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  گفتار جلد دوم و سومگفتار جلد دوم و سوم  پيشپيش

  

کووه خووود را  ب بووورژوائی خووود را آن چرووان ديوور بووه انجووام رسوواندروسوويه انقووال

را بوه انقوالب کوارگری تلوديل کرودب يوا بوه کوالم  اش ناگزير يافت انقالب بورژوائی

ديگر: روسيه به ادری از ساير کشورها عقب ماندي بود که ناچار شد حداال در 

آيود  اموا  برخی از سطوح بر آن ها پيشی بگيوردب ايون نکتوه بوه نتور متیواد موی

تاريخ انلاشوته از چروين تیوادهائی اسوتب انگلسوتان سورمايه داری بوه اودری از 

ساير کشورها جلوتر بود که ناگزير شد به دنلوال آنوان بيفتودب عوالم نماهوا تصوور 

مووی کرروود کووه ديالکتيوو  جووز بووازی علووت  هوون چيووزی نيسووتب در حقيقووت اموور  

راي تیادها زنودگی و حرکوت  ی است از روند تکامل که ازئتي  فقط بازنماکديال

 می کردب

بايوووود توضوووويا دادي باشوووود کووووه چوووورا آن رژيووووم   ا  جلوووود اول ايوووون کتوووواب ااعوووودت

     م زدمووووکراتيکی کوووه ديرهرگوووام بوووه ميووودان تووواريخ آمووودي بوووود و جوووايگزين تزاريووو

شوودي بووود  يکسوور بووی آلووات از آب در آموودب دو جلوود حاضوور بووه چگووونگی صووعود 

ص دادي شودي انودب در ايون دو جلود نيوز شورح بلشوي  ها به مسرد اودرت اختصوا

   مووواجرا رکووون اصووولی کتووواب را تشوووکيل موووی دهووودب خوانرووودي ااعووودتا  بايووود بتوانووود 

 پشتوانه ی استرتاج های ما را در بطن وااعيات بليردب

نويسردي با گفته ی فوو  نموی خواهود بگويود کوه از تعميموات جامعوه شراسوانه 

  ا نيوواموزد فااوود ارزش خواهوود بووودب دوری جسووته اسووتب توواريخ اگوور چيووزی بووه موو

نتووم عتوويم انقووالب روسوويه  توووالی مووراحلش  فشووار بووی امووان تووودي هووا  اطعيووت 
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گروي بردی های سياسی  ايجاز شعارها  همه ی اين ها به نحوی شوگرف موا را 

در فهم انقالب به طور کلی  و از اين رو در فهم جامعه ی بشر  کم  می کرردب 

ی تواريخ موی تووان ايون نکتوه را ملورهن انگاشوت کوه در زيرا به حکم جريوان کلو

انقالب جامعه ی دريدي شدي از تیادهای درونی نه ترها کاللد بلکه نيوز "روح" 

 خويش را عيان می سازدب

اآر حاضر در درجه ی اول بايد موا را در فهوم ماهيوت اتحواد جمواهير شووروی 

حقيقت است که انقوالب کم  کردب به هرگام بودن ملحت ما نه فقط ناشی از اين 

هور چرود هموين  -اکتلر در برابر چشم های نسلی رخ داد که هروز زندي موی باشود

بلکه از اين وااعيت هم نشوئت موی گيورد   -نکته از اهميت کمی برخوردار نيست

    کووه رژيمووی کووه از آن انقووالب برخاسووت هروووز زنوودي و در حووال تکاموول اسووت  و 

 ای تووازي اوورار مووی دهوودب در سراسوور جهووان هور روز بشووريت را در برابوور معماهوو

ی کشووور شوووراها حتووی يوو  لحتووه از انتووار دور نمووی شووودب امووا ادراک مسووهله 

ش ممکوون نيسووتب بوورای اء اهوويچ چيووز موجووودی بوودون بررسووی مقوودماتی مرشوو

  ارزيووابی هووای سياسووی در مقيوواي بووزرگ  يوو  چشووم انووداز توواري ی ضووروری 

 استب

  بووه سووه جلوود کتوواب نيوواز 1917اکتلوور  شوورح هشووت موواي از انقووالب  فوريووه تووا

کلوی موا را بوه رودي درازی موتهم نکوردي انودب دليول  داشته استب مرتقدان به طور

تجو کووردب سوومقيوواي بووزرگ کتوواب را بايوود در شوويوي ی برخووورد مووا بووا مطلووب ج

  ه داد  امووا بوورای ئوومووی توووان فقووط روی يوو  صووفحه ارا عکووس دسووت انسووان را

  ميکروسووکوپی بافووت هووای همووان دسووت حاصوول  ارائووه ی نتووايجی کووه از بررسووی

  نويسوردي ی کتواب جاضور دربواري ی کموال  بمی شود  بايد يو  جلود کتواب نوشوت

يووا اطعيووت بررسووی خووود  دچووار هوويچ گونووه توووهمی نيسووتب بووا ايوون حووال  او در 
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اچوووار بوووودي اسوووت روش هوووائی را بوووه کوووار برووودد کوووه بوووه نبسوووياری از مووووارد 

 دوربين عکاسیبميکروسکوپ نزدي  ترند تا به 

در برخی از مووارد  هرگوامی کوه بوه نتور موی رسويد کوه از شوکيلائی خوانرودي 

سوءاسووتفادي کووردي ايووم  شووهادت فووالن شوواهد  اعتووراف فووالن  يرفوو   و يووا فووالن 

ماجرای فرعی را س اوتمردانه حذف کرديم  اما بعودا  بسوياری از آن حوذفيات را 

ه بورای ارائوه ی جزئيوات داشوته ايوم  به جای خود باز گردانديمب در اين تالشی ک

شوواف جريووان انقووالب بووه نحوووی کووه آن کراهرمايمووان ميوول مووا بووودي اسووت بووه ان

انکشاف حتی المقدور جرله ی عيری و مش ص داشته باشدب در اين ميان بورای 

مووا محووال بووود کووه از ايوون فرصووت بوورای مرقوووش سوواختن توواريخ از روی خووود 

 زندگی  حداکثر بهري را نجوئيمب

 ر ساله هزاران هزار کتاب به بازار ري ته می شوند که جز روايوت توازي ایه

ا يوواز ماجراهووای عاشووقانه ی انفوورادی  دودلووی هووای فووالن آدم مالي وليووائی  و 

سرگذشوت جوواي طللوان محتوووای ديگوری ندارنوودب اهرموان زن يکووی از کتواب هووای 

آخور  رلطافت را به خوود اختصواص موی دهود توا دسوتپن صفحه ی يپروست چرد

 احساي کرد که هيچ احساسی نداردب از اين رو به نتر می رسد که انسان دست

ناموه هوای  کم به همان اندازي حق دارد توجه آدميوان را بوه رشوته ای از نموايش

جمعی و تاري ی ای برانگيزد که صدها ميليون تن از افراد بشر را از الوجودی 

و رد پوای جواودان خوود را بور بيرون کشواندند  ماهيوت ملول را دگرگوون سواخترد 

 زندگی تمام بشريت به جا نهادندب

کرووون هوويچ کووس بووه  صووحت مراجوو  و نقوول اووول هووای مووا را بووه در جلوود اول تووا

پرسش نگرفته است: چرين کاری حقيقتا  دشوار خواهد بودب م الفوان موا بيشوتر 

ب وواي و  گفته اند که بليريد تعصلات ش صی چگونه ممکن اسوت در گوزيرش دل



                                                             نشر ميليتانت

 

 6 

جانله ی متون و حقايق بروز کردب اين نکته سورجی هوا  هور چرود فوی نفسوه  ي 

ارناپووذير هسووترد  بووا کتوواب حاضوور  و بووه ويووعي بووا روش هووای علمووی کتوواب کان

حاضر  ارتلاطی ندارندب به عالوي  اجازي می خواهم توا مصورا  اعوالم کورم کوه آن 

ر روش موورخ  هريت را تعيين و محدود می کرد و می آزمايود  بيشوت يبچه ضر

 ا خلق و خوی اوبتاست 

 افت حوادث به مثابه ی شلکه ی درهومبآن مکتب صرفا  روانشراسانه  که به 

ا دسوته برودی هوای آنوان موی نگوردب حتوی يوتريدي ای از فعاليت های آزاد افوراد و 

توورين نيووات ممکوون را داشووته باشوودب دروازي را چارطووا  بووه  اکپوواگوور پعوهشووگر 

ب روش ماترياليستی موورخ را مریولط موی سوازد و او روی هوي باز می گذارد

را وادار می کرد که کار خوود را از وااعيوات وزيون سواختمان اجتمواز آغواز کرودب 

در نتوور مووا نيروهووای بريووادی در جريووان توواريخ همانووا طلقووات اجتموواعی هسووترد  

احزاب سياسی بر طلقات تکيه دارنود  طورح هوا و شوعارها بوه مثابوه ی ت ييورات 

مراف  عيری  ظهور می کرردب تموامی بررسوی موا از عيروی بوه  هروی  از  دراندک 

اجتمووواعی بوووه فوووردی  و از بريوووادی بوووه ضووومری سوووير کوووردي اسوووتب ايووون روش  

 محدوديت س تی بر بوالهوسی های نويسردي تحميل کردي استب

واتووی يوو  مهروودي معوودن از طريووق حفوواری در يوو  مرطقووه ی معايرووه نشوودي 

کروود  همووواري مووی توووان فوورن را بوور ايوون گرفووت کووه  سوورم م راطيسووی پيوودا مووی

فرخردي ای رخ دادي است: اما بديهی است که حفور وسوي  معودن در آن  حادآه ی

مرطقووه کووار عااالنووه ای ن واهوود بووودب امووا هرگووامی کووه همووان مهروودي  مووثال  

عقربووه ی م روواطيس  نتيجووه مووی گيوورد کووه رگووه ای از سوورم  براسوواي انحووراف

فته اسوت  و متعاالوا  در نقواط م تلو  آن مرطقوه بوه سورم نه معدن در زير خاک

عيب جووترين و شوکاک تورين افوراد هوم جرئوت ن واهرود  معدن می رسد  آن گاي



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 7 

   کوورد از حادآووه دم بزنروودب روشووی اووان  کرروودي اسووت کووه عووام را بووه خوواص پيونوود 

 بزندب

 لحون در برهان عيريت علمی را نه بايد در چشم های مورخ جستجو کرد و نوه

وايووت او يافووتب اگووور رصوودای او  بلکووه ايوون برهووان را بايوود در مرطووق درونووی 

تحليول  یه بورقرويدادها  شهادت ها  ش ص ها  و نقل اول هوا در جهوت کلوی ع

رتوورين تیوومين ممکوون را لاجتموواعی مووورخ اوورار بگيرنوود  آن گوواي خوانروودي معت

م: پيرامووون اسووتحکام علمووی اسووترتاج هووای او خواهوود داشووتب روشوون توور بگوووي

نويسردي ی کتاب حاضر تا آن جا که کتابش وااعوا  توانسوته اجترواب ناپوذير بوودن 

انقالب اکتلر و علل پيوروزی آن انقوالب را نشوان بدهود  بوه اصول عيريوت وفوادار 

 بودي استب

خوانردي ی اين کتواب از الول موی دانود کوه موا در هور انقالبوی پويش از هور چيوز 

وشت جامعه می جووئيمب موا موی کوشويم توا مداخله ی مستقيم تودي ها را در سرن

دگرگونی های آگاهی جمعی جامعه را از پس پوردي ی حووادث بيورون بکشومب موا 

اشارات کلی به "خود به خود بودن" جرلش را  يعری اشاراتی را کوه در بيشوتر 

ت بسوموی آموزنود  در ینه چيزی را توضيا می دهرد و نه چيوزی بوه کسو دموار

همه بر طلوق اووانين مشو ص رخ موی دهرودب معروای ايون  رد می کريمب انقالب ها

گفته آن نيست که تودي ها در حين عمل از اوانين انقالب آگاهی دارندب اموا يکوی 

از معووانی ايوون گفتووه حتمووا  آن اسووت کووه دگرگووونی هووای آگوواهی جمعووی تووودي هووا 

بووه ضوورورتی عيرووی انوود کووه آن ضوورورت عيرووی تصووادفی نيسووترد بلکووه وابسووته 

گووئی و هوم رهلوری را ممکون  ير نتری دارد  و از ايون رو هوم پويشاابليت تفس

 می سازدب
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 برخی از مورخان رسمی روسيه ی شوروی  هور چرود شوگفت انگيوز بوه نتور

ليسوتی موورد ي آمی رسد  کوشيدي اند تا تفسوير موا را بوه عرووان يو  تفسوير ايود

کووه مووا اصوورار ورزيوودي اسووت  انتقوواد اوورار دهروودب مووثال   پروفسووور پوکروفسووکی

 عواموول عيرووی انقووالب را دسووت کووم گرفتووه ايوومب "مووا بووين موواي فوريووه و موواي اکتلوور

سوووقوط ااتصوووادی عتيموووی صوووورت گرفوووتب" "در خوووالل ايووون مووودت  طلقوووه ی 

دهقووانببب برعليووه حکومووت مواووت ايووام کووردب" پوکروفسووکی مووی گويوود: نيووروی 

بوی آلوات محرک انقالب را بايد در اين "تحوالت عيری" ديد  نه در جريان هوای 

روانیب پوکروفسکی از برکت ااطعيت شايان تحسين ضابطه ی خود  آن تفسوير 

م الموداد موی شوود  بوه زملتذالنه ی ااتصادی تاريخ را که اغلب به جای مارکسي

 نحو احسن در معرن تماشا گذاردي استب

چوورخش هووای راديکووالی کووه در جريووان انقووالب روی مووی دهروود در حقيقووت اموور 

ای بريوواديری هسووترد کووه در سراسوور عصوور پيشووين در بريووان معلووول دگرگووونی هوو

        شوودي انوود  نووه زائيوودي ی اخووتالالت ااتصووادی گوواي بووه گوواهی کووه  جامعووه انلاشووته

می کررودب وااعيوت هموان اسوت کوه در آسوتانه ی واژگوونی  در خالل حوادث بروز

     فوريوووه و اکتلووور  زوال ااتصوووادی کشوووور دائموووا  موووابين  سووولطرت  هوووم چروووان کوووه

ايون حقيقوت ترديدناپوذير  -عميق تر می شد و نارضائی توودي هوا را دامون موی زد

وجه ما دور نماندي استب اما خام ترين خطای ممکون آن اسوت تاست و هرگز از 

 يم انقالب دوم از آن جهت هشت ماي پس از انقالب اول درگرفت کوه دررکه بپردا

                                                 
-  خبر مرگ م. ن. پوکروفسکی، که در اين دو مجلد ناچار شده ايم چندين بار باا او دتاو و

پنجااه ناارم کناا م، پااا اا اتحااام ا اار اا اار بااه روشااحان رتاا د. پوکروفسااکی کااه در م ااام ياا  

تارين نوشاتجات تااري ی پژوهشگر ورايده اا اردوی ل برال زم باه مارکسا زم رروياده باود، تاااه 

را بااا آ ااار و تاارآ ااهای اراشااحندی  ناای تاااخو. بااا هحااه ی اياان ااااوال او هررااز نتوانسااو بااه 

روش ماتريال زم ديالکت   اااطه ب ابد. شرط عدالو اکام مای کناد کاه ا اافه کنا م پوکروفساکی 

ش در آماده باود نه تنها انسان پُراتتعداد و بس ار فا لی بود، بلکاه نسابو باه آرماانی کاه در خادمت

 وفاداری عح  ی داشو.
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کاهش يافتوه بوودب در چرود  گرم 330گرم به  660خالل آن مدت جيري ی نان از 

سالی که بالفاصله پس از انقالب اکتلر سپری شد  وض  غذائی تودي ها موداوما  

بوورای يوو   بوودتر و بوودتر شوودب بووا ايوون حووال  اميوودهای سياسووتمداران ضوودانقالب

کسووته شوودب ايوون شوورايط فقووط بووه نتوور کسووانی شهووم دگرگووونی جديوود هوور بووار در

يعری کسوانی  -"خود به خود" می انگارند معماآميز می رسد که ايام تودي ها را

که تصور می کررد ايام تودي هوا علوارت از شوورش گلوه واری بوود کوه تروی چرود 

وااو   محروميوت هوای صورف بوه  رهلر مصروعا  از آن بهري برداری کردنودب در

ترهووائی بوورای بوورانگي تن مووردم بووه ايووام کووافی نيسووت  اگوورچرين بووود  تووودي هووا 

ودندب برای در گرفتن ايام الزم است که ورشکستگی رژيم هميشه در حال ايام ب

اطعا  برمال شود و محروميت ها را تحمل ناپذير سوازد  و عوالوي بور آن  شورايط 

نقالبوی توازي ای بورای توودي هوا بواز کررودب آن گواي بايود مفور او انديشه های جديود 

پوويش همووان تووودي هووا  بووه خوواطر اهووداف ارجمروودی کووه آن انديشووه هووای جديوود در 

رويشان نهادي است  نشان خواهرد داد که تواب تحمول محروميوت هوای دوچرودان 

 و سه چردان را نيز دارندب

اشاري ی پوکروفسوکی بوه ط يوان دهقانوان بوه عرووان دوموين "عامول عيروی" 

نتوور طلقووه ی کووارگر  جرووم دهقووانی  رفهمی آشووکارتری را نشووان مووی دهوودب دبوود

آن حود کوه فعاليوت يو  طلقوه هوم چوون  کم توا دست -اللته جزو شرايط عيری بود

يوو  محوورک خووارجی بوور آگوواهی طلقووه ی ديگوور اآوور مووی گووذاردب امووا علووت اصوولی 

ط يوان دهقانوان در دگرگوونی هوای شووعور روسوتائيان نهفتوه بوود  کشو  ماهيووت 

ايوون دگرگووونی هووا محتوووای يکووی از فصوول هووای ايوون کتوواب را تشووکيل مووی دهوودب 

 نموی رسورد  هور چرود آ موردم بوه فرجوامفراموش نکريم که انقوالب هوا از طريوق 

م  انسووان حسوواي و متفکوور و فعووال را زبووی نووام و نشووان باشووردب ماتريووالي  مووردم
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     ناديوودي نمووی گيوورد  بلکووه او را توضوويا مووی دهوود مووورخ چووه وظيفووه ی ديگووری 

 می تواند داشته باشد؟

برخی از مرتقدان دموکرات مرش  که در کوار خوود بوه شوواهد نامسوتقيم تکيوه 

کوار   می زنرد نگرش "طرزآميز" نويسردي ی اين سطور را به رهلوران سوازش

          گرائوووی نوووا بوووه جوووائی دانسوووته انووود کوووه ماهيوووت علموووی تفسوووير او   هووون نشوووانه ی

     انگوواريمب  را م وودوش کووردي اسووتب مووا بووه جرئووت چرووين مالکووی را سسووت مووی

اسوت برعليوه  اصل اسپيروزا: "نه سرشم و نه خردي  بلکه ادراک  "هشوداری

خردي ی نا به جا و گريه ی بی موا ب اما انسان را  ولو آن کوه موورخ باشود  از 

سووهم گريووه و خروودي اش محووروم نمووی کروود بووه شوورط آن کووه ادراک درسووت مطلووب 

  خرودي يووا گريوه ی او را توجيووه کرودب آن طرووز صورفا  انفوورادی کوه مانروود غلوواری از 

تردي  بدترين نووز تفورعن اسوتب بی تفاوتی بر تمام کشش و کوشش بشريت گس

ن طروز را هوم از آفوريرش هوای هروری موی تووان شوريد و هوم از يوطرين دروغين ا

آآار تاري ی  اما طرز ديگری نيوز هسوت کوه درعموق روابوط حيوات نهفتوه اسوتب 

انکشاف اين طرز اخيور وظيفوه ی موورخ اسوت  هوم چروان کوه وظيفوه ی هررمرود 

 نيز هستب

     هوووم در زنووودگی و هوووم در هرووور  عيروووی معمووووال   هروووی و موووابين  تطوووابق عووودم

چشمه ی اليزال فکاهت و حزن استب المرو سياست کمتر از هر المرو ديگوری 

    ايووون اوووانون ملووری اسوووتب افوووراد و احوووزاب نووه فوووی نفسوووه بلکوووه در  از عملکوورد

رابطه شان با شرايط  میح  يوا دليور هسوتردب هرگوامی کوه انقوالب فرانسوه بوه 

     ود گوووام نهووواد  برجسوووته تووورين ژيرونديسوووت هوووا در کروووار مرحلوووه ی حسووواي خووو

        راوووت انگيوووز و مسووو ري بوووه نتووور  سوووادي تووورين و فرودسوووت تووورين ژاکووووبين هوووا

موواری روالن  آن بووازري محتوورم کارخانووه هووای ليووون  در  -مووی رسوويدندب ژان
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هووم چووون کاريکوواتوری جانوودار بووه نتوور مووی رسوودب  1792صووحره ی حوووادث 

 نودب ممکون اسوت خصوومت  نفورت  و ا کس  هم سرم حووادثژاکوبين ها  برع

 اما طرز آدمی را هرگزب -يا وحشت آدمی را برانگيزند

اهرمووان زن يکووی از داسووتان هووای ديکرووز کووه مووی کوشوود تووا امووواج دريووا را بووا 

هودف و موابين  جارو پس براند  به تصديق همگان تصوير میحکی است  زيرا

بگوووئيم کووه ايوون ش صوويت را مووی توووان  وسوويله اش تطووابقی موجووود نيسووتب اگوور

  انقووالب بووه شوومار آورد  شووايد در حووين سووازش کووار  متهوور سياسووت هووای احووزاب

 وااعوی زگفته ی موا ملال وه و اغورا  بوه نتور برسودب بوا ايون حوال  تزرتلوی  ملود

رژيم دو ادرتی  پس از انقالب اکتلر نزد نابوکوف  از رهلران ليلورال  اعتوراف 

ای ما در آن ايام هم چون تالش بيهودي ای بود بورای مهوار کرد که: "تمام کاره

ممکون اسوت  سيلی ويرانگر و بريان کن به وسيله ی مشتی پوشوال بوی مقودارب"

اما صواد  تورين کلمواتی  که اين کلمات هم چون طرز غيظ آلودی به نتر برسرد 

از طروز  چشوم پوشوی درباري ی خود بر زبان آوردي انودبسازش کاران  هسترد که

 بوه بوسويله ی مشوتی پوشوال در ترسيم "انقالبيونی" که کوشويدند توا انقوالب را

به مرزله ی دستلرد به وااعيت و خيانت به عيريوت اسوت بوه خواطر  مهار نمايرد 

 لم نماهاباع

  يسوووت هووای پيشوووين  در تلعيووود سپيتوور اسوووتروو  سووولطرت طللووی از ميوووان مارک

قوی بوود  و نسولت بوه جووهر مرط انقوالب م پيراموونزچرين نوشت: "فقوط بلشووي

 م در انقووالب بووه پيووروزی رسوويدب" زانقووالب صوواد  مانوود  و بووه ايوون دليوول بلشوووي

    م  هووم تقريلووا  همووين حوورف را زدي اسووت: "آنووان زميلووی يوکوووف  رهلوور ليلراليوو

جهتی می رفترد که ي  بار برای هميشوه  می دانسترد که به کجا می روند  و در

م به سوی هدفی که پوس از هور يو  از تجربوه هوای انت اب کردي بودند  و آن ه
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مدب" و سرانجام بايود از آتر می  نزدي  تر و نزدي سازش کاری  ناموفق مرام

يوو  مهوواجر کووم شووهرت ضوودانقالبی نقوول اووول کروويم کووه ضوومن کوشووش بووه درک 

انقالب به شيوي ی خود  افکار خويش را چروين بيوان داشوته اسوت: "فقوط موردم 

د چروووين راهوووی را برگزيررووودببب فقوووط مردموووی کوووه از روی موووی توانسوووتر پووووالدين 

"حرفووه" انقالبووی بودنوود و از ايوون کووه روح بلعروودي ی آشوووب و عصوويان را بووه 

موی تووان آن چوه را کوه در فوو  پيراموون  زندگی فراب وانرد  هراي نداشوتردب"

ژاکوبين ها گفته شد  با انصاف بيشتری در مورد بلشوي  ها نيوز بيوان داشوتب 

سرم دوران و وظاي  دوران بودنود  لعون و نفورين بوه وفوور حوالوه ی  آنان هم

ی بورای زچوون دسوتاوي -می شد  اما هوزل و طروز بوه آن هوا نموی چسوليد ايشان 

 درآوي تن نداشتب

در مقدمه ی جلد اول توضيا داديم که چورا نويسوردي صوالح ديودي اسوت کوه از 

م شو ص مفورد  و خود به عروان شرکت کرردي ای در حوادث و بوه صوورت سوو

نه اول ش ص مفرد  نام بلردب اين شکل ادبوی  کوه در جلودهای دوم و سووم نيوز 

  کووم  فووی نفسووه  هوون گرائووی را دور نگوواي نمووی دارد  امووا دسووت حفووظ شوودي اسووت 

نمی سازدب و به واا   وظيفه ی احتراز از  هن گرائوی را   هن گرائی را ضرور

 می شودب دائما  به آدمی يادآور

ی از موارد مدت ها ترديد داشوتيم کوه آيوا ايون يوا آن اظهوارنتر فوالن در بسيار

معاصر را  در توصي  نقش نويسردي در جريان حوادث  نقول کرويم يوا خيورب اگور 

سانی آبه جز اواعد ادب در جامعه ی با فرهرم  معيار ديگری در کار نلود  به 

از آن کوه  امکان داشت کوه از چروين نقول اوول هوائی دربسوت چشوم بپوشويمب پوس

پتروگراد بوه اکثريوت رسويدند  نويسوردي ی کتواب حاضور  بلشوي  ها در شورای

و بعوودا  نيووز رياسووت کميتوه ی نتووامی انقووالب  کووه  رئويس شووورای پتروگووراد شود 
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    دهروودي ی ايووام اکتلوور بووود  برعهوودي ی او افتووادب او نووه ميوول دارد و نووه  سووازمان

ريخ بزدايوودب گروهووی کووه اکرووون در موی توانوود کووه ايوون وااعيووات را از چهوري ی تووا

در سووال هووای اخيوور مقوواالت  حکومووت را در دسووت دارد  اتحوواد جموواهير شوووروی

دادي اسووت  و از ايوون راي  بسوويار و کتووب متعوودد بووه محلوو  اآوور حاضوور اختصوواص

برعليوه  کوشيدي است تا آابت کرد که او  يعری نويسردي ی کتواب حاضور  موداوما  

ب امووا ايوون سووحال کووه چوورا حووزب بلشوووي  چرووين مصووالا انقووالب فعاليووت مووی کوورد

"دشووومن" سرسووو تی را در حسووواي تووورين سوووال هوووا بووور مشووواغلی ايووون چروووين 

رمسئوليت گماردي بود  بی پاسخ مانودي اسوتب گذشوتن از ايون مرااشوات پيشوين پ  

به سکوت  تا حدی به مرزله ی چشم پوشی از وظيفه ی روشن سواختن جريوان 

آخر به چه مرتور؟ تتاهر به بی اعتروائی فقوط وااعی حوادث خواهد بودب آن هم 

به درد کسی می خورد که می خواهد مکارانه نتيجه گيوری هوائی بوه خوانرودگان 

  خود تلقين کرد کوه آن نتيجوه گيوری هوا از وااعيوات مروتش نموی شووندب موا تورجيا 

می دهيم که هر چيز را بی کم و کاست به اسم درستش ب وانيم  همان طوور کوه 

 ل ات چرين استب در فرهرم

فقط بور سور گذشوته هوا نيسوتب هموان طوور مسهله  کتمان نمی کريم که برای ما

که دشمن در حمله بوه حيثيوت حريو  بوه برناموه ی او موی توازد  بوه هموين نحوو 

ملارزي ی حري  برای برنامه ای معوين  او را بوه اعوادي ی مقوام وااعوی اش در 

ی کسووانی کووه در ملووارزي ی  ظوو  مووی سووازدب و امووا دربوواريوصووحره ی حوووادث م

موضووو  گيوووری او در زيووور يووو  پووورچم  انسوووان بووورای آرموووان هوووای متعوووالی و در

مشوو ص  چيووزی جووز اغووران ش صووی نمووی بيرروود  بايوود گفووت کووه بوورای آن هووا 

 متاسفيم اما به ارشادشوان ن وواهيم کوشويدب بوه هور تقودير  احتيواط هوای خاصوی 
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بوووزرگ تووور از آن چوووه بوووه خووورج دادي ايوووم توووا ملوووادا مسوووائل "ش صوووی" جوووائی 

 استحقااش را دارند در اين کتاب اش ال کرردب

 علارتی که اغلب به معرای دوستان -برخی از دوستان اتحاد جماهير شوروی

 -ادرت های فعلی شوروی است  آن هم فقط مادام که بر سر اودرت بواای هسوترد

 يوا نويسردي ی کتاب حاضر را به جهت نگرش انتقادآميز او به حزب بلشوي  و

پاري ای از رهلرانش  سرزنش کردي اندب با اين حال  هويچ کوس نکوشويدي اسوت 

تا تصويری را که نويسردي از شرايط حزب در خالل حووادث در ايون کتواب ارائوه 

در  دادي است  تصحيا يا نفی کردب برای مزيد اطالز اين "دوستان" کوه خوود را

ب اکتلور موی بيررود  هشودار برابر ما مکل  به دفاز از نقش بلشوي  ها در انقال

می دهيم که کتاب ما راي و رسم عشق ورزی به ايون انقوالب ظفرمرود را  آن هوم 

پووس از احووداث ظفوور و در هيئووت بوروکراسووی ای کووه پوويش انداختووه اسووت  بووه 

 خوانروودي نمووی آموووزد  بلکووه ايوون کتوواب فقووط تشووريا مووی کروود کووه چگونووه انقووالب 

ا می کردب در نتر ما حزب ماشين نيسوت آمادي می شود  گسترش می يابد  و فت

که معصوميتش از طريق تدابير اختروا  آميوز دولوت موورد مدافعوه اورار بگيورد  

م پيچيدي ای است که مانرود هموه ی موجوودات زنودي از راي تیوادها زبلکه ارگاني

از جملووه نوسووانات و خطاهووای  -پووردي بوورداری از ايوون تیووادهاتکاموول مووی يابوودب 

       بووه اعتقوواد موووا از اهميووت وظيفووه ی تووواري ی  -اشدهوووی  فرمووان اعیووای سووتاد

غول آسوائی  کوه حوزب بلشووي  بورای ن سوتين بوار در تواريخ بور دوش گرفوت  

  ري ای نمی کاهدب 

 

 پريرکيپو

  1932مه  13

 لب تروتسکی
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  فصل اولفصل اول

  تدارک و آغازتدارک و آغاز«: «: روزهای ژوئيهروزهای ژوئيه»»

  

        برداشوووت  خووورج    جروووم دي ميليوووارد روبووول بووورای روسووويه1915در سوووال 

  دي و نووويم ميليوووارد  در 1917  نووووزدي ميليوووارد  و در نيموووه ی اول 1916در 

يعرووی بووا  -  بوودهی ملووی بووه شصووت ميليووارد روبوول سوور مووی زد1918آغوواز سووال 

ل ت موين زدي موی شود  برابور موی گشوتب بوآروت کل کشور  که هفتاد ميليارد رو

م آزادی" سورگرم تهيوه ی کميته ی اجرائی مرکزی تحت عرووان فريلرودي ی "وا

تقاضانامه ای جهت ي  وام جرگی بوود  در هموان حوال حکوموت رفتوه رفتوه بوه 

ايوون نتيجووه ی نووه چروودان پيچيوودي مووی رسوويد کووه بوودون يوو  وام هرگفووت جديوود از 

کشوورهای خوارجی  نووه ترهوا نمووی توانسوت بوودهی هوای خووود را بابوت سفارشووات 

از عهوودي ی تعهوودات داخلووی  خووارجی اش پرداخووت نمايوود  بلکووه اووادر نلووود حتووی

ما  درازتور وخويش برآيدب ستون بدهکاری ها در دفتر تجارت خارجی کشور مودا

دسوت  می شدب دول متفق آشکارا خود را مهيا می کردند که روبل را دربست بوه

سرنوشت بسپارندب همان روزی کوه تقاضوای کميتوه ی اجرائوی بورای وام آزادی 

ه خووووود اختصوووواص داد  روزنامووووه ی شووووورا را بوووو ايزوسووووتيای صووووفحه ی اول

     سوووقوط حووواد ارزش روبووول را اعوووالم کوووردب ويسوووتري حکوموووت  موسووووم بوووه 

  گوامی  هروم توورم هومآ ماشين های چواپ اسوکراي ديگور اوادر نلودنود بوا ضورب

اسووکراي هووای معتلوور اووديمی را  کووه از برکووت  کرروودب و آمووادي مووی شوودند تووا جووای
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 هت نيفتادي بودند  بوا برچسوب هوای سورخادرت خريد سابقشان هروز تماما  از اب

ر کررد که بعدا  به "کرنکی" معروف شدندب هم بورژوا و هم کارگر  هور رنگی پ  

يوو  بووه شوويوي ی خووود  رگووه ای از انزجووار در ايوون واژي ی "کرنکووی" گرجانوودي 

 بودندب

حکومت به حرف  برنامه ای را جهت نتارت دولت بر صراي  در پيش گرفتوه 

ماي ژوئن چرد سازمان بی کفايت نيز بورای ايون مرتوور تهسويس  و حتی در پايان

سا  رکردي بودب اما گفتار و کردار رژيم فوريه  مانرد روح و جسم هر مسيحی پا

 ضووه ی دائووم بودنوودب سووازمان هووای دسووت چووين شوودي ی مووذکور  کووه رحووال معا در

  مووثال  بوورای نتووارت بوور امووور صووراي  ايجوواد شوودي بودنوود  بيشووتر در حمايووت از

      سوورمايه دارهووا در برابوور هوووي بووازی هووای اوودرت بووی بريوواد و متزلووزل دولووت 

ن اداری و فروی امی کوشيدند  تا در لگام زدن به مراف  افراد سرمايه دار  کارکر

اليه بردی می شودند  اليوه هوای بواال   صراي  روز به روز به شکل مش ص تری

     روز بووه روز بووا عووزم مسوواوات طللانووه ی کووارگرانگوورايش هووای بوويم نوواک از 

م تری به اردوی سرمايه دارهوا موی پيوسوتردب کارگرهوا نسولت بوه سفارشوات زج

جرگی  که بقای کارخانه های در حوال تالشوی روسويه را توا يکوی دو سوال ديگور 

ردنوودب نگوورش انزجووارآميزی داشووتردب امووا سوورمايه دارهووا نيووز کهووم تیوومين مووی 

 داشوت توا سوود  رفتوه رفتوه بوی شوو   نسلت به توليدی کوه بيشوتر دردسور دربور

 می شدندب تعطيول تعمودی کارخانوه هوا از بواال  ايرو  بوا پيگيوری بيشوتری اعموال 

می شدب توليدات فلزی چهل درصد کاهش يافته بود  توليدات مرسوجات  بيسوت 

ايمت ها همگام با توورم کليه ی ضروريات زندگی ناکافی بودب  درصدب عرضه ی

ی يافتروودب کووارگران بوور آن شوودي بودنوود کووه زمووام آن و زوال صوورعت افووزايش موو

تجوواری را  کووه در خفووا سرنوشووت آنووان را تعيووين مووی کروودب در  -م اداریزمکوواني
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ر آب و توواب بووه کووار  در بيانيووه هووای پ وو دسووت خووود بگيرنوودب اسووکوبل   وزيوور

کارگران هشدار می داد که مداخلوه در اداري ی اموور کارخانوه هوا بوه صالحشوان 

  پيراموووون پيشووورهاد جديووودی  ايزوسوووتياوز بيسوووت و چهوووارم ژوئووون  نيسوووتب در ر

سوو ن گفووت کووه حکايووت از تعطيوول يوو  رشووته کارخانووه داشووتب از ايوواالت نيووز 

لرهای مشابه می رسيدب راي آهن حتی از صرعت هوم آسويب سورگين توری ديودي خ

بودب نيمی از لوکوموتيوها نياز بوه تعميورات اساسوی داشوترد  بيشوتر اطارهوا در 

مووی کردنوود  کملووود سوووخت نيووز وجووود داشووتب وزارت ارتلاطووات بووا  ه کووارجلهوو

ا  در حال کشمکش بودب عرضوه ی موواد مکارکران دفتری و کارگران راي آهن دائ

مووی گرفووتب در پتروگووراد   خيووري ی آرد فقووط بوورای دي يووا  غووذائی مووداوما  کاسووتی

ااص اطارهوا و پانزدي روز کفايت می کرد  در مراکز ديگر  اندکی بيشتر  فلش نو

امکان اعتصاب اريوب الواووز کوارگران راي آهون بوه معروای خطور موداوم احطوی 

بودب اندک باراه ای از اميد در آيردي ديدي نمی شدب توا  کارگران از انقالب چيز 

 ديگری بودب

 اگوور بوودتر از ايوون امکووان داشووته باشوود  در الموورو سياسووت اوضوواز از ايوون هووم 

  -هوم چروان کوه در حيوات افوراد -ا  ملول  و طلقواتبدتر بودب در حيات حکوموت هو

رحمانه ترين شويوي ی ممکون ی بی تصميمی بدترين حالت ممکن استب انقالب ب

برای حل مسائل تاري ی استب در انقالب  سياستی م ورب تور از طفوري زنوی در 

هووم چرووان کووه جووراح را  در آن  -فکوور نمووی گرجوودب حووزب انقووالب را دودلووی نشووايد

بوا  -ا بوه درون جسوم بيموار نشواندي اسوتب اموا آن رژيوم دو اودرتیوات کوه تيور ر

      کووه از انقووالب فوريووه نشووئت گرفووت  متهوور سووازمان يافتووه ی  -رژيووم دوروئووی

بوووی تصوووميمی بوووودب هموووه چيوووز بوووا آن حکوموووت سووور م الفوووت داشوووتب دوسوووتان 

  دشومرانش ش  بوه دشومرانشنمشروطش به م الفاتش تلديل می شودند  م الفوا
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و الهووام  -دسووت مووی گرفتروودب ضوودانقالب علرووا  خووود را بسوويش مووی کوورد اسوولحه بووه

   ب ووش او در ايوون راي کميتووه ی مرکووزی حووزب کووادت بووود  يعرووی سووتاد سياسووی 

همه ی کسانی که مراف  خود را در خطر می ديدندب کميته ی مرکوزی اتحاديوه ی 

ب وااوو  در موغيليوو   بووه نمايروودگی از جانووفرمووان دهووی  افسووران در سووتاد کوول

تقريلا  صودهزار فرمانودي ی ناراضوی  و نيوز شوورای اتحاديوه ی نيروهوای اوزا  

در پتروگراد  دو اهرم نتامی ضدانقالب به شمار موی رفترودب دوموای دولتوی  بوه 

ناموه ی کرگووري ی ژوئون شوووراها  تصوميم گرفتووه بوود بووه "کرفوورانس  رغوم اطوو 

ليووت هووای فعا هووای خصوصووی" خووود ادامووه دهوودب کميتووه ی مواووت دومووا بوورای

خانووه هوای دول متفووق  ضودانقالبی  کووه وسويعا  بووه خورج بانوو  هوا و نيووز سوفارت

از سوازش کواران  موی گرفوت  پوشوش اوانونی مراسولی ايجواد کوردي بوودب صورت

چووو و راسووت تهديوود بووه خطوورات گونوواگون مووی شوودندب حکومووت در حووالی کووه بووا 

نوه تصوميم گوشه ی چشم به راست و به چو نتر می انوداخت  م فيا نگرانی از

 -يعروی پلويس سياسوی م فوی -دهوی يو  اداري ی آگواهی گرفت که برای سوازمان

بودجه ی م صوصی در نتر بگيردب تقريلا  در هموين ايوام  يعروی در اواسوط مواي 

ژوئووون  حکوموووت اعوووالم کووورد کوووه انت ابوووات مجلوووس محسسوووان در روز هفووودهم 

کوادت هووا در سوپتاملر برگوزار خواهود شودب مطلوعوات ليلورال  عليورغم مشوارکت 

کوه نوه هويچ کوس اعتقوادی بوه آن  -کابيره  برعليه اين تاريخ رسما  انت واب شودي

سرسو تانه بوه ملوارزي پرداخترودب  -می کردداشت و نه هيچ کس جدا از آن دفاز 

  تصوووير مجلووس محسسووان  کووه در ن سووتين روزهووای موواي موواري سوو ت تابروواک 

م الفوت  حکوموت سور می نمود  م دوش و تيوري رنوم شودي بوودب هموه چيوز بوا

    داشوووت  حتوووی حسووون نيوووت هوووای آبکوووی خوووود او حکوموووت فقوووط در روز سوووی ام 

ژوئوون جرئووت يافووت کووه نگهلووان هووای اعيووان زادي ی روسووتاها يعرووی زمسووکی 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 19 

اندر سوورا  کووه نامشووان از همووان بوودو پيوودايش آن هووا در زمووان آلک ناچالريوو  هووا

ل کرودب و ايون اصوالح سوم نفرت تمامی کشور را بر می انگي وت  از کوار مرفصو

نيم برد اجلاری و دير هرگوام فقوط مهور حقوارت و بزدلوی بور حکوموت مواوت زدب 

در آن روزها  اشراف بار ديگر رفته رفته دل و جرئت خود را بواز موی يافترود و 

دارهوا دور هوم جمو  موی شودند و بور   وتب زموينيترسشان به تودريش فورو موی ر

ژوئن  کميته ی موات دوما تقاضوانامه حکومت فشار می آوردندب در اواخر ماي 

شودي بوود توا بورای  ای به حکومت ارسوال داشوت کوه در آن از حکوموت خواسوته

حمايت از مالک ها در مقابل دهقان هائی که به وسيله ی "عراصر جرايت کار" 

تحري  شدي بودند  اادمات اواط  بوه عمول آوردب در روز اول ژوئيوه  کرگوري ی 

رگ روسيه  که اکثريت اريب بوه اتفوااش را اشوراف دارهای بز سراسری زمين

تشکيل می دادند  در مسکو گشايش يافتب حکوموت در ايون ميوان مانرود موار بوه 

خود می پيچيد و می کوشيد تا به سحر کوالم گواهی دهقوان هوا و گواهی موالک هوا 

 را افسون کردب

 امووا بوودتر از همووه  وضوو  جلهووه بووود تهوواجم برعليووه دشوومن  کووه در ضوومن بووه 

 بووازی اطعووی کرنسووکی در دعوووای داخلووی نيووز تلووديل شوودي بووود  دچووار تشوورجات 

ات هوای مشدي و مشرف به موت بودب سربازها نمی خواسترد بجرگردب ديپل مرگ

      زادي لووووف جزئووت نداشووترد بووه چشووم ديپلمووات هووای دول متفووق برگرنوودب  شوواي

اجز بورای آن ها نياز ملرمی به يو  وام خوارجی داشوتردب حکوموت محکووم و عو

     آن کووه عوورن انوودامی کوووردي باشوود  بووه فرالنوود يوووورش بوورد و همووان طووور کوووه 

 مووی داد   کثيو  توورين کارهووای خوود را همووواري بووه دسووت سوسياليسوت هووا انجووام

حکوموت موابين  اين يورش را هم به دست ايشان به انجام رساندب در همان حوال

                                                 
- .م امات انتصابی که بر ده ان ها هم تلطه ی اداری داشتند و هم تلطه ی قضائی 
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توا بوه گسوي تگی آشوکار و اوکرائين نيوز اختالفوی بوروز کوردي بوود کوه موی رفوت 

 مرجر شودب

توموواي  در تجليوول از انقووالب تابروواک و در موودح  روزهووای سوورودخوانی آللوور

کرنسکی  از ديرباز به سر آمدي بودندب در اوايل ماي ژوئيه  پاله ئولووگ  سوفير 

کلير فرانسه  که بوی عطر مجالس راسوپوتين پيوسوته از تورش بلرود بوود  جوای 

ل" دادب کلوود آنوه ی روزناموه نگوار سوفير جديود را بوا خود را بوه نوولن "راديکوا

اوضواز پتروگوراد آشوورا کوردب آنوه بووه نوولن موی گفووت: روبوروی سوفارت خانووه ی 

    فرانسوووه  در آن سووووی رودخانوووه ی نووووا  ناحيوووه ی وايلوووورگ گسوووتردي اسوووتب 

  بسوووت متعلوووق بوووه بووور دارد  در"ايووون ناحيوووه  کوووه کارخانوووه هوووای بزرگوووی را در

ب" هووم چرووين در آن جووا سوويادت مووی کرروود یرووين و تروتسووکبلشوووي  هاسووتب ل

بور دي هوزار مورد و بويش از هوزار مسلسول  خوابگاي های هرم آتشلار  مشتمل 

نوه سوسويال رولوسويونرها و نوه مرشووي  هوا هويچ  در همين ناحيه ارار دارندب

مابقی هرم ها هم يوا بلشووي  انود و يوا  ي  به اين خوابگاي ها دستري ندارندب

ب "اگر لرين و تروتسکی ب واهرد پتروگراد را بگيرند  چوه چيوز جلووی بی طرف

آن هوووا را خواهووود گرفوووت؟" نوووولن شوووگفت زدي گووووش موووی داد و موووی پرسووويد: 

"حکومت چگونوه چروين اوضواعی را تحمول موی کرود؟" و روزناموه نگوار بوه او 

پاسووخ مووی داد: "چکووار مووی توانوود بکروود؟ از شووما چووه پرهووان کووه حکومووت هوويچ 

رد  مگر ي  ادرت اخالای  و حتوی آن هوم بوه نتور مون خيلوی ضوعي  ادرتی ندا

 می رسدببب"

نيووروی تحريوو  شوودي ی تووودي هووا چووون مجرائووی نمووی يافووت  در فعاليووت هووای 

خودانگي ته  از اليل تتاهرات چريکی و تصرفات پراکرودي  مصورف موی شودندب 

     وجوودکارگرها  سوربازها  و دهقوان هوا موی کوشويدند توا مسوائلی را کوه اودرت م
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نموی توانسوت  -يعری همان ادرتی که به وسيله ی همين تودي ها ايجاد شدي بود-

    کووم جزئووا  حوول کرروودب اعصوواب تووودي هووا را بوويش از هوور چيووز  حوول کروود  خووود دسووت

   بوی تصوويمی رهلرانشووان تحريوو  مووی کروودب انتتوار بووی آموور در پشووت درهووائی کووه 

رد کوه مصوورانه تور بور آن درهووا موی دا بوه رويشوان بوواز نموی شووند  آن هووا را وا

بکوبرد و يا به سوی ط يان ناشی از يهي سواشان می دهدب در همان روزهوای 

       کرگوووري ی شووووراها  هرگوووامی کوووه شهرسوووتانی هوووا بوووه زحموووت موووی توانسوووترد 

 دسووت هووای رهلووران خووود را کووه برعليووه پتروگووراد دراز شوودي بووود  پووس نگوواي 

 رهلوران وانی داشترد تا احساي و نگرشدارند  کارگرها و سربازها فرصت فرا

 شووورا را نسوولت بووه خووود کشوو  کرروودب تزرتلووی  بووه دنلووال کرنسووکی  نووه ترهووا بووه 

چشم اکثريت کارگران و سربازان پتروگراد بيگانه می نموود  بلکوه نفورت شوديد 

آن ها را هم بر می انگي تب در حواشی انقالب  نفوو  آنارشيسوت هوا  کوه نقوش 

ی انقالبووی و خووود سوواخته ی خانووه ی تابسووتانی دورنوووو  عموودي شووان در کميتووه

  ايفاء شدي بود  دم به دم افزايش می يافوتب اموا حتوی اشورهای مریولط کوارگران

        رفتوووه رفتوووه شوووکيلائی خوووود را از دسوووت  -و حتوووی محافووول وسووويعی از حوووزب -

مووی دادنوود  و يووا شووروز کووردي بودنوود بووه گوووش دادن بووه کسووانی کووه کاسووه ی 

        لريووز شوودي بووودب تتوواهرات هجوودهم ژوئوون بووه همووه نشووان دادي بووود صلرشووان ل

  کوه حکوموت هوويچ تکيوه گوواهی نوداردب سووربازها و کارگرهوا مووی پرسويدند: "چوورا 

          آن بووواالئی هوووا دسوووت بوووه کوووار نموووی شووووند؟" و مرتورشوووان از بووواالئی هوووا نوووه

   ا نيووز کووه سووازمان هووای رهلووری کرروودي ی بلشوووي  هووسووازش کووار  فقووط رهلووران

 بودب

   بر اآر ايموت هوای متوورم  ملوارزي بورای دسوتمزد بيشوتر کارگرهوا را تحريو  

   بووه ويووعي در کارخانووه ی مسووهله  عصوولی مووی کووردب در خووالل موواي ژوئوون  ايوونو 
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غووول آسووای پوتيلوووف  کووه سووی و شووش هووزار نفوور در آن کووار مووی کردنوود  شووکل 

ن  در ب وش هوائی از ايون بسيار حادی به خود گرفتب در روز بيست و يکم ژوئو

کارخانووه کووارگران موواهر دسووت بووه اعتصوواب زدنوودب بيهووودگی ايوون ط يووان هووای 

پراکروودي را حووزب بووه روشوون مووی ديوودب روز بعوود در جلسووه ی مشووترک نمايروودگان 

سووازمان هووای عووالی کوووارگران  بووه رهلووری بلشووووي  هووا  و نمايروودگان هفتووواد 

ف همانوا آرموان تموامی طلقوه ی "آرمان کارگران پوتيلوکارخانه  اعالم شد که: 

    کووارگر پتروگووراد اسووتب" امووا در همووين جلسووه از کووارگران پوتيلوووف خواسووته 

         شووود کوووه: "خشوووم مشوووروز خوووود را مهوووار کررووودب" اعتصووواب بوووه تعويوووق افتوووادب 

              امووووا دوازدي روز گذشووووت و ت ييووووری رخ نوووودادب تووووودي هووووای کووووارگر در درون 

دنلووال مفوور مووی گشووتردب يکايوو  کارخانووه هووا انلاشووته از  مووی خروشوويدند  و بووه

   درگيووری بووود  و همووه ی ايوون درگيووری هووا بووه بوواال يعرووی بووه سوووی حکومووت ميوول 

می کردندب در گزارشی که اتحاديه ی کارگران لوکوموتيوران به وزير ارتلاطات 

تسليم داشوته اسوت  چروين موی خووانيم: "بورای آخورين بوار اعوالم موی کرويم کوه: 

ر هم حدی دارد  ما مطلقا  نمی توانيم در چرين شرايطی زندگی کرويمببب" ايون صل

شکايتی بود نه ترها در اعتران به نياز و گرسورگی  کوه نيوز برعليوه دوروئوی  

   تشووويق "بووی هووويتی  و دغللووازیب ايوون گووزارش هووم چرووين بووا خشوومی خوواص بووه 

اعتوران کوردي بی انتهای ما به وظيفه شراسی و خودداری در عين گرسورگی" 

 بودب

انتقال ادرت از سوی کميتوه ی اجرائوی بوه حکوموت مواوت در مواي مواري بوه 

ايون شوورط صووورت گرفتووه بووود کووه نيروهووای نتووامی انقالبووی از پايت ووت بووه جووای 

ديگری مرتقل نشوندب اما آن روزهوا بوه گذشوته ی دور تعلوق داشوتردب پادگوان بوه 

سوومت راسووتب ملووارزي بووا سوومت چووو گرويوودي بووود  محافوول حاکمووه ی شووورا بووه 
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پادگان هرگز از دستور روز حذف نشدي بودب هر چرود هويچ واحودی در تمواميتش 

بووه بهانووه ی  -از پايت ووت بيوورون بووردي نشوودي بووود  معووذل  واحوودهای انقالبووی توور

مرتما  بر اآر تعويض گروهان ها تیعي  شدي بودندب از  -مقتیيات استراتعي 

رسوويدند کووه همووه حکايووت از انحووالل تعووداد  جلهووه دائمووا  شووايعاتی بووه پايت ووت مووی

روزافزونی از واحدها بوه جورم تمورد و سورپيچی از اجورای فرموان هوای نتوامی 

به ياد داشوته باشويد کوه  -داشتردب حکومت ناچار شدي بود دو لشگر سيلريائی را

        تيرانوووودازان سوووويلريائی بهتوووورين و مطمووووئن توووورين واحوووودهای ارتووووش محسوووووب 

سرنيزي مرحل کردب فقط در ي  مورد از تمرد دسته جمعی در  به زور -می شدند

سرباز بورای  12725افسر و  87 -نزدي  ترين ارتش به پايت ت -ارتش پرجم

اين انلوار نارضوائی هوای  -محاکمه به دادگاي احیار شدي بودندب پادگان پتروگراد

در جوشوش مودام بسوور  -جلهوه و روسوتا و نوواحی کارگرنشوين و سووربازخانه هوا

می بردب مردهای ريشووی چهول پرجواي سواله بوا اصوراری جروون آسوا درخواسوت 

     مووزارز بووه خانووه هووای خووويش فرسووتادي شوووندب  مووی کردنوود کووه بوورای کووار در

هروووم يکوووم آتشووولار  هروووم يکوووم  -هروووم هوووای پراکرووودي در ناحيوووه ی وايلوووورگ

  -نارنجوو  انووداز  هرووم مسووکو  هرووم صدوهشووتادم پيووادي  و چروود هرووم ديگوور

در چشمه های داغ آن حومه ی کارگرنشين شسته موی شودندب هوزاران تون  دائما  

م  زفراوانووی از تهيوويش گووران خسووتگی ناپووذير بلشوووي از کووارگران  از جملووه تعووداد

متصوول بووه سووربازخانه هووا سوور مووی زدنوودب در کوورش آن ديوارهووای کثيوو  و نيمووه 

ز بيست و خلق الساعه تقريلا  بی وافه تشکيل می شدندب در رو م روبه جلسات

نشسووتن موووج تتوواهرات موويهن پرسووتانه در حمايووت از و دوم ژوئوون  پوويش از فوور

بی احتياطی به خورج داد و پالکوارد   يته ی اجرائیمتهاجم  اتومليلی متعلق به ک

بر سق  وارد خيابان سامسونوسکی پراسپکت شدب بر آن پالکوارد نوشوته شودي 
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ن تهيوويش گوووران را بووود: "در حمايووت از کرنسووکی بووه پووويش " هرووم مسووکو آ

متوا  ساخت  پالکاردشان را پاري پاري کرد  و اتومليول مويهن پرستشوان را بوه 

 هرم آتشلار تحويل دادب

هوم از ايون جهوت کوه  -کلی سربازها بی حوصله تر از کوارگران بودنود به طور

کووه درک  دليوول مسووتقيما  تهديوود بووه اعووزام بووه جلهووه مووی شوودند  و هووم بووه ايوون

ی برای آنان دشوارتر بودب به عوالوي  يکايو  آنوان تفروم های سياس یاستراتع

داشترد  و از ماي فوريه به بعد  سرباز ارزش بيش از حدی برای اودرت مسوتقل 

تفرم اائل بودب کوارگر پيور بلشوويکی بوه نوام ليوزدين بعودها تعريو  موی کورد کوه 

    چگونووه سووربازهای هرووم  خيووري ی صدوهشووتادم بووه او گفتووه بودنوود: "آن هووا 

 ر آن جووا چکووار مووی کرروود؟ در اصوور کشسيرسووکايا خوابشووان بووردي اسووت؟ بيائيوود د

بيرون بيردازيٍم " در جلسوات هروم هوا  متصول  یرليم و کرنسکی را با اردنگجب

نامووه هووائی تصووويب مووی شوود دائوور بوور ضوورورت ااوودامات نهووائی برعليووه  اطوو 

پرسويدند: حکومت  نمايردگان يکاي  کارخانه ها به فالن هرم می رفترد و موی 

آيا سربازها به خيابان خواهرد ري ت يا خير؟ افراد هرم آتشلار نمايردگان خوود 

را بووه ديگوور واحوودهای پادگووان مووی فرسووتادند و از آن واحوودها مووی خواسووترد کووه 

برعليه ادامه ی جرم ايام کررودب از ميوان ايون نمايرودگان  آنوان کوه صلرشوان بوه 

پواولوف و مسوکو و چهول هوزار  موی کردنود: هروم هوای سر رسويدي بوود اضوافه

کووارگر از کارخانووه ی پوتيلوووف اوورار اسووت "فووردا" بيوورون بريزنوودب هشوودارهای 

رسوومی کميتووه ی اجرائووی بووه خوورج کسووی نمووی رفووتب لحتووه بووه لحتووه بووه طووور 

بی بهرگوی از حمايوت جلهوه و  فزايردي ای بيم آن می رفت که پتروگراد  به علت

روز بيسووت و يکووم ژوئوون  لروووين در ايوواالت  جووزء بووه جووزء درهووم بشووکردب در 

از کارگرها و سربازهای پتروگراد درخواست کرد کوه مرتتور  پراوداروزنامه ی 
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شوووند تووا چوورخش حوووادث  خوواير گووران انقووالب را بووه جانلووداری از پتروگووراد 

های پتروگوراد درک می کريم  ما از هيجان کارگر بکشاندب "ما تلخ کامی شما را

ا می گووئيم: رفقوا  فعوال  حملوه ی فووری بوه صوالح شوما آگاي هستيم  اما به آن ه

که ظاهرا  "چو تر" از  -نيستب" روز بعد  کرفرانس خصوصی سران بلشوي 

کووه عليوورغم احساسووات تووودي هووای کووارگر و  بووه ايوون نتيجووه رسوويد -لرووين بودنوود

اکم حيثيوت حوسرباز  نلايد آغاز به نلرد کرد: "بهتر اسوت صولر کرويم توا احوزاب 

آن گوواي پيووروزی از آن مووا خواهوود بووودب"  ايوون تهوواجم بوور بوواد دهروود  و خووود را بووا

چرين بود گزارش التسيس  سازماندي ناحيه  که در آن روزهوا از بوی صولرترين 

اعیای حزب محسوب می شودب کميتوه ی مرکوزی حوزب روز بوه روز بوا ترواوب 

بيشووتری ناچووار مووی شوود تهيوويش گووران خووود را بووه نووزد نيروهووای نتووامی و بووه 

خانووه هووا بفرسووتد تووا سووربازها و کارگرهووا را از عموول بووی مواوو  بوواز بووداردب کار

      گيرانووه ای کووه بووه سوور خووويش  بلشوووي  هووای وايلووورگ  بووا تکووان هووای شوورم

   مووی دادنوود  نووزد دوسووتان خووود زبووان بووه شووکوي مووی گشووودند کووه: "مووا ناچوواريم 

ت بووه نقووش آبپوواش آتووش نشووانی را بووازی کروويم"ب بووا همووه ی ايوون اوصوواف  دعووو

خيابان ها حتی ي  روز هم برد نيامدب پاري ای از اين دعوت ها آشوکارا مواهيتی 

تحريوو  کرروودي داشووتردب سووازمان نتووامی بلشوووي  هووا خووود را نوواگزير ديوود کووه 

سربازها و کارگرها را چرين م اطب ارار دهد: "به هيچ دعوتی ملری بر رفوتن 

دب سوازمان نتوامی شوما را بوه به خيابان ها  به نام سازمان نتامی  اعتماد نکريو

 و در همه جا  با ابرام بيشتر: "هر گاي تهييش گر يوا خيابان ها فرا نمی خواندب"

به نوام سوازمان نتوامی از شومت خواسوت کوه بوه خيابوان هوا بريزنود  س ن رانی 

اورا  هويت او را  که بايد به امیای رئيس و دبير اين سازمان رسويدي باشود  

 از او مطالله کريدب"
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در ميدان مشهور ياکورنی در کرونشتات  همان جا که آنارشيست هوا روز بوه 

روز با اطميران بيشتری صدای خود را بلرد می کردنود  اتموام حجوت پشوت اتموام 

مووی شوودب در روز بيسووت و سوووم ژوئوون  نمايروودگانی چروود از ميوودان  حجووت صووادر

سوتری آزادی ياکورنی  رو دست شورای کرونشتات بلرد شودند و از وزارت دادگ

  خواسووت کردنوود  و تهديوود کردنوود کووه از آنارشيسووت هووای پتروگووراد را در گروهووی

برآوردي نشدن تقاضايشان  ملووان هوا خوود بوه زنودان حملوه خواهرود صورت  رد

بوردب روز بعود  نمايرودگان اورانوين بوائوم بوه وزارت دادگسوتری اطوالز دادنود کوه 

ی تابسوتانی دورنووو صوورت گرفتوه خانه  پادگان آن ها بابت تواي  هائی که در

اسووت  بووه انوودازي ی کرونشووتات ناراحووت اسووت  و از ايوون رو سووربازها "از هووم 

اکرون سرگرم تميز کردن مسلسل هوای خوود شودي انودب" مطلوعوات بوورژوا ايون 

خود تکانشان دادنودب سازش کار  تهديدها را در هوا ااپيدند  و زير دماغ متحدان

يروودگان هرووم گووارد نارنجوو  انووداز از جلهووه بووه روز بيسووت و ششووم ژوئوون  نما

گووردان  خيووري ی خووود آمدنوود و اعووالم کردنوود: "ايوون هرووم بووا حکومووت مواووت 

م ووال  اسووت و خواسووتار انتقووال اوودرت بووه دسووت شوووراها مووی باشوود  و نيووز بوور 

 تهواجمی کوه کرنسوکی شوروز کوردي اسوت دسوت رد موی گوذارد  و ابوراز نگرانوی 

رائی و وزرای سوسياليست بوه بوورژوازی پيوسوته کميته ی اج می کرد که ملادا

 يوون ديوودار را بووه اباشووردب" ارگووان کميتووه ی اجرائووی روايووت سوورزنش آميووزی از 

 چاپ رساندب

نووه فقووط کرونشووتات  کووه تمووامی ناوگووان بالتيوو   از جملووه پايگوواي اصوولی ايوون 

ناوگان در هلزيرگفورز  مثل آب در کتری می جوشيدب سر کردي ی بلشووي  هوا 

مقوام يو   رافسويرکو بوود  کوه چرودين سوال پويش د -آنتونووفيشو  ن اوگاندر ن

    سلاسووتوپول شووورکت جسووته بووودب ايوون مرشووووي   1905افسوور جوووان در ايووام 
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سال های ارتجاز  انترناسيوناليسوت مهواجر در خوالل جروم  همکوار تروتسوکی 

از بازگشووت از خووارج بووه  سدر پوواريس  پوو نوواش اسوولوودر هيئووت تحريريووه ی 

 -  ها پيوستب اوفسيرکو  ملتال به تزلزل سياسی  اما ش صا  با شوهامتبلشوي

بواری اوفسويرکو  هور چرود در آن  -عجول و بی نتم  اما اادر به ابتکوار و ابوداز

روزها کمتر کسی او را می شراخت  در حوادث آتی انقالب نقوش کووچکی ايفواء 

هلزيرگفوورز  دب او در خاطرات خود موی نويسود: "موا در کميتوه ی حوزب دررنک

 بوه عوالوي   ضرورت خويشوتن داری و لوزوم تودارکات جودی را درک موی کورديمب

از کميتووه ی مرکووزی نيووز رهرمودهووائی در همووين معرووا بووه مووا رسوويدي بووودب امووا 

            و بووا نگرانووی بووه سوووی پترزبووورگ اجترواب ناپووذيری مطلووق انفجووار را مووی ديووديم

 انفجار روز به روز روی هوم انلوار می نگريستيمب" و در پترزبورگ عرصرهای

مووی شوودندب هرووم دوم آتشوولار  کووه نسوولت بووه هرووم يکووم آتشوولار آگوواهی کمتووری 

نامه ای را به تصويب رساند که در آن انتقال ادرت به دست شوورا  اط  داشت 

درخواست شدي بودب هرم سووم پيوادي از اعوزام چهواردي گروهوان  خيوري امترواز 

      بگووواي هايشوووان دم بوووه دم خصووولت توفوووانی توووری کوووردب جلسوووات سوووربازها در خوا

می گرفتردب جلسه ی هرم نارنج  انداز در روز يکم ژوئيوه  بوا توايو  رئويس 

های خطلوای مرشووي  س ن رانی  کميته و با جاروجرجال به مرتور ممانعت از

      آغووواز شووود: مووورگ بووور تهووواجم  مووورگ بووور کرنسوووکی  در کوووانون پادگوووان  افوووراد 

ستادي بودندب هم آن ها دريچه های سود را بورای سويل ژوئيوه بواز هرم آتشلار اي

 کردندب

پيشتر در ارتلاط با حوادث ن ستين ماي انقالب بوا نوام هروم يکوم آتشولار آشورا 

شووديمب ايوون هرووم کووه انوودکی پووس از انقووالب بووه ابتکووار خووود "بوورای دفوواز از 

ضوديت کميتوه ی  انقالب" از اورانين بائوم به پتروگوراد آمودي بوود  بالفاصوله بوا
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ناموه ای مقورر   طواجرائی رو به رو شد  به اين معرا که کميته ی اجرائی طوی ا

داشت که: اين هرم بايد با نهايت تشکر بوه اورانوين بوائوم پوس فرسوتادي شوودب 

باز زدند: "ضدانقالبيون ممکن است  دارها صريحا  از ترک پايت ت سرل مسلس

گردانرودب "کميتوه اجرائوی تسوليم شود  و  به شورا حمله کررد و رژيم سابق را بور

    بووا مسلسوول هايشووان در پتروگووراد بوواای ماندنوودب هووم راي  چروودين هووزار مسلسوولچی

       شوووان  آن هوووا در خانوووه ی خلوووق اتووورا  کردنووود  و در فکووور شووودند کوووه سرنوشوووت

چه خواهد بودب اما تعداد زيادی از کارگران پتروگراد عیو اين هروم بودنود  و 

ل تصووادفی نلووود کووه کميتووه ی بلشوووي  وظيفووه ی مواظلووت از ايوون بووه ايوون دليوو

دارهوا را برعهودي گرفوتب بوا وسواطت کميتوه ی بلشووي  هوا  خواروبوار  مسلسل

هرم يکم آتشلار از العه ی پطروپل تهمين شدب دوستی آن دو نيرو پوا گرفوتب و 

کووه ايوون دوسووتی موورگ ناپووذير شوودب در روز بيسووت و يکووم ژوئوون   لی نکشوويدوطوو

ناموه ی زيور را ارائوه دادنود: "در  دارها در ي  جلسه ی تودي ای  اط  لمسلس

آيردي  واحدهای اين هرم فقط در صورتی به جلهه اعزام خواهرد شد کوه جروم 

ماهيت انقالبی داشته باشدب" در روز دوم ژوئيه  اين هرم به مراسلت اعوزام" 

لووق برگووزار آخوورين "گروهووان  خيووري بووه جلهووه  جلسووه ی توووديعی در خانووه ی خ

هووای ايوون جلسووه  لوناچارسووکی و تروتسووکی بودنوودب مقامووات سوو ن رانووی  کووردب

به ايون نکتوه ی تصوادفی  حکومتی متعاالا  کوشيدند تا اهميت خار  العادي ای را

درجوووه دار پيووور  نسووولت دهرووودب از طووورف هروووم هوووم سوووربازی بوووه نوووام ژيلوووين  و

  اصوی بور جلسوه کردنودب شوور و شوع  خسو ن رانوی  بلشويکی بوه نوام الشوويچ 

فرمووا بووودب جملگووی کرنسووکی را ت طئووه کردنوود و نسوولت بووه انقووالب سوووگرد  حکووم

يشورهاد عملوی ای بورای آيرودي ی نزديو  پکوس هويچ  چاما هوي -وفاداری خوردند

ارائه ندادب اما در خالل آن واپسين روزها  شهر مصورا  انتتوار واووز حادآوه ای 
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ر برابوور مووردم گسووتردي بودنوودب را داشووتب "روزهووای ژوئيووه" سووايه ی خووود را د

می آورد که: "همه جا  در گوشوه و کروار  در شوورا  در کواخ  ياد وخانوف بهس

در آپارتمووان هووای مووردم  در ميووادين عمووومی و در بولوارهووا  در  ماريرسووکی 

سربازخانه ها  در کارخانه ها  همه در باري ی تتاهراتی صحلت موی کردنود کوه 

گيردببب هيچ کس دايقا  نمی دانست چه کس راج  بوه می بايد امروز يا فردا در ب

کجا  دست به تتاهرات خواهد زد  اما شهر احساي می کرد کوه  چه چيز  يا در

 در آسووتانه ی انفجووار نووامعلومی اوورار گرفتووه اسووتب" و آن انفجووار بووه وااوو  رخ 

 فراهم آمدب -يعری از محافل حاکم -دادب چاشری انفجار از باال

تروتسوووووکی و لوناچارسوووووکی بوووووا مسلسووووول دارهوووووا از درهموووووان روزی کوووووه 

حکومووت   بووا توورک ورشکسووتگی ائووتالف سوو ن مووی گفتروود  چهووار وزيوور کووادت

 تون بهانوه ی خوود را معاهودي ای اورار دادنود  ائتالف را مرفجر کردنودب ايون چهوار

که همکاران سازشکارشان با اوکرائين مرعقود سواخته بودنود  معاهودي ای کوه بوا 

مودب علوت وااعوی ايون اسوتعفای آياليسوتی آنوان جوور در نموی امپر یجاي طللی هوا

در مهوار توودي هوا شول آمودي سوازش کواران  توبي ی در ايون نکتوه نهفتوه بوود کوه

شکسووت  -بودنوودب لحتووه ی اسووتعفاء مقووارن بووا شکسووت تهوواجم انت وواب شوودي بووود

تهوواجم هوور چروود رسووما  اعووالم نشوودي بووود  امووا افووراد آگوواي انوودک ترديوودی در ايوون 

داشتردب اين ليلرال ها صالح را در اين ديدند که متحودان چوو خوود را خصوص ن

   ال بگذارنووودب شوووايعه ی اسوووتعفای اووورو در رو بوووا شکسوووت  و بوووا بلشووووي  هوووا  

کادت ها بالفاصله در سراسر پايت ت پ ش شد  و همه ی معارضات موجوود را 

خالصوه  -يا بهتر بگووئيم يو  فريواد آسومان خيوز -از لحاظ سياسی در ي  شعار

قوود تعرا بکروويم " سووربازها و کارگرهووا م کوورد: "بيائيوود کلوو  ايوون ائووتالف جفرووم

از اليوول دسووتمزدها  ايمووت نووان  و ايوون کووه آيووا  -بودنوود کووه همووه ی مسووائل ديگوور
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نمی داند چيست  ضروری اسوت يوا  مردن در جلهه به خاطر چيزی که هيچ کس

کشور حکوموت خواهود وابسته است که در آيردي چه کس بر مسهله  به اين -خير

رگوه ی خاصوی از تووهم نيوز  کرد  بورژوازی يا شورای ايشانب در ايون تواعوات

کم از آن بابت که تودي ها اميدوار بودند بوا ت ييور اودرت راي  دست -وجود داشت

حل فوری همه ی مسوائل جانگوداز خوود را بيابرودب اموا دسوت آخور حوق بوا آن هوا 

را تعيوين موی کورد  و ايون بودان معراسوت  ی ادرت مسير کلی انقوالبمسهله  بودب

ی ادرت سرنوشت هر کس را بوه طوور خواص نيوز معوين موی سواختب مسهله  که

     اگوور تصووور کروويم کووه کووادت هووا عوااووب ايوون خرابکوواری آشووکار را در شووورا  

وکوووف را دسووت کووم گرفتووه ايوومب بووديهی يپوويش بيرووی نکووردي بودنوود  مطمئرووا  ميلووی 

 را بوه آن چروان م مصوه ایسازش کاران  کوشيد تا م میزاست که رهلر ليلرالي

   فقوط بوه زور سورنيزي اوادر بوه خالصوی سوازش کواران   بکشاند که ايشان  يعروی

      معتقووود بوووود کوووه يووو باشوووردب در آن روزهوووا ميلوووی يوکووووف جووودا   از آن م مصوووه

 را درست خواهد کردب اوضاز خون ريزی بی مهابا

  سووول دار  پوووس از درهوووم ري وووتن صووولا روز سووووم ژوئيوووه  چرووودين هوووزار مسل

سووا  رئيسووی بوورای خووود أجلسووه ی کميتووه هووای گروهووانی و هرگووی هرووم خووود  ر

د ری تتوواهرات مسوولحانه فووورا  مووومسووهله  تعيووين کردنوود و خواسووتار شوودند کووه

 بررسوی اورار بگيوردب ايوون جلسوه از هموان لحتوه ی ن سووت بوا توفوان آغواز شوودب

تالاوووی کوووردب رئووويس جلسوووه  موجوووود در حکوموووت  ی جلهوووه بوووا بحووورانمسوووهله 

تا ترمزها را به کوار بيرودازد  و پيشورهاد کورد  بلشويکی به نام گولووين  کوشيد

دارها مقدمتا  با ساير واحدها و بوا سوازمان نتوامی بلشووي  صوحلت  لسلکه مس

کرردب اما هر اشاري ای به تعويق  سربارها را برا  می کوردب در ايون جلسوه سور 

سوووت هوووم پيووودا شووودب بليشووومان در صوووحره ی حووووادث و کلوووه ی بليشووومان آنارشي
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  پيکووري ای کوچوو  امووا رنگارنووم داشووت  تجهيووزات عقيوودتی اش انوودک 1917

در شعور محدود و هميشه آتشويرش  -بود اما نسلت به تودي ها بی احساي نلود

چاک پيراهرش را هميشه بواز موی گذاشوت  و گيسووان  -صداات هم وجود داشت

در پرواز بودندب مقودم بليشومان را در ايون جوور  مجعدش از چهار طرف پيوسته

جلسات هميشه با همدلی آمي ته به تمسو ر خووش آمود موی گفترودب ناگفتوه نمانود 

رفتار سردی بوا او داشوترد و در برابورش  -به ويعي کارگران فلزکار -که کارگران

 ق هوای انه بوه نطوفزها مشوعواندکی بی حوصلگی نيز نشان می دادنودب اموا سوربا

ل رد می زدند  با آرنوش بوه پهلووی يکوديگر سوقلمه موی زدنود و بوا شوعارهای او ل

 موجز خوود بليشومان را شوير موی کردنودب سوربازها ظواهر غريوب او را  ااطعيوت 

آمريکائی او را به گزندگی سرکه بوود  دوسوت  -بی مرطقش را  لهجه ی يهودی

  در ايون جوور داشتردب در اواخر ماي ژوئن  بليشمان مثل مواهی در رودخانوهمی 

جلسه های خلق الساعه شرا می کردب عقيدي ی هميشگی او علوارت از ايون بوود 

     سووازمان؟ "خيابووان بووه  ضووروری اسووت کووه اسوولحه در دسووت بيوورون بيووائيمبکووه 

ما سازمان خواهود دادب" هودف؟ "سورنگون سواختن حکوموت مواوت درسوت بوه 

کوه هويچ حزبوی  همان نحو که حکومت موات تزار را سورنگون سواخت هور چرود

خواستار آن سرنگونی نشدي بوودب ايون نطوق هوا بوا احساسوات مسلسول دارهوا در 

احساسوات مسلسول دارهوا  بسوياری از و نه فقط بوا  -آن لحته کامال  جور در آمد

بلشوووي  هووا هرگووامی کووه صووفوف فرودسووت مووردم بووه رغووم اخطارهووای رسوومی 

نکردنودب کارگرهووای  ايشوان بوه پويش تاخترود  رضوايت و شوادمانی خوود را پرهوان

مترای به ياد داشوترد کوه در فوريوه  درسوت در آسوتانه ی پيوروزی  رهلرانشوان 

آمادي بودند تا کوي عقب نشيری را بروازند  و نيز به ياد می آوردند کوه در مواي 

      موواري ملووارزي بوورای هشووت سوواعت کووار در روز بوور اآوور فعاليووت طلقووات پووائين 
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       موواي آوريوول   بووه خوواطر مووی آوردنوود کووه در بووه آموور رسوويدي بووود  و هووم چرووين

ميلی يوکوف به وسيله ی هرم هائی که به ابتکار خوود بوه خيابوان هوا ري ترود  

از حکوموووت بيووورون رانووودي شووودي بوووودب يوووادآوری ايووون وااعيوووات ناشوووکيلائی و 

 احساسات مرقلض تودي ها را تشديد می کردب

   شووود کوووه جلسوووه ی سوووازمان نتوووامی بلشووووي  هوووا  چوووون بوووه مواووو  خلوووردار 

تهييش گران خوود را يکوی پوس از مسلسل دارها به نقطه ی جوش رسيدي است  

ديگری روانه ساختب طولی نکشيد که نوبوت وسواطت بوه نوسوکی رسويد  يعروی 

    بووه رهلوور سووازمان نتووامی کووه از احتوورام سووربازها هووم برخوووردار بووودب بووه نتوور 

ي انوودب امووا احساسووات آن مووی رسوويد کووه سووربازها نصووايا نوسووکی را الووول کوورد

جلسوووه ی بوووی پايوووان بوووا ت ييووور اجوووزاء تشوووکيل دهرووودي اش دگرگوووون موووی شووودب 

پودويسوووکی  يکوووی ديگووور از رهلوووران سوووازمان نتوووامی  حکايوووت موووی کرووود کوووه: 

     "هرگووامی کووه در رأي سوواعت هفووت عصوور  اسووب سووواری چهووار نعوول بووه نووزد 

تصوميم بووه تتوواهرات دارهووا دوبوواري  موا آموود توا بووه مووا اصوالز دهوود کووهببب مسلسول

گرفته اند  اين خلر س ت مايه ی شگفتی ما شودب" سوربازها بوه جوای کميتوه ی 

وهوان و بوه رگ کميته ی موات انقالبی  مرکوب از دو فورد از هوراديم هرم  ي  

رياست ناوبانی به نام سماشکو  انت اب کردي بودندب نمايردگان ويعي ی انت وابی 

و هرووم هووا شوودي بودنوود و از کارگرهووا و  دسووت بووه کووار بازديوود از کارخانووه هووا

دارهوا ضومرا  فرامووش نکوردي بودنود کوه ل سربازها پشتيلانی می طلليدندب مسلس

افراد خود را بوه کرونشوتات هوم بفرسوتردب بودين طريوق  در سوطحی پوائين تور از 

سازمان های رسمی  و جزئا  زير حمايت اين سازمان ها  روابط موات توازي ای 

 هويچ وجوه اصود  تاب و کارخانه ها برارار شدب توودي هوا بوهی مابين هرم های ب

ال  رابطه با شورا را نداشترد  برعکس  آن ها می خواسترد که شورا اودرت را 
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تصوورف کروودب ميوول تووودي هووا بووه گسسووتن از حووزب بلشوووي  از ميلشووان بووه اطوو  

 رابطووه بووا شووورا هووم کمتربووودب امووا تووودي هووا احسوواي مووی کردنوود کووه حووزب مووردد 

مشووتی بوورای کميتووه ی  -مووی خواسووترد زيوور بووال حووزب را بگيرنوود تووودي هووا اسووتب

    اجرائووی تکووان دهروود  و نهيلووی بووه بلشوووي  هووا بزنروودب بوودين سووان  نتووام هووای 

 ی خلق الساعه ی نيابتی پديد آمدند  پيوندهای تازي نیش گرفترد  و مراکز توازي

وجودب شرايط موجود نه به طور دائم  بلکه برای شرايط م -فعاليت تشکل يافترد

و احساسات مردم آن چران سري  و آن چران به حدت دگرگون موی شود کوه حتوی 

سازمان هوای انعطواف پوذيری مانرود شوورا نواگزير عقوب موی ماندنود  و توودي هوا 

    ناچووار بودنوود سوور هوور پوويچ تووازي ای سووازمان هووای کمکووی جديوودی ايجوواد کرروود کووه 

اشووردب در جريووان ايوون بووداعت هووا گوووی مقتیوويات زمووان ب آن سووازمان هووا جووواب

عراصوور تصووادفی و نووامطمئن نيووز گوواهی اواووات بووه مقووام هووای مهووم مووی رسوويدندب 

می ري تردب اما پاري ای از بلشووي  هوای توازي   نفت بر آن آتش  آنارشيست ها

 بودنوودب در ايوون ميووان اخووالل گووران و  مکووار و بووی صوولر نيووز بووه همووين کووار سوورگر

شايد دست ايوادی آلموان  -تودي ها درمی آمي تردا بها نيز بی ش  خود را  مفتن

هم در کار بود  اما بدون ترديد مهمورهای صدسياي در آن ماجرا دخالت داشوتردب 

هم چرين پليس م فی رويب  چگونه می توان بافوت درهوم تريودي ی يو  جرولش 

ماهيوت کلوی رويوداد دسوت کوم  تودي ای را به تارهوای مجوزايش تجزيوه کورد؟ اموا

  بوورمال بووودب پتروگووراد نيووروی خووود را مووی سوورجيد  و مووی کوشوويد تووا لجووام کووامال  

خود را بگسلد  بدون آن که بوه شهرسوتان هوا و يوا بوه جلهوه نگواهی بيرودازد  و 

         حتووی حووزب بلشوووي  هووم نمووی توانسووت او را از حرکووت بوواز بووداردب فقووط تجربووه 

 می توانست چيزی به او بياموزدب
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ها به خيابوان   ا هرگام فراخواندن کارخانه ها و هرمه ینمايردگان مسلسل چ

فراموش نکردند اضافه کررد کوه اورار بور ايون شودي اسوت کوه تتواهرات بوه طوور 

     مسوولحانه صووورت بگيووردب اللتووه  مگوور طووور ديگووری هووم مووی توانسووت باشوود؟ 

و يحتمل کوه اصول  -نمی شد با دست خالی به زير ضربات دشمن رفتب به عالوي

ما بايد نيروی خود را نشوان دهويم  و سورباز بوی اسولحه  -نکته بود ایيه همين

نيرو به حساب نمی آيدب بر سر اين نکته همه ی کارخانه ها و همه ی هرم هوا 

اتفا  نتر داشترد: اگر بيرون بزنيم  بايد مقدار زيادی سورب هوم بوا خوود بلوريمب 

کوردي بودنود   ها اتالف وات نکردند: حال کوه کوار بزرگوی را شوروزی مسلسل چ

مام تر به فرجوام برسوانردب گوزارش تاصد داشترد که آن کار را با سرعت هر چه 

ناوبان سماشوکو  يکوی از رهلوران اصولی  دادگاي تحقيق بعدا  ماهيت فعاليت های

 هروم را بوا ايون شوورح توصوي  کورد: "او از کارخانوه هووا اتومليول مطاللوه کوورد 

آن ها را روانه ی کاخ توريد و نقاط  اتومليل ها را به مسلسل  مسلا ساخت  و

سپس در حالی که مسيری را از پيش تعيين کردي بود  هرم خوود را  ديگر کرد 

از خوابگاي ها به شهر برد  و بعد به گردان  خيوري ی هروم مسوکو رفوت توا آن 

گردان را تشويق به بيرون آمدن کرود  در ايون کوار موفوق شود  و بوه سوربازهای 

ن داد کووه هرووم هووای سووازمان نتووامی از آن هووا پشووتيلانی هرووم آتشوولار اطميرووا

خواهرد کرد  لحته ای تماي خود را با سازمان نتامی اطو  نکورد  در خانوه ی 

بوا رهلور بلشووي  هوا  يعروی لروين  گروهوی هوم راي  کشسيرسکايا مستقر شود  و

اشواري بوه لروين فقوط  …"نگهلان را به محافتت از سازمان نتامی اعزام داشت

ر تکميوول تصوووير صووورت گرفتووه اسووتب لرووين نووه در آن روز و نووه در بووه مرتووو

روزهای پيش در پتروگراد نلودب او از روز بيست و نهم ژوئن بيموار شودي و در 

کلله ای در فرالند بستری بودب اموا از ايون نکتوه گذشوته  زبوان فشوردي ی موهمور 
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اسوتب در  مسلسل دارها را درست توصي  کوردي دادگاي نتامی تدارکات تب آلود

ديگوووری جريوووان داشوووتب در آن جوووا بوووين  حيووواط سوووربازخانه هوووم کوووار توووب آلوووود

تفرم پ ش می کردند  به برخوی بموب موی دادنود  و روی   سربازهای بی تفرم

     هوور کوواميونی کووه از کارخانووه هووا گرفتووه بودنوود  سووه مسلسوول بووا خدمووه ی الزم 

ل نتوامی بوه خيابوان کار می گذاشتردب ارار بور ايون بوود کوه هروم بوا آرايوش کامو

 برودب

 در کارخانه ها نيوز وضو  بوه هموين مرووال بوودب از هروم آتشولار و يوا از يو 

 کارخانه ی مجاور نمايردگی به فالن کارخانه می آمدند و کوارگران را بوه خيابوان

می خواندندب توو گووئی کارگرهوا از پويش مرتتور آن نمايرودگان بوودي انودب کوار آنوا  

حکايوت موی کرود کوه: "پوس از شوام   دکارخانوه ی رنوو می شدب کوارگری از اط 

گروهی از افراد هرم آتشلار دوان دوان به نوزد موا آمدنود و از موا تقاضوا کردنود 

 کووه بووه آن هووا چروود کوواميون بوودهيمب عليوورغم اعتووران گووروي مووا )بلشوووي  هووا(  

آن هوا بوی درنوم روی … ناچار بوديم کواميون هوا را بوه سوربازها تحويول دهويم

هووا ماکسوويم )مسلسوول( کووار گذاشووترد و رهسووپار نوسووکی شوودندب در ايوون کوواميون 

هموه ی آن هوا  بوا … لحته ما ديگور نموی توانسوتيم جلوو کارگرانموان را بگيوريم

همان شکل و شمايل  يعری در للاي کار  از روی نيمکوت هايشوان بلرود شودند و 

 یابوه جرئووت موی تووان گفووت کوه کارگرهوو…" مسوتقيما  از کارخانوه بيوورون زدنود

طوووالنی توورين  بلشوووي  هوويچ واووت دراعتووران هووای خووود پافشوواری نکردنوودب

کشمکش در کارخانه ی پوتيلووف درگرفوتب در سواعت دو بعودازظهر شوايعه ای 

واحد آتشلار بوه کارخانوه  افراد در کارخانه پراکردي شد دائر بر اين که چرد تن از

حودود دي هوزار مورد آمدي اند و کارگرها را دعوت به تشکيل جلسه می کررودب در 

دارها در ميان فريادهای تشويق آميز شرح دادند که چگونوه  گرد آمدندب مسلسل
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اموا  آن ها دستور دادي شدي است کوه در روز چهوارم ژوئيوه بوه جلهوه برونود  به

آن ها تصميم گرفترد که "نه برعليه طلقه ی کارگر آلمان  بلکوه بور ضود وزرای 

احساسوات کارگرهوا بواال گرفوتب کارگرهوا  سرمايه دار روي وارد جرم شوندب"

"بجرليوود  راي بيفتوويم " بلشووويکی کووه سوومت دبيووری کميتووه ی  :فريوواد کشوويدند

کارخانه را بر عهدي داشت  زبان به اعتران گشود و پيشرهاد کرد که از حوزب 

دستورالعمل بگيرندب موج اعتران از همه سو بور سور او فورود آمود: گوور پودر 

موی خوواهی کوار را بوه تعويوق بيرودازیب طااوت موا  باز هم دستورالعمل هم کردي 

رودگان کميتوه ی اجرائوی از راي يديگر طوا  شوديببب" در حودود سواعت شوش  نما

رسيدند  اما آن ها در برابر سربازها از سوايرين هوم کوار کمتوری از پويش بردنود 

        جلسوووه اداموووه يافوووت  جلسوووه ی بوووی انتهوووا و عصووولی و لجوجانوووه ی توووودي هوووای 

آن ها بگويد  هبی شماری که به دنلال مفر می گشترد و هيچ ميل نداشترد کسی ب

بواز هوم  -يتوه ی اجرائوی بفرسوتردممفری نيستب پيشورهاد شود کوه هيئتوی را بوه ک

يوو  تعويووق ديگوور  امووا جلسووه کماکووان متفوور  نشوودب در همووين اآروواء گروهووی از 

گ بووه سوومت کوواخ کارگرهووا و سووربازها خلوور آوردنوود کووه اهووالی ناحيووه ی وايلووور

توريد به راي افتادي اندب اير  جلوگيری از حرکوت آنوان محوال بوودب هموه تصوميم 

به رفتن گرفترودب افيمووف  يکوی از کوارگران کارخانوه ی پوتيلووف  بوه کميتوه ی 

کووه او دريافووت  ناحيوه ای حووزب شووتافت توا بپرسوود: "حوواال چکووار کرويم؟" پاسوو ی

نموی تووانيم کارگرهوا  واهيم شد  اماداشت چرين بود: "ما به تتاهرات ملحق ن 

آنووان بوورويمب" در همووين لحتووه هووم راي  را بووه دسووت سرنوشووت بسووپاريمب بايوود

چودين  عیو کميته از راي رسويد و خلور داد کوه کوارگران در هموه ی ناحيوه هوا 

شروز به بيرون آمدن کردي اند  و تذکر داد که برعهدي ی افوراد حوزب اسوت کوه 

و آن هوا را  گير کرد ن سان جرلش بلشوي  ها را غافل"نتم را حفظ کرردب" بدي
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موی گشوترد  به درون خود کشاندب در اين ميان بلشوي  ها به دنلال توجيه عملی

 که صريحا  تصميم رسمی حزب را نقض کردي بودب

 ت صووورعتی پايت وووت تماموووا  سوووکون گرفتوووه بوووودب ادر سووواعت هفوووت عصووور حيووو

دند  ص  می کشويدند و واحودهای کارخانه ها يکی پس از ديگری بيرون می آم

گارد سرخ خود را مسلا می ساختردب متل   کوارگر وايلوورگی  روايوت موی کرود 

که: "در ميان تودي های بی شوماری از کوارگران  صودها تون از گاردهوای سورخ 

ر کردن تفرم هوای خوود بودنودب ديگوران خشواب هوا را درون خزانوه ی سرگرم پ  

خود را سفت موی کردنود  کولوه پشوتی هوا و يوا تفرم می گذاشترد  و کمربردهای 

کردنوود و سوورنيزي هووای خووود را  مووی محکووم شجعلووه فشوورم هووای خووود را بوور دو

استوار می ساختردب و کارگران بی تفرم به گاردهای سرخ مدد موی رسواندند توا 

آمادي شوندببب" سامسونوسکی پراسپکت  شاهراي ناحيه ی وايلوورگ  انلاشوته 

سوتون هوای بوه هوم  ت راسوت و سومت چوو ايون خيابوان از جمعيوت بوودب در سوم

فشووردي ای از کووارگران جووا گرفتووه بودنوودب در وسووط  هرووم آتشوولار  يعرووی ن وواز 

تتوواهرات  گووام مووی زد پيشوواپيش هوور گروهووان کوواميونی مجهووز بووه چروود مسلسوول 

حرکت می کرد به دنلال هرم آتشلار  کوارگران روان بودنود واحودهائی از هروم 

دار  تتاهرات را از پشت محافتت می کردند بر سور هور  بمسکو به عروان عق

واحد پارچه ی درازی گستردي بود که بر آن نوشته بودند "تمام ادرت به دسوت 

شوراها  مراسم تشيي  جرازي ی ماي مواري و تتواهرات روز اول مواي موه شوايد 

  کثيرتوور بودنوود  امووا تتوواهرات ژوئيووه بووه مراتووب پرشووورتر  تهديوودآميزتر  و از 

     ن تتووواهرات  آحيوووت ترکيوووب متجوووانس تووور بوووودب يکوووی از شووورکت کررووودگان در 

می نويسد: زير پرچم های سرخ فقط کوارگران و سوربازان گوام موی زدنود   چرين

بووانوان را  آالت مقامووات دولتووی  تکمووه هووای بوورا  دانشووجويان  و کووالي هووای يوو
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هوا بوه چهوار را در هويچ جوا نموی ديودیب هموه ی ايون زر و زيور هواخواي انقالب

جرووولش آن روز نشوووانی از آن  مووواي پووويش تعلوووق داشوووترد  يعروووی بوووه فوريوووهب در

زيورآالت وجوود نداشوتب در آن روز  فقوط بردگوان عوامی پايت وت بوه حرکوت در 

آمدي بودندب "مثل گذشته  اتومليول هوا  انلاشوته از کوارگران و سوربازان مسولا  

وسويله ی نمايرودگان  تهيويش از چهار طرف در خيابان ها جوالن می دادنود و بوه 

  چووی هووا  و دسووته هووای نتووامی  کووارگران و  گووران  مووهموران شراسووائی  تلفوون

هرم ها را به خيابان فرامی خواندندب همه ی آنان سورنيزي هوای خوود را رو بوه 

    رشووتاب  روزهووای فوريووه را بووه خوواطر کوواميون هووای پ   جلووو نشووانه رفتووه بودنوودب

زدي مووی کردنوود و بعیووی ديگوور را وحشووت زديب  بعیووی هووا را بوور   وردنوودآمووی 

شوی حچهوري هوای ديوانوه  گوول  و حيووان و نابوکوف کادت می نويسد: "هموان

يعری روزهای همان انقالبی که ليلرال ها  -که روزهای فوريه به خاطر داشتيم"

رسووما  شووکوهمرد و بوودون خووونريزی نووامش نهووادي بودنوودب در سوواعت نووه  هفووت 

حرکت بودندب در ميان راي ستون هائی از کوارگران  در هرم به سمت کاخ توريد

ايوون هفووت هرووم پيوسووتردب جروولش هرووم  و دسووته هووای تووازي ای از سووربازان بووه

درت واگيوور عتيمووی بووه هووم زدي بووودب "روزهووا ی ژوئيووه" آغوواز شوودي اوور اآتشوول

 بودندب

کارگران و سربازان در حين حرکت بوا يکوديگر تلوادل نتور موی کردنودب صودای 

بوور گفتوه ی کووارگری بوه نووام کوروتکووف  "در خيابووان  وش رسوويدب برواتيور بووه گو

ليتيرووی  يوو  افسوور و يوو  مسلسوول را از زيرزميرووی بيوورون کشوويدند و افسوور را 

جلووتر از تتواهرات  همان جا گشتردب" هرگونه شايعه ای کوه بوه تصوور بگرجود 

در شهر پ ش می شدب امواج تري مانرد اشعه ی نور از چهار طرف تتواهرات 

ناحيوه هوای وحشوت زدي ی مرکوزی شوهر  اط  بوودب چوه چيزهوا کوه بوا تلفون ازس
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گزارش دادي نشد؟ می گفترد که در حدود ساعت هشت شب  ي  اتومليل مسولا 

به دنلال کرنسکی  که همان روز به جلهه عزيمت کردي بود  به ايستگاي ورشو 

ت پويش از اما اطار کرنسوکی چرود سواعشتافته بود تا کرنسکی را دستگير کرد  

آن ايسووتگاي را توورک کووردي بووود  و بووه ايوون دليوول دسووتگيری کرنسووکی صووورت 

و بارهوا  نگرفته بودب اين ماجرا بعدا  به عرووان برهوانی در اآلوات توطئوه  بارهوا

و اموا ايون کوه چوه کسوانی در آن اتومليول بودنود و چوه  مورد استراد ارار گرفوتب

امعلوم بواای نو  کوردي بوود  کسی مقاصود مرمووز سرنشويران آن اتومليول را کشو

         مانووودب آن شوووب  اتومليووول هوووای مملوووو از مردهوووای مسووولا در هموووه ی جهوووات 

گشت  و شکی نيست که در اطراف ايستگاي ورشو هم اتومليل ها در -می گشترد

          هوووم در بسوووياری از نقووواط کلموووات خشووون  یو گوووذار بودنووودب راجووو  بوووه کرنسوووک

اوضواز و احووال اسواي آن افسوانه را فوراهم می شوريدیب شوکی نيسوت کوه ايون 

 اللته اگر يکسري جعلش نکردي باشردب -آوردي بود

   تصوووير زيوور را از حوووادث سوووم ژوئيووه ترسوويم کوورد: "در سوواعت  ايزوسووتيا

پوورش بعوودازظهر  هرووم يکووم آتشوولار  ب شووی از هرووم مسووکو  ب شووی از هرووم 

بيوورون آمدنوودب نارنجوو  انووداز  و ب شووی از هرووم پاولوفسووکی  همووه مسوولا  

    جماعووواتی از کوووارگران نيوووز بوووه سوووربازها پيوسوووتردببب در سووواعت هشوووت شوووب  

ب ش های جداگانه ای از هروم هوا بوه سومت کواخ کشسيرسوکايا بوه راي افتادنود  

رنگوی بوا  الکاردهوای سورخپايران هموه توا بون دنودان مسولا بودنود و پورچم هوا و 

 شووراها خواسوته شودي بوودب خود حمل می کردنود کوه در آن هوا انتقوال اودرت بوه

هووای متعووددی از بووالکون هووا ايووراد شوودببب در سوواعت دي و نوويم  در سوو ن رانووی 

ميوودانی کووه در برابوور کوواخ توريوود اوورار دارد  جلسووه ای تشووکيل شوودببب سووربازها 

هيئتی را به نمايردگی از جانب خود به کميته ی اجرائی مرکز فرسوتادند کوه ايون 
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هووای زيوور را ارائووه داد: بوور کروواری دي وزيوور  بووه نووام سووربازان خواسووته هيئووت

خانوه هوای  بورژوا  انتقوال تموام اودرت بوه شووراها  انقطواز تهواجم  ضولط چواپ

 نتوارت دولوت بور توليودب "صورف  مطلوعات بورژوا  مالکيت دولت بر اراضوی

"ب وش هوائی از هروم هوا" بوه جوای هروم هوا   -نتر از برخوی دسوت کواری هوا

می تووان گفوت کوه گوزارش  -جای تمامی کارخانه ها"جماعاتی از کارگران" به 

رسمی تزرتلی و دان تصوير کلی وااي  را م دوش نکردي استب به ويعي آن که 

اسوت: مروزل خصوصووی ايون گوزارش دو کوانون اصولی تتواهرات را درسوت ديودي 

خ توريودب جرولش هوم از نتور معرووی و هوم از لحواظ عيروی بور کشسيرسکايا و کوا

 اصوووم موووی گرديووود: بووه کووواخ کشسيرسوووکايا موووی آمووود توووا حووول ايووون دو مرکوووز مت

     رهلووری  و نطووق هووای الهووام ب ووش بربگيوورد  و بووه کوواخ توريوود دسووتورالعمل  

می رفت تا خواسته های خود را ارائه دهد و حتی با ادرت خود اندکی بوه تهديود 

 بپردازدب

دارهووا بووه کرفوورانس  در سوواعت سووه بعوودازظهر  دو توون از نمايروودگان مسلسوول

اسری شهری بلشوي  ها  کوه در آن روز در خانوه ی کشسيرسوکايا تشوکيل سر

تا اطالز دهرد که هرگشان تصميم به بيورون آمودن گرفتوه اسوتب  شدي بود  آمدند

چرين خلری را نداشوت  و هويچ کوس خواسوتار ايون عمول نلوودب  هيچ کس انتتار

ردي انود  تامسکی اعالم کرد: "هرم هائی که بيورون آمودي انود رفيقانوه عمول نکو

   کووه اوولال  از کميتووه ی مرکووزی حووزب مووا ب واهروود کووه زيوورا صووالح در ايوون بووود

    ی تتوواهرات را بررسووی کروودب کميتووه ی مرکووزی بووه کرفوورانس پيشوورهاد مسووهله 

مووی کروود کووه: در وهلووه ی اول  بوورای جلوووگيری از حرکووت تووودي هووا اعالميووه ای 

اسووت کروود کووه آن کميتووه صووادر کروود  در وهلووه ی دوم  از کميتووه ی اجرائووی درخو

ادرت را در دست خويش بگيوردب در ايون لحتوه محوال اسوت بتووان از تتواهرات 
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س ن گفت  مگر آن کوه انقوالب جديودی خواسوته باشويمب" تامسوکی  ايون کوارگر 

پير بلشوي  که با چردين سال زندان با اعمال شوااه وفواداری خوود را بوه حوزب 

 -تحاديوه هوای کوارگری شوهرتی بوه هوم زدو بعدا  در مقام رهلور ا -آابت کردي بود

به طور کلی فطرتا  بيشتر مايل به بازداری تودي ها بوود توا بوه فراخوانودن آن هوا 

به عملب اما در اين مورد خاص  صرفا  انديشوه ی لروين را بوازگو موی کرود: "در 

اين لحته محال است بتوان از تتاهرات س ن گفت  مگر آن کوه انقوالب جديودی 

حتوی کوشوش بوه تتواهرات مسوالمت آميوز دهوم سوازش کواران  مب"خواسته باشوي

امسکی تژوئن را به عروان توطئه ت طئه کردي بودندب اکثريت ااط  کرفرانس با 

ملووارزي ی نهووائی را بووه تعويووق  اتفووا  نتوور داشووتب بايوود بووه هوور ايمتووی کووه شوودي

بيروودازيمب تهوواجمی کووه در جلهووه جريووان دارد  فیووای سراسوور کشووور را سوو ت 

هوم چروان کوه عوزم   -ض ساخته اسوتب شکسوت تهواجم اجترواب ناپوذير اسوتمرقل

 جووزم حکومووت در انووداختن مسووئوليت شکسووت بووه گووردن بلشوووي  هووا  بايوود بووه

اب کررودب ولودارسوکی بوه نوام رفرصت دهيم توا خوود را بوه کلوی خوسازش کاران 

بايوود در برابور تصوميم حوزب تسووليم  دارهووا پاسوخ داد کوه هروم حوزب بوه مسلسول

تورک گفتروودب در سوواعت چهووار  دارهووا اعتوران کرووان کرفوورانس را مسلسوولشوودب 

 يوود کووردب اعیووای کميتووه يته بعوودازظهر  کميتووه ی مرکووزی تصووميم کرفوورانس را

از حرکووت بوواز  روانووه ی نووواحی کارگرنشووين و کارخانووه هووا شوودند تووا تووودي هووا را

لا روز فرسوتادي شودند توا صو پراودا دارندب به همين مرتور اعالميه هائی هم به

بعد در صفحه ی اول آن روزنامه به چاپ برسردب استالين مهمور شد که تصوميم 

کميته ی مرکزی را به نتر جلسه ی مشترک کميته هوای اجرائوی برسواندب بودين 

     ترتيووب  درمووورد نيووت بلشوووي  هووا جووای هوويچ گونووه شوو  و شوولهه ای بوواای 

م اطووب اوورار داد:  نمووی مانوودب کميتووه ی مرکووزی کووارگران و سووربازان را چرووين
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  "اش اص مجهول الهويهببب شوما را بوه تتواهرات مسولحانه دعووت کوردي انود"  

می کرود کوه دعووت بوه تتواهرات از طورف هويچ يو  از احوزاب  و اين نکته آابت

هوم کميتوه ی مرکوزی  -بدين سان  کميته های مرکزی بشورا صادر نشدي استبب

امووا تووودي هووا پشووت گوووش  حووزب و هووم کميتووه ی مرکووزی شووورا  هشوودار دادنوود 

 انداختردب

ر  و بووه دنلووالش هرووم مسووکو  بووه کوواخ ادر سوواعت هشووت شووب  هرووم آتشوول

از  -کشسيرسووکايا آمدنوودب بلشوووي  هووا محلوووب  نوسووکی  الشووويچ  پودويسووکی

بالکن کاخ با سربازها حرف زدند و کوشويدند توا هروم هوا را بوه سوربازخانه هوا 

س اسوت  بوس اسوت  بوالکن بلشووي  هوا باز گردانردب از پائين پاسخ آمود کوه: بو

هرگز چروين فريادهوائی از سوربازها نشوريدي بوود  فريواد کوه نوه  زنوم خطورب بوه 

دنلووال هرووم هووا  کارخانووه هووا پوويش آمدنوود: "تمووام اوودرت بووه دسووت شوووراها " 

"مرگ بر دي وزير سرمايه دار " اين ها همان شعارهای هجودهم ژوئون بودنود  

ر  موی زدب تتواهرات بوه وااعيوت انکارناپوذيری اما اير  در زيرشان سورنيزي بو

موی توانسوترد کروار بايسوترد؟  تلديل شدي بودب چه موی بايود کورد؟ آيوا بلشووي  هوا

با نمايردگانی که در کرفورانس شورکت جسوته هم راي  اعیای کميته ی پتروگراد 

نامووه ای را بووه  اطوو  خانووه هووا ربودنوود و نيووز بووه اتفووا  نمايروودگان هرووم هووا و کا

له  پايان دادن بوه هنی داشت: بررسی مجدد مسرساندند که چرين میمو تصويب

بووازداری تووودي هووا  و هوودايت جروولش رو بووه  همووه ی کوشووش هووای بووی آموور در

گسترش به نحوی که بحران حکومت بوه نفو  موردم خاتموه بيابود  بورای رسويدن 

م و به اين هدف  ارار بر اين شد که از سربازها و کارگرها خواسته شود توا آرا

با نتم و ترتيب به کاخ توريد بروند نمايردگان خود را انت اب کررود  و از طريوق 

آن نمايروودگان خواسووته هووای خووود را بووه کميتووه ی اجرائووی ارائووه دهروودب اعیووای 
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کميته ی مرکزی  کوه در آن جلسوه حیوور داشوترد  بور آن ت ييور تاکتيو  صوحه 

    بوا فريادهوای خووش آمود گذاشتردب اين تصميم جديد چوون از بوالکون اعوالم شود

ز" رو بووه رو شوودب حووزب جروولش را اووانونی شووراخته بووودب يو بووا سوورود "مارسوو

دارها نفسی به راحت کشيدندب ب شی از هرم فورا  بوه العوه ی پطروپول  مسلسل

در صووورت لووزوم کوواخ  شووتافت تووا پادگووان آن العووه را زيوور نفووو  خووود بگيوورد  و

نوال باريو  کرونورسوکی از العوه جودا کشسيرسکايا را  که فقوط بوه وسويله ی کا

 می شد  از گزند پادگان العه محفوظ بداردب

صفوف اصلی تتاهرات خود را بوه خيابوان نوسوکی رسواندب يعروی بوه خيابوانی 

کووه شوواهرگ بووورژوازی  بوروکراسووی و افسوورها محسوووب مووی شوودب تووو گوووئی 

ري هوا و تتاهرات از ي  کشور بيگانه سر در آوردي اسوت: از پيوادي روهوا  پرجو

بالکن ها  هزاران جفت چشم با نيات پليد به تتاهرکررودگان زل موی زدنودب هروم 

  مووی آورد  کارخانووه بووه هرووم  تووودي هووای تووازي متصوول از راي  بووه کارخانووه فشووار

بيور  هوا  بوا حوروف زريون بور زميروه ی سورخ  يو  صودا ی  می رسويدندب هموه

     يووت خيابووان نوسووکی فريوواد مووی کشوويدند: "تمووام اوودرت بووه دسووت شوووراها " جمع

          را للريوووز کووورد و مثووول رودخانووووه ی سووويل زدي بوووه سوووومت کووواخ توريووود جوووواری 

 -خصومت شديد افسران را بور موی انگيزنودشدب پالکاردهای "مرگ بر جرم " 

 در ميووان افسووران بسووياری از معلووولين جرووم هووم ديوودي مووی شوووندب دانشووجوها  

موی کررود و  ان می دهرد و صدا کلفتدختر مدرسه ها  و مقامات دولتی مشت تک

زور مووی زنروود تووا بووه سووربازها بقلوالنروود کووه ايووادی آلمووان در پشووت سوور آن هووا 

ايستادي اند و هدفشان ايون اسوت کوه اشوون ويلهلوم را بوه پتروگوراد راي دهرود توا 

آزادی را خفووه کرروودب ايوون خطلووا اسووترتاج هووای خووود را رد ناشوودنی مووی دانروودب 

 گران اشووواري موووی کررووود و موووی گويرووود: "ايووون هوووا فريوووب مقاموووات دولتوووی بوووه کوووار
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جاسوي ها را خوردي اند"ب و کارگرهوا در جوواب روتورش موی کررود و زيور لوب 

هووا را آدم هووای  مووی غرنوود  آن هووا کووه تسوواهل بيشووتری دارنوود  مووی گويروود: "ايوون

اشووری گمووراي کووردي انوود " ديگووران بووه نشووان موافقووت سوورتکان مووی دهروود کووه: 

ای سرجش هر چيز طريقتی م صووص رآگايب" اما کارگرها ب"بيچاري عراصر نا

 به خود دارندب

        آن هووا انديشووه هووائی را کووه امووروز ايشوووان را بووه خيابووان هووا کشوويدي اسوووت  

   جاسوووي هووای آلمووانی نياموختروودب تتاهرکرروودگان معلووم هووای مووزاحم خووود را  از

يهن پرسووت هووای بوی ادبانووه پووس مووی زنروود  و بووه پوويش موی تازنوودب رفتووار آنووان موو

نوسکی را ديوانه می کردب گروي های ضربت  عمدتا  بوه رهلوری معلوولين جروم 

و اسواران ژرژ اديس  بر سر گروي های مجزائوی از تتواهر کررودگان موی تازنود 

و می کوشرد تا شعارهای پارچه ای را بربايرودب ايون جوا و آن جوا درگيوری هوائی 

له  يکی  و سپس يکوی ديگورب از رخ می دهدب جو شهر داغ می شودب طرين گلو

  پرجووري اسووت؟ يووا از کوواخ آنيشووکين؟ پيووادي رو بووا شوولي  رگلوواری در هوووا  و بووه 

        هوويچ جووا  پاسوووخ مووی دهووودب سراسوور خيابووان در يووو  چشووم بووور هووم زدن درهوووم 

می ريزدب کارگری از کارخانه ی ولکان روايت می کرد که: در حدود نيمه شوب  

    داز در حوووالی کتاب انووه ی عمووومی از نوسووکی هرگووامی کووه هرووم نارنجوو  انوو

از جائی به روی آنان آتوش گشوود  و تيرانودازی چرودين دايقوه  می گذشت  کسی

ادامه يافتب وحشت بر فیا مسلط شدب کارگرها به خيابان های فرعوی گري ترودب 

آن هوا ايون کوار را در  -سربازها زير رگلار و گلوله ها خود را بوه زموين افکردنود

جرووم آموختووه بودنوودب آن صووحره ی شوولانه در نوسووکی  بووا آن گاردهووای  مکتووب

ای بس وهم انگيز پديد آوردي بودب نوه پوشوکين  يمرتر نارنج  انداز بر زمين 

و نه گوگول  آن خرياگران نوسکی  هرگز نوسکی را به آن شکل مجسم نکوردي 
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 و موورديبودنوودب بووه عووالوي  ايوون وهووم بووه وااعيووت نيووز آمي تووه بووود: انسووان هووای 

 زخمی بر ک  خيابان افتادي بودندب

 

***************** 
کووواخ توريووود در آن روزهوووا بووورای خوووود زنووودگی جداگانوووه ای داشوووتب نتووور بوووه 

کادت ها  هر دو کميته ی اجرائی  يعری هم کميتوه ی اجرائوی کوارگران  استعفای

و سووربازان و هووم کميتووه ی اجرائووی دهقانووان  جلسووه ی مشووترکی تشووکيل دادي 

نوود تووا خطابووه ی تزرتلووی را در بوواب خووالی کووردن طشووت ائووتالف بوودون دور بود

انداختن بچه  بررسی کردب اگر حومه هوای بوی اورار مداخلوه نکوردي بودنود  رموز 

ايوون ترفروود بووی شوو  در درازموودت کشوو  مووی شوودب يوو  خلوور تلفرووی پيرامووون 

تتوواهراتی کووه بووه وسوويله ی هرووم آتشوولار توودارک ديوودي مووی شوود  بوور چهووري ی 

يعرووی کووارگران و سووربازان آن ن چووين و شووکری از خشووم و غوويض نشوواندب رهلوورا

اوودر ترووم حوصووله شوودي انوود کووه ديگوور صوولر ن واهروود کوورد تووا روزنامووه هووای مووا 

   ناموه بووه آنوان ارزانووی دارنود؟ همووه  رسوتگاری دنيوا و آخوورت را بوه صووورت اطو 

از گوشه ی چشوم چوو چوو بوه بلشووي  هوا نگريسوتردب اموا ايون بوار  تتواهرات 

مايه ی شگفتی بلشوي  ها هم شودي بوودب کوامر   و سواير نمايرودگان حوزب کوه 

در جلسه حیور داشترد  حتی موافقت کردند که در پايان جلسوه بوه کارخانوه هوا 

و سووربازخانه هووا برونوود و بکوشوورد تووا تووودي هووا را از رفووتن بووه خيابووان هووا بوواز 

کلو  نتوامی تعليور  بوه يو سوازش کواران  بدارندب اين موافقت بعدا  به وسيله ی

زدي بيانيه ای را بوه تصوويب رسواند  شدب کميته ی اجرائی مطابق معمول  شتاب

و طی آن هرگونه تتاهراتی را خيانت بوه انقوالب اعوالم کوردب اموا خووب  بحوران 

   حکومووت را چگونووه مووی خواسووترد حوول و فصوول کرروود؟ راي فوورار يافتووه شوود: اوورار 
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  ي را بووه همووان شووکل بوواای بگذارنوود  و بوور ايوون شوود کووه کابيرووه ی لووت و پووار شوود

  را تووا پيوودا شوودن فرصووتی بوورای دعوووت از اعیووای شهرسووتانی مسووهله  تمووامی

 کميتووه ی اجرائووی يکسوور بووه تعويووق بيردازنوودب کووش دادن امووور  ودفوو  الواووت بووه

آيووا ايوون دو کووار نلوووغ آميزتوورين سياسووت هووای سياسووی  -مرتووور دو دوزي بووازی

 نيسترد؟

لوارزي ی خوود برعليوه توودي هوا اتوالف واوت را عااالنوه سازشکاران فقط در م

نموووی دانسوووتردب تشوووکيالت رسووومی بالفاصوووله بوووه حرکوووت درآمووود توووا در برابووور 

از همان آغواز بور تتواهرات ژوئيوه سازش کاران  "شورش" چرين بود نامی که

خود را مسلا کردب رهلران در به در به دنلال نيروهوای مسولا گشوترد توا  -نهادند

کميتووه ی اجرائووی دفوواز نمايروودب تقاضووا پشووت تقاضووا  بووا امیووای  از حکومووت و

امی فرسوتادي توچيدزي و ساير اعیای هيئت رئيسه  بوه سوازمان هوای م تلو  ن

و توپ ها و خمپاري های سه ايرچی به کاخ توريد بفرسوتردب در زري پوش  شد تا

عووين حووال بووه تقريلووا  همووه ی هرووم هووا دسووتور دادي شوود کووه بوورای دفوواز از کوواخ 

واحدهای مسلا اعزام دارنودب اموا بوه ايون تودابير اراعوت نکردنودب دفتور کميتوه ی 

 -بوه ارتوش پورجم  نزديو  تورين ارتوش بوه پايت وت -اجرائی همان روز به جلهوه

زري پووش  تلگراف زد که "ي  لشگر سوواري نتوام  يو  تيوو پيوادي  و تعودادی

ت از کميتوه ی به پتروگراد بفرستيدب "ويتيرسکی مرشوي   که وظيفه ی حفاظو

اجرائووی بوور عهوودي اش افتووادي بووود  در بووازبيری بعوودی خووود همووه چيووز را لووو دادي 

نيوورو بوورای تقويووت کوواخ توريوود اسووت: "سراسوور روز سوووم ژوئوون بووه گووردآوری 

مسوهله موا ايون بوود کوه دسوت کوم چرود گروهوان را بورای ايون کوار جمو  بب گذشتب

اشوتيمب شوش موردی کوه در کروار تا مدتی مطلقا  هيچ نيروئوی در اختيوار ندکريمببب 

درب های کواخ توريود پواي موی دادنود بوه هويچ وجوه اودرت مقابلوه بوا جمعيوت را 
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نداشوتردببب" و پووائين تور: "در ن سووتين روز تتواهرات مووا فقوط يوو  صود نفوور در 

هوويچ نيووروی ديگووری نداشووتيمب بووه همووه ی هرووم هووا کميسوور  -اختيووار داشووتيم

از بدهرود توا بتووانيم يو  نيوروی تودافعی فرستاديم و تقاضا کرديم کوه بوه موا سورب

تشکيل دهيمببب اما هر هرگی به هرم مجاور نگواي موی کورد توا بليرود او چوه کوار 

خواهد کردب ما ناچار بوديم به هر ايمتی که شودي ايون معرکوه را خاتموه دهويم  و 

کووه الزم داشووتيم از جلهووه فراخوانووديمب" حتووی بووا تووهمالت دراز و  نيروهووائی را

را بوه نحوو گزنودي توری هجوو کوردب سازش کواران  می توان به دشواریخليثانه  

 صدها هزار تن تتاهر کررودي خواسوتار انتقوال اودرت بوه شووراها بودنودب چيودزي  

کوه در رأي نطوام شوورائی ايسوتادي بووود و در نتيجوه نوامزد مرطقوی مقوام ن سووت 

ان وزيری به شمار می رفت  سراسيمه نيروی مسلا موی جسوت توا تتاهرکررودگ

تووار و مووار کروودب رهلووران دموووکرات موورش  ايوون جروولش عتوويم را  کووه بووه نفوو   را

اوودرت دموکراسووی در گرفتووه بووود  بووه عروووان حملووه ی مشووتی اوبوواش مسوولا بووه 

 دموکراسی  ت طئه می کردندب

در همان زمان در کاخ توريد  ب ش کارگری شورا پس از ي  فترت طووالنی 

اي گذشووته  ترکيووب ايوون ب ووش بوور اآوور دوبوواري اجووالي کووردي بووودب در طووول دو موو

دوري ای در کارخانه ها به حودی دگرگوون شودي بوود کوه کميتوه ی  انت ابات ميان

نوواک شوودي بووودب جلسووه ی ب ووش کووارگری  اجرائووی از غللووه ی بلشوووي  هووا بوويم

فقووط چروود روز سووازش کوواران  -شووورا  کووه بووا تووهخيری عموودی تشووکيل شوودي بووود

تصادفا  با تتاهرات مسلحانه ی ژوئون  -دندپيشتر تقاضای تشکيل آن را کردي بو

تقارن زمانی پيدا کردب روزناموه هوا در ايون تقوارن زموانی دسوت بلشووي  هوا را 

ديدندب زيرووي  در نطقی که در آن جلسه ايراد کرد  به نحو کوبردي ای اسوتدالل 

از آن جا که متحد با بوورژوازی بودنود  نموی توانسوترد و سازش کاران   کرد که
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داشووترد برعليووه ضوودانقالب ملووارزي کرروود  زيوورا واژي ی ضوودانقالب در نتوور ميوول ن

آنان فقوط بوه معروای عمليوات پراکرودي و خرابکارانوه ی صود سوياي بوود  و نوه بوه 

که علارت باشد از اتحاد سياسی طلقات دارا بوه مرتوور خفوه  -معرای وااعی اش

ق زيروويو  کوشب نطو کردن شوراها به عروان مراکز مقاومت تودي های زحموت

بوه الووب هودف اصووابت کووردب مرشووي  هووا  چوون بوورای ن سووتين بوار خووود را بوور 

موی ديدنود  پيشورهاد کردنود کوه هويچ تصوميمی نلايود گرفتوه  خاک شورا در االيوت

   شووود  و افزودنوود کووه همووه بايوود بووه ناحيووه هووای شووهر پراکروودي شوووند تووا نتووم را 

نزديوو  شوودن کارگرهووا و حفووظ کرروودب امووا ديگوور ديوور شوودي بووود  خلوور مربوووط بووه 

دارهای مسلا به کاخ توريد  هيجان عتيمی در تاالر ايجاد کردب کامر   مسلسل

   از تربيووون بوواال رفووت و چرووين گفووت: "ايوون تتوواهرات را مووا راي نيرداختووه ايووم  

آمودي انود   تودي های خلق خود به خيابان آمدي اندببب اما حال کوه توودي هوا بيورون

تببب وظيفه ی کرونی ما آن است کوه جرولش را مریولط آن هاس جای ما در ميان

در خاتمه ی گفتار خود به نمايردگان پيشرهاد کرد کوه کميسويونی  کريمب" کامر  

مرکب از بيست و پرش نفر برای رهلری جرلش برگزيرردب تروتسوکی از پيشورهاد 

کامر  حمايت کردب چيدزي موی ترسويد کوه کميسويون زيور سولطه ی بلشووي  هوا 

بووه کميتووه ی اجرائووی مسووهله  گيوورد  و مذبوحانووه اصوورار مووی کوورد کووه ايووناوورار ب

مرااشوووه بووواال گرفوووتب سووورانجام واتوووی مرشووووي  هوووا و سوسووويال  واگوووذار شوووودب

رولوسيونرها متقاعد شدند که مجموعا  فقوط يو  سووم از آن مجلوس را تشوکيل 

بوه ن روزها  دمووکرات هوا عالاوه ی شوديدی آمی دهرد  تاالر را ترک گفتردب در 

اين تاکتي  پيودا کوردي بودنود  آنوان بوه محوض از دسوت دادن اکثريوت در شوورا  

نامووه ای ملرووی بوور فراخوانوودن کميتووه ی  شووروز بووه تحووريم شوووراها کردنوودب اطوو 

رأی موافووق در غيوواب جروواح م ووال  بووه  276اجرائووی بووه تصوورف اوودرت  بووا 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 49 

و  فوو تصووويب رسوويدب سووپس انت ابووات بوورای گووزيرش پووانزدي عیووو از کميسوويون

و ايون دي  -الذکر بالفاصله برگزار شدب دي جای خالی برای االيوت کروار نهوادي شود

چشوم دوسوت  جا هم چران خالی باای ماندندب گزيرش اين کميسيون بلشوويکی در

اد از آن پووس بووه رو دشوومن بووه ايوون معرووا بووود کووه ب ووش کووارگری شووورای پتروگوو

بوه پويش  در مواي آوريول  مثابه ی ي  پايگاي بلشويکی در خواهد آمدب گام بلردی

     حيطووه ی نفووو  بلشوووي  هووا تقريلووا  يوو  سوووم از کووارگران پتروگووراد را دربوور 

می گرفت  در شورای آن روزها  بلشوي  ها ب ش کوامال  بوی مقودار را تشوکيل 

غاز ماي ژوئيه  دو سوم از اعیوای ب وش کوارگری شوورا آمی دادندب اير   در 

عرا بود که نفو  بلشوي  ها در ميان تودي هوا بلشوي  بودندب اين تحول به آن م

 اطعيت يافته بودب

   در خيابوان هووائی کووه بووه کوواخ توريوود خوتم مووی شوووند  سووتون زنجيووروار روانووی 

    و زن هووای کووارگر و سووربازها مووی بيرووی کووه بيوور  بووه دسووت سوورود  از مردهووا 

      ی سول  از راي موی رسودتووپ خانوه  می خوانرود و طلول و شويپور موی نوازنودب

      و فرمانوووودي اش در ميووووان هلهلووووه ی جمعيووووت گووووزارش مووووی دهوووود کووووه همووووه ی 

خوودمت کووارگران اوورار گرفتووه انوودب ايسووتگاي هووای  خمپوواري انوودازهای لشووگر او در

    وسووائط حموول و نقوول و ميوودان نزديوو  بووه کوواخ توريوود انلاشووته از مردمروودب همووه 

صولی کواخ اورار گرفتوه گرد سکوی خطابه ای که در کرار درب ا می کوشرد تا بر

است جم  شوندب چيدزي به نزد تتاهرکرردگان می آيد  چهري ی گرفتوه ی موردی 

را دارد که کارش را بی جهت اط  کردي باشردب رئيس محلوب شوورا بوا سوکوت 

غيردوسووتانه ای روبووه رو مووی شووودب چيوودزي بووا صوودائی خسووته و گرفتووه همووان 

هووای او را غرچووه کووردي انوودب ملتووذالتی را تکوورار مووی کروود کووه ديووری اسووت لووب 

      ويتيرسووکی چووون بووه کموو  چيوودزي مووی شووتابد بووا همووان اسووتقلال سوورد مواجووه 
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"چوون اعوالم موی کرود  -به روايت ميلی يوکووف برا -"یمی شودب "اما تروتسک

که لحته ی انتقال ادرت به شوراها فرارسيدي است  با هلهله ی پر سروصودای 

ه ی ميلووی يوکووف تعموودا  دوپهلوسووتب ايوون جملو…" جمعيوت روبووه رو موی شووود

فوورا رسوويدي اسووتب" …هوويچ يوو  از بلشوووي  هووا اعووالم نکردنوود کووه "لحتووه ی

ري ی تجمعوی اپتروگوراد  بعودا  دربو کوچو  دوفلوون در تراشکاری از کارخانه ی

که زير ديوار کاخ توريد صورت گرفوت  چروين گفوت: "مون بوه يواد موی آورم کوه 

نرسويدي فراواوت تصورف اودرت بورای موا  تروتسکی در نطق خود گفت که هرووز

    را صووحيا توور از اسووتاد توواريخ بووازگو سوو ن رانوی  اسوتب" ماشووين تووراش لووب آن

می کردب تتاهرکرردگان فقط خلر پيروزی توازي بوه دسوت آمودي ی بلشووي  هوا را 

هووای بلشوووي  شووريدند  و ايوون وااعيووت سوو ن ران  در ب ووش کووارگری  از زبووان

دوران اودرت شوورائی  رضوايتی ملمووي بوه آنوان  درست به اندازي ی ورود بوه

 ب شيدب

جلسووه ی مشووترک دو کميتووه ی اجرائووی بووار ديگوور انوودکی پوويش از نيمووه شووب 

همووان لحتوواتی کووه نارنجوو  انوودازها بوور کوو  خيابووان  تشووکيل شوودب )درسووت در

دنلوال ارائوه ی کاليحوه ای از جانوب دان  تصووميم  نوسوکی پهون شودي بودنودب( بووه

توانروود در جلسووه بوواای مانروود کووه از پوويش متعهوود  سووانی موویگرفتووه شوود کووه فقووط ک

شوند از تصميمات جلسه دفاز کررد و آن تصميمات را بوه اجوراء در آورنودب بواز 

هم ن مه ای تازي  مرشوي  ها می کوشيدند توا شوورا را  کوه بوه زعوم خودشوان 

 ارگران و سووربازان بووه شوومار مووی رفووت  بووه کووارگزار اداری اکثريووتپارلمووان کوو

فقوط  -پس از آن کوه در االيوت اورار گرفترودسازش کاران  تلديل کرردبش کار ساز

بورای اصول دموکراسوی در شوورا  -دو ماي طوول کشويد توا در االيوت اورار بگيرنود

   هووم چرووان کووه در  -آن روزچرووان سوويره ای چوواک مووی دادنوود کووه بيووا و بلووينب امووا 
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  شووته شوودب دموکراسووی يوودک نگوواي دا -همووه ی لحتووات حسوواي زنوودگی اجتموواعی

     عروووووان اعتووووران توووواالر را توووورک گفتروووودب  بووووه هووووای عوووودي ای از معرايونتسوووو

بلشوي  ها در جلسه حیور نداشترد  آن ها در کاخ کشسيرسکايا خود را برای 

بلشووي  هوا   هوا وی فردا آمادي موی کردنودب در جريوان بعودی جلسوه  معرايونتسو

نموی توانود اختيواری را کوه  و اعوالم کردنود کوه هويچ کوس در تاالر حیوور يافترود

سووکوت اکثريووت هوا بگيووردب ايون گفتووه بوا  رأی دهرودگان بووه ايشوان دادي انوود از آن

ناموه ی دان بوه آراموی بوه دسوت فراموشوی سوپردي شودب روبه رو گرديد  و اطو  

های خسوته متصول ابوا صودسوازش کواران  جلسه مانرد رنش مرگ به درازا کشيدب

حق با آن هاسوتب تزرتلوی در مقوام وزيور پسوت به يکديگر اطميران می دادند که 

و تلگراف زبوان بوه شوکايت از کارمرودان خوود گشوود: "هوم اکروون از اعتصواب 

و اموا پيرامووون خواسوت هووای سياسووی … کوارگران پسووت و تلگوراف مطلوو  شوودم

شان بايد بگويم که همه ی آن ها ي  صدا فرياد می زنرد: تمام اودرت بوه دسوت 

 شوراها "

تاهرکررووودگان  کوووه ايرووو  کووواخ توريووود را از چهوووار طووورف در نمايرووودي هوووای ت

هوا را بوا نگرانوی  محاصري گرفته بودند  خواستار شرکت در آن جلسه شدندب آن

 و خصومت به درون راي دادندب اما نمايردگان صاداانه معتقد بودنود کوه ايون بوار 

ن روز بی اختيار از آنان استقلال خواهرد کردب مگر نه آن کوه همواسازش کاران 

مطلوعات مرشوي  و سوسيال رولوسويونر ضومن بحوت از اسوتعفای کوادت هوا  

متحدان بورژوای خويش را فواش کوردي بودنود؟ بوه  کاری های  دسائس و خراب

عالوي  ب ش کارگری شوورا بوه حکوموت شوورائی رأی موافوق دادي بوودب ديگور 

                                                 
-  اعضاای تااامان ناا اه ای. نويسانده ی کتاار اا اار ن از در آن اياام عضاو ايان تاااامان

 مترجم فارتی. -بود
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توه بوه خشوم  صلر برای چه؟ اما استمدادهای پرشور آنان  للريز از اميدی آمي 

 ران هموه لوگوم شودب رهسوازش کواری  ناتوان و بی جا در فیای راکد آن پارلموان

توور خووود را از شوور  در يوو  فکوور واحوود بودنوود: چگونووه بووا سوورعت هوور چووه تمووام

پشووت کووردن بووه نمايروودگان و  مهمووان هووای ناخوانوودي ی خووويش خووالص کرروودب

به نوزد تتاهرکررودگان  برگشتن به تاالر  و يا پس فرستادن نمايردگان به خيابان 

بوه ملاحثوه ی  دارهوا شوگفت زدي از شرط احتياط به دور بودب در تواالر  مسلسول

 دفو  الواوتب -رهلران گوش می دادند  ملاحثه ای که فقط ي  هدف دربر داشوت

هموه در انتتوار هروم هوای اابول اعتمواد بودنودب در ايون ميوان دان سازش کواران 

هاست  انقالبوی اسوت  اموا ايون خلوق کارهوای فرياد کشيد: "خلقی که در خيابان 

ی می کردب" آبرامويچ هم به پشتيلانی از دان برخاستب آبرامويچ يکوی بضدانقال

از رهلران بوند يهود و عالم نمای محافته کاری بود که همه ی غرايوزش گزنود 

از انقالب ديدي بودندب او بديهيات را مرکور شود و اعوالم کورد: "موا شواهد  س تی

ه هستيم " و سپس به بلشوي  ها پيشرهاد کرد کوه رسوما  ااورار کررود ي  توطئ

آن هاستب" تزرتلی عمق بيشتری بوه ملاحثوه داد: "بوه خيابوان رفوتن  "اين کار

 آيوا ايون کوار بوه معروای پشوتيلانی  -و فرياد "تمام ادرت به دسوت شووراها" زدن

  ن هوا مرتقول از شوراهاست؟ اگور شووراها ميلوی بوه ايون کوار داشوترد  اودرت بوه آ

     موووی شووودب در برابووور ارادي ی شووووراها هووويچ موووانعی و رادعوووی وجوووود نوووداردببب 

چرووين تتوواهراتی نووه در راسووتای انقووالب بلکووه در راسووتای ضوودانقالب اسووتب" 

ان آنوفرستادي های کارگرها از اين مالحتات مطلقا  سر در نمی آوردنودب در نتور 

ب سوورانجام همووه ی اعیووای رهلرهووای عووالی جوواي انوودکی خوول وضوو  مووی نمودنوود

 ناموه ای اعوالم کردنود  جلسه  به جز يازدي تن از آنوان  يو  بوار ديگور طوی اطو 

که تتواهرات مسولحانه بوه مرزلوه ی خرجوری خواهود بوود کوه از پشوت بوه ارتوش 
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زدي باشرد  و غيري و غيريب در سواعت پورش باموداد  جلسوه مواتوا  تعطيول  انقالبی

 شدب

کووه آموودي بودنوود بازگشووترد و در ناحيووه هووای خووود  تووودي هووا بووه توودريش از راهووی

تجموو  کردنوودب اتومليوول هووای مسوولا تمووام شووب در حرکووت بودنوود تووا هرووم هووا و 

کارخانووه هووا و مراکووز ناحيووه را بووا هووم متحوود کرروودب درسووت مثوول آخوورين روزهووای 

به جم  بردی ماحصل ملارزي ی روز به سر آوردندب اما  فوريه  تودي ها شب را

کارگری  حزبی و  -ار را به مدد شلکه ی پيچيدي ای از سازمان هااين بار اين ک

انجام دادند که آن سازمان ها مداوما  با يکديگر در حال مشوورت بودنودب  -هرگی

در ناحيووه هووا ايوون اموور بووديهی تلقووی مووی شوود کووه جروولش نمووی توانوود در نيمووه راي 

را بوه  ی اودرتمسوهله  متوا  شوودب کميتوه ی اجرائوی تصوميم گيوری دربواري ی

تعويق انداخته بودب تودي ها اين کار را به مرزلوه ی دودلوی موی دانسوتردب از ايون 

رو نتيجه گيری آنان روشن بود: بايد فشار بيشتری وارد بيواوريمب بلشووي  هوا 

هووا نيووز در جلسووه ی شوولانه خووود  کووه هووم زمووان بووا جلسووه ی ی و معرايونتسوو

شودي بوود  بويالن حووادث آن مشترک دو کميته ی اجرائی در کاخ توريود تشوکيل 

 روز را محاسووله کردنوود و کوشوويدند تووا پوويش بيرووی کرروود کووه فووردا دل صوولا چووه 

خواهوود زائيوودب گووزارش هووائی کووه از ناحيووه هووا مووی رسوويد گووواهی مووی دادنوود کووه 

 تتوواهرات آن روز صوورفا  تووودي هووا را بووه حرکووت در آوردي و بوورای ن سووتين بووار

مطرح ساخته استب بديهی بود که فوردا  ی ادرت را در ا هانشان صريحا  مسهله 

له خواهرود رفوت  و هويچ نيرويوی همسو کارخانه ها و هرم ها به دنلال پاسخ ايون

حومووه هووا نگوواي داردب بوورخالف آن چووه  در جهووان ن واهوود توانسووت آن هووا را در

دشمران بعدا  ادعا کردند  بلشووي  هوا در صودد فراخوانودن توودي هوا بوه تصورف 

  دور مووی زد مسووهله  ملاحثووه ی آن شووب آن هووا بوور حووول ايووناوودرت نلودنوود  بلکووه 
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آيووا بايوود صوولا روز بعوود در ل ووو تتوواهرات بکوشوورد  يووا در رأي تتوواهرات  کووه

 بايستردب

      در دل شووب  يووا بهتوور بگوووئيم در سوواعت سووه بامووداد  کارخانووه ی پوتيلوووف 

ی از تودي ای مرکب از هشتاد هزار کوارگر کوه بسويار -به کاخ توريد نزدي  شد

داشتردب اين راي پيمائی از سواعت هم راي  آن ها زن ها و فرزندان خود را نيز به

  ميوان راي بوه  يازدي شب آغواز شودي بوود  و چرود کارخانوه ی ديگور نيوز ديرتور در

سته بودنودب بوا وجوود ديور بوودن واوت  چروان توودي ای در کروار دروازي ی وآن پي

ر سراسر ناحيه احدی در خانه نماندي ناروا جم  آمدي بود که تو گوئی آن شب د

موا مواظوب خانوه هوا  -استب زن ها همه فرياد برآوردي بودند: "همه بايود برونود

خانووه ی کليسووای مرجووی  چروود تيوور  خووواهيم بووودب" بووه دنلووال عالمتووی از نووااوي

پيوواپی  مانروود رگلووار مسلسوول  در دل شووب طرووين انداختووه بووودب از زمووين رگلووار 

تر با او آشورا  خانه شلي  شدب افيموف کارگر  که پيش ديگری به سوی نااوي

تيری دور گروهی از دانشجويان دانشوکدي ی سيسد: "در حوالی گووشديم  می ن

جويان دانشوگاي هوا بور سور تتاهرکررودگان ري ترود و سوعی کردنود شافسری و دان

معيووت درهووم فشووردي جپالکاردهووای آن هووا را بربايروودب کارگرهووا مقاومووت نمودنوودب 

ش صووی نووامعلوم تيووری شوولي  کووردب سوور نويسووردي ی ايوون سووطور در آن شوودب 

هرگامه شکست  و پهلوها و سويره اش زيور دسوت و پوای جمعيوت سو ت آسويب 

نود و سورانجام دديدب "کارگرهای پوتيلوف  اير  خموش  سراسر شوهر را پيمو

  بووه کوواخ توريوود رسوويدندب از برکووت تووالش هووای مجدانووه ی ريووازانوف  کووه در آن 

روابووط نزديکووی بوووا اتحاديووه هووای کوووارگری داشووت  گروهووی از نمايرووودگان ايووام 

کووارگران بووه کميتووه ی اجرائووی پذيرفتووه شوودندب انلوووي کووارگران  گرسووره و سوو ت 

خسووته  در خيابووان و در باغچووه ی کوواخ پراکروودي شوودند  و اکثوور آن هووا بوور زمووين 
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ارخانوه ی دب تموامی کرودراز کشيدند و تصميم گرفترد همان جوا مرتتور پاسوخ بمان

صوولا در اطووراف کوواخ توريوود بوور زمووين دراز  ی پوتيلوووف آن جووا در سوواعت سووه

کشوويدي اسووت  و رهلووران دموووکرات موورش در کوواخ توريوود مرتتوور از راي رسوويدن 

مرتووري از حيوورت آورتوورين تصوواويری بووود کووه ايوون  -نيروهووائی از جلهووه هسووترد

ن  آسووال پوويش از  انقووالب در اوج گووذار از فوريووه تووا اکتلوور  پديوود آوردب دوازدي

هوای موذهلی بور دوش   مل وگروي کثيری از همين کوارگران  صوليب در دسوت و ع  

راي پيموووائی کووردي بودنووودب امووا بووور آن  در موواي ژنوايووه بوووه سوومت کووواخ زمسووتانی

بعدازظهر يکشرله دوران هوای بسويار گذشوته بوود  در خوالل چهوار مواي بعود نيوز 

 مدبآدوران های بسيار به سر 

يز کارگرانی که در صوحن کواخ بور زموين دراز کشويدي بودنود  تصوير حزن انگ

دهردگان بلشووي   و بور ملاحثوه ی گورم ايشوان  بر کرفرانس رهلران و سازمان

ها از کوار امترواز ی پيرامون نقشه های روز بعد  سايه افکردي بودب فردا پوتيلوف

واهرود آری  و تازي پس از مرااله ی شلانه ی امشب به چوه کوار خ -خواهرد کرد

خورد؟ زيرووي  را بوه پوای تلفون خواندنودب راسوکولريکوف از کرونشوتات تلفون 

زدي بود تا بگويد که فردا در سپيدي دم  پادگان دژ کرونشتات به سمت پتروگوراد 

به راي خواهد افتاد و هيچ کس و هيچ چيزی ن واهد توانست آنوان را از حرکوت 

ه مووی پرسوويد: آيووا کميتووه ی بوواز بووداردب افسوور جوووان از آن سوووی خووط میووطربان

مرکزی به او فرمان خواهود داد کوه از شووراها بگسولد  و خويشوتن را در چشوم 

آن ها بی آبرو بسازد؟ بدين سوان بور تصووير کارخانوه ی پوتيلووف کوه بوه شوکل 

تصوووير ت يوول برانگيووز ديگووری اضووافه شوود: ايروو    اردوی کوليووان در آموودي بووود

که در آن سواعات بوی خوواب شولانه خوود را جزيري ی ملوان ها را نيز می ديدی 

  برای پشتيلانی از پتروگراد کوارگران و سوربازان مهيوا موی سواختب خيور  وضو 
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از آفتاب هم روشن تر بودب ديگر جائی برای دودلی باای نماندي بوودب تروتسوکی 

ل   آيووا مووی توووانيم تتوواهرات را بووه طووور ابوورای آخوورين بووار جويووا شوود کووه: معووذ

جوی شوريم؟ خير  چرين کاری اطعوا  مرتفوی اسوتب يو  دسوته دانغيرمسلا برپا ک

مووی توانروود دي هووا هووزار کووارگر غيرمسوولا را مثوول گلووه ی  کدي ی افسووریشوودان

 گوسوفرد متفور  کررودب بوه عوالوي  کارگرهوا و سوربازها در چروين پيشورهادی فقوط 

ل تله ی احمقانه ای خواهرد ديدب پاسخ صريا و اان  کرردي بودب همه متفوق القوو

ميم گرفترد که به نام حزب از تودي هوا ب واهرود کوه تتواهرات روز بعود را بوه صت

درازا بکشانردب زيرووي  شتابزدي به پای تلفن برگشوت توا  هون راسوکولريکوف 

را  که در آن سوی خط بيتابانه رنش می کشيد  آسودي سازدب اعالميه ای خطاب 

يابوان هووا بشوتابيد  تقاضووای بوه کوارگران و سووربازان بالفاصوله فووراهم آمود: بووه خ

بعدازظهر کميته ی مرکزی  دائر بر مواووف سواختن تتواهرات  از روزناموه هوا 

امووا ديگوور فرصووت نلووود تووا مووتن ديگووری بووه جووای آن تقاضووا  -بيوورون کشوويدي شوود

صلا روز بعد  بوه مودرک مرگلواری  پراودای دی درينشاندي شودب صفحه ی سف

کوه بلشووي  هوا در لحتوه ی آخور  برعليه بلشوي  هوا تلوديل شود: واضوا اسوت

ترسيدي اند  و تقاضای خود را برای شوورش پوس گرفتوه انود  و شوايد هوم کوامال  

شايد هم از تقاضای اللی خود برای تتواهرات آرام مرصورف شودي انود  -برعکس

اوه ی جداگانوه ای رتا دستور شورش بدهردب اما تصميم وااعی بلشوي  ها بور و

ن وراوه از کوارگران و سوربازان خواسوته شودي آر به چاپ رسيد و مرتشر شودب د

بوووود توووا "از راي تتووواهرات آرام و مووورتم  خواسوووت خوووود را بوووه نتووور کميتوووه ی 

خيوور  ايوون را نمووی شوود  اجرائووی  کووه هووم اکرووون اجووالي کووردي اسووت  برسووانردب"

 دعوت به شورش حساب کردب
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  فصل دومفصل دوم

  

  گيری و هزيمتگيری و هزيمت  اوجاوج«: «: روزهای ژوئيهروزهای ژوئيه»»

 

بعد  رهلری مستقيم جرلش ااطعا  بوه دسوت کميتوه ی حوزب در از آن لحته به 

پتروگوووراد افتوووادب ولودارسوووکی در مقوووام تهيووويش گووور نيوووروی اصووولی ايووون کميتوووه  

می شدب وظيفوه ی بسويش پادگوان بوه سوازمان نطوامی محوول شودب زموام  محسوب

امور اين سازمان از ماي ماري به بعد در دست دو بلشوي  اديمی اورار گرفتوه 

در رشووود بعووودی سوووازمان نيوووز سوووهم عمووودي ای ادا کردنووودب پودويسوووکی بوووود کوووه 

 مار مووی رفووتببووه شووبلشووويزم  حصوور بووه فووردی در صووفوفش صوويت بووارز و مر

در مووداري علوووم ديرووی دري  -خصوصوويات انقالبيووون اووديم روسوويه را داشووت

دارای نيروئووی عتوويم امووا نامریوولط بووود  و دربوواري ی م يلووه ی  -خوانوودي بووود

ر کرد که اغلب تا سرحد خيوال پوردازی پويش موی رفوتب واژي ی خالاش بايد اارا

م" بعدها بر لب هوای لروين صول ه ای پرودآميز و آمي توه بوه طروزی ز"پودويسکي

دوستانه پيدا کردب اما جرله های ضعي  طل  خروشردي ی او عمدتا  پوس از فوتا 

ادرت آشکار شدند  يعری هرگامی که فرصت ها و امکانات فراوان محرک هوای 

رطمطورا  بی شماری برای نيوروی مفورط پودويسوکی و عشوق او بوه ااودامات پ  

    فوووراهم آوردنووودب در شووورايط ملوووارزي ی انقالبوووی بووورای کسوووب اووودرت  ااطعيوووت 

          انووه ی ش صوويتش  از خووود گذشووتگی و خسووتگی ناپووذيری اش  رهلوور رخوووش بي
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دانشوگاي در  بی همتائی از او برای سربازهای بيدار می ساختب نوسکی  مربوی

تووری آفريوودي شوودي بووود  امووا در  گذشووته  نسوولت بووه پودويسووکی از االووب خشوو 

دهووی  سرسوپردگی بووه حوزب دسووت کمووی از پودويسوکی نداشووتب از هرور سووازمان

سووال بعوود در حکومووت شوووراها فقووط بوور اآوور  بهووري ی چروودانی نلووردي بووود  و يوو 

داری  و موردمب وزارت ارتلاطات رسيدب او بوا سوادگی صون به مرمتصادف نامي

می کردب بر گورد ايون  فت بی شائله اش عالاه ی سربازها را به خود جلبوو رئ

دو رهلوور گروهووی از دسووتيارها و سووربازها و افسوورهای جوووان اوورار داشووترد  و 

ی در آيروودي ايفووا نکردنوودب در شووب چهووارم ژوئيووه  کن هووا نقووش کوووچآبرخووی از 

مودب زيور نتور پودويسوکی سازمان نتامی ناگهان از پس پردي بوه وسوط صوحره آ

   بوور مووی آموود  سووتاد کوول سووازمان فرمووان دهوی  کوه بووه سووادگی از عهوودي ی وظوواي 

فوی المجلووس تشووکيل شوودب بوورای هموه ی نيروهووای پادگووان بيانيووه و دسووتورالعمل 

  اظووت از تتوواهرات در برابوور حملووه هووای احتمووالی  اوورار بوور فصووادر شوودب بوورای ح

ه هووا و پايت ووت و در سوور همووه ی پوول هووای ميووان حوموو ايوون شوود کووه بوور همووه ی

دارها الآل   در خالل هموان  مستقر شودب مسلسلزري پوش  چهارراي های عمدي 

خووود در العووه ی پطروپوول بووه پاسووداری گموواردي بودنوودب  هووائی از شووب  نگهلووان

پادگووان هووای اورانووين بووائوم  پترهوووف  کراسروسوولو  و سوواير نقوواط نزديوو  بووه 

  هوای ويوعي از تتواهرات آن روز مطلو  شودندب پايت ت  به وسيله ی تلفن و پي

سياسوی هوم چروان در دسوت کميتوه ی  الزم بوه توضويا نيسوت کوه رهلوری کلوی و

 مرکزی حزب باای بودب

سته  و به رغم هوای ژوئيوه هموه لورزان از سورما  در خدارها  همه  مسلسل

 پگاي به خوابگاي هوای خوود بازگشوتردب بواران شولانه کارگرهوای پوتيلووف را هوم

رد هوم جموو  گوو اسور توا پووا خويس کووردي بوودب تتاهرکرروودگان توا سواعت يووازدي صول
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ب ش های نتامی حتی از آن هم ديرتر به جمعيت پيوستردب امروز هروم  نشدندب

يکم آتشلار تا نفر آخر بوه خيابوان آمودي بوودب اموا بورخالف ديوروز  ديگور ابتکوار 

نوه هوا در آمودي بوودب عمل را در دست نداشتب ص  مقدم ملارزي به اش ال کارخا

به عالوي  کارخانه هائی که تا ديروز کرار ايستادي بودند  اير  به درون جرلش 

کشاندي شدي بودندب هر جا که رهلران ترديود و يوا مقاوموت بوه خورج دادي بودنود  

کارخانه را واداشته بودند تا بوو  کارخانوه  کارگرهای جوان تر کشي  کميته ی

بووه صوودا در آوردب در کارخانووه ی بالتيوو   کووه زيوور را بووه نشووانه ی تواوو  کووار 

سوولطه ی مرشوووي  هووا و سوسوويال رولوسوويونرها اوورار داشووت  از پوورش هووزار 

کارگر چهار هزار تون بيورون آمدنودب در کارخانوه ی کفوش سوازی اسوکوروخود  

که از ديرباز دژ مستحکم سوسيال رولوسيونرها به شومار موی رفوت  اوضواز و 

ي بود که يکی از نمايردگان اوديم کارخانوه  کوه بوه حوزب احوال چران دگرگون شد

  سوسوويال رولوسوويونر تعلووق داشووت  تووا چروودين روز جرئووت نکوورد آفتووابی شووودب 

همووه ی کارخانووه هووا اعتصوواب کردنوود و جلسووه تشووکيل دادنوودب آن هووا عووالوي بوور 

رهلرانوووی کوووه بووورای تتووواهرات انت ووواب کردنووود  از ميوووان خوووود نمايرووودگانی نيوووز 

از طريووق ايشووان خواسووت هووای خووود را بووه کميتووه ی اجرائووی ارائووه  برگزيدنوود تووا

دهروودب بوواز هووم صوودها هووزار توون از گرداگوورد شووهر بووه سوومت کوواخ توريوود بووه راي 

افتادنوود  و بوواز هووم دي هووا هووزار توون در ميووان راي  مسووير خووود را بووه طوورف کوواخ 

کشسيرسکايا کوش کردنودب جرولش اموروز از جرولش ديوروز ابهوت و نتوم بيشوتری 

ت: دسوت هودايت کررودي ی حوزب در الوب جرولش نمايوان بوودب اموا احساسوات داش

جمعيت هم از ديروز داغ تر بوودب سوربازها و کارگرهوا آمودي بودنود توا بحوران را 

حل کرردب حکومت مستاصول بوود  و در ايون دوموين روز تتواهرات  نواتوانی اش 

نيروهووای بيشووتر از روز اول بووه چشووم مووی خوووردب کميتووه ی اجرائووی در انتتووار 
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وفادار به سر می برد  و دائما  از چهار طرف گزارش هائی به دستش می رسيد 

کووه همووه از حرکووت نيروهووای مت اصووم بووه سوومت پايت ووت حکايووت داشووتردب از 

کرونشوووتات  از پترهووووف  از کراسروسووولو  از دژ کراسوووراياگورکا  از هموووه ی 

  ه آهروم موسويقی مراکز نزديو   از راي زموين و دريوا  سوربازها و ملووان هوا بو

به سمت پايت ت بوه حرکوت در آمودي بودنود  هموه اسولحه داشوترد  و بودتر آن کوه 

 خی از هرم ها افسرهای خود را نيز بهربير  های بلشويکی حمل می کردندب ب

آوردي بودنوود  درسووت مثوول روزهووای فوريووه  و تتوواهر مووی کردنوود کووه بووه هووم راي 

 فرمان افسرها عمل می کرردب

ر ايوون خصوووص چرووين حکايووت مووی کروود: "جلسووه ی حکومووت ميلووی يوکوووف د

هروز تمام نشدي بود که از ستاد خلور آمود در نوسوکی تيرانودازی رخ دادي اسوتب 

زادي  ن جوا شوايآتصميم گرفته شد که محل جلسه بوه مقور سوتاد مرتقول شوودب در 

لووف  تزرتلی  پرورزف وزير دادگستری  و هم چرين دو معاون وزارت جروم 

      اشووتردب مواعيووت حکومووت تووا چروودی کووامال  خووالی از اميوود بووه نتوور هووم حیووور د

  سمروفسوکی هوا  و اسماعيلوفسوکی هوا  کوه بوه می رسيدب پرئوبراژنسکی ها

بلشوي  ها نپيوسته بودند  به حکوموت اعوالم کردنود کوه "بوی طورف" خواهرود 

صود تون ماندب در ميدان کاخ  برای دفاز از مقر ستاد  فقط معلولين جرم و چرد 

ژنرال پولوفتس  در صلا چهوارم ژوئيوه بيانيوه ای مرتشور  ازا  را می ديدیب"

کرد دائر بر اين که مصمم اسوت پتروگوراد را از وجوود اوبواش مسولا پواک کرودب 

خانه های خوود  درب در اين بيانيه به اهالی پتروگراد موکدا  توصيه شدي بود که

مطلقوا  ضوروریب ايون  گور در موواردرا از پشت افل کررد و به خيابان ها نروند م

فرمان تهديدآميز به خرج هيچ کوس نرفوتب فرمانودي ی کول نيروهوای ناحيوه فقوط 

                                                 
- مترجم فارتی. -اعضای هنگ هائی که پرئوبراژنسکی و   ره نام داشتند 
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موفق شد واحدهای بوی مقوداری از اوزا  هوا و دانشوجويان دانشوکدي ی افسوری 

را برعليووه تتاهرکرروودگان بسوويش کروودب ايوون واحوودها در طووول آن روز فقووط سوولب 

برخورد خونين شدندب ناوبوانی از هروم يکوم دن تيراندازی های بی معری و چرد 

کووه از کوواخ زمسووتانی مراالووت مووی کوورد  بعوودا  بووه يوو  کميسوويون تحقيووق چرووين 

   گووزارش داد: "بووه مووا دسووتور دادي شوودي بووود کووه گووروي هووای کوچوو  رهگووذران 

    را  هوور کووه بودنوود  و هووم چرووين اتومليوول هووای مسوولا را خلوو  سووالح کروويمب بوورای 

ايون دسوتور  موا ناچوار بووديم گواي بوه گواي بوا پوای پيوادي از کواخ به اجورا رسواندن 

  بيوورون بوورويم و مووردم را خلوو  سووالح کروويمبب" اصووه ی هوشوومردانه ی ناوبووان 

ازا  تراسب نيروها را صحيحا  ترسيم می کرد  و تصووير درسوتی از ملوارزي بوه 

         دسوووت موووی دهووودب نيروهوووای "شورشوووی" گروهوووان گروهوووان و گوووردان گوووردان 

    مدنود  و هووم بوه آن شووکل خيابوان هووا و ميودان هووا آاز سوربازخانه هووا بيورون مووی 

 را تصرف می کردنودب نيروهوای حکوموت از خفيوه گواي بيورون موی جسوترد  و يوا 

   يعرووی دايقووا  مانروود دسووتجات اشوورار  -در واحوودهای کوچوو  يووورش مووی آوردنوود

  ی گرفووت کووه ن جووا سرچشوومه مووآعموول مووی کردنوودب ايوون معاوضووه ی نقووش هووا از 

کوم بوی طورف  و يوا دسوت -همه ی نيروهای مسلا حکومت با او دشمری داشوترد

بودنوودب حکومووت بووه اعلتووار کميتووه ی اجرائووی زنوودگی مووی کوورد  اوودرت کميتووه ی 

 اجرائوی بوه نوبووت خوود از اميود تووودي هوا سرچشومه مووی گرفوت  بوه ايوون معروا کووه 

عقوول بيايوود و اوودرت را تووودي هووا اميوودوار بودنوود کميتووه ی اجرائووی سوورانجام سوور 

  تصرف کردب

با ورود ملوان های کرونشتات به آوردگواي پتروگوراد  تتواهرات بوه اوج خوود 

رسوويدب نمايروودي هووای مسلسوول دارهووا روز پوويش در پادگووان آن دژ دريووائی فعاليووت 

کووردي بودنوودب بووه ابتکووار آنارشيسووت هووای پتروگووراد  و بوودون اطووالز سووازمان  
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هوا از ملووان هوا سو ن ران  رنی تجمو  کوردي بودنودبمحلی  مردم در ميودان يواکو

خواسته بودند کوه بوه کمو  پتروگوراد بشوتابردب روشوال  دانشوجوی پزشوکی  از 

اهرمووان هووای جوووان کرونشووتات و برخوووردار از محلوبيووت فووراوان در ميوودان 

ياکورنی  کوشيدي بود تا در نطوق خوود موردم را دعووت بوه اعتودال کرودب هوزاران 

و را اط  کردندب روشال که بوه نووز ديگوری از اسوتقلال عوادت هزار صدا نطق ا

    داشووت  بووه ناچووار سووکوی خطابووه را توورک گفتووه بووودب تووا شووب هرگووام هوويچ کووس 

پتروگراد بلشوي  ها تودي ها را به خيابان ها فراخواندي اندب  نمی دانست که در

 در -امووا بووا پ ووش ايوون خلوور ایوويه فيصووله يافووتب سوسوويال رولوسوويونرهای چووو

اعووالم  -کرونشووتات بوورای سوسوويال رولوسوويونرهای راسووت جووائی وجووود نداشووت

کردند که اصد دارنود در تتواهرات شورکت بجويرودب ايون جماعوت بوا کرنسوکی بوه 

ي  حزب تعلق داشوترد  حوال آن کوه کرنسوکی درسوت در هموان لحتوه در جلهوه 

ی  نيرو جم  می کورد توا تتواهرات را فروبرشواندب احساسوات حواکم بور آن جلسوه

شوولانه سووازمان کرونشووتات چرووان بووود کووه حتووی پارچفسووکی  کميسوور ترسوووی 

      حکوموووت مواوووت  رأی بوووه حرکوووت بوووه سووووی پتروگوووراد دادب نقشوووه ی حرکوووت 

  حمووول و نقووول آموووادي شووودندب نتووور بوووه مقتیووويات ايووون  طووورح ريوووزی شووود  وسوووائل

   توون اسوولحه و مهمووات بووين ملوووان هووا پ ووش شوودب  محاصووري ی سياسووی  دوو نوويم

ی تحدود دي هزار ملوان و سرباز و کارگر مسلا سوار بر چردين اوايق و کشودر 

خانوه ی نووا رسويدندب مردهوا پوس دب ار در نيمروز به اسمت های کم عرن رو

از پيادي شدن در هر دو سوی رودخانه  تفروم هوا را بور دوش حمايول کردنودب و 

وان هووا و بووه آهرووم دسووته هووای موسوويقی بووه راي افتادنوودب در پشووت واحوودهای ملوو

سووربازها سووتون هووائی از کووارگران ناحيووه هووای م تلوو  پتروگووراد و جزيووري ی 

واسيليفسکی روان بودنود  در ميوان آن هوا  ايون جوا و آن جوا  گروهوان هوائی از 
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در ميوان زري پووش  گارد سرخ می ديودی کوه از هور دو طورف بوه وسويله ی چرود

        شووومار تکوووان  گرفتوووه شووودي بودنووود و بووور فوووراز سرشوووان عالئوووم و شوووعارهای بوووی

 بمی خورد

تووا کوواخ کشسيرسووکايا دو سووه اوودم بيشووتر بوواای نمانوودي بووودب موورد لروودوکی بووه 

 يکووی از سووازمان دهروودگان اصوولی حووزب کووه در -سووياهی ايوور  همووان سوووردلوف

در بوالکن کواخ  -کرفرانس آوريل به عیويت کميته ی مرکوزی انت واب شودي بوود

        شوو  و جوودی و بووا صوودای نيرومروود ايسووتادي بووود و مثوول هميشووه بووا رفتوواری خ

ی کوورد: "صوو  هووای مقوودم جلووو بيايروود        موو و نکووري اش از آن بوواال دسووتور صووادر

صووو  هوووای عقوووب جلووووتر بيايرووودب" مقووودم  -صووو  هوووا را بوووه هوووم نزديووو  کريووود-

تتاهرکررووودگان بوووه وسووويله ی لوناچارسوووکی از بوووالکن خووووش آمووود گفتوووه شووودب 

تهآير اطرافيوانش اورار موی گرفوت  ظواهر و لوناچارسکی هميشه به آسانی تحت 

اابل اعتمواد  -بهت داشت  فصيا بود مرتها با طمطرا  فراوانصدائی گيرا و پرا  

نلووود  امووا اغلووب جانشوويری بوورايش يافووت نمووی شوودب جمعيووت بووا طوفووانی از هلهلووه 

لوناچارسکی را ستودب اما بيشتر از هر چيز تتاهرکرردگان می خواسترد صودای 

تگوواي موندب الزم بووه توضوويا اسووت کووه آن روز صوولا  لرووين از ااالرووين را بشوور

 مووواتش در فرالنوود بووه پتروگووراد فراخوانوودي شوودي بووودب و ملوووان هووا بووه اوودری در

خواست خود پافشاری کردند که لرين عليرغم بيماری اش نتوانسوت آن خواسوت 

يوو  موووج اصوويل کرونشووتاتی  مقوودم را اجابووت نکروودب موووج فراگيووری از شووع   

 -و مثول هميشوه خجوالنوه -ر را در بالکن خوش آمد گفتب لروين بوی صولرانهرهل

مرتتوور پايووان گوورفتن تهريووت هووا بووود  و پووس از خوواموش شوودن صوودای جمعيووت 

شووروز بووه صووحلت کووردب نطووق او  کووه تووا هفتووه هووا بعوود بووه وسوويله ی مطلوعووات 

مت اصم ت طئوه و بوه هور شويوي ی ممکون تکوه پواري موی گرديود  مرکوب از چرود 
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ر ت سووادي بووود: تهريووت بووه تتاهرکرروودگان  ابووراز اطميرووان از ايوون کووه شووعاعلووار

"تمام ادرت به دست شوراها" سرانجام پيروز خواهد شد  ترغيب توودي هوا بوه 

ايستادگی و خويشتن داریب جمعيت با فريادهای توازي و بوه آهروم موسويقی بوار 

 ديگر به راي افتادب

دی راي پيمائی  يعروی هرگوامی کوه مابين اين مقدمه ی شادمانه و مرحله ی بع

ای سوسوويال هووخووون بوور خيابووان هووا جوواری شوود  حادآووه ی غريلووی رخ دادب رهلر

رولوسيونرهای چو کرونشتات فقط پس از رسيدن به ماري فيلد متوجه نشوان 

غول پيکر کميتوه ی مرکوزی بلشووي  هوا شودند  حوال آن کوه ايون نشوان پوس از 

يش جمعيوت اورار گرفتوه بوودب بواری  پشا  در برابر کاخ کشسيرسکايا در پيتوا

سوسوويال رولوسوويونرها  مشووتعل از راابووت حزبووی  خواسووتار کرووار گووذاردن ايوون 

رها اعوالم نبوار نرفترودب آن گواي سوسويال رولوسويو نشان شدندب بلشوي  ها زيور

کردند که تماما  از تتاهرات بيرون خواهرود رفوتب اموا هويچ يو  از ملووان هوا يوا 

ی نکردندب تموام سياسوت سوسويال رولوسويونرهای وران پيرسربازها از آن رهل

چووو از همووين تزلووزل هووای هوسووراکانه تشووکيل مووی شوود  تزلووزل هووائی کووه گوواهی 

 بودندباس  ناک  میح  و گاهی

دارهووای تتوواهرات آتووش  در تقوواط  نوسووکی و ليتيرووی  ناگهووان بووه روی عقووب

لی مونوف شولي  گشودي شد  و چردين نفر زخمی شدندب در تقاط  ليتيری و پانت

     رحمانوووه توووری رخ دادب راسوووکولريکوف  رهلووور افوووراد کرونشوووتات  تعريووو  ی بووو

می کرد که چگونه: "تتاهرکرردگان از اين که نمی دانسترد دشمن در کجاسوت و 

از کجا شلي  می کرد  به شدت معوذب و دردمرود بودنودب" سوربازها تفروم هوای 

در همووه ی جهووات آغوواز شوودب  ديمووی خووود را بووه دسووت گرفتروودب تيرانوودازی هووای

چروودين نفوور کشووته و زخمووی شوودندب فقووط بووا دشووواری فووراوان نتووم بووه صووفوف 
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تتاهرکرردگان بازگشتب جمعيت بار ديگر به آهرم موسويقی بوه حرکوت در آمود  

     امووا ديگوور هوويچ نشووانی از روحيووه ی شووادمانه اش بووه جووا نمانوودي بووودب "چرووين 

ه کموين نشسوته اسوتب تفروم هوا ديگور می نموود کوه دشومن ناپيودا در هموه جوا بو

 صلا جويانه بر شانه ها ارار نداشترد  بلکه آمادي ی عمل بودندب"

آن روز در ب وش هووای م تلوو  شووهر درگيووری هووای خووونين متعووددی رخ دادب  

برخووی از ايوون درگيووری هووا بووی شوو  از سوووءتفاهم  آشووفتگی  تيرهووای بووه خطووا 

ايون گونوه سووانا جزئوی از  شلي  شدي  و از هول و هوراي سرچشومه گرفترودب

کلووی پيشوورفت  و انقووالب خووود جزئووی از هزيرووه ی -هزيرووه ی گريزناپووذير انقالبروود

راي يافتووه  توواريخ اسووتب امووا تحريکووات خووونين نيووز بووی شوو  در حوووادث ژوئيووه

يود يبودندب عالئم اين گونه تحريکات در همان روزهوا آشوکار بودنود وبعودا  نيوز ته

رگووامی کووه سووربازهای تتاهرکرروودي شووروز بووه شوودندب پودويسووکی مووی گويوود: "ه

   علوووور از نوسوووکی و نقووواط اطووورافش کردنووود  در آن محلوووه هوووای بورژوانشوووين 

نشانه های ناميمونی از ي  برخورد خونين ظواهر شود: تيرهوای غريلوی شولي  

دانسووت از کجووا و بووه دسووت چووه کووسببب سووتون هووای ی مووی شوود  هوويچ کووس نموو

             و سووووپس بووووی آلووووات توووورين و  سووووربازها ابتوووودا دسووووت خوووووش اغتشوووواش شوووود 

بی ارادي ترين افراد به طور ديمی شروز به تيراندازی کردنودب" در روزناموه ی 

  مرشويکی به نوام کوانتورويچ چرود و چوون تيرانودازی بوه روی ايزوستيارسمی 

  کورد: "جمعيتوی متشوکل ييکی از ستون های کارگران را با کلموات زيور توصو

از کارخانه های م تل  در امتداد خيابوان سوادووايا پويش از شصت هزار کارگر 

گذشوترد  نااوسوی در  یمی رفتب هرگامی کوه ايون کوارگران از مقابول کليسوائی مو

مراري ی کليسا به صدا در آمد  و  ناگهان  گوئی آن نوااوي عالمتوی دادي باشود  

 آتش تفرم و مسلسل از بام مرازل گشوودي شودب واتوی کارگرهوا دسوته جمعوی بوه
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     آن طوورف خيابووان هجوووم بردنوود  از بووام هووای مقابوول هووم تيرانوودازی شووروز شوودب 

ن اتووا  هووای زيوور شوويروانی و بوور آن بووام هووا  همووان جووا کووه در موواي فوريووه آدر 

"فرعووون هووای" پروتوپوپوووف مسلسوول بووه دسووت موضوو  گرفتووه بودنوود  ايروو  

فوق هوم و مو- اعیای سازمان افسوران سورگرم کوار بودنودب آن هوا موی کوشويدند

تتاهرکرروودگان  ت ووم وحشووت بپراکرروودب و  یتووا از راي شوولي  بووه رو -مووی شوودند

واحدهای م تل  نتامی سهيم در تتاهرات را به جوان هوم اندازنودب در بازرسوی 

ن خانه ها  مسلسل های جاسازی شدي ی بسويار کشو  شود  و گواهی اواوات آاز 

 حتی تيراندازها هم دستگير شدندب

نيروهوائی کوه تووان  -نريزی نيروهای حکوومتی بودنوداما عامالن عمدي ی خو

فرونشاندن جرلش را نداشترد  اما برای فتره انگيزی کفايت می کردندب در حدود 

سوواعت هشووت شووب  هرگووامی کووه تتوواهرات کووامال  اوج گرفتووه بووود  دو دسووته ی 

ی سل  به عروان پاسدار به سمت کاخ توريد بوه راي خانه  توپ باهم راي  ازا 

دب آن هوووا در ميوووان راي از مکالموووه بوووا تتاهرکررووودگان سرسووو تانه امترووواز افتادنووو

شمار موی رفوتب ايون اوزا  هوا هور کجوا  ه ی بديمری بهو اين امتراز نشان -کردند

 اتومليوول هووای مسوولا را تصوورف و گووروي هووای کوچوو   کووه دستشووان مووی رسوويد

بوه  مجزا را خل  سالح می کردنودب اسولحه ی اوزا  در خيابوان هوای اشو ال شودي

وسيله ی کارگران و سربازان  ملارزي طللی تحمل ناپذيری  به نتور موی رسويدب 

همه چيز از درگيری اريب الواوز خلر می دادب در نزديکی پل ليتيری  اوزا  هوا 

بوه سووی توودي ی درهوم فشوردي ای از دشومن آمدنودب در ايون جوا  تتاهرکررودگان 

ی سورگر سورهم برودی کررودب موفق شدي بودند بر سر راي خود به کاخ توريد نوع

ي  لحته سکوتی بدشگون برارار شد که فقط صودای تيرانودازی از خانوه هوای 

مجوواور آن را مووی شکسووتب آن گوواي جرووم در گرفووتب متلوو  کووارگر مووی نويسوود: 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 67 

ه خالی می کردندب کارگرها و سربازها  ل"ازا  ها خشاب های خود را جعله جع

رازکووش بوور کوو  پيووادي رو  بووه همووان يووا از درون پراهگوواي هووا و يووا همووان طووور د

شيوي پاسخ می دادندب "آتش سوربازها اوزا  هوا را وادار بوه عقوب نشويری کوردب 

خانوه ی نووا رسواندند  سوه دازا  ها پس از آن که نلردکران خوود را بوه کروار رو

هوم بوه شولي  تووپ هوا ايزوسوتيا روزنامه ی  -بار از توپ هايشان شلي  کردند

زن پوس نشسوترد و حرکوت خوود رير آتش تفرم هوای دواما ز -اشاري کردي است

را بووه سوومت کوواخ توريوود ادامووه دادنوودب اووزا  هووا بوواز هووم بووه سووتون ديگووری از 

کارگران برخوردند و اين بار ضربه ی مهلکی دريافت کردندب آن گاي تووپ هوا و 

اسب ها و تفروم هوای خوود را جوا گذاشوترد و در درگواي خانوه هوای بوورژوا پرواي 

 ا به کلی متفر  شدندبجسترد  و ي

    ايووون برخوووورد در خيابوووان ليتيروووی  کوووه در وااووو  نلووورد کووووچکی بوووود و بوووس  

توورين موواجرای نتووامی روزهووای ژوئيووه بووود  و در خوواطرات بسووياری از  بووزرگ

تتاهرکرردگان  داستان های بسيار می توان پيرامون آن ماجرا يافوتب بورسوين  

مسلسل دارها بيرون آمودي بوود  شورح با هم راي  کارگر کارخانه ی اريکسون که

می دهد که چگونه به محض رويت آن ها "ازا  ها بالفاصله با تفروم هايشوان 

شووروز بووه شوولي  کردنوودب" "چروودين توون از کووارگران در دم جووان سووپردند  و در 

همين جا بود که من تيور خووردم  و گلولوه از يو  پوايم رد شود و در پوای ديگورم 

  بووی فايوودي ام از همووان روزهووای ژوئيووه بووه يادگووار  گيوور کووردببب چوبدسووت و پووای

مرازعه ی خيابوان ليتيروی هفوت اوزا  کشوته  و نووزدي اوزا  از  ماندي اندببب" در

انفجووار خمپوواري موودهوش يووا مجووروح شوودندب از ميووان تتاهرکرروودگان شووش نفوور 

کشووته  و در حوودود بيسووت نفوور زخمووی شوودندب فاصووله بووه فاصووله اجسوواد مووردي ی 

 ي بودباسب ها افتاد
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از اردوی م ال  هم گواي جاللی در دست داريمب هموان ناوبوان  يعروی آوريون  

کووه پوويش از ظهوور بووه نيروهووای شورشووی ارتووش حملووه هووای چريکووی کووردي بووود  

چرووين مووی نويسوود: "در سوواعت هشووت شووب از ژنوورال پولوفتسوو  بووه مووا دسووتور 

بب بوه پول رسيد که در دو گروهوان و بوا دو تووپ صوحرائی بوه کواخ توريود بورويمب

ليتيری که رسيديم  مون گروهوی از کارگرهوا و سوربازها و ملووان هوای مسولا را 

ديدمببب با پيش اراول های گروهوان بوه آن هوا نزديو  شودم و از آن هوا خواسوتم 

که سالح های خود را به ما تحويل دهرد  اموا آن هوا بوه تقاضوای مون ترتيوب اآور 

پول بوه سومت ناحيوه ی وايلوورگ   و همگی پشوت بوه موا کردنود و از روی ندادند

دويدندب من هروز شروز به تعقيب آنوان نکوردي بوودم کوه سورباز کوچو  انودامی 

رو به من کرد و به طرفم تير انداخت  اما تيرش به خطا رفتب سپس  گوئی تير 

او عالمتی بودي است  آتش نامرتم تفروم از هموه سوو بوه روی موا گشوودي شودب 

ارند به ما تيراندازی می کرردب و اين نکته راسوت جمعيت فرياد کشيد: ازا  ها د

  بود: ازا  ها از اسوب هوای خوود بوه زيور آمدنود و شوروز بوه تيرانودازی کردنودب 

کوشيدند با توپ هم شلي  کررد  اما سربازها چران طوفوانی از آتوش  آن ها حتی

تفرووم بوواز کردنوود کووه اووزا  هووا ناچووار شوودند عقووب برشوويررد و در سراسوور شووهر 

ي شوندب به هيچ وجه ناممکن نيست که سربازی به آن ناوبوان تيرانودازی پراکرد

باشود  افسورهای اوزا  بايود هوم از آن جمعيوت ژوئيوه بوه جوای درود گلولوه  کردي

انتتار می داشتردب اما نتر به شهادت های فراوان  آسوان تور آن اسوت کوه بواور 

شولي  شودندب يو   کريم ن ستين گلوله هوا نوه از خيابوان هوا کوه از خفيوه گواي هوا

اووزا  عووادی از همووان دسووته ی ناوبووان شووهادت دادي اسووت کووه از سوومت دادگوواي 

ا  هوا زناحيه و سپس از خانه های کوچه ی سامورسکی و خيابان ليتيروی بوه او

تيرانداز شدب در ارگان رسمی شورا گزارش دادي شد که پيش از آن که ازا  هوا 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 69 

مسلسوول بوه آن هووا شولي  شوودب  بوه پول ليتيرووی برسورد  از يوو  خانوه ی سوورگی بوا

متلوو  کووارگر مووی گويوود کووه واتووی سووربازها بووه تفتوويش آن خانووه پرداختروود  از 

ن جا زندگی می کرد ي  انلار اسولحه ی گورم  از جملوه آآپارتمان ژنرالی که در 

دو مسلسل و چرد اطار فشرم  پيدا شدب در اين روايت هويچ نکتوه ی نوامحتملی 

در خالل جرم بوه رنوم و نيرنوم مقوادير زيوادی وجود نداردب فرماندهان ارتش 

اسلحه ی گوناگون نزد خود جم  کردي بودندب و البد در آن روز سو ت وسوسوه 

شدند که بوا رگلواری از سورب آن "اوبواش" را شستشوو دهرودب ناگفتوه نمانود کوه 

حقيقتا  به روی ازا  ها هوم تيرانودازی شود  اموا توودي هوای ژوئيوه سو ت معتقود 

قالبيون آگاهانه به نيروهای حکومتی شلي  می کررد تا آن ها را بودند که ضدان

ز ادرت هوای ورحمانه وادارندب افسرهائی که تا ديری تحري  کررد و به اعمال ب

و سووفاکی دغللووازی  نامحوودودی داشووترد  در جرووم داخلووی هوويچ حوودومرزی بوورای

ن بوود نمی شراختردب پتروگراد مملو از سازمان های م فی و نيمه م فوی افسورا

که همه از حمايت و کم  هوای سو اوتمردانه ی حکوموت برخووردار بودنودب در 

حووادث ژوئيوه  گزارش محرمانه ای کوه ليلور مرشووي  تقريلوا  يو  مواي پويش از

تهيه کردي بود  تصريا شودي بوود کوه افسورهای توطئوه گور بوا بوکوانن در تمواي 

قرار سوري  يوو  هسوتردب آری  مگوور ديپلموات هووای دول متفوق مووی توانسوترد اسووت

 حکومت ادرتمرد را در روسيه تشويق نکررد؟

ليلرال هوا و سازشوکارها در هموه ی افوراط گوری هوا دسوت "آنارشيسوت هوای 

بلشوي " و مهمورهای آلمان را می ديدندب از سوی ديگر  کارگرها و سربازها 

          هووووای  مسووووئوليت درگيووووری هووووا و تلفووووات ژوئيووووه را صووووريحا  بووووه گووووردن مفووووتن

پرست انداختردب حق با کدام طرف بود؟ بديهی است که تشو يص توودي هوا  ميهن

هميشه مصون از خطا نيستب اما اشتلاي بزرگی است اگر تودي هوا را کووربين و 
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خوش باور بپرداريمب تودي هرگامی که کارد به است وانش می رسود  بوا هوزاران 

  شايعات را چشم و گوش به جم  آوری وااعيات و به حدي و گمان می پردازد

شووايعات را برمووی چيروود و بوور  از بووا محوو  تجربووه ی خووويش مووی آزمايوود  برخووی

  برخووی ديگوور دسووت رد مووی گووذاردب هرگووامی کووه روايووات مربوووط بووه يوو  جروولش 

توودي تودي ای ضد و نقويض از آب درموی آيرود  آن دسوته از روايوات کوه در نتور 

يل اسوت کوه چواپلوي هوای ترندب به همين دل مقلول افتادي اند  به حقيقت نزدي 

بين المللوی  از اليول هيپوليوت تون  کوه بوه هرگوام تحقيوق در جرولش هوای بوزرگ 

   خلقووی  صوودای خيابووان را نشووريدي مووی گيرنوود  و واووت خووود را بووه داووت صوورف 

    جموو  آوری و غربوووال وراجووی هوووای پوووچی موووی کرروود کوووه از انووزوا و توووري در 

مووين دليوول اسووت کووه ايوون گونووه سووالن هووای مجلوول زائيوودي مووی شوووند  آری بووه ه

 چاپلوي ها به کار علم نمی آيردب

تتاهرکرروودگان بووار ديگوور کوواخ توريوود را محاصووري کردنوود و خواسووتار جووواب 

شوودندب بووه محووض آن کووه مردهووای کرونشووتات از راي رسوويدند  گروهووی از مووردم 

چرنوف را به نزد آنان  يعری بوه نوزد کرونشوتاتی هوا بردنودب وزيور حوراف چوون 

 ات جمعيوت را دريافتوه بوود  ايون بوار نطوق بسويار کوتواهی ايوراد کوردب اواحساسو

بحران ادرت را ماسوتمالی کورد و بوا لحروی عتواب آميوز بوه کوادت هوائی  ی مسهله

اشاري نمود که از حکومت بيرون رفته بودندب چرنوف به بانم بلرد اعالم کورد: 

حورفش دويدنود: "از دستشان راحت شديم " آن گواي موردم فريادکشوان بوه ميوان 

"پووس چوورا اوولال  نمووی گفتووی؟" ميلووی يوکوووف حتووی شوورح مووی دهوود کووه چگونووه 

     "کووارگر نکووري ای در حووالی کووه مشووت خووود را در برابوور صووورت وزيوور تکووان 

    زادي  واتووی اوودرت را بووه تووو  مووی داد  خشووماگين فريوواد کشوويد: مردکووه ی حوورام

يش نلاشود  بواز بوا داوت دهرد الولش کن"ب حتوی اگور ايون وااعوه لطيفوه ای بو می
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ای جوهر اوضاز ژوئيه را بازگو می کردب پاسخ هوای چرنووف اابول شسته رفته 

هوا را بورای او ی بوازگوئی نيسوترد  در هور حوال  آن پاسوخ هوا دوسوتی کرونشوتات

ن ريدنوودببب درسووت دو سووه دايقووه ی بعوود  يوو  نفوور بووه درون مجلووس کميتووه ی 

ملوان ها چرنوف را دسوتگير کوردي انود اجرائی دويد و فريادکشان اعالم کرد که 

و موووی خواهرووود کلکوووش را بکررووودب کميتوووه ی اجرائوووی بوووا سراسووويمکی توصوووي  

ناپوووذيری چرووود تووون از برجسوووته تووورين اعیووواء خوووود را  کوووه هموووه بالاسوووتثراء 

انترناسيوناليست و بلشوي  بودند  به نجات آاوای وزيور فرسوتادب چرنووف بعودا  

اد کووه بووه هرگووام پووائين آموودن از سووکوی در برابوور کميسوويون حکومووت گووواهی د

خطابه  حرکت خصمانه ی چرد فرد در مدخل کاخ و پشت ستون هوا توجوه او را 

مببب وجلووب کووردي بووودب "آن هووا موورا محاصووري کردنوود و نگذاشووترد تووا از در تووو ر

ملووان هوائی را کوه مورا نگواي داشوته بودنود بوه فرمان دهی  که ش ص مشکوکی

نزديکی ايسوتادي بوود اشواري موی کوردببب ليلی که در آن عهدي داشت  دائم به اتوم

در همووين اآروواء تروتسووکی از کوواخ توريوود بيوورون آموود و از کوواپوت اتووومليلی کووه 

اکرون ديگر من در تويش بودم باال رفت و نطق کوتاهی ايراد کردب "تروتسوکی 

همووه ی کسووانی کووه بووا ايوون  پيشوورهاد کوورد کووه چرنوووف آزاد شووود  و آن گوواي از

"حتوی يو  دسوت هوم  اد م ال  بودند خواست تا دست خوود را بلرود کررودبپيشره

آن گوواي افوورادی کووه موورا بووه درون اتومليوول رانوودي بودنوود ابوورو درهووم  بلروود نشوودب

کشوويدند و کرووار رفتروودب بوووه خوواطر مووی آورم کووه تروتسوووکی گفووت: هووم شوووهری 

چرنوف  هويچ کوس موان  از بازگشوت شوما نيسوتب "ببب تصووير کلوی ايون مواجرا 

کی در  هون مون بواای نموی گوذارد کوه پواري ای عراصور مشوئوم از پويش نقشوه ش

تودي های کارگر و سرباز وارد عمل شوند  مورا بوه  کشيدي بودند که از فراز سر

 بيرون ب وانرد و دستگيرم کرردب"
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تروتسووکی يوو  هفتووه پوويش از دسووتگيری خووودش  در جلسووه ی مشووترک دو 

يق در توواريخ آلووت خواهروود شوود و مووا کميتووه ی اجرائووی اظهووار داشووت: "ايوون حقووا

خواهيم کوشيد آن ها را هوم چروان کوه بودنود بوازگو کرويمببب مون متوجوه شودم کوه 

حووول و حوووش درب ورودی ايسووتادي انوودب بووه لوناچارسووکی و  گروهووی جووانی در

هسترد و می کوشورد بوه درون کواخ توريود  اواخرنيکیريازانوف گفتم که آن ها 

بگفوتم مون آن هوا را ب(ب´ صوحيا اسوت` :روی صوردلی اچارسکی ازنراي يابرد )لو

بين دي هزار نفر هوم موی تووانم تشو يص دهومب" تروتسوکی در شوهادت خوود در 

روز بيسوووت و چهوووارم ژوئيوووه  يعروووی هرگوووامی کوووه درزنووودان کرسوووتی در حووولس 

بوا چرنووف هوم راي  انفرادی به سر می برد  چرين نوشت: "ابتدا اصد داشتم که

  او را داسووترد بووه وسوويله ی همووان اتومليوول از ميووان و کسووانی کووه اصوود توايوو

جمعيووت بيوورون بووروم  تووا بلکووه بووه ايوون ترتيووب از کشوومکش و هووول و هووراي 

جمعيت جلوگيری کرمب اما ناواموز راسکولريکوف  سراسويمه بوه نوزد مون دويود 

هوا ی وی  فردا خواهرد گفوت کوه کرونشوتاتزنهار ببب اگر با چرنوف بر ` و گفت:

به محض آن کوه شويپورچی  ` چرنوف بايد فورا  آزاد شودبر کردندب او را دستگي

جمعيت را به سکوت دعوت کرد و به من فرصت نطق کوتاهی را داد که من در 

کسانی که در اين جا مايل به شدت عمل هسترد دست خوود را  `پايانش پرسيدم: 

درون چرنووف توانسوت بودون آن کوه بوه مزاحمتوی برخوورد کرود  بوه  `باال کررود 

کوواخ بوواز گوورددب گووواهی آن دو شوواهد  کووه درعووين حووال بووازيگران اصوولی موواجرا 

بودند  ديگر جائی برای ترديد باای نمی گذاردب اما هيچ کدام از اين حقايق موان  

با "نقشه ی" هم راي  از آن نشد که مطلوعات ضدبلشوي  ایيه ی چرنوف را

لوات آن کوه بلشووي  هوا دستگيری کرنسکی به عروان اواط  تورين ادلوه بورای اآ

                                                 
- .اعضای پل ا م فی تزاری 
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کردي بودنود  بوه کوار گيرنودب از حيوت اشواري و سازمان دهی  ايام مسلحانه ای را

تروتسکی دستگيری چرنوف را رهلری کردي بود  باز هوم هويچ  به اين که کرايه

گونه کملودی وجود نداشت  به ويعي در تهيويش گوری هوای شوفاهیب ايون روايوت 

وردب چرنوووف خووود بووا ايوون کووه شوورايط اخيوور حتووی از کوواخ توريوود هووم سوور بوورآ

دسووتگيری نوويم سوواعته ی خووود را بووا صووحت کووافی در سوورد محرمانووه ای بوورای 

کميسيون تحقيق توصي  کردي بود  معذل  از ابراز هرگونوه بيانيوه ی عموومی 

خووودداری کوورد تووا بوورای حووزب خووود در راي ايجوواد خشووم برعليووه بلشوووي  هووا 

چرنووف عیوو هموان حکوومتی بوود کوه   مزاحمتی ايجاد نکردي باشدب به عوالوي

مووی توانسووترد سووازش کوواران  تروتسووکی را بووه زنوودان افکروودب ناگفتووه نمانوود کووه

بگويرد که مشتی توطئه گر بدنهاد محال بود جرئت کررد دست به چرين نقشوه ی 

يوو  ام بووه دسووتگيری دوايحانووه ای بزنروود و در روز روشوون در ميووان جمعيووت ااوو

ن کرويم توطئوه گوران اميودوار بودنود کوه خصوومت وزير برمايرد مگر آن کوه فور

تودي به "اربانی"  آن ها را از هرگونوه گزنودی در اموان نگواي داردب حقيقتوا  کوه 

 ل ايون نکتووه توا انوودازي ای درسوت اسووتب هوويچ کوس در اطووراف آن اتومليول بووه ميوو

ترين کوششی برای نجات چرنووف بوه عمول نيواوردب اگور کرنسوکی  خود کوچ 

جائی دستگير کردي بود  نه کارگرها و نوه سوربازها از ايون بابوت را هم کسی در 

ناراحوووت نموووی شووودندب بوووه ايووون مفهووووم  همووودلی اخالاوووی توووودي هوووا نسووولت بوووه 

وزرای سوسياليست وااعا  وجوود داشوت و برعليه  سوءاصدهای وااعی و خيالی

 راي نلوودب اموا نگرانویی هوا موی زدنود پربوی از اين لحاظ اتهاماتی که به کرنشتات

شان به آنوان اجوازي نموی داد کوه ايون  پيرامون آبروی دموکراتي سازش کاران 

 در عوين محصوور بوودن درسازش کواران  نتيجه گيری صريا را به عمل آورندب
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امووواج خصووومت تتاهرکرروودگان  هووم چرووان در کوواخ محاصووري شوودي ی توريوود در 

 رأي نتام شوراهای کارگران و سربازان و دهقانان باای ماندندب

ر سوواعت هشووت شووب  ژنوورال پولوفتسوو  بووه وسوويله ی تلفوون اميوود کميتووه ی د

ی سول  بوه سومت تووپ خانوه  اجرائی را بار ديگر زندي کرد: دو دسته اوزا  بوا

ز نااميود شودندب مکالموات يوندب خدا را شوکر  اموا ايون بوار نا کاخ توريد در حرکت

ار شوودي تلفروی از چهوار طورف بوه هوراي آنوان دامون موی زد: اوزا  هوا گووئی ب و

شوان  ی سول تووپ خانوه  باشرد  ناپديد شدي بودند  و اسب ها و زين و بورگ و

ميلی يوکوف می نويسد که اوائل شب "ن سوتين نتوايش اسوتمداد  بهم همين طور

معلووم شودب و سوپس اضوافه موی کرود کوه از اورار حکومت از نيروهوای نتوامی" 

در حرکوت بوودب  معلوم  هرم صد و هفتاد و ششوم شوتابان بوه سومت کواخ توريود

اين شرح و تفصيل  که اين چرين صحيا به نتور موی رسود  نمونوه ی کواملی از 

      آن سووووءتفاهماتی اسوووت کوووه نووواگزير در ن سوووتين دوري ی جروووم داخلوووی پديووود 

مووی آيروود  يعرووی در دوري ای کووه دو اردوی مت اصووم هروووز در آغوواز صوو  بروودی 

هووم در جامووه ی نلوورد: کولووه  هسووتردب چرووين هرگووی وااعووا  بووه کوواخ توريوود آموود  آن

پشتی و پالتوی تا کردي بر پشت  امقموه و کتوری بور کمربرودب سوربازها در ميوان 

راي سرتاپا خيس شدي و خسته بودند  آن ها از کراسروسلو آمدي بودندب و وااعوا  

هم به هرم صد و هفتاد و ششم تعلوق داشوتردب اموا آن هوا بوه هويچ عرووان اصود 

هوا وابسوتگی نزديکوی ی ب اين هرم  که با معرايونتسونجات حکومت را نداشترد

داشووت  بووه رهلووری دو سوورباز بلشوووي   بووه اسووامی لويرسووون و موودودي   بووه 

حرکت در آمدي بود تا ادرت را برای شوراها تسو ير کرودب بالفاصوله بوه رهلوران 

کميتووه ی اجرائووی  کووه بووه اووول معووروف روی سوويخ و سوورجا  نشسووته بودنوود  

بووا افسوورهايش از راي دور هووم راي  ی در جامووه ی نلوورد وگووزارش رسوويد کووه هرگوو
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ااش را دارد زيوور پرجووري هووای کوواخ بووه ق  چرووان کووه اسووتحروورسوويدي اسووت  و اي

اسووتراحت نشسووته اسووتب دان در للوواي پزشوو  هووای ارتووش بووه نووزد فرمانوودي ی 

کاخ بگمواردب طوولی  زکرد که چرد نگهلان را به دفاز ا هرم رفت و از او تقاضا

گهلان ها وااعا  به کار گماردي شدندب می توان چرين پرداشت کوه دان نکشيد که ن

    و با رضايت توام و تموام ايون خلور را بوه گووش هيئوت رئيسوه ی کميتوه رسواند  ب

  آن خلووووور از طريوووووق آن مرلووووو  از روزناموووووه هوووووا سووووور درآوردب سووووووخانوف در 

بوووورداری آن هرووووم بلشوووووي  را در اجوووورای  "يادداشووووت هووووا"ی خووووود فرمووووان

هموين و موی پرودارد کوه  -رهای ي  رهلر مرشوي  به بواد طعروه موی گيورددستو

نکته برهان ديگری است بر "مهمول بوودن" تتواهرات ژوئيوهب در حقيقوت امور  

ایيه هم سادي تر از آن بود و هم غامض تر از آنب فرماندي ی هرم بوه محوض 

گهلوان دريافت تقاضای دان ملری بر بوه کوار گمواردن نگهلوان هوا بوه نوزد افسور ن

کاخ رفت که ستوان جوانی بود به نام پريگوروفسکیب خوشل تانه يا بدب تانوه  

پريگوروفسوووکی بلشووووي  بوووود  و بوووه سوووازمان معرايوووونی تعلوووق داشوووتب او 

  بالفاصوله بووه مرتوور مشووورت بوه نووزد تروتسوکی رفووتب تروتسوکی در آن لحتووه

 اخ سوورگرم بووا ترووی چروود از بلشوووي  هووا در يکووی از اتووا  هووای جووانلی کووهووم راي 

نتاري ی حوادث بودب الزم به توضويا نيسوت کوه تروتسوکی بوه پريگوروفسوکی 

کروار  گموارد: چوه بهتور کوه دربتوصيه کورد کوه نگهلوان هوا را بالفاصوله بوه کوار 

و خروجی به جای دشومران دوسوتانمان ايسوتادي باشورد  بودين درب های ورودی 

حکوموت بيورون آمودي  سان هرم صد و هفتاد و ششم که برای تتاهرات برعليه

تتاهرکرروودگان شوودب  بووود  از ایووای روزگووار سوورگرم دفوواز از حکومووت در برابوور

    امی در کووار بووود  سووتوان پريگوروفسووکی بووه کموو  چهووار سوورباز يوواگوور وااعووا  ا

توايو  کرودب اموا هويچ کوس در  می توانسوت بوه آسوانی تموام کميتوه ی اجرائوی را
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لشووي  وظواي  نگهلوانی خوود را بفکر تواي  کسی نلودب سربازهای آن هروم 

 به جا آوردندب وجدانا  

پس از تار و مار شدن دسته هوای اوزا   کوه يگانوه موان  موجوود بور سور راي 

  کووواخ توريووود بودنووود  بوووه نتووور بسوووياری از تتاهرکررووودگان چروووين موووی رسووويد کوووه 

پيروزی شوان تیومين شودي اسوتب در حقيقوت امور  موان  اصولی در کواخ نشسوته 

ی مشترک دو کميته ی اجرائی  کوه از سواعت شوش عصور آغواز بودب در جلسه 

شدي بود  نود نمايردي ی از پرجاي و چهار کارگاي و کارخانه حیور داشتردب پورش 

يافتوه بودنود  نطوق خوود را بوا سو ن رانوی  ی ناطقی که با موافقت اکثريت اجازي

ان بوه اعتران به بيانيه هوای کميتوه ی اجرائوی  دائور بور ت طئوه ی تتاهرکررودگ

هوا چروين گفوت: "شوما کوه سو ن ران  عروان ضدانقالبی  شروز کردندب يکوی از

خووود مووی بيريوود بوور بيوور  هووای مووا چووه نوشووته اسووت  چرووين اسووت تصووميماتی کووه 

هسوتيمب موا  دار ی دي وزير سرمايهاکارگران ات ا  کردي اندببب ما خواستار استعف

  تمواد شوورا هسوتردببب موا به شورا اعتمواد داريوم  اموا نوه بوه کسوانی کوه موورد اع

 می خوواهيم کوه زموين هوا فوورا  ضولط شووند  و امور نتوارت بور صوراي  فوورا  بوه 

    و غالئی هستيم که هموه ی موا را تهديود  طتار ملارزي با احساجرا در آيدب ما خوا

ديگری اضافه کرد: "اين ي  گرد هم آئوی سوادي نيسوت  س ن ران  می کردبببب"

شدي ی کاملی استب ما خواستار انتقوال اراضوی بوه دهی سازمان  بلکه تتاهرات

دهقان ها هستيمب ما می خوواهيم فرموان هوائی کوه بور ضود ارتوش انقالبوی صوادر 

   بووا شووما سوور بوور هووم کوواری  شوودي انوود  فووورا  ل ووو گردنوودببب اکرووون کووه کووادت هووا از

ب تافته اند  ما از شما می پرسيم که از اين پس بوا چوه کوس زدوبرود خواهيود کورد

مووا مووی گوووئيم کووه اوودرت بايوود بووه شوووراها مرتقوول شووودب" شووعارهای تللي وواتی 

ل يتتاهرات هجودهم ژوئون ايرو  بوه اتموام حجوت هوای مسولحانه ی توودي هوا تلود
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هروز با زنجيرهای سرگين به ارابه ی طلقات دارا سازش کاران  شدي بودندب اما

ر چيوز بوه معروای وابسته بودندب ادرت به دست شوراها؟ اما اين کوار پويش از هو

        ات وووا  يووو  سياسوووت صوووريا صووولا طللانوووه اسوووت  و مسوووتلزم اطووو  رابطوووه بوووا 

دول متفق  و هم چروين متیومن جودائی از بوورژوازی خودموان اسوت و انوزوای 

ظوووورف چروووود هفتووووه  نووووابودیب خيوووور  ايوووون دموکراسووووی مسووووئول در راي   کاموووول

کورد: "در شورايط  ماجراجوئی گوام ن واهود گذاشوت  تزرتلوی در ايون بواري اعوالم

کرونی  محال است بتووان هويچ گونوه تصوميم جديودی را در فیوای پتروگوراد بوه 

ت کووه "حکومووت را بووا همووان سوومرحلووه ی اجووراء درآوردب" از ايوون رو  بوور ما

دي ی ااعیائی که برايش باای ماندي اند به رسميت شراسيمببب جلسه ی فو  العو

در مکوانی کوه آن جلسوه بتوانود  شوراها را ظرف دو هفته تشکيل دهيمببب آن هم

بدون مداخله ی ديگران کوار خوود را انجوام دهود  بهتورين مکوان بورای ايون مهوم 

 شهر مسکوستب"

کوارگران پوتيلووف بوه درب  اما بديهی است که آن جلسه مداوما  اط  می شودب

کاخ می کوفترد: آن ها در حوالی غروب از راي رسويدند  هموه خسوته و عصولی  

خواهيم " اين تودي ی سوی هوزار  تزرتلی را می -ديب "تزرتلیو س ت هيجان ز

نفري نمايردگان خود را به درون کاخ موی فرسوتد  کسوی از پوس نمايرودگان فريواد 

تلی به ميل خود بيرون نيامود  بوه زور بيورونش بياوريودب از رمی کشد که اکر تز

شوری بوه تهديد تا عمل فاصله بسيار است  اما با اين حوال ایويه دارد صوورت خ

زدي در صدد مداخله بر موی آيرودب زيروويو   خود می گيرد  و بلشوي  ها شتاب

 یمتعاالا  چرين گزارش داد: "رفقای ما پيشرهاد کردنود کوه مون بوه نوزد کارگرهوا

 پوتيلوووف بوورومببب دريووائی از کلووه چرووان کووه نتيوورش را اوولال  نديوودي بووودمب دي هووا 

فريادهوای "تزرتلوی  تزرتلوی" دموی  هزار تن مرد ترگاترم هم گرد آمدي بودنودب
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برد نمی آمدببب من گفتم: "به جای تزرتلی  من به نزد شما آمدي امب" خرديب ايون 

خردي احوال حاکم بر جمعيت را ت يير دادب من توانستم نطق مفصلی ايوراد کورمببب 

و در خاتمه ی نطقوم از آن جمعيوت درخواسوت کوردم کوه فوورا  بوه آراموی متفور  

يت نتم را کامال  برمايرد  و تحت هيچ شرايطی به هويچ کوس اجوازي شوند  و رعا

ندهروود کووه آن هووا را بووه عموول خشووونت آميووزی تحريوو  کروودب کارگرهووا جملگووی بووا 

هياهوی بسويار کو  زدنود  بوه طوور مورتم صو  کشويدند  و شوروز بوه بازگشوت 

کردندب" اين ماجرا بهتورين تصووير ممکون از نارضوائی عميوق توودي هوا  فقودان 

ملووه  و نقووش وااعووی حووزب بلشوووي  را در حوووادث ژوئيووه بووه حآن هووا بووه  اصوود

 دست می دهدب

نتور بوا کارگرهوای  يرووي  در بيرون کاخ سرگرم تلوادلدر خالل لحتاتی که ز

پوتيلوف بود  گروي نسلتا  کثيری از نمايردگان هموان کارگرهوا  برخوی تفروم بوه 

کميتووه ی اجرائووی دسووت  ناگهووان بووا سروصوودای فووراوان بووه درون مجلووس دو 

  ري تروودب اعیووای کميتووه هووای اجرائووی از جووا جهيدنوودب سوووخانوف کووه توصووي  

زنوودي ای از ايوون لحتووه ی دراماتيوو  بووه جووا نهووادي اسووت  مووی گويوود: "برخووی از 

اعیووواء شوووجاعت و خويشوووتن داری الزم را از خوووود نشوووان ندادنووودب" يکوووی از 

ی ر سور و پيوراهن کوش آبوکارگرها  "از آن پابرهره های تمام عيار  با کالهوی بو

تن  و تفرگی در دست" بور سوکوی خطابوه پريود  رنم و شلوار بی کمربردی بر

فريواد کشويد: "رفقوا    و در حالی که از فرط خشم و هيجان به لرزي درآمدي بوود

ن خيانت را تحمل کريم؟ شما داريد با بورژوازی يما کارگران تا کی می خواهيم ا

ريووودببب موووا  سوووی هوووزار کوووارگر کارخانوووه ی و موووالک هوووا سووواخت و پاخوووت موووی ک

پوتيلوفببب آمدي ايم تا حرف خود را بوه کرسوی برشوانيم " چيودزي  در حوالی کوه 

نوو  تفرووم آن کووارگر در برابوور دموواغش بووه راووص در آموودي بووود  حیووور  هوون 
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عجيلی از خود نشان دادب او از جايگاي خود خونسردانه بوه پوائين خوم شود  موتن 

را در دسووت لوورزان کوارگر چپانوود و گفووت: "بيووا رفيووق"  چواپ شوودي ی بيانيووه ای 

اين را بگير  و از تو خواهش می کرم که آن را ب وانیب در اين جوا نوشوته  لطفا  

شدي که رفقای پوتيلووف چوه کوار بايود بکررودببب" در آن بيانيوه هويچ چيوز نوشوته 

انقوالب  نشدي بود مگر آن که تتاهرکرردگان بايد به خانه بروند  و گرنه خائن به

محسووب خواهرود شودب و وااعوا  هوم مرشووي  هوا چوه حورف ديگوری بورای گفوتن 

 داشترد؟

هم چران  -در تهييش گری هائی که در زير ديوارهای کاخ توريد صورت گرفت

مقوام مهموی بوه زيروويو   -که در گردباد تهييش گوری هوای آن دوري در هموه جوا

دي ای برخوووردار بووودب اختصوواص داشووتب او در فوون خطابووه از اوودرت خووار  العووا

صدای بمش در وهله ی اول شگفت زدي ات می کورد  اموا پوس از چرود لحتوه بوا 

موسيقی مرحصر به فردش مسحورت می کردب زيرووي  ي  تهييش گر مادرزاد 

وال تودي ها ملتال کرد  با عواط  آن ها حبودب او بلد بود که چگونه خود را به ا

ی انديشه ها و احساساتشان بيوانی هور چرود خويشتن را به هيجان بياورد  و برا

 توورين  دب دشوومران عادتووا  زيروويوو  را بووزرگبووپوورآب و توواب امووا بسوويار گيوورا  بيا

ن بووود شوويوي ی آنووان بوورای يووعوووام فريووب در ميووان بلشوووي  هووا مووی خواندنوودب ا

که علوارت بوود از توانوائی اش بوه نفوو  در  -ستايش از بارزترين خصوصيت او

هرکرروودي و موورتعش سوواختن تارهووای حسووی آن هوواب معووذال   الووب تووودي هووای تتا

محال است بتوان انکار کرد که زيرووي   اين تهييش گر محض  که نوه در عوالم 

نتر وارد بود و نه استراتعی هوای انقالبوی را موی دانسوت  هرگواي يو  انیولاط 

اللتووه   -فريلووی مووی افتوواد خووارجی جلووودارش نمووی شوود  بووه سووهولت در راي عوووام

معرای علمی آن و نه به مفهوم ملتذلشب بدين معروا کوه او تمايول  لی بهيفر عوام
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داشت به اين که مراف  ديرپا را فدای پيروزی های لحته ای کردب شوامه ی اووی 

زيرووي  در امر تهييش گری  هرگامی که کار بوه سورجش بزنگواي هوای سياسوی 

ش او از ايون ارزاما  -می کشيد  مشاور فو  العادي ارزشمردی از او می ساخت

جلسات حزب  هرگاي که زيرووي  بوا انديشوه ی سياسوی  رحد فراتر نمی رفتب د

حاضر و آمادي ای  که خود الال  آن را در تجمعوات توودي ای آزموودي و بوا اميودها 

و نفوورت هووای کووارگران و سووربازان اشوولاعش کووردي بووود  بوواری هرگوواي بووا چرووين 

بووود حیووار را جملگووی تسوو ير و موود  اووادر آانديشووه ای بووه جلسووات حووزب مووی 

متقاعووود و مسوووحور کرووودب از سووووی ديگووور  زيروويووو  موووی توانسوووت در جلسوووات 

       بوووووه افراطوووووی تووووورين و  -حتوووووی در کميتوووووه ی اجرائوووووی آن روزهوووووا -خصووووومانه

انفجوواری توورين افکووار شووکلی فراگيرنوودي و تلقووين کرروودي بدهوود  و از ايوون راي بووه 

يوزی بوه او داشوترد رسووخ کرودب او بی اعتموادی تعصوب آم درون  هن کسانی که

برای اين که بتواند به اين نتايش ارزشمرد دست بيابد  به چيوزی بويش از آگواهی 

بوه حقانيوت خووود احتيواج داشوت  بايوود بوه او اطميروان خوواطر موی دادی کوه دسووتی 

نيرومرد و اابل اعتماد مسئوليت هوای سياسوی را از دوش او بور خواهود داشوتب 

رموووول وبوووه او موووی دادب هرگوووامی کوووه زيروويووو  بوووه ف لروووين ايووون اطميروووان را

 ای خوواص را دربوورمسووهله  اسووتراتعيکی مسوولا مووی شوود کووه آن فرمووول جوووهر

داشووت  تردسووتانه و هوشوومردانه همووان فرمووول را بووا فريادهووا و اعتووران هووا و 

خواسوت هووای توازي ای کووه چرود لحتووه پويش از خيابووان و کارخانوه و سووربازخانه 

توورين رابووط  کووردب در آن لحتووات  زيروويوو  بووه کاموولمووی  برچيوودي بووود  تکميوول

تلديل موی شودب  -تودي ها و لرينمابين  گاهی اواات -لرين و تودي هامابين  ممکن

زيرووي  پيوسته از استاد خويش پيروی می کرد  مگور در مووارد بسويار نوادرب 

امووا لحتووه ی اخووتالف درسووت لحتووه ای بووود کووه سرنوشووت حووزب  يووا طلقووه ی 
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يش گوور انقووالب از خصوولت انقالبووی يووکشووور مووی بايوود تعيووين گوورددب ته کووارگر  و يووا

بوور سوور فووتا ا هووان و الوووب دور مووی زدب مسووهله  کووهبهووري نداشووتب هرگووامی 

زيرووي  رزمردي ای خستگی ناپذير بود  اما واتی بوا ضورورت عمول رو در رو 

    اوورار مووی گرفووت  اعتموواد بووه نفووس و روحيووه ی رزمروودگی خويشووتن را ناکهووان 

از برابور لروين هوم هموين  -باخوتب آن گواي از برابور توودي هوا پوس موی نشسوت می

داد  دسوت وش هموه نووز ترديود موی شود   آلات رأی خود را از دسوت موی -طور

هويچ چيووزی را نمووی ديوود مگوور موانوو  راب آن گوواي صوودای تلقووين آميووز  و کمووابيش 

    مال زنانووه اش  يقووين خووود را از دسووت مووی داد و ضووع  هووای درونووی او را بوور

  مووی کووردب زيوور ديوراهووای کوواخ توريوود در روزهووای ژوئيووه  زيروويوو  بووه طوورز 

   غ و نيرومروود بووودب او هيجووان تووودي هووا را بووه اوج وخووار  العووادي ای فعووال  پرنلوو

نه برای آن کوه آنوان را بوه عمول اواط  فورا ب وانود  بلکوه بورعکس   -رساند می

موور بووا مقتیوويات آن لحتووات و بووا بوورای آن کووه آنووان را از عموول بوواز بووداردب ايوون ا

 سياست حزب سازگار بودب زيرووي  بر عرش اعلی سير می کردب

 نلوورد ليتيرووی گسووي تگی حووادی در گسووترش تتوواهرات ايجوواد کووردب ايروو  هوويچ 

از پرجوووري و بوووالکن راهپيموووائی را تماشوووا نموووی کوووردب تووووانگران شوووهر بوووه  کوووس

ک کردنوودب ملووارزي در ايسووتگاي هووای راي آهوون هجوووم بردنوود و پتروگووراد را توور

ش هووای پراکروودي ای تلووديل شوود کووه هوويچ يوو  هوودف معيرووی رخيابووان هووا بووه يووو

نداشتردب در خوالل شوب  موابين تتاهرکررودگان و مويهن پرسوتان مرازعوات رو در 

رو رخ می داد  خل  سالح های نامرتم صورت می گرفت  و تفرم ها دسوت بوه 

وي گوروي در هورج و مورج دست می شدندب سربازهای هرم های متفر  شدي گر

     نويسووود: "عراصووور مشوووکوک و  محوووض جووووالن موووی دادنووودب پودويسوووکی موووی

گوران بوه سوربازها موی پيوسوترد و آن هوا را بوه فعاليوت هوای آنارشيسوتی  آشوب
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تحري  می کردندب "گروهی از ملوان ها و سربازها در تعقيب اش اصوی کوه از 

به جستجو پرداختردب اين جوا و آن  بام ها تيراندازی کردي بودند  در زيرزمين ها

جا  خانه ها به بهانه ی تفتيش غارت می شودندب در آن سووی شوهر هوم اعموالی 

 يشليه به اتل عام يهوديان صورت گرفتب در هر نقطه از شهر که تجار احسوا

رحمانوه ی ادرت می کردند  خشماگين به کارگرها حمله ور می شدند و آنان را ب

ب آفاناسوي   کوارگری از کارخانوه ی نيولسورر  موی گويود: به باد کت  می گرفترد

"جمعيت در حالی که فرياد موی کشويد: بزنيود ايون بودجهودها و بلشووي  هوا را  

غراشووان کريوود  بووه مووا حملووه ور شوود و تووا جووا داشووتيم کتکمووان زدب" يکووی از 

میووروبين در بيمارسووتان جووان سووپردب خووود آفاناسووي  را ملوووان هووا خووونين و 

 رعه ی اکاتريريرسکی گرفتردبمالين از ت

درگيری های پراکردي  اربانيان متعدد  بی آمر بودن ملارزي  و نوامعلوم بوودن 

ناموه ی  چرين بود خصوصيات جرلشب کميته ی مرکزی بلشوي  ها اطو  -هدف

زير را به تصويب رساند: درخواست از کارگران و سوربازان بورای خاتموه دادن 

نامه  کوه بالفاصوله بوه نتور کميتوه ی اجرائوی هوم  به تتاهراتب اين بار  آن اط 

 تقريلووا  بووا هوويچ گونووه م ووالفتی از جانووب صووفوف فرودسووت مواجووه نشوودب رسوويد  

توودي هوا بوه درون حوموه هوا پوس نشسوترد  بودون آن کوه اصود احيواء ملووارزي را 

ی "اودرت بوه مسوهله  برای روز بعد داشوته باشوردب آنوان احسواي موی کردنود کوه

 مراتب غامض تر از آن است که می نمودب دست شوراها" به

     رهووم شکسووته شوودب خيابووان هووای مجوواور سوورانجام محاصووري ی کوواخ توريوود د

  از جمعيووت خووالی شوودب امووا مراالووت شوولانه ی کميتووه ی اجرائووی ادامووه يافووت  بووا 

وافه هائی چرد  و با نطق های کشدار و طوالنی  همه بی معری و بی آمورب فقوط 

انتتار چيز خاصی را می کشيدندب در اتا  های سازش کاران  هبعدا  معلوم شد ک
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مجوواور  نمايروودگان کارخانووه هووا و هرووم هووا هروووز خسووته و بووی توووان در انتتووار 

کرد: "مدت درازی از نيمه شب گدشته بود  و ما هروز  بودندب متل  حکايت می

بوووووديمببب همووووه کالفووووه از خسووووتگی و گرسوووورگی در توووواالر  `تصووووميم `مرتتوووور 

اندروفسکی ادم می زديمببب در سواعت چهوار صولا پورجم ژوئيوه انتتوار موا آلکس

بووه آخوور رسوويدببب از ميووان درب هووای گشووودي ی دروازي ی اصوولی کوواخ جمعيووت 

پرهياهوئی از افسورها و سوربازها بوه درون آمودب "تموامی سواختمان از اصووات 

انلاشوته شودب صودای سورگين پاهوای سوربازان و غورش  `زيمارس `مسين سرود 

دسووته ی موسوويقی در آن پگوواي  هيجووان فووو  العووادي ای را در توواالر جلسووه پديوود 

آوردب نمايردگان از جا جهيدندب باز هم يو  خطور توازي؟ اموا دان از روی سوکوی 

   طووری در کووار نيسووتب ايوون هووا خرام باشوويدب هوويچ آخطابووه فريوواد کشوويد: "رفقووا  

بلوه  نيروهوای اابول اعتمواد هرم های وفادار به انقالبرد که از راي رسيدي اندب "

سرانجام از راي رسيدي بودندب آن ها راهروهوا را اشو ال کردنود  بوا غويظ فوراوان 

کارگران مسلا را گرفترد   ی کاخ ري ترد  اسلحه بر سر چرد کارگر باايماندي در

توايفشان کردند و آنان را با خود بردنودب سوتوان کووچين  از مرشووي  هوای بوه 

رائی خود از سکوی خطابوه بواال رفوتب دان  رئويس جلسوه  جامه ی صح نام  در

موسويقی  از کووچين  ی با آهرم ظفرمردانوه ی دسوتههم راي  با آغوش گشادي و

زدي  و در حوالی کوه بوا نگواي هوای چوو چوو  شوو سوازش کواران   استقلال کردب

ی ها را مالمت می کردند  دست های يکديگر را فشردند  دهان هايشوان پخود چ

ز" يگاله باز کردند  و شور و شوع  خوود را در االوب نوت هوای "مارسورا چون 

بيرون ري تردب مارتوف  که از راي و رسم ديدن و فهميدن بسياری از چيزهوا را 

خوب می دانست  خشماگين زير لب گفت: "چه تصوير کالسيکی اسوت از آغواز 

 کوه بوه دسوت سووخانوف بوه آلوت-ي  ضودانقالبب" معروای سياسوی ايون صوحره 
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هرگامی روشن تور خواهود شود کوه بوه يواد بياوريود موارتوف و دان  -سيدي استر

هر دو به ي  حزب تعلق داشوترد  حوال آن کوه هموين صوحره در نتور دان متهور 

 نمودب بزرگ ترين پيروزی انقالب می

جرواح چووو شووورا فقووط ايروو   يعرووی ضوومن مشوواهدي ی شووع  اکثريووت کووه مثوول 

ريافوووت کوووه ايوون عوووالی تووورين ارگوووان ي بوووه جوشوووش افتوووادي بووود  صوووريحا  درفوووا

دموکراسی رسمی هرگامی که دموکراسی اصيل به خيابان ها می آيد توا چوه حود 

مرزوی و ت  افتادي استب اين جماعت سی و شش ساعت تموام متراوبوا  در پوس 

فرموان دهوی  پردي پرهان شدي بودند  به سوی اتاا  تلفن دويدي بودند تا با ستاد

ه تماي بگيرند  تا نيرو ب واهرد  تا استمداد بطللرد  توا و يا با کرنسکی در جله

تمرا و التماي کررد  تا تهييش گر و بواز هوم تهيويش گور اعوزام بدارنود  و دگور بوار 

شان چروم بور ی باز گردند و مرتتر شوند  خطر رف  شدي بود  اما تري از گلو

ا مانرود ن" در ساعت پرش صلانمی داشتب از اين رو  گام های سرگين "وفادار

ونی آزادی بووه گوووش آنووان رسوويدب سوورانجام از سووکوی خطابووه نطووق هووای فسووم

صووريحی شووريدي شوود کووه همووه از سوورکوب فرخروودي ی شووورش مسوولحانه حکايووت 

داشترد  و همه از ضرورت تسويه حساب نهائی با بلشوي  ها دم می زدندب اموا 

د  واحدی کوه برخالف آن چه که بسياری از افراد در آن گرماگرم معرکه پرداشتر

را از پادگوووان  بوووه کووواخ توريووود وارد شووودي بوووود  از جلهوووه نيامووودي بوووودب آن واحووود

عموودتا  از سووه گووردان عقووب مانوودي ی گووارد:  -پتروگووراد دسووت چووين کووردي بودنوود

اژنسووکی  سمروفسووکی  و اسماعيلوفسووکیب در روز سوووم ژوئيووه  ايوون برپرئو

مووت و کميتووه ی هرووم هووا خووود را بووی طوورف اعووالم کووردي بودنوود  و سووپس حکو

اجرائی کوشش های علثی به عمل آوردي بودند توا بلکوه آن هروم هوا را مقهوور 

ااتوودار خووود کرروودب از آن پووس  سووربازهای ايوون هرووم هووا غمروواک و افسووردي در 
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سوربازخانه هوا در انتتوار بوه سور موی بردنودب مقاموات فقوط در بعودازظهر چهوارم 

سوربازها کشو  کردنودب بودين ژوئيه عاالت وسيله ی ااطعی بورای نفوو  بور ايون 

 2+2=4موودارکی نشووان دادنوود کووه بووه روشووری  معرووی کووه بووه پرئوبراژنسووکی هووا

آابت می کردند که لرين جاسوي آلمان هاستب اين تودبير موحآر افتوادب خلور توازي 

         دهووان بووه دهووان در هرووم هووا پ ووش شوودب افسوورها  اعیووای کميتووه ی هرگووی  

    هموووه جوووا بوووه تکووواپو افتادنووودب احساسوووات  و تهيووويش گوووران کميتوووه ی اجرائوووی در

گردان های بوی طورف دگرگوون شودب در سوپيدي دم  هرگوامی کوه ديگور نيوازی بوه 

    وجووود آنووان نلووود  حکومووت امکووان يافووت کووه آن گووردان هووا را جموو  کروود و از 

ز" بوه يميان خيابوان هوای خوالی بوه کواخ توريود بکشواندب آن شوب سورود "مارسو

هموان هروم مرتجعوی کوه در روز  -فسوکی نواختوه شودوسيله ی هرم اسماعيلو

موهمور شودي بوود توا شوورای نمايرودگان کوارگران پتروگوراد  1905سوم دساملر 

را  که به رياست تروتسکی اجالي کردي بود  دستگير کردب صوحره گوردان کوور 

    نامووه ی توواريخ گووام بووه گووام بووه ترفروودهای نمووايش خيووري کرروودي ای دسووت  نمووايش

هم بدون آن که در اين راي کوششی نمودي باشد  اين صحره گوردان  می يابد  آن

 رد و بسبصرفا  افسار مرطق حوادث را رها می ک

*                       *                   **                       *                   *  

تودي ها  حکوموت جووان انقوالب انودام نقرسوی  پس از پاک شدن خيابان ها از

دند  سووالح هووا ضوولط گرديدنوود  نمايروودگان کووارگران توايوو  شووخووود را دراز کووردب 

يوو  ناحيووه از شووهر از ناحيووه هووای ديگوور مرفصوول شوودب در حوودود سوواعت شووش 

تواوو  کووردب آن  پووراوداصوولا  اتووومليلی در جلوووی اداري ی هيئووت تحريريووه ی 

اتومليووول انلاشوووته از دانشوووجويان دانشوووکدي ی افسوووری و سوووربازهائی بوووود کوووه 

                                                 
- . ارران رتحی ازر بلشوي 
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بالفاصوله از پرجوري ی اتومليول  داشوتردب لولوه ی مسلسولهوم راي  مسلسلی هم به

بوه صوورت  پوراودابيرون آمدب پس از رفتن اين مهمان هوای ناخوانودي  اداري ی 

    تصوووير کوواملی از ويرانووی درآموود: ميزهووا و کشوووها همووه داغووان  زمووين پوشوويدي 

از کومووه هووای دسووت نوشووت هووای پوواري پوواري  سوويم هووای تلفوون گسووي ته از هووم  

هووم کتوو  خوووردي و توايوو  شوودي بودنوودب حملووه ای  نگهلووان هووا و کارکرووان اداري

خانوه ای کوه بورای  خانوه صوورت گرفتوه بوود  چواپ خشونت بوارتر نيوز بور چواپ

خريدش کارگران در خالل سه ماي پيش پول جم  کردي بودندب ماشين های چواپ 

ی ليرو تايو اطعه اطعوه شودي ها داغان  و ماشين ها روتاری مرهدم  مونو تايو

شوي  ها اشتلاي می کردند که حکوموت کرنسوکی را بوه بوی حوالی بودندب گويا بل

 متهم می ساخترد 

کلوی  خيابوان هوا بوه وضو  عوادی بازگشوته  سوخانوف موی نويسود: "بوه طوور

بودندب تقريلا  هيچ نشانی از جمعيت و يوا تجمعوات خيابوانی ديودي نموی شود  کوم و 

ي  هوا دائور بور ناموه ی بلشوو دم  اطو  بيش همه ی دکان ها باز بودنودب "صولا

در شووهر توزيوو   -خانووه ی مرهوودم آخوورين محصووول چوواپ -لووزوم اختتووام تتوواهرات

گرديوودب اووزا  هووا و دانشووجويان دانشووکدي ی افسووری  ملوووان هووا و کارگرهووا و 

           را يووووا بوووه زنوووودان  سوووربازها را در خيابووووان هوووا دسووووتگير موووی کردنوووود و آن هوووا

کان ها و در پيادي روهوا سو ن از پوول می فرستادند و يا به پاسدارخانه هاب در د

آلمووان در ميووان بووودب هوور کووس در دفوواز از بلشوووي  هووا جيوو  مووی کشوويد فووورا  

      توايووو  موووی شووودب سووووخانوف مثووول هميشوووه در االوووب تماشووواچی تيزبيروووی ظووواهر 

فکرهوووا و  ه چيوووز را در خيابوووان هوووای بوووورژوازی و روشووونموووموووی شوووود کوووه ه

د: "ديگر امکوان نداشوت بتووان لروين را شهرنشيران آبرومرد  به وضوح می بير

   اگوور چرووين حرفووی مووی زدی فووورا  از کالنتووری سوور در  -فووردی صووديق اعووالم کوورد
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    نووووواحی کارگرنشووووين شووووکل ديگووووری داشووووتب  مووووی آوردیب" امووووا اوضوووواز در

کارخانووه هووا و کارگوواي هووا هروووز تعطيوول بودنوودب کووارگران همووه گوووش بووه زنوومب 

   ايووون کوووه نيروهوووائی از جلهوووه رسووويدي انووودب در  شوووايعاتی در افوووواي بوووود دائووور بووور

خيابان های وايلورگ گروي های متراکم کارگران بوا يکوديگر صوحلت موی کردنود 

    کووه در صووورت حملووه چووه بايوود بکرروودب متلوو  مووی گويوود: "گاردهووای سوورخ  و 

کلوی  آموادي موی شوودند توا بوه درون العوه ی پطروپوول ر جووان هوای کوارگر بوه طووو

ی را که در آن جا در محاصري افتوادي بوود نجوات دهرود  آن هوا رخره کررد و واحد

همه در جيب ها  در کفش ها  و زير پوشاک خود نارنجو  م فوی کوردي بودنودب 

برخی از آن ها با اايق های پاروئی و برخی ديگر از روی پول هوا  بوه آن سووی 

 رودخانه رفتردب" اسميرنوف حروفچين  از اهالی ناحيوه ی کولومرسوکی  چروين

بوه يواد موی آورد: "اوايق يودک کشووی را ديودم کوه انلاشوته از دانشوجويان نيووروی 

دريائی از سوی دودرهوف و اورانوين بوائوم در مسوير رودخانوه پوائين موی آمودب 

     در حوودود سوواعت دو بعوودازظهر  اوضوواز بووه مفهوووم بوود کلمووه آرام شوودببب مووون 

       بووه کرونشووتات ديوودم کووه چگونووه ملوووان هووا يوو  بووه يوو  از خيابووان هووای فرعووی 

 ی زبوان هوا افتوادي بوود ملروی بور ايون کوه هموه برمی گشتردببب شوايعه ای بور سور

        بلشووووي  هوووا جاسووووي آلمانرووودب هوووای و هووووی غريلوووی بوووه پوووا شووودي بوووودببب" 

ميلی يوکوف مورخ با رضايت خاطر ایيه را چرين خالصه می کرد: "احووال و 

ر يافتوه بودنودب در حووالی عصور  پتروگوراد افراد موردم در خيابوان هوا کوامال  ت ييو

 ديگر آرام بودب

فرمووان دهووی  مووادام کووه نيروهووای جلهووه هروووز از راي نرسوويدي بودنوود  سووتاد

نيات خود را آشکار نموی کوردب در سازش کاران   سياسیهم کاری  پتروگراد  با

بعووودازظهر  برخوووی از اعیوووای کميتوووه ی اجرائوووی  بوووه رهلوووری ليلووور  بوووه کووواخ 
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ا آمدند تا با سران بلشوي  کرفرانسی تشکيل دهردب همين ديودار بوه يرسکايسکش

بور تووافقی کوه در آن  ترهائی گواهی بود بر وجود احساسوات مسوالمت آميوزب بروا

کرفرانس به دست آمد  ارار بر اين شد که بلشوي  ها ملوان ها را به بازگشوت 

روپول بيورون دار را از العوه ی پط به کرونشتات تشوويق کررود  گروهوان مسلسول

هوا را از مواضو  خوود دور کررودب حکوموت بوه  پووش بکشرد  و گشتی هوا و زري

بلشووي  هوا جلووگيری کرود و برعليوه  سهم خود اول داد که از کشوتار و اختروا 

همه ی اش اص توايو  شودي را بوه اسوتثرای کسوانی کوه دسوت بوه جرايوت آلوودي 

 بودند  آزاد کردب

بوا رواج گورفتن شوايعات دربواري ی هم راي  دباما اين توافق دوام چردانی نياور

پووول آلمووانی و نزديوو  شوودن نيروهووای جلهووه  دم بووه دم گووروي هووای کوچوو  و 

موی شودند کوه هموه بوه يواد سووگرد وفواداری خوود بوه واحدهائی در پادگان کشو  

حکومووت و بووه کرنسووکی افتووادي بودنوودب ايوون دسووتجات نمايروودگان خووود را بووه کوواخ 

مووی فرسووتادندب سوورانجام نيروهووای جلهووه وااعووا  از راي  توريوود و بووه سووتاد ناحيووه

   سواعت بوه سواعت خشون تور و خشون تور سوازش کوار  رسيدندب احساسات محافول

بودنوود تووا پايت ووت را بووا دسووت هووای  يمووی شوودب نيروهووای جلهووه از راي در رسوويد

خونين خود از چرم ايادی ايصر نجات دهردب اير  که معلوم شدي بود احتياجی 

سوازش  ی جلهه نيست  الزم بود که تقاضای اعزام آنان توجيه گورددببه نيروها

بوورای آن کووه در متووان اتهووام نيفتروود  بووا تمووام اوووا مووی کوشوويدند تووا بووه کوواران 

فرمانوودهان ارتووش نشووان دهروود کووه مرشوووي  هووا و سوسوويال رولوسوويونرها بووه 

اردوی ايشووان تعلووق دارنوود  و بلشوووي  هووا دشوومن مشووترک آنووان هسووتردب واتووی 

مر  کوشيد تا توافقی را که چرد ساعت پيش به آن رسويدي بودنود بوه اعیوای کا

    هيئوووت رئيسوووه کميتوووه ی اجرائوووی گوشوووزد کرووود  ليلووور بوووا لحووون يووو  سياسوووتمدار 
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ايروو  ت ييوور کووردي اسووتب" ليلوور از سوورم دل چرووين پاسووخ داد: "تراسووب نيروهووا 

اساسوی  نطق های مردمی السوال يواد گرفتوه بوود کوه تووپ جوزء مهموی از اوانون

استب هيئتی از نمايردگان کرونشتاتی ها  به رياست راسکولريکوف  چردين بار 

بوه نوزد کميسوويون نتوامی کميتووه ی اجرائوی فراخوانوودي شود  و در آن کميسوويون  

مطاللات حکوموت کوه سواعت بوه سواعت افوزايش موی يافترود  سورانجام در اتموام 

نشوتات فوورا  موافقوت بشوودب حجت ليلر تللور يافت: بايد با خل  سالح افوراد کرو

راسکولريکوف بعدا  گزارش داد که: "پس از ترک جلسوه ی کميسويون نتوامی  

گوورفتيمب ليوداويوودويچ  مووا کرفوورانس هووای خووود را بووا تروتسووکی و کووامر  از سوور

)تروتسکی( فورا  و محرمانه به موا توصويه کورد کوه کرونشوتاتی هوا را بوه خانوه 

سوربازخانه هوا بفرسوتيم توا بوه  ه رفقوا را بوهبفرستيمب آن واوت تصوميم گورفتيم کو

کرونشووتاتی هووا هشوودار دهروود کووه اوورار اسووت آن هووا را بووه زور خلوو  سووالح کرروودب 

"بيشوووتر کرونشوووتاتی هوووا بوووه مواووو  گري ترووودب فقوووط چرووود معووودود در خانوووه ی 

 کشسيرسکايا و در العه ی پطروپل باای ماندندب

رضوووووايت وزرای زادي لوووووووف بووووا اطووووالز و  در روز چهووووارم ژوئيووووه  شوووواي

سوسياليسووت بووه ژنوورال پولوفتسوو  کتلووا  دسووتور دادي بووود کووه "بلشوووي  هووای 

  آن خانه را کامال  ت ليوه نمائيود مستقر در خانه ی کشسيرسکايا را دستگير کريد

در آن هرگووام  پووس از انهوودام اداري ی  و بووا نيروهووای نتووامی اشوو الش کريوودب"

ی سرنوشوووت سوووتاد مرکوووزی  مسوووهله  پووورواداخانوووه ی  هيئوووت تحريريوووه و چووواپ

بلشوي  ها جرله ی حياتی يافته بودب الزم بود که ساکران آن ستاد حالت تدافعی 

آن ساختمان مرصووب فرمان دهی  بگيرندب سازمان نتامی راسکولريکوف را به

بووووه شوووويوي ای  -کووووردب راسووووکولريکوف وظوووواي  خووووود را بووووه شوووويوي ای جوووودی

د کوه چرود تووپ در اختيوار او اورار بر عهدي گرفت  رسما  تقاضا کور -کرونشتاتی
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دهرد و حتی به ي  رزمراو کوچ  فرمان داد که وارد دهانه ی رودخانه ی نووا 

شودب راسکولريکوف متعاالا  دليل اين اادام را به نحو زير توضيا داد: "بديهی 

است که مرتور مون از ايون تودارکات نتوامی محودود بوه مالحتوات تودافعی نلوود  

قط بوی باروت بلکه بوی خون نيز می شوريدمببب ضومرا  تصوور زيرا در فیا نه ف

کوه يو  رزمرواو اووی  -و معتقدم تصور من چردان هم بی اساي نلود -کردم می

دهانه ی نوا کافی خواهود بوود توا ارادي ی حکوموت مواوت را سو ت بوه لورزي  در

ند و چردان هم جدی به نتر نمی رسردب ا همه ی اين توضيحات ملهم در آوردب"

ر عووون مووی توووان بووه جرئووت گفووت کووه در سوواعت پوورش بعوودازظهر روز پوورجم د

ژوئيوووه  سوووران سوووازمان نتوووامی  از جملوووه راسوووکولريکوف  هرووووز دامروووه ی 

عروی يدر آن لحته  دگرگونی های مواعيت را برآورد نکردي بودند  و از اين رو 

هرگامی کوه تتواهرات مسولحانه ناچوار شودي بوود شوتاب زدي عقوب نشويری کرود توا 

دشمن نتواند آن را به ي  ايام مسلحانه ی تحميلی تلديل کرد  برخی از رهلران 

چرودان سورجيدي زدنودب سازمان نتامی دست به پواري ای ااودامات تصوادفی  و نوه 

رهلران جوان کرونشتات در اين ن ستين عمل از حود خوود فراتور رفترودب اموا آيوا 

ونود  انقوالب کورد؟ در می توان بدون کمو  مردموی کوه از حود خوود فراتور موی ر

فتوه نيسوت؟ هحقيقت آيا در همه ی کارهای عتيم بشری مقداری سول  م وزی ن

ايوون بووار  کووار از حوود چروود دسووتور فراتوور نرفووت  و تووازي طووولی نکشوويد کووه همووين 

دستورها هم به وسيله ی خود راسکولريکوف فسوخ شودندب در خوالل ايون مودت  

  سووورازير موووی شووودب موووردی در  دم بوووه دم اخلوووار هشوووداردهردي ای بوووه درون کووواخ

   پرجووري هووای خانووه ای در آن سوووی رودخانووه ی نوووا مسلسوول هووائی را ديوودي بووود 

کووه بووه سوومت کوواخ کشسيرسووکايا نشووانه رفتووه بودنوود  موورد ديگووری سووتونی از 

اتومليل های مسلا ديدي بود که در همان جهت پيش موی آمدنود  مورد سووم خلور 
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دو تون از اعیوای سوازمان نتوامی بوه از نزدي  شدن واحودهای اوزا  موی دادب 

توون  نووزد فرمانوودي ی ناحيووه رفتروود تووا بووا او مووذاکري کرروودب پولوفتسوو  بووه آن دو

بودون اطوالز او صوورت گرفتوه اسوت  و آن هوا  پراودااطميران داد که يورش به 

  را مطمووئن سوواخت کووه هوويچ کووس خيووال نوودارد بوورای سووازمان نتووامی مزاحمتووی 

او فقوط مرتتور بوود توا نيروهوای اعزاموی از جلهوه در ايجاد کردب در حقيقت امر  

 برسردب

در خالل اين مدت  در همان حال که کرونشتات شوروز بوه عقوب نشويری کوردي 

بود  تمامی ناوگوان بالتيو  توازي داشوت خوود را بورای پيشوروی آموادي موی کوردب 

مسوتقر بوود  هفتواد هوزار ملووان را  ب ش اصولی ناوگوان  کوه در آب هوای فرالنود

اورار داشوت  و دي هوزار  ر می گرفتب ضمرا  يو  سوپاي ارتشوی نيوز در فرالنوددرب

کارگر روسی هم در کارخانه های بردری هلزيرگفورز کار می کردندب آن نيروها 

به روی هم از مشت های بزرگ انقالب به شومار موی رفترودب فشوار ملووان هوا و 

ال رولوسويونرها سربازها آن چران مقاومت ناپذير بود که حتی کميتوه ی سوسوي

ائووتالف بووه م الفووت برخاسووته بودنوودب و نتيجتووا  همووه ی برعليووه  در هلزيرگفووورز

دستگاي های شورائی ناوگوان و ارتوش در فرالنود يو  صودا از کميتوه ی اجرائوی 

خواسووته بودنووود کوووه اووودرت را در دسووت بگيوووردب نيروهوووای بالتيووو  در پيگيوووری 

ه ی نوووا شوووندب امووا تووري از خواسووت خووود آمووادي بودنوود تووا هوور آيرووه وارد دهانوو

تیووعي  خووط دفوواز دريووائی  و تسووهيل حملووه ی ناوگووان آلمووان بووه کرونشووتات و 

 پتروگراد  آنان را از حرکت بازداشته بودب

اما در اين گيرودار  حادآه ای نوامرتتر اتفوا  افتوادب کميتوه ی مرکوزی ناوگوان 

دي ی االعو و در روز چهوارم ژوئيوه جلسوه ی فو -يعری همان سرتروبالت -بالتي 

کميته های کشوتی هوا را تشوکيل داد  و در ايون جلسوه  رئويس کميتوه ی مرکوزی 
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ناوگان ديلرکو  دو فرمان محرمانه را ارائت کرد که هور دو چرود لحتوه ی پويش 

بووه دسووت فرمانوودي ی ناوگووان رسوويدي بودنوود و هوور دو امیووای دودارف  معوواون 

ل آدميوورال وردروسووکی را وزيوور نيووروی دريووائی  را در زيوور داشووتردب فرمووان او

از پيوادي شودن  تا اهرا   بفرستد موظ  ساخته بود که چهار ناوشکن به پتروگراد

ی بووه عموول آيوود  در فرمووان دوم از فرمانوودي ی رجلوووگيملوووان هووای کرونشووتات 

      ناوگووان خواسووته شوودي بووود کووه بووه هوويچ عروووانی بووه کشووتی هووا اجووازي ی حرکووت 

د  و در غوور  سوواختن کشووتی هووای متموورد بووه از هلزيرگفووورز بووه پتروگووراد ندهوو

وسوويله ی زيردريووائی  ترديوود نرمايوودب جروواب آدميوورال چووون خووود را در ميووان دو 

 خويش بود  دورانديشی به خورج داد از هر چيز نگران سر آتش می ديد و بيش

با تسليم آن تلگراف به سرتروبالت  اعالم کورد کوه آن فورامين را اجورا هم راي  و

ولووو آن کووه بووه تهييوود سوورتروبالت هووم برسووردب ارائووت آن تلگووراف ن واهوود کوورد  

ملوان ها را س ت شگفت زدي کردب ناگفته نماند که ملوان ها آمادي بودنود توا بوه 

را سرم دالنه تقليا کرردب اموا ايون سازش کاران  هر بهانه ی ممکن کرنسکی و

ب اکثريوت امر تا آن دم در نتر آنان ملارزي ای در درون شوورا محسووب موی شود

هوم  کميته ی مرطقه ای فرالند  که بوه دفواز از حکوموت شوورائی برخاسوته بوود 

لووق داشووتردب از ايوون رو عاجرائووی بووه احووزاب واحوودی ت ی بووا اکثريووت کميتووهراي 

    روشوون بووود کووه نووه مرشوووي  هووا و نووه سوسوويال رولوسوويونرها بووه هوويچ وجووه 

نی از اودرت کميتوه ی نمی توانسترد بر غر  سواختن کشوتی هوائی کوه بوه پشوتيلا

اجرائووی برخاسووته بودنوود  مهوور تهييوود بزنروودب افسوور دريووائی پيووری چووون دودارف 

  ها آلووودي اشووورمووابين  چگونووه مووی توانسووت خووود را در يوو  دعوووای خووانوادگی

کروود  و آن دعوووا را بووه يوو  نلوورد دريووائی تلووديل سووازد؟ همووين ديووروز بووود کووه 

آن هوم در تیواد  -نددتلقوی موی شورزمراوهای بزرگ رسما  دژهای محکم انقالب 
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ن ها و زير دريائی های عقب ماندي که از تللي وات انقالبوی تقريلوا  هويچ کبا ناوش

هوا را بوه وتهآيری نگرفته بودندب يعری حکومت اکرون جدا  اصد داشوت کوه رزمرا

 کم  زيردريائی ها غر  کرد؟

فرموان کوه  اين حقايق به کله ی ملووان هوا فورو نموی رفترود کوه نموی رفترودب آن

حقا  به نتر آنان متعلق به المرو کابوي می رسيد  به واا  درو مشروز ژوئيه 

از کشوووت مووواي مووواري بوووودب از هموووان مووواي آوريووول  مرشووووي  هوووا و سوسووويال 

رولوسوويونرها اسووتمدادهای خووود را از ايوواالت برعليووه پتروگووراد  از سووربازها 

دنودب در وا  آغواز کوردي ببرعليه کارگرها  و از سوار نتام برعليه مسلسول دارهو

شوووراها بوورای نيروهووای نتووامی امتيازهووای نيووابتی بيشووتری اائوول شوودي بودنوود تووا 

برای کارگران  بوين صوراي  کوچو  و پراکرودي و صوراي  عتويم فلزکواری  جانوب 

 انووواز  دسووته ی اول را گرفتووه بودنوودب آن هووا کووه خووود متهوور گذشووته بودنوود  در

پايشان به ل وزش  ندب اير  که زمين در زيرعقب ماندگی ها تکيه گاي جسته بود

اوراوالن تحريو  موی کردنودب سياسوت  در آمدي بود  عقب دارها را برعليوه پويش

چوون از هموه سوازش کواران  مرطقی خاص خود دارد  به ويعي بوه واوت انقوالبب

سووو در فشووار بودنوود  خووود را نوواگزير يافتووه بودنوود کووه آدميوورال وردروسووکی را 

کشوتی هوای سازش کواران   های آگاي کرردب از شورب تیموظ  به غر  رزمراو

باشورد  روز بوه روز سوازش کواران  عقب ماندي  که ارار بوود تکيوه گواهی بورای

فرمووان دهووی  بوورای رسوويدن بووه کشووتی هووای آگوواي تووالش بيشووتری مووی کردنوودب

ان هوووای دودارف خشووومگين بوووود کوووه موووريردريوووائی هوووا بوووه هموووان انووودازي از فز

 فرماندهان رزمراوهاب

مردهائی که بر تارک سرتروبالت نشسته بودند  به هيچ وجوه از سورخ هاملوت 

بووا اعیووای کميتووه هووای کشووتی هووا  هووم راي  نلودنوودب آنووان بوودون اتووالف واووت  و
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هوا ی را  که برای غور  سواختن کرونشوتات اورفئويتصميم گرفترد که ناوشکن 

  بوه رويودادهای احیار شودي بوود  بالفاصوله بوه پتروگوراد بفرسوترد توا اوال  راجو  

آن جووا اطالعوواتی کسووب کروود  و دومووا  دودارف  معوواون وزيوور نيووروی دريووائی را 

نامترالوه بوه نتور آيود  بواز بوه روشوری نشوان  اين تصميم هر چرددستگير سازدب 

را در تیواد بوا سوازش کواران  توا چوه حود می دهد کوه ملووان هوای بالتيو  هرووز

      م الفوووان خصوصوووی خوووود  دودارف  کوووه دشووومن موووردمش موووی دانسوووترد  صووورفا  

بيسووت و چهووار سوواعت پووس از لرگوور انووداختن دي هووزار  اورفئووويمووی دانسووتردب 

کرونشووتاتی مسوولا در دهانووه ی نوووا  وارد آن دهانووه شوودب امووا "تراسووب نيروهووا 

دگرگون شودي بوودب" سرنشويران ناوشوکن بيسوت و چهوار سواعت تموام اجوازي ی 

يئتی مرکب از هفتاد و شوش ملووان از پيادي شدن نيافتردب فقط در حوالی عصر ه

سرتروبالت و خدمه ی کشتی بوه جلسوه ی مشوترک کميتوه هوای اجرائوی  کوه در 

آن لحتووه بووه جموو  بروودی ماحصوول روزهووای ژوئيووه نشسووته بووود  پذيرفتووه شوودب 

جلسوه  ويتيرسوکی  بوا سو ن ران  فاتحان در پيروزی تازي ی خوود لميودي بودنودب

وصووي  سوواعات ضووع  و حقووارت بووود تووا لحرووی حوواکی از خودرضووائی سوورگرم ت

بتواند پيروزی بعدی را به نحوی کوبردي تر ترسيم کردب او موی گفوت: "ن سوتين 

هووا بودنوودب مووا جوودا  مصوومم بوووديم کووه در  واحوودی کووه بووه کموو  مووا آموود زري پوووش

صورت بروز خشونت از جانب دستجات مسلا  آتش بگشائيمببب چوون دامروه ی 

جلهوه( )ی می کرد می ديديم  به برخوی از واحودها خطری را که انقالب را تهديد

دستور داديم که به وسيله ی اطار به پايت ت بيايردببب" اکثريت آن مجلس عالی 

نسلت به بلشوي  ها  و به ويعي نسلت به ملوان ها  ابراز نفرت می کردندب در 

بوا فرموان دسوتگيری دودارف از  چرين فیائی بود که فرستادگان ناوگان بالتي 

را بوووا هوارهوووای  راي رسووويدندب فاتحوووان ارائوووت اطووو  ناموووه ی ناوگوووان بالتيووو 
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هوای جروون آسوا پاسوخ گفترودب ی وحشيانه  با مشت کوبی بر ميزها  و با پوايکوب

تواي  دودارف؟ به چه مراسولت؟ ايون سلحشوور رشويد بوی همتوا فقوط وظيفوه ی 

آن هوا  هموان مقدي خود را نسلت به انقالب انجام دادي است  همان انقالبی کوه 

هوا  ضودانقالبی هوا  از پشوت بوه آن حرجور زدي انود  جلسوه ی ی ملوان هوا  طواغ

نامه ی ويعي هملستگی خوود را بوا دودارف صوريحا  اعوالم  مشترک در ي  اط 

هوووا و بوووه يکوووديگر سووو ن ران  کوووردب ملووووان هوووا بوووا چشوووم هوووای حيووورت زدي بوووه

هايشووان چووه گذشووته نگريسووتردب فقووط در ايوون لحتووه دريافتروود کووه در برابوور چشووم 

    اسووتب روز بعوود هيئووت مووذکور تمامووا  دسووتگير شوود  و آموووزش سياسووی خووود را 

در زنوودان تکميوول کوورد  بالفاصووله پووس از آن  رئوويس سوورتروبالت  يعرووی ديلرکووو 

توايوو  گرديوود و ئی  کووه بووه دنلووال فرسووتادگان آموودي بووود  ادرجووه دار نيووروی دريوو

به پايت ت فراخواندي شودي بوود توا سپس نوبت رسيد به آدميرال وردروسکی که 

 برخی از مسائل را توضيا دهدب

 صلا روز ششم ژوئيه  کارگران به سر کار بازگشتردب

ندي شدي بودند در خيابان هوا دسوت بوه ااير  فقط نيروهائی که از جلهه فراخو

تتاهرات می زدندب مهمورهای آگاهی پاسپورت هوا را وارسوی موی کردنود و چوو 

ش  وووی سوواختردب کووارگر جووووانی بووه نووام ويروووف هرگووام پو راسووت دسووتگير موو

"اعالميووه هووای پووراودا" کووه بووه جووای روزنامووه ی نووابود شوودي ی بلشوووي  هووا 

احتمواال  متشوکل از هموين نيروهوای  -مرتشر شدي بود  بوه دسوت گوروي ناشراسوی

در خيابووان بووه اتوول رسوويدب عراصوور صدسووياي ايروو  اشتهايشووان بوورای  -آگوواهی

ی تيووز شوودي بووودب در ب ووش هووای م تلوو  شووهر  چپوواول و فرونشوواندن ط يووان هووا

خشوونت  و گوواهی تيرانوودازی  هوم چرووان ادامووه داشوتب در طووول روز  واحوودهای 

لشووگر سووواري نتووام   -م تلوو  نتووامی پشووت سوور هووم از جلهووه بووه پايت ووت آمدنوود
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هرم ازا  های دن  لشگر اوهالن  هرم هوای ايزبورسوکی و مالوروسيسوکی 

يگرب روزنامه ی گورکی نوشت: "لشگرهای ازا   که و دراگون و چرد هرم د

در گروي های کثيور از راي موی رسويدند  حالوت بسويار خصومانه ای داشوترد"ب در 

دو نقطه از شهر به روی هرم تازي از راي رسيدي ی ايزبورسکی آتش مسلسول 

گشووودي شوودب در هوور دو مووورد  مسلسوول هووا در اتووا  هووای زيوور شوويروانی کشوو  

ن اين کار پيدا نشودندب در جاهوای ديگور هوم بوه نيروهوای از راي شدند  اما مسللا

رسوويدي تيرانوودازی شوودب ديوووانگی تعموودی ايوون تيرانوودازی هووا کووارگران را عميقووا  

گووران ورزيوودي ی حرفووه ای مقوودم  آشووفته خوواطر سوواختب بووديهی بووود کووه آشوووب

سربازها را با سرب تهريت موی گفترود توا زميروه را بورای تزريقوات ضدبلشوويکی 

ايون نکتوه را بوه سوربازهای از راي  هموار کررودب کارگرهوا مشوتااانه ميول داشوترد

نداشتردب برای ن سوتين بوار پوس  یرسيدي توضيا دهرد  اما به سربازها دسترس

بين کوارگر و دانشکدي ی افسری و يا افسورها موا از روزهای فوريه  دانشجويان

 سرباز ايستادي بودندب

راي رسويدي را شوادمانه خوشوامد گفترودب در کاران مقودم هروم هوای از  سازش

جلسه ی نمايردگان نيروها  و در حیور گروي کثيوری از افسوران و دانشوجويان 

دانشکدي ی افسری  دوستمان ويتيرسکی با لحری مداهره آميز توضيا داد کوه : 

نيروهوا و زري پووش هوا بوه سومت  `ميليوونی `"در حال حاضر در امتداد خيابان 

روند تا خود را در اختيوار ژنورال پولوفتسو  بگذارنودب ايون اسوت ميدان کاخ می 

نيووروی وااعووی مووا و اتکووای مووا بوور همووين نيروسووتب" در ايوون ميووان بوورای فووراهم 

آوردن يوو  پوشووش سياسووی  چهووار توون سوسياليسووت بووه دسووتياری فرمانوودي ی 

ناحيووه مرصوووب شوودند: آوکسوورتي  و گوووتز از کميتووه ی اجرائووی  اسووکوبل  و 

رودی چکومت مواتب اما اين انتصاب مايوه ی نجوات فرمانودي نشودب چرنوف از ح
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بعد کرنسکی در برابر گاردهای سفيد ادعا کرد که پوس از مراجعوت از جلهوه در 

 روزهای ژوئيه  ژنرال پولوفتس  را به علت "تزلزل" مرخص کردي بودب

ی معواوووه امکوووان پوووذير شووودي بوووود: مسوووهله  اکرووون سووورانجام حووول و فصووول آن

نوووه ی زنلوووور بلشووووي  هوووا در خانوووه ی کشسيرسوووکاياب در زنووودگی پاکسوووازی ال

اجتماعی به طور عام  و به واوت انقوالب بوه طوور خواص  آن دسوته از وااعيوات 

فرعی که بر م يله تهآير می گذارند  به سلب معرای سملوليکشان گواهی اواوات 

اهميت عتيمی می يابردب بدين سان در ملارزي برعليه بلشووي  هوا سوهم بوزرگ 

"تصورف" کواخ کشسيرسوکايا توسوط لروين  دادي شودب  ی مسوهله و نابه جائی بوه

ديوديم  کشسيرسوکايا يکوی از رااصوه هوای دربوار بوود کوه  همان طور کوه پيشوتر

به روابطش با اعیای مذکر سلسله ی روموانوف موديون  شهرت خود را بيشتر

بروای آن و ظاهرا   -بود تا به هررشب کاخ خصوصی او ميوي ی همين روابط بود

م در زمان وليعهدی خود آغاز کردي بودب پيش از جروم  دو یساختمان را نيکال

مردم با لحری غلطه آميز و آمي ته به احترام دربواري ی ايون خلووت گواي مجلول و 

   روی کوواخ زمسووتانی اوورار داشووت  حوورف ه بوو دهليزهووا و الموواي هووايش  کووه رو

بوه کواخ کشسيرسوکايا اغلوب  می زدندب اما در زمان جرم  موردم در حوين اشواري

می گفترد: "اموال مسرواهب" سربازها هم افکار خود را در اين باري بوه نحووی 

صووريا توور بيووان مووی کردنوودب کشسيرسووکايای رااصووه چووون بووه سوورين بحرانووی پووا 

نهوواد  شوو ل موويهن پرسووتی را بوورای خووود برگزيوودب رودزيووانکوی رک گووو در ايوون 

وا )گراند دوک نيکال نيکاليوويچ( بوه خصوص چرين می گويد: "فرماندي ی کل ا

       رسوووکايای رااصوووه در امووووريمووون گفوووت کوووه از مشوووارکت و اعموووال نفوووو  کشس

افوت يآگواي اسوت و موی دانود کوه از طريوق او چرود کارخانوه سوفارش درخانه  توپ

يرسوکايا سجوای شوگفتی نيسوت کوه پوس از انقوالب  کواخ متوروک کش کردي اندب"
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را برنيرگي تب در آن ايوام  هرگوامی کوه انقوالب احساسات خيرخواهانه ی مردم 

ئوت نکورد رتقاضائی سيری ناپذير برای مقر و مسکن داشوت  حکوموت هرگوز ج

به هيچ ي  از ااامت گاي های خصوصی دست بيوازدب ضولط اسوب هوای دهقانوان 

اموری  -امری است خاص خود  ضلط کاخ های خوالی بورای انقوالب -برای جرم

 تودي های خلق ایيه را طور ديگری می ديدندباست کامال  متفاوتب اما 

در ن سووتين روزهووای موواري  يوو  لشووگر  خيووري ی زرهووی هرگووام جسووتجوی 

يرسووکايا رسوويدي و آن را اشوو ال کووردي بووود: سمقووری مراسووب  بووه ااامتگوواي کش

بانوی رااصه گاراژ وسيعی داشتب لشگر مذکور با طيب خاطر طلقوه ی دوم آن 

ی بلشووووي  هوووا در پتروگووراد گذاشوووتب دوسوووتی  سوواختمان را در اختيوووار کميتووه

دارهوا بوودب  بلشوي  ها بوا ايون لشوگر زرهوی  مکمول دوسوتی آن هوا بوا مسلسول

اش ال آن کاخ  که چرد هفته پيش از بازگشوت لروين صوورت گرفوت  در بودو امور 

بوا هم راي  توجه کسی را برنيرگي تب اما احساسات خصمانه نسلت به غاصلان 

افووزايش يافووتب افسووانه هووای پوورآب و توواب روزنامووه هووا  بسووط نفووو  بلشوووي  هووا

کشسيرسووکايای رااصوووه  و گوواي  پيرامووون چووون و چروود ااامووت لروووين در خلوووت

چگووونگی تکووه پوواري شوودن تزئيرووات آن کوواخ  همووه دروغ محووض بودنوودب لرووين در 

آپارتمان بی پيرايه ی خواهرش زندگی می کوردب اآاآيوه ی رااصوه بوه وسويله ی 

ان جمووو  آوری و در اتووواای در بسوووته مهرومووووم شووودي بوووودب فرمانووودي ی سووواختم

سوخانوف که مقارن با مراجعت لرين به ديدن آن کواخ رفوت  توصوي  جواللی از 

آن ساختمان به جا نهادي استب "اتا  هوای آن رااصوه ی معوروف شوکل غريوب 

سووق  هووا و ديوارهووای نفوويس و اآاآيووه ی سووادي ی مووابين  و نامتراسوولی داشووترد 

يز و صردلی های بدوی  و نيمکوت هوائی کوه بوه مقتیوای ضوروريات اتا  ها  م

 کوار روی زمووين چيوودي بودنوود  ناهموواهرگی مطلقووی بوه چشووم مووی خوووردب بووه طووور
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کلی  اآاث اتا  هوا سو ت انودک بوودب امووال مرقوول کشسيرسوکايا را جمو  کوردي 

و بودندببب" روزنامه ها لشگر  خيري ی زرهی را محتاطانه ناديدي گرفته بودنود 

لرين را به اتهام غصوب مسولحانه ی آن خانوه از دسوت يو  هررپورور بوی دفواز  

مجرم وانمود می کردندب روزنامه ها در سر مقاله ها و داسوتان هوای دنلالوه دار 

ژنودي پووش در  یبه ايون موضووز شواخ و بورگ موی دادنودب کارگرهوا و سوربازها

هووای مجلوول  ی  همووه ی سووالنمميووان آن االيچووه هووای زيلووای م ملووی و ابريشوو

پايت ت از فرط غيظ به خود می لرزيدندب همان طور که ي  بار ژيرونديست هوا 

     مسووئوليت خووونريزی هووای سووپتاملر  ناپديوود شوودن تشوو  هووا در سووربازخانه هووا 

    و ملووارزي بوورای اوووانين ارضووی را بووه گووردن ژاکوووبن هووا انداختووه بودنوود  ايروو  

بوه ت ريوب ارکوان اخوال  بشوری و  بلشووي  هوا را  نيز کادت ها و دموکرات ها

اخ و توو  بوور زمووين هووای صوويقل خوووردي ی کوواخ کشسيرسووکايا مووتهم مووی کردنوودب 

  شوودي ی فرهرووم در زيوور  لرفتووه رفتووه  آن رااصووه ی سوولطرتی بووه متهوور لگوودما

يت تلديل شدي بودب بانوی رااصه از اين ستايش های آسومانی بوال رنعل های برب

د از آن يوادگواي مقورر داشوت کوه بلشووي  هوا باگرفت و شکايت به دادگواي بوردب د

خانووه بيوورون رانوودي شوووندب امووا ايوون کووار بووه سووادگی امکووان نداشووتب زالعسووکی  

عیو کميته ی پتروگراد در آن ايام  به يواد موی آورد کوه: "زرهپووش هوائی کوه 

ن کوواخ متسووقر بودنوود  سوو ت رعووب انگيووز بووه نتوور مووی رسوويدندب" بووه حدر صوو

م چروين چرود واحود ديگور  آموادي بودنود توا در صوورت عالوي  هرم آتشولار  و هو

  هووا بشووتابردب در روز بيسووت و پوورجم موواي مووه  دفتوور زري پوووش  لووزوم بووه کموو 

کميته ی اجرائی در پاسخ شکايتی که از وکيل رااصه دريافت کوردي بوود  اعوالم 

کرد: "مصالا انقوالب حکوم موی کرود کوه تصوميم دادگواي بوه مواو  اجوراء گوذاردي 

 -جرئت نکردند از اين مجامله ی افالطونی فراتر روندسازش کاران  اشودب" ام
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و در نتيجووه  بووانوی رااصووه کووه فطرتووا  هوويچ گونووه تمووايلی بووه عشووق افالطووونی 

 نداشت  س ت آزردي خاطر شدب

کميته ی مرکزی  کميته ی پتروگوراد  و سوازمان نتوامی دوشوادوش يکوديگر 

راسکولريکوف موی نويسود: "توودي ی به کار خود در کاخ ادامه دادندب هم چران 

اليرقطعی از مردم به درون خانه ی کشسيرسکايا موی ري وتب برخوی بورای فوالن 

کار به نزد اين يا آن دبير می رفترد  برخی ديگر به ب ش نشريات می شوتافترد  

        پووواري ای بوووه دفووواتر هيئوووت تحريريوووه ی پوووراودای سوووربازان  و پووواري ای ديگووور 

  و گوواهی اواووات مووداوما   مووی رفتروودب جلسووات م تلوو  کوورارا  بووه جلسووات م تلوو  

يا در تاالر وسي  طلقه ی پائين  و يا در اتا  طلقه ی باال کوه  -تشکيل می شدند

 ميز بلردی در آن ارار داشت و يقيرا  سالن غذاخوری سابق کشسيرسوکايا بوودب"

      موووج ر ابهووت کميتووه ی مرکووزی در هوووا از بووالکن کوواخ  همووان جووا کووه پوورچم پ وو

  معوات توودي ای نطوق موی کردنود  آن هوم نوه جها دائموا  بورای تس ن ران  می زد 

      فقووط در روز کووه نيووز شووب هرگووامب اغلووب از ميووان توواريکی يوو  واحوود نتووامی و 

می خواستردب س ن ران  يا جماعتی از کارگران به ساختمان نزدي  می شدند و

و اال روزنامه هوا کرجکواوی شوان  گروي های م تلفی از شهروندان هم  که ايل

را برانگي تووه بووود  در برابوور بووالکن کوواخ تواوو  مووی کردنوودب در خووالل روزهووای 

بحرانی  گروي های مت اصمی از تتاهرکرردگان به نزديکی سواختمان موی آمدنود 

  و خواسووتار توايوو  لرووين و بيوورون رانوودن بلشوووي  هووا مووی شوودندب در پووس آن 

      کوواخ جوواری بودنوود  ژرفرووای خروشووان انقووالب  سوويل هووای انسووانی کووه در برابوور

    را موووی ديووودیب در روزهوووای ژوئيوووه  خانوووه ی کشسيرسوووکايا بوووه اوج شوووهرت 

    ميلووی يوکوووف مووی گويوود: "سووتاد اصوولی جروولش کوواخ توريوود نلووود  بلکووه  رسوويدب 

     دژ لرووووين بووووود  يعرووووی همووووان خانووووه ی کشسيرسووووکايا بووووا بووووالکن کووووذائی اشب" 
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بلشووي  هوا فرمان دهی  رانجام به درهم شکستن اين ستادب تتاهرات سوسرک

 انجاميدب

در سوواعت سووه ی بعوود از نيمووه شووب  گووردان  خيووري ی هرووم پتروگووراد  يوو  

واحوووووود آتشوووووولار  گروهووووووانی از هرووووووم سمروفسووووووکی  گروهووووووانی از هرووووووم 

 بوا دو تووپ و هشوتهم راي  پرئوبراژنسکی  دسته ی آموزشی هرم وليرسکی 

ی کشسيرسووکايا و العووه ی پطروپوول  کووه بووه وسوويله ی برعليووه خانووه زري پوووش 

سوواعت هفووت  باريکووه ای از آب از يکووديگر جوودا مووی شوودند  وارد ميوودان شوودب در

صلا  معاون فرماندي ی ناحيه  يعروی کووزمين سوسويال رولوسويونر  خواسوتار 

خواسوترد اسولحه ی  هوا کوه نمویی ليه ی خانه ی کشسيرسکايا شودب کرونشوتات ت

ررد  و فقط صد و بيست تن از آنان در کاخ باای ماندي بودنود  بوه خود را تسليم ک

العه ی پطروپل گري تردب نيروهای دولتی هرگام ورود به آن خانوه فقوط چرود تون 

 لعووه ی پطروپوول بوواای مانوودي بووودب ای مسووهله  کارمروود را يافتروودب از آن پووس فقووط

ورگ به العه ی چران که به خاطر داريم  جوان های گارد سرخ از ناحيه ی وايل

 پطروپوول رفتووه بودنوود تووا در صووورت لووزوم بووه کموو  ملوووان هووا بشووتابردب يکووی از 

      : "روی ديوارهووای العووه چروود الیووه توووپ بووه چشووم هآنووان حکايووت مووی کروود کوو

مووی خوردنوود کووه يقيرووا  محووض احتيوواط بووه وسوويله ی ملوووان هووا کووار گذاشووته شوودي 

ه از طريق مذاکرات ديپلماتي  بودندببب بوی خون به مشام می رسيدب" اما ایي

به نحو مسالمت آميزی خاتمه يافتب اسوتالين  بوه دسوتور کميتوه ی مرکوزی  بوه 

پيشورهاد کورد کووه بورای خاتموه دادن بوودون خوونريزی بووه سوازش کوواران  رهلوران

بوا هوم راي  مشترکی به عمول آورنودب اسوتالين عمليات افراد کرونشتات  اادامات 

ی موفق شد ملوان ها را به الول اتمام حجوت روز بوگدانوف مرشوي   به آسان

الل ليلر ترغيب کردب هرگامی که زري پوش های حکومت به العه نزدي  شدند  
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گروهی از نمايردگان ملوان ها از دروازي ی العه بيرون آمدند و اعالم کردند که 

پادگان تسليم نتر کميته ی اجرائی خواهد شودب اسولحه ی ملووان هوا و سوربازها 

ه وسيله ی کاميون به نقطه ی ديگری حمل شودب ملووان هوای خلو  سوالح شودي ب

بووه کشووتی هووای بووارکش فرسووتادي شوودند تووا بووه کرونشووتات بازگشووت دادي شوووندب 

بعد از آن  ي  سپاي  تسليم العه را می توان اختتام جرلش ژوئيه به شمار آوردب

لعوه ی پطروپول دوچرخه سوار  که از جلهه آمدي بود  خانه ی کشسيرسوکايا و ا

را اش ال کردب اين سپاي به نوبت خود در آستانه ی انقالب اکتلر به بلشوي  هوا 

 پيوستب
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  فصل سومفصل سوم

  

ها می توانسترد در ماي ژوئيه ادرت را ها می توانسترد در ماي ژوئيه ادرت را   آيا بلشوي آيا بلشوي 

  تصرف کررد؟تصرف کررد؟

  

تتوواهراتی کووه حکومووت و کميتووه ی اجرائووی اوودغرش کردنوود  تتوواهراتی عتوويم 

م  در حوودود پانصوود هووزار توون در آن تتوواهرات شوورکت جسووتردب بووودب در روز دو

سوخانوف هر چرد نمی تواند برای "خون و کثافت" روزهای ژوئيه کلماتی بوه 

حد کافی رسا بيابد  معذل  می نويسد: "صورف نتور از نتوايش سياسوی  امکوان 

نداشووت بتوووان بووه آن جروولش شووگفت انگيووز تووودي هووای خلووق بووه ديوودي ی تحسووين 

           آدمووووی در عووووين حووووال کووووه مهلوووو  بووووودن آن تتوووواهرات را اطعووووی نرگريسووووتب 

می دانست  باز نمی توانست از دامره ی غول آسوا و خودانگي توه اش بوه وجود 

بر برآوردهوای کميسويون تحقيوق  در جريوان آن حووادث بيسوت و نوه  دب" براينيا

دازي هور دو طورف تقريلوا  بوه يو  انو -تن کشته و صد و چهاردي تن زحمی شودند

 تلفات دادندب

ش از پوائين و مسوتقل از لتصديق کردند که جروسازش کاران  در بدو امر حتی

در گرفتوه اسوتب اموا  -و تا اندازي ای به رغوم ارادي ی بلشووي  هوا -بلشوي  ها

 در شب سوم ژوئيه  و از آن بيشتر در روز بعد  افکار رسومی شوروز بوه ت ييور

  از چب اسوتانکويدي ايوام خوانودي شودندکردب جرولش ايوام  و بلشووي  هوا سوازمان
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تموام اودرت بوه دسوت ` نزديکان کرنسوکی  چروين موی نويسود: "در لووای شوعار 

ها  کووه در آن زمووان متشووکل از ا  بلشوووي  هووا برعليووه اکثريووت شووور`شوووراها

ايوام سوازمان دهوی  احزاب دفاز طلب بود  دست به ايوام مسولحانه زدنودب" اتهوام

ي ی سياسوووی بوووودب در خوووالل مووواي ژوئووون  آن چيوووزی بووويش از يووو  روش ملوووارز

جماعت خود را از نفو  توانمرود بلشووي  هوا بور توودي هوا کوامال  متقاعود سواخته 

بودند  و اير  باورشان نمی شد که جرلش کارگران و سربازان ممکن اسوت از 

فراز سور بلشووي  هوا برخاسوته باشودب تروتسوکی در يکوی از جلسوات کميتوه ی 

از را تشريا کرد: "آن ها ما را به بورانگي تن احساسوات اجرائی کوشيد تا اوض

تودي ها متهم موی کررود  ايون خطاسوت  موا فقوط کوشويديم توا آن احساسوات را بوه 

پوس از انقوالب مرتشور بلشوويزم  ضابطه در آوريمب" در کتواب هوائی کوه دشومران

کردند  به ويعي در کتواب سووخانوف  هموه جوا ادعوا شودي اسوت کوه بلشووي  هوا 

ااعی خود را فقط بر اآر شکست ايام ژوئيه پرهان کردند  و هوم بوه ايون غرن و

گي توه ی توودي هوا م فوی شووندب اموا آيوا نجرلش خودا علت سعی کردند در پشت

 انسان می تواند نقشوه ی ايوام مسولحانه را مانرود يو  دفيروه پرهوان نگواي بودارد؟ 

کشوواندب آيووا آن هووم ايووام مسوولحانه ای کووه صوودها هووزار توون را بووه گوورداب خووود 

ار نشودند کوه تودهوا را علروا  بوه ايوام فراب وانرود  و چبلشوي  ها در ماي اکتلر نا

آن ايووام را در پوويش چشووم همگووان توودارک بليرروود؟ اگوور در موواي ژوئيووه هوويچ کووس 

چرين نقشه ای را کش  نکرد  صرفا  به اين دليل بود که چروين نقشوه ای وجوود 

ها به العه ی پطروپل  که با رضايت  دارها و کرونشتاتیل نداشتب دخول مسلس

بوووه ويوووعي بووور ايووون سوووازش کووواران  و -پادگوووان دائموووی آن العوووه صوووورت گرفوووت

بووه هوويچ وجووه يوو  ايووام مسوولحانه نلووودب آن  -"تصوورف" انگشووت تهکيوود گذاردنوود

و بيشووتر يوو  زنوودان اسووت تووا يوو   -سوواختمان  کووه در يوو  جزيووري اوورار دارد
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به هرگام عقب نشيری به کار بيايود  اموا  شايد به عروان پراهگاي -ارارگاي نتامی

      هوويچ فايوودي ای بوورای نيروهووای مهوواجم نووداردب تتاهرکرروودگان بوور سوور راي خووود 

     -تووورين سووواختمان هوووای دولتوووی علوووور کردنووود بوووه کووواخ توريووود  از کروووار مهوووم

     ت يووسوواختمان هووائی کووه بوورای اش الشووان واحوود گووارد سوورخ پوتيلوووف کووامال  کفا

ن العه ی پطروپل را دايقا  همان طور تصرف کردنود کوه خيابوان هوا  می کردب آنا

ي ی ديگور زبرج های ديدي بوانی  و ميودان هوای عموومی را تصورف کردنودب انگيو

همانا نزديکی العه به کواخ کشسيرسوکايا بوود  بودين معروی کوه در صوورت لوزوم 

 توانسترد به کم  آن کاخ بشتابردب می

ش ژوئيووه بووه سووطا تتوواهرات  از هوويچ بلشوووي  هووا بوورای کوواهش دادن جروول

کوششی فروگذار نکردندب اما آيا با همه ی اين اوصاف  جرلش ژوئيوه بوه حکوم 

مرطووق امووور از حوودود تتوواهرات فراتوور نرفووت؟ پاسووخ بووه ايوون سووحال سياسووی 

دشوووارتر از پاسووخ بووه آن اعووالم جوورم جرووائی اسووتب لرووين در ارزيووابی روزهووای 

   -چرووين نوشووت: "تتوواهرات ضوودحکومتیژوئيووه بالفاصووله پووس از واوعشووان  

 اين دايوق تورين توصويفی اسوت کوه موی تووان از آن حووادث ارائوه دادب اموا نکتوه 

ايوون جاسووت کووه آن حوووادث يوو  تتوواهرات معمووولی نلودنوودب آن چووه اتفووا  افتوواد 

چيزی بود بوه مراتوب بويش از تتواهرات و کمتور از انقوالبب" واتوی توودي هوا بوه 

  بووه فکوور مووی افتروود تووا بووه آن انديشووه جامووه ی عموول ای دسووت مووی يابروود هانديشوو

سووربازان  هوور چروود بووه حووزب بلشوووي   بپوشووانردب کووارگران  و بيشووتر از آن هووا

بودنوود کووه بايود فقووط  بووه دعوووت و بووه  اعتمواد داشووترد  هروووز کووامال  اعتقواد نيافتووه

رهلری حزب بيرون بيايردب تجارب فوريه و آوريول خوالف ايون نکتوه را بوه آنوان 

خته بودب هرگامی که لرين در ماي مه اظهار داشوت کوه کارگرهوا و دهقوان هوا آمو

صوودبار انقالبووی توور از حووزب هسووترد  يقيرووا  بووه همووين تجربووه ی فوريووه و آوريوول 
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عموميووت دادب امووا تووودي هووا هووم بووه شوويوي ی خووود بووه آن تجربووه عموميووت دادي 

ت موی کررود و گفترود: "حتوی بلشووي  هوا هوم اتوالف واو بودندب آن ها با خود می

سوود راي مووا شوودي انوودب" تتاهرکرروودگان در روزهووای ژوئيووه تمامووا  آمووادي بودنوود تووا 

کووه انحووالل حکومووت رسوومی در جريووان کووار ضووروری بووه نتوور رسوود  هرآيرووه 

حکومت رسمی را مرحل کرردب و نيز مهيا بودند تا در صورت رو به رو شدن بوا 

حووواظ  رگوووه ای از ايوووام مقاوموووت بوووورژوازی  اسووولحه بوووه کوووار بلرنووودب از ايووون ل

  مسلحانه در کار بوودب اگور  عليورغم ايون شورايط  ايوام مسولحانه توا نيموه راي هوم 

  فقووط بووه ايوون علووت بووود کووه وجووود -تووا بووه آخوور کووه بووه کرووار -بووه اجووراء در نياموود

 تصوير کلی شرايط را م شوش کردي بودبسازش کاران 

  شووورح داديووومب  در جلووود اول ايووون کتووواب معموووای رژيوووم فوريوووه را بوووه تفصووويل

دموووکرات هووای خووردي بووورژوا  يعرووی مرشوووي  هووا و سوسوويال رولوسوويونرها  

 اوودرت را از دسووت خلووق انقالبووی دريافووت داشووتردب آنووان در صوودد کسووب اوودرت 

نلودندب و ادرت را آنان تصورف نکوردي بودنودب اودرت بوه رغوم خواسوت آنوان بوه 

خواسوت توودي هوا اودرت شان درآمدب آن گاي ايشان کوشويدند توا عليورغم  مالکيت

را به بورژوازی امپرياليست تحويل دهرودب موردم بوه ليلورال هوا اعتمواد نداشوترد  

بووه خووود اعتموواد سووازش کوواران  اعتموواد داشووتردب مرتهوواسووازش کوواران  امووا بووه

نداشتردب و بی اعتمادی آنان به خود از ي  حيت به جا بوودب دمووکرات هوا حتوی 

ار هويچ کواري حسواب نموی شودندب اموا اگور پس از تحويل ادرت بوه بوورژوازی  بو

ادرت را در دست خويش می گرفترد  به صوفر مطلوق تلوديل موی شودندب زيورا در 

       آن صووورت  اوودرت يقيرووا  و تقريلووا  خووود بووه خووود از دسووت دموووکرات هووا فوورو 

  يد و به چرم بلشووي  هوا موی افتوادب ايون امور اجترواب ناپوذير بوود  زيورا زمی ل 

 دموکراسی روي سرچشمه می گرفتباز ضع   اتی 
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تتاهر کرردگان ژوئيه می خواسترد ادرت را به شوراها مرتقل کررد  اموا بورای 

ايون کوار شوووراها بايود بووه الوول اوودرت رضوايت مووی دادنودب امووا حتوی در پايت ووت  

 از بلشوووي  هووا يعرووی در شووهری کووه اکثريووت کارگرهووا و عراصوور فعووال پادگووان 

گيور هموه ی  بوه علوت رخووتی کوه دامون -ت شووراداری موی کردنود  اکثريو طرف

هروز متعلق بوه آن حوزب هوای خوردي بوورژوائی بوود  -نتام های نيابتی می شود

کارگرهوا و سوربازها که حمله به ادرت بورژوازی را حمله به خود می دانستردب 

بين حووال و يعرووی مووا -ات خووود و سياسووت شووورا رابين احساسووتیوواد موجووود مووا

ه وضوح حوس موی کردنودب آن هوا بوا تتواهرات خوود بوه نفو  ب -گذشته ی خود را

شووراهای آن روز رأی سازش کار  حکومت شوراها  به هيچ عروان به اکثريت

اعتماد ندادندب اما نمی دانسترد چگونه بايد حساب خود را با اين اکثريت تصوفيه 

 کرردب برانوداختن آن اکثريوت بوه زور  بوه معروای انحوالل شووراها موی بوود نوه بوه

مفهوووم تقويووت آن هووا  کارگرهووا و سووربازها پوويش از آن کووه راي ت ييوور ترکيووب 

انسوانی شوووراها را بيابروود  کوشويدند تووا بووا عموول مسوتقيم خووود شوووراها را مطيوو  

 ارادي ی خود کرردب

سازشکاران در بيانيه ی مشترک دو کميته ی اجرائوی در خصووص روزهوای 

يوه تتاهرکررودگان اسوتمداد لبرع ژوئيه  بوا خشوم فوراوان از کارگرهوا و سوربازها

طلليدند  زيرا به ادعوای آنوان تتاهرکررودگان "کوشويدي بودنود توا بوه زور اسولحه 

ارادي ی خود را بر نمايردگان مرت ب شما تحميل کررودب" گووئی تتاهرکررودگان و 

انت اب کرردگان صرفا  دو نوام متفواوت بورای هموان کارگرهوا و سوربازها نلودنود  

روودگان حووق ندارنوود ارادي ی خووود را بوور نمايروودگان مرت ووب خووود گوووئی انت وواب کر

از نمايرودگان  تحميل کررد  و گوئی اين ارادي جز آن بود کوه سوربازها و کارگرهوا

وظيفه ای که علارت بود از تصورف اودرت بوه  -خود انتتار انجام وظيفه داشترد
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ان علوارتی کاخ توريود گورد آمودي بودنود  همو که در اطراف یهائنف  مردم  تودي 

    را در گوووش هووای کميتووه ی اجرائووی فريوواد مووی زدنوود کووه آن کووارگر بووی نووام بووا 

 مشت های پيره بسته ی خوود حوالوه ی چرنووف دادي بوود: "واتوی اودرت را بوه 

در پاسخ به دنلال اوزا  هوا فرسوتادندب سازش کاران  تو می دهرد  الولش کن "

دم را بوه انتقوال بوی خوونريزی اين آاايان دموکرات مرش جرم داخلی برعليه مر

ادرت به دست خويش  ترجيا می دادندب درست اسوت کوه ن سوتين گلولوه هوا را 

گاردهای سوفيد شولي  کردنود  اموا جوو سياسوی جروم داخلوی را مرشووي  هوا و 

 سوسيال رولوسيونرها پديد آوردندب

کارگرها و سربازها چون از همان نهادهائی که خود خواسوتار تفوويض اودرت 

ن هووا بودنوود  مقاومووت مسوولحانه ديدنوود در شووراخت هوودف خووويش سووردرگم بووه آ

شدندب محور سياسوی جرولش توانمرود توودي ای آنوان از دل جرولش بيورون کشويدي 

شدي بوودب بودين سوان ملوارزي ی ژوئيوه بوه سوطا تتواهراتی کواهش دادي شود کوه 

ت ايام مسلحانه بوه اجوراء درآمودب و يوا درسوت تور آن اسو  کم  وسائل جزئا  به

که بگوئيم: آن چه در ژوئيه اتفوا  افتواد نيموه ايوامی بوود کوه اهودافش اجوازي ی 

استفادي از هيچ روشی را به کارگران و سربازان نمی داد مگور روش هوائی کوه 

 م تص تتاهرات هستردب

   سازشوووکاران هووور چرووود از الوووول اووودرت امترووواز ورزيدنووود  تموووام اووودرت را بوووه 

خوردي بوورژوازی  -ت کوه از آن هوا موی ترسويدندليلرال ها ندادندب هم بوه ايون علو

و هم به اين دليل که به حال آن هوا بيمرواک  -هميشه بورژوازی بزرگ می ترسد

  بودنودب يو  دولوت تماموا  کووادتی يقيروا  بوه وسويله ی تووودي هوا بوه فوريوت واژگووون 

        دب بووه عووالوي  همووان طووور کووه ميلووی يوکوووف بووه درسووتی خوواطر نشووان مووی شوو

عمليات مستقل مسلحانه  برعليه  "کميته ی اجرائی شورا در ملارزي می سازد:
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رتالطم در واا  حقو  خويش را تثليت می کرد  همان حقوای که در روزهوای پ و

بيستم و بيست و يکم آوريل به رسميت شوراخته شودي بودنود و شوورا بوه موجوب 

 دي کرودب"شان می توانست به صالحديد خود از نيروهای پادگان پتروگوراد اسوتفا

های خود ادامه دادنودب  نازبالش  هم چران به سرات ادرت از زير سازش کاران 

بر بير  های خود نوشته بودنود:   شورا برای آن که بتواند در برابر کسانی که 

"تمام ادرت به دست شوراها" مقاومت مسلحانه به خرج دهود  بوه وااو  ناچوار 

 بود ادرت را در دست خويش متمرکز کردب

يتووه ی اجرائووی در روزهووای ژوئيووه حتووی از ايوون حوود هووم فراتوور رفووت: او کم

 ی نامووه ی مووورخ چهووارم ژوئيووه حاکميووت خووويش را رسووما  اعووالم کووردب در اطوو 

آنان می خوانيم: "اگر دموکراسی انقالبی انتقال تمام ادرت را به دست شووراها 

ی فقط برعهدي ی جلسوه ی عمووممسهله  ضروری تش يص دهد  حل و فصل آن

کميته های اجرائی خواهد بودب" بودين شوکل کميتوه ی اجرائوی در عوين حوال کوه 

تتاهرات بوه نفو  اودرت شووراها را ايوام ضودانقالبی ناميود  خوود را عوالی تورين 

 مرج  ادرت شراخت و سرنوشت حکومت را هم تعيين کردب

هرگامی که در سپيدي دم روز پرجم ژوئيه "نيروهوای وفوادار" بوه کواخ توريود 

د شدند  فرماندي ی آن ها گزارش داد که واحد او تماما  و بودون ايود و شورط وار

تاب  کميتوه ی اجرائوی اسوتب در گوزارش او هويچ اسومی از حکوموت بوردي نشودي 

کميته ی اجرائی تعليت کررد به شرط آن که  غی ها هم ميل داشترد ازابود  اما ط

العوه ی پطروپول  اعوالم  کميته ی اجرائی ادرت حاکم باشدب پادگان هرگوام تسوليم

تلعيت خود را از کميته ی اجرائی کافی دانستب هيچ کس از آن ها ن واسوت کوه 

تاب  حکومت رسمی هم باشوردب نيروهوای فراخوانودي شودي از جلهوه نيوز خوود را 



                                                             نشر ميليتانت

 

 110 

تمامووا  در اختيووار کميتووه ی اجرائووی نهادنوودب پووس در آن صووورت چوورا خووونريزی 

 صورت گرفت؟

خور اورون وسوطی رخ دادي بوود  هور دو طورف هرگوام اگر اين معارضوه در اوا

     کشوووتار يکوووديگر اطعوووا  بوووه موووتن واحووودی از انجيووول اسوووتراد موووی کردنووودب آن گووواي 

مورخ های فرماليست به ايون نتيجوه موی رسويدند کوه نوزاز آن دو دسوته بور سور 

گوران و دهقانوان  تعلير صحيا متون بودي استب چران که همه می دانرد  صورعت

ون وسطی به جان دادن در راي داايق ل وی مکاشفات يوحروا عشوق بی سواد ار

غريلی داشترد  درست به همان نحو که اعتزاليون روي به نابودی خوود گوردن 

که آيا انسوان بايود بوا دو انگشوت بور سويره ی خوود مسهله  می نهادند تا بلکه اين

چروين صليب بکشد يا با سه انگشت  حل و فصل گرددب در حقيقوت امور  در پوس 

معارضووه ای از موواف   -چووه در اوورون وسووطی و چووه اکرووون -تعووابير سووملوليکی

حيوواتی نهفتووه اسووت کووه بايوود نحوووي ی عيووان سوواخترش را فوورا بگيووريمب علووارات 

واحوودی از انجيوول بوورای برخووی بووه معرووای بردگووی بووود  و بوورای برخووی ديگوور بووه 

 معرای آزادیب

تب در روزهوای ژوئون اموا ايواي بسويار توازي تور و نووين توری هوم موجوود اسو

  در فرانسوووه  از هووور دو سووووی سووورگرها فريووواد واحووودی برموووی خاسوووت:  1848

ليسوت هوای ي آ"زندي باد جمهووری " از ايون رو  مرازعوه ی ژوئون بوه نتور ايود

خووردي بووورژوا سوووءتفاهمی رسوويدي کووه زائيوودي ی بووی توووجهی يوو  طوورف و کلووه 

وری را برای خوود شقی طرف ديگر بودي استب در حقيقت امر  بورژوازی جمه

می خواست  کارگران جمهوری را برای هموه موی خواسوتردب شوعارهای سياسوی 

اغلب اواات به جای آن که به مراف  م تل  صوراحت بل شورد  سولب اسوتتار آن 

 مراف  می شوندب
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بوا سوازش کواران  که ضمرا  بوه وسويله ی -عليرغم ماهيت معمائی رژيم فوريه

ديوودن روابووط  -دنيکی پوشوواندي شوودي بووودهيروگليوو  هووای مارکسيسووتی و نووارو

متقابوول وااعووی طلقووات بووا يکووديگر کووار نسوولتا  آسووانی اسووتب فقووط الزم اسووت کووه 

را در مووود نتووور داشوووته باشووويمب خوووردي سوووازش کوووار  ماهيوووت دوگانوووه ی احوووزاب

بورژوازی تحصيل کردي در جهوت کوارگران و دهقانوان سومت گيوری موی کردنود  

ون و با صاحلان کارخانه های شوکر هوم الي اما در عين حال با مالک های معر

 موی زدنودب کميتوه ی اجرائووی در هموان حوال کوه ب شووی از نتوام شوورا را تشووکيل 

مووی داد و از طريووق مجوواری خووود خواسووت هووای طلقووات فرودسووت را بووه گوووش 

دولت رسمی می رساند  در عين حال حجواب سياسوی بوورژوازی را هوم تشوکيل 

کميته ی اجرائی ادرت را به سمت آنوان موی رانود  می دادب طلقات دارا مادام که 

از کميتووه ی اجرائووی "تلعيووت" مووی کردنوودب تووودي هووا بووه ايوون دليوول از کميتووه ی 

بووه وسوويله ای بوورای   اجرائووی تلعيووت مووی کردنوود کووه اميوودوار بودنوود آن کميتووه

حکومووت کووارگران و دهقانووان تلووديل شووودب گرايشووات مترووااض طلقوواتی در کوواخ 

 کردنود و هور دو بوا نوام کميتوه ی اجرائوی چهوري ی خويشوتن را ی موی اوتوريد تال

هوای  گوری يکی به علت اعتماد ناآگاهانه  ديگری از روی حسواب -می پوشاندند

کوه چوه کسوی بايود بور مسوهله  دالنهب محتوای ملوارزي چيوزی نلوود جوز ايون سرم

 کشور فرمان براند  بورژوازی يا طلقه ی کارگر؟

د  و بوورژوازی نيوروی الزم ررت را نموی خواسوتاودسازش کواران  اما حال که

 برای تصرف ادرت را در اختيار نداشت  شايد بلشوي  ها می توانسوترد سوکان

را در موواي ژوئيووه بووه دسووت بگيرنوود؟ در جريووان آن دو روز بحرانووی  اوودرت در 

پتروگراد تماما  از دست های سازمان های حکومتی فرو ل زيدب آن گاي کميتوه ی 

ن سوووتين بوووار نووواتوانی کامووول خوووود را احسووواي کوووردب در چروووين  اجرائوووی بووورای
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آن هوا  بشووندتصورف مشرايطی  بلشوي  ها به آسوانی موی توانسوترد اودرت را 

حوال بوا توجوه  در نقاط خاصی از اياالت هم می توانسترد اودرت را تصورف کررودب

به اين نکات آيا حزب بلشوي  حق داشت که از ايوام اجترواب کرود؟ آيوا آن هوا بوا 

تقويووت خووود در پايت ووت و در برخووی از نووواحی صوورعتی نمووی توانسووترد متعاالووا  

حکومت خود را به سراسر کشور گسترش دهرد؟ ايون سوحال مهموی اسوتب هويچ 

م و ارتجوواز در زم بووه پيووروزی امپريوواليزچيووز بووه انوودازي ی آن چروود موواي کرنسووکي

را فرسوودي م روسيه ی انقالبی زپايان جرم کم  نکردب همان چرد ماي کرنسکي

سوواخت و بووه حرمووت اخالاووی اش در چشووم ارتووش هووای مت اصووم و تووودي هووای 

  کوش اروپوا  کوه بوا اميود بسويار درانتتوار پيوام توازي ای از انقوالب بوه سور  زحمت

مووی بردنوود  لطمووه ای سوورگين وارد کووردب کوتوواي کووردن دردهووای زايمووان انقووالب 

اشتب بلشوي  ها کشوور د کارگری به ميزان چهار ماي  اطعا  مزيتی عتيم دربر

را در وضوو  سووالم تووری تحويوول مووی گرفتروود  بووه ااتوودار انقووالب در اروپووا آسوويب 

اموور نووه فقووط در جريووان مووذاکرات صوولا بووا آلمووان بووه  کمتووری وارد مووی شوودب ايوون

شوراها تفو  بزرگی می ب شيد  که بور سرنوشوت جروم و صولا در اروپوا نيوز 

ه چشوووم انوووداز موجوووود سووو ت توووهآير نيرومرووودی موووی گوووذاردب کوتووواي سووو ن آن کووو

 اغواکرردي بود 

اما با همه ی اين اوصاف  رهلری حزب کامال  حق داشت کوه گوام در راي ايوام 

بايد بتوان ادرت را نگاي  -مسلحانه نگذاردب تصرف ادرت به ترهائی کافی نيست

گامی که در ماي اکتلر بلشووي  هوا دريافترود کوه واوت عمول فرارسويدي هر داشتب

ين روزها پس از تصرف ادرت پديد آمدندب بورای تواب آوردن در شوارترد است 

برابر حمالت بی شمار دشمن  نيروهای طلقه ی کارگر بايد در حود اعوالی اووت 

و آمادگی باشدب در ماي ژوئيه  حتی کارگران پتروگراد برای ملارزي ی نامحودود 
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درت را به آمادگی نداشتردب آن ها هر چرد اادر به تصرف ادرت بودند  معذل  ا

کوش کردنودب طلقوه ی کوارگر پايت وت  هور چرود بوا اکثريوت  کميته ی اجرائی پيش

اوواط  خووود بووه بلشوووي  هووا تمايوول داشووت  هروووز بروود نوواف فوريووه را  کووه سوولب 

بود  نگسي ته بودب هروز بسياری از کوارگران دچوار  سازش کاران اتصال او به

و  -تتواهرات بوه دسوت آورداين توهم بودند که همه چيز را می توان با حرف و 

       تصوووور موووی کردنووود کوووه بوووا ترسووواندن مرشووووي  هوووا و سوسووويال رولوسووويونرها 

وي  ها سياسوت مشوترکی را بوه با بلشهم راي  می توان آن ها را وارد ساخت تا

     ی طلقووه ی کووارگر بووه روشووری پوويش رفتووه  درآورنوودب حتووی ب ووش هووای ءاجوورا

ن بوه اودرت رسويدب چرود روز بعود لروين چروين نمی دانسترد که از کدام راي می توا

نوشت: "همان گونه که حوادث اکرون نشان موی دهرود  خطوای وااعوی حوزب موا 

در روزهووای سوووم و چهووارم ژوئيووه آن بووودببب کووه حووزب تحقووق مسووالمت آميووز 

دگرگونی های سياسی را از راي ت يير سياست شوراها هروز ممکن می دانسوتب 

سوسووويال رولوسووويونرها بووور اآووور سوووازش بوووا  حقيقوووت امووور  مرشووووي  هوووا و در

بوورژوازی چرووان خووود را اسووير و پووای برود کووردي بودنوود  و بووورژوازی آن چرووان 

ضودانقالبی شودي بووود  کوه ديگور سوو ن از تحووالت مسوالمت آميووز هويچ فايوودي ای 

 نداشتب" دربر

ارتش دهقانی از طلقه ی کارگر هم تجانس سياسی کمتر و عزم متزلوزل توری 

ان پتروگراد با رفتار خود در روزهای سوم و چهوارم ژوئيوه تصورف داشتب پادگ

هموان پادگوان هرووز  ادرت را بورای بلشووي  هوا ممکون سواخت  بوا ايون حوال در

بوه سومت حوزب  واحدهای بی طرفی وجود داشترد کوه در شوامگاي چهوارم ژوئيوه

هروم هوای بوی طورف در  ميهن پرست متمايل شدي بودنودب در روز پورجم ژوئيوه 

 بلشووويزم  کميتووه ی اجرائوی موضوو  گرفتووه بودنود  و هرووم هووای متمايول بووه کروار
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می کوشيدند تا رنگی از بی طرفی به خود زنرودب ايون نکتوه بوه مراتوب بيشوتر از 

ورود ديرهرگووام نيروهووای جلهووه دسووت مقامووات را در عموول بوواز گذاشووتب اگوور 

 بلشوووي  هووا در گرموواگرم اوضوواز  اوودرت را در غووروب چهووارم ژوئيووه تصوورف

کردي بودند  پادگان پتروگراد خود آن ادرت را نگاي نمی داشت  و توازي موان  از 

 ش کرردبا ن می شد که کارگران در برابر ضربات محتوم خارجی حفظآ

در ارتش رزمی وض  از اين هم نامساعدتر بودب ملارزي بورای صولا و زموين 

بلشوويکی  ارتش را  به ويعي از تهواجم ژوئون بوه بعود  سو ت پوذيرای شوعارهای

 بووه اصوطالح "خوود بووه خوودی" سوورباز در  هون او بووه بلشوويزم  کوردي بوود  امووا

هيچ وجه با حوزب معوين  کميتوه ی مرکوزی اش  و يوا رهلورانش مسواوی نلوودب 

که از سربازهای آن زمان به جا ماندي اند  اوضاز و احوال سوربازها نامه هائی 

دسوت خوط کوش و کولوه ی  را در آن ايام به وضووح نشوان موی دهرودب سوربازی بوا

خود از جلهه چرين نوشته است: "آاايان وزرا  و رهلران بزرگ  به ياد داشته 

سور در نموی آوريوم  فقوط موی دانويم کوه آيرودي و  بباشيد که ما خوب از کار احوزا

گذشته زياد دور نيستردب تزار شما را در سيلری در زندان نشاند  موا شوما را بور 

نشوواندب" در ايوون سووطور انزجوواری شووديد از بلروود  نوو  سوورنيزي هايمووان خووواهيم

نود  بووا آگوواهی سورباز از بيچووارگی خووود ا پايگوانی کووه بووه فريوب سووربازها سوورگرم

درآمي ته استب "ما خوب از کار احزاب سر در نمی آوريمب" ارتش بوا اسوتفادي 

از شووعارهای مروودرج در ل ووت نامووه ی بلشوووي  هووا  دائمووا  برعليووه جرووم و بوور 

ش مووی کووردب امووا هروووز بووه هوويچ عروووان بوورای ايووام بووه مرتووور ضدافسوورها شووور

انتقووال اوودرت بووه حووزب بلشوووي  آمووادگی نداشووتب حکومووت بوورای آرام کووردن 

     پتروگوووراد واحووودهای اابووول اعتموووادی را از نزديووو  تووورين نيروهوووا بوووه پايت وووت 

کرد بدون آن که با مقاومت فعوال واحودهای ديگور رو بوه رو شوود  و  دست چين
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کووارگران راي آهوون  شوودي را بوودون آن کووه بووه مقاومووت جوواتد دسووت چووينآن دسووته 

برب ورد  به پايت ت آوردب ارتش ناراضی  طاغی  و هيجان زدي هرووز از لحواظ 

سياسی بی شکل بودب هروز هسته های فشردي ی بلشوي   که می توانسترد بوه 

ک فکر و فعاليت تودي ی شکرردي ی سرباز جهت واحدی بل شورد  در ارتوش انود

 بودندب

پتروگوراد و برعليوه  به مرتوور شووراندن جلهوهسازش کاران   از سوی ديگر

موواري ارتجوواز مو يانووه  موواي دهقانووان پشووت جلهووه  سووالح زهرآگيرووی را کووه در

شووورا بووه کووارش انوودازد  بووا موفقيووت تمووام بووه کووار گرفتروودب برعليووه  کوشوويدي بووود

ی گفترود: پادگوان سوسيال رولوسيونرها و مرشووي  هوا بوه سوربازهای جلهوه مو

  تحووت تووهآير بلشوووي  هووا  از فرسووتادن واحوودهای جانشووين بووه جلهووه پتروگووراد

امتروواز مووی کروود  کووارگران نمووی خواهروود بوورای ضووروريات جلهووه کووار کرروود  اگوور 

دهقان ها به بلشوي  ها گووش دهرود و اراضوی را تصورف بکررود  ديگور چيوزی 

ی آن کوه دريابرود کوه حکوموت برای افراد جلهه باای ن واهد ماندب سوربازها بورا

زمين را برای چه کس در نتر گرفته است  برای دهقوان هوای مسوتقر در جلهوه 

 ب بيشتری داشتردبديا برای مالک ها  نياز به تجا

        موووا بوووين پتروگوووراد و ارتوووش رزموووی  ايووواالت ايسوووتادي بودنووودب واکووورش آن هوووا 

بور تجربوه ی مهموی بوه  در برابر حوادث ژوئيه می تواند به عروان مالک موخر

کار آيد و به ما نشان دهود کوه آيوا بلشووي  هوا در اجترواب از ملوارزي ی مسوتقيم 

 بوورای کسووب اوودرت محووق بودنوود يووا خيوورب حتووی در مسووکو نوولض انقووالب بووه نحووو 

اياي ناپذيری ضوعي  تور از پتروگوراد بوودب در جلسوه ی کميتوه ی بلشووي  هوا 

از اعیاء که بوه جرواح چوو افراطوی در مسکو مرااشات توفانی درگرفتب برخی 

   پيشوورهاد کردنوود کووه بلشوووي  هووا  -مووثال  از اليوول بوبروووف -حووزب تعلووق داشووترد
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 روکواسولووخانه و تلفن خانه و دفواتر هيئوت تحريريوه ی  خانه و تلگراف پست

يعرووی راي ايووام را برگزيرروودب کميتووه  کووه کووال  روحيووه ی معتوودلی  -را اشوو ال کرروود

ها را ااطعا  رد کرد و اظهار داشت کوه توودي هوای مسوکو بوه داشت  اين پيشرهاد

ه رغوم بهيچ وجه آمادي ی چرين عملياتی نيستردب با اين حال ارار بر اين شد که 

م الفت شورا تتاهراتی بر پا گرددب جم  کثيری از کارگران با هموان شوعارهای 

سوکی بوه پتروگراد  اما با شور و شوای بسويار کمتور  بوه سومت ميودان اسکوبلف

راي افتادنوووودب واکوووورش پادگووووان ابوووودا  يوووو  دسووووت نلووووود  واحوووودهای مرفوووورد بووووه 

تتاهرکررووودگان پيوسوووترد  اموووا فقوووط يکوووی از آن هوووا مسووولحانه بوووه ميووودان آمووودب 

خانه  که متعاالا  نقش مهمی در ملارزات اکتلر ايفاء  داويدوفسکی  سرباز توپ

ی ژوئيوه آموادگی کرد  در خاطرات خود گواهی می دهد که مسوکو بورای روزهوا

 نداشت  و رهلران تتاهرات از عدم موفقيت تتاهرات تلخ کام شدندب

تحوت جات بافردگی همان جا که شورا ه وزنسرس   مرکز کارخان -در ايوانوو

رهلووری بلشوووي  هووا در آموودي بووود  اخلووار حوووادث پتروگووراد توووأم بووا شووايعه ی 

ئوی در جلسوه ی کميتوه ی اجرا به دهوان پ وش شودبوسقوط حکومت موات دهان 

شلانه ی خود به عروان ي  اادام مقدماتی تصميم گرفت که شلکه هوای تلفون و 

تلگراف را زيور نتوارت خوود بگيوردب در روز ششوم ژوئيوه  کوار در کارخانوه هوا 

متوا  شدب چهل هزار تن در تتاهرات شرکت کردند  بسياری از آن هوا اسولحه 

وگووراد بووه پيووروزی نرسوويدي بووه دسووتب هرگووامی کووه خلوور رسوويد کووه تتوواهرات پتر

 زدي عقب نشستب وزنسرس  شتاب -است  شورای ايوانوو

تيراندازان لتوونی  مابين  ششم ژوئيه در ريگا  بر اآر اخلار پتروگراد در شبد 

گوورايش داشووترد  و "گووردان موورگ" برخوووردی رخ داد  و گووردان بلشووويزم  کووه

شوب  اطو  ان ميهن پرسوتان مجلوور بوه عقوب نشويری شودب شوورای ريگوا در همو
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 اطوو نامووه ای را در دفوواز از حکومووت شوووراها بووه تصووويب رسوواندب دو روز بعوود 

نامووه ی مشووابهی در اکوواتريرلورگ  پايت ووت اورال  بووه تصووويب رسوويدب همووين 

وااعيت که شعار ادرت شورائی  که در ن ستين مواي هوای انقوالب و فقوط بوه نوام 

مرفورد محلوی تلوديل شودي حزب ابراز می شد  از آن پس به برنامه ی شووراهای 

نامووه بووه نفوو  اوودرت   بووود  اطعووا  بووه معرووای گووامی بلروود بووه پوويش بووودب امووا از اطوو

 شوراها تا ايام در زير پرچم بلشوي  ها هروز راي درازی باای ماندي بودب

در ب ش هوای خاصوی از کشوور حووادث پتروگوراد هوم چوون محرکوی نيرومرود 

ه ی خصوصوی داشوتردب در نيعنوی سلب بروز معارضات حادی شدند که همه جرل

نوگورود  همان جا که سوربازهای بوه مرخصوی آمودي از ديربواز در برابور اعوزام 

مقاومووت مووی کردنوود  دانشووجويانی کووه از دانشووکدي ی افسووری مجوودد بووه جلهووه 

مسکو آمدي بودند تا فرامين نتامی را به اجراء درآورند  با شدت عملوی کوه بوه 

ا برانگي ترود تيرانودازی درگرفووت و چرود توون خورج دادنود خشووم دو هروم محلووی ر

 کشووته و زخمووی شوودندب دانشووجويان تسووليم و خلوو  سووالح شوودندب مقامووات دولتووی 

غيوب شووان زدب هيئتوی کووه بووه مرتوور گوشوومالی سووربازان از مسوکو اعووزام شوود  

مرکووب از سووه نوووز نيوورو بووودب در رأي آن نيروهووا فرمانوودي ی نتووامی ناحيووه ی 

با هم راي  -وزير جرم آتی کرنسکی -ورخوفسکی مسکو  يعری سرهرم تردخو

رئيس شورای مسکو  خيرچوک مرشوي  پير  مردی بی بهري از خلوق و خووی 

نتامی و رئيس آتی تعاونی ها و متعاالا  سفير شوروی در برلين  اورار داشوتردب 

اما آنان هويچ کوس را بورای سورکوب نيافترود  زيورا پويش از آن کوه آن هوا از راي 

ه ای که به وسيله ی سربازهای شورشی انت واب شودي بوود  نتوم را برسرد کميت

 کامال  اعادي کردي بودب
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امترواز از  -در کي   در همان شب و تقريلا  در همان ساعت  و به همان دليول

سربازهای هرگی که به نام هتموان پولوبوتکوو خوانودي موی شود   -رفتن به جلهه

د  انلار اسلحه را تصرف کردنود  به کثرت پرش هزار نفر سر به شورش برداشتر

العه و ستاد ناحيه را به اش ال خود درآوردند  و فرمانودي و رئويس اشوون خلوق 

 را دستگير ساختردب وحشوت در شوهر چرودين سواعت بوه درازا کشويد  توا ايون کوه 

بوور اآوور تووالش هووای مشووترک مقامووات نتووامی  کميتووه ی نهادهووای اجتموواعی  و 

رائين  دسووتگير شوودگان آزاد شوودند و بيشووتر مرکووزی اوکوودسووتگاي هووای رادای 

 نيروهای شورشی خل  سالح گرديدندب

دسوت  بلشووي  هوا از برکوت احساسوات  در کراسرويارس  از شوهرهای دور

پادگووان چرووان احسوواي اوودرت کردنوود کووه عليوورغم موووج فزايروودي ی ارتجوواز در 

ن هشوت کشور  تتاهراتی در روز نهم ژوئيه بر پا کردند کوه در آن تتواهرات بوي

شوورکت جسووتردب  تووا دي هووزار توون  کووه بيشووتر آن هووا را سوورباز تشووکيل مووی دادنوود 

بوووا تووووپ خانوووه از ايرکوتسووو  بوووه هوووم راي  صووود سوووربازواحوودی مرکوووب از چهار

کراسرويارسووو  اعوووزام شووودب رهلوووری ايووون واحووود را کراکووتسوووکی سوسووويال 

        رولوسوووويونر  فرمانوووودي ی نتووووامی ناحيووووه  برعهوووودي داشووووتب در خووووالل دو روز 

 از کرفووورانس هوووا و موووذاکراتی کوووه رژيوووم دو اووودرتی ايجابشوووان موووی کووورد  واحووود 

دهردي بر اآر تهييش گری های سربازها چران روحيه ی خوود را باخوت  یگوشمال

کميسور دولوت آنوان را شوتاب زدي بووه ايرکوتسو  پوس فرسوتادب اموا روی هووم  هکو

 رفته کراسرويارس  از موارد استثرائی بودب

     الت و مراکووز اسووتان هووا  اوضوواز سوو ت نامسوواعدتر بووودب مووثال  در بيشووتر ايووا

 در سوووامارا  سوووازمان محلوووی بلشووووي  هوووا پوووس از دريافوووت اخلوووار مربووووط بوووه 

درگيری های پايت ت  "برای شوروز عمول در انتتوار عالموت نشسوت  هور چرود 
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تقريلووا  هوويچ پشووت و پروواهی در دسووتري نداشووتب" بووه روايووت يکووی از اعیووای 

"کارگرهووا بووا بلشوووي  هووا شووروز بووه هموودلی کووردي بودنوود " امووا محلووی حووزب: 

امکان نداشت بتوان اميدوار بوود کوه کارگرهوا وارد نلورد شووند  روی سوربازها 

 از ايون هوم کمتوور موی شوود حسواب کووردب و اموا راجوو  بوه سووازمان هوای بلشوووي : 

"آن ها روی هم رفته ضعي  بودند  عدي ی ما اندک بودب در شورای نمايردگان 

سووربازان ظوواهرا  کووارگران ترووی چروود بلشوووي  عیووويت داشووترد  امووا در شووورای 

يوو  نفوور بلشوووي  هووم وجووود نداشووت  بووه عووالوي  آن شووورا تمامووا  متشووکل از 

افسرها بودب" علوت اصولی ايون واکورش ضوعي  و نوامطلوب از جانوب کشوور آن 

افوت بود کوه ايواالت چوون انقوالب فوريوه را بودون ملوارزي از دسوت پتروگوراد دري

کردي بودند  وااعيات و انديشه هوای توازي را بوه مراتوب کرودتر هیوم موی کردنودب 

پويش از آن کووه پوويش اووراوالن انقووالب بتوانرود  خيووري هووای سوورگين کشووور را بووه 

 مواض  خود بکشانرد  بايد باز هم دوران ديگری سپری می شدب

طعی کووه در سياسوت انقالبووی عاموول اووا- بودين ترتيووب چووون و چرود آگوواهی مووردم

تصوورف اوودرت را بوه وسوويله ی بلشوووي  هووا در موواي ژوئيووه  -محسووب مووی شووود

 ناممکن می ساختب در همان حال تهاجم در جلهه  حزب را وادار به م الفت بوا

تتاهرات می کردب شکست تهاجم يقيرا  اجتراب ناپذير بودب اين شکسوت از هموان 

     دانسووتب خطوور ازروزهووا وااعووا  شووروز شوودي بووود  امووا کشووور ايوون نکتووه را نمووی 

گروواي ت يحتموول حووزب بووی احتيوواطی بووه خوورج مووی داد  حکومووآن جووا بووود کووه اگوور 

عوااووب ديوووانگی خووود را بووه گووردن بلشوووي  هووا مووی انووداختب بايوود بووه تهوواجم 

فرصووت دادي مووی شوود تووا خووود را از پووا درآوردب بلشوووي  هووا شووکی نداشووترد کووه 

شودت سوري  و ناگهوان  دگرگونی احووال و احساسوات توودي هوا بوه واوت خوود بوه

خواهد بودب از اين رو روشن بود که چه مسيری بايد انت واب شوودب تحليول آنوان 
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تماما  درست بودب اما حوادث مرطقی خاص خود دارند کوه آن مرطوق تحليول هوای 

    رحمانوووه بووور سووور ی سياسوووی را بوووه حسووواب نموووی گيووورد  و ايووون بوووار حووووادث بووو

 بلشوي  ها فرود آمدندب

يه  هرگامی که آلمان ها نيروهای روي را در جلهه ای بوه در روز ششم ژوئ

درهوم شکسوترد  شکسوت تهواجم شوکل  و عمق دي کيلوومتر طول دوازدي کيلومتر

فاجعه آميزی به خود گرفتب اخلار اين شکسوت در روز هفوتم ژوئيوه در پايت وت 

گرانوهب چرودين  پ ش شود  يعروی درسوت در اوج فعاليوت هوای ترليهوی و سورکوب

هرگامی که احساسات آتشين افراد ااعدتا  می بايد اندکی فوروکش کوردي  ماي بعد 

کوه توازي بوه  -باشرد  و يا دست کم جرله ی معقول تری يافته باشورد  اسوتانکويچ

هروووز دربوواري ی  -بووه شوومار نمووی رفووتبلشووويزم  هوويچ عروووان از دشوومران خووونی

می کرد  "توالی مرموز حوادث" چيز می نوشت  و به شکست تارنوپول اشاري

کوه درسوت بوه دنلوال روزهوای ژوئيوه پتروگوراد رخ دادي بوودب آن جماعوت تووالی 

آنان نمی ديدند که تهاجم  -خواسترد بليررد وااعی حوادث را نمی ديدند  و يا نمی

علثی که به ضرب تازيانه ی دول متفق آغاز شدي بوود سرنوشوتی نموی توانسوت 

خوتم شوود  و هوم از ايون رو در آن کوه بوه يو  فاجعوه ی نتوامی داشته باشد جز 

عووين حووال بووه ط يووان خشووم تووودي هووائی بيرجاموود کووه در اميوودهای خووود از انقووالب 

فراوی موی کورد کوه تسلسول وااعوی حووادث چوه بوود؟ فريب خوردي بودندب اما چه 

بوورای مربوووط کووردن تتوواهرات پتروگووراد بووا شووورب تی هووای جلهووه وسوسووه ی 

پرسوت نوه ترهوا شکسوت هوا را پرهوان  زورمردی پديد آمدي بودب مطلوعات مويهن

درباري ی شکست ها غلوو هوم موی کردنود  و در ايون راي حتوی نمی ساخترد بلکه 

اسامی لشوگرها و هروم هوا را بوه چواپ  -از افشای اسرار نتامی هم ابا نداشترد

می رساندند  مواض  آن ها را فاش می کردندب ميلی يوکوف اارار موی کرود کوه: 
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روزنامه ها تعمودا  شوروز کردنود بوه چواپ تلگوراف هوای "از روز هشتم ژوئيه  

افشاگرانه ای از جلهه که مانرد رعد و بر  جامعوه ی روسويه را تکوان دادنودب" 

تکان دهرد  بترسانرد  کر کررد  تا بتوانرد بوا سوهولت  -مقصودشان هم همين بود

 بيشتری بلشوي  ها را به آلمان ها مربوط بسازندب

وناگون نقش خاصی در حوادث جلهوه و هوم چروين شکی نيست که تحريکات گ

در خيابووان هووای پتروگووراد ايفوواء کردنوودب پووس از انقووالب فوريووه  حکومووت گووروي 

   کثيووری از ژانوودارم هووا و پاسوولان هووای سووابق را بووه ارتووش رزمووی مرتقوول کووردي 

بودب الزم به توضيا نيست که هيچ ي  از آن ها ميول بوه جروم نداشوتردب آن هوا 

روي بيشووتر مووی ترسوويدند تووا از آلمووان هوواب ايشووان بوورای آن کووه از سووربازهای 

گذشته ی خود را به دست فراموشی بسپارند  از افراطی ترين احساسات ارتوش 

افسرها تحري  می کردند  بر ضود انیولاط برعليه  تقليد می کردند  سربازها را

  نودب از همه بلردتر هووار موی کشويدند  و اغلوب علروا  خوود را بلشووي  جوا موی زد

آن هووا کووه در مقووام هووم دسووت طليعتووا  پيونوود نزديکووی بووا يکووديگر داشووترد  اخوووت 

دلی و شرارت ايجاد کردي بودندب از طريق آن هوا موهووم تورين زم صوصی از ب

شايعات ممکن  که هموه آمي توه بوه ترکيلوی از صود سوياي بوازی و انقالبوی گوری 

ت در سراسور ارتوش مفرط بودند  به درون سربازها رخروه موی کورد و بوه سورع

پ ش می شدب در لحتات بحرانی  ن ستين عالمات را برای ايجاد دهشت هموين 

ايون گونوه فعاليوت هوای موجودات صادر می کردندب مطلوعات بارها و بارهوا بوه 

پاسوولان هووا و ژانوودارم هووا اشوواري کردنوودب در اسووراد محرمانووه ی  ی کررديدل سوورد

عالی ارتوش در ايون بواري فرمان دهی  اارتش هم اين گونه اشارات کم نلودندب ام

 هووای صدسووياي بلشوووي  المووداد  خوواموش بووود  زيوورا توورجيا مووی داد کووه مفووتن

شوووندب و اکرووون  پووس از شکسووت تهوواجم  ايوون روش جرلووه ی اووانونی يافووت  و 
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روزنامووه هووای مرشوووي  بووه دسووت و پووا افتادنوود تووا ملووادا از کثيوو  توورين اورا  

وزناموووه هوووا بوووا فريادهوووای خوووود پيراموووون مووويهن پرسوووتان عقوووب بمانرووودب ايووون ر

"بلشوي  های آنارشيست" و ايوادی آلموان  و دربواري ی ژانودارم هوای سوابق  

ی وضوو  کلووی ارتووش و سياسووت صوولا را چروود صوولاحی مسووهله  موفووق شوودند کووه

دي ی راسوخ مون  لووف علرا  اعوالم کورد کوه: "بوه عقيوزادي  ماستمالی کرردب شاي

بورای روسويه دربور دارد ميت بسيار بزرگ توری رخره ی ما در جلهه ی لرين اه

تا رخره ای که آلمان ها در جلهه ی جروب غربوی کوردي انودببببب" رئويس محتورم 

حکومووت از ايوون حيووت کووه نمووی دانسووت در کجووا بايوود آرام بگيوورد  شوولاهت تووام و 

 تمامی به رودزيانکو  وزير دربار داشتب

     م و چهوووارم ژوئيوووه حتوووی اگووور بوووازداری توووودي هوووا از تتووواهرات در روز سوووو

تحقق يافته بود  شوکی نيسوت کوه تتواهرات در نتيجوه ی شکسوت توارنوپول بواز 

درمی گرفتب با اين حال  حتی ي  تهخير چرود روزي اطعوا  دگرگوونی هوای مهموی 

در اوضاز سياسی پديد می آوردب جرلش دامروه ی وسوي  توری موی گرفوت  و نوه 

هه را هوم بوه درون خوود جوذب موی کوردب ترها اياالت  بلکه تا حد اابل توجهی جل

آن گاي حکومت از نتر سياسی آسيب پوذير موی شود  و افکرودن گرواي شکسوت را 

به گردن "خائران" پشت جلهه به مراتوب دشووارتر موی يافوتب و در آن صوورت 

مواعيووت حووزب بلشوووي  از همووه جهووت مسووتحکم توور مووی شوودب امووا حتووی در آن 

تا حد تصرف فوری ادرت پويش بلوردب  صورت هم باز حزب نمی توانست کار را

ادر مسلم آن که بوه جرئوت موی تووان گفوت: اگور جرولش ژوئيوه يو  هفتوه ديرتور 

صورت می گرفت  ارتجاز نموی توانسوت توا آن حود پيوروز از کوار در آيودب هموان 

زمان تتاهرات و زمان شکست  س ت به ضرر مابين  "توالی مرموز حوادث"

توا مووج خشوم و نوميودی  کوه از جلهوه بوه  بلشوي  ها شدب آن تووالی سولب شود
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  درهووم  پشوت مووی غلتيوود  بووا موووج اميوودهای بربادرفتوه  کووه از پتروگووراد مووی آموود 

ان بوود کوه ديگور هويچ رمی آميزدب درسی که تودي ها در پايت ت گرفترود چروان گو

کس جرئت نداشت به تجديد فوری ملارزي بيرديشدب بوه عوالوي  احساسوات تل وی 

           موودي بووود بايوود بووه نحوووی ابووراز مووی شووود  آبووی معرووی پديوود کووه از آن شکسووت 

و ميهن پرستان توا حودی موفوق شودند کوه آن احساسوات را متوجوه بلشووي  هوا 

 کرردب

در ماي های آوريل و ژوئون و ژوئيوه  بوازيگران اصولی هموان هوائی کوه بودنود 

مراحوول بواای ماندنوود: ليلورال هووا  سووازش کواران و بلشوووي  هوواب در هموه ی ايوون 

تووودي هووا مووی کوشوويدند تووا بووورژوازی را از حکومووت بيوورون برانروودب امووا عوااووب 

تودي ها در موارد م تل  س ت با يکديگر متفاوت بودندب در  ی سياسی مداخله

"روزهای آوريل"  بيش از همه بورژوازی صدمه ديدب سياست جهوان خوواری 

وار و حقير شود  دست کم به حرف  حزب کادت خ -بر اآر آن روزها محکوم شد

وزارت امور خارجه از آن حزب گرفته شدب در مواي ژوئون  جرولش راي بوه جوائی 

نلردب بلشوي  ها مورد تهديد ارار گرفترد  اما ضوربه ای بوه آن هوا وارد نيامودب 

حوالی  در ماي ژوئيه حزب بلشوي  به خيانت متهم شد  و الو  و امو  گرديودب در

 ر از حکوموت بيورون رانودي شودي بوود  درماي آوريل ميلوی يوکووف بوه زو که در

 ماي ژوئيه لرين مجلور به اختفاء شدب 

  خ بدهوود؟ رچووه عوواملی سوولب شوود تووا ظوورف دي هفتووه چرووين دگرگووونی حووادی 

بووديهی اسووت کووه در محافوول حاکمووه چوورخش مهمووی بووه سوومت بووورژوازی ليلوورال 

ي هوا احساسوات توود -از آوريول توا ژوئيوه -گرفته بودب اما در همان دوريصورت 

يان متیاد در وابسوتگی رعميقا  به نف  بلشوي  ها دگرگون شدي بودب اين دو ج

نزدي  به يکديگر گسترش يافترودب هور چوه کوارگران و سوربازها بيشوتر بور گورد 
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به همان نسلت بوا عوزم جوزم توری از سازش کاران  بلشوي  ها جم  می آمدند 

يتوه ی اجرائوی  نگوران بورژوازی حمايت می کردندب در ماي آوريول  رهلوران کم

از نفو  خود  هرووز موی توانسوترد در جهوت خواسوت هوای توودي هوا يو  گوام بوه 

 -پيش بردارند و ميلی يوکوف را از عرشوه ی کشوتی حکوموت بوه دريوا بيردازنود

سوازش کواران  ماي ژوئيوه  هر چرد کمربرد نجات مطمئری هم به او می دادندب در

افسرها پيوستردب بدين سان دگرگونی  در يورش به بلشوي  ها به بورژوازی و

در تراسب نيروها اين بوار هوم از چورخش بوی آلوات تورين نيوروی سياسوی  يعروی 

چرخشوی کوه علوارت بوود از حرکوت  -دموکراسی خردي بورژوائی  به وجود آمود

 ناگهانی اش به سمت ضدانقالب بورژوائیب

هرات و الوول اما با توجه بوه ايون نکوات  آيوا بلشووي  هوا در پيوسوتن بوه تتوا

 مسووئوليتش برحووق بودنوود؟ در روز سوووم ژوئيووه  تامسووکی انديشووه ی لرووين را 

چرين بازگو کرد: "در اين لحته محال است بتوان از تتاهرات س ن گفت مگور 

جديوودی خواسووته باشوويمب" پووس در ايوون صووورت حووزب چگونووه        آن کووه انقووالب

يسووتد بوودون آن کووه سوواعت بعوود در رأي تتوواهرات مسوولحانه با مووی توانسووت چروود

انقالبی تازي فراخواندي باشد؟ خش  انديشان در ايون امور تروااض  تودي ها را به

و يا بدتر از آن  سل  م زی سياسیب مثال  سوخانوف ایيه را بوه  -خواهرد ديد

ايوون شووکل مووی بيروود و در "يادداشووت هووايش" بارهووا و بارهووا بووه دودلووی هووای 

ی کروودب امووا مشووارکت تووودي هووا در رهلووری بلشوووي  اشوواري هووای طعرووه آميووزی موو

حوووادث نووه بووه اشوواري ی خشوو  انديشووان  بلکووه هرگووامی صووورت مووی گيوورد کووه 

رهلوری بلشووي   ايجواب موی کرودب تکامل سياسی خود آن ها چروين مشوارکتی را

درک می کرد که فقط ي  انقالب تازي می تواند اوضاز سياسی را دگرگون کرود  

کتوه را درک نموی کردنودب رهلوری بلشووي  اما کارگران و سربازان هروز ايون ن
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بورای آن کوه  -جلهوه و ايواالت -به وضوح می ديد که  خيري های سرگين انقوالب

برداشت های خود را از ماجراجوئی تهاجم به عمل آورند  نياز به زموان دارنودب 

هوا ی انقالبيوون زيور توهآير هموان مواجراجوئی بوه خيابوان پيش رفته  اما صفوف

ها راديکال ترين درک ممکن را از وظواي  موجوود داشوترد  اموا می ري تردب آن 

در انت ووواب روش هوووای الزم بووورای تحقوووق آن وظووواي  دچوووار تووووهم موووی شووودندب 

هشدارهای بلشوي  ها همه بی اآر بودب کارگرها و سربازهای پتروگوراد ناچوار 

بودنووود شووورايط موجوووود را بوووا محووو  تجربوووه ی خوووويش بيازمايرووودب و تتووواهرات 

آن ها چرين آزمونی بودب اما ممکن بود آن آزمون عليرغم خواسوت  مسلحانه ی

تودي ها به جرم م لوبه ای تلديل شود و بواز هوم عليورغم خواسوت توودي هوا بوه 

ئووت نداشووت کرووار بايسووتدب رشکسووتی اطعووی بيرجاموودب در چرووين شوورايطی حووزب ج

برای حزب تطيهر خويشتن در چشمه ی اخالايات استراتعي  صورفا  بوه معروای 

خيانت به کارگرها و سربازها در الال دشمرانشان می بودب حزب تودي هوا ناچوار 

بود بر همان زميری بايستد که تودي ها بر آن ايستادي بودند  تا  در عين حال کوه 

به هيچ وجه شري  توهماتشان نلوود  بتوانود آن هوا را يواری دهود کوه بوا حوداال 

روتسکی در مطلوعوات بوه مرتقودان تلفات استرتاج های الزم را به عمل آورندب ت

بی شمار آن روزها چرين پاسخ داد: "ما الزم نمی بيريم که کروار نايسوتادن خوود 

گوو" بوا تتاهرکررودگان سورگرم و  را در آن حال که ژنورال پولوفتسو  بوه "گفوت

يش ابود  برای کسی توجيه کريمب درهر حال مشارکت ما نمی توانست سولب افوز

يووا آن کووه تتوواهرات مسوولحانه ی پرآشوووبی را بووه ايووام  تعووداد اربانيووان شووود  و

 سياسی تلديل سازدب"

کلی نامطلوب و  با نتايش م تل   اما به طور -نمونه ای از روزهای ژوئيه را

 در هموه ی انقوالب هوای کهون موی تووان يافوت ايون مرحلوه در -اغلب فاجعه آميز
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م آن اسووت کووه م درونووی هوور انقووالب بووورژوائی نهفتووه اسووت  و دلوويلش هووزمکوواني

هموه  همه برای موفقيت انقالب فداکاری می کرود و بويش از طلقه ای که بيش از

از انقالب متوا  است  کمتر از همه از آمرات انقالب بهري مرد می شودب اوانون 

طليعی اين جريان کوامال  روشون اسوتب طلقوه ی تووانگری کوه بور اآور انقوالب بوه 

به ادرت رسويدن او انقوالب رسوالت خوود  د که باررداپادرت می رسد  ميل دارد ب

را انجام دادي است  و از اين رو پيش از هر چيز می کوشد تا اابل اعتماد بوودن 

هموان  خويشتن را به نيروهای ارتجاز آابت کرودب ايون بوورژوازی "انقالبوی" بوا

ااداماتی کوه بورای جلوب دوسوتی طلقوات واژگوون شودي بوه عمول موی آورد  خشوم 

برمی انگيزدب آن گاي سرخوردگی توودي هوا بوه دنلوال موی آيود   تودي های خلق را

ي حتی پيش از آن که پيش اراوالن تودي هوا پوس از ملوارزي ی انقالبوی سورد شود

توانرود چيوزی را کوه اولال  بوه طوور اواط  بوه  یباشردب مردم تصور می کررد کوه مو

رودب از آمر نرساندند  با ي  ضوربه ی توازي بوه انجوام رسوانرد  و يوا اصوالحش کر

اين روست شو  عجوالنه ی آنان به انقالب جديد  انقالبی بدون آموادگی  بودون 

برنامووه  بوودون بوورآورد  خوواير  بوودون محاسووله ی پياموودهاب از سوووی ديگوور  آن 

 ط يووان اشوورهای بووورژوا کووه بووه اوودرت رسوويدي انوود از يوو  حيووت فقووط در انتتووار

بوورای تصوويفه حسوواب بووا  توفووانی طلقووات پووائين هسووترد  تووا بتوانروود تووالش خووود را

  تری به عمل آورندب چرين است ملوانی روانوی و اجتمواعی آن طمردم به نحو اا

نيمه انقالب زائدی کوه بارهوا و بارهوا در تواريخ نقطوه ی حرکتوی بورای پيوروزی 

 ضدانقالب بودي استب

ن دو مووواري  الفايوووت تتووواهرات آرام ه  در شووو1791در روز هفووودهم ژوئيوووه 

ه گلولووه بسووتب جمهوووری خواهووان در صوودد بودنوود کووه جمهوووری خواهووان را بوو

عووورن حوووالی را تسوووليم مجلوووس ملوووی کررووود  حوووال آن کوووه مجلوووس ملوووی سووورگرم 
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    اوودرت سوولطرت طلووب بووود  درسووت بووه همووان نحووو  هووای الپوشووانی خيانووت کوواری

   بيسوووت و شوووش سوووال بعووود سووورگرم الپوشوووانی  و روي صووودسوووازش کووواران  کوووه

بووورژوازی سوولطرت طلووب اميوودوار بووود کووه  کوواری هووای ليلوورال هووا بودنوودب خيانوت

بتواند با ي  حمام خون به موا   حساب خود را با حوزب انقوالب بورای هميشوه 

رای پيوروزی هرووز جمهوری خواهان  که حس می کردند بوتصفيه کردب رهلران 

کوار آن هوا توا ايون جوا عااالنوه بوودب  -ند  از نلرد سر بر تافترودارادرت الزم را ند

و  -ن شتاب زدي خود را از ارائه دهردگان عورن حوال جودا کردنودآ راما عالوي ب

کوم بايود گفوت کوه کارشوان ناشايسوت و سياستشوان خطوا  بعد  دسوت از اين جا به

بووودب رژيووم توورور بووورژوازی ژاکوووبن هووا را وادار کوورد کووه تووا چروودين موواي دم 

اگزير درکشردب روبسپير خود را در مرزل دوپلی نجار پرهان کردب دزموولين هوم نو

از اختفاء شدب دانتون چردين هفته در انگلستان به سور بوردب اموا بوا هموه ی ايون 

ن دو هاوصاف  تحريکات سلطرت طللان بوه شکسوت انجاميود: تصوفيه حسواب شو

بووه پيووروزی برسوود بوودين موواري  مووان  از آن نشوود کووه جروولش جمهوووری خووواهی 

هوم بوه مفهووم  -ترتيب انقالب کلير فرانسه هم "روزهای ژوئيه" خود را داشت

 سياسی و هم به معرای تقويمی کلمهب

ال بعوود در فرانسوووه  "روزهووای ژوئيوووه" در موواي ژوئووون در سوووپرجوواي و هفووت 

رسوويدند و ايوون بووار بووه نحووو ايوواي ناپووذيری عتوويم توور و فاجعووه آميزتوور بودنوودب 

  به نحو اهرآميزی از تحوالت فوريوه زائيودي 1848"روزهای ژوئن" در سال 

فرانسه به محض پيروزی "حق کار" را بوه رسوميت شوراخته شدندب بورژوازی 

بسووياری چيزهووای سووتودنی را  1789درسووت بووه همووان نهووش کووه در سووال  -بووود

سووگرد خووردي بوود کوه  1914اعالم کردي  و درست به همان شکل که در سال 

دست به واپسين جرم خود زدي استب از آن "حق کار" پر الف و گوزاف هموان 
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صدها هزار کارگر  پس از بار ملی پديد آمدند که در آن ها  تای راهبيگارخانه 

ربودن ادرت برای کارفرماهای خود  مزدی برابور بوا بيسوت و سوه سوو دريافوت 

      مووی کردنوودب فقووط چروود هفتووه بعوود  بووورژوازی جمهوووری خووواي  سوو ی بووه حوورف 

خورهووا"  کووه بووا آن اعانووه ی  و خسووی بووه پووول  نمووی توانسووت بوورای آن "مفووت

ونمير ملی می زيسترد  ل اتی بيابد که به ادر کفايت اهانت آميوز باشوردب در ب ور

نووه ی دال ماوان فوريووه و در همووان تحريکووات سوورهمووان وعوودي و وعيوودهای فوور

پيش از ژوئن  خصائل ملی بوورژوازی فرانسوه چوه بيوان گويوائی موی يابرودب اموا 

هروووز در  حتووی بوودون آن تحريکووات  کووارگر پاريسووی  کووه سووالح هووای فوريووه را

        دسوووت خوووود داشوووت  نموووی توانسوووت در برابووور تیووواد موجوووود موووابين برناموووه ی 

    آن تیوواد تحموول ناپووذيری  -فريووب و وااعيووت فالکووت بووار واکوورش نشووان ندهوود دل

       کوووه هووور روز بوووه شوووکم و بوووه وجووودان او چروووم موووی سوووائيدب کاونيووواک بوووا چوووه 

ر برابور چشوم هوای تموامی گری های نه چردان پرهان و خونسوردانه ای د حساب

جامعه ی حاکم به ايام فرصت گسترش داد تا بهتر بتواند در خوون غوراش کرود  

ر گبورژوازی جمهوری خواي دوازدي هزار کارگر را اتل عام و بيست هوزار کوار

کوارگران را بوه "حوق کوار"  کوه بوورژوازی خوود را زندانی کرد تا ايمان موابقی 

  کوه نوه نقشوه 1848دب جرلش روزهای ژوئون اعالمش کردي بود  از آنان بگير

داشووت و نووه برنامووه و نووه رهلووری  واکوورش زورمروود و مهارناپووذيری بووود کووه از 

طلقه ی کارگر سر زدب کارگرهوای انقالبوی  محوروم از ابتودائی تورين ضوروريات 

شودند بلکوه  بزندگی و سرخوردي از عالی تورين اميودهای خوود  نوه ترهوا سورکو

   رولون   -ر گرفترودب فلووکن  دمووکرات چوو  از پيوروان لودرومورد افتراء نيز ارا

      و از اسووووالف تزرتلووووی  بووووه مجلووووس ملووووی اطميرووووان داد کووووه ايووووام کرروووودگان از 

سوازش کواران  سلطرت طلوب هوا و از حکوموت هوای اجرلوی رشووي گرفتوه بودنودب
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غيوان  حتوی بوه جوو ايس و روي در جيب هوای طلبرای کش  طالی انگ 1848

يووواج نداشوووتردب بووودين ترتيوووب بوووود کوووه دمووووکرات هوووا راي را بووورای جرووم هوووم احت

 م هموار کردندبزبراپارتي

داشت کوه  همان نسلتی را 1870رعتمت کمون با دگرگونی سپتاملر ط يان پ  

داشوتردب آن ايوام پرولتاريوای پواريس  1848روزهای ژوئن با انقوالب فوريوه ی 

سوتراتعي  بهوري داشوتب گوری هوای ا در ماي ماري  کمتر از هر چيز از حسواب

اين ايام از ترکيب فاجعه آميز شرايط و از عمليات تحري  آميزی نشوئت گرفوت 

      کووه بوووورژوازی فرانسوووه  هرگووامی کوووه توووري بووه ارادي ی کوووين تووووزش مهميوووز 

می زند  استاد آن هاستب کارگرها به رغم نقشوه هوای گوروي حواکم  کوه بويش از 

ی خواسوترد از پواريس دفواز کررود  هموان هر چيز در پی خل  سالح مردم بوود  مو

پاريسی که در ابتدا هم کوشويدي بودنود آن را متعلوق بوه خوود بسوازندب گوارد ملوی 

سازمانی کوه بوه شووراهای روسويه  -سازمان مسلحی در اختيار آن ها نهادي بود

و در هيئت کميتوه ی مرکوزی اش رهلوری سياسوی هوم بوه  -شلاهت زيادی داشت

نتيجه ی شرايط نامساعد عيری و خطاهای سياسوی  پواريس ايشان دادي بودب در 

ايووواالت پووواريس را درسوووت درک نکردنووود  بوووه  -رودرروی فرانسوووه اووورار گرفوووت

و بوه چروم  -پشتيلانی اش برن اسوترد  و توا حودی حتوی خيانوت هوم بوه او کردنود

مردهای خشمگين ورسای  که بيسمارک و مولت  در پشتشان ايسوتادي بودنود  

سرهای فاسد و شکسوت خووردي ی نواپلئون سووم در خودمت ماريوان افتادب اف فرو

چکموه پووش از چرگوال  یرئوف  کوه فقوط لحتوه ای پويش بوه دسوت پروسوی هوا

م هووای بووی همتووائی از آب درآمدنوودب در يبراپووارت دروغووين آزاد شوودي بووود  دژخوو

کاری های انقالب  کمون پاريس اعتران انعکاسی طلقه ی کارگر برعليه فريب



                                                             نشر ميليتانت

 

 130 

اموا خيزشوی کوه سووقوطی  -ابتودا بوه اوج انقوالب کوارگری خيووزش کوردبوورژوائی 

 بالفصل به دنلال داشتب

در بوورلين  مانرود روزهوای ژوئيووه  1919هفتوه ی اسوپارتاکوي در ژانويوه ی 

ت يودر پتروگراد  از اماش هموان نيموه انقوالب هوای بيروابين بوودب از برکوت مواع

  رويوعي در صوراي  آن کشووبرجسته ی طلقه ی کارگر در ميوان ملوت آلموان  بوه 

انقالب نواملر حاکميت دولوت را خوود بوه خوود بوه شوورای کوارگران و سوربازان 

سياسی همان سوسيال دموکراسی بود  و کارگر از لحاظ  ی انتقال دادب اما طلقه

سوسيال دموکراسی به نوبت خود خويشتن را با رژيم بورژوا يکی می دانسوتب 

ان مقووامی را اشوو ال کوورد کووه در روسوويه بووه حووزب مسووتقل در انقووالب آلمووان هموو

سوسووويال رولوسووويونرها و مرشووووي  هوووا تعلوووق داشوووتب فقوووط جوووای يووو  حوووزب 

  بلشوي  خالی بودب

پس از نهم نواملر  کارگران آلمان روز به روز به وضوح احساي می کردند 

     کووووه چيووووزی از کفشووووان مووووی رود  از دستشووووان ربووووودي مووووی شووووود  و از ميووووان 

رو می ل زدب ميل آنان به حفظ دستاوردها  به تقويوت خوويش  انگشت هايشان ف

و بووه مقاومووت  روز بووه روز شووديدتر مووی شوودب و ايوون ميوول توودافعی همانووا اسوواي 

را تشوکيل دادب هفتوه ی اسوپارتاکوي آغواز شود  نوه  1919مرازعات ژانويه ی 

به شکل استراتعی ای که به وسيله ی حزب محاسله شدي باشد  بلکه بوه شوکل 

وو فشووار ی مسووهله  رد يوو از جانووب صووفوف خشوومگين فرودسووتب ايوون فشووار بوور گد

علوارت بوود از حفوظ مرصوب رياسوت پلويس  مسوهله  درجه سوم پديد آمد  کوه آن

    هووور چرووود از حيوووت گووورايش هوووايش چيوووزی نلوووود جوووز آغووواز يووو  انقوووالب توووازيب 

سووازمان هووای سووهيم در رهلووری  يعرووی اتحاديووه ی اسووپارتاکوي و مسووتقل هووای 

دو غافلگير شدند  هر دو از حدود مقاصد خود فراتر رفترد  و در عوين چو  هر 
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ها هروز برای رهلری مستقل ی حال کار را تا به آخر دنلال نکردندب اسپارتاکوس

ضوعي  بودنوودب مسووتقل هووای چووو از يگانوه روش هووای ممکوون بوورای رسوويدن بووه 

ازی گرفترد  و هدف گريزان بودند  و دودلی به خرج می دادندب آنان ايام را به ب

 آن را با مذاکرات ديپلماتي  درآمي تردب

از حيوت تعووداد اربانيوان  شکسووت ژانويووه نسولت بووه اراوام  درشووت "روزهووای 

ژوئون" در فرانسووه  بووه مراتوب در سووطا پووائين توری اوورار داشووتب بوا ايوون حووال  

اهميت سياسی هيچ شکستی ترها با آمار کشته شدگان و اعودام شودگان سورجيدي 

کافی است خاطر نشوان کرويم کوه حوزب جووان کمونيسوت عموال  تموامی  نمی شودب

رهلری خوود را از دسوت داد  و حوزب مسوتقل هوا نشوان داد کوه بوه علوت ماهيوت 

روش هايش نمی توانست طلقه ی کارگر را به پيوروزی برسواندب از يو  ديودگاي 

وسي  تر  "روزهوای ژوئيوه" بوه چرودين شوکل م تلو  در آلموان تکورار شودند: 

      1921در  ي  روزهووووای مووووار1919ه ی اسووووپارتاکوي در ژانويووووه ی هفتوووو

ب تمووام توواريخ بعوودی آلمووان از همووين حوووادث فووو  1923عقووب نشوويری اکتلوور در 

 م دادبزسرچشمه می گيردب انقالب ناکام جای خود را به فاشي

    در لحتووه ی حاضوور  در همووين حووال کووه ايوون سووطور بوور صووفحه ی کاغووذ راووم 

انقوالب بودون خوونريزی  آرام  و شوکوهمرد  -1931مواي موه  اوائول -می خورند

)فهرست اين صفات هميشه يکسوان اسوت( در اسوپانيا  در برابور چشوم هوای موا 

بر حسب تقويم فرانسه  اگور تقوويم روسويه را  -خود را برای "روزهای ژوئن"

آموادي موی کرودب حکوموت مواوت در  -ترجيا می دهيد بگوئيد "روزهای ژوئيوه"

که گويوا ب وش بزرگوی از آن هوا از زبوان روسوی  -غوطه ور در علاراتمادريد  

بيکوواری  و عطووش بوورای زمووين  برعليووه  ااوودامات وسوويعی را -ترجمووه شوودي انوود

وعدي دادي است  اما جرئوت نموی کرود بوه هويچ يو  از زخوم هوای کهون اجتمواعی 
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دسووت بزنوودب سوسياليسووت هووای ائوووتالف گوور جمهوووری خواهووان را در ت ريوووب 

قالب ياری می دهردب آيا پيش بيری باال گرفتن خشمی تب آلود در ميوان وظاي  ان

کارگرها و دهقان هوای اسوپانيا دشووار اسوت؟ ناسوازگاری موجوود موابين جرولش 

 -انقالبی تودي ها از ي  سوو  و سياسوت طلقوات حاکموه ی جديود از سووی ديگور

ول  يعروی اين است مرشاء تیادی آشتی ناپذير  که در گسترش خود يوا انقوالب ا

انقووالب آوريوول را  در زيوور خوواک دفوون خواهوود کوورد  و يووا بووه انقووالب دوم خواهوود 

 انجاميدب

*             *            * 

    حوووس  1917هووور چرووود توووودي ی عتيموووی از بلشووووي  هوووای روي در ژوئيوووه 

می کردند که هروز نمی توان از حدود معيری فراتر رفت  باز هم احوال حاکم بور 

نس کاموول برخوووردار نلووودب بسووياری از کارگرهووا و سووربازها گوواهی حووزب از تجووا

در ردي  ي  ضوربه ی اطعوی موی پرداشوتردب متلو    اواات جرلش رشديابردي را

ی تحرير درآورد  نتر خود را دربواري ی  در خاطراتی که پرش سال بعد به رشته

طوای رين بيوان موی کرود: "در آن ايوام خچحوادث مورد بحت در االب کلمات زير 

اجرائی پيشرهاد کورديم کوه اودرت را سازش کار  اصلی ما آن بود که به کميته ی

تصرف کردببب ما نلايد چرين پيشرهادی موی کورديم  بلکوه بايود خودموان اودرت را 

تصرف می کرديمب خطای دوم مان هم شوايد ايون بوود کوه تقريلوا  دو روز تموام را 

که بايد فوورا  هموه ی سوازمان هوا   به راهپيمائی در خيابان ها گذرانديم  حال آن

کاخ ها  بان  ها  ايستگاي های راي آهن و تلگراف خانه ها را اش ال می کرديم 

و حکومت مواوت را يو  جوا دسوتگير موی سواختيم " و غيوري و غيوريب در موتن 

الی درز اين کلمات نمی رفت  اما تلديل جرلش ژوئيوه بوه يو  ايوام  ام مويي  ا

 ين انقالب می بودبيقيرا  به معرای تدف
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آنارشيست ها هرگام تشويق تودي ها به نلرد  بوه ايون نکتوه اشواري موی کردنود 

کووه "انقووالب فوريووه هووم بوودون رهلووری هوويچ حزبووی رخ دادب" امووا انقووالب فوريووه 

وظاي  حاضر و آمادي ای داشت که همه از طريق ملارزي ی نسول هوای متووالی 

ه جامعووووه ی ليلووورال م ووووال  و تعيوووين شووودي بودنوووود  و در ورای انقوووالب فوريووو

دموکراسووی موويهن پرسووتانه ای ايسووتادي بودنوود کووه هوور دو مهيووای دريافووت اوودرت 

بودندب جرلش ژوئيه برعکس ناچار بود بستر تاري ی کامال  توازي ای بورای خوود 

بسازدب تمامی جامعوه ی بوورژوا  از جملوه دموکراسوی شوورا  دشومن خوونی آن 

بين شوورايط انقووالب بووورژوائی و انقووالب جروولش بودنوودب ايوون تفوواوت اساسووی مووا

 درک نمی کردندب آنارشيست ها يا نمی ديدند و يا آن را کارگری را

اگر حزب بلشوي   کوه سرسو تانه و مطوابق بوا ارزيوابی خشو  خوود جرولش 

ژوئيه را "بوی مواو " موی دانسوت  بوه توودي هوا پشوت کوردي بوود  آن نيموه ايوام 

   هرووم آنارشيسووت هووا  ماجراجوهوووا  و نوواگزير بووه زيوور رهلووری آشووفته و ناهما

ن و توان فرسوا يبيان کرردگان تصادفی خشم تودي ها می افتاد و در تشرجات خون

  جوووان موووی سوووپردب از سووووی ديگووور  اگووور حوووزب  پوووس از مقوووام گووورفتن در رأي 

ت زيوور پووا يوودارهووا و کارگرهووای پوتيلوووف  ارزيووابی خووود را از کوول مواعل مسلسوو

ام بوی شو  يواطعی افتادي بود  آن گواي آن نيموه ا نهادي و در سراشيب ي  جرم

دامره ی تهورآميزی می يافوتب کارگرهوا و سوربازها تحوت رهلوری بلشووي  هوا 

  مرتهووا فقووط راي را بوورای نووابودی بعوودی انقووالب هموووار  -اوودرت را درمووی ربودنوود

 خالف آن چووه در فوريووه ی اوودرت در مقيواي ملووی  بوورمسووهله  موی کردنوود و بووسب

يروزی در پتروگراد حل و فصل نمی شدب اياالت نمی توانسوترد خوود رخ داد  با پ

  ای پايت ووت برسووانردب جلهووه يووا آن انقووالب را درک نمووی کوورد و يووا آن را پوورا بووه 

 بلشوووي  هووا بووه خوودمتبرعليووه  نمووی پووذيرفتب راي آهوون هووا و تلگووراف خانووه هووا
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ت ااودام کمر می بستردب کرنسکی و ستاد ارتش برای جلهه و اياالسازش کاران 

کومووت مووی کردنوودب پتروگووراد در محاصووري اوورار مووی گرفووتب در حبووه تشووکيل 

  محوودودي ی ديوارهووای پايت ووت فروپاشووی آغوواز مووی شوودب حکومووت مووی توانسووت 

رعليه پتروگراد گسيل بداردب آن وات در های اابل توجهی از سربازان را ب تودي

 می شدب کمون پتروگراد دچاراس  ناک  آن شرايط  ايام به سرنوشت

ي هوووای تووواري ی دو شووواخه شووودي بودنووود   در مووواي ژوئيوووه  در آن هرگوووام کوووه را

 -از ميوان برداشوت مداخله ی حزب بلشوي  هور دو شوق خطرنواک و مرگلوار را

 موی مانود  و هوم آن شوقی را کوه بوه 1848روزهای ژوئن  به هم آن شقی را که

        ه شووولاهت داشوووتب حوووزب از برکوووت تهووووری کووو 1871کموووون پووواريس در سوووال 

در اسوتقرار خووويش در رأي جروولش  از خووود بووه خوورج داد  توانسووت درسووت در 

 لحتووه ای کووه تتوواهرات مووی رفووت تووا بووه يوو  زورآزمووائی مسوولحانه تلووديل شووود  

بووداردب ضووربه ای کووه بووه تووودي هووا و بووه حووزب در موواي  تووودي هووا را از حرکووت بوواز

د اربانيوان بوا دي گوان ژوئيه وارد آمود  سو ت سورگين بوود  اموا اواط  نلوودب تعودا

ر خوود را بربواد سشمردي شد نه با دي هزارگانب طلقه ی کارگر در آن آزمون نه 

ر صوفوف رزمرودي ی خوود گداد و نه مشرف به موت از کار درآمدب طلقوه ی کوار

 را حفظ کرد  به خصوص آن که اين صفوف نکات بسيار آموخته بودندب

ر سوال هوای پيشوين هموه بوه آمور در خالل انقالب فوريه زحمات بلشوي  ها د

رسيد  و کارگران مترای که در مکتب حوزب آمووزش ديودي بودنود  مقوام خوود را 

در ملارزي پيدا کردنود  اموا هرووز هويچ گونوه رهلوری مسوتقيم از جانوب حوزب در 

حوادث آوريل  شعارهای حزب نيوروی پويوای خوود را بوه نموايش  ميان نلودب در

خووود بووه طووور مسووتقل گسووترش يافووتب در موواي  امووا جروولش در آن مووايگذاردنوود  

ژوئن  نفو  عتيم حزب آشکار شد  اما تودي ها هرووز در محودودي ی تتواهراتی 
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عمل می کردند که رسما  بوه وسويله ی دشومن فراخوانودي شودي بوودب فقوط در مواي 

ژوئيه حزب بلشوي   که فشار تودي ها را احسواي کوردي بوود  بور ضود هموه ی 

ان آمود  و ايون بوار نوه فقوط شوعارها بلکوه رهلوری سوازمان احزاب ديگر به خيابو

خويشتن به ميدان آورد توا ماهيوت بريوادی جرولش را هم راي  يافته ی خود را نيز

تعيين کردب ارزش ي  پيشاهرم مرسجم ن ستين بار در روزهوای ژوئيوه نمايوان 

طلقه ی کارگر را از گزند شکسوت  -به بهائی گران -شد  يعری هرگامی که حزب

 در امان نگاي داشت  و انقالب بعدی خويشتن را تیمين کردب

 خصوص اهميتی که روزهای ژوئيه برای بلشوي  هوا دربور ميلی يوکوف در

داشت  چروين نوشوت: "آن تجربوه بوه عرووان يو  آزموون فروی بوی شو  ارزش 

داشوتب ايون تجربوه بوه آنوان نشوان داد کوه بوا چوه  فو  العادي ای برای آنان دربر

وکار دارند  آن عراصور را چگونوه بايود سوازمان بدهرود  و بواالخري عراصری سر

به آن ها نشان داد کوه حکوموت و شوورا و واحودهای نتوامی چوه نووز مقواومتی 

می توانرد به خرج دهردببب بديهی بود که چون وات تکورار آن تجربوه در برسود  

ايون  "بلشوي  ها به نحو مرتم تر و آگاهانوه توری بوه انجوامش خواهرود رسواندب

کلمووات اهميووت تجربووه ی ژوئيووه را بوورای تحوووالت آتووی سياسووت بلشوووي  هووا بووه 

درستی ارزيابی موی کررودب اموا حوزب بلشووي   پويش از اسوتفادي  از دري هوای 

     آورد  هفتووه هووائی کووه در  ژوئيووه  ناچووار بووود هفتووه هووای سوورگيری را بووه سوور

اطعوا  بلشوويزم  خالل شان  به نطر دشومن کوتوه بوين چروين موی رسويد کوه اودرت

 درهم شکسته شدي استب
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  فصل چهارمفصل چهارم

  ماي افترای بزرگماي افترای بزرگ

  

در خووالل شووب چهووارم ژوئيووه  در همووان حووال کووه دويسووت عیووو در کميتووه ی 

اجرائوووی  يعروووی کميتوووه ی اجرائوووی کوووارگران و سوووربازان و کميتوووه ی اجرائوووی 

ی دهقانان  مابين دو جلسه ی بی آمر خستگی در موی کردنود  شوايعه ی مرمووز

به گوششان رسيد: مدارکی کش  شدي بود کوه حواکی از رابطوه ی لروين بوا سوتاد 

عالی ارتش آلمان بودند  و ارار بر اين بود که روز بعد روزنامه هوا آن مودارک 

را مرتشوور کرروودب در ايوون ميووان عیوووهای علوووي هيئووت رئيسووه  در حووالی کووه از 

مووی شووتافترد  بووه توواالر بووه سوووی يکووی از آن جلسووه هووای بووی پايووان پشووت پووردي 

پرسووش هووا  حتووی پرسووش هووای نزديوو  توورين دوستانشووان  بووا اکووراي و بووا لحرووی 

طفري آميز پاسخ می دادندب کاخ توريد  اير  کم و بيش خالی از جمعيت خوارج  

حيرت کوردي بوودب "لروين در خودمت سوتاد ارتوش آلموان؟" تحيور و توري و لوذتی 

سووخانوف   دي گورد آوردي بوودبکين توزانه نمايردگان را در گروي های هيجوان ز

که در روزهای ژوئيه خصومت شديدی نسلت به بلشوي  ها بوه خورج موی داد  

در اين خصوص می گويد: "الزم به توضيا نيست کوه در ميوان هموه ی کسوانی 

نقووالب رابطووه ای راسووتين داشووترد  حتووی يوو  توون شوو  نداشووت کووه ايوون اکووه بووا 

 ی هوای سوابقه دار االيوت نواچيزی را نودب" اموا انقالبوا شايعات سورتاپا بوی اسواي

 در ميووان اعیووای کميتووه ی اجرائووی تشووکيل مووی دادنوودب حتووی در سووازمان هووای
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نقالبی های ماي ماري  يعری بوا عراصوری بوود کوه اشورا اکثريت با فرمان دهی 

تصووادفا  بووه موووج اول انقووالب پيوسووته بودنوودب در ميووان آن جماعووت کوتووه بووين 

نمايروودگانی يافووت مووی شوودند کووه بوووی  -کدخووداهاکارمروودهای شووهرداری  کسووله  

مش ص صدسوياي از وجودشوان بلرود بوودب ايون افوراد بالفاصوله نفسوی بوه راحوت 

  يوون را اکشوويدند: ايوون همووان چيووزی اسووت کووه انتتووارش را داشووتيم  از اولووش هووم 

 می دانستيم 

زدي از ايوون چوورخش نووامرتتر و بسوويار ناگهووانی حوووادث  بووه  رهلووران  وحشووت

افتادندب چيدزي و تزرتلی با تلفن به روزناموه هوا توصويه کردنود کوه از  دست و پا

انتشووار ايوون اکتشوواف "تهييوود نشوودي ی" جرجووال برانگيووز بپرهيزنوودب سووردبيرها 

مگور فقوط  -تقاضوا" را از جانوب کواخ توريود ناديودي بگيرنود"جرئت نکردنود ايون 

وسوويله ی يوو  سووردبيرب صوولا روز بعوود  نشووريه ی بووی اعتلووار و ملتووذلی کووه بووه 

يکی از پسرهای سوورين  ناشور ادرتمرود "نوووی وري ميوا"  مرتشور موی شود  

سووورد رسووومی نموووائی را بوووه لحووواظ خوانرووودگان خوووود رسووواند کوووه از موووزدوری و 

فرمووانلری لرووين از حکومووت آلمووان خلوور مووی دادب بوودين ترتيووب سانسووور شکسووته 

بودين سوان شد  و تمام مطلوعات ظورف روز بعود از ايون جرجوال انلاشوته شودندب 

ين موواجرای آن سووال پرحادآووه آغوواز شوودب رهلووران يوو  حووزب رشووگفت انگيزتوو

روايان  چه با  فرمانبرعليه  انقالبی  که زندگی خود را دي ها سال وا  ملارزي

تاج و چه بی تاج  کردي بودند  ناگهان ديدند که در برابر کشور و در برابر تمام 

سويم شوودي انودب ايوون افتوورا در موران موزدور هوووهرزولرن ترهجهوان بووه صوورت موو

مقياسووی کووه تووا آن دم نتيوورش ديوودي نمووی شوود در ميووان تووودي هووای مووردم مرتشوور 

گرديد  آن هم مردمی کوه بيشترشوان نوام رهلوران بلشووي  را ن سوتين بوار فقوط 

پووس از انقووالب فوريووه شووريدي بودنوودب بوودين شووکل لجوون پراکرووی بووه يوو  حربووه ی 
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م آن را بوه داوت زرو الزم اسوت کوه مکوانيبسيار مهم سياسی تلوديل شودب از ايون 

 معايره کريمب

مرل  اوليه ی اين سرد جرجوالی گوواهی ش صوی بوود بوه نوام ارمولرکووب بورای 

پيدا کوردن تصووير درسوتی از ايون اهرموان  کوافی اسوت بوه مودارک رسومی نتور 

  موووهمور اداري ی 1913بيفکرووويم: او از زموووان جروووم روي و ژاپووون توووا سوووال 

  به داليل نوامعلوم بوا عرووان سوتوان سووم از 1913سال  ضدجاسوسی بود  در

به خودمت ارتوش فراخوانودي شود  شوجاعانه  1914خدمت مرخص شد  در سال 

ميووان اسوورای جرووم بووه نفوو  پلوويس بووه  خووود را بووه اسووارت دشوومن درآورد و در

جاسوسی پرداختب اما رژيم بازداشتگاي مذا  ايون جاسووي را خووش نيامود  و 

و  -می کرد "به اصرار دوستان" به خدمت آلمان هوا در آمود چران که خود ادعا

صد اللته که از اين کار مقاصد ميهن پرستانه داشتب در اين نقطه  فصل نوويری 

در زندگی اش گشودي شدب در روز بيست و پرجم آوريل  جرواب سوتوان سووم بوه 

ر وسيله ی مقامات نتامی آلمان و به مرتور مرفجور کوردن پول هوا  ارسوال اسورا

نتامی  ملارزي برای استقالل اوکرائين  و تهييش گری برای صلا جداگانه  "به 

ان ايووون سووووی جلهوووه ی روسووويه افکرووودي شووودب" دو افسووور آلموووانی  يعروووی سووورو

مولرکووو را بوورای ايوون خوودمات اجيوور کووردي شيديتسووکی و سووروان ليلوورز  کووه از

  و يقيرا  شدبودند  به طور ضمری و بی آن که در عمل ضرورتی وجود داشته با

گرموی  دادي باشورد  بوه سورکار سوتوان سووم  مولرکوو دلرافقط بورای آن کوه بوه 

اطالز دادند که به جز او  لرين هوم در روسويه در هموان جهوت کوار خواهود کوردب 

 اين بود برياد کل ایيهب

بووه ارمولرکووو توصوويه کوورد کووه دربوواري ی لرووين  -و يووا چووه عوواملی -چووه کووس

سرهای آلمانی در اين کار دست نداشتردب مقابلوه ی شهادت بدهد؟ در هر حال  اف
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    سووادي ی توواريخ هووا و وااعيووات مووا را بووه درون کارگوواي  هرووی ايوون سووتوان سوووم 

 ردب در روز چهارم آوريل  لرين تزهای مشهور خود را مرتشر کورد و عموال  بمی 

 رژيم فوريه اعالن جرم دادب در روزهای بيستم و بيست و يکوم آوريول برعليه 

ادامه ی جرم تتواهرات مسولحانه صوورت گرفوتب حملوه بوه لروين در آن رعليه ب

ايوام بووه توفووانی سووهمگين تلووديل شودب در روز بيسووت و پوورجم  ارمولرکووو بووه ايوون 

بوا فرموان دهوی  سوی جلهه "افکردي شد" و در پانزدي روز اول ماي مه در ستاد

هلوووووی اداري ی ضدجاسوسوووی در تمووواي بوووودب در هموووان روزهوووا مقووواالت دو پ

روزنامه ها  که سياست لرين را به نف  ايصر وانمود می سواخترد  سولب شود توا 

لرين به عروان مهمور آلمان هوا در متوان اتهوام اورار گيوردب افسورها و کميسورها 

م" سورکوب ناشودنی سوربازها  هرگوام زدر جلهه  در ملارزي ی خود بوا "بلشووي

بودنودب ارمولرکوو فرصوت را صحلت از لرين رودروايسی را به کلی کرار گذاشته 

هوای گول آلوود شويرجه رفوتب حوال آن شوايعه ی  م ترم شمرد و بوه درون ايون آب

کذائی درباري ی لرين ساخته ی  هن ارمولرکو بود  يا تلقين ش ص ديگر  و يوا 

پرداخته ی مشترک ارمولرکو و مقامات اداري ی ضدجاسوسوی  اهميوت چرودانی 

بلشووي  هوا چروان شودتی داشوت کوه عرضوه ی برعليوه  نداردب تقاضا برای افترا

و بعودا  فرموان دهوی  اين گونوه افتراهوا محتووم بوودب ژنورال دنيکوين  رئويس سوتاد

و از لحوواظ بيوورش و بصوويرت هووم  -ژنوورال اعتووم گاردهووای سووفيد در جرووم داخلووی

اهميت عتميی برای شوهادت  -مزپايه ی مهمورهای اداري ی ضدجاسوسی تزاري

ن اائول آکوم تتواهر کورد کوه چروين اهميتوی بورای  دسوت ارمولرکو اائول شودب و يوا

بوا نامووه ای در هوم راي  اسوت  و در روز شوانزدهم مواي موه شووهادت ارمولرکوو را

همين خصوص به وزير جرم تسليم کردب می توان چرين انگاشت کوه کرنسوکی 

دل نتر کرد و آن دو هم خشم نجيلانه ی کرنسوکی را ابا تزرتلی و يا با چيدزي تل
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نی مهار کردندب اين نکته يقيرا  توضيا می دهد که چورا ایويه از ايون حود به آسا

فراتر نرفت  کرنسکی بعدا  در نوشته های خود ا عان کرد که  گرچه ارمولرکوو 

درباري ی تماي لرين با ستاد ارتش آلمان گوواهی دادي بوود  گوواهی او "اعتلوار 

مواي و نويم مسوکوت  دنيکين يو  -" بدين ترتيب گزارش ارمولرکوبکافی نداشت

مانودب اداري ی ضدجاسوسوی ارمولرکووو را بوه عروووان عیوو زائوود از کوار برکرووار 

 ووت تووا پووولی را کووه از دو مرلوو  ن سوووم بووه شوور  دور گريکوورد  و سوورکار سووتوا

 رفته بود به صورت الکل به کام خود سرازير کردبگم تل  

سواخت و  را عيوانبلشوويزم  اما حوداث روزهای ژوئيه دامروه ی وسوي  خطور

افشواگری هووای ارمولرکوو را بووار ديگور در خوواطري ی برخوی از افووراد زنودي کووردب 

زدي از بالگووشچرس  به پتروگراد فراخواندند  اموا سورکار  ارمولرکو را شتاب

ستوان سوم بوه علوت ضوع  شوديد م يلوه اش بوه رغوم هموه ی سوي ون  هوا و 

هادت اوليوه ی خوود سقلمه هائی که به او زدند  نتوانست حتوی يو  کلموه بوه شو

بيفزايوودب ولووی در آن روزهووا وزارت دادگسووتری و اداري ی ضدجاسوسووی بووا تمووام 

اوا به تکاپو افتادي بودند و پيرامون روابط جرائی بلشوي  هوا از سياسوتمدارها 

و ژنرال ها و ژندارم هوا و بازرگوان هوا و افوراد بوی شومار ديگور از هور حرفوه و 

ي هووای محتوواط پلوويس م فووی تووزاری در ايوون پيشووه بازپرسووی مووی کردنوودب کارآگووا

تحقيقووات متانووت بيشووتری از خووود نشووان دادنوود تووا نمايروودگان نوظهووور عوودالت 

دموکراتي ب گلوباچ   ژنورال پرهيمروه و رئويس پيشوين پلويس م فوی پترگوراد  

 در اين خصووص چروين نوشوته اسوت: "پيراموون فعاليوت لروين در داخول روسويه

کوم در  پشتوانه ی پول آلمان  پليس م فی دسوتمصالا اين کشور و به برعليه 

مووون هووويچ گونوووه مووودرکی در اختيوووار نداشوووتب" يکوووی ديگووور از  دوري ی خووودمت

    م فوووی بوووه نوووام يووواکوبوف کوووه رياسوووت اداري ی ضوووداطالعات  افسووورهای پلووويس
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عهوودي داشووت  چرووين گووواهی دادي اسووت: "موون حوووزي ی نتووامی پتروگووراد را بر

يروانش با ستاد ارتش آلمان هيچ چيز نموی دانوم  درباري ی ارتلاط های لرين و پ

اما ضمرا  نمی دانم که م وارج فعاليوت هوای لروين از کجوا توهمين موی شودب" بودين 

از هموان بودو  رابلشوويزم  ترتيب از سازمان های دستگاي جاسوسی توزاری  کوه

 تولدش زير نتر داشترد  چيز دندان گيری به دست نيامدب

کوواوش خووود اصورار بورزنوود  بوه خصوووص اگوور آن  بوا ايوون حوال  اگوور افوراد در

افووراد صوواحب اوودرت باشوورد  عاالووت چيووزی بوورای مرتووور خووود پيوودا مووی کرروودب 

ش صی به نام زب برشتاين  که رسما  به تجارت اشوت ال داشوت  توجوه حکوموت 

مواووت را بووه يوو  "سووازمان جاسوسووی آلمووانی مسووتقر در اسووتکهلم بووه رياسووت 

جلوب  -ت هوای مشوهور و روسوی االصول آلمواناز سوسيال دمووکرا -پارووي "

بر گواهی برشتاين  لرين به واسوطه ی دو تون از انقالبيوون لهسوتان بوه  کردب برا

نام های گانتسکی و کوزلوفسکی با ايون سوازمان در تمواي بوودب کرنسوکی بعودا  

  در ايوون بوواري نوشووت: "اوورار بووود کووه بووا ورود گانتسووکی بووه روسوويه  اطالعووات 

که متهسفانه جرله ی اوانونی نداشوترد  و صورفا  بوه وسويله ی  -میفو  العادي مه

بووه طووور مطلووق و بووی چووون و چوورا تهييوود  -پلوويس م فووی جموو  آوری شوودي بودنوود

بشوووندب گانتسووکی در موورز دسووتگير شوودي بووود و اوورار بووود کووه بووه سوورد ایووائی 

ستاد حزب بلشوي  تلديل بشودب" کرنسکی از پيش موی دانسوت برعليه  موآقی

 ش ص بايد به چه چيزی تلديل بشود که آن 

گووواهی برشووتاين بازرگووان بووه فعاليووت هووای تجوواری گانتسووکی و کوزلوفسووکی 

مابين پتروگراد و استکهلم مربووط موی شودب ايون تجوارت زموان جروم  کوه يقيروا  

گاهی اواات با مکاتلات رمزی توأم بود  هيچ ارتلاطی با سياست نداشوتب حوزب 

ب لروين و تروتسوکی پوارووي را اين تجارت نداشتبلشوي  هم هيچ ارتلاطی با 
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که تجارت های خوب را با سياست های بد درهم می آمي وت علروا  محکووم کوردي 

و در مطلوعات از انقالبی های روي خواسته بودند کوه هموه ی روابوط خوود را 

  بووا او اطوو  کرروودب امووا در گوورداب آن حوووادث چووه کسووی فرصووت يافتووه بووود سوور از 

ور در بيووواورد؟ جووووابش صووواف و سوووادي اسوووت: يووو  سوووازمان هموووه ی ايووون امووو

جاسوسوووی در اسوووتکهلمب بووودين ترتيوووب شوووعله ای کوووه بوووه دسوووت سوووتوان سووووم 

زبانه کشيدب ناگفته نمانود مولرکو ناشيانه برافروخته شدي بود  از سوی ديگر را

که در اين مورد هم مشکالتی پيش آمدب رئيس اداري ی ضداطالعات ستاد عوالی 

زادي تورکستانوف  در مقابل تحقيقات ي  بوازپري دربواري ی  شايارتش  يعری 

برشتاين آدمی است کوه  ایيه ی بسيار مهم آلکساندروف  پاسخ دادي بود: "زب

شايسته ی اندک اعتمادی نيستب برشتاين از آن بازرگان های بی وجدانی اسوت 

ت موان  که از هيچ کاری روگردان نيستردب" اما آيوا بودنامی برشوتاين موی توانسو

از لکه دار شدن شهرت لرين شود؟ خير  کرنسکی بی آن که ترديود بوه خوود راي 

دهد  گواهی برشتاين را " فو  العادي مهم" تش يص دادب از آن پس  تحقيقوات 

  فووو  در مسووير اسووتکهلم ادامووه پيوودا کووردب افشوواگری هووای جاسوسووی کووه بووه دو 

گووان بووی وجوودان کووه سووتاد م تلوو  خوودمت مووی کوورد  و هووم چرووين اظهووارات بازر

ترين تهمت ممکن را تشکيل  "شايسته ی اندک اعتمادی" نلود  اساي موهوم

می دادند  آن هم بر ضد حزبی انقالبی که آمادي می شد تا بوه دسوت ملتوی صود و 

 شصت ميليونی به عالی ترين مواض  ادرت صعود کردب

رسوت در اما چه شد که مطالب ي  تحقيق مقدماتی به چاپ رسيدند  آن هم د 

لحته ای که تهاجم درهم شکسته ی کرنسکی رفتوه رفتوه شوکل فاجعوه بوه خوود 

می گرفت  و تتاهرات ژوئيه در پتروگراد از رشد مقاوموت ناپوذير بلشووي  هوا 

خلر می داد؟ يکی از ملتکران اين نقشه  يعری باسارابوف دادستان کل  بعدا  بوه 
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شوون شوود کووه حکومووت صووراحت در روزنامووه هووا شوورح داد کووه چگونووه  چووون رو

 مواووت در پتروگووراد از حمايووت نيروهووای اابوول اعتموواد برخوووردار نيسووت  سووتاد

    ناحيه تصميم گرفوت کوه بوا يو  داروی اووی حالوت روانوی هروم هوا فرمان دهی 

را دگرگوووون کرووودب "چکيووودي ی اسوووراد را بوووه نمايرووودگان هروووم پرئوبراژنسوووکی  

م  هموه ی حیوار بوه توهآير نزدي  تورين هروم بوه سوتاد فرمانودهی  اطوالز داديو

ن لحته بوه بعود  معلووم آفو  العادي ی اين افشاگری به رای العين پی بردندب از 

شوود کووه حکومووت چووه حربووه ی نيرومروودی در دسووت داردب" پووس از ايوون آزمووون 

موفقيت آميز  توطئه گرهای وزارت دادگسوتری  اداري ی ضدجاسوسوی و سوتاد 

رفترود توا اکتشوافات خوود را بورای او  زدي بوه نوزد وزيور دادگسوتری ابتارتش شو

بووازگو کرروودب پوورورزف پاسووخ داد کووه در ايوون خصوووص نمووی توانوود اعالميووه ی 

رسمی صادر کرد  اموا ضومرا  اوول داد کوه هويچ يو  از اعیوای کروونی حکوموت 

موات "مانعی در راي ابتکارهای خصوصوی ايجواد نکررودب" نوام هموه ی مقاموات 

ابتکارهووائی نامراسووب تشوو يص دادي شوودب  ایووائی و ارتووش بوورای پيشوولرد چرووين

ن افترا به يو  "ش صويت سياسوی" آتش يص درستی هم بودب برای اشاعه ی 

احتيوواج داشووتردب توطئووه گرهووا در راسووتای ابتکارهووای خصوصووی ش صووی را کووه 

الزم داشترد به آسوانی پيودا کردنودب آلکسيرسوکی  انقالبوی پيشوين  عیوو دوموای 

ته ی انوواز دسوايس  زموانی بوه جرواح چوو خسو دوم  خطيب هوچی و عاشق دل

   افراطووی بلشوووي  هووا تعلووق داشووتب و لرووين را يوو  فرصووت طلووب اسووالح ناپووذير 

در طووی سووال هووای ارتجوواز  آلکسيرسووکی يوو  گووروي چووو مووی دانسووت و بووسب 

افراطووی بوورای خووود درسووت کووردي بووود  و تووا بووروز جرووم ايوون گووروي را از خووارج 

ن پرسوووتی دو آتشوووه ت ييووور يافوووت و رهلوووری موووی کوووردب در آغووواز جروووم بوووه مووويه

مت صص آن شد که همه و همه را متهم به خدمت به ايصر آلموان کرودب در ايون 
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زميروه آلکسيرسوکی بوا تلووانی مويهن پرسوت هوای روسووی و فرانسووی هوم اموواش 

خووود فعاليووت جاسوسووی وسوويعی را در پوواريس آغوواز کووردب در ايوون ميووان انجموون 

رووی خلرنگارهووای کشووورهای متفووق و يع -روزنامووه نگارهووای خووارجی در پوواريس

بووی طوورف  همووه برخوووردار از روحيووه ی موويهن پرسووتی  امووا فووارغ از اصووول 

     ی ويوووعي الزم ديووود کوووه آلکسيرسوووکی را "مفتوووری اطووو  ناموووه  در يووو  -الاووویخا

بوواز" اعووالم کروود و او را از ميووان خووود طوورد کروودب پووس از انقووالب فوريووه   دغوول

بود به پتروگوراد آمود و کوشويد توا  يش خوردهری که بر پيشانيآلکسيرسکی با م  

در مقام ي  چو گرای پيشين خود را در کميته ی اجرائی جا کردب مرشووي  هوا 

ی يوازدهم اط  نامه  و سوسيال رولوسيونرها  با وجود همه ی تساهلشان  طی

آوريل درها را به روی آلکسيرسکی بسترد  و به او پيشورهاد کردنود کوه ابتودا در 

بکوشوودب ايوون پيشوورهاد فقووط بووه حوورف آسووان بووود   ثيووت خويشووتناعووادي ی حي

چون دريافته بود که بيشتر به درد لکه دار ساختن حيثيت ديگوران  آلکسيرسکی

  بوا اداري ی ضدجاسوسوی تمواي گرفوت و می خورد تا اعادي ی حيثيت خويشتن

برای غريزي ی دسيسه چيری خود ميدان عملياتی وسويعی در سوا کشوور توهمين 

او در نيمه ی دوم ماي ژوئيه حلقه ی وسي  شوندي ی افتراهوای خوود را ساختب 

شووامل مرشوووي  هووا هووم کووردي بووودب دان  يکووی از رهلرهووای حووزب مرشوووي   

  روزناموه ی ايزوسوتياسرانجام از سياست انتتار و نتاري دست برداشوت و در 

رسوومی شووورا )بيسووت و دوم ژوئوون(  نامووه ی اعتووران آميووز خووود را بووه چوواپ 

ند: "ديگر وات آن رسيدي که به اعمال موردی کوه رسوما  بوه عرووان مفتوری رسا

بوواز ت طئووه شوودي اسووت  پايووان دهوويمب "آيووا چووون روز روشوون نيسووت کووه  دغوول

چووون از اعمووال ارمولرکووو و برشووتاين بووه هوووش آموودي بووود  کوشوويد تووا  تموويس 

                                                 
- مترجم فارتی. -تح ا، الهه ی عدالو و قانون در اتاط ر يونان باتتان 
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ش صی چوون آلکسيرسوکی را ميوان خوود و افکوار عموومی ميوانجی کرود؟ اسوراد 

 اگری ها آراسته به امیای همين آلکسيرسکی بودندبافش

وزرای سوسياليست  و هم چرين دو تن از وزرای بورژوا يعری نکراسووف و 

ترشووچرکو  در پشووت پووردي نسوولت بووه تحويوول ايوون اسووراد بووه مطلوعووات اعتووران 

زف  وزيوری کوه کردندب در روز انتشار اين اسوراد  يعروی در پورجم ژوئيوه  پورور

ميووول بوووه طووورد او داشوووت  خوووود را نووواگزير از اسوووتعفاء ديووودب  هوووم حکوموووت اووولال  

مرشوووي  هووا نوودا در افکردنوود کووه ايوون وااعووه را بايوود بووه حسوواب پيووروزی آن هووا 

زدگوی در افشوای  گذاشتب کرنسکی بعدا  اعالم کرد که جراب وزير به علت شتاب

 تحقيقووات از کووار برکرووار شوودي بووودب بووه هوور تقوودير اسووراد و ممانعووت از ادامووه ی 

       پوورورزف اگوور نتوانسووت بووا حیووور خووود در حکومووت رضووايت خوواطر همگووان 

   را فوووراهم بيووواورد  بوووا رفوووتن خوووود از حکوموووت ايووون رضوووايت خووواطر را فوووراهم 

 ساختب

در همان روز  زيرووي  در جلسوه ی دفتور کميتوه ی اجرائوی ظواهر شود و بوه 

حيثيوت از نام کميته ی مرکوزی بلشووي  هوا درخواسوت کورد کوه بورای اعوادي ی 

لرين و به مرتور پيشگيری از پيامدهای احتمالی آن افترا  اادام هوای فووری بوه 

عمل آيدب دفتر کميته ی اجرائی نمی توانسوت از انتصواب يو  کميسويون تحقيوق 

     سوور بتابوودب سوووخانوف در ايوون خصوووص چرووين مووی نويسوود: "کميسوويون خووود 

  ی وطون فروشوی لروين  مسوهله می دانسوت کوه آن چوه نيازمرود بررسوی اسوت  نوه

  ی مرشووواء آن افتراسوووتب" اموووا کميسووويون بوووا راابوووت حسووووادنه ی مسوووهله  کوووه

سازمان های دادگستری و اداري ی ضدجاسوسی مواجه شدب اين سازمان ها بوه 

ارج در کار آن ها مداخله کرودب درسوت خداليل بی شمار ميل نداشترد که کسی از 

وانسووته بودنوود در صووورت لووزوم در اسووت کووه سووازمان هووای شووورا تووا بووه آن دم ت
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يکاي  موارد بوه آسوانی بوه سوازمان هوای حکوومتی چيوري شووندب اموا روزهوای 

ژوئيه ادرت را به نحو محسوسی به راست مرتقل کوردي بوود  و عوالوي بور ايون  

کميسوويون تحقيووق انوودک شووتابی نداشووت کووه وظيفووه ای را ادا کروود کووه آشووکارا بووا 

 ن در تیواد بوودب در ميوان رهلوران سازشوکار  مراف  سياسوی بانيوان آن کميسويو

ميول داشوترد کوه  -يعری به طور اخص فقط مرشوي  ها -آن ها که جدی تر بودند

همه ی مراسلات خود را با آن افترا رسما  اط  کررود  و فراتور از آن ديگور هويچب 

آن ها در همه ی مواردی که احتراز از پاسخ مسوتقيم نواممکن موی شود  بوا چرود 

محدود بار گرواي را از دوش خوود برموی داشوتردب اموا بورای دفو  شمشوير کلمه ی 

زهرآگيرووی کووه سوور بلشوووي  هووا را تهديوود مووی کوورد  حتووی انگشووت بلروود نکردنوودب 

محاکموه ی مسويا شوکل موردم پسوردی از هموين  پيالت  فرمانودار روموی نيوز در

مودنود سياست را به اجرا درآوردي بودب آری  و آيا اگر طور ديگری رفتار موی ن

به خود خيانت نکردي بودند؟ فقط همين افترا به لرين بود که در روزهوای ژوئيوه 

بووا آن سووازش کوواران  ب شوی از پادگووان را از بلشوووي  هووا روگووردان سواختب امووا

افتوورا ملووارزي کووردي بودنوود  افووراد گووردان اسماعيلوفسووکی بووه احتمووال اوووی از 

مرصرف موی شودند و اگور  خواندن سرود "مارسيز" به افت ار کميته ی اجرائی

کوووم بوووه  هوووم راي خوووود را بوووه سووومت کووواخ کشسيرسوووکايا کوووش نموووی کردنووود  دسوووت

 سربازخانه های خود برمی گشتردب

تزرتلی  وزير کشوور  کوه چرود روز بعود مسوئوليت دسوتگيری بلشووي  هوا را 

برعهدي گرفت  به پيروی از سياست کلی مرشوي  ها و بر اآر فشوار نمايرودگان 

   ی از جلسووات کميتووه ی اجرائووی اعووالم کوورد کووه ش صووا  گمووان بلشوووي   در يکوو

نمی کرد سران بلشوي  جاسوي باشرد  اما آنان را بوه توطئوه و ايوام مسولحانه 

نامووه ای کووه در   مووتهم کووردب در روز سوويزدهم ژوئيووه  ليلوور  ضوومن تسووليم اعطوو
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اووانونی شوودن حووزب بلشوووي  بووود  الزم ديوود کووه چرووين رغياسوواي فقووط نوواظر بوور 

ر نتر کرد: "من ش صا  معتقدم که اتهامواتی کوه بوه لروين و زيروويو  وارد اظها

شدي اند  برياد درستی ندارندب" اين گونه نترها فقط با سکوت عميق نمايرودگان 

    مواجووه مووی شوودند  زيوورا بووه چشووم بلشوووي  هووا بووه نحوووی مزورانووه طفووري آميووز 

 می آمدند  و به چشم ميهن پرست ها  زائد و بی فايديب

ر روز هفدهم ژوئيه  تروتسکی در يکی از جلسه های مشترک در کميتوه ی د

   اجرائی چروين سو ن گفوت: "در ايون جوو طااوت فرسوائی کوه پديود آمودي اسوت هوم 

   مووا در حووال خفقووان هسووتيم و هووم شووماب تهمووت هووای کثيفووی بووه لرووين و زيروويوو  

       موووه موووی زنرووودب )يکوووی از نمايرووودگان: "درسوووت اسوووتب" هيووواهو  تروتسوووکی ادا

موی دهوودب( ظوواهرا  در ايوون توواالر افوورادی وجووود دارنود کووه بووا ايوون گونووه تهمووت هووا 

  هموودلی مووی کرروودب در ايوون جووا افوورادی وجووود دارنوود کووه دزدانووه بووه درون انقووالب 

آمدي اندب )هياهوب رئيس جلسه مدت ها می کوشد تا با صدای زنم خود نتوم را 

برعليوه  ب جرگيدي استب من بيست سوالاعادي کردب( ببب لرين سی سال برای انقال

ظلم و ستم بر موردم جرگيودي امب موا بوا تموام وجودموان از نتوامی گوری آلموان هوا 

مترفريمببب چرين سوءظن هائی نسلت به ما فقط از جانب کسانی ابراز می شووند 

کووه معرووای انقالبووی بووودن را نمووی دانروودب موون بووه جوورم ملووارزي بووا ارتووش سوواالری 

  دادگاي آلمانی به هشت ماي زندان محکوم شدمببب اين نکته را آلمان به حکم ي

همه می دانردب هيچ کس در اين تاالر نموی توانود موا را موزدور آلموان هوا معرفوی 

بانوووم انقالبوووی هوووای بوووا ايموووان نيسوووت  بلکوووه بانوووم   کرووود  زيووورا چروووين بوووانگی

ر شيادهاستب )نمايردگان ک  می زنردب(" شرح ماوا  درسوت بوه هموين شوکل د

  نشووريات ضدبلشوووي  آن روز بووه چوواپ رسوويدب نشووريات بلشوووي  اوولال  تعطيوول 

شدي بودندب اموا الزم بوه توضويا اسوت کوه فقوط گوروي کوچو  نمايرودگان چوو در 
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  تروتسوکی کو  زدنودب ب شوی از نمايرودگان از فورط نفورت فقوط س ن رانوی  پايان

س  حتوی هويچ ايون حوال  هويچ کو می غريدندب اکثر نمايرودگان خواموش بودنودب بوا

ي  از ايادی مستقيم ش ص کرنسکی  از سکوی خطابه باال نرفت تا از روايت 

 رسمی افترا پشتيلانی  و يا حتی به طور غيرمستقيم از آن دفاز کردب

سووازش کوواران  در مسووکو  يعرووی در شووهری کووه ملووارزي مووابين بلشوووي  هووا و

           در اکتلووور اللتوووه فقوووط بووورای آن کوووه  -خصووولت ماليوووم توووری بوووه خوووود گرفتوووه بوووود

جلسووه ی مشووترک دو شووورا  يعرووی شووورای کووارگران و  -رحمانووه توور شووودی بوو

ای بووه چوواپ رسوواندند دائوور بوور "چوواپ و انتشووار اطوو  نامووه  شووورای سووربازان 

اعالميووه ای بووه مرتووور اعوووالم ايوون نکتووه کووه تهموووت جاسوسووی بووه نمايرووودگان 

الب اسوتب" شوورای بلشوي  افترائی بيش نيست و صرفا  از طرح هوای ضودانق

   پتروگووراد  کووه وابسووتگی مسووتقيم بيشووتری بووه اخووتالط هووای حکووومتی داشووت  

کميسويونی شود هيچ گونه اادامی به عمل نياورد  و مرتتر معلوم شدن تحقيقات 

 که هروز اولين نشست خود را هم برگزار نکردي بودب

رح کورد گو با تروتسکی اين سحال را مطو  روز پرجم ژوئيه  لرين ضمن گفت

که: "آيا آن ها مهيای اتل ما نشدي اند؟" فقط وجوود چروين اصودی موی توانسوت 

مهر رسمی حکومت را بر آن افترای شيطان صفتانه توجيه کردب لرين دشومن را 

در پيشلرد کامل نقشه ای که طرح ري ته بود توانا می ديد  و از اين رو تصميم 

  کرنسووکی انلاشووته از رووم دشوومن نيفتوودب در عصوور روز ششوومچگرفووت کووه بووه 

برعليوووه  پيشوورهادهای ژنوورال هووا از جلهوووه بووه پايت ووت آموود  و تقاضوووا کوورد کووه

بلشوي  ها اادامات ااط  به عمول آيودب در حودود دو سواعت پوس از نيموه شوب  

ايوام مسولحانه" را بوه پوای ميوز محاکموه "حکومت تصميم گرفت که همه سران 

ته بودنود  مرحول کرودب واحود بکشاند  و هرم هائی را که در شورش شرکت جسو
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نتامی کوچکی که به مرتور جستجو و دستگيری بوه آپارتموان لروين رفتوه بوود  

ناچار شد بوه جسوتجو اراعوت کرود  زيورا سواکن آن آپارتموان اولال  آن جوا را تورک 

کردي بودب لرين هروز در پتروگراد بود  اما در آپارتمان ي  کارگر پرهان شودي و 

ا درخواسوت کوردي بوود کوه در شورايط امون و بوا توهمين از کميسيون تحقيوق شوور

جان او در برابر حمالت ضدانقالب  به اظهارات او و زيرووي  گوش فورا دهودب 

لروين و زيروويو  در اظهارناموه ای کوه بوه کميسويون فرسوتادند  چروين نوشوترد: 

بوه کوامر  اطوالز دادي شودي  "امروز صلا )جمعه  هفتم ژوئيوه( از طريوق دوموا

کميسيون در نيمروز به آپارتمانی خواهد رفت که اولال  بور سورش توافوق  بود که

      شووش و نوويم عصوور روز هفووتم ژوئيووه شوودي بووودب مووا ايوون سووطور را در سوواعت 

کريم که تا اين لحته کميسيون حیور پيدا نکوردي و يوا  می نويسيم  و اعالم می

يت توهخير در کوچ  ترين نشانی از موجوديت خوود ارائوه نودادي اسوتببب مسوئول

اين تحقيق بر عهدي ی ما نيستب" بی ميلی کميسيون شورا به شوروز تحقيقوات 

در ايون ایويه از خوود سوازش کواران  موعود  سرانجام لرين را متقاعود کورد کوه

سلب مسئوليت کردي اند  و همه چيز را به مراحم گاردهای سفيد واگذاشوته انودب 

حوزب را ويوران  ی خانه ال  چاپلاافسرها و دانشجويان دانشکدي ی افسری  که 

برعليووه  ن بووه تهمووت جاسوسوویاکووردي بودنوود  ايروو  هوور کووس را کووه در اعتوور

بلشوي  ها س ری بر زبان موی آورد  در خيابوان هوا کتو  موی زدنود و دسوتگير 

اللتوه نوه از  -می ساختردب از اين رو لرين سرانجام تصميم گرفت که م فی بشوود

 حتمالیببلکه از سوءاصدهای ا  تحقيقات

در روز پووووانزدهم  لرووووين و زيروويوووو  در صووووفحات روزنامووووه ی بلشووووويکی 

کرونشتات  که مقامات جرئت تعطيلش را نداشترد  توضيا دادند کوه چورا تسوليم 

خود را به مقامات ناممکن تش يص دادي اند: "از نامه ای کوه پورورزف  وزيور 
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بوه چواپ رسواندي  نووی وري ميواپيشين دادگستری  روز يکشرله در روزنامه ی 

فعاليووت هووا ی جاسوسووی لرووين و  `ی ایوويه `اسوت  کووامال  روشوون شوودي اسووت کوه 

حوزب ضودانقالب بوودي اسوتب پورورزف علروا  ديگران تماما  ساخته و پرداخته ی 

تصووديق کووردي اسووت کووه بووه مرتووور بوورانگي تن خشووم )کلمووه بووه کلمووه بيووان خووود 

عه دادي اسوتب ايون اا اشوحوزب موا  اتهاموات نواموآقی ربرعليه  اوست( سربازها

اعتراف متعلق به ش صی است که تا همين ديروز وزير دادگستری بوودي ببب در 

اين لحته  عدالت در روسيه از هيچ ضمانتی برخوردار نيسوتب تسوليم شودن بوه 

هووا  ی مقامووات بووه معرووای تسووليم شوودن بووه چرگووال ميلووی يوکوووف هووا  آلکسيرسووک

خشومگيری اسوت کوه برايشوان تموامی  ها  و به چرگال ضدانقالبی هوای پرورزف

 مووا صوورفا  مرحلووه ی سووادي ای اسووت در يوو  جرووم داخلووی "برعليووه  ايوون اتهووام

امروز برای فهم معرای جمله ی "مرحله ی سادي در ي  جروم داخلوی " کوافی 

 لوکزاملووورگ را بووه يوواد بيوواوريمب  اسووت کووه سرنوشووت کووارل ليووب کر ووت و روزا

  دانستبلرين راي و رسم دورانديشی را می 

لروين  -در همان حال که تهييش گران اردوی خصم هزارها داستان موی سواخترد

سوووار ناوشووکن شوودي اسووت  لرووين بووا زيردريووائی بووه آلمووان گري تووه  و غيووري و 

زدي لرووين را بووه جوورم طفووري رفووتن از  اکثريووت کميتووه ی اجرائووی شووتاب -غيووري

سووی سياسووی ايوون بووا ناديوودي گوورفتن اساسووازش کوواران   تحقيقووات محکوووم کردنوودب

اتهام  و اوضاز متشرش و خونيری که اين اتهام در آن و برای ايجواد آن  اشواعه 

دادي شدي بود  جملگوی بوه پاسوداری از عودالت نواب برخاسوتردب از ميوان هموه ی 

مواضوو  نامراسوولی کووه برايشووان بوواای مانوودي بووود  ايوون موضوو  کمتوور از همووه 

ر روز سوويزدهم ژوئيووه نووه ترهووا ی کميتووه ی اجرائووی داطوو  نامووه  نامراسووب بووودب

رفتووار لرووين و زيروويوو  را "مطلقووا  ناشايسووت" اعووالم کوورد  بلکووه از نمايروودگان 
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خواسوووتار "ت طئوووه ی فووووری  صوووريا و روشووون" رهلرانشوووان شووودب  بلشووووي 

خواسته های کميته ی اجرائی را ي  صدا رد کردندب بوا ايون  نمايردگان بلشوي 

پيراموون  -ر ردي های باالی آن صوفوفکم د دست -حال  در صفوف بلشوي  ها

امتراز لرين از تحقيقات ش  و ترديد وجود داشتب از سوی ديگور  ناپديود شودن 

 -را هوم سو ت خشومگين کوردي بوودسوازش کواران  لرين حتی برخی از چو تورين

      خشوومی کووه همووواري ناشووی از دوروئووی نلووود  چرووان کووه در مووورد سوووخانوف 

م  سوووخانوف از همووان ابتوودا در خصوولت افتراآميووز مووی بيروويمب چرووان کووه مووی دانووي

توورين ترديوی در  هوون خووود  کووه پلويس م فووی فووراهم آوردي بوود  کوچوو  اسورادی

چيوز نداشتب او می نويسد: "آن اتهام باطل مثل دود به آسمان رفتب چون هويچ 

تهييدش نکرد  و مردم صرفا  ديگور بواورش نکردنودب" اموا علوت احتوراز لروين از 

وف ماندي بوودب "کوار شچون رازی بزرگ هروز بر سوخانوف نامکتحقيقات هم 

او خصلت غريلی داشت  بی سابقه بود  بوه فهوم در نموی آمودب هور موجوود فوانی 

ديگری به جوای او موی بوود  اطو  نتور از ميوزان نامسواعد بوودن شورايط  اطعوا  

خواستار دادگاي و تحقيقات می شودب" آری  هور موجوود فوانی ديگوریب اموا هويچ 

وجود فانی ديگوری نموی توانسوت ايون چروين موورد نفورت جروون آسوای طلقوات م

حوواکم اوورار بگيووردب لرووين هوور موجووود فووانی ديگووری نلووود  و مسووئوليتی را کووه 

برعهدي داشت حتی ي  لحته از ياد نمی بردب او می دانست که از هر موواعيتی 

نووام  چگونووه بووه طووور کاموول نتيجووه گيووری کروود  و نيووز مووی دانسووت کووه چگونووه بووه

   وظووايفی کووه زنوودگی خووويش را وافشووان کووردي بووود  نوسووانات "افکووار عمووومی" 

 بووا را ناديوودي بگيووردب او بووا دن کيشوووت بووازی بووه همووان انوودازي بيگانووه بووود کووه

 خودنمائیب
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بووا زيروويوو  چروود هفتووه ای را در حووول و حوووش پتروگووراد در هووم راي  لرووين

ار بودنود شوب هوا را در جرگلی نزديو  سسترورتسو  بوه سور آوردب آن هوا ناچو

هوم بوه زيور هموان خورمن پرواي زير خرمری کاي سپری کررد  و به هرگام بارنودگی 

مووی بردنوودب سووپس لرووين خووود را بووه شووکل مهمورهووای آتووش نشووانی درآورد و بووه 

وسيله ی لوکوموتيو از مرز فرالند گذشتب در آن جا خود را در آپارتمان رئويس 

شوين پتروگوراد  پرهوان کوردب چرودی بعود بوه پليس هلزيرگفوورز  از کارگرهوای پي

ز اواخر ماي سپتاملر نزديکی مرز روسيه نقل مکان کرد  يعری به وايلورگب و ا

انه در پتروگوراد سوکونت گزيودب و در روز ايوام  پوس از يو  غيلوت به بعد م في

 تقريلا  چهار ماهه  در ميدان نلرد آفتابی شدب

    م گسووي ته و پيروزمروود تلووديل شوودب شوورمانه  لجووای ژوئيووه بووه موواي افتراهووای بوو

در موواي اوت  حرووای افتوورا ديگوور رنگووی نداشووتب فقووط يوو  موواي پووس از حملووه  

تزرتلی  همواري وفادار به اصول خود  الزم ديد که در يکی از جلسات کميته ی 

اجرائی تکرار کرد: "روز پس از دسوتگيری هوا  مون در پاسوخ بوه پرسوش هوای 

موون گمووان نمووی کوورم کووه رهلووران بلشوووي   کووه بووه `گفووتم:  بلشوووي  هووا شووفاها  

تحري  مردم به ايام مسلحانه در روزهای سوم تا پورجم ژوئيوه موتهم شودي انود  

 "س تی از ايون کمتور امکوان نداشوت  و ` با ستاد ارتش آلمان تماي داشته اندب

هوم از سو ران سوازش کوار  از اين بيشتر به صالح نموی بوودب مطلوعوات احوزاب

نرفترد  و از آن جا که اين مطلوعات در عين حال بلشووي  هوا را  تزرتلی فراتر

به عروان نيروهای کمکی نتامی گری آلمان با غيظ فوراوان ت طئوه موی کردنود  

در المرو سياست با فرياد مابقی مطلوعات  کوه سازش کار  بانم روزنامه های

ن از بلشوووي  هووا نووه بووه عروووان "نيروهووای کمکووی" لودنوودورف بلکووه بووه عروووا

مزدورهووای او سوو ن مووی گفتروود  درهووم مووی آمي ووتب رسوواترين آواهووا را در ايوون 
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  روزنامووه ی روسووکی ودوموسووتیسوورود  کووادت هووا از سوويره بوور مووی کشوويدندب 

پروفسووورهای ليلوورال مسووکو  گزارشووی بووه چوواپ رسوواند دائوور بوور ايوون کووه در 

ونی از ي  ناموه ی آلموانی پيودا شودي بوود کوه در آن بوار پراودااز دفاتر بازرسی 

گاپاراندا "از فعاليت های بلشوي  ها با آغوش باز اسوتقلال موی کرود و از پويش 

می داند که اين فعاليت ها چه شادمانی مشروعی در برلين ايجاد خواهرد کوردب" 

آن بارون آلمانی در مرز فرالند به خوبی می دانست که ميهن پرست های روي 

ات جامعوه ی بوا فرهروم  کوه ناچوار به چه نوز نامه هائی احتياج دارندب مطلوعو

توووحش بلشوووي  هووا از خووود دفوواز نمايوود  انلاشووته از ايوون گونووه بووود در برابوور 

 اطالعيه ها بودندب

آيا پروفسورها و حقو  دان ها س ران خويشتن را باور موی کردنود؟ پوذيرفتن 

اين نکته  الاال در مورد رهلرهای سياسی در پايت ت  به مثابه ی آن اسوت کوه 

عور سياسی آنان بهای بسيار کمی بدهيمب صرف نتر از مالحتوات اصوولی به ش

 -و پيش از هور چيوز مالحتوات موالی -و يا امکانات روانی  فقط مالحتات عملی

بايد پووچی ايون اتهاموات را بور آنوان آشوکار موی کوردب بوديهی اسوت کوه حکوموت 

کرودب اموا آلمان نه با انديشه که فقط بوا پوول موی توانسوت بوه بلشووي  هوا کمو  

پول درست همان چيزی بود که بلشوي  هوا نداشوتردب مرکوز حوزب در خوارج در 

طوی سووال هووای جرووم سو ت فقيوور و نيازمروود بووود  ملوالر صوود فرانکووی موجووودی 

بزرگی برايش محسوب می شد  ارگان مرکزی حزب ي  بار در ماي و يا هر دو 

شومرد تووا از  مواي يو  بووار مرتشور مووی شود  و لرووين تعوداد سوطور را بووه داوت مووی

نکردب م وارج سوازمان پتروگوراد در طوی سوال هوای جروم  بودجه ی خود تجاوز

نمی کرد  و اين مللر عمدتا  صرف چاپ اعالميه هوای  از چرد هزار روبل تجاوز

غيراووانونی مووی شوودب در طووول دو سووال و نوويم فقووط سووی صوود هووزار نسوو ه از ايوون 
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انقوالب  ميوزان عیوويت و  اعالميه ها در پتروگوراد توزيو  شودندب اللتوه پوس از

اابل مالحته ای افزايش يافوتب کوارگران بوا جوان و دل آموادي  مراب  مالی به نحو

شووورا سوو تی هووای زيووادی را تحموول کرروودب برامسووون  وکيوول  بودنوود تووا بووه نفوو 

ترودوويووو   در ن سوووتين کرگوووري ی شووووراها چروووين گوووزارش داد: "از هموووان 

مو  هوا و اعانوه هوا و کسوور بوه نفو  ن ستين روز انقالب موا  انوواز و ااسوام ک

شورا جم  آوری شدندببب آدمی می توانسوت تصووير فوو  العوادي دل انگيوزی از 

زنجير پيوسته ی زواری بليرد که از صلحدم تا شولانگاي کمو  هوای خوود را بوه 

بوا گذشوت زموان  کوارگران در ايثوار ايون  کاخ توريد می آوردند تا به ما بدهرودب"

 ر از خووود نشووان دادنوودب بووا ايوون تا رغلتووی بيشووتر و بيشووکموو  هووا بووه بلشوووي  هوو

از لحاظ اط   پراوداحال  با وجود رشد سري  حزب و افزايش کم  های مالی  

ترين روزنامه ی حزبی موجود بودب لرين اندکی پوس از  و تعداد صفحات کوچ 

به روسيه  به رادک در استکهلم چروين نوشوت: "دربواري ی سياسوت  شبازگشت

         سوووعی کووون مقووواالت کوتووواي  -بروووويس پوووراوداخوووارجی مقووواالتی بووورای کشوووورهای 

بوورای  -باشوورد )صووفحات روزنامووه بسوويار انوودک اسووت پووراوداو مطووابق بووا روح 

تور کوردنش دائموا  توالش موی کرويمب(" بوه رغوم رژيوم ااتصوادی سو تی کوه  بزرگ

ه هوزار لرين پايه گذاری کردي بود  حزب همواري نيازمرد بودب حواله ی دو يا سو

روبل زمان جرم به يکی از سازمان های محلی حوزب  هميشوه بورای کميتوه ی 

مرکزی مشکالت جدی ايجاد می کردب برای ارسال روزنامه ها به جلهه   بارهوا 

و بارهوا الزم مووی شوود کووه از کووارگران کموو  هووای ويووعي دريافووت شووودب و بووا ايوون 

و ليلورال هوا کاران سازش  لت به روزنامه هایسحال  روزنامه های بلشوي  ن

شکايت در تعداد بسيار کمتری به سرگرها می رسيدندب همه از اين بابت مداوما  

زناموه هوای شوما زنودگی بوا شوايعه ی روداشتردب سربازها می نوشترد: "ما فقوط 
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در مووواي آوريووول  کرفووورانس شوووهری حوووزب از کوووارگران پتروگوووراد  موووی کرووويمب"

هوزار روبلوی را کوه حوزب بورای  درخواست کرد که ظرف سوه روز هفتواد و پورش

        خانوووه الزم داشوووت  جمووو  آوری کررووودب ملل وووی بووويش از حووود الزم  خريووود چووواپ

       هموووان -خانوووه ی خوووود شووود جمووو  آوری شووود  و حوووزب سووورانجام صووواحب چووواپ

ای که از دانشجويان دانشکدي ی افسوری در مواي ژوئيوه متالشوی اش چاپ خانه 

مزار دامون موی گرفوت  اموا دثول آتوش در گروکردندب نفو  شعارهای بلشوي  هوا م

وسائل مادی تکثيور آن شوعارها هوم چروان بوه طورز مفرطوی انودک بودنودب زنودگی 

خصوصی بلشوي  ها هم هويچ بهانوه ای بورای تهموت بوه دسوت کسوی نموی دادب 

پس چه چيز باای می مانود؟ دسوت آخور هويچ چيوز  جوز مسوافرت لروين از طريوق 

يش از هر وااعيوت ديگوری بوه عرووان برهوانی بور آلمانب اما همين وااعيت  که ب

دوسووتی لرووين بووا حکومووت آلمووان در برابوور شووروندگان بووی تجربووه ااامووه شوود  در 

حقيقت امر نکته ی خالفش را به اآلات می رسواندب مهمورهوای موزدور م فيانوه 

        و بووودون رويووواروئی بوووا م ووواطرات در کشوووور خوووود سوووفر موووی کررووودب اووووانين 

   در زمووان جرووم فقوط انقالبووی هووائی بووی پوروا و آشووکارا زيوور پووا مويهن پرسووتی را 

 می گذارند که سرتاپا از وجود خويشتن مطمئن هستردب

با اين اوصواف  وزارت دادگسوتری در اجورای وظواي  ناخوشوايرد خوود ترديود 

به خرج ندادب فراموش نکريم کوه وزارت دادگسوتری وارث کارکروانی بوود کوه در 

آموزش ديدي بودند  يعری در دوري ای که اتل نمايرودگان  آخرين دوري ی استلداد

ليلرال به دست مهمورهوای صدسوياهی کوه کشوور آن هوا را بوه اسوم موی شوراخت 

همووواري در پووردي ی ابهووام بوواای مووی مانوود  و در همووان دوري ای کووه فروشووردي ی 

ي  پسر مسويحی موی شودب در روز  ندن خويي  متهم به نوشکيهودی در شهر 

راهميوووت م ژوئيوووه  بوووه پشوووتوانه ی امیوووای بوووازپري ایووويه ی پ  بيسوووت و يکووو
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آلکسوواندروف  و نيووز امیووای کاريرسووکی دادسووتان کوول  فرمووانی مرتشوور شوود کووه 

لرين  زيرووي   کولرتای  و چرد فرد ديگور  از جملوه هلفانود پوارووي سوسويال 

کشووور مووی کووردب همووين مووادي هووای برعليووه  دموووکرات آلمووانی را مووتهم بووه خيانووت

ی تروتسوکی    بعدا  نيز برای محاکمه101و  100  51جزا  يعری مواد اانون 

و لوناچارسکی  که در روز بيست و سوم ژوئيه به وسويله ی واحودهای نتوامی 

دستگير شدي بودند  مورد استراد ارار گرفتردب بر طلق موتن آن اعالميوه  سوران 

موابين خوود و بر ي  توافق مقدماتی  بلشوي  ها "جملگی از اتلاز روسيه  برا

طرف ديگور  بوه مرتوور کمو  بوه حکوموت هوای ديگوری کوه در داخول مرزهوای 

روسوويه بووه عمليووات خصوومانه سوورگرمرد  بووا ايووادی کشووورهای مزبووور موافقووت 

کردند که به اصد تیوعي  نيوروی رزمرودگی ارتوش در ت ريوب ارتوش روسويه و 

هائی کوه  کرردب و به اين اصد  با پولهم کاری  صفوف پشت جلهه ی اين ارتش

از اين حکوموت هوا گرفتوه بودنود  تللي وات وسويعی را در ميوان موردم و در ميوان 

نيروهای ارتش سازمان دادند  و در ايون تللي وات سوربازها را بوه امترواز فووری 

يه دشومن دعووت کردنود  و بواز هوم بوا هموين مقاصود  در لاز عمليات نتامی برع

مسوولحانه ای را در پتروگووراد   ايوام 1917خوالل روزهووای سوووم توا پوورجم ژوئيووه 

کوم در  کوردي در آن روزهوا  دسوت سازمان دادندب" گرچوه هموه ی موردم تحصويل

پايت ووت  مووی دانسووترد کووه تروتسووکی در چووه شوورايطی از نيويووورک و از طريووق 

ا و استکهلم به پتروگراد آمودي بوود  دادگواي تحقيوق او را نيوز موتهم بوه يکريستيان

کی نيسووت کووه وزارت دادگسووتری ميوول داشووت مسووافرت از طريووق آلمووان کووردب شوو

ادی کوه بوه وسويله ی اداري ی ضدجاسوسوی در اختيوار او ردرباري ی انسجام اسو

  گذاشته شدي بود  کوچ  ترين جای ترديدی باای نگذاردب
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   اداري ی ضدجاسوسووی در هوويچ کجووا هرگووز مووروج اخووال  نيوو  نلووودي اسووتب 

ضوالب رژيوم راسوپوتين بوودب اما در روسويه اداري ی ضدجاسوسوی در حقيقوت فا

با مهمورهوای پيشوين هم راي  کثي  ترين افسرهای ارتش و پليس و ژاندارمری 

پلويس م فووی  کادرهووای ايون نهوواد مووتعفن  ابلووه و ادرتمرود را تشووکيل مووی دادنوودب 

     سوورهرم هووا و سووروان هووا و سووتوان سوووم هووائی کووه بووه درد عمليووات نتووامی 

گی اجتمواعی و حکوومتی را زيور نتوارت نمی خوردنود  هموه ی شواخه هوای زنود

م جاسوسوی براورار کوردي زخود داشترد  و در سراسر کشور نوعی نتوام فئوودالي

سای اسولق پلويس  شوکايت موی کرود کوه: "از واتوی ؤبودندب کورلوف  يکی از ر

که اداري ی بدنام ضدجاسوسی شروز بوه مشوارکت در اموور اداری کشوور کورد  

ب" سووابقه ی ش صووی کورلوووف هووم بووه هوويچ اوضوواز بووه شوودت فاجعووه آميووز شوود

از جملووه مشووارکت غيرمسووتقيم در اتوول  -عروووان از اعمووال کثيوو  خووالی نيسووت

استوليپين ن ست وزير اسلقب با اين حوال  عمليوات اداري ی ضدجاسوسوی حتوی 

م يله ی مجرب او را به وحشت می انداختب او می نويسد  در همان زمانی که 

 ببب به نحوو بسويار ضوعيفی پيگيوری موی شود ""ملارزي با جاسوسی های دشمن

گيری های علری اغلب بر سور افوراد  اتهامات آشکارا جعلی صرفا  به مرتور باج

کامال  بی گراي فرود می آمدندب کورلوف خوود بوه يکوی از ايون اتهاموات برخووردي 

بودب او در اين خصوص چرين می نويسد: "نوام مسوتعار يو  پلويس م فوی  کوه 

در اداري ی پليس او را می شراختم  به چشمم خورد که از ارار  در زمان خدمتم

گيووری اخووراج شوودي بووودب ايوون نکتووه موورا سوو ت وحشووت زدي  معلوووم بووه جوورم بوواج

سوای اداري ی ضدجاسوسوی در ايواالت  ؤکردب" ش صی به نام اوستيروف  از ر

دار بودي است  در خاطرات خود اخالايوات ايون اداري را رکه پيش از جرم محی
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ال  بووا همووان لحوون کورلوووف توصووي  مووی کروود: "مهمورهووا از فوورط بيکوواری عموو

 جعلياتی را سرهم می کردندب"

  آموزنووودي تووور آن اسوووت کوووه سوووطا شوووعور اداري ی ضدجاسوسوووی را از روی 

   نمونوووه ای کوووه هموووين مفتوووری بوووه دسوووتمان دادي اسوووت تعيوووين کرووويمب اوسوووتيروف 

    ی انقالبوووی شووود کوووه بوووه فوريوووه موووی نويسووود: "روسووويه اربوووان دربووواري ی انقوووالب

    داوری ايووون محیوووردار  وسووويله ی ايوووادی آلموووان و بوووا پوووول آلموووان راي افتوووادب"

  مووويهن پرسوووت دربووواري ی بلشووووي  هوووا احتيووواج بوووه توضووويا بيشوووتری نوووداردب 

"گوووزارش هوووای اداري ی ضدجاسوسوووی دربووواري ی فعاليوووت هوووای پيشوووين لروووين  

بوواري ی سوويم و زری کووه او از دربوواري ی ارتلوواط او بووا سووتاد ارتووش آلمووان  و در

آلمووان گرفتووه اسووت  چرووان محکووم و کوبروودي انوود کووه بايوود لرووين را فووورا  بووه دار 

    آوي ووتب" بووه نتوور اوسووتيروف  کرنسووکی فقووط بووه ايوون دليوول ااوودام بووه ايوون کووار 

نمی کرد که خود خائن بوودب "نکتوه ی شوگفت انگيوز  و حتوی خشوم آور  همانوا 

بی عرضه ی بدجهود بودب" اوستيروف گواهی کرنسکی آن وکيل  رهلری ساشا

می دهد که کرنسکی "به عروان مفتری که عادتا  به رفقای خود خيانت می کرد  

خوواص و عووام بووودب" بووه زعووم اوسووتيروف  آنسوولم  ژنوورال فرانسوووی   زدد  زبووان

نه بر اآر فشار بلشوي  ها  بلکه به پاي رشووي ی  1919اودسا را در ماري 

د ت ليووه کووردب از بلشوووي  هووا رشوووي گرفتووه بووود؟ خيوورب کالنووی کووه گرفتووه بووو

نداشووترد  بلکووه کووار اوسووتيروف  مووی نويسوود: "بلشوووي  هووا هوويچ دخووالتی در آن 

 دست فراماسون ها در کار بودب" چرين بود دنيای اوستيروفب

اندکی پس از انقالب فوريه  اداري ی ضدجاسوسی  متشکل از مشوتی شوياد و 

وسيال رولوسيونر ميهن پرستی سپردي شد بوه نوام گير  به دست س جاعل و باج

ميرونوووف کووه از خووارج آموودي بووودب دميووانوف  معوواون وزيوور  و "سوسياليسووت 
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مردمی"  ميرونوف را در االب چرين کلماتی توصوي  کوردي اسوت: "ميرونووف 

ظاهر غلط انودازی داردببب اموا اگور دريوابم کوه او آدموی کوامال  عوادی نيسوت  ابودا  

کردب به آسانی می توان باور کورد کوه او آدموی عوادی نيسوتب آدم تعجب ن واهم 

عوادی نمووی توانسوت رضووايت دهوود کوه در رأي سووازمانی اوورار بگيورد کووه صوورفا  

سوزاوار انحووالل اسوت و ديوارهووايش را بايوود بوا مووواد ضودعفونی کرروودي شستشووو 

در نووووووو تيجه ی درهوووووووم ري تگوووووووی اداری ناشوووووووی از انقوووووووالب  اداري ی  دادب"

زيرنتووارت پوورورزف  وزيوور دادگسووتری  اوورار گرفووتب پوورورزف ضدجاسوسووی 

مردی به غايوت سول  م وز و بورای رسويدن بوه اهوداف خوود از هويچ وسويله ای 

روگردان نلودب همان دميانوف در خاطرات خوود موی نويسود کوه وزيورش "هويچ 

حيثيتووی در شووورا نداشووتب" افووراد اداري ی ضدجاسوسووی  کووه در بوودو اموور از 

ميرونوف و پرورزف به سورعت جوان  ي بودند  زير سايه ی وحشت کرد بانقال

گرفترد و فعاليت های پيشين خوود را بوا اوضواز توازي ی سياسوی وفوق دادنودب در 

ماي ژوئن حتی جراح چو مطلوعات حکومتی شروز کردند به انتشوار اطالعواتی 

گووووری کووووه بوووواالترين ردي هووووای اداري ی يگيووووری و جرايووووات د پيرامووووون بوووواج

بوروی   سوای آن سوازمان  يعروی شووکين وؤز جملوه دو تون از رضدجاسوسی  ا

معاونووان ميرونوووف نگونل ووت  مرتکووب شوودي بودنوودب يوو  هفتووه پوويش از بحووران 

 ژوئيه  کميته ی اجرائی  بر اآر فشار بلشوي  ها  از حکومت خواسته بود کوه

بوا نمايرودگان شوورا فوورا  از اداري ی ضدجاسوسوی بازرسوی کرودب از ايون هم راي 

افراد اداري ی ضدجاسوسی بورای حملوه ی سوري  و کوبرودي بوه بلشووي  هوا  رو

لووف هم بوا شاي زادي  نيز داشتردب -يا بهتر بگوئيم  داليل معيشتی -داليل صرفی

به تصويب رساندن ي  اوانون بوه مواو   بوه اداري ی ضدجاسوسوی اختيوار دادي 

 ردببود که هر فرد بازداشتی را تا سه ماي در زندان نگاي بدا
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     خصوولت افتوورا  و هووم چرووين خصوولت مفتريووان  نوواگزير ايوون سووحال را مطوورح 

می کرد که مردم عوادی چگونوه موی توانسوترد ايون دروغ شواخدار سوراپا پوو  را 

باور کررد  و يا حتی تتاهر کررد که باورش می کرردب اگر آن جو عمومی  کوه از 

جتمواعی ناشوی شودي جرم و شکست و ويرانی و انقالب و از شودت ملوارزي ی ا

      بووود  وجووود نمووی داشووت  توفيووق اداري ی ضدجاسوسووی اطعووا  محووال مووی بووودب 

     زمووين  بووه بعوود  طلقووات حوواکم روسوويه دائمووا  بوود آوردي بودنوودب 1914از پووائيز 

زيوور پايشووان در حووال فوورو ري ووتن بووودب همووه چيووز از دستشووان فوورو مووی ل زيوودب 

هوا رو آوردي بوودب آيوا جوز ايون کوه  شورب تی هوای گونواگون از هموه سوو بوه آن

سپر بالئی برای خود بجويرد  چاري ی ديگری هم داشترد؟ زاوادسکی  دادسوتان 

پيشين  به ياد می آورد که: "افراد کامال  عاال در سوال هوای ترسوراک جروم بوه 

اش اصی ظن خيانت می بردند که ظاهرا   و حتی اطعا   از خيانوت ملوری بودنودب 

اين نوز  که در زمان دادستانی من دادرسوی شودند  از اوهوام  بيشتر مواردی از

سرچشمه می گرفتردب" بيشتر اين موارد را نه فقط مهمورهای م ورن  کوه نيوز 

افراد نادانی ابداز می کردند که کالفه شدي بودندب اما اغلب نيز عووارن روانوی 

توری هم می آمي وت توا ميووي هوای غريوب رم با تب سياسی پيش از انقالب درج

بووه بووار آوردب ليلوورال هووا  مانروود ژنوورال هووای نگونل ووت  در همووه جووا و در وجووود 

خانوه ی دربوار آلموان زدي  همه کس به دنلال دسوت آلموان هوا موی گشوتردب خلووت

کوم اعوالم کوردي بودنود  کوه  شمردي شدي بودب ليلرال هوا معتقود بودنود  و يوا دسوت

ا وسويعا  و علروا  بوه روتزاري دارودسته ی راسپوتين از پتسودام دسوتور موی گيرنودب

جاسوسی متهم شدي بودب حتی در محافل دربار شاي  بود که تزاريرا به آلمان هوا 

کموو  کووردي اسووت  تووا کشووتی ای را کووه لوورد کيچووز را بووه روسوويه مووی آورد غوور  

متقابوول درنووم  گراهووا هووم در وارد آوردن ضووربات کرروودب بووديهی اسووت کووه راسووت
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کرد که چگونه بلتسکی  معاون وزير کشوور   نمی کردندب زاوادسکی روايت می

کوشيد تا گوچگوف  کارخانه دار ملی گورای ليلورال را در  1916در اوايل سال 

متان اتهام ارار دهد و او را به "فعاليت هوائی نزديو  بوه خيانوت بوه کشوور در 

زمان جرم" موتهم کرودب کورلووف  خوود يکوی ازمعاونوان اسولق وزارت کشوور  

ميلوی يوکووف پرسويدي بوود:  ت بلتسوکی  بوه نوبوه ی خوود ازضمن افشای عمليا

"آاای ميلی يوکوف  بابت چه کوار شورافتمردانه ای بورای مويهن  دويسوت هوزار 

       رول پوووول "فرالنووودی" بوووه صوووورت حوالوووه ی بوووانکی و بوووه نوووام پووويش خووودمت 

خانه اش  دريافت کردي است؟ "گيومه ی دور واژي ی "فرالندی" ظاهرا  نشوان 

بر سور پوول آلموان بوودي اسوتب بوا هموه ی ايون مسهله  امر حقيقت که در می دهد

اوصاف  ميلی يوکوف به مراسلت هراسش از آلمان شهرتی به سوزا داشوت  در 

محافل حکومتی عموما  مسلم انگاشته می شد که همه ی احزاب م ال  بوا پوول 

طوه بوا   هرگوامی کوه انتتوار موی رفوت در راب1915آلمان کار می کررودب در اوت 

يرد  گريگوروويچ  وزير نيروی دريائی  که ي  گانحالل دوما اغتشاشاتی در ب

آلموان هوا "فوت: گا ليلرال شمردي موی شود  در يکوی از جلسوات حکوموت چروين پ

تللي وووات خوووود را تشوووديد کوووردي انووود و سووويل پوووول را بوووه جيوووب سوووازمان هوووای 

د از ايوون اکتلريسووت هووا و کووادت هووا هوور چروو "ضوودحکومتی سوورازير سوواخته انوودب

اپوش دوزی ها خشمگين بودند  در مرحرف ساختن سيل پواپوش دوزی هوا بوه پ

 سمت چو ترديود بوه خورج ندادنودب رودزيوانکو  رئويس دوموا  پيراموون موضووز

نيموه مويهن پرسوتانه ی چيودزي ی مرشووي  در اوائول جروم  چروين س ن رانوی 

ات رسواندندب" حوادث بعدی نزديکی چيدزي را به محافل آلمانی بوه اآلو"نوشت: 

 ر تا روز ايامت هم صلر کريد اآری از آآار اين اآلات ن واهيد ديد گاما ا
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 `مرواب  تاريو `نقش "می نويسد:  تاريخ انقالب دوم روسيهميلی يوکوف در 

در انقالب بيست و هفتم فوريه ابدا  روشن نلود  اما اگر بر اساي حوادث بعودی 

بعی را انکووار کووردب پيتراسووتروو  ایوواوت کروويم  مشووکل بتوووان وجووود چرووين مرووا

خوود را بوا  مارکسيست پيشين و اسالوپرست آلمانی االصل مرتج  کروونی  نتور

اطعيت بيشوتری بيوان موی کرود: "هرگوامی کوه انقوالب روسويه  کوه بوه وسويله ی 

آلمان طرح ريزی و ايجاد شودي بوود  بوه موفقيوت رسويد  کشوور روسويه علروا  از 

وو نيوز مانرود ميلوی يوکووف در ايون جوا از انقوالب جرم کراري گرفته بودب" استر

ويد و نه از انقالب اکتلرب در خصوص "فرمان شماري يو "  گفوريه س ن می 

مرشور آزادی های سربازها  که به وسيله ی نمايردگان پادگان پتروگراد نوشته 

شوود  رودزيووانکو مووی گويوود: "موون دربوواري ی مرشوواء آلمووانی فرمووان شووماري يوو  

کی ندارمب" ژنرال بارکوفسکی  فرماندي ی يکی از لشکرها  به ترين ش کوچ 

رودزيوانکو گفتووه بووود کوه: "فرمووان شووماري يو  در مقووادير عتوويم از سوورگرهای 

آلمووان بووه دسووت سووربازهای او رسوويدب" گوچکوووف  کووه در زمووان تووزار کوشوويدي 

کشووور مووتهمش بکرروود  پووس از آن کووه وزارت جرووم برعليووه  بودنوود بووه خيانووت

هوا بچسواندب ی زدي سعی کرد تا وصله ی اين اتهام را به چپو شتابمرصوب شد  

در فرمان هائی که گوچکوف در ماي آوريل برای ارتش صادر کوردي اسوت چروين 

شوو  در خوودمت ی مووی خوووانيم: "اش اصووی کووه از روسوويه نفوورت دارنوود  و بوو

دشمران ما هسترد  با سماجتی که خاص دشمران ماسوت بوه درون ارتوش رزموی 

انوود  و  يقيرووا  بوورای رسوويدن بووه خواسووته هايشووان  پيرامووون لووزوم  رسوووخ کووردي

توور جرووم موعتووه مووی کرروودب" ميلووی يوکوووف دربوواري ی  اختتووام هوور چووه سووري 

سياست های امپرياليستی برپا شودي بوود  چروين برعليه  تتاهرات ماي آوريل  که

می نويسد: "انديشه ی برکرار کردن هر دو وزيور )ميلوی يوکووف و گوچکووف( 
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تقيما  بووه وسوويله ی آلمووان هووا تحميوول شوودي بووود " و کووارگران روزی پووانزدي مسوو

روبل از بلشوي  ها می گرفترود توا در آن تتواهرات شورکت بجويرودب ايون موورخ 

ليلرال با کليد طالی آلمان همه ی معماهائی را که سر او را در مقام سياسوتمدار 

 به دوار انداخته بودند  ي  به ي  می گشايدب

ت های ميهن پرست  که اگر هوم بلشووي  هوا را مهمورهوای آلموان سوسياليس

نمی دانسترد  آن ها را بوه عرووان متحودان طليعوی محافول حاکموه ی آلموان بودنام 

يشوتر پمی کردند  خوود از جانوب راسوت در متوان هموان اتهوام هوا اورار داشوتردب 

م ديوديم کووه رودزيووانکو دربوواري ی چيوودزي چووه موی گفووتب او حتووی بووه کرنسووکی هوو

دلی پرهوانش  ( به سلب همارفا  نمی کرد: "شکی نيست که خود او )کرنسکی 

و شوايد هوم بوه دليول برخوی مالحتوات ديگور  حکوموت مواوت را با بلشوي  ها  

وادار ساخت "که بلشوي  هوا را بوه روسويه راي دهودب" برخوی مالحتوات ديگور 

سوپيريدويچ  "هيچ معرائی نمی تواند داشوته باشود جوز عالاوه بوه طوالی آلموانب ا

ژنرال ژاندارمری  در خاطرات عجيب خود  که به زبان های خارجی هم ترجموه 

هوووا در محافووول رهلوووری سوسووويال ی شووودي انووود  ضووومن اشووواري بوووه کثووورت يهوووود

رولوسيونرها  اضافه می کرد که: "در ميان آن ها نوام هوای روسوی هوم سوسوو 

ا  يعروی ويکتوور می زدند  نتير نام وزير آتی روستاها  همان جاسوي آلمان هو

چرنوفب" اين ژندارم به هيچ وجه ترها کسی نلود کوه بوه رهلور حوزب سوسويال 

رولوسوويونر مترووون شوودي بووودب پووس از الوو  و اموو  بلشوووي  هووا در موواي ژوئيووه  

چرنوف  وزيور کشواورزی  کوه ظون تمواي بوا برعليه  کادت ها بدون اتالف وات

تروود  و وزيوور سووياي ب ووت بوورلين بووه او مووی رفووت  هيوواهوی مفصوولی بووه راي انداخ

ناچار شد برای فارغ شدن از بوار سورين اتهوام هوا مواتوا  اسوتعفاء دهودب در پوائيز 

پرداخوت و ضومن س ن رانی  پارلمان به -  ميلی يوکوف از تربيون پيش1917
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صحلت از دستورالعملی کوه کميتوه ی مويهن پرسوت اجرائوی بوه مراسولت شورکت 

ای بوين المللوی سوسياليسوت هوا بوه اسکوبل  مرشوي  در يکوی از کرفورانس هو

اسووکوبل  دادي بووود  بووا تجزيووه و تحليوول موشووکافانه ی صوورف و نحووو مووتن آن 

دسوووتورالعمل  "مرشووواء آلموووانی" آشوووکار آن را بووورمال کوووردب سووول  تحريووور آن 

بوووه وااووو  بووود بوووودب سوووازش کووواران   دسوووتورالعمل  مانرووود هموووه ی نوشوووتجات

از انديشوه و ارادي  و بويم نواک  دموکراسی دير به ميدان آمودي ی روي  محوروم

از چو و راست  در نوشته های خود آن ادر ايد و بواز هوم ايود پشوت هوم رديو  

       مووی کوورد کووه آن نوشووته هووا بووه ترجمووه ی بوودی از يوو  زبووان خووارجی شوولاهت 

   درسوووت بوووه هموووان شوووکل کوووه دموکراسوووی روي خوووود سوووايه ای از  -موووی يافترووود

ايوون عيوب را بووه هويچ عرووان نلايوود بوه گووردن  گذشوته ی بيگانگوان بووودب اموا گرواي

 لودندورف انداختب

    مسوووافرت لروووين از طريوووق آلموووان امکانوووات اليزالوووی بووورای عووووام فريلوووی هوووای 

وطن پرستانه فراهم آوردب اما مطلوعات بورژوا  گووئی بورای اآلوات آلوت بوودن 

ميهن پرستی در سياسوت هايشوان  پوس از حسون نيوت رياکارانوه ای کوه در بودو 

اموور نسوولت بووه لرووين نشووان دادي بودنوود  حملووه ی لجووام گسووي ته ی خووود را بووه 

"آلمان پرستی" لرين فقوط پوس از روشون شودن برناموه ی اجتمواعی لروين آغواز 

         لروووين چروووين شوووعارهائی را فقوووط از آلموووان  -کردنووودب "زموووين  نوووان  و صووولا"

و خلووری کومولرموی توانسوت آوردي باشوودب در آن ايوام هرووز از افشوواگری هوای ار

 نشدي بودب

پووس از آن کووه مقامووات نتووامی جوورج  پادشوواي انگلسووتان  تروتسووکی و چروود 

ر را کووه هموه از آمريکووا بواز مووی گشوترد  در بروودر هواليفکس توايوو  گومهواجر دي

بووه زبووان تقليوود  اکردنوود  سووفير انگلوويس در پتروگووراد اعالميووه ی رسوومی زيوور ر
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وعووات داد: "سرنشوويران روسووی روي نوشووته شوودي بووود  بووه مطل -ناپووذير آنگلووو

کشووتی کريسووتيا نيووافيورد بووه ايوون دليوول در هوواليفکس توايوو  شوودي انوود کووه  طلووق 

اطالعاتی که حکومت انگلستان دريافت داشته است  جملگی با نقشه ای ارتلاط 

داشترد که با کم  موالی حکوموت آلموان بورای واژگوون سواختن حکوموت مواوت 

وکانن مورخ چهواردهم آوريول بوود: در آن طرح ريزی شدي بودببب" اعالميه ی ب

زمان نه برشتاين و نه ارمولرکو هروز بر صحره ی حوادث ظواهر نشودي بودنودب 

خووود را ناچوار ديوود کووه از   معوذل   ميلووی يوکووف  در مقووام وزيوور اموور خارجووه

طريووووق نووووابوکوف  سووووفير روسوووويه  از حکومووووت انگلسووووتان خواسووووتار آزادی 

بوه روسويه بشوودب نوابوکوف در ايون خصووص تروتسکی و اجازي ی عزيموت او 

مووی نويسوود: "حکومووت انگلسووتان کووه از فعاليووت هووای تروتسووکی در آمريکووا بووه 

خوووبی اطووالز داشووت  گوويش و ملهوووت شوودي بووود  و از خووود مووی پرسوويد: آيووا ايوون 

خووورد  يوووا از نابيرووائی؟ انگليسووی هوووا شووانه بووواال  تقاضووا از سوووء نيوووت آب مووی

  و به ما هشدار دادندب" اما لويود جورج ناچوار شود انداخترد  خطر را درک کردند

به اين تقاضا گردن برهدب بوکوانن در پاسوخ سوحالی کوه تروتسوکی در مطلوعوات 

زدي توضيا اول خود را پس گرفوت و ايون  پتروگراد از او کردي بود  اندکی شرم

بار اعالم کرد: "حکومت کشوور مون گوروي مهواجران را فقوط بوه مرتوور روشون 

آنان به وسيله ی حکومت روي  در هاليفکس تواي  کوردي بوودببب شدن هويت 

داستان تواي  مهاجران روي جز اين محتوای ديگری نداردب " بوکانن نه فقط 

 ن که سياست پيشه هم بودبمجرتل

در يکی از کرفورانس هوای اعیوای دوموای دولتوی در اوائول مواي ژوئون  ميلوی 

بيورون رانودي شودي بوود  ضومن  يوکوف  که بر اآور تتواهرات آوريول از حکوموت

   اشوارات صووريا بوه روابووط لروين و تروتسووکی بوا آلمووان  خواسوتار دسووتگيری آن 
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    دو شووودب روز بعووود  تروتسوووکی در کرگوووري ی شووووراها اعوووالم کووورد: "موووادام کوووه 

ميلووی يوکوووف ايوون ادعووا را آابووت نکروود و يووا آن را پووس نگيوورد  داغ يوو  مفتووری 

پاسووخ داد کووه  رخيوکوووف در روزنامووه ی  رياکووار بوور پيشووانی اوسووتب" ميلووی

ناراضوی" اسوت  اموا دسوتگيری "حقيقتا  از آزادی آاای لرين و آاای تروتسوکی 

ايشوان بوا آلموان  بلکوه بوه دليول ت لو  آنوان از هوم کواری  آن ها را "نه به علوت

کوووف سياسوت پيشووه بوود بووی آن کووه واوانون جووزا" خواسوتار شوودي اسوتب ميلووی ي

 سووتگيری لرووين و تروتسووکی پوويش از افشوواگری هووایجرووتلمن باشوودب ضوورورت د

هوووم بووورای ميلوووی يوکووووف کوووامال  روشووون بوووود  پوشوووش ایوووائی آن ارمولرکوووو 

ی فری بود و بسب مدت ها پيش از آن که اين اتهوام مسهله  دستگيری صرفا  ي 

"ایوائی" بوه جريوان بيفتود  رهلور ليلورال هوا بوا للوه ی تيوز ايون اتهووام در شوکل 

 سرگرم بازی بودب

ش افسانه ی طالی آلمان در مواجرای جواللی کوه مودير کول حکوموت مواوت  نق

يعری نابوکوف کادت )با سفير روسيه در لردن که در فو   کرش گذشوت اشوتلاي 

نشووود( شوورح دادي اسووت  بووه نحووو احسوون آشووکار مووی شووودب در يکووی از جلسووات 

ی ديگور  گفتوه بوود: مسوهله  حکومت  ميلی يوکوف ضمن صحلت پيرامون يو 

ه می دانرد که در ميان عواملی که سلب بروز انقالب شدند  پوول آلموان هوم "هم

برای خود نقشی داشتببب" حقا که اين س ن متعلق به ميلی يوکووف اسوت  هور 

بوه گوزارش نوابوکوف   چرد به جمله بردی اش آشکارا لحن ماليمی دادي بودب برا

آن را محکوم "کرنسکی خشمگين از جا دررفتب کي  دستی خوود را برداشوت و 

ئووت رچووون ميلوی يوکووف در حیووور مون ج`بوه روی ميوز کوبيوود و فريواد کشويد: 

کردي است که به آرمان مقدي انقالب کليور روسويه تهموت بزنود  مون ديگور ميول 

" حقا کوه ايون سو ن متعلوق بوه کرنسوکی `رم حتی ي  دايقه در اين جا بمانمندا



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 167 

ه راي اغورا  رفتوه بوودب يو  است  هر چرد در ادا و اطوار خود احتماال  انودکی بو

ضرب المثل روسی به ما اندرز می دهد که در چواهی کوه ممکون اسوت ناچوار بوه 

نوشيدن آبش شويم  ت  نکريمب هرگامی که کرنسکی از انقوالب اکتلور دل آزردي 

آن انقووالب برعليووه  گرديوود  جووز همووين افسووانه ی طووالی آلمووان حربووه ی بهتووری

يوکوووف "تهمووت بووه آرمووانی مقوودي"  نجسووتب همووان چيووزی کووه در دهووان ميلووی

تهموت بوه  مقودي محسوب می شد  برای کرنسوکی در دهوان برنشوتاين بوه دليول

 بلشوي  ها تلديل شدب

زنجيري ی به هم پيوسته ی سوءظن ها و بدگمانی ها پيراموون آلموان پرسوتی 

و جاسوسی  که از تزاريرا و راسپوتين و محافل دربار گرفتوه توا هيئوت دولوت و 

روود توون از دومووا و روزنامووه هووای ليلوورال  و سوورانجام کرنسووکی و چ سووتادها و

بر می گرفت  پيش از هر چيز از حيت يکروواختی اش رهلران شورا  همه را در

تصميم گرفته بودنود کوه بر انسان تهآير می گذاردب گوئی دشمن های سياسی جدا  

را از يو  خود فشار نياورند: آن هوا صورفا  هموان اتهوام هوای کهروه  به م يله ی

نقطوه بووه نقطوه ی ديگوور مرتقول مووی کردنود  و بووه جهوت انتقووال روی هوم رفتووه از 

بلشووي  هوا بوه هويچ عرووان از برعليوه  ای مواي ژوئيوهرراست بوه چوو بوودب افتو

آسومان بوه زموين نوازل نشودب ايوون افتورا آموري ی طليعوی وحشوت و نفورت بووود  و 

افتراآميوز بوه هودف حلقه ی آخر يو  زنجيور نرگوين  متوجوه سواختن آن فرموول 

  ديووروز مجووال آشووتی تووازي و نهووائی اش  بووه تهمووت زنروودگان و تهمووت خورنوودگان 

       موووی دادب هموووه ی اهانوووت هوووای گوووروي حووواکم  هموووه ی بووويم هايشوووان  و هموووه ی 

تلخ کامی شان اير  متوجه حزبی شدي بود کوه در مرتهوی اليوه سومت چوو اورار 

روی تس يرناپذير انقالب به شومار داشت و به طور تمام و کمال متهر مجسم ني

مووی رفووتب آيووا بوورای طلقووات دارا وااعووا  امکووان داشووت کووه بوودون بووه عموول آوردن 
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واپسووين تووالش مذبوحانووه ی خووود بوورای لگوودمال کووردن بلشوووي  هووا در خووون و 

کثافت  مقام خوود را بوه آنوان تسوليم کررود؟ آن کوالف افتورا  کوه از فورط اسوتعمال 

بايوود روزی بوور سوور بلشوووي  هووا فوورود مووی آموودب سووردرگم شوودي بووود  نوواگزير 

صورفا  تللوور افشاگری های آن ستوان سوم بازنشسته ی اداري ی ضدجاسوسوی 

هذيان های طلقات پولداری بود که در بن بست افتادي بودندب هم به ايون دليول آن 

 افترا چران ترکش هولراکی پيدا کردب

سوه هوذيان محوض نلوودب برای آلمان فوی نفناگفته نماند که موضوز جاسوسی 

شلکه ی جاسوسی آلمان در روسيه از شلکه ی جاسوسی روسيه در آلموان بوه 

مراتب وسي  تر و سازمان يافته تر بودب کافی است بوه يواد بيواوريم کوه حتوی در 

رژيم پيشين هوم سووخومليروف  وزيور جروم  بوه عرووان معتمود بورلين دسوتگير 

ان نه ترها به درون دربار و محافول شدي بودب هم چرين شکی نيست که ايادی آلم

صدسياي  که بوه ميوان چپوی هوا نيوز رخروه کوردي بودنودب حکوموت هوای اتوريش و 

آلمان از هموان ن سوتين روزهوای جروم بوا گورايش هوای تجزيوه طللانوه   کوه از 

سوی مهاجرهای اوکرائيری و افقازی آغاز شودي بوود  الي موی زدنودب جالوب آن 

اجير شدي و به اين سوی مرز فرستادي شدي بوود  1917که ارمولرکو در آوريل 

توا بورای جودائی اوکوورائين ملوارزي کرودب هوم لرووين و هوم تروتسوکی از هموان سووال 

در سويس کتلا  خواستار اط  رابطه بوا انقالبوی هوائی شودي بودنود کوه بوه  1914

  تروتسوکی 1917آلمان می افتادندب در اوائول سوال  -تله ی نتامی گری اتريش

دموکرات های چو آلمان  يعری برای پيروان ر کتلی را برای سوسيال اين هشدا

ليب کر ت  که مهمورهای سفارت بريتانيا می کوشويدند بوا آن هوا رابطوه براورار 

هوا بووه  کررود  تکورار کوردب اموا حکوموت آلمووان در عوين الي زدن بوا تجزيوه طلوب

دن مرتووور تیووعي  روسوويه و ترسوواندن تووزار  بووه هوويچ وجووه اصوود واژگووون کوور
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   م را در سوور نداشووتب بهتوورين سوورد بوورای اآلووات ايوون نکتووه اعالميووه ای زتزاريوو

اسووت کووه پووس از انقووالب فوريووه در سوورگرهای روسووی پ ووش گرديوود  و در روز 

يازدهم مواري در يکوی از جلسوات شوورای پتروگوراد ارائوت شود: "در بودو امور 

ر گشوته انود انگليسی ها دست در دست تزار شما گذاشترد  اير  بور ضود توزار بو

زيوورا او بووا خواسووته هووای خودخواهانووه ی آن هووا موافقووت نکووردي اسووتب آن هووا 

تزاری را که خدا به شما ارزانی داشته است  سرنگون ساخته اندب اين امر چرا 

رخ دادي است؟ زيرا او نقشه های خليت و خطاهای انگليس را درک موی کورد و 

 ايوون سوورد اصووالت آن راآن هووا را فوواش مووی سوواختب" هووم شووکل و هووم محتوووای 

تیمين می کرودب زيورا درسوت بوه هموان شوکل کوه نموی تووان تقليود سوتوان هوای 

پروي را درآورد  از فلسوفه ی تواريخ آنوان هوم نموی تووان تقليود کوردب هوفموان  

ي  ستوان پروسی بوا درجوه ی ژنرالوی  تصوور موی کورد کوه شوالودي ی انقوالب 

ب بوا ايون حوال  در ايون تصوور روسيه در انگلستان طورح و پوی ريوزی شودي اسوت

سوو افت کمتووری وجووود دارد تووا در نتريووه ی ميلووی يوکوووف و اسووتروو  چووون 

انوه بوا تزارسکوسولو اميودوار بوود  حوال آن کوه گپتسدام توا دم آخور بوه صولا جدا

لردن بيش از هور چيوز ديگوری از هموين صولا جداگانوه موی ترسويدب فقوط پوس از 

بوود کوه سوتاد ارتوش آلموان اميودهای  آشکار شدن عودم امکوان بازگردانودن توزار

   خووود را بووه خاصوويت متالشووی کرروودي ی انقووالب بسووتب حتووی در مووورد مسووافرت 

لرين از طريق آلمان  ملودز آن مسوافرت محافول آلموانی نلودنود  بلکوه خوود لروين 

 در حقيقووت اموور  طوورح اوليووه اش را مووارتوف مرشوووي  ارائووه دادي بووودب - بووود

ه آن مسافرت رضايت داد  آن هم احتماال  نوه بوی شو  ستاد ارتش آلمان صرفا  ب

  و ترديوودب البوود لودنوودورف بووه خووود گفتووه بووود: شووايد راي نجووات از آن سووو پيوودا 

 شودب
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در طی حووادث ژوئيوه  بلشووي  هوا خوود در افوراط گوری هوائی کوه آشوکار بوا 

       ی نانووه و جوواگاللووی رخ مووی دادنوود  بووه دنلووال دسووتی بي ی نقشووه هووای خليثانووه

يکووات رمووی گشووتردب تروتسووکی در آن روزهووا چرووين نوشووت: "ايووادی آلمووان و تح

ضدانقالبی در اين ميان چه نقشی بازی کردي اند؟ در حوال حاضور مشوکل بتووان 

پاس ی ااط  به اين سوحال دادببب بايود مرتتور نتوايش يو  تحقيوق معتلور بموانيمببب 

رد که چرين تحقيقی پرتوو اما حتی از هم اکرون می توان با اطميران تمام اعالم ک

روشووری بوور فعاليووت هووای دسووتجات صدسووياي خواهوود افکروود و هووم چرووين نقووش 

م فيانه ای را که طال  از آلمانی و انگليس اش گرفته تا روسی تمام عيوارش و 

يووا هرسووه ی ايوون هووا روی هووم  در ايوون ميووان بووازی کووردي اسووت  معلوووم خواهوود 

ياسوی ايون رويودادها را ت ييور دهودب ساختب اما هيچ تحقيقی نمی توانود معروای س

تودي های کارگر و سورباز پتروگوراد نوه خريوداری شودي بودنود و نوه اصووال  اابول 

خريد بودندب آنان نه در است دام ويلهلم هسترد  و نه در اسوت دام بوکوانن  و نوه 

در اسوووت دام ميلوووی يوکووووفببب مقووودمات جرووولش را همانوووا جروووم فوووراهم آورد و 

ز  و ارتجاز که رفته رفته سربلرد می کرد  و عدم رهلوری گرسرگی اريب الواو

موادی سياسوی و تشوويش انقالبوی تدر حکومت  و تهاجم ماجراجويانه  و بوی اع

اسوراد  کارگران و سربازانببب" همه ی مطالب موجود در پرونودي هوا  و هموه ی

که پس از جرم و دو انقالب برمال شدي اند  بی آن که جوای کمتورين  و خاطرات

کی باای بماند آابت می کررد که عالاه ی ايادی آلمان بوه جريوان هوای انقالبوی ش

سياسوت هوای بوزرگ  پليسوی بوه المورو -روسيه حتی ي  لحته از المرو نتامی

کشاندي نشودب آيوا پوس از انقوالب آلموان بواز هوم ضوروری اسوت کوه بور ايون نکتوه 

ادرتمرووود  تهکيووود کرووويم؟ کوووافی اسوووت بوووه يووواد آوريوووم کوووه موووهموران بوووه اصوووطالح

بوار  کارگران و سربازان آلمانی چه رات   در برابر1918هوهرزولون در پائيز 
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از آب در آمدنوود  ميلووی يوکوووف مووی گويوود: "محاسووله ی دشوومن مووا در فرسووتادن 

لرين به روسيه تماما  درست بودب" اما لودندورف نتايش آن مسوافرت را بوه نحوو 

ت از انقالب روسيه  برای توجيوه کامال  متفاوتی ارزيابی می کردب او ضمن صحل

تصميم خود می نويسد: "من گمان نمی بردم که آن تدبير گور ادرت خود موا را 

بکردب" ايون اعتوراف صورفا  بودان معراسوت کوه از آن دو استراتعيسوت  يعروی هم 

لودندورف که به لرين اجازي ی رفوتن داد و لروين کوه آن اجوازي را پوذيرفت  لروين 

 يدبدورتر و بهتر می د

بلشوويزم  لودندورف در خاطرات خود شکايت می کرد که: "تللي وات دشومن و

هدف واحدی را در محدودي ی کشور آلمان دنلال موی کردنودب بوه هموان سوان کوه 

ندبببب" لودنودورف دانگلستان به چين ترياک می داد  دشمران ما انقالب به ما دا

وف و کرنسوکی آلموان همان چيزی را به دول متفق نسلت می دهد که ميلی يوکو

ايون  را به آن متهم می کردندب بدين سان مرطق اهانت ديدي ی تاريخ کين خود را

  رحمانوه بواز موی سوتاند  اموا لودنودورف بوه هموين جوا اکتفواء نکوردب او ی چرين ب

        بوووه جهوووان اطوووالز داد کوووه بلشووووي  هوووا سووورمايه هوووای 1931در فوريوووه ی 

ای موالی يهوود را پشوت سور داشوترد  و ايون مالی جهانی  و بوه ويوعي سورمايه هو

روسوويه ی تووزاری و آلمووان امپرياليسووتی بووا برعليووه  سوورمايه هووا همووه در ملووارزي

   يکووديگر متحوود شوودي بودنوودب "تروتسووکی بووا پووول کالنووی کووه از سوورمايه دارهووای 

بوووين المللوووی گرفتوووه بوووود  از طريوووق سووووئد از آمريکوووا بوووه پتروگوووراد بازگشوووتب 

آلمووان پووول هووای ديگووری در اختيووار بلشوووي  هووا گذاشووته سووولمزن يهووود هووم از 

ب( گووووواهی هووووای 1931  پووووانزدهم فوريووووه ی خوووواطرات لودنوووودورفبووووودب" )

يکوديگر باشورد  در يو  نقطوه بوا  ضلودندورف و ارمولرکو هر چقدر هم که ناا

اللتوه نوه از جانوب  -ند: ب شی از پول مورد بحت از آلمان آمدي بودا هم مشترک
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از جانب دشمن خوونی او  يعروی سوولمزنب بوا ظواهر شودن ايون  لودندورف  بلکه

 پرداخت هررمردانه ی الزم را پيدا کردبمسهله  گواهی  تمامی

اما نه لودندورف  نه ميلی يووک  و نوه کرنسوکی هويچ کودام م تورز آن تودبير 

نلودندب هر چرد آنان ن ستين کسانی بودنود کوه اسوتفادي ی وسويعی از آن کردنودب 

در مقام يهود و هوم در مقوام موهمور آلموان  اسوالف بوی شوماری  "سولمزن" هم

در توواريخ داردب کرووت فوورزن  سووفير سوووئد در فرانسووه در زمووان انقووالب کليوور  

عاشووق دل خسووته ی اوودرت اسووتلدادی پادشوواي  و م صوصووا  اوودرت اسوووتلدادی 

          ملکوووه  بارهوووا و بارهوووا ناموووه هوووائی نتيووور ايووون ناموووه بوووه حکوموووت کشوووور خوووود 

اسووتکهلم ارسووال داشووت: "افوورائيم يهووود  از عواموول هرزبوورگ )وزيوور امووور  در

کووبن هوا( پوول موی داد  هموين چرود واوت اخارجه ی پروي(  دائما  بوه آن هوا )ژ

  سيانقووالب هووای پووارصود هووزار ليووور ديگوور دريافوت کووردب " پويش بوواز هووم شووش

طووی روزنامووه ی ميانووه رو  فرضوويه ای عروووان کووردي بووود دائوور بوور ايوون کووه در 

انقالب جمهوری خواي "عوامل ديپلمات های اروپا  از جمله مثال  افرائيم يهوود  

متلون الموزاج رخروه کوردي از ايادی پادشاي پروي  به درون تودي ی بی آلات و 

بودندببب" همين فرزن گزارش دادي بود که: "اگر ياری عوام  که از ژاکوبن هوا 

بن ها يقيروا  معودوم موی شودندب" اگور رشوي گرفته بودند  در ميان نمی بود  ژاکو

بلشوي  ها به تتاهرکرردگان روزانوه دسوتمزد موی دادنود  در ايون کوار صورفا  از 

توور آن کووه وجوووي رشوووي بووه  سرمشووق ژاکوووبن هووا پيووروی مووی کردنوود  و مهووم

مووان سرچشوومه مووی گرفووتب شوولاهت ل"عوووام" در هوور دو مووورد از مرلعووی در آ

گيور موی بوود  رن بيستم و ارن هجدهم چشمموجود مابين عمليات انقالبی های ا

گيرتوری  کوه در افتراهوای دشومران  مشروط بر آن که تحت الشعاز شلاهت چشم

اين انقالبی ها ديدي می شود  ارار نمی گرفتب اما الزم نيست که موا توجوه خوود 
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را به ژاکوبين هوا مرحصور کرويمب تواريخ هموه ی انقوالب هوا و جروم هوای داخلوی 

    مووی دهروود کووه هوور طلقووه ی مشوورف بووه سووقوط و يووا واژگووون بالاسووثراء نشووان 

موی کوشود توا علوت شوورب تی هوای خوود را نوه در خويشوتن کوه در وجوود شدي  

ايادی و عوامل بيگانه باز بجويدب نه فقط ميلی يوکوف در مقوام موورخی فاضول  

بلکووه حتووی کرنسووکی در مقووام خوانروودي ی ظوواهربين توواريخ  ااعوودتا  بايوود از ايوون 

آگاي باشردب مرتها آنان در مقام سياستمدار اربانی وظاي  ضودانقالبی خوود  نکته

 شدندب

اين نتريه ها پيرامون نقش انقالبی ايادی بيگانه  مانرد همه ی سوءتفاهمات 

 تووودي ای  بووه طووور غيرمسووتقيم ملترووی بوور يوو  بريوواد توواري ی بووودب هوور ملتووی در 

ناخودآگوواي گرجيرووه ی  دوري هووای حسوواي موجوديووت خووود بووه طووور خودآگوواي يووا

مردمووان ديگوور را وسوويعا  بووه وام مووی گيووردب عووالوي بوور ايوون  مووردم مرزنشووين و 

هوای  مهاجرانی که بوه مويهن بواز موی گردنود اغلوب نقوش برجسوته ای در جرولش

اء مووی کررودب بوودين ترتيوب  انديشووه هوا و نهادهووای نوو در بوودو امور بووه متراوی ايفو

 ختراعوات اجرليوان موی نمايرودب روسوتاچشم اشورهای محافتوه کوار بيگانوه و از ا

کوارگر برعليه  پايت ت و خردي بورژوابرعليه  شهر  شهرهای دورافتاديبرعليه 

موض  می گيرند و جملگی تحت عروان مقاومت ملی در برابور نفوو  اجرلوی  در 

 واا  از خويشوتن دفواز موی کررودب درسوت بوه هموان دليول کوه دهقوان روسوی صود 

جاموه ی شوهری بور تون داشوته آلموانی شومردي اسوت   سال تمام هور کسوی را کوه

را "آلمانی" المداد می کردب با ايون تفواوت کوه بلشويزم  ميلی يوکوف هم جرلش

 دهقان روسی صديقانه برخطا بودب

دفتر مطلوعواتی حکوموت آمريکوا  -يعری پس از انقالب اکتلر -1918در سال 

ا آلمان ها با بوو  و کرنوا مجموعه ای از اسراد را پيرامون ارتلاط بلشوي  ها ب
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 انتشووار دادب ايوون جعليووات ناشوويانه را  کووه در برابوور کمتوورين انتقوواد هووم يقيرووا  توواب 

نمی آوردند  بسوياری از موردم تحصويل کوردي و هوشومرد بواور کردنود  توا آن کوه 

کاشوو  بووه عموول آموود کووه نسوو ه هووای اصوولی آن اسووراد  کووه وانمووود مووی شوود در 

    د  همووه بووا يوو  ماشووين تحريوور واحوود نوشووته کشووورهای م تلوو  تهيووه شوودي انوو

شدي اندب جاعالن برای مشتری های خود حتی حفوظ ظواهر را هوم نکوردي بودنود: 

برعليوه  آن ها يقيروا  مطموئن بودنود کوه تقاضوای سياسوی موجوود بورای افشواگری

       بلشووووي  هوووا هرگونوووه صووودای انتقوووادآميزی را خفوووه خواهووود کوووردب اشوووتلاي هوووم 

ن بابوت آن جعليوات پواداش کالنوی گرفترودب بوا ايون حوال  حکوموت نمی کردند  چو

آمريکا  که اايانوسی بزرگ آن را از صحره ی ملارزي جدا می کرد  فقوط مرواف  

 درجه دومی در اين ایيه داشتب

نواخوت اسوت؟  مايه و يو ی اما آخر چرا افترای سياسی فی نفسه اين چرين ب

و بويش از آن چوه بورای هودفش   تزيرا  هن اجتماز مقتصد و محافتوه کوار اسو

ترجيا می دهد کهروه را بوه وام  الزم است تالش به خرج نمی دهدب  هن اجتماز

واتوی نواگزير بوه چروين  بگيرد  مگر آن که ناگزير به آفريودن نوو شوودب اموا حتوی

آفريرشووی مووی شووود  عراصوور کهرووه را بووا آن در مووی آميووزدب مووذاهب جديوود هرگووز 

نوود  بلکووه صوورفا  خرافووات کهوون را بووه شووکل تووازي اسووطوري هووای نووو نيافريوودي ا

و اخالاوی هوم بوه هموين  ایدرآوردي اندب دسوتگاي هوای فلسوفی و آئوين هوای حقوو

شوويوي سوواخته مووی شوووندب افووراد بووه ترهووائی  حتووی نوابوور  بووه همووان شوويوي ی 

شووان مووی دهوود رشوود مووی کرروودب م يلووه هووای  ناهماهرووم جامعووه ای کووه پوورورش

می زيرد که انلاشته از اسوارت هوای بوردي وار بوه جسور در همان جمجمه هائی 

خورندب شکسپير نلوغ  الگوهای ملتذلردب جهش های بی پروا با تعصلات خام دم

موضوعاتی پرورش می داد کوه از اعصوار عتيوق بوه او رسويدي ا خال  خود را ب
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بودندب پاسوکال نتريوه ی احتمواالت را بورای اآلوات وجوود خودا بوه کوار موی بوردب 

کاش  اانون جا به  بوه مکاشوفات يوحروا اعتقواد داشوتب پوس از نصوب نيوتون  

م در ااامتگاي پاپ به وسيله ی مارکونی  نمايردي ی مسيا کراموات يدستگاي بيس

موااوو  عووادی  ايوون  آسوومانی خووود را بووه وسوويله ی راديووو پ ووش مووی کووردب در

تراایات از حود رخووت و سسوتی فراتور نموی رونود  اموا بوه واوت فاجعوه نيوروی 

انفجارآميزی می يابردب طلقات تحصيل کوردي  هرگوامی کوه مرواف  موادی شوان بوه 

ری هائی را کوه بشوريت در اطوار فکتعصلات و آشفته  ی م اطري می افتد  همه

درازی به دنلال می کشد  به حرکوت در موی آورنودب آيوا چوون اربابوان روسويه ی 

وام گرفترود کوه  کهن اسطوري ی سوقوط خوود را بوه نحووی ابلهانوه از طلقواتی بوه

 پوويش از آنووان سوورنگون شوودي بودنوود  مووی توووان ايشووان را سوورزنش کوورد؟ فقووط 

ناگفتووه نمانوود کووه نقوول دوبوواري ی اصووه ی ارمولرکووو بووه وسوويله ی کرنسووکی در 

 کم کاری زاند بودي استب خاطراتش  دست

   نوووواختی  گفتووويم کوووه افتراهوووای آن سوووال هوووای جروووم و انقوووالب از حيوووت يووو 

اين حال  آن افتراها از نووعی ترووز نيوز برخووردار بودنودب  با شگفت انگيز بودب

تی توازي بوه دسوت موی آيودب کشومکش ت ها به روی يکديگر  کيفي  از انلاشتن کمي  

سوواير احووزاب بووا يکووديگر در مقايسووه بووا خصووومت مشترکشووان بووه بلشوووي  هووا  

بوا  آنوان در معارضوه تقريلا  به ي  دعوای خانوادگی می ماند  می توان گفت که

يکديگر فقط برای معارضه ی اطعی ديگوری آمووزش موی ديدنودب حتوی در موتهم 

کردن شديد يکديگر به داشتن ارتلاط با آلمان ها  هميشه انودازي ی کوار را نگواي 

 دادب در هجوووم بووه بلشوووي  هووا  مووی داشووتردب موواي ژوئيووه تصوووير ديگووری ارائووه 

جاسوسوی  سوتادهای همه ی نيروهای حواکم  حکوموت  دادگواي هوا  اداري ی ضد

نيروهای مسلا  ادارات  شهرداری ها  حزب های صاحب اکثريوت در شووراها  
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مطلوعاتشان  خطلايشان  همه و همه تشکيل يو  واحود عتويم را دادنودب هموان 

شان  مثل زير و بم های آالت م تل  ي  ارکستر  فقوط  اختالفات موجود مابين

مهموول دو موجووود حقيوور بووه سووطا آير کلووی آن هووا را تقويووت مووی کووردب اختوراز هتو

عامل تعيين کرردي ی تاريخ ارتقاء دادي شدب تهمت ها مثل آبشار نياگوارا سورازير 

و ماهيوت  -جروم و انقوالب -شدندب اگر شرايط موجود آن ايام را در نتر بگيريود

همان رهلران انقالبی ميليوون هوا انسوانی کوه آموادي موی شودند توا حوزب  -متهمان

مووی توووان بووی اغوورا  گفووت کووه  -ن موضوو  اوودرت برسووانرديخووود را بووه عووالی توور

 ترين افترای تاريخ جهان بودب   ماي بزرگ1917ژوئيه ی 
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  فصل پرجمفصل پرجم

  ضدانقالب سر بلرد می کردضدانقالب سر بلرد می کرد

  

به حکومت گوچکووف و ميلوی يوکووف در طی دو ماي اول  واتی ادرت رسما  

شوورا بوودب در طوی دو مواي بعود   تعلق داشت  ادرت در واا  امر تماما  در دسوت

شورا به تدريش ضعي  و ضعي  تر شودب ب شوی از نفوو  شوورا بور توودي هوا بوه 

دست بلشوي  ها افتاد  ب شوی از اودرتش را هوم وزرای سوسياليسوت در کيو  

هووای خووود بووه حکومووت ائتالفووی بردنوودب از همووان ابتوودای توودارکات بوورای ی دسووت

ن هوای سورمايه ی موالی و حوزب کوادت هوم و ارگافرمان دهی  تهاجم  نفو  ستاد

خووود بووه خووود رو بووه افووزايش گذاشووتب کميتووه ی اجرائووی پوويش از ري ووتن خووود 

سوربازان  مقوادير زيووادی از خوون خووود را بوه شواهرگ هووای بوورژوازی تزريووق 

خانوه هوا و  کردب در پشت صحره سر نخ همه ی اين امور در دست های سوفارت

 حکومت های دول متفق ارار داشتب

      بين خوووود در لرووودن تشوووکيل دادنووود  دوسوووتان موووا در کرفرانسوووی کوووه متفقوووين

  غربووی "فراموووش" کردنوود کووه سووفير روسوويه را هووم دعوووت کرروودب اللتووه سووفير 

روي موجوديوت خووود را بووه دوسووتان غربووی اعوالم کوورد  و ايشووان هووم سوورانجام 

 جلسوه  دعوت نامه ای برای او فرسوتادند  مرتهوا فقوط دي دايقوه پويش از شوروز 

 و تازي سر ميوز کرفورانس جوائی بورای سوفير روي در نتور گرفتوه نشودي بوود  و 
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او ناچار شد خود را مابين فرانسوی ها جا کرودب تحقيور سوفير حکوموت مواوت و 

هور دو رويوداد در روز دوم ژوئيوه  -خروج ترليوه گرانوه ی کوادت هوا از حکوموت

 ود از وادار سوواختنهوور دو يوو  هوودف داشووترد  و آن هوودف علووارت بوو -رخ دادنوود

  بوه علوديوت محوضب تتواهرات مسولحانه  کوه درسوت پوس از ايون سازش کواران 

    رووودي بووور رهلوووران شوووورا ردو رويوووداد صوووورت گرفوووت  توووهآيری بوووه ويوووعي خردک

   داشووت  زيوورا پووس از نوووش جووان کووردن آن دو مشووت محکووم  تمووامی توجووه خووود 

  حووال کووه بوور نوودب را در آن روزهووا درسووت بووه سوومت ديگوور معطوووف سوواخته بود

         عهووودي گووورفتن وظيفوووه ای خوووونين در اتحووواد بوووا متفقوووين ضووورورت يافتوووه بوووود  

هوائی بهتور از کوادت هوا بيوابیب چيکوفسوکی  ی به دشواری موی توانسوتی ميوانج

يکی از اديمی ترين انقالبی ها  که پس از سال ها ااامت در خارج مسخ شودي و 

يل گشته بود  چرين موعته می کرد: "پوول به ي  ليلرال ميانه رو انگليسی تلد

 برای جروم ضوروری اسوت  و متفقوين بوه سوسياليسوت هوا پوول ن واهرود دادب"

زدي بودنوود  اموا اسوتحکامش را تمامووا  درک  از ايوون اسوتدالل شورمسوازش کواران 

 می کردندب

        تراسوووب نيروهوووا آشوووکارا بوووه ضووورر موووردم ت ييووور يافتوووه بوووود  اموووا هووويچ کوووس 

کووم  بگويوود کووه دايقووا  تووا چووه حوود ت ييوور يافتووه بووود: اشووتهای دسووتنمووی تواسووت 

بورژوازی نسلت به امکاناتش به مراتب رشد بيشتری کردي بودب تیواد موجوود 

در همين نامعلومی ريشه داشت  زيورا اووت نيروهوای طلقواتی در عمول سورجيدي 

می شود  و همه ی وااي  هر انقالب در اساي چيزی نيسترد جز آزموون مکورر 

يروهاب انتقال ادرت از چو به راست  اطو  نتور از دامروه ی ايون انتقوال  توهآير ن

یوائی توخوالی فبسيار اندکی بور حکوموت مواوت گذاشوت  زيورا حکوموت مواوت 

       بوووود و بوووسب تعوووداد افووورادی کوووه در آن روزهوووای بحرانوووی ژوئيوووه بوووه کابيروووه ی
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يوو  دسووت تجوواوز لووووف عالاووه ای داشووترد  از حوودود تعووداد انگشووتان شوواي زادي 

گووئی و  نمی کردب ژنرال کريموف  همان ش صی که ي  بار با گوچگووف گفوت

به زودی اين ژنرال را برای آخورين بوار  -پيرامون برانداختن نيکالی دوم داشت

    تلگرافووی فرسووتاد کووه بووا چرووين تقاضووای ملرمووی شوواي زادي  بوورای -خووواهيم ديوود

   بووه عموول بپووردازيمب" ايوون خووتم مووی شوود: "واووت آن رسوويدي اسووت کووه از حوورف 

اندرز میح  به نتور موی رسويد  و صورفا  بور نواتوانی حکوموت تهکيود بيشوتری 

 می نهادب

نابوکوف ليلرال بعدا  در اين خصوص نوشت: "در آغواز مواي ژوئيوه  لحتواتی 

بلرد کردي است  اين امر درست پس از  چرد به نتر رسيد که ااتدار حکومت سر

ي  ها رخ دادب اما حکوموت مواوت نتوانسوت از ايون سرکوب ن ستين ايام بلشو

      فرصوووت اسوووتفادي کرووود  و اجوووازي داد توووا شووورايط مسووواعد آن لحتوووات از دسوووتش 

نمايروودگان اردوی راسووت هووم در  فوورو بل ووزدب ايوون فرصووت هرگووز تکوورار نشوودب"

همووين معرووا سوو ن گفتووه انوودب در حقيقووت اموور  در روزهووای ژوئيووه مثوول همووه ی 

        اجزاء تشوکيل دهرودي ی ائوتالف اهوداف متفواوتی را دنلوال  لحتات حساي ديگر 

ملوورهن نلووود کووه پووس از تصووفيه حسوواب بووا سووازش کوواران  مووی کردنوودب اگوور بوور

بلشوي  ها  افسرها و اوزا  هوا و اسوواران ژرژاوديس و گوردان هوای ضوربت  

ی خود ايشان را هم ال  و ام  موی کردنود  کوامال  مهيوا بودنود توا بور نوابودی نهوائ

بلشووي  هوا کوه  نوه ترهوا بلشوي  ها صحه بگذارنودب کوادت هوا بور آن بودنود کوه

شووورا را هووم جووارو کرروودب بووا ايوون حووال  تصووادفی نلووود کووه کووادت هووا در همووه ی 

ل لحتات حاد خود را خارج از حکومت می يافتردب آن چه ايشوان را بوه خوارج ه و

از سوازش کواران  کوه می داد نهايتا  فشار تودي ها بود  که به رغوم ضوربه گيوری

موفوق بوه  افوتب ليلورال هوا حتوی اگورتوجود خود ساخته بودنود مقاوموت بور نموی 
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تصرف ادرت شدي بودند  ادرت را نمی توانسترد نگاي دارنودب رويودادهای بعودی 

اين نکته را ااطعا  آابت کردندب تصور فرصتی از دست رفته در ماي ژوئيه تووهم 

حوال  پيوروزی ژوئيوه حکوموت را تقويوت  هور واپس نگرانه ای بيش نيسوتب در

د  سهل اسوت  سورآغاز دوري ی بحرانوی ممتودی شود کوه رسوما  در بيسوت و رنک

ژوئيه حول و فصول گرديود  و اساسوا  مقدموه ای بوود بور جوان کرودن چهوار  مچهار

  ماهه ی رژيم فوريهب

مووابين ضوورورت احيوواء دوسووتی نوويم بردشووان بووا بووورژوازی  و سووازش کوواران 

کردن خصومت تودي ها گير کردي بودندب جرم و گريز برای آنوان بوه  لزوم ماليم

شکلی از هستی تلديل شدي بودب زيگزاگ های آن ها به نوسان هوای جروون آسوا 

بدل گشته بود  اما خط بريادی حرکتشان به سرعت بوه سووی راسوت موی جهيودب 

 گرانوه را بوه تصوويب در روز هفتم ژوئيه  حکومت ي  رشته اادامات سورکوب

رسوواندب امووا در همووان جلسووه  وزرای سوسياليسووت بووا بهووري گيووری از غيوواب  

در لفافه به حکومت پيشورهاد کردنود کوه وظيفوه ی  -يعری کادت ها -"پيرمردها"

اجرای برناموه ی ژوئون کرگوري ی شووراها را برعهودي بگيوردب معوذل  ايون امور 

ک بوزرگ و لوووف  موالشاي زادي  باز هم به فروپاشی بيشتر حکومت مرجر شدب

رئيس پيشين اتحاديه ی زمين  حکوموت را موتهم سواخت کوه بوا سياسوت ارضوی 

خود  "مفهوم مردمی حق" را "م دوش" کردي استب مالک ها نه ترها نگران 

      از دسوووت دادن اموووالک مووووروآی خوووود بودنووود  بلکوووه موووی ترسووويدند کوووه ملوووادا

انجوام شودي "بکوشرد که مجلس محسسوان را در برابور يو  عمول سازش کاران 

     سووتون هووای ارتجوواز سوولطرت طلووب  ايروو  بووه هووواداران  ی همووه اوورار دهروودب"

   نووواب تلوووديل شووودند  حکوموووت تصوووميم گرفوووت کوووه مقوووام دو آتشوووه ی دموکراسوووی 

و در عووين حووال او را در مراصووب رئوويس الوووزرا را بووه کرنسووکی تفووويض کروود 
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در مقووام وزيوور وزارت جرووم و وزارت نيووروی دريووائی نگوواي بووداردب تزرتلووی هووم 

جديد کشور مهمور شد که در کميته ی اجرائی به پرسش های مربوط به تواي  

بلشوووي  هووا پاسووخ دهوودب مووارتوف سووحال اعتووران آميووزی را مطوورح کوورد  و 

      تزرتلووی بووی رودربايسووتی بووه رفيووق حزبووی ديوورين خووود جووواب داد کووه توورجيا 

توود: بووا لرووين مووی دانسووت مووی دهوود بووه جووای در افتووادن بووا مووارتوف  بووا لرووين دربيف

چکووار کروود  امووا در مووورد مووارتوف دسووتش بوواز نلووودببب بوواری  جروواب وزيوور در 

فیای مرقلض و سراپاگوش تاالر شاخ و شوانه کشويد کوه: "مون مسوئوليت ايون 

 تواي  ها را برعهدي می گيرمب"

سازشکاران برای توجيه ضرباتی که به چو می زدند  به خطر راسوت اشواري 

در جلسووه ی نهووم ژوئيووه اعووالم کوورد کووه: "ديکتوواتوری نتووامی  مووی کردنوودب دان

ه روسيه را تهديد می کرد  ما موظفيم که سرنيزي را از دست ديکتاتور نتوامی بو

ربوائيمب و ايوون کوار فقووط بووه شورطی بوورای موا مسووير اسووت کوه حکومووت مواووت را 

کميته ی امريت عمومی براميمب بايد به حکومت مواوت اودرت نامحودود بودهيم توا 

گوئی حکومتی  "ضدانقالب راست را ريشه کن کردببببتواند هرج و مرج چو و 

که بر ضد کارگران و سربازان و دهقانان می جرگود  موی توانود سورنيزي ای جوز 

رأی  253سوورنيزي ی ضوودانقالب در دسووت داشووته باشوود  جلسووه ی مشووترک بووا 

کشوور  -1" های زيور را بوه تصوويب رسواند:اط  نامه  رأی ممتر  47موفق و 

   حکومووت مواووت حکووومتی اسووت بوورای نجووات انقووالبب  -2و انقووالب در خطرنوودب 

هووا مانروود طلوول اطوو  نامووه  اسووتب"حکومووت مواووت دارای اوودرت نامحوودود  -3

توخالی طرين افکن شودندب بلشووي  هوای حاضور در جلسوه از رأی دادن امترواز 

سووران  کردنوود  و ايوون اموور گووواهی اسووت بوور آشووفتگی مسوولمی کووه در آن ايووام بوور

 حاکم بودب  حزب
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جرلش های تودي ای  حتی واتی درهم شکسته می شوند  همواري نشان خوود 

را برجا می گذارندب مقام نجيوب زادي ی نامودار را در رأي حکوموت  ايرو  يو  

وکيل راديکال اش ال کردي بوودب وزرات کشوور بوه دسوت يو  محکووم بوه اعموال 

حکوموووت فرجوووام گرفتوووه بوووودب شوووااه ی پيشوووين افتوووادي بوووودب دگرگوووونی مردموووی 

کرنسکی  تزرتلی  چرنوف  اسکوبل   يعروی رهلوران کميتوه ی اجرائوی  ايرو  

سوويمای حکومووت را ترسوويم مووی کردنوودب آيووا ايوون اموور بووه مرزلووه ی تحقووق شووعار 

  نلود؟ خير  اين امور فقوط بوه روزهای ژوئيه  "مرگ بر دي وزير سرمايه دار"

ودب وزرای دموووکرات فقووط بووه ايوون مرزلووه ی بوورمال شوودن نارسووائی آن شووعار بوو

مرتوووور اووودرت را بوووه دسوووت گرفترووود کوووه وزرای سووورمايه دار را بووور سووور کوووار 

 بازگردانردب ائتالف مردي است  زندي باد ائتالف 

همووان کموودی شوورم آور و م وووف خلوو  سووالح  -اکرووون کموودی بوور پووردي مووی آيوود

سوربازها دارها در ميدان کاخ  ي  سلسله از هرم ها مرحل می شوند   مسلسل

  به جلهه فرستادي می شوند تا صفوف خوالی شودي ی جلهوه چدر واحدهای کو

ر کرردب مردهوای چهول سواله مقهوور  و بوه درون سورگرها رانودي موی شووندب را پ  

اندب تعدادشان به دي هوا هوزار کرنسکيزم  رژيمبرعليه  آنان جملگی تهييش گرانی

 بوه فرجوام موی رسوانردب در تن می رسد  و در پوائيز کوار عتيموی را در سورگرها

همان حال  کارگرها خلو  سوالح موی شووند  هور چرود خلو  سوالح آنوان بوا توفيوق 

هم اکرون خواهيم ديد کوه ايون فشوار چوه  -کمتری توأم استب زير فشار ژنرال ها

مجازات مرگ در جلهه اعادي موی شوودب اموا در هموان روز   -گرفت اشکالی می

انی ناظر بر محدوديت فروش اراضوی انتشوار يعری در روز دوازدهم ژوئيه  فرم

می يابدب اين اادام نيم برد دير هرگام  که به ضرب تلرزين دهقوان بوه عمول آمودي 

اسووت  چووو را بووه اسووتهزاء و راسووت را بووه دنوودان اروچووه وامووی داردب تزرتلووی 
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پيراموون وفوور  -که تهديدی است به چو -ضمن ممروز کردن تتاهرات خيابانی

تا بلکه راست را مهار کردب کرنسکی  -راانونی هشدار می دهدبازداشت های غي

در خصووووص انفصوووال فرمانووودي ی کووول نيروهوووای حووووزي ی پتروگوووراد  بوووه چوووو 

توضوويا مووی دهوود کووه بوور کروواری ژنوورال بووه ايوون علووت صووورت گرفتووه کووه ژنوورال 

سازمان های کارگری را درهم کوبيدي است  و به راست موی گويود کوه دليول ايون 

 اطعيت ژنرال بودي استبانفصال عدم ا

اووزا  هووا بووه اهرمووان هووای راسووتين پتروگووراد بووورژوا تلووديل شوودندب گرکوووف  

  افسوور اووزا   روايووت مووی کروود کووه: "گوواهی اواووات بووه محووض ورود هوورکس در 

   جامووه ی ازااووی بووه يکووی از اموواکن عمووومی  مووثال  رسووتوان هووا  همووه از جووا بلروود 

های ممتد تهريت می گفتردب "شوب هوا  را با ک  زدنمی شدند و مقدم تازي وارد 

ک ها  برای ازا  های معلول و خانوادي هوای ردر تماشاخانه ها و سيرماها و پا

کشته شدگان برناموه هوای م صووص بورای جمو  آوری اعانوه برگوزار موی شودب 

مراسوم تشويي  سوازمان دهوی  دفتر کميته ی اجرائی ناگزير شد برای معاونوت در

در حين انجام وظاي  انقالبی خود در روزهای سوم جرازي ی "سلحشورانی که 

چيودزي تشوکيل  تا پرجم ژوئيه جان باخته" بودند  کميسيون ويعي ای بوه رياسوت

ناچار بودند که جام خفت را تا اطري ی آخر بروشوردب مراسوم سازش کاران  دهدب

با ارائوت زبوور در کليسوای جوام  ايساکيفسوکی شوروز شودب توابوت هوا بوه روی 

لووف و کرنسکی حمل می شد  شاي زادي  ی رودزيانکو  ميلی يوکوف شانه ها

خانوه ی  با جمعيت تا محلوی کوه بورای دفون جروازي هوا در رهلوانهم راي  و ايشان

نوسووکی در نتوور گرفتووه شوودي بووود  راي پيمووائی کردنوودب در مسووير  -الکسوواندرو

ا راهپيمائی نشانی از اشوون خلقوی بوه چشوم نموی خوورد  وظيفوه ی حفوظ نتوم ر

ازا  ها به عهدي گرفته بودندب روز مراسم تشويي  جروازي  روز سولطه ی مطلوق 
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اووزا  هووا بوور پتروگووراد بووودب جرووازي هووای کارگرهووا و سووربازهائی کووه بووه دسووت 

سربازها کشته شدي بودنود  يعروی جروازي هوای بورادران راسوتين شوهدای فوريوه  

   م فيانه دفن شدندب1905مانرد شهدای نهم ژانويه ی 

بووه کميتووه ی اجرائووی کرونشووتات دسووتور داد کووه راسووکولريکوف   حکومووت

روشال و ناوبان رمر  را در اختيار دادگاي تحقيق بگوذارد  و تهديود کورد کوه در 

صووورت نافرمووانی جزيووري را محاصووري خواهوود کووردب در هلزيرگفووورز  سوسوويال 

 بوا بلشووي  هوا دسوتگير شودندبهوم راي  رولوسيونرهای چو بورای ن سوتين بوار

لووف مستعفی در روزنامه ها شوکوي سور داد کوه "شووراها از سوطا ي زادي شا

ايون ايوادی  -اخالايات دولت فروترند و هروز خود را از لووث وجوود لريريسوت هوا

بوه دسوت و پوا افتادنود توا بورای سوازش کواران  پواک نکوردي انودببب" ايرو  -آلمان

ر روز سويزدهم حفظ شرف و حيثيت خود اخالايات دولتی خود را نشوان دهرودب د

ی پيشرهادی دان را اط  نامه  ژوئيه  دو کميته ی اجرائی در جلسه ی مشترکی

چرين بود: "هر ش صی که به وسيله ی دادگاي هوا اط  نامه  تصويب کردندب آن

مورد اتهام ارار بگيرد توا صودور حکوم دادگواي از عیوويت در کميتوه ی اجرائوی 

ه  بلشووي  هوا از المورو اوانون نامو  محروم خواهد بودب" بوه موجوب ايون اعطو

عمال  اخراج شدندب کرنسوکی تموام مطلوعوات بلشوويکی را تعطيول کوردب اعیوای 

عاجزانووه بووه گريووه افتوواد:  ايزوسووتياکميتووه هووای زمووين در ايوواالت توايوو  شوودندب 

"همين چرد روز پيش  همه شاهد ط يان هرج و مرج در خيابان های پتروگوراد 

ن ها سيل لجام گسي ته ای از نطق های صدسياهی بوديمب امروز در همان خيابا

 جاری استب"

پس از انحالل هرم هوای انقالبوی و خلو  سوالح کارگرهوا  برآيرود مجموعوه ی 

توور شوودب ب ووش بزرگووی از اوودرت ايروو   نيروهوا بوواز هووم بووه سوومت راسووت نزديو 
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و بووانکی و کوادت هووا و گوروي هووای صورعتی  آشوکارا بوه دسووت سورکردگان ارتووش

مووابقی اوودرت کماکووان در دسووت شوووراها اوورار داشووتب اوودرت دوگانووه افتووادي بووودب 

هروووز براوورار بووود  امووا نووه آن اوودرت اووانونی شوودي  تماسووی و يووا ائتالفووی دو موواي 

دو دارودسووته ی  -پوويش  بلکووه اوودرت دوگانووه ی انفجوواری دارودسووته ای خوواص

نتامی و ديگری سازشکار  که در عين توري از يکوديگر  -خاص  يکی بورژوا

ال چه کاری باای ماندي بود؟ دميدن روحی توازي در حکديگر احتياج داشتردب به ي

کاللد ائتالفب ميلی يوکوف به حق می گويد: "پس از ايام سوم توا پورجم ژوئيوه  

انديشه ی ائتالف ناپديد نشد سهل است  بلکه مواتوا  اووت و اهميوت بيشوتری از 

 سابق پيدا کردب"

ولتووی بووه نحوووی نووامرتتر جووانی دوبوواري در آن ايووام کميتووه ی مواووت دومووای د

صوويب رسواندب ی غالظ و شدادی بوه ت  نامه اط حکومت نجاتبرعليه  گرفت و

کاسه ی صلر وزرا للريز شدب جملگی مراصب خود را به کرنسکی تحويل دادنود 

و بدين ترتيب او را در کانون حاکميوت ملوی گذاشوتردب در گسوترش بعودی انقوالب 

ش صی کرنسکی  اين لحتوه مفهووم پراهميتوی پيودا  فوريه  و نيز در سرنوشت

  کووردب در هوورج و موورج گووروي بروودی هووا و اسووتعفاءها و انتصوواب هووا  چيووزی بووه 

مثابه ی ي  نقطه ی آابت تعيين شدي بوود توا هموه ی چيزهوای ديگور بوه گوردش 

 بچرخرووودب اسوووتعفای وزرا صووورفا  مقدموووه ای بوووود بووورای موووذاکري بوووا کوووادت هوووا و 

کادت ها شورايط خوود را چروين تعيوين کردنود: مسوئوليت اعیوای کارخانه دارهاب 

 اتحوواد کاموول بووا متفقووين    حکومووت "فقووط و تمامووا  در برابوور وجوودان خويشووتن"

اعوووادي ی انیووولاط در ارتوووش  تعليوووق اصوووالحات اجتمووواعی توووا تشوووکيل مجلوووس 

محسسوانب نکتوه ای کووه بوه روی کاغوذ نياموود علوارت بوود از بووه تعويوق انووداختن 

 مجلوووس محسسوووانب مجموعوووه ی ايووون شووورايط را "برناموووه ی ملوووی وانت ابوووات 
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 غيرحزبی" خواندندب برنامه ی مشابهی نيز به وسويله ی نمايرودگان بازرگوانی و

به علت سازش کاران  صرعت ارائه دادي شد  يعری به وسيله ی همان کسانی که

  گوورکوشوويدي بودنوود آنووان را بووه جووان کووادت هووا بيردازنوودب کميتووه ی اجرائووی بووار دي

 ای را که به حکومت نجات "ادرت نامحدود" تفويض می کرد  مورداط  نامه 

ارار دادب اين امر به معروای موافقوت بوا اسوتقالل حکوموت از شووراها بوودب  تهييد

در همووان روز  تزرتلووی در مقووام وزيوور کشووور دسووتوراتی بوورای ات ووا  "توودابير 

هوای غيراوانونی در اموور سري  و ااط  به مرتور پايان دادن به همه ی فعاليت 

روابط ارضی" صوادر کوردب پشو ونوف  وزيور موواد غوذائی نيوز بوه هموين سوان 

" را خواسوتار شودب ها مالکبرعليه  خاتمه ی "همه ی تتاهرات خشن و جرائی

بدين شکل حکومت نجات انقالب بيش از هر چيز خود را حکومت نجوات امووال 

ی خود تعيين کوردي بوودب مهرودي دادب اما وظاي  ديگری هم برا مالک نشان می

پالچيرسووکی  کارخانووه دار آروتمروود  در مشوواغل سووه گانووه ی خووود بووه عروووان 

بازرگانی و صرعت  مدير تام االختيوار سووخت و فلوز   ی خانه سرپرست وزرات

سورديکائی شودي دسوت بوه ملوارزي ای رئيس کميسيون دفاز  برای سورمايه ی و 

ن مرشووووي   در ب وووش ااتصوووادی شوووورا نين  ااتصوووادااجانانوووه زدي بوووودب چووورو

شووکايت مووی کوورد کووه ااوودامات شووري  دموکراسووی در برابوور خرابکوواری هووای 

پالچيرسکی به هدر خواهرد رفتب چرنوف  وزير کشاورزی  کوه کوادت هوا اتهوام 

مرتور اعوادي ی حيثيوت" به ارتلاط با آلمان را به دوش او مرتقل کردي بودند  "

فتب در روز هجدهم ژوئيوه  حکوومتی کوه اکثوريتش خود را ناگزير از استعفاء يا

را سوسياليست ها تشکيل موی دادنود  فرموانی دائور بور انحوالل پارلموان نافرموان 

فرالنوود  کووه اکثريووت آن را هووم سوسياليسووت هووا تشووکيل مووی دادنوود  صووادر کووردب 

حکومووت در يادداشووتی خطوواب بووه متفقووين بووه مراسوولت سووومين سووالگرد جرووم 
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رار سوگرد وفواداری  بوا خووش واتوی تموام گوزارش داد کوه جهانی  عالوي بر تک

شورشی را که ايادی دشمن به راي انداخته بودند سرکوب کردي استب به راستی 

     کووه ايوون يادداشووت سوورد ارزشوومردی از تاري چووه ی چاپلوسووی در جهووان اسووت  

       ت لوو  از انیوولاط در محسسووات برعليووه  در همووان احوووال اووانون وحشوويانه ای

اي آهن  به تصويب رسيد  پس از آن که حکوموت بودين شوکل پ تگوی سياسوی ر

خود را نشان دادي بود  کرنسکی سرانجام تصميم گرفت که به اتمام حجت حزب 

   کووادت پاسووخ دهوودب میوومون پاسووخ کرنسووکی آن بووود کووه خواسووته هووای حووزب 

        کوادت "نموی توانود موان  از مشوارکت ايون حوزب در حکوموت مواوت باشودب" امووا 

    ايوون تسووليم اسووتتار شوودي بوورای کووادت هووا کووافی نلووودب آن هووا بوور آن بودنوود کووه

  را بوه زانوو در آوردنودب کميتوه ی مرکوزی حوزب کوادت اعوالم کورد سازش کواران 

حکومت پس از گسي تگی ائتالف در روز هشوتم ژوئيوه مرتشور  که بيانيه ای که

بورای  -کراتيو  بوود و بوسانلاشوته از خوزعلالت دمو بيانيوه ای کوه-کردي اسوت 

 آنان اابل الول نيست  و آن گاي مذاکرات را اط  کردب

  حملووه همووه جانلووه و متمرکووز بووودب کووادت هووا نووه ترهووا بووا کارخانووه دارهووا و 

نزديوو  هووم کوواری  ديپلمووات هووای دول متفووق  کووه نيووز بووا ژنوورال هووای ارتووش هووم

زيور عموال  کول ی فرموان دهو داشتردب کميته ی اصلی اتحاديوه ی افسوران در سوتاد

رهلری حزب کادت عمل می کوردب کوادت هوا از طريوق فرمانودهان عوالی رتلوه ی 

فشوار موی آوردنودب در روز هشوتم سازش کواران  ارتش به حساي ترين نقطه ی

ژوئيه  ژنرال کورنيلوف  فرماندي ی کل جلهه ی جروب غرب  فرمان داد کوه بوا 

توووش گشوووودي شوووودب بوووه روی سوووربازهای عقوووب نشوووين آتووووپ خانوووه  مسلسووول و

رئويس پيشوين يکوی از - ال  به پشوتيلانی کميسور جلهوه  سواويرکوفلکورنيلوف ا

  اعووادي ی مجووازات اعوودام را  -سووازمان هووای تروريسووتی سوسوويال رولوسوويونرها
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   در جلهووه خواسووتار شوودي و تهديوود کووردي بووود کووه درغيوور ايوون صووورت از مقووام

انوه ی کورنيلووف فوورا  در خود اسوتعفاء خواهود دادب تلگوراف محرمفرمان دهی 

بووه چوواپ رسوويدي بووودب کرونيلوووف از تلليوور بوورای خووود غافوول نلووودب  مطلوعووات

هوري ی بروسيلوف  فرماندي ی کول اووا  کوه از احتيواط و اريحوه ی طفوري روی ب

آميزی بووه کرنسووکی چرووين نوشووت: "دري هووای بيشووتری داشووت  بووا لحوون انوودرز

فتوه انود  بوا هموه ی ايون اوصواف بوار انقالب کلير فرانسوه  کوه جزئوا  از يواد موا ر

ب" ايوون دري هووا در ايوون وااعيووت نهفتووه بووود کووه بديگوور اهوورا  بووه يوواد مووی آيروودب

انقالبيون فرانسه  پس از کوشوش علوت خوود بورای تجديود سوازمان ارتوش "بور 

اساي اصول بشردوستانه" بعدا  بار ديگر مجازات مورگ را اعموال کردنود و آن 

ر کوردب" يگانوه نکتوه ای کوه ن نيموی از جهوان را پ وگاي "پرچم های پيروزمردشوا

جراب ژنرال از کتواب انقوالب آموختوه بوود  هموين بوود و بوسب در روز دوازدهوم 

ژوئيه  حکومت مجازات مرگ را "در زمان جرم برای جرايت های بزرگوی کوه 

اعادي کردب بوا ايون حوال    افراد در حين انجام وظاي  نتامی مرتکب می شوند"

لوفسکی  فرماندي ی کل جلهوه ی شومال  سوه روز بعود چروين نوشوت: ژنرال کلم

"تجربه نشان دادي است واحدهائی که در ميانشان تعويض هوای بسويار صوورت 

گرفتووه  از جرگيوودن مطلقووا  عوواجز شوودي انوودب اگوور مرلوو  پشووتيلانی ارتشووی گرديوودي 

ان خلق تواند سالم بماندب" اين مرل  گرديدي ی پشتيلانی هم باشد  آن ارتش نمی

 روسيه بودب

در روز شووانزدهم ژوئيووه  کرنسووکی کرفوورانس بزرگووان ارتووش را بووا مشووارکت 

تشووکيل دادب کورنيلوووف فرمووان دهووی  ترشووچرکو و سوواويرکوف در سووتاد عووالی

غايب بودب عقب نشيری در جهله ی او به وسي  ترين دامره ی خود رسيدي بوودب 

کوه آلموان هوا خوود در  اين عقوب نشويری چرود روز بعود فقوط هرگوامی متواو  شود
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مرزهای اديم کشور روسيه از حرکوت بواز ايسوتادندب اسوامی شورکت کررودگان در 

ن کرفوورانس  يعرووی بروسوويلوف  آلکسووي   روژکووی  کلملوفسووکی  دنيکووين و آ

رومانوفسکی  هم چون واپسوين پوعواک دورانوی کوه در ورطوه ی نيسوتی افتوادي 

 ايون ژنورال هوای عوالی جواي  بود در گوش طروين موی انوداختب چهوار مواي بوود کوه

خود را نيم مردي تلقی می کردندب اير  آن ها جوان گرفتوه بودنود  و چوون جرواب 

مجسوم انقالبوی موی دانسوترد کوه سو ت آزردي خاطرشوان  ررئيس الووزرا را متهو

     سوواخته بووود  کيرووه توزانووه و بووا احسوواي مصووونيت کاموول بووه او نوويش و سوويلی 

 می زدندب

ماندهی  نيروهای مسوتقر در جلهوه ی جرووب غورب بوين بر طلق آمار ستاد فر

توون تلفوووات دادي بووودب راوووم  000/56روزهووای هجوودهم ژوئووون تووا ششوووم ژوئيووه 

اربانيان در مقايسه بوا دامروه ی جروم نواچيز بوود  اموا دو انقوالب  يعروی انقوالب 

 فوريووه و انقووالب اکتلوور  روی هووم بووه درجووات تلفووات کمتووری دادنوودب ليلوورال هووا و

  بووه جووز موورگ و ويرانووی و فاجعووه از تهوواجم چووه سووودی بردنوود؟ ن سووازش کووارا

سيمای ي  ششوم از سوطا زموين را دگرگوون  1917زمين لرزي های اجتماعی 

ها و دهشت هوای ی بشريت باز کردندب سفاک یساخترد و امکانات تازي ای به رو

 از آسومان -که نه به خفي  کردن و نه به انکارشان انودک ميلوی نوداريم -انقالب

هووا و دهشووت هووا از کوول جريووان تکاموول توواري ی ی نووازل نمووی شوووندب ايوون سووفاک

 تفکي  ناپذيرندب

بروسيلوف پيرامون نتوايش تهواجمی کوه يو  مواي پويش آغواز شودي بوود  چروين 

گووزارش داد: "شکسووت کاموولب" علووت ايوون شکسووت آن بووود کووه "افسوورها  از 

دب" درباري ی ايون کوه فرماندي ی گروهان گرفته تا فرماندي ی کل اوا  فااد ادرتر

چرا و چگونه ادرت خود را از ک  دادند  بروسيلوف کلمه ای بر زبوان نيواوردب 
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و اموا راجوو  بوه عمليووات آتوی: "پوويش از بهووار نموی توووانيم بورای چرووين عمليوواتی 

گران بر لزوم مجوازات هوای يآمادي شويمب" کلملوفسکی در عين حال که مانرد د

بودن اين گونه مجازات ها ابراز ترديد کوردب" محآر  شديد اصرار می ورزيد  در

مجازات مرگ؟ اما آيا می توان لشوگرها را دربسوت بوه جوخوه ی اعودام سوپرد؟ 

دادگاي های نتامی؟ اما در آن صورت نيمی از ارتوش بايود بوه سويلری بورودببب" 

رئووويس سوووتاد کووول هوووم چروووين گوووزارش داد: "پووورش هروووم از هروووم هوووای پادگوووان 

سلسله جرلان های شورش به دادگاي هوای نتوامی سوپردي پتروگراد مرحل شدند  

شوودي انوودببب روی هووم رفتووه در حوودود نووود هووزار توون از پتروگووراد بووه نقوواط ديگوور 

مرتقل خواهرد شدب" اين خلر مايه ی مسرت خاطر حیار شدب هيچ کس به فکر 

 نيفتاد که عوااب ت ليه ی پادگان پتروگراد را هم در نتر بگيردب

ميته ها آلکسي  گفت: "بايد ل و شوندببب تاريخ فون نتوام و اما در خصوص ک

کووه هووزاران سووال را دربوور مووی گيوورد خووود اوووانين خووويش را آفريوودي اسووتب مووا 

کوشيديم از اين اوانين ت طی کريم  و از اين رو با فاجعه مواجه شدي ايمب "اين 

 موورد اوووانين توواريخ را بووا اواعوود نتووام جموو  خلووط مووی کووردب روژکووی الف زد کووه:

"مردم پرچم های کهن را هم چون مقدسات دنلال می کردند  و به آغوش مرگ 

می شتافتردب اما پرچم های سرخ ما را به کجا کشاندي اند؟ به تسليم ارتوش هوای 

به شورای  1915دست ن ورديب" ژنرال فرتوت به ياد نداشت که خود در اوت 

حوود توانووائی مووا  مقتیوويات کرووونی فوون نتووام از"وزيووران گووزارش دادي بووود کووه: 

       کلملوفسووکی  فراترنوود  در هوور حووال مووا اووادر بووه راابووت بووا آلمووان هووا نيسووتيمب"

بووا لحرووی حوواکی از لووذتی کووين توزانووه اصوورار کوورد کووه ارتووش نووه بووه وسوويله ی 

يرانوی کشواندي شودي کووه وبلشووي  هوا  بلکوه بووه وسويله ی "افوراد ديگوری" بووه 

ردي انوود  "افوورادی کووه حيووات و آئووين نامووه ی نتووامی مهملووی را وارد ارتووش کوو
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شوورايط موجوديووت ارتووش را درک نمووی کرروودب" ايوون سوويلی مسووتقيمی بووود بووه 

بروواگوش کرنسووکیب دنيکووين بووا ااطعيووت بيشووتری بووه وزرا حملووه ور شوود: "شووما 

پوورچم هووای پرافت ووار جرووم را در گوول و الی لگوودکوب کووردي ايوود  و اگوور وجوودان 

خواهيود افراشوتببب" و اموا کرنسوکی؟  داشته باشيد اين پرچم ها را بار ديگر بر

         کرنسوووکی چوووون در وجوووود وجووودان خويشوووتن شووو  موووی کووورد  از آن ارتشوووی 

 حوون و برحووق عقيوودي اش" فروترانووه تشووکر لبووی فرهرووم بابووت "بيووان صووريا ال

کوورد  و دربوواري ی اعالميووه ی حقووو  سوورباز توضوويا داد کووه: "اگوور موون هرگووام 

گوز کوارش بوه صودور و انتشوار نموی کشويدب ه وزيور بوودم  هريوتهيه ی آن اعالم

 نتيراندازی های سيلری را ن سيتن بار چه کسی سرکوب کرد؟ برای بازگردانود

کسوی دسوت بوه خووونريزی فرموانلری بوه درون صوفوف ارتوش  اول از همووه چوه 

 زد؟ ش صووی کووه موون مرصوووب کووردي بووودم  کميسوور شوو ص موون " ترشووچرکو  

   نکتووه بيرووی کوورد: "تهوواجم مووا هوور  وزيوور امووور خارجووه  بوورای تسوولی خووود چرووين

چرد نواموفق بوودي اسوت  اعتمواد متفقوين را بوه موا افوزايش دادي اسوتب" اعتمواد 

      متفقووين  مگوور نووه ايوون کووه زمووين هووم بوورای جلووب اعتموواد متفقووين بووه دور خووود 

 می چرخيد؟ 

کلملوفسووکی در همووان جلسووه فريوواد کشوويد: "در حووال حاضوور افسوورها يگانووه 

ی و انقالبروودب" بروسوويلوف هووم توضوويا داد: "افسوور جماعووت سووتون هووای آزاد

بورژوا نيستب کارگر حقيقی همان افسر استب" ژنرال روژکی اضوافه کورد کوه: 

ه هوا  اودرت را بوه سورکردگان پيشوين "ژنرال ها هم کارگرنود"ب بورای ل وو کميتو

را از ارتوش بيورون برانيود: چروين بوود  -ب وانيود انقوالب -بازگردانيد  و سياسوت

برنامه ی کارگرهائی که درجه ژنرالی بر شانه داشتردب کرنسکی هم به خوود آن 

برنامووه اعتووران نداشووت  و فقووط نگووران توواريخ اجوورای آن بووودب او مووی گفووت: 
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کرم حتوی ژنورال دنيکوين  "درباري ی اادامات پيشرهادی بايد بگويم که گمان نمی

کووم  یگووی اش اصووآن ژنوورال هووا جمل بوور اجوورای فوووری آن هووا اصوورار بووورزدببب"

شعور و مالل آور بودند  اما شکی نيست که بی اختيار در دل با خود می گفترد: 

 "با اين آدم ها همين طور بايد حرف زد "

    عووالی رخ دادب بروسووويلوف فرموووان دهووی  بوور اآوور ايووون کرفوورانس  ت ييووری در

حرف شورو و مرعطو  کوه بوه جوای آلکسوي   بووروکرات محتواطی کوه بوا تهواجم 

ت کووردي بووود  بوور سوور کووار آموودي بووود ايروو  از کووار برکرووار شوود و ژنوورال م الفوو

کورنيلوف به جانشيری او انت اب گرديدب برای اين ت يير انگيزي هوای گونواگونی 

        لوووف انیوولاطی آهرووين يدسووت و پووا شوود: بووه کووادت هووا اووول دادي شوود کووه کورن

     د کووووه اطميرووووان دادي شووووسووووازش کوووواران  در ارتووووش ايجوووواد خواهوووود کوووورد  بووووه

کورنيلوف دوست کميته ها و کميسرهاست  ساويرکوف خود ضوامن احساسوات 

جمهووووری خواهانوووه ی کورنيلووووف شووودي بوووودب جرووواب ژنووورال در پاسوووخ بوووه ايووون 

انتصاب اتمام حجت تازي ای به حکومت فرستاد  بودين معروی کوه اعوالم کورد او  

فقوط در برابور يعری کورنيلوف  آن انتصواب را فقوط بوه شورطی موی پوذيرد کوه: "

مردم و در برابر وجدان خود مسئول باشد  هيچ کس در انتصواب اعیوای سوتاد 

مداخلووه نکروود  مجووازات اعوودام بووار ديگوور در پشووت جلهووه هووم فرمووان دهووی  عووالی

برارار شودب" شرط اول مشوکالتی ايجواد موی کوردب ترفرود "مسوئوليت در برابور 

 کی بوه کووار بوردي بووود  و وجودان خوود و در برابوور موردم" را ن سوتين بووار کرنسو

ايووون امووور خاصوووی اسوووت کوووه راابوووت بووور نموووی تابووودب تلگوووراف کورنيلووووف در 

کثيراالنتشارترين روزناموه هوای ليلورال بوه چواپ رسويدب سياسوتمدارهای محتواط 

ارتجاز گري بوه ابورو افکردنودب اتموام حجوت کورنيلووف صورفا  هموان اتموام حجوت 

اووزا  ترجمووه شوودي بووودب امووا حووزب کووادت بووود کووه بووه زبووان صووريا ژنوورال هووای 
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محاسلات کورنيلوف درست بود: خواست هوای کوالن و لحون گسوتاخانه ی اتموام 

ويعي افسران کادر را  خشرود ساختب حجت او همه ی دشمران انقالب را  و به 

کرنسکی وحشت کرد و بر آن شد کوه کورنيلووف را فوورا  برکروار کرود  اموا هويچ 

دب سووورانجام کورنيلووووف بوووه توصووويه ی کوووس در حکوموووت از او پشوووتيلانی نکووور

حاميان خود موافقوت کورد کوه شوفاها  ا عوان کرود کوه مقصوود او از مسوئوليت در 

برابوور مووردم  مسووئوليت در برابوور حکومووت مواووت بووودي اسووتب امووا مووابقی اتمووام 

حجت با تعديالت و ايد و شورط هوای جزئوی پذيرفتوه شودب کورنيلووف فرمانودي ی 

  و فو  مهرودي ارتوش  بوه عرووان کميسور کورنيلووکل اوا شودب ضومرا  فيلونرکو

ساويرکوف  کميسر پيشوين جلهوه ی جرووب غورب  بوه عرووان مودير کول وزرات 

جرووم بووه کووار گموواردي شوودندب يکووی ش صوويتی بووود تصووادفی و تووازي بووه دوران 

هوور دو موواجراجوی  -رسوويدي  و ديگووری مووردی بووا يوو  پيشوويره ی بلروود انقالبووی

کوم فيلونرکوو بورای هور کواری آموادي  ودندب دسوتمحض و برای هر کاری آمادي ب

بود  و ساويرکوف برای بسياری از کارها آمادگی داشوتب تمواي نزديو  آن دو 

با کورنيلوف  به عروان مشو  هوای جرواب ژنورال در کسوب سوري  مقوام  چروان 

 ايفاء کردب حوادث که خواهيم ديد  نقشی خاصی در گسترش بعدی

يکووی پووس از ديگووری تسووليم مووی کردنوودب کوواران جلهووه هووای خووود را  سووازش

تزرتلی اعالم کورد: "ائوتالف اتحوادی اسوت بورای نجواتب" بوه رغوم انشوعابی کوه 

رسما  صورت گرفته بود  مذاکرات با حرارت تمام در پشوت پوردي اداموه داشوتردب 

کرنسکی در توافق آشکار با کادت ها  به مرتور رسيدن به ي  راي حل سوري   

امی کوه در عوين سوازگاری ديعری به اا -مايشی توسل جستام صرفا  ندبه ي  اا

کامل با روح سياست کلی اش  او را در رسيدن به هدفش نيز يواری موی دادب او 

را بوووه دسوووت فالکوووت و سوووازش کووواران  اسوووتعفاء داد و شوووهر را تووورک کووورد  و
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خصوووص مووی گويوود: "او بووا  استيصووال خودشووان سووپردب ميلووی يوکوووف در ايوون

خود هم به دشمران و هم به رالا و هم به پيروان خويش  خروج هشداردهردي ی

آابت کرد که  اط  نتر از ایاوت آن هوا دربواري ی خصوايل ش صوی او  صورفا  

دو اردوی مت اصم  فعال  جانشويری بورای مابين  به مراسلت مواعيت سياسی اش

بوا سوازش کواران  او نمی توان يافتب "او دست را عمدا  باخت توا بوازی را بلوردب

ناسزاهای فروخوردي و آراگوئی های علروی خوود را بوه پوای "رفيوق کرنسوکی" 

انداختردب هر دو طرف  هم کادت ها و هم سوسياليسوت هوا  بوه آسوانی توانسوترد 

سر دولت را متقاعد کررد که خود را مل وی کرود  و بوه کرنسوکی اختيوار  هيئت بی

 هدبدهد که حکومت را از نو و به صالحديد ش صی خود تشکيل بد

      زدي ی کميتوووه ی اجرائوووی   صووول سووواختن اعیوووای وحشوووتهبوووه مرتوووور مست

تازي ترين اخلار پيراموون خرابوی فزايرودي ی وضوعيت جلهوه بوه آنوان ابوالغ شودب 

 آلمان ها نيروهای روي را پس می راندند  ليلرال هوا کرنسوکی را  و کرنسوکی

و سوسوويال  راب در بيسووت و چهووارم ژوئيووه  نمايروودگان مرشوووي سووازش کوواران 

اجرائووی   رولوسوويونر سراسوور شووب را در جلسووه گذراندنوودب سوورانجام کميتووه ی

رأی  46رأی موافوووق در برابووور  147خسوووته و درمانووودي از بيچوووارگی خوووود  بوووا 

د و شوورط و ی ايووتفووويض بوو -م ووالفتی بووی سووابقه  -رأی ممتروو  42م ووال  و 

که در هموان  نامحدود ادرت را به کرنسکی تصويب کردب در کرگري ی کادت ها 

زمووان اجووالي کووردي بووود  ترووی چروود از نمايروودگان خواسووتار سوورنگونی کرنسووکی 

شدند  اما ميلی يوکوف به اين بی صولری لگوام زد و بوه نمايرودگان توصويه کورد 

معروا نيسوت کوه  نکه فعال  کوشش خود را مرحصر به اعمال فشوار کررودب ايون بودا

بوود  ميلوی يوکووف در وجوود ميلی يوکوف درباري ی کرنسکی دچار تووهم شودي 

کرنسکی صرفا  نقطه ی اتکائی برای طلقات دارا می ديدب او می دانست که پوس 
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از خوووالص کوووردن حکوموووت از شووور شووووراها  خوووالص کوووردن حکوموووت از شووور 

 کرنسکی کار شاای ن واهد بودب

 در آن روزهووا خوودايان ائووتالف هووم چرووان تشووره بودنوودب فرمووان بازداشووت لرووين 

کومت انتقالی هفتم ژوئيه صادر شدي بوودب ايرو  بورای اعوالم پيش از تشکيل ح

 رسووتاخيز ائووتالف بايوود ااوودام اوواطعی بووه عموول مووی آموودب در روز سوويزدهم ژوئيووه  

تروتسوووکی بوووه حکوموووت مواوووت در روزناموووه ی ماکسووويم  ناموووه ی سرگشوووادي ی

بوه چواپ رسويدب در  -مطلوعات بلشوويکی ديگور وجوود خوارجی نداشوترد -گورکی

 دي بووود: "شووما بوورای مسووتثری کوردن موون از فرمووانی کووه بووه موووجلش آن ناموه آموو

لرووين و زيروويوو  و کووامر  سووزاوار بازداشووت شووراخته شوودي انوود  نمووی توانيوود 

مربووط موی شوود  مسوهله  مرطقی داشته باشيدب تا آن جا کوه بوه جرلوه ی سياسوی

کووم بووه  البود مووی دانيود کووه موون در دشومری بووا سياسووت کلوی حکومووت مواووت دسوت

در شووب پيوودايش دولووت جديوود   ي ی رفقووای فووو  الووذکر آشووتی ناپووذيرمب"انووداز

تروتسووکی و لوناچارسووکی در پتروگووراد  و ناوبووان کريلرکووو  فرمانوودي ی آتووی 

 نيروهای بلشوي   در جلهه  بازداشت شدندب

حکومت جديد  که پس از ي  بحران سه روزي متولد شدي بود  بوه گورزادهوا 

از اشو اص طوراز دوم و طوراز سوومی کوه بور  می ماندب اين حکومت مرکب بوود

اسوواي گووزيرش مووابين پليوودی هووای م تلوو   انت وواب شوودي بودنوودب معوواون رئوويس 

حکومت مهردي نکراسوف از آب درآمد  همان کادت چپی که در بيست و هفتم 

فوريه پيشرهاد کردي بود که با تحويل ادرت به يکی از ژنورال هوای توزار انقوالب 

ی بی حزب و بی ش صيت که هميشوه وپوويچ  نويسردي ارا سرکوب کرردب پروک

بين کادت ها و مرشوي  ها دست و پا می زد  بوه وزرات بازرگوانی و صورعت ما

مرصوب شدب زارودنی  دادستان پيشين  متعاالا  وکيل راديکوال  و پسور يکوی از 
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دادگسووتری فراخوانوودي شوودب  وزرای "ليلوورال" آلکسوواندر دوم  بووه مسوورد وزارت

دريافوت  را کشوور    رئيس کميته ی اجرائی شوورای دهقانوان  وزارتآوکسرتي

کوووردب اسوووکوبل  مرشووووي  هوووم چروووان بووور مسووورد وزارت کوووار بووواای مانووودب و 

پش ونوف  سوسياليست خلقی  وزيور موواد غوذائی شودب از ميوان ليلورال هوا هوم 

چرد ش صويت طوراز دوم انت واب شودند  هموه افورادی کوه نوه پويش و نوه پوس از 

ن نقووش مهمووی بووای نکردنوودب چرنوووف بووه نحوووی نووامرتتر بووه مسوورد انتصابشووا

وزارت کشوواورزی بازگشووتب او در چهووار روزی کووه مووابين اسووتعفاء و انتصوواب 

جديودش سووپری شوودي بووود  فرصووت يافتووه بووود از خويشووتن اعووادي ی حيثيووت کروودب 

با بی نتری توضيا می دهد که ماهيوت رابطوه ی  تاريخ انقالبميلی يوکوف در 

ا مقامات آلمانی "نامعلوم بواای مانودب" و اضوافه موی کرود کوه "ممکون چرنوف ب

اسووت کووه گووواهی اداري ی ضدجاسوسووی روسوويه از سوووء ظوون هووای کرنسووکی و 

 ترشوووچرکو و ديگوووران در ايووون خصووووص انووودکی بوووه راي اغووورا  رفتوووه باشووودب"

انتصوواب مجوودد چرنوووف بووه وزارت کشوواورزی مفهووومی نداشووت جووز سووتايش از 

يعروی هموان حزبوی کوه روز بوه  -ی سوسويال رولوسويونرهاحيثيت حوزب حاکموه 

روز از نفو  چرنوف در آن کاسته می شدب نکته ی ديگر آن که تزرتلی اين بوار 

ماي موه گموان بوردي بوود کوه  دورانديشی به خرج داد و وارد حکومت نشدب او در

اکروون  در ميان اعیای هيئت دولت می توانود بوه حوال انقوالب مفيود وااو  شوود 

د داشت که در ميان اعیوای شوورا بوه دولوت فايودي برسواندب از آن لحتوه بوه اص

  بعوود  تزرتلووی عمووال  در مقووام کميسوور بووورژوازی در نتووام شوووراها انجووام وظيفووه 

می کردب او در يکی از جلسات شورای پتروگوراد اظهوار داشوت: "اگور حکوموت 

را از حکوموت  ائتالفی مرواف  کشوور را زيور پوا بگوذارد  بور ماسوت کوه رفقايموان

چروان کوه دان چرودی  -بور سور ايون نلوود کوهمسوهله  بيرون بکشيمب" اير  ديگور
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ليلرال ها را پوس از کشويدن شويري شوان از حکوموت بيورون  -پيش اول دادي بود

 بوور سوور آن بووود کووه بووه مواوو  و بووه محووض آن کووه دريووافتی مسووهله  برانووی  بلکووه

فا  دسوت بوه کوار شودي بوود توا شيري ات را کشيدي اند  کراري بگيوریب تزرتلوی صور

 راي را برای تحويل کامل ادرت به بورژوازی هموار کردب

در ائووتالف اول  کووه در روز ششووم موواي مووه تشووکيل شوود  سوسياليسووت هووا در 

االيت ارار داشترد  اما در حقيقت امر زمامدار اموور بودنودب در کابيروه ی بيسوت 

 یموی دادنود  اموا سوايه هواو چهارم ژوئيه  سوسياليسوت هوا اکثريوت را تشوکيل 

 محو ليلرال ها بودندب ميلی يوکوف می نويسد: "با آن که سوسياليست ها اسوما  

اکثريووت کابيرووه را تشووکيل مووی دادنوود  سوولطه ی وااعووی در کابيرووه ی يقيرووا  بووه 

دايق تر آن بوود کوه  هواداران سرسپردي ی دموکراسی بورژوائی تعلق داشتب"

بووه مراتووب از وضوووح مسووهله  اسووی رمووورد دموکبگويوود: دارائووی بووورژوائیب در 

کمتووری برخوووردار بووودب پشوو ونوف وزيوور هووم بووا همووين روحيووه  هوور چروود بووا 

استداللی نامرتتر  ائتالف ژوئيه را با ائتالف مه مقايسه کرد: او معتقود بوود کوه 

در موواي مووه بووورژوازی بووه پشووتيلانی چووو نيوواز داشووت  و حووال کووه ضوودانقالب بووه 

د  بورژوازی حمايت راست را می خواستب "هر چه از سوی تهديد پرداخته بو

راست نيروی بيشتری جم  کريم  از تعداد کسانی که اصد حملوه بوه حکوموت را 

دارنووود کاسوووته خواهووود شووودب" ايووون حکموووت بليووور ضوووابطه ی بوووی نتيوووری بووورای 

استراتعی سياسی در اختيارمان می گذارد: برای درهم شکستن محاصوري ی دژ 

نوا گشوودن دروازي هوای دژ از درون اسوتب چروين بوود فرموول ن روش همايبهتر

 ائتالف جديدب

    ارتجووواز در حوووال تهووواجم بوووود  دموکراسوووی در حوووال عقوووب نشووويریب طلقوووات و 

سوووراخ سوومله هووا  زدي بووه گوروي هووائی کووه در ن سووتين روزهووای انقوالب وحشووت



                                                             نشر ميليتانت

 

 198 

     گري تووه بودنوود  ايروو  سووربلرد مووی کردنوودب مروواف  گونوواگونی کووه تووا ديووروز در

خفتووه بودنوود  اکرووون آشووکارا ابووراز وجووود مووی کردنوودب بازرگووان هووا و نهانگوواي 

 واسطه هوا نوابودی بلشووي  هوا و آزادی تجوارت را خواسوتار موی شودندب آن هوا

تجارت  حتوی محودوديت هوائی کوه در زموان توزار  همه ی محدوديت هایبرعليه 

       ار کووه بووا وضوو  شوودي بودنوود  فريوواد بوور مووی کشوويدندب کميسوويون هووای خواروبوو

دالل بووازی ملووارزي کووردي بودنوود  مسووئول کملووود ضووروريات زنوودگی اعووالم شوودندب 

اددان صووونفووورت از ايووون کميسووويون هوووا بوووه شووووراها مرتقووول شووودب گروهموووان  اات

مرشوي   گزارش دادي است که تللي ات بازرگان هوا "پوس از رويودادهای سووم 

سوت  هزيروه ی گوران و چهارم ژوئيه شدت خاصی گرفتب" شوراها مسئول شک

 زندگی  و مسئول دزدی های شلانه شراخته شدندب

نواک از پاسوخ انفجوارآميز  حکومت توحش از دسايس سولطرت طلوب هوا و بويم

چوووو  نووويکال روموووانوف و خوووانوادي اش را در روز هفوووتم اوت بوووه توبولسووو  

  توايو  شودب کارگر و سربازفرستادب روز بعد روزنامه ی تازي ی بلشوي  ها  

مووه سووو خلوور مووی رسوويد کووه اعیووای کميتووه هووای سووربازان را گووروي گووروي از ه

بازداشت کردي انودب بلشووي  هوا فقوط بوه طوور نيموه اوانونی توانسوترد کرگوري ی 

خود را در پايان ماي ژوئيه تشکيل دهردب کرگري های نتوامی ممرووز اعوالم شودب 

      انووه در کوورش خ ايروو  نوبووت کرگووري بووازی بووه کسووانی رسوويدي بووود کووه تووا ديووروز

موووی نشسوووترد: موووالک هوووا  بازرگوووان هوووا  کارخانوووه دارهوووا  سوووردارهای اوووزا   

روحانيون  اسوواران ژرژاوديسب صداهايشوان بوه يکوديگر شوليه بوود  و فقوط از 

حيوت شوودت و ضووع  جسووارت از هووم متموايز مووی شوودندب رهلووری آن سوومفونی را 

 مسلما   هر چرد نه هميشه علرا   حزب کادت برعهدي داشتب
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کووی از کرگووري هووای تجووارت و صوورعت  کووه در اوايوول موواي اوت بووا شوورکت در ي

توورين سووازمان هووای بورسووی و صوورعتی برگووزار  تقريلوا  سووی صوود نمايروودي از مهووم

شوووود  نطووووق افتتاحيووووه را ريابوشيرسووووکی  سوووولطان مرسوووووجات  ايووووراد کووووردب 

      ريابوشيرسوووکی تعارفوووات را يکسووور کروووار گذاشوووت و گفوووت: "حکوموووت مواوووت 

بواز سياسوی زموام  سايه ی اودرت اسوتببب در وااو  امور مشوتی دغولفقط صاحب 

امووور را در دسووت دارنوودببب حکومووت تمووام توجووه خووود را بوور ماليووات هووا متمرکووز 

دالنووه بوور طلقووه ی بازرگووان و  کووردي اسووت  و ايوون ماليووات هووا را عموودتا  و سوورم

هوا  کارخانه دار تحميل می کردببب آيا صالح است که پول خود را بوه ايون مسورف

بوودهيم؟ آيووا بهتوور نيسووت کووه بووه نووام نجووات موويهن نگهلووانی بوور ايوون مسوورف هووا 

چرگووال اسووت وانی بگموواريم؟" و آن گوواي بوورای حسوون ختووام تهديوود کوورد کووه: "

علوووارت گرسووورگی و فالکوووت ملوووی گريلوووان دوسوووتان موووردم را خواهووود گرفوووت " 

 ريابوشيرسکی پيرامون چرگال است وانی گرسورگی و فالکوت ملوی  کوه در وااو 

سياست تعطيل عمدی کارخانه ها را به ضابطه در می آورد  از آن لحته به بعد 

فرهرم سياسوی انقوالب بواز کوردب و بورای سورمايه دارهوا گوران جای خود را در 

 تمام شدب

رهای ايوواالت هووم در پتروگووراد برگووزار شوودب ايوون مهمورهووای سووکرگووري ی کمي

 حکوموت بايسوترد  عموال   حکومت موات  که ارار بود چون ديواری بلرد بر گورد

حکومت متحد شدند و به رهلری هسته ی کادتی خود  آوکسرتي  وزيور برعليه 

تووانی موابين دو صوردلی برشويری: حکوموت بايود  کشور را دست انداختردب "نموی

ئت نکردند بوا صودای رسازشکاران ج فرمان براند نه آن که خود بازيچه شودب"

وا دفواز کررود  از توري آن کوه ملوادا دعووای بلرد اعتران و يا از خود با تموام او
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آن ها با متحدانشوان بوه گووش بلشووي  هوا برسودب آوکسورتي  طووری از جلسوه 

 بيرون رفت که گوئی از آتش کرگري سوخته استب

مطلوعات سوسيال رولوسيونر و مرشوي  بوه تودريش زبوان البوه و شوکوي را 

صووفحات ايوون مطلوعووات بووه کووار گرفتروودب رفتووه رفتووه افشوواگری هووای نووامرتتر بوور 

  دايلونواروداپديدار شدندب در روز ششم اوت  روزنامه ی سوسيال رولوسويونر 

نامووه ی گروهووی از دانشووجويان چووو دانشووکدي ی افسووری را بووه چوواپ رسوواندب 

دانشووجويان ايوون نامووه را در راي مسووافرت بووه جلهووه بوورای آن روزنامووه فرسووتادي 

  ان دانشووکدي ی افسووری بووازی بودنوودب دانشووجويان چووو "از نقشووی کووه دانشووجوي

    زدي انووودببب چوووو و راسوووت بوووه موووردم سووويلی موووی زنرووود  در  موووی کررووود شوووگفت

مهموريت هوای ترليهوی شورکت موی کررود  و در ايون مهموريوت هوا افوراد را بودون 

محاکموووه و تحقيوووق و صووورفا  بوووه دسوووتور فرمانووودي ی گوووردان اعووودام موووی کررووودببب 

  وی هوور دانشووجوئی کووه بليرروود  تيوور گوواي هووا بووه سوو سووربازهای خشوومگين از کمووين

 می اندازندببب" اعادي ی سالمت به ارتش چران کم و کيفی داشتب

ارتجاز در حال تهاجم بود  حکومت در حال عقب نشيری  در روز هفوتم اوت  

شوووراخته شووودي تووورين موووهموران صدسوووياي  يعروووی سرسوووپرداگان دارودسوووته ی 

زاد شودندب بلشووي  هوا آزنودان  هوای يهوديوان  از معامجريان اتل  راسپوتين و

در زنووودان کرسوووتی بووواای ماندنووودب در هموووان زنووودان  سوووربازها و ملووووان هوووای 

بازداشتی تصميم گرفته بودند دسوت بوه اعتصواب غوذا بزنرودب در آن روز  ب وش 

کارگری شورای پتروگوراد بورای تروتسوکی و لوناچارسوکی و کولرتوای و سواير 

 ادبزندانيان نامه های تهريت آميز فرست

کارخانووه دارهووا  کميسوورهای ايوواالت  کرگووري ی اووزا  هووا در نووچرکاسوو   

مطلوعوات موويهن پرسووت  ژنوورال هوا  ليلوورال هووا  همووه ی ايروان معتقوود بودنوود کووه 
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 -محوال اسوت بتوووان انت ابوات مجلووس محسسوان را در مواي سووپتاملر برگوزار کوورد

ازيمب اما حکوموت بهتر آن است که اين انت ابات را تا پايان جرم به تعويق بيرد

با اين کوار موافوق نلوودب مصوالحه کردنودب تشوکيل مجلوس محسسوان بوه بيسوت و 

هشتم نواملر موکول شدب کادت ها ايون تعويوق را پذيرفترود  هور چرود بوا غرولرودب 

آن ها با اطميران تمام روی وااي  سرنوشت سازی که ارار بود در اين سوه مواي 

 و مووی پرداشووترد کووه آن واوواي  تمووامیمووی کردنوود  بوواای مانوودي رخ بدهوود حسوواب 

ی مجلووس محسسووان را بووه سووطا ديگووری انتقووال خواهوود دادب ايوون اميوودها مسووهله 

 روزبه روز به نحو آشکارتری به نام کورنيلوف پيوند می خوردندب

تللي ات پيرامون ش صيت اين "سردار" جديود از آن پوس در کوانون سياسوت 

هوم کواری  رمانودي ی کول خلوق" بوابورژوازی ارار گرفتب شرح حال "ن ستين ف

به تعداد کثير توزي  شدب واتی ساويرکوف  در مقوام فرمان دهی  فعاالنه ی ستاد

مدير کل وزارت جرم  به روزنامه نگارها می گفت: "ما گمان موی کرويم کوهبببب 

الووخببب "  مقصووود از ايوون "مووا" سوواويرکوف و کرنسووکی نلووود  سوواويرکوف و 

پيرامون نام کورنيلوف به پا شدي بود  کرنسکی را  کورنيلوف بودب هياهوئی که

بووه تکوواپو انووداختب شووايعات دربووواري ی توطئووه ای کووه کووانونش در اتحاديوووه ی 

اوورار داشووت  روز بووه روز بووه نحوووی پيگيرتوور فرمووان دهووی  افسووران در سووتاد

گسترش می يافتب مالاات های سوران حکوموت بوا سورداران ارتوش در ن سوتين 

آتش نفرت متقابول آن هوا را شوعله ورتور موی کوردب شوکی  روزهای ماي اوت فقط

نيست که کورنيلوف به خود می گفت: "يعری اين وراج سول  م وز وااعوا  گموان 

   ؟" البود کرنسووکی هوم در دل بووا خووود موی کروود کوه مووی توانود بووه موون دسوتور بدهوود

می گفت: "يعری اين ازا  نادان و کرد  هن وااعوا  تصوور موی کرود کوه موی توانود 

سيه را نجات بدهد؟" و هر دو به نحوی حوق داشوتردب برناموه ی کورنيلووف  رو
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  بسط مجازات مرگ بوه پشوت جلهوه  ها که بسيش نتامی کارخانه ها و راي آهن

و تابعيووت حوووزي ی نتووامی پتروگووراد و در نتيجووه تابعيووت پادگووان پايت ووت را از 

کووار معلوووم  سووتاد فرمانوودهی  دربوور مووی گرفووت  در آن روزهووا در محافوول سووازش

شدب در پشت اين برنامه ی رسمی ديگری ديدي می شود کوه هور چرود صوريحا  بور 

زبان کورنيلوف نيامدي بود  در موجوديتش نمی شد شو  کوردب مطلوعوات چوو 

        زنوووم خطووور را بوووه صووودا در آوردنووودب کميتوووه ی اجرائوووی ژنووورال چرميسووووف را 

 دب صوحلت از اسوتعفای کول اووا معرفوی کورفرموان دهوی  به عرووان نوامزد توازي ی

 ناک شدب اريب الواوز کورنيلوف در ميان بودب ارتجاز بيم

ارتووش دن   -در روز ششووم اوت  شووورای "اتحاديووه ی دوازدي ارتووش اووزا "

ای را بووه اطوو  نامووه  بووه يوواری سوواويرکوف -ارتووش کوبووان  ارتووش تووور  الووخببب

م را تصووويب رسوواند تووا بلکووه "بووا  صوودائی رسووا و اهرآميووز" حکومووت و موورد

متوجه کرد که در صورت برکراری "سوردار اهرموان" يعروی ژنورال کورنيلووف  

آن اتحاديه مسئول رفتار نيروهوای اوزا  در جلهوه و يوا در پشوت جلهوه ن واهود 

بودب کرفرانس اتحاديه ی اسواران ژرژاديس به نحو آمرانه تری حکومت را به 

اگور کورنيلووف برکروار  نس اعوالم کورد کوهاتهديد گرفتب بدين معروا کوه ايون کرفور

شود  اتحاديه "همه ی سلحشوران ژرژ اديس را به جرم فرا خواهود خوانود و 

از آن ها خواهد خواست که دوشوادوش اوزا  هوا وارد عمول شووندب "حتوی يو  

شوووود  و تووون از ژنووورال هوووا در برابووور ايووون تمووورد آشوووکار زبوووان بوووه اعتوووران نگ

جرم داخلی را دربر داشت  بوا  نامه را  که تهديدمطلوعات نتام حاکم اين اط  

شع  فراوان بوه چواپ رسواندندب کميتوه ی مرکوزی اتحاديوه ی افسوران ارتوش و 

نيروی دريائی در تلگراف های پی در پی تمامی اميود خوود را بوه وجوود "رهلور 

عزير  ژنرال کورنيلوف" بست  و از "همه ی مردم درستکار" دعوت کرد کوه 
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کرروودب کرفوورانس "مووردان خلووق" از اردوی نسوولت بووه کورنيلوووف ابووراز اعتموواد 

راسوووت  کوووه در آن روزهوووا در مسوووکو اجوووالي کوووردي بوووود  طوووی تلگرافوووی بوووه 

کورنيلوف  با افسرها و اسوواران گرجسوتان و اوزا  هوا هوم آواز شود: "تموامی 

روسويه ی انديشومرد بووا اميود و اعتمواد بووه شوما چشوم دوختووه اسوتب" محوال بووود 

شوورکت کرروودگان در آن کرفوورانس علووارت  توور از ايوون سوو ن گفووتب بتوووان صووريا

دارهوائی از اليول ريابوشيرسوکی و ترتيواکوف   بودند از کارخانوه دارهوا و بانو 

ژنوورال هووائی نتيوور آلکسووي  و بروسوويلوف  نمايروودگان روحانيووت  پروفسووورها  

رهلران حزب کادت به رياست ميلی يوکوفب برای بی حجواب نمانودن کرفورانس  

نيمووه موهوووم "دهقووان هووا" نيووز در آن ميووان حیووور  نمايروودگان "اتحاديووه ی"

داشوترد توا بلکوه از جانوب رهلوران روسوتاها از ميلوی يوکووف حموايتی بشوودب در 

کرسووی رئووويس کرفوورانس  پيکووور غوووول آسووای رودزيوووانکو را مووی ديووودی کوووه از 

نمايردگان ي  هرم ازا  بابت سرکوب بلشوي  ها علرا  سپاسگزاری می کردب 

ن نمايرووودگان طلقوووات دارا و تحصووويل کوووردي ی روسووويه بووودين سوووان  مقتووودرتري

 کشور نامزد کردندب یبرای نقش مرج را کورنيلوف

پس از اين مقدمات  فرماندي ی عالی جاي کل اوا بورای دوموين بوار در وزارت 

جرووم ظوواهر شوود تووا پيرامووون برنامووه ی خووود بوورای نجووات کشووور بووه مووذاکري 

يلوووف  ديوودار کورنيلوووف را از نربپووردازدب ژنوورال لوکومسووکی  رئوويس سووتاد کو

ي  موی کرود: "بوه محوض ورود بوه پتروگوراد  در حوالی کوه صپتروگراد چرين تو

    سووواري نتووام بووومی افقوواز )تکيرتسووکی( بووا دو مسلسوول اسووکورتش مووی کردنوود  

وف بووه کوواخ زمسووتانی  نوورال کورنيلووبووه کوواخ زمسووتانی رفووتب پووس از ورود ژ

رد  و محافتووان افقووازی اش در کرووار مسلسوول هووا را از روی اتوموووبيلش برداشووت

دروازي ی کاخ به نگهلانی ايستادند تا در صورت لزوم بوه کمو  فرمانودي ی کول 
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فرن را بر اين گذاشته بودند که ممکن است فرمانودي ی کول اووا  اوا بشتابردب"

احتياج داشته باشدب مسلسل های سواري به کم  نتامی  ادر برابر رئيس الوزر

سووازش کوواران  مسلسوول هووای بووورژوازی بودنوود کووه بووه سوووی نتووام افقوواز همانووا

مزاحم نشانه گرفته شدي بودندب چرين بود موض  حکوموت نجوات  ايون حکوموت 

 مستقل از شوراها 

انووودکی پوووس از بازديووود کورنيلووووف  کوکوشوووکين  يکوووی از اعیوووای حکوموووت 

مواووت  بووه کرنسووکی اطووالز داد کووه "اگوور برنامووه ی کورنيلوووف همووين امووروز 

ه نشووود " کووادت هووا اسووتعفاء خواهروود دادب اکرووون کووادت هووا هووم  گرچووه پذيرفتوو

مسلسل به دست نداشترد  با همان لحن اتمام حجت های کورنيلووف بوا حکوموت 

حوورف مووی زدنوودب و ايوون اموور کموو  بزرگووی بووه کورنيلوووف کووردب حکومووت مواووت 

 ول شود  و آن گواي اعوالم کورد شوزدي به بررسی گوزارش فرمانودي ی کول م شتاب

ات وووا  تووودابيری کووه کورنيلووووف پيشووورهاد کووردي اسوووت  "از جملوووه اعوووادي ی کووه 

 مجازات مرگ در پشت جلهه"  علی االصول ممکن استب

طليعی است که بسيش نيروهای ارتجواز شوورای سراسوری کليسواهای روسويه 

را هووم دربوور مووی گرفووتب هوودف رسوومی ايوون شووورا علووارت بووود از تکميوول رهووائی 

های بوروکراتي   اما هدف وااعی اش آن بوود کوه کليسای ارتودکس از فعاليت 

کليسووا را از   خووود را از گزنوود انقووالب در امووان نگوواي داردب سوورنگونی سوولطرت

رئيس رسمی خود محروم سواخته بوودب اکروون مراسولات کليسوا بوا دولوت  کوه از 

ديرباز مداف  و محوافظ او بوه شومار موی رفوت  در هووا معلوق مانودي بوودب ناگفتوه 

شورای مقدي کليسا در بيانيه ی نهوم مواري دعوای خيور خوود را نثوار نماند که 

انقالب پيروز کردي و از مردم دعوت کردي بوود کوه "بوه حکوموت مواوت اعتمواد 

ی کليسا  مسهله  داشته باشردب" اما آيردي تهديدآميز می نمودب حکومت پيرامون
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روحوانيون  هم چران که پيرامون همه ی مسائل ديگر  سکوت اختيار کردي بوودب

مووثال  از  -  مانوودي بودنوودب گوواي بووه گوواي از فووالن مرطقووه ی دوردسووتيوووااعووا  بالتکل

شواي زادي  فالن کشيش بومی طی تلگرافوی بوه -شهر ورنی در نزديکی مرز چين

لووف اطميران می داد که سياست او با کتاب مقدي پروتستان ها تماما  سازگار 

موی سواخت  اموا جرئوت نکوردي بوود در  استب کليسا هر چرد بدين سان با انقوالب

حوووادث مداخلووه بجويوودب ايوون اموور بوويش از هوور جووا در جلهووه عيووان بووودب نفووو  

بووا انیوولاط ناشوی از تووري ب ووار شوودي و بووه آسوومان هووم راي  روحوانيون در جلهووه

رفته بودب دنيکين به اين نکته ا عان داشت: "افسرها برای حفظ ااتودار نتوامی 

تی دراز دسووت از تووالش برنداشووترد  حووال آن کووه خووود موودفرمووان دهووی  و اوودرت

صوودای کشوويش هووا از همووان ن سووتين روزهووای انقووالب خوواموش شوود و مشووارکت 

آنان در زندگی سربازها يکسر به پايان رسيدب" کرگري های روحانيون در سوتاد 

م تل  ارتش  بی آن کوه اآوری از خوود بوه جوا  هایو در ستادفرمان دهی  عالی

 مدندبگذارند  به سر می آ

شورای کليساها هر چرد پيش از هور چيوز بوه سلسوله مراتوب روحانيوت  و بوه 

ويووووعي ردي هووووای بوووواالی روحانيووووت  تکيووووه داشووووت  بووووااين حووووال در چووووارچوب 

بوروکراسی کليسا محصور نلودب جامعه ی ليلرال با تمام اوا می کوشيد بر ايون 

خوود را  شورا دست بيابدب حوزب کوادت چوون نتوانسوته بوود ريشوه هوای سياسوی

نزد مردم بيابد  تصور می کرد که ي  کليسای اصالح شودي موی توانود هوم چوون 

او  يعری حزب کادت  و تودي ها واسطه شوودب در مقودماتی مابين  تسمه ی رابط

اجوالي شوورا فوراهم آمود  سياسوتمدارهای دنيووی رنوم و وارنگوی از  که برای

و  سووامارين  و نيووز تروبتسووکوی  کرووت اولسووووي   رودزيووانکشوواي زادي  اليوول

اسوواتيد و نويسووردگان ليلوورال  دوشووادوش و حتووی پيشوواپيش اموورای کليسووا نقووش 
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توا بلکوه بور گورد شوورا جووی از  فعالی ايفاء کردندب حزب کادت بوه علوت کوشويد

    اصووالحات کليسووائی ايجوواد کروود  و تووازي در ايوون راي پوواورچين پوواورچين گووام بوور 

تيواطی اش آن سواخت پوسويدي را درهوم موی داشوت  از توري آن کوه ملوادا بوی اح

فوورو بريووزدب نووه روحووانيون و نووه مصوولحان دنيوووی حتووی يوو  کلمووه دربوواري ی 

يسووا طلعووا  ميوول داشووترد کووه از لتفکيوو  کليسووا از دولووت سوو ن نگفتروودب اموورای ک

نتارت دولت بر امور داخلی خود بکاهرد  اما در عوين حوال تواو  داشوترد کوه در 

ممتووواز آنوووان را تیووومين بکرووود و زموووين هوووا و  آيرووودي دولوووت نوووه ترهوووا مواعيوووت

نيوز  درآمدهايشان را محفووظ نگواي بودارد  بلکوه ب وش عمودي ی م وارج آنوان را

   کماکووان برعهوودي بگيووردب بووورژوازی ليلوورال بووه نوبووه ی خووود حاضوور بووود کووه 

 ااتودار کليسوای ارتوودکس را ضومانت بکرود  اموا بوه شورط آن کوه کليسوا  ی ادامه

ه مراف  طلقه ی حاکم را در ميان تودي ها به سل  جديد فورا راي و رسم خدمت ب

 بگيردب

اما مشکالت اصلی درست در همين نقطه آغاز شودندب دنيکوين خوود بوا تهسو  

فراوان يادآور می شود که "انقالب روسيه حتی ي  جرلش مذهلی مردموی  کوه 

ه هوای به  کرش بيازرد  پديد نياوردب" درست تر آن است که بگوئيم هر چه الي

تازي ای از مردم به درون انقالب کشيدي می شدند  به همان نسلت خود بوه خوود 

به کليسا پشت می کردند  حتی در مواردی که سابقا  وابسوتگی محکموی موجوود 

 برخی از کشيش ها متراسب با رفتارشان در خصووص هااستچه بسا در رو بودب

اما در شهرها نه کوارگران ی زمين  هروز نفو  خود را حفظ کردي بودند  مسهله 

و نه خردي بورژوازی هيچ ي  بوه فکور نيفتادنود کوه بورای حول مسوائل ناشوی از 

انقوالب بوه روحانيوت رو کررودب مقودمات اجوالي شوورای کليسواها بوا بوی اعتروائی 

کاموول مووردم مواجووه شوودب مروواف  و احساسووات تووودي هووا ايروو  محموول خووود را در 
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در متوون الهویب روسويه ی عقوب افتوادي  شعارهای سوسياليستی موی يافترود  نوه 

مراحل تاريخ خود را به صورت فشردي پشت سر می گذاشوت: زيورا ناچوار شودي 

م زبود نه فقط از روی دوري ی اصوالح ديون  بلکوه از روي دوري ی پارلمانتواري

 بورژوائی نيز خيز برداردب

شووورای کليسووا در موواي خيووزاب هووای انقووالب ري تووه شوودي بووود  هوور چروود طوورح 

جالي آن به هرگام فروکش امواج انقالب صورت گرفتب اين امر سلب شود کوه ا

رنم ارتجواعی اش غلويظ تور گورددب ترکيوب برودی شوورای کليسوا  مسوائل موورد 

ش  همه از دگرگونی های ريشوه ای در نحووي ی ا احتش  حتی مراسم افتا بحت

مراسوم  برخورد طلقات م تل  نسلت به کليسا  خلر می دادندب هرگوام برگوزاری

کروووووار  مووووذهلی در کليسووووای جووووام  اوسپرسووووکی  کرنسووووکی و آوکسوووورتي  در

رودزيووانکو و کووادت هووا نشسووته بودنوودب رودنوور سوسوويال رولوسوويونر  شووهردار 

مسووکو  در نطووق افتتاحيووه ی خووود چرووين گفووت: "تووا خووون در رگ خلووق روسوويه 

 جاری است  ايمان به مسيا در روح او شعله ور خواهد بوودب" ايون جماعوت توا

گوری  همين ديروز خوود را اخوالف مسوتقيم چرنيشفسوکی  پيواملر عصور روشون

   روسيه می دانستردب

شورای کليسا با انتشار اطالعيه های رنگارنوم از هموه سوو اسوتمداد طلليود  

برای به وجود آمدن حکومتی نيرومرد دعا کرد  بلشوي  هوا را ت طئوه کورد  و 

ان تقاضوا کورد کوه: "کوارگران  کوار سکوبل   وزيور کوار  از کوارگراهم زبان با 

جوام دهيود  از هويچ تالشوی فروگوزار نلاشويد  و بهزيسوتی مويهن را بوور نخوود را ا

ی مسوهله  ي ی خوود را بوهعنيازهای خود مقدم شماريدب" اما اين شورا توجه ويو

زمووين ملووذول کووردب دامرووه ی جروولش دهقووانی مطووران هووا و اسووق  هووا را هووم بووه 

کوام کوردي بوودب توري از کو  دادن اراضوی  دي و تلخز اندازي ی مالک ها وحشت
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ی براوووراری مسوووهله  خانوووه هوووا روح آنوووان را محکوووم تووور از کليسووواها و رهلوووان

کليسا الیه کردي بودب شورای کليسا با اشاري به خشم خداونود و  دموکراسی در

تهديد به طرد روحانی  در بيانيه های خود "اعادي ی فووری اراضوی  جرگول هوا 

خانووه هووا  نمازخانووه هووا و  چپوواول شوودي را بووه کليسوواها  رهلووان و محصووول هووای

گشووته ای در بيابووان بووه  هوون  مالکووان خصوصووی" خواسووتار مووی شوودب فريوواد گووم

گوان هفتوه هوا را پشوت سور گذاشوت و فقوط رمتلادر می شد  شورای کليسا لرم ل

يعروی براوراری مجودد  -پس از انقالب اکتلر به  روي ی سو ت کوشوی هوای خوود

دسووت  -ر ال وواء شوودي بوووديوول ووانی کووه دويسووت سووال پوويش بووه دسووت پطرکلنتووام اي

 يافتب

در اواخر ماي ژوئيه  حکومت تصميم گرفت که ي  کرفرانس دولتی با شرکت 

همه ی طلقات و نهادهای اجتماعی در مسکو تشکيل دهد  و روز سيزدهم اوت 

رکت در ن کرفرانس تعيين کردب ارار بر اين شد کوه حوق مشواآرا برای برگزاری 

کرفوورانس را حکومووت رأسووا  تعيووين کروودب در تیوواد آشووکار بووا نتيجووه ی همووه ی 

انت ابات دموکراتيکی که در سراسور کشوور برگوزار شودي بودنود  حکوموت داوت 

  نس تعوداد يکسوانی افراوانی به عمل آورد تا از پويش مطموئن شوود کوه ايون کرفور

   شوووتب حکوموووت اهووود درووودگان موووردم دربووور خواياز نمايرووودگان طلقوووات دارا و نما

ات خووود جوونجووات انقووالب فقووط از طريووق ايوون تعووادل سوواختگی مووی توانسووت بووه ن

 اميوودوار باشوودب ايوون کرگووري ی ملووی اختيووارات معيرووی در دسووت نداشووتب بووه اووول 

 ميلی يوکوف: "اين کرفرانسببب حداکثر نووعی نقوش مشواورتی داشوت و بوسب"

به دست مردم بدهرود  توا بلکوه طلقات دارا بر آن بودند که سرمشقی از فداکاری 

را بووه نحووو کاموول تووری الیووه کرروودب هوودف رسوومی کرفوورانس  بعوودا  بتوانروود اوودرت

دولت بوا هموه ی نيروهوای سوازمان يافتوه ی  علارت بود از: "آشتی دادن ادرت
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کشووورب" مطلوعووات از ضوورورت يوو  پووارچگی  مسووالمت  دلگرمووی و ارتقوواء 

يگور برخوی نموی خواسوترد و برخوی روحيه ی همگان س ن می گفتردب بوه کوالم د

ديگر نمی توانسترد بگويرد که کرفرانس دايقا  به چه مرتوری طورح ريوزی شودي 

استب در اين مورد نيز وظيفه ی ناميودن هور چيوز بوه اسوم درسوش بور عهودي ی 

 بلشوي  ها افتادب
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  فصل ششمفصل ششم

  کرنسکی و کورنيلوفکرنسکی و کورنيلوف

  روسيه(روسيه(م در انقالب م در انقالب زز)عراصر براپارتي)عراصر براپارتي

 

        اغلوووب گفتوووه شووودي اسوووت کوووه اگووور بوووه جوووای کرنسوووکی موووردی روشووون بوووين و 

 تی هووای بعوودی از بلوورفس سوکان حکومووت را بوه دسووت گرفتوه بووود  شوورا اووی

جمله ظهور بلشوي  ها همه اجتراب پذير بودندب شوکی نيسوت کوه کرنسوکی نوه 

کوه  چورا  ايون جاسوتمسوهله  از روشن بيری بهري داشت و نه از اوت نفوسب اموا

برخی از طلقات مش ص اجتماعی خوود را نواگزير يافترود کوه درسوت هموين مورد 

 را  يعری کرنسکی را  بر دوش خود بلرد کررد؟

حوادث اسپانيا  گوئی برای تازي کردن حافته ی تاري ی موا  ايرو  بوار ديگور 

به ما نشان می دهرد که چگونه انقالب با محو کردن مرزهوای متوداول سياسوی  

 ستين روزهای خود همه کس و هموه چيوز را در لفوافی خووش آب و رنوم در ن

می پيچدب در اين مرحله  حتوی دشومران انقوالب موی کوشورد توا خوود را بوه رنوم 

انقوالب در آورنوودب ايوون رنووم عووون کرووی ملوين ميوول نيمووه غريووزی طلقووات حوواکم 

      اسووت بووه تطليووق خووويش بوور دگرگووونی هووای اريووب الواوووز  بووه ايوون اميوود کووه 

پوارچگی در ملوت  کوه  حتی المقدور آسيب کمتری از انقالب بليرردب اين نوز ي 

عهودي ی ر است  وظيفه ی سياسوی بوی بودلی برهای سست برياد استوای بر لفاظ
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کاری می گذاردب ايدئاليست هوای خوردي بوورژوا  کوه تموايزات طلقواتی را  سازش

جويرد  و خيور همگوان را ناديدي می گيرند  االلی می انديشرد  نمی دانرد چه می 

مووی خواهروود  در ايوون مرحلووه بوورای اکثريووت يگانووه رهلووران ممکوون هسووتردب اگوور 

کرنسکی افکار روشن و ارادي ی اوی می داشوت  بورای نقوش تواري ی خوود بوه 

کلی نامراسب می بودب اين ارزيابی چيزی نيست کوه بعودها بوه آن رسويدي باشويمب 

دربواري ی کرنسوکی بوه هموين سوان بلشوي  هوا در هموان گرمواگرم حووادث هوم 

داوری مووی کردنوودب نويسووردي ی ايوون سووطور در خووالل بازداشووت خووود در زنوودان 

کرنسکی پس از روزهای ژوئيه چرين نوشت: "کرنسکی  وکيول موداف  دعواوی 

رولوسيونری که به رهلری ترودوويو  هوا رسويد  راديکوالی  لسياسی  سوسيا

اين ش ص کامول تور از هور شو ص که هيچ گونه آموزش اجتماعی نديدي است  

ديگووری متهوور ن سووتين دوري ی انقووالب اسووت  و بووی شووکلی "ملووی" انقووالب و 

از هوور فوورد ديگووری بيووان مووی کروودب بهتوور  م اميوودها و تواعووات انقووالب رازايوودئالي

کرنسکی پيراموون زموين و آزادی  نتوم و اوانون  صولا در ميوان ملول  دفواز از 

ی ايوون کووه انقووالب روسوويه چگونووه بايوود  موويهن  دالوری ليووب کر ووت  و دربوواري

در ايوون مووورد خوواص دسووتمال - جهووان را بووا بزرگووواری خووود در بهووت فوورو بوورد

باری دربواري ی هموه ی ايون  -رنگی را هم در هوا تکان می داد ابريشمين سرخ

رانی کردي استب مردم عادی که چشم سياسی خود را تازي گشوودي  ملاحت س ن

ها گوش فرا دادند  زيرا در نتور آنوان س ن رانی  نبودند  با وجد و شع  به اي

چرووين مووی نمووود کووه خووود از سووکوی خطابووه سوو ن مووی گويروودب ارتووش هووم مقوودم 

   کرنسوووکی را بوووه عرووووان مرجوووی خوووود از چرگوووال گوچکووووف خووووش آمووود گفوووتب 

    ترودوويووو  اسوووت  و نمايرووودي ی آن هاسوووتب  دهقوووان هوووا شوووريدي بودنووود کوووه او
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      م زمفوورط انديشووه هووائی شوودند کووه در پووس راديکوواليليلوورال هووا مجووذوب اعتوودال 

 بی شکل لفاطی های او نهان بودبببب"

اما دوري ی در آغوش کشی های بی تميز و همگانی دير نمی پايدب ملوارزي ی 

طلقاتی در آغاز انقوالب فوروکش موی کرود توا بعودا  بوه شوکل جروم داخلوی دگربوار 

  ت وم سوقوط اجترواب ناپوذيرش کواری جان بگيردب در صعود پريان آسای سازش

آنووه  خلرنگووار رسوومی فرانسووه  افووول سووري  محلوبيووت  نيووز نهفتووه اسووتب کلووود

کرنسکی را زائيدي ی بی کياستی او می دانست  و معتقد بود که اين بی کياستی 

او "هماهرووم" سياسووتمدار سوسياليسووت را بووه اعمووالی واداشووت کووه بووا نقووش 

ي های سلطرتی می نشيرد  در کاخ زمسوتانی نلودندب "در تماشاخانه ها در جايگا

   و يووا در تزارسکوسوولو زنوودگی مووی کروود  در ت ت ووواب امپراتوووری هووای روي 

مووی خوابوودب انوودکی بوويش از حوود خووودبين اسووت  و خووودبيری اش انوودکی بوويش از 

ين کشوور دنياسوت  اين رفتار در کشوری که سادي تور -اندازي به چشم می خورد

ت  هم در نزد بزرگوان و هوم در نوزد کهتوران  متیومن کياس "تکان دهردي استب

درک مواعيت و شراخت پايگاي خويشتن در آن مواعيوت اسوتب کرنسوکی از ايون 

درک و شراخت کمترين بهري ای نداشتب او که به دست توودي هوای خووش بواور 

به جاي و جالل رسيدي بود  با اين تودي ها کامال  بيگانه بود  نوه موی فهميود و نوه 

ترين عالاوه ای داشوت کوه بدانود توودي هوا انقوالب را چگونوه موی بيررود و  کوچ 

برداشت آنان از انقالب چيستب تودي ها انتتار داشترد از او تهور بليررد  اموا او 

از تودي ها می خواست که در بزرگ مرشی و فصاحت او اخالل نکررودب يو  بوار 

ی دسوتگير شودي ی يشوی از خوانوادي اهرگامی کوه کرنسوکی سورگرم بازديودی نم

تزار بوود  سوربازهائی کوه در اطوراف کواخ پواي موی دادنود  بوه فرمانودي ی خوود 

گفترد: "موا روی چووب موی خووابيم  غوذای بود موی خووريم  اموا نيکالشوکا حتوی 
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      حوواال کووه بازداشووت هووم شوودي  گوشووت هووای اضووافی اش را تووو سووطل خاکروبووه 

 اموا احساسوات سوربازها را می انودازدب" ايون کلموات "بوزرگ مرشوانه" نلودنود 

 بيان می کردندب

از پووای خووود گسسووته بودنوود و ايروو  در همووه ی  مووردم زنجيرهووای ديوورين را

      مراحوول مرزهووائی را کووه رهلووران تحصوويل کووردي برايشووان مووی کشوويدند  درهووم 

می شکستردب در اواخر ماي آوريل  کرنسکی در ايون بواب فريواد و ف وان سورداد: 

آزاد روسيه کشوور بوردي هوای طواغی باشود؟ببب افسووي  "آيا ممکن است کشور

 يش نمردمب من بايد با رويای بزرگ خودم جوان موی سوپردم "پکه همان دو ماي 

واس عليهذاب کرنسکی اميدوار بود بتواند با ايون خطلوه ی چرودش آور کارگرهوا 

و سوربازها و ملووان هوا و دهقوان هوا را بوه زيور نفوو  خوود درآوردب دريوا سوواالر 

چوواک بعوودا  در برابوور دادگوواي شووورا روايووت کوورد کووه چگونووه در موواي مووه جروواب کول

وزير جرم راديکال از ناوگان دريای سياي بازديد به عمول آورد توا ملووان هوا را 

رانی تصور می کرد که بوه  فسرها آشتی دهدب خطيب بزرگ پس از هر س نابا 

يز را سروسوامان هدف خود نائل شدي است: "می بيريد جراب درياساالر  همه چ

داديمببب" اما هيچ چيز سروسامان نيافته بودب فروپاشی ناوگوان توازي آغواز شودي 

 بودب

های کرنسوکی روز ی با گذشت زمان  شلتا  بازی ها  بی حرمتی ها  و الفزن

به روز به نحو عميق تری احساسات توودي را جريحوه دار موی سواختب يو  بوار 

در کوپه ی اطوار بور سور دسوتيار شماگين در خالل مسافرتش در امتداد جلهه  خ

چه بسا به عمد  تا يکی از ژنرال های ارتش هوم صودای او را  -خود فرياد کشيد

بشرود: "همه ی اين کميته های ملعون را بوا تيپوا بوه جهورم بفرسوت " يو  بوار 

     ديگوور کرنسووکی هرگووام بازديوود از ناوگووان بالتيوو   کميتووه ی مرکووزی ملوووان هووا 
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د در رزمرووواو دريوووا سووواالر احیوووار کوووردب سووورتروبالت بوووه سووولب بوووه نوووزد خوووورا 

     جروووم محسووووب وابسوووتگی اش بوووه شوووورا از سوووازمان هوووای تابعوووه ی وزارت 

اهانت آميز تلقی کوردب ملووان ديلرکوو   نمی شد  و از اين رو فرمان کرنسکی را

     رئوويس کميتوووه  چروووين پاسوووخ داد: "اگووور کرنسوووکی بوووا سووورتروبالت حرفوووی دارد  

واکورش  عمول گسوتاخانه ی غيراابول  يونواند خودش به نزد ما بيايدب" آيا امی ت

گوو و  تحملی نلود  در آن کشتی هائی هم که کرنسکی رأسا  با ملوان ها به گفوت

که  جمهوریبه ويعي در رزمراو  -می پرداخت  باز وزير جرم طرفی نمی بست

اب وزيوور را روحيووه ی بلشووويکی بوور آن حکووم فرمووا بووودب در ايوون رزمروواو  جروو

ش گرفتروود: چوورا در دومووای دولتووی بووه جرووم رأی سووپيرامووون نکووات زيوور بووه پر

موفق دادي بود؟ چرا در روز بيست و يکم آوريل امیوای خوود را پوای يادداشوت 

امپرياليستی ميلی يوکوف نهادي بود؟ چرا برای سوراتورهای توزاری شوش هوزار 

گووئی بوه پرسوش هوای  روبل حقو  ساالنه مقرر کردي بود؟ کرنسوکی از جوواب

"مو يانه"ای که "دشمران" مطرح کردي بودند  امتراز کردب ملوان ها صاف و 

 یسادي اعالم کردند که توضيحات آاای وزيور "رضوايت ب وش نيسوتب" کرنسوک

در سووکوتی چووون سووکوت گووور از کشووتی بيوورون رفووتب وکيوول راديکووال دنوودان 

ما ملوان هوا احسواي غی " اااروچه می کرد و زير لب می گفت: "بردي های ط

 " و حاال هم ط يان کردي ايم مغرور می کردند: "بله  ما بردي بودي

رفتوار متکلرانوه ی کرنسوکی بوا عقايود دموکراتيوو  جامعوه  گوام بوه گوام سوولب 

برخورد نيم برد او با رهلران شورا می شدب زيرا گرچه رهلران شورا همان راي 

به تودي ها موی افکردنودب از هموان روز گاي به گاي نيم نگاهی هم اما  را می رفترد

زدي از اعتووران هووای فرودسووتان   هشووتم موواري  کميتووه ی اجرائووی  وحشووت

پيرامون ناممکن بودن آزادی افراد بازداشت شدي ی پليس بوه کرنسوکی هشودار 
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ناچوووار شووودند بوووه نقشوووه ی وزيووور سوووازش کووواران  دادي بوووودب چرووود روز بعووود  

تزار به انگلستان  اعتران کرردب و باز هم  دادگستری  دائر بر تلعيد خانوادي ی

شووان" بووا  ی کلووی "ترتوويم روابووطمسووهله  دو سووه هفتووه بعوود  کميتووه ی اجرائووی

کرنسوکی را مطوورح سواخت  امووا آن روابوط نووه هرگوز ترتوويم شودند  و نووه اصووو   

اابل ترتيم بودندب همين مشکالت در موورد روابوط حزبوی او نيوز پديود آمدنودب در 

در يکی از کرگري های حزب سوسيال رولوسيونر  کرنسوکی بوا  اوائل ماي ژوئن

رأی م ووال  بووه عیووويت کميتووه ی مرکووزی آن حووزب  270رأی موفووق و  135

انت اب نشدب و آن گاي سران سوسيال رولوسيونر مذبوحانوه کوشويدند توا هوم بوه 

چو و هم به راست توضيا دهرود کوه "بسوياری ازاعیواء فقوط بوه ايون دليول بوه 

ی ندادند که او مش له اش بيش از اندازي زياد استب" حقيقوت أی ررفيق کرنسک

مطلب آن است کوه هور چرود اعیواء دفتوری و سوتاد حوزب سوسويال رولوسويونر 

کرنسکی را بوه عرووان سرچشومه ی هموه ی نيکوی هوا موی پرسوتيدند  سوسويال 

تووری داشووترد  نووه بووه  رولوسوويونرهای اووديم توور  کووه بووا تووودي هووا پيونوود نزديوو 

اجرائوی  اعتماد داشترد و نه به او احترام می گذاشتردب اما نوه کميتوه یکرنسکی 

و نووه حووزب سوسوويال رولوسوويونر بوودون کرنسووکی نمووی توانسووترد امووور خووود را 

 بگذرانرد: وجود او به عروان حلقه ی رابط ائتالف برای آنان ضروری بودب

تراز ميمات را آنان اخصنقش رهلری در شورا به مرشوي  ها تعلق داشتب ت

يعرووی ملوودز شوويوي هووای طفووري زنووی از عموول بودنوودب امووا در دسووتگاي  -مووی کردنوود

گواي ايون وااعيوت  -دولت  زور نارودنيکی ها آشکارا بر مرشوي  ها می چربيد

در مواعيت مسولط کرنسوکی بوه روشون تورين وجوه ممکون عيوان بوودب کرنسوکی 

ف نمايرودي ی نيمی کادت و نيمی سوسيال رولوسيونر  برخالف تزرتلی و چرنوو

 شوراها در حکومت نلود  بلکه گري زندي ای مابين بورژوازی و دموکراسی بوه
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شمار می رفتب تزرتلوی و چرنووف يکوی از وجووي ائوتالف را تشوکيل موی دادنودب 

کرنسووکی متهوور مجسووم تمووامی ائووتالف بووودب تزرتلووی از غللووه ی "انگيووزي هووای 

ن انگيوزي هوای يوه اش صی" در وجود کرنسکی شکوي داشت  او نمی فهميود کو

مقووام  ش صووی از وظيفووه ی سياسووی کرنسووکی تفکيوو  ناپذيرنوودب تزرتوول خووود در

کميسورهای ايواالت بايود ناموه ای صوادر کورد دائور بور ايون کوه  وزير کشور ب ش

يعروووی متکوووی بووور  -متکوووی بووور هموووه ی "نيروهوووای زنووودي ی" مرطقوووه ی خوووود

را بدون تسليم باشرد و سياست حکومت موات  -بورژوازی و متکی بر شوراها

شدن در برابر "اعمال نفو های حزبی" به اجراء درآورندب اين کميسور نمونوه  

طحی برتر از هموه ی طلقوات و احوزاب مت اصوم آن ساصدش از ارتقاء خود به 

نامه بجويودب ايون هموان  بود که وظيفه ی خويش را در خويشتن و در ي  ب ش

امی به يو  کميسور مسوتقل و کرنسکی است در مقياي ايالت و استانب چرين نت

تمام عيار روسی در کاخ زمستانی احتياج داشت تا او را مانرد تاج بر سور خوود 

کاری به سان گرلدی می نمود کوه صوليب  بگذاردب بدون وجود کرنسکی  سازش

 نداشته باشدب

اشوته از نکوات آموزنودي اسوتب او از لتاري چه ی صعود کرنسکی به اودرت ان

که مايه ی وحشتش بود  بوه وزارت دادگسوتری رسويدب بور  برکت انقالب فوريه 

غی" در مواي آوريول  وزيور جروم و نيوروی دريوائی اتاهرات "بردي های طتاآر 

شدب ملارزي ی مواي ژوئيوه  کوه بوانی اش "ايوادی آلموان" بودنود  او را در صودر 

 سپتاملر  جرلش تودي ها اين رئيس حکوموت را بوه ماي حکومت نشاندب در آغاز

کار  و نيز طرز سوياهش   کل اوا نيز رساندب ديالکتي  رژيم سازشن دهی فرما

در ايوون وااعيووت نهفتووه اسووت کووه تووودي هووا پوويش از آن کووه کرنسووکی را واژگووون 

 بسازند  ناچار بودند که ابتدا او را به بلردترين بلردی ممکن برسانردب



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 217 

از  کرنسووکی در همووان حووال کووه بووه نحوووی تحقيرآميووز داموون کلريووائی خووود را

دستري مردمی که به او ادرت ب شيدي بودند کرار می کشيد  با عطشی فزايرودي 

 هر نشانه ی تشويق آميزی را از جانب جامعه ی تحصيل کوردي موی پوذيرفتب در

همان ن ستين روزهای انقالب  دکتر کيشکين  رهلر کادت های مسکو  پوس از 

يان نمی بود  ايرو  بازگشت از پتروگراد چرين گفت: "اگر وجود کرنسکی در م

داريووم نمووی داشووتيمب نووام او بووا حووروف زريوون بوور الووواح توواريخ مووا آن چووه را کووه 

تورين  نوشته خواهد شدب" ستايش اين ليلرال ها برای کرنسکی به يکی از مهوم

مالک های سياسی تلديل شدي بود  اما او نمی توانسوت  و ميول هوم نداشوت  کوه 

ای بورژوازی کردب برعکس  ميول او بوه محلوبيت خود را به سادگی نثار خاک پ

ديدن همه طلقات در زير پوای خوود  روز بوه روز تيزتور موی شودب ميلوی يوکووف 

گواهی می دهد که: "انديشه ی تقابل حکومت بورژوازی با دموکراسی و ايجاد 

دور نلووودب" ايوون  تعووادل مووابين آن دو  از همووان اوايوول انقووالب از  هوون کرنسووکی

مسير کلی زندگی او  که موابين وظواي  يو  وکيول ليلورال  از سمت گيری طليعتا  

و محافول زيرزميروی گذشوته بووود  ناشوی موی شودب کرنسووکی در عوين حوال کوه بووه 

بوکووانن محترمانووه اطميرووان مووی داد کووه "شووورا بووه موورگ طليعووی جووان خواهوود 

سپرد " همکاران بورژوای خود را گام بوه گوام از خشوم شوورا موی هراسواندب و 

ر واتی رهلران کميته ی اجرائی با کرنسکی م الفوت موی کردنود  د مکرردر موا

تورين فاجعوه ی ممکون  يعروی اسوتعفای ليلورال هوا  تهديدشوان  او با  کر مووحش

 می کردب

واتی کرنسکی اعالم کرد که مايل نيست موارای انقوالب روسويه باشود  معروای 

برعليوه  مواحرفش آن بود که در برابر ارتجاز شدت عمل به خرج ن واهود داد  ا

"هوورج و موورج" بووا ااطعيووت عموول خواهوود کووردب بووه طووور کلووی مشووی م الفووان 
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خشونت در سياست هموين اسوت: واتوی پوای دگرگوون کوردن اوضواز موجوود در 

اوضواز موجوود از هويچ  ميان است  خشرونت را نفوی موی کررود  اموا در دفواز از

 عمل سفاکانه ای فروگذار نيستردب

هاجم را می ديد  کرنسکی محلوبيوت خاصوی در دوري ای که حکومت تدارک ت

در نووزد طلقووات دارا يافتووه بووودب ترشووچرکو دائمووا  بووه همووه مووی گفووت کووه چگونووه 

متحدان ما بر "زحمات کرنسکی" ارج می نهردب رخ  روزنامه ی کادت هوا  در 

را بوه بواد عتواب موی گرفوت  بور نتور مسواعد خوود سوازش کواران  همان حال کوه

ا  تهکيد می ورزيدب رودزيانکو معتورف بوود کوه "ايون نسلت به وزير جرم مداوم

مرد جوانبببب هر روز با نيروئی میاع  برای تالش خال  و بهزيستی مويهن  

بديهی است که ليلرال ها با اين گونه اظهار نترهوا تعمودا   از نو زادي می شودب"

 به کرنسکی تملق می گفترد  اما ضومرا  خوواي نواخواي موی ديدنود کوه کرنسوکی در

اساي به نف  آنان کار می کردب لرين در اين خصووص چروين موی گفوت: "تصوور 

کريد که اگر گوچکوف کوشيدي بود فرمان تهاجم را صوادر کرود  ااودام بوه انحوالل 

هرم ها برمايد  سربازها را بازداشت کرد  کرگري ها را ممروز اعالم بودارد  بوه 

و غيوري غيوري  چوه وضوعی برامود   `بوزدل`بگويود  سوربازها را  `توو ` سوربازها

را بوه خوود  `تجملوی `پيش موی آمودب اموا کرنسوکی موی توانسوت اجوازي ی چروين 

مرتها فقط تا مواعی که آن اعتماد به غايت گريزپوائی را کوه موردم نثوارش  -بدهد

 کردي بودند  بر باد ندادي بودبببب" 

 تهاجم در عين حال که سلب اعتالی حيثيت کرنسکی در نوزد بوورژوازی شود 

محلوبيت او را در ميان مردم به شدت متزلزل ساختب شکست تهاجم اساسا  بوه 

مثابه ی شکست کرنسکی در هور دو اردو بوودب اموا نکتوه ی شوگفت آور آن کوه 

هموين بوی اعتلوواری دو جانلوه اش از آن پوس او را "تعووويض ناشودنی" سوواختب 
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خوود را  ميلی يوکووف پيراموون نقوش کرنسوکی در ايجواد ائوتالف دوم  عقيودي ی

چرين بيان می کرد: "ترها ش ص ممکنب" اموا افسووي کوه نوه "يگانوه شو ص 

م هويچ گواي کرنسوکی را جودی زالزمب" ناگفته نماند که اين رهلور سياسوی ليلراليو

نگرفت  و محافل وسيعی از بورژوازی نيوز گرواي ضوربات سرنوشوت را روز بوه 

ی يوکووف  "بوی صولری به گفته ی ميلو روز بيشتر به گردن او می انداختردب برا

گروي های ميهن پرست" وادارشان کرد که مرد اووی پرجوه ای را بجويرودب يو  

بار هم دريا ساالر کولچاک برای اين نقوش درنتور گرفتوه شودب بوه عوالوي  بورای 

دسوت مورد اووی پرجوه "روشوی متفواوت از شويوي ی  سپردن سکان حکومت بوه

ه ی اخيوور را بووه آسووانی      ايوون نکتوو مووذاکري و سووازش درنتوور گرفتووه شوودي بووودب"

می توان باور کردب استانکويچ  عیو حزب کادت  می نويسد: "از دموکراسوی 

در انت ابووات  و ارادي ی مووردم و مجلووس محسسووان  ديگوور سوولب اميوود شوودي بووودب

انجمن هوای شوهر در سراسور روسويه  اکثريوت اواط  بوه سوسياليسوت هوا تعلوق 

ادرتی دراز می شد که فقوط بوه  ویس گرفته بودببب و اير  دست های متشرش به

سووی اودرتی کووه  يوا دايووق تور بگووئيم  بوه "دبترغيوب نپوردازد بلکوه فرموان بدهو

 گلوی انقالب بگذاردب  چرم به

 

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

 

او  بوووه آسوووانی موووی تووووان  یدر شووورح حوووال کورنيلووووف  و در صوووفات ش صووو

مقوام مرجوی ملوی تميوز داد کوه توجيوه کررودي ی نوامزدی او بورای  خصوصياتی را

بودندب ژنرال مارتيروف  که در زمان صلا مافو  کورنيلوف به شمار می رفوت 

بوا او مودتی را در يو  العوه ی اتريشوی در اسوارت بوه هوم راي  و در زمان جروم
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سر آوردي بود  کورنيلوف را چرين توصي  می کرود: "عشوقی موداوم بوه کوار و 

نوودب از حيووت اوووای  هرووی مووردی اعتموواد بووه نفسووی اليووزال از صووفات بووارز او بود

عادی و متوسط الحال بود  و هيچ گونه بيورش وسويعی نداشوتب" موارتيروف دو 

ورنيلوف نسلت می دهد: يکی رشادت ش صی  و ديگوری کخصلت ممتاز را به 

که بيشتر افراد به چپواول سورگرم بودنود و هور کوس فقوط  یغرضیب در محافلی ب

بسی شوگفت انگيوز بودنودب کورنيلووف از ناک بود  اين خصائل  بر جان خود بيم

بوه خصوووص از اودرت ارزيووابی هور مواعيووت در تموواميتش   -درايوت اسووتراتعي 

کمتوورين  -چووه برحسووب عراصوور مووادی و چووه از لحوواظ عراصوور معروووی و اخالاووی

سوازمان دهوی  بهوري ای نداشوتب موارتيروف موی نويسود: "بوه عوالوي فااود اودرت

     تعوووادلی اش بوووه درد فعاليوووت هوووای  بوووود  و بوووه علوووت خلوووق و خووووی ترووود و بوووی

برنامووه ريووزی شوودي نمووی خوووردب" بروسوويلوف کووه تمووام فعاليووت هووای نتووامی 

زيردست خود را در زمان جرم جهانی زير نتر گرفتوه بوود  بوا انزجوار شوديدی 

از او نام می برد: "سردسته ی يو  مشوت چريو  خيوري سور و ديگور هويچببب" 

ر کورنيلووف سواخته شود ناشوی از آن بوود افسانه ی رسمی ای که پيرامون لشگ

که افکار ميهن پرستانه ی جامعه به نقطه ای روشن بر زميره ی سوياي حووادث 

نياز داشتب مارتيروف می نويسد: "لشگر چهل و هشوتم فقوط از برکوت موديريت 

    نفوورت انگيووزببب شوو ص کورنيلوووف بووه انهوودام کشوويدي شوودب زيوورا کورنيلوووفببب 

را چگونووه سووازمان بدهوود  و بوودتر آن کووه دائمووا  ت ييوور  نموی دانسووت عقووب نشوويری

داد و اتالف وات می کردببب" کورنيلوف در لحته ی آخر لشوگری را  عقيدي می

که به تله رهرمون کردي بود  به امان خدا رها کورد و خوود کوشويد توا از اسوارت 

ب ت پس از چهار روز و چهار شوب سورگردانی  خوود  بگريزدب اما ژنرال نگون

ها تسليم کرد و فقط بعودا  توانسوت فورار کرودب "کورنيلووف پوس از ی به اتريش را
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بازگشووت بووه روسوويه  ضوومن مصوواحله بووا خلرنگارهووای روزنامووه هووای م تلوو   

داستان فورار خوود را بوه رنوم هوای درخشوان م يلوه ی خوود آراسوتب" لزوموی 

نيست کوه بور اصوالحات خشوکی کوه شواهدان مطلو  در افسوانه ی کورنيلووف بوه 

بووه بعوود  کورنيلوووف عموول آوردي انوودب تهموول کروويمب اوودر مسوولم آن کووه از آن لحتووه 

 عالاه ی خاصی به تللي ات روزنامه ای پيدا کردب

پيش از انقالب  کورنيلوف از سلطرت طللان متمايل به صدسوياي بوودب در ايوام 

کرد کوه "بوا کموال ميول  اسارت  واتی روزنامه ها را می خواند  اغلب اعالم می

ر اسووت همووه ی ايوون گوچکوووف هووا و ميلووی يوکوووف هووا را دار بزنوودب" امووا حاضوو

همان طور که در مورد افراد هم سرخ او معمول است  انديشه های سياسی فقط 

واتی  هرش را به خود مش ول می کردند که مستقيما  به ش ص خود او مربوط 

خوواي می شدندب پس از انقالب فوريوه  کورنيلووف بوه آسوانی خوود را جمهووری 

بوور گووزارش مووارتيروف: "او بووا مروواف  درهووم بافتووه ی اشوورهای  اعووالم کووردب برووا

م تل  جامعه ی روي آشرائی اندکی داشتب و درباري ی گروي های حزبی و يوا 

رهلران سياسی هيچ چيز نمی دانستب" مرشوي  ها و سوسويال رولوسويونرها 

          د کووووه و بلشوووووي  هووووا در نتوووور او تووووودي ی مت اصوووومی را تشووووکيل مووووی دادنوووو

نمووی گذاشووترد افسوورها فرمووان بدهروود  مووالک هووا از اراضووی خووود لووذت بلرنوود  

 بازرگان ها به تجارت بپردازند  و کارخانه دارها کاال توليد کرردب

از همووان روز دوم موواري  کميتووه ی دومووای دولتووی چرووم بووه دامووان ژنوورال 

فرموان دهوی  ادکورنيلوف درآوي ت  و به پشت گرمی امیای رودزيانکو از ست

         درخواسووووت کوووورد کووووه آن "اهرمووووان دالور  کووووه همووووه ی مووووردم روسوووويه او را 

کول نيروهوای حووزي ی نتوامی پتروگوراد مرصووب فرمان دهی  می شراسرد " به

شووودب تووزار  کووه ديگوور تووزار نلووودب روی تلگووراف رودزيووانکو نوشووت: "ااوودام 
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رخ خوود را پيودا کوردب در شودب" و بدين سان  پايت ت انقالبی ن ستين ژنرال س

گزارشی که کميته ی اجرائی در روز دهم ماري تهيه کرد  راج  به کورنيلووف 

چرين علارتی آمدي بود: "ژنرال کهره انديشی است که می خواهد کار انقوالب را 

بووه انقووالب روی  بسووازدب" امووا در آن روزهووای ن سووت  جروواب ژنوورال کوشوويد تووا

داشووت ملکووه را بووی غرولروود بووه اجووراء خوووش نشووان دهوود  و حتووی فرمووان باز

 -درآوردب اين کار به حسابش گذاشته شدب اما از خاطرات سرهرم کوبيليرسوکی

پيداسوت کوه کورنيلووف در ايون  -سکوسلو  مرصوب کورنيلووف فرماندي ی تزار

مورد بر آن بودي که بوا يو  تيور دو نشوان بزنودب کوبيليرسوکی محتاطانوه روايوت 

اش بووه حیووور تزاريرووا  "کورنيلوووف بووه موون گفووت: مووی کروود کووه پووس از معرفووی 

جراب سرهرم ما را ترها بگذاريدب لطفا  پشت در مرتتر شويدب من بيورون رفوتمب 

پس از تقريلا  پرش دايه  کورنيلووف صودايم زدب داخول شودمب ملکوه دسوت خوود را 

به سووی مون دراز کوردببب" روشون اسوت کوه کورنيلووف در نوزد ملکوه از جرواب 

افقوت روان ي  دوسوت خووب تعريو  کوردي بوودب بعودا  پيراموون مسرهرم به عر

ش"  يعرووی کوبيليرسووکی  مطالووب بيشووتری خووواهيم شووريدب نبووا تووزار بووا "زنوودان

   کورنيلوووف در مقووام تووازي ی خووود موودير بسوويار بوودی از آب درآموودب اسووتانکويچ 

 می نويسد: "نزدي  تورين همکوارانش در پتروگوراد  دائموا  از بوی کفوايتی او در

    انجووام و يووا اداري ی امووور شووکايت داشووتردب" امووا کورنيلوووف فقووط زمووانی کوتوواي 

     لقوووين تدر پايت وووت بووواای مانووودب در روزهوووای آوريووول  کورنيلووووف  چوووه بسوووا بوووه 

ميلی يوکوف  کوشيد تا ن سوتين حموام خوون را بوه راي بيرودازد  اموا بوا م الفوت 

يکووی از فرمووان دهووی  د  بعوودتووه ی اجرائووی روبووه رو شوود  آن گوواي اسووتعفاء دايکم

جلهه ی جروب غرب را بوه او دادنودب کورنيلووف فرمان دهی  ارتش ها و متعاالا  

بی آن که مرتتر اعادي ی اانونی مجازات مرگ بشود  در جلهه ی جروب غورب 
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جرووازي ی فراريووان فرمووان تيربوواران فراريووان را صووادر کوورد و دسووتور داد کووه بوور 

آن هووا را سور راي هووا بگذارنوودب دهقوان هووا را بووا علوارات علوورت آميوز برويسوورد و 

تهديد بوه مجوازات هوای شوديد از تجواوز بوه حقوو  مالکيوت زموين دارهوا برحوذر 

داشتب گردان های ضربتی درست کرد  و در هر فرصت مراسولی مشوت خوود را 

بوورای پتروگووراد تکووان دادب ايوون رفتووار بالفاصووله نووام او را در چشووم افسوورها و 

اله ای از تقدي فرو بردب اما بسوياری از کميسورهای کرنسوکی طلقات دارا در ه

هم در دل با خود می گفترد: هويچ اميودی نيسوت مگور در وجوود کورنيلووفب چرود 

هفته بيشتر طول نکشيد که اين ژنرال رشيد  که بوه عرووان سرلشوگر تجربوه ی 

 هووم  کوول ارتووش هووای ميليووونی ازفرمووان دهووی  اسووفراکی را پشووت سوور داشووت  بووه

دي ای مرصوووب شوود کوه متفقووين مووی کوشويدند بووه ادامووه ی جروم تووا نيوول بووه پاشوي

 پيروزی وادارشان سازندب

سوور کورنيلوووف بووه دوار افتووادي بووودب افووق ترووم فکوور و جهالووت سياسووی اش  

شکار سهل الوصولی از وجود او برای ماجراجويان می ساختب اين مرد که بوه 

کی  "دل شوير داشوت و م وز اول ژنرال آلکسي   و بعدا  نيوز بوه اوول ورخوفسو

        گوسووفرد " در عوووين حوووال کوووه بوووا تموووام اووووا از امتيازهوووای ش صوووی خوووود دفووواز 

آن   می کرد  به آسانی زير نفو  اش اص ارار می گرفت  به شورط آن کوه بانو

اشو اص بوا نودای جواي طللوی او هوم نوووا موی شودب ميلوی يوکووف  کوه از دوسووتان 

          ی او موووی گويووود: "بوووه افووورادی کوووه  کورنيلووووف بوووه شووومار موووی رفوووت  دربووواري

می دانسترد چگونوه تملقوش را بگويرود  اعتموادی کودکانوه داشوتب" مرلو  الهوام 

بووود بووه نووام زاويکووو کووه فروترانووه خووود را گماشووته ی  فرمانوودي ی کوول ش صووی

مشووکوک  زمووين دار پيشووين  دالل نفووت و  کورنيلوووف مووی ناميوودب ايوون شوو ص

خووويش سوواخته بووودب  رنيلوووف را مسووحورخووود کوموواجراجو  بووه ويووعي بووا الووم 
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داشووت کووه از هوويچ کوواری ابووا ندارنوودب ايوون  زاويکووو سوول  تروفوورز راهزنووانی را

شورح حوال گووی مطلوعواتی کورنيلووف بوود  و هوم  گماشته ی فروتن هوم سو ن

هوا و اتموام حجوت هوا و او را نوشته بودب هوم چروين هموه ی گوزارش  "مردمی"

نيواز داشوترد   ژنرال "به ي  سل  مرسوجم هروری"ساير اسرادی را که به اول 

نيوز دوشوادوش زاويکوو  هم او تهيه می کردب ماجراجوی ديگری به نوام آالديون 

    نمايرودي ی پيشووين دوموا  کووه چرود سووالی  بوه کورنيلوووف خودمت مووی کوردب آالديوون 

را در خووارج بووه سوور بووردي بووود  پيووو انگليسووی خووود را هرگووز از گشوووي ی لووب 

دانسوتب ايون  و از اين رو خود را مت صص امور بين المللوی موی برنمی داشت 

دو مرد  که هر دو در سمت راست کورنيلووف مقوام گرفتوه بودنود  جرواب ژنورال 

 حرا با کانون های ضدانقالب در تماي نگاي می داشوتردب وظيفوه ی دفواز از جروا

اخير چو ژنرال را ساويرکوف و فيلونرکو برعهدي گرفته بودندب اين دو ش ص 

کردند که خودبيری مفرط ژنرال را در باالترين  با آن چه در اوي داشترد سعی می

سطا ممکن نگاي بدارند  و در عين حال مواظب بودند که جراب ژنرال گام های 

بی موا  برندارد تا در چشم دموکراسی از درجه ی اعتلوار سوااط نشوودب ژنورال 

رستکار گرفتوه توا نادرسوت  صوديق دنيکين درباري ی او می نويسد: "از افراد د

و سالوي  رهلران سياسوی  و سوران نتوامی  و ماجراجويوان  هموه بوه نوزد او 

می آمدند و ي  صدا فرياد می کشيدند: نجاتمان دي " مشکل بتوان نسلت دايق 

درستکاران را به نادرستان در ايون ميوان تعيوين کوردب بوه هور تقودير  کورنيلووف 

لت نجات روسيه برعهدي ی او افتادي است  و به اين جدا  تصور می کرد که رسا

 ب بالفصل کرنسکی به شمار می رفتبيدليل را

 

******************************** 
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بوووه گفتوووه ی موووارتيروف   ايووون دو رايوووب جووودا  از يکوووديگر نفووورت داشوووتردب بروووا

"کرنسکی در روابط خوود بوا ژنورال هوای پيور لحون آمرانوه ای بوه کوار موی بوردب 

           لکسووووي   و يووووا بروسوووويلوف سياسووووت پيشووووه  سوووو ت کوووووش فروترووووی چووووون آ

می توانسترد اجازي ی چرين رفتاری را به او بدهردب اموا چروين تاکتيو  هوائی در 

شوو ص از خودراضووی و زودرنجووی چووون کورنيلوووف کووارگر نمووی افتووادبببب بووه 

خصوص آن که کورنيلوف به نوبه ی خود در کرنسکی وکيل بوه ديودي ی تحقيور 

ميوان ايون دو تون  شو ص ضوعي  تور آموادي ی عقوب نشويری  می نگريسوتب" در

کووم   بووود  و وااعووا  هووم امتيووازات بزرگووی بووه رايووب اوووی توور پيشوورهاد کووردب دسووت

کورنيلوف در اواخر ماي ژوئيه به دنيکوين گفتوه بوود کوه محافول حکوومتی بوه او 

 پيشرهاد کردي اند که وارد هيئت دولت بشودب "نه خير اربوان  ايون آاايوان دم بوه

تله ی شوراها دادي اندببب من به آن ها گفتم: ادرت را به من بدهيد  آن وات من 

 خودم تکلي  همه را روشن می کرمب"

زمين در زير پوای کرنسوکی بوه لورزي درآمودي بوودب او هوم بور طلوق معموول در 

المورو بديهووه گوووئی بووه دنلووال گريزگوواي مووی گشووت: جلسووه پشووت جلسووه  اعالميووه 

ش صی او در روز بيست و يکوم ژوئيوه  يعروی هرگوامی  پشت اعالميه  موفقيت

که خود را بوه مثابوه ی ش صويتی تعوويض ناپوذير ورای اردوگواي هوای مت اصوم 

  دموکراسی و بورژوازی اورار دادي بوود  ايرو  انديشوه ی يو  کرفورانس دولتوی 

کواخ زمسوتانی را در مسکو بوه  هورش رسواندب آن چوه در اتوا  هوای دربسوته ی 

  حال موی بايود علروی شوودب باشود توا کشوور بوه چشوم خوود بليرود کوه  رخ دادي بود 

اگر کرنسکی افسار و شال  را به دست خود نگيورد  هموه چيوز متالشوی خواهود 

 شدب
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مطابق با فهرست رسومی  اورار بور ايون بوود کوه کرفورانس دولتوی "نمايرودگان 

ی  ی  صورعتی و تعواونرسازمان های سياسی  اجتماعی  دموکراتي   ملی  تجا

و نيز رهلران نهادهای دموکراسوی  و هوم چروين نمايرودگان بلرود پايوه ی ارتوش  

محسسات علمی  دانشگاي ها  و اعیای چهار دومای دولتوی" را دربور بگيوردب 

نفور در نتور گرفتوه شودي بودنود  اموا بويش از  500/1برای شرکت در کرفورانس 

نفو  جرواح راسوت تعوداد شورکت کررودگان فقوط و فقوط بوه  -تن گورد آمدنود 500/2

رولوسوويونرها چوواپ مسووکو  بووا لحرووی سوسوويال افووزايش يافتووه بووودب مجلووه ی 

 ی نمايرودي 150سرزنش آميز درباري ی حکومت خود چرين نوشت: "در برابر 

     100زای نمايروووودي ی بازرگووووانی و صوووورعت نشسووووته انوووود  بووووه اد 120کووووارگر  

آموودي اسووت  در  نمايروودي ی مووالک دعوووت بووه عموول 100دهقووان  از  نمايروودي ی

عیوووو دوموووای دولتوووی اووورار دارنووودببب"  300نمايرووودي ی شوووورا   100مقابووول 

روزنامووه ی رسوومی حووزب کرنسووکی سووپس ابووراز ترديوود کووردي بووود کووه آيووا چرووين 

 تواند "حمايت مطلوب" را به حکومت بدهد يا نهب کرفرانسی می

         کووواران بوووا دنووودان اروچوووه بوووه کرفووورانس رفترووودب آن هوووا بوووه يکوووديگر  سوووازش

می گفترد: بايد صميمانه بکوشيم که به توافق برسيمب اما بلشوي  هوا را چکوار 

گووی دموکراسوی بوا طلقوات و  کريم؟ بايد به هر ايمتی که شودي نگوذاريم در گفوت

ی ويعي ی کميته ی اجرائوی  اط  نامه  دارا مداخله کرردب در اين ميان به موجب

ابووه موظوو  بووه کسووب اجووازي ی گووروي هووای حزبووی بوورای اسووتفادي از سووکوی خط

       م گرفترووود کوووه بوووه نوووام يکرفووورانس شووودندب بلشووووي  هوووا تصوووم ی هيئوووت رئيسوووه

ارج شوووندب هيئووت رئيسووه     حووزب اعالميووه ی خووود را ب وانروود و از کرفوورانس خوو

    رکووات بلشوووي  هووا را بووه مراالووت گرفتووه بووود  آن هووا را مکلوو  کووه يکايوو  ح

بردارنوودب آن گوواي بلشوووي  هووا بووی آن کووه  کوورد کووه از ايوون نقشووه ی جرووائی دسووت
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   ترديوود بووه خوورج دهروود  مجوزهووای ورودی خووود را بووه هيئووت رئيسووه پووس دادنوودب 

آن ها پاسخ ااط  تری تدارک ديدي بودند: مسکوی کارگری بر آن بود که س ن 

 بگويدب

ريلووا  از همووان ن سووتين روزهووای انقووالب  هووواداران نتووم و اووانون هوور گوواي قت

  مووی آوردنوود "کشووور" آرام را بووا پتروگووراد پرآشوووب مقايسووه  فرصووتی بووه چرووم

می کردند تشکيل مجلس محسسان در مسوکو يکوی از شوعارهای بوورژوازی بوه 

ليلرال  پتروگوراد را لعون  -ت" ناسيونالسسوف  "مارکسيرشمار می رفتب پوت

و نفووورين موووی کووورد کوووه چووورا خوووود را "پووواريس جديووود" موووی پروووداردب توووو گووووئی 

و پيشورهاد  -م را بوا رعود و بور  تهديود نکوردي بودنوديپواريس اود ژيرونديست ها

چوه بوود تقليول دهود   آن ي  هشتاد و سوما نکردي بودند که پاريس نقش خود ر

ي  مرشوي  شهرستانی در ماي ژوئن در کرگري ی شوراها گفتوه بوود: "جوائی 

مانروود نووچرکاسوو  بووه مراتووب بهتوور از پتروگووراد شوورايط زنوودگی در روسوويه را 

نيوز مانرود بوورژوازی سازش کاران  مرعکس می کردب" حقيقت مطلب آن بود که

نه در احساسات وااعوی "کشوور" کوه در توهموات آرام ب شوی تکيه گاي خود را 

مووی جسووترد کووه سوواخته و پرداختووه ی خووود آنووان بووودب حووال کووه معايرووه ی نوولض 

 س راسياسی مسکو الزم شدي بوود  سورخوردگی موحشوی انتتوار بانيوان کرفوران

 می کشيدب

آن کرفرانس هوای ضودانقالبی کوه از ن سوتين روزهوای مواي اوت يکوی پوس از 

کرگوري ی موالک هوا ن سوتين و شووورای  -ديگوری در مسوکو برگوزار شودي بودنوود

نووه ترهووا محافوول  -کليسووا واپسووين کرفوورانس از ايوون سلسووله کرفوورانس هووا بودنوود

نيووز بووه پووا  ربازان راآروتمروود را بسوويش کووردي بودنوود  بلکووه ضوومرا  کووارگران و سوو

خيزانوودي بودنوودب تهديوودهای ريابوشيرسووکی  اسووتمدادهای رودزيووانکو  مرافقووت 
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همووه ی ايوون امووور در پوويش چشوومان صووفوف  -کووادت هووا بووا ژنوورال هووای اووزا 

فرودست مسکو رخ دادي بودب تهييش گران بلشووي  هوم از تفسوير داسوتان هوای 

ر ضودانقالب ايرو  شووکلی داغ روزناموه هوا لحتوه ای غافول نموی شوودندب اموا خطو

ملموي و حتی ش صی به خود گرفته بودب موجی از خشم هموه ی کارگواي هوا و 

کارخانه ها را دربر گرفته بودب در آن ايوام  روزناموه ی بلشووي  هوا در مسوکو 

چرين نوشت: "اگر شوراها نواتوان باشورد  کوارگران بايود بور گورد سوازمان هوای 

ای کوارگری  کوه بيشترشوان از هموان اوان زندي ی خود متحد شوندب" اتحاديه ه

به زير رهلری بلشوي  ها درآمدي بود  در ص  مقدم چرين سازمان هائی ارار 

کردنود  داشتردب کارخانه ها نسلت به کرفرانس دولتی چران احساي خصومت می

  که طرح اعتصاب عمومی  که به وسويله ی ردي هوای پوائين پيشورهاد شودي بوود

 وورد  در يکوی از جلسوات نمايرودگان هموه ی بم والفتی بور  تقريلا  بی آن کوه بوه

هسته های بلشوي  در مسکو  به تصويب رسيدب اتحاديه های کوارگری ابتکوار 

رأی م وال  در برابوور  364عمول را بووه دسوت گرفتووه بودنودب شووورای مسوکو بووا 

عمومی را نپذيرفتب اما چوون کوارگران مرشووي  و  برأی موفق  اعتصا 304

ی موافووق دادي أسوويونر در جلسووات گروهووی خووود بووه اعتصوواب رسوسوويال رولو

 -بودند  و اير  صورفا  رعايوت انیولاط حزبوی را موی کردنود  ايون تصوميم شوورا

کووه بووه رغووم خواسووت  -شووورائی کووه اعیووايش موودت هووا الوول انت وواب شوودي بودنوود

اکثريت وااعی اش گرفته شدي بوود  نموی توانسوت کوارگران مسوکو را از حرکوت 

 متعاالا   جلسه ی چهل و ي  تن از سران اتحاديوه هوای کوارگری طویباز بداردب 

اعتصوواب اعتراضووی يوو  روزي دعوووت کووردب  يوو  ای کووارگران را بووهاطوو  نامووه 

ه هوای کوارگری يوکم بيشترشوان  جانوب حوزب و اتحاد شوراهای ب ش ها  دست

را گرفتروودب در ايوون ميووان کارخانووه هووا خواسووتار تجديوود انت ابووات شووورای مسووکو 
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شورا نه ترهوا از توودي هوا عقوب افتوادي بوود بلکوه بوا آن هوا وارد  را ايني  زشدند

شووورای ب ووش زاموسکورتسووکی  کووه بووا کميتووه هووای  تعووارن هووم مووی شوودب در

کارخانه ها مشترکا  اجالي کردي بود  درخواست شد نمايردگانی که "با ارادي ی 

  و ايووون طلقوووه ی کوووارگر بوووه م الفوووت برخاسوووته بودنووود" از کوووار برکروووار شووووند

رأی ممترووو   19رأی م وووال  و  4 رأی موافوووق در برابووور 175درخواسوووت بوووا 

 اجابت شد 

يش از اعتصاب برای بلشوي  هوای مسوکو شوب پبا همه ی اين احوال  شب 

داشوت  اموا از او عقوب تور ی بدی بودب کشور وااعوا  بوه دنلوال پتروگوراد گوام برمو

ي بود  اکثر افراد پادگوان  و بودب تتاهرات ژوئيه در مسکو ناموفق از آب درآمد

هم چرين اکثر کارگران  ترسيدي بودند به رغم ندای شورا بوه خيابوان هوا برونود  

 اين بار چطور؟ صلا روز بعود پاسوخ ايون سوحال دادي شودب بوا وجوود توالش هوای

ائوتالف و برعليوه  اعتصاب به تتاهرات زورمرد خصومت آميزیسازش کاران  

 ش  روزناموووه ی کارخانوووه دارهوووای مسوووکو بووواحکوموووت تلوووديل شووودب دو روز پوووي

تابان بووه مسووکو شوواطميرووان تمووام اعووالم کووردي بووود: "بگووذار حکومووت پتروگووراد 

بيايدب بگوذار بوه نودای امواکن مقودي  و بوه آوای نوااوي هوا و بورج هوای مطهور 

کرملين گوش فرا دهردبببب" اما آن روز  ندای اماکن مقدي در سوکوت پويش از 

 توفان غر  شدي بودب

پياتريتسووکی  يکووی از اعیووای کميتووه ی بلشوووي  هووا در مسووکو  بعوودا  چرووين 

نوشت: "اعتصاب به شکلی پرشکوي برگزار شدب نه از بور  خلوری بوود  و نوه 

    از ترامواهوووا  کارخانوووه هوووا و کارگووواي هوووا  و ايسوووتگاي هوووا و انلارهوووای راي آهووون 

 بودنوودب" همووه تعطيوول بودنوود  حتووی گارسووون هووای رسووتوران هووا اعتصوواب کووردي 

ابانوودي اسووت: "افوورادی کووه بوورای تميلووی يوکوووف پرتووو ديگووری بوور ايوون تصوووير 
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شرکت در کرفرانس به مسکو آمدي بودندببب نموی توانسوترد از ترامواهوا اسوتفادي 

کررد  نهار خود را هم نمی توانسترد در رستوران هوا ب ورنودب" هموان طوور کوه 

ان از روی ايوون اوضووواز ايوون مووورخ ليلوورال هوووم اعتووراف کووردي اسوووت  نمايروودگ

توانسترد نيروی بلشوي  ها را  که در کرفورانس پذيرفتوه نشودي بودنود  بوه نحوو 

شورای مسکو اهميت تتواهرات دوازدهوم اوت  ايزوستيایی ارزيابی کرردب ربهت

هوای شووراهاببب توودي هوا از اطو  ناموه  را به درستی چرين شرح داد: "عليورغم

کوارگر بوه دعووت حزبوی کوه پورش هفتوه  000/400بلشوي  ها پيروی کردندب" 

بودنود نهانگاي  در تمام زير ضربات مداوم به سر بردي بود  و رهلرانش هروز يا

ارگوان جديود  پرولتاريوائی در زندان  دسوت بوه اعتصواب زدنودب روزناموه ی  و يا

بپرسود: سوازش کواران  ت پيش از تعطيل شدن خود ازسحزب در پتروگراد  توان

 از آن جا به کجا خواهيد رفت؟" -سکو رفتيد"از پتروگراد به م

  حتی سردمداران وات هم يقيرا  همين سحال را از خود می پرسويدندب در کيو 

کوستروما و تزاريتسين اعتصاب های اعتراضی يو  روزي ی مشوابهی  برخوی 

عمومی و برخی پراکردي  رخ دادب موجی از تهييش گری سراسر کشوور را دربور 

در دورافتادي ترين گوشه های کشور  بلشوي  هوا هشودار گرفتب همه جا  حتی 

ضوودانقالبی" را بوور  ی "مهوور مشوو ص يوو  توطئووه دادنوود کووه کرفوورانس دولتووی

بورای هموه ی موردم روشون  پيشانی داردب در پايان ماي اوت  معروای ايون هشودار

 شدب

نمايردگان شرکت کررودي در کرفورانس  و هوم چروين بوورژوازی مسوکو  انتتوار 

ايرود  انتتوار داشوترد برخوورد و نلورد رخ يتودي هوا بوا اسولحه بيورون ب داشترد که

دهوود  انتتووار داشووترد "روزهووای اوت" را بووه چشووم بليرروودب امووا اگوور کووارگران بووه 

بوی رحمانوه ی اسوواران ژرژاوديس   خيابان می رفترد  يقيروا  در معورن حموالت
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        ار مرفووورد سووووار اووور افسووورها  دانشوووجويان دانشوووکدي ی افسوووری و واحووودهای

            آتووووش کووووين خووووواهی اعتصوووواب  ايوووون نيروهووووا در مووووی گرفتروووود  چووووون همووووه ی

    مووی سوووختردب فراخوانوودن پادگووان هووم بووه خيابووان هووا  موجووب بووروز دودسووتگی 

می شد و اين امر کار ضدانقالب را که حاضر و آمادي و دست به ماشوه ايسوتادي 

  زن هوا فران وانود  و کوارگران نيوسل  تر می کردب حزب آنان را به خيابوا د بو

شووکار آکووه حووس اسووتراتعيکی صووحيحی راهلرشووان بووود  از هوور گونووه درگيووری 

پرهيز کردندب اعتصاب ي  روزي بوا شورايط موجوود کوامال  تطليوق موی کوردب ايون 

اعتصاب را نمی شد مثل اعالميوه ی بلشووي  هوا در کرفورانس  الپوشوانی کوردب 

موووام روسووويه دسوووت بلشووووي  هوووا را بووور رفوووت  ت واتوووی شوووهر در تووواريکی فووورو

مدارشکن های بر  به عيان ديدب خير  پتروگراد ترهوا نلوودب سووخانوف اهميوت 

مسکو  شهری که افراد بسيار اميد خود در آن روز را چرين شرح دادي است: "

را به تواض  پدرانه اش بسته بودند  نواحی کارگرنشين ناگهوان چروم و دنودان 

ائووتالف ناچووار شوود در غيوواب بلشوووي  هووا  امووا در زيوور کرفوورانس  نشووان دادنوودب"

 دندان عريان شدي ی انقالب کارگری  اجالي کردب

گذاری" به اين شوهر آمودي  گوهای مسکو می گفترد کرنسکی "برای تاج بذله

بوه مسوکو فرموان دهوی  استب اما روز بعد  کورنيلوف هم با همان نيوت از سوتاد

مووورد  -جملووه نمايروودگان شووورای کليسووا از -آموودب و از طوورف نمايروودگان بسوويار

رنووم و بووا  اسووتقلال اوورار گرفووتب اووزا  هووای افقوواز در جامووه هووای بلروود سوورخ

ه از اطار حامول کورنيلووف بيورون پريدنود و در دو رديو  روی تشمشيرهای آخ

حوالی کوه  در سکوی ايستگاي ص  کشيدندب بانوان شوو  زدي ژنورال اهرموان را

باران کردنودب روديچو  کوادت نطوق  ان می ديد  گلاز گارد محافظ و مستقللين س

تهريت آميز خود را فريادزنان چرين تمام کرد: "روسيه را نجوات بودي  و آن گواي 
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مردم حق شراي ترا پاداش خواهرد داد " چه اش  های ميهن پرسوتانه ای کوه 

فشواندي نشوودب مووروزوا  همسوور يو  بازرگووان ميليوونر  در پوويش پوای ژنوورال بووه 

لووف را بور دوش خوود بوه نوزد موردم بردنودب در هموان يدب افسورها کورنزانو افتوا

کل اوا از اسوواران ژرژاوديس  و از کوادت هوا و دانشوجويان  حال که فرماندي ی

  دانشووکدي ی افسووری و دسووتجات اووزا  در ميوودان مقابوول ايسووتگاي راي آهوون سووان 

رژي ی  می ديد  کرنسکی هم در مقام رايب و وزير جرم  سرگرم سان ديودن از

نيروهای پادگان مسکو بودب کورنيلوف از ايستگاي راي آهون بوه تقليود از تزارهوا 

ي  راست بوه مقلوري ی ايوارسوکی شوتافت  و در آن جوا در حیوور اوزا  هوای 

اسوکورت موی کردنود   مسلمان افقاز که با کالي های پوستی بزرگشوان ژنورال را

سد: "اين کار سلب شود ت کردب گرکوف  افسر ازا   می نويکردرمراسم دعا ش

کووه محمروووان مسووکو اعتقووواد بيشوووتر بووه کورنيلووووف بيابروودب" در هموووان احووووال  

ضووودانقالب بووورای تسووو ير خيابوووان هوووا بوووه تکووواپو افتوووادي بوووودب زنووودگی ناموووه ی 

     بوووا تصووواويری از او  سووو اوتمردانه از اتومليووول هوووا پرتووواب هوووم راي  کورنيلووووف 

مردم را به کم  کورنيلوف اهرمان فورا می شدندب ديوارها از اعالميه هائی که 

      خواندنوود  پوشوويدي شوودي بووودب کورنيلوووف  مثوول سووالطين  بووه سياسووتمدارها  مووی

 دارهووا در واگووون ش صووی خووود بووار دادب نمايروودگان  و کارخانووه دارهووا و بانوو 

دلوفسووکی يبانوو  هووا پيرامووون شوورايط ااتصووادی کشووور بووه او گووزارش دادنوودب ش

می نويسد: "ترها ش صی که از ميان اعیای دوموا عرائی اکتلريست با لحن پرم

رفت  ميلی يوکوف بودب ميلی يوکووف مودتی  به ديدار کورنيلوف در اطار او می

گو برای من معلووم نيسوتب و  موضوز آن گفت گو کرد  اماو  با کورنيلوف گفت

گوو را و  "بعدا  خواهيم ديد که ميلی يوکوف هم فقط تا آن حد موضوز ايون گفوت

 معلوم می کرد که خود الزم می بيردب
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در خالل اين مدت  مقدمات ي  کودتای نتامی تماما  چيدي شدي بودب چرود روز 

پيش از کرفرانس  کورنيلوف به بهانه ی کم  به ريگوا بوه چهوار لشوگر سووار 

 دسووتور دادي بووود کووه خووود را بوورای عزيمووت بووه پتروگووراد آمووادي کرروودب سووتاد کوول

ارنلورگ را "برای حفظ نتم" به مسکو فرسوتادي بوودب هرم ازا  فرمان دهی 

اما به دستور کرنسکی اين هرم را در نيمه راي متواو  کوردي بودنودب کرنسوکی 

بعدا  در برابر کميسويونی کوه بورای تحقيوق در ایويه ی کورنيلووف تشوکيل شودي 

بووود  گووواهی داد کووه: "بووه مووا اطووالز دادي بودنوود کووه در خووالل کرفوورانس مسووکو  

ن روزهوای ظفرمردانوه ی وحودت آديکتاتوری خواهد شدب" بدين سوان در اعالم 

ملی  وزير جرم و فرماندي ی کل اوا بوه مانورهوا و ضودمانورهای اسوتراتعي  

وابووط آن دو سوورگرم بودنوودب امووا اوووانين ادب تووا حوود امکووان مراعووات مووی شوودب ر

لوی ن اطميروان ب شوی هوای رسومی دوسوتانه و جروم داخيباردوگاي با يکديگر ما

 نوسان می کردب

تجربوه ی ژوئيوه دري خووبی  -در پتروگراد  با وجود خويشتن داری تودي هوا

     ردي هووای بوواال  سووتادها و دفوواتر روزنامووه هووا  بووا پ ووش  -آنووان آموختووه بووود بووه

بووی وافووه ی شووايعات پيرامووون شووورش اريووب الواوووز بلشوووي  هووا ديوانووه وار 

 گووراد در يوو  بيانيووه ی علرووی پترو در هشوودار مووی دادنوودب سووازمان هووای حووزب

دربوواري ی تحريکووات احتمووالی دشوومن بووه تووودي هووا هشوودار دادنوودب ضوومرا  شووورای 

مسکو هم تدابير خاصی به خرج دادب ي  کميته ی سری انقالبی مرکب از شش 

احزاب شورا  از جمله بلشووي  هوا   دو تون  عیو تشکيل شد که از هر ي  از

جووب يوو  فرمووان محرمانووه  صوو  بروودی ن بووه مويکت داشووتردب هووم چروورن شووآدر 

نيروهووای اسووواران ژرژاووديس  افسوورها و دانشووجويان دانشووکدي ی افسووری در 

مسير حرکت کورنيلوف ممروز اعالم شدب بلشوي  ها که از روزهای ژوئيه بوه 
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بعد حوق ورود بوه سوربازخانه هوا را نداشوترد  ايرو  موی توانسوترد آزادانوه وارد 

ود آنوان جلوب حمايوت سوربازها ممکون نلوودب در سربازخانه ها بشوند: بدون وج

همووان حووال کووه مرشوووي  هووا و سوسوويال رولوسوويونرها بوورای ايجوواد جلهووه ای 

    ائی کووه بووه وسوويله ی بلشوووي  هووا رهلووری مووی شوودند  هووتووودي برعليووه  نيرومروود

در روی صوووحره بوووا بوووورژوازی موووذاکري موووی کردنووود  در پشوووت صوووحره هموووين 

نس ابلشوي  ها  که از کرفورهم کاری  ها بامرشوي  ها و سوسيال رولوسيونر

         طووورد شووودي بودنووود  توووودي هوووا را بووورای مقابلوووه بوووا توطئوووه ی بوووورژوازی آموووادي 

اعتصواب اعتراضوی بوه م الفوت برخاسوته  می کردندب گرچه آنان همين ديروز با

بودند  امروز کارگران و سربازان را به تدارک برای ملارزي دعوت موی کردنودب 

   دعوووت را بووا چرووان اشووتيا   بووا وجووود خشووم آمي تووه بووه نفرتشووان  ايوون تووودي هووا

 جويانه ای اجابت کردند کوه واکورش آنوان بويش از آن کوه مايوه ی خشورودی رزم

هرووز هوم سوازش کواران  شود  وحشت ايشوان را برانگي وتب اگورسازش کاران 

  اربو آگاهانه سرگرم اجرای سياست خويشتن بودند  اين دو دوزي بازی فیاحت

ت  اابل فهم نموی بوود  حقيقوت شخيانت دو جانله ندا که کم و بيش دست کمی از

 مطلب آن است که آنان اکرون گرفتار عوااب سياست خود شدي بودندب

حوادآی بزرگ آشکارا در فیا معلق بودندب اما ظاهرا  هيچ کوس اصود نداشوت 

شوايعاتی کوه  در خالل روزهای کرفرانس دست به کودتا بزندب در هر حوال  بورای

 جوات همتعاالا  مورد اسوتراد کرنسوکی اورار گرفترود  نوه در اسوراد و نوه در نوشوت

و نه در خواطرات جرواح راسوت هويچ گونوه تهييديوه ای پيودا نشودي سازش کاران  

      بوووه گفتوووه ی  اسوووتب در آن روزهوووا ایووويه فقوووط در حووود تووودارک بوووود و بوووسب بروووا

کورنيلووف خوود  -دث سازگار استو شهادت او با سير بعدی حوا -ميلی يوکوف

تعيوين کوردي بوود: بيسوت و هفوتم اوتب  پيش از کرفرانس تواريخ ااودام خوويش را
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را موی دانسوتردب اموا آن هوا کوه فقوط بووئی از ایويه  خاللته فقط تری چرد اين تاري

بردي بودند  همان طور که هميشه در چرين شرايطی چروين اسوت  دائموا  روز آن 

ش موی انداخترود  و از ايون رو شوايعات گونواگون پيشواپيش حادآه ی بزرگ را پي

بور سوور مقاموات فوورو موی ري تروودب لحتوه بووه لحتوه چرووين موی نمووود کوه هوور آيرووه 

 ممکن است ضربه فرود بيايدب

 نبه وااو  نيوز حالوت روانوی محافول بوورژوا و افسورها در مسوکو چروان هيجوا

کووم بووه نوووعی  زدي بووود کووه امکووان داشووت اگوور کووار بووه کودتووا هووم نکشوود  دسووت

تتاهرات ضدانقالبی برای سرجش ادرت بيرجامدب از ايون هوم محتمول تور آن بوود 

که سعی شود از ميان اعیای کرفرانس  مرکزيتی برای نجوات مويهن در راابوت 

بوا شووراها ايجواد بگورددب مطلوعوات دسوت راسوتی علروا  از ايون امور سو ن گفتوه 

ش شودندب حتوی اگور ا ي هوا موان بودندب اما ایيه تا همين حد هم پيش نرفت: تود

هم احتماال  برخی از افراد به فکر پيش انداختن سواعت سرنوشوت افتوادي بودنود  

تووانيم انقوالب  اعتصاب وادارشان کردي بود درنم کررد و به خود بگويرود: نموی

را غافلگير کريم  کارگرها و سربازها هشيارند  بايد کوار را بوه تعويوق بيرودازيمب 

   موووائی عاموووه پسووورد بوووه مقلوووري ی ايوارسوووکی کوووه بوووه وسووويله ی حتوووی آن راي پي

کشوويش هووا و ليلوورال هووا و در توافووق بووا کورنيلوووف  طوورح ريووزی شوودي بووود  بووه 

 موا  ل و شدب

بووه محووض آن کووه معلوووم شوود کووه خطوور بالفصوولی در کووار نيسووت  سوسووويال 

زدي وانمود کردنود کوه هويچ امور خاصوی رخ  رولوسيونرها و مرشوي  ها شتاب

ي اسووتب آنووان حتووی اجووازي ی ورود بلشوووي  هووا را بووه سووربازخانه هووا فسووخ نووداد

بلشووي  موی خواسوتردب البود سو ن ران  کردند  هر چرد سربازخانه هوا مصورانه

تزرتلی و دان  و خيرچوک  رئيس شوورای مسوکو  بوا لل رود روبواي صوفتانه ای 
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وي  ها به به خود می گفترد: "غالم سياي وظيفه ی خود را انجام دادب" اما بلش

هيچ وجه اصد نداشترد غالم سياي بشوندب آن ها هروز مصمم بودند که کار خوود 

 را تماما  به فرجام برسانردب

 

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

همه ی جوام  طلقاتی نيازمرد حکومتی هسترد کوه از وحودت ارادي برخووردار 

شوقا  باشدب ادرت دوگانه اساسا  رژيمی است ناشی از بحران جامعه  و ملوين ان

لفعول را در بطون خوود امطلق ملت اسوتب اودرت دوگانوه جروم داخلوی بوالقوي يوا ب

نهفته داردب هيچ کوس ديگور اودرت دوگانوه را نموی خواسوتب بورعکس  هموه بوه 

      دنلوووال حکوموووت "آهروووين" و نيرومرووودی موووی گشوووترد کوووه از وحووودت نفوووس نيوووز 

شودي بوودب  بهري مرد باشدب به حکومت ژوئيوه کرنسوکی اودرت نامحودود تفوويض

غوورن ايوون بووود کووه بووا موافقووت طوورفين بوور فووراز دموکراسووی و بووورژوازی  کووه 

طورح  يکديگر را فلش می کردند  ي  ادرت حاکمه ی "وااعی" ارار دادي شوودب

اسوووتقرار زمامووودار سرنوشوووت بووور فوووراز هموووه ی طلقوووات  چيوووزی نيسوووت جوووز 

و کريوود  آن اگوور دو چرگووال را بووه طووور متقووارن در چوووب پرلووه ای فوور براپووارتيزمب

چوب پرله با نوسان های شديد از سوئی به سوی ديگور حتوی روی نو  سووزن 

هوووم تعوووادل خوووود را حفوووظ خواهووود کووورد: ايووون اسوووت الگووووی مکوووانيکی ابووور داور 

براپارتيستب درجه ی انسجام چروين اودرتی  صورف نتور از شورايط بوين المللوی  

طلقوه ی مت اصوم  به وسيله ی ميزان آلات تعادلی تعيين موی شوود کوه موابين دو

در کشور موجود استب در اواسط ماي مه در يکی از جلسات شورای پتروگوراد  

م روي" توصوي  کوردي بوودب زتروتسکی کرنسوکی را "کوانون رياضوی براپوارتي

نوه بور سور ش صويت کوه مسوهله  ادی اين توصي  نشان می دهد کهمماهيت غير
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ژوئيووه همووه ی وزرا  بووه يوواد داريوود  در آغوواز موواي بوور عملکوورد بووودب چرووان کووه

حکومت جديدی را تشوکيل بدهودب در روز  استعفاء دادي بودند تا کرنسکی بتواند

ی تکورار شودب دو اردوگواي تربيست و يکم ژوئيه  اين آزمون به شکل تهديدآميز

مت صام دست به دامان کرنسکی شدند  و چون هر يو  در وجوود او ب شوی از 

 یو سوگرد وفاداری ياد کردندب تروتسوکخويشتن را می ديدند  هر دو نسلت به ا

 يووام از زنوودان چرووين نوشووت: "شووورا بووه رهلووری سياسووتمدارانی کووه از ادر آن 

سايه ی خود می ترسرد  جرئت نکوردي اسوت اودرت را در دسوت خوويش بگيوردب 

کادت هم  که نمايردي ی هموه ی محافول دارا اسوت  هرووز توانوائی تصورف  بحز

  آشووتی دهروودي ی بووزرگ  يوو  ميووانجی  و يوو  اوودرت را نداشووتب ايروو  بايوود يوو

 دادگاي داوری جسته می شدب"

کرنسکی در بيانيه ای که به نام خود خطاب به مردم صوادر کوردي بوود  اعوالم 

مسوئوليت مورا در  حکوموت(ببب ختداشت که : "اگر دگرگونی هائی چرد )در سوا

بب مووورد مووديريت عووالی کشووور افووزايش دهروود  موون  بووه عروووان رئوويس حکومووتب

معتقدم که حق ندارم در ايجاد آن دگرگونی ها ترديد بوه خورج دهومب" ايون بيانيوه 

عووذل   گرچووه ايوون ممب امووا زی هووای نوواب براپووارتيظنمونووه ی کوواملی اسووت از لفووا

م از پشوتيانی راسوت و چوو برخووردار بوود  هرگوز از حود لفواظی فراتور زبراپارتي

 نرفتب دليلش چيست؟

انود خوود را بوه ورای ملوت جووان بوورژوا بتو برای آن که "کرسوی کوچو "

انتقووال زمووين بووه  -ارتقوواء بدهوود  الزم بووود کووه انقووالب وظيفووه ی بريووادی خووود را

بووه انجووام رسوواندي باشوود  و نيووز الزم بووود کووه يوو  ارتووش پيروزمروود بوور  -دهقانووان

ملانی نوين جامعه ايجاد شدي باشدب در ارن هجدهم  انقالب نمی توانست از اين 

                                                 
 - مترجم فارتی. -ل ب ناپلئون بناپارت، منظور اا اهالی جزيره ی کرس اتو 
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به بعد  انقالب فقط می توانسوت پوس برشويرد و بوه  نقطهرود: از اين حد پيشتر ب

  اهقورا بوورودب امووا در ايوون پووس نشويری  دسووتاوردهای بريووادی انقووالب بووه م وواطري 

می افتادب بايد از اين دستاوردها به هر ايمتی کوه شودي صويانت موی شودب ت اصوم 

ی کارگر  ملوت  د اما هروز ناپ ته ی موجود مابين بورژوازی و طلقهشرو به ر

داشوتب در آن  را  که تا بيخ و بن تکان خوردي بود  در انقلاضی شديد نگواي موی

شووورايط  وجوووود يووو  "داور" ملوووی ضووورورت حيووواتی داشوووتب نووواپلئون بووورای 

بورژوازی بزرگ امکان مال اندوزی  بورای دهقانوان مالکيوت اطعواتی از زموين 

جروم هوا را تیومين گوری در  ی دهقان زادگوان و ولگوردان فرصوت غوارتاو بر

کووردب داور شمشووير را در دسووت خووويش نگوواي داشووتب و ضوومرا  وظوواي  ضووابط 

م براپوووارت اول از بريووواد محکموووی زدادگووواي را هوووم خوووود انجوووام موووی دادب براپوووارتي

 برخوردار بودب

زمين را به دهقانان نداد  و نمی توانست هم بدهدب اين انقوالب  1848انقالب 

اعی تووازي را بووه جووای رژيووم اجتموواعی پيشووين بزرگووی نلووود کووه يوو  رژيووم اجتموو

نشوواندي باشوود  بلکووه صوورفا  علووارت بووود از نوووعی تجديوود سووازمان سياسووی در 

وب رژيم اجتماعی موجودب ناپلئون سوم ارتش پيروزمردی را زيور فرموان چچار

م کالسي  ناموجود بودنودب زخود نداشتب از اين رو  دو عرصر عمدي ی براپارتي

کوارگر  کوه  مساعد و وااعی ديگوری موجوود بوودب طلقوه یاما در عون شرايط 

از نيم ارن پيش در راي بلوغ گام نهادي بود  در ماي ژوئن نيروی سهمگين خوود 

وازی هوم ژوردب بوورآشتن درتصرف خوي هرا نشان داد  اما نتوانست ادرت را ب

 اين طلقه هراي کارگر بيم ناک بود و هم از پيروزی خونين خود بر ی از طلقه

داشتب کشاورزهای مال  از ايام ژوئون ترسويدند و از دولوت خواسوترد کوه آنوان 

را از گزنوود هووواداران تقسوويم زمووين در امووان نگوواي داردب و سوورانجام شووکوفائی 
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گسووتردي ی صوورعت  کووه بووا لحتووات کوتوواهی از فتوورت  دو دهووه را دربوور گرفووت  

يون شورايط بورای مراب  بی سابقه ای از آروت را به روی بورژوازی بواز کوردب ا

 م ناسري کافی و وافی از آب درآمدندبزنیش نوعی براپارتي

در سياست های بيسمارک  که او نيز "ماورای طلقوات" ايسوتادي بوود  هموان 

م وجوود داشوت  زطور که اغلب تصريا شودي اسوت  عراصور مسولمی از براپوارتي

ت رژيوم هر چرد بيسمارک اين عراصر را در لفواف اوانون موی پيچيودب ضوامن آلوا

بود که اين رژيم  که از دل انقالبی ناتوان برخاسته بوود  راي حول  بيسمارک آن 

ی ملی بزرگی چوون وحودت آلموان ارائوه دادب رژيوم مسهله  يا نيمه راي حلی برای

بيسمارک پيروزی در سه جرم  غرامات جرگی  و رشد زورمرد سورمايه داری 

 دهه کافی بودب را به رام ان آوردب اين تحفه ها  برای چردين

تی نامزدهای روسيه برای نقش براپوارت در بوی شولاهتی ايون نامزدهوا  شورب

رسووم  توواريخ راي و بووه نوواپلئون اول  و يووا حتووی بووه بيسوومارک  ريشووه نداشووتب

اسوتفادي از المثراهوا را موی دانوودب اموا آنوان بوا انقووالب بزرگوی روبوه رو بودنود کووه 

نيووروی خووود را تحليوول بووردي بووودب  هروووز نووه مسووائل خووود را حوول کووردي بووود و نووه

از خوود زموين نداشوترد  بورای  زبورژوازی می کوشيد توا دهقوان هوا را  کوه هروو

تصورف اراضوی مالکوان بوه ملوارزي واداردب جروم جوز شکسوت هوای پيواپی چيووز 

      نيووواوردي بوووودب حتوووی سوووايه ای از شوووکوفائی صووورعت ديووودي هوووم راي  ديگوووری بوووه

راي  روز به روز ويرانی های بيشوتری بوه نمی شد  برعکس  درهم ري تگی ص

   می آوردب طلقه ی کارگر فقط بوه مرتوور تحکويم صوفوف خوود عقوب نشسوته  بار

خيوز کوردي بودنودب ربودب دهقان ها فقط برای حملوه ی نهوائی خوود بوه مالکوان دو

مليت های ستمديدي در برابر روي گردانوی مسوتلدانه ی حکوموت  بورای تهواجم 

تش در جستجوی صولا روز بوه روز بوه کوارگران و حزبشوان آمادي می شدندب ار
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نزديوو  توور مووی شوودب صووفوف فرودسووت روز بووه روز متحوودتر مووی شوود  صووفوف 

چ گونووه تعووادلی در کووار نلووودب رگ هووای يفرادسووت روز بووه روز ضووعي  توورب هوو

م کوم خوون از زانقالب هروز ماالمال از خون بودندب چوه جوای تعجوب کوه براپوارتي

 کار درآمد؟

و انگلس نقش رژيوم براپارتيسوت را در ملوارزي ی موابين بوورژوازی  مارکس 

و طلقه ی کارگر به نقش سلطرت مطلقه ی کهن در ملارزي ی موابين فئوودال هوا 

و بورژوازی تشليه کردي اندب وجود رگه های شلاهت مابين اين دو نقش محورز 

ا اآوری است  اما به محض پيدائی محتوای اجتماعی ادرت  ديگر از اين رگوه هو

کهون و جامعوه ی نوو در  نمی بيريمب نقش دادگاي داوری مابين عراصور جامعوه ی

ي  دوري ی خاص فقط به اين دليل ميسر شد کوه دو رژيوم اسوتثمارگر در برابور 

تثمارشدگان نيازمرد دفاز از خود بودندب ولی مابين مالکوان فئوودال و بردگوان سا

نلوودب اسوتلداد تزاريسوتی در  دهقان هيچ گونه وساطت "بی طرفانوه "ای ميسور

شوتی موی داد  در آعين حال که مرواف  مالکوان را بوا مرواف  سورمايه داری جووان 

رابطه با دهقان ها نوه بوه عرووان ميوانجی بلکوه در مقوام نمايرودي ی توام االختيوار 

 طلقات استثمارگر عمل می کردب

       ارگر بين طلقووه ی کووهمووين نحووو دادگوواهی بوورای داوری مووا م هووم بووهزبراپووارتي

متمرکزتووورين براپوووارتيزم  و بووورژوازی بوووه شووومار نموووی رفووتب در حقيقوووت امووور 

سيطري ی بورژوازی بر طلقه ی کارگر بوود و بوسب براپوارت کوه بوا چکموه هوای 

ي رخود از گردن مردم باال رفته بود جز آن که سياست پاسداری از دارائی و اجوا

خته نلووودب ويعگوی هووای هوويچ و سوود را دنلووال کرود کووار ديگووری از عهودي اش سووا

يمووی از وسووايل توودافعی آن  رژيووم فراتوور نمووی رونوودب ايروو  نگهلووان در کرووار رژد

دروازي نمی ايستد  بلکه بر پشوت بوام خانوه موی نشويرد  بوا ايون حوال وظيفوه اش 
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توا انودازي ی بسويار وسويعی فقوط جرلوه ی براپارتيزم  مان است که بودب استقالله

شت  و متهر راستيرش هوم هموان ردای امپراتوور ظاهری و زيرتی و نمايشی دا

 بودب

  بيسومارک هوور چروود تووري بووورژوازی را از کووارگران  بووا مهووارت تمووام بووه کووار 

می گرفت  درعين حوال در هموه ی اصوالحات سياسوی و اجتمواعی خوود پيوسوته 

توام االختيوار طلقوات دارا عمول موی کورد و هرگوز بوه طلقوات دارا  ردي یيچون نما

 ی طلقووه ی کووارگر بووه او اجووازي و بووا ايوون حووال  فشووار فزايروودي ی دخيانووت نورزيوو

ااط  داد که خود را به مثابه ی ي  داور وزين بوروکرات به مواورای حاکميوت 

 دارها و سرمايه دارها ارتقاء دهد: نقش اساسی او همين بود و بسب زمين

 رژيوم شووورائی بووه حکومووت اجوازي مووی دهوود کووه اسوتقالل خووود را در رابطووه بووا

طلقه ی کارگر و دهقانان تا اندازي ی زيادی حفوظ کرود  و نتيجتوا  از آن حيوت کوه 

مروواف  کووارگران و دهقانووان  بووه رغووم مرااشووات و مرازعووات  اساسووا  آشووتی پووذير 

موابين  آنان را ميسر می سازدب اما مشکل بتووانمابين  گری"ی هسترد  "ميانج

بورای داوری يافوت  يوا ی دادگواهی "بوی طورف" ئدولت شورائی و دولت بورژوا

  بريادی هور يو  از آن هوا مربووط موی شوود چروين فکم تا آن جا که به مرا دست

کووواری ممکووون نيسوووتب در صوووحره ی جهوووانی  علووول اجتمووواعی محروميوووت اتحووواد 

جماهير شوروی از پيوستن به جامعه ی ملل همان عللی است کوه در چوارچوب 

ی راسوتين هور حکوومتی وعی از "بی طرفی" جعلی  بی طرفنز جمرزهای ملی 

 را در جدال بورژوازی با طلقه ی کارگر ناممکن می سازندب

براپوارتيزم  هموه ی ر ايولبراپوارتيزم   م در عين بی بهرگی از نيرویزکرنسکي

 خووود را بووه موواورای ملووت کشوواند تووا بووا نوواتوانی خووود کرنسووکيزم  را دارا بووودب

بوووورژوازی و  روحيوووه ی ملوووت را تیوووعي  کرووودب در هموووان حوووال کوووه رهلوووران
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دموکراسی به حورف وعودي ی "اطاعوت" از کرنسوکی را موی دادنود  در حقيقوت 

 -و م صوصووا  از بوکووانن -اموور  کرنسووکی  داور تووام االختيووار  از ميلووی يوکوووف

اطاعت می کردب کرنسکی جرم امپرياليستی از نو به راي انداخت  بوه پاسوداری 

 ا بووه روزهووای خوووش توورصووالحات اجتموواعی رداران برخاسووت  و ا اموووال زمووين

کلی  موکول کردب حکومت او فقط به اين دليل ضعي  بود که بورژوازی به طور

       ن حووال  بووه رغووم يوونمووی توانسووت افووراد خووود را در موضوو  اوودرت برشوواندب بووا ا

بووی مقووداری "حکومووت نجووات"  ماهيووت محافتووه کووار و سوورمايه پرسووت ايوون 

 وی مشهود اوت گرفتبحکومت هم زمان با رشد "استقالل" او به نح

سياستمدارهای بوورژوا هور چرود درک موی کردنود کوه رژيوم کرنسوکی صوورت 

اجترووواب ناپوووذير فرموووانروائی بوووورژوازی در آن دوري ی خووواص اسوووت  بووواز از 

کرنسکی به شدت ناراضی بودند و آمادي ی می شدند توا هور چوه زودتور خوود را 

توه توافوق داشوترد کوه بايود طلقات دارا همه بر سر اين نک از شر او خالص کرردب

ش صووويتی را از ميوووان صوووفوف خوووود در برابووور داور ملوووی  کوووه بوووه پشوووتيلانی 

دموکراسووی خووردي بووورژوائی بووه ميوودان آموودي بووود  اوورار بدهروودب امووا آخوور چوورا 

نووامزد نقووش براپووارت بايوود بووا  ارا بوورای ايوون کووار انت وواب کردنوود؟ زيووکورنيلوووف ر

      دب او بايوود عقووب مانوودي  جووودا ش صوويت بووورژوازی روي مطابقووت داشووته باشووو

 از مووردم  بووی اسووتعداد  و رو بووه زوال باشوودب در ارتشووی کووه جووز شکسووت هووای 

بار چيز ديگوری بوه چشوم نديودي بوود  ژنورال هوای موردم پسورد آسوان يافوت  خفت

 تر برگزيدي شدب نمی شدندب کورنيلوف با حذف نامزدهای نامراسب

ه مووی توانسووترد بووه طووور جوودی در و ليلوورال هووا نووسووازش کوواران  بوودين ترتيووب

ائتالف متحد شوند  و نه اادر بودند بر سر نامزد واحودی بورای نقوش مرجوی بوه 

لوورال هووا بووه يتوافووق برسووردب وظوواي  ناتمووام انقووالب مووان  از ايوون کووار مووی شوودب ل
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       دموووکرات هووا اعتموواد نمووی کردنوود  و دموووکرات هووا هووم بووه ليلوورال هووا اعتموواد 

ت کوه کرنسوکی بوه روی بوورژوازی آغووش گشوود  اموا نمی کردنودب درسوت اسو

کورنيلوف همه را شيرفهم کرد که گردن دموکراسی را در اولين فرصت خواهود 

شکاندب برخوورد کورنيلووف و کرنسوکی بوا يکوديگر  کوه نواگزير از سوير پيشوين 

حوادث ناشی می شد  ترجمان تراایات ادرت دوگانوه بوود بوه زبوان انفجوارآميز 

 ش صیب جاي طللی های

درست به همان شکل که در اوايل ماي ژوئيه در الب طلقه ی کارگر و پادگوان 

پتروگووراد جروواح ناشووکيلائی پديوود آموودي بووود کووه نسوولت بووه سياسووت بوويش از حوود 

     ی مووی کوورد  در ميووان طلقووات دارا هووم ائمحتاطانووه ی بلشوووي  هووا ابووراز نارضوو

مراالوه ی سوران حوزب  در اوايل ماي اوت بی صلری از دسوت سياسوت انتتوار و

کادت رفته رفته اوج گرفتب اين حالت روحی به طور مثال در کرگري های حوزب 

کادت عيان موی شود  بودين معروی کوه کوادت هوا در ايون کرگوري هوا علروا  خواسوتار 

مرزهوای حوزب کوادت هوم بوی صولری  سرنگونی کرنسوکی موی شودندب در بيورون

نتووامی  يعروی هموان جوا کووه  یموثال  در سوتادها-سياسوی شوديدتری ديودي مووی شود 

افسوورها در وحشووت موودام از سووربازها بووه سوور مووی بردنوود  و در بانوو  هووا  يعرووی 

    همووان جووا کووه همووه در خيووزاب هووای تووورم دسووت و پووا مووی زدنوود  و در مرووازل 

مالک ها  يعری همان جا کوه سوق  هوا بور فوراز سور اشوراف شوعله موی کشويدندب 

و نوميدی و به شعار عطوش انتقوام تلوديل "زندي باد کورنيلوف " به شعار اميد 

 شدي بودب

ورنيلوف پيوسوته روی موافوق نشوان کرنسکی در عين حال که به برنامه ی ک

کوورد: "همووه ی  یجوورای ايوون برنامووه دائمووا  مجادلووه مووداد  پيرامووون توواريخ ا یموو

کارهووا را نمووی توووانيم يوو  بوواري بووا هووم انجووام دهوويمب" ميلووی يوکوووف بووا آن کووه 
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بی صلر خوود چروين از شر کرنسکی را می پذيرفت  به پيروان ضرورت رهائی 

درسوت بوه هموان شوکل  "معتقدم که هروز اندکی زود استب نجواب می داد: "م

 ام ژوئيوه زائيودي شود  از يوکه از بطن هيجوان زدگوی توودي هوای پتروگوراد  نيموه ا

بی صولری آروتمرودان نيوز شوورش مواي اوت کورنيلووف پديود آمودب و درسوت بوه 

داری از ايووام مسوولحانه  ن شووکل کووه بلشوووي  هووا خووود را موظوو  بووه جانووبهمووا

      يافتروود تووا بلکووه در صووورت امکووان موووفقيتش را تیوومين کرروود  و در هوور حووال 

از نووابودی اش جلوووگيری بکرروود  کووادت هووا هووم  بووا هوودف هووای مشووابه  خووود را 

موظوو  بووه مشووارکت در شووورش کورنيلوووف يافتروودب در ايوون چووارچوب  تقووارن 

اين دو مواعيت وجود داشوتب اموا در داخول ايون چوارچوب مابين  شکفت انگيزی

اهداف و روش ها و نتايش تیاد کاملی موجوود اسوتب ايون تیواد مابين  متقارن 

 در سير بعدی حوادث تماما  باز می شودب
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  فصل هفتمفصل هفتم

  کرفرانس دولتی در مسکوکرفرانس دولتی در مسکو

 

نقالب سملول ساز زبردستی اسوت  فشردي ای باشد  پس ا اگر سملول تصوير

زيوورا همووه ی پديوودي هووا و روابووط را بووه شووکل فشووردي ارائووه مووی دهوودب مرتهووا 

م انقالب بيش از حد شکوهمرد اسوت  و بوه آسوانی در کوار خوال  افوراد زسملولي

هوای توودي ای بشوريت  تورين درام نمی گرجدب به اين دليل  انعکاي هرری بزرگ

 ندبا رنم س ت کم

تی مسکو چروان کوه از پويش انتتوار موی رفوت  بوا شکسوت کامول کرفرانس دول

خاتمه يافتب اين کرفورانس نوه چيوزی آفريود و نوه تصوميمی گرفوتب بوا ايون حوال  

 کرفرانس دولتی مسکو تصوير ارزشمردی از انقالب بوه دسوت موورخ دادي اسوت

گرچه تصويری مرفی که در آن نور چون سايه رخ می نمايد  ضوع  بوه هيئوت -

ن می دهد  آزمرودی بوی غرضوی جلووي موی کرود  و خيانوت عوالی تورين اوت جوال

فیايل به نتر موی رسودب اووی تورين حوزب انقوالب  کوه فقوط دي هفتوه ی بعود بور 

نيروئووی بووی مقوودار در پشووت ديوارهووای مسوورد اوودرت اوورار گرفووت  بووه عروووان 

م تکواملی" کوه کمتور زکرفرانس نگاي داشته شدب در همان حال  "حزب سوسيالي

نامش را شريدي بود  جدی گرفته شدب کرنسوکی بوه مثابوه ی متهور مجسوم کسی 

ئتالف  که زهوارش مدت ها پيش در رفته بود  انيرو و ارادي ميدان دار شدب از 



                                                             نشر ميليتانت

 

 246 

بووه عروووان وسوويله ی نجووات سوو ن رفووتب مقوودم کورنيلوووف آن مرفووور تووودي هووای 

تروودب ميليووونی سووربازان را بووه عروووان رهلوور محلوووب ارتووش و مووردم شووادباش گف

سوولطرت طلووب هووا و افووراد صدسووياي عشووق خووود را بووه مجلووس محسسووان بووه رخ 

کشيدندب همه ی کسانی کوه در شورف بازنشسوتگی از صوحره ی سياسوت بودنود  

چران رفتار کردند که انگار ارار گذاشته بودند بهترين نقش هوای خوود را بورای 

بوا تموام اووا واپسين بار بر صحره ی تئاتر بازی کرردب هموه دلشوان موی خواسوت 

فرياد بکشرد: اين است آن چه می خواستيم باشيم  اگر مزاحممان نشودي بودنود  

      ايووون اسوووت آن چوووه يقيروووا  موووی بووووديم  اموووا کوووارگران و سوووربازان و دهقانوووان و 

غی" امليووت هووای سووتمديدي مزاحمشووان شوودي بودنوودب دي هووا ميليووون "بووردي ی طوو

فواداری خوود را بوه انقوالب آابوت مزاحمشان شودي و نگذاشوته بودنود کوه آن هوا و

کرردب در مسکو  همان جوا کوه پراهگواهی موی جسوترد  اعتصواب بوه دنلالشوان در 

رسيدي بودب اين دو هزار و پانصد تن  معذب از "عراصور سوياي"  "جهالوت" و 

فريلی"  تپيدي در صحره ی تئاتر  تلويحا  با يکديگر موافقت کردي بودنود  "عوام

برهم نزنرودب دربواري ی اعتصواب حتوی يو  کلموه سو ن  که آن سراب نمايشی را

نرفووتب کوشوويدند از بلشوووي  هووا بووه اسووم نووام نلرنوودب پل ووانوف ضوومن صووحلت 

   "خوواطري ی غووم انگيووز لرووين" را بووه يوواد آورد  گوووئی دربوواري ی دشوومری حوورف 

می زند که کامال  تارومار شدي استب بدين ترتيوب  تصووير در هموه ی جزئيواتش 

ی می ماند: در اين ملکوت سوايه هوای نيموه مودفونی کوه خوود را به تصاوير مرف

"نيروهای زندي ی ملت" المداد می کردند  رهلر راستين موردم هوم نواگزير بايود 

 چون اسکلتی سياسی جلوي می کردب

سوخانوف می نويسد: "آن تاالر نورانی به دو نويم کوامال  مجوزا از هوم تقسويم 

نشسوت  و در سومت چوو دموکراسویب  شدي بود: در سمت راست بورژوازی می
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      در محووول ارکسوووتر و در جايگووواي هوووای سووومت راسوووت تعوووداد زيوووادی ژنووورال ديووودي 

می شدند  و در سمت چو افسرهای جزء و سربازها را می ديودیب رو بوه روی 

صحره  در جايگاهی که سابقا  بوه خانودان سولطرت تعلوق داشوت  دولتموردان بلرود 

وسووت مووی نشسووتردببب گووروي مووا  يعرووی چووو توورين پايووه ی متفقووين و کشووورهای د

گوووروي  گوشوووه ی کووووچکی از محووول ارکسوووتر را اشووو ال کوووردي بوووودب" در غيووواب 

 ن گروي را پيروان مارتوف تشکيل می دادندبيبلشوي  ها  چو تر

بووا دو افسوور جوووان  يکووی هووم راي  در حودود سوواعت چهووار بعوودازظهر کرنسووکی

ائی  بوور صووحره ظوواهر شوودب يوودرمتعلووق بووه ارتووش و ديگووری متعلووق بووه نيووروی 

افسرها که متهر ادرت حکوموت انقالبوی بوه شومار موی رفترود  مثول مجسومه در 

پشت سر رئيس الوزراء بی حرکت ايسوتادي بودنودب کرنسوکی بور طلوق اوولی کوه 

جاندن جراح راست از استعمال واژي ی جمهووری پرهيوز نالال  دادي بود  برای نر

 " بووه "نمايروودگان سوورزمين روسوويه"کوورد و بووه نووام حکومووت "کشووور روسوويه

خوش آمد گفتب مورخ ليلرال ما می نويسد: "لحن کلی نطق او بوه جوای آن کوه 

حاکی از سربلردی و اعتماد بوه نفوس باشود  بوه سولب توهآير روزهوای اخيورببب از 

تري نهانی خلر موی داد کوه نواطق موی کوشويد بوا تهديودهای گووش خوراش خوود 

سو ن رانوی  آن کوه از بلشووي  هوا نوام بلورد  رويش را بپوشاندب" کرنسکی بی

برعليوه  خود را با تکان دادن مشتی به سوی آنان آغواز کوردب هور توالش جديودی

    حکوموووت "بوووا خوووون و آهووون سووورکوب خواهووود شووودب" هووور دو جرووواح کرفووورانس 

ديوانه وار به ک  زدن پرداختردب کورنيلوف هم که هروز از راي نرسيدي بود  از 

اند: "هر کس  هر که موی خواهود باشود  بورای مون اولتيمواتوم تهديد بی بهري نم

دانم که چگونه بايد او را به اطاعت از عوالی تورين مرجو   بفرستد  من خود می

اوودرت  و بووه اطاعووت از خووودم کووه رئوويس کوول آن مرجوو  عووالی اوودرت هسووتم  
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وادارمب" هر چرد گفته ی اخير کرنسکی کو  زدن پرشووری را بوه دنوال داشوت  

خاسوتب کرنسوکی دائموا  از زدن فقط از نيمه ی چوو کرفورانس برن ک  صدای اي

رئيس کل" نام می بردب او به اين انديشه احتياج داشتب "من  "خود به عروان 

     بووه عروووان وزيوور جرووم و رهلوور کوول  بووه شووما کووه از جلهووه بووه ايوون جووا آموودي ايوود 

   رت حکوموووت موووی گوووويم کوووهببب در ارتوووش ارادي و اووودرتی بووواالتر از ارادي و اووود

موات وجود نداردب" دموکرات ها از صدای اين فشرم های پوک به وجود آمودي 

بودند  زيرا خيال می کردند که بودين شويوي موی تووان از توسول بوه سورب دوری 

 جستب

رئيس حکومت تهکيد می کرد که: "همه ی نيروهای ارزندي ی مردم و ارتوش 

تلط مووی دانسووترد  امووا ايروو  پيووروزی انقووالب را بووا پيووروزی ارتووش در جلهووه موور

اميدهای ما در گل و الی لگد مال شدي اند  و ايمانمان هم لجن مال شدي اسوتب" 

چرووين بووود برداشووت هررمردانووه ی او از تهوواجم موواي ژوئوون  معووذل   کرنسووکی 

اعالم کرد که در هر حال ش صا  مصمم است که جرم را تا پيروزی کامل ادامه 

شوقی  کوه در روز -به ايموت مرواف  روسويه  ادهدب او ضمن صحلت از خطر صل

از وفوواداری  -عروووان شوودي بووود چهووارم اوت در پيشوورهادهای پوواپ بوورای صوولا

بزرگ مرشانه ی متفقين تجليل کرد  و سپس افوزود: "و مون بوه نوام موردم دليور 

روسيه فقط و فقط می گويم: کوه موا تواو  ديگوری نداشوتيم و نموی توانسوتيم هوم 

شيمب" واتی به افت ار دولتمردان کشورهای متفق حیوار گری داشته بايتوا  د

دعوووت بووه ايووام شوودند  همووه از جووا برخاسووترد مگوور چروود توون انترناسيوناليسووت و 

بلشوووي  هووای توو  افتووادي ای کووه از طوورف اتحاديووه هووای کووارگری بووه کرفوورانس 

آمودي بودنوودب در ايون ميووان ش صووی از جايگواي افسوورها فريواد کشوويد: "مووارتوف  
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       کووم حاضوور نشوود در برابوور  ت " بوور مووارتوف افت ووار بوواد کووه دسووتپاشووو بايسوو

 بی غرضی دول متفق کرنش کردب

بوورای مليووت هووای سووتمديدي ی روسوويه کووه مووی کوشوويدند سرنوشووت خووويش را 

د  تحفه ی کرنسکی علارت از موعته ی کودکانه ای بود کوه جوا بوه نخود بساز

الف - يور اسوتلداد تزاريسوتیجا رنگی از تهديد داشوت: "واتوی موا در غول و زنج

     مووی پوسوويديم و تلوواي  -غوول و زنجيووری را مووی زد کووه نصوويب ديگووران شوودي بووود

مووی شووديم  هوودفی جووز فوودا کووردن خووون خووود در راي سووعادت همووه ی خلووق هووا 

      نداشووتيمب" بوودين سووان بووه مليووت هووای سووتمديدي  توصوويه مووی کوورد کووه از سوور 

 را از حقواشان محروم می ساختب حق شراسی رژيمی را تحمل کررد که آنان

       راي نجوووات کجوووا بوووود؟ "آيوووا ايووون شوووعله ی سووورکش را در وجوووود خوووود حوووس 

نمی کريد؟ببب آيا احساي نمی کريد که در وجودتان نيروی اليزالی بورای انیولاط 

و فداکاری و س ت کوشی نهفته است؟ببب آيا در همين جا نيروی وحدت ملت را 

ايون کلموات در هموان روز اعتصواب مسوکو ادا شودند   به نمايش نگذاردي ايود؟"

درسووت در خووالل سوواعاتی مووه حرکووت مرموووز پيووادي نتووام کورنيلوووف در شوورف 

تکوين بودب "ما از جان خود می گذريم  اما کشوور را نجوات خوواهيم دادب" ايون 

 بود سر تا ته هديه ی حکومت انقالب به مردمب

نی هوا کرنسوکی را ن سوتين ميلی يوکووف موی نويسود: "بسوياری از شهرسوتا

بار در اين تواالر ديدنود  و جملگوی نيموی سورخوردي و نيموی خشومگين از آن جوا 

خود مرد جوانی را ديدي بودند کوه چهوري ای رنوم برابر بيرون رفتردب آن ها در 

پريدي و زجر ديدي داشوت  و هرگوام صوحلت مثول هررپيشوه هوا رفتوار موی کوردببب 

را بترساند و به سل  اوديم هموه را تحوت توهآير  اين مرد ظاهرا  می کوشيد کسی
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راوت بيررودي را  ادرت و نيروی ارادي ی خود ارار دهدب اما به واا  فقط احساي

 می انگي تببر

نطق های ساير اعیای حکومت بيش از آن چوه ورشکسوتگی ش صوی افوراد 

را بورمال کوردب طورح بلرود بواالئی سوازش کواری  را نشان دهد  ورشکستگی نتام

وکسرتي   وزير کشور  به داوری ملت واگذار کرد  علارت بود از انتصواب که آ

رهای سيارب" وزير صراي  به سرمايه داران توصيه کورد کوه بوه سوودهای سکمي

معقوووول اراعوووت کررووودب وزيووور دارائوووی اوووول داد کوووه بوووا افوووزايش ماليوووات هوووای 

تيواطی غيرمستقيم  ماليات مستقيم طلقات دارا را کاهش دهد جراح راست بوی اح

لوی به خرج داد و اين کلمات را با هلهلوه هوای توفوانی تحسوين کورد  و بعودا  تزرت

خجلت زدي اين تحسين را ناشی از کملود اشتيا  به از خودگذشوتگی دانسوت بوه 

چرنوف  وزير کشاورزی  گفته بودند الم تا کام حرف نزند تا متحودان راسوتگرا 

بود مصوالا وحودت ملوی ااتیواء از شلا اصالحات ارضی آزردي خاطر نشووندب ال

زموين اصووال  وجووود خووارجی مسووهله  موی کوورد کووه هموه تتوواهر کرروود چيووزی بوه نووام

هم اعتراضوی بوه ايون کوار نداشوتردب صودای راسوتين دهقوان سازش کاران  نداردب

حتی يو  بوار هوم از سوکوی خطابوه شوريدي نشودب حوال آن کوه جرولش دهقوانی در 

در زير می جوشيد  و آمادي می شود  همان هفته های ماي اوت در سراسر کشور

 تا در پائيز به شکل ي  جرم شکست ناپذير دهقانی اوج بگيردب

روزی کووه بووه شراسووائی و بسوويش نيروهووا در هوور دو - پووس از يوو  روز توورفس

جلسووه ی روز چهوواردهم اوت در فیووائی سوو ت مرقوولض گشووودي  -طوورف گذشووت

اسووت کرفوورانس بووه شودب واتووی کورنيلوووف در جايگوواي خووود ظوواهر شوود  نيمووه ی ر

افت ار او به ک  زدن های توفان آسا پرداخت  و نيمه ی چو تقريلا  ي  پارچه 

نشسته باای ماندب فريادهای "بايستيد " از سووی جايگواي افسورها  دشورام هوای 
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مودت درازی بوه  زشت به دنلوال داشوتب واتوی حکوموت پديودار شود  اسومت چوو

راست هوم بوه  ی دهد که: "جراحافت ار کرنسکی ک  زدب ميلی يوکوف گواهی م

نوبووه ی خووود بووه نشووانه ی اعتووران در ايوون کوو  زدن شوورکت نکوورد و در جووای 

از امووواج مت اصووم و متیووادالجهت آن کوو  زدن هووا  خووود نشسووته بوواای مانوودب"

صوودای نزديوو  شوودن نلردهووای جرووم داخلووی شووريدي مووی شوودب در ايوون احوووال  

حکومت به روی صحره می آمدند  نمايردگان هر دو نيمه ی تاالر کماکان به نام 

کل اوا اادامات نتامی محرمانه ای بوه  و رئيس حکومت  که برعليه فرماندي ی

عموول آوردي بووود  يوو  لحتووه هووم از يوواد نلوورد کووه "وحوودت خلووق روسوويه" را در 

پيکر خويش متجسم کردب کرنسکی با پيگيری نقش خوود  اعوالم کورد کوه: "مون 

ارتشووومان را  کوووه در راي آزادی و مووويهن بووه هموووه پيشووورهاد موووی کووورم کوووه مقووودم 

 حیوور شجاعانه جانلازی می کرد  در وجوود فرمانودي ی کول اووا کوه در ايون جوا

کرنسکی پيرامون اين ارتش در ن ستين جلسوه ی  يافته است  تهريت بگوئيمب"

کرفرانس گفته بوود: "اميودي هايموان در گول و الی لگودمال شودي انود  و ايمانموان 

اموا او را چوه بواک؟ مگور نوه آن کوه علوارت نجوات ب وش را  هم لجن مال شديب"

سرانجام پيدا کردي بود؟ تاالر ي  پارچه از جا برخاست و به افت وار کورنيلووف 

و کرنسکی ديوانه وار به ک  زدن پرداختب وحدت ملت ي  بار ديگر هوم حفوظ 

 شدي بود 

يو   طلقات حاکم که در چرگال ضورورت تواريخ گرفتوار شودي بودنود  دسوت بوه

بالماسکه ی تواري ی زدنودب آنوان يقيروا  تصوور موی کردنود کوه اگور يو  بوار ديگور 

همووه ی دگرگووونی هووای خووود را در معوورن تماشووای مووردم بگذارنوود  مهووم توور و 

اوی تر جلوي خواهرد کردب از اين رو  در مقام مت صصان وجدان ملی  هموه ی 

الف هوای متقابلشوان نمايردگان هر چهار دومای دولتی را به صحره آوردندب اخوت
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که زمانی از فرط حدت به مرازعه می کشيدند  اير  ناپديد شودي بودنودب هموه ی 

  واحووزاب بووورژوازی اکرووون بووه آسووانی بوور گوورد "برنامووه ی فووو  حزبووی و فوو

طلقوواتی" دولتمردانووی متحوود شوودند کووه همووين چروود روز پوويش بوورای کورنيلوووف 

يعروی دوموای - نام دومای اول تلگراف تلري  فرستادي بودندب نابوکوف کادت به

هووم خووط بطووالن کشوويدب بووا همووه ی ايوون  صوولا جداگانووه""بوور تصووور  - 1906

اوصوواف  همووين سياسووتمدار ليلوورال بعوودا  در خوواطرات خووود موودعی شوود کووه او  و 

بسياری ديگر از رهلران کادت  ترهوا راي نجوات را در صولا جداگانوه موی ديدنودب 

بوه هموين سوان از انقوالب پويش از هور چيوز نمايردگان ساير دوماهای تزاری نيز 

 خون فراوان مطالله می کردندب

شماست " اکرون جلسه به لحتوه ی حسواي خوود س ن رانی  "ژنرال  نوبت

رسيدي است حال که کرنسکی مصرانه و به علت از فرماندي ی کل اووا خواسوته 

 است که فقط به شرح کلی اوضاز نتامی کشور بپردازد  کورنيلوف چوه خواهود

گفت؟ ميلی يوکوف بوه عرووان شواهد عيروی موی نويسود: "پيکور کوتوه ااموت اموا 

چهارشانه و نيرومرد مردی با سويمای م وولی بور صوحره ظواهر شودب چشوم هوای 

آن هووا مووی تابيوود  بووه گوشووه و کرووار توواالر      ترووم و سووياي او کووه براووی شوورير از

ه بوه لورزي درآمودي شدت تحسوين و هلهلو نگاي های تيز و نافذ می افکردب تاالر از

بودب همه بر سر پا جسته بودند به استثرای ببب سوربازهاب" فريادهوای خشوماگين 

آمي تووه بووه ناسووزا از طوورف راسووت حوالووه ی نمايروودگانی مووی شوود کووه برن اسووته 

بودند: "بلرد شويد  الدنم ها " نمايردگانی که از برخاسوتن تون زدي انود  پاسوخ 

   توفووان تلووديل مووی شووودب کرنسووکی تقاضووا دهروود: "ای بردگووان " هيوواهو بووه  مووی

هموووه بوووه ن سوووتين سووورباز حکوموووت مواوووت" گووووش فووورا دهرووودب "موووی کرووود کوووه 

ژنرالووی کووه در صوودد نجووات کشووور  یلوووف بووا لحوون تروود و مقطوو  و آمرانووه کورني
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دست نوشتی کرد که بوه خوط زاويکوو مواجراجو برآمدي است  شروز به خواندن 

   شوودي بووودب امووا برنامووه ی مسووتتر در  و بووه انشووای فيلونرکووو موواجراجو نوشووته

دست نوشت از طرحی که اين برنامه مقدمه اش به شومار موی رفوت  بوه مراتوب 

معتدل تر بوودب کورنيلووف بوی آن کوه ترديود بوه خورج دهود  بورای تصووير وضو  

ارتش و مواعيت جلهوه تيوري تورين رنوم هوا را بوه کوار بورد  آن هوم آشوکارا بوه 

    او را يوو  پوويش بيرووی نتووامی تشووکيل رانووی  سوو ن اصوود ايجوواد وحشووتب محووور

موی کوبود  و اگور بوی آلواتی  می داد: "دشمن از هم اکرون به دروازي هوای ريگوا

متواو  بسوازيم   ارتش ما مان  از آن شود کوه او را در کرانوه هوای خلويش ريگوا

 کورنيلوووف آن گوواي راي دشوومن بووه پتروگووراد بوواز خواهوود بووودب" در ايوون نقطووه  

ی بر سر حکومت فرود آورد: "ي  سلسله از اووانيری کوه پوس ضربه ی محکم

از انقووالب بووه وسوويله ی افوورادی تصووويب شوودي کووه از درک ارتووش عوواجز و بووا 

روحيه ی ارتش بيگانه هسترد  ارتش را بوه توودي ی ديوانوه ای تلوديل کوردي کوه 

ناک است و بسب "استرتاج کورنيلوف روشن است: بورای  فقط بر جان خود بيم

ميووودی در ميوووان نيسوووت  و فرمانووودي ی کووول اووووا ايووون نکتوووه را آشوووکارا و ريگوووا ا

جسورانه به تمام جهان می گويد  گوئی بر آن است که آلموان هوا را بوه تصورف 

آن شهر بی دفاز دعوت کردب پتروگراد چطور؟ انديشه ی کورنيلوف چروين بوود: 

    هروووز اگوور بووه موون اوودرت بدهيوود کووه برنامووه ی خووود را بووه مووورد اجووراء گووذارم  

می توان پتروگراد را نجات داد  اما بجرليد  روزنامه ی بلشووي  هوا در مسوکو 

 ؟ هشدار است يا تهديد؟ شکست تارنوپول کورنيلوف را بهچيستنوشت: "اين 

کوول اوووا رسوواند  شکسووت ريگووا ممکوون اسووت او را بووه ديکتوواتوری فرمووان دهووی 

       ن بلشووووي  هوووا توووري برسووواندب" ايووون کرايوووه بووويش از آن چوووه در تصوووور متروووون

 می گرجيد  به نقشه ی توطئه گران نزدي  بودب
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شورای کليسا که در استقلال شکوهمردی که از کورنيلوف به عمل آمدي بوود  

شرکت کردي بود  اير  اسق  اعتوم  پالتوون  يکوی از ارتجواعی تورين اعیوای 

دي چروين خود را به کم  فرماندي ی کل اوا فرستادب اين نمايردي ی نيروهوای زنو

دب مون بوه ايون جوا آمودي ام توا از يوس ن گفت: "تصوير مرگلار ارتش را همه ديد

بروودمببب اگوور  ايوون سووکو بووه روسوويه بگووويم: نگووران ملوواش عزيوور موونب متووري دل

برای نجات روسيه معجزي الزم باشد  خداوند در پاسوخ بوه اسوتدعای کليسوا ايون 

ای محافتوت از اراضوی معجزي را خواهد کردببب" اما کشيش هوای ارتوودکس بور

کليسووا توورجيا مووی دادنوود نيروهووای ورزيوودي ی اووزا  را در اختيووار داشووته باشووردب 

پالتون اين نلودب جرواب اسوق  شوکوي داشوت کوه س ن رانی  ولی نکته ی اصلی

چرا اعیای حکومت "حتی ي  بار ولوو برحسوب تصوادف واژي ی خودا را" در 

کل کوه کورنيلووف حکوموت نطق های خود  کر نکوردي انودب درسوت بوه هموان شو

سووای ؤانقووالب را بووه تیووعي  روحيووه ی ارتووش مووتهم کووردي بووود  پالتووون هووم "ر

کارانه کردب اين مردان خدا کوه توا  خلق خداپرست" را متهم به بی ايمانی جرايت

چروودی پوويش در خوواک پووای راسووپوتين غلووت مووی زدنوود  ايروو  چرووان جسووور شوودي 

 افشاء می کردندب بودند که بی ديری حکومت انقالبی را علرا  

در ايووون ميوووان ژنووورال کالووودين  کوووه در ايووون ايوووام از او بوووه عرووووان يکوووی از 

نيرومردترين اعیای دارودسوته ی نتاميوان نوام بوردي موی شود  بيانيوه ی ارتوش 

دوازدهم ازا  را ارائت کرد يکی از مداحان ايون ژنورال نوشوته اسوت: "کالودين 

را خشرود کرود  سور هموين نکتوه  که نه ميل داشت و نه می دانست چگونه مردم

با ژنرال بروسيلوف اط  رابطه کرد  و آن گاي به اين بهانه که او نموی توانود بوا 

کرارش گذاشتردب" ژنرال ازا  فرمان دهی  روح زمان خود را وفق دهد از ستاد

    چووون بووه ناحيووه ی دن بازگشووت  بووه سوورداری ارتووش اووزا  دن انت وواب شوود  و 
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ردي ی اديمی ترين و نيرومردترين ارتش ازا  مهمور شود آن گاي به عروان سرک

که برنامه ی محافل ممتاز ازا  را ارائه دهدب بيانيه ی او در عين حال که اتهام 

ضدانقالبی گری را به خود مردود می شمرد  بی محابا بوه وزرای سوسياليسوت 

 يووادآور مووی شوود کووه چگونووه در لحتووه ی خطوور بوورای مقابلووه بووا بلشوووي  هووا از 

اوووزا  هوووا کمووو  خواسوووته بودنووودب ژنووورال علووووي بوووا ادای رعدآسوووای کلموووه ی 

جمهوووری  کووه کرنسووکی جرئووت بيووانش را بووا صوودای رسووا نيافتووه بووود  بووه طووور 

غيرمرتتوري ای الوب دمووکرات هوا را تسوو ير کوردب اکثور حیوار  و بوه خصوووص 

 چرنوف وزير با حرارتی فو  العادي  برای ايون ژنورال اوزا   کوه جودا  چيوزی را

اووادر بووه دادنووش نلووود  از دل و  مطاللووه مووی کوورد کووه اسووتلداد ديگوور از جمهوووری

جان ک  زدندب ناپلئون پويش بيروی موی کورد کوه اروپوا يوا ازااوی خواهود شود و يوا 

جمهوریب کالدين الول کرد که روسيه جمهوری بشود به شرط آن که هوم چروان 

نلايد جوائی در  ازاای بماندب ژنرال حق ناشراي چون جمله ی "شکست طلب ها

    حکومووت داشووته باشوورد" را خوانوود  بووا حرکتووی خشووونت بووار و اهانووت آميووز رو 

ب ووت کووردب مطلوعووات ليلوورال بعوودا  گووزارش دادنوود کووه:  بووه سوووی چرنوووف نگووون

"همه ی چشم ها بوه چرنووف دوختوه شود  و او سور خوود را بوه طورف ميوز خوم 

مووه ی نتووامی ارتجوواز را کووردب" کالوودين  فووارغ از ايووود مقووام هووای سياسووی  برنا

تماما  برمال کرد: ال اء کميته ها  اعادي ی ادرت بوه فرمانودهان  تسواوی اووانين 

يعروی کواهش دادن  -جلهه با اوانين پشت جلهه  تجديد نتور در حقوو  سوربازان

آن حقو  به صفرب )در اين جا تحسين های جراح راست با اعتوران هوا و حتوی 

بور مصوالا کوارگران  مجلس محسسان "برا سوت های جراح چو درهم آمي تب(

در مسکو تشکيل شودب کالدين اين نطق را  که پويش از  صلا جو و کوشا" بايد

تشکيل کرفرانس نوشته بود  روز پس از اعتصاب عمومی ايراد کورد  و نتيجتوا  
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    مسووکو سوو ت خروودي آور بووودب یگران "صوولا جووو"رعلووارت او دربوواري ی کووا

واي سوورانجام دمووای توواالر را بووه نقطووه ی جوووش اووزا  جمهوووری خووسوو ن رانووی 

رسوواند  و کرنسووکی را وادار کوورد کووه عوورن انوودام کروود: "بوورای هوويچ يوو  از 

حاضران در اين مجم  شايسته نيست که به حکوموت امور و نهوی کرودب" اموا در 

تشوکيل دادي بوود؟ پوريشوکويچ  از افوراد  آن صورت به چه مرتور کرفورانس را

ی صووردلی خووود فريوواد کشوويد: "مووا سوورور حکومووت سرشووراي صدسووياي  از رو

هستيم " دو ماي پيش  اين سازمان دهردي ی اتل عام ها جرئوت نموی کورد جوائی 

 آفتابی شودب

بيانيووه ی رسوومی دموکراسووی  سوورد بووی انتهووائی کووه کوشوويدي بووود بووه همووه ی 

چيودزي   ی پرسش ها پاسخ دهود اموا هموه را بوی پاسوخ گذاشوته بوود  بوه وسويله

ه ی اجرائی  خوانودي شودب جرواح چوو اسوتقلال گرموی از چيودزي کوردب رئيس کميت

فريادهای "جاويد باد رهلر انقوالب روسويه " ايون افقوازی فوروتن را  کوه شوايد 

در جهان آخورين فوردی بوود کوه خوود را شايسوته ی رهلوری موی دانسوت  سو ت 

زدي کوردب دموکراسوی بوا لحروی حوق بوه جانوب اعوالم کورد کوه "بورای کسوب  شرم

ت نکوشوويدي اسووت  و خواسووتار الیووه ی اوودرت و انحصووارگری نيسووت " و اوودر

ضوومرا  دموکراسووی آمووادي بووود تووا از هوور اوودرتی کووه توانووائی حفووظ مروواف  کشووور و 

انقالب را داشته باشد  پشتيلانی کردب اما شوراها را نلايد ل و کريد: فقط شوراها 

را هوم نلايود نوابود  کشور را از هرج و مرج نجات دادي اندب کميته های سوربازان

کريد: فقط آن ها می توانرد ادامه ی جرم را تیمين کرردب طلقات ممتواز بايود در 

امور به نف  همه ی مردم کار کرردب اما مرواف  مالکوان را بايود در برابور  برخی از

  تصوورفات عوودوانی محفوووظ نگوواي داشووتب حوول و فصوول مسووائل مليووت هووا بايوود بووه 

شودب از سووی ديگور الزم اسوت کوه اصوالحات  عهدي ی مجلس محسسان واگذار
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ملوورم توور بووه اجووراء درآيروودب بيانيووه ی دموکراسووی پيرامووون سياسووت مووحآری در 

جهت نيل به صلا سکوت اختيار کردي بودب به طوور کلوی بوه نتور موی رسويد کوه 

آن سرد را م صوصا  طوری تهيه کردي اند که درعين برانگي تن خشوم توودي هوا 

 نکردببورژوازی را خشرود 

نمايردي ی کميتوه ی اجرائوی دهقانوان در نطوق طفوري آميوز و بوی رنوم و بووی 

خود  شعار "زمين و آزادی" را به شروندگان يوادآور شود و خاطرنشوان سواخت 

کووه در لوووای آن شووعار "ارزنوودي توورين رزمروودگان مووا جووان باختووه انوودب" يکووی از 

دنويسوان رسومی روزنامه های مسوکو وااعوه ای را آلوت کوردي کوه از گوزارش تر

کرفوورانس حووذف شوودي اسووت: "توواالر يوو  پارچووه از جووا برخاسووت و بووه افت ووار 

زندانيان اشلوسللورگ که در جايگاي م صوصی نشسته بودنود  شوروز بوه کو  

زدن کردب" دهن کجی انقالب چه شگفت انگيز است " تاالر ي  پارچه بوه چرود 

تد کووه دسووتگاي توون زنوودانی سياسووی محکوووم بووه اعمووال شووااه ای درود مووی فرسوو

سلطرت آلکسي   کورنيلوف  کالدين  اسق  پالتون  رودزيانکو  گوچکوف  و 

عمال  نيز ميلی يوکوف  نتوانسته بود در زندان خفه شان کردب اين دژخيموان  يوا 

خوويش  سور دژخيم دوستان  بر آن بودند که تاج افت وارات اربانيوان خوود را بور

 برهرد 

نيمه ی راسوت ايون تواالر دويسوتمين سوالگرد  پانزدي سال پيش از آن  رهلران

 ايسوکرا تس ير العه ی اشلوسللورگ را به دست پطراول  چشن گرفتوه بودنودب 

روزنامووه ی جروواح انقالبووی سوسوويال دموکراسووی  در آن روزهووا چرووين نوشووت: 

ميرواکوف   جشن ميهن پرستانه در آن جزيري ی نفرين شدي کوه اعودام گوايد "اين 

تروملرگ  اوليوانوف  جررالووف  اوسويپانوف  چوويرف ميشکين  روگاچ   اس

و آندريوشکين بودي است  چه خشمی در سيره بيودار موی کرود  آن هوم در جووار 
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افوووس هوووای خوووارائی کوووه در آن هوووا کليمرکوووو خوووود را بوووا طرووواب دار موووی زد  

گراچفسکی خود را بوه نفوت آغشوته کورد  و تون خوويش بوه دسوت آتوش سوپرد و 

د را با ايچی شکافت  آن هم در زير ديوارهائی کوه در سوفيا گيرزبورگ الب خو

حصارشان شدرين  يوواچو   کوناشوويچ  پوخيتونووف  ايگرواتيوي ايوانووف  

        چيوو  و تي ونووويچ در شووب سوووياي جرووون فوورو رفترووود  و دي هووا توون ديگووور نآرو

 از فرسوووودگی  اسوووکوربوت و سووول جوووان سوووپردندب پوووس خويشوووتن را در سووورور 

خوود غور  کريودب چوون اموروز هرووز در اشلوسوللورگ فرموان  ميهن پرستانه ی

جملوه ای بوود از ناموه ی يو  محکووم بوه  اايسوکرمی رانيد " وجوه تسوميه ی 

ايووون جراوووه شوووعله هوووا برخواهووود  اعموووال شوووااه ی دکابريسوووت بوووه پوشوووکين: "

افروختب" شعله افروختوه شودي بوود  و سولطرت و زنودان اشلوسوللورگش را بوه 

هووای ديووروز بووه زنوودان بووان  ديل سوواخته بووود  و ايروو  امووروزتلووی از خاکسووتر تلوو

اربانيانی درود می فرستادند که انقالب از چرگال خود آن ها در ربودي بوودب اموا 

ها و زندانيان به سولب نفورت مشترکشوان از زندان بان  عجيب تر از همه آن که

ردي ی از تروتسوکی  نويسو ايسوکرا يعری از لرين  سردبير پيشوين - بلشوي  ها

    سووطوری کووه در بوواال نقوول شوود  و از کارگرهووای طوواغی و سووربازهای نافرمووانی 

عموال  بوا يکوديگر متحود شودي  -که اير  زنودان هوای جمهووری را انلاشوته بودنود

 بودندب

گوچکوف ليلرال ملی گرا  رئويس دوموای سووم  کوه در زموان خوود نمايرودگان 

بوه ايون دليول او را زش کواران سوا چو را به کميتوه هوای دفواز راي نودادي بوود  و

ن سووتين وزيوور جرووم انقووالب مووی ناميدنوود  جالووب توورين نطووق کرفوورانس را ايووراد 

ي دسوت و پرجوه نورم موی کوردب او هرز به علت با يوطمرتها نطقی که در آن  -کرد

                                                 
 - مترجم فارتی -"ايسکرا" در روتی به معنای جرقه اتو 
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کووه بووه کلمووات کرنسووکی کرايووه مووی زد چرووين گفووت: "امووا پووس چوورابب پووس چوورا 

بوار" و بوا  ار" خود و با "وحشوتی مورگب نمايردگان حکومت با "نگرانی مرگ

فرياد استيصال آميزی که من آن را بيمارگونه می خووانم  بوه نوزد موا آمودي انود؟ 

گوداز هوم  يون فريواد روح موا را بوه دردی جواناچرا اين نگرانی و اين وحشوت و 

چون عذاب مرگ دچار می کرد؟" اين بازرگوان بوزرگ مسوکوئی بوه نوام هموه ی 

ي و فرمووانی رانوودي و عفووو کووردي و گوشوومالی دادي بودنوود  کسووانی کووه سوويادت کوورد

اعتراف می کرد که به "عذاب مرگ" درچار شدي استب او هم چرين گفت:  علرا  

سايه ای از ادرت بيش نيستب" حق با گوچکووف بوودب اموا خوود  "اين حکومت

 او هم  اين شري  پيشين استوليپين  سايه ای از خويشتن بيش نلودب

شوووايش کرفووورانس  روزناموووه ی گوووورکی شووورح دادي بوووود کوووه در هموووان روز گ

ختن اردا  تفرم از چوب های بی ارزش آروتمرد شدي اچگونه رودزيانکو با س

به دست کاراخان  ديپلمات آتوی شووروی  و در آن - بودب اين افشاگری بی موا 

مان  از آن نشود کوه وزيور دربوار بوا گوردن افراشوته در دفواز از  -ايام هروز گمرام

رنامه ی ميهن پرستانه ی سازندگان وسايل جرگی در کرفرانس داد س ن دهدب ب

حکومووت مواووت بووا دومووای هووم کوواری  او متعقود بووود کووه همووه ی مصووائب از عوودم

دولتووووی  "يگانووووه مجلووووس اووووانونی  صددرصوووود ملووووی و مردمووووی در روسوووويه"  

سرچشمه می گرفتردب رودزيانکو ديگور شوورش را درآوردي بوودب از سومت چوو 

خروودي برخاسووتب برخووی فريوواد زدنود: "سوووم ژوئوون"  زمووانی ايوون توواريخ  صودای 

  روز لگدمال شدن اانون اساسوی اعطوائی  مثول داغ بردگوان 1907سوم ژوئن 

        بووور پيشوووانی سووولطرت و حوووزب حوووامی اش موووی سووووختب اکروووون فقوووط خووواطري ی 

رنگی از آن به جا ماندي بودب اما رودزيانکو نيز  با آن صدای رعدآسايش و ی ب
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   بووا آن همووه کلکلووه و دبدبووه اش  روی سووکوی خطابووه بيشووتر بووه برووای يووادبود 

 ش صيت سياسیبي  زندي ی گذشته می ماند تا به 

حکومت برای مقابله با حمالت داخلوی  پشوت گرموی هوای کهروه ی خوارجی را 

کی تلگوراف تهريووت آميوز ويلسوون رئويس جمهوور آمريکووا را پويش کشويدب کرنسو

بدين شرح ارائت کرد: "حمايوت موادی و معرووی موا نثوار حکوموت روسويه بوادب 

رمانی که مايه ی وحودت خلوق هوای ماسوت آباشد که اين حکومت در رسيدن به 

و از اهداف خودخواهانه ملراست  ارين موفقيت شودب" ک  زدن مجدد حیوار 

پلمات های خوارجی  نموی توانسوت ترسوی را کوه تلگوراف واشورگتن به افت ار دي

در دل نيمه ی راست مجلس افکردي بود در خوود غور  کرودب در گذشوته  سوتايش 

از بی غرضی امپرياليست های روي اغلب به معرای تجوويز گرسورگی بوه آنوان 

 بودب

کووار  تزرتلووی رهلوور بالمرووازز ايوون دموکراسووی بووه  بووه نووام دموکراسووی سووازش

ن سان از شوراها و کميته هوای ارتوش دفواز کورد کوه ش صوی ممکون اسوت هما

رفتوه دفواز کرودب "از آن جوا کوه معلود  بواد برای حفظ شورافت خوود از آرموانی بور

روسيه ی آزاد و انقالبی هروز کامال  ساخته نشدي است  عجالتا  نموی تووانيم ايون 

     مووور اصووولی داربسووت هووا را بوورداريمب" پووس از انقووالب "تووودي هووای خلووق در ا

بووه هوويچ کووس جووز بووه خووود اعتموواد نکووردي بودنوود"  فقووط تووالش هووای شوووراهای 

کار به طلقات دارا امکوان دادي بوود کوه هوم چروان صدرنشوين باشورد  هور  سازش

چرد اين طلقات در بدو امر س تی هائی نيز کشيدي بودندب تزرتلی اين وااعيت را 

حکوموت ائتالفوی نهوادي بودنود "  دولوت را در اختيوار که شوراها "همه ی امور

بووه حسوواب ويووعي ی شوووراها گذاشووتب و سووپس پرسوويد کووه آيووا "دموکراسووی بووه 

ران مثول آن بوود کوه  ضرب زور" به اين فداکاری وادار شد؟ گفته ی ايون سو ن
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بووه او سووپردي انوود بوودون فرمانوودي ای علرووا  الف بزنوود دژی را کووه از روی اعتموواد 

"چوه کسوی در  -ي استببب و در روزهای ژوئيههيچ ملارزي ای تسليم دشمن کرد

برابر هرج و مرج به دفاز از کشور برخاست؟" صدائی از طورف راسوت پاسوخ 

" اين کلموات مثول نويش شوال  خوزعلالت دموکراتيو  بداد: "ازا  ها و افسرها

 تزرتلووی را از هووم شووکافتردب جروواح بووورژوازی کرفوورانس از خوودمات نجووات ب ووش

بودند  اما حق شراسی در احساسات سياسی راي نوداردب  کامال  آگايسازش کاران 

بورژوازی از خدمات دموکراسی به موا  نتيجه گيری کردي بودب و آن ايون کوه: 

فصل سوسيال رولوسويونرها و مرشووي  هوا بسوته شودي اسوت  ايرو  نوبوت بوه 

 فصل ازا  ها و افسرها رسيدي استب

تب در موواي هووای اخيوور  ی اوودرت پرداخوومسووهله  تزرتلووی يووا احتيوواطی ويووعي بووه

انت ابات دوماهای شهری  و جزئا  نيز انت ابات انجمن های شوهری  بور اسواي 

و چه رخ دادي بود؟ نمايردگان اين سازمان  -حق رأی عمومی برگزار شدي بودند

کرفوورانس دولتووی در گووروي چووو  يعرووی از کرووار  دموکراتيوو  و خووود فرمووان در

ال رولوسوويونر و مرشوووي   سوور شوووراها و تحووت رهلووری همووان احووزاب سوسووي

درآوردي بودندب اگر ارار بوود کوادت هوا بور خواسوت خوود  دائور بور اطو  هموه ی 

وابستگی های حکومت به دموکراسی  اصرار بورزنود  آن گواي فايودي ی مجلوس 

زيورا   محسسان چه خواهد بود؟ تزرتلی فقط رئوي اين اسوتدالل را مطورح کورد

ائتالف با کادت ها را  که حتی بوا دموکراسوی مرطق نهائی اين استدالل  سياست 

رسمی هم تعارن داشترد  مآال محکوم می کردب تزرتلی گفت: ايشوان انقوالب را 

دانرود کوه  کررد  اما آيوا طلقوات دارا نموی به پرچانگی درباري ی صلا محکوم می

شووعار صوولا اکرووون يگانووه ی وسوويله ی ادامووه دادن بووه جرووم اسووت؟ اللتووه کووه 

دانستب مرتها بورژوازی می خواسوت کوه وسويله ی  نکته را می بورژوازی اين
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بگيوردب تزرتلوی نطوق  دسوت خوودبوا اودرت  در هوم راي  اداموه دادن بوه جروم را 

خود را با سرودی در ستايش ائتالف به پايان بردب در آن مجلس دو نيم شدي که 

 کارانوه ی او بورای واپسوين از مسائل خوود گريوزی نموی ديود  خوزعلالت سوازش

بار باراه ای از اميد برافروختب اما تزرتلی هوم ديگور در اسواي فقوط شولحی از 

 خويشتن بود و بسب

ميلووی يوکوووف  نمايروودي ی هشوويار طلقوواتی کووه توواريخ هوور سياسووت هشووياری را 

برايشان ناممکن ساخته بود  به نوام نيموه ی راسوت تواالر بوه دموکراسوی پاسوخ 

سو ن رانوی   تواريخ انقوالب روسويهبه م در اآر خود موسوم زگفتب رهلر ليلرالي

زگو کوردي اسوت: "ميلوی يوکووفببب خويش را در کرفرانس دولتی به سوراحت بوا

اساي وااعيات  از اشتلاهات" دموکراسی انقالبی "بررسوی مجملوی بوه عمول بر

ی مسوهله  آورد و آن اشتلاهات را چرين خالصه کورد: ببب عقوب نشويری در موورد

جوور بووه اسووتعفای گوچکوووف  عقووب نشوويری در "دموکراتيوو  کووردن ارتووش"  مر

ی سياسووت "زيمروالديسووتی" امووور خارجووه  مرجوور بووه اسووتعفای مسووهله  مووورد

عقوووب نشووويری در برابووور خواسوووت هوووای  وزيووور اموووور خارجوووه )ميلوووی يوکووووف( 

ناکجاآبادی طلقوه ی کوارگر  مرجور بوه اسوتعفای کونووالووف )وزيور بازرگوانی و 

های افراطی االيت هوای ملوی  مرجور بوه صرعت(  عقب نشيری در برابر خواست 

 در برابوور تمايوول تووودي هووا بووه  -اسووتعفای بقيووه ی کووادت هوواب عقووب نشوويری پوورجم

لوووووف  شووواي زادي  ی زموووينببب باعوووت اسوووتعفایمسوووهله  مداخلوووه ی مسوووتقيم در

     ميلووی يوکوووف تاري چووه ی بوودی  "رئوويس حکومووت مواووت  شوودي بووودبن سووتين 

     مووا واتووی نوبووت بووه مووداوا مووی رسوويد  حکمووت از بيموواری ارائووه نوودادي اسووتب ا

ميلی يوکوف از حد ااودامات پليسوی فراتور نموی رفوت: بايود بلشووي  هوا را خفوه 

را مالموت موی کرود و موی گويود: "ايون گوروي هوای نسولتا  سوازش کواران  کريمب او
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ميانه رو بر اآور برخوورد بوا وااعيوات آشوکار ناچوار شودي انود ا عوان کررود کوه در 

وي  ها افراد جانی و خائن وجود دارندب اموا هرووز تصوديق نکوردي انود ميان بلش

کارانوه  که اساي اتحاد ايون هوواداران ااودامات ترود آنارکوسرديکاليسوتی  جرايوت

 است )تحسين حیار(ب"

چرنوف بري صفت و سربه راي هروز حلقه ی رابوط ائوتالف بوا انقوالب بوه نتور 

اح راسووت  از اليوول کالووودين  هووای جروووسوو ن رانووی  مووی رسوويدب تقريلووا  هموووه ی

ماکالکوف کادت و آستروف کوادت  مشوتی هوم بوه سووی چرنووف حوالوه کردنودب 

چرنوف هوم از پويش دسوتور گرفتوه بوود کوه خواموش بمانود  و هويچ کوس هوم در 

مقام دفاز از او برنيامدب ميلی يوکوف به سهم خود اين حقيقت را يادآور شد که 

 کيرتووال حیووور داشووته  و افراطووی توورين"خووود در زيمروالوود و  وزيوور کشوواورزی

ها را هم او به آن دو کرفرانس ارائه دادي اسوتب" ايون مشوتی بوود کوه اط  نامه 

      مسووتقيما  بوور آرواري ی چرنوووف فوورود آموودب چرنوووف پوويش از آن کووه بووه وزارت

برسد  به واا  امیای خود را زير برخی از اسوراد  -وزرات جرم امپرياليستی-

 نهادي بودب  -يعری گروي لرين -زيمروالد چو

   ميلووی يوکوووف در برابوور کرفوورانس ايوون وااعيووت را کتمووان نکوورد کووه از همووان 

بدو امر م ال  ائتالف بوود  زيورا اعتقواد داشوت کوه ائوتالف "نوه اووی تور بلکوه 

  يعرووی حکومووت گوچکوووف و  -ضووعي  توور از اولووين حکومووت پووس از انقووالب"

نوواک اسووت کووه اعیووای فعلووی  سوو ت بوويمخواهوود بووودب و اکرووون " -ميلووی يوکوووف

کميته های اجرائیببب نتوانرد ايمروی اشو اص و امووال را تیومين کررودب" اموا بوا 

دهوود کووه از حکومووت  همووه ی ايوون اوصوواف  او  يعرووی ميلووی يوکوووف  اووول مووی

 بعوود معلوووم  ی پشووتيلانی کروود  "آن هووم داوطللانووه و بوودون جروبحووت"ب دو هفتووه

    رگ مرشووانه بوواز هووم خيانووت بووودي اسووتب نطووق شوود کووه اصوود او از ايوون اووول بووز
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ميلی يوکوف در آن لحته نه شو  کسی را برانگي ت و نه سلب اعتران های 

فقووط کوو  سوو ن ران  شووديد شوودب هووم بوورای آغوواز و هووم بوورای پايووان نطووق ايوون

 م تصری زدي شد و بسب

گوری نداشوت: ينطق دوم تزرتلی جز مشوتی وعودي و خطلوه و ندبوه محتووای د

ايوون شوووراها  کميتووه هووا   -جووه نيسووتيد کووه ايون هووا همووه بوورای شماسوتمگور متو

ه ی اين ها حفاظی اسوت هم -برنامه های دموکراتي   و شعارهای صلا طللانه

کسووی بهتوور مووی توانوود نيروهووای دولووت انقالبووی روي را بووه  چووهبوورای شووما؟ "

تزرتلووی  حرکووت درآورد  وزيوور جرووم گوچکوووف  يووا وزيوور جرووم کرنسووکی؟"

     مووه بووه کلمووه همووان سوو ران لرووين را تکوورار مووی کوورد  مرتهووا چيووزی را تقريلووا  کل

   خوودمت مووی دانسووتبسووازش کوواران  کووه رهلوور انقووالب خيانووت ناميوودي بووود رهلوور

حتوی از ماليموت مفرطوی کوه نسوولت بوه بلشووي  هوا نشوان دادي بووود  سو ن ران 

بوه پوزش طلليد: "به عقيودي ی مون  انقوالب در ملوارزي بوا آنارشوی چوو بوی تجر

بود )تحسوين پرشوور نيموه ی راسوت(ب" اموا انقوالب پوس از "آمووختن ن سوتين 

های خود" خطاهای خويش را اصالح کرد: "اانون فو  العادي ای هم به  دري

دو  -تصويب رسيدي اسوتب" در خوالل هموان سواعات کميتوه ی سوری شوش نفوري

کرتوورل مسووکو را بووه دسووت  -مرشوووي   دو سوسوويال رولوسوويونر  دو بلشوووي 

وعودي ی سوازش کواران  رفته بود تا از اين شوهر در برابور حملوه ی کسوانی کوهگ

 ال  و ام  بلشوي  ها را به آنان می دادند  دفاز کردب

بوی خاصويتی بزرگوان پيشوين نطق ژنرال آلکسي   که ااتدارش متهور مجسوم 

ارتش به شمار می رفت  نقطه ی اوج آخرين روز کرفرانس را تشکيل دادب ايون 

ن ستاد نيکالی دوم و سازمان دهردي ی شکست هوای ارتوش روي  رئيس پيشي

در ميووان شووور و شووو  گوورم نيمووه ی راسووت پيرامووون ش صوويت هووای م ربووی 
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صحلت کرد که "از جيب هايشان ن مه ی خوش آهرم مارک های آلمان متورنم 

بورای انیولاط  ااتودار  استب" بورای بازسوازی ارتوش  انیولاط ضوروری اسوت 

و برای اين ااتودار  بواز هوم انیولاط ضوروری اسوتب  ست فرماندهان ضروری ا

"اصويل"ببب  ا"فر  نمی کرود کوه انیولاط را "فووالدين" برواميم يوا "آگاهانوه" يو

ايوون سووه نوووز انیوولاط در کرووه مطلووب يوو  چيووز واحوود بوويش نيسووتردب" در نتوور 

آلکسي  تاريخ تماما  در رتوق و فتوق اموور داخلوی خالصوه موی شودب "آاايوان آيوا 

يعری موجوديت اين سوازمان هوا  -يلی مشکل است که امتياز موهومی راوااعا  خ

رويم؟ )جرجوال و فريواد از سووی چو( برای مدتی معين فودا ک ی را )خردي ی نيمه

جروواب ژنوورال پيشوورهاد کوورد کووه انقووالب خلوو  سووالح شوودي را بووه دسووت او  "چووو(ب

معين " و اوول بلکه فقط "برای مدتی  -خير  خدا نکرد -بسپارند  اللته نه تا ابد

داد که پس از خاتمه ی جرم  امانت را صحيا و سالم مسترد کردب اما آلکسي  

موا نيازمرود حرف خود را با جمله ی اصاری تمام کرد که چردان بوی جوا نلوود: "

ايون کلموات ضوربه ی سوهمگيری بوود بور اادامات ااطعيم  نوه ااودامات نويم برودب" 

تالف  و بور کول رژيوم فوريوهب ااودامات بيانيه ی چيدزي  بر حکومت موات  بر ائ

 ااط  نه نيم برد  بلشوي  ها هم از جان و دل با اين امر موافق بودندب

گورای  نطق ژنرال آلکسي  بالفاصله بوه وسويله ی فرسوتادگان افسورهای چوو

         پتروگووووراد و مسووووکو خرثووووی شوووودب ايرووووان در دفوووواز از "فرمانوووودي ی کوووول اوووووا  

پس  سوتوان کووچين  از مرشووي  هوای اوديمی و وزير جرمب" س ن گفتردب سو

ی" بوه نوام ميليوون هوا سوربازی توگوی نمايردگان جلهه در کرفورانس دول "س ن

     بعيووود بوووود خويشوووتن را در آئيروووه یسووو ن گفوووت کوووه بوووا هموووه ی ايووون اوصووواف 

باز بشراسردب "ما همه مصواحله ی ژنورال لوکومسوکی را  کوه در سازش کاران 

اپ رسيدي  خواندي ايمب ايشان در اين مصاحله گفته اند همه ی روزنامه ها به چ
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      کووه اگوور متفقووين بووه مووا کموو  نکرروود  ريگووا تسووليم خواهوود شوودببب" حووال چوورا

کرون همه ی نگون ب تی ها و شکست های خوود  تاکه عالی ارتش فرمان دهی 

را پرهووان نگوواي داشووته اسووت  الزم ديوودي کووه چرووين تصوووير سووياهی رسووم کروود؟ 

"اليا است " از سوی چوو هموه بوه کورنيلووف خطواب شودند  چوون  فريادهای

کورنيلوف هم روز پيش در کرفورانس هموين انديشوه را بيوان کوردي بوودب کووچين 

زخم طلقات دارا نمو  پاشويدي بوودب محافول بواالی بوورژوازی   روی ناسورترين

     سوووتاد فرمانووودهی  و تموووام نيموووه ی راسوووت تووواالر  هموووه در سوووه زميروووه  يعروووی 

زميره های ااتصاد و سياست و ارتش  سرتا پا از گورايش هوای شکسوت طللانوه 

اشلاز بودندب اين ميهن پرست های آبرومرد و خونسرد تکيه کالمشوان ايون بوود 

اين ملحوت را سازش کار  ران که: هر چه وض  بدتر شود بهتر است  اما س ن

ذاشوتب کووچين زدي کروار گ خوالی کرود  شوتاب را که ممکن بوود زيور پوای خوود او

گفت: "ما نمی دانيم که موفق به نجوات ارتوش خوواهيم شود يوا خيورب اموا اگور موا 

هم موفق به نجاتش ن واهد شدبببب" صودائی از فرمان دهی  موفق نشويم  ستاد

ميوان افسورها فريوواد کشويد: "نوه خيوور  موفوق خواهود شوود " کووچين جووواب داد: 

تحسوين آميوز از سووی چووب  "نه خير  موفق ن واهد شد " انفجار هلهلوه هوای

بدين سان فرماندهان و کميته ها  که برنامه ی بازسازی ارتوش تماموا  بور اتحواد 

موهوم آنان برا شدي بود  خصومت خود را به يکوديگر از ايون سوو بوه آن سووی 

هم چرين دو نيموه کرفورانس  کوه اورار بوود اسواي "ائوتالف  -تاالر فرياد کشيدند

ي   مهوار شودي  و عبرخوردهوا صورفا  انعکواي ضو صديق" را تشکيل دهردب اين

هوای سو ن رانوی  پارلمانی تراایاتی بود که کشور را بوه تشورش درآوردي بودنودب

راسووت و چووو  بووه پيووروی از اواعوود براپارتيسووتی صووحره گردانووی  يوو  در ميووان 

روی سکوی خطابوه موی رفترود و توا آن جوا کوه زورشوان موی رسويد بورای ايجواد 
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ر توووالش موووی کردنوودب اگووور بلرووود پايگوووان شوووورای کليسوووای يکوووديگموووابين  توووازن

ارتودکس از کورنيلوف حمايت می کردند  آن گاي کشيش هوای پروتسوتان جانوب 

حکومت موات را می گرفترودب فرسوتادگان انجمون هوا و دوماهوای شوهری دو بوه 

يکوی از طورف اکثريوت از بيانيوه ی چيودزي هوواداری موی کورد   -دو س ن راندند

 االيت به دفاز از بيانيه ی دومای دولتی برمی خاستب ديگری از سوی

         نمايروووودگان مليووووت هووووای سووووتمديدي يکووووی پووووس از ديگووووری حکومووووت را از 

موويهن پرسووتی خووود مطمووئن سوواخترد  امووا از حکومووت اسووتدعا کردنوود کووه ديگوور 

 فريلشووان ندهوود: در همووه ی نقوواط هروووز همووان مقامووات  همووان اوووانين  و همووان 

هويچ اوومی  -سوابق را داريومب "نلايود کوار را بوه تعويوق بيردازيودگوری هوای  ستم

نمی تواند با وعدي های صرف زندگی کرودب" روسويه ی انقالبوی بايود نشوان دهود 

کووه "مووادر همووه ی خلووق هووای خووود اسووت نووه نامادريشووانب" ايوون سوورزنش هووای 

شرمسوووارانه و اسوووت اآه هوووای فروترانوووه هوووم دلوووی نيموووه ی چوووو تووواالر را ابووودا  

گي تب روح جرم امپرياليستی به هيچ عروان با سياست های صاداانه در برنير

 ی مليت ها سازگار نيستبمسهله  مورد

کرون  مليوت هوای  چرکلی مرشوي   به نام گرجستانی ها  اعالم کرد که: "تا

ماورای افقاز به هويچ حرکوت تجزيوه طللانوه ای دسوت نوزدي انود  و در آيرودي هوم 

  ل  کووه هموه تحسوويرش کردنوود  چرود بعوود نادرسووت از دسوت ن واهروود زدب" ايون اووو

آب درآمد: از همان لحتوه ی انقوالب اکتلور بوه بعود  چرکلوی بوه يکوی از رهلوران 

تجزيووه طللووان تلووديل شوودب امووا در کووار او تراایووی وجووود نداشووت: موويهن پرسووتی 

 وب رژيم بورژوا فراتر نمی رودبچدموکرات ها از چار

         تووری از گذشووته نيووز بوور صووحره ظوواهر  اسوو  نوواک در ايوون گيوورودار  اشوولاح

خواهرد دهوان بواز کررودب آن هوا هوم بوا يکوديگر هوم  می شوند  معلولين جرم می
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نابيرايان هم عووام و خوواص دارنودب افسور  بی دست ها و بی پاها وصدا نيستردب 

معلولی که احساسات مويهن پرسوتانه اش سو ت جريحوه دار شودي اسوت  بوه نوام 

شوعله اش در  128يم و نيرومرد اسواران ژرژاديس  و به نوام "اتحاديه ی عت

سراسر روسيه " از کورنيلوف پشتيلانی موی کرود )تحسوين راسوت(ب اتحاديوه ی 

سراسری معلولين جرم در روسيه از زبان فرستادي ی خود بيانيه ی چيودزي را 

 حمايت می کرد )تحسين چو(ب

کووه بووا نووام اختصوواری  -آهوونکميتووه ی اجرائووی اتحاديووه ی نوپووای کووارگران راي 

هوم صوودا موی شووودب سوازش کوواران  بوا بيانيووه ی -ويکوعل نقوش مهمووی ايفواء کوورد

رئووويس ويکوووعل  دمووووکرات ميانوووه رو و مووويهن پرسوووت دو آتشوووه  از دسوووايس 

ضدانقالبی در ميان خطوط راي آهن  تصوير زندي ای ترسيم می کرد: حمله هوای 

ات خودسورانه از اوانون هشوت شرورانه به کارگران  اخراج های گروهی  ت لفو

ساعت کار در روز  بازداشت و بهتانب او می گويد که نيروهای زيرزميروی  کوه 

فووذ هوودايت مووی شوووند  آشووکارا مووی کوشوورد تووا کووارگران راز مراکووز ناپيوودا امووا مت

گرسره ی راي آهن را تحري  بوه جروم کررودب ماهيوت دشومن هرووز کشو  نشودي 

به سر می بورد  و بازرسوان دادسوتان در استب "اداري ی ضدجاسوسی در رويا 

خوابردب" و آن گاي اين ميانه روترين ميانه روها نطق خود را بوا چروين تهديودی 

تمام می کرد: "اگور اژدهوای نوه سور ضودانقالب سور بلرود کرود  موا بوه مقابلوه اش 

 خواهيم رفت و با دست های خود خفه اش خواهيم کردب"

   بالفاصووله روی سووکوی خطابووه مووی رود  در ايوون جووا يکووی از اربابووان راي آهوون

و متقووابال  کووارگران را مووتهم مووی کروود کووه: "چشوومه ی زالل انقووالب را زهرآلووود 

   کووردي انوودب" چوورا؟ چووون اهووداف معروووی انقووالب جووای خووود را بووه اهووداف مووادی 

     دادي انوود )تحسوووين راسوووت(ب" روديچووو   مووالک کوووادت هوووم کوووارگران را مالموووت 
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آور: پولودار شوويد " را يواد گرفتوه انودب  رانسه "شعار شورممی کرد که چرا از ف

طولی نکشيد کوه بلشووي  هوا فرموول روديچو  را اورين مووفقيتی خوار  العوادي 

ران انتتووار داشووتب پروفسووور  سوواخترد  هوور چروود نووه بووه نحوووی کووه آن سوو ن

وف  مووورد علوووم و فرسوووتادي ی بانووو  هوووای کشووواورزی  فريووواد موووی کشووود: راوز

ر نشسوته بايود بوه جروم فکور کرود  نوه بوه تقسويم زموينب" "سربازی که در سرگ

شگفت آور نيست: ضلط اراضی خصوصی به معرای ضلط سرمايه هوای بوانکی 

سوه ی از ارضوی خصوصو ی  بودهی هوا1915نيز هستب در روز اول ژانويه ی 

 بيليون روبل تجاوز می کردب چهارم و ي 

      ارتووووش  هووووائی از ميووووان فرمانوووودهان عووووالی سوووو ن رانووووی  از سوووووی راسووووت

اتحاديه های کارخانوه داران  اتوا  هوای بازرگوانی و بانو  هوا  انجمون پورورش 

دربر می گرفترد  روی  اسب  و سازمان های ديگری که صدها فرد متش ص را

خطلووای شوووراها  کميتووه هووای ارتووش   سووکوی خطابووه رفتروودب از طوورف چووو 

هوائی سو ن گفترود و تعاونی  اتحاديه های کارگری  شهرداری های دموکراتي  

که در پشتشان ميليون ها و دي هوا ميليوون انسوان بوی نوام و نشوان ايسوتادي بوودب 

در شوورايط عووادی  بووازوی کوتوواي اهوورم يقيرووا  زور بيشووتری مووی داشووتب تزرتلووی 

موعته می کرد کوه: "بوه خصووص در چروين لحتواتی  محوال اسوت بتووان وزن 

ت نيرومردنود  انکوار کوردب" نسلی و اهميت عتيم کسانی را کوه از طريوق مالکيو

کوه تووزين ايون وزن روز بوه روز دشووارتر موی شودب  در اين بودمسهله  اما تمام

  درسووت بووه همووان شووکل کووه وزن از کيفيووات  اتووی اشووياء مرفوورد نيسووت  بلکووه 

اشياء  وزن اجتماعی هم از خواص افوراد نيسوت  مابين  رابطه ی متقابلی است

که ساير طلقات به ناچار آن را موی پذيرنودب  ت طلقاتی استيبلکه فقط نوعی کيف

امووا انقووالب درسووت بووه نقطووه ای رسوويدي بووود کووه از پووذيرفتن ايوون بريووادی توورين 
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"کيفيووت" طلقووات حوواکم تووون مووی زدب درسووت بووه هموووين دليوول  مواعيووت االيوووت 

         اراحووووت توووور مووووی شوووودبنمتشوووو ص روی بووووازوی کوتوووواي اهوووورم روز بووووه روز 

ی کوشيدند تا تعادل اين اهرم را حفظ کررد  اما آن هوا با تمام اوا مسازش کاران 

هم فااد اودرت بودنود: توودي هوا بوه طورزی مقاوموت ناپوذير بور بوازوی بلرود اهورم 

دارهوا و کارخانوه دارهوا در رفواي  دارهوای بوزرگ  بانو  فشار می آوردندب زمين

کردنود؟ مراف  خود چه محتاط بودند  آيا آنان اصوال  از ايون مرواف  دفواعی هوم  از

خير  تقريلا  هويچ دفواز نکردنودب آنوان از ارزش معرويوت  از مصوالا فرهروم  و 

از اختيووارات ويووعي ی مجلووس محسسووان آتووی سوو ن گفتروودب فوون ديتمووار  رهلوور 

صوواحلان صووراي  سوورگين  حتووی نطووق خووود را بووا سوورودی در سووتايش "آزادی  

بودي ی برابری  بورادری" تموام کوردب راسوتی نعوري ی گووش خوراش سوود  و عر

راسوتی در کجووا م فوی شوودي بودنوود؟  -کلفوت مووال االجواري بووه کجوا گري تووه بودنوود؟

    ر مووی کووردب امووا ايروو  فقووط ن مووات خوووش آهرووم بووی نيووازی فیووای توواالر را پ وو

دي: چقودر صوفرا و سورکه در زيور ايون شوربت نهفتوه اسوت  ا لحته ای گوش فور

د تلودطل موی شووند  آلوو نشين چه نامرتتر بوه هوارهوای غويظ اين ترانه های دل

کی  رئيس اتا  کشاورزی روسيه  در عين حال که اصالحات ارضوی سکاپاتسير

    اريووب الواوووز را بووا جووان و دل تهييوود مووی کروود  از يوواد نمووی بوورد کووه از "تزرتلووی 

نامه ای که در دفاز از اانون برعليوه هورج و مورج  بی غل و غش" برای ب ش

ته های زمين چطور؟ کميتوه هوا اودرت گزاری کردب کمي صادر کردي است  سپاي

رود  هون و کوم سوواد کوه چوون را فورا  به دهقان تحويل می دهرد  به اين "مرد ک  

شريدي سرانجام به او زمين دادي اند از فرط شادی بوه مورز جروون رسويدي اسوت  

" اگور موالک هوا در  پيشرهاد می کررد که ن ستين مجری عدالت در کشوور باشود

 هن تصادفا  از مل  و اموالک خوود هوم دفواز موی کررود  نوه  ردملارزي با دهقان ک  
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بلکوه مرتورشوان  -خيور  ابودا   -خيال کريد به خاطر خودشان اين کار را موی کررود

 کش محراب آزادی کرردب فقط آن است که اين مل  و امالک را بعدا  پيش

م اجتمواعی روي کامول شودي اسوتب اموا در زليلاير  به نتر می رسود کوه سوم

نقطه الهام فرخردي ای به کرنسوکی نوازل موی شوودب او پيشورهاد موی کرود کوه  اين

"گروهوی برخاسوته از تواريخ  -روي ديگور هوم بدهرودگوسکوی خطابوه را بوه يو  

برشکوفسوکايا  کروپووتکين و پل وانوفب" بودين سوان   -کوشوروسيه  يعروی بر

 م روي در هيئووتزم روي  و سوسوويال دموووکراتيزم روي  آنارشوويزنووارودنيکي

مارکسويزم  م وزدر ايون ميوان آنارشوي -نسل پيشين روی سکوی خطابه می روند

 در هيئت برجسته ترين پايه گذاران خود ظاهر می شوندب

کروپوتکين فقط اجازي خواست که با "صدای کسوانی کوه موردم روسويه را بوه 

  م فورا موی خوانروود " هوم نووا شوودب ايون پيواملر نتووام زجودائی ابودی از زيمروالودي

حکومتی اير  به پشتيلانی از جراح راست کرفرانس برخاسته بودب او فريواد بی 

کشووويد کوووه شکسوووت عوووالوي بووور از کووو  دادن سووورزمين هوووای وسوووي  و پرداخوووت 

دارد: "رفقا  البد خود شما می دانيد که خطر  غرامت  خطرات ديگری نيز دربر

بووزرگ تووری هووم در ميووان اسووت  و آن حالووت روحووی يوو  ملووت شکسووت خوووردي 

ب" ايوون انترناسيوناليسووت کهرووه کووار توورجيا مووی داد کووه حالووت روحووی ملووت اسووت

شکست خوردي را در آن طرف مرز بليردب او در همان حال کوه بوه يواد موی آورد 

چگونووه فرانسووه ی م لوووب در برابوور تزارهووای روي بووه خوواک  لووت افتووادي بووود  

ش بيروی دارهوای آمريکوائی نتوانسوت پوي  لت فرانسه ی فواتا را در برابور بانو 

کردب او به بانوم بلرود سوحال کورد: "آيوا موا هوم موی خوواهيم بوه هموان سرنوشوت 

دچار شويم؟ خير  ابدا  " تمام تاالر بورای او کو  زدب آن گواي کروپووتکين شورح 

داد که در صورت ادامه ی جرم چه چشوم انودازهای رنگوارنگی گشوودي خواهود 
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يری را بور ملروای اصوول شد: "همه رفته رفته موی فهمرود کوه موا بايود زنودگی نوو

هائی ايراد می کرد که هموه آکرودي س ن رانی  سوسياليستی برا کريمببب لويد جرج

از روحيووه ی سوسياليسووتی انوودببب در انگلسووتان  در فرانسووه و در ايتاليووا رفتووه 

 م شوووکل موووی گيووورد کوووه آن ادراک آکرووودي اززرفتوووه ادراک توووازي ای از سوسووويالي

دولتیب" اگر لويد جرج و پوانکاري سوسياليزم  ولی متهسفانه -استسوسياليزم 

کم کروپوتکين صريحا  به  اند  دست اصل دولت را رد نکردي سفانه"ه"مت هروز

آن سو کشيدي شدي استب او اداموه داد: "مون معتقودم کوه اگور موا  يعروی شوورای 

سرزمين روسيه  با صدای بلرد بگوئيم که ميل داريم در روسيه جمهوری اعالم 

ش صووا  الووول دارم کووه حوول و فصوول چرووين مسووائلی فقووط در صووالحيت موون - شووود

ر هر حال  هيچ ي  از حقو  مجلوس محسسوان د -مجلس محسسان است و بس

       " کروپووووتکين بووور تهسووويس جمهووووری فووودراتيو اصووورار را ضووواي  نکوووردي ايووومب

مووی ورزيوود: "مووا بووه فدراسوويونی نتيوور فدراسوويون ايوواالت متحوودي نيوواز داريوومب" 

ار فدراسيون کمون هوای آزاد بواکونين بوه کجوا کشويدي بوود  کروپووتکين بليريد ک

    در خاتمووه التموواي کوورد کووه: "بيائيوود بووه هووم اووول بوودهيم کووه از ايوون پووس بووه دو 

نيمه ی چو و راست اين تاالر تقسيم نشوويمببب موا هموه فقوط يو  وطون داريوم و 

الزم شد  همه  چوه کرار هم بايستيم  و اگر  بس  و برای اين وطن همه بايد در 

دارها  کارخانه دارها  ژنرال هوا  زمين چو و چه راست  باهم به خاک بيفتيمب"

و اسواران ژرژاديس  يعری همه ی کسوانی کوه زيمروالود را ت طئوه موی کردنود  

 م هلهله ای به سزا سر دادندبزبرای پياملر آنارشي

موجوووديتی  فقووط در ترکيووب بووا يوو  نتووام پليسووی مووی توانروودليلراليووزم  اصووول

از پلويسب ليلراليوزم  کوششی اسوت بورای پيورايشآنارشيزم  وااعی داشته باشردب

 امووا درسووت بووه همووان شووکل کووه اکسوويعن خووالص را نمووی توووان استرشووا  کوورد 
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م  زمرزله ی مرگ جامعه اسوتب آنارشوي هم بدون فعاليت های پليس بهليلراليزم 

 رفتووه در سرنوشووتبوويش نيسووت  روی هووم ليلراليووزم  کووه سووايه ی میووحکی از

ليلراليوزم  شري  بودي استب تکامول تیوادهای طلقواتی هموان طوور کوهليلراليزم 

هوم مانرود هور آنارشويزم  را هم به هالکت رساندي استبآنارشيزم  را کشته است 

ملروای تکامول وااعوی جامعوه ی بشور   فراه ی ديگوری کوه تعواليم خوود را نوه بور

ت جامعووه ی بشوور  و تقليوول آن بلکووه بوور اسوواي ملال ووه در يکووی از خصوصوويا

خصوصيت تا سورحد پووچی محوض  اسوتوار موی کررود  درسوت در لحتوه ای کوه 

تیادهای طلقاتی به نقطوه ی جروم يوا انقوالب موی رسورد مثول حلواب صوابون در 

بوه شوکلی کوه بوه وسويله ی کروپووتکين عرضوه شود  آنارشويزم  فیوا موی ترکودب

 بشلا وارترين شلا موجود در کرفرانس دولتی بود

م  آنارکوسرديکاليسوت هوا و آنارشيسوت هوای زدر اسپانيا  مهود کهون بواکونيري

"ويعي" يا ناب  با دنلاله روی از روش پرهيز از سياست  عمال  مش ول تکرار 

سياسووت مرشوووي  هووای روسوويه هسووتردب ايوون مرکووران گزافووه گوووی دولووت  بووه 

ا کوه محض آن که زور رنم عون می کرد در برابورش کورنش موی کررودب آن هو

هميشوووه طلقوووه ی کوووارگر را از وسوسوووه ی اووودرت برحوووذر موووی دارنووود  بوووا از 

خاص خود از ادرت بورژوازی "چو" حمايت می کرردب آن هوا در  یخودگذشتگ

م  اورا  رأی جمهوووری خواهووان زعووين ناسووزاگوئی بووه اانقاريووای پارلمانتوواري

لی گسوترش خردي پا را به دست پيروان خود می دهردب انقالب اسپانيا به هر شک

 را برای هميشه خواهد ساختبآنارشيزم  بيابد  کار

گراهوا  چو -پل انوف  که با استقلال بسيار گرم تمامی کرفرانس رو به رو شد

 -گراهوا بوه افت وار متحود جديدشوان به افت ار رهلر اديم خود ک  زدند  و راست

دازش با روسی اوليه ای بود که چشم انمارکسيزم  پل انوف نمايردي ی آنباری 
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گذشت زمان در سرحدات آزادی سياسی متوا  شدي بوودب در نتور بلشووي  هوا 

انقووالب توووازي شوووروز شوودي بوووود  در نتووور پل وووانوف انقووالب خاتموووه يافتوووه بوووودب 

  بووه "جسووتن راهووی بوورای مصووالحه بووا پل ووانوف ضوومن ترغيووب کارخانووه دارهووا 

ری اسوت کوه کارگر " به دموکرات ها انودرز داد کوه: "بوی ترديود ضوروطلقه ی 

شما با نمايردگان طلقه ی بازرگوان و کارخانوه دار بوه توافوق برسويدب" پل وانوف 

ناکی به ديگران دادي باشد  به "خواطري ی غوم انگيوز  برای آن که علرت دهشت

لرين" اشاري کرد و توذکار داد کوه لروين چروان در سراشويب انحطواط سوقوط کوردي 

رت سياسوی" فورا موی خوانودب بود کوه طلقوه ی کوارگر را "بوه تصورف فووری اود

برحوذر داشوتن طلقوه ی کوارگر از "کرفرانس هم درست برای هموين توذکارها  و 

ملارزي برای کسب ادرت  به پل انوف احتياج داشتب پل وانوف واپسوين جوشون 

 انقالبيون را در آستانه ی انقالب از تن به درآوردي بودب

فتوووه بودنووود  عصووور هموووان روزی کوووه فرسوووتادگان "تووواريخ روسووويه" سووو ن گ

ش رکرنسکی سکوی خطابه را به نمايردي ی اتوا  کشواورزی و اتحاديوه ی پورو

  اسب سپردب اين ش ص هوم کوه بواز کروپووتکين نوام داشوت  عیوو ديگوری بوود 

از خانوودان شووواهی اصوويلی کوووه اگوور شوووجري نامووه شوووان را بوواور کرووويم بيشوووتر از 

زادي ی فئوودال  رومانوف هوا در تواج و ت وت روسويه  يحوق بودنودب ايون اشوراف

اعالم کرد که: "من سوسياليست نيستم  گرچه برای سوسياليست اصيل احتورام 

اائلمب اما واتی اين دست اندازی ها و دزدی ها و خشونت ها را می بيرم  ناچوار 

           سوسوووياليزم  گوووويمببب حکوموووت بايووود افووورادی را کوووه خوووود را بوووهموووی شوووود ب

ازی کشوور دسوت بردارنودب" ايون کروپووتکين کرد که از بازسمی چسلانرد وادار 

آانی  که آشکار چرنوف را هدف گرفتوه بوود  اعتراضوی بوه سوسياليسوت هوائی 

بوا هوم راي  از اليل لويد جرج يا پوانکاري نداشوتب کروپووتکين سولطرت طلوب هوم



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 275 

ضدخانوادگی خود  يعری کروپوتکين آنارشيست  زيمروالد و ملوارزي ی طلقواتی 

را محکووم  -ی اين چيزها را عادتا  "آنارشی" موی ناميودهمه  -و غصب اراضی

کرد و خواستار اتحاد و پيروزی شدب متهسفانه از اسراد موجود معلوم نيست که 

 آيا اين دو کروپوتکين برای يکديگر ک  زدند يا خيرب

در ايوون کرفوورانس مملووو از نفوورت  آن اوودر دربوواري ی وحوودت حوورف زدنوود کووه 

آانيووه در االووب دسووت دادن هووای گريزناپووذير يوو  دسووت کووم  وحوودت ناچووار شوود

 سووملولي  متللووور شووودب روزنامووه ی مرشوووي  هووا ايوون وااعووه را بووا کلموواتی

بوبليکووف  وااعوه ای سو ن رانوی  وجدآميز چرين روايت کردي است: "در خالل

رخ داد که بر همه ی اعیای کرفرانس تهآيری عميق نهادببب بوبليکووف  گفوت: 

رجمروود انقووالب  يعرووی آاووای تزرتلووی  دسووت خووود را بووه ديووروز يکووی از رهلووران ا

سوی دنيای کار و تجارت دراز کرد  و من موی خوواهم او بدانود کوه آن دسوت در 

بوبليکووف  تزرتلوی جلوو سو ن رانوی  هوا معلق ن واهد ماندببب" به مجرد اتمام

 هلهله تاالر را فرا گرفتب وآمد و با بوبليکوف دست دادب غري

ی بيش از اندازيب ي  هفته پيش از واوز صحره ای کوه هوم چقدر هلهله  اندک

ش گذشت  همين بوبليکوف  از اربابان بزرگ راي آهن  در يکی از حاکرون شر

رهلووران شووورا فريوواد بوورآوردي بووود کووه: برعليووه  کرگووري هووای صوواحلان صووراي 

"مورگ بور نادرسوتان و جواهالن بواد  مورگ بور هموه ی کسوانی بواد کوه موا را بووه 

 مسوکو شوريدي نوی سوو  دادنود " و طروين کلموات او هرووز در فیوای سوی ويرا

مووی شوودب ريووازانوف  مارکسيسووت کهرووه کووار  کووه بووه عروووان يکووی از نمايروودگان 

اتحاديه های کارگری در کرفرانس شرکت جسته بوود  بسويار بوه مواو  بوسوه ی 

دو ب ووش از مووابين  آن بوسووه ای کووه" -المووورت اسووق  ليووون را بووه يوواد آورد

کوارگران و بوورژوازی  بلکوه موابين دو ب وش  نه موابين -ملی ملادله شدمجلس 
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و شما خود بهتر می دانيود کوه درسوت پوس از آن بوسوه  ملوارزي  -بورژوازی از

ميلوی يوکووف بوا صوراحتی  "ديودي نشودي بوودب چران شدتی گرفت که نتيرش الال  

صووراي  نووامعمول اعتووراف مووی کروود کووه ايوون گردهمووائی تووا آن جووا کووه بووه صوواحلان 

صاداانه نلود  بلکه برای طلقه ای که مرافعش س ت به خطر "مربوط می شد  

افتووادي بودنوود عمووال  ضوورورت داشووتب دسووت دادن مشووهور بوبليکوووف بووا تزرتلووی 

 دايقا  ملين اين سازش مصلحت آميز بودب"

آيا اکثريت اعیای کرفرانس بوه نيوروی دسوت دادن هوا و بوسوه هوای سياسوی 

  ا آنووان اصوووال  بووه خووود اعتقوواد داشووترد؟ احساسووات آنووان مثوول اعتقوواد داشووترد؟ آيوو

هوا  بوه سو ن رانوی  فته نماند که در برخوی از آنگنقشه هايشان مترااض بودب نا

هووای بعیووی از شهرسووتانی هووا  هروووز آوای ضووعيفی از سوو ن رانووی  خصوووص

  ن سووتين شووع  هووا و اميوودها و توهمووات شووريدي مووی شوودب امووا در کرفرانسووی کووه 

ی دچوار بوود و نيموه ی راسوتش بوه گچپش به سورخوردگی و سرشکسوتنيمه ی 

خشم  اين پعواک روزهای ماري به نامه های عاشقانه ی زوجوی موی مانود کوه 

دادگاي طالاشوان افشواء شودي باشوردب ايون سياسوتمداران کوه بوه ديوار سوايه هوا  در

 پيوسووته بودنوود  مووی کوشوويدند تووا بووا توودابير شوولا وار رژيمووی شوولا وار را نجووات

بار يهي بر فراز اين انجمن "نيروهوای زنودي"  و ايون  دهردب نفس سرد و مرگ

 واپسين جوالن محکومان  موج می زدب

اتفووا  افتوواد  معلوووم شوود کووه  سضوومن حادآووه ای کووه در آخوورين لحتووات کرفووران

    وی وحوودت و وفوواداری بووه دولووت بووه شوومار گووحتووی در ميووان اووزا  هووا هووم کووه ال

ادي استب ناگائي   افسر ازا  جوانی از ميوان هيئوت يق افتممی رفترد شکافی ع

با کالدين هم صودا نيسوتردب زحمت کش  نمايردگی شورا  اعالم کرد که ازا  های

ان ازا  اعتماد ندارندب اين نکته حقيقوت گاو گفت که ازا  های جلهه به سرکرد
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داشت  و از اين رو بر ناسورترين زخوم کرفورانس نمو  پاشويدب روايواتی کوه در 

اين خصوص در روزناموه هوا بوه چواپ رسويدند  حواکی از آنرود کوه توفوانی تورين 

صووحره هووای کرفوورانس در همووين مرحلووه رخ دادب نيمووه ی چووو مشووعوفانه بوورای 

زندي باد ازا  هوای انقالبوی " نيموه ی "ناگائي  ک  زد و برخی فرياد کشيدند: 

خوواهی  راست هم خشماگين زبان به اعتران گشود که: "به سزای ايون حورف

رسوويد " صوودائی از ميووان افسوورها هوووار کشوويد: "مووارک هووای آلمووانی " ايوون 

کلمات  به رغم اجتراب ناپذير بودنشان به عروان واپسين برهان ميهن پرسوتی  

آيری مانرد انفجوار بموب ايجواد کردنودب هيواهوئی دوزخ آسوا تواالر را فراگرفوتب هت

دادن مشووت هووای خووود  نمايروودگان شووورا از جووای خووود برجهيدنوود  و بووا تکووان

گولوه ی رئويس مفوتن انود " زن"نود: افسرها را تهديد کردندب برخی فرياد می زد

"بووه نتوور مووی رسوويد کووه تووا لحتووه ای ديگوور زد و  جلسووه يوو  بروود زنووم مووی زدب

 خورد آغاز خواهد شدب"

فووت: گامی خووود چرووين تووپووس از همووه ی ايوون رويوودادها  کرنسووکی در نطووق اخت

       هسوووتمببب کوووه ايرووو  موووا يکوووديگر را بهتووور درک "مووون معتقووودم و حتوووی مطموووئن 

مووی کروويم  و ايروو  احتوورام بيشووتری بووه يکووديگر مووی گووذاريمببب" رياکوواری رژيووم 

سو ن ران  فوريه اکرون به اوج نفرت انگيزی و بيهودگی و وااحت رسيدي بودب

که خود تاب تحمل چرين لحری را نداشت  ناگهوان در آخورين علوارات نطقوش بوه 

آمي تووه بووه استيصووال پرداخووتب چرووان کووه ميلووی يوکوووف روايووت کووردي تهديوودهای 

است: "کرنسکی بوا صودای مقطعوی کوه بوين جيور هوای جروون آميوز و نجواهوای 

ناک نوسان می کورد  بوه تهديود دشومری موهووم پرداخوت  ضومن آن کوه بوا  اس 

       چشوووم هوووای مشوووتعل آن دشووومن موهووووم را در سراسووور تووواالر مجدانوووه جسوووتجو 

ب" ميلوی يوکووف بهتور از هور کوس ديگوری موی دانسوت کوه آن دشومن  می کردبب
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موهوووم نلووودب کرنسووکی ضوومن هووذيان هووايش گفتووه بووود: "بدانيوود ای شووهروندان 

سرزمين روي که امروز ديگر من به عوالم رويوا فورو ن وواهم رفوتبب باشود کوه 

الب من به سرم تلديل شوودببب باشود کوه هموه ی آن گول هوا و روياهوای بشوريت 

"( نموی تووانیب اللوت اجوازي ن واهود دادب"دب )صدای زنوی از الوب تواالر: ب شکر

مون کليود الوب خوود را بوه دور دسوت هوا خوواهم افکرودب و فقوط بوه کشوور خوواهم 

 انديشيدب"

    زدي شوودي بووودب  زدي شوودي بووود  و ايوون بووار هوور دو نيمووه ی آن بهووت توواالر بهووت

  تووی نقووش خووود را بووا نوواک  سووملول اجتموواعی کرفوورانس دول در آن نمووايش اسوو 

ت  گوئی غيراابل تحملی تمام کردي بودب صدای آن زن  که در دفاز از گل هوای 

فريواد کمو  موی مانود  و بوه عالموت اسوتمدادی از  هالب از سيره برآمدي بوود  بو

سوووی انقووالب بووی خووونريزی  آفتووابی  و مسووالمت آميووز فوريووه شوولاهت داشووتب 

 تادب اف سرانجام پردي ی کرفرانس دولتی فرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 279 

 

 

 

 

  فصل هشتمفصل هشتم

  ی کرنسکیی کرنسکی  توطئهتوطئه

 

کرفرانس مسوکو بوه مواعيوت حکوموت آسويب جودی وارد آورد  چوون بوه اوول 

درست ميلی يوکوف اين کرفرانس نشان داد که  "کشور به دو اردو تقسيم شدي 

بود که مابين آن دو اردو هيچ گونه آشتی يا توافق اساسی نموی توانسوت وجوود 

اين کرفورانس روحيوه ی بوورژوازی را تقويوت کورد و بوی صولری داشته باشدب" 

او را شدت ب شيدب از سوی ديگور  کرفورانس مسوکو جهوش توازي ای بوه جرولش 

تودي ها دادب اعتصواب مسوکو سورآغاز دوري ای شود کوه در آن دوري کوارگران و 

سربازان با شتابی روزافزون به سوی چو گرويدندب از آن پس  بلشوي  ها به 

سوو يرناپذير رو بووه رشوود نهادنوودب ايروو  فقووط سوسوويال رولوسوويونرهای طوورزی ت

چو  و تا حدی نيز مرشوي  های چو  در ميوان توودي هوا هرووز پايگواهی بورای 

خويشتن داشتردب سازمان مرشوي  ها در پتروگراد با حذف تزرتلوی از فهرسوت 

دب نامزدهای انت اباتی برای دومای شهر  حرکت خود را به سمت چو اعالم کور

در روز شوانزدهم اوت  سوسوويال رولوسويونرها در کرفوورانس خوود در پتروگووراد 

رأی م ال  خواستار انحوالل اتحاديوه ی افسوران  1رأی موافق در برابر  22با 

برعليوووه  در سوووتاد فرمانووودهی  و نيوووز خواسوووتار برخوووی ااووودامات اووواط  ديگووور

عتووران ضوودانقالب شوودندب در روز هجوودهم اوت  شووورای پتروگووراد بووه رغووم ا
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ی ال اء مجازات مرگ را در دستور روز اورار دادب مسهله  چيدزي  رئيس شورا 

پيش از رأی گيوری  تزرتلوی بوا لحروی حواکی از ملوارزي جووئی پرسويد: "اگور بوه 

ی شما مجازات مرگ ال اء نشود  آيا آن گاي مردم را به خيابوان اط  نامه  دنلال

د شوود؟" بلشوووي  هووا در خواهيوود آورد و خواسووتار سوورنگونی حکومووت خواهيوو

پاسخ فرياد کشيدند: "بله  بله  ما مردم را بوه خيابوان هوا موی آوريوم  و بوا تموام 

اوا در سرنگونی حکومت خواهيم کوشويدب" تزرتلوی گفوت: "ايون روزهوا خووب 

      بوووا توووودي هوووا سوووربلرد کوووردي بودنووودبهوووم راي  سوووربلرد کوووردي ايووودب" بلشووووي  هوووا

کردي شوودي بودنوودب اليحووه ی فتووودي هووا سورا هووم زمووان بوا سووربلردیسوازش کوواران 

رأی  4و فقط در برابر  -رأی 900در حدود  -ال اء مجازات مرگ به اتفا  آراء

م ال  به تصويب رسيدب اين چهار تن علارت بودند از: تزرتلی  چيدزي  دان و 

ليلووور  چهوووار روز بعووود در جلسوووه ی مشوووترک مرشووووي  هوووا بوووا گوووروي هوووای 

ی اطو  ناموه  مان جلسه ای که پيرامون مسوائل بريوادیشان  يعری در هنهوادارا

ی موارتوف بوه تصوويب رسويدي بوود  اليحوه ی ال واء اط  نامه  تزرتلی در مقابل

فوری مجازات مرگ بدون ملاحثه تصويب شدب تزرتلی چون ديگر نمی توانست 

 در مقابل اين فشار مقاومت بورزد  سکوت اختيار کردب

ه ی اين جو متراکم سياسی را پاري کردندب در در اين ميان حوادث جلهه پوست

روز نوزدهم اوت  آلمان ها خط نيروهای روي را در نزديکی ايکسوکول درهوم 

شکسوووتردب در روز بيسوووت و يکوووم  ريگوووا را اشووو ال کردنووودب تحقوووق پووويش بيروووی 

کورنيلوووف گوووئی بووا توافووق اللووی بووه عالمتووی بوورای شووروز حملووه ی سياسووی 

  "کووارگرانی کووه کووار برعليووه  ت حمووالت خووود رابووورژوازی تلووديل شوودب مطلوعووا

ايروو  همووه ی نمووی کرروود" و "سووربازانی کووه نمووی جرگروود" دي برابوور کردنوودب 

مسئوليت ها را بوه گوردن انقوالب انداخترود: انقوالب ريگوا را تسوليم کوردي بوود  و 
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کوه درسوت بوه  -آمادي می شد تا پتروگراد را هم تسليم کردب بهتان زنی بوه ارتوش

اير  از هيچ توجيهی بهوري  -دو ماي و نيم پيش لجام گسي ته شدي بوداندازي ی 

  نداشووتب در موواي ژوئوون  سووربازها از دسووت زدن بووه تهوواجم عمووال  توون زدي بودنوود: 

خواسترد جلهه را برهم بزنرد  نمی خواسترد حالوت انفعوالی آلموان هوا  آن ها نمی

موورد ريگوا  دشومن را بشکررد و نمی خواسترد جرم را از سور بگيرنودب اموا در 

خود حمله را شروز کرد  و اين بار سربازها رفتار کامال  متفاوتی از خود نشان 

دادنوودب بووه عووالوي  آن ب ووش از ارتووش دوازدهووم کووه در ميووانش تللي ووات بيشووتری 

 صورت گرفته بود  به مراتب کمتر از ساير ب ش ها دچار تري شدب

    موووی زد  و پربيوووراي هوووم ژنووورال پارسوووکی  فرمانووودي ی ارتوووش دوازدهوووم  الف 

نمی گفت  که اين عقب نشيری "در آرايش های مرتم و نمونه" صوورت گرفتوه 

وي شرای زمين توا آسومان تفواوت داشوتب د و با عقب نشيری از گاليسی و پربو

کميسوور ويتيرسووکی در ايوون خصوووص گووزارش دادي بووود: "نيروهووای مووا وظوواي  

اسوت و بوا شورافت تموام انجوام محوله را در مرطقه ی شکسوت جلهوه بوی کوم و ک

دادي اند  اما آنوان در وضوعی نيسوترد کوه بتوانرود در برابور حملوه ی دشومن مودت 

درازی تاب بياورندب در حال حاضر آنان به آرامی عقب نشيری می کررد  هر بوار 

ي  ادم  و متحمل تلفوات سورگين موی شووندب مون الزم موی دانوم کوه بوه  کور  طفق

راندازان لتوانی بپردازمب باای ماندي ی ايون تيرانودازان رشادت خار  العادي ی تي

گوزارش  را  به رغم خستگی مفرطشان  بوار ديگور روانوه ی نلورد کوردي ايومببب"

"روحيوه ی  رشورتر بود:ارتش  از اين هم پ   کوچين مرشوي   رئيس کميته ی

بر گواهی اعیای کميته و شهادت افسرها  توا بوه  سربازها اعجاب آور بودب برا

آن دم چرين رشادتی از سربازها ديودي نشودي بوودب" نمايرودي ی ديگوری از هموين 

ارتش چرد روز بعد در جلسه ی دفتور کميتوه ی اجرائوی گوزارش داد کوه : "يو  
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تيووو لتوووانی  کمووابيش تمامووا  متشووکل از بلشوووي  هووا  در رأي مهاجمووان اوورار 

هوای سورخ و بوا  فرموان حملوه  بوا پورچمگرفته بودببب اين تيو به مجورد دريافوت 

آهرم موسيقی پيشروی را شروز کرد و بوا شوهامت خوار  العوادي ای بوه جروم 

استانکويچ هم چردی بعود گزارشوی بوه هموين میومون  گرچوه انودکی  پرداختب"

هووم کووه بيشووتر افوورادش در فرمووان دهووی  معتوودل توور  تهيووه کوورد: "حتووی در سووتاد

ولوو يو  موورد  نتوانسوت سسرزنش سربازها شهرتی به سوزا داشوترد  هويچ کو

سرپيچی از نه ترها فرمان های تهاجمی  بلکه از هرگونه فرمانی  به من نشوان 

دار هوم  چروان کوه از اسوراد رسومی پيداسوت  بوا تهووری  دهدب" نيروهوای تفروم

گير در مونسوند پيوادي شودندب يکوی از عوواملی کوه در تعيوين حالوت روحوی  چشم

انووان بالتيوو   نقووش اوواط  ايفوواء سووربازها  بووه ويووعي تيرانوودازان لتوووانی و ملو

بر سر دفاز مستقيم از دو کانون انقوالب  يعروی مسهله  کردند  آن بود که اين بار

ريگا و پتروگراد  دور می زدب بلشوي  ها هميشه گفته بودند کوه: "فورو کوردن 

" کوه ملوارزي بورای صولا  ی جرم را حل نموی کرودمسهله  سرنيزي ها در زمين 

اوودرت  و بوورای انقالبووی ديگوور  تفکيوو  ناپووذير اسووت  و از ملووارزي بوورای کسووب 

 اکرون نيروهای آگاي ارتش معرای اين حرف ها را می فهميدندب

حتوووی اگووور برخوووی از کميسووورها  از توووري حملوووه ی ژنووورال هوووا  در توصوووي  

ايسووتادگی ارتووش بووه راي اغوورا  رفتووه باشوورد  بوواز ايوون حقيقووت بوواای اسووت کووه 

ی نتامی گردن موی نهادنود و در ايون راي جوان سربازها و ملوان ها به فرمان ها

می سپردندب بيش از ايون کواری از دستشوان برنموی آمودب بوا هموه ی ايون احووال  

ارتش اساسا  اادر به تداف  نلودب گرچه ممکن اسوت بواور نکردنوی بوه نتور آيود  

ارتش دوازدهم بورای دفواز ابودا  آموادگی نداشوتب ايون ارتوش از هموه حيوت دچوار 

نتوامی و ماسو  هوای ضودگازب  تاز حيوت افوراد  اسولحه  سوروسوا کملود بود:
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 قنواک وسوايل ارتلواطی در توصوي  نموی گرجيودب حملوه هوا بوه تعويو وض  اسو 

انداخته می شدند چون برای تفرم های روسی فشورم ژاپروی توزيو  شودي بوودب 

اسمت های فرعی به شمار نمی رفتب اهميوت  زحال آن که اين اسمت از جلهه ا

 عالی ارتش پرهان نلودب پس وض  شوديدا  فرمان دهی  فتن ريگا از نتراز ک  ر

نيروهوای توودافعی و سوروسووات ارتوش دوازدهووم را چگونوه مووی توووان اسو  بووار 

توضيا داد؟ استانکويچ موی نويسود: "بلشووي  هوا شواي  کوردي بودنود کوه: ايون 

د را شهر تعمدا  به آلمان ها تسليم شدي است  چون افسرها می خواسوترد کوه خوو

خوالص کررودب طليعوی اسوت کوه ارتوش ايون بلشوويزم  از شر اين النه و آشويانه ی

ونه شايعات را باور موی کورد  بوه خصووص آن کوه سوربازها موی دانسوترد هويچ گ

ن اسوت آگونه تداف  يا مقاومت اساسی در ريگا صورت نگرفته استب" حقيقوت 

ردي بودنود کوه   ژنرال روژکی و بروسيلوف شکوي ک1916که از همان دساملر 

ريگا "مادر مصيلت های جلهه ی شومال اسوت " کوه ريگوا "النوه ی تللي واتی" 

است که نموی تووان بوا توسول بوه مجوازات اعودام ريشوه شوان را خشوکاندب شوکی 

رزو داشووترد کووه آنيسووت کووه بسووياری از ژنوورال هووای جلهووه ی شوومال در نهووان 

تووامی آلمووان هووا اشوو ال نکووارگران و سووربازان ريگووا را بووه مکتووب آموزنوودي ی 

بسپرندب اللته هيچ کس گمان نمی کرد که فرماندي ی کل اووا فرموان تسوليم ريگوا 

کورنيلووف و موتن سو ن رانوی  را صادر کردي باشدب اما همه ی فرمانودهان موتن

مصوواحله ی لوکومسووکی  رئوويس سووتاد کورنيلوووف را خوانوودي بودنوودب از ايوون رو 

کلملوفسووکی  فرمانوودي ی کوول صوودور فرمووان ديگوور هوويچ لزومووی نداشووتب ژنوورال 

جلهووه ی شوومال  بووه حلقووه ی درونووی توطئووه گووران تعلووق داشووت  و بووه ايوون دليوول 

تسووليم ريگووا را  بووه عروووان عالمتووی بوورای شووروز حرکووت بوورای نجووات کشووور  

انتتار می کشيدب به عالوي  اين ژنرال های روي حتوی در شورايط عوادی تسوليم 
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         ن موووورد خووواص  چوووون از الووول موووی دانسوووتردب در ايوووشووويری را مووورجا و عقوووب ن

   از ايوود مسووئوليت آزاد شووودي بودنوود  و مرووواف  فرمووان دهوووی  بووه وسوويله ی سوووتاد

سياسی شان هم ايشان را به سمت جادي ی شکسوت طللوی سوو  موی داد  بورای 

دفاز از ريگا اندک کوششی نکردندب اين که آيا فالن يوا بهموان ژنورال عوالوي بور 

 امور دفواز دسوت بوه ت ريوب فعاالنوه ای هوم زد يوا خيور  کاری مرفعالنه در خراب

      ای اسوووت فرعوووی و فهموووش اساسوووا  بسووويار دشووووار اسوووتب بوووا ايووون حوووال مسوووهله 

     سووادي لوحانووه اسووت کووه تصووور کروويم ژنوورال هووا در مووواردی کووه مووی دانسووترد 

 خيانت هايشان بی مجازات می ماند  از کم  به سرنوشت خودداری کردندب

        زناموووه نگوووار آمريکوووائی  کوووه راي و رسوووم ديووودن و شوووريدن را جوووان ريووود  رو

مووی دانسووت  و کتووابی فراناپووذير مرکووب از يوو  رشووته يادداشووت هووای روزانووه 

پيرامون روزهای انقالب اکتلر از خود به جا گوذاردي اسوت  بوی آن کوه ترديود بوه 

خرج دهد گواهی دادي است که ب وش عتيموی از طلقوات موتمکن روي پيوروزی 

مان ها را به پيروزی انقالب ترجيا می دادند  و از  کر صوريا ايون نکتوه هوم آل

ابا نداشتردب ريد در ميان نمونه هوائی کوه ارائوه موی دهود  موی گويود: "يو  روز 

عصر را در خانه ی ي  بازرگان مسکوئی سپری کوردمب ضومن صورف چوای از 

ا به بلشووي  هوا ر يازدي نفری که سر ميز حیور داشترد پرسيديم که آيا ويلهلم

تموام شودب" هموين  ترجيا می دهرد يا خيرب رأی گيری دي به ي  بوه نفو  ويلهلوم

نشسوت و دريافوت کوه گفوت و گوو  نويسردي در جلهوه ی شومال هوم بوا افسورها بوه

    افسوورها "شکسووت نتووامی را بووه کووار بووا کميتووه هووای سووربازان صووريحا  توورجيا 

 می دادندب"

بوه فرمانودهان ارتوش  -و نه فقط آنان -ها در توجيه اتهامات سياسی بلشوي 

ا در نقشووه هووای توطئووه گووران مووی گرجيوود و در تقووويم گووهمووين بووس کووه تسووليم ري
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  توطئووه ی آنووان جووای معيرووی را اشوو ال مووی کووردب ايوون نکتووه از البووه الی سووطور

کورنيلوف درمسکو بوه وضووح مسوتفاد موی شودب حووادث بعودی نيوز س ن رانی 

  تور کردنودب اموا از هموه ی ايون هوا گذشوته شوهادت  اين جرلوه از ایويه را روشون

بی واسطه ای هوم در اختيوار داريوم کوه در ايون موورد خواص از برکوت ش صويت 

    توواريخ انقووالبشوواهد از اعلوواری خلوول ناپووذير بهووري مروود اسووتب ميلووی يوکوووف در 

می نويسدب "کورنيلوف در نطق خود درمسکو ضمن اشاري به لحتوه ی معيروی 

از آن لحتوه ی معوين بوه بعود  حاضور ن واهود بوود ااودامات اواط  اعالم کورد کوه 

خووود را بوورای نجووات کشووور از ويرانووی و نجووات ارتووش از سووقوط بووه عهوودي ی 

تعويوووق بيرووودازدب ايووون لحتوووه ی معوووين همانوووا علوووارت بوووود از سوووقوط ريگوووا کوووه 

وف پوويش بيرووی اش را هووم کووردي بووودب کورنيلوووف مطمووئن بووود کووه ايوون لووکورني

ی از احساسات ميهن پرستانه به راي می انودازدببب هموان طوور کوه رويدادببب سيل

کورنيلووف در روز سويزدهم اوت در جلسوه ای در مسووکو ش صوا  بوه مون گفووت  

او  يعرووی کورنيلوووف  نمووی خواسووت ايوون فرصووت را از دسووت بدهوودب و لحتووه ی 

مرازعووه ی آشووکار بووا حکومووت کرنسووکی را در  هوون خووود بووا چرووان داتووی تعيووين 

کووه از پوويش مووی دانسووت آن مرازعووه در روز بيسووت و هفووتم اوت در  کووردي بووود

آيا صريا تر از اين می شود حورف زد؟ بورای آن کوه کورنيلووف  خواهد گرفتب"

بتواند حمله به پتروگراد را به مورد اجراء بگذارد  الزم بود که ريگوا چرود روز 

جوودی  پوويش از توواريخ مقوورر تسووليم شووودب تقويووت مواضوو  ريگووا و ات ووا  توودابير

تدافعی  بوه مرزلوه ی ت ريوب نقشوه ای موی بوود کوه بورای کورنيلووف بوه مراتوب 

د  پوس ريگوا هوم بهوای ارزی ماز مسوا بواهميت بيشتری داشتب اگر پاريس به ن

 اندکی برای کسب ادرت استب
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 تسليم ريگا و شورش کورنيلوف سوپری شود  سوتادمابين  در طی هفته ای که

بووه ارتووش تلووديل شوودب اطالعيووه هووائی کووه از بووه مرلوو  مرکووزی افتوورا فرمووان دهووی 

در مطلوعووات روسوويه بووه چوواپ مووی رسوويدند  فووورا  در فرمووان دهووی  طوورف سووتاد

مطلوعات دول متفق مرعکس می شودندب روزناموه هوای مويهن پرسوت روي هوم 

را خطاب به ارتش  تايمز  لوتان و لوماتنبه نوبه ی خود کرايه ها و ناسزاهای 

نقوول مووی کردنوودب سووربازها در جلهووه از فوورط خشووم و روسوويه بووا اشووتيا  فووراوان 

رنجوش و انزجوار بوه خوود موی لرزيدنودب احساسوات کميسورها و کميتوه هوا  حتوی 

و ميهن پرسوت سو ت جريحوه دار شودي بوودب سازش کار  کميسرها و کميته های

سيل اعتران از همه سو جاری بودب نامه های اعتران آميز کميته ی اجرائوی 

کوه بوه اختصوار  -زي ی نتامی اودسا و ناوگان دريای سيايجلهه ی رومانی  حو

به ويعي گزندي و شوديدالحن بودنودب ايون سوه سوازمان  -رومچرود خواندي می شد

ته ی اجرائی خواسته بودند که "شورافت و شوجاعت بوی شوائله ی يهرسه از کم

سووربازهائی را کووه در راي دفوواز از روسوويه ی انقالبووی هوور روز هووزار هووزار در 

 سويه برسواندببب" رهلورانوای خونين جان می سپارند  به گوش سراسر رنلرده

بر اآر اعتران ردي های پوائين از حالوت انفعوالی خوود خوارج شودندب سازش کار 

خطاب به همدستان سياسی خود نوشت: "چرين بوه نتور موی رسود کوه  ايزوستيا

ا رووی بووه دامووان ارتووش انقالبووی ابووجروزنامووه هووای بووورژوا از چسوولاندن هوويچ ل

اء بوه ارتوش جوزء ضوروری رندب" اما همه ی اين حرف ها بيهودي بوودب افتورندا

 ارار داشتبفرمان دهی  توطئه ای بود که مرکزش در ستاد

 له پس از تسليم ريگا  کورنيلوف به وسيله ی تلگرافی دسوتور داد کوهصبالفا

 چروود توون از سووربازها را در بووين راي تيربوواران کرروود تووا ديگووران علوورت بگيرنوودب

کميسوور ويتيرسووکی و ژنوورال پارسووکی پاسووخ دادنوود کووه بووه عقيوودي ی آنووان رفتووار 
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سوووربازها مسوووتوجب چروووين مجوووازات هوووائی نيسوووتب کورنيلووووف هوووم در يکوووی از 

نوواک اعووالم کوورد کووه  غیووبفرمووان دهووی  جلسووات نمايروودگان کميتووه هووا در سووتاد

کميسر ويتيرسوکی و ژنورال پارسوکی را بوه جورم ارسوال گوزارش هوای نادرسوت 

يووا بووه علووارت ديگوور  بووه اووول اسووتانگويچ: "بووه جوورم  -رامووون اوضوواز جلهووهپي

  در دادگوواي نتووامی محاکمووه خواهوود کووردب  -نيرووداختن گروواي بووه گووردن سووربازانب"

   همووان روز  بوورای کاموول شوودن تصوووير الزم اسووت اضووافه کروويم کووه کورنيلوووف در

بووه  بووه سووتادهای ارتووش دسووتور داد کووه فهرسووت اسووامی افسوورهای بلشوووي  را

يعرووی همووان سووازمان ضوودانقالبی ای کووه  -اتحاديووه ی افسووران کميتووه ی موورزی 

 -ش را نوفوسيلتسوو  کووادت سوورکردي ی توطئووه گووران برعهوودي داشووتا رياسووت

ل دارندب چروين بوود ماهيوت ايون فرمانودي ی کول اووا  ايون "ن سوتين سورباز اارس

 انقالب "

را بواال بزنود  چروين که تصميم گرفته بود گوشوه ی کووچکی از پوردي  ايزوستيا

 عوالی ارتوش روابوط فرموان دهوی  نوشت: "دارودسته ی مرموزی کوه بوا محافول

کووات مشووئومی اسووتببب" مقصوووود از يفووو  العووادي نزديکووی دارد  سووورگرم تحر

"دارودسووته ی مرموووز" همووان کورنيلوووف و دسووتيارانش بودنوودب آ رخووش هووای 

کوه بور اعموال ديوروز  سوزان جرم اريب الواوز داخلی نه فقط بر اعمال امروز

بورای صويانت از نفوس سوازش کواران  افکردنودب هم رفته رفته پرتوو توازي ای موی

پردي برداری از فعاليت عای مشکوک فرماندهان سوتاد در  خود شروز کردند به

 ی طووی تهوواجم موواي ژوئوون  روز بووه روز جزئيووات بيشووتری از افترهووای مح يانووه

  در  ايزوسووتياچوواپ مووی رسوويدب  سووتادهای لشووگرها و هرووم هووا در مطلوعووات بووه

ايوون خصوووص چرووين نوشووت: "روسوويه حووق دارد ب واهوود کووه حقووايق مربوووط بووه 

عقب نشيری ماي ژوئيه تماما  در برابرش عريوان شووندب" سوربازها و ملووان هوا 
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 بووه خصوووص آن هووائی کووه بووه جوورم فاجعووه سووازی در جلهووه هروووز  -و کارگرهووا

            را بوووا اشوووتيا  تموووام  ايزوسوووتياکلموووات  -زنووودان هوووا را پووور نگووواي موووی داشوووترد

 ناچوار شود بوه نحوو صوريا توری اعوالم کرود ايزوسوتيا می خواندنودب دو روز بعود  

بوا اطالعيوه هوای خوود بوازی سياسوی خاصوی را برعليوه فرمان دهوی  که: "ستاد

حکومت موات و بر ضد دموکراسی انقالبوی آغواز کوردي اسوتب" در ايون سوطور 

تصووير شودي اسوت  فرموان دهوی  بی گراي دسايس ستاد حکومت هم چون اربانی

ديب ژنرال ها ازامکانات فراوان برخوردار بوودب اگور هاما ظاهرا  حکومت برای ت

حکومت اين امکانات را به کار نگرفت  دلويلش آن بوود کوه نموی خواسوت چروين 

 کاری بکردب

 در نامه ای که  کرش الال  گذشت  رو مچورود ضومن اعتوران بوه طعروه هوای

به سربازان  با خشمی شديد به ايون وااعيوت اشواري فرمان دهی  خائرانه ی ستاد

اطالعيووه هووای سووتاد فرمانوودهیببب درعووين حووال کووه بوور رشووادت "کووردي بووود کووه 

افسران انگشت تهکيد می گذارد  تعمدا  سرسپردگی سوربازان را بوه امور دفواز از 

روزنامووه هووای روز اعتراضوويه ی رومچورد در  نوواچيز وانمووود موی کروودب"انقوالب 

بيست و دوم اوت انتشار يافوت  و روز بعود فرموان ويوعي ای از طورف کرنسوکی 

ليل از افسرهائی اختصاص داشوت کوه "از جدر مطلوعات به چاپ رسيد که به ت

ن ستين روزهای انقالب ناچار بودي اند ت في  روزافزون حقو  خوود را تحمول 

توودي ی سوربازهائی اورار گرفتوه انود  کررد " و دائما  آماج اهانت های نا به جای

که "بزدلی خود را در زير شعارهای خيال پردازانه پرهان موی کررودب" در هموان 

توورين دسووتياران کرنسووکی  يعرووی اسووتانکويچ و ويتيرسووکی و  ايووامی کووه نزديوو 

آزار و ايوووذاء سوووربازها زبوووان بوووه اعتوووران گشوووودي بودنووود  برعليوووه  ديگوووران 

با صدور فرمان تحري  آميزی به نام وزير جرم و  کرنسکی پا به ميان نهاد و
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را حوادتر کوردب کرنسوکی بعودا  تصوديق کورد کوه از هموان مسهله  رئيس حکومت 

اواخر ماي ژوئيه "اطالعوات دايقوی" پيراموون توطئوه ی افسورهائی کوه بور گورد 

جم  شدي بودند  در دسوت داشوتب بوه گفتوه ی خوود کرنسوکی: فرمان دهی  ستاد

ی اتحاديووه ی افسوورها توطئووه گووران فعووالی را از ميووان صووفوف "کميتووه ی مرکووز

خود به کار گماشت  و ارار بر اين بود که اعیای اين اتحاديه در نقواط م تلو  

مجوووری ايووون توطئوووه باشوووردب ايروووان بوووه ااووودامات اوووانونی اتحاديوووه لحووون الزم را 

 ب شيدندب" اين نکته کامال  صحيا اسوتب فقوط الزم اسوت اضوافه کرويم کوه "لحون

يعرووی  -ارتووش و کميتووه هووا و انقووالببرعليووه  الزم" علووارت بووود از لحوون افتووراء

 همان لحری که در فرمان بيست و سوم اوت کرنسکی مستتر بودب 

اين معما را چگونه حل کريم؟ درست اسوت کوه بوی شو  کرنسوکی هويچ گونوه 

سياست ي  دست و سرجيدي ای نداشوتب اموا او موی بايود عقول خوود را از دسوت 

ه ی افسورها  گوردن خوود را زيور تيور توطئوه گوران ئوطباشد تا با علوم بوه تودادي 

اکواری يواری بدهودب توضويا رفتوار بگذارد و در عين حال آنان را در تلليس و ري

کرنسکی  که در بادی امر غيراابل فهم به نتر می رسد  در حقيقوت امور بسويار 

رگشوته ی انقوالب سادي است: او در آن ايام خود شري  توطئوه برعليوه رژيوم س

 فوريه بودب

واتی نوبت به افشاگری رسيد  کرنسکی ش صا  گواهی داد کوه محافول اوزا   

افسوورها  و سياسووتمدارهای بووورژوا چروودين بووار بووه او پيشوورهاد کووردي بودنوود کووه 

سا  ديکتاتور کشور بشودب "اما اين پيشرهادها بر شوري زار پاشيدي شدندببب" أر

      آن ايوووام  چرووان بووود کووه رهلووران ضووودانقالب  دردسووت کووم  مواعيووت کرنسووکی 

 واطري بيفکررود پيراموون کودتوا بوا او تلوادل ممی توانسترد بی آن که خوود را بوه 

گوها دربواري ی ديکتواتوری  و  به گفته ی دنيکين: "ن ستين گفت نتر کرردب برا
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 که در بدو امر در لفافه صورت می گرفترد " در اوايول مواي ژوئون  يعروی مقوارن

گفوت و گوهوا  با تدارکات مقدماتی تهاجم  شوروز شودندب کرنسوکی اغلوب در ايون

شرکت می جست  و در اين موارد همه  به ويعي ش ص کرنسکی  فرن را بر 

ايووون موووی گذاشوووترد کوووه کرنسوووکی در مرکوووز ديکتووواتوری اووورار خواهووود گرفوووتب 

 -مووی گويوود: "او کورنيلوفيسووت بووودسوووخانوف دربوواري ی کرنسووکی بووه درسووتی 

تها به شورطی کوه خوود در رأي کورنيلوفيسوت هوا بايسوتدب" در طوی شکسوت مر

تهاجم  کرنسکی بيش از آن چه از عهدي اش بر می آمود بوه کورنيلووف و سواير 

کرود کوه: "کرنسوکی  ژنرال ها وعدي و وعيد دادب ژنرال لوکومسوکی روايوت موی

  خووالل سوووفرهايش در امتوووداد جلهووه  اغلوووب بوووه خووود دل و جرئوووت موووی داد و در

دربوواري ی ايجوواد يوو  اوودرت مسووتحکم  تشووکيل مرکزيتووی بوورای فرمانوودهی  و يووا 

تحويل ادرت به ي  ديکتاتور  با همراهوان خوود بحوت موی کوردب" کرنسوکی بوه 

خوام حورف  و گروم و دو پهلووگفوت و گوهوا  حکم ماهيت خويش هميشه در ايون

 بمی زدب از سوی ديگر  ژنرال ها به دات نتامی تمايل بيشتری داشترد

ژنرال ها  جرلوه ی اوانونی گفت و گوهای  مشارکت های تصادفی کرنسکی در

خاصووی بووه طوورح ديکتوواتوری نتووامی مووی دادب ناگفتووه نمانوود کووه در آن ايووام همووه 

برای آن که در برابر انقالب خفه ناشدي شرط احتيواط را بوه جوا آوردي باشورد  از 

بردندب مشکل بتووان ديکتاتوری نتامی به عروان "مرکزيت فرماندهی" نام می 

گفت که يادآوری های تاري ی پيرامون حکومت فرانسه ی پس از ترميودور چوه 

نقشی در اين ميان بازی کردب اما صرف نتر از پرهان کاری هوای صورفا  لفتوی  

از را داشت کوه جواي طللوی هوای يدر وهله ی ن ست اين امتفرمان دهی  مرکزيت

نوووه ترهوووا کرنسوووکی و دهوووی  فرموووان مرکزيوووت ش صوووی را مهوووار موووی کوووردب در

و عموموا  بوه اوول خوود نامزدهوا  -کورنيلوف بلکه ساويرکوف و حتوی فيلونرکوو
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خود جاي و مقامی می داشوتردب شوکی نيسوت  برای -افراد "آهرين ارادي" همه ی

کتوواتوری يکووه هوور يوو  از ايوون افووراد در  هوون خووود اميوودوار بودنوود کووه بعوودا  از د

 جمعی به ديکتاتوری فردی برسردب

از اين رو کرنسکی برای معامله ی توطئه گرانه با ستاد فرماندهی  احتيواجی 

به ت يير ناگهوانی مسوير خوود نداشوت: فقوط کوافی بوود کوه هموان مسوير سوابق را 

گسترش و ادامه دهدب به عالوي  او چرين می پرداشت که می تواند به توطئوه ی 

سر بلشوي  هوا کوه توا  بر ژنرال ها جهت مراسلی بدهد  و اين توطئه را نه فقط

فورود سوازش کواران   های موالل آور خوود  يعروی حدی نيز بر سر متحدان و ايم

کرد که بدون لوو دادن توطئوه گوران  آن هوا را  بياوردب کرنسکی طوری عمل می

خود بوه کوار بگيورد او در ايون راي توا نقطوه ای  بترساند و وجودشان را در طرح

حکوموت بوه يو  توطئوه گور غيراوانونی  سپيش رفت که فراتور از آن نقطوه رئوي

تلووديل مووی شوودب تروتسووکی در اوايوول موواي سووپتاملر نوشووت: "کرنسووکی بووه فشووار 

جانانه ای از سوی اردوی راست  گروي های سرمايه دار  سفارت انه های دول 

متفق  و به ويعي از سوی سوتاد فرمانودهی  احتيواج داشوت توا دسوتش کوامال  بواز 

ز شورش ژنرال ها بورای تحکويم ديکتواتوری خوود شودب کرنسکی می خواست ا

 استفادي کردب"

بووا هووم راي  بووا تشووکيل کرفوورانس دولتووی لحتووه ی حسوواي فوورا رسوويدب کرنسووکی

امکانات نامحدود موهوم  احسواي حقوارت آميوزی از شکسوت ش صوی خوويش 

را هووم از مسووکو بووه خانووه بووردب کرنسووکی سوورانجام تصووميم گرفووت کووه شوو  و 

ه کرار گذارد و به ايشان نشان دهد که چرد موردي حوالج اسوتب ترديدها را کامال  ب

اموا م صوصوا  بلشووي  هوا  کوه - اما مقصود او از "ايشان" که بود؟ همه کس

بمب اعتصاب عمومی را در زير تابلوی ملی زيلای او کار گذشوته بودنودب ضومرا  
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ف هوائی با اين تدبير با ليلرال ها  يعری با همه ی آن گوچکوف ها و ميلی يوکوو

که او را جدی نمی گرفترد  حرکات و سوکراتش را مسو ري موی کردنود  و اودرت 

آری بووا ايوون ليلوورال هووا هووم تصووفيه  -او را فقووط سووايه ای از اوودرت مووی شوومردند

کوار  بوه آن  حساب موی کوردب و عاالوت بوه "آن هوا"  يعروی بوه ناصوحان سوازش

ت او  يو هوودا تزرتلووی مرفووور کووه حتووی در کرفوورانس دولتووی هووم دسووت از اصووالح

يعری کرنسکی مرت وب ملوت  برنموی داشوت  گوشومالی بلي وی موی دادب کرنسوکی 

تصميم راسخ و ااط  گرفته بود به تمام جهان نشان دهد که برخالف طعره های 

صووريا افسووران گووارد و اووزا   ابوودا  "مجرووون" و "معرکووه گيوور" و "راوواص" 

را محکم بسته است و  نيست  بلکه مرد پوالديری است که دريچه های الب خود

کليدش را به رغم التماي های زيلای ناشراسی که در لع تئواتر نشسوته بوود  بوه 

 اعر اايانوي افکردي استب

استانکويچ متوجه شدي اسوت کوه کرنسوکی در آن ايوام "آرزو داشوت کلموه ی 

گوی نگرانی و دهشوت کشوور باشودب کرنسوکیببب تصوميم  تازي ای بيابد که پاسخ

هووای انیولاطی را بووه ارتووش بواز گردانوود  چووه بسوا مهيووا بووود کووه گرفوت مجووازات 

گووری هووم بووه حکومووت پيشوورهاد کروودب" اسووتانکويچ فقووط تووا حوود يااوودامات اوواط  د

حقيقت امور  طورح هوای کرنسوکی  صالح ديد رئيسش از نيات او خلر داشتب در

 امراتووب از ايوون حوود فراتوور مووی رفتروودب او تصووميم گرفتووه بووود کووه بوو در آن ايووام بووه

کورنيلوف زمين را با ي  ضربه ی واحد در زير پوای خوود او  جرای برنامه یا

سسوووت کرووود و بووودين سوووان بوووورژوازی را بوووه سووووی خوووود بکشووواندب گوچکووووف 

کردي ا ردارد  او  يعری کرنسکی  اين کار نتوانسته بود سربازها را به تهاجم وا

پوشواند  جاموه ی عمول ب بودب کورنيلوف نموی توانسوت بوه برناموه ی کورنيلووف

يوادآور شودي بوود  کرنسکی می توانستب درست است کوه اعتصواب مسوکو بوه او
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که موانعی بور سور راي خوويش خواهود داشوت  اموا روزهوای ژوئيوه بوه او نشوان 

ري شودب حوال دوبواري فقوط الزم بوود کوه يووانو  چمدادي بودند که می توان بور ايون 

خود اجازي ندهد کوه از افوا گرای  د  و به دوستان چورکار را تا به انتها پيش بل

به دامان او بياويزنودب پويش از هور چيوز بايود پادگوان پتروگوراد را دگرگوون کورد: 

هرم های انقالبی را بايد با واحدهای "سالمی" عون کورد کوه يو  چشمشوان 

هميشه به شوراها نلاشودب واوت تروم اسوت و پيراموون ايون نقشوه نموی تووان بوا 

   تب و اصوووال  ايوون کووار چووه لزومووی دارد؟ کميتووه ی اجرائووی بووه مشووورت پرداخوو

        مگور نووه آن کووه حکومووت مسووتقل شووراخته شوودي و زيوور پوورچم اسووتقالل در مسووکو 

اسوتقالل را فقوط بوه مفهووم سازش کواران  گذاری کردي بود؟ درست است که تاج

برای تسکين ليلرال ها  درک می کردندب اما صوری آن  و به عروان وسيله ای 

نسکی  صوری را بوه موادی تلوديل موی کرودب او بوی جهوت در مسوکو او  يعری کر

اعالم نکردي بود که نه با راست هم داسوتان اسوت و نوه بوا چوو  و نيورويش هوم 

 در همين جا نهفته بودب حال بايد اين نکته را در عمل به اآلات برساند 

 پس از کرفرانس  خط کرنسوکی بواز هوم از خوط کميتوه ی اجرائوی دورتور شود:

 از تووودي هووا مووی ترسوويدند  کرنسووکی از طلقووات داراب تووودي هووای کوواران  سووازش

جلهووه بودنوود  کورنيلوووف و کووادت هووا و  خلووق خواسووتار ل ووو مجووازات اعوودام در

خانووه هووای دول متفووق اعووادي ی مجووازات اعوودام را در پشووت جلهووه هووم  سووفارت

 مطالله می کردندب

زد: "مون مصورا   در روز نوزدهم اوت  کورنيلوف بوه رئويس الووزرا تلگوراف

 اد از فرموان مون ضوروری اسوتب" سوتادراعالم می کرم که تلعيوت پادگوان پتروگو

علرا  دست به سوی پايت ت دراز کردي بودب در روز بيسوت و چهوارم فرمان دهی 

اوت  کميتووه ی اجرائووی بووه خووود دل و جرئووت داد و علرووا  از حکومووت درخواسووت 
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  و "بی درنوم و بوا تموام اووا" کرد که جلو "روش های ضدانقالبی" را بگيرد

در تحقق تحوالت دموکراتي  بکوشودب ايون لحون توازگی داشوتب کرنسوکی ايرو  

   ا بووه برنامووه ی دموکراسووی اراعووت کروود  کووه ايوون کووار بووا همووه ی يووناچووار بووود 

کاستی هايش ممکن بود به انشعاب از ليلرال هوا و ژنورال هوا مرجور شوود  و يوا 

کروود  کووه ايوون شووق هووم نوواگزير بووه تعووارن بووا  برنامووه ی کورنيلوووف را انت وواب

شوووراها مرتهووی مووی شوودب کرنسووکی تصووميم گرفووت کووه دسووت خووود را بووه سوووی 

کورنيلوف و کادت ها و دول متفوق دراز کرودب او موی خواسوت بوه هور ايمتوی کوه 

 شدي از ستيزي ی آشکار با اردوی راست بپرهيزدب

مي ائيوووول  درسووووت اسووووت کووووه در روز بيسووووت و يکووووم اوت  گرانووووددوک     

مرازل خوود بازداشوت شودند   الکساندرويچ و گرانددوک پاول آلکساندروويچ در

و چرد ش ص ديگر هم در همان زمان تحت نتور گرفتوه شودندب اموا هويچ يو  از 

ايوون ااوودامات جوودی نلووود  و کرنسووکی ناچووار شوود بازداشووت شوودگان را فووورا  آزاد 

ی داد کوه: "ظواهرا  موا را ه ی کورنيلووف گوواهيکردب کرنسکی بعدا  پيرامون ایو

خوود هوم کواری  بايد افزود: "با راهه کشاندي بودندب" به اين گفتهی آگاهانه به ب

يعروی بورای تموام نيموه ی  -کامال  روشن است که برای توطئه گرهای جودی "ماب

ی اعادي ی سولطرت بوه هويچ وجوه مطورح نلوود  مسهله  -راست کرفرانس مسکو

کتوواتوری بووورژوازی بوور مووردم دور مووی زدب بوور سوور اسووتقرار ديمسووهله  بلکووه

اطر اتهوام توطئوه هوای خوکورنيلوف و همدستانش نيز به هموين دليول بوا رنجوش 

را رد کردنودب ناگفتوه نمانود کوه بودنود  -به معروای سولطرت طللانوه -"ضدانقالبی"

صاحب مرصلان م لوز  آجودان ها  نديمه ها  درباريوان صدسوياي  سواحري هوا  

  هوائی کوه ايون جوا و آن جوا در سووراخ سورله هوا زيور گووش  رهلان هوا و رااصوه

هم پچ پچ موی کردنودب اموا از ايون پوچ پوچ هوا هويچ آبوی نموی توانسوت گورم شوودب 
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     بيابودبتوانست تحقوق  پيروزی بورژوازی فقط به صورت ديکتاتوری نتامی می

ی سلطرت فقط در مراحل بعد اابل طرح بود  و تازي آن هم براساي يو  مسهله 

 ضدانقالب بورژوائی  نه بر ملرای آرزوی نديمه های راسپوتينب

 در دوري ی موورد بحوت  فقوط ملوارزي ی بوورژوازی در زيور پورچم کورنيلووف

مردم وااعيت داشت و بوسب کرنسوکی چوون بوه دنلوال اتحواد بوا ايون اردو برعليه 

می گشوت  سو ت مايول بوود بورای مصوون نگواي داشوتن خوود از سووء ظون هوای 

   دسوت بوه بازداشوت گرانوددوک هوا بزنودب ايون دغللوازی چروان عيوان اردوی چو

مسکو در آن ايوام چروين نوشوت: "بازداشوت  بود که روزنامه ی بلشوي  ها در

يوو  جفووت بازيچووه ی بووی م ووز از ميووان خانوودان رومووانوف  و آزاد گذاشووتنببب 

  ايوون کووار جووز  -دارودسووته ی نتووامی فرمانوودهان ارتووش بووه رياسووت کورنيلوووف

فريلی معرای ديگری نداردببب" بلشوي  هوا هموه چيوز را موی ديدنود  و بوه  مردم

بانم بلرد درباري اش حرف می زدند  الجرم از اين بابت هم مورد نفورت بودنودب 

در آن روزهای حساي  ساويرکوف الهام ب ش و راهرمای کرنسکی شدي بوودب 

رسووم  و يد و عيوواش انقالبووی در مکتووب توورور فووردی رارووايوون موواجراجوی توانم

تحقير توودي هوا را بوه خووبی فراگرفتوه بوودب او موردی صواحب اريحوه و بوا ارادي 

او تا چرودين سوال بوه وسويله ای  ن نشدي بود کهآمرتها اين خصائل مان  از  -بود

رآوازي  تلديل شودب اين مرد شوکاک و واويا اعتقواد آزف  مفتن پ  در دست های 

حق دارد کرنسکی را خوار بشمرد  و راي نلود  که  یربداشت  و اعتقادش هم پ  

دهود  بوا دسوت چوو محترمانوه  در همان حال که با دسوت راسوت بوه او سوالم موی

افسار او را بوه دنلوال خوود بکشودب سواويرکوف بور کرنسوکی خوود را بوه عرووان 

موورد عموول تحميوول کوورد  و بوور کورنيلوووف بووه عروووان انقالبووی اصوويلی کووه نووامی 

لووی يوکوووف از اوول خووود سوواويرکوف داسووتان داشووتب ميهوم راي  تواري ی نيووز بووه
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ايون  جاللی از ن ستين مالاات اين کميسر با جراب ژنرال روايوت کوردي اسوتب در

مالاات ساويرکوف گفته بود: "ژنرال  من می دانم که اگور شورايطی پويش بيايود 

که شما ناچار از کشتن مون بشوويد  مورا خواهيود کشوتب" و پوس از مکثوی دراز 

"امووا اگوور شوورايطی پوويش بيايوود کووه موون ناچووار از کشووتن شووما  اضووافه کووردي بووود:

بشوم  من هوم ايون کوار را خوواهم کوردب" سواويرکوف بوه ادبيوات عالاوه داشوت  

آآوووار کوووورنی و هوگوووو را خوانووودي بوووود  و سووول  هوووای ف ووويم را موووی پسووورديدب 

م االبوووی و زکورنيلووووف اصووود داشوووت بووودون مالحتوووه ی فرموووول هوووای کالسيسوووي

ا از شر انقالب خالص کرد  اما جراب ژنورال هوم بوا جذبوه ی م خود رزرومانتيسي

    "سووول  هروووری اووووی" بيگانوووه نلوووودب کلموووات تروريسوووت پيشوووين ااعووودتا  بايووود 

غريزي ی اهرمان پروری را کوه در سويره ی عیوو سوابق صدسوياي نهفتوه بوود  

 القل  خوشايردی دادي باشدب

د  و بوه تشوويق  و چوه در مقاله ای که مدتی بعد در روزنامه ها به چاپ رسي

بسووا بووه دسووت خووود سوواويرکوف  نوشووته شوودي بووود  نقشووه هووای سوواويرکوف بووا 

وضووح تموام تشوريا شودي بودنودب در ايون مقالوه آمودي بوود کوه: "سوواويرکوف از 

 نخود دريافته بود کوه حکوموت مواوت از بيورون کشواندهمان دوري ی کميسری 

گوری را يکوه نيروهوای دکشور از آن وضو  دشووار عواجز اسوتب و فهميودي بوود 

بايوود وارد کووار کووردب امووا فقووط زيوور پوورچم حکومووت مواووت  و بووه ويووعي در لوووای 

کرنسووکی  مووی شوود کوواری در ايوون جهووت انجووام دادب کشووور نيازمروود ديکتوواتوری 

   نتووامی ای بووود کووه بووا پرجووه ای آهرووين اسووتقرار يافتووه باشوودب سوواويرکوف ايوون 

ف مووی ديوودب" کرنسووکی در نقووش پرجووه ی آهرووين را در وجووود ژنوورال کورنيلووو

حجاب "انقالبی"  و کورنيلوف در نقش پرجوه ی آهروينب و اموا دربواري ی نقوش 

ش ص آالت  اين مقاله حرفی برای گفوتن نداشوتب بوا ايون حوال شوکی نيسوت کوه 
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فرماندي ی کل اوا و ن ست وزيور  انديشوه ی مابين  ساويرکوف هرگام پايمردی

وراندب ي  بوار ايون انديشوه ی نهوان چروان دک کردن هر دو را هم در سر می پر

به انکشاف نزدي  شد که کرنسکی  درست در آستانه ی کرفرانس دولتی و بوه 

رغووم اعتووران کورنيلوووف  سوواويرکوف را وادار بووه اسووتعفاء کووردب مرتهووا ايوون 

داد   اسووتعفاء هووم مانروود همووه ی رويوودادهای ديگووری کووه در آن الموورو رخ مووی

واهی می دهود کوه: "در روز هفودهم اوت  اعوالم شود اطعيت نداشتب فيلونرکو گ

کووه موون و سوواويرکوف در مقووام هووای خووود ابقوواء شوودي ايووم  و رئوويس الوووزرا هووم 

اصول برنامه ای را  که در گوزارش تقوديمی ژنورال کورنيلووف و سواويرکوف و 

موون تشووريا شوودي بووود  پذيرفتووه اسووتب" سوواويرکوف کووه در روز هفوودهم اوت از 

ته بود متن اانون ااداماتی را که می بايود در پشوت جلهوه کرنسکی "دستور گرف

بووه عمووول آيرووود  فووراهم آورد " بوووه ايووون مرتوووور کميسوويونی بوووه رياسوووت ژنووورال 

کين تشووکيل دادب کرنسووکی گرچووه جوودا  از سوواويرکوف مووی ترسوويد  مسوولما  شووآپو

تصميم گرفته بود در نقشه ی بزرگ خود از وجود او استفادي کرد  و از ايون رو 

ها مقام ساويرکوف را در وزرات جرم ابقاء کرد  بلکه مرصوب مهموی هوم نه تر

ن کوار بودان يوبه گفته ی ميلوی يوکووف  ا ائی به او دادب برايدر وزرات نيروی در

کشواندن معری بود که برای حکومت "وات آن فرارسيدي بوود کوه ولوو بوه ايموت 

ف در ايوون دسووت بووه ااووداماتی اوواط  بزنوودب" سوواويرکو بلشوووي  هووا بووه خيابووان 

خصوص "صريحا  اعالم کرد که فقوط بوا دو هروم بوه آسوانی موی تووان شوورش 

 بلشوي  ها را سرکوب کرد و سازمان های بلشويکی را درهم کوبيدب"

      دانسوووترد کوووه شووووراهای  هوووم کرنسوووکی و هوووم سووواويرکوف بوووه خووووبی موووی

 لووف را بوه هويچيکورن کار  به ويعي پس از کرفرانس مسکو  برناموه ی سازش

يووروز خواسووتار ل ووو عروووان الووول ن واهروود کووردب شووورای پتروگووراد کووه همووين د
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جلهه شدي بود  يقيرا  با نيروئی میاع  بوا گسوترش مجوازات  رمجازات اعدام د

اعوودام بووه پشووت جلهووه بووه م الفووت برمووی خاسووتب از ايوون رو  خطوور آن بووود کووه 

بلکوه  کودتای ساخت کرنسکی  نه بوه دسوت بلشووي  هوابرعليه  رهلری جرلش

ن حوال  ايون خطور نلايود موا را از حرکوت بواز بودارد  يوبه دست شوراها بيفتدب با ا

 ی نجات کشور مطرح است مسهله  چون

"در روز بيست و دوم اوت  ساويرکوف به دسوتور مون  کرنسکی می نويسد:

کورنيلوووف  از ژنوورال کارهووای ديگوور ) ( رفووت تووا  ضوومنفرمووان دهووی  سووتادبووه 

سووپاي سووواري نتووام در اختيووار حکومووت بگووذاردب"  درخواسووت کروود کووه او يوو 

ساويرکوف هم واتی به نوبه ی خود در برابر افکار عمومی ناچار شد در صودد 

توجيه اعمال خويش برآيد  مهموريت خوود را چروين تشوريا کورد: "گورفتن يو  

سووپاي سووواري نتوووام از ژنوورال کورنيلوووف بووورای براووراری حکومووت نتوووامی در 

دفاز از حکومت موات در برابر هرگونه سوءاصد  و بوه  پتروگراد و به مرتور

ويووعي ) ( سوءاصوود بلشوووي  هوواببب چوووون بوور طلووق اطالعوواتی کوووه از اداري ی 

       ضدجاسوسووی يوو  کشووور خووارجی واصوول شوودي بووود  بلشوووي  هووا در رابطوووه 

        بوووا يوووورش آلموووان هوووا و شورشوووی در فرالنووود بووواز تووودارک حملوووه ی ديگوووری را 

 اطالعووات موهوووم آن اداري ی ضدجاسوسووی صوورفا  حجووابی بووود  مووی ديدنوودببب"

برای پوشاندن اين وااعيت که حکومت  به اوول ميلوی يوکووف  خطور "کشواندن 

بلشوي  ها به خيابوان" را تقلول کوردي بوودب بودطن معروا کوه حکوموت آموادي بوود 

بلشوي  ها را تحري  به شورش کردب و چون انتشار فرمان براراری حکومت 

بوورای آخوورين روزهووای موواي اوت در نتوور گرفتووه شوودي بووود  سوواويرکوف نتووامی 

 شورش پيش بيری شدي را در همان تاريخ گرجاندب
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ارگوان حوزب بلشووي  بودون آن  پرولتاريائی در روز بيست و پرجم ماي اوت  

کوه بوه جوای  کوارگر که هيچ گونه انگيزي ی خارجی در ميان باشد  تواي  شودب 

ن کوه آيافت  اعالم کورد کوه سول  او "يو  روز پوس از انتشار می  پرولتاريائی

در رابطه با شکست جلهه ی ريگا کارگران و سوربازان را بوه خويشوتن داری و 

آرامووش دعوووت کووردي بووود  توايوو  شوودب چووه دسووتی بووه داووت مواظووب اسووت کووه 

تحريکات بر حذر موی دارد؟"  کارگران نفهمرد حزب آنان را از واکرش در برابر

بوووه جوووا بوووودب سرنوشوووت مطلوعوووات بلشووووي  بوووه دسوووت  ايووون پرسوووش بسووويار

 سواويرکوف افتووادي بووودب توايو  آن روزنامووه بوورای سواويرکوف دو امتيوواز دربوور

داشت: اوال  تودي ها را آشفته می ساخت  و دوموا  موان  از آن موی شود کوه حوزب 

تووودي هووا را در مقابوول تحريکوواتی کووه  ايوون بووار از طوورف مقامووات عووالی رتلووه ی 

 می شدند  محفوظ نگاي بداردبحکومت صادر 

کووه احتموواال  انوودکی حوو  و  -دهووی اد فرمووانتبوور طلووق صووورت جلسووه هووای سوو

اصالح شدي بودند  اما به طور کلی بوا ماهيوت اوضواز و اشو اص  يرفو  موو بوه 

نيلووووف اطوووالز دادي بوووود: "الور رسووواويرکوف بوووه کو -موووو تطليوووق موووی کردنووود

روودي اجابووت خواهروود شوودب امووا گئورگيووويچ  خواسووته هووای شووما ظوورف چروود روز آي

نوواک اسووت کووه در رابطووه بووا ايوون اموور  پيچيوودگی هووای خطيووری در  حکومووت بوويم

بوورای  بووود پتروگووراد پوويش بيايروودببب انتشووار خواسووته هووای شووما عالمتووی خواهوود

بيرون آمدن بلشوي  هاببب معلوم نيسوت کوه شووراها در برابور اوانون جديود چوه 

با حکومت بوه م الفوت برخيزنودببب بوه موضعی بگيرندب شوراها هم ممکن است 

می کرم دستور دهيد که در اواخر اوت سپاي سوم سواري  ااين دليل از شما تقاض

حکومووت مواووت اوورار بگيووردب در  نتووام بووه پتروگووراد اعووزام شووود و در اختيووار

با بلشوي  ها بيرون بيايرد  ناچوار خوواهيم هم راي  صورتی که اعیای شوراها
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هووم دسووت بووه عموول بووزنيمب" سووپس فرسووتادي ی کرنسووکی  بووود در برابوور آن هووا

رحمانوه باشود و کورنيلووف ی اضافه کردي بود که اين عمل ناگزير بايد ااط  و بو

پاسوووخ دادي بوووود کوووه او "نووووز ديگوووری از عمووول نموووی شراسووودب" بعووودا   چوووون 

سواويرکوف ناچووار از توجيوه اعمووال خوود شوود  بووه گفتوه هووای اللوی خووود افووزود: 

تی کووه در لحتووه ی شووورش بلشوووي  هووا  شوووراها بلشوووي  "بببفقووط در صووور

شوودي باشووردببب" امووا ايوون ترفروود بسوويار خووامی اسووتب فرمووان مربوووط بووه کودتووای 

نوه بور مسهله  کرنسکی ارار بود ظرف سه يا چهار روز انتشار بيابدب از اين رو

ب سوور شوووراهای آتووی  کووه بوور سوور شوووراهای موجووود در اواخوور اوت دور مووی زد

تفاهمی پيش نيايد  و بلشووي  هوا هوم "پويش آن که هيچ گونه سوء ضمرا  برای

از لحته ی مراسب" بيرون نيايرد  بر سر توالی عمليات به ترتيب زيور موافقوت 

شدي بود: اول تمرکز سپاي سواري نتام در پتروگراد  بعد اعالم حکوموت نتوامی 

د يووودی کوووه بايووودر پتروگوووراد  و سوووپس در مرحلوووه ی سووووم انتشوووار اووووانين جد

 بلشوووي  هووا را تحريوو  بووه شووورش مووی کردنوودب در صووورت جلسووه هووای سووتاد

 اين نقشه به وضوح نوشته شدي بودب "برای آن که حکومت مواوتفرمان دهی 

پتروگوراد را تواب  حکوموت  نتوامی بداند که دايقا  در چه لحته ای بايود حووزي ی

اسوت کوه ژنورال  اعالم کرد  و اوانين جديد را چه موا  انتشار دهود  الزم نتامی

کورنيلوف او را )ساويرکوف را( بوه وسويله ی تلگوراف از زموان نزديو  شودن 

 سپاي به پتروگراد دايقا  مطل  نگاي داردب"

"کوه سواويرکوف و  استانکويچ می گويود ژنورال هوای توطئوه گور موی دانسوترد

بب برآن بودنود کوه بوه کمو  اعیوای سوتاد نووعی کودتوا بکررودب مرتهوا بکرنسکی 

زدي پيراموون خواسوته هوا  یای ستاد بايد تیمين می شدب آن ها شوتابکم  اع

و شرايط توافوق کردنودببب" اسوتانکويچ کوه از يواران وفوادار کرنسوکی بوه شومار 
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دهووی   مووی رفووت  احتيوواط بووه خوورج مووی دهوود و مووی گويوود کووه در سووتاد فرمووان

کرنسکی را "سهوا " با ساويرکوف "مرتلط" کردنود  اموا حوال کوه سواويرکوف 

    العمل هووای دايووق و مشوو ص کرنسووکی از راي رسوويدي بووود  چگونووه دسووتور بووا

می شد حساب اين دو تن را از يکديگر جدا ساخت؟ کرنسوکی خوود موی نويسود: 

مراجعوت کورد و فرموان دهوی  "در روز بيست و پرجم اوت  ساويرکوف از سوتاد

ار به مون گوزارش داد کوه نيروهوائی کوه اورار بوود در اختيوار حکوموت مواوت اور

بگيرند  طلق دستورالعمل اعوزام موی شووندب" اورار بوراين بوود کوه حکوموت در 

عصر روز بيست و ششم اووانين مربووط بوه پشوت جلهوه را الزم االجوراء اعوالم 

کرد  و اين کار پيش درآمدی باشد برای عمليوات اواط  سوپاي سوواري نتوامب هموه 

 فقط ماندي بود که تکمه را فشار دهردب -چيز آمادي بود

ويووودادها  اسوووراد  شوووهادت اشووو اص  يرفووو   و سووورانجام اعترافوووات شووو ص ر

سور گوواهی موی دهرود کوه رئويس الووزرا  بودون اطوالز ب شوی از  کرنسکی  ي 

حکومت خود  در افای شوراهائی که او را به ادرت رساندي بودند  و پرهوان از 

چشوم حزبووی کوه او خووود را عیووش مووی دانسووت  بوا بلردپايووه تورين ژنوورال هووای 

رتووش تلووانی کووردي بووود تووا بووه کموو  نيروهووای مسوولا رژيووم کشووور را از ريشووه ا

 -ين جرووائی ايوون گونووه اعمووال نووام مش صووی دارنوودندگرگووون کروودب در اوواموي اوووا

موابين  در موواردی کوه عمول موفوق از آب در نموی آيودب تروااض موجووددست کم 

ماهيوت "دموکراتيو " سياسووت کرنسوکی و نقشووه ی او بورای نجووات کشوور بووه 

رب شمشير  فقط از ديدگاي های سطحی اليرحل بوه نتور موی رسودب در حقيقوت ض

کاری ناشی موی شودب  امر  طرح استفادي از سواري نتام اهرا  از سياست سازش

بووه هرگووام توضوويا اووانون حوواکم بوور ايوون اموور مووی توووان تووا حوود وسوويعی نووه ترهووا 
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بور ه مسوهل ش صيت کرنسکی که ويعگوی هوای ملوی روي را نيوز بوه کروار نهوادب

 کاری در شرايط انقالب استب سر مرطق عيری سازش

و سوازش کوار  فردري  ابرت  نمايردي ی تام االختيوار خلوق آلموان  او نيوز هوم

هووم دموووکرات  نووه ترهووا در افووای حووزب خووود زيوور نتوور ژنوورال هووای هوووهرزولرن 

خوود در توطئوه ای شوري  شود کوه  1918عمل می کرد  بلکه از اوايل دساملر 

شت اعیای عالی تورين سوازمان شووراها و رسواندن شو ص ابورت هدفش بازدا

به مسرد رياسوت جمهووری بوودب تصوادفی نيسوت کوه کرنسوکی بعودا  از ابورت بوه 

 عروان دولت مرد نمونه نام بردب

يعرووی نقشووه هووای کرنسووکی و سوواويرکوف و - واتووی همووه ی نقشووه هايشووان

آووار توطئووه نقووش بوورآب شوود  کرنسووکی کووه وظيفووه ی دشوووار محووو آ -کورنيلوووف

او افتووادي بووود  چرووين گووواهی داد: "پووس از کرفوورانس مسووکو بوورای  برعهوودي ی

روشن شد که سوءاصد بعدی بر ضد حکوموت از جانوب راسوت خواهود آمود  نوه 

  موی ترسويد  فرموان دهوی  د کورد کوه کرنسوکی از سوتاديو" ترديد نلاباز جانب چو

     اشووت  امووا نکتووه و از هووم دلووی بووورژوازی بووا توطئووه گووران ارتووش هووم واهمووه د

را نووه بووه فرمووان دهووی  ايوون جاسووت کووه کرنسووکی الزم ديوودي بووود ملووارزي بووا سووتاد

ي نتام  بلکه از طريق اجرای برناموه ی کورنيلووف بوه نوام روسيله ی سپاي سوا

خود پيش بلردب هوم دسوت دوروی ن سوت وزيور صورفا  مجوری موهموريتی عوادی 

از کواخ زمسوتانی بوه موغيليو  نلود  بورای چروين موهموريتی يو  تلگوراف رموز 

کفايت می کردب خير  او برای آشتی دادن کورنيلوف با کرنسکی وارد عمل شد  

يعری برای سازگار کردن نقشه های آن دو تن  و بورای حصوول اطميروان از ايون 

کووه کودتووا حتووی المقوودور در مسووير اووانون بيفتوودب مثوول آن بووود کووه کرنسووکی بووه 

"دست بوه کوار شوويد  اموا از حودود نقشوه ی  واسطه ی ساويرکوف گفته باشد:
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من تجاوز نکيردب بدين ترتيب خود را بوه خطور نموی افکريود و تقريلوا  بوه هموه ی 

خواسته های خود خواهيد رسيدب" ساويرکوف هم به سهم خود در لفافه اضافه 

از حوودود نقشووه ی کرنسووکی تجوواوز نکريوودب"  پوويش از مواوو   کووردي بووود کووه: "

دله ی عجيب سه مجهوولیب فقوط بودين طريوق موی تووان فهميود چرين بود اين معا

تقاضووای يوو  سووپاي فرمووان دهووی  کووه چوورا کرنسووکی توسووط سوواويرکوف از سووتاد

سواري نتام کردي بودب توطئه گران به وسيله ی توطئه گر عالی مقامی م اطوب 

ه ی اانونی خود  بور آن بوود کوه در رأي لارار گرفته بودند که در عين حفظ جر

 بايستدبتوطئه 

از ميان دستوراتی که به ساويرکوف دادي شدي بودند  عموال  فقوط يو  دسوتور 

   گوورا شوولاهت داشووت: ايوون دسووتور بووه  بووه توودبيری بوور ضوود توطئووه گووران راسووت

کميته ی مرکزی اتحاديوه ی افسورها مربووط موی شود  يعروی هموان سوازمانی کوه 

بوودب اموا حتووی کرفورانس حوزب کرنسوکی در پتروگووراد  خواسوتار انحاللوش شوودي 

اتحاديوه ی  سور حود امکوان تواجمله بردی اين دستور هوم جالوب توجوه بوود: "ببب 

افسوورها را مرحوول کريوودب" از ايوون جالووب توور آن کووه سوواويرکوف نووه ترهووا چرووين 

بووه مسووهله  و بوودين شووکل ايوونامکووانی را نيافووتب بلکووه بووه دنلووالش هووم نگشووتب 

دب ايون دسوتور صورفا  بوه ای بی موا  به سوادگی در زموين دفون شومسهله  عروان

اين مرتور صادر شدي بود که عريیه در برابر اردوی چو خوالی نمانودب معروای 

کلمات "توا سور حود امکوان" آن بوود کوه دسوتور نلايود بوه اجوراء درآيودب و گووئی 

بوورای تهکيوود بوور ماهيووت زيرتووی ايوون دسووتور  آن را در صوودر دسووتورات گذاشووته 

 بودندب

مهلوو  ايون وااعيووت کوه بووا وجوود پوويش بيرووی کرنسوکی بووه اصود تعووديل معروای 

حمله ی راست  پايت ت را از هرم های انقالبی خالی کوردي و در هموان حوال از 
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کورنيلوف درخواسوت کوردي بوود کوه بورايش نيورهوای "اابول اعتمواد" بفرسوتد  

بعدا  مدعی شد که در فراخواندن سپاي سواري نتوام بوه پتروگوراد سوه شورط مهوم 

ان مويت حوزي ی نتوامی پتروگوراد از فرع: او به شرطی با تلرا رعايت کردي بود

کورنيلوف موافقت کردي بود کوه پايت وت و حوموه ی نوزديکش از آن حووزي جودا 

 اوورار نگيوردب زيوورا در آنفرمووان دهوی  باشود  توا حکومووت تماموا  در چرگووال سوتاد

انش توضيا دادي بود: "موا را درسوته تسصورت  چران که کرنسکی خود به دو

بلعيدندب" اين شرط صرفا  نشان موی دهود کوه کرنسوکی در رؤيوايی کوه بورای می 

ر موی پرورانود  جوز ژنرال هوا در نقشوه ی ش صوی خوود در سواستفادي از وجود 

م لطه های مذبوحانه حربوه ی ديگوری در دسوت نداشوتب بوی ميلوی کرنسوکی را 

هوم در به زندي بلعيدي شدن می توان بودون برهوان بواور کوردب دو شورط ديگور او 

هموين سوطا بودنود: کورنيلووف نلايود "لشوگر وحووش" را  کوه از کووي نشوويران 

افقازی تشکيل می شد  در سپاي اعزاموی موی گرجانود  و ژنورال کريمووف را هوم 

نلايد به رهلری سپاي می گماردب از حيت دفاز از مصالا دموکراسی  ايون شورط 

ت گيور کرودب اموا از و شروط مثل آن بود که شوتر را اوورت دهوی و پشوه در گلويو

لحاظ استتار حمله به انقالب  شرط هوای کرنسوکی معروائی بوه مراتوب عيموق تور 

داشتردب رو به رو کردن کارگران پتروگراد با کوي نشويران افقوازی  کوه در زبوان 

روسی را نمی دانسترد  از احتياط به دور می بود  حتی توزار هوم در زموان خوود 

يرکوف هم به سوهم خوود بوه نحووی اوان  کررودي به چرين فکری نيفتادي بود  ساو

به حکم مراف  مشترک حکومت بوا توضيا دادي بود که چرا فرمان دهی  به ستاد

ارتووش  انتصوواب کريموووف  کووه کميتووه ی اجرائووی دربوواري ی او اطالعووات نسوولتا  

 دايقووی در اختيووار داشووت  بووه صووالح نيسووتب سوواويرکوف گفتووه بووود: "اگوور در

روز نمايووود  درسوووت نيسوووت کوووه ژنووورال کريمووووف آن پتروگوووراد اغتشاشووواتی بووو
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ار عمومی انگيزي هوائی را بوه کاغتشاشات را سرکوب کردب چون ممکن است اف

ب" سوورانجام بايود گفووت کووه بنوام او نسوولت دهرود کووه در وااوو  راهرموای او نيسووتردب

تقاضای عجيب رئيس حکومت از کورنيلوف  داير بور خوودداری فرمانودي ی کول 

کر وحوش و انتصاب کريموف  نشان موی دهود کوه او واواي  را اوا از اعزام لش

پيش بيری می کردي و نه ترها از طرح کلی توطئوه و واحودهای تشوکيل دهرودي ی 

سپاي ترليهی اطالز اللی داشته  بلکوه اش اصوی را کوه بورای مقوام هوای اجرائوی 

توطئوووه در نتووور گرفتوووه شووودي بودنووود از پووويش موووی شوووراخته اسوووتب از ايووون رو 

 ت کرنسکی اطعی استبمحکومي

به عالوي  اط  نتر از چون و چرد نکات فرعی  بديهی بوود کوه سوپاي سوواري 

نتام کورنيلوف نموی توانسوت در امور دفواز از "دموکراسوی" مفيود وااو  شوودب 

بووورعکس  کرنسوووکی نموووی توانسوووت ترديووود داشوووته باشووود کوووه از ميوووان هموووه ی 

انقوالب بوه شومار برعليه  حربهواحدهای ارتش  اين سپاي يقيرا  اابل اعتمادترين 

می رفتب درست است که بی فايدي نمی بود اگر واحدی وفادار به کرنسوکی  کوه 

خود را به ماورای راست و چو ارتقاء دادي بود  در پتروگوراد مسوتقر موی شودب 

اما چران که سوير بعودی حووادث نشوان داد  چروين نيروئوی در هويچ جوای طليعوت 

اد رشوود جووز افوو یمووانقووالب هوويچ کووس يافووت ن ملووارزي بووا وجووود نداشووتب بوورای

 کورنيلوف  و کرنسکی دست به دامان همين افراد شدب

کات سياسی بودنودب مسوير کلوی حکوموت راين تدارکات نتامی صرفا  مکمل تدا

کرفورانس مسوکو و شووروش موابين  هفتوه ای کوه دوري ی کمتر از دو موات در

ملووارزي بووا  رنسووکی بوورایکورنيلووف سووپری شوود  بووه ترهوائی آابووت مووی کروود کوه ک

مردم برعليه  راست آمادي نمی شدب بلکه برای تشکيل جلهه ی واحدی با راست

آمادي می شدب در روز بيست و ششم اوت  حکومت دست به اادام جسوورانه ای 
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فرموان غيرمترالوه ايموت گرودم را دو   زد و برای خشرودی مالکان با صدور يو

را بوه ايون سياسوت ضودانقالبی ناديودي  ان کميته ی اجرائویربرابر ساخت و اعت

گرفتب اين ااودام نفورت انگيوز  کوه بوه تقاضوای علروی رودزيوانکو بوه عمول آمودي 

بود  کمابيش مثل آن بود که حکومت آگاهانه تودي های گرسره را تحري  کردي 

باشدب کرنسکی آشوکارا موی کوشويد توا بوا رشووي ای کوالن جرواح راسوت افراطوی 

وی خود بکشدب او در آستانه ی هجوم سواري نتوام بوه کرفرانس مسکو را به س

"مون بوه  :زدي در گووش مالکوان فريواد کشويدي بوود بقايای انقوالب فوريوه  شوتاب

 شما تعلق دارم "

کميسيون تحقيقی کوه خوود انت واب کورد  شورم آور  رشهادت کرنسکی در براب

بوود  بودب گرچه رئيس حکومت به عروان شاهد در برابر کميسيون حاضر شدي 

به واا  احساي می کرد کوه سورکردي ی متهموان اسوت  آن هوم سورکردي ای کوه 

م حووادث را رسر بزنگاي دستگير شدي باشدب مقاموات مجورب ایوائی  کوه مکواني

خوب درک می کردند  توضيحات رئيس حکومت را به ظواهر جودی گرفترود  اموا 

      د صوووريحا  از خوووو -از جملوووه اعیوووای حوووزب کرنسوووکی- سووواير موجوووودات فوووانی

می پرسيدند که چگونه ممکن است سپاي سواري نتام هم به درد کودتا ب ورد و 

گيوووری از کودتوووا مفيووود وااووو  شوووودب حقيقوووت آن اسوووت کوووه ايووون  هوووم بووورای پووويش

"سوسوويال رولوسوويونر" در کشوواندن آن نيوورو بووه پايت ووت  آن هووم نيروئووی کووه 

ج دادب درسوت برای خفه کردن پايت ت درست شدي بوود  انودکی بوی داتوی بوه خور

صومی را بوه درون شوهر ااست که اهالی توروا هوم در عصور باسوتان نيوروی مت 

از محتوای شکم آن اسب چووبی خلور نداشوتردب دست کم  خود راي دادند  اما آنان

 شوواعر را بووه پرسووش گرفتووه اسووت: بووه  داسووتان و تووازي يکووی از مورخووان کهوون

ی تووان بواور کورد کوه   داستان هومر را فقط در صوورتی موپوسانيوي عقيدي ی
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اهالی تروا را "افرادی ابله و تماما  بوی بهوري از عقول" بودانيمب راسوتی اگور ايون 

 درباري ی شهادت کرنسکی چه می گفت؟  پيرمرد زندي بود
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  فصل نهمفصل نهم

  شورش کورنيلوفشورش کورنيلوف

 

پاي از همان اوايل ماي اوت  کورنيلوف دستور دادي بود که لشگر وحوش و س

سوووم سووواري نتووام از جلهووه ی جروووب غوورب بووه ناحيووه ی مثلووت راي آهوون مرتقوول 

وليکی لوکی  برای حملوه بوه  -نووسوکولريکی -يعری نولشوندب مثلت راي آهن  

پتروگراد مراسب ترين پايگاي ممکن محسوب می شد  اما کورنيلوف ايون نقول و 

ريگووا  انجووام دادي  انتقووال را تحووت عروووان بسوويش نيروهووای  خيووري بوورای دفوواز از

 بودب ضمرا  فرماندي ی کل اوا در همان زموان يو  لشوگر اوزا  را در مرطقوه ای

 وايلوووورگ و بايلوسوووتروف اسوووکان دادي بوووودب ايووون ن سوووتين لشگرکشووویموووابين 

 -از بايلوسوتروف توا پتروگوراد فقوط سوی کيلوومتر فاصوله اسوت - پايت تبرعليه 

ات احتموالی در فرالنود  صوورت تحت عروان تمرين نيروهوای  خيوري بورای عمليو

گرفته بودب بدين شکل حتی پيش از کرفرانس مسکو  چهار لشوگر سوواري نتوام 

برای حمله به پتروگراد موض  گرفته بودند  آن هم لشگرهائی که مراسب تورين 

نيروهای موجود برای حملوه بوه بلشووي  هوا بوه شومار موی رفترودب در جرگوه ی 

"برای اين کووي نشويران  :ی افقاز می گفتردکورنيلوف هميشه راج  به لشگرکش

فوور  نمووی کروود سوور چووه کسووی را بلرنوودب" ايوون نقشووه ی اسووتراتعي  از سووادگی 

     خاصووی برخوووردار بووودب اوورار بوور ايوون بووود کووه سووه لشووگر جروووب بووه وسوويله ی 
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راي آهوون بووه تزارسکوسوولو  گاتچيرووا  و کراسروسوولو انتقووال دادي شوووند تووا از آن 

ز از شروز اغتشاشوات در پتروگوراد  و در هور حوال پويش "به محض اطال نقاط

از سحرگاي روز اول سپتاملر" بورای اشو ال ب وش جرووبی پايت وت در گرانوه ی 

چو رودخانه ی نوا  با پای پيادي به حرکت در آيردب لشگر مستقر در فرالنود نيوز 

 می بايد در همان زمان ب ش شمالی پايت ت را اش ال کردب

اتحاديه ی افسران با انجمن های مويهن پرسوت پتروگوراد کورنيلوف از طريق 

هم تماي گرفته بودب اين انجمن ها بوه گفتوه ی خوود دو هوزار مورد کوامال  مسولا 

ايوون نيوورو نيازمروود چروود توون افسوور فرمووان دهووی  در اختيووار داشووترد  مرتهووا بوورای

 ورزيوودي بودنوودب کورنيلوووف اووول دادي بووود فرمانوودهان مووورد نيوواز را بووه بهانووه ی

مرخصووی از جلهووه نووزد ايوون انجموون هووا بفرسووتدب بووه مرتووور تحقيووق در احوووال و 

روحيوووات کوووارگران و سوووربازان پتروگوووراد  و نيوووز بووورای بررسوووی فعاليوووت هوووای 

انقالبيون  اداري ی ضد اطالعات محرمانه ای تهسيس شدي بوود کوه رياسوتش را 

ايووون کوووار در چهوووارچوب  سووورهرم هيموووان از لشوووگر وحووووش برعهووودي داشوووتب

    ررات نتوووامی صوووورت گرفتوووه بوووودب توطئوووه گوووران تموووام دم و دسوووتگاي سوووتادمقووو

 را در اختيار داشتردبفرمان دهی 

تر کردب ناگفته نمانود  کرفرانس مسکو کورنيلوف را صرفا  در مقاصدش راسخ

که ميلی يوکوف  به روايت خود او  توصيه کردي بود که چوون در ايواالت هرووز 

ارنوود  برنامووه ی کورنيلوووف موودتی بووه تعويووق کرنسووکی را تووا حوودی دوسووت مووی د

     امووا ايوون گونووه انوودرزها بووه خوورج ژنوورال عجووول نمووی رفتروودب هوور  انداختووه شووودب

          بوور سوور شوووراها بووود نووه بوور سوور کرنسووکیب از ايوون گذشووته  مسووهله  چووه باشوود

ميلی يوکوف که مرد عمل نلود  او غيرنتوامی  و از ايون بودتر  پروفسوور بوودب 

راي  و ژنرال های ازا  بوه کورنيلووف نهيوب موی زدنود ارها  صاحلان صد بان 
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 که بجربب مطوران هوا دعوای حيور نثوارش کوردي بودنودب زاويکووی گماشوته آموادي 

بووود تووا موفقيووت او را ش صووا  تیوومين کروودب سوويل تلگووراف هووای تهريووت آميووز از 

خانووه هووای دول متفووق در بسوويش  چهووار طوورف بووه سوووی او جوواری بووودب سووفارت

يروهووای ضوودانقالب نقووش فعووالی برعهوودي گرفتووه بودنوودب سوور جوورج بوکووانن سوور ن

    بسووياری از نووخ هووای توطئووه را در دسووت داشووتب وابسووتگان نتووامی دول متفووق 

اوسووتب هووم راي  بووه کورنيلوووف اطميرووان مووی دادنوود کووه هووم دلووی صوواداانه ی آنووان

ن کار را به دنيکين گواهی می دهد که: "م صوصا  وابسته ی نتامی بريتانيا اي

ز انجووام دادب" حکومووت هووای دول متفووق نيووز پشووت سوور يوونحوووی احسوواي برانگ

خانوووه هوووای خوووود ايسوووتادي بودنووود  اسوووواتيکوف  يکوووی از کميسووورهای  سوووفارت

حکوموت مواووت در خووارج  در روز بيسووت و سوووم اوت طووی تلگرافووی از پوواريس 

"بووا ه  در مجلووس توووديعی سووگووزارش داد کووه ريلووو  وزيوور امووور خارجووه ی فران

     شووور و شووو  فووراوان پرسوويدي بووود کووه در ميووان اطرافيووان کرنسووکی کوودام يوو  

از همووه اوواط  توور و فعووال توور اسووتب" و حیوورت رئوويس جمهووور پوانکوواري هووم 

فرموان دهوی  "درباري ی کورنيلوفببب پرسش های بسويار" کوردي بوودب در سوتاد

 و انتتووار  همووه ايوون نکووات را مووی دانسووتردب کورنيلوووف هوويچ دليلووی بوورای تعويووق

نمی ديدب در حدود روز بيستم اوت  دو لشگر از لشگرهای سواري نتام خوود را 

بووه پتروگووراد نزديوو  توور کردنوودب در روز سووقوط ريگووا  چهووار افسوور از يکايوو  

فرمووان دهووی  هرووم هووای ارتووش  مجموعووا  در حوودود چهووار هووزار توون  بووه سووتاد

"در ايون ميوان  ا بگيرندبفراخواندي شدند تا شيوي ی انگليسی بمب اندازی را فر

به آن عدي از اين افسران که اابل اعتمادتر از ديگران بودند  بالفاصوله توضويا 

دادي شوود کووه هوودف سوورکوب اول و آخوور "پتروگووراد بلشووويکی" اسووتب در همووان 

دسووتور داد کووه دو لشووگر از لشووگرهای سووواري نتووام بووه فرمووان دهووی  روز سووتاد
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روم هوای خيابوانی نارنجو  موحآرترين چرد صردو  نارنج  مجهز شوند: در ج

حربه موجود بود: لوکومسکی  رئيس ستاد  می نويسد: "موافقت شد کوه هموه 

 چيز برای بيست و ششم اوت آمادي باشدب"

اوورار بوور ايوون بووود کووه هووم زمووان بووا نزديوو  شوودن نيروهووای کورنيلوووف بووه 

تيتوی سازمان درونی توطئه گران در پتروگراد وارد عمل شوود  انسو پتروگراد 

اسمولری را اش ال کرد  و در دستگيری سران بلشوي  بکوشودب "ناگفتوه نمانود 

که سران بلشوي  فقط برای شورکت در جلسوات در انسوتيتوی اسومولری حاضور 

   همووان  -مووی شوودند  حووال آن کووه اعیوواء کميتووه ی اجرائووی دائمووا  آن جووا بودنوود

کرنسکی را در زمري ی کميته ای که چرد تن از وزراء را برگزيدي بود  و هروز 

نايب رئيس های خود به حسواب موی آوردب اموا در اموور خطيور نموی تووان  و يوا 

الزم نيست  مو را از ماست کشيدب به هر حوال کورنيلووف در ايود آنوان نلوودب او 

به لوکومسکی گفتوه بوود: "واوتش رسويدي کوه ايوادی و جاسووي هوای آلموان را 

قانووان را ورای نمايروودگان کووارگران و دهدار بووزنيم  لرووين را اول از همووه  و شوو

 هم متفراش کريم که تا ابد نتواند جم  شودب" یبله  و طور -متفر  کريم

عمليوات را بوه کريمووف بسوپارد  فرموان دهوی  کورنيلوف جودا  مصومم بوود کوه

ميووان اطرافيووان خووود بووه جسووارت و سرسوو تی شووهرت  ريموووف هووم درکچووون 

هووا کريموووف شوادمان و انلاشووته از لووذت داشوتب دنيکووين مووی گويود: "در آن روز

هوم فرمان دهوی  حيات بود  و با اعتماد فراوان به آيردي می نگريستب" در ستاد

هموووه بوووا اعتمووواد فوووراوان بوووه کريمووووف موووی نگريسوووتردب کورنيلووووف گفتوووه بوووود: 

"اطميران دارم که کريموف در صورت لوزوم در اعودام هموه ی اعیواء شوورای 

نوان ترديود بوه خورج ن واهود دادب" از ايون رو انت واب نمايردگان کوارگران و دهقا
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اين ژنرال شادمان و انلاشته از لذت حيات  با ماهيت توطئه مراسلت تام و تموام 

 داشتب

در بحلوحووه ی ايوون تووالش هووا  کووه توجووه ی جلهووه ی آلمووان را هووم برانگي تووه 

د و آمد تا پيمان ديرين را مش ص تر کرفرمان دهی  بودند  ساويرکوف به ستاد

در محتوای آن برخی ت ييرات جزئی به عمول آوردب سواويرکوف بورای حملوه بوه 

دشوومن مشووترک همووان توواري ی را  کوور کوورد کووه کورنيلوووف از موودتی پوويش بوورای 

انقالبب با آن کوه توطئوه بوه دو  حمله به کرنسکی انت اب کردي بود: نيم سالگرد

عراصوور مشووترک نوويم تقسوويم شوودي بووود  هوور دو طوورف مووی کوشوويدند تووا برملرووای 

 کورنيلوووف بووه اصوود اسووتتار  کرنسووکی بووه مرتووور - نقشووه هايشووان عموول کرروود

 تقويت اوهام خويشتنب پيشورهاد سواويرکوف درسوت هموان چيوزی بوود کوه سوتاد

آرزويووش را داشووتب حکومووت گووردن خووود راعرضووه کووردي بووود  و فرمووان دهووی 

  ژنورال هووای سواويرکوف آموادي بوود تووا طرواب دار را بوه آن گوردن بيروودازدب ايرو

گيران مسورور ی دست هايشان را به هم می ماليدند و مثل ماهفرمان دهی  ستاد

    بووه يکووديگر مووی گفتروود: "عجووب گووازی مووی گيوورد " کورنيلوووف کووامال  مهيووا بووود 

کووه بووه خواسووت هووای کرنسووکی توون دهوود  چووون ايوون خواسووته هووا بوورای او خوورج 

پايت ووت  تلعيووت يووا عوودم نيروهووای کورنيلوووف بووه  برنمووی داشووتردب پووس از ورود

چه فراوی موی کورد؟ کورنيلووف پوس فرمان دهی  تلعيت پادگان پتروگراد از ستاد

از موافقووت بووا دو شوورط ديگوور کرنسووکی  بالفاصووله هوور دو را زيوور پووا گذاشووت: 

لشگر وحوش در رأي سپاي و کريموف در رأي تمام عمليات اورار دادي شودندب 

 يش گير کردبکورنيلوف لزومی نمی ديد که پشه در گلو

بلشوي  ها پيرامون مسائل بريادی سياست خود بوه طوور علروی بحوت کردنود: 

يقيروا  فرموان دهوی  حزب های تودي ای جز اين چاري ای ندارندب حکوموت و سوتاد
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  نمی کردند  سهل اسوت  يدانسترد که بلشوي  ها تودي ها را به عمل تحر می

 ن طوور کوه خوواهش نفسوانی از حرکت تودي ها هوم ممانعوت موی کردنودب اموا هموا

       پوويش بيرووی هووای سياسووی  فکوور اسووت  نيازهووای سياسووی نيووز اغلووب مووادرد  پوودرد 

اريب الواوز حرف می زدنود   می شوندب همه ی طلقات حاکم درباري ی شورش

گواهی چرود روز بوه  چون به چروين شورشوی نيواز حيواتی داشوتردب تواريخ شوورش

بوه گوزارش مطلوعوات  در  ی شودب برواعقب و گاهی چرد روز بوه جلوو انداختوه مو

شووورش اريووب الواوووز را "خيلووی  -يعرووی در دفتوور سوواويرکوف- وزارت جرووم

بلشوووي  هووا در  رخ اعووالم کوورد کووه گووروي ی جوودی" تلقووی مووی کردنوودب روزنامووه

شورای پتروگراد وظيفه ی تدارک يورش را برعهدي گرفته استب ميلی يوکووف 

رش موهووم بلشووي  هوا آلوودي شودي در مقام سياستمدار چران در ایويه ی شوو

حفظ شرف و حيثيت خود ناچار شدي در مقام مورخ هم ايون اصوه  بود  که برای

بر اسراد اداري ی ضدجاسوسی کوه بعودا  انتشوار  را تهييد کردب او می نويسد: "برا

يافترووود  ملوووالر جديووودی از پوووول آلموووان درسوووت در هموووين دوري بووورای عمليوووات 

بووووا اداري ی هووووم راي  ب" ايوووون مووووورخ فاضوووول تروتسووووکی حوالووووه شوووودي بودنوووود

کوه سوتاد ارتوش آلموان -جاسوسی روسويه  فرامووش موی کرود کوه تروتسوکی ضد

لطفووی در حووق موويهن پرسووتان روي کووردي باشوود  از او بووه اسووم نووام  بوورای آن کووه

همووين دوري"  يعرووی از بيسووت و سوووم ژوئيووه تووا چهووارم  "درسووت در -بووردي بووود

درست به همان شکل که موهووم بوودن محوور  سپتاملر  در زندان محلوي بودب

زمووين مووان  از آن نيسووت کووه زمووين بووه دور محووور خووود بچرخوود  موهوووم بووودن 

شوورش بلشوووي  هووا هووم مووان  از ان نلوود کووه عمليووات کورنيلوووف ايوون شووورش 

موهوم را محور خود ارار دهدب ايون تودبير بورای دوري ی تودارکات کوامال  کفايوت 

 تدبير پرمايه تری الزم بودب می کردب اما برای بزنگاي
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افسری به نام ويرلرگ  يکی از توطئه گران اصولی ارتوش  در يادداشوت هوای 

کووردي  ءجالووب خووود حوووادآی را کووه در آن ايووام در پشووت پووردي مووی گذشووت  افشووا

بلشوووي  هاسووت کووه در آن روزهووا  یاسووتب افشوواگری هووای او محيوود ايوون ادعووا

ی ميلی يوکوف زير تازيانه ی اسوراد ان بودب حتيتحريکات نتامی وسيعی در جر

ق کووردي اسووت کووه "سوووءظن هووای محافوول چووو افراطووی يو وااعيووات نوواگزير تصوود

درست بوود: تهيويش گوری در کارخانوه هوا بوی ترديود يکوی از وظوايفی بوود کوه بوه 

سازمان های افسوران محوول شودي بوودب" اموا حتوی ايون تودبير هوم کوارگر نيفتوادب 

ه "بلشوووي  هووا" تصووميم گرفتروود "توون بووه همووين مووورخ شووکوي سوور مووی دهوود کوو

" و تودي ها هم خيال نداشترد بودون بلشووي  هوا دسوت بوه عمول  سرکوب ندهرد

بزنردب با اين حال  توطئه گران حساب اين مان  را هوم کوردي بودنود  و پيشواپيش 

   بوووی اآووورش سووواخته بودنووودب "کوووانون جمهووووری خوووواي"  يعروووی سوووازمان اصووولی 

   تصووميم گرفتووه بووود کووه خووود جانشووين بلشوووي  هووا توطئووه گووران در پتروگووراد

شودب وظيفه ی تقليد از شوورش انقالبوی بوه عهودي ی دوتووف  سورهرم اوزا   

  دوتوووف در برابوور ايون پرسووش دوسووتان 1918محوول شوودي بووودب در ژانويوه ی 

اوورار بووود چووه اتفوواای  1917سياسووی اش کووه: "در روز بيسووت و هشووتم اوت 

سوخ دوتووف کلموه بوه کلموه نقول شودي اسوت(: "بوين بيفتد؟" چروين پاسوخ داد )پا

روزهای بيست و هشتم اوت تا دوم سپتاملر  ارار بود کوه مون بلووائی بوه شوکل 

شووورش بلشوووي  هووا بووه راي بيروودازمب" همووه چيووز را پوويش بيرووی کووردي بودنوودب 

 بی جهت روی اين نقشه عر  نري ته بودندبفرمان دهی  افسرهای ستاد

از مراجعوت سواويرکوف از موغيليو   تصوور  از سوی ديگور  کرنسوکی پوس

هوم تماموا  بوه فرمان دهی  می کرد که همه ی سوءتفاهمات رف  شدي اند  و ستاد

  درون نقشووه ی او کشوويدي شوودي اسووتب اسووتانکويچ مووی نويسوود: "گوواهی اواووات 
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  نوه ترهوا تصوور موی کردنود کوه هموه در يو  جهوت واحود فوهمه ی اشو اص  ير

کردند که از شيوي ی عمل هم تصوير يکسوانی در  میکررد  بلکه گمان  عمل می

اما ايون داوايق پور سورور ديور نپائيدنودب در ايون ميوان تصوادفی   هن خود دارندب"

رخ داد که  مثل هموه ی تصوادف هوای تواري ی  دريچوه هوای جلور تواريخ را بواز 

همان لووفی که در مقام -کردب لووف اکتلريست  عیو ن ستين حکومت موات 

پرواز شورای مقودي کليسوا گوزارش دادي بوود کوه سوازمانش انلاشوته رئيس بلرد

بوه نوزد کرنسوکی آمودب لوووف بوه دسوت سرنوشوت  -از "ابلهان و شيادهاسوتب"

وااو  دو نقشوه  موهمور شودي بوود کوه دريابود تحوت عرووان يو  نقشوه ی واحود در

 وجود داشت که يکی از آن ها بر ضد ديگری طرح شدي بودب

و فرموان دهوی  ج  گواهی در سوتادااری بيکوار اموا ورلووف در مقوام سياسوتمد

بوی پايوان پيراموون دگرگوونی حکوموت گفت و گوهای  گاهی در کاخ زمستانی در

      و نجووات کشووور شوورکت جسووته بووودب ايوون بووار از کرنسووکی اجووازي خواسووت کووه 

      کرنسووکی را  در دگرگوونی دولووت در راسووتای مروواف  ملووی ميووانجی شووود  و ضوومرا  

 بووه نحوووی دوسووتانه ترسوواندب فرمووان دهووی  و بوور  هووای سووتاد ناراضوویاز رعوود 

 رئيس الوزاری آشفته خيال تصميم گرفت که برای آزمون ميزان وفواداری سوتاد

همدسوووت خوووود   و در عوووين حوووال نيوووز ظووواهرا  بووورای آزموووون ميوووزان وفووواداری-

از وجووود لووووف اسووتفادي کروودب کرنسووکی از يوو  سووو بووا نقشووه ی  -سوواويرکوف

و از سووی  -که اين کار او از تزوير بوه دور بوود- ی ابراز هم دلی کردديکتاتور

و ايوون کووار - ديگوور لووووف را تشووويق کوورد کووه بووه وسوواطت هووای خووود ادامووه دهوود

 ديگرش از حيله های جرگی او بودب

فرمووان دهووی  چووون لووووف  م وورور از پشووت گرمووی هووای کرنسووکی  بووه سووتاد

موادگی حکوموت بوه تسوليم دانسوتردب رسيد  ژنورال هوا مهموريوت او را دليلوی بور آ
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هموووين ديوووروز توسوووط سووواويرکوف اوووول دادي بوووود کوووه در صوووورت کرنسوووکی 

برخورداری از حمايت سپاي ازا  ها برنامه ی کورنيلوف را به اجوراء درآورد  

حال کرنسکی بوه سوتاد پيشورهاد موی کورد کوه بوه اتفوا  هوم حکوموت را دگرگوون 

" از ايون بسوري کرويم ه "بايد کارش را ي کرردب ژنرال ها به حق نتيجه گرفترد ک

رو کورنيلوووف بووه لووووف توضوويا داد کووه چووون هوودف شووورش اريووب الواوووز 

بلشوووي  هووا علووارت اسووت از: "برانووداختن حکومووت مواووت  صوولا بووا آلمووان  و 

تسووليم ناوگووان بالتيوو  بووه آلمووان " هوويچ راي گريووزی وجووود نوودارد جووز "انتقووال 

دسووت فرمانوودي ی کوول اووواب" آن گوواي فوووری اوودرت از طوورف حکومووت مواووت بووه 

        کورنيلوووف بووه ايوون گفتووه افووزودي بووود: "ببب حووال فرمانوودي ی کوول اوووا هوور کووه 

اموا اللتوه خيوال نداشوت کوه مقوام خوود را بوه شو ص ديگوری  -می خواهد باشود"

افسورها و شوورای ارتوش  تفويض کردب سووگرد اسوواران ژرژاوديس  اتحاديوه ی

لووف بوه مرتوور ياز پويش تحکويم کوردي بوودب کورن ازا   مواعيوت کورنيلووف را

تیمين "ايمری" کرنسکی و ساويرکوف  و مصوون نگواي داشوتن آنوان از گزنود 

برونود و فرموان دهوی  بلشوي  ها  مصرا  از اين دو درخواست کرد که بوه سوتاد

خووود را تحووت محافتووت شوو ص او اوورار دهروودب زاويکوووی گماشووته صووريحا  بووه 

 حافتت دايقا  چه ماهيتی خواهد داشتبلووف ندا داد که اين م

مقووام "دوسووت" مصوورا  بووه کرنسووکی  لووووف پووس از مراجعووت بووه مسووکو  در

توصيه کرد که "برای حفوظ جوان اعیوای حکوموت مواوت  و پويش از هور چيوز 

بوورای حفووظ جووان خووود  پيشوورهاد کورنيلوووف را بپووذيردب کرنسووکی خووواي نوواخواي 

ح ديکتووواتوری  وارد مراحووول سووورانجام دريافوووت کوووه بوووازی سياسوووی او بوووا طووور

 از خطرناکی شدي است و حوال ممکون اسوت ايون بوازی بورايش گوران تموام شوودب

ط ايوون رو تصووميم بووه عموول گرفووت و پوويش از هوور چيووز کورنيلوووف را بووه پووای خوو
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پي وام او را  تلگراف خواند تا صوحت و سوقم گزارشوات را تعيوين کرودب آيوا لوووف

را نوه بوه نوام خوود کوه بوه نوام  درست رسواندي بوود؟ کرنسوکی پرسوش هوای خوود

ايوب بوودب موارتيروف غهر چرود لوووف در خوالل ايون مکالموه لووف مطرح کرد  

می نويسد: "ايون عمول کوه بور کارآگاهوان رواسوت  شايسوته ی رئويس حکوموت 

 دهووی  کووه اوورار بووود در روز بعوود نلووودب کرنسووکی از رفووتن خووود بووه سووتاد فرمووان

ايون  ز اموری تموام شودي حورف موی زنودبانجام گيرد  چران س ن گفوت کوه گووئی ا

مکالمه ی تلگرافی تماما  باور نکردنی به نتر می رسدب رئويس دمووکرات مورش 

حکومت و ژنورال "جمهووری خوواي" طووری دربواري ی تفوويض اودرت صوحلت 

 بر سر تقسيم محل خواب در واگن اطار است مسهله  کردند  که گوئی

وف دائر بر انتقال ادرت به او  ميلی يوکوف معتقد است که درخواست کورنيل

 آشووکاری بووود کووه از موودت هووا پوويش پيرامووونگفووت و گوهووای  صوورفا  "ادامووه ی

ی ديکتاتوری  و تجديد سوازمان حکوموت  والوخ  آغواز شودي بودنودب" توا مسهله 

اين جا حق با ميلی يوکوف استب اموا واتوی ميلوی يوکووف موی کوشود توا بور ايون 

فرموان دهوی  انگار اساسا  توطئوه ای در سوتاده ملرا ایيه را طوری ارائه دهد ک

را از حدود مرطق فراتر موی گوذاردب شوکی نيسوت کوه اگور  نلودي است  پا در کار

کورنيلوف الال  با کرنسکی تلوانی نکوردي بوود  نموی توانسوت درخواسوت خوود را 

امووا ايوون نکتووه ت ييووری در ايوون حقيقووت نمووی دهوود کووه - توسووط لووووف ارائووه دهوود

        بوور توطئووه ديگوور -توطئووه ی مشووترک- داشووت بووا يوو  توطئووه وف اصوودلووکورني

سووورپوش بگوووذاردب در هموووان احووووال کوووه کرنسوووکی و  -توطئوووه ی ش صوووی اش-

سوواويرکوف اصوود الوو  و اموو  بلشوووي  هووا را  و تووا حوودی نيووز اصوود الوو  و اموو  

 شوووراها را داشووترد  کورنيلوووف اصوود داشووت حکومووت مواووت را هووم الوو  و اموو  

 يزی بود که کرنسکی نمی خواستبکردب اين همان چ
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توا چرود سواعت بوه وااو  در فرموان دهوی  در شامگاي روز بيست و ششم  ستاد

چران موواعيتی اورار گرفتوه بوود کوه تصوور موی کورد کوه حکوموت تصوميم گرفتوه 

بدون تقال تسليم شودب اما اين نکته بدان معرا نيست که توطئه ای در کوار نلوود  

 بوه نتور موی رسويد توطئوه در شورف توفيوق اسوتب  بلکه صرفا  بدين معراست کوه

پيروزمردی همواري راهوی بورای اوانونی کوردن خوود پيودا موی کرودب  ی هر توطئه

        تروبتسوووووکوی  ديپلمووووواتی کوووووه نمايرووووودگی وزارت اموووووور خارجوووووه را در سوووووتاد

از ايوون  برعهودي داشووت  موی گويوود: "مون ژنوورال کورنيلووف را پووسفرموان دهووی 

ديدم و متوجه شدم که نفسی به راحوت کشويدي اسوتب آن گواي مکالمه ی تلگرافی 

چون از او پرسيدم که: آيا معرايش اين است که حکوموت تصوميم گرفتوه بوی ايود 

کورنيلوووف اشووتلاي مووی کووردب  د؟ او جووواب داد: بلووهب"يووو شوورط بووا شووما راي بيا

درسووت در همووان لحتووه حکومووت  در هيئووت شوو ص کرنسووکی  از همراهووی بووا 

 رف شدي بودبکورنيلوف مرص

نوه بور سوور مسوهله  نقشووه هوائی خواص خوود دارد؟ پووسفرموان دهوی  پوس سوتاد

 ديکتاتوری به طور عام  بلکوه بور سور ديکتواتوری خواص کورنيلووف اسوت؟ آيوا 

بووه او  يعرووی بووه کرنسووکی  گوووئی بووه تمسوو ر  مرصووب وزارت دادگسوووتری را 

و ايون پيشورهاد را پيشرهاد کردي اند؟ کورنيلوف وااعا  بی احتياطی به خورج دادي 

از طريق لووف ارائه دادي بودب کرنسکی  به علت مشتله کردن خود بوا انقوالب  

بوور سوور نکراسوووف  وزيوور دارائووی  فريوواد کشوويدي بووود: "موون انقووالب را بووه آنووان 

تسليم ن واهم کرد " و لووف دوست بی غورن هوم فوورا  دسوتگير شودي و شوب 

ردي بودب در آن جا  در حوالی کوه دو را با چشمان باز در کاخ زمستانی به سر آو

نگهلان بر سرش گماردي بودند و او از فرط غيض دنودان بوه هوم موی سوائيد  از 

ايون سووی ديوووار موی شوريد کووه "کرنسوکی پيروزمرود در اتووا  مجواور  يعرووی در 
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بروود  اتووا  الکسوواندر سوووم  مسوورور از پيشوورفت موفقيووت آميووز امووور خووود  يوو 

خالل آن ساعات  کرنسکی نيوروی فوو  العوادي ای  اپرا می خواندب" در ترانه ی

 در خود حس می کردب

 در آن روزهوووا پتروگوووراد در تشويشوووی میووواع  بوووه سووور موووی بوووردب انقلوووان 

تشديد شدي بود  تماما  موواد يو   سياسی شهر  که به وسيله ی مطلوعات تعمدا  

ی ه مسهل داشتب سقوط ريگا خط جلهه را نزدي  تر آوردي بودب دربر انفجار را

ت ليووه ی پايت ووت  کووه بووه حکووم حوووادث جرووم موودت هووا پوويش از سووقوط سوولطرت 

مطرح شودي بوود  ايرو  بوه نحووی حوادتر از گذشوته مطورح بوودب افوراد آروتمرود 

شهر را ترک می کردندب فرار بورژوازی بيشتر معلول تري از ايوام دوم بوود توا 

  هووا پيشووروی دشوومنب در روز بيسووت و ششووم اوت  کميتووه ی مرکووزی بلشوووي

          هشووودار خوووود را تکووورار کووورد: "اشووو اص مشوووکوکی بوووه نوووام حوووزب موووا دسوووت 

بووه تللي ووات تحريوو  آميووزی زدي انوودب" ارگووان هووای اصوولی شووورای پتروگووراد  

کووارگری  و کميتووه هووای کارگوواي هووا و کارخانووه هووا  در همووان روز  اتحاديووه هووای

از احزاب  موردم اعالم کردند که هيچ ي  از سازمان های کارگری  و هيچ ي  

را بووه برگووزاری هوويچ نوووعی از تتوواهرات دعوووت نکووردي انوودب بووا ايوون حووال  سوويل 

  شووايعات دائوور بوور واژگووونی حکومووت  کووه اوورار بووود روز بعوود صووورت بگيوورد  

     لحتووه ای بروود نمووی آموودب يکووی از روزنامووه هووا در ايوون خصوووص نوشووته بووود: 

از تتواهرات تصووميم  "در محافول حکوومتی موی گويروود بورای سورکوب هوور نووعی

يوو  پارچووه ات ووا  شوودي اسووتب" ضوومرا  بوورای آن کووه سوورکوبی در کووار باشوود  

 ااداماتی هم به عمل آمدي بود تا تتاهرات حتما  راي بيفتدب

 ی پيراموون اصود سوتادخلوردر روزنامه های صولا روز بيسوت و هفوتم  هويچ 

ی  در مصواحله فبه شورش ديودي نموی شود  سوهل اسوت  سواويرکوفرمان دهی 
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خود با يکوی از هموين روزناموه هوا اعوالم کوردي بوود کوه: "ژنورال کورنيلووف از 

اعتموواد مطلووق حکومووت مواووت برخوووردار اسووتب" روی هووم رفتووه  نوويم سووالگرد 

انقالب در آرامشوی غيرعوادی آغواز شودب کوارگران و سوربازان از هور چيوزی کوه 

ز توري بلووا ممکن بود به تتاهرات شلاهت بيابودب احتوراز جسوتردب بوورژوازی ا

بووه کوورش خانووه خزيوودي بووود خيابووان هووا خلوووت بودنوود  چرووين مووی نمووود کووه مووزار 

گورسووتان موواري فيلوود بووه دسووت فراموشووی سووپردي شوودي  اربانيووان فوريووه هووم در

 استب

داشوته باشود  هوم راي  در صلا روز موعودی که ارار بود نجات کشوور را بوه

ی وظوواي  را بووه دسووت  کوول اوووا تلگووراف زد: همووه رئوويس الوووزرا بووه فرمانوودي ی

ائيوودب چرخشووی نووامرتتر در امووورب يرئوويس سووتاد بسووپريد و فووورا  بووه پتروگووراد ب

جرواب ژنورال بووه گفتوه ی خووود دريافوت کووه: نووعی دو دوزي بووازی در کوار اسووتب 

"درسوووت تووور آن بوووود کوووه: بگويووود دو دوزي بوووازی خوووود او کشووو  شووودي بوووودب 

گرافی ساويرکوف هوم لای تکورنيلوف تصميم گرفت تن به تسليم ندهدب هشداره

کوول اوووا بوورای اسووتمداد از مووردم  در او کووارگر نيفتادنوودب درعووون  فرمانوودي ی

اعالميه ای به اين شرح صوادر کورد: "مون  ژنورال کورنيلووف  چوون ناچوار بوه 

ااوودام علرووی شوودي ام  اعووالم مووی کوورم کووه حکومووت مواووت  زيوور فشووار اکثريووت 

هوای سوتاد ارتوش آلموان وارد عمول بلشوي  شوراها  در توافوق کامول بوا نقشوه 

شدي و هم زمان با هجوم اريب الواوز نيروهای مت اصوم بوه سوواحل ريگوا  بوه 

" و ايرو  او  يعروی نابودی ارتش و ايجاد بلوا در داخل کشور کمر بسوته اسوتب

دهود در  خواهد اودرت را بوه دشومن تسوليم کرود "تورجيا موی کورنيلوف  که نمی

دب" ميلوی يوکووف بعودا  دربواري ی نويسوردي ی ايون ميدان شرف و نلرد جان بلواز

      بوويش آمي تووه بووه تحسووين نوشووت: ايوون موورد بووا ارادي و  و ه بووا لحرووی کووميوواعالم
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فووت هووای حقوووای  بووه محووض آن کووه از صووحت هوودف خووود ابووی اعتروواء بووه ظر

افتب فرمانودي ی کلوی تشکرد  مستقيما  به سمت آن هدف می اطميران حاصل می 

کشوود تووا بووه کموو  آن نيروهووا  ش را از برابوور دشوومن پووس موویکووه نيروهووای ارتوو

   حکومووووت کشووووور خووووويش را برانوووودازد  مطمئرووووا  از اتهووووام تعصووووب نسوووولت بووووه 

 "ظرافت های حقوای" ملراستب

کرنسکی کورنيلوف را به اعتلوار اختيوارات شو ص خوود از کوار برکروار کوردب 

وز بيسوت حکومت موات در آن ساعات ديگور وجوود نداشوتب وزرا در غوروب ر

  و ا يوون کووار از ایووای سووعد روزگووار بووا خواسووت و ششووم اسووتعفاء دادي بودنوود

 سوتادموابين  ب چرود روز پويش از بوروز شوکافهمگان سازگار از آب درآمدي بود

و حکومووت  ژنوورال لوکومسووکی توسووط آالديوون بووه لووووف پيشوورهاد فرمووان دهووی 

پويش از روز  "بود نيسوت بوه کوادت هوا هشودار دهويم کوه بهتور اسوت کردي بود که

بيست و هفتم اوت از حکوموت کرواري بگيرنود  توا هوم حکوموت در وضو  دشووار 

ن پيشورهاد يوکوادت هوا هوم ا ارار بگيرد  و هم خود آن ها دچار دردسور نشووندب"

را ناديوودي نگرفتروودب از سوووی ديگوور  کرنسووکی خووود بووه حکومووت گفتووه بووود کووه 

دانود کوه تموام اودرت  ملارزي با شورش کورنيلوف را "فقط به شرطی ميسر موی

ظاهرا  موابقی وزرا هوم فقوط مرتتور چروين مراسولت  به ش ص او تفويض شودب"

فرخردي ای بودند تا به نوبت خود استعفاء دهرودب بودين ترتيوب ائوتالف بوار ديگور 

به آزمون گذاشته شدب ميلوی يوکووف موی نويسود: "وزرائوی کوه بوه حوزب کوادت 

سوتعفاء موی دهرود  بودون آن کوه مشوارکت تعلق داشترد اعالم کردنود کوه عجالتوا  ا

بوه رسوم ديورين خوود  کادت ها بروا آتی خود را در حکومت موات مرتفی بدانردب"

اصوود داشووترد تووا پايووان ملووارزي در حاشوويه بايسووترد تووا از روی نتيجووه ی ملووارزي 

کرسووی هووای ايشووان را سووازش کوواران  تصووميم بگيرنوودب آنووان شووکی نداشووترد کووه



                                                             نشر ميليتانت

 

 322 

ن سان کادت ها پس از رها کردن خوود ياهرد داشتب بدبرايشان محفوظ نگاي خو

بووا سوواير وزرای مسووتعفی در يوو  رشووته از جلسووات هووم راي  از ايوود مسووئوليت 

"خصوصووی" حکومووت شوورکت جسووتردب و بووه ايوون ترتيووب دو اردوئووی کووه بوورای 

جرم داخلی آمادي می شدند  به شيوي ای "خصوصی" بر گورد رئويس حکوموت 

با وجود اختيارات فوراوانش  از هويچ گونوه اودرت  جم  شدند  آن هم رئيسی که

 وااعی بهري نداشتب

تلگراف زدب "همه ی نيروهائی را فرمان دهی  در اين ميان کرنسکی به ستاد

که به سمت پتروگراد و ب وش هوای تابعوه ی آن بوه حرکوت در آمودي انود متواو  

وف روی ايون کريد و آن ها را به آخرين توا  گاهشان باز گردانيدب" اما کورنيل

را به سمت پتروگوراد پويش تلگراف نوشت: اين دستور را اجراء نکريدب نيروها 

برانيدب" بدين ترتيب شورش نتامی با تمام اوا به حرکت افتوادي بوودب ايون نکتوه 

را بايد به مفهوم لفتی آن درک کرد  بدين معری که سوه لشوگر سوواري نتوام در 

شووتافتردب در فرمووانی کووه کرنسووکی  چروود اطووار راي آهوون بووه سوومت پتروگووراد مووی

خطاب به سربازان پتروگراد صادر کورد  آمودي بوود: "ژنورال کورنيلووف پوس از 

اعووالم موويهن پرسووتی خووود و ابووراز وفوواداری اش بووه مووردمببب ايروو  هرووم هووای 

 جلهووه راببب بووه جرووم پتروگووراد فرسووتادي اسووتب" اللتووه کرنسووکی هوشوومردانه

هرووم هوا نوه ترهووا بوا اطووالز او  بلکوه بووه  فرامووش کوردي بووود کوه اضووافه کرود آن

جلهووه اعووزام شوودي بودنوود  آن هووم بوورای الوو  و اموو  همووان  فرمووان مسووتقيم او از

پادگانی که اير  بايد شورح  خيانوت کورنيلووف را از زبوان کرنسوکی موی شوريدب 

گوووئی در نمانوودب در تلگووراف او آموودي بووود  غی هووم اللتووه در جووواباطوو فرمانوودي ی

ن در بوين موا نيسوتردب بلکوه در پتروگرادنود  يعروی در هموان جوا کارا که: "خيانت

کارانه ی حکوموت  مودتی اسوت بوه  که به خاطر پول آلمان  و با اغمان جرايت



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 323 

ائووی کووه برعليووه بلشوووي  هووا بووه روطوون فروشووی سوورگرمردب" بوودين ترتيووب افت

 چرخش درآمدي بود  دائما  راي های تازي ای می يافتب

ورای وزرای مستعفی را به ترانه خوانی انداخته شلانه ای که رئيس ش  شع

بود  به سرعت تحليل رفتب عوااب وخيم ملارزي بوا کورنيلووف  صورف نتور از 

چون و چرد اين ملارزي  رفته رفته آشوکار موی شودب کرنسوکی موی نويسود: "در 

ن ستين شب شورش ستاد  در ميان سربازان و کارگران پتروگراد شاي  شد که 

سيسووه ی کورنيلوووف در ارتلوواط بووودي اسووتب" در ايوون شووايعه سوواويرکوف بووا د

بالفاصله پس از ساويرکوف نام کرنسکی هوم  کور شودي بوودب و شوايعه نادرسوت 

 نلودب آيردي آمادي می شد تا افشاگری های بسيار خطرناکی را آغاز کردب

کرود کوه: "در شوامگاي بيسوت و ششوم اوت  سواويرکوف  کرنسکی روايت موی

جرم سراسيمه وارد دفتور مون شود و در حالوت خلوردار بوه مون مدير کل وزرات 

اوای وزيور مون از شووما درخواسوت موی کورم کوه موورا بوه عرووان هوم دسووت آگفوت: 

اريود  خواهشومردم بوه د ژنرال کورنيلوف بازداشت کريودب اموا اگور بوه مون اعتمواد

عمول بوه موردم نشوان دهوم کوه بوا طاغيوان هويچ رابطوه ای  من فرصت دهيد تا در

امببب" کرنسکی اداموه موی دهود: "در پاسوخ بوه گفتوه هوای سواويرکوف   نداشته

بالفاصله او را به فرمانداری موات پترزبورگ مرصوب کوردم  و بورای دفواز از 

نيروهای ژنرال کورنيلوف  اختيوارات وسويعی بوه او  يعروی  پترزبورگ در برابر

قاضووای بووه ت فووا نکوورد و بروواتبووه سوواويرکوف  دادمب "کرنسووکی بووه ايوون هووم اک

ی مسووهله  بيووسوواويرکوف  فيلونرکووو را بووه معاونووت او مرصوووب کووردب بوودين ترت

دهوی"  ی سرکوب شورش در دايري ی ترم "مرکزيت فرموانمسهله  شورش و

 محصور شدي بودب
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انتصوواب شووتاب زدي ی سوواويرکوف بووه فرمانووداری کوول پتروگووراد  از تقووالی 

ر کرنسووکی کرنسووکی بوورای حفووظ مواعيووت سياسووی اش نشووئت مووی گرفووتب اگوو

شووووراها لوووو دادي بوووود  سووواويرکوف هوووم بالفاصوووله  سووواويرکوف را در برابووور

 -ب تهديودرتا حدی به ض- چون کرنسکیکرنسکی را لو می دادب از سوی ديگر 

بووه سوواويرکوف فرصووت دادي بووود توووا بووا مشووارکت علرووی در سوورکوب شوووورش 

ادي بوود کورنيلوف به مقام خود جرله ی اوانونی بل شود  سواويرکوف مطمئروا  آمو

تا با تمام اوا در تلرئه ی کرنسکی بکوشدب وجود "فرماندار کول" بيشوتر بورای 

پوشاندن آآار توطئه مورد نيواز بوود توا بورای ملوارزي بوا ضودانقالبب بودين شوکل 

 زحمات اين دو هم دست بالفاصله در اين راستا شروز شدب

   کووه "در سوواعت چهووار صوولا بيسووت و هشووتم سوواويرکوف گووواهی مووی دهوود 

من بوه تقاضوای کرنسوکی بوه کواخ زمسوتانی بواز گشوتم  و ديودم کوه ژنورال اوت  

     آلکسووي  و ترشوووچرکو هووم آن جوووا هسوووتردب هوور چهوووار نفووور تصووديق کووورديم کوووه 

اتمووام حجووت لووووف سوووءتفاهمی بوويش نلووودي اسووتب" نقووش ميووانجی را در ايوون 

ت مجلووس سووحری جروواب فرمانوودار کوول بووازی کووردب امووا کووارگردانی اش را در پشوو

صحره ميلی يوکوف برعهدي گرفته بودب اندکی بعود در طوول روز  ميلوی يوکووف 

علرا  روی صحره ظاهر شدب آلکسي   هر چرود م وز کورنيلووف را م وز گوسوفرد 

خواندي بود  با او به ي  اردو تعلوق داشوتب توطئوه گوران و وردستانشوان بورای 

يعروی در - موود کررودواپسين بار کوشيدند تا سرتاسر ماجرا را "سووءتفاهم" وان

فريووب افکووار عمووومی دسووت بووه دسووت هووم بدهروود بلکووه بتوانروود بقايووای نقشووه ی 

مشوترک را از نوابودی نجوات دهرودب لشووگر وحووش  ژنورال کريمووف  نيروهووای 

    -اووزا   امتروواز کورنيلوووف از کروواري گيووری  حرکووت نيروهووا بووه سوووی پايت ووت

نوود و بووس  کرنسووکی  همووه ی ايوون هووا صوورفا  جزئيووات يوو  "سوووء تفوواهم" بود
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هراسوان از کوالف مشوئوم اوضواز  ديگور فريواد نموی کشويد: "مون انقوالب را بوه 

آنان تسليم ن واهم کورد " او بالفاصوله پوس از جلسوه اش بوا آلکسوي  بوه اتوا  

روزنامه نگاران در کاخ زمسوتانی رفوت و درخواسوت کورد کوه اعالميوه ی او را 

ف کرردب هرگامی که روزنامه نگاران دائر بر خيانت کورنيلوف از رونامه ها حذ

بووا روشووری تمووام بووه او توضوويا دادنوود کووه ايوون کووار از نتوور فرووی ممکوون نيسووت  

نواک  کوه  کرنسکی فرياد کشيد: "پس مون خيلوی متهسوفم" ايون صوحره ی اسو 

رحش در روزنامه های روز بعد بوه چواپ هوم رسويد  ش صويت ابور داور ملوت ش

يت فم شورايط گرفتوار شودي بوود  بوا شووفاسوردرگ فکوال را  کوه ايرو  عاجزانوه در

شگرفی روشن می کرودب کرنسوکی هوم دموکراسوی و هوم بوورژوازی را بوا چروان 

ن واحود هوم عوالی تورين آتماميتی در وجود خويش جم  کوردي بوود کوه ايرو  در 

متهر ادرت حکومت به شومار موی رفوت و هوم توطئوه گور جوانی صوفتی برعليوه 

 اين ادرت محسوب می شدب

کول  حکومت و فرماندي یمابين  ز بيست و هشتم  شکاف موجوددر صلا رو

کشور به اموری محورز تلوديل شودب بوازار بووري  چشم های سراسر اوا در برابر

        هوووم بالفاصوووله وارد مووواجرا شووودب بوووازار بووووري کوووه در برابووور نطوووق کورنيلووووف 

   در مسووکو  دائوور بوور تهديوود بووه تسووليم ريگووا  بووا کوواهش ارزش سووهام روسوويه 

ش علرووی ژنوورال بووا رکووس العموول نشووان دادي بووود  ايروو  در مقابوول خلوور شوووع

افزايش ارزش سهام واکرش نمودب بوازار بووري بوا ايون ارزيوابی مهلکوی کوه از 

رژيم فوريه به عمل آورد  احساسات و اميدهای طلقات دارا را  که در پيوروزی 

 کورنيلوف ش  نداشترد  به بهترين وجه ممکن بيان کردب

      رئووويس سوووتاد  کوووه روز پووويش از کرنسوووکی فرموووان گرفتوووه بوووودلوکومسوووکی

نيروها را مواتا  به دست خود بگيرد  چرين پاسخ داد: "مون تحويول فرمان دهی 
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را از دست ژنرال کورنيلوف ممکن نمی دانومب زيورا ايون امور فرمان دهی  گرفتن

واهود انفجاری را در ارتش به دنلال خواهد داشت که به ويرانی روسيه مرجور خ

به استثرای فرماندي ی نيروهای مستقر در افقاز  که پس از انودکی توهخير  شدب"

وفوواداری خووود را نسوولت بووه حکومووت مواووت اعووالم نمووود  مووابقی فرمانوودهان بووه 

انحوواء گونوواگون از خواسووته هووای کورنيلوووف حمايووت کردنوودب کميتووه ی مرکووزی 

ادهای ارتوش و نيوروی اتحاديه ی افسرها با الهام از کادت ها  برای همه ی سوت

کرووون  دريووائی  تلگرافووی بووه ايوون شوورح م ووابري کوورد: "حکومووت مواووت  کووه تووا

چردين بار بی کفايتی سياسی خود را به اآلات رساندي است  اير  با ي  رشوته 

اعمال تحري  آميز نوام خوود را لووث کوردي اسوت و از ايون رو ديگور حوق نودارد 

رياست پرافت ار اتحاديه ی افسورها رهلری روسيه را در دست داشته باشدببب" 

بوه ژنورال کراسوروف  فرمان دهی  را همان لوکومسکی برعهدي داشتب در ستاد

سپاي سوم سواري نتام مرصوب شدي بود  گفته بودنود: "هويچ فرمان دهی  که به

کس از کرنسوکی دفواز ن واهود کوردب عمليوات موا رژي ی سوادي ای اسوت و بوسب 

 همه چيز حاضر و آمادي استب"

بوورای ارائووه تصووويری روشوون از محاسوولات خوشووليرانه ی سووران و حاميووان 

  تروبتسووکوی شوواي زادي  توطئووه  مووی توووان بووه تلگووراف رمووزی اشوواري کوورد کووه

سووابق الووذکر  بووه وزرات امووور خارجووه م ووابري کووردي بووودب تروبتسووکوی نوشووته 

 یبود: "حال که اوضاز را به دات بررسی کردي ام  بايود تصوديق کورم کوه هموه 

  افسران  و بهترين عراصور عوادی ارتوش هووادار طفرماندهان ستاد  اکثريت اا

کورنيلوف هستردب در پشت جلهه هم همه ی ازا  ها  بيشتر مداري نتامی  و 

هم چرين ورزيدي ترين يکوان هوای رزموی حاضورند در کروار کورنيلووف بايسوتردب 

ای غيرسوسياليسوت بر اين نيروهای مادی بايدببب هم دلی اخالای هموه ی اشوره
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مردم را هم افزود  میافا  بر اين که طلقات فرودستببب به علت ابتالء به نوعی 

بی تفاوتی  در برابر ماليم ترين ضربه ی شال  تسليم خواهرد شدب شکی نيست 

صورت پيروزی کورنيلوف گروي کثيری از سوسياليست های مواي مواري  رکه د

در ايوون تلگووراف نووه فقووط آمووال سووتاد هووم بووه او خواهروود پيوسووتب" تروبتسووکوی 

دهووی  کووه طوورز فکوور فرسووتادگان دول متفووق را هووم بيووان کووردي بووودب در  فرمووان

 واحوودهائی کووه بووه دسووتور کورنيلوووف بووه اصوود فووتا پتروگووراد در حرکووت بودنوود  

     و بووه جرئووت  -هووای انگليسووی بووا خدمووه ی انگليسووی وجووود داشووترد پوووش زري

       تموووادترين واحووودهای کورنيلووووف را تشوووکيل موووی تووووان گفوووت کوووه ايروووان اابووول اع

موی دادنوودب ژنورال نوووکس  رئويس هيئووت نتوامی انگلسووتان در روسويه  سوورهرم 

کردي بود که چورا کورنيلووف را حمايوت نموی کرودب رابيرز آمريکائی را سرزنش  

ژنورال انگليسوی گفتوه بوود: "مون بووه حکوموت کرنسوکی عالاوه ای نودارمب چووون 

جا به ي  ديکتواتوری اووی احتيواج دارنودب بوه اوزا  هوا  خيلی ضعي  استب اين

اين است چيوزی کوه  -احتياج دارندب اين مردم شال  می خواهرد  بله ديکتاتوری

همووه ی ايوون صووداها از گوشووه هووای م تلوو  بووه کوواخ  در ايوون جووا الزم دارنوودب"

زمستانی می رسيد  و تهآيری وحشتزا بر ساکران آن کواخ موی گذاشوتب موفقيوت 

ر می رسويدب نکراسووف وزيور بوه دوسوتانش اطوالز دادي توف حتمی به نکورنيل

بود که بازی تموام شودي  و فقوط موردن بوه مورگ شورافتمردانه بواای مانودي اسوتب 

ميلی يوکوف تهييود موی کرود کوه: "چرود تون از اعیوای برجسوته ی شوورا  چوون 

کردنوود کووه در صووورت پيووروزی کورنيلوووف چووه سرنوشووتی در  پوويش بيرووی مووی

زدي بورای خوود گذرناموه هوای خوارجی دسوت و پوا  شان خواهد بود  شتابانتتار

 کردي بودندب"
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     پيرامووون نزديوو  شوودن نيروهووای کورنيلوووف سوواعت بووه سوواعت پيووام هووائی 

می رسيد که يکی از ديگری تحري  آميزتر بودب مطلوعات بورژوا اين پيام هوا 

دنود  روی هوم انلارشوان را با ول  تمام می بلعيدند  به آن ها شاخ و برگ موی دا

 28مووی آفريدنوودب نوويم سوواعت پووس از نيمووروز در وحشووتزا  مووی کردنوود  و جوووی

اوت: "نيروهای اعزامی ژنرال کورنيلووف در حووالی لوگوا متمرکوز شودي انودب" 

ساعت دوونيم بعدازظهر: "نه اطار جديد حامل نيروهای کورنيلوف از ايستگاي 

ن مهردسی راي آهن اسوتب" سواعت سوه اوردژ رد شدي اندب اطار اول حامل گردا

بعوودازظهر: "پادگووان لوگووا در برابوور نيروهووای کورنيلوووف تسووليم شوودي و کليووه ی 

سالح های خوود را تحويول دادي اسوتب نيروهوای کورنيلووف ايسوتگاي راي آهون و 

همووه ی سوواختمان هووای دولتووی لوگووا را اشوو ال کووردي انوودب" سوواعت شووش عصوور: 

انود و اکروون در نويم ورسوتی  از ناروا رد شدي "دو واحد از نيروهای کورنيلوف

ندب" ساعت دو صولا ا گاتچيرا هستردب دو واحد ديگر به سمت گاتچيرا در حرکت

روز بيسووت و نهووم: "در ايسووتگاي آنتروپشووتيرو )وااوو  در سووی و سووه کيلووومتری 

تب سونيروهای حکومت و نيروهای کورنيلوف نلرد آغاز شدي امابين  پتروگراد(

ف عدي ای کشته و زحمی شدي اندب" شب هرگام خلر موی رسود کوه از هر دو طر

 اکالدين تهديود کوردي راي هوای ارتلواطی مسوکو و پتروگوراد را بوا جرووب  يعروی بو

دهووی"  "فرمانوودهان  انلووار غلووه ی روسوويه  اطوو  خواهوود کووردب "سووتاد فرمووان

      نيروهووووووای جلهووووووه"  "فرسووووووتادگان بريتانيووووووا"  "افسووووووران"  "نيروهووووووا"  

همووه ی ايوون کلمووات مثوول  -هووای راي آهوون"  "اووزا  هووا"  "کالوودين" "گووردان

 افکردي بودندب طرين صوراسرافيل در تاالر سلز کاخ زمستانی

          کرنسوووکی هوووم ايووون نکتوووه را بوووه شوووکلی ماليوووم تووور تصوووديق کوووردي اسوووتب او 

نويسد: "روز بيسوت و هشوتم اوت روز نوسوان هوای عتويم بوودب دربواري ی  می
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رووی کورنيلوووف  دودلووی عميقووی پديوود آموودي بووود  و دموکراسووی اوودرت دشوومن  يع

سوانی موی تووان دريافوت کوه در پوس ايون آدچار تشويش شديدی شودي بوودب" بوه 

حکومت در ميان دو رشوته حودي و گموان  کلمات چه معرائی نهفته استب رئيس

گرفتار شدي بود: يکی آن که کدام يو  از دو اردو اووی تور بوود  و ديگور آن کوه 

داشووتردب "مووا نووه بووا شووما  دو اردو کوودام يوو  بوورای او خطوور کمتووری دربووراز آن 

ين کلمات روی صحره ی تئهتر مسوکو ا -راستی ها هستيم و نه با شما چپی ها"

محآر می نمودندب اما چون به زبان جروم داخلوی  کوه لحتوه ی انفجوارش دم بوه 

ي دم نزديوو  توور مووی شوود  ترجمووه شووان مووی کووردی  مفهومشووان آن بووود کووه گوورو

کرنسووکی ممکوون اسووت هووم بوورای راسووت و هووم بوورای چووو زائوود از آب درآيوودب 

   اسووتانکويچ مووی نويسوود: "مووا از فوورط نوميوودی گوووئی کرخووت شوودي بوووديمب همووه 

می ديديم که ادامه ی اين درام به ويرانوی مطلوق خواهود انجاميودب شودت کرختوی 

موابين  اين جا می توان فهميد که حتوی پوس از عيوان شودن شوکاف موجوود را از

مردم  باز کوشيديم تا راهی بورای  ی همه و حکومت در برابرفرمان دهی  ستاد

  نوعی مصالحه بيابيمببب"

   کروود   هداد در مقووام ميووانجی انجووام وظيفوو ميلووی يوکوووف  کووه خووود توورجيا مووی

در آن شرايط خود به خود پديود آمودب" در  گریبببی می گويد: "انديشه ی ميانج

م ميلوووی يوکووووف بوووه کووواخ زمسوووتانی رفوووت "توووا بوووه غوووروب روز بيسوووت و هشوووت

ی اوانون شوکری مسهله  صوری به کرنسکی" توصيه کرد "از ي  ديدگاي صرفا  

م وز و پوسوته را موابين  ايون رهلور ليلورال  کوه ضورورت تميوز گوذاردننرگردب" 

ترين ش ص موجود بورای ميوانجی گوری بوه  بدرک می کرد  در آن لحته مراس

ا  از زبووووان مزدهم اوت  ميلووووی يوکوووووف مسووووتقيشوووومار مووووی رفووووتب در روز سووووي

کورنيلوووف دريافتووه بووود کووه او  يعرووی کورنيلوووف  روز بيسووت و هفووتم را بوورای 
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 شورش انت اب کردي استب روز بعد  يعری چهواردهم اوت  ميلوی يوکووف ضومن

کرفورانس انودرز دادي بوود کوه "تصوويب فووری پيشورهادهای  خود درس ن رانی 

     زميروووه ای بووورای سووووءظن تهديووودهای لفتوووی  و يوووا  فرمانووودي ی کووول اووووا نلايووود

بهانه هائی برای عزل و برکراری فراهم آوردب" کورنيلوف بايد تا روز بيست و 

 یمی ماند  در عوين حوال  ميلوی يوکووف بوه کرنسوک رهفتم از متان اتهام به دو

"آن هوووم داوطللانوووه و بووودون  -اوووول دادي بوووود هووووای او را محکوووم داشوووته باشووود

 " در اين جوا کرنسوکی بايود بوه يواد طرواب دار موی افتواد کوه  چروان کوه بجروبحت

مووی گويروود  "بوودون جروبحووت هوووای آدم را داردب" امووا کرنسووکی بووه سووهم خووود 

يشوورهاد ميووانجی گووری بدهوود  پتصووديق مووی کروود کووه ميلووی يوکوووف  کووه آموودي بووود 

ی  ف در دسوت دارد  لحتوه"برای اآلات اين نکته کوه اودرت وااعوی را کورنيلوو

با چران موفقيتی خاتمه يافوت کوه گفت و گو  ی را انت اب کردب" اينلسبسيار مرا

ميلووی يوکوووف بووه دوسووتان سياسووی خووود پيشوورهاد کوورد ژنوورال آلکسووي  را  کووه 

سوعه ی  کورنيلوف م الفتی با او نداشت  جانشين کرنسکی کردب آلکسي  هم بوا

 صدر رضايت خود را اعالم کردب

اواخوور شووب   تووری وارد صووحره شوودب درم هووپووس از ميلووی يوکوووف شوو ص م

بوکانن  سفير بريتانيوا  اطالعيوه ای بوه دسوت وزيور اموور خارجوه داد کوه در آن 

         بووور مصوووالا بشوووريت  نمايروودگان اووودرت هوووای متفوووق يووو  دل و يوو  زبوووان "بروووا

گيووری از مصوويلتی جلووران ناپووذير " آمووادگی خووود را بوورای  و بووه مرتووور پوويش

حکوموت و ژنورال موابين  دي بودنودب ايون وسواطت رسومیگزاری اعالم کور تمخد

شورشی جز حمايت و ضمانت از شورش معرای ديگری نداشوتب ترشوچرکو بوه 

نووام حکومووت مواووت بووه بوکووانن پاسووخ داد کووه از شووورش کورنيلوووف  کووه ب ووش 

د اجووراء گووذاردي شوودي بووود  راعتووم برنامووه اش بووه وسوويله ی حکومووت بووه مووو
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نسکی هم در ترهائی و موذلت خوويش عقلوش "س ت حيرت زدي" شدي استب کر

ن آبووه جووائی اوود نووداد جووز آن کووه بووه اتفووا  وزرای مسووتعفی خووود يکووی ديگوور از 

کرفوورانس هووای ابوودی را تشووکيل دهوودب در گرموواگرم ايوون واووت کشووی معصووومانه  

ناگهان پيرامون نزدي  شدن نيروهوای دشومن اخلوار بسويار توري آوری از راي 

کی از وحشت گفت: "تا چرد ساعت ديگور اشوون رسيدب نکراسوف با صدائی حا

       کورنيلوووووف احتموووواال  در پتروگووووراد خواهوووود بووووود"ب وزرای پيشووووين از يکووووديگر 

می پرسيدند که "در آن شرايط ادرت حکومت چگونه بايد شکل بگيردب" طورح 

بار ديگور شوراکران بوه سوطا گورداب آمودب هوم راسوت و هوم فرمان دهی  مرکزيت

دهوی" ابوراز عالاوه  دن ژنرال آلکسي  در "مرکزيت فرموانچو نسلت به گرجان

ت حکوموت سوکردندب کوکوشکين کادت معتقد بود که بهتر است آلکسوي  بوه ريا

گماردي شودب بر طلق برخوی از روايوات  کرنسوکی خوود بوا اشواري ی صوريا بوه 

گويش با ميلی يوکوف  پيشورهاد کورد اودرت بوه شو ص ديگوری تفوويض و  گفت

بوه ن نشودب نوامزدی آلکسوي  هموه را بوا هوم آشوتی دادي بوودب شودب احدی معتر

نتر می رسيد که نقشه ی ميلی يوکوف س ت در شرف تحقق استب اما درسوت 

د  اللووابی  -چرووان کووه بوورای هوور لحتووه ی پرهيجووانی الزم اسووت- در همووين نقطووه

دراماتيو  در فیووا طرووين انووداختب در اتوا  مجوواور  هيئتووی از طوورف "کميتووه ی 

ار نشسته بودب چه ورود به مواعیب اين کرفرانس تضدانقالب" در انت ملارزي با

بوار کورنيلوفيسوت هوا  ميوانجی هوا  و م لوبوان در  بوار  بزدالنوه  و خيانوت رات

       يکووی از خطرنووواک توورين النووه هوووای ضوودانقالب محسووووب  یتوواالر کوواخ زمسوووتان

 می شدب

در جلسه ی مشوترک  -کميته ی ملارزي با ضدانقالب- اين سازمان جديد شورا

اجرائوی دهقانووان ايجواد شوودي  اجرائوی کووارگران و سوربازان بووا کميتوه ی کميتوه ی
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   بووودب ايوون کميتووه در عصوور روز بيسووت و هفووتم تشووکيل شوودي بووود و نمايروودگان 

دو کميته ی اجرائوی  از کوانون اتحاديوه هوای  ي ی هر سه حزب شورا از هرعوي

رکت داشووتردب تشووکيل ايوون کميتووه ی ن شووآکووارگری  و از شووورای پتروگووراد در 

هدفی مش ص اساسا  به معرای اعتراف دستگاي های حاکمه ی شورا  جرگردي با

به اين نکته بود که خود از وخامت اوضواز خويشوتن و از نيازشوان بوه جريوانی 

 انقالبی آگاهی داشتردب تاز خون تازي برای عمليا

را نواگزير از جلووب  کواران چووون بورای مقابلوه بووا ژنورال شورشوی خووود سوازش

زدي جلوو دادنودب آنوان  حمايت توودي هوا يافتوه بودنود  شوانه ی چوو خوود را شوتاب

لزوم به تعويق انوداختن کليوه ی مسوائل فورا  همه ی نطق های خود را پيرامون 

اصولی تا تشکيل مجلوس محسسوان  بوه دسوت فراموشوی سوپردندب مرشووي  هوا 

دموکراتيوو   انحووالل دومووای اعووالم کردنوود کووه بوورای تهسوويس فوووری جمهوووری 

دولتی  و اجرای اصالحات ارضی  حکومت را زيور فشوار اورار خواهرود دادب بوه 

همووين دليوول بووود کووه واژي ی "جمهوووری" ن سووتين بووار در بيانيووه ی حکومووت 

 پيرامون خيانت فرماندي ی کل اوا ظاهر شدب

 ی ادرت کميته ی اجرائی الزم ديد که حکوموت را عجالتوا  مسهله  در خصوص

در همان شکل سوابقش بواای بگوذارد  و فقوط جوای کوادت هوای بازنشسوته را بوه 

له  در هعراصر دموکراتي  بدهدب و هوم چروين الزم ديود کوه بورای حول نهوائی مسو

آيرودي ی نزديو  کرگوري ای متشوکل از هموه ی سوازمان هوائی کوه در مسوکو بوور 

موذاکرات نيموه گرد برنامه ی چيدزي  جم  شدي بودند  تشکيل بدهدب اموا پوس از 

دموکراتي  بر حکومت را ابدا  الول نداردب  تشب  معلوم شد که کرنسکی نتار

         او چووون احسوواي مووی کوورد کووه زمووين در زيوور پووايش هووم از طوورف چووو و هووم 

از طورف راسووت بووه ل ووزش درآموودي اسووت  بووا تمووام اوووا بووه انديشووه ی "مرکزيووت 
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   رووووز بووورای روياهوووای او دهوووی" چسوووليدي بوووود  زيووورا در ايووون انديشوووه ه فرموووان

از رشووته ی ديگووری از  دربوواري ی اوودرتی مسووتحکم جووائی وجووود داشووتب پووس

بوار ديگور دسوت  مرااشات بی آمر و مالل آور در اسمولری  ارار بر ايون شود کوه

بووه دامووان کرنسووکی بووی همتووا و بووی بوودل شوووند  و از او ب واهروود کووه بووا طوورح 

سواعت هفوت و نويم صولا  تزرتلوی  مقدماتی کميته های اجرائی موافقوت کرودب در

خلر آورد که کرنسوکی حاضور بوه دادن هويچ گونوه امتيوازی نيسوت  و پشوتيلانی 

 "بی ايد و شرط" شورا را مطاللوه موی کرود  اموا تعهود کوردي اسوت کوه "هموه ی

نيروهای دولت" را در ملارزي با ضدانقالب به کار بگيردب کميتوه هوای اجرائوی  

طورح توخوالی "مرکزيوت  ر  سورانجام در برابوزنودي داری خوويشخسته از شوب 

 دهی" تسليم شدندب فرمان

     چروووان کوووه پيشوووتر ديوووديم  تعهووود مردانوووه ی کرنسوووکی بووورای بوووه کوووار گووورفتن 

نيروهای دولوت" در ملوارزي بوا کورنيلووف  موان  از آن نشودي بوود کوه  "همه ی

       دهوووی  بوووا  موووذاکرات خوووود را پيراموووون تسوووليم مسوووالمت آميوووز بوووه سوووتاد فرموووان

   مووذاکراتی کووه بووا آن - ميلووی يوکوووف و آلکسووي  و وزرای مسووتعفی ادامووه ندهوود

چرود روز بعود  بوگودانوف مرشووي   يکوی از  -د  اللاب شلانه اط  شودي بودنود

اعیای کميته ی دفاز  با کلماتی آمي ته به احتيواط اموا خوالی از ابهوام گزارشوی 

ليم کوورد: "هرگووامی کووه پيرامووون خيانووت کرنسووکی  بووه شووورای پتروگووراد تسوو

حکومووت مواووت دچووار دودلووی شوودي بووود  و معلوووم نلووود کووه موواجرای کورنيلوووف 

چگونوووه خاتموووه خواهووود يافوووت  ميوووانجی هوووائی از اليووول ميلوووی يوکووووف و ژنووورال 

دفوواز مداخلووه کووردي و "بووا تمووام اوووا"  ب" امووا کميتووه یبآلکسووي  آفتووابی شوودندب

ن گووواي اداموووه دادي بوووود: خواسوووتار ملوووارزي ی آشوووکار شووودي بوووودب بوگووودانوف آ
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"حکومووت بوور اآوور تووالش هووای مووا همووه ی مووذاکرات را اطوو  کوورد و از بررسووی 

 پيشرهادات کورنيلوف امتراز ورزيدببب"

ن کووه معلوووم شوود رئويس حکومووت  کووه تووا ديوروز بوور ضوود اردوی چووو آپوس از 

ت ييوور مقووام دادي اسووت  وزرای توطئووه مووی چيوود  بووه اسووير سياسووی اردوی چووو 

وز بيست و ششم فقط مواتا  و با دلی آکردي از ترديود اسوتعفاء دادي کادت که در ر

واهرود در بودند  اعالم کردند که خروجشان از حکومت اطعی است چون نموی خ

جهت سرکوب شورشوی ايون چروين مويهن پرسوتانه   رمسئوليت اادام کرنسکی د

خيرخواهانوووه  و نجوووات ب وووش شوووري  باشوووردب وزرای مسوووتعفی  مشووواوران  و 

رنسوکی ن يکی پس از ديگری کاخ زمستانی را ترک گفترودب بوه گفتوه ی کدوستا

به نوابودی شودي اسوت   مدانسترد از پيش محکو ی"ساکران آن مکان  که همه م

بيسوت و هشوتم و بيسوت و نهوم موابين  شب به طور دسته جمعی ترکش کردندب"

ب د اودم زديوکواخ تور کرنسکی کم و بويش "در انوزوای کامول" توا صولا در  اوت

    ترانوه هووای اپوورا ديگور بووه  هوورش نمووی آمدنودب "در آن روزهووا و شووب هووای دراز 

 توانووائی بشوور  مسووئوليتی بوور دوش موون افتووادي بووود کووه بووه راسووتی در زادو جانگوو

نمی گرجيدب" اين مسئوليت عمدتا  به سرنوشت خود کرنسوکی مربووط موی شود: 

رين تووجهی بوه او های ديگر در پشت سر او  و بی آن کوه کمتويزچ زيرا همه ی

 شود  سروسامان يافته بودندب
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  فصل دهمفصل دهم    

  

  بورژوازی با دمکراسی زورآزمائی می کردبورژوازی با دمکراسی زورآزمائی می کرد

 

در روز بيست و هشتم اوت  در همان حال که ترسوی توب آلوود کواخ زمسوتانی 

بواگراتيون  فرمانودي ی لشوگر وحووش  طوی شواي زادي  را به لرزي درآوردي بوود 

الز دادي بود که: "افقازی ها دين خود را به ميهن ادا تلگرافی به کورنيلوف اط

خواهرد کرد و به فرمان اهرمان ارجمرد خودببب آخرين اطري ی خون خوويش را 

بواز ايسوتاد  و در  تنثار خواهرد نمودب" فقط چرد ساعت بعد  اين لشگر از حرک

روز سی و يکم اوت هيئت ويوعي ای بوه رياسوت هموين بواگراتيون  بوه کرنسوکی 

طميران داد که لشگر وحوش دربسوت بوه فرموان حکوموت مواوت گوردن خواهود ا

نهادب همه ی ايون حووادث نوه ترهوا بوی جروم و سوتيز  بلکوه بودون شولي  شودن 

حتی ي  تير  اتفا  افتادب لشگر وحوش آخرين اطري ی خون خود را کوه سوهل 

 است  اولين اطري ی خونش را نثار نرمودب سربازهای کورنيلووف بورای رسووخ

از اسوولحه برنيامدنوودب افسوورها جرئووت صوودد اسووتفادي  بووه داخوول پتروگووراد حتووی در

نمی کردند چرين فرمانی به آنان دهردب نيروهای حکوموت بورای متواو  سواختن 

تهاجم اشون کورنيلوف در هويچ نقطوه ای ناچوار نشودند بوه زور متوسول شووندب 

بوه آسوومان  توطئوه خوود بوه خوود متالشووی شود  درهوم فورور ري ووت  و مثول ب وار

 رفتب
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برای درک علت اين حوادث بايد نيروهای مت اصم را از نزدي  معايره کرويمب 

کوه سوتاد  -و اين کشوفی نوامرتتر ن واهود بوود -پيش از هر چيز بايد توجه داشت

توطئه همان ستاد پيشين تزاری بود که از افراد ديوان ساالر بوی م وزی تشوکيل 

دي بودند توانائی پيش بيروی دو و يوا سوه می شد که در بازی ب رنجی که آغاز کر

حرکوت بعوودی را نداشوتردب بووا آن کوه کورنيلوووف روز شوورش را از چروود هفتووه ی 

نه پيش بيری شدي و نه به درسوتی در نتور گرفتوه الل معين کردي بود  هيچ چيز 

شدي بودب تدارک صرفا  نتامی ايام با بی کفايتی و شل تگی و سل  م زی تموام 

در  -غاز عمليواتآو حتی پس از - ودب درست در آستانه ی عملياتانجام گرفته ب

ت ييرات پيچيدي ای بوه عمول آمودب لشوگر وحووش  فرمان دهی  سازمان و ترکيب

 1350که ارار بود ن ستين ضربه را بر پيکر انقالب وارد بسازد  روی هوم از 

عوودد نيووزي و  000/1الیووه تفرووم   600جرگجووو تشووکيل شوودي بووود  و ايرووان 

الیووه شمشووير کووم داشووتردب پوورش روز پوويش از آغوواز يووورش  کورنيلوووف  500

ايون تلوديل   دستور دادي بود لشگر وحوش به سپاي تلديل شودب بوديهی اسوت کوه

کووه از ديوودگاي همووه ی متووون نتووامی نادرسووت محسوووب مووی شوود  بوورای تطميوو  

افسران ضروری تش يص دادي شدي بودب موارتيروف موی نويسود: "فقوط در روز 

راتيون تلگرافووی دريافووت گيکووم  يعرووی پووس از شکسووت کاموول عمليووات  بوواسووی و 

داشووت کووه در آن بووه او اطووالز دادي بودنوود اسوولحه ی مووورد نيوواز را در پسووکوف 

تحويلش خواهرد دادب" اعزام مربوی هوم از جلهوه بوه پتروگوراد  فقوط در لحتوات 

  آخوور در سووتاد شووروز شوودب بووه افسوورهائی کووه ايوون مهموريووت را مووی پذيرفتروود

ی س اوتمردانه پول و واگن م صوص دادي می شد  اما ظواهرا  ايون اهرموان هوا

ميهن پرست عجله ای برای نجوات کشوور نداشوتردب دو روز بعود  ارتلواط خطووط 
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راي آهون سووتاد بوا پايت ووت اطو  شوود  حوال آن کووه بيشوتر ايوون اهرمانوان هروووز بووه 

 مکان عمليات مورد نتر نرسيدي بودندب

از تقريلا  دو هزار کورنيلوفيست در داخل پايت وت وجوود اما سازمانی متشکل 

  ويعي ای که بوه آنوان محوول شودي يداشتب توطئه گران پايت ت متراسب با وظا

بود به گروي های م تل  تقسيم شدي بودندب وظاي  ويعي ی آنوان علوارت بودنود 

پوووش  دسووتگيری و اتوول برجسووته توورين اعیووای  از: تصوورف خودروهووای زري

داشت اعیای حکومت موات و تس ير مهوم تورين محسسوات دولتویب شورا  باز

        يشوووتر بوووا او آشووورا شوووديم  پويرلووورگ  رئووويس اتحاديوووه ی وظووواي  نتوووامی  کوووه 

موی گويوود: "اورار بوور ايون بووود کوه پوويش از رسويدن اوووای کريمووف بووه پايت ووت  

نيروهووای اصوولی انقووالب درهووم شکسووته و نووابود  و يووا بووی اآوور شوودي باشوورد  بووه 

وی کوه وظيفووه ی کريمووف صوورفا  علوارت از اعوادي ی نتووم در شوهر باشوودب" نحو

ناگفتوه نمانوود کوه در موغيليوو  ايوون برناموه را اغوورا  آميووز موی دانسووترد و بوورای 

ضمرا  از فرمان دهی  رد ب ش اعتم کار به کريموف تکيه داشترد  اما ستادپيشل  

وطئووه گووران مراکووز جمهوووری خووواي تواوو  کموو  جوودی داشووتب مرتهووا ت واحودهای

از پتروگوووراد در عمووول حتوووی يووو  لحتوووه آفتوووابی نشووودند  خفيووو  تووورين صووودائی 

هم بلرود نکردنود  توو گووئی ايروان اصوال  در  تحلقومشان بر نيامد  و هرگز انگش

جهان وجود نداشتردب ويرلرگ بورای حول ايون معموا توضويا سوادي ای ارائوه دادي 

ي ی ضدجاسوسووی  اسووتب از اوورار معلوووم  سوورهرم هيمووان  بووازري کوول ادار

سوواعات حسوواي را در کللووه ای خووارج از شووهر بووه سوور آوردي بووود  و سوورهرم 

بالفصول کورنيلووف فعاليوت هوای فرموان دهوی  سيدورين کوه وظيفوه داشوت تحوت

ه ی انجمووون هوووای مووويهن پرسوووت پايت وووت را هماهروووم بسوووازد  و سووورهرم يووولک

ذارند  ناپديد دوسمتير  رئيس دايري ی نتامی  "بی آن که اآری از خود به جا گ
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بلشووي  هوا  "بوه شوکل" شدي بودندب" دوتووف  سورهرم اوزا   کوه اورار بوود

         داد کووه: "موون بووه ايوون سووو و آن سووو  موول بزنوود  بعوودا  شووکوي سوورعدسووت بووه 

می دويدمببب و مردم را به خيابان ها فرا می خواندم  اما هيچ کس بوه دنلوال مون 

کروار سوازمان دهوی  ول هوائی کوه بورایويرلورگ  پوبر گفته ی  بيرون نيامدب" برا

گذاشته شدي بودنود  هموه بوه وسويله ی کوارگردان هوای اصولی مواجرا اخوتالي و 

هووای گووزاف شوودندب بوور طلووق اظهووارات دنيکووين  سوورهرم ی صوورف سووورچران

سيدورين "به فرالند گري ت  و تتمه ی بودجه ی سازمان را  که در حدود صود 

لوووف  کوه آخورين بوار او را  ود بوردب"يا صدوپرجاي هوزار روبول موی شود  بوا خو

تحووت الحفووظ در کوواخ زمسووتانی ديووديم  بعوودا  از مووددکار ناشراسووی سوو ن گفووت کووه 

ارار بود ملالر معترابهی پول بوه افسوران تحويول دهود  اموا واتوی بوه محول مقورر 

ضور نشود پوول هوا را ارسيد توطئوه گوران را در چروان مسوتی شوديدی يافوت کوه ح

صا  گمان می کرد که اگر به علوت ايون "حووادث" وااعوا  تحويل دهدب ويرلرگ ش 

بوه رو موی شودب اموا  دهردي نلود  چه بسا نقشه ی آنوان بوا موفقيوت کامول رورآزا

وو ی ايوون سووحال بوواای اسووت کووه: چوورا در ايوون عمليووات موويهن پرسووتانه عموودتا  مد

خوارگان  مسرفان  و خائران شرکت جسوترد؟ آيوا دلويلش آن نيسوت کوه هور مهوم 

 عواملی را بسيش می کرد که سزاوار اوست؟تاري ی 

توطئه از لحواظ عوامول و ايوادی  از آن بواال گرفتوه توا بوه پوائين  وضو  بسويار 

به گفته ی ايعگوي  کادت دسوت راسوتی: "ژنورال کورنيلووف در  بدی داشتب برا

ميووان مردمووان صوولا جوووببب از محلوبيووت فراوانووی برخوووردار بووود  امووا در ميووان 

سوووربازانی کوووه در پشوووت جلهوووه ديووودم  چروووين محلووووبيتی  دسوووت کوووم سوووربازان 

نداشووت " مووراد ايعگويوو  از مووردان صوولا جووو  اهووالی نوسووکی پراسووپکت بووود  
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کورنيلوف در نتر تودي های خلق  چه در جلهه و چه در پشت جلهه  بيگانوه و 

 بدخواي و مرفور بودب 

وب سوپاي سووم سوواري نتوام مرصوفرموان دهوی  جراب ژنرال  کراسوروف را بوه

يد توا در زموري ی نووکران شووراسروف سلطرت طلب  که چردی بعد ککردي بودب ک

ويلهلم دوم درآيد  ابوراز تعجوب کوردي بوود کوه چورا "کورنيلووف بوا آن کوه چروين 

نيروهوای  عمليات عتيمی را طورح ريوزی کوردي بوود  خوود در پرواي تورکمن هوا و

ود بواور نداشوتب" يلي  باای ماند  گوئی به موفقيوت خوغضربت در کاخی در مو

کلود آنه  روزناموه نگوار فرانسووی  کوه از کورنيلووف پرسويدي بوود  در پاسخ به

 چرا در لحته ی حساي به پتروگراد نرفتوه بوود  فرمانودي ی کول اووا گفتوه بوود:

"مريض بودمب ماالريايم بودجوری عوود کوردي بوود  و نيوروی هميشوگی خوود را 

 نداشتمب"

رخ دادند: هر وات اموری از پويش محکووم بوه  اگوار فراوانناين اليل حوادث 

  مووابين  شکسووت بووودي  هميشووه چرووين شوودي اسووتب حالووت روحووی توطئووه گووران

الفزنووی هووای مسووتانه بووه واووت بووی خلووری از موانوو   و مووذلت محووض در برابوور 

شکال در ماالريای کورنيلوف نلوود  بلکوه ن ستين مان  جدی  نوسان می کردب اد

ريشوه داشوت کوه ارادي ی طلقوات  یبسويار مزمرو در مرن مهل  و بی درمان و

 متمکن را فلش کردي بودب

کادت ها جودا  مرکور شودي انود کوه کورنيلووف مقاصود ضودانقالبی داشوته اسوت  

چووون ايوون مقاصوود را مرحصوور بووه اعووادي ی سوولطرت رومووانوف هووا مووی دانسووتردب 

بوود  "جمهووری خوواهی" کورنيلووف بوه هويچ مسوهله  بور سور ايونگوئی ایيه 

مووان  از آن نشود کووه لوکومسوکی سوولطرت طلوب دسووت در دسوت کورنيلوووف  وجوه

خلوق  بگذارد  و مان  از آن هم نشد که ريمسکی کورساکوف  رئيس اتحاديوه ی
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روي  يعرووی همووان سووازمان صدسووياي هووا  در روز ايووام بووه کورنيلوووف تلگووراف 

يواری بزند: "من اللا  به درگاي خداوند دعا می کرم که در نجوات روسويه شوما را 

اختيار شما می گوذارمب" صود سوياي هوای هووادار  دهدب من تمام وجود خود را در

      ئی حقيوور چووون پوورچم جمهوووری اعترووائی نداشووتردب آنووان يم يقيرووا  بووه شووزتزاريوو

 می دانسترد که برنامه ی کورنيلوف را بايد در وجود خوود او  در سووابقش  در

ر مرواب  موالی اش  و از هموه ش  داوارهای ازااوی روی شولوارش  در روابوط ن

 مهم تر در آمادگی بی حد و حصرش برای سربريدن انقالب  جستجو کردب

کورنيلوف با اين که در اعالميه هايش خويشتن را "دهقان زادي" موی ناميود  

نقشه ی ايام خود را بر ملرای نيروهوای اوزا  و کووي نشوين اسوتوار کوردي بوودب 

گراد اعزام شدي بودند  حتی ي  واحد پيوادي در ميان نيروهائی که به جرم پترو

نتام وجود نداشتب جراب ژنرال به دهقانان دستري نداشوت  و در کشو  چروين 

دهوی   دسترسی هم هرگز نکوشيدب ناگفتوه نمانود کوه مصولا ارضوی سوتاد فرموان

تووا بووه يکايوو  سووربازان  کووه او را "پروفسووور" مووی خواندنوود  دائمووا  آمووادي بووود

که در اين خصوص تهيوه  زمين تحويل دهد  اما اعالميه ای اطعات بی کرانی از

  شدي بود  حتی مرتشر هم نگرديدب ژنورال هوا بوه علوت هوراي کوامال  مووجهی کوه 

        از ترسوواندن و رمانوودن مووالک هووا داشووترد  از عوووام فريووب هووای ارضووی دوری 

 می جستردب

ت در محويط يکی از دهقانان موغيليو  بوه نوام توادوش  کوه در آن روزهوا سو 

ستاد دايق شدي بود  گواهی دادي است که در ميان سربازها و روستائيان احودی 

اعالميه هوای ژنورال را بواور نموی کوردب ايروان موی گفترود: "او فقوط طالوب اودرت 

است  وگرنه در ايد زمين و اتمام جرم نيستب" در طول شش ماهه ی انقالب  

اساسوی بوه نحووی از انحواء راي  تودي ها ياد گرفته بودند که در خصوص مسوائل
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را از چوواي تشوو يص دهروودب کورنيلوووف جرووم و دفوواز از امتيازهووای ژنوورال هووا و 

دفاز از اموال و اراضی مالک ها را به موردم هديوه موی دادب نوه او موی توانسوت 

چيز بيشتری به مردم عرضه کرد  و نه مردم توا  ديگری ازاو داشتردب ناتوانی 

نکتوه ای کوه توطئوه گوران از الول بور - پيادي نتام دهقانیکورنيلوف در اتکاء به 

اتکواء بوه کوارگران کوه بوه جوای خوود  برهوانی بور مطروديوت  -آن واوف داشوترد

 اجتماعی دارودسته ی کورنيلوف بودب

دهوووی  از  تروبتسوووکوی  ديپلموووات سوووتاد فرموووانشووواي زادي  تصوووويرهای کوووه

شووت  امووا از يوو  نيروهووای سياسووی ترسوويم کووردي  از بسووياری جهووات صووحت دا

جهت نادرست بودب از آن بی تفاوتی که مردم را آمادي ی "تسليم به ماليم تورين 

ضووربه ی شووال " کووردي بووود  کوچوو  توورين اآووری ديوودي نمووی شوودب بوورعکس  

توگوئی تودي ها فقط مرتتر ضربه ی شوال  بودنود توا نشوان دهرود کوه چوه مرواب  

هفتوه اسوتب هموين خطوائی کوه اليزالی از نيرو و فداکاری در اعما  وجودشوان ن

طلقووات حوواکم در ارزيووابی حالووت روحووی تووودي هووا مرتکووب شوودي بودنوود  سوواير 

 محاسلاتشان را هم به باد فرا دادب

توطئه را دوايوری کوارگردانی کردنود کوه عادتوا  بودون کمو  طلقوات فرودسوت  

         يعرووووی بوووودون نيروهووووای کووووارگر  بوووودون گوشووووت دم توووووپ و بوووودون گماشووووته و 

بووان و  شوور و سووزن دمت و مرشوی و رانرودي و امربوور و آشوپز و رخوتپويش خو

  تلگرافچووی و مهتوور و درشووگه چووی از عهوودي ی هوويچ کوواری بوور نمووی آمدنوودب امووا 

همه ی اين پيچ و مهري های بی شومار و الزم انسوانی کوه بوه چشوم نموی آمدنود  

دب هوادار شورا و دشمن کورنيلوف بودندب انقوالب در هموه جوا حوی و حاضور بوو

    ه کووردي و حلقووه ی خووود را دم بووه دم بوور حلووق توطئووه ترووم توور رووبووه همووه جووا رخ

 می کردب چشم و گوش و دست انقالب در همه جا وجود داشتب
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کمال مطلوب آموزش نتامی آن است که سرباز در غيواب افسور دايقوا  طووری 

عمل کرد که گوئی افسر باالی سر اوستب اموا سوربازها و ملووان هوای روي در 

ن که فرمان های رسمی را حتی در برابر چشومان فرمانودهان آ  بی 1917ال س

به اجراء درآوردند  اوامر انقالب را مشتااانه در هوا می ربودند  و حتی اغلوب 

گوزاران و  اين اوامر را به ابتکار خويشتن به مورد اجوراء موی گذاشوتردب خودمت

ه ضورب مهميوز احتيواج عوامل و کارآگاهان و رزمردگان بوی شومار انقوالب نوه بو

 داشترد و نه به نتارتب

وظيفه ی ال  و ام  توطئوه رسوما  برعهودي ی حکوموت افتوادي بوود  و در ايون 

می کردب در حقيقوت امور  ملوارزي در هم کاری  ئی با حکومتااجر ميان کميته ی

حوال کوه کرنسوکی  خميودي در  کامال  متفواوتی جريوان داشوتب در هموان مجراهای

خووويش کوو  اتووا  هووای کوواخ  ليت مووافو  بشووری" در ترهووائیزيوور بووار "مسووئو

دفاز  که به کميته ی نتامی انقالبوی هوم  زمستانی را اندازي می گرفت  کميته ی

خوانووودي موووی شووود  دسوووت بوووه عمليوووات بسووويار وسووويعی زدي بوووودب در سوووحرگاي 

دستورالعمل های الزم بوه وسويله ی تلگوراف بورای کوارگران راي آهون  کارکروان 

اف  و سربازان م ابري شدي بودب دان در همان روز چروين گوزارش پست و تلگر

داد: "مقرر شدي است که هرگونه نقل و انتقال نيروهوا بوه فرموان حکوموت و بوا 

ته ی دفاز از خلق صوورت بگيوردب" اصوطالحات متعوارف بوه کروار ايون يتهييد کم

نووام  معرووا بووود کووه: اعووزام نيروهووا بووه فرمووان کميتووه ی دفوواز و بووه نيگووزارش بوود

حکومت صورت می گيردب در همان حال برای نابودی النه ی کورنيلوفيسوت هوا 

اماتی بووه عموول آموودب در مووداري نتووامی و سووازمان هووای دپتروگووراد هووم ااوو در

همه جا  افسری ي  رشته کاوش و بازداشت به اجراء درآمدب پرجه ی کميته در

 آب درآمدب  ميان عاطل و باطل از حس می شدب وجود فرماندار کل در اين
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سازمان های زيردست شورا به نوبه ی خود مرتتر دستور سازمان های بواال 

بووودب در خووالل  نشوودندب تووالش هووای اصوولی در ب ووش هووای کووارگری متمرکووز شوودي

کميتوه ی موابين  بوود  و همان ساعاتی که حکومت دچار نوسان های عتيم شدي

ای ب وش هوا دموادم اجرائی و کرنسکی مذاکرات مالل آور جريان داشت  شوراه

اط  ناموه  صادر می کردند:اط  نامه  به يکديگر نزدي  تر می شدند و ي  برد

برای دائمی کردن کرفرانس های ب وش هوا  بورای گرجانودن نمايرودگان ب وش هوا 

در ستادی که بوه وسويله ی کميتوه ی اجرائوی سوازمان يافتوه بوود  بورای تشوکيل 

کميسوورهای  ی ب ووش هووا بووراشووون کووارگری  بوورای براووراری نتووارت شوووراها

ان گروي های ضربت بوه مرتوور توايو  تهيويش گورسازمان دهی  حکومت  برای

نامه ها در حکم دخل و تصورف در بسوياری   طضدانقالبب روی هم رفته  اين ا

از وظاي  حکومت و در برخی از وظاي  شورای پتروگراد بودب مرطق اوضواز 

و پای خوود را جمو  کررود و بوه  سازمان های شورا و وادار ساخته بود که دست

ردي هووای پووائين ميوودان بيشووتری بدهروودب ورود ب ووش هووای پتروگووراد بووه ميوودان 

ملارزي آنا هوم دامروه و هوم جهوت ملوارزي را دگرگوون کوردب بوار ديگور سورزندگی 

   آشووکار شوودب شوووراها هوور چروود از بوواال بووه سووازمان دهووی  اليووزال شووکل شووورائی

بودنود  بوار ديگور در سوربزنگاي زيور فشوار  فلش شوديسازش کاران  رهلری لتع

 تودي ها جانی تازي گرفتردب

ايووام کورنيلوووف بوورای رهلووران بلشوووي  ب ووش هووا بووه هوويچ عروووان نامترالووه 

نلودب آن ها اين ايام را پيش بيری کردي و درباري اش هشدار دادي بودند  و خوود 

مشوترک دو ن ستين کسانی بودند که در مواض  خود حاضر شدندب در جلسه ی 

کميته ی اجرائی در روز بيست و هفتم اوت  سوکولريکوف اعالم کرد که حوزب 

بلشوي  برای مطل  ساختن مردم از وجود خطر و آمادي ساختن توودي هوا بورای 
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دفاز  همه ی وسايل و اادامات ممکن را به کار بسته بود  آن گواي بلشووي  هوا 

گوان هوای رنتامی خود با ا آمادگی خويش را برای هماهرم ساختن فعاليت های

    امی تووووسووووازمان ن ی کميتووووه ی اجرائووووی اعووووالم کردنوووودب در جلسووووه ی شوووولانه

بلشوووي  هووا  کووه فرسووتادگان بسووياری از واحوودهای ارتووش هووم در آن شوورکت 

داشوترد تصووميم گرفتووه شوود کووه بازداشوت همووه ی توطئووه گووران درخواسووت شووود  

ان فرستادي شوند  امور دفواز کارگران تسليا شوند  مربيان نتامی به نزد کارگر

از پايت وت بوه دسوت ردي هووای پوائين تیومين شوود  و در عووين حوال بورای ايجوواد 

حکومت انقالبی کارگران و سربازان تدارکات الزم به عمل آيردب سازمان نتامی 

بلشوي  ها در همه ی نقواط پادگوان جلسوات گونواگون تشوکيل داد  بوه سوربازها 

حووال آمووادي بوواش باشوورد تووا بووه محووض رويووت  توصويه شوود کووه ترفووم بووه دسووت در

 ن ستين نشانه ی خطر وارد عمل شوندب

کميتوه ی نتوامی انقالبوی در  در سوخانوف می نويسد: "با آن که بلشوي  ها

االيت ارار داشوترد  رهلوری ايون کميتوه آشوکارا در دسوت آنوان بوودب" سوپس در 

طور جدی عمول کرود  ی آن که کميته بتواند به اتوضيا اين پديدي می گويد: "بر

ناچار بود به نحوی انقالبی دسوت بوه عمول بزنود " و بورای عمول انقالبوی "فقوط 

چوون توودي هوا بوا آنوان بودنودب  بلشوي  ها امکانات وااعوی در اختيوار داشوترد "

شدت گيری ملوارزي هميشوه و هموه جوا فعوال تورين و جسوورترين عراصور را بوه 

د بووه خووود  نوواگزير وجهووه ی صوو  مقوودم نلوورد کشوواندي اسووتب ايوون گووزيرش خووو

کووار عموول را در بتبلشوووي  هووا را بوواال بوورد  ميووزان نفووو  آنووان را تقويووت کوورد  ا

 دست های آنوان متمرکوز سواخت  و حتوی در سوازمان هوائی کوه ايشوان در آن هوا 

بوه  در االيت اورار داشوترد رهلوری را عموال  بوه آنوان دادب هور چوه بوه ب وش هوا و

نزدي  تر می شدی  رهلری بلشوي  هوا کامول تور کارخانه ها و سربازخانه ها 
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     و محرزتووور موووی شووودب هموووه ی هسوووته هوووای حوووزب بووور نووو  پوووا جسوووته بودنووودب 

            خانوووه هوووای بوووزرگ بوووه وسووويله ی بلشووووي  هوووا شووولکه ای بووورای کشوووي  رکا

   ب وووش هوووا  نمايرووودگان  و نگهلوووانی درسوووت کردنووودب در کميتوووه هوووای حوووزب در

  گموواردي شوودندب از پووائين  يعرووی از کارگوواي هووا  کارخانووه هووای کوچوو  بووه کشووي

پيوندی شکل گرفته بود که از طريق ب ش ها به کميته ی مرکزی حوزب مرتهوی 

 می شدب

زير فشار مستقيم بلشوي  ها و سازمان های ت ت رهلری آن هوا  کميتوه ی  

دفوواز ضوورورت تسووليا گووروي هووای مجووزای کووارگران را بوورای دفوواز از محووالت 

کارگاي هوا و کارخانوه هوا بوه رسوميت شوراختب توودي هوا هوم هموين کارگرنشين و 

مجوز را کم داشوتردب بور طلوق مرودرجات مطلوعوات کوارگری  "صو  هوای دراز 

بوه خورج موی دادنود " در  یمردم که برای پيوستن بوه گوارد سورخ اشوتيا  خاصو

ن بوورای هوودف گيووری و شووراخت اسوولحه آغوواز شوودب يب ووش هووا پديوودار شوودندب تموور

اتجربه به عروان مربی بوه کوار گرفتوه شودندب توا روز بيسوت و نهوم  سربازهای ب

ب ووش هووا گووارد کوارگران تشووکيل شوودي بووودب گووارد سوورخ  ديگور تقريلووا  در همووه ی

اعالم کرد که اوادر اسوت نيروئوی مرکوب از چهول هوزار تفرگودار وارد عمول کرودب 

حکامات فلوووزی و تسوووح گروهوووان هوووائی بوورای حفووور سووورگر  اکووارگران بوووی سوووال

ربردی بووا سوويم خوواردار تشووکيل دادنوودب پالچيرسووکی  فرمانوودار کوول جديوود کووه حصووا

کرنسووکی هووم دسووت خووود را بوويش از سووه روز  -جانشووين سوواويرکوف شوودي بووود

ناچووار شوود در بيانيووه ی ويووعي ای ا عووان کروود کووه بووه  -نتوانسووته بووود نگوواي بوودارد

محووض ضووروری شوودن فعاليووت حفوواران در دفوواز از پايت ووت  "هووزاران توون از 

ب با زحمات بی نتير و ش صوی خوود  ظورف چرود سواعت کوار عتيموی بارگرانبک

را به پايان رساندند که بدون کم  آنان يقيرا  چرودين روز بوه درازا موی کشويدب" 
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اما اين امر مان  از آن نشد که پالچيرسکی  به پيوروی ازسرمشوق سواويرکوف  

روزناموه ای بوود کوه تعطيل کرد  حال آن که اين ترها  روزنامه ی بلشوي  ها را

 کارگران آن را متعلق به خود می دانستردب

کارخانه ی عتويم پوتيلووف بوه کوانون مقاوموت در ب وش پترهواف تلوديل شودي 

 بودب در اين کارخانه  گروهان های رزموی بوه شوتاب تشوکيل موی شودند  کوار در

روز اداموووه داشوووت  مونتووواژ تووووپ هوووای جديووود بووورای تشوووکيل  کارخانوووه شوووب و

       کووارگری لحتوووه ای اطوو  نمووی شووودب ميريچوو  کوووارگر ی وپ خانوووه توو لشووگرهای

حودود صود  می گويد: "در آن روزها  روزی شانزدي ساعت کار می کورديمببب در

 توپ جديد سرهم می کرديمب"

سيس ويکعل  از همان بدو امر در ميودان نلورد غسول تعميود هسازمان جديد الت

وحشووت از پيووروزی کورنيلوووف دادي شوودب کووارگران راي آهوون دليوول خاصووی بوورای 

داشووترد  چووون کورنيلوووف براووراری حکومووت نتووامی را بوور خطوووط راي آهوون در 

برنامووه ی خووود گرجانوودي بووودب در ايوون مووورد نيووز ردي هووای پووائين بووه مراتووب از 

رهلووران خووود پيشووی جسووتردب کووارگران راي آهوون خطوووط آهوون را مووی شکسووترد و 

جروم  تحرکوت بواز بدارنودب تجربيوامسدود می کردند تا اشوون کورنيلووف را از 

در اين ميان مفيد واا  شدندب ضومرا  بورای مروزوی سواختن کوانون توطئوه  يعروی 

ممانعوت شودب فرمان دهوی  موغيلي   از هرگونه حرکتی به سو و از سوی ستاد

را توايو  فرموان دهوی  کارکران پست و تلگراف تلگراف ها و فرمان های سوتاد

آن هوا را بوه کميتوه موی فرسوتادندب ژنورال هوا در می کردنود و اصول يوا رونوشوت 

طول سال هوای جروم اموور مربووط بوه حمول و نقول و وسوايل ارتلواطی را عادتوا  

جزئی از مسائل فری تلقی می کردندب اير  رفته رفته در می يافترد که اين اموور 

 از زمري ی مسائل سياسی اندب
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سياسی نداشوترد  بورای  اتحاديه های کارگری  که کمترين تمايلی به بی طرفی

اش ال مواض  نتامی مرتتر دعوت م صوص کسی نشدندب اتحاديه ی کوارگران 

مسووولا کووورد و آنوووان را بوووه بررسوووی خطووووط آهووون   راي آهووون اعیوووای خوووود را

خرابکوواری در ايوون خطوووط  مراالووت از پوول هووا  و وظوواي  ديگوور  اعووزام داشووتب 

        ی بوروکراتيووو  کوووارگران از برکوووت شوووور و شوووو  و ااطعيوووت خوووود  جرلوووه هوووا

 و ميانووووه رو ويکووووعل را پشووووت سوووور گذاشووووتردب اتحاديووووه ی فلزکوووواران کارکرووووان 

اختيار کميتوه ی دفواز گذاشوت  و هوم چروين مللور  کثيرالعدي ی دفتری خود را در

ب اتحاديووه ی رانروودگان داددرشوتی پووول بوورای هزيرووه هووای م تلوو  بووه ايوون کميتووه 

 اختيار کميته گذاشتب اتحاديه ی کوارگرانسايل حمل و نقل در تسهيالت فری و و

ای دوشورله را فوراهم هوها ظرف چرد سواعت ترتيوب انتشوار روزناموه چاپ خانه 

آورد  تووا مووردم را از جريووان حوووادث مطلوو  نگوواي دارد  و در عووين حووال بوورای 

نتارت بر مطلوعات محآرترين وسايل ممکن را بوه کوار بسوتب ژنورال طواغی پوا 

مرتهوا ايرووان همووه  -يان بسوويار از زموين برخيزانوودي بووودزمووين کوفتوه و لشووگر ربو

 لشگريان دشمن بودندب

 در تمووام اطووراف پتروگووراد  در پادگووان هووای مجوواور  در ايسووتگاي هووای بووزرگ 

راي آهوون  و در ناوگووان هووا کووار شووب و روز بووی وافووه ادامووه داشووتب آنووان خووود 

رد  مسووولا موووی سووواخت صوووفوف خويشوووتن را بازرسوووی موووی کردنووود  کوووارگران را

واحودهای گشووتی بوور سوور خطووط آهوون اعووزام مووی کردنود  و بووا نقوواط مجوواور و بووا 

اسوومولری ارتلوواط براوورار مووی سوواختردب وظيفووه ی کميتووه ی دفوواز بيشووتر علووارت 

کوار و نتوارت بور ايون کوارب  ازآلت نام و هدايت کارگران بوود توا ترغيوب آنوان بوه

امور دفواز در مقابول  نقشه های ايون کميتوه هميشوه جلووتر بوودب عمل کارگران از
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شورش ژنرال ها به شکار دسته جمعی توطئه گران به دسوت خلوق  تلوديل شودي 

 بودب

در هلزيرگفورز کرگري ی عمومی همه ی سازمان های شوورا ااودام بوه ايجواد 

انقالبی کرد  و ارار بر اين شد کوه ايون کميتوه کميسورهای خوود را  ي  کميته ی

کوول اوووا  اداري ی ضدجاسوسووی  و سووواير بووه دفوواتر فرمانوودار کوول  فرمانووودي ی 

 های مهم بفرستدب دستگاي

انی بدون مهور کميتوه ی انقالبوی معتلور شوراخته نموی شودب ماز آن پس هيچ فر

کليه ی تلگراف ها و تلفن ها زير نتر گرفته شدندب نمايردگان رسمی يو  هروم 

اووزا  مسووتقر در هلزيرگفووورز  کووه بيشترشووان از ميووان افسوورها انت وواب شوودي 

ودنووود  سوووعی کردنووود خوووود را بوووی طووورف اعوووالم کررووود: آنوووان هموووه در نهوووان ب

کورنيلوفيسوت بودنوودب در روز دوم  يوو  تون اووزا  عووادی در برابور کميتووه ظوواهر 

شود و اعووالم کوورد کووه تمووام هرووم بووا کورنيلوووف م ووال  اسووتب آن گوواي نمايروودگان 

چروان کوه   هوم زازا  برای ن ستين بار در شورا پذيرفته شدندب در اين مورد ني

در موارد ديگر  ستيزي ی شديد طلقاتی افسرها را بوه سووی راسوت و سوربازها 

 را به سوی چو سو  می دادب

کووامال  التيووام يافتووه بووود  طووی  ششووورای کرونشووتات  کووه زخووم هووای موواي ژوئوور

پارچوه آموادي اسوت توا بوا ن سوتين ي  تلگرافی اعالم کرد: "شورای کرونشتات 

هووا در آن ی ه دفوواز از انقووالب بشووتابدب" کرونشووتاتاشوواري ی کميتووه ی اجرائووی بوو

     روزهووا نمووی دانسووترد کووه دفوواز از انقووالب تووا چووه حوود بووه معرووای نجووات خووود آنووان 

از نووابودی اسووت: در آن ايووام آنووان فقووط حوودي مووی زدنوود کووه ممکوون اسووت چرووين 

 باشدب
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 انوودکی پووس از روزهووای ژوئيووه  حکومووت مواووت تصووميم گرفتووه بووود کووه دژ

از همووه ی نيروهووا خووالی کروودب ايوون بلشووويزم  را بووه عروووان النووه یکرونشووتات 

م  که با توافق کورنيلووف ات وا  شودي بوود  رسوما  ناشوی از "انگيوزي هوای يتصم

دنود کوه نيوت پليودی در کوار واستراتعي " وانمود شدب ملوان ها چون بوو بوردي ب

خوود  است  در برابر اين تصوميم مقاوموت کوردي بودنودب کرنسوکی پوس از آن کوه

خصووووص چروووين نوشوووت:  ايووون کورنيلووووف را بوووه خيانوووت موووتهم کوووردي بوووود  در

چروان ريشوه ی عيمقوی در کرونشوتات دوانودي فرمان دهوی  "داستان خيانت ستاد

کرونشوتات بوه محلوی ديگور   یتووپ خانوه  بود که هر کوششی به مرتور انتقال

اي حلوی خشم شديد ساکران آن جا را برمی انگي تب" حکومت وظيفه ی يوافتن ر

لوف محول کردي بوودب راهوی کوه يبرای ال  و ام  کرونشتات را به ش ص کورن

ايت وت  کريمووف موی بايود پکورنيلوف يافت  چروين بوود: بالفاصوله پوس از فوتا 

بوه اورانوين بوائوم بفرسوتد و بوا تهديود بوه بملواران تووپ خانوه  بواهم راي  تيپی را

رود کوه ملووان هوا دژ را خوالی کرونشتات از ساحل  از پادگان آن جا درخواسوت ک

کررد و به خاک پتروگراد بيايرد تا دسته جمعی به جوخه ی اعودام سوپردي شووندب 

نجات حکومت را آغاز بکرود   همان حال که کريموف آمادي می شد تا کار اما در

هووا ب واهوود او را از دسووت کريموووف نجووات ی ناچووار شوود از کرونشووتاتحکومووت 

 دهردب

يله ی تلفرگورام از کرونشوتات و وايلوورگ درخواسوت کميته ی اجرائی به وس

کردي بود که واحدهای متعددی به پتروگوراد اعوزام بدارنودب در صولا روز بيسوت 

نيروهوای  ز شودب ايون هوا بيشوتر ازوو نهم  ورود ايون واحودها بوه پتروگوراد شور

         سووووت کميتوووه ی اجرائووووی ابودنووودب بوووورای آن کوووه درخو شوووودي کيلبلشووووي  تشووو

جراء بشود  بايد ابتدا به تهييد کميته ی مرکوزی بلشووي  هوا موی رسويدب الزم اال
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 اورورااندکی پيشتر  يعری در نيموروز بيسوت و هشوتم اوت  ملووان هوای کشوتی 

       ت اآه ای فروترانوووه سوووموجوووب فرموووانی از جانوووب کرنسوووکی  کوووه بيشوووتر بوووه ا بوووه

عهودي گرفتوه بودنودب می ماند تا به فرمان  وظيفه ی دفاز از کاخ زمسوتانی را بر

عدي ای از ملوان های همين کشتی به جرم شرکت در تتاهرات ماي ژوئيه هروز 

    در زنوودان کرسووتی محلوووي بودنوودب ملوووان هووا در سوواعات مرخصووی بووه زنوودان 

موی رفتروود تووا بووا کرونشووتاتی هوای محلوووي و بووا تروتسووکی و راسووکولريکوف و 

ی کردنوود: "آيووا واووت بازداشووت ديگووران مالاووات کرروودب مالاووات کرروودگان سووحال موو

اعیای حکومت فرا نرسيدي اسوت؟" و پاسوخ موی شوريدند: "خيور  هرووز خيورب 

 اول تفرگتووان را از روی دوش کرنسووکی بووه سوووی کورنيلوووف شوولي  کريوود  تووا 

بعدا  حساب کرنسکی را برسويمب" در مواي هوای ژوئون و ژوئيوه هموين ملووان هوا 

بی از خود نشان نموی دادنود  اموا ظورف عالاه ی چردانی به استراتعی های انقال

ی بازداشووت اعیوووای مسوووهله  فقووط دو مووواي نکووات بسووويار آموختووه بودنووودب آنووان

يشووان مطوورح حکومووت را صوورفا  بوورای آزمووودن خويشووتن و پووااليش وجوودان ها

کردندب آنان خود رفته رفته توالی بی امان وااي  را درک می کردنودب در نيموه ی 

حکوووم و در متووان اتهووام  در اواخوور موواي اوت  اول ژوئيووه  شکسووت خوووردي و م

موودافعان امووين کوواخ زمسووتانی در برابوور کورنيلوفيسووت هووا  در پايووان موواي اکتلوور  

 به کاخ زمستانی شلي  می کرردباورورا همين ملوان ها با توپ های 

اما هر چرد ملوان ها حاضر بودند تصفيه حساب نهائی خود را با رژيم فوريه 

ردازنوود  ميوول نداشووترد حتووی يوو  روز بووی جهووت افسوورهای موودتی بووه تعويووق بي

کورنيلوفيسووت را بوواالی سوور خووود تحموول کرروودب فرمانوودهانی کووه پووس از روزهووای 

ژوئيه به وسيله ی حکومت بر آن ها تحميول شودي بودنود  تقريلوا  يو  پارچوه در 

حکوومتی  کرار توطئه گران جا داشتردباز اين رو شوورای کرونشوتات فرمانودي ی
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 ورا  برکرووار کوورد و بووه انت وواب خووود فرمانوودي ی ديگووری بووه کووار گموواردبدژ را فوو

        ديگووور دربووواري ی تجزيوووه طللوووی جمهووووری کرونشوووتات فريووواد سوووازش کووواران 

      يوون حووال  در برخووی از موووارد غائلووه بووا عووزل مقامووات حکومووت انمووی زدنوودب بووا 

       ونين از مراصلشووان فيصووله نمووی يافووت  گوواهی اواووات کووار بووه برخوردهووای خوو

 می کشيدب

سوووخانوف مووی گويوود: "در وايلووورگ سووربازها و ملوووان هووای خشوومگين و 

زدي ژنرال هوا و افسورها را بوه اصود کشوت کتو  موی زدنودب" خيور  ايون  وحشت

 سووربازها و ملوووان هووا خشوومگين نلودنوود  و در ايوون مووورد خوواص از وحشووت هووم 

ت )کميتوووه ی نمووی توووان سووو ن گفووتب در صوولا روز بيسوووت و نهووم  سوورتروفلو

   مرکوووزی ناوگوووان( تلگرافوووی بووورای ابوووالغ بوووه پادگوووان بوووه ژنووورال اورانوفسوووکی 

 ابري کرد که در آن تلگوراف از شوورش در سوتاد سو ن موايلورگ   فرماندي ی

رفته بودب اورانوفسکی ي  روز تمام تلگراف را نوزد خوود نگواي داشوت و چوون 

گونوه خلووری بووه دسووت او شورح موواوا  را از او جويووا شودند  پاسووخ داد کووه هوويچ 

نرسيدي استب اما ملوان ها به کاوش پرداخترد و تلگراف مزبوور را پيودا کردنودب 

حووال کووه جروواب ژنوورال بووه دام افتووادي بووود خووود را از هووواداران کورنيلوووف اعووالم 

     کووردب ملوووان هووا هووم اورانوفسووکی و هووم دو افسوور ديگوور را  کووه خووود را متعلووق 

کووردي بودنوود  تيربوواران کردنوودب در يوو  مووورد ديگوور بووه همووان دارودسووته معرفووی 

ملوووان هووا از افسوورهای ناوگووان بالتيوو  درخواسووت کردنوود کووه وفوواداری خووود را 

نسووولت بوووه انقوووالب کتلوووا  اعوووالم کررووود  و چوووون چهوووار تووون از افسووورهای کشوووتی 

از امیای سوگردنامه امتراز ورزيدنود و خوود را کورنيلوفيسوت  پتروپاولوفس 

 به موجب تصميم جمعی ملوان ها تيرباران شدندبخواندند  فورا  
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برفووراز سوور ملوووان هووا و سووربازها خطوور مهلکووی سووايه افکروودي بووود  نووه فقووط 

پتروگووراد و کرونشووتات کووه همووه ی پادگووان هووای کشووور در معوورن تصووفيه ای 

خوونين اوورار گرفتووه بودنودب سووربازها و ملوووان هووا از رفتوار و لحوون و نگوواي هووای 

ان جسارت خاصی يافتوه بودنود  موی توانسوترد بوه روشوری افسرهايشان  که ناگه

         چوووه سرنوشوووتی فرموووان دهوووی  پووويش بيروووی کررووود کوووه در صوووورت پيوووروزی سوووتاد

            مرووواطقی کوووه فیايشوووان بوووه ويوووعي داغ شووودي  در انتتارشوووان خواهووود بوووودب در

زدي جوادي هوای دشومن را مسودود کردنود  و بوا  بود  سربازها و ملوان هوا شوتاب

ه ای که خود در ميان صفوف خويشتن به عمل آوردند  بور تصوفيه ای کوه يتصف

ش دستی کردندب چران کوه همگوان دانرود  جروم داخلوی يافسرها در نتر داشترد پ

انين رفتارهووای انسووان واوووانيری خوواص خووود دارد  و ايوون اوووانين هرگووز بووا اوو

 دوستانه يکسان نلودي اندب

گ و هلزيرگفورز اانون خشن سوربازها و چيدزي فورا  طی تلگرافی به وايلور

ملوووان هووا را بووه عروووان "ضووربه ی مهلکووی بوور پيکوور انقووالب" محکوووم کووردب 

کرنسووکی هووم بووه سووهم خووود بووه هلزيرگفووورز تلگووراف زد: "موون خواسووتار اطوو  

اگور در مسوئوليت  فوری اين گونه اعمال خشوونت آميوز و نفورت انگيوز هسوتمب"

و ضومرا  فرامووش نکرويم کوه  -جويوا شوويمسياسی ايون اووانين خشوونت آميوز را 

در اين مورد خاص  -کلی همانا افتادن اانون به دست مردم است انقالب به طور

  اسووت کووه بووه واووت خطوور از سووازش کوواران  مسووئوليت تمامووا  متوجووه حکومووت و

تودي های انقالبی استمداد می طلليدند تا بعدا  بار ديگور آن توودي هوا را بوه دسوت 

 الب بسپرندبافسرهای ضدانق

ر يعرووی روزهوائی کووه خطوو کرنسوکی مثوول دوري ی کرفوورانس دولتوی در مسووکو 

  شووورش دم بووه دم تهديوودش مووی کوورد  ايروو  نيووز پووس از اطوو  رابطووه بووا سووتاد 
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"با اسوتفادي  ن ها درخواست کرد کهآدهی  به بلشوي  ها رو آورد و از  فرمان

انقوالب بفرسوتردب" بوا ايون از نفو ی که بر سوربازها دارنود  آنوان را بوه دفواز از 

حووال  کرنسووکی در عووين اسووتمداد از ملوووان هووای بلشوووي   رفقووای آنووان  يعرووی 

زنوودانيان موواي ژوئيووه را آزاد نکووردب سوووخانوف در ايوون خصوووص مووی نويسوود: 

   "نجوووای آلکسووي  بووا کرنسووکی  آن هووم در حووالی کووه تروتسووکی در زنوودان بووه 

آسووانی مووی توووان تصووور کوورد کووه  سوور مووی بوورد  وااعووا  غيراابوول تحموول بووودب" بووه

ودب ناوبووان راسووکولريکوف بووفتووه رگ رازدحووام را چووه هيجووانی فوورازنوودان هووای پ  

روايووت مووی کروود: "خونمووان از فوورط خشووم بووه جوووش آموودي بووود  خشووم از دسووت 

رخطریببب می گذاشت تا انقالبيونی چوون حکومت موات که در چران روزهای پ  

هرگوامی کوه جمعوی از موا زنوودانيان در ردنودببب يو  بووار گی بتتروتسوکی در کرسو

  چووه `حووين پيووادي روی روزانووه بوور گوورد هووم حلقووه زدي بوووديم  تروتسووکی گفووت: 

بووزدل هووائی  عجووب بووزدل هووائی هسووتردب بايوود فووورا  اعووالم مووی کردنوود کورنيلوووف 

خاطی است  تا هر سربازی که سر به انقالب سپردي است احسواي کرود کوه حوق 

 "ب`داشته کار او را بسازد

ورود نيروهوووای کورنيلووووف بوووه پتروگوووراد يقيروووا  پووويش از هووور چيوووز نوووابودی 

بلشوي  های بازداشت شدي را به دنلال می داشتب کريموف در فرمان خوود بوه 

ژنرال باگراتيون  که اورار بوود در رأي هموه ی نيروهوا بوه پايت وت وارد شوود  

   اشووت خانوه هووا ايون دسوتور ويووعي را هوم از يوواد نلوردي بوود: "از زنوودان هوا و بازد

بوه داووت مراالوت کريوود  و توايوو  شودگان را بووه هوويچ عرووان آزاد نسووازيدب" ايوون 

برنامه ی هماهرم شدي را ميلی يوکووف از هموان روزهوای آوريول طورح ريوزی 

کردي بود: "به هيچ عروان آزادشان نسازيدب" در آن روزها حتی ي  جلسوه در 

آزادی زنوودانيان ژوئيووه را  اطوو  نامووه پتروگووراد تشووکيل نمووی شوود کووه بووا صوودور
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بوه کميتوه ی اجرائوی موی آمدنود  و خواستار نشودب هيئت هوای نمايرودگی متصول 

کميته ی اجرائی بوه نوبوه ی خوود رهلورانش را بورای موذاکري بوه کواخ زمسوتانی 

ی خواص بيشوتر مسوهله  موورد ايون می فرستادب به علت  سرس تی کرنسکی در

الل يو  روز و نويم و يوا دو روز اول  از آن جهت جالب توجه است کوه او در خو

مواعيووت حکومووت را تلوواي مووی دانسووت  و از ايوون رو خووود را محکوووم بووه ايفووای 

کهره کاری کردي بود که بلشوي  ها را در برود نگواي موی داشوت زندان بان  نقش

 بتا ژنرال ها بتوانرد آنان را دار بزنرد

ا بوا کورنيلووف جای شگفتی نيست که تودي هائی که تحت رهلری بلشووي  هو

مسوهله  می جرگيدند  حتی ي  لحته بوه کرنسوکی اعتمواد نکردنودب در نتور آنوان

   بوور سوور دفوواز از انقووالب بووود نووه دفوواز از حکومووتب هووم بووه ايوون دليوول اوواط  توور و 

بازتر می جرگيدند  مقاومت در برابور طاغيوان از هموان بسوتر جوادي هوا  از  پاک

و يافووتب هرگووامی کووه کريموووف بووه زيوور سوورم هووا  و از درون هوووا رشوود و نموو

ايسووتگاي راي آهوون لوگووا رسوويد  کووارگران راي آهوون از بووه راي انووداختن اطارهووای 

حاموول نيروهووا سرسوو تانه توون زدنوود و بهانووه آوردنوود کووه لوکوموتيووو کووم دارنوودب 

واحدهای ازا  هم بالفاصله خود را در محاصري ی بيست هزار سورباز مسولحی 

يوورون آموودي بودنوودب در ايوون ميووان هوويچ گونووه برخووورد يافتروود کووه از پادگووان لوگووا ب

نتامی رخ نداد  اموا چيوزی بوه مراتوب خطرنواک تور اتفوا  افتواد: اخوتالط  تلوادل 

نتر  و تهآير و تهآرب شورای لوگوا فرصوت يافتوه بوود بيانيوه ی حکوموت را دائور 

موابين  به عوزل کورنيلووف بوه چواپ برسواند  و حوال ايون سورد در سوطحی وسوي 

مهوواجم توزيوو  مووی شوودب افسوورها بووه دسووت و پووا افتادنوود تووا اووزا  هووا را  نيروهووای

نسلت به تهييش گران انقالبی بی باور کررد  اما ضورورت هموين توالش نشوانه ی 

 بدشگونی برای آنان به شمار می رفتب
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افوت فرموان کورنيلووف دائور بور اداموه ی پيشوروی  بوا يکريموف به محض در

لوکوموتيوهوا بايود ظورف نويم سواعت حاضور  بر  سرنيزي بوه تهديود پرداخوت کوه

شوندب اين تهديد ظاهرا  محآر واا  شد: لوکوموتيوها پس از تهخيری چرود آموادي 

ا ميسور نشود  چوون خوط آهون آسويب هوشدند  اما حتی بعد از آن هوم حرکوت اطار

بيسوت دسوت کوم  ديدي و چران از کثرت واگون ها مسدود شدي بود که بازکردنش

موی کشويدب کريموووف بورای رهوائی از شور تللي وات روحيووه و چهوار سواعت طوول 

خوراب کون  در غوروب روز بيسوت و هشوتم نيروهوايش را بوه چرود ورسوتی لوگوا 

انتقال دادب اموا سوروکله ی تهيويش گوران فوورا  در روسوتاها هوم پيودا شودب ايون هوا 

از دسووت آنووان گريزگوواهی وجووود  -همووه سوورباز و کووارگر و راي آهوون چووی بودنوود

هووا بوه همووه جوا مووی رفتروودب اوزا  هووا حتوی شووروز بوه تشووکيل جلسووه نداشوتب آن 

کردندب بدين سان کريموف در زير گردباد تللي ات و در حالی که به ناتوانی خود 

نفوورين مووی فرسووتاد  بووه علووت در انتتووار بوواگراتيون نشسووتب کووارگران راي آهوون 

واحدهای لشگر وحووش را متواو  سواخته بودنود  و ايون لشوگر هوم ظورف چرود 

 اعت بعد در معرن حمالت اخالای سهمگيری ارار گرفتبس

بووا وجووود سسووت عرصووری و حتووی بزدلووی خووود  بووه سووازش کوواران  دموکراسووی

هوووای توووودي ای بووورای ملوووارزي عليوووه کورنيلووووف  وريمحوووض اتکووواء مجووودد بووور ن

امکانات اليزالی را برای عمل  در برابر خوود گشوودب سوسويال رولوسويونرها و 

نمووی ديدنوود کووه بووا سووتيزي ی علرووی بوور نيروهووای   مرشوووي  هووا خووود را موظوو

کورنيلوف غلله کررد  بلکه می کوشيدند اين نيروها را به سووی خوود بکشوانردب 

حق با آنان بودب الزم به توضيا نيسوت کوه از ايون بابوت بلشووي  هوا اعتراضوی 

کاری" نداشتردب برعکس  اين همان شيوي ی بريادی خودشان بودب  به "سازش

فقووط اصوورار مووی کردنوود کووه در پشووت تهيوويش گرهووا و پارلمووانی هووا  بلشوووي  هووا 



                                                             نشر ميليتانت

 

 356 

کارگرهووا و سووربازها بايوود مسوولحانه در حووال آمووادي بوواش باشووردب بوورای ايوون گونووه 

تهآيرگذاری هوای اخالاوی بور هروم هوای کورنيلووف  ناگهوان وسوايل و راي هوای 

 نامحدودی کش  شدب مثال  هيئت مسلمانی به مالاات لشگر وحوش فرستادي شد

جملوه نووادي ی  ميانش ش صيت های بزرگ محلی هم ديودي موی شودند  از که در

م شوجاعانه از افقواز دفواز کوردي زشاميل  جرگجووی نامودار  کوه در برابور تزاريو

بوودب ايون ش صويت هوا بالفاصوله نوام خوود را آواز دادنود  و آن گواي کووي نشويران 

چرين کاری ت لو  از  اجازي ی بازداشت فرستادگان را به افسرهای خود ندادند:

رسوم کهن مهمان نوازی محسوب می شدب سپس باب مذاکرات باز شد و طولی 

نکشيد که مقدمات ختم غائله فراهم آمودب فرمانودهان زيردسوت کورنيلووف بورای 

توجيه لشگرکشی خود دائما  ادعا کردي بودنود کوه ايوادی آلموان در پتروگوراد سور 

مستقيما  از پاتي وت موی آمدنود  نوه ترهوا  به شورش برداشته اندب فرستادگانی که

چرين شورشی را تکذيب می کردند  بلکه با ارائوه اسورادی کوه در دسوت داشوترد 

حکوموت اشوون کشوی کوردي برعليوه  آابت می کردند کوه کريمووف يواغی اسوت و

 ب افسرهای کورنيلوف چه جوابی داشترد بدهرد؟تاس

چسولاندند کوه رويوش سربازها روی واگون ستاد لشگر وحوش پورچم سورخی 

زمين و آزادیب" رئيس ستاد به سوربازها دسوتور داد کوه آن نوشته شدي بود: "

      دبانوووه توضووويا داد کوووه: "فقوووط بووورای آن کوووه بوووا عالئوووم حپووورچم را بردارنووود  و م

راي آهن اشتلاي نشودب" سربازهای ستاد از اين توضيا بزدالنه ااراز نشودند  و 

موی گفترود فرمان دهوی  ب آيا کسانی که در ستادجراب سرهرم را بازداشت کردند

 برای کوي نشيران افقاز فر  نمی کرد سرچه کس را بلرند  اشتلاي نمی کردند؟

کريمووف فرموان دهوی  لووف بوه مقوريصلا روز بعد  سورهرگی از جانوب کورن

ن فرموان را تحويول داد: سوپاهيان خوود را متمرکوز کريود  بوه سورعت بوه يآمد و ا
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يش بتازيد  و آن شهر را "ناغافل"اش ال کريدب بوديهی بوود کوه سمت پتروگراد پ

هروووز مووی کوشوويدند چشووم هووای خووود را بوور وااعيووات فرمووان دهووی  سوواکران سووتاد

بلردندب کريموف پاسخ داد که واحدهای م تلو  سوپاي روی خطووط م تلو  آهون 

پراکردي شدي و در برخی از نقاط شروز به پيوادي شودن از اطارهوا کوردي انود  کوه 

فقط هشوت گوروي اوزا  در اختيوار دارد  کوه خطووط آهون آسويب ديودي و شولوغ و 

مسدود شدي اند  که از آن نقطه به بعد فقط بوا پوای پيوادي موی تووان بوه پيشوروی 

پايت وت و  ادامه داد  و سرانجام  حال که سربازها و کارگرها تفرم به دست در

شوو ال "ناغافوول" حومووه اش مسووتقر شوودي انوود  بووه هوويچ عروووان نمووی توووان از ا

آن کوه: امکوان نداشوت بتووان مسهله  پتروگراد س ن گفتب عامل پيچيدگی بيشتر

يووات را حتووی بوورای نيروهووای خووود کورنيلوووف "ناغافوول" نگوواي داشووتب ايوون لعم

نيروهوا چوون بوو بوردي بودنود کوه چيوز مشوئومی در کوار اسوت  خواسوتار روشوون 

کش کورنيلوووف بووا شوودن مطلووب شوودي بودنوودب آن گوواي الزم شوودي بووود کووه کشووم

و بوودين سووان  فرمانوودهان ناخواسووته تشووکيل  -کرنسووکی بووه اطووالز آنووان برسوود

 جلسه ی سربازان را رسما  در دستور روز گذاشته بودندب

در فرمانی که کريموف درست در آن لحتات صوادر کورد  آمودي بوود: "اموروز 

رسويد کول اووا و از پتروگوراد اطالعواتی بوه دسوت مون  عصر از سوتاد فرمانودي ی

دائر بر اين که در پتروگراد شورش شدي استببب" اين فريوب بوه مرتوور توجيوه 

حکومت  طرح ريزی شدي بودب در فرمانی که ش ص برعليه  اشون کشی علری

کورنيلوووف در روز بيسووت و نهووم اوت صووادر کووردي بووود  چرووين مووی خوانوودی: 

ز آيرودي "اداري ی ضدجاسوسی از هلرد گزارش دادي است: )ال ( ظرف چرود رو

هجوووم بووه سراسوور جلهووه آغوواز خواهوود شوود  غوورن از ايوون تهوواجم الوو  و اموو  و 

       در فرالنووود تووودارک يووو  ايوووام ديووودي  تاروموووار ارتوووش نابوووه سوووامان ماسوووت  )ب(
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شووته نووه هووای دنيپوور و ولگووا احتمووال يوو  رشوودي اسووت  )ج( زيوور پوول هووای رودخا

سوازمان دهوی  بوهانفجار می رود  )د( بلشووي  هوا بورای شوورش در پتروگوراد 

اين همان "اطالعاتی" بود که ساويرکوف اولال  در روز بيسوت و  "پرداخته اندب

سوم بوه آن اشواري کوردي بوودب هلرود در ايون جوا صورفا  بوه مرتوور مرحورف کوردن 

بور هموه ی شوواهد موجوود  ايون سورد بوه وسويله يوا بوا  ا هان  کور شودي بوودب بروا

 مشارکت هيئت نتامی فرانسه جعل شدي بودب

کرنسکی در همان روز به کريموف تلگراف زد: "در پتروگراد آراموش کامول 

براوورار اسووتب احتمووال هوويچ گونووه تتوواهراتی نمووی رودب بووه سووپاي شووما احتيوواج 

 نيسووتب" اوورار بوور ايوون بووود کووه تتوواهرات از طريووق اعووالم حکومووت نتووامی بووه 

مول ی برانگي توه شووندب و چوون الزم شودي بوود کوه ايون عکوسيله ی خود کرنس

تحريوو  آميووز حکومووت بووه تعويووق بيفتوود  کرنسووکی کووه کووامال  حووق داشووت نتيجووه 

 بگيرد که "احتمال هيچ گونه تتاهراتی نمی رودب"

کريموووف چووون راي گريووزی نمووی ديوود  بووه نحووو ناهرجوواری کوشوويد تووا بووا هشووت 

گووروي اووزا  خووود بووه پتروگووراد حملووه کروودب او ايوون کووار را صوورفا  بوورای آسووودگی 

ام داد  و بديهی است که کوشش او به جائی نرسيدب کريموف وجدان خويش انج

شوت مشو ول بوود  گبه محوص برخوورد بوا نيروئوی کوه در چرود ورسوتی لوگوا بوه 

راسروف  فرمانودي ی سوپاي کبدون آن که حتی اادام به نلرد بکرد عقب گرد کردب 

سوم سواري نتام  در خصوص اين يگانوه "عمليوات" تماموا  موهووم بعودا  چروين 

شووت: "مووا بايوود بووا نيووروی هشووتاد و شووش گووروي سووواري نتووام و اووزا  بووه نو

پتروگووراد ضووربه مووی زديووم  امووا در عووون بووا يوو  تيووو و هشووت گووروي ضووعي  

ضربه زديمب تازي نيمی از ايون واحودها افسور هوم نداشوتردب موا بوه جوای آن کوه بوا 

مشوووت ضوووربه را وارد کرووويم  بوووا انگشوووت کوچکموووان واردش کووورديمب در نتيجوووه 
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تمان به درد آمد  و ضربه خوردگان ضربه را حتی حس نکردندب" حقيقوت انگش

آن است که حتی با انگشت هم ضربه ای فرود نيامدب و هيچ جای هويچ کوس هوم 

 درد نگرفتب

روزها وظيفه ی خود را بوه نحوو احسون انجوام دادنودب  آنکارگران راي آهن در 

رهای شوگروم هوا از لراهه گشواندي موی شودندب هی اطارها به نحو مرموزی به ب

هووا بووه بوون بسووت مووی رسوويدند  ارتلوواط توووپ خانووه  عوضووی سوور در مووی آوردنوود 

ستادها با يکان هايشان اط  می شدب همه ی ايستگاي های بزرگ هم برای خوود 

         هوووا آنوووان را  توووه هوووای کوووارگری و نتوووامیب تلگرافچووویشوووورا داشوووترد و هوووم کمي

داشووتردب  یت ييوورات مطلوو  نگوواي موو انتقووال هووا وهمووه ی رويوودادها و نقوول و  از

مووی کردنودب هرگوواي خلووری  هووا ضومرا  فرمووان هووای کورنيلووف را ضوولطچوی تلگراف

         کورنيلوفيسوووت هوووا از راي موووی رسووويد  فوووورا  تکثيووور حووواکی از وضووو  نامسووواعد 

 و توزي  می شود  بوه ديوارهوا چسولاندي موی شود و دهوان بوه دهوان نقول موی شودب

ا و سووخت رسوان هوا هموه تهيويش گور شودي بودنودب هوسووزن بوان  وتراش کارها 

پيشروی  و يا بدتر از آن  سکون نيروهای کورنيلوف در چرين فیائی صورت 

     گرفوووتب فرمانووودهان سوووتاد چوووون بوووه سووورعت وخاموووت اوضووواز را حوووس کوووردي 

دادنوود  و بووا حالوت انفعووالی خووود  بودنود  عجلووه ای بوورای پيشوروی بووه خوورج نموی

مل و نقل را تشويق می کردندب اسمت هوای م تلفوی ضدتوطئه گران شلکه ی ح

گاي هوا  تواو  گواي هوا  و انشوعاب هوای تون کريموف بدين طريوق در ايسوشاز ا

هشووت خووط آهوون م تلوو  پراکروودي شوودندب اگوور سرنوشووت واحوودهای کورنيلوووف را 

وطئه گران روی خطووط آهون بوه تروی نقشه دنلال کريد  تصور خواهيد کرد که 

  بدي بودنداايم باش  سرگرم ش
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ژنرال کراسروف در يادداشت هائی که در شوامگاي سوی ام اوت بوه روی کاغوذ 

آوردي است می نويسد: "تقريلا  در همه جا تصووير واحودی ديوديمب روی خطووط 

زين های اسوب هوای سوياي و کهرشوان  کوه گواي بوه  آهن و يا در واگن ها و يا بر

موی شودند  جرگجويوان را  گاي گردن می چرخاندند و به مرکوب هوای خوود خيوري

رتحرکوی را کوه پوالتوی بلرود ايستادي و يا نشسته می ديودی  و در ميانشوان فورد پ  

رتحوورک" بووه فوووج سووربازی بوور توون داشووتب" طووولی نکشوويد کووه نووام ايوون "فوورد پ  

رتحرک تلديل شدب از سووی پتروگوراد هوم چروان فرسوتادگان بوی شوماری از راي پ  

لوفيسوت هوا يآمدنود کوه بوه مقابلوه ی کورن می رسيدند که همه از هرم هائی می

اعزام شدي بودندب آنان موی خواسوترد پويش از نلورد ابتودا حورف بزنرودب نيروهوای 

انقالبی اميد واآق داشوترد کوه غائلوه را موی تووان بوی جروم و سوتيز فيصوله دادب 

اميد آنان بر باد نرفت: ازا  هوا بوا کموال ميول بوه پيشولاز آنوان موی آمدنودب گوروي 

ت سووپاي لوکوموتيوهووا را مووی گرفووت و فرسووتادگان پتروگووراد را بووه نقوواط م ووابرا

م تل  خطووط آهون اعوزام موی کوردب آن گواي چرود و چوون اوضواز بورای هموه ی 

واحدها توضيا دادي می شدب جلسات و تجمعات متصل ادامه داشترد و در آن هوا 

 فرياد بر می آمد: "فريلمان دادي اند "

سرلشگرها  بلکه سرهرم ها هم نموی دانسوترد کراسروف می گويد: "نه فقط 

گووروي هووا و گروهووان هايشووان دايقووا  در کجووا هسووتردب فقوودان خواروبووار و علوفووه 

طليعتووا  بووه تشووويش و عصووليت همگووان داموون مووی زدب افووراد چووون مووی ديدنوود کووه 

آشفتگی بوی معروائی از هموه سوو احاطوه شوان کوردي اسوت  شوروز بوه بازداشوت 

ميان  هيئت نمايردگی شورا از ستاد  د کردندب" در اينمافو  ها و افسرهای خو

خود سواخته ی خوويش گوزارش داد: "مرافقوت بوا سورعت تموام رو بوه گسوترش 

اسووتببب مووا اطميرووان کاموول داريووم کووه مرازعووه را مووی توووان تمووام شوودي تلقووی کووردب 
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هيئت های نمايردگی از چهار طرف به ايون سوو روانرودببب" کميتوه هوا در هودايت 

جای افسرها را گرفتردب طولی نکشيد که شورای نمايردگان سپاي تشکيل واحدها 

شد  و از ميان اعیايش چهل تن به نزد حکومت موات اعوزام شودندب اوزا  هوا 

هم به بانم بلرد اعالم کردند که بورای بازداشوت کريمووف و سواير افسوران فقوط 

 مرتتر دستور پتروگراد هستردب

هوم راي  ز سی ام ژوئن  يعری هرگوامی کوهاستانکويچ از مشاهدات خود در رو

بووا ويتيرسووکی بووه سوومت پسووکوف سووفر مووی کوورد  تصوووير روشووری ترسوويم کووردي 

اسووتب او مووی گويوود کووه در پتروگووراد گمووان مووی کردنوود کووه تزارسووکو بووه اشوو ال 

کورنيلوفيست ها درآمدي است  اما در آن جا احدی ديدي نموی شودب "در گاتچيروا  

از هم هيچ کسب در شهر لوگوا  صولا و آراموشببب بوه هيچ کسببب در راي لوگا  ب

روستائی رسيديم که ارار بود ستاد سپاي در آن مستقر شدي باشدببب خالی بوودببب 

آن گاي دريافتيم کوه سوحرگاي هموان روز اوزا  هوا مواضو  خوود را تورک کوردي و 

پشت به پتروگراد حرکت کردي بودندب" شورش به پس غلتيدي  تکوه پواري شودي  

 رفته بودب کام زمين فرو و به

اما ساکران کاخ زمستانی هروز از دشمن وحشت داشتردب کرنسوکی سوعی کورد 

بوووا فرمانووودهان يووواغی وارد موووذاکري شوووودب در نتووور او ايووون راي از ابتکارهوووای 

"آنارشيستی" ردي های پائين مطمئن تر می نمودب او چرد نفر را از طرف خوود 

ايمروی جرواب ژنورال بوه التوزام شورافت  به نزد کريموف فرستاد  و ضمن تیمين

بوديهی اسوت جات روسويه" او را بوه پتروگوراد دعووت کوردب نخويشتن  "به نام 

جراب ژنرال هم  که از همه سو تحت فشار ارار گرفته و اافيه را به کلوی باختوه 

زدي اين دعوت را پذيرفتب اما هيئت نمايردگی ازا  هوا هوم بوه دنلوال  بود  شتاب

 او روان شدب
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حمايوت نموی کردنودب فقوط جلهوه ی جرووب غورب فرمان دهوی  جلهه ها از ستاد

ن راي نشوان دادب سوتاد دنيکوين شوروط احتيواط را بوه مواو  بوه جوا يکوششی در ا

آوردي بووودب گاردهووای غيراابوول اعتموواد سووتاد را برداشووته و بووه جايشووان اووزا  

اشو ال شودي  هاچاپ خانه  یدر شامگاي بيست و هفتم اوت  همه گذاشته بودندب 

 بودنوودب سووتاد مووی کوشوويد خووود را کووامال  مسوولط بوور اوضوواز وانمووود کروود  و حتووی

ای کميتوه ی جلهوه اودغن کوردي بوودب اموا ايون استفادي از دسوتگاي تلگوراف را بور

توهمووات چروود سوواعتی بوويش دوام نياوردنوودب رفتووه رفتووه فرسووتادگان واحوودهای 

خوود را از کميتوه اعوالم  م تل  يکی پس از ديگوری بوه کميتوه آمدنود توا حمايوت

کرردب زري پوش و مسلسل و تووپ هوای صوحرائی هوم در دسوت فرسوتادگان ديودي 

می شدب کميته ی جلهه فورا  کار نتوارت بور فعاليوت هوای سوتاد را آغواز کورد  و 

فقط سررشوته ی عمليوات ضددشومن را در دسوت سوتاد بواای گذاشوتب در سواعت 

وب غرب تماما  به دست کميته ها سه روز بيست و هشتم  ادرت در جلهه ی جر

ه افتووادي بووود: "آيروودي ی کشووور هرگووز ايوون چرووين يووکووين بووه گريافتووادي بووودب دن

 تاري   و ناتوانی ما هرگز اين چرين وخيم و خفت بار به نتر نرسيدي بودب" 

در جلهه های ديگر ماجرا به نحوی بسويار سوادي تور فيصوله يافوت: فقوط کوافی 

اطراف چشم بگردانرد تا سيل احساسات دوستانه را به بود که فرماندهان کل به 

سوووی کميسوورهای حکومووت مواووت بليرروودب در صوولا روز بيسووت و نهووم  ژنوورال 

شوورباچ  از جلهووه ی رومووانی  والويوو  از جلهووه ی غوورب  و پرزوالسووکی از 

ف بوه کواخ زمسوتانی جلهه ی افقاز  مراتب وفاداری خود را به وسيله ی تلگورا

لهووه ی شوومال  کووه فرمانوودي ی کلووش  يعرووی کلملوفسووکی  از ج رابووالغ کردنوودب د

چ ش صووی را بووه نووام ت هووای علرووی محسوووب مووی شوود  اسووتانکويکورنيلوفيسوو

کووردب اسووتانکويچ مووی نويسوود:  ساويتسووکی بووه معاونووت کلملوفسووکی مرصوووب
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"ساويتسکی  که تا آن مواو  کمتور کسوی او را موی شوراخت و بوه محوض بوروز 

به کار گماردي شدي بود  می توانسوت بوا اطميروان معارضه به وسيله ی تلگراف 

 از سووربازهای پيووادي نتووام گرفتووه تووا  -تمووام بوورای هوور يوو  از گووروي هووای نتووامی

فرمووان صووادر  -افسووریاووزا  هووا و گماشووته هووا و حتووی دانشووجويان دانشووکدي ی 

کل مربوط موی شود  بالفاصوله  آن فرمان به بازداشت فرماندي ی رکرد  و حتی اگ

 موی آموودب" در مرحلوه ی بعود  کلملوفسوکی بووه آسوانی از کوار برکرووار بوه اجورا در

  بعووودا  بوووه  دادب بوووونچ بوووروويچ بوووروويچ -شووود و جوووای خوووود را بوووه ژنووورال بوووونچ

    وسوووواطت بوووورادر بلشووووويکش جووووزو ن سووووتين اشوووو اص بووووه خوووودمت حکومووووت 

 بلشوي  ها درآمدب

   ر ی حووزب نتاميووان بووه شووما  سووردار اووزا  هووای دن  کووه سووتون جروووبکالوودين

مدب در پتروگراد شواي  بوود آگران از آب دريمی رفت  اندکی خوش االال تر از د

که کالدين به بسيش ارتش ازا  پرداخته است  و نيز می گفترد کوه چرود واحود از 

دن بوه او بپيوندنودب اموا در آن روزهوا سوردار  رونود توا در کرانوه یمی جلهه هم 

دور از خطووط راي آهون  از روسوتا به گفته ی شرح حال نويسش: " کالدين  برا

 گفوت و گوو  به روستا موی رفوتببب و در صولا و مسوالمت تموام بوا روسوتائيان بوه

    محافوول انقالبووی تصووور  آن چووه در مووی نشسووتب" بووه وااوو  نيووز کالوودين بوويش از

اط به خرج دادب او لحته ی شورش علری را  که تاري ش از پويش يمی شد  احت

بازديود "صولا آميوز" روسوتاها اختصواص داد توا در  بر او معلووم شودي بوود  بوه

 حرانوی از دسوتري تلگوراف و سواير وسوايل ارتلواطی دور بمانود و دربروزهای 

عوين حووال حالووت روحوی اووزا  هووا را بسوورجدب در روز بيسوت و هفووتم  کالوودين بووه 

بوگايفسکی  معاون خود تلگراف زد: "الزم است که با تمام امکانات و نيروهوا 

او با روستائيان آابت می کرد که گفت و گوهای  ف حمايت کريمب" امالوياز کورن
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در حقيقت امر در آن روزها نه امکوانی در بسواطش موجوود بوود و نوه نيروئوی: 

   آن گروودم کارهووای اووزا  حتووی تصووور دفوواز از کورنيلوووف را بووه  هوون خووود راي 

ناحيوه ی  "نمی دادندب به محض محرز شدن شکست شورش  "مجمو  نتوامی

دن تصميم گرفت کوه "توا معلووم شودن تراسوب وااعوی نيروهوا " از ابوراز عقيودي 

ايه ی ايون گونوه مانورهوا توانسوترد احتراز کردب سرکردگان اوزا  هوای دن در سو

 به موا  به حاشيه بجهردب

دن  در جلهوووه  در مسوووير واحووودهای  در پتروگوووراد  در مسوووکو  در کرانوووه ی

لوف دوست و هم دل و هوادار داشوتب يرنمهاجم  اين جا و آن جا و همه جا  کو

         اگووور بووور اسووواي تلگوووراف هوووا و خوشوووامدها و مقووواالت روزناموووه هوووا ایووواوت 

می کردی  تعداد هواداران کورنيلوف سر به آسمان می زدب اما شگفتا که چوون 

وات آفتابی شدن فرا رسيد  هموه ی ايون هوواداران ناپديود شودندب در بسوياری از 

ميان افسرهای کورنيلووف  جلن ش صی افراد ريشه نداشتب درموارد  علت در 

        مووردان شووجاز کووم نلودنوودب امووا شووجاعت آنووان محملووی بوورای عموول پيوودا نکووردب 

  بووه مجوورد آن کووه تووودي هووا بووه جرووب و جوووش افتادنوود  دسووت افووراد از ريسوومان 

و  دارهووا و اسوواتيد واواي  کوتوواي شوودب از آن پوس نووه فقووط کارخانووه دارهوا و بانوو 

 مهروودي هووای مترفووذ  بلکووه دانشووجويان و حتووی افسوورهای رزمروودي هووم خووود را

تووو گوووئی از فووراز بووام بووه سووير  مطوورود و توو  افتووادي و مرووزوی احسوواي کردنوودب

با ژنرال دنيکين چاري ای نداشترد جز آن هم راي  حوادث می نگريستردب آنان نيز

 که بر ناتوانی وخيم و خفت بار خود نفرين فرستردب

اجرائوووی بوووه هموووه ی شووووراها موووعدي داد کوووه:  وز سوووی ام اوت  کميتوووه یدر ر

   "نيروهووای کورنيلوووف روحيووه ی خووود را کووامال  باختووه انوودب" در ايوون ميووان فعووال  

                                                 
- .نامی که قزاق ها به مجلا انت ابی خود اطالق می کردند 
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از يوووواد بووووردي بودنوووود کووووه کورنيلوووووف موووويهن پرسووووت توووورين  جرگجوووووترين  و 

 ضدبلشوي  ترين واحدها را برای مقصود خود برگزيدي بودب انحطاط روحيوه ی

سووري از افسوورها سوولب  سووربازها از آن جووا نشووئت مووی گرفووت کووه سووربازها يوو 

اعتماد کردي بودند  چوون دريافتوه بودنود کوه افسورها دشومن آنوان هسوتردب توالش 

 بوورای انقووالب برعليووه کورنيلوووف نشووان مووی داد کووه انحطوواط روحيووه ی ارتووش 

آن موتهم  عميق تر شدي استب اين دايقا  همان جرمی بوود کوه بلشووي  هوا را بوه

 می کردندب

ژنوورال هووا سوورانجام فرصووت يافتووه بودنوود کووه اوووي ی مقاومووت انقالبووی را  کووه 

ب تصوادف سس ت شکرردي و عاجز به نترشان رسيدي و به زعم آنان فقط بر ح

بر رژيم پيشين پيروز شدي بود  اندازي بگيرندب از همان روزهای فوريه به بعد  

ف توخوالی خوود را تکورار موی کردنود: هرگاي فرصوتی دسوت موی داد  نتاميوان ال

 ب"ي  واحد اوی به من بدهيد تا به آن ها نشان دهم دنيا دست کيسوتب" تجوار

ی بووه ايوون واخوور موواي فوريووه هوويچ درسووژنوورال خابووالوف و ژنوورال ايوانوووف در ا

سلحشوران زبوان دراز نياموختوه بوودب استراتعيسوت هوای غيرنتوامی هوم اغلوب 

شيدلوفسوکی اکتلريسوت مودعی شودي بوود کوه اگور  همين ن مه را ساز می کردندب

ماي فوريه "يو  واحود نتوامی  آن هوم نوه چرودان بوزرگ بلکوه فقوط مرسوجم   در

داشت  "انقالب فوريه ظرف چرد روز  یت وجود ممریلط و رزمردي" در پايت 

هوون  نوشووته بووود: "يوو  بوودنام راي آ شوودب بوبليکوووف  از اربابووان سوورکوب مووی

ای داغووان کووردن ايووام کووافی مووی بووودب چروود توون از جلهووه بوور زلشووگر مریوولط ا

بوه دنيکوين اطميروان دادي بودنود افسرهائی که در جريان حوادث شرکت داشوترد  

   کوه بدانود بوه دنلوال چيسوت  فرموان دهوی  که: "ي  گوردان مسوتحکم بوه رهلوری

در ايوامی کوه گوچکووف وزارت  "وضاز را از اين رو بوه آن رو کرودبمی تواند ا
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هوودي داشووت  ژنوورال کريموووف از جلهووه بووه نووزد او آموودي و پيشوورهاد جرووم را برع

اللتووه پووس از شسووتن  -کووردي بووود کووه "پتروگووراد را بووا يوو  لشووگر تروتميووز کروود

انوودکی خووونب" ايوون برنامووه صوورفا  بووه علووت "م الفووت گوچکوووف" بووه اجوورا در 

در آيروودي  فرمووان دهووی  نياموودب و سوورانجام سوواويرکوف کووه بووه خوواطر مرکزيووت

هفتم" اوت خاص خودش را تدارک می ديد  ادعا کردي بود کوه بورای  "بيست و

خاکسووتر کووردن بلشوووي  هووا فقووط دو هرووم کووامال  کفايووت مووی کروودب حووال دسووت 

سرنوشووت بوووه هموووه ی ايووون آاايوووان فرصووت دادي بوووود کوووه بوووه وسووويله ی ژنووورال 

"شادمان و انلاشته از لذت حيات " صحت و سقم محاسلات اهرمانانوه ی خوود 

 کرروودب کريموووف بووی آن کووه ضووربه ای وارد کووردي باشوود  سوورافکردي و  تعيووين را

زدي و حقير به کاخ زمستانی رفتب کرنسکی هم فرصوت را م تورم شومرد و  شرم

صوحره ای کوه توهآير اصولی اش از پوويش  -بواری بوا او بوازی کوورد صوحره ی راوت

تیوومين شوودي بووودب کريموووف از نووزد ن سووت وزيوور يوو  راسووت بووه وزارت جرووم 

ر آن جا با تپانچوه بوه زنودگی خوود خاتموه دادب چروين بوود آخور و عاالوت رفت و د

 کوشش او برای سرکوب انقالب "پس از شستن اندکی خونب"

ساکران کاخ زمستانی آسان تر نفس می کشويدند  چوون بوه ايون نتيجوه رسويدي 

بودند که آن ایويه ی دشووار بوه نحووی مطلووب فيصوله يافتوه اسوتب از ايون رو 

يعروی کسوب و - که هر چه زودتر به سراغ دستور روز باز گردنود تصميم گرفترد

ا کوول اوووفرمووان دهووی  کووار مواوفشووان را از سوور بگيرنوودب کرنسووکی خووود را بووه

حفظ پيوندهای سياسی خود با ژنرال های اديمی  مقوامی  یمرصوب کردب او برا

کوه از اين بهتر پيدا نمی کردب آلکسي  را هم بوه رياسوت سوتاد برگزيود  حوال آن 

همين دو روز پيش کوم مانودي بوود آلکسوي  بور مسورد ن سوت وزيور فورود بيايودب 

جروواب ژنوورال  پووس از موودتی ترديوود و مشووورت بووا دوسووتان  سوورانجام بووا اخووم و 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 367 

اللتوووه فقوووط  چروووان کوووه خوووود بوووه  -ت موووی تحقيرآميوووز ايووون انتصووواب را پوووذيرفت

ين اطرافيووانش توضوويا داد  بووه اصوود حوول و فصوول مسووالمت آميووز معارضووهب بوود

پيشووين سووتاد بووزرگ ارتشووتاران نوويکال رومووانوف  بووار ديگوور در  سترتيووب  رئووي

زمان کرنسکی به مقام سابق خود دست يافوتب عجوب تصوادف شوگفت انگيوزی  

ن توجيوووه کرووود: "فقوووط يايووون انتصووواب ميموووون را چرووو کرنسوووکی بعووودا  کوشووويد توووا

ش و نفوو  عتويمفرموان دهوی  آلکسي   در سايه ی پيوندهای نزديکش با سوتاد

از دسوووت هوووای  دهوووی را انموووتوانسوووت امووور فر در محافووول عوووالی نتوووامی  موووی

تازي انتقال دهودب" حقيقوت درسوت بورعکس  های کورنيلوف با مسالمت به دست

ان مقاوموت بواای مانودي بوود  انتصواب کوگوران کمتورين ام ودب اگور بورای توطئوهب

  آلکسووي   کووه خووود در زمووري ی توطئووه گووران اوورار داشووت  فقووط مووی توانسووت 

ت امور  کرنسوکی آلکسوي  قحقي رتشويق کردب دژنرال های ياغی را به مقاومت 

را پس از شکست شورش درست بوه هموان دليول برکشويد کوه سواويرکوف را در 

ابتدای شوورش برکشويدي بوود: الزم بوود کوه بوه هور ايمتوی شودي   پلوی بوه سووی 

ل ها ايرو  بوه راست باز بماندب فرماندي ی کل جديد احيای رفاات خود را با ژنرا

ويعي ضوروری موی دانسوتب پوس از هور اغتشواش الزم اسوت کوه نتموی بوی خلول 

 برارار شود  و از اين رو به ادرتی دو چردان مستحکم نياز استب

ديگر از آن خوش بيری فراگيور دو روز پويش اآوری بواای فرمان دهی  در ستاد

لگرافی خطواب نماندي بودب توطئه گران راهی برای عقب نشيری می جستردب در ت

بووه کرنسووکی اعووالم شوودي بووود کووه کورنيلوووف "نتوور بووه مواعيووت اسووتراتعي  

را با مسالمت واگذار کرود  مشوروط بور آن کوه فرمان دهی  موجود" حاضر است

اطميران بيابد کوه "حکوموت ادرتمرودی تشوکيل خواهود شودب" ژنورال م لووب بور 

بوود: او  يعروی اين اتمام حجت بوزرگ  اتموام حجوت کوچو  توری را هوم افوزودي 
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کورنيلوف  معتقود بوود کوه "بازداشوت ژنورال هوا و سواير افورادی کوه وجودشوان 

کلوی جوايز نيسوتب" کرنسوکی  و  زدي فوورا   برای ارتش حياتی اسوت  بوه طوور

برای آشتی با دشمن خود پا پيش نهاد و از طريق راديوو اعوالم کورد کوه اطاعوت 

ت نتامی بور هموه واجوب اسوتب لوف در المرو عملياياز فرمان های ژنرال کورن

همان روز به کريموف چرين نوشت: "مواجرائی حوادث شودي  کورنيلوف خود در

کلوی کوه بوه  که در نوز خود در تواريخ جهوان مرحصور بوه فورد اسوت: فرمانودي ی

خيانت به مويهن موتهم گرديودي و بوه هموين جورم بوه دادگواي احیوارش کوردي انود  

ببب" ايوون تجلووی تووازي ی پ مگووی رهلووری ارتووش شوودي اسووت مکلوو  بووه ادامووه ی

      کرنسوووکی بالفاصوووله توطئوووه گوووران را  کوووه هرووووز از ارزان فروشوووی خويشوووتن 

دوار کوردب بوه رغوم تلگرافوی کوه چرود سواعت پويش يوناک بودند  بوار ديگور ام بيم

نواک"  ارسوال  درباري ی جايز نلودن معارضات داخلی "در اين لحتات وحشوت

مقام سابقش را باز يافته بود  دو تن را موهمور شدي بود  کورنيلوف که نيمی از 

 کورد کووه بووه نوزد کالوودين برونوود و از او ب واهروود کوه "فشووار بيوواورد"  و درعووين 

     حوووال بوووه کريمووووف توصووويه کووورد کوووه: "چروووان چوووه شووورايط اجوووازي دهرووود  در 

راسووتای دسووتورالعمل هووائی کووه بووه شووما دادي ام رأسووا  عموول کريوودب" راسووتای آن 

هووا علووارت بووود از برانووداختن حکومووت مواووت و بووه دار آوي ووتن دسووتورالعمل 

 اعیای شوراب 

عوازم فرمان دهوی  ستاد  به اصد تصرف ستاد ی ژنرال آلکسي   رئيس تازي

موغيليوو  شوودب در کوواخ زمسووتانی هروووز ايوون عمليووات را جوودی مووی گرفتروودب در 

ردان هوای اختيار داشت: يکی از گ حقيقت امر  کورنيلوف نقدا  فقط سه نيرو در

ژرژاديس  ي  هرم پيادي نتام "کورنيلوفيست"  و يکی از هرم های سواري 

س در هموان بودو امور جانوب حکوموت را گرفتوه ينتام تکيرسکیب گوردان ژرژ اود
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بود  هرم های کورنيلوفيست و تکيرسکی هروز وفادار محسوب می شدند  اموا 

خانوه نداشوتب در پ توو مطلقا  فرمان دهی  ب شی از آنان انشعاب کردي بودب ستاد

تفی بودب آلکسي  مهموريوت خوود را ری مقاومت به کلی ممسهله  چرين شرايطی

        بوووا ديووودارهای تشوووريفاتی از کورنيلووووف و لوکومسوووکی آغووواز کوووردب بوووه آسوووانی

ن ديودارها چگونوه هور دو طورف يو  دل و می توان مجسوم کورد کوه در خوالل ايو

د در خصووص فرمانودي ی کول جديود    زبان هر چه اصوطالح نتوامی بلود بودنوي

يعرووی کرنسووکی  بووه دنلووال هووم رديوو  کردنوودب هووم بوورای کورنيلوووف و هووم بوورای 

د تووا موودتی بووه د کووه اموور نجووات کشووور در هوور حووال بايووآلکسووي  کووامال  روشوون بووو

 تعويق بيفتدب

صوولحی بوودون فوواتا و م لوووب بووه فرمووان دهووی  امووا در همووان حووال کووه در سووتاد

    مووی يافووت  جووو پتروگووراد دم بووه دم داغ توور و داغ توور  ملووارکی و ميمرووت انعقوواد

می شد  و ساکران کواخ زمسوتانی بوی صولرانه مرتتور دريافوت خلرهوای اطميروان 

مردم در دست داشوته باشوردب  عرضه به رایب ش از موغيلي  بودند تا چيزی ب

لحته ای راحوت نموی گذاشوتردب  جوهای اليرقط  خود آلکسي  را آنان با پري و

م بارانوفسکی  يکی از محرمان کرنسکی  از پشوت تلفون شوکوي سورداد سرهر

    دسووته اش ولوووف و دارخشوومگين انوود  فقووط بووا بازداشووت کورنيکووه: "شوووراها 

بی بر اين آتش پاشيدببب" اموا چروين ااودامی بوا مقاصود آلکسوي  جوور آمی توان 

که توري در نمی آمدب جراب ژنرال پاسخ می دهد که: "با تهسفی عميق می بيرم 

سومش شوورا افتوادي باشويم  حال حاضر تماما  به چرگوال  من از آن که ملادا ما در

گوروي کرنسوکی  ما"موراد از ضومير آشورای" به امری مسلم تلديل شودي اسوتب"

است  مرتها آلکسي  برای آن که ماليم تر نيش زدي باشد  خوود را هوم مصولحتا  

نوبوه ی خوود بوا هموين لحون در اين گروي می گرجاندب سورهرم بارانوفسوکی بوه 
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واب می دهد: "بوه يواری خداونود از چرگوال سومش شوورا خوالص موی شوويمب" ج

هروووز تووودي هووا کرنسووکی را از چرگووال کورنيلوووف تمامووا  نجووات نوودادي بودنوود کووه 

 رهلوور دموکراسووی شووتاب زدي کوشوويد برعليووه تووودي هووا بووا آلکسووي  متحوود شووود: 

مووه ی ايوون احوووال  آلکسووي  "از چرگووال سوومش شووورا خووالص مووی شووويمب" بووا ه

ناچار بود بوه مقتیويات موجوود تون دهود و بازداشوت تشوريفاتی سلسوله جرلانوان 

لووف بوه موردم ذاردب چهوار روز پوس از آن کوه کورنيتوطئه را به مورد اجورا بگو

کوول نيروهووا فرمووان دهووی  اعووالم کووردي بووود: "موون موورگ را بووه برکروواری از مقووام

ر خانوووه اش بازداشوووت کردنووود و او دم تووورجيا موووی دهوووم " فرمانووودي ی کووول را د

برنيوواوردب کميسوويون فووو  العووادي تحقيووق هووم چووون بووه موغيليوو  رسوويد  دسووتور 

بازداشووت معوواون وزيوور م ووابرات  چروود توون از افسووران سووتاد  آالديوون ديپلمووات 

فووراری  و هووم چرووين کليووه ی اعیووای کميتووه ی مرکووزی اتحاديووه ی افسوورها را 

 صادر کردب

توا چرود سواعت خشوماگين غرولرود موی کردنود  کواران سازش  پس از پيروزی 

توی از آوکسورتي  هووم چرودين رعود و بوور  صوادر شودب يوواغی هوا سوه روز تمووام ح

جلهووه را بووی فرمانوودي گذاشووته بودنوود  اعیووای کميتووه ی مرکووزی فريوواد کشوويدند: 

آوکسرتي  از ايون بانوم هوا دل گورم تور شود: بلوه  مجوازات  "مرک بر خائران "

"حوال هموين مجوازات  -کورنيلوف و پيروانش اعادي شودي بوود یاعدام به تقاضا

کرويمب" هلهلوه ی شوديد و ممتود  یطعيوت تموام در موورد خودشوان اجورا مورا با اا

 حیارب

شووورای کليسووای مسووکو کووه دو هفتووه پيشووتر در برابوور کورنيلوووف بووه عروووان 

 موايترافی به حکومت الگاحياکرردي ی مجازات اعدام کرنش کردي بود  اير  تل

کرد که: "به خاطر پروردگار و به خاطر عشوق مسويا وار بوه هوم نووز  زنودگی 
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ژنرال خطاکار را حفوظ کريودب" اهورم هوای ديگوری نيوز بوه کوار گرفتوه شودندب اموا 

حکومووت ابوودا  خيووال نداشووت دسووت بووه تصووفيه حسوواب خووونين بزنوودب هرگووامی کووه 

و يکوی از  آمود  هيئتی از جانب لشگر وحوش به نزد کرنسکی در کاخ زمستانی

ن هيئت در پاسخ بوه کلوی گووئی هوای فرمانودي ی جديود توذکر سربازهای عیو اي

کرنسوکی حورف آن  رحمانه مجازات شووند "ی بايد ب نداد که: "فرماندهان خائ

سرباز را اط  کرد و گفوت: "وظيفوه ی شوما فعوال  اطاعوت از فرمانودي اسوت  موا 

کورد کوه چوون  یرد گمان مهای ضروری را می کريمب" ظاهرا  اين مخودمان کار

ی راسوت بور با پای چو بر زمين بکوبد تودي ها بايد پديدار شوند  و چوون بوا پوا

 د بار ديگر ناپديد شوندبزمين بکوبد تودي ها باي

کردنود بوه "ما خودمان کارهای ضروری را موی کرويمب" اموا هور چوه آنوان موی 

م مشووکوک و ن ووواهيم بگوووئي ررسوويد  اللتووه اگوو ینتوور تووودي هووا غيرضووروری موو

فاجعه آفورينب توودي هوا اشوتلاي نموی کردنودب محافول صدرنشوين پويش از هور چيوز 

فريووودي بوووودب بودنووود کوووه اشوووون کشوووی کورنيلووووف را آ سوورگرم اعوووادي ی وضوووعی

ن ستين پرسش های اعیای کميتوه ی لوکومسکی روايت می کرد که: "پس از 

دارنودب" ايشوان ق  معلوم شد که ايشان نسلت به موا حسون نيوت توام و تموام تحقي

اساسووا  هووم دسووت و يوواور توطئووه گووران بودنوودب شابلوفسووکی  دادسووتان ارتووش  

متهمان را راهرمائی کرد که چگونه بر سر عودالت کوالي بگذارنودب سوازمان هوای 

جلهه زبان به اعتران گشودند: "ژنرال ها و هم دستانشان را مانرد ي  مشت 

طاغيوان در کموال آزادی  ه انودبببجانی در برابر دولت و مردم بوه محاکموه نگرفتو

     مووی توانروود بووا جهووان بيوورون تموواي بگيرنوودب" لوکومسووکی ايوون نکتووه را تهييوود 

می کرد: "ستاد فرماندي ی کل ما را از همه ی نکاتی کوه بورای موا واجود اهميوت 

داشتب" سربازهای خشمگين چرودين بوار بوه فکور افتادنود  یمطل  نگاي مبودند  
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گاي های خود محاکمه کررد  و فقط لشگر لهستانی ضودانقالبی ژنرال ها را در داد

کوه بووه بوواي وف  محول بازداشووت توطئووه گوران  اعووزام شوودي بوود ژنوورال هووا را از 

 اعدام حتمی نجات دادب

ناموه ای بوه فرموان دهوی  در روز دوازدهم سوپتاملر  ژنورال آلکسوي  از سوتاد

ه گوران از رفتوار خشوم بوه جوای توطئو ميلی يوکوف نوشت کوه مورعکس کررودي ی

ه گران طئبورژوازی بزرگ بود  بدين معری که بورژوازی بزرگ در بدو امر تو

را به جلو راندي اما پس از شکست آنوان را در دسوت سرنوشوت رهوا کوردي بوودب 

زهرآگيری نوشوته بوود: "شوما خوود توا حودی آشورا هسوتيد کوه ب ژنرال با الم اجر

ن نقشه اطالز داشترد  و نوه ترهوا بوا آن برخی از محافل جامعه ی ما نه ترها از آ

تشوان موی رسويد بووه سبودنود  بلکووه حتوی توا آن جوا کووه د أیر دل و هوم نقشوه هوم

کورنيلووووووف کمووووو  کردنووووودببب" آلکسوووووي  بوووووه نوووووام اتحاديوووووه ی افسوووووران از 

گوی کوه بوه م لوبوان پشوت رويشرگرادسکی  پوتيلوف و سواير سورمايه داران بز

برای "خانوادي های گرسوره کسوانی کوه بوه  کردي بودند  درخواست کردي بود که

حکم افکار و اادامات مشترک متحد آنان به شومار موی رفترودببب" سوی صودهزار 

روبوول جموو  آوری کرروودب ايوون نامووه بووا يوو  تهديوود آشووکار تمووام شوودي بووود: "اگوور 

ا اين وض  نپردازندببب ژنورال کار فورا  و با تمام اوا به توضي مطلوعات درست

گوهوايش و  گفت خواهد بود تمام فعاليت های مقدماتی  همه ی لوف ناچارکورني

نيوز هموه ی اسورار را با اش اص و محافل  و نقشی را کوه ايروان ايفوا کردنود  و 

دادگاي افشاء کردب" و اموا دربواري ی ماحصول ايون اتموام حجوت  رديگر را در براب

تلور چهول دهود: "فقوط در اواخور مواي اک یکين چرين گوزارش موياست اآه آميز  دن

لوف آوردنودب" در ايون دوري ميلوی يوکووف بوه يهزار روبل از مسکو برای کورن

بوور روايووت رسوومی کووادت هووا او  کلووی از صووحره ی سياسووت غايووب بووودب برووا طووور
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ت کوه رهلور ليلورال هوا پوس از سهی ايمه رفته بودب" بدي"برای استراحت به کر

 ن همه دغدغه و تشويش نيازمرد استراحت بودبآ

ام بلشوي  ها ادامه پيدا کورد  و پوس از آن يق تا ايکميسيون تحقمیحکه ی 

هووم کورنيلوووف و هووم دسووتانش نووه فقووط آزاد شوودند بلکووه سووتاد کرنسووکی همووه ی 

   اسوووراد الزم را هوووم در اختيارشوووان گذاشوووتب پايوووه هوووای جروووم داخلوووی را هموووين 

ا بوا ژنرال های فراری پی ري تردب آن گاي به نام اهداف مقدسوی کوه کورنيلووف ر

لوورال و ريمسووکی کورسوواکوف صدسووياي متحوود سوواخته بودنوود  يميلووی يوکوووف ل

صوودها هووزار توون در زيوور خوواک موودفون شوودند  جروووب و شوور  روسوويه توواراج و 

توورور سوورخ بوور  ويووران گرديدنوود  صووراي  کشووور کمووابيش تمامووا  نووابود شوودند  و

الت از دادگواي عود شموفقيت آميز جانقالب تحميل گشتب کورنيلوف پس از خرو

داخلووی بووه ضوورب خمپوواري ی  جلهووه ی جرووم کرنسووکی  طووولی نکشوويد کووه در

همووين بووودب "مجموو   بلشوووي  هووا از پووای درآموودب سرنوشووت کالوودين هووم تقريلووا  

نتامی" دن نه فقط فرمان ل و بازداشت کالدين را خواستار شود  بلکوه بازگشوت 

ی فرصوت را ز مطالله کردب و در اين مورد نيوز کرنسوکياو را به مقام سرداری ن

برای پس گرفتن حرف خويش از دست ندادب اسکوبل  بوه نووچرکاسو  اعوزام 

جوا ايون وزيور دمووکرات را بوه  آنشد تا از مجم  نتامی پوزش ب واهدب اموا در 

کارگردانی ش ص کالدين ظريفانه به ريش رد گرفترودب اموا پيوروزی ژنورال اوزا  

جانلوه ی انقوالب بلشووي  کوه بوه کالدين زير فشار همه  دير نپائيدب چرد ماي بعد 

دن هووم سوورايت کووردي بووود  بووه زنوودگی خووود خاتمووه دادب آن گوواي پوورچم  کرانووه ی

اصولی ا سواالر کولچواک افتوادب دوري ی يوکورنيلوف به دست ژنرال دنيکوين و در

جرم داخلی هم با نام همين دو تن عجين شدي استب اموا هموه ی ايون احووال بوه 

 ی شوندبو سال های بعد مربوط م 1918



                                                             نشر ميليتانت

 

 374 

 

 

 

 

  فصل يازدهمفصل يازدهم

  ها در زير حملهها در زير حمله  توديتودي

 

علل بالفاصله رويدادهای هر انقالب دگرگونی هوائی اسوت کوه در حالوت  هروی 

طلقوووات مت اصوووم رخ موووی دهووودب روابوووط موووادی جامعوووه صووورفا  تعيوووين کررووودي ی 

       مجراهوووای ايووون جريوووان هوووا هسوووتردب دگرگوووونی هوووائی کوووه در آگووواهی جمعوووی رخ 

يتی نيمه پرهان دارندب احوال روحوی و انديشوه هوای توازي فقوط می دهرد طلعا  ماه

  هرگامی عيان می شوند که به درجوه ی معيروی از حودت و شودت رسويدي باشورد  

       و آن گوواي ايوون احوووال و انديشووه هووای تووازي تعووادل اجتموواعی جديوود  هوور چروود بوواز 

در هور  براورار موی سوازندب گسوترش هور انقوالب هم بسيار بوی آلوات  ديگوری را

ی ادرت را عريان می کرد  مرتهوا بالفاصوله بوار ديگور مسهله  مرحله ی تازي ای

سرپوش موی گوذارد  توا آن کوه دوبواري سواعت عريوان شودن بعودی مسهله  بر اين

م را دارد  مرتهووا تصوواويرش در جهووت زفوورا برسوودب ضوودانقالب هووم همووين مکوواني

 عکس حرکت می کرردب

را موی گوذرد  بوه هويچ عرووان بور سوير آن چه در محافل باالی حکوموت و شوو

      و کووواو در فعووول و انفعووواالت ملکوووولی  حووووادث بوووی توووهآير نيسوووتب اموووا بووودون کرووود

تووان اهميوت وااعوی يو  حوزب سياسوی را فهميود  و ه  هن تودي  محوال اسوت بو

   ممکووون نيسوووت بتووووان از پووويچ و خوووم مانورهوووای رهلوووران سووور درآوردب در مووواي 
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کتلوور بووا يورشوووی شکسوووت خوردنوود  امووا در مووواي اژوئيووه کووارگران و سووربازان 

مقاومت ناپذير ادرت را تصرف کردندب در طی آن چهار ماي در  هرشان چوه رخ 

داد؟ از زير ضرباتی که از باال بر سرشوان باريودن گرفتوه بوود  چگونوه جوان بوه 

در بردند؟ کوشش علری بورژوازی را برای تصورف اودرت بوا چوه انديشوه هوا و 

گفترد؟ در اين جا خوانردي الزم خواهد ديد که به شکست ژوئيه احساساتی پاسخ 

باز گرددب اغلب برای آن که بتوانيم جهش بلردی کريم  الزم است که چرد گام بوه 

 عقب برداريمب و اکرون هم در برابرمان جهش اکتلر ارار گرفته استب

در تواريخ رسمی شوروی اين عقيدي  که اير  به نووعی باسومه ت ييور شوکل 

 -ترکيلی از اخترا  و افتوراء -يافته  تثليت شدي است که حمله ی ژوئيه به حزب

کارگری باای نگذاشتب ايون نکتوه تماموا  باطول  تقريلا  هيچ اآری بر سازمان های

استب درست است که کاهش صفوف حزب و عقب نشويری کوارگران و سوربازان 

 ياء جرولش چروان سوري شايد به چرد هفته هم نرسيدب اح -نکشيد اچردان به دراز

آغووواز شووود کوووه بووويش از نيموووی از خووواطري ی  -تووور از آن  چروووان غرنووودي و مهوووم-

روزهای ايذاء و افت را محو کردب پيروزی ها هميشوه بور شکسوت هوائی کوه بوه 

آن پيووروزی هووا مرتهووی شوودي انوود  پرتوووی تووازي مووی افکرروودب امووا هوور چووه تعووداد 

تشووار مووی يافتروود  نب ابيشووتری از صووورت جلسووه هووای سووازمان هووای محلووی حووز

تصوير افت انقالب در ماي ژوئيه به همان نسلت روشن تر و روشن تر می شدب 

و اين افت در آن روزها بيشتر از آن جهت به نحووی دردنواک حوس موی شود کوه 

 تا پيش از آن موا   رشد انقالب آنی اط  نشدي بودب

ن تراسوب نيروهوا ناشوی موی شوود  آمابين  هر شکستی چون از تراسب معيری

را به نوبه ی خود به ضرر م لوب دگرگون می کرد  چون فاتا اعتماد بوه نفوس 

       بيشووتری مووی يابوود و م لوووب ايمووان خووود را بووه خويشووتن از کوو  مووی دهوودب و 
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می دانيم که بورآورد هور يو  از طورفين از نيروهوای خوود  عرصور مهموی را در 

ازان پتروگوراد شکسوتی تراسب عيری نيروهوا تشوکيل موی دهودب کوارگران و سورب

مسووتقيم متحموول شوودي بودنوود  آنووان در خيووزش خووود بووه پوويش  از يوو  سووو بووه 

بودنوود  و از سوووی ديگوور بووه  آشووفتگی و ترووااض هووای اهووداف خووويش برخوووردي

عقب ماندگی اياالت و جلههب از اين رو  عوااب شکست پيشتر و بيشتر از همه 

بوه کورات در نوشوتجات رسومی  هر چرد -جا در پايت ت ظاهر شدندب اما اين ادعا

از انتووار نادرسووت اسووت کووه در ايوواالت شکسووت ژوئيووه تقريلووا   -ديوودي مووی شوووند

آن پرهان ماندب اين ادعا هم نترا  نامتحمل است و هوم شوهادت اسوراد و وااعيوات 

بوه را رد می کردب هرگاي مسائل بزرگ مطرح می شد  سراسر کشور بوی اختيوار 

يوون دليول شکسوت کووارگران و سوربازان پايت ووت پتروگوراد چشوم مووی دوخوتب بوه ا

توور ايوواالتب بوويم و پوويش رفتووه  عتيمووی بووه جووا نهوواد  بووه ويووعي بوور اشوورهایتووهآير 

سرخوردگی و بی تفاوتی در نقاط م تل  کشور شکل های متفاوتی می گرفترد  

 اما در همه جا ديدي می شدندب

در برابوور انقوالب پويش از هور چيووز در ت فيو  مقاوموت توودي هوا  رکواهش فشوا

دشمن جلوي گر شدب در همان حال که نيروهای اعزام شدي به پتروگوراد عمليوات 

ترليهی حکومت را به صورت خلو  سوالح سوربازها و کارگرهوا بوه موورد اجوراء 

مووی گذاشووترد  گووروي هووای نيمووه داوطلووب بووا پشووتيلانی ايوون نيروهووا آزادانووه بووه 

ه بووه دفوواتر هيئووت سووازمان هووای کووارگری حملووه مووی کردنوودب پووس از يورشووی کوو

  ی بلشووووي  هوووا صوووورت گرفوووت  بوووه سوووتاد چووواپ خانوووه  و پوووراوداتحريريوووه ی 

اتحاديه ی فلزکاران هم حمله شدب ضربه ی بعدی بور پيکور شووراهای ب وش هوا 

   هوووم در اموووان نماندنووودب در روز دهوووم يکوووی از سوووازش کووواران  وارد آمووودب حتوووی

را برعهوودي داشووت سووازمان هووای حزبووی کووه تزرتلووی  وزيوور کشووور  رهلووری اش 
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خود گذشوتگی عتيموی بوه خورج داد  زميان دان ا مورد حمله ارار گرفتب در اين

ای نابودی انقالب  ما اکرون جو در خصوص ورود سربازها چرين نوشت: "به 

شوواهد پيووروزی تووازي ی انقووالب هسووتيمب" بووه اووول پروشيتسووکی مرشوووي : ايوون 

 شولاهت ف بوه کوارگران پيروزی چروان کامول بوود کوه اگور عوابری برحسوب تصواد

می داشت و يا بوه عرووان بلشووي  موورد سووءظن اورار موی گرفوت  هور لحتوه 

  ب وردب آيا نشانه ی مسوجل توری از دگرگوونی در ترحمانه کی امکان داشت ب

 کل اوضاز می توانست وجود داشته باشدب

   بعوووودا  از اعیووووای  -تووووه ی بلشوووووي  هووووا در پتروگووووراديالتسوووويس  عیووووو کم

 نهووم ژوئيووهب همووه یدر دفتوور خوواطرات خووود چرووين نوشووت: " -"اکوومشووهور "چ

ئووت چوواپ اورا  و رهووای مووا در شووهر نووابود شوودي انوودب هوويچ کووس جخانووه چوواپ 

خفا دائور کرويمب جوز  جزوات ما را نداردب ناچاريم تشکيالت مطلوعاتی خود را در

ناحيه ی وايلورگ پراهگاهی نداريمب هم کميته ی پتروگوراد و هوم اعیوای تحوت 

يب کميته ی مرکزی به اين جا آمدي اندب در اتا  نگهلانان کارخانوه ی رنوود  تعق

ی اعتصوواب عمووومی مسووهله  کميتووه در حیووور لرووين تشووکيل جلسووه دادي اسووتب

موافقمب لرين  پوس از  کميته دودستگی می افتدب من با اعتصاب مطرح استب در

وازدهووم مرصوورف شووويمببب د تشووريا اوضوواز  پيشوورهاد مووی کروود کووه از اعتصوواب

ژوئيه ضدانقالب پيروز شدي استب شوراها فااد ادرتردب دانشجويان دانشوکدي ی 

افسری لجام گسي ته اند و حمله به مرشوي  هوا را شوروز کوردي انودب برخوی از 

عراصوور حووزب روحيووه ی خووود را باختووه انوودب گسووترش عیووويت متواوو  شوودي 

ری بوه نوام سيسوکو استببب اما صفوف حزب هروز پا به فرار نرهادي اندب" کوارگ

 موووی نويسووود کوووه پوووس از روزهوووای ژوئيوووه "نفوووو  سوسووويال رولوسووويونرها در 

خوود بوه  کارخانه های پتروگراد س ت اووت گرفوتب" تو  افتوادگی بلشووي  هوا
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خووود وزن و اعتموواد بووه نفووس سووازش کوواران را افووزايش دادب در روز شووانزدهم 

 هری بلشووي  هواژوئيه  نمايردي ای از واسيليفسوکی اسوتروف بوه کرفورانس شو

گزارش داد که حالوت روحوی موردم در ب وش او "بوه طوور کلوی" و بوه اسوتثرای 

فقووط چروود کارخانووه  بسوويار خوووب اسووتب "در کارخانووه هووای بالتيوو   سوسوويال 

ايوون مووورد  رولوسوويونرها و مرشوووي  هووا دم بووه دم جووای مووا را مووی گيرنوودب" در

بلشوووي  هووا در  خوواص ایوويه کووش پيوودا کوورد: کميتووه ی کارخانووه مقوورر کوورد کووه

هوم ايون کوار را  مراسم تشيي  جرازي ی ازا  هوای مقتوول شورکت کررود  و آن هوا

بب ناگفته نماند که کاهش عیويت در حزب نواچيز بوودب در سراسور ب وش کردندب

از ميان چهار هزار عیو  بيش از صد تن از حوزب بيورون نرفترودب اموا تعودادی 

کروار ايسوتادندب ميريچو  کوارگر به مراتب بيشتر در آن روزهای ن ست خاموش 

موا نشوان داد کووه در صوفوف موا هووم  بعودا  بوه يواد آورد کووه: "روزهوای ژوئيوه بووه

  `جويدند`م جان خود کارت های عیويت خود را يافرادی وجود داشترد ک از ب

گواي بوا لحروی اطميروان ب وش آن  ه رابطه ای را با حزب انکوار کردنودب"نو هرگو

     تعووداد ايوون اليوول افووراد زيوواد نلووودببب" شوولياپريکوف کروود کووه : "امووا  یاضووافه موو

بووا ايوون هووم راي  رائووی کووهمووی نويسوود: "رويوودادهای ژوئيووه و تمووام خشووونت و افت

رعليه سازمان ما اعمال شد  در رشد نفو  ما که در اوائل ماي ژوئيوه رويدادها ب

  نی مووه اووانوينابعوواد عتيمووی يافتووه بووود  وافووه انووداختببب حووزب تمامووا  جرلووه ی 

يافووت  و ناچووار شوود دسووت بووه ملووارزي ی توودافعی بزنوود  و در ايوون راي متکووی بوور 

 ميته های کارگاي و کارخانه باشدب"اتحاديه های کارگری و ک

اين بهتان که بلشوي  ها برای آلمان کار می کردند  ناگزير حتی بر کوارگران 

ب کارگرهووای دسوت کوم بور تعوداد زيوادی از آنوان -پتروگوراد هوم توهآير گذاشوته بوود

دودل خود را کرار کشويدندب آن هوا کوه در شورف پيوسوتن بوه حوزب بودنود  دودل 
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شدندب حتی از ميان کسانی که الال  به حزب پيوسته بودند  تعداد زيادی از حزب 

بيرون رفتردب در تتاهرات ژوئيه  کارگرهوای مرشووي  و سوسويال رولوسويونر 

نودب پوس از ورود آمودن ضوربه  هم در کروار بلشووي  هوا نقوش مهموی ايفواء کرد

خوويش پريدنودب  آنان ن ستين کسانی بودند کوه جوا زدنود و بوه زيور پورچم احوزاب

وااعوا  مرتکوب  حال به نترشوان چروين موی رسويد کوه بوا ت لو  از انیولاط حزبوی

اشوتلاي شوودي انودب اشوورهای وسوويعی از کوارگران غيرحزبووی هووم  کوه مووونس سووفر 

افترای رسومی و ایوائی  راي خوود را از حزب محسوب می شدند  زير تهآير آن 

 راي حزب جدا کردندب

در اين فیای دگرگون شدي ی سياسی  ضربات اخترا  آميز تهآيری میواع  

 ايجوواد کردنوودب اولگووا راويووچ  يکووی از کووارگران اووديمی و فعووال حووزب  و عیووو 

کميته ی پتروگوراد  بعودا  در گوزارش خوود اظهوار کورد: "روزهوای ژوئيوه چروان 

ز را درهووم ري تروود کووه تووا سووه هفتووه بعوود ابوودا  نمووی شوود از فعاليووت سوو ن همووه چيوو

گفتب" راويچ در اين جمله عمودتا  فعاليوت هوای علروی حوزب را در نطور داردب توا 

   توووان ترتيووب انتشووار روزنامووه ی حووزب را داد  هوويچه موودتی دراز محووال بووود بوو

  نصوواحلابووا بلشوووي  هووا نلووودب هميشووه هووم هووم کوواری  ای حاضوور بووهچوواپ خانووه 

هووا چوواپ خانووه  هووا نلودنوود کووه بووی ميلووی نشووان مووی دادنوودب در يکووی ازچوواپ خانووه 

کارگران تهديد کردند که در صورت چاپ روزنامه های بلشووي   از کوار دسوت 

اورادادی را کوه بوا بلشووي  هوا بسوته چاپ خانه  خواهرد کشيد  و آن گاي صاحب

 ه ی کرونشووتات را درپوواري پوواري کووردب تووا موودتی بلشوووي  هووا فقووط روزنامووبووود 

 پتروگراد توزي  می کردندب

در طووی آن چروود هفتووه  افراطووی توورين جروواح چووو در صووحره ی بوواز سياسووت  

گروهی بود به نوام "مرشووي  هوای انترناسيوناليسوتب" کوارگران مشوتااانه بوه 
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نطق های مارتوف گوش می دادندب در اين دوري ی عقوب نشويری  در ايون مواو  

ي های تازي برای انقالب ملزم نلود  بلکوه فقوط ناچوار بوود که آدمی به گشودن را

بوورای حفووظ بقايووای فتوحووات انقووالب بجرگوود  بوواری در چرووين مووواعی غريووزي ی 

رزمردگی در مارتوف بيدار شدي بودب شجاعت موارتوف هموان شوجاعتی بوود کوه 

از بوودبيری نشووئت مووی گيووردب او در يکووی از جلسووات کميتووه ی اجرائووی گفتووه بووود: 

بر انقالب نقطوه ی پايوان گذاشوته انودببب اگور وااعوا  کوار بوه جوائی کشويدي  "ظاهرا  

کووهببب ديگوور بوورای صوودای دهقانووان و کووارگران جووائی در انقووالب روسوويه موجووود 

نيست  پس بگذاريد شرافتمردانه خارج شويمب بگذاريد ايون ملوارزي طللوی را نوه 

وف ايون پشورهاد را موارت با ت طئه ی خاموش بلکوه بوا نلورد صواداانه بپوذيريمب"

انقالب با نلرد صاداانه  به رفقای حزبی خود  از جملوه دان و  دائر بر خروج از

تزرتلی  ارائه داد  چون اين دسته از رفقای او پيروزی ژنرال ها و ازا  هوا را 

بوور کووارگران و سووربازان  پيووروزی انقووالب بوور هوورج و موورج مووی دانسووتردب در 

در سازش کاران  بلشوي  ها  و کرنش مداومبحلوحه ی ايذاء لجام گسي ته ی 

رهای ازاای  رفتار موارتوف در آن هفتوه هوا ش صويت او را در ابرابر نوار شلو

 چشم کارگران س ت اعتالء دادب

ر آسيلی بور پيکور پادگوان پتروگوراد فورو آوردب بحران ژوئيه ضربه ی بسيار پ  

نودب پوس از پيوسوتن سربازها از لحاظ سياسی به مراتب از کارگران عقب تر بود

کووارگران بووه بلشوووي  هووا  اسوومت سووربازها در شووورا هووم چرووان از سوورگرهای 

در بيوورون کشوويدن  بووه شوومار مووی رفووتب ايوون کووه سووربازهاسووازش کوواران  محکووم

گی چشم گيوری نشوان موی دادنود  م وايرتی بوا نکتوه ی فوو  تفرم های خود آماد

ز کوارگران بوروز نداردب سربازها در حوين تتواهرات جووش و خوروش بيشوتری ا

می دادند  اما زير حمله دست به عقب نشيری های بسيار طووالنی تور موی زدنودب 
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از سووواير نقووواط بلرووودتر بوووودب بلشوووويزم  در پادگوووان پتروگوووراد مووووج خصوووومت بوووا

"پس از شکست  من در هروم خوود آفتوابی ميترويچ  سرباز پيشين  می گويد: 

را بکشووردب" نفووو  حووزب نشوودم چووون ممکوون بووود پوويش از فوورو نشسووتن توفووان موو

روزهوای ژوئيوه در صوفوف مقودم دايقا  در همان هروم هوائی سوقوط کورد کوه در 

کرروودگان گووام زدي و نتيجتووا  سوورگين توورين ضووربات را متحموول شوودي بودنوودب تتاهر

پوائين آمود کوه حتوی سوه مواي بعود بازسوازی  اين هرم ها به اودری نفو  حزب در

توو گووئی تکوانی شوديد توار و پوود  آن هوا امکوان نداشوتب سازمان های حوزب در

اخالای ايون واحودها را از هوم گسسوته بوودب سوازمان نتوامی هوم نواگزير دسوت و 

پووای خووود را جموو  کووردي بووودب ميريچوو   سوورباز پيشووين مووی نويسوود: "پووس از 

شکست ژوئيوه  نوه فقوط در محافول بواالی حوزب  بلکوه در برخوی از کميتوه هوای 

           ی ايافووووه ی دوسووووتانه ای نشووووان ب ووووش هووووا  رفقووووا نسوووولت بووووه سووووازمان نتووووام

    نشووووتات  حووووزب دويسووووت و پرجوووواي عیووووو از دسووووت دادب ونمووووی دادنوووودب" در کر

روحيه ی پادگان اين دژ بلشوويکی سو ت در سراشويب انحطواط افتوادي بوودب ايون 

واکرش به هلزيرگفورز هم سرايت کرد  و به اين دليل آوکسرتي  و بونواکوف و 

ا رفترد تا بر سر کشتی های بلشوي  آب توبه بريزنودب سوکولوف وکيل به آن ج

تالش آنان بوی نتيجوه نمانودب بوا بازداشوت سوران بلشووي   بوا اشواعه ی افتورای 

را بوه  فسو لوپتروپاورسمی  و با تهديد  موفق شدند حتوی رزمروا و بلشوويکی 

ادای سوگرد وفاداری وادارندب اما همه ی کشتی ها از تسليم "سلسله جرلانوان" 

 ه مقامات حکومت امتراز ورزيدندبب

      در مسووکو هووم وضوو  کمووابيش بووه همووين شووکل بووودب پياتريتسووکی بووه خوواطر 

"حمووالت روزنامووه هووای بووورژوا حتووی در دل برخووی از اعیووای  کووه: مووی آورد

کميته ی مسکو هراي افکردب" پس از روزهای ژوئيه  سازمان حوزب از حيوت 
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مسوکوئی  موی نويسود: "يکوی از آن  تعداد اعیاء تیعي  شدب رات ين  کوارگر

لحتات س ت و مهل  را هرگز فراموش ن واهم کوردب مجمو  عموومی شوورای 

ب ش زاموسکورتسکی تشکيل شدي بودببب ديدم که بسياری از رفقوای بلشووي  

رتحرکمووان  بووه موون آن جووا حیووور ندارنوودببب اسووتکلوف  يکووی از رفقووای پ   مووا در

آيوا `ش را بوه زحموت موی شويردم  پرسويد: کامال  نزدي  شد و در حالی که صوداي

راست است که لرين و زيرووي  را در اطوار در بسوته بوه پتروگوراد آوردنود؟ آيوا 

چوون ايون پرسوش هوا را  `درست است که آن ها بوا پوول آلموان کوار موی کررودببب؟

شريدم  اللم از درد فرو ري وتب رفيوق ديگوری بوه نوام کرسوتانتيروف بوه نوزد مون 

 `لرين کجاست؟ می گويرد گري توه اسوتببب حواال چوه خواهود شود؟ `آمد و پرسيد: 

ايون تصووير جانودار تجربوه ی کوارگران آگواي را در آن ايوام   چرين بود اوضازب"

به درستی برايمان بازگو می کردب داويدوفسکی  توپچی مسوکوئی  موی نويسود: 

 "اسرادی که بوه وسويله ی آلکسيرسوکی انتشوار يافترود  آشوفتگی موحشوی را در

      تيووو سوولب شوودندب حتووی گووروي آتشوولار مووا  کووه بلشوووي  توورين گووروي محسوووب 

می شد  زير ضربه ی اين دروغ جلونانوه بوه ترديود افتوادببب چروين موی نموود کوه 

 تمام ايمان خود را از ک  دادي ايمب

 وا  عیووو واووت کميتووه ی مرکووزی و رهلوور همووه ی فعاليووت هووا درليوواکوف وب

سد: "پس از روزهای ژوئيه  گزارشواتی کوه از مرطقه ی وسي  مسکو  می نوي

نقواط م تلو  بوه دسوتمان موی رسوويد  هموه يو  صودا از سوقوط شوديد روحيووه ی 

تودي ها  و حتوی از خصوومت مش صوی نسولت بوه حوزب موا حکايوت داشوتردب در 

های ما کت  خوردندب تعداد اعیای حوزب بوه سورعت کوم  س رران چردين مورد

توا  االت جرووبی  بوه کلوی برچيودي شودندب"در اي می شد  و چرد سازمان  به ويعي

حزب پديد نيامودي بوودب کوار در ميوان  اواسط اوت هيچ گشايش محسوسی در کار
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      توووودي هوووا بووورای حفوووظ نفوووو  حوووزب اداموووه داشوووت  اموووا هووويچ گونوووه رشووودی در

سازمان های حزب ديدي نمی شدب در اياالت ريازان و تاملوف  نه پيوند تازي ای 

ه هسوته ی بلشوويکی جديودی پديود آمودب بوه طوور کلوی  ايون ايواالت بسته شد و نو

 خطه ی سوسيال رولوسيونرها و مرشوي  ها به شمار می رفتردب

اوريروف  که هدايت فعاليت هوای حوزب را در شوهر کوارگری کيرشوما برعهودي 

داشت  به ياد می آورد که پس از رويودادهای ژوئيوه  هرگوامی کوه در کرفورانس 

ی اخووراج بلشوووي  هووا از مسووهله  زمان هووای سوسياليسووتیبووزرگ همووه ی سووا

شوووراها مطوورح شوود  چووه وضوو  دشووواری بووه وجووود آموودب در برخووی از موووارد  

خروج از حزب به چران مقياسی رسيد که فقط پس از يو  رشوته آلوت نوام هوای 

جديد  سازمان های حوزب توانسوترد زنودگی خوود را از سور بگيرنودب در تووال  از 

ر گووزيرش کووارگران بوورای عیووويت در حووزب اعمووال مووی شوود  برکووت داتووی کووه د

سازمان اعیاء خوود را از دسوت نوداد  اموا پيونودش بوا توودي هوا سسوت شودب در 

نوگورود  پس از اشون کشی ترليهی سرهرم ورخوفسوکی و خيرچووک  -نيعنی

مرشوي   افت حادی پديود آمود: در انت ابوات دوموای شوهری از حوزب بلشووي  

رأی کافی آوردندب در کالوگا  گروي بلشوي  ها امکان اخوراج فقط چهار نمايردي 

خود را از شوراها مورد بررسی ارار دادب در برخوی از نقواط مرطقوه ی مسوکو  

بلشوي  ها ناچار شدند نوه ترهوا از شووراها بلکوه از اتحاديوه هوای کوارگری هوم 

 بيرون بروندب

      ميوووز بوووادر سووواراتوف  جوووائی کوووه بلشووووي  هوووا روابطوووی بسووويار مسوووالمت آ

     براوورار کووردي بودنوود  و حتووی در اواخوور موواي ژوئوون اصوود داشووتردسووازش کوواران 

کی بوورای دومووای شووهری معرفووی کرروود  پووس از ربووا آنووان نامزدهووای مشووتهووم راي 

بلشوووي  هووا تحريوو  شوودي بودنوود کووه بووه برعليووه  توفووان ژوئيووه سووربازها چرووان
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ي  هوا را از دسوت موردم م موی بردنود  خلرناموه ی بلشوووتجمعات انت اباتی هج

مووی ربودنوود  و تهيوويش گووران بلشوووي  را کتوو  مووی زدنوودب للوودف مووی نويسوود: 

      رانووی در تجمعووات انت ابوواتی دشوووار شوودي بووودب اغلووب بوور سوور مووا فريوواد  "سوو ن

هوا " در ميوان بلشووي  هوای سواراتوف  می زدند: جاسووي هوای آلموان  مفوتن

فاء دادنوود  و برخووی ديگوور م فووی بووزدالن زيوواد بودنوود: "بسووياری از آنووان اسووتع

 شدندب

در کي   که از ديرباز کانون صدسياي ها محسوب می شد  ايذاء بلشووي  هوا 

گير مرشوي  ها و  طولی نکشيد که اين ايذا دامن حد و حصری نمی شراخت  و

     سوسووويال رولوسووويونرها هوووم شووودب افوووت جرووولش انقالبوووی در آن جوووا شوووديدتر از 

در انت ابوات دوموای محلوی بلشووي  هوا فقوط شوش  شودب ینقاط ديگر احساي مو

 درصوود از آراء را بووه خووود اختصوواص دادنوودب در يکووی از کرفوورانس هووای شووهری

ها شکوي سردادند که رکود و رخوت در هموه جوا حوس موی شوودب در ران  س ن

آن جا حزب ناچار شد نشريه ی روزانه ی خود را فقط هفته ای ي  بار مرتشور 

 کردب

هرم های انقالبی يقيرا  نه ترها سطا سياسی پادگوان را پوائين  انحالل و انتقال

آوردي بود  بلکه بر روحيه ی کارگران محول هوم توهآير گوذاردي بوود  زيورا شوکی 

نيست هرگامی که کارگران سربازهای دوست را پشت سر خوود موی ديدنود اووت 

اوضواز  الب بيشتری می يافتردب به اين دليل انتقال هروم پرجواي و هفوتم از توور 

سياسی را هم در ميان سوربازان و هوم در ميوان کوارگران ناگهوان دگرگوون کوردي 

بودب حتی در بين اتحاديه های کارگری  نفو  بلشوي  هوا نواچيز شودي بوودب ايون 

امور در تفلوويس عيووان تور بووود  چووون در آن جوا مرشوووي  هووا کوه دسووت در دسووت 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 385 

شووين واحوودهای سووتاد ارتووش کووار مووی کردنوود  هرووم هووای بووی خاصوويتی را جان

 بلشوي  کردي بودندب

علووت ترکيووب پادگووان  سووطا آگوواهی کووارگران  و سوواير  در برخووی از نقوواط  بووه

عوامل تصادفی  واکرش سياسی توودي هوا شوکل تروااض آميوزی بوه خوود گرفوتب 

مواي ژوئيوه  مثال  در ياروسالول بلشوي  ها تقريلا  تماموا  از شوورای کوارگران در

و سلطه ی خود را در شوورای نمايرودگان سوربازان  و اما نفبيرون راندي شدند  

حفظ کردندب از سوی ديگر  در برخی نقاط ديگر  رويدادهای ژوئيه ظاهرا  هويچ 

تهآيری از خود به جا نگذاردند و رشد حزب را متوا  نکردندب توا آن جوا کوه موا 

مووی توووانيم ایوواوت کروويم  ايوون پديوودي در مووواردی بووروز کوورد کووه ورود اشوورهای 

در  نشيری عمومی مقارن شدي بودب موثال   ماندي به صحره ی انقالب با عقب عقب

      برخووی از کارخانوووه هوووای نسووواجی تعووداد زيوووادی از کوووارگران زن د رمووواي ژوئيوووه 

    بووه حووزب پيوسووتردب امووا ايوون موووارد خوواص وااعيووت عووام عقووب نشوويری را ت ييوور 

 نمی دهردب

العمل در برابور يو  شکسوت  ناپذير و حتی اغرا  آميز اين عکسحدت انکار

جزئی  به ي  مفهوم تاوانی بود که کارگران  و بيشتر از آنوان سوربازان  بابوت 

پيوستن آسان و سري  خود به بلشوي  ها در طی ماي های الول  پرداخترودب ايون 

دگرگونی حاد در حالت روانی تودي ها خود به خوود سولب شود کوه صوفوف حوزب 

     روی کسووانی کووه در آن روزهووا بووه تووري  بووه نحوووی بووی خلوول دسووت چووين شوووندب

و لوورز نيفتادنوود مووی شوود تمامووا  بوورای آتيووه حسوواب کووردب ايرووان در کارگوواي هووا و 

کارخانه ها و ب ش ها هسوته هوای محکموی را تشوکيل موی دادنودب در آسوتانه ی 

بارها و بارها بوه  وظاي  گان به هرگام انتصابات و تفويضددهر اکتلر  سازمان
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کوس  چشم موی گرداندنود توا بوه يواد آورنود در روزهوای ژوئيوه هور دور و بر خود

 چگونه رفتار کردي بودب

بازتوواب ژوئيووه در جلهووه بووه ويووعي شووديد بووود  چووون در آن جووا همووه ی روابووط 

رويوودادهای ژوئيووه را عموودتا  بوورای ايجوواد فرمووان دهووی  عريووان توور بودنوودب سووتاد

کار گرفوتب در ايون ميوان واحدهای ويعي ای موسوم به "دين به ميهن آزاد" به 

   هوور هرگووی بوورای خووود گروهووان هووای ضووربت درسووت کووردي بووودب دنيکووين روايووت 

 می کرد که: "اين گروهان های ضربت را اغلب می ديدم  آن ها هميشوه عصولی

 و علوي بودندب ساير افراد هرم نسلت به اين گروهوان هوا بوی اعتروائی و حتوی

ن "لشوگرهای ديون" هسوته هوای گوارد سربازها در ايو عراد به خرج می دادندب"

بوووه  گتيوووارف سوسووويال رولوسووويونر کوووه بعووودا  ارتجوواز را تشووو يص موووی دادنووودب د

دور گرفوت " و  بلشوي  ها ملحق شد  روايت می کرد که: "ارتجاز به سورعت

بووه  آن گوواي دربوواري ی جلهووه ناآگوواي رومووانی مووی گويوود: "بسووياری از سووربازها

گوردن افراشوترد و بوه کميتوه هوای ارتوش  عروان فراری بازداشت شودندب افسورها

واعووی نرهادنوودب در برخووی از نقوواط افسوورها سووعی کردنوود سووالم نتووامی را دوبوواري 

ه ی ارتش زدندب استانکويچ موی نويسود: يبرارار کرردب" کميسرها دست به تصف

خود بلشوويکی داشوترد کوه از فرمانودي ی  "تقريلا  همه ی لشگرها هر کدام برای

رتش معروف تر بودببب ما بوه تودريش ايون اشو اص پورآوازي را آن لشگر هم در ا

يکی پس از ديگری از کار برکرار کرديمب" واحدهای نافرمان در سراسور جلهوه 

هوم زمووان بوا هووم خلو  سووالح شودندب در ايوون عمليوات  فرمانوودهان و کميسورها بوور 

ن گروهووان هووای ويووعي ای کووه مرفووور آاووزا  هووا تکيووه داشووترد  و هووم چرووين بوور 

 ازها بودندبسرب
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در روز سوووقوط ريگوووا  کرفووورانس کميسووورهای جلهوووه ی شووومال بوووا نمايرووودگان 

گرانوه بايود بوا شودت  سازمان های ارتش اعالم کرد که تدابير و اادامات سرکوب

    و پيگيووری بيشووتری اعمووال شوووندب چروود توون از سووربازها بووه جوورم مرافقووت بووا 

گرموی تصوورات موه آلوودی آلمان ها تيرباران شدندب بسياری از کميسورها بوه دل

که از انقالب فرانسه داشترد  به فکور اودرت نموائی افتادنودب آن هوا نموی فهميدنود 

کوووه کميسووورهای ژاکووووبن بووور طلقوووات فرودسوووت تکيوووه کوووردي و بوووه اشوووراف و 

بوورژوازی رحووم نکووردي بودنود  ژاکوووبن هووا فقوط بووه پشووتوانه ی ااتودار بووی رحووم 

یوولاط شووديد وادارنوودب کميسوورهای تووودي هووا جرئووت کووردي بودنوود ارتووش را بووه ان

کرنسکی نه تکيوه گواهی در ميوان خلوق داشوترد  و نوه بور فوراز سرشوان هالوه ی 

نتور سوربازها ايوادی بوورژوازی و شولان هوای  اخالايات ديدي می شدب آن هوا در

دول متفووق محسوووب مووی شوودند و بووسب آن هووا مووی توانسووترد ارتووش را تووا موودتی 

امووا از احيوواء ارتووش عوواجز  -تووا حوودی کردنوود و ايوون کووار را هووم وااعووا   -بترسووانرد

 بودندب

در اوايل ماي اوت به دفتر کميته ی اجرائی در پتروگراد گزارش دادي شودي کوه 

در حالووت روحووی ارتووش ت ييوور مسوواعدی رخ دادي و نتووام جموو  کووم و بوويش از 

روودي و شوودت عملووی سوورگرفته شوودي اسووتب امووا از سوووی ديگوور  خودکووامگی فزاي

ی افسورها روز بوه مسوهله    آميوز هوم در ارتوش مشوهود بوودبمستلدانه و اختروا

بوورای خووود سووازمان دربسووته ای  روز حووادتر مووی شوودب "آنووان کووامال  طوورد شوودي و

درست کردي بودندب" گواهی های ديگر حاکی از آنرد کوه نتوم عيروی بيشوتری در 

سووربازها ديگوور پيرامووون مسووائل جزئووی و تصووادفی -فرمووا شوودي بووود مجلهووه حک

    امووا نارضووائی آنووان از کوول اوضوواز شووديدتر شوودي بووودب در -ی کردنوودط يووان نموو

احتيوواط آميووز و سياسووتمدارانه ی کوووچين مرشوووي  در کرفوورانس سوو ن رانووی 
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دولتوی در پووس ن مواتی اطميرووان ب وش هشوودار نگوران کرروودي ای شوريدي مووی شوودب 

"آرامشووی انکارناپووذير موجووود اسووت  امووا چيووز ديگووری هووم وجووود داردب و آن 

ی است شليه به سرخوردگی  و ما از اين احساي به شدت بويم نواکيمبب" احساس

غللووه ی مواووت بوور بلشوووي  هووا پوويش ازهوور چيووز غللووه بوور اميوودهای تووازي ی 

سربازها و ايمان آنان به آيردي ای بهتر  به شمار می رفوتب توودي هوا محتواط تور 

ربازان حکمرانان وسومابين  بودندب اما شکاف موجود و تا حدی مریلط تر شدي

ام خوود خواهود کوعميق تر شدي بودب فردا اين شکاف چه چيوز و چوه کوس را بوه 

 کشيد؟ 

انقالب فوريه و انقالب اکتلر برپوا کوردب مابين  ارتجاز ژوئيه نوعی حائل ااط 

و چران که بعدا  روشن خواهود شود  - کارگران  پادگان های پشت جلهه  و جلهه

 پوورت شوودند کووه گوووئی لگوودی بووه ميووان چرووان بووه اهقورا  -توا حوودی حتووی دهقووان هووا

سيره شان خوردي بودب اين ضربه در حقيقت امر بيشتر روانی بود توا جسومانی  

 امووا ايوون خصوصوويت چيووزی از وااعيووت آن نمووی کاسووتب در طووی چهووار موواي اول  

 بوه سومت چووب -جريان های تودي ای فقط بوه يو  سومت ميول کوردي بوودهمه ی 

جرولش بوه  و جسارت يافته بودب اما ايرو  سوررشد کردي  تقويت شدي  بلشويزم 

سرم خوردي بودب در حقيقوت امور فقوط ايون نکتوه روشون شودي بوود کوه پيشورفت 

بيشتر در راستای انقالب فويه محال استب بسياری از افراد گمان می کردنود کوه 

انقالب به طور عام تمام امکانات خود را به پايان رساندي استب اما فقوط انقوالب 

کانات خود را تماما  به پايان رساندي بودب اين بحوران درونوی در شوعور فوريه ام

ها  سولب آشوفتگی و عقوب نشويری و ی با افتراها و سرکوب گر راي تودي ها  هم

شدب دشمن جسورتر گرديدب از ميان خوود توودي هوا  -در برخی از موارد وحشت-

اب تحمول همه ی عراصر عقوب مانودي و مشوکوک رو آمدنود  يعروی افورادی کوه تو



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 389 

ناماليمووت و محروميووت را نداشووتردب ايوون موووج هووای اهقرائووی در سوويل انقووالب  

م زنيروئووی کوبروودي گرفتروودب توگوووئی ايوون امووواج از اوووانين بريووادين هيوودرودنيامي

بايود  -جامعه پيروی می کردندب چرين مووجی را نموی تووان مسوتقيما  م لووب کورد

کون توا نيوروی  فورو بللعودب صولردر برابرش جا خوالی کروی  نلايود بگوذاری توو را 

وش توا بورای يوورش بعود تکيوه گواي کوموج ارتجواز توه بکشود  و در عوين حوال ب

 بيابیب

     بوووا مشووواهدي ی رفتوووار برخوووی از هروووم هوووائی کوووه در روز سووووم ژوئيوووه زيووور 

پرچم های بلشوي  گوام زدي و يو  هفتوه بعود بورای ايوادی ايصور مجوازات هوای 

کاکان فاضول از تصوور پيوروزی کامول بوه موحش طلب کوردي بودنود  چوه بسوا شو

وجد آمدي و در دل گفته بودند: چرين انود توودي هايتوان  چروين اسوت آلوات و فهوم 

آنان  اما چرين پرداری شکاکيتی بی بها بويش نيسوتب اگور توودي هوا احساسوات و 

افکار خود را وااعا  بر اآر شرايط تصادفی عون کردي بودند  آن گواي آن تلعيوت 

مش صوه ی گسوترش انقوالب هوای را از اووانين طليعوی کوه صوفت بی چوون و چو

بزرگ است  توضيا ناپذير می بودب رسوخ انقالب به ميان توودي هوای ميليوونی 

  هر چه عميوق تور باشود  و از ايون رو گسوترش انقوالب هور چوه مسوتمرتر باشود  

     بووه همووان نسوولت توووالی مراحوول بعوودی انقووالب را بووا اطميرووان بيشووتری مووی توووان 

اين راي بايد به ياد داشت که تکامل سياسی تودي ها نوه  پيش بيری کردب مرتها در

در خط مستقيم که مرطلق بر مرحری ب رنجی صورت می گيردب و آيا ايون حرکوت 

 همان حرکت اساسی همه ی جريان های مادی نيست؟ شورايط عيروی کوارگران و

لشوي  می راندند  اما سربازان و دهقانان را با اوت تمام به سوی پرچم های ب

اعتقووادات  تووودي هووا در عووين ملووارزي ی بووا گذشووته ی خووود  در عووين سووتيز بووا

خوود  در ايون  ديروزی خود  و تا حدی نيز در عين کلرجار با اعتقادات اموروزی
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راي گووووام نهووووادي بودنوووودب سوووورپيچ هووووای دشوووووار  در لحتووووه هووووای شکسووووت و 

بودنود ناگهوان شوعله ور اکسوتر نشودي خسرخوردگی  تعصولات ديريروی کوه هرووز 

می شدند  و دشمن هم طلعا  بر اين تعصلات  هم چران که بر لرگر نجوات  دسوت 

مووی يازيوودب هوور چيووز موولهم و غيرعووادی و معموواآميزی کووه پيرامووون بلشوووي  هووا 

  از جملووه تووازگی انديشووه هايشووان  تهورشووان  و انزجارشووان از -وجووود داشووت 

خصوصويات ناگهوان توضويا سوادي ای  همه ی اين -م و جديديهمه ی مقامات اد

  يافووت کووه در سووايه ی همووان مهموول بووودنش اووان  کرروودي بووود: ايشووان جاسوووي 

آلمان ها هسترد  دشومن بورای چسولاندن ايون تهموت بوه دامون بلشووي  هوا روی 

تاريخ بردگی مردم و روی يادگارهوای جهالوت و تووحش و خرافوات آنوان حسواب 

نلودب آن دروغ شواخدار مويهم پرسوتانه  می کردب و حسابش هم چردان بی اساي

در سراسوور موواي هووای ژوئيووه و اوت هووم چرووان در زمووري ی مهووم توورين عواموول 

راهووی کووردب امووواج افتووراء بووه  سياسووی بوواای مانوود  و همووه ی مسووائل روز را هووم

وسيله ی مطلوعات کادت در سراسر کشوور گسوتردي شودند  ايواالت و مرزهوا را 

دورافتادي ترين گوشه های کشور هم رخروه کردنودب فرو بلعيدند و حتی به درون 

 وزنسرسووو  هرووووز  -در پايوووان مووواي ژوئيوووه  سوووازمان بلشووووي  هوووا در ايوانووووو

ی مسوهله  افتراء مطالله می کوردب بورای بررسویبرعليه  تری رای ملارزي ی جد

ملارزات سياسوی در جوامو  متمودن  هرووز جامعوه شوراي  وزن نسلی افتراء در

 استبمجربی پيدا نشدي 

      بووا همووه ی ايوون احوووال  واکوورش کووارگران و سووربازان  بووه رغووم عصووليت و 

   بووی اووراری شووان  نووه عميووق بووود و نووه پايوودارب کارخانووه هووای آگوواي در پتروگووراد 

برعليووه  هووای ژوئيووه دوبوواري جووان گرفتروودب ايرووان فقووط چروود روز پووس از يووورش

و هوی کران بوه سوراغ داشت ها و بهتان ها زبان به اعتران گشودند  های زبا
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   کميتووووه ی اجرائووووی رفتروووود  و خطوووووط ارتلوووواطی خووووود را براوووورار سوووواختردب در 

کارخانووه ی اسوولحه سووازی سسترورسوو   کووه ضوورب شسووت ديوودي و خلوو  سووالح 

شدي بود  طولی نکشيد کوه کوارگران بوار ديگور زموام اموور را بوه دسوت گرفترود: 

رر کووورد کووه حقوووو  جلسووه ی عمووومی ايووون کارخانووه در روز بيسوووتم ژوئيووه مقوو

بورای ارسوال  ايون حقوو  تماموا   روزهای تتاهرات به کارگران پرداخوت شوود  و

راويوچ   اورا  و جزوات سياسی بوه جلهوه مصورف گورددب بروا بور گوواهی اولگوا

روزهوای بيسوتم توا ي ام مابين  ها در پتروگراد  تهييش گری های علری بلشوي

که بيش از دويست يا سی صد تن جلساتی  ژوئيه بار ديگر از سر گرفته شدب در

در آن هووا حیووور نداشووترد  رفتووه رفتووه سووه موورد در امسووت هووای م تلوو  شووهر 

ت سووووف  اولووی بعوودا  بووه دمظوواهر شوودند: اسلوتسووکی و لودارسووکی و يفووودوکي

نيروهووای سووفيد در کريمووه بووه اتوول رسوويد  دومووی را سوسوويال رولوسوويونرها در 

وگووراد و يکووی از زبردسووت توورين پتروگووراد کشووترد  و سووومی از فلزکارهووای پتر

خطلای انقالب بودب در ماي اوت فعاليت های آموزشی حزب دامره ی وسي  تری 

يافوووتب بووور طلوووق يادداشوووت هوووای راسوووکولريکوف  تروتسوووکی در هموووان روز 

بازداشتش در روز بيست و سوم ژوئيه  از اوضاز شهر چروين تصوويری بورای 

رولوسيونرها هم چران به ايوذاء  مرشوي  ها و سوسيال"زندانيان ترسيم کرد: 

ديوانه وار بلشوي  ها مش ولردب بازداشت رفقايموان اداموه دارد  اموا در محافول 

    ي ديوودي نمووی شووودب بوورعکس  همووه بووا اميوود بسوويار بووه آيروودي هحووزب نشووانی از يوو

مووی نگرنوود  و معتقدنوود کووه ايوون سوورکوب هووا فقووط محلوبيووت حووزب را افووزايش 

ی کارگرنشوين هويچ انحطواطی در روحيوه ی کوارگران خواهرد دادببب در ب ش هوا

و به راستی هم اندکی بعد جلسه ی مشترک کوارگران بيسوت و  ديدي نمی شودب"

     ای بووه اطوو  نامووه  هفووت کارخانووه از کارخانووه هووای ب ووش پترهوواف طووی صوودور
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     سياسووووت ضووودانقالبی اش اعتووووران کووووردب در رگ  بوووی مسووووئوليتی حکوموووت و

 به سرعت جانی تازي دميدي می شدبب ش های کارگرنشين 

درنشوين  در کواخ زمسوتانی و يوا در صدر خالل همان روزهائی کوه در محافول 

کوواخ توريوود  همووه سوورگرم سوواختن ائووتالف هووای جديوود بودنوود و گوواي بووه گوواي ايوون 

    ائووتالف هووا را پوواري پوواري مووی کردنوود و سووپس تکووه هايشووان را بووار ديگوور بووه هووم 

زهووا و حتووی در همووان سوواعات  يعرووی در روزهووای در همووان رو- مووی چسوولاندند

        بيسوووت و يکوووم و بيسوووت و دوم ژوئيوووه  رويووودادی عتووويم در پتروگوووراد شوووکل 

می گرفوت  رويودادی کوه در المورو سياسوت هوای رسومی تقريلوا  از انتوار پرهوان 

ائوتالف  -و ائتالفوی مسوتحکم تور بوود ماند  اما به مثابه ی تشوکيل ائتالفوی ديگور

بوه تروگراد با سربازان ارتش رزمیب در آن روزهوا فرسوتادگان جلهوه کارگران پ

پايت ت موی آمدنود و از طورف هروم هوای خوود اعتوران موی کردنود کوه چورا در 

چروم بوور گلووی انقووالب نهوادي انوودب ايون فرسووتادگان چرود روز بووه علوت بووه جلهوه 

توه دسوت درهای کميته ی اجرائی کوفته بودند  کميته به آنان راي ندادي بوودب کمي

همان احووال فرسوتادگان  رد بر سيره ی آنان نهادي و خود را پس کشيدي بودب در

ن سوربازهای يوديگر از راي رسيدي و در همان مسوير گوام نهوادي بودنودب هموه ی ا

سرخوردي در راهروها و اتا  های انتتار به يکديگر بر موی خوردنود  زبوان بوه 

و آن گواي مشوترکا  بوه دنلوال مفور  شکوي می گشودند  به کميته ناسزا موی گفترود 

می گشتردب بلشوي  ها آنان را در ايون راي يواری موی دادنودب فرسوتادگان تصوميم 

دل نتور کررودب و اگرفترد بوا کارگرهوای پايت وت و بوا سوربازها و ملووان هوا تلو می

    ل مووی کردنوود و بووه آنووان مسووکن و خوووراک ان اسووتقلاايرووان بووا آغوووش بوواز از آنوو

رفرانسی که هيچ کس از باال ترتيلش را نودادي و خوود بوه خوود از می دادندب در ک

ميان ردي های پائين پديد آمدي بوود  نمايرودگان بيسوت و نوه هروم از هروم هوای 
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       جلهووووه  نووووود کارخانووووه از کارخانووووه هووووای پتروگووووراد  و هووووم چرووووين نمايروووودگان 

ن کرفورانس کانو ملوان های کرونشتات و پادگان های مجاور  حیور يافتردب در

فرستادگان سرگرها را می ديدی و در ميانشان عدي ای افسر جوان راب کارگران 

فرادادند و کوشيدند توا  گوشپتروگراد با شور و شو  تمام به فرستادگان جلهه 

حتووی يوو  کلمووه را نشوويردي نگذارنوودب فرسووتادگان جلهووه شوورح دادنوود کووه چگونووه 

که به هيچ  -آن سربازهای سادي دل تهاجم و عواالش انقالب را فرو بلعيدي بودب

بووا کلمووات نسوورجيدي زنوودگی  -عروووان نمووی توانسووتی تهيوويش گوور خطابشووان کرووی

ت بوه ااين وااعيو -روزمري ی جلهه راتصوير کردندب وااعيات تشويش آور بودند

عيان نشان می دادند که چگونه همه چيز به سوی رژيم پوسيدي و مرفوور پويش 

ن اميودهای ديوروز و وااعيوت اموروز بوه يبوجوود مواز انقالب می خزيودب تیواد ما

الب همه ی حاضران نشست و همه را در ي  حال واحود فورو بوردب هور چرود در 

 ميان فرستادگان جلهه سوسيال رولوسويونرها در اکثريوت آشوکار اورار داشوترد 

ی شديد اللحون بلشووي  هوا تقريلوا  بوه اتفوا  آراء بوه تصوويب رسويد: اط  نامه 

به بايگوانی سوپردي اط  نامه  ی ممتر  دادندب اينأراط  نامه  ه اينفقط سه تن ب

متفور  موی شووند و از روی حقيقوت شورح موی دهرود کوه نمی شوودب فرسوتادگان 

دسوووت رد بووور سووويره ی آنوووان نهادنووود  و چگونوووه سوووازش کوووار  چگونوووه رهلوووران

کارگران آنان را در ميان خود پذيرفترودب و سورگرها گفتوه ی فرسوتادگان خوود را 

 باور می کرردب اين مردان در پی فريب سربازان نيستردب

بوه  -در پادگان پتروگراد هم طاليه های دگرگونی در اواخر مواي مشوهود بودنود

ويووعي پووس از جلسوواتی کووه باشوورکت فرسووتادگان جلهووه تشووکيل شوودندب امووا بووديهی 

است هرم هائی که آسيب های سرگين ديدي بودند  نمی توانسترد به سرعت بور 

غلتووی خووود چيووري شوووندب مرتهووا از سوووی ديگوور  در واحوودهائی کووه نگوورش ری بوو
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ميهن پرسوتانه ی خوود را بيشوتر از ديگوران حفوظ کوردي و در سراسور مواي هوای 

اول پس از انقالب به انیلاط تن دادي بودند  نفو  حزب به نحوی محسووي رو 

گرفتوه  به رشد گذاشته بودب سازمان نتامی که موورد تعقيوب و ايوذاء ويوعي اورار

بووود  ايروو  رفتووه رفتووه کموور راسووت مووی کووردب همووان طووور کووه هميشووه پووس از 

شکست نوبت به انتقاد می رسود  محافول حوزب از کوار رهلوران سوازمان نتوامی 

عيب می گرفترد  و خطاها و انحرافات وااعی و موهوم به آنان نسلت می دادندب 

خوود گرفوت  و از  کميته ی مرکزی سازمان نتامی را هر چه بيشتر به زيور بوال

طريق اسوردلوف و ژرژيرسکی نتارت مستقيم تری را بور ايون سوازمان اعموال 

 کردب آنگاي کار  کردتر از سابق اما به نحوی مطمئن تر  دوباري به راي افتادب

در اواخر ماي ژوئيه مواعيت بلشوي  ها در کارخانه های پتروگراد بار ديگور 

يران چم های سابق متحد شدي بودند  اما امحکم شدي بودب کارگران زير همان پر

بوه علوارت ديگور   -همان کارگران اللی نلودند  بلکه پ توه تور شودي بودنود رديگ

محتاط تر و در عوين حوال مصومم تور شودي بودنودب ولودارسوکی در روز بيسوت و 

هفتم ژوئيه به کرگري ی بلشوي  ها گوزارش داد: "در کارخانوه هوا نفوو  عتويم 

دهروودببب  یر خووود کووارگران انجووام مووم  کارهووای حووزب را بيشووتو نامحوودودی داريوو

داليوول بسوويار معتقووديم کووه ايوون  سووازمان مووا از پووائين نمووو کووردي اسووت  و مووا بووه

اتحاديه ی جوانان در آن ايام پرجواي هوزار عیوو  سازمان متالشی ن واهد شدب"

داشت و هر روز بيشتر از روز پيش بوه زيور نفوو  بلشووي  هوا در موی آمودب در 

ای ال وواء مجووازات اطوو  نامووه  روز هفووتم اوت  ب ووش کووارگری شووورا بووا صوودور

اعدام را خواستار شدب کارگران کارخانوه ی پوتيلووف بوه نشوانه ی اعتوران بوه 

کرفرانس دولتی حقو  ي  روز خود را برای مطلوعات کارگری کروار گذاشوتردب 

آراء بووه  ای بووه اتفووا اطوو  نامووه  در کرفوورانس کميتووه هووای کارخانووه و کارگوواي
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تصووويب رسوويد کووه در آن کرفوورانس مسووکو "کوششووی بوورای بسوويش نيروهووای 

 اعالم شدي بودب "ضدانقالب

هوای خوود را يکوی پوس از ديگوری التيوام موی دادب در روز  کرونشتات هم زخم

بيستم ژوئيه  در ي  گردهمائی در ميدان ياکورنی خواست های کرونشوتاتی هوا 

هوم راي  به شوراها  اعزام اوزا  هوا بوه جلهوه بدين ارار اعالم شد: انتقال ادرت

با ژندارم ها و افراد پليس  ال اء مجوازات مورگ  پوذيرش نمايرودگان کرونشوتات 

در تزارسکوسلو به مرتور تیمين مراالت از نيکالی دوم  انحالل گوردان هوای 

مرگ  ضلط روزنامه هوای بوورژوا  و غيوريب تقريلوا  در هموان زموان  تيرکووف  

دژ دسووتور داد کووه پوورچم هووای فرموان دهووی  جديوود  پووس از رسوويدن بووهدرياسواالر 

سرخ را از فراز کشتی های نتامی پائين آورند و به جای آن هوا پورچم آنودري ی 

    اوووووديس را بيافرازنووووود  افسووووورها و پووووواري ای از سوووووربازها هوووووم در ايووووون ميوووووان 

هوووای سوووابق را بوووه دوش زدي بودنووودب کرونشوووتاتی هوووا بوووه ايووون کوووار ی سردوشووو

ران کردندب کميسيونی که از طرف حکومت مهمور تحقيق در حووادث سووم اعت

تا پرجم ژوئيه شدي بود  ناچار شد با دست خالی مراجعت کرود چوون بوا اسوتهزاء 

 و اعتران و حتی تهديد رو به رو شدي بودب

ت يير و تحول در سراسر ناوگان آغاز شودي بوودب زالعسوکی  يکوی از رهلوران 

اواخر ماي ژوئيه و اوايول مواي اوت  بوه وضووح احسواي  فرالند می نويسد: "در

هلزيرگفوورز را درهوم نشکسوته  می شد که ارتجاز خارجی نه ترها اوت انقالبوی

و رشد گسوتردي ی هوم دلوی بوا  است  بلکه برعکس  چرخش تردی به سوی چو

بلشوووي  هووا در ايوون جووا مشووهود بووودب" ملوووان هووا تووا حوود زيووادی بانيووان جروولش 

بوه رغوم ايون  می رفترودب آن هوا مسوتقل از ارادي ی حوزب و حتوی ه به شماريژوئ

 کوواری  سوازش ارادي عمول کوردي بودنوود  چوون حووزب را دچوار ميانوه روی و حتووی
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ی مسوهله  می پرداشتردب تجربه ی تتاهرات مسلحانه به آن ها نشان دادي بود که

يموه ادرت را نمی توان به آسانی حل کردب حال اعتماد به حزب جای احساسات ن

آنارشيستی را گرفته بودب در اين باب  گزارش يکی از فرسوتادگان هلزيرگفوورز 

در اواخر ماي ژوئيه بسيار جالب است: "در کشوتی هوای کوچو  نفوو  سوسويال 

رولوسوويونرها مووی چربيوود  امووا در رزمراوهووای بووزرگ  کشووتی هووای گشووتی و در 

ي  هوا هوواداری ناوشکن ها همه ی ملوان ها يوا بلشووي  بودنود و يوا از بلشوو

و جمهووری  پتروپاولوفسو می کردندب حتی الل از اين هم موضو  ملووان هوای 

و سلاسوتوپول   تگوانگوهمين بود  اما از روزهای سوم تا پرجم ژوئيه به بعود  

     هووووم بووووه مووووا  روريوووو   آنوووودری پروژوانووووی  ديانووووا  گروموبوووووی و هردوسووووتان

در دست داريمببب حوادث سووم پيوسته اندب بدين ترتيب ما نيروی رزمی عتيمی 

تا پرجم ژوئيه نکات بسيار بوه ملووان هوا آموختوه اسوت  و بوه آن هوا نشوان دادي 

 است که برای رسيدن به هدف  حالت  هن به ترهائی کفايت نمی کردب"

مسوووکو  هووور چرووود عقووووب تووور از پتروگوووراد  در همووووان راي سوووير موووی کووووردب 

    ه توودريش محووو شوودندب توووپچی مووی نويسوود: "ب ووارات مسووموم بووداويدوفسووکی 

تودي های سرباز رفته رفته به خود آمدند  و ما بار ديگر ي  پارچوه در موضو  

تهاجمی ارار گرفتيمب همان دروغی که تا چردی حرکت تودي ها را به سمت چوو 

موابين  متوا  ساخته بود  بعدا  روی آوری آنان را بوه موا تسوري  کوردب" موودت

ن ضربات محکم تر شدي بودب اسوترلکوف  کوارگر کارخانه و سربازخانه زيربارا

کارخانوه ی موابين  مسکوئی  از رابطه ی نزديکی س ن می گويود کوه بوه تودريش

ميکلسووون و هرووم مجوواور براوورار شوودي بووودب کميتووه هووای کووارگران و سووربازان 

اغلب مسائل حياتی و عملوی کارخانوه و هوم چروين هروم را در جلسوات مشوترک 

رگران برای سوربازان عصورها کوالي هوای فرهرگوی و حل و فصل می کردندب کا
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            آموزشووووی ترتيووووب مووووی دادنوووود  روزنامووووه هووووای بلشوووووي  را بووووه دسووووت آنووووان 

   مووی رسوواندند  و از همووه جهووت کمکشووان مووی کردنوودب اسووترلکوف مووی گويوود: 

بوه نوزد موا موی آوردب در خوالل  "اگر کسی ترليوه موی شود  فوورا  شوکايت خوود را

ی  اگر يکی از کوارگران ميکلسوون موورد اهانوت اورار موی گرفوت تجمعات خيابان

             بوا يو  گوروي از هوم راي  فقط کافی بود که سربازی از ايون اهانوت مطلو  شوود توا

هووم اطارهووايش بووه حمايووت از آن کووارگر بشووتابدب و در آن روزهووا بووازار اهانووت 

آن دروغ مشوئوم  آن هوا بوا اشواري بوه طوالی آلموان  خيانوت و تموامرواج داشت  

 کارانه  به ما زخم زبان می زدندب" سازش

       کرفووورانس کميتوووه هوووای کارخانوووه و کارگووواي در مسوووکو در اواخووور مووواي ژوئيوووه 

    بووا ن مووات معتوودل آغوواز شوود  امووا در طووی يوو  هفتووه ی کووار خووود اويووا  بووه سوومت 

       ای را بوووه تصوووويب رسووواند کوووه اطووو  ناموووه  چوووو چرخيووود  و در روزهوووای آخووور

داشوووتب درهموووان روزهووووا پودبلسوووکی  يکووووی از بلشووووويزم  رنوووم آشوووکاری از

فرسوووتادگان مسوووکو بوووه کرفووورانس حوووزب چروووين گوووزارش داد: "شوووش شوووورا از 

گانه ی ب ش ها به دست ما افتادي اندببب زير حموالت افتراءآميوز و  شوراهای دي

 بلشووويزم يافتوه ی کرووونی فقوط توودي ی کووارگر کوه راسو ا  بووه حمايوت ازسوازمان 

برخاسووته اسووت  حووافظ جووان ماسووتب" از همووان اوايوول موواي اوت  در انت ابووات 

     کارخانووووه هووووای مسووووکو بووووه جووووای مرشوووووي  هووووا و سوسوووويال رولوسوووويونرها 

بلشووووي  هوووا انت ووواب موووی شووودندب در اعتصووواب عموووومی ای کوووه در آسوووتانه ی 

کرفوورانس مسووکو در گرفووت  رشوود نفووو  حووزب بووا کوووي و کرنووا آشووکار شوودب 

گان رسمی شورای مسکو در آن ايام چروين نوشوت: "واوت آن فورا   ارايزوستيا

رسيدي است که سرانجام بفهميم بلشوي  ها گروهی بی مسئوليت نيسترد  بلکه 

 از شوواخه هووای دموکراسووی سووازمان يافتووه ی انقالبووی هسووترد  و درک کروويم کووه 
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اهی تودي های وسيعی از مردم از آنان حمايت می کررد  و اين تودي ها هر چرد گ

اواات انیلاط الزم را از خود نشان نمی دهرود  بوا سرسوپردگی کامول بوه انقوالب 

 وفادارندب"

تیعي  مواعيت طلقه ی کارگر درماي ژوئيه  صاحلان صراي  را دلگورم کوردب 

تووورين سوووازمان هوووای  کرفرانسوووی مرکوووب از نمايرووودگان سووويزدي سوووازمان از مهوووم

وسوووم بووه کميتووه ی دفوواز از صوورعتی و تجوواری  از جملووه بانوو  هووا  کميتووه ای م

صراي  تشکيل داد که وظيفه داشوت رهلوری تعطيول کارخانوه هوا و تموامی تهواجم 

انقووالب برعهوودي بگيووردب کووارگران مقاومووت بووه خوورج دادنوودب برعليووه  سياسووی را

 موووجی از اعتصووواب هوووای بووزرگ و معارضوووات ديگووور سراسوور کشوووور را دربووور 

 ه ی کووارگر محتاطانووه گووام گرفووتب در همووان حووال کووه صووفوف بووا تجربووه ی طلقوو

  برمی داشوترد  اشورهای جديود و توازي نفوس بوا عوزم راسوخ توری بوه ميودان نلورد 

مووی رفتروودب کووارگران فلووز کووار مرتتوور بودنوود و آمووادي مووی شوودند  امووا کووارگران 

ريسردگی و الستي  سوازی  و هوم چروين کوارگران کارخانوه هوای چورم سوازی و 

زي مووی شووتافتردب عقووب مانوودي توورين و کاغووذ سووازی بووی محابووا بووه صووحره ی ملووار

مطيوو  توورين اشوورهای طلقووه ی کووارگر رفتووه رفتووه اوود علووم مووی کردنوودب اعتصوواب 

رآشوب شلگردها و فراش ها شهر کيو  را متشورش کوردي بوودب اعتصواب گوران پ  

ضمن سرکشی به خانه ها  چراغ ها را خاموش می کردند  کليود آسانسوورها را 

ا بوواز مووی گذاشووترد  و بووه ااوودامات ديگووری از بوور مووی داشووترد  درهووای حفوواظتی ر

همين نوز دست می زدندب هر تعارضی  صرف نتر از علت اوليه اش  فورا  بوه 

همه ی ب ش های آن شاخه ی معين از صرعت سرايت می کرد و به ملوارزي ای 

تلديل می شدب کارگران کارخانه هوای چورم سوازی در مسوکو بوه  پيرامون اصول

راسر کشوور  بورای تثليوت حوق کميتوه هوای کارخانوه هوا در س پشتيلانی کارگران
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اسووت دام و اخووراج افووراد  ملووارزي ی طوووالنی و سرسوو تانه ای را در موواي اوت 

آغاز کردندب در بسياری از موارد  م صوصوا  در ايواالت  اعتصواب هوا بويخ پيودا 

سای کارخانه ها به دسوت اعتصواب گوران ؤمی کردند و به بازداشت مديران و ر

  ر موووی شووودندب حکوموووت کوووارگران را بوووه خويشوووتن داری دعووووت کووورد  بوووا مرجووو

ائتالف شد  ازا  ها را به کرانه ی دن فرستاد  و بهای نان سرمايه دارها وارد 

و سوروسووات نتووامی را دو برابوور سوواختب ايوون سياسووت در عووين حووال کووه خشووم 

     ء سووورمايه دارهوووا را هوووم ارضوووا  کوووارگران را بوووه نقطوووه ی انفجوووار رسووواندي بوووود

نمی کوردب آوئربواخ  يکوی از سوردمداران صوراي  سورگين  شوکايت موی کرود کوه: 

"کميسرهای وزارت کار هروز نوری را که به چشم هوای اسوکوبل  تابيودي بوود 

خانهببب بوه مهمورهوای ايوالتی خودشوان  به درستی نمی ديدندببب در همان وزرات

 اد فوورا مووی خواندنوود و در اعتموواد نداشووتردببب نمايروودگان کووارگران را بووه پتروگوور

اصر مرمر مالمتشان می کردند و موی کوشويدند توا آنوان را بوا کارخانوه دارهوا و 

  مهروودي هووا آشووتی دهروودب" امووا هوويچ يوو  از ايوون توودابير بووه جووائی نمووی رسوويد: 

"تودي های کارگر در اين ايام مداوما  به زير نفو  رهلران کله شقی درمی آمدند 

 از شرم نلردي بودندب"که در عوام فريلی بوئی 

اوودرت برعليووه  شکسووت طللووی ااتصووادی بووه حربووه ی اصوولی کارخانووه دارهووا

کارخانه ها تلديل شدي بودب در کرفرانس کميته های کارخانه و کارگواي  دوگانه ی

کووه در نيمووه ی اول موواي اوت تشووکيل شوود  سياسووت ت ريووب کارخانووه دارهووا بووه 

تفصوويل افشوواء شوودب گذشووته از مرتووور درهووم ريووزی و متواوو  سوواختن توليوود بووه 

دسايس مالی  سرمايه دارها عموما  مواد خام را پرهان می کردند  تعمير گاي هوا 

و کارگوواي هووای ابزارسووازی را مووی بسووترد  و بووه اعمووال ديگووری از همووين اليوول 

   کووواری سووورمايه دارهوووا گوووواهی  متوسووول موووی شووودندب جوووان ريووود پيراموووون خوووراب
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مقوام يو  خلرنگوار آمريکوائی بوه انوواز  او در روشن کرردي ای ارائه دادي استب

محافول دسووتري داشووت  و بووه اعتلووار توصويه نامووه هووائی کووه ديپلمووات هووای دول 

متفووق بووه او دادي بودنوود  مووی توانسووت اعتووراف هووای صووريا سياسووتمدارهای 

 بورژوازی روي را بشرودب ريد می نويسد: "دبير کل شواخه ی حوزب کوادت در

روپاشوی ااتصواد کشوور جزئوی از نقشوه ای اسوت کوه پتروگراد به من گفوت کوه ف

برای بوی اعتلوار سواختن انقوالب طورح ريوزی شودي اسوتب يکوی از ديپلموات هوای 

از روی اطالعوات  دول متفق  که اول دادي ام اسمش را فاش نکرم  اين نکتوه را

ش صی خودش تهييد کردب من از معوادن زغوال سورگی در حووالی خوارکوف خلور 

احلانشوان بوه آتوش کشويدي و بوه آب بسوته شودندب مون اطوالز به دست ص دارم که

نسواجی مسوکو هرگوام خوروج از کارخانوه جوات  مهرودي هوای برخوی از دارم که

کارخانه ماشين آالت را از کار می انداختردب در راي آهن مقامواتی را موی شراسوم 

چروين  که در حين ت ريب لوکوموتيوها بوه وسويله ی کوارگران دسوتگير شودندب"

ارتلواط سوازش کواران  وااعيات خشن ااتصادیب اين وااعيات نوه بوه توهمواتبود 

داشت و نه به سياست هوای حکوموت ائتالفوی  بلکوه جزئوی از مقودمات شوورش 

 کورنيلوف بودندب

در جلهه هم اتحاد مقدي به همان بدی پويش موی رفوت کوه در پشوت جلهوهب    

له را حول نموی کوردب هاستانکويچ شکايت می کرد که بازداشت افراد بلشوي  مس

"جرايت در فیا مرتشر بود  رئوي اين جرايت مش ص نلودند چون تموام توودي 

   را بووه خووود آلووودي بووودب" اگوور سووربازها خويشووتن داری بيشووتری از خووود نشووان 

مهار کررد  توازي  دادند دليلش آن بود که تا حدی آموخته بودند نفرت خود را می

حساسات آنان از چه ارار بودي استب يکوی پس از شکستن سدها معلوم شد که ا

از گروهووان هووای هرووم دوبرسووکی چووون بووه جوورم نپووذيرفتن فرمانوودي ی جديوودش 
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رانجام تمووام هرووم را بووه سوومحکوووم بووه انحووالل شوودي بووود  سوواير گروهووان هووا و 

شورش برانگي ت  و هرگامی که فرمانودي ی هروم سوعی کورد بوه زور سورنيزي 

حادآوه در روز سوی  اردا  تفرم او را کشتردب ايوننتم را اعادي کرد  سربازها با 

و يکم ژوئيه رخ دادب با اين کوه در هروم هوای ديگور کوار بوه ايون جاهوا نکشويد  

فرمانودهان ارتوش باطروا  احسواي موی کردنود کوه آن اتفوا  هور آيروه ممکون اسووت 

 تکرار شودب

چروين گوزارش داد: فرموان دهوی  اچ  به سوتادبماي اوت  ژنرال شر طدر اواس

حالت روحی پياد نتام  به استثرای گوردان هوای مورگ  بسويار بوی آلوات اسوتب "

گاهی اواات ظرف فقط چرد روز نگرش برخی از واحدهای پيادي نتام يو  بواري 

   شوووودب" بسوووياری از کميسووورها رفتوووه رفتوووه درک موووی کردنووود کوووه معکوووي موووی 

وت  ای را حول نموی کرودب در روز بيسووت و دوم امسووهله  روش هوای ژوئيوه هويچ

کميسر ياماندت گزارش داد که: "تشکيل دادگاي های نتامی انقالبی در جلهه ی 

فرمانودهان و توودي ی سوربازها پديود آوردي موابين  غرب  اختالف هوای موحشوی

اسووت  و ايوون دادگوواي هووا از اسوواي بووی آبوورو شوودي انوودببب" برنامووه ی کورنيلوووف 

آزموون گذاشوته بوه فرموان دهوی  برای نجات کشوور حتوی پويش از شوورش سوتاد

 شدي و به بن بست رسيدي بودب

طلقات دارا بويش از هور چيوز از فروپاشوی نيروهوای اوزا  واهموه داشوتردب در 

اين جا خطر آن بود که واپسين دژ فرو بريزدب در ماي فوريوه  هروم هوای اوزا  

در پتروگووراد سوولطرت را بوودون مقاومووت تسووليم کووردي بودنوودب ناگفتووه نمانوود کووه 

سرزمين خود  در نووچرکاس   کوشيدي بودنود اخلوار مربووط  مقامات ازا  در

به انقالب را پرهان نگاي دارند  و با کلکله و دبدبه ی معمول مراسم يکم ماري 

را بووه يوواد بووود آلکسوواندر دوم برگووزار کووردي بودنوودب امووا اووزا  هووا در نهايووت اموور 
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ی خوود  حاضر بودند از خير توزار بگذرنود  و حتوی موفوق شودي بودنود از گذشوته

مشتی سرت جمهوری خواهانه بيرون بکشردب اما آنان پا را از ايون حودود فراتور 

نمی گذاشوتردب اوزا  هوا از هموان بودو امور از اعوزام نمايرودگان خوود بوه شوورای 

در يوو  رديوو  اوورار پتروگووراد امتروواز کردنوود  تووا ملووادا بووا کووارگران و سووربازان 

را تشوکيل دادنود کوه در هيئوت بگيرندب آنان بورای خوود شوورای لشوگريان اوزا  

ازااسووتان را بووا هووم متحوود  ی فرماندهانشووان در پشووت جلهووه نووواحی دوازدي گانووه

 کووارگران و برعليووه  مووی کووردب بووورژوازی مووی کوشوويد تووا نقشووه هووای خووود را

دهقانووان بوور نيروهووای اووزا  اسووتوار بسووازد  و در ايوون راي از توفيووق بووی نصوويب 

 نمی ماندب

را مواعيوت خواص آنوان در کشوور تعيوين موی کوردب  نقش سياسی اين ازا  هوا

آنان از ديرباز طلقه ی مرفصل دون پايه ای را تشکيل می دادند که از امتيوازات 

  خاصووی برخوووردار بووودب اووزا  هووا ماليووات نمووی پرداختروود و نسوولت بووه دهقانووان 

اختيووار داشووتردب در سووه مرطقووه ی مجوواور   زمووين هووای بسوويار وسووي  تووری را در

ون ازا  صاحب بيست و سه ميليون دسياتين يو کوبان و تور  سه ميليعری دن 

هموان سوه  زمين بودند  حال آن کوه چهوار ميليوون و سوی صود هوزار دهقانوان در

مرطقه فقوط شوش ميليوون دسوياتين زموين در اختيوار داشوتردب يعروی هور اوزا  بوه 

  د ميووان خووو طووور متوسووط پوورش برابوور دهقووان زمووين داشووتب ناگفتووه نمانوود کووه در

م هوازا  ها نيز زمين به طرزی بسيار نابرابر تقسيم شدي بودب آن ها برای خود 

مالک داشترد و هم کوالک  آن هم بسيار ادرتمرودتر از موالک هوا و کووالک هوای 

شومالب اووزا  فقيوور هووم در ميانشووان وجووود داشووتب هوور اووزا  موظوو  بووود کووه بووه 

  دمت نتووام محووض تقاضووای دولووت  بووا اسووب و تجهيووزات ش صووی خووود بووه خوو

بشتابدب ازا  های آروتمرد در سايه ی معافيت از ماليوات بوه آسوانی از عهودي ی 
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اين م ارج بر می آمدند  اما کمر ردي های پائين در زير ايون وظواي  و تعهودات 

    نتووامی خووم مووی شوودب ايوون خصوصوويات بريووادی مواعيووت پرترووااض ازااسووتان را 

اوزا  هوا در ااشوار پوائيری خوود بوا  در کليتش  به ادر کفايوت توضويا موی دهرودب

      دهقووان هووا در تموواي اوورار مووی گرفتروود  و در ااشووار بوواالئی شووان بووا مووالک هووا 

هووم طووراز مووی شوودندب در عووين حووال  ااشووار بوواالئی و پووائيری بوور اآوور آگوواهی بووه 

مواعيت خاص خود  و مقام خويش به عروان مردمی برگزيدي  با يکديگر متحود 

        ترهوووا در کوووارگران کوووه در دهقانوووان نيوووز بوووه ديووودي ی تحقيووور بودنووود و عادتوووا  نوووه 

  درد سووورکوب  موووی نگريسوووتردب هوووم بووودين سووولب اوووزا  هوووای متوسوووط الحوووال بوووه

 شورش ها می خوردندب

در طی سال های جرم  در آن هرگام که نسل های جوان تر در جلهوه بوه سور 

زديکووی کووه بووا مووی بردنوود  پيووران اوووم بووا سوورت هووای محافتووه کارانووه و پيونوود ن

افسوورهای خووود داشووترد  زمووام امووور را بووه دسووت گرفتروودب در ن سووتين موواي هووای 

انقووالب  مووالک هووای اووزا  بووه بهانووه ی احيوواء دموکراسووی اووزا  هووا "مجموو  

را تشکيل دادندب اين مجم  به نوبه ی خود سردارهای ازا  را انت اب  نتامی"

ياسووت مووی کردنوودب مووی کوورد  و سووردارهای اووزا  بوور "حکومووت هووای نتووامی" ر

کميسرهای حکومت و شوراهای جمعيوت هوای غيراوزا  هويچ اودرتی در المورو 

ازا  ها نداشترد  چون ازا  هوا اووی تور  غروی تور و مجهزتور بودنودب سوسويال 

روودگان دهقووان هووا و يرولوسوويونرها چروود بووار کوشوويدند تووا شوووراهای مشووترک نما

ترد  چون می ترسويدند انقوالب ازا  ها را تشکيل دهرد  اما ازا  ها زير بار نرف

ارضی ب شی از زمين های آنان را به ي ما بلرد  و حق هم داشترد از ايون بابوت 

راي نمووی گفووت کووه: "الزم ی بوو ربترسووردب چرنوووف  در مقووام وزيوور کشوواورزی  پ وو

است ازا  ها دست و پای خود را در زمين هايشان اندکی جم  کررودب" مهوم تور 



                                                             نشر ميليتانت

 

 404 

سووربازهای پيووادي نتووام در محوول  اغلووب بووه اووزا  هووا از ايوون آن کووه دهقووان هووا و 

طعره می زدند که: "ما خدمت زموين هايتوان خوواهيم رسويد  هور چوه توا بوه حوال 

آاووائی کرديوود  بووس اسووتب" چرووين بووود اوضوواز در پسووت جلهووه  در روسووتاهای 

و تا حدی نيز در پادگوان پتروگوراد  يعروی در کوانون حيوات سياسویب بودين  -ازا 

 ار هرم های ازا  در تتاهرات ژوئيه روشن می شودبترتيب علت رفت

 171هروم و  162  1917اوضاز در جلهه اساسا  متفاوت بودب درتابستان 

گروي مجزا در ارتش رزموی اوزا  وجوود داشوتردب اوزا  هوای جلهوه  مرفصول از 

تجوارب جروم بوا تموام ارتوش سوهميم بودنود  و آن هوا  روابط روستائی شوان  در

نوان آ -ندکی تهخير  از همان سير تکاملی پيوادي نتوام گوذر کردنودنيز  هر چرد با ا

کوام  پيوروزی از کو  دادنود  از آن آشوفتگی جروون آسوا تلوخ هبو هم ايمان خود را

ولرود کردنود  و آرزوی صولا و بازگشوت بوه رشدند  بوه شوکايت از فرمانودهان غ

 65 هروم و 45از  شلشوان ريشوه دوانودب در ايون ميوان بويخانه و کاشوانه در ال

يس فورا خوانودي شودند  لوگروي ازا  از جلهه و پشت جلهه به تدريش به خدمت پ

 نوودارم تلووديل کووردي بودنوودب سووربازها و کارگرهووا و ااووزا  هووا را بووار ديگوور بووه ژ

 1905در سوال  دهقان ها بر سرشان غرولرد می کردند  و جالدی هوای آنوان را

موواي فوريووه  ار خووود دربووه رخشووان مووی کشوويدندب بسووياری از اووزا  هووا کووه از رفتوو

      ناخوشوووايردی در الوووب خوووويش حوووس احسووواي غووورور کوووردي بودنووود  ايرووو  درد 

می کردندب اکرون ازا  شال  خود را نفرين می کرد  و اغلب از گرجاندن شوال  

در تجهيزات خود تن می زدب با اين حال در ميوان اوزا  هوای دن و کوبوان تعوداد 

اووم در روسوتا موی ترسويدندب بوه طوور کلوی   فراريان اندک بود  آن ها از پيوران

واحوودهای اووزا  نسوولت بووه پيووادي نتووام موودت بسوويار درازتووری در بروود سوويطري ی 

 افسرها باای ماندب
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از دن و کوبان به جلهه خلر رسيد که سرکردگان ازا   به اتفا  پيوران اووم  

  شوووند  بوورای خووود حکومووت تشووکيل  آن کووه نتوور اووزا  هووای جلهووه را جويووابووی 

دي اندب اين خلر مرازعات اجتماعی به خواب رفته را در نهواد آنوان بيودار کوردب دا

  از آن پووس  اووزا  هووای جلهووه مووی گفتروود: "واتووی بووه وطوون برگشووتيم  نشانشووان 

کراسوووروف  ژنووورال اوووزا  و يکوووی از رهلوووران  "موووی دهووويم دنيوووا دسوووت کيسوووتب

نوووه ضووودانقالب در کرانوووه ی دن  بوووه نحووووی جانووودار شووورح دادي اسوووت کوووه چگو

واحدهای نيرومرد ازا  در جلهه به تدريش شکاف برداشوترد: "تشوکيل جلسوات 

هوای ممکون بوه تصوويب رسويدندببب اطو  ناموه  شروز شد و آن گاي گستاخ تورين

ازا  ها از تيمار و ت ذيوه ی مورتم اسوب هوای خوود دسوت کشويدندب تصوور هويچ 

روبوان هوای گونه کار جدی به  هن آنان خطوور نموی کوردب اوزا  هوا خوود را بوه 

ارغووووانی و نوارهوووای سووورخ موووی آراسوووترد  و ابووودا  در ايووود احتووورام بوووه افسووورها 

 اما ازا  پيش از آن که به اين جا برسد  مودتی دراز ترديود کوردي  سور نلودندب"

خارانوودي  و حيووران مانوودي بووود کووه بووه کوودام سووو بچرخوودب از ايوون رو در لحتووات 

يا آن واحد ازا  چگونوه رفتوار حساي به آسانی نمی شد پيش بيری کرد که اين 

 خواهد کردب

در روز هشووووتم اوت  مجموووو  نتووووامی کرانووووه ی دن بوووورای انت ابووووات مجلووووس 

محسسووان بووا کووادت هووا وارد ائووتالف شوودب خلوور ايوون ائووتالف بالفاصووله بووه ارتووش 

رسيدب يانوف  افسر ازا   می نويسد: "ازا  هوا ايون ائوتالف را يکسور ت طئوه 

ای در ارتوش نداشوتب" در حقيقوت امور سوربازها کردندب حزب کادت هيچ ريشوه 

      از کوووادت هوووا نفووورت داشوووترد  و آنوووان را بوووا هموووه ی عوووواملی کوووه سووولب خفقوووان 

تودي های خلق بودند  يکی موی دانسوتردب سوربازها بوه اوزا  هوا طعروه موی زدنود 

که: "ريش سفيد های اوم باالخري شوما را بوه کوادت هوا فروخترودب" و اوزا  هوا 
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نشانشوان موی دهويم دنيوا دسوت کيسوت " در جلهوه ی جرووب "نود: جواب می داد

ی ويوعي ای کوادت هوا را "دشومران اسوم اطو  ناموه  غرب  اوزا  هوا طوی صودور

کش" اعالم کردند  و درخواست نمودند کوه  خوردي و اسيرکرردگان مردم زحمت

ئت سازش با کوادت هوا را کوردي انود از مجمو  نتوامی آنوان رهمه ی کسانی که ج

 وندباخراج ش

کورنيلوف ازا  روی کم  ازا  ها  م صوصا  ازا  هوای دن  اويوا  حسواب 

ر رفته بود  بوا واحودهای اوزا  پ وگمی کرد  و لشگری را که برای کودتا در نتر 

کووردب امووا اووزا  هووا هرگووز بووه خوواطر ايوون "دهقووان زادي" انگشووت بلروود نکردنوودب 

خوود جانانوه دفواز  روستائيان آمادي بودند توا در سورزمين خوويش از زموين هوای

کررد  اما به هيچ وجوه مايول نلودنود در مرافعوه ی اشو اص ديگور درگيور شووندب 

نتام هم نتوانست اميدهائی را که به او بسته شدي بوود اجابوت سواري سپاي سوم 

کروودب اووزا  هووا بووا وجووود خصومتشووان بووا اموور مرافقووت بووا آلمووان هووا  در جلهووه ی 

بازها و ملووان هوا رفترودب بور اآور هموين پتروگوراد بوا طيوب خواطر بوه مالاوات سور

     مرافقووت بوووود کووه نقشوووه ی کورنيلوووف بووودون خووونريزی بوووه شکسووت انجاميووودب 

بدين سان واپسين ستون روسيه ی کهن  که همان ازا  ها بودنود  متزلوزل شود 

 و به زير فرو ري تب

همووين ايووام  فرسوورم هووا دورتوور از مرزهووای روسوويه  در خوواک فرانسووه   در

جهت "احياء" ارتش روسيه با دات آزمايشگاهی به موورد اجوراء  درآزمايشی 

آن هووم دور از دسووتري بلشوووي  هووا و بووه همووين دليوول بووه نحوووی  -گذاشووته شوود

بسويار اووان  کرروودي تورب در طووی موواي هووای تابسوتان و پووائيز اخلوواری در مطلوعووات 

ندنودب حووادث تقريلوا  از انتوار پرهوان ما دروي به چاپ رسويدند کوه در آن ترود بوا

اين اخلار هموه از شوورش هوای مسولحانه در ميوان نيروهوای روسوی مسوتقر در 
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 -يعرووی پوويش از انقووالب -1917فرانسووه حکايووت داشووتردب از همووان ژانويووه ی 

سوووربازهای دو تيوووو روسوووی مسوووتقر در فرانسوووه  بوووه گفتوووه ی افسوووری بوووه نوووام 

سووو ت معتقووود شووودي بودنووود کوووه آنوووان را در مقابووول مهموووات بوووه " :ليسوفسوووکی

سووربازها چروودان هووم بوور خطووا نلودنوودب آنووان نووه بوورای  "رانسووويان فروختووه انوودبف

دلووی" و نووه بووه افسوورهای خووويش کمتوورين  اربابووان اجرلووی خووود "کمتوورين هووم

اعتمووادی نداشووتردب اخلووار انقووالب ايوون تيووو هووای صووادراتی را بووه يوو  مفهوووم از 

يحی عوووين حووال آنوووان را غوووافلگير کوووردب توضووو لحوواظ سياسوووی مهيوووا يافوووت  و در

مقوام افسوران هور چوه بواالتر  - پيرامون انقالب از دهان افسرها شوريدي نموی شود

اموا مويهن پرسوت هوای دمووکرات از ميوان  -حيرت آنان به همان نسلت فزون تر

 نويسوود: "اغلووب مشوواهدي  تلعيوودی هووا در اردوگوواي آفتووابی شوودندب ليسوفسووکی مووی

ببب خالصوانه بورای می شود کوه برخوی از ديپلموات هوا و افسوران هروم هوای گوارد

هووای پيشووين صووردلی پوويش مووی کشوويدندب" در ميووان هرووم هووا نهادهووای ی تلعيوود

انت ابی تشکيل می شد و طولی نمی کشيد که ي  سرباز لتوانی در رأي کميتوه 

هم "عراصر بيگانه" پيدا موی شودندب هروم يکوم  کوه  ارار می گرفتب در اين جا

رادش را کارگرهوا و کارمرودان و تقريلوا  تموام افو در مسکو گردآوری شودي بوود و

دادنود  يو  سوال  تشکيل می -عموما  عراصر پرولتر و نيمه پرولتر- فروشردگان

پيش ادم به خاک فرانسه نهادي بود  و در طول زمستان در دشت های شوامپانی 

به خوبی جرگيدي بودب اما "بيماری تیعي  روحيه اول از همه بوه هموين هروم 

  ه در ميووان صووفوفش عوودي ی کثيووری دهقووان يافووت حملووه ور شوودب" هرووم دوم  کوو

مووی شوودند  موودت درازتووری آرام مانوودب تيووو دوم  کووه تقريلووا  تمامووا  از دهقانووان 

سوويلری تشووکيل مووی شوود  کووامال  اابوول اعتموواد بووه نتوور مووی رسوويدب انوودکی پووس از 

نه برای آلزاي انقالب فوريه  تيو يکم دست به تمرد زدب اين تيو نمی خواست 
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  لوورن  بورای فرانسوه ی زيلوا هوم نموی خواسوت بميوردب بلکووه  ه بورایبجرگود و نو

خواست زندگی را در روسيه ی نووين بيازمايودب ايون تيوو را بوه پشوت جلهوه  می

بردنوووود و آن را در مرکووووز فرانسووووه  در اردوگوووواي الکووووورتين  اسووووکان دادنوووودب 

ميان روستاهای مصفای بورژوا  در حودود  ليسوفسکی روايت می کرد که: "در

غی روي  مسوولا  بووی افسوور  سوو ت گريووزان از هوور نوووز ادي هووزار سوورباز طوو

اطاعت  در اين اردوگاي وسي  بوه زنودگی مرحصور بوه فورد و بسويار م صوصوی 

  سوورگرم بودنوودب" در ايوون جووا کورنيلوووف فرصووت فووو  العووادي ای يافتووه بووود تووا 

کوواری  روش هووای خووود را بوورای بازسووازی ارتووش بووه کووار بلروودد  آن هووم بووا هووم

ريلوووب فرمانوودي ی کوول اوووا بووه وسوويله ی  رمهووری چووون پوانکوواري ووسووتان پ  د

تلگراف فرمان داد که سربازها "مطي  شوند" و به سالونيکا اعزام گردندب اموا 

 ی سوورگين را جلوووتوووپ خانووه  طاغيووان تسووليم نمووی شوودندب در روز اول سووپتاملر

هديووودآميز آوردنووود و تابلوهوووائی در داخووول اردوگووواي نصوووب کردنووود کوووه تلگوووراف ت

ن ها نوشته شودي بوودب اموا درسوت در هموين نقطوه  سوير حووادث آلوف بر يکورن

چار پيچيدگی جديدی شدب بدين معری کوه روزناموه هوای فرانسووی خلور آوردنود د

غی الوف خائن و ضدانقالبی معرفی شودي اسوتب ايون بوار سوربازهای طويکه کورن

آن هوم بوه  -ر سوالونيکا بميرنودجدا  به اين نتيجه رسيدند که وااعوا  دليلوی نودارد د

فرمان آن ژنرال خائنب اين کارگرهوا و دهقوان هوا کوه درعوون مهموات فروختوه 

شدي بودند  تصميم گرفترد خود از حقو  خويشتن دفواز کررودب آن هوا از مکالموه 

با هر ش ص خارجی امتراز ورزيدندباز آن لحته بوه بعود  حتوی يو  سورباز هوم 

 از اردوگاي خارج نشدب

در کمورکش تووپ خانوه  تيو يکوم وارد عمول کردنودببرعليه  وم روي راتيو د

کوي های آن حوالی موضو  گرفوتب پيوادي نتوام بوا بهوري گيوری از هموه ی اواعود 
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مهردسی به حفر سرگر و نقب زنی به سووی الکوورتين مشو ول شودب تيرانودازان 

د وارد آلو تمام آن اطراف را يکسر محاصري کردند  تا هيچ فرد فرانسوی نتوانو

دو تيو روسی شوودب بودين سوان مقاموات فرانسووی در مابين  انه ی نلردختماشا

خاک خود صحره را برای جرم داخلی روسيه آراسترد  و برای محکم کاری آن 

  ات آيروودي يووصووحره را بووا سوورنيزي محصووور کردنوودب ايوون صوورفا  تمريرووی بوورای عمل

در خوواک روسوويه ی فرانسووه جرووم داخلووی را  بووودب چروودی بعوود طلقووات حاکمووه

سوووازمان دادنووود  و بووورای محکوووم کووواری آن خووواک را بوووا محاصوووري ی ااتصوووادی 

 درزبردی کردندب

شدب" چرد صد تن سورباز از اردوگواي  ز"بملاران مرتم و مداوم اردوگاي شرو

تووپ خانوه  بيرون آمدنود و بوه تسوليم تون دادنودب آنوان را پذيرفترود و آن گواي آتوش

بملواران چهوار روز و چهوار شوب اداموه يافوتب  بالفاصله از سور گرفتوه شودب ايون

افراد الکورتين گروي گروي تسليم شدندب در روز ششم سپتاملر فقط دويست مورد 

تصووميم داشووترد خووود را زنوودي تسووليم نکرروودب  در اردوگوواي بوواای مانوودي بودنوود کووه

آنووان را گلوبووا  باتيسووت متعصووب اوکرائيرووی  برعهوودي داشووتب اگوور در رهلووری 

و مسلسول و تووپ خانوه  او را بلشووي  موی ناميدنودب زيور آتوش روسيه موی بوود

تفرم  همه هم صدا با هم در ي  غريو واحود  آن مکوان عموال  زيور و زبور شودب 

عاالووت طاغيووان بووه زانووو درآمدنوودب تعووداد تلفووات آن حادآووه معلوووم نيسووتب بووه هوور 

يوو تقدير  نتم و اانون اعوادي گشوتب اموا فقوط پوس از چرود هفتوه  تيوو دوم کوه ت

 ي  را بملاران کردي بود  به همان بيماری دچار شدب

سربازهای روي اين عفونوت مووحش را در کولوه پشوتی هوای کرباسوی خوود  

در آسووتر پالتوهايشووان  و در زوايووای مکرووون الوووب خووويش  بووه آن سوووی دريووا 

ايوون موواجرای دراماتيوو  در الکووورتين حووائز اهميووت اسووت  چووون  بووردي بودنوودب
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    بووود کووه تووو گوووئی در لولووه ی آزمووايش بوورای معايرووه ی فعوول آزمووايش نمونووه ای 

و انفعوواالت درونووی ارتووش روسوويه آگاهانووه ترتيووب دادي شوودب اسوواي ايوون فعوول و 

 انفعال ها را تمامی تاريخ گذشته ی روسيه پی ريزی کردي بودب
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  فصل دوازدهمفصل دوازدهم

  موج خيزانموج خيزان

 

از آب درآموودب اگوور بلشوووي  هووا وااعووا  حربووه ی نيرومروود افتووراء تيوور دوللووه 

جاسوي آلمان ها هسترد  چرا اخلار جاسوسی آن ها از مروابعی بيورون موی آيود 

ن چرين مورد نفرت مردمرد؟ چرا مطلوعات کادت  که هموواري پسوت تورين يکه ا

انگيزي های ممکن را به کارگران و سوربازان نسولت دادي انود  از هموه بلرودتر و 

را مووتهم موی کرروود؟ چورا آن نوواظر يوا مهروودي مرتجو  کووه از رسواتر بلشوووي  هوا 

   ن سووتين لحتووه ی ايووام توواکرون در گوشووه ای تپيوودي بووود  ايروو  ناگهووان بيوورون 

تورين  می جهد و شروز به لعن بلشوي  هوا موی کرود؟ چگونوه اسوت کوه مرتجو 

افسرها در هرم های خود بار ديگر کوردن افورازی را شوروز کوردي انود؟ و چورا 

رگووام مووتهم کووردن "لرووين و شوورکاء" مشووت خووود را در برابوور صووورت ايرووان ه

 سربازها تکان می دهرد  گوئی ايشان خائررد؟

همه ی کارخانه ها برای خود بلشوي  داشوتردب فوالن نصواب  يوا فوالن خوراط  

 کووه تاري چووه ی زنوودگی اش بوورای همووه ی کووارگران روشوون بووود  مووی پرسوويد: 

 د جاسوي آلمان ها باشم؟" گاهی اواات حتوی"بچه ها  آيا انصافا  به من می آي

در ملارزي ی خود عليه تهاجم ضدانقالب  از مقاصود خوود فراتور سازش کاران  

مووی رفتروود و راي را ناخواسووته بوورای بلشوووي  هووا هموووار مووی کردنوودب پريکوووی 

سرباز شرح می دهد کوه چگونوه يو  بوار در تجمو  سوربازها يکوی از دکترهوای 
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از پيوروان پل وانوف  اتهوام جاسوسوی عليوه لروين را رد  ارتش به نوام موارکويچ 

کرد توا بتوانود نتريوات سياسوی لروين را بوه عرووان متروااض و م ورب بوه نحووی 

خاتمووه ی جلسووه بووا  مووحآرتر بووه بوواد حملووه بگيووردب بووه علووت  سووربازها پووس از

يکديگر می گفترد: "اگور لروين آدم بوا شوعوری اسوت  و نوه جاسووي اسوت و نوه 

 من به دنلال صلا هم هست  پس ما به دنلال او می رويمب"خائن  و در ض

  م پووس از يوو  وافووه ی کوتوواي در رشوودش  بووار ديگوور بووا اطميرووان تمووام زبلشوووي

بال های خود را برگشودب تروتسکی در اواسط ماي اوت چروين نوشوت: "جلوران 

سري  لطمات آغاز شدي استب حزب ما پس از آن همه ايذاء و پيگورد و افتوراء  

ز به اندازي ی روزهای اخير اين چرين رشد سريعی بوه خوود نديودي اسوتب و هرگ

ن رشد از پايت ت به سوی اياالت خواهد شوتافت  و از يطولی ن واهد کشيد که ا

شهرها به روستاها و ارتش سرايت خواهد کردببب چون زمان آزمون هوای توازي 

بايوود کشووور خواهروود دانسووت کووه زحمووت کووش  تووودي هووایفوورا برسوود  همووه ی 

 سرنوشت خود را به سرنوشت حزب ما پيوند زنردب"

اين بار نيز پتروگراد پيشتاز بوودب توگووئی جواروی نيرومرودی در کارخانوه هوا 

را از واپسوين سووراخ سورله هوا بوه سوازش کواران  به کار مشو ول بوود کوه نفوو 

فتب در آن روزها روزنامه ی بلشوي  ها نوشوت: "آخورين دژهوای وکرار می ر

دفواز طلوب توا هموين لی يکی پس از ديگری سقوط می کرردببب آيا آاايوان دفاز طل

    اواخوور يکووه تووازان کارخانووه ی عتوويم اوبوخوفسووکی نلودنوود؟ببب ايروو  جرئووت 

نموووووی کررووووود در آن کارخانوووووه رخ نشوووووان دهرووووود" در روز بيسوووووتم اوت  تعوووووداد 

رأی در انت ابووات دومووای شووهری پتروگووراد بووه صووردو  هووا ري تووه  000/550

يعری بسيار کمتر از مجموز آرای انت ابات دوماهای ب وش در مواي ژوئيوهب  شد 

رأی هرووز  000/375سوسيال رولوسويونرها بوا وجوود از دسوت دادن بويش از 
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درصد از کل آراء را به خود اختصواص  37رأی کسب کردند  يعری  000/200

سود: دادندب کوادت هوا يو  پورجم از آراء را بوه دسوت آوردنودب سووخانوف موی نوي

رأی راتلووووار آوردنوووودب" نکتووووه ی  000/23"نامزدهووووای مرشوووووي  مووووا فقووووط 

ی يوا بوه علوارت ديگور در أر 000/200غافلگيرکرردي آن که بلشوي  ها تقريلا  

 حدود ي  سوم از کل آراء را به خود اختصاص دادندب

ه ای اتحاديه های کارگری کوه در اواسوط اوت در مرطقوه ی در کرفرانس مرطق

هوائی اطو  ناموه  کارگر را به هم پيونود موی داد  000/150شد و  اورال برگزار

 که پيرامون مسائل م تلو  بوه تصوويب رسويدند هموه ماهيوت بلشوويکی داشوتردب 

     در کيووو   در کرفووورانس کميتوووه هوووای کارخانوووه و کارگووواي در روز بيسوووتم اوت 

 13رأی م وال  و  35رأی موافوق در برابور  161ی بلشوي  ها بوا اط  نامه 

 -رأی ممتر  به تصويب رسيدب در انت ابات دموکراتي  دوموای شوهری ايوانووو

کرسوی  102وزنسرس  که دايقا  مقارن با شورش کورنيلووف انجوام گرفوت  از 

کرسوی  4  و مرشوي  هوا 24  سوسيال رولوسيونرها 58موجود بلشوي  ها 

رياسوت   بلشويکی به نوام برکموان بوه ترا به خود اختصاص دادندب در کرونشتا

شووورا  و بلشوووي  ديگووری بووه نووام پوکروفسووکی بووه سوومت شووهردار کرونشووتات 

ود نلوود  و در برخوی از نقواط هانت اب شدندب اين رشد در همه جا اين چرين مشو

تقريلوا  در سراسور بلشوويزم  اموا در طوی مواي اوت  بحتی نقصان هم ديدي می شود

 پهره ی کشور رشد و نمو کردب

رکی نيرومرود توودي هوا را راديکواليزي کوردب در شورش کورنيلوف هم چون مح

 اي گواين باب  اسلوتسکی سو ری از موارکس بوه يواد آوردي اسوت: انقوالب گواي بوه 

به تازيانه ی ضدانقالب نيازمرد استب خطر نه ترهوا تحورک کوه فراسوت توودي هوا 

      ي توه بوودب انديشوه ی جمعوی توودي هوا بوا فشواری بوس اووی تور کوار گرا نيوز بران
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ان نلوودب يوکردب برای نتيجه گيری های الزم کملوودی از حيوت اطالعوات در ممی 

الال  اعالم شدي بود کوه بورای دفواز از انقوالب تشوکيل ائوتالف ضوروری اسوت  و 

از کرووار ضوودانقالب سوور درآوردي بووودب گفتووه بودنوود حووال يکووی از طوورفين ائووتالف 

وي  هووا کرفوورانس مسووکو تجلووی وحوودت ملووی اسووتب فقووط کميتووه ی مرکووزی بلشوو

هشدار دادي بود که: "اين کرفرانسببب ناگزير به آلتوی بورای دسوايس ضودانقالبی 

تلووديل خواهوود شوودب" سووير حوووادث ايوون نکتووه را بووه اآلووات رسوواندي بووودب و ايروو  

زبان خود می گفت: "کرفرانس مسکوببب اين پيش درآمودی بوود بور  کرنسکی به

ورت گرفوتببب کورنيلووف  بيست و هفتم اوتببب برآورد نيروها در هموان جوا صو

ديکتوواتور آتووی  ن سووتين بووار در همووان جووا بووه روسوويه معرفووی شوودببب" انگووار 

کرفورانس نلوود  و گووئی هوم  کرنسوکی خوود بوانی و سوازمان دهرودي و رئويس آن

نلووود کووه کورنيلوووف را "ن سووتين سوورباز انقووالب" معرفووی کووردي بووودب  خووود او

ام را برعليوه سورباز بوه دسوت انگار همين حکومت موات نلود کوه مجوازات اعود

کورنيلوف دادي بود  و گوئی هشدارهای بلشوي  ها را بوه عرووان عووام فريلوی 

 ت طئه نکردي بودندب

بوووه عوووالوي پادگوووان  پتروگوووراد بوووه يووواد داشوووت کوووه دو روز پووويش از شوووورش 

سات ب ش سوربازها در شوورا ابوراز ظون لکورنيلوف  بلشوي  ها در يکی از ج

يووورون بوووردن هروووم هوووای متراوووی از پتروگوووراد  اغوووران کوووردي بودنووود کوووه در ب

ميوووووان بوووووودي اسوووووتب اموووووا نمايرووووودگان مرشووووووي  و سوسووووويال  ضووووودانقالبی در

لحرووی تهديوودآميز بووه بلشوووي  هووا اموور کووردي بودنوود کووه: ملووادا  رولوسوويونرها بووا

 ايگودرباري ی فرمان های نتامی ژنرال کورنيلوف به فکور جروبحوت بيفتيودب آن 

ن معرا به تصويب رسويدي بوودب حوال کارگرهوا و سوربازهای ای در همياط  نامه 
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         مثووول ايووون کوووه بلشووووي  هوووا شووور و ور غيرحزبوووی البووود بوووه خوووود موووی گفترووود: "

 گويرد " ینم

هوم در سوقوط سوازش کواران  بور اتهاموات خوود اگر ژنرال هوای توطئوه گور بروا

 ريگووا مقصوور بودنوود و هووم در شکسووت ژوئيووه  پووس آزار بلشوووي  هووا و اعوودام

هوای نتوامی بودنود کوه در روز بيسووت و  سوربازها بورای چيسوت؟ اگور ايون مفووتن

هفتم اوت کوشيدند کارگرها وسوربازها را بوه خيابوان هوا بکشوانرد  آيوا ايروان در 

برخوردهای خونين چهارم ژوئيه هم همين نقش را بازی نکوردي بودنود؟ از ايون 

م سوواري نتوام را گذشته  جای کرنسکی در اين تاري چه کجاسوت؟ او سوپاي سوو

وانوودي بووود؟ چوورا سوواويرکوف را بووه سوومت خبوور ضوود چووه کووس بووه پتروگووراد فرا

فرمانوودار کوول و فيلونرکووو را بووه معاونووت او مرصوووب کووردي بووود؟ و اصووال  ايوون 

هوم نوامزد شودي  کيسوت؟ فرموان دهوی  فيلونرکو  که بورای عیوويت در مرکزيوت

يلونرکوو هرگوامی کوه در لشگر زرهی به اين سحال اخيور پاسو ی نوامرتتر داد: ف

مقوام سوتوان در لشوگر آنوان خودمت مووی کورد  سوربازها را عادتوا  بوه بواد بوودترين 

  رفووتب ايوون عاموول مشووکوک  زاويکووو  از کجووا آموودي گاهانووت هووا و ناسووزاها مووی 

بود؟ به طور کلی انتصاب اين نادرستان بوه عوالی تورين مقاموات بوه چوه معروائی 

 است؟

  اری از مووردم زنوودي  در دسووتري همگووان  و حقووايق سووادي  در حافتووه ی بسووي

 رد ناشوودنی و اوواط  بودنوودب واحوودهای لشووگر وحوووش  خطوووط درهووم شکسووته ی 

کاخ زمسوتانی و سوتاد فرمانودهی  شوهادت هوای مابين  راي آهن  اتهامات متقابل

ايووون وااعيوووات هوووم بوووه سوووهم خوووود سووو ن موووی گفترووودب  -سوواويرکوف و کرنسوووکی

و رژيمشوان ممکون نلوود  معروای ازش کواران سوبرعليوه  تور دادخواستی بی خلل

فکی از تودارکات الزم رايذاء بلشوي  ها تماما  روشن شدي بود: اين ايذاء جز الي
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برای کودتا بود و بسب کارگران و سربازها  هم زمان با باز شدن چشم هايشوان 

بر ايون حقوايق  از خويشوتن شرمسوار موی شودندب پوس لروين بوه ايون علوت پرهوان 

شورورانه بوه او افتوراء زدي انودب پوس سواير بلشووي  هوا هوم فقوط  شدي اسوت کوه

دارها  و ديپلموات هوای دول متفوق بوه  برای خشرودی کادت ها  ژنرال ها  بان 

 زنودان افتوادي انودب پوس بلشووي  هوا در پوی جواي و مقوام نيسوترد  و دايقوا  بوه ايون 

کوه ائوتالف  دليل مورد نفرت صدرنشيرانرد که نمی خواهرد به آن شرکت تجاری 

کش  بوه  ران زحمتگخواندي می شود  ملحق شوند  سرانجام اين ادراک به کار

بوا هوم راي  مردمان سادي دل  و به سوتمديدگان دسوت دادي بوودب و از ايون احووال 

رووواي در برابووور بلشووووي  هوووا  وفووواداری آسووويب ناپوووذيری بوووه حوووزب و گاحسووواي 

 اعتمادی بی خلل نسلت به رهلران حزب  سر برکشيدب

هوا و درجوه داران ی سربازهای اديمی  يعری ستون های محکوم ارتوش  تووپچ

 تووا روزهووای آخوور بووا تمووام اوووا مقاومووت کردنوودب آنووان نمووی خواسووترد بوور همووه ی 

مشقت های رزمی  فداکاری ها  و اعمال اهرمانی خوود خوط بطوالن بکشورد: آيوا 

ون ممکن است تمام آن کشوش و کوشوش بورای هويچ و پوو  بوودي باشود؟ اموا چو

واپسووين تکيووه گوواي نيووز از زيوور پايشووان فوورو ل زيوود  نتوور بووه چووو انداختروود و بووه 

نوارهووای درجووه دار  بووا ارادي هووای  بلشوووي  هووا روآوردنوودب ايروو  آن هووا هووم بووا

سربازی ورزيدي در نلرد  با عیالت مرقلض آرواري  و بوا هموه ی خصوصويات 

کوالي سرشوان رفتوه  می جرومسوهله  ديگرشان  به انقالب پيوسته بودندب بر سور

 سري کرردب بود  اما اين بار مصمم بودند کار را ي 

بلشوويزم  در گزارش های مقامات محلی  اعم از لشگری و کشووری  واژي ی

هوور نوووز خواسووت اوواط     در آن روزهووا متوورادف بووا هوور نوووز فعاليووت تووودي ای

ه بو -ونه مقاومت در برابر اسوتثمار و هور حرکتوی بوه جلوو بوه کوار موی رفوتگهر
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ران از خوود گوام ديگوری بورای انقوالب تلوديل شودي بوودب اعتصواب نکالم ديگر به 

است؟ ملوان هوای معتورن  بلشويزم  می پرسيدند: يعری اسم همه ی اين کارها

همسران ناراضی سربازان  و دهقان های شورشی نيز هموين سوحال را از خوود 

يل تورين انديشوه هوا و می کردندب ردي های باال تودي ها را وادار کوردي بودنود اصو

يکسووان بدانروودب بودين سووان انقووالب بلشوويزم  خواسوت هووای خوود را بووا شووعارهای

اش به کار گرفته شدي بود  به کار خود گرفتب در تاريخ برعليه  حربه ای را که

نووه فقووط معقوووالت مهموول مووی شوووند  بلکووه بووه ااتیووای جريووان تکاموول  مهمووالت 

 معقول می شوندب

ی سياسی  در جلسوه ی مشوترک کميتوه هوای اجرائوی تحوالت موجود در فیا

در سی ام اوت به روشری تمام عيان شدندب در اين جلسه فرستادگان کرونشتات 

درخواست کردند که در آن مجم  عالی جوائی هوم بوه آنوان دادي شوودب آيوا ممکون 

های لجام گسي ته نمايردگان خود را در همان جائی کوه فقوط ی بود اين کرونشتات

حريم و تکفير ارار گرفته بودند  مقام بدهرود؟ اموا چگونوه موی شود دسوت مورد ت

  رد بوور سوويره شووان نهوواد؟ ملوووان هووا و سووربازهای کرونشووتات همووين ديووروز بووه 

 اورورادفاز از پتروگراد شتافته بودندب حتی در همان لحتات ملوان های کشتی 

    نجوووا دربووه مراالووت از کوواخ زمسووتانی مشوو ول بودنوودب رهلووران پووس از موودتی 

هووا ی ميووان خووود  چهووار کرسووی صوورفا  مشووورتی و بوودون حووق رأی بووه کرونشووتات

گوزاری  ها ايون ب شوش را بوه سوردی و بودون سوپايی عرضه کردندب کرونشتات

 پذيرفتردب

چيره نوف  از سربازهای پادگان مسکو  روايت می کرد کوه: "پوس از تهواجم 

گرفتروودببب همووه از تحقووق  بووه خووودبلشووويزم  کورنيلوووف  همووه ی افووراد رنگووی از

پيش بيروی بلشووي  هواببب دائور بور ايون کوه ژنورال کورنيلووف عرقريوب در پشوت 
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زدي بودنوووودب "ميتوووورويچ  از  دروازي هووووای پتروگووووراد خواهوووود بووووودببب شووووگفت

سربازهای لشگر رزهی  داستان های اهرمانانه ای را به ياد موی آورد کوه پوس 

هوان نقول موی شودند: "ايون هوا هموه غی دهوان بوه دااز پيروزی بر ژنرال های طو

اگور  -داستان های رشادت و کردارهای بزرگ بودند  و داسوتان ايون کوه چگونوه

موی تووانيم بوا تموام جهوان بجرگويمب در  -چرين رشادتی هميشه وجود داشته باشد

 اين جا بلشوي  ها جانی دوباري گرفتردب"

اد شودي بوود  آنتونوف افسيرکوف  کوه در روز هجووم کورنيلووف از زنودان آز

فورز رفتب او می گويود: "در ميوان توودي هوا ت ييوری عتويم گبالفاصله به هلزير

رخ دادي بووووووودب" در کرگووووووري ی مرطقووووووه ای شوووووووراهای فرالنوووووود  سوسوووووويال 

رولوسيونرهای راست در االيتی کوچ  ارار داشوترد  بلشووي  هوا  در ائوتالف 

رياسوت کميتوه ی  با سوسيال رولوسيونرهای چو  از هموه جلووتر بودنودب بورای

مرطقه ای شورا اسميلگا را برگزيدندب اسميلگا با وجود جووانی مفورطش عیوو 

کميته ی مرکزی بلشوي  ها بود  و با تمايل شديدش به چو در همان روزهای 

آوريوول ميوول خووود را بووه سووااط کووردن حکومووت مواووت آشووکار سوواخته بووودب بوورای 

گران روي متکووی بووود  رياسووت شوووراهای هلزيرگفووورز  کووه بوور پادگووان و کووار

 -بلشوي  را برگزيدند که بعدا  به مديريت بانو  دولتوی شووروی رسويد شايرمان

مردی محتاط و بوروکرات مرش بود  اموا در آن ايوام دوشوادوش سواير  شايرمان

رهلووران حووزب پوويش مووی رفووتب حکومووت مواووت پارلمووان سوويم را مرحوول کووردي و 

ردي بووودب کميتووه ی مرطقووه ای تشووکيل مجوودد آن را بوورای فرالنوودی هووا ممروووز کوو

آن شودب ايون  پيشرهاد کرد که سيم دوباري تشکيل شوود  و خوود داوطلوب دفواز از

کميتووه ضوومرا  از اجوورای فرمووان هووای حکومووت مواووت  دائوور بوور انتقووال واحوودهای 
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برتافتب بلشوي  ها از همان زمان ديکتاتوری شوراها را  از فرالند  سرنتامی 

 کردي بودندبدر فرالند اساسا  برارار 

يوو  روزنامووه ی بلشووويکی نوشووت: "رشووته ی وسوويعی از  ردر اوايوول سووپتامل

شهرهای روسيه گزارش می دهرد که سازمان های حزب ما اخيرا  رشد عتيمی 

تورين توودي هوای  ميوان وسوي  تور رشود نفوو  موا در کردي اند  اما از اين هم مهوم

م از اکاتريروسوالو دموکراتي  کارگران و سوربازان اسوتب" آوريون بلشووي  هو

چرين موی نويسود: حتوی در کارخانوه هوائی کوه در بودو امور از گووش دادن بوه موا 

امتروواز مووی ورزيدنوود  کووارگران در روزهووای شووورش کورنيلوووف جانووب مووا را 

گرفتروودب" آنتونوووف  يکووی از رهلووران بلشوووي  هووای سوواراتوف  مووی نويسوود: 

تسوين و سواراتوف بسويش تزاريبرعليوه  "واتی شاي  شد کوه کالودين اوزا  هوا را

کردي است  و هرگامی که شورش ژنرال کورنيلوف اين شايعه را تهييد و تقويت 

 کرد  تودي ها ظرف چرد روز بر تعصلات پيشين خود فائق آمدندب"

    در روز نووووزدهم سوووپتاملر  روزناموووه ی بلشووووي  هوووا در کيووو  اعوووالم کووورد: 

ب شدي اند کوه هموه بلشوويکردب "در انت ابات شوراها دي رفيق از اورخانه انت ا

همووه ی نامزدهووای مرشوووي  در انت ابووات شکسووت خوردنوودب در يوو  رشووته از 

خ بوه بعود  در يهم وض  به هموين مرووال اسوتب" از ايون توار کارخانه های ديگر

ری از هموين اليول بوه چواپ موی رسويدندب اصفحات مطلوعات کوارگری دائموا  اخلو

را نواچيز جلووي دهرود و يوا بلشوويزم  شودمطلوعات مت اصم بيهودي کوشيدند تا ر

بر آن سرپوش بگذارندب چرين به نتر می رسيد که تودي هوا بوا جهوش هوای بلرود 

     خووود بووه جلووو مووی کوشوويدند واتووی را کووه در نوسووان هووا و ترديوودهای پيشووين و 

در عقب نشوين هوای مواوت بوه هودر دادي بودنود بوه سورعت جلوران کررودب اموواج 

 ر نشدنی همه جا را فرا گرفته بودندبسيل آسای لجوج و مها
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باربارا ياکوفلوا  عیو کميته ی مرکوزی بلشووي  هوا  هموان ش صوی کوه در 

حوزب را در سراسور مرطقوه ی مسوکو  مفورط ماي های ژوئيه و اوت خلر ضوع 

از دهوووانش شوووريديم  ايرووو  پيراموووون دگرگوووونی ناگهوووانی اوضووواز بوووه کرفووورانس 

م سووپتاملر  عواموول دفتوور مرطقووه ای گووزارش مووی دهوود کووه: "در طووی نيمووه ی دو

حووزب بووه نقوواط م تلوو  مرطقووه سرکشووی کردنوودببب برداشووت همووه ی آنووان تمامووا  

          بلشوووويزم  ا عموموووا  بوووههوووهموووه ی ايووواالت  توووودي  بوووود  هموووه جوووا  در يکسوووان

متوجه شدند که روستائيان بلشووي   می گرويدند  و همه ی اين عوامل مشابها  

نقاطی کوه پوس از روزهوای ژوئيوه سوازمان هوای حوزب در می طللردبببب" در آن 

بوه  زنوو زادي شودي و شورو ديگر از رآن ها متالشی شدي بود  اين سازمان ها با

        رشووود کوووردي بودنووودب در ب وووش هوووائی کوووه بلشووووي  هوووا را بوووه درون خوووود راي 

نمی دادند  اير  هسته های حزب خود به خود جوانه می زدندب حتوی در ايواالت 

يعرووووی در همووووان دژهووووای سوسوووويال  -وفسوووو  و ريووووازانلامتمانوووودي ی  عقووووب

رولوسوويونر و مرشوووي   همووان نقوواطی کووه بلشوووي  هووا سووابقا  فقووط از روی 

انقالبووی راسووتين در گرفتووه بووود: نفووو   -نوميوودی بوودان جووا سرکشووی مووی کردنوود

يکوی سوازش کوار  بلشوي  ها با شلرم ت ته توسوعه موی يافوت و سوازمان هوای

 محو می شدندبپس از ديگری 

گزارشاتی که فرستادگان مرطقه ی مسکو ي  ماي پس از شورش کورنيلووف 

و يو  موواي پوويش از ايووام بلشوووي  هووا بووه کرفوورانس بلشوووي  ارائووه دادنوود  همووه 

نوگوورود  پوس از يو  نقاهوت  -انلاشته از اطميران و شور و شوواردب در نيعنوی

رفتووه بووودب کووارگران گ دوماهووه  حووزب بووار ديگوور زنوودگی سرشووار خووود را از سوور

سوسيال رولوسيونر صدصد به بلشووي  هوا موی گرونودب در توور فعاليوت وسوي  

دموادم تکوه سوازش کواران  حزب ترها پس از شورش کورنيلوف پا گرفتوه اسوتب
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     پووا بيوورون يپوواري مووی شوووند  هوويچ کووس بووه آن هووا گوووش نمووی دهوود  آنووان را بووا ت

 چرووان نيرومروود شوودي انوود کووه در  مووی اندازنوودب در ايالووت والديميوور  بلشوووي  هووا

   کرگووري ی ايووالتی شوووراها فقووط پوورش مرشوووي  و فقووط سووه سوسوويال رولوسوويونر 

وزنسرس   مرچستر روسيه  بلشوي  ها تقريلا  در مقام  -می بيریب در ايوانوو

روايانی بالمرازز  زمام امور را در شوراها  در دوما  و در انجمن هوای  فرمان

 دبشهر به دست گرفته ان

سازمان های حزب مداوما  رشد می کررد  اما رشود نيوروی جا بوه ی حوزب بوه 

امکانووات فرووی بلشوووي  هووا و وزن مووابين  درجووات سووري  توور اسووتب عوودم انطلووا 

سياسووی نسوولی آنووان  در الووت اعیووای حووزب در مقايسووه بووا رشوود عتوويم نفووو ش 

رداب جلوي گر می شودب سير حوادث تودي ها را با چروان اودرت و سورعتی بوه گو

خود می کشد که کارگران و سربازان فرصت نمی کررد خود را در حزب متشوکل 

کرردب آنان حتی مجال ندارند که ضرورت سازمان حزبوی ويوعي ای را درک کررودب 

آنووان شووعارهای بلشووويکی را چرووان الجرعووه مووی نوشوورد کووه گوووئی بووه استرشووا  

ه حوزب آزمايشوگاي طليعی هوا مش ولردب آنان هروز به روشری درک نمی کررد کو

پيچيدي ای است که اين شعارها بر اساي تجارب جمعی در آن سواخته شودي انودب 

شوراها نمايردگی بيش از بيست ميليون تن را بر عهدي دارندب حزب که حتوی در 

عیووو داشووت  هوور روز بووا اعتموواد بووه  000/240آسووتانه ی انقووالب اکتلوور فقووط 

 طريووق اتحاديووه هووای کووارگری و نفووس بيشووتری ايوون تووودي هووای ميليووونی را از 

 کميته های کارخانه و کارگاي و شوراها رهلری می کردب

در سراسر اين کشور پهراور  تکان خوردي تا بن و با تروز اليزالی از شرايط 

 -محلی و سطوح رشد سياسی  هر روز نوعی انت ابات در جائی برگزار می شد

يتوه هوای کارخانوه و کارگواي  برای دوماها  برای انجمن های شهر  شوراها  کم
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در سرتاسور  و اتحاديه های کارگری  کميته هوای ارتوش يوا کميتوه هوای زراعویب

ت اليت يوور مانروود ريسوومانی ارمووز پديوودار مووی شوود: رشوود يووايوون انت ابووات يوو  وااع

دوماهووای ب ووش هووای مسووکو بووا نشووان دادن دگرگووونی  اتانت ابوو ببلشوووي  هووا

 گرفتووه بووود  کشووور را بووه ويووعي  روحووی تووودي هووا صووورتحووادی کووه در حالووت 

زدي کردب حزب "بزرگ" سوسيال رولوسيونر در پايوان مواي سوپتاملر از  شگفت

رأی به دسوت  000/54رأئی که در ماي ژوئن کسب کردي بود  فقط  000/375

سووووقوط کردنوووودب کووووادت هووووا  000/16بووووه  000/76آورد  مرشوووووي  هووووا از 

رأی از دسوت دادي  000/8 رأی به خود اختصاص دادند  يعری فقوط 000/101

صوعود کردنودب  000/198بوه  000/75بودندب از سوی ديگر  بلشووي  هوا از 

درصود  و بلشووي  هوا  58با اين ترتيوب سوسويال رولوسويونرها در مواي ژوئون 

درصود از پادگوان  90درصد از آراء را صاحب شودي بودنودب  52در ماي سپتاملر 

درصودب در  95واحدها حتوی بويش از  ی ازخبه بلشوي  ها رأی دادي بود  در بر

رأی موجوووود   347/2ی سووورگين  بلشووووي  هوووا از تووووپ خانوووه  کارگووواي هوووای

گيور تعوداد رأی دهرودگان  رأی را به خود اختصاص دادنودب کواهش چشوم 286/2

ناشی از آن بود کوه بسوياری از شهرنشويران خوردي پوا  کوه در سوکرات ن سوتين 

الوجوودی  نود  طوولی نکشويد کوه درپيوسوته بودسوازش کواران  توهمات خوود بوه

سياسووی فوورو رفتروودب مرشوووي  هووا رفتووه رفتووه بووه کلووی آب مووی شوودند  سوسوويال 

رولوسيونرها نص  کادت هوا رأی آوردنود  و کوادت هوا نصو  بلشووي  هواب آن 

رأی هووای موواي سووپتاملر بوورای بلشوووي  هووا در ملووارزي ای  بووی امووان بووا همووه ی 

راء اسوتحکام داشوتردب موی شود رويشوان احزاب ديگر  تحصيل شدي بودنودب ايون آ

م گيور اردوی بوورژوازی  چشوحساب کردب ناپديد شدن گروي های بيرابين  آلوات 

رشد غول آسای حزب کارگری که بويش از هموه ی احوزاب موورد نفورت و ايوذاء 
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اين ها نشانه های محرز ي  بحران انقالبوی بودنودب سووخانوف   -واا  شدي بود

ته ی مرشوي  ها تعلق داشت  می نويسد: "آری  که خود به حزب درهم شکس

بلشوي  ها مجدانه و مسوتمر کوار کردنودب آن هوا در ميوان توودي هوا بودنود  و در 

کارخانه ها  آن هم هر روز و هميشهببب آن ها به اين دليل حوزب توودي هوا شودند 

امور بزرگ و کوچ   تمامی حيات کارخانه ها  که همواري با مردم بودند  و در

با بلشوي  ها می زيسوترد هم راي  ربازخانه ها را هدايت می کردندب تودي هاو س

 و دم می زدندب آنان تماما  به دست حزب لرين و تروتسکی افتادي بودندب"

تصوير سياسی جلهه متروز تر بوودب در آن جوا هروم هوا و لشوگرهائی وجوود 

نديودي بودنودب دي و يداشترد که هرگز نه صدا و نه سويمای هويچ بلشوويکی را نشور

 کردنودب متهم می شودند  صواداانه تعجوب مویبلشويزم  ن ها چون بهآبسياری از 

ند کوه تموايالت آنارشيسوتی آمي توه بوه دشواز سوی ديگر  لشوگرهائی يافوت موی 

ناب می پرداشتردب حالت روحی جلهه بوه تودريش بلشويزم  صد سياي بازی خود را

شوان سياسوی کوه در بسوتر ن سويل خروآدر  ي  دست و ي  جهت موی شود  اموا

اری بوود  گواهی اواوات کورداب و گروداب هوم پديود موی آمود  هوم چروين جسرگرها 

 بسياربمشکالت 

در ماي سپتاملر بلشوي  ها ارنطيره را شکسترد و به جلهه  کوه دو مواي تموام 

 هومدروازي هايش بی تعارف به روی آنان بسته بوود  دسوت يافترودب حتوی اکروون 

هوور چووه در توووان سووازش کووار  و نشوودي بووودب کميتووه هووایآن ممروعيووت رسوومی ل وو

 کردنوود تووا بلکووه بلشوووي  هووا را از واحوودهای خووود دور نگوواي دارنوود  امووا  ردداشووت

م" خودشوان زهمه ی تالش ها بيهودي بودب سربازها آن اودر دربواري ی "بلشووي

ن و شريدن ي  بلشووي  دچيز شريدي بودند که اکرون همه  بالاستثراء  برای دي

ی جووان مووی دادنوودب بووه محووض آن کووه خلوور مووی رسوويد کووه بلشووويکی از راي وااعوو
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الت صووری  هموه سواخته و پرداختوه ی کرسيدي است  موان  و تعويقات و مشو

اعیوواء کميتووه هووا  بوور اآوور پافشوواری سووربازها از سوور راي برداشووته مووی شوودندب 

از  افجريا بوش  انقالبی کهروه کواری کوه در اوکورائين خودماتی بوزرگ انجوام داد 

نی بوه اسفرهای جسورانه ی خوويش بوه درون جرگول سوربازها خواطرات درخشو

 زای دوسووتانش  اعووم از صووديق و رياکووار  جووا نهووادي اسووتب هشوودارهای وحشووت

کووه دشوومن خووونی  یهوويچ گوواي در او کووارگر نمووی افتووادب ايوون خطيووب در لشووگرهائ

خوود بلشوي  ها توصي  شدي بودنود  ابتودا بوا احتيواط فوراوان بوه ملحوت اصولی 

نزدي  می شد  اما همواري طوولی نموی کشويد کوه در موی يافوت شوروندگان بوا او 

 ن يهمراهردب "نه کسی سرفه می کورد  نوه کسوی هووار موی کشويد  و نوه کسوی فو

هوای موالل در ميوان سوربازها اآوری نلوود   هيعری از اين ن سوتين نشوان -کرد می

 سووربازها بووه کوو  زدن هووای شووديد اسووکوت و نتووم کاموول بووودب" ايوون تجمعووات بوو

بواک خاتموه موی يافوتب بوه طوور کلوی  سوفرهای افجريوا ی افت ار اين تهييش گور بو

گوران  شبوش در طول جلهه به نوعی موارش پيوروزی موی مانودب تجربوه ی تهيوي

  کهتوور نيووز  هوور چروود نووه بووه ايوون دالوری و گيرنوودگی  اساسووا  بووا تجربووه ی افجريووا 

 سان بودب ي 

نو اوان  کررودي بودنود  هوم چروين  یی که به طرزانديشه های نو  يا انديشه هائ

         شوووعارها و کليوووات نوووو  زرومردانوووه بوووه درون زنووودگی راکووود سووورگرها رسووووخ 

      موووی کردنووودب م وووز ميليوووون هوووا سووورباز سوووير حووووادث را مووورور موووی کردنووود  و 

جموو  مووی زدنوودب سووربازی از جلهووه بووه سووردبير  تجربووه هووای سياسووی خووود را

ايون حورف پليود  ويسد: "رفقای عزيز کارگر و سرباز  بهروزنامه ی حزب می ن

 بکوواف کووه جهووان را بووه خوواطر پووول بووه خوواک و خووون کشوويدي اسووت  ميوودان ندهيوود

وف  کالودين لومرتورم کولکا )نيکالی دوم( سردسته ی ااتالن  کرنسکی  کورني
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هووم  و کووادت هووا اسووت کووه اسووم همووه شووان بووه کوواف شووروز مووی شووودب اووزا  هووا

یاء: سيدور نيکالفب" در اين جمالت به دنلال خرافات نگرديد: خطرناکردببب ام

 اين صرفا  روشی است برای کم  به حافته ی سياسیب

تووار و پووود هسووتی سووربازان را نوواگزير بووه لوورزي فرمووان دهووی  شووورش سووتاد 

انداختووه بووودب انیوولاط نتووامی  کووه تووالش بوورای اعووادي اش اربووانی هووای بسوويار 

ه سو وا می رفتب ژدانوف  کميسور جلهوه ی غورب  گرفته بود  بار ديگر از هم

"سووربازها عمومووا  عصوولی انوودببب بووه افسوورها مشووکوکرد  : گووزارش دادي بووود کووه

مترصدند  برای توجيه سورپيچی از فورامين دليول موی آورنود کوه ايون هوا فورامين 

مقووام کميسوور کوول  کورنيلوفروود  و نلايوود اطاعتشووان کووردب" اسووتانکويچ هووم کووه در

را گرفتووه بووود  بووا میوومونی مشووابه مووی نويسوود: "تووودي هووای  جووای فيلونرکووو

سربازببب احساي می کردند که خيانت از چهار طرف احاطه شوان کوردي اسوتببب 

هر کوس کوه موی کوشويد آنوان را از ايون فکور مرصورف کرود  او نيوز بوه نترشوان 

 خائن می رسيدب"

در نتوور افسوورهای ارشوود  شکسووت موواجرای کورنيلوووف بووه مثابووه ی شکسووت 

واپسين اميد خود آنان بودب حتی پيش از آن  اعتماد به نفوس فرمانودهان ارتوش 

 خورين روزهوای مواي اوت  توطئوه گوران ارتوش راآدرخشش چردانی نداشوتب در 

پتروگراد مست و گزافه گو و سسوت ارادي ديوديمب ايرو  افسورها خويشوتن را  در

آن نفورت  آن س ت مرفور و مطرود حس می کردندب يکی از آنان می نويسد: "

طعره ها  آن انفعال مطلق  و آن انتتار بازداشت و مرگ نرگوين  افسورها را بوه 

خانه ها  به عشورت کودي هوا  و بوه هتول هوا سوو  دادببب افسورها خوود را در ی مد 

                                                 
 - متارجم  -تو  ح آن که واژه ی قزاق هام در اباان روتای باا اار  کاا  آ ااا مای شاود

 فارتی.
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هميشووه  ايوون مسووتی مووه آلووود غوور  کردنوودب" سووربازها و ملوووان هووا بوورعکس از

 گرفته بودبهشيارتر بودندب هستی آنان را اميدی نو فرا 

بوه گفتوه ی اسوتانکويچ: "بلشووي  هوا گوردن افراشوته بودنود و در ارتوش  برا

احسوواي آاووائی مووی کردنوودب کميتووه هووای فرودسووت رفتووه رفتووه بووه هسووته هووای 

    بلشووووي  تلوووديل شووودندب هووور انت ابووواتی کوووه در ارتوووش برگوووزار موووی شووود  رشووود 

بتوان اين نکتوه  اعجاب آور بلشوي  ها را نشان می دادب به عالوي  محال است

لط تورين ارتوش موجوود  نوه ترهوا در جلهوه ی یرا ناديدي گرفت که بهترين و مر

شوومال کووه يحتموول در سرتاسوور جلهووه ی روسوويه  يعرووی ارتووش پوورجم  ن سووتين 

 ارتشی بود که بلشوي  ها را به رهلری يکی از کميته های خود رساندب"

 و رنگووين توور بووه آشووکارتر  اوواط  توور هووم نيووروی دريووائی بووه نحوووی از ايوون

تيوو  بووه المووی گرويوودب در روز هشووتم سووپتاملر  ملوووان هووای ناوگووان ببلشووويزم 

نشانه ی آمادگی خود بورای جروم در راي انتقوال اودرت بوه کوارگران و دهقانوان  

پووورچم هوووای رزم را بووور فوووراز هموووه ی کشوووتی هوووا برافراشوووتردب نيوووروی دريوووائی 

زمووين بووه کميتووه هووای  خواسووتار توورک م اصوومه در همووه ی جلهووه هووا  انتقووال

دهقانان  و براراری نتارت کارگران بر امر توليد بوودب سوه روز بعود  کميتوه ی 

مرکوزی ناوگووان دريوای سووياي  بوه رغووم آگواهی کمتوور و ميانوه روی بيشووترش  از 

ملوان های بالتيو  پشوتيلانی کورد و شوعار "تموام اودرت بوه دسوت شووراها" را 

ئی از يايسوت و سوه هروم لتوونی و سويلرپيشه ساختب در اواسط ماي سپتاملر  ب

ديگر هوم هرم های ارتش دوازدهم نيز همين شعار را تکرار کردندب لشگرهای 

ت شووراها" ديگور هرگوز از سومستمرا  بوه هموين راي آمدنودب شوعار "اودرت بوه د

 دستور روز ارتش يا نيروی دريائی ناپديد نشدب
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قووط از بلشوووي  هووا اسووتانکويچ مووی گويوود: "نووه دهووم از تجمعووات ملوووان هووا ف

       تشوووکيل موووی شووودب" يووو  بوووار کميسووور کووول جديووود برحسوووب تصوووادف در برابووور 

ملوان های روال از حکومت موات دفاز کردب او از هموان ن سوتين کلموات خوود 

بوووه بيهوووودگی کوشوووش خوووويش پوووی بوووردب حیوووار بوووه محوووض شوووريدن واژي ی 

        و "حکوموووت" حوووالتی خصووومانه بوووه خوووود گرفترووودب "مووووجی از خشوووم و نفووورت 

تمام جمعيت را فرا گرفتب" مووجی روشون  ادرتمرود  پرشوور و  بی اعتمادی آنا  

بوه  "سورنگون بواد "مقاومت ناپذير که در يو  فريواد يو  پارچوه ط يوان کورد: 

راستی که اين راوی سزاوار ستايش است  چون در حمله ی مردمی کوه دشومن 

 تبخونی اش هسترد  چشم هايش از ديدن زيلائی غافل نيس

ماهه ی اخير در زير خاک دفن شدي بوود  ايرو   مسئله ی صلا که در اين دو

با نيروئی دي چردان بار ديگر مطرح شدب در يکی از جلسات شوورای پتروگوراد  

افسری به نام دوباسوف که از جلهه آمدي اسوت اعوالم موی کرود: "هور چقودر هوم 

ميوان حیوار  " ازکه شما در اين جوا حورف بزنيود  سوربازها ديگور نموی جرگرودب

جواب می آيد که: "حتی بلشوي  ها هم چروين چيوزی نموی گويرود " اموا افسور  

که بلشوي  هم نيست  پاسخ می دهد: "من فقط چيزی را به شما موی گوويم کوه 

خووودم از آن اطووالز دارم و سووربازها موورا مووهمور بووه گفتوورش کووردي انوودب" موورد 

آغشوته بوه کثافوات و تعفون ديگری از جلهوه  سوربازی علووي بوا پوالتوی بلرودی 

           سوووورگرها  در همووووان روزهووووای سووووپتاملر بووووه شووووورای پتروگووووراد اعووووالم کوووورد 

   کووه سووربازها بووه صوولا نيازمردنوود  صوولا از هوور نوووز  حتووی "اگوور شوودي صوولحی 

شرم آور" کلمات خشن اين سرباز شوورا را بوه وحشوت انوداختب پوس ایويه توا 

جلهوه بچوه شويرخوري نلودنودب آن هوا بوه  اين حد بيخ پيدا کوردي بوود  سوربازهای

 گوران  خوبی می دانسترد کوه بوا "نقشوه ی جرگوی" فعلوی  صولا فقوط صولا سوتم
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 توانسووت باشوودب و آن فرسووتادي ی سوورگرها در سووايه ی همووين ادراک تعموودا   مووی

صولا هووهرزولرنی بوه  از زنردي ترين کلمات ممکن را برگزيود توا نفورت خوود را

اشوودب امووا سوورباز بووا همووين صووراحت لهجووه ی خووود تمووام و کمووال بيووان کووردي ب

  شووروندگان خووود را وادار کووورد درک کرروود کوووه راي ديگووری موجوووود نيسووت  کوووه 

 جرووم روح سوورباز را از بروود رهانيوودي اسووت  کووه صوولا فوووری بووه هوور ايمتووی کووه 

گوووی سوورگر را بووا لووذتی  شوودي ضووروری اسووتب مطلوعووات بووورژوا کلمووات سوو ن

لمووات را بووه بلشوووي  هووا نسوولت دادنوودب آن جملووه بووار ااپيدنوود  و ايوون ک شوورارت

شوورمانه از آن پووس بووه عروووان عووالی توورين تجلووی توووحش و ی دربوواري ی صوولا بوو

 دائما  مورد استراد ارار می گرفت  مردم فساد

کوواران بووه طووور کلووی بوورخالف اسووتانکويچ  سياسووتمدار تووازي کووار  در  سووازش

د بوه شسوتن از صوحره ی ستايش از زيلائی های مووج خيزانوی کوه آنوان را تهديو

کرد  رغلتی از خود نشان نمی دادندب آنان روز به روز در عين بهت انقالب می 

در حقيقت و وحشت در می يافترد که ديگر ادرت مقاومت برايشان نماندي استب 

سوازش کواران  امر از همان ن ستين ساعات انقالب در پوس اعتمواد توودي هوا بوه

  د از لحواظ تواري ی اجترواب ناپوذير بوه شومار سوء تفواهمی نهفتوه بوود کوه هور چرو

می رفت  دوامی نمی توانست داشوته باشودب رفو  ايون سووء تفواهم فقوط چرود مواي 

ناچوار بودنود بوه زبوانی بوا کوارگران و سوربازان سوازش کواران  وات الزم داشتب

حووورف بزنرووود کوووه بوووا زبوووانی کوووه در کميتوووه ی اجرائوووی  و بيشوووتر از آن در کووواخ 

مووی بسووترد  تفوواوت کلووی داشووتب رهلووران مسووئول سوسوويال  زمسووتانی  بووه کووار

   رولوسوويونرها و مرشوووي  هووا هوور هفتووه بيشووتر از هفتووه ی پوويش مووی ترسوويدند 

  وچووه و بووازار آفتووابی شوووندب تهيوويش گووران طووراز دوم و سوووم بووه خلابووان هووا کدر 

 م اجتموواعی مووردم زمووی رفتروود و بووه کموو  علووارات دو پهلووو خووود را بووا راديکووالي
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ی دادنوودب يووا آن کووه حالووت روحووی کارخانووه هووا و معووادن و سووربازخانه هووا وفووق موو

 گيرشان می شود  و آن گواي از زبوان کوارگران و سوربازان شوروز بوه وااعا  دامن

 می کردند و طولی نمی کشيد که از احزاب خود می گسستردبس ن گوئی 

           خووواطرات خوووود حکايوووت موووی کرووود کوووه چگونوووه  ملووووانی بوووه نوووام خووووفرين در

جووا شوووهائی کووه خووود را سوسوويال رولوسوويونر مووی دانسووترد  عمووال  از موضوو  

          بلشووووي  هوووا دفووواز موووی کردنووودب ايووون پديووودي در هموووه جوووا ديووودي موووی شووودب موووردم 

می دانسوترد چوه موی خواهرود  اموا نموی دانسوترد برخواسوته هوای خوود چوه نوامی 

بود  ماهيتی فراگيور و  برهردب اين "سوء تفاهم" که در  ات انقالب فوريه نهفته

بووه ويووعي در روسووتاها  يعرووی در همووان جووا کووه ايوون سوووءتفاهم  -تووودي ای داشووت

ديرتر از شهرها پائيدب فقط تجربه می توانست نتم را جانشين اين هرج و مورج 

کردب حوادث  از کوچ  و بزرگ  احزاب تودي ای را بی امان غربوال موی کردنود 

حسوب  ن عیوو بواای موی گذاشوترد  نوه بورحسب سياست هوای آنوان برايشوا و بر

 تابلوهای تللي اتی شانب

و تووودي هووا در سووازش کوواران مووابين  نمونووه ی بووارزی از ايوون سوووء تفوواهم را

سوگردی می توان ديد که دو هزار معدنچی مرطقه ی دونتز در اوايل مواي ژوئيوه 

ی ياد کردندب ايون معودنچيان بوا سور برهروه در برابور يو  جمعيوت پورش هوزار نفور

و و هم صدا با اين جمعيت اعالم کردند که: "ما به جان فرزنودانمان  زانو زدند 

به خداوند  بوه آسومان هوا و زموين  و بوه آن چوه در جهوان مقودي موی شوماريم  

 1917اسم می خوريم که هرگز از آزادی هائی که در بيست و هشتم فوريوه ی 

ل رولوسويونرها و به ايمت خون خريوداری کورديم دسوت نشووئيمب موا بوه سوسويا

مرشوي  ها اعتقاد داريم و سوگرد ياد می کريم که هرگوز بوه لريريسوت هوا گووش 

لريريسووت هووا  برآنروود کووه بووا تحريکووات خووود  -نوودهيم  چووون آنووان  ايوون بلشوووي 
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روسووويه را بوووه ويرانوووی سوووو  دهرووود  حوووال آن کوووه سوسووويال رولوسووويونرها و 

ی گويرد: زموين بورای موردم  مرشوي  ها که در ي  پيوند واحد گرد آمدي اند  م

د و سواخت تزمين بدون غرامت  ساخت سرمايه داری بايد پس از جرم فرو بيف

سوسياليستی به جايش برشيردببب ما سوگرد می خوريم که به رهلری اين احزاب 

ايوون  "رگ هووم از حرکووت بوواز نايسووتيمببووه پوويش بتووازيم  و حتووی در آسووتانه ی موو

  ها ياد شد  در وااعيت امر يو  راسوت بوه بلشويبرعليه  سوگرد معدنچيان که

انقالب بلشوي  مرتهی گرديدب پوسته ی فوريه و هسته ی اکتلر در اين تصووير 

 سادي لوحانه و پرشور بوا چروان وضووحی ترسويم شودي انود کوه بوه شويوي ی خوود

 ی انقالب پيگير را ي  باري حل و فصل می کرردبمسهله 

ن آن کوه بوه خوود و يوا بوه سووگرد خوود در ماي سپتاملر  معودنچيان دونتوز بودو

پشووت کردنوودب عقووب مانوودي توورين صووفوف سووازش کوواران  کووردي باشوورد  بووهخيانووت 

معدنچيان اورال هم همين کار را کردنودب اوژگووف سوسويال رولوسويونر  عیوو 

کميته ی اجرائی و نمايردي ی مرطقه ی اورال  در اوايل مواي اوت از کارخانوه ی 

نفو  خود او ارار داشت  بازديد کردب او در گزارش  ايعوسکی  که در مرطقه ی

ناک خود چرين موی نويسود: "دگرگوونی هوای حوادی کوه در غيواب مون رخ  اندوي

دادي بود  مرا س ت به هراي افکرودب سوازمان حوزب سوسويال رولوسويونر  کوه 

عیووو( و هووم بوور اآوور فعاليووت هووايش  در  8000هووم بووه سوولب تعووداد اعیووايش )

ال معروفيووت يافتووه بووودببب از برکووت وجووود تهيوويش گووران سراسوور مرطقووه ی اور

 تن کاهش يافته بودب" 500نامسئول از هم پاشيدي شدي و تعداد اعیايش به 

گزارش اوژگوف برای کميته ی اجرائی خلوری نوامرتتر بوه شومار نموی رفوت: 

ژوئيوه   یهمين تصوير در پتروگراد هم ديدي می شدب هر چرد پس از يوورش هوا

سيونرها مواتا  در کارخانه ها رو آمدند  و حتی در برخی از نقواط سوسيال رولو



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 431 

تور بوودب  موفق به بسط نفو  خود هم شدند  افول بعدی آنوان در عوون پرشوتاب

وب زنزيروووف سوسوويال رولوسوويونر چروودی بعوود در ايوون خصوووص چرووين نوشووت: 

"درسووووت اسووووت کووووه حکومووووت کرنسووووکی در آن روزهووووا فوووواتا از آب درآموووود  

بلشوي  متفر  شدند  و سوران بلشووي  هوا بازداشوت گرديدنود   تتاهرکرردگان

 بووودب "ايوون نکتووه کووامال  درسووت اسووت: امووا ايوون از اليوول پيووروزی هووای پيووروي

نيز مانرد شاي پيروي پيوروزی را بوه ايموت ارتوش خوود بوه دسوت سازش کاران 

آوردنوودب اسووکوريرکو  کووارگر پتروگوورادی  مووی نويسوود: "در حووالی کووه پوويش از 

          سوووووم تووووا پوووورجم ژوئيووووه  مرشوووووي  هووووا و سوسوووويال رولوسوووويونرها  روزهووووای

ن که خود را در معورن سووت هوای اعتوران اورار دهرود  در آمی توانسترد بی 

برابر کارگران حاضور بشووند  ايرو  ديگور چروين تیوميری در ميوان نلوودبب" بوه 

 طور کلی برای آنان هيچ گونه تیميری باای نماندي بودب

ترکيوب ولوسيونر نه ترها نفو  خود را از ک  دادي بود  بلکه حزب سوسيال ر

اجتموواعی خووود را هووم عووون کووردي بووودب کووارگران انقالبووی يووا بووه بلشوووي  هووا 

پيوسته بودند  و يا بوه هرگوام گريوز دچوار نووعی بحوران درونوی شودي بودنودب از 

سوی ديگر  پسران کسوله و کووالک هوا و مقاموات جوزء  کوه در طوی سوال هوای 

در کارخانه ها پرهوان شودي بودنود  سور فرصوت دريافتوه بودنود کوه بهتورين جرم 

مکان برای آنان همان حزب سوسيال رولوسيونر اسوتب مرتهوا در مواي سوپتاملر 

در دسووت کووم  -حتووی آنووان هووم مووی ترسوويدند خووود را سوسوويال رولوسوويونر برامروود

اين حوزب را پتروگرادب کارگران  سربازان  و در برخی از اياالت حتی دهقانان  

ترک کردي بودندب فقط اشرهای محافته کار  بوروکرات و جاي طلوب در آن بواای 

 ماندي بودندب

                                                 
- ( پادشاه اپ روس که پ روای هاای خاود را در ايتال اا باا  272 -318پ روس )قبل اا م الد

 مترجم فارتی. -دتلفات بس ار تنگ ن ن روهای خود به دتو آور



                                                             نشر ميليتانت

 

 432 

هرگامی که تودي ها  برخاسته به نهيب انقالب  بوه سوسويال رولوسويونرها و 

مرشوووي  هووا رأی اعتموواد دادنوود  هوور دوی ايوون احووزاب از سووتايش شووعور واالی 

ودي ها  پس از تحصويل در مکتوب حووادث  ته نمی شدندب واتی همين تسمردم خ

         گرووواي افوووول خوووود را بوووه سوووازش کووواران  شوووتابان بوووه بلشووووي  هوووا رو کردنووود 

توور شوودي انوودب  پووای جهالووت مووردم نوشووتردب امووا تووودي هووا معتقوود نلودنوود کووه جاهوول

بوورعکس  آن هووا بووه نتوور خودشووان ايروو  نکوواتی را درک مووی کردنوود کووه اوولال  

 نفهميدي بودندب

وسيال رولوسيونر  هم زمان با پعموردي شودن و ضوعي  شودن  ضومرا  حزب س

در امتداد ي  درز اجتماعی شکاف برداشت و در اين ميوان اعیواء خوود را بوه 

اردوهای مت اصم پرتاب کردب در موزارز و روسوتاها سوسويال رولوسويونرهائی 

ا  باای ماندي بودند که دوشادوش بلشوي  ها  و معموال  به رهلری بلشووي  هو

از خووود در برابوور ضوورباتی کووه از طوورف سوسوويال رولوسوويونرهای حکومووت بوور 

ايون دو جروواح  موابين  گيوری ملوارزي آنوان وارد موی آمود  دفواز کوردي بودنودب اوج

گروي بيرابيری را به عالم هستی کشاندب اين گروي به رهلوری چرنووف کوشويد توا 

فی سردرگم اسير شد  ظالم و متلوم حفظ کرد  از اين رو در کالمابين  وحدت را

به تراایات بی در رو و اغلب میح  گرفتار آمد  و حيثيت حوزب خوود را هور 

بتوانرود در  که های سوسيال رولوسيونر برای آن چه بيشتر بر باد دادب س رران

تجمعووات تووودي ای حاضوور بشوووند  مووداوما  ناچووار مووی شوودند کووه خووود را "چپووی" 

هسووترد و بووا دارودسووته ی "سوسوويال  معرفووی کرروود  بگويروود انترناسيوناليسووت

" هووويچ وجووه اشوووتراکی ندارنوودب پوووس از روزهوووای يرولوسوويونرهای مووواي مووار

اللتوه هرووز  -ژوئيه  سوسيال رولوسيونرهای چوو علروا  علوم م الفوت برداشوترد

ته بودند  اما استدالل ها و شوعارهای بلشووي  هوا را سرسما  از حزب خود نگس
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ر روز بيسوت و يکوم سوپتاملر  تروتسوکی در يکوی با اندکی تهخير پيشه کردندب د

از جلسووات شووورای پتروگووراد  در حووالی کووه نيووت آموزشووی پرهووانی هووم در سوور 

داشت  اعالم کرد کوه: "بورای بلشووي  هوا توافوق بوا سوسويال رولوسويونرهای 

موی شوودب عاالوت ايون افوراد بوه صوورت يو  حوزب  "چو روز به روز آسان تر

از عجيوب تورين صوفحات انقوالب را برويسوردب ايون  مستقل انشعاب کردند تا يکوی

فکرانه ی اائم به  ات بودب چرد مواي پوس  روشنراديکاليزم  واپسين شعله ی آن

 از اکتلر  چيزی از آن باای نماندي بود جز تلی خاکسترب

در ميان مرشوي  ها نيز دسوته برودی عميقوی وجوود داشوتب سوازمان آنوان در 

ان در تعوارن حواد اورار گرفتوه بوودب هسوته ی پتروگراد بوا کميتوه ی مرکوزی شو

مرکووزی ايشووان  بووه رهلووری تزرتلووی  کووه بوورخالف سوسوويال رولوسوويونرها فااوود 

توور از ايوون دسووته ی اخيوور آب شوودب گووروي هووای   خووائر دهقووانی بووود  حتووی سووري 

بيرووابين سوسوويال دموکراتيوو   کووه بوووه هوويچ يوو  از دو اردوگوواي اصوولی تعلوووق 

تا بلشوي  ها را با مرشووي  هوا متحود کررودب ايروان نداشترد  هروز می کوشيدند 

هروز توهمات ماي ماري را در سور موی پروراندنود  يعروی توهموات هموان مواهی 

تلی را مطلوب می دانست  و معتقد بود کوه "موا ررا که حتی استالين اتحاد با تز

بر اختالفات جزئی در داخل حزب فائق خواهيم آمدب" در نيموه ی دوم مواي اوت  

شوي  ها و اين هوواداران اتحواد بوه يکوديگر پيوسوتردب در جلسوه ی مشوترک مر

ی تزرتلوی دائور بور اط  ناموه  آنان  جراح راست در اکثريت ااط  ارار داشت  و

رأی  79رأی موافوق در برابور  117ادامه ی جرم و ائتالف بوا بوورژوازی  بوا 

 زب را درم ال  به تصويب رسيدب پيروزی تزرتلی در آن حزب  شکسوت آن حو

ميان طلقه ی کوارگر تسوري  کوردب سوازمان اليول العودي ی کوارگران مرشووي  در 

عوين هول دادن موارتوف بوه جلوو   پتروگراد  از مارتوف پيروی می کرد  اموا در
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توا بوه بلشووي  هوا ملحوق شوودب  از عدم ااطعيت او ناراحت بود و آمادي موی شود

يلی تقريلوا  يو  پارچوه بوه در اواسط ماي سپتاملر  سازمان ب ش جزيوري ی واسو

حووزب بلشوووي  پيوسووتب ايوون اموور کووار تهيوويش گووری در ب ووش هووای ديگوور و در 

م با خشم فراوان يکديگر زاياالت را تسري  کردب رهلران تمايالت م تل  مرشوي

کردنودب روزناموه ی گوورکی کوه  را در جلسات مشترک به ت ريب حزب متهم می

اواخور مواي سوپتاملر اعوالم کورد کوه به جراح چوو مرشووي  هوا تعلوق داشوت  در 

          سوووازمان حوووزب در پتروگوووراد کوووه توووا چرووودی پووويش دي هوووزار عیوووو را در بووور 

می گرفت  "عمال  ديگر فااد موجوديوت شودي بوودببب آخورين کرفورانس سراسوری 

شهرهای کشور به علوت نرسويدن تعوداد نمايرودگان بوه حود نصواب الزم نتوانسوت 

 تشکيل جلسه دهدب"

مرشوي  ها را از سوی راست به باد حمله گرفته بودب او می گفت:  پل انوف

تزرتلی و دوستانش  بی آن که خود بدانرد يا ب واهرد  راي را برای لرين همووار 

کووردي انوودب" وضوو  سياسووی خووود تزرتلووی در روزهووای خروشووان سووپتاملر  بووه 

وضوح در خاطرات نابوکوف کوادت ترسويم شودي اسوت: "مشو ص تورين کيفيوت 

 بوودب بوه يواد دارم بلشوويزم  همانوا وحشوتش از مووج خيوزان موال او در آن ايااح

گوووی خالصووانه دربوواري ی امکووان تصوورف اوودرت بووه و  کووه چگونووه در يوو  گفووت

وسيله ی بلشوي  ها  با من حرف زدب او گفت: "اللته بيش از دو يا سوه هفتوه 

دو سوه هفتوه بر مسرد ادرت باای ن واهرد ماند  اما تصورش را بکن کوه هموين 

چه ويرانی و مصيلتی به بار خواهد آوردب بايود بوه هور ايمتوی کوه شودي از چروين 

    بووار و عميقووی موووج  حادآووه ای جلوووگيری کروويمب در صوودای او نگرانووی وحشووت

مووی زدببب" تزرتلووی در آسووتانه ی اکتلوور همووان احوووالی را تجربووه مووی کوورد کووه 

 ودبنابوکوف در روزهای فوريه با آن ها آشرا شدي ب
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************************************  

صوووحره ای بودنووود کوووه در آن بلشووووي  هوووا در مجووواورت سوسووويال  شووووراها

   رولوسويونرها و مرشووي  هوا  هور چرود در معارضوه ی دائوم بوا آنوان  کوار خووود 

 را انجووام مووی دادنوودب ت ييوور وزن نسوولی احووزاب شووورا فقووط پووس از تهخيرهووای 

راها و عملکورد اجتمواعی آنوان اجتراب ناپذير و تعويقات ساختگی در ترکيب شو

 جلوي گر شدب

بسووياری از شوووراهای ايوواالت پوويش از روزهووای ژوئيووه بووه ارکووان هووای اوودرت 

وزنسرسوو   لوکانسوو   تزاريتسووين   -تلووديل شوودي بودنوودب از جملووه در ايوانوووو

عمووال   اگوور نووه دسووت کووم  اگوور نووه رسووما   -خرسووون  تومسوو   والدی وسووتوک

شورای کراسرويارس  رأسا  کارت های ويعي ای بورای مداوما  الاال گاي به گايب 

سوازش کوار  کوارگران توزيو  کوردب شوورایموابين  خريد نيازمردی هوای ش صوی

سوواراتوف ناچووار شوود در مرافعووات ااتصووادی مداخلووه کروود  دسووت بووه بازداشووت 

کارخانه دارها بزند  تراموائی را که بلعيکی ها تعلق داشت ضلط نمايد  نتوارت 

وليود را در کارخانوه هوای متوروک بوه تر امر توليد برارار سازد  و کارگران را ب

       1905جوووا کوووه بلشووووي  هوووا از سوووال  راي بيرووودازدب در مرطقوووه ی اورال  هموووان

بووه بعوود از نفووو  سياسووی نيرومروودی برخوووردار بودنوود  شوووراها بووه کوورات بوورای 

خانووه محاکمووه ی شووهروندان دادگوواي هووای عوودالت تشووکيل دادنوود  در چروودين کار

  اشوووون مردموووی ايجووواد کردنووود و هزيروووه ی تجهيوووزات ايووون اشوووون از صوووردو  

بازرسووی هووای کووارگری بووه جموو  آوری سووازمان دهووی  کارخانووه هووا پرداختروود  بووا

موادخووام و سوووخت بوورای کارخانووه هووا پرداختروود  و بوور فووروش کاالهووای صوورعتی 

 از نتووارت کردنوود  و بوورای کووارگران جوودول دسووتمزد درسووت کردنوودب در برخووی 

ب ش های اورال  شووراها زموين را از موالک هوا گرفترود و آن را بوه زيور کشوت 
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 وب فلوز در سيمسو   شووراها نووعی موديريت کارخانوه جوات  جمعی بردندب در

 مرطقووه ای بوورای کارخانووه هووا سووازمان دادنوود و بوودين وسوويله تمووام امووور اداری  

      عموووول داری و فووووروش را در دسووووت گرفتروووودب بووووا ايوووون دخوووول و خوووورج  حسوووواب

 وب فلووز سيمسوو  کووم و بوويش ملووی شوودب وب التسووين  کووه ايوون کارخانووه جووات 

اطالعات را از او گرفته ايم  موی نويسود: "از هموان اوايول مواي ژوئيوه  نوه ترهوا 

همه چيز در مرطقه ی اورال به دست بلشوي  ها افتادي بود  بلکه بلشوي  هوا 

    عملووی بووه ديگووران بوورای حوول مسووائل سياسووی  ااتصووادی و ارضووی دري هووای 

         از يووو  نتوووام واحووود سرچشووومه  -موووی دادنووودب" ايووون دري هوووا ابتووودائی بودنووود

دروازي ی اموا از بسوياری جهوات  -نمی گرفترود  و از نوور تئووری بهوري نداشوترد

 راي هايی بودند که بايد در آتيه طی می شدندب

ی کوارگری در روزهای ژوئيه شوراها به مراتب بيش از حوزب يوا اتحاديوه هوا

آسيب ديدند  زيرا در آن روزها ملارزي بيش از هر چيز بور سور مورگ و زنودگی 

      شوووووراها دور مووووی زدب حووووزب و اتحاديووووه هووووای کووووارگری هووووم در دوري هووووای 

"صلا آميز" و هم در اواات دشووار ارتجواز  اهميوت خوود را حفوظ موی کردنودب 

    شووان ت ييوور  وظوواي  و روش هووای آنووان عووون مووی شوود  امووا عملکوورد بريووادی

نمووی يافووتب امووا شوووراها فقووط بوور اسوواي يوو  مواعيووت انقالبووی مووی توانسووترد بووه 

با ناپديد شدن اين مواعيت آنان نيوز ناپديود هم راي  موجوديت خود ادامه دهرد  و

اکثريوت طلقوه ی کوارگر  ايون طلقوه را موابين  می شدندب شوراها با ايجواد وحودت

از نيازهوووای ش صوووی هموووه ی افوووراد و    اووورار دادنووود کوووه ایمسوووهله  ویر در رو

دستمزد و اصالحات و بهلودی های عموومی  گروي ها و اصراف  و از مسهله ی

 ی تسو ير اودرتب اموا چروين موی نموود کوهمسوهله  و آن علارت بود از -برتر بود

با تتاهرات کوارگران و سوربازان در مواي ژوئيوه  شوعار "تموام اودرت بوه هم راي 
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 شکسته شدي استب همان شکستی که بلشووي  هوا را دست شوراها" نيز درهم

بووه درجووات ضووعي  توور کووردب  ردر شوووراها ضووعي  کوورد  شوووراها را در کشووو

تجديووود حيوووات بوروکراسوووی مسوووتقلب           "حکوموووت نجوووات" معروووائی نداشوووت جوووز

عجوز و پعمردگوی آنوان در  رد ادرت به وسيله ی شوراها هم معرائی نداشت جوز

 برابر کميسرهاب

 اهميووت کميتووه ی اجرائووی در ايوون ميووان تجلووی برونووی گويووائی پيوودا کوورد: افووول 

بدين معری که حکومت به بهانه ی اين که کاخ توريد برای مجلس محسسوان بوه 

توصوويه کوورد آن کوواخ را توورک گويروودب در سووازش کوواران  مرمووت احتيوواج دارد  بووه

ان اشوراف نيمه ی اول ماي ژوئيه  ساختمان اسمولری  همان جا که سوابقا  دختور

تحصيل می کردند  بورای شووراها در نتور گرفتوه شودب ايرو  مطلوعوات بوورژوا 

پيرامون تحويول خانوه ی "کلوترهوای سوفيد" بوه شووراها بوا هموان لحروی سو ن 

 گفترووود کوووه اووولال  هرگوووام صوووحلت از تصووورف اصووور کشسيسووورکايا بوووه وسووويله ی 

از جملووه سووازمان هووای م تلوو  انقالبووی   بلشوووي  هووا  بووه کووار گرفتووه بودنوودب

اتحاديووه هووای کووارگری کووه در سوواختمان هووای متصوورفه مسووتقر شوودي بودنوود  در 

ای در مسوهله  همان زمان بوه بهانوه ی کملوود مسوکن موورد حملوه اورار گرفترودب

کار نلود جز بيرون راندن انقوالب کوارگران از امواکن وسويعی کوه بوه دسوت خوود 

دب خشوم ديور هرگوام اين انقالب در چارچوب جامعه ی بورژوا تصرف شودي بودنو

گوووری موووردم و از لگووودمال شووودن حقوووو  مالکيوووت  مطلوعوووات کوووادت از غوووارت

ا  حود و حصوری نموی شوراختب اموا در هوخصوصی و دولتوی بوه وسويله ی توودي 

اواخر ماي ژوئيه  کارگران حروفچين وااعيت غيرمترالوه ای را افشوا کردنودب بور 

ی بودنام دوموای دولتوی  شود احزابوی کوه پيراموون کميتوه ماآر اين افشاگری معلو

ی دولت  و هوم چاپ خانه  گرد آمدي بودند  از دير باز تشکيالت عريض و طويل
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را به خودمت مرواف  چاپ خانه  چرين تسهيالت توزيعی و معافيت های مالياتی آن

کوادت نوه ترهوا  جزوات تللي اتی حوزبچاپ خانه  بودندب از طريق اينخود گرفته 

روار خوروار بوا رعايوت اولويوت هوای ويوعي ی ايون مجانا  چاپ می شدند  بلکه خ

حزب به رايگان در سراسر کشور توزي  می گرديدندب کميتوه ی اجرائوی پوس از 

    رسوويدگی اجلوواری بووه ايوون ایوويه بووه ناچووار آن را تهييوود کووردب ناگفتووه نمانوود کووه 

       حزب کادت فقط به انگيزي ی تازي ای بورای ت ييور بيشوتر دسوت يافوت: آيوا وااعوا  

می توان حتی ي  لحته تصرف ساختمان های دولتی را برای مقاصد ت ريلوی  

تورين گرجيروه هوايش  بوا هوم  و استفادي از اموال دولت را به نيت دفواز از نفويس

در يوو  مقولووه گرجانوود؟ بووه کووالم ديگوور  اگوور مووا آاايووان محتوورم اموووال دولووت را 

بوودي اسوتب اموا ايون  يواشکی غارت کردي ايم  ايون کوار فقوط بوه نفو  خوود دولوت

استدالل بسياری از افراد را اان  نکردب کارگران ساختمانی با سرسو تی خاصوی 

معتقووود بودنووود کوووه اسوووتحقا  آنوووان در اسوووتفادي از سووواختمانی بووورای اتحاديوووه ی 

ی دولووت چوواپ خانووه  خودشووان بسوويار بيشووتر از حقووو  حووزب کووادت در تصوورف

موی رفوت توا يو  راسوت بوه  استب ايون اخوتالف جرلوه ی تصوادفی نداشوت: بلکوه

انقالب دوم مرجور شوودب بوه هور تقودير  کوادت هوا ناچوار شودند زبوان خوود را گواز 

 بگيرندب

هووائی کووه در نيمووه ی دوم موواي اوت از طوورف کميتووه ی اجرائووی ی يکووی از مربوو

برای بازديد از شوراها به جروب روسيه  يعری به همان جوائی کوه بلشووي  هوا 

شوومال  اعووزام شوودي بووود  پيرامووون مشوواهدات  بسوويار ضووعي  توور بودنوود تووا در

تشوووويش آور خوووود چروووين گوووزارش داد: "احساسوووات سياسوووی موووردم بوووه نحوووو 

محسوسی در حال ت ييور اسوتببب بور اآور دگرگوونی در سياسوت حکوموت مواوت  

احساسات انقالبوی ردي هوای فواوانی موردم بواال گرفتوه اسوتببب در ميوان توودي هوا 
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ت بووه انقووالب احسوواي مووی شووودب سووردی نوووعی فرسووودگی و بووی تفوواوتی نسوول

محسوسووی نسوولت بووه شوووراها ديوودي مووی شووودببب عملکوورد شوووراها انوودک انوودک 

ب" در اين که تودي ها از نوسانات ميانجی های دمووکرات مورش بکاهش می يابدب

ته شووودي بودنووود  جوووای ترديووود نيسوووت  اموووا آنوووان نسووولت بوووه سوسووويال سوووخوووود خ

موی شودند نوه نسولت بوه انقوالبب ايون  رولوسيونرها و مرشوي  ها دمادم سردتر

 وض  در نقاطی که ادرت بوه رغوم هموه ی برناموه هوا عموال  در دسوت شووراهای

متمرکز شدي بوود  بوه ويوعي غيراابول تحمول بوودب رهلوران کوه سو ت سازش کار 

اجرائووی بووه بوروکراسووی شوودي بودنوود  ديگوور جرئووت  ت تووه بروود تسووليم کميتووه ی

  و صرفا  حيثيوت و اعلتوار شووراها را در نتور استفادي از ادرت خود را نداشترد

تودي ها روز به روز بيشتر بر باد می دادندب به عالوي  ب ش بزرگی از کارهوای 

 -عادی روزمري از دست شوراها به شهرداری های دموکراتي  مرتقل شدي بوود

تری به اتحاديوه هوای کوارگری و کميتوه هوای کارخانوه و کارگوايب  و ب ش بزرگ

مت خواهرد جست يا خيور  و آيرودي ی که: آيا شوراها به سالين سحال پاسخ به ا

 آنان از چه ارار خواهد بود؟ روز به روز ملهم تر می شدب

  شوووراها در طووی ن سووتين موواي هووای موجوديووت خووود همووه ی سووازمان هووای 

ديگر را فرسرم ها پشوت سور نهوادي و وظيفوه ی ايجواد اتحاديوه هوای کوارگری  

و باشووگاي هووا را برعهوودي گرفتووه و در فعاليووت همووه ی ايوون  کميتووه هووای کارخانووه

     سوووازمان هوووا نقوووش پيشوووتاز را ايفوووا کوووردي بودنووودب اموووا بوووه محوووض آن کوووه ايووون 

سازمان های کارگری پا گرفترد  روز به روز بيشتر به زير رهلری بلشوي  ها 

در آمدندب تروتسکی در ماي اوت چروين نوشوت: "کميتوه هوای کارخانوه و کارگواي 

   ز دل جلسووات مواووت زائيوودي نشوودي انوودب تووودي هووا کسووانی را بووه عیووويت ايوون ا

ايسوتادگی  ماهيوت  کارخانوه انت اب می کررود کوه در زنودگی روزموري ی کميته ها
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رساندي باشوردب و هموين  جدی  و سرسپردگی خود را به مراف  کارگران به اآلات

 "شووي  هوا هسوتردبدر اکثريوت اواط  خوود متشوکل از بل کميته های کارخانوهببب

 بووور کميتوووه هوووای کارخانوووه و سوووازش کوووار  ی ايموموووت شووووراهایمسوووهله  ديگووور

    آنوووان موووابين  اتحاديوووه هوووای کوووارگری نموووی توانسوووت مطووورح باشووودب بووورعکس 

يووان داشووتب در خصوووص مسووائلی کووه بووا گوشووت و پوسووت رملووارزي ای جانانووه ج

اتحاديوه هوای کوارگری تودي ها ارتلاط داشترد  شوراها روز به روز از مقابله بوا 

عاجزتر می شودندب موثال  اتحاديوه هوای کوارگری مسوکو  ها و کميته های کارخانه

عليرغم تصميم شوراها دست به اعتصاب عمومی زدندب معارضوات مشوابه  هور 

چرد به اشکال ملهم تر  در همه جا رخ می دادند  و معموال  شوراها از آن ميان 

 بازندي بيرون می آمدندب

ان که به علت سياست های خود به بن بسوت رسويدي بودنود  ناچوار کار سازش

شدند برای شوراها مش له های ساختگی ابداز کررد و آنان را به المرو فرهرم 

يووا بووه علووارت ديگوور سووعی کردنوود شوووراها را سوورگرم کرروودب تالششووان  -بکشوورد

رای های برای ملارزي در راي کسب ادرت ايجاد شدي بودنود  بوابيهودي بودب شور

فعاليت های ديگر سازمان های مراسب تری وجود داشوتردب آنتونووف  بلشووي  

شهر ساراتوف می نويسد: "کليه ی کارهای شورا  که در مجراهوای مرشووي  

و سوسيال رولوسيونر جريان داشترد  معرای خود را تماما  از دسوت دادنودببب در 

 کشويديم کوه کوار بوه  ازي مویيوجلسات کميته ی اجرائی از فورط ماللوت آن اودر خم

مرشوووي   -حوود الاحووت مووی رسوويدب آسووياب وراجووی هووای سوسوويال رولوسوويونر

 توخالی و ملتذل بودب"

شوراهای بيمار روز به روز توانائی خود را در پشتيلانی از مرکز خوويش در 

پتروگراد از ک  می دادندب مکاتلوات اسومولری بوا شووراهای محلوی روز بوه روز 
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بورای نوشوتن داشوترد  و نوه پيشورهادی بورای عرضوه  تر می شد: نه چيزیی ته

کردن  نه چشم اندازی می ديدند  و نوه وظيفوه ایب ايون دورافتوادگی از توودي هوا 

در ايواالت خوود سوازش کوار  به شکل ملموي ي  بحران مالی درآمدب شوراهای

فااد ممر درآمد بودندب و از اين رو نمی توانسوترد بوه سوتاد خوويش در اسومولری 

گرا نيز به مرتور ترليه کميته ی اجرائی ای کوه  الی کررد  شوراهای چوکم  م

با مشارکت در کار ضدانقالب شرف و حيثيت خود را بور بواد دادي بوود  از کمو  

 به آن کميته تن می زدندب

اما پعمردگوی شووراها بوه وسويله ی پديودي ی متیواد ديگوری جلوران موی شودب 

و گوشووه هووای دور از دسووتري  سوورحدات دوردسووت  اسووتان هووای عقووب مانوودي 

کشووور  رفتووه رفتووه بيوودار مووی شوودند و بوورای خووود شووورا مووی سوواخترد  و ايوون 

شوراها همه از خود طراوت انقالبی بروز می دادنود توا آن کوه آنوان نيوز بوه زيور 

نفو  دلسرد کرردي ی مرکز  و يوا بوه برود اختروا  حکوموت موی افتادنودب تعوداد کول 

افوتب در پايوان مواي اوت  دبيرخانوه ی کميتوه ی شوراها به سرعت افزايش می ي

 صوود شووورا آمووارگيری کوورد کووه در پشتشووان بيسووت و سووه ميليووون  اجرائووی شووش

رأی دهروودي ايسووتادي بودنوودب نتووام رسوومی شووورائی بوور فووراز اايووانوي انسووانی 

 متالطمی برپا شدي بود که امواج خود را زورمردانه به سمت چو می فرستادب

راها  کووه بووا بلشووويکی شوودن آنووان مصووادف بووود  از تجديوود حيووات سياسووی شووو

پائين شروز شدب در پتروگراد  ابتدا شوراهای ب ش صدای خود را بلرود کردنودب 

در روز بيسووت و يکووم ژوئيووه  هيئووت نمايروودگی کرفوورانس شوووراهای ب ووش هووا  

خواست های خود را به اين شرح به کميته ی اجرائی ارائه داد: انحوالل دوموای 

يد مصونيت سازمان های ارتش به فرمان حکومت  آزادی مطلوعات دولتی  تهي

چووو  مروو  خلوو  سووالح کووارگران  خووتم بازداشووت هووای گروهووی  مهووار مطلوعووات 
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راست  پايان دادن به انحالل هرم ها و به مجازات اعدام در جلهوهب بوه وضووح 

موی توووان ديود کووه در مقايسوه بووا تتواهرات ژوئيووه  سوطا خواسووت هوای سياسووی 

آمدي بود  اما تازي گام اول به سوی تردرستی برداشته شدي بودب ب وش هوا پائين 

 یبا کاهش شعارها موی کوشويدند پايگواي خوود را وسوي  تور کررودب رهلوران سياسو

کميته ی اجرائی "حساسيت" شوراهای ب ش ها را تهريت گفترد  اما در جواب 

گرفتوه  فقط اعالم کردنود کوه هموه ی شوورب تی هوا از شوورش ژوئيوه سرچشومه

 استب طرفين محدبانه  اما به سردی  از يکديگر جدا شدندب

تحووت برنامووه ی شوووراهای ب ووش هووا سرفصوول ملووارزي ی مهمووی گشووودي شوودب 

هووائی از جانووب شوووراها  اتحاديووه هووای کووارگری  اطوو  نامووه  هوور روز ايايزوسووت

ناوهووا و واحوودهای ارتووش بووه چوواپ مووی رسوواند کووه در آن هووا  کارخانووه هووا  رزم

هوا و خاتمووه ی تسواهل بووا   بلشووويبرعليوه  دوموای دولتووی  خوتم اخترووا انحوالل 

ضوودانقالب درخواسووت شوودي بووودب در ايوون زميرووه ی عمووومی  برخووی صووداهای 

        راديکووووال توووور نيووووز شوووويردي مووووی شوووودب در روز بيسووووت و دوم ژوئيووووه  شووووورای 

    ايالووت مسووکو  کووه بووه مراتووب پيشووتر از شووورای شووهر مسووکو حرکووت مووی کوورد 

ای در جهووت انتقووال اوودرت بووه شوووراها بووه تصووويب رسوواندب در روز امووه اطوو  ن

وزنسرسوو  نحوووي ی سووتيزي بووا حووزب  -بيسووت و ششووم ژوئيووه  شووورای ايوانوووو

جمروود طلقووه ی ربلشوووي  را "مشوومئزکرردي" اعووالم کوورد و بووه لرووين "رهلوور ا

انقالبووی کووارگر" درود فرسووتادب انت ابوواتی کووه در پايووان موواي ژوئيووه و در نيمووه ی 

کلووی تقويووت  ول موواي اوت در بسووياری از نقوواط کشووور برگووزار شوودند  بووه طووورا

آوردندب در کرونشتات  که موورد ضورب و هم راي  بلشوي  ها را در شوراها به

 شووتم اوورار گرفتووه و در سراسوور کشووور بوودنام شوودي بووود  در شووورای جديوود صوود

بلشووووووي   هفتووووواد و پووووورش سوسووووويال رولوسووووويونر چوووووو  دوازدي مرشووووووي  
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سيوناليسووت  هفووت آنارشيسووت  و بوويش از نووود نمايروودي ی مسووتقل وجووود انترنا

  داشووترد  و از ايوون نووود نمايروودي ی اخيوور حتووی يوو  توون جرئووت نمووی کوورد بوورای

دلوی کرودب در کرگوري ی مرطقوه ای شووراهای اورال  کوه  ابراز هومسازش کاران 

در روز هجوودهم اوت گشووايش يافووت  هشووتاد و شووش بلشوووي   چهوول سوسوويال 

ونر و بيسووت و سووه مرشوووي  شوورکت داشووتردب تزاريتسووين مووورد نفوورت رولوسووي

م صوووص مطلوعووات بووورژوا اوورار گرفتووه بووود  زيوورا در آن جووا نووه ترهووا شووورا 

بلشوووي  شوودي بووود  بلکووه ميرووين  رهلوور بلشوووي  هووای آن شووهر  بووه سوومت 

انت وواب گرديوودي بووودب کرنسووکی بوورای گوشوومالی تزاريتسووين  کووه  شووهردار نيووز

آن هم  -ازا  های دن آن را لجن سرخ می ناميد  نيرو اعزام کردکالدين سردار 

بوودون هوويچ بهانووه ی جوودی و صوورفا  بووه اصوود ت ريووب آن آشوويانه ی انقووالبب در 

پتروگراد  در مسکو  و در همه ی نواحی صورعتی  هور روز بورای پيشورهادهای 

 بلشويکی دست های بيشتری بلرد می شدب

دنود  شووراها را بوه محو  آزموون زدنودب وادآی که در اواخر ماي اوت رخ داح

زير سايه ی خطر  دسته بردی سريعی صوری گرفوت  ايون دسوته برودی در هموه 

جووا  و بووا مرااشووات نسوولتا  انوودک برگووزار شوودب در ايوواالت نيووز مانروود پتروگووراد  

در صووفوف مقوودم ملووارزي  -پسوور خوانوودگان نتووام رسوومی شووورائی- بلشوووي  هووا

هم عراصر رزمردي تری که در سازش کار  اد احزابارار گرفتردب اما حتی در ست

جرووولش زيرزميروووی ورزيووودي شووودي بودنووود مواتوووا  جوووا را بووور سوسياليسوووت هوووای 

"موواري" و سياسووتمدارهائی کووه سووابقا  عموور خووود را بووه انتتووار در پشووت اتووا  

وزرا و مدير کل ها می گذراندنود  تروم کردنودب ايون دسوته برودی توازي ی نيروهوا 

ي ای الزم داشتب رهلری دفاز از انقالب در هيچ نقطوه ای در شکل سازمانی تاز

دست کميته های اجرائی متمرکز نلودب هرگوامی کوه در شوورش کورنيلووف پوای 
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 ين کميتوه هوای اجرائوی بوه هويچ دردی ن وردنودب الجورم هموه ا  رزم به ميان آمد

ايوون جووا کميتووه هووای ويووعي ی دفوواز و کميتووه هووا و سووتادهای انقالبووی پديوود آمدنوودب 

کميته ها بر شوراها تکيه داشترد و به شواها گزارش می دادند  اما همه متهور 

دسووتچين تووازي ای از عراصوور و روش هووای عملووی جديوودی بودنوود کووه بووا ماهيووت 

 انقالبی آن مهم وفق می دادندب

شورای مسکو ايون بوار نيوز مثول روزهوای کرفورانس دولتوی يو  گوروي رزموی 

بر اين گذاشت که فقط ايون شوش تون حوق گسويل  شش نفري ايجاد کرد  و ارار را

نيروهای نتامی و بازداشوت افوراد را داشوته باشوردب کرگوري ی مرطقوه ای کيو   

که در پايان ماي اوت برگزار شود  بوه شووراهای محلوی خوود توصويه کورد کوه در 

تعويض نمايردگان غيراابل اعتماد نيروهای لشوگری و کشووری ترديود نورزنود  

اشووت ضوودانقالبيون و تسووليا کووارگران ملووادرت کرروودب در وياتکووا و فووورا  بووه بازد

کميتووه ی شووورا اختيووارات فووو  العووادي ای بوورای خووود اائوول شوود  از جملووه حووق 

خود اختصاص دادب در تزاريتسين ادرت تماموا  نيروهای مسلا را به  استفادي از

ود را نوگورود کميته ی انقالبوی عوامول خو -به دست ستاد شورا افتادب در نيعنی

به نگهلانی از دفاتر پست و تلگراف گماشتب شورای کراسرويارس  هم اودرت 

 مدنی و هم ادرت نتامی را در دست های خود متمرکز کردب

در همه جا ديدي موی شودب  -و گاهی اساسی -همين تصوير با ت ييرات گوناگون

اوانون  نه آن که همه از پتروگراد تقليد کردي باشردب ماهيت تودي ای شووراها بوه

تکامل درونی آن ها جرله ی عمومی می داد  و سلب می شود کوه هموه در برابور 

رويدادهای بزرگ واکرش يکسان نشان دهردب در همان حوال کوه طليعوه ی جروم 

   م جوودا کووردي بووود  شوووراها عمووال  هووداخلووی ب ووش هووای دوگانووه ی ائووتالف را از 

بودندب تهاجم ژنورال هوا ی نيروهای زندي ی ملت را به گرد خود جم  کردي همه 
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هم به همين ديوار برخوردي و به گرد و غلار تلديل شدي بودب درسی آموزندي تر 

اعالميوه ی خوود در ايون بواب چروين گفتوه  از اين امکان نداشتب بلشووي  هوا در

داشووتن شوووراها و  نگوواي سبودنوود: "بووه رغووم تمووام تووالش هووای مقامووات بوورای پوو

ا طی فرونشاندن شورش کورنيلوف  اودرت محروم کردن آنان از ادرت  شوراه

ببب پوس از آوردنودب سرکوب ناشدنی توودي هوای موردم را بوه نموايش دربو ابتکارب

اين تجربه ی جديود  کوه هويچ کوس ن واهود توانسوت آن را از شوعور کوارگران و 

سربازان و دهقانان بيرون براند  فريوادی کوه از هموان آغواز انقوالب از سويره ی 

بووه بانووم تمووامی ايوون  –"تمووام اوودرت بووه دسووت شوووراها "  -حووزب مووا برخاسووت

 کشور انقالبی تلديل شدي استب"

دوماهای شهری  که مدتی کوشيدي بودنود بوا شووراها بوه راابوت برخيزنود  در 

روزهوووای خطووور فووورو مردنووود و ناپديووود شووودندب دوماهوووای پتروگوووراد بووورای کسوووب 

 هيئوووت " "توضووويحی دربووواري ی اوضووواز کلوووی و بوووه مرتوووور براوووراری تمووواي

نمايردگی خود را فروترانه به نزد شورا فرستادب ااعدتا  می بايد شووراها  کوه بوه 

 ب شی از جمعيت شهر انت اب می شدند  از دوماها  کوه بوه وسويله ی وسيله ی

تمام جمعيت انت اب می شدند  ادرت و نفو  کمتری داشته باشردب اما ديالکتي  

شرايط خاص تاري ی  جزء به مراتب روند انقالب آابت کردي است که در برخی 

 سووازش کوواران کوول اسووتب در دومووا هووم هووم چرووان کووه در حکومووت  توور از بووزرگ

طوور کوه  بلشوي  ها بوا کوادت هوا متحود شودي بودنود  و ايون اتحواد هموانبرعليه 

حکومت را فلش کردي بود دوما را هم فلش کردي بودب از آن سوو شوورا آابوت کورد 

و بلشوي  هوا در برابور حملوه ی سازش کاران بين ما تدافعیهم کاری  که برای

 بورژوازی  خود طليعی ترين شکل موجود استب
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 پس از ماجرای کورنيلوف  فصل تازي ای برای شوراها گشوودي شودب هور چرود

م صوصووا  در  -هروووز لکووه هووای چوورکين زيووادی بوور داموون داشووتردسووازش کوواران 

نسلت به بلشووي  هوا نشوان شورای پتروگراد ب تتا چران تمايل شديدی  -پادگان

بوه شوگفت آمدنودب در  -هوم اردوی راسوت و هوم اردوی چوو -داد که هر دو اردو

 شب يکم سپتاملر  شورا با آن کوه هرووز تحوت رياسوت چيودزي فعاليوت موی کورد  

 بووه حکومووت کووارگران و دهقانووان رأی موافووق دادب اعیووای عووادی گووروي هووای

ی بلشوووي  هووا حمايووت کردنوودب اطوو  نامووه  تقريلووا  يوو  پارچووه ازسووازش کووار 

ی بلشوووي  هووا عروووان شوود  فقووط اطوو  نامووه  پيشوورهاد تزرتلووی کووه در راابووت بووا

چشوم خوود را سوازش کوار  خوود اختصواص دادب هيئوت  رئيسوه ی بوه پانزدي رأی

باور نمی کردب جراح راست خواستار سرشماری و رأی انفرادی يکاي  اعیاء 

داموه پيودا کوردب بسوياری از نمايرودگان شد و اين ماجرا تا سواعت سوه ی باموداد ا

برای احتراز از م الفت علری با حزب های خود  به خانه رفتردب بوا هموه ی ايون 

رأی  279احوال و به رغم همه ی فشوارها  بلشووي  هوا در رأی گيوری نهوائی 

رأی م ال  دريافت کردندب ايون وااعيتوی عتويم بوودب آغواز پايوان  115موافق و 

ئووت رئيسووه  فرورفتووه در بهووت و حيوورت  اعووالم کوورد کووه شووروز شوودي بووودب هي

 استعفاء خواهد دادب

در روز دوم سپتاملر  در جلسه ی مشترک سازمان های شووراهای روي در 

رأی موافووق در برابوور  700ای در تهييوود حکومووت شوووراها بووا اطوو  نامووه  فرالنوود 

ر  رأی ممتروو  بووه تصووويب رسوويدب در روز پوورجم سووپتامل 36رأی م ووال  و  13

رأی  355شووورای مسووکو پووا در جووای پووا پتروگووراد گذاشووتب شووورای مسووکو بووا 

     رأی م ووال  نووه ترهووا نسوولت بووه حکومووت مواووت ابووراز  254موافووق در برابوور 

بووی اعتمووادی کوورد و آن حکومووت را حربووه ی ضوودانقالب ناميوود  بلکووه سياسووت 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 447 

ه رهلوری ائتالف گرايانه ی کميته ی اجرائی را هم محکوم کردب هيئوت رئيسوه بو

خيرچووووک اعوووالم کووورد کوووه اسوووتعفاء خواهووود دادب کرگوووري ی شووووراهای سووويلری 

مرکووزی  کووه در روز پوورجم سووپتاملر در کراسرويارسوو  تشووکيل شوود  در طووول 

     کرگوووري تماموووا  از رهلوووری بلشووووي  هوووا پيوووروی کوووردب در روز هشوووتم سوووپتاملر 

رأی  130ی بلشوووي  هووا در شووورای نمايروودگان کووارگران کيوو  بووا اطوو  نامووه 

 95هوور چروود رسووما  فقووط  -رأی م ووال  بووه تصووويب رسوويد 66موافووق در مقابوول 

نمايرووودي ی بلشووووي  در آن شوووورا حیوووور داشوووتردب در کرگوووري ی شووووراها در 

سوسووويال  48بلشووووي    69فرالنووود  کوووه در روز دهوووم سوووپتاملر اجووواي کووورد  

ملوووان و سوورباز و  000/150رولوسويونر چووو  و چرود فوورد مسووتقل  نمايرودگی 

کارگر روسی را برعهدي داشتردب شورای نمايردگان دهقان های ايالت پتروگوراد  

ي  بلشوي  را به نمايردگی خوود در "کرفورانس دموکراتيو " برگزيودب در گسر

معلوم شد در مواردی که حزب می توانست از طريوق کوارگران  ديگر اين جا بار

هوا مشوتااانه بوه زيور  يا سربازان با روستاها تماي مستقيم براورار کرود  دهقوان

 پرچمش می دويدندب

برتوووری حوووزب بلشووووي  در شوووورای پتروگوووراد  در جلسوووه ی تووواري ی نهوووم 

سپتاملر به نمايش درآمدب همه ی گروي ها کليه ی اعیای خوود را مجدانوه گورد 

آوردي بودنوود: "مسووئله ی سرنوشووت شوووراها مطوورح اسووتب" در حوودود هووزار 

در آن جلسووه جمو  شوودي بودنودب حووال ايوون نمايرودي از طوورف کوارگران و سووربازان 

سحال مطرح شدي بود که آيا رأی گيری روز يکم سوپتاملر صورفا  معلوول ترکيوب 

تصوادفی آن جلسوه بوود  يووا آن کوه وااعوا  نشوان مووی داد کوه سياسوت شوورا کووامال  

چيوودزي  تزرتلووی  چرنوووف   -کووار دگرگووون شوودي اسووت؟ همووه ی رهلووران سووازش

نواک  هيئت رئيسه بودندب و گروي بلشوي  هوا بويمگوتز  دان  اسکوبل   عیو 
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دسووت  بووه بودنوود از آن کووه نتوانروود در برابوور ايوون هيئووت رئيسووه اکثريووت آراء را

آورنوود  پيشوورهاد کردنوود کووه هيئووت رئيسووه بووه تراسووب تعووداد اعیووای هوور يوو  از 

کوه يقيروا  توا حودی بور شودت اختالفوات اصوولی  احزاب انت اب شودب ايون پيشورهاد

هاد  و به همين دليل لرين اويا  موردودش موی دانسوت  ايون امتيواز سرپوش می ن

عراصر مردد را تیمين می کردب اما تزرتلی ايون  تاکتيکی را داشت که پشتيلانی

مصوالحه را نپووذيرفتب او دليوول آورد کووه هيئووت رئيسووه مووی خواسووت بدانوود کووه آيووا 

تاکتيو  هوای  جهت دادي است يا خير: "ما نمی تووانيم مجوریشورا وااعا  ت يير 

 ی پيشوورهادی جروواح راسووت اعووالم مووی کوورد کووه اطوو  نامووه  بلشوووي  هووا باشوويمب"

 اوال  رأی گيووری يکووم سووپتاملر بووا جهووت سياسووی شووورا وفووق نمووی دهوود و دومووا  

ن آشورا کماکوان بوه هيئوت رئيسوه خوود اعتمواد داردب بلشووي  هوا جوز پوذيرفتن 

ا آموادگی تموام انجوام دادنوودب ملوارزي طللوی چواري ای نداشوترد  و ايون کوار را هوم بو

تروتسووکی کووه ايروو  پووس از آزادی اش از زنوودان بوورای ن سووتين بووار در شووورا 

 -حاضر می شد و مورد استقلال گرم ب ش بزرگی از آن مجلس ارار گرفتوه بوود

هر دو طرف ميزان کو  زدن هوا را بورای تروتسوکی بوه داوت پويش خوود انودازي 

يش از رأی گيوری پرسويد کوه پو -ی زنود؟ گرفترد: آيا اين اکثريت است کوه کو  مو

آيوا: کرنسوکی هرووز عیوو هيئوت رئيسوه هسوت يوا خيور؟ هيئوت رئيسوه  پوس از 

ترتيوب هور چرود بوار گرواي بور دوشوش  نو بودي -لحته ای ترديد  جوواب مثلوت داد

سرگيری می کرد  سرم ديگری هم به گوردن خوود بسوتب تروتسوکی گفوت: "موا 

ازي ی جلووي در هيئوت رئيسوه را ن واهود جوسوکی انجدا  گمان می کورديم کوه کر

دان و چيودزي نشسوته موابين  يافتب اشتلاي موی کورديمب هوم اکروون روح کرنسوکی

استببب واتی به شوما توصويه موی کررود کوه بور خوط سياسوی هيئوت رئيسوه صوحه 

         بگذاريووود  فرامووووش نکريووود کوووه بووور سياسوووت هوووای کرنسوووکی اسوووت کوووه صوووحه 
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ين انقلوان ممکون اداموه يافوتب فقوط در سوايه ی می گذاريدب" جلسه در شوديدتر

       ميوول يکايوو  افووراد حاضوور بووه پرهيووز از انفجووار  نتووم جلسووه حفووظ شوودب همووه 

    مووی خواسووترد هوور چووه زودتوور تعووداد دوسووتان و دشوومران خووود را بشوومرندب همووه 

ی جروم  و سرنوشوت مسوهله  اودرت مسهله  می دانسترد که تصميم شان بر سر

زندب ارار بر اين شد که رأی گيری به اين ترتيب صورت بگيورد انقالب دور می 

که هر کس با استعفای هيئت رئيسه موافق اسوت از تواالر بيورون بورود: بيورون 

     رفووتن بوورای االيووت آسووان توور اسوووت تووا بوورای اکثريووتب در هوور گوشووه ی تووواالر 

هيئوت تهييش گری پرشور اما نجواگونه ای درگرفته بوودب هيئوت رئيسوه فعلوی يوا 

 -رئيسه ی جديد؟ ائتالف يا ادرت شوراها؟ به نتر موی رسويد کوه جمعيتوی انلووي

بوه سومت در بوه حرکوت درآمودي اسوتب  -بويش از حود انلوويدر نتر هيئت رئيسوه 

بلشوي  ها به سهم خود ت مين می زدند که برای احراز اکثريوت در حودود صود 

ه : "هموان هوم بسويار گرمی می دادنود کولرأی کم بياورند  و پيشاپيش به خود د

بسوويار عووالی اسووتب" امووا کووارگران و سووربازان متصوول بووه سوووی در مووی رفتروودب 

و گاي نيز انفجار کوتاي مجادلوه ای بلرودب از يو   -همهمه ی گرگی شريدي می شد

سو صدائی فرياد کشيد: "کورنيلوفيسوت هوا " از سووی ديگور: "اهرموان هوای 

وئوی نوامرئی زکشويدب بازوهوای ترا اساعت تمام به دراز  ژوئيه " اين ماجرا ي

در نوسان بوودب هيئوت رئيسوه  عواجز از مهوار هيجوان خوويش  سراسور آن يو  

ساعت را روی سکو باای ماندب سرانجام نتيجه ی رأی گيری شمردي و سورجيدي 

 67رأی م ووال    519رأی موافووق   414شوود: برلووه هيئووت رئيسووه و ائووتالف  

هلهلووه کوورد  مشووعوفانه و لجووام گسووي تهب  رأی ممتروو   اکثريووت جديوود مثوول توفووان

حق هم داشتب برای پيروزی خود بهائی گران پرداخته بودب اير  ب وش درازی 

 از راي در پشت سر بودب
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رهلران م لوز  هروز مرم از ضربه ی واردي  بوا لوب و لوچوه ی آويوزان از 

 گووئی وحشوت زای خوود در سکو پائين آمدندب تزرتلی نتوانست از واپسين پيش

گذردب او در حين حرکت سر خود را برگرداند و از روی شانه فرياد زد: "موا از 

اين تربيون در حالی کرار می رويم که آگاهيم شش ماي تموام پورچم انقوالب را بوه 

شايستگی بور دوش کشويدي ايوم و آن را برافراشوته نگواي داشوته ايومب اکروون ايون 

م آرزو کريم که شما هوم بتوانيود پرچم به دست شما افتادي استب ما فقط می تواني

آن را بووه انوودازي ی نصوو  ايوون موودت نگوواي بداريوود " تزرتلووی همووان طووور کووه 

پيرامون همه چيز اشتلاي می کرد  اين بار نيز درباري ی زمان مرتکب اشوتلاهی 

 فاحش شدي بودب

شورای پتروگوراد  پودر هموه ی شووراهای ديگور  از آن پوس بوه زيور رهلوری 

    همووان بلشوووي  هووائی کووه تووا ديووروز "مشووتی عوووام فريووب  بلشوووي  هووا درآموود 

بووی مقوودار " بووه شوومار مووی رفتروودب تروتسووکی از روی سووکو بووه هيئووت رئيسووه 

يادآور شد که اتهوام خودمت بوه سوتاد ارتوش آلموان  از بلشووي  هوا زدودي نشودي 

استب "بگذاريد ميلی يوکوف ها و گوچکوف ها داستان زندگی روزانوه ی خوود 

رردب آنان جرئت چرين کواری را ندارنودب ولوی موا هميشوه آموادي ايوم توا را تعري  ک

جزئيات فعاليت های خود را شرح دهيمب ما چيزی نداريم از مردم روسيه پرهوان 

ی ويووعي "از ملوودعان  اطوو  نامووه  شووورای پتروگووراد طووی صوودور يوو  کروويمببب"

 موزعان  و مروجان آن افتراء ابراز انزجار کردب"

  ارآيووه ی خووود را متصوورف شوودند  ايوون ارآيووه در آن واحوود بلشوووي  هووا ايروو  

فرصووت دو روزناموه  همووه ی  هوم کوالن بووود و هوم نواچيزب کميتووه ی اجرائوی سور

  دفووواتر اداری  تموووام اعتلوووارت و تجهيوووزات فروووی  از جملوووه ماشوووين تحريرهوووا و 

دان هووا  بوواری همووه ی ايوون وسووايل را از شووورای پتروگووراد گرفتووه بووودب  مرکووب
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هوای بوی شوماری کوه از روزهوای فوريوه بوه بعود در اختيوار شوورا اورار اتومليل 

مرتقل شدي بودنودب رهلوران جديود سازش کاران  داشترد  همه تا به آخر به المو

نوه بودجوه ای  نوه روزناموه ای  نوه دبيرخانوه ای   -هيچ چيز در اختيار نداشترد

يوارهای سفيد و نه وسيله ی رفت و آمد  نه المی و نه مدادیب هيچ چيز مگر د

 اعتماد آتشين کارگران و سربازانب لکن همين اعتماد آنان را بس بودب-

بووا سووازش کوواران  سياسووت شووورا  صووفوف پووس از ايوون دگرگووونی بريووادی در

سرعتی بيشتر شروز به  وب شدن کردب در روز يازدهم سوپتاملر  هرگوامی کوه 

ائوتالف بوه اتفوا   دان از ائتالف و تروتسوکی از حکوموت شووراها دفواز کردنود 

آراء  سوای دي رأی م ال  و هفت رأی ممترو   موردود شوراخته شود  در هموان 

روز شوورای مسووکو بوه اتفووا  آراء اختروا  عليووه بلشووي  هووا را محکووم کووردب 

خووود را در گوشووه ی ترگووی در جروواح راسووت سووازش کوواران  طووولی نکشوويد کووه

قووالب در جروواح چووو يافتروود  درسووت نتيوور گوشووه ای کووه بلشوووي  هووا در بوودو ان

  اشوو ال کووردي بودنوودب امووا بووا چووه تفوواوت عتيمووی  بلشوووي  هووا هميشووه در ميووان 

  بوورعکس هروووز مقووام سووازش کوواران  تووودي هووا اوووی توور بودنوود تووا در شوووراهاب

ها داشترد تا در ميان تودي هاب بلشووي  هوا حتوی در دوران اتری در شور گربز

 زی بوواای نمانوودي بووود جووز چيووسووازش کوواران  ضووع  خووود آيروودي داشووتردب بوورای

آن هم گذشوته ای کوه بوه هويچ عرووان نموی توانسوت مايوه ی غرورشوان  -گذشته

 باشدب

بووا ت ييوور جهووت سياسووی اش  رونمووای خووود را هووم هووم راي  شووورای پتروگووراد

به کلی از فراخرای افق ناپديد شودند  و خوود را سازش کار  عون کردب رهلران

ن در شوورا جوای خوود را بوه سوتارگان درجوه کميته ی اجرائی دفن کردندب آنا در

                                                 
 - مترجم فارتی. -الحپ، م ر خدايان يونان باتتان 
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بوا ناپديود شودن تزرتلوی  چرنووف  آوکسورتي  و هم راي  دوم و درجه سوم دادندب

اسووکوبل   دوسووتان و سووتايردگان ايوون وزرای دموووکرات موورش هووم غيلشووان زدب 

ديگر از افسرها و بانوان راديکال  نويسردگان نيموه سوسياليسوت و از مردموان 

تور  تيوري تور   نشوانی در شووار نموی ديودیب شووا يو  دسوتفرهي ته و مشهور 

 سرگين تر و جدی تر شدي بودب
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  فصل سيزدهمفصل سيزدهم

  

  ها و شوراهاها و شوراها  بلشوي بلشوي 

 

وسووايل و ابووزار تهيوويش گووری بلشوووي  هووا نووه ترهووا بووا در يوو  بررسووی دايووق  

      نامتراسووب بووه نتوور مووی رسوورد  بلکووه از حيووتبلشووويزم  دامرووه ی نفووو  سياسووی

بی مقداری آدمی را به شگفت می آورندب توا پويش از روزهوای ژوئيوه  حوزب بوا 

نشوريه داشوت کوه تيراژشوان  41احتساب هفتگی ها و ماهرامه هوايش مجموعوا  

نس ه می رسويدب پوس از يوورش هوای مواي ژوئيوه  ايون  000/320روی هم به 

نسو ه  000/50تيراژ نصو  شودب در پايوان مواي اوت  ارگوان مرکوزی حوزب در 

چاپ می شدب در روزهائی که حزب شوراهای پتروگراد و مسوکو را رفتوه رفتوه 

روبل اسوکراي نقود در  000/30به سوی خود می کشيد  کميته ی مرکزی فقط 

 صردو  داشتب

فکر کمتر کسی به حوزب بلشووي  موی پيوسوتب اشور  از ميان طلقه ی روشن

دانشووجويانی کووه بووا  وسوويعی از بووه اصووطالح "بلشوووي  هووای اووديمی"  از جملووه

احساي هملستگی کردي بودند  اير  به مهردسوان  پزشوکان  و  1905انقالب 

مقامات حکومتی بسيار موفقی تلوديل شودي و بوا حوالتی خصومانه بوه حوزب پشوت 

و تهيويش گور سو ن ران  کردي بودنودب حتوی در پتروگوراد کملوود روزناموه نگوار و
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  رافتوادي و بوه خصووص از جلهوهگام به گام حل می شد  و از صدها گوشوه ی دو

ندا موی آمود کوه: "رهلوری در کوار نيسوت  هويچ فوردی کوه سوواد سياسوی داشوته 

باشووود و بتوانووود خواسوووت بلشووووي  هوووا را بوووه موووردم توضووويا دهووود  در ايووون جوووا 

نووداريم " روسووتاها تقريلووا  بووه کلووی فااوود هسووته هووای بلشوووي  بودنوودب مراسووالت 

های محلی  رها شدي به حال خود  گواهی پستی تماما  م تل شدي بودندب سازمان 

کوه فقوط  -راي نمی گفترودی ب و پر -اواات کميته ی مرکزی را سرزنش می کردند

 به مسائل پتروگراد می رسد و بسب

   پووس بوووا وجوووود ايوون دسوووتگاي ضوووعي  و ايووون تيووراژ انووودک مطلوعوووات حوووزب  

چگونوووه الوووب توووودي هوووا را مسووو ر کردنووود؟ بلشوووويزم  انديشوووه هوووا و شوووعارهای

توضيحش سادي است: شوعارهائی کوه بور نيازهوای ملورم طلقوه و دورانوی خواص 

تطليق کررد  برای اشاعه ی خود هزاران مجرا می آفريرردب هر محيط گداخته ی 

انقالبوی هوادی نيرومرود انديشوه هاسوتب روزناموه هوای بلشووي  بوه صودای بلرود 

موی گرديدنودب خواندي می شدند  و آن ادر دست به دست می گشترد که تکه پواري 

        خوانرووودگان مهوووم تووورين مقووواالت ايووون روزناموووه هوووا را ازبووور موووی کردنووود  بوووازگو 

برموی داشوترد  و هور جوا امکوانش موجوود بوود می کردند  از رويشان رونوشت 

خانوه ی  تجديد چاپ و تکثيرشان می کردندب پيريکوی سورباز موی گويود: "چواپ

چه مقاالت گوناگون بی شوماری  وداپراستاد ما خدمت بزرگی به انقالب کردب از 

که چاپ نکرديم  هم چرين جزوات کوچکی که به الب سربازها نزديو  بودنود و 

به آسانی به فهم آنان در می آمدندب همه ی ايون هوا را بوه کمو  پسوت هووائی و 

دوچرخه و موتورسيکلت به سرعت در سراسور جلهوه پ وش موی کورديمببب" در 

ا آن کووه در ميليووون هووا نسوو ه بووه رايگووان بووه همووان حووال  مطلوعووات بووورژوا  بوو

جلهووه عرضووه مووی شوودند  کمتوور خوانروودي ای مووی يافتروودب عوودل هووای سوورگين ايوون 
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رها موی شودندب تحوريم مطلوعوات  یروزنامه ها همان طور باز نشدي در گوشه ا

"ميهن پرست" گاهی اواات جرله ی تاديلی بوه خوود موی گرفوتب لشوگر هجودهم 

ز احزاب بورژوا درخواست کرد کوه نشوريات خوود را ای ااط  نامه  سيلری طی

به جلهوه نفرسوترد  چوون هموه "مسورفانه بوه مصورف تهيوه ی آب جووش بورای 

چای می رسردب" مطلوعات بلشوي  به مصرف کامال  متفواوتی موی رسويدندب از 

مطلوعوات  -و يوا اگور تورجيا موی دهيود  توهآير میور -اين رو ضريب توهآير مفيود

 التر بودببلشوي  به مراتب با

م" و زسووادگی شووعارهای بلشوووي"معموووال  بووه بلشووويزم  در توضوويا موفقيووت

سازگاری اين شعارها با اميال تودي ها  اشاري می شودب در ايون توضويا رگوه ای 

    زائيوووودي ی آن بووووود کووووه بلشووووويزم  از حقيقووووت نهفتووووه اسووووتب انسووووجام سياسووووت

گفتوه و ناگفتوه  بلشوي  ها  برخالف "احزاب دموکراتي " با وحی هوای مروزل

که مآال در دفاز از مالکيوت خصوصوی خالصوه موی شودند  دسوت و پوای خوود را 

نلسته بودندب اما اين تمايز به ترهائی ایيه را تماما  حل نمی کردب در همان حوال 

که "دموکراسی" از سوی راست با بلشوي  ها راابت می کورد  از سووی چوو 

         ال رولوسوووويونرهای چووووو هووووم آنارشيسووووت هووووا  ماکسيماليسووووت هووووا  و سوسووووي

می کوشيدند عرصه را بر بلشوي  ها ترم کرردب اما هيچ يو  از ايون گوروي هوا 

را از سوواير بلشووويزم  هووم هرگووز نتوانسووترد بوور نوواتوانی خووود فووائق بيايروودب آن چووه

گروي ها ممتاز می کرد آن بود که بلشوي  ها هدف  هری را  که همان دفواز از 

انقوالب بوه مثابوه جريوانی کوه  -باشود  تواب  اووانين انقوالبمراف  تودي هوای خلوق 

ساخته بودندب کش  علموی ايون  -تعيين می کررد اوانيرش را شرايط عيری جامعه

حرکوت توودي هوای خلوق حاکمرود  اسواي  اوانين  و پيش از همه اووانيری کوه بور

کشوان در ملوارزي فقووط  را تشووکيل موی دادب راهرموای زحمووتبلشوويزم  اسوتراتعی
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بلشوويزم  ست ها و نيازهای آنان نيست  تجربه های زندگی شان هوم هسوتبخوا

ری بوود  سوهل اسوت  ملواز تحقير اشراف مرشانه ی تجربوه ی مسوتقل توودي هوا 

بلشوي  ها تجربه ی تودي ها را ملدأ حرکت خود ارار می دادند و بروا را بور آن 

 دبعوامل تفو  آنان بو نتري می گذاشتردب اين شيوي يکی از بزرگ

انقالبی ها همواري حرافرد  و بلشووي  هوا از ايون اوانون مسوتثری نلودنودب اموا 

تهييش گری مرشوي  ها و سوسويال رولوسويونرها پراکرودي و متروااض و اغلوب 

طفري آميز بوود  حوال آن کوه تهيويش گوری بلشووي  هوا بوه فشوردگی و سورجيدگی 

الت برهانرود  موی کوشويدند خوود را بوا حورف از مشوکسوازش کواران  ممتاز بودب

بلشوووي  هووا بووه مقابلووه ی مشووکالت مووی شووتافتردب تحليوول مووداوم شوورايط عيرووی  

       معايرووه ی شووعارها بووا محوو  وااعيووات  موضووعی جوودی در برابوور دشوومن حتووی 

در موووااعی کووه خووود دشوومن چروودان جوودی نمووی نمووود  همووه ی ايوون خصوصوويات 

 ي  ها می ب شيدباستحکام و نيروی اان  کرردي ی خاصی به تهييش گری بلشو

مطلوعات حزب در توصي  موفقيت ها ملال ه نمی کردنود  تراسوب نيروهوا را 

وارونه جلوي نمی دادند  سعی نموی کردنود بوا هوای و هووی برنودي شووندب مکتوب 

لرين همانا مکتب وااو  بيروی انقالبوی بوودب در پرتوو نقودهای تواري ی و اسوراد آن 

از  1917لوعات بلشووي  در سوال دوري اير  آابت شدي است که مردرجات مط

مردرجات همه ی روزنامه هوای ديگور بوه مراتوب صوحيا تور بودنودب ايون صوحت 

زائيوودي ی نيووروی انقالبووی بلشوووي  هووا بووود  امووا در عووين حووال نيووروی آنووان را 

تقويت می کردب طرد اين سرت اکروون بوه يکوی از پليودترين خصوصويات پيوروان 

 ناخل  لرين تلديل شدي استب

الفاصله پس از بازگشت خود اعالم کرد کوه: "موا شوارالتان نيسوتيمب موا لرين ب

بايد فعاليت خود را بور سوطا آگواهی توودي هوا بروا کرويمب حتوی اگور الزم باشود  در 
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االيت می مانيمببب نلايد از االيت بودن بترسيمببب کار انتقاد را دنلال خوواهيم کورد 

خط مشی ما به اآلات خواهد رسيدب  تا تودي ها را از ايد فريب برهانيمببب درستی

کشووان بووه نووزد مووا خواهروود آموودببب آن هووا چوواري ی ديگووری ندارنوودب"  هموه ی سووتم

        چروووين بوووود سياسوووت بلشووووي  هوووا  سووور توووا توووه اابووول فهوووم  و نقطوووه ی مقابووول 

 عوام فريلی و ماجراجوئیب

لرووين م فووی اسووتب او بووه داووت مرااووب روزنامووه هاسووت  مثوول هميشووه البووالی 

 -که نوادر هوم هسوترد -خصوصیگفت و گوهای  ر را هم می خواند  و يا درسطو

     ال حوووپوووعواک انديشوووه هوووای ناتموووام و نيوووات ناگفتوووه را موووی شووورودب توووودي هوووا در 

عقوب نشوويری انوودب موارتوف  در همووان حووال کووه از بلشووي  هووا در مقابوول افتووراء 

ت دادي حزبوی کوه از "فورط زرنگوی" خوود را هوم شکسودفاز می کرد  در سووگ 

و طوولی نموی کشود  -است  مرآيه های طرزآميز می سرايدب لروين حودي موی زنود

که حتی برخی از بلشووي  هوا  -ات او را تهييد می کررديکه شايعات مستقيم حدس

       دچووار احسووواي نوودامت شووودي انوود  کوووه لونووا چارسوووکی دهووان بوووين ترهووا نيسوووتب 

نويسوود  و بووه "ارتووداد"  لرووين دربوواري ی آي و نالووه ی خووردي بووورژوا مقالووه مووی

بلشوي  هائی اشواري موی کرود کوه بور ايون البوه دل موی سووزانردب بلشووي  هوای 

ب ش ها و اياالت بور ايون کلموات خشون صوحه موی گذارنودب اعتقواد آنوان ايون بوار 

محکم تر است: "پيرمرد" عقول خوود را از دسوت نودادي اسوتب ارادي اش راسوخ 

 باستب او تسليم احساسات عارضی نمی شود

به يکوی از  -احتماال  سوردلوف -از اعیاء کميته ی مرکزی بلشوي  ها یيک

ايوواالت مووی نويسوود: "مواتووا  روزنامووه نووداريمبب سووازمان متالشووی نشوودي اسووتببب 

کرگري به تعويق نيفتادي استب" لروين  توا آن جوا کوه انوزوای اجلواری اش اجوازي 

ی بريوادی مسوهله    ومی دهد  تدارکات کرگري ی حزب را به دات دنلوال موی کرود
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ايوون کرگووري را چرووين مشوو ص مووی کروود: توودارک تهوواجم بعوودیب کرگووري از الوول بووه 

زيورا اورار بور ايون بوود کوه برخوی   رک توصوي  شودي بوودتعروان کرگري ی مشو

گروي های انقالبی خودم تار هم در اين کرگري به حزب بلشووي  ملحوق شووندب 

ن ب ووش هووای پتروگووراد بووود ملووه مهووم توورين ايوون گووروي هووا يکووی هووم سووازماجاز 

چارسوووووکی   متشوووووکل از تروتسوووووکی  يوفوووووه  اوريتسوووووکی  ريوووووازانوف  لونوووووا

پوکروفسکی  مانوئيلسکی  کراخان  اورن  و چرد انقالبی ديگور کوه در گذشوته 

شهرتی به هم زدي بودند و يا آن که رفتوه رفتوه نامشوان داشوت بور سور زبوان هوا 

 می افتادب

هوا ی انه ی تتاهرات  کرفرانس معرايونتسدر روز دوم ژوئيه  درست در آست

کوارگر را برعهودي داشوترد   000/4م( کوه نمايرودگی -)همان سازمان فو  الذکرب

حیوور داشوت  موی نويسود: تشکيل شدي بودب سوخانوف  که در محل کرفورانس 

             "اکثريووووت را کووووارگران و سووووربازانی تشووووکيل مووووی دادنوووود کووووه موووون آنووووان را 

مه موفقيت کارهای پر تب و تابی را که انجوام گرفتوه بوود حوس نمی شراختمببب ه

 مووی کوورديمب فقووط يوو  مشووکل بوواای مانوودي بووود و آن ايوون کووه: تفوواوت شووما بووا 

بووه مرتووور تسووري  ايوون  "بلشوووي  هووا چيسووت  و چوورا شووما بووا آن هووا نيسووتيد؟

پيوستگی  که برخی از رهلران سازمان سعی موی کردنود بوه تعوويقش بيردازنود  

چرووين نوشووت: "بووه عقيوودي ی موون در حووال حاضوور هوويچ  پووراودادر  تروتسووکی

اختالفی  چوه از حيوت اصوول و چوه از لحواظ تاکتيو   بوين سوازمان ب وش هوا و 

حزب بلشوي  وجود نداردب از اين رو برای موجوديت مجزای ايون دو سوازمان 

 هيچ انگيزي ی موجهی نمی توان يافتب"

      حوووزب بلشوووي  بوووه شووومار کرگووري ی مشوووترک  کووه اساسوووا  کرگوووري ی ششووم 

می رود  در روز بيست و ششم ژوئيه افتتواح شودب ايون کرگوري بوه ترواوب در دو 
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محلووه ی کارگرنشووين م فووی مووی شوود و جلسووات خووود را بووه طووور نيمووه اووانونی 

تن از آنوان حوق رأی داشوترد  از طورف  157نمايردي  که  175برگزار می کردب 

در ايوون کرگووري شوورکت داشووتردب عیووو   750/156سووازمان  مرکووب از  112

عیوووو در سوووازمان بلشووووي    000/36عیوووو داشوووت:  000/41پتروگوووراد 

تووون در سوووازمان نتوووامیب در  1000عیووو معرايونتسوووی  و در حووودود  000/4

 000/42ونشان محسوب می شود  حوزب نمراطق صرعتی مرکزی  که مسکو کا

ب در 000/15  در کرانووه ی دونتووز  در حوودود 000/25عیووو داشووت در اورال 

افقاز  بلشوي  ها سازمان های بزرگی در باکو  گروزنی  و تفليس داشوتردب در 

دو شووهر اول تقريلووا  همووه ی اعیوواء را کارگرهووا تشووکيل مووی دادنوود  در تفلوويس 

 سربازها اکثريت داشتردب

افووراد کرگووري متهوور گذشووته ی پوويش از انقووالب حووزب بووه شوومار مووی رفتروودب از 

توون مجموعووا   110ر کردنوود  کرگووري را پ وو ی امووهن نمايروودي ای کووه پرسووش 171

سوال حولس بوا اعموال  41نمايرودي 10سوال در زنودان بوه سور بوردي بودنود   245

   سووال در اردوگوواي هووای تووهديلی زيسووته بودنوود   73توون  24شووااه کشوويدي بودنوود  

      سوال در خوارج  89تون  27سال در تلعيد به سور بوردي بودنود   127نمايردي  55

بووار بازداشووت شوودي  549نفوور روی هووم  150زنوودگی کووردي بودنوود   از روسوويه

 بودندب

به ياد  ی فعلی بين الملل کمونيست   بعدا  چران که پياتريتسکی  يکی از دبيرها

آوردي اسوووت: "لروووين و تروتسوووکی و کوووامر  و زيروويووو  هووويچ کووودام حیوووور 

  ی برنامووه ی حووزب از دسووتور کووار حووذف شوودي بووودمسووهله  ب هوور چروودبنداشووتردب

کرگووري بوودون وجووود رهلووران حووزب بووه خوووبی و بووه طووور جوودی برگووزار شوودببب" 

اسوواي کووار کرگووري را تزهووای لرووين تشووکيل مووی دادنوود  گووزارش هووای اصوولی را 
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بوخارين و استالين ايراد کردندب گزارش استالين مالک خوبی است برای آن کوه 

ی کوه از بوا سواير کادرهوای حوزب  در چهوار مواههوم راي  ران  بفهميم اين سو ن

مراجعت لرين می گذشت چه راي درازای پيمودي بوودب اسوتالين بوا تزلوزل نتوری  

امووا بوووا برنوودگی سياسوووی  موووی کوشوود توووا مش صوووات "ماهيووت" عميوووق انقوووالب 

سوسياليستی کارگری" را برشومردب يو  پوارچگی ايون کرفورانس در مقايسوه بوا 

 کرفرانس آوريل از همان نگاي اول مشهود استب

بووات کميتووه ی مرکووزی  در گزارشووات ايوون کرگووري آموودي اسووت: پيرامووون انت ا

"اسامی چهار عیو کميتوه ی مرکوزی کوه بويش از سوايرين رأی آوردي انود  بوه 

رأی موجوودب زيروويو   134رأی از  133 -صدای بلرد خواندي می شوود: لروين

رأیب عوالوي بور ايون چهوار تون  ايون  131  و کامر  و تروتسکی هر ي  132

ويت کميتوووه ی مرکوووزی انت ووواب شووودند: نووووژين  کولونتوووای  عووودي هوووم بوووه عیووو

رتوم  يوفوه  اوريتسوکی  ميليووتين  آاستالين  سوردلوف  رايکووف  بوخوارين  

لوموفب" اعیای اين کميته ی مرکزی را بايد در مد نتور نگواي داشوتب انقوالب 

 اکتلر به رهلری همين عدي به فرجام رسيدب

تلريو  گفوت کوه در آن خشوم عميوق  مارتوف گشايش کرفرانس را بوا ناموه ای

خود را از روش افتراء ابراز داشته اما در خصوص مسائل بريادی هم چروان بور 

لب ميدان عمول بواای مانودي بوودب "اودرت بايود بوه وسويله ی اکثريوت دموکراسوی 

ايون اکثريوتببب" برعليوه  انقالبی تس ير شود  نه از راي ملارزي با اين اکثريت و

کثريووت دموکراسووی انقالبووی" کماکووان همووان هيئووت رسوومی مووراد مووارتوف از "ا

زموين سوفتی در زيور پوا نداشوتب تروتسوکی در آن  نمايردگان شورا بود که ديگر

ايام چرين نوشوت: "موارتوف ترهوا بوه حکوم يو  سورت توخوالی جرواح گرائوی بوه 

سوسياليسوووت هوووای مووويهن پرسوووت وابسوووته نيسوووت  دليووول ديگووور ايووون وابسوووتگی 
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طللانووه ی او بووا انقووالب سوسياليسووتی اسووت  چرووان کووه برخووورد عميقووا  فرصووت 

   گوووئی بووه هوودفی دور دسووت مووی نگووردب حووال آن کووه چرووين نگرشووی نمووی توانوود 

تعيين کرردي ی نحوي ی برخورد ما با مسائل امروز باشودب هموين امور بوه ترهوائی 

 او را از ما جدا می کردب"

ری الريوون  در ايوون دوري فقووط گووروي کوووچکی از مرشوووي  هووای چووو بووه رهلوو

ااطعانه به بلشوي  ها پيوستردب اورن   ديپلمات آتی شوروی  ضمن گزارشوی 

که درباري ی ادغام اين انترناليسوناليست ها در حزب به کرفورانس ارائوه نموود  

چرين نتيجه گيری کرد که وحدت با "االيتی از االيت مرشوي  هواببب" ضوروری 

ب فقوط پوس از انقوالب اکتلور بودي استب هجوم سويل آسوای مرشووي  هوا بوه حوز

آغوواز شوودب مرشوووي  هووا کووه پووس از اکتلوور نووه از ايووام کووارگری بلکووه از اوودرت 

برخاسته از اين ايام هواداری کردند  ي  بار ديگر کيفيت بريادی فرصوت طللوی 

لرووين کووه  خووود را بووه معوورن تماشووا گذاشووترد: کوورنش در برابوور اوودرت موجووودب

شديدی از خوود نشوان موی داد  انودکی  پيرامون محتوای حزب پيوسته حساسيت

 درصد از مرشوي  هائی که پوس از انقوالب اکتلور بوه 99بعد درخواست کرد که 

پيوسته بودند  از حزب اخراج شوندب افسوي که او هرگز بودين هودف بلشويزم 

نرسوووويدب بعوووودا  درهووووای حووووزب چارتووووا  بووووه روی مرشوووووي  هووووا و سوسوووويال 

پيشوين يکوی از محکوم تورين زش کواران سا رولوسيونرها گشودي شدند  و اير 

ستون های رژيم استاليريستی حزب محسوب موی شووندب اموا هموه ی ايون نکوات 

 به دوران های آتی انقالب تعلق دارندب

سوردلوف  سازمان دهردي ی وااعی کرگوري  چروين گوزارش داد: "تروتسوکی 

ا حولس ت تحريريه ی روزنامه ی موا پيوسوته بوود  اموئپيش از اين کرگري به هي

هموووين کرگوووري ی ژوئيوووه بوووود کوووه  او موووان  از مشوووارکت عملوووی اش شووودب" در
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کی رسووما  بووه حووزب بلشوووي  ملحووق شوودب آن گوواي سووال هووای اخووتالف و سووتروت

ملووارزات جروواحی بووه سوور آمدنوودب تروتسووکی اوودرت و اهميووت لرووين را ديرتوور از 

تاد ديگران  اموا شوايد کامول تور از ديگوران  درک کوردب و هوم بودين شوکل بوه اسو

يکوف کوووه از زموووان مراجعوووت تروتسوووکی از کانوووادا تمووواي رپيوسوووتب راسوووکول

نزديکی با او داشت و بعدا  نيز چردين هفته در کرار او در زندان به سر بورد  در 

خوواطرات خووود نوشووته اسووت: "تروتسووکی بوورای والديميوور ايلوويچ )لرووين( احتوورام 

چوه در روسويه و عتيموی اائول بوود  و او را از هموه ی معاصوراتی کوه ش صوا   

       خووارج  ديوودي بووود برتوور مووی دانسووتب واتووی تروتسووکی از لرووين سووو ن  چووه در

می گفت  در لحرش سرسپردگی مريود را حوس موی کوردیب در آن ايوام لروين سوی 

سوال خوودمت بووه طلقوه ی کووارگر در پسووت سوور داشوت  و تروتسووکی بيسووت سووالب 

مووردي بووودب بووين  آنووان بووه کلووی فوورومووابين  پووعواک اخووتالف هووای پوويش از جرووم

تاکتي  های لرين و خط مشی تروتسکی هيچ تفاوتی وجود نداشتب آشتی آنوان  

طی سال های جرم به طرز محسوسی آغاز شدي بود  از هموان لحتوه ی  که در

بازگشت ليوو داويودويچ )تروتسوکی( بوه روسويه  بوه نحووی کامول و ترديدناپوذير 

لريريسووت هووای اووديمی   اطعيووت يافووتب پووس از ن سووتين نطووق هووايش همووه ی مووا 

تووان افوزود کوه هموان تعوداد  احساي کرديم که او با ماسوتب" بوه ايون گفتوه موی

ته ی مرکز به نف  تروتسکی به صردو  ري ته شدند  يآرائی که در انت ابات کم

آابووت مووی کروود کووه حتووی در لحتووه ی ورود او بووه حووزب  هوويچ کووس در محافوول 

 بلشوي  او را بيگانه نمی دانستب

ا حیوور نوامرئی خوود در کرگوري  فعاليوت هوای کرگوري را بوا روحيوه ی لرين بو

طوه ی يح گوزار و اسوتاد ايون حوزب چوه در مسئوليت و تهور سرشار کوردب بريوان

    نداشووتب او  نتوور و چووه در سياسووت هووای عملووی توواب تحموول تعلوول و مسووامحه را
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ق می دانست که فرمول های نادرست ااتصوادی  هوم چروان کوه بوی داتوی در داواي

رحمانه انتقام می گيرندب لروين هرگوام دفواز از نگورش ی سياسی  به وات عمل ب

دايق و مشکل پسرد خوود نسولت بوه متوون حزبوی  حتوی متوون کوم اهميوت بارهوا 

توادي نيسوتب بايود دايوق باشويمب آن گواي فگفته بود: "ايون از آن جزئيوات پويش پوا ا

هوه ن واهرود رفوتبببب" و رای تهييش گران ما اين نکتوه را يواد موی گيرنود و بوه بو

سپس  در حالی که همين نگرش بی خلل تهييش گران عوادی حوزب را  پيراموون 

آن که چه بگويرد و چگونه بگويرود  در نتور داشوت  موی افوزود: "حوزب خووبی 

 داريم "ب

شعارهای بلشوي  به سلب جسارتشان بارها و بارها خيوال پردازانوه بوه نتور 

ه هموين سوان اسوتقلال شودب در حقيقوت امور  در رسيدندب از تزهای آوريل لروين بو

      دوري هوووای انقالبوووی فقوووط کوتوووه بيروووی خيوووال پردازانوووه اسوووت و بوووسب در چروووين 

دوري هائی بودون سياسوتی کوه اهوداف درازمودت داشوته باشود وااو  بيروی ممکون 

ميانوه ای بوا خيوال پوردازی نداشوت  حوق مطلوب بلشويزم  نيستب اگر فقط بگوئيم

   د ادا نگووردي ايوومب حقيقووت آن اسووت کووه حووزب لرووين يگانووه حووزب را چرووان کووه بايوو

 واا  بين سياسی در انقالب بودب

در موواي ژوئوون و در اوايوول موواي ژوئيووه  کارگرهووای بلشوووي  بارهووا و بارهووا 

پواش آتوش نشوانی را نسولت بوه  شکايت کردند که اغلب ناچار شدي انود نقوش آب

ن که در اين راي موفوق باشوردب مواي آن هم  گاهی اواات بی آ -تودي ها بازی کررد

با شکست درسوی را هوم بوه ارم وان آورد کوه بهوائی گوران بوابتش هم راي  ژوئيه

      پرداخووت شوودي بووودب از آن پووس تووودي هووا توجووه بيشووتری بووه هشوودارهای حووزب 

   مووی کردنوود  و محاسوولات توواکتيکی حووزب را بهتوور مووی فهميدنوودب کرگووري ی حووزب 

انگشوت تهييود گذاشوت: "طلقوه ی کوارگر نلايود فريوب  در ژوئيه بر ايون هشودارها
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تحريکووات بووورژوازی را ب وووردب در حووال حاضوور ايوون کمووال آرزوی بووورژوازی 

 اسووت کووه مووا را بووه نلووردی نوواري بکشوواندب" در سراسوور موواي اوت  بووه ويووعي در 

    موووی داد: بوووه نيموووه ی دوموووش  حوووزب دائموووا  بوووه کوووارگران و سوووربازان هشووودار 

ائموا  پيراموون تشوابه هشدارهايشوان بوا دسوران بلشووي  خوود  خيابان ها نرويدب

     تکيووه کووالم هووای سوسوويال دموکراسووی آلمووان  کووه همووواري بووا اشوواري بووه خطوور 

فتره گران و ضرورت انلاشت ادرت توودي هوا را از هرگونوه ملوارزي ی جودی بور 

حذر داشته است  شووخی موی کردنودب در وااعيوت امور  ايون تشوابه موهووم بوودب 

شووي  هوا بوه خووبی مووی دانسوترد کوه اودرت در ملووارزي انلوار موی شوود نووه در بل

نوووه از ملوووارزيب بووورای لروووين تفحوووص در وااعيوووت فقوووط بووورای طفوووري روی مرفعال

شراسائی نتری مصالا عملی به کوار موی آمودب او هرگوام ارزيوابی هور مواعيوت  

     و حووزب خووود را بووه عروووان يوو  نيووروی فعووال در کووانون آن مواعيووت مووی ديوودب ا

 اتريشووی اوتووو بوواوئر  هيلفرديرووم و همووه ی کسووان ديگووری کووه مارکسوويزم  بووه

تحليل های نتری را صرفا  علارت از اظهار نترهای مرفعل فاضوالنه موی دانرود  

 با خصومت  و يا بهتر بگووئيم انزجوار  خاصوی موی نگريسوتب حوزم ترموز اسوت 

ر کرود  و نوه هويچ نه نيروی محرکب تاکرون نوه هويچ کوس توانسوته بوا ترموز سوف

کس موفق شدي از حزم چيزی بيافريردب بوا هموه ی ايون احووال  بلشووي  هوا بوه 

 کووه آدمووی بايوود  -خوووبی مووی دانسووترد کووه ملووارزي مسووتلزم محاسووله ی نيروهاسووت

 ابتدا حزم داشته باشد تا مستحق تهور شودب

        ناموووه ی کرگوووري ششوووم  ضووومن اعوووالم هشووودار دربووواري ی سوووتيزي هوووای  اطووو 

موا   در عوين حوال خواطر نشوان کوردي بوود کوه ملوارزي درسوت در لحتوه ای  بی

بايود آغواز شوود کوه "بحوران سراسووری کشوور و جرولش عميوق توودي هوا شوورايط 

دسوتان شوهر و روسوتا بوه کوارگران فوراهم آوردي  مطلوبی را برای پيوستن ترم
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بلکوه هرم انقالب  تا آن لحته نه دي ها سال  و نه سال هوا  آ است " در ضرب

 چرد ماهی بيش نماندي بود 

کرگري ضمن تهکيد بر ضرورت آموادگی توودي هوا بورای ايوام مسولحانه  و اورار 

دادن وظيفه ی توضيا اين ضرورت بوه توودي هوا در دسوتور روز  در عوين حوال 

از  -انتقوال اودرت بوه شووراها -تصميم گرفت که شعار مرکزی دوري ی پيشين را

و امر به يکديگر وابسته بودنودب لروين بوا مقواالت  برنامه ی کار حذف کردب اين د

خصوصی اش راي را بورای ايون ت ييور شوعار بواز کوردي گفت و گوهای  نامه ها و

 بودب

 معرووای انتقووال اوودرت بووه انتقووال اوودرت بووه شوووراها در مفهوووم بالفصوولش بووه

  الل سووادي ی حکومووت بووورژوا  کووه فقووط در حووبووودب از طريووق انسووازش کوواران 

و بقايووای اعتموواد تووودي هووا بووه آنووان  بووه سووازش کوواران   خوودمتیسووايه ی خوووش 

موجوديت خود ادامه دادي بود  انتقال ادرت به شوراها می توانست بوا مسوالمت 

صووورت بگيووردب ديکتوواتوری کووارگران و سووربازان از همووان روز بيسووت و هفووتم 

م و و سوربازان از ايون وااعيوت آگواهی توا نفوريه وااعيت يافته بوودب اموا کوارگرا

تفوويض کوردي بودنود  و ايروان نيوز سازش کواران  تمام نداشتردب آنان ادرت را به

بووه نوبووه ی خووود اوودرت را بووه بووورژوازی واگووذار کووردي بودنوودب بلشوووي  هووا در 

محاسووولات خوووود پيراموووون تکامووول مسوووالمت آميوووز انقوووالب  اميوووداور نلودنووود کوووه 

ذار کرود  بلکوه انتتوار کارگران و سربازان واگبورژوازی داوطللانه ادرت را به 

اودرت را بوه سوازش کواران  داشترد که کارگران و سربازان به موا  نگذارند کوه

 بورژوازی تسليم کردب

تمرکز ادرت در شوراها تحت رژيم دموکراسی شورائی  يقيرا  به بلشوي  هوا 

   فرصووت کوواملی مووی داد تووا در شوووراها بووه اکثريووت برسوورد  و بعوودا  بوور اسووواي 
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حکوموت توازي ای ايجواد کررودب بورای چروين هودفی ايوام مسولحانه   برنامه ی خود

احووزاب مووی توانسووت بووا مسووالمت انجووام مووابين  ضووروری نلووودب ملادلووه ی اوودرت

بگيووردب همووه ی تووالش هووای حووزب از آوريوول تووا ژوئيووه مصووروف فووراهم آوردن 

امکووان تکاموول مسووالمت آميووز انقووالب از طريووق شوووراها شوودي بووودب "توضوويا 

 ن بود کليد سياست بلشوي  هاباي -صلورانه"

روزهای ژوئيه اوضاز را از ريشه دگرگون کردي بودندب ادرت از شوراها بوه 

خانه ها تمواي  دست دارودسته ی نتامی ای افتادي بود که با کادت ها و سفارت

کراتيوو  وتی دمرنزديوو  داشووترد  و کرنسووکی را فقووط بووه عروووان يوو  انووم تجووا

      گرفووت بووا تصووويب ه ی اجرائووی تصووميم موویتحموول مووی کردنوودب ايروو  اگوور کميتوو

ادرت را به دست خود مرتقل کرد  نتيجه ی ايون کوار بوا سوه روز پويش اط  نامه 

 يبوا افوراد مودارهوم راي  ين صورت ي  هروم اوزا اکامال  متفاوت می بودب در 

نتوووامی بوووه احتموووال اووووی وارد کووواخ توريووود موووی شووودند و ااووودام بوووه بازداشوووت 

از اين لحته به بعود  شوعار "اودرت بوه دسوت شووراها"  "غاصلان" می کردندب

حکوموت و محافول نتوامی ای بوود کوه در پشوت برعليوه  معرای ايوام مسولحانه به

مووت ايسووتادي بودنوودب امووا بوور پووا کووردن ايووام در راي "اوودرت بووه دسووت وحک سوور

شوراها" در شرايطی که شوراها ادرت را نمی خواسترد  آشوکارا کواری مهمول 

 می بودب

ی ديگر  از اين لحته به بعد  اين که آيوا بلشووي  هوا موی توانسوترد از از سو

طريق انت ابات مسالمت آميز در آن شووراهای عواجز بوه اکثريوت برسورد  موورد 

ترديوود اوورار گرفتووه بووود و برخووی حتووی آن را بعيوود مووی دانسووتردب بووديهی بووود کووه 

ژوئيوه  مرشوي  ها و سوسيال رولوسيونرها چون خود را بوه يوورش هوای مواي

بر ضد کارگران و دهقانان آلودي بودند  يقيرا  هم چران به کار الپوشانی ضرب و 
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شووراها تحوت يو  سوازش کواری  ن گوايآشتم عليه بلشوي  ها ادامه می دادندب 

حکومووت ضوودانقالبی آنووان را بووه مشووتی م ووال  بووی اسووطقش تلووديل مووی کوورد  و 

 طولی نمی کشيد که کارشان به آخر می رسيدب

چرين شرايطی امکان نداشت بتوان از انتقال مسالمت آميز اودرت بوه  در تحت

طلقه ی کارگر سو ن گفوتب معروای ايون امور بورای بلشووي  هوا چروين بوود: بايود 

ام مسوولحانه آمووادي شووويمب تحووت کوودام شووعار؟ تحووت شووعار صوواداانه ی يووبوورای ا

بوی دستب وظواي  انقالی طلقه ی کارگر و دهقانان ته ی يلهستس ير ادرت به و

را بايود از درون مسوهله  را بايد در شکل عريانشان عرووان کرويمب جووهر طلقواتی

نفووس  ی شوکل موولهم شوورائی اش بيوورون بکشوويمب ايون کووار بووه مرزلوه ی ت طئووه

      پووس از تسوو ير اوودرت  نوواگزير بايوود دولووت را   شوووراها نلووودب طلقووه ی کووارگر

تفوواوت موی باشوورد  و بور پايوه ی الگوووی شوورا سووازمان بدهودب امووا آن شووراها م

سوازش کوار  وظيفه ی تاري ی شان در اطب م ال  وظيفه ی تدافعی شووراهای

  ارار می گيردب

لروين زيوور ن سووتين شوولي  هووای افتوراء و حملووه چرووين نوشووت: "شووعار انتقووال 

ادرت به شوراها  اير  يقيرا  بوه دن کيشووت بوازی و بوه شووخی موی مانودب ايون 

مردم نيست  و اين توهم را القاء می کرود کوه شعار در عيريتش چيزی جز فريب 

ای در اين جهت بوه اط  نامه  کافی است شوراها ميل به تصرف ادرت کررد و يا

تصووويب برسووانرد تووا اوودرت بووه آنووان تقووديم شووودب گوووئی حزبووی کووه بووا کموو  بووه 

  دژخيمووان حيثيووت خووود را بوور بوواد دادي اسووت در شووورا نلووودي و نيسووت  گوووئی مووا 

 ی را که بودي  نلودي وانمود کريم "می توانيم چيز

درخواست انتقوال اودرت بوه شووراها را موردود اعوالم کرويم؟ در بودو امور  ايون 

يا بهتر بگوئيم تهييش گران حزب را تکان داد  زيورا  -پيشرهاد حزب را تکان داد
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ايون تهيوويش گوران در سووه موواي گذشوته چرووان بووا ايون شووعار مووردم پسورد اخووت شوودي 

م و بوويش بووا تمووامی محتوووای انقووالب يکسووان مووی دانسووتردب در بودنوود کووه آن را کوو

محافوول حووزب ملاحثوووه درگرفووتب بسوووياری از عواموول برجسوووته ی حووزب  نتيووور 

مانوئيلسکی و اورن  و چرد تن ديگر  چرين استدالل می کردند که حوذف شوعار 

"ادرت به دست شوراها" ممکن است هملستگی طلقه ی کوارگر را بوا دهقانوان 

يفکردب در اين استدالل سازمان ها را بوا طلقوات مشوتله شودي بودنودب به م اطري ب

بوادی  هر چرد ممکون اسوت در -پرستش اشکال سازمانی در ميان محافل انقالبی

بيموواری بسوويار رايجووی اسووتب تروتسووکی در آن ايووام  -بووه نتوور بوورد اموور عجيووب

نوشووت: "مووادام کووه در عیووويت ايوون شوووراها بوواای هسووتيمببب خووواهيم کوشوويد 

ضووعی را پوويش آوريووم کووه شوووراها  ايوون آئيرووه هووای روزهووای پيشووين انقووالب  و

نقوش و سرنوشوت شووراها مسوهله  بتوانرد خود را تالی وظاي  آيردي سازندب اموا

در نتر موا تماموا  تواب  ملوارزي ی مسهله  هر چقدر هم حائز اهميت باشد  باز اين

و روسوتا  بورای  توودي هوای کوارگر و نيموه کوارگر شوهر و نيوز توودي هوای ارتوش

 احراز ادرت سياسی و ديکتاتوری انقالبی استب"

اين سحال کوه کودام يو  از سوازمان هوای توودي ای بايود بورای رهلوری ايوام در 

و اطعوی نداشوتب ابوزار ايوام  از پويش سواختهزب ارار بگيرنود  پاسو ی حخدمت 

زير ممکن بود کميته های کارخانه و اتحاديه های کارگری باشرد  چون همه به 

رهلری بلشوي  ها درآمدي بودنود  و در عوين حوال  در مووارد مرفورد  برخوی از 

رسووووته بودنوووودب مووووثال  لرووووين بووووه سووووازش کوووواران  شوووووراهائی کووووه از زيوووور يوووووغ

نيکيدزي گفته بوود: "بايود مرکوز آقول را بوه کميتوه هوای کارخانوه و کارگواي واورژ

 های ايام تلديل شوندب"مرتقل کريمب کميته های کارخانه و کارگاي بايد به ارگان 
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پس از درگيری تودي هوا بوا شووراها در مواي ژوئيوه  و پوس از آن کوه توودي هوا 

شووراها را ابتودا م الفوان مرفعول و سوپس دشومران فعوال خوود يافترود  ايون ت ييور 

شعار خاک مستعدی در آگاهی آنان پيدا کردب مشو له ی جواودان لروين درسوت در 

ی چيزی که از ي  سوو از شورايط عيروی نشوئت همين جا نهفته بود: بيان سادي 

می گرفت  و از سوی ديگر تجربه ی  هری تودي هوا را بوه ضوابطه درموی آوردب 

حووال کووارگران و سووربازان پيشوورو احسوواي مووی کردنوود کووه: حوواال ديگوور اوودرت را 

نلايوود بووه شوووراهای تزرتلووی عرضووه کروويمب اکرووون بايوود اوودرت را در دسووت خووود 

 بگيريمب

کرفورانس دولتوی نوه ترهوا بوه رغوم ارادي ی برعليوه  بی مسکوتتاهرات اعتصا

    شوووراها برگووزار گرديوود  بلکووه انتقووال اوودرت بووه شوووراها را هووم عروووان نکووردب 

تودي ها موفق شودي بودنود دري هوائی را کوه سوير حووادث عرضوه کوردي و لروين 

در عوين حوال بوه محوض بوروز خطور خفوه شودن  تعليرشان کوردي بوود  بياموزنودب

بووه دسووت ضوودانقالب  بلشوووي  هووای مسووکو در اشوو ال سووازش کووار  ایشوووراه

هموواري سوازش ناپوذيری بلشوويزم  مواض  رزموی آنوی درنوم نکردنودب سياسوت

سياسی را با بيشترين انعطاف ممکن درهم می آمي ت  و رمز ادرتش هم تماما  

 در همين امتزاج نهفته بودب

آن جوا کوه  را  تواطولی نکشيد که رويودادهای صوحره ی جروم سياسوت حوزب 

م حووزب مربوووط مووی شوود  بووه آزمووونی دشوووار زايوون سياسووت بووه انترناسوويونالي

ی سرنوشوت پتروگوراد کوارگران و سوربازان مسهله  گذاشتب پس از سقوط ريگا

را در محیور بسيار حساسی ارار دادب در يکی از جلسات کميته هوای کارخانوه 

کووه در همووان تووازگی  و کووارگران در اسوومولری  مووازورنکوی مرشوووي   افسووری

رهلری خل  سالح کارگران را برعهدي گرفته بود  پيرامون خطری که پتروگراد 
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 را تهديد می کرد نطقی ايراد نمود و مسائل عملوی دفواز را مطورح کوردب يکوی از

های بلشوي  در آن ميوان فريواد کشويد: "حواسوت کجاسوت؟ رهلوران س ن ران 

اهی مسائل مربوط به دفاز از پايت ت را ما در زندانرد  آن وات تو از ما می خو

بررسووی کروويم؟" کووارگران ناحيووه ی وايلووورگ در مقووام کووارگران صوورعتی و بووه 

عروان شوهروندان جمهووری بوورژوائی  بوه هويچ وجوه اصود کارشوکری در امور 

دفوواز از پايت ووت انقالبووی را در سوور نداشووترد  امووا همووان هووا در مقووام بلشوووي  و 

ل نداشترد در برابر خلق روي و خلوق هوای سواير عیو حزب به هيچ عروان مي

کشووورها در مسووئوليت جرووم بووا گووروي حاکمووه ی کشووور شووري  شوووندب لرووين از 

تري آن که ملادا احساسات تدافعی بوه سياسوت دفواز طللانوه تلوديل شوود  چروين 

نوشووت: "مووا فقووط پووس از انتقووال اوودرت بووه طلقووه ی کووارگر  دفوواز طلووب خووواهيم 

نوه تصورف پتروگوراد موا را دفواز طلوب ن واهود کوردب توا  شدبب نوه سوقوط ريگوا و

فرارسوويدن آن لحتووه  مووا از انقووالب پرولتووری هووواداری مووی کروويمب مووا بووا جرووم 

   زنوودان نوشووت: "سووقوط  زم ووالفيمب مووا دفوواز طلووب نيسووتيمب" تروتسووکی هووم ا

ضربه ی دردناکی استب سقوط پتروگراد مصويلتی بوزرگ خواهود بوودب اموا  ريگا

   انترناسيوناليستی طلقوه ی کوارگر روي فاجعوه ای عتويم خواهود سقوط سياست 

 بودب"

آيا اين حورف هوا از خشو  انديشوی مشوتی متعصوب آب موی خوورد؟ در هموان 

         روزهوووائی کوووه تيرانووودازان و ملوانوووان بلشووووي  زيووور ديوارهوووای ريگوووا جوووان 

      مووی سووپردند  حکومووت بووه مرتووور الوو  و اموو  بلشوووي  هووا نيروهووای جلهووه را 

به پتروگراد می فرستاد  و فرماندي ی کل اوا آمادي می شود توا بوا حکوموت وارد 

جرم شودب برای چرين سياستی  چه در جلهه و چوه در پشوت جلهوه  چوه بورای 
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تووداف  و چووه بوورای تهوواجم  بلشوووي  هووا نمووی توانسووترد و نمووی خواسووترد انوودک 

 نمی بودندب مسئوليتی بپذيرندب اگر جز اين رفتار می کردند  بلشوي 

کرنسکی و کورنيلوف دوگونوه ی م تلو  از يو  خطور واحود بودنودب اموا ايون 

دوگونه  يکی مزمن و ديگوری حواد  در اواخور مواي اوت بوا يکوديگر در تعوارن 

توودا خطوور حوواد دفوو  شووود  تووا بعوودا  نوبووت بووه تصووفيه باوورار گرفتروودب الزم بووود کووه ا

د کميته ی دفواز شودند  هور حساب با خطر مزمن برسدب بلشوي  ها نه ترها وار

چروود در آن جووا محکوووم بودنوود کووه در االيووت کوووچکی اوورار بگيرنوود  بلکووه اعووالم 

يو  فرموان دهوی  کردند که در ملارزي با کورنيلوف آمادي اند که حتی با مرکزيت

    "اتحاديووه ی فرووی نطووامی" تشووکيل دهروودب سوووخانوف در ايوون خصوووص چرووين 

و زيرکووی خووار  العووادي ای از خووود  مووی نويسوود: "بلشوووي  هووا حکمووت سياسووی

نشان دادندببب درست است که دست به سازشی زدند کوه بوا طليعتشوان ناسوازگار 

بووود  امووا در ايوون سووازش هوودف هووای خاصووی را دنلووال مووی کردنوود کووه از نتوور 

متحدانشان پرهان بودب به راستی که در اين باب  کاوت فو  العادي ای بوه خورج 

چيووزی وجووود نداشووت کووه بووا طليعووت بلشوووي  هووا  ايوون سياسووت هوويچ دادنوودب" در

ماهيووت کلووی  بوا "ناسوازگار" باشوود: بوورعکس  هويچ سياسووت ديگووری توا ايوون حوود

حورفب جووهر  عمول بودنود نوه انقالبيوون حزب جور نلودب بلشوي  ها انقالبيوون

روهوا تعيوين يانقالبی داشترد نه صورت انقالبیب سياست آنوان را ترکيوب وااعوی ن

ی هوا و انزجارهواب لروين هرگوامی کوه موورد طعون و سو ري ی می کرد  نه هوم دلو

    سوسووويال رولوسووويونرها و مرشووووي  هوووا اووورار گرفتوووه بوووود  چروووين نوشوووت: 

  ق توورين اشووتلاي ممکوون آن اسووت کووه تصووور کروويم پرولتاريووای انقالبووی بووهيوو"عم

حمايتی که سوسيال رولوسيونرها و مرشووي  هوا از يوورش هوای  `کين توزی`
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و خلو  سوالح کوارگران   اند  و نيز به انتقام اعدام های جلهوهضدبلشوي  کردي 

 آنان در برابر ضدانقالب سربتابدب" `حمايت` زاادر است ا

کوی از ناموه هوای خوود بوه يحمايت فری از آنان  نوه حمايوت سياسویب لروين در 

ی ااطعانه هشدار داد که: "ما حتی اکرون سکميته ی مرکزی برعليه حمايت سيا

حکومت کرنسوکی حمايوت کرويمب چروين کواری بورخالف اصوول اسوتب هم نلايد از 

می پرسيد: اما آيا نلايد با کورنيلوف بجرگيم؟ بديهی اسوت کوه بايود بجرگويمب اموا 

ایوويه چيووز ديگووری اسووتب در ايوون جووا حوودی وجووود داردب برخووی از بلشوووي  هووا 

     فوورو  `کوواری سووازش`نهروود  و بووه ورطووه ی  دارنوود پووا را از ايوون حوود فراتوور مووی

 می ل زند  و بازيچه ی سيل حوادث می شوندب"

لرووين مووی دانسووت چگونووه خفيوو  توورين زيوور و بووم هووای حوواالت سياسووی را از 

دوردسووت دريابوودب در روز بيسووت و نهووم اوت در يکووی از جلسووات دومووای شووهر 

اکوف  از رهلران محلی بلشوي   اعالم کرد: "در ايون لحتوه ی تپيا بکي   جی

دي حساب های پيشين را فرامووش کرويمببب و بوا هموه ی خطرناک بايد همه ی خر

احزاب انقالبی که خواهان ملارزي ی ااطعانه با ضدانقالب هسوترد  متحود شوويمب 

اين همان لحون سياسوی نادرسوتی  من شما را به اتحاد دعوت می کرمب و الخببب"

بود که لروين برعليوه اش هشودار موی دادب  "فرامووش کوردن خوردي حسواب هوای 

ارهای جديد برای ورشکسوتگان بوودب لروين در ل" به مثابه ی بازکردن اعتديرين

خواهيم جرگيد  ما با کورنيلوف موی جرگويم  اموا  آن ميان چرين می نوشت: "ما

کرنسکی را حمايت نمی کريم  بلکه ضوع  او را بوه معورن تماشوا موی گوذاريمب 

پشووتيلانی از  ايوون نکتووه ی ديگووری اسووتببب بايوود بووا هرگونووه لفوواظیببب در بوواري ی

رحمانه بجرگويم  درسوت بوه ايون دليول کوه ايون ی   ب حکومت موات و غيرو  ل

حرف ها مشتی لفواظی بويش نيسوتردب" کوارگران پيراموون ماهيوت اتحواد خوود بوا 
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کوواخ زمسووتانی دچووار هوويچ گونووه توووهمی نلودنوودب در پتروگووراد و مسووکو و در 

طلقوه ی کوارگر در نلورد بوا اياالت  کارخانه ها به دنلال هوم تکورار موی کردنود: "

کورنيلوف نه برای ديکتاتوری کرنسکی  کوه بورای حراسوت از فتوحوات انقوالب 

از لحاظ سياسی کوچ  ترين امتيازی خواهد جرگيدب" بلشوي  ها بدون آن که 

بدهرد  و بدون آن کوه سوازمان هوا يوا پورچم هوای م تلو  را بوا سازش کاران  به

ادي بودنوود کووه فعاليووت خووود را بووا فعاليووت يکووديگر خلووط کرروود  مطووابق معمووول آموو

م الفان و دشمران هماهرم کررد تا به دشمن ديگوری کوه در آن لحتوه ی معوين 

 تر محسوب می شد ضربه ی کاری وارد سازندب خطرناک

    وف "هوودف هووای خوواص" خووود را دنلووال لووملووارزي بووا کورني بلشوووي  هووا در

که بلشوي  ها از همان زموان می کردندب سوخانوف به اين نکته اشاري می کرد 

توه ی دفواز را بوه ابوزاری بورای انقوالب پرولتوری تلوديل يتصميم گرفته بودنود کم

کرروودب شووکی نيسووت کووه کميتووه هووای انقالبووی روزهووای کورنيلوووف تووا حوودی بووه 

الگوهووای همووان دسووتگاي هووائی تلووديل شوودند کووه بعوودا  ايووام پرولتووری را رهلووری 

ور موی کرود کوه بلشووي  هوا امکوان ايون کوه سووخانوف تصوکردندب اموا هرگوامی 

بهووري بوورداری سووازمانی را از پوويش ديوودي بودنوود  در وااوو  دورانديشووی بوويش از 

حدی به آنان نسلت می دهدب "هدف های خاص" بلشوي  هوا علوارت بودنود از 

از کووادت هووا در صووورت سووازش کوواران  درهووم شکسووتن ضوودانقالب  دور کووردن

سي  تری از موردم در زيور رهلوری خوود  امکان  متحد کردن تودي های هرچه و

تسليا تعداد هر چه بيشتری از کارگران انقالبیب بلشوي  هوا ايون اهوداف را در 

تردب حوزب متلووم حکوومتی را کوه بوه او خفقوان روا داشوته و شوخفا نگاي نمی دا

افتوورا زدي بووود نجووات داد  مرتهووا حکومووت را از نووابودی نتووامی نجووات داد تووا بووه 

 از حيت سياسی نابودش کردبنحوی ااط  تر 
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آخرين روزهای ماي اوت نوسان شوديد ديگوری در تراسوب نيروهوا ايجواد کوردب 

مرتها اين بار از راست به چوب تودي ها که بوار ديگور گوام بوه ميودان نلورد نهوادي 

بودنوود  بوودون دشووواری چروودانی موفووق شوودند شوووراها را بووه همووان مووواعيتی بوواز 

يووه اشوو ال کووردي بودنوودب از آن پووس سرنوشووت گردانروود کووه پوويش از بحووران ژوئ

شوراها به دست خودشان افتادب اير  شوراها می توانسترد اودرت را بوی جروم 

بور آن چوه بوه وااو  ايجواد سوازش کواران  و ستيز تصرف کرردب فقط کافی بود که

ايون بوود کوه آيوا آنوان موی خواسوترد دسوت بوه مسهله  شدي بود صحه بگذارندب اما

هيجوان زدي اعوالم کردنود کوه ائوتالف بوا سازش کواران  يا خير؟ چرين کاری بزنرد

اابل تصور نيستب اگر راست می گفترود  پوس ااعودتا  ايون ائوتالف  کادت ها ديگر

       بايووود هموووواري غيراابووول تصوووور موووی بوووودب اموووا موووردود شووومردن ائوووتالف معروووائی 

 بکاران نمی توانست داشته باشد جز انتقال ادرت به سازش

هوای الزم را از آن اصله جوهر مواعيوت جديود را دريافوت و برداشوت لرين بالف

به عمل آوردب در روز سوم سپتاملر  لروين مقالوه ی ارزشومردی نوشوت موسووم 

کاریب" او اعالم کرد که نقش شوراها بار ديگر دگرگون  به "درباري ی سازش

ارگر طلقووه ی کوو برعليوه شودي اسووت: در اوايول موواي ژوئيوه شوووراها ابوزار ملووارزي

بورژوازی تلديل شدي انودب برعليه  بودندب حال در پايان ماي اوت به ابزار ملارزي

شوراها دوباري کرترل نيروهای نتامی را بوه دسوت گرفتوه انودب تواريخ بوار ديگور 

      امکوووان تکامووول مسوووالمت آميوووز انقوووالب را نيموووه بووواز کوووردي اسوووتب ايووون امکوووانی 

ر تحقق اين امکوان بکوشويمب لروين ضومرا  بهاستب بايد د فو  العادي نادر و گران

لفاظانی را که هر نوز سازشی را مردود می شمارند به س ري گرفت: مهوم ايون 

سازش های اجتراب ناپذير" هدف های خود را دنلوال کرويم  ی است که "در کليه

موا بوه مرزلوه ی  بو وظاي  خود را به جا آوريمب او می گفوت: "سوازش از جانو
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اسووت کووه پوويش از ژوئيووه داشووتيم: تمووام اوودرت بووه دسووت بازگشووت بووه خواسووتی 

شوراها  حکومتی مرکب از سوسيال رولوسويونرها و مرشووي  هوا مسوئول در 

برابر شووراهاب اکروون و فقوط اکروون  شوايد در ظورف هموين چرود روز  يوا هموين 

يکووی دو هفتووه مووی توووان چرووين حکووومتی را بووا مسووالمت کاموول ايجوواد و تقويووت 

 ن ضورب العجول کوتواي همانوا توصوي  وخاموت اوضواز بوود:کردب" مرتور از ايو

بوورژوازی و طلقوه ی کوارگر فقوط چروود روز موابين  بورای انت وابسوازش کواران 

 فرصت داشتردب

زدي از پيشوورهاد لرووين گري تروود کووه گوووئی از دام  کوواران چرووان شووتاب سووازش

سالوي می گريزندب در حقيقوت امور کوچو  تورين نشوانی از تزويور در پيشورهاد 

رين ديدي نمی شدب لرين با اطميران از اين که مقدر شدي حوزب او در رأي موردم ل

اوورار بگيوورد  صوواداانه کوشوويد تووا سووتيزي را ماليووم کروود  و مقاومووت دشوومن را در 

 برابر آن امر محتوم به حداال کاهش می دهدب

دگرگونی های متهورانه ی سياست لرين  کوه هموواري از ت ييور شورايط نشوئت 

و هميشووه وحوودت طوورح هووای اسووتراتعيکی او را حفووظ مووی کردنوود   مووی گرفتروود 

کتاب گران اودری را در بواب اسوتراتعی انقالبوی تشوکيل موی دهرودب ايون پيشورهاد 

سازش پيش از هر چيز به عرووان درسوی آموزنودي بورای هموان حوزب بلشووي  

بوه رغوم تجربوه ی خوود سازش کاران  اهميت داشتب اين دري نشان می داد که

يلووف ديگور بوه هويچ عرووان نموی توانسوترد بوه راي انقوالب بيفترودب ايرو  با کورن

 حزب بلشوي  ااطعا  احساي می کرد که يگانه حزب انقالب استب

کاران حاضر نلودند همان طور که در ماي ماري ادرت را از طلقوه ی  سازش

ت کارگر به بورژوازی انتقال دادي بودند  اين بار مانرد ي  تسمه ی انتقالی اودر

را از بورژوازی بگيرند و به طلقه ی کوارگر انتقوالش دهرودب بوه ايون دليول شوعار 
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"ادرت به دست شوراها" بار ديگور در تعليوق نگواي داشوته شودب اموا ايون تعليوق 

دير نپائيد: ظرف چرد روز بعد  بلشووي  هوا در شوورای پتروگوراد  و سوپس در 

ت "اوودرت بووه دسووت چروود شووورای ديگوور  بووه اکثريووت رسوويدندب از ايوون رو علووار

شوراها" اين بار از دستور روز کرار نرفت بلکه معرای ديگری پيودا کورد: تموام 

 ب آن شووعار در ايوون شووکل خوواص ديگوور ابوودا  بلشوووي اوودرت بووه دسووت شوووراهای 

نمی توانست به معرای تکامل مسالمت آميز باشدب حزب از طريق شووراها و بوه 

 ودبنام شوراها در راي ايام مسلحانه افتادي ب

سوازش کوار  برای درک سير بعدی حوادث  الزم است بپرسويم کوه: شووراهای

مواي ژوئيوه بوه هودر دادي بودنود  بوار  به چه شويوي ای توانسوترد اودرتی را کوه در

 هووای اطوو  نامووه  ديگوور در اواسووط موواي سووپتاملر بووه دسووتش آورنوود؟ در سراسوور

ژوئيوه اودرت کرگري ی ششم حزب بلشوي  تهکيد می شد که بر اآور رويودادهای 

دوگانووه از ميووان برداشووته شوودي و جووای خووود را بووه ديکتوواتوری بووورژوازی دادي 

اسووتب مورخووان کرووونی اتحوواد جموواهير شوووروی کتوواب بووه کتوواب از ايوون نکتووه 

کوشوورد آن را در پرتووو حوووادث بعوودی بن کووه حتووی آرونوشووت برداشووته انوود  بووی 

نکردي کوه بپرسورد: اگور مجددا  ارزيابی کرردب به عالوي  هرگز به  هرشان خطور 

نتوامی افتوادي بوود  چورا هموين  یماي ژوئيه ادرت تماما  به دسوت يو  حلقوه  در

حلقه ی نتامی در ماي اوت ناچار شد به شورش متوسل شود؟ کسانی که اودرت 

را در اختيووار دارنوود راي خطرنوواک توطئووه را انت وواب نمووی کرروود  فقووط جويروودگان 

 ادرت گام در اين راي می نهردب

بايوود دسووت کووم  ر ب ووواهيم بووه فرمووول کرگووري ی ششووم ارفووا  کووردي باشوويم اگوو

بگوئيم که اين فرمول دايق نلودب چران که ادرت دوگانه را رژيمی بدانيم کوه در 

در دسووت  یآن اوودرتی اساسووا  موهوووم در دسووت حکومووت رسوومی  و اوودرت وااعوو
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شی از اودرت شورا ارار دارد  آن گاي دليلی ندارد که بگوئيم به محض انتقال ب 

وااعی از دست شورا به بورژوازی  ادرت دوگانه از ميان برداشته شودي اسوتب 

روم چاز حيت مسائل نتامی آن ايوام  روا و حتوی الزم بوود کوه تمرکوز اودرت در 

ضدانقالب بيش از آن چه بود المداد شودب سياست علم رياضی نيسوتب از لحواظ 

از بزرگ کردنش خطرناک تر  گرفتن اهميت آن تحول به مراتبدست کم  عملی 

می بودب اموا تحليول هوای تواري ی بوه ايون گونوه ملال وه گووئی هوا  کوه فقوط بورای 

 تهييش گری مراسلرد  احتياج ندارندب

استالين با سادي کردن انديشوه ی لروين  در کرگوري چروين سو ن گفوت: "وضو  

روشن استب اکرون ديگور کسوی از اودرت دوگانوه حورف نموی زنودب اگور شووراها 

سابقا  نمايرودي ی نووعی اودرت وااعوی بودنود  ايرو  صورفا  ابوزاری بورای وحودت 

خووی از رتووودي هووا بووه شوومار مووی رونوود  و ديگوور اوودرتی در اختيووار ندارنوودب" ب

نمايردگان چرين پاسخ دادند که ارتجاز در ماي ژوئيه پيوروز شودي اموا ضودانقالب 

ت انگيز را ادا کورد: به پيروزی نرسيدي بودب استالين در جواب اين علارت شگف

"در خالل انقالب ارتجاز وجود نداردب" حقيقت آن است که انقالب فقط با علور 

از ي  رشته موان  متراوب ارتجاعی بوه پيوروزی موی رسودب انقوالب هميشوه بوه 

رابطوه ی ارتجواز بوا ضودانقالب  بزای دوگام به پيش ي  گام به پوس موی گوذارداد

انقالب داردب می تووان ت ييراتوی را کوه بودون رابطه ای است که اصالح با  انهم

عون کردن صاحلان اودرت  رژيوم را بوا خواسوته هوای طلقوه ی ضودانقالب هوم 

بودون انتقوال  پيوروزی ضودانقالبناميد  اموا  پيروزی های ارتجازجهت می کررد 

ادرت به طلقه ای ديگر اابل تصور نيستب اين انتقال ااط  ادرت در مواي ژوئيوه 

 رخ ندادب
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      مووواي بعووود  بوخوووارين بوووه درسوووتی  اموووا بووودون آن کوووه از کلموووات خوووويش  چرووود

نتيجوه گيووری الزم را بووه عمول آورد  چرووين نوشووت: "اگوور ايوام ژوئيووه نيمووه ايووام 

توووان گفووت کووه پيووروزی ضوودانقالب هووم نيمووه  بووودي اسووت  پووس کووم و بوويش مووی

درت پيروزی بودب" نيمه پيروزی نمی توانست ادرت را بوه بوورژوازی بدهودب او

دوگانووه ت ييرسوواخت و ت ييرشووکل داد  امووا ناپديوود نشوودب در کارخانووه هووا کماکووان 

کوارگران انجوام داد  دهقانوان هرووز آن  محوال بوود بتووان کواری بوه رغوم ارادي ی

ادر اودرت در اختيوار داشوترد کوه نگذارنود موالک از حقوو  مالکيوت خوويش لوذت 

به نفس نمی کردندب اموا اگور بلردب فرماندهان در برابر سربازان احساي اعتماد 

ادرت همان امکان مادی استفادي از حقو  مالکيت و نيروی نتامی نيستب پوس 

چيست؟ در روز سيزدهم اوت  تروتسکی درباري ی تحوالتی کوه صوورت گرفتوه 

له صوورفا  ايوون نلووود کووه در کرووار حکومووت شوووراهائی هبووود چرووين نوشووت: "مسوو

ومتی را خود انجام می دادنودببب اصول ايستادي بودند که ي  رشته از وظاي  حک

شورا و در پشت سور حکوموت دو رژيوم متفواوت  ایيه اين بود که در پشت سر

  ايسوووتادي بودنووود کوووه بووور دو طلقوووه ی م تلووو  تکيوووه داشوووتردببب رژيوووم جمهووووری 

سرمايه داری تحميل شدي از باال  و رژيم دموکراسی کوارگران مرلعوت از پوائين  

 ندب"يکديگر را فلش کردي بود

اجرائی ب ش بسويار بزرگوی از اهميوت خوود  کمترين شکی نيست که کميته ی

را از ک  دادي بودب اما خطاست اگر تصور کريم که بوورژوازی تموامی چيوزی را 

از دست دادي بودند  به چرم آوردي بودب اين رهلران نوه سازش کار  که رهلران

نف  حلقه های نتوامی  کوه  نه ترها به -ترها به راست که به چو نيز باخته بودند

به نف  کميته های کارخانه ها و هرم ها نيز بازندي شدي بودندب ادرت نوامتمرکز 

با اسولحه ای کوه کوارگران پوس از شکسوت ژوئيوه هم راي  و -و پراکردي شدي بود
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در زيور خواک پرهووان کردنود  توا انوودازي ای م فوی شودي بووودب اودرت دوگانوه ديگوور 

     تمووواي پوووذير و نوووه ترتووويم پوووذيرب اووودرت دوگانوووه  نه"مسوووالمت آميوووز" بوووود  نوووه

پرهان تر  نامتمرکزتر  اطلی تر و انفجاری تر شدي بودب در پايان ماي اوت  ايون 

ادرت دوگانه ی پرهان بار ديگر به فعاليت افتادب خواهيم ديد کوه ايون وااعيوت در 

 اکتلر چه اهميتی يافتب 
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  فصل چهاردهمفصل چهاردهم

  ائتالفائتالف  آخرينآخرين

 

   چرووان کووه بووه يوواد داريووم  حکومووت مواووت کووه هرگووز نتوانسووته بووود از هوويچ 

ضربه ی محکمی جان به سالمت در برد  بار ديگر به ايون سورت وفوادار مانود و 

در شب بيست و ششم اوت تکه پاري شدب کادت ها از اين حکومت کرواري گرفترود 

هوا هوم بوه کروار رفترود توا  تا کار را برای کورنيلوف آسان تور کررودب سوسياليسوت

رای کرنسکی آسان تر کرردب بدين سان بحران حکومتی توازي ای شوروز بکار را 

ی شو ص کرنسوکی مطورح بوودب رئويس حکوموت مسوهله  شدب پويش از هور چيوز

او چرووان شووديد برعليووه  شوري  توطئووه از آب درآموودي بووودب احساسوات خشووماگين

گوواهی اواووات واژي هووای سووازش کووار  بووود کووه بووه محووض  کوور نووام او رهلووران

بلشوي  ها را به کار می گرفتردب چرنوف که همان تازگی از اطار سري  السوير 

ت بيرون پريدي بود  در ارگان مرکزی حزب خود درباري ی "ايون بللشووی روزا

عمومی که در آن نمی توان فهميد کار کورنيلوف کجوا تموام  کوار سواويرکوف و 

کجا تمام و نفس حکومت مواوت کجوا آغواز  فيلونرکو کجا آغاز  کار ساويرکوف

می شودب" الم فرسائی کردب مرتور به ادر کفايت روشون بوودب "نفوس حکوموت 

بديهی اسوت کوه ايون جوز کرنسوکی  کوه بوه هموان حوزب چرنووف تعلوق  -موات"

 داشت  ش ص ديگری نمی توانست باشدب
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پووس از تسووکين احساسووات خووود بووا کلمووات خشوون  بووه ايوون سووازش کوواران  امووا

تيجه رسيدند که بدون کرنسکی امورشان نمی گذردب آنان هر چرد بوه کرنسوکی ن

اجووازي ی عفووو کورنيلوووف را ندادنوود  خووود بووه مواوو  کرنسووکی را عفووو کردنوودب 

کرنسکی برای جلران ايون محلوت موافقوت کورد کوه در خصووص شوکل حکوموت 

 روسيه امتيازاتی بدهدب همين ديوروز اعوالم شودي بوود کوه فقوط مجلوس محسسوان

ایائی ناگهان ناپديود  تصميم بگيردب حال اين مشکلمسهله  می تواند بر سر اين

شوودي بوووودب در اعالميووه ی حکوموووت  برکرووواری کورنيلوووف زائيووودي ی ضووورورت 

"نجات ميهن و آزادی و رژيم جمهوری" المداد شدي بودب بوديهی اسوت کوه ايون 

حکومووت را بوواال هديووه ی تمامووا  لفتووی  و ضوومرا  ديرهرگووام  بووه چووو ابوودا ااتوودار 

 بووه خصوووص آن کووه کورنيلوووف هووم خووود را جمهوووری خووواي اعووالم کووردي  -نلوورد

 بودب

در روز سی ام اوت  کرنسوکی ناچوار شود سواويرکوف را معوزول کرود  و چرود 

روز بعد ساويرکوف از حزب فراگير سوسيال رولوسيونر هم اخراج گرديودب اموا 

ه سووومت فرمانووودار کووول پالچيرسوووکی  معوووادل سياسوووی سووواويرکوف  بوووبالفاصوووله 

مرصوووب شوود  و او کووار خووود را بووا بسووتن روزنامووه ی بلشوووي  هووا آغوواز کووردب 

ايوون عموول را "تحريکووی  ايزوسووتياکميتووه ی اجرائووی زبووان بووه اعتووران گشووودب 

      احمقانووه" خوانووودب سوووه روز بعووود پالچيرسوووکی از کوووار برکروووار گرديووودب در اآلوووات 

هموين بوس کوه او از هموان روز  بی ميلوی کرنسوکی بوه ت ييور سياسوت کلوی خوود

سووی و يکووم  حکومووت جديوودی بووا مشووارکت کووادت هووا تشووکيل دادي بووودب حتووی 

سوسيال رولوسيونرها هم حاضر نلودند تا اين حد زيادي روی کررد: آنوان تهديود 

کردنوود کووه نمايروودگان خووود را از حکومووت بيوورون خواهروود خوانوودب در ايوون ميووان 

ادرت پيدا کرد: "طرح ائتالف را حفوظ کريود  تزرتلی دستورالعمل تازي ای برای 



                                                             نشر ميليتانت

 

 482 

اما همه ی عراصری را که هم چون سرم آسياب بر سيره ی حکوموت سورگيری 

اسکوبل  هم با تزرتلی هم آواز شدي بود: "طرح  می کررد از کار برکرار کريدب"

ائتالف تقويت شدي است  اما برای حزبی کوه بوا توطئوه ی کورنيلووف در ارتلواط 

ئی در حکوموت موجوود نيسوتب" کرنسوکی نموی توانسوت بوا ايون بودي اسوت  جوا

 محدوديت موافق باشد  و از لحاظ خود حق هم داشتب

  بووديهی اسووت کووه ائووتالف بووا بووورژوازی بوودون مشووارکت دادن حووزب رهلووری 

 بووورژوازی بووا عقوول جووور در نمووی آموودب کووامر  در جلسووه ی مشووترک کرروودي ی 

   ان سووواختب او بووا لحوون مشووو ص کميتووه هووای اجرائووی ايووون نکتووه را خوواطر نشوو

هشدار دهردي اش از حوادث اخير چرين نتيجه گيری کرد: "شما می خواهيود موا 

را به راي خطرناک تر ائتالف با گروي هوای غيرمسوئول بيردازيودب اموا ائتالفوی را 

کووه بووه وسوويله ی حوووادث مشووئوم ايوون چروود روز گذشووته مهمووور و تصووويب شوودي 

طلقه ی انقالبی کارگر  دهقان هوا  مابين  ائتالف و آن -است  فراموش کردي ايد

بلشوووي  کلموواتی را کووه تروتسووکی در سوو ن ران  و ارتووش انقالبووی اسووتب" ايوون

روز بيست و ششم ماي مه در دفاز از ملوان های کرونشتات در مقابول اتهاموات 

تزرتلووی بيووان کووردي بووود  يووادآوری کوورد: "آن روز کووه يوو  ژنوورال ضوودانقالبی 

  ار را بوووه گوووردن انقوووالب بيرووودازد  کوووادت هوووا طرووواب را صوووابون بکوشووود طرووواب د

خواهرد زد  و ملووان هوای کرونشوتات در کروار موا خواهرود جرگيود و در کروار موا 

    جووان خواهروود سووپردب" ايوون يووادآوری بووه الووب هوودف اصووابت کووردب کووامر  بووه 

گزافووه گوووئی هووای مهملووی از اليوول "وحوودت دموکراسووی" و "ائووتالف صووديق" 

سخ داد: "وحدت دموکراسی بسته بوه آن اسوت کوه آيوا شوما بوا ناحيوه ی چرين پا

وايلوورگ ائوتالف خواهيود کورد يوا خيورببب هور ائوتالف ديگوری رياکارانوه اسوتب" 

نطق کامر  تهآيری مسلم به جا گذارد  چروان کوه سووخانوف در توصويفش گفتوه 
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 امووا ايوون نطووق از "گفووتب نيار هوشوومردانه و زيرکانووه سوو اسووت: "کووامر  بسوو

 تهآيرگووذاری محووض فراتوور نرفووتب مسوويرهای هوور دو طوورف از پوويش معووين شوودي 

 بودب

و کوادت هوا جرلوه ی نمايشوی سوازش کواران موابين  از همان بدو امور  شوکاف

داشتب کورنيلوفيست های ليلرال خود می دانسترد که صالحشان در آن است که 

گرفتووه شوودي  در سووايه بواای بمانروودب از ايوون رو در پشوت پووردي تصوميمچرود روزی 

حکومتی ايجاد گردد آن چران خارج از نيروهوای  -اطعا  با موافقت کادت ها -بود

وااعی ملت که ماهيت مواتش مورد ترديد احدی ارار نگيردب بوه جوز کرنسوکی  

  پرش عیووی شوامل ترشوچرکو وزيور اموور خارجوه بوود کوه فرمان دهی  مرکزيت

    ق تعووويض ناپووذير بووه شوومار از برکووت ارتلوواط هووايش بووا ديپلمووات هووای دول متفوو

حوووزي ی نتووامی پتروگووراد  کووه ی  فرمانوودي مووی رفووت  هووم چرووين ورخوفسووکی 

برای اين مقصود رتله اش شتاب زدي از سورهرگی بوه ژنرالوی ارتقواء دادي شودي 

زدي از زنودان آزاد شودي  تاببود  درياساالر وردروسکی که برای اين مقصود ش

مشووکوک  کووه انوودکی بعوود از جانووب حووزب  بووود  و سوورانجام نيکيتووين  مرشوووي 

 خودش عرصر نامطلوب اعالم گرديد و از آن حزب اخراج شدب

 کرنسووکی پووس از چيرگووی بوور کورنيلوووف بووا دسووت ديگووران  ظوواهرا  فقووط يوو  

هووودف داشوووت و بوووسب و آن همانوووا اجووورای برناموووه ی کورنيلووووف بوووودب آرزوی 

رت رئيس حکوموت متحود کورنيلوف آن بود که ادرت فرماندي ی کل اوا را با اد

اندب کورنيلوووف اصوود داشووت شووکروودب کرنسووکی بووه ايوون آرزو جامووه ی عموول پو

پورش نفوري پرهوان فرموان دهوی  ديکتاتوری ش صی خود را در پشت ي  مرکزيت

کرووودب کرنسوووکی ايووون نقشوووه را بوووه اجوووراء درآوردب کرنسوووکی چرنووووف را  کوووه 

نی بيوورون رانوودب بوورژوازی اسووتعفايش را درخواسووت کووردي بووود  از کوواخ زمسووتا
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هرموان حوزب کوادت و نوامزد ايون حوزب بورای اژنرال آلکسوي  را  کوه  یکرنسک

مرصووب فرموان دهوی  مقام رئيس الوزرا محسوب می شد  بوه رياسوت سوتاد کول

يعری او را عمآل  در رأي ارتش نشاندب کرنسکی در فرمان خود خطواب بوه  -کرد

نيروهوای موابين  سياسویارتش و نيوروی دريوائی  خواسوتار خاتموه ی ملوارزات 

يعری اعوادي ی وضو  اوليوه را مطاللوه کوردب لروين از م فوی گواي خوود  -مسلا شد

وضوو  محافوول صدرنشووين را بووا سووادگی مفرطووی کووه خوواص خووود او بووود چرووين 

توصي  کرد: "کرنسکی کورنيلوفيستی است که برحسب تصادف با کورنيلووف 

   ير کورنيلوفيسووت هووا دعوووا کووردي اسووت  و حوواال بووه روابووط نزديوو  خووود بووا سووا

بور ضودانقالب بسويار  فقوط يو  اشوکال وجوود داشوت: پيوروزی ادامه می دهودب"

 کوبردي تر از آن بود که نقشه های خصوصی کرنسکی ااتیاء می کردب

گوچکوف وزير پيشين جرم را  که از بانيان توطئوه بوه فرمان دهی  مرکزيت

 کلوی  وزارت دادگسوتری رزدي از زندان آزاد کردب بوه طوو شمار می رفت  شتاب

توطئه گران کوادت انگشوت هوم بلرود نکوردب در ايون شورايط  نگواي داشوتن برعليه 

غل و زنجير روز بوه روز دشووارتر موی شودب حکوموت راي فورار  ربلشوي  ها د

از آن بن بست را پيدا کرد: ارار بر اين شد که بدون رف  اتهام  بلشوي  هوا را 

پتروگووراد و اتحاديووه هووای کووارگری "افت ووار وجووه الیوومان آزاد شوووندب شووورای 

طلقوه ی انقالبوی کوارگر" را برعهودي  دتهيه ی وجه الیومان بورای رهلور ارجمرو

 -و اساسوا  موهووم -گرفترد  و در روز چهارم سپتاملر تروتسوکی بوا اورار نواچيز

تاريخ سه هزار روبل از زندان آزاد شدب ژنرال دنيکين در کتاب خود موسوم به 

بار نوشته است: "در روز يکم سپتاملر ژنورال  با لحری رات وسيهاغتشاشات ر

تروتسوکی بوه  -و در روز چهوارم سوپتاملر برونشوتاينکورنيلوف بازداشت شود  

وسوويله ی همووان حکومووت مواووت از زنوودان آزاد گرديوودب ايوون دو توواريخ بايوود در 
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افتووه ی روسوويه آلووت شوووندب" در طووی چروود روز بعوود  آزدی بلشوووي  هووای ح

   ادامووه يافووتب آزادشوودگان لحتووه ای از واووت خووود را بووه هوودر ندادنوودب محلوووي 

  تووودي هووا مرتتوور بودنوود و اسووتمداد مووی طلليدنوودب حووزب بووه يووار و يوواور احتيوواج 

 داشتب

در روز آزادی تروتسووکی  کرنسووکی بووا صوودور امريووه ای ضوومن ا عووان بووه 

سوتور "کم  بسيار محآر کميته ی نتامی به ادرت حکومت " بوه ايون کميتوه د

اعتوراف  ايزوسوتيايتی احتوراز کرودب حتوی لداد که از آن دم به بعد از هرگونوه فعوا

کرد که نويسردي ی اين فرمان درک بسيار ضوعيفی از اوضواز نشوان دادي اسوتب 

ای به تصوويب رسواندب اط  نامه  کرفرانس شوراهای ب ش های پتروگراد چرين

  نقالب"  فشووار از سوووی "عوودم انحووالل سووازمان هووای انقالبووی  ملووارزي بووا ضوودا

انقالبوی تصوميم  -نتوامیسازش کوار  ردي های پائين چران شديد بود که کميته ی

گرفت به فرموان کرنسوکی گوردن نرهود  و از شوعله هوای محلوی خوود درخواسوت 

      کووورد کوووه "نتووور بوووه اداموووه ی ايووون وضووو  نگوووران کررووودي بوووا هموووان تحووورک و 

ب" کرنسووکی ايوون شکسووت را بووه خويشووتن داری سووابق بووه کووار خووود ادامووه دهروود

 سکوت برگزار کردب کار ديگری از دستش برنمی آمدب

در هور گوام نواگزير موی ديود کوه وضو  فرموان دهوی  رئيس اودر اودرت مرکزيوت

عوون شوودي اسووت  کووه دامرووه ی م الفووت بوا او بوواال گرفتووه اسووت  کووه الزم اسووت 

لر  بوووه حووورفب در روز هفوووتم سوووپتامدسوووت کوووم  -ت ييوووری در اوضووواز دادي شوووود

ورخوفسکی در مطلوعات اعالم کرد برنامه ای که پويش از شوورش کورنيلووف 

بوورای بازسووازی ارتووش تهيووه شوودي  بايوود عجالتووا  کرووار گذاشووته شووود چووون "در 

بيشووتر  هشوورايط روانووی کرووونی ارتووش  چرووين کوواری فقووط سوولب تیووعي  هوور چوو

غوواز عصوور جديوود در آ روحيووه ی ارتووش خواهوود شوودب" وزيوور جرووم بووه نشووانه ی
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کميته ی اجرائی حاضر شد و اعالم کرد: بگوئيد نترسرد  ژنرال آلکسوي  ابر بر

بووا او هوور کووس کووه کوچوو  توورين تماسووی بووا شووورش هووم راي  رفترووی اسووت  و

کورنيلوف داشته استب او ادامه داد که اصول سالم را بايد به ارتش تزريق کرد 

برحووق و  مرتهووا "نووه بووا تازيانووه و مسلسوول  بلکووه بووا تلقووين انیوولاطی درسووت 

مستحکمب" از اين حرف ها بوی روزهای بهار انقالب می آمدب اما ماي سوپتاملر 

فرا رسويدي و پوائيز در راي بوودب آلکسوي  وااعوا  پوس از چرود روز از کوار برکروار 

شد و جای خود را به ژنرال دوخونين دادب برتری ايون ژنورال علوارت از آن بوود 

 که هيچ کس او را نمی شراختب

و نيروی دريائی در مقابول ايون امتيوازات کمو  فووری کميتوه ی  وزارت جرم

اوضواز  ايسوتادي انود  اجرائی را خواستار شد: افسورها زيور شمشوير دامووکلس

در ناوگووان بالتيوو  از همووه جووا بوودتر اسووت  بايوود ملوووان هووا را آرام کريوودب پووس از 

ن جروبحت فراوان مطوابق معموول اورار بور ايون شود کوه هيئتوی مرکوب از چرود تو

اصرار داشترد کوه بلشووي  هوا هوم سازش کاران  نمايردي به ناوگان اعزام شودب

  در آن هيئووت نمايروودي داشووته باشوورد  و بووه ويووعي بوور مشووارکت تروتسووکی اصوورار 

مووی ورزيدنوود: آنووان مووی گفتروود کووه فقووط بووه ايوون شوورط مووی توووان موفقيووت ايوون 

بوا هوم کواری  زمهموريت را تیمين نمودب تروتسکی اعوالم کورد: "موا بور آن نوو

حکومت که تزرتلی از آن دفاز می کرود  ااطعوا  دسوت رد موی گوذاريمببب حکوموت 

د  رسياستی را دنلال می کرد که سر تا پا نادرست است  با مرواف  موردم تیواد دا

و مردم نتارتی بر آن ندارندب اما هر وات اين سياست بوه بون بسوت موی رسود و 

                                                 
-   داماااوکلا، اا اتااااط ر يوناااان باتاااتان، چاپلوتااای کاااه ن ااا  ب تااای ديون سااا وس، اااااکم

خودکامه ی ت راکوا را می تتود؛ اما ديون س وس برای آن که بی دوامی تعادت فرمان رواياان 

فتی اير شحش ری نشاند که اا تار موئی بر فراا تارش را به داموکلا نشان دهد، او را در   ا

 مترجم فارتی. -آوي ته بود
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توق و فتوق عوااوب رموی افترود توا مشوقت يا فاجعه می سازد  آنان بوه دسوت و پوا 

اجتراب ناپذير سياست خوود را بور سوازمان هوای انقالبوی تحميول کررودببب يکوی از 

وظاي  اين هيئت  چران که خود شما بيانش کوردي ايود  آن اسوت کوه "نيروهوای 

يعروی فتروه گوران و جاسووي هوا را بوه  -سياي" را در ستاد پادگان شراسوائی کرود

موورد  108رامووش کوردي ايود کوه خوود مون بوه اسوتراد موادي ی برد بکشدببب آيا ف

بوی اووانونی موا راي خوود را خووواهيم برعليوه  اتهوام اورار گرفتوه ام؟ ببب در ملووارزي

   رفووتببب آن هووم نووه دسووت در دسووت دادسووتان کوول و اداري ی ضدجاسوسووی  بلکووه 

و آموووزش سووازمان دهووی   بووه عروووان حزبووی انقالبووی کووه وظيفووه اش ترغيووب 

 استب"

تصميم به تشوکيل "کرفورانس دموکراتيو " در روزهوای شوورش کورنيلووف 

گرفته شدي بودب وظواي  ايون کرفورانس علوارت بودنود از: آشوکار سواختن اودرت 

دموکراسی  دميدن روح احترام به دموکراسی در کاللد دشمران چو و راسوتش  

 -اشودنه آن که اين آخرين وظيفه ی کرفورانس کمتورين وظيفوه اش ب -و سرانجام

جودا  اصود داشوترد کوه توا تشوکيل سوازش کواران  مهار کردن کرنسکی پراشوتيا ب

مجلس محسسان  حکومت را در برابر نوعی نهاد نيابتی فی اللداهه ارار دهرودب 

بورژوازی از پيش به چشم خصومت در اين کرفورانس نگريسوته بوود  چوون آن 

از طريوق غللوه را کوششی در جهت تقويت مواعيتی می دانسوت کوه دموکراسوی 

بر کونيلوف مجددا  به دست آوردي بودب ميلی يوکوف در تاريخ خود می نويسود: 

"ايوون توودبير تزرتلووی اساسووا  بووه مثابووه ی تسووليم محووض بووه نقشووه هووای لرووين و 

برعکس: مقصود تزرتلی از اين تودبير همانوا فلوش  تروتسکی بود و بسب" دايقا  

ها بوودب کرفورانس دموکراتيو  کردن ملارزي ی بلشوي  ها برای حکومت شورا

می کوشيدند پايگواي سازش کاران  در تقابل با کرگري ی شوراها پايه گذاری شدب
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تازي ای برای خود بيافريررد  و سعی می کردند با امتزاج تصرعی انواز و ااسوام 

سازمان ها  شوراها را خفه کرردب دموکرات ها آراء ايون کرفورانس را بوه صوالح 

دنوود  و راهرمايشووان در ايوون راي يوو  انديشووه بوويش نلووود: خووود اسوومت کر ديوودد 

تیمين اکثريت مطلوق بورای خوودب سوازمان هوای فرادسوت بوه مراتوب نمايرودگان 

بيشوووتری از سوووازمان هوووای فرودسوووت در آن کرفووورانس داشوووتردب ارگوووان هوووای 

خووودگردان  از جملووه انجموون هووای غيردموکراتيوو  شووهری  نسوولت بووه شوووراها 

ری را تشکيل موی دادنودب مسوئوالن تعواونی هوا در نقوش وزنه ی بسيار سرگين ت

 کرفرانس ظاهر شدندب خدايان سرنوشت در

تعاونی ها که تا آن زمان در سياست مکانی از خود نداشترد  ن سوتين بوار در 

مسکو بوه صوحره ی سياسوت پويش رانودي شودند  و از آن طی روزهای کرفرانس 

 و يوا سوادي تور بگووئيم  نيموی  -پس خود را نمايردي ی بيست ميليوون عیوو خوود

وانمووود کردنوودب تعوواونی هووا از طريووق اشوور فواووانی روسووتا  -از جمعيووت روسوويه

را به عمق خواک روسوتا دوانودي بودنودب اشور فواوانی روسوتا را ريشه های خود 

همان اش اصوی تشوکيل موی دادنود کوه بوا خلو  يود "عادالنوه" از اشوراف موافوق 

کووه اغلووب وسووي  هووم بودنوود  نووه فقووط  بودنوود بووه شوورط آن کووه اراضووی خودشووان 

فکرهوای ن حراست که وسوي  تور هوم بشووندب رهلوران تعواونی هوا از ميوان روشو

مارکسيسوت  -فکرهای ليلرال نارودني  و تا حدودی نيز از ميان روشن -ليلرال

پلوی طليعوی بوه سوازش کواران  کوادت هوا وموابين  انت اب می شدند  و ايران همه

اونی ها نسلت به بلشوي  ها هموان احسواي نفرتوی شمار می رفتردب رهلران تع

        را داشوووترد کوووه کووووالک نسووولت بوووه اجيووور کوووردي ی نافرموووانش داردب پوووس از آن 

    کوووه رهلوووران تعووواونی هوووا نقووواب بوووی طرفوووی را از چهوووري ی خوووويش برداشوووترد 

مشتااانه دست دوستی بوه سووی آنوان دراز کردنود توا خويشوتن را سازش کاران 
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وي  ها تقويوت کررودب لروين ايون سرآشوپزهای مطولخ دموکراسوی را در برابر بلش

رحمانه ت طئوه موی کورد: "دي سورباز يوا کوارگر بوا اعتقواد از هور کارخانوه ی ی ب

 چووين شوودي  تعقووب افتووادي هووزار بووار بيشووتر از صوودتن از ايوون نمايروودگانببب دسوو

 ب" تروتسکی در شورای پتروگراد احتجواج کوردي بوود کوه مسوئوالنارزش دارند

تعاونی ها همان ادر بيان کرردي ی خواست سياسی دهقان ها هسوترد کوه پزشو  

     بيووانگر خواسووت سياسوووی بيموواران خوووود اسووت  و يووا کارمرووود پسووت و تلگوووراف 

والن تعواونی هوا بايود سوازمان ئبيان کرردي ی نتريوات ناموه نويسوان اسوتب "مسو

ان هوا هوم مانرود دارهوای خووبی باشورد  اموا دهقو دهردگان و بازرگان ها و حساب

کارگران برای دفواز از مرواف  طلقواتی خوود فقوط بوه شووراها اعتمواد دارنودب" بوه 

 کرسوی بوه خوود اختصواص دادنود و 150رغم همه ی اين حرف ها  تعواونی هوا 

با انجمن های اصوالح نشودي ی شوهری و انوواز ديگوری از سوازمان هوا  هم راي 

ايرودگی توودي هوا را تماموا  لووث نمکشان کشان به معرکه کشواندي شودي بودنود  که 

ی کووه انکردنوودب شووورای پتروگووراد نووام لرووين و زيروويوو  را در فهرسووت نمايروودگ

برای شرکت در کرفرانس انت اب کوردي بوود  گرجانودب حکوموت فرموان بازداشوت 

هووور دو نمايرووودي را صوووادر کووورد  بوووه ايووود آن کوووه بازداشوووت خوووارج از در ورودی 

اخل تاالر کرفرانسب يقيرا  اين توافقی بوود کوه ساختمان صورت بگيرد  و نه در د

و کرنسکی بوه عمول آمودي بوودب اموا ايون عمول از جانوب شوورا سازش کاران  بين

ترفردی سياسی بيش نلود: نوه لروين و نوه زيروويو  هويچ کودام اصود نداشوترد در 

کرفرانس حاضور شووندب لروين معتقود بوود کوه بلشووي  هوا را بوا کرفورانس کواری 

 نيستب

س دموکراتيووو  درسوووت يووو  مووواي پوووس از کرفووورانس دولتوووی در روز کرفوووران

چهاردهم سپتاملر در سالن تئواتر آلکساندريرسوکی افتتواح شودب اعتلارناموه هوای 
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توون در روز افتتوواح  1200نمايروودي مووورد تهييوود اوورار گرفووت  در حوودود  1775

حیور داشتردب الزم به توضيا نيسوت کوه بلشووي  هوا در االيوت بودنود  اموا بوه 

م همووه ی دوز و کلوو  هووای شوويوي ی انت ابووات  بلشوووي  هووا گووروي اابوول رغوو

توجهی را تشکيل می دادند  میافا  بر اين که در بواب برخوی از مسوائل بويش از 

 آلت آن مجم  را به گرد خود می کشيدندب

آيا حاضر شدن در برابر کرفرانس "خصوصوی" محیوی از ايون اليول درخوور 

اين سحال کاخ زمستانی را به تزلزلی شديد ي  حکومت نيرومرد هست يا خير؟ 

و تئوواتر آلکساندريرسووکی را بووه هيجووانی فکورانووه دچووار سوواختب عاالووت رئوويس 

حکوموووت تصوووميم گرفوووت در برابووور دموکراسوووی آفتوووابی شوووودب شووولياپريکوف در 

توصي  ورود کرنسکی می گويد: "با هلهله ی حیار رو به رو شود  و آن گواي 

بوا کسوانی کوه در پشوت ميوز نشسوته بودنود دسوت به سوی هيئت رئيسوه رفوت توا 

بدهدب ما )بلشوي  ها( نزدي  به يکوديگر نشسوته بووديم  و چوون نوبوت بوه موا 

رسيد  به هم نگاي کرديم و بين خود ارار گذاشتيم کوه دسوت بوه سووی کرنسوکی 

 موون خوود را از برابوور دسووتی  -حرکتووی نموايش وار از آن سوووی ميوز -دراز نکرويم

  شوودي بووود پووس کشوويدم  و کرنسووکی همووان طووور بووا آن دسووت  کووه بووه سووويم دراز

دراز شدي اش  بی آن کوه دسوتی از جانوب موا بوه سوويش دراز شوود  بوه آن سور 

" کورنيلوفيسووت هوا هووم از جرواح مقابوول خوشوامد مشووابهی بوه رئوويس  ميوز رفوت

و به جز بلشوي  ها و کورنيلوفيست ها نيوروی وااعوی ديگوری  -حکومت گفترد

 بودبباای نماندي 

کرنسکی که کل مواعيت وادارش کردي بود در خصوص نقش خوود در توطئوه 

 توضيحی ارائه دهد  بار ديگر بيش از حد بر ادرت بديهه گوئی خود تکيه کردب 
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چوه موی خواهرودب پويش  از دهان کرنسکی در رفت که: "من می دانستم آن هوا

کردنود کوه مون هوم  از آن که به نزد کورنيلوف بروند  پيش من  آمدند و پيشرهاد

همووان راي را اختيووار کوورمب" فريادهووائی از سوووی چووو: "چووه کسووانی آمدنوود؟ چووه 

کسووانی پيشوورهاد کردنوود؟" کرنسووکی وحشووت زدي از انعکوواي کلمووات خووود  دم 

درکشوويدب امووا حتووی سووادي توورين افووراد هووم ديگوور از زميرووه ی سياسووی توطئووه سوور 

مراجعووت بووه کيوو  در  اوکرائيرووی  پووس ازسووازش کووار  درآوردي بودنوودب پوووزش 

برابر پارلمان رادا چرين گوزارش داد: "کرنسوکی نتوانسوت عودم مشوارکت خوود 

را در ايووام کورنيلوووف بووه اآلووات برسوواندب" امووا رئوويس حکومووت در نطووق خووود 

ضربه ی سرگين ديگری به خود وارد ساخت  بدين معری که چون در پاسوخ بوه 

خواهرود آمود و حسواب پوس اين علارات دل آزار: "در لحته ی خطور هموه پويش 

 خواهرد داد " والخببب ش صی فرياد کشيد: "مجازات مرگ را چه موی گووئی؟"

حوالی کوه هموه را  و چوه بسوا  رعادل روحی خود را از دسوت داد و دتس ن ران 

زدي کوردي بوود  فريواد کشويد: "کموی صولر کونب هور واوت يو   خود را نيز  بهوت

ا  ديديد  آن وات به شوما اجوازي اومجازات مرگ به امیای من  فرماندي ی کل 

دهم نفريرم کريدب" در اين اآراء سربازی تا کرار سکوی خطابه بوه پويش آمود  یم

و از نزدي  هورا کشيد: "تو مايه ی فالکت اين مملکتی " پس کار بوه ايون جوا 

کشيدي بود  او  کرنسکی  آمادي بود توا جايگواي بلرود خوويش را فرامووش کرود  و 

برشيردب "اما در اين جا برخی حورف گفت و گو  با کرفرانس بهچون آدمی عادی 

آدم را درک نمی کرردب" پس بايد به زبوان ااتودار سو ن گفوت: "هور کوس جرئوت 

  داردببب" افسوووي کووه ايوون حوورف هووا را اوولال  در مسووکو هووم شووريدي بووودی  و بووا 

 همه ی اين اوصاف کورنيلوف جرئت کردي بودب
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جووازات موورگ ضووروری بووودي اسووت  ماگوور تروتسووکی در نطووق خووود پرسوويد: "

پس او  يعری کرنسکی  چگونه جرئت می کرد بگويود کوه آن را بوه کوار ن واهود 

برد؟ و اگر برای او امکان دارد بوه دموکراسوی اوول بدهود کوه مجوازات مورگ را 

اعمال ن واهد کرد  پسبب اعادي ی مجازات اعودام عمول سول  م زانوه ای اسوت 

برخی  -تر استب" تمام مجم  اين گفته را تصديق کردکه از حدود جرايت هم باال

کوار و  خاموش  و برخ با های و هویب دميانوف  معاون وزيور دادگسوتری  هوم

ستايشگر کرنسکی می گويد: "کرنسکی با ايون اعتوراف هوم حيثيوت خوود را بور 

 باد داد و هم حکومت موات را بی اعتلار کردب"

ی موجوديوت خوود بوه عمول هله مسو به جز تالش هائی کوه حکوموت بورای حول

آوردي بود  هيچ ي  از وزرا نتوانست کارنامه ی ديگوری بورای حکوموت ارائوه 

دهدب اادامات ااتصوادی؟ دريور از يو  ااودامب سياسوت صولا؟ بوه اوول زارودنوی  

وزير پيشين دادگستری  که رک گوتر از ديگوران بوود: "مون خلور نودارم کوه آيوا 

   جووام دادي اسووت يووا خيوورب موون کووه چيووزی حکومووت مواووت کوواری در ايوون جهووت ان

زدي شکوي سر داد که: "تموام اودرت بوه دسوت  نديدي امب" زارودنی ضمرا  چيرت

   ي ی ايوون موورد وزرا دم بووه دم عووزل و نصووب شوواريوو  نفوور افتووادي اسووت " و بووه ا

می شوندب تزرتلوی هوم بوی احتيواطی کورد و دنلوال ايون موضووز را گرفوت: "اگور 

در ارتفاعات دچار سرگيجه شدي اند  دموکراسی بايد خوود نمايردگان دموکراسی 

مجسم آن دسته از خصائص دموکراسوی را مالمت کردب" اما تزرتلی خود متهر 

بود که تمايالت براپارتيستی را در حکوموت پديود آوردي بودنودب تروتسوکی چروين 

     پاسووخ داد: "کرنسووکی چگونووه بووه موضوو  فعلووی خووود رسوويدي اسووت؟ ضووع  و 

   يمی دموکراسووی جووا را بوورای کرنسووکی بوواز کووردببب موون حتووی از دهووان بووی تصووم

 دم کووه افت ووار ناخواسووته ی دفوواز از مرکزيووتريدر ايوون جووا نشووسوو ن ران  يوو 
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ب" پوس از فرونشسوتن بو يا رئيس ايون مرکزيوت را برعهودي بگيوردبفرمان دهی 

 اداموه داد: "متهسوفانه بايود بگوويم نقطوه نتوری کوهسو ن ران  موج اعتراضان 

هم اکرون اين چرين توفان آسا به بيان درآمد  حتی ي  بار هم به نحوی روشون 

بر اين سکو اورار س ن ران  و عااالنه از پشت اين تربيون بيان نشدب حتی ي 

   ائووتالف ايوون اوودر جروبحووت  ی نگرفووت تووا بووه مووا بگويوود: چوورا در بوواري ی گذشووته

ريوم جوای غصوه نيسوتببب" می کريد؟ چرا نگران آيردي هستيد؟ تا کرنسوکی را دا

بووه کووار بردنوود  مسووهله  امووا شوويوي ای کووه بلشوووي  هووا بوورای مطوورح سوواختن ايوون

تقريلووا  خووود بووه خووود تزرتلووی را بووا زارودنووی  و هوور دو را بووا کرنسووکی  متحوود 

سوواختب ميلووی يوکوووف در ايوون خصوووص بووا باريوو  بيرووی خاصووی نوشووته اسووت: 

شووکايت داشووته باشوود   زارودنووی مووی توانسووت از اوودرت خودسوورانه ی کرنسووکی

  "ايوون هووا  -تزرتلووی مووی توانسووت کرايووه بزنوود کووه حکومووت سوورگيجه گرفتووه اسووت

ن کرفورانس آاموا واتوی تروتسوکی گفوت کوه هويچ کوس در  -همه اش حرف بود"

حاضر نيست آشوکارا بوه دفواز از کرنسوکی برخيوزد  "آن مجمو  فوورا  احسواي 

 ب"کرد که اين حرف از دهان دشمن مشترک خارج شدي است

اين جماعت که محمل ادرت به شمار می رفترد  طوری از اودرت سو ن گفترود 

که انگار از بار و مصيلتی سرگين حرف موی زنرودب ملوارزي بورای کسوب اودرت؟ 

 پشوو ونوف وزيوور بووه نمايروودگان انوودرز داد کووه: "اکرووون اوودرت بووه چيووزی تلووديل 

نکته حقيقت  شدي است که همه می کوشرد خود را از شرش حفظ کرردب" آيا اين

داشووت؟ کورنيلوووف کووه نکوشوويدي بووود خووود را از شوورش حفووظ کروودب امووا همووه آن 

تلوی بلشووي  هوا را بوه بواد حملوه ردري تازي را تقريلا  فراموش کردي بودنودب تز

   گرفووت کووه خووود اوودرت را نمووی خواهروود بلکووه شوووراها را بووه سوووی اوودرت سووو  

گرفترودب بلوه  بلشووي  هوا بايود می دهردب ديگران هم دنلال انديشه ی تزرتلوی را 
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اعیووای هيئووت رئيسووه همووان طووور کووه دور ميووز  –اوودرت را بووه دسووت بگيرنوود  

نشسوووته بودنووود ايووون جملوووه را زيووور لوووب تکووورار موووی کردنووودب آوکسووورتي  رو بوووه 

شوولياپريکوف  کووه نزديوو  او نشسووته بووودب کوورد و گفووت: "اوودرت را بووه دسووت 

لياپريکوف بووا لحرووی مشووابه در بگيرنوود  تووودي هووا بووه دنلالتووان خواهروود آموودب" شوو

اودرت را روی ميوز هيئوت رئيسوه  ابتوداپاسخ همسوايه ی خوود پيشورهاد کورد کوه 

ها  کوه هوم   يز از بلشويمآطرزملارزي طللی های نيمه  بگذارندب مرتور از اين

خصوصوی گفت و گوهای  ضمندر در حين س ن رانی ها از پشت تريلون و هم 

حوودی طعرووه زنووی بووود و تووا حوودی تحقيووق و  روهووا عروووان مووی شوودند  تووا در راي

تجسووسب حووال کووه ايوون افووراد در رأي شووورای پتروگووراد و شووورای مسووکو و 

بسياری از شوراهای ايالتی اورار گرفتوه انود  چوه موی خواهرود بکررود؟ آيوا وااعوا  

ممکن است که جرئت به تصرف ادرت کررد؟ باور کوردنش دشووار بوودب دي روز 

ی تزرتلی  رخ اعالم کردي بود که بهترين راي برای  پيش از نطق ملارزي طللانه

برای سال های دراز آن است که کشوور چرود صولاحی بوه بلشويزم  رهائی از شر

 تحويوول دادي شووودب "امووا ايوون اهرمووان هووای افسووردي ی روز  بلشووويزم  رهلووران

خود کمترين ميلی به تصرف اودرت ندارنودببب موضو  آنوان را از هويچ زاويوه ای 

 بايد بگوئيم کهدست کم  جدی گرفتب" اگر ب واهيم ارفا  کردي باشيم نمی توان

 اين نتيجه گيری غرورآميز اندکی عجوالنه بودب

امتيووازی کوه بووه نتور مون تووا بوه حووال  -يکوی از امتيازهوای بووزرگ بلشووي  هوا

آن بوود کوه دشومران خوود را بوه نحوو  -چران که بايد ادرتش شوراخته نشودي اسوت

و درون آنوان را بووه راحتوی موی ديدنودب موددکار آنووان در احسون درک موی کردنود  

م  و نيوز زاين راي روش ماترياليستی بود  هموان مکتوب وضووح و سوادگی لريريو

مراالت پيگيری که خاص افرادی است که تصميم گرفتوه انود ملوارزي را توا انتهوا 
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    تصوووير بلشوووي  هووا سووازش کوواران  ادامووه دهروودب از سوووی ديگوور  ليلوورال هووا و

       بووه ميوول خووود و مقتیوويات واووت ترسوويم مووی کردنوودب طووور ديگووری هووم  برووا را

نمی توانسوت باشودب احزابوی کوه تکامول تواريخ آيرودي ای برايشوان بواای نگذاشوته 

درسوت بوه هموان  -است  هرگز نموی توانرود مسوتقيما  در سويمای وااعيوت برگرنود

 برگردبشکل که بيمار العالج جرئت نمی کرد به چهري ی بيماری خود 

گرچه امکان ايام بلشوي  هوا را بواور نداشوترد  از سازش کاران  با اين حال 

چرين ايامی می ترسيدندب ايون نکتوه را کرنسوکی بهتور از سوايرين بيوان کوردب او 

در حوين نطوق خووود ناگهوان فريواد کشوويد: "اشوتلاي نکريودب گمووان ملريود کوه واتووی 

سوی مهيوای پشوتيلانی از مون بلشوي  هوا مورا آزار موی دهرود  نيروهوای دموکرا

نيستردب تصور نکريد که من در هوا معلقمب بدانيد که اگر دسوت بوه عملوی بزنيود  

راي آهوون هووا از حرکووت بوواز خواهروود ايسووتادب و آن گوواي حموول و نقوول محمولووه هووا 

متواوو  خواهوود شوودببب" ب شووی از توواالر بووه کوو  زدن پرداخووت  ب شووی ديگوور 

به حوال ديکتواتوری کوه  ي ااي خرديدندب بدابلشوي  ها اا شرمآگين خاموش ماندب

 ناچار شود استدالل کرد که در هوا معلق نيست 

         بلشوووي  هووا بووه ايوون ملووارزي طللووی هووای طعرووه آميووز  بووه ايوون اتهووام هووای 

   بوووی جربزگوووی و بوووه ايووون تهديووودهای میوووح   در بيانيوووه ی خوووود چروووين پاسوووخ 

ت به مرتوور تحقوق ب شويدن بوه دادند: "حزب ما در راي ملارزي برای کسب ادر

خواهود اودرت را بوه رغوم ارادي ی  یواسوته اسوت و نموبرنامه ی خود  هرگز ن 

کشوور تصورف کرودب" يعروی: موا زحموت کوش  سازمان يافته ی اکثريت تودي های

شورا تصرف خوواهيم کوردب آن کلموات دربواري ی ادرت را در مقام حزب اکثريت 

بووه کرگووري ی اريووب الواوووز زحمتکش""ارادي ی سووازمان يافتووه ی تووودي هووای 

شووووراها اشووواري داشوووتب در هموووين بيانيوووه آمووودي بوووود کوووه: "فقوووط آن دسوووته از 
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تصميمات و پيشرهادهای کرفرانس کرونیببب موی توانرود بوه تحقوق برسورد کوه بوه 

 هييد شدي باشردببب"وسيله ی کرگري ی سراسری شوراهای روسيه ت

بلشوووي  هووا بووه ضوورورت هرگووامی کووه تروتسووکی ضوومن خوانوودن بيانيووه ی 

تسووليا فوووری کووارگران رسوويد   کوور ايوون نکتووه فريادهووای اليرقطعووی را از سوووی 

صفوف اکثريت به دنلال آورد: "برای چه؟ بورای چوه؟" بواز هوم هموان ن موه ی 

وحشوووت و تحريووو ب بووورای چوووه؟ "بووورای ايجووواد سووورگری راسوووتين در برابووور 

يون دليول: "مون بوه نوام رانب اموا نوه فقوط بوه ا ضدانقالب" چرين بود پاسخ سو ن

حزبمان و به نام کارگرانی که از اين حزب پيوروی موی کررود  بوه شوما موی گوويم 

     بوووا چروووان رشوووادتی از امپريووواليزم  کوووه کوووارگران مسووولاببب در مقابووول سوووپاهيان

 کشور انقالب دفاز خواهرد کرد که تاريخ روسيه هرگز بوه خوود نديودي اسوتببب"

را مش صوا  بوه دو نويم تقسويم کوردي بوود  مشوتی  تزرتلی اين وعودي را  کوه تواالر

لفواظی پوو  توصوي  کوردب بعودها  توواريخ ارتوش سورخ نشوان داد کوه او بور خطووا 

 بودي استب

بور ائوتالف خوود بوا کوادت هوا سوازش کوار  آن لحتات هيجان زدي ای که سوران

   دسووت رد نهووادي بودنوود  ايروو  فرسوورم هووا در پشووت سوور اوورار داشووترد: بوودون 

  تالف محووال از آب درآموودي بووودب يقيرووا  شووما از مووا نمووی خواهيوود کووه کووادت هووا ائوو

          بگيووريم  اسووکوبل  در فکوور فوورو رفتووه بووود کووه: "مووا اوودرت را خودمووان  دسووت 

 مووی توانسووتيم اوودرت را در روز بيسووت و هفووتم فوريووه الیووه کروويم  اموواببب تمووام 

     نی نجوات دهويمببب و بوه نفو  خود را به کار بستيم تا عراصر بورژوا را از پريشوا

آن ها کم  کورديم کوه بوه اودرت برسوردب" پوس چورا ايون آاايوان نگذاشوته بودنود 

کورنيلوفيست ها  که آن ها هم از پريشانی نجات يافته بودند  اودرت را تصورف 

کرروود؟ تزرتلووی توضوويا مووی داد کووه: يوو  حکومووت تمامووا  بووورژوا هروووز ممکوون 



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 497 

بوه دنلوال خواهود داشوتب درهوم شکسوتن  نيست  چرين حکومتی جروم داخلوی را

کورنيلوف از اين رو الزم بودي است کوه او نتوانود بوا مواجراجوئی خوود موان  از 

به ادرت رسيدن بوورژوازی از طريوق يو  سلسوله مراحول متووالی شوودب "حوال 

که دموکراسی انقالبی پيروز از آب درآمودي اسوت  زموان بوه ويوعي بورای ائوتالف 

 مساعد استب"

  رهلر تعاونی ها  فلسوفه ی سياسوی تعواوتی هوا را چروين بيوان کورد: برکرهايم

"صرف نتر از خواسته ی ما  ادرت به طلقه ی بورژوا تعلوق خواهود گرفوتب" 

ميرور  انقالبی کهره کار نارودني   ملتمسوانه از کرفورانس تقاضوا کورد کوه يو  

ب دهويم؟ گرنه "چرا خوود را فريو دل و ي  صدا به نف  ائتالف تصميم بگيردب و

گرنه اتل عام می کريمببب" صفوف چو فرياد کشيدند: "چه کسی را؟" ميروور  و

در ميووان سووکوتی مشووئوم پاسووخ داد: "يکووديگر را اتوول عووام مووی کروويمب" امووا در 

تر کادت هوا ائوتالف حکوموت را ضوروری سواخته بوود  نحقيقت امر  آن چه در 

ها بود و بوسب هموان گری آنارشيستی" بلشوي   "اوباشبرعليه  همانا ملارزي

طوور کووه ميلووی يوکووف بووا صووراحت تمووام توضويا داد: "جوووهر طوورح ائووتالف را 

ميرووور اميوودوار بووود  کووه لووزوم همووين ملووارزي تشووکيل مووی دهوودب" در همووان حووال

و بلشوووي  هوا يکووديگر را اتول عووام سووازش کواران  ائوتالف موان  از آن شووود کوه

و سازش کاران  يروهای متحدکررد  ميلی يوکوف برعکس جدا  اميدوار بود که ن

 کادت ها اتل عام بلشوي  ها را ممکن گرداندب

در خالل ملاحثوه پيراموون ائوتالف  ريوازانوف سورمقاله ی روزناموه ی رخ را 

در روز بيست و نهم اوت  که ميلی يوکوف در لحته ی آخر از روزنامه حذفش 

اعالم  بی واهمه آری  ما"کردي و جايش را سفيد باای گذاردي بود  ارائت کرد: 

می کريم که ژنرال کورنيلوف همان مقاصدی را دنلوال موی کورد کوه بوه عقيودي ی 
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ارائت اين سرمقاله جرجال بوه پوا کوردب يو   ما برای نجات ميهن ضروری اندب"

نفر از سوی چو فرياد کشيد: "آري جان تو  نجاتش خواهرد داد " اما کادت هوا 

اشد اين سرمقاله که به چواپ نرسويدي بوود  مدافعان خود را پيدا کردند: هر چه ب

کوار  از اين گذشته  همه ی کادت ها که هوادار کورنيلوف نلودند  بايد بوين گرواي

 و معصوم فر  گذاشتب 

 ايوود تمووام حووزب کووادت را بووه لتروتسووکی چرووين جووواب داد: "مووی گويروود کووه ن

ا شرکت در شوورش کورنيلووف موتهم کرويمب زنامرسوکی بورای چرودمين بوار بوه مو

شوما را مسوئول جرولش  واتی تموام حوزبد `بلشوي  ها در اين جا گفته است که: 

 سوووم تووا پوورجم ژوئيووه دانسووتيم  شووما اعتووران کرديوود  حووال شووما آن اشووتلاي را 

اما بوه نتور مون در ايون ايواي انودکی بوی داتوی شودي اسوتب واتوی  `تکرار نکريدب

بور مسوهله  ه کردنود بلشوي  ها را متهم به برپا کردن جرلش سوم تا پرجم ژوئيو

بوور سوور مسووهله  سوور دعوووت از آنووان بوورای مشووارکت در هيئووت دولووت نلووود  بلکووه

فراخواندن آنان به درون زندان ها دور می زدب من مطمئرم کوه زارودنوی )وزيور 

دادگستری( وجود اين تفاوت را انکار ن واهد کردب حواال موا هوم موی گووئيم: اگور 

ت در شووورش کورنيلوووف بووه زنوودان مووی خواهيوود کووادت هووا را بووه جوورم مشووارک

بريدازيد  همه را به ي  چوب نرانيد  بلکه از فرد فرد کوادت هوا بازپرسوی هموه 

بور مسوهله  جانله به عمل آوريود )خرودي  صودائی از ميوان حیوار: آفورين ( واتوی

سر شرکت دادن حزب کادت در هيئت دولت دور می زند  عامل تعيين کرردي ايون 

ايون  -ت در پشت پردي با کورنيلوف در تمواي بوودي اسوتنيست که اين يا آن کاد

همووان حووال  نيسووت کووه موواکالکوف در پشووت دسووتگاي تلگووراف نشسووته بووود و در

ايون هوم نيسوت کوه روديچو  بوه دن  -ساويرکوف با کورنيلووف موذاکري موی کورد

اسواي مطلوب هويچ کودام از ايون  -رفت تا با کالدين به موذاکرات سياسوی بپوردازد
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مطلوعات بورژوا يا مقدم کورنيلووف را  تماماسش آن است که نکات نيست  اس

پيوروزی او شودندببب بوه گرامی داشوترد و يوا محتاطانوه خواموش ماندنود و مرتتور 

      ايوون دليوول اسووت کووه موون بووه شووما مووی گووويم کووه شووريکی بوورای ائووتالف نداريوود "

گ  در همووين رورز و سووويلوفووروز بعوود  شيشووکين ملوووان  نمايروودي ی هلزيرگ

"در ميووان ملوووان هووای ناوگووان  صوووص موووجزتر و کرايووه آميزتوور سوو ن گفووت:خ

بالتي  و پادگان فرالند  دولت ائتالفی نه از اعتمواد برخووردار خواهود بوود و نوه 

ايجاد دولوت ائتالفوی پورچم نلورد برافراشوته انود " برعليه  از حمايتببب ملوان ها

و شيشوکين ملووان مرطوق استدالل های مرطقی محآر واا  نشدي بودند  از ايون ر

توووپ هووای دريووائی را بووه کووار گرفووتب ملوووان هووای ديگووری کووه در برابوور درب 

ورودی تاالر به نگهلانی مشو ول بودنود از توه الوب شيشوکين را حمايوت کردنودب 

بوخارين بعدا  روايت کرد که چگونه "ملووان هوائی کوه بورای دفواز از کرفورانس 

سيله ی کرنسکی به کوار گمواردي شودي دموکراتي  در برابر ما بلشوي  ها به و

      کردنوود و در حووالی کووه سوورنيزي هووای خووود را تکوووان  یبووه تروتسووک بودنوود  رو

می دادند از او پرسيدند: پس اين ها را کی به کوار انودازيم؟" ايون صورفا  تکورار 

ضومن مالاوات بوا تروتسوکی در زنودان  اوروراهمان سحالی بود که ملووان هوای 

 بودندب اما اير  لحته ی عمل نزدي  شدي بودب کرستی از او کردي

ه دسوته بروودی سوواگور ريوزي کوواری هوا را ناديوودي بگيوريم  بووه آسوانی مووی تووانيم 

مش ص را در کرفرانس دموکراتي  باز شراسيم: ميانوه ی وسوي  اموا بوی آلواتی 

 که جرئت به تصورف اودرت نموی کرود  بوا ائوتالف موافوق اسوت  اموا کوادت هوا را 

دار کرنسووکی و  روواح راسووت ضووعيفی کووه بووی ايوود و شوورط طوورفنمووی خواهوود  ج

با بورژوازی است  جراح چپی که دو برابر جراح راست ادرتمرد اسوت و ائتالف 

خواستار حکومت شوراها و يوا يو  حکوموت سوسياليسوتی اسوتب در جلسوه ی 
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 کرفووورانس دموکراتيووو   تروتسوووکی در دفووواز از انتقوووال  نمايرووودگان شووووراها در

ها سو ن گفوت و موارتوف از يو  دولوت متجوانس سوسياليسوتی ادرت بوه شوورا

 97رأی به خود اختصاص داد  پيشرهاد دوم  86داری کردب پيشرهاد اول  طرف

رأیب در آن لحته فقط در حودود نيموی از شووراهای کوارگران و سوربازان رسوما  

سووازش کوواران  در کرتوورل بلشوووي  هووا بودنوود  نوويم ديگوور مووابين بلشوووي  هووا و

تورين مراکوز  کردندب اما بلشوي  ها به نام شووراهای ادرتمرود بوزرگ دودلی می

صرعتی و فرهرگی کشور س ن می گفتردب آنوان در شووراها بوه درجوات اووی تور 

ميان طلقه ی کارگر و ارتش بوه مراتوب اووی تور  بودند تا در آن کرفرانس  و در

را بووه شووراهاب بوه عوالوي  شوووراهای عقوب مانودي بوه سورعت خوود  بودنود توا در

 شوراهای پيشرو می رساندندب

ه ائوتالف لو نمايردي بور 688و عليه  بر نمايردي 766در کرفرانس دموکراتي  

اردو تقريلوا  بوا هوم مسواوی بودنودب  تون هوم اصوال  رأی ندادنودب دو 38رأی دادند  

رأی  595اصالحيه ای دائر بر حوذف کوادت هوا اکثريوت آراء را بوه دسوت آورد: 

   رأی ممترووو ب اموووا حوووذف کوووادت هوووا  72رأی م وووال  و  493موافوووق در برابووور 

ی کلوی ائوتالف اطو  ناموه  طرح ائتالف را به کلی بی معرا کردي بودب به اين دليل

تووون هموووان دو جرووواح افراطوووی  يعروووی  813ايووون  -رأی رد شووود 813بوووا اکثريوووت 

    ميانووه  برعليووه  هووواداران دو آتشووه و دشوومران آشووتی ناپووذير ائووتالف  بودنوود کووه

تون  80رأی کاهش يافته بود  بوا يکوديگر متحود شودي بودنودب  133که اکرون به 

رأی ممتروو  دادنوودب ايوون متحوودترين رأی گيووری موجووود بووه اطوو  نامووه  هووم بووه ايوون

   شمار می رفوت  اموا ايون رأی گيوری هوم بوه انودازي ی طورح ائوتالف بوا کوادت هوا 

ي ای از معرووا کووه مووورد ت طئووه ی ايوون رأی گيووری وااوو  شوودي بووود  انوودک بهوور

 نداشتب



 لئون تروتسکی                                    جلد دوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 501 

همان طور که ميلی يوکوف به درستی دريافتوه بوود: "کرفورانس در خصووص 

 مسائل اساسیببب بی تصميم و بی ضابطه باای ماندب"

برای رهلران چه کاری باای ماندي بود؟ پايمالی خواست "دموکراسی"ای کوه 

ن احوزاب خواست آنان را لگدمال کردي بودب هيئوت رئيسوه ای مرکوب از نمايرودگا

يله ی مجمو  سای که الال  به ومسهله  و گروي های جداگانه تشکيل شد تا بر سر

ائوتالف   لوه رأی بر 50عمومی فيصله يافته بود  دوباري تصميم بگيردب نتيجه: 

رأی بر عليهب حال به نتر می رسيد که همه چيوز روشون شودي اسوتب هموين  60

حکوموت بايود در برابور ارگوان  کوه آيوامسوهله  هيئت رئيسه ی بزرگ شدي به ايون

دائمی کرفرانس دموکراتي  مسئول باشد يا خيور  يو  پارچوه جوواب مثلوت دادب 

ی أدسووت ممتروو  ر 10دسووت م ووال  و  48دسووت موافووق در برابوور  56آن گوواي 

دادند که نمايردگان بورژوازی بوه ايون ارگوان اضوافه شووندب سوپس کرنسوکی بوه 

در يو  حکوموت تماموا  سوسياليسوت صحره آمد و اعوالم کورد کوه حاضور نيسوت 

شرکت کردب بعد از آن  ترها کار باای ماندي آن بوود کوه کرفورانس نواميمون را بوه 

خانه فرسترد  و جايش را به سازمان هائی دهرد که در آن هوا هوواداران ائوتالف 

بی ايد و شرط در اکثريت باشردب برای رسويدن بوه ايون هودف مطلووب فقوط کوافی 

ای اطو  ناموه  سهيمل اصلی را بدانیب تزرتلی به نام هيئت رئبود اواعد چهار ع

در کرفرانس عروان کرد دائر بر اين که اين سازمان نيوابتی تشوکيل شودي بوود توا 

کرود " و حکوموت ناچوار اسوت "ايون سوازمان هم کاری  "در ايجاد ي  حکومت

را بووه رسووميت بشراسوودب" بوودين سووان رويووای مهووارکردن کرنسووکی در پرونوودي 

 -يشپووونی شووودب اووورار بووور ايووون شووود کوووه "شوووورای آتوووی جمهووووری"  يوووا "بايگوووا

  "  پوووس از در بووور گووورفتن تعوووداد متراسووولی از نمايرووودگان بوووورژوازی  نپارلموووا

 وظيفه ی صحه گذاردن بر ي  حکومت ائتالفی بوا کوادت هوا را برعهودي بگيوردب
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سووت در اطووب م ووال  خواسووته ی کرفوورانس و تصووميم ری تزرتلووی داطوو  نامووه 

ئت رئيسه ارار داشت  اموا گسوي تگی و انحطواط و سورافکردگی موجوود اخير هي

چران شديد بوود کوه آن مجمو  شکسوت جزئوا  اسوتتار شودي ای را کوه بوه او ارائوه 

رأی ممترو  بوه  69ی م ال  و أر 106رأی موافق در برابر  829دادي شد  با 

تصويب رساندب روزناموه ی بلشووي  هوا در ايون خصووص نوشوت: "گيوريم کوه 

و کوادت هوا  عجالتوا  فواتا شودي باشويدب بوازی خوود را سازش کواران  ما  آاايانش

ادامه دهيدب آزمون تازي ی خود را به اجوراء درآوريودب ولوی موا التوزام موی دهويم 

 که اين آخرين بازی شماستب"

اسووتانکويچ مووی گويوود: "کرفوورانس دموکراتيوو  بووا سسووتی خووار  العووادي ی 

 -کووار ر سوواختب" در ميووان احووزاب سووازشافکووارش حتووی بانيووان خووود را متحيوو

"ايول و اوال و  -"آشفتگی محوض"  در اردوی راسوت  يعروی در دوائور بوورژوا

همهمووه  افتراهووائی کووه نجواکرووان دهووان بووه دهووان مووی گشووترد  فرسووايش بطئووی 

و فقوط در اردوی چوو  انسوجام روحيوه هوا و  ببب واپسين بقايای ااتدار حکوموت

ز م الفووان بوور زبووان رانوودي اسووتب ايوون شووهادت ايوون سوو ران را يکووی ا نيروهوواب"

    دشوومری اسووت کووه بووار ديگوور در اکتلوور بلشوووي  هووا را بووه گلولووه مووی برووددب ايوون 

         همووووان نتيجووووه ای را سووووازش کوووواران  رژي ی دموکراسووووی در پتروگووووراد بوووورای

    داشووته  داشووت کووه رژي ی وحوودت ملووی در مسووکو بوورای کرنسووکی دربوور دربوور

روی بوه ورشکسوتگی  و نمايشوی از وامانودگی سياسویب مرتهوا اعتراضوی عل -بود

کرفرانس دولتی به شوورش کورنيلووف تووش و تووان ب شويدي بوود  حوال آن کوه 

 کرفرانس دموکراتي  مآال راي را برای ايام بلشوي  ها هموار کردب

کرفوورانس پوويش از تعطيوول کووردن کووار خووود  از ميووان اعیووای خووود سووازمانی 

روی - د از اعیای هر ي  از گروي های شرکت کررديدرص 15دائمی مرکب از 
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تهسوويس کووردب اوورار بوور ايوون شوود کووه سووازمان هووای  -نمايروودي 350هووم در حوودود 

کرسوی اضوافی در اختيوار داشوته  120درصود   15طلقات متمکن عالوي بر اين 

کرسی به ازا  هوا اختصواص دادب اورار شود کوه  20باشردب حکومت به نام خود 

پارلموان" را تشوکيل  -جموز "شورای جمهووری" يوا "پويشهمه ی ايران در م

پارلمووان تووا تشووکيل مجلووس محسسووان نمايروودگی ملووت را بوور  -دهروود  و ايوون پوويش

 عهدي بگيردب

تعيووين موضووعی کووه بلشوووي  هووا مووی بايوود نسوولت بووه شووورای جمهوووری ات ووا  

ی توواکتيکی حووادی بوورای آنووان تلووديل شوودب آيووا بايوود در آن مسووهله  کرروود  فووورا  بووه

رکت کررود يوا خيور؟ تحوريم نهادهوای پارلموانی از طورف آنارشيسوت هوا و نيموه ش

آن است که ايران نمی خواهرد ضع  خود را بوه آزموون  ی آنارشيست ها زائيدي

تودي ها واگذارنود  و بودين وسويله موی کوشورد توا تکلور مرفعالنوه ی خوود را  کوه 

البووی فقووط در بووی از آن گوورم نمووی شووود  حفووظ کرروودب حووزب انقآبوورای هوويچ کووس 

 رژيووم موجووود را  کووردن صووورتی مووی توانوود بووه پارلمووان پشووت کروود کووه واژگووون

دو انقوالب  لروين مابين  وظيفه ی بالفصل خويش ساخته باشدب در طی سال های

 م انقالبی س ت تعمق کردي بودبزی پارلمانتاريمسهله  در

شوود شوودي با حتووی پارلمووانی کووه بوور اسوواي محوودودترين حقووو  رأی دهروودگی برووا

ملوين تراسوب نيروهوای  -تواريخ بارهوا ايون اتفوا  افتوادي اسوت و در -ممکن است

دب مووثال  دوماهووای دولتووی پووس از انقووالب شکسووت خوووردي ی ووااعووی طلقووات بشوو

چرين ماهيتی داشتردب تحوريم چروين پارلموانی هوائی بوه مثابوه ی  1905 -1907

   سووب نيروهووا تحووريم تراسووب وااعووی نيروهاسووت  حووال آن کووه بووه جووای تحووريم ترا

   پارلموان تزرتلوی  -بايد سعی در ت يير اين تراسب بوه نفو  انقوالب نموودب اموا پويش

 پارلمووان -و کرنسوکی هوويچ گونووه مراسوولتی بووا تراسوب نيروهووا نداشووتب ايوون پوويش
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    ائيوووودي ی اعتقوووواد زو  -زائيوووودي ی عجووووز و دغللووووازی دوائوووور صدرنشووووين بووووود

پرسوتی شوان  و اميدشوان بوه   صوفيانه ی آنان بوه نهادهوای رسومی  و صوورت

مسلط ساختن اين صورت پرستی به دشمری بس نيرومرود و مریولط سواختن آن 

 دشمن از اين رايب

برای آن که بتوان انقوالب را بوا شوانه هوای آويوزان و کمور خوم شودي  تسوليم و 

داد  ابتودا الزم بوود کوه انقوالب درهوم  پارلمان اورار -سربه راي در زير يوغ پيش

شکستی جدی بر او وارد آيودب اموا در وااعيوت امور  دست کم    و ياشکسته شود

گان بورژوازی همين سه هفته پيش دست خوش شکست شودي بودنودب و رهاپيش

انقووالب از آن شکسووت توووش و توووان گرفتووه  و بووه جووای جمهوووری بووورژوائی  

جمهوری کارگران و دهقانان را هدف خويش ساخته بودب حال که انقوالب اودرت 

ا در شوراها مستمرا  اشاعه می داد  ديگر چه دليلی داشت کوه بوه زيور خويش ر

 پارلمان ب زد؟ -يوغ پيش

در روز بيسووتم سووپتاملر  کميتووه ی مرکووزی بلشوووي  هووا کرفرانسووی مرکووب از 

نمايروودگان بلشوووي  در کرفوورانس دموکراتيوو   و اعیووای کميتووه ی مرکووزی و 

کميتوه ی مرکوزی س ن گوی  کميته ی پتروگراد  تشکيل دادب تروتسکی در مقام

پارلمان را عروان کردب برخی از اعیاء )کوامر   رايکووف   -شعار تحريم پيش

ريازانوف( با ايون پيشورهاد صوريحا  م الفوت و برخوی ديگور )سووردلوف  يوفوه  

دچوار مسوهله  استالين( از آن حمايت کردنودب کميتوه ی مرکوزی چوون بور سور ايون

را مسوهله  نامه و سرن حزب  حل و فصول ايتفراه شدي بود  ناگزير به رغم اس

گو  تروتسکی و رايکوف  به عرووان  به تصميم کرفرانس واگذار کردب دو س ن

پرچموودارهای نتريووات م ووال  بوور سووکوی خطابووه رفتروودب ممکوون اسووت بووه نتوور 

برسوود  و در نتوور اکثريووت حیووار هووم چرووين مووی نمووود  کووه ايوون مرااشووه ی داغ 
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در حقيقت امر  اين مجادله از يو  سوو اختالفوات ماهيتی صرفا  تاکتيکی داشتب 

از ايون مسوهله  کرد و از سوی ديگر سرآغاز اختالفات اکتلر شدب ءآوريل را احيا

ارار بود که آيا حزب بايد وظاي  خود را بر تکامل جمهوری بورژوائی مرطلوق 

ادرت را هودف خويشوتن اورار دهود؟ ايون کرفورانس بوا  بسازد  و يا آن که تس ير

ی شووعار تحووريم را مووردود شووراختب در روز بيسووت و أر 50أی در برابوور ر 77

دوم سپتاملر  ريازانوف با خشرودی تمام به نام حزب در کرفورانس دموکراتيو  

پارلموان موی فرسوترد توا  -اعالم کرد که بلشووي  هوا نمايرودگان خوود را بوه پويش

ژوازی هوور تالشووی را بوورای ائووتالف بووا بووورسووازش کوواری  "در ايوون دژ نوبرووای

   کرروودب" ايوون گفتووه لحرووی بسوويار راديکوال داشووت  امووا در وااعيووت اموور فقووط  ءافشوا

     جايگزين کردن سياست افشواگری بوه جوای سياسوت عمول انقالبوی بوود به معرای 

 و بسب

ی مسوهله  تزهای آوريول لروين از سووی تموامی حوزب جوذب شودي بوود  اموا هور

  ز افووای اعیووای حووزب ی موواي موواري ابزرگووی کووه مطوورح مووی شوود  نگوورش هووا

می جوشيدب اين نگرش ها در ميان اليه های فواانی حزب بسيار اوی بودنود  بر

زيرا اين اليوه هوا در بسوياری از نقواط کشوور هموان توازگی از مرشووي  هوا جودا 

ن شرکت کردب او در آشدي بودندب لرين فقط پس از واوز اين مرااشه توانست در 

پارلمووان را تحووريم  -وشووت: "مووا بايوود پوويشروز بيسووت و سوووم سووپتاملر چرووين ن

کروويمب مووا بايوود بووه درون شوووراهای نمايروودگان کووارگران و سووربازان و دهقانووان 

نوزد توودي هوا بورويمب موا  برويم  به اتحاديه های کارگری برويم  به طور کلی بوه

سوت و روشوری بوه دسوت آنوان ربايد آنان را به ملارزي فرا ب وانيمب بايود شوعار د

پارلمووان  -رون رانوودن دار و دسووته ی براپارتيسووتی کرنسووکی و پوويشبوودهيم: بيوو

االبووی شووانببب مرشوووي  هووا و سوسوويال رولوسوويونرها حتووی پووس از ایوويه ی 
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شوان ملوارزي برعليوه  رحمانوهی کورنيلوف پيشرهاد سوازش بوا موا نپذيرفترودببب بو

 ب تروتسوکیبرحمانه از همه ی سازمان های انقالبی اخزاجشان کريود بی ب  کريد

داری کووردي اسووتب آفوورين بوور رفيووق تروتسووکی  تحووريم گووری در  از تحووريم جانووب

کرفوورانس دموکراتيوو  حیووور داشووترد  بووا شکسووت  ميووان بلشوووي  هووائی کووه در

 مواجه شدي استب پايردي باد تحريم "

هر چه در اليه های حزب عميق تر فرو موی رفوت  تراسوب نيروهوا مسهله  اين

يم ت يير می يافتب تقريلا  همه ی سازمان های به همان نسلت بيشتر به نف  تحر

        کميتووووه ی کيوووو    االيووووت تقسووويم شوووودندب مووووثال  در محلوووی حووووزب بووووه اکثريووووت و

داران تحريم  به رهلری افجريا بوش  االيت کوچکی را تشکيل می دادندب  طرف

ای در جهوت تحوريم اط  نامه  اما فقط چرد روز بعد  در کرفرانس عمومی شهر 

آمودي بوود: "اتوالف واوت از اطو  ناموه  يت ااط  به تصويب رسويدب در آنبا اکثر

توورويش توهمووات بووی فايوودي اسووتب" بوودين سووان حووزب اشووتلاي  طريووق وراجووی و

 رهلران خود را تصحيا کردب

سور کروار گوذاردي  در طی اين مدت کرنسکی  که تتاهر بوه دموکراسوی را يو 

دهود اووی پرجوه اسوتب او در  بود  با تمام اووا موی کوشويد توا بوه کوادت هوا نشوان

روز هجدهم سپتاملر  با صدور فرمان نامتراله ای کميتوه ی مرکوزی ناوگوان را 

لوووان هووا پاسووخ دادنوود: "فرمووان انحووالل سوورتروفلوت چووون ممرحوول اعووالم کووردب 

غيراانونی است  نلايد به اجراء درآيدب ما ل و فوری ايون فرموان را خواسوتاريمب 

یويه مداخلوه کورد  و بهانوه ای در اختيوار کرنسوکی "کميته ی اجرائوی در ايون ا

گذاشت تا او بتواند فرمان خود را سه روز بعود ل وو کرودب در تاشوکرد  شوورا کوه 

اکثوووريتش را سوسووويال رولوسووويونرها تشوووکيل موووی دادنووود  اووودرت را تصووورف و 

مقامووات پيشووين را از کووار برکرووار کووردي بووودب کرنسووکی بوورای ژنرالووی کووه بووه 
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زام شوودي بووود  تلگرافووی بوودين میوومون ارسووال کوورد: "بووا سوورکوب تاشووکرد اعوو

ااوودامات طاغيوان بووه هوويچ وجوه مووذاکري نکريوودببب ضوروری اسووت کووه اواط  توورين 

آوريودب" نيروهوای نتوامی شوهر را اشو ال و نمايرودگان اودرت  لممکن را به عم

شوووورائی را بازداشوووت کردنووودب بالفاصوووله اعتصووواب عموووومی بوووا مشوووارکت چهووول 

 درگرفوتب توا يو  هفتوه هويچ نشوريه ای مرتشور نموی شود  و اتحاديه ی کوارگری

ادگان به خروش افتادي بودب بدين شکل حکومت با دويودن در پوس شولا نتوم و پ

 اانون  ت م هرج و مرج بوروکراتي  را می پراکردب

دت هوا تصوميم گرفتوه بوود  اائوتالف بوا کوبرعليوه  همان روزی که کرفرانس در

کين توصويه کوردي بوود کوه شونووالووف و کيکميته ی مرکوزی حوزب کوادت بوه کو

پيشرهاد کرنسکی را در خصوص مشارکتشان در هيئوت دولوت بپوذيردب در افوواي 

شوواي  بووود کووه کووارگردان آن ائووتالف بوکووانن اسووتب مرتهووا ايوون گفتووه را نلايوود بووه 

دسوت  دب اگر ش ص بوکوانن کوارگردان آن ائوتالف نلوود رمعرای اخصش درک ک

برعهدي داشت: الزم بود حکومتی پديد بيايد کوه موورد  سايه اش اين نقش راکم 

دارهوای مسوکو گسوتاخ شودي بودنودب  الول متفقين باشدب کارخانوه دارهوا و بانو 

آنان ايمت خود را باال بردي و اتمام حجت کردي بودندب کرفورانس دموکراتيو  بوه 

رأی گيووری سووپری شوود  بووه ايوون پروودار کووه آرائووش وااعووا  حووائز اهميووت اسووتب در 

اعیووای حکومووت بووا نمايروودگان  زقيقووت اموور  در جلسووه ی مشووترک برخووی اح

در کواخ زمسوتانی تصوميمات الزم گرفتوه شودي مسهله  احزاب ائتالفی  بر سر اين

نيلوفيسووت هووای خووود را بووه ايوون جلسووه ربووودب کووادت هووا صووريا اللحوون توورين کو

     دا بووا هووم يکووديگر را بووه ضوورورت وحوودت متقاعوود صووفرسووتادي بودنوودب همووه هووم 

کشو  کورد کوه موان  اصولی می کردندب ترزتلی  اين ملتذل گوی خسوتگی ناپوذير  

بايود ايون  بدر راي توافق "تا به حال علارت از بوی اعتموادی متقابول بوودي اسوتبب
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رکو  وزيور امورخارجوه  پوس از يو  رشوته چبی اعتمادی را مرتف  کردب" ترش

مووت انقالبدووی  روز موجوديووت حکو 197محاسوولات ش صووی گووزارش داد کووه از 

روزش در بحران گذشته استب اما تصوريا نکورد کوه موابقی روزهوا بوه چوه  56

 حال گذشته استب

حتی پيش از آن که کرفرانس دموکراتي  در تعوارن مسوتقيم بوا مقاصود خوود 

ی تزرتلی را بيابد  خلرنگواران روزناموه هوای انگليسوی اط  نامه  فرصت هیم

ي بودنود کوه ائوتالف بوا کوادت هوا تیومين و آمريکائی به کشورهای خوود خلور داد

ا اطميرووان تمووام اسوامی وزرای جديوود را هووم ارسووال کووردي بودنوودب بووشودي اسووت  و 

هم خود به رهلوری دوسوت ديريرموان س"انجمن دولت مردان در مسکو" نيز به 

حکوموت دعووت شودي  يانکو  به عیو خود ترتيواکوف کوه بوه مشوارکت درزرود

در روز نهووم اوت همووين آاايووان بووه کورنيلوووف  تادبسووبووود  تلريوو  و تهريووت فر

تلگراف زدي بودند که: "در اين لحتات خطرناک و در اين آزمون دشوار  تموام 

 روسيه ی انديشمرد چشم اميد و ايمان به شما دوخته استب"

پارلموان رضوايت  -کرنسکی با تکلر فراوان بوه ايون شورط بوه موجوديوت پويش

ب اعیوووای حکوموووت تماموووا  در دسوووت دهوووی اووودرت و انتصوووا داد کوووه "سوووازمان

حکومت موات متمرکوز باشودب" ايون شورط تحقيرآميوز را کوادت هوا تحميول کوردي 

بودندب بديهی است بورژوازی می دانست که ترکيب مجلس محسسوان نسولت بوه 

پارلمان به مراتوب کمتور در جهوت مرواف  او خواهود بوودب بوه اوول  –ترکيب پيش 

ان فقط می تواند نتايجی تصادفی  و چه ميلی يوکوف: "انت ابات مجلس محسس

که چردی  -بسا فاجعه آميز  داشته باشدب" اگر با همه ی اين احوال  حزب کادت

ابوودا  حاضوور نلووود  -پيشووتر کوشوويدي بووود حکومووت را توواب  دومووای تووزاری بسووازد
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پارلمان را بوه رسوميت بشراسود  بوی شو  دلويلش  -گزاری پيش اختيارات اانون

 يد داشت بتواند مجلس محسسان را نابود کردبآن بود که هروز ام

ميلی يوکوف شق های ممکون را چروين توصوي  موی کورد: "يوا کورنيلووف يوا 

لروووينب" لروووين هوووم بوووه سوووهم خوووود چروووين نوشوووت: "يوووا حکوموووت شووووراها يوووا 

    مب مسوووير ميانوووه ای وجوووود نوووداردب" از ايووون بابوووت ارزيوووابی لروووين و زکورنيلووووفي

ايون انطلوا  برحسوب تصوادف پديوود  -رطلوق بوودميلوی يوکووف از اوضواز بورهم م

کار  نمايردگان جدی طلقوات  نيامدي بودب اين دوتن  برخالف لفاظان اهار سازش

بوه گفتووه ی ميلوی يوکووف کرفوورانس دولتوی مسوکو بووه  بروابريوادی جامعوه بودنوودب 

ه موا بيرشوان وضوح نشان دادي بود که "کشور به دو اردو تقسيم شودي اسوتب کو

وافقی نمی تواند صوورت بگيوردب" اموا در موواردی کوه دو اردوی هيچ آشتی يا ت

خلی موی تووان حول ای را فقط با جرم دمسهله  اجتماعی نتواند به توافق برسردب

 کردب

ا پووس رحووال  نووه کووادت هووا و نووه بلشوووي  هووا شووعار مجلووس محسسووان  بووا ايوون

ری اصوالحات فووبرعليوه  نگرفتردب اين شعار بوه عرووان آخورين دادگواي اسوتيراف

انقالب مورد نياز کادت ها بوودب بوورژوازی برعليه  شوراها وبرعليه  اجتماعی 

سايه ای را که دموکراسی بوه شوکل مجلوس محسسوان جلووتر از خوود بوه زموين 

دموکراسی حی و حاضر به کار گرفته بوودب بوورژوازی فقوط برعليه  انداخته بود

 علرووا  ت طئووه  پووس از الوو  و اموو  بلشوووي  هووا مووی توانسووت مجلووس محسسووان را

ماندي بود به آن جا برسردب در اين مرحله ی خاص کادت هوا  کردب اما هروز خيلی

می کوشيدند استقالل حکومت را از سازمان هائی کوه بوا توودي هوا پيونود داشوترد 

تیمين کررد  تا بعودا  بتوانرود حکوموت را بوه نحووی مطموئن تور و کامول تور تواب  

 خويش سازندب
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ر چرد نمی خواسترد در جوادي دموکراسوی صووری مفوری اما بلشوي  ها هم ه

  بيابروود  هروووز طوورح مجلووس محسسووان را مووردود نمووی شوومردندب بووه عووالوي  آنووان 

نمی توانسترد بدون چشم پوشی از واا  بيری انقالبی چروين کواری کررودب ايون کوه 

آيا سير بعدی حوادث می توانسوت شورايط الزم را بورای پيوروزی کامول طلقوه ی 

فراهم آورد يا خير  به طور حتم و يقين اابل پويش بيروی نلوودب درسوت بوه کارگر 

و شوووهرداری هوووای سوووازش کوووار  هموووان شوووکل کوووه بلشووووي  هوووا از شووووراهای

دموکراتي  در برابر کورنيلوف دفاز کوردي بودنود  ايرو  نيوز آموادي بودنود توا از 

 مجلس محسسان در برابر سوءنيت های بورژوازی دفاز کرردب

زي سرانجام به ايجاد ي  حکومت جديد مرجر شدب در اين ميان بحران سی رو

نقش اصولی را  پوس از کرنسوکی  کونووالووف کارخانوه دار آروتمرود مسوکوئی 

بازی کردب او در اوائل انقالب م وارج روزناموه ی گوورکی را توهمين کوردي  بعودا  

ا به عیويت ن ستين حکومت ائتالفی درآمدي  بعد از ن ستين کرگري ی شووراه

 بووه نشووانه ی اعتووران اسووتعفاء دادي  در روزهووائی کووه زمووان بوورای ایوويه ی

کورنيلوف مساعد شدي بود وارد حزب کادت شدي  و اير  در مقوام اوائم مقوام و 

بووا کونووالوووف  هووم راي  وزيوور بازرگووانی و صوورعت بووه حکومووت بازگشووته بووودب

   س کرسوووی هوووای وزارت را اش اصوووی اشووو ال کردنووود از اليووول ترتيووواکوف  رئوووي

نتوامی  -کميته ی بازار بووري مسوکو  و اسوميرنوف  رئويس کميتوه ی صورعتی

ارد کي   هم چران در مقوام وزيور اموور کارخانه جات  چرکو  صاحبشميکوب تر

خصوصووويات  -از جملوووه وزرای سوسياليسوووت -خارجوووه بووواای مانووودب سووواير وزرا

دب متفقوين هوم از بارزی نداشترد  اما برای هم نوائی با ديگران کامال  آموادي بودنو

اين حکومت رضايت کامل داشترد  چون نابوکوف  ديپلمات پيور  در مقوام سوفير 

روسيه در لردن ابقاء شود  مواکالکوف کوادت  يوار کورنيلووف و سواويرکوف  بوه 
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عروان سفير کلير به پواريس رفوت  و افرمووف "متراوی" هوم بوه بورن فرسوتادي 

ه دسووت هووای اابوول اعتمووادی شوودب بوودين سووان ملووارزي بوورای صوولا دموکراتيوو  بوو

سووپردي شوودب بيانيووه ی حکومووت جديوود تعووريض غوويظ آلووودی بووود بووه بيانيووه ی 

دموکراسی در مسکو  اما معرای اين ائتالف نه در برنامه ی اصوالحاتش  بلکوه 

در تالشووش بوورای بووه فرجووام رسوواندن ایوويه ی روزهووای ژوئيووه نهفتووه بووود: کووه 

ال  و ام  بلشووي  هواب اموا در ايون علارت باشد از گردن زدن انقالب از طريق 

 پوووراودا وت )راي کووارگر(  يکوووی از متوواهر تراسوووخ پووو جووا روزناموووه ی رابوووچی

گستاخانه به شرکاء يادآوری کرد که: "شما فراموش کردي ايد کوه بلشووي  هوا 

اکرون همانا شورای نمايردگان کارگران و سربازان هستردب" اين يادآوری نم  

ان طور که ميلی يوکوف تش يص دادي اسوت: "سوحال بر زحم شرکاء پاشيدب هم

نشودي  سرنوشت ساز مطرح شدي بود: آيا برای اعالم جرم به بلشووي  هوا ديور

 است؟"

و وااعووا  هووم ديوور شوودي بووودب درهمووان روزی کووه حکومووت جديوود بووا شووش وزيوور 

بورژوا و دي وزيور نيموه سوسياليسوت تشوکيل شودي بوود  شوورای پتروگوراد هوم 

تووازي ای تشووکيل دادب ايوون کميتووه ی تووازي مرکووب از سوويزدي توون  کميتووه ی اجرائووی

بلشوووي   شووش سوسوويال رولوسوويونر  و سووه مرشوووي  بووودب شووورا از ائووتالف 

ای استقلال کرد که به وسيله ی تروتسکی  رئويس شوورا  اط  نامه  حکومت با

"حکومووت جديوودببب بووه عروووان حکومووت جرووم داخلووی در توواريخ  تهيووه شوودي بووودب

خواهد شدببب دموکراسی انقالبی در مقابل خلر تشکيل حکوموت فقوط انقالب آلت 

استعفاء بدهيد  کرگري ی سراسری شوراهای روسيه بوا  ي  پاسخ دارد و بس:

اتکاء بر اين صدای ي  پارچه ی دموکراسی راستين  حکومت انقالبوی اصويلی 

فقوط يو  رأی عوادی عودم اطو  ناموه  ايجاد خواهد کوردب" دشومن کوشويد در ايون
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عتمواد بليرودب غافوول از ايون کووه بوا برناموه ی انقووالب طورف بووودب بورای تحقووق آن ا

 برنامه دايقا  ي  ماي الزم بود و بسب

مرحری صرعت به سرعت پائين می آمودب حکوموت  کميتوه ی مرکوزی اجرائوی  

پارلمان تازي تهسيس نيز  وااعيات و عوارن انحطواط  -و طولی نکشيد که پيش

هرج و مرج و بلشووي  هوا و انقوالب بوه کوار گرفترودب  برعليه را چون حربه ای

امووا خووود آنووان حتووی شوولحی از يوو  برنامووه ی صوورعتی هووم در اختيووار نداشووتردب 

مان ب شوويدن بووه صووراي  اسوو و سووازمانی کووه بووه وسوويله ی حکومووت بوورای سوور

تشکيل شدي بود  حتی ي  گام جدی هم برنداشتب سرمايه دارها کارخانوه هوا را 

ای راي آهن به علت کملود زغوال سورم روز بوه هحرکت اطار تعطيل می کردند 

روز کاهش می يافت  نيروگاي های بر  در شوهرها فورو موی مردنود  مطلوعوات 

با فرياد و ف ان از فاجعه س ن می گفترد  ايمت هوا دم بوه دم صوعود موی کردنود  

کارگران به رغم هشدارهای احزاب و شوراها و اتحاديه هوای کوارگری اشور بوه 

ر دست به اعتصاب می زدندب فقط آن دسته از اليه های طلقه ی کوارگر وارد اش

معارضات اعتصابی نمی شدند که آگاهانه به سوی انقالب پيش می رفتردب شوايد 

 آرام ترين شهر در اين ميان پتروگراد بودب

حکوموت بووا بووی توووجهی بووه تووودي هوا  بووی اعترووائی سوول  م زانووه بووه نيازهووای 

شوورمانه در پاسووخ بووه اعتووران هووا و فريادهووای ی هووای بوومووردم  و بووا لفوواظی 

خووود بووه پووا مووی خيزانوودب تووو گوووئی حکومووت تعموودا  برعليووه  استيصووال  همووه را

معارضه می جستب کارگران و کارمردان راي آهن تقريلا  از همان انقوالب فوريوه 

به بعد تقاضای اضوافه دسوتمزد کوردي بودنودب کميسويون پشوت کميسويون تشوکيل 

کووس جووواب درسووتی نوودادي بووود  و ايروو  کووارگران راي آهوون از ايوون  شوودي و هوويچ

آنووان را آرام کوردي و ويکوعل از حرکووت سوازش کواران  بالتکليفوی عصولی بودنوودب
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بازشووان داشووته بووودب امووا در روز بيسووت و چهووارم سووپتاملر  زمووان انفجووار فوورا 

د نفجار چشم های حکومت بر اوضاز باز شودب امتيوازاتی چروارسيدب فقط پس از 

به کوارگران راي آهون دادي شود  و در روز بيسوت و هفوتم سوپتاملر اعتصواب  کوه 

 ب ش بزرگی از تهسيسات راي آهن را فرا گرفته بود  ل و گرديدب

در ماي های اوت و سپتاملر مواد غذائی به سرعت کمياب و کمياب تور شودندب 

دادي از همووان روزهووای کورنيلوووف جيووري ی نووان بووه دويسووت گوورم در روز تقليوول 

         شووودي بوووودب در اسوووتان مسوووکو بووويش از نوووه صووود کووورم در هفتوووه بوووه کسوووی نوووان 

       همووه ی -مروواطق بالفصوول پشووت جلهووه و نمووی شوودب ولگووا و جروووب و جلهووه دادي

ب ش های کشور دچار بحران حاد مواد خواروبار شدي بودندب در کارخانوه هوای 

لموه از کرنسوکی مشورف نساجی در نزديکی مسکو  کارگران به معرای وااعی ک

 -که کارگران مرد و زن کارخانه ی اسوميرنوفبه موت می شدندب در تتاهراتی 

حکوموت بوه  همان کارخانه ای که صاحلش در همان روزهوا بوه عرووان پيشوکارد 

در يکووی از شووهرهای مجوواور بووه نووام  -عیووويت حکومووت ائتالفووی درآموودي بووود

ران نوشووته شوودي بووود: "مووا زويوو  برپووا کردنوود  بوور پالکاردهووای کووارگ-اورخوووف

ه ايمب" "کودکان ما گرسره اندب" "هر کس با ما نيسوت برعليوه ماسوتب" رگرس

کارگران اورخوف و سربازهای بيمارستان نتوامی محول جيوري هوای نواچيز خوود 

حکوموت برعليوه  را با تتاهرکرردگان اسمت کردندب ايون ائوتالف ديگوری بوود کوه

 ائتالفی به پا خاسته بودب

هووا هوور روز مراکووز تووازي ای از معارضووه و ط يووان  کوور مووی کردنوودب روزنامووه 

کووارگران و سووربازان و خووردي بووورژوازی شهرنشووين فريوواد اعتووران برداشووته 

بودندب زنان سربازها کم  مالی بيشتری می خواسوترد  مسوکن موی طلليدنود  و 

هيزم برای زمستانب صدسياي هوا موی کوشويدند بورای تهيويش گوری هوای خوود در 
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روزنامووه ی کووادت هووا در  ودوموسووتی  روسووکیی تووودي هووا غووذا بيابروودب گرسوورگ

م را بووا هووم متحوود زم و نووارودنيکيزيوولمسووکو  همووان روزنامووه ای کووه سووابقا  ليلرا

راسووتين مووی نگريسووتب  نووارود )مووردم(کووردي بووود  اکرووون بووا نفوورت و انزجووار بووه 

در بور اساتيد ليلورال نوشوترد: "مووج وسويعی از اغتشاشوات سراسور روسويه را 

گرفته استب خود به خودی و بی معرائی اين خشونت ها بيش از هور چيوز ديگور 

ملارزي با آن ها را دشوار می کردببب" توسل به سرکوب و بوه نيروهوای مسولا؟ 

اما همين نيروهای مسلا  به شکل سربازهای پادگوان محول  نقوش اصولی را در 

آيرود و احسواي موی کررود  اين خشونت ها ايفاء می کرردب مردم به خيابان هوا موی

 که اوضاز در چرم خود آن هاستب

دادسووتان ب ووش سوواراتوف  بووه ماليووانتويچ  وزيوور دادگسووتری  کووه در دوري ی 

انقالب اول خود را بلشوي  حساب می کورد  چروين گوزارش داد: "بوزرگ تورين 

شری که ادرت جرگيدن به آن ها را نداريم  همان سربازها هستردب بوی اوانونی  

هموه ی  -ت ها و تفتيش های خودسرانه  تصورفات عودوانی از هموه نووزبازداش

اين اعمال در بيشتر موارد يا تماموا  بوه دسوت سوربازها  و يوا بوا شورکت مسوتقيم  

در نقوواط اصوولی ب ووش هووا و در   آنووان  صووورت مووی گيرنوودب" در خووود سوواراتوف

فاتر مطلق با وزارت دادگستری" به چشم می خوردب دهم کاری  روستاها "عدم

دادستان ب ش حتی فرصت نمی کررد جراياتی را که به دست تمام موردم صوورت 

 می گيرد  به آلت برسانردب

 بوا اودرت بور دوش آنوان هوم راي  بلشوي  هوا در خصووص مشوکالتی کوه يقيروا  

شوورای پتروگوراد گفتوه  ی می افتاد  دچار هيچ گونه توهمی نلودندب رئيس تازي

ر اودرت بوه دسوت شووراها  موی دانويم کوه ايون بود: "ما ضمن مطرح کردن شوعا

شعار همه ی زخم ها را فی الفور التيام ن واهد دادب ما بوه اودرتی احتيواج داريوم 
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 کووه مطووابق بووا الگوووی سووازمان هووای اجرائووی اتحاديووه هووای کووارگری ايجوواد شوودي 

گران می خواهرد  به آن ها  توانائی خود آن چه را که اعتصابباشد و تا سرحد 

يچ چيز را پرهان نکرد  و هرگامی که نمی تواند چيزی بدهد  صريحا  بوه بدهدب ه

 عجز خود اعتراف کردببب"

ی "هوورج و موورج" در نقوواط مسووهله  يکووی از ن سووتين جلسووات حکومووت بووه

م تل   به ويعي در روستاها  اختصاص يافتب بار ديگر اعالم شد که ضوروری 

مت ضمرا  کش  کرد که يکی است "از هيچ اادام ااطعی فروگذار نلاشيمب" حکو

از علووول شکسوووت ملوووارزي بوووا اغتشاشوووات در "محلوبيوووت ناکوووافی" کميسووورهای 

له  هحکومت در ميان تودي های دهقوان نهفتوه اسوتب بورای رتوق و فتوق ايون مسو

تصووميم گرفتووه شوود کووه در همووه ی ايوواالتی کووه دسووت خوووش اغتشوواش شوودي انوود  

شووندب از آن پوس از هوی سوازمان د حکومت موات" فوورا   ی "کميته های ويعي

دهقان ها انتتوار موی رفوت کوه مقودم واحودهای ترليهوی را بوا فريادهوای خوشوامد 

 گرامی بدارندب

روايان را به زير می کشويدندب هويچ کوس بوه  نيروهای بی امان تاري ی فرمان

موفقيت حکومت تازي اعتقاد جدی نداشوتب انوزوای کرنسوکی چواري ناپوذير بوودب 

سووووترد خيانووووت او را بووووه کورنيلوووووف فراموووووش کرروووودب طلقووووات حوووواکم نمووووی توان

  برعليوووه  کووواکليوجين  افسووور اوووزا   موووی نويسووود: "آن هوووا کوووه آموووادي بودنووود توووا

بلشوي  ها بجرگرد  نمی خواسترد ايون کوار را بوه نوام  و يوا در دفواز از  اودرت 

     حکومووت مواووت انجووام دهروودب" کرنسووکی خووود گرچووه بووه اوودرت چسووليدي بووود  

فادي ای از آن بوه عمول آوردب اودرت فزايرودي ی م الفوان  ارادي ی می ترسيد است

او را تا اعما  تاروپودش فلش کردي بودب او از همه ی تصميات طفري می رفت  

و هوور واووت اوضوواز موجووود او را وادار بووه عموول مووی سوواخت از رفووتن بووه کوواخ 
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زمسووتانی احتووزار مووی جسووتب تقريلووا  بالفاصووله پووس از تشووکيل حکومووت جديوود  

   کرنسووکی رياسووت حکومووت را بوووه دسووت کونووالوووف سوووپرد و خووود بووه سوووتاد

حوال آن کوه در آن جوا کمتورين نيوازی بوه او نداشوتردب او فقوط  رفوت فرمان دهوی 

پارلمان بوه پتروگوراد برگشوت  و بوا آن کوه وزرا اصورار در  -برای گشودن پيش

چرگوال  ماندنش داشترد  در روز چهاردهم بوه جلهوه مراجعوت کوردب کرنسوکی از

 سرنوشتی می گري ت که چهار نعل سر به دنلال او گذاشته بودب

کووار و اووائم مقووام  بووه گفتووه ی نووابوکوف  کونووالوووف  نزديوو  توورين هووم برووا

کرنسووکی  از ديوودن بووی آلوواتی کرنسووکی و بووی اعتلوواری حوورف او دچووار يووهي و 

استيصال شدي بودب احووال سواير اعیوای حکوموت هوم تفواوت چرودانی بوا احووال 

زدي به اطراف چشم می چرخاندنود و گووش تيوز  ئيسشان نداشتب وزرا وحشتر

می کردند  انتتار می کشيدند  يادداشت های بی اهميوت بور کاغوذ موی نگاشوترد  

بوه گفتوه ی نوابوکوف  ماليوانتويچ   و خود را با خزعلالت سرگرم می کردندب بروا

کوار  وف هوموزير دادگستری س ت نگوران شودي بوود کوه چورا سوراتورها سووکول

تازي را  که عادتا  للاي رسمی سياي می پوشيد  به تشکيالت خود راي ندادي اندب 

زدي پرسويدي بوود: "بوه نتور شوما چوه بايود کورد؟" مطوابق بوا  ماليانتويچ وحشوت

تشريفاتی که کرنسکی درست کردي بوود و بوه داوت هوم رعايوت موی شودند  وزرا 

بووه اسووم کوچوو  و يووا بووه اسووم بوورخالف موجووودات فووانی معمووولی يکووديگر را نووه 

 صودا  -"جرواب آاوای وزيور فوالن يوا بيسوار" -وسط بلکه با عرووان مقوام هايشوان

نمايردگان ادرت های بزرگ چرين می کرردب خاطرات اعیای  می زدند  چران که

حکومت بوه طرزناموه موی مانرودب کرنسوکی بعودا  دوبواري وزيور جروم خوود چروين 

دسووت موون انجووام گرفووتب ه ود کووه بووتوورين انتصووابی بوو نوشووت: "ايوون مرحوووي

ورخوفسکی چران فکاهتی به فعاليت های خود داد که در توصي  نموی گرجودب" 
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   اموووا نحوسوووت علوووارت از آن بوووود کوووه رنگوووی از فکاهوووت ناخواسوووته بووور تموووامی 

فعاليت های حکومت موات سايه افکرودي بوودب ايون جماعوت نوه موی دانسوترد چوه 

بايد بچرخردب آنان حکومت نمی کردند  بلکوه  کررد و نه نمی دانسترد به کدام سو

همان طور که کودکان ادای سربازها را در می آورنود  آنوان نيوز حکوموت بوازی 

 می کردند  هر چرد به نحوی به مراتب میح  ترب

ميلی يوکوف به عروان شاهد عيری وض  رئويس حکوموت را در آن دوري بوه  

سکی که زمين در زير پوايش نحوی بسيار روشن چرين ترسيم کردي است: "کرن

نشوان  هر چه جلوتر می رفت عوارن نوعی بيماری روانی را  سست شدي بود

ناميوودب  `ضووع  اعصوواب و روان`مووی داد کووه بووه زبووان پزشووکی مووی توووان آن را 

دوستان نزديکش از مدتی پويش موی دانسوترد کوه او پوس از سسوتی مفورطش در 

روهووائی کووه مووی خووورد دچووار سوواعات صوولا  در نيمووه ی دوم روز تحووت تووهآير دا

 هيجان زدگی شوديد موی شوودب" ميلوی يوکووف سوپس بوه توضويا نفوو  ويوعي ای 

پزشو  حرفوه ای و در  می پردازد که کيشکين  وزير کادت  در مقوام يو  روان

سايه ی مداوای متلحرانه ی بيموار  بور کرنسوکی داشوتب موا ايون شوهادت هوا را 

     مرتهووا ناگفتووه نمانوود کووه مووی کروويمب  تمامووا  بووه مسووئوليت ايوون مووورخ ليلوورال نقوول

ميلی يوکوف گرچه برای شراخت حقيقت همه نوز امکانی در اختيار داشت  اما 

 حقيقت را هميشه به عروان عالی ترين معيار خود انت اب نمی کردب

گواهی استانکويچ  که از نزدي  تورين دوسوتان کرنسوکی محسووب موی شود  

ی را که ميلوی يوکووف ارائوه دادي اسوت تهييود کاوانه ی توصيف اگر جرله ی روان

   مويوود جرلووه ی روان شووراختی ايوون توصووي  اسووتب اسووتانکويچ دسووت کووم  نکروود 

می نويسد: "در آن اوضاز و احوال در کرنسکی نوعی خأل  و آرامشوی عجيوب 

و بی سابقه می ديدمب او "دستياران کوچ " هميشگی خود را در کرار داشوت  
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کووه دائمووا  او را احاطووه مووی کردنوود نشووانی نمووی ديوودی  نووه امووا ديگوور از جمعيتووی 

فرستادي ی ويعي ای و نه نوورافکریببب دوري ی عجيلوی از تون آسوائی در زنودگی 

طووالنی بوا او را  کوه سوابقا  بوه گفوت و گوهوای  او پديد آمدي بوود  و مون فرصوت

ه ی او طمهنيروگفوت و گوهوا  ندرت عايدم می شد  کرارا  موی يوافتمب در خوالل ايون

 عجيلی از خود نشان می دادب" 

هر دگرگونی تازي ای در حکومت به نام ادرتی بزرگ انجام می گرفوت  و هور 

دولت تازي ای با کوي و کرنا  آغاز به کار موی کورد اموا ظورف فقوط چرود روز بوه 

واماندگی عصلی می افتادب آن گاي فقط در انتتار می نشسوت توا محرکوی خوارجی 

    پاشوواندب ايوون محوورک را هوور بووار جروولش تووودي هووا فووراهم شوويرازي اش را از هووم ب

می آوردب دگرگونی های حکومت  اگر به زيور پوسوته ی فريلرودي ی آن برگريود  

در هموه ی موووارد در جهوت خووالف جرولش تووودي هووا سوير مووی کوردب گووذار از يوو  

حکومووت بووه حکووومتی ديگوور هميشووه بووا بحرانووی توووأم بووود کووه هوور بووار موواهيتی 

بيمارگونووه توور مووی يافووتب هوور بحووران جديوودی ب شووی از اوودرت طوووالنی توور و 

حکومت را به هدر می داد  انقالب را تیعي  می کرد و روحيه ی طلقات حاکم 

حتوی  -را متزلزل می ساختب کميته ی اجرائی دو ماي اول به هر کاری اوادر بوود

می توانست بوورژوازی را رسوما  بوه اودرت برسواندب در دو مواي بعودی  حکوموت 

حتوی  -ات به اتفا  کميته ی اجرائی هروز توانائی بسياری از کارها را داشتمو

 بوا کميتوه ی هوم راي  می توانست در جلهه دسوت بوه تهواجم بزنودب حکوموت سووم

رمق اجرائی اادر بود کار نابودی بلشوي  هوا را آغواز کرود  اموا توانوائی بوه ی ب

از طووالنی توورين  فرجوام رسواندن ايون کووار را نداشوتب حکوموت چهوارم  کووه پوس

بحران پديد آمد  توانوائی هويچ کواری را نداشوتب ايون حکوموت هرووز بوه درسوتی 
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کن رزادي نشدي بود که مورگش آغواز شود و آن گواي بوا چشومان بواز بوه انتتوار گوو

 خويش نشستب
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