را به قهرمان اصلی انقالب تبديل کرده بودروزها اف

اما . ه استکرنسکی وزنه ی تعديل کننده ای بر ضد حکومت بورژوائی ببينند، و فقط حيران بودند که چرا کرنسکی در آن حکومت دست تنها ماند

افعی دفاع   او نيز از همان من. بلکه فقط جنبه ی حجاب و زر و زيور را برای حکومت جديد داشت. کی به هيچ عنوان وزنه ی تعديل کننده ای نبودکرنس

می کرد که ميلی يوکوف مدافعشان بود، با اين تفاوت که کرنسکی نورافکن هفت رنگی در دست داشت    . 

ن فروکش با نخستي. واقعی کشور به چه صورت بود؟ ارتجاع سلطنت طلب الی جرزهای مملکت پنهان شده بودپس از دائر شدن قدرت جديد، ساختمان 

راست  و در عين حال به حزب -موج انقالب، طبقات دارا از هر نوع و گرايش دور پرچم حزب کادت، که ناگهان به يگانه حزب علنی غير سوسياليست

دکشور تبديل شده بود، گرد آمدن -افراطی . 

شت نه فقط کارگران و سربازان پادگان های عظيم پ. توده ها کرور کرور به سوسياليست ها، که با شورا يک سان شمرده        می شدند، رو آوردند

ام پيش مکانيکی ها، دست فروش ها، کارمندان جزء، راننده ها، فراش ها، انواع و اقس -جبهه، بلکه همه ی مردمان رنگارنگ کوچه و بازار شهرها

گان     نمايند. که با حکومت موقت و اعضايش احساس بيگانگی       می کردند، در جستجوی قدرت آشناتر و دم دست تری بودند -خدمت ها و نوکرها

ئی دروازه ی توده ها چنان به شورا هجوم می آوردند که گو. دهقان ها، که تعدادشان دمادم افزايش می يافت، يک راست به کاخ توريد    می آمدند

. است چنان می نمود که هر چه بيرون از چهار ديوار شورا قرار داشت از جرثومه انقالب نيست و متعلق به جهان ديگری. پيروزی انقالب را يافته اند

وليدعی خويش درهم می لآن سوی مرزهای شورا جهان توان گران باقی مانده بود و بس که اکنون در لفاف غبار آلوده و تداف. حقيقتاً نيز چنين بود . 

انقالب را  نداز ميان طبقات زحمت کش همه شورا را انتخاب نکردند، توده ها همه با هم بيدار نشدند، از ميان اقشار ستم ديدگان برخی هنوز جرئت نداشت

را همه ی عناصر فعال توده ها به درون شو اما. در آگاهی بسياری از مردم فقط اميدی بی تميز سر      از خواب برداشته بود. مربوط به خود بدانند

گاه شورا مدام به عالوه، از آن جا که     فعاليت های توده ای روز به روز فزونی می گرفت، پاي. ريختند، و به وقت انقالب فعاليت بر سستی چيره است

به راستی که يگانه پايگاه اصيل انقالب همان شورا بود. وسيع تر می شد . 

ميانش سيل  کميته ی اجرائی در ابتدای کار در بخش تنگی از اتاق های قسمت اداری کاخ مستقر شده بود که از. دوما و شورا: نيم شده بودکاخ توريد دو 

همه  دیاما طغيان موج انقالب به زو. نمايندگان دوما هنوز می کوشيدند در  اتاق های مجلل خود احساس سيادت کنند. الينقطعی از انسان ها جريان داشت

ام شورا علی رغم بی تصميمی و تزلزل رهبرانش، همه ی مقاومت ها را درهم می شکست و گسترش می يافت و دوما سرانج. ی مرزها را درهم شکست

تناسب تازه ی نيروها راه خود را همه جا باز می کرد. به حياط خلوت کاخ پس رانده شد . 

شان، فرماندهان در ستادها، مدير عامل ها و مديرها در کارخانه ها و در ايستگاه های راه آهن و در  نمايندگان دوما در کاخ توريد، افسرها در هنگ های

ا در نظر توده ها، شور. همه در آن نخستين روزهای انقالب زير نگاه مظنون و موشکاف توده ها قرار داشتند -تلگراف خانه ها، و مالک ها و مباشرها

به دقت دنبال  حروف چين ها متن مقاالتی را که چيده بودند. ی آنان به همه ی کسانی بود که بر مردم ستم روا داشته بودندبيان سازمان يافته ی بی اعتماد

ربازها د، سمی کردند، کارگران راه آهن با نگاهی تيزبين مراقب قطارهای نظامی بودند، تلگراف چی ها متن تلگراف ها را دوباره و سه باره می خواندن

انه بيرون ترين حرکات فرماندهانشان براق می شدند و با چشمان ظنين به دور و بر می نگريستند، کارگرها بازرس های صدسياه را از کارخاز کوچک 

 دوما از همان نخستين ساعات انقالب، و حکومت موقت از همان روزهای اول، به. می کردند و يا مدير ليبرال کارخانهشان را زير نظر می گرفتند

و " ها افراط گری"شکايات همه در باره ی . نی تبديل شدند که سيل مداومی از اعتراضات و شکايات طبقات باالی جامعه به درونشان می ريختمخاز

اوضاع بود" عواقب وخيم و شوم"اعتراضات همه درباره ی  . 

به ساختمان  و جبونانه." توانيم دستگاه دولت را بچرخانيمبدون کمک بورژوازی نمی : "خرده بورژوازی سوسياليستی در آن روزها استدالل می کرد که

کر سازمانی مسأله بدين شکل حل شد که بر پي. های دولتی چشم می دوخت که اسکلت حکومت قديم از درونشان با چشم های تهی به بيرون می نگريست

ها و کارمندها  شدند، ماشين تحرير و تلفن ها و امربرها و ماشين نويسوزرای جديد  وارد ادارات تزاری . که انقالب گردن زده بود يکسر ليبرال گذاشتند

و به سرعت متوجه شدند که دستگاه های اداری ميان زمين و آسمان معلق اند. را در اختيار گرفتند . 

 نگامی که در سراسردر روز سوم هرج و مرج سراسری روس قدرت را به دست گرفت، يعنی ه"کرنسکی بعداً شرح داد که چگونه حکومت موقت 

ندگان در نظر کرنسکی شورای نماي." سرزمين روسيه نه تنها ذره ای از قدرت حکومت به جا نمانده بود، بلکه عمالً يک دانه پاسبان هم وجود نداشت

ز عناصر هرج و مرج           کارگران و سربازان که در رأس ميليون ها تن از مردم قرار گرفته بود به حساب نمی آمد، البد کرنسکی شورا را يکی ا

ديد، کليدی اين اعتراف ناآگاهانه ی چپ روترين وزير حکومت ج. از ديدگاه کرنسکی، ناپديد شدن پاسبان ها نشانه ی يتيم شدن کشور بود. می دانست

 .است برای درک سياست کلی آن حکومت

لب اينان اغ. انجمن های ايالتی درآمد، که با اسالف خود فرق چندانی نداشتند مقر فرمان داران اياالت به دستور شاه زاده لووف به اشغال رؤسای   

جديد  در قالب واژه ی. در رأس استان ها، رؤسای انجمن های استان مقام گرفتند. مالکان بزرگی بودند که حتی فرمان دارها را هم ژاکوبن می دانستند

سبيتری می ن به ياد سخن ميلتون شاعر انگليسی می افتاد که درباره ی اصالحات بزدالنه ی پرانسا. مردم دشمنان قديم خود را باز شناختند" کمسير"

ا و کارمندهای  کميسرهای ايالتی و ناحيه ای ماشين تحريرها و پرونده ه"  پرسبيتر جديد همان کشيش قديم است که با حروف درشت نوشته شده،: "گفت

ر استان ها بر حيات راستين چه در اياالت و چه د. و طولی نکشيد که دريافتند هيچ قدرتی به ارث نبرده اندفرمان دارها ورؤسای پليس را تصرف کردند، 

نشويک اما در اياالت رهبران شورا، همان سوسيال رولوسيونرها و م. بدين سان، سراسر کشور دستخوش قدرت دوگانه شد. گرد شورا متمرکز شده بود

کميسرهای  در نتيجه، فعاليت. در برخی از نواحی بر قدرتی که در وضع جديد فرا چنگشان آمده بود دست رد نگذاشتندها، اندکی ساده دل تر بودند و 

 .ايالتی عمدتاً عبارت بود از تسليم شکايات پی در پی مبنی بر ناممکن بودن اجرای وظايف اداری شان

رودسته ی پيش از انقالب، قدرت دا. ا کسب نکرده بلکه آن را از کف داده استدو روز پس از تشکيل دولت ليبرال، بورژوازی احساس کرد که قدرت ر

ر کار فی المثل شرکت روسيه در جنگ بيشت. و بورژوازی بر حکومت نفوذ وسيعی داشت. راسپوتين، علی رغم همه بوالهوسی هايش، محدود بود

زمين  مت تزاری به ثروت مندان روسيه ضمانت داده بود که از کارخانه ها واما اصل مطلب در اين بود که حکو. بورژوازی بود تا کار دستگاه سلطنت

الب انق. ها و بانک ها و خانه ها و مطبوعات آنان محافظت کند، درنتيجه حکومت از حيث حياتی ترين مسائل، حکومت ايشان، يعنی بورژوازی بود

ظواهر قدرت را به بورژوازی تحويل داد، اما از طرف ديگر سهمی را که  از يک طرف همه ی: فوريه اين وضع را در دو جهت متضاد دگرگون کرد



ر آن ها کارمندان انجمن های شهری که پيش ازانقالب شاه زاده لووف ب. بورژوازی     پيش از انقالب در حاکميت واقعی کشور داشت از ايشان گرفت

شويک ها در ر آن ها فرمان رانده بود، اينک تحت نام سوسيال رولوسيونرها و منرياست کرده بود، و کارمندان کميته های نظامی صنعتی که گوچکوف ب

اکنون آنان لووف ها و گوچکوف ها را به صدارت و وزارت منصوب می کردند، و . کشور و در جبهه، و در شهر و در روستا، ميدان دار شده بودند

فراش استخدام کرده اند شرايط کار را  چنان برای وزرای جديد تعيين می کردند که گوئی . 

س،     کميته برعک. از سوی ديگر، کميته ی اجرائی پس از آفريدن حکومت بورژوا، برخالف خداوند انجيل نمی توانست آفريده ی خويش را نيک بخواند

کرد که  از قدرت جديد حمايت خواهدی اجرائی شتابان می کوشيد تا ميان خود و مخلوق خود هر چه بيشتر فاصله اندازد، و اعالم کرد فقط در صورتی 

ساعت هم  حکومت موقت به خوبی می دانست که بدون حمايت دموکرات ها حتی يک. قدرت جديد بی ريب و ريا کمر به خدمت انقالب دموکراتيک ببندد

ليبرال ها به  اما آن رفتار نيک برای -د کرداما دموکرات ها می گفتند که فقط به پاس رفتار نيک چنين حمايتی از حکومت موقت خواهن. زنده نخواهد ماند

 حکومت مطلقاً         نمی. معنی انجام دادن وظائفی بود که از عهده اش خارج بودند، و در ضمن دموکرات ها خود از آن رفتار نيک عدول کرده بودند

تند رهبران کميته ی اجرائی هم در اين خصوص نمی توانس. دانست که در چه محدوده ای بايد جرأت به خرج دهد و حاکميت نامشروع خود را اعمال کند

          حکومت موقت را راهنمائی کنند، زيرا برای آن ها نيز دشوار بود که حدس بزنند در چه مواردی ممکن است نارضائی مردم در ميان خود آن ها 

. اده اندژوازی وانمود می کرد که سوسياليست ها فريبشان دبور. نيز منعکس بشود و نارضائی و اختالف بر صفوف خودشان نيز مستولی گردد

ود ب سوسياليست ها به نوبت خود می ترسيدند که ليبرال ها با درخواست های زود هنگام خود خشم توده ها را برانگيزند و اوضاع را از آن چه که

بديل شد بر انگ خود را به جا نهاد، و به ضابطه ی حقوقی دروغی تاين شرط دو پهلو بر تمام دوره ی پيش از اکت -"فقط در صورتی. "دشوارتر سازند

 .که در بطن رژيم دورگه ی انقالب فوريه جا داشت

بدين .   ميدنا" کميسيون تماس"کميته ی اجرائی برای وارد کردن فشار به حکومت کميسيون ويژه ای برگزيد و برای ادای احترام به ليبرال ها آن را 

ای چنين رژيمی مژرکوفسکی نويسنده ی عرفانی فقط در تاريخ قوم يهود توانست بر. انقالبی بر اصل ترغيب متقابل استوار شدسان، سازمان قدرت 

ن فرمان       می اما پيامبران انجيل، مانند پيامبران آخرين رومانوف، الاقل مستقيماً از آسما. پادشاهان اسرائيل از خود پيامبرانی داشتند: پيشينه بيابد

ث ديگری اما پيامبران شورا حدي. بدين ترتيب، وحدت فرمان روائی تضمين می شد. گرفتند، و پادشاهان جرأت معارضه با فرامين خداوند را نداشتند

چيدزه، . دش به عالوه، وزرای ليبرال معتقد بودند که از شورا آبی برای ايشان گرم نخواهد. آنان فقط از شعور ناقص خويش فرمان می گرفتند: داشتند

ا اعتراض   اسکوبلف، سوخانوف و ديگران به مقر حکومت می دويدند و با چرب زبانی می کوشيدند حکومت را به دادن امتيازی چند ترغيب کنند، وزر

می گرفتند، و  وزرا تماسمی کردند، نمايندگان به کميته ی اجرائی باز می گشتند و می کوشيدند کميته  را مطيع اقتدار حکومت سازند، آن گاه دوباره با 

به راستی هم که از اين هيزم تَر هيچ آبی نمی توانست گرم بشود. به همين ترتيب روز از نو و روزی از نو . 

. ختگوچکوف به خصوص بر اختالالتی  که بر اثر اغماض شورا، در ارتش به وجود آمده بود، سرشک می ري. در کميسيون تماس همه شاکی بودند

ت فکر او درس." اشک می ريخت، يا دست کم چشم هايش را صادقانه با دستمالش پاک می کرد... به معنای واقعی کلمه "زير جنگ انقالب گاهی اوقات و

 .می کرد که پاک کردن اشک مسح شدگان از وظايف پيامبران است

آلمان به  اگر بيش از اين با شورا تساهل کنيم، يوغ" :روز نهم مارس ژنرال الکسيف، رئيس ستاد، به وسيله ی تلگراف به وزير جنگ هشدار داد که

 افسوس که حکومت صاحب هيچ گونه قدرت واقعی نيست، واحدهای: "گوچکوف اشک ريزان به او پاسخ داد که." زودی بر گردن مان خواهد افتاد

ن ط تا زمانی وجود خواهد داشت که شورا به آحقيقت تلخ آن است که حکومت موقت فق. ارتش، راه آهن، پست و تلگراف همه در چنگ شورا هستند

 ".اجازه ی موجوديت بدهد

هه در اوائل ماه آوريل، هنگامی که حکومت موقت نمايندگان دوما را به جب. هفته ها پشت سر هم گذشتند، اما هيچ بهبودی در اوضاع حاصل نمی شد

حساس می کردند که  در تمام طول سفر نمايندگان ليبرال ا. ت با نمايندگان شورا بپرهيزندفرستاد، با دندان قروچه به نمايندگان تذکر داد که از ابراز مخالف

ه سربازها تحت الحفظ به تبعيدگاه برده می شوند، اما در ضمن می دانستند که بدون آن مراقبت ها، علی رغم رفعت مقام شان، نه تنها نمی توانستند ب

رات خود نقل آن گفته ی بی اهميتی که شاه زاده مانسيرف در خاط. د در قطار جای نشستن دست و پا کنندنزديک شوند بلکه حتی قادر نبودند برای خو

ی از بذله گويان يک. کرده است تصويری را که گوچکوف در مکاتباتش با رئيس ستاد از ساخت حکومت فوريه ارائه می دهد به نحو احسن تکميل می کند

حکومت قديم در زندان است، و حکومت جديد تحت الخفظ: "ا باريک بينی چنين تشريح می کرد کهمرتجع وضع حکومت را در آن روزها ب ." 

ئز ااما آيا حکومت موقت به جز حمايت دوپهلوی رهبران شورا از هيچ حمايت ديگری برخوردار نبود؟ بر سر طبقات دارا چه آمده بود؟ اين پرسش ح

. ی جمع شدنددر گذشته آن ها را با سلطنت متحد ساخته بود، پس از انقالب شتاب زده بر گرد محور جديد طبقات دارا، که زندگيشان. اهميت بنيادی است

را  روز دوم مارس، شورای بازرگانی و صنعت، به نمايندگی از طرف همه ی سرمايه داران متحد کشور، اقدامات دومای دولتی را تهنيت گفت، و خود

عالم کردکميته ی دوما ا" تماماً در اختيار" . 

ار   می روز دهم مارس، حتی شورای اشرافيت متحد، که ستون اصلی تاج و تخت به شم. انجمن ها و دوماهای شهری نيز همين سياست را پيش گرفتند

تقريباً ." دبرگرد حکومت موقت، تنها حکومت قانونی سرزمين روسيه، متحد شون: "رفت، با فضاحتی آميخته به جبن از همه ی مردم روسيه خواست که

 -ختندندامقارن با اين زمان، نهادها و سازمان های طبقات دارا شروع به تخطئه قدرت دوگانه کردند، و تقصير بی نظمی های کشور را به گردن شورا ا

.  أسی جستندکارفرمايشان تطولی نکشيد که منشی ها و اصناف و حرفه های ليبرال و کارمندان دولت به . ابتدا محتاطانه و سپس جسورانه و جسورانه تر

 مطبوعات. از جانب ارتش هم تلگراف ها و اعالميه ها و قطع نامه های مشابهی صادر می شد که همه در ستاد فرمان دهی ساخته و پرداخته شده بودند

مام اين    ت. ن شورا را در محاصره گرفتجنبشی به راه انداختند که در ماه های      بعد هم چون گردبادی آتشين سرا" حاکميت واحد"ليبرال نيز برای 

 کثرت سازمان ها،    نام های پرآوازه، قطع نامه ها، مقاله ها، و قاطعيت لحن توان گران همه بر. های و هوی روی هم بسيار پر ابهت به نظر می رسيد

سوسياليست . دآميز طبقات دارا هيچ نيروی مهمی وجود نداشتحال آن که در پشت جارو جنجال های تهدي. مغز تلقين پذير سران کميته تأثير قاطعی نهادند

يرومند و فقط تا زمانی ن. پس نيروی مالکيت چه؟ مال و مکنت صرفاً رابطه ای است ميان مردم: های خرده بورژوا در جواب به بلشويک ها می پرسيدند

در اين  اما در موقعيت کنونی جان کالم. قانون و دولت ناميده می شوداست که همگان محترمش می دارند و برخوردار از پشتيبانی نظام زوری است که 

احب کارخانه در کارخانه ها کارگران خود را ص. بود که دولت کهن ناگهان فرو ريخته بود، و توده ها سر تاپای نظام حقوقی قديم را به سؤال گرفته بودند

افت چند مالکان، رودررو با دهقانان کينه توز و ترشرو، و دور از حکومتی که به علت بعد مس در واليات نيز. ورؤسا را مهمان های ناخوانده می دانستند

شان، ديگر  طبقات دارا، محروم از امکان استفاده يا محافظت از  دارائی. صباحی به قدرتش اعتقاد داشتند، زمين را زيرپای خود سست احساس می کردند

بيشتری   بی فرهنگ و وحشت زده ای تبديل شده بودند که نمی توانستند از حکومت حمايت کنند چون خود نياز آن ها به مردمان. دارا محسوب نمی شوند

ا لعن می گويندطولی نکشيد که طبقات دارا حکومت را به اتهام ضعف به باد لعن و ناسزا گرفتند، غافل از آن که سرنوشت خويشتن ر. به حمايت داشتند . 

دفع الوقت  ک کميته ی اجرائی و هيئت دولت ظاهراً هدفش اثبات اين نکته بود که هنر حکومت به وقت انقالب عبارت است ازدر آن روزها فعاليت مشتر

داخت مگر يک آن ها اعتقاد راسخ داشتند که همه اقدامات را بايد به تعويق ان.    ليبرال ها سياست دفع الوقت را آگاهانه پيشه کرده بودند. از طريق حرافی

سوگند وفاداری به متحدان روسيه: ام رااقد . 

ورای ظاهراً فقط رئيس ش. کرنسکی از يک گوش می شنيد و از گوش دگر در می کرد. ميلی يوکوف هم کاران خود را با معاهدات سری آشنا می ساخت

ات سری کف داد و خشمگين شد و حتی آن معاهد مقدس کليسا، شخصی به نام لووف، همنام نخست وزير اما محروم از افتخار شاه زادگی، عنان اختيار از

و او را   ( "مردمان عادی احمقند)"شکی نيست که قيل و قال لووف بار ديگر لبخند حکيمانه بر لبان ميلی يوکوف نشاند . خواند" دسيسه و دزدی"را 

 ه بود که مجلس مؤسسان در نزديک ترين تاريخ ممکندر اعالميه ی رسمی دولت وعده داده شد. وادار ساخت لووف را محترمانه دعوت به آرامش کند

دند که به آن ها هنوز اميدوار بو: از شکل حکومت کوچک ترين سخنی به ميان نيامده بود. اما عمداً ذکر نشده بود که دقيقاً در کدام تاريخ -تشکيل شود



ای مو به اجر"قول دولت دائر بر ادامه ی جنگ تا نيل به پيروزی، و اما نکته ی اصلی اين اعالميه عبارت بود از . بهشت گم شده ی سلطنت باز گردند

ام رسيده بود ظاهراً انقالب تا آن جا که به حياتی ترين مسائل هستی مردم مربوط می شد، فقط به اين منظور به فرج." موی مفاد قراردادهای مان با متفقين

دن توسط از آن جا که دموکرات ها اهميت فوق العاده ای برای به رسميت شناخته ش. اهد ماندهمه چيز به شکل سابق باقی خو: تا ليبرال ها فرياد بکشند

به اعالميه ی  کميته ی اجرائی -بازرگان خرده پا دستش به جائی بند نيست مگر آن که بانک اعتبارش را به رسميت بشناسد -متحدانشان قائل بودند

 .امپرياليستی ششم مارس بی سر و صدا تن داد

نداد،  حتا يکی از سازمان های رسمی دموکراسی علناً در برابر اعالميه ی حکومت موقت واکنش نشان: "وخانوف يک سال بعد افسوس می خورد کهس

 ".حال آن که اين اعالميه آبروی انقالب را از بدو تولد در نظر اروپای دموکراتيک بر باد داده بود

اما پيش از آن تاريخ، مردم در سراسر کشور در زندان ها را باز . مومی از آزمايشگاه دولت صادر شدسرانجام، در روز هشتم مارس، فرمان عفو ع

واکی فرمان عفو هم چون پژ. کرده بودند، و تبعيدی های سياسی در ميان شادی و هلهله و حلقه های گل گروه گروه به خانه های خود بازگشته بودند

چهار ماه بعد، مجازات اعدام از . روز دوازدهم، دولت مجازات اعدام را در کشور لغو کرد. و در فضا گم شدديررس از ساختمان های دولتی برخاست 

اجرائی جامه  به واقع نيز در لحظات هيجان زدگی، به قطع نامه ی کميته ی. کرنسکی قول داد عدالت را بر قله های رفيع بنشاند. نو در ارتش برقرار شد

. می شد اين تنها اقدامی بود که ضربان قلب انقالب در آن حس. ان کارگران و سربازان را به عضويت دادگاه های عدالت درآوردی عمل پوشاند و نمايندگ

رنسکی، و قاضی دميانوف، کارمند بلندپايه ی وزارتخانه ی ک. اما اقدامات انقالبی در همان جا خاتمه يافت. اين اقدام مو بر تن دشمنان عدالت راست کرد

است های سي: "او خود توضيح می داد که. چون کرنسکی، تصميم گرفت همه مقامات پيشين دادگستری را در مقام هايشان ابقاء کند" سياليستسو"

. رار داده بودنه فقط وزارت دادگستری بلکه کل حکومت انقالبی اصل فوق را سرمشق خود ق." حکومت انقالبی نبايد بی جهت مايه ی رنجش افراد گردد

ای رژيم نه فقط قضات، که دادستان ه. را حکومت بيش از هر چيز از آن می ترسيد که مبادا طبقات دارا و يا ديوان ساالری تزاری را از خود برنجاندزي

يد ها در ميدان د اما رنجش توده ها به شورا مربوط می شد، توده. البته ممکن بود توده ها در اين ميان برنجند. تزار نيز در مقام های خود ابقاء شدند

 .حکومت  نمی گنجيدند

مقدس  شورای" ابله و بی حيثيت"تنها چيزی که در آن گنداب به جويباری زالل شباهت داشت قيل و قال همان لووف تندخو بود که درباره ی اعضاء 

. ی ماندس کليسا هم چنان از نهادهای دولت باقوزراء به توضيحات آبدار لووف گوش دادند، اما شورای مقد. کليسا گزارشی رسمی به حکومت ارائه داد

ته باشدانقالب نبايد با کسی سرجنگ داش. حتی ترکيب شورای مقدس هم دست نخورده باقی ماند. ديانت ارتدکس نيز مذهب رسمی کشور باقی ماند ! 

    طولی نکشيد که اين. دولت دريافت می داشتند هم چنان حقوق خود را از خزانه ی -خدمت گزاران وفادار دو يا سه امپراطور -اعضای شورای دولت

. گرانی کردکميته ی اجرائی هم از اين بابت ابراز ن. کارگران و سربازان با سر و صدای       بسيار اعتراض کردند. امر معنای پر کنايه ای پيدا کرد

ا اين چر. راند، و دست آخر هم نتوانست به نتيجه برسدحکومت دو يا سه جلسه را به جروبحث پيرامون سرنوشت و حقوق اعضای شورای دولت گذ

 مردمان محترم را بيازاريم، مضافاً بر اين که در ميانشان دوستان بسيار خوبی هم داريم؟

د، توگوئی بو اين ديگر پوزخند به انقالب. وزرای راسپوتين هنوز در زندان بودند، اما حکومت موقت با شتاب تمام برای ايشان بازنشستگی مقرر داشت

هر چند اين اسالف کت بسته در زندان . اما حکومت خوش نداشت اسالف خويش را از خود برنجاند. صدای حکومت موقت از جهان ديگری می آمد

 .بودند

نسکی ه ی کرسناتورها کماکان در جامه های گل و بته دوزی شده ی خود چرت می زدند، و هنگامی که سوکولوف سناتور چپ گرا، که تازگی به وسيل 

ز اطمينان اين قانون گزاران تزاری پس ا. به مقام مهمی منصوب شده بود در کت و شلوار مشکی آفتابی شد، بی سرو صدا او را از تاالر بيرون راندند

 .يافتن از بی جربزگی حکومت، ديگر از اهانت به انقالب فوريه واهمه نداشتند

روتر را فقط باالترين رده های سياسی را تصفيه کرد، و همه اقشار ف"مان در اين می ديد که انقالب کارل مارکس علت شکست انقالب مارس را در آل

دند، ديوان ساالری کهن، ارتش کهن، قضاوت کهن، که همه نمک پرورده و غالم خانه زاد دستگاه استبداد بو -دست نخورده بر جای خود باقی گذاشت

ا ديده ياليست هائی از نوع کرنسکی راه رستگاری را در جائی می جستند که مارکس در آن جا علل تباهی رسوس." همه از گزند انقالب مصون ماندند

و  مارکسيست های منشويک با کرنسکی بودند، نه با مارکس. بود . 

لمرو فرمان در اين ق. انک ها بودتنها قلمروئی که حکومت ابتکار و ضرب آهنگ انقالبی در آن نشان داد، قلمرو قانون گزاری پيرامون سهام صنايع و ب

از  از شما چه پنهان که تحت رژيم کهن، گروهی. محدوديت های ملی و مذهبی نيز فقط سه روز بعد لغو شدند. اصالحات در روز هفدهم مارس صادر شد

نداعضای هيئت دولت به علت محروم بودن از فعاليت های بازرگانی در بازار سهام، لطمات سخت مالی ديده بود . 

، به عالوه. حکومت تظاهر کرد که از هر دو گوش کر است. کارگران بی صبرانه خواستار محدود کردن ساعات کار به هشت ساعت در روز بودند

 :از اين گذشته، اين قبيل کارها به شورا مربوط می شد. زمان جنگ بود و همه موظف بودند در راه سرزمين آباء و اجدادی خود فداکاری نشان دهند

 .بگذار شورا کارگران را آرام کند

پيامبران  شينگارف، وزير کشاورزی، به ضرب مهميز. در اين باره واقعاً الزم بود که کاری صورت بگيرد. از اين هم تهديد آميزتر مسأله ی زمين بود

ی کردند که دهقان ها تصور م. ميته ها خودداری نموداما با دورانديشی بسيار از تعيين وظايف اين ک -فرمان تشکيل کميته های محلی زمين را صادر کرد

هقان ها، از همان ابتدای کار، قالده ی د. مالک ها معتقد بودند که کميته ها بايد از ملک و امالک آنان صيانت کنند. اين کميته ها به آن ها زمين خواهند داد

وريه افتاده بود و حلقوم او را می فشردبی رحمانه تر از همه ی قالده های ديگر، محکم بر گردن رژيم ف      . 

لس مؤسسان مطابق سياست حکومت رسمی کشور، بررسی همه ی اين مسائل، يعنی همان مسائلی که سبب بروز انقالب شده بودند، موکول به گشايش مج

ودند ميخائيل پس از آن که حتی نتوانسته  ب از اين دموکرات های پاک نهاد چگونه می شد انتظار داشت خواست ملت را پيش بينی کنند، به خصوص. شد

کشی  رومانوف را برگرده ی اين خواست بنشانند؟ مقدمات و تدارکات تشکيل مجلس ملی در آن روزها با چنان قرطاس بازی پر دبدبه و با چنان وقت

فقط در روز . های عامدانه ای آغاز شد که مجلس مؤسسان خود به سرابی تبديل گشت 25  -!يک ماه انقالب -عنی تقريباً يک ماه پس از قيامام مارس، ي 

وف در کتاب تاريخ ميلی يوک. اما کنفرانس ويژه هرگز گشايش نيافت. حکومت تصميم گرفت کنفرانس ويژه ای را مأمور به وضع قوانين انتخاباتی کند

کومت اول کنفرانس ويژه نتوانست کار خود را در زمان ح" می گويد که به علت مشکالت گوناگون -که از سرتاته جز دروغ چيزی در آن نيست -انقالب

وقت بهتر به  تمام نقشه ی حکومت اين بود که مجلس مؤسسان       را تا. اين مشکالت از ذات اين کنفرانس و از وظايفش سرچشمه می گرفتند. "آغاز کند

 .تعويق بيندازد؛ يعنی تا زمان پيروزی، صلح، و يا لشکرگشی های کورنيلوف

ی ناچار     در نتيجه بورژواز. اما نفرت او از انقالب، نفرتی ناتوان بود. بورژوازی روس که دير به عالم وجود پا گذاشت، از انقالب سخت متنفر بود

شنگی هالک نگی و تبورژوازی که توان بر انداختن و خفه    کردن انقالب را نداشت، بر آن شد که انقالب را از گرس. بود دفع الوقت کند و مانور بدهد

 .کند

 

 فصل يازدهم

 

 قدرت دوگانه

 

قدرت  حال آن که. زيرا در آثار تاريخی اين مسأله هرگز روشن نشده است.  جوهر قدرت دوگانه متشکل از چيست؟ بايد بر سر اين سؤال تأمل کنيم

و با اين که اين پديده در انقالب . دوگانه از شرايط مشخص بحران های اجتماعی است 1917 روسيه به روشن ترين وجه تظاهر کرد، منحصر به اين  



  .انقالب نبوده است

ع خود نفطبقات متخاصم در همه ی جوامع وجود دارند، و طبقه ی محروم از قدرت ناگزير می کوشد تا سياست های حکومت را تا آن جا که می تواند، به 

ماً به وسيله ی خصايص هر ساخت سياسی مستقي. که دو قدرت، يا بيشتر، بر جامعه حاکم انداما اين حقيقت در اين مرحله به اين معنا نيست . تغيير دهد

ی آورد که حاکميت واحد،     که در هر رژيمی شرط ضروری ثبات است، فقط تا زمانی دوام م. رابطه ی طبقات ستم کش با طبقه ی حاکم تعيين می شود

را به عنوان تنها قواعد ممکن به تمام جامعه بقبوالند طبقه ی حاکم بتواند قواعد اقتصادی و سياسی خود . 

هر چقدر هم که  -و چه در شکل جمهوری" هوهنزولرنی"چه در شکل  -هم زمانی سلطه ی اشراف زمين دار آلمان با سيطره ی بورژوازی اين کشور

ر نتيجه اين دو قدرت پايگاه اجتماعی مشترکی دارند، د. ودگاهی اوقات معارضه ی اين دو قدرت به شکل حادی در آيد، باز قدرت دوگانه محسوب نمی ش

به اين دليل،  -يزدرژيم دو قدرتی فقط از ستيزه های آشتی ناپذير طبقاتی بر می خ. اختالف آن ها با يکديگر منجر به دوپاره شدن دستگاه دولت نمی گردد

ر بنيادی اين گونه دوران ها را تشکيل می دهدقدرت دوگانه فقط در دوران های انقالبی پديد می آيد، و يکی از عناص . 

اما . ی گيردتحول قهری انقالب معموالً در زمانی کوتاه صورت م. مکانيزم سياسی انقالب عبارت است از انتقال قدرت از يک طبقه به      طبقه ای ديگر

قالبی طبقه ی ان. ء دهد، هر چند هم که آن شب، شب انقالب باشدهيچ طبقه ای نمی تواند خود را ناگهان از موضع محکوم يک شبه به موضع حاکم ارتقا

ه ناراضی از وضع بايد در آستانه ی انقالب موضع کامالً مستقلی نسبت به طبقه ی حاکم گرفته باشد، حتی بايد اميد طبقات و اقشار بينابين را، که هم

عی را پديد   می تمهيدات تاريخی هر انقالب در دوره ی پيش انقالبی، وض. کرده باشدموجود اما ناتوان از ايفای نقشی مستقل هستند، نيز در خود متمرکز 

دست  در  آورد که در آن، طبقه ای که وظيفه ی تحقق بخشيدن به نظام تازه ی جامعه بر عهده ی او افتاده است، در همان حال که دستگاه رسمی حکومت 

ای رت دولت را در دست خود متمرکز ساخته است، هر چند هنوز نمی توان اين طبقه را      فرمان رواربابان کهن کشور قرار دارد، پاره ی مهمی از قد

اين است منشاء قدرت دوگانه ی اوليه در هر انقالب. کشور محسوبش داشت . 

اين  طبقه ی  اهانش نبوده است، و اگراگر طبقه ی جديد به    وسيله ی انقالبی به قدرت برسد که خود خو. اما اين يگانه شکل ممکن قدرت دوگانه نيست

ز ا     جديد در اساس طبقه ای کهن و از لحاظ تاريخی طبقه ی دير به ميدان آمده ای باشد، و اگر اين طبقه پيش از تشرف رسمی اش به مسند قدرت  

ست گرفتن پختگی رسيده و خود از مدعيان به د درون پوسيده شده باشد، و اگر پس از رسيدن به قدرت با حريفی رو به رو شود که از حيث سياسی به

بی ثبات تر  باشد، آن گاه انقالب سياسی به جای ايجاد يک تعادل دو قدرتی بی ثبات، تعادل دو قدرتی ديگری پديد می آورد که از آن هم( حکومت)سکان 

اکميت ح. اين حاکميت دوگانه رو به رو می کند" هرج و مرج" را با وظيفه ی غلبه بر -يا ضدانقالب -در چنين شرايطی، هرگونه اقدامی، انقالب. است

قدرت . را نفی هم می کند دوگانه  نه تنها مستلزم تقسيم قدرت به دو نيم متساوی، و يا مستلزم تعادل صوری نيروها نيست، بلکه چنين تقسيم يا چنين تعادلی

. شده است بدان معناست که برهم خوردن تعادل جامعه سبب شقه شدن روبنای دولتاين . دوگانه نه يک واقعيت قانونی بلکه يک واقعيت انقالبی است

ه و ديگری در يکی از اين دو سازمان پوسيد-قدرت دوگانه هنگامی پديد می آيد که طبقات متخاصم بر سازمان های حکومتی ذاتاً ناسازگار اتکاء می کنند 

ه از قدرت در چنين موقعيتی، سهمی ک. ازه ای برای اداره ی مملکت با يکديگر برخورد می کنندو اين سازمان ها در هرگام ت -حال تکوين و تشکل است

 .به هر يک از اين طبقات هم ستيز تعلق می گيرد به وسيله ی تناسب نيروها      در جريان مبارزه تعيين می گردد

بحث  يا، در موردی که محل -مرکز قدرت نياز دارد، و در هيئت طبقه حاکمجامعه به ت. چنين اوضاع و احوالی به حکم ذات خود نمی تواند پايدار باشد

ا پيش از آن ام. دوباره شدن حاکميت پيش درآمد جنگ داخلی است. قهراً می کوشد تا به اين تمرکز قدرت دست يابد -ماست، در هيئت دو طبقه ی نيم حاکم

از  ممکن است خود را تا مدتی -در مواردی که از مداخله ی نيروی سومی هم در هراسند به ويژه -که طبقات رقيب به اين راه حل افراطی متوسل شوند

کميت دوگانه جنگ داخلی عيان ترين نمايش اين حا. معذلک چنين نظامی  قهراً منفجر خواهد شد. تحمل، و حتی تأييد، اين نظام دو قدرتی ناگزير بيابند

مابقی  ک از قدرت ها پس از سنگربندی، برای تصاحب مابقی خاک کشور به ستيزه بر می خيزد، وهر ي. است، زيرا به آن شکل جغرافيائی می دهد

خود را  خاک کشور اغلب ناچار است حاکميت مضاعف را به صورت تهاجم های متوالی از جانب دو قدرت ستيزنده تحمل کند تا آن که يکی از دو قدرت

 .به نحو قطعی مستقر بسازد

ت به دست قرن هفدهم، درست به اين دليل که چنان عظيم بود که ملت انگليس را تا بيخ و بن درهم ريخت، نمونه ی روشنی از دس انقالب انگلستان در

 .گشتن قدرت دوگانه است که هربار به شکل جنگ داخلی بروز می کرد

به  با گردن کشی بورژوازی و زمين داران نزديک -ابتدا قدرت سلطنت، متکی بر طبقات ممتاز با رده های باالی طبقات ممتاز اشراف و اسقف ها

ديگر کشمکش طوالنی اين دو رژيم با يک. حکومت بورژوازی همان پارلمان پرسبيتری بود که شهر لندن از آن حمايت می کرد. بورژوازی مواجه شد

شکل  در اين مرحله، قدرت دوگانه. را ايجاد می کند هر يک ارتش خود -لندن و آکسفورد -دو مرکز حکومتی. سرانجام به جنگ آشکار داخلی می انجامد

اه اسير می ش. پارلمان پيروز می شود. جغرافيائی به خود می گيرد، هر چند در اين جنگ داخلی نيز مانند ساير جنگ های داخلی مرزها سخت بی ثباتند

 .شود و در انتظار سرنوشت می ماند

پارلمان به  اما پيش از درهم شکسته شدن قدرت سلطنت، ارتش. نازع بورژوازی پرسبيتری آماده استحال به نظر می رسد که شرايط برای حکومت بالم

می  ،   خرده بورژوازی پارسا و مصمم، و پيشه وران و کشاورزان را در صفوف خود گرد"مستقل ها"نيروی سياسی خودمختاری تبديل می شود، و 

مرفه و  بلکه به نام گارد ويژه ی انقالب، و در مقام نماينده ی طبقه ی جديدی که در برابر بورژوازیارتش نه تنها به عنوان يک نيروی مسلح، . آورد

ر از از اين رو در ارتش سازمان حکومتی تازه ای پديد می آيد که باالت. ثروتمند قد َعلَم کرده است، در زندگی اجتماعی کشور قوياً مداخله می کند

يدی از آن گاه دوران جد"(. تهييج گران)"اين سازمان حکومتی عبارت است از شورای نمايندگان سربازان و افسران . کندفرماندهان نظامی قد َعلَم می 

می      اين وضع به معارضه ی علنی منجر. حاکميت مضاعف فرا می رسد که عبارت است از حاکميت مضاعف پارلمان پرسبيتری و ارتش مستقل

فيه ی ستيزه ی اين دو نيرو با تص. عرض وجود کند -يا خلق مسلح -کرامول" ارتش نمونه ی"رتش خويش در برابر بورژوازی نمی تواند با ا. شود

امول مستقر می اکنون از پارلمان فقط الشه ای به جا مانده است، ديکتاتوری کر.  خاتمه می يابد" مستقل ها"پارلمان پرسبيتری به ضرب شمشير ارتش 

، يعنی می کوشند در برابر فرمان روائی رده های باالتر نظامی -جناح چپ افراطی انقالب-ارتش، به رهبری مساوات طلب ها رده های پائين تر . گردد

عنی مساوات طلب ها، ي. اما اين نظام    تازه ی دو قدرتی موفق به گسترش نمی شود. در برابر بزرگان ارتش، رژيم واقعاً خلقی خود را بر پا کنند

ا دشمنان خويش طولی نمی کشد که کرامول حساب خود را ب. رده بورژوازی، هنوز مسير تاريخی خود را نيافته اند و نمی توانند هم بيابندفروترين قشر خ

تعادل سياسی تازه ای، که هنوز به هيچ عنوان با ثبات نيست، تا چند سال برقرار می گردد. تصفيه   می کند . 

 -کز ساخت، که ستون فقراتش را رده های باالی طبقه ی سوم تشکيل می دادند، قدرت را در دست های خود متمردر انقالب کبير فرانسه، مجلس مؤسسان

شاه به دوره ی مجلس مؤسسان دوره ی مشخصی از قدرت دوگانه است، که به فرار پاد.     اما بدون اين که حقوق ويژه ی پادشاه را کامالً از او سلب کند

سيس جمهوری رسماً خاتمه می يابدوارن می انجامد و با تأ . 

)نخستين قانون اساسی فرانسه  1791 يد مردم ، مبتنی بر استقالل موهوم قوه های مقننه و مجريه بود، و در حقيقت می کوشيد تا حاکميت مضاعفی را از د(

 مستقر شده ستيل توسط مردم در مجلس ملی کامالً پنهان بدارد، اين حاکميت مضاعف عبارت بود از فرمان روائی بورژوازی، که پس از تسخير زندان با

 بود، و سلطه ی دستگاه کهن سلطنت که صرف نظر از اميدش به مداخله ی قدرت های خارجی، هنوز بر رده های باالی روحانيت و بوروکراسی و

وپا        ه باقی مانده بود، يا قدرت های ارتجاعی ارفقط دو را. اين رژيم متناقض نطفه ی انهدام اجتناب ناپذير خود را   در بر داشت. ارتش متکی بود

ناگزير از  پاريس و کوبالنس. بايد مجلس بورژوازی را تار و مار می کردند، و يا پادشاه و دستگاه سلطنت بايد به تيغه ی گيوتين سپرده می شدند

 .زورآزمائی اند

گذارد و با جسارتی  پا به ميدان می -پشتيبانی فروترين اقشار طبقه ی سوم در پايتختبه  -اما پيش از آن که کار به جنگ و گيوتين بکشد، کمون پاريس

ه ی ظهور      بدين ترتيب، حاکميت مضاعف ديگری پا به   منص. روزافزون بر سر تصرف قدرت با نمايندگان رسمی بورژوازی ملی در        می افتد



می گذارد که نخستين تجلی اش را در سال    1790 بينيم، يعنی هنگامی که بورژوازی بزرگ و متوسط در ادارات و شهرداری ها جا خوش کرده می  

خويش  تصوير توده ها که می کوشند تا از قعر دخمه ها و گورهای اجتماعی -و چه بی رحمانه حقانيتش پايمال شده است -چه شگفت انگيز است. است

د که بنياد چنين می نمو. و جامه های ابريشمين به رقم زدن سرنوشت ملت سرگرمند، قد َعلَم کنندبرخيزند و در حريمی که در آن مردمانی با کاله گيس 

می  سرهای انسانی از ميان توده های درهم تنيده گردن. اجتماع، لهيده در زير پای بورژوازی با فرهنگ، به جنبش درآمده و به حيات بازگشته است

رام زاده ناحيه های پاريس، اين فرزندان ح! يکديگر دراز می شدند، صداهای زمخت اما مردانه فرياد می زدند کشيدند،      دست های پينه بسته به طرف

و به  -!ختامکان نداشت بتوان موجوديت آن ها را به رسميت نشنا -موجوديت آن ها به رسميت شناخته شد. ی انقالب زندگی مستقل خويش را آغاز کردند

خود را به  اما دائماً مرزهای قانون را می شکستند و از پائين جريانی از خون تازه می گرفتند، و علی رغم قانون صفوف. دجای  ناحيه بخش تبديل شدن

قانان در همان زمان، انجمن های روستائی به پناه گاهی تبديل شده بودند برای قيام ده. بينوا می گشودند" سان کولوت های"روی مردمان بی حقوق و 

بدين سان از پس ملت دوم، ملت سوم به پا خاست.  ين بورژوائی که از نظام مالکيت فئودالی دفاع می کردبرعليه قوان . 

انه ی دهم در طغيان جسور. بخش های پاريس ابتدا در برابر کمون به مخالفت برخاستند، زيرا کمون هنوز زير سلطه ی بورژوازی آبرومند قرار داشت

1792اوت  يون از در از آن تاريخ به بعد کمون انقالبی روياروی مجلس قانون گزاری قرار گرفت و سپس با کنوانس. شدند ، بخش ها بر کمون مسلط

و  -جاد آن هاکنوانسيون فقط به ثبت رويدادها می پرداخت نه به اي -ستيزه در آمد، زيرا کنوانسيون از همگامی با مسائل و پيش رفت انقالب عاجز بود

تيبان خود را ک پارچگی طبقه ی نوظهور را، که از اعماق ناحيه های پاريس سر بر کشيده و در ميان عقب مانده ترين روستاها پشنيرو و    بی باکی و ي

يک از اين  هر. همان طور که بخش ها بر کمون مسلط شده بودند، کمون نيز،         از طريق يک قيام جديد، بر کنوانسيون مسلط شد. يافته بود، نداشت

ريق جناح راست از ط -آشکارا با حاکميت مضاعفی توأم بود که هريک از جناح هايش می کوشيد حکومت واحد و قدرت مندی را مستقر بسازد مراحل

 ناقض هاینياز به استبداد از ت -هم برای انقالب و هم برای ضدانقالب -بدين ترتيب به طور کلی -مبارزه ی تدافعی، جناح چپ از راه مبارزه ی تهاجمی

. ذيردگذار از هر يک از شکل های حاکميت مضاعف به شکل ديگر، از طريق جنگ داخلی تحقق می پ. غيرقابل تحمل حاکميت مضاعف ناشی می شود

ايه ی پس در اين جريان مقارن با توالی سازمان های نيابتی نيست که چون س -يعنی انتقال قدرت به طبقات يا قشرهای نوظهور -مراحل بزرگ انقالب

نوانسيون متحد می درست است که دست آخر ديکتاتوری انقالبی سان کولوت ها با ديکتاتوری ک. فتاده ای ديناميزم انقالب را لنگان لنگان دنبال می کنندا

کنوانسيون  -تاساما با کدام کنوانسيون؟ کنوانسيونی که از ژيرونديست ها، که تا ديروز توسط ترور به کنوانسيون فرمان می راندند، پاک شده . شود

ارسال بدين سان انقالب فرانسه از طريق پله های قدرت دوگانه در طول چه. کوچک تری که خود را با حاکميت نيروهای جديد اجتماعی وفق داده است

بر هر  باز جنگ داخلی و. شروع به نزول می کند -باز از طريق پله های قدرت دوگانه -و پس از نهم ترميدور. جنگ و ستيز به اوج خود صعود می کند

ا را بدين شکل جامعه ی نو تعادل تازه ای از نيروه. درست به همان شکل که هر يک از پله های صعودی را همراهی کرده بود. پله ی نزولی مقدم است

  .می جويد

وئی از و با بهره ج. کم کرده بودبورژوازی روس، در ستيز و هم کاری با بوروکراسی راسپوتين، موضع سياسی خود را در خالل جنگ سخت مستح

. صنعتی، قدرت عظيمی را در دست های خود متمرکز ساخته بود -شکست تزاريزم، و از طريق اتحاديه های شهر و روستا و کميته های نظامی

ه ر شکايت می کردند کدر خالل جنگ وزرای تزا. وجوهات دولتی وسيعی را در اختيار خود داشت، و در اساس حکومت دوم کشور به شمار می رفت

در . ستشاه زاده لووف به ارتش خوار و بار می رساند، به ارتش غذا می دهد، درمان و دارو می دهد، و حتی برای سربازها دکان سلمانی باز کرده ا

1915سال  کرد که يک  او هرگز تصور نمی." يا بايد به اين وضع خاتمه دهيم، و يا تمام قدرت را در اختيار لووف بگذاريم: "، کريووشين وزير می گفت

س از اما يک روز پ. منتها نه از دست تزار، بلکه از      دست های کرنسکی و چيدزه و سوخانوف -را دريافت بدارد" تمام قدرت"سال و نيم بعد لووف 

ی  که امروز رسماً جنبه -ليبرال هاپيشکش شدن قدرت به لووف، حاکميت مضاعف تازه ای آغاز شد، بدين معنی که در جوار نيمه حکومت ديروز 

روسيه  از آن لحظه به بعد، اهميت انقالب. حکومت غيررسمی اما به مراتب واقعی تر طبقات زحمت کش در هيئت شوراها ظهور کرد -قانونی يافته بود

 .به تدريج مقياسی تاريخی و جهانی پيدا کرد

چه بود؟ در مورد قرن های هفدهم و هجدهم، قدرت دوگانه در هر يک از موارد مرحله ای  پس ويژگی قدرت دوگانه ای که در انقالب فوريه ظهور کرد

دوگانه  طبيعی در مبارزه ای بود که تناسب موقت نيروها بر طرفين تحميل کرده بود، و هر طرف می کوشيد تا قدرت واحد خويش را جانشين قدرت

در انقالب .  سازد 1917 رت به ی عالماً و عامداً نظام دو قدرتی را به دست خود ايجاد می کنند، و با تمام قوا از انتقال قد، می بينيم که دموکرات های رسم

ر اثر در اين مورد در نگاه نخست چنين به نظر می رسد که قدرت دوگانه نه در نتيجه مبارزه ی طبقات بر سر تصرف قدرت، که ب. خود گريزانند

بال مفری     روس که برای اجتناب از رژيم دو قدرتی به دن" دموکراسی. "طبقه به طبقه ی ديگر پديد می آيدداوطلبانه ی قدرت از جانب يک " تفويض"

يمهمين است آن چيزی که ما نامش را معمای انقالب فوريه گذاشت. می گشت، اين مفر را فقط در چشم پوشی از اريکه ی قدرت توانست بيابد   . 

آلمان نسبت به دستگاه سلطنت       در سال  مورد مشابهی را در رفتار بورژوازی 1848 بورژوازی آلمان  جداً . اما اين قياس کامل نيست. می توان يافت 

اشت، و نه به اما در آن مورد، بورژوازی نه تمام قدرت را در تصرف خود د. می کوشيد تا قدرت را براساس موافقت طرفين با دستگاه سلطنت تقسيم کند

ن ترديدی بورژوازی پروس قدرت عمده را در اختيار داشت، و کوچک تري. "ت که تمام قدرت را به دستگاه سلطنت تفويض      کندهيچ عنوان می خواس

و  مارکس." )نداشت که نيروهای حکومت پيشين، خود را بی دريغ در اختيار او خواهند نهاد و به هواخواهان فداکار قدرت مطلقش تبديل خواهند شد

 .(انگلس

اسی روس در سال دموکر 1917 ه سعی   کرد ، که از همان نخستين لحظه ی قيام قدرت را تسخير کرده بود، نه تنها کوشيد با بورژوازی قسمتش کند، بلک

ساد چه بسا اين بدان معناست که دموکراسی رسمی روس در ربع اول قرن بيستم دچار ف. دستگاه دولت را يک جا و تماماً به بورژوازی تحويل دهد

ی دموکراسی و اين نکته با قوانين تاريخ مطابقت تام تمام دارد، زيرا فساد سياس. ياسی کامل تری شده بود تا بورژوازی ليبرال آلمان در قرن نوزدهمس

        يررسمی روس، عارضه ی متقابل رشد سياسی طبقه ی کارگر در اين دهه ها بود که اينک جانشين پيشه وران کرامول و سانکولوت های روبسپ

 .شده بود

ت مضاعف اگر دقيق تر به قضايا بنگريم خواهيم ديد که فرمان روائی دوگانه ی حکومت موقت و کميته ی اجرائی صرفاً بازتابی بود از يک حکوم

بازان داشتند، ان و سرسازش کاران که اتکای آلوده به ترديدی به کارگر. در آن شرايط فقط طبقه ی کارگر می توانست مدعی راستين قدرت شود.  ديگر

قط بازتابی حکومت دوگانه ی ليبرال ها و دوکرات ها ف. يکی با پادشاهان و ديگری با پيامبران -ناچار بودند دو حساب و کتاب مجزا برای خود نگاه دارند

که  -وراهاجای سازش کاران در رأس ش پس از نشستن بلشويک ها بر. بود از حاکميت دوگانه و در خفا نگاه داشته شده ی بورژوازی و طبقه ی کارگر

. ر قرار گرفتآن حاکميت دوگانه ی در خفا نگاه داشته شده عيان شد، و آن گاه کشور روسيه در آستانه ی انقالب اکتب -فقط پس از چند ماه صورت گرفت

منکسر  تراشی های روشن فکرهای سوسياليستحاکميت مضاعف چون توسط دليل . تا   اين زمان، انقالب در جهانی از بازتاب های سياسی می زيست

در کانون همه ی  و درست به همين دليل بود که. می شد، به جای آن که يکی از مراحل مبارزه ی طبقاتی تلقی شود، به اصلی تنظيم کننده تغيير ماهيت داد

يخ ما را قادر ساخته است تا دوره هائی را در تار خصوصيت آئينه وار حکومت مضاعف فوريه: هر چيزی  فايده ای دارد. بحث های نظری جا گرفت

پرتو ضعيف و . درک کنيم که در آن دوره ها، همين پديده ی حکومت مضاعف هم چون      يک مصاف جانانه در طول مبارزه دو رژيم پديد می آيد

 .انعکاسی کره ی ماه کشفيات مهمی را درباره ی نور خورشيد امکان پذير     می سازد

اين . گاه تر بوداساسی انقالب روسيه را بايد در پختگی طبقه ی کارگر روسيه جستجو کرد که به مراتب از توده های شهری انقالب های پيشين آويژگی 

 يرا مسأله ازز. ويژگی ابتدا به حکومت شبح وار مضاعف منجر شد و سپس مانع از آن گرديد که حکومت مضاعف واقعی به نفع بورژوازی فيصله يابد

ورت يا بورژوازی به دستگاه کهن دولت سلطه خواهد يافت و آن را برای پيش بُرد مقاصد خود اندکی مرمت خواهد کرد، که در آن ص: اين قرار بود که

ا که اين ر کار شوراها ساخته است، و يا آن که شوراها مبانی حکومت جديدی را تشکيل خواهند داد، و نه فقط بساط کهن حکومت بلکه سلطه ی طبقاتی



وم      می منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها به سوی راه حل اول، و بلشويک ها به سوی راه حل د. بساط در خدمتشان قرار گرفته نيز برخواهند چيد

اری که جام رساندن کمتوجه شده است، در گذشته دانش، يا مهارت، و يا رهبری الزم را برای به فر" مارا"طبقات ستم کش که، همان طور که . شتافتند

بلشويک ها پيروز از کار در آمدند. آغاز کرده بودند نداشتند، در انقالب روسيه در قرن بيستم مسلح به هر سه بودند . 

رار حکومت سوسيال دموکراسی درصدد استق. يک سال پس از پيروزی بلشويک ها همان وضع در آلمان تکرار شد، منتها با تناسب متفاوتی از نيروها

ل دموکرات ها سوسيا. روزا لوکزامبورگ و  ليب کنخت در صدد استقرار ديکتاتوری شوراها بودند. موکراتيک بورژوازی و برچيدن بساط شوراها بودد

و  شوند" يبترک"هيلفردينگ و کائوتسکی در آلمان، و ماکس آدلر در اتريش، پيشنهاد کردند که دموکراسی و نظام شورائی با يکديگر . برنده شدند

کار جزء اگر اين پيشنهاد صورت عمل به خود می گرفت، جنگ داخلی به طور بالقوه يا آش. شوراهای کارگران، در ساخت حکومتی کشور ادغام گردند

خاک آلمان  شنهاد دريگانه توجيهی که برای پيدايش اين پي. محال است بتوان ناکجاآباد غريب تری از پيشنهاد فوق تصور کرد. الينفک رژيم دولت می شد

دموکرات های ورتمبرگ در سال : می توان يافت شايد يک سنت کهن آلمانی باشد 1848 خواستار جمهوری بودند که رئيسش دوک باشد  . 

ه ائی طبقنظريه ی مارکس را درباره ی دولت، که حکومت را کميته ی اجر -که تا به حال کمتر کسی آن را بررسی کرده است -آيا پديده ی قدرت دوگانه

ش کار را آيا نوسان قيمت ها بر اثر جر و مد عرضه و تقاضا نظريه ی ارز: ی حاکم می داند، نقض می کند؟ اين سؤال درست به اين می ماند که بپرسيم

يچيده تری از رکيب پنفی می کند؟ آيا فداکاری مادر برای حفاظت از فرزندانش قانون تنازع بقاء را رد می کند يا خير؟ خير، در اين گونه پديده ها با ت

بقه ی حاکم، اگر دولت سازمانی باشد برای حکومت يک طبقه بر طبقات ديگر، اگر انقالب عبارت باشد از برانداختن ط. همين قوانين رو به رو هستيم

قدرت  از هر چيز به شکل پس انتقال قدرت از يک طبقه به طبقه ی ديگر الزاماً موجد شرايط متناقض در وضع دولت خواهد بود، و اين شرايط پيش

ه رژيم کهن از هنگامی ک. رابطه ی نيروهای طبقاتی با يکديگر يک کميت رياضی نيست که بتوان آن را از پيش محاسبه کرد. دوگانه بروز خواهد کرد

ب استاين نبرد همان انقال. تعادل خارج       می شود، برآيند تناسب جديد نيروها را فقط با نبرد می توان تعيين کرد . 

1917ممکن است به نظر برسد که اين پژوهش نظری ما را از حوادث  . اما در حقيقت اين پژوهش ما را به کنه آن حوادث می رساند. دور ساخته است 

تماميتش  را درفقط از قله ی پژوهشی نظری می توان اين تکاپو . زيرا تکاپوی احزاب و طبقات دقيقاً بر حول همين مسأله ی قدرت دوگانه چرخ می زد

  .ديد و به درستی آن را فهميد

 

 

 فصل دوازدهم

 

ی اجرائی کميته  

 

تراک اندکی خوانده شد، با نام خود وجه اش" کميته ی اجرائی شورای نمايندگان کارگران"سازمانی که در بيست و هفتم فوريه در کاخ توريد ايجاد شد، و 

شورای نمايندگان کارگران در سال . داشت 1905 آغازگر نظام شورائی بود، از ميان اعتصاب عمومی کارگران برخاست، آن شورا نماينده ی بی  ، که

جرائی اش سران اعتصاب به نمايندگی شورا انتخاب شدند، انتخاب اعضای آن زير آتش دشمن صورت گرفت، کميته ی ا. واسطه ی توده های مبارز بود

همين کميته ی اجرائی بود که قيام مسلحانه را در دستور روز قرار داد. دنبال کندبه وسيله ی اعضاء شورا انتخاب شد تا مبارزه را  . 

يش از تشکيل کميته ی اجرائی پ. انقالب فوريه از برکت شورش نيروهای نظامی، پيش از آن که کارگران شورای خود را تشکيل دهند به پيروزی رسيد

از پيروزی انقالب به دست چندتن معدود تأسيس شد شورا، و مستقل از کارخانه ها و هنگ ها، بالفاصله پس . 

يوه ای چيدن     مدر اين جا با ابتکار ديرين راديکال ها رو به رو می شويم که هميشه از   مبارزه ی انقالبی دور می ايستند، اما در همان حال خود را بر

ی ديگر آن ها سرگرم خلع سالح برخی، و مسلح ساختن برخ. ترک نکرده بودندرهبران راستين کارگرها هنوز خيابان ها را . های انقالب آماده می سازند

ورای در ميان ايشان آن ها که دور انديش تر بودند هنگامی که خبردار شدند که در کاخ توريد نوعی ش. بودند و می خواستند از پيروزی مطمئن شوند

ان شکل که در پائيز درست به هم. نمايندگان کارگران ظهور کرده است، به خود آمدند ، بورژوازی ليبرال به اميد انقالب کاخی، که قرار بود 1916

حکومت  هشخص نامعلومی به اجرايش در آورد، حکومت  ذخيره ای را آماده نگاه داشته بود تا بر تزار جديد بقبوالند، روشن فکرهای راديکال نيز نيم

ميشه کوشيده از آن جا که ايشان دست کم در گذشته پيرو جنبش کارگران بودند و ه. ه ساخته بودندذخيره ی خود را در لحظه ی پيروزی انقالب فوريه آماد

ی بود که اين هم يکی از آن جعليات نيمه عمد. بودند خود را زير پوشش اين جنبش بگنجانند، اينک فرزند خود را کميته ی اجرائی شورا نام گذاردند

ن در چرخش انقالبی حوادث، که معموالً متضمن انقطاع تداوم حکومت است، اي. می، انباشته از آن هاستتاريخ، به خصوص تاريخ انقالب های مرد

ربوط ا مطبقات تحصيل کرده، که اينک بايد راه و رسم حکومت را بياموزند، با کمال ميل حاضرند هر نام يا نمادی را که به خاطرات قهرمانی توده ه

يجاب می به ويژه هنگامی که منافع گروه های متنفذ اين پرده پوشی را ا -اغلب جوهر امور را در پرده نگاه می دارند و کلمات. است، دستاويز خود سازند

اقتدار عظيم   کميته ی اجرائی از بدو تولد متکی به رابطه ی ظاهری اش با شورای . کند 1905 اين کميته، که در نخستين جلسه ی پر هرج و مرج . بود 

ن بابت محافظه اين نفوذ بيشتر از اي. نمايندگان شورا قرار گرفت، از آن پس نفوذ قاطعی هم بر اعضاء و هم بر سياست شورا اعمال کرد شورا مورد تأييد

همه . ق گرفته بودقيام به گذشته تعل. کارانه بود که فضای داغ مبارزه که  می توانست ضامن انتخاب طبيعی و بر حق نمايندگان باشد، ديگر وجود نداشت

قط پس از چند ف. مست از باده ی پيروزی، برای تمتع از وضع جديد نقشه می کشيدند، و با روان و تا حدی نيز مغز خود شيوه ی تساهل پيشه کرده بودند

تمهيد قيامی  بارزه وماه کشمکش و مبارزه در شرايط جديد، و پس از جا به جا شدن افراد، شورا توانست از سازمانی برای تقديس پيروزی به آلتی برای م

ما بر اين جنبه از قضيه انگشت تأکيد گذارديم زيرا تا به حال در پرده ی ابهام باقی مانده بود. جديد تبديل گردد . 

ر تری نيز دعلل عميق تر و ديرپا. اما خصلت ميانه رو و سازش کار کميته ی اجرائی و شورا را فقط شرايط حاکم بر فضای آن روزها تعيين نساختند

 .همان جهت دست اندر کار بودند

ال به اِزای با اين ح. دست کم چهار برابر اين تعداد مرد و زن کارگر در آن شهر می زيستند. در پتروگراد بيش از صدوپنجاه هزار سرباز مستقر بودند

ه به نفع سربازها ی منعطف بودند، و اين قوانين پيوستقوانين نمايندگی به نحو مفرط. هر دو نماينده ی کارگر در شورا، پنج نماينده ی سرباز وجود داشت

.  تادندکارگرها برای هر هزار نفر يک نماينده داشتند، حال آن که کوچک ترين واحدهای نظامی اغلب دو نماينده به شورا می فرس. خم و راست می شدند

 .جامه ی خاکستری ارتش رنگ اصلی زمينه ی شورا شده بود

ی و يا  از اندک نبودند کسانی که با دعوت نامه های خصوص. نماينده های غيرنظامی هم به وسليه ی کارگران انتخاب نمی شدند به عالوه حتی برخی از

ی از جانب از آن جمله بودند وکالی راديکال، پزشک ها، دانشجوها، و روزنامه نگارهائی که به نمايندگ. برکت زبر و زرنگی خود به شورا راه می يافتند

ا اين انحراف آشکار در ماهيت شورا حتی ب. های مشکوک، و يا اغلب به نمايندگی از طرف جاه طلبی خويش، خود را در شورا جا کرده بودندگروه 

     سياری ازب. استقبال رهبران شورا مواجه شد، زيرا آنان نيز ترجيح می دادند که جوهر غليظ کارخانه و پادگان با آب ولرم روشن فکر مآبی رقيق شود

 ازهایاين مهمان های ناخوانده، ماجراجوها، پيامبران خودسر، و جاه طلب های حرفه ای، با سقلمه های تحکم آميز خود کارگرهای دهان بسته و سرب    

 .بی عزم را خارج از شورا نگاه داشتند

. ذشتآن جا که پيروزی آسان به چنگ آمده بود، چه می گ و اگر در پتروگراد قضايا از اين قرار بود، به راحتی می توان تصور کرد که در واليات،

اتوف، سامارا، پادگان های کيف، هلزينگفورز و تفليس به     اندازه ی پادگان پتروگراد ابواب جمعی داشتند، در سار. سراسر کشور مملو از سرباز بود

ری از اترينوسالو و اکاترينبورگ شصت هزار، و در مجموعه ی ديگتامبوف و امسک هفتاد تا هشتاد هزار سرباز مستقر بودند، در ياروسالول، اک

. يدنحوه ی انتخابات شورا در نقاط مختلف فرق می کرد، اما در همه جا به نظاميان امتياز می بخش. شهرها پنجاه، چهل، و سی هزار سرباز وجود داشت



ه بر گروه عالو. را می خواستند  به هر قيمت که شده سربازان را با خود متحد کننداز لحاظ سياسی، اين امتياز را کارگرها خود به نظاميان می دادند، زي

به هيئت  کثيری از ستون ها و افسرهای جزء ديگر که به وسيله ی سربازها انتخاب شده بودند، اغلب، به خصوص در واليات، حق نمايندگی ويژه ای

ز توده های سرباز، که هنو. اوضاع، ارتش در بسياری از شوراها صاحب اکثريت قاطع بوددر نتيجه ی اين . فرمان دهی پادگان ها نيز داده می شد

 .فرصت نکرده بودند سيمای سياسی خود را بيابند، از طريق نمايندگانشان سيمای شورا را تعيين ساختند

. رفتق به خصوص از روز دوم انقالب به بعد شدت گاين عدم انطبا. در هر نظام نيابتی هميشه نوعی عدم انطباق ما بين وکال و موکالن موجود است

ه روشن انواع مختلف روشن فکرها و نيم -نمايندگان سربازهای بی پناه اغلب در آن روزها به کلی با سربازها و با انقالب بيگانه از آب در می آمدند

گان ها و روحيه بدين ترتيب بين روحيه ی پاد. ميهن پرستی می زدندفکرها که در پادگان های پشت جبهه مخفی شده بودند و در نتيجه به حد افراط دم از 

د پذيرفتند، سرگرد استانکويچ، که سربازهای گردانش پس از انقالب با   اکراه و با بی اعتمادی او را بار ديگر به فرمان دهی خو. ی شورا جدائی افتاد

تر از  چرا احساسات شورا ماليم تر و معقول: او از سربازها می پرسيد. يراد کردپيرامون مسأله ی ظريف انضباط سخن رانی مؤثری برای سربازها ا

اال رخنه احساسات گردان هاست؟ اين استفهام ساده لوحانه بار ديگر نشان می دهد که احساسات واقعی فرودستان چه سخت می توانند به درون طبقات ب

 .کنند

ل را ردهم آئی های کارگرها و سربازها متفقاً از شورا خواستند که حکومت موقت بورژوازی ليبرابا همه ی اين اوصاف، از روز سوم مارس به بعد گ

ن تر و آيا جز اين، خواستی روش. در اين مورد نيز ابتکار عمل بار ديگر به محله ی وايبورگ تعلق داشت. عزل کند، و خود قدرت را در دست بگيرد

رسختانه مخالفش س" دفاع طلب ها"داشته باشد؟ اما اين بلوا به سرعت فرو نشانده شد، نه فقط به اين دليل که  نزديک تر به قلب توده ها می توانست وجود

ذشته، به از اين گ. بودند، بدتر از اين آن که اکثر رهبران شورا از همان نيمه ی اول ماه مارس عمالً در برابر رژيم دو قدرتی سرتسليم فرود آورده بودند

وگراد حتی يک اما کارگران پتر. رهبران ناحيه ی وايبورگ به ناچار دم در کشيدند. هيچ کس حاضر نبود مسأله قدرت را علناً پيش بکشدجز بلشويک ها 

تی يدند حبا اين حال، کارگران مشتاقانه به سربازها گوش می دادند و    می کوش. لحظه نه به حکومت جديد اعتماد کردند و نه آن را حکومت خود دانستند

دهقانيشان  از سوی ديگر، سربازها که تازه شروع به آموختن نخستين هجاهای زندگی سياسی کرده بودند، هر چند   غريزه ی. المقدور با آنان راه بيايند

ه رهبران خود محترمانه ب نمی گذاشت به هر ارباب نو رسيده ای اعتماد کنند، معذالک به دقت به نماينده های خود گوش می دادند، نماينده ها نيز به نوبت

. وش فرا دهندمقتدر کميته ی اجرائی گوش می دادند، و اين رهبران مقتدر هم کاری نداشتند بکنند جز آن که با ترس و لرز به نبض بورژوازی ليبرال گ

استوار بود -از پايين به باال -عجالتاً همه چيز بر پايه ی اين استماع يک جهته . 

ر چند در مسأله ی قدرت، که به زور در حاشيه نگاه داشته شده بود، متصل به ميان می آمد، ه. ها ناگزير به باال نشت می کرد منتها احساسات فرو دست

يت دوگانه و بدين شکل، نارضائی خود را از حاکم." سربازها نمی دانند به چه کس بايد گوش دهند: "ناحيه ها و اياالت شکايت می کردند که. لباس مبدل

مت موقت فرستاده های ناوگان های دريای بالتيک و دريای سياه روز شانزدهم مارس اعالم کردند که حاضرند حکو. يته ی اجرائی حالی می کردندبه کم

تند صد نداشرا به رسميت بشناسند مشروط بر اين که حکومت موقت خود را با سياست کميته ی اجرائی هماهنگ کند، به کالم ديگر، آن ها به هيچ وجه ق

مثالً هنگ . با گذشت زمان، بانگ اعتراض توده ها بلندتر  و بلندتر می شد. حکومت موقت را به رسميت بشناسند 172 ذخيره  قطع نامه ای صادر می  

از دستورات ته آن دس: "و بالفاصله قضيه ی خلف را نيز پيش می کشد" ارتش و مردم بايد فقط از دستورات شورا پيروی کنند،: "کند مبنی بر اين که

ر اين وضع جديد کميته ی اجرائی با احساس رضايتی آميخته به دلشوره، ب." حکومت موقت که متناقض با تصميات شورا هستند بايد ناديده گرفته شوند

از دست هيچ يک از آن دو کار ديگری ساخته نبود. صحه گذاشت، حکومت موقت هم دندان روی جگر گذاشت و اين وضع را تحمل کرد . 

بيش از چند هفته طول نکشيد که شوراها . از همان اوائل ماه مارس، شوراها در همه ی شهرهای عمده و مراکز صنعتی پشت سر هم سبز می شدند

اما فقط در ماه های آوريل و مه به روستاها رسيدند، در بدو امر عمالً فقط ارتش به نام دهقانان سخن می گفت. سراسر کشور را دربر گرفتند . 

، و به دنبال هم شوراهای ديگر از پايتخت سرمشق می گرفتند. يته ی اجرائی شورای پتروگراد در عمل به اندازه ی يک دولت مستقل اهميت يافته بودکم

 به هر چند در ماه های نخست رابطه شورای پتروگراد و شوراهای ايالتی. قطع نامه هائی اتخاذ می کردند دائر بر حمايت مشروط از حکومت موقت

، نرمی و بدون کشمکش و اختالف نظرهای جدی پيش می رفت، با اين حال ضرورت وجود يک دولت واحد به شدت در آن اوضاع و احوال حس گرديد

ند از هر چ. يک ماه پس از واژگونی بساط استبداد، نخستين کنفرانس شوراها منعقد گرديد، که از نظر ترکيب اعضايش ناقص و يک طرفه بود 185 

. های سربازان بودمانی که به اين کنفرانس نماينده فرستاده بودند دو سوم اين رقم را شوراهای ايالتی تشکيل می دادند، اين تعداد عمدتاً مرکب از شوراساز

باره ی ادامه ی در. دادند همراه با نمايندگان سازمان های مستقر در جبهه اکثريت قاطعی را تشکيل می -که بيشتر آن ها افسر بودند -اين نمايندگان نظامی

. فتجنگ تا حصول پيروزی کامل نطق های غرا ايراد شد، برعليه بلشويک ها، علی رغم رفتار پر اعتدال شان، فريادهای گوش خراش به آسمان ر

دولت تمام عيار   ميته را به يکسرانجام، کنفرانس کميته ی اجرائی پتروگراد را با شانزده نماينده ی محافظه کار شهرستانی پر کرد، و بدين ترتيب ک

 .قانونی بدل ساخت

ت          می از اين پس، کميته ی اجرائی ناراضی ها و معترض ها را با اشاره به اياال. اين کار باز هم سبب تقويت هر چه بيشتر جناح راست کميته شد

م گيرنده عامل تصمي. هيچ گاه به اجرا در نيامد -مارس اتخاذ شده بودکه در چهارم  -قطع نامه ی مربوط به ضوابط عضويت در شورای پتروگراد. ترساند

مهم ترين       .بدين سان رهبرهای رسمی کميته در موضع گزند ناپذيری قرار گرفتند.       نه شوراهای محلی بلکه کميته ی اجرائی سراسری روس بود

. هسته ی حکومت مرکزی ه ی هسته ی حاکم اين کميته گرفته می شد، البته پس از توافق باتصميم ها به وسيله ی کميته ی اجرائی، يا بهتر بگوئيم به وسيل

 سياست کشور در آن جا، در     آن: "سوخانوف می نويسد. شورا هم چنان در حاشيه قرار داشت، و مثل يک جلسه ی بی اهميت با آن رفتار می شد

با      اين فرمان روايان خودبين سرنوشت تصور می کردند که شوراها." اقد اهميت بودندجلسات عمومی، تعيين نمی شد، همه ی آن جلسات عمومی ف

، اما توده تحمل توده ها زياد است. آينده  به آن ها ثابت خواهد کرد که چنين نيست.   تفويض رهبری به ايشان، وظيفه ی عمده ی خود را انجام داده بودند

ن قدرت انقالب در همي. به عالوه، توده ها به وقت انقالب به سرعت درس می آموزند. زه ای با آن ها ساختها گل رس نيستند که بتوان هر کاسه کو

  .جاست

 

****************** 

د، و در برای درک بهتر گسترش بعدی حوادث، الزم است بر خصوصيات دو حزب تأمل کنيم که از همان ابتدا جبهه ی سياسی واحدی را تشکيل دادن

ان خود را بر ديگران مسلط شدند، و حتی اکثريت رو به نقص" دموکراسی انقالبی"و انجمن های دموکراتيک شهری و کنگره های به اصطالح شوراها 

ه  از آفتاب به مجلس مؤسسان هم بردند، و در نتيجه، آن مجلس به واپسين   بارقه ی قدرت پيشين آن ها تبديل شد، درست مانند تأل لوئی رو به مرگ ک

 .افول کرده به فراز تپه ای بتابد

. ت بدانداگر بورژوازی روس به علت تولد دير هنگامش نمی توانست دموکراتيک باشد، دموکراسی روس به همان دليل می خواست خود را سوسياليس

بتوانند راهی  ه ی قرن بيستم، برای آن کهروشن فکرهای راديکال در آستان. جهان بينی دموکراتيک تمام امکانات خود را در قرن نوزدهم تحليل برده بود

ويک و         منش: اين علت تاريخی عام سبب پيدايش دو حزب واسطه شد.       به ميان توده ها باز کنند، ناچار بودند رنگ سوسياليستی داشته باشند  

ی داشتندمنتها هر يک از اين دو حزب شجره نامه و جهان بينی     جداگانه ا. سوسيال رولوسيونر . 

ور به جای آن  بر اثر همان عقب افتادگی تاريخی روسيه، مارکسيزم در اين کش. منشويک ها نظريات خود را براساس مارکسيزم پايه گذاری کرده بودند

تاريخ . سرمايه داریکه نقد نظری جامعه ی سرمايه داری به شمار رود، به وسيله ای تبديل شده بود برای اثبات لزوم توسعه ی کشور از طريق نظام 

را به " نيکنارود"زيرکانه شکل اخته شده ای از نظريه ی انقالب کارگری را به کار گرفته بو تا به مددش دسته جات وسيعی از روشن فکرهای زبون 

رژوا         پ روشن فکرهای بومنشويک ها که جناح چ. در اين ميان نقش بسيار مهمی بر عهده ی منشويک ها افتاد. مفهوم بورژوائی کلمه اروپائی کند



ارگری  ی کرا تشکيل می دادند، ميان بورژوازی و قشرهای باال و ميانه رو کارگران، يعنی آن ها که به فعاليت قانونی در چارچوب دوما و اتحاديه ها  

 .مايل بودند، واسطه شدند

بی       می آن ها خود را حز. د کهگاه در برابر مارکسيزم تسليم می شدندهر چن -سوسيال رولوسيونرها برعکس با مارکسيزم مبارزه ی نظری می کردند

ق به رهبری الزم به توضيح نيست که به زعم آنان اين توفي -دانستند که به اتحاد طبقه ی روشن فکر و کارگران و دهقانان جامه ی عمل پوشانده است

زندگی طبقه  لغمه ی غيرقابل هضمی از برچيده های رنگارنگ تاريخی بود که شرايط متناقضعقايد آنان در قلمرو اقتصاد، م. خرد انتقادی ميسر شده بود

ود که نه انقالب قريب الوقوع در نظر سوسيال رولوسيونرها مقدر ب. ی دهقان را در کشوری منعکس می کرد که به سرعت رو به سرمايه داری می رفت

تيب، مسيری که بدين تر. آن ها يک فرمول سياسی را جانشين يک مضمون اجتماعی کرده بودند: باشد" دموکراتيک"بورژوائی و نه سوسياليستی بلکه 

ی م   سوسيال رولوسيونرها برای خود انتخاب کردند ما بين بورژوازی و طبقه ی کارگر کشيده شده بود، و در نتيجه خود را داور آن دو طبقه     

د که سوسيال رولوسيونرها حقيقتاً به ايفای اين نقش پرداخته اندپس از انقالب فوريه به نظر می رسي. پنداشتند . 

در نخستين ماه های . از زمان انقالب اول ريشه ی سوسيال رولوسيونرها در طبقه ی دهقان بود ، تمام طبقه ی روشن فکر روستائی شعار سنتی 1917

وسيال برخالف منشويک ها که پيوسته يک حزب شهری باقی ماندند، س." ادیزمين و آز: "نارودنيکی ها را در سرلوحه ی برنامه سياسی خود قرار داد

ا از در شوراه: از اين مهم تر آن که، آن ها حتی بر شهرها هم سيطره داشتند. رولوسيونرها ظاهراً از حمايت نيرومند نواحی روستائی برخوردار بودند

بی  قدرت اين حزب. ک شهری که هميشه در آن ها اکثريت مطلق آراء با ايشان بودطريق دسته جات نظامی، و نيز در نخستين انجمن های دموکراتي

رأی  حزبی که همه به آن رأی می دهند جز آن اقليت آگاهی که می داند به چه. اما اين قدرت فقط از يک خط سياسی ناشی شده بود و بس. کران می نمود

حزب سوسيال رولوسيونر به عنوان منادی   . زادان همه ی کشورها يک زبان ملی استمی دهد، به همان اندازه حزب است که ونگ ونگ مشترک نو

به کادت ها  هرکس که در دوره های پيش از انقالب داليل کافی برای رأی دادن. همه ی عناصر ناپخته، نامنجسم و آشفته ی انقالب فوريه پا به ميدان نهاد

ا هنوز اندک اما کادت ها در ميان حلقه ی مسدودی از طبقات دارا ايستاده بودند، و بلشويک ه. ها رأی داديا بلشويک ها نيافته بود به سوسيال رولوسيونر

ه معنای رأی دادن به سوسيال رولوسيونرها ب. بودند، کمتر کسی حرف های آن ها را درست فهميده بود، و حتی پاره ای از توده ها از آنان وحشت داشتند

بود که از  محبوبيت اين حزب در شهرها نشانگر ميل سربازها به آويزش به حزبی. ور عام بود، و هيچ گونه تعهدی دربر نداشترأی دادن به انقالب به ط

حاد با سربازها منافع دهقان ها دفاع می کرد، و نيز نشانگر ميل قشرهای عقب مانده ی کارگران به همبستگی با سربازها، و ميل شهرنشينان خرده پا به ات

در آن روزها، کارت عضويت حزب سوسيال رولوسيونر به منزله ی جواز موقتی بود برای ورود به سازمان های انقالبی، و اين جواز . ان هاو دهق

 گفته اند درباره ی اين حزب عظيم، که همه را از خرد و کالن دربر می گرفت، به حق. اعتبار خود را حفظ کرد تا آن که جواز معتبرتری جانشين اش شد

 .که فقط صفر پرشکوهی بود

قيمت تر از  و چنين اتحادی را ذی. از زمان انقالب اول، منشويک ها از خصلت بورژوائی انقالب نتيجه     گرفته بودند که بايد با ليبرال ها متحد شوند

الب بر ک ها برعکس نظريات خود را درباره ی انقبلشوي. هم کاری با دهقان ها می پنداشتند، مضافاً بر اين که دهقان ها را متحد نامطمئنی می شمردند

: ی می بينيمدر حقيقت امر در انقالب فوريه صف بندی متفاوت. پايه ی اتحاد طبقه ی کارگر با دهقانان برعليه بورژوازی ليبرال، بنا     کرده بودند

سياست  بلشويک ها در ميدان رسمی. زی ليبرال موضع می گيرندمنشويک ها و سوسيال رولوسيونرها متحد با هم به ميدان می آيند، و در کنار بورژوا

 .تک و تنها می مانند

ان در روستاها، سوسيال رولوسيونرها، علی رغم محبوبيت شعارهايش. اين واقعيت به ظاهر توضيح ناپذير در حقيقت با قوانين امور کامالً سازگار است

يرون می که تعيين کننده ی سياست های حزب بود و از ميان خود وزير و مديرکل ب -اين حزب هسته ی مرکزی. به هيچ عنوان يک حزب دهقانی نبودند

ه مارس به که از ما -اين هسته ی حاکم. به مراتب با محافل راديکال و ليبرال شهرها روابط نزديک تری داشتند تا      با توده های طغيان گر دهقانی -داد

 از گسترش جنبش دهقانی تحت لوای شعارهای سوسيال -ی جاه طلب به شکل غول آسائی متورم شده بودبعد    از هجوم سوسيال رولوسيونرها

بود پاالن عوض کرده همه چيزهای خوب را برای دهقان ها آرزو می کردند، اما ديگر قرار ن" نارودنيک های"البته اين . رولوسيونر سخت متوحش بود

. ودندسيال رولوسيونرها از طغيان دهقان ها      می ترسيدند، منشويک ها نيز از عصيان کارگرها هراسناک بهمان طور که سو! دهقان ها دم در بياورند

د تا اين اين ترس و هراس دموکراتيک انعکاسی بود از خطر واقعی جنبش طبقات ستم کش که طبقات دارا را تهديد می کرد، خطری که سبب شده بو

هم دست شدن سوسيال رولوسيونرها با حکومت شاه زاده . تحد شوند، يعنی در اردوی ارتجاع بورژواها و مالک هاطبقات را        در اردوی واحدی م

نوع  لووف مالک،  نشانه ی انفصال آنان از انقالب ارضی بود، درست به همان نهج که هم دستی منشويک ها با کارخانه دارها و بانک داراهائی از

ونرها نه به در چنين شرايطی، اتحاد منشويک ها و سوسيال رولوسي. ، به معنای جدائی آنان از جنبش کارگری بودگوچکوف، ترشچنکو و کونووالوف

ا با طبقات دارا معنای هم کاری طبقات کارگر و دهقان، بلکه در حکم ائتالف احزابی بود که به ترتيب از طبقه ی کارگر و طبقه ی دهقان بريده بودند، ت

دميثاق اتحاد ببندن . 

در    حقيقت امر، . نظر به توضيحی که داديم اينک روشن است که  سوسياليزم دو حزب دموکراتيک منشويک و سوسيال رولوسيونر افسانه ای بيش نبود

کارگر  ه یطبق.    فقط دموکراسی های بی رمق احتياج به آب و رنگ سوسياليستی دارند.      دموکرات منشی آن دو حزب هم از اصالت برخوردار نبود

با  از اين رو، حزب های دموکراتيک. روس مبارزه برای به چنگ آوردن دموکراسی را در تعارض آشتی ناپذير با بورژوازی ليبرال آغاز کرده بود

ين سازش که ب اين بود ريشه های اجتماعی ستيزه ی بی رحمانه ای. ورود به جبهه ی بورژوازی ليبرال، ناگزير با طبقه ی کارگر وارد معارضه شدند

 .کاران و بلشويک ها در گرفت

ا آگاهی اجزائی که اعضاء و حتی رهبران دو حزب سازش کار کامالً بر آن ه-اگر روابط درهم تنيده ی فوق را به اجزاء عريان طبقاتی اش تجزيه کنيم 

ماد توده ها را بورژوازی ليبرال نمی توانست اعت: اهد بودتصويری از وظايف تاريخی آن دو حزب به دست می آيد که به تقريب از قرار زير خو -نداشتند

ب از بورژوازی حق رأی گرفته دو گروه منشع. اما انقالب برای رشد بورژوازی ضرورت داشت. از اين رو از انقالب می ترسيد. به خود جلب کند

وشيدند آن ها ک. به ميان کارگران رفت، ديگری به ميان دهقانان يکی از اين دو گروه  . شدند، که متشکل از پسرها و برادرهای کهتر بورژوازی بودند

بدين . شمنی دکارگران       و دهقانان را به خود وابسته کنند، و در اين راه صادقانه و با شور و شوق مدعی بودند که سوسياليست هستند و با بورژواز

. ن پيشی گرفتقايدشان نتايجی به    بار آورد که اين نتايج بر مقصود نخستين شااما طولی نکشيد که ع. طريق نفوذ پردامنه ای بر مردم کسب کردند

هر دو گروهی که از بورژوازی منشعب شده بودند، يعنی منشويک ها و سوسيال . بورژوازی احساس خطر کرد و زنگ خطر را به صدا در آورد

ردند و دست آن گاه افراد خانواده اختالفات قديم را شتاب زده حل و فصل ک. ن نهادندرولوسيونرها، مانند فرزندان سر به راه به فرمان رئيس خانواده گرد

 .در دست هم نهادند، توده ها را به امان خدا رها کردند، و به نجات جامعه ی بورژوائی شتافتند

اس   يک دگاه بلشويک ها در همه ی لحظات حسايشان از دي. سوسيال رولوسيونرها، حتی در مقايسه با منشويک ها، جماعت زبون و  بی خاصيتی بودند

ه طراز دوم در هر دو مورد به منشويک ها اختصاص داد. )از ديدگاه کادت ها يک مشت بلشويک طراز سوم. مشت کادت طراز سوم به نظر می رسيدند

اپختگی و رهبران سوسيال رولوسيونر انگ ن بر همه ی: پايگاه متزلزل و جهان بينی درهم برهم اين حزب در شخصيت اعضايش منعکس بود.( شده بود

داشتند تا  بدون مبالغه می توان گفت که    بلشويک های معمولی شم سياسی و درک عالی تری از روابط طبقاتی. تصنع و تزلزل اخالقی ديده می شد

 .مشهورترين رهبران حزب سوسيال رولوسيونر

ات اخالقی آنان مانع الزم به توضيح نيست که تشبث. ت، ناچار بودند به احکام اخالقی متوسل شوندسوسيال رولوسيونرها به علت نداشتن معيارهای با ثبا

وشنی، و نه رنمی شد که در عالم سياست حيله های رذيالنه ای را به کار برند که خاص احزاب دالل صفتی است که نه پايگاه با ثباتی دارند، و نه مرام 

 .محور اخالقی اصيلی

وزيع نيروها از در اين ت. سوسيال رولوسيونر، با وجود اکثريت عددی سوسيال رولوسيونرها، مقام برتر به منشويک ها تعلق داشت -نشويکدر جبهه ی م



وشن يک حيث سيطره ی شهر بر روستا منعکس بود، و هم چنين تسلط بورژوازی شهری بر خرده بورژوازی روستائی، و سرانجام برتری ذهنی ر

روسيه ی کهن    بر روشن فکرهائی که بر اخالقيات و جامعه شناسی خشکه مقدسانه ی روس تکيه داشتند، و به تهی دستی تاريخ" ستمارکسي"فکرهای 

می باليدند         . 

اب احزرهبران سرشناس . در نخستين هفته های پس از انقالب هيچ يک از احزاب چپ، همان طور که می دانيم، در پايتخت مقر فرمان دهی نداشتند

حتياط اين شرايط نوعی ا. رهبران درجه ی دوم تازه از شرق دور به سوی پايتخت راه افتاده بودند. سوسياليست در خارج از روسيه به سر می بردند

ک از گروه هيچ ي در آن چند هفته. کاری و حالت انتظار در ميان رهبران موقت انقالب ايجاد کرد، و سبب شد تا اين رهبران به يکديگر نزديک تر شوند

ک همه ی مسائل بر سر اختالفات جزئی در ي. کشمکش احزاب در شورا به حد افراط صلح آميز بود. های رهبر هيچ امری را عميقاً تحليل نمی کرد

 -ست زدسوی رارهبری شورا پيچ تندی به ( نوزدهم مارس)درست است که پس از بازگشت تزرتلی از تبعيد . واحد دور می زد" دموکراسی انقالبی"

ه پايتخت اما بلشويک ها هم    در اواسط مارس، زير نفوذ استالين و کامنف که از تبعيدگاه ب. يعنی به سوی مسئوليت مستقيم برای حکومت و جنگ

اه مارس اوائل م بازگشته بودند، به سوی راست چرخيدند، به طوری که فاصله ی ميان اکثريت شورا و جناح چپ مخالفش در اول ماه آوريل نسبت به

شت لنين چهارم آوريل، يک روز پس از بازگ: تاريخ دقيق آغاز انفصال را      می توان مشخص کرد. انفصال واقعی اندکی بعد آغاز شد. کمتر شده بود

 .به پتروگراد

هبری راست افراطی اين حزب، به ر جناح. حزب منشويک در رأس گرايش های گوناگونش چند چهره ی سرشناس داشت، اما دريغ از يک رهبر انقالبی

قالب فوريه، در شب ان. حتی در زمان استبداد موضع ميهن پرستانه گرفته بود -پلخانوف، زاسوليچ، دويچ -آموزگاران قديمی سوسيال دموکراسی روس

از اين پس  ر اشکال مبارزات کارکریپلخانوف، که بدبختانه بيش از عمر عقايدش زيسته بود، در يک روزنامه ی آمريکائی نوشت که اعتصاب و ساي

وشته در ارودی زيمروالد اسم ن -از جمله اشخاصی نظير مارتوف، دان، تزرتلی -دسته جات وسيع تر منشويک های قديمی. بايد جنايت محسوب شود

لوسيونرهای چپ، نترناسيوناليزم سوسيال رواما انترناسيوناليزم منشويک های چپ، هم چنين ا. بودند و از قبول مسئوليت در قبال جنگ امتناع می کردند

مروالديست انقالب فوريه اکثر زيمروالديست ها را با جنگ آشتی داد، و از آن پس زي. در بيشتر موارد سرپوشی بود بر مخالفت های   دموکرات منشانه

. ی کشيدمه تزرتلی بود که دان و سايرين را    به دنبال خود مدر اين ميان، مصمم تر از ه! ها معتقد شدند که جنگ مبارزه ايست در راه دفاع   از انقالب

حزبی  يشينمارتوف، که از آغاز جنگ در فرانسه به سربرده    بود و فقط روز نهم ماه مه از خارج به روسيه برگشت، متوجه شد که         هم کاران پ

ان در آغاز سال اش پس از انقالب فوريه به موضعی رسيده اند که گوسد و سمبات و ديگر 1914 توضيح آن که در آغاز سال . در آلمان بدان رسيده بودند 

1914 ه مارتوف در رأس جناح چپ منشويک ها، ک. ، اين دسته ی اخير بر آن شدند که از جمهوری بورژوائی در مقابل خودکامگی آلمانی دفاع کنند

چپ با  و درعين حال از پيوند دوباره ی منشويک های -ست تزرتلی و دان ادامه دادهرگز نتوانست نقش مهمی در انقالب بازی کند، به مخالفت با سيا

ان او هوادار -تزرتلی به نام منشويزم رسمی سخن می گفت و اکثريت مسلم آراء منشويک ها را به خود اختصاص داده بود. بلشويک ها ممانعت کرد

د جمع کرده بود پلخانوف گروه مستقلی دور خو. هن پرست های بعد از فوريه را آسان يافتندجملگی ميهن پرست های پيش از انقالب بودند که اتحاد با مي

جناح مارتوف، که حزب منشويک را ترک نکرده  بود، از خود نه . که همه ميهن پرست دو آتشه بودند و خارج از حزب و شورا فعاليت می کردند

ر هوا ميشه به وقت عمل و در لحظات خطير تاريخی تزلزل به خرج داده بود، اين بار نيز پا دروزنامه ای داشت و نه سياستی، مارتوف همان طور که ه

در سال . ماند  .، اين مرد با استعداد خود را از چشم انقالب انداخت1905، همان طور که در سال 1917

وظايف خود  او در. کميته ی اجرائی شورای پتروگراد شدچيدزه رئيس منشويک ها در دوما تقريباً خود به خود رئيس شورای پتروگراد، و سپس رئيس 

ا بر پيشانی او انگ پاک نشدنی ايالت خويش ر. وسواس مفرطی به خرج می داد، و هميشه می کوشيد فقدان اعتماد به نفس خود را با شوخ طبعی بپوشاند

رهای چپ ادگان، با کارگران اندکش طيف گسترده ای از روشن فکگرجستان کوهستانی، سرزمين آفتاب و تاکستان ها و دهقان ها و خرده شاه ز. داشت

به هر چهار دوما  گرجستان. گرا تربيت کرد، که همه منعطف و دمدمی مزاج بودند، اما بيشترشان نتوانستند از جهان بينی خرده بورژوازی فراتر بنگرند

يه  تبديل گرجستان سرانجام به ژيروند انقالب روس. نشويک ها را بازی کردندنماينده ی منشويک فرستاد، و نمايندگانش در هر چهار دوما نقش رهبر م

د و يک اما اگر ژيرونديست های قرن هجدهم فقط به هواداری از فدراليزم متهم شدند، ژيرونديست های گرجستان، هر چند در بدو امر روسيه ی متح. شد

 .پارچه را می خواستند، کارشان به تجزيه طلبی کشيد

فاصله پس از ن ترين چهره ای که ژيروند گرجستان تحويل روسيه داد، بدون هيچ ترديدی نماينده ی پيشين دومای دوم، يعنی تزرتلی بود که بالدرخشا

ار، تی روزنامه نگتزرتلی نه نظريه پرداز بود و نه ح. بازگشت از تبعيد نه فقط رهبری منشويک ها بلکه رهبری اکثريت اعضاء شورا را به دست گرفت

يست    تزرتلی اگر در شرايط عادی پارلمانی می ز. او تا پايان کار از قماش راديکال های جنوب فرانسه باقی ماند. اما در فن خطابه يد طوالئی داشت

از  به هر تقدير،. اما در يک عصر انقالبی زاده شده بود، و  در جوانی خود را با اندکی مارکسيزم مسموم کرده بود. مثل ماهی در آب خشنود می بود

ا دنبال ميان همه ی منشويک ها تزرتلی در جريان حوادث انقالب نشان داد که افق فکری وسيع تری از ديگران دارد، و ثابت کرد که سياست واحدی ر

ی از لحظات از چند در برخ چيدزه دربست تسليم تزرتلی بود، هر. به اين دليل او، بيش از هر شخص ديگری، به نابودی رژيم فوريه کمک کرد. می کند

ردپرده دری تزرتلی که سبب می شد آن محکوم به اعمال شاقه ی ديروز با نمايندگان محافظه کار بورژوازی پيمان اتفاق ببندد، وحشت می ک . 

م بندی   يک صحنه ی سر ه اسکوبلف منشويک، که محبوبيت تازه ی خود را به نمايندگی اش در آخرين دوما مديون بود، به دانشجوئی می ماند که بر

و " راط گری هااف"اسکوبلف متخصص فرونشاندن . ناگفته نماند که علت اين شباهت فقط جوانی اش نبود -شده سرگرم ايفای نقش سياستمدارها باشد

ت قبال وزير کار در حکومتا آن که نقش بدا -خواباندن غائله های محلی بود، و به طور کلی در پر کردن شکاف های رژيم دو قدرتی مهارت داشت

 .ائتالفی ماه مه بر عهده ی او افتاد

وب دان از  حزبيون قديم به شمار می رفت، و هميشه پس از مارتوف فرد دوم حزب محس. يکی از با نفوذترين چهره ها در ميان منشويک ها، دان بود

ه يکی از اسی آلمان، در دوره ی افولش، بار آمده بود، دان از سر تا پا باگر منشويزم به طور کلی با گوشت و خون و سنن و روح سوسيال دموکر. می شد

را که  ابر، المثنای آلمانی دان، يک سال بعد سياستی. درست مانند ابرت منتها در مقياسی کوچک تر -اعضاء هيئت مديره ی آن حزب آلمانی می ماند

ه در علت تفاوت آن دو با يکديگر نه در وجودشان ک. موفقيت در آلمان به اجرا در آورددان، ابر روس، نتوانسته بود در روسيه به اجرا در آورد، با 

 .شرايط حاکم ريشه داشت

شش هايش  اگر ويولون اول را در ارکستر اکثريت شورا تزرتلی می زد، در عوض کالرينت گوش خراش به دست ليبر افتاده بود، که در اين راه نه از

سر داشت،  پيشينه ی انقالبی درازی را پشت. بود( بوند)ليبر از منشويک های    اتحاديه ی کارگران يهود . ای خون آلودشمضايقه داشت و نه از چشم ه

ک صادق بود، خيلی هم دمدمی مزاج، بسيار خوش سخن، بسيار       کوته بين، و بسيار مشتاق به اين که خود را يک ميهن پرست سرسخت و ي

ليبر با تمام تاروپود وجودش از بلشويک ها متنفر بود. هدسياستمدار فوالدين نشان د . 

ه شمار        فهرست رهبران حزب منشويک را با نام ويتينسکی، بلشويک چپ افراطی پيشين، تمام می کنيم که از چهره های برجسته ی انقالب اول ب

کی پس ويتينس. سر مسأله ميهن پرستی، در ماه مارس از حزب خود جدا شدمی رفت، چندين سال در زندان با اعمال شاقه به سر برده بود، و سرانجام بر 

ی داشت       او نيز اگر خلق و خوی تند ليبر را م. از پيوستن به منشويک ها، همان طور که انتظار می رفت، به يک بلشويک خوار حرفه ای تبديل شد

 .می توانست در آزردن رفقای پيشين حزبی اش با ليبر برابری کند

رهبری . ندبود ستاد فرمان دهی نارودنيک ها نيز به همين اندازه ناهمگون بود، با اين تفاوت که نارودنيک ها از منشويک ها هم بی مقدارتر و فرمايه تر

ی زد، اما مسوسياليست های به اصطالح مردمی با مهاجر پيری به نام چيکوفسکی بود که از حيث تعصب در ميهن پرستی با پلخانوف الف برابر   

مادر بزرگ "را  برشکوسکايای پيرزن ايستاده بود که سوسيال رولوسيونرها او -دوشادوش او برشکو. استعداد و پيشينه ی درخشان پلخانوف را نداشت

ن، آنارشيست کروپتکي.       می ناميدند، اما او بر سماجت تمام خود را      به عنوان مادرخوانده ی ضدانقالب به ضدانقالبيون تحميل کرد" انقالب روسيه



ننده ی دولت اين تخطئه ک. کهن سال، که از جوانی به نارودنيک ها دلباخته بود، از مسأله جنگ استفاده کرد تا معتقدات پنجاه ساله خود را زيرپا بگذارد

اما . انستبه نام قدرت واحد بورژوازی ناپسندش می داز دول متفق دفاع می کرد، و اگر قدرت دوگانه را در روسيه ناپسند می دانست، به نام آنارشی که 

فيد را، که هرچند، چيکوفسکی اندکی بعد در جنگ با بلشويک ها رهبری يکی از حکومت های س -اين افراد سالخورده بيشتر جنبه ی زينتی داشتند

 .چرچيل َعلَم کرده بود، عهده دار شد

ونه    هيچ گ -کرنسکی شامخ تر از ديگران، منتها نه در حزب بلکه بر فراز حزب. رنکسی بودمقام اول در ميان سوسيال رولوسيونرها در اشغال ک

وگانه بازهم اين چهره ی تصادفی را، که با مخلوط کردن ضعف های ليبراليزم با ضعف های دموکراسی در دوره ی قدرت د. پيشينه ی حزبی نداشت

ميز خود ورود رسمی کرنسکی به حزب سوسيال رولوسيونر مانع از آن نشد که او از ديد استهزاء آ .قدرتی به هم زده بود، به کرات مالقات خواهيم کرد

نسبت به همه ی احزاب به طور عام، دست بر دارد، او خود را برگزيده ی بی واسطه ی ملت می دانست، شايد هم حق داشت، چون حزب سوسيال 

می  حقا که کرنسکی به درد رهبری همان حزب. ه يک صفر پرشکوه ملی تبديل شده بودرولوسيونر ديگر  در آن زمان حزب محسوب نمی شد و ب

 .خورد

ظريه چرنوف، وزير آتی کشاورزی و سپس مجلس مؤسسان، بی شک مظهر اکمل حزب سوسيال رولوسيونر کهن بود، و بی جهت منبع فياض و       ن

فهميده بود، دانش وسيع اما درهم برهمی داشت، و هميشه مجموعه ی نامحدودی از امثال  او زياد خوانده و کم. پرداز و رهبر اين حزب محسوب نمی شد

ؤال وجود فقط يک س. و حکم بر نوک زبانش بود که با آن مدتی مديد مخيله ی جوان های روس را مسحور خود ساخته اما هيچ چيز به ايشان نياموخته بود

ند که را رهبری می کرد و به کجا؟ احکام التقاطی چرنوف، آراسته به زينت شعر و اخالق،  چ :داشت که اين رهبر لفاظ نمی توانست پاسخش دهد

جای . صباحی جماعت رنگارنگی را با يکديگر متحد نگاه داشت، جماعتی که در همه ی لحظات حساس و بحرانی در جهات مختلف پخش و پال می شد

لنين برتر می دانست" فرقه گرائی"يل حزب از روش شگفتی نيست که چرنوف خودبين روش های خود را در تشک . 

ن حزب رهبر بزرگ تري. دولت انگليس پس از مدتی دودلی به او اجازه ی عبور داده بود: چرنوف پنج روز پس از لنين از خارج به روسيه بازگشت

اش چنين   خود يک پا سوسيال رولوسيونر، درباره نطقی که سوخانوف، -شورا، تهنيت های بی شمار شورا را با طوالنی ترين نطق شورا پاسخ گفت

نوف بسيار  نه فقط من بلکه بسياری ديگر از ميهن پرست های حزب سوسيال رولوسيونر ابرو درهم کشيديم و سر جنبانديم، چون چر: "اظهار نظر کرد

می  بله، و بدون هدف و مقصود يک بند وراجی -اندبد سخن می گفت و چشم هايش را به طرز بسيار ناخوشايندی برهم می فشرد و در حدقه می چرخ

ا کرنسکی و چرنوف پس از چندين بار کوشش به مخالفت ب. تمام فعاليت های بعدی چرنوف در انقالب هماهنگ با نخستين نطقش صورت گرفت." کرد

سيون از زيمروالديزم مهاجرتی پيراست، و در کمي تزرتلی از طرف چپ، چون خود را از همه سو در فشار می ديد بدون مقاومت تسليم شد، روح خود را

ل به اين دليل تصميم گرفت از همه ی مسائ. او هر چه می کرد بی ربط از آب در می آمد. تماس، و بعد هم در حکومت ائتالفی، صاحب جاه و مقام شد

ع تر از اقتدار رش از آوريل تا اکتبر متصل آب شد، حتی سرياقتدا. امتناع از رأی دادن برايش به راه و رسم معتبری در سياست تبديل شد. طفره بزند

و  -شتندکرنسکی و چرنوف با وجود همه ی فرق های شان، و با آن همه نفرت متقابل، تا خرخره در گذشته های پيش از انقالب ريشه دا. صفوف حزبش

فکری که در آتش اشتياق می سوخت تا به توده ها و درس  در جامعه ی تن آسا و بی تحرک کهن روس، و در آن طبقه ی بی رمق و متظاهر روشن

از  اما بدون درس گرفتن. بياموزد، و قيم و حامی توده ها باشد، اما مطلقاً از گوش دادن به توده ها و درک توده ها و درس گرفتن از توده ها، عاجز بود

 .توده ها نمی توان سياستمدار انقالبی شد

 -پارلمان رئيس کميته ی اجرائی نمايندگان دهقانان، وزير کشور، رئيس پيش -عالی ترين مقام های انقالبی رساند آوکسنتيف، که حزبش او را به

باره ی او راستش بيش از اين نمی توان در... اين آموزگار خوش قيافه ی زبان خارجه در آموزشگاه زنانه ای در اورال. سياستمدار سر تا پا مضحکی بود

عاليت سياسی اش بسيار مضرتر از شخصيت اش از آب درآمدسخن گفت، هر چند ف . 

روريستی  گوتز، ت. در فرقه ی سوسيال رولوسيونرها، و در هسته ی حاکم شورا، گوتز بازی کرد -هر چند بيشتر در پس پرده -يکی از نقش های مهم را

اهل "ه اصطالح اما شخصيت ب. کمتر متظاهر بود و بيشتر معامله گراز يک خانواده ی سرشناس انقالبی، در مقايسه با نزديک ترين دوستان سياسی اش 

ه نويسنده، و الزم است اضافه کنيم که او نه خطيب بود و ن. خود را وقف مسائل پيش پا افتاده می کرد، و مسائل بزرگ را به ديگران وا می گذاشت" عمل

چندين سال زندان و اعمال شاقه به دستش آمده بودقدرت عمده ی او از اقتدار شخصی اش سرچشمه می گرفت که به قيمت  . 

ير فروتر از ايشان به چهره های صرفاً تصادفی بر می خوريم، نظ. از ميان حلقه ی حاکم نارودنيک ها هر که را که سزاوار تذکره بود ياد کرديم

جامه ی افسری  امل ترقی او در آن ميان قاعدتاً می بايدع: فيليپوفسکی که صعودش را به بلندترين قله ی رژيم فوريه هيچ کس نتوانست توضيح دهد

 .نيروی دريائی اش بوده باشد

لفش، هم می پلکيدند، تکروها، مبارزان جنبش قديم در مراحل مخت" اين الوقت"در جوار سران رسمی دو حزب حاکم در کميته ی اجرائی، مشتی آدم     

تن     به زير يوغ يده بودند، و اينک، پس از بازگشت پر شتابشان به زير پرچم انقالب پيروز، برای رفافرادی که مدت ها پيش از قيام از مبارزه دست کش

مقام  در نخستين روزهای انقالب حتی به. در همه ی مسائل اساسی از اکثريت شورا پيروی می کردند" اين الوقت ها. "احزاب هيچ عجله ای نداشتند

تر به   مقام رسمی احزاب بيشتر از تبعيدگاه     و خارجه باز می گشتند، اين اشخاص غيرحزبی به همان نسبت بيشرهبری هم رسيدند، اما هر چه سران 

سياست رفته رفته شکل می گرفت، و وابستگی به حزب از اهميتی که مستحق اش بود برخوردار می شد. های فرعی پس می نشستند . 

هو  -يهودی ها، گرجی ها، لتونی ها، لهستانی ها، و غيره و غيره -غيرروس ها در شورا" کثرت"مون دشمنان کميته ی اجرائی در اردوی ارتجاع، پيرا

عذلک غير هر چند در مقايسه با تعداد کل اعضای کميته ی اجرائی عده ی عناصر غير روس را نمی شد کثير ناميد، م. و جنجال مفصلی به راه انداختند

 از آن جا که روشن فکرهای مليت های. های مختلف، و در هيئت رئيسه، و در ميان خطباء اشغال کرده بودندروس ها مقام برحسته ای را در کميته 

يم انقالبيون تعداد گروه گروه به صفوف انقالبی پيوسته بودند، جای شگفتی نيست که در ميان نسل قد -که اغلب در شهرها متمرکز شده بودند -ستمديده

جتماعی می تجارب آن ها، هر چند بيشتر اوقات عاری از کيفيت عالی، هنگامی که کار به تثبيت ساختمان های جديد ا. غيرروس ها به خصوص زياد بود

هوده و مهملی غيرروس ها، کار بي" کثرت"با اين حال، کوشش برای توضيح سياست شوراها و مسير کلی انقالب از طريق . کشيد، بسيار مغتنم بود

رگ ملی، را خوار می شمرد، و به وقت بيداری های بز -يعنی خلق -که در آن مورد هم ناسيوناليزم نشان داد که ملت راستين حقيقت اين است. خواهد بود

ائی بر اما چگونه و به چه نحو غيرروس ها توانستند چنين نفوذ معجزه آس. مردم را چون  پاره سنگی در دست های بيگانه و تصادفی وانمود می سازد

ه تا ن روسی بيابند؟ در حقيقت امر، به هنگام دگرگونی های عميق اجتماعی، توده ی ملت هميشه عناصری را مصدر خدمت می کند کميليون ها   ت

الب را مسأله اين نيست که بيگانگان انق. ديروز از همه ستمديده تر بودند و در نتيجه برای به اجرا در آوردن خواست های جديد جامعه از همه مهياترند

هنگامی . ن بوده استحتی در اصالحات بزرگی که از باال به پائين صورت گرفته نيز چني. ی     می کنند، بلکه انقالب بيگانگان را به کار می گيردرهبر

انی ميک بخش دار آل. که پطر اول از مسير کهن حکومت خارج شد و غيرروس ها و خارجی ها را به خدمت گرفت، نمی شد سياست او را غيرملی ناميد

ه فرمان يا يک ناخدای هلندی در آن دوره بهتر می توانست به مقتضيات رشد ملی روس جامه ی عمل بپوشاند تا کشيش های روس که مدت ها پيش سر ب

ی رفتند که شمار مکليسای يونان نهاده بودند، يا اشراف زاده های مسکو که از کثرت اجنبی ها گله داشتند، هر چند خود از سالله ی قبايل بيگانه ای به 

در هر حال، روشن فکرهای غيرروس در سال . دولت روس را بنيان نهاده بودند 1917 روس ها نيز . در همه ی احزاب به نسبت مساوی تقسيم شده بودند 

 ای دفاع از روسيه وو به عالوه، منشويک ها و سوسيال رولوسيونرهای غيرروس بر -همان عيب ها را داشتند و همان اشتباهات را مرتکب می شدند

 .يک پارچگی اين کشور بيشتر از همه جوش می زدند

رده دو حزبی که تصورات واهی خود را از کف داده اما تعصبات خود را حفظ ک. اين بود خصوصيات کميته ی اجرائی، عالی ترين مرجع دموکراسی

ی ريزی جامعه برای گسستن بندهای اعصار و قرون در گرفته بود و برای پ بودند، با مشتی رهبر حراف عاجز از عمل، در رأس انقالبی قرار گرفتند که

منتهی  همه ی فعاليت های سازش کاران فقط و فقط زنجيره ی درازی بود از تناقضات دردناک، که توده ها را فرسود و به تشنجات جنگ داخلی. ی نو



 .گرديد

سبب انقالب شده  آن ها معتقد بودند که شوراهائی که خود آفريده بودند، بايد پليدی هائی را که .کارگران، سربازان و دهقانان قضايا را جدی تر می گرفتند

و چه کسی درد نداشت؟ همه خواستار اقدامات . همه دردهای خود را به آن جا می بردند. آنان همه به شورا می شتافتند. بود بی درنگ ريشه کن کند

های  ستمديده ها، شاکی ها، عرض حال نويس ها، لو دهنده. ر اجرای عدالت بودند، تاوان          می خواستندانقالبی بودند، توقع کمک داشتند، منتظ

شورا  مردم به شورا اعتقاد دارند، مردم مسلح اند، پس. فساد، همه با اين فرض به شورا می آمدند که سرانجام قدرت آن ها جانشين قدرت دشمن شده است

ن، ود برداشت آنان از امور، و آيا حق با آن ها نبود؟ سيل الينقطعی از سربازان، کارگران، همسران سربازان، پيله وراچنين ب. قدرت مطلق است

ردند، کارمندان، مادران و پدران درهای شورا را بی وقفه باز و بسته می کردند، کمک می جستند، بازخواست می کردند، می گريستند، مطالبه می ک

ديل می و شورا را به يک حکومت راستين انقالبی تب -گاهی اوقات حتی چون و چند عمل را خود تعيين می ساختند -عمل می ساختندشورا را وادار به 

بود، يا دست کم اين اوضاع به هيچ وجه به نفع شورا ن: "دوست ما سوخانوف، که با تمام قوا تالش کرد در برابر اين سيل سد شود، شکايت می کند. کردند

ه و خود شورا ناخواست: "اما تالش او تا چه حد با موفقيت قرين بود؟ خود او به زودی ناچار خواهد شد اذعان کند که." ر برنامه های شورا نمی گنجيدد    

آن گاه . "ندبه خود، و به رغم اراده ی خويش شروع کرد به قطعه قطعه کردن ماشين رسمی حکومت که ديگر به آسيابی می ماند که گندمی نداشت آرد ک

ود را با به حکم ضرورت، خ: "اين مغلوبان خشک انديش، اين آسيابان های آن آسياب بی آرد، چکار کردند؟ سوخانوف با اندوه فراوان اعتراف می کند

چنين ." ت استاوضاع وفق داديم و وظايف حکومت را خود عهده دار شديم، اما در عين حال تظاهر می کرديم که هنوز کاخ مارينسکی مجری حکوم

ت اين آقايان محترم به رنگ و نيرنگ در حفظ حيثي-بود مشغوليات آن جماعت در کشور درهم شکسته ای که در آتش جنگ و انقالب می سوخت 

يرونش رانده که از ب و در تمام اين مدت قدرتی! شايد انقالب بميرد، اما جاويد باد تظاهر. حکومتی    می کوشيدند که مردم با تمام وجود دفعش کرده بودند

  .بودند، متصل از پنجره به درون می خزيد، هربار غافل گيرشان می کرد و سبب می شد تا  بی مقدار و مضحک به نظر برسند

فرياد . ردبيست و هشتم فوريه شب هنگام، کميته ی اجرائی نشريات سلطنت طلبان را تعطيل و انتشار مطبوعات را موکول به اجازه ی مخصوص ک

ه آزادی پس از چند روز کميته ناچار شد مسأل. عتراض از همه سو برخاست، آن هائی که عادت داشتند دهان ديگران را ببندند بلندتر از همه داد می زدندا

ديشانی از قبيل نخشک ا. آيا به نشريات ارتجاعی اجازه ی انتشار بدهند يا خير؟ بين اعضای کميته اختالف در گرفت: مطبوهات را بار ديگر بررسی کند

رط مگر ما می توانيم در دست دشمنان خونی خودمان بی قيد و ش: چيدزه ابتدا با اين کار مخالف بود. سوخانوف مدافع آزادی مطلق مطبوعات بودند

حروف چين : فايده می بود در هر حال، چنين کاری بی. اسلحه بگذاريم؟ ضمناً به فکر هيچ کس خطور نکرد که اين مسأله را به نظر حکومت واگذار کنند

ل است و انتشار  چاپخانه ی راستی ها تعطي: "روز پنجم مارس، کميته ی اجرائی اين حقيقت را به نحو زير تأييد کرد. ها فقط از شورا دستور می گرفتند

 سوخانوف به وجد. قطع نامه لغو گرديد اما روز دهم مارس، زير فشار محافل بورژوا، اين." روزنامه های جديد موکول به صالحديد شورا خواهد بود

شرايط : ندمطبوعات موجوديتی مستقل از جامعه ندار! اما چه وجد بی اساسی." فقط سه روز طول کشيد تا اعضاء کميته سر عقل بيايند: "آمده می گويد

بديل شدنش به نگ داخلی تبديل می گردد، يا احتمال تهنگامی که انقالبی به ج. انتشار مطبوعات در زمان انقالب انعکاسی است از پيش رفت خود انقالب

اهد درست به همان نحو که اجازه نخو -جنگ داخلی می رود، هيچ يک از طرفين دعوا در قلمرو نفوذ خود به مطبوعات متخاصم اجازه انتشار نخواهد داد

ق حق بيان مسلماً از ح. ت انقالبی، مطبوعات فقط يکی از سالح هاستدر مبارزا.        داد زرادخانه ها و راه آهن ها و چاپخانه هايش به دست بيفتند

ی هر چه حکومت های انقالب: قانون کلی را در اين ميان می توان بدين نحو بيان کرد. انقالب حق دوم را هم در دست خود می گيرد. حيات باالتر نيست

رتجاع ماليم تر و د، هر چه نقش شان محافظه کارانه تر باشد، به همان نسبت در برابر ابرنامه کم عمق تری داشته باشند، هر چه به گذشته وابسته تر باشن

ه همان نسبت هر چه وظايفشان سنگين تر باشد،  و هر چه حقوق و منافعی که بايد منهدم شوند زيادتر باشند، ب: و برعکس. ترند"بزرگوار"بردبارتر و 

. آمده است حال چنين چيزی چه خوب باشد چه بد، بشريت از همين راه تا اين جا پيش. تر خواهد بود قدرت انقالبی متمرکزتر و ديکتاتوری اش عريان

شورا . داما چرا    آن قدر آسان تسليم شد؟ زيرا به طور کلی قصد نداشت جانانه بجنگ. شورا حق داشت که می خواست بر مطبوعات نظارت داشته باشد

ود، شورا که قدرت را به بورژوازی محافظه کار پيشکش کرده ب. باره ی زمين، و حتی در باره جمهوریدر خصوص صلح ساکت ماند، هم چنين در 

بانی به پشتي. از سوی ديگر، حکومت پس از چند ماه. ديگر نه دليلی برای ترسيدن از مطبوعات راست داشت و نه امکان مبارزه با آن مطبوعات را

نشريات بلشويکی يکی پس از ديگری تعطيل شدند. عات چپ کردشورا، بی رحمانه شروع به خفه کردن مطبو . 

ارت نيکالی دوم زير نظ. من هرگز مارای انقالب روسيه نخواهم بود. نيکالی دوم در چنگ من است: "روز هفتم مارس در مسکو، کرنسکی اعالم کرد

قالب های هيچ يک از ان. اما قعر جامعه به خود جنبيد. ان کف زدندبانوان حلقه های گل پرتاب کردند، دانشجوي..." شخصی من به انگلستان خواهد رفت

رياد   می کارگرها و سربازها يک بند ف. نگذارده است که پادشاه مخلوع به آن سوی مرز بگريزد -انقالب هائی که چيزی در چنته داشته اند -جدی جهان

و : ندقرار شد که شورا راساً به مسأله رومانوف ها رسيدگی ک. جای شوخی نيستکميته ی اجرائی احساس کرد که جا، . رومانوف ها را بگيرند: زدند

. يری کنندکميته ی اجرائی به همه ايستگاه های راه آهن دستور داد که از عبور رومانوف جلوگ. بدين شکل علناً اعالم شد که حکومت اليق اعتماد نيست

است، يکی از اعضای کميته ی اجرائی، کارگری به نام گفوزدف، از منشويک های ر. ان شدبه اين دليل بود که قطار تزار روی خط های آهن سرگرد

ارس، روز نهم م. اما حکومت به جای استعفاء، بی سروصدا رضايت داد. حکومت هم با او -کرنسکی تودهنی خورد. مأمور شد نيکال را دستگير کند

تحت نظر گرفته  خانواده تزار در کاخ زمستانی. رستادن نيکال به انگلستان منصرف شده استچيدزه به کميته ی اجرائی گزارش داد که حکومت از فکر ف

  .شد

ا به قلعه ی تزار سابق ر: اما از جبهه هر روز با ابرام  بيشتری تقاضا می شد که. بدين ترتيب، کميته ی اجرائی قدرت را از زير نازبالش خود دزديد

 .پطروپل منتقل کنيد

ران به تضمن جا به جا شدن مال و ثروت بوده است، نه فقط       از طريق قوانين جديد، بلکه نيز از راه ضبط و تصرف اموال توان گانقالب هميشه م

نقالب اصالحات قانونی هميشه فرسنگ ها از گردونه ی ا: هيچ يک از انقالب های زراعی تاريخ به شکل ديگری صورت نگرفته اند. وسيله ی مردم

وابط در شهرها، ضبط قهری اموال معموالً نقش کوچک تری بازی کرده است، زيرا انقالب های بورژوازی هيچ گاه به دگرگون کردن ر. دعقب بوده ان

ه دشمنان اما چنين به نظر می رسد که هرگز انقالبی وجود نداشته است که در آن، مردم ساختمان هائی را که سابقاً ب. مالکيت بورژوائی موظف نبوده اند

حاديه های بالفاصله پس از انقالب فوريه، احزاب از خفيه گاه های خود بيرون آمدند، ات: مردم تعلق داشته برای مقاصد اجتماعی تصرف نکرده باشند

ل مناز سازمان های مختلف. کارگری تشکيل شدند، جلسات گوناگون منعقد شد، در همه ناحيه ها شورا وجود  داشت، اين ها همه نيازمند مکان بودند

ت راساً اقدام مال باختگان زبان به شکايت گشودند، يا آن که حکوم. متروک تابستانی وزرای تزاريزم، و با کاخ های رقاصه های تزار را متصرف شدند

ام ناچار ل سرانجاما از آن جا که قدرت مطلق و واقعی در دست غصب کنندگان قرار داشت، و قدرت رسمی شبحی بيش نبود، دادستان ک. به مداخله کرد

ن الشد برای اعاده ی حقوق پايمال شده ی يک رقاصه، که به پاس خدمات نه چندان  پيچيده اش از دست خاندان سلطنت و از جيب مردم پاداش های ک

ه ی مرکزی به فتر کميتبديهی است که کميسيون تماس وارد عمليات شد، وزراء جلسه تشکيل دادند، د. گرفته بود، دست به دامان کميته ی اجرائی شود

و اين مضحکه ماه ها ادامه داشت -شور پرداخت، فرستادگان حکومت با غاصبان وارد مذاکره شدند . 

نداشت،  با دگرگونی های ريشه ای در حقوق مالکيت از راه های قانونی، به هيچ عنوان مخالفتی" چپ"سوخانوف مدعی است که در مقام يک سياستمدار 

يک . فلک زده با نيرنگ هائی از اين قبيل هميشه بر ورشکستگی خود سرپوش نهاده اند" چپ های. "بود" رفات قهری بی زاربه شدت از تص"اما 

ان چپ، اما سازش کار. حکومت اصيل انقالبی بدون شک می توانست با صدور فرمان ضبط ساختمان ها، آن تصرفات هردمبيل را به حداقل کاهش دهد

پتروگراد با  متأسفانه آب و هوای. تحويل داده بودند تا بعداً توده های آسمان جل را به محترم داشتن مشروعيت انقالبی دعوت کنندقدرت را به بندگان مال 

 .عقايد افالطون سازگار نيست

تين جلسه ی در نخس. رفتندصف های دراز نان واپسين تلنگر را به چرخ انقالب زده بودند و اينک    نيز برای رژيم جديد نخستين تهديد به شمار می 



را با گرسنگی  بدون شک حکومت بی ميل نبود پايتخت. حکومت چندان در قيد سير  کردن پايتخت نبود. شورا، يک کميسيون غذائی تشکيل شده بود

تجربه ی      داشت که کم و بيش از شورا اقتصاددان ها و آمار شناس هائی را در اختيار. وظيفه ی سير کردن پايتخت برعهده شورا افتاد. مطيع نگاه دارد

مانند  بيشتر آن ها يا از منشويک های راست بودند،. عملی هم برخوردار بودند، و سابقاً در سازمان های اقتصادی و اداری بورژوازی خدمت کرده بودند

خت اما شورا هنوز به مسأله ی آذوقه ی پايت. دگروهمان و چروانين، و يا از بلشويک های سابق مثل بازاروف و آويلوف، که به راست چرخيده بودن

در . يردبگ نپرداخته بود، که اوضاع شهر ناچارش کرد برای مهار کردن احتکار  و بازار سياه دست به اقدامات افراطی بزند و بازار را راساً زير نظر

يت   قيمت از جمله، ملی شدن کليه انبارهای غله، تثب. گرفت مورد تصويب قرار" سوسياليزم نظامی" يک رشته از جلسات شورا مجموعه ای از اقدامات 

ائی وحشت سران کميته ی اجر. نان در مقايسه با قيمت فرآورده های صنعتی، نظارت دولت بر صنايع، مبادله ی کاال با دهقانان براساس ضوابط خاص

يسيون تماس اين سپس، اعضاء کم. طع نامه های راديکال شورا حمايت کردندزده به يکديگر نگريستند، اما چون چيز ديگری نداشتند پيشنهاد   کنند، از ق

اما شاه زاده لووف و گوچکوف و کونووالوف ذره ای . حکومت قول داد آن ها را بررسی کند. قطع نامه ها را با شرمساری به اطالع حکومت راساندند

امات منفی همه ی اقدامات اقتصادی شورا در برابر اقد. وال را به نفع دولت ضبط کنندميل نداشتند که از اموال خود و دوستانشان چشم بپوشند يا آن ام

گراد در به جز در موارد معدودی که به وسيله ی شوراهای محلی مستقالً به اجراء در آمدند، يکانه اقدامی که شورای پترو -دستگاه دولت نقش بر آب شد

سهم  اما اين جيره بندی در. شش صد گرم برای کارگران، چهارصد گرم برای ساير مردم: ی نان بودخصوص مسأله موادغذائی به عمل آورد، جيره بند

های سياه قحط روز. با شش صد يا چهار صد گرم نان در روز به راحتی می توان سر کرد: طبيعی پايتخت از مواد غذائی تقريباً هيچ تغييری ايجاد نکرد

.    تر ببندد ناچار خواهد بود کمربند خود را بر شکم نحيفش تنگ تر و تنگ -نه چند ماه، بلکه چند سال -چند سال انقالب تا. و غالء هنوز در پيش بودند

الت مشک. آن چه اينک انقالب را می آزرد،   نه گرسنگی که شک و بی برنامگی است و نااطمينانی از فردا. اما از اين مهلکه به سالمت خواهد جست

ان انواع از کار افتادگی وسايل حمل و نقل، فقد. اه جنگ چند برابرشان کرده است، به در و پنجره های رژيم جديد می کوبنداقتصادی که سی و دو م

ا اقتضاء گوناگون موادخام، فرسودگی بخش بزرگی از صنايع، تورم بی لجام، نابسامانی تجارت، همه ی اين مشکالت اقدام های فوری و جسورانه ای ر

. اخته بودندسازش کاران فقط به جنبه ی اقتصادی اين مشکالت می نگريستند، حال آن که حل و فصل آن ها را از حيث سياسی غيرممکن ساما . می کنند

يد، رس به هر مشکل اقتصادی که می پرداختند، آن مشکل حکم محکوميت قدرت دوگانه از آب     در می آمد، هر قطع نامه ای که بايد به امضايشان می

گشتانشان را به نحو دردناکی می سوزاندنک ان .  

ز ادامه قيام فاتح شده بود، اما اعتصاب عمومی هنو. مسأله هشت ساعت کار در روز، آزمون بزرگی بود برای سنجش پايداری و روابط متقابل طبقات

ليبرال و  ت کارگران فرمان روايان جديد را، اعم ازتوقعا. کارگرها جداً معتقد بودند که دگرگونی در رژيم بايد سبب بهبود زندگی آنان بشود. داشت

کارگرها " !سربازها به پادگان، کارگرها به کارخانه: "احزاب و روزنامه های ميهن پرست يک صدا فرياد می کشيدند. سوسياليست، آناً به هراس انداخت

ب می اما کارگرها   خو" عجالتاً،: "ک ها خجلت زده پاسخ می دادندمنشوي" منظور اين است که همه چيز به شکل سابق باقی خواهد ماند؟: "می پرسيدند

 .دانستند که اگر دگوگونی همين امروز صورت نگيرد، هرگز صورت نخواهد گرفت

ارگر را     ک پيروزی انقالب مقام طبقه ی: "استدالل بورژوازی اين بود که. بورژوازی وظيفه ی کنار آمدن با کارگرها را به سوسياليست ها واگذار کرد

ئی اعالم کرد که کميته ی اجرا -مگر نه اين که مالک های ليبرال به قدرت رسيده اند؟! البته -."در مبارزات انقالبی اش به قدر کفايت تضمين کرده است  

ز ليبرال و يل کرده، اعم اچنين است خودپرستی طبقات تحص! کارگرها به کارخانه. روز پنجم مارس کارگران پتروگراد بايد بر سر کار باز گردند

ز پيروزی مانند آن جماعت تصور می کردند که ميليون ها تن کارگر و سرباز که فشار نارضائی و اميد به اوج قيام سوقشان داده بود، پس ا. سوسياليست

ين نيز در بر فته بودند که در انقالب های پيشآن ها از خواندن آثار تاريخی چنين نتيجه گر. حيوانات دست آموز به شرايط قديم زندگی گردن خواهند نهاد

رانده شدند،  اگر در انقالب های پيشين کارگرها به درون زاغه های سابق خود پس. اما خير، حتی در گذشته نيز چنين نشده بود. همين پاشنه چرخيده است

ب های بر اين انحراف سنگ دالنه ی اجتماعی در انقال ما را. اين کار با دغل بازی طبقات حاکم و پس از يک سلسله فريب و شکست صورت گرفت

قالب دهم يک ماه پيش از ان. به همين دليل است که چنين بی رحمانه مورد افتراء و اهانت مورخان جيره خوار قرار گرفته است. سياسی، دقيقاً آگاه بود

1792اوت  م چنان می رسد، يعنی به دست همه ی محرومانی که توان گران بی شرهر انقالبی به دست فروترين طبقات جامعه به ثمر :    "، مارا نوشت

و ." دندبا آنان رفتار می کنند که گوئی با اراذل طرفند، و به دست همه ی کسانی که رومی ها با وقاحت معمول خود زمانی آنان را پرولتر می خوان

، رسد، اما سرانجام پايمال می گردد، زيرا به علت فقدان دانش، مهارت، وسايلدر بدو امر، جنبش به پيروزی می " انقالب به محرومان چه خواهد داد؟

کی نمی آيا جای شگفتی است که کرنس." اسلحه، رهبر و برنامه ی مشخص، در برابر تجربه و دغل بازی و رياکاری توطئه گران، بی دفاع می ماند

 خواست مارای انقالب روسيه باشد؟

مثالً : می نگريستند طبقات پائين به انقالب هم چون به کارناوال عيد پاک: "آوئر باخ، خشماگين حکايت می کند که. روس، ويکی از اربابان پيشين صنايع 

ی ش       مپيش خدمت ها چندين روز از خانه غيبشان زد، آن ها آراسته به نوارهای سرخ در خيابان ها جوالن می دادند، در اتومبيل های سواری به گرد

ه اين مفتری برای جالب اين جاست ک." فقط صبح ها چند دقيقه به خانه می آمدند تا سروصورتی صفا بدهند و دوباره برای تفريح بيرون بزنند رفتند، و

دگی روزمره ده ی زنبه زبانی توصيف می کند که دقيقاً به ياد آورن -البته به استثنای نوار سرخ -نشان دادن تأثيرات مضر انقالب، رفتار پيش خدمت ها را

بر می انگيزد  می دانند و نخستين ميلی که انقالب در غالمان و کنيزان -يا شب عيد -آری، طبقات ستم ديده انقالب را  عيد. ی بانوان متشخص بورژواست

قط به قصد نداشت، فطبقه ی کارگر در تماميت اش نمی توانست، و . همانا ميل فرار از زير يوغ حقارت آميز و اسارت بار و سنگين بردگی است

عداد ت. کارخانه های پتروگراد ناآرام بودند. دل خوش کند -آن هم پيروزی ای که به چنگ ديگران افتاده بود -نوارهای سرخ به عنوان مظهر پيروزی

 -رورت داشتباز گردند، چون اين کار ض البته کارگران آماده بودند تا بر سر کار. زيادی از کارخانه ها علناً از تسليم به قطع نامه ی شورا امتناع کردند

منشويک ها انگشت تهديد را به . اما با چه شرايطی؟ کارگرها می گفتند هشت ساعت کار در روز و نه بيشتر  1905 اشاره می کردند، يعنی سالی که  

: ود کهمغز استدالل منشويک ها اين ب. ودندکارگران کوشيده بودند هشت ساعت کار در روز را به روش های قهرآميز به چنگ آورند و شکست خورده ب

." ا نداردبار سنگينی است که طبقه ی کارگر توان برداشتن اش ر -برعليه ارتجاع از يکسو و بر ضد سرمايه دار از سوی ديگر -جنگ در دو جبهه"

ری، هيچ اما اين اعتقاد صرفاً نظ. ده، اعتقاد داشتندمنشويک ها به طور عام به اجتناب ناپذير بودن جدائی طبقه کارگر از بورژوازی در زمان های آين

ثر  عبارات و از آن جائی که بورژوازی نه بر ا. آن ها می گفتند که درست نيست   اين جدائی را به زور ايجاد کنيم. گونه تعهدی برای آنان در برنداشت

ند، ، ناچار می شود به سوی اردوی ارتجاع دست هم کاری دراز کپرشور خطباء و روزنامه نگارها، بلکه به علت فعاليت مستقل طبقات زحمت کش

: نداشتند کهآن ها می پ. يعنی در نابودی مبارزه ی اقتصادی کارگران و دهقانان می کوشيدند -منشويک ها با تمام قوا در نابودی اين فعاليت می کوشيدند

ی سياسی وظيفه ی کنونی طبقه ی کارگر کوشش برای رسيدن به آزاد. رار ندارندبرای طبقه ی کارگر مسائل اجتماعی فعالً در درجه ی اول اهميت ق"

. آن ها در درجه ی اول اندکی آزادی برای ماهيچه ها و اعصاب خود می خواستند. اما کارگران نمی فهميدند اين آزادی خيالی عبارت از چيست." است

دند که روزگار، درست روز دهم مارس، يعنی هنگامی که منشويک ها سرگرم احتجاج بو از قضای. به  اين دليل رؤسای خود را زير فشار می گذاشتند

ا روابط که قبالً مجبور شده بود با شور-مسأله ی هشت ساعت در روز را نبايد از مسائل جاری تلقی کرد، درست در همان روز، انجمن صاحبان صنايع 

کارگاه،  عات کار به هشت ساعت در روز و نيز موافقت خود را با تشکيل کميته های کارخانه وآمادگی خود را برای محدود کردن سا -رسمی برقرار کند

در  اين کارفرماها رو: جای تعجب هم نيست. صاحبان صنايع از خط مشی نويس های دموکرات منش شورا به مراتب دورانديش تر بودند. اعالم کرد

س از هشت پ -نيمی که اکثر کارخانه های بزرگ را دربر می گرفت -يمی از کارخانه های پتروگرادروی کارگرها قرار داشتند، و کارگرها در بيش از ن

ه هنگامی ک. آن چه شورا و حکومت از کارگران  دريغ می کرد، کارگران خود به دست آوردند. ساعت کار، دسته جمعی کارخانه ها را ترک می کردند

يم صاحبان روس را در روز دهم مارس مطبوعات ليبرال با آب و تاب فراوان اين تصم 1789، با اقدام اشراف فرانسه در چهارم اوت 1917 مقايسه  

سرمايه دارهای روس مانند مالک های اواخر قرن هيجدهم، به ضرب چماق : کردند، بيش از آن چه  خود تصور می کردند به حقيقت نزديک بودند



يکی . گيرندت خواهد بود و بدين وسيله در آينده خواهند توانست آن چه از کف داده اند بار ديگر پس بضرورت عمل کردند، به اين اميد که اين امتياز موق

 بدبختانه    برای منشويک ها، بلشويک ها به زور و: "از تبليغات چی های کادت در   اين ميان، دروغ رسمی دولت را لو داد و صريحاً اذعان کرد

 ما   دقيقاً می دانيم که اين زور و ارعاب به چه." ر کردند که ساعات را فوراً به هشت ساعت در روز کاهش دهدارعاب انجمن صاحبان صنايع را وادا

ثريت قاطع کارگرهای بلشويک مسلماً در صف های مقدم جنبش قرار داشتند، و اين بار نيز مانند       روزهای سرنوشت ساز فوريه اک. نحو انجام گرفت

گرهای بلشويک رفتندکارگران به دنبال کار . 

رو به  شورا، به رهبری منشويک ها، در برابر اين پيروزی غول آسا، که در واقع علی رغم مخالفت شورا به دست آمده بود، با احساسات ضد و نقيض

ثيت برباد     ه برای اعاده ی حيبا اين حال، رهبران آبرو باخته ی شورا ناگزير شدند که يک گام از صاحبان صنايع جلوتر بروند، بدين معنی ک. رو شد

يه به رفته ی خود به ناچار به حکومت موقت پيشنهاد کردند که پيش از تشکيل مجلس مؤسسان، قانون هشت ساعت کار در روز را در سراسر روس

تقاضائی   -ير بار تقاضای شورا نرفتاما حکومت، مطابق با خواست صاحبان صنايع، از اين کار امتناع کرد، و به اميد روزهای بهتر ز. اجراء بگذارند

 .که به هر حال شورا بر سرش اصرار چندانی نورزيد

کارگران  در مسکو نيز شورا علی رغم مقاومت کارگران، به همه ی. در منطقه ی مسکو نيز مبارزه مشابهی در گرفت، اما مدت  بيشتری به درازا کشيد

مل آمد، گ ترين کارخانه های مسکو، هنگامی که در خصوص ادامه با قطع اعتصاب رأی گيری به عدر يکی از بزر. دستور داد بر سر کار باز گردند

هم روز د. واکنش کارگران در کارخانه های ديگر هم به همين سان بود. هفت هزار کارگر به ادامه ی اعتصاب رأی دادند و شش نفر به قطع اعتصاب

ه شد، هر چند پس از اين اخطار کار در بيشتر کارخانه ها از سر گرفت. بر سر کار باز گردند مارس، شورا بار ديگر کارگران را موظف ساخت که

شورای مسکو پس از يک مقاومت . مبارزه برای کوتاه کردن ساعات کار تقريباً در همه جا اوج گرفت کارگرها رهبران خود را عمالً ادب کردند

له صاحبان صنايع بالفاص. ور قطع نامه ای ساعات کار را به هشت ساعت در روز محدود کندطوالنی، در روز بيست و يکم مارس ناچار شد با صد

زير فشار  تقريباً در همه ی شهرها شوراها ابتدا طفره رفتند و مقاومت کردند، و سپس. در اياالت، همين مبارزه تا ماه آوريل به درازا کشيد. تسليم شدند

کار در  در مواردی که صاحبان صنايع زير بار نمی رفتند، شوراها ناچار می شدند قانون هشت ساعت. شدند کارگران با صاحبان صنايع وارد مذاکره

در نظام موجود شکاف به وجود آمده بود. روز را راساً صادر کنند ! 

نقاد کردن ليبرال ها به منظور م. در گرفتدر آن روزها، مبارزه ی بی رحمانه ای به رهبری ليبرال ها برعليه کارگرها . حکومت تعمداً کنار ايستاده بود

در زمان . بهه استکوتاه کردن ساعات کار به معنای تضعيف ج! سربازان آگاه باشيد. کارگر تصميم گرفتند سربازها را برعليه کارگرها تحريک کنند

می  امی که طبقات دارا گام در راه عوام فريبیهنگ... جنگ انسان چگونه می تواند فقط به فکر خودش باشد؟ آيا در سنگرها ساعات را می شمرند؟

. سرايت کرد آشوبی که ليبرال ها به پا کردند رفته رفته     شدت گرفت، و طولی نکشيد که به سنگرها نيز. گذارند،      از هيچ حيله ای اباء ندارند

تا حدی به  -بود تاً به وسيله ی افسرهای سوسياليست نما به پا شدهکه عمد -سربازی به نام پيريکو در خاطرات خود از جبهه اعتراف می کند که اين آشوب

دوش  اما ضعف بزرگ افسرها در تالشی که برای تحريک سربازها برعليه کارگران می کردند، در اين بود که نشان افسری بر. "هدف خود رسيد

. جا شديدتر بود تبليغات عليه کارگران در پايتخت از همه. "آنان داشتند سربازها هنوز فراموش نکرده بودند که افسرها در گذشته چه رفتاری با. داشتند

در :" يدسوخانوف می گو. صاحبان صنايع همراه با افسرهای کادت، وسائل و امکانات نامحدودی برای مشوب کردن فضای پادگان ها در اختيار داشتند

اکن عمومی، کارگران و سربازان را می ديدی که سخت در مناقشات لفظی درگير روزهای آخر مارس، سرهمه ی چهار راه ها، در ترامواها، و در ام

رای ب. کارگرها می دانستند کار از کجا آب می خورد، و با مهارت تمام حمله را دفع کردند. گاهی اوقات کار حتی به زد و خورد هم می کشيد." شده اند

ه ها به قام سودهای جنگی را روی کاغذ آورد، غرش ماشين آالت را در کارگاه ها و کارخانفقط کافی بود ار. دفع کردن حمله، بيان حقيقت کافی بود

می از به ابتکار کارگران، بازديد منظم واحدهای نظا. سربازها نشان داد، و آتش جهنمی کوره ها را، و جبهه ی ابدی کار را که قربانيانش بی شمارند

ی کارگرها نشان می دادند و توضيح م. سربازها نگاه می کردند و گوش         می دادند. ای اسلحه سازیکارخانه ها شروع شد، به ويژه از کارخانه ه

چاپ می  روزنامه های سوسياليستی قطع نامه های بی شمار واحدهای نظامی را. اين بازديدها به     پيمان برادری سربازان با کارگران ختم می شد. دادند

خنی از اين مقوله در اواسط ماه آوريل، اين کشمکش فيصله يافته بود و ديگر س. ستگی خلل ناپذير سربازان با کارگران بودندکردند که همه حاکی از همب

سياسی و  بدين ترتيب کارگران پس از رسيدن به پيروزی اقتصادی، به يک پيروزی. مطبوعات بورژوائی خاموش بودند. در روزنامه ها ديده نمی شد

افتنداخالقی هم دست ي . 

ند کارگران اينک چ. حوادثی که در ارتباط با مبارزه برای هشت ساعت کار در روز رخ دادند، در گسترش بعدی انقالب نقش مهمی را بازی کردند

ن، به يک کارگرا تمرين تيراندازی از نخستين لحظه ی تشکيل قشون. ساعت  در هفته وقت خواندن و گفت و گو با يکديگر و تمرين تيراندازی داشتند

نشويک ها اقتدار م. به عالوه، پس از آن حوادث آموزنده، کارگران رهبران شورا را با دقت  بيشتری زير نظر گرفتند. برنامه ی منظم روزانه تبديل شد

نک می اي: اط تر شدندسربازها هشيارتر و فکورتر و محت. بلشويک ها و کارخانه ها، و تا حدی نيز در پادگان ها، قوی تر شدند. به شدت سقوط کرد

ه فقط موفق ليبرال ها ن. نقشه ی خبيثانه ی عوام فريبی ها چاهی از آب در آمد برای طراحانش. دانستند که دشمن نزديک تر از آن است که فکر می کردند

تر ساختندبه تفرقه اندازی و ايجاد خصومت در ميان سربازان و کارگران نشدند، بلکه پيوند آنان را با يکديگر مستحکم  . 

جا  از آن. ، از شورا و رهبرهای شورا و سيادت شورا متنفر بود، و نفرت خود را در نخستين فرصت نشان داد"تماس"حکومت، علی رغم مضحکه ی 

تقاضای  که شورا وظايف حکومت را خود انجام می داد، آن هم به تقاضای حکومت و همواره برای مهار کردن توده ها، کميته ی اجرائی از حکومت

بارات حکومت نمی توانست اعت: حکومت اين تقاضا را نپذيرفت، و علی رغم اصرارهای مکرر شورا، خست به خرج داد. يک کمک مالی مختصر کرد

 ازهایبودجه ی شورا را کارگرها تأمين می کردند، کارگرهائی که از برآوردن ني. شورا عقب نشست. بپردازد" يک سازمان خصوصی"دولتی را به 

ی در در آن روزها، هر دو طرف، يعنی ليبرال ها و سوسياليست ها، وانمود می کردند که دوستی متقابل و بی خدشه ا. انقالب هرگز خسته نمی شدند

ه ميان اد ککرنسکی به فرستادگان ارتش اطمينان د. در کنفرانس سراسری شوراهای روسيه، وجود قدرت دوگانه، موهوم اعالم شد. ميانشان برقرار است

نان    آ. تزرتلی و دان و ساير ستون های شورا نيز وجود قدرت دوگانه را انکار کردند. حکومت و شوراها وحدت کاملی از مسائل و اهداف برقرار است

 .به کمک اين اکاذيب کوشيدند رژيمی را تحکيم کنند که بر پايه ی دروغ  استوار بود

د    همه آن ها می کوشيدن. رهبران رژيم از ترفندهای سازمانی خسته نمی شدند. هفته های نخست متزلزل بودبا تمام اين اوصاف، مبانی رژيم از همان 

ورا، اياالت سربازها را برعليه کارگران، دوماهای جديد و انجمن های شهری و تعاونی ها را برعليه ش -ی هيئت های نيابتی را برعليه توده ها بسيج کنند

سرانجام افسرها را برعليه مردمرا برعليه پايتخت، و  . 

ناپذير است،  مادام که نظام نيابتی اجتناب -شورا به هيچ عنوان از نقايص نظام های نيابتی مبری نيست. حکومت شورائی واجد قدرت های آسمانی نيست

می دهداما قدرت شورا در آن جاست که اين نقايص را به حداقل کاهش . نقايص اين نظام نيز اجتناب ناپذيرند . 

يان خواست های که هر نظام نيابتی ديگری با پراکنده کردن توده ها در ب -و سير حوادث نيز حکم ما را عنقريب تأييد خواهد کرد -به جرئت می توان گفت

ازتر و ه منعطف تر، کارسدر      ميان اشکال مختلف نيابت انقالبی، شورا از هم. واقعی مردم در انقالب به مراتب از شورا عاجزتر و کندتر می بود

ند، از خود با اين حال، شورا هم صرفاً قالبی است که نمی تواند بيش  از آن چه توده ها در هر لحظه ی معين قادر به ريختن در آن هست. پرتحرک تر است

يکی از . دا توده ها در اصالح اين اشتباهات بکوشاز اين حد به بعد، شورا فقط می تواند توده ها را در فهم اشتباهاتشان کمک کند، و به همراه ب. پس دهد

 .عوامل مهمی که رشد انقالب را تضمين کرد، در همين نقش ويژه ی شوراها نهفته بود

وشنی برنامه ی سياسی کميته ی اجرائی عبارت از چه بود؟ به جرئت می توان گفت که هيچ يک از رهبران کميته ی اجرائی برنامه ی سنجيده و ر

تقويت خود،  سوخانوف بعدها مدعی شد که، بنا بر نقشه ی او، قدرت برای مدت کوتاهی به بورژوازی تحويل داده شده بود، تا دموکراسی پس از .نداشتند

ر کار از هنگامی به ميان آورد که ديگ -که به هر حال ساده لوحانه است -اما سوخانوف اين ادعا را. قدرت را با اقتدار  بيشتری از بورژوازی پس بگيرد



ها سازمان   تحت رهبری تزرتلی، تزلزالت هر چند پايان نگرفت، دست کم به آن. در آن روزها هيچ کس چنين ادعائی بر زبان نياورد. کار گذشته بود

را  يد هم خوداو می گفت که دموکراسی با. تزرتلی علناً اعالم کرد که بدون قدرت راسخ بورژوازی، انقالب ناگزير شکست خواهد خورد. داده شد

اند، و رمنحصر به فشار آوردن بر بورژوازی ليبرال کند، اما بايد مواظب باشد که بورژوازی را با خواست های افراطی خود به درون اردوی ارتجاع ن

، آن رژيم لی عمل می شداگر به نصايح تزرت. برعکس، مادام که بورژوازی در راستای انقالب عمل می کند، دموکراسی   بايد از بورژوازی حمايت کند

نيم بند سرانجام به يک جمهوری بورژوائی تبديل می شد که در آن، سوسياليست ها نقش جناح مخالف پارلمانی را برعهده می گرفتند   . 

سازش .      ه جای خودمشکل اصلی رهبران کميته ی اجرائی اين بود که نمی توانستند يک    برنامه ی عمل پيدا کنند، برنامه ی کلی و دراز مدت که ب

يست که شکی ن. وادار به پيروی از يک سياست دموکراتيک داخلی و خارجی خواهند کرد" فشار"کاران به توده ها وعده داده بودند که بورژوازی را با 

. ز مسند قدرتد به فروکشاندن طبقه ی حاکم ادر آخرين تحليل يعنی تهدي" فشار"اما . طبقات حاکم زير فشار توده ها بارها و بارها به مردم امتياز داده اند

 در لحظات اختالف، دموکراسی. دموکرات ها خود داوطلبانه قدرت را به بورژوازی تحويل داده بودند. اما دموکراسی چنين سالحی در دست نداشت

لی فشار در بنابر اين، اهرم اص. ا را می ترساندتهديد به تصرف قدرت نمی کرد، بلکه برعکس بورژوازی با اشاره به امکان پس دادن قدرت دموکرات ه

حال می فهميم که چرا حکومت، علی رغم درماندگی کاملش، موفق می شد در برابر اقدامات جدی رهبران شورا مقاومت کند. دست بورژوازی بود . 

اله  گشادی رو به ليبرال ها و پشت به مردم کرده بودند، کدر اواسط ماه آوريل معلوم شد که حتی کميته ی اجرائی هم به سر گروه حاکم کميته، که کامالً 

فل از آن به بعد، سياست های بزرگ فقط در مح. باز کردند که تماماً متشکل از دفاع طلب های راست بود" دفتری"از اين رو، سازش کاران . است

. را شده بودتزرتلی ميدان دار مالک الرقاب شو. گرفته است به نظر می رسيد که همه چيز به خوبی و خوشی قوام. حل و فصل می شد" دفتر"خصوصی 

تانکويچ، اس. آشکار شد -يعنی از ميان توده ها -اما درست در همان اثناء نخستين نشانه های خطر از پائين. کرنسکی هر روز دور  بيشتری بر می داشت

ه مسئوليت کار که درست هم زمان با گشايش اين کميته، يعنی هنگامی ک شگفت آور است: "که با دارودسته ی کرنسکی روابط نزديکی داشت، می نويسد

ورا رو مردم از ش -به دفتری واگذار شد که اعضايش را فقط دفاع طلب ها تشکيل می دادند، دقيقاً از همان لحظه رهبری توده ها از دست شورا خارج شد

قوانين امور است شگفت آور که نيست سهل است، کامالً هم مطابق با." گردان شدند . 

 

  فصل سيزدهم

 ارتش و جنگ

 

رمت سربازها ح: شکايت های بی شمار افسرها در آن ايام گواه اين نکته است.    از چند ماه پيش از انقالب، انضباط در ارتش شديداً مختل شده بود

ظامی ها به قدری بد است که به وصف نمی آيد، در قطارهای ن فرماندهان خود را نگاه نمی دارند، رفتار سربازها با اسب ها و اموال ارتش و حتی سالح

به سوی ويرانی -اما همه ی پادگان ها به يکسو می رفتند. در برخی از پادگان ها اوضاع به اين وخامت نبود. هميشه آشوب برپاست . 

، فرماندهان    در در ساعات بحرانی قيام. عليه افسرها قيام کردپادگان پتروگراد نه تنها بدون افسرها، بلکه بر. در اين ميان زلزله ی انقالب هم در گرفت

بدون    -حبت کردشيدلوفسکی، نماينده ی اکتبريست،   روز بيست و هفتم فوريه با افسرهای هنگ پرئوبراژنسکی ص. پستوهای منازل خود مخفی شدند

ی اشراف زاده به کلی از ماجرا بی خبرند، شايد هم        ب" سلحشورهای" اما فوراً دريافت که اين -شک برای پی بردن به نظر افسرها نسبت به دوما

 .خبری آن ها از دوروئی آب می خورد، چون همه از دم سلطنت طلب های وحشت زده ای بودند

يپورچی و بدون بال و شچقدر به شگفت آمدم هنگامی که صبح روز بعد هنگ پرئوبراژنسکی را ديدم که به دنبال يک دسته ط: "شيد لوفسکی می نويسد

قيق تر بگوئيم، با د -ناگفته نماند که برخی از گروهان ها با افسرهايشان به کاخ توريد آمدند!" حتی يک افسر، در صفوف منظم در خيابان رژه می رفتند

ه پس      کنتس کالنيميکل، ک. می کنند اما افسرها حس می کردند که در آن رژه ی پيروزی، نقش اسرای جنگی را بازی. افسرهايشان را با خود آوردند

افسرها به گوسفندهائی می ماندند که به مسلخ برده می شدند: "از دست گيری اين مناظر را ديده بود، به صراحت می گويد ." 

از هر چيز به  رعليه سلطنت پيشدر ذهن سربازها قيام ب. قيام فوريه موجد نفاق در ميان سربازها و افسرها نبود بلکه صرفاً از اين نفاق پرده برداشت

فوريه  از صبح روز بيست و هشتم: "نابوکوف کادت، که در آن روزها هنوز جامه ی افسری در بر داشت، می گويد. معنای قيام برعليه فرماندهان بود

تد در پادگان چنين منظره ای داشنخستين روز رژيم جدي." بيرون رفتن از منزل خطرناک بود، چون سربازها سردوشی افسرها را       می کندند . 

ماندهان  پيشيِن اين کار معنائی نداشت جز منقاد کردن سربازها به سيطره ی فر.     نخستين مسأله ی کميته ی اجرائی آشتی دادن سربازها با افسرها بود

تيره  رج عمومی و يا خودکامگی آحاد افسار گسيخته وهرج و م"بنا بر ادعای سوخانوف، الزم بود افسرها به هنگ هايشان برگردند تا در مقابل . شان

با آحاد  کارگرها در عوض، همراه. اين انقالب گران قالبی، درست مانند ليبرال ها، از سربازها می ترسيدند، نه از افسرها. از ارتش حراست کنند" ذهن

به اين دليل، آشتی سربازها با افسرها ديری  نپائيد. دمی ديدن" رخشنده ذهن"، همه ی خطرات ممکن را در وجود آن افسرهای "تيره ذهن" . 

د که سربازها، با سرانجام معلوم ش: "استانکويچ طرز برخورد سربازها را با افسرها، که فقط پس از قيام به سربازخانه برگشتند، چنين توصيف می کند

ها هنگام انجام سياری از موارد به رغم اراده ی افسرها و حتی با کشتن افسردرهم شکستن انضباط و ترک پادگان ها آن هم نه فقط بدون افسرها بلکه در ب

رها سربازها حال که معلوم شد عمل سربازها واال بود، و افسرها نيز به اين نکته معترفند، پس چرا افس. وظيفه، دست به عملی واال و رهائی بخش زده اند

اعالم  اينک، پس از پيروزی، افسرها. رها می توانست کار را آسان تر کند و از خطراتش بکاهدرا به خيابان ها راهبر نشدند؟حال آن که رهبری افس

" چپ"سرهای اين کلمات بيشتر از آن جهت پرمعنايند که مؤلفشان خود از آن اف"اما در اين راه تا چه حد صادقند و تا کی؟ . همبستگی با سربازها کرده اند

ای خود را به خيابان ها راهبر شودبود که به ذهنش خطور نکرد سربازه . 

ومتی که همه حک: "صبح روز بيست و هشتم، در خيابان سامپسونيوسکی پراسپکت، فرمانده ی يک واحد مهندسی به سربازهای خود توضيح می داد که

سابق           الزم است که سربازها مانند بنابراين -و حکومت جديدی تشکيل شده      به رياست شاه زاده لووف" از آن نفرت داشتند سرنگون شده است،

به : "دندچند تن از سربازها فرياد   ز." و اکنون از همه انتظار دارم که به    آسايشگاه های خود در سربازخانه برگردند. "از افسرهای خود اطاعت کنند  

همه اش همين؟: "اما بيشتر سربازها بهتشان برده بود." چشم قربان " 

ب سپس غيوروف بدون آن که منتظر اجازه ی جنا"... بنده حرفی دارم، جناب فرمانده. "و سخت آزرده خاطر شد. منظره را تصادفاً ديدغيوروف اين 

رباب آيا خون کارگران در خيابان های پتروگراد فقط برای اين جاری شده است که يک ارباب جانشين ا: "فرمانده شود، اين سؤال را مطرح کرد که

ر کشمکش ميان سرباز و افس. سؤال او تمام معارضات ماه های آينده را در خود خالصه می کرد. غيوروف جان کالم را ادا کرده بود" د؟ديگری بشو

 .انعکاسی بود از معارضه ی دهقان با مالک

بيش از  اعليحضرت: "يک سان داشتنددر اياالت نيز افسرها، که بدون شک دستورات الزم را قبالً دريافت داشته بودند، همه برای حوادث توضيحی 

از گوشه های  افسری در يکی."  توانائی خود به خاطر سعادت کشور کوشيده، و اينک ناگزير شده است بار سنگين حکومت را به برادرش تحويل بدهد

اما همين ." ديخائيل سر و ته يک کرباسننيکال و م: "دور دست کريمه زبان به شکوه گشوده بود که پاسخ سربازها آشکارا بر چهرهايشان ديده می شد

. آن رو شدند افسر خود اعتراف می کند که صبح روز بعد هنگامی که ناچار شد خبر پيروزی انقالب را به اطالع سربازها برساند، سربازها از اين رو به

و  ه ای که فرد يا افرادی برای تربيت ذهن های کدرزحمت دراز و مجدان"پرسش های آنان، حرکات و سکنات شان، و نگاه هايشان همه گواهی بود بر 

ين تلگراف چه شکاف عميقی ميان افسرها، که ذهنشان بدون اندکی تالش، خود را با آخر." تيره ی آنان، که ابداً به تفکر عادت نداشتند، کشيده بودند

حوادث، صادقانه نشان می دهند و اين حوادث را مستقالً در دست های واصله از پتروگراد وفق می دهد، و آن سربازها که برداشت خود را            از 

 !پينه بسته ی خود سبک سنگين می کنند

ش به فرماندهان رئيس ستاد کل ارت. فرمان دهی عالی ارتش، هر چند انقالب را به رسميت شناخته بود، تصميم گرفت مانع از سرايت انقالب به جبهه شود



 -ی ناميدم"        اوباش"که در صورت نزديک شدن فرستادگان انقالبی، فرستادگانی که ژنرال آلکسيف آن ها را به اختصار همه ی جبهه ها دستور داد 

اند دوک گر" واالحضرت"روز بعد، عمين ژنرال، به نام نامی . به جبهه ها، بالفاصله آن ها را دستگير کنند و به دادگاه های صحرائی تحويلشان دهند

به کالم ديگر، به انقالب خاتمه دهد -."به ماجراهائی که در پشت جبهه می گذرد، خاتمه دهد"يويچ از حکومت خواست که نيکالی نيکال . 

لطنت، ه سفرمان دهی عالی ارتش تا آن جا که از دستش بر می آمد، نگذاشت اخبار انقالب به واحدهای مستقر در جبهه درز کند، نه به خاطر وفاداری ب

ردند، و همه ی نامه های واصله از پتروگراد را توقيف می ک: فرماندهان در چند جبهه قرنطينه ی شديدی برقرار کردند. ز ترس انقالببلکه بيشتر ا

ز س از رواخبار انقالب پ. رژيم کهن از  اين راه توانست چند روز اضافی از ابديت بدزدد. سربازهای تازه اعزام شده را در بازداشتگاه نگاه می داشتند

ش منصوب گراند دوک به فرمان دهی کل ارت: "آن هم به چه شکلی؟ کما بيش به همان شکلی که شرحش گذشت -پنجم يا ششم مارس به ميدان جنگ رسيد

ار ان، اخبدر بسياری از سنگرها، شايد در بيشترش." شده است، تزار به خاطر سعادت ميهن استعفاء داده است، همه چيز بايد به وضع سابق برگردد

قاً برای آيا در اين که همه ی افسرها متف. انقالب پيش از آن که از پتروگراد به جبهه برسد، از زبان نيروهای آلمانی    به گوش سربازهای روس رسيد

ا نوارسرخ به فسرهکتمان حقيقت توطئه چيده بودند، کوچک ترين شکی می توانست در ميان سربازها وجود داشته باشد؟ و آيا هنگامی که دو روز بعد، ا

 سينه سنجاق کردند، سربازها می توانستند يک جو اعتماد به افسرها  داشته باشند؟

ا هنگامی که ام. رئيس ستاد ناوگان دريای سياه در خاطرات خود نوشته است که اخبار انقالب در بدو امر هيچ گونه تأثير مشخصی بر سربازها نگذاشت

ت و گوهای در يک چشم به هم زدن، حال سربازها از اين رو به آن رو شد، بينشان گف"ز پايتخت به جبهه رسيدند، نخستين روزنامه های سوسياليستی ا

عقل جناب آدميرال به فهم آن چه در برابر چشمانش         ." دسته جمعی در گرفت، آشوب گرهای جنايت کار از سوراخ سنبه های خود بيرون خزيدند

و به آن  بلکه فقط آخرين سايه های ترديد را درباره ی عمق انقالب از ذهن سربازها زدودند،. امه ها سبب آن دگرگونی نشدندروزن. می گذشت قد نمی داد

ال هم     سيمای سياسی ستاد در دريای سياه، که شامل سيمای جناب آدمير. ها جرئت دادند تا احساسات راستين خود را بدون ترس از مجازات بروز دهند

." ود خواهد شدبيشتر افسرهای ناوگان معتقد بودند که بدون تزار، ميهن ناب: "به وسيله ی همين نويسنده در يک جمله ی واحد تصوير شده استمی شد،  

مگر آن که فضل درخشنده ی افسرها را به ذهن تيره ی ملوانان بتابانند -دموکرات ها هم معتقد بودند که ميهن نابود خواهد شد ! 

. قالب وفق  دهدگروه اول کوشيد دست از پا خطا نکند و خود را با ان. فرمان دهی عالی ارتش و نيز نيروی دريائی، به دو گروه تقسيم شد طولی نکشيد که

روه گ. ا بخزندچندی بعد، پاره ای از آن ها حتی کوشيدند به درون اردوی بلشويک ه. بيشتر افراد اين گروه در حزب سوسيال رولوسيونر ثبت نام کردند

خروش سربازها  ديگر مدتی برای الشه ی رژيم کهن خوش رقصی کرد و کوشيد با نظام جديد در بيفتد، اما طولی نکشيد که دچار تفرقه شد و صدايش در

ب فرانسه، لطنت طلبه عنوان مثال، افسرهای لجوج س. اين گونه دسته بندی ها به قدری طبيعی اند که در همه ی     انقالب ها تکرار شده اند. خفه گرديد

ز تمرد ، از تسليم هم کاران اشراف زاده ی خود بيشتر صدمه ديدند تا       ا"تاجان در بدن داشتند جنگيدند"همان ها که به گفته ی يک تن از افرادشان 

کی از  آنان خود رديد، و فقط بخش کوچبا گذشت زمان، بيشتر فرماندهان قديم يا از ارتش بيرون رانده شدند يا صدايشان در گلو خفه گ. سربازهای شان

استه بودندافسرها نيز به شکلی      فاحش تر، دچار سرنوشت طبقاتی شدند که خود از ميان آن طبقات برخ. را توجيه کردند و به انقالب بپوستند . 

ابط را، ری می بخشد، و خصوصيات اين روبا اين تفاوت که به روابط اجتماعی صورت برحسته ت -ارتش هميشه رونوشتی از جامعه مخدوم خود است

ی ارتش، به فرمان دهی عال. تصادفی نيست که جنگ حتی يک شخصيت ممتاز نظامی در روسيه پديد نياورد. اعم از منفی و مثبت، به راه افراط می برد

ی، طمع، الت، خودپرستی، زدوبند، جاه طلبماجراجوئی، جه: "ژنرال زالسکی می نويسد. وسيله ی يکی از اعضاء خود به نحو احسن توصيف شده است

تين  فرمانده ی نيکالی نيکاليويچ، نخس." ابتذال و کوته بينی به حد افراط، اما دريغ از ذره ای دانش و کياست و جانبازی، و خوار انگاشتن رفاه و تجمل

راه سماجت به  ی خاصيت و پيرترين جيره خوار ارتش، فقط ازژنرال آلکسيف، آن ابله ب. کل ارتش، فقط به قامت بلند و وقاحت اشرافی اش ممتاز بود

نگ کرنسکی، کورنيلوف فرمانده ی جوان بی باکی بود که حتی ستايندگانش او را اندکی کودن می دانستند، ورخوفسکی، وزير ج. مقام های بلند رسيد

م    بی شخصيتی دنيکين آد. ديگران فرهيخته تر بودند، اما همين و بس بروسيلوف و آدميرال کولچاک اندکی از. بعدها کورنيلوف را شيردل کله خر ناميد

رسيديم به  و بعد از اين گل های سرسبد می. نبود، اما از جهات ديگر سرتا پا از ژنرال های معمولی ارتش بود که بيش از پنج يا شش کتاب نخوانده بود

را می  می دانستند يا نمی دانستند، يا در شرابخواری افراط می کردند يا جانب اعتدال يودنيچ ها، دراگو ميروف ها، و لوکومسکی ها، که يا فرانسه

 .گرفتند، اما از صفر مطلق هم کمتر بودند

ن از جنگ ده ها هزار ت. ناگفته نماند که نه فقط روسيه ی فئودال بلکه روسيه ی بورژوا و دموکراتيک هم در ميان افسران نمايندگان خود را داشت

 اين افراد که همه مدافع سرسخت ادامه جنگ تا وصول. ن خرده بورژوا را در قالب افسر و منشی و دکتر و مهندس به درون ارتش ريخته بودجوانا

ار از در زمان تز. پيروزی بودند، ضرورت اصالحات وسيع را در کشور احساس می کردند، اما با گذشت زمان تسليم ستاد فرمان دهی ارتجاع شدند

. ليم شده بوددرست به   همان شکل که دموکراسی در پشت جبهه به بورژوازی تس -ليم شدند، و پس از انقالب بر اثر ايمان به حقانيت ارتجاعترس تس

يع تر رخ با اين تفاوت که در جبهه، دگرگونی اوضاع هزاربار سر  -جناح سازش کار افسران نيز بعدها دستخوش سرنوشت شوم احزاب سازش کار شد

در کميته ی اجرائی، با طفره و گريز می شد مدت درازی دوام آورد، در برابر سربازها کار به اين آسانی نبود. داد . 

يمای ارتش س. دشمنی و اصطکاک مابين افسرهای دموکرات و افسرهای اشرافی، هر دو عاجز از احيای ارتش، فقط سبب تالشی هر چه بيشتر ارتش شد

د که هيچ گونه افسرها هنوز بهترين سربازها را روستازادگان فروتن و کودنی می دانستن. د، و اين سيما تماماً فئودال بودرا روسيه ی کهن تعيين می کر

اب رعيتی که بر کشاورزی بدوی، نظام ارب -سنت سووروف -ارتش روسيه" ملی"چنين بود سنت . آگاهی از شخصيت انسان در نهادشان بيدار نشده بود

ز در شخصيت لئو تولستوی ني. در قرن هجدهم، سووروف هنوز  می توانست از اين دست مايه معجزه بيافريند. ته روستائی تکيه داشتو اجتماعات در بس

جنگ )ی شود کاراتايف، سنخ کهن سرباز روسی را به مقام قهرمان رسانده است، قهرمانی که بدون غرولند تسليم طبيعت و خودکامگی و مرگ م -پالتون

راسر قرن در س. نقالب فرانسه، آن سرآغاز پيروزی تابناک فردگرائی در همه قلمروهای فعاليت بشری، هنر نظامی سووروف را منسوخ کردا(. و صلح

شد، زيرا  ارتش تزار پی در پی دچار شکست می -يعنی در سراسر دوره ی ما بين انقالب فرانسه و انقالب روسيه -نوزدهم و در بخشی از قرن بيستم

صيت سرباز، تشکيل شده بود، عبارت بودند از خوار انگاشتن شخ" ملی"خصوصيات افسرهای آن ارتش، که براساس همان سنت . ش فئودال بوديک ارت

تفوق، و  اقتدار افسرها بر نشانه های برونی. اطاعت کورکورانه از مافوق، جهالت حرفه ای، فقدان کامل دالوری و رشادت و ميل مفرطی به آفتابه دزدی

که سرباز  -اصطالحات حقارت آميز نظام برده داری -بر تشريفات و مناسک طبقاتی، و نظام خفقان تکيه داشت و حتی بر يک زبان ويژه ی طبقاتی

 موقت، امرای ارتش تزار با قبول داشتن انقالب به حرف، و با ياد کردن سوگند وفاداری به حکومت. موظف بود با آن زبان با افسر خود حرف بزند

اما از   . شود آنان با سخاوت فطری خود رضايت دادند که نيکالی دوم سپر بالی گذشته ها اعالم. گناهان خود را به گردن سلطنت گردن شکسته انداختند

اس نيکبختی نيشان اسآن ها چگونه می توانستند بفهمند که جوهر اخالقی انقالب در بيداری توده هائی نهفته بود که نادا! اين جلوتر، دريغ از يک گام  

را تماماً  من انقالب"آنان، يعنی ژنرال ها، را تشکيل می داد؟ دنيکين، پس از منصوب شدن به فرمان دهی کل نيروهای جبهه، در مينسک اعالم کرد که 

اين تشبثات  ی پوک سرلشگرهای تزار جزاز کله ." اما انقالب گری و اشاعه ی عوام فريبی در ارتش، کشور را به نابودی خواهد کشيد. و اکيداً می پذيرم

: ک تقاضا دارندو اما درباره ژنرال های کهتر بايد از زالسکی نقل قول کنيم که می گفت ژنرال ها فقط ي! کهنه شده چيزی ديگر نمی توانست تراوش کند

ما برای مه متعلق به طبقات ممتاز، برای بردن هيچ چيز، ااين ژنرال ها، ه. اما انقالب نمی توانست دست به آنان نزند!" همين و بس -دست به ما نزنيد"

های مرتجع افسر. آن ها نه فقط در شرف از دست دادن امتيازهای افسری، بلکه در شرف از کف دادن زمين هايشان نيز بودند. باختن خيلی چيزها داشتند

متقاعد شدند  و وقتی. زه ی سرسختانه ی خود را برعليه شوراها ادامه دهندبا پناه گرفتن در سنگر وفاداری به حکومت موقت، بهتر می توانستند    مبار

بلشويک  -انکوکه انقالب به شکل مقاومت ناپذيری به ميان سربازها و حتی به ملک و امالکشان رخنه کرده است، کرنسکی و ميلی يوکوف و حتی رودزي

را عامل اين خيانت پليد شمردند -ها که ديگر به جای خود . 

ه مدت زندگی ملوان ها، محبوس در خوابگاه های آهنين ب. ت داخلی نيروی دريائی، حتی بيش از ارتش، تخم زنده ی جنگ داخلی را بارور می کردحيا



ر به در دو قدمی آن ها، افسرها، اغلب از طبقات ممتاز و مفتخ. چندين سال، حتی از حيث خورد و خوراک تفاوتی با زندگی بردگان پاروزن نداشت

. دندناو می شمر خدمت داوطلبانه در نيروی دريائی، ميهن را با تزار و تزار را با خود يکی            می دانستند، و ملوان ها را ناچيزترين اجزاء رزم

در بندرهای  های ناوگانپايگاه کشتی . بدين ترتيب، دو جهان مسدود و بيگانه از هم در تماس نزديک و در برابر چشمان يکديگر به زندگی ادامه می دهند

ی و      ماشين به عالوه، در کشتی نيز، در قسمت های مهندس. بندرها مملو از کارگرانی هستند که برای ساختن و تعمير    کشتی ها الزمند. صنعتی است

ظامی همه در انقالب ها و قيام های ن. ه انداين شرايط و عوامل، نيروی دريائی را به يک بمب انقالبی تبديل کرد. آالت، تعداد کارگرهای ماهر کم نيست

سويه    کرده هميشه انفجاری ترين عناصر را تشکيل داده اند، و تقريباً هميشه در نخستين فرصت، حساب خود را با افسرهايشان ت -کشورها، ملوان ها

ملوان های روس از اين خصوصيت مستثنی نبودند. اند . 

بودند اخبار  افسران، گوئی از وحشت جنايات گذشته ی خود، بيهوده کوشيده. از کين خواهی از افسران توأم شد در کرونشتات، انقالب با موج خونينی

او نفرت  يکی از نخستين کسانی که در اين ميان به کيفر رسيد، آدميرال وايرن بود که خاص و عام به حق از. انقالب را از ملوان ها پنهان نگاه دارند

آن ها که آزاد ماندند از سالح های خود محروم شدند. ماندهان به وسيله ی ملوان ها دستگير شدندگروهی از فر. داشتند . 

ونت بار به در هلزينگفورز و سويبورگ، آدميرال نپنين اخبار قيام پتروگراد را تا غروب چهارم مارس نگاه داشت، و در اين فاصله، با مجازات های خش

ام شورش آنان تمام شب و تم. اما سربازها و ملوان های او با غيظ و خشونت سهم ناک تری شورش کردند. ا پرداختتهديد و ارعاب سربازها و ملوان ه

القه ی خاصی سوخانوف، که هيچ گونه ع. منفورترين ايشان به درون آب های يخ زده افکنده شدند. بسياری از افسرها دستگير شدند. روز بعد ادامه داشت

هلزينگفورز  اگر براساس شرحی قضاوت کنيم که اسکوبلف از رفتار افسرهای نيروی دريائی و مقامات: "نداشت، می نويسد" نسربازهای تيره ذه"به 

 ".به دست ما داده است، جای شگفتی است که تعداد افراط گری ها تا اين حد قليل بود

های         در بدو امر، اين برخوردها برای تالفی جنايات گذشته و کتک. اما در نيروی زمينی نيز در چندين موج پياپی، برخوردهای خونينی رخ   داد

در سال . کم نبودند خاطراتی که چون زخم جگر در دل سربازها می سوختند. بی رحمانه ای صورت گرفت که سربازها خورده بودند ، تنبيه بدنی 1915

ما ا. سربازهائی که اغلب زن و فرزند داشتند -نه سربازها را شالق می زدندافسرها خودسرا. به وسيله ی شالق رسماً در ارتش تزار باب شده بود

ت که در کنفرانس سراسری شوراهای روس، نماينده ای که از طرف ارتش سخن می گفت، اظهار داش. درگيری هميشه بر سر کدورت های گذشته نبود

. ودرده است دائر بر اين که تنبيه بدنی در واحدهای رزمی از سر گرفته شدر روز پانزدهم يا هفدهم مارس، فرمان دهی عالی ارتش دستوری صادر ک

فتيد، همين پس فرمانی که می گ: "يکی از نمايندگان دوما نيز، که از جبهه برگشته بود، گزارش داد که قزاق ها دور از چشم افسرها به او گفته بودند

اين فرمان همين ديروز به اين جا رسيد، اما امروز يکی از .( ش صحبت خواهيم کردبدون شک فرمان مشهور شماره يک، که بعداً درباره ا)است؟ 

. ز بدارندبلشويک ها حتی بيشتر از سازش کاران          می کوشيدند سربازها را از انتقام جوئی با. "افسرها چک و چانه ی ما را خرد و خاکشير کرد

خونريزی ناميدند،  ليبرال ها که انقالب فوريه راانقالب بدون. تفنگ به شانه بزند، اجتناب ناپذير بودنداما کين خواهی های خونين سربازها مانند لگدی که 

 .هيچ دليلی برای اين تسميه نداشتند جز آن که، در آن ميان خود به قدرت رسيده بودند

.     شمار می رفت، معارضات خونينی را سبب شدند برخی از افسرها با عيب جوئی از نوار سرخ، که در نظر سربازها مظهر جدائی با گذشته به

ندن نوارهای فرمانده ی ديگری، پس از مکلف ساختن واحدهای تازه از راه رسيده ی تقويتی به ک. فرمانده ی هنگ سومسکی بر سر همين مسأله کشته شد

ختمان های ر سر تصاوير تزار در گرفت که در برخی از ساچند برخورد ديگر هم ب. سرخ، به وسيله ی سربازها دستگير و در پاسدارخانه زندانی شد

سرها         آيا اين امر از وفاداری به سلطنت سرچشمه  می گرفت؟ در بيشتر موارد، علت اصلی قضيه همانا بی ايمانی اف. ارتش هنوز بر ديوارها بودند

ه در پشت بيمه نامه ی خصوصی محسوب می شد اما سربازها حق داشتند ک  به عبارت ديگر، تصوير تزار بر ديوار برای افسرها يک   . به انقالب بود

 .آن تصاوير شبح رژيم قديم را در جوالن ببينند

. بود نآن چه سبب تثبيت رژيم جديد در ارتش شد، اقدامات سنجيده ی رده های  باال نبود، بلکه جنبش ها و واکنش های خلق الساعه ی رده های پائي

ئيس ستاد ر. اقتدار افسرها خود به خود در نخستين هفته های ماه مارس تحليل رفت. برای تنبيه سربازها نه لغو شده بود و نه محدوداختيارات افسرها 

." بيه وجود نداشتبديهی بود که اگر افسری تصميم به تنبيه سربازی می گرفت، قدرتی برای اعمال آن تن: "ناوگان دريای سياه در اين خصوص می گويد

اين پديده يکی از گوياترين نشانه های يک انقالب اصيل مردمی را می توان ديددر  . 

و هم به امور نظامی  استانکويچ، که هم چشمان تيزبينی داشت. با تحليل رفتن اختيارات افسرها در تنبيه سربازها، ورشکستگی عملی افسرها برمال شد

ه  آن استانکويچ می گويد که نظام جمع مطابق با مقررات قديم هنوز ادامه داشت، حال آن ک .عالقمند بود، شرح گويائی در اين خصوص ارائه می دهد

ه توضيح نيست الزم ب." نظام جمع صرفاً آزمونی بود برای سنجش بردباری و فرمانبرداری سربازها. "مقررات اندک مناسبتی با مقتضيات جنگ نداشتند

به گردن انقالب بيندازند که افسرها می کوشيدند گناه ورشکستگی خود را . 

راموش فسربازها با وجود بی رحمی و شتابی که در انتقام جوئی نشان می دادند، گاهی اوقات با خوش باوری کودکانه ای همه ی کدورت های پيشين را 

ر آزادی و در چشم سربازها طاليه دا فيلومنکو، نماينده ی دوما و کشيش و ليبرال، چند صباحی. می کردند و حتی از دشمنان خود سپاسگزار می شدند

ش گرفتند، سربازها اين کشيش را بر           دو. در وجود او، مفاهيم عتيق مذهبی به شکل مضحکی با ايمان جديد در آميخته بود. چوپان انقالب می نمود

: د کهاو بعداً با صدائی مرتعش از وجد به دوما گزارش دا و. او را بر سر دست بلند کردند، و با احتياط و مالطفت او را      در سورتمه اش گذاشتند

تش اين آقای نماينده تصور می کرد که دوما از اقتدار عظيمی    در ار." آن ها بر دست ها و پاهای ما بوسه می زدند. وداع ما با يکديگر تمامی نداشت"

ه بودا برق کورکننده ی انقالب حفاظ مناسبی برای ابن الوقت ها درست کردمنته. اما آن اقتدار به انقالب تعلق داشت نه به دوما. برخوردار است . 

امنی سربازها را راضی نساخت، و در عين حال احساس نا -برکناری شصت هفتاد تن ژنرال -تصفيه ی نمايشی گوچکوف در رده های باالی ارتش

دند، بيشتر افسرها خود را هم رنگ جماعت کرده بو. د را      از دست بدهندهمه می ترسيدند که شغل خو. شديدی در ميان افسرهای ارشد به وجود آورد

ئماً رو وضع افسرهای ميانی و جزء از اين هم بدتر بود، زيرا اينان دا. ماليم حرف می زدند و سعی می کردند مشت های خود را فقط در جيب گره کنند

انه به سربازهای يک واحد توپ خ. هيچ گونه تصفيه ای از طرف حکومت صورت نگرفتدر رده های پائين ارتش . در روی سربازها قرار می گرفتند

نيم که برادران، ما فروتنانه از شما تقاضا می ک: "زعم خود از راه قانونی وارد عمل شدند و عرض حالی تسليم کميته ی اجرائی و دومای دولتی کردند

ه سربازها چون پاسخی به اين گونه عرض حال ها دريافت نمی کردند، به هر وسيله ای ک." دوانچه خازا، اين دشمن بومی ما را از کار برکنار کني

می شد،  آن گاه پس از يک رشته آشوب و بلوا، فرمان دهی کل از خواب بيدار. تمرد، اخراج، و حتی توقيف افسرها: زورشان می رسيد متوسل می شدند

زها چشم می می کرد، گاهی هم می کوشيد سربازها را گوشمالی دهد، اما در اغلب موارد از تنبيه سربا افسر توقيف شده يا کتک خورده را از کار برکنار

وداز اين رو، برای افسرها وضع تحمل ناپذيری پيش آمده بود، و در عين حال تکليف سربازها هم روشن نب. پوشيد تا ماجرا پيچيده تر نشود . 

ايشان  دليل . دجداً نگران سرنوشت ارتش بودند، بر ضرورت تصفيه ی کلی فرماندهان ارتش تأکيد می کردن حتی بسياری از افسرهای رزمنده، آن ها که

ی دادند نيز استداللی که سربازها به نمايندگان دوما ارائه م. می آوردند که بدون چنين تصفيه ای محال است بتوان روحيه ی مبارز سربازها را زنده کرد

دتاً توجهی به اين آن ها می گفتند که سابقاً وقتی گاليه ای داشتند   ناچار بودند شکايت خود را به نزد افسرها ببرند، اما افسرها عا .کامالً قانع کننده بود

. ی شدپس شکايات آن ها الجرم دچار همان سرنوشت سابق م -اينک تکليف آن ها چه بود؟ افسرها که همان افسرهای سابق بودند. شکايات نمی کردند

ربر داشت و آينده با اين حال، اين پرسش، سرنوشت کلی ارتش را د." پاسخ به اين پرسش بسيار کار دشواری بود: "کی از نمايندگان اعتراف می کند کهي

 .ی ارتش را از پيش تعيين ساخت

ان ها گوناگونی فراوانی در پادگ. نيمخطا خواهد بود اگر اوضاع ارتش را در سراسر کشور و در ميان همه ی نيروها، يک سان و يک دست تصوير ک

آنان، در  در همان حال که ملوان های ناوگان بالتيک در برابر نخستين اخبار انقالب با کشتن افسرها واکنش نشان دادند، درست در جوار. ديده می شد

ازها گرفته جا يک ژنرال قلتشن در جشنی که سرب پادگان هلزينگفورز، افسرها در اوائل آوريل رهبری شورای سربازان را به دست گرفتند، و در آن



جموعه ای معذلک ارتش مانند م. از اين قبيل تضادها، ميان نفرت و اعتماد، زياد به چشم خورد. بودند، به نام حزب سوسيال رولوسيونر سخن رانی کرد

داز ظروف مرتبط بود، و احساسات سياسی سربازها و ملوان ها به يک سطح واحد ميل می کر . 

هنگامی که "اما، به قول يکی از نمايندگان جبهه، . مادام که سربازها به دگرگونی سريع و قاطعی در ارتش اميد داشتند، انضباط کم و بيش حفظ می شد

." در گرفتاغتشاش  -همان مظالم، همان بردگی، همان جهالت، و همان اهانت ها -سربازها  ديدند که همه چيز مانند سابق بر جای خود باقی است

انقالب ها گاه به . ستطبيعت، که عقلش نرسيده است تن بيشتر انسان ها را با پوست کرگدن بپوشاند، ضمناً يک دستگاه عصبی به سرباز ارزانی داشته ا

مت حکو. منازعه می کشيددر پشت جبهه، همان طور که         در جبهه، کوچک ترين بهانه ای به . گاه اين   بی دقتی طبيعت را به يادمان می آورند

ربازها س. و کنسرت ها و ساير تفريحات عمومی استفاده کنند.       از تئاترها، و مجالس" مانند همه ی شهروندان"اعالم کرده    بود که سربازها آزادند 

اما خلق . ردرا بايد به مفهوم تجسمی آن درک ک" ادیآز"حکومت توضيح داد         که . آزادی استفاده   را به استفاده ی آزاد، يعنی رايگان، تعبير کردند

 .های انقالبی  هيچ وقت عالقه ای به فلسفه ی افالطون يا کانت نشان نداده اند

 فرماندهان اغلب تصور      می. پرده ی نخ نمای انضباط به انحاء گوناگون و در اوقات مختلف، در   پادگان ها و در هنگ ها سوراخ سوراخ می شد  

ه ميان دند که همه چيز در هنگ آنان به خوبی پيش می رود، تا آن که  روزنامه های خاصی به دست سربازها می افتاد، و يا تهييج گری از بيرون بکر

نيروهای ژرف و بی امان خيال باز ايستادن در سر نداشتند. سربازها می آمد . 

ز دهقان ها، يعنی واحدهای متشکل ا" ساده لوح"دائر بر اين که در ميان واحدهای  -عت کرديانوشکويچ، نماينده ی ليبرال، با يک حکم کلی از جبهه مراج

ش عمدتاً در حقيقت امر، انضباط در ارت." در هنگ های انقالبی تر، سربازها با افسرها روابط بسيار حسنه ای دارند. "بی نظمی از همه جا بيشتر است

وشن فکر و ز دهقان های متمکن تشکيل شده بود، و توپ خانه يا واحدهای فنی که به طور کلی تعداد کثيری رسواره نظام که ا: بر دو بنياد استوار بود

ان را از قزاق های زمين دار از همه بيشتر سرسختی نشان دادند، زيرا می ترسيدند که بر اثر انقالب ارضی زمين هايش. کارگر ماهر را دربر داشتند

ف ارتش فقط حدهای مستقل قزاق چندين بار برعليه سربازان دست به عمليات تنبيهی زدند، اما به طور کلی واحدهای مختلپس از انقالب، وا. دست بدهند

از حيث تاريخ و آهنگ فروپاشی با يکديگر فرق داشتند    . 

ی بازها گاه به گاه دندان روی جگر         مافسرها می کوشيدند خود را با وضع جديد وفق دهند، سر. اين مبارزه ی کور دائماً دستخوش جذر و مد می شد

روپاشی اما در خالل اين آرامش های زودگذر، در خالل اين روزها و هفته های آتش بس، نفرت اجتماعی متقابلی که مايه ی ف. گذاشتند و صبر می کردند

لين جنگ، روزی در يکی از تئاترهای مسکو، معلو. شدارتش رژيم قديم شد، دمادم شدت می گرفت، و سپس با تناوب  بيشتری صاعقه آسا منفجر می 

ش ها و فرياد اعتراض افسرها به هوا برخاست، همه کف. يک سخن ران معلول افسرها را به باد ناسزا گرفت. سرباز و افسر با هم، جلسه ای داشتند

ش کردی که چطور سربازها را زير مشت و لگد می آقای افسر به همين زودی فرامو. "عصاها و چوب های زير بغلشان را به زمين می کوبيدند

يت در برابر سربازهای عليل در برابر افسرهای عليل، اکثر. اين جماعت مجروح و پريشان و معلول مانند دو ديوار در برابر هم ايستاده بودند" گرفتی؟

داخلی بودآن صحنه ی کابوس وش طاليه ای از توحش جنگ قريب الوقوع . اقليت، عصا در برابر عصا . 

 

**************** 

از دريای . برفراز همه ی اين جذر و مدها و تضادها در ارتش و در کشور، يک   مسأله ی جاودان معلق بود، که در يک کلمه خالصه می شد، جنگ

ياده نظام ی کران، شصت و هشت لشگر پبالتيک تا دريای سياه، از دريای سياه تا بحر خزر، و از آن هم دورتر تا اعماق کشور ايران، در يک جبهه ی ب

سرنوشت آنان از اين پس چه بود؟ با مسأله جنگ چکار می بايد کرد؟. و نه لشگر سواره نظام مستقر بودند  

واردات  نينتوليدات داخلی برای رفع نيازهای ارتش افزايش يافته بود، هم چ. از لحاظ ساز و برگ نظامی، ارتش پيش از انقالب کامالً تقويت شده بود

از نخستين  توپ و تفنگ و فشنگ به مقدار بسيار بيشتری. به ويژه مهمات توپ خانه از طرف متفقين -مواد جنگی از طريق مورمانسک و آرخانجلسک

ران ساز اين رو، برخی از . بخش مهندسی ارتش وسيع تر شده بود. لشکرهای جديد پياده نظام در شرف تشکيل بودند. سال های جنگ، موجود بود

وازده سال د. ناخشنود ارتش بعدها سعی کردند ثابت کنند که روسيه در آستانه ی پيروزی قرار داشت و فقط انقالب مانع از حصول پيروزی شده بود

اما در حقيقت . کنند رپيشتر، کروپتکين و لينويچ با ارائه داليل مشابهی مدعی شده بودند که ويت نگذاشته بود ايشان، يعنی ژنرال ها، ژاپنی ها را تاروما

1917امر، فاصله ی روسيه با پيروزی، در سال  از اواخر سال . از هميشه بيشتر بود  1916 به بعد، همراه با افزايش مهمات کمبود شديدی در مواد  

قل هر نقشه ای را وسايل حمل و ناز کار افتادگی . قربانيان امراضی نظير تيفوس و اسکربوت از قربانيان جنگ بيشتر بود. غذائی ارتش پديد آمده بود

اما . بود به عالوه، کمبود شديد اسب توپ خانه را محکوم به سکون ساخته. برای انتقال و تجديد آرايش نيروها در مقياس وسيع، نقش بر آب می کرد

خراب  يرممکن می ساخت، روحيه یمشکل اصلی هيچ يک از کاستی هائی که بر شمرديم نبود، آن چه پيش از هر عامل ديگری تحصيل پيروزی را غ

قب نشينی پشت شکست پشت شکست، ع. اين روحيه را می توان به اين نحو توصيف کرد که بگوئيم ارتش به عنوان ارتش ديگر وجود نداشت. ارتش بود

يير دستگاه ری مداوا کرد، همان طور که تغاين دلسردی را هم   نمی شد با تدابير ادا. عقب نشينی، و فساد طبقه ی حاکم، نيروها را سخت دلسرد کرده بود

رش نهاده اند، سرباز با چنان انزجاری به فشنگ های خود     می نگريست که گوئی گوشت کرم زده در براب. عصبی کشور با تدابير اداری ممکن نبود

ی نمی او را قانع به جنگيدن کند، سهل است، حت افسرش هم به هيچ راهی نمی توانست. کل ماجرا به نظرش زائد و بيهوده می آمد، و فريب و نيرنگ

، و اغلب ناچار می افسر خود احساس می کرد که از فرماندهان باالتر فريب خورده است. توانست تصميم بگيرد که سيلی به گوش سرباز متمرد بزند يا نه

ه ی الج ناپذيری بيمار بود، و هر چند هنوز می توانست در پهنارتش به نحو        ع. شد خطای  مافوق های خود را در برابر سربازها جواب گو باشد

 هيچ کس به پيروزی در جنگ باور نداشت، افسرها کمتر از. انقالب عرض اندام کند، هنگامی که پای جنگ به ميان می آمد وجود خارجی نداشت

هيچ کس دل و دماغ جنگيدن نداشت، نه ارتش و نه مردم.       سربازها . 

اً به ند که در وزارتخانه ها و مجالس اشرافی، آن جا که نوع خاصی  از حيات جريان دارد، هنوز راجع به عمليات بزرگ ور می زدند، و صرفناگفته نما

ها و ش نامه در بخ. در کريمه حتی سپاه بزرگی برای تسخير داردانل گرد آوردند. علت سستی مفرط، از تهاجم بهاره و تسخير داردانل داد سخن می دادند

با اين . دهنگ های گارد را از پتروگراد به کريمه فرستادن. اعالميه های نظامی ندا در دادند که بهترين عناصر ارتش برای اين مقصود انتخاب شده اند

نان ضعيف و تقويتی چشروع به تعليم اين هنگ ها کرد، اين واحدهای  -دو روز پيش از انقالب -حال، بنا به روايت افسری که روز بيست و پنجم فوريه

ار و تمام افک... "در آن چشم های آبی و ميشی و خاکستری رنگ، اندک ميلی به رزم ديده نمی شد. بی عالقه از آب در آمدند که در وصف نمی گنجيد

صلح -اميالشان متوجه يک چيز بود و بس ." 

عارهای به يکی از ش!" مرگ بر جنگ"به همين دليل، شعار . موجود برداشت انقالب صرفاً پرده از حقايق. از اين گونه شواهد فراوان به جا مانده است

در  .از تظاهرات زنان گرفته، تا کارگران محله ی وايبورگ، و هنگ های گارد، همه جا اين شعار به گوش می خورد. اصلی روزهای فوريه تبديل شد

ين چه   راجع به زم: "بخصوص سربازهای مسن تر، متصل از نمايندگان می پرسيدند اوائل ماه مارس، هنگام بازديد نمايندگان دوما از جبهه، سربازها،

ر     اما ناگهان از ميان سربازها صدائی ب. نماينده ها طفره می رفتند و جواب می دادند که مسأله ی زمين را مجلس مؤسسان حل خواهد کرد" می گويند؟

ی چنين بود برنامه ی انقالب." ن که معتقدم اگر من تو اين دنيا نباشم، زمين به دردم نمی خوردم: "می خاست و انديشه ی پنهان همه را لو می داد 

ابتدا صلح، سپس زمين: سربازها . 

ر در اواخر ماه مارس د رکنفرانس سراسری شوراهای روسيه، آن جا که همه الف ميهن پرستی می زدند، نماينده ای که از طرف سربازهای مستقر د

ه صلح شايد حاال ب! همه ی سربازها گفتند، خدا را شکر: "گفت، واکنش جبهه را در مقابل اخبار انقالب با صداقت تما توصيف کرد جبهه سخن می

م، اما رفقا ما حاضريم جان خود را نثار آزادی کني: "سربازها از درون سنگر به نماينده ی خود سفارش کردند که در کنفرانس شوراها بگويد!" برسيم

ی صبر اگر الزم باشد، مدت. به ويژه نيمه ی دوم عبارت -چنين بود صدای زنده ی واقعيت." د و آگاه باشيد که ما خواستار خاتمه ی جنگ هستيمبداني



در راه صلح شتاب کنيد. خواهيم کرد، اما ای صاحب منصبان منيع الشان . 

ی به  افسر خود يک سرباز ميان سال روستائ. احساسات، مشابهاً از هم فرو پاشيدند متأثر از همين -در فضائی تماماً غيرطبيعی -نيروهای تزار در فرانسه

ه جنگ فرستاد، و تزار ما را ب... وقتی خبر استعفای تزار به گوش مان رسيد، همه فکر کرديم که اين استعفاء به معنای پايان جنگ است: "توضيح داد که

ه ميانشان که از خارج هم ب -چنين بود فلسفه ی اصيل انقالب برای سربازها" فايده ی آزادی چيست؟اگر قرار باشد که من بازهم در سنگرها بپوشم، 

چنين کلمات ساده و کوبنده ای به ذهن هيچ مبلغی نمی رسيد. صادر نشده بود . 

به       روزنامه  روز دوم مارس، ميلی يوکوف. ندليبرال ها و سوسياليست های نيمه ليبرال بعداً کوشيدند انقالب را يک      قيام ميهن پرستانه وانمود کن

ی دست به در اين جا رياکار." ملت روسيه انقالب کرد تا موانعی را که بر سر راه پيروزی قرار گرفته بود از ميان بردارد: "نگارهای فرانسوی گفت

ست، آن فن استروو، آلمانی اسالوپر. روشن تر می ديدند مرتجعان رک گو ماجرا را. منتها دست رياکاری بزرگ تر است -دست خود فريبی داده است

آميخته به  دنباله رو لوتر و پيرو ارتدکس شرقی، و مارکسيست سلطنت طلب، ريشه های انقالب را به مراتب بهتر تشريح کرده است، هر چند لحنش

الب را بايد  ن به حساب ميهن پرستی آنان گذاشت، بلکه اين انقمشارکت توده ها و بخصوص سربازها را در انقالب       نمی توا: "نفرتی ارتجاعی است

ه جنگ يعنی انقالب به منظور خاتمه دادن ب. خلع سالح خود انگيخته ی پرآشوبی به شمار آورد که برای ممانعت از     ادامه ی جنگ صورت گرفت     

 ".در گرفت

انقالب اين . دين خلع سالح خودانگيخته ی پرآشوب مستقيماً از جرثومه ی جنگ غليان کرا. اين کلمات در عين بيان حقيقت، تهمتی را نيز دربر دارند

های پس از  ترک خدمت که در شب انقالب شيوع پردامنه ای يافته بود، در نخستين هفته. غليان را سبب نشد، سهل است، حتی تا اندازه ای مهارش کرد

ريزان نبود، باز به اين اميد که انقالب صلح به ارمغان خواهد آورد، از شانه دادن به زير تابوت جبهه گسر. ارتش منتظر بود. انقالب به ندرت ديده می شد

 .زيرا می انديشيد که در غير اين صورت، حکومت قادر به انعقاد پيمان صلح نخواهد بود

رد، و به اطعيت می گويند که فقط از خود دفاع خواهند کسربازها با صراحت و ق: "روز بيست و سوم مارس، فرمانده ی لشگر نارنجک انداز گزارش داد

ه دار کريلنکو، درج. اين انديشه به شکل های مختلف در گزارش های نظامی و نطق های سياسی تکرار می شد." هيچ عنوان دست به حمله نخواهند زد

است که  ان دهی يکی از سپاه های ارتش سرخ رسيد، شهادت دادهنيروی دريائی و از انقالبيون کهنه کار که بعدها در زمان حکومت بلشويک ها به فرم

، به عبارت ديگر." از جبهه حراست کنيد، اما وارد عمليات تهاجمی نشويد: "مسأله ی جنگ در آن روزها، برای سربازها در يک جمله خالصه می شد

از آزادی دفاع کنيد: سربازها صادقانه و به زبان سربازی می خواستند بگويند . 

" لشويک ها سربازها در آن روزها، زير تأثير احساسات گنگ و پر ضد و نقيض، حتی از گوش دادن به ب!" سرنيزه های مان را نبايد در خاک فرو کنيم

ب نيستند الشايد به علت نطق های ناپخته ی برخی از سخن ران های ناشی، سربازها تصور می کردند که بلشويک ها در قيد دفاع از انق. روگردان بودند

می      روزنامه ها و مبلغان ميهن پرست، اين تصور را در ميان سربازها هر چه بيشتر رواج. و ممکن است نگذارند حکومت قرارداد صلح را منعقد کند

 سياست. م مخالفت کردنداما سربازها هر چند گاهی اوقات مانع از سخن رانی بلشويک ها  می شدند، از همان روزهای اول قاطعاً با نقشه تهاج. دادند

تبليغ  از اين رو،. مدارهای سرمايه داری خيال می کردند که اين مخالفت از نوعی سوءتفاهم ناشی شده است، و می توان به زور و فشار فيصله اش داد

 ."نگ تا حصول پيروزی کاملادامه ج"مطبوعات بورژوائی در ميلون ها نسخه، مسائل انقالب را در پرتو . برای ادامه ی جنگ اوج عظيمی گرفت

تصاب به با مراجعت هزاران تن از کارگرانی که به جرم اع. ابتدا زير لب، و بعد بی محابا -سازش کاران هم همين نغمه را ساز کردند. تصوير می کردند

ر بود، ر همان جا که شديدتر از هر جای ديگاز اين رو، ميل به صلح، دقيقاً د. جبهه اعزام شده بودند، نفوذ بلشويک ها در ارتش باز هم ضعيف تر شد

رباره ی حقايق اين وضع به فرماندهان و کميسرها، که همه به دنبال اوهام تسلی بخش می گشتند، امکان داد تا خويشتن را د. بيان صريح و روشنی نيافت

" ریبدون غصب و غرامت گي"بازها از تهاجم آن است که معنای در مقاله ها و نطق های آن ايام، به کرات ادعا می شد که دليل اکراه سر. امور بفريبند

گاهی  سازش کاران هم بی دريع از خود مايه می گذاشتند تا به سربازها بفهمانند که در جنگ تدافعی، تهاجم جايز است، و حتی. را درست نمی فهمند

نظريه و . بس که تهاجم يعنی از سرگرفتن جنگ، و تدافع يعنی آتش سربازها می دانستند! گوئی مشکل بر سر اين مسأله ی مدرسی بود. اوقات ضرور

ما دست به ما دست نزنيد، ما هم به ش: "کردار سربازها پيرامون جنگ تدافعی، در حقيقت ناظر بر توافق خاموش، و بعداً حتی آشکار، با آلمان ها بود

ندبيش از اين، ارتش هيچ سهمی نداشت که به جنگ اداء ک." نخواهيم زد . 

ش اين   تبليغات دليل ديگر مقاومت سربازها در برابر تبليغاتی که برای تحريک آنان به  ادامه ی جنگ می شد، اين بود که می دانستند افسرها زير پوش

سرنيزه برای : "ود کهآمده ب در گفت و گوهای سربازها با يکديگر اين تکيه کالم پديد. برآنند که بار ديگر افسار به گردن ايشان، يعنی سربازها، بيندازند

نمی      سربازها در سنگرهايشان به بغاز داردانل. منتها در اين تکيه کالم، سرنيزه مفهوم تدافعی داشت." آلمان ها، قنداق تفنگ برای دشمن داخلی

می کرد ميل به صلح هم چون آتش فشان دربند کشيده ای بود که در هر حال، دير يا زود، الجرم طغيان. انديشيدند . 

وظايفی  را در ارتش انکار نمی کرد، پس از انقالب مدت درازی کوشيد تا ثابت کند که ارتش از عهده ی" نشانه های منفی"ميلی يوکوف هر چند وجود 

تا يک ماه يا . نکرد ه سرايتتبليغات بلشويکی بالفاصله به جبه: "او در مقام مورخ     می نويسد. که متفقين برايش مقرر داشته اند، به خوبی برخواهد آمد

حرک چرخ تاريخ ميلی يوکوف در پرتو تبليغات به تحليل مسأله می پردازد، انگار تبليغات يگانه م." يک ماه و نيم پس از انقالب، ارتش تندرست بود

ادامه      دارند، ستيزه ی خود را با حقايقميلی يوکوف در لفاف مبارزه ی دير هنگام خود با بلشويک ها، که به زعم او قدرت مرموزی در اختيار . است

تی نخستين حال ببينيم که نظر فرماندهان درباره ی قدرت رزمندگی ارتش در نخستين هفته، و ح. اوضاع و احوال واقعی ارتش را پيشتر ديديم. می دهد

 .روزهای پس از انقالب از چه قرار بود

ژکی، به کميته ی اجرائی گزارش داد که سربازها تمرد وسيعی را آغاز کرده اند، و افراد     روز ششم مارس، فرمانده کل جبهه ی شمال، ژنرال رو

 .وجيه المله بايد به جبهه فرستاده شوند تا آرامش را به ارتش باز گردانند

 دامه ی جنگ محال خواهد بود، واز همان نخستين روزهای انقالب بر من مبرهن شد که ا: "رئيس ستاد ناوگان دريای سياه در خاطرات خود می نويسد

کرد صرفاً به بنا به گفته ی اين نويسنده، کولچاک نيز با   او هم عقيده بود، و اگر مقام فرمان دهی خود را در جبهه ترک ن." پيه شکست را به تن ماليدم

 .اين دليل بود که می خواست از افسرهای خود در مقابل خشونت سربازها دفاع کند

نيد که جنگ شما بايد به وضوح درک ک: "، که از فرماندهان عالی مقام گارد سلطنتی به شمار می رفت، در ماه مارس به نابوکوف نوشتکنت ايگناتيف 

، اره ای بجويندمردهای عاقل بايد بنشينند و برای ختم بی درد و رنج غائله ی جنگ چ. و ما ديگر نمی توانيم بجنگيم و نخواهيم جنگيد. خاتمه يافته است

. نددر همان ايام، گوچکوف به نابوکوف گفته بود که او نيز از اين قبيل نامه ها هزار هزار دريافت می ک..." وگرنه فاجعه ی بزرگی رخ خواهد داد

را  تناقض کامعدودی گزارش به ظاهر اميدوارکننده نيز در اين ميان ديده می شد که    خوش بينی سطحيشان با توضيحاتی که در آخر گزارش می آمد آش

تياق در پاره ای از هنگ ها اين اش. اشتياق افرادی به پيروزی هم چنان به قوت خود باقی است: "مثالً دانيلوف، فرمانده ی ارتش دوم، می گويد. داشت

چار انضباط د: "می افزايد اما بعد." در پاره ای از    هنگ ها اين اشتياق حتی قوی تر شده است. افراد به پيروزی هم چنان به قوت خود باقی است

پس به   اين و س." تا آب از آسياب بيفتد( بين يک تا سه ماه)صالح کار در اين است که عمليات تهاجمی را        به تعويق بيندازيم ... اختالل شده است

باط هم هم در آينده هم بين راه آب شوند، و انضاگر اين نيروها . فقط پنجاه درصد از نيروهای تقويتی به جبهه می رسند: "توضيح نامنتظر می پردازد

ما نمی توانيم روی موفقيت عمليات تهاجمی حساب کنيم. چنان مختل بماند ." 

51فرمانده ی دلير لشگر  ش را اما الزم است که ارت: "و بالفاصله می افزايد" لشگر ما برای عمليات تدافعی آمادگی کامل دارد،: "پياده گزارش می دهد 

ولی چنين کاری آسان نبود." مسموم کننده ی نمايندگان سربازان و کارگران در امان نگاه داريم از نفوذ . 

182فرمانده ی لشگر  سر  سوءتفاهمات بيشتر بر. هر روز سوءتفاهم ميان سربازها و افسرها عميق تر می شود: "به فرمانده ی سپاه گزارش می دهد 

دترسربازها روز به روز عصبی تر می شوند، افسرها هم همين طور، حتی ب. سخت مايه ی نگرانی اند مسائل بی اهميت و جزئی پيش می آيند، اما ." 



ی اما در روز هجدهم مارس امرای ارتش در مقر ستاد فرمان ده. تا اين جا فقط گواهی های پراکنده را ارائه داديم، هر چند تعداد اين گواهی ها کم نيست

يرو به جبهه برای اعزام ن: "در اين جلسه، فرماندهان ارتش متفقاً به نتيجه ی واحدی رسيدند. ضاع کلی ارتش تبادل نظر کنندگرد هم نشستند تا پيرامون او

شيد تا به احتمال قوی دو يا سه ماه طول خواهد ک. ارتش بيمار است. جبران تلفات به تعداد کافی ممکن نيست، زيرا واحدهای ذخيره همه سخت ناآرامند

اً فقط متوجه عجالت. آقايان امرا      نمی دانستند که بيماری ارتش فقط پيش رفت می توانست بکند." فسرها با سربازها به حال عادی باز گرددروابط ا

ه ان بتوانائی رزمی ارتش کاهش يافته است، و در حال حاضر به سختی می تو. "سقوط روحيه ی افسرها، ناآرامی سربازها، و کثرت فراری ها شدند

در حال حاضر محال است بتوان عمليات تهاجمی بهار را به مرحله ی اجراء در آورد: "نتيجه." پيشروی نيروها اميدوار بود ." 

ه ی در اواخر ماه مارس، ژنرال در اگوميروف، فرماند. در هفته های بعد وضع مداوماً بدتر می شود و گواهی های مشابه ده برابر و صدبرابر می گردند

لکه در ميان سربازها نه فقط شوقی به تهاجم ديده نمی شود، ب. روحيه ی رزمندگی افراد سقوط کرده است: "جم، به ژنرال روژکی نوشتارتش پن

سرايت کرده  سياست که به همه ی اقشار ارتش... سرسختی ساده لوحانه ی سربازها در تدافع به چنان حدی رسيده است که موفقيت جنگ را تهديد می کند

خاتمه ی جنگ و بازگشت به خانه -سبب شده تا توده ی نظامی ها فقط يک چيز را بخواهند است، ." 

د، ژنرال لوکومسکی، از ستون های ستاد ارتجاع، و ناراضی از نظام جديد، فرمان دهی يکی از سپاه ها را به دست گرفت و، چنان که خود می گوي

رتش تشکيل   باقی مانده است، زيرا بسياری از افراد آن لشگر را افسرها و سربازهای کادر دائم ا دريافت که انضباط فقط در لشگر توپ خانه و مهندسی

اما سه لشگر پياده ی ديگر همه در شرف تالشی بودند. "می دادند  ." 

ف، فقط در يک گزارش ژنرال آلکسيبنا به . تعداد فراری ها، که پس از انقالب به نيروی اميد کاهش يافته بود، بار ديگر به نيروی ياس افزايش يافت

با حيرت : "دژنرال آلکسيف به گوچکوف می نويس. هفته، يعنی از اول تا هفتم آوريل، تقريباً هشت هزار سرباز از دو جبهه ی شمال و غرب فراری شدند

ست؟ آلمان ها را که گول نخواهد زد، و فايده ی اين کار چي. ارتش خواندم" عالی"فراوان گزارش های بی اساس فرماندهان را در خصوص روحيه ی 

 ".برای ما  هم اين خودفريبی جز هالکت ثمری نخواهد داشت

هنگامی که سخن     از  .بيشتر افسرها حتی اين اسم غريب را نشنيده بودند. الزم است توجه کنيم که تا اين جا تقريباً هيچ اشاره ای به بلشويک ها نشده بود

قالب فوريهيا کوتاه سخن، ان -"سياست"ن می آمد، گفت و گو فقط بر سر روزنامه ها و مبلغ ها و شوراها بود، و به طور کلی علل فروپاشی ارتش به ميا . 

ها نيز چشم تعداد  بيشتری از افسر. هنوز هم تک و توک افسرهای خوش بينی پيدا می شدند که معتقد بودند همه چيز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد

سرهای از سوی ديگر عده ی کثيری از افسرها، بخصوص اف.  به حقايق بسته بودند تا برای حکومت جديد دغدغه ی خاطر درست نکنندخود را عمالً 

می انستند اسارشد و امرا، نشانه های فروپاشی ارتش را آگاهانه بزرگ می کردند تا حکومت را به اقدام قاطع وا دارند، منتها خود آن ها هم يا نمی تو

ه انقالب که به هر حال در يک نکته ی بنيادی نمی توان شک کرد، و آن اين ک. ی اين اقدام قاطع بيابند و يا برای نام بردن از آن هنوز جرأت نداشتندبرا

ده ها را به صلح، انقالب نه تنها عطش تو. ارتش را بيمار يافته بود به زوالش شکلی سياسی داد که آن شکل سياسی هفته به هفته قهراً مشخص تر می شد

 .بلکه خصومت سربازها را به افسرها به طور اخص و به طبقات حاکم به طور اعم، به پايان منطقی اش رساند

نابوکوف . وددر اواسط ماه آوريل، آلکسيف شفاهاً گزارشی پيرامون اوضاع ارتش به حکومت ارائه داد که در آن از هيچ گونه مبالغه ای فروگذار نکرده ب

زارش، که احتماالً ميلی يوکوف نيز در خالل آن گ." به خوبی به ياد دارم که چه نوميدی وحشتناکی بر من مستولی شد: "ی آن گزارش می نويسد درباره

ن ا به ارائه آبه احتمال قوی تر ميلی يوکوف شخصاً آلکسيف ر. قاعدتاً می بايد در شش هفته ی اول پس از انقالب صورت گرفته باشد، حضور داشت

 .گزارش فراخوانده بود تا هم کاران خود را بترساند، و از طريق آن ها دوستان سوسياليست خود را نيز مرعوب کند

ای جنگيدن، با سربازها به ج: "در واقع نيز گوچکوف پس از آن گزارش با نمايندگان کميته ی اجرائی تماس گرفت و نزد آنان زبان به شکايت گشود که

را تمرد می دائم از جبهه گزارش می رسد که سربازها آشکا. ر پيمان برادری می بندند، و اين کار کشور را به نابودی خواهد کشيدکارگرها و با يکديگ

ن هنگ، در اين يا آ. وقتی فرماندهان فرمانی صادر می کنند، سربازها پيش از اجرای آن فرمان، در جلسات عمومی با يکديگر مشورت می کنند. کنند

تا فردا در  وقتی مردم اميدوار باشند که صلح: "سپس گوچکوف حکيمانه اضافه کرده بود." به هيچ عنوان زير بار عمليات تهاجمی نمی روندسربازها 

به  ايداز اين پس نب: "آن گاه وزير جنگ از اين نکته نتيجه گرفته بود که." برسد، از    آن ها نمی توان انتظار داشت که امروز از جان خود بگذرند

ديشه ی اما از آن جا که انقالب به مردم آموخته بود که به صدای بلند از چيزهائی حرف بزنند که بيشتر فقط از ان." صدای بلند از صلح دم بزنيم

 .خاموششان می گذشت، فتوای گوچکوف به معنای سرکوب انقالب بود

دن توپی اما بی ميلی او به بی ميلی اسبی می ماند که از کشي. نه ميلی به جنگبديهی است که سرباز از همان روز اول جنگ نه ميلی به مردن داشت و 

. ه اند خالص کنداو نيز مانند اسب هرگز تصور نمی کرد  که بتواند خود را از شر بار سنگينی که به دوشش انداخت. سنگين از ميان گل و الی سر بتابد

حق به  در نظر ميليون ها سرباز انقالب به معنای. انقالب اين ارتباط را به او نشان داد. می ديدسرباز ميان اراده ی خود و وقايع جنگ هيچ ارتباطی ن

اظت از داشتن زندگی شخصی بود، و پيش از هر چيز به معنای حق حيات به طور عام، حق حفاظت از زندگيشان در برابر گلوله و خمپاره، و حق حف

. صيت فردی بودين مفهوم پيشتر گفتيم جنبشی که از حيث روانی در ارتش آغاز شد عبارت از بيداری شخهم به ا. سروصورتشان در برابر مشت افسرها

. فروشی می ديدند طبقات تحصيلکرده در اين انفجار آتشفشان آسای شخصيت فرد، که اغلب شکل های آنارشيستی به خود می گرفت، فقط خيانت و وطن

سربازها، در اعتراض های      خشم آلودشان، و حتی در افراط گری های خونين شان، خروش ملتی را       اما در حقيقت امر، در نطق های توفنده ی

ار بورژوازی اين سيل عظيم فردگرائی، که تا آن حد مايه ی انزج. می شنيدی که با موادخام و عام ما قبل تاريخ آغاز به ساختن شخصيت خويش کرده بود

وريه سر چشمه می گرفت، يعنی از اين حقيقت که انقالب فوريه يک انقالب بورژوائی بودبود، درست از ماهيت انقالب ف . 

از مدت ها  کارگر. زيرا عالوه بر دهقان و پسر سربازش، کارگر نيز در اين انقالب شرکت جسته بود. منتها انقالب فوريه محتويات ديگری هم داشت

ر نه فقط به انقالب در نظر کارگ. گ نفرت داشت، بلکه به عزم مبارزه با جنگ وارد ارتش شده بودپيش شخصيت خود را دريافته بود، و نه تنها از جن

ست، و پس از اين کارگر واژگونی سلطنت را فقط گام اول در راه پيروزی می دان. معنای چيرگی بر تزار، بلکه به مفهوم پيروزی نسبی عقايدش نيز بود

هند تنها مسأله ای که ذهن او را مشغول می داشت اين بود که، سرباز و دهقان تا کجا با او همراه خوا. شتافت گام اول، بی درنگ به سوی اهداف ديگر

کرار        اگر من تو اين دنيا نباشم، زمين به چه دردم        می خورد؟ و پشت درهای بسته ی تماشاخانه ها به دنبال کارگر ت: سرباز می پرسيد... بود؟

 ارباب کليد آزادی را تو جيبش قايم کرده است، اين جور آزادی به چه دردم می خورد؟ بدين سان، از ميان هاويه ی برون از اندازه یوقتی : می کرد

 .انقالب فوريه، برق فوالدين انقالب اکتبر از همان اوان مشهود بود

 

 فصل چهاردهم

 

 هيئت حاکم و جنگ

 

با اين ارتش چه کار    می خواستند بکنند؟ حکومت موقت و کميته ی اجرائی با اين جنگ و    

جنگی  در ظاهر امر، سياست. پيش از هر چيز ضروری است که سياست بورژوازی ليبرال را بفهميم،  زيرا ايشان نقش اصلی را در آن بازی کردند

و به سرعت . نانه بودقت، اين سياست ذاتاً متناقض و خائاما در حقي. ليبراليزم هم چنان تعرضی و ميهن پرستانه و کشور گشايانه و آشتی ناپذير باقی ماند

 .به شکست طلبی منجر شد

صلح جداگانه  حتا اگر انقالبی هم در نگرفته بود، باز روسيه جنگ را می باخت و به احتمال قوی پيمان: "رودزيانکو چندی پس از انقالب اکتبر نوشت

. ال دانستفاقد استقالل رأی بود، نظريات او را می توان نمونه ای از عقايد محافل محافظه کار ليبر از آن جا که رودزيانکو." ای با آلمان امضاء می کرد



ز      آن جهت ليبرال ها بيشتر ا. شورش گردان های گارد به طبقات متمکن خبر داده بود که به جای پيروزی در خارج بايد منتظر شکست در داخل باشند

ينی انقالبی و خوشب. اره فريب دهند که خود اين خطر را پيش بينی کرده و با تمام قوا به پيش گيری اش کوشيده بودندنمی توانستند خود را در اين ب

. ی گرفتدر واقع از واپسين اميد او در عين يأس سرچشمه         م -عقيده به اين که انقالب گامی است به سوی پيروزی در جنگ -نامنتظر ميلی يوکوف

دمت جنگ آن ها احساس می کردند که نخواهند توانست انقالب را به خ. صلح برای ليبرال ها ديگر مسأله ی مستقلی به شمار نمی رفتمسأله ی جنگ و 

استفاده از جنگ برعليه انقالب: بگيرند، به اين دليل وظيفه ی ديگرشان ضرورت  بيشتری يافت . 

ر برابر س از جنگ، قرض ها و وام های جديد، بازار سرمايه و بازار فروش کاال، هنوز دبديهی است که مسائل مربوط به موقعيت بين المللی روسيه پ

قعيت خود بورژوازی می دانست که پيش از تضمين مو. رهبران بورژوازی روس قرار داشتند، اما اين مسائل مستقيماً سياست آن ها را تعيين نمی کرد

ا خوب  اول بايد زخم مان ر: "به قيمت تضعيف روسيه،   اين طبقه ی زخم خورده پيش خود می گفتدر جهان، ابتدا بايد جان خويش را نجات دهد، حتی 

اما خوب کردن زخم بورژوازی به معنای سرکوبی انقالب بود." کنيم، بعد ترتيب بقيه ی کارها را خواهيم داد . 

وص بر به خص -ی مردم می توانست سلطه ی خود را بر توده ها بورژوازی فقط با روشن نگاه داشتن آتش جنگ و تحريک احساسات    ميهن پرستانه

بود، با همه  اينک بورژوازی وظيفه داشت که جنگ کهنه ای را که از تزاريزم به ارث برده. انقالب حفظ کند" آتش افروزان"برعليه به اصطالح  -ارتش

ست دست توفيق در اين کار می توان. و اميدهای انقالب به مردم حقنه کند ی اهداف و متفقان پيشينش، به عنوان جنگ تازه ای در راه دفاع از فتوحات

ت     ميهن اما چگونه می شد در     اين کار توفيق يافت؟ ليبرال ها جداً انتظار داشتند که بتوانند احساسا. آورد بزرگی برای بورژوازی محسوب شود

ليزم نتوانسته بود از آن جا که ليبرا. سپوتين به کارش برده بودند، برضد انقالب به کار گيرندپرستانه ی جامعه را، که تا ديروز برعليه دارو دسته ی را

زمان  در هر حال در. سلطنت، آن عالی ترين مرجع ضدمردمی را نجات دهد، اينک ناچار بود با قوت  بيشتری چنگ استمداد در دامان متفقين بيندازد

دگاه استيناف مقتدرتری برای بورژوازی روس بودندجنگ، متفقين حتی از دستگاه سلطنت هم دا . 

قالبی به بورژوازی با ادامه ی جنگ می توانست کوشش خود را در حفظ دستگاه کهن ارتش، به تعويق انداختن مجلس مؤسسان، و منقاد کردن کشور ان

داخلی،  همه ی مسائل. موجه جلوه دهد -در يک کاسه بوديعنی به سيطره ی فرماندهان ارتش که با بورژوازی ليبرال دستشان  -سيطره ی جبهه ی جنگ

ی به خصوص مسأله ی زمين، و همه ی قانون گزاری های اجتماعی به پايان جنگ موکول شده بودند، و پايان جنگ نيز به نوبت خود به پيروزی ا

چه . ديل شدردن دشمن به جنگ برای از پا در آوردن انقالب تببدين ترتيب، جنگ برای از پا در آو. موکول شده بود که خود ليبرال ها هم باورش نداشتند

 از سياست اين نقشه قهراً . اما طرح علنی اين نقشه ضرورت نداشت. بسا اين نقشه به طور سنجيده و علنی در جلسات رسمی ليبرال ها مطرح نشده بود

 .پيشين ليبراليزم و وضعی که انقالب پديد آورده بود، منتج می شد

ه روز قوی تر اميد متفقين به پيروزی روز ب. کوف، که به ناچار راه جنگ را انتخاب کرده بود، از مشارکت در تقسيم غنائم جنگ گريزان نبودميلی يو

ازی روس سران بورژو. اما ناگفته نماند که حساب متفقين از حساب کشور روسيه جدا بود. می شد، به خصوص پس از ورود آمريکا به صحنه ی جنگ

يروزی آنان خالل جنگ دريافته بودند که به علت ضعف اقتصادی و نظامی روسيه، پيروزی متفقين بر امپراتوری های اروپای مرکزی، به معنای پدر 

ست اما امپريالي. پس صرف نظر از نتيجه ی جنگ، روسيه ی در هر حال ورشکسته و ناتوان از ميدان جنگ برون می آمد. بر روسيه نيز خواهد بود

افيان خود گفته گوچکوف صريحاً به اطر. کار ديگری هم از دستشان بر نمی آمد. ليبرال آگاهانه تصميم گرفتند که چشم خود را بر اين دورنما ببندند های

ای يوکوف برميلی . بود که فقط يک معجزه می تواند روسيه را نجات دهد، و برنامه ی او در مقام وزير جنگ هم همانا اميدواری به وقوع معجزه است

لجوجانه  در هر حال، او. مهم نيست که او خود تا چه حد اين افسانه را باور می کرد. پيشبرد مقاصد خود در داخل کشور به افسانه ی پيروزی نياز داشت

ر امور مارس، جناب وزيروز بيستم . و در اين راه با کلبی مسلکی معمول خود وارد عمل شد. مدعی بود که استانبول بايد به تصرف روسيه در آيد

ع شود و به امپراتوری خارجه ی روسيه سعی کرد سفرای متفقين را ترغيب کند تا صربستان را به بلغارستان رشوه دهند تا بدين وسيله بلغارستان تطمي

الحظات بايد از م"که در اين ميان اما ميلی يوکوف اصرار داشت . سفير فرانسه در جواب فقط ابروهای خود را در هم کشيد. های مرکزی  خيانت بورزد

د، نيز و در اين حال از عشق خود به نژاد اسالو، يعنی همان نواسالويسمی که از شکست انقالب اول به بعد موعظه اش کرده بو -"عاطفی چشم پوشيد

انگلس حق داشت که در سال . چشم پوشيد 1882 می کند  ای که روسيه برای نژاد اسالو خرد فکر می کنيد منظور از اين همه تره: "به برنشتاين بنويسد 

 ".چيست؟ تسخير استانبول و بس

ن اتهام اي. اينک با غيظ زهرآلودی متوجه انقالب گرديد -که تا ديروز به خواص دربار وارد می شد -اتهام آلمان پرستی، و حتی رشوه گيری از آلمان ها

های  ليبراليزم بر آن بود که پيش از تسخير آب. و مقاله های حزب کادت طنين می انداختروز به روز جسورانه تر و بلندتر و موهن تر در نطق ها 

 .ترکيه، چشمه ها و قنات های انقالب را گل آلود و مسموم کند

ز آن ها  هنوز ا بسياری. به خصوص در نخستين ماه های پس از انقالب. همه ی سران ليبراليزم پيرامون مسأله جنگ موضعی آشتی ناپذير نگرفته بودند

نکته را  در عوالم پيش از انقالب سير می کردند، و به صلح جداگانه ی روسيه با آلمان می انديشيدند، برخی از رهبران حزب کادت بعدها صريحاً اين

ز اعضای برخی ا. دنابوکوف، طبق اعتراف خود او، روز هفتم مارس با اعضای حکومت موقت درباره ی صلح جداگانه صحبت کرده بو. تصديق کردند

وف با   اما ميلی يوک: "بارون نولد می گويد. جناح ميانه رو حزب کادت دسته جمعی کوشيدند ناممکن بودن ادامه ی جنگ را به رهبران خود ثابت کنند

ود را با دت ها نزديک شده بود، خژنرال آلکسيف نيز، که در آن ايام به کا." خون سردی معمول خود به آن ها پاسخ داد که مقاصد جنگ بايد متحقق شوند

 ظاهراً آن فاجعه ساز ابله احساس می کرد که رسالت احيا ارتش برعهده ی." ارتش را می توان احيا کرد: "ميلی يوکوف هم آوا کرد و مدعی شد که

 .اوست

و دن کيشوت  نبردند و او را مظهر وفاداری به متفقينبسياری از ليبرال ها و دموکرات ها، که ساده لوح تر از ديگران بودند، به منظور ميلی يوکوف پی 

ود، شتافت پس از به قدرت رسيدن بلشويک ها، ميلی يوکوف بی درنگ به کيف، که در آن زمان به اشغال آلمان ها در آمده ب! چه ترهاتی. جنگ پنداشتند

بالفصل    هدف. ن دولت در قبول خدمات ميلی يوکوف شتابی نشان ندادناگفته نماند که  آ-تا خدمات خود را دربست در اختيار دولت هوهنزولرن بگذارد 

ا در مبارزه خود با ت -همان طالئی که همين ميلی يوکوف کوشيده بود ننگش را به انقالب بچسباند -ميلی يوکوف از اين کار، دستيابی به طالی آلمان بود  

آلمان در سال  استمداد ميلی يوکوف از. بلشويک ها پشتوانه ای داشته باشد ، برای ليبرال ها به همان اندازه نامفهوم بود که برنامه اش برای درهم 1918

1917شکستن آلمان در نخستين ماه های   -ينميلی يوکوف در تمهيدات خود برای خيانت به متفق. اما اين استمداد و آن برنامه دو روی يک سکه بودند. 

ال می کرد، و اگر اما پيوسته سياست واحدی را دنب. نه به خود خيانت کرد و نه به طبقه ی خود -ن خيانت کندهمان طور که پيشتر کوشيده بود به صربستا

مان تزار، در در تکاپو برای يافتن راهی به صلح جداگانه با آلمان به منظور پيش گيری از انقالب در ز. اين سياست زشت می نمود تقصير از او نبود

ن انقالب پيروزی کامل به منظور درهم شکستن انقالب فوريه، در تالش برای جلب حمايت هوهنزولرن ها به منظور برانداخت اصرار به ادامه ی جنگ تا

که دست و پائی  اگر ميلی يوکوف نتوانست به طبقات دارا کمک کند، و هر بار. در همه ی اين تقالها ميلی يوکوف به منافع طبقات دارا وفادار ماند -اکتبر

ای پس از قيام آن چه ميلی يوکوف در نخستين روزه. سرش به سنگ تازه ای خورد، به اين دليل بود که او و طبقه ی او در   بن بست افتاده بودندزد فقط 

رق فسخت نيازمندش بود، حمله ی جانانه ای بود از جانب دشمن، بدون شک او آرزو می کرد که آلمان ها هر چه زودتر بيايند و تخماق خود را بر 

اين  و از. اما از بخت بد او، مارس و آوريل از حيث شرايط جوی برای عمليات وسيع نظامی در جبهه ی روسيه، ماه های نحسی بودند. انقالب بکوبند

ود رها کنند خ مهم تر آن که آلمان ها، که وضعيت خودشان روز به روز دشوارتر می شد، پس از اندکی ترديد تصميم گرفتند که انقالب روسيه را به حال

عرض برعليه در اين ميان فقط ژنزال ليسينگن در روزهای بيست و بيست و يکم مارس در استوخود، خودسرانه دست به ت. تا سير درونی خود را طی کند

که در زمان تزار ستاد فرمان دهی روس با همان وقاحتی . موفقيت او در آن واحد آلمان ها را متوحش و دولت روسيه را مشعوف ساخت. روسيه زد

. ردناچيزترين موفقيت های خود را بزرگ جلوه می داد، اينک در بزرگ نمودن شکست نيروهای روس در استوخود، از هيچ مبالغه ای فروگذار نک

وهای و تلفات نير اين مطبوعات نمونه های ضعف و وحشت. مطبوعات ليبرال هم تا آن جا که زورشان می رسيد، در اين باره هو و جنجال راه انداختند



ه واضح بود ک. روسی را با همان حدت و حرارتی توصيف کردند که سابقاً در توصيف اسرای جنگی و پيروزی های ارتش روس به خرج می دادند

نگ در جبهه ی ج اما ليسينگن    را مافوق هايش متوقف کردند، و بار ديگر. بورژوازی       و ستاد فرمان دهی ارتش روس هر دو شکست طلب شده اند

 .گل و الی بهار و در سکون انتظار از تب و تاب افتاد

دند، در طرح استفاده از جنگ برعليه انقالب در صورتی می توانست موفق از     آب در آيد که احزاب بينابين، که توده ها را به دنبال خود می کشي

هد، زيرا تا همين  د در موقعيتی نبود که بتواند مفهوم جنگ را به مفهوم انقالب پيوند دليبراليزم خو. سياست ليبرال ها نقش تسمه ی رابط را بازی کنند

اما . دوظيفه ی پيوند دادن اين دو مفهوم بايد به دموکرات ها محول می ش. ديروز فرياد می زد که در صورت وقوع انقالب بايد فاتحه ی جنگ را خواند

عصبات خود و چه توری بهتر از ت. شان نبايد چيزی از اين نقشه بدانند، بلکه بايد ناغافل به تورشان انداختاي. را نبايد برای آن ها فاش کرد" اسرار"

 .ايشان، خود بينی شان، غرور نا به جايشان به شعور سياسی خويش، ترسشان از هرج و مرج، و عبوديت خرافيشان در برابر بورژوازی

 برای ايجاز کالم      اين نام را هم برای منشويک ها به کار می بريم و هم برای سوسيال -ها در نخستين روزهای پس از انقالب، سوسياليست

ای از  ادامه  تاکنون يک بند برعليه جنگ حرف زده ايم، حاال من به چه بهانه: "چيدزه آه می کشيد که. نمی دانستند با جنگ چه کار کنند -رولوسيونرها

ی جنگ دفاع کنم؟" روز دهم مارس، کميته ی اجرائی به رأی اکثريت تصميم گرفت که برای فرانتزمهرينگ پيام تهنيتی بفرستد. جناح چپ به اين تدبير 

ا با دخالت در سران شورا واهمه داشتند که مباد. پيرامون جنگ، شورا هم چنان خاموش بود. کوشيد تا وجدان سوسياليستی نه چندان بيدارش را تخدير کند

ود نيز از طرف ديگر، از تفرقه در ميان صفوف خ. کدورت خاطر حکومت موقت شوند، و ماه عسلشان با آن حکومت نافرجام بماندمسأله ی جنگ سبب 

روه هر يک از اين دو گروه اختالفات خود را گ. وحشت داشتند آن ها در ميان خود هم طرفدار دفاع از سرزمين آباء و اجدادی داشتند و هم زيمروالديست

ميهن . در خالل جنگ، گروه کثيری از روشن فکرهای انقالبی دچار دگرديسی بورژوائی شده بودند. تر از آن که واقعاً بود می پنداشتديگر جدی 

الد که پرچم زيمرو. پرستی، چه به صورت آشکار و چه در لباس مبدل، روشن فکرها را با طبقات حاکم متحد ساخته و از توده ها دورشان ساخته بود

يهن تعهد خاصی برای روشن فکرهای اين جناح ايجاد نمی کرد و به آن ها اجازه می داد که يکپارچگی م. اسی جناح چپ را تشکيل می دادپوشش سي

. مار می رفتاما اينک رژيم رومانوف سرنگون شده بود و روسيه کشوری دموکراتيک    به ش.  پرستانه ی خود را با فرقه ی راسپوتين پنهان نگاه دارند

ت های قديم ميهن پرس.        زادی روسيه، با رقص هفت رنگش، در کنار رژيم های پليسی و ديکتاتوری های نظامی اروپا تضاد فاحشی پديد آورده بودآ

" م؟يآيا روا نيست که در برابر هوهنزولرن از انقالب مان دفاع کن: "و جديدی که در رأس کميته ی اجرائی جا گرفته بودند، فرياد می کشيدند

هنوز به جای  زيمروالديست هائی از قبيل سوخانوف و استگلوف با ترس و لرز به ميهن پرست ها خاطر نشان می کردند که جنبه ی امپرياليستی جنگ

يت اين دست وفقخود باقی است، و تذکر می دادند که ليبرال ها در واقع اصرار دارند که انقالب بر دست اندازی های امپرياليستی تزار صحه بگذارد و م

درت اما از آن جا که اين زيمروالديست ها ق" به چه بهانه ای از ادامه ی جنگ دفاع کنم؟: "چيدزه با نگرانی ناله سر می داد که. اندازی ها را تضمين کند

ومت، سرانجام س از چند هفته ترديد و مقاپ. را با دست خودبه ليبرال ها انتقال داده بودند، اعتراض آنان به سياست ليبراليزم صرفاً در فضا معلق ماند

ا سوسياليست  هم اين دموکرات های نيم بند که خود ر: نخستين قسمت از نقشه ی ميلی يوکوف به کمک تزرتلی به نحو رضايت بخشی به تصويب رسيد

پيروزی  -ن کنندخود کوشيدند تا پيروزی را تضميمی ناميدند، به زير يوغ جنگ کشيده شدند و سپس به ضرب تازيانه ی ليبرال ها با تمام قوای ناچيز 

 !متفقين بر روسيه و پيروزی آمريکا بر اروپا

آنان از . ندوظيفه ی اصلی سازش کاران آن بود که با بوجود آوردن نوعی اتصال کوتاه، نيروی انقالبی توده ها را به درون سيم های ميهن پرستی بران

پوشی از  و از سوی ديگر سعی کردند که دولت های ملل متفق را به چشم.   که دشوار بود -ش را زنده کننديکسو کوشيدند تا روحيه ی رزمندگی ارت

د اجازه بدهي. در هر دو راه، ايشان از توهم به يأس، و از خطا به رسوائی رسيدند. که مضحک بود -جهان خواری های قريب الوقوعشان ترغيب کنند

بررسی کنيم سير نزولی آنان را با دقت بيشتری . 

انتشار  رودزيانکو در دوران کوتاه کيابيايش موفق شد برای بازگشت فوری سربازها به پادگان ها و اطاعت محض آن ها از افسرهای شان، فرمانی را

أله ی سرباز خشمی که اين فرمان در ميان سربازها به وجود آورد شورا را ناچار ساخت که يکی از نخستين جلسات خود را به بررسی مس. دهد

ی در فضای داغ آن ساعات، در هرج و مرج آن جلسات پر ازدحام، و به دستور مستقيم سربازهائی که رهبران الوجود شورا             نم. اختصاص دهد

بی به شمار می ن ارتش انقالاين يگانه سند ارزشمند انقالب فوريه، منشور آزادی راستي -زاده شد" شماره يک"توانستند جلودارشان باشند، فرمان مشهور 

ته کمي:        در عبارات صريح و جسور اين فرمان، که جواز ورود متشکل ارتش را به شاهراه جديد در دست سربازها می گذارد، آمده بود که. رفت

يت های نتخاب خواهند شد، در همه ی فعالهای انتخابی سربازها در همه ی هنگ های نظامی تشکيل خواهند    شد، نمايندگان سربازها به نمايندگی شورا ا

هيچ  به"سياسی، سربازها تسليم شورا و کميته هايش خواهند بود،     سالح های ارتش زير نظارت کميته های هنگ و گردان نگهداری خواهند شد، و 

، برخورداری از حقوق کامل مدنی، سالم ، در حين خدمت،   سخت ترين انضباط نظامی خارج از خدمت"عنوان به افسرها تحويل داده نخواهند شد

ازها را نظامی در خارج از خدمت و به کاربردن القاب برای افسران ملغی است، رفتار خشونت آميز با سربازان ممنوع است، و افسرها حق ندارند سرب

اشند؟ هيچ کس رداشت ديگری می توانستند داشته بآيا جز اين، ب. چنين بود برداشت سربازان پتروگراد از مشارکتشان در انقالب... خطاب کنند" تو"

به . ال ها بودندايشان سرگرم مذاکره با ليبر -سران شورا گرفتار مشغله واالتری بودند" فرمان"هنگام تهيه ی اين . جرئت مخالفت با سربازان را نداشت

فرمان " هم زمان با. عذر موجهی برای تبرئه خويش در دست داشتند اين دليل، هنگامی که بورژوازی و ستاد فرمان دهی ارتش آنان را به مواخذه گرفت،

عالميه به عنوان پادزهر و به بهانه ی تقبيح مجازات بی محاکمه ی افسران، ا -که به شتاب خود را جمع و جور کرده بود -، کميته ی اجرائی"شمار يک

. اما حروف چين ها از چاپ اين اعالميه امتناع کردند. ن قديم فرامی خواندای را به چاپخانه فرستاد که سربازها را به اطاعت محض از فرماندها

ن ها تشنه ی نبايد تصور کرد که حروف چي. اين ره که می رويم به ترکستان است: نويسندگان دموکرات منش اعالميه از فرط خشم فرياد برآوردند که

باز  طاعت از فرماندهان ارتش تزار، آن هم در دومين روز انقالب، در نظر آنان به منزله یفراخواندن سربازها به ا. انتقام های خونين از افسرها بودند

ی اما آن ها خود را حروف چين صرف حساب نم. شکی نيست که حروف چين ها پا از گليم خويش فراتر گذاردند. کردن در به روی ضدانقالب بود

می شد به عقيده ی آنان، مسأله به حيات انقالب مربوط. کردند . 

ودند، در آن روزهای نخست، هنگامی که سربازها و کارگرها بر سر مسأله افسرهائی که به واحدهای سابقشان بازگشته بودند، سخت به هيجان آمده ب

برای : "ان در آورديمژرايونتسی، سازمان سوسيال دموکراتی که با بلشويک ها پيوند نزديکی داشت، اين مسأله ی چرکين را با تهوری انقالبی چنين به ب

ته باشيد که شآن که اشراف و افسرها نتوانند شما را فريب دهند، فرماندهان هنگ و گروهان و دسته را خودتان انتخاب کنيد، و فقط افسرهائی را قبول دا

ت سربازها بود، که به نحو احسن جواب گوی خواس اما فکر      می کنيد بعداً چه اتفاقی افتاد؟ اين اعالميه،." دوستيشان را با مردم به اثبات رسانده باشند

ای ضربه زدن از شما چه پنهان که هرگاه فرصتی بر. بالفاصله به دستور کميته ی اجرائی توقيف شد، و چيدزه در نطق خود آن را کار اخالل گران ناميد

 خوشبختانه آزادی خودشان نيز محدود بود، زيرا کارگرها و. به چپ ها پيش می آمد، دموکرات ها از محدود کردن آزادی قلم و بيان شرمی نداشتند

ق سربازها، در عين پشتيبانی از کميته ی اجرائی به عنوان  عالی ترين قوه ی مجريه ی خود، در همه ی لحظات حساس سياست رهبری را از طري

رمان شماره ی ف" فرمان شماره دو"ت و پا افتاد تا به وسيله ی هنوز دو روز نگذشته بود که کميته ی اجرائی به دس. مداخله ی مستقيم تصحيح می کردند

رمان چيزی اين ف -روئين تن بود" فرمان شماره يک. "تالشی بيهوده. يک را خنثی کند، و برد اجرائی آن را به حوزه ی نظامی پتروگراد منحصر سازد

دگان حتی نماين.     هه رخ داده بود، تأييد می کرد و به رسميت می شناخترا ابداع نکرده بود، و صرفاً تحولی را که چه در جبهه و  چه در پشت جب

. ردنداز خود دفاع می ک" فرمان شماره يک"ليبرال هنگامی که رو در روی سربازان قرار می گرفتند، در برابر بازخواست ها و مالمت ها با اشاره به 

ای از آن زمان به بعد، ژنرال ه. انه را هم چون حربه ای برعليه شورا به دست گرفت، بورژوازی اين فرمان جسور"سياست های بزرگ"اما در قلمرو 

                                                 
 مترجم انگليسی -از سوسياليست های انقالبی آلمان -  



ا آلمان حتی ريشه های اين فرمان را ت. صادر نمی شد، آنان ارتش آلمان را تارومار کرده بودند" فرمان شماره يک"شکست خورده ناله سردادند که اگر 

چه از دستشان  ائی که مرتکب شده بودند متصل پوزش می خواستند، و با تالش برای باز گرفتن آندر اين ميان، سازش کاران بابت خط! رديابی کردند

 .فرو لغزيده بود، سربازان را حيران می ساختند

م تری ل محکسوخانوف، که نمی توانست استدال. دموکرات ها دست پاچه شدند. در اين گيرودار، بيشتر نمايندگان شورا خواستار انتخاب افسرها بودند

ين باری بيابد، در صدد ترساندن نمايندگان برآمد و به آن ها خاطر نشان ساخت که بورژوازی، که قدرت را از دست شورا تحويل گرفته بود، زير چن

قشه ی نت در ندر نقشه ی دموکرات ها، ليبرال ها همان مقامی را داشتند که قرار بود سلط. دموکرات ها علناً پشت گوچکوف مخفی شدند. نخواهد رفت

الی که وقتی از سکوی خطابه به جای خود باز می گشتم، سربازی راه را بر من بست و در ح: "سوخانوف حکايت می کند که. ليبرال ها داشته باشد

، "افراط گری" پس از اين." مشتش را در برابر چشمان من تکان می داد خشماگين همه ی ما را آقايانی ناميد که هرگز در پوست سرباز نبوده اند

ت جز آن اين جماع. سوخانوف دموکرات که تعادل خود را تماماً از دست داده بود، دست به دامان کرنسکی شد و سرانجام غائله به کمک کرنسکی خوابيد

 .که غائله ها را بخوابانند کار ديگری از دستشان بر نمی آمد

کميته ی    روز چهاردهم مارس،. اما سرانجام، ناديده گرفتن مسأله جنگ ناممکن شد. نمی بينند دموکرات ها تا دو هفته توانستند وانمود کنند که جنگ را

ه سازش ک -مطبوعات ليبرال هم فوراً اين سند را. نوشته بود" مردم جهان"اجرائی طرح انتشار اعالميه ای را پيش کشيد که سوخانوف آن را خطاب به 

خود آن  اما اين تسميه ی چاپلوسانه به اندازه ی. ناميدند" فرمان شماره يک  در قلمرو سياست خارجی" -کرد کاران چپ و راست را با يکديگر متحد می

اعالميه . بودند پاسخ صديقانه ی رده های پايين ارتش بود به مسائلی که پس از انقالب، در ارتش پديد آمده" فرمان شماره يک. "سند کاذب و بی اساس بود

اب خائنانه ی رده های باال بود به مسائلی که سربازها و کارگرها صديقانه مطرح کرده بودندی چهاردهم مارس، جو . 

ها  اما مدت. البته آن اعالميه ی کذائی دم از صلح می زد، آن هم از صلحی دموکراتيک و فارغ از دست اندازی های امپرياليستی و غرامت های جنگی

ز دقيقاً به نام درست در همان روزها، ويلسون ني. ب نحوه ی استفاده از اين گونه لفاظی ها را فرا گرفته بودندپيش از انقالب فوريه، امپرياليست های غر

واری های آقای اسکويث نيز رده بندی شسته رفته ای از جهان خ. خود را آماده ی ورود به جنگ ساخته بود" دموکراتيک"صلحی پايدار و شرافتمندانه و 

ه متضاد با مان انگلستان ارائه داده بود که از آن بدون هيچ شک و شبهه ای چنين استنباط می شد که همه ی آن جهان خواری هائی کامپرياليستی به پارل

هر اين سياست عبارت درباره ی سياست فرانسه هم بايد گفت که جو. منافع بريتانيای کبير هستند بايد به عنوان دست اندازی های غيراخالقی تخطئه کردند

می اعالميه ی شورا، که صراحت ساده لوحانه ی انگيزه ی انتشارش را ن. ود از چسباندن بر چسب آزادی خواهی بر آز و حرص کسبه و نزول خوارهاب

سخ از م رابا عز"اعالميه قول می داد که در برابر قشون کشی های اجنبی . با رياکاری ديرين دولت فرانسه سنخيت تام و تمام داشت. توان انکار کرد

سوسياليست های ميهن پرست فرانسه نيز از اوت ". آزادی خويش دفاع خواهيم کرد 1914 وقت آن فرا رسيده است . "به بعد مشغول همين کار شده بودند 

و صلح بر  گچنين بود يکی از جمالت اعالميه ای که نويسندگانش به نام خلق روس درباره ی جن." که مردم خود درباره ی جنگ و صلح تصميم بگيرند

هان امتناع از خدمت گزاری در راه فتوحات و       ج"مجارستان را به  -اعالميه ی کارگران آلمان و اتريش. عهده ی بورژوازی بزرگ واگذاشته بودند 

 ه هيچ وجه قصد نداشتندزيرا سران شورا ب -حال آن که اين کلمات دروغ محض بودند. فرا می خواند!" خواری های پادشاهان و مالک ها و بانک دارها

سران . کنندبش اتحاد خود را با پادشاهان بريتانيای کبير و بلژيک، و با امپراتور ژاپن، و با مالک ها و بانک دارهای خود و همه ی کشورهای ملل متفق،

روسيه  رقی را به يکی از اياالتشورا از يک طرف رهبری سياست خارجی روسيه را به    ميلی يوکوف، که چندی پيش از آن کوشيده بود پروس ش

کشتار و  تقبيح. مجارستان را به پيروی از انقالب روسيه دعوت می کردند -تبديل کند، واگذار می کردند، و از طرف ديگر کارگران آلمان و اتريش

طنطن، با ان به کمک اين عبارات مسازش کار. جناب پاپ هم شب و روز مشغول تقبيح کشتار و خونريزی بود: خونريزی هيچ چيزی را عوض نمی کرد

ای واقعی حمله به سايه ی بانک دارها و مالک ها و پادشاه ها، می خواستند انقالب فوريه را به حربه ای در دست پادشاه ها و مالک ها و بانک داره

ی در بنياد خود جنگ کنون: "بر اين نکته که لويد جرج در تلگراف تهنيت آميزش به حکومت موقت، انقالب فوريه را برهانی دانسته بود. تبديل کنند

با لويد جرج الس می زد و به "در بنياد خود " اعالميه ی چهاردهم مارس." مبارزه ای است برای دست يابی به حکومت های مردمی و نيل به آزادی

آغاز می  اعالميه هر چند با نغمه ی صلح جوئی" روزنامه ی     ميلی يوکوف راست می گفت که. تبليغات جنگی در آمريکا کمک گران قدری می رساند

ی اگر با همه ی اين اوصاف، ليبرال های روس گاهی اوقات بی رحمانه به اين اعالميه        م." شود، جهان بينی اش همان جهان بينی ما و متفقين ماست

وز خوش    باور بود که مرتجعان می ترسيدند توده های انقالبی اما هنتاختند و دستگاه سانسور فرانسه نيز مانع از انتشارش می شد، صرفاً به اين دليل 

شوراهای . اداعالميه هر چند به وسيله ی زيمروالديست ها نوشته شده بود، خبر از پيروزی جناح ميهن پرست می د. تعبير ديگری از اين اعالميه بکنند

. بودند  حتی در اورال و کوستروما، يعنی در نقاطی که بلشويک ها قوی. کردند را تخطئه" جنگ بر ضد جنگ"محلی اين خبر را دريافتند، و شعار 

يز بلشويک جای شگفتی هم نيست، در خود شورای پتروگراد ن. اعالميه ی ميهن پرستانه ی کميته ی اجرائی با تصويب عمومی نمايندگان رو به رو شد

 .ها در برابر اين سند باطل اندک مقاومتی نشان ندادند

. ه شدناميد" وام آزادی"از چند هفته، حکومت موقت ناچار شد پاره ای از تعهدات ارزی خود را ادا کند، و بدين منظور تقاضای وامی کرد که البته پس 

. ب کندوظايف خود را انجام داده است، دموکراسی بايد اين وام را تصوي" روی هم رفته و به طور کلی"تزرتلی به شورا توضيح داد که چون حکومت 

)اما        در جلسه ی عمومی شورا . در کميته ی اجرائی بيش از يک سوم نمايندگان برعليه وام رأی دادند 22 از ميان تقريباً دو هزار نماينده فقط ( آوريل 

اما . ايل بوداز شورا به چپ متم گاهی اوقات از اين نکته چنين نتيجه گيری شده که کميته ی اجرائی بيشتر. صد و دوازده نفر به وام رأی مخالف دادند

به حکومت  اگر جنگ از انقالب دفاع می کند، پس بايد مخارج جنگ را تأمين کرد، بايد: شورا صرفاً از کميته ی اجرائی صديق تر بود. چنين نيست

ومتی که خود کميته ی اجرائی از حک. اری زنده بوداين کميته به ايهام و مالحظه ک. کميته ی اجرائی از شورا انقالبی تر نبود، دغل تر بود. موقت وام داد

ده ها با    اين اما تو... می پذيرفت که ..." در صورتی "پشتيبانی می کرد، و مسئوليت جنگ را فقط " روی هم رفته و به طور کلی"علم کرده بود فقط 

جان بسپرد" روی هم رفته و به طور کلی"ی تواند و نم... بجنگد که " در صورتی"سرباز نمی تواند . نيرنگ های رذيالنه بيگانه اند . 

" اوباش"ام که روز پنجم مارس قصد قتل ع -به منظور تثبيت پيروزی انديشه های مردان سياست بر دری وری       گوئی های انقالبی، ژنرال آلکسيف

ت مغز متفکر سياس. آن به بعد ديگر همه چيز مرتب شداز . روز اول آوريل رسماً به فرمان دهی کل نيرهای مسلح منصوب شد -مبلغ را کرده بود

يد که تداوم اينک به نظر می رس. خارجی تزار، ميلی يوکوف، وزير امورخارجه شده بود، فرمانده ی ارتش تزار، آلکسيف، فرمانده ی کل انقالب شده بود

 .تاريخ روسيه تضمين شده باشد

. ر بگسلندکه به حکم منطق اوضاع ناگزيرند رشته های توری را که سرگرم بافتنش بودند از يکديگاما در همان گيرودار، رهبران شورا احساس کردند 

ناگزير در ارتش اعمال قدرت می کردند، و     می . دموکرات ها در عين مدارا با افسرهای ارتش و حمايت از ايشان، سخت از افسرها می ترسيدند

، کميته ی در جلسه ی ششم مارس. ود در ارتش پايگاهی بسازند که حتی المقدور مستقل از افسرها باشدکوشيدند با تکيه بر سربازها برای اقتدار خ

ورا بدين سان، بين سرباز و ش. بگمارد( کميسر)اجرائی تصميم گرفت که در همه ی هنگ ها و در همه ی سازمان های نظامی، از جانب خود بازرسانی 

ر رأس هر مايندگان خود را به شورا می فرستادند، کميته ی اجرائی کميسرهای خود را به هنگ ها می فرستاد، و دهنگ ها ن: يک پيوند سه گانه پديد آمد

 .هنگ نيز يک کميته ی انتخابی قرار داشت که در واقع شاخه ای از شورا به شمار می رفت

رژيم : "دنيکين با خشم فراوان در اين باره می گويد. ن بوداز جمله وظايف عمده ی کميسرها نظارت بر درستکاری سياسی افسران ستاد و فرماندها

ميسرها را   و با افتخار تمام شرح می دهد که چطور افسرهای ستادش مکاتبات رمزی ک." دموکرات از اين حيث روی دستگاه استبداد را سفيد کرده بود

از اين     -نظارت بر کار سلطنت طلب ها و مالک های بزرگ. ل  می دادندبا پتروگراد هوشمندانه از رمز در می آوردند و آن مکاتبات را به او تحوي

عيت درونی اما از جنبه های اخالقی قضيه که بگذريم، موق. البته سرقت مکاتبات کميسرها با حکومت، حسابش جداست! مضحک تر ديگر وجود نداشت

رکشان از ديگری می ترسيد و چهار چشمی مراقب حريف بود، و فقط ترس مشتهر يک از طرفين : دستگاه حاکمه ی ارتش در آن ايام کامالً روشن است



دون حتی ژنرال ها و آدميرال ها،   صرف نظر از اميدها و نقشه هائی که داشتند، به وضوح می ديدند که ب. از سرباز با يکديگر متحدشان می ساخت

ر آينده و او در صدد بود که د. ی مربوط به کميته های ناوگان را کولچاک نوشتقطع نامه ها. پوشش دموکراتيک، اوضاع بر وفق مرادشان نخواهد کشت

ع کرد که به اما از آن جا که فعالً امکان نداشت بتواند بدون تأييد کميته ها گامی بردارد، افسرهای ستاد را قان. در فرصت مناسب، کميته ها را خفه کند

جنگ  رکوف، يکی از فرماندهان آتی ارتش سفيد، نيز به همين سان در اوايل آوريل طرحی به وزارتژنرال ما. تصويب آن   قطع نامه ها رضايت دهند

وان ساالری سنتی يعنی دي -"قوانين ديرين ارتش"بدين ترتيب، . تسليم کرد دائر بر گماردن گروهی کميسر در ارتش برای نظارت بر وفاداری فرماندهان

درهم فرو ريختزير فشار انقالب مانند پوشال  -نظامی . 

ربازها    از هر چند کميته ها در برابر س. سربازها از زاويه ی مخالف به کميته ها نزديک شدند، و بر حول محور کميته ها برعليه افسرها موضع گرفتند

.    دد، روزگارش سياه می شهر افسری که با کميته در می افتا. افسرها دفاع می کردند، اين دفاع فقط در يک چارچوب محدود صورت     می گرفت

وئيه شصت بنا به روايت دنيکين، در جبهه ی غرب از ماه فوريه تا ماه ژ. بدين ترتيب حق نامکتوب سربازها در برکناری فرماندهانشان رسميت يافت

فته بودر محدوده ی هنگ ها صورت گربرکناری های مشابهی نيز د. افسر قديمی، از فرمانده ی سپاه گرفته تا فرمانده ی هنگ، از کار بر کنار شدند . 

دياد جريان داشت که هدفش ايجاد روابط معقول در ارتش،   از" تماس"در آن ايام، قرطاس بازی مفصلی در وزارت جنگ و کميته ی اجرائی و جلسات 

ل سرگرم ان حال که رهبران عالی قدر بدين شکاما در هم. قدرت افسرها، و محدود کردن فعاليت کميته های ارتشی به امور فرعی و عمدتاً اقتصادی بود

وگراد نزديک تر روفتن سايه ی انقالب شده بودند، کميته ها رفته رفته عمالً به نظام نيرومندی تبديل می شدند که خود را دما دم به کميته ی اجرائی پتر

ن سلطه را اما کميته ی اجرائی از طريق کميسرها و کميته ها، اي. می کردند و نظارت و سلطه ی سازمانی کميته ی اجرائی را بر ارتش افزايش می دادند

ا انتخاب کرده چگونه است که کميته هائی که م: هر روز تعداد بيشتری از سربازها از خود می پرسيدند. برای باز کشاندن ارتش به جنگ به کار گرفت

هستند که افسرها از ما می خواهند؟ايم انديشه های ما را بيان نمی کنند، بلکه بازگوکننده ی چيزهائی   

سربازها از   از اوايل ماه آوريل به بعد، حرکت. سربازها از سنگرهايشان هر روز نمايندگان  بيشتری به پايتخت می فرستند تا از اوضاع سر در آورند

د را به های تازه از راه رسيده مغزهای ناآزموده ی خوسرباز. مباحثات توده ای در کاخ توريد لحظه ای بند نمی آيد. جبهه به پايتخت الينقطع می گردد

. ابندبي کار می اندازند و می کوشند تا از ميان راز و رمز سياست های کميته ی اجرائی، که به هيچ پرسشی نمی تواند جواب روشنی دهد، راه خود را

گردد ضع بر می دارد، از ورشکستگی رهبری شورا متقاعدتر میاما با هر گامی که به سوی اين مو -ارتش مجدانه به موضع شورائی نزديک می شود . 

ست که در اين ميان، بديهی ا. ليبرال ها، که جرئت نداشتند آشکارا در برابر شورا جبهه بگيرند، معذلک به دست و پا افتادند تا بلکه بر ارتش مسلط شوند

ا نمايندگان سربازها شينگارف، وزير کادت، در کنفرانسی که برای مذاکره ب. گرفتميهن پرستی بايد مبنای وابستگی سياسی آنان با سربازان قرار می 

و با نظريات ا. سخن راند" توحش آلمان ها"با اسرای جنگ، دفاع کرد و از " تساهل ناضرور"برپا شده بود از فرمان گوچکوف، دائر بر اجتناب از 

ه افراط گری و اين ها هما سربازهائی بودند که  ليبرال ها ب. بود وضع اسرای جنگی رأی دادکنفرانس با قاطعيت به به. ترشروئی کنفرانس رو به رو شد

ربازها آنان کين توزی از افسرهائی را که به س. اما مردهای خاکستری پوش جبهه معيارهای خاصی برای خويش داشتند. توحش متهمشان کرده بودند

س نوان حاضر نبودند انتقام توحش موهوم يا واقعی ژنرال لودندورف را از سربازهای اسير آلمان پاهانت می کردند، روا می دانستند، اما به هيچ ع

آشنائی نداشتند" موازين جاودان اخالق"خوشبختانه، دهقان های نکره و شپشوبا . بگيرند . 

. ازش کاران شدما بين ليبرال ها و س -ه به جائی نبردرقابتی که به هر حال را –تالش های بورژوازی برای سلطه يافتن بر ارتش، منجر به بروز رقابتی 

ه ی آزمون اين نخستين کنگره ی يکی از جبهه ها به مثاب. اين رقابت در کنگره ی نمايندگان جبهه ی غرب بين روزهای هفتم تا دهم آوريل در گرفت

تزرتلی، : از شورا. ت در اين کنگره به مينسک فرستادندسياسی سرنوشت سازی بود برای ارتش، و هر دو طرف بهترين نيروهای خود را برای شرک

دحام تئاتر احساسات پرانقباضی بر تاالر پر از. شخص رودزيانکو، روديچف دموستن کادت ها، و ديگران: از بورژوازی. چيدزه، اسکوبلف، گيوزدف

. م کردندارش هايشان تصوير راستينی از اوضاع جبهه رسنمايندگان جبهه با گز. مينسک حکم فرما شده بود که امواجش در سراسر شهر پخش می شد

 می  سربازها در سراسر جبهه سرگرم مرافقت و برادری با سربازهای آلمانی بودند، سربازها هر روز جسورانه تر ابتکار عمل را به دست         

د؟ آنان در برابر اين با اين ترتيب، ليبرال ها چه می توانستند بگوين. گرفتند، ستاد فرمان دهی نمی توانست حتی تصور تنبيه سربازها را به خود راه دهد

خود به  ايشان در سخن رانی های تهنيت آميز. نمايندگان غيور، بالفاصله از ارائه قطع نامه های خود و مخالفت با     قطع نامه های شورا منصرف شدند

وظيفه ی . را بردند بدين ترتيب دموکرات ها بدون هيچ تقالئی نبرد. خود  را کنار کشيدنديکی دو نغمه ی ميهن پرستانه اکتفاء کردند و سپس به سرعت 

س به که بر سياق اعالميه ی چهاردهم مار -شعار صلح. اينان نه رهبری توده ها برعليه بورژوازی، بلکه بازداشتن توده ها از حمله به بورژوازی بود

قطع نامه ی شورا درباره ی جنگ با . بر اين کنگره فرمان راند -نقالب آميخته شده بودنحو دو پهلوئی با شعار جنگ برای دفاع از ا 610 رأی موافق در  

8مقابل  رأی مخالف و   46 ر شورا، دود واپسين اميد ليبرال ها، يعنی تحريک جبهه برعليه پشت جبهه و شوراندن ارتش ب. رأی ممتنع به تصويب رسيد 

اک انقالب آنان اشباح هولن. موکرات انقالب به جای آن که از پيروزی خود در اين کنگره دل گرم شوند به وحشت افتادنداما سران د. شد و به آسمان رفت

 .را ديده بودند و احساس می کردند که از مقابله با اين اشباح عاجزند

 

  فصل پانزدهم

 

ها و لنين بلشويک  

 

آن که با  ط از اين لحظه به بعد حزب بلشويک به صدای بلند آغاز به سخن می کند، و مهم ترفق. روز سوم آوريل لنين از خارج به پتروگراد وارد شد

 .صدای خويش آغاز به سخن می کند

از پيروزی قيام  کميته ی مرکزی حزب بلشويک، که بالفاصله پس" اعالميه ی"در . برای بلشويزم نخستين ماه های انقالب دوره ای از تحير و ترديد بود

ومت کارگران کارگاه ها و کارخانه ها، و هم چنين نيروهای شورشی، بايد بی درنگ نمايندگان خود را برای مشارکت در حک: "، می خوانيمنوشته شد

أله صرفاً اين اعالميه بدون هيچ توضيحی يا اعتراضی در ارگان رسمی شورا به چاپ رسيد، گوئی سخن بر سر يک مس." موقت انقالب انتخاب کنند

دد آنان مانند نمايندگان يک حزب کارگر که در ص. اما سران بلشويک نيز خود شعارهای خويش را تذکر محض      می دانستند. وده استمدرسی ب

آن شدند  مبارزه ای مستقل برای تسخير قدرت است وارد عمل نشدند، بلکه هم چون جناح چپ يک نظام دموکراتيک پس از اعالم اصول سياسی خود بر

ی نامعلوم نقش مخالفان وفادار را بازی کنندکه تا مدت . 

ه سوخانوف در نوشته های خود گواهی داده است که در جلسه ی کميته ی اجرائی در روز يکم مارس بحث اصلی بر سر چگونگی تحويل قدرت ب

زده تن از عضو کميته ی اجرائی، يابورژوازی بود و بس، و برعليه تشکيل حکومت بورژوا کوچک ترين صدائی برنخاست، حال آن که از سی و نه 

و مولوتوف، در  آنان يا بلشويک بودند و يا پيروان ايشان، و به عالوه، سه تن از اعضاء سازمان مرکزی حزب بلشويک، يعنی زالوتسکی، شلياپنيکوف

 .آن جلسه حضور داشتند

وازی رأی دادند و حاضر، فقط نوزده تن برعليه انتقال قدرت به بورژ و نيز بنا بر گزارش شخص شلياپنيکوف، روز بعد در شورا، از چهارصد نماينده ی

لمانی صورت کار رأی گيری در اين جلسه به شيوه ی صرفاً پار. اين امر در حالی صورت گرفت که چهل تن نماينده ی بلشويک در شورا حضور داشتند

شويک در اده شود، يا آن که کشمکشی در بگيرد، و بدون آن که مطبوعات بلگرفت، بدون آن که پيشنهاد مخالف و روشنی از جانب بلشويک ها ارائه د

 .اين باره جار و جنجال به پا کنند

يکتاتوری روز چهارم مارس، دفتر کميته ی مرکزی حزب بلشويک پيرامون ماهيت ضدانقالبی حکومت موقت، و لزوم در پيش گرفتن جهتی به سوی د



 -ی کردکميته ی پتروگراد که به حق صدور اين قطع نامه را يک امر مدرسی تلقی م. قطع نامه ای صادر کرد دموکراتيک طبقه ی کارگر و دهقانان،

به قطع  کميته ی پتروگراد اعالم می کند که با علم: "از زاويه ی مخالف به اين مسأله پرداخت -زيرا اين قطع نامه رهنمودی برای عمل به دست نمی داد

در  ...وقس عليهذا" ی حکومت موقت صادر کرده است، اين کميته در برابر قدرت حکومت موقت نخواهد ايستاد مگر آن که،نامه ای که شورا درباره 

اين . رده بودبا اين تفاوت که کميته ی پتروگراد به صف دوم مبارزه عقب نشينی ک -اساس، اين همان موضع منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها بود

ی قطع نامه صت طلبانه ی کميته ی پتروگراد فقط از حيث ظاهر با قطع نامه ی کميته ی مرکزی متناقض بود، زيرا ماهيت مدرسقطع نامه ی آشکارا فر

 .ی کميته ی مرکزی نيز هيچ گونه مفهوم سياسی در بر نداشت مگر مماشات با يک عمل انجام شده

لشويک از کارگران ب. بورژوازی به هيچ عنوان از تأييد مطلق حزب برخوردار نبود اين آمادگی به تسليم بی چون و چرا، يا توأم با احتياط به حکومت

ت هزاران کميته ی وايبورگ تجمعاتی با شرک. همان ابتدا حکومت موقت را دژ متخاصمی تلقی کردند که به طور نامنتظر سر راهشان سبز شده بود

دينجلشتت، يکی . اامه هائی را تصويب کردند دائر بر لزوم تسخير قدرت به وسيله ی شوراهکارگر و سرباز تشکيل داد که همه تقريباً متفق القول قطع ن

طع نامه که چنين   ق. حتی يک   جلسه هم وجود نداشت، يک جلسه ی کارگری هم وجود نداشت: "از شرکت کنندگان فعال اين تجمعات گواهی می دهد که

سيونرها در آن منشويک ها و سوسيال رولو." پيش قدم شود و يکی از اين قطع نامه ها را پيشنهاد کند ای را از ما قبول نکند، فقط کافی بود که يک نفر

ورگ، نظر يکی از قطع نامه های کارگران وايب. روزها می ترسيدند با تعابيری که خود از مسأله قدرت داشتند در برابر کارگرها و سربازها ظاهر شوند

ار تسليم شدنداما کميته ی پتروگراد اين قطع نامه را تحريم کرد، و کارگران وايبورگ  به ناچ. آن پالکارد درست شد به محبوبيتش، به چاپ رسيد و از . 

ما نيز : "هشلياپنيکوف به خاطر می آورد ک. در باب محتوای اجتماعی انقالب و دورنمای گسترشش نيز، موضع کادر رهبری بلشويک نامشخص بود

شيد کهبه جای بوديم که در حال عبور از دوره ی از هم گسيختگی مناسبات فئودالی هستيم و تصور می کرديم که طولی نخواهد کمانند منشويک ها معتقد 

ک مسئله بنيادين همانا ايجاد ي: "پراودا در نخستين شماره ی خود نوشت." خاص روابط بورژوائی ظاهر خواهند شد" آزادی های"اين مناسبات انواع 

است  مقصود طبقه ی کارگر تحصيل آزادی: "کميته ی مسکو در بخش نامه ای خطاب به نمايندگان کارگران اعالم کرد." تيک استجمهوری دموکرا

ه ی کارگر تأکيدی بود بر فاصله ی تاريخی طبق" هدف غائی"اين اشاره ی سنتی به " برای مبارزه در جهت نيل به  سوسياليزم، يعنی هدف غائی اش

ب نشينی در بيم در گذشتن از حدود يک انقالب دمکراتيک، سياست انتظار و توافق و عق. اما فراتر از اين حد هيچ کس گام ننهاد. روس از سوسياليزم

 .برابر  سازش کاران را ايجاب می کرد

وف اکتفاء       از سازمان های سارات عجالتاً به شهادت يکی. به آسانی می توان تصور کرد که اين بی ارادگی سياسی مرکز تأثير ناگواری بر اياالت نهاد

حزب ما پس از مشارکت مؤثر در قيام، اينک نفوذ خود را در   ميان توده ها از دست داده است، و از اين حيث، منشويک ها و سوسيال : "می کنيم

ناخوشايند بودتصويری بس ... هيچ کس نمی دانست شعارهای بلشويک ها چيست. رولوسيونرها بر حزب ما پيشی گرفته اند ." 

ودن ماهيت اما آنان نمی دانستند که اصل بورژوائی ب. بلشويک های چپ، به ويژه کارگران، با تمام قوا می کوشيدند تا اين  قرنطينه را درهم بشکنند

از همان روز  .ی رهبران تن می دادنددر نتيجه دندان بر جگر می گذاشتند و به دستورها. انقالب و خطر تنها ماندن طبقه ی کارگر را چگونه بايد رد کنند

تشتت  روزنامه ی پراودا اين. اول جريان های متناقضی در بلشويزم وجود داشت، اما هيچ يک از اين  جريان ها افکار خود را تا به انتها دنبال نمی کرد

ماه   اين وضع در اواسط. ردن افکار حزب عاجز بودو بی ثباتی موجود در افکار و عقايد حزب را در مقاالت خودمنعکس  می کرد، و از يک پارچه ک

 .مارس، يعنی پس از بازگشت کامنف و استالين از تبعيد، بدتر شد، زيرا  اين دوتن سکان سياست حزب را ناگهان به راست چرخاندند

يزه ی کامنف با دانش نظری و غر. ار داشتکامنف هر چند تقريباً از بدو تولد بلشويزم به اين حزب گرويده بود، اما هميشه در جناح راست حزب قر

هتر از بيشتر سياسی اش، و نيز با تجارب وسيعی که از مبارزات حزبی در روسيه و  گنجينه ای که از مشاهدات سياسی در اروپای غربی اندوخته بود، ب

نف نه از کام. فسيرها را از آن انديشه ها به دست می دادبلشويک ها انديشه های عمومی لنين را درک می کرد، منتها هميشه در ميدان عمل ماليم ترين ت

ودش به ويژه کامنف، اين مبلغ و خطيب و روزنامه نگار برجسته، نه چندان نابغه اما متفکر، وج. استقالل رأی بايد توقع می داشتی و نه ابتکار در عمل

ا با خود هر چند هميشه از اين گونه مأموريت ها احوال و احساساتی ر -م بودبرای مذاکره با ساير احزاب و شناسائی ساير محافل اجتماعی، بسيار مغتن

 اين خصوصيات در کامنف چنان آشکار بودند که هيچ کس هنگام قضاوت درباره ی او، در مقام يک. باز می آورد که با روح حزب بيگانه بودند

اندکی  ممکن است. کامنف را هميشه بايد هل داد: "نامبرده می گويد. بود ديده" برندگی"سوخانوف در او فقدان . شخصيت سياسی، به خطا نمی رفت

م بود که تصور   چنان مالي" رفتار کامنف با دشمنانش: استانکويچ نيز کمابيش بر همين عقيده است." مقاومت نشان دهد، اما مقاومتش هرگز پايدار نيست

ه اين گفته ب." ترديدی نيست که در کميته، نه يک دشمن بلکه صرفاً يک مخالف بود. تمی کردی که خود او از آشتی ناپذيری موضعش شرمنده اس   

 .نکته ی ديگری نمی توان افزود

ازمان او س: استالين به سنخ کامالً متفاوتی از بلشويک ها تعلق داشت، هم از          حيث خصوصيات روانی و هم از لحاظ ماهيت فعاليت های حزبی

ر جوار کامنف سال ها در خارج، در کنار لنين به سر برده بود، يعنی د. بود، اما از معرفت نظری و سياسی بهره ی چندانی نداشت دهنده ای چيره دست

ی، ، بدون ديدگاه نظر"مرد عمل"حال آن که استالين، در مقام به اصطالح .  کوره ای زيسته بود که تئوری های حزب در آن ساخته و پرداخته می شد

ی ديدارهای اين دسته از کارگزاران حزب برا. ئق وسيع سياسی، و بدون هيچ گونه آشنائی با زبان های خارجی،  از خاک روسيه جداناپذير بودبدون عال

در ميان  تاليناس. کوتاه مدت به خارج می رفتند، تا از رهبری دستور بگيرند، مسائل خود را با رهبری در ميان گذارند، و بار ديگر به روسيه باز گردند

لشويزم کامنف طبعاً و به دليل شخصيت خاص خويش، از نتايج عملی ب. کارگزاران حزب به نيرو و جديت، و ابتکار در امور پشت پرده، ممتاز بود

، و در اين ستمی کرد، حال آن که استالين برعکس از اين نتايج عملی  دفاع می کرد و بدون هيچ قصوری اين سياست ها را به کار می ب" شرم"احساس 

 .راه پشت کار و گستاخی را با هم در می آميخت

. گر بودندآن دو مکمل يکدي: تصادفی نبود که کامنف و استالين، علی رغم شخصيت های متضادشان، در آغاز انقالب موضع مشترکی را اشغال کردند

گوئيم، از وظائف کامنف هميشه از زمان انقالب عقب تر، يا بهتر ب. ه باشدانديشه ی انقالبی بدون اراده ی انقالبی مانند ساعتی است که فنر آن شکسته شد

. ايتی محکوم می کنداما فقدان يک طرح وسيع سياسی با اراده ترين فرد انقالب را در قبال حوادث گسترده و پيچيده به تزلزل و بی کف. انقالب فروتر بود

ن متفکر بی بدين ترتيب بود که اي. از حيث اراده بلکه از لحاظ ذهنی ضعيف و تأثير پذير بود، در برابر تأثيرات خارجی نه "مرد عمل"استالين، آن 

1917تصميم و اين سازمان دهنده ی تنگ فکر، بلشويزم را در ماه مارس  ت استالين حتی به اندازه ی کامنف هم نتوانس. تا مرزهای منشويزم فروکشاند 

جرائی در گزارش ها و نشريات کميته ی ا. ی حزب واردش شده بود، موضع مستقلی برای خود دست و پا کنددر کميته ی اجرائی، که در مقام نماينده 

در بارگاه " یدمکراس"حتی يک پيشنهاد، يا بيانيه، و يا اعتراض نمی توان يافت که در آن استالين نظرگاه حزب بلشويک را در مخالفت با عبوديت 

نيز در آن  در ميان بلشويک ها، عالوه بر کامنف، شخصی به نام استالين: "ف در يادداشت های انقالب می نويسدسوخانو. ليبراليزم، بيان کرده باشد

تری استالين در زمان فعاليت اندکش در کميته ی اجرائی، در نظر من، و نه فقط در نظر من، به لکه ی خاکس... روزها در کميته ی اجرائی ظاهر شد

هر . "و گفتحقيقت مطلب اين است که چيز ديگری نمی توان درباره ی ا. ت پرتو ضعيف و بی خاصيتی از خود می پراکندرنگی می ماند که گاهی اوقا

توصيف می  چند سوخانوف استالين را روی هم رفته دست کم می گيرد، با اين حال بی مايگی سياسی او را در کميته ی اجرائی سازش کاران به درستی

 .کند

که پيروزی انقالب فوريه را در جهت منافع نظامی ملل متفق دانسته بود و بشارت از " به همه ی خلق های جهان"اعالميه ی  روز چهاردهم مارس،

ايانی بود اين امر در حکم موفقيت پ. نصرت ميهن پرستی خلقی و جمهوری طلبانه ای از نوع فرانسوی می داد،   به اتفاق آراء به تصويب شورا رسيد

ين گرايش ما ب"خواند " سازش آگاهانه ای"پراودا تصويب اين اعالميه را . استالين، منتها موفقيتی که آسان و بی زحمت به دست آمده بودبرای کامنف و 

ين بود که رايش لنالزم است   که به اين جمله بيفزائيم که اين سازش متضمن متارکه ی آشکار با گ." ها و نيروهای مختلفی که به شورا نماينده فرستاده اند

 .کمترين نماينده ای در شورا نداشت



ا که او   نيز کامنف، عضو هيئت تحريريه ی ارگان مرکزی حزب در تبعيد، استالين، عضو کميته ی مرکزی حزب بلشويک، و مورانوف، نماينده ی دوم

بر کنار کردند  ای گرفته بودند، از کار"چپ گرايانه"حد پراودا را، که موضع بيش از تازه از سيبری بازگشته بود، هيئت تحريريه ی قديمی روزنامه ی 

 هيئت تحريريه ی جديد ضمن اعالم برنامه ی. و پانزدهم مارس با اتکاء به اختيارات مشکوک خود زمام امور روزنامه را  در دست خويش گرفتند

هيئت . ردحمايت خواهند ک" رابر ارتجاع و ضدانقالب بايستدتا آن جا که اين حکومت در ب"سياسی خود نوشت که بلشويک ها قاطعانه از حکومت موقت 

وسی مادام که ارتش آلمان از امپراطور فرمانبرداری می کند، سرباز ر: "تحريريه ی جديد در خصوص جنگ نيز موضع خود را به صراحت اعالم کرد

ا بايد آن شعار ما آن است که حکومت موقت ر. نيست" مرگ بر جنگ"ای شعار ما فرياد بی معن. بايد گلوله را با گلوله و خمپاره را با خمپاره پاسخ دهد

تا آن  و... در ترغيب همه کشورهای متخاصم به آغاز مذاکرات فوری، کوشش جدی به عمل آورد... قدر تحت فشار قرار داد تا اين حکومت ناگزير شود

چه از حيث محتوی و چه از لحاظ نحوه ی بيان، همان حرف های دفاع طلبان  اين معنا،!" زمان همه ی سربازها بايد در سنگرها به جنگ ادامه دهند

ه کائوتسکی آن حکومت  به اتخاذ سياست های صلح جويانه، همان برنامه ای بود ک" ترغيب"برنامه ی فشار بر يک حکومت امپرياليستی به قصد .  است

ان روائی اما اين برنامه ی لنين نبود، زيرا لنين مردم را به واژگون ساختن فرم. شتنددر آلمان، ژان لونگوئه در فرانسه و مک دونالد در انگلستان دا

تر بگوئيم، آن شکست طلبی، يا به: "پراودا ضمن دفاع از خود در برابر مطبوعات     وطن پرست، از اين حد نيز پيش تر رفت. امپرياليزم فرا می خواند

راد، به ديار ر تزار به اين نام می خواندند، در لحظه ی ظهور نخستين هنگ انقالبی در خيابان های پتروگچه مطبوعات بی تميز و تحت الحمايه ی سانسو

ور اختراع نکردند، را مطبوعات مغرض به پشتيبانی سانس" شکست طلبی"مفهوم . اين حرف به معنای انفصال صريح از سياست لنين بود." نيستی رفت

اژگونی سلطنت، ظهور نخستين هنگ انقالبی و حتی و. ، به   وسيله ی لنين بيان شده بود"مثابه ی حداقل شر است شکست روسيه به"اين مفهوم در شعار 

لب ها از خوشی در روزی که نخستين شماره ی پراودای دگرگون شده منتشر شد، دفاع ط: "شلياپنيکوف می گويد. ماهيت امپرياليستی جنگ را تغيير نداد

،  لبريز از يک کاخ توريد، از بازرگان های کميته ی دومای دولتی گرفته تا قلب دموکرات های انقالب، يعنی کميته ی اجرائی تمام. پوست نمی گنجيدند

ين می در همان کميته ی اجرائی، اعضاء کميته به ما لبخندهای زهرآگ. پيروزی بلشويک های ميانه رو و عاقل بر بلشويک های تندرو: خبر واحد بود

نودی امی که نسخه های آن پراودا به کارخانه ها رسيد، اعضاء و حاميان حزب در بهت و حيرت فرو رفتند، و دشمنان حزب انباشته  از خشهنگ... زدند

ه ی پيشين خشم مسئوالن محلی حزب از اندازه بيرون بود، و هنگامی که کارگرها دريافتند که پراودا به دست سه تن از هيئت تحريري... و سرور شدند

د الحن طولی نکشيد که پراودا ناچار شد اعتراض شدي." وزنامه، از سيبری بازگشته بودند، افتاده است، خواستار اخراج آن سه تن از حزب شدندر

ه اين م کاگر اين روزنامه نمی خواهد اعتماد کارگران را از خود سلب کند، بايد پرتو آگاهی انقالبی را، هر چند ه: "کارگران وايبورگ را انتشار دهد

انات خود اين اعتراض ها، که از پائين ابراز می شد، هيئت تحريريه را ناچار ساخت که در بي. "پرتو دردناک باشد، به چشم جغدهای بورژوا بتاباند

آنان در همه ی . ادول نيفتحتی نخستين مقاله ی لنين که از خارج رسيده بود، در نظر هيئت تحريريه مقب. محتاط تر شوند، اما سياست آنان را تغيير نداد

ل قدرت در تهييج گری هايمان ناچار شديم روی اص:" دينجلشتت، يکی از نمايندگان جناح چپ،    می نويسد. جبهه ها سرگرم چرخش به راست بودند

يت فشرده در که در خالل دو هفته فعالو اجتناب ناپذير بودن اين راه نامستقيم را به همان کارگرها و سربازهائی خاطرنشان کنيم ... دوگانه حساب کنيم

 ".قلمرو سياست طور ديگری تربيت شده و برداشت کامالً متفاوتی از وظائف خود داشتند

ه اتفاق آراء در بسياری از شوراها قطع نامه های مربوط به مسائل بنيادی، اينک ب. پراودا را دنبال می کردسياست حزب در سراسر کشور طبعاً سياست 

طع نامه ی ميهن در کنفرانس شوراهای منطقه ی مسکو، بلشويک ها ق. بلشويک ها صرفاً در برابر اکثريت شورا کرنش می کردند: می رسيد به تصويب

شورا در  و سرانجام در کنفرانس سراسری شوراهای کشور، مرکب از نمايندگان هشتاد و دو. پرست های سوسياليست را درباره ی جنگ تأييد کردند

رس و در اوايل آوريل، بلشويک ها به قطع نامه ی رسمی کنفرانس در خصوص مسأله ی قدرت، که دان طراح و مدافعش بود، رأی موافق    اواخر ما

ن ک ها سازمادر اياالت، بلشويک ها و منشوي. اين توافق خارق العاده ی سياسی با منشويک ها سبب شد تا گرايش پردامنه ای به اتحاد به وجود آيد. دادند

 استالين مداوما خود را به شکل جناح چپ دمکراسی به اصطالح انقالبی در می آورد، و      در -گروه کامنف. های خود را در يکديگر ادغام کردند

ردپارلمانی بر بورژوازی، شرکت می جست، و اين فشار را با فشار بر دمکراسی تکميل می ک" فشار"حاشيه ی ميدان سياست در برنامه ی  . 

 

******************* 

ی  همه. آن بخش از کميته ی مرکزی که در خارج به سر می برد و ارگان مرکزی حزب، يعنی روزنامه ی سوسيال دمکرات، مغز متفکر حزب بودند

لحاظ  از. ودخطيرترين وظايف دفتری و منشی گری برعهده ی زن لنين، کروپسکايا ب. امور رهبری را لنين، با معاونت زينوويف، برعهده داشت

حمل در خالل جنگ، دوری آن ها از روسيه به مراتب ت. کارهای عملی، اين کانون کوچک به هم کاری شصت، هفتاد تن بلشويک تبعيدی متکی بود

ارش را می تظانفجار انقالب که لنين و حزبش از ديرباز ان. ناپذيرتر شد، زيرا دژبان های ملل متفق روز به روز عرصه را برايشان تنگ تر می کرد

ازه ی عبور انگلستان که فهرست اسامی همه ی انترناسيوناليست های مهاجر را به دقت تهيه کرده بود، از دادن اج. کشيدند، همه ی آنان را غافل گير کرد

ه ی مختلف فرار صدها نقش برای. لنين در قفس خود در زوريخ سراسيمه به دنبال راه فرار می گشت. به ايشان به مقصد روسيه، صريحاً امتناع کرد

به روسيه،  در عين حال، لنين برای رساندن صدای خود از سويس. پيشنهاد شد، از جمله مسافرت با گذرنامه ی يک فرد کر و الل از اتباع اسکانديناوی

کومت جديد، تماد، حمايت نکردن از حتاکتيک ما، رأی عدم اع: "روز ششم مارس از طريق استکهلم به پتروگراد تلگراف زد. از هيچ فرصتی غافل نبود

در اين  ."ظن ويژه به کرنسکی، تسليح طبقه ی کارگر يگانه تضمين است، انتخابات فوری برای دومای پتروگراد، عدم توافق با ساير احزاب

ا صراحت نکات ديگر، که ب. د شددستورالعمل، فقط پيشنهاد مربوط به انتخابات دوما به جای شورا، جنبه ی موقت داشت که آن نيز به سرعت ناپدي

ود را به در همان گيرودار، لنين نامه های از راه دور خ. تلگرافی بيان شده اند، جهت  کلی سياستی را که حزب بايد دنبال می کرد، کامالً نشان می دهند

کاملی را از  ده بود، نوشته شده بودند، تجزيه و تحليلاين نامه ها هر چند براساس اخبار تکه پاره ای که در خارج به دست لنين رسي. پراودا می فرستد

وانست طولی نکشيد که لنين براساس اخباری که از انقالب روسيه در روزنامه های خارجی به چاپ رسيد، ت. اوضاع انقالبی روسيه تشکيل می دهند

هد و جنگ ری چيدزه، موفق شده است کارگران را فريب دنتيجه بگيرد که حکومت موقت، با هم کاری مستقيم نه تنها کرنسکی بلکه نيز با هم کا

و هشدار  در روز هفدهم مارس، لنين از طريق دوستانش در استکهلم، نامه ای نوشت که مملو از نگرانی. امپرياليستی را يک جنگ تدافعی وانمود سازد

ود را ی آبرو خواهد ساخت و با اين کار حکم مرگ سياسی خاگر حزب ما در اين فريب بزرگ کوچک ترين مشارکتی بجويد، خود را تا ابد ب: "بود

من ترجيح می دهم که با هر عضوی از اعضاء حزب، حال هر که می خواهد باشد، قطع رابطه کنم و  تن به وطن پرستی ... امضاء خواهد کرد

بايد بداند  کامنف: "لنين هشدار     می دهد که -شته استهر چند اشخاص معينی را در نظر دا -پس از اين تهديد به ظاهر غيرشخصی.." سوسياليستی ندهم

اگر لنين . نام کامنف در اين جمله به اين دليل برده شده است که مسأله بر سر اصول سياسی است." که يک مسئوليت جهانی و تاريخی برعهده ی اوست

آهنين  اما در همان ساعات که لنين می کوشيد تا اراده ی. لين نام می بردمسائل مربوط به مبارزه ی عملی را در نظر   می داشت، به احتمال قوی از استا

ياليستی خود را از آن سوی اروپای دوداندود به پتروگراد انتقال دهد، کامنف با هم کاری استالين به سرعت در حال چرخش به سوی ميهن پرستی سوس

 .بود

در اين . ديکی پس از ديگری ناممکن شمرده شدند و کنار نهاده شدن -های خارجی يا جعلی لباس مبدل، ريش و سبيل عاريه، گذرنامه -نقشه های مختلف

. ت راو نه فقط مهاجران ميهن پرس -اين نقشه، اکثر مهاجران را می ترساند. احوال، انديشه ی سفر از راه آلمان روز به روز شکل جدی تری می گرفت

های ملل  د را جزم کنند و از اقدام جسورانه ی لنين پيروی نمايند، و هم چنان بيهوده بر در و پنجرهمارتوف و ساير منشويک ها نمی توانستند عزم خو

مسافرت خود از       از لحاظ تبليغاتی به بار آورده بود، از" قطار دربسته"چندی بعد حتی بسياری از بلشويک ها نظر به مشکالتی که . متفق می کوفتند

يمت از زوريخ، کروپسکايا اندکی پيش از عز. همان ابتدای کار، لنين هرگز چشم خود را در برابر آن مشکالت آتی فرو نبست از. راه آلمان پشيمان شدند

." ده باشيمشکی نيست که ميهن پرست ها جار و جنجال فراوانی در روسيه به پا خواهند کرد، و ما بايد برای مقابله با آن جار و جنجال آما: "چنين نوشت



شان دهد؟ فقط آيا لنين می توانست حتی يک لحظه ترديد ن. هيچ راه ديگری وجود نداشت.    ماندن در سويس يا سفر از راه آلمان: ه اين ترتيب بودمسأله ب

 .يک ماه بعد، مارتوف و الکسلراد و ديگران جملگی ناچار شدند گام در رد پای لنين نهند

 -ی کردندرزمين های متخاصم در زمان جنگ، خصائل بنيادين لنين در مقام سياستمدار، به عيان تجلدر سازمان بندی اين مسافرت نامعمول از طريق س

خود  منتها مالئی که وظيفه ی -در وجود آن انقالبی بزرگ يک مال نقطی پر واسوس نيز می زيست. تهور در طرح نقشه، و دقت بی خلل در اجرای آن

رديدی به ر افکندن دفتر و دستک خود ممکن است سبب واژگونی دفتر و دستک بازی شود، در اين کار ترا  می دانست و هرگاه حس می کرد که با دو

از سوی  در قرارداد بين المللی منحصر به فردی که مابين هيئت تحريريه ی يک روزنامه ی انقالبی از يکسو و امپراتوری هوهنزولرن. خرج نمی داد

عافيت مسافرها،   م: لنين خواستار مصونيت کامل سياسی در خالل سفر شد. مان با دقتی خارق العاده تعيين شدندديگر بسته شد، شرايط مسافرت از راه آل

" دربسته"وجه تسميه قطار . )گذرنامه ها و جامه دان هايشان از بازرسی پليسی و گمرکی، در سراسر سفر، احدی نبايد حق ورود به قطار را داشته باشد 

را  مجارستان، جديت -گروه مهاجر به سهم خود تعهد کرد که برای آزادی تعداد همسانی از زندانی های غيرنظامی آلمان و اتريش.( نيز از همين جاست

 .به عمل آورد

ينک  ه اانترناسيوناليست های روس ک: "در همان حال، انقالبيون روس همراه با چندتن از انقالبی های ممالک ديگر، اعالميه ی مشترکی انتشار دادند

ريش را، تعازم روسيه هستند تا در خدمت انقالب کمر ببندند، ما را ياری خواهند داد تا طبقات کارگر ساير کشورها را، به خصوص کارگران آلمان و ا

ان، پالتن از از آلم چنين بود محتوای پيمانی که از جانب لوريو و ژيلبو از فرانسه، پل لوی." بيدار کنيم و آنان را برعليه حکومت هايشان بشورانيم

مهاجر  پس از آن شرط و شروط و آن محکم کاری ها، سی تن از انقالبی های. سويس، نمايندگان احزاب چپ گرای سوئد و ديگران، به امضاء رسيده بود

سه با محموله های آن به راستی که آن قطار محموله ی انفجار آميزی دربر داشت، حتی در مقاي. روس در اواخر ماه مارس سويس را ترک کردند

 !روزهای جنگ زده

1915لنين در توديع نامه ی خود خطاب به کارگران سويس، اعالميه ی ارگان مرکزی بلشويک ها را، که در پائيز  : انتشار يافته بود، به ياد ايشان آورد 

اع   از ی جنگ امپرياليستی باشد، بلشويک ها به دفاگر انقالب حکومت جمهوری خواهی را در روسيه به قدرت برساند که آن حکومت خواستار ادامه 

 با اين." ميلی يوکوف است -شعار ما عدم حمايت از حکومت گوچکوف. "اکنون چنين وضعی پيش آمده است. حيطه ی آن جمهوری تن نخواهند داد

 .کلمات، لنين به خطه ی انقالب گام نهاد

ت تنفس، در يکی از جلسات حکومت موقت در ماه مارس، در وق: "نابوکوف می نويسد. می ديدندبا اين حال، اعضاء حکومت موقت دليلی برای نگرانی ن

نيد، لنين در  حاال صبر ک: "کرنسکی ضمن گفت و گوی درازی درباره ی تبليغات روزافزون بلشويک ها، با خنده ی جنون آسای معمول خود فرياد کشيد

معهذا بنا        . ماجرای اصلی پس از آمدن لنين شروع شد. کرنسکی     درست می گفت!" ز خواهد شدراه است، ماجرای اصلی پس از آمدن او آغا     

مه ای به استمدادی که لنين از آلمان طلبيده است، چنان لط: "بر شهادت نابوکوف، وزرای حکومت موقت زياد پريشان خاطر به نظر          نمی رسيدند 

ت بليغ همان طور که انتظار می رفت، وزرای محترم در اين مورد نيز فراس." ساخت که ديگر الزم نيست از او بترسيمحيثيت و اقتدار او وارد خواهد 

 .خود را نشان دادند

وز روی صندلی های هن: "راسکولنيکوف، افسر جوان نيروی دريائی و عضو حزب بلشويک، می نويسد. پيروان لنين برای استقبال از او به فنالند رفتند

و . را ديده ايم اين مزخرفات چيست که در پراودا می نويسی؟ ما دو سه شماره اش: "طار ننشسته بوديم که والديمير ايليچ پرخاش کنان به کامنف گفتق

تانه م رفته دوساما با همه ی اين اوصاف، آن مالقات روی ه. چنين بود مالقات آن دو تن پس از سال ها جدائی." حسابت را چنان که حقت بوده رسيده ايم

 .بود

ر زرهی، از يک لشگ. کميته ی پتروگراد، با هم کاری سازمان نظامی، چندين هزار کارگر و سرباز را برای استقبال ظفرمندانه ای از لنين آماده ساخت

. اه آهن برودوش ها به ايستگاه رکميته تصميم گرفت که به وسيله ی زره پ. هواخواهان بلشويک، همه ی زره پوش های خود را به پيشواز لنين فرستاد

 .انقالب وجهه ی عظيمی برای آن هيوالها کسب کرده بود، و برخورداری از پشتيبانی آن ها در خيابان های شهر، سخت به کار می آمد

يش      چند جلدی و کماب در ايستگاه راه آهن   فنالند صورت گرفت، صفحه ی زنده ای را در خاطرات" اتاق تزار"توصيف آن گردهمائی رمسی که در 

آمد، يا بهتر  لنين، کاله لبه گردی بر سر، با     چهره ای سرمازده، و دسته ی گل رنگينی در بغل، به درون اتاق: "بی فروغ سوخانوف تشکيل می دهد    

و . رخورده استيستاد، گوئی به مانع نامنتظری بشتابان به سوی وسط اتاق رفت، اما ناگهان در برابر چيدزه از حرکت باز ا. بگويم، به درون اتاق دويد

ين، رفيق لن: "زير را، با حرکات و سکنات و لحن يک معلم اخالق، ايراد کرد" نطق تهنيت آميز"در اين جا چيدزه، با همان حالت غم زده ی چهره اش، 

ر پيش از هر اما ما معتقديم که دموکراسی انقالبی در حال حاض.. .به نام شورای پتروگراد و به نام انقالب، بازگشت تو را به روسيه خوشامد  می گوئيم

ن به    اميدواريم که تو نيز در راه کوشش برای رسيد... چيز موظف است که انقالب را در مقابل هر نوع حمله ای، اعم از خارجی و داخلی، صيانت کند

اين   اما چنين می نمود که لنين خوب می داند که با. ی غيرمترقبه ی او جا خوردممن از حرف ها. چيدزه از سخن باز ايستاد." اين هدف به ما بپيوندی

. نيست او طوری به دور و بر می نگريست   که گوئی برای آن چه در پيش چشمش می گذشت ذره ای اهميت قائل. گونه نطق ها چه رفتاری پيشه کند

سقف  (که با قد و قواره اش جور در نمی آمد)د، و حتی در حين مرتب کردن دسته گلش نگاهش را از يکسو به سوی ديگر دواند، حضار را برانداز کر

ارگران عزيز، رفقا، سربازان، ملوانان و ک: "داد" پاسخ"را هم معاينه کرد، و سرانجام کامالً به نمايندگان کميته ی اجرائی پشت کرد و چنين " اتاق تزار"

آن ساعت دور .. .ا به شما تبريک بگويم، و به شما پيش قراوالن ارتش بين المللی طبقه ی کارگر، سالم دهممشعوفم از اين که پيروزی انقالب روسيه ر

يه، که به دست انقالب روس... نيست که مردم به اشاره ی رفيق مان کارل ليب کنخت، سالح های خود را برعليه استثمارکنندگان سرمايه دارشان بچرخانند

جاويد باد انقالب سوسياليستی جهانی. ديدی در تاريخ گشوده استشما به ثمر رسيده، فصل ج !" 

ن   آن دسته گل با قد و قواره ی لنين جور در نمی آمد، و به علت ناجوری اش با حوادث سهمگين، مزاحم و مايه ی خجالت لني -حق با سوخانوف است

يستگاه راه ديد، او از آن تهنيت های رياکارانه و کودکستانی در آن اتاق مجلل ااما بی تر. اتفاقاً لنين گل را به صورت دسته گل دوست نمی داشت. بود

اما . ترسيد او اندکی از لنين می. چيدزه خود از نطق تهنيت آميزش نيک تر بود. آهن، به مراتب شرمنده تر بود تا از دسته گلی که به دستش داده بودند

ری را نشان داده بود، برای تکميل نطق چيدزه، که سطح اسفناک رهب. بايستد" افتراقی"اول در مقابل لنين  بدون شک به او گفته بودند که بايد از همان قدم

دين شکل، و ب. يک افسر جوان نيروی دريائی، که به نام ملوانان سخن گفت، هوشمندانه ابراز اميدواری کرد که لنين به عضويت حکومت موقت در آيد

راست  هنوز کمابيش کودن، مقدم مردی را خوشامد گفت که با عزم جزم آمده بود تا انديشه و اراده ی انقالب، هر دو را انقالب فوريه، پرچانه و سست و

اکنون می . دتأثيرات آن برخوردهای اوليه، نگرانی لنين را ده برابر کرد و احساس اعتراضی را در او برانگيخت که به آسانی قابل مهار شدن نبو. کند

ردن به لنين با تخطئه ی چيدزه و استمداد از ملوان ها و کارگرها، با روتافتن از دفاع از سرزمين آباء و اجدادی و رو ک! ا را باال می زدبايد آستين ه

 .انقالب بين المللی، و با تکذيب حکومت موقت و تجليل از ليب کنخت صرفاً پيش در آمد کوتاهی از سياست آتی خود ارائه داد

زره پوش ها  سربازها خواستند که لنين بر باالی يکی از. احوال، آن انقالب دست و پا چلفتی فوراً و قلباً رهبر خود   را به آغوش کشيدو با همه ی اين 

ه ردساير زره پوش ها چراغ های خود را کم سو ک. در گرگ و ميش شامگاه، آن مراسم به ويژه پرشکوه می نمود. مقام گيرد، و او ناگزير از اطاعت شد

ده را از زبودند، و اشعه ی نورافکن زره پوشی که لنين بر آن سوار بود، دل شب را  می شکافت و گروه هائی از کارگران و سربازان و ملوانان هيجان 

ان انگشتانشان  از ميهمان کارگران و ملوانان و سربازانی که انقالب کبير را به ثمر رسانده و سپس گذاشته بودند تا قدرت  -تاريکی خيابان جدا می کرد

سوخانوف      . ندگاه به گاه دسته ی موسيقی از نواختن باز می ايستاد تا به لنين مجال دهد که نطق خود را برای تازه از راه رسيدگان تجديد ک. فرو بلغزد

آن رژه ی پيروزی بس رخشنده و تابناک بود، و بشارت از حوادث بزرگ می داد: "می نويسد    ." 

يح خاطر پر شکی نيست که اين تضاد مايه ی تفر -شسينسکايا، مقر فرمان دهی بلشويک ها در آشيانه ی زرنگار يکی از رقاصه های درباردر کاخ ک

اق اران زير طلنين مانند عابری که در انتظار بند آمدن ب. کار داشت به افراط می کشيد. تبريک ها و تهنيت ها بار ديگر آغاز شدند -طنز لنين بوده است



کرد، اما از  او سرور صادقانه ای را، که از بازگشتش به مردم دست داده بود، احساس می. نمائی پناه گرفته باشد، سيل نطق های تمجيدآميز را تحمل کرد

اسی خرده احساس می کرد که آن نطق ها را از دموکر -لحن خوشامدهای رسمی به نظرش عاريه و ساختگی   می آمد. اين همه پرچانگی معذب بود

ظايف او می ديد که انقالب پيش از آن که حتی مسائل و و. بورژوائی به وام گرفته اند، چون همه مطنطن و احساساتی و دروغين به گوش می رسيدند

ه بود، به ش نشستلبخندی  سرزنش آميز اما حاکی از خوش قلبی بر لبان. خود را بشناسد، آداب و رسوم مالل آور و خسته کننده ی خود را آفريده است

لعاده رگباری پژواک واپسين درود هنوز فرو ننشسته بود که اين ميهمان خارق ا. ساعتش نگاه          می انداخت، و گاه به گاه بی اختيار خميازه می کشيد

. فتاده بودهنوز به دست بلشويزم ني در آن دوران، هنر تندنويسی. از انديشه های پرشور، که گهگاه صدای تازيانه می دادند، بر سر حضار فرو ريخت

ه ای که می ماند فقط تأثيرات کلی و پراکند. نطق های آن روز در   هيچ جا ثبت نشده اند. همه غرق در آن رويداد بودند. هيچ کس هم يادداشت بر نداشت

. ند، جذبه بر آن ها افزوده شده، و ترس از آن ها زدوده اين تأثيرات نيز از دست کاری های زمان در امان نبوده ا. در ذهن شنوندگان به جا مانده است

مار ظرف فقط همه ی برداشت های متعارف، که بر اثر تکرارهای بی ش. تأثير بنيادين نطق لنين، حتی بر ذهن نزديک ترين يارانش، عبارت از ترس بود

راه آهن، که از فراز  پاسخ کوتاه لنين در ايستگاه. چشمان حضار منفجر شديک ماه ثبات ظاهراً تزلزل ناپذيری يافته بودند، يکی پس از ديگری در برابر 

يدسر چيدزه ی حيرت زده گذشت، در اين جا به نطق دو ساعته ای بسط يافت که مستقيماً خطاب به کادرهای بلشويک در پتروگراد ايراد گرد . 

ند لنين او را کامنف از روی خوش قلبی بدان جا راه داده بود، هر چ -داشت سوخانوف، سوسياليست مستقل، تصادفاً به عنوان مهمان در آن جلسه حضور

لشويک های به هر تقدير، اينک از  برکت سهل انگاری کامنف توصيفی از نخستين برخورد لنين با ب. با اين گونه سهل انگاری ها ميانه ای نداشت

نوشته شده است -ه بدخواه و نيمه مجذوبنيم -پترزبورگ در دست داريم که به وسيله يک نويسنده ی بيگانه . 

" وش و نطق لنين نه تنها من، که ملحدی بودم تصادفاً بدان جا راه يافته، بلکه مؤمنان را نيز مش. هرگز آن سخن رانی رعدآسا را فراموش نخواهم کرد

ويش مه ی عناصر و ارواح ويرانگر کائنات از کنام ختو گوئی ه. من يقين دارم که هيچ کس در آن مجلس انتظار چنان نطقی را نداشت. بهت زده کرد

سون زده ی برخاسته و بی اعتنا به مرزها و موانع و شک ها و مشکالت و مالحظات شخصی، در تاالرهای ضيافت کشسينسکايا برفراز سر پيروان اف

 ".لنين به پرواز درآمده بودند

ا دودلی های هيئت تحريريه ی روزنامه ی نوی ژيزن بوده که عادت داشتند ب      حتماً منظور سوخانوف تذبذب ها و -مشکالت و مالحظات شخصی

رآمده در آن تاالر ضيافت نه ارواح که انديشه های انسانی به پرواز د.     مالحظات لنين ژرف تر از اين حرف ها بود. ماکسيم گورکی چای بنوشند

ن رويداد جو آ -اما مهم نيست. بلکه در فهم عناصر و ارواح می کوشيدند تا بر آن ها مسلط شوند و آن انديشه ها شرمی از عناصر و ارواح نداشتند -بودند

  .به روشنی توصيف شده است

اه آهن هنگامی که با رفقايم به اين جا می آمديم، گمان می کردم که ما را از ايستگاه ر: "بنا بر گزارش سوخانوف، لنين ضمن سخن رانی خود گفت

ريزی نداشته ظاهراً از آن جا دور هستيم، اما بيائيد اميدوار باشيم که آن روز نيز فرا برسد، و ما از اين سرنوشت گ. قلعه ی پطروپل ببرندمستقيماً به 

 ".باشيم

شوخی شومی . شد برای ديگران در آن ايام، گسترش انقالب مترادف با تقويت دموکراسی   بود، برای لنين منزل اول مستقيماً به زندان پطروپل ختم می

اما لنين در آن جا سر شوخی نداشت، انقالب هم سر شوخی نداشت. می نمود . 

تصرف  او از. لنين اصالحات قانونی ارضی را يکسر شست و کنار گذاشت، همين طور بقيه ی سياست های شورا را: "سوخانوف شکوه سر می دهد که

قدرت حکومت را به حساب بياورد... دفاع کرد، بدون آن که منظم زمين به وسيله ی دهقانان سخن گفت و از اين کار ." 

"  ما نيازی به هيچ حکومتی نداريم مگر به شورای نمايندگان. ما دموکراسی بورژوائی           نمی خواهيم. ما نيازی به جمهوری پارلمانی نداريم

.    نستريت شورا جدا دانست و آن اکثريت را تماماً متعلق به اردوی دشمن دادر عين حال، لنين خود را صريحاً از اکث!" کارگران، سربازان، و دهقانان

در آن روزها همين حرف به تنهائی کافی بود تا شنوندگانش سرگيجه بگيرند"   !" 

" نين را گزارش يشه های لبدين شکل، سوخانوف با غليظ فراوان اند -"فقط زيمروالديست های چپ پاسدار منافع طبقه ی کارگر و انقالب     جهانی هستند

 بقيه همان فرصت طلب های قديمند، که سخنان زيبا        می گويند، اما در عمل به آرمان سوسياليزم و توده های زحمت کش خيانت  می. "می دهد

 ".ورزند

زگشت او، يعنی از رفقا، پيش از با لنين تاکتيک هائی که گروه های حاکم در حزب و تک و توکی: "راسکولنيکوف گزارش سوخانوف را تکميل می کند

نيز کلمات ايليچ  اما برای آنان. پرمسئوليت ترين کارگزاران حزب در آن اجتماع حضور داشتند. لنين، دنبال می کردند، با قاطعيت تمام به باد حمله گرفت

در حکم وحی و تنزيل بود. سخنان لنين ما بين خط مشی ديروز و خط مشی امروز رودخانه ی روبيکان را جاری ساختند." چنان که خواهيم ديد، آن 

 .روبيکان بالفاصله جاری نشد

مطلب  سوخانوف. همه سخت حيرت کرده بودند، و همه می خواستند افکار خود را جمع و جور کنند. پيرامون نطق لنين هيچ گونه مباحثه ای در نگرفت

برای  : م روشن بودفقط يک نکته براي. حساس کردم که گوئی آن شب با تخماق بر فرقم کوفته اندهنگامی که به خيابان آمدم، ا: "را چنين به پايان می برد

 "!من، که فردی غيرحزبی بودم، جائی در کنار لنين وجود نداشت

 !البته که وجود نداشت

الب در آوريل، در شمار يکی از اسناد انق تزهای چهارمروز بعد، لنين شرح کوتاهی از نظريات خود را به حزب تسليم کرد، که اين شرح تحت عنوان 

وری جمهوری برخاسته از انقالب فوريه جمه: در تزهای چهارم آوريل، انديشه های ساده در قالب کلمات ساده، و قابل فهم عموم، بيان شده اند. آمده است

اما   . ازنددارند که حکومت امپرياليستی روسيه را براند بلشويک ها وظيفه. ما نيست، و جنگی که اين جمهوری قصد ادامه اش را دارد، جنگ ما نيست

م اين حکومت بر پشتيبانی سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها استوار است، و اين دو دسته ی اخير نيز به سهم خود از اعتماد توده های مرد

ه به سازش ما بايد به توده ها بياموزيم ک. نت و شدت عمل شويمدر چنين شرايطی به هيچ عنوان نبايد متوسل به خشو. ما در اقليت هستيم. برخوردارند

می کند، حتمی  موفقيت اين سياست، که اوضاع موجود ايجابش." بايد مسائل را صبورانه به مردم توضيح دهيم. "کاران و دفاع طلبان اعتماد نداشته باشند

يه ما به طور مطلق از سرما. ه از حدود حکومت بورژوائی فراترمان خواهد برداست، و ما را به ديکتاتوری طبقه ی کارگر خواهد رساند، و در نتيج

ا و کارگران سراسر جهان را به گسستن از بورژوازی و ختم جنگ فر. داری خواهيم بريد، و معاهدات سری نظام سرمايه داری را انتشار خواهيم داد

ژيم پيروزی انقالب جهانی موفقيت ما را تضمين خواهد کرد، و راه را برای رسيدن به ر فقط. ما داريم انقالب جهانی را آغاز می کنيم. خواهيم خواند

 .سوسياليستی خواهد گشود

دگی ماليمش اين تزها خصومت سازمان های مرکزی حزب را برانگيخت، خصومتی که فقط بهت ز. تزهای لنين فقط و فقط به نام خود او انتشار يافتند

ود، و عقايدش حتی زينوويف، که با لنين از خارج بازگشته ب. امضای خود را بر پای اين تزها نگذاشت -ن يا گروه يا فردحتی يک سازما -هيچ کس. کرد

زيرا او بهتر از هر  اما اين کار او مايه ی شگفتی استاد نشد،. ده سال تمام زير نفوذ مستقيم و روزانه ی افکار لنين شکل يافته  بود، خاموش به کنار خزيد

ديگر شاگرد خويش را می شناختکس  . 

ست بود، يا بهتر اگر بخواهيم مقايسه ای ما بين کامنف و زينوويف به عمل آوريم، بايد بگوئيم که کامنف مبلغی عامه فهم، و زينوويف تهييج گری زبرد

به . ر خوبی باشدبه اندازه ای نبود که بتواند رهبدر درجه ی اول، احساس مسئوليت در او ." فقط تهييج گر بود و ديگر هيچ: "بگوئيم، به قول شخص لنين

بی  عالوه، ذهن او به علت نداشتن انضباط درونی، به کلی از کارهای نظری عاجز بود، و رشته ی انديشه هايش هميشه به صورت ناگهان يابی های

                                                 
رود کوچکی که مرز ايتاليا با سيسالپين محسوب می شد، عبور سزار از روبيگان، که برخالف دستورات سنای رم انجام گرفت، : روبيکان -  

 مترجم فارسی -سبب در گرفتن جنگ داخلی با پمپئی گرديد



ی را که الزم ی فوق العاده تيزش، می توانست هر تدبيراو از برکت شامه .     شکلی، که فقط به درد تهييج گری می خورند، از يکديگر می گسستند

ست، با        در هوا بقاپد، هم در مقام روزنامه نگار و هم در مقام خطيب، باز هم تهييج گر ا -تدابيری که بيشترين تأثير را بر توده ها می گذارند -داشت

يک ديگری زينوويف هر چند از هر بلشو. يد، و در نطق هايش جنبه ی قوی تر او رااين تفاوت که در مقاله هايش معموالً جنبه ی ضعيف تر او را می بين

ريبان فاقد     او نيز مانند همه ی عوام ف. به مراتب بی باک تر و افسار گسيخته تر است، اما حتی به اندازه ی کامنف      هم ابتکار انقالبی در او نيست

منفک       باحثات درون حزبی به ميدان مبارزه ی مستقيم توده ای پا می نهاد، بی اختيار از استاد خويشزينوويف هنگامی که از قلمرو م. قاطعيت است

  .می شد

 

******************** 

1917در سال های اخير، مورخان و مفسران مختلف کوشش های فراوانی    نموده اند تا ثابت کنند که بحران حزب در ماه آوريل  از ، صرفاً عبارت بود 

.يک آشفتگی زودگذر و تقريباً تصادفی. همه ی اين کوشش ها به محض خوردن به محک واقعيات فرو می پاشند  

ی وجود آن چه ما از فعاليت حزب در ماه مارس می دانيم نشان می دهد که ما بين لنين و کادرهای رهبری بلشويزم در پترزبورگ تناقض بسيار عميق

ورای روسيه، که هم زمان با کنفرانس سراسری نمايندگان هشتاد و دو ش. با بازگشت لنين به شديدترين مرحله ی خود رسيداين تناقض مقارن . داشته است

رأی  ده،در آن کنفرانس استالين و کامنف به قطع نامه ای درباره ی ماهيت حکومت، که از جانب سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها ارائه داده     ش

نين پايان گرفت، اين کنفرانس، که هم زمان با بازگشت ل. فرانس ديگری با شرکت بلشويک های سراسر روسيه در پتروگراد برگزار شدموافق دادند، کن

شی باشد، از ارز( احساسات و عقايدی که مسأله جنگ موجدشان بود)برای هر کس که مايل به شناخت احساسات و عقايد حزب و اقشار فوقانی حزب 

کن است چطور مم: خواندن گزارشات اين کنفرانس،  که تا به امروز نيز منتشر نشده اند، اغلب سبب حيرت آدمی می شود. ردار استاستثنائی برخو

 رای انقالب،مدتی دراز        ب -حزبی که نمايندگانش اين افراد هستند، فقط پس از هفت ماه قدرت را با مشتی آهنين قبضه کند؟ يک ماه از قيام گذشته بود

ل ويتينسکی ميهن پرست های دو آتشه، از قبي. با اين حال، عقايد حزب حتی در خصوص اساسی ترين مسائل انقالب مشخص نشده بود. و نيز برای جنگ

های بلشويک رست و با اين که تعداد ميهن پ. و الياوا و ديگران، دوش به دوش کسانی که خود را انترناسيوناليست می دانستند، در کنفرانس شرکت داشتند

کنفرانس  به ميزان قياس ناپذيری کمتر از ميهن پرست های منشويک بود، عده ی ميهن پرست های صريح اللحن و رک گو به طرز    چشم گيری در اين

ما بين جلسات . شود کنفرانس در مجموع تصميم نگرفته بود که آيا بايد ميهن پرست های خود را طرد کند يا با ميهن پرست های منشويک متحد. زياد بود

برگزار  -داشتند همان نمايندگان منشويکی که در کنفرانس شوراها شرکت -کنفرانس بلشويک ها، جلسه ی مشترکی با شرکت بلشويک ها و منشويک ها

ه ما بين ايز کهنی را کما بايد تم: "ليبر، پُرخروش ترين منشويک ميهن پرست، در اين جلسه اعالم کرد. شد تا مسأله جنگ مورد بررسی قرار گيرد

اب زده اعالم کرد که ويتينسکی بلشويک در اين    ميان شت." بلشويک و منشويک می نهاديم، کنار بگذاريم و   فقط از ديدمان نسبت به جنگ حرف بزنيم

ا افتاده بودند تا يوناليست به دست و پهمه ی آنان با هم، بلشويک و منشويک، ميهن پرست و انترناس. آماده است تا بر يکايک کلمات ليبر صحه بگذارد

 .برای ديد خود نسبت به جنگ تعبير مشترکی بيابند

. موقت ارائه داد تمايالت حاکم بر کنفرانس بلشويک ها بدون شک رساترين بيان خود را در گزارشی يافت که استالين پيرامون روابط حزب با حکومت

. شر نشده استل کنيم، به خصوص آن که اين نطق مانند ساير گزارشات ايراد شده در آن کنفرانس هنوز منتالزم است که در اين جا لب نطق استالين را نق

فته ما بين اين دو سازمان مناقشه و کشمکش در گر. قدرت ميان دو سازمان، که هيچ يک از آن دو قدرت مطلق را در اختيار ندارد، تقسيم شده است"

هبر انقالبی شورا ابتکار   عمل را در دگرگونی های انقالبی به دست گرفته است؛ شورا ر. ف موجود تقسيم شده اندوظاي. است، و بايد نيز چنين باشد

را بر  و حکومت موقت وظيفه ی تثبيت فتوحات مردم انقالبی. مردمی است که قيام کرده اند، و سازمانی است که بر کار حکومت موقت نظارت دارد

يت کننده ی حکومت موقت، در عين بی ميلی و آشفتگی، نقش تثب. ها را بسيج می سازد، و بر اين نيروها نظارت می کندشورا نيرو. عهده گرفته است

يست       فعالً به سود ما ن. اين وضع هم جنبه های مضر دارد و هم جنبه های سودمند. فتوحاتی را ايفاء می کند که عمالً به دست مردم انجام گرفته است

را به ضرب زور احداث کنيم، و دفع قشرهای بورژوا را، که  خواه ناخواه در آينده از ما خواهند بريد، پيش بيندازيم که رويدادها ." 

ربازان انقالب کارگران و س. سخن گو اختالفات طبقاتی را به يکسو نهاده و رابطه ی بورژوازی را با طبقه ی کارگر صرفاً عبارت از تقسيم کار می داند

ناخت که به خطا در اين سخنان می توان تصورات سنتی منشويک ها را باز ش. می رسانند، گوچکوف و ميلی يوکوف انقالب را تثبيت می کنند را به ثمر

از الگوی      1789 عمل صادر می اين نوع تلقی متکبرانه از تاريخ دقيقاً خاص رهبران منشويزم است که برای طبقات مختلف دستورال. گرفته شده اند 

يست که اين تصور که، به سود طبقه ی کارگر ن. کنند و آن گاه پدرانه به انتقاد می پردازند که اين جايش را اجراء کردی و آن جايش را اجراء نکردی

که بايد  تمعنای اين حرف در عمل اين اس. کناره گيری بورژوازی را از انقالب تسريع کند، هميشه يکی از ارگان سياست کلی منشويک ها بوده است

يرد، کامالً با و سرانجام بايد افزود  که نتيجه ای که استالين درباره ی حکومت موقت می گ. جنبش  توده ها را تضعيف و مهار کرد تا ليبرال ها رم نکنند

دست به اعمال  م، اما در آن جا کهتا آن جا که حکومت موقت اقدامات انقالب را تثبيت کند، بايد  حمايتش کني: "تعبير دوپهلوی سازش کاران سازگار است

 ".ضدانقالبی می زند، حمايت از او جايز نيست

تقلی به نام روز بعد، سخن گوی رسمی کنفرانس شوراها، سوسيال دموکرات مس. استالين گزارش خود را روز بيست و نهم مارس تسليم کنفرانس کرد

تحکيم " ت تأثير بلبل زبانی خود قرار گرفت و چنان تصويری از فعاليت هایاستکلوف، ضمن دفاع از همين حمايت مشروط از حکومت موقت، تح

نفرانس که ک -مخالفت با اصالحات اجتماعی، هواخواهی از سلطنت، پناه دادن به نيروهای ضدانقالب، اشتها به جهان خواری-انقالب رسم کرد " کنندگان

ازه ای را سخنرانی استکلوف انديشه ی ت: "گين، بلشويک     راست گرا، اعالم کردنو. بلشويک ها وحشت زده از خير حمايت از حکومت موقت گذشت

ه پس از نطق اسکريپنيک نيز به اين نتيجه رسيد ک. "اينک واضح است که ما ديگر نه از حمايت، بلکه بايد از مقاومت حرف بزنيم: مطرح ساخته است

." يستحکومت موقت دسيسه ای برعليه مردم و انقالب بيش ن. ز حکومت منتفی استخيلی چيزها عوض شده اند، اکنون ديگر حمايت ا" استکلوف

کومت را از ما بين حکومت و شورا کشيده بود، ناگزير شد که نکته ی مربوط به حمايت از ح" تقسيم کار"استالين، که روز قبل تصوير مطلوبی از 

فقط از  حمايت کرد، يا..." تا آن جا که "ن مسأله دور زد که آيا بايد حکومت موقت را مباحثه ی کوتاه و سطحی آن روز بر سر اي. گزارش خود حذف کند

سانی نسبت به همه ی ما ديد يک: "واسيلی يف، نماينده ی شهر ساراتوف، صادقانه فرياد برداشت که. فعاليت های انقالبی حکومت موقت پشتيبانی نمود

ستالين و در خصوص اقدامات عملی هيچ گونه اختالفی ما بين ا: "به نحو روشن تری خالصه کرد کرستينسکی اوضاع موجود را." حکومت موقت داريم

هر چند استالين طرح . گفت با اين که ويتينسکی بالفاصله پس از کنفرانس به منشويک ها پيوست، کرستينسکی پر بی راه نمی." ويتينسکی موجود نيست

 تنها کسی که کوشيد مسأله را به طور. ف کرد، مسأله ی حمايت از حکومت را منتفی نمی دانستآشکار  حمايت از حکومت را از گزارش خود حذ

انی که زندگی کراسيکوف بلشويکی بود که از چندين سال پيش از حزب جدا شده بود، اما اينک، پس از تجارب گر. اصولی مطرح کند، کراسيکوف بود

يکوف کراس. س از تجارب گرانی که زندگی بدو آموخته بود، سعی می کرد به آغوش حزب باز گرددبدو سال پيش  از حزب جدا شده بود، اما اينک، پ

کتاتوری طبقه آيا اين است آن دي: "بدين معنی که با لحنی طعنه آميز از کنفرانس پرسيد. بدون آن که ترديد به خرج دهد، يک سره به اصل مطلب پرداخت

سرانجام،  .اما کنفرانس به کنايه ی کراسيکوف وقعی ننهاد و اين مسأله را شايسته توجه خود ندانست" ی کارگر که شما در استقرارش می کوشيد؟

به  -ندترغيب ک" تالشی جانانه برای امحاء کامل رژيم کهن"کنفرانس در قطع نامه  خود، دموکراسی انقالبی را مأمور ساخت تا حکومت موقت را به 

                                                 
، (1927، مسکو 2جلد )که تحت نظر پروفسور پوکروفسکی منتشر شده است " مقاالتی درباره ی تاريخ انقالب اکتبر"در مجموعه ی عظيم  -  

اين اثر را به خاطر رفتار بی مالحظه اش . اختصاص داده شده که توسط شخصی به نام بايوسکی نوشته شده است" گيجی آوريل"قطعه ای توجيه کننده به 

 .قايع و اسناد اگر دارای ضعف بچگانه نخوانيم، می توانيم بی صداقت بدانيمبا و



ا به هيئت معلم اخالق بورژوازی در آوردعبارت ديگر، حزب   طبقه ی کارگر ر . 

بايد  اين کار را : "وداستالين با تمام وجود موافق اين پيشنهاد ب. روز بعد، به بررسی پيشنهاد تزرتلی، دائر بر اتحاد بلشويک ها و   منشويک ها پرداختند

ت تندروی در مولوتوف؛ که به عل." کينتال امکان پذير است -زيمروالدالزم است که مبانی اتحاد را تعيين کنيم، اتحاد براساس    قطع نامه ی . بکنيم

اصر نامتجانس را تزرتلی بر آن است که عن: پراودا، به وسيله ی استالين و کامنف از هيئت تحريريه اين روزنامه بر کنار شده بود، به مخالفت برخاست

ت که ما سريع بيهوده اس: "اما استالين ول کن نبود. می خواند؛ اتحاد بر اين مبنا خطاست  با يکديگر متحد کند، او خود خويشتن را زيمروالديست         

زئی ما اختالف های ج. حيات حزبی بدون اختالف نظر وجود ندارد. تر از زمان بدويم و بکوشيم اختالف های آينده را پيشاپيش       از ميان برداريم

لح يب، مبارزه ای که لنين    در خالل سال های جنگ برعليه وطن پرستی سوسياليستی و نقاب           صبدين ترت." درون حزب را تحمل خواهيم کرد

در سپتامبر . جويانه اش دنبال کرده بود، القيدانه جاروب شد 1916 ئی و وحدت آشتی جو: "، لنين از طريق شلياپنيکوف و با تأکيد ويژه به پتروگراد نوشت

ما فقط ...  داين کار نه تنها بالهت محض است، بلکه حزب را نيز به نابودی خواهد کشان. ر روسيه بدترين چيز ممکن استخواهی باری حزب کارگران د

( ارودسته اشچيدزه و د)می توانيم به کسانی متکی باشيم که فريبی را که در طرح اتحاد     نهفته است درک کرده باشند و ضرورت جدائی از آن اخوت 

الف کوچکی می اختالف با تزرتلی، رهبر گروه حاکم در شورا، به نظر استالين اخت. اين هشدار به گوش هيچ کس فرونرفت. "هميده باشندرا در روسيه ف

، اين اظهار نظر، بهترين معيار را برای ارزيابی نظريات  استالين در آن ايام. تحمل اش کرد"   رسيد که می شد در چهارچوب يک حزب مشترک

ا می گذارددراختيار م . 

موزگاری  يش بود، مانند تخته پاک کن مرطوب آ"تزها"نطق او، که شرح و تفصيلی بر همان . روز چهارم آوريل، لنين در کنفرانس حزب حضور يافت

 .بر نوشته های شاگردی گيج، حاصل کارهای کنفرانس را محو و نابود       کرد

گی بسيار      يش از آن، استکلوف در کنفرانس شوراها دليل پرهيز از تصرف قدرت را با آشفتچندی پ" چرا قدرت را تصرف نکرديد؟: "لنين پرسيد

ه طبقه ی دليلش آن است ک. چه اراجيفی: "لنين گفت. و مسأله ی جنگ و غيره -مرحله ی اول است -انقالب ماهيت بورژوائی دارد: چنين توضيح داده بود

ر بود، اما نيروی واقعی در چنگ طبقه ی کارگ. اين نکات را تصديق می کنيم. وز تشکل کامل نيافته استکارگر هنوز کامالً به آگاهی نرسيده و هن

ردم بگوئيم اما الزم است که   به اين نکته صريحاً اذعان کنيم، و رک و راست به م. اين است آن حقيقت تلخ. بورژوازی آگاهی و آمادگی  بيشتری داشت

و آگاهی قدرت را تصرف نکرديم که ما به  علت نداشتن سازمان . 

کارگر به اين   دليل  طبقه ی. لنين مسأله را از حوزه ی عينی گرائی های قالبی ای که تسليم شدگان در پشتش سنگر گرفته بودند، به قلمرو ذهنيات کشاند

خلق را از  از آن شود که سازش کاران توده های قدرت را در ماه فوريه تصرف نکرد که حزب بلشويک تالی وطيفه ی عينی خود نبود، و نتوانست مانع

 .لحاظ سياسی به نفع بورژوازی خلع يد کنند

کتاتوری طبقه ی اگر ما فکر می کنيم که اينک وقت آن رسيده است که به دي: "يک روز پيش از آن، کراسيکوف، وکيل دادگستری، معترضانه گفته بود

رئيس ." اريمشکی نيست که ما نيروی مادی الزم را برای تصرف قدرت در اختيار د. شکل مطرح کنيمکارگر تحقق ببخشيم، پس بايد مسأله را به آن 

. بازداشت جلسه به اين بهانه که مسائل عملی مورد بحث بودند و مسأله ی ديکتاتوری طبقه ی کارگر اصوالً مطرح نبود، کراسيکوف را از سخن رانی

های آوريل او در تز. وردن مقدمات ديکتاتوری طبقه کارگر،       به عنوان تنها مسأله ی عملی، دقيقاً مطرح استاما لنين عقيده داشت که مسأله ی فراهم آ

درت را ويژگی لحظات حاضر در روسيه عبارت است از انتقال از مرحله ی اول انقالب، که به دليل ناآگاهی و بی سازمانی طبقه ی کارگر، ق: "نوشت

ت از سياست کنفرانس به تبعي. "ه مرحله ی دوم انقالب که بايد طبقه کارگر و قشرهای فقير دهقانان را به قدرت برسانددر کف بورژوازی گذاشت، ب

: رياد برداشت کهلنين برعکس ف. پراودا، وظيفه ی انقالب را محدود کرده بود به دگرگونی دموکراتيکی که می بايد از طريق مجلس مؤسسان تحقق پذيرد

ندديکتاتوری طبقه ی کارگر از هم اکنون وجود دارد، منتها کسی نمی داند با آن چه ک. ب مجلس مؤسسان را به حاشيه خواهد راندزندگی و انقال" ." 

يق ت تا با حقاآن ها زير گوش هم زمزمه می کردند که ايليچ مدتی دراز در خارج زيسته و مجال نيافته اس. نمايندگان به يکديگر نگاه های پرسنده انداختند

الين خود است. کار ما بين حکومت و شورا، به دست فراموشی ابدی سپرده شد" هوشمندانه ی"اما نطق استالين، پيرامون تقسيم . امور خود را آشنا کند

کامنف بايد دست تنها وظيفه ی دفاع از آن مواضع را برعهده بگيرد. از اين پس ناچار می شود مدتی مديد خاموش بماند. خاموش بود . 

ر سر د لنين پيش تر در نامه هايش از ژنو اخطار کرده بود که آماده است تا با هر کس که پيرامون مسأله ی جنگ و وطن خيال سازش با بورژوازی را

ابتدا،  ا درام. اينک، که رو در روی هيئت های رهبری حزب قرار گرفته است، حمله ی همه جانبه ای را آغاز می کند. داشته باشد، پيوند خود را بگسلد

ی افراد هرگاه به الگوی زنده ای از دو پهلوگوئی و دو دوزه ای بازی نياز پيدا کند، انگشت خود را يا به سو. هيچ بلشويکی را به نام ذکر نمی کند

ند، تا عی که گرفته اپرهيز از چارميخ کردن افراد به موض: روش لنين عادتاً چنين بود. غيرحزبی اشاره می رود و يا به سمت استکلوف و چيدزه

تالين          کامنف و اس. دورانديش ها فرصت داشته باشند که به موقع از مخاصمه دست بکشند،       و بدين شکل صفوف دشمنان آتی او تضعيف شود

مافی السابق، است که اکنون نيز ک لنين معتقد. می پنداشتند که سربازها و کارگران با شرکت در جنگ، پس از ماه فوريه، به دفاع از انقالب سرگرمند

و می  او عرصه را بر معارضان خود تنگ تر می کند. سرباز و کارگر در مقام بردگان به خدمت احضار شده ی سرمايه داری در جنگ شرکت می کنند

وجيه نمی اشد و گر نه چنين اعتمادی را تمگر آن که گرد و غبار انقالب آنان را کور کرده ب. حتی بلشويک ها به حکومت اعتماد نشان می دهند: "گويد

در  من ترجيح می دهم که. اگر موضع شما از اين قرار باشد، راه های ما از يکديگر جداست... اين اعتماد به معنای مرگ سوسياليزم است. توان کرد

اب کرده بود و انتهای آن را می دانستتهديد لنين برای پرکردن عريضه نبود؛ او اين راه روشن را با تفکر بسيار انتخ. "اقليت بمانم . 

واری پراودا از حکومت می خواهد که دست از سودای جهان خ: " هر چند لنين نه از کامنف نام برد و نه از استالين، ناگزير شد اسم روزنامه را ذکر کند

می   در اين جمالت، خشم فرو خورده ی لنين عنان." چنين خواستی از حکومت سرمايه دارها داشتن، بی عقلی و      مسخره بازی صرف است. بردارد

اغب او نمی خواهد کمتر از آن چه ضروری است سخن بگويد، اما به بيشتر از ضروريات نيز ر: اما خطيب بالفاصله بر خود مسلط می شود. گسلد

پی          هنگامی که توده ها می گويند که در: "هدلنين ظاهراً به طور تصادفی و ضمنی قواعد بی نظيری برای سياست انقالبی به دست می د. نيست

و فريب  وقتی گوچکوف و لووف ادعا می کنند که در پی جهان گشائی نيستند، آن ها دغل بازی. جهان گشائی نيستند، من حرف آن ها را باور می کنم

اين ." تی يک فرد ستم کش است که در او به سخن درآمده اس وقتی کارگری می گويد که خواهان دفاع از کشور است،      اين غريزه! پيشه کرده اند

درستی  اما مشکل اين جاست که چگونه بايد آن را به موقع و به. معيار، که واقعاً هم چيزی جز يک معيار نيست، مثل خود زندگی ساده به نظر می رسد

 .تشخيص دهيم

ه مبحث بب شد تا روزنامه ی ليبرال رخ يک بار در يکی از مقاالت خود بنويسد ککه س–" به خلق های سراسر جهان"پيرامون بيانيه ی شورا خطاب 

: ود را بيان کردلنين به نحوی بسيار روشن تر و مؤجزتر حرف خ -صلح جوئی در ميان ما تبديل به نوعی جهان بينی شده است که خاص متفقين می باشد

يانه قادر است با سرعتی برق آسا به ظريف ترين فريب ها تبديل شوديکی از خصوصيات روسيه آن است که در اين کشور تعدی وحش" ." 

دها و برسد، بدون شک ص( غرب)چنان چه اين بيانيه به گوش توده های ميليونی : "حال آن که استالين درباره ی اعالميه ی شورا چنين نوشته بود

فرا خواهد خواند!" متحد شويدکارگران همه ی کشورها "هزاران کارگر را به سوی شعار فراموش شده ی  ." 

." شت لفاظیدر آن هيچ چيز نيست مگر يک م. در استمداد شورا حتی يک کلمه وجود ندارد که آميخته به آگاهی طبقاتی باشد: "لنين اعتراض می کند که

ظريف ترين فريب ها"برای اين سند، که مايه ی مباهات زيمروالديست های وطنی به شمار می رفت، در نظر لنين صرفاً حربه ای است  " 

فت، هرگز پراودا هرگاه درباره ی بين الملل سخن می گ. پراودا از زيمروالديست های چپ کمترين ذکری به ميان نياورده بودتا لحظه ی بازگشت لنين، 

در زيمروالد و : "ز کنفرانس های حزب گفتاو در يکی ا. می ناميد" کائوتسکی گرائی پراودا"لنين اين خط مشی را . تصريح نمی کرد که کدام بين الملل

يمروالديست های گرايش ز... ما اعالم می کنيم که يک جناح چپ ساخته ايم و از سانتريست ها بريده ايم... کينتال، سانتريست ها بر ديگران تفوق داشتند

هان به دو شاخه تقسيم شده استتوده ها بايد بدانند که  سوسياليزم در سراسر ج. چپ در همه ی کشورهای جهان وجود دارد ...." 



امه های سه روز پيشتر، استالين در يکی از جلسات همان کنفرانس اعالم کرده بود که آماده است تا اختالفات موجود را با تزرتلی، براساس قطع ن

حدت به وجود آمده در روسيه گرايشی در جهت و اين روزها می شنوم که: "لنين می گفت. تحمل کند -يعنی براساس کائوتسکی گرائی -زيمروالد و کينتال

تنه در برابر  يک -من فکر   می کنم که انسان بهتر است مانند ليب کنخت تنها بماند. وحدت با دفاع طلبان به معنای خيانت به  سوسياليزم است. است

؛ بلکه  صرفاً به قصد شدت بخشيدن به کالم عنوان نشده استدر اين جا          -هنوز بدون ذکر اشخاص معين -اتهام خيانت به انقالب." صدوده نفر

الفت با استالين، که لنين در مخ. بيانگر نظر لنين است درباره ی بلشويک هائی که دست به سوی دوستی با ميهن پرست های سوسياليست دراز کرده بودند

او . يستک ها در عنوان سوسيال دموکرات، ديگر برای بلشويک ها جايز ناتحاد با منشويک ها را ممکن می پنداشت، معتقد بود که سهم شدن با منشوي

ز جانب شخصاً و فقط      ا." من شخصاً و فقط از جانب خودم پيشنهاد می کنم که   اسم حزب را تغيير دهيم، و آن را حزب کمونيست بناميم: "می گفت

ق نبودنفرانس، با اين اقدام، به نشانه ی جدائی نهائی از بين الملل دوم، موافاين حرف بدان معناست که هيچ کس، حتی يک تن از اعضاء ک -"خودم . 

ی  جامه: "اما اينک وقت آن است که" آيا از نفی خاطرات کهن خود واهمه داريد؟: "سخنران به نمايندگان شرم زده و متحير و نيمه خشمگين می گفت

ی که تا به لفظ کهنه ا: "و باز اصرار می ورزد که." ز تن در آوريم و پيراهن تميزی بپوشيمخويش را عوض کنيم؛ ما ناچاريم که پيراهن چرکمان را ا

آن گاه خواهيد ديد که همه ی ستم کشان به شما رو خواهند کرد... اراده داشته باشيد و حزب جديدی بسازيد. مغزش گنديده است، نچسبيد ." 

ه بر سر ه فکری صفوف حزب، خطيب بزرگ چون به ياد وقت گران بهائی می افتد که ابلهاندر برابر عظمت امری که هنوز آغاز نشده است، و آشفت

قت آن است و! بس کنيد اين تهنيت ها و قطع نامه ها را: "جلسات و تهنيت ها و قطع نامه های تشريفاتی به هدر می رود، بی اختيار فرياد بر می آورد که

کارهای عملی شويمبايد هشيارانه سرگرم . که به کار بپردازيم !" 

ن نطق به آ. يک ساعت بعد، لنين ناچار شد در جلسه ی مشترک بلشويک ها و   منشويک ها، که قرارش قبالً گذاشته شده بود، نطق خود را تکرار کند

بديهی است که اين : دانداختند و گفتنآن ها که می خواستند به لنين ارفاق کرده باشند، شانه باال . گوش بيشتر شنوندگان چيزی ما بين سخره و هذيان رسيد

قدرت توسط  مرد از کره ی ماه آمده است؛ پس از ده سال غيبت، هنوز از پله های ايستگاه فنالند پائين نيامده که شروع می کند به سخن گفتن از تصرف

لنين  استانکويچ شهادت می دهد که نطق. ره کردنداشا" دربسته"آن ها که در ميان ميهن پرست ها نهاد خبيث تری داشتند، به قطار . طبقه ی کارگر

همه می  اينک. چه خوب شد که او به روسيه برگشت. مردی که اين طور احمقانه حرف بزند نمی تواند خطرناک باشد: "دشمنان او را بسيار خشنود کرد

اکنون او خود بر خويشتن خط بطالن خواهد کشيد... توانند او را به چشم خود ببينند ." 

مان با همه ی جسارت و جاذبه ی انقالبی اش، و با عزم راسخش به گسيختن از ياران و هم رز -که از توازن همه جانبه ای برخوردار بود -ما نطق لنينا

ً . ديرين، در صورت ناتوانی آنان در همگام شدن با انقالب، ماالمال از واقع بينی ژرف و همبستگی خلل ناپذير با توده ها بود ن دليل، به به همي و دقيقا

 .نظر دموکرات ها خيال پردازانه و سطحی می رسيد

؟ در تعبير بلشويک ها در شورا اقليت کوچکی را تشکيل می دهند، و لنين رويای تصرف قدرت را در سر می پروراند؛ آيا اين ماجراجوئی محض نيست

م خود دفاع طلبانه در ميان توده ها، حتی يک لحظه چش" صديق"وجود احساسات او در برابر . لنين از مسأله، اندک رگه ای از ماجراجوئی وجود نداشت

ا و تهمت او برای مقابله با اعتراض ه. لنين نه قصد داشت خود را در ميان توده ها گم کند و نه   آن که می خواست به توده ها کلک بزند. را فرو نبست

قليت بمانيم، در حتی اگر الزم باشد در ا. فعاليت های ما بايد براساس آگاهی توده ها صورت بگيرند ما دغل باز و کاله بردار نيستيم،: "های آتی، می گفت

ندن در اقليت از ما." خالی از فايده نيست که چند صباحی از موضع رهبری کنار برويم؛ ما نبايد از ماندن در اقليت واهمه داشته باشيم. اقليت خواهيم ماند

ند نطق لنينچنين بود ترجيع ب -يت عبارت از فقط يک تن باشد، مانند ليبکنخت که يک تنه در برابر صدوده تن ايستادحتی اگر آن اقل -نترسيد . 

" ه با چه بايد کرد؟ آن چه از دست ما بر می آيد آن است ک... در شورا، حزب ما در اقليت است... حکومت راستين همانا شورای نمايندگان کارگران است

ا تا     مادام که در اقليت قرار داريم، آن قدر به انتقاد ادامه خواهيم داد تا توده ه. کار، خطای روش های آنان را مستمراً توضيح دهيمشکيبائی و پشت 

خواهيم    ما می .ما نمی خواهيم توده ها حرف ما را    به اعتبار آن که حرف ماست باور کنند؛ ما شارالتان نيستيم. توده ها را از بند فريب کاران برهانيم

خط مشی      . "دنوبت بلشويزم نيز فرا خواهد رسي. نه تا ابد، بلکه تا چندی! از ماندن در اقليت نترسيد." که توده ها بر اثر تجربه از خطاهای خود برهند

آن ها هيچ چاره ی ديگری . خواهد راندهمه ی ستم کشان به ما رو خواهند کرد،   زيرا جنگ آن ها را به سوی ما ... ما برحق از آب در خواهد آمد 

 ".ندارند

دمی که در دو           ق( منشويک برجسته)به ياد می آورم که بوگدانوف ... در کنفرانس مشترک، لنين مظهر مجسم انشعاب بود: "سوخانوف می نويسد

به حضار  آن گاه رو..." ها هذيان های يک ديوانه ی زنجيری استاو  هذيان می گويد، اين : "سخن ران نشسته بود، به ميان نطق لنين دويد و فرياد کشيد

شما که ! د؟خجالت نمی کشيد برای اين چرنديات کف می زني: "کرد و در حالی که چهره اش از فرط خشم و استهزاء مانند گچ سفيد شده بود، هوار کشيد

 "!آبروی خودتان را بر باد داديد، مارکسيست ها

ماتی خشک و ين کميته ی مرکزی حزب بلشويک که در زمان کنفرانس در هيچ حزبی عضويت نداشت، تزهای لنين را با کلگلدنبرگ، از اعضاء پيش

سال هاست که جای باکونين در انقالب روسيه خالی مانده بود، اينک لنين اشغالش کرده است: "نارسا چنين ارزيابی کرد ." 

ح و خنده ی آنان برنامه ی لنين بيشتر از آن که سبب خشم نمايندگان شود، مايه ی تفري: "می نويسدزنزينوف، از سوسيال رولوسيونرهای به نام، چنين 

آن برنامه به نظر همه پوچ و موهوم می رسيد. شد ." 

ام لنين به ن ، دو تن از      سوسياليست ها سرگرم صحبت با ميلی يوکوف بودند، و ضمن گفت گويشان"کميسيون تماس"داالن های عصر همان روز در 

يده بود، و سوخانوف نيز بر همين   عق." مردی است که در بازی سوخته، و از نهضت انقالبی جدا افتاده است"اسکوبلف معتقد بود که لنين . ميان آمد

تکوف هم نيسلنين به قدری در نظر همگان نامقبول است که ديگر خطری از جانب او حتی متوجه اين مونس من آقای ميلی يو: "اضافه کرد که ." 

خاطر آن    مرد  سوسياليست ها می کوشيدند تا آرامش: اما در اين گفت گو، نقش ها درست به همان شکلی تقسيم شده بودند که  لنين توصيف کرده بود

 .ليبرال را از دغدغه ای حفظ کنند که ممکن بود بلشويزم بر او تحميل سازد

در     ميان : "ان می نويسدبوکان. يعاتی رسيد دائر بر اين که   لنين به يک مارکسيست بد شهرت يافته استحتی به گوش بوکانن، سفير بريتانيا، نيز شا

در    جلسه ی  او نخستين بار. آنارشيست هائی که به تازگی از راه رسيده بودند، يکی هم لنين بود     که در يک قطار دربسته از راه آلمان به روسيه آمد

ت ظاهر شد، و استقبال بدی هم از او به عمل آمدحزب سوسيال دموکرا ." 

اکن اظهار نابوکوف گواهی    می دهد که کرنسکی در محفل اعضای حکومت موقت ابتدا به س. نظر کرنسکی نسبت به لنين از همه ارفاق آميزتر بود

نزوی به سر    عرض کنم که لنين در يک فضای کامالً م" :داشت که بايد به ديدن لنين برود، و در پاسخ به پرسش های حيرت بار حضار توضيح داد که

اتفاقات  هيچ کس در کنار او نيست که بتواند ذهن او را درباره ی. می برد، او هيچ چيز نمی داند، و همه چيز را از پشت عينک تعصبات خود  می بيند  

تفاقات جاری روشن سازداما کرنسکی هرگز مجال نيافت که ذهن لنين را درباره ی ا. "جاری روشن کند . 

ز به درون اين تزها تنی چند از بلشويک های قديمی را ني. تزهای آوريل لنين فقط خشم آميخته به حيرت مخالفان و دشمنان او          را برنينگيخت

سياسی درخوری  اين کاستی هيچ گونه اهميت. يا به درون آن گروه بينابينی که زير روزنامه ی ماکسيم گورکی پناه گرفته بودند -ارودی منشويک ها راند

رديد        ت: "سوخانوف می نويسد. صدها بار مهم تر از آن، تأثيری بود که موضع لنين بر تمامی گروه رهبری کننده ی حزب به جا نهاد. دربر نداشت

انوف را چنين زنزينوف گفته ی سوخ." امالً تنها مانده بودنمی توان کرد که لنين در نخستين روزهای بازگشتش، در ميان همه ی ياران آگاه حزبی خود، ک

لشويک مؤلفان اين دو نقل قول هر روز سران ب." حتا رفقای حزبی اش، يعنی بلشويک ها، در آن روزها    خجلت زده به او پشت کردند: "تأييد می کند

اختيار داشتندرا در کميته ی اجرائی می ديدند، و برای گفته های خود شواهد دست اولی در  . 

ر که  بيشتر همان طو)تسيخون،     در حالی که کوشيده است رنگ ماليم تری به قضايا بدهد . اما شواهد مشابه در ميان صفوف بلشويک ها نيز کم نيست

دو دستگی  ا نوعی دودلی وپس از مطرح شدن تزهای لنين، در حزب م: "، می نويسد(بلشويک های قديمی وقتی به انقالب فوريه می رسند چنين می کنند



ايط زمان حاضر بسياری از رفقا دليل می آوردند که لنين نوعی انحراف سنديکاليستی از خود نشان داده است، با اوضاع روسيه آشنا نيست، شر. پديد آمد

يج گری های بازگشت لنين به روسيه، تهيپس از : "لبدف، از رهبران برجسته ی بلشويک در اياالت، می نويسد. و غيره و غيره"را در نظر نمی گيرد، 

ات واقعی از حي او که در ابتدا برای ما بلشويک ها نامفهوم بود و           خيال پرستانه تلقی اش می کرديم و آن را ناشی از دورافتادگی طوالنی لنين

از گوشت و خون خود ساختيمروسيه می پنداشتيم، آن تهييج گری ها را به تدريج جذب کرديم و رفته رفته آن را جزئی  ." 

ثل بمب در   تزهای لنين م: "زالژسکی، عضو کميته ی پتروگراد و از برگزارکنندگان مراسم استقبال      از لنين، مطلب را صريح تر بيان می کند

رفيق لنين حتی  ،(چهارم آوريل)ر آن روز د. "زالژسکی تنهائی مطلق لنين را پس از آن پيشواز گرم و پرشکوه، صراحتاً تأييد می کند." کنفرانس ترکيد

 ".از ميان صفوف خودمان نمی توانست کسی را بيابد که آشکارا با او هم دلی کند

 هنگامی که زمان کافی برای ارائه ی توضيحات و -روز هشتم آرويل، پس از انتشار تزهای آوريل. پراوداستاما از اين هم مهم تر، گواهی روزنامه 

ما غيرقابل قبول به  در خصوص طرح کلی رفيق لنين بايد بگوئيم که اين طرح به نظر: "هيئت تحريريه ی پراودا نوشت -سپری شده بود رسيدن به تفاهم

فاصله  به يک دموکراتيک خاتمه يافته است، و می پندارد که اين انقالب بال -نظر می رسد زيرا طرح لنين از اين قرض شروع می کند که انقالب بورژوا

سأله ی اصلی ارگان مرکزی حزب بدين شکل علناً در برابر طبقه ی کارگر و دشمنانش اعالم کرد که بر سر م." قالب سوسياليستی تبديل خواهد شدان

زب حبرای نشان دادن عمق بحران . انقالبی که بلشويک ها از ديرباز انتظارش را می کشيدند، راه خود را از راه رهبر بالمنازع حزب جدا کرده است

ط هنگامی انقالب فق. در ماه آوريل، که بر اثر برخورد دو نوع آشتی ناپذير از انديشه و عمل پديد آمده بود، همين نکته ی فوق به تنهائی کافی است

 .توانست به پيش رود که بر اين بحران چيره شد

 

 فصل شانزدهم

 تجديد سالح حزب

 

ديد سالح حزب آوريل چگونه می توان توضيح داد؟ اصوالً چنين وضعی چگونه توانست پيش بيايد، و تج تک افتادگی خارق العاده ی لنين را در اوائل ماه

 بلشويک چگونه انجام گرفت؟

1905از سال  شعار فوق   . ودمبارزه ای را برعليه دستگاه استبداد آغاز کرده ب" ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان"حزب بلشويک زير شعار  

ممکن "د که برخالف منشويک ها که مغز متفکرشان، يعنی پلخانوف، لجوجانه معتقد بو. ه ی نظری اش از انديشه ی لنين سرچشمه گرفته بودو زمين

. اتوان است، لنين معتقد بود که بورژوازی از به فرجام رساندن انقالب خويش ن"شمردن انقالب بورژوائی بدون مشارکت بورژوازی، تصوری است خطا

بنا بر . ندط طبقه ی کارگر و دهقان ها با اتحاد محکم خود می توانند يک انقالب دموکراتيک را برعليه دستگاه سلطنت و مالکان به فرجام رسانو فق

ود، بلکه با ان نخواهد بنظريات لنين، پيروزی اين اتحاد بايد سبب پديد آمدن ديکتاتوری دموکراتيکی شود که نه تنها با ديکتاتوری طبقه ی کارگر يک س

ی ايجاد شکل ديکتاتوری طبقه ی کارگر تضاد آشکاری هم خواهد داشت، زيرا وظيفه ی اصلی اش نه ايجاد يک جامعه ی سوسياليستی خواهد بود و نه حت

های انتقالی برای رسيدن به جامعه سوسياليستی، بلکه صرفاً وظيفه خواهد داشت که اصطبل های اوجيائی و قرون وسطائی روسيه را    بی رحمانه 

اعت جمهوری دموکراتيک، مصادره ی اراضی،  هشت س: هدف مبارزه ی انقالبی تماماً در سه شعار بيان شده بود که عبارت بودند از. پاک سازی کند

گ ر افواه مردم به سه نهناين سه شعار با قياس با سه نهنگی که در يکی از افسانه های عوام، کره زمين برگرده ی آن ها قرار دارد، د -کار در روز

  .بلشويزم شهرت يافته بودند

ن معنی که دهقانان بدي -امکان برقراری ديکتاتوری دموکراتيک طبقه ی کارگر و دهقانان به توانائی دهقانان در به ثمر رساندن انقالب دهقانی وابسته بود

ماند که  در ناگفته ن. ن ساختن دستگاه سلطنت و خلع يد از اشراف زمين دار باشدابتدا می بايد حکومت تازه ای را به وجود می آوردند که قادر به واژگو

شی که  طبقه ی اما اين مشارکت به وسيله ی نق. شعار ديکتاتوری دموکراتيک، مشارکت نمايندگان طبقه ی کارگر در حکومت انقالبی نيز مفروض بود

و        در نتيجه، مفهوم عامه پسند. الب دهقانی می بايد بازی کند، از پيش محدود شده بودکارگر در مقام متحد چپ گرای دهقانان در حل مسأله ی انق

ا سالح های حتی عرفاً شناخته شده ی سيادت طبقه کارگر بر انقالب دموکراتيک،  معنائی بيش از اين نمی توانست داشته باشد که حزب کارگران ب

يشنهاد کرد، بهترين وسائل و   روش های ممکن را برای از ميان برداشتن جامعه ی فئودالی به دهقانان پزرادخانه ی سياسی خود به دهقانان کمک خواهد 

در هر حال، صحبت داشتن از نقش پيشرو طبقه ی کارگر در . خواهد کرد، و نحوه ی استفاده از اين وسائل و روش ها را به دهقانان خواهد آموخت

که همان  -امعنا نبود که طبقه ی کارگر قيام دهقانان را وسيله قرار خواهد داد تا به مددش وظيفه ی تاريخی خود    رانقالب بورژوائی به هيچ عنوان بدين 

وری طبقه ی کارگر سيادت طبقه ی کارگر در انقالب دموکراتيک کامالً از ديکتات. در دستور روز قرار دهد -انتقال مستقيم به جامعه ی سوسياليستی باشد

حزب بلشويک از بهار . و حتی با ديکتاتوری طبقه ی کارگر متضاد تلقی می گرديد. ه می شدمتمايز شمرد 1905 به بعد، در چنين مکتبی درس آموخته و  

 .با چنين افکاری تربيت شده بود

اتحاد کارگران  ه در سايه یدرست است که انقالب فوري. مسير واقعی انقالب فوريه طرحی را که بلشويک ها بدان خو گرفته بودند، يکسر درهم شکست

مان صلح    حتی اگر انقالب در ز. اين که دهقانان عمدتاً در لباس سربازی انجام وظيفه کردند، تغييری در ماهيت قضيه نمی دهد. و دهقانان به ثمر رسيد

، مشارکت طبيعی است که در زمان جنگ. داشت در گرفته بود، رفتار ارتش تزار، که عمدتاً از دهقانان تشکيل می شد، باز اهميتی سرنوشت ساز می  

. اشتندپس از پيروزی قيام، کارگرها و سربازها بر اوضاع تسلط د. ميليون ها مرد مسلح در انقالب، در بدو امر نقش دهقان ها را از انظار پنهان داشت

جر به اما در حقيقت امر، تحوالت فوريه من. رار شده استاز اين رو ظاهراً می شد گفت که ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دهقانان سرانجام برق

ربازان تشکيل يک حکومت بورژوائی شد، که در آن حکومت، قدرت طبقات دارا به وسيله ی حاکميت هنوز کامالً متحقق نشده ی شورای کارگران و س

دوگانه  رژيم سست قدرت -يعنی يک قدرت کامالً متمرکز -بیبه جای يک ديکتاتوری انقال. به عبارت ديگر، همه چيز درهم آميخت. محدود      می شد

يش بينی هيچ کس چنين رژيمی را پ. برقرار شد که در آن رژيم، نيروی ضعيف طبقات حاکم در راه غلبه بر کشمکش های درونيشان به هدر  می رفت

انقالب را نيز پيش  های بنيادين انقالب، بلکه امور عرضی و تصادفی حقيقتاً نيز از هيچ پيشگوئی نمی توان انتظار داشت که نه تنها گرايش. نکرده بود

د که آن انقالب را تا به حال چه کسی توانسته است انقالب بزرگی را راه بيندازد و از پيش دانسته باش: "لنين در اين خصوص بعدها پرسيد.   بينی کند

تصميمات ما . دچنين کتبی وجود ندارن. ان گرد آورد؟ در کتب که     نمی توان پيدايش کردچگونه تا به   آخر هدايت کند؟ چنين معرفتی را از کجا می تو

 ".فقط می توانند از تجربه ی توده ها زاده شوند

هن قادات کاعضاء حزب بلشويک در روسيه به اعت. اما انديشه ی بشری محافظه کار است، و انديشه ی انقالبيون گاهی اوقات به ويژه محافظه کار است

انقالب  خست يکخود پای بند ماندند و انقالب فوريه را، با وجود اين که آن انقالب آشکارا     دو رژيم ناسازگار را پديد آورده بود، صرفاً مرحله ی ن

اودا فرستاد که به پر" ملیانقالب "در اواخر ماه مارس، رايکوف، به نام سوسيال    دموکرات ها، تلگرام تهنيتی به مناسبت پيروزی . بورژوائی پنداشتند

 -شناسيم ما حتی يک استثناء نمی -همه ی سران حزب بلشويک. شمرده شده بود" دست يافتن به آزادی سياسی"در آن تلگرام، مسأله ی اصلی انقالب 

تاتوری ات حکومت موقت، ديکامکان" ته کشيدن"آن ها  می گفتند که پس از . عقيده داشتند که ديکتاتوری دموکراتيک امری مربوط به آينده است

می که از رژي. اين چشم انداز سراپا نادرست بود. دموکراتيک کارگران و دهقانان به عنوان طاليه دار يک رژيم پارلمانی بورژوائی، برقرار خواهد شد

                                                 
اين اصطبل ها سال های متمادی پاک نشده بودند، و . اصطبل هائی که در آن ها اوجياس پادشاه اليس سه هزار گاو نر نگاه داری می کرد -  

او با منحرف ساختن رودخانه ی آلفائوس به سمت اصطبل ها، ظرف يک روز . کندهرکول ناچار بود آن ها را به عنوان يکی از بيکاری های خود پاک 

 مترجم فارسی -اين کار را انجام داد



ديکتاتوری دموکراتيکی  ين حقيقت بود که چنينانقالب فوريه نشئت گرفت نه تنها تدارکی برای ديکتاتوری دموکراتيک نبود، بلکه خود دليل زنده و قاطع ا

ور ناقص انتقال قدرت به ليبرال ها به وسيله ی دموکرات های    سازش کار، به طور تصادفی، و به علت سبک مغزی کرنسکی و شع. غيرممکن است

ش کار با قالب فوريه گذشت دموکرات های سازدليل تصادفی نبودن اين    امر همين بس که در سراسر هشت ماهی که در پی ان. چيدزه، صورت نگرفت

يست و دموکرات های سازش کار از سرکوبی کارگران و دهقانان و سربازان فروگزار نکردند، و روز ب. تمام قوا در حفظ حکومت بورژوازی کوشيدند

کرات ها با به عالوه، وقتی دمو. رگرم جنگ بودندپنجم اکتبر  نيز در حالی سقوط کردند که به عنوان متفق و مدافع بورژوازی در مواضع خود هنوز س

شتند، گذاآن وظايف خطيری که بر عهده شان افتاده بود و        علی رغم برخورداری از حمايت بی دريغ توده ها، به ميل خود دست رد بر سينه قدرت 

به  -درماندگی خرده بورژوازی در جامعه ی سرمايه داریاز همان موقع روشن بود که اين کار نه از روی اصول   و اعتقادات سياسی که به علت 

ده خر. رخ داده است -خصوص در دوران جنگ و انقالب يعنی زمانی که مسائل بنيادی و حياتی کشورها و خلق ها و طبقات اجتماعی مطرح می شوند

من نمی گنجدخير، اين وظايف در توانائی : "بورژوازی با تحويل قدرت به ميلی يوکوف می خواست بگويد ." 

هقان د. دهقانان که دموکرات های سازشگر روس را بر دوش خود بلند کرده بودند، همه ی طبقات جامعه ی بورژوا را در اشکال ابتدائيشان دربر دارند

ه مولد طبقات دهند که در گذشتنسج بالنده ای را تشکيل می  -که در روسيه هيچ گاه نتوانست نقش مهمی ايفاء کند -ها همراه با خرده بورژوازی شهرنشين

 دهقان هميشه دو چهره دارد، يکی از آن دو چهره چشم به طبقه ی. تازه اجتماعی بوده است، و در حال نيز کماکان مولد طبقات تازه ی اجتماعی است

به شرط  سوسيال رولوسيونر را فقط مانند حزب" دهقانی"اما موضع بينابين و     سازش کار احزاب . کارگر دوخته است، ديگری چشم به بورژوازی

ز انتخاب ا سکون نسبی سياسی می توان پا برجا نگاه داشت، در دوران انقالبی      ناگزير لحظه ای فرا می رسد که در آن لحظه، خرده بورژوازی ناچار

اختند تا را در نطفه نابود س" اتوری دموکراتيکديکت"آنان . سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها از همان لحظه ی نخست، انتخاب خود را کردند. است

ديکتاتوری طبقه ی  اما آنان بدين ترتيب راه ديگری به سوی. نگذارند آن ديکتاتوری دموکراتيک تبديل به پلی شود به سوی ديکتاتوری طبقه ی کارگر

منتها راهی متفاوت، که نه از طريق ايشان بلکه برعليه ايشان بود. کارگر گشودند .  

ه ای به توده ها تا حدی علی رغم اراده ی خود و تا انداز. يهی است که پيش رفت بعدی انقالب بايد از واقعيات تازه مايه بگيرد، نه از طرح های کهنبد

ا   دريابند بگذرند ت اينک آنان ناچار بودند که از اين مرحله. علت ناآگاهی، از طريق نمايندگانشان به درون چرخ و دنده های حاکميت دوگانه کشيده شدند

ال اما از اين   پس روگردان شدن از قدرت دوگانه برای توده ها به معنای گسيختن از سوسي. که قدرت دوگانه نه به آنان صلح خواهد داد و نه زمين

دوگانه،  برانداختن حاکميت و کامالً واضح است که چرخش سياسی کارگران و سربازان به سوی بلشويک ها، پس از. رولوسيونرها و منشويک ها بود

ه های خلق شکست اگر تود. ديگر هيچ مفهومی نمی توانست داشته باشد مگر استقرار ديکتاتوری طبقه ی کارگر براساس اتحاد ما بين کارگران و دهقانان

" تيکديکتاتوری دموکرا"ر حال، در ه. خورده بودند، فقط يک ديکتاتوری نظامی طرفدار سرمايه داری روی خرابه های حزب بلشويک بر می خاست

نگامی که لنين با ه. بلشويک ها نيز برای نظر افکندن به ديکتاتوری دموکراتيک، در واقع ناچار بودند رو به يکی از اشباح گذشته کنند. غيرممکن بود

تاراده ی راسخش به روسيه بازگشت تا حزب را در راه جديدی بيندازد، بلشويک ها را در چنين وضعی ياف . 

اين مورد حق  با  آيا در. ناگفته نماند که لنين خود تا آغاز انقالب فوريه، هيچ فرمول ديگری را،  حتی مشروط يا فرضی، جانشين فرمول قديم نکرده بود

، کسی در آن وضع خاصکه به هر حال  -آن چه پس از انقالب در حزب اتفاق افتاد، ديرهنگام بودن تجديد سالح حزب را. لنين بود؟ ما معتقديم که خير

آتش  او فوالد خود را در. لنين خود را برای آن تجديد سالح آماده کرده بود. به نحو نگران کننده ای آشکار ساخت -جز لنين نمی توانست انجامش دهد

سياليستی زمان ممکن انقالب سو چشم انداز کلی روند تاريخ در نظر او عوض شده بود، انفجار جنگ. جنگ دگربار گداخته و سپس آبديده اش کرده بود

شنی   انقالب روسيه، در عين حال که در      نظر لنين هنوز دموکراتيک محسوب می شد، می بايد هم چون چا. را    در غرب يک باره پيش انداخته بود

ت لنين به وقت چنين بود تصورا. داب خود بکشاندانقالب سوسياليستی در اروپا عمل کند، و آن گاه اين انقالب اخير روسيه ی عقب مانده را به درون گر 

قب مانده روسيه يک کشور دهقانی، و از ع: "لنين در نامه اش به کارگران سويس، که پيشتر نيز از آن نقل قول کرديم، می نويسد. عزيمت از زوريخ

می از زمين که هيت دهقانی کشور، با توجه به پاره های عظيدر اين کشور، سوسياليزم نمی تواند به فوريت پيروز شود، اما ما. ترين کشورهای اروپاست

1905هنوز دست نخورده در مالکيت اشراف روس باقی مانده است، می تواند، براساس تجربه ی   -، طيف بسيار گسترده ای به انقالب بورژوا

ای نخستين بار در اين معنی، اينک لنين بر. "وسياليستیدموکراتيک روسيه ببخشد، و از انقالب ما پيش درآمد و سکوئی بسازد برای انقالب جهانی س

 .نوشته بود که انقالب سوسياليستی را طبقه ی کارگر روس آغاز خواهد کرد

محدود      می  نامه ی لنين به کارگران سويس در واقع حلقه ی رابطی را تشکيل می دهد ما بين موضع قديم بلشويزم، که انقالب را به اهداف دموکراتيک

ل به اين چشم انداز تازه از انتقال بالفص. رد، و موضع جديد که نخستين بار به وسيله ی لنين، در تزهای چهارم آوريل او، به حزب ارائه داده شدک

ياد بياوريم ه در اين جا ضروری است ب. ديکتاتوری طبقه ی کارگر، کامالً نامنتظر و متناقض با سنت به نظر می رسيد، و به سادگی در ذهن نمی گنجيد

ملی روسيه  که تا لحظه ی بروز انقالب فوريه و تا چندی پس از آن، تروتسکيزم به اين معنی نبود که ايجاد جامعه ی سوسياليستی در چارچوب مرزهای

تا سال " امکان"اصوالً اين )ناممکن است  1924 نی بود   يزم به اين معتروتسک(. به وسيله ی هيچ کس بيان نشده و حتی به ذهن کسی خطور نکرده بود 

ک که ممکن است طبقه ی کارگر روس پيشتر از طبقه کارگر غرب به قدرت برسد، و در آن صورت ديگر نخواهد توانست خود را در چارچوب ي

فتی نيست که تزهای با اين ترتيب، جای شگ. ديکتاتوری دموکراتيک محبوس سازد، بلکه ناگزير خواهد شد که دست به اقدامات مقدماتی سوسياليستی زند

 .آوريل لنين به عنوان افکار تروتسکيستی محکوم شمرده شدند

-ب بورژوامناقشه ی اصلی بر سر اين مسأله بود که آيا انقال. داليلی که بلشويک های قديمی برعليه موضع جديد لنين می آوردند بر چندگونه بود

وکراتيک در هنوز کامل نشده بود، مخالفان لنين به درستی استدالل می کردند که انقالب دم از آن جا که انقالب ارضی. دمکراتيک تمام شده است يا خير

ماعی روسيه مجموع تمام نشده است، و از اين رو نتيجه می گرفتند که برای ديکتاتوری طبقه ی کارگر جائی در روسيه وجود ندارد، هر چند شرايط اجت

ا، در عبارتی که هيئت تحريريه ی پراودا نيز اين مسأله ر. يخی کم و بيش نزديک به طور کلی مقدور سازداستقرار ديکتاتوری طبقه ی کارگر را در تار

گويد که انقالب  هنگامی که لنين می: "اندکی بعد، در کنفرانس آوريل، کامنف اين نکته را تکرار کرد. پيشتر نقل کرديم، به همين شکل مطرح ساختند

به  يک  کشور هنوز... بقايای کهن فئوداليزم، يعنی اشرافيت زمين دار، هنوز محو نشده اند... است او در اشتباه استدموکراتيک تمام شده  -بورژوا

هنوز زود است که بگوئيم دموکراسی بورژوائی تمام امکانات خود را به اتمام رسانده است... جامعه ی دموکراتيک تبديل نشده است ."  

اين قدرت را از  ما بايد قدرت طبقه ی کارگر و دهقان ها را متشکل کنيم، و. تاتوری دموکراتيک سنگ زيربنائی ماستديک: "تامسکی احتجاج می کرد که

 ".کمون متمايز بشمريم، زيرا کمون به معنای قدرت طبقه ی کارگر به تنهائی است

وب رژيم پيش داريم، اما به جا آوردن اين وظايف ما را از چارچ وظايف انقالبی        غول آسائی در: "رايکوف نيز گفته های تامسکی را تأييد می کرد

 ".بورژوائی فراتر نمی برد

از آن که حتی  البته لنين نيز مانند مخالفانش به روشنی می ديد که انقالب دموکراتيک تمام نشده است، و حتی می دانست که انقالب دموکراتيک پيش

می تواند انقالب  اما از اين حقيقت چنين نتيجه گيری می شد که فقط فرمان روائی يک طبقه ی جديد. ه استشروع شده باشد به کام زمان گذشته فرو رفت

يا به کالم  -رهادموکراتيک را به فرجام برساند، و چنين امری امکان نداشت مگر با بيرون کشيدن توده ها از زير نفوذ منشويک ها و سوسيال رولوسيون

يا " ميهن دفاع از" -رابطه ی آن دو حزب با کارگران، و به ويژه با سربازان، براساس مفهوم دفاع. قيم بورژوازی ليبرالديگر، از زير نفود غيرمست

توده های       حزب را از. از اين رو، لنين خواستار مخالفت سرسختانه با انواع مختلف ميهن پرستی سوسياليستی بود. استوار بود -"دفاع از انقالب"

بايد ما بين خط . هيمبايد بلشويزم قديم را به کنار ن: "او دائماً تکرار می کرد. جدا کنيد، تا بعداً بتوانيد آن توده ها را از عقب ماندگيشان   برهانيدعقب مانده 

 ".مشی خرده بورژوازی و خط مشی کارگر مزدگير تمايز فاحشی بگذاريم

يک ها و منشو. ر رسد که دشمنان ديرين سالح های خود را با يکديگر عوض کرده بودنداگر با نگاه سطحی به اين قضيه بنگريم ممکن است به نظ



ه ی کارگر و سوسيال رولوسيونرها اينک نمايندگی اکثريت کارگران و سربازان را برعهده داشتند، و به نظر می رسيد که آنان به اتحاد سياسی طبق

ر پيشرو طبقه ی لنين می گفت که قش. منشويک ها تبليغش کرده   بود، جامه ی عمل پوشانده اند دهقانان يعنی همان اتحادی که بلشويزم پيوسته برعليه

د را در منشويک ها، مانند هميشه، رسالت خو. اما در حقيقت امر، هر دو طرف نسبت به عقايد خود وفادار مانده بودند. کارگر بايد از اين اتحاد بگسلد

شتيبانی، برعکس، پيوستگی ايشان به سوسيال رولوسيونرها فقط وسيله ای بود برای توسعه و تقويت اين پ. دندپشتيبانی از بورژوازی ليبرال می دي

 -بلشويک گسستن قشر پيشرو طبقه ی کارگر از اردوی خرده بورژوازی در حکم مقدمه ای بود برای اتحاد طبقه ی کارگر با دهقانان تحت رهبری حزب

 .يعنی ديکتاتوری پرولتاريا

ياليزم است، اما از حکومت طبقه ی کارگر ناگزير به معنای انتقال به  سوس. ل ديگری که برعليه لنين اقامه می شد، مربوط به عقب ماندگی روسيه بوددلي

ی در غرب         ستفقط يک انقالب سوسيالي. ابتدا بايد انقالب دموکراتيک را به انجام رساند. لحاظ اقتصادی و فرهنگی روسيه آماده  سوسياليزم نيست

 -رايط اقتصادیگفت و گو از ناکافی بودن ش. چنين بود احتجاح رايکوف در کنفرانس آوريل. می تواند ديکتاتوری پرولتاريا را در روسيه توجيه کند

ه زمان ی نيست کاما ساختمان جوامع بشری آن طور عقالن. فرهنگی روسيه برای ساختن جامعه ی سوسياليستی، در نظر لنين الفبای محض بود

ن نظمی تکامل پيدا می اگر بشريت با چني. ديکتاتوری پرولتاريا دقيقاً در لحظه ای فرا برسد که شرايط اقتصادی و فرهنگی برای سوسياليزم آماده باشند

ر چقدر چار ناهماهنگی اند، و هجوامع زنده ی تاريخی سرتاسر د. کرد، هيچ نيازی برای ديکتاتوری و اصوالً برای انقالب به طور کلی پيش نمی آمد

يش از پيروزی همين حقيقت که در کشور عقب مانده ای مانند روسيه، بورژوازی پ. پيش رفت آنان به تعويق افتاده باشد، ناهماهنگی در آن ها بيشتر است

د، آری م رهبری ملت جايگزين بورژوازی گردکامل رژيم بورژوا دچار انحطاط و تباهی شده بود، و هيچ کس جز طبقه ی کارگر وجود نداشت تا در مقا

ته است، عقب ماندگی روسيه طبقه ی کارگر روس را از وظيفه ای که تاريخ به او محول ساخ. همين حقيقت تجلی گويای ناهماهنگی جامعه ی روس بود

رد که در برابر رايکوف، که يک بند تکرار می ک. فارغ نمی سازد، بلکه صرفاً اين وظيفه تاريخی را با مشکالت       خارق العاده احاطه می کند

ند بگويد که کار     را هيچ فردی نمی توا: "سوسياليزم بايد از کشورهائی برخيزد که صنعت پيش رفته تری دارند، لنين پاسخ ساده اما قانع کننده ای داشت

 ".چه کس آغاز و چه کس تمام خواهد کرد

 

*********************** 

1921در سال  همان طور که برای آينده ی خود آزادانه طرح می ريخت گذشته خود را نيز  -هنوز فارغ از جمود ديوان ساالری-، هنگامی که حزب 

ا سؤال رآزادانه ارزيابی می کرد، اولمينسکی، از بلشويک ها ی قديم، که در همه ی مراحل و تحوالت مطبوعات حزب سهم عمده ای ادا کرده بود، اين 

د؟ سپس، خود چرا حزب در انقالب فوريه در راه فرصت طلبی افتاده بود، و چه عاملی سبب شد تا با آن چرخش در راه انقالب اکتبر بيفت: که مطرح کرد

ی  لمينسکاو. آويخته بود" ديکتاتوری دموکراتيک"او ريشه ی گمراهی حزب را در ماه مارس به درستی در اين نکته يافت که حزب بيش از اندازه به   

که همه ی  اين اصل رسمی حزب،... همه ی اعضاء حزب اجباراً اعتقاد داشتند که انقالب قريب الوقوع فقط بايد يک انقالب بورژوائی باشد: "می گويد

1917اعضاء قبولش کرده بودند، تا انقالب فوريه  سکی می له، اولمينبرای تبيين بيشتر اين مسأ." و تا چندی پس از آن، شعار مداوم و اليتغير حزب بود 

ينسکی نيز ، که شامل خود اولم"چپ"يعنی هنگامی که روزنامه را مديريت –توانست به اين نکته اشاره کند که پراودا، حتی پيش از استالين و کامنف 

اری در وط حکومت سرمايه دالبته صحبت از سق: "در شماره ی هفتم مارس با لحنی که انگار از بديهيات سخن می گويد، اعالم کرد -بود، می گرداند

راسی اسارت ماه مارس حزب در چنگ بورژوا دموک. "ميان ما اصوالً مطرح نيست، بلکه ما فقط از سقوط حکومت استبدادی و فئوداليزم حرف می زنيم

تا اعضای  ز رهبرانش گرفتهپس انقالب اکتبر از کجا آمد؟ چه اتفاقی افتاد که حزب، ا: "اولمينسکی می پرسد. از همين هدف حقير سرچشمه گرفت

 "عاديش، ناگهان به همه ی اعتقاداتی که نزديک به بيست سال حقيقت محضشان شمرده بود، پشت پا زد؟

" لبه کند؟لنين چگونه توانست بلشويک هايش را از ميدان به در کرده بر آن ها غ: "سوخانوف، در مقام دشمن، اين مسأله را به نحو ديگری مطرح می کند

حزب بلشويک  دشمنان. هم همين است که پيروزی لنين در حزب نه تنها به شکل تام و تمام صورت گرفت، بلکه در مدتی بسيار کوتاه حاصل شد حقيقت

اسخی حماسی سوخانوف خود به پرسشی که مطرح کرده است پ. بر سر اين مسأله، بلشويک ها را بابت رژيم فردی حاکم بر آن ها    به ريشخند گرفتند

ز و  هيچ کس جنبه ی ديگر آن است که به جز لنين هيچ چي. اين يک جنبه ی قضيه است -لنين، آن نابغه ی بزرگ، صاحب اقتداری تاريخی بود: "دهد می

 ه   بیآن چند تن سرکرده بزرگی هم که در حزب بودند، بدون لنين به چند سياره ی غول پيکر می ماندند ک. ديگری در حزب بلشويک وجود نداشت

انوف در اين سوخ.( در اين جا حساب تروتسکی را از ديگران جدا     کرده ام زيرا او در آن ايام هنوز به صفوف فرقه نپيوسته بود)خورشيد مانده باشند 

نيروی  از اين کار مثل آن است که خاصيت خواب آوری ترياک را. سطور غريب کوشيده است تا نفوذ لنين را از طريق بانفوذ بودن او توضيح دهد

واضح است که چنين توضيحی راه به جائی     نمی برد. تخديرکننده ی ترياک بدانيم . 

نين را با حتی بعدها، پس از اکتبر، يعنی هنگامی که حزب قدرت ل. نفوذ لنين در حزب بدون شک عظيم بود، اما نفوذ او به هيچ عنوان نامحدود نبود

اشاره  اين گونه. و اقتدار لنين به نحوی خارق العاده افزايش يافته بود، باز حرف لنين حجت حساب نمی شدمحک رويدادهای جهانی آزموده و از اين ر

1917های شخصی به اقتدار لنين در آوريل  ود بيشتر از آن جهت نارسا هستند که در آن ايام گروه حاکم حزب به طور يک پارچه موضعی اتخاذ کرده ب 

داشت که با موضع لنين کامالً تناقض . 

برای انقالب  زيرا چنين استدالل می کند که، حزب بلشويک علی رغم فرمول خود. اولمينسکی به پاسخ صحيح اين مسأله بسيار نزديک تر شده است

ت، قرار قدر دموکراتيک، از ديرباز سياست خود را در قبال بورژوازی و دموکراسی برمبنای رهبری طبقه ی کارگر، در مبارزه ای مستقيم برای کسب

می             ناآگاهانه مسير خود را در جهت انقالب پرولتری انتخاب کرده بوديم، هر چند( يا دست کم بسياری از ما)ما : "اولمينسکی می نويسد. داده بود

قالب فوريه را تدارک پنداشتيم که ان به کالم ديگر، انقالب اکتبر را تدارک می ديديم و می. پنداشتيم که در جهت انقالب بورژوا دموکراتيک سير می کنيم

در ارزشمندی اين تعميم موجر شک نمی توان کرد، به خصوص آن که در عين حال گواهی شاهد صالحی نيز هست." می بينيم ! 

نان يافته هقاکارگران و د" ديکتاتوری دموکراتيک"در آموزش نظری حزب انقالبی عنصر متناقضی وجود داشت که تجلی خود را در فرمول دو پهلوی 

پيش بينی : "يک نماينده ی زن هنگام صحبت درباره ی گزارش لنين به کنفرانس، انديشه ی اولمينسکی را به نحوی باز هم ساده تر بيان داشت. بود

 ".بلشويک ها نادرست از آب درآمد، اما تاکتيکشان صحيح بود

ی که عبارت سنت زنده ا-د، برای مقابله با فرمول کهن، بر سنت زنده ی حزب تکيه زد لنين در تزهای آوريل خود، که بسيار معماآميز به نظر می رسيدن

زه اما خاطرات تا" بلشويک های قديم"حال آن که  -بود از موضع آشتی ناپذير حزب در برابر طبقات حاکم و دشمنی حزب با هرگونه اقدام نيمه بند

ی تاريخی  اما لنين تکيه گاه بسيار مستحکمی داشت که از مبارزه. بقاتی قرار داده بودندمنسوخ شده ی خود را در برابر گسترش عينی مبارزه ی ط

نوز در ميان در اين جا بی مناسبت   نيست که به خاطر آوريم که برنامه ی رسمی سوسيال دموکراسی ه. بلشويک ها برعليه منشويک ها ساخته شده بود

مل اما در ع. ملی انقالب دموکراتيک در چشم هر دو حزب روی کاغذ يک سان به نظر می رسيدندبلشويک ها و منشويک ها مشترک بود، و وظايف ع

تند، منشويک کارگران بلشويک بالفاصله پس از انقالب ابتکار عمل را در مبارزه برای هشت ساعت کار در روز، به دست گرف. به هيچ وجه چنين نبود

به مخالفت  "افراط گری"بلشويک ها در توقيف مقامات دستگاه تزار پيش قدم شدند، منشويک ها با . ها اظهار داشتند که چنين خواستی بی موقع است

زيرا     نمی  بلشويک ها با نيروی تمام سرگرم ايجاد قشون کارگران شدند، منشويک ها تجهيز و تسليح کارگران را به تعويق انداختند،. برخاستند

به عمل پرداختند،  يک ها هر چند هنوز از حدود دموکراسی بورژوائی پا را فراتر ننهاده بودند، مانند انقالبيون قاطعبلشو. خواستند با بورژوازی در بيفتند

 منشويک ها برنامه ی دموکراتيک خود را در همه ی مراحل  فدای -هر چند رهبرانشان آن ها را سردرگم کرده بودند -يا کوشيدند تا وارد عمل شوند

نتيجه آن شد که استالين و کامنف به علت نداشتن متحدان دموکرات، به ناچار در هوا معلق ماندند. ها کردندائتالف با ليبرال  . 

زم، به استثنای در سراسر تاريخ بلشوي. تنها کشمکش از نوع خود نبود. اين کشمکش که در ماه آوريل بين لنين و کادر رهبری حزب بلشويک در گرفت



ين امر ا. ين قاعده ی کلی هستند، همه ی رهبران حزب هميشه در حساس ترين لحظات در سمت راست لنين موضع می گرفتندچند مورد که اساساً مؤيد ا

م انقالبی لنين رهبر بالمنازع انقالبی ترين حزب در تاريخ جهان شده بود زيرا انديشه و اراده اش با مقتضيات و امکانات عظي. از روی تصادف نبود

ديگران هميشه يکی دو وجب، و اغلب هم بيشتر، از آن مقتضيات و امکانات عقب تر بودند. قتاً برابری می کردکشور و آن عصر حقي . 

خستين  ماه بسياری از آنان خاطرات جانگداز ن. تقريباً کليه ی رهبران حزب بلشويک از ماه ها و حتی سال ها پيش از انقالب از فعاليت بازمانده بودند

ر چند آنان ه. در تنهائی و يا در دسته های کوچک به سر برده بودند" بين الملل"به زندان و تبعيد برده بودند، و در طی ويران شدن های جنگ را با خود 

ه و درک هنگامی که در ميان صفوف حزب قرار می گرفتند در برابر آن نوع از انديشه های انقالبی، که به سوی بلشويزم جلبشان کرده بود، روحي

تقل از خود نشان می دادند، در تنهائی قدرت کافی نداشتند تا در مقابل فشار محيط مقاومت به خرج دهند و از حوادث جاری ارزيابی های مس انقالبی

ران حزب تغييرات عظيمی که در خالل دو سال و نيم اول جنگ در افکار توده ها صورت گرفته بود، کمابيش از نظر رهب. مارکسيستی به عمل آورند

بودند،  با همه ی اين اوصاف، انقالب نه تنها آنان را از تنهائی شان بيرون کشيد، بلکه، به پاس وجهه ای که در گذشته کسب کرده. هان مانده بودپن

به ا نزديک تر بودند ت" زيمروالد"ايشان اغلب از حيث احساسات و طرز فکر به روشن فکرهای . بالفاصله آنان را در مواضع رهبری حزب نشاند

 .کارگران انقالبی در کارخانه ها

" که خود در آوريل  -"بلشويک های قديم 1917 ی دفاع می محکوم به شکست بودند زيرا دقيقاً از سنت -بر اين لقب تأکيدی       فخر فروشانه می ورزيدند 

ک های لنينيست من به بلشوي: "ل، کالينين چنين سخن گفتمثالً در کنفرانس پتروگراد در چهاردهم آوري. کردند که از آزمون تاريخ پيروز در نيامده بود

شگفت زده هستم  قديم تعلق دارم، و معتقدم که لنينيزمقديم در لحظات خاص کنونی به هيچ عنوان نادرست از آب در نيامده است، و از گفته های رفيق لنين

ه گوش از اين نوع صداهای رنجيده خاطر در آن روزها زياد ب. "ل شده اندکه می گويد بلشويک های قديم در لحظه ی حاضر به موانع دست و پاگير تبدي

م را به دور انداخت تا او پوسته ی پوسيده ی بلشويز. پشت پا نزده بود" لنينيزم"اما لنين با گسستن از فرمول سنتی حزب، به هيچ وجه به . لنين می خورد

 .از هسته ی بلشويزم حيات تازه ای زائيده شود

ا توده ها پيوند نزديک ای مقابله با بلشويک های قديم تکيه گاهش را در ميان قشر ديگری از حزب پيدا کرد که در عين پختگی تازه نفس تر بود و بلنين بر

ستند که  همان آنان اين نکته را بديهی می دان. همان طور که می دانيم، در انقالب فوريه نقش تعيين کننده را کارگران بلشويک بازی کردند. تری داشت

راض گرفتند، و همين کارگران خط مشی کامنف و استالين را شديداً به باد اعت. طبقه ای که پيروزی را تحصيل کرده است بايد قدرت را نيز تصرف کند

تهم به مه جا بلشويک های چپ متقريباً در ه. اين پديده در اياالت نيز مشاهده می شد. را حتی تهديد به اخراج از حزب کرد" رهبرها"ناحيه ی وايبورگ 

ودند تا اما آنان آماده ب. منتها اين کارگران انقالبی فاقد دانش نظری الزم برای دفاع از موضع خود بودند. زياده روی و حتی هرج و مرج طلبی می شدند

سازنده ی اينک لنين بر همين دسته از کارگران، که در خالل سال های . نخستين دعوت انقالبی را اجابت کنند 1914 - 1912 . به پا خاسته بودند، تکيه زد 

ن صحبت از از همان آغاز جنگ، يعنی هنگامی که حکومت با توقيف نمايندگان بلشويک در دوما ضربه ی سنگينی بر حزب وارد ساخته بود، لنين ضم

ان آنان آموزش دهد تا از مي" ا که به آگاهی طبقاتی رسيده اندهزاران تن        از کارگرانی ر"وظايف انقالبی دوره ی بعد، درخواست کرده بود که حزب 

 .علی رغم همه ی مشکالت رهبران جديدی برخيزند

ز دست   نداده عليرغم فاصله ای که دو جبهه ی جنگ ايجاد کرده بود، و با وجود فقدان وسايل ارتباطی، لنين هرگز رابطه ی خود را با کارگران انقالبی ا

. ه  استاين قشر زند. نگ و زندان و سيبری و اعمال شاقه آنان را دوباره و ده باره تار و مار کند، اما اين قشر را نابود نمی توان کردبگذار تا ج. "بود

 ".انقالب و دشمنی با ميهن پرستی تعصب آميز در خون اين قشر          می جوشد

منتها برداشت های     -آورده، و همراه با آنان برداشت های الزم را به عمل آورده بودلنين در ذهن خود حوادث را در جوار اين کاگران بلشويک به سر 

طمينان لنين در مبارزه ی خود برعليه تزلزل کادر رهبری و قشر وسيع مجريان حزب، با ا. او وسيع تر و جسورانه تر از برداشت های کارگران بود

ين قشر اخير نماينده ی راستين کارگران بلشويک بودکامل بر قشر زير دست و کارگزار تکيته زد، زيرا ا . 

ر    تعصب ها قدرت موقت ميهن پرست های سوسياليست، و ضعف ناپيدای جناح    فرصت طلب بلشويک ها، در اين حقيقت نهفته بود که دسته ی اول ب

رچشمه نيروی عمده ی لنين از آن جا س. پندارها وفق داده بودند و پندارهای زودگذر توده ها تکيه کرده بودند، و دسته ی دوم خود را با اين تعصب ها و

توده ها  او نقشه های خود را بر. می گرفت که منطق درونی جنبش را فهميده بود و می توانست برحسب مقتضيات اين منطق به سياست خود جهت دهد

ی مسائل  هنگامی که لنين    همه. د و به آن نقشه ها جامه ی عمل بپوشانندتحميل نمی کرد، او به توده ها کمک می کرد تا نقشه های خويش را باز شناسن

اريخ برايشان تقليل داد، مقصودش اين بود که اينک الزم شده است آگاهی توده ها را با موقعيتی که روند ت -"توضيح صبورانه" -انقالب را به يک مسأله

ين بکشاند ه حزب، کارگر يا سربازی را که از سياست سازش کاران مأيوس شده بود، به موضع لندر آن روزها الزم بود ک. ايجاد کرده است، تطبيق دهيم

 .و نگذارد که آن کارگر يا سرباز در موضع بينابين کامنف و استالين بالتکليف بماند

وف وسيع آن گاه در صف. تازه ای ببينند طرح های جديد لنين سبب شد تا بلشويک ها تجربه ی ماه های گذشته، و تجربه ی هر روز جديدی را در پرتو

زها را ناحيه پشت ناحيه اين ت: "زالژسکی می گويد. حرکتی به سمت چپ و باز هم چپ، يعنی به سوی تزهای لنين -حزب حرکت سريعی آغاز شد

ق بودبا تزهای لنين موافپذيرفت، و وقتی در بيست و چهارم آوريل کنفرانس سراسری حزب بلشويک تشکيل شد، سازمان پترزبورگ تماماً  ." 

. کنفرانس حزب، که بين روزهای  - 29تقال برای تجديد سالح حزب بلشويک، که از عصر سوم آوريل شورع شد، در آخر ماه اساساً به انجام رسيده بود

24 بی اه بحران های عميق را مورد ارزياآوريل در پتروگراد تشکيل شد، کارنامه ی ماه مارس را، يعنی ماه   فرصت طلبی و تزلزل، و ماه آوريل، م 

. در آن موقع، يعنی در زمان تشکيل کنفرانس، حزب رشد عظيمی کرده بود، هم از حيث کميت و هم به مفهوم سياسی. قرار داد 149 نماينده ی حاضر   

79000در کنفرانس، نمايندگی  عضو را بر عهده داشتند، که از اين تعداد،   15000 ی برای حزبی که تا ديروز غيرقانون. ت داشتندتن در پتروگراد اقام 

مايندگان را به محسوب می شد، و امروز نيز دم از مخالفت با ميهن پرستی می زد، اين   ارقام چشم گير بودند، و لنين چندين بار با ابراز رضايت، توجه ن

نی بانيان اصلی شوربختی کامنف و استالين، يع. الفاصله تعيين شدسيمای سياسی کنفرانس با انتخاب يک هيئت رئيسه ی پنج نفره ب. اين نکته جلب کرد

 .های ماه مارس، هيچ يک به عضويت اين هيئت انتخاب نشدند

رانس فهر چند برای حزب در مجموع، مسائل مورد اختالف تماماً حل شده بودند، بسياری از رهبران هنوز سخت به گذشته چسبيده بودند، و در اين کن

با تزهای  از روی اصول"که " عده ای بی شمار"ژرژينسکی، به نام . استالين خاموش بود و منتظر. يا نيم بند خود را با لنين ادامه دادند مخالفت آشکار

ا  گوش فر"د، رفقائی که دوشادوش ما انقالب را به شيوه ای عملی تجربه کرده ان"تقاضا کرد که کنفرانس به گزارش مخالف " سخن ران موافق نبودند،

نفرانس ارائه کامنف هم در دفاع از ديکتاتوری دموکراتيک بورژوائی گزارش مخالفی به ک. اين در واقع کنايه ای بود به منشاء مهاجرتی تزهای لنين. دهد

                                                 
در همان روز بازگشت لنين به پتروگراد، در آن سوی اقيانوس اطلس، در بندر هاليفاکس، پليس نيروی دريائی انگلستان شش انقالبی مهاجر  -  

تروتسکی، چودنوفکسی، : اين شش تن عبارت بودند از. پياده کرد" کريستيانيافيورد"باز می گشتند، از کشتی نروژی  را که از نيويورک به روسيه

اين شش تن بعداً موفق شدند در روز چهارم مه خود را به پتروگراد برسانند، يعنی هنگامی که تجديد سياسی . ملنيچانسکی، موخين، فيشلف و رومانچنکو

به اين دليل ما خود را مجاز نمی بينيم که شرحی از نظريات تروتسکی را درباره ی . رئوس اين تجديد سالح، تکميل شده بود حزب بلشويک،دست کم

اما از آن جا که آشنائی با اين نظريات خواننده را . انقالب، که در يک روزنامه ی روسی منتشر در نيويورک به چاپ رسيد، در متن اين تاريخ بگنجانيم

 دسته بندی های آتی حزب کمک خواهد کرد، و به ويژه به او ياری خواهد داد تا کشمکش نظری رهبران حزب را در آستانه ی انقالب اکتبر بهتردر فهم 

لعه ی خوانندگانی   که برای مطا. درک کند، مقتضی می دانيم که نظريات تروتسکی را درباره ی انقالب در پايان کتاب، يعنی در ضميمه ی دوم، بياوريم

را ناديده اين نظريات، که زمينه ی نظری انقالب اکتبر را تشکيل می دهند، عالقه ای در خود احساس نمی کنند، می توانند با آرامش خاطر اين ضميمه 

 .بگيرند



وصيه می کرد که م چنان تکالينين ه. رايکوف، تامسکی، و کالينين کوشيدند تا کم و بيش در مواضعی که در ماه مارس اشغال کرده بودند باقی بمانند. داد

فراوان در  اسميدويچ، از کارگزاران برجسته ی حزب در مسکو، با حرارت. بلشويک ها در مبارزه برعليه ليبراليزم با منشويک ها وارد ائتالف شوند

تر، پيش." نين به ما نشان می دهندهربار که ما دهان باز می کنيم آن ها فوراً لولوخورخوره ای را در هيئت تزهای رفيق ل"نطق خود شکايت کرد که 

 .هنگامی که اعضای حزب در مسکو به قطع نامه های منشويک ها رأی موافق می دادند، زندگی به مراتب برای آن ها آرام تر بود

های  اری از گرايشژرژينسکی، در مقام شاگرد روزا لوکزامبورگ، برعليه حق ملل در تعيين سرنوشت خويش داد سخن داد، و لنين را متهم به هواد

کرد، و  لنين به نوبه ی خود ژرژينسکی را متهم به روس پرستی. جدائی طلبانه ای کرد که به زعم او سبب تضعيف طبقه کارگر روس می شدند

رست ها اير ميهن پسرزنش کنم که چرا  از نظرگاه لهستانی ها و اوکرائينی ها و س( يعنی لنين را)من هم می توانم او را : "ژرژينسکی در جواب گفت

ر لهستانی لنين روسی، ژرژينسکی لهستانی را متهم به روس پرستی، که به ضر: در اين مجادله ظرافت سياسی خاصی نهفته بود. "مدافعه می کند

قبال مليت  ست او درسيا. از لحاظ سياسی در  اين مرافعه حق با لنين بود. هاست، می کند و خود از طرف ژرژينسکی متهم به لهستانی پرستی می شود

 .ها نقش بسيار مهم و سازنده ای در انقالب اکتبر ايفا کرد

هم يک  با اين حال، باز. هنگام رأی گيری پيرامون مسائل مورد بحث، جناح مخالف فقط هفت رأی آورد. نيروی جناح مخالف آشکارا رو به نقصان بود

ل، زينوويف به در آخرين روز کنفرانس، در جلسه ی عصر بيست و نهم آوري.  زب مربوط می شدمورد استثنائی ديگر پيش آمد که به روابط بين المللی ح

ستکهلم شرکت در کنفرانس بين المللی زيمروالديست ها که روز هجدهم ماه مه در ا: "نام کميسيون خود قطع نامه ای را به کنفرانس ارائه داد دائر بر

لف به لنين آن رأی مخا." اين قطع نامه  فقط با يک رأی مخالف به تصويب کنفرانس رسيد: "خوانيم که در گزارشات کنفرانس می." برگزار خواهد شد

، از قبيل گريم، او خواستار جدائی از زيمروالد بود، زيرا بيشتر زيمروالديست ها از سوسياليست های مستقل آلمانی و صلح جويان بی طرف. تعلق داشت

. بديل شده بوداما برای گروه های روسی حزب، زيمروالد در خالل جنگ تقريباً به جزء الينفکی از بلشويزم ت. دسوسياليست سويسی، تشکيل می شدن

ه معنای به خصوص زيمروالد که در چشم آنان ب. نمايندگان هنوز برای چشم پوشی از نام سوسيال دموکرات و يا گسستن از زيمروالد آمادگی نداشتند

الملل دوم بودهمبستگی با توده های بين  . 

زينوويف . دلنين کوشيد تا دست کم مشارکت حزب را در کنفرانس زيمروالديست ها به حضور در جلسات کنفرانس برای مقاصد اطالعاتی، محدود کن

واپسين جرقه ی  ه در واقعاين قضي. هيچ کس از او حمايت نکرد. آن گاه لنين به کل قطع نامه رأی مخالف داد. پيشنهاد لنين رد شد. برعليه لنين سخن گفت

ری های اين هم از عوارض همان بيما -اما کنفرانس استکهلم هرگز تشکيل نشد". تنهائی"دل نکندن از مواضع ديروز، و بيم از  -بود" مارس"گرايش 

، که به اتفاق سياست تحريم کننده ی او بدين ترتيب،. درونی زيمروالد بود، همان بيماری هائی که سبب شده بود تا لنين خود را    از زيمروالد جدا کند

 .آراء مردود شناخته شده بود، عمالً به جامه ی عمل در آمد

زارت کار اشميت، کارگر بلشويک، که بعدها به سمت کميسر خلق در و. چرخش ناگهانی که در سياست حزب پديد آمده بود بر هيچ کس پوشيده نماند

ناگفته  -وفبنا به گفته ی راسکولنيک." لنين به ماهيت فعاليت های ما جهت ديگری داد: "ل اظهار داشتمنصوب شد، ضمن نطق خود در کنفرانس آوري

لنين در آوريل  -نماند که اين نکته را چند سال بعد نوشت 1917 ک تاکتيک حزب ما عبارت از ي... انقالب اکتبر را در آگاهی سران حزب به انجام رساند" 

ريح تر و دقيق لودميال استال، از بلشويک های قديم، به نحوی ص." بازگشت لنين خيز تندی         به سمت چپ برداشت خط مستقيم نيست، بلکه پس از

ر تاريکی همه ی رفقا پيش از بازگشت لنين    د: "تر اين تغيير ناگهانی را ارزيابی کرد، او در کنفرانس شهری حزب در چهاردهم آوريل، چنين گفت

فقط فرمول های ما . سردرگم بودند 1905 ... يموقتی با کار مستقل و خالق مردم رو به رو می شديم، چيزی برای آموختن به آن ها نداشت. را می شناسيم 

مکن رفقای ما هم خود را مصروف آماده شدن برای مجلس مؤسسان و راه يافتن به آن مجلس، از طريق پارلمانی، کردن و هيچ به فکرشان نرسيد که م

. ی بنديمبا قبول شعارهای لنين اينک ما چيزی را که خود زندگی به ما پيشنهاد کرده است به کار        م. از حد مجلس مؤسسان هم فراتر رفت است بتوان

ک بلکه ي لزومی ندارد که به علت واهمه از کمون پاريس بگوئيم که ما هم اينک يک حکومت کارگری داريم، کمون پاريس نه فقط يک حکومت کارگری

اه مه به پيروزی عمده و بنيادی لنين بود که در اوايل م"می توان با سوخانوف هم عقيده شد که تجديد سالح حزب ." حکومت خرده بورژوازی نيز بود

مارکسيستی الح اما ناگفته نماند که سوخانوف می پنداشت که لنين در اين عمليات يک سالح آنارشيستی را جايگزين يک س." طور کامل به فرجام رسيد

 .کرده است

نين در اگر ل: که -و به هيچ وجه سؤال بی اهميتی هم نيست، هر چند مطرح کردنش آسان تر است تا پاسخ گوئی به آن -اکنون اين سؤال باقی می ماند

1917آوريل  ت کند که لنين يدواريم دست کم ثاببه روسيه نرسيده بود، انقالب چگونه پيش می رفت؟ اگر تحليل ما هيچ نکته ای را به اثبات نرساند، ام 

. ل می داداما لنين حلقه ی بزرگی را در آن زنجيره تشکي. آفريننده ی روند انقالب نبود، و او صرفاً وارد زنجيره ی نيروهای عينی تاريخ شده بود

حزب . شتين کار بدون وجود يک حزب امکان نداو ا. ديکتاتوری طبقه ی کارگر از کل آن موقعيت قابل استخراج بود اما هنوز نياز به استقرار داشت

ن، حتی تا زمان بازگشت لني. و حزب برای درک آن رسالت به وجود لنين نياز داشت. رسالت خود را فقط پس از درک آن رسالت می توانست انجام دهد

ن پرست های را به سمت راست، يعنی به سوی ميهجريان حوادث سياست کامنف و استالين . يک تن از رهبران بلشويک جزأت تشريح انقالب را نداشت

لشويک مطلقاً مبارزه ی درونی در حزب ب. سوسياليست، رانده بود، زيرا انقالب در ميان لنين و منشويزم جائی برای مواضع بينابين باقی نگذارده بود

ن با اطمينان گفت  با اين حال آيا می توا. حران را کوتاه تر نمودو نفوذ شخصی او ب. بازگشت لنين صرفاً روند مبارزه را تسريع کرد. اجتناب ناپذير بود

ننده عامل زمان در اين مورد نقش تعيين ک. که حزب بدون وجود لنين به هر حال راه خود را پيدا می کرد؟ ما به هيچ عنوان جرأت چنين حرفی را نداريم

هيچ وجه  به هر حال، ماترياليسم ديالکتيک. ان وظيفه ی تاريخی زمان را معين کرددارد، و هنگامی که از حال به گذشته می نگريم به دشواری می تو

بلشويک زائيده  اگر لنين نمی بود، بحران حزب،  که به نحو اجتناب ناپذيری از سياست رهبران فرصت طلب. اشتراکی با جبری گری و قضا و قدر ندارد

می از سوی ديگر، شرايط جنگ و انقالب مجال زيادی به حزب ن. و به درازا        می کشيد شده بود، بدون شک دچار وخامت فوق العاده ای می گشت

ی يافت ممکن با اين ترتيب به جرأت  می توان گفت که اگر سرگشتگی و تفرقه در حزب ادامه م. داد تا حزب بتواند رسالت خود را سر فرصت انجام دهد

وری است که فقط ضر. در اين جا نقش شخصيت به مقياسی غول آسا در پيش ما رخ می نمايد. بگريزدبود فرصت انقالبی تا چندين سال از چنگ حزب 

 .کم و کيف اين نقش را به درستی بفهميم، و در اين راه، عامل شخصيت را حلقه ای در زنجيره ی تاريخ بدانيم

پيروزی  برگرد نام او به پا کردند، برخورد لنين با رهبران حزب ولنين از خارج پس از غيبتی دراز، جار و جنجالی که مطبوعات " ناگهان"بازگشت 

در تقابل  انسان را وسوسه      می کنند که فرد و قهرمان و نابغه را با شرايط عينی و توده و حزب -کوتاه سخن، لفاف خارجی شرايط -سريعش بر آن ها

ته ی روس زاده شده ن يک عنصر تصادفی در جريان تاريخ نبود، بلکه از کل تاريخ گذشلني. در حقيقت امر، چنين تقابلی کامالً يک طرفه است. قرار دهد

ن چه در اين آ. لنين دوشادوش قشر پيشرو کارگران بيست و پنج سال تمام مبارزه کرده بود. او با ريشه هائی بس عميق در اين تاريخ جای داشت. بود

نين از بيرون ل. يد جرج به وسيله اش کوشيده بود راه لنين را سد کند، نه مداخله ی لنين در حوادثبه شمار می رفت آن پرکاهی بود که لو" تصادف"ميان 

او با گروه های  اختالف. او با تربيت حزب، خود را نيز در آن حزب تربيت کرده بود. به مخالفت با حزب برنخاست، بلکه خود گوياترين زبان حزب بود

ا نکرده   اگر شرايط هجرت و جنگ، لنين را به طور ساختگی از حزب جد. ی آينده ی حزب بود برعليه گذشته اش رهبری بلشويک ها به معنای مبارزه

      از اهميت. بود، مکانيزم خارجی بحران اين چنين خلجان آميز نمی شد، و تا آن حد    تداوم درونی پيش رفت حزب را تحت الشعاع قرار نمی داد 

در طول سال های دراز  ت لنين کسب کرد فقط بايد نتيجه گرفت که رهبران  به طور تصادفی آفريده نمی شوند، بلکه به تدريج وخارق العاده ای که بازگش

زه، زخم بدخيمی انتخاب و تربيت می گردند، و نيز بايد نتيجه گرفت که رهبران را بلهوسانه نمی توان عوض کرد، و اين که جدائی ساختگی آنان از مبار

وارد می سازد که در بسياری از موارد ممکن است حزب را تا مدتی دراز فلج کندبه حزب  . 

 

  فصل هفدهم



 

 «روزهای آوريل»

 

ر ذات خود د -مراسم تشييع جنازه ها. در آن روز، پتروگراد سرگرم تدفين قربانيان انقالب فوريه بود. روز بيست و سوم مارس، آمريکا وارد جنگ شد

ربانيان هم آن هائی که دوشادوش ق: همه در آن مراسم شرکت کردند. نغمه ی شکوهمندی بود در پايان سمفونی پنج روزه -ت حياتظفرمند، و لبريز از لذ

و بيش از  -ودنده بجنگيده بودند، و هم آن هائی که کوشيده بودند تا رزمندگان را از نبرد باز دارند، و هم چنين به احتمال قوی کسانی که قربانيان را کشت

زرا را و در کنار کارگران و سربازان و شهرنشينان خرده پا، دانشجويان را می ديدی و و. همه، آن ها که خويشتن را از ميدان کارزار کنار کشيده بودند

طق تابوت های سرخ بردوش کارگران و سربازان به رديف از منا. سفيرکبيرها و بورژواها و خبرنگارها و خطبا و رهبران همه ی احزاب را

پطروپل  هنگامی که تابوت ها را به درون گور می نهادند، غرش نخستين سالم تدفين از قلعه ی. کارگرنشين به گورستان مارس فيلد برده می شدند

يک  پنجاه وناحيه ی وايبورگ . توپ ما، سالم ما: توپی که شليک می کرد، آوای تازه ای داشت. برخاست، و       توده های بی شمار مردم را تکان داد

ارگران در ميان صفوف ک. اين رقم فقط بخشی از قربانيانی بود که ناحيه ی وايبورگ به     آن ها افتخار می کرد. تابوت سرخ را بر دوش کشيد

ا می نه در هووايبورگ، فشرده تر از همه ی صفوف، پرچم های بلشويک به کثرت ديده می شد، اما آن پرچم ها، همراه با پرچم های ديگر، صلح جويا

يش جان سپرده دومای دولتی از چندی پ. در گورستان مارس فيلد فقط اعضاء حکومت، نمايندگان شورا، و نمايندگان دومای دولتی حضور داشتند. جنبيدند

. تنداز کنار گورها گذش در طول آن روز، بيش از هشت صد هزار تن از مردم، بيرق و پرچم در دست،. بود اما از تشييع جنازه ی خويش سر باز می زد

ن آشوب ها و هر چند بنا بر پيش بينی های اوليه ی عالی ترين مقامات نظامی، امکان نداشت توده ای به آن عظمت از نقطه ی ثابتی بگذرد و مخرب تري

ی عموماً در تجمعات انقالبی ديده ماين پديده  -و مهلک ترين گرداب ها را به وجود نياورد، با اين حال تظاهرات آن روز با نظم کامل صورت گرفت

فقط . رماستشود، زيرا آگاهی رضايت بخشی از پيروزی بزرگ، آميخته به اين اميد که همه چيز در آينده بهتر و بهتر خواهد شد، بر اين تجمعات حکم ف

راً اين مراسم ظاه. ربه       و بی اعتماد به خودهمين احساس بود که نظم را نگاه داشت، زيرا سازمان دهی در ميان توده ها هنوز ضعيف بود و بی تج

ه در نخستين با اين حال، احساسات حاکم بر مراسم تشييع جنازه همان فضائی را ک. بايد برای رد افسانه ی انقالب             بی خونريزی کفايت می کرد

تا حدودی زنده کردروزهای انقالب سبب پيدائی افسانه ی انقالب بی خونريزی شده بود، بار ديگر  . 

بود با جشن های  مصادف -بيست و پنج روزی که شورا در خاللش تجارب بسيار اندوخته و اعتماد به نفس فراوانی کسب کرده بود -بيست و پنج روز بعد

ه غرق در تجمعات و تظاهرات همه ی شهرهای روسي.( يکم ماه مه مطابق با تقويم غرب، هجدهم آوريل مطابق با تقويم قديم روسيه. )روز اول ماه مه

د عالی در موغيليف، مقر فرمان دهی ستا. نه فقط واحدهای صنعتی، بلکه سازمان ها و نهادهای دولتی و شهری و روستائی نيز تعطيل کردند. شدند

رچم های يکم زير پ -نشده ی تزاريعنی همان ژنرال های برکنار  -اعضای ستاد. ارتش، سواره نظام سن ژرژ پيشاپيش صفوف تظاهرکنندگان اسب راندند

يت خاص قشرهای مختلف مردم هر يک کيف. آن تعطيل کارگری، و ضدجنگ، با تجليات انقالبی نمای      ميهن پرستی در آميخت. ماه    مه رژه رفتند

کوه ويژه گر سست و دروغين بود، اما شخويش را به آن جشن بخشيدند، اما همه تشکيل کليت واحدی را می دادند که هر چند وابستگی اجزايش به يکدي

عارها و در هر دو پايتخت و در مراکز صنعتی، کارگران فرمانروای مراسم بودند، و در ميان آنان هسته های نيرومند بلشويزم با پرچم ها و ش. ای داشت

شد که  وقت، پارچه ی سرخ رنگ طويلی ديده میبر سر در عظيم کاخ مارينسکی، پناهگاه حکومت م. نطق ها و فريادهايشان جلوه ی مشخصی داشتند

ا جزم کنند و مقامات دولت، که هنوز بر کمروئی اداری خود فائق نيامده بودند، نمی توانستند عزم خود ر!" جاويد باد بين الملل سوم: "بر آن نوشته بودند

ود، آن نيروهای مستقر در جبهه تا آن جا که مقدورشان     ب. ور بودندظاهراً همه غرق در شادی و سر. اين شعار نامطبوع و نگران کننده را پائين بکشند

د، و آلمان ها از سنگرها خبر می رسيد که سربازها سرگرم تهنيت گوئی و سخن رانی و شعارخوانی و خواندن سرودهای انقالبی ان. روز را جشن گرفتند

 .نيز از آن سوی جبهه پاسخ مثبت می دهند

وارد  -شهدا در همان روز تشييع جنازه ی -يکی ديگر از قاره های جهان به تازگی. ده بود؛ برعکس، دامنه اش گسترش يافته بودجنگ هنور به آخر نرسي

 معهذا در همين احوال در سراسر روسيه، اسرای جنگ دوشادوش سربازها و زيرپرچم های يکسان، در. جنگ شده و دورنمای تازه ای به جنگ داده بود

د سيل در اين شادمانی بی حد و حصر، که مانن. رور شرکت جستند و گاهی اوقات همان سرودهای انقالبی را به زبان های ديگر خواندندمراسم جشن و س

ت بهاری مرزهای طبقاتی و حزبی و فکری را می شست و محو می کرد، تظاهرات مشترک سربازهای روس با اسرای جنگی آلمان و اتريش، حقيق

بود که به انسان نويد می داد شايد انقالب، علی رغم همه ی مشکالت، مبانی جهان بهتری را دربر داشته است درخشان و اميدبخشی . 

با اين . شد سپری" عيد ملی"مانند مراسم تدفين قربانيان انقالب در ماه مارس، جشن های روز اول     ماه مه نيز بدون بروز حادثه و بدون تلفات مثل يک 

زندگی . یو شنوائی می داشتی ممکن بود از ميان صفوف سربازان و کارگران زمزمه هائی تهديدآميز و حاکی از بی صبری بشنو حال، اگر گوش تيز

داقل قيمت اجناس و مايحتاج   مردم به طرز نگران کننده ای باال رفته بود؛ کارگران می خواستند که      ح. روز به روز دشوارتر و دشوارتر می شد

ودند؛ فزايش يابد؛ کارفرماها مقاومت می کردند؛ هر روز کشمکش های بيشتری در کارخانه ها رخ می داد؛ موادغذائی سخت ناياب  شده بدستمزدشان ا

ه، ش در منطقستاد ارت. جيره روزانه ی نان دائماً کاهش می يافت؛ غالت به طور کلی  جيره بندی شده بودند؛ موج نارضايتی در پادگان ها باال گرفته بود

ان در جلسه ی عمومی پادگ. که خود را برای مهار کردن سربازها آماده می ساخت، شروع به انتقال واحدهای انقالبی از پتروگراد به اياالت کرده بود

عداً  نيز ن خواست باي. پتروگراد در روز هفدهم آوريل، سربازها، که از اين طرح های خصمانه بو برده بودند، خواستار جلوگيری از انتقال واحدها شدند

همه       اما ريشه ی. ادامه يافت، و هر بار که بحران تازه ای در انقالب پيش می آمد، خواست سربازها نيز شکل قاطع تر و قاطع تری به خود می گرفت

لی  منتظر اهد آورد؟ کرنسکی و تزرتپس انقالب چه وقت صلح را به ارمغان خو. اين مصائب و پليدی ها در جنگ بود، و پايانی برای جنگ ديده نمی شد

ی پرسنده و چه هستند؟ توده ها هر روز با دقت  بيشتری به بلشويک ها گوش فرا می دادند، از گوشه ی چشم به بلشويک ها می نگريستند، با نگاه هائ

ده ها ناآرام تو. تظاهرات، احاسات مردم منقبض بود در زير نظم ظفرمندانه ی.  منتظر، برخی با حالتی نيمه خصمانه، برخی ديگر از هم اکنون با اعتماد

 .بودند

کرد که گذشت  تصور نمی -را بر سر در کاخ مارينسکی نوشته بودند!" جاويد باد بين الملل سوم"حتی کسانی که شعار  -با همه ی اين اوصاف، هيچ کس

ی می آن حادثه ی پرهيبت، که اجتناب ناپذيری اش را بسياری پيش بين. ددو سه روزه ی زمان، نقاب وحدت ملی را بی رحمانه از چهره ی انقالب بِدَرَ 

سأله محرک اصلی در اين ميان، سياست خارجی حکومت موقت بود، يعنی م. کردند، اما احدی به اين زودی انتظارش را نداشت، ناگهان از راه در رسيد

بود جز جناب ميلی يوکوفآن کس که شعله ی کبريت را به چاشنی نزديک کرد نيز کسی ن. ی جنگ .  

 همان روز ورود آمريکا   به جنگ، وزير امور خارجه ی حکومت موقت دل و جرئت تازه ای يافت و: داستان آن کبريت و آن چاشنی از قرار زير بود

ايران، و مهم  تصرف شمال. تصرف قسطنطنيه، تصرف ارمنستان، تجزيه ی اتريش و ترکيه: برنامه ی خود را برای خبرنگاران مطبوعات فاش ساخت

وکوف در ميلی ي: "تر  از همه، حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، ميلی يوکوف در مقام مورخ درباره ی ميلی يوکوف در مقام وزير توضيح می دهد که

ر ارتباط با مسائل و منافع همه ی نطق های خود بر مقاصد صلح جويانه ی جنگ آزادی بخش قاطعانه تأکيد می کرد، اما او همواره نطق هايش را د

ت تا کی حکومت موق: "روزنامه ی منشويک ها فرياد برداشت که. مصاحبه ی مطبوعاتی ميلی يوکوف شنوندگان را مشوش کرد." روسيه ايراد می کرد

آن چه " خواری را تخطئه کنند؟خيال دارد در سياست خارجی خود به دوروئی ادامه دهد؟ چرا حکومت موقت از دول متفق نمی خواهد که قاطعانه جهان 

ز اين روزنامه نويس ها کامالً آماده بودند تا رهائی ا. اين روزنامه نويس ها دوروئی تلقی اش می کردند، زبان رک و پوست کننده ی درندگان بود

ها، شتاب  وحشت زده از واکنش دموکراتکرنکسی، . دوروئی را در نقاب صلح جويانه ای ببينند که درندگان بر اشتهای سيری ناپذير خود    می نهند

ير امور البد صاحب اين عقايد شخصی برحسب تصادف وز." برنامه ی ميلی يوکوف صرفاً عقايد شخصی اوست: "زده از طريق مطبوعات اعالم کرد

 .خارجه از آب      در آمده بود



ه صرفاً ی کرد که الزم است حکومت موقت اعالم کند که جنگ برای روسيتزرتلی که استعداد خاصی در يافتن راه حل های مبتذل داشت، اصرار       م

الميه مقاومت ميلی يوکوف و تا حدی نيز مقاومت گوچکوف، درهم شکسته شد، و در روز بيست و هفتم مارس، حکومت موقت اع. تدافعی خواهد داشت

رف های ديگر است، و نه محروم کردن خلق ها از ميراث ملی آنان، و نه تصهدف روسيه ی آزاد نه سلطه يافتن بر خلق : "ای به اين مضمون انتشار داد

و پيامبران  بدين ترتيب، پادشاهان." روسيه در هر حال بايد تعهدات خود را در برابر متفقين خود رعايت کند"اما " سرزمين های بيگانه به ضرب زور،

خود،  آن آقايان عالوه بر همه ی کمبودهای. ان و زناکاران به ملکوت بهشت وارد شوندنظام دو قدرتی اعالم کردند که قصد دارند دست در دست پدرکش

تقبال از اعالميه ی بيست و هفتم مارس نه تنها مطبوعات سازش کاران، که حتی پراودای کامنف و استالين هم اس. از شوخ طبعی هم بی بهره بودند

ابر همه حکومت موقت قاطعانه و به صراحت در بر: "ت لنين در سرمقاله ی خود چنين نوشتدر اين خصوص، پراودا چهار روز پيش از بازگش. کردند

مام، تخطئه ی مطبوعات انگليس بالفاصله و با مسرت ت. و غيره و غيره" ی مردم اعالم کرده است که هدف روسيه سلطه يافتن بر ملت های ديگر نيست،

سفير . ه نديدندسطنطنيه تعبير کردند، و البته انگلستان را به هيچ عنوان مشمول اين سياست تخطئروسيه را از جهان خواری به چشم پوشی روسيه از ق

هان روسيه اصل صلح جوئی و تخطئه ی ج"روس در لندن از اين بابت نگران شد، و از مسکو خواست تا در توضيح اعالميه ی خود يادآور شود که 

اما " .لکه اين گونه اصول را تا آن جا مراعات خواهد نمود که به منافع حياتی اش لطمه ای وارد نيايدخواری را بدون قيد و شرط رعايت نخواهد کرد ب

ش احتياج داشته ما قول می دهيم که هيچ کس را چپاول نکنيم مگر آن که به چپاول: "واضح است که اين تذکار با فرمول ميلی يوکوف اندک تفاوتی نداشت

از طريق پاله ئولوگ  نه فقط به پشتيبانی از ميلی يوکوف برخاست، بلکه او را به پيگيری برنامه ی خود ترغيب کرد، و پاريس، برخالف لندن،." باشيم

 .لزوم شدت عمل  بيشتری را در قبال شورا، به مسکو يادآور شد

ه از حکومت آيا الزم نمی دانيد ک: "پرسيد ريبو، نخست وزير فرانسه، که حوصله اس از بوروکراسی وحشتناک پتروگراد سر رفته بود، از لندن و رم

ه روسيه سوسياليست های فرانسوی و انگليسی، که ب"لندن جواب داد که صالح در آن است که " موقت بخواهيم در سياست های خود از ابهام بپرهيزد؟

 ".فرستاده شده اند، فرصت دهيم تا تأثير الزم را بر هم کاران روسی خود بگذارند

بو درباره ی  آلبر ري. صورت گرفته بود -يعنی به ابتکار ژنرال های تزار -ليست های ملل متفق به روسيه به ابتکار ستاد عالی ارتش روساعزام سوسيا

ه توماس اما ميلی يوکوف گله داشت ک." ما معتقديم که او به تصميمات حکومت موقت استحکام خاصی خواهد بخشيد: "توماس به ميلی يوکوف نوشت

عذلک قول تا از نظرگاه ميلی يوکوف حمايت کند، و م" صادقانه می کوشد"ريبو به او پاسخ داد که توماس . اندازه با رهبران شورا الس می زند بيش از

 .داد که سفير خود را به حمايت مؤثرتری وادارد

رسيد     از لندن خبر. يه را امتيازی به شورا می دانستنداعالميه ی بيست و هفتم مارس، هر چند پوچ، دول متفق را نگران ساخت، زيرا آنان اين اعالم

زی بود اما اين همان چي. اعالميه شکايت داشت" جبن و عدم قاطعيت"پاله ئولوگ از . سست شده است" قدرت نظامی روسيه"که ايمان دولت انگليس به 

انديشه ی . رفت قمار بزرگی زده بود که از حد اعتباراتش فراتر می ميلی يوکوف به اميد دريافت کمک از متفقين، دست به. که ميلی يوکوف می خواست

ر نخستين اما درست د. بنيادی او اين بود که از جنگ برعليه انقالب استفاده کند، و نخستين وظيفه اش در اين راه آن بود که دمکراسی را دلسرد کند

وص اين و ناراحتی روزافزونی از خود نشان دادند، زيرا طبقات پائين در خصروزهای آوريل، سازش کاران پيرامون مسائل سياست خارجی، حساسيت 

د اما توده ها، با همه ی احساسات دفاع طلبانه ی خود، با وام برای مقاص. حکومت احتياج     به وام داشت. مسائل، بی امان به ايشان فشار می آوردند

از اين رو، الزم بود که در باغ سبز صلح به توده ها نشان داده شود. ه مخالف بودندصلح جويانه از بن جان موافق و با وام برای جنگ قاطعان . 

ت بخواهند تزرتلی با پيروی از سياست معمول خود دائر بر نجات از بن بست از طريق راه حل های مبتذل، پيشنهاد کرد که دموکرات ها از حکومت موق

ا به ر" وام آزادی"و در عوض، کميته ی اجرائی متعهد می شد که . رس برای دول متفق ارسال داردتا يادداشتی مشابه با اعالميه ی بيست و هفتم ما

يلی يوکوف به يادداشت م. اما تصميم گرفت که از اين معامله استفاده ی مضاعفی ببرد -ميلی يوکوف با اين معامله موافقت کرد. تصويب شورا برساند

دوستانه ی  ميلی يوکوف در يادداشت خود توضيح داده بود که عبارات صلح. مارس، اين اعالميه را باطل کردبهانه ی تفسير اعالميه ی بيست و هفتم 

. ف خواهد کردبه هيچ وجه نبايد برای کسی اين توهم را پيش آورد که انقالب فوريه نقش روسيه را در مبارزه ی مشترک متفقين تضعي"حکومت موقت 

رده بود که ضمناً ميلی يوکوف در اين يادداشت اظهار اميدواری ک." روزی قاطع در جنگ جهانی اينک تقويت شده استميل متفقين به پي -کامالً برعکس

ضمانت ها "د از مرا." راهی برای دست يافتن به آن ضمانت ها و قوانينی   بيابند که برای پيشگيری از درگيری های خونين در آينده الزمند"پيروزمندان 

ان خواری اصرار توماس در متن يادداشت گنجانده شده بود، در قاموس سياستمداران دزد، به خصوص فرانسويان، چيزی نبود مگر جه که به" و قوانين

و . ف زدروز اول ماه مه، ميلی يوکوف يادداشتش را، که به ديکته ی دول متفق نوشته شده بود، به حکومت های دول متفق تلگرا. و غرامت های جنگی

ت و کميته ی حکومت موقت کميسيون تماس را به کلی ناديده گرف. ی از آن را به کميته ی اجرائی و نسخه ای ديگر را به مطبوعات فرستادسپس نسخه ا

با وجود آن که سازش کاران همه ی نکاتی را که در يادداشت آمده بود، پيشتر هم از دهان ميلی . اجرائی خود را در موقعيت شهروندان عادی يافت

لع سالح يادداشت ميلی يوکوف سازش کاران را نزد مردم خ. ف شنيده بودند، اين بار اقدام عمداً خصمانه ی ميلی يوکوف از چشمشان پنهان نمانديوکو

مه ی د؟ هآيا غرض ميلی يوکوف واقعاً همين نبو. کرد؛ و در واقع از سازش کاران خواست تا بين بلشويزم و امپرياليزم فوراً يکی را انتخاب کنند

ربر شواهدی که در دست داريم رأی به غرض ورزی ميلی يوکوف می دهند؛ و حتی از قرائن موجود چنين بر می آيد که نقشه ی او مقاصد ديگری هم د

، از نو دميلی يوکوف از ماه مارس کوشيده بود تا نقشه ی فرجامی را که برای تسخير بغاز داردانل به وسيله ی ارتش روس در سر می پروران. داشت

ساب گری عملياتی که بنا به ح -زنده کند، و به اين منظور مذاکرات متعددی با ژنرال آلکسيف انجام داده و او را   به اجرای آن عمليات ترغيب کرده بود

داشت ميلی يوکوف در ياد. های ميلی يوکوف، دموکرات ها و اعتراض های آنان را برعليه جهان خواری، در مقابل عمل انجام شده ای قرار می داد

مکمل  -عمل نظامی از يکسو و عمل سياسی از سوی ديگر -اين دو عمل. هجدهم آوريل، يورش مشابهی بود به سواحل بی دفاع و آسيب پذير دموکراسی

لی يوکوف مقدر نبود که مياما . اصوالً هيچ کس پيروزمندان را محکوم نمی کند. يکديگر بودند، و در صورت موفقيت، يکديگر را موجه جلوه می دادند

ربازها، امتناع س: برای حمله به داردانل دويست تا سيصدهزار سرباز الزم بود، و طرح ميلی يوکوف فقط به يک علت ناکام ماند. پيروز از آب در آيد

نرسيد، و شکست  ای تسخير داردانل به جائیتالش ميلی يوکوف بر. سربازها موافقت کردند که از انقالب دفاع کنند، اما حاضر نبودند به تهاجم دست زنند

ه به البت -اما بايد اعتراف کرد که ميلی يوکوف نقشه هايش را خوب طرح ريزی کرده بود. او در    اين راه، طرح های ديگرش را هم نقش بر آب کرد

 .شرطی که برنده می شد

 خيل عظيمی از چالق ها و بی دست ها و. علولين جنگ صورت گرفتروز هفدهم آوريل در پتروگراد، تظاهرات ميهن پرستانه ی کابوس آسای م

ر کاميون ها حمل آن ها که توانائی راه رفتن نداشتند، د. سروگردن شکسته ها از بيمارستان های پايتخت بيرون آمدند و به سوی کاخ توريد عزيمت کردند

تی سرچشمه می ر تا حدی از يأس و دل شکستگی تفاله های انسانی جنگ امپرياليساين شعا." جنگ تا به آخر: "شعار اصلی معلولين عبارت بود از. شدند

هتر بگوئيم اما بانی اين تظاهرات حزب کادت، يا ب. گرفت، زيرا معلولين آرزو داشتند که انقالب به آن ها نگويد که      فداکاری شان بيهوده بوده است

می کرد تا روز بعد ضربه ی سهمگين اش را به انقالب وارد سازدشخص ميلی يوکوف بود که با اين کار خود را آماده  . 

حث قرار در جلسه ی ويژه ی کميته ی اجرائی که شب هنگام در نوزدهم آوريل تشکيل شد، يادداشتی که روز پيش به دول متفق ارسال شده بود مورد ب

ه اين يادداشت اعضاء يک صدا و بدون بحث و گفت و گو تصديق کردند ک پس از نخستين قرائت يادداشت، همه ی: "استانکويچ گواهی می دهد که. گرفت

در نتيجه، . اما مسئوليت اين يادداشت را حکومت، که کرنسکی را هم شامل می شد، بر عهده گرفته بود." آن چيزی نيست که کميته انتظار داشته است

و  -ودهر چند هرگز رمزی در آن به کار نرفته ب -از رمز در آوردن يادداشت تزرتلی شروع کرد به. پيش از هر چيز می بايد به نجات حکومت شتافت

طابق اهداف دموکراسی با اهداف حکومت مو به مو ت"اسکوبلف خاطرنشان ساخت که به طور کلی نبايد انتظار داشت که . کشف محاسن بی شمارش

ند ساعت بعد دگربار آن گاه در پگاه متفرق شدند، منتها چ. ند، اما      راه حلی نيافتندعقالً جملگی تا سپيده دم بيدار نشستند و خود خوری کرد." داشته باشد

ظاهراً اميدوار بودند که زمان همه ی زخم ها را التيام دهد. گرد آمدند  . 



ه ی نتخاب شده بود، دربارروزنامه ی رخ با لحنی که با دقت فراوان تحريک آميز ا. يادداشت ميلی يوکوف در همه ی روزنامه های صبح منتشر شد

ازتا، که روزنامه ی منشويکی رابوچايا گ. روزنامه های سوسياليستی با هيجان فراوان در اين خصوص قلم فرسائی کردند. يادداشت اظهار نظر کرد

دی را انتشار ه حکومت موقت سنبرخالف تزرتلی و اسکوبلف هنوز موفق نشده بود خود را از قيد خشم شب قبل برهاند، در يکی از مقاله هايش نوشت ک

." ی شوداز عواقب وخيم اين يادداشت پيش گير"و از شورا خواستار اقدامات قاطعی شد تا بلکه " فقط مايه ی استهزای دموکراسی است،"داده است که 

 .در اين عبارات، فشار روزافزون بلشويک ها به وضوح احساس می شد

رفت    سرانجام کميته ی اجرائی تصميم گ. د، اما بار ديگر متقاعد شد که       از گشودن اين مشکل عاجز استکميته ی اجرائی جلسات خود را ادامه دا

بود   که  در حقيقت امر منظور کميته ی اجرائی آن -، شورا را به تشکيل يک جلسه ی     ويژه ی عمومی فرا بخواند"کسب اطالعات الزم"که به منظور 

سه های تماس ضمناً انواع و اقسام جل. يان صفوف پائين تر سبک سنگين کند، و برای طفره روی های خود مجال ديگری بيابدميزان نارضايتی را در م

 .پيشنهاد شد، تا بلکه آب ها از آسياب بيفتد

ر ميان د. خيابان ها ريختند توده ها تفنگ به دست به. اما در گيرودار شلتاق بازی های حاکميت مضاعف، قدرت سومی به ناگاه   پا در ميان گذاشت

يز در شعارهای ديگر، برای گوچکوف ن!" مرگ بر ميلی يوکوف: "سرنيزه های سربازان، پارچه ی طويلی را می ديدی که بر آن نوشته شده بود

اندباورت نمی آمد که اين تظاهرات خشماگين را همان تظاهرکنندگان روز اول ماه مه برپا کرده . آرزوهای مشابه شده بود . 

ه خيابان نخستين فردی که در آن روز سربازها را ب. ناميده اند، زيرا هيچ حزبی در به  راه انداختنش دخالت نداشت" خود به خود"مورخ ها اين جنبش را 

بود و در هيچ " ن و فيلسوفپژوهشگر و رياضيدا"ليند . ها فرا خواند، شخصی بود به نام ليند که با اين کار نام خود را در تاريخ انقالب به ثبت رساند

يوکوف  يادداشت ميلی. منتها از صميم قلب با انقالب موافق بود و از دل و جان آرزو داشت که انقالب به وعده های خود وفا کند -حزبی عضويت نداشت

.    مل زدی مشورت بکند، فوراً دست به عليند بدون آن که با کس: "شرح حال نويس او  می گويد. و اظهارنظرهای روزنامه ی رخ، او را برانگيخته بود

کی عزيمت رينساو مستقيماً به هنگ فنالند رفت، کميته ی هنگ را دور خود گرد آورد            و پيشنهاد کرد که همه ی افراد بالفاصله به سمت کاخ ما

خيابان  در حالی که شعارهای خشم آلودی حمل می کردند، در پيشنهاد ليند پذيرفته شد و در ساعت سه بعد از ظهر خيل عظيمی از فنالندی ها،... کنند

کی، ملوانان پس از هنگ فنالند نوبت رسيد به هنگ صدوهشتادم ذخيره، هنگ مسکو، هنگ پاولوفسکی، هنگ ککزگولمس. "های پتروگراد به راه افتاد

د؛ کارگران اين خلجان به مناطق صنعتی نيز سرايت کر. لح بودندروی هم رفته در حدود بيست و پنج تا سی هزار مرد که همه مس -ناوگان دوم بالتيک

 .دست از کار کشيدند و به تبعيت از سربازان جملگی به خيابان ها ريختند

عالوه . اندها آمده  بيشتر سربازها نمی دانستند چرا به خيابان: " ميلی يوکوف با اطمينان تمام، چنان که گوئی از سربازها پرس و جو کرده باشد، می گويد

انزده روبل برای فرياد می کشيدند که ده تا پ)!( اين دسته ی اخير به بانگ بلند . بر نيروهای نظامی، پسربچه های کارگر نيز در تظاهرات شرکت کردند

مستقيماً ( کوفيوکوف و گوچ ميلی)نقشه ی برکناری دو وزير : "به زعم ميلی يوکوف منشاء اين پول نيز روشن بود." اين کار به آنان پرداخت شده است

ز آن که ميلی يوکوف اين توضيح حکيمانه را نه در بحبوحه ی مبارزه ی آوريل، بلکه مدت ها بعد ارائه داد، يعنی سه سال پس ا." زير سر آلمان بود

ودد هزينه ی زيادی متحمل شحوادث اکتبر کامالً به او ثابت کرده بود که برای برانگيختن نفرت مردم به ميلی يوکوف هيچ کس ناچار نبو . 

اری طبقات باال علت ناگهانی بودن و ماهيت غافلگيرکننده ی تظاهرات آوريل را بايد در واکنش صريح و بالواسطه ای دانست که توده ها در برابر فريبک

." ه زنگ بودصلح دست نيافته است، بايد گوش ب مادام که حکومت به: "مردم بدون آن که دچار احساسات شوند، با يقين کامل    می گفتند. نشان می دهند

يک ها به مردم هشدار می ناگفته نماند که بلشو. توده ها فرض را بر اين گذاشته بودند که طبقات باال از هيچ کوششی برای رسيدن به صلح فروگذار نيستند

اما آيا چنين چيزی ممکن بود؟ پس کرنسکی را چه          می  .دادند که حکومت به منظور غارتگری های هر چه بيشتر، جنگ   را ادامه خواهد داد

به .  دآن ها خواهان صلحن. آن ها نخستين کسانی بودند که در پادگان به ديدار ما آمدند. گوئيد؟ ما رهبران شورا را از ماه فوريه تا به حال می شناسيم

احوال، کارخانه  در همين... بايد صبور باشيم. وز در زندان به اعمال شاقه محبوس بودعالوه، لنين يک راست از برلين برگشته حال آن که تزرتلی تا دير

ی؛ انتشار معاهدات سر: ها و هنگ های مترقی روز به روز با قاطعيت  بيشتری شعارهای صلح جويانه ی بلشويک ها را سرمشق خود قرار می دادند

اسات يادداشت هجدهم آوريل در ميان اين احس. رای صلح فوری به همه ی کشورهای متخاصمطرد نقشه های تجاوزگرانه ی ذول متفق؛ پيشنهاد علنی ب

پس . نندچطور ممکن است؟ مثل اين که آن باالئی ها طرفدار صلح نيستند و همان هدف های کهنه ی جنگ را دنبال      می ک. پيچيده و بی ثبات فرود آمد

ه می اما اين يادداشت را چ. اما آخر مرگ بر کی؟ آيا ممکن است حق با بلشويک ها باشد؟ بعيد است.. .همه ی صبر و انتظار ما بيهوده بود؟ مرگز بر

مطبوعات  از يک مقايسه ی ساده ما بين مندرجات. گوئی؟ معنای اين يادداشت اين است که يک زيدی مشغول فروختن پوست تن ما به متحدان تزار است

ت لويد می آمد که ميلی يوکوف، با سوءاستفاده از اعتماد عوام، در حقيقت امر بر آن بود که دست در       دسکادت و مطبوعات سازش کاران چنين بر 

صی ميلی يوکوف عقيده ی شخ"و با اين  حال، کرنسکی اعالم کرده بود که نقشه ی فتح قسطنطنيه . جرج و ريبو سياست تجاوزگرانه ی خود را دنبال کند

که اين جنبش شعله ور شدبدين شکل بود ." ... است . 

ند، زيرا برخی از عناصر عجول در ميان انقالبيون، در برآورد دامنه و پختگی سياسی جنبش مبالغه کرد. اما جنبش از تجانس کامل برخوردار نبود

ايشان . غاز کردندسربازان و کارگران آ در اين ميان، بلشويک ها تبليغات پرتحرکی را در ميان. جنبش به ناگاه و به طرز غافلگيرکننده ای آغاز شده بود

اما . کردند را، که در واقع برنامه ی حداقل جنبش بود، با شعارها و پالکارت هائی برعليه کل حکومت موقت تکميل" برکناری ميلی يوکوف"خواست 

رخی ديگر آن ها عارها ی تبليغاتی دانستند، و ببرخی از عناصر اين شعارها را ش: عناصر مختلف، شعارهای بلشويک ها را به طرق مختلف تعبير کردند

هراتشان   به خيابان ها ريختند، تظا!" مرگ بر حکومت موقت"هنگامی که سربازها و کارگرهای مسلح      با شعار . را وظيفه ی مبرم روز تلقی کردند

جا يک  آماده بودند که کار حکومت موقت را همان دم و در همان گروه کثيری از کارگرها و سربازها کامالً . ناگزير رنگی از قيام مسلحانه به خود گرفت

ا شد، و او اسکوبلف مأمور نجات وزر. آن ها کوشيدند تا وارد کاخ مارينسکی شوند، راه های خروجی کاخ را ببندند و وزرا را دستگير کنند. سره کنند

يل که کاخ مارينسکی در آن روز برحسب تصادف خالی بودمأموريت خود را با موفقيت به انجام رساند، منتها بيشتر به اين دل . 

اما آن چه وزرا را از توقيف نجات داد، دست . در آن روز، حکومت به علت بيماری گوچکوف در منزل شخصی گوچکوف تشکيل جلسه داده بود

گان جنگ به هزار نفره که برای مبارزه با ادامه دهند آن سپاه بيست و پنج يا سی. تصادف نبود؛ حقيقت آن بود که خطر بزرگی آنان را تهديد نمی کرد

م خيابان ها ريخته بود، برای واژگون کردن حکومت شاه زاده لووف کافی بود سهل است، حکومت های قوی تر از آن را هم می توانست به ديار عد

ه آن آقايان محترم از ا  از پشت پنجره به حکومت نشان دهند تا بلکيگانه قصد آنان اين بود که مشت خود ر. بفرستد، اما تظاهرکنندگان چنين هدفی نداشتند

ی و تزرتلی برعليه سربازها اميدوار بودند بدين طريق به کرنسک. تيز کردن دندان خود برای بلعيدن قسطنطنيه دست بکشند و به مسأله ی صلح بپردازند

 .ميلی يوکوف کمک کنند

عالم حضور يافت، اخبار قيام مسلحانه ای را که در شهر جريان داشت به حکومت موقت گزارش داد، و اژنرال کورنيلوف در جلسه ی آن روز حکومت 

خ داده ر کرد که در مقام فرمانده ی نيروهای حوزه ی نظامی پتروگراد به راحتی قادر است با نيروهائی که در اختيار دارد اغتشاشاتی را که در شهر

دها در محاکمه کولچاک، که برحسب تصادف در آن جلسه حضور داشت، بع. ضافه کرد که فقط منتظر دستور استاست با مشتی آهنين سرکوب کند؛ و ا

يوکوف  ميلی. ای که به اعدام او منجر شد شرح داد که شاه زاده لووف و کرنسکی هر دو با سرکوبی تظاهرات به وسيله ی قوای نظامی، مخالفت کردند

د، اما برای خالصه کردن مطلب اظهار داشت که وزرای عالی قدر می توانند هر طور که ميل دارند احتجاج کنن حرف خود را به صراحت بيان نکرد،

شکی نيست که کورنيلوف در توافق با رهبری کادت ها عمل می کرد. اما تصميم ايشان مانع از انتقالشان به زندان نخواهد شد . 

با  اين . ب کنندتظاهرکننده را به دور شدن از کاخ مارينسکی، و حتی به بازگشت به پادگان، ترغي سازش کاران بدون زحمت چندانی توانستند سربازهای

ا با يکديگر مردم گوشه به گوشه ازدحام می کردند؛ جلسه تشکيل می دادند، کنج خيابان ه. حال، سيلی که در شهر طغيان کرده بود، کامالً فروکش نکرد

در خيابان  .ها به دو دسته ی هوادار و مخالف    ميلی يوکوف تقسيم می شدند و با يکديگر به مرافعه می پرداختندجروبحث می کردند؛ مسافران تراموا



ن پرست که به زعم آن ها از آلمان فرستاده شده بود تا کار ميلی يوکوف، آن ميه -نوسکی و خيابان های اطرافش، خطبای بورژوا مردم را برعليه لنين

ل و در حومه ها و مناطق کارگرنشين،     بلشويک ها کوشيدند تا آتش خشمی را که برعليه يادداشت هجدهم آوري. يک کردندتحر -بزرگ را بسازد

 .نويسنده اش در ميان مردم شعله ور شده بود، به دامان حکومت موقت  سرايت دهند

ه به حضار، که جملگی از فرط هيجان رعشه گرفته بودند، چرهبران شورا          نمی دانستند . ساعت هفت عصر، مجمع عمومی شورا منعقد شد

حضار را   چرنوف سعی کرد که. چيدزه مشروحاً به حضار توضيح داد که قرار است پس از خاتمه ی جلسه، شورا با حکومت موقت مالقات کند. بگويند

ست، و اينک ا، پاسخ داد که جنگ داخلی به هر حال در گرفته افئودوروف، فلزکار و عضو کميته ی مرکزی بلشويک ه. از بروز جنگ داخلی بترساند   

ت تازه و سخنان فئودوروف کلما: "سوخانوف در اين خصوص می نويسد. شوراها موظفند با تکيه بر جنگ داخلی، قدرت را در چنگ خود قبضه کنند

دش را در شورا ان استقبالی روبه رو شد که بلشويک ها هرگز ماننکلمات او به قلب احساسات حاکم بر شورا فرو نشست و با چن. موحشی را دربر داشتند

 ".نديده بودند، و تا مدت ها بعد نيز نديدند

: استانکويچ  پرسيد. رداما محور بحث کنفرانس به وسيله ی نطق نامنتظری تعيين شد که معبود کرنسکی، يعنی استانکويچ، سوسياليست ليبرال، ايراد ک

شت سر ی دارد که ما وارد عمل شويم؟ نيروهای خود را برعليه چه کس بسيج کنيم؟ يگانه قدرت موجود شمائيد و توده هائی که پرفقا، اصوالً چه لزوم"

ه ی نمايندگان به استانکويچ انگشت خود را به ساعت ديواری تاالر اشاره رفت، و هم) -."ساعت اينک پنج دقيقه به هفت است! نگاه کنيد... شما ايستاده اند

ن قطع نامه ما اي. بيائيد قطع نامه ای صادر کنيد مبنی بر  اين که حکومت موقت ديگر موجوديت خارجی ندارد، و استعفا داده است" -(سمت رو کردند آن

فت و گو همه گ از اين. را به وسيله ی تلفن مخابره خواهم کرد، و حکومت موقت ظرف پنج دقيقه تسليم خواهد شد و از مسند اقتدار به زير خواهد افتاد

سخن ران می خواست شورا را از . فريادهای پرشور. ابراز احساسات شديد حضار" درباره ی شدت عمل و تظاهرات و جنگ داخلی ما را چه حاصل؟

باره ی قدرت در اين حقيقت گوئی نامنتظر. پيامدهای غائی موقعيت موجود بترساند، اما خود از تأثيری که سخنانش در حضار ايجاد کرد، وحشت زده شد

، خالص  شورا، جلسه ی شورا را از قيد وقت کشی های مذبوحانه ی سران شورا، که غرض اصليشان آن بود که نگذارند شورا به تصميم قاطعی برسد

 چه توصيف" ....چه کسی جای حکومت را خواهد گرفت؟ ما؟ اما دست های ما می لرزند: "سخن ران ديگری در برابر احسنت های حضار پرسيد. کرد

رهبرانی عالی قدر و قدرتمند اما با   دست های لرزان -بی نظيری از سازش کاران . 

ا به حال ت: "شاه زاده لووف، نخست وزير، گوئی برای آن که سخنان استانکويچ را از آن سو تکميل کرده باشد، روز بعد اعالميه ی زير را صادر کرد

ر اين د. حکومت مورد سوءظن واقع شده است... در دو هفته گذشته. حاکمه ی شورا برخوردار بوده است حکومت موقت از پشتيبانی بی دريغ سازمان

باز هم می بينيم که ساختمان واقعی انقالب فوريه از چه قرار بود." بهتر است که حکومت موقت خود را کنار بکشد... شرايط ! 

وسياليستی شاه زاده لووف در نطق افتتاحيه ی خود از بلوائی که محافل س. ی صورت گرفتمالقات کميتـه ی اجرائی با حکومت موقت، در کاخ مارينسک

ه   نوبه ی خود از وزرا ب. برعليه حکومت موقت بر پا کرده بودند، ابراز تأسف کرد و با لحنی نيمه شگفت آميز و نيمه تهديدآميز از استعفاء سخن گفت

،  و از بالکن کاخ پشت کرد" تماس"ميلی يوکوف به سخنوری های جلسه ی . تل انبارشدنشان کوشيده بودندمشکالتی سخن گفتند که خود با تمام قوا در 

از دهان  ميلی يوکوف مورخ سخنان فروتنانه ای را که آن روز. برای جمعی از کادت ها که در برابر کاخ مارينسکی اجتماع کرده بودند، صحبت کرد

ر ميلی مرگ ب" هنگامی که ديدم بر آن پالکارت ها نوشته اند: "گان کادت بيرون آمد، چنين بازگو می کندميلی يوکوف وزير خطاب به تظاهرکنند

نه بر جان ميلی يوکوف که بر سرنوشت روسيه بيم ناک شدم! "يوکوف ." 

به وزرات  يشنهاد کرد ميلی يوکوفچرنوف راه حلی هوشمندانه پيدا کرد، بدين معنا که پ. تزرتلی از حکومت خواست تا يادداشت تازه ای صادر کند

وکوف هم از اما ميلی ي. به هر حال، مبحث قسطنطنيه در جغرافيا از مبحث قسطنطنيه در سياست خطر کمتری در برداشت. آموزش و پرورش منتقل شود

باره همان در" توضيحی"را قانع شدند که به سرانجام رهبران سر به راه شو. بازگشت به قلمرو علم و هم از صدور يک يادداشت جديد، جداً امتناع ورزيد

ب     و منص -قرار بر اين شد که چند جمله ی دروغين آراسته به زيور دموکرات منشی به يادداشت اضافه شود و حکومت. يادداشت قديم رضايت دهند

از مهلکه نجات يافته تلقی گردد -ميلی يوکوف همراه با حکومت . 

. مندتر بودروز بيست و يکم آوريل، موج تازه ای از بلوا در شهر در گرفت که از بلوای پيشين زور. د و آرام نمی گرفتاما قدرت سوم هنوز بی قرار بو

ز شهر به علی رغم وايبورگ، و متعاقباً از نواحی ديگر، به سوی مرک. اين بار، تظاهرات به دعوت کميته ی بلشويک ها در پتروگراد، صورت گرفت

مم بودند که حرف اما کارگران مص. ی اجرائی مقتدرترين رام کنندگان خود را به سرپرستی چيدزه، به استقبال تظاهرکنندگان فرستادکميته . راه افتادند

سکی يک روز نامه نگار سرشناس ليبرال تظاهرات آن روز کارگران را، که در خيابان نو. به ويژه آن که حرفی هم برای زدن داشتند -خود را بزنند

به هم  در حدود صد مرد مسلح پيشاپيش تظاهرکنندگان گام می زدند؛ پشت سرآنان صفوف: "ت، در روزنامه ی رخ چنين توصيف کردصورت گرف

سرود    . فشرده ی مردان و زنام بی سالح را می ديدی، که هزار هزار پيش می آمدند، و زنجيرهای انسانی آنان را از هر دو طرف محافظت می کردند

آن هزاران تن جز يک چهره ی واحد نداشتند، چهره ی منگ و پرجذبه ی رهبان های کهن . چهره هايشان مرا شگفت زده کرده بود. ندندمی خوا      

اسخ آن روزنامه نگار ليبرال در سيمای انقالب کارگران نگريسته، و عزم ر." آشتی ناپذير، بی رحم، آماده برای جنايت، استيضاح و مرگ. مسيحی

ه روبل در کجا به زعم ميلی يوکوف از قرار روزی پانزد" پسر بچه های کارگر"اين صفوف به هم فشرده کجا و آن . لختی احساس کرده بودانقالب را 

 !استخدام لودندورف بودند

داً به اين مسأله بيشتر آنان جآن روز نيز مانند روز پيش، تظاهرکنندگان به قصد برانداختن حکومت به خيابان نيامده بودند، هر چند می توان حدس زد که 

ست تا عقب چيدزه از تظاهرکنندگان خوا. انديشيده بودند، و بخشی از آنان حتی آماده بودند تا تظاهرات را از محدوده ی احساسات اکثريت فراتر ببرند

نغمه . ننددادند که کارگران خود می دانند چه کار کاما رهبران کارگران تظاهرکننده با لحنی جدی به او پاسخ . گرد کنند و به محله های خويش بازگردند

و در طول چند هفته ی بعد، چيدزه می بايد گوش خود را به اين نغمه ی تازه عادت دهد -ی تازه ای بود . 

که روز پيش    با اين . در همان حال که سازش کاران گول می زدند و ساکت می کردند، کادت ها شاخ و شانه می کشيدند و آتش افروزی می کردند

د از خواب اجازه ی استفاده از اسلحه ی گرم به کورنيلوف داده نشده بود، کورنيلوف نه تنها از خير نقشه اش نگذشته بود بلکه برعکس، صبح زو

حساب  وی رشادت ژنرال هاکادت ها که با اطمينان کامل ر. برخاسته و خود را آماده می کرد تا با سواره نظام و توپ خانه حساب تظاهرکنندگان را برسد

صله نهائی في می کردند، در اعالميه ی ويژه ای هواداران خود را به خيابان ها فرا خوانده بودند، و واضح بود که قصد دارند قضيه را از راه مبارزه ی

نوان نيروی مقام پيش قراول و دول متفق به ع ميلی يوکوف هر چند در قصد خود برای يورش به داردانل ناکام مانده بود، با هم دستی کورنيلوف در. دهند

ال يادداشتی که در قفای شورا ارسال شده بود، و نيز سرمقاله ی روزنامه ی رخ، می بايد صدراعظم ليبر. ذخيره، به سياست تهاجمی خود ادامه داد

انقالب فوريه را هم چون تلگراف امز خدمت کنند. "همه کسانی که دوستدار روسيه و آزادی اش هستند، بايد برگرد حکومت موقت متحد شوند و از اين 

لح فوری به چنين بود بخشی از اعالميه ی کميته ی مرکزی کادت که همه ی شهروندان پاک نهاد را برای مبارزه با هواداران ص." حکومت پشتيبانی کنند

 .خيابان ها دعوت کرده بود

زی از     آن جا، خيل انبوهی از تظاهرکنندگان به رهبری اعضاء کميته ی مرک. دت ها بودخيابان نوسکی، شاهرگ بورژوازی، محل تجمع انبوه کا

ومت اعتماد کامل به حک: "همه جا پالکارت های نو را می ديدی که تازه از نقاش خانه بيرون آمده بودند. کادت به سوی کاخ مارينسکی به راه افتادند

شده " امت"حکومت موقت هم چون ميهمانان ارجمند کشور به نظر می رسيدند و برای خود صاحب  اينک وزرای!" زنده باد ميلی يوکوف!" "موقت

                                                 
از درخواست های  در اين تلگراف. برای بيسمارک فرستاد 1870ژوئيه  13تلگرافی که ويلهلم اول پادشاه پروس در تاريخ : تلگراف امز - 

بيسمارک پس از دست بردن در متن تلگراف آن را برای انتشار . فرانسه مبنی بر چشم پوشی خانواده ی هوهنزولرن از تاج و تخت فرانسه سخن رفته بود

 مترجم فارسی -مابين فرانسه و پروس شد( 1870 -71)به مطبوعات داد و با اين کار سبب تسريع جنگ 



ران را به تجمعات انقالبی را متفرق می کردند، تظاهرات سربازان و کارگ: به ويژه آن که ايادی شورا با تمام قوا در کمک به آنان می کوشيدند. بودند

، زير پرچم دفاع از حکومت. پادگان ها و کارخانه ها سربازان و کارگران را از بيرون رفتن باز می داشتندسمت    حومه های شهر می راندند، و در 

ان عادی، همه کاميون هائی مملو از افسران و دانشجويان دانشکده ی افسری و دانشجوي. نخستين بسيج آشکار و وسيع نيروهای ضدانقالب انجام گرفت

کی جوان های کادت محاکمه ی مسخره آميزی در خيابان نوس.   سواره نظام سن ژرژ نيز به خيابان ها فرستاده شدند .مسلح، در مرکز شهر ظاهر شدند

ه همراه اين تظاهرات برخوردها و تلفاتی نيز ب. را در تظاهرات محرز دانستند" جاسوس های آلمانی"بر پا کردند، و به تعرض حضور لنينيست ها و 

ا که بر آن که از تظاهرات آن روز تهيه شده است، نخستين درگيری خونين هنگامی آغاز شد که افسرها کوشيدند تا پرچمی ربنا بر گزارشاتی . داشت

گلوله ردوبدل  درگيری ها دمادم خشونت بارتر می شدند؛ بين طرفين پی در پی. شعاری برعليه حکومت موقت نوشته شده بود، از چنگ کارگران بقاپند

را شليک می هيچ کس نمی دانست که گلوله ها را چه کسی شليک می کند، و چ. يمروز طنين گلوله ها تقريباً متصل به گوش می رسيدمی شد، و پس از ن

شهر هر دم  دمای. کند، اما             اين تيراندازی هر دمبيل، که تا حدی از روی خيانت و تا حدی ديگر به علت ترس درگرفته بود، تلفاتی به بار آورد

 .به نقطه ی انفجار نزديک تر می شد

تون س.      در آن روز دو جهان در برابر يکديگر صف کشيدند. خير، هيچ يک از خصوصيات آن روز به جشن های وحدت ملی اندک شباهتی نداشت

کيل  شده قشرهای بورژوازی جامعه تشهای ميهن پرستان که به دعوت حزب کادت برعليه کارگران و سربازان به خيابان ها آمده بودند، فقط و فقط از 

مختلف شهر به  از بخش های -يکی گرسنه برای قسطنطنيه، ديگری تشنه ی صلح -دو سيل انسانی. افسران، مقامات دولتی، طبقه ی تحصيل کرده -بود

يزه جويانه بر ظاهر، و با نوشته های ست اين دو سيل، متفاوت در ترکيب اجتماعی، بدون کوچک ترين شباهتی به يکديگر حتی از حيث. راه افتاده بود

 .پالکارت های شان، چون به هم می رسيدند مشت و چماق و حتی سالح های گرم خود را به کار می انداختند

انده مآيا جناب فر. در اين گيرودار، به ناگاه به کميته ی اجرائی خبر رسيد که کورنيلوف دارد توپ های خود را به سوی کاخ مارينسکی می برد

ار افسار اين ب -خودسرانه وارد عمل شده بود؟ فعاليت های بعدی کورنيلوف گواهی می دهند که هميشه يک نفر افسار آن ژنرال شجاع را در دست داشت

لوف حساب  ه ی کورنيرهبران کادت به دو دليل پيروان خود را به خيابان فراخوانده بودند، يکی آن که روی مداخل. او به دست رهبران کادت افتاده بود  

يلوف در يک مورخ جوان به درستی متذکر شده است که کوشش کورن. می کردند، ديگر آن که می خواستند مداخله ی کورنيلوف را ضروری کنند      

اً يا تصنعاً تخاصم واقعکشاندن دانشجويان دانشکده ی افسری به ميدان کاخ مارينسکی، نه در لحظه ای که دفاع از کاخ مارينسکی در مقابل جمعيت م

 .ضرورت پيدا کرده بود، بلکه درست در لحظه ای انجام گرفت که تظاهرات کادت ها به اوج شدت رسيده بود

مام         ساده رهبران کميته ی اجرائی با ت. کورنيلوف نقش بر آب شد سهل است،  به سرنوشت شومی هم گرفتار آمد -با اين حال، نقشه ی ميلی يوکوف

ی های خونين حتی پيش از پخش اخبار مربوط به درگير. يشان آن قدر عقلشان می رسيد که بفهمند در اين قضايا ممکن است سر خود را بر باد دهندلوح

رک ت در خيابان نوسکی، کميته ی اجرائی به همه ی واحدهای نظامی در پتروگراد و حومه تلگراف زده بود که بدون فرمان شورا پادگان های خود را

ه ی اجرائی، آن گاه، پس از آشکار شدن مقاصد کورنيلوف، کميت. در تلگراف قيد شده بود که هيچ واحدی حق رفتن به خيابان های شهر را ندارد -نکنند

دگان فوراً به پا در تناقض با همه ی اعالميه های وزينش، زمام امور را در دست گرفت و نه تنها از جانب فرمانده درخواست کرد که نيروهای نظامی را

در اين . "ندبرگرداند، بلکه اسکوبلف و فيليپوفسکی را هم مأمور ساخت که واحدهائی را که به نام شورا بيرون آمده بودند نيز روانه ی پادگان ها کن

، هر از آن پس." ه شوراستحق فرمان روائی بر شما فقط و فقط متعلق ب. روزهای خطير، سالح به دست به خيابان ها نيائيد مگر به فرمان شورا

که اين  دستوری برای اعزام نيروهای نظامی بايد عالوه بر تشريفات معمول، روی کاغذ رسمی شورا صادر می شد و به امضای حداقل دوتن از اعضائی

راه انداختن  ضدانقالب برای به به نظر می رسيد که شورا عمل کورنيلوف را بدون هيچ ابهامی به کوشش. اختيار بديشان محول شده بود نيز می رسيد

تقليل داده  اما کميته ی اجرائی هر چند با فرمان خود اختيارات فرمان دهی ارتش را در حوزه ی نظامی پتروگراد به صفر. جنگ داخلی تعبير کرده است

ژه ی حکومت ت به فکر مخدوش کردن حقوق ويآخر انسان چگونه می توانس. بود، اما هرگز به فکر نيفتاد که شخص کورنيلوف را از کار بر کنار کند

حاظ تناسب از ل. رژيم جوان در موهومات فرورفته بود، درست مانند بيماری فرو رفته در ناز بالش ها و کيسه های آب گرم." دستشان می لرزيد"بيفتد؟ 

ز رفتن  به افسری، حتی پيش از دريافت فرمان چيدزه، ا نيروها، نکته ی آموزنده آن است که نه فقط واحدهای نظامی، بلکه نيز دانشجويان دانشکده ی

ند، همه اين بدبياری های  پيش بينی نشده که يکی پس از ديگری بر سر کادت ها فرو می آمد. خيابان سر باز زدند و خواستار اجازه ی شورا شدند

احی به وسيله ی اين عيب چند صب. فی الواقع يک طبقه ی ضدملی بودپيامدهای اجتناب ناپذير اين حقيقت بودند که بورژوازی روس تا زمان انقالب ملی، 

 .قدرت دوگانه پوشانده شد، اما به هيچ وجه اصالح پذير نبود

ت باز کميته ی اجرائی موفق شده بود که توده ها را در آستانه حريم قدرت دوگانه از حرک. به نظر می رسيد که بحران آوريل راه به جائی نخواهد برد

 همانا دادگاه های جهانی، تحديد تسليحات و" قوانين"و " ضمانت ها"حکومت موقت به سهم خود از روی حق شناسی توضيح داد که مرادش از   .دارد

ه ق برعليکميته ی اجرائی با شتاب فراوان اين امتيازات لفظی را از هوا در ربود و با سی و چهار رأی مواف. ساير چيزهای تحسين برانگيز بوده است

زير را هم  ضمناً اکثريت کميته ی اجرائی برای تسکين نگرانی های اعضاء شورا، قطع نامه ی. نوزده رأی مخالف، قضيه را فيصله يافته اعالم کرد

ه شود، داشتنظارت ما بر فعاليت های حکومت موقت بايد تقويت شود؛ بدون اطالع قبلی کميته ی اجرائی، هيچ گام سياسی مهمی نبايد بر: صادر کرد

قوقی بدين ترتيب، حکومت مضاعف که تا آن دم در عمل به موجوديت خود ادامه داده بود، اينک به زبان ح. متصديان امور خارجی بايد همه عوض شوند

ازش کار کميته ت سجناح چپ کميته ی اجرائی حتی نتوانست اکثري. اما اين امر هيچ چيزی را در ماهيت قضايا تغيير نداد. نوعی قانون اساسی ترجمه شد

ری ايستاده روی سر حکومت موقت نظارت کننده ی بسيار زورمندتر ديگ. باز همان آش بود و همان کاسه. را وادار به گرفتن استعفای ميلی يوکوف کند

 .بود به نام دول متفق که کميته ی اجرائی جرئت درافتادن با او را نداشت

زارش داد، تزرتلی درباره ی پيروزی تازه ی رهبران فرزانه ی شورا گ. ررسی کارنامه ی خود پرداختعصر روز بيست و يکم، شورای پتروگراد به ب

ا پيشنهاد تشکيل کامنف به نام بلشويک ه. و متذکر شد که اين پيروزی برای تعبيرهای نادرست از يادداشت بيست و هفتم مارس جائی باقی نگذارده است

يشنهاد کرد که لنتای، انقالبی محبوب که در خالل جنگ از منشويک ها گسسته و به بلشويک ها پيوسته بود، پکو. يک حکومت صددرصد شورائی را داد

 اما اين پيشنهادها ابداً به خرج شورا نمی. در خصوص محبوبيت حکومت موقت يا هر حکومت ديگری، در پتروگراد و حومه اش همه بررسی شود

ط سيزده رأی مخالف، سرانجام قطع نامه ی آرام بخش کميته ی اجرائی با اکثريتی عظيم و در برابر فق. فته استبه نظر می رسيد که قضيه فيصله يا. رفت

رم مشارکت در ناگفته نماند که در آن هنگام، بيشتر نمايندگان بلشويک هنوز يا در کارخانه ها بودند، يا در خيابان ها، يا سرگ. به تصويب شورا رسيد

حال جای ترديد نيست که در ميان توده ی مرکزی شورا هنوز حرکتی به سمت بلشويک ها صورت نگرفته بود اما با اين. تظاهرات . 

ترديدی  هيچ کس اندک. اين قطع نامه به اتفاق آراء به تصويب رسيد. شورا بر همه مقرر داشت که تا دو روز از هرگونه تظاهرات خيابانی بپرهيزند

الی و در حقيقت امر نيز نه کارگرها، نه سربازها، نه جوانان بورژوا، نه ناحيه ی وايبورگ، نه اه. ن خواهند نهادنداشت که همه به تصميم شورا گرد

مين قدر که ه. بدين سان، بدون هيچ گونه شدت عمل، آرامش بار ديگر برقرار شد. نوسکی پراسپکت، هيچ کس پروای سرپيچی از فرمان شورا نداشت

می کرد، کافی بود تا واقعاً ارباب شهر  باشد شورا خود را ارباب شهر حس . 

و  در آن روزها پی در پی قطع نامه هائی از کارخانه ها و هنگ های مختلف به دفاتر روزنامه های چپ می رسيد که در آن قطع نامه ها سربازها

در مسکو نيز . ودو پتروگراد در اين ميان تنها نب. ودندکارگرها خواستار استعفای فوری ميلی يوکوف، و گاهی اوقات حتی استعفای حکومت موقت، شده ب

همگان  کارگرها کارگاه های خود را رها می کردند و سربازها از پادگان ها بيرون می زدند تا در خيابان ها اعتراض های توفنده ی خود را به گوش

جان از شورا  با سياست ميلی يوکوف مخالفند و حاضرند تا پای بسياری از شوراهای محلی متصل به کميته ی اجرائی تلگراف می زدند که. برسانند

اما اوضاع به همان شکل سابق باقی بود. از جبهه نيز نداهای مشابهی به شورا می رسيد.  پشتيبانی کنند . 

ميلی            بديهی است که." در روز بيست و يکم آوريل، بار ديگر احساساتی بر له حکومت خيابان ها را فرا گرفت: "ميلی يوکوف بعدها نوشت که



به خانه  ايوکوف خيابان هائی را در نظر داشته است که در آن روز از بالکن کاخ قادر به ديدنشان بود، آن هم پس از آن که بيشتر کارگرها و سربازه

يش از ما اين نکته را همين چند لحظه پ. اشتهيچ نيروی مهمی در پشت حکومت وجود ند. در حقيقت امر، دست حکومت کامالً رو شده بود. رفته بودند

يان در پس هنگامی که کورنيلوف به حکومت اطمينان می داد که نيروی کافی برای سرکوب طاغ. دهان استانکويچ و شخص شاه زاده لووف شنيديم

ی در ماه اوت به اوج خود خواهد رسيد، اين سبک مغز. اختيار  دارد، حرف او چه معنائی داشت؟ مطلقاً هيچ، مگر سبک مغزی مفرط ژنرال محترم

کوشيد تا  عيب کار در اين جا بود که کورنيلوف هنوز می. يعنی هنگامی که کورنيلوف توطئه گر ارتش الوجودی به مصاف پتروگراد خواهد فرستاد

ه آماده بودند تا بدين معنی ک -رديد با او بودندافسرها، دست کم بيشترشان، بدون ت. درباره ی روحيه ی سربازها براساس احساسات فرماندهان داوری کند

سربازها، که از خود شورا هم به مراتب چپ تر بودند، از شورا . به بهانه ی دفاع از حکومت موقت، دک و دنده ی شورا را خرد و خاکشير کنند

 ی حامی شورا را به فرمان دهی افسرهای مرتجع دراما از آن جا که شورا حامی حکومت موقت بود، کورنيلوف توانست سربازها. هواداری می کردند

صاف، با همه ی اين او. در اين ميان، از برکت وجود رژيم دو قدرتی، همه با هم قايم با شک بازی می کردند. دفاع از حکومت موقت به خيابان ها بياورد

می حکومت ی چند نگذشته بود   که کورنيلوف خود را همراه با تماهنوز از صدور فرمان شورا به نيروهای نظامی مبنی بر ترک نکردن پادگان ها دقايق

 .موقت در هوا معلق يافت

و، سازش از اين ر. توده هائی که دست به حمله زده     بودند، برای به فرجام رساندن حمله ابداً آمادگی الزم را نداشتند. با اين حال، حکومت سقوط نکرد

لش می ايزوستيا، نشريه ی شورا، که فراموش کرده بود، يا دست کم د. ی موقعيت اوليه ی رژيم فوريه بکوشند کاران هنوز قادر بودند که در اعاده

، در   روز ، زمام امور ارتش را در دست بگيرد"قانونی"خواست ديگران فراموش کنند، که کميته ی اجرائی علناً ناچار شده بود    در مخالفت با مقامات 

دند، شورا در صدد تصرف قدرت بر نيامده بود، اما بر پالکارت های متعددی که هواداران شورا حمل می کر: "يت سر داد کهبيست و دوم آوريل شکا

آيا واقعاً دردآور نيست که کارگرها و   ."... شعارهائی ديده می شد که در آن ها واژگونی حکومت و انتقال تمام قدرت     به شورا خواسته شده بود

نقالبی از قدرت يعنی جداً پنداشته بودند که اين آقايان قادر به استفاده ی ا -هم کوشيده بودند تا سازش کاران را با برق قدرت وسوسه کنندسربازها باز 

 هستند؟

راها، فقط با شوهمان طور که ديديم، قطع نامه ی بلشويک ها مبنی بر انتقال قدرت به . خير، سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها قدرت را نمی خواستند

به " مادعدم اعت"در مسکو هنگامی که بلشويک ها در روز بيست و دوم آوريل اليحه ی . تعداد ناچيزی از آرای موافق در شورای پتروگراد رو به رو شد

 ناگفته نماند که شورای .حکومت موقت را به شورا ارائه دادند، از چند صدتن اعضاء شورا فقط هفتاد و چهار نفر به آن اليحه رأی موافق دادند

 -هلزينگفورز، علی رغم سلطه ای که سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها   بر آن داشتند، در همان روز قطع نامه ی فوق العاده جسورانه ای را

پتروگراد  ر است به شورایحاض" حکومت موقت امپرياليست"به تصويب رساند که در آن اعالم کرده بود برای برکنار کردن  -جسورانه برای آن روزها

ان شورا، که نمايندگی اکثريت عظيم نمايندگ! اما آن قطع نامه، که زير فشار مستقيم ملوان ها به تصويب رسيد، استثنائی بيش نبود. کمک مسلحانه برساند

. وفادار ماندند ته بودند، کماکان به نظام دو قدرتیتوده هائی را بر عهده داشتند که همين ديروز در آستانه ی قيام مسلحانه برعليه حکومت موقت قرار گرف

 اين وفاداری چه معنائی داشت؟

در . ض نبوداين تناقض خيره کننده ما بين معارضه ی قاطع توده ها با حکومت موقت و نيم بند بودن بازتاب سياسی اين معارضه، زائيده ی تصادف مح

خويش  همان سرعت و سهولتی که وارد ميدان عمل می شوند، از طريق نمايندگان خود خواست ها و اميالادوار انقالبی، توده های ستم ديده نمی توانند با 

، عقب تر     نظام نيابتی هر چقدر مجردتر باشد، به همان ميزان از ضرب آهنگ حوادثی که چون و چند فعاليت توده ها را تعيين می کنند. را بيان نمايند

ط کافی است فق: ساير نظام های نيابتی به مراتب به تجرد کمتری آلوده است، در شرايط انقالبی امتيازات بی شماری دارد نظام شورائی، که از. می ماند

از  کرد،به ياد آوريم که دوماهای دولتی، که مطابق با مقررات خود در هفدهم آوريل انتخاب شدند و هيچ چيز و هيچ کس مزاحمتی در کارشان ايجاد ن

 باز -اما شوراها با وجود همه ی ارتباط های پوينده ی خود با کارخانه ها و هنگ ها يعنی با همان توده های فعال. ها مطلقاً عاجز ماندندرقابت با شورا

اش، در شورائی  تناقض ذاتی هر نظام نيابتی، حتی در شکل. نوعی سازمان نيابتی هستند و از اين رو از نقيصه ها و قيدهای پارلمان بازی مبری نيستند

ه کارانه ای در اين واقعيت نهفته است که نظام نيابتی از يکسو برای فعاليت توده ها ضروری است، اما از سوی ديگر به آسانی می تواند به مانع محافظ

يچ گاه به آسانی د هيئت، که هاما اين تجدي. راه حل عملی اين تناقض در اين است که هيئت نمايندگی شورا مستمراً تجديد شود. راه اين فعاليت تبديل شود

ز نيمچه به هر تقدير، در رو. ميسر نيست، در زمان انقالب بايد از عمل مستقيم توده ها سرچشمه بگيرد و از اين رو هميشه از  اين عمل عقب تر است

اين نمايندگان  .وز پيش از قيام در شورا نشسته بودندهمان نمايندگان ر -نيمچه قيام در ماه ژوئيه رخ خواهد داد -قيام، يا دقيق تر بگوئيم ربع قيام آوريل

 .چون بر صندلی های معمول خود نشسته بودند به لوايح رهبران معمول خود رأی دادند

روکش کرده ارد فاما اين امر بدان معنا نيست که توفان آوريل بدون آن که بر شورا، و برتمامی نظام فوريه، و مهم تر از آن بر خود توده ها، تأثيری بگذ

رکت آن مداخله ی غول آسای کارگران و سربازان در حوادث سياسی،  هر چند تا به آخر دنبال نشد، صحنه ی سياسی جامعه را دگرگون کرد، به ح. بود

ه های ديروز تا از نقش کلی انقالب جهش تازه ای داد، تجديد گروه بندی های اجتناب ناپذير را تسريع کرد، و سياستمداران مجلسی و بزمی را وادار کرد

 .خود چشم بپوشند و سيروسلوک خود را با رشته ی تازه ی شرايط وفق دهند

حران حکومت هنگامی که سازش کاران نخستين شعله های جنگ داخلی را فرو نشانده بودند و می پنداشتند که همه چيز به وضع سابق بازگشته است، ب

سياليست ها، سو. ی خواستند که بدون مشارکت مستقيم سوسياليست ها در حکومت موقت، فرمان روائی کنندليبرال ها ديگر نم. تازه داشت آغاز می شد

ر بغاز داردانل که به حکم منطق نظام دو قدرتی ناگزير از پذيرفتن اين شرط بودند، به سهم خود خواستار شدند که حکومت برنامه ی خود را برای تسخي

. مت ديدروز دوم ماه مه، ميلی يوکوف خود را ناچار از ترک صفوف حکو. ه اين امر به سقوط ميلی يوکوف انجاميدصريحاً نفی کند، و بديهی است ک

 .بدين ترتيب، شعار اصلی تظاهرات بيستم آوريل ظرف دوازده روز تحقق پذيرفت، آن هم به رغم اراده ی رهبران شورا

ا به کمک ميلی يوکوف چون کوشيده بود ت. بران به نحو    هر چه بارزتری به چشم بخورداما تأخيرها و تعويض ها سبب شد تا عجز و بی کفايتی ره

ژنرال . ودژنرال اش تناسب نيروها را به نفع خود تغيير دهد، مانند چوب پنبه ای که از يک بطری پرگاز خارج شود، از حکومت موقت بيرون جهيده ب

ف رضايت حکومت به شورا التماس می کرد که به ائتال. ا ديگر به ميهمان های عزير ملت نمی ماندندوزر. پهلوان نيز خود را ناگزير از استعفاء يافت

و همه ی اين دگرگونی ها به اين دليل رخ می داد که توده ها بر سر دراز اهرم فشار وارد می کردند. دهد . 

برعکس، حوادث آوريل چون به دموکرات ها نشان داد که چه . ردنداما نه خيال کنيد که احزاب سازش کار خود را به کارگرها و سربازها نزديک ک

وازی عجايب نامنتظری در ميان توده ها نهفته است، آن ها، يعنی دموکرات ها، را باز هم  به سمت راست يعنی به سوی اتحاد مستحکم تری با بورژ

د و همبستگی جناح اکثريت در کميته ی اجرائی از اتحا. طع تری پيشه کردنداز آن زمان به بعد، دموکرات ها سياست ميهن پرستی را به نحو قا. سوق داد

دند، و بارها راديکال های بی صورتی نظير سوخانوف، استکلوف، و امثالهم، که تا همين اواخر الهام بخش سياست های شورا بو. بيشتری برخوردار شد 

رستانه و       محافظه تزرتلی با قاطعيت تمام، موضع وطن پ. گاه دارند،    کنار گذاشته شدندکوشيده بودند تا دست کم چيزی از سنن  سوسياليزم را باقی ن

 .کارانه ای اتخاذ کرد، يعنی سياست های ميلی يوکوف را بر تن هيئت نمايندگی توده های زحمت کش پوشاند

د، و بحران داخلی تازه داشت برطرف می ش. ير کرده بودسير حوادث حزب را غافل گ. رفتار حزب بلشويک در خالل روزهای آوريل يک دست نبود

تند، و موافقت برخی از بلشويک ها  زير تأثير جوش و خروش مناطق کارگر نشين قرار گرف. حزب سخت مشغول تدارک کنفرانس عمومی بلشويزم بود

قطع  مارس پيرامون اعتماد مشروط به حکومت موقت هنوز کميته ی پتروگراد، که تا روز پنجم. خود را با واژگونی حکومت موقت علناً اعالم کردند

ظاهرات هنوز سرانجام اين کميته تصميم گرفت که در روز بيست و يکم تظاهراتی برپا کند، هر چند مقصود از اين ت. نامه صادر کرد، دچار تزلزل شد

سربازها  کارگرها و -ان برای خود و هوادارانشان کامالً روشن باشدبدون آن که مقصودش -پاره ای از اعضاء کميته ی پتروگراد. کامالً مشخص نشده بود

اهراً ظ. عناصر منفرد و مستقل چپ نيز به همين شيوه عمل می کردند. را به   خيابان ها می آوردند تا بلکه حکومت موقت در اين ميان واژگون شود



رفتند و  افراد مختلف به مراکز نظامی می. دست اندر کار بودند -ا فعاليت شديدهر چند با تعداد اندک اما ب -نيز( آنارشيست)عناصر هرج و مرج طلب 

ک اما ي. گاهی برای دست گيری وزرای حکومت موقت و گاهی ديگر برای جنگ خيابانی با دشمن، تقاضای زرهپوش و سازوبرگ نظامی می کردند

ر هيچ فردی قرار نخواهد گذاشت مگر به فرمان کميته ی اجرائیلشگر زرهی، از هواداران حزب بلشويک، اعالم کرد که اسلحه در اختيا . 

شکيل       شده اما کميته ی ويژه ای که به دستور شورا ت. کادت ها با نهايت جديت کوشيدند تا گناه درگيری های خونين را به گردن بلشويک ها بيندازند

ان کل دادست. نه در خيابان ها بلکه از درگاه ها و پنجره های منازل آغاز شده است بود، بدون آن که جای ترديدی باقی بماند ثابت کرد که تيراندازی

به نفع  که هميشه -تيراندازی را اوباش و اراذل به قصد ايجاد اغتشاش و بی نظمی: "اعالميه ای به شرح زير صادر کرد که در روزنامه ها به چاپ رسيد

راه انداختند -عناصر جنايت کار است ." 

فراتر  کينه ی احزاب حاکم بر شورا نسبت به بلشويک ها هنوز به آن شدتی که دو ماه بعد، يعنی در ماه ژوئيه، رسيد و از حد عقل و وجدان همعناد و 

در ماه  و وزارت دادگستری، هر چند کارمندان قديم را هم چنان در استخدام خود داشت، در برابر انقالب دست به سينه ايستاده بود،. رفت، نرسيده بود

مله از اين رو، در اين جبهه نيز ح. آوريل هنوز به خود اجازه نداده بود که روش های پليس مخفی تزار را        در مورد چپ های افراطی به کار ببندد

 .ی ميلی يوکوف به آسانی دفع شد

ا کامالً اعالم کرد که نفی تظاهرات را از جانب شور کميته ی مرکزی حزب بر تندروی های جناح چپ بلشويک ها لگام زد و روز بيست و يکم آوريل

شعار مرگ بر : "در قطع نامه ی کميته ی مرکزی آمده بود که. منطقی می داند، و از همه خواست که بدون قيدو شرط به تصميم شورا گردن نهند

ند، چنين مردم از طبقه ی کارگر جانبداری کن( تشکليعنی آگاه و م)حکومت موقت، در لحظه ی حاضر غلط است، زيرا پيش از آن که اکثريت منسجم 

دانسته  همين  قطع نامه وظيفه ی حزب را در آن لحظات، انتقاد و تبليغ." شعاری يا يک عبارت پوچ است، و يا به تالش های ماجراجويانه منجر می شود

ای فوق اما معارضان حزب بلشويک، خط مشی ه. ی تسخير قدرتبود، و نيز کوشش برای به دست آوردن اکثريت در شوراها به عنوان مقدمات کار برا

ن مسأله ی پيشتر با موضع بنيادی لنين پيرامو. را به حساب عقب نشينی رهبران ترسوی حزب، و يا مانورهای محيالنه ی اين رهبران، می گذاشتند

واقعی به کار ببندد را براساس تجربيات" تزهای آوريل"قدرت آشنا شديم؛ اينک او به حزب می آموخت که  . 

درباره ی  حاضر است همراه با سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها قطع نامه ی مشترکی" مسرت"سه هفته پيشتر، کامنف اعالم کرده بود که با کمال 

ها و آن اينک آن روز. بود حکومت موقت صادر کند، و استالين نيز نظريه ی خود را پيرامون تقسيم کار ما بين کادت ها و بلشويک ها عنوان کرده

" نظارت"استالين پس از درس هائی که در روزهای آوريل آموخت، سرانجام برعليه ی نظريه ی ! نظريات به چه گذشته ی دوری تعلق داشتند

ن مانداما اين مانور از انظار پنها. خيرخواهانه بر حکومت موقت، قدعلم کرد و با احتياط فراوان از موضع پيشين خود عقب نشست . 

ی از حزب عبارت عنصر ماجراجوئی در سياست های بخش معين: لنين در کنفرانسی که بالفاصله پس از روزهای تهديدآميز آوريل گشايش يافت، پرسيد 

البی انق از چيست؟ و خود جواب داد که اين عنصر عبارت است از کوشش در به کار بستن روش های قهرآميز در مواردی که هنوز مناسبتی برای قهر

ی معروف می توان شخصی را که نزد مردم به خودکامگ. "و يا در مواردی که چنين مناسبتی قبالً پيش آمده و اينک سپری شده است. پيش نيامده است

سرمايه دارها . است، سرنگون کرد؛ اما اکنون خودکامه ای وجود ندارد؛ توپ ها و تفنگ ها اينک در دست سربازها هستند نه در دست سرمايه دارها

ما ... اوه استچنين سخنی به کلی ي -اکنون نه از راه خشونت و زور که از راه فريب مسلط اند، و اينک ديگر نمی توانيد از زور و خشونت سخن بگوئيد

يته ی اما کم. ئی نداشتيمما فقط می خواستيم با روش های مسالمت آميز قدرت دشمن را بسنجيم، ما قصد زورآزما. شعار تظاهرات صلح آميز را داديم

ا نيز ر!" مرگ بر حکومت موقت"شعار غلط "! جاويد باد شوراها"آن ها در کنار شعار صحيح ... پتروگراد اندکی زياده از حد به سمت چپ نشانه رفت

و بی  چنين کاری را جنايتی بزرگما . هنگامی که لحظه ی عمل فرا می رسد، وقت آن نيست که اندکی زياده از حد به سمت چپ نشانه رويم. سر دادند

 ".انضباطی محض می دانيم

بينابين، يعنی   سبب اين دگرگونی چيست؟ عمدتاً نوسانات طبقات. زير حوادث پرتالطم هر انقالب چه نهفته است؟ دگرگونی در تناسب نيروهای طبقاتی

دو  اين نوسانات هم زمان با هم در. امنه ی غول آسائی از نوسان وجود داردما بين امپرياليزم کادت ها و بلشويزم د. دهقان ها، خرده بورژوازی، و ارتش

ی به سوی نمايندگان سياسی خرده بورژوازی، سردمداران  آن ها، و رهبران سازش کار دمادم بيشتر و بيشتر به راست، يعن. جهت مخالف سير می کنند

خود به  لنين در اعتراض. ر خيز بلندتر و جسورانه تری به سوی چپ بر می دارنداز سوی ديگر، توده های ستم کش هربا. بورژوازی، ميل می کنند

ودند، لحظه اگر    توده های بينابين مجدانه، عميقاً و با مداومت به سوی ما چرخيده ب: ماجراجوئی های سران کميته ی پتروگراد، استثناء زير را قائل شد

ا منفجر بحران آوريل، که در خيابان ه. اما اين چرخش هنوز صورت نگرفته است. رديد نمی کرديمای در بيرون انداختن حکومت از کاخ مارينسکی ت

ا مسائل ر"وظيفه ی ما فعالً هنوز آن است که ." نه نخستين چرخش خرده بورژوازی و توده های نيمه کارگر بود و نه واپسين چرخش ايشان"شد، 

رخش بعدی شان به سوی ما، که چرخشی عميق تر و آگاهانه تر خواهد بود، آماده کنيميعنی توده ها را برای چ -"صبورانه توضيح دهيم . 

می آمدند  کارگرها به کميته های حزب. و اما حرکت طبقه ی کارگر به سوی بلشويک ها، در خالل ماه آوريل شکل بسيار روشن و قاطعی به خود گرفت

اره ی در کارخانه ها کارگرها از نمايندگان خود درب. منشويک به حزب بلشويک انتقال دهند و می پرسيدند که چگونه می توانند نام خود را از حزب

و  سياست خارجی، جنگ، نظام دوقدرتی و مسأله ی موادغذائی، مصرانه پرس و جو می کردند؛ و در نتيجه ی اين استنطاق ها، نمايندگان منشويک

ت تندترين چرخش های کارگران در شوراهای محلی صور. خود را به بلشويک ها می دادندسوسيال رولوسيونرها هر روز به ميزان  بيشتری جای 

آوريل  در شوراهای وايبورگ، جزيره ی واسيليف، و حوزه ی ناوارا، بلشويک ها در اواخر ماه. گرفت، زيرا اين شوراها به کارخانه ها نزديک تر بودند

" مهم تر"اين دگرگونی اهميت فراوانی دربر داشت، اما رهبران کميته ی اجرائی، غرق در امور . تندخود را ناگهان و به نحوی نامنتظر در اکثريت ياف

کز وارد اما مناطق کارگرنشين روز به روز فشار محسوس تری به مر. سياسی، جار و جنجال بلشويک ها را در مناطق کارگرنشين خوار می انگاشتند

يندگان ز کميته ی پتروگراد دستوری رسيده باشد، کارگران با شور و شوق فراوان انتخابات مربوط به نمادر کارخانه ها، بدون آن که ا. می آوردند

ارگر سوخانوف تخمين می زند که در اوائل ماه مه، بلشويک ها يک سوم از طبقه ی ک. کارگران را     در شورای شهر، با موفقيت کامل تجديد کردند

ی ماه مارس بی شکلی و سر در گم. و آن هم يک سومی که از دو سوم بقيه         به مراتب فعال تر بود -حداقل يک سوم. پتروگراد را به   دنبال داشتند

پوست به  لنين در مناطق کارگرنشين پتروگراد گوشت و" خيال پردازانه ی"ناپديد شده بود؛  خط مشی های سياسی دمادم مشخص تر می شدند؛ تزهای 

 .خود می گرفتند

. می کرد و در بيشتر موارد، احزاب شورا را غافل گير -ی که انقالب به پيش بر می داشت به ضرب مداخله ی مستقيم توده ها صورت می گرفتهرگام

جرائی نقش پس از قيام فوريه، هنگامی که کارگران و سربازان دستگاه سلطنت را بدون   اجازه ی شخص يا حزب خاصی برانداختند، رهبران کميته ی ا

مارس، در  از همان اوائل ماه. توده ها به هيچ عنوان قصد ترک صحنه ی سياست را نداشتند. اما آنان سخت در اشتباه بودند. وده ها را تمام شده پنداشتندت

گ از را از چنخالل مبارزه برای هشت ساعت کار در روز، کارگرها، علی رغم تالش منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها در بازداری آنان، اين امتي

وريل عمل تظاهرات آ. آن گاه شورا ناچار شد اين پيروزی را، که   بدون او و به رغم او تحصيل شده بود، به ثبت برساند. سرمايه دارها بيرون کشيدند

است به دستگاه هر عملی از طرف توده ها، صرف نظر از هدف بالفصلش، هشداری . اصالح کننده ی مشابهی بود از جانب کارگران و سربازان

ر اکتبر و د. در ماه ژوئيه، اين هشدار به تهديد تبديل شد. اين هشدار ابتدا ماهيت ماليمی دارد، اما دائماً شکل قاطعانه تری به خود     می گيرد.  رهبری

 .شاهد  ضربه ی نهائی توده ها بوديم

 م ديگر، فقط از برداشت هائی که خود از تجربيات سياسی خويش، و ازبه  کال -مداخله می کنند" خود به خود"در همه ی لحظات حساس، توده ها 

لغان     توده ها با جذب اصول پراکنده ای که از دهان مب. تجربيات رهبران هنوز به رسميت شناخته نشده ی خويش، به عمل آورده اند پيروی می کنند

ی بلشويک ها، به عنوان يک حزب، مبارزه ی کارگرها را برا. ترجمه       می کنندشنيده اند، به اراده ی خود نتيجه های آن اصول را به زبان عمل 

را به  بلشويک ها در اوائل ماه ژوئيه توده های مسلح. بلشويک ها توده ها را به تظاهرات آوريل فرانخواندند. هشت ساعت کار در روز رهبری نکردند



تظاهرات،  يک سرانجام با توده ها همگام   شد و پيشاپيش توده ها به حرکت در آمد، آن هم نه برایفقط در ماه اکتبر حزب بلشو. خيابان ها دعوت نکردند

 .که برای انقالب

 

 فصل هجدهم

 نخستين ائتالف

 

طالح اصانقالب، بی اعتناء به مقاومت به . عليرغم همه ی نظريه ها، اعالميه ها و تبليغات رسمی شورا، قدرت فقط روی کاغذ به حکومت تعلق داشت

لح  ن را مسدموکراسی، هم چنان پيش می تاخت، توده های تازه ای از مردم را بر        می خيزاند، شوراها را تقويت می کرد، و تا حدودی حتی کارگرا

ر سلطه ی را، که تحت سرپرستی کميسرها ايجاد شده بودند و معموالً زي" کميته های اجتماعی"شوراها کميسرهای محلی حکومت و . می ساخت

، هنگامی که در برخی از موارد. نمايندگان سازمان های بورژوائی فعاليت می کردند، به شکلی و کامالً طبيعی و بدون هيچ تقالئی از ميدان به در کردند

ختن به رسميت شنا کميسرها شوراهای محلی را متهم به امتناع از. ايادی قدرت مرکزی سعی به مقاومت می کردند، کشمکش های حادی در می گرفت

ده و به جمهوری مطبوعات بورژوائی فرياد و فغان سر دادند که کرونشتات، شلوسلبرگ يا تزاريتسين از پيکر روسيه جدا ش. حکومت مرکزی می کردند

تافتند و به تی به اين نقاط شسوسياليست های حکوم. وزرا به هيجان آمدند. شوراهای محلی به اين مهمالت اعتراض می کردند. های مستقلی تبديل شده اند

ب نيروها به وجود اما هيچ يک از اين تدابير تغييری در تناس. ترغيب     و تهديد شوراهای محلی پرداختند تا بلکه خود را در برابر بورژوازی تبرئه کنند

شور، ن جا پيدا بود که اين جريان ها در سراسر کسرنوشت ساز بودن جريان هائی که در حال مضمحل ساختن مبانی نظام دوقدرتی بودند، از آ. نياورد

سوب شوراها که در ابتدا سازمان هائی برای نظارت بر کار حکومت مح. هر چند با ضرب آهنگ های متفاوت، روز به روز قوت بيشتری می گرفتند

ه در امور ارتش، ظريه ی تقسيم قدرت نمی رفتند، و پيوستشوراها زير بار ن. می شدند، رفته رفته به سازمان هائی برای اداره ی امور مملکت تبديل شدند

 شوراها زير فشار کارگران قانون هشت. در کشمکش های اقتصادی، در مسائل غذائی و حمل و نقل، و حتی در دادگاه های عدالت، مداخله می کردند

اترشان رقابل تحمل ترين کميسرهای حکومت موقت را از دفساعت کار در    روز را تصويب کردند، مجريان مرتجع را از کار بر کنار ساختند، غي

کالت شوراهای ايالتی به علت مش. بيرون انداختند، به جستجو و دست گيری خاطيان و مجرمين پرداختند، و روزنامه های متخاصم را تعطيل کردند

سازند، و خود  ها را تثبيت کنند، صدور کاال را از اياالت ممنوع روزافزونی که کمبود موادغذائی و قحطی کاال به وجود آورده بود، تصميم گرفتند قيمت

که با  با اين حال، در رأس شوراها در همه جا سوسيال رولوسيونرها و منشويک هائی ايستاده بودند. راساً به جمع آوری موادغذائی از روستاها بپردازند

را نفی می کردند "!تمام قدرت به شوراها: "خشم فراوان شعار بلشويک ها مبنی بر . 

ون تزرتلی و تفليس که کانون منشويک های ژيرونديست به شمار می رفت، رهبرانی چ. آموزنده ترين نمونه در اين معنا، فعاليت شورای تفليس بود

. ن پناه دادکرده بودند، به آناچيدزه به انقالب فوريه هديه کرده بود، و بعدها نيز، پس از آن که اين رهبران نيروی خود را به عبث در پتروگراد تلف 

ب منشويک، که گام به گام خود را ناگزير می ديد که بر اصول حز -که چندی بعد به رياست گرجستان مستقل رسيد -شورای تفليس به رهبری جوردانيا

ضبط کرد،؛  ی را برای استفاده ی خوداين شورا يک چاپخانه ی خصوص. بر آن شورا سلطه يافته بود، پشت پا بزند، و هم چون قدرتی مستقل عمل کند

ج اوليه ی ضدانقالبيون را دستگير کرد، بازپرسی و محاکمه مجرمان سياسی را بر عهده گرفت، نان را جيره بندی کرد، و قيمت موادغذائی و مايحتا

آوريل  وز آشکار بود، در سراسر ماه های مارس وتضاد موجود ما بين آئين نامه های رسمی و زندگی واقعی، که از همان نخستين ر. مردم را تثبيت نمود

 .به رشد خود ادامه داد

 اما روزهای آوريل بدون آن که جای. هر چند همان طور که ديديم ، نه هميشه -در پتروگراد برای خالی نبودن عريضه الاقل تا حدی حفظ ظاهر می شد

در ده . ت نداردشان         داده بودند که حکومت هيچ تکيه گاه شايان توجهی در پايتخترديدی باقی گذارند، پرده از ناتوانی حکومت موقت برگرفته و ن

د، کرنسکی مضطربانه اظهار داشت که حکومت ديگر وجود خارجی ندار. "روز آخر آوريل، چراغ حکومت به سوسو افتاده و در حال خاموش شدن بود

می توان  به طورکلی درباره ی اين حکومت(. استانکويچ" )ر حال بررسی اوضاع خويش استو ديگر به هيچ عنوان کاری انجام نمی دهد بلکه صرفاً د

ت موقت حکوم. گفت که تا روزهای اکتبر پيوسته در لحظات دشوار دچار بحران می شد، و          در فواصل ما بين بحران ها صرفاً وجود داشت و بس

لی برای کار نمی يافتمشغول بود، مجا" بررسی اوضاع خويش"که دائماً به  . 

ماماً به ممکن بود قدرت ت: بحرانی که بر اثر تمرين حوادث آتی در ماه آوريل در گرفت، از لحاظ نظری سه نتيجه ی مختلف می توانست داشته باشد

؛ اين     ايد به شوراها می رسيدقدرت می ب. بورژوازی برسد؛ اين امر از راه جنگ داخلی ميسر بود؛ ميلی يوکوف در اين راه کوشيد، اما شکست خورد

.        کردنش يعنی فقط با آرزو -امر بدون جنگ داخلی ميسر بود، و نمايندگان شوراها می توانستند فقط با  بلند کردن دست هايشان آن را عملی سازند 

بدين . بودند، هر چند در اين ايمان شکست افتاده بود اما سازش کاران چنين آرزوئی نداشتند، و توده ها هنوز ايمان خود را به سازش کاران حفظ کرده

وره         اينک فقط امکان سوم باقی مانده بود که همانا عبارت بود از ک. مسدود   شدند -راه بورژوازی و راه طبقه ی کارگر -ترتيب، هر دو راه بنيادی

تالف نام داشتراه سردرگم کننده، بزدالنه، و جبونانه ی سازش، اين کوره راه، ائ     . 

کميته ی اجرائی . نددر پايان روزهای آوريل، سوسياليست ها هنوز به فکر ائتالف نيفتاده بودند اصوالً آن جماعت هرگز نتوانستند حوادث را پيش بينی کن

اما اين . رداساسی تبديل ک با قطع نامه ای که روز بيست و يکم آوريل صادر کرد، حکومت مضاعف را  از يک واقعيت صرف به يکی از اصول قانون

ت درس -پادشاهان و پيامبران -تطهير حقوقی صورت حکومت موقت مضاعف در ماه مارس: بار نيز جغد حکمت پرواز خويش را اندکی دير آغاز کرد

يقت فرو ی خود را به اين حقسوسياليست ها کوشيدند تا چشم ها. هنگامی انجام گرفت که اين صورت به ضرب عمل توده ها درهم شکسته شده        بود

ايده ای خواهد ورود ما به کابينه ی شما چه ف: "ميلی يوکوف حکايت می کند که وقتی مسأله ی ائتالف از سوی حکومت مطرح شد، تزرتلی گفت. ببندند

وشيد تا تزرتلی می ک." ما بيرون بکشيمداشت؟     در صورتی که شما سرسختی به خرج دهيد، ما ناچار خواهيم شد خود را با هياهوی فراوان از دولت ش

اده منشويک ها مطابق با روش معمول خود در مبانی سياست شان، منافع بورژوازی را مستمسک قرار د. آتی اش بترساند" هياهوی"ليبرال ها را از 

ير افتاده حاضر حکومت در وضع بسيار دشواری گدر حال : "کرنسکی کميته ی اجرائی را به وحشت انداخت. اما   آب تا گلوگاه آنان رسيده بود. بودند

سياليست ها در همان احوال، محافل بورژوا نيز به سو." شايعاتی را که درباره ی استعفای حکومت می شنويد، به حساب بازی های سياسی نگيريد: است

می که روز بيست و ششم آوريل، هنگا. از ائتالف بود دومای شهری مسکو قطع نامه ای صادر کرد که حاکی از پشتيبانی اش. فشار        می آوردند

ا آن نيروهای فعال و خالق کشور را که ت"زمينه به قدر کافی آماده شده بود، حکومت موقت در اعالميه ی ويژه ای اعالم کرد که ضروری ديده است 

ت مسأله را صاف و پوست کنده مطرح ساختبدين شکل، حکومت موق. در کارهای حکومت سهيم کند" کنون در حکومت شرکت نداشته اند، . 

ت در اواخر ماه آوريل، شوراهای زير مخالفت خود را با مشارک. با همه ی اين اوصاف، احساسات نسبتاً شديدی در کشور برعليه ائتالف موج می زد

هبران منشويک يکی از ر. و چندين شورای ديگر نوگورود، تور -مسکو، تفليس، اودسا، اکاترينبورگ، نيژنی: سوسياليست ها در حکومت اعالم داشتند

ش توده ها را اگر سوسيالست ها وارد حکومت بشوند، ديگر کسی باقی نمی ماند تا جنب:       در مسکو، انگيزه ی شوراهای فوق را به روشنی بيان کرد

ه هنوز توده ها تا آن جا ک. دف توطئه بودند، کار آسانی نبوداما فهماندن اين نکته به کارگران و سربازان، که خود ه. هدايت کند" يک مجرای خاص"در 

ه اگر خوب است آن ها پيش خود چنين استدالل می کردند  ک. آمادگی پذيرش بلشويزم را نداشتند، قاطعانه خواستار ورود سوسياليست ها به حکومت بودند

ائتالف با  توده ها نمی دانستند که اين امر به معنای. لت داشته باشيميک کرنسکی در دولت وجود داشته باشد، پس چه بهتر که شش کرنسکی در دو

ه کار بورژوازی است، و نيز متوجه نبودند که بورژوازی بر آن است که اين سوسياليست ها را هم چون پوششی برای فعاليت های ضدمردمی خود ب

ون راندن توده ها بر آن بودند که از سوسياليست ها برای بير. ظر می رسيدقيافه ی ائتالف از پادگان ها و از کاخ مارينسکی متفاوت به ن. بگيرد

بدين ترتيب، دو نيرو که به دو جهت مخالف ميل می کردند، موقتاً در يک نيرو متحد شدند. بورژوازی از حکومت استفاده کنند . 



. دندشويک ها، پشتيبانی خود را از حکومت ائتالفی اعالم کردر پتروگراد، يک رشته از واحدهای نظامی، از جمله يک لشگر زرهی از هواداران بل

يدند بدون گرايش به ائتالف در ميان سوسيال رولوسيونرها غالب بود؛ منتها می ترس. اياالت با اکثريت قاطع به حکومت ائتالفی ردی موافق دادند

 -وئندر کنگره شوراها در ماه ژ -از نمايندگان ارتش چندی بعد        يکی. و دست آخر، ارتش هم با ائتالف موافق بود. منشويک ها وارد حکومت شوند

رود خود به حکومت با وقتی ارتش  شنيد که سوسياليست ها حاضر نيستند با و: "نظر جبهه     را نسبت به مسأله ی قدرت به طرز نسبتاً گويائی بيان کرد

تش آن که در همان احوال ارتش ناچار بود در کنار مردمانی بميرد که آن ها نيز مورد اعتماد ار افرادی    هم کاری کنند که مورد اعتماد آنان نبودند، حال

 ".نبودند، غرشی از ارتش برخاست که تصور می کرديم به گوش پتروگراد هم رسيده باشد

نگ، و در کنار گود تدا قصد داشتند که در کنار گود جسوسياليست ها اب. در اين مسأله نيز، مانند مسائل ديگر، جنگ عامل تعيين کننده به شمار    می رفت

درست در . شتجبهه نيز ديگر دل و دماغی برای صبر ندا. متفقين هم اهل صبر نبودند. اما جنگ حاضر نبود صبر کند. حکومت بنشينند و صبر کنند

م داد يا آيا باالخره به جنگ ادامه خواهي: اجرائی پرسيدند که گرماگرم بحران حکومت، نمايندگان جبهه از راه در رسيدند و از رهبران خود در کميته ی

ا با لحن کمابيش دول متفق نيز همين سؤال ر. آيا شما مسئوليت جنگ را می پذيريد يا خير؟ از پاسخ به اين سؤال نمی شد طفره رفت: خير؟ به بيان ديگر

 .تهديدآميزی مطرح کرده بودند

ر انقالب روسيه و ارتش فرانسه، زير تأثي. بی در ماه آوريل، برای متفقين به  بهای گرانی تمام شد و نتيجه ای هم ندادتهاجم متفقين در جبهه ی اروپای غر

ی در دست ما داشت از هم وا      م"اين ارتش، به قول مارشال پتن . نيز بر اثر شکست تهاجم خود که اميد فراوانی بدان بسته بود، دچار تزلزل شد

ول و تا زمان تهاجم، دست کم به            ق -رانسه برای متوقف ساختن اين روند تهديد آميز، به تهاجمی از جانب روسيه نياز داشتحکومت ف." رفت

الب گذشته از فراغت مادی ای که در اين ميان نصيب فرانسه می شد، الزم بود که هر چه زودتر هاله ی صلح از چهره ی انق. محکمی در اين خصوص

قيام کارگران و  بوده شود، اميد سربازهای فرانسوی در قلبشان مسموم گردد، نام انقالب با مرتبط کردنش به جنايات دول متفق لوث شود، و پرچمروسيه ر

 .سربازان روس در خون و گل و الی سالخی های امپرياليزم لگدمال گردد

 در ميان اين اهرم ها، سوسياليست های وطن پرست دول متفق اگر در. ه شدندبرای رسيدن به اين اهداف واال، همه ی اهرم های موجود به کار گرفت

حرف های بی  آنان مسلح به وجدان های دنی و. مجرب ترينشان به روسيه ی انقالبی فرستاده شدند. صدر کار نبودند در پائين ترين رده هم قرار نداشتند

رانتينگ، ب. رينسکی، با آغوش گشاده از سوسياليست های وطن پرست خارجی استقبال شددر کاخ ما: "سوخانوف می نويسد. محتوا از راه در رسيدند

ت که حتی بايد اذعان داش." کاشين، اوگريدی، دوبروکر، و ديگران آن کاخ را خانه ی خود احساس کردند و با وزرای ما برعليه شورا پيمان اتحاد بستند

ت راه بيايدشورای سازش کاران اغلب با آن آقايان نمی توانس . 

رد تا ژنرال آلکسيف آن چه در قدرت داشت به کار ب: "واندر ولد در اين خصوص نوشت. سوسياليست های دول متفق از جبهه ی جنگ بازديد کردند

قق ساختنشان متح تالش های ما در راه رسيدن به اهدافی مصرف شوند که چندی پيش نمايندگان ملوانان دريای سياه، يعنی کرنسکی و آلبر توماس، برای

پيشين  ستاد  بدين سان، رئيس بين الملل دوم و رئيس." يعنی در راه تکميل چيزی که او آن را آمادگی اخالقی برای شروع تهاجم می ناميد -کوشيده بودند

سياليزم در دل، يکی از رهبران سورنو. ارتش نيکالی دوم، در راه مبارزه برای نيل به آرمان های پرافتخار دموکراسی، به زبان مشترکی دست يافتند

سه ." بگوئيم اکنون بدون آن که       چهره هايمان از فرط شرم سرخ شود، می توانيم از جنگ عادالنه سخن: "فرانسه، توانست با فراغ بال فرياد بکشد که

 .سال طول کشيد تا بشريت دريابد که آن آقايان هنوز هم داليل   بی شماری برای شرمندگی داشتند

رأی  روز يکم ماه مه، کميته ی اجرائی، پس از گذشتن از همه ی مراحل دودلی و نوسان هائی که تا کنون در طبيعت شناخته شده است، با چهل و يک

 ک هایفقط بلشويک ها و گروه کوچکی از منشوي. موافق در مقابل هجده رأی مخالف و سه رأی ممتنع، تصميم گرفت که وارد حکومت ائتالفی شود

 .انترناسيوناليست به اين کار رأی مخالف دادند

ومت بيرون من از حک: "جالب آن که نخستين قربانی اين نزديکی بيشتر همانا آقای ميلی يوکوف، رهبر سرشناس بورژوازی بود که خود بعداً نوشت

را " بازاعالميه ی حقوق سر"يده بود، زيرا ميل نداشت گوچکوف قبالً در روز سی ام آوريل خود را از حکومت کنار کش." نرفتم، آن ها بيرونم کردند

اطر بقای يأسی که آن روزها در قلب ليبرال ها رخنه کرده بود از اين نکته پيداست که کميته ی مرکزی حزب کادت تصميم گرفت به خ. امضاء کند

اما ." دحزب به رهبر خود خيانت کر: "ن باره می نويسدايزگويف، کادت راست گرا، در اي. ائتالف، برماندن ميلی يوکوف در حکومت اصرار نورزد

زب در پايان ماه آوريل، حزب کادت تکه پاره شده بود؛ به روحيه ی ح: "همين ايزگويف صحيحاً يادآور می شود که. آخر حزب   چاره ی ديگری نداشت

 ".چنان ضربه ای وارد شده بود که ديگر توان برخاستن نداشت

انگلستان قلباً مايل بود که آن وطن پرست داردانل دوست، جای خود را به . ميلی يوکوف، حرف آخر را دول متفق زدنداما در خصوص مسأله ی 

اوضاع   اين  هندرسون، که به پتروگراد رفته بود تا در صورت لزوم در مقام سفير جانشين بوکانن شود، با مطلع شدن از. معتدل تری بدهد" دموکرات"

واری بود در حقيقت امر نيز بوکانن دقيقاً در مقامی درست قرار گرفته بود، زيرا او از مخالفان سرسخت جهان خ. تشخيص داد تغيير را غيرضروری

وسيه نيازی به اگر ر: "بوکانن، يک بار به مالطفت زير گوش ترشچنکو زمزمه کرده بود که. منتها نه در مواردی که اشتهای بريتانيای کبير باز می شد

اس وظيفه شناس فرانسه در بدو امر از ميلی يوکوف پشتيبانی کرد، اما در اين جا توم." ندارد، چه بهتر که اين نکته را هر چه زودتر اعالم کند قسطنطنيه

وده ها بود، از بدين سان آن سياستمدار، که منفور ت. پا به ميدان گذاشت و به دنبال بوکانن و رهبران شورا مخالفت خود را با   ميلی يوکوف ابراز کرد

 .طرف دول متفق، دموکرات ها، و دست آخر نيز از جانب حزب خود، يک باره طرد شد

خويشتن نياز  اما ائتالف برای تطهير. يا الاقل به دست عوامل فوق مستوجب چنين مجازاتی نبود -ميلی يوکوف سزاوار چنين مجازات بی رحمانه ای نبود

حی دموکراتيک کوف را در نظر توده ها هم چون روح خبيثی جلوه دادند که حرکت ظفرمندانه ی گيتی را به سوی صلائتالفيون ميلی يو. به قربانی داشت

روگراد در روز پنجم ماه مه، شورای پت. ائتالف با طرد ميلی يوکوف خود را يک باره از لوث گناهان امپرياليزم منزه ساخت. به بی راهه گشانده بود

لسه ی ميلی يوکوف درباره ی ج. بلشويک ها مجموعاً صد رأی مخالف به ائتالف دادند. برنامه ی آن حکومت را تأييد کرداعضای حکومت ائتالفی و 

هبر ر"اما با همان هلهله های توفنده ورود تروتسکی، . حضار مقدم وزرای خطيب را به گرمی خوش آمد   گفتند: "روز پنجم ماه مه به طعنه می نويسد

کوم کرد و تروتسکی، که روز پيش از آمريکا باز گشته بود، مشارکت سوسياليست ها را در حکومت، قاطعانه مح. يز گرامی داشتندرا ن" انقالب اول

" نجات"ه ی و نيز گفت که قدرت واحدی که ماي". صرفاً به درون کابينه انتقال يافته است"نابود نشده است، بلکه " حکومت مضاعف"اظهار داشت که 

ن خواهد اين گام همانا انتقال قدرت به دست نمايندگان کارگران و سربازا. گام بعد برداشته شود"شد فقط زمانی به ميدان خواهد آمد که  روسيه خواهد

قه ه ی طبعصر نوينی آغاز خواهد شد، عصر خون و آهن، اما نه       در مبارزه ی ملتی عليه ملتی ديگر، بلکه در مبارز"و ادامه    داد که آن گاه ." بود

توده ها  تروتسکی در پايان نطقش سه قاعده ی کلی برای سياست. چنين است روايت ميلی يوکوف." ی رنجبر و زحمت کش برعليه طبقات حاکم

ی خود تکيه يروبه بورژوازی اعتماد نکنيد؛ بر کار رهبران نظارت داشته باشيد؛ فقط بر ن: سه اصل انقالبی سياست توده ها را يادآور می شوم" -برشمرد

نيز وقتی  در حقيقت." آشکار بود که تروتسکی برای سخنان خود از حضار توقع هم دلی نداشت: "سوخانوف راجع به اين سخن رانی می گويد." کنيد

وصی محافل خص سوخانوف، که برای خبرگيری از. سخن ران تاالر     را ترک می کرد کف زده های حضار برای او به مراتب کاهش يافته          بود

نی بر اين که او هر چند تروتسکی هنوز به حزب بلشويک تعلق نداشت، شايعاتی در افواه بود مب: "روشن فکران     گوش های تيزی دارد، اضافه می کند

 ".از لنين هم بدتر است

پس از تصميم  ايشان حتی. داشتند که در اقليت باشندآن ها ميل . سوسياليست ها از پانزده منصب موجود در کابينه، شش تايش را به خود اختصاص دادند

نگ شاه زاده لووف هم چنان در مقام نخست وزيری باقی ماند؛ کرنسکی به وزارت ج. آشکار به ورود در حکومت، اين بازی بذل و بخشش را ادامه دادند

در امر  مور خارجه به ترشچنکو تفويض شد که متخصصمسند ميلی يوکوف در مقام وزير ا. و نيروی دريائی منصوب شد؛ چرنوف، وزير کشاورزی

واند به نحو هر سه نفر معتقد بودند که روسيه بدون قسطنطنيه هم می ت. بود و در آن واحد هم محرم کرنسکی شده بود و هم رازدار بوکانن( باله)رقاصی 



عد در رابطه دان بی مقداری قرار گرفت به نام پرورزف که چندی بدر رأس وزارت دادگستری، حقوق . بسيار آبرومندی گليم خود را از آب بيرون بکشد

اند وقت عمده ی خود تزرتلی به منصب وزارت پست و تلگراف قناعت کرد تا بتو. با قضيه ی بلشويک ها در ماه ژوئيه، افتخار زودگذری نصيبش گرديد

ا ام. هيجان قول داد که منافع سرمايه دارها را صد در صد کاهش دهد اسکوبلف وزير کار شد و     در بحبوحه ی. را مصروف کميته ی اجرائی کند

گ، از اهالی به منظور حفظ تقارن، وزارت بازرگانی و صنايع به يک کارخانه دار بزر. طولی نکشيد که اين کلمات بال گرفتند و در هوا ناپديد شدند

 از افراد سرشناس را به همراه خود به پتروگراد آورد و همه را صاحب مقام های او از بازار بورس مسکو چند تن. مسکو، به نام کونووالوف داده شد

يش از دو اسکوبلف، حتی پ. در اقتصاد ملی، از مقام خود استعفاء داد" هرج و مرج"کونووالوف پس از دو هفته، به عنوان اعتراض به . مهم دولتی کرد

مبارزه او با هرج و مرج عبارت بود از درهم  -کرد و سرگرم مبارزه با هرج و مرج شد هفته، از حمله ی خود به منافع سرمايه دارها صرف نظر

ز همان طور که از همه ی ائتالف ها بايد انتظار داشت، اعالميه حکومت جديد عبارت بود ا. شکستن اعتصاب ها و دعوت کارگرها به خويشتن داری

اهم آوردن د به پيگيری فعاالنه ی سياست خارجی در جهت صلح، حل مسأله ی موادغذائی، و فردر اين اعالميه اشاراتی شده بو. مشتی برنامه ی مبتذل

برنامه  -دست کم از حيث قصد نويسندگانش -يگانه نکته ی جدی در اين اعالميه. اين ها همه اش حرف بود و بس. زمينه ی الزم برای حل مسأله ی زمين

ام معنای تم." ليت های تدافعی و تهاجمی به منظور پيش گيری از شکست احتمالی روسيه و متحدانشبرای فعا"ای بود پيرامون آماده ساختن ارتش 

 .ائتالف، که دول متفق به عنوان واپسين بازی خود در روسيه عملش کرده بودند، در همين نکته فوق خالصه می شد

ب می بينيم   که بدين ترتي." ماست برای نجات موقعيت نظامی مان در آن جبههحکومت ائتالفی در روسيه، آخرين و تقريباً تنها اميد : "بوکانن می نويسد

ارگردانی پشت سکوهای خطابه، سخن رانی ها، سازش ها و آراء رهبران ليبرال و دموکراتيک انقالب فوريه، امپرياليزم در هيئت دول متفق اوضاع را ک

 يک سوم از ه دشمن انقالب بودند، به ناچار و شتاب زده وارد حکومت شده بودند، تقريباً سوسياليست ها که به خاطر حفظ منابع دول متفق، ک. می کرد

 .قدرت و تمامی مسأله ی جنگ را بر عهده گرفتند

از       د برخیوزير جديد امورخارجه مجبور شد انتشار پاسخ نامه های دول متفق را به اعالميه ی بيست و هفتم مارس دو هفته به تعويق بيندازد تا بتوان

ت خارجی    پيگيری فعاالنه ی سياس. "عبارات اين پاسخ نامه ها را تصحيف کند و از اين راه انتقادهای دول متفق را از دولت ائتالفی وارونه جلوه دهد

هيه   می ای او تاز آن پس به صورت دخل و تصرف ترشچنکو در متن تلگراف های ديپلماتيکی متحقق شد که منشی های رژيم قدم بر" در جهت صلح

خواست های : "بر می خورد روی آن خط می کشيد و به جايش می نوشت" مطالبات"ترشچنکو هر جا در متن اين تلگراف ها به واژه ی . کردند

 ندکی دندانميلی يوکوف، با ا." در جهت خير و صالح مردم: "می رسيد به جايش           می نوشت" به منظور تضمين منافع"؛ هر جا به "عادالنه

ازاتی است   ديپلمات های دول متفق       می دانستند که اصطالحات دموکراتيک ترشچنکو فی الواقع امتي: "قروچه، درباره ی جانشين خود چنين نوشت

 ".که او به اکراه به مقتضيات زمان داده است، و از اين رو بر او آسان           می گرفتند

ل متفق را در انطباق با نيازهای دو" خير و صالح مردم"ايشان با شور و شوقی تمام، . راه رسيده، دست روی دست نگذاشتندتوماس و واندر ولد تازه از 

و چرنوف با تمام  اسکوبلف: "واندر ولد در اين خصوص گزارش داد که. تعبير کردند، و اعضای ساده لوح کميته ی اجرائی را با موفقيت به بازی گرفتند

ان فرانسه اعالم جای شگفتی نيست که ريبو، به اتکاء چنين همکارانی، توانست در روز نهم مه به پارلم." يک صلح پيش از موقع معترضندقوا به طرح 

پاسخ رضايت بخشی به ترشچنکو بدهد" بدون يک وجب عقب نشينی"کند که در صدد است  . 

ا به آلبانی درست در همان روزها بود که ايتالي. دا رها شده بودند، عقب نشينی کنندخير، اربابان واقعی اوضاع قصد نداشتند از مواضعی که به اميد خ

نه چندان به  -تادحکومت موقت به فکر اعتراض اف. اين درس عبرت خوبی بود. استقالل داد و بالفاصله اعالم کرد که آن کشور تحت الحمايه ی ايتالياست

اما از روی عجز ناچار شد عجالتاً زبان خود را گاز بگيرد." تعادل در جزاير بالگان"ن نام دموکراسی، بلکه بيشتر به علت برهم خورد  . 

بتاً   مهم اين دوستی نوپا سه حسن نس. يگانه عنصر تازه در سياست خارجی حکومت ائتالفی همانا مودت       شتاب زده ی اين حکومت با آمريکا بود

هيزات نگلستان بر اثر مفاسد نظامی بی وجهه نشده بود؛ آن جمهوری ماوراء آتالنتيک از لحاظ وام ها و تجاياالت متحده به اندازه ی فرانسه و ا: داشت

سلوبی با نيازهای ا -مخلوطی از دغل بازی و تقوای دموکراتيک -نظامی، چشم انداز وسيعی در برابر روسيه می گشود؛ و باالخره، سياست ويلسون

ه ويلسون به همراه هيئت نمايندگی اش به رهبری روت نامه ی مقدس مآبانه ای خطاب به حکومت موقت ب. آمد حکومت موقت به نحو احسن جور در می

هيچ خلقی را نبايد مجبور به زيستن در تحت حکومتی کرد که مطلوب آن خلق نيست: "روسيه فرستاد که در آن نوشته شده بود ." 

ن رفاه و برای تأمين صلح آتی در جهان و تضمي: "... روشنی که با فريبکاری مشخص کرده بود رئيس جمهور آمريکا در اين نامه اهداف جنگ را نه به

زعبالت اعتبار جديد و يک مشت خ: از اين بهتر چه می خواستی؟ ترشچنکو و تزرتلی فقط به همين حرف ها نياز داشتند." سعادت آتی خلق های جهان

شاره های می، ترشچنکو و تزرتلی می توانستند مهيای تهاجمی شوند که سوداگران پاريس با       ابه کمک اولی، و زير پوشش دو. درباره صلح جوئی

 .خشماگين به طلب کاری های خود، خواستارش بودند

رحد تا سوزير جنگ جديد که از شوق سخن رانی های خود . روز يازدهم ماه مه، کرنسکی به جبهه رفت تا تبليغات خود را برای آغاز تهاجم آغاز کند

موجی از شور و شوق در ميان ارتش برخاسته و دم به دم اوج و دامنه ی  بيشتری          : "به حکومت موقت گزارش داد که. خفگی به هيجان آمده بود

را رهنمون می  شما بايد به همان جائی رويد که رهبرانتان شما: "روز چهاردهم ماه مه، کرنسکی فرمان زير را برای ارتش صادر کرد." می گيرد

ان صلح را شما بر تارک سرنيزه هايت: "و برای آن که برنامه ی شناخته شده و نه چندان جذاب خود را در چشم سربازان به زينتی بيارايد، افزود" شوند،

ای او ر بر کنار گرديد و به جروز بيست و دوم ماه مه، ژنرال محتاط، آلکسيف، که به هر حال آدم بی مصرفی محسوب می شد، از کا." حمل خواهيد کرد

را می  دموکرات ها با تمام قوا تدارک تهاجم. ژنرال بروسيلوف، که از انعطاف و تهور بيشتری برخوردار بود، در مقام فرمانده ی کل ارتش نشست

يعنی تدارک فاجعه ی بزرگ انقالب فوريه را -چيدند . 

 

*********************** 

ن کميسيون تماس ارگا. حکومت موقت ارگان بورژوازی بود. و سربازان در اين جا معنای دهقانان را داشت -زان بودشورا ارگان کارگران و سربا

نوان سر به اما حکومت مضاعف هنوز به هيچ ع. حکومت ائتالفی با تبديل حکومت موقت به کميسيون تماس، مکانيزم  فوق را ساده تر کرد. سازش بود

ازمان حکومتی در کشور دو س. عضو کميسيون موقت می بود چه وزير پست و تلگراف، تفاوتی در ماهيت قضيه نمی کرد تزرتلی چه. نيست نشده بود

م انتخابی سلسله مراتب مقامات قديم و جديدی که از باال منصوب شده بودند و در رأسشان حکومت موقت قرار گرفته بود، و نظا: ناسازگار وجود داشت

تازه خود را  اين دو نظام حکومتی بر طبقاتی متفاوت استوار بودند، و آن طبقات. ه ترين گروهان های جبهه نيز شمول يافته بودشوراها که بر دورافتاد

رائی به تدريج و سازش کاران با ورود به حکومت ائتالفی اميدوار بودند که نظام شو. آماده می کردند تا حساب تاريخی خويش را با يکديگر تصفيه کنند

 ايشان تصور می کردند که قدرت شوراها، که در وجود آنان متمرکز شده بود، اينک به درون حکومت. حو مسالمت آميز خود به خود منحل شودبه ن

ن اميد به طولی نکشيد که اي." شوراها به مرگ طبيعی خواهند مرد: "کرنسکی با يقين کامل به بوکانن، اطمينان داد که. رسمی کشور جاری خواهد شد

ان منتقل می بنا بر انديشه ی آنان، مرکز ثقل قدرت اينک بايد از شوراهای محلی به سازمان های جديد خودگرد. ئين رسمی رهبران سازش کار تبديل شدآ

بديل به پلی  ريق تآنان می پنداشتند که حکومت ائتالفی از اين ط. کميته ی مرکزی نيز به زعم آنان بايد جای خود را به مجلس مؤسسان        می داد. شد

 .خواهد شد به سوی جمهوری پارلمانی بورژوائی

عنا به سرنوشت دوماهای جديد شهری هشدار صريحی در اين م. اشکال کار در اين جا بود که انقالب نمی خواست، و نمی توانست، در اين راه سير کند

ادی، و زن در انتخابات اين دوماها، سربازان برابر با افراد ع. زيده شده بودنداين دوماها براساس وسيع ترين رأی گيری های ممکن برگ. همگان داده بود

سمی نووی وره ميا، نشريه ی ر. چهار حزب مختلف در اين مبارزه شرکت داشتند. ها در تساوی با مردها، آراء خود را به صندوق های رأی ريخته بودند

کتبريست ها راستگراها، ناسيوناليست ها و ا -اين صفت را دست کم نبايد گرفت -های      جهانو قديمی حکومت تزار، و يکی از دروغ گوترين روزنامه 



: ردنداما پس از آشکار شدن عجز سياسی طبقات دارا، بيشتر روزنامه های بورژوا شعار زير را پيشه ک. را دعوت کرده بود که به کادت ها رأی دهند

در همه ی دوماها و انجمن های شهری، کادت ها در جناح راست قرار داشتند و !" مگر به بلشويک هابه هر کس که دلتان می خواهد رأی بدهيد، "

ق داشتاکثريت، عظيم چون هميشه، سوسيال رولوسينرها و منشويک ها تعل. بلشويک ها اقليت چپگرائی را تشکيل می دادند که در حال رشد بود . 

ا به عنوان عالوه بر اين، دوماه. تری از شورا داشتند، ظاهراً بايد از اقتدار بيشتری برخوردار می بودند اين دوماهای جديد، که پايه ی انتخاباتی وسيع

 قشون های مردمی، موادغذائی، حمل و نقل در سطح. حقوقی واجد امتياز بزرگی بودند که همانا حمايت رسمی حکومت از آنان بود -نهادهای اجتماعی

نه بودجه ای در اختيار داشت و نه از حقوق " خصوصی"شورا به عنوان يک نهاد . اً در دست دوما قرار داشتندشهر، آموزش و پرورش، همه رسم

رقابت نظام شورائی با . دوماها    در عمل، کارگزاران شوراها از آب در آمدند. با اين حال، قدرت در دست شورا باقی ماند. خاصی برخوردار بود

ورت می بيشتر از آن جهت شگفت انگيز بود که اين رقابت زير رهبری سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها ص دموکراسی صوری از حيث عواقبش

خود با  باز کنند، وگرفت، يعنی همان دو حزبی که بر شوراها و دوماها هر دو فرمان روا بودند و عميقاً اعتقاد داشتند که شوراها بايد راه را برای دوماها 

بسيار ساده  -که در گرداب حوادث جاری، کمتر کسی در آن مداقه کرد -توضيح اين پديده ی عجيب. ع اين راه گشائی می کوشيدندنهايت جديت در تسري

ی يعنی در نظام مشخص -حکومت های محلی از جمله دوماها، مانند هر نهاد ديگری از دموکراسی، فقط براساس روابط کامالً جا افتاده ی اجتماعی: است

نجش آن گاه اين پرسش را فقط با س. اما جوهر انقالب در آن است که اين اُس همه ی اساس را به پرسش می گيرد. قادر به انجام وظيفه اند -از مالکيت

ا د که آگاهانه يشوراها، علی رغم کيفيت رهبری شان، سازمان های رزمنده ی طبقات ستم کشی بودن. انقالبی و علنی تناسب نيروها می توان پاسخ گفت

د حکومت های محلی همه ی طبقات جامعه را به طور مجر. نيمه آگاهانه با يکديگر متحد شده بودند تا اساس ساختمان اجتماع خود را دگرگون کنند

ب و تاب    تشهروند می شمردند و اين طبقات را به تساوی نمايندگی می کردند، و آن گاه مانند کنفرانس های ديپلماتيک در همان حال که موکالنشان با 

وم خود در جريانات روزانه ی انقالب، حکومت های محلی موجوديت نيمه موه. آماده ی نبرد می شدند با زبان تزوير و تظاهر به گفت و گو می نشستند

مت ها در هوا منفجر می اما در لحظات بحرانی، هنگامی که جهت آتی حوادث را مداخله ی توده ها تعيين می کرد، اين حکو. را به زور ادامه می دادند

تا  فقط کافی بود نقش هائی را که شوراها و حکومت های محلی از ماه مه. شدند و عناصر تشکيل دهنده ی آن ها از دو جبهه ی مخالف سر در می آوردند

 .ماه  اکتبر به موازات يکديگر بازی کردند با هم مقايسه کنی تا سرنوشت مجلس مؤسسان را از پيش بدانی

موقت  در  ليبرال ها که علی رغم تناسب دموکراتيک هنوز در حکومت. ائتالفی در فراخواندن مجلس مؤسسان اندک شتابی به خرج      نمی داد حکومت

د ودند، خواکثريت قرار داشتند، هيچ عجله ای نداشتند که در مجلس مؤسسان نيز همان طور که در دوماهای جديد به يک جناح راست ضعيف تبديل شده ب

 -از کردکنفرانس ويژه ای که برای تشکيل مجلس مؤسسان مأموريت داشت، کار خود را در اواخر ماه مه آغ. را به يک جناح راست ضعيف تبديل کنند

های  لولداورهای ليبرالی که در اين کنفرانس شرکت داشتند تا توانستند مته به خشخاش گذاشتند، انواع و اقسام مح. يعنی سه ماه پس از انقالب

فراری،     آيا بايد به سربازهای: دموکراتيک را در قرع و انبيق های خود می جوشاندند، و در باره ی حقوق انتخاباتی ارتش متصل جروبحث می کردند

رامون  تاريخ ؟ و اما پيکه تعدادشان به ميليون ها تن می رسيد، حق رأی داد يا خير؟ به اعضای خانواده ی تزار، که چهل پنجاه نفر بيشتر نبودند، چطور 

بلشويک ها     مطرح کردن  اين سؤال در کنفرانس، بی ادبی محض تلقی می شد که فقط در خور. تشکيل مجلس مؤسسان، حتی لمقدور کمتر صحبت شد

 .بود و بس

رگم      از وقات، شوراها، بی حس و سردگاهی ا. چندين هفته گذشت، اما علی رغم اميدها و پيشگوئی های سازش کاران، شوراها به ديار نيستی نرفتند

دار واقعی اندست رهبرانشان، در شرف سقوط قرار می گرفتند، اما نخستين نشانه ی خطر آن ها را به پا می خيزاند و آن گاه بر همه معلوم می شد که ميد

ند شورا می کوشيدند، در هر واقعه ی مهمی ناچار بودسوسيال رولوسيونرها و منشويک ها در عين حال که به خراب کاری در امور . هنوز هم شوراست

متمرکز  صرف نظر از ساير عوامل، نکته ی فوق از آن جا پيدا بود که بهترين نيروهای هر دو حزب در شوراها. اولويت شوراها را به رسميت بشناسند

کته در اين ن. حکومت های محلی و انجمن های شهری می فرستادنداين دو حزب فقط تکنيسين ها و کارگزاران، يعنی افراد درجه دوم خود را به . بودند

ا و انجمن فقط کادت ها، که به شورا دسترسی نداشتند، بهترين نيروهای خود را در آن نهادهای خودگردان، يعنی دوماه. مورد بلشويک ها نيز صادق بود

حکومت های خودگردان را به تکيه گاه های واقعی تبديل کنداما آن اقليت وامانده ی بورژوا قادر نبود . های شهری، متمرکز کردند . 

سر    و ستيزه ی روزافزون ما بين کارگرها و کارفرما، سرباز و اف. از اين رو، هيچ کس حکومت های خودگردان شهری را متعلق به خود    نمی دانست

نهادهای محلی و انجمن های شهری مطرح ساخت، حال آن که هر يک    دهقان و مالک را امکان نداشت بتوان برای بحث و بررسی به طور علنی   در 

" أیصاحب ر"دومای دولتی و انواع و اقسام کنفرانس هائی که سياستمداران " خصوصی"از طرفين در محافل خود در شوراها از يک سو و جلسه های 

و گو بنشيند،   تواند درباره ی امور پيش پا افتاده با دشمن خويش به گفت آدمی می. تشکيل می دادند از سوی ديگر، اين گونه مسائل را مطرح می ساختند

اما وقتی پای مرگ و زندگی به ميان می آيد گفت و گو با دشمن محال است  . 

کميته "که         يد اگر آن تعبير مارکسيستی را قبول داشته باشيد که می گويد حکومت     کميته ای است از مجريان طبقه ی حاکم، پس بايد تصديق کن

در  در مورد شوراها، که به صورت اقليت. اصيل طبقاتی که برای تصرف قدرت مبارزه می کردند، خارج  از حکومت ائتالفی قرار داشتند" های

وسياليست ها در حضور سليبرال . ولی درباره ی اکثريت بورژوا نيز به همان اندازه صدق می کرد. حکومت نمايندگی داشتند، اين امر کامالً بديهی بود

لق و رسمی بيرون راندن ميلی يوکوف، رهبر مط. ها به هيچ عنوان نمی توانستند درباره ی مهم ترين مسائل بورژوازی با لحن صريح و جدی بحث کنند

. ستهر حيث نامتجانس  ا بورژوازی که بر گردش گروهی از دارايان متحد شده بودند، خصلتی سمبوليک داشت و کامالً نشان می داد که حکومت از

 .زندگی بر حول دو محور می چرخيد، يکی از اين دو محور در سمت  چپ و ديگری در سمت راست کاخ مارينسکی قرار داشت

اعف در حکومت مض. وزرا، که جرئت نمی کردند افکار خود را در جلسات هيئت دولت بر زبان آورند، در فضائی از قراردادهای ساختگی می زيستند

پس  حکومت ائتالفی در طول شش ماهی که از آن. ير پوشش ائتالف به مکتب دوروئی، دودلی، و هر شکل ممکن ديگری از رياکاری، تبديل شدز

بنيادی  گذشت، دچار يک رشته از بحران های حاد شد، و چندين بار کوشيد تا با جابجا کردن مهره های خود خويشتن را بازسازی کند، اما خصوصيات

ومت، يعنی عجز و تزويرش، تا دم مرگ همراهش بودآن حک . 

 

 فصل نوزدهم

 تهاجم

 

پ و    رده در ارتش، همان گونه در کشور، نيروهای اجتماعی دائماً از حيث سياسی تجديد دسته بندی می کردند؛ بدين معنا که رده های پائين به سمت چ

فت، رائی رفته رفته هم چون آلتی برای مهار انقالب در دست دول متفق قرار می گرهمان طور که کميته ی اج. های باال به سمت راست می گرويدند

ای فرماندهان کميته های سربازان نيز، که در بدو امر برای دفاع از حقوق سربازها برعليه فرماندهان تشکيل شده بودند، به تدريج به دست يارانی بر

 .برعليه سربازان تبديل می شدند

اين رو در  در ميان آنان کم نبودند وطن پرستانی که جنگ را با انقالب يکی می دانستند، و از. ا را افراد مختلف تشکيل می دادنداعضاء اين کميته ه

يدی، ه ها را می ددر کنار ايشان پهلوان پنب. تهاجمی که از باال تحميل شده بود شجاعانه شرکت جستند و سر خويشتن را در راه آرمانی بيگانه بر باد دادند

کميته ها  و باالخره، کم نبودند رندهای دغلباز و تنبل تنوری ها و جاه طلب ها و امتيازطلبانی که خود را در. يعنی همان کرنسکی های هنگ و لشگر را

. بلند می کند سينه ی خود هر جنبش توده ای، به ويژه در نخستين مراحلش، به ناچار اين انواع رنگارنگ بشری را بر. جا کردند تا از سنگرها دور بمانند

دم را برنامه ها را مردم می سازند اما برنامه ها نيز به سهم خود، مر. اما دوره ی سازش بخصوص از حيث طبل های توخالی و بوقلمون صفتان غنی بود

به وقت انقالب به مکتب حقه بازی و دسيسه چينی تبديل می شود" تماسی"مکتب سياست های . می سازند . 



 کادت ها منفور توده ی مردم بودند و در ارتش به ناچار عنوان سوسيال.   م دو قدرتی، امکان نداشت بتوان يک نيروی نظامی ايجاد کرددر رژي

يای ارتش دموکرات ها به همان دليل که        نمی توانستند قدرت را در قبض تصرف خود بگيرند، قادر به اح. رولوسيونر را برای خود انتخاب کردند

تروگراد سوخانوف در عجب است که چرا حکومت موقت حتی يک رژه ی نظامی در خيابان های پ. اين دو امر از يکديگر قابل تفکيک نبودند. هم نبودند

ها مايل  لليبرال ها و ژنرا. به راه نينداخت؛ حال آن که اين نکته شگفت آور نيست سهل است، چگونگی اوضاع را در آن ايام نيز کامالً روشن می کند

رهای افس. دنبودند که شوراها در رژه ی آن ها شرکت داشته باشند، اما از سوی ديگر به خوبی    می دانستند که بدون شوراها رژه ی نظامی امکان ندار

ن فکر طبقه ی روش. دندعالی رتبه روز به روز بيشتر به کادت ها می چسبيدند، و در انتظار به ميدان آمدن   حزب های ارتجاعی تر روزشماری می کر

می ه نخرده بورژوا می توانست تعداد قابل مالحظه ای افسر دون پايه به ارتش بدهد، چنان که در زمان تزار داده بود، اما اين افسرهای دون پاي         

يای ارتش فقط عدی انقالب نشان داد، برای احهمان طور که سير ب. توانستند با سيمای خود يک هيئت فرمان دهی بيافرينند، چون از خود سيمائی نداشتند

يا الزم  يا بايد کادر فرمان دهی به صورت موجودش از اشراف و بورژوازی گرفته می شد، چنان که سپاهيان سفيد چنين کردند، و: دو راه وجود داشت

خرده  دموکراسی. ی بود که بلشويک ها انجام دادندبود هيئت فرمان دهی تازه ای براساس بسيج طبقه ی کارگر از نو تربيت شود، و اين همان کار

توسل تنها کاری که از عهده ی اين دموکراسی بر می آمد آن بود که به ترغيب و التماس م. بورژوائی نه کار اول را می توانست بکند و نه کار دوم را

م درست قدرت را به افسرها مرتجع تقديم کند و بگذارد تا مفاهيشود و همه را فريب دهد، و وقتی با فريب کاری هم راه جائی نمی برد، از فرط يأس 

 .انقالبی را همان افسرهای مرتجع به مردم بياموزند

 مسأله ی مليت در شکل های. زخم های چرکين جامعه ی کهن يکی پس از ديگری دهان باز می کردند و اندام ارتش را يک به يک منهدم می ساختند

بازها، که روز به روز ژرف تر و ژرف تر به درون توده ی سر -يد که روسيه از حيث مليت های گوناگون بسيار غنی استبه ياد داشته باش -مختلفش

کشمکش های ملی از همه سو و در همه ی جهات به کشمکش های طبقاتی می . بيش از نيمی از آنان را غير روس ها تشکيل می دادند، رخنه می کرد

ه طور سياست حکومت در مورد مليت ها، چنان که در ساير موارد، آميخته به ترديد و تزلزل و آشفتگی بود و از اين رو ب. آميختند و گره می خوردند

ا سبک در جبهه ی رومانی ر" سپاه مسلمانان، با انضباط فرانسوی"برخی از ژنرال ها ترکيب های ملی، از  قبيل . مضاعف خائنانه به نظر می رسيد

ازه ای ن واحدهای جديد ملی به طور کلی قوی ترين واحدهای ارتش قديم از آب در آمدند، زيرا براساس مفهوم تازه و زير پرچم تاي. سنگين می کردند

ای ملی که ولی همين ترکيب ه. اما اين چسب ملی دوام چندانی نياورد، و طولی نکشيد که زير فشار مبارزات طبقاتی از هم وارفت. تشکيل شده بودند

ند، شيرازه ی رتش را تهديد به ابتالء می کردند، ثبات و انسجام را از ارتش گرفتند، زيرا پيش از آن که به واحدهای جديد قوام و استحکام بدهنيمی از ا

بدين سان، شوربختی از همه سو به ارتش رو کرد. واحدهای قديم را از هم می پاشاندند . 

نيز تضاد ما بين  کشمکش ما بين مفاهيم انقالبی و انضباط عادی نظامی، و"ارتش چيزی نبود مگر  ميلی يوکوف در تاريخ خود می نويسد که علت ويرانی

ه در زمان همان انضباطی است ک" عادی"البته در عبارت فوق منظور ميلی يوکوف از انضباط  -. "دموکراتيک کردن ارتش و حفظ قدرت رزمندگی اش

نی است نه انقالب بزرگی ارتش قديم را متالشی می کند، و اين امر نتيجه ی برخورد طبقات زنده ی انسا هر مورخی بايد بداند که هر. تزار وجود داشت

. باط استانقالب نه تنها به انضباط بی خلل در ارتش مجال برقرار شدن می دهد، بلکه خود موجد اين انض. زائيده ی تضاد ما بين اصول مجرد انضباطی

به وسيله ی نماينده های طبقه ای که انقالب سرنگونش کرده است، برقرار ساخت منتها اين انضباط را نمی توان . 

1851يکی از فرزانگان آلمان در بيست و ششم سپتامبر  امل بديهی است که درهم ريختگی در ارتش و فروپاشی ک: "به فرزانه ی آلمانی ديگری نوشت 

ياليست اما سوس. تمامی تاريخ بشر اين قانون ساده و بی چون و چرا را ثابت می کند." تانضباط، هم شرط و هم نتيجه ی هر انقالب ظفرمندی بود ه اس

با آن که تجربه ی  -های روس 1905 که يکی  مانند ليبرال ها اين نکته را درک نکردند، هر چند اين سوسياليست ها آن دو آلمانی را، -را پشت سر داشتند 

در آن  منشويک ها جداً عقيده داشتند که ارتش، پس از انقالبی که خود. ت، ااستادان خود می ناميدندفردريک انگلس و ديگری کارل مارکس نام داش

آن وقت آن جماعت بلشويک ها را خيال پرداز می ناميدند. شرکت جسته بود، جنگ را به سردگی فرماندهان قديم ادامه خواهد   داد ! 

انزده تا بيست پ: ر ستاد عالی ارتش تشکيل شد، احوال فرماندهان ارتش را اجماالً چنين توصيف کردژنرال بروسيلوف در کنفرانسی که در اوايل ماه مه د

ماندهان درصد از فرماندهان خود را از روی اعتقاد با وضع جديد وفق داده اند؛ پاره ای از افسرها به سوی سربازها خم شده و آن ها را برعليه فر

يحه دار ، يعنی در حدود هفتاد و پنج درصد از ايشان، نمی توانند خود را با وضع جديد وفق دهند، غرور آنان جرتحريک می کنند؛ اما اکثر فرماندهان

به عالوه، توده ی عظيمی از افسرها از لحاظ نظامی فقط برای الی جرز خوبند و بس. شده، در الک خود فرو رفته اند، و نمی دانند چه کنند . 

در .  ش طلبيدندو بايد در مدنظر گرفته می شد، پوز" ادامه داشت"رانسی با ژنرال ها، از جانب انقالب،    که متأسفانه کرنسکی و اسکوبلف در ضمن کنف

اندرز  پس به. شما می گوئيد که انقالب ادامه دارد: "برابر اين پوزش، ژنرال گورکو، از اعضای صدسياه، هم چون يک معلم اخالق به وزراء پاسخ داد

ت آن ها را کرنسکی از صميم قلب کوشيد که خواس." انقالب را متوقف کنيد و بگذاريد ما نظامی ها وظيفه ی خود را تا به آخر انجام دهيم .ما گوش دهيد

تا آن که يکی از آنان، کورنيلوف دلير، چنان در آغوشش گرفت که کم مانده بود خفه شود -برآورد کند . 

کی پس از کرنس. کرنسکی مظهر مجسم اين گونه نوسانات بود. سان های تب آلود ما بين طبقات متخاصمسازشکاری به وقت انقالب عبارت است از نو

ن نهاد تبديل قرار گرفتن در رأس ارتش، نهادی که بدون يک رژيم صريح و متمرکز تصور وجودش را هم نمی شود کرد، به اسباب بالفصل فروپاشی اي

س، و به ويژه تغييراتی که به هدف نخوردند، هر چند هيچ ک -در سطح مقامات عالی ارتش انتشار داده استدنيکين صورت غريبی از تغييرات وسيع . شد

، فرمانده ی آلکسيف، رئيس ستاد، روژکی، فرمانده ی کل نيروها را در جبهه، و نيز رادکودميتريف. کرنسکی، دقيقاً نمی دانست که هدف در کجاست

. ل ساختبروسيلوف نيز به همين دليل يودنيچ سردار وحشتزده را معزو. رابر کميته ها از کار بر کنار کردارتش را، به علت ضعف و تساهل در ب

ز کرنسکی شخص آلکسيف و گورکو و دراگوميروف، فرماندهان کل قوا را     در جبهه، به جرم مقاومت در برابر دموکراتيک گردانی ارتش، ا

ر کميته ها از ين علل ژنرال کالدين را از کار بر کنار کرد، و خود متعاقباً به علت تساهل مفرط در براببروسيلوف هم به هم. مشاغلشان منفصل ساخت

انع از ولی اين امر م. کورنيلوف به علت ناتوانی درهمگامی با دموکراسی، فرمان دهی حوزه ی نظامی پتروگراد را رها کرد. منصب خود بر کنار شد

ه ی امور، به دنيکين به علت روش فئوداليستی خود در ادار. دهی نيروهای جبهه، و متعاقباً به فرمان دهی کل ارتش، نگرديدانتصاب او          به فرمان 

قورباغه  اين جست و خيزهای. فرمان آلکسيف  از رياست ستاد بر کنار شد، اما چند روز بعد به فرمان دهی کل نيروهای  جبهه ی غرب منصوب گرديد

ريع نمودی داد رده های باال خود نمی دانند که چه می جويند، به تدريج به پائين و به گروهان ها نيز سرايت کرد و تالشی ارتش را تسوار، که نشان م . 

شورا ات در گرماگرم تهاجم، در يکی از جلس. کميسرها در عين حال که سربازها را به اطاعت از افسرها فرا می خواندند، خود به افسرها اعتماد نداشتند

های هشتاد و هشت درصد از افسر: "در مقر فرمان دهی ارتش واقع در موغيليف، يکی از اعضاء شورا در حضور کرنسکی و بروسيلوف اعالم کرد

الب به نقآن ها در طول سال های پيش از ا. سربازها نيک  از اين نکته آگاه بودند." ستاد دائماً با فعاليت های خود آب به آسياب ضدانقالب می ريزند

 .خوبی با افسرهای خود آشنا شده بودند

موضع سربازها در برابر تهاجم به : "در سراسر ماه مه گزارش های فرماندهان از خرد و کالن حاوی يک مضمون واحد در صور مختلف است و بس

ش   نظام اندکی بهتر و در توپ خانه رضايت بخاين موضع در سواره : "و گاهی اوقات می افزايند." طورکلی خصمانه است، به ويژه در پياده نظام

 ".است

چهل و هشتم  در لشکر دوازدهم، هنگ: "در پايان ماه مه، هنگامی که نيروها برای تهاجم بسيج شده بودند، کميسر ارتش هفتم به کرنسکی تلگراف زد که

ناع هنگ چهل و هفتم از حرکت امت. روهان های مستقر در جبهههنگ های چهل و پنج و چهل و شش، فقط با نيمی از گ. با تمام نيرو حرکت کرده است

د، هنگ چهل هنگ پنجاه و يکم قول داده است که فردا حرکت کن. از هنگ های لشکر سيزدهم، هنگ پنجاهم تقريباً با تمام نيرو حرکت کرده است. می کند

ن هنگ و دوم نيز از حرکت امتناع ورزيد و سربازها همه ی افسرهای  اي و نهم مطابق با دستوری که برايش صادر شده بود، حرکت نکرد، و هنگ پنجاه

، چهل هنگ های چهل و پنجم، چهل ششم: "حکومت به گزارش کميسر چنين پاسخ داد. تقريباً در همه جا همين تصوير ديده می شد." را توقيف کردند



ه گوش اين فرمان ب. "به تمرد تحريک کرده اند، در دادگاه صحرائی محاکمه کنيد هفتم و پنجاه دوم را منحل کنيد، افرادی را که افسرها و سربازها را

هنگام . یسربازهائی که      نمی خواستند بجنگند، نه از انحالل می ترسيدند و نه از دادگاه صحرائ. وحشت انگيز می رسيد، اما هيچ کس را نترساند

تر موارد اسباب اين گونه سرکوب ها در بيش. يک واحد را به سرکوب واحدی ديگر بگماردکسيل سربازها به جبهه، حکومت اغلب ناگزير می شد که 

ز انقالب البد متوجهيد که اکنون مسأله ی دفاع ا: اما اينک ايشان را سوسياليست ها رهبری می کردند. قزاق ها بودند، چنان که در زمان تزار چنين بود

 .در ميان بود

زها با جبهه ی شمال هنوز در غليان است، سربا: "تر از دو هفته پيش از آغاز تهاجم، رئيس ستاد فرمان دهی گزارش داددر روز چهارم ژوئن، اندکی کم

، در جبهه ی جنوب غربی... در جبهه ی غرب، اوضاع نامعلوم است... افراد دشمن کماکان پيمان برادری می بندند، پياده نظام با تهاجم مخالف است

در جبهه ی رومانی هيچ بهبود ويژه ای مشاهده نمی شود، توپ خانه مايل به پيشروی نيست... دکی بهبود يافته استروحيه ی سربازها ان ." 

1917روز يازدهم ژوئن  برای من و افسرها کاری باقی نمانده است جز آن که خود را نجات دهيم، زيرا      : "، فرمانده ی هنگ شصت و يکم می نويسد

ظهور يک نفر  ."بسياری از بهترين سربازها و افسرهای ما گريخته اند... از گروهان پنجم به اين جا آمده است که لنينيست   است از پتروگراد سربازی 

. باع شده را بازی کردواضح است که که آن سرباز لنينيست نقش نخستين بلور در يک محول اش. لنينيست در هنگ کافی بود تا افسرها پا به قرار بگذارند

نه تر از در آن روزها هر سربازی که صدايش را جسورا. اين حال، نبايد تصور کنيم که در اين جا صحبت الزاماً در باره ی يک نفر بلشويک است با

لنين را ويلهلم ه هنوز جداً معتقد بودند ک" لنينيست ها" بسياری از آن . ديگران برعليه تهاجم بلند می کرد، در نظر فرماندهان لنينيست محسوب     می شد

: واب داديکی از سربازها    ج. فرمانده ی هنگ شصت و يکم سعی کرد سربازهايش را از مجازات به دست حکومت بترساند. به روسيه فرستاده است

آب  می خوردند،  بلشويکیاين حرف ها تازگی داشتند و هر چند از تبليغات ." ما حکومت قبلی را ساقط کرديم، کرنسکی را هم با لگد بيرون  می اندازيم"

 .به مراتب از اين تبليغات فراتر می رفتند

د، هيئتی از ناوگان دريای سياه، که زير رهبری سوسيال رولوسيونرها قرار داشت و در مقايسه با ملوانان کرونشتات سنگر وطن پرستی شمرده می ش

راسر که خود را به شکل ملوان ها آراسته بود، در اواخر ماه آوريل به س مرکب از سی صد مرد به سرکردگی دانشجوی چست و چاالکی به نام باتکين

جنگ  "عار هيئت فوق مأمور بود که ش. اين هيئت تا حد زيادی آلوده به تزوير بود، اما انگيزه ی صادقانه تری نيز در آن وجود داشت. کشور فرستاده شد

لوان های و درست هنگامی که م. ی اين هيئت موضع خصمانه تری نسبت به آن می گرفتنداما هر هفته مشتری ها. را به کشور قالب کند" تا پيروزی

ره ی صلح داد سخن دريای سياه لحن خطابه های جنگ طلبانه ی خود را رفته رفته ماليم کرده بودند، نمايندگان ناوگان بالتيک به سباستوپول آمدند تا دربا

ات در روز هشتم سرانجام، ملوان های سباستوپول تحت تأثير ملوان های کرونشت. تند تا جنوبی ها در شمالشمالی ها توفيق  بيشتری در جنوب ياف. دهند

 .ژوئن تصميم به خلع سالح فرماندهان خود گرفتند و منفورترين افسرهای ناوگان را توقيف کردند

ه که     در ناوگان نمونه ی دريای سيا" رد که چگونه ممکن استدر يکی از جلسات کنگره ی شوراها در نهم ژوئن، تروتسکی اين سؤال     را مطرح ک

گرفته  به سراسر کشور هيئت های وطن پرست فرستاده بود، در آن آشيانه ی     وطن پرستی، چنين انفجاری، آن هم در چنان لحظات حساسی، صورت

نداشتاو از هيچ کس پاسخی دريافت " باشد؟ اين انفجار چه نکته ای را ثابت می کند؟ . 

همه ی آنان سخت به مفری از اين مخمصه . سربازان و فرماندهان و اعضای کميته ها را به يکسان -بی سری و بی مغزی ارتش همه را عذاب می داد

دازه ای نان تا انو پندار آ. سران ارتش می پنداشتند که تهاجم بر اين سيطره ی جنون چيره خواهد شد و سر و سامانی به اوضاع خواهد داد. نياز داشتند

زدند،  در همان حال که تزرتلی و چرنوف در پتروگراد، با تمام زبردستی خود در فن خطابه های دموکراتيک، سنگ تهاجم را به سينه می. درست بود

ابش ير بود، اما در غيرژيمی که با جنگ مغا -اعضای کميته ها در جبهه ناچار بودند دست در دست افسرها برعليه رژيم تازه ی ارتش مبارزه کنند

عضای کميته ا: "يکی از افسرهای نيروی دريائی به ياد می آورد که. طولی نکشيد که نتايج اين دگرگونی آشکار شدند. تصور انقالب هم امکان نداشت

ز ولی ا." آشکارا کاهش يافت روز به روز به نحو محسوس تری به سمت راست می چرخيدند، اما در عين حال اقتدارشان در ميان سربازها و ملوان ها

 .قضای روزگار، وجود سرباز و ملوان برای جنگ سخت ضروری است

گ صريحاً تصديق بروسيلوف، با تأييد کرنسکی، به تشکيل گردان های ضربتی متشکل از داوطلبان پرداخت، و بدين سان عدم آمادگی ارتش را برای جن

ز انقالب بيش از همه، ماجراجويانی چون سروان موراويف، که متعاقباً، پس ا -ين طرح جديد چسباندندانواع مختلف عناصر بالفاصله خود را به ا. کرد

شورائی  اکتبر، به سوی سوسيال رولوسيونرهای چپ چرخيد، و آن گاه پس از يک رشته از ماجراجوئی های توفانی و در نوع خود درخشان، به حکومت

ه افسرهای الزم به توضيح نيست ک. انچه ی يک بلشويک، يا از تپانچه ی خود او، خارج شد به قتل رسيدخيانت کرد، و به ضرب گلوله ای که از تپ

توده ی  اما اين طرح در ميان. ضدانقالب طرح گردان های ضربتی را حريصانه به کار بستند تا به گردآوری نيروهای خود جنبه ی قانونی ببخشند

اسواران سياه "برخی از زنان که به دنبال ماجرا            می گشتند، گردانی از زنان تشکيل دادند به نام . و نشدسربازان با هيچ گونه استقبالی رو به ر

يچ يک از اما ه. آخرين نيروی مسلحی که کرنسکی برای دفاع از کاخ زمستانی در ماه اکتبر به کار گرفت، يکی از همين گردان های فوق بود." مرگ

ياری دهد -عنوانی که به تهاجم داده شده بود -"ساالری آلمان -داغان کردن ارتش"ارتش روسيه را در امر اين تدابير نتوانست  . 

ر تعويق ديگری اما اينک دول متفق از قبول ه. تهاجمی که ستاد ارتش روس قولش را برای اوائل بهار به دول متفق داده بود، هفته به هفته به تعويق افتاد

واندر ولد،  ايشان در کنار استغاثه های رقت بار. دول متفق برای پيش انداختن تهاجم، انواع گوناگوتی از روش ها را درهم آميختند. جداً امتناع ورزيدند

الم کرد در اع -مطبوعات روس، نه مطبوعات ايتاليا–کنسول ايتاليا در مسکو به مطبوعات . ارتش روس را به قطع ارسال تجهيزات نظامی تهديد کردند

روزنامه های  -روزنامه های ليبرال. رتی که روسيه پيمان صلح جداگانه ای با آلمان ببندد، دول      متفق دست ژاپن را در سيبری باز خواهند گذاشتصو

صلح جداگانه و آن تهديدها را خودسرانه نه در مورد . اين تهديدهای اهانت آميز را با شور وطن پرستی به چاپ رساندند -مسکو، نه روزنامه های رم

سيه می فرستادند که مثالً توپ هائی به رو: از ساير جهات، دول متفق رودربايستی را يک سره کنار گذاشتند. بلکه پيرامون تعويق در تهاجم، به کار بستند

. دی متعادل هم دوام نمی آورسی و پنج درصد از سالح هائی که    از خارج به روسيه می رسيد، حتی برای دو هفته تيرانداز. آشکارا معيوب بودند

ادل با اری معانگلستان اعتبارهای خود را به روسيه دائماً کاهش می داد؛ اما آمريکا، آن حامی جديد، بدون اطالع انگلستان، به ضمانت طرح تهاجم اعتب

ون آسائی را است های دول متفق تبليغات جنبورژوازی روس هر چند برای پشتيبانی از خو. هفتاد و پنج ميليون دالر در اختيار حکومت موقت گذاشت

ين دستگاه واژگون شده ی سلطنت از ا. اعتماد خويش را از تهاجم دريغ داشت" وام آزادی"برای تهاجم آغاز کرده بود، خود با امتناع از سهيم شدن در 

يم به نام حکومت موقت صادر کرد، تمايل خود را به سه رومانوف در اعالميه ای که. رويداد بهره گرفت تا موجوديت خويش را به مردم يادآور   شود

ای ميزان اين کمک به اين نکته بستگی خواهد داشت که آيا خزانه داری کل برای حمايت از اعض: "شدن در وام آزادی ابراز داشت، اما اضافه کرد که

م چنان که رسيد، ارتشی که می دانست بيشتر اعضای حکومت موقت، ه اين اعالميه به گوش ارتش هم. "خانواده ی تزار پولی به ايشان خواهد داد يا خير

تفق همه در فرو شرط انصاف حکم می کند که تصديق کنيم در اردوگاه دول م. هنوز به اعاده ی دستگاه سلطنت اميدوار بودند. بيشتر افسرهای عالی رتبه

ژنرال . از آن اردوگاه نداهای هشدار دهنده ای نيز به گوش می رسيد. موافق نبودندافکندن ارتش روس به ورطه ی فنا، با واندر والد و توماس و کاشين 

نظر را  مثال ديگر آن که هيئت اعزامی آمريکا  نيز همين"ارتش روس صورتکی بيش نيست، و به محض حرکت متالشی خواهد شد، : "پتن می گفت

دری ما بين پيمان های برا: "پنلوه بعدها توضيح داد که. بود که قلب انقالب نابود گردد الزم.  اما مالحظات ديگر بر اين واقع بينی ها چيره شد. داشت

 ."سربازان روس و سربازان آلمان چنان عواقب وخيمی به بار آورده بود که اگر ارتش روس بيکار به جا می ماند به سرعت متالشی        می شد

ان روزهائی که در هم. سکی و تزرتلی، در خفای کامل حتی از نزديک ترين يارانشان، انجام گرفتتدارکات سياسی برای تهاجم، ابتدا به وسيله ی کرن

دند     که اين رهبران نيمه مقدس هنوز سرگرم هوچيگری درباره ی دفاع از    انقالب بودند، تزرتلی روز به روز با قاطعيت بيشتری اصرار می ورزي

وز در يکی از جلسات حکومت موقت در ر. چرنوف بود -يعنی حجول ترين شان -مقاوم ترين شان. اده کندارتش بايد خود را برای خدمت فعاالنه آم

 ، چنان که خود خويشتن را می ناميد، سؤال شد که آيا درست است که او در فالن جلسه، بدون هم دلی الزم درباره ی"وزير روستا"هفدهم ماه مه، از 



د؛ اين تهاجم به من، که مرد سياست هستم، مربوط نمی شو: "د که چرنوف چنين پاسخی به آن    سؤال داده بودبعدها معلوم ش. تهاجم سخن گفته است

اما فقط عجالتاً . آن جماعت با جنگ، هم  چنان که با انقالب، قايم باشک بازی می کردند." مسأله مربوط به استراتژيست های جبهه است . 

البته . انه می شدنداينک ايشان کراراً و کراراً متهم به فعاليت برای صلح جداگ. بارزه برعليه بلشويک ها توأم بودبديهی است که تدارک تهاجم با تشديد م

لح پيدا بود که يگانه راه نجات روسيه احتماالً همان ص -از جمله ضعف و فرسودگی روسيه در مقايسه با ساير کشورهای جنگنده -از تمامی اوضاع

ه فقط            بلشويک ها معتقد بودند که از صلح جداگان. ز هيچ کس نيروی عامل جديد، يعنی نيروی انقالب را اندازه نگرفته بوداما هنو. جداگانه است

م بود که از برای اين کار ابتدا الز. در صورتی می توان پرهيز کرد که نيرو اقتدار انقالب جسورانه و با قاطعيت برعليه جنگ به کار گرفته شود

تقال می  هنگامی که آن ها می گويند ما برای صلح جداگانه: "روز نهم ژوئن، لنين در کنگره ی شوراها اعالم کرد که. ژوازی کشور خودمان بگسليمبور

رمايه س اما حکومت موقت با. صلح جداگانه با سرمايه دارها، و به ويژه سرمايه دارهای روس، مردود است: ما می گوئيم. کنيم، حرف آنان درست نيست

اقليت  اين تحسين از جانب." تحسين حضار: "در گزارش کنگره می خوانيم!" مرگ بر اين صلح جداگانه. دارهای روس به صلح جداگانه رسيده است

 .کوچکی در شورا ابراز شد، و به همين دليل به ويژه پر شور بود

در . شوند برخی ديگر می خواستند در پشت سازمان های مقتدرتری پنهان در کميته ی اجرائی برخی از اعضاء هنوز قدرت تصميم گيری نداشتند، و

د را نگرفته لحظه ی آخر، کميته ی اجرائی تصميم گرفت که به کرنسکی تذکر دهد که  مادام که کنگره ی شورا در خصوص مسأله ی تهاجم تصميم خو

: ودند کهر نخستين جلسه ی کنگره به شورا ارائه داده بودند، اظهار داشته ببلشويک ها در اعالميه ای که د. است، صدور فرمان تهاجم به صالح نيست

ه با اين سالحی از اين رو، کنگره يا بايد بالفاصل. تهاجم فقط سبب تالشی ارتش خواهد شد و بخشی از ارتش را با بخش ديگر به معارضه خواهد کشاند"

سياست را تماماً بر عهده بگيردضدانقالبی به مخالفت برخيزد، و يا آن که مسئوليت اين  ." 

از    مدت  توپ های ارتش. همه چيز قبالً مهيا شده بود. تصميم کنگره ی شوراها مبنی بر جانبداری از تهاجم، صرفاً يک تعارف دموکراتيک بود و بس

ه به ارتش و نيروی دريائی، ضمن اشار در روز شانزدهم ژوئن، کرنسکی در فرمان خود به. ها پيش به سمت مواضع دشمن نشانه گيری شده بودند

شد و در  را يادآور" يک ضربه ی فوری و قاطع"ضرورت " رهبر بزرگی که بال های پيروزی بر سرش سايه افکنده اند،"فرمانده ی کل قوا به عنوان 

اعالميه  به چاپ رسيد، ضمن اظهار نظر پيرامونتروتسکی در مقاله ای که در آستانه ی تهاجم !" به پيش -من به شما فرمان می دهم:" پايان اضافه کرد

ای تهاجم       شرايط مادی بر... سياست حکومت امکان موفقيت عمليات نظامی را به کلی منتفی ساخته است: "ی بلشويک ها در کنگره ی شورا، نوشت

ه          اقدام ادی عامی است که برای اصالحش هيچ گونکيفيت تجهيزات و نحوه ی آذوقه رسانی به ارتش نمايان گر سقوط اقتص. به شدت نامساعد است

عيين سياست بی کفايتی خود را در ت... حکومت. شرايط معنوی برای تهاجم از اين هم نامساعدترند. اساسی از حکومتی مانند حکومت کنونی ساخته نيست

صاعدی هيچ نتيجه ای از اين تهاجم عايد نخواهد شد مگر اضمحالل ت. در برابر چشم عيان ساخته است... روس مستقل از اراده ی متفقين امپرياليست

پارچه  در شرايط حاضر ديگر نتيجه ی محروميت های فردی نيست، بلکه اين فرارها نشان می دهند که حکومت از يک... فرارهای دسته جمعی... ارتش

صميم به گاه تروتسکی به اين نکته اشاره کرده بود که حکومت نمی تواند تآن ..." نگاه داشتن ارتش انقالبی، از راه وحدت مقصود، مطلقاً عاجز است

علق به يعنی از به عمل آوردن يگانه اقدامی که می تواند عقب مانده ترين دهقان را متقاعد کند که اين انقالب مت -لغو فوری نظام زمين داری بگيرد"

رايط  مادی و معنوی ای، تهاجم ناگزير ماهيت ماجراجويانه خواهد داشتدر چنين ش: "و سپس نتيجه گرفته بود که" اوست، عاجز است، ." 

آن را ايجاب می  رهبران ارتش در اين انديشه تقريباً متفق القول بودند که تهاجم هر چند    هم از لحاظ نظامی بخت موفقيت نداشته باشد، مالحظات سياسی

دکننده ی ديگر عامل نومي." من کوچک ترين اعتقادی به موفقيت تهاجم ندارم: "لوف گزارش داد کهدنيکين پس از بازديد از جبهه ی خود، به بروسي. کنند

دهد که  کيفيت  استانکويچ، افسر وطن پرست، گواهی می. آن که، چنان که پيشتر هم گفتيم، بسياری از فرماندهان ارتش فقط برای الی جرز خوب بودند

در آن ." بر نحوه ی سازمان دهی تهاجم ايرادهای بسيار وارد بود: "ا، پيروزی را ناممکن ساخته بودفنی چيزها، صرف نظر از روحيه ی سربازه

دار دادند که و به آن رهبران هش. گيرودار، جمعی از افسرها به رهبری نوفوسيلتسف کادت، رئيس اتحاديه ی افسران، به نزد رهبران حزب کادت رفتند

دارها را قدرت های باالتر با کلی گوئی های بی اساس اين هش. ه نابودی بهترين واحدهای ارتش خواهد انجاميدتهاجم محکوم به شکست است، و فقط ب

ست که  واپسين اميد ما آن ا: "مثالً رئيس ستاد فرماندهی، ژنرال لوکومسکی مرتجع،     در جواب به يکی از اين هشدارها گفته بود. باطل می شمردند

ه است، بار  ی موفقيت آميز، حالت روانی توده ها را دگرگون کند، و افسرها بتوانند افسارهائی را که از دستشان فرو لغزيدشايد يک رشته از نبردها

در مشت گرفتن آن افسارها -چنين بود غرض اصلی آنان."ديگر در مشت گيرند . 

هر ه ی اصلی را نيروهای جبهه ی جنوب غربی در حوالی شمطابق با نقشه ای که از مدت ها پيش طرح ريزی شده بود، قرار بر اين  بود که ضرب

. روی بپردازندابتدا قرار بود که هر سه جبهه در يک زمان به پيش. لووف وارد کنند؛ جبهه های شمال و غرب نيز پشتيبانی اين عمليات را بر عهده داشتند

ی به آن گاه فرماندهان تصميم گرفتند که جبهه ها را يکی پس از ديگر .اما در عمل معلوم شد که اين نقشه در حد قدرت فرمان دهی ارتش نمی گنجد

آن گاه فرمان دهی عالی : "دنيکين می گويد. اما اين نقشه هم محال از آب درآمد. حرکت در آورند، و اول نيز از جبهه های کم اهميت تر شروع کنند

د شروع د و به نيروها اجازه دهد که عمليات را هر آينه که احساس آمادگی کردنارتش تصميم گرفت که از خير استراتژی های برنامه ريزی شده بگذر

کوشيدند    حضرات. دراين ميان فقط جای صليب ها و دعانامه های ملکه تزارينا خالی بود و بس. بدين ترتيب همه چيز به مشيت الهی واگذار شد." کنند

دهم شانز: تهاجم آغاز شد. کرنسکی به همه جا سفر کرد و برای همه ی سربازها دعای خير خواند. اين جای خالی را با دعانامه های دموکراسی پر کنند

 پيش روی سه جبهه ی. ژوئن در جبهه ی جنوب غربی، هفتم ژوئيه در جبهه ی غرب، هشتم ژوئيه در جبهه ی شمال، و نهم ژوئيه در جبهه ی رومانی

ز شکست در جبهه ی اصلی، يعنی جبهه ی جنوب غربی، مصادف شده بودآخر در حقيقت امر از موهومات بود، زيرا با آغا . 

بی امروز       بزرگ ترين پيروزی انقالب آغاز شده است، روز هجدهم ژوئن، ارتش انقال: "در گزارش کرنسکی به حکومت موقت چنين می خوانيم

قالب روسيه می که از ديرباز در انتظارش نشسته بوديم، فرا رسيده و انتهاج: "روزنامه ی کادتی رخ نيز نوشت." روس با شوری وافر دست به تهاجم زد

 :روز نوزدهم، پلخانف پير به جمعی از تظاهرکنندگان وطن پرست اعالم کرد که." را يک باره به فرخنده ترين روزهای خود بازگردانده است

"هموطنان، اگر از شما بپرسم که امروز چه روزی است، خواهيد گفت: دوشنبه. اما چنين پاسخی خطا خواهد بود. امروز، روز رستاخيز است. 

دن خويش روسيه، پس از درهم شکستن يوغ تزار، اينک تصميم گرفته است که يوغ دشمن را نيز از گر. رستاخيز کشورمان و رستاخيز همه ی جهان

ت ارتش انقالبی موفقي. بير روسيه صفحه ی جديدی باز شده استدر تاريخ انقالب ک: "همان روز، تزرتلی در کنگره ی شورا چنين سخن گفت." برگيرد

ه تاخت و تاز دموکراسی ميهن پرست ب." بلکه همه ی کسانی که واقعاً برعليه امپرياليزم می جنگيد، بايد گرامی بدارند... ما را نه فقط دموکراسی روس

بازار بورس پاريس تهاجم روسيه را با صعود همه ی از اوراق : "کردنددر همان حال، روزنامه ها همه اخبار مسرت بخش پخش می . در آمده بود

يخ به ما می اما تار. آن سوسياليست ها ترقی بهای سهام را در بازار بورس دليل بر ثبات انقالب می دانستند." قرضه ی دولت روس تهنيت      می گويد

تر می شکفندآموزد که هر چه انقالب     مفلوک تر شود، بازارهای بورس بيش . 

سکی يگانه قلمرو اين بازار گرم همان نو. کارگرها و سربازهای پايتخت حتی يک لحظه از اين بازار گرمی تصنعی ميهن پرست ها گول نخوردند

. اه انداختيمهوار ربا  چند تن از دوستان به نوسکی رفتيم و برعليه تهاجم داد و : "سربازی به نام چينه نوف در خاطرات خود می نويسد. پراسپکت بود

ردا آنها را به و در آن جا به ايشان گفتيم که ف... ما گريبان آن ها را گرفتيم و     همه شان را به پادگان برديم... چند نفر بورژوا با چتر به ما حمله کردند

ژوئيه نزديک می شديمبه روزهای . اين رويداد طاليه ای بود از انفجار قريب الوقوع جنگ داخلی." جبهه خواهيم فرستاد . 

يرو می در آينده، ما فقط در صورتی به جبهه ن: "روز بيست و يکم ژوئن، يک هنگ آتشبار در جلسه ی عمومی خود       قطع نامه ی زير را صادر کرد

حکومت "تن که لحظه ای در منحل ساخ آن گاه چون اين هنگ را تهديد به انحالل کردند، افرادش پاسخ دادند." فرستيم که جنگ ماهيت انقالبی داشته باشد

                                                 
 .هم می دهد" رستاخيز"رای يکشنبه معنای واژه ی روسی ب -  



ر در روزشمار انقالب، زي. تبليغات بلشويک ها به گرد اين نغمه های تهديدآميز هم نمی رسيد. درنگ نخواهند کرد" موقت و سازمان های حامی اش

ار و درست در کن..." ا تصرف کرده اندواحدهائی از ارتش دوم، سنگرهای خط اول و خط دوم جبهه ی دشمن ر: "تاريخ بيست و سوم ژوئن، می خوانيم

ه نفر بلشويک به جای سه نفر سوسيال رولوسيونر، س. انتخابات شورای پتروگراد تجديد شد( شش هزار کارگر)در کارخانه ی بارانوفسکی : "اين خبر

 ".انتخاب شدند

قطع  است که در روز بيستم ژوئن، شورا ضمن صدور يکدرست . در اواخر ماه، سيمای شورای پتروگراد به طرز کامالً محسوسی دگرگون شده بود

472 -اما با چه اکثريتی؟. نامه پيش روی ارتش را تهنيت گفته بود رأی موافق،            271 رأی مخالف،   39 اين تناسب تازه ای از . رأی ممتنع 

دوپنجم  چپ گرای منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها، روی هماينک بلشويک ها، همراه با گروه های . نيروهاست، چيزی که قبالً نظيرش را نديده ايم

اين بدان معناست که در کارخانه ها و پادگان ها، مخالفان تهاجم صاحب اکثريتی قاطع شده بودند. از کرسی های شورا را اشغال کرده بودند . 

ر عليه ب... ما: "ه اش مانند پتکی سنگين آدمی را تکان می دهدشورای ناحيه ی وايبورگ در روز بيست چهارم ژوئن قطع نامه ای صادر کرد که هر کلم

و ما تمامی ... حکومت موقت اين تهاجم را به خاطر عهدنامه های راهزنانه ی کهن آغاز کرده است. ماجراجوئی های حکومت موقت اعتراض می کنيم

ناحيه ی  ."می دانيم. يونر که از حکومت پشتيبانی می کنندمسئوليت اين سياست را به گردن حکومت موقت، و احزاب منشويک و سوسيال رولوس

اکنون . اختوايبورگ، که پس از قيام فوريه به پشت صحنه ی انقالب رانده شده بود، اينک با اعتماد به نفس کامل به سوی موضع رهبری پيش می ت

 .بلشويک ها به شورای وايبورگ تسلط کامل داشتند

جراء بگذارند تهاجم در آگاهی کسانی که قرار بود آن را به ا. معنی به سرنوشت سربازهای مستقر در سنگر -وابسته بود حاال همه چيز به سرنوشت تهاجم

ا اما     فرمان روايان ت. چه نوع دگرگونی هائی پديد آورده بود؟ مجريان تهاجم، که همان سربازها باشند، از مدت ها پيش سخت آرزومند صلح بودند

به ميل به پيش روی تبديل کنند -دست کم در ميان بخشی از سربازان و برای مدتی کوتاه -ودند اين آرزو راحدی موفق شده ب . 

از .      اع کنندفپس از انقالب ، سربازها از قدرت جديد انتظار داشتند که فوراً با دشمن پيمان صلح ببندد، و حاضر بودند تا زمان انعقاد صلح از جبهه د

سل به مرافقت با ن گاه سربازها، تا حدی بر اثر تبليغات بلشويک ها اما عمدتاً برای يافتن راه شخصی خود برای رسيدن به صلح، متوآ. صلح خبری نشد

ی  و به عالوه، رفته رفته معلوم شد که سرباز آلمانی هنوز آماده. اما اين مرافقت از همه سو کوبيده      می شد. سربازهای آلمانی و اتريشی شدند

مرافقت چون نتوانست به صلح منتهی شود، به سرعت کاستی گرفت. رپيچی از فرامين افسرهای خود نيستس . 

می       سرباز روسی. آلمان ها از اين آتش بس برای انتقال نيروهای خود به جبهه ی غربی بهره جستند. در آن ايام در جبهه عمالً آتش بس برقرار بود

شه ی نق. اپی خالی می شوند، مسلسل های دشمن غيبشان می زند، و توپ های آلمان به سوی غرب به راه می افتندديد که چگونه سنگرهای دشمن پي

دشمن  يک بند به سربازها تلقين می شد که دشمن سخت ضعيف شده است، که برای. براساس اين مشاهدات استوار بود" آمادگی روانی برای تهاجم"

از هم بپاشد و  کا از غرب به دشمن فشار می آورد، که  فقط کافی است که ما تلنگری به دشمن بزنيم تا جبهه ی دشمننيروئی باقی نمانده است، که آمري

دن ارتش مقامات کشوری و لشگری خود اين حرف ها را ابداً باور نداشتند، اما پيش خود چنين حساب می کردند که دست گذار. صلح مطلوب حاصل شود

ه افتادن ماشين همانبر ماشين جنگ همان و را . 

وم رو کردند؛ پس از آن که معلوم شد که نه ديپلماسی حکومت و نه مرافقت هيچ کدام راه به جائی نمی برند، پاره ای از سربازها بی شک به اين تدبير س

زها را دقيقاً چنين ها، حالت روانی سربايکی از نمايندگان جبهه در کنگره ی شورا. يعنی بر آن شدند که جنگ را با يک تلنگر به ديار نيستی بفرستند

شمن را در حال حاضر جبهه ی آلمان در برابر ما خلوت شده است؛ ديگر از توپ ها نشانی نمی بينيم؛ و اگر چند وجب پيش روی کنيم و د: "گزارش داد

 ".براندازيم، به صلح مطلوب بسيار نزديک خواهيم بود

ی آن که اما دشمن به جا. نظر می رسيد، و در برابر نبردی که اتفاقاً از مهاجمان بر نمی آمد، عقب نشست فی الواقع دشمن در بدو امر سخت ضعيف به

ردند که در سربازهای روس پس از پنجاه شصت کيلومتر پيش روی، تصويری را کشف ک. از هم فرو بپاشد، نيروهای خود را جمع آوری و متمرکز کرد

ه هر چند در اين نقطه آشکار شد ک. دشمن در مواضع تازه و تقويت شده منتظرشان بود: گ آشنائی يافته بودتجارت سال های پيشين در چشمشان رن

از هر چيز  سربازها که با ترکيبی از زور، فشار اخالقی، و بيش. سربازها به تلنگری در راه صلح رضايت داده بودند، اندک ميلی به جنگ نداشتند

دند، با غيظی مفرط عقب گرد کردندفريب، به اين راه کشيده شده بو . 

 واحدهای نظامی روس پس از حمالت سنگين توپ خانه که از حيث شدت و قدرت: "ژنرال زايونچکوفسکی، مورخ روسی جنگ جهانی، می نويسد

رار مداوم سپس ف. تناع ورزيدندنظيرش را در تاريخ ارتش روسيه سراغ ندارم، مواضع دشمن را بدون دادن تلفات اشغال کردند و آن گاه از پيش روی ام

س از تسخير دوروشنکو، از رهبران اوکرائين و کميسر پيشين حکومت موقت در گاليسی، تعريف می کند که چگونه پ." واحدها از مواضعشان شروع شد

ل رسيدند و ئينی ها و يهودی ها به قتاما فقط اوکرا -در کالوش افراد بومی شهر بالفاصله به طرز وحشتناکی قتل عام شدند: "شهرهای گاليچ و کالوش

ت فراوان شخص با تجربه ای قل عام را کارگردانی می کرد، و مؤسسات فرهنگی و آموزشی اوکرائينی ها را با دق. لهستانی ها از تعرض مصون ماندند

ن به فساد ی آن دسته از افراد که کمتر از سايريطبقات بهتر نيروها، يعن: "مجريان قتل عام عبارت بودند از." برای تخريب به سربازها نشان می داد

 اما   آن چه در اين ماجرا چهره ی خويش را روشن تر از همه چيز. يعنی آن ها که به دقت برای تهاجم دست چين شده بودند -."انقالب آلوده شده بودند

ا تجربه ی قتل عام هافرماندهان قديم ارتش تزار، سازمان دهندگان ب -همان رهبری تهاجم بود. برمال کرد . 

ش حمله ی آلمان ها که روز ششم ژوئيه برعليه جبهه ی ارت: "در روز نهم ژوئيه، کميته ها و کميسرهای ارتش يازدهم به حکومت  تلگراف زدند که

ت دلير ش های قهرمانانه ی يک اقليروحيه ی سربازها، که همين اخيراً از برکت تال... يازدهم آغاز شده است، می رود تا به فاجعه ای عظيم تبديل گردد

ينک در حال بيشتر واحدها ا. خوی رزمندگی افراد به سرعت کاستی گرفته است. به حرکت در آمده بودند، به نقصان سريع و مخربی دچار گشته است

ها ترغيب سرباز. ير خود را از دست داده اندترغيب و استدالل تأث. از فرمان دهی و فرمانبری اثری به      جا نمانده است. فروپاشی روزافزونی هستند

 ".ها و استدالل های فرماندهان را با تهديد و گاهی اوقات با مرگ پاسخ می دهند

ن، فرمانده ی در روز دوازدهم ژوئن، دنيکي. فرمانده ی کل جبهه ی جنوب غربی، با توافق کميسرها و کميته ها، فرمان داد که فراری ها را تيرباران کنند

که واپسين  قلبم آکنده از يأس و اندوه بود، و به وضوح آگاهی داشتم"جبهه ی غرب، به مقر فرمان دهی خود بازگشت، در حالی که به گفته ی خودش،  کل

يک معجزه در دلم فرو مرده اند... بارقه های اميد به وقوع ." 

يدند، از آنان از اشغال سنگرهای دشمن، از نيروهای پشت جبهه استمداد طلبهنگامی که واحدهای تضعيف شده، پس . سربازها اندک ميلی به جنگ نداشتند

سپاه يکم  فرمانده ی. "اصالً چرا دست به حمله زديد؟ چه کسی به شما گفته بود؟ اينک وقت پايان دادن به جنگ است، نه وقت حمله: "پاسخ شنيدند که

رار اد که چگونه شب هنگام سربازها سنگرهای خط اول جبهه را، که مورد حمله هم قسيبری، که يکی از بهترين فرماندهان محسوب می شد، گزارش د

ازها عاجز من پی بردم که ما افسرها از دگرگون کردن ارگان فکری و روانی توده ی سرب." نگرفته بودند، دسته دسته و گروهان گروهان ترک کردند

ه سربازی وهان ها حتی        از رساندن اعالميه ی تسخير گاليچ به دشمن امتناع کرد، تا آن کيکی از گر." هستيم، و آن گاه مدتی دراز زار زار گريستم

م از گروه اين حادثه نشان می دهد که چگونه اعتماد توده های سرباز از فرماندهان، اع. پيدا کردند که توانست متن آلمانی اعالميه را به روسی ترجمه کند

. باز کرده  بود يک قرن خشونت و ايذای تلمبار شده، مانند آتشفشان دهان. ه به بعد به قدرت رسيده بودند، سلب شده   بودقديم و گروه جديدی که از فوري

. هم داشتند و حق. سربازها جنگ نمی خواستند. تهاجم نه به صلح که به جنگ انجاميده بود. سربازها احساس می کردند که يک بار ديگر فريب خورده اند

زه ی آن ها را غري. اما حق با سربازها بود. انی که در پشت جبهه پنهان شده بودند، به سربازها تهمت پخمگی می زدند و آن ها را می آزردندميهن پرست

انقالبی  یميدراستين ملی هدايت می کرد، منتها غريزه ای که در آگاهی       انسان های ستمديده، فريب خورده، و زجر کشيده ای منکسر شده بود که از ا

ربر ادامه جنگ هيچ فايده ای برای مردم روس د. حق با سربازها بود. به پا خاسته اما بار ديگر خود را در ميان گل و الی خون آلود جنگ يافته بودند

مگر ازدياد بردگی تحت سلطه ی خودی و بيگانه -نداشت مگر قربانيان تازه، حقارت، و فاجعه . 



1917مطبوعات وطن پرست در سال  ردان از مقايسه ی سربازهای ترسو و فراری روس با گ -نه تنها مطبوعات کادت که نيز مطبوعات سوسياليست -

ه ی جهالت آنان اين امر نه تنها گواهی بود بر عجز ايشان از درک ماهيت ديالکتيکی انقالب، بلکه نشان. های دالور انقالب کبير فرانسه خسته نمی شدند

 .از تاريخ نيز بود

کوف به   اگر ميلی يو -حشوران بلند آوازه ی انقالب و امپراتوری فرانسه اغلب کار خود را با نقض انضباط و با برهم زدن نظم ارتش آغاز کردندسل

مارشال داوت بين سال های . جای ما می بود، بدون شک همه ی آن ها را بلشويک می خواند 1789 و   1790 بود چندين ماه در مقام ستوان داوت به نا 

تا اواسط دهه ی . و هر جا دستش       می رسيد فرماندهان قديم را از پادگان بيرون می راند. در پادگان اسدن مشغول بود" عادی"ساختن انضباط 

1790 ذا ها غسربازهای هنگ ونسن افسرهای خود را مجبور می کردند که سر يک ميز با آن . ، ارتش در سراسر فرانسه دائماً در حال فروپاشی بود

در . دندبيست هنگ مختلف بالهای خشونت بار گوناگونی بر سر افسران خود آور. افراد نيروی دريائی، افسرهای خود را اخراج می کردند. بخورند

از آغاز سال . نانسی، افراد سه هنگ ارتشی عالی رتبه ترين افسرهای خود را در زندان محبوس ساختند 1790 ب فرانسه يک ، می بينيم که رهبران انقال

ند، از کار قدرت اجرائی مقصر است، زيرا افسرهائی را که نسبت به انقالب خصومت نشان می ده: "بند     از افراط گری های سربازان سخن می گويند

ه سرعت اشت که باولی سعی د. نکته ی جالب توجه آن که هم ميرابو و هم روبسپير با انفصال افسرهای قديمی موافق بودند." برکنار نکرده است

ا بر جا اما هر دو می دانستند که ارتش قديم نمی تواند پ. انضباطی       بی خلل در ارتش ايجاد کند، و دومی می خواست ضدانقالب را خلع سالح سازد

 .بماند

ه انگلس بدان  برای قانون تاريخی ای ک اما از اين نکته نمی توان. تصديق می کنيم که انقالب روسيه، برخالف انقالب فرانسه، در زمان جنگ در گرفت

. البی ارتش می شودبرعکس، شرايط يک جنگ ممتد و           بی موفقيت فقط سبب حادتر شدن و تسريع فروپاشی انق. پی برده است، استثنائی قائل شد

اگر ما ! تخون ريزی بس اس: "بازها يک صدا می گفتنداينک سر. در انقالب روسيه همان تهاجم رقت بار و جنايتکارانه ی دموکرات ها کار را تمام کرد

حک    هنگامی که صلح طلبان فاضل با استدالل های عقالنی در الغاء جنگ می کوشند، صرفاً مض" اين جا نباشيم، زمين و آزادی به چه درد می خورد؟

مل می کنند، اين امر بدان معناست که کار کمابيش تمام استمی نمايند، اما هنگامی که توده های مسلح راساً سالح عقل را برعليه جنگ وارد ع   . 
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الک، در نظام عتيق       زمين داری، که مستقيماً از برده داری زاده شده بود، در قدرت سنتی م. خاک زيرين انقالب از مسائل ارضی تشکيل می شد

جا  لی امور و انجمن های طبقاتی شهر، ريشه های وحشيانه ترين خصوصيات زندگی روسيعنی در پيوندهای نزديک ما بين مالک و مسئوالن مح

بانی اين عقب دهقان بينوا، اين رکن کهن عقب ماندگی شرق، نخستين قر. داشتند، و اين خصوصيات مظهر مجسم خود را در وجود راسپوتين يافته بودند

 .ماندگی نيز از آب در آمد

نسل مسن . بردند فعال ترين گروه های سنی روستائيان در جبهه به سر می. انقالب فوريه، روستا کمابيش خنثی باقی   ماند در نخستين هفته های پس از

ود، و روستا خاموش ب. تری که در روستاها باقی مانده بود، خوب به ياد داشت که چگونه  انقالب ها با گوش مالی های حکومت مرکزی خاتمه می يابند

ايه اما از نخستين روزهای ماه مارس به بعد، شبح جنگ دهقانی بر فراز آشيانه های مالکان س. هر نيز درباره ی روستا خاموش مانده بوداز اين رو، ش

. ش  می رسيداياالت، حتی پيش از آن که خطر واقعی پديدار شود، فرياد استمداد به گو -يعنی پس مانده ترين و مرتجع ترين -از اشرافی ترين. انداخت

. دندسازش کاران نيز به نوبه ی خود نگرانی ليبرال  ها را منعکس کر. ليبرال ها با حساسيت فراوان وحشت مالک ها را در شهر منعکس ساختند

ر مطرح اگر بکوشيم که مسائل ارضی را در چند هفته ی آينده به زو: "سوخانوف، راديکال چپ، درست پی از انقالب چنين دليل تراشی می کند که

اشت که همان طور که می دانيم، سوخانوف به همين نحو می پند." سازيم، خطر بزرگی را به جان خريده ايم؛ مضافاً بر اين که اين کار ابداً لزومی ندارد

ا الک هبه عالوه، م. گريختن از مشکالت کار آسان تری است. مطرح ساختن مسأله ی صلح، و يا مسأله ی هشت ساعت کار در روز هم خطرناک است

از طريق  کميته ی اجرائی. بيم ناک بودند که مبادا زير و رو ساختن مناسبات ارضی به نحوی زيان بار  بر کشت بهاره و تغذيه ی شهرها اثر گذارد

ا بشودشهرهتوجه به  مسائل ارضی نبايد سبب بی توجهی به مايحتاج غذائی "تلگراف به همه ی شعبه های خود در شهرها و اياالت توصيه کرد که  ." 

ته بود، به در آن بحران غذائی سنگينی که سراسر کشور را فرا گرف. در بسياری از نواحی، مالک ها، بيم زده از انقالب، از کشت بهاره خودداری کردند

د اندکی   مالک ها که امي. شددر ميان دهقان ها فقط جنبش خفيفی ديده می . نظر می رسيد که مزارع خالی با زبان بی زبانی صاحب جديدی را می طلبند

اهند کوالک ها با اين حساب که به عنوان دهقان مشمول مصادره ی اموال نخو. به حکومت جديد داشتند، شتاب زده شروع به فروش امالک خود کردند  

ت      بر اين گذاشته بودند که حکوم همه فرض را. بسياری از اين معامالت ارضی، جعلی يا موهوم بودند. شد، حريصانه آغاز به خريد امالک کردند

م از زمين های کوچک و متوسط را ضبط نخواهد کرد؛ از اين رو، مالک ها    زمين های خود را به پاره های کوچک تقسيم می کردند، و برای هر کدا

. دندکشورهای متفق يا بی طرف، واگذار می شدر بسياری از موارد، زمين ها به خارجيان، يعنی به اتباع . آن پاره ها يک صاحب موهوم می آفريدند

 .سوداگری کوالک ها و دغل بازی مالک ها می رفت تا پيش از تشکيل مجلس مؤسسان چيزی از زمين های ملت باقی نگذارد

ها گروه  نمايندگان دهقان. به حکم قانون خريد و فروش اراضی را متوقف کنيد: و از اين رو فرياد می زدند. روستائيان اين دوز و کلک ها را می ديدند

      بارها و بارها اتفاق می افتاد که وزرا، پس از مباحثات واال و احسنت. گروه به شهرها می آمدند و از صاحب منصبان زمين و عدالت می طلبيدند

ه سوخانوف حکايت می کند ک. مواجه می شدند گوئی های بی پايان، هنگام خروج از تاالر در آستانه ی در، با چهره های    غم آلود نمايندگان دهقانان

اما . ضع کندچگونه يکی از نمايندگان با چشم گريان به وزير کشور التماس می کرد که برای جلوگيری از خريد و فروش اراضی، هر چه زودتر قانون و

ار خواهد شد، من که گفتم اين ک: "نده دويد و فرياد زدوزير کشور، کرنسکی، که حوصله اش سررفته بود، هيجان زده و رنگ پريده به ميان حرف آن نماي

: دسوخانوف، که خود شاهد اين صحنه بوده است، می افزاي." الزم هم نيست با آن چشم های مظنونت مرا اين طور نگاه کنی... پس بدان که خواهد شد

شان مردم اً با چشم های مظنون به وزير محترم کشور و رهبر عظيم الآن دهقان واقع: کرنسکی حق داشت. من آن گفت و گو را کلمه به کلمه نقل کرده ام"

ان را با همين گفت و گوی کوتاه ما بين دهقانی که هنوز طلب می کرد  اما ديگر اعتما د نداشت، و وزير راديکالی که بی اعتمادی دهق." می نگريست 

ط رژيم فوريه را دربر داشتيک اشاره ی انگشت منتفی می دانست، دليل اجتناب ناپذير بودن سقو . 

گارف اليحه ی ايجاد کميته های ارضی به عنوان سازمان هائی برای فراهم   آوردن مقدمات اصالحات ارضی، به وسيله ی اولين وزير کشاورزی، شين

کل از نارودنيکی اشت، عمدتاً متشمهم ترين کميته ی ارضی، که رياستش را پوستنيکوف، پروفسور ليبرال و بورکراتيک، بر عهده د. کادت، منتشر شد

ن ها، و کميته های ارضی در همه ی اياالت،  استا. هائی بود که بيش از هر چيز از آن می ترسيدند که مبادا          از رئيس خود تندروتر به نظر آيند

ای ارضی ای خصوصی محسوب می شدند، کميته هبرخالف شوراها، که در روستاها به کندی پا می گرفتند و سازمان ه. نواحی روستائی تأسيس شدند

هر . بود اما هر چه وظايفشان در اليحه مبهم تر معين  شده بود، به همان ميزان مقاومت در برابر فشار دهقان ها برايشان دشوار تر. ماهيت دولتی داشتند

دمت جنبش به همان نسبت با سرعتی بيشتر در خ -تر بوديعنی هر چه به زمين نزديک  -چه يک کميته در سلسه مراتب عمومی پائين تر قرار داشت

 .دهقانان قرار می گرفت

ه کميسر دولت در شهر نوگورود ب. در اواخر ماه مارس، سيل اخبار هشداردهنده درباره ی ورود دهقان ها به صحنه ی تاريخ، به پايتخت سرازير شد

اقدام به توقيف  خودسرانه"بب اصلی   آن ها سرجوخه ای بوده است به نام پاناسيوک که پايتخت تلگراف زد که در شهر اغتشاشاتی در گرفته است که مس

ک در ايالت تامبوف جمعی از دهقانان، در حالی که گروهی از سربازهای مرخصی گرفته در رأسشان حرکت می کردند، امالک ي." مالک ها کرده است



ردند، بی شک مالک ها در شکايات خود اين کشمکش ها را بزرگ می ک. ار اوليه غلو می شدشکی نيست که در اخب. زمين دار بزرگ را غارت کردند   

ها سرباز ايفاء  اما در يک نکته ترديد        نمی توان کرد؛ و آن اين که نقش پيشرو را در جنبش دهقان. و بدين ترتيب از حوادث واقعی پيشی می جستند

شهر راه و رسم ابتکار را با خود به ارمغان آورده بود کرد، سربازی که از جبهه و از پادگان های . 

از اين . زديکی از کميته های ارضی در ايالت خارکوف، در روز پنجم آوريل تصميم گرفت که در جستجوی اسلحه در ميان مالک ها به تفتيش بپردا

ی دانست که     در گرفته بود که کميسر دولت علتش را فرمانی مدر ايالت ريازان، در ناحيه ی اسکوپينسکی فتنه ای . تصميم بوی جنگ داخلی می آمد

جويان دانش. "کميته ی اجرائی ناحيه ی مجاور صادر کرده و به موجبش دهقانان را موظف ساخته بود که بابت زمين مالک ها به مالک ها اجاره بپردازند

، که خود "وياندانشج"بدين ترتيب می بينيم که ." اين دعوت نتيجه ای نگرفته انددهقانان را تا تشکيل مجلس مؤسسان دعوت به آرامش کرده اند، اما از 

در سال  اينک -از آن جا که تاکتيک سوسيال رولوسيونرها در آن ايام چنين بود -در انقالب اول روش های تروريستی را به دهقانان توصيه می کردند

1917 البته بدون آن که نتيجه ای از تالش های خود بگيرند -مودند، آرامش و حکومت قانون را به دهقانان تجويز می ن . 

بعد  درباره شان  که در صفحات -کميته های بخش و روستا: کميسر دولت در ايالت سيمبيرسک، تصويری از يک جنبش دهقانی   گسترده تر رسم می کند

عوت رون می رانند، کارگرانی را که در مزارع مالک ها به کار مشغولند ددست به توقيف مالک ها زده اند، مالک ها را از اياالت بي -سخن خواهيم گفت

اجرائی  نمايندگانی که از سوی کميته ی. "به ترک کار می کنند، زمين ها را تصرف می کنند، و برای اراضی اجاره های دل به خواه تعيين می کنند

ليه يعنی برع -، جنبش دهقان های اشتراکی نيز برعليه زمين دارهای منفرد شروع شددر همان احوال." اعزام شده اند، از دهقان ها جانبداری می کنند

، صاحب 1906دهقان های قوی، همان دهقان هائی که خود را از جمع توده های دهقان جدا ساخته و براساس قانون استوليپين، مصوبه ی نهم نوامبر 

رسک از همان اوائل ماه آوريل، کميسر دولت در ايالت سيمبي." اراضی را تهديد می کند اوضاع موجود در واليات، کشت. "اراضی انفرادی شده بودند

 وسيله یيگانه راه خروج را از آن مخمصه، در ملی کردن فوری اراضی می ديد، و معتقد بود که شرايط واگذاری زمين به دهقان ها بايد بعداً به    

 .مجلس مؤسسان تعيين گردد

اراضی،       ر نزديکی مسکو قرار دارد، شکاياتی به پايتخت     می رسيد مبنی بر اين که کميته ی اجرائی مردم را به تصرفاز استان کاشير، که د

در ايالت کورسک، دهقان ها اسرای جنگ را از کار در مزارع باز می . بدون پرداخت غرامت به کليساها و صومعه ها و مالک ها، تحريک می کند

پس از کنگره ی دهقانان، دهقان های ايالت پنزا قطع نامه ی سوسيال . اوقات آن ها را در زندان محل محبوس می کردند داشتند و حتی گاهی

در . تندگذاشرولوسيونرها را    درباره ی زمين و آزادی به مفهوم لغوی اش تعبير کردند و قراردادی را که به تازگی با مالک ها بسته بودند، زير پا 

مان دهقان ها به ارگان های جديد قدرت حمله بردندهمان زمان، ه . 

در ماه مارس، در   سازمان های مختلف کميته های اجرائی در بخش و استان، اکثريت اعضاء را : "کميسر دولت در ايالت پنزا گزارش می دهد که

ا را ری که در اواسط ماه آوريل، اعضای همه ی کميته هروشن فکران تشکيل می دادند، اما بعداً صدای دهقان ها برعليه روشن فکرها برخاست به طو

 گروهی از مالک های ايالت غازان به." تماماً  دهقان هائی تشکيل می دادند که نگرششان نسبت به مسأله ی زمين آشکارا هرج و مرج طلبانه بود

اعی را از کار برحذر می دارند، تخم غالت را می دزدند، حکومت موقت شکايت بردند که ادامه ی کار محال شده است، زيرا دهقان ها کارگرهای زر

 نت و مرگدر بسياری از نقاط اموال منقول را به تاراج می برند، به مالک ها اجازه نمی دهند در جنگل های خود چوب بری کنند و مالک ها را به خشو

مالک های غازان از همان اوان ." ان معقول سخت دچار وحشت شده انددادگاهی وجود ندارد؛ هرکس به ميل خود رفتار می کند؛ مردم. "تهديد می کنند

وسيعی  دستورهای حکومت موقت به گوش دهقانان نمی رسد، اما اعالميه های بلشويکی در سطح: "می دانستند که گناه اين هرج و مرج به گردن کيست

 در روز بيستم مارس، شاه زاده لووف طی. نگارنگ ابداً غافل نبودبا اين حال، حکومت موقت از صدور دستورهای ر." در روستاها پخش می شوند

ا توصيه کرد که تلگرامی به کميسرهای دولت پيشنهاد کرد که کميته هائی در سطح اياالت به عنوان کارگزاران قدرت های محلی ايجاد کنند، و به کميسره

ده بود که ضمناً در اين تلگراف پيشنهاد ش." يروهای روشن فکر روستا استفاده شودکمک های مالکان محلی و همه ی ن"در فعاليت های اين کميته ها از 

نيروهای " اما طولی نکشيد که کميسرها به گريه افتادند، چون دهقان ها. تمامی ساختمان دولت به شکل شبکه ای از انجمن های ميانجی گر سازمان يابد

ود که دهقان به  کرنسکی های ايالت و استان مطلقاً بی اعتماد استآشکار ب. را از ميان خود طرد می کردند" روشن فکر . 

ت        هيچ اعالم کرد که حکوم -می بينيم که وزارت کشور مزين به عناوين بلندباال بود -روز سوم آوريل، شاه زاده يوروسوف، جانشين شاه زاده لووف

 دفاع -يعنی شيرين ترين آزادی ممکن -"ی هر صاحب مالی در استفاده از اراضی خودآزاد"عمل دلبخواهانه ای را تحمل نخواهد کرد، و به ويژه از 

با "د که ده روز بعد، شخص شاه زاده لووف به اين نتيجه می رسد که الزم است اقدام قاطعی به عمل آيد، و به کميسرهای دولت توصيه می کن. خواهد شد

رای ب: "باز هم دو روز بعد، شاه زاده يوروسوف به کميسرهای ايالتی دستور داد که." وقف سازيدتمام قدرت قانون، اعمال وحشيانه و راهزنانه را مت

." و قس عليهذا... حفاظت از چراگاه ها و مرغزارها در برابر اعمال خودسرانه، اقدامات الزم    به عمل آوريد، به دهقان ها توضيحات الزم را بدهيد

های ابراز نگرانی می کند از اين که آن دسته از اسرای جنگ که برای مالک ها کار می کنند شروع به تقاضا روز هجدهم آوريل، شاه زاده يوروسوف

ل بخش نامه سي. نامعقول کرده اند، و به کميسرها دستور می دهد که مانند فرمانداران پيشين تزار اقتدار به خرج دهند و آن جوان های گستاخ را ادب کنند

 روز دوازدهم ماه مه، شاه زاده لووف در تلگراف جديدی اعمال خالف. اف ها هم چون رگباری مداوم از باال به پائين سرازير بودها و دستورها و تلگر

اری مقامات دست گيری های دلبخواهانه، تفتيش های خودسرانه؛ برکن:   يکايک بر می شمرد" بدون وقفه در سراسر کشور جريان دارند"قانونی را که 

خصيت کار و از مديريت اراضی، و نيز از مديريت کارخانه ها و کارگاه ها؛ تخريب اموال؛ غارت، تمرد، قلدری؛ اعمال خشونت بار برعليه شدولتی از 

رخی از اين گونه اعمال همه بايد غيرقانونی و در ب. "های دولتی؛ ماليات گيری از مردم؛ تحريک بخشی از مردم برعليه بخشی ديگر، و غيره و غيره

اطع ترين بايد ق: "داوری نويسنده ی کلمات فوق زياد روشن نيست، اما نتيجه گيری اش کامالً روشن است..." موارد حتی هرج و مرج طلبانه شمرده شوند

ند، و همه آورد کميسرهای ايالتی برای استان ها دستورهای قاطعانه صادر کردند، استان ها بر کميته های بخش و روستا فشار." اقدام ممکن به عمل آيد

 .ی آن ها روی هم عجز خود را در برابر دهقان نشان دادند

حدت مبارزه، جنبش برحسب شرايط محلی و. و حتی اغلب ابتکار عمل با آنان بود. تقريباً در همه جا نزديک ترين واحدهای نظامی در قضايا دست داشتند

. ردندن جا مالکی وجود نداشت، دهقان ها زمين های کليساها و صومعه ها را تصرف کدر سيبری، که در آ. شکل های بسيار مختلفی به خود می گرفت

ته بودند، کشيش ها و در ايالت پر تقوای اسمولنسک مردم تحت تأثير سربازهائی که از جبهه بازگش. در ساير نقاط کشور نيز روحانيت سختی بسيار کشيد

ه دهقان ها ناگزير    می شدند که از آن چه خود ميل داشتند، فراتر بروند تا بلکه مانع از آن شوند ک سازمان های محلی اغلب. رهبان ها را دستگير کردند

دگی در اوائل ماه مه،   کميته ی اجرائی يکی از استان های ايالت سامارا شخصی را از طرف خود مأمور رسي. اقداماتی به مراتب شديدتر به عمل آورند

کی از آن جا که فرمان معهود کرنس. داويدوف کرد و بدين ترتيب آن اموال را از گزند دهقان ها در امان نگاه داشت -لوفبه اموال عالی جناب کنت اور

ه ع بدائر بر منع خريد و فروش زمين ها هرگز رخ نشان نداد، دهقان ها به شيوه ی خود، يعنی با ممانعت از اندازه گيری و تفکيک زمين ها، شرو

کميسر . ضبط اسلحه ی مالک ها، حتی سالح های شکاری آنان، روز به روز رواج بيشتری می گرفت. ونه خريد و فروش ها کردندمتوقف ساختن اين گ

د، مگر آن البته که می گيرن." قطع نامه های کنگره ی دهقانان را به جای قانون می گيرند"دولت در ايالت مينسک شکوه می کرد که دهقان های آن ايالت 

ا بين سوسيال چنين بود تفاوت م. ها را جای چيز ديگری هم می توانستند بگيرند؟ آن     کنگره ها يگانه قدرت واقعی در مناطق روستائی بودندقطع نامه 

 .رولوسيونرهای روشن فکرمآب مغروق در کلمات، و دهقان های اهل عمل

نک که بهترين زمين هايشان را تزار به نفع نوکرهای خود چپاول کرده بود، ايقرقيزها،    . در اواخر ماه مه، دشت های دور دست آسيا خروش در آمدند

خصوص  کميسر دولت در آلمولينسک در اين. برعليه مالک ها به پا خاستند، و اعالم کردند که مالک ها بايد فوراً اموال سرقت شده را به آن ها پس دهند

ه ی اجرائی درست در آن سوی کشور، در ايالت ليفالند، کميت." ای      دشت نشين رواج می گيرداين نگرش رفته رفته در ميان دهقان ه: "گزارش داد که

الزم اعالم کرد  هيئت تحقيقی پس از بررسی های. يکی از استان ها هيئتی را مأمور ساخت تا درباره ی غارت اموال بارون استال فن هلشتاين تحقيق کند



جناب : هو سپس هيئت تحقيقی پيشنهاد کرده بود ک. د و حضور بارون در استان برای آرامش محل زيانمند استکه بی نظمی های موجود همه کم اهميتن

شمار ما بين  بدين ترتيب يکی ديگر از دعواهای        بی. بارون همراه با همسرش به پتروگراد فرستاده شوند و در اختيار حکومت موقت قرار بگيرند

وجود آمد، يعنی ما بين سوسيال رولوسيونرهای فرودست و سوسيال رولوسيونرهای فرادستقدرت های محلی و مرکزی به  . 

اعضای  :گزارشی از استان پاولوگراد، واقع در ايالت اکاترينوسالف، تصوير     بهشت گونه ای از نظم و آرامش موجود در آن استان ترسيم می کند

که اين بهشت  افسوس." از هر نوع افراط گری پيش گيری می کنند"به مردم هستند و بدين ترتيب کميته ی ارضی مداوماً در حال توضيح سوء تفاهمات 

ا به تاراج رئيس يکی از رهبانخانه های کوستروما در اواخر ماه مه به تلخی شکايت داشت که دهقان ها يک سوم از احشام او ر. چند هفته ای بيش نپائيد

طولی نکشيد که او ناچار شد با دوسوم باقی نيز وداع کند: آن موقع خدا را شکر می کرد آن راهب عالی جاه بايد در. برده اند . 

دهقان  طبقه ی. در ايالت کورسک، زارعان تک رو که از کار در مزارع اشتراکی امتناع ورزيده بودند، به وسيله ی دهقان ها تعقيب و مجازات می شدند

ونی ممکن دهقانان می دانستند که تمايزات در. خود، بر آن شده بود که هم چون يک کل واحد عمل کند" ياهتقسيم س"در اين انقالب بزرگ ارضی، در اين 

مل از اين رو، جنگ برای تصرف زمين ارباب با شدت ع. است مانعی در کارشان ايجاد کند؛ جامعه ی دهقان می بايد هم چون يک تن واحد به پا خيزد

 .برعليه کشاورز تک رو توأم بود

 عمالر آخرين روز ماه مه، سربازی به نام سامويلوف به جرم تحريک دهقان ها به امتناع از پرداخت ماليات های ارضی در ايالت پرم به وسيله ی د

ی ذهبی در يکدر حين يک جشن م. اما چندی بعد، سرباز سامويلوف خود سرگرم         دست گيری دستگيرکنندگان خويش شده بود. حکومت دستگير شد

بدين . ن ساختاز روستاهای ايالت خارکوف، دهقانی به نام گريچنکو در مقابل چشم های همه ی ساکنان روستا صليب مطهر قديس نيکال را با تبر سرنگو

داشته، در م يک افسر گمنام نيروی دريائی که ملک و امالک وسيعی ه. شکل اعتراض های گوناگون شکل می گرفتند و به زبان عمل بيان      می شدند

ريباً در تق"در همه ی ادارات . کتابش به عنوان يادداشت های يک گارد سفيد، تصوير جالبی از تکامل روستا در نخستين ماه های انقالب ارائه می دهد

ن ها ست است که دهقادر." يعنی برای حفظ نظم -همه برای يک هدف تالش می کردند و بس. همه جا در بدو امر افراد بورژوا به کار منصوب می شدند

ما اهل قتل و "در همه جا می شنيدی که دهقان ها می گفتند . از همان ابتدا زمين می خواستند، اما در دو سه ماه اول به زور و خشونت متوسل نشدند

بارات ر ستوان زمين دار در اين عاما سرکا. و حرف های ديگری از همين قبيل" غارت نيستيم، ما می خواهيم از راه توافق به خواسته های مان برسيم،

ين حال در حقيقت امر نيز، هر چند طبقه ی دهقان در دوره ی اول انقالب به زور متوسل نشد، با ا. می شنيد" تهديدهای پنهان"اطمينان بخش طنينی از 

نتظار تا ماه مه های گارد سفيد، اين حالت نيمه ابنا بر يادداشت ." بی احترامی خود را بالفاصله عيان ساخت"نسبت به نيروهای به اصطالح روشن فکر 

 دهقان ها شروع کردند به نفی مقررات مقدماتی، و اداره ی امور در جهت -تا آن که دگرگونی حادی در روستاها پديد آمد"و ژوئن هم چنان ادامه داشت 

جمع آوری  دود سه ماه به انقالب فوريه فرجه دادند، و آن گاه شروع بهبه کالم ديگر، دهقان ها به اعتبار تعهدات سوسيال رولوسيونرها در ح." منافع خود

 .مطالبات خويش کردند

وسيال در ماه مه، س. سربازی به نام چينه نوف، که به بلشويک ها پيوسته بود، پس از انقالب دوبار از مسکو به خانه ی خود در بخش اورل سفر کرد

و  چينه نوف سربازها، کارگران ارضی. سياری از روستاها، دهقان ها هنوز به مالک ها اجاره می دادنددر ب. رولوسيونرها بر آن بخش تسلط داشتند

ع زمين اين هسته ی بلشويکی دهقان ها را به قطع پرداخت اجاره و توزي. دهقان های فقير را دور خود جمع کرد و يک هسته ی بلشويکی به وجود آورد

رد، و نيز بالفاصله از مرغزارهای مالک ها صورت برداری به عمل آورد، مرغزارها را بين روستائيان تقسيم کو . در ميان بی زمين ها تشويق کرد

انونی سوسيال رولوسيونرهائی که در کميته های بخش جا خوش کرده بودند، جار و جنجال راه انداختند که اقدام ما غيرق. "شروع به درو مرغزارها نمود

ه از آن جا که نمايندگان روستاها از ترس مسئوليت پی در پی استعفاء می دادند، دهقان ها سعی می کردند ک." نگذشتند است، اما از سهم کاه خود

قيم شان در حزب دهقان ها با فشار مست. اين نمايندگان جديد  الزاماً همه بلشويک نبودند. نمايندگان جديدی انتخاب کنند که شهامت بيشتری داشته باشند

يشی دهقان ها پس از درو مرغزارها به زمين های آ. لوسيونر شقاق انداختند و عناصر انقالبی را از نوکر باب ها و جاه طلب ها جدا ساختندسوسيال رو

ر ود بگيرد و ذخايهسته ی بلشويکی تصميم گرفت که سيلوهای اشراف را در اختيار خ. رو کردند و شروع کردند به تقسيم آن زمين ها برای کشت پائيز

يه ی چينه نوف همراه خود مقداری نشر. تصميم هسته به اجرا در آمد زيرا بر احساسات دهقان ها منطبق بود. غذائی را به پايتخت گرسنه بفرستد

فکر و  شنطبقه ی رو: "چينه نوف می نويسد. بلشويکی به زادگاه خويش آورده بود، نشرياتی که پيش از آمدن او بر واحدی در آن ناحيه شناخته نبود

ياس اين روند در مق." سوسيال رولوسيونرهای محل شايع کردند که من با خودم مقادير زيادی طالی آلمانی آورده ام تا با آن طالها به دهقان ها رشوه دهم

لنين های خود را داشتند... بخش ها نيز ميلی يوکوف ها، کرنسکی ها، و . های بزرگ و کوچک به يک سان جريان داشت . 

قال زمين به الت اسمولنسک نفوذ سوسيال رولوسيونرها پس از کنگره ی ايالتی نمايندگان دهقانان، که چنان که انتظار می رفت خود را مدافع انتدر اي

از آن . ندداددهقان ها تصميم کنگره ی ايالتی را درسته قورت دادند، اما برخالف رهبرانشان آن را صادقانه قورت . مردم می ناميد، رو به افزايش گذاشت

ی در هر کس که در هر کنگره ا: "يکی از کارگزاران محلی حزب شرح می دهد که. پس، عده ی سوسيال رولوسيونرها در روستاها مداوماً افزايش يافت

ز دو هنگ   وجود ستان نيدر مرکز ا." ميان سوسيال رولوسيونرها نشسته بود، يا خود را سوسيال رولوسيونر     می دانست و يا چيزی بسيار شبيه به آن

 در اين ميان کميته ی ارضی بخش شروع کرد به شخم زدن زمين مالک ها و درو. داشت که هر دو زير نفوذ سوسيال رولوسيونرها قرار داشتند

همين  چطور، مگر. دروستائيان مبهوت ماندن. کميسر ايالت، سوسيال رولوسيونری به نام افيموف دستورهای تهديدآميزی صادر کرد. مرغزارهای او

قت امر، به کميسر به ما نمی گفت که دهقان ها اينک خود حکومت هستند و فقط کسی که روی زمين کار می کند می تواند از آن بهره ور شود؟ اما در حقي

رم تصرف در ماه های آتی به       ج دستور همين افيموف، کميسر سوسيال رولوسيونر، شانزده کميته    از کميته های هفده گانه ی بخش های استان يلنين

در سراسر . دبدين ترتيب، رابطه ی عاشقانه ی روشن فکرهای نارودنيک با مردم به شيوه ی خود به بزنگاه رسي. زمين مالک ها به محاکمه کشيده شدند

يا به تفرقه  رولوسيونرها را يا به حاشيه می راند واما نفوذ ايشان به سرعت رشد می کرد و سوسيال . آن استان بيش از سه يا چهار بلشويک وجود نداشت

 .دچارشان می ساخت

ودند، و      در نمايندگان شرکت کننده در اين کنگره عمدتاً از طبقات مرفه ب. در اوائل ماه مه، کنگره ی سراسری دهقانان روس در پتروگراد تشکيل  شد

امل سياسی در شرايطی که کنگره های کارگران و سربازان دائماً از گردونه ی حوادث و از تک. دبسياری از موارد تصادفاً به نمايندگی انتخاب شده بودن

ينان روس نشتوده ها عقب می ماندند، الزم به توضيح نيست که نمايندگان طبقه ی     پراکنده ی دهقان تا چه حد از احساسات و خواست های واقعی روستا

های تجارتی با  يکسو روشن فکرهای نارودنيک راست گرای افراطی تشکيل می دادند که عمدتاً يا از طريق تعاونی هيئت نمايندگان را از. عقب تر بودند

دکان دارها  واقعی را روستانشينان مرفه الحال، يعنی کوالک ها و" خلق هللا"از سوی ديگر، نمايندگی . دهقانان رابطه داشتند و يا از راه خاطرات کودکی

ا اين حال، ب. سوسيال رولوسيونرها بر  اين کنگره سيطره ی مطلق داشتند، آن هم از طريق جناح راست افراطی شان. ا، برعهده داشتندورؤسای تعاونی ه

وص در خص. گاهی اوقات حتی ايشان در برابر حرص برخی از نمايندگان برای زمين و صدسياه بازی های سياسی آنان، وحشت زده درنگ می کردند

ن ملی کردن همه ی زمين ها برای استفاده ی عموم به طور برابر، بدو: "ها موضع بسيار راديکالی در اين کنگره به ضابطه در آمد مسأله ی مالک

ارگران ناگفته نماند که کوالک واژه ی برابری را به معنای برابری خويشتن با مالک می دانست، و نه به معنای برابری خود با ک." پرداخت تاوان

ه هر تقدير، اين سوء تفاهم جزئی ما بين سوسياليزم کاذب نارودنيکی ها و دموکراتيسم زراعی دهقان ها فقط در آينده برمال شدب. زراعی . 

. ردچرنوف، وزير کشاورزی، که مشتاقانه برای دهقانان تحفه ای می جست، بيهوده خود را با طرحی برای ممنوع ساختن فروش اراضی سرگرم ک

کس در  گستری، که او نيز خود را کم و بيش سوسيال رولوسيونر حساب می کرد، در همان روزهای کنگره رسماً اعالم کرد که هيچپرورزف، وزير داد

ووف حکومت موقت شاه زاده ل. اما آب از آب تکان نخورد. سر و صدای نمايندگان بلند شد. هيچ نقطه ای حق ندارد مانع از خريد و فروش اراضی بشود

هم ابداً  و کنگره ی دهقان ها. سوسياليست ها نمی خواستند به ساخت حکومت موقت دست اندازی کنند. ه اراضی مالک ها دست اندازی کندمايل نبود ب

 .قادر نبود خود را از چنگ تناقض موجود ما بين اشتهايش برای زمين و تمايلش به ارتجاع، خارج سازد



رو افتاده سوخانوف حکايت می کند که به نظر می رسيد لنين در خندقی مملو از تمساح ف. ها سخن گفتدر روز بيستم ماه مه، لنين در کنگره ی دهقان 

های     لنين  با اين حال، دهقان های بينوا با دقت بسيار، و به احتمال قوی با   عالقه ای بسيار، که البته جرئت نشان دادنش را نداشتند، به حرف. "است

ها و سوخانوف به سبک سوسيال رولوسيونر. در مورد سربازها، که دشمنی مفرطی با بلشويک ها داشتند، تکرار شد همين امر." گوش فرا دادند

شاه         اين کوشش او تفاوت چندانی با نگرش. منشويک ها می کوشد تا تاکتيک های لنين را در خصوص مسأله ی زمين هرج و مرج طلبانه جلوه دهد

ه بنابر اين منطق، انقالب   ب. ن فرد اخير هم تجاوز به حقوق مالک ها را همواره يک عمل هرج و مرج طلبانه تلقی می کردزاده لووف ندارد، زيرا اي

. ر بودطورکلی هميشه مساوی است با هرج و مرج، در حقيقت امر، شيوه ی لنين، در طرح مسأله، از آن چه به نظر منتقدانش می رسيد بسيار عميق ت

ن راه کميته که انقالب ارضی، و پيش از هر چيز تصرف زمين مالکان، به وسيله ی شوراهای نمايندگان دهقانان صورت بگيرد، و در اي قرار بر اين بود

زی سيار متمرکدر نظر لنين اين شوراها کارگزاران دولت قدرتمندی بودند که می بايد در آينده پديد بيايد و از قدرت ب. های ارضی تابع اين شوراها باشند

عی از حکومت را شکی نيست که اين نظر از آنارشيسم، که هر نو. به عبارت ديگر، دولتی که تشکيل يک ديکتاتوری انقالبی را بدهد -برخوردار باشد

بی درنگ       ما می خواهيم که زمين با بيش ترين نظم و ترتيب ممکن: "لنين در روز بيست و هشتم آوريل اعالم داشت. نفی می کند، سخت به دور است

مهم : "اين دليل پس چرا ميل نداريم منتظر تشکيل مجلس مؤسسان بشويم؟ به." ما با تصرفات آنارشيستی مطلقاً مخالف هستيم. به دهقان ها منتقل شود

افزايش توان انقالبی  د، و خود دراگر منتظر نوشته شدن قوانين بماني. ترين چيز برای ما ابتکار انقالبی است؛ قوانين بايد از ابتکار انقالبی منتج شوند

آيا اين کلمات ساده بانگ همه ی انقالب ها نيستند؟." خويش نکوشيد، نه قانون نصيبتان خواهد شد و نه زمين  

ئی وستاکنگره ی دهقانان، پس از يک ماه نشست و برخاست، به عنوان سازمان دائمی خود يک کميته ی اجرائی مرکب از دويست تن خرده بورژوازی ر

مزين نسکی و نارودنيک های پروفسورمنش يا تاجرمآب انتخاب کرد و تارک ايشان را به پيکره های برشکوفسکايا، چايکوفسکی، ورافيگنر و کر

رای جنگ دهقانیرياست اين کميته نيز نصيب سوسيال رولوسيونری شد به نام آوکسنتيف که برای سورچرانی های واليتی ساخته شده بود نه ب. ساخت . 

بررسی     از آن پس، مهم ترين مسائل در جلسات مشترک دو کميته ی اجرائی، يعنی کميته ی اجرائی کارگران و سربازان و کميته ی اجرائی دهقانان،

ه بر کدر همه ی موارد، وقتی الزم می شد . اين ترکيب به تقويت شديد جناح راست، که با کادت ها دستش در يک کاسه بود، منجر گرديد. می شدند

، دست ها، يا کارگران فشار وارد آورده شود، بر سر بلشويک ها ضربه ای مهلک فرود  آيد، و جمهوری مستقل کرونشتات با تازيانه و رطيل تهديد گردد

عتقد بودند که لی يوکوف، مآن جماعت، کامالً هم صدا با مي. بهتر بگوئيم مشت های دويست گانه ی کميته ی اجرائی دهقانان مانند ديوار به هوا بلند می شد

ازی و اما نسبت به زمين های اشراف با دهقان ها هم نظر بودند نه با ليبرال ها، و اين امر آنان را با بورژو." کار بلشويک ها يک سره شود"الزم است 

نگره   خبر رسيد که دهقان ها قطع نامه های ککنگره ی دهقان ها هنوز کامالً متفرق نشده بود که از گوشه و کنار . حکومت موقت به معارضه می کشاند

له ی گچ واقعاً   با چکش هم امکان نداشت بتوان فرق ميان حرف و عمل را به ک. را جدی گرفته و شروع کرده اند به تصرف زمين ها و وسائل مالکين  

 .دهقان ها فرو کرد

راضی در اوائل ماه ژوئن، در کنگره ی خود در مسکو، تصرف خودسرانه ی ا آن ها. سوسيال رولوسيونرها وحشت زده کوس عقب نشينی را در نواختند

ری از پيش اما قطع نامه ی آنان نه تنها در توقف که حتی در تضعيف جنبش دهقان ها هم کا. بايد منتظر مجلس مؤسسان بمانيم: را شديداً محکوم ساختند

ا دهقان همان حزب سوسيال رولوسيونرها کم نبودند عناصری که حاضر بودند همگام ب آن چه سبب پيچيده تر شدن اوضاع گرديد آن بود که در. نبرد

ته بودند، به اين سوسيال رولوسيونرهای چپ گرا، که هنوز علناً تصميم به گسستن از حزب خود نگرف. برعليه مالک ها تا سر حد امکان پيش بتازند

دست کم قانون را به شيوه ی خود تعبير کنند دهقان ها کمک کردند تا بر سر قانون کاله بگذارند، يا . 

. اندام کرد در ايالت غازان، يعنی در آن جا که جنبش دهقانی ابعاد توفنده ای يافته بود، جناح چپ سوسيال رولوسيونرها سريع تر از نقاط ديگر عرض

کشاورزی  وسيال رولوسيونرها در حکومت شورائی کميسررياست آنان را شخصی برعهده داشت به نام کالگائف که بعدها در ائتالف بلشويک ها و س

در استان اسپاسک، که در رأس سازمان های    . از اواسط ماه مه به بعد، در ايالت غازان انتقال منظم زمين به کميته های بخش رسماً شروع شد. شد

ه بلشويک های مقامات ايالتی به مرکز شکايت کردند ک. ه عمل در آمددهقانی اش يک فرد بلشويک قرار گرفته بود، اقدام فوق قاطعانه تر از ساير نقاط ب

تدستگير شده اس" اعتراض"کرونشتات دست به تهييج دهقان ها زده اند، و در پايان شکايت خود افزودند که تامارا، راهبه ی پارسا، به علت  .  

ه ويژه در فعاليت های غيرشرعی روز به روز رواج بيشتری می گيرند، ب قانون شکنی و: "روز دوم ژوئن، کميسر دولت از ايالت ورنژ گزارش داد که

خش های کميته ی ارضی يکی از ب. در ايالت پنزا نيز دهقانان در تصرف اراضی روز به روز جسارت بيشتری به خرج می دادند." مورد مسائل ارضی

قرر و چون رهبان اعظم شکايت به کميته ی استان برد، کميته ی اخير مايالت کالوگا رهبانخانه ی بخش را از نيمی از مرغزارهايش محروم ساخت 

در ايالت . کمتر شده است که سازمان های مافوق از سازمان های مادون راديکال تر از آب در آيند. مرغزارها را بايد يک جا تصرف کرد: داشت که

کاله مقامات محلی ديگر پشم ندارد: "ار زار        می گريست کهپنزا، ماريا، راهبه ی اعظم، بر سر زمين های تصرف شده ی صومعه اش ز ." 

داشتند  مدر ايالت وياتکا، دهقان ها اموال خانواده ی اسکورو پادسکی را، که بعدها در رأس حکومت نظامی اوکرائين قرار گرفتند، ضبط کردند و اعال

 چ کس حق دست زدن به جنگل های اسکورو پادسکی را ندارد، و درآمد حاصله ازهي" مادام که مسأله ی ارضی اشراف حل ناشده باقی مانده است"که 

اهش در رشته ی ديگری از نقاط، کميته های ارضی نه تنها اجاره ی اراضی را پنج تا شش بار ک. اموال اين خانواده بايد به خزانه ی ملت ريخته شود

ود اين مسأله اخت کرد بلکه بايد آن را در اختيار کميته ها نهاد تا آن که مجلس مؤسسان به موقع خدادند که نيز مقرر داشتند اجاره را نبايد به مالک ها پرد

. جلس مؤسساندر به تعويق انداختن مسأله ی اصالحات ارضی تا تشکيل م -يعنی جديدترين شيوه ی ممکن -چنين بود شيوه ی دهقان. را حل و فصل کند

دغن در ايالت ساراتوف، دهقان ها که همين ديروز دست زدن به جنگل ها را بر مالک ها ق. شيوه ی حقوق دانانچه تفاوت عظيمی است ميان اين شيوه و 

گيرند،  دهقان ها روز به روز زمين های بيشتری از کليساها و رهبانخانه ها          می.   ساخته بودند، اينک خود به انداختن درخت ها سرگرم شده بودند

منظم زمين  در ليفالند کارگرهای اراضی لتونی، به اتفاق سربازهای گردان لتونی، شروع به تصرف. که تعداد مالک ها اندک استبه ويژه در نقاطی 

 .های اشراف کردند

نع از ما سالطين چوب سازی در ايالت ويتبسک فرياد برآوردند که اقدامات       کميته های ارضی صنايع چوب سازی را به نابودی تهديد می کنند و

ارسال  ديگر، يعنی مالک های ايالت پولتاوا، آه و ناله سردادند که بی نظمی های ارضی" بی غرض"ميهن پرست های . برآوردن نيازهای جبهه می شوند

بل ن ها      اصطو باالخره، کنگره ی اسبدارها در مسکو به ملت هشدار داد که دخل و تصرفات دهقا. آذوقه را به ارتش برای آنان ناممکن ساخته است

 احمق و دغل"در آن ايام، رئيس شورای مقدس کليسا، همان کسی که اعضاء آن سازمان مطهر را . های ميهن را به شوربختی های عظيم تهديد می کند

الزم  برای پختن نان مقدس خوانده بود، به حکومت شکايت کرد که در ايالت غازان دهقان ها  نه فقط زمين ها و احشام بلکه آردی را که رهبان ها" باز

ن در ايالت پتروگراد، در دو وجبی پايتخت، دهقان ها مستاجری را از اراضی بزرگش بيرون راندند و اداره ی امور آ. دارند نيز از آن ها می گيرند

غم تقاضاهای علير: "يتی تلگراف زد کهشاه زاده يوروسوف بيدار خوابی کشيده، روز دوم ژوئن بار ديگر به بادهای گ. اراضی را خود بر عهده گرفتند

جناب شاه زاده فقط ." بار ديگر از شما می خواهم که قاطع ترين اقدامات ممکن را به عمل آوريد... و غيره، و غيره... متعددی که از من شده است

 .فراموش کرد که نوع اقدام را نيز تصريح کند

ر ن بقايای قرون وسطی و برده داری در سراسر کشور به جريان افتاده بود، چرنوف، وزيدر آن روزها، هنگامی که کار غول آسای ريشه کن کرد

و    او مصمم بود که کار اصالحات را براساس متنوع ترين. کشاورزی، در دفاتر مجلل خود سرگرم فراهم آوردن مواد الزم برای مجلس مؤسسان بود

يف او صبر دائماً با شيرين ترين لحن ممکن از دهقان ها تقاضا می کرد که تا تمام شدن تکال دقيق ترين آمار کشاورزی کشور شروع کند، و از اين رو

را مدت ها پيش از تمام شدن الواح آسمانی اش، با لگد از وزارت کشاورزی " وزير روستا"معذلک تقاضاهای او مانع از آن نشد که مالک ها . کنند

 .بيرون بيندازند

********************** 



در . ودوهش گران جوان براساس اسناد حکومت موقت به اين نتيجه رسيده اند که در ماه مارس، جنبش دهقانی فقط در سی و چهار استان آغاز شده بپژ

يه، وئآوريل، اين جنبش صد و هفتاد و چهار استان را فرا گرفت؛ در مه، دويست و سی و شش استان را؛ در ژوئن، دويست و هشتاد استان را؛ و در ژ

ه به ماه اما اين ارقام تصوير کاملی از رشد واقعی جنبش به دست نمی دهند، زيرا در هر استان مبارزه ی دهقان ها ما. سی صد و بيست و پنج استان را

 .ماهيت قاطع تر و توده ای تری به خود می گرفت

، هنوز از اعمال خشونت نسبت به مالک ها، و از تصرف علنی زميندر آن دوره ی نخست، يعنی از ماه مارس تا ماه ژوئيه، اکثريت عظيم  دهقان ها 

يک های نسبتاً ياکوفلف، مدير پژوهش فوق، که اينک در اتحاد جماهير شوروی کميسر کشاورزی شده است، توضيح داده است که تاکت. احتراز می کردند

به شهر،  صرف نظر از سوء ظن دائمی دهقان ها. يح را بايد نامعتبر خوانداين توض. صلح آميز دهقانان از اعتماد آنان به بورژوازی سرچشمه می گرفت

ن ها را به به مقامات دولتی و به جامعه ی تحصيل کرده، حکومتی که شاه زاده لووف در رأسش قرار گرفته بود، به هيچ عنوان نمی توانست اعتماد دهقا

ا به ه اقدامات خشونت آميز متوسل می شدند، و هنوز سعی داشتند که فعاليت های خود راگر دهقان ها در اين دوره ی نخست به ندرت ب. خود جلب کند

دهقان ها . اين رفتار از بی اعتمادی آنان به حکومت ناشی می شد، و نيز از عدم اعتمادشان به قدرت خويش. فشارهای قانونی و نيمه قانونی محدود سازند

فشار  از همه سو به مالک -تی ها و بلندی های مسير را     می سنجيدند، مقاومت دشمن را اندازه می گرفتندخود را برای خيز نهائی آماده می کردند، پس

قط آن ها مرغزارها را غصب نمی کنند، ف." ما قصد دزدی نداريم، بلکه می خواهيم همه چيز را با صلح و صفا انجام دهيم: "آنان می گويند. می آوردند

آن ها فقط مالک ها را مجبور می کنند که زمين را به آنان اجاره دهند، منتها ميزان اجاره را خودشان . خود درو می کنندمحصول مرغزارها را برای 

ک را مجاب همه ی اين ترفندهای قانونی، که هيچ کدام نه مال. منتها به قيمتی که خود تعيين  کرده اند -"می خزند"و يا زمين را با زور . تعيين می کنند

ه از زبان تو ک: "دهقان به خود می گويد. د و نه قاضی ليبرال را، در حقيقت امر از بی اعتمادی پنهان اما عميق دهقان به حکومت نشئت می گيرندمی کن

ت خود ايالبته دهقان ترجيح می دهد که اموال مالک را با رض." پس بيا روباه صفتی کن -خوش خيری نخواهی ديد، زورگوئی هم که کار خطرناکی است

 .او ضبط کند

 با مالک ادامه داشت که نظيرش قبالً " مسالمت آميز"در خالل همه ی اين ماه ها روش منحصر به فردی از مبارزه ی : "ياکوفلف اصرار می ورزد که

ظيرش اکوفلف مدعی است نروشی که ي." اين روش خاص زائيده ی اعتماد دهقان ها به بورژوازی و به حکومت بورژوازی بود. در تاريخ ديده نشده بود

 را در تاريخ نمی شناسد، در حقيقت امر روش عام و اجتناب ناپذيری است که در سراسر تاريخ و در سراسر سياره ی ما در مراحل اوليه ی جنگ

قطع بندنافی که  ه نفس کافی برایتا آن جا که حافظه ی بشر به ياد دارد، هر طبقه ی انقالبی پيش از تحصيل قدرت و اعتماد ب. دهقانی، اجباری بوده است

مورد  اين نکته در. او را به جامعه ی کهن وصل می کند، هميشه نخستين گام های طاغيانه ی خود را در پس قوانين شرعی و عرفی پنهان ساخته است

د، و با ضائی نيمه تاريک پيش می روطبقه ی دهقان بيش از هر طبقه ی ديگری صادق است، زيرا طبقه ی دهقان حتی در بهترين دوره های خود در ف

ی دوستان جنبش دهقانی در نخستين مراحلش، همان اياد. داليل درستی هم برای اين سوءظن دارد. چشم های مظنون به دوستان شهری خود می نگرد

رار می دهند، معذلک سخت نگران و اين دوستان هر چند پاره ای از خواست های دهقانان را مورد حمايت ق. بورژوازی ليبرال و راديکال هستند

 .سرنوشت حقوق مالکيت بورژوائی هستند، و از اين رو با تمام قوا می کوشند که قيام دهقانان را در راستای قانونيت بورژوائی بيندازند

ی آشتی بر می خيزند و صال از بطن اشرافيت تنی چند موعظه گر. مدت ها پيش از درگرفتن انقالب، عوامل ديگری نيز در همين جهت عمل  می کنند

نت، بيان فلسفه ی او دائر بر عدم مقاومت در برابر شر از طريق خشو. لئو تولستوی عميق تر از هر کس ديگری در روح دهقان نگريست. در می دهند

او . امان بيابدسروس" ا رضايت متقابلبدون دزدی، و ب"تولستوی آرزو می کرد که روزی همه چيز . تعميم يافته ای از نخستين مراحل انقالب دهقانی بود

ه شکلی  اينک مهاتما گاندی در هندوستان به انجام همين رسالت سرگرم است، منتها ب. از مسيحيت منزه نوعی بنياد مذهبی برای تاکتيک خود ساخت

فی و ، در صورت های مذهبی و ملی و فلس"ريخهرگز ديده نشده در تا"اگر از زمان حاضر به عقب بازگرديم، در يافتن پديده های مشابه و . عملی تر

 .سياسی گوناگونش، با هيچ مشکلی مواجه نخواهيم شد، حتی در زمان مسيح و پيش تر از آن

1917ويژگی قيام دهقانان روس در سال  اما . ندفقط عبارت از آن بود که مدافعان قانونيت بورژوائی همه خود را سوسياليست و حتی انقالبی می خواند 

ن دسته ی اخير دهقان ها فقط تا آن جا با دنبال سوسيال رولوسيونرها رفتند که اي.     وصيات جنبش دهقانی و ضرب آهنگ آن را ايشان تعيين نکردندخص

به  می کردنددر عين حال، سوسيال رولوسيونرها از آن حيث که ظاهر حقوقی مبارزه را حفظ . راه و رسم کنار آمدن با مالک ها را به ايشان می آموخت

حزب  فراموش نکنيم که کرنسکی، وزير دادگستری و متعاقباً وزير جنگ، و نيز چرنوف، وزير کشاورزی، هر دو به اين: درد دهقان ها می خوردند

د می ها وانمو سوسيال رولوسيونرهای بخش و استان، تأخيرهای مکرر در صدور فرمان های الزم را ناشی از مقاومت مالک ها و ليبرال. تعلق داشتند

فرو     بديهی است که دهقان در برابر اين حرف ها لب. در حکومت با نهايت جديت در تالشند" افراد ما"ايشان به دهقان ها اطمينان می دادند که . کردند

ن سنگ کمک کند، و در اين راه چنا" اد ماافر"گران قدر نشده بود، الزم می ديد که از پائين به " اعتماد"اما چون به هيچ وجه مبتال به آن . می بست     

در آن باال باالها به زودی احساس کردند که مفاصلشان در حال خرد شدن است" افراد ما"تمام می گذاشت که  . 

ه تجربه از را روستا فقط. ضعف بلشويک ها در رابطه با طبقه ی دهقان، موقت بود، و از آن جا ناشی می شد که بلشويک ها دچار توهمات دهقان نبودند

ه ی نيروی بلشويک ها از اين حقيقت نشئت می گرفت که ما بين حرف و عمل آن ها در خصوص مسأل. و پس از سرخوردگی به بلشويزم رو آورد 

 .زمين، چنان که در خصوص ساير مسائل، تفاوتی وجود نداشت

تقويت . رطبقه ی دهقان در مجموع قادر به قيام برعليه مالک ها هست يا خيهيچ جامعه شناسی نمی توانست با پژوهش های خود از پيش معين کند که آيا 

گرايش های سرمايه داری در کشاورزی، انفصال قشری از کشاورزهای ثروتمند از کمون های بدوی دهقانان، رشد خارق العاده ی  تعاونی های 

ک از اين دو عوامل سبب شده بود تا نتوان به يقين پيش بينی کرد که کدام ي همه ی اين -روستائی که به دست دهقان های مرفه و ثروتمند اداره می شد

بقاتی در ميان طبقاتی ما بين دهقانان و طبقه ی اشراف، يا ستيزه ی ط -ستيزه ی توارثی:   گرايش وزنه ی سنگين تری را در انقالب تشکيل خواهد داد

 .خود دهقانان

بش دهقانی جن: "او در روز چهاردهم آوريل تصريح کرد که. محتاطانه ای در برابر اين مسأله اتخاذ کرد لنين به محض بازگشت به روسيه موضع بسيار

ادفاً در هوا      اين انديشه ای نبود که لنين تص." ما بايد برای اتحاد ما بين دهقانان و بورژوازی آماده باشيم... فقط يک پيش گوئی است، نه يک واقعيت

ن حمله به او در کنفرانس حزب در بيست و چهارم آوريل، ضم. س، لنين اين انديشه را به مناسبت های مختلف مصراً تکرار کردبرعک. رها کرده باشد

ا در اين ايام بر بر يک حزب کارگری روا نيست که اميد خود ر: "که او را متهم به دست کم گرفتن دهقانان کرده بودند، چنين گفت" بلشويک های قديمی"

ه دهقانان را به ما می کوشيم ک. نافع با دهقانان استوار کارگری روا نيست که اميد خود را در اين ايام بر اشتراک منافع با دهقانان استوار سازداشتراک م

ياری نکات ان دادن بساين گفته، صرف نظر از نش." در کنار طبقه ی سرمايه دار ايستاده اند -تا اندازه ای آگاهانه -سوی خود بکشانيم، اما دهقانان فعالً 

ه او نسبت ب ديگر، نشان می دهد که لنين از نظريه ی اشتراک جاودان منافع ما بين     طبقه ی کارگر و دهقانان، که بعدها به وسيله ی پيروان ناخلفش

اه انقالبی عمل کنند، معذلک در م لنين در عين حال که تصديق می کرد دهقان ها ممکن است در مقام يک قشر. داده شد، تا چه حد به دور بوده است

 هقانآوريل خود را برای شق نامطلوب تری آماده می ساخت که آن شق عبارت بود از اتحاد مستحکمی از مالک ها، بورژوازی و اليه های وسيعی از د

مرکز ثقل : "از اين رو." کوف به گرو بگذاريماگر اکنون در جذب دهقان ها بکوشيم، مثل آن است که ريش خود را عمداً نزد ميلی يو: "لنين می گفت. ها

 ".را به شوراهای نمايندگان کارگران زراعی انتقال دهيد

عاده، نشان جنبش دهقانی از عالم پيش گوئی به   خطه ی واقعيت نزول کرد، و لحظه ای کوتاه، اما با نيروی خارق ال. اما شق مطلوب تر تحقق پذيرفت

قطه؛      شوراهای نمايندگان کارگران زراعی فقط در چند ن. ی دهقان ها بر کشمکش های سرمايه داری   می چربيده استطبقات -داد که مناسبات توارثی

گين برعکس، کميته های ارضی در   خدمت تمامی دهقان ها قرار گرفتند، و دهقان ها به ضرب دست سن. و عمدتاً در اياالت بالتيک، قوت گرفتند 

از اتاق های آشتی کنان به حربه ی انقالب ارضی تبديل کردند خويش، اين کميته ها را . 



سبات هم چون يک عامل انقالبی عمل کند، در آن واحد هم بر ضعف منا -برای واپسين بار در تاريخش -اين که طبقه ی دهقان توانست يک بار ديگر

ن ز به هيچ وجه مناسبات ارضی مربوط به نظام ارباب رعيتی قرواقتصاد بورژوائی هنو. سرمايه داری در روستا گواهی می دهد و هم بر قدرت آن

ه ی در عين حال، تکامل سرمايه داری تا بدان جا پيش رفته بود که شکل های کهن زمين داری را برای هم. وسطی را از خاک روسيه پاک نکرده بود

بود که حقوق  که اغلب آگاهانه طوری تنظيم شده -ی و مالکيت اشرافیدرهم تنيدگی مالکيت دهقان. قشرهای روستا به تساوی غيرقابل تحمل ساخته بود

ا مالکيت پر ادبار باريکه های زمين در روستا، و سرانجام کشمکش نوپای کمون ها ب -دهقانان( کمون)مالک دامی باشد برای جامعه ی اشتراکی 

. داشته بود که گشودنش از راه قانون گزاری های نيم بند مطلقاً امکان نهمه ی اين عوامل کوه کوری از مناسبات ارضی پديد آورد -کشاورزهای تک رو

به دهقان به  تجربه ی زندگی که از نسل های متوالی. عالوه بر اين، دهقان ها اين مسائل را بسيار عميق تر از هر نظريه پرداز يا متفکری حس می کردند

ود و بايد همه ی حقوق توارثی و اکتسابی ارضی را به خاک بسپريم، همه ی حد: نمون می شدارث رسيده بود، همه ی آن ها را به يک نيتجه ی واحد ره

: ان هااين بود معنای جمله ی قصار دهق. ثغورها را پاک کنيم، و زمين را، منزه از رسوب های تاريخی اش، به کسانی بدهيم که رويش کار   می کنند

اجتماعی کردن زمين: ين بود تعبير دهقان ها از برنامه ی حزب سوسيال رولوسيونرو چن. زمين مال هيچ کس نيست، زمين مال خداست . 

توانسته اند جسورانه ترين انقالب های ارضی نيز تا به حال ن. عليرغم همه نظريات نارودنيکی، در اين برنامه اندک رگه ای از  سوسياليزم وجود نداشت

ا حفظ مناسبات توأم بود، فقط ب" حقوق يکايک زحمت کشان بر زمين"اجتماعی کردنی که با تضمين . ددست تنها زنجيرهای رژيم بورژوا را از هم بگسلن

. گرفت منشويزم از نظرگاه بورژوازی ليبرال بر اين خيال پردازی خرده         می. نامحدود بازاری امکان داشت و بس، يعنی خيال پردازی صرف بود

د و سپس آن و دموکراتيکی را که در نظريات سوسيال رولوسيونرها بيان خيال پردازانه يافته بود، کشف کرحال آن که بلشويزم گرايش های مترقی 

عيان ساختن معنای اصيل و تاريخی جنبش دهقانی روس از بزرگ ترين خدمات لنين بود. گرايش ها را عيان ساخت .  

شته ی يعنی در مقام مردی که از بلندی ها به ر -"پژوهش گر تکامل تاريخ روسيهدر مقام جامعه شناس و      "ميلی يوکوف می نويسد که در نظر او، 

نزديک  -اريخ مايعنی به قرون هجدهم و هفدهم ت -لنين و تروتسکی جنبشی را رهبری می کنند که به پوگاچف و رازين و بولوتنيکوف" -حوادث می نگرد

بته منهای اشاره ال -حقيقت کوچکی که در گفته ی اين جامعه شناس ليبرال موجود است.   "ائیسنديکاليزم اروپ -تر است تا به آخرين تحوالت در آنارکو

و و بی مايگی نه به ضرر بلشويک ها که به زبان بورژوازی روس، دير هنگامی ا -که به دليل نامعلومی عنوانش ساخته است" آنارکو سنديکاليزم"اش به 

ماعی در روسيه يک ها نيست که آن جنبش های دهقانی عظيم اعصار پيشين به دموکراتيک شدن روابط اجتتقصير از بلشو. سياسی اش، بايد تلقی شود

نان در سال دهقا" آزاد ساختن"باز هم تقصير از بلشويک ها نيست که       -!چون شهر راهبر آن جنبش ها نبود، چنين وصالی امکان نداشت -منجر نشدند

1861 درستی يک  در. طبقاتی باشد -ه متضمن چپاول زمين های اشتراکی، انقياد دهقان به دولت، و حفظ کامل نظام توارثیعمداً به نحوی انجام گرفت ک 

تی شروع يا ح -بلشويک ها ناگزير بودند در ربع اول قرن بيستم آن چه را که در قرن های هفدهم و هجدهم و نوزدهم انجام نشده بود: نکته ترديدی نيست

و از تفاله  بلشويک ها پيش از بر عهده گرفتن وظايف بزرگ خود، ناچار بودند راه را از زباله های تاريخی طبقات حاکمه ی قديم. هندانجام د -نشده بود

ر می د به نظاينک بعي. می توان اضافه کرد    که بلشويک ها اين وظيفه ی مقدماتی را دست کم با وجدان بيدار انجام    دادند. های اعصار کهن، پاک کنند

 .رسد که ميلی يوکوف اين نکته ی اخير را انکار کند
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ود، و ماه ژوئن با کنگره ی سراسری شوراهای روسيه آغاز شده ب. رژيم فوريه در همان چهارمين ماه هستی خود دچار تناقضات خفه کننده ای شده بود

پتروگراد  آغاز پيش روی جبهه با تظاهرات عظيم کارگران و سربازان. وی جبهه پوششی سياسی بيافرينداين کنگره وظيفه داشت که برای پيش ر

ش زمصادف شد؛ اين تظاهرات را سازش کاران برعليه بلشويک ها راه انداخته بودند، اما اين تظاهرات در عمل به تظاهرات بلشويک ها برعليه سا

ات اخير که اين تظاهر. پس از دو هفته به تظاهرات ديگری انجاميد که بدون هيچ دعوتی از باال صورت گرفت خشم روزافزون توده ها. کاران تبديل  شد

بر رخ داد، نيمه قيام ژوئيه، که دقيقاً در وسط دو انقالب فوريه و اکت. در تاريخ ثبت شده است" روزهای ژوئيه"به برخوردهای خونين منجر شد، با نام 

ی روزهای  ما جلد اول اين کتاب را در آستانه. بست و انقالب اکتبر را هم چون جامه ای نيم دوخته بر تن توده های انقالبی آزموددفتر انقالب فوريه را 

ان ه در ميينی کژوئيه به پايان خواهيم برد، اما پيش از آن که به حوادثی بپردازيم که در ماه ژوئن در پتروگراد رخ دادند، الزم است که به روندهای مع

 .توده ها جريان داشتند، نگاهی کوتاه بيفکنيم

ت خواهد در پاسخ به شخص ليبرالی که در اوائل ماه مه مدعی شده بود که هر چه حکومت بيشتر به چپ بچرخد، کشور به همان نسبت بيشتر به راس

شور کارگرها هم وطن، من به تو اطمينان می دهم که ک: "لنين گفته بود -نمی توانست باشد" طبقات دارا"کسی جز " کشور"که البته منظورش از  -چرخيد

خمين لنين ت." کمی صبر داشته باش، خودت خواهی ديد. و دهقان های فقير و تهی دست هزار بار از چرنوف ها و تزرتلی ها و صدبار از ما چپ تر است

ازها هنوز  کارگرها وسرب: ين تخمين اندکی بی اساس به نظر برسدممکن است ا. از بلشويک ها چپ تر باشند" صدبار"می زد که کارگرها و دهقان ها  

نافع اجتماعی م. اما لنين قضيه را عميق تر می کاويد. از سازش کاران پشتيبانی می کردند، و بيشتر آن ها به بلشويک ها روی خوش نشان نمی دادند    

وده ها      ت. سياست سازش کاران برای آن ها گام نخست محسوب می شد. بيان می گشت توده ها، و نيز نفرت و اميد آن ها، هنوز صرفاً به دنبال قالب و

از      لنين حق داشت بگويد که توده ها چپ تر. از چرنوف ها و تزرتلی ها بی اندازه چپ تر بودند، اما هنوز از راديکاليزم خويش آگاهی نداشتند    

ی نبرده ء حزب هنوز به عظمت احساسات انقالبی ای که در اعماق وجود خلق بيدار شده می جوشيد پبلشويک ها هستند، زيرا اکثريت عظيمی از اعضا

خشم توده ها از ادامه ی جنگ، از ويرانی اقتصادی، و از انفعال موذيانه ی حکومت آب می خورد. بودند . 

شتر      از راه آهن بي. کت وجود راه آهن تبديل به يک کشور شده بودآسيائی بی در و دروازه ای که ما روسيه اش می ناميم، فقط از بر -سرزمين اروپائی

اه حمل و نقل مستمراً دچار اختالل می شد؛ در برخی از خطوط، تعداد لکوموتيوهای از کار افتاده به پنج. هر چيز ديگری از جنگ لطمه خورده بود

در اين برآوردها انگيزه ی ايجاد . آهن تا شش ماه ديگر تماماً فلج خواهد شدمهندس های مجرب راه آهن گزارش می دادند که راه . درصد رسيده بود

ار اين اختالل راه ها را دچار گره کوره های بسي. اما اختالل در امر حمل و نقل واقعآً ابعاد تهديدکننده ای يافته بود. وحشت هم تا حدی دخالت داشت

ده، و هزينه ی گران زندگی را گران تر کرده بودساخته، بی نظمی در امر مبادله ی کاال را تشديد کر . 

ه ارسال غالت به ارتش و ب. جنبش دهقانی مراکز خود را در چهل و سه ايالت مستقر ساخته بود. موادغذائی در شهرها روز به روز کمياب تر می شد

اشت، اما ه ها و صدها ميليون کيسه غله ی اضافی وجود دناگفته نماند که در مناطق حاصل خيزتر هنوز د. شهرها به نحو خطرناکی نقصان گرفته بود

ها به قانون خريد و فروش به قيمت ثابت، نتايجی بس نامطلوب به بار آورده بود؛ به عالوه، به علت مختل شدن حمل و نقل، تحويل غالت به شهر

از پاييز . دشواری صورت می گرفت 1916 پتروگراد، مسکو، و ساير مراکز . به جبهه می رسيدندبه بعد، فقط نيمی از قطارهای حامل خواروبار  



شهرنشين ما  سطح زندگی توده های. اين شهرها تقريباً هيچ کدام ذخيره ی غذائی نداشتند. صنعتی فقط ده درصد از احتياجات خود را دريافت می داشتند

از آن پس . ردانی مبنی بر ممنوع ساختن پخت نان سفيد، اعالم کحکومت ائتالفی ورود خود را با صدور فرم. بين سوءتغذيه و گرسنگی در نوسان بود

يق جيره در ماه ژوئن، مصرف شکر از طر. کره به مقدار کافی وجود نداشت. بار ديگر در پايتخت ظاهر شد" نان فرانسوی"چندين سال طول کشيد تا 

 .بندی در سراسر کشور، به ميزان قابل مالحظه ای کاهش داده شد

ل بدان ها ار، که به علت جنگ در هم شکسته شده بود، جای خود را به مقرارتی که حکومت های پيش رفته ی سرمايه داری ناگزير از توسمکانيزم باز

 .شده بودند و آلمان از طريقشان توانسته بود چهار سال جنگ را دوام بياورد، نداده بود

لوازم   الوه بر اختالل در امر حمل و نقل فرسودگی وسائل کارخانه ها، فقدان موادخام وع. عوارض تهديدآميز سقوط اقتصادی گام به گام ظاهر می شدند

 رخانه ها کاهشيدکی، جابه جائی مديرها و کارمندان ها، برنامه ريزی های غلط مالی،  و سرانجام نامعلوم بودن آينده، همه و همه بازده توليد را در کا

ا در همان احوال، کارگره. اين کارخانه ها برای دو سه سال آينده هم سفارش داشتند. ای جنگ کار می کردندکارخانه های اصلی هنوز بر. داده بودند

هزينه ی زندگی دمادم افزايش می . روزنامه ها ارقام نجومی سودهای جنگ را منتشر می کردند. باورشان نمی آمد که جنگ هم چنان ادامه خواهد يافت

ود را گروه های فنی و اداری کارخانه ها در اتحاديه های خود متحد می شدند و خواست های خ. تحول های بنيادی بودند کارگران منتظر تغيير و. يافت

تزلزل شده مفاصل کشور م. رژيم کارخانه ها رو به تالشی می رفت. بر اين قلمرو، منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها سلطه داشتند. ابراز می کردند

طرها افزون از ميزان سودها دم به دم کاسته می شد، خ. نگ و اقتصاد ملی غبارآلود شده بود، و حقوق مالکيت ديگر قابل اعتماد نبودنددور نمای ج. بودند

 بورژوازی در مجموع، سياست شکست طلبی. می شدند، کارفرماها در شرايطی که انقالب ايجاد کرده بود، ذوق خود را توليد از دست داده بودند

بی بود که ضررها و بدهی های موقتی که از فلج اقتصادی ناشی می شدند، در نظر کارفرماها هزينه ی کلی مبارزه با انقال. را پيشه کرده بوداقتصادی 

و  ،در همان گيرودار، مطبوعات خيرخواه کارگران را به خراب کاری های بدخواهانه در صنايع، به سرقت مواد خام. را تهديد می کرد" فرهنگ"مبانی 

ا که نادرستی اين اتهامات از هر حدی در می گذشت، و از آن ج. به سوزاندن غيرضروری مواد سوختی به منظور خواباندن ماشين آالت، متهم می کردند

 .اين مطالب در نشريات حزبی چاپ می شد که عمالً در رأس حکومت ائتالفی قرار داشت، خشم کارگران طبعاً متوجه حکومت موقت می گرديد

1905صاحبان صنايع فراموش نکرده بودند که در سال  ر بود، ، تعطيل صحيحاً سازمان يافته ی کارخانه ها، که از پشتيبانی بی دريغ حکومت برخوردا

لطنت نه تنها مبارزه ی کارگران را برای هشت ساعت کار در روز درهم شکسته بود، بلکه در امحاء کامل انقالب نيز خدمت گران قدری به دستگاه س

گنده ی نامی که معصومانه بر سازمان جن -مسأله ی تعطيل کارخانه ها اينک نيز برای بررسی در شورای کنگره های صنعت و بازرگانی. کرده بود

را د که     چيکی از سردمداران صنايع، مهندسی به نام آوئر باخ، بعدها در خاطرات خود توضيح دا. مطرح شد -مورد اعتماد سرمايه داری نهاده شده بود

ظر به عدم عواقب چنين اقدامی، ن... اين کار مسلماً مانند خنجری   جلوه می کرد که از پشت به ارتش زده باشند: "طرح تعطيل کارخانه ها مقبول نيفتاد

رچشمه         ت واقعی سبدبختی بزرگ صاحبان صنايع از فقدان يک حکوم." حمايت حکومت از آن، به نظر اکثر اعضاء کنگره بسيار تيره می رسيد

ه عالوه، شورا حکومت موقت را فلج کرده بود؛ رهبران معقول شورا را توده ها فلج کرده بودند؛ کارگران در کارخانه ها مسلح شده بودند؛ ب. می گرفت

يل کارخانه ها يط، اربابان محترم صنايع تعطدر اين شرا. تقريباً همه ی کارخانه ها در مجاورت خود هنگ يا گردانی داشتند که از آنان پشتيبانی می کرد

عطيل هم اما آنان از فکر يورش به کارگران منصرف نشدند، بلکه به حکم شرايط موجود از ت. شمردند" ناشايست"امری " حيث جنبه ی ملی اش"را از 

ن نتيجه رسيدند سرانجام به اي"آوئر باخ، صاحبان صنايع  بنا بر قول ديپلماتيک. زمان کارخانه ها صرف نظر کردند و ماهيتی خزنده به اين تعطيل دادند

شيد که  و طولی نک -که نفس زندگی خود درس آموزنده ای به کارگران خواهد داد، بدين معنی که کارخانه ها ناگزير و در هر حال يکايک بسته می شدند

به اعضای  ،"مسئوليتی عظيم"از نکوهش از تعطيل کارخانه ها به عنوان       به کالم ديگر، شورای صنايع متحد، پس      ." اين امر واقعاً اتفاق افتاد

 .خود توصيه کرد که کارخانه ها را يک به يک و به بهانه های معقول تعطيل کنند

زارت رسيده به منصب وسردمداران سرمايه داری از قبيل کوتلر کادت، که در دولت ويت . نقشه ی تعطيل خزنده با نظم تحسين انگيزی به اجراء در آمد

ماه انقالب  بود، گزارشات پراهميتی پيرامون اختالالت موجود در صنايع تهيه کردند، و  در اين گزارشات تقصير را نه از سه سال جنگ مداوم که از سه

ل خواهند يکی پس از ديگری تعطي تا دو سه     هفته ی ديگر، کارگاه ها و کارخانه ها: "روزنامه ی تنگ حوصله ی رخ پيش بينی کرد که. دانستند

م مهندس ها، استادهای دانشگاه، روزنامه نگارها، هم در نشريات عمومی و  ه. روزنامه ی رخ تهديد خود را به شکل پيش گوئی ابراز کرده بود." کرد

رست کونووالوف، وزير سرمايه دار، د. ستدر نشريات تخصصی، جارو جنجال به پا کردند که شرط بنيادی نجات      از مهلکه همانا مهار کارگران ا

هد باز شا... اگر برخی از کله های مغشوش به زودی هشيار نگردند: "پيش از کنارگيری تنبيهی خود از حکومت، در روز هفدهم ماه مه اعالم کرده بود

 ".ايستادن ده ها و صدها کارخانه از کار خواهيم بود

ن ما اي. را از ميان بردارد" فوراً موجبات گسترش انقالب"صنعت از حکومت موقت درخواست کرد که  در اواسط ماه ژوئن، کنگره ی بازرگانی و

يشه ی شر ر: "اما صاحبان صنايع لب کالم را به نحو گوياتری ادا می کردند." انقالب را متوقف کنيد: "خواست را قبالً از دهان ژنرال ها نيز شنيده ايم

فقط يک مشت آهنين قادر به نجات روسيه است. لکه در همه ی احزاب سوسياليستی استفقط زير سر بلشويک ها نيست، ب ." 

وچک، بين ماه های مارس و آوريل، صد و بيست و نه کارخانه ی ک. صاحبان صنايع پس از فراهم آوردن شرايط سياسی الزم، از حرف به عمل گرويدند

نج شدند؛ در ماه مه، صدوهشت کارخانه با همان تعداد کارگر؛ در ماه ژوئن، صدو بيست و پ که مجموعاً نه هزار کارگر را در بر می گرفتند، تعطيل

.       داختنکارخانه با سی و هشت هزار کارگر تعطيل کردند؛ در ماه ژوئيه، دويست         و شش کارخانه چهل و هشت هزار کارگر را به خيابان ها اند

کردند، و  کارخانه جات نساجی مسکو پس از پتروگراد شروع به تعطيل. اما اين تازه اول کار بود.  می رفتتعطيل کارخانه ها با تصاعد هندسی باال 

ته های کمي. کارفرماها به فقدان سوخت، مواخام، لوازم يدکی، و اعتبارهای مالی اشاره می کردند. اياالت کشور نيز پس از مسکو دست به کار شدند

ارگران، دند و در بسياری از موارد بی چون و چرا ثابت       می کردند که کارفرماها به منظور وارد ساختن فشار بر ککارخانه در قضيه دخالت می کر

بی شرم تر از همه، سرمايه دارهای خارجی . موذيانه در ماشين آالت خراب کاری کرده اند و يا کمک های نقدی و جنسی حکومت را احتکار کرده اند

ی در چندين مورد، خراب کاری ها به قدری آشکار بود که پس از افشاگری ها. طريق مداخالت سفارت خانه های خود عمل می کردند بودند که        از

ولی نکشيد که ط. کميـته ها، کارخانه دارها ناگزير از بازگشائی کارخانه ها شدند، و بدين ترتيب تناقضات موجود را يکی پس از ديگری عريان ساختند

کارخانه دار به . يدتناقض موجود ما بين ماهيت اجتماعی صنعت و مالکيت خصوصی ابزار توليد و وسايل تول: به سرسلسله ی اين تناقضات رسيدانقالب 

 حيات ملت منظور غلبه بر کارگران، در کارخانه را چنان می بندد که گوئی مسأله بر سر قوطی سيگار اوست نه بر سر تأسيساتی که برای ادامه ی  

 .ضروری   است

نامه  بانک دارها در. بانک ها، پس از تحريم موفقيت آميز وام آزادی، موضع خصمانه ای نسبت به تجاوزات مالی به سرمايه های بزرگ، اتخاذ کردند

اس اهند شد و اسکنکردند که در صورت اصالحات راديکال مالی، سرمايه های بزرگ به خارج فرار داده خو" پيش گوئی"ای خطاب به وزرات دارائی 

ک ها تکميل به عبارت ديگر، بانک دارهای         ميهن پرست تهديد کردند که تعطيل صنايع را با تعطيل بان. ها به گاوصندوق ها منتقل خواهند گرديد

حکومت فوراً پس نشست. خواهند کرد :  

نه  انقالب ناچار شده بودند سرمايه های خود را به مخاطره بيفکنند،آخر سازمان دهندگان اين خراب کاری مردمان محترمی بودند که بر اثر جنگ و 

  .ملوان های بی سروپای کرونشتات که هيچ چيز نداشتند به مخاطره بيفکنند  جز سر خود را

ر حکومت، در ا دکميته ی اجرائی آن قدر عقلش می رسيد که بفهمد مسئوليت سرنوشت اقتصادی کشور، بخصوص پس از مشارکت علنی سوسياليست ه

ا برای از اين رو،    دايره ی اقتصادی کميته ی اجرائی برنامه ی وسيعی از مقرارت دولتی ر. نظر توده ها به گردن اکثريت حاکمه ی شورا خواهد بود

تر از  درجات راديکالزير فشار آن اوضاع تهديدآميز، پيشنهادهای اقتصاددان های بسيار ميانه رو به . حيات اقتصادی کشور طرح ريزی کرده بود

 اکنون وقت آن فرا رسيده است که دولت انحصار تجارت در بسياری از شاخه های: "در اين برنامه آمده بود که. مؤلفان آن پيشنهادها از آب در آمد



، (لزات، شکر، کاغذاز قبيل زغال سنگ، روغن، ف)در شاخه های ديگر صنعت (. از جمله، نان و گوشت و نمک و چرم)صنعت را در دست بگيرد 

وزيع و باالخره، تقريباً در همه ی شاخه های صنعت، شرايط موجود ايجاب می کند که دولت در ت. شرايط برای تشکيل تراست های دولتی آماده است

زير  ...ت همه ی مؤسسات مالی راهم زمان با اين   تدابير الزم است که دول... موادخام و کاالهای آماده، و نيز در تثبيت قيمت ها، مشارکت داشته باشد

 ".نظارت خود بگيرد

ر منحصر به روز شانزدهم ماه مه، کميته ی اجرائی با آن رهبری سياسی گيجش، پيشنهادهای اقتصاددان ها را تقريباً بدون جر و بحث پذيرفت و با هشدا

" هده بگيرد،ی برنامه ريزی شده ی صنايع و امور کارگری را بر عوظيفه ی سازمان ده"حکومت بايد : فردی به حکومت از آن پيشنهادها پشتيبانی کرد

حکومت  رژيم سابق سقوط کرده و به همين دليل الزم آمده بود  که"و آن گاه به حکومت يادآور شده بود که به علت تعلل در انجام همين وظيفه بود که 

شند، خويشتن را می ترساندندسازش کاران برای آن که دل و جرئتی به خود ببخ." موقت بازسازی شود . 

هم  اين برنامه عالی است، هم از لحاظ نظارت دولت بر صنايع، و هم از حيث دولتی کردن تراست ها، و: "لنين در خصوص اين برنامه چنين نوشت

يکی را بلشو" وحشت انگيز"ی ضروری است که قدر اين برنامه ... چنين از لحاظ مبارزه با سوداگری و بازار سياه، و مسئوليت در برابر کارگر

چه کس : ود کهاما مسأله اين ب..." بشناسيم، زيرا برای احتراز از سقوط قريب الوقوع و دهشت انگيز روسيه هيچ برنامه يا راه ديگری را نمی توان يافت

ه ی يک روز پس از آن که کميت. اصله داده شداين برنامه ی عالی را اجرا خواهد کرد؟ آيا حکومت ائتالفی مجری اش خواهد بود؟ جواب اين سؤال بالف

يئت دولت کونووالوف، وزير بازرگانی و صنعت، از مقام خود استعفاء داد و هنگام خروج از جلسه ی ه. اجرائی برنامه ی اقتصادی را به تصويب رساند

بود مضافاً  او  نيز از نمايندگان با وفای سرمايه داری بزرگجای او را موقتاً به مهندسی دادند به نام پالچينسکی، که . در را محکم پشت  سر خود بست

يبرال خود وزرای سوسياليست مطلقاً جرئت نمی کردند که برنامه ی کميته ی اجرائی را به هم کاران ل. بر اين که از سلف خود نيروی بيشتری داشت

ه ی خود، در حکومت به نوب. ت را به ممنوع ساختن خريد و فروش زمين واداردحتماً به ياد داريد که چرنوف بيهوده در تالش بود تا حکوم. پيشنهاد کنند

عماق اپاسخ به مشکالت روزافزونش، برنامه ی تخليه ی پتروگراد را مطرح ساخت، که آن برنامه عبارت بود از انتقال کارگاه ها و کارخانه ها به 

گراد از پترو: و مالحظات اقتصادی -احتمال تصرف پايتخت به دست آلمان ها -حظات نظامیمال: آنان برای اين برنامه دو انگيزه ارائه می دادند. کشور

ياسی از غرض س. چنين تخليه ای صنايع پتروگراد را قطعاً چندين ماه    و سال از ميان بر می داشت. منابع سوختی و مواد خام فاصله ی زيادی داشت

ت بهانه رديف کرد به موازات اين تدبير، فرمان دهی ارتش نيز بهانه پش. در سراسر کشور پراکنده شونداين برنامه آن بود که قشر پيشرو طبقه ی کارگر 

 .تا واحدهای نظامی انقالبی را از پتروگراد دور کند

ر با رضايت نداشت مگ موفقيت در اين امر امکان. پالچينسکی با تمام قوا کوشيد تا نمايندگان کارگران را در شورا از محاسن اين تخليه متقاعد کند

ه روز    نقيصه های موجود در صنايع روز ب. طرح تخليه به همان اندازه پيش رفت که طرح نظارت بر صنايع. اما کارگان رضايت نمی دادند. کارگران

لی يوکوف مي. ومت در جا می زدحک. تعطيل خزنده، و در نتيجه بيکاری، روز به روز وسيع تر می شد. قيمت ها متصل باال می رفتند. عميق تر می شد 

ودآری، جريان در مجرای بلشويزم افتاده ب." دولت صرفاً در مسير جريان شنا می کرد، و جريان در مجرای بلشويزم افتاده بود: "بعدها نوشت . 

 

********************** 

کل گيری و طبقه ی کارگر سخت به اين ش. کارگر شکل می داد در عين حال، انقالب به طبقه ی. محرک و نيروی اصلی انقالب همان طبقه ی کارگر بود

نياز داشت  . 

ک ها اشغال رزمنده ترين مواضع انقالب را در آن روزها بلشوي. نقش قاطعی را که کارگران پتروگراد در روزهای فوريه بازی کردند،     پيش تر ديديم

حنه ی سياست  و احزاب سازش کار در پيش ص. ک ها به پشت صحنه ی انقالب بازگشتنداما بالفاصله پس از سقوط دستگاه سلطنت، بلشوي. کرده بودند

فته بود، چنان حمله ی اين دسته بندی، که حربه ی ميهن پرستی را به دست گر. اين احزاب، قدرت را به بورژوازی ليبرال تفويض کردند. مقام گرفتند

. ان عوض شدندپس از بازگشت لنين از خارج، مسير حرکت حزب ناگه. برابرش تسليم شدندقوتی داشت که دست کم نيمی از رهبران حزب بلشويک در 

آوريل،  در تظاهرات مسلحانه ی. پس   از بازگشت لنين از خارج، مسير حرکت حزب ناگهان عوض شد، و از آن پس نفوذ حزب به سرعت افزايش يافت

و سکان . ب نشستنداما پس از اين نخستين تالش، بار ديگر عق. ر سازش کاران را از هم بگسلندصفوف مقدم کارگران و سربازان به تکاپو افتادند تا زنجي

سفينه ی کشور هم چنان در دست سازش کاران باقی ماند  . 

گ تشکيل می جن بعدها، پس از انقالب اکتبر، بسياری از مورخان نوشتند که بلشويک ها پيروزی خود را مديون ارتش، که از دهقان زادگان خسته شده از

د که از برکت اين سازش کاران بودن: اگر قضيه برعکس مطرح می شد، به حقيقت نزديک تر می بود. چنين توضيحی بسيار سطحی است. شد، بوده اند

شرو    طبقه ی نقش پياگر انقالب در زمان صلح درگرفته بود، . مقام مهم ارتش دهقانی در حيات کشور، به آن موضع مسلط در انقالب فوريه دست يافتند

بانيان اگر جنگ در کار نبود، پيروزی انقالب ديرتر حاصل می شد، و اگر قر. کارگر از همان آغاز ماهيت صريح تر و قاطع تری به خود می گرفت

اسات جائی برای احس اما در آن صورت، ديگر. جنگ را به حساب نياوريم، پيروزی انقالب در صورت عدم بروز جنگ به بهای گران تری تمام می شد

به   وسيله ی  به هر تقدير، مارکسيست های روس که مدت ها پيش از اين حوادث فتح قدرت را. فراگيرنده ی سازش کارانه و ميهن پرستانه باقی نمی ماند

طبقاتی جامعه  دهقانی که بر ساختطبقه ی کارگر در حين انقالب بورژوائی، پيش بينی کرده بودند، اصول خود را نه برمبنای احساسات زودگذر ارتش 

عنی از فشار ي -اما تناسب بنيادی طبقات بر اثر جنگ به هم خورد و زير فشار ارتش. پيش گوئی آنان تماماً درست از آب   در آمد. ی روس بنا نهاده بودند

خارق  اً به وجود آمده ی اجتماعی بود که به طرزهمين شکل بندی منصوع. موقتاً دگرگون شد -سازمانی متشکل از دهقان های مسلح و منفصل الطبقه

العاده ای سلطه ی سياست سازش کارانه ی خرده بورژوازی را تقويت کرد، و سبب شد تا دوره ی هشت ماهه ای از آموزن های گوناگون، کشور و 

 .انقالب را تضعيف کند

ل ديگر علت های پاگيری موقت منشويک ها و سوسيا. آب می خوردند با اين حال نمی توان گفت که همه ی ريشه های سازش کای از ارتش دهقانی

وحيات جنگ تغييرات وسيعی در ساختمان و ر. رولوسيونرها را در همان طبقه ی کارگر، در اجزاء متشکله و در سطح  آگاهی سياسی اش، بايد جست

قط از حيث نظامی بسيج عمومی نه ف. بود، با بروز جنگ يک باره قطع شد روند انقالب که در سال های پيشين قوت گرفته. طبقه ی کارگر پديد آورده بود

به . ان پاک کردحکومت مناطق صنعتی را شتاب زده از فعال ترين و بی قرارترين گروه های کارگر. که بيشتر از نظرگاه پليسی طرح ريزی و انجام شد

ايع جدا د چهل درصد از کارگران را، آن هم عمدتاً کارگران ماهر را، از پيکر صنيقين می توان گفت که بسيج عمومی در نخستين ماه های جنگ در حدو

نايع جنگی می فقدان اين کارگران، که در امر توليد ضايعات شديدی پديد آورده بود، سبب   شد تا کارخانه دارها، به تناسب سود هنگفتی که از ص. کرد

ن از آن پس، کارگرانی که وجودشا. امحاء گروه های متشکل کارگران در همان حد متوقف شد از اين رو،. بردند، اعتراض های گوش خراشی سردهند

بود، به  و نقصان هائی که بر اثر بسيج عمومی در صنايع پديد آمده. اهميت حياتی برای صنايع داشت، خدمت نظامی خود را در کارخانه انجام می دادند

زن ها  در آن ايام، نسبت. کوچک، کارگران بسيار ناشی، زن ها، و پسربچه ها تا اندازه ای برطرف شدوسيله ی مهاجرهای روستائی، ساکنان شهرهای 

 .در صنايع از سی و دو درصد به چهل در صد رسيد

در خالل سال های جنگ، از . جريان تجديد شکل و رقيق المايه شدن طبقه ی کارگر، در پايتخت به  گسترده ترين ابعاد خود رسيد 1914 ، تعداد 1917 تا 

ر اثر انحالل کارخانه ب. کارگران صنايع بزرگ، يعنی صنايعی که بيش از پانصد کارگر در استخدام خود داشتند، در ايالت پتروگراد تقريباً دو برابر شد

1917های لهستان، و به ويژه در کشورهای بالتيک، و باز در نتيجه ی  رشد کلی صنايع جنگی، در سال  هزار کارگر در کارخانه ها  در حدود چهارصد 

زترين مبار. از اين ميان، سيصدو سی و پنج هزار تن فقط در صدوچهل کارخانه ی عظيم کار می کردند. و کارگاه های پتروگراد متمرکز شده بودند

روز روستا اما آن مهاجران  دي. عناصر طبقه ی کارگر پتروگراد در جبهه ی جنگ، نقش کوچکی در شکل دادن به احساسات انقالبی ارتش ايفاء نکردند

دند، از می شکه جانشين اين عناصر مبارز شده بودند و اغلب از دهقان های مرفه و دکان دارهای گريزنده از جبهه و نيز از زن ها و پسر بچه ها تشکيل 



 -م     می دادندمت سربازی خود را در کارخانه انجابر اين نکته بايد بيفزائيم که کارگران ماهری که خد. کارگرهای سرباز به درجات حرف شنوتر بودند

ی چنين بود مبان. از ترس آن که مبادا به جبهه اعزام شوند سخت مواظب بودند که دست از پا خطا نکنند -و تعدادشان به صدها هزار تن می رسيد

خنه کرده بوداجتماعی احساسات ميهن پرستانه که حتی در زمان تزار در ميان بخشی از طبقه ی کارگر ر . 

رکود      اختناق بی رحمانه ی پليس و ارتش، استثمار دو چندان شده، شکست های پی در پی در جبهه، و. اما اين ميهن پرستی بهره ای از ثبات نداشت

 اقتصادی داشتند و ازبا همه ی اين اوصاف، اعتصاب های کارگران در خالل جنگ عمدتاً ماهيت . در صنايع، کارگران را به ميدان مبارزه کشاند

وقيف و تبعيد پس از ت. تضعيف طبقه ی کارگر را تضعيف حزب طبقه ی کارگر تشديد می کرد. اعتصاب های پيش از جنگ به مراتب ماليم تر بودند

زب رده بودند، حنمايندگان بلشويک در دوما، حکومت به کمک سلسله مراتب از پيش آماده شده ای از مفتن هائی که به درون صفوف حزب رخنه ک

بين ساله های . بلشويک را چنان درب و داغان کرد که حزب تا انقالب فوريه نتوانست کمر راست کند 1915 و   ، پيش از آن که اعتصاب های نيمه 1916

1917اقتصادی و تظاهرات زن های گرسنه به اعتصاب عمومی در سال  ناچار  رقيق المايه شده بينجامد و ارتش را به درون قيام بکشاند، طبقه ی کارگر 

 .بود در مکتب ابتدائی مبارزه آموزش ببيند

يدان انقالب  فوريه بدين ترتيب، طبقه ی کارگر پتروگراد نه تنها با خصوصيات نامتجانس، و پيش از آن که اجزاء متشکله ی خود را انسجام ببخشد، به م

اين هم بدتر  در اياالت وضع از. ش،  حتی سطح آگاهی پيشروترين اقشارش، پائين آمده بودگام نهاد، بلکه هنگام ورود به اين ميدان سطح آگاهی سياسی ا

احزاب  همين شيوع دوباره ی بی سوادی و کم سوادی سياسی در ميان  طبقه ی کارگر، که از جنگ زاده شده بود، شرط دوم را برای غلبه ی موقت. بود

 .سازش کار فراهم آورد

هر هفته از انقالب چيز تازه ای برای توده ها به ارمغان    . نيروی انقالب   از همين جاست. ی آموزد و سريع هم می آموزدانقالب درس های فراوان م

در  . در پايان ماه آوريل، تظاهرات سربازان و کارگران مسلح در پتروگراد.      در پايان ماه فوريه، قيام. هر دو ماهش عصر جديد می آفريند. می آورد

گون در پايان ماه اوت، تالش کورنيلوف برای واژ. ماه ژوئيه، حمله ی جديد توده ها، به مراتب وسيع تر از سابق و      تحت شعارهای راسخ تر آغاز

نگ در پس اين حوادث، و در پس ضرب آه. در اواخر ماه اکتبر، تسخير قدرت به وسيله ی بلشويک ها. کردن حکومت و شکست او به دست توده ها

د و از آن ها يک بنده ی آن ها، فعل و انفعاالت ملکولی جريان داشتند، فعل و انفعاالتی که پاره های ناهمگون طبقه ی کارگر را به يکديگر جوش می داکو

در اين جوش کاری نيز نقش اصلی را اعتصاب بازی کرد. کل واحد سياسی می ساخت . 

ستين هفته در گرماگرم     پايکوبی های آنان بر گرد سودهای هنگفت جنگ در گرفته بود، در نخاربابان صنايع، وحشت زده از رعد و برق انقالب که 

را به شرط  کارخانه دارهای پتروگراد حتی با هشت ساعت کار در روز نيز موافقت کردند، هر چند اين امتياز. های انقالب امتيازی چند به کارگران دادند

ه ناچار در ماه مه، کميته ی اجرائی ب. ما اين امتياز اوضاع را آرام  نکرد، زيرا سطح زندگی دائماً فرو می نشستا. و شروط های گوناگون مقيد ساختند

ين دم به دم فضا در مناطق کارگرنش." در مرز گرسنگی مزمن به سر می برند"تصديق کرد که بر اثر افزايش هزينه ی زندگی بسياری از کارگران 

ی کنند، آنان اگر توده ها بدانند برای چه مبارزه م. بيش از هر چيز فقدان دورنمائی روشن کارگران را افسرده می ساخت. منقبض تر و عصبی تر می شد

نی همان قادرند سخت ترين محروميت ها را تحمل کنند، اما توده ها روز به روز بهتر می ديدند که رژيم جديد صرفاً حجابی است بر مناسبات کهن، يع

آنان تحمل اين وضع را نداشتند. توده ها بر عليه شان در فوريه قيام کرده بودندمناسباتی که  . 

شو، رنگرزها، کارگران لباس. اعتصاب ها به ويژه در ميان کارگران عقب مانده تر و کارگرانی که با   شدت بيشتری استثمار می شدند، توفنده تر بود

ازها، قشر برنزکارها، کارگران غيرماهر، کفاش ها، جعبه سازها، سوسيس پزها، مبل س. ختمانیشيشه سازها، منشی های تجاری و صنعتی، کارگران سا

ی کارگران    برا. برعکس، فلزکارها در اين ميان رفته رفته نقش بازدارنده ای ايفاء می کردند. به قشر در سراسر ماه ژوئن دست به اعتصاب می زدند

يری به دنبال ر شرايط جنگ، از کار افتادگی صنايع، و تورم، اعتصاب های اقتصادی نمی توانند بهبود چشم گآگاه تر روز به روز روشن تر می شد که د

ارت بر صنايع  تعطيل کارخانه ها به وسيله ی کارفرماها نه تنها کارگران را بر آن داشت تا خواستار نظ. داشته باشند، و بايد بنياد کار را دگرگون کرد

انه های اين انديشه بيشتر از آن جهت طبيعی می نمود که اکثر کارخ. به سوی انديشه ی مالکيت دولتی کارخانه ها سوق داد شوند، بلکه ايشان را

 از همان. خصوصی برای جنگ کار می کردند، و هم از آن جهت که در جوار اين کارخانه های خصوصی تأسيسات دولتی مشابهی نيز وجود داشتند

1917تابستان  ارخانه ن کارگرها و منشی ها از دورترين نقاط روسيه به پايتخت  می آمدند و درخواست می کردند که خزانه داری کل کشور ک، نمايندگا

ز اين اما حکومت زير بار اين حرف ها نمی رفت؛ ا. ها را در مالکيت خود بگيرد، زيرا سهامداران پول کافی در اختيار کارخانه ها         نمی گذاشتند

ه سازش کاران صف در نتيجه کارگران شروع به تغيير جبهه کردند و برعلي. سازش کاران با اين تغيير مخالف بودند. بود که حکومت تغيير کند رو الزم

مت اما مقاو. تکارخانه ی پوتيلوف با چهل هزار کارگرش در نخستين ماه های انقالب دژ مستحکمی برای سوسيال رولوسيونرها به شمار می رف. کشيدند

کی يهود چند ولودارس. در رأس حمالت بلشويک ها اغلب ولودارسکی را می ديدی که در گذشته خياط بود. پادگانش در برابر بلشويک ها به درازا نکشيد

ی او ئلهجه ی آمريکا. او خطيبی زبردست، منطقی، پرنبوغ، و جسور بود. سالی در آمريکا به سر برده بود و زبان انگليسی را خوب حرف می زد

مينيچف  کارگری به نام. گويائی منحصر به فردی به صدای آهنگينش می داد، و صدايش در اجتماعات چندين هزار نفره طنينی خاص و سليس داشت

د، و از همان لحظه ی ورودش به ناحيه ی ناروا، زمين کارخانه ی پوتيلوف در زير پای آقايان سوسيال رولوسيونر سست ش: "درباره ی او می نويسد

 ".ظرف مدتی در حدود دو ماه، کارگران پوتيلوف به بلشويک ها پيوستند

امی که در همه ی موارد هنگ. توسعه ی اعتصاب ها، و شدت گيری مبارزه ی طبقاتی به طور کلی، نفوذ بلشويک ها را تقريباً خود به خود افزايش داد

و از اين    بلشويک ها نه غرض های خصوصی در سر دارند و نه چيزی را پنهان می کنند،پای منافع حياتی به ميان می آمد، کارگرها شکی نداشتند که 

سيال هر وقت کشمکش حادی در می گرفت، همه ی کارگرها، از کارگرهای غيرحزبی گرفته تا کارگرهای سو. رو به بلشويک ها اطمينان می کردند

فظ       وضيح      اين پديده آن است که کميته های کارخانه و کارگاه چون برای حت. رولوسيونر و منشويک، به طرف بلشويک ها متمايل می شدند

در . ائيدندگرکارخانه هايشان از گزند خراب کاری های مديرها و صاحب کارخانه ها ناچار بودند جانانه مبارزه کنند، بسيار زودتر از شورا به بلشويزم 

ست و  پتروگراد و حومه اش که در اوائل ماه ژوئن برگزار شد، قطع نامه ی بلشويک ها از چهارصدوبيکنفرانس کميته های کارخانه ها و کارگاه های 

    معذلک اين. هيچ يک       از روزنامه ها کوچک ترين توجهی به اين نکته نکردند. يک رأی موجود، سی صدوپنج رأی موافق را نصيب خود کرد

ويک ها گرويده گراد، که هنوز از سازش کاران نگسسته بود، در مسائل بنيادی حيات اقتصادی عمالً به بلشموفقيت نشان می داد که طبقه ی کارگر پترو

 .است

که روی  هم  در کنفرانس اتحاديه های کارگری که در ماه ژوئن برگزار شد، معلوم   گرديد که در پتروگراد بيش از پنجاه اتحاديه ی کارگری وجود دارد

ده اتحاديه ی کارگران فلزکار در        حدود صدهزار عضو داشت؛ تعداد اعضای اين اتحاديه در ماه مه دوبرابر ش. ضو دارنددويست و پنجاه هزار ع

نفوذ بلشويک ها در اين اتحاديه از ميزان فوق هم سريع تر رشد کرده بود. بود . 

 آغاز ماه ژوئن، در شورای مسکو دويست و شش بلشويک در برابردر . همه ی انتخاب های ميان دوره ای شوراها حاکی از پيروزی بلشويک ها بود

حزب  تعداد اعضای. همين جابجائی در اياالت هم رخ داد، منتها کمی کندتر. صد و هفتادوشش منشويک و صدو ده سوسيال رولوسيونر، وجود داشتند

رقم به  در پايان ماه ژوئن، اين. تروگراد فقط پانزده هزار عضو داشتدر اواخر ماه آوريل، سازمان بلشويک ها در پ. بلشويک مداوماً افزايش می يافت

 .سی و دو هزار رسيده بود

ان سربازها اما در جلسه ی مشترک سربازها و کارگرها، نمايندگ. در گروه کارگری شورای پتروگراد، بلشويک ها از همان ايام به اکثريت رسيده بودند

ر از پانصد هزار کارگر پتروگراد چهار بار کمت: "نامه ی پراودا مصراً خواستار انتخابات عمومی شده بودروز. از وزنه ی بلشويک ها می کاستند

 ".صدوپنجاه هزار سرباز پادگان پتروگراد در شورا نماينده دارند

و   بانک  ازمان يافته ی کارخانه دارهادر کنگره ی شوراها در ماه ژوئن، لنين خواستار شد که برعليه تعطيل کارخانه ها، و برعليه اختالل و چپاول س



ن ها را آ.    سياهه ی سودها هنگفت آقايان سرمايه دارها را منتشر کنيد، پنجاه يا صد ميليونر بزرگ را دستگير کنيد. "دارها اقدامات جدی به عمل آيد

يد تا از رومانوف فراهم آورديد، فراهم آوريد، و آن گاه بکوش چند هفته در بازداشتگاه نگاه داريد، و حتی وسائل راحتی آن ها را چنان که برای نيکال

 طريق آن ها دسيسه ها، دغل بازی ها، کثافت کاری ها و خودخواهی هائی را که حتی تحت حکومت جديد ضررهای ميليونی به کشورمان می زنند،  

ا با شدت عمل تصور می کنی که می توان قوانين حيات اقتصادی ر. "نمود پيشنهاد لنين به نظر رهبران شورا وحشيانه و حيوانی        می." برمال سازيد

دند، جزئی از اين که سرمايه دارها از طريق توطئه برعليه ملت، اين قوانين اقتصادی را به مردم تحميل می کر" برعليه تنی چند سرمايه دار تغيير داد؟

خود از  ن را مورد حمله قرار داد، يک ماه بعد در توقيف هزاران تن کارگری که در ادراککرنسکی، که با خشمی رعدآسا لني. روال عادی امور تلقی شد

با صاحبان صنايع اختالف داشتند، اندک ترديدی به خرج نداد" قوانين حيات اقتصادی" . 

بيشتری       در  د، اينک روز به روز با تناوبدولت، که معموالً در مقام يک مبداء عرفانی نمايان می شو. پيوند اقتصاد با سياست رفته رفته عيان می شد

تی از کارگران در سراسر کشور کارفرمايان را، که از دادن امتياز و ح. بدوی ترين شکل خود ظاهر می شد، يعنی به صورت واحدهائی از افراد مسلح

گفتی جای ش. آن ها را در خانه هايشان زير نظر می گرفتندمذاکره تن می زدند، گاهی اوقات به زور برای بازجوئی به شورا می آوردند، و گاهی ديگر 

 .نيست که قشون مسلح کارگران تا آن حد از نفرت ويژه ی طبقات دارا برخوردار بود

ز افراد شی ابا اين حال، کارگران موفق شدند بخ. تصميم اوليه ی کميته ی اجرائی مبنی بر مسلح ساختن ده درصد از کارگران، به اجراء در نيامده بود

متمرکز بود،  رهبری قشون کارگران در دست کميته های کارخانه ها. خود را مسلح کنند، و مهم آن که فعال ترين عناصر به قشون کارگری  می پيوستند

ايت می کند حک پوستافشچيک، کارگر يکی از کارخانه های مسکو،. و رهبری کميته های کارخانه ها روز به روز بيشتر به دست بلشويک ها می افتاد

ه علت واحدی مرکب از هشتاد مرد تشکيل شد که ب... روز اول ژوئن، به محض آن که بلشويک ها در کميته ی جديد کارخانه به اکثريت رسيدند: "که

 ".فقدان اسلحه به رهبری رفيق لواکوف، سرباز پير، با چوب دست و چماق به    تمرين های نظامی پرداخت

شونت شکی نيست که قشون کارگران به خ. ا را به اعمال خشونت، غصب و غارت، و     توقيف های غيرقانونی، متهم کردندمطبوعات قشون کارگره

ی برد که منتها گناهش آن بود که خشونت را در مورد نمايندگان طبقه ای به کار م. اين قشون دقيقاً برای همين منظور ايجاد شده  بود: هم متوسل می شد

ربانی خشونت باشد و ميلی هم نداشت به اين امر عادت کندعادت نداشت ق . 

در آن نمايندگان  در کارخانه ی پوتيلوف، که در مبارزه برای دستمزد بيشتر پيش قراول شده بود، کنفرانسی در روز بيست و سوم ژوئن تشکل شد که

. داشتند ی اتحاديه های کارگری و هفتاد و سه کارخانه ی بزرگ، شرکتانجمن مرکزی کميته های کارخانه ها و کارگاه ها، و نيز نمايندگان دفتر مرکز

تروگراد در مبارزه ی نامتشکل کارگران پ"اين کنفرانس تحت تأثير بلشويک ها اعالم کرد که اعتصاب در يک کارخانه در آن شرايط ممکن است به 

ه شوندو برای يک حمله ی کلی آماد" خشم مشروع خود را مهار کنند"که  منجر شود، و از اين رو به کارگران پوتيلوف پيشنهاد کرد" قلمرو سياست . 

 ممکن است هر آن... توده ای مرکب از چهل هزار کارگر: "در آستانه ی آن کنفرانس مهم، جناح بلشويک ها به کميته ی اجرائی هشدار داده بود که

ما بتواند  اما هيچ ضمانتی در کار نيست که حزب. ، تا به حال اين کار را کرده بودو اگر حزب ما بازش نمی داشت. اعتصاب کرده و به خيابان ها بريزد

ان را به عمل ناگزير اکثر کارگران و سرباز -که در آن شک نمی توان کرد -ولی حرکت کارگران پوتيلوف. از اين پس نيز اين توده را از عمل باز دارد

 ".واخواهد داشت

هم ارها را عوام فريبانه خواندند، يا صرفاً   آن ها را از اين گوش شنيدند و از آن گوش در دادند، تا ارامششان بررهبران کميته ی اجرائی اين هشد

ان فقط در اين مي. ايشان ديگر از کارخانه ها و پادگان ها بازديد نمی کردند، زيرا     موفق شده بودند خود را منفور سربازان و کارگران کنند. نخورد

اما          . داز برکت اقتداری که در ميان توده ها کسب کرده بودند            می توانستند کارگرها و سربازها را از عمليات پراکنده باز دارنبلشويک ها 

بی صبری توده ها گاهی اوقات متوجه بلشويک ها هم می شد  . 

م و  توده ايشان همان طور که هميشه در برابر حوادث عظي. دريائی نيز پيدا شددر اين گيرودار سروکله ی آنارشيست ها در کارخانه ها و در پايگاه های 

د ايشان چون از درک اهميت شوراها به عنوان ارگان های يک دولت جدي. های عظيم نشان داده اند، اين بار نيز ورشکستگی ذاتی خود را نشان دادند

به عالوه، آن ها گيج از انقالب اغلب درباره ی مسأله ی دولت خاموش       می .          دندمطلقاً عاجز بودند، به آسانی قدرت دولت را مردود می شمر

روزافزون  بن بست اقتصادی کشور و تلخ کامی. آنارشيست ها غالباً ورشکستگی خود را با به راه انداختن بلواهای کوچک برمال می ساختند. ماندند

دن واپسين ايشان،    عاجز از سنجش تناسب نيروها در مقياس کشور، و آماده برای دي. برای آنارشيست ها کارگران پتروگراد، نقاط اتکائی شده بودند

عموالً از اما م. بارقه ی نجات در کوچک ترين جهش های طبقات پائين، گاهی اوقات  بلشويک ها را به بی تصميمی و حتی سازشکاری متهم می کردند

ک ها را به اوقات، عکس العمل توده ها در برابر عمليات آنارشيست ها هم چون درجه ی فشار يک ديگ بخار، بلشوي گاهی. حد غرولند فراتر نمی رفتند

 .کار می آمد

******************** 

اگر می : "ردندم کهمان ملوان هائی که در ايستگاه فنالند به استقبال لنين رفته بودند، دو  هفته ی بعد زير فشارهای ميهن پرستانه از چهار طرف، اعال

ی که او از چه راهی به نزد ما آمده است، به جای هلهله های شوق آميزی که برايش کشيديم، فريادهای خشماگين خود را به گوشش       م... دانستيم

م کردند که پس از ديگری اعالشوراهای سربازان در کريمه يکی ." برگرد به همان کشوری که از طريقش آمدی! مرگ بر تو: رسانديم و به او می گفتيم

لينسکی، هنگ و. با مشت های مسلح از ورود لنين به آن شبه جزيره جلوگيری خواهند کرد؛ بگذريم از اين که لنين ابداً قصد رفتن به آن جا را نداشت

ته ی اجرائی خود رآمد، به طوری که کميپيشاهنگ مبارزات بيست و هفتم فوريه، چنان در آن بحبوحه غضب ناک شده بود که حتی در صدد توقيف لنين ب

مرده بودند،   اين گونه احساسات تا آغاز تهاجم در ماه ژوئن، هنوز فرو ن. را ناگزير ديد که برای پيش گيری از اين حادثه دست به اقدامات احتياطی بزند

به  ن پادگان ها، و در اقصی نقاط جبهه، سربازها روز به روزدر همان احوال، در دوردست تري. و  پس از روزهای ژوئيه بار ديگر زبانه کشيدند      

توک يافت        بلشويک ها در هر هنگی فقط تک و. نحو جسورانه تری به زبان بلشويزم سخن می گفتند، اغلب بدون آن که خود از اين نکته آگاه باشند

اط به نظر می رسيد که اين شعارها در همه ی نق. ازها رسوخ می کردندمی شدند، اما شعارهای بلشويکی روز به روز با عمق بيشتری در ميان سرب

روزنامه ی رخ در آن . مشاهدان ليبرال در اين پديده هيچ چيز نمی ديدند مگر جهالت و هرج و مرج. کشور خود به خود از زير زمين سبز می شوند

ل که در آن مجانين در رأس کار و در ميدان عملند، و کسانی که هنوز عق سرزمين پدری ما به ديوانه خانه ای تبديل شده است: "روزها چنين نوشت

روح  دقيقاً در قالب کلمات فوق" ميانه روها"در همه ی انقالب ها، ." خويش را     از کف نداده اند، وحشت زده در کنار ايستاده و به ديوارها چسبيده اند

رو را تسلی می دادند که سربازها علی رغم  همه ی سوءتفاهمات، نمی خواهند با بلشويک ها سمطبوعات سازش کاران خود . خود را   عيان ساخته اند

ز قوام بيشتری   اما بلشويزم ناآگاهانه ی توده ها، که منعکس کننده ی منطق انقالب بود، به قدرت فتح ناشدنی حزب لنين روز به رو. کار      داشته باشند

می بخشيد      . 

يونرها به ريکو حکايت می کند که چگونه در انتخابات کنگره ی شوراها در جبهه، پس از سه روز جروبحث، فقط سوسيال رولوسسربازی به نام پي

سان بشوند، اما بالفاصله پس از اين انتخابات، سربازها به رغم اعتراض های رهبران و بدون آن که منتظر تشکيل مجلس مؤس. نمايندگی انتخاب شدند

ه     در به طور کلی، سربازها در خصوص مسائلی  ک. "ئر بر تصرف زمين های مالک ها پيش از تشکيل مجلس مؤسسان، صادر کردندقطع نامه ای دا

از ما چپ  صد بار"چنين بود منظور لنين هنگامی که می گفت توده ها ." عقلشان می گنجيد، از افراطی ترين بلشويک های افراطی چپ روتر بودند

 ".ترند

ژوائی، به کارگاه موتورسيکلت سازی در گوشه ای از ايالت توريد، تعريف می کند که چگونه سربازها اغلب پس از خواندن مطبوعات بورمنشی يک 

الک ها و و سپس بالفاصله درباره ضرورت متوقف ساختن جنگ و تصرف زمين های م. جانورهای غريبی که بلشويک نام داشتند فحاشی می کردند

ادگان های سربازهای مستقر در پ. اين ها همان ميهن پرست هائی بودند که سوگند خورده بودند لنين را به کريمه راه ندهند. پرداختندغيره به بحث می 



به سر می  تجمع گروه های کثيری از افراد بالتکليف که همه بی صبرانه در انتظار دگرگون شدن سرنوشت خويش. عظيم پشت جبهه همه معذب بودند

ته به ضعی آن چنان عصب فرسا پديد آورده بود که سربازها مدام آماده بودند     تا نارضائی خود را در خيابان ها بروز دهند، افراد دسته دسبردند، و

، خمه بر لبسرباز کت بر دوش و پوست ت. ترامواسواری های بی هدف می پرداختند و به طرزی بيمارگونه يک بند   تخمه ی آفتاب گردان می شکستند

خطابش کرده  همين انسانی که در زمان جنگ تملقش را گفته بودند، قهرمان. برای مطبوعات بورژوا به تنفرانگيزترين تصوير ممکن تبديل شده بود

ند، ناگهان به الت ودهمان انسانی که پس از انقالب فوريه منجی اش خوانده و تجليلش کرده ب -که البته مانع از آن نبود که در جبهه تازيانه اش بزنند -بودند

بت ندهندواقعاً هيچ رذيلتی وجود نداشت که مطبوعات ميهن پرست به سربازها و ملوان های روس نس. و خائن و هفت تيرکش و جاسوس آلمان تبديل شد . 

ارنگ و ع پرسش نامه های رنگتمامی هّم کميته ی اجرائی در اين ميان مصروف توجيه خويشتن، مبارزه با هرج و مرج، جلوگيری از افراط گری، توزي

چگونگی  به پرسشنامه ای پيرامون -بلشويزم تلقی می شد -شهر زاريتسين   آشيانه ی آنارکو -رئيس شورای زاريتسين. موعظه های اخالقی می شد

ت به م های عادی به همان نسبهر چه پادگان بيشتر به سمت چپ می گرود، آد: "اوضاع که از مرکز آمده بود، با عبارتی شسته رفته چنين پاسخ داد

سرباز به چپ می گرويد، بورژوا به راست. اين ضابطه را می توان از زاريتسين به همه ی کشور تعميم    داد." راست می گروند . 

ان رف مافوق ها به عنوهر سربازی که اندکی جسورانه تر از ديگران آن چه را که همه احساس    می کردند بر زبان می آورد، با آن چنان مداومتی از ط

قدرت  انديشه ی سربازها از صلح و زمين اندک اندک متوجه ی مسأله ی. بلشويک توبيخ می شد که در دراز مدت خود باورش می آمد که بلشويک است

يل قصد توقيف ، که در ماه آوردر هنگ ولينسکی. واکنش های موافق به شعارهای پراکنده ی بلشويزم به هم دلی آگاهانه با حزب بلشويک تغيير يافت. شد

تيراندازان . همين امر در هنگ های اژرسکی و ليتوفسکی نيز رخ داد. لنين را کرده بود، احساسات سربازها ظرف دو ماه به نفع بلشويک ها تغيير کرد

رعليه اشراف ا برای رسيدن به مقاصد جنگی خود بلتوانی را دستگاه استبداد به وجود آورده بود تا بدين      وسيله نفرت دهقان ها و کارگرهای زراعی ر

تيراندازان . دا کرداما آن نفرت طبقاتی که سلطنت را بايد تکيه گاه می بود، راه خاص خود را  پي. اين هنگ ها دالورانه می جنگيدند. بالتيک به کار بگيرد

قريباً متفق القول از همان هفدهم ماه مه، نمايندگان هشت هنگ  لتوانی ت. سستندلتوانی از نخستين کسانی بودند که از سلنطت، و متعاقباً  از سازش کاران گ

اين هنگ ها در گسترش بعدی انقالب نقش مهمی را بازی کردند. را پيشه کرده بودند" تمام قدرت به دست شوراها"شعار بلشويکی  . 

ی مقر فرمان دهی داشتيم، و هه درباره ی لنين و کرنسکی حرف  م امروز، سيزدهم ژوئن، جلسه ی کوچکی در: "سرباز گمنامی از جبهه می نويسد

شديد ارتشيان را بر  پس از شکست تهاجم، نام کرنسکی نفرت". بيشتر سربازها طرفدار لنين بودند، اما افسرها می گفتند که لنين خيلی بورژواست. زدند

 .می انگيخت

: نوشته شده بود بر پالکارت هايشان. هاف پالکارت به دست در خيابان های شهر به راه افتادندروز بيست و يکم ژوئن، دانشجويان دانشکده ی افسری پتر

رم اين راه در گرماگ. البته دانشجويان دانشکده ی افسری فقط طرفدار بروسيلوف بودند." زنده باد کرنسکی و بروسيلوف." "مرگ بر جاسوس ها"

ز هر چيز  آن چه بيش ا. مله بردند، ايشان را به شدت مضروب ساختند، و تظاهراتشان را متفرق کردندپيمائی، سربازهای گردان چهارم به دانشجويان ح

 .خشم و انزجار سربازها را برانگيخته بود همان پالکاردتی بود که برای کرنسکی عمر دراز آرزو می کرد

ه بود، با سرعت ک ها، تنها حزبی که پيش از تهاجم به عليه اش رأی دادمحبوبيت بلشوي. تظاهرات ماه ژوئن تکامل سياسی ارتش را بی اندازه تسريع کرد

يراژ در مقايسه با ت. درست است که روزنامه های بلشويکی با دشواری فراوان به درون ارتش راه می يافتند. خارق العاده ای رو به افزايش گذاشت

قورباغه ی  سربازی از جبهه با دست خط خرچنگ. بلشويکی بسيار پائين بودمطبوعات ليبرال و مطبوعات ميهن پرست به طور اعم، تيراژ نشريات 

ه حتی يک دانه از   روزنامه های شما در اين جا پيدا نمی شود، و فقط شايعه ی روزنامه های شما ب: "خود به سازمان بلشويک ها در مسکو می نويسد

ولی   بلشويک ." جبهه   می آورند و آن ها را تا جا داريم مجانی به خوردمان می دهنداما روزنامه های بورژوائی را دسته دسته به . گوش ما می خورد

ه حساب اين مطبوعات اعتراض های ستم کش ها، گرفتن زمين ها، تسوي. ها محبوبيت خود را تا حد زيادی به همين مطبوعات ميهن پرست مديون بودند

يد جماعت از اين رو سربازها سرانجام به اين نتيجه رسيدند که بلشويک ها با. ا نسبت می دادندهای سربازها با افسرهای منفور، همه را به بلشويک ه

 .حق پرستی باشند

ز را    سربازها در تحليل نهائی گناه همه چي: "کميسر ارتش دوازدهم در آغاز ماه ژوئيه در خصوص احساسات سربازها به کرنسکی چنين گزارش داد

ظيم اما به طور کلی ظلمت بی حد و حصر بر اين توده ی ع. نيز شورا که خود را به بورژوازی فروخته است، می اندازند به گردن وزرای بورژوا، و

ب بی اعتماد آن ها به کلی به کالم مکتو. مستولی شده است؛ متأسفانه بايد به عرض برسانم که سربازها اخيراً حتی روزنامه ها را هم به ندرت می خوانند

موالً در ماه های نخست، کميسرهای وطن پرست مع." قشنگ می نويسند، در حرف زدن يد طوالئی دارند: "از دهانشان می شنوی که می گويندشده اند و 

ه، آن گاه، پس از چهار ماه از سرخوردگی های بی وقف. در گزارش های خود ارتش انقالبی، آگاهی و انضباطش را غرق در تمجيد و افتخار می کردند

تندبعد از ناپديد شدن اعتماد ارتش به خطبا و روزنامه نگارهای حکومت، همين کميسرها چيزی جز ظلمت بی حد و حصر در ارتش نمی يافيعنی  . 

قالبی هم زمان با آغاز تهاجم، اتحاديه های ضدان. هر چه پادگان بيشتر به سمت چپ می گرود، آدم های عادی به همان نسبت بيشتر به راست می گروند

فت ميهن، اتحاديه ی شرا: نام هايشان يکی از ديگری دهان پرکن تر. ن گرفتند و مثل قارچ هايی که پس از باران برويند، از زير زمين سبز شدندجا

ا، اين عنوان های افتخار آفرين، جاه طلبی ها و دسيسه های اشراف، افسره. اتحاديه ی وظايف نظامی، گردان آزادی، سازمان تعالی روح، و غيره

ا لشگر برخی از اين سازمان ها، از قبيل اتحاديه ی نظامی، اتحاديه ی سلحشوران ژرژ قديس، و ي. فرماندهان، بورکرات ها و بورژوازی را می پوشاندند

ندام می عرض ا ، که در هيئت ميهن پرست های دو آتشه"روح"و " شرافت"اين پاسداران . داوطلبان، و هسته ی يک توطئه ی نظامی را تشکيل می دادند

که شورا به  کردند، نه تنها به آسانی قادر به تماس با نمايندگان دول متفق بودند، بلکه حتی گاهی اوقات از حکومت کمک هزينه هم می گرفتند؛ حال آن

 ات، در آن روزها دستيکی از تخم و      ترکه های سوورين، ارباب بزرگ مطبوع. از اين گونه کمک ها محروم بود" سازمان خصوصی"عنوان يک 

رد و برای نوعی ديکتاتوری آهنين به کشور تجويز می ک" سوسياليزم مستقل" به انتشار نشريه ای زد به نام روزنامه ی کوچک که به عنوان ارگان 

وست های خود را صاف و پمطبوعات استخوان دارتر، هر چند هنوز حرف . رياست اين ديکتاتوری، آدميرال کولچاک را شايسته ترين نامزد می دانست

ه از همان سرنوشت آتی جناب آدميرال گواهی می دهد ک. کنده        نمی زدند، به رنگ و نيرنگ کوشيدند تا برای کولچاک محبوبيتی دست و پا کنند

1917تابستان  ه بودندنقشه ی وسيعی در ارتباط با نام او طرح ريزی شده بود، و محافل متنفذی در پشت سوورين سنگر گرفت  . 

نينيست ها ارتجاع، صرف نظر از پاره ای انفجارات انفرادی، به حکم يک حساب گری ساده ی تاکتيکی تظاهر می کرد که ضربات خود را فقط متوجه ل

ختی ها،    شورب همان طور که پيش از انقالب فرماندهان ارتش تزار مسئوليت همه ی. واژه ی بلشويزم مترادف شده بود با سالله ی شيطان. ساخته است

ناه گذارده بودند، اينک نيز، پس از شکست تهاجم ژوئن، گ" جهودها"از جمله بالهت خودشان را به گردن جاسوس های آلمان و به ويژه به     گردن   

بيل      ميلی ليبرال هائی از ق در اين ميان دموکرات هائی نظير کرنسکی و ترزتلی نه تنها با. قصور و شکست مداوماً به گردن بلشويک ها نهاده می شد

 .يوکوف، که با فئودال های دريده سخنی مانند ژنرال دنيکين،         کوچک ترين فرقی نداشتند

وده است، از اين رو، همان طور که هميشه در چنان شرايطی چنين ب. تنافضات تا سر حد خود تشديد شده بودند اما لحظه ی انفجار هنوز فرا نرسيده بود

ز برق در ان ايام، يکی      ا. ه بندی نيروهای سياسی نه به صراحت و روشنی و نه بر سر مسائل بنيادی، که در امور جنبی و فرعی بروز می کرددست

ه های روازآن دژ کهن که موظف بود هم چون نگهبانی وفادار د. گيرهائی که در هدايت احساسات سياسی دخالت مؤثری داشتند،   پايگاه کرونشتات بود

قالب هرگز در علی رغم کين توزی های سفاکانه، شعله ی ان. دريائی پايتخت سلطنتی را پاس بدارد، در گذشته به کرات درفش طغيان را برداشته بود

های ميهن  مهطولی نکشيد که نام اين دژ دريائی در صفحات روزنا. کرونشتات خاموش نمی شد، و پس از انقالب بار ديگر زبانه های تهديدآميز کشيد

شورا در ماه مه  اين. در حقيقت امر، شورای کرونشتات هنوز بلشويکی نبود. پرست مترادف با بدترين جنبه ی انقالب شد، يعنی مترادف با بلشويزم

همه ان اما اين. صدوهفت عضو بلشويک داشت، صدودوازده عضو سوسيال رولوسيونر،  سی عضو منشويک، و نودوهفت عضو غيرحزبی و مستقل

خصوص مسائل  اکثريت ايشان در. سوسيال رولوسيونرهای کرونشتات و افراد غيرحزبی کرونشتات بودند و همه زير فشار سنگين اين دژ می زيستند



 .مهم  از بلشويک ها پيروی می کردند

: اشتندآن ها قاعده ای خاص خويش د. ای سياسیملوان های کرونشتات در قلمرو سياست نه به قايم باشک متمايل بودند و نه به بازی ها و دوز و کلک ه

در . ش داشتندجای شگفتی نيست که ايشان در رابطه با حکومت شبح وار کشور به شيوه ی بسيار ساده ای از عمل گراي! حرف که می زنی فوراً عمل کن

ناری برک." رای نمايندگان کارگران و سربازان استيگانه قدرت موجود در کرونشتات همانا شو: "روز سيزدهم ماه مه، شورای کرونشتات اعالم کرد

پی، نظمی  از آن. کميسر حکومت، پپليائف کادت، که حکم چرخ پنجم کالسکه ای را داشت، چنان بی سروصدا انجام گرفت که احدی متوجه اش نگرديد

ط اموال و ضب"شورا با تهديد به . نانشان همه تبعيد شدندهمه ی روسپی خانه ها بسته و ساک. ورق بازی در شهر قدغن گرديد. نمونه در شهر برقرار شد

، مست بازی را در خيابان های شهر ممنوع اعالم کرد؛ و اين تهديد کراراً به مورد اجرا گذاشته شد"اعزام  به جبهه . 

، خو کرده شاق و فداکاری، و هم چنين به خشم اين ملوان ها، که پوالد وجودشان در رژيم وحشتناک ناوگان تزاری و دژ دريائی آبديده شده بود، و به کار

زندگی نوين  بودند، اينک که می ديدند پرده ی زندگی نوينی در برابر چشمانشان شروع به برخاستن کرده است و اينک که احساس می کردند خود در آن

ند، جنگ در آنان عطشناک به پتروگراد می رفت. ب را دارندآن چه در قوا داشتن گرد آوردند تا ثابت کنند که شايستگی انقال. ارباب خويش خواهند بود

که اين تب  بديهی است. دامان دوست و دشمن می افکندند و آن ها را کشان کشان به کرونشتات      می آوردند تا نشانشان دهند که ملوان انقالبی يعنی چه

برای  کوتاه سخن آن که ملوان های کرونشتات از دل و جان و سلحشورانه. وام آوردو تاب اخالقی نمی توانست تا ابد ادامه داشته باشد، اما مدتی دراز د

رونشتات هم چون ک. اما برای کدام انقالب؟ در هر حال نه آن انقالبی که        در شخص تزرتلی و کميسرش پپليائف تجسد يافته بود. انقالب می جنگيدند

ات نفرت به همين دليل همه ی کسانی که از انقالب اول جان به سر شده بودند، سخت از کرونشت. ه بودطاليه دار انقالب قريب اولوقوع دوم قد علم کرد

 .داشتند

ه ای صورت برکناری مسالمت آميز و بی سرو صدای پپليائف طوری در مطبوعات نظام موجود تصوير شد که گوئی برعليه وحدت کشور قيام مسلحان

. نشتات اعزام کردشورای پتروگراد بالفاصله برای نشان دادن ضرب شست خود هيئتی را به کرو. تروگراد بردحکومت شکايت به شورای پ. گرفته است

ا، در روز بيست و چهارم ماه مه، شورای کرونشتات به اصرار بلشويک ه. چرخ و دنده های حکومت مضاعف با تلق و تلوق فراوان به چرخش در آمدند

راسر که به منظور ادامه ی مبارزه برای افزايش قدرت شوراها عمالً تا استقرار کامل حکومت شورائی در س حضور تزرالی و اسکوبلف تصديق کرد

ی به خشم آمده اما روز بعد، شورای کرونشتات زير فشار ملوان هائی که از اين عقب نشين. کشور، ناگزير از تمکين در برابر قدرت حکومت موقت است

. ه و نخواهد کردداده و به آن ها گفته است که اين نظرگاه تغيير نکرد" توضيح"حکومت موقت فقط نظرگاه کرونشتات را  بودند، اعالم کرد که به وزرای

 .اين نحوه ی برخورد با مسأله به وضوح يک اشتباه تاکتيکی بود، اما اشتباهی که چيزی در پس نداشت مگر غرور انقالب را

اص گناه ری از اين بخت ناخوانده به کرونشتاتی ها درس آموزنده ای بدهند، و در عين حال ايشان را به قصمقامات باال تصميم گرفتند که با بهره گي

ر سوز به روزهای تزرتلی با اشاره های جگ. الزم به توضيح نيست که وظيفه ی دادستانی در اين ميان بر عهده ی تزرتلی افتاد. گذشته شان نيز برسانند

م همه از مطبوعات دلسوز کشور ه. را مخصوصاً به جرم محبوس ساختن هشتاد افسر در زندان های دژ، به باد حمله گرفت زندان خويش، کرونشتاتی ها

نند که مسأله با اين حال، حتی روزنامه های سازش کار، يعنی روزنامه هائی که در حقيقت به وزرا تعلق داشتند، ناچار شدند اذعان ک. او پشتيبانی کردند

تزرتلی،  به گفته ی ايزوستيا، روزنامه ی رسمی شخص." افرادی که حاکميت زور را تا سرحد دهشت اعمال کرده اند"است و بر سر " ساختال"بر سر 

کلوان ها به سرکوبی قيام " 1906  ين اجساد، به گلوله باران مردم، به کشتی های انباشته از اجساد اعداميان، به غرق ا(به وسيله ی افسرهای توقيف شده) 

ندگی ملوان ها      اين مطالب را چنان به سادگی بيان می کنند که گوئی سخن بر سر وقايع روزمره ی ز... در دريا، و به جنايات ديگر شهادت داده اند

 ".است

1906کرونشتاتی ها از تحويل توقيف شدگان به حکومت، که دژخيم ها و دزدهای نجيب زاده را از ملوان های شکنجه ديده ی  اير سال ها به خود  و س 

يکی از "او را  تصادفی نبود که پرورزف، وزير دادگستری، که سوخانوف در حقش ارفاق کرده و. بی اندازه نزديک تر می ديد، سرسختانه امتناع کردند

. آزاد کرد ی پطروپلتوصيف می کند، کثيف ترين مأمورهای پليس سياسی تزار را يک به يک از قلعه " مشکوک ترين چهره های حکومت ائتالفی

 .دموکرات های نو رسيده پيش از هر چيز می کوشيدند تا بوروکراسی مرتجع را از شرافت خود متقاعد سازند

ده افسرها،      ژندارم ها، و پاسبان هائی که در روزهای انقالب به وسيله ی ما توقيف     ش: کرونشتاتی ها در جواب تهمت های تزرتلی اعالم داشتند

زندان های  درست است که ساختمان. خود به نمايندگان حکومت گفته اند که بابت رفتاری که در زندان با آن ها می شود هيچ گونه شکايتی ندارنداند، 

م را     مردو اگر دشمنان . ما زندان ديگری نداريم. کرونشتات دهشت انگيزند، اما اين ساختمان ها همان زندان هائی هستند که تزار برای ما ساخته بود

 ".در اين زندان ها نگاه می داريم، نه از روی کينه توزی که برای حراست از ذات انقالب اين کار را می کنيم

بروز خطر  تروتسکی در دفاع از ايشان به تزرتلی هشدار داد که در صورت. روز بيست و هفتم ماه مه، شورای پتروگراد کرونشتاتی ها را محاکمه کرد

شتات ک ژنرال ضدانقالبی بکوشد تا طناب دار را به گردن انقالب بيندازد، کادت ها طناب دار را صابون خواهند زد، اما ملوان های کرونآن روز که ي"

ی وقت بدين معنی که سه ماه بعد : سه ماه بعد اين هشدار مو به مو درست از آب در آمد." دوشادوش ما مبارزه خواهند کرد و در کنار ما جان خواهند سپرد

ه دفاع      از کاخ ژنرال کورنيلوف سر به شورش برداشته و قصد حمله به پايتخت را داشت، کرنسکی، تزرتلی، و اسکوبلف ملوان های کرونشتات را ب

کردند، و هيچ  اما از آن هشدار چه فايدده؟ در ماه ژوئن، حضرات دموکرات ها نظم و قانون را از گزند هرج و مرج صيانت می. زمستانی فراخواندند

قطع نامه ی تزرتلی با . پيش گوئی يا استداللی به خرج آنان نمی رفت 580 رأی موافق در برابر   162 رأی مخالف و   74 رأی ممتنع در شورای پتروگراد  

ده ی هنوز اين مژ .به دموکراسی انقالبی محکوم اعالم گرديد" هرج و مرج طلب"کرونشتاتی های       " خيانت"به تصويب رسيد و بدين ترتيب 

ايتخت و جانبخش راجع به تصويب طردنامه ی کرونشتات به کاخ مارينسکی نرسيده بود که حکومت فوراً ارتباط های تلفنی اشخاص را ما بين پ

شتی هائی که ی ک کرونشتات قطع کرد تا مانع از آن شود که بلشويک های مرکز تأثير سوئی بر کرونشتاتی ها بگذارند عالوه بر اين، حکومت به همه

تسليم " د و شرطبدون قي"برای کارآموزی به کار می رفتند، فرمان داد تا آب های کرونشتات را بالفاصله  ترک کنند، و از شورای کرونشتات خواست تا 

که در  ارتجاع." ودداری خواهد کرداز دادن مواد غذائی به کرونشتات خ"کنگره ی نمايندگان دهقان که در آن روز اجالس کرده بود، تهديد کرد که . شود 

 .پشت سازش کاران ايستاده بود، به دنبال تصفيه حسابی قاطع و حتی المقدور خونين بود

جات از    آن الزم بود که برای ن. اقدام نامعقول شورای کرونشتات ممکن بود عواقب وخيمی به دنبال داشته باشد: "مورخ جوانی به نام يوگوف می نويسد

ه به تروتسکی با همين مقصود به  کرونشتات رفت، و در آن جا برای شورا سخن رانی کرد و اعالميه ای نوشت ک. ه عاقالنه ای پيدا شودمخمصه را

کرونشتاتی ." ر آمدبه وسيله تروتسکی در جلسه ای که در ميدان ياکورتی تشکيل شد، به اجرا د -به اتفاق آراء -تصويب شورای کرونشتات رسيد و بعداً 

 .ها با حفظ موضع اصولی خود، در برابر مسأله فوق و عملی موجود سر تسليم فرو آوردند

تاتی ها دژ کرونشتات را هرج و مرج فرا گرفته است؛ کرونش: حل و فصل مسالمت آميز آن کشمکش، مطبوعات بورژوا را سر تا پا دچار غضب ساخت

آن ها اموال دولت را غارت کرده اند، زن ها را   -اسکناس ها در روزنامه ها به چاپ رسيدنمونه های موهومی از آن  -از خود اسکناس چاپ کرده اند

ه ملوان ها، مغرور از انضباط پارسايانه ی خويش، چون اين روزنامه ها را،  ک. ملی کرده اند، دزدی و فسق و فجورهای مستانه را از حد به در کرده اند

از فرط  رعليه کرونشتاتی ها در سراسر روسيه پخش می کرد، می خواندند، دست های پينه بسته ی خود رادر ميليون ها نسخه تهمت های گوناگون ب

ری آزاد سازمان های قضائی پرورزف پس از تحويل گرفتن افسرهای کرونشتات، آن ها را يکی پس از ديگ. خشم مشت می کردند و به هم می فشردند

دهقان به  م چند تن از آن افسرها متعاقباً در جنگ داخلی شرکت جستند، و چند هزار ملوان و سرباز و کارگر وبسيار آموزنده خواهد بود که دريابي. کرد

متأسفانه، موقعيت ما در اين جا اجازه نمی دهد که اين سرشماری آموزنده را انجام دهيم. دست آن ها کشته و اعدام شدند . 

ی کشور سيل  از چهار گوشه. که ملوان ها نيز به خاطر اهانت هائی که شنيده بودند پاداش گرفتنداما طولی نکشيد . بدين ترتيب حرمت حکومت حفظ شد

تين نخس. از شوراهای    چپ گرای منفرد، از کارخانه ها، از هنگ ها، از اجتماعات توده ای: قطع نامه های تهنيت آميز به کرونشتات سرخ سرازير شد



ه حکومت به پاس برخورد قاطع و به خاطر بی اعتمادی آنان نسبت ب"ترام و ارادت خود را به   کرونشتاتی ها هنگ آتش بار در صفوف فشرده مراتب اح

در خيابان های پتروگراد ابراز کرد" موقت . 

ميلی   .جوئی داده بود زخم زبان های مطبوعات بورژوا اهميتی ملی به اين کين.              اما کرونشتات خود را برای کين جوئی مهم تری آماده می کرد

ر روسيه افکنده بلشويسم در کرونشتات ريشه دوانده و به کمک گروه کثيری از ُمبلغ های ورزيده تور گسترده ای از تبليغات بر س: "يوکوف می نويسد

ی شدند تا ه روستاها نيز فرستاده     مبه پشت جبهه و ب. ايادی کرونشتات به جبهه اعزام می شدند و در آن جا اساس انضباط را متزلزل می ساختند. بود

ستاده آقای فالن که به ايالت خود فر: شورای کرونشتات فرمان ويژه ای به دست اين ايادی می داد. دهقان ها را به غارت اراضی مالک ها تحريک کنند

می اين فرمان ايشان مختار است که در جلسات عموضمناً به موجب . شده است، در امور کميته های استان و بخش و روستا حق رأی کامل خواهد داشت

و حق  ايشان مجاز به حمل اسلحه نيز هست. سخن رانی کند و مردم را به صالحديد خود در هر کجا که اين امر را ضروری ببيند به تجمع فرا بخواند

دين شورای شهر کرونشتات مصونيت شخص نامبرده   را ب. دارد از همه ی وسائط حمل و نقل از قبيل راه آهن و کشتی های بخار آزادانه استفاده کند

 ".وسيله تضمين می کند

ات فاضل ميلی يوکوف در برمال ساختن فعاليت های مخرب ملوان های بالتيک فقط فراموش می کند که توضيح دهد چگونه و چرا، علی رغم وجود مقام

برخورد  ائی و فقط مسلح به اين فرمان عجيب شورای کرونشتات بدون آن که به مزاحمتیو نيز به رغم کثرت سازمان ها و روزنامه ها، ملوان ها به تنه

دقت کنند در سراسر روسيه سفر می کردند، همه جا غذا و مسکن         می يافتند، در همه ی جلسات مردمی راه داشتند، حرف هايشان همه جا به 

، چنين سؤال مورخی که کمر به خدمت سياست های ليبرال بسته است. تاريخ به جا می گذاشتند استماع می شد، و نقش سرپنجه ی ملوان را بر رويدادهای

با فرهنگ  اما معجزه ی کرونشتات فقط به اين دليل متصور بود که ملوان ها به نحوی بسيار عميق تر از استادهای. ساده ای را از خويشتن نمی پرسد

ون معقول بود، حال ر بخواهيم زبان هگل را به کار بريم، بايد بگوئيم که آن فرمان کم سوادانه حقيقی بود چاگ. مقتضيات تکامل تاريخ را بيان می کردند

نبود آن که هوشمندانه ترين نقشه های ذهنی افراد شبحی بيش نبودند چون عقل تاريخ را قصد بيتوته در آن نقشه ها حتی برای يک شب در سر . 

 

********************** 

چنين . تختو اياالت عقب تر از پاي. کميته ها عقب تر   از توده ها، سربازها عقب تر از کارگرها. عقب تر از کميته های کارخانه و کارگاه بودندشوراها 

و بالفاصله  داست پويش قهری روند انقالب، که هزاران تناقض می آفريند تا تصادفاً و در گذار تو گوئی بازی کنان، آن ها تناقض ها را حل و فصل کن

در . نقالبحال آن که حزب سازمانی است که حق عقب ماندن ندارد، به ويژه به وقت ا -حزب هم از پويش انقالب عقب تر بود. تناقض های تازه بيافريند

ن ماه مه از    در پايا نوگورود، سورموو، کولومنا، ويوزوفکا، بلشويک ها فقط -برخی از مراکز کارگری، از قبيل اکاترينبورگ، پرم، توال، نيژنی

ازمان مستقلی از در اودسا، نيکالئف، اليزاوتگراد، پولتاوا و برخی  نقاط ديگر در اوکرائين، بلشويک ها حتی تا اوائل ماه ژوئن س. منشويک ها جدا شدند

يد که       فقط وقتی در نظر بگير. ا جدا شدنددر باکو، زالتوست، بژتسک، و کوستروما، بلشويک ها فقط در اواخر ماه ژوئن از منشويک ه. خود نداشتند

صله ی بعيدی از شگفتا که در خالل جنگ حزب با چه فا. چهار ماه بعد بلشويک ها قدرت را به دست گرفتند، واقعيات فوق سخت شگفت انگيز می نمايند

بال وظايف در ماه مارس از چه فاصله ی بعيدی لنگ لنگان به دنفعل و انفعال های ملکولی در ميان توده ها عقب افتاده بود، و رهبری کامنف و استالين 

. ير شده بودانقالبی ترين حزبی که تاريخ بشر تا کنون شناخته است، علی رغم عظمتش به وسيله ی حوادث تاريخ غافلگ! غول آسای تاريخی می آمد

 به نقطه ی. ر بحبوحه ی يورش حوادث برای مصاف آماده ساختالجرم بلشويزم خود را در لهيب سوزان انقالب بازسازی کرد، و صفوف خود را د

اريخ انجام رشد نفوذ بلشويک ها، که به نيروی حرکت طبيعی ت. از چپی ترين حزب چپ افراطی چپ تر بودند" صدبار"عطف که می رسيدی، توده ها 

بر اين،  توده ها هيچ گاه يک دست نيستند، و عالوه. ر می سازدگرفت، اگر دقيق تر نگاهش کنی، تناقض ها و نوسان ها و افت و خيزهای خود را آشکا

اگيری توده ها را بلشويک ها فقط قادر بودند که سرعت فر. راه رسم بازی با آتش انقالب را فقط با سوزاندن و پس کشيدن دست های خود فرا    می گيرند

و اين بار تاريخ از صبر آن ها سوء استفاده نکرد .آن ها مسائل را صبورانه به توده ها توضيح می دادند. شتاب بخشند . 

 موکراتيکدر همان احوال که بلشويک ها کارگاه ها و کارخانه ها و هنگ ها را قاطعانه به سوی خود می کشاندند، سازش کاران در انتخابات دوماهای د

ه دومای ناحيه ی ناگفته نماند ک. ين و معماترين تناقض های انقالب بوداين پديده يکی از حادتر. امتيازهای چشم گير و ظاهراً فزاينده ای کسب می کردند

در . نائی بيش نبوداما ناحيه ی وايبورگ در اين ميان استث. وايبورگ، که فقط خانواده های کارگر در آن سکونت داشتند، به اکثريت بلشويک خود می باليد

ده بود، اين رقم خود آنان را شگفت زده کر. يش از شصت درصد از آراء را به دست آوردندانتخابات شهر مسکو در ماه ژوئن، سوسيال رولوسيونرها ب

سترش برای هر کس که مايل به درک رابطه ی دو جانبه ی موجود ما بين گ. زيرا خود به خوبی احساس می کردند که نفوذشان در سراشيب افتاده است

ران     قشرهای وسيعی از کارگ. شد، انتخابات مسکو     از اهميت خارق العاده ای برخوردار استواقعی انقالب و انعکاسش در آئينه های دموکراسی با

ی در همان احوال، وسيع ترين قشرهای مردم خرده پا. و سربازان از همان ايام شتاب زده شروع کرده بودند به زدودن توهمات سازش گرايانه ی خود    

های بسيار  ز ديگاه اين توده های پراکنده، انتخابات دموکراتيک نخستين فرصت، يا در هر حال يکی از فرصتا. شهر نيز آغاز به جنبش کرده بودند

أی خود در همان حال که کارگر، که تا ديروز به منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها چسبيده بود، ر. نادر، برای اظهار وجود سياسی به شمار می رفت

و دکان  ق می انداخت و در اين راه سرباز را نيز به دنبال خود می کشيد، درشکه چی و پست چی و فراش و زن خانه داررا به نفع بلشويک ها در صندو

خستين ای ندار و شاگرد دکان دار و آموزگار، رأی دادن به سوسيال رولوسيونرها را عملی قهرمان آسا می دانستند و بدين وسيله از الوجودی سياسی بر

الب قشرهای خرده بورژوا رأی ديرهنگام خود را به کرنسکی می دادند زيرا او در نظر آنان مظهر مجسمی بود برای انق. د پا می نهادندبار به ديار وجو

يک چراغ  تابندگی دومای مسکو، با آن شصت درصد اکثريت سوسيال رولوسيونرش، از واپسين بارقه های. فوريه که همين امروز هضمش کرده بودند

توانی اين ارگان ها هنوز از راه نرسيده، دچار نا. اين نکته در مورد ساير ارگان های خودگردان دموکراتيک نيز صدق می کرد. می گرفت ميرا نشئت

و در ا خورده از اين رو، مسير بعدی انقالب به کارگران و سربازان وابسته بود نه به آن گرد و غبار انسانی ای که تيپ. زائيده از ديرهنگامی می شدند

 .گردباد انقالب به رقص در آمده بود

هد که چنين است ديالکتيک عميق و در عين حال سايه ی بيداری انقالبی طبقات ستمکش، خطرناک ترين انحراف ها در انقالب هنگامی روی می د

 دموکرات های رسمی را وادار می سازدحساب دار مکانيکی دموکراسی حساب های ديروز و امروز و فردا را در يک ستون جمع می زند و بدين طريق 

لنين به حزب خود ياد داد که سر را از دم تميز دهد. تا سر انقالب را در جائی بجويند که در آن جا فقط دم پشمالوی انقالب نهفته است . 

 

 فصل بيست و دوم

 

ی شوراها و تظاهرات ماه ژوئن کنگره  

 

. راد تشکيل شدرنسکی به تصويب رسانيد، در روز سوم ژوئن در ساختمان سپاهيان کادت در پتروگنخستين کنگره ی شوراها، که طرح تهاجم را برای ک

ی سی صد و اين افراد نمايندگ. در اين کنگره هشت صد و بيست نماينده با حق رأی، و دويست و شصت و هشت نماينده با حق اظهار نظر، شرکت داشتند

أی حق ر. ای و منطقه ای در جبهه، نهادهای پشت جبهه ی ارتش، و چند سازمان دهقانی را بر عهده داشتندپنج شورای محلی، پنجاه و سه سازمان ناحيه 

ل می شدند، فقط شوراهائی که بين ده تا بيست و پنج هزار نفر را شام. به شوراهائی داده شده بود که الاقل بيست و پنج هزار فرد را در بر     می گرفتند

فر در پشت می توان گفت که بيش از بيست ميليون ن -که در مراعاتش سخت گيری چندانی هم اعمال نمی شد -براساس اين قاعده. حق اظهار نظر داشتند

ال دويست و هشتاد و پنج تن سوسي. از ميان هفت صد و هفتاد و هفت نماينده ای که حاضر به افشای نام حزب خود شدند. شوراها ايستاده بودند



 -جناح چپ. دچهل و هشت تن منشويک، و صد و پنج تن بلشويک بودند؛ چند تن ديگر هم به گروه های کم اهميت تر تعلق داشتنرولوسيونر، دويست و 

اين کنگره عمدتاً از . کمتر از يک پنجم نمايندگان را تشکيل می داد -يعنی بلشويک ها و انترناسيوناليست هائی که از بلشويک ها پيروی           می کردند

ود تصور البد پيش خ. ادی تشکيل شده بود که در ماه مارس به عنوان سوسياليست وارد ميدان شده اما در ماه ژوئن ديگر از انقالب خسته شده بودندافر

 .می کردند که شهر پتروگراد دچار جنون شده است

ا از طريق مذاکرات يسی نگون بختی بود که کوشيده بود تگريم سوسياليست سوئ. کنگره کار خود را با به تصويب رساندن طرد نامه ی گريم آغاز کرد

ی به مسأله تقاضای جناح چپ دائر بر رسيدگی فور. پشت پرده با ديپلمات های هومن و زولرنی، انقالب روسيه و سوسيال دموکراسی آلمان را نجات دهد

وز و شايد اما در همان ر. ک ها گروهی بس کوچک به نظر می رسيدندبلشوي. تهاجم قريب الوقوع، به وسيله ی اکثريت قاطع کنگره مردود اعالم گرديد

عالم شده ن ادر همان ساعت، کنفرانس کميته های کارگاه ها و کارخانه های پتروگراد هم با اکثريت قاطع آراء قطع نامه ای را به تصويب رساند که در آ

 .بود فقط حکومت شوراها قادر به نجات کشور است

، ليبر، در جلسه ی چهارم ژوئن. رغم کوته بينی شان، باز نمی توانستند اموری را       که روزانه در اطرافشان می گذشت نبينند سازش کاران، علی

وانسته اند در اياالت ضدبلشويک دو آتشه، يقيناً زير تأثير نمايندگان شهرستانی، کميسرهای        بی خاصيت حکومت را به باد شماتت گرفت که چرا نت

ه شوراها نتيجه آن شد که اينک رشته ی وسيعی از وظايف حکومت به دست شوراها افتاده است، حتی در مواردی ک. "ردم را وادار به تسليم قدرت کنندم

آن جماعت از شکوه پيش کس بردن گريزی نداشتند، حتی برعليه خود." اين وظايف را نمی خواسته اند  . 

يری در امر وزگاری اشتغال داشت، به کنگره شکايت کرد که پس از گذشت چهار ماه از انقالب کوچک ترين تغييکی از نمايندگان، که به حرفه ی آم

همه ی آموزگارها، ناظم ها، و مديرهای قديمی، بازرس های بخش، که بسياری از آن ها سابقاً در صد سياه عضويت . آموزش و پرورش رخ نداده است

آموزشی، کتاب های ارتجاعی، و حتی معاونين قديم وزارت آموزش و پرورش، همه با صلح و صفا در جاهای خود داشتند، و نيز همه ی برنامه های 

فقط تصاوير تزار را به پستوها برده بودند، و امکان داشت که اين تصاوير هم هر آينه به جای خود بر گردند. باقی مانده بودند . 

بن کنگره را در بوگدانوف، سخن ران منشويک، سعی کرد تا ج. يا حتی برعليه شورای دولت، عاجز بودکنگره از تصميم گيری برعليه دومای دولتی، و 

ا مارتوف، ب." در هر حال سازمان هائی مرده و الوجودند"برابر ارتجاع پنهان بدارد، بدين معنا که در سخن رانی خود اعالم کرد که دوما و شورا هر دو 

مبوگدانوف پيشنهاد می کند که دوما را مرده اعالم کنيم اما قصد جانش را نداشته باشي: "بوگدانوف گفت شوخ طبعی گزنده ی خود، در جواب ." 

يده بود و        ميهن پرستی کمابيش آب کش. کنگره، علی رغم اکثريت يک پارچه ی حکومتی خود، در فضائی ماالمال   از نگرانی و ترديد برگزار شد

يژه    در آشکار بود که توده ها ناراضی اند، و نيز بديهی بود که بلشويک ها در سراسر کشور، و به و. ود ساطع می کردفقط جرقه های بی رمقی از خ

که را  دموکرات ها جانب: مرافعه ما بين بلشويک ها و سازش کاران اساساً بر گرد يک مسأله دور می زد. پايتخت، بی اندازه قوی ترند تا در کنگره

عيين شده بود؛ تکليف مسأله ی تهاجم قبالً ت. انب امپرياليست ها را يا جانب کارگرها را؟ سايه ی دول متفق برفراز کنگره پهن شده بودخواهند گرفت، ج

 .دموکرات ها را کاری باقی نمانده بود جز تمکين

ته ا، مادام که ممکن است فايده ای به حال مردم داشدر اين لحظه ی بحرانی، هيچ يک از نيروهای اجتماعی ر: "در اين ميان، تزرتلی موعظه می کرد که

شه های آن دموکرات ها چون می ديدند که طبقه ی کارگر، ارتش، و دهقانان نق. چنين بود توجيه ائتالف با بورژوازی." باشند، نبايد از ميدان خارج کرد

ا را خيانت کار بدين سان تزرتلی کرونشتاتی ه. ا، با مردم وارد جنگ شدندها را گام به گام نقش بر آب می کنند، به ناچار به بهانه ی جنگ با بلشويک ه

أی مخالف و باری ائتالف با پانصد و چهل و سه رأی موافق در برابر صدوبيست و شش ر. خوانده بود تا مبادا پپليائف کادت از ميدان برون رانده شود

 .پنجاه و دو رأی ممتنع به تصويب رسيد

نه ی يکر و سست احوال در ساختمان سپاهيان کادت به کبکبه و دبدبه در قلمرو اعالميه جات، و خست محافظه کارانه در زميکار اين مجلس غول پ

 کنگره حق همه ی مليت های روسيه را در. اين خصوصيت بر همه ی تصميات اين مجلس انگ نوميدی و رياکاری می زد. وظايف عملی ممتاز بود

ر بود در آينده يت شناخت، اما کليد اين حق را نه به همان       مليت های ستم کش که به مجلس مؤسسان واگذار کرد که قراتعيين سرنوشت خويش به رسم

روآورند، دقيقاً به تشکيل شود؛ همان مجلس مؤسسانی که سازش کاران اميدوار بودند در آن به اکثريت برسند و آن گاه در برابر امپرياليست ها سر تسليم ف

نحو که در برابر حکومت چنين کرده بودند همان .  

مختلف ملت،  تزرتلی کوشيد تا اين طفره روی را با اشاره به مشکل آشتی دادن منافع قشرهای. کنگره از تصويب قانون هشت ساعت کار در روز تن زد

ع ارتجاعیبه وسيله ی پيروزی منافع مترقی بر مناف برآورده شده اند، و نه" آشتی دادن منافع"توگوئی نيازهای بزرگ تاريخ از طريق . توجيه کند ! 

 در مورد فاجعه ی قريب الوقوع: در روزهای آخر کنگره          قطع نامه ی اجتناب ناپذير خود را ارائه داد. گروهمان، يکی از اقتصاددان های شورا

کل سابق    ه تصويب رساند، منتها فقط به اين منظور که همه چيز به شکنگره اين قطع نامه ی تشريفاتی را          ب. اقتصادی و لزوم نظارت حکومت

 .بماند

کوبلف و اما به نظر اس. کنگره پس از تبعيد گريم، بار ديگر به بررسی دستور روز مشغول شد: "تروتسکی در روز هفتم ماه ژوئن چنين نوشت

در قلمرو ديپلماسی، . بحران مواد غذائی ساعت به ساعت حادتر می شود. همکارانش، سودهای سرمايه داری بايد کماکان از تجاوز مصون بمانند

و سرانجام اين تهاجم جنون آسا نيز آشکارا می رود تا بر سر ملت فرود آيد، چه ماجراجوئی ددمنشانه ای. حکومت پشت سر هم ضربه می خورد . 

" ا برای آمادگی م. را تا چند ماه بی سروصدا نظاره کنيم -تزرتلی -ترشجنکو -وفلو -ما بايد صبر به خرج دهيم و فعاليت های تقديس شده ی آقايان وزرا

ودتر از ممکن است مسأله ی قدرت بسيار ز" سوسياليست"به مدد وزرای . اما موش کور زيرزمينی زمين را تند  می کاود. خويش احتياج به زمان داريم

 ".آن که ما تصور می کنيم برای اعضای کنگره مطرح شود

شاندند و برها که می کوشيدند به کمک منبع باالتری از قدرت، خود را در برابر توده ها حفظ نمايند، کنگره را به درون همه ی کشمکش های جاری کره

ه با خانه ی پُر سروصداترين ماجرا از اين دست، حادثه ای بود که در رابط. حيثيتش را در چشم کارگرها و سربازهای پتروگراد بی رحمانه برباد دادند

دورنوو از بورکرات های قديم دستگاه تزار بود که با سرکوب انقالب . تابستانی دورنوو رخ داد 1905 . به وزارت کشور رسيده و شهرتی به هم زده بود 

که به  باغ های وسيعشعمدتاً به خاطر  -منزل خالی اين بوروکرات منفور، و کج دست، به تصرف سازمان های کارگری ناحيه ی وايبورگ در آمده بود

. قلمداد کردند -و کرونشتات ناحيه ی وايبورگ -مطبوعات بورژوا آن محل را کنام قداره بندان و راهزنان. تفريح گاه مناسبی برای کودکان تبديل شده بود

ی نجات اين خانه را با شور و شوق     حکومت، با احتراز حساب شده از همه ی مسائل مهم، وظيفه . هيچ کس به خود دردسر نداد که حقايق را دريابد

س فرمان داد    جناب رئي. حکومتيان برای اين امر دالورانه از کميته ی اجرائی تقاضای مجوز کردند، و البته تزرتلی امتناع نکرد. تازه بر عهده گرفت

ه صدا در رکات نظامی حکومت آگاه شدند، زنگ خطر را بکارگرها چون از تدا. که آنارشيست ها بايد ظرف بيست و چهار ساعت آن مکان را تخليه کنند

.   ردندبيست و هشت کارخانه به عنوان اعتراض اعالم اعتصاب ک. آنارشيست ها به نوبه ی خود حکومت را تهديد به مقاومت مسلحانه کردند. آوردند

تری و پس از همه ی اين تمهيدات، نمايندگان وزارت دادگس. کردکميته ی اجرائی طی اعالميه ای کارگران وايبورگ را متهم به هم کاری با ضدانقالب 

مايندگان ن. آنان جز سلطه ی کامل نظم چيزی نديدند؛ خانه ی مذکور در اشغال چند سازمان آموزشی کارگران بود. قشون مردم به النه ی شير رخنه کردند

م ادامه يافتبا اين حال، تاريخچه ی اين ماجرا باز ه. ناگزير شرم زده پس نشستند . 

دزه، که چي. روزنامه ی پراودا در نسخه ی بامدادی خود از مردم دعوت کرد تا روز بعد به تظاهرات بپردازند: روز نهم ژوئن، بمبی در کنگره منفجر شد

: عالم کرداز ته گور می آمد، ا راه و رسم ترسيدن را خوب می دانست، و به اين دليل به ترساندن ديگران  نيز تمايل شديدی داشت، با صدائی که انگار

نمايندگان وحشت زده سربلند کردند." اگر کنگره اقدامات الزم را به عمل نياورد، فردا، روز مرگ خواهد بود" . 

ها  لشويکتوده ها ب. انديشه ی مصاف ما بين کارگرها و سربازهای پتروگراد از يکسو و کنگره از سوی ديگر، از بطن شرايط موجود نشئت می گرفت

های مختلف تقسيم  سربازها  بيم ناک بودند که مبادا در ارتباط با تهاجم ما بين هنگ -پادگان پتروگراد به ويژه در غليان بود. را به تکاپو بر می انگيختند



ه قهقرا گام بزرگی ب" ره يکفرمان شما"که در مقايسه با " اعالميه ی حقوق سرباز"عالوه بر اين، سربازها از . شوند و در طول جبهه پراکنده گردند

. ودمبتکر اين تظاهرات سازمان نظامی بلشويک ها ب. به شدت ناراضی بودند. محسوب می شد، و نيز از رژيمی که عمالً در ارتش برقرار شده بود

ی را بر عهده ی خود نگيرد، سران اين سازمان اعالم کردند، و چنان که جريان حوادث نشان داد به حق اعالم کردند، که اگر حزب وظيفه ی رهبر

 اما آن چرخش تند در احساسات توده ها آسان به ادراک در نمی آمد، و از اين رو صفوف بلشويک ها تا حدی. سربازها خود به خيابان ها خواهند ريخت

رانی وجود خصلت ممکن تظاهرات نيز نگپيرامون . ولودارسکی مطمئن نبود که سربازها رأساً به خيابان ها بريزند. دستخوش ترديد و نوسان شده بود

می  تامسکی دورانديش. نمايندگان سازمان نظامی اعالم کردند که سربازها، از ترس حمالت تالفی جويانه، بدون سالح بيرون نخواهند رفت. داشت

وش و خروش ج"استالين معتقد بود که . ری کندو از سازمان نظامی می خواست تا در اين باره تعمق بيشت" اين تظاهرات به کجا خواهد انجاميد؟: "پرسيد

روری اما معذلک اعتقاد داشت که مقاومت در برابر حکومت ض." سربازها واقعيت محض است؛ در ميان کارگران چنين احساسات قاطعی موجود نيست

زه ی روشن، به يه تظاهرات سخن گفت، و به فقدان انگيکالينين، که مانند هميشه متمايل به احتراز از نبرد بود تا به استقبال از آن، اکيداً برعل. است

ارگری، روز هشتم ژوئن، در کنفرانسی با شرکت نمايندگان گروه های ک." تظاهرات تماماً تصنعی خواهد بود: "خصوص در ميان کارگران، اشاره کرد

ه هوا لف و بيست و دو رأی ممتنع، به نفع تظاهرات بپس از يک رشته      رأی گيری مقدماتی، سرانجام صدوسی ويک دست در برابر شش رأی مخا

 .بلند شد

جويانه را  تدارکات الزم برای تظاهرات، تا لحظه ی آخر در خفا صورت گرفت، تا سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها فرصت تهييج گری های تالفی

رگاه نيز بر انجمن مرکزی کميته های کارخانه و کا. ئه نظامی تعبير شداين اقدام مشروع احتياطی بعداً به مدرکی دال بر وجود يک توط. نداشته باشند

يم گرفت به بر اثر اصرار تروتسکی و به رغم اعتراض لوناچارسکی،  کميته ی مژرايونتسی تصم: "يوکوف می نويسد. طرح تظاهرات صحه گذاشت

فتتدارکات الزم برای تظاهرات با نيروی جوشانی انجام گر." تظاهرات بپيوندد . 

ايه مرگ بر ده وزير سرم: "شعار جنگنده ی تظاهرات عبارت بود از. مطرح شود"       قدرت به دست شوراها"قرار بر اين شد که در تظاهرات شعار، 

ادت، يعنی محل قرار شد که تظاهرکنندگان به سمت ساختمان سپاهيان ک. برای درهم شکستن ائتالف با بورژوازی بيانی از اين ساده تر ممکن نبود!" دار

فشار آوردن به  منظور از تعيين اين مسير خاص آن بود که نشان داده شود مسأله نه بر سر برانداختن حکومت که بر سر. اجالس کنگره، راه پيمائی کنند

 .رهبران شوراست

وان  کميته اسميلگا، که در آن ايام از اعضای جمن باب مثال، . ناگفته نماند که در کنفرانس های مقدماتی بلشويک ها موضوعات ديگری نيز مطرح شدند

. د نبايد کرداگر جريان حوادث به برخورد مستقيم منجر شدند، در تصرف پست خانه، تلگراف خانه، و زرادخانه تردي"ی مرکزی بود، پيشنهاد کرد که 

نهاد اسميلگا چنين ، در دفتر خاطرات خود پيرامون رد پيششرکت کننده ی ديگری در کنفرانس، يعنی يکی از اعضای کميته ی پتروگراد به نام التسيس"

لزوم    با رفيق سماشکو    و رفيق راخيا قرار می گذارم که کامالً مسلح باشند و در صورت... من نمی توانم با آن ها کنار بيايم: "اظهار نظر می کند

  سماشکو افسر يک هنگ." ها را به کمک يک هنگ آتش بار تصرف کنند ايستگاه های راه آهن، زرادخانه، بانک ها، پست خانه ها و تلگراف خانه

 .آتشبار بود، و راخيا يک کارگر، و از بلشويک های مبارز

ود بود حزب به طور کلی در جهت تصرف قدرت حرکت می کرد، و مسأله بر سر سنجش اوضاع موج. وجود چنين احساساتی به آسانی قابل درک است

هه پيش از آن که به عالوه، جب. ايش آشکاری به نفع بلشويک ها پديد آمده بود، اما در اياالت اين گشايش کندتر صورت می گرفتدر پتروگراد گش. و بس

گرفته بود پا  از اين رو لنين بر موضعی که در ماه آوريل. بتواند بی اعتمادی خود را به بلشويک ها به دور افکند، ناچار بود در مکتب تهاجم درس بخواند

صبورانه توضيح بدهيد: "فشرد ." 

، "يطدر صورت مساعد بودن شرا"يادداشت های خود نقشه ی تظاهرات دهم ژوئن را به عنوان تدبير مستقيم لنين برای تصرف قدرت سوخانوف در 

نا بر گفته ی  سانی بودند که بدر حقيقت امر، فقط تک و توکی از بلشويک ها سعی داشتند چنين جنبه ای به قضيه بدهند، و آن ها ک. توصيف می کند

ی لنين، که لنين شگفت آن که سوخانوف حتی نمی کوشد حدسيات ديمی خود را با خط سياس. نشانه رفته بودند" اندکی زيادی به سمت چپ"طنزآميز لنين 

خود در نطق ها و مقاله های بی شمارش بيان داشته، مقايسه کند . 

رات را رسماً به کدام دليل؟ بديهی بود که فقط قدرت دولت می تواند تظاه. ها خواست تا تظاهرات را لغو کنند دفتر کميته ی اجرائی فوراً از بلشويک

ی       می که به وسيله ی جناحی متشکل از دو حزب سياسی رهبر" سازمان خصوصی"شورا، اين . قدغن کند؛ اما قدرت دولت ابداً چنين جرئتی نداشت

ميم زب سومی را از تظاهرات باز دارد؟    کميته ی مرکزی حزب بلشويک از قبول اين درخواست سرباز زد، اما تصشد، خود چگونه می توانست ح

نشين به در در روز نهم ژوئن، اعالميه ی بلشويک ها در نواحی کارگر. گرفت که به نحو مشخص تری بر خصلت صلح جويانه ی تظاهرات تأکيد بورزد

رام از آن حق تظاهرات آ. ندان آزاد اين کشوريم، ما حق اعتراض داريم، و بهتر است تا دير نشده از اين حق استفاده کنيمما شهرو: "و ديوار چسبانده شد

 ".ماست

ه در همان لحظه بود که چيدزه سخنان خود را درباره ی عواقب مهلک تظاهرات ايراد کرد، و به کنگر. سازش کاران مسأله را در کنگره مطرح کردند

ق ژجچکوری، يکی از اعضای هيئت رياست شورا، و از فرزندان يکی از ژيروندها، نط. د که الزم است سراسر شب به اجالس خود ادامه دهدهشدار دا

ت به رغم درخواس!" دست های کثيف تان را از اين امر شکوهمند برداريد:      "خود را با فرياد اهانت آميزی خطاب به بلشويک ها به پايان رساند

را تا سه روز  کنگره طی قطع نامه ای هرگونه تظاهراتی. يک ها، کنگره به بلشويک ها فرصت نداد تا مسأله را جداگانه در گروه خود بررسی کنندبلشو

 می اين عمل گذشته از آن که پرخاش شديدی به بلشويک ها به شمار می رفت، در رابطه با حکومت نيز عمل غاصبانه ای محسوب. ممنوع اعالم کرد

شوراها هم چنان به دزديدن قدرت از زير نازبالش خود ادامه دادند. شد . 

. خواند" هدشمنان اصلی انقالب روسي"در همان ساعات، ميلی يوکوف سرگرم سخن رانی در کنفرانس قزاق ها بود، او در اين سخن رانی بلشويک ها را 

لمان ها همان ميلی يوکوفی که درست پيش از فوريه راضی شده بود از    آ. ستو سپس به قزاق ها چنين تفهيم کرد که دوست اصلی انقالب خود او

وقتش  ديگر: "هنگامی که قزاق ها نظر او را پيرامون لنينيست ها جويا شدند، ميلی يوکوف جواب داد. شکست بخورد اما انقالب مردم روس را نبيند

ی عجله داشت، اما واقعاً جای اتالف وقت برايش باقی نمانده بودرهبر بورژوازی خيل." رسيده است که کلک اين جماعت را بکنيم . 

ابان ها به خي" همه ی قدرت به دست شوراها"در آن گيرودار، کارخانه ها و هنگ ها هم جلسه تشکيل می دادند و تصميم می گرفتند که روز بعد با شعار 

ی دومای   داخته بودند که هيچ کس متوجه نشد که سی و هفت تن بلشويک به نمايندگکنگره های شوراها و قزاق ها چنان قيل و قالی به راه ان. بريزند

 .ناحيه ی وايبورگ انتخاب شده اند، و فقط بيست و دو تن سوسيال رولوسيونر و منشويک و تنها چهار تن کادت به آن دوما راه يافته اند

تند که مواجه شدند، تصميم گرف -ی مرموزی به ضربه ای تهديدآميز از طرف راستو هم چنين با اشاره  -بلشويک ها چون با قطع نامه ی مطلق کنگره

ک نيمه آن ها خواستار تظاهرات آرام بودند، نه خواستار قيام، و هيچ انگيزه ای هم نداشتند که تظاهرات قدغن شده را به ي. مسأله را از نو بررسی کنند

ای ده نفری گروه چند صد نماينده در دسته ه. صميم گرفت به منظور احتياط اقداماتی چند به عمل آوردهيئت رئيسه کنگره به سهم خود ت. قيام تبديل کنند

بعد در کاخ توريد  قرار بر اين شد که اين نمايندگان صبح روز. بندی شدند و به نواحی کارگرنشين و پادگان ها فرستاده شدند تا جلو تظاهرات را بگيرند

ن از اعضای کميته ی اجرائی نمايندگان دهقانان نيز در اين مأموريت شرکت جست و هفتاد ت. د را با يکديگر مقايسه کنندجمع شوند و يادداشت های خو

 .خود را برای هم کاری معرفی کرد

. ربازان پايتخت يافتندو سنمايندگان کنگره خود را ناگزير از آشنائی با کارگران . بدين ترتيب، بلشويک ها به شيوه ای بس نامنتظر به مقصود خود رسيدند

شويک يک خبرنگار من. آن مالقات به غايت آموزنده از آب در آمد. حال که کوه اجازه نداشت خود به خدمت پيامبر بيايد،دست کم پيامبر به کوه رفت

                                                 
 .رجوع کنيد 3برای تفصيل بيشتر در اين خصوص به ضميمه ی شماره ی  -  



شد، خود را به  لغ بر پانصد تن میبيشتر اعضای کنگره، که تعدادشان با: "تصوير زير را در روزنامه ی ايزوستيا، ارگان شورای مسکو، ترسيم کرد

زدند، و   سر گروه های ده نفری تقسيم کردند و تمام شب بدون آن که چشم به هم گذارند،  به يکايک کارخانه ها و کارگاه ها و واحدهای نظامی پتروگراد

ادگان، و کارگاه ها، و نيز در ميان چند تا از هنگ های پ کنگره در بسياری از کارخانه ها... از کارگرها و سربازها خواستند که از تظاهرات دوری کنند 

و پرخاش از  از اعضای کنگره به نحوی غيردوستانه، و گاهی اوقات حتی خصمانه، استقبال می شد، و کارگرها ايشان را اغلب با توهين... بی اقتدار بود

دو جهان  ، ايزوستيا تصوير بسيار ماليم شده ای از برخوردهای شبانه یبرعکس. ارگان رسمی شورا به هيچ وجه مبالغه نکرده است." خود می راندند

 .مختلف ترسيم کرده است

ادر به لغو آن توده های پتروگراد الاقل هيچ شکی برای نمايندگان باقی نگذاشتند که از   آن پس چه منبعی قادر به بر پا کردن تظاهرات و چه منبعی ق

ز طريق روزنامه قط هنگامی با چسباندن اعالميه ی مخالفت کنگره با تظاهرات به ديوار کارخانه موافقت کردند که اکارگران کارخانه ی پوتيلوف ف. است

د، همان طور که که نقش پيشرو را در پادگان ايفاء می کر -هنگ يکم آتشبار. ی پراودا دريافتند اين اعالميه قطع نامه ی بلشويک ها را نقض    نمی کند

اجرائی سخن می  پس از شنيدن نطق های چيدزه و آوکسنتيف، که به نمايندگی از دو کميته ی -لوف چنين نقشی را در ميان کارگران داشتکارخانه ی پوتي

ه تعويق می در توافق با کميته ی مرکزی بلشويک ها و سازمان نظامی شان، اين هنگ عمليات خود را ب: "گفتند، قطع نامه ی زير را به تصويب رساند

زداندا ." 

ر اين گذاشته آن ها فرض را ب. اين سپاه صلح پس از يک شب بی خوابی، در حالی که عزت نفس خود را به کلی از دست داده بود، به کاخ توريد بازگشت

ان  در ميبلشويک ها هزار هزار . "بودند که روی حرف کنگره حرف ديگری نمی توان زد، اما سرشان به سنگی از بی اعتمادی و خصومت خورده بود

اماکن   در برخی از." "فقط به پراودا اعتماد دارند." "مردم نسبت به منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها حالت خصمانه ای دارند." "توده ها می لولند  

بودند د، شکست خوردهنمايندگان يکی پس از   ديگری گزارش دادند که چگونه، با وجود تن زدن از نبر." ما دوستان شما نيستيم: فرياد می زدند . 

ه صادر در برخی از کارخانه ها، کارگران برعليه کميته ی مرکزی قطع نام. توده ها از تصميم بلشويک ها اطاعت کردند، اما نه بدون خشم و اعتراض

اين يک هشدار جدی بود. اعضای آتشين مزاج حزب در مناطق کارگرنشين کارت های عضويت خود را پاره کردند. کردند . 

هره ب   سازش کاران ممنوعيت سه روزه ی اعتصابات را با اشاره به توطئه سلطنت طلبان، که به زعم آنان می کوشيد تا از اعمال بلشويک ها        

ظامی ن برداری کند، توجيه کردند؛ آن ها مدعی شدند که بخشی از کنگره ی قزاق ها در آن توطئه شرکت خواهد جست، و نيز ادعا کردند که نيروهای

استار توضيح جای شگفتی نيست که   بلشويک ها پس از لغو تظاهرات، پيرامون توطئه ی سلطنت طلبان خو. ضدانقالب به سمت پايتخت در حرکتند

ه يافتندچنين بود راه بی دغدغه ای که آنان برای فرار از مخمص. رهبران کنگره به جای پاسخ، خود بلشويک ها را متهم به توطئه گری کردند. شدند . 

ه ی توده ها توطئ -بايد اذعان داشت که شب دهم ژوئن، سازش کاران حقيقتاً توطئه ای را کشف کرده بودند، آن هم توطئه ای که لرزه بر اندامشان انداخت

منشويک ها و . ردديوانگی تبديل ک اما تسليم بلشويک ها به       قطع نامه ی کنگره، به ايشان دل داد و ترسشان را به. و بلشويک ها برعليه سازش کاران

قت آن اکنون و: "در روز دهم ژوئن روزنامه ی منشويک ها چنين نوشت. سوسيال رولوسيونرها تصميم گرفتند که نيروئی آهنين از خود نشان دهند

ت و از    آن ر کنگره ی قزاق ها حضور يافيکی از نمايندگان کميته ی اجرائی د." رسيده است که لنينيست ها را خائن و  خيانت کار به انقالب بناميم

ب اين دوتوف، سرکرده ی قزاق های اورال که رياست کنگره را بر عهده داشت، در جوا. کنگره تقاضا کرد که شورا را برعليه بلشويک ها ياری دهد

ا نيز ا حاضر بودند حتی دست در دست شورمرتجعان در ضديت با بلشويک ه." ما قزاق ها هرگز به شورا پشت نخواهيم کرد: "نماينده چنين گفت

تا بعداً بهتر بتوانند شورا را خفه کنند -بگذارند . 

مجموعاً  -یکميته ی اجرائی، اعضای هيئت رئيسه ی کنگره، رهبران جناح های سياس: روز يازدهم ژوئن دادگاه عريض و طويلی در پايتخت تشکيل شد

مهلک  او در حالی که از فرط خشم به سر حد خفگی رسيده بود، خواستار اقدامات. دادستان ظاهر شد تزرتلی مطابق معمول در نقش. در حدود صد نفر

آن چه .     "شد، و زهرخندزنان دان را، که با وجود آمادگی هميشگی اش در ايذاء بلشويک ها هنوز حاضر نبود آن ها را نابود بسازد، به باد حمله گرفت

گری را          در از اين به بعد ما روش های دي. بلشويک ها بايد ما را ببخشند... ت عقيدتی نيست، بلکه توطئه  استبلشويک ها اينک می کنند تبليغا

تيارشان  بوده ما     نمی توانيم بگذاريم که آن دو وسيله ی مهم فنی که تا کنون در اخ. بايد بلشويک ها را خلع سالح کنيم... مبارزه به کار خواهيم بست

اين نغمه ." ردما هيچ گونه توطئه ای را تحمل نخواهيم ک. ما نمی توانيم بگذاريم تفنگ و مسلسل در دست آنان باشد. هم چنان در دستشان باقی بمانداست، 

بلشويک ها واقعاً " خلع سالح بلشويک ها دقيقاً چه معنائی        می توانست داشته باشد؟ سوخانوف در اين خصوص چنين می نويسد. را قبالً نشنيده بوديم

. می کرد همه ی     سالح ها در دست سربازها و کارگرانی بود که توده ی عظيمشان از    بلشويک ها پيروی. انبار اسلحه ی ويژه ای در اختيار نداشتند

الح واحدهای نظامیو مهم تر از آن، به معنای خلع س. خلع سالح بلشويک ها فقط به معنای خلع سالح طبقه ی کارگر می توانست باشد ." 

رگرانی را  به کالم ديگر، آن لحظه ی کالسيک انقالب فرارسيده بود که در آن لحظه دموکراسی بورژوائی، بنا به خواست ارتجاع، قصد خلع سالح کا

بالاستثناء با  ت می شد، پيوسته واين آقايان دموکرات منش، که در ميانشان افراد بسيار فاضلی هم ياف. می کند که پيروزی انقالب را تضمين کرده اند

ضيه در اما هنگامی که اين ق. منتها فقط تا آن جا که قضيه به خواندن کتاب های کهنه محدود می شد -مخلوعان همدلی کرده بودند، و نه با خلع کنندگان

ده بود،  ل های سال در زندان با اعمال شاقه به سر براين واقعيت محض که تزرتلی، آن مرد انقالبی، مردی که سا. عالم واقع مطرح شد، دريغ از آشنائی

با . رورفتتاالر کنگره بهت زده در سکوت ف. اين زيمروالديست ديروز، به فکر خلع سالح کارگران افتاده بود، به دشواری در سر مردم فرو می رفت

ار شديکی از افسرها در اين ميان به دلغشه دچ. تگاه می رانداين حال، نمايندگان ساده دل شهرستانی حس می کردند که شخصی آن ها را به درون پر . 

ردند،  کامنف، او نيز پريده رنگ چون تزرتلی، از روی صندلی خود برخاست و با لحنی حاکی از غروری آن چنان نيرومند که همه ی حضار حسش ک

رم توطئه برعليه مرا دستگير کن و به ج. ن رانی صرف اکتفاء کنيدآقای وزير، اگر فقط با باد صحبت نمی کنيد، حق نداريد به يک سخ: "فرياد کشيد

نقباض حاکم بر ا. بلشويک ها تاالر کنگره را به عنوان اعتراض ترک گفتند، و تن به شرکت در استهزای حزب خويش ندادند." انقالب به محاکمه ام بکش

ار اقدامات بی ليبر خواست. خشم فروخورده جای خود را به غضبی جنون وار داد. ليبر به کمک تزرتلی شتافت. تاالر تقريباً غيرقابل تحمل شده بود

همدلی، و  اما حضار بدون." اگر می خواهيد توده هائی را که به دنبال بلشويک ها می روند به سوی خود بکشانيد، پس از بلشويزم ببريد. "رحمانه شد

 .حتی با اندکی خصومت، به او گوش دادند

نان داده بودند که قصدی هر چند بلشويک ها به او اطمي: يرپذير چون هميشه، بالفاصله کوشيد تا با اکثريت پايگاه مشترکی دست و پا کندلوناچارسکی، تأث

جود مو ؛ اما، به اختالفات"سازماندهی تظاهرات کار نادرستی بود"جز تظاهرات آرام ندارند، با اين حال تجربه ی شخصی اش او را متقاعد کرده بود که 

لوناچارسکی بی آن که بتواند دشمنان خود را نرم کند، دوستان خويش را آزرده ساخت. نبايد دامن زد . 

دانقالب ما با گرايشات چپ نمی جنگيم، ما با ض: "با لحنی يسوعيانه چنين داد سخن داد -مجرب ترين و در عين حال بيهوده ترين رهبر آن مرداب -دان

. ی بکندالبته دان می خواست اشاره به آلمان ها را جايگزين بحث منطق." که پشت سر شما مأمورهای آلمان ايستاده اند تقصير از ما نيست. می جنگيم

 .وگرنه اين آقايان مأمور آلمانی ای نداشتند به کسی نشان دهند

ه روز قطع نامه ای ک. جانب دان را گرفت کميته ی درمانده ی اجرائی. تزرتلی می خواست ضرب شست نشان دهد؛ دان فقط می خواست مشت تکان دهد

ودبعد به کنگره عرضه شد، خصلت قانون آلوده به تبعيضی را داشت برعليه بلشويک ها، اما از نتيجه گيری های بالفصل عملی خالی ب . 

رای شما باقی نمانده نه ها و هنگ ها، اينک شکی بپس از بازديد نمايندگانتان از کارخا: "در بيانيه ای که بلشويک ها کتباً به کنگره تسليم کردند، آمده بود

مت موقت افسانه ی توطئه ی نظامی را اعضای حکو... است که تظاهرات نه بر اثر مخالفت شما بلکه به اين دليل صورت نگرفت که ما لغوش کرديم

ه دست شورا منتقل حتی اگر قدرت دولت تماماً ب... مل بپوشانندساختند تا بتوانند به خلع سالح پرولتاريای پتروگراد و انحالل پادگان پتروگراد جامه ی ع

دان و هر و آن گاه شورا بکوشد    تهييج گری های ما را به بند بکشد، ما برده وار تسليم نخواهيم شد؛ ما زن -که ما خواهان چنين انتقالی هستيم -شود

ا جدا می سازد، به جان خواهيم خريدمجازات ديگری را به نام  سوسياليزم بين المللی، که ما را از شم ." 



ر عقب اما هر دو طرف در لحظه ی آخ. اکثريت شورا و اقليت شورا سه روز تمام، گوئی در انتظار نبرد قطعی، شاخ به شاخ يکديگر موضع گرفتند

سازش کاران از فکر خلع سالح کارگران چشم پوشيدند. بلشويک ها از تظاهرات منصرف شدند. نشستند . 

ه در آن سياست اتحاد با بورژوازی به نقطه ای رسيده بود ک. معذلک از ديدگاه خودش حق با او بود. لی در ميان دارودسته ی خود در اقليت ماندتزرت

آن که اين ی برای يعن -برای آن که سياست سازش به فرجام موفقيت آميزی برسد. نقطه الزم شده بود توده هائی که زير بار ائتالف نمی رفتند فلج شوند

عالوه بر . بوداما تزرتلی فقط بر حق ن. الزم بود که کارگران و سربازان خلع سالح شوند -سياست به استقرار حکومت پارلمانی بورژوازی منتهی شود

اما  .به زور متوسل شد برای اين کار می بايد. نه سربازها و نه کارگرها حاضر نبودند سالح های خود را داوطلبانه زمين بگذارند. آن، عاجز هم بود

ساختن  اما ارتجاع، اگر موفق به منهزم. تزرتلی فقط از بازوی ارتجاع می توانست چنين زوری را فراهم آورد. تزرتلی ديگر زوری در بساط نداشت

، يعنی تلی يادآور شود که اوبلشويک ها   می شد، فوراً به منهزم ساختن شوراهای سازش کاران می پرداخت، و در آن صورت فراموش نمی کرد به تزر

می رسيداما، جريان بعدی حوادث نشان داد که حتی ارتجاع هم زورش به اين کار ن. تزرتلی، تا ديروز يک محکوم به اعمال شاقه بوده است و نه بيشتر . 

. ان جدائی   افکنده اندبين طبقه ی کارگر و دهقانتزرتلی استدالل سياسی خود را برای ستيزه با بلشويک ها بر اين ادعا استوار ساخته بود که بلشويک ها 

ر، گروهی از کادت های راستگرا، گروهی سرمايه دا. از        قعر جامعه ی دهقان اخذ نمی کند"تزرتلی عقايد اصولی خود را : مارتوف جوابش را داد

: گفت مارتوف درست  می. ح کارگرها و سربازها را دارنداينانند کسانی که تقاضای خلع سال -"گروهی مالک، گروهی امپرياليست، بورژوازی غرب

 .طبقات دارا در طول تاريخ بارها و بارها اغراض خود را در پشت دهقانان پنهان ساخته اند

ی خواستند که ماز لحظه ی انتشار تزهای آوريل لنين، اشاره به خطر تک افتادن طبقه ی کارگر از دهقانان به استدالل عمده ی همه ی کسانی تبديل شد 

تشبيه کرد" بلشويک های قديمی"تصادفی نبود که لنين تزرتلی را به . انقالب را به قهقرا ببرند . 

1917تروتسکی در يکی از آثار خود در سال  مفرط  تک افتادگی حزب ما از سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها، حتی شکل: "در اين باره چنين نوشت 

هقان های  ستم کش اين تک افتادگی به صورت زندان انفرادی باشد، باز به هيچ وجه به معنای تک افتادگی طبقه ی کارگر از داين تک افتادگی، حتی اگر 

نونی شورا، برعکس، فقط تمايز روشن ما بين سياست طبقه ی کارگر انقالبی و ارتداد خائنانه ی رهبران ک. و از توده های ستم کش شهری نخواهد بود

طه جوی ی تميز سياسی نجات دهنده ای به توده های ميليونی دهقان ها ببخشد، دهقان های فقير را از رهبری خيانتکارانه ی دهقان های سل می تواند قوه

 ".سوسيال رولوسيونر دور کند، و طبقه ی کارگر سوسياليست را به رهبر راستين انقالب ملی مردمی تبديل سازد

ای بسياری  اين استدالل در آستانه ی انقالب اکتبر با نيروی مضاعف و به صورت احتجاج ه. ه حيات خود ادامه داداما استدالل سراپا دروغين تزرتلی ب

فرمول تزرتلی به  چندين سال بعد، يعنی به هنگام آغاز ارتجاع عقيدتی برعليه انقالب اکتبر،. برعليه قيام، بار ديگر رخ نمود" بلشويک های قديمی"از 

ی نظری در مکتب پيروان ناخلف انقالب تبديل شدعمده ترين حربه  . 

 

********************** 

رد که به موجب در همان جلسه ی کنگره که بلشويک ها غياباً محکوم شده بودند، يک نماينده ی منشويک به نحوی غيرمنتظره اليحه ای به کنگره تقديم ک

دت و قوت کارگران و سربازان در پتروگراد و ساير شهرهای مهم به تظاهرات بپردازند تا وحآن اليحه می بايد يکشنبه ی بعد، يعنی روز هجدهم ژوئن، 

چرخش  در حدود يک ماه بعد، ميلی يوکوف برای اين. اين اليحه به تصويب رسيد، هر    چند نه بدون بهت و حيرت. دموکراسی را به دشمن نشان دهند

خن وزرای سوسياليست احساس می کردند که با ايراد س: "روی هم رفته حق مطلب را ادا می کردغيرمترقبه ی سازش کاران توضيحی ارائه داد که 

زياده از حد در جهت ما سير کرده اند، و حس       می کردند ... رانی های کادتی در کنگره ی شوراها، و با برهم زدن تظاهرات  مسلحانه ی دهم ژوئن

نگره دائر بر ناگفته نماند که تصميم ک." اين رو ترسيدند و غفلتاً به سمت بلشويک ها عقب گرد کردنداز . که زمين در زير پايشان سست شده است

. ويک هابرگزاری تظاهرات در روز هجدهم ژوئن، نه گامی در جهت     بلشويک ها، بلکه کوششی بود برای روکردن به توده ها به منظور مقابله با بلش

چه در آغاز  مثالً از همين رو بود که ايشان در تناقض آشکار با آن. سربازها ترس و لرزی در دل سران شورا افکنده بودآن تجربه ی شبانه با کارگرها و 

ی ام کنگره در نظر داشتند، شتاب زده به نام حکومت قطع نامه ای تهيه کردند که در آن انحالل دومای دولتی و تشکيل مجلس مؤسسان برای روز س

" مؤسسان تشکيل مجلس" "صلح جهانی: "شعارهای تظاهرات را هم به پيروی از انديشه ی آزرده نساختن توده ها برگزيدند. ه بودسپتامبر درخواست شد

رده ايد، و اما چه بر سر اعتماد کامل به حکومت موقت آو: "لنين در پروادا پرسيد. دريغ از يک کلمه درباره تهاجم و يا ائتالف". جمهوری دموکراتيک"

وش بودند، سازش کاران جرئت نمی کردند اعتماد به حکومتی را که خود عض: طنز لنين دقيقاً به جا بود" چرا زبان در کامتان خشکيده است؟... ؟آقايان

 .از توده ها بخواهند

اجرائی  هرات به کميته ینمايندگان شورا، پس از يک بازديد ديگر از نواحی کارگرنشين و  سربازخانه ها، گزارش های اميدبخشی در آستانه ی تظا

اضات خود تزرتلی که با شنيدن اين گزارش ها تعادل خود، و نيز تمايل خويش را به موعظه گری های خودبينانه، بار ديگر به دست آورده بود، اف. دادند

ت، شما يا م ديد که اکثريت به دنبال  کيسحال خواهي.... اينک مرور عيان و صادقانه ای بر نيروهای انقالبی خواهيم کرد: "را متوجه بلشويک ها ساخت

ا در روز هجدهم م: "پراودا در اين باره چنين نوشت. بلشويک ها اين مبارزه را حتی پيش از آن که اين طور با بی احتياطی بيان شود، پذيرفته بودند. "ما

يم، مبارزه کنيمبه تظاهرات خواهيم پيوست تا برای اهدافی که در روز دهم قصد نشان دادنشان را داشت ." 

باز  -ه بودآشکارا به يادبود تشييع جنازه ی سه ماه پيش، که دست کم ظاهراً جلوه ی غول آسائی از وحدت دموکراسی به شمار رفت -خط سير راه پيمائی

اد   نمی روزهای آغازين را به ي اما گذشته از خط سير، هيچ خصوصيت ديگری در راه پيمائی آن. هم به مارس فيلد و به مزار شهدای فوريه ختم می شد

يمائی نه در اين راه پ: در حدود چهارصد هزار نفر در اين راه پيمائی شرکت جستند، يعنی به ميزان قابل مالحظه ای کمتر از مراسم تشييع جنازه. آورد

راسی مقام نيز، که در راه پيمائی های پيشين دموک تنها بورژوازی، که شوراها با او وارد ائتالف شده بودند، غايب بود، بلکه روشن فکرهای راديکال

در اين تظاهرات تقريباً کسی شرکت نداشت جز کارخانه ها و سربازخانه ها. شامخی را اشغال می کردند، حضور نداشتند . 

ايشان  رو به  ای بلشويک با پوزخندنخستين شعاره. نمايندگان کنگره، که در مارس فيلد گرد آمده بودند، شروع به خواندن و شمردن پالکارت ها کردند

مرگ . "دمگر نه آن که تزرتلی همين روز پيش با آن همه اطمينان خاطر دشمن را به مبارزه طلبيده بود؟ اما اين شعارها پشت سر هم تکرار شدن -رو شد

ان محو يان خشک شد، و سپس به تدريج از لب هايشنيش خند بر لب های آقا!" تمام قدرت به دست شوراها!" "مرگ بر تهاجم!" "بر ده وزير سرمايه دار

لشويک ها  پيروزی ب. نمايندگان از شمارش مجموع ناراحت کننده ی شعارها باز ايستادند. تا چشم کار می کرد شعارهای بلشويک در اهتزاز بود. گرديد

ای شعارهای رسمی شورا زنجير شعارها و ستون ه شعارهای مخصوص   سوسيال رولوسيونر و يا: سوخانوف می نويسد. از آفتادب روشن تر بود

جا و آن  جمعيت اين: تشکيالت شورا روز بعد شرح داد که چگونه. اما اين شعارها در انبوه جمعيت گم بودند. بلشويک ها را اين جا و آن جا می شکست

فقط . ستسوخانوف در اين مورد آشکارا مبالغه کرده ا. ی کردخشماگين تکه پاره م" اعتماد به حکومت موقت"جا شعارهائی را که بر آن نوشته شده بود 

ه به بوند دارودسته ی پلخانف، يک واحد قزاق، و مشتی روشن فکر يهود ک: سه گروه کوچک پالکارت هائی در تجليل از حکومت موقت حمل می کردند

وانی رژيم را در ب سياسی می مانست، انگار متعهد شده بود که ناتاين ترکيب سه گانه، که با اعضای رنگارنگ خود به يک تحفه ی کميا. تعلق داشتند

سرسختی  چون قزاق ها. پلخانفی ها و بونديست ها بر اثر فريادهای خصمانه ی جمعيت، پالکارت های خود را پائين آورده اند. مالء عام به نمايش بگذارد

ی سيل  نهری که تا به آن دم آرام جاری بود، به رودخانه: "ايزوستيا می نويسد. دم کردندمی کردند تظاهرکنندگان شعارهای آن ها را تکه پاره و منه      

. " ک ها ايستاده بودندچنين بود احوال کارگران وايبورگ، که جملگی تحت لوای بلشوي." زده ای تبديل شد که تا لبريز شدن سرموئی بيشتر فاصله نداشت

ار خاص اين شع." حق حيات باالتر از حقوق مالکيت خصوصی است: "يکی از کارخانه ها نوشته شده بود بر پالکارت!" مرگ بر ده وزير سرمايه دار

 .را حزب پيشنهاد نکرده بود

اين ميان  در. رهبران چشم پائين می گرفتند و يا صرفاً به خفيه گاه می گريختند. شهرستانی های سرخورده همه جا به دنبال رهبران خود می گشتند



ا لحنی تماماً آن ها ب. آيا اين جمعيت به مشتی توطئه گر می ماند؟ نمايندگان تصديق کردند که خير نمی ماند. ا به سراغ شهرستانی ها رفتندبلشويک ه

 .تدر پتروگراد قدرت واقعی شمائيد، اما در اياالت و در جبهه چنين نيس: "متفاوت با لحن سخن رانی هايشان در جلسات رسمی، اذعان کردند که

ار ديگر همين شعارها ب -مهم نيست، نوبت شما هم به زودی خواهد رسيد: بلشويک ها جواب می دادند." پتروگراد نمی تواند برعليه تمام کشور برخيزد

 .برخواهند خاست

و خود چهره اش خواندم که ااز : در خالل اين تظاهرات، من در مارس فيلد در کنار چيدزه ايستاده بودم: "پلخانف کهن سال در اين خصوص چنين نوشت

ه برخی از مزيد بر علت آن ک. را درباره ی اهميت تعداد شگفت انگيز پالکارت هائی که خواستار واژگونی وزرای سرمايه دار بودند، ابداً نمی فريبد

نگار عيدی رفتار آنان چنان بود که ا. می دادندلنينيست ها هنگام عبور از برابر ما، گوئی عمداً به منظور آزردن چيدزه، فرمان های تحکم آميز به چيدزه 

کارت ها و اگر براساس پال: "روزنامه ی ماکسيم گورکی در اين باره چنين نوشت. بلشويک ها حق داشتند آن روز را عيد بدانند." را جشن گرفته اند

." آشکار ساخت يزم را در ميان طبقه ی کارگر پتروگرادشعارهای تظاهرکنندگان داوری کنيم، بايد گفت که تظاهرات روز يکشنبه پيروزی قاطع بلشو

ويب کنگره ی شوراها پس از تص. پيروزی عظيمی بود، و مهم تر آن که اين پيروزی در آوردگاه دشمن و با سالح های منتخب خود او به دست آمده بود

م را  می ما نه تهاج: اما توده ها در خيابان ها فرياد زدند. ها خوانده بودتهاجم، تأئيد ائتالف، و تخطئه بلشويک ها، توده ها را به ابتکار خود به خيابان 

ه خود جای شگفتی نيست که روزنامه های منشويک ها، ک. چنين بود معنای سياسی آن تظاهرات. خواهيم و نه ائتالف را؛ ما طرفدار بلشويزم هستيم

آن فکر منحوس را چه کس پيشنهاد کرد؟: مبتکر آن تظاهرات بودند، روز بعد البه کنان از خود پرسيدند  

ی يک تن   اما در آن روز ديگر حت. البته همه ی کارگرها و سربازهای پايتخت در آن تظاهرات شرکت نجستند، و تظاهرکنندگان هم همه بلشويک نبودند

از اين رو، . ارندد چه چيزی را بايد در مقابل بلشويزم بگذآن دسته از کارگران که هنوز دشمن بلشويزم بودند، نمی دانستن. از آنان ائتالف را نمی خواست

ائی که هنوز       زير شعارهای بلشويک ها کم نبودند منشويک ها و سوسيال رولوسيونره. دشمنی آنان به نوعی بی طرفی آميخته به کنجکاوی تبديل شد

داز حزب خود نگسسته بودند، اما ديگر ايمانی به شعارهای حزب خويش نداشتن . 

اين رو  زتظاهرات هجدهم ژوئن تأثير عظيمی بر تظاهرکنندگان گذاشت، توده ها به چشم خود ديدند که بلشويک ها برای خود قدرتی به هم زده اند، و ا

ر نفوذ می دافراد دو دل به بلشويزم گرويدند، در مسکو، کيف، خارکوف، اکاترينبورگ،    و بسياری از شهرهای اياالت، تظاهرات آن روز رشد عظي

يری انسان نمی توانست برای خود به نتيجه گ. همه جا همان شعارها ابراز شدند، چون خدنگ به قلب رژيم فوريه فرو رفتند. بلشويک ها نشان داد

هن م ژوئن، تظاهرات ميروز نوزده. اما تهاجم  در واپسين لحظه نجاتشان داد. به نظر می رسيد که سازش کاران ديگر از همه جا رانده شده اند. نپردازد

ه روز پيش در آن قدر با حوادثی ک"به قول ميلی يوکوف، . پرستانه ای به رهبری کادت ها و زير تصاويری از کرنسکی، در خيابان نوسکی برگزار شد

ما ا! اشت احساس دلشوره کندحق هم د." همان خيابان رخ داده بود فرق داشت که انسان همراه با احساس پيروزی بی اختيار احساس دل شوره می کرد

آمد، سرنوشت  انديشه های آنان بالفاصله به صورت يک ترکيب دموکراتيک بر فراز هر دو تظاهرات به پرواز در. سازش کاران نفسی به راحت کشيدند

 .آن جماعت اين بود که جام توهم و خفت را تا چکه ی آخر سر بکشند

ه تلفاتی انقالبی و ديگری          ميهن پرستانه، به مالقات يک ديگر رفته بودند، و برخورد آنان منجر ب در روزهای آوريل دو تظاهرات هم زمان، يکی

رخورد اما اين ب. اين بار برخورد مستقيمی رخ  نداد. تظاهرات خصمانه ی هجدهم و نوزدهم ژوئن يکی پس   از ديگری به وقوع پيوستند. چند شده بود

د فقط دو هفته به تعويق افتاده بودبرخور. اجتناب ناپذير بود . 

زندانی . دنآنارشيست ها که نمی دانستند چگونه استقالل خود را نشان دهند، از تظاهرات هجدهم ژوئن  برای حمله ای به زندان های وايبورگ بهره گرفت

هی می بدي. ندان، بلکه از چند زندان مختلف در آن واحدآن هم نه فقط از يک ز-ها، که اغلب زندانی جنائی بودند، بدون درگيری و خونريزی آزاد شدند 

و قالبی  در واقع مسئوالن امر خود با کمال ميل در نيمه راه به استقبال آنارشيست های واقعی -نمايد که آن حمله مسئوالن امر را غافل گير نکرده بود

به کنگره  بلشويک ها. ات ميهن پرست اين دو واقعه را به يکديگر ربط دادنداما مطبوع. آن ماجرای مرموز هيچ ارتباطی به تظاهرات نداشت. رفته بودند

جازه ی اما سازش کاران نمی توانستند     ا. ی شوراها پيشنهاد کردند که در چگونگی فرار چهارصدوشصت جانی از زندان های مختلف، جداً تحقيق کند

الفی ر تحقيقات خود به مقامات باالتر در دستگاه حکومت و به باران خود در دولت ائتآنان می ترسيدند که مبادا د: چنين تجملی را به خود بدهند

از اين گذشته، آنان به دفاع از تظاهرات خود در مقابل افتراهای خبيثانه اندک ميلی نداشتند. بربخورند . 

رفت، و به بهانه تصميم به کين جوئی گ -بی آبرو کرده بودکه چند روز پيش در ارتباط با خانه ی تابستانی دورنوو خود را  -پرورزف، وزير دادگستری

. رديدآنارشيست ها مقاومت کردند؛ يکی از آن ها کشته شد، و خانه ويران گ. ی جستجو برای محکوم های فراری يورش تازه ای به خانه ی دورنوو برد

دند؛ کارگرهای چند کارخانه دست از کار کشي. به صدا در آوردند کارگران ناحيه ی وايبورگ، که خانه را متعلق به خود می دانستند، زنگ خطر را

 .صدای زنگ خطر به نواحی ديگر و حتی به سربازخانه ها نيز رسيد

. يک هنگ آتشبار خود را برای حمله ای فوری به حکومت موقت آماده می کند. واپسين روزهای ماه ژوئن در جوش و خروش دائم سپری می شوند

ی دهقان های ريشو در جامه ی سربازان، بسياری شان با موهائ. ی به هنگ ها می روند و سربازها را به خيابان ها          می خوانندکارگرهای اعتصاب

اين دهقان های ميان سال از حکومت می خواهند که آن ها را برای کار در . به رنگ خاکستر، گروه گروه اعتراض کنان در پياده روها گام می زنند

چه را که  تظاهرات هجدهم ژوئن هر: بلشويک ها با تبليغات وسيع می کوشند تا توده ها را  از رفتن به خيابان ها بازدارند. از ارتش مرخص کند مزرعه

و دوم ژوئن، ز بيست رو. برای ايجاد دگرگونی تظاهرات به تنهائی کافی نيست؛ و با  اين حال ساعت انقالب هنوز فرا نرسيده است: گفتنی بوده گفته است

." يدبه کسانی که به نام سازمان نظامی شما را به فعاليت در خيابان ها فرا می خوانند اعتماد نکن: "مطبوعات بلشويک به پادگان هشدار می دهند

ی است که ان، هم چون نفتتهديدهای فرماندهان به تجديد سازمان هنگ های نافرم. نمايندگانی که از جبهه می رسند، از بدرفتاری و مجازات شاکی هستند

ی در بسياری از هنگ ها سربازها سالح در دست         م: "در يکی از اعالميه های بلشويک ها خطاب به کميته ی اجرائی می خوانيم. به آتش بپاشند

. شده هستند وچکی از الکتريسته ی انباراين وقايع همه جرقه های ک. تظاهرات ميهن پرستانه، اغلب مسلح، به نزاع های خيابانی منجر می شوند." خوابند

يابان های اما تو گوئی      خ. ارتجاع بس ضعيف است، انقالب هنوز از قدرت خويش کامالً مطمئن نيست: هيچ يک از طرفين مستقيماً قصد حمله ندارد

رست مطبوعات ميهن پ. يح می دهند و باز می دارندمطبوعات بلشويک توض. نبردی بر فراز شهر      می چرخد. شهر را با مواد منفجره فرش کرده اند

رت و غيظ اين فريادهای پرنف: "در روز بيست و پنجم، لنين می نويسد. با زخم زبان های افسار گسيخته به بلشويک ها هول و هراس خود را لو می دهند

حکومت  آن ها.   آن ها در اکثريتند. از سست احوالی خودآلود برعليه بلشويک ها، شکايت مشترک کادت ها، سوسيال رولوسيونرها و منشويک هاست 

ويک جز غضب کردن به بلش. و آن ها می بينند که آبی از اين اتحاد گرم نمی شود. آن ها همه در يک اردوی واحد در کنار يکديگرند. را در دست دارند

 "ها چه کار ديگری از دستشان ساخته است؟

 

 فصل بيست و سوم

 

 نتيجه

 

ه تنها به شيوه ی تحليل ما ن. ن صفحات اين کتاب کوشيديم تا نشان دهيم که انقالب اکتبر تا چه عمقی در روابط اجتماعی روسيه ريشه داشتدر نخستي

در در آمدش  و حتی قبل از پيش -عطف به ماسبق به رويدادها پس از وقوعشان انطباق داده نشده است، بلکه برعکس، اين تحليل مدت ها پيش از انقالب

1905سال  به وسيله ی نويسنده ی اين سطور به عمل آمد - . 

اسی را در فعاليت احزاب سي. در صفحات بعد سعی کرديم ببينيم نيروهای اجتماعی روسيه چگونه در جريان رويدادهای انقالب، خود را عيان ساختند



دارد ادعای  هر تفسير تاريخی حق. ا می توان در اين ميان به کنار نهادمهرورزی ها و کين ورزی های نويسنده ر. روابط متقابلشان با طبقات شرح داديم

آن گاه نظم . ازگو نمايدعينيت کند اگر، با تکيه بر واقعيات دقيقاً مستند، بتواند رابطه ی درونی اين واقعيات را براساس تحوالت حقيقی روابط اجتماعی ب

مان جان می گيرد، خود به بهترين برهان بر عينيت آن تفسير تبديل می شوددرونی جريان حوادث که بدين ترتيب در برابر چشم هاي . 

اين جا دست کم  يا تا -حوادث انقالب فوريه در سير خود از برابر خواننده، پيش بينی نظری ما را از طريق حذف پی در پی نظريات ديگر، تأييد کرده اند

ده شدندبرسد، همه ی شق های تکامل سياسی در آزمون زندگی باطل از آب در آمدند و به کنار نهاپيش از آن که طبقه ی کارگر به قدرت . نيمی از آن را . 

دار بی پرده نخستين هش" روزهای آوريل. "حکومت بورژوازی ليبرال همراه با کرنسکی به عنوان گروگان دموکراتيکش، با شکست مطلق روبه رو شد

و در يکايک سپس، حکومت موقت بورژوا جای خود را به ائتالفی داد که بيهودگی ا. الب فوريه صادر شدای بود که از سوی انقالب اکتبر خطاب به انق

شيد تا با در تظاهرات ماه ژوئن، که به ابتکار کميته ی اجرائی، هر چند نه چندان به ميل او، در گرفت، انقالب فوريه کو. روزهای هستی اش نمايان شد

خ داد، و به اين شکست بيشتر از آن جهت مهلک بود که در آوردگاه پتروگراد ر. در اين راه به شکستی فاحش دچار آمدنقالب اکتبر زورآزمائی کند و 

ظاهرات ماه ت. دست همان کارگرها و سربازهائی صورت گرفت که انقالب فوريه را به پيروزی رسانده و سپس به بقيه ی کشور تقديمش کرده بودند

چرا  نشانه های بی چون و. و سربازها در راه انقالب تازه ای که اهدافش بر پرچم های آنان نکاشته شده بود، افتاده اند ژوئن ثابت کرد که کارگرها

پايان ماه  بدين سان، انقالب فوريه در. گواهی می داد که مابقی کشور نيز، هر چند با تأخيری اجتناب ناپذير، به زودی با پتروگراد هم گام خواهد شد

ين اينک ستيزه ما ب. سازش کاران اعتماد سربازها و کارگرها را به خود ار کف داده بودند. مه ی امکانات سياسی خود را مصرف کرده بودچهارمش ه

الب به پس ا تظاهرات هجدهم ژوئن، که سنجش مسالمت آميزی از تناسب نيروهای دو انق. احزاب حاکم بر شورا و توده های شورا گريز ناپذير شده بود

مار     می رفت، معارضه ی دو انقالب به ناچار می بايد شکل آشکار و خشونت باری به خود بگيردش . 

" ه خيابان دو هفته پس از تظاهراتی که از  باال سازمان دهی شده بود، همان کارگرها و سربازها به ابتکار خويش ب. بدين سان پديد آمدند" روزهای ژوئيه

ه درگيری روزهای ژوئيه ب. سازش کاران اين تقاضا را صريحاً رد کردند. ی مرکزی خواستند که قدرت را در دست بگيردها ريختند و از کميته ی اجرائ

طع نامه ای که ق. های خيابانی و به خونريزی منجر شد، و با متفرق ساختن     بلشويک ها، که مسئول ورشکستگی رژيم فوريه اعالم شدند، خاتمه يافت

انونی همان قطع نامه ای که خواستار شده بود بلشويک ها غيرق -دهم ژوئن مطرح کرده و در آن روز مورد تأييد قرار نگرفته بودتزرتلی در روز ياز

ها  روزنامه های بلشويک تعطيل شدند؛ واحدهای نظامی  بلشويک. در آغاز ماه ژوئيه بی کم و کاست به اجرا در آمد -اعالم شوند و خلع سالح کردند

ان افکنده يکی از آنان خود را مخفی ساخت، بقيه به زند. رهبران حزب عمال ستاد ارتش آلمان اعالم گرديدند. کارگران خلع سالح شدند. دندمنحل گردي

 .شدند

ا واحدهای هدموکرات ها ناچار شدند برعليه کارگرها و سرباز. سازش کاران بر بلشويک ها ناتوانی دموکراسی را کامالً آشکار کرد" پيروزی"اما همين 

نداشت  کميته ی اجرائی هيچ واحدی ديگری از خود: نظامی بدنامی را به کار بگيرند که نه تنها با بلشويک ها بلکه       با شورا نيز دشمن بودند . 

ا لنين؟ در کورنيلوف ي: ليبرال ها از اين وقايع استنتاج درستی به عمل آوردند که توسط           ميلی يوکوف به صورت شق اول و ثانی خالصه شد

ده ی کل قوا، به    کورنيلوف، فرمان. يا اکنون يا هرگز: ضدانقالب با خويشتن می گفت. حقيقت امر نيز انقالب جائی برای ميانه روی باقی نگذارده بود

را در پس  ای قانونی پيش از انقالب، خوددرست به همان نحو که انواع مخالفت ه. بهانه ی مبارزه با بلشويک ها برعليه انقالب سر به شورش برداشت

ويک ها را پنهان کرده بودند، اينک نيز انواع ضدانقالب های قانونی ضرورت مبارزه با بلش -يعنی ضرورت مبارزه با آلمان ها -پرده ی ميهن پرستی

اما همين نکته . تپشتيبانی حزب آنان، يعنی حزب کاد کورنيلوف هم از پشتيبانی طبقات دارا برخوردار بود و هم از. وسيله ی استتار خويش می ساختند

يم بشوند، و مانند  سبب شد تا نيروهائی که کورنيلوف به مصاف پتروگراد آورده بود، بدون آن که جنگی در بگيرد شکست بخورند، بدون درگيری تسل

ر رأس از سوی راست، و مهم تر از آن به وسيله ی مردی که د بدين ترتيب، تالشی در قصد جان انقالب. قطره ای که بر اجاق داغی بچکد، بخار شوند

ورنيلوف در جريان گزينش ما بين کورنيلوف و لنين، ک. تناسب نيروها ما بين طبقات دارا و مردم در عمل سنجيده شد. ارتش قرار داشت، به عمل آمد

در خفيه گاه به سر آورد مانند ميوه ای گنديده فرو افتاد، هر چند لنين در آن ايام هنوز ناچار بود . 

ورنيلوف و در حقيقت امر، پس از تالش ک. پس از آن واقعه ديگر چه شق مصرف نشده، امتحان نشده، و سنجيده   نشده ای باقی مانده بود؟ شق بلشويزم

الف انقالب برخ. رار به پيش تاختانقالب اکتبر به حکم اضط. شکست مفتضحانه اش، توده ها هم چون توفان و با قاطعيت به بلشويک ها رو آوردند

ونريزی در پايتخت فوريه، که به زغم قربانی هائی که برای پتروگراد به جا گذاشت انقالب بدون خونريزی خوانده شده است، انقالب اکتبر حقيقتاً بدون خ

شن نيست که نقالب اکتبر می توان ارائه داد؟ آيا روديگر چه برهان باالتری بر وجوب ژرف و طبيعی ا: آيا ما حق نداريم که بپرسيم. به پيروزی رسيد

؟ مبارزه ی اين انقالب فقط به چشم کسانی ثمره ی ماجراجوئی و عوام فريبی  می رسد که در حساس ترين نقطه، يعنی در کيف پولشان، لطمه خوردند

متفق،  نگون شده، با حمايت مادی حکومت های دولخونين فقط پس از به قدرت رسيدن شوراهای بلشويکی در گرفت، يعنی هنگامی که طبقات سر

رسنه زير ارتش سرخ ايجاد شد، کشور گ. آن گاه سال های جنگ داخلی فرا رسيد.  مذبوحانه کوشيدند تا آن چه را که از کف داده بودند باز پس بگيرند

ا عقب راند، به کتبر راه خود را گام به گام ساخت، همه دشمنان رانقالب ا. رژيم کمونيزم نظامی قرار گرفت و به يک اردوگاه جنگی اسپارتائی تبديل شد

قيت های حل و فصل مسائل اقتصادی خود پرداخت، ناسورترين زخم های دو جنگ امپرياليستی و داخلی را شفا داد، و در قلمرو توسعه صنعت به موف

ايه داری همه زائيده تک افتادگی او در ميان سرزمين های زورمند سرمبا اين حال، مشکالت تازه ای در برابرش شکل می گيرند که . عظيم دست يافت

وان در هستند، آن دير هنگامی رشد که طبقه کارگر روسيه را به قدرت رساند، وظايفی بر گرده آن قدرت تحميل کرده است که آن وظايف را نمی ت

نوشت آن دولت به مسير آتی تاريخ جهان سخت گره خورده استاز اين رو، سر. چارچوب يک دولت منزوی به طور تمام و کمال به جا آورد .  

لد دوم ج. جلد اول اين کتاب، که به انقالب فوريه اختصاص داده شده است، نشان    می دهد که چگونه و چرا آن انقالب نمی توانست راه به جائی ببرد

 .نشان خواهد داد که انقالب اکتبر چگونه به پيروزی رسيد

 

 

********** 

 ضميمه ی اول

 

( ويژگی های رشد روسيه»ضميمه ی فصل  ») 

 

وسيه را مسئله ويژگی های رشد تاريخی روسيه، و هم چنين مسأله سرنوشت آتی اين کشور، پايه ی همه ی بحث ها و دسته بندی های روشن فکرهای ر

اين دو . دريق متضاد، اما با جزم گرائی مشابه، حل می کردناسالوپرستی و غرب پرستی اين مسأله را به دو ط. در سراسر قرن نوزدهم تشکيل می داد

ببازد،   نظريه ی نارودنيک، بيش از آن که زير نفوذ ليبراليزم بورژوائی تماماً رنگ. گرايش جای خود را به نظرات نارودنيک ها و مارکسيزم دادند

در . سيه، که عبارت از دور زدن نظام سرمايه داری باشد، دفاع می کردمدت ها و سرسختانه از انديشه ی مسير کامالً منحصر به فردی برای رشد رو

الو اس اين معنی، نارودنيک ها سنت اسالوپرستی را ادامه می دادند، منتها اين سنت را از عناصر سلطنت طلبانه و مذهبی و وحدت خواهی برای نژاد

دموکراتيک به آن دادند -پاک کردند، و ماهيتی انقالبی . 

رف فهوم اسالوپرستی، با همه خيال پردازی های ارتجاعی خود، و نيز نارودنيکيزم با همه ی توهمات دموکراتيکش، به هيچ وجه نظربازی صاساساً م

ده و به عميق رشد روسيه تکيه داشتند، که اما به طور يک جانبه درک شنبودند، بلکه بر ويژگی های بی چون و چرا، و از آن مهم تر، بر ويژگی های 

لب مارکسيزم روس در مبارزه ی خود با نارودنيکيزم، ضمن نشان دادن وحدت قوانين رشد در همه ی کشورها، اغ. رزی نادرست ارزيابی شده بودندط



ر، به ور مشهواين گرايش در بسياری از آثار پوکروفسکی، پروفس. به دام جزم انديشی می افتاد و دچار گرايش به دور انداختن طشت و بچه با هم می شد

 .ويژه آشکار است

1922در سال  ما . رفت، پوکروفسکی مفاهيم تاريخی نويسنده ی اين سطور را، که اساس نظريه ی انقالب پيگير را تشکيل می دهند، به باد حمله گ

يک، به چاپ مرکزی حزب بلشو معتقديم که ارائه ی زبده ی پاسخ هايمان به پروفسور پوکروفسکی، که در دو شماره يکم و دوم ژوئيه ی پراودا، ارگان

 .رسيد، دست کم برای خوانندگانی که عالوه بر جريان دراماتيک حوادث به تعليمات انقالبی نيز عالقه دارند، خالی از فايده نيست

 

 درباره ی ويژگی های رشد تاريخی روسيه

1905پوکروفسکی مقاله ای را به چاپ رسانده که به کتاب من موسوم به   و افسوس که به نحوی منفی نشان می -اين مقاله نشان می دهد. اختصاص دارد 

سکی چه باسمه که استفاده از روش های ماترياليسم تاريخی در تاريخ زنده ی بشر چه کار پيچيده ای است، و اغلب حتی افراد فاضلی چون پوکروف -!دهد

وجيه نظری شعار فتح ده است مستقيماً زائيده ی ميلی بود به تثبيت تاريخی و تکتابی که مورد انتقاد پوکروفسکی واقع ش. ی مبتذلی از تاريخ می سازند

اين .... نقدرت به وسيله طبقه کارگر، در مقابله با شعار جمهوری دموکراتيک بورژوائی، و نيز در تضاد با حکومت دموکراتيک کارگران و دهقانا

د هم همه منشويک کسانی که به خشم آمدن. حقيقت خشم اکثريت قاطع آن را، برانگيخت راستای فکری خشم نظری عده کثيری از مارکسيست ها، يعنی در

کومت ح: نظريات آنان به طورکلی به شرح زير بود. نيز ديده می شدند( مورخ بلشويک)نبودند، بلکه در ميانشان افرادی چون کامنف و روژکوف 

برای طبقه ی  اشته باشد؛ جمهوری دموکراتيک بورژوائی بايد مکتب تاريخی طويلیسياسی بورژوازی بايد بر حکومت سياسی طبقه ی کارگر تقدم د

ده کارگر باشد؛ کوشش برای جهيدن از روی اين مرحله جز ماجراجوئی چيزی نيست؛ حال که طبقه ی کارگر در غزب هنوز قدرت را تصرف نکر

ا به مکانيزم از ديدگاه اين مارکسيزم قالبی، که خود ر. شود؟ و غيره و غيره است، طبقه ی کارگر روس چگونه می تواند چنين وظيفه ای برای خود قائل

ه داری، فئوداليزم، سرماي)های تاريخی، و تشبيهات صوری محدود  می سازد، و دوره های تاريخی را به توالی منطقی مقوالت انعطاف ناپذير اجتماعی 

قه ی کارگر در از  اين ديدگاه شعار فتح قدرت به وسيله ی طب -تبديل می کند( ه ی کارگرسوسياليزم، استبداد، جمهوری بورژوائی، ديکتاتوری طبق 

های  اما، هرگونه ارزيابی جدی و تجربی از موقعيت نيروهای اجتماعی بين سال. روسيه، بی شک انحراف مشئومی از مارکسيزم به نظر می رسيد

1903 و   1905 کته دليل بر آيا  اين نوعی ويژگی است يا خير؟ آيا اين ن. برای فتح قدرت قوياً نشان می داد ، امکان موفقيت مبارزه ی طبقه ی کارگر را

با اجازه ی ) يعنی -آن است که در تکامل تاريخ ويژگی های بسيار عميقی وجود دارند يا خير؟ چطور شد که چنين وظيفه ای برعهده ی طبقه کارگر روس

افتاد؟ -پاعقب مانده ترين کشور ارو(   پوکروفسکی  

های اروپای عقب ماندگی روسيه عبارت از چيست؟ آيا اين عقب ماندگی صرفاً عبارت   از آن است که روسيه با تأخير فراوان به تکرار تاريخ کشور

به خود )ح ين فتغربی پرداخته است؟ اما در آن صورت آيا می توان از فتح قدرت به وسيله ی طبقه ی کارگر روس سخن گفت؟ با همه ی اين اوصاف، ا

را و به وقوع پيوستن اين فتح دقيقاً به چه معناست؟ به اين معنا که دير هنگامی بی چون و چ. واقعاً به وقوع پيوست( اجازه ی يادآوری می دهيم

ی های عميقی منجر وز ويژگانکارناپذير رشد روسيه زير تأثير و فشار فرهنگ برتر غرب، نه به تکرار ساده ی جريان تاريخ اروپای غربی، بلکه به بر

 .شد که پژوهش مستقلی را می طلبند

ين طبقات اين يگانگی عميق در وضعيت سياسی ما، که پيش از آغاز انقالب در اروپا به انقالب ظفرمند اکتبر انجاميد، در تناسب خاص نيروها ما ب

ياست نارودنيک ها يا ليبرال ها يادآور می شدند که سازمان و س هنگامی که پوکروفسکی و روژکوف در مشاجره با. مختلف و قدرت دولت ريش داشت

را برعليه من  اما هنگامی که پوکروفسکی می کوشد تا همين منطق. تزاريزم را رشد اقتصادی و منافع طبقات دارا تعيين می کرد، اساساً حق با آن ها بود

 .تکرار کند، صرفاً تيرش به هدف نادرست اصابت می کند

ز تبديل طبقه شد دير هنگام تاريخی ما، در شرايطی که در محاصره ی امپرياليزم قرار داشتيم، آن شد که بورژوازی ما فرصت نکرد تا پيش انتيجه ی ر

 .ی کارگر روسيه به يک نيروی مستقل انقالبی، تزاريزم را از ميدان به در کند

رای پوکروفسکی اصوالً مطرح نيستاما مسأله ای که برای ما موضوع اصلی پژوهش را تشکيل می دهد، ب . 

رای باطل ب. ترسيم مسکوی روسيه در قرن شانزدهم بر پس زمينه ی روابط کلی اروپائی در آن ايام، کاری است بس جذاب: "پوکروفسکی می نويسد

شيوع ( اخته شدبداد روس بر فرازشان سدرباره بدويت آن مبانی اقتصادی ای که است)کردن پيش داوری هائی که تا کنون حتی در ميان محافل مارکسيست 

نبه های اروپای بازنمائی اين استبداد در پيوندهای واقعی تاريخی اش، به مثابه ی يکی از ج: "و پائين تر." داشته اند، راهی بهتر از اين نمی توان يافت

ه بلکه برای خوانندگان نيز از اهميت آموزشی فوق العادچنين کاری نه تنها برای مورخ فوائدی خارق العاده دربر دارد، ... سرمايه داری -تجاری

کروفسکی چنان که می بينيم، پو." جريان تاريخی روسيه، راه ريشه ای تری موجود نيست" ويژگی های"برای خاتمه دادن به افسانه ی : برخوردار است

و . فرستد های جريان تاريخی روسيه را به قلمرو افسانه فرو می خصلت بدوی و عقب ماندگی ما را يک سره منکر می شود، و بدين وسيله        ويژگی

توجه او و  تمام اشکال در اين جاست که پوکروفسکی سراپا مسحور رشد نسبتاً وسيع تجارتی است که در روسيه ی قرن شانزدهم وجود داشته و مورد

ن تصور کرد به واقع می توا. است مرتکب چنين اشتباهی شده باشد به دشواری می توان فهميد که پوکروفسکی چگونه ممکن. روژکوف واقع شده است

راه ما بين )تجارت  کارل بوخر، اقتصاددان آلمانی، بيست سال پيش کوشيد تا در. که تجارت اساس حيات اقتصادی و سنجه ی اشتباه ناپذير اين حيات است

اقتصاد روس " علم"را به درون " کشف"و البته استروو شتاب زده سعی کرد تا اين . معياری برای تمامی رشد اقتصاد بيابد( توليدکننده و مصرف کننده  

يک و در     يعنی در تکن -ما معيار رشد اقتصاد را در توليد. در آن زمان، نظريه ی بوخر با مخالفت کامالً طبيعی مارکسيست ها مواجه شد. منتقل کند

است که     ما راهی که کاال از توليدکننده تا مصرف کننده می پيمايد از حيث اهميت پديده ی درجه دومیمی يابيم، و از نظر  -سازمان بندی اجتماعی کار

 .ريشه هايش را بايد در همان توليد باز جست

قاً از دقي -استروو معماآميز به نظر می رسد -هر چند هم با معيار بوخر -تجارت روس در قرن شانزدهم( دست کم به مفهوم فضائی اش)دامنه ی وسيع 

از هر  صنعتگری و شهر تجارت بود؛ شهرهای ما پيش -شهر اروپای غربی شهر صنفی. خصلت فوق العاده بدوی اقتصاد روس سرچشمه می گرفت

تصادی ز رشد اقصنعتگری غرب در سطح نسبتاً باالئی ا  -فرهنگ صنفی. چيز اداری و نظامی، و نتيجتاً مراکز مصرف کننده بودند، نه مراکز توليدی

انون هائی شکل گرفت، يعنی هنگامی که همه ی شکل های بنيادی صنايع توليدی از کشاورزی جدا شده، به صناعات مستقل تبديل شده، سازمان ها و ک

پائی يه ی شهر ارواز اين رو، در پا. اما با ثبات داشتند( متعلق به نواحی محلی)ايجاد کرده بودند، و در بدو امر بازارهای محدود  -شهرها -خاص خويش

از . ديد می آورددر قرون وسطا تفکيک نسبتاً پيش رفته ای از صنايع نهفته بود که ما بين مرکزيت  شهر و حومه ی زراعی اش روابط متقابل منظمی پ

رت صنايع ود را به صوسوی ديگر، عقب ماندگی اقتصادی ما به اين شکل بروز می کرد که صنعت گری، که هنوز از کشاورزی جدا نشده بود، شکل خ

ی نزديک در اين مورد ما به هندوستان نزديک تر بوديم تا به اروپا، درست به همان شکل که شهرهای قرون وسطائی ما به نوع آسيائ. خانگی حفظ کرد

سياری جهات به يائی قرار داشت، از بتر بودند تا به نوع اروپائی، و درست به همان نحو که سلطنت فردی ما، که ما بين خودکامگی اروپائی و استبداد آس

 .دومی نزديک تر بود

جاب می کرد که مبادله ی کاال از پيش اي( که خود می تواند نشانه ی عينی محکمی بر عقب ماندگی باشد)به دليل بی کرانگی سرزمين ما و قِلَت جمعيتش 

سيار باالتری از قياسی دقيقاً به اين دليل امکان داشت که غرب در سطح بچنين م. پايتخت تجاری نقش واسطی، در وسيع ترين مقياس ممکن، داشته باشد

يت تجاری رشد قرار گرفته بود، تقاضاهای بی شمار و خاص خود را داشت، بازرگان ها و کاالهای خود را به خارج می فرستاد، و به اين ترتيب به فعال

ه معنای نديدن نديدن اين ويژگی عظيم در تکامل تاريخی ما، ب. ش، توش و توانی      می بخشيدما، با مبانی اقتصادی شديداً بدوی و تا اندازه ای بربری ا

 .کل تاريخ ماست

از  -ن شانزدهماين داستان مربوط به آغاز قرن بيستم است، نه قر -(دو ماه برايش حسابداری می کردم)ژاکوب آندريويچ چرنيخ، کارفرمای سيبريائی من 



ياپای از ژاکوب آندريويچ پوست هائی که در معامالت پا. د در محدوده ی استان کيرنسکی، حکومت تقريباً نامحدودی داشتبرکت عمليات تجاری خو

ريد، از خريداری شده بود، از تونگوتز می خ( پوست هائی که کشيش ها به عنوان اعانه دريافت داشته بودند)کشيش های کليساهای نواحی دوردست 

نحصار در ايالت ايرکوتسک در آن ايام هنوز ا)نوگورود چلوار وارد می کرد، و بيش از هر چيز ودکا عرضه می داشت  -نيژنیبازارهای ايربيتسک و 

(. االبرحسب ارزش واحد پول در آن زمان، نه ح)ژاکوب آندريويچ       بی سواد، اما ميليونر بود (. مشروب های الکی به مورد اجراء گذاشته نشده بود

رنسک، مانند شهر کي. سخن می گفت" تونگوتزی های کوچک من"حتی هميشه از . او به عنوان نماينده ی پايتخت تجاری، محل ترديد نبود" ديکتاتوری"

ب معين، و شهرهای ورخولنسک و نيژنی ايليمسک، اقامتگاه کالنترها و دادرس ها بود، و نيز ماوای دهقان های مرفه وابسته به يکديگر در سلسله مرات

ه صنفی، نه من هيچ گونه صنعت دستی به عنوان پايه ی حيات اقتصادی شهر در آن جا نيافتم، ن. چنين انواع مأمورهای دولت، و چند  صنعت گر بينوا هم

قعيت ی واحقيقتاً که اين پاره ی زنده . می شمرد" اتحاديه ی دوم"تعطيالت صنفی، و نه اتحاديه های تجاری، هر چند ژاکوب آندريويچ خود را عضو 

عمليات تجاری . تحقيقتاً که چنين اس. سيبريائی ما را به فهم ويژگی های تاريخی رشد روسيه نزديک تر می کند تا گفته های پوکروفسکی در اين باب

جارت هائی روپا اندکند تدر قاره ی ا. نوگورود و حتی تا مسکو گسترده بود -ژاکوب آندريويچ از اواسط رودخانه ی لنا و شاخابه های شرقی آن تا نيژنی

ن و محاب کننده قاطع تري -به زبان کشاورزان سيبريائی" شاه خاج"اين  -با اين حال، اين ديکتاوری تجاری. که می توانند مدعی چنين مسافت هائی شوند

رها و از قلت جمعيت ما، از پراکندگی شه         ترين تجسم ممکن بود از عقب ماندگی صنعتی ما، از بربريت ما، از بدويت ما،                            

ابل ام غيرقروستاهای دهقانی ما، از راه های صعب العبور روستائی ما، که به وقت سيل های بهار و پائيز در استان ها و بخش ها و روستاها دو ماه تم

سيده بود، زيرا به اهميت تجاری خود ر( لنسکی ميانه)ت سيبربائی و چرنيخ براساس بربري. عبور می شوند، از بی سوادی گسترده ی ما، و غيره و غيره

ا ساعت های فشار وارد می کرد، و سيبری را به دنبال خود می کشيد، و بدين سان ترکيبی از اقتصاد بدوی صحرانشينی ب -"مسکوا"، "راسيا" -غرب

 .شماطه دار ورشوئی پديد         می آورد

درسی، علم قرون وسطائی، فلسفه ی م. نگ شهری در قرون وسطی بود که تشعشعاتش به روستا نيز می رسيدصنعت گری نفی همانا اساس فره 

ا می توان البته عوارض جنينی، يا نشانه هائی از اين چيزها ر. ما اين چيزها  را نداشتيم. اصالحات مذهبی، همه از خاک صنعتگری صنفی زائيده شدند

ائی در قرون شهر اروپ. چيزها شکل بندی های نيرومند فرهنگی و اقتصادی ای بودند همه مبتنی بر صنعتگری صنفیدر روسيه يافت، اما در غرب اين 

مالک ها به  وسطی نيز بر همين مبنا قرار داشت، و بر همين مبنا رشد کرد و با کليسا و مالک های فئودال وارد کشمکش شد، و پای سلطنت را برعليه

ود که امکانات فنی ارتش های ثابت را به صورت اسلحه ی گرم فراهم آوردهمان شهر ب. معرکه کشاند . 

يا مبانی صنفی ما حتی با اندکی شباهت به شهرهای غربی کجا بودند؟ مبارزه ی آن ها با مالک های فئودال در کجا در گرفت؟ و آ -شهرهای صنعتگری

تيم، های فئودال پديد آمد؟ ما به علت ماهيت شهرهايمان چنين مبارزه ای نداشتجاری با مالک  -رشد سلطنت روسيه از طريق مبارزه ی شهر صنعتی

آيا اين را می توان ويژگی نام نهاد يا خير؟. درست همان طور که اطالحات مذهبی هم نداشتيم  

قه ی دهقانی مذهبی ما در مرحله ی فر اصالحات. بدين معنی که از کشاورزی ابتدائی جدا نشدند -صنايع دستی ما در مرحله ی صنايع خانگی باقی ماندند

بدويت و عقب ماندگی در اين جا جارشان به آسمان می رسد. باقی ماند، زيرا شهرها رهبری اش نکردند ... 

، نه بر (دقتصاالبته فقط نسبتاً مستقل و در محدوده ی مبارزه ی نيروهای زنده ی تاريخی بر مبنای ا)ظهور تزاريزم به عنوان يک سازمان مستقل دولتی 

ما  اثر مبارزه ی شهرهای نيرومند فئودلی با مالک های قدرتمند، بلکه به رغم ضعف کامل صنعتی شهرهای ما و به علت ضعف مالک های فئودال

 .صورت گرفت

ی لهستان شهرها. اده بودلهستان از حيث ساخت اجتماعی اش ما بين روسيه و غرب قرار داشت، درست به همان شکل که روسيه ما بين آسيا و اروپا ايست

درهم شکستن دم و  بيشتر از شهرهای ما از صنعتگری صنفی سررشته داشتند، اما چون موفق به پيش رفت چندانی نشدند، نتوانستند قدرت شاهی را برای

وپاشی کامل دولتناتوانی و فر: نتيجه. قدرت دولت هم چنان در دست های بالفصل اشرافيت باقی ماند. دستگاه بارون ها ياری دهند . 

ا فقط من سر در نمی آورم که چرا پوکروفسکی خشم خود ر. آن چه درباره ی تزاريزم گفته شد در مورد سرمايه و طبقه ی کارگر نيز صدق می کند

حول نيافت، کارخانه تسرمايه داری روس از صنايع دستی و از طريق توليد دستی به . متوجه فصل اول کتاب من، که با تزاريزم سروکار دارد، می کند

کالن از  زيرا سرمايه ی اروپائی، در ابتدا به شکل تجارت و سپس به صورت مالی و صنعتی، در خالل دوره ای که صنعت دستی روس خود را به طور

بدويت  ما و در محيطی ازاز اين روست پيدايش امروزی ترين صنايع سرمايه داری در ميان . کشاورزی جدا نکرده بود، مثل آوار بر سرمان فرو ريخت

دوی ترين ب. کارخانه ی آمريکائی يا بلژيکی، و در اطرافش زاغه نشينی و روستاهای از چوب و پوشال، که هر سال آتش می گيرند، و غيره: اقتصادی

وست در صنعت روسيه، از اين راز اين روست نقش توانمند سرمايه های اروپای غربی . سرآغازها از يکسو و آخرين تازه های اروپائی از سوی ديگر

ضعف سياسی بورژوازی روس؛ از اين روست سهولت تسويه حساب ما با بورژوازی روس؛ و از اين رو بود مشکالت بعدی ما پس از مداخله ی 

 .بورژوازی اروپا

شت  د؟ آيا اين طبقه سنت کهن اصناف را پو اما طبقه ی کارگرمان چطور؟ آيا طبقه ی کارگرمان مدرسه ی کارآموزی برادرانه ی قرون وسطا را گذران

ان طبقات از اين روست فقدان سنت های محافظه کارانه، و فقد. او را از گاوآهن مستقيماً قاپيدند وبه درون ديگ کارخانه انداختند. سر دارد؟ به هيچ وجه

ن حکومت اکتبر، نخستي -در جوار علل ديگر-همين روست منفصل در چارچوب طبقه ی کارگر، و از اين روست طراوت انقالبی طبقه ی کارگر ما؛ از 

ی  و اما ضمناً از همين روست بی سوادی،            عقب ماندگی، فقدان عادات سازمانی، فقدان سيستم در کار، فقدان تربيت فن. کارگری در جهان

به گام حس می کنيم اقتصادی  جامعه ی خود گام –ما همه ی اين نکات منفی را در ساخت فرهنگی . فرهنگی . 

ان بدين س. دولت روس هنگامی با سازمان نظامی ملت های غرب روبه رو شد که اين سازمان ها بر سطح سياسی و فرهنگی باالتری ايستاده بودند

.      در آمد يه ی غربسرمايه ی روسی در نخستين گام خود با سرمايه ی به مراتب پيش رفته تر و نيرومندتر غرب تصادم کرد و به زير رهبری سرما

ای غربی بدين سان طبقه ی کارگر روس در نخستين گام های خود حربه های حاضر و آماده ای را پيدا کرد که به وسيله ی تجارب طبقه ی کارگر اروپ 

قات دارای ز طريق منافع طبهر آن کس که ماهيت و سياست استبداد را ا. ساخته شده بودند؛ نظريه ی مارکسيستی، اتحاديه ی کارگری، حزب سياسی

ندگان غنی تر و روس توضيح دهد، صرفاً فراموش کرده است که عالوه بر استثمارکنندگان        عقب مانده تر، فقيرتر و نادان تر در روسيه، استثمارکن

ين مواجهه ا. با طبقات دارای اروپا مواجه شوند طبقات دارای روس ناچار بودند که با حالتی خصمانه يا نيمه خصامنه. نيرومندتری در اروپا وجود داشتند

، و (چون ما اختراعش نکرديم)اگر شهرهای اروپا، باروت اروپا . اين سازمان همان دستگاه سلطنت بود. به وساطت يک سازمان دولتی انجام گرفت

 .بازار بورس اروپا در کار نبود، ساخت و تاريخ دستگاه سلطنت شکل متفاوتی می يافت

برای  سلطنت در واپسين دوره ی هستی خود عالوه بر آن که کارگزار طبقات دارای روس بود، مانند سازمانی در دست بازارهای بورس اروپا دستگاه

سه به رس فراناز تجليات آشکار اين استقالل از جمله آن که بو. اين نقش دوگانه باز استقالل قابل توجهی به او می داد. استثمار روسيه نيز عمل می کرد

1905رغم مخالفت های حزب بورژوازی روس، در سال  به حمايت از دستگاه سلطنت وام هنگفتی به تزاريزم داد  . 

 -مور نظامیتزاريزم در ا. در زير خود داشت"( بدويت)"چرا؟ زيرا تزاريزم بنياد توليدی بسيار نازلی . تزاريزم در جنگ امپرياليستی داغان شده بود

از . ردندمتفقين   غنی تر و فرهيخته تر نيز در اين راه از همه لحاظ به او کمک ک. د را در راستای الگوهای کامل تر قرار دهدتکنيکی کوشيد تا خو

و نيز توده )برکت اين کمک ها، تزاريزم پيش رفته ترين سالح های جنگ را در اختيار داشت، اما برای توليد اين سالح ها و نقل و انتقال سريع آن ها 

افع طبقات به عبارت ديگر، تزاريزم از من. بر راه آهن ها و آب راهه ها نه گنجايش کافی داشت و نه می توانست چنين گنجايشی داشته باشد( انسانی های

 .دارای روسيه در کشمکش بين المللی دفاع می کرد، حال آن که نسبت به دشمنان و متفقين خود براساس اقتصادی بدوی تری تکيه داشت

ب عظيم تری از بدين معنی که نسبت به دشمنان و متفقين نيرومند خود، درصد به مرات -يزم د رخالل جنگ اين اساس را بی رحمانه به استثمار کشيدتزار

بدهی های جنگی از يک سو، و ويرانی کامل روسيه از سوی ديگر، مؤيد واقعيت فوقند. ثروت و درآمد ملی روس را بلعيد ... 



تند، توضيح        ی هيچ يک از اين شرايط را، که انقالب اکتبر و پيروزی طبقه ی کارگر و مشکالت بعدی اش را از پيش مقدر ساخمبتذالت پوکروفسک

 .نمی دهد

 

********* 

 

ی دوم ضميمه   

 

( تجديد سالح حزب»ضميمه ی فصل  ») 

 

راساس کارگران روسی مقيم آمريکا منتشر می شد، کوشيد تا بمؤلف کتاب حاضر در يکی از روزنامه های نيويورک، موسوم به نوی مير، که برای 

ور در روز ششم نويسنده ی اين سط. اطالعات اندکی که از طريق مطبوعات آمريکا به دستش می رسيد، پيش بينی و تحليلی از گسترش انقالب ارائه دهد

1917مارس  رون بنده را ما فقط به طور پراکنده و از طريق اشاراتی که به دتاريخ درونی اين رويدادهای رشد يا: "چنين نوشت( به اسلوب قديم) 

در روز  رشته ی مقاالتی که به انقالب اختصاص داده شدند، در روز بيست و هفتم فوريه آغاز می شود و." خبرهای رسمی راه يافته اند، می شناسيم

برگزيده های اين مقاالت را به ترتيب زمانی در زير می آوريم تا    مجموعه ای از . چهاردهم مارس با خروج نويسنده از نيويورک قطع می گردد

 .خواننده با نظريات نويسنده درباره ی انقالب، به هنگام ورود او به روسيه در روز چهارم ماه مه، آشنا شود

 

 :فوريه 27

" عميق در  ميان  ، و وحشت در ميان طبقات حاکم، تلخ کامیحکومت درهم ريخته، آبرو باخته، و متالشی شده، ارتش لرزيده از بن، نارضائی، بالتکليفی

اهد همه ی اين ها به ما حق می دهند که بگوئيم ما  ش -توده ها، طبقه ی کارگری که از لحاظ عددی گسترش يافته و در کوره ی حوادث آبديده شده است

باشيمباشد که بسياری از ما در اين انقالب شرکت داشته . دومين انقالب روس هستيم ."  

 

 :مارس 3

" . تشميلی يوکوف ها و رودزيانکوها خيلی زود شروع به صحبت از قانون و نظم کرده اند؛ اما آرامش همين فردا به روسيه ی خروشان باز نخواهد گ

بيکران   سراسر فضایدر  -همه ی ستم کشان، بينوايان، غارت شدگان به دست تزاريزم و طبقات حاکم -اينک کشور قشر به قشر به پا خواهد خاست

واهد طبقه ی کارگر انقالبی روس در رأس توده های خلق وظيفه ی تاريخی خود را به انجام خ. حوادث پتروگراد تازه آغاز شده اند. زندان روسی مردم

ا  دراز کارگر آلمان و تمام اروپ او ارتجاع سلطنتی و اشرافی را از همه ی خفيه گاه هايش بيرون خواهد راند، و دست خويش را به سوی طبقه ی: رساند

زيرا نه فقط امحاء تزاريزم که نابودی جنگ نيز ضروری است. خواهد کرد ." 

" . ختاينک موج دوم انقالب بر سر ميلی يوکوف ها و رودزيانکوها، که به تالش برای اعاده ی نظم و کنار آمدن با سلطنت سرگرمند، فرو خواهد ري

م ه. ويش را فراهم خواهد آورد، حکومتی که کارگزار انقالبی مردمی خواهد بود که به سوی پيروزی پيش می تازندانقالب از اعماق خود حکومت خ

واهد نبردهای اصلی و هم فداکاری های اصلی هر دو به آينده تعلق دارند، و فقط پس از نبردها و فداکاری های اصلی، پيروزی کامل و اصيل فرا خ

 ".رسيد

 

 :مارس 4

" ر اما اين ديرهنگامی نه از آن بود که سد پليس، که د. از ديرباز فرو خورده ی مردم چه دير، در ماه سی و دوم    جنگ، طغيان کرده استنارضائی 

تشان، سيهن پرخالل جنگ متزلزل شده است، در برابر توده ها ايستاده بود، بلکه از آن رو  که نهادها و ارگان های ليبرال، از جمله انگل های سوسيال م

را به آنان تلقين کرده اند" ميهن پرستانه"فشار سياسی عظيمی به اليه های کم آگاه کارگران وارد ساخته و ضرورت انضباط و نظم  ." 

" ه تبعيت انست، بو دوما نيز اگر می تو. تزار در واپسين لحظه کوشيد تا دوما را متفرق کند. نوبت به دوما رسيده است( پس از پيروزی قيام)فقط اکنون 

رژوازی اما مراکز اياالت به تصرف مردم انقالبی در آمده بود، همان مردمی که به زعم بو. از سوابق سال های پيشينش، دگربار بره وار متفرق می شد

ز دل توده ی متی انقالبی او اگر بورژوازی به سازمان دهی قدرت خود نکوشيده بود، حکو. ارتش با مردم بود. ليبرال به خيابان ها آمده بودند تا بجنگند

ه اما از آن قدرت از آسمان رسيده ب. محال بود آن دومای سوم ژوئن به قاپيدن قدرت از دست های تزاريزم جرئت کند. کارگرهای طاغی بر می خاست

دسلطنت موقتاً از چهره ی زمين پاک شده بود و        هيچ قدرت انقالبی هنوز پديد نيامده بو: ناچار بهره جست ." 

 :مارس 6

" قتاً به قدرت معارضه ی آشکار ما بين نيروهای انقالب که در رأس شان طبقه ی کارگر شهرنشين ايستاده است، و بورژوازی ليبرال ضدانقالبی که مو

کلمات   -رگرمنده همين کار سو بورژوازی ليبرال   و سوسياليست کوته بين نادان با جان و دل ب -البته می توان. رسيده است، مطلقاً اجتناب ناپذير است

گونه     اما تا کنون هيچ کس موفق نشده است با اين. رقت انگيز بسيار در باب مزيت های عظيم وحدت ملی بر شکاف طبقاتی،   روی هم انبار کرد

 ".افسون گری ها تضادهای اجتماعی را حذف کرده و تکامل طبيعی مبارزه ی انقالبی را متوقف سازد

" ر نهادهای ن الزم است که طبقه ی کارگر انقالبی نهادهای انقالبی خود، يعنی شوراهای نمايندگان کارگران و سربازان و دهقانان را در براباز هم اکنو

ف ا هددر اين مبارزه، طبقه ی کارگر ضمن متحد ساختن توده های به پا خاسته ی خلق به دور خود، بايد فتح قدرت ر. اجرائی حکومت موقت قرار دهد

راسر حتی در خالل تدارکات الزم برای مجلس مؤسسان، فقط حکومت انقالبی کارگران اراده و توانائی آن را خواهد داشت که س. بالفصل خود بسازد

تر وف فروکشور را به طور دموکراتيک و ريشه ای پاکسازی کند، ارتش را سراپا بازسازی و به قشون انقالبی مردم تبديلش کند، و در عمل به صف

 ".دهقانان نشان دهد که نجات آنان فقط در حمايت از رژيم انقالبی کارگران نهفته است

 

 :مارس 7

" به  درست. مادام که دارودسته ی نيکالی دوم قدرت را در دست داشتند، حرف آخر را در سياست خارجی، منافع ارتجاعی سلطنت و اشرافيت می زد

چم های اما اينک منافع امپرياليزم عريان بر پر. اکمه مداوماً اميد به صلح    جداگانه ای با روسيه داشتندهمين دليل در برلين و در وين هيئت های ح

افع اکنون شما بايد خون خود را برای من. حکومت تزار ديگر وجود ندارد: "گوچکوف ها و ميلی يوکوف ها به مردم می گويند. حکومتی حک شده اند

به کالم ديگر، . راناليست های روس از منافع ملی همانا بازپس گرفتن لهستان است و فتح گاليسی و استانبول و ارمنستان و اياما مراد امپري." ملی بريزند

ای خود    را روسيه اينک در صفوف مشترک امپرياليزم در کنار ساير دول اروپا، و پيش از همه در جوار متفقين خويش، يعنی انگلستان و فرانسه، ج

نداشغال می ک ." 

" مبارزه ی . ی دهداشرافی را به يک رژيم تماماً بورژوائی با اين سالخی آشت -طبقه ی کارگر روس ابداً نمی تواند مرحله ی انتقال از امپرياليزم سلطنتی

 ".بين المللی با سالخی جهانی و با امپرياليزم اينک بيش از هر وقت ديگری وظيفه ی ماست

" ها و  اينک دقيقاً همان چيزی است که هوهن زولرن -مجارستان و ترکيه -داغان کردن آلمان و اتريش -يلی يوکوفالف و گزاف های امپرياليستی م

جديد پيش  اين حکومت ليبرال امپرياليستی. اکنون ميلی يوکوف نقش مترسک را در دست های آنان بازی خواهد کرد. هاپزبورگ ها آرزويش را داشتند



ا، ر" وحدت ملی"الحات بزند، به هومن زولرن ها کمک خواهد کرد تا روحيه ی ميهن پرستی مردم آلمان را زنده کنند و از آن که در ارتش دست به اص

کند همه ی  اگر طبقه ی کارگر آلمان حق بيابد که فکر. که در حال حاضر از چهار طرف شکاف برداشته است، به آنان، يعنی به مردم آلمان، باز گردانند

عنی و در پشت حکومت جديد بورژوائی خود ايستاده است، آن گاه همکارهای ما، ي -طبقه ی کارگر روس -از جمله نيروی اصلی انقالبمردم روسيه، و 

 ".سوسياليست های انقالبی آلمان، لطمه ی وحشتناکی خواهند ديد

چ قوتی موجود شيطان صفتانه ی ليبرال بورژوازی هي وظيفه ی صريح طبقه ی کارگر انقالبی روس آن است که نشان دهد در پشت اراده ی امپريالستی

ه جهانيان يعنی ب -انقالب روسيه بايد سيمای راستين خود را به تمام جهان نشان دهد. نيست، زيرا اين اراده در ميان توده های کارگر تکيه گاهی ندارد

يبرال نيز آشتی ناپذير استاشرافی که به امپرياليزم ل -بفهماند که خصومت او نه تنها به ارتجاع سلطنتی ." 

 

 :مارس 8

ترودويک،  نجات کشور رهبری انقالبی مردم را در دست های خويش بگيرد، و با اين هدف نه تنها کرنسکی"بورژوازی ليبرال می کوشد تا زير بيرق 

 ".بلکه چيدزه، نماينده ی عناصر فرصت طلب سوسيال دموکراسی را نيز به دنبال خود می کشاند

مسئله ی ارضی در اتحاد کنونی اشراف و بورژوازی با سوسياليست های ميهن پرست شکاف عميقی ايجاد خواهد کرد. کرنسکی ناچار خواهد شد مابين "

، که برآنند تا تمام انقالب را به نفع سرمايه داری بربايند، و طبقه ی کارگر انقالبی، که برنامه ی انقالب ارضی را تماماً باز خواهد  مردهای سوم ژوئن

اب يکی را انتخ -برنامه ای که شامل ضبط زمين های تزار، مالک ها، اراضی خالصه، و اراضی رهبانخانه ها و کليساها به نفع مردم خواهد بود -کرد

اب از حس اما حساب توده های دهقان، صفوف فرودست روستائی، کامالً ... اما انتخاب شخصی کرنسکی تغييری در ماهيت قضيه نخواهد داد. کند

جلب آنان به سوی طبقه ی کارگر مبرم ترين وظيفه ی تعويق ناپذير ماست. کرنسکی جداست ." 

" رستانه ی از راه تطبيق سياست مان بر محدوديت ميهن پ( جلب طبقه ی دهقان را به سوی طبقه ی کارگر)جنايت است اگر بکوشيم که اين وظيفه را 

ک دست به اتحاد خود را با دهقان به بهای گسستن پيوندهايش با طبقه ی کارگر اروپا خريداری کند، بی شکارگر روس اگر : روستا به انجام رسانيم

ه حکومت در حالی ک: اما برای اين خودکشی هيچ گونه لزوم سياسی در بين نيست؛ ما حربه ی سياسی نيرومندتری در دست داريم. خودکشی زده است

، ناچارند- به نام حفظ وحدت خود- مسأله ارضی را ناديده بگيرند، ما می توانيم و بايد  موقت کنونی و دولت لووف، گوچکوف، ميلی يوکوف، کرنسکی

 .اين مسأله را در تماميت خود در برابر توده های دهقان روسيه ارائه دهيم

1907بورژوازی روس پس از تجربه ی  - 1905 ار جنگ امپرياليستی هستيماز آن جا که اصالحات ارضی ناممکن است، ما طرفد: می گفت  ." 

1917ما با اشاره به تجربه ی " - 1914 قرار  به جنگ امپرياليستی پشت کنيد، انقالب ارضی را در برابر اين جنگ: به توده های دهقان خواهيم گفت 

 "!دهيد

" ه دهقان کارگر سرباز ب. ی آن بازی خواهد کردهمين مسأله، يعنی مسأله زمين، نقش عظيمی را در متحد ساختن کادرهای کارگری ارتش با اعماق دهقان

ز و آن گاه به        او توضيح خواهد داد که جنگ امپرياليستی د رخدمت چه کس و چه چي!" زمين مالک ها، نه زمين استانبول: "سرباز خواهد گفت

فوف فرو دست ارگران، که مستقيماً بر طبقه کارگر و صما به اين سؤال که حکومت ليبرال امپرياليست چه وقت جای خود را به حکومت انقالبی ک. است

ان کارگران، و به ويژه در مي -روستانشين پيرو طبقه ی کارگر متکی است، خواهد داد، پاسخ می دهيم که موفقيت تهييج گری و مبارزه ما برعليه جنگ

وابسته خواهد بود -در درجه دوم در ميان توده های دهقان و سرباز ." 

" يمای ا، گوچکوف ها، و ميلی يوکوف ها همه ی تالش های خود   را معطوف به دستيابی به مجلس مؤسسانی خواهند کرد که سيمايش به سرودزيانکوه

ان در بديهی است که اينک ايش. ورق برنده ی آنان همانا  شعار جنگ ملی مشترک برعليه دشمن خارجی است. خود آنان شباهت تام و تمام داشته باشد

غمه و سوسياليست های ميهن پرست در اين ن. در برابر خراب کاری های هوهن زولرن ها، سخن خواهند گفت" فتوحات انقالب"رت دفاع از باره ضرو

 ".با آنان هم آواز خواهند شد

" ما بايد، . داريمخانگی مصون و بنخستين کار آن است که انقالب را از گزند دشمن ! اگر چيزی داشته باشيم که از آن دفاع کنيم، به چشم: ما خواهيم گفت

ه به وعده های بايد به دهقان روسی بياموزيم ک. بدون منتظر شدن برای مجلس مؤسسان، زباله های سلطنت و فئوداليزم را يکسر به ديار عدم بيفکنيم

ی ليبرال زير ی دهقان ها را برعليه امپرياليست هاما بايد توده های ميليون. رودزيانکو و به دروغ های ميهن پرستانه ی ميلی يوکوف اعتماد نداشته باشد

وچکوف ها و  ميلی فقط يک حکومت انقالبی متکی بر طبقه ی کارگر می تواند، با برکنار کردن گ. پرچم انقالب ارضی و جمهوری با يکديگر متحد کنيم

تا عقب  همه ی اسباب و وسائل قدرت دولت را به کار خواهد گرفتاين حکومت کارگری . يوکوف ها از مسند قدرت، اين وظيفه را تماماً به انجام برساند

 ".مانده ترين و بی خبرترين توده های زحمت کش شهر و روستا را به پا خيزاند، آن ها را تربيت کند، و با يکديگر متحدشان سازد

" اگر طبقه ی کارگر آلمان برنخيزد چطور؟ در آن صورت چه خواهيم کرد؟: خواهيد پرسيد " 

" حکومت  حتی اگر انقالب ما يک -ين حرف بدان معنی است که شما فرض را بر آن می گيريد که انقالب روسيه می تواند بر آلمان بی تأثير بماندا

 ".کارگری را به قدرت برساند؟ اما به راستی که چنين امری مطلقاً محال است

" بله، اما اگر شد چطور؟: خواهيد پرسيد " 

" نده نزديک يرد، اگر بر فرض محال سازمان محافظه کار سوسياليست های ميهن پرست نگذارند که طبقه ی کارگر آلمان در آياگر امر محال صورت بگ

ارگران برعليه آن گاه حکومت انقالبی ک. برعليه طبقات حاکم خويش قيام کند، آن گاه البته طبقه ی کارگر روس از انقالب خود با اسلحه دفاع خواهد کرد

ه طبقه ی کارگر آلمان نيز دقيقاً ب. ها اعالن جنگ خواهد داد، و برادران کارگر آلمان رابه قيام برعليه دشمن مشترک فرا خواهد خواند هوهن زولرن

اعالن  همين نحو، اگر در دوران قريب الوقوع به قدرت برسد، نه تنها حق خواهد داشت، بلکه مکلف خواهد بود که برعليه گوچکوف و ميلی يوکوف

ه در هر دو صورت، جنگی ک. دهد و از اين راه کارگر روسی را ياری دهد تا او حساب ديرين خود را با دشمن امپرياليست خويش تسويه کند جنگ

نقالب، و ، که بر سر دفاع از ا"دفاع از حکومت"در آن صورت، مسأله نه بر سر . حکومت کارگری به پا خواهد کرد فقط يک انقالب مسلحانه خواهد بود

 ".پيوند زنی انقالب به ساير کشورها خواهد بود

يسنده همان نظريات نو. الزم به اثبات اين نکته نيست که در قطعات فوق که از يک رشته مقاالت مردم پسند برای خوانندگان کارگر انتخاب شده اند

 .نظرياتی هستند که در تزهای چهارم آوريل لنين نيز بيان شدند

 

******************** 

تاب خالی از فايده نيست که عباراتی چند از مقاله ای را که مؤلف ک. در رابطه با بحرانی که حزب بلشويک در دو ماه اول انقالب فوريه دچارش شد

1909حاضر در سال  در اين جا نقل کنيم. برای نشريه ی لهستانی روزا لوکزامبورگ ارسال داشت  : 

" ر رفتار انقالب ما يک انقالب بورژوائی است، به انديشه ی انطباق دادن تاکتيک های طبقه ی کارگر ب :اگر منشويک ها، با شروع از تجريدی چون

جريد يک سان بورژوازی ليبرال برسند، و اين فکر را حتی تا نقطه ی فتح قدرت دولت به وسيله ی بورژوازی تعميم دهند، آن گاه بلشويک ها نيز از ت

را در دست های  و نه ديکتاتوری سوسياليستی، به اين انديشه خواهند رسيد که طبقه ی کارگر، که قدرت حکومتديکتاتوری دموکراتيک : ديگری چون

توجه است،  ناگفته نماند که اختالف آنان در اين خصوص قابل. او خواهيم يافت، بايد به دست خود خويشتن را در يک دموکراسی بورژوائی محدود کند

                                                 
 .تشکيل شد 1907اعضای دومائی که پس از واژگونی دولت در سوم ژوئن  - 

 .منظور مطبوعات آمريکا از حکومت موقت، کميته ی موقت دوما بود -  



ط در صورت قالبی منشويزم حتی هم اکنون با تمام قوا بيان می شوند، حال آن که خصوصيات ضدانقالبی بلشويزم فقبدين معنی که جنبه های ضدان

 ".پيروزی انقالبی خطر بزرگ تری به شمار می روند

1923پس از سال  هشت  -ن کلماتر حقيقت امر ايحال آن که د. کلمات فوق را وسيعاً به کار گرفتند" تروتسکيسم"، پيروان ناخلف لنين در مبارزه خود با 

توصيف کامالً دقيقی از رفتار پيروان ناخلف حاضر، در صورت پيروزی انقالبی، ارائه می دهند -سال پيش از واقعه . 

ف کتاب به همين دليل مؤل. جناح راست خود تسويه حساب کند" خصوصيات ضدانقالبی"حزب از بحران آوريل سرفراز بيرون آمد، زيرا توانست با 

1922حاضر در سال  عباراتی را که در باال نقل شد با جمالت زير تکميل کرد  : 

" اين  تجديد سالح عقيدتی خود را در خصوص( و  پس از مبارزات درونی)اين امر، چنان که همه می دانند، رخ نداد، زيرا بلشويزم تحت رهبری لنين 

1917مسأله ی بسيار مهم، در بهار  به انجام رساند -يعنی پيش از فتح قدرت - ." 

 :، لنين در مبارزه ی خود با گرايش های فرصت طلبانه ی قشر مسلط بلشويک ها، چنين نوشت1917در آوريل 

" ( ه باشدهر ک)شعارها و انديشه های بلشويک به طور عام کامالً تأئيد شده اند، اما امور در عالم واقع طور ديگری شکل گرفته اند، طوری که هيچ کس 

واقعيت به معنای  ناديده گرفتن و فراموش کردن اين. يعنی به نحوی اصيل تر، منحصر به فردتر، و رنگارنگ تر -ت انتظارش را داشته باشدنمی توانس

ی پژوهش در ای باشيم که تا کنون بيش از يک بار نقشی رقت انگيز را در تاريخ حزب ما بازی کرده، و به جا" بلشويک های قديمی"آن است که مانند 

موکراتيک د -امروز هر کس فقط از ديکتاتوری انقالبی. واقعيت زنده ی منحصر به فرد، فرمول واحدی را که حفظ کرده اند طولی وار تکرار می کنند

وضع گرفته او با اين کار عمالً به بورژوازی گرويده و برعليه مبارزه طبقاتی کارگران م. کارگران و دهقانان سخن بگويد، از زندگی عقب افتاده است

توان نام نهاد هم می" بلشويک های قديم"اين پرونده را پرونده ی بايگانی شده ی )او را  بايد به پرونده غرايب بلشويکی ما قبل انقالب بسپريم . است ). 

 

********* 

 

ی سوم ضميمه   

 

( کنگره ی شوراها و تظاهرات ماه ژوئن»ضميمه ی فصل  ») 

 

ليفرنياکان، دانشگاه کا. به پروفسور ا . 

1917از من پرسيده ايد که توصيف سوخانوف از مالقات من در ماه مه  با هيئت تحريريه ی نوی ژيزن، روزنامه ای که اسماً به وسيله ی ماکسيم  

داشت جلد ياد برای آن که آن چه در زير می آيد درست فهميده شود، بايد ابتدا درباره ی ماهيت کلی هفت. گورکی اداره می شد، تا چه حد صحيح است

گاه به گاه  که( روده درازی، امپرسيونيسم، کوته بينی سياسی)علی رغم همه ی عيب های اين اثر . های انقالب، اثر سوخانوف، توضيح مختصری بدهم

اديده ای مورخ باشد، نخواندنش را مالل آور می سازند، محال است بتوان وجدان بيدار مؤلفش را، که سبب شده است تا يادداشت ها منبع ارزشمندی بر

او،  ضروری است که درجه ی تکامل او، بينش. اما قضات می دانند که با وجدان بودن شاهد به هيچ وجه وثوق شهادت او را تضمين نمی کند. گرفت

انه ی آن وع روشن فکر منشسوخانوف امپرسيونيستی از ن. شنوائی او، حافظه ی او، احساسات او در لحظه ی وقوع رويداد، و غيره را در مدنظر گرفت

با اين . ه شده اندسياسی اشخاصی است که از قالب ديگری ساخت -است، و او نيز مانند بيشتر چنين افرادی فاقد قدرت الزم برای درک خصوصيات روانی

1917که او خود  در سال  ا بلشويک ها قرار داشت، اما بدر جناح چپ اردوگاه سازش کاران موضع گرفته بود، و از اين حيث در همسايگی نزديک  

ه در وجود سوخانوف پيوسته احساس انزجار خصمان. خلق و خوی هاملتی اش در قطب مخالف بلشويک ها جا داشت و هم چنان در اين قطب باقی ماند

سبب  همه ی اين خصوصيات. دگی می کندای نسبت به    افراد راست کردار، افرادی که راسخاً می دانند که چه می خواهند و به کجا         می روند، زن

 می شود تا سوخانوف در يادداشت ها به محض کوشش در فهم محرک های اعمال بلشويک ها، و يا انکشاف انگيزه های پشت پرده ی آنان، با وجدان

قيقت امر، در ح. ائل ساده و روشن را خلط می کندگاهی اوقات به نظر می رسد که انگار او آگاهانه مس. کامالً بيدار اشتباه پشت اشتباه روی هم انبار کند

 .او از يافتن کوتاه ترين فاصله ما بين دو نقطه، دست کم در سياست، ذاتاً ناتوان است

از آن جا که سوخانوف در . سوخانوف در مقابله دادن خط مشی من با خط مشی لنين، تا آن جا که زورش می رسيده نيروی خود را به هدر داده است

وصيت او ضمناً بايد گفت که همين خص -بر احساسات و صحبت های در گوشی روشن فکرهای حاشيه نشين از حساسيت فراوانی برخوردار استبرا

ی يکی از محاسن يادداشت ها را تشکيل می دهد، زيرا سبب شده تا مطالب مفصلی پيرامون ساختمان روانی ليبرال ها، راديکال ها، و محافل باال

به خصوص  -فتدباری سوخانوف به علت اين حساسيت طبعاً اميدوار بود که ما بين لنين و تروتسکی اختالف بي -ها در يادداشت ها جمع شودسوسياليست 

و بلشويک  آن که البد فکر می کرد در صورت بروز چنين اختالفی، سرنوشت تيره ی روزنامه ی نوی ژيزن، که ما بين سوسياليست های ميهن پرست

قوع سوخانوف در يادداشت ها زير عنوان خاطرات سياسی و به شکل حدس و گمان های پس از و. ده بود، بدون شک سفيدتر از آب در خواهد آمدها ايستا

ی او      می کوشد تا ويژگی های شخصيت، خلق و خو، و اسلوب را به خط مشی سياس. رويداد، هنوز در فضای آن اميدهای نافرجام زندگی می کند

کندتعبير  . 

ی سوخانوف در رابطه با تظاهرات لغو شده ی دهم ژوئن، و مخصوصاً تظاهرات مسلحانه ی روزهای ژوئيه، در بسياری از صفحات اثر خود        م

درت رای قکوشد تا ثابت کند که لنين در آن روزها مستقيماً برای تصرف قدرت از راه توطئه و قيام تالش می کرد، حال آن که تروتسکی برعکس ب

اين ادعا از بيخ و بن بی اساس است. واقعی شوراها در وجود دو حزب حاکم بر شورا، يعنی سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها، می کوشيد . 

ب در روسيه در لحظه ی حاضر حتی يک حز: "در نخستين کنگره ی شوراها در روز چهارم ژوئن، تزرتلی ضمن        سخن رانی خود چنين گفت

سخن  لنين دوست نداشت!" چرا، وجود دارد: "در آن لحظه صدائی از روی نيمکت برخاست." ود ندارد که بگويد، قدرت را به دست ما بدهيدسياسی وج

ت که شکی نيست که در آن روز، مالحظات بسيار جدی سياسی وادارش ساخ. رانی خطباً را قطع کند، دوست هم نداشت سخن رانی او را قطع       کنند

يش از هر بنا بر منطق تزرتلی، هنگامی که کشور در کالف سردرگمی از مشکالت عظيم گرفتار می آيد، بايد پ. ری معمول خود را به کنار نهدخوددا

نهفته همين کار  زرنگی سازش کاران روس هم، که پس از قيام فوريه قدرت را به ليبرال ها واگذار کردند، در. چيز کوشيد تا قدرت به دست ديگران بيفتد

سالت حزب خود برای هر فرد انقالبی که به ر. تزرتلی به ترس ناپسندی از مسئوليت، رنگی از بی غرضی سياسی و دورانديشی خارق العاده می داد. بود

قط سزاوار گذارد، فهر حزب انقالبی که در شرايط دشوار دست رد به سينه ی قدرت ب. ايمان دارد، چنين خودفروشی بزدالنه ای مطلقاً تحمل ناپذير است

 .تحقير است

فت که در گ( تزرتلی)وزير محترم پست و تلگراف : "لنين در همان جلسه ضمنی نطقی که از روی نيمکت ايراد کرد، پاسخ خود را چنين توضيح داد

تناع نمی تواند از قبول قدرت ام هيچ حزبی. من جواب می دهم که چنين حزبی وجود دارد. روسيه هيچ حزبی وجود ندارد که مايل به قبول قدرت باشد

 شما هر چه دلتان.( تحسين و خنده ی حضار. )حزب ما در هر لحظه ای آماده است تا تمام قدرت را در دست بگيرد. کند، و حزب ما هم امتناع نمی کند

شفاف  چنين می نمايد که انديشه ی لنين سراسر." می خواهد بخنديد، اما اگر جناب وزير اين سؤال را از ما بکند، جواب درست را دريافت خواهد داشت

 .است

ه تعلق ندارم، اما اگر ب( پشخونوف)من به حزب او : "در همان کنگره ی شوراها، من پس از سخن رانی پشخونوف، وزير کشاورزی، چنين حرف زدم

به منزله ی گام بزرگی است به پيشمن بگويند که قرار است دولتی مرکب از دوازده پشخونوف تشکيل شود، خواهم گفت که اين امر  ." 

ه دست من تصور نمی کنم که در آن ايام، در کشاکش آن حوادث، کلمات من  پيرامون دولت پشخونوف ها جا داشت که به آنتی تز آمادگی لنين، برای ب



وخانوف تدارک س. ه تفسير آن پرداخته استچنين به نظر می رسد که سوخانوف خود اين آنتی تز را اختراع کرده و سپس ب. گرفتن قدرت، تعبير شود

نين می بلشويک ها را برای تظاهرات دهم ژوئن، که قرار بود به نفع قدرت شوراها صورت بگيرد، به تدارک برای تصرف قدرت نعبير می کند و چ

ميل  تروتسکی در همان زمان اعالم کرد کهاما . دو سه روز پيش از تظاهرات، لنين علناً اظهار داشت که حاضر است قدرت را درست بگيرد: "نويسد

جرای دهم اما با همه ی اين اوصاف من تصور می کنم که تروتسکی به درون ما. چنين بود اختالف آنان. دارد دوازده پشخونوف را بر مسند قدرت ببيند

ژوئن کشانده شد... لنين در آن زمان ميل نداشت بدون آن مژدورايونتز مشکوک وارد درگيری قاطعانه ای شود. زيرا تروتسکی برای او شريکی غول 

دست کم تا مسافتی بس دراز -پيکر در يک بازی غول آسا به شمار می رفت، و در حزب لنين پس از شخص لنين فرد ديگری وجود نداشت ." 

به آن متهمش می  ان کاری را داشت که تزرتلیبنا به گفته ی سوخانوف، چنين به نظر می رسد که لنين حقيقتاً قصد هم. عبارت فوق مملو از تناقض است

ا در همان هر چند باور کردنش سخت است، اما سوخانوف برهان چنين بالنکيسمی ر." تصرف فوری قدرت به وسيله ی اقليت طبقه ی کارگر: "کند

ه روز دهم نين حقيقتاً در صدد بر آمده بود کاما اگر ل. کلمات لنين دائر بر آمادگی بلشويک ها برای تصرف قدرت علی رغم همه ی مشکالت، می بيند

ژوئن قدرت را از طريق توطئه متصرف شود، آن قدر عقلش می رسيد که در اين جلسه ی عمومی شوراها در چهارم ژوئن به دشمنان خود از پيش 

قط پس از کسب د، به حزب گفته بود که بلشويک ها فقاعدتاً نبايد لزومی به يادآوری باشد که لنين از همان نخستين روز ورودش به پتروگرا. هشدار ندهد

مرگ بر " در روزهای آوريل، لنين در برابر بلشويک هائی که شعار. اکثريت در شوراها بايد وظيفه ی واژگون کردن حکومت موقت را بر عهده گيرند

: داشت پاسخ لنين در روز چهارم ژوئن فقط يک معنی .را به عنوان وظيفه ی روز مطرح کرده بودند، با قاطعيت به مخالفت برخاست" حکومت موقت

ه با ک اگر کارگرها و سربازها به بلشويک ها رأی اعتماد بدهند، ما حاضريم همين امروز قدرت را در دست بگيريم؛ از اين حيث ما از سازش کاران،

ند، متمايز هستيموجود برخورداری از اعتماد کارگران و سربازان، جرئت نمی کنند قدرت را به دست بگير . 

وافق با لنين، آدمی می توانست بدون ت. "سوخانوف تروتسکی را طوری در تقابل با لنين قرار می دهد که گوئی   اولی واقع بين بوده و دومی بالنکيست

ده ن ماجرای دهم ژوئن کشانتروتسکی به درو: "سوخانوف در عين حال اعالم می دارد که." کامالً با شيوه ی تروتسکی در طرح مسأله موافق باشد

داشت، خود سوخانوف پس از کشف دو خط مشی، در جائی که ثنويتی وجود ن. يعنی او را به زور به درون توطئه ای برای تصرف قدرت کشاندند -."شد

ه ی اين کار او به منزل. حکوم بسازدرا از لذت ادغام اين دو خط مشی در يک خط مشی واحد محروم نمی کند، تا  از اين راه بتواند مرا به ماجراجوئی م

کی و لنين، انتقامی منحصر به فرد و تا اندازه ای افالطونی است که روشن فکرهای    چپ بابت سرخوردگی اميدشان به بروز اختالف ما بين تروتس

 .ستانده اند

گان هجدهم مان پالکارت هائی که بعداً به وسيله ی تظاهرکننددر ميان پالکارت هائی که بلشويک ها برای تظاهرات ملغای دهم ژوئن تهيه کرده بودند، ه

ار سوخانوف در مقام جمالشناس، قوه ی معنی رسائی ساده ی اين شع. پرکرده بود!" مرگ بر ده وزير سرمايه دار"ژوئن حمل شد، مقام عمده را شعار 

ر شش وزي" ده وزير سرمايه دار"در حکومت، عالوه بر . نشان می دهد را تحسين می کند، اما در مقام سياستمدار، در فهم معنای اين شعار ناتوانی

زرای برعکس، مطابق با مفهوم شعار مذکور، و. پالکارت های بلشويک ها چيزی درباره ی اين شش تن   نمی گفتند. سازش کار نيز وجود داشتند

شتم دقيقاً ناظر آن چه من در برابر کنگره ی شورا بيان دا. دگان اکثريت شوراسرمايه دار بايد جای خود را به وزرای سوسياليست می دادند، يعنی به نماين

شخونوف اتحاد خود را با ليبرال ها بشکنيد، وزرای بورژوا را بر کنار کنيد و جای آن ها را به پ: بر همين  جنبه از مفهوم پالکارت های بلشويک بود

عکس، آن ها به ورا به تصرف قدرت، خود را ملزم به پشتبانی از اين پشخونوف ها نمی ديدند؛ برالبته بلشويک ها در ترغيب اکثريت ش. های خود بدهيد

ت در مبارزه ای برای کسب اکثري -هيچ عنوان     اين حقيقت را کتمان نمی کردند که در چارچوب دموکراسی شورا مبارزه را  بی امان ادامه خواهند داد

 .شورا و برای رسيدن به قدرت

د به ما می توانن -بيشتر به عنوان يک سنخ تا يک شخص -فقط خصوصيات فوق الذکر سوخانوف. ی اين حرف ها الفبای محض است و بس اما همه

 .توضيح دهند که چگونه اين شريک و پژوهشگر حوادث بر سر مسأله ای اين چنين مهم و در عين حال ساده، اين طور عاجزانه سردرگم شود

اتی که مورد اين ماجرای سياسی، می توان پرتو کاذبی را که سوخانوف به مالقات من با هيئت تحريريه ی نوی ژيزن، همان مالقدر پرتو تحليل فوق از 

ی سوخانوف منظور مرا از مالقات با محفل ماکسيم گورکی، در جمله ای که خود در دهان من          م. عالقه ی شماست، می تاباند به آسانی درک کرد

او اين است که  استنتاج." اکنون متوجه شدم که ديگر کاری برای من باقی نمانده است مگر تأسيس روزنامه ای به همراه لنين: "ين بيان می کندگذارد، چن

اشت که را وادم -يعنی با افرادی که هرگز نه مرد سياست می دانستمشان و نه مرد انقالب -فقط ناتوانی من در رسيدن به توافقی با گورکی و سوخانوف

برای اثبات مهمل بودن اين حرف، فقط کافی است که مفهومش را به ضابطه در آوريم. راهی به سوی لنين بجويم . 

أسيس يک گوئی وظايف يک سياست انقالبی صرفاً منحصرند به ت -"تأسيس روزنامه ای به همراه لنين: "ضمناً، چقدر خاص سوخانوف است اين جمله

نين بينديشم، مترين بهره ای از قوه ی تخيل برده باشد، قاعدتاً بايد روشن باشد که من نه می توانستم درباره ی وظايف خود چبرای هر کس که ک. روزنامه

 .و نه می توانستم اين وظايف را چنين تعريف کنم

عنی بعد ر آغاز ماه مه به پتروگراد رسيدم، يبرای آن که بتوانم ديدار خود را از محفل روزنامه ی گورکی توضيح بدهم، الزم است به ياد آوريم که من د

ار بودم من ناچ. در خالل اين مدت بسياری از چيزها تعديل و مشخص شده بودند. از مدتی بيش از دو ماه پس از انقالب، و يک ماه پس از بازگشت لنين

ها و رنگ  ت کارگران و سربازان، بلکه نيز در ميان دسته بندیمقام خود را، نه فقط در ميان نيروهای بنيادی انقالب، يعنی در ميان احساسات و احواال

ژيزن به  برای من ديدار از هيئت تحريريه ی نوی. ، به طور مستقيم، و نه اصطالح به شيوه ی تجری، پيدا کنم"تحصيل کرده"های سياسی جامعه ی 

روه و ، و به قصد جلب برخی از عناصر اين گ"چپ"اين گروه منزله ی شناسائی سياسی مختصری بود که به منظور کشف نيروهای جاذب و دافع  

دگی مکالمه ی کوتاهی با اين عقالی نادان، که در نظرشان دامنه ی انقالب به مسائل سرمقاله نويسی محدود می شد، مرا از بيهو. غيره، به عمل آوردم

لنين و  به انزوای داوطلبانه متهم می کردند، و به گناه اين انزوا را به گردن و عالوه بر آن، از آن جا که ايشان بلشويک ها را. کامل آنان متقاعد ساخت

ان، و يا آنتزهای آوريل او      می دانستند، بدون شک به آن ها گفتم که با حرف هايشان يک بار ديگر ثابت کرده بودند که لنين حق دارد حزب را از 

که در )انوف نتيجه گيری من، که ناچار بودم به خاطر تأثيری که می توانست بر لوناچارسکی و رياز .بهتر بگوئيم آنان را        از حزب، منزوی سازد

ناسبت الزم را برای داشته باشد، با نيروی ويژه ای رويش تأکيد کنم، يقيناً م( آن گفت و گو شرکت داشتند و با انديشه ی پيوستن به لنين مخالف بودند

اهم آورده استروايت سوخانوف از اين قضيه فر . 

******************** 

1917بديهی است که تصور شما دائر بر اين که امکان نداشت که من در        پائيز  م، ، از تربيون شورای پتروگراد در بزرگداشت گورکی سخن بگوي

يب من د، کامالً عقل به خرج داد، يعنی از ترغسوخانوف آن بار،دست کم در چشم پوشی از يکی از انديشه های خيال پردازنه ی خو. کامالً صحيح است

 .به مشارکت در مراسم بزرگداشت گورکی در آستانه ی قيام اکتبر صرف نظر کرد، زيرا گورکی در آن سوی سنگر ايستاده بود

 

********* 

 سال شمار جلد اول

 

                                                 
عضو : مژدورايونتز)می نامد يقيناً آن است که من در حقيقت بلشويک بودم " مژدورايونتز مشکوک"اين که مرا منظور سوخانوف از  -  

من در آن سازمان ناحيه ای از آن جهت ماندم که آن سازمان را به درون . حقيقت در هر حال همين است(. سازمان ناحيه ای سوسيال دموکرات های متحد

 .ه در ماه اوت انجام گرفتحزب بلشويک بياورم، کاری ک



1774 

 شورش قزاق ها و دهقان ها به رهبری پوگاچف

 

1825 

برعليه تزاريزم به رهبری افسرهای ليبرال( سامبريستد)قيام دکابريست  -دسامبر . 

 

1848 

نيزم انقالبی را تشکيل   اين کتاب بنياد  سوسياليزم يا کمو -به وسيله ی کارل مارکس و فردريک انگلس( مانيفست کمونيست)انتشار بيانيه ی کمونيست 

 .می دهد

 

1861 

رعيتی در روسيه -اصالحات دهقانی؛ الغاء ارباب . 

 

1864 

به وسيله ی مارکس و ديگران( نخستين سازمان کارگران سوسياليست" )بين الملل"تأسيس  . 

 

1871 

 .کمون پاريس

 

1882 

 .پلخانف با انتشار جزوه ای  سوسياليزم مارکس را به روسيه معرفی می کند

 

1905 

1905انقالب  نخستين سازمان دهی شوراها به وسيله ی کارگران روسيه. در روسيه  . 

- "يکشنيه ی خونين"- نيروهای تزار کارگرانی را که به رهبری گاپون کشيش قصد دارند عرض حالی را به نزد تزار ببرند، به گلوله بندند  .نهم ژانويه

 

1914 

آغاز جنگ جهانی اول -يکم اوت  

 .آلمان به روسيه اعالن جنگ می دهد

سيبری تبعيد می شوندنمايندگان بلشويک در دومای دولتی دستگير و به  -چهارم نوامبر . 

 

1915 

يت داردتروتسکی در هيئت تحريريه ی اين روزنامه عضو. ناش اسلوو، روزنامه ی بين المللی و انقالبی روسی، در پاريس منتشر می شود -آوريل . 

کنگره ی بين المللی سوسياليست ها در زيمروالد، سوئيس -سپتامبر . 

 

1916 

در کينتال( انترناسيوناليست)طن کنگره دوم سوسياليست های جهان و -مه . 

 

1917 

کارگران در خيابان ها تجمع     می کنند و کارگران چاپخانه ها دست به اعتصاب می زنند" يکشنبه ی خونين"به يادبود  -نهم ژاويه . 

آخرين دومای دولتی تشکيل می شود -چهاردهم فوريه . 

زن آغاز         می شودانقالب با مراسم سالگرد روز جهانی  -بيست و سوم فوريه . 

دويست هزار کارگر در پتروگراد اعتصاب می کنند -بيست و چهارم فوريه . 

کشتار و توقيف انقالبيون. اعتصاب عمومی در پتروگراد -بيست و پنجم فوريه . 

ر شهر باقی بمانندنمايندگان متفرق         می شوند اما تصميم می گيرند د. انحالل دوما به فرمان تزار -بيست و ششم فوريه . 

 .دهها هزار کارگر به خيابان ها می ريزند

شورش هنگ های گارد -بيست و هفتم فوريه . 

 .تشکيل شورای نمايندگان کارگران

 .تشکيل کميته ی موقت دوما

توقيف وزرای تزار -بيست و هشتم فوريه . 

 .تسخير زندان اشلوسبرگ

اخبار شورا" -ايزوستيانخستين شماره ی  " 

برای سربازان صادر می شود" فرمان شماره يک" -سيکم مار . 

 .تشکيل دايره ی سربازان در شورا

 .نخستين جلسه ی شورای مسکو

تزار به نفع گراند دوک ميخائيل از سلطنت کناره می گيرد -دوم مارس . 

تشکيل می دهد کميته ی موقت دوما با پشتيبانی شورا و با مشارکت کرنسکی در مقام وزير دادگستری حکومت موقت را . 

گراند دوک ميخائيل از سلطنت استعفاء می دهد -سوم مارس . 

 .حکومت موقت وقوع انقالب را از طريق راديو به جهان اعالم می کند

نخستين شماره ی پراودا، ارگان مرکزی حزب بلشويک -پنجم مارس . 

                                                 
برای به دست آوردن تاريخ ميالدی جديد، يعنی تاريخی که اکنون بين المللی شده است، . تاريخ ها مطابق با تقويم قديم روسيه داده شده اند -  

 .سيزده روز به هر رقم بيفزائيد



حکومت موقت برای زندانيان سياسی عفو عمومی اعالم     می کند -ششم مارس . 

تزار در موغيليف دستگير می شود -هشتم مارس . 

اعالم می کند که خواهان صلح بدون الحاق اراضی و غرامت گيری است" خطاب به خلق های تمام جهان"شورا در بيانيه ای  -چهاردهم مارس . 

تشييع جنازه ی شهدای انقالب -بيست و سوم مارس . 

کنفرانس سراسری شوراهای روسيه -بيست و نهم مارس . 

لنين، زينوويف، و چند بلشويک ديگر از سوئيس به روسيه می رسند -سوم آوريل . 

خود، رئوس سياست خود را برای انقالب کارگری اعالم می کند" تزهای آوريل"لنين در  -چهارم آوريل . 

ه آنان قول دداشتی که برای متفقين می فرستد بميلی يوکوف، وزير خارجه، طی يا.       سالگرد روز جهانی سوسياليست ها در يکم ماه مه -هجدهم آوريل

 .می دهد که جنگ را مطابق با قراردادهای قديم تا حصول پيروزی ادامه دهد

روزهای آوريل" -تظاهرات مسلحانه در اعتراض به يادداشت ميلی يوکوف -بيستم آوريل " 

آغاز کنفرانس سراسری حزب بلشويک -بيست و چهارم آوريل . 

روگراد به حکومت ائتالفی رأی موافق می دهدشورای پت -يکم مه . 

استعفای ميلی يوکوف -دوم مه . 

تروتسکی از آمريکا به روسيه می رسد، و به حمايت از  سياست های لنين می پردازد -چهارم مه . 

 .کنگره ی سراسری نمايندگان دهقان های روسيه در پتروگراد گشايش      می يابد

شارکت کرنسکی، در مقام وزير جنگ، تشکيل می شودحکومت ائتالفی با م -پنجم مه . 

شورای کرونشتات خود را يگانه قدرت حاکم در کرونشتات اعالم می کند -هفدهم مه . 

کنگره ی سراسری حزب سوسيال رولوسيونر -بيست و پنجم مه  

نخستين کنفرانس کميته های کارخانه و کارگاه در پتروگراد افتتاح می شود -سی ام مه . 

نخستين کنگره ی سراسری شوراهای روسيه -وئنسوم ژ . 

کرنسکی که فرمان تهاجم را برای ارتش های روسيه صادر می کند -شانزدهم ژوئن . 

تظاهراتی که منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها راه انداخته اند، تظاهرات بلشويکی از آب در می آيد -هجدهم ژوئن . 

نوسکی پراسپکت، با حمل تصاويری از کرنسکیتظاهرات ميهن پرستانه در  -نوزدهم ژوئن . 

نيمه قيامی که تالش حکومت را برای امحاء بلشويزم در پتروگراد به دنبال دارد -"روزهای ژوئيه" -سوم تا پنجم ژوئيه . 

 

********** 

 فهرست کوتاهی از اشخاص

 .عمده ای که نامشان در جلد اول ذکر شده است 

 

. ه روسيهه ی مرکزی حزب بلشويک، همراه با کامنف مدير روزنامه ی پراودا، ارگان رسمی حزب، تا بازگشت لنين باز اعضای کميت -استالين، ژوزف

1922در سال   به سمت دبيرکلی حزب انتخاب شد و سپس عمالً در رأس حکومت شوروی قرار گرفت  . 

 

نخست وزير روسيه در سال  -استورمر 1916. 

 

يک، وزير کار در حکومت ائتالفیيکی از رهبران حزب منشو -اسکوبلف . 

 

)وزير امور خارجه ی روسيه  -ايزولسکی 1910 - 1906 )و سفير کبير روسيه در فرانسه (  1917 - 1910). 

 

ز ل از آن نييازده سال قب. از فرماندهان ارتش روس که کوشيد تا نيروهای خود را به پتروگراد بياورد و انقالب فوريه را سرکوب کند -ژنرال ايوانوف

 .شورشی را در کرونشتات فرونشانده بود

 

ژنرال ارتش تزار که بعداً با حکومت شوروی بيعت کرد -ژنرال بوسيلوف . 

 

شور رسيداز رهبران بلوک مترقی در آخرين دوما، بعداً از اين بلوک جدا شد، به دارودسته ی دربار پيوست و در زمان تزار به وزارت ک -پروتوپوپوف . 

 

قالب ال دموکرات های کهنه کار روسيه، مترجم آثار مارکس و ملقب به پدر مارکسيزم روس، در خالل جنگ جهانی اول و در حين اناز سوسي -پلخانف

 .موضع ميهن پرستانه و محافظه کارانه ای گرفت

 

وزير امور خارجه در حکومت موقت ترميم شده ای که پس از استعفای ميلی يوکوف تشکيل شد -کادت -ترشچنگو . 

 

از رهبران حزب منشويک و رهبر اصلی شورا پيش از رسيدن بلشويک ها به اکثريت -زرتلیت . 

 

وزير کشاورزی در حکومت ائتالفی. از رهبران سوسيال رولوسيونرها که در ميان راست گراها و چپ گراها ايستاده بود -چرنوف . 

 

، نخستين رئيس شورای پتروگراد(منشويک)سوسيال دموکرات  -چيدزه . 

 

ژنرال تزاری، فرمانده ی نظامی واحدهای ناحيه ی پتروگراد در نخستين روزهای انقالب -نرال خابالوفژ . 

 

ژنرال ارتش تزار که بعداً رهبری نيروهای ضدبلشويک را در جنوب روسيه به عهده گرفت -ژنرال دنيکين . 

 

ارينا داشت، در دسامبر رهبان بی سواد سيبريائی که نفوذ عظيمی بر تزار و تز -راسپوتين، گريگوری 1916 به وسيله ی گروهی از درباريان  به قتل  

 .رسيد

 



مالک بزرگ، وزير دربار تزار و رئيس محافظه کار دوما -رودزيانکو . 

 

نخستين  ياستاز رهبران برجسته ی کميته ی مرکزی حزب بلشويک، روز سوم آوريل به همراه لنين از سوئيس به روسيه بازگشت، بعداً به ر -زينوويف

سوم برگزيده شد( کمونيست -بين الملل  . 

 

وزير امور خارجه ی روس پس از  -سازونوف 1917، در سال 1910 به وسيله ی تزار از کار بر کنار شد  . 

 

ادداشت ي" سوسيال دموکراتی که به گروه گورکی تعلق داشت، يکی از رهبران شورای پتروگراد در نخستين روزهای انقالب، نويسنده ی -سوخانوف

در هفت جلد" های انقالب . 

 

وزير کشور روسيه در خالل جنگ جهانی -شاهزاده شرباتوف . 

 

از رهبران برجسته ی کميته ی مرکزی حزب بلشويک، متعاقباً از ديپلمات های حکومت شوروی و رئيس شورای کار و دفاع -کامنف . 

 

گريز  پس     از. ی  قزاق های دن نقش عمده ای در ارتش های ضدبلشويک ايفاء کرد ژنرال ارتش تزار که متعاقباً در مقام سرکرده -ژنرال کراسنوف

 .از روسيه به عنوان نويسنده ی کتب خاطرات و داستان های    ميهن پرستانه شهرتی به هم زد

 

رئيس "قبت و نيروی دريائی، و عا پس از انقالب سوسيال رولوسيونر شد، ابتدا وزير دادگستری، سپس وزير جنگ -از ترودويک های دوما -کرنسکی

، پس از پيروزی بلشويک ها از روسيه گريخت.حکومت موقت شد" الوزرای . 

 

يکتاتوری متعاقباً کوشيد تا در روسيه يک د -ژنرال ارتش تزار که پس از خابالوف به فرمان دهی ناحيه ی پتروگراد منصوب شد -ژنرال کورنيلوف

 .نظامی برقرار سازد

 

افسر نيروی دريائی روسيه، متعاقباً رهبر نيروهای ضدبلشويک در سيبری -چاکآدميرال کول . 

 

، نهم ژانويه "يکشنبه ی خونين"کشيشی که در  -گاپون کشيش ، جماعت کثيری از کارگران را که قصد داشتند عرض حالی تقديم تزار کنند، 1905

 .رهبری کرد

 

رياست آخرين دولت تزار را بر عهده داشتپيرمرد هفتاد هشتاد ساله ای که  -شاهزاده گليتسين . 

 

ريستنخستين وزير جنگ و نيروی دريائی در حکومت موقت، محافظه کار ميانه رو و امپرياليست، يکی از بنيانگزاران حزب اکتب -گوچکوف . 

 

نويسنده و داستان نويس بزرگ روس -گورکی . 

 

سيننخست وزير روسيه بالفاصله پس از شاه زاده گليت -گورميکين . 

 

رهبر حزب بلشويک، رهبر انقالب روسيه و نخستين رئيس حکومت شوروی -لنين . 

 

، اولين نخست وزير پس از انقالب(کادت)دموکرات مشروطه خواه  -شاه زاده لووف . 

 

رئيس حزب کادت، وزير امور خارجه و رئيس واقعی حکومت موقت -ميلی يوکوف . 

 

وادار پيش رفت صنعت، متوفی به سال سياستمدار روس در رژيم قديم، ه -کنت ويت 1915. 

 

ژنرال ارتش تزار که متعاقباً در رأس نيروهای ضدبلشويک کوشيد تا پتروگراد را تسخير کند -ژنرال يودنيچ . 

 

يکی از قاتالن راسپوتين -شاه زاده يوسوپوف . 

 

********** 

 

 اماکن

راد پس از ترک کاخ توريد در اين انستيتو مستقر شدمدرسه ی سابق دختران اشراف، شورای پتروگ -انستيتوی اسمولنی . 

 

شهری در نزديکی پتروگراد، يکی از کاخ های تزار در اين شهر قرار داشت -تزارسکوسلو . 

 

مت ر بخش سدر نخستين ماه های انقالب، شورای پتروگراد د. کاخی در پتروگراد، جلسات دوما در بخش سمت راست اين کاخ تشکيل می شد -کاخ توريد

 .چپ اين کاخ تشکيل جلسه می داد

 

اقامتگاه رسمی تزار در پتروگراد -کاخ زمستانی . 

 

کاخی در پتروگراد، دولت حکومت موقت جلسات خود را در اين کاخ تشکيل می داد -کاخ مارينسکی . 

 

دژی در خليج فنالند، پاسدار شهر پتروگراد -کرونشتات .  



 

کی از جزيره های پتروگرادسياهچالی وحشتناک در ي -قلعه ی پطروپل . 

 

خيابان اصلی پتروگراد -نوسکی پراسپکت . 

 

عمده ترين ناحيه ی صنعتی در پتروگراد -وايبورگ . 

 

 

********** 

 

ی مختصری واژه نامه  

 از اصطالحات ناآشنائی که در سراسر اين کتاب به مفهوم خاصی مصرف شده اند 

 

ف سياسی دارند، و اغلب به عنوان اعتراض به سياست های حکومت بر پا می شوداعتصابی که در آن کارگرها هد -اعتصاب سياسی . 

 

خلع، و در صورت لزوم قتل پادشاه به وسيله ی اعضاء و وابستگان دربار -انقالب کاخی . 

 

اخبار شورا: "، ارگان رسمی شورا، عنوان کاملش عبارت بود از"اخبار" -ايزوستيا ". 

 

يز با اشراف به شهرنشينان، در تمايز با روستانشينان، اطالق می شد، اين واژه بعداً به معنای نمايندگان سرمايه، در تما در زمان فئوداليزم -بورژوازی

لب در مواردی که اشراف زمين دار نقش طبقاتی جداگانه ی خود را از دست داده اند، کلمه ی بورژوازی اغ. زمين دار و کارگران مزدگير به کار رفت

مصرف می شود" بقات داراط"به معنای  . 

کنونی حزب  نويسنده ی کتاب اين اصطالح را به رهبران، مورخان، و نظريه پردازان -پيروانی که تعاليم استاد خود را تحريف می کنند -پيروان ناخلف

 .کمونيست در روسيه اطالق کرده است

 

روزنامه ی رسمی حزب بلشويک، نخستين بار در سال  -"حقيقت" -پراودا 1912 منشر شد  . 

 

تعاونی های جوامع مصرف کننده که به وسيله ی ليبرال ها و سوسياليست های ميانه رو در سراسر روسيه تأسيس شده بود -تعاونی ها . 

 

نندمی کبه طور عام، مردمی که کارگر استخدام می کنند اما خود نيز کار  -مالک های خرده پا، کشاورزان، صنعت گران، بازرگانان -خرده بورژوازی . 

 

پارلمان روسيه ی تزاری، با قدرت محدود و مبتنی بر يک سيستم رأی گيری پر تبعيض -دوما . 

 

سازمان های حکومتی انتخابی در شهرها -دوماها . 

 

زمينی که به طور مشترک به دهقان های يک روستا تعلق داشت -زمين اشتراکی . 

 

رهبرانش از  بيشتر) فرانسه که بيانگر منافع بورژوازی بزرگ در جنوب و غرب فرانسه بود اعضای ژيروند، يکی از احزاب انقالب  -ژيرونديست ها

ها از تنگ دست منت. آنان قصد برانداختن رژيم قديم را داشتند، زيرا اين رژيم بر سر راه رشد اقتصادی فرانسه ايستاده بود(. اهالی ايالت ژيروند بودند

ت ها دائماً از اين رو، ژيرونديس. ترسيدند، حال آن که فقط همين مردم اخير قدرت برانداختن رژيم قديم را داشتندهای شهرنشين و از توده های دهقان می 

 .بين انقالب و ضدانقالب در نوسان بودند، و سرانجام  به ضدانقالب پيوستند

 

به کار  در ساير موارد، کلمه ی انجمن. اطالق شده است( هقانانبعداً نيز د)در ترجمه ی حاضر، فقط به انجمن های نمايندگان کارگران و سربازان  -شورا

 .رفته است

 

عالی ترين مرجع حکومت د رکليسای ارتدکس يونانی روسيه -شورای مقدس کليسا .  

 

ار به جنگ درب اعضای فروند، بخشی از اشرافيت فرانسه که در زمان اقليت لوئی چهاردهم، به مخالفت با حکومت برخاست، و با حزب -فرونديست ها

ض مح" لجاجت"هم چنين اصطالحی عام برای مخالفتی که از درون اشرافيت حاکم برخيزد، و گاهی اوقات نيز به معنای مخالفتی که از . پرداخت

 .سرچشمه بگيرد

 

متيازات ی خدمت اجباری نظام، از اقزاق ها در ازا. سواره نظامی که طبقه ی منفصل و تقريباً مليت خاصی را در روسيه ی تزاری تشکيل می داد -قزاق

از قبيل معافيت از ماليات و تمتع از تيول)مخصوصی برخوردار بودند  ). 

 

ز انقالب بر اصطالح نويسنده برای گروه کوچکی که دور تزار و تزارينا و راسپوتين را گرفته و پيش ا -گروهی از مشاوران، محفل سری -کارماريال

 .روسيه حکومت می کردند

 

ايادی بومی سرمايه های خارجی در چين -(سرمايه دارهای وابسته) ادورهاکمپر . 

 

رژيم انقالبی کارگران فرانسه که به دنبال قيام کارگران در سال  -کمون 1871 در پاريس برقرار شد و هفتاد و دو روز قدرت را در دست داشت  . 

 

نيز اطالق  به نمايندگان حکومت در اياالت، که جانشين فرمانداران تزار شده بودند،کميسر در حکومت مرکزی معادل با وزير بود؛ اما اين نام  -کميسر

، و "کل کميسر ستاد"، "کميسر جبهه ی غرب: "مثالً  -می شد، هم چنين به نمايندگان ويژه ی حکومت در واحدهای مختلف ارتش هم کميسر می گفتند



 .غيره

 

کنايه کشاورزان ثروتمند -"مشت" -کوالک . 

 

اهل گرجستان، ايالتی د رجنوب شرقی روسيه ی اروپا -کرجی . 

 

ه را تعيين مجلسی که به وسيله ی رأی گيری عمومی انتخاب شده بود و بنا بر وعده ی حکومت وظيفه داشت قانون اساسی دائمی روسي -مجلس مؤسسان

 .کند

 

اتحاديه ی هانسياتيک شهرهای تجاری در شمال آلمان در قرون وسطا -هانسا . 

********** 

 

های سياسی فهرست احزاب و گروه  

 

وجه تسميه ی اين حزب پشتيبانی اش از بيانيه ی سلطنتی اکتبر  -اکتبريست 1905 سلطنت طلب و  -به موجب بيانيه ی مذکور دومای دولتی. بود 

های مسکوگوچکوف، از سرمايه دار حزب بازرگانی بزرگ، بورژوازی صنعتی و زمين دار، به رهبری. برای نخستين بار تشکيل شد -امپرياليست . 

 

افرادی که تصور می کردند با الغاء دولت سياسی به طور عام، می توان نظام مشترک المنافع تعاونی را برقرار کرد – آنارشيست . 

 

مذهبيون، تزاريست ها، و اشراف زمين داری که با پيش رفت دموکراتيک، حتی از نوع کادتی اش، مخالف بودند -ارتجاع . 

 

ه فقط برای حزب مارکسيستی انقالبی که معتقد بود طبقه ی کارگر بايد با دهقان های فقير متحد شود، و در مبارزه با جامعه ی بورژوا، ن -بلشويک

 .برانداختن تزاريزم بلکه نيز برای ايجاد جمهوری کارگری و دولت سوسياليستی، پيش قدم باشد

 

ما در خالل جنگ، خواهان يک حکومت قدرتمنداتحاد اکثريت نمايندگان دو -بلوک مترقی . 

 

 حزبی مرکب از روشن فکرهای محتاط نارودنيک که         از دهقانان در برابر مالک ها دفاع می کرد، اما جرئت نداشت از کادت ها چپ -ترودويک

کرنسکی در خالل نمايندگی اش در دوما، به اين حزب تعلق داشت -تر برود . 

 

ی که معتقد به ادامه ی جنگ به عنوان جنگ در دفاع از سرزمين آباء و اجدادی بودندکسان -دفاع طلبان . 

 

( دکابر)شرکت کنندگان در قيام ناموفق افسرها برعليه تزار آلکساندر اول در دسامبر  -دکابريست ها 1825. 

 

ت های وجه تسميه اش آن که کنگره ی سوسياليس -گدر خالل جن( انترناسيوناليزم)سوسياليست های وفادار به اصل جهان وطنی  -زيمروالديست

1915انترناسيونال در سال  برگزار شد( واقع در سوئيس)در زيمروالد،   . 

 

سائل اسم عام برای رهبران حزب های منشويک و سوسيال رولوسيونر در شورا، که علی رغم اصول سوسياليستی خود، در خصوص م -سازش کاران

ند، و قدرت را داوطلبانه به کادت ها دادنداساسی با کادت ها سازش کرد . 

 

سوسيال . دندحزبی مبتنی بر نظريات کارل مارکس که در بيست سال آخر قرن نوزدهم به وسيله ی پلخانف به روسی ترجمه شده بو -سوسيال دموکرات

. سياليستی بودنداريزم و تبديل روسيه به يک دولت سودموکرات ها چشم به راه تکامل سرمايه داری صنعتی و پيدايش طبقه ی کارگر برای برانداختن تز

1903اين حزب در سال  تقسم شد( اکثريت)و بلشويک ( اقليت)به منشويک   . 

 

زب که از منافع اين ح. حزب دهقانی سوسياليستی، در آغاز قرن بيستم با در آميختن گرايش های مختلف نارودنيگی تشکيل شد -سوسيال رولوسيونر

اشتند اما ارهای خرده پا دفاع می کرد، به زودی به دو گروه چپ و راست تقسيم شد، سوسيال رولوسيونرهای چپ تمايالت آنارشيستی دنوسانی زمين د

 .مدتی در حکومت بلشويک ها مشارکت جستند، سوسيال رولوسيونرهای راست از کرنسکی حمايت کردند

 

که برعليه   اتحاديه ای مرکب از ارتجاعی ترين سلطنت طلب ها و ناسيوناليست هائی -بودندگذاشته " اتحاديه ی خلق روس"نامی که مردم بر  -صدسياه

 .انقالبيون روش های تروريستی به کار می بردند، و        سازمان دهندگان عمده ی قتل عام های يهوديان و اقليت های قومی و مذهبی بودند

 

يتاً حزب ليبرال بزرگی که از سلطنت مشروطه، و غا -خوانده شد" حزب آزادی خلق"متعاقباً  -عنوان رايجی برای دموکرات های مشورطه خواه -کادت

حزب مالک های تجددطلب، بورژوازی ميانه و روشن فکرهای بورژوا، به رهبری ميلی يوکوف، استاد تاريخ. از جمهوری، دفاع می کرد . 

 

گرايشی افراطی که در انقالب  -ماکسيماليست 1905 رولوسيونرها منشعب شد از سوسيال  . 

 

استقرار  حزب سوسياليست ميانه رو که مدعی پيروی از کارل مارکس بود اما عقيده داشت که طبقه ی کارگر برای برانداختن تزاريزم و -منشويک

 .جمهوری دموکراتيک بايد با بورژوازی ليبرال متحد شود

 

وسوم  به نوی ری مارتوف که با روزنامه ی راديکال و سوسياليستی ماکسيم گورکی مگروهی از منشويک های چپ به رهب -منشويک انترناسيوناليست

روزنامه ی مذکور در بسياری از شماره هايش لحن دوستانه ای نسبت به بلشويک ها داشت. ژيزن، پيوند نزديک داشتند . 

 

گ کنار گذاشتندنقالبی را به نفع ميهن پرستی در زمان جنسوسياليست هائی که اصل انترناسيوناليزم و ساير اصول ا -ميهن پرست های سوسياليست . 

 



د،  به جای طبقه اسم عام برای انقالبيونی که آرمان های سوسياليستی داشتند، اما چون نظريات مارکس را يا نمی شناختند و يا قبول نمی کردن -نارودنيک

ئی می هم شامل تروريست ها( از نارود به معنای مردم)اين نام . سيه می دانستندی کارگر دهقانان را مأمور به برانداختن تزاريزم و دگرگون کردن رو

در بر می  تزاريزم را براندازند و دهقان ها را برانگيزند، و هم سوسياليست های مذهبی و نرم خوئی را" تبليغات عملی"شد که اميدوار بودند از طريق 

توانند روسيه را دگرگون کنندب" رفتن به ميان مردم"گرفت که اميدوار بودند با  . 

 

 

 پايان جلد اول


