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  فصل اولفصل اول

  

  دهقانان پيش از اکتبردهقانان پيش از اکتبر

 

بلورووازی در نهايلت  تمدن بشری دهقان را حيوان بلارکش  لود کلردا اسلت 

وجودش به زحملت در حاشليه امر فقط شکل بار را تغيير دادا است  دهقان، که 

ز  لاري از مرزهللای عللم جللا  رفتله اسللت   ی حيلات مللی تلمللل ملی شللود، اساسلا

مور ان به همان اندازا به دهقان کم نوجه د که م تقدان تئاتر بله افلراد حقيلری 

آسللمان هللا و زمللين را بللر دوش مللی کلله نللل ه ی نمللايش را عللود مللی ک  للد، 

کشلل د، و کللت ر للتکن هللای بللازي ران را مللی شللوي د  نقشللی کلله دهقللان هللا در 

 انقالب های پيشين بازی کردا اند تا به امروز چ ان که بايد روشن نشدا است 

نوشللللت: "بللللورووازی فرانسلللله کللللار  للللود را بللللا  1848مللللارک  در سللللال 

ه کملک دهقلان هلا اروپلا را فلتح کلرد  آزادسازی دهقان ها آغاز کرد  و آن  اا ب

بورووازی پروس چ ان از برق م افع ت گ نظرانه و فوری  ود کلور شلدا بلود 

اين متللد را هلم از دسلت داد و او را بله حربله ای در دسلت ضلدانقالب که حتی 

فئودالی تبديل کرد " در اين قياس آن چه به بورووازی آلملان مربلوم ملی شلود 

تله کله "بلورووازی فرانسله کلار  لود را بلا آزادسلازی درست است؛ املا ايلن  ف

دهقللان هللا آغللاز کللرد" پ واکللی از آن افسللانه ی رسللمی فرانسللوی اسللت کلله در 

زمان  ود همله را تللت تلأ ير قلرار ملی داد، حتلی ملارک  را، در حقيقلت املر، 

بورووازی، به مع ای  اص اين کلمه، بلا تملام قلوا در برابلر انقلالب دهقلانی بله 
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، رهبران مللی مبقه ی سلوم مبلرم تلرين 1789است  حتی در سال ضديت بر 

و جسورترين  واسته هلا را بله بهانله ی حلک و انلالش از شلکايت نامله هلای 

روستائی حذف کردند  تصميم مشهوری که مجل  مللی در روز چهلارم اوت در 

 لهيب حريق های روستائی اتخلا  کلرد، ملدتی دراز بله نلورت ضلابره ای رقلت

ر نبودنلد بله ضلملتوا باقی مانلد  مجلل  مسسسلان بله دهقانلانی کله حابار و بی 

که "بر سر وظلايت  لود بلاز  ردنلد و بلرای   اين فريب تن در ده د تونيه کرد

 للارد ملللی هللم چ للدين بللار  مالکيللت ئفئللودالیحت احترامللات  زم را قائللل شللوند "

ماغيلان کوشيد دهقان ها را در روسلتاها سلرکوب ک لد  املا کلار ران شلهری از 

داری کردنللد و مقللدم نيروهللای سللرکوب ر بللورووازی را بللا کلللوخ و پللارا  جانللب

 آجر  وشامد  فت د 

دهقان های فرانسوی پ ج سال تمام بارها و بارهلا در للظلات حسلاس انقلالب 

قيلام کردنللد و ملانع از زدوب للد مالکللان فئلودال و بللورووا شلدند  سللان کولوتهللای 

اا جمهلوری، دهقلان هلا را از غلل و زنجيلر نثلار  لون  لويش در ر پاري ، بلا 

 1931آلمللان، و جمهللوری  1918م آزاد کردنللد  بللر الف جمهللوری زفئللودالي

اسپانيا، که م های دست اا سلر ت همان رويم های پيشين به شلمار ملی رفت لد، 

فرانسه آغاز ر رويم اجتماعی جديدی بود  در بلن ايلن تفلاوت  1792جمهوری 

 ی زمين را يافت  مسأله به آسانی می توان

ز بلله جمهللوری نمللی انديشلليد؛ او در پللی برانللدا تن  دهقللان فرانسللوی مسللتقيما

مالک بود  جمهوری  واهان پاري  روستا را معمو ز به کلی از ياد ملی بردنلد  

اما همان فشار دهقان بر مالک تأسي  جمهوری را تضمين کلرد، و زبالله هلای 

ت  جمهللوری ای کلله اشللراف در آن فئوداليسللتی را از سللر راا جمهللوری برداشلل

باش د، جمهوری نيست  اين نکتله را ماکيلاولی پير لوب درک کلردا بلود  او در 
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از دوران رياسللت جمهللوری  تبعيللد اا  للود در فلللوران ، چهللار نللد سللال پلليش

بين شللکار باسللترک و بللازی تختلله نللرد بللا يللک قصللاب، بلله تجربلله ی ابللرت، مللا

اد: "هلر کل  بخواهلد در کشلوری کله انقالب های دموکراتيک چ ين عموميت د

اشراف بسيار در آن وجود دارند جمهوری ب ا نهد، فقط در نورتی در ايلن کلار 

موفق می شود که ابتدا همه ی آن اشراف را نابود ک د " دهقان های روس هلم 

ز بر همين عقيلدا بودنلد، و بلدون  لرايش بله "ماکيلاولي م" ايلن عقيلدا را زاساسا

 ند آشکارا ابراز می کرد

ا لر در ج لبش کلار ران و سلربازان نقلش انللی را پترو لراد و مسلکو ايفللا  

کردنللد، در ج للبش دهقللانی مقللام نخسللت را بايللد متعلللق بلله مرکللز عقللب مانللدا ی 

کشللاورزی در روسلليه ی کبيللر و نيللز م رقلله ی ميللانی ول للا بللدانيم  در آن جللا 

ر زملين بقايای بلردا داری ريشله هلائی سلخت عميلق داشلت؛ مالکيلت اشلراف بل

ماهيت ان لی شديدی دارا بود؛ قشرب دی دهقان هلا ه لوز از مراحلل ابتلدائی هلم 

ن ذشللته بللود و از ايللن رو فقللر روسللتا بلله نلللوی بلل  عريللان تللر ديللدا مللی شللد  

ج بش دهقلانی در ايلن م رقله، کله از هملان ملاا ملارس در رفتله بلود، فلوراز بله 

ه بر ا ر تالش های احلزاب اعمال تروريستی نيز آراسته شد  اما مولی نکشيد ک

 مسلط، ج بش در مسير سياست سازش افتاد 

در اوکرائين، که از حيث ن عت عقب ماندا به شمار می رفت  کشلاورزی کله 

فرآوردا هايش به  اري از روسيه هم نادر می شد ملاهيتی مترقلی  رفتله بلود 

ر و در نتيجله  صونليات سلرمايه داری بله نلللو بلارزی در آن ديلدا ملی شللد  د

اين جا قشرب دی دهقان ها نسبت به روسيه ی کبير به مراتب جلوتر رفتله بلود  

از اين  ذشته، مبارزا در راا آزادی ملی ساير اشلکال سلتيزا هلای اجتملاعی را 

ز، به تعويق اندا ته بود  اما ت لو  شلرايط م رقله ای، و دست کم  قهراز، و عجالتا
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های زمانی بروز کرد  پائيز که  حتی ملی، در نهايت امر فقط به نورت ا تالف

 624فللرا رسلليد، تقريبللاز سراسللر کشللور عرنلله ی مبللارزات دهقللانی شللد  از 

    درنللد  77اسللتان، يللا  482اسللتانی کلله روسلليه ی کهللن را تشللکيل مللی دادنللد، 

      از کللل اسللتان هللا، در ج للبش در يللر بودنللد  و نللرف نظللر از م للامق مللرزی، 

از جمللله نللواحی شللمالی، مللاورا  قفقللاز،  -کلله شللرايط فالحللی ويلل ا ای داشللت د

اسللتان، يللا بلله عبللارت  439اسللتان،  481از  -م رقلله ی جل لله هللا، و سلليبری

 ند از استان ها به درون شورش دهقانی کشيدا شدا بودند رد 91دي ر 

له مربوم به زمين شلخم زدا، ج  لل، مرتلع، و يلا مربلوم أبسته به آن که مس

ز در به استيجار و يا کار دستمزدی  باشلد، شليوا ی مبلارزا فلرق ملی کلرد  ضلم ا

کللی  شلد  املا بله ملور مراحل مختلت انقالب، شکل و روش مبارزا علود ملی

ج بش روستاها، با تأ يری اجت اب ناپذير، از همان دو مرحله ی بلزر  ج لبش 

شهرها عبور کرد  در مرحله ی اول دهقان ها ه وز  ود را با رويلم جديلد وفلق 

 ود را به وسيله ی سازمان هلای نوظهلور حلل  وشيدند مسائلمی دادند و می ک

بيشتر بلر حلول شلکل دور ملی زد تلا ملتلوا   ک  د  اما حتی در اين جا هم مسأله

روزنامه ی ليبرال مسکو، که پليش از انقلالب رنلگ نلارودنيکی بله  لود  رفتله 

بلا نلراحتی سلتايش  1917دار را در تابسلتان  بود، حالت روحی ملافلل زملين

ان يز چ لين بيلان کلرد: "دهقلان بله دور و بلر  لود ملی ن لرد، او ه لوز وارد بر

هايش به تو می  وي لد کله  چشم –عمل نشدا است، اما به چشم هايش ن اا کن 

تمام زمي ی کله پيراملونش  سلتردا اسلت متعللق بله اوسلت " کليلد ايلن سياسلت 

 یوسلتاها"مسالمت آميز" دهقلان را در تل رافلی ملی تلوان يافلت کله يکلی از ر

تومبلوف در ملاا آوريلل بللرای حکوملت موقلت فرسلتاد: "مللا ملايليم نللح را بلله 

 امر آزادی به دست آمدا حفظ ک يم  اما شما هم به همين  امر فروش اراضلی 
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 پلا  ر  اعلالم ک يلد  و رنله  لون بلمالک ها را تا تشکيل مجلل  مسسسلان مم لو

 ک يم و نمی  ذاريم ک  دي ری زمين را شخم بزند " یم

استفادا از اين للن تهديدآميز آميخته به احترام برای دهقان آسان بلود، زيلرا 

ز بلا دوللت در  ز هيچ  لاا مسلتقيما ه  ام تعرد به حقوق تاريخی ئمالکانت، تقريبا

تعللارد قللرار نمللی  رفللت  دسللت اا هللای قللدرت حکللومتی در روسللتاها وجللود 

در دسلت داشللت د، نداشلت د، کميتلله هلای روسللتائی زملام امللور قشلون مردمللی را 

شليرازا ی داد لاا هللا از هلم  سسللته بلود، کميسللرهای ملللی فاقللد قلدرت بودنللد  

دهقان ها بر سر اين کميسرها فريلاد ملی زدنلد: "ملا انتخابتلان کلرديم،  ودملان 

 هم با تيپا بيرونتان می اندازيم "

در مول تابستان، دهقان ها با  سترش مبارزا ی ملاا هلای پيشلين، بله ج لگ 

ج لگ  ی نزديک تر و نزديک تلر شلدند، و ج لاش چپشلان حتلی از آسلتانهدا لی 

دارهلای بخلش تا لانرو ، دهقلان هلا  ش زملينربه  زا دا لی هم عبور کرد  ب ا

   ودسللرانه  للرمن هللا را غصللب کردنللد، زمللين هللا را متصللرف شللدند، ميللزان 

  واا  ود تعيلين کردنلد، ملانع شلخم زنلی شلدند، و از اجارا ی اراضی را به دل

مالک هلا و مباشلرها  للع يلد کردنلد  بلر مبلق  لزارش هلای کميسلر ني  لورود، 

صب اراضی و ج  ل ها در ايالت او روز به روز شدت غاعمال  شونت آميز و 

می  رفت د  کميسرهای استان ها می ترسيدند که مبادا دهقلان هلا آنلان را ملدافع 

تملاد نبودنلد  "در مالک های بزر  بدان د  قشون های مردمی روستاها قابلل اع

بر ی از ملوارد، افسلرهای قشلون هلای مردملی بله اتفلاق شورشليان در اعملال 

 شونت آميز شرکت جسته انلد " در اسلتان اشلوسللبر ، يلک کميتله ی ملللی 

ن ذاشته بود مالک ها در ت ج  ل های  ود را قرع ک  د  انديشه ی دهقان هلا 

ای قرلع شلدا را بله جلای سادا بود: هيچ مجل  مسسسانی نمی توانلد در لت هل
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 ود بر رداند  کميسلر وزارت دربلار از غصلب  لرمن هلا شلکوا داشلت: ناچلار 

هللا  شللدا ايللم بللرای اسللب هللای دربللار علوفلله بخللريمح در ايالللت کورسللک، دهقللان

را بين  ود قسلمت کردنلد  نلاحب آن  چ کوزمين های حانل  يز و آيشی ترش

به اش ايدر، اسب فروشلی در زمين ها شخص وزير امور  ارجه بود  دهقان ها 

ايالللت اورلللوف، اعللالم کللردا بودنللد کلله شللبدرهای اراضللی او را درو مللی ک  للد، 

سهل است   ودش را هم ممکن است به "ارتش بفرست د" کميته ی روستا بله 

مباشر امالک رودزيانکو دسلتور دادا بلود کله ملصلول يونجله را بله دهقلان هلا 

ارضی  وش ندهی، مور دي ری با تلو  ی تلويل دهد: "ا ر به حرف اين کميته

    " امضا  و مهر یرفتار می شود، بازداشت می شو

از  - به و شکايت مثل سليل از همله ی  وشله هلای کشلور بله راا افتلادا بلود

آسيب ديد ان، از مقامات مللی، از شهود رقيق القلب  تل راف های مالکلان بله 

ريه ی مبارزات مبقاتی رايلج روشن ترين وجه ممکن بر روايت  امی که از نظ

   اسللت  للط برللالن مللی کشلل د  ايللن اشللراف مع للون،  للداي ان تيللول و اقرللا ، 

روايان دنيا و آ رت، فقط و فقط دل ن ران سلعادت ملردم هسلت د  دشلمن  فرمان

م  ا لر بله مالکيلت زو  لاهی اوقلات نيلز آنارشلي -م اسلتزآنان نه مردم که بلشوي

ه  امر بهزيستی ميهن است و ب   سيصد تلن  ود عالقه نشان می ده د فقط ب

از اعضللای حللزب کللادت در ايالللت چرني للوف اعللالم مللی ک  للد کلله دهقللان هللا، بلله 

تلريللک بلشللويک هللا، زنللدانيان ج للگ را از کللار بازداشللته و  للود مسللتقالز بلله 

برداشت ملصول پردا ته اند  اي ک کادت هلا سلر بله زاری برداشلته انلد کله در 

رر "ناتوانی از پردا لت ماليلات هلا" تهديدشلان ملی ک لد  نتيجه ی اين اعمال  

ز در تقويللت  زانلله ی ملللی  غايللت هسللتی بللرای ايللن زمللين  داران ليبللرال تمامللا

 النه می شدح شلعبه ی بانلک دولتلی در پودولسلک از اقلدامات  ودسلرانه ی 
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سلای ايلن کميتله هلا ؤکميته های روسلتائی شلاکی اسلت و ادعلا ملی ک لد کله: "ر

       انيان اتريشللللی انللللد " در ايللللن جللللا غللللرور جريللللله دار شللللدا ی اغلللللب از زنللللد

مللليهن پرسلللتی سلللخن ملللی  ويلللد  در اياللللت و ديميلللر، دهقلللان هلللا از املللالک 

  اودي تسللوف، رئللي  ادارا ی  بلللت احللوال، مصللالح سلللا تمانی ای را بلله يغملللا 

بردا اند که "برای سازمان های بشر دوست آمادا شدا بودنلد " مقاملات دوللت 

بلله عشللق بشللريت زنللدا انللدح اسللقفی از پودولسللک غصللب  ودسللرانه ی فقللط 

  رئللي  هج  لللی را  للزارش مللی دهللد کلله بلله حضللرت اسللقت اعظللم تعلللق داشللت

انللله ی   زارهللای رهبللان شللورای عللالی کليسللا  للله م للد اسلللت کلله چللرا مللر 

نوسکی غصب شدا اند  سر راهبله ی نلومعه ی کيزليارسلک تيلر  -آلکساندرو

     دهللد: آن هللا در امللور نللومعه مدا للله  ملللل حواللله مللیغيللب را بلله کميتلله ی 

می ک  د، زمين های نومعه را برای مصارف شخصلی  لود ضلبط ملی ک  لد، و 

"راهبه ها را برعليه مافوق هايشان تلريک می ک  د " در همه ی اين ملوارد، 

ز آسيب می بي  د  ک لت تولسلتوی، يکلی از پسلرهای  م افع مع وی کليسا مستقيما

لستوی، به نام "اتلاديه ی کشاورزان ايالت اوفيمسک"  زارش می دهد تو لئو

که انتقال زمين به کميته هلای ملللی "بلدون م تظلر شلدن بلرای تصلميم مجلل  

 مسسسلان    سللبب انفجلار نارضللائی    در ميلان مالکللان کشلاورز، کلله تعدادشللان 

فقلط در اين ايالت بله دويسلت هلزار ملی رسلد، شلدا اسلت " ايلن ماللک تلورا ی 

ن ران برادران کهتر  ود است  س اتور بل ارت، از مالکان اياللت تلور، حاضلر 

نلاک و رنجيلدا  لامر  است به قرع در تان ج  ل  ود رضلايت دهلد، املا انلدوا

اسلللت کللله چلللرا دهقلللان هلللا "بللله فرملللان حکوملللت بلللورووا  لللردن نملللی نه لللد" 

است کله  دارهای تومبوف،  واستار نجات دو قرعه ملکی وليامي وف، از زمين

"احتياجات ارتش را رفع می ک د " اين دو قرعه ملک برحسب تصادف به  ود 
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 1917داران در سلال  او تعلق داشلت د  بله راسلتی کله تل لراف هلای ايلن زملين

م بللله شلللمار ملللی رود  املللا ز  جي للله ی  لللران قلللدری بلللرای فلسلللفه ی ايلللدئالي

ايلللن  ا درماترياليسللت هللا بللله احتمللال قلللوی تجلللی ال وهللای مختللللت وقاحللت ر

 لران  تل راف ها می بي  د  و شايد هم اضافه ک  د کله انقلالب هلای بلزر  تلوان

 را حتی از امتياز رياکاری متانت آميز ملروم می ک  د 

استمدادهای آسيب ديد ان از مقامات اسلتان هلا و ايلا ت، از وزيلر کشلور، و 

ز نتيجله ای بله دنبلال نداشلت  پل  ا ز چله کل  از رئي  شورای وزيران، عموما

کمک بخواهيم؟ از رودزيانکو، رئلي  دوملای دولتلیح ملابين روزهلای ووئيله و 

شورش کورنيلوف، وزير دربار دوبارا احسلاس ملی کلرد کله فلرد مت فلذی شلدا 

 است: با يک زنگ تلف ش کارهای بسيار انجام می  رفت 

ران بايلد صلنامه می فرسلت د کله مق کارم دان وزارت کشور به روستاها بخش

ملله شللوند  مللالک هللای  سللتاخ سللامارا در پاسللخ تل للراف مللی زن للد کلله: ملاک

نامله هلايی کله بله امضلای وزيلر سوسياليسلت نرسليدا باشل د، کلاری از  "بخش

م معلوم ملی شلود  تزرتللی ناچلار زپيش نمی برند " بدين شکل کاربرد سوسيالي

 لد جلدهم ووئيله دسلتورالعمل بليمی شود به کمروئی  ود فلائق بيايلد  در روز ه

با ئی دائر بر ضرورت "اقدامات سلريع و فلوری" نلادر ملی ک لد  تزرتللی هلم 

چ لين مان د  ود مالکان فقط ن ران ارتش و دولت است  املا بله نظلر دهقلان هلا 

 می رسد که تزرتلی به حمايت از مالک ها بر استه است 

ز د ر للون شللد  تللا مللاا ووئيلله  شلليوا ی حکومللت در آرام کللردن دهقانللان دفعتللا

رايج عبارت بود از چرب زبلانی و مجاملله  ا لر هلم واحلدهای نظلامی بله  روش

ز بلله م ظللور مراقبللت از سللخن ران  روسللتاها  سلليل مللی شللدند، ايللن کللار نللرفا

حکوملللت نلللورت ملللی  رفلللت  املللا پللل  از پيلللروزی بلللر کلللار ران و سلللربازان 
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 لود را  -اي لک بلدون واعظلان شليرين سلخن -پترو راد، نيروهای سلوارا نظلام

ز  در ا تيار مالک ها  ذاشلت د  در اياللت غلازان، يکلی از پرآشلوب تلرين  مستقيما

ايللا ت، بلله قللول يو للوف مللورخ جللوان، موفللق شللدند "از مريللق يللک رشللته 

بازداشللت، اعللزام نيروهللای مسلللح بلله درون روسللتاها، و حتللی بللا احيللا  رسللم 

     شلللالق زنلللی    دهقلللان هلللا را م قلللاد ک  لللد " در سلللاير نقلللام نيلللز ايلللن اقلللدامات 

      فقللان آور بللی ا للر نماندنللد  تعللداد ملللک هللای آسلليب ديللدا در مللاا ووئيلله تللا 

رسلليد  در مللاا اوت، حکومللت بلله  503بلله  516حللدی سللقوم کللرد: يع للی از 

 288بلله  325اسللتان هللای مللزاحم از  موفقيللت هللای دي للری نائللل شللد: تعللداد

رنلد د 33ملک های در ير حتلی  درند کمتر شد؛ تعداد 11يع ی  -کاهش يافت

 تقليل يافت 

بلودا انلد، اک لون آرام  تلربر ی از بخش ها، که تا به ايلن دم از همله بلی قرار

ا به نت دوم مبارزا پ  می نشي  د  از سوی دي ر، بخلش هلائی يمی  يرند و 

    کلله تللا ديللروز قابللل اعتمللاد ملسللوب مللی شللدند، اي للک يللا بلله نللل ه ی مبللارزا 

      پلليش تصللاوير تسلللی بخللش ترسلليم مللی نه للد  کميسللر پ للزا تللا همللين يللک مللاا 

می کرد: "روستائيان سر رم برداشت ملصول د    مقدمات  زم برای انتخابلات 

حکومتی با آراملش تملام بله سلر  انجمن های روستائی فراهم آمدا است  بلران

آمدا است  تشکيل حکوملت جديلد بلا اسلتقبال  لرم هم لان مواجله شلدا اسلت " 

نواز نشانی بله جلا نملی مانلد  "يلورش هلای  ی چشمدرماا اوت، از اين م ظرا 

  بللرای  دسللته جمعللی بلله بللا  هللای ميللوا و قرللع بللی حسللاب در تللان ج  للل 

 فرونشاندن اغتشاشات، نا زير از توسل به نيروهای مسلح شدا ايم " 

ج بش تابسلتان از حيلث  صونليات کللی اش ه لوز بله دورا ی "مسلالمت" 

ه های مسلم، هر چ د ه وز ضعيت، ريشه ای تعلق دارد  اما از همين اوان نشان
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شدن مبارزا مشهود است   رچه در چهار ماا نخست تعلداد حملله هلای مسلتقيم 

ماا ووئيه به بعد اين حمالت روبه افلزايش  به م ازل مالکان کاهش پيدا کرد، از

 للران معارضللات ووئيلله را بلله ترتيللب نزولللی و بللا شللرو  از   ذاشللت  پلل وهش

      ات بللله ملللور کللللی چ لللين مبقللله ب لللدی کلللردا انلللد: غصلللب پرشلللمارترين معارضللل

من ها، تصرف مواد غذائی و علوفه، غصب زمين هلای رزارها، تصرف   مر 

شخم زدا، تصرف ابزار زراعی، م ازعه بر سر شرايط استخدام؛ تخريب م لازل 

اشراف  در ملاا اوت ايلن ترتيلب چ لين اسلت: تصلرف  لرمن هلا، تصلرف ملواد 

زارها و ملصول يونجله، غصلب اراضلی و  لوفه، غصب مر غذائی   يرا و ع

 ج  ل ها؛ ترور در روستاها 

   در اوايللل مللاا سللپتامبر، کرنسللکی در مقللام فرمانللدا ی کللل قللوا مللی فرمللان 

ويلل ا ای اسللتد ل هللا و تهديللدهای کورنيلللوف سلللت  للود را برعليلله "اعمللال 

ت: "يلا    تملام  شونت آميز" روسلتائيان تکلرار کلرد  چ لد روز بعلد ل لين نوشل

 را زمين ها فوراز به دست دهقان ها    يا آن که مالک ها و سرمايه دارها    کلار

 کشل د " در ملی ملاا هلای  یم  سليخته و بلی انتهلای دهقلان هلا ملبه مغيلان لجلا

  وئی به حقيقت پيوست   بعد، اين پيش

تعلداد ملللک هللای در يللر در معارضللات ارضللی در مللاا سللپتامبر نسللبت بلله مللاا 

درند نسبت بله ملاا سلپتامبر   43درند افزايش يافت، در ماا اکتبر،  30وت ا

يش از يلللک سلللوم از مجملللو  بلللدر ملللاا سلللپتامبر و سللله هفتللله ی اول اکتبلللر 

معارضاتی کله از ملاا ملارس بله بعلد بله  بلت رسليدا بودنلد، بله وقلو  پيوسلت  

ز بر اين که قامعيت ايلن معارضلات بسليار سلريع تلر از تعدادشلان ا فلزايش مضافا

يافته بود  در ماا های اول حتلی غصلب مسلتقيم مسلتغالت  ونلا ون بلا وسلامت 

       سللازمان هللای سللازش کللار در ظللاهر بلله نللورت معللامالت نلللح آميللز انجللام 
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مللی  رفللت  اک للون ايللن نقللاب قللانونی فللرو مللی افتللد  يکايللک شللا ه هللای ج للبش 

  ر را ک للار جسللارت آميزتللر مللی شللوند  دهقللان هللا اشللکال و درجللات مختلللت فشللا

مللی  ذارنللد و بلله غصللب  شللونت آميللز بخللش هللای  ونللا ون امللوال و کاسللبی 

مالکللان دسللت فللراز مللی ک  للد، بلله تخريللب  نلله هللای اعيللان مللی پردازنللد  م للازل 

  دارهلا و مباشلرها را بله قتلل  اشراف را آتلش ملی زن لد، و حتلی بر لی از زملين

 می رسان د 

ر ماا ووئن از حيث تعلداد ملوارد بلر مبارزا برای تغيير شرايط استيجار، که د

عمليات تخريبی پيشی جسته بود  در ماا اکتبر به يک چهلم کاهش می يابلد  بله 

ز به شيوا ی دي لری بلرای  عالوا، ج بش استيجار تغيير ماهيت می دهد و نرفا

بيرون راندن مالک تبلديل ملی شلود  مخالفلت بلا  ريلد و فلروش زملين و ج  لل 

تقيم می دهد  يورش های دسته جمعی به ج  ل هلا و جای  ود را به غصب مس

رانی های  روهلی در مراتلع بله نلورت تخريلب تعملدی املوال ماللک در چرمه 

ش می شوند  ايلن  ونله رمورد تخريب عل ی  زا 279می آي د  در ماا سپتامبر 

تخريب ها اي ک بيش از يک هشلتم از مجملو  معارضلات را تشلکيل ملی ده لد  

ز تخريللب هللائی کلله مللابين انقللالب هللای فوريلله و اکتبللر بلله درنللد ا 42از  بلليش

 وسيله ی قشون های مردمی به  بت رسيدند، در ماا اکتبر رخ دادند 

ستيزا بر سر ج  ل ها به وي ا جانانه بلود  بارهلا و بارهلا روسلتاهای بسليار 

سان شدند  الوار  ران به دسلت ملی آملد و از آن بله شلدت مراقبلت  با  اک يک

قللان تشلل ه ی چللوب بللود؛ بلله عللالوا، وقللت جمللع آوری هيللزم بللرای مللی شللد؛ ده

و  -د، پترو لراد، اورل، وللينوزمستان فرارسيدا بود  از ايا ت مسکو، ني  ور

سيل شلکايات دربلارا ی تخريلب ج  لل هلا و غصلب  -همه ی  وشه های کشور

رحمانله در تلان ج  لل را ی سلرانه و بلد  اير هيزم جاری بود  "دهقان هلا  و



                                                             نشر ميليتانت

 

 14 

ندازند  دهقان ها دويست دسلياتين از ج  لل هلای ملالک را سلوزاندا انلد " می ا

 "دهقللان هللای اسللتان هللای کليموفيچفسللکی و چريکوفسللکی ج  للل هللا را نللابود 

زارهای زمستانی را زير و زبر می ک  د   "  اردهلای ج  لل پلا  می ک  د و   دم

ا انلد؛ تراشله هلای به فرار نهادا اند، ج  ل هلای مالکلان بله فريلاد و فغلان افتلاد

چوب آسمان سراسر کشلور را پوشلاندا اسلت  سراسلر آن پلائيز، تبلر دهقلان بلا 

 برای روا ی انقالب ضرب  رفته بود  تمام تب و تاب

در بخش هائی که ناچلار بودنلد بلرای  لود غلله وارد ک  لد، وضلع موادغلذائی 

بلود  در  سريع تر از شهرها  راب شد  نه فقط مواد غذائی، که تخم غله هلم کلم

م للامق نللادرک  دا، بللر ا للر  للروي چ للد برابللر شللدا ی م للابع غللذائی، اوضللا  

دسلتان را  لم کلرد  در  چ دان بهتلر نبلود  افلزايش قيملت  ابلت غلالت کملر ت لگ

بلله راا اندا ت للد، انبارهللای غللله را غللارت  پللارا ای از ايللا ت،  رسلل  ان بلللوا

د  ملردم هلر چله دم دستشلان کردند، و به دفاتر ادارا ی ملواد غلذائی حملله بردنل

س و  ودکشلی رواي أبود جانشلين نلان ملی کردنلد  اسلکوربوت و تيفلوس، و يل

 رفته بود   رس  ی و سلايه ی نزديلک شلوندا اش مجلاورت وفلور و تجملل را 

به ويل ا غيرقابلل تلملل ملی سلا ت د  بي لواترين قشلرهای روسلتائی در نلفوف 

 مقدم مبارزا قرار  رفت د 

آميلز لجلن هلای تله  رفتله را هلم بله تالملم واداشلت  در  اين املواي  صلومت

ايالت کوستروما "مواردی از تهييج  لری هلای ندسلياا هلا و ضلديهودها ديلدا 

اسللت  ج ايللت رو بلله ازديللاد اسللت    بللی عالق للی بلله حيللات سياسللی کشللور  شللدا

کامالز ملسلوس اسلت " عبلارت آ لر  لزارش کميسلر بلدين مع اسلت کله مبقلات 

نقالب پشت کردا اند  نلدای سللر ت ملبلان ندسلياا نا هلان از کردا به ا تلصيل

ايالت پودولسک در فضا م ين می افک د: کميته ی روستای دميلدوفکا حکوملت 
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و معتقللد اسللت کلله تللزار نلليکال آلکسللاندرويچ  موقللت را بلله رسللميت نمللی ش اسللد

  ا للر حکوملت موقللت ک للار نللرود، مللا بلله "نلديق تللرين رهبللر  لللق روس اسللت

للق  واهيم شد " اما ايلن  ونله  سلتا ی هلا نادرنلد  سللر ت ملبلان آلمان ها م

در ميللان دهقللان هللا از ديربللاز بلله پيللروی از مالکللان رنللگ عللود کللردا انللد  در 

واحللدهای نظللامی بلله اتفللاق  -مللثالز در همللان ايالللت پودولسللک -بر للی از نقللام

دهقانان به سردابه های شراب يورش ملی برنلد  کميسلر از هلري و ملري سلخن 

ملی  ويللد  "روسلتاها و مللردم هلزار هللزار نلابود مللی شلوند؛ انقللالب در معللرد 

نابودی است "  ير، انقالب در معرد نابودی نيست، بلکه برای  ود بله حفلر 

ا ين بلله دهانلله ی رود انلله ممجللرای عميللق تللری پردا تلله اسللت  امللواي  شلل

 نزديک شدا اند 

کا در اياللللت شللبی در حلللوالی هشلللتم سللپتامبر، دهقلللان هلللای روسللتای سللليچف

تومبللوف، مسلللح بلله چمللاق و چ  للک،  انلله بلله  انلله اهللالی را از  للرد و کللالن 

برای حمله به رومانوف ملالک بله بيلرون  واندنلد  در جلسله ای کله بلا حضلور 

همه ی روسلتائيان تشلکيل شلد،  روهلی پيشل هاد کردنلد کله مللک روملانوف بلا 

ان قسلمت شلود، و حفظ نظم و آرامش ضبط  لردد، و آن  لاا املوالش بلين هم ل

دسللتان در واسللت ی سلا تمان ملللک نيللز بللرای مقانللد فره  للی حفللظ شللود  تهلل

کردند که آن ملک سلوزاندا شلود، بله ملوری کله در آن دوپلارا سل گ روی هلم 

دستان در اکثريلت بودنلد  در هملان شلب اقيانوسلی از آتلش همله ی ی ته نمان د 

سللوزاندا شللد، حتللی ملللک هللای آن بخللش را فروبلعيللد  هللر چيللز قابللل اشللتعالی 

مزار  آزمايشی  احشام بارور هم سال ی شدند  "تا سر حد ج لون مسلت کلردا 

بودنللد " شللعله هللای آتللش از ايللن بخللش بلله آن بخللش مللی جهيدنللد  سللشللوران 

های آبا  و اجدادی قانع نبودنلد  کميسلر يکلی  دهاتی دي ر به داس ها و چ  ک
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اشلخاص ناشل اس، مسللح بله  از ايا ت در آن ميلان تل لراف زد: "دهقلان هلا و

  تپانچلله و نارنجللک، بلله امللالک اسللتان هللای ران بللور  و رياوسللکی حمللله ور 

رفتلله را ج للگ وارد مغيللان دهقللان هللا کللردا بللود   شللدا انللد " ايللن ف للون پلليش

دارها  زارش دادا بود که بيست و چهار مللک ظلرف سله روز  اتلاديه ی زمين

ا ی نظم ناتوان بودند " پ  از اندکی سوزاندا شدا اند  "مقامات مللی از اعاد

تللأ ير، نيروهللای نظللامی بلله دسللتور فرمانللدا ی بخللش از راا رسلليدند  حکومللت 

نظامی اعالم شد، تجمعات قدغن  رديدند، ملرکان بلوا بازداشلت شلدند  درا هلا 

 املللوال مالکلللان انباشلللته شلللدا و بسلللياری از غ لللائم در رود انللله غلللرق شلللدا  از

 بودند 

پ زائللی، روايللت مللی ک للد کلله: "در مللاا سللپتامبر هملله عللازم ب يشللت، دهقللان 

هم بله او حملله شلدا بلودت  قرلار درازی  1905حمله به لو وين شدندئدر سال 

از افراد و  اری ها به سلمت مللک او روان شلد و بله هملان شلکل هلم مراجعلت 

کرد  ندها تن از دهقانان و زنان و د تران احشام و غالت و ساير اموال او را 

غ يمللت  رفت للد " يللک واحللد نظللامی بلله دسللتور ادارا ی زمللين سللعی کللرد  بلله

مقلللداری از غ لللائم را پللل  ب يلللرد، املللا دهقلللان هلللا و زنانشلللان در يلللک  لللروا 

ز سللربازها  پانصلدنفری در دهکللدا جمللع شللدند و آن واحللد را متفللرق کردنللد  يقي للا

از  اشللتياقی بلله احقللاق حقللوق پايمللال شللدا ی مللالک نداشللت د  در ايالللت توريللد،

روزهای آ ر سپتامر به بعد، بر مبق  لامرات  لاپون کوی دهقلان: "دهقلان هلا 

شرو  کردند به حمله بله مسلتغالت، بيلرون رانلدن مباشلرها، تصلرف چارپايلان 

بارکش و ماشين آ ت و غالت و     آن ها حتی کرکرا ها را از پ جرا ها، درهلا 

را از سلقت هلا جلدا کردنلد و  را از پاش ه ها، الوار را از کت اتاق هلا، و فللزات

   ايللن غ للائم را بللا  للود بردنللد   "  رونکللو، دهقللانی از اهللالی مي سللک، حکايللت 
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می ک د: "ابتدا فقط با پای پيادا می آمدند، هر چه را که زورشان ملی رسليد بله 

دوش می زدند و بر می  شلت د  املا بعلداز هلر کل  اسلبی پيلدا ملی کلرد آن را بله 

مالکلان را  لاری  لاری بلا  لود ملی بلرد  جلای سلوزن   اری ملی بسلت و املوال

ب د اشيا  را می کشيدند و با  ود می بردند  سلر ظهلر  اندا تن نبود  آن ها يک

 لوقفله ادامله دادنلد  در آن چهلی شرو  کردند و اين کار را دو روز و دو شب ب

و هشللت سللاعت "هملله جللا را لخللت کردنللد " بلله  فتلله ی کوزميچللت، دهقللان 

ب امللوال چ للين توجيلله مللی شللد: "ايللن اربللاب مللال مللا بللود، مللا مسللکوئی، غصلل

ز فقللط بايللد بلله مللا تعلللق ب يللرد " سللابقاز   بللرايش کللار کللرديم، و امللوال او قاعللدتا

ز به رعايای  ود می  فت د: "تو ملال م لی و هلر چله داری ملال ملن  مالکان عادتا

بلود و  ست " حال دهقان ها به سهم  ود چ ين پاسخ می دادند: "او اربلاب ملاا

 تمام اموالش مال ماست "

نوويکوف، دهقان مي سکی، به ياد ملی آورد کله: "در بر لی از نقلام، در دل 

شب بله سلرا  ملالک هلا ملی رفت لد  روز بله روز ملالک هلای بيشلتری بله آتلش 

 کشلليدا مللی شللد " نوبللت بلله امللالک  رانللد دوک نلليکالی نيکاليللويچ، فرمانللدا ی

ه زورشان می رسيد با  لود بردنلد، شلرو  تی هر چه را کقاسبق قوا رسيد  "و

کردنللد بلله داغللان کللردن اجللاق هللا، برداشللتن دودکللش هللا و تکلله پللارا کللردن 

 کت اتاق ها  آن  اا همه ی اين اشيا  را با  ود به  انه بردند   " یالوارها

هللا اسللترات ی ندسللاله و هزارسللاله ی هملله ی  کللاریب  للرا در پشللت ايللن

سلان ک يلد   اسلتلکامات دشلمن را بلا  لاک يلکج  ل های دهقلانی نهفتله بلود: 

ترين سرپ اهی برايش باقی ن ذاريد  تزي انکوف، دهقان کورسکی، بله  کوچک

ملی آورد کله: "دهقلان هلای عاقلل تلر ملی  فت لد: ايلن سلا تمان هلا را نبايللد  يلاد

برای مدرسه و بيمارستان به دردمان می  ورند  اما اکثريلت فريلاد  -آتش بزنيم
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 لاهی  ايد همه چيز را نلابود ک ليم تلا ا لر اتفلاقی افتلاد، دشلمن پ لاامی کشيدند: ب

نداشته باشد"  ساوچ کو، دهقان اورلی، روايت ملی ک لد کله: "دهقلان هلا تملام 

اموال مالک را تصرف کردند، مالک را از امالکلش بيلرون راندنلد، پ جلرا هلا و 

دنللد    اتللاق هللای  انلله ی مللالک را درب و داغللان کر درهللا و سللقت هللا و کللت

 ر  ها را نابود ملی ک يلد، بايلد  لر  هلا را هلم  سربازها می  فت د: ا ر  نه ی

ترين و سرش اس ترين مالکلان از تلرس هملين تهديلدها پ هلان   فه ک يد  بزر 

 شدند، و به اين دليل کسی از مالک ها کشته نشد "

 در روسللتای زالسللای، در ايالللت ويتبسللک، انبارهللای بللزر  کللاا و غللله را در

دارهلا  نارد فرانسوی سوزاندند  دهقان ها ميلی بله تعيلين مليلت زملينرامالک با

زدا  نداشت د، به  صوص اين که بسلياری از مالکلان زملين هلای  لود را شلتاب

بلله بي ان للان  روتم للد م تقللل کللردا بودنللد " سللفارت فرانسلله متم للی اسللت کلله 

تبلر، بله عملل آوردن اقداماتی به عمل آيد   " در م امق جبهه در اواسلط ملاا اک

 "اقدامات" حتی به  امر سفارت فرانسه هم دشوار بود 

والی ريلللازان چهلللار روز ادامللله داشلللت  "حتلللی حلللتخريلللب املللالک بلللزر  در 

داران بله وزرا يللادآور  اتلاديله ی زمللين کودکلان در آن تلاراي شللرکت داشلت د "

 دا للی و ج لگ ايد، "کشت و کشلتار، قلرلیيشد که ا ر اقدامات  زم به عمل ن

در زملان  در واهد  رفت" مشکل بتوان فهميد کله چلرا مالکلان از ج لگ دا للی

آي دا حرف می زدند  در ک  را ی تعاونی هلا در اوايلل ملاا سلپتامبر، برک هلايم، 

يکللی از رهبللران کشللاورزان تللاجر، اعللالم کللرد: "مللن يقللين دارم کلله ه للوز تمللام 

فقلط سلاک ان شلهرهای بلزر  الز علمئ م که فرروسيه تيمارستان نشدا است، و م

ديوانه شلدا انلد " نلدای از  لود راضلی قشلر تلوان ر و ملافظله کلار مبقله ی 

   دهقللان مذبوحانلله از زمللان عقللب بللود  درسللت در همللان مللاا بللود کلله روسللتاها 
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همه ی افسارهای م رلق را  سليخت د، و شلدت مبلارزا ی آن هلا "تيمارسلتان" 

 شهرها را پشت سر  ذاشت 

  ل للين ه للوز متعقللد بللود کلله ممکللن اسللت ملليهن پرسللت هللای در مللاا آوريللل 

تعاونی ها و کو ک ها تودا ی انلی دهقان ها را به دنبلال  لود بله راا سلازش 

با بورووازی و ملالک هلا بکشل د  بله ايلن دليلل او بلر ايجلاد شلوراهای ويل ا ی 

نماي لللد ان کلللار ران زراعلللی، و بلللر تأسلللي  سلللازمان هلللای مسلللتقل فقيرتلللرين 

    هقللان هللا بللی امللان انللرار مللی ورزيللد  امللا هللر مللاا از مللاا پلليش قشللرهای د

   م نمللی توانللد پللا ب يللرد  زروشللن تللر مللی شللد کلله ايللن بخللش از سياسللت بلشللوي

 نللرف نظللر از م رقلله ی بالکللان، شلللوراهای کللار ران زراعللی پديللد نيامدنلللد  

دهقان های فقير هم نتوانست د برای  ود سازمان های مستقل درسلت ک  لد  ا لر 

در تعليل ايلن املر فقلط بله عقلب مانلد ی کلار ران زراعلی و فقيرتلرين قشلرهای 

له را نديلدا ايلم  عللت انللی در هملان  ات آن أدهقان ها اشارا ک يم، اساس مس

 مهم تاريخی نهفته بود که عبارت بود از انقالب ارضی دموکراتيک 

   ی ی انلللی، يع للی اسللتيجار و کللار دسللتمزدی، بلله روشللمسللأله  در مللورد دو

  قللانع ک  للدا ای مللی تللوان ديللد کلله چللرا مصللالح عمللومی مبللارزا برعليلله بقايللای 

بردا داری راا را نه ت هلا بلر سياسلت مسلتقل دهقلان هلای فقيلر کله بلر سياسلت 

ميليلون  27مستقل کار ران زراعی نيز بسته بود  دهقان های روسليه ی اروپلا 

از مالکللان  -نللیدرنللد از کللل زمللين هللای  صو 60در حللدود  -دسللياتين زمللين

   ميليللون روبللل بلله مالکللان  400اجللارا کللردا بودنللد، و سللاليانه مبلغللی برابللر بللا 

می پردا ت د  پ  از انقالب فوريله، مبلارزا برعليله شلرايط کمرشلکن اسلتيجار 

به ع صر انلی ج بش دهقانی تبديل شد  مزد يرهای روستائی هم در اين ميلان 

ال کردا بودند، چون نه فقط با ملالک هلا غشتر اما بسيار مهمی را ا مقام کوچک
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 تکه با دهقان های استثمار ر نيز در تعارد قرار داشت د  مستاجر بلرای تخفيل

شرايط اجارا تالش می کرد، کار ر برای بهبود شرايط کار، هر دوی اي ان، هلر 

دار را بله ع لوان ماللک و اربلاب  لود  يک به شيوا ی  ود، در بدو املر زملين

يع لی امکلان  -حل و فصل نهائی مسائلاما به ملض آن که امکان  قبول داشت د 

فلراهم آملد، دهقلان هلای فقيلر بله مسلائل مربلوم بله  -تصرف زمين و اشلغال آن

اجراا بلی عالقله شلدند، و اتلاديله هلای کلار ری نيلز جذبله ی  لود را در چشلم 

نلد کار ران زراعی از دست دادند  همين کار ران زراعی و مسلتاجران فقيلر بود

کلله بلللا پيوسللتن بللله ج لللبش عمللومی دهقانلللان ج لللگ دهقللانی را  بلللات و جهلللت 

 بخشيدند و آن را بر شت ناپذير سا ت د 

روسلتا را ايلن چ لين بله تملامی بله درون  اما مبارزا برعليه مالک قرب دي ر

 للود نکشللاند  مللادام کلله کللار بلله مغيللان آشللکار نکشلليدا بللود، قشللرهای بللا تر 

ر ج للبش ايفللا  کردنللد، و  للاهی اوقللات نيللز نقللش دهقانللان نقللش برجسللته ای د

           پيشللللتاز را برعهللللدا  رفت للللد  امللللا در دورا ی پللللائيز، دهقللللان هللللای مرفلللله بللللا 

بلی اعتملادی دمللادم فزاي لدا ای بلله  سلترش ج للگ دهقلانی مللی ن ريسلت د  آنللان 

نمی دانست د که اين وضع چ ونه  اتمه  واهد يافت؛ ممکلن بلود بازنلدا از آب 

ک لار بايسلت د:  ار کشليدند  املا موفلق نشلدند کلامالز  د؛ از اين رو  ود را ک لدر آي

 روستا به آنان چ ين اجازا ای نمی داد 

دارهللای  للردا پللائی کلله در  للاري از مللزار  اشللتراکی دهقانللان قللرار  زمللين

داشللت د، از کللو ک هللای اشللتراکی " ودمللان" ملافظلله کللارتر و متخانللم تللر 

 انوار روستائی وجود داشت که  000/600حدود  بودند  در سراسر کشور در

دسللياتين زمللين در مالکيللت  للود داشللت د  در بسللياری از نقللام  50هللر يللک تللا 

هلا سللتون فقلرات تعللاونی هللا را تشلکيل مللی دادنلد، و بلله ويلل ا در هملين دهقللان 
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ج وب به سمت اتلاديه ی ملافظه کار دهقانان، کله پللی بله سلوی کلادت هلا بله 

 بلله  فتلله ی  للولي ، دهقللان مي سللکی،:  ايللل داشللت د  ب للاشللمار مللی رفللت، تم

         و دهقلللان هلللای  روتم لللد از مالکلللان حمايلللت ملللی کردنلللد و  "جلللدائی  رايلللان

می کوشيدند تا با دليلل و برهلان دهقلان هلا را آرام ک  لد " در پلارا ای از نقلام، 

تبلر سلخت بر ا ر شرايط مللی، ستيزا در ميان دهقان ها حتی پيش از انقالب اک

شدت  رفته بود  در اين معارضات جدائی  رايان بيش از سلايرين آسليب ديدنلد  

ز کليله ی سلا تمان هلای آنلان  کوزميچت، دهقان ني  ورودی، می  ويد: "تقريبلا

به آتش کشيدا شد  دهقان هلا بخشلی از املوال آنلان را نلابود و بخشلی دي لر را 

ک بود و به پاس  دماتش  زار مال تصرف کردند " جدائی  را جماعت " دمت

چ دين قرعه از ج  ل های مالک را در ا تيار داشلت، او در ميلان افلراد پللي ، 

روايلان از ملبوبيلت  انلی بر لوردار بلود "  روتم لدترين  واندامری و فرمان

دهقان ها وبازر ان های چ دين روستا از روستاهای استان ني  لورود در پلائيز 

 يا سه سال به م رقه ی  ود باز شت د  ناپديد شدند و فقط پ  از دو

به هليچ ع لوان يک دي ر  اما در بيشتر نقام کشور روابط درونی دهقان ها با

اين چ ين  صمانه نبود  کو ک ها در رفتار  ود کياست به  ري می دادنلد، بلر 

جبهلله  ترمزهللا فشللار مللی آوردنللد، امللا مللی کوشلليدند آشللکارا در برابللر "ميللر"

ن عادی به سهم  ود کو ک ها را حسلودانه زيلر نظلر داشلت د ن يرند  روستائيا

ا مالک ها متللد بشلوند  مبلارزا ملابين اشلراف و دهقانلان بآنان  و نمی  ذاشت د

                                                 
 -   دهقان هائی که مزارع اشتراکی را ترر  فتتره ت ت را ورااسن ايرتس، م وب میرسهه   ا ر

 مترج  ااگل سی. -زم و خیسصی خريدار  کرده هسدادب 1906اسامبر 

 -  ايرو تاهه کره هره رتيرتا هره  کرسان کارسن یجامتره   اشرتراکی  ا،رلف مری شردب ،ت ر   هره

 مترج  ااگل سی. -يا هه  بارت ديگر هه متکا  "هاگان" -متکا  "ج ان" ايا
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بله اشلکل مختللت ادامله  1917برای نفو   لذاردن بلر کلو ک در سراسلر سلال 

 م وحشيانه زداشت، از فشارهای "دوستانه"  رفته تا تروري

ال  جل لداي ان زملين از روی سلپاس دروازا هلای انللی مدر همان حال که 

هلای  لردا پلا دار دار ملی  شلودند  زملين دهقان هلای زملين یاشراف را به رو

راا بلا آنلان رهسلپار ديلار  ف به ک ار می کشليدند تلا هلمار ويشتن را از  رد اش

عدم نشوند  در عالم سياست اين دو پديدا بدين شکل متجلی شد که مالکلان، کله 

ش از انقلالب بله ج لاش راسلت افراملی تعللق داشلت د، اي لک  لود را بله اللوان پي

م آراست د و اين رنگ آميزی را به مدد حافظه هلم چلون حفلاظی بله کلار زليبرالي

دار، کلله در  ذشللته اغلللب از کللادت هللا   رفت للد، حللال آن کلله دهقللان هللای زمللين

 حمايت می کردند، اک ون به سمت چپ متمايل شدند 

 ردا پای ايالت پرم، که در ماا سپتامبر بر لزار شلد، مين دارهای ی ز ک  را

    سلللش "ک لللت هلللا و أحسلللاب  لللود را از ک  لللرا ی مالکلللان در مسلللکو کللله در ر

دسلياتين  50دا سا ت  دهقلانی کله ج دوک ها و بارون ها" قرار داشت د، موکداز 

پ لک زمين در مالکيت  ود داشت، در آن ک  را  فت: "کادت ها هيچ وقت نه ک

پوشيدا اند و نه چاروق به پا کردا اند، و بله ايلن دليلل هر لز از م لافع ملا دفلا  

کلش در علين حلال کله از ليبلرال هلا دوری  زحمتزمين دارهای  نخواه د کرد "

 للود بلله دنبللال "سوسياليسللت هللائی" مللی  شللت د کلله  مللی جسللت د، در دور و بللر

يللللت از سوسلللليال ملللدافع حقللللوق مالکيللللت باشلللل د  يکللللی از نماي للللد ان بلللله حما

دموکراسی پردا ت  او  فت: "کار ر؟ بله او زملين بدهيلد تلا بله دا بيايلد و ايلن 

قدر  ون قی نک د  سوسيال دموکرات ها زمين را از ملا نخواه لد  رفلت "  زم 

به توضيح نيست که او از م شويک ها سلخن ملی  فلت  "ملا زملين  لود را بله 

زمللين  للود جللدا مللی شللوند کلله هلليچ کلل  نخللواهيم داد  فقللط اشخانللی آسللان از 
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آسان به دستش آوردا اند، مثالز مالک ها، اما دهقلان جماعلت پلدرش درآملدا تلا 

 به يک تکه زمين برای  ود دست و پا کردا است "

در آن دورا ی پائيز، روستائيان با کو ک ها می ج  يدنلد بلی آن کله آنلان را 

ر مسلير کللی ج لبش حرکلت ها کو ک ها را وادار ملی کردنلد د براندازند  دهقان

ک  للد و در برابللر ضللربات راسللت از ج للبش دفللا  نماي للد  حتللی در چ للد مللورد، 

امت ا  از شرکت در عمليات چپاول با اعدام  امی پاسخ دادا شلد  کلو ک تلا آن 

جا که می توانست مفرا رفت، اما در للظله ی آ لر يلک بلار دي لر سلر  لود را 

اق  ود را به  اری نو نوارش بست و بله  اراند و آن  اا اسب های سير و قبر

دنبال سهم  ود رفلت  اغللب هلم بلزر  تلرين سلهم نصليبش ملی شلد  ب يشلت، 

دهقللان پ زائللی، مللی  ويللد: "دهقللان هللای مرفلله از هملله بيشللتر  يرشللان آمللد  

م ظورم دهقان هائی است که هم اسب داشت د و هم کار ر " سلاوچ کو، دهقلان 

   مللات در ايللن  صللوص سللخن  فتلله اسللت: اورلللی هللم کللم و بلليش بللا همللين کل

کو ک هلا از همله بيشلتر فايلدا بردنلد، چلون شکمشلان سلير بلود و بلرای حملل 

 الوار هم وسيله داشت د "

ملورد م ازعلله بلا ملالک هللای  4954زا  بلر مبلق ملاسلبات ورم يچللت، بله اِ

بر ورد هم با دهقان های بورووا پليش آملد   324بزر  مابين فوريه و اکتبر، 

ز  ابلت ملی ک لد وضو ش اين رابره ی متقابل  ارق العادا استح همين نکته قامعلا

 سلرمايه داری کلهبرعليله  در مبانی اجتماعی  لود نله 1917که ج بش دهقانی 

، در م فقلط بعلداز کيزمبلارزا بلر ضلد کلو بقايای بردا داری معروف بلود  برعليه 

 ، در  رفت، يع ی پ  از قلع و قمع قامع مالکان 1918سال 

ز بايلد بله دموکراسلی  ز دموکراتيلک ج لبش دهقلانی، کله قاعلدتا اين ماهيت تماملا

رسمی قدرتی تسخير ناپذير نمی بخشيد، به واقلع فقلط   ديلد ی ايلن دموکراسلی 
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را عيان سا ت  ا ر از با  به قضيه ن اا ک يد، دهقان هلا دربسلت بله وسليله ی 

نتخلاب ملی کردنلد، از سوسيال رولوسيونرها رهبری می شدند، آن هلا را  لود ا

آنللان پيللروی مللی نمودنللد، و کللم و بلليش باايشللان در مللی آميخت للد  د رک  للرا ی 

انتخابلللات کميتللله ی اجرائلللی ايلللن  شلللوراهای دهقلللانی در ملللاا مللله، چرنلللوف در

ز  804رأی و کرنسللکی  810شللوراها  رأی آوردنللد، حللال آن کلله ل للين مجموعللا

 ود را وزيللر روسللتا رأی بلله  للود ا تصللاص داد  چرنللوف بللی جهللت  لل 20فقللط 

نمی ناميدح اما استرات ی روستاها هم بی جهت يک بلارا از اسلترات ی چرنلوف 

مالکلان مشلخص بلا برعليه  جدا نشد  دوری روستاها از ن ايع، دهقانان را، که

عزم جزم می ج   د، در برابر مالک عام، کله هملان هيئلت دوللت باشلد، نلاتوان 

بله اتکلا  بلر يلک دوللت افسلانه ای  قانلانمی سازد  از اين روست نياز  اتلی ده

بلرای  لود تزارهلای دروغلين  در قبال دولت واقعی، در ازم ه ی کهن دهقان ها

افسانه ی جهان  می آفريدند، بر  رد "زرين نامه ی" موهوم تزار، و يا به دورِ 

حقانی، جمع می شدند  پ  از انقلالب فوريله، بلر  لرد پلرچم "زملين و آزادی" 

ونرها جمللع شللدند و در قبللال مللالک ليبللرال، کلله هيئللت کميسللر سوسلليال رولوسللي

حکوملت درآمللدا بللود، از پللرچم سوسليال رولوسلليونرها مللدد ملبيدنللد  رابرلله ی 

برنامه ی نارودنيک هلا بلا حکوملت واقعلی کرنسلکی، هملان رابرله ای بلود کله 

 زرين نامه ی موهوم تزار با  ود آن  ودکامه ی واقعی داشت 

لوسيونرها هملوارا انباشلته از عقايلد تخيللی بلود  آنلان برنامه ی سوسيال رو

را سوسلياليزم  اميدوار بودنلد کله بتوان لد بلر اسلاس يلک اقتصلاد  لردا تجلاری،

بسازند  اما برنامه ی انقالبی آنان در ب ياد  ود دموکراتيک بود، بدين مع ی که 

ا می  واسلت د زملين را از ملالک هلای بلزر  ب يرنلد  ه  لامی کله ايلن حلزب بل

ضرورت اجلرای برنامله ی  لود رو بله رو شلد،  ويشلتن را در کلالف سلردر م 
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ضلبط اراضلی قلدعلم برعليله  ائتالف اسير کلرد  در ايلن ميلان نله ت هلا ملالک هلا

داراهای کادت هم با اين کار به مخالفت بر اسلت د  بانلک هلا  کردند، بلکه بانک

ا وام دادا بودنلد  کلم چهلار ميليلارد روبلل بله ملالک هل به و يقه ی اراضی دسلت

   سوسلليال رولوسلليونرها چللون قصللد داشللت د در مجللل  مسسسللان بللا مللالک هللا 

 فقط بلر سلر قيملت چانله بزن لد و قضليه را در نللح و نلفا فيصلله ده لد، دسلت

   از ايلن رو آن چله سلببدهقان ها را با تمام قوا از زمين دور ن لاا ملی داشلت د

ان نبلود، بلکله دموکراسلی نليم ب لد آنلسوسلياليزم  تالشی آنان شد ماهيلت تخيللی

تخيلللی آنللان ممکللن بللود چ للدين سللال بلله درازا سوسللياليزم  آنللان بللود  امتلللان

بکشد، حال آن که  يانت آنان به دموکراسی زراعی ظرف چ د ملاا آشلکار شلد  

تلت حکومت سوسيال رولوسيونرها دهقانان بلرای اجلرای برنامله ی سوسليال 

ز قيام   می کردند رولوسيونرها بايد رأسا

در مللاا ووئيلله، ه  للامی کلله حکومللت بلله سللرکوب روسللتاها پردا تلله بللود، 

زدا و با حرارت تمام برای دفا  از  لود سوسليال رولوسليونرها  دهقانان شتاب

را به کمک ملبيدند  غافل از اين که از دسلت پونتيلوس جلوان بله پلدرش پليالت 

    ا بلله پللائين تللرين در همللان مللاهی کلله بلشللويک هللا در شللهره پ للاا بللردا انللدح

درجه ی ضعت  ود رسيدند، سوسيال رولوسيونرها بله اوي رشلد و نفلو   لود 

 ملللور کللله معملللو ز، بللله ويللل ا در دورا هلللای  در روسلللتاها دسلللت يافت لللد  هملللان

بلا شلرو  انلرلام سلازمان دهلی  دام له یوسيع تلرين  انقالبی، چ ين می شود،

 زنلد ضلربات يلک حکوملت  سياسی مصادف شد  دهقان ها کله بلرای رهلائی از

سوسيال رولوسيونر در پشت سوسيال رولوسيونرها پ هان شدا بودنلد، اعتملاد 

ز از کلت دادنلد  بللدين سلان تللورم   لود را هلم بلله حکوملت و هلم بلله حلزب مللداوما

                                                 
 -  مسر   را هر  رده اشاره هه پسات سس پ لت فرمااده رتمی کره ريايرا م اکاره     سری

 مترج  ااگل سی. -داشا
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هللای سوسلليال رولوسلليونر در روسللتاها بلله هالکللت ايللن حللزب فرا يللر سللازمان 

يان بود و از با  در حال اعلادا ی حال مغ حزب از پائين در م جر شد، چون اين

 نظم 

 در مسکو در يکی از جلسات سازمان نظلامی در روز سلی ام ووئيله، يکلی از

فرسللتاد ان سوسلليال رولوسلليونر جبهلله  فللت:  رچلله دهقللان هللا ه للوز  للود را 

سوسلليال رولوسلليونر مللی دان للد، امللا بللين آنللان و حللزب شللکاف افتللادا اسللت  

د کردنلد: دهقلان هلا تللت تلأ ير تهيليج  لری هلای سربازها نيز اين نکتله را تأييل

سوسيال رولوسيونرها ه وز نسبت به بلشويک ها ابراز  صومت می ک  د، اما 

مسائل مربوم به زملين و قلدرت را عملالز بله شليوا هلای بلشلويکی حلل و فصلل 

می نماي د  پوول سکی بلشويک، که در م رقه ی ول ا فعاليت می کلرد،  لواهی 

تللرم تللرين افللراد سوسلليال رولوسلليونر، يع للی آن هللائی کلله در دادا اسللت کلله مل

شرکت جسته بودند، احسلاس ملی کردنلد کله روز بله روز بيشلتر  1905ج بش 

از نل ه بيرون راندا می شوند: "دهقانان آن ها را پيرملرد ملی ناميدنلد، و در 

شللان را بلله نللالحديد  للود در أی ظللاهر احترامشللان را ن للاا مللی داشللت د، امللا ر

 ق می ريخت د " کار ران و سربازان به دهقان هلا آمو تله بودنلد کله "بله ن دو

نالحديد  ود" رأی ده د و عمل ک  د  ملال است بتوان تأ ير کلار ران انقالبلی 

را بر دهقانان اندازا  رفت  اين تأ ير مداوم و ملکلولی و همله جانبله بلود، و از 

جلات نل عتی در ه از کار انلرو به ملاسبه در نمی آمد  وجود تعداد زيادی  اين

نللواحی روسللتائی، ايللن تللأ ير و تللأ ر را آسللان تللر کللردا بللود  امللا حتللی کللار ران 

پترو للراد، يع للی اروپللائی تللرين شللهر کشللور، پيونللد نزديکللی بللا زاد للاا هللای 

روستائی هويش داشت د  بيکاری، که در ماا های تابستان افزايش يافته بلود، و 
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وسيله ی کارفرمايان، هزاران تلن از کلار ران را  هم چ ين تعريل کار انه ها به

 رهبر شدند  به روستاها باز رداندا بود  بيشتر اين کار ران تهييج  ر و

های مه و ووئن، ايا ت و استان ها و حتی روستاهای  ونا ون بلرای  در ماا

 ود در پترو راد باش اا های "حب الومن" درست کردند  مربوعلات کلار ری 

     تون هللللای  للللود را ا تصللللاص دادنللللد بلللله دري اعالميلللله هللللای بسللللياری از سلللل

باشلل اا هللای حللب الللومن کلله در آن هللا  للزارش مسللافرت هللای کللار ران بلله 

روستاها ايراد می شد، برای نماي د ان مسلافر دسلتورالعمل تهيله ملی  رديلد، و 

جهت تهييج  ری اعانه جمع می شد  اندکی پيش از قيام، اين باش اا ها بر  رد 

متلللد شللدند  يللک دي للر  دفتللر ويلل ا ی مرکللزی بلله رهبللری بلشللويک هللا بللايللک 

مولی نکشيد که ج بش باش اا های حب الومن به مسکو و تلور، و احتملا ز بله 

 چ د شهر از ساير شهرهای ن عتی نيز سرايت کرد 

تللری  بللا ايللن حللال، سللربازها از حيللث نفللو  مسللتقيم بللر روسللتاها نقللش مهللم

  ن جللللوان فقللللط در شللللرايط مصلللل وعی جبهلللله و برعهللللدا داشللللت د  روسللللتائيا

ملی توانسلت د تلا حلدی بلر انلزوای  لود فلائق آي لد و بلا سرباز انه های شلهری 

مسللائل  سللتردا ی ملللی رو در رو قللرار ب يرنللد  امللا در ايللن جللا هللم وابسللت ی 

ز بلله زيللر  سياسلی آنللان کللامالز حلل  مللی شللد  دهقللان هلا در همللان حللال کلله مللداوما

هن پرسللت و ملافظلله کللار مللی افتادنللد و بعللد بللرای فکرهللای مللي رهبللری روشللن

 رهللائی از چ  للال آنللان دسللت و پللا مللی زدنللد، مللی کوشلليدند تللا مسللتقل از سللاير 

 روا های اجتماعی  ود را در ارتش سازمان ده د  مقامات بله چشلم  صلومت 

در ايلللن تملللايالت ملللی ن ريسلللت د، وزارت ج لللگ مخالفشلللان بلللود، و سوسللليال 

استقبال نمی کردند  شوراهای نماي لد ان دهقانلان در ها  رولوسيونرها هم از آن

ارتش فقط ريشه های بسيار ضعيت داشت  حتلی در تللت مسلاعدترين شلرايط، 
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دهقان قادر نيست کميت عظيم  ود را به کيفيتلی سياسلی تبلديل ک لدح شلوراهای 

سربازهای دهقان فقط در شلهرهای بلزر  انقالبلی، آن هلم زيلر نفلو  کلار ران، 

 د کارهای مهملی انجلام ده لد  بلدين شلکل شلورای دهقانلان در پترو لراد توانست

      تهيلللليج  للللر را بللللا  1395، 1918و يکللللم وانويلللله ی  1917مللللابين آوريللللل 

امريه هلای مخصلوص بله روسلتاها فرسلتاد؛ و در حلدود هملين تعلداد هلم بلدون 

د اياللت را زيلر پوشلش فعاليلت  لو 65فرسلتاد ان  امريه بله روسلتا رفت لد  ايلن

 رفت د  در کرونشتات نيز سربازان و ملوانان بله پيلروی از سرمشلق کلار ران، 

های حب الومن درست کردند و بلرای نماي لد ان  لود جوازهلائی نلادر  باش اا

های بخلار مجلاز ی کردند که آنان را به استفادا ی "راي ان" از راا آهن و کشت

بللی غرول للد مللی سللا ت  شللرکت هللای  صونللی حمللل و نقللل ايللن جوازهللا را 

 پذيرفت د  اما در  روم دولتی بر وردهای متعدد نورت  رفت 

اما با همه ی اين احوال، اين فرستاد ان رسمی سلازمان هلا فقلط قرلرا ای از 

اقيانوس دهقانان ملسوب می شدند  کارهای به مراتب عظيم تر را ندها هزار 

کلله م للين  و ميليللون هللا سللربازی انجللام دادنللد کلله بلله ميللل  للود، و در حللالی

   معللات تللودا ای ه للوز در  وششللان شلل يدا جهللای ت سللخن رانللی شللعارهای نافللذ

می شد، جبهه و پاد ان های پشت جبهله را تلرک  فت لد  هملان هلا کله در جبهله 

   اموشللی  زيللدا بودنللد، در روسللتاهای  للود زبللان  شللودند  شلل وندا ی مشللتاق 

 ويللد: "در ميللان هللم کللم نمللی آوردنللد  مورالللوف، از بلشللويک هللا مسللکو، مللی 

دهقللان هللای امللراف مسللکو نوسللان عظيمللی بلله سللمت چللپ ديللدا مللی شللد     

ر شللدا بودنللد  کللار ران روسللتاها و شللهرهای ايالللت مسللکو از فراريللان جبهلله پ لل

شهرنشي ی هم که ه وز روابلط  لود را بلا روسلتا قرلع نکلردا بودنلد، بله ديلدار 

روسلتاهای  لواب آللود  به  فته ی نومچ کلوف دهقلان، فراريان می رفت د  "ب ا
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و عقب ماندا ی ايالت کالو لا "بله نلدای سلربازهائی کله در ملاا هلای ووئلن و 

ووئيه به د يل مختللت بله  انله بلاز ملی  شلت د، از  لواب بيلدار شلدند  کميسلر 

ني  ورود  زارش می دهد کله: "همله ی قلانون شلک ی هلا و بلی قلانونی هلا بله 

زهای مر صی  رفتله، و يلا فرسلتاد ان نلوی از انلا  به ظهور فراريان، سربا

زادا  کميته های ه  ی، در قلمرو اين اياللت مربلوم اسلت " مباشلر املالک شلاا

    للللللانم بارياتي سللللللکی در اسللللللتان زولوتونوشللللللزکی در مللللللاا اوت از اعمللللللال 

 ودسرانه ی کميتله زمي لی کله رياسلتش را  لاتران مللوان کرونشلتاتی برعهلدا 

بو ولمي سک  زارش می دهلد کله: "سلربازها  شاکی است  کميسر استاندارد، 

و ملوان هلای مر صلی  رفتله دسلت بله تهييجلاتی زدا انلد کله غلرد از آن هلا 

جمعلی اسلت "  هايجاد هري و مري و آمادا کلردن ا هلان بلرای کشلتارهای دسلت

"در استان م لي سک، در روستای بيلو وش، ملوان تازا از راا رسليدا ای بله 

ر هيللزم و الوارهللای مخصللوص راا آهللن را از ج  للل ا تيللار  للود تهيلله و نللدو

کلم  مم و  کرد " و در مواردی هلم کله سلربازها آغلاز ر مبلارزا نبودنلد، دسلت

فرجللام ده للدا اش  للود آنللان بودنللد  در اسللتان ني  للورود دهقللان هللا بلله يللک 

نومعه يورش بردند، شلبدرهای مراتلع آن نلومعه را درو کردنلد، پرچي لی هلا 

ه ها را آزردند  سرراهبه تسليم نمی شد، و سرانجام قشلون را شکست د، و راهب

مردمللی دهکللدا دهقللان هللا را از آن جللا دور سللا ت و ت بيهشللان کللرد  آربکللوف 

دهقللان مللی نويسللد: "ايللن مللاجرا همللين مللور اداملله داشللت، تللا آن کلله سللربازها 

سلللرا سلللا ت د    " نلللومعه تخليللله شلللد  در اياللللت  سررسللليدند و کلللار را يلللک

 فته ی بوبکوف دهقان: "سربازهائی که از جبهه بله  انله آملدا  موغيليت، به

 بودند، نخستين رهبرهای کميته شدند و مالک ها را بيرون راندند "
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مردهای جبهه عزم جزم انسان هائی را که عادت کردا اند با تف گ و سرنيزا 

  نوعللان  للود مللرف شللوند، وارد مبللارزا کردنللد  حتللی همسللران سللربازها  بللا هللم

روحيه ی ج   د ی را از شوهرانشان ا ذ کردند  ب يشلت، دهقلان پ زائلی، اين 

می  ويد: "در ماا سپتامبر ج بش زنان سلربازها بلا   رفلت، و ايلن زنلان همله 

از يورش ها سخن می  فت لد  "هملين پديلدا در ايلا ت دي لر هلم مرف داری  به

را بلازی  ديدا می شد  در شلهرها هلم، زنلان سلربازها اغللب نقلش چاشل ی بملب

 می کردند 

ب ابر ملاسبات ورم يچت، سربازها در ماا ملارس يلک درنلد از اغتشاشلات 

دهقللانی، در آوريللل هشللت درنللد، در سللپتامبر دوازدا درنللد، و در اکتبللر هفللدا 

درند از اين اغتشاشات را رهبری کردند  ايلن ارقلام را نملی تلوان نلد در نلد 

     ی جريللان را بلله  للوبی نشللان دقيللق تلقللی کللرد، امللا در هللر حللال م ل للی عمللوم

مللی ده للد  رهبللری رو بلله مللر  معلللم هللا و کارم للدها و کار زارهللای سوسلليال 

رولوسيونر رفته رفته جای  ود را به رهبری سلربازها ملی داد، و سلربازها از 

 هيچ اقدامی فرو ذار نبودند 

پلللارووس، نويسللل دا ی مارکسيسلللت آلملللانی و از افلللراد برجسلللته ی زملللان 

     ان شخصللی کلله در مللی ج للگ موفللق شللدا بللود  روتللی بي للدوزد و  للويش، هملل

    هلللم انلللول و هلللم برنلللد ی را از کلللت بدهلللد، سلللرباز روسلللی را بلللا سلللربازهای 

       بلللا دزدان و راهزنلللان قلللرون وسلللری مقايسللله کلللردا اسلللت  بلللرای  ملللزدور و

مقايسه ای کلافی اسلت فراملوش ک ليم کله سلربازهای روس در تملام  قبول چ ين

تلرين انقلالب ارضلی تلاريخ بلاقی  های  ود هموارا مجريان بزر ی شک  قانون

 ماندند 
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مادام که ج بش ه وز کامالز از قانون ن سسته بود، اعزام نيروهای نظامی به 

ز فقللط قللزاق هللا را  ز ج بلله ی سللمبوليک داشللت  در عمللل تقريبللا     روسللتاها نللرفا

 روسکوسللومله ليبلرال می شد به ع وان نيروهای ت بيهی بله کلار  رفلت  روزنا

در روز يازدهم اکتبلر نوشلت: "چهلار نلد قلزاق بله اسلتان سردوبسلکی اعلزام 

شدند    اين اقدام تأ يری آرامش بخش به دنبلال داشلت؛ دهقلان هلا اعلالم کردنلد 

کلله م تظللر مجللل  مسسسللان  واه للد شللد " شللکی نيسللت کلله چهللار نللد قللزاق 

اق بله قلدر کفايلت وجلود استد لی ملکم به نفع مجلل  مسسسلان اسلت  املا قلز

نداشللت، و بلله عللالوا، قللزاق هللای موجللود هللم دودل بودنللد  در ايللن  يللرودار، 

 حکومت روز به روز بيشتر مجبور می شد "اقدامات قامع" بله عملل آورد  ب لا

بللر ملاسللبه ی ورم يچللت، در چهللار مللاا اول انقللالب نيروهللای نظللامی در هفللدا 

اوت، سلی و نله ملورد؛ در  در ووئيله ومورد به مقابله ی دهقانان اعزام شدند؛ 

 سپتامبر و اکتبر، ند و پ ج مورد 

سرکوب دهقانان به ضرب اسلله فقط به مثابه ی نفت پاشليدن بلر آتلش بلود  

در بيشتر موارد سربازها به دهقان ها می پيوست د  کميسر يکی از اسلتان هلای 

های ايالللت پودولسللک  للزارش مللی دهللد: "سللازمان هللای نظللامی و حتللی واحللد

م فرد بر سر مسائل اجتماعی و اقتصادی تصميم  يلری ملی ک  لد، دهقلان هلا را 

ملی سلازند، و  لاهی اوقلات، در پلارا ای  به غصب و غارت ج  ل هلا وادار ئ؟ت

وي للد    واحللدهای مللللی نظللامی از از نقللام،  للود در چپللاول هللا شللرکت مللی ج

ين سلان مغيلان ت در سرکوب اعمال  شونت آميز امت ا  می ورزند   " بدکرش

روستاها واپسين پيچ و مهرا هلای ارتلش را شلل کلرد  در نلورت بلروز ج لگ 

دهقانی بله رهبلری کلار ران، ابلداز امکلان نداشلت ارتلش اجلازا دهلد از او بلرای 

 فرونشاندن قيام شهرها استفادا شود 
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دهقللان هللا از دهللان کللار ران و سللربازان بللرای نخسللتين بللار مرالللب تللازا ای 

 مرلالبی غيلر از آن چله سوسليال رولوسليونرها  -ويک هلا شل يدنددربارا ی بلش

بلله آن هللا  فتلله بودنللد  شللعارهای ل للين و نللام او در روسللتا رسللوخ کللرد  بللا ايللن 

حال، شکايت های دمادم فزاي دا از بلشويک ها در بسياری از موارد جعلی و يا 

کملک هلای اغراق آميلز بودنلد  مالکلان اميلدوار بودنلد کله بلا ايلن روش بتوان لد 

مرمئن تلری دريافلت ک  لد  "در اسلتان استروفسلکی هلري و ملري مرللق حلاکم 

است، و ايلن نتيجله ی تبليغلات بلشلويک هاسلت " از اياللت اوفلا  بلر ملی رسلد 

ز در حللال توزيللع  کلله: "يکللی از اعضللای کميتلله ی روسللتا بلله نللام واسلليليت دائمللا

ز اعلالم ملی ک لد کله ملالک هلا را بايلد دار زد "  برنامه ی بلشويک هاست و عل لا

پولونيلللک، ملللالک نو لللورودی، ضلللمن جسلللتجوی "حمايلللت در برابلللر چپلللاول" 

فراموش نمی ک د که اضافه ک د: "کميته های اجرائی از بلشويک ها لبريزند " 

يع للی کميتلله هللای اجرائللی بلله مللالک روی  للوش نشللان نمللی ده للد  زومللورين، 

مللاا اوت کللار ران  دهقللانی از اهللالی سيمبيرسللک، بلله يللاد مللی آورد کلله: "در

شرو  کردند به ديدار از روستاها  آن ها برای حزب بلشلويک تبليلم ملی کردنلد 

و دربارا ی برنامه ی اين حزب سخن می  فت د  "يکلی از بلازرس هلای اسلتان 

شش سلاله ای حلرف ملی زنلد کله از  ميخائيلوا، باف دا ی بيست و سب  از تاتيانا

ی  لود ملی  واسلت کله حکوملت موقلت  پترو راد آمدا بود و "از مردم دهکدا

ز از تاکتيللک هللای ل للين تجليللل مللی کللرد " ب للا بلله  فتلله ی  را براندازنللد، و ضللم ا

کوتوف دهقان، در ايالت اسمال سک در اوا ر ماا اوت "کم کم به ل ين عالقم د 

شديم، و به ندای او توجه کرديم   " بلا همله ی ايلن اونلاف، در انجملن هلای 

      ه لللوز بللله اکثريلللت عظللليم سوسللليال رولوسللليونرها رأی روسلللتائی، دهقلللان هلللا 

 می دادند 
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حزب بلشويک می کوشيد به دهقلان هلا نزديلک شلود  در روز دهلم سلپتامبر، 

نوسلکی در واسلت کلرد کلله کميتله ی پترو لراد اقلدام بلله نشلر يلک روزناملله ی 

دهقللانی ک للد: "بايللد اوضللا  را مللوری سللر و سللامان دهلليم کلله تجربلله ی کمللون 

       را درک بلللرای ملللا تکلللرار نشلللود  در آن ملللورد نللله دهقلللان هلللا پلللاري   فرانسللله

می کردند و نه پاري  دهقان ها را  "ملولی نکشليد کله روزنامله ی ملورد نظلر 

م تشلر شلد  بلا ايلن حلال، فعاليلت هلای نلرفاز حزبلی در ميلان  بايلدنوتابا ع لوان 

     ه بللود و نلله دهقانللان نللاچيز بللود  قللدرت حللزب بلشللويک نلله در م للابع ف للی نهفتلل

 در ابللزار و وسللايل، بلکلله در سياسللتی درسللت ريشلله داشللت  همللان مللور کلله 

جريان های هوا تخم  ياهان را می پراک د،  ردبادهلای انقلالب نيلز انديشله هلای 

 ل ين را م تشر می کردند 

وروبيللت، دهقللان تللوری، بلله يللاد مللی آورد کلله: "در مللاا سللپتامبر نلله فقللط 

جلسات روز به روز با جسارت بيشتری بله  در فقير همسربازها که دهقان های 

    دفللا  از بلشللويک هللا بللر مللی  اسللت د   " زومللورين دهقللان سيمبيرسللکی هللم 

        ايللن نکتلله را تأييللد مللی ک للد: "در ميللان دهقللان هللای فقيللر و هللم چ للين بر للی 

از دهقللان هللای متوسللط اللللال، نللام ل للين بللر سللر زبللان هم للان بللود؛ هملله فقللط 

      ا ی ل لللين حلللرف مللی زدنلللد "  ري وريلللت، دهقللان نو لللورودی، تعريلللت دربللار

می ک د که چ ونه سوسيال رولوسيونری در دهکدا بلشويک هلا را "غانلب" 

و " ائن" ناميد و چ ونه دهقانان بر سر او فرياد زدنلد: "ملر  بلر ايلن سلگ 

 بارانش ک يدح اين قدر برای ما قصه ن و  زملين کجاسلت؟ هلر چله کثيتح س گ

مز رف  فتی بل  اسلتح ب لذار بلشلويک هلا حلرف بزن لدح" ممکلن اسلت ايلن 

بله دورا ی پل  از  -نلددکله نلل ه هلای مشلابهش بله وفلور رخ ملی دا -نل ه
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ز نقش  ملی ب دنلد، املا اکتبر تعلق داشته باشد  واقعيات در حافظه ی دهقان عميقا

 دهقان در ن اا داشتن حساب روزها ضعيت است 

بلله  انلله ی بلشللويزم  جاتتنلل دوقی انباشللته از نوشلل چي  للوف سللرباز، کلله بللا

 للود در اورل باز شللته بللود، بللا اسللتقبال اهللالی دهکللدا ی  للود رو بلله رو نشللد  

 روسللتائيان مللی  فت للد: احتمللا ز مللالی آلمللان در کللار اسللت  امللا در مللاا اکتبللر 

عضللو و تف للگ هللای بسلليار دارد  و همللوارا از قللدرت  700"هسللته ی روسللتا 

       ملللی ک لللد " وراچلللت بلشلللويک تعريلللت ملللی ک لللد کللله چ ونللله  شلللورائی دفلللا 

ز فالحلی ورونل  "از تلأ يرات بخارهلای مسلموم سوسليال  دهقان های ايالت تماملا

رولوسلليونر  للالص شللدند و بلله هللوش آمدنللد، و رفتلله رفتلله بلله حللزب عالقم للد 

ملا نلاحب چ لدين سلازمان ملللی در روسلتاها و  ی شلدند  از برکلت ايلن عالقله

دا بلوديم، مشلترکان بسليار داشلتيم، و بسلياری افلراد نيلک بله سلتاد بخش ها شل

کوچلللک کميتللله ی ملللا ملللی آمدنلللد " بلللر مبلللق  لللامرات ايوانلللوف، در اياللللت 

اسمول سک، "بلشويک ها در روستاها نادر بودند  در اسلتان هلا هلم تعدادشلان 

کم بود  از روزنامه های بلشلويک نشلانی ديلدا نملی شلد  اعالميله هلا بله نلدرت 

تبر نزديک تر می شديم، روستاها کزيع می شدند    و با اين حال، هر چه به اتو

 تمايل بيشتری به بلشويک ها نشان می دادند "

    بللاز ايوانللوف مللی نويسللد: "در اسللتان هللائی کلله بلشللويک هللا پلليش از اکتبللر 

 در شوراهايشللان نفللو  داشللت د، حمللله بلله امللالک مالکللان يللا رخ نمللی داد، و يللا 

بسيار ملدود بود " اما از اين للاظ، وضع در همه جا يکسلان نبلود   دام ه اش

مللثالز تللادوش مللی  ويللد: "تللودا ی دهقللان هللای اسللتان موغيليللت در واسللت 

بلشويک ها را دائر بر انتقال اراضی به دهقلان هلا، بلا سلرعت  لارق العلادا ای 

د آن هلا پيشه کردند، و آن  اا ملک ها را زيلر و زبلر کردنلد، در بر لی از ملوار
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ايلن دو ملابين  را به آتلش کشليدند، و  لرمن هلا و ج  لل هلا را غصلب کردنلد "

ز ت اقضی موجود نيست  شکی نيست که تهييج  ری های عملومی  شهادت اساسا

بلشويک ها ج لگ دا للی را در روسلتاها تسلريع کلرد  املا هلر جلا بلشلويک هلا 

کوشليدند بلدون توانسته بودند ريشه هلای عميلق بدوان لد، مبيعلی اسلت کله ملی 

تضعيت روحيه ی تهاجمی دهقان ها، شلکل هلای ايلن تهاجملات را نظلم و نسلق 

 بخش د و ميزان تخريب را کاهش ده د 

ز در آ للرين دورا ی أمسلل له زمللين در ايللن ميللان ت هللا نبللود  دهقللان مخصونللا

        ج للگ هللم در مقللام فروشلل دا و هللم در مقللام  ريللدار آسلليب ديللدا بللود  غللالت 

بللت از او  ريللداری مللی شللد، و فللرآوردا هللای نلل عتی روز بلله روز بلله بهللای  ا

و شلهر، کله ی روابط متقابل اقتصادی مابين روسلتا مسأله  تر می شدند  کمياب

ی مرکزی اقتصاد شوروی تبلديل مسأله  مقدر بود بعداز تلت ع وان "قيچی" به

بله  شود، از همان اوان چهرا ی تهديدآميز  لود را نشلان ملی داد  بلشلويک هلا

دهقان ها می  فت د: شوراها بايلد قلدرت را تسلخير ک  لد، بله شلما زملين بده لد، 

ج گ را تمام ک  د، ن عت را از توليدات نظلامی فلار  سلازند، نظلارت کلار ران 

را بر توليد برقرار ک  د، و رابره ی موجود ملابين بهلای فلرآوردا هلای نل عتی 

هم که ممکن است مجمل بودا  و کشاورزی را ت ظيم نماي د  اين پاسخ هر چقدر

باشللد، راا کلللی را نشللان مللی داد  تروتسللکی در روز دهللم اکتبللر در ک فللران  

کميتلله هللای کار انلله چ للين  فللت: "ديللوار موجللود مللابين مللا و دهقانللان را فقللط 

شللورائی هللائی از قبيللل آوکسلل تيت ايجللاد مللی ک  للد  مللا بايللد ايللن ديللوار را درهللم 

ن توضليح بلدهيم کله تملام تلالش هلای کلار ر بلرای بشک يم  ما بايد به روسلتائيا

کمک به دهقان از راا رساندن ابزار کشاورزی به روستا،  مر نخواهد داد م ر 
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آن کلله نظللارت کللار ران بللر امللر توليللد سللازمان يافتلله برقللرار شللود " ک فللران  

 بيانيه ای در اين مع ا  راب به دهقانان نادر کرد 

در کار انلله هللا کميسلليون ويلل ا ای ايجللاد کللار ران پترو للراد در آن روزهللا 

کردنلد کلله فلللزات و قرعللات و تکلله هلای آسلليب ديللدا را بللرای مرکللز مخصونللی 

موسوم به "کار ر به دهقان" جمع آوری و مرمت ملی کلرد  ايلن آهلن پلارا هلا 

به مصرف سا تن سادا ترين ابزار و قرعات يدکی کشاورزی ملی رسليدند  ايلن 

     ه للوز  -دا ی کللار ران بلله درون جريللان توليللدنخسللتين ورود برناملله ريللزی شلل

 -بللا دام لله ای بسلليار ملللدود و بللا چير للی اهللداف تبليغللاتی بللر اهللداف اقتصللادی

چشللم انللداز جديللدی بللرای آي للدا ی نزديللک بر شللود  کميتلله ی اجرائللی شللورای 

روسلتا، سلعی  دهقانان، وحشت زدا از د ول بلشويک ها به قلملرو مم وعله ی

کللاران وامانللدا در ايللن  ان نوظهللور دسللت بيللازد  امللا سللازشکللرد بللر ايللن سللازم

ه  ام که زمين در روستا هم در زير پايشان به لغزش افتلادا بلود، دي لر يلارای 

 رقابت با بلشويک ها را در نل ه ی شهر نداشت د 

  بلشللويزم  وروبيللت، دهقللان تللوری، مللی نويسللد: "م للين تهيلليج  للری هللای

ن يخلت کله ملی تلوان بلا قامعيلت  فلت: ا لر را چ لان براتهلی دسلت  دهقان هلای

اکتبللر در اکتبللر رخ نللدادا بللود، در نللوامبر رخ مللی داد " ايللن تونلليت زنللدا از 

بلا ضلعت سلازمانی اش مت لاقض نيسلت  انقلالب فقلط از بلشويزم  قدرت سياسی

مريق چ ين بی ت اسبی های تکان ده لدا ای راا  لود را ملی  شلايد  حقيقلت آن 

دليلللل نملللی تلللوان حرکلللت انقلللالب را در چلللارچوب  اسلللت کللله درسلللت بللله هملللين

     دموکراسللی نللوری   جانللد  چلله در اکتبللر و چلله در نللوامبر، دهقللان هللا بللرای 

بلله فرجللام رسللاندن انقللالب ارضللی چللارا ای نداشللت د جللز آن کلله تارهللای از هللم 

 سيخته ی همان حزب سوسيال رولوسيونر را به کار ب يرند  ع انر چلپ ايلن 
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زدا و سراسليمه انشلعاب ملی کردنلد، بله  يلان دهقانلان شلتابحزب زير فشار مغ

بلشويک ها تاسی می جست د و با آنان به رقابت می پردا ت د  در می ملاا هلای 

ز زيلللر پلللرچم مصلللللتی سوسللليال  آتلللی جلللا بللله جلللائی سياسلللی دهقلللان هلللا عملللدتا

بلی  بلاتی  انعکلاسرولوسيونرهای چپ نورت می  يرد  اين حزب ناپايلدار بله 

روستائی تبديل می شود، و به پل موقتی از ج گ دهقانی به انقالب م بلشويز از

 پرولتری 

 سللازمان هللای مللللی  للود را داشللته باشللد  ايللن  بللود انقللالب ارضللی ناچللار

سازمان ها چه شکلی و شمايلی داشت د؟ در روستا چ دين نو  سازمان موجلود 

ين و بلللود: نهادهلللای دولتلللی نظيلللر کميتللله ی اجرائلللی بخلللش، کميتللله هلللای زمللل

 واروبللار؛ نهادهللای اجتمللاعی نظيللر شللوراها؛ نهادهللای تمامللاز سياسللی مان للد 

      احللللزاب؛ و سللللرانجام ار للللان هللللای حکومللللت مللللللی کلللله بهتللللرين نمونلللله اش 

انجمن های شهری بودند  شوراهای دهقانی تا آن زمان فقلط در مقيلاس ايلالتی، 

شللوراهای شللهری  و تللا حللدی نيللز در مقياسللی اسللتانی، پديللد آمللدا بودنللد  تعللداد

هلر  -اندک بود  انجمن های شهری به ک دی ريشله ملی دواندنلد  از سلوی دي لر

   کميتلله هللای اجرائللی و  -چ للد ممکللن اسللت در بللدو امللر عجيللب بلله نظللر برسللد

کميته های زمين، با اين که در مرش اوليه ی  لود ار لان هلای دولتلی ملسلوب 

 بودند  می شدند، به ار ان های انقالب دهقانی تبديل شدا

کميتلله ی مرکللزی زمللين، مرکللب از کللار زاران حکومللت، مللالک هللا، اسللاتيد، 

  رولوسلللليونر و مخلللللومی ازدانشللللم دان کشللللاورزی، سياسللللتمداران سوسلللليال 

    دهقللان هللای مشللکوک، در اسللاس بلله ترمللز انقللالب ارضللی تبللديل شللدا بللود  

قی کميتلله هللای ايللالتی همللوارا در نقللش سلليم هللای انتقللالی سياسللت حکومللت بللا

و مقامات با  نوسان ملی کردنلد، املا  استانی مابين دهقان هاماندند  کميته های 
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  انتخللاب مللی شللدند و در برابللر  کميتلله هللای بخللش، کلله بلله وسلليله ی دهقللان هللا

چشم های روستا فعاليت می کردند، به آ ت ج بش فالحلی تبلديل شلدند  ايلن کله 

ولوسيونر  بت نام می کردند، اعضای اين کميته ها معمو ز به ع وان سوسيال ر

 للام  تغييلری در ماهيللت قضلليه نمللی داد  ايلن کميتلله هللا بللا کلبله هللای دهقللانی هللم

       بودنلللد نللله بلللا  انللله هلللای اشلللراف  دهقلللان هلللا بللله ماهيلللت دولتلللی کميتللله هلللای 

   زمللين ارجللی مخصللوص مللی نهادنللد، زيللرا در ايللن نکتلله جللواز ج للگ دا لللی را 

 می ديدند 

مردمی در اسلتان سارانسلکی در هملان ملاا مله شلکايت  يکی از سران قشون

کردا بود که: "دهقان ها ملی  وي لد کله جلز کميتله ی بخلش چيلز دي لری را بله 

رسميت نملی ش اسل د  آن هلا ملی  وي لد: همله ی کميتله هلای شلهری و اسلتانی 

به  فته ی يک کميسر ني  ورودی: "کوشلش  برای مالک ها کار می ک  د  "ب ا

های بخش در مخالفت با عمل مستقل دهقان ها تقريباز هميشه بلا  بر ی از کميته

شکسللت مواجلله مللی شللود و بلله تغييللر اعضللای کميتلله مللی انجامللد " دنيسللوف، 

دهقللانی از اهللالی پسللکوف، مللی  ويللد: "کميتلله هللا همللوارا بللر ضللد مالکللان از 

داری ملللی کردنلللد، زيلللرا انقالبلللی تلللرين دهقلللان هلللا و  ج لللبش دهقانلللان جانلللب

 بهه به عضويت اين کميته ها انتخاب می شدند "سربازهای ج

ز کميته هلای ايلالتی، بله وسليله ی کلار زاران  کميته های استانی، و مخصونا

فکر" رهبری می شلدند، و اي لان سلعی ملی کردنلد بلا ملالک هلا روابلط  "روشن

    مسللللالمت آميللللز داشللللته باشلللل د  يورکللللوف، دهقللللانی مسللللکوئی، مللللی نويسللللد: 

ه اين هملان  لر اسلت م تهلا پلا يش علود شلدا، هملان "دهقان ها می ديدند ک

 کميسللر کورلسللک  للزارش مللی دهللد: قللدرت اسللت م تهللا اسللمش تغييللر کللردا "

"برای تجديد انتخابلات کميتله هلای اسلتان، کله پيوسلته و بالاسلتث ا  دسلتورات 
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د اجللرا  مللی  ذارنللد، تللالش هللائی نللورت  رفتلله رحکومللت موقللت را بلله مللو

واری ملی توانسلت د وارد کميتله هلای اسلتانی شلوند  شلاست " اما دهقانان بله د

سوسيال رولوسيونرها پيوندهای سياسی موجود مابين روستاها و بخلش هلا را 

قبضه کردا بودند، و از اين رو دهقانان ناچار بودنلد از مريلق حزبلی عملل ک  لد 

 که مأموريت انلی اش عبارت بود از عود کردن پالن  ر 

های ماا مارس،  رچه در ن لاا اول شل فت ان يلز بی مللی دهقانان به شورا

ملی نمايلد، در واقعيللت املر عللل عميقللی داشلت  شلورا بللر الف کميتله ی زمللين 

سازمانی وي ا به شمار نمی رفت بلکه ار ان فرا يلر انقلالب بلود  ملی دانليم کله 

 در قلمرو سياست دهقلان بلدون رهبلری نملی توانلد کوچلک تلرين  لامی بلردارد 

جاسللت کلله ايللن رهبللری بايللد از کجللا بيايللد  شللوراهای ايللالتی و  فقللط ايللنمسللأله 

اسللتانی دهقللان هللا بلله ابتکللار، و تللا حللد زيللادی بلله قيمللت موجوديللت تعللاونی هللا 

سا ته شدند، آن هم نله بله ع لوان ار لان هلای انقلالب دهقلانی بلکله بله ع لوان 

ار للان هللای قيموميللت ملافظلله کارانلله بللر دهقللان هللا  روسللتاها ايللن شللوراهای 

وسلليال رولوسلليونرهای راسللت را کلله مثللل سللپری در برابللر مقامللات حکومللت س

     برفلللراز سرشلللان ايسلللتادا بودنلللد، پذيرفت لللد  املللا در دهکلللدا، در ميلللان  لللود، 

 کميته های زمين را ترجيح می دادند 

بللرای آن کلله روسللتاها نتوان للد  للود را در دايللرا ی "م للافع تمامللاز روسللتائی" 

انجمن های دموکراتيک را ايجلاد کلرد  هملين زدا شتاب  ملبوس ک  د، حکومت

امر به ت هلائی کلافی بلود کله دهقلان هلا را هوشليار ک لد  اغللب  زم ملی آملد کله 

انتخابات ايلن انجملن هلا بله زور بر لزار شلوند  کميسلر پ لزا  لزارش ملی دهلد: 

   ن  للاا قللانون شللک ی هللائی رخ مللی داد کلله بلله درهللم ريخللتن انتخابللات م جللر آ"

ليوبتسللکوی  -دروتسللکویشللاا زادا  در ايالللت مي سللک، دهقللان هللامللی شللد " 
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ملتهم بله دسلتکاری در فهرسلت  را رئي  کميسليون انتخابلات را بازداشلت و او

اسامی نامزدهای انتخاباتی کردند  برای دهقان ها آسان نبود که پيرامون حلل و 

نی فصل دموکراتيلک مرافعله ی ديري شلان بلا او بله توافلق برسل د  کميسلر اسلتا

بو ولمي سک  زارش دادا بود: "انتخابات انجمن های بخش در سراسر اسلتان 

مرلللابق بلللا برنامللله پللليش نرفتللله انلللد    رأی ده لللد ان همللله دهقان لللد  بي لللان ی 

ز بللا زمللينروشللن فکرهللای  ملسوسللی بللا       دارهللا، بلله چشللم  مللللی، مخصونللا

ت د  کميسللر مللی  للورد  از ايللن بابللت انجمللن هللا تفللاوت انللدکی بللا کميتلله هللا داشلل

  اسللتان مي سللک شللکايت مللی ک للد کلله: "ن للرش تللودا هللای دهقللان نسللبت بلله 

دارهللا،  صللمانه اسللت " در روز  فکللران، و بلله ويلل ا نسللبت بلله زمللين روشللن

بيست و سوم سپتامبر در يکی از روزنامه های موغيليت می  وانيم: "فعاليلت 

عهد شود کله در فره  ی در روستاها توأم با مخامرا است، م ر آن که آدمی مت

کلاری  واهلد کلرد " وقتللی  املر انتقلال فلوری همله ی اراضلی بله دهقللان هلا هلم

مبقلات ب يلادی ملردم نلاممکن ملی شلود، زمي له ی ملابين  توافق و حتی آميلزش

  نهادهای دموکراتيک ناپديد می  لردد  ملر  انجملن هلای بخلش بله ه  لام توللد 

 بی  مان از سقوم مجل  مسسسان  بر می داد 

ر ني  ورود  زارش می دهد که: "دهقان هلای ايلن م رقله جلداز معتقدنلد کميس

  ی ضللمانت اجرائللی  للود را از دسللت دادا انللد، و اي للک نکلله هملله ی قللوانين مللد

" هملله ی روابللط قللانونی بايللد بلله وسلليله ی سللازمان هللای دهقللانی ت ظلليم شللوند 

ی، کميته های بخش در بر ی از نقام پ  از مسلط شلدن بلر قشلون هلای مردمل

قوانين مللی وضع می کردند، ميزان اجارا هلا را تعيلين ملی کردنلد، دسلتمزدها 

را کللم و زيللاد مللی کردنللد، مباشللران  للود را بللر امللالک مللی  ماردنللد، اراضللی و 

  ملصللو ت و چللوب هللا و ج  للل هللا و ابللزار زراعللی را در قللبض تصللرف  للود 
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، و اقللدام بلله مللی  رفت للد، ماشللين آ ت را از چ للگ مالکللان بيللرون مللی کشلليدند؛

تفتيش و توقيت افراد می کردند  نلدای قلرون و تجربله ی تلازا انقلالب هلر دو 

قلدرت اسلت  انقلالب مسلأله  زملين هملان ی مسلأله به دهقان نهيب می زدنلد کله

ارضی به ار ان های ديکتاتوری دهقانی نيلاز داشلت  دهقلان ه لوز ايلن واوا ی 

 واهد  آن "هري و مرجی" که   تين را نمی دانست، اما می دانست که چه می

شلاکی از آن بودنلد،  کلار مالکان و کميسرهای ليبلرال و سياسلتمدارهای سلازش

 در واقعيت امر نخستين مرحله ی ديکتاتوری انقالبی در روستاها بود 

، از ضللرورت ايجللاد ار للان هللای ويلل ا ی 1905 -6ل للين در مللی رويللدادهای 

ز دهقانی برای انقالب ارضلی در روسل تاها دفلا  کلردا بلود  او در ک  لرا ی تماما

حزب در استکهلم  فتله بلود: کميتله هلای انقالبلی دهقلانی ي انله راهلی را ارائله 

می ده د که ج بش دهقانی می تواند سير ک د " دهقان ها آ لار ل لين را نخوانلدا 

 دانست  هن دهقان ها را چ ونه بخواند  بودند، اما ل ين می

در پلائيز بر شلت، يع لی پل  از آن کله شلوراها  نظر روستاها به شوراها فقط

 ود مسير سياسی  ويش را تغيير دادا بودنلد  شلوراهای بلشلويک و سوسليال 

رولسيونر چپ در شهرهای استان ها و ايا ت دي ر دهقان ها را از حرکلت بلاز 

نمی داشت د، بلکه برعک  آن ها را به پليش ملی راندنلد  ا لر در ملی ملاا هلای 

بله دنبلال پوششلی قلانونی  شلته و ايلن سلازش کلار  ر شلوراهایاول روستاها د

فقط به معارضه ی  صمانه ی آنلان بلا شلورا م جلر شلدا بلود، اي لک بلرای  کار

   ی مللی يافت للد  يرفتلله رفتلله در شللوراهای انقالبللی رهبللری راسللت نخسللتين بللار

در ماا سپتامبر نوشت د: "قلدرت در سراسلر روسليه بايلد  دهقان های ساراتوف

نماي لد ان کلار ران، دهقانلان و سلربازان م تقلل شلود  آن ملور  شلوراهای  به  

مرمئن تلر اسلت " دهقلان هلا فقلط در پلائيز برنامله ی ارضلی  لود را در شلعار 
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قدرت به دست شوراها پيونلد دادنلد  املا در ايلن ملورد هلم بلاز نملی دانسلت د کله 

 شوراها به وسيله ی چه ک  و چ ونه رهبری  واه د شد  

هم س ت ديرين  ود را داشت د، هم برنامه ی ش های فالحی در روسيه اغتشا

سللادا و روشللن  للود را، و هللم شللهدا و قهرمللان هللای مللللی  للود را  تجربلله ی 

نشان  لود را بلر روسلتاها بله جلا  لذاردا بلود  و بلر ايلن بايلد  1905پرعظمت 

بودنلد، نفو  افکار فرقله هلای ملذهبی را کله بلر ميليلون هلا دهقلان تلأ ير  لذاردا 

بيفللزائيم  نويسلل دا ی مرلعللی مللی  ويللد: "دهقللان هللای بسللياری را مللی شلل ا تم 

واسللره ی اميللدهای مللذهبی  للود ی کلله    انقللالب اکتبللر را بلله ع للوان تبلللور بلل

پذيرفت د " از ميان همه ی مغيان هلای دهقلانی شل ا ته شلدا در تلاريخ، ج لبش 

يشه های سياسی شک بيش از همه از اندی ب 1917دهقان های روس در سال 

بارور شدا بود  ا ر با اين حال آن ج بش از ايجلاد يلک رهبلری مسلتقل و از بله 

دسللت  للرفتن قللدرت عللاجز از آب درآمللد، علللل ايللن عجللز را بايللد در  ات نلل عت 

نوا لت و مللدود کشلاورزی جسلتجو کلرد  موقعيلت اقتصلادی  تک افتادا و يلک

کلم در علود  مکيد، دستدهقان روس در عين حال که شيرا ی جان او را می 

 قوا ی تعميم و نتيجه  يری هم به او نمی بخشيد 

احلللزاب ملللابين  آزادی سياسلللی دهقلللان عملللالز بللله مع لللای آزادی او در انتخلللاب

مختلت شهری است  اما حتی اين انتخاب هم از روی تعقل نيسلت  دهقلان هلا بلا 

 فقلط  مغيان  ود بلشلويک هلا را بله سلوی قلدرت سلوق دادنلد  املا بلشلويک هلا

پ  از فتح قدرت توانست د دهقان ها را به سلوی  لود بکشل د و انقلالب ارضلی 

 آنان را به قوانين دولت کار ری تبديل ک  د 

اکوفلت اقدام به مبقه ب دی بسليار ارزشلم دی ي روهی پ وهش ر به مديريت 

از اسلل اد کللردا و بللدين وسلليله  صونلليات ج للبش فالحللی را از فوريلله تللا اکتبللر 
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 للران بللرای عمليللات نامتشللکل در هللر مللاا رقللم  دا انللد  ايللن پلل وهشتشللريح کللر

زا  هلر را مب ا قرار دادا و آن  اا ملاسبه کردا اند که در ماا آوريلل در اِ 100

معارضللله ی متشلللکل رخ داد؛ در ملللاا ووئلللن،  33معارضللله ی نامتشلللکل  100

  موفقيللللت سللللازمان هللللای سوسلللليال رولوسلللليونر در 120؛ و در ووئيلللله، 86

زای هلر نلد ها در ماا ووئيه بله اوي  لود رسليدا بلود  در ملاا اوت بله اِروستا

بر لورد متشللکل نلورت  رفلت و در ملاا اکتبللر  62معارضله ی نامتشلکل فقلط 

بر ورد  ياکوفلت از اين رقم های بسيار آموزندا اما کم عمق نتيجله  يلری  14

اوت ج لبش ر حلالی کله تلا ملاا ظری بله عملل آورد  او ملی  ويلد: "دکامالز نلام ت

ز تشکل بيشتری يافته بود؛ در پائيز روز بله روز بيشلتر ماهيلت   لود بله `مداوما

يافت  "پ وهش ر دي لری بله نلام ورم يچلت نيلز بله هملين نتيجله رسليدا  ` ود

های اکتبر،  لواهی  است: "کاهش عمليات سازمان يافته درست پيش از  يزاب

 ود به  ود در برابر آ لاا  است بر ماهيت  ود به  ود عمليات آن ماهها " ا ر

و ايلن ي انله  - ذاردا شود، چ ان که نابي لائی در برابلر بي لائی  لذاردا ملی شلود

پ  بايد نتيجه ب يريم که آ اهی ج بش دهقانی تلا ملاا  -تقابل ممکن علمی است

اوت افللزايش يافللت و سللپ  چ للان رو بلله کللاهش نهللاد کلله بلله ه  للام قيللام اکتبللر 

 ران ما ميل به بيان چ ين نکتله ای  يهی است که پ وهشناپديد شدا بود  اما بد

      تأمللل بيشللتری روا بللداريم بلله آسللانی در مسللأله  نداشللته انللد  ا للر بللر سللر ايللن

مللی يللابيم کلله مللثالز انتخابللات مجللل  مسسسللان در روسللتاها، بلله رغللم ظلللاهر 

 -مالکلانبرعليله  "متشکل"  ود به مراتب از مبارزات "نامتشلکل" دهقلان هلا

" ود بله   -زاتی که دهقانان به  وبی می دانست د مرادشان از آن ها چيستمبار

جيدا تللر و   للود"تر بللود، يع للی ايللن انتخابللات بلله درجللات از آن مبللارزات نسلل

  وسف دوارتر و کورتر بودند 
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در بلللران پللائيز دهقللان هللا اعمللال  للود بلله  للودی را جانشللين عمللل آ اهانلله 

نشلاندند  حقيقلت سلازش کارانله  رهبلری نکردند، بلکه ج گ دا للی را بله جلای

  آن اسللت کللله افللت سلللرح تشلللکل  صيصلله ی سلللرلی آن بلللران بلللود: تشلللکل

فروپاشيد، اما به دنبال اين فروپاشی  ال  پديلد نياملد  دهقلان هلا سازش کارانه 

           تللللت رهبلللری مسلللتقيم انقالبلللی تلللرين ع انلللر، يع لللی سلللربازها و مللللوان هلللا

     ای افتادنلللد  دهقلللان هلللا پللليش از مبلللادرت بللله اعملللال  و کلللار ران، بللله راا تلللازا

    قللامع اغلللب مجللامع عمللومی تشللکيل مللی دادنللد، و حتللی تللالش مللی کردنللد کلله 

ساک ان دهکلدا برسلد  شسلتاکوف،  ی نامه های اتخا  شدا به امضای همه قرع

پللائيزی ج للبش دهقللانی، کلله  للاهی ی پ وهشلل ر سللوم، مللی نويسللد: "در دورا 

ت و تللاز بلله  للود مللی  رفللت، انجمللن کهللن دهقللانی، کللراراز بللر اوقللات شللکل تا لل

نل ه حاضر می شلد    دهقلان هلا بله وسليله ی ايلن انجملن غ لائم را بلين  لود 

قسمت می کردند و از مريق همين انجمن با مالک ها و مباشلرها و کميسلرهای 

 استانی و انوا   روا های مجازات  ر وارد مذاکرا می شدند "

کميتله هلای بخلش هلا، کله دهقلان هلا را بله ج لگ دا للی  اين پرسش کله چلرا

ره مللون شللدند، در دورا ی پللائيز از نللل ه ناپديللد  رديدنللد، پاسللخ نللريلی در 

پ وهش مورد بلث نمی يابد  اما توضليح ايلن پديلدا بسليار سلادا اسلت  انقلالب 

ليلل ملی بلرد  درسلت بله ايلن عللت کله لدست اا ها و ابزار  ود را بله سلرعت ت

ی زمللين بلله فعاليللت هللای نيملله مسللالمت آميللز اشللتغال داشللت د، نللا زير کميتلله هللا

ام را يلک رشلته برای يورش های مستقيم بی فايدا به نظر رسيدند  اين علت عل

عللام کمتللر نيسلللت، تکميللل مللی ک  لللد      شلللان از آن علللتعلللل  للاص، کلله اهميت

ه در با ملالک، بله  لوبی ملی دانسلت د کل دهقان ها ه  ام انتخاب راا ج گ عل ی

نللورت شکسللت چلله سرنوشللتی در انتظارشللان اسللت  حتللی پلليش از شکسللت؛ 
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       تعللدادی از کميتلله هللای زمللين دربسللت زيللر سلليررا ی کرنسللکی قللرار داشللت د  

       از ايلللن رو تقسللليم مسلللئوليت بللله يلللک نيلللاز تلللاکتيکی تبلللديل شلللدا بلللود  بلللرای 

بلی اعتملادی ارائله ملی داد   چ ين تقسيمی "مير" م اسب ترين شکل ممکلن را

 نيز بی شک در همين جهت عملل ملی کلرد  اي لکيک دي ر  متقابل دهقان ها به

           دهقللان هللا  ی مالکللان دور مللی زد؛ هملله بللر سللر تصللرف و تقسلليم امللوالمسللأله 

ز در ايللن کللار شللرکت داشللته باشلل د، و ميللل نداشللت د حقللوق   مللی  واسللت د شخصللا

وي شلدت مبلارزا بله حلذف موقلت  ود را به دي ری تفويض ک  لد  بلدين سلان ا

ار للان هللای نيللابتی م جللر شللد و دموکراسللی بللدوی دهقللانی بلله شللکل انجمللن و 

 فرمان های "مير" جای آن ار ان ها را  رفت 

اين  رای فاحش در تشلريح ماهيلت ج لبش دهقلانی ممکلن اسلت بله ويل ا از 

کله   ران بلشويک ش فت ان يز به نظر آيد  اما نبايد فراموش کلرد قلم پ وهش

اي ان از بلشويک های نو  جديدنلد  ملرز فکلر بوروکراتيلک نلا زير سلبب شلدا 

ربهلا که اي لان بله آن سلازمان هلائی کله از بلا  بلر دهقلان هلا تلميلل ملی شلدند پ  

ده د، و برای سازمان هائی که دهقان ها  لود درسلت ملی کردنلد ارزشلی انلدک 

يد ليبرال، از ديد اا مديريت قائل شوند  کار زاران تعليم ديدا، به پيروی از اسات

بعلداز نيلز در مقلام کميسلر  للق در  تبه جريان های اجتماعی می ن رند  يلاکوفل

امللور کشللاورزی همللين نلللوا ی بر للورد سللرلی و بورکراتيللک را نسللبت بلله 

کله  -رمسئوليت تردهقانان نشان داد، آن هم در قلمروئی به مراتب وسيع تر و پ  

شاورزی باشد  وقتی نوبلت بله عملل در مقيلاس همان "اشتراکی کردن کامل" ک

 رحمانه انتقام می کشدحی وسيع می رسد، کم عمقی نظری ب

امللا ه للوز بلليش از سلليزدا سللال از  راهللای اشللتراکی کللردن کامللل کشللاورزی 

له فقط بلر حلول مصلادرا ی املالک بلزر  دورملی زنلد  أفانله داريم  اي ک مس
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ين زمين  ويش از فرم بليم بلر ميليون دسيات 18مالک ه وز برای  000/134

 ود می لرزنلد  بيشلتر از همله موقعيلت قلله نشلين هلا ملورد تهديلد قلرار  رفتله 

ميليلون دسلياتين  70ارباب روسيه ی کهن کله روی هلم  000/30است، همان 

 2000يع لللی بللله ملللور متوسلللط نفلللری  -زملللين را در مالکيلللت  لللويش دارنلللد

يانکو وزير دربار می نويسلد: "ملن دسياتين  اربابی به نام بوبوريکين به رودز

مالکم و هر چه می ک م نمی توانم اين نکته را در کله ی  ود فلرو کل م کله قلرار 

يع لی  -است از زمين  ويش ملروم شلوم، آن هلم بلرای بعيلدترين هلدف ممکلن

برای آزمايش تعاليم سوسياليستی " اما وظيفه ی انقالب درست آن است که به 

 مبقات حاکم فرو نمی روند  ی اند که در کلهنکاتی جامه ی عمل بپوش

       بللا ايللن حللال، مللالک هللای دور انللديش تللر  للواا نللا واا درک مللی ک  للد کلله 

نمی توان د امالک  ويش را برای  ود ن اا دارنلد  دي لر در ايلن راا تلالش هلم 

نمی ک  د  آنان بله  لود ملی  وي لد: هرچله زودتلر از شلر زملين هايملان  لالص 

داری بلی در و  است  مجل  مسسسان در نظر آنان هم چون حسابشويم، بهتر 

دروازا ای می نمايد که از ملرف دوللت بله آنلان غراملت  واهلد داد، آن هلم نله 

 فقط بابت زمين هايشان، که نيز بابت تشويش هايشان 

 دار از سللوی چلپ بلر ايلن برناملله پلا فشلردند  آنلان بدشللان  دهقلان هلای زملين

سلرا ک  لد، املا از سلوی دي لر ملی ترسليدند   لل را يلکنمی آمد کلار اشلراف ان

مبادا بله مفهلوم مالکيلت ارضلی  دشله وارد شلود  آنلان در جلسلات  لود اعلالم 

ميليللارد روبللل  12کردنللد کلله، دولللت آن قللدر پللول دارد کلله بلله مالکللان در حللدود 

بپلردازد  آنلان پلليش  لود  مللان ملی کردنلد کلله در مقلام "دهقللان" ملی توان للد از 

اشلراف، پل  از آن کله ملردم غراملت آن زملين هلا را پردا ت لد، در  زمين هلای

 شرايط مساعد بهرا م د شوند 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 47 

دارها واقت بودند که ميزان غرامت يک کميت سياسی است که بايلد در  زمين

للظه ی پردا ت به وسيله ی ت اسب نيروها تعيين شود  تا اوا ر ملاا اوت ايلن 

تلللت م ويللات کورنيلللوف، بللرای  اميللد بللاقی مانللدا بللود کلله مجللل  مسسسللان،

انللالحات ارضللی  رللی مللابين ميلللی يوکللوف و رودزيللانکو مللی  واهللد کللرد  

  شکست کورنيلوف به اين مع ا بود که مبقات دارا بازی را با ته بودند

در مللی مللاا هللای سللپتامبر و اکتبللر، مبقللات دارا مان للد بيمللار  عالجللی کلله در 

پللائيز بللرای دهقللان هللا زمللان سياسللت انتظللار مللر  باشللد، م تظللر نتيجلله بودنللد  

اسلت  ملزار  درو شلدا انلد، توهملات فلرو ريختله انلد، نلبرها بله سلرآمدا انلد  

سرا کردن کار استح ج بش اي ک از ک ارا های  ود لبريز می شلود،  وقت يک

همه ی بخش ها را فرا می  يرد، وي  ی های ملللی را در  لود غلرق ملی ک لد، 

درون  ود می کشد، همله ی مالحظلات قلانونی  همه ی قشرهای روستائی را به

  و همله ی احتيللام هلا را فللرو ملی شللويد،  شلن و وحشللی و  شلم ين و توف للدا 

می شود، با فو د و آتش و تپانچه و نارنجک  ود را مسلح می ک د،  انه های 

را  ناشراف را درهم می کوبد و می سوزاند، مالک ها را بيرون ملی رانلد، زملي

 در بر ی از نقام با  ون آبش می دهد پاک می ک د و 

تور  يللت و تولسللتوی زمللانی در  آشلليانه هللای نجيللب زاد للان، کلله پوشللکين و

شان شعر می سرودند، همه ويران شدا اند  روسيه ی کهن دود شدا و بله ونف

آسمان رفته است  مربوعات ليبرال  به ها و فغان های ج ر راش سردادا اند 

ليسللی، ا للر قلللم مللوی برد للان، کتللاب  انلله هللای کلله ای وای باغچلله هللای ان 

        ملللورو ی، و معابلللد تومبلللوف نلللابود شلللدند؛ اسلللب هلللای انللليل از بلللين رفت لللد، 

    تللللت شلللدند  مور لللان بلللورووا  رقللللم کلللاری هلللای عتيلللق ضلللايع و  اوهلللای نللل

کلللاری" دهقلللان را درتصلللفيه حسلللاب بلللا  کوشللليدا انلللد تلللا مسلللئوليت " لللراب
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بلشللويک هللا بي دازنللد  در حقيقللت امللر، دهقللان  "فره للگ" اربابللانش بلله  للردن

روس فقط کاری را به فرجام  رساند که قرن ها پيش از تولد بلشلويک هلا آغلاز 

شدا بود  او ناچار بود وظيفله ی تلاريخی و مترقلی  لود را بلا ي انله وسليله ای 

کلله در ا تيللار داشللت، بلله جللا بيللاورد  او بللا تللوحش انقالبللی  للود تللوحش قللرون 

ود  از اين  ذشته، نه  ود او، نه پلدر بلزر ش، و نله جلدش هر لز وسری را زد

 نه ترحم ديدند و نه تساهل 

 قلرن و نليم پليش از آزادی دهقلان هلای  ه  امی که ملالک هلای فئلودال چهلار

فرانسلله، دمللار از روز للار ايللن دهقللان هللا در مللی آوردنللد، راهللب پارسللائی در 

  ی بلله کشللور وارد سللا ت د يادداشلت هللای  للود چ لين نوشللت: "آنللان چ للان آسليب

کلله دي للر بللرای نللابودی ايللن پادشللاهی احتيللاجی بلله آمللدن ان ليسللی هللا نبللود؛ 

هر ز نمی توانست د کلاری را کله اشلراف فرانسله بله انجلام رسلاندا  ان ليسی ها

از حيلللث تلللوحش بلللر  -1871در سلللال  -ده لللد " فقلللط بلللورووازی بودنلللد انجلللام

از برکلت رهبلری کلار ران، و  -اشراف فرانسه پيشی جست  دهقلان هلای روس

در سلايه ی حمايلت دهقانلان، از فرا يلری ايلن درس دو انله از  -کار ران روس

 مدافعان فره گ و بشريت احتراز جست د 

کلالز در روسلتاها نيلز تکلرار يلک دي لر  روابط متقابل مبقلات ب يلادی روس بلا

ای شدا بلود  درسلت بله هملان شلکل کله کلار ران و سلربازان بلر الف نقشله هل

    نيللز تهللی دسللت  بللورووازی بلله سللتيز بللا سلللر ت بر اسللته بودنللد، دهقللان هللای

کلو ک هلا جسلورتر از دي لران برعليله ملالک هلا قيلام  بی توجه به هشلدارهای

معتقد بودند به ملض به رسلميت سازش کاران  کردند  درست به همان سان که

ز  بر سر پلای  لود  ش ا ته شدن انقالب به وسيله ی ميلی يوکوف، انقالب راسخا

 واهد ايستاد، دهقان های متوسط اللال نيز در حالی که بله چلپ و راسلت نظلر 
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    مللی افک دنللد،  مللان مللی کردنللد کلله امضللای کللو ک بلله غصللب هللا و تصللرفات 

ز بله هملان نللو کله بلورووازی، بلا  ج به ی قانونی  واهد داد  و سلرانجام تقريبلا

يد به  لري نلداد، کلو ک هلا هلم، وجود ع ادش به انقالب، در تصرف قدرت ترد

ع  مرات يورش ها امت لا  نورزيدنلد  قلدرت تپ  از مخالفت با يورش ها، از تم

ديلری در دسللت بللورووازی بللاقی نمانللد، املوال مالکللان نيللز در دسللت کللو ک هللا 

 به د يل مشابه  -دوام نياورد

ز بورووا در اين نکته متجلی ش -قدرت انقالب ارضی د که دموکراتيک و اساسا

ائق آملد: کلار ر زراعلی در فلاين انقالب تا مدتی بر تضلادهای مبقلاتی روسلتاها 

جلدهم و نلوزدهم ييورش به مالکان به کو ک ها ياری رساند  قرون هفلدهم و ه

      تللاريخ روسلليه از دوش قللرن بيشللتم بللا  رفت للد و بللر زميلل ش کوفت للد  ضللعت 

ا  للر شللد کلله ج للگ دهقللانی ايللن انقللالب ديره  للام بللورووا در ايللن واقعيللت جلللو

ز بلله درون اردوی  انقالبلی هلای بللورووا را بله پلليش نتازانلد، بلکله آنللان را قامعلا

ارتجا  راند  تزرتللی، ملکلوم بله اعملال شلاقه ی ديلروز، از املالک مالکلان در 

برابر هري و مري به دفا  بر استح از اين رو، انقالب دهقانی، کله بلدين سلان 

 ا ته شلللدا بلللود، دسلللت در دسلللت پرولتاريلللای از سلللوی بلللورووازی ملللردود شللل

ن عتی نهاد  بدين مريق قرن بيستم نه ت ها  ود را از شر قرونی که بر سلرش 

فروريخته بودند رهانيد، بلکله از دوش آن قلرون بلا  رفلت و  لود را بله سلرح 

سلازی و  تاريخی جديدی رسانيد  برای آن کله دهقلان بتوانلد زملين  لود را پلاک

    ، کللار ر بايللد در رأس دولللت قللرار مللی  رفللت: چ للين اسللت پللرچين ب للدی ک للد

 ترين تعبير ممکن از انقالب اکتبر سادا 
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  فصل دومفصل دوم

  

  ی مليت های مليت ها  مسألهمسأله

 

    زبلللان مهلللم تلللرين وسللليله در ارتبلللام هلللای بشلللری، و در نتيجللله مهلللم تلللرين 

راا با پيلروزی مبادلله ی کلا ، کله اجلزا   وسيله ی ن عت است  اين وسيله هم

دولت ملی بله ملل را يک پارچه می سازد، ماهيت ملی به  ود می  يرد  آن  اا 

 ه بللرای تلللرک روابللط لرسللودترين و مبيعللی تللرين نللع للوان م اسللب تللرين، پ  

سرمايه داری بلر ايلن ب يلان ب لا ملی شلود  عصلر تشلکيل مللت هلای بلورووا در 

قالل و اروپای غربی، نرف نظلر از مبلارزا ی هل لد و بل يلک بلرای کسلب اسلت

هم چ ين  ذشته از سرنوشت کشور م لزوی ان لسلتان، بلا انقلالب کبيلر فرانسله 

ز در حدود ند سال بعلد بلا تشلکيل امپراملوری آلملان بله اتملام  آغاز شد و اساسا

 رسيد 

امللا در مللی دورا ای کلله در اروپللا دولللت ملللی دي للر نمللی توانسللت نيروهللای 

رو به دولت امپرياليسلتی تللول توليدی را در چارچوب  ود ن اا دارد و از اين 

دوران انقلللالب هلللای  -در ايلللران، بالکلللان؛ چلللين، ه دوسلللتان -يافلللت، در شلللرق

روسليه  رفتله  1905دموکراتيک ملی، کله نخسلتين مللرک  لود را از انقلالب 

، املر تشلکيل دوللت هلای 1912بودند، تازا آغاز شدا بود  با ج گ بالکلان در 
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ز در ملی در ج وب شرقی اروپا به فرجلام  رسليد  ج لگ امپرياليسلتی، کله متعاقبلا

ز کللار ناتمللام انقللالب هللای ملللی را در اروپللا بلله اتمللام رسللاند و بلله    رفللت، ضللم ا

مجارسللتان، تأسللي  لهسللتان مسللتقل، و ايجللاد دولللت هللای  -تجزيلله ی اتللريش

 مستقل سرحدی، که از امپراتوری تزارها جدا شدا بودند، م تهی شد 

   ت ملللی، بلکلله بلله ع للوان دولتللی متشللکل از روسلليه نلله بلله ع للوان يللک دوللل

مليللت هللا شللکل  رفللت  ايللن امللر بللا عقللب مانللد ی اش سللاز ار بللود  سللرمايه ی 

ب ياد کشاورزی  ستردا و نل ايع دسلتی، نله در عملق،  تجاری در اين کشور بر

يع ی نه از راا د ر ون کردن شيوا ی توليلد، بلکله در سلرح، يع لی بلا افلزايش 

رشد يافت  در اين ميان بازر ان هلا و ملالک هلا و مقاملات  شعا  عملياتی  ود،

کلو  نشلين، کله در جسلتجوی زملين هلای بکلر و  حکومت به دنبال دهقان هلای

       تلللازا ای نفلللو  ملللی کردنلللد کللله قبلللايلی  معافيلللت از ماليلللات هلللا بللله  ربللله هلللای

سلللپار  عقللب افتلللادا تللر از  لللود آنللان در آن هلللا سللکونت داشلللت د، از مرکللز را

عبللارت بللود از بسللط  ات شللدند  در روسلليه  سللترش دولللت در ب يللاد  للودسللرحد

کشللاورزی باديلله نشللين هللای کشللاورزی کلله بللا هملله ی بللدويتش بللاز نسللبت بلله 

ج لللوب و شلللرق برتلللری  انلللی از  لللود نشلللان ملللی داد  دوللللت بوروکراتيلللک 

ز  سلترش ياب لدا شلکل  رفلت، رفتله امتلجری که بر ايلن اسلاس عظليم و ملد وما

ی شللد کلله توانسللت بر للی از ملللت هللا را در غللرب، کلله فره للگ رفتلله چ للان قللو

برتری داشت د اما به علت نفوس انلدک و يلا بللران هلای درونلی نملی توانسلت د 

از اسللتقالل  للويش دفللا  ک  للد ئلهسللتان، ليتللوانی، دول بالکللان، ف النللدت بلله زيللر 

 انقياد  ود بکشد 

      ر را تشللکيل آن  للاا بلله هفتللاد ميليللون روس کبيللر کلله تللودا ی انلللی کشللو

ز نللود ميليللون غربتللی اضللافه  رديدنللد کلله بلله دو  للروا کللامالز  مللی دادنللد، تللدريجا
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   متمللايز از هللم تقسلليم مللی شللدند: مردمللان غللرب کلله در فره للگ  للود برتللر از 

روس ها بودند، و مردمان شرق که در سرلی پست تر قرارداشت د  بلدين سلان 

درنلد از جمعيلتش  43در آن فقلط  امپراتوری عظيمی ايجاد شد که مليلت حلاکم

درنللد مللابقی مرکللب از مليللت هللائی بللود کلله فره للگ و  57را تشللکيل مللی داد  

        درنلللد اوکرائي لللی، 17انقيادشللان در درجلللات مختلفلللی قلللرار داشللت، از جملللله 

 درند روس سفيد  5/4درند لهستانی،  6

مبقات حلاکم  نيازهای آزم دانه ی دولت و فقر ب ياد روستائی در زير سلره ی

سللبب پيللدايش شللديدترين اشللکال اسللتثمار شللد  سللتم ری هللای ملللی در روسلليه 

تلر بلود   نسبت به دولت های مجاور، اعلم از غربلی و شلرقی، بله مراتلب  شلن

ی مسأله  کثرت نفوس مليت های ملروم از حقوق، و شدت ملروميت آنان، به

 مليت در روسيه ی تزاری نيروی انفجاری عظيمی بخشيد 

در دولت هائی که از حيث مليت از تجان  بر وردار بودنلد، انقلالب هلای  ا ر

بللورووائی تمللايالت نيروم للد مايللل بلله مرکللز پديللد آوردا و مللثالز در فرانسلله بللر 

در  -وي  ی هلای ملللی و در آلملان و ايتاليلا بله تفرقله ی مللی فلائق آملدا بودنلد

مجارسلتان،  -اتريش دولت های ملروم از تجان  ملی، مان د ترکيه و روسيه و

  انقللالب ديللر بلله ميللدان آمللدا ی بللورووائی نيروهللای  ريللز از مرکللز را آزاد کللرد  

    ايللن جريانللات بللا آن کلله چللون بلله زبللان مکللانيکی بيللان شللوند مت للاقض بلله نظللر 

 بلر سلرمسلأله  می رس د، وظيفه ی تاريخی يکسانی داشته اند  در هر دو ملورد

تی ب يادين دور می زد  بلرای ايلن مقصلود، وحدت ملی به ع وان يک م بع ن ع

 مجارستان بايد تجزيه می شدند  -آلمان بايد متلد و اتريش

ل ين از همان بدو امر به پيدايش اجت اب ناپذير اين ج بش هلای مللی  ريلز از 

مرکللز در روسلليه پللی بللردا و چ للدين سللال بللرای ب للد مشللهور نهللم در برناملله ی 
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در تعيلين سرنوشلت  لويش، تلا حلد تشلکيل قديمی حزب دائلر بلر حلق مليلت هلا 

لو زامبللور   حللزب  روزابرعليلله  بلله ويلل ا -دولللت هللای مسللتقل، ج  يللدا بللود

ز  بلشويک در اين راا به هيچ ع وان دست به تبليم تجزيه ملبی نزد، بلکه نلرفا

برعليلله  هملله ی اشللکال سللتم ملللی، از جملللهبرعليلله   للود را موظللت سللا ت کلله

آن مليلت در مللدودا ی دوللت کلل، بلی املان مبلارزا  داری قهرآميز اين يلا ن اا

 ک د 

   ی مسللأله  در قلمللروبلشللويزم  امللا ايللن فقللط يللک روی قضلليه بللود  سياسللت

مليللت هللا روی دي للری هللم داشللت کلله ظللاهراز بللا روی اول مت للاقض بللود امللا در 

مللدودا ی سلازمان هلای  بامن آن را تکميل می کرد  در چلارچوب حلزب، و در

 بللر مرکزيللت سللفت و سللختی پللا مللی فشللرد، وبلشللويزم  عللام، کللار ری بلله مللور

هر نو  مليت  رائی که ممکن بود کار ران را به جان هم و يلا در ميلان برعليه 

بلا آن کله حلق دوللت هلای بلشلويزم  آنان تفرقه بي دازد، شديداز مبلارزا ملی کلرد 

ای بللورووا را در تلميللل تابعيللت اجبللاری، و يللا حتللی زبللان دولتللی، بلله اقليللت هلل

ز تخرئه می کرد، در عين حال ايجاد ملکم ترين وحلدت ممکلن را  مذهبی نريلا

 از مريلللق انضلللبام مبقلللاتی داوملبانللله در ميلللان کلللار ران مليلللت هلللای مختللللت، 

در سا ت و ساز حلزب بلشويزم  وظيفه ی مقدس  ويش سا ته بود  از اين رو

دوللت آتلی انل فدراسليون مللی را ملردود ملی شلمرد  سلازمان انقالبلی ال لوی 

ز ابزاری اسلت بلرای ايجلاد آن دوللت  ابلزار بايلد بلا مقتضليات  نيست، بلکه نرفا

وردا را در بر داشلته باشلد  آفرآوردا ی مرلوب وفق دادا شود  نه آن که آن فر

بللدين سللان سللازمان مرکزيللت يافتلله مللی توانللد موفقيللت مبللارزا ی انقالبللی را 

همانللا نللابودی سللتم هللای  حتللی در مللواردی کلله وظيفلله ی نهللائی -تضللمين ک للد

 مرکزيت يافته بر مليت هاست 
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در نظر مليلت هلای سلتمديدا ی روس، واو لونی سللر ت نلا زير بله مثابله ی 

   انقللالب ملللی  للود آنللان نيللز بللود  م تهللا در ايللن قضلليه همللان پديللدا ای بلله چشللم 

مللی  للورد کلله در جوانللب دي للر رويللم فوريلله مشللهود بللود: دموکراسللی رسللمی، 

بلورووازی امپرياليسلت، از  سليختن غلل و  ربست ی سياسی  لود بلتخته ب د وا

زنجيرهای کهن مرلقاز عاجز بود  دموکراسی رسمی ضمن ملفلوظ ن لاا داشلتن 

ايلن  حق تخلت ناپذير  ود در تعيين سرنوشت همه ی مليلت هلا، بله حراسلت از

م ابع  روت و قدرت و نفو ، کله بله بلورووازی روسليه ی کبيلر سللره بخشليدا 

نلرفاز سل ت هلای سلازش کلار  د، هم چ ان حسلودانه ادامله داد  دموکراسلیبودن

 واهانلله ترجملله کللرد و بلل : ی هللای آزاديلل یرا بلله لفللاظتزاريللزم  سياسللت ملللی

ئلتالف حلاکم دليلل ابلر سلر دفلا  از وحلدت انقلالب دور ملی زد  املا مسأله  اي ک

بلود کله  مع لی ملکم تری هم ارائه می داد: مقتضيات ج گ  ايلن اسلتد ل بلدين

آمال هلر يلک از مليلت هلا در جهلت آزادی بايلد بله ع لوان دسلاي  سلتاد ارتلش 

       آلملللان قلملللداد ملللی شلللدند  در ايلللن جلللا نيلللز کلللادت هلللا ويلللولن اول و -اتلللريش

 ويولن دوم را می نوا ت د سازش کاران 

بديهی است که حکوملت جديلد نملی توانسلت آن  لرا ی نفلرت ان يلز قلانونی، 

       ی قللرون وسللرائی را کلله بللر غربتللی هللا روا  درهللم ت يللدا يع للی آن سللتم هللای

و کوشلش هلم  ،می شد، تماماز دست نخوردا باقی ب ذارد  اما اميدوار بود بتواند

مليللت هللای  ونللا ون کللار را برعليلله  الغللا  ملللض قللوانين اسلتث ائیکلرد، کلله بللا 

 يع ی سعی کلرد تسلاوی نلرف همله ی اجلزا  نفلوس کشلور را در -له دهدصفي

 برابر بوروکراسی دولت روسيه ی کبير برقرار سازد 

ايلن تسلاوی نلوری بيشلتر از هملله بله نفلع يهلودی هللا تملام شلد، زيلرا تعللداد 

رسيدا بلود  بله  650قواني ی که در تلديد حقوق آنان وضع شدا بودند، به رقم 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 55 

ه هلم بله يعالوا چلون يهلودی هلا شهرنشلين بودنلد و پراک لدا تلرين مليلت روسل

  ودمختللاری جغرافيللائی  فت للد، نلله بللر اسللتقالل دولتلی و نلله حتللی بللرشلمار مللی ر

نمللی توانسللت د ادعللائی داشلللته باشلل د  و امللا در  صلللوص مللرش بلله انلللرالش 

فره  ی" که قرار بود يهلودی هلا را در سراسلر کشلور بلر  -" ودمختاری ملی

  رد مدارس و نهادهای دي ر متلد بسازد، بايد  فت که اين ناکجاآباد ارتجلاعی،

نظريله پلرداز اتريشلی، ی  روا های مختلت يهلود از اوتلو بلاوئر،  که به وسيله

به عاريه  رفته شلدا بلود، در هملان نخسلتين روزهلای آزادی مثلل ملوم در زيلر 

 اشعه ی آفتاب،  وب شد 

اين دليل انقالب است که نله بله نلدقه ق اعلت ملی ک لد و  اما انقالب درست به

  ات شللرم آور ملللی، تسللاوی نللوری ضلل  تبعينلله بلله حواللله هللای مللدت دار، الغللا

هملله ی شللهروندان را نللرف نظللراز مليتشللان برقللرار سللا ت، امللا ايللن اقللدام 

تر کرد، چلون بخلش اعظلم آنلان را در موضلع  موقعيت نابرابر مليت ها را عيان

 فرزندان نات ی و يا فرزند  واند ان دولت روسيه ی کبير باقی  ذارد 

نداشت، زيلرا  برای ف الدی ها هيچ مع ائی دربراعالم حقوق مساوی به وي ا 

         للللب برابلللری بلللا روس هلللا نبودنلللد بلکللله اسلللتقالل  لللود را از روسللليه اآنلللان م

می  واست د  بله اهلالی اوکلرائين هلم در ايلن ميلان چيلزی نرسليد، چلون حقلوق 

آنللان قللبالز هللم بللا روس هللا برابللر بللود، زيللرا بلله ضللرب زور روسللی اعللالم شللدا 

هلر  هلا هلم تغييلری حانلل نشلد چلون دری ها و يا استونی وضع لتون بودند  در

    آلمللانی بلله آنللان ظلللم  -هللم شللهرهای روسللی و حللال هللم دسللت اا مالکللان آلمللانی

تلر  می کردند  سرنوشت مردمان و قبايل عقب ماندا ی آسيای مرکزی هم سبک

      نشلللد، چلللون بللله وسللليله ی غلللل و زنجيرهلللای فره  لللی و اقتصلللادی در قعلللر 

 -جهان ن اا داشته شدا بودند نه بله زور مللدويت هلای قضلائی  ائلتالف ليبلرال
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حتی از مرش اين مسائل هم سر برتافت  دولت دموکراتيک هم چ ان سازش کار 

 همان دولت پيشين بورکرات های روسليه ی کبيلر، کله نملی  واسلت د حتلی يلک

 ند ک  دي ری وا ذار ک  د، باقی مابه وجب از جو ن اا  ود را 

هر چه انقالب در ميان تودا های سرحدات عمق بيشتری می يافت، بله هملان 

       کللله زبلللان دولتلللی روس در آن نقلللام زبلللان مبقلللات نسلللبت روشلللن تلللر ملللی شلللد 

، شدارا اسللت  رويللم دموکراسللی نللوری، بللا آزادی مربوعللات و آزادی تجمعللات

رد کله تلا چله مليت هلای عقلب مانلدا و سلتمديدا را فقلط از ايلن نکتله آ لاا تلر کل

مللدارس و داد للاا هللا و مقامللات  -انللدازا از ابتللدائی تللرين وسللايل رشللد فره  للی

   ودشلان ملروم للد  نلللبت از مجلل  مسسسللان آتيلله فقللط بلر ز للم آنللان نمللک 

دانست د که همان حزبی بر مجل  مسسسان سللره  می پاشيد  آنان به  وبی می

نيلز هلم چ لان از سل ت  واهد داشت که حکوملت موقلت را آفريلدا بلود و اي لک 

      روس  ردانلللی دفلللا  ملللی کلللرد و بلللا آزم لللدی حسلللودانه اش  رلللی را مشللللص 

 می کرد که مبقات حاکم فراتر از آن ميل نداشت د بروند 

 ف الند از همان ابتدا به  اری در جسم رويم فوريه تبلديل شلد  از برکلت شلدت

جران أيع ی مسلت -ی "تورپار"هامسأله  ی ارضی، که در ف الند به شکلمسأله 

بللروز کللردا بللود، کللار ران  - للردا پللائی کلله در برد للی ن للاا داشللته مللی شللدند

درند از نفوس آن کشور را تشکيل می دادند، توانسلت د  14ن عتی  رچه فقط 

جهللان ت هللا  روسللتائيان را بلله دنبللال  للود بکشلل د  سللايم، پارلمللان ف النللد، در

 200به اکثريت رسليدند، يع لی از پارلمانی بود که در آن سوسيال دموکرات ها 

کرسی را به  ود ا تصاص دادند  سوسيال دموکرات هلای  103کرسی موجود 

مسائل مربلوم بله ج لگ  ف الند که به حکم قانون پ جم ووئن سايم را، به جز در

و سياسللت  للارجی، عللالی تللرين مرجللع قللدرت اعللالم کللردا بودنللد، از "حللزب 
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ا بعداز معلوم شد که آنان اسلتمداد  لود را دوست در روسيه" حمايت ملبيدند  ام

انلد  حکوملت موقلت ابتلدا  لود را ک لار کشليد تلا بله  به نشانی عوضلی فرسلتادا

حزب دوست اجازا ی عمل دهد  آن  اا هيئتی از مشاوران به رياست چيدزا بله 

رفت للللد و دسللللت  للللالی بر شللللت د  سللللپ  وزرای سوسياليسللللت  هلزي  فللللورز

تصلميم  رفت لد کله حکوملت  -اسکوبلت، تزرتللی کرنسکی، چرنوف، -پترو راد

را بللله ضلللرب زور م للللل ک  لللد  بللله ايلللن م ظلللور  سوسياليسلللتی هلزي  فلللورز

دهلی، بله مقاملات کشلوری و بله  لوکومسکی سلر ت ملب، رئلي  سلتاد فرملان

ارتلش برعليله  نفوس ف الند هشدار داد که در نورت مبادرت به هر ونه عمللی

مه هلزي  فورز، ويلران  واه لد شلد " پل  روس، "شهرهايشان، و پيش از ه

از اين تمهيدات، حکومت می بيانيه ی مر ر ی، که حتی سبک ادبی اش را هلم 

از دسللت اا سلللر ت دزديللدا بللود، سللايم را م لللل اعللالم کللرد  و در نخسللتين روز 

تهللاجم  روهللی از سللربازهای روسللی را، کلله از جبهلله احضللار شللدا بودنللد، بلله 

انقالبی روسيه، بر ف الند  ماشت  بدين سان تودا های  ن هبانی درهای پارلمان

 در م انللول دموکراسللیوسللر راا  للود بلله سللوی اکتبللر، پيرامللون جاي للاا مشللر

 ستيزا ی نيروهای مبقاتی درس بسيار  وبی آمو ت د  

سربازهای انقالبی در ف الند در برابر اين ملی  رائی لجلام  سليخته ی مبقلات 

 للد  ک  للرا ی م رقلله ای شللوراهای ف النللد کلله در حللاکم موضللع ارزنللدا ای  رفت

اوايلل مللاا سلپتامبر در هلزي  فللورز بر لزار شللد، اعلالم کللرد: "ا لر دموکراسللی 

ف الند باز شائی جلسات سلايم را  زم تشلخيص دهلد، آن  لاا هلر کوشلش بلرای 

ممانعت از اين باز شائی از نظر ک  لرا ی شلوراها عمللی ضلدانقالبی ملسلوب 

پيشلل هاد مسللتقيمی بللود بللرای کمللک نظللامی  امللا دموکراسللی   واهللد شللد " ايللن

 راا  غلبلله داشللت د، آمللادا نبللود  للام در ندر آسللازش کارانلله  ف النللد، کلله تمللايالت
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قيللام ب للذارد  در انتخابللات جديللد، کلله زيللر تهديللد انلاللللی جديللد بر للزار شللد، آن 

ردا بلود، دسته از احزاب بورووا، که حکومت در توافق با آنان سايم را م لل ک

کرسلی را بله  لود ا تصلاص دادنلد و بله اکثريلت  180کرسی موجلود  200از 

 رسيدند 

امللا در ايللن جللا يللک رشللته مسللائل بللومی مرللرش شللدند، مسللائلی کلله در ايللن 

ز و نلا زير  سوي  شمال، در اين  ره ی کوا های  رانيت و مالکان آزم د، يقي لا

ه ملور نيمله عل لی سلر رم به ج گ دا لی م تهی می شدند  بورووازی ف النلد بل

آملادا سللا تن کادرهللای نظلامی  للود بللود  درعلين حللال هسللته هلای مخفللی  للارد 

سللرخ نيللز در آن روزهللا متشللکل مللی شللدند  بللورووازی بللرای اسلللله و مربللی 

دسللت بلله دامللان سللوئد و آلمللان شللدا بللود  کللار ران تکيلله  للاا  للود را در ميللان 

ز در ميان بورووا، که تلا ديلروز متمايلل  افلمل نيروهای روس يافته بودند  ضم ا

در جهت جدائی کامل از روسليه آغلاز شلدا  توافق با پترو راد بودند، ج بشی به

انلللی بللورووازی ف النللد، نوشللته بللود:  ، روزناملله ی وودستاتسللبالدتبللود  

  آيلا در چ لين شلرايری   "مردم روسيه دچار نوعی ج ون آنارشيسلتی شلدا انلد

لمقللدور  للود را از هللري و مللري دور بسللازيم؟"    کلله مللا حتللی انللالش نيسللت 

حکومت موقت  ود را نا زير ديد که بی آن کله م تظلر مجلل  مسسسلان شلود، 

    امتيللازاتی بلله ف النللد بدهللد  در روز بيسللت و سللوم اکتبللر فرمللانی نللادر شللد کلله 

     تقالل ف النلللد، بللله جلللز در املللور نظلللامی و سياسلللت  لللارجی، سلللبلللر مبلللق آن ا

ه رسميت ش ا ته شدا بلود  املا "اسلتقالل" نلادرا از دسلت "علی ا نول" ب

کرنسللکی ارزش چ للدانی نداشللت: اک للون فقللط دو روز تللا سللقومش بللاقی مانللدا 

 بود 
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تلر در جسلم حکوملت موقلت، اوکلرائين بلود  در   ار دوم و بله مراتلب بلزر 

اوايللل مللاا ووئللن، کرنسللکی بر للزاری ک  للرا ی سللربازها را، کلله بلله وسلليله ی 

ارک ديدا شلدا بلود، مم لو  اعلالم کلرد  اوکرائي لی هلا تسلليم نشلدند  "رادا" تد

کرنسللکی بللرای حفلللظ آبللروی حکوملللت  للود ک  لللرا را پلل  از بر لللزاری اش 

تاد کله سلقانونی اعالم کرد، و به اين م ظور تل راف پرآب و تلابی بله ک  لرا فر

خ آن تل لراف بلا   لدا ی اسللتهزا  آميلز نماي لد ان رو بلله رو شلد  ايلن درس تللل

مانع از آن نشد که کرنسلکی سله هفتله بعلد ک  لرا ی نظلامی مسللمان هلا را در 

مسکو قدغن ک د  چ ين به نظر می رسيد که حکوملت دموکراتيلک ملی  واسلت 

ز به مليت های ناراضی ب ويد چيزی  يرتان نمی آيد م ر آن  ودتلان  کله نريلا

 را بقاپيد   آن

دهم ووئلن، ضلمن ملتهم کلردن  عام"  ود در روزی رادا در نخستين "بيانيه 

پترو للراد بلله مخالفللت بللا اسللتقالل مليللت هللا، اعللالم کللردا بللود: "از ايللن پلل  مللا 

زنللد ی  ويشللتن را  للود  للواهيم سللا ت " کللادت هللا رهبللران اوکللرائين را بلله 

بلله ايللن رهبللران هشللدارهای سللازش کللاران  ع للوان ايللادی آلمللان تخرئلله کردنللد،

يل ا ای بله کيلت فرسلتاد  کرنسلکی و احساساتی دادند، حکوملت موقلت هيئلت و

ن  لود را نلا زير ديدنلد کله چ لد قلدم بله يتزرتلی و ترشچ کو در جو دا  اوکلرائ

سللوی رادا پلليش برونللد  امللا پلل  از يللورش هللای مللاا ووئيلله بلله کللار ران و 

اوکرائين هم به راست چر يد  در روز پ جم مسأله  سربازان، حکومت پيرامون

ملللت را، "کللله ما ملللال از تملللايالت امپرياليسلللتی اوت، اکثريلللت قلللامع رادا حکو

ناملله ی سللوم ووئيلله کللرد   بللورووازی روس" بللود، مللتهم بلله نقللض موافقللت

وي يچ کلو، رئللي  حکوملت اوکللرائين، اظهللار داشلته بللود: "ه  لامی کلله زمللان 

بلاز  وفای به عهد برای حکومت فرارسيد، معلوم شد که حکومت موقت    دغلل
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ی مسللأله  بتوانللد بللا ريللا و تزويللر  للود را از شللرپسللتی اسللت کلله اميللدوار اسللت 

بزر  تاريخی  الص ک د " اين للن نريح به  وبی نشان ملی دهلد کله اقتلدار 

ز بايد به او نزديک می بودند  تلا چله حلد  حکومت، حتی در نزد ملافلی که قاعدتا

ز بللر ايللن کلله وجلله تمللايز وي  سللازش کللار  چ کللو،يضللعيت  بللودا اسللت  مضللافا

ز فقط آن بود کله اوللی داسلتان نلوي  بلی  انليتی  اوکرائي ی، از کرنسکی نهايتا

 بود و دومی وکيلی بی  انيت 

درست است که حکومت سرانجام در ملاا سلپتامبر ملی نلدور فرملانی "حلق 

يله ی مجل  مسسسان تعيلين سدر چارچوبی که بايد به و -ت" راشتعيين سرنو

ت  املا ايلن وعلدا ی مليت های روسيه بله رسلميت شل ا ی برای همه  -می شد

بی تضلمين و سلرتا پلا مت لاقض، کله فقلط مللدوديت هلايش  لالی از ابهلام بلود، 

 لود برعليله  نااعتماد احدی را برني  يخت  اعمال حکوملت موقلت از هملان او

 او فرياد می زدند 

همان دست اهی که اعضلای تلازا را بلدون  -در روز دوم سپتامبر، مجل  س ا

انتشار دستورالعملی که بلرای  تصميم  رفت از -يرفتجامه ی س تی س ا نمی پذ

نلادر شلدا و  -کرائين در کيلتاويع ی برای هيئت دولت  -ی اوکرائين دبير انه

به تأييد حکومت هم رسيدا بود، ممانعت ک د  توجيه آن کله: هليچ قلانونی بلرای 

ايلللن دبير انللله وضلللع نشلللدا اسلللت، و ممکلللن نيسلللت بتلللوان بلللرای يلللک نهلللاد 

تورالعمل نادر کرد  اين داوران وا مقام اين نکتله را هلم کتملان غيرقانونی دس

نکردنللد کلله همللان تللوافقی کلله حکومللت بللا رادا کللردا بللود، د للل و تصللرف در 

اين س اتورهای تزاريست اي ک به  -مسسسان ملسوب می شد  ا تيارات مجل

ن دموکراسللی نللاب تبللديل شللدا بودنللد  ايللن نمللايش اانعرللاف ناپللذيرترين هللوادار

 را هيچ  رری دربر نداشت: آنلان ملی دانسلت د کله  ئت برای مخالفان راسترج



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 61 

مخالفتشللان بللا مک ونللات قلبللی مبقللات حللاکم سللاز ار اسللت  هللر چ للد بللورووازی 

کلله فقللط پيونللدهای اقتصللادی ضللعيفی بللا روسلليه روس تللا حللدی بللرای ف النللد، 

داشللللت، اسللللتقالل قائللللل شللللدا بودنللللد، بلللله هلللليچ ع للللوان نمللللی توانسللللت بلللله 

سللل گ دونتلللز، و معلللادن کريلللورو   غلللال  الت اوکلللرائين،غلللتلللاری" " ودمخ

 رضايت بدهد 

در روز نوزدهم اکتبر، کرنسکی بله وسليله ی تل لراف بله دبيلر کلل اوکلرائين 

  دسلللتور داد کللله "بلللرای دادن بر لللی توضللليلات" پيراملللون تهيللليج  لللری هلللای 

د، ج ايت آميزی که در آن جلا بله نفلع مجلل  مسسسلان اوکلرائين آغلاز شلدا بلو

"فوراز به پترو راد بيايد " در همان حال دادستان کيت مأمور شد که به تلقيلق 

دها همان قدر باعلث وحشلت اوکلرائين شلدند يدر وضع رادا بپردازد  اما اين تهد

 که بذل و بخشش های قبلی مايه ی مسرت ف الند شدا بودند 

در تللر  للود  اوکللرائين از پسللر عموهللای بللزر سللازش کللاران  در ايللن زمللان

نلرف نظلر از فضلای   مراتلب احسلاس ام يلت بيشلتری ملی کردنلد پترو راد بله

فر  دا ای که مبارزا ی آنان را برای حقوق ملی احامه کردا بلود،  بلات نسلبی 

   هللم چ للان کلله در ميللان تعللداد دي للری از  -احللزاب  للردا بللورووا در اوکللرائين

داشت که همله را ريشه های اقتصادی و اجتماعی متعددی  -مليت های ستمديدا

  با وجلود رشلد سلريع نل ايع عقب ماند یمی توان در يک کلمه تونيت کرد: 

در کرانه های دونتز و کريورو ، اوکرائين در مجملو  هلم چ لان از روسليه ی 

 کبير عقب تر بود  مبقه ی کار ر در اوکرائين ناهم ون تر و کم تجربه تر بلود،

در  هم از للاظ کيفيت ضلعيت بلود، حزب بلشويک در آن جا هم از حيث تعداد و

قرع رابره بلا م شلويک هلا ک لدی بله  لري دادا بلود، و از موقعيلت سياسلی، و 

ز از  موقعيللت ملللی اوکللرائين امالعللات انللدکی داشللت  حتللی در شللرق،  مخصونللا
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ک فللران  م رقلله ای شللوراها در  يع للی در قسللمت هللای نلل عتی اوکللرائين، در

اکثريللت بودنللدح هللر چ للد در اکثريتللی  درسللازش کللاران  اواسللط مللاا اکتبللر هللم

 کوچک  

بللورووازی اوکللرائين بلله نسللبت از ايللن هللم ضللعيت تللر بللود  چ للان کلله بلله يللاد 

داريم، يکی از عللل بلی  بلاتی اجتملاعی بلورووازی روس در تملاميتش، در ايلن 

ی بلود کله حتلی در اننکته نهفتله بلود کله بخلش نيروم لدترش عبلارت از بي ان ل

ر سلزمين هلای سلرحدی نکتله ی دي لری مزيلد بلر عللت روسيه نملی زيسلت د  د

بود: بورووازی بلومی آنلان بله مليتلی غيلر از مليلت تلودا ی انللی ملردم تعللق 

 داشت 

      نفللوس شللهرها در ايللن سللرزمين هللای سللرحدی از حيللث ملتللوای ملللی کللا  

بلللا نفلللوس روسلللتاها متفلللاوت بلللود  در اوکلللرائين و روسللليه ی سلللفيد، ملللالک و 

حقوقلدان و روزنامله ن لار يلا روس کبيلر بودنلد، يلا لهسلتانی، يلا سرمايه دار و 

ز اوکرائي للی و روس سللفيد  يهللودی، و يللا اج بللی، حللال آن کلله روسللتائيان تمامللا

ووازی آلملان و روس و يهلود بله رورهای بالتيک ملأمن بلوشبودند  شهرهای ک

ن، شمار می رفت د  روستاها کالز لتونی يلا اسلتونی بودنلد  در شلهرهای  رجسلتا

روس ها و ارم ی هلا غلبله داشلت د، و هلم چ لين در آ ربايجلان ترکيله  اي لان نله 

   ت هللا بلله سللبب سللرح زنللد ی و فره للگ، کلله بلله دليللل زبللان متفاوتشللان نيللز از 

تلودا ی ب يللادی مللردم جلدا بودنللد، مثللل ان ليسللی هلا در ه دوسللتان  مللالک هللا و 

دی، چلون ام يلت املوال اين سرزمين های سرح کار انه دارها و بازر ان ها در

و درآمللدهای  للود را بلله دسللت اا بورکراسللی مللديون بودنللد، و چللون بللا مبقللات 

           حلللاکم همللله ی کشللللورهای دي لللر پيونللللدهای نزديکلللی داشللللت د، دوايلللر ت  للللی 

   و پزشلللللکان و حقلللللوق دانلللللان و  از کلللللار زاران و کارم لللللدان و آموز لللللاران 
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روسلی را بله دور  لود جملع کلردا و روزنامه ن اران، و تا حلدی نيلز کلار ران 

 شهرها را به مراکز روس  ردانی واستعمار تبديل کردا بودند 

مادام که روسلتاها  لاموش مانلدا بودنلد، ناديلدا  لرفتن آنلان ممکلن بلود  املا 

وقتی روستاها روز به روز با بی شکيبی بيشتری شلرو  بله بل لد کلردن نلدای 

 ختانه بله مقاوملت ادامله دادنلد تلا  ويش کردند، شهرها مقاوملت کردنلد و سرسل

از موقعيت ممتاز  ود دفا  ک  د  ملولی نکشليد کله کار زارهلا و بازر لان هلا و 

ها آمو ت د که چ ونه بايلد مبلارزا ی  لود را بلرای حفلظ سليررا ی  حقوق دان

 لللللويش بلللللر اقتصلللللاد و فره لللللگ، تللللللت للللللوای تخرئللللله ی وا م شلللللانه ی           

داملله ده للد  تمايللل مليللت حللاکم بلله حفللظ اوضللا  "مليللت پرسللتی" روزافللزون ا

موجود اغلب به شکل ادعای برتری به "مليلت  رائلی" بلروز ملی ک لد، درسلت 

به همان شکل که ميل ملت فاتح به دست فرازيدن بر غ لائم بله آسلانی بله شلکل 

نللللح جلللوئی در ملللی آيلللد  بلللدين سلللان ملللک دوناللللد در برابلللر  انلللدی  لللود را 

 لد  و هلم بلدين سلان  لرايش اتريشلی هلا نسلبت بله انترناسيوناليست ح  ملی ک

 آلمان، در نظر پوانکارا اهانتی به نلح جوئی فرانسه می نمايد 

فرستاد ان رادا به حکومت موقت در ملاا مله نوشلته بودنلد: "مردملی کله در 

شهرهای اوکرائين زند ی می ک  د بله  يابلان هلای روسلی شلدا ی ايلن شلهرها 

در  مللی برنللد کلله ايللن شللهرها فقللط جزايللر کللوچکیمللی ن رنللد و بلله کلللی از يللاد 

ه  امی کله روزا لوکزامبلور  در انتقاديله ی  "اقيانوس  لق اوکرائين هست د 

   برناملله ی انقللالب اکتبللر، اعللالم کللرد کلله برعليلله  -م تشللر پلل  از مللر ش - للود

        روشلللن فکللللر  مللللی  رائلللی اوکلللرائين پيشلللتر نلللرفاز "تف  لللی" بلللرای مشلللتی

ز بلر ا لر مخمرفرملول بلشلويک هلا دائلر بلر "حلق  ردا بورووا  بودا و مص وعا

تعيين سرنوشت" متورم شدا اسلت، او بلا وجلود  هلن در شلانش دچلار  رلای 
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    تلللاريخی فاحشلللی شلللدا بلللود  دهقلللان هلللای اوکلللرائين بللله ايلللن دليلللل در  ذشلللته 

ز ه لوز بله موجوديلت   واست های ملی  لود را ع لوان نکلردا بودنلد کله عموملا

ت هللا شللايد  -تللرين  للدمت انقللالب فوريلله نيافتلله بودنللد  بللزر  سياسللی دسللت

مبقلات و دقيقاز عبارت از ايلن بلود کله بله  - دمتش، اما در هر حال  دمتی کافی

داد  امللا بيللداری سياسللی  نمليللت هللای سللتمديدا ی روس سللرانجام مجللال سللخ

بلا همله پياملدهايش در  -دهقانان نمی توانست رخ دهد م ر به زبان بومی شلان

رتبللام بللا مللدارس، داد للاا هللا و  للود ردانی  مخالفللت بللا ايللن امللر بلله مثابلله ی ا

 کوشش در عقب راندن مجدد دهقان ها به ديار نيستی سياسی بود 

شلهرها و روسلتاها در شلوراها هلم، کله اکثلراز در شلهرها ملابين  تفاوت مليلت

 استقرار داشت د، به نلوی دردنلاک حل  ملی شلد  شلوراها زيلر رهبلری احلزاب

ز م افع ملی نفوس ب يادی را ناديدا می  رفت د  اين يکی از علل ازش کار س غالبا

هللا و ی ضللعت شللوراها در اوکللرائين بللود  شللوراهای ري للا و روال م للافع لتللون

بلاکو م لافع نفلوس ب يلادی سلازش کلار  هلا را فراملوش کردنلد  شلورایی استون

م زانترناسليونالياد اسلتهزا   رفلت  شلوراها زيلر پلرچم دروغلين بلترکمن را بله 

ی هللا ومسلللمان هللا بلله مبللارزا بللر        رائللی تللدافعی اوکرائي للی ملللبرعليلله  اغلللب

می  است د، و بدين وسيله برای فعاليت های ظالمانه ی شهرها در جهلت روس 

 ردانی پوشش می سا ت د  انلدکی بعلد، شلوراهای ايلن سلرزمين هلای سلرحدی 

 ان روستاها کردند زير حکومت بلشويک ها شرو  به تکلم به زب

بللدويت عمللومی اقتصللادی و فره  للی مرزنشللين هللای سلليبری، کلله شللرايط 

و استثمار در ب د ن اهشان داشته بود، به آنان مجال نمی داد که  لود را  یمبيع

حتی به سرلی برسان د که آمال مللی تلازا از آن سلرح آغلاز ملی شلود  ودکلا و 

از ابزار انللی قلدرت حکوملت بله ماليات و ارتودک  اجباری در اين جا از ديرب
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شمار می رفت د  مرضی که ايتاليائی ها آن را شلر فرانسلوی و فرانسلوی هلا آن 

       را شللر نللاپلی مللی  واندنللد، در ميللان مللردم سلليبری "نکبللت روسللی" ناميللدا 

می شد  اين نکته نشان می دهد که تخم های تمدن از چه م لابعی آمدنلد  انقلالب 

 بلله آن نللفلات برسللد  شللکارچی هللا و  للوزن دارهللای فوريلله هر للز نتوانسللت 

 دشت های بيکران قربی ه وز بايد مدتی دراز در انتظار سپيدا دم ب شي  د 

مردمان و قبايلی که در ک ارا ی ول لا، در قفقلاز شلمالی و در آسليای مرکلزی 

مللی زيسللت د، و انقللالب فوريلله بللرای نخسللتين بللار آنللان را از موجوديللت ماقبللل 

ر يزانللدا بللود، ه للوز بللرای  للود نلله بللورووازی ملللی داشللت د و نلله تاريخشللان ب

پرولتاريای ملی   يه ی نازکی که از قشرهای فوقانی دهقان ها و يلا چوپلان هلا 

را تشللکيل مللی داد  مبللارزا در ايللن نللواحی روشللن فکللر  جللدا شللدا بللود، جماعللت

ئلی ه وز به سرح برنامه ای برای  ودمختاری نرسيدا بود و فقلط بلر سلر مسلا

      و  للللاهی اوقللللات حتللللی  -قبيللللل داشللللتن الفبللللای بللللومی، آموز للللاران  للللودی از

دور مللی زد  بللدين سللان سللتمديدا تللرين مردمللان از راا  -کشلليش هللای  للودی

  تجربلله ی تلللخ بلله ناچللار مللی فهميدنللد کلله سللروران فاضللل دولللت بلله ميللل  للود 

      کل اجلللازا ی کملللر راسلللت کلللردن در جهلللان را بللله آنلللان نخواه لللد داد  بلللدن شللل

ترين مبقله ی ر می شدند متلد  ود را در انقالبی عقب ماندا ترين مردمان ناچا

هللا، چللوواش هللا، زيريللان هللا و قبايللل  موجللود بجوي للد  بللدين ترتيللب، وتيللاک

  لود جلوانروشلن فکرهلای   لرای داغستان و ترکستان از مريلق ع انلر چلپ

 رفته رفته راا  ود را به سوی بلشويک ها پيدا کردند 

ز در آسلليای مرکللزی، همللراا بللا س رنوشللت مسللتملکات اسللتعماری، مخصونللا

تکامل نل عتی مرکلز د ر لون ملی شلد و از چپلاول مسلتقيم و آشلکار، از جملله 

چپللاول تجللاری، بلله روش هللای مزورانلله تللری تغييللر مللی يافللت کلله دهقللان هللای 
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ز پ بلله، تبللديل مللی کردنللد     آسلليائی را بلله تهيلله ک  للد ان مواد للام نلل عتی، عمللدتا

بهرا کشلی هلائی کله در سلسلله مراتبلی معلين سلازمان ب لدی ملی شلدند، از راا 

ختن توحش سرمايه داری با توحش زند ی پدرسا ری،  لق های آسليائی يدرآم

دنی مفللرم ملللی ن للاا مللی داشللت د  و در ايللن جللا رويللم تللرا بللا مللوفقيتی تمللام در 

 فوريه همه چيز را در همان وضع سابق باقی  ذاشت 

   از باشلللکيرها و تزاريلللزم  رين زملللين هلللائی کللله تللللت سللللره یمرغلللوب تللل

ها و قرقيزها و ساير قبايل باديه نشين غصب شلدا بودنلد، هلم چ لان در  بوريات

تمللللک ملللالک هلللا و کشلللاورزی هلللای  روتم لللد روس، پراک لللدا در واحلللدهای 

استعماری در ميان نفلوس بلومی، قلرار داشلت د  بيلداری روش اسلتقالل در ميلان 

يت ها پيش از هر چيز متضمن مبلارزا برعليله اسلتعمار رانی بلود کله بلا اين مل

حصلله ای در مالکيللت، باديلله نشللين هللا را بلله  رسلل  ی و  ا تللرا  نللوعی نظللام

انقراد تدريجی ملکوم سا ته بودند  استعمار ران هم به سلهم  لود بلا چ لگ 

بلر در برا - لری هلای  ودشلان يع ی از تقدس غارت -و دندان از وحدت روسيه

"جلللدائی ملبلللی" آسللليائی هلللا دفلللا  ملللی کردنلللد  در ملللاورا  بايکلللال، نفلللرت 

اسللتعمار ران از ج للبش هللای بللومی اشللکال حيللوانی بلله  للود مللی  رفللت  زيللر 

ز از کارم لدان روسلتائی و  رهبری سوسيال رولوسيونرهای ماا مارس که عملدتا

   اد هللا بيللد درجلله دارهللای بر شللته از جبهلله تشللکيل مللی شللدند، قتللل عللام بوريللات

 می کرد 

   همللله ی اسلللتعمار ران و علللامالن  شلللونت در تلللالش بلللرای حفلللظ هلللر چللله 

ز بلله ا تيللارات عاليلله ی مجللل   مللو نی تللر نظللام کهللن، از فوريلله بلله بعللد دائمللا

هلا يلاد دادا  مسسسان اشارا می کردند  اين لفلاظی هلا را حکوملت موقلت بله آن

حکوملت موقللت  بلود، بله  صلوص آن کله ايلن م لامق ملکلم تلرين سلتون هلای
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ملسوب می شدند  از سوی دي ر، قشرهای فوقانی و ممتاز  لق های ستمديدا 

زبلان ملی راندنلد  حتلی  هر روز بيشتر از روز پيش نام مجلل  مسسسلان را بلر

 لاا فشلار ردا هلای پلائين موقعيتشلان رابله مخلامرا  روحانيون مسلمان کله هلر

قبايلل بله پلا  اسلته ی  می افک لد پلرچم سلبز شلريعت را بلر سلرکوا نشلين هلا و

را "تلا تشلکيل مجلل  مسلأله  قفقاز شمالی می  ستردند، اي ک سعی ملی کردنلد

   در سراسلللر کشلللور بللله شلللعار  مسسسلللان" بللله تعويلللق بي دازنلللد  ايلللن عبلللارت

ملافظلله کللاری وارتجللا  و م للافع و امتيللازات ويلل ا تبللديل شللدا بللود  اشللارا بلله 

مع ا بود کله:  بود  تعويق به اينمجل  مسسسان به مع ای تعويق و دفع الوقت 

 نيروهای  ود را  رد آوريد و انقالب را  فه ک يد 

ز  م تها امر رهبری فقط در بدو امر، و ت ها در ميان مردمان عقب مانلدا تقريبلا

بله دسلت روحلانيون و فئلودال هلا افتلاد  روی هلم رفتله،  -فقط در نزد مسللمانان

نشين و کار زاران و افسلران  دان داج بش ملی روستاها را آموز اران و کارم 

روشللن فکرهللای  دون پايلله، و تللا حللدی نيللز تجللار، رهبللری مللی کردنللد  در ک للار

روس و يا روس شدا که از ع انر آبروم دتر و مرفه تر تشکيل می شلدند، در 

شهرهای سرحدی  يه ی جوان تر دي ری شکل  رفلت کله بلا م شلا  روسلتائی 

ز ضيافت هلای شلهر مللروم بلود  آن  لاا ايلن تر داشت و ا  ود پيوندی نزديک

 يه به مور مبيعی وظيفه ی نماي د ی سياسی تلودا ی ب يلادی دهقلان هلا را در 

 عهدا  رفت تا حدی نيز در امور اجتماعی، بر امور ملی، و

  کلللاران م لللامق سلللرحدی  رچللله در مخصلللوص آملللال مللللی در برابلللر سلللازش

، املا بله هملان سل خ ب يلادی مانه  رفتله بودنلدصروس موضعی  سازش کاران 

تعلق داشت د و حتی بيشترشلان هملان نلام هلا را بلر  لود نهلادا بودنلد  سوسليال 

رولوسيونرها و سوسيال دموکرات های اوکرائين، م شلويک هلای  رجسلتان و 
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هلای  لود در روسليه ی  نلام لتونی، و نيز "ترودوويک ها"ی ليتوانی مان د هم

ارچوب يک رويم بورووائی ملصور ک  د  املا کبير می کوشيدند انقالب را در چ

ضعت بورووازی بومی در اين م امق، م شويک هلا و سوسليال رولوسليونرها 

 را وادار کرد که در عود ائتالف، قدرت دولت را به دست  ويش ب يرند  ايلن

ناچللار بودنللد کلله در  صللوص مسللائل کللار ری و سللرحدی چللون سللازش کللاران 

رونلد ملی توانسلت د در برابلر ارتلش و کشلور ب ارضی از حکومت مرکزی فراتلر

ائتالفللی ظللاهر شللوند، و ايللن امتيللاز بزر للی  بلله ع للوان مخالفللان حکومللت موقللت

      روس وسلللازش کلللاران  ايلللن عواملللل، ا لللر هلللم بللله ی بلللرای آنلللان بلللود  همللله

ه للگ آ کللم ضللرب سللرحدی سرنوشللت متفللاوتی نبخشلليدند، دسللتسللازش کللاران 

 دند متفاوتی به نعود و سقوم آنان دا

 رجسلتان تهلی دسلت  سوسيال دموکرات های  رجسلتان نله فقلط دهقلان هلای

نللغير را بلله دنبللال  للود مللی کشلليدند، بلکلله بللر رهبللری ج للبش "دموکراسللی 

توفيلق بلی بهلرا  و در ايلن راا از -انقالبی" برای تمام روسيه نيلز ادعلا داشلت د

کرهللای روشللن ف نمللی ماندنللد  در مللی نخسللتين مللاا هللای انقللالب، سللردمدارهای

   ملللی  للود کلله ويرونللدی دي للر تلقللی اش  رجسللتان مللومن  للود را نلله سللرزمين 

 ی بمللی کردنللد، و معتقللد بودنللد چ للين مقللدر شللدا کلله ايللن ايالللت  جسللته ی ج للو

بللرای تمللامی کشللور رهبللر بيافري للد  در ک فللران  دولتللی مسللکو، چ کلللی، از 

هلا ی  رجلی  رجستان، با غرور فراوان ملدعی شلد کله  م شويک های برجسته

پسلتی هلا و بل لدی هلا،  فتله بودنللد:  ی پيوسلته، حتلی در زملان تلزار و در همله

"فقط يک ميهن واحد، آن هم روسيه " يلک ملاا بعلد در ک فلران  دموکراتيلک 

همين چ کلی فرياد زد که: "در بلارا ی مللت  رجسلتان چله ب لوئيم؟  رجسلتان 

ز کمر به  دمت انقالب کبير روسيه بسته اسلت " و ز هلم درسلت اسلت  تماما واقعلا
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که هر  اا  زم می شد ادعاهای م امق  ونا ون تعديل شوند و يا از حرکت بلاز 

يهود هموارا "کمر بله سازش کاران   رجستان هم مان دسازش کاران  بايست د،

  دمت" بوروکراسی کبير روس می بست د 

م تهلللا ايلللن وضلللع فقلللط ملللادامی ادامللله داشلللت کللله سوسللليال دملللوکرات هلللای 

تان ه لللوز اميلللدوار بودنلللد بتوان لللد انقلللالب را در چلللارچوب دموکراسلللی  رجسللل

   بلشللويزم  پيللروزی تللودا هللا بلله رهبللری بللورووائی مهللار ک  للد  هللر چلله  رللر

بزر  تر می شد، سوسيال دمکرات هلای  رجسلتان بله هملان نسلبت پيونلدهای 

روس بيشلللتر مللی  سسللت د و بللا ع انللر ارتجلللاعی سللازش کللاران   للود را بللا

متلللدتر مللی شللدند  بلله ملللض آن کلله شللوراها بلله پيللروزی رسلليدند  رجسللتان 

هواداران وحدت روسيه در  رجستان نالی جدائی در دادنلد، و نليش هلای زرد 

 نيز بره ه کردند ميهن پرستی  ود را برای ساير  لق های ماورا  قفقاز 

کلله در هللر حللال در  -ايللن حجللاب ملللی اجت للاب ناپللذير بللر تضللادهای اجتمللاعی

ز تکامل نيافته تر بودسرحدات ع به  وبی توضيح می دهد که چلرا انقلالب  -موما

اکتبر در ميان بسياری از مليت های ستمديدا با مخالفت بيشلتری رو بله رو شلد 

تا در روسيه ی مرکزی  اما از سوی دي ر، تعارد مليت ها به حکلم  ات  لود 

يرلی مرللوب بلرای انقلالب در مرکلز مل داد و نرحمانله تکلای رويم فوريله را بل

 پديد آورد 

در ايللن شللرايط، مخانللمات ملللی بللا تضللادهای مبقللاتی تللوأم مللی شللدند، شللکل 

بسيار حلادی بله  لود ملی  رفت لد   صلومت ديلرين ملابين دهقلان هلای لتلونی و 

کلش را وادار کلرد کله  تلن از لتلونی هلای زحملت بارون های آلمانی سدها هلزار

ی کله از کلار ران زراعلی و در آغاز ج گ داومللب شلوند  ه لگ هلای تيرانلداز

       دهقللان هلللای لتللونی تشلللکيل ملللی شللدند از بهتلللرين نيروهلللای جبهلله بللله شلللمار 
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می رفت د  اما هم اين ها در ماا مه از حکوملت شلورائی هلواداری کلردا بودنلد  

 للام بللود و بلل   در بلشللويزم  ملللی  رائللی آنللان فقللط پوسللته ی  للارجی نللوعی

 استونی هم جريان مشابهی رخ داد 

سفيد، بلا ملالک هلای لهسلتانی يلا لهسلتانی شلدا اش، بلا نفلوس  ی در روسيه

يهودی شهرهای کوچک و بزر ش، و با مقامات روسی اش، دهقلان هلای سلتم 

اکتبللر، زيللر تللأ ير جبهلله ی مجللاور  شللم ملللی و  انللدر سللتم ديللدا چ للدی پلليش از

ريختللله بودنلللد  در انتخابلللات مجلللل  بلشلللويزم  اجتملللاعی  لللود را در مجلللرای

 سسان، تودا ی عظيمی از روس های سفيد به بلشويک ها رأی دادند مس

رف بيدار شدا ی مللی را تلوأم بلا  شلم اجتملاعی شهمه ی اين جريان ها، که 

    در  للود متمرکللز کللردا بودنللد، و ايللن  شللم را  للاهی بلله پلل  و  للاهی بلله پلليش 

 جللاد مللی راندنللد، جلللوا ی بسلليار روشلل ی در ارتللش يافت للد  در ايللن جللا بللرای اي

ه لگ هللای مللی تللب شلديدی وجللود داشلت و حکومللت مرکلزی ايللن ه لگ هللا را 

 لاهی حمايلت،  لاهی تلملل، و بلشلويزم  مت اسب با بر وردشان بله ج لگ و بله

 اهی دي ر سرکوب می کرد  اما به مور کلی ايلن ه لگ هلا روز بله روز نسلبت 

 به پترو راد حالت  صمانه تری  رفت د 

ملکللم در دسللت  رفتلله بللود  او در مقاللله ی ل للين نللبض "ملللی" انقللالب را 

مشهور "بلران فرا رسيدا است"، که در اوا ر سپتامبر آن را نوشلت، مصلراز 

   بلللاب  للامر نشللان کللرد کلله دايللرا ی مليللت هللا در ک فللران  دموکراتيللک "در

م فقط از اتلاديه های کار ری فروتلر بلود، و از حيلث آرائلی زی راديکاليمسأله 

ت در سرلی بلا تر از 55از  40تالف به ن دوق ريخته بود ئکه در مخالت با ائ

دايرا ی شوراها قرار داشت " اين بدان مع ا بود که  لق های ستمديدا به کللی 

کبير قرع اميد کردا بودند  آنان هر روز بيشلتر از روز  ی از بورووازی روسيه
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و بله پيش ملی کوشليدند کله حقلوق  لود را از راا عملل مسلتقل، لقمله بله لقمله 

 شکل تصرفات انقالبی، به دست بياورند 

هللا در ور  يودي سللک دور دسللت، نللامقی اعللالم  تدر ک  للرا ی اکتبللر بوريللا

کرد که "انقالب فوريه هيچ تغييری" در وضع مرزنشين ها پديد نياوردا اسلت  

داری از بلشويک ها  به نظر می رسيد که جمع ب دی او از اوضا  ا ر هم جانب

کلم رعايلت نلوعی بلی مرفلی دوسلتانه نسلبت  ندادا بود، دسترا ضروری جلوا 

 به بلشويک ها را  زم تشخيص دادا باشد 

هملللان روزهلللای قيلللام  ک  لللرا ی سراسلللری سلللربازها در اوکلللرائين، کللله در

انتقلال قلدرت بله شلورای اوکلرائين برعليله  پترو راد بر زار شلد، بلرای مبلارزا

ال حاضر نشد قيام بلشويک هلای نامه ای به تصويب رساند، اما در عين ح قرع

روسللليه ی کبيلللر را "عمللللی ضلللد دمکراتيلللک" بخوانلللد، و قلللول داد کللله بلللرای 

         ممانعلللت از سللللرکوب قيللللام از اعللللزام سلللربازها جلللللو يری ک للللد و در ايللللن راا 

       از هلليچ اقللدامی فرو للزار نباشللد  ايللن ايهللام کلله شللا ص کللاملی از مرحللله ی 

 اسللت، کللار انقللالب پرولتللری را کلله قصللد داشللت   للردا بللورووائی مبللارزا ملللی

 ايهام ها ب ذارد، تسهيل کرد  ی پايانی بر همه ی نقره

      از سللوی دي للر ملافللل بللورووا در م للامق سللرحدی کلله تللا آن دم بالاسللتث ا  

  و پيوسللته بلله سللوی قللدرت مرکللزی ميللل کللردا بودنللد، اي للک نغمللاتی دائللر بللر 

ری از ملوارد از هر ونله مب لای مللی علاری جدائی ملبلی سلر دادنلد کله در بسليا

دنبال بارون هلای آلملانی بلرای  بودند  بورووازی بالتيک، که تا همين ديروز به

        مللليهن پرسلللتی هلللورا ملللی کشللليد، و نخسلللتين سللل  ر روملللانوف هلللا بللله شلللمار 

 روسليه ی بلشللويک و بللر برعليلله  ملی رفللت، اک لون در زيللر پلرچم جللدائی ملبلی

بله مخالفلت بر اسلت  پديلدا هلای عجيلب تلر دي لری هلم در ضد تودا های  ود 
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        ايلللن راا ديلللدا شلللدند  در روز بيسلللتم اکتبلللر، مبلللانی تشلللکيل يلللک دوللللت جديلللد 

نشللين هللای  اشللد: "اتلاديلله هلای ج للوب شللرقی نيروهللای قلزاق، کللو یپلی ريللز

قفقازی و مردمان آزاد جل ه هلا " در ايلن جلا رهبلران قلزاق هلا دن و کوبلان و 

 و آسلترا ان، ايلن سل  رهای انللی مرکزيلت امپراملوری، ظلرف چ لد ملاا تاير 

  ل شللدند، و بللر ايللن مب للا بللا رهبللران يم تبللدزبلله مللدافعان دو آتشلله ی انللل فللدرالي

نشين ها و دشت نشين های مسلمان متلد  رديدنلد  قلرار بلر ايلن شلدا بلود  اکو

م، کله از زکه مرزهای اين سا ت فدراتيو هم چلون سلدی در برابلر  رلر بلشلوي

شان می کرد، بايستد  م تهلا پليش از آن کله ايلن جلدائی ملبلی يدمرف شمال تهد

        بلشلللويک هلللا برعليللله  ضلللدانقالبی بتوانلللد بللله پاي لللاهی بلللرای ج لللگ دا للللی

ز با ائتالف حاکم درافتاد و روحيه ی ايلن ائلتالف را تضلعيت يتبد ل شود، مستقيما

 کرد 

    بللا سللاير مسللائل، بلله حکومللت موقللت ی مليللت هللا، همللراا مسللأله  بللدين سللان

نشان داد که بلر آن يکايلک تارهلای اميلدهای ملارس و آوريلل  کله ی مدوسائی

 به افعی نفرت و  شم تبديل شدا بودند 

 

  ی مليت های مليت ها  مسألهمسأله  یی  نکاتی چ د دربارانکاتی چ د دربارا

 

      ضلللامن آی مليلللت هلللا موضلللعی را کللله ملللمسلللأله  بلشلللويک در قبلللال بحلللز

 ا  نکلرد خل لوان بالفانلله پل  از انقلالب فوريله اتاش شد، بله هليچ ع یپيروز

        ايللن نکتللله نللله ت هلللا در م لللامق سلللرحدی، کللله سلللازمان هلللای حزبلللی ضلللعيت و 

                                                 
 -  مدتياب از ايا، ر يساان هايتانب مسجسد  که هه جا  مس مار ت افتی هر ير داشا ت هه

 مترج  فاريی. -هر کس می اگريسا ات را تبديل هه يکگ می کرد
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بی تجربه ای داشت د، که در پترو راد هم ندق می کرد  حزب بلشويک در ملی 

ج گ چ ان ضلعيت شلدا و سلرح سياسلی و نظلری کادرهلايش چ لان افلت کلردا 

ی مليت ها نيز تلا باز شلت ل لين مسأله  ی اش در  صوصبود که رهبران رسم

 موضعی بسيار آشفته و نيم ب د داشت د 

نا فتله نمانللد کلله بلشلويک هللا بلله پيلروی از سلل ت  للود از حلق ملللل در تعيللين 

   سرنوشللت  للويش دفللا  مللی کردنللد  امللا ايللن ضللابره را م شللويک هللا هللم بلله 

ن بلاقی مانلدا بلود  عاملل سلا برنامله هلم چ لان يلک رف قبول داشت د  ملتن دوح

ی قدرت تشکيل می شلد  و رهبلران موقلت حلزب از درک مسأله  تعيين ک  دا از

ی مسلأله  شلعارهای حلزب بلشلويک پيراملونملابين  تضاد چلارا ناپلذير موجلود

ی کشاورزی، از يلک سلو، و ابقلا  رويلم مسأله  مليت ها، هم چ ان که پيرامون

ل دمللوکراتيکش، از سللوی دي للر، بلله امپرياليسللت، حتللی در لبللاس مبللد -بللورووا

 کلی عاجز ماندا بودند 

  موضللع دموکراتيللک زمخللت تللرين بيللان  للود را از قلللم اسللتالين پيللدا کللرد  در 

   روز بيسلللت و پللل جم ملللارس، اسلللتالين در مقالللله ای پيراملللون فرملللان حکوملللت 

ی مليللت هللا را در مسللأله  دائللر بللر الغللا  ملللدوديت هللای مليللت هللا، کوشلليد تللا

تلاريخی مرللرش سلازد  او در ايللن مقالله ملی نويسللد: "مب لای اجتمللاعی  مقياسلی

 ری هلا را برملی ان يلزد، همانلا   ری های ملی، و قدرتی که اين نو  ستم ستم

داری است که در سراشيب زوال افتادا است  "اين که ستم مللی  اشرافيت زمين

 لود را در عصر سرمايه داری  سترش بی سابقه يافت و وحشيانه ترين تجللی 

در سياسللت هللای اسللتعماری پيللدا کللرد، ظللاهراز نکتلله ای اسللت کلله از حيرلله ی 

دهد: "در  معرفت اين نويس دا ی دموکرات م ش فراتر بودا است  او ادامه می

و بلورووازی زملين دار  اشلرافيتملابين  ان لستان، يع ی در کشلوری کله قلدرت
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يت بله سلر آملدا، تقسيم شدا است و ديلری اسلت کله قلدرت نامللدود ايلن اشلراف

البته بله اسلتث ای سلال هلای ج لگ،  -ستم ملی ماليم تر است و کمتر غيرانسانی

چون در آن سال ها قدرت به دست مالک ها افتلادائحت و در نتيجله سلتم مللی بله 

 يری افزايش يافتله بلود ئايلذا  ايرل لد و ه دوسلتانت  "  لاا سلتم بلر  مرز چشم

 -بديهی است از مريق لويد جلري -ست کهها ايرل د و ه دوستان به  ردن مالک

از برکللت ج للگ قللدرت را تصللرف کللردا انللد  اسللتالين اداملله مللی دهللد: "    در 

داران بللزر  هلليچ  للاا  سللوي  و آمريکللای شللمالی، يع للی در نقللامی کلله زمللين

ز در دسلللت بلللورووازی  وجلللود نداشلللته و ندارنلللدئحت، در آن جلللا کللله قلللدرت تماملللا

تکامللل يافتلله انللد، و سللتم ملللی، بلله مللور کلللی، متمرکللز اسللت، مليللت هللا آزادانلله 

مسلائل سلياهان، سر پوسلت هلا و  ی مللی بلرای تجللی نملی يابلد   " نويسل دا

 مهاجران و استعمار را در ايا ت متلدا به کلی از ياد بردا است 

ز بلله مقابللله ی  نويسلل دا از ايللن تلليللل کوتلله بي انلله و اسللت نللاک کلله نللرفا

ز ليبلللرال م بلللا دموکراسلللی ملللی پلللزفئلللودالي     ردازد، اسلللت بام هلللای سياسلللی تماملللا

م شانه ای به عمل می آورد  "برداشتن اشرافيت فئودال از نل ه ی سياسلت، 

ز بلله مثابلله ی  اتملله دادن بلله سللتم ملللی و  و در ربللودن قللدرت از دسللت او، دقيقللا

ايجاد شرايط  زم برای آزادی ملی است " استالين آن  اا می نويسلد: "انقلالب 

تا آن جا که به پيروزی رسيدا اسلت، بله واقلع ايلن شلرايط را بله وجلود روسيه 

آوردا   " اين عبارات از هر چه م شويک ها راجع به اين موضو  نوشته اند، 

تلری بلرای "دموکراسلی" امپرياليسلتی ملسلوب ملی شلوند   یدفاعيه ی انلول

د در درسللت بلله همللان شللکل کلله، هلم راا بللا کللام ت، اميللدوار بللود بتوانلل اسلتالين

 ارجی از مريق تقسيم کلار بلا حکوملت موقلت بله نلللی دموکراتيلک  سياست
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لللووف "شللرايط شللاا زادا  دسللت بيابللد، در سياسللت دا لللی هللم در دموکراسللی

 اقعی" آزادی ملی را پيدا کردا بود و

حقيقت مرلب آن است کله سلقوم سللر ت بلای نخسلتين بلار  ابلت کلرد کله نله 

امی بلورووازی ليبلرال، و بله دنبلالش تملامی ت ها مالک های مرتجع، که نيز تمل

    راا بلللا پوسلللته ی مللليهن پرسلللت و فوقلللانی  دموکراسلللی  لللردا بلللورووائی، هلللم

 -يع ی با الغا  امتيلازات مليلت حلاکم -مبقه ی کار ر، همه با تساوی حقوق ملی

بللله شلللدت مخلللالت بودنلللد  کلللل برنامللله ی آنلللان از حلللد تخفيلللت، زيورب لللدی، و 

 مآبانه ی برتری روسيه ی کبير فراتر نمی رفت  پوشانی دموکراتيک 

   نامللله ی ل لللين پيراملللون عرلللدر ک فلللران  آوريلللل، اسلللتالين ضلللمن دفلللا  از ق

ی مليللت هللا، از ايللن نکتلله شللرو  مللی ک للد کلله: "سللتم ملللی آن نظللامی مسللأله 

اسلللت    آن تلللدابيری اسلللت کللله ملافلللل امپرياليسلللتی بللله کلللار ملللی ب دنلللد " املللا 

 لاري ملی شلود و بله موضلع ملاا ملارس بلاز ملی  لردد: بالفانله قهلراز از  لط 

"هرچللله کشلللوری دموکراتيلللک باشلللد، سلللتم مللللی در آن ضلللعيت تلللر اسلللت، و 

ران، و نله آنلی کله از ل لين بله  چ ين است جمع ب دی شخصلی سلخن بالعک  "

عاريه  رفته است  اين نکته که ان لستان دموکراتيک بر ه دوسلتان فئلودالی و 

اکان از ديلد اا ت لگ نويسل دا پ هلان ملی مانلد  اسلتالين کاستی ستم می راند، کم

دار" سليررا  ادامه می دهد که بر الف روسيه، جائی که "اشرافيت کهن زمين

 مجارسللتان، سللتم ملللی هر للز بلله شللکل  -داشللته اسللت، "در ان لسللتان و اتللريش

"هر لز" در ان لسلتان زملين دار  قتل عام بروز نکردا اسلت "  لوئی اشلرافيت

هللم اک للون در مجارسللتان زمللين دار  شللته اسللت، و  للوئی اشللرافيتسلليررا ندا

سيررا نداردح ماهيت مرکب تکامل تاريخی که "دموکراسی" را بله  فقلان مللل 

 ضعيت وا می دارد  برای استالين کتابی نا شودا باقی ماندا بود 
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 ايللن نکتلله کلله روسلليه بلله ع للوان کشللوری مرکللب از مليللت هللا شللکل  رفللت، 

دا و قهلراز يلاد ی تاريخی اوست  اما عقب افتاد ی مفهومی پيچنتيجه ی عقب افت

رفتله، و بلا حفلظ  مت اقض اسلت  کشلور عقلب افتلادا در ردپلای کشلورهای پليش

عصللر اقتصلاد جهللان  سلتر، ملللت هللای  ک لد  دری فانلله ی هميشلل ی، سلير نملل

رفتله در زنجيلرا ی عملومی تکاملل در يلر  يشپعقب ماندا زير فشار ملت های 

  و از فللراز يللک رشللته مراحللل بي للابين مللی جه للد  بلله عللالوا، فقللدان مللی شللوند 

شکل ها و س ت های ريشه دار و جا افتادا ی اجتماعی، کشلور عقلب مانلدا را، 

ص، کللامالز پللذيرای آ للرين کللالم در علللم و خکللم در يللک ملللدودا ی مشلل دسللت

ن عت و انديشه ی جهانی می سازد  با اين حال، عقب مانلد ی هلم چ لان هملان 

عقللب مانللد ی اسللت  تکامللل کشللور عقللب مانللدا در کليللتش ماهيللت مت للاقض و 

مرکبلی بلله  للود مللی  يللرد  غلبلله ی افلرام و تفللريط هللای تللاريخی  للاص سللا ت 

از جمللله غلبلله ی دهقللان هللای عقللب مانللدا و  -اجتمللاعی ملللل عقللب مانللدا اسللت

رفتلله بللر شللکل ب للدی هللای بي للابين بللورووازی  در ايللن ميللان  پرولتاريللای پلليش

ی مليت هلا مسأله  قلمرو ردايت يک مبقه به دوش مبقه ای دي ر می افتد  وظ

 نيز ريشه ک ی بقايای قرون وسری برعهدا ی مبقه ی کار ر می افتد 

در تونلليت عقللب مانللد ی تللاريخی روسلليه، بلله ع للوان يللک کشللور اروپللائی، 

ر اجبلاری جاهمين ب  که ايلن کشلور ناچلار شلد دو تلوحش تواملان، يع لی اسلتي

و زاغه نشلي ی را در قلرن بيسلتم از ميلان بلردارد  املا روسليه در اجلرای  زمين

       ايللللن وظللللايت، درسللللت بلللله علللللت تکامللللل ديره  للللامش، مبقللللات، احللللزاب، و 

برنامه های کامالز نوي ی را به کار  رفت  روسيه بلرای  اتمله دادن بله افکلار و 

  روش های راسپوتين، به افکار و روش های مارک  احتياي داشت 
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تلر بلود  ی تئلوری سياسلی بله مراتلب بلدو البته در اين کشور عمل سياسی از

زيلرا د ر لون کلردن چيزهلا دشلوارتر از د ر للون کلردن انديشله هاسلت  بلا ايللن 

حلال، تئللوری فقلط مقتضلليات عمللی را روشللن ملی سللا ت  مليلت هللای سللتمديدا 

بله  برای دسلتيابی بله آزادی و  يلزش فره  لی ناچلار بودنلد سرنوشلت  لود را

سرنوشللت مبقلله ی کللار ر پيونللد زن للد  و بللرای رسلليدن بلله ايللن مقصللود بايللد 

   ويشللتن را از مللوق رهبللری حللزب هللای بللورووا و  للردا بللورووای  للود رهللا 

يع ی بايد در شاهراا تکامل تاريخی دست به جهش بل لدی بله پليش  -می سا ت د

  می زدند

همللان مبللارزا ی  تللابع سللا تن ج للبش هللای ملللی بلله رونللد ب يللادی انقللالب، کلله

مبقله ی کللار ر بللرای کسللب قللدرت باشللد، نله فللوراز کلله در مراحللل مختلللت انجللام 

و بله عللالوا در م لامق مختلللت شلکل هللای متفلاوتی بلله  لود  رفللت  در  - رفلت

     اوکللرائين و روسلليه ی سللفيد و تاتارسللتان، کار رهللا و سللربازها و دهقللان هللا 

   رغلللم رهبلللریی ی، عللللبللله عللللت دشلللم ی بلللا کرنسلللکی و ج لللگ و روس  ردانللل

   ل شلدند  آنلان کله در ابتلدا فقللط ي لود بله متللدان قيلام پرولتللری تبلدسلازش کلار 

بلله شللمار مللی رفت للد، در مراحللل بعللدی ناچللار  مزاز تکيلله  للاا هللای عي للی بلشللوي

    لام ب ذارنلد  در ف النلد و  تويلا و اسلتونی،  شلدند آ اهانله در شلاهراا بلشلويزم

   ر اوکللرائين، قشللرب دی ج للبش ملللی در مللاا اکتبللر و تللا حللد ضللعيت تللری نيللز د

شللکل هللای آن چ للان حللادی بلله  للود  رفتلله بللود کلله فقللط مدا للله ی نيروهللای 

   للارجی توانسللت از موفقيللت انقللالب پرولتللری ممانعللت ک للد  در شللرق آسلليائی، 

تری نلورت ملی  رفلت، ج لبش مللی ی آن جا که بيداری ملی به شکل های بدو

و در واقلع  -ر افتلادتأ ير زياد به زير رهبلری مبقله ی کلار فقط رفته رفته و با 

فقط پ  از فتح قدرت به وسيله ی مبقه ی کلار ر ايلن املر نلورت  رفلت  ا لر 
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ايلن جريلان پيچيللدا و مت لاقض را در تملاميتش در نظللر ب يريلد، ي انله اسللت تاي 

ممکن چ ين است: ج بش ملی، مان د ج بش ارضی، سيل آسا بله درون مجلرای 

 الب اکتبر سرازير شدا بود انق

روآوری بر شللت ناپللذير و قهللری تللودا هللا از وظللايت ابتللدائی بللرای آزادی 

سياسی و ارضی و ملی و از الغا  نظام ارباب رعيتی به شعار حاکميت مبقله ی 

     کلللار ر، نللله از تهيللليج  لللری هلللای "علللوام فريبانللله" سرچشلللمه  رفلللت، نللله از 

از سللازش کللاران  صللور ليبللرال هللا ومللرش هللای پلليش سللا ته، و نلله بللر الف ت

"، بلکلله ايللن روآوری از سللا ت اجتمللاعی روسلليه و مللداومنظريلله ی "انقللالب 

" فقلط جريلان مرکلب مداومشرايط موقعيت جهانی ناشی شد  نظريه ی "انقالب 

 اين تکامل را به ضابره درآورد 

م ره  لايبر سر روسيه نيست  تابع شدن انقلالب هلای د ت هامسأله  در اين جا

ملی به انقالب پرولتری از قلانونی پيلروی ملی ک لد کله در سراسلر جهلان معتبلر 

ی ب يادی ج گ ها و انقالب ها در ايجاد بازارهای مسأله  است  در قرن نوزدهم

ی قلرن ملا همانلا رهلا مسلأله  ملی برای نيروهای توليدی نهفته بود، حال آن که

پللا يری اسللت کلله بلله  سلا تن نيروهللای توليللدی از ملللدوديت هللای ملللی دسللت و

زنجيرهای آه ين نيروهای توليدی تبلديل شلدا انلد  انقلالب هلای مللی شلرق، در 

مفهللوم وسلليع تللاريخی، فقللط مراحللل معي للی از انقللالب جهللانی مبقلله ی کللار ر 

هسللت د، درسللت بلله همللان شللکل کلله ج للبش هللای ملللی روسلليه بلله پلکللانی بللرای 

 استقرار حاکميت شورائی تبديل شدند 

انقالبی نهفته در تکامل مليت های ستمديدا را، چه در روسيه ی ل ين نيروی 

تلزاری و چلله در سراسللر جهللان، بللا ورف ن لری سللتايش آميللزی ارزيللابی کللردا 

  رانلله ی واپللن را بللر بللود  آن "نلللح ملبللی" رياکارانلله ای کلله ج للگ سللرکوب
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سلان "ملکلوم"  واپلن بله يلکبرعليله  عليه چين و ج گ آزادی بخلش چلين را

بود و ب   در نظلر او ج لگ در راا  ر نظر ل ين فقط سزاوار استهزا می ک د، د

ز شللکل  سللتم آزادی ملللی، در تقابللل بللا ج للگ هللای  رانلله ی امپرياليسللتی، نللرفا

دي للری بللود از انقللالب ملللی کلله بلله نوبلله ی  للود هللم چللون حلقلله ی  زمللی در 

 مبارزا ی آزادی بخش مبقه ی کار ر جهانی عمل می ک د 

   يللابی فللوق در  صللوص ج للگ هللا و انقللالب هللای ملللی ابللداز بللا ايللن حللال، ارز

نيمللله مسلللتعمرا   مللللت هلللای مسلللتعمرا و ن مع لللا نيسلللت کللله بلللورووازی دريبلللد

عهلدا دارد  بلرعک ، بلورووازی در کشلورهای عقلب افتلادا رسالتی انقالبی بر

مقللام عامللل سلللرمايه ی  از همللان روزی کلله دنلللدان شلليری اش در مللی آيلللد در

، و بللا وجللود نفللرت بخيالنلله اش بلله سللرمايه ی  للارجی،  للارجی رشللد مللی ک للد

    در هملله ی مواقللع حسللاس بللا سللرمايه ی  للارجی از يللک اردو سللر همللوارا در

   م چي للی شللکل کالسلليکی از بللورووازی اسللتعماری اسللت زمللی آورد  کمپرادوريلل

             م اسلللللت  دوايلللللر فوقلللللانی زو کلللللومين تانلللللگ حلللللزب کالسللللليک کمپرادوريللللل

مبللارزات ملللی  فکللر، ممکللن اسللت در زی، از جمللله قشللر روشللن للردا بللورووا

نقشلی فعلال و  لاهی نيللز نقشلی پرهيلاهو برعهلدا ب يرنللد، املا ايلن هلا از ايفللای 

      نقشللی مسللتقل بلله کلللی عاجزنللد  فقللط مبقلله ی کللار ر، آن هللم در رأس ملللت، 

 می تواند انقالب ملی يا ارضی را به فرجام برساند 

ز اسللتالين، عبللارت از ايللن بللار پيللروان نلل  رللای مللر   ا لت ل للين، مخصونللا

است که آنان از تعليمات ل لين در  صلوص اهميلت تلاريخی و مترقلی مبلارزا ی 

ملل ستمديدا، به ايلن نتيجله رسليدا انلد کله بلورووازی در کشلورهای مسلتعمرا 

انقللالب در عصللر  مللداومرسللالتی انقالبللی برعهللدا دارد  نللاتوانی در فهللم ماهيللت 

انی زنلدا يلشماسازی مالنقری وار سير انقالب؛ تکله پلارا کلردن جرم؛ زامپريالي
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ز در زمللان بللا يللک دي للر  و مرکلب بلله مراحللل مللردا ای کلله بلله تصللور آنللان لزومللا

هملللله ی ايلللن اشللللتباهات اسلللتالين را بلللله تقلللدي  مبتذ نلللله ی  -فانلللله دارنلللد

دموکراسی و يا "ديکتاتوری دموکراتيک" کشاندا اند، حال آن که چ لين املری 

واقعيللت جللز ديکتللاتوری امپرياليسللتی و يللا ديکتللاتوری مبقلله ی کللار ر چيللز  رد

دي لری نمللی توانللد باشلد  دارودسللته ی اسللتالين  للام بله  للام آن قللدر در ايللن راا 

ی مسلأله  پيش رفته اند که سرانجام به  سيخت ی کامل از موضع ل لين در قبلال

 مليت ها، و به سياست فاجعه آميزشان در چين رسيدا اند 

، اسلللللتالين در تعللللللارد بللللللا "اپوزيسلللللليون" ئتروتسللللللکی، 1927در اوت 

راکوفسللکی، و دي للرانت در جلسلله ی عمللومی کميتلله ی مرکللزی بلشللويک هللا 

چ ين سخن  فلت: "انقلالب در کشلورهای امپرياليسلتی يلک چيلز اسلت؛ در ايلن 

قبيل کشورها بورووازی    در همه ی مراحل انقالب ضدانقالبی اسلت    انقلالب 

ايللن جللور کشللورها  رهای مسللتعمرا و وابسللته چيللز دي للری اسللت    دردر کشللو

 برعليله بورووازی در مرحله و تاريخ معي ی می تواند از ج لبش مللی کشلورش

 پشتيبانی ک د "امپرياليزم 

ز از يلاستالين در اين جا با لفاظی هلا و ق دهای ماليلم ک  لدا ی ج بلی، کله نلرفا

ملاا  هملان  صونلياتی را کله در کمبود اعتماد به نفسلش سرچشلمه ملی  يلرد 

مارس زيور بلورووازی روس سلا ته بلود بله بلورووازی کشلورهای مسلتعمرا 

     نلللت ملبلللی اسلللتالين، بللله پيلللروی از  ات عميلللق ايلللن رم تقلللل کلللردا اسلللت  ف

فرنللت ملبللی و  للوئی بللر ا للر نللوعی قللانون جا بلله، از هللر مجرائللی کلله شللدا 

ک د   زي ش استد ل های نظلری هموارا راا  ود را در يک جهت واحد باز می 

ز ج به ی تصادفی دارد   در اين مورد نرفا
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 حکومت موقت به حکومت "مللی" چلين بله بی ماا مارس ازيااين انتقال ارز

سه ساله ی استالين با کومين تانگ م جر شد، و اين سياست بله يکلی هم کاری 

پيللروان بلشللويزم  از تکللان ده للدا تللرين واقعيللات تللاريخی نللوين م تهللی  شللت 

نللا لت هللم چللون مالزمللی وفللادار بللورووازی چللين را درسللت تللا يللازدهم آوريللل 

همراهللی کللرد، يع للی تللا روز قتللل عللام  للونين کللار ران شللانگ هللای بلله  1927

رزمللی  للود را بللا چيانللگ  دسللت بللورووازی چللين  اسللتالين سللعی مللی کللرد هللم

اسلت  ک بدين نلو توجيه ک د: " رلای ب يلادی اپوزيسليون عبلارت از ايلنيچ ا

يع لی در يلک کشلور امپرياليسلتی  -را در روسليه 1905 بکه اپوزيسيون انقلال

       بللا انقللالب چللين، ايللن کشللور سللتمديدا،  -کلله بللر سللاير  لللق هللا سللتم مللی رانللد

مورد استالين هم ش فت ان يلز اسلت کله چ ونله  سان می داند   " حتی در يک

يلد اا ملتلی کله "بلر سلاير د هر ز به فکر او نرسيدا که انقالب روسيه را نله از

 لق ها ستم می راند"، بلکه از روزنه ی تجربله ی هملين "سلاير  للق هلا"ی 

 تم نکشيدا اند، ن اا ک د سروس، که کمتر از  لق های چين 

در ميللدان بللا عظمللت تجللاربی کلله روسلليه در مللی سلله انقللالب  للود بلله وجللود 

ت م لر يلک شلکل آورد، همه ی اشکال مبارزات مبقاتی و ملی را می توان يافل

 اص را: شکلی کله در آن بلورووازی يلک مللت سلتمديدا نسلبت بله مللت  لود 

م للامق سللرحدی، بللورووازی  نقشللی آزادی بخللش ايفللا  کللردا باشللد  در هملله ی

هلای مرکلزی  کانببدون استث ا  و نرف نظر از رنگ آميزی ظاهری اش، به 

ز کللار زار سلل و تراسللت هللا و سللازمان رمايه ی هللای تجللاری، کلله هملله اساسللا

        سراسللللری روس بودنللللد، وابسللللته بللللود  اي للللان بللللورووازی را تللللابع ج للللبش 

ليبلللرال و روشلللن فکرهلللای  روس  ردانلللی ملللی سلللا ت د، و دوايلللر وسللليعی از

دموکرات را تابع بورووازی می کردند  بورووازی سرحدی هلر چله "پختله"تر 
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می داشلت   تری ، به همان نسبت با دست اا عمومی دولت پيوند نزديکمی بود

به مور کلی، بورووازی ملت ستمديدا نسلبت بله بلورووازی حلاکم هملان نقشلی 

 را بازی می کلرد کله بلورووازی حلاکم نسلبت بله سلرمايه ی ملالی جهلانی بلازی 

می کرد  سلسله مراتب پيچيلدا ی تضلادها و وابسلت ی هلا حتلی يلک روز اتللاد 

 اغی مخدوش نکرد متودا های برعليه  ب يادی اين سه عامل را در مبارزا

ت، ه  للامی کلله رهبللری ج للبش هللای 1907 -1917در دورا ی ضللدانقالب ئ

ملی به دست بورووازی بومی افتادا بود، اين ها حتی از ليبرال های روسی هلم 

بللرای رسلليدن بلله نللوعی توافللق قابللل اجللرا  بللا دسللت اا سلللر ت روس تکللاپوی 

در  اوکلرائين، و يهلودبيشتری ملی کردنلد  بلورووازی لهسلتان، بالتيلک، تاتلار، 

 رقابلت ملی کردنلد  پل  از انقلالبيلک دي لر  ابراز ميهن پرستی امپرياليستی با

 و يا، مثلل  لود کلادت هلا، بله پشلت -فوريه، اي ان در پشت کادت ها پ هان شدند

، بوروواهای ملت هلای سلرحدی 1917ملت  ود رفت د  در پائيز سازش کاران 

   کلله  ،سللتم ملللیبرعليلله  ن هللم نلله در مبللارزادر راا تجزيلله ملبللی قللدم  ذاشللت د، آ

در مبللارزا بللر ضللدانقالب قريللب الوقللو  پرولتللری  روی هللم رفتلله، بوروواهللای 

 مللللت هلللای سلللتمديدا کمتلللر از بلللورووازی روسللليه ی کبيلللر بلللا انقلللالب دشلللم ی 

 نکردند 

با همه ی اين اونلاف، درس تلاريخی عظليم سله انقلالب در  هلن بسلياری از 

ز  ز  هلن اسلتالين -ن حوادث شرکت داشت دآدر افرادی که شخصا هليچ  -مخصونلا

کارانله، يلا بهتلر ب لوئيم برداشلت  نهلادا اسلت  برداشلت سلازشه ا ری به جلا نل

 ردا بورووائی از روابط متقابل مبقات در ملت های مستعمرا، همان برداشلتی 

چللين را بلله هالکللت رسللانيد، بلله وسلليله ی پيللروان  1925 -1927کلله انقللالب 

برناملله ی بللين الملللل کمونيسللت هللم   جانللدا شللدا و ايللن   للين حتللی درنللا لت ل
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برنامه را در آن قسمت به دامی برای  للق هلای سلتمديدا ی شلرق تبلديل کلردا 

 است 

    ی مليلللت هلللا، بلللد مسلللأله  بلللرای درک ماهيلللت واقعلللی سياسلللت ل لللين در قبلللال

ل نيسللت کلله بللا اسللتفادا از روش تقابللل، سياسللت ل للين را بللا سياسللت سوسلليا

در سلمت  يلری  لود روی انفجلار بلشويزم  دموکرات های اتريش مقايسه ک يم 

   هلا سلال، حسلاب  يک رشلته انقلالب هلای مللی، و ادامله ی ايلن انقلالب هلا تلا دا

داد  حللال آن کلله  مللی کللرد و کللار ران پيشللرو را هللم بللرهمين اسللاس تعللليم مللی

 ققات حاکم وفجون و چرا با سياست مبی سوسيال دموکراسی اتريش  ود را ب

ن مع للی کلله از شللهروندی اجبللاری دا مليللت در دسللت اا سلللر ت يدادا بللود؛ بللد

ز نللاتوان از ايجللاد  -اتللريش مجارسللتان دفللا  مللی کللرد، و در عللين حللال، مرلقللا

کلار ران ايلن مليلت هلای مختللت، آنلان را در حلزب و در ملابين  اتلادی انقالبی

ملی سلا ت  کلارل جلدا ي ر يک د اتلاديه های کار ری با حصارهای عمودی از

 دان هلای زبور ، هر ز از ک دوکاو در مرکبپکار زار فاضل سلسله ی ها رنر،

اتريشلللی در جسلللتجوی وسللليله ای بلللرای جلللوان سلللازی حکوملللت مارکسللليزم 

تا آن که يک روز نا هان متوجه شد کله سللر ت  -هاپسبور  ها  سته نمی شد

ی  شه اش نظريه پردازی مجارستان سر به نيست شدا و او ه وز برا -اتريش

می ک د  پ  از انهدام "امپراتلوری هلای مرکلزی"، سلسلله ی هاپسلبور  بلار 

 دي ر کوشيد تلا پلرچم فدراسليون مللل  ودمختلار را زيلر  لرزا ی  لود بيفزايلد  

آن  للاا برناملله ی رسلللمی سوسلليال دموکراسلللی اتللريش، کللله براسللاس تکاملللل 

ک چشلم بله هلم يلشلدا بلود، در مسالمت آميز در چلارچوب دسلت اا سللر ت ب لا 

زدن به برنامه ی  ود سلر ت تبلديل شلد، و در ايلن ميلان  لون و کثافلت ج لگ 

چهار ساله ی سلر ت هم به سيمايش نشست  اما آن موق زن ار  رفتله ای کله 
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 -پيونللد زدا بللود تکلله پللارا شللد، و شلليرازا ی اتللريشيللک دي للر  دا مليللت را بلله

مرکلللز درونلللی، کللله جراحلللی ورسلللای مجارسلللتان بلللر ا لللر نيروهلللای  ريلللز از 

      بلللود، از هلللم  سسلللت  آن  لللاا دوللللت هلللای جديلللد تشلللکيل و  تشديدشلللان کلللردا

دولت های قديم بازسازی شدند  آلمانی های اتريشی بر للب پرت لاا معللق مانلدا 

  ی آن هللا دي للر بللر سللر حفللظ قيادتشللان بللر سللاير ملللل دور  لهأبودنللد  اي للک مسلل

راز از افتللادن بلله زيللر يللو  اج بللی بللود  در ايللن نمللی زد، بلکلله عبللارت از احتلل

 يرودار، اوتوباوئر، که نماي د ی ج اش "چپ" سوسليال دموکراسلی اتلريش را 

برعهدا داشت، اين للظه را برای پيش کشيدن فرمول حق حاکميت ملل م اسب 

تشخيص داد  برنامه ای که بايد در مول دهه های پيشين الهام بخش مبلارزا ی 

       هاپسلللبور  هلللا و بلللورووازی حلللاکم ملللی بلللود، اي لللک برعليللله  رمبقللله ی کلللار 

  ی نف  برای ملتی کله تلا ديلروز سليادت کلردا املا املروز اهم چون وسيله ی بق

از مرف  لق های آزاد شدا ی اسالو در معلرد  رلر قلرار  رفتله بلود، ملورد 

همللان شللکل کلله برناملله ی انللالش ملبانلله ی  اسللتفادا قللرار  رفللت  درسللت بلله

هللم زدن بلله دسللتاويزی بللرای  سلليال دموکراسللی اتللريش در يللک چشللم بللهسو

  سلر ت مختصر تبلديل شلدا بلود، فرملول حلق حاکميلت نيلز، پل  از ا تله شلدن 

زی آلمللان بلله ل  ر للاا نجللات ابلله دسللت مارکسيسللت هللای اتللريش، بللرای بللوروو

 تبديل شد  

        دي لللر کمتلللرين ارتبلللامی مسلللأله  ، ه  لللامی کللله1918در روز سلللوم اکتبلللر 

     بلللا نماي لللد ان سوسللليال دملللوکرات "رايشلللرات" نداشلللت، ايلللن نماي لللد ان بلللا 

بللزر  م شللی تمللام حللق حاکميللت  لللق هللای امپراتللوری پيشللين را بلله رسللميت 

شلل ا ت د  در روز چهللارم اکتبللر، احللزاب بللورووا هللم برناملله ی حللق حاکميللت را 

آلملان  -ی اتلريشپيشه کردند  آن  اا سوسيال دموکرات ها، کله امپرياليسلت هلا
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را فقط يک روز پشت سر نهادا بودند، بالفانله بار دي ر سياسلت انتظلار  لود 

را از سر  رفت د، آن هم در حالی که ه لوز مرملئن نبودنلد اوضلا  بله کلدام سلو 

 واهللد چر يللد و ويلسللون چلله  واهللد  فللت  فقللط در روز سلليزدهم اکتبللر، يع للی 

ول اوتو باوئر "موقعيت انقالبلی ه  امی که سقوم قرعی ارتش و سلر ت، به ق

مهمللی را پديللد آورد کلله برناملله ی ملللی مللا بللرای آن مللرش ريللزی شللدا بللود،" 

ی حللق حاکميللت را بلله شللکلی عملللی مرللرش مسللأله  مارکسيسللت هللای اتريشللی

ز يسا ت د  به راسلتی کله اي لک د  لر چيلزی بلرای بلا تن نداشلت د  بلاوئر نلريلا

  ن پل  از درهلم شکسلتن حلاکميتش توضيح می دهد که: "بلورووازی مللی آلملا

بللر سللاير ملللل، آن رسللالت تللاريخی ای را کلله در راهللش داوملبانلله بلله جللدائی از 

مهيلل ش آلمللان تللن دادا بللود، تمللام شللدا ملسللوب کللرد " بللدين سللان برناملله ی 

ديد ان نيازش داشت د، بلکه به اين دليل به جريان  جديد، نه به اين دليل که ستم

لللاظ  دربلر نداشلت  مبقلات دارا، کله از  لران  رلری تمافتاد که دي لر بلرای سل

تللاريخی بلله  وشلله ی ت  للی رانللدا شللدا بودنللد،  للود را نللا زير ديللدا بودنللد کلله 

اتريشلی هلم مارکسليزم  انقالب مللی را از لللاظ قضلائی بله رسلميت بش اسل د، و

فرنت را غ يمت شمرد و به آن انقالب از للاظ نظری مشروعيت بخشيد  آنلان 

د: اين انقالبی پخته و به موقلع و از لللاظ تلاريخی آملاد ی کاملل داشلته می  فت 

در هر حال دي ر کار از کار  ذشته  روش سوسيال دموکراسی در ايلن جلا  -است

 هم چون کت دست در پيش چشممان استح

انقالب اجتماعی حديثی دي لر بلود، چلون ممکلن نبلود چ لين انقالبلی از  حديث

   شلل ا ته شللود  انقللالب اجتمللاعی بايللد بلله تعويللق مللرف مبقللات دارا بلله رسللميت 

  ن  رفتله ملی شلد  آ للو هر ونله افتخلار ازمی افتاد، تن به سلازش ملی داد، و تأ

از آن جللا کلله امپراتللوری در امتللداد سسللت تللرين بخيلله، کلله همللان بخيلله ی ملللی 
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      تلللرک برداشلللته بلللود، اوتوبلللاوئر در  صلللوص ماهيلللت انقلللالب چ لللين باشلللد، 

ی کرد: "اين انقالب به هيچ ع وان انقالبی اجتماعی نبود، بلکله يلک نتيجه  ير

انقالب ملی بود " در حقيقت املر، آن ج لبش از هملان بلدو املر ملتلوای عميلق 

ز ملللی"اش همللين بلل  کلله مبقللات  -اجتمللاعی انقالبللی داشللت  در ماهيللت "تمامللا

ز دعللوت کردنللد کلله تمللامی ارتللش را بلله اسللار ت دارای اتللريش از متفقللين عل للا

ب يرند  بورووازی آلمان هم به ونرال ايتاليائی التماس کردا بود کله شلهر ويلن 

 را با نيروهای ايتاليائی به تصرف  ود درآوردح

اين تفکيک مالنقری و مبتذ نله ی شلکل مللی از ملتلوای اجتملاعی در رونلد 

انقالب، چ ان کله  لوئی آن شلکل و ايلن ملتلوا دو مرحلله ی مسلتقل تلاريخی را 

در اين جا می بي يم که چ ونله اوتوبلاوئر بله اسلتالين نزديلک  -می ده دتشکيل 

هلم کلاری  هلدفی بله غايلت فايلدا ملبانله داشلت  غلرد از آن توجيله -می شودح

 رر انقالب اجتملاعی بلود برعليه  سوسيال دموکراسی با بورووازی در مبارزا

 و ب  

 اسللت، آن  للاا ا للر مان للد مللارک  معتقللد باشلليم کلله انقللالب لوکوموتيللو تللاريخ

اتريشللی را بايللد ترمللز تللاريخ بللدانيم  حتللی پلل  از سللقوم سلللر ت، مارکسلليزم 

     حکوملللت دعلللوت شلللدا بلللود، ه لللوز  سوسللليال دموکراسلللی کللله بللله مشلللارکت در

دولللت پيشللين هاپسللبور  ب يللرد  انقللالب  تصللميم بلله جللدائی ازنمللی توانسللت 

مع ی که مشلتی  ی پيشين کرد، بدينا"ملی" کار  ود را م لصر به تقويت وزر

دبيرکللل هللم در ا تيللار آنللان  ذاشللت  فقللط پلل  از نهللم اکتبللر، يع للی ه  للامی کلله 

انقالب آلمان هوه زولرن ها را براندا ته بود، سوسليال دملوکرات هلای اتلريش 

به "شورای دولت" پيش هاد کردند کله اعلالم جمهلوری ک لد، و در ايلن ميلان بلا 

دا ها، بورووازی را ناچلار کردنلد ترساندن شرکای بورووازی  ود از ج بش تو
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به اين کار رضايت دهد، حال آن که  ود نيز تا مغز استخوان از ج بش تودا هلا 

انللله ملللی  ويلللد: د ری ملللی هراسللليدند  اوتوبلللاوئر بلللا لل لللی  مع للله آميلللز و بللل

"سوسياليست های مسيلی که در روزهای نهم و دهم نوامبر ه لوز از سللر ت 

يللازدهم نللوامبر تصللميم  رفت للد کلله بلله مقاومللت  داری مللی کردنللد، در روز جانللب

 ود پايان ده د    " سوسيال دموکرات ها دو روز تمام از اين حزب "ندسلياا 

سلر ت" جلوتر بودندح به راستی که همه ی حماسه های بشريت در برابلر ايلن 

 تهور انقالبی رنگ می بازند 

انقللالب  سوسليال دموکراسللی اتللريش بلله رغللم  واسلت  للويش ازهمللان آغللاز 

  ود به  ود در رأس ملت قرار  رفت، درست به همان شکل که م شويک ها و

سوسيال رولوسيونرهای روسيه در رأس مللت  لود قلرار  رفتله بودنلد  او نيلز 

مان د آنان بيش از هر چيز از قدرت  ويشتن می ترسيد  سوسليال دملوکرات هلا 

تلری را اشلغال ک  لد  کوشيدند که در حکومت ائتالفی حتی المقدور جای کوچک 

دهللد: "ايللن واقعيللت کلله سوسلليال  نکتلله را چ للين توضلليح مللی اوتوبللاوئر ايللن

دموکرات ها در ابتدا فقط  واستار مشارکت ملدود  لود در حکوملت بودنلد، بلا 

ز  ملللی انقللالب سللاز ار بللود  "ايللن جماعللت مسللأله ی قللدرت را نلله  ماهيللت تمامللا

  انقالبللی، يللا ورشکسلللت ی واقعللی نيروهللا، يللا قللدرت ج للبش  براسللاس ت اسللب

مبقات حاکم، و يا نفو  سياسی حزب، که با برچسب کوچکی حل و فصلل کردنلد 

ز ملی" نام داشت و به دست قالب  يری های  لرد ملرد رنلد بله  که "انقالب تماما

 سير واقعی حوادث چسباندا شدا بود 

شسلت  کارل رنر در مقام دبير کل شورای دولت در انتظار آرام  رفتن توفان ن

ساير رهبران سوسيال دموکرات نيز  لود را بله معاونلان وزرای بلورووا تبلديل 

 انه هلا پ هلان  کردند  به کالم دي ر، سوسيال دموکرات ها زير ميزهای وزارت
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 ها حاضلر نبودنلد از پوسلته ی هسلته ای تغذيله ک  لد کله مغلزش  شدند  اما تودا

 شللته بودنللد  کار رهللا ورا مارکسيسللت هللای اتللريش بللرای بللورووازی ک للار  ذا

سللربازها وزرای بللورووا را بيللرون راندنللد و سوسلليال دمللوکرات هللا را وادار 

 للاا بيللرون بياي للد  اوتوبللاوئر، نظريلله پللرداز بللی همتللا، ايللن ی کردنللد کلله از مخفلل

را هم توضيح دادا است: "فقلط حلوادث روزهلای بعلد، بلا کشلاندن انقلالب  نکته

زنلله ی مللا را در حکومللت افللزايش داد " ملللی بلله حيرلله ی انقللالب اجتمللاعی، و

فشلار تلودا هلا، سوسليال  ترجمه ی اين  فته بله زبلان مفهلوم چ لين اسلت؛ زيلر

 بخزند دموکرات ها ناچار شدند از زير ميزها به بيرون 

اما اين امر عملکرد آنلان را للظله ای علود نکلرد  آنلان قلدرت را بله دسلت 

و ماجراجوئی به ج لگ بپردازنلد  ايلن م ز رفت د، اما فقط برای آن که با رومانتي

دادا بودنللد کلله  ای ع للاوي ی بللود کلله ايللن چاپلوسللان بلله همللان انقللالب اجتمللاعی

 ی"وزنلله ی آنللان را در حکومللت افللزايش" دادا بللود  ا للر ايللن مارکسيسللت هللا

موريت  ود را در مقام فرشته های ن هبان أتوانست د م 1918اتريشی در سال 

قيللت بلله انجللام برسللان د و کرديتانشللتالت را از  زنللد کرديتانشللتالت ويللن بللا موف

م مبقه ی کار ر در امان ن اا دارنلد، دلليلش آن بلود کله از جانلب يلک زرومانتي

 حزب انيل انقالبی به هيچ مانعی برنخوردند 

مجارسللتان، کشللورهائی کلله هللر دو مرکللب از مليللت هللا  -روسلليه و اتللريش

مارکسلليزم  وبلشللويزم ابين ملل هسللت د، بللا سرنوشللت ا يللر  للود تفللاوت موجللود

نيم  در تعارد بی املان  اتريشی را مهمور سا ته اند  ل ين در مول يک دهه و

         بلللا همللله ی انلللوا  مليلللت پرسلللتی روس کبيلللر، از حلللق کليللله ی مللللل سلللتمديدا 

در جللدائی از امپراتللوری تزارهللا دفللا  کللرد  بلشللويک هللا را مللتهم بلله تمايللل بلله 

ی مسللأله  املا ايللن تعبيلر  جسللورانه ی انقالبلی از تجزيله ی روسلليه ملی کردنللد،
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وچلک و سلتمديدا ی روسليه ی تلزاری کمليت ها، اعتماد  لل ناپذير  لق هلای 

هللا  ی، ل للين  فللت: "ا للر اوکرائي لل1917بران يخللت  در آوريللل بلشللويزم  را بلله

ببي  د که ما دارای جمهوری شورائی هسلتيم، از ملا جلدا نخواه لد شلد، املا ا لر 

يلی يوکوفی داشته باشيم جدا  واه د شد " بعداز  ابت شد که حلق بلا جمهوری م

 لاسياسلت در قبل او بودا است  تلاريخ مللک بلی نظيلری بلرای ارزيلابی ايلن دو

مجارستان، که مبقه ی کلار رش  -ی مليت ها فراهم آوردا است  اتريشمسأله 

ان شلديد تکله در راستای سياستی بزد نه و نيم ب د تعليم يافته بود، زير يک تک

ز تلا شلا ه هلای مللی  ز بر اين که ابتکار عمل را در اين راا عمدتا پارا شد، مضافا

  ت د، حلللال آن کللله در روسللليه برفلللراز شلللحلللزب سوسللليال دملللوکرات در دسلللت دا

مليللت هللا تشللکيل شللدا اسللت کلله  دولللت جديللدی مرکللب ازتزاريللزم  ويرانلله هللای

ياسلی بله وسليله ی حلزب اجزای مختلفش هم از للاظ اقتصادی و هم از حيث س

 بلشويک ملکم به هم جوش  وردا اند 

 و ه للوز  يلللی مانللدا -چلله باشللد سرنوشللت بعللدی اتلللاد جمللاهير شللوروی هللر

ی مسللأله  لاسياسللت ل للين در قبلل -کشللور بلله سللاحل آرامللش برسللد اسللت کلله ايللن

 مليت ها جای  ود را در ميان   جي ه های جاودان بشريت باز  واهد کرد 
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  صل سومصل سومفف

  

ی ی   پارلمان و مبارزا برای ک  راپارلمان و مبارزا برای ک  را  -- روي از پيش روي از پيش

  شوراهاشوراها

 

ی ج لگ جبهله را متالشلی تلر ملی کلرد، حکوملت را تضلعيت  هر روز اضلافه

 آسلليب مللی رسللاند  در اوايللل مللاا مللی سللا ت و بلله موقعيللت بللين المللللی کشللور 

ائی و هوائی آلمان دست به عمليات وسيعی در  لليج ف النلد ياکتبر، نيروهای در

ک شجاعانه ج  يدند و سعی کردند راا های پترو لراد را يدند  ملوان های بالتز

نيانت ک  د  اما آنان به نللوی روشلن تلر و عميلق تلر از هلر واحلد دي لری در 

جبهلله ت للاقض موجللود در موقعيللت  للود را درک مللی کردنللد، چللون از يللک سللو 

ياليسللتی پلليش قللراو ن انقللالب بودنللد واز سللوی دي للر نا واسللته در ج للگ امپر

 لود بله چهلار  وشله ی  شرکت داشت د  آنلان از مريلق بيسليم هلای کشلتی هلای

آفلاق پيلام ملی فرسلتادند و کملک بلين الملللی انقالبلی ملی ملبيدنلد  "در نللورت 

حمللله ی نيروهللای برتللر آلمللان، ناو للان مللا در نبللردی نللابرابر از پللای در واهللد 

ت  ايلن ناو لان فلنخواه د تا آمد  حتی يک فروند از کشتی های ما از نبرد رو بر

 ديللدا وظيفلله ی  للود را بلله جللا  واهللد آورد     امللا نلله بلله بهتللان  للوردا و آزار
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آن ب اپارت فلک زدا ی روسی کله فقلط از برکلت نلبر دراز انقلالب فرمان دهی 

روايانمللان بللا متفقللين، همللان  رانللی مللی ک للد    نلله بلله نللام معاهللدات فرمللان حکللم

روسيه را در زنجير کردا اند   "  يلر، بلکله بله  معاهداتی که دست های آزادی

 نلللام دفلللا  از کلللانون آتشلللين انقلللالب، پترو لللراد  "در آن دم کللله املللواي دريلللای 

 لون ملی شلوند، و در هملان حلال کله  يلزاب هلا  بالتيک از  ون برادران ما  ل

ج للازا هللای آنللان را فللرو مللی بلع للد، مللا بانللگ در مللی دهلليم کلله:       لللق هللای 

 يدح"زاری جهانح پرچم مغيان را برافستمديدا 

ايللن کلمللات پيرامللون رزم هللا و قربانيللان ميللان تهللی نبودنللد  ناو للان رزم للا و 

نبرد پ  نشسته بود  آلمان ها مجملع الجزايلر از  را از دست دادا و پ  اسالوا

سوئد را تسخير کردا بودند  نفله ی سياا دي لری در کتلاب ج لگ ورق  -مون

نظلامی را بله ع لوان  ی صلميم  رفلت ايلن ضلربه ی تلازا وردا بود  حکومت ت

بهانه ای برای انتقال پايتخت به کار ب يرد  اين انديشه ی ديرين در هر فرنلت 

 نله آن کله تصلور ک يلد ملافلل حلاکم عالقله ی  انلی  م اسبی رخ نشان می داد 

به مسکو داشلت د، بلکله آنلان از پترو لراد بيلزار بودنلد  ارتجلا  سللر ت مللب، 

  برال ها، و دموکراسلی همله بله نوبلت ملی کوشليدند تلا پايتخلت را بلدنام ک  لد، لي

او را به زانو درآورند، نفسلش را ب يرنلد  دو آتشله تلرين مليهن پرسلتان اي لک 

 به مراتب از پترو راد مت فرتر بودند تا از برلين 

تخليلله ی پايتخللت بلله ع للوان امللری سللخت عاجللل مرللرش شللدا بللود   ی لهأمسلل

 پارلملان فقلط دو هفتله م ظلور شلد  هلم چ لين ب لا  -ال حکوملت و بليشبرای انتق

شد کار انه هلائی کله کارشلان بله املر دفلا  مربلوم ملی شلد در اسلر  وقلت بله 

جای دي ری م تقلل شلوند  کميتله ی اجرائلی مرکلزی هلم بله ع لوان يلک "نهلاد 

  صونی" بايد  ود مواظب  ويشتن می بود 
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ی مسلأله   د که انتقال حکومت بله ت هلائیکادت های بانی اين نقشه می دانست

آنان را حل نخواهلد کلرد، املا بلر آن بودنلد کله کلانون عفلونی انقلالب را بعلداز از 

ق  رس  ی و مرد و فرسود ی به اسلارت  لود درآورنلد  از هملان اوان، يمر

ملانرا ی درونی پترو راد آغلاز شلدا بلود  کار انله هلا از دريافلت سفارشلات 

ودند؛ عرضه ی سو ت سه چهارم کاهش يافته بلود؛ وزارت  ود ملروم شدا ب

  واروبار مانع از رسيدن احشام بله پايتخلت ملی شلد؛ نقلل و انتقلال ملمولله هلا 

 در شبکه ی راا آهن ماري سکی متوقت شدا بود 

رودزيللانکوی ج للگ دوسللت، رئللي  همللان دومللائی کلله حکومللت سللرانجام در 

، روزناملله ی ليبللرال تللرو روسللیاوآغللاز مللاا اکتبللر م لللل اعالمللش کللرد، در 

ز از  رللر نظللامی موحشللی کلله پايتخللت را بلله تهديللد  رفتلله بللود   مسللکو، نللريلا

سخن  فت: "ملن بله  لود ملی  لويم،  لدا کمکلش ک لد،  لدا پترو لراد را کملک 

پترو راد ابراز ن رانی می شد که مبادا بر ی نهادهای مرکلزی ئيع لی  ک د    در

بيللت نلابود شلوند  ملن جلواب دادم کله نلابودی شوراها و سازمان هائی از ايلن ق

اين نهادها مايه ی مسرت من  واهلد شلد، چلون ايلن هلا جلز شلر و تبلاهی چيلز 

درسللت اسللت کلله بللا تسللخير  دي للری بللرای روسلليه بلله ارمغللان نيللاودا انللد "

ز نلللابود ملللی شلللد، املللا رودزيلللانکو از ايلللن          پترو لللراد ناو لللان بالتيلللک هلللم يقي لللا

ز فاسلد شلدا انلد " از برکلت ی نداشت: "کشلتهم شکايتی  بابت هلای آن جلا تماملا

نللاتوانی رودزيللانکو در  للاز  للرفتن زبللان  للود، مللردم روسلليه فرنللت کردنللد 

  صونی ترين افکار اشراف وبورووازی روسيه را درياب د 

کاردار روسيه در ل دن  زارش دادا بود کله سلتاد نيلروی دريلائی بريتانيلا، بلا 

ئی که از آنان شدا بود، کمک به متللد  لود را در بالتيلک وجود تمام استمدادها

مقدور نمی دانست د  فقط بلشويک ها نبودند که اين پاسخ را به اين مع ی تعبيلر 
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کردنللد کلله متفقللين نيللز همان للد دوايللر ندرنشللين ملليهن پرسللت در  للود روسلليه 

چشمشان فقط به فوائدی بود کله حملله ی آلملان هلا بله پترو لراد نصليب آرملان 

ز پل  از اعتلراف هلای  مشترکشان ملی کلرد  کار رهلا و سلربازها هلم مخصونلا

   حکومللت آ اهانلله آمللادا ملللی شللد تللا آنللان را بللله دانسللت د کللله ی رودزيللانکو ملل

 مدرسه ی ونرال لودندورف و هوفمان بفرست د 

پارچ ی بلی سلابقه ای  در روز ششم اکتبر، بخش سربازها در شوراها با يک

نامله آملدا بلود: "ا لر ا به تصويب رساند  در اين قرع کی رنامه ی تروتس قرع

يلا بايلد نللح ک لد و يلا جلای  حکومت موقت توانائی دفا  از پترو راد را نلدارد،

 ود را بله حکوملت دي لری بدهلد " کلار ران هلم بله هملين شلکل آشلتی ناپلذير 

هر بودند  آنان پترو راد را دو  ود می دانست د  اميدهای انقالبی آنان به ايلن شل

 پيونللد  للوردا بللود  آن هللا بلله هلليچ ع للوان قصللد تسللليم پترو للراد را نداشللت د 

هم متوحش از  رر نظلامی، تخليله ی پايتخلت،  شلم سلربازها و سازش کاران 

کار رها و برآشفت ی همه ی مردم، زنگ  رر را به ندا درآوردنلد: پترو لراد 

د که کوشلش بازی سرنوشت بسپريم  حکومت چون متقاعد ش را نبايد به هوس

در تخليلله ی پترو للراد بللا مقللاومتی هملله جانبلله  مواجلله  واهللد شللد، شللرو  بلله 

عقب نشي ی کرد:  ودتان که بهتر ملی دانيلد، ملا آن قلدرها کله ن لران ميعاد لاا 

مجللل  مسسسللان بللوديم، بللر جللان  للود بلليم نداشللتيم  امللا ايللن موضللع را هللم 

 وملت بله ناچلار اعلالم نتوانست د ن اا دارنلد  يلک هفتله هلم ملول نکشليد کله حک

کرد که نه ت ها  ود قصد ماندن در کاخ زمسلتانی را دارد، بلکله کماکلان مصلمم 

کاخ توريد تشکيل دهلد  ايلن اعالميله هليچ چيلز  است که مجل  مسسسان را در

دي لر قلدرت  را در اوضا  نظامی و سياسلی تغييلر نلداد  املا هملين اعالميله بلار

ترو للراد برانللدا تن حکومللت کرنسللکی را سياسللی پترو للراد را بللرمال سللا ت  پ



                                                             نشر ميليتانت

 

 94 

رسلللالت  لللود ملللی دانسلللت و حاضلللر نبلللود بللله آن حکوملللت اجلللازا دهلللد کللله از 

چارديواری  ود ب ريزد  فقط بلشويک هلا بعلداز توانسلت د پايتخلت را بله مسلکو 

انتقال ده د  آنان بلدون آن کله بلا کمتلرين مشلکلی مواجله شلوند ايلن املر را بله 

ز يلک حرکلت اسلترات يک ملسلوب انجام رساندند  چون اين ک ار برای آنان واقعا

مللی شللد   ريللز آنللان از پترو للراد هلليچ  ونلله دليللل سياسللی نمللی توانسللت داشللته 

 باشد 

حکومللللت آن اعالميلللله ی نللللدامت آميللللز را دربللللارا ی دفللللا  از پايتخللللت بلللله 

کميسلليون شللورای جمهللوری روسلليه، يللا بلله سللازش کللار  در واسللت اکثريللت

ن"، نادر کردا بود  ايلن سلازمان شل رف سلرانجام عبارت دي ر "پيش پارلما

       موفللق شللدا بللود پللا بلله عللالم هسللتی نهللد  پلخللانوف کلله بذللله  للوئی را دوسللت 

مللی داشللت و راا و رسللم ايللن کللار را هللم  للوب بلللد بللود، ايللن شللورای عللاجز و 

ه از حيللث سياسللی بلله يدانلی" مللی ناميللد  ايللن تسلم ناپايلدار جمهللوری را "مللر 

دانلی  ت نيست  م تها ضروری است اضافه ک يم کله ظلاهر ملر هيچ وجه نادرس

ز ملر  پارلملان معظلم -پليش دانللی اش  تلر و مجللل تلر از آن بلود کله بتلوان واقعلا

ناميد: کاخ پرشکوا ماري سکی کله قلبالز بله شلورای دولتلی وزرا پ لاا دادا بلود، 

مجللل  اين کاخمابين  دانی در نظر  رفته شد  تضاد موجود اي ک برای اين مر 

از يک سو و انستيتوی اسمول ی، کثيلت و انباشلته از بلوی سلربازها، از سلوی 

دي ر، بر سو انوف تأ يری عميق به جلا نهلاد: او معتلرف اسلت کله: "درميلان 

اين همله جلالل، آدملی ميلل بله غ لودن ملی کلرد، و کلار و مبلارزا و  رسل  ی و 

ملی بلرد " املا بلرای ج گ و ويرانی و هري و مري و کشور و انقالب را از ياد 

 آسايش و فراموشی وقت چ دانی باقی نماندا بود 
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تلن بلود:  308پارلملان مرکلب از  -نلرالش "دموکراتيلک" پليشااکثريت به 

 60سوسلليال رولوسلليونر چللپ،  20سوسلليال رولوسلليونر، مشللتمل بللر  120

بلشلويک؛ پل  از ايلن هلا نماي لد ان  66م شويک با  لرايش هلای  ونلا ون، و 

و کميته ی اجرائی دهقانان، و غيلرو  للک قلرار داشلت د  مبقلات دارا  تعاونی ها

کرسی را به  ود ا تصاص دادا بودند، و نيمی از اين تعلداد بله کلادت هلا  156

تعلللق داشللت  همللراا بللا نماي للد ان تعللاونی هللا و قللزاق هللا اعضللای کللم و بلليش 

          ملللورد پلللارا ای  ملافظللله کلللار کميتللله ی اجرائلللی کرنسلللکی، ج لللاش راسلللت در

از مسائل بله احلراز اکثريلت نزديلک شلد  بلدين ترتيلب، توزيلع کرسلی هلا در آن 

دانللی دنللج بللا هملله ی  واسللت هللای مبللرم مللردم، چلله در شللهر و چلله در  مللر 

ب و آروسللتا، در ت للاقض فللاحش قللرار داشللت  بلله عللالوا، بللر الف ترکيللب بللی 

در  رنلللگ شلللوراها و جاهلللای دي لللر، کلللاخ ماري سلللکی " لللل سرسلللبد مللللت" را

پارلملان فلار  از  -چارديواری  ود  لرد آوردا بلود  تلا آن جلا کله اعضلای پليش

رقابت های انتخاباتی، اعمال نفو های مللی و رجلان های ايالتی انتخلاب شلدا 

بودنللد، هللر يللک از  للروا هللای اجتمللاعی و هللر يللک از احللزاب برجسللته تللرين 

نوف، اعضللای رهبللران  للود را بلله ايللن سللازمان فرسللتادا بللود  بلله قللول سللو ا

پارلمللان "فللوق العللادا در شللان" بودنللد  ميلللی يوکللوف مللی  ويللد، در  -پلليش

پارلملللان، بلللاری سللل  ين از قللللب بسلللياری ازشلللکاکان  -نخسلللتين اجلللالس پللليش

برداشللته شللد: "ا للر مجللل  مسسسللان هللم بلله همللين  للوبی از آب درآيللد، کمللال 

بلا مسلرت سعادت  واهد بود  " ل سرسبد ملت  ويشتن را در آئي له هلای کلاخ 

 ی عقيم است لتمام نظارا می کرد و از ياد می برد که  

ضللمن افتتللاش شللورای جمهللوری در روز هفللتم اکتبللر، فرنللت را  کرنسللکی

غ يمت شمرد و اظهار کرد که  رچه حکومت ناحب "تمامی قدرت" اسلت، بلا 



                                                             نشر ميليتانت

 

 96 

ز ارزشلم د"  لوش فلرا دهلد  يع لی  اين حال حاضر اسلت بله "پيشل هادهای واقعلا

 ودکاملله اسللت، امللا ه للوز ادعللای فرهيخت للی دارد  در هيئللت   رچلله حکومللت

   رئيسللله، مشلللتمل بلللر پللل ج عضلللو و بللله رياسلللت آوکسللل تيت، يلللک کرسلللی بللله 

بلشللويک هللا عرضلله شللد: امللا ايللن کرسللی اشللغال ن رديللد  کللار ردان هللای ايللن 

ه ين شدند  همه انتظار داشلت د کله در آن وبار و ناميمون سخت اند کمدی رقت

     يلللز و در آن روز  رفتللله ی بلللارانی، عمليلللات بلشلللويک هلللا  شلللايش ملللالل ان

        بللله  فتللله ی سلللو انوف، در  جاللللب تلللرين پلللردا ی نملللايش از آب درآيلللد  ب لللا

ج جللال بران يلللزی" در افللواا بلللود:  ی روهللای کلللاخ ماري سللکی، "شلللايعه راا

"تروتسکی با دو يا سه اکثريت را به دست آوردا اسلت    و بلشلويک هلا قصلد 

پارلمان  اري شوند " در حقيقت امر تصميم به  روي عل لی از  -ند از پيشدار

پل جم اکتبلر اتخلا  شلدا ي سکی، در جلسله ی  لروا بلشلويک هلا درروز رکاخ ما

بود، آن هم به اتفاق آرا  به اسلتث ای يلک رأی  چ لين بلود دام له ی نوسلان بله 

وفلادار مانلدا چپ در می دو هفته ی پيشح فقط کام ت به موضع اوليه ی  لود 

ضللع دفللا  ک للد  کللام ت در ويللا بهتللر ب للوئيم فقللط او جرئللت يافللت از آن م -بللود

بيانيه ی وي ا ای  راب به کميته ی مرکلزی،  لط مشلی اتخلا  شلدا را نلريلاز 

"بسلليار  ررنللاک بللرای حللزب" تونلليت کللرد  شللک و ترديللد پيرامللون نيللات 

ن بليش از آن کله از بلشويک ها تشويش  انی در پيش پارلمان ايجاد کرد  آنلا

سقوم رويم بترس د، از "فضاحت" در پليش چشلمان ديپلملات هلای دول متفلق، 

بله رو شلدا بودنلد، واهمله داشلت د   که با هلهله ی ميهن پرستانه ی اکثريلت رو

بله  -شلخص آوکسل تيت -سو انوف روايت می ک د که چ ونه يک مقام رسلمی 

حللال چلله رخ  واهللد داد؟  نللزد بلشللويک هللا فرسللتادا شللد تللا پيشللاپيش بپرسللد:

تروتسکی به او پاسخ دادا بود: "هيچ چيز، هيچ چيز، فقط يک تير کوچوللو از 
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لوللله ی تپانچلله " پلل  از  شللايش جلسلله و تعيللين آئللين ناملله ای کلله از دومللای 

دولتی به وام  رفتله شلدا بلود، بله تروتسلکی دا دقيقله وقلت دادا شلد تلا بله نلام 

   ارائلله دهللد  سللکوتی مرلللق بللر تللا ر فرمللان  بلشللويک هللا بيانيلله ی ويلل ا ای را

می راند  در آغاز بيانيه  فته شد که حکومت ه وز هم همان قدر  قيد اسلت کله 

همان ک فرانسلی کله بله انلرالش بلرای  پيش از ک فران  دموکراتيک  قيد بود،

و نيللز  فتلله شللد کلله عللدا ی نماي للد ان  مهللار کللردن کرنسللکی تشللکيل شللدا بللود،

در ايللن شللورای موقللت بلله انللدازا ای اسللت کلله آن تعللداد ابلللداز در مبقللات دارا 

ز  لود را بلرای مجلل  مسسسلان، کله  استلقاقشان نيسلت  ا لر بلورووازی واقعلا

تشکيل شود، آملادا ملی ک لد، پل  دي لر دليللی   ريقرار است تا يک ماا و نيم د

ندارد که رهبلران بلورووازی ايلن چ لين  شلما ين بله دفلا  از  قيلدی حکوملت 

پارلملان  "اسلاس مرللب ايلن  -ب فرمايشلی پليشيبر يزند، آن هم در برابر ترک

است که مبقات بورووا تصميم  رفته اند مجل  مسسسلان را نلابود ک  لد " ايلن 

ضربه درست هدف  يری شلدا بلود، و بله هملين دليلل ج لاش راسلت بلا هيلاهوی 

ه، بللدون دور شللدن از مللتن بيانيللسللخن ران  بيشللتری بلله اعتللراد بر اسللت 

سياست قضائی و نل عتی حکوملت را ملردود شلمرد  حتلی ا لر هلدفتان آ اهانله 

شوراندن تودا ها می بود، باز هم نمی شلد سياسلت دي لری اتخلا  کلرد  "ملرش 

ملا بله ع لوان حلقله ای مبيعلی   تسليم پايتخت انقالبلی را بله نيروهلای آلملانی    

  ی ضللدانقالبی از يللک دسيسلله  در سياسللتی عمللومی کلله در جهللت پشللتيبانی   

مرش ريزی شدا است، تلقی می ک يم " در اين نقره موي اعتراضلات بله توفلان 

      -مبللدل شللد  فريللاد پشللت فريللاد دربللارا ی بللرلين و مللالی آلمللان و قرللار دربسللته

     و در آن ميلللان، هلللم چلللون تکللله هلللای شيشللله ای در  لللل و  ی، دشللل ام هلللای 

ه و سراسللر آغشلته بله اخ و تللت هلم ريختلچ لدش آور  در اسلمول ی کثيللت و در
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تلرين بر وردهلا، کلملاتی از ايلن قبيلل هر لز شل يدا  سربازان، حتی در حين دا 

 انه هلای پسلت، کله ی نشدا بود  سو انوف می نويسد: "برای تجسم فضای مِ 

چلين شلدا اش هلم حلاکم بلود، فقلط بايلد  بلا آن نماي لد ان دسلت بر دومای دولتلی

   می شدی " کیسوارد مليط فخيم کاخ ماري 

ز  سخن ران با  شودن راا  ود از ميان اين انفجارهای نفرت آميزی که مت اوبا

 للظاتی از سکوت را به دنبلال داشلت د،  فتله ی  لود را چ لين بله اتملام رسلاند:

  " ير، بلشويک ها اعلالم ملی ک  لد کله ملا بلا ايلن حکوملت  لائن بله ملردم و بلا 

چ وجله مشلترکی نلداريم    ملا ضلمن اين شورای چشمک زن دا به ضدانقالب هي

 روي از شورای موقت، کار رها و سربازها و دهقان هلای سراسلر روسليه را 

به هشياری و شجاعت فرا می  وانيم  پترو راد در  رر استح انقالب در  رر 

استح  لق در  رر استح    روی سخن ما با مردم اسلت  تملام قلدرت بله دسلت 

از سکوی  رابه، شصلت هفتلاد تلن خن ران س شوراهاح" به ملض پائين آمدن

بلشويک حاضر در ميان ناسزاهای حضار تا ر را تلرک کردنلد  اکثريلت پل  از 

آن للظات پرتشويش نفسلی بله راحلت کشليد  فقلط بلشلويک هلا از تلا ر بيلرون 

 رفتله بودنللد   لل سرسللبد بلر جللای  للود بلاقی بللود  در ايلن ميللان فقلط ج للاش چللپ

   کلله ظللاهراز رو بلله سللوی آنللان نداشللت انللدکی  للم ضللربه ای  زيللرسللازش کللاران 

تللرين همسللايه هللای  شللدا بللود  سللو انوف اعتللراف مللی ک للد کلله: "مللا، نزديللک

بلشويک ها، از آن چه رخ دادا بود به شدت احسلاس انزجلار ملی کلرديم " ايلن 

سللشوران آراسته ی لفظ اي ک ح  می کردند که دوران لفلاظی دي لر بله سلر 

 آمدا است 

وزير امور  ارجله، ملب تل لراف ملرمانله ای سلفيرهای روسليه ترشچ کو، 

مرلع کرد: "بله اسلتث ای جلار و ج جلالی پارلمان  -را از چ ون ی  شايش پيش
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کلله بلشللويک هللا بلله پللا کردنللد، جلسلله ی اول بللدون هلليچ رويللداد مهمللی بلله سللر 

نظر  ی، درزآمد "  سيخت ی تاريخی مبقه ی کار ر از تشکيالت دولتی بورووا

اعت نرفاز "جلار و ج جلال" ملی نملود  در ايلن ميلان مربوعلات بلورووا آن جم

فرنللت را غ يمللت شللمردند و بللا اشللارا بلله قامعيللت بلشللويک هللا بلله تلريللک 

حکومت پردا ت د: وزرای ملترم کشور را فقط ه  امی از هلري و ملري نجلات 

 واه د داد که "قامعيلت و ارادا ای را کله در رفيلق تروتسلکی ديلدا ملی شلود، 

بر سلر قامعيلت و ارادا ی افلراد  لاص مسأله   وئی دست آوردا باش د " تو به

ح و تللو  للوئی  للزي ش افللراد و تاسللت، و نلله بللر سللر سرنوشللت تللاريخی مبقللا

    خی نلللورت ملللی  يلللرد  ميللللی يوکلللوف يشخصللليت هلللا مسلللتقل از وظلللايت تلللار

پارلمان می نويسد: "آنلان مان لد افلرادی  -دربارا ی  روي بلشويک ها از پيش

حرف می زدند و عمل می کردند که قدرتی را در پشت  ود احساس ملی ک  لد و 

 می دان د فردا متعلق به آن هاست "

سوند،  رر فزاي دا ی حمله به پترو لراد، و  لروي  -از کت رفتن جزايرمون

را پيراملون ادامله ی ج لگ وادار سلازش کلاران  پارلمان، -بلشويک ها از پيش

روی دريللائی، و يللز مباحثلله بللا وزيللر ج للگ و نبلله تأمللل کللرد  پلل  از سلله رو

کميسللرها و نماي للد ان سللازمان هللای مختلللت ارتللش، کميتلله ی اجرائللی مرکللزی 

سلرانجام تصللميم نجلات بخللش  للود را چ لين اعللالم کللرد: "پافشلاری بللر شللرکت 

روسلليه در ک فللران  متفقللين در پللاري  " پلل  از يللک نماي للد ان دموکراسللی 

 ت بلله ع للوان نماي للدا ی دموکراسللی انتخللاب سلسللله جللد و جهللد دي للر، اسللکوبل

 لواری  شد  برای اين م ظور دستورالعمل  مفصلی تهيه شد: نلح بدون جهان

      يللا غرامللت؛ بللی مللرف کللردن ت  لله هللا و ترعلله هللا، از جمللله ترعلله هللای سللوئز 

 از جهللان بي للی سياسللی آنللان سللازش کللاران  افيللائیرجهللان بي للی جغ -و پانامللا
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  ديپلماسللی مخفللی؛  لللع سللالش تللدريجی  کميتلله ی اجرائللی وسلليع تللر بللود؛ الغللا

ک فللران  پللاري  همانللا  مرکللزی سللپ  توضلليح داد کلله هللدف نماي للدا اش در

"فشللار آوردن بللر متفقللين"  واهللد بللود  آن هللم فشللار اسللکوبلت بللر فرانسلله، 

بريتانيای کبيلر و ايلا ت متللداح روزنامله ی کلادت هلا سلسال زهرآ ي لی مرلرش 

ين بی رودربايستی شرايط اسکوبلت را نپذيرند، اسلکوبلت چله فقتکرد: "ا ر م

 ری  راب به مردم جهلان، متفقلين را بله ي واهد کرد؟ آيا باز هم با بيانيه ی د

از چ لدی پليش بابلت آن بيانيله ی سازش کلاران  تهديد  واهد  رفت؟" حيت که

 کذائی شان از فرم  جالت سرخ و سفيد می شدند 

بللا آن کلله دم از تلميللل بللی مللرف سللازی ترعلله ی کميتلله ی اجرائللی مرکللزی 

پاناما بر ايا ت متلدا می زد، در حقيقت امر از فشلار آوردن بلر کلاخ زمسلتانی 

هللم عللاجز بللود  در روز دوازدهللم، کرنسللکی ناملله ی مللويلی بللرای لويللد جللري 

نلاک، و وعلدا هلای  فرستاد که انباشته از سلرزنش هلای ماليلم، شلکايات انلدوا

نوشللته بللود کلله وضللع جبهلله "بهتللر از بهللار  ذشللته اسللت " و آتشللين بللود  او 

سللپ  نخسللت وزيللر روسلليه از دسللت بلشللويک هللای روسلليه بلله آن ان ليسللی 

شکايت بلردا بلود کله البتله تبليغلات شکسلت ملبانله ملانع از اجلرای پلارا ای از 

ی نلح ابداز مرلرش نيسلت  حکوملت فقلط مسأله  مرش های مقرر شدا است  اما

اسللد و بلل : "ج للگ را چ ونلله بايللد دنبللال کللرد؟"  زم بلله مللی ش مسللأله  يللک

   ن پرسللتی تقاضللای وام کللردا مللوح نيسللت کلله کرنسللکی بلله اعتبللار ايللن توضللي

 بود 

ی مسلأله  پارلمان پ  از رهائی از شر بلشلويک هلا، بلدون فلوت وقلت -پيش

مباحثه بر سر بهبود قابليت رزم لد ی ارتلش  ج گ را ع وان کرد  در روز دهم،

 رفت، بر مبلق يلک  د  اين مباحثه، که سه جلسه ی مالل ان يز را دربرآغاز ش
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 راها می  فت د که بايد ارتلش را متقاعلد کلرد  چپ مرش  يتغير جريان پيدا کرد 

 راهلا پاسلخ ملی دادنلد کله بايلد  ج  لد  راسلت که برای نللح و دموکراسلی ملی

ه ابزاری بلرای جواب می دادند کسازش کاران  ارتش را مجبور کرد نه متقاعد 

کللم تللا حللدودی  بللرای مجبللور کللردن ارتللش بايللد دسللتاجبللار موجللود نيسللت؛ 

متقاعدش کرد  کادت ها پاسخ می دادند کله در املر متقاعلد سلازی بلشلويک هلا 

ترند  هر دو مرف حق داشت د  املا ه  لامی کله مغلروق پليش از فلرورفتن ی قو

 به زير آب از سي ه فرياد بر می کشد، او هم حق دارد 

در روز هجدهم، آن ساعت سرنوشت سازی فرارسيد که به حکم مبيلت املور 

رأی  95هيچ عاملی نمی توانست تغييرش دهد  فرمول سوسليال رولوسليونرها 

رأی ممت للع بلله  للود ا تصللاص داد   50رأی مخللالت و  127موافللق در برابللر 

رأی مخللالت  شلل فتاح  139رأی موافللق در برابللر  135فرمللول ج للاش راسللت 

به  زارش روزنامه ها، ملوجی از ج لب و جلوش و  فاقد اکثريت بودح ب ا مجل 

آشللفت ی سراسللر تللا ر را دربللر  رفتلله بللود   للل سرسللبد ملللت بلله رغللم وحللدت 

ک تصلميم يلی حيلات مللی حتلی بله مسلأله  هدفش نتوانست پيرامون مبرم ترين

   افالمونی برسد  اين املر تصلادفی نبلود  هملين پديلدا در مجملع هلای عملومی و

      در کميسلليون هللا هللر روز پيرامللون هملله ی مسللائل دي للر تکللرار مللی شللد  تکلله 

      اند  همللله ی  لللروا هلللا از بپلللارا هلللای عقايلللد مختللللت را نملللی شلللد بللله هلللم چسللل

  سللايه هللای  ريزپللای انديشلله ی سياسللی تغذيلله مللی کردنللد:  للود انديشلله غايللب 

پارلملان همانلا  -سلت پليشبود  شايد با بلشويک ها به  يابان رفته بود؟    بلن ب

 تمامی رويم بود  بن بست

اق ا  دوبارا ی ارتش کاری دشلوار بلود، املا مجبلور کلردنش هلم ابلداز امکلان 

نداشت  در پاسخ به نهيب تازا ای از سوی کرنسکی  راب به ناو لان بالتيلک، 
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کله بله تلاز ی در نبلرد شلرکت جسلته و قربلانی هلای بسليار دادا بلود، ک  لرا ی 

از کميتللله ی اجرائللی مرکلللزی در واسلللت کللرد "شخصلللی را کللله بلللا ملللوان هلللا 

شرمانه ی سياسی  ود مايه ی بی حيثيتی و نلابودی انقلالب کبيلر ی تهديدهای ب

شدا اسلت" از حکوملت موقلت ک لار ب ذارنلد  ايلن اوللين بلار بلود کله کرنسلکی 

چ ين لل ی از ملوان هلا ملی ديلد  کميتله ی م رقله ای ارتلش، نيلروی دريلائی و 

 ران روسی در ف الند، کله بله ع لوان بلا ترين مرجلع قلدرت عملل ملی کلرد، کار

ملموله های حکومت را توقيلت کلرد  کرنسلکی کميسلرهای شلورا را تهديلد بله 

ضلر اسلت ابازداشت کرد  پاسخ چ ين بود: کميته ی م رقه ای با آرامش تمام ح

ز  با حکومت موقت زورآزمائی ک د  کرنسلکی جلواب نلداد  ناو لان بالتيلک اساسلا

در حالت قيام به سر می برد  در جبهه های زمي ی، کار ه وز به آن جا نکشليدا 

ماا اکتبر، وضع مواد غذائی  بود، اما در همان مسير پيش می رفت  در سراسر

به سرعت بدتر و بدتر شد  فرماندا ی کلل جبهله ی شلمال  لزارش دادا بلود کله 

" در همللان حللال کلله  رسلل  ی "علللت انلللی فروپاشللی ا القللی ارتللش اسللت 

البته اي ک فقلط  -جبهه هم چ ان مدعی بودند که ردسازش کار  قشرهای فوقانی

قدرت رزم د ی ارتش بيشتر شدا است، ردا های فرودسلت،  -در قفای سربازان

شلللت ه لللگ، تقاضلللای انتشلللار معاهلللدات سلللری و هلللم چ لللين تقاضلللای په لللگ 

ی غلرب، در نخسلتين پيش هادی فوری نلح را داشت د  ودانوف، کميسر جبهله 

روزهای ماا اکتبر  لزارش دادا بلود کله: "حاللت روحلی سلربازها در رابرله بلا 

نيسلت  ینزديکی سرما و بدتر شدن وضع  واروبار، تشلويش آور اسلت    شلک

 يتی قامع دست يافته اند "فقکه بلشويک ها به مو

نهادهللای حکللومتی در جبهلله در ميللان زمللين و آسللمان معلللق مانللدا بودنللد  

يسللر ارتللش دوم  للزارش دادا بللود کلله داد للاا هللای نظللامی نمللی توان للد انجللام کم
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وظيفه ک  د چون شاهدهای سرباز از حضور در داد اا شهادت امت ا  می ک  لد  

 فرمانللدهان و سللربازان سللخت  صللمانه اسللت  افسللرها مللابين  "روابللط متقابللل

کوملت و بابت ادامه ی ج گ دائماز مالمت می شوند "  صلومت سلربازها بله ح

به فرماندهان از مدت ها پيش به کميته های ارتش هم م تقلل شلدا بلود؛ ترکيلب 

ايللن کميتلله هللا از بللدو انقللالب عللوش نشللدا بللود  ه للگ هللا مسللتقل از کميتلله هللا 

نماي د ان  ود را به پترو راد و به شورا می فرسلتادند و بله وسليله ی آنلان از 

لباسی و بلی ايملانی بله ج لگ  وضع غيرقابل تلمل س  رها، و از بی نانی و بی

ت بله يشکايت می کردنلد  در جبهله ی روملانی، هملان جلا کله بلشلويک هلا ضلع

 شللمار مللی رفت للد، افللراد ه للگ هللا از تيرانللدازی امت للا  مللی کردنللد  "تللا دو سلله 

هفته ی دي ر سربازها اعالم ترک مخانمه  واه د کلرد و سلالش هلای  لود را 

يکللی از لشلل رها  للزارش دادا بللود کلله:  بلله زمللين  واه للد  ذاشللت " نماي للد ان

"سربازها تصميم  رفته اند که با نشستن اوللين بلرف بله زملين، بله  انله هلای 

 ود باز  ردند " فرستاد ان سپاا ند و سی و سوم در مجمع عملومی شلورای 

پترو راد تهديد کردند که: "ا ر در جهت برقراری نلح کوشلش جلدی بله عملل 

را بله دسلت  واه لد  رفلت و اعلالم تلرک مخانلمه نيايد، سلربازها  لود قلدرت 

 واه د کرد  "کميسلر ارتلش دوم بله وزيلر ج لگ  لزارش دادا بلود: "همله جلا 

نلبت بر سر اين است که با در رسيدن سرمای زمستان، همه مواضع  ود را 

 ترک ک  د "

ز متوقت شدا بلود، بلار دي لر آغلاز  مرافقت که از روزهای ووئيه به بعد تقريبا

به سرعت رواي پيدا کرد  نله ت هلا ملوارد بازداشلت افسلرها بله وسليله ی شد و 

سللربازها، کلله قتللل م فللورترين افسللرها نيللز رو بلله افللزايش  ذاشللت  ايللن اعمللال 

ز به مور عل ی نورت می  رفلت، درسلت در برابلر  شلم سلاير سلربازها  چتقريبا
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نلاچيز بلود دا له نداشت، اقليت هلم مهيچ ک  مدا له نمی کرد: اکثريت ميل به 

و جرئت نمی کرد  قاتلل هميشله موفلق بله ا تفلا  ملی شلد: او در ميلان تلودا ی 

سربازها غرق و  م می  رديد  يکی از ونرال ها نوشته بود: "ما با دسلت هلای 

متش ج به اين يا آن پوشال می آويزيم، برای وقو  نوعی معجزا دعا می ک ليم، 

 جات نيست "اما بيشترمان می دانيم که دي ر اميدی به ن

 بلازی بله بالهلت هلم چ لان در روزنامه هلای مليهن پرسلت بلا درآميخلتن دغلل

بارا ی ادامه ی ج گ، و پيرامون تهاجم و پيروزی سخن ملی  فت لد  ونلرال هلا 

    سللر مللی ج باندنللد؛ بر للی از آنللان بلله نلللوی دو پهلللو بللا روزناملله هللا هللم نللدا 

نزديکلی  مانلدا ی سلپاهی درمی شدند  در روز هفتم اکتبلر، بلارون بلودبر ، فر

ز ديوانلله قادرنللد در    دوي سللک، چ للين نوشللت: "در حللال حاضللر فقللط افللراد تمامللا

بارا ی تهاجم رويا ببي  د " يک روز بعد همين شخص ناچار شلد در دفترچله ی 

 امرات  ود ب ويسد: "در نهايت حيرت و انزجار ملی بيل م کله دسلتور دادا انلد 

   دهلی، کله هليچ املری  هلاجم بلزنم " سلتاد فرملانپيش از بيستم اکتبر دست بله ت

ز شللانه بللا  مللی انللدا ت، مشللغول  را بللاور نمللی کللرد و در برابللر هملله چيللز عادتللا

نقشلله کشللی بللرای يللک رشللته عمليللات جديللد بللود  کللم نبودنللد ونللرال هللائی کلله 

م تهلا درمقياسلی  -واپسين اميلد نجلات را در تکلرار آزملون کورنيللوف بلا ري لا

می ديدند: ارتش را به نبرد بکشيد و بکوشيد شکسلتی بلزر   -بسيار بزر  تر

 بر سر انقالب فرود آوريد 

ج گ، قرار بلر ايلن شلد کله مسلن تلرين ردا هلا  به ابتکار ور وفسکی، وزير

      در زمللرا ی نيروهللای   يللرا قللرار ب يرنللد  راا آهللن زيللر بللاز سللربازهائی کلله 

     در قرارهللای پربللار ف للر وا للن هللا بلله  انلله بللاز مللی  شللت د بلله آا و ناللله افتللاد  

می شکست و کفشان سلوراخ ملی شلد  ايلن املر حاللت روحلی بلاقی مانلد ان در 
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جبهه را بهتر نکرد  بودبر  می نويسد: "س  رها يکلی پل  از دي لری درهلم 

مللی شللک  د، سلل  رهای مخللابرات را آب فللرا  رفتلله اسللت؛ هملله جللا انباشللته از 

ز امت لا  ملی ک  لد    زباله و مدفو  است    سربازها  از پاک کردن سل  رها عل لا

 ديللدن ايللن کثاقللات چلله وضللعی ايجللاد  وقتللی فکللر مللی ک لليم کلله بللا آمللدن بهللار و 

  واهلد شللد، مللو بللر تلل م راسللت ملی شللود " سللربازها در انفعللال  شللما ين  للود 

 يری از بيماری هلای مسلری بله آنلان واکسلن  حتی اجازا نمی دادند برای پيش

ج لگ تبلديل شلدا برعليله  کار هلم بله شلکل دي لری از مبلارزا تزريق شود  اين

 بود 

پ  از يک رشته تالش بيهودا برای افزايش قدرت رزم د ی ارتش از مريق 

کاهش افراد، ور وفسکی نا هان بله ايلن نتيجله رسليد کله فقلط نللح ملی توانلد 

کلرد ملی توانلد  کشور را نجات دهد  اين وزير جوان و سادا لوش کله تصلور ملی

دت ها را به سوی  ود جلب ک د، در يک ک فران   صونلی بلا سلران کلادت کا

پ  از ترسيم تصويری از سقوم مادی و مع وی ارتش، چ ين  فلت: "هر ونله 

کوششی در جهت ادامه ی ج گ فقط ملی توانلد فاجعله بله بلار آورد " کلادت هلا 

ن، بله داشت د  اما ميلی يوکوف در برابلر سلکوت سلايرينقدرت فهم اين نکته را 

ا  اندا ت و از "شرافت روسيه" و "وفلاداری بله بمرز استهزا  آميزی شانه 

ز بله هليچ يلک از ايلن کلملات  متفقين" واللخ    دم زد  رهبلر بلورووازی کله يقي لا

کمترين اعتقادی نداشت، سرسختانه ملی کوشليد انقلالب را در زيلر  رابله هلا و 

د  ور وفسلکی در ايلن ميلان تل ج ازا هائی که از ج گ به جا ملی مانلد دفلن ک ل

تهللور سياسللی  انللی از  للود نشللان داد  او بللی آن کلله بلله حکومللت امللال  يللا 

پارلمللان اعللالم کللرد کلله  -کميسلليون پلليشهشللدار دهللد، در روز بيسللتم در برابللر 

فقلين ضلروری اسلت  همله ی کسلانی ترضلايت م انعقاد نللی فوری با يا بدون
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 رحمانلله بلله او ی ی کردنللد  بلل وهللای  صونللی بللا او موافقللت مللو  کلله در  فللت

حمللله ور شللدند  مربوعللات ملليهن پرسللت نوشللت د کلله وزيللر ج للگ "بللر رکللاب 

عرابه ی رفيق تروتسکی پريلدا اسلت " بورتسلت بله بلرق ملالی آلملان اشلارا 

کرد  ور وفسکی را بلرای اسلتراحت بله تعرليالت فرسلتادند  مليهن پرسلتان در 

للی ا نلول حلق بلا اوسلت  ملی  فت لد: عيک دي ر   وهای  صونی بهو   فت

لتامانلله حللرف بزنللد: مبللودبر  ناچللار بللود در دفترچلله ی  للامرات  للودش هللم 

"از نقره نظر وفا به قولمان، چ ين پيش هادی البته مزورانه است  اما از نقرله 

نظر م افع  ودپرستانه ی روسيه، اين شايد ت ها پيشل هادی باشلد کله مفلری در 

ز ج لل اب بللارون اعتللراف کللردا بللود کلله بلله سللعادت ا تيارمللان مللی  للذارد " ضللم ا

ونرال های آلمانی که "دست سرنوشت پيلروزی را نصليب آنلان سلا ته اسلت" 

غبرله مللی  لورد  او نمللی توانسلت ببي للد کله نوبللت ونلرال هللای آلملانی هللم بعللداز 

فرا واهد رسيد  آن جماعت، حتی هوشم دتري شان، هر ز نمی توانست د چيلزی 

ويک هللا بسللياری از چيزهللا را از پلليش مللی ديدنللد و را پلليش بي للی ک  للد  بلشلل

 قدرتشان هم از همين جا نشئت می  رفت 

حزب قيام و جامعله ی مابين  پارلمان واپسين پل های موجود - روي از پيش

چللون نزديکللی  -رسللمی را در نظللر مللردم سللوزاند  بلشللويک هللا بللا نيروئللی تللازا

     ری هللای  للود اداملله بلله تهيلليج  لل -برابللر مللی ک للد هللدف قللدرت انسللان را دو

 وانلد، چلون آن  دادند، همان تهييج  ری هائی که دشمن آن را عوام فريبی می

 انلله هللا و دفللاتر  صونللی پ هللان مللی کللرد، ايللن  چلله را کلله دشللمن در وزارت

ات غلتهييج  ری ها به ميادين عمومی می آوردند  نيروی قلانع ک  لدا ی ايلن تبلي

 رفت که بلشويک ها مسير تکامل عي ی   ست ی ناپذير از آن جا سرچشمه می

   را درک مللی کردنللد، سياسللت  للود را تللابع آن مسللير مللی سللا ت د، از تللودا هللا 
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ز به حقانيت و پيروزی  لود ايملان داشلت د  ملردم هر لز از ن می ترسيدند و عميقا

 وش دادن به آنان  سته نمی شدند  تودا ها ضرورت يک پارچ ی را احسلاس 

        ملللی کوشللليد  لللود را از مريلللق دي لللران بيازمايلللد، و  ملللی کردنلللد  هلللر فلللردی

همه تکاملل انديشله ی واحلدی را در  هلن هلای  ونلا ون يکلدي ر، کله هلر يلک 

        هلللای متفلللاوتی داشللت د، بلللا مراقبلللت بسلليار زيلللر نظلللر  وي  للی هلللا و زيلللر و بللم

می  رفت د  جماعات بی شماری از مردم در امراف سيرک ها و سلا تمان هلای 

ر  دي لر ملی ايسللتادند و آ لرين نتيجله  يللری هلا و آ لرين اسللتمدادها را از بلز

 زبان بلشويک ها می ش يدند 

حزب قيام و جامعله ی مابين  پارلمان واپسين پل های موجود - روي از پيش

چللون نزديکللی  -رسللمی را در نظللر مللردم سللوزاند  بلشللويک هللا بللا نيروئللی تللازا

     بلله تهيلليج  للری هللای  للود اداملله  -برابللر مللی ک للد هللدف قللدرت انسللان را دو

دادند، همان تهييج  ری هائی که دشمن آن را عوام فريبی می  وانلد، چلون آن 

 انلله هللا و دفللاتر  صونللی پ هللان مللی کللرد، ايللن  چلله را کلله دشللمن در وزارت

 ری ها به ميادين عمومی می آوردند  نيروی قلانع ک  لدا ی ايلن تبلغيلات  جتهيي

جا سرچشمه می  رفت که بلشويک ها مسير تکامل عي ی  ست ی ناپذير از آن 

   را درک مللی کردنللد، سياسللت  للود را تللابع آن مسللير مللی سللا ت د، از تللودا هللا 

ز به حقانيت و پيروزی  لود ايملان داشلت د  ملردم هر لز از  نمی ترسيدند و عميقا

پارچ ی را احسلاس   وش دادن به آنان  سته نمی شدند  تودا ها ضرورت يک

        دنلللد  هلللر فلللردی ملللی کوشللليد  لللود را از مريلللق دي لللران بيازمايلللد، و ملللی کر

 هلن هلای  ونلا ون يکلدي ر، کله هلر يلک  در همه تکاملل انديشله ی واحلدی را

        وي  للی هلللا و زيلللر و بللم هلللای متفلللاوتی داشللت د، بلللا مراقبلللت بسلليار زيلللر نظلللر 

 تمان هلای می  رفت د  جماعات بی شماری از مردم در امراف سيرک ها و سلا
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بلزر  دي لر ملی ايسللتادند و آ لرين نتيجله  يللری هلا و آ لرين اسللتمدادها را از 

 زبان بلشويک ها می ش يدند 

    تعللداد تهيلليج  للران برجسللته در مللاا اکتبللر بلله شللدت کللاهش يافتلله بللود  او ز 

تلر، بله ع لوان م بلع  هلم در مقلام تهيليج  لر و هلم از ايلن مهلم -ل ين غايلب بلود

ات عميللق و سللادا ی او کلله بلله نلللوی ملم  جمللع ب للدی هللا و تعميروزانله ی الهللا

پايللدار در آ للاهی تللودا هللا رسللوخ مللی کردنللد،  فتلله هللای روشلل ش کلله از دهللان 

مردم  رفتله شلدا و بله  لود آنلان باز ردانلدا ملی شلد، جلای همله ی ايلن هلا بله 

ناک  الی بود  زي وويت تهييج  ر زبر دست هم غايب بلود  او کله  مرزی اندوا

در ماا ووئيه بله جلرم "قيلام" تللت تعقيلب قلرار  رفتله و نلا زير از ا تفلا   که

ز بله مخالفلت بر اسلت و بلدين ترتيلب در برعليه  شدا بود، بعداز  قيلام اکتبلر قامعلا

دورا ای حساس از ميدان عمل ک ارا  رفت  کلام ت، مبللم بلی همتلا و آموز لار 

پيللروزی را بللاور  سياسللی ورزيللدا ی حللزب، سياسللت قيللام را ملکللوم کللرد، او

د و بللدبين و افسللردا بلله يللنداشللت، در پلليش روی  للود يللک سلسللله فاجعلله مللی د

ز بيشتر برای ته شلدا بلود سا سازمان دهی  حاشيه  ريخت  سوردلوف که فررتا

 ب در تجمعات تودا ای ظلاهر ملی شلد و بلا نلدای يلکلغتا برای تهييج  ری، ا

عتماد به نف  آرام بخشلی در نوا ت و نيروم د و ست ی ناپذير و مردانه اش ا

ران  او در  دل ش وند ان بر می ان يخت  استالين نه تهييج  لر بلود و نله سلخن

 لو ظلاهر نملی شلد  املا آيلا او حتلی  ک فران  های حزب هر ز به ع لوان سلخن

 يللک بللار در تجمعللات تللودا ای انقللالب حضللور پيللدا کللرد يللا  يللر؟ در اسلل اد و 

 ز اين امر  بت نشدا است پروندا ها هيچ  ونه سابقه ای ا

  اشخانلللی نظيلللر ولودارسلللکی،  شلللويچ، کول تلللای، چودنوفسلللکی، و بعلللد از 

تراز دوم، دست به تهييج  ری های در شلانی  کثيری تهييج  ر ی آنان نيز عدا
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   و افللراد پختلله تللر بللا نظللری کللم و بلليش  -دلللی و عالقلله مللی زدنللد  مللردم بللا هللم

متبللر ملی دانسلت سلخن ران  دادنلد  ايلنارفاق آميز به لوناچارسکی  وش می 

هلم آميخلت، ليلات و احساسلات و شلوخ مبعلی را درکه چ ونه بايلد واقعيلات و ک

 امللا تظللاهر بلله رهبللری اشللخاص نمللی کللرد  او  للود احتيللاي بلله رهبللری شللدن 

ز           داشت  هر چه انقالب نزديک تر می شلد، لوناچارسلکی بله هملان نسلبت سلريعا

 از دست می داد  و تأ يرات رن ارنگ  ويش رانمودتر می  رديد ی ب

ملی  ويلد: او کله بله اکلراا از  سو انوف دربارا ی رئي  شلورای پترو لراد

اوبو وفسللکی بللله  کللار در سللتاد انقلللالب دل ک للدا بللود، شلللتابان از کار انلله ی

ک و از مدرسلله ی اا هللای کشللتی سللازی بالتيللوتيلللوف بلله کار للپتروبللوچ ی، از 

انه ها می رفت و به نظر می رسليد کله در آن واحلد در از اسب سواری به سرب

ز او  همه ی اماکن نلبت می ک د  همه ی کار ران و سلربازان پترو لراد شخصلا

چه در ميان تودا هلا و چله در  -را می ش ا ت د و به او  وش می دادند  نفو  او

حد و حصر نداشت  او شخصيت مرکزی آن روزها، و قهرمان انلی ايلن  -ستاد

 خ بود "ي ير تار ی چشم نفله

       امللللا مللللس رتر از هملللله ی ايللللن هللللا در آن واپسللللين دورا ی پلللليش از قيللللام، 

تهييج  ری های مولوکولی کار ران و ملوانان و سلربازان بلی نلام و نشلان بلود 

آ رين شک ها و با غلبه آ رين ترديلدها، ملردم را يلک بله که با درهم شکستن 

ا ت د  آن ملاا هلای تلب آللود حيلات سياسلی يک با  ود هم دل و هم ندا ملی سل

کادرهای بلی شلمار در ميلان ردا هلای فرودسلت پديلد آوردا و نلدها و هزارهلا 

ز از پائين به سياسلت ملی ن ريسلت د   وهر ناسفته پروراندا بود  اي ان همه عادتا

نه از با ، و درست به همين دليل واقعيات و افراد را با تيزبي ی  انی ارزيابی 

                                                 
 - مترج  ااگل سی. -ترتتسکی 
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های مدرسی يافت نمی شلود  سخن ران  دند که در موارد بسيار در وجودمی کر

کلار ران پترو لراد در نلت مقلدم مبلارزا قللرار داشلت د  ايلن هلا هملان کللار ران 

لللق و ده للد ان، بللا      للران و سللازمان جکللار رزادا ای بودنللد کلله نسلللی از تهيللي

وردا بودنلد  رفتله، بله وجلود آ  وئی فوق العادا انقالبی و فره گ سياسی پيش

اي للان در انديشلله و کللالم و عمللل اسللتقالل داشللت د  ايللن هللا از نجللار و نصللاب و 

ملی پردا ت لد و هلر کار انله جلات  آه  ر همه به تعليم اتلاديه هلای کلار ری و

کدام برای  ود مدرسه ای داشت و نيز شا ردهائی که سازند ان آتلی جمهلوری 

هللای نزديللک کللار ران  رزم ، هللمشللوراها از آب در آمدنللد  ملللوان هللای بالتيللک

ن کلار ران بر اسلته بودنلد، سلپاهی از يپترو راد کله تلا حلد زيلادی از ميلان همل

تهييج  ران پرورش دادا بودند که در ه گ های عقب مانلدا و شهرسلتان هلای 

کوچللک و روسللتاها توفللان بلله پللا مللی کردنللد  هر للاا از سللوی يکللی از رهبللران 

به چاپ می رسليد، آن فرملول  سيرک مدرنی انقالبی فرمولی کلی در روزنامه 

در نللدها کللله ی متفکللر  وشللت و  للون مللی  رفللت و بللدين ترتيللب در سراسللر 

 کشور م تشر می شد 

در می عقب نشلي ی ارتلش هلای روس، هلزاران تلن از کلار ران انقالبلی دول 

 بالتيللک و لهسللتان و ليتللوانی همللراا بللا قرعللات کار انلله هللای  ونللا ون و يللا 

ج لگ و بانيلانش بله برعليله  ه  اک روسيه آمدا بودند  اين ها جمل لیباز انفراد

تهيلليج  للری مللی پردا ت للد  بلشللويک هللای لتللونی، دورافتللادا از  للاک ومللن و 

استوار بر  لاک انقلالب، همله معتقلد و سرسلخت و مصلمم، هلر روز و سراسلر 

     همللله ی بخلللش هلللای کشلللور بللله حفلللاری ا هلللان سلللر رم شلللدا بودنلللد   روز در

های  شلن، لهجله ی زمخلت و جملالت غالبلاز شکسلته ی روسلی آنلان بله چهرا 

 وقفه ی آنان به قيام  ويائی مخصونی می بخشيد ی ت های بودع
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           تللللودا دي للللر ع انللللر مللللردم و مشللللکوک و بللللی مللللرف را در ميللللان  للللود 

ی پللذيرفت  تللودا مللی کوشلليد تللا هم للان را جلللب و متقاعللد و تسللخير ک للد  مللن

ا با ه گ ها به جبهه نماي لدا ملی فرسلتادند  افلراد سل  رها بلا کار انه ها همرا

ک جبهه تملاس برقلرار ملی کردنلد  در امتلداد جبهله يکار ران و دهقان های نزد

در همه ی شهرها سلسله ی بی پايانی از جلسات و ک فران  هلا و مشلورت هلا 

يلات هلا فعاليلت هلای  لود را بلا عمل بر زار می شد که در آن سربازها و مللوان

کار ران و دهقانان هماه گ می کردند  جبهه ی عقب ماندا ی روسيه ی سلفيد 

 کشيدا شد بلشويزم  درست به همين شيوا به سوی

در نقامی که رهبری مللی حزب ترديد و انتظار به  ري می داد  از جملله در 

کيت و ورون  و بسياری شهرهای دي ر، تودا ها اغلب دچار انفعلال ملی شلدند  

مرد ی مردم، که سا ته ی  ود  رهبران برای توجيه سياست  ود به دل آن  اا

آنلان بللود، اشللارا مللی کردنللد  از سللوی دي للر، بلله  فتلله ی پوول سللکی، يکللی از 

تهييج  ران غازان: "هرچه يک  ريب با عزم جزم تر و با تهوری بيشتر تودا 

قلله ی را دعللوت بلله قيللام مللی کللرد، سللربازها نيللز بلله همللان نسللبت اعتمللاد و عال

 بيشتری به او نشان می دادند "

کار انه ها و ه گ های پترو راد و مسکو اي ک بلا انلرار و ابلرام بيشلتری 

      بلللر دروازا هلللای چلللوبی روسلللتاها ملللی کوفت لللد  کلللار ران از ميلللان  لللود بللله 

نامله  نامه پشت قرلع  دا می فرستادند  ه گ ها در قرعيزاد اا های  ويش نما

ت از بلشويک ها فرامی  واندند  کار رهلای کار انله هلای دهقان ها را به حماي

آن روسللتاها روزناملله  دا للل شللهر بلله ديللدار روسللتاهای امللراف مللی رفت للد، در

توزيع می کردند و مبانی هسته های بلشويکی را پی می ريخت لد  آنلان چلون از 
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ايللن ديللدارها بللاز مللی  شللت د انعکللاس شللعله هللای ج للگ دهقللانی را در مردمللک 

 شان می ديدی چشم هاي

م کشللور را تسللخير کللردا بللود  بلشللويک هللا بلله قللدرتی تسللخير ناپللذير زبلشللوي

کردنلللد  دوماهلللای شلللهری در  ن هلللا حمايلللت ملللیآ تبلللديل شلللدا بودنلللد  ملللردم از

      کرونشلللتات و تزاريتسلللين و کوسلللتروما و شلللوئيا، کللله نماي لللد ان بلللر اسلللاس 

ز به دسلت بلشل ويک هلا افتلادا بودنلد  رأی  يری عمومی انتخاب می شدند، تماما

درنلللد از مجملللو  آرا  بللله  52در انتخابلللات دوماهلللای بخلللش هلللای مسلللکو، 

ام تومسلک، هلم چ لان کله در دسلت و آر بلشويک ها تعلق  رفلت  در شلهر دور

 ن عتی سامارا، بلشلويک هلا در دوملا نلاحب اکثريلت بودنلد  سله تلن شهر غير

يک بودند  در انتخابات از اعضا  چهار انه ی انجمن استانی اشلوسلبر  بلشو

انجمللن اسللتانی لي وفسللکی، بلشللويک هللا پ جللاا درنللد از کللل آرا  را بلله  للود 

نقلام ايلن چ لين مسلاعد نبلود، املا اوضلا  در  ی   وضع در همهدا تصاص دادن

همللين جهلت در حلال تغييللر بلود  وزنله ی نسللبی حلزب بلشلويک بلله  همله جلا در

 سرعت رو به افزايش نهادا بود 

       تلللودا هلللا، در سلللازمان هلللای مبقلللاتی بللله مراتلللب بللله نللللو بلشلللويک شلللدن 

روشن تری ديدا می شد  اتلاديه های کلار ری در پايتخلت بليش از نليم ميليلون 

کار ر را دربر می  رفت د  م شويک ها، که ه وز ادارا ی بر لی از اتلاديله هلا 

را در دسللت داشللت د، احسللاس مللی کردنللد کلله ياد للاری از روزهللای پيشللين بلليش 

بقلله ی کللار ر دسللت بلله تشللکيل منيسللت د  فرقللی نمللی کللرد کلله کللدام بخللش از 

سلازمان بزنللد، و فرقللی نملی کللرد کلله هلدف بالفصللل آن سللازمان چله باشللد، ايللن 

   ونه سازمان هلا نلا زير بله هملان اسلت تاي هلای بلشلويکی ملی رسليدند  و ايلن

و  امللر تصللادف ملللض نبللود: اتلاديلله هللای کللار ری، کميتلله هللای کار انلله هللا،
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ا موقلت، بله حکلم يتشکيالت اقتصادی و فره  ی مبقه ی کار ر، اعم از دائمی 

مسللائل  صونللی همللوارا ناچللار مللی شللدند از  للود  هملله ی اوضللا  کلللی و در

 بپرس د: آقای  انه کيست؟

کار ران کار انه های توپ سازی در ک فرانسی که برای ت ظيم روابط شان با 

جله رسليدند کله بهتلر اسلت ايلن روابلط از مديريت تشلکيل شلدا بلود، بله ايلن نتي

ز يلک فرملول مريق حکومت شوراها ت ظيم شوند  حکومت شوراها  دي لر نلرفا

به شلمار نملی رفلت، بلکله برنامله ای بلرای نجلات اقتصلادی ملسلوب ملی شلد  

کار ران هر چه به قدرت نزديک تر ملی شلدند بلا مسلائل نل ايع نيلز بر لوردی 

  کار انلله هللای تللوپ سللازی حتللی بللرای مشللخص تللر پيللدا مللی کردنللد  ک فللران

مرالعلله در روش هللای انتقللال از مهمللات سللازی بلله توليللدات زمللان نلللح مرکللز 

 وي ا ای تأسي  کرد 

  ک فللران  کميتلله هللای کار انلله و کار للاا در مسللکو اعللالم کللرد کلله در آي للدا 

همه ی م اقشات اعتصابی را  ود حل و فصل  واهد کرد، کار انه هلائی را کله 

داران تعريللل کللردا بودنللد بلله اقتللدار  للود  واهللد  شللود، و بللا اعللزام  سللرمايه

سل گ و غلالت ملورد نيلاز  غال  ه سيبری و کرانه ی دونتز،ب د ان  ويش ينما

کار انلله هللا را تللأمين  واهللد کللرد  ک فللران  کميتلله هللای کار انلله و کار للاا در 

اس بللر اسلل ی کشللاورزی ا تصللاص داد، ومسللأله  پترو للراد توجلله  للود را بلله

 للزارش تروتسللکی ايللن بيانيلله را بللرای دهقللان هللا نللادر کللرد: مبقلله ی کللار ر 

احساس می ک د کله نله ت هلا مبقله ی ويل ا ای را تشلکيل ملی دهلد، بلکله رهبلر 

  ود اوست  هم مردم

 ک فللران  سراسللری کميتلله هللای کار انلله هللا و کار للاا هللای روسلليه، کلله در 

کللار ران را بللر امللر توليللد بلله  ی نظلارتمسللأله  نيمله ی دوم اکتبللر بر للزار شللد،
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ی ملللی رسللاند: "کللار ران بيشللتر از کار انلله داران بلله کللار مسللأله  سللرح يللک

   وقفلله ی کار انلله هللا عالقلله دارنللد " نظللارت کللار ران بللر توليللد ی نللليح و بلل

     "در جهللت مصللالح تمللامی کشللور اسللت و دهقللان هللا و ارتللش انقالبللی بايللد از 

    ه، کلله در را بلله روی نظللام اقتصللادی جديللدی ناملل ايللن قرللع آن حمايللت ک  للد "

می  شود، به وسيله ی نماي د ان کليه ی ن ايع روسيه، بله اسلتث ای فقلط پل ج 

رأی مخالت و نه رأی ممت ع، به تصويب رسيد  آرا  ممت لع بله م شلويک هلای 

پيشي ی تعللق داشلت د کله دي لر قلادر بله پيلروی از حلزب  لود نبودنلد املا ه لوز 

ز به هواداری از انقالب بلشلويکی بل لد ک  لد  جرئت نمی کر دند دست  ود را عل ا

 همين فردا اين کار را می ک  د 

انجملن هللای دموکراتيلک شللهری، کله بلله تللاز ی ايجلاد شللدا بودنلد، همللراا بللا 

تلرين وظلايت  ار ان های قدرت حکومت در حال احتضار به سر می بردند  مهم

ت و  واروبلار بلرای شلهرها روز بله موجود، از قبيل تأمين آب و بلرق و سلو 

    روز بلله نسللبت بيشللتری بللر عهللدا ی شللوراها و سللاير سللازمان هللای کللار ری 

  و حوملله اش  بان بللر  للرد شللهرامللی افتللاد  کميتلله ی نيرو للاا بللرق پترو للراد شللت

س گ و  لاهی دي لر روغلن بلرای تلوربين هلا بله چ لگ  غال  می  شت و  اهی

    ق کميتلله هللای کار انلله هللای دي للری تللأمين مللی آورد، و ايللن مللواد را از مريلل

 می کرد که در تضاد با ناحبان و مديرانشان عمل می کردند 

         يللللر، حکومللللت شللللوراها  يللللالی واهللللی و بللللدعتی مللللن ع للللدی و ا تللللرا  

هلای پلائين سلر بلر ا نظريه پردازان حلزب نبلود  ايلن حکوملت قهلراز از ميلان رد

ی دارايللان، و نيازهللای تللودا هللا  شللوراها کشلليد، و از تالشللی نلل ايع، و نللاتوان

عمالز  ود به حکومت تبديل شدا بودند  بلرای کار رهلا و سلربازها و دهقلان هلا 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 115 

راا دي للری بلللاقی نمانلللدا بلللود  دي لللر بللرای بللللث و نظريللله پلللردازی پيراملللون 

 حکومت شورائی فرنتی در ميان نبود: اين حکومت بايد تلقق می يافت 

ا، در ماا ووئن، قرار بر اين شدا بود کله ک  لرا در نخستين ک  را ی شوراه

هر سه ماا يک بار تشکيل شود  اما کميته ی اجرائی مرکزی نه ت هلا ک  لرا ی 

دوم را به موقع دعلوت بله تشلکيل نکلردا بلود، بلکله ابلداز ميللی بله تشلکيل ايلن 

ه ن وسليله از مواجهله بلا اکثريلت متخانلم ک  لرا بليک  را نشان نمی داد تا بلد

زد  وظيفه ی انلی ک فران  دموکراتيک عبلارت از آن بلود کله عرنله را پرهي

بر شوراها ت گ ک د، و ار ان هلای "دموکراسلی" را جانشلين شلوراها بسلازد  

اما چ ين کاری آسان از آب در نيامدا بود  شوراها قصد نداشت د به کسی ميلدان 

 ده د 

تيلللک، شلللورای در روز بيسلللت و يکلللم سلللپتامبر، در پايلللان ک فلللران  دموکرا

پترو راد به بانگ بل د  واستار تشکيل به موقع ک  را ی شوراها شلد  بله ايلن 

ناملله ای بللر اسللاس  للزارش هللای تروتسللکی و بو للارين، مهمللان  م ظللور قرللع

ز بر ضلرورت آملاد ی  مسکوئی، به تصويب رسيد   زارش های اين دو تن رسما

ود  مرش تدافعی اين دو برای مقابله با "موي تازا ی ضدانقالب" استوار شدا ب

بلر شلوراها بله ع لوان ي انله تن، که راا را برای تهاجم بعدی هموار ملی کلرد، 

نامه در واست شلدا بلود  سازمان های قادر به مبارزا تکيه داشت  در اين قرع

ت  لود را در ميلان تلودا هلا تقويلت ک  لد  هلر کجلا کله قلدرت يلکه شلوراها موقع

ت، شوراها به هيچ ع وان نبايد آن قلدرت را از عمالز به دست شوراها افتادا اس

های انقالبلی ايجلاد شلدا در روزهلای کورنيللوف بايلد آملادا ی  کت بده د  کميته

مبلارزا  عمل باش د  "برای وحدت و هماه  ی فعاليت هلای همله ی شلوراها در
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قلدرت سازمان دهی  با  رر قريب الوقو ، و برای حل و فصل مسائل مربوم به

 شکيل فوری ک  را ی شوراها ضروری است "انقالبی، ت

برانلدازی حکوملت بدين سان اين قرع نامه ی تدافعی يک راست به ضرورت 

م تهی می شد  از آن دم يک سر تا للظه ی قيام تهييج  ری های حلزب در ايلن 

 پردا ی سياسی نوا ته شدند 

 ی ک  للرا یمسللأله  روز بعللد، نماي للد ان شللوراها در ک فللران  دموکراتيللک

شلللوراها را در برابلللر کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی پللليش کشللليدند  بلشلللويک هلللا 

رف دو هفتلله تشللکيل شللود، و پيشلل هاد يللا بهتللر ظللدر واسللت کردنللد کلله ک  للرا 

ايلن م ظلور سلازمان ويل ا ای متکلی بلر شلوراهای ب وئيم تهديلد کردنلد کله بله 

د کلله مسلکو و پترو للراد بلله وجلود بيايللد  در حقيقللت املر، آنللان تللرجيح ملی دادنلل

ک  را به حکم کميته ی اجرائی مرکزی تشکيل شود  اين امر سبب ملی شلد کله 

 پيرامللون حقللوق قللانونی ک  للرا هلليچ  ونلله مرافعلله ای پلليش نيايللد و برانللدازی

 ودشان ممکن شود  تهديد نيمه آشکار بلشلويک هلا هم کاری  باسازش کاران 

يختن از ملللس ر افتلللاد  سلللران کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی کللله ه لللوز جرئلللت  سللل

مشللروعيت شللوراها را نداشللت د، اعللالم کردنللد کلله وظللايت  للود را بلله احللدی 

يع لی  -تفويض نخواه لد کلرد  قلرار بلر ايلن شلد کله ک  لرا در روز بيسلتم اکتبلر

 تشکيل شود  -ظرف مدتی کمتر از يک ماا

کلله سللران امللا ه للوز نماي للد ان شهرسللتانی بلله شللهرهای  للود نرسلليدا بودنللد 

 -هان متوجه شدند کله ک  لرا بلی موقلع  واهلد بلودزی نا کميته ی اجرائی مرک

بلدين مع للی کله ک  للرا بللا مللروم کللردن کللار زاران ملللی احللزاب از شللرکت در 

ز به مجل  مسسسان آسيب می رساند  ترس واقعی شان  مبارزات انتخاباتی يقي ا

آن بود کله ک  لرا ملدعی زورم لد قلدرت از آب درآيلد، املا در ايلن بلارا سلکوت 
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     و شلللتاب زدا  تيلللک اتخلللا  کردنلللد  در روز بيسلللت و ششلللم سلللپتامبر، دانديپلما

بی آن که زحمت مقدمات  زم را بر  ود هموار ک لد، بله دفتلر کميتله ی اجرائلی 

 مرکزی پيش هاد کرد که ک  را به تعويق بيفتد 

اين دموکرات های حرفله ای کمتلر از هلر چيلز دي لری بله انلول دموکراسلی 

ائلتالف  ینامه ی ک فران  دموکراتيک را دائر بر نف نان قرعاهميت می دادند  آ

با کادت ها، زير پا نهادا بودند، آن هم ک فران  دموکراتيکی کله  لود بلانی اش 

مخصونلاز شلورای پترو لراد  -بودند  و اي ک انزجلار شلديد  لود را از شلوراها

ان چ ونله برمال سا ت د  آ ر آنل -که آنان را بر دوش  ود به قدرت رساندا بود

مللی توانسللت د بللدون پشللت کللردن بلله اتلللاد  للود بللا بللورووازی، بلله اميللدها و 

ها ميليون کار ر و سرباز و دهقانی که هوادار شوراها بودنلد،   واسته های دا

 کمترين توجهی داشته باش د؟

تروتسکی در پاسخ به پيش هاد دادن اعالم کرد که ک  را در هلر حلال تشلکيل 

های قانونی و چه از ملرق انقالبلی  دفتلر معملو ز سلر بله   واهد شد، چه از راا

  راا کميتلله ی اجرائللی ايللن بللار از  للام نهللادن در راا کودتللای شللوراها سللر بللر 

چک تومئه  ران را وادار به تسليم نکلرد سلهل اسلت، ون شکست کيتافت  اما ا

ش ک آنان هم شد  در اين ميان دان تکيه  اا بلا نفلو ی در بخليظاهراز سبب تلر

نظامی کميته ی اجرائی مرکزی پيدا کرد، چلون ايلن بخلش تصلميم  رفتله کله از 

سازمان های جبهه "تلقيق" ک د که آيا ک  را ی شوراها بايد تشکيل بشلود يلا 

يع ی از آن ها بپرسد که آيلا تصلميمی کله دوبلار بله وسليله ی علالی تلرين  - ير

ز  مللورد اجللرا   للذاردا بلله ،سللازمان شللورائی اتخللا  شللدا بللود شللود يللا نلله  ضللم ا

  ک  للرا آغللاز کردنللد  در ايللن برعليلله  عی رايتبليغللات وسللسللازش کللار  مربوعللات

راا سوسيال رولوسيونرها غليظ ويل ا ای بله  لري دادنلد  از جملله روزنامله ی 
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يلا  يلر؟ ايلن ک  لرا  چ ين نوشت: "ک  را دعوت به تشکيل بشود نارودا دايلو

فی داشته باشلد    حکوملت کرنسلکی ی قدرت حرمسأله  نمی تواند در جهت حل

  چلله  ل للين هلم بلله نوبلله ی  لود پرسلليد: تسللليمِ  هلر حللال تسللليم نخواهلد شللد " در

"تسليم قدرت شوراها، تسليم قدرت کار ران و دهقانان، يع ی  چيز نخواهد شد؟

يهلودکش هلا و ضلديهودها و  برای عقب نمانلدن از دايلو ناروداهمان قدرتی که 

 ت ها، آن را قدرت تروتسکی و ل ين می نامد "سلر ت ملب ها و کاد

کميته ی اجرائی دهقانان به نوبه ی  ود تشلکيل ايلن ک  لرا را " ررنلاک و 

ی شلورا نيت بلر ملافلل بلا سنامرلوب" اعلالم کلرد  بلدين سلان آشلفته بلازار سل

     هللم بلله سراسللر کشللور سللفر سللازش کللار  هللای بغلبلله داشللت  فرسللتاد ان حللز

        ک  لللرا ای کللله بللله وسللليله ی برعليللله  هلللای ملللللی را ملللی کردنلللد و سلللازمان

عالی ترين سازمان شورائی دعوت به تشکيل شدا بود بر ملی ان يخت لد  ار لان 

نامه هلائی را بله چلاپ ملی رسلاند  رسمی کميته ی اجرائی مرکزی هر روز قرع

ز ملهم از  واسته هلای سازش کاران  که همه به دستور سران تهيه شدا و تماما

نامله هلا ع لوان هلای دهلان  نا فتله نمانلد کله ايلن قرلع -باش ماا مارس بودنداش

شوراها را در يکی از سرمقاله هلای  لود  ايزوستيارک ی هم به همراا داشت د  پ  

به  اک سپرد، و آن ها را سل  رهای ملوقتی  وانلد کله بله مللض قلرار  لرفتن 

 ند د م لل شويمجل  مسسسان بر تارک "ب ای تازا ی جامعه" با

 يللر نکللرد  در روز  ک  للرا، بلشللويک هللا را ابللداز غافلللبرعليلله   للری جتهيللي

بيسللت و چهللارم سللپتامبر، کميتلله ی مرکللزی حللزب، بللدون آن کلله روی اقللدامات 

کميته ی اجرائی مرکزی حساب بک د، تصلميم  رفتله بلود کله از پلائين، يع لی از 

 نفلع ک  لرا مريق شوراهای ملللی و سلازمان هلای جبهله، تبليغلات وسليعی بله 

به راا بي دازد  بلشويک ها سوردلوف را مأمور کردند کله در کميسليون رسلمی 
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ک  لرا شلرکت  -يا بهتر ب لوئيم، تخريلب-برای تشکيل  کميته ی اجرائی مرکزی

سللازمان هللای مللللی حللزب بسلليج شللدند و ايللن  داشللته باشللد  بلله رهبللری او،

هفلتم همله ی نهادهلای سازمان ها هم شوراها را بسيج کردند  در روز بيست و 

پارلمللان فللوراز م لللل، و ک  للرا ی  -انقالبللی روال در واسللت کردنللد کلله پلليش

ز قلول موکلد دادنلد حشوراها برای تشکيل   کومت فلوراز بر لزار شلود، آنلان ضلم ا

که "با همله ی نيروهلا و ابلزار موجلود در دو" از ک  لرا ی شلوراها پشلتيبانی 

از همه شوراهای بخش های مسکو،  ک  د  بسياری از شوراهای مللی، و پيش

 للرا از دسللت هللای  يانللت پيشلله ی کميتلله ی پيشلل هاد کردنللد کلله امللر تشللکيل ک 

و پاد للان هللای اجرائللی مرکللزی  للاري  للردد   للردان هللا و ه للگ هللا و سللپاا هللا 

نامله هلای کميتله هلای ارتلش، کله در مخالفلت بلا ک  لرا مللی نيز برعليه قرلع 

در  تشکيل ک  را را در واست می کردند  نادر می شدند، يکی پ  از دي ری

يکی از تجمعات تلودا ای سلربازها در کيشلتين، واقلع در اورال، اعلالم شلد کله: 

شوراها بايد قدرت را تسلخير ک لد و در برابلر هليچ ملانعی از حرکلت  ی "ک  را

بللاز نايسللتد " سللربازهای ايالللت نو للورود دهقللان هللا را بلله مشللارکت در ک  للرا 

نامله ی کميتله ی اجرائلی دهقانلان را  آنلان  واسلت د کله قرلع دعوت کردند و از

حتلی در دورافتلادا تلرين  - ناديلدا ب يرنلد  شلوراهای ايلالتی، شلوراهای اسلتانی

کار انلله هللا، معللادن، ه للگ هللا، رزم اوهللا، ناوشللکن هللا،  - وشلله هللای کشللور

بيمارستان های ج  لی، تجمعلات، يلک واحلد موتلوری در پترو لراد، يلک واحلد 

ن  در مسکو، همه ی اين ها  واستار برک اری حکومت و انتقلال قلدرت آمبو 

 به شوراها بودند 

بلشويک ها به اين  ونه تهييج  ری ها اکتفا  نکردند و بلا تشلکيل ک  لرا ی 

نقره، دسلت  23نماي دا و مشتمل بر  150شوراهای م رقه ی شمال مرکب از 
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ی بسلليار سلل جيدا ای بللودح بلله ايجللاد پاي للاا سللازمانی مهمللی زدنللد  ايللن ضللربه 

ئلی، ايلن زکميته ی اجرائی مرکلزی بله رهبلری اسلتادان بلزر   لود در املور ج

ت شللمار شللک  للرا ی شللمالی را يللک ک فللران   صونللی ناميللد  نماي للد ان انک

م شلللويک از شلللرکت در املللور ک  لللرا امت لللا  کردنلللد و فقلللط "بلللرای مقانلللد 

     ری مللی توانسللت  را ای يامالعللاتی" در ک  للرا بللاقی ماندنللد  ان للار چ للين تللدب

   از اهميلللت ايلللن ک  لللرا بکاهلللد، آن هلللم ک  لللرا ای کللله شلللوراهای پترو لللراد و 

 حومه اش، و هم چ ين شوراهای مسلکو و کرونشلتات و هلزي  فلورز و ريلوال

 يع لی هللر دو پايتخللت، دوهللای دريللائی، ناو لان بالتيللک و پاد للان هللای امللراف -

کله تعملداز انلگ - را بله وسليله ی آنتونلوفدر آن شرکت داشت د  ک  ل -پترو راد

و، کللافتتللاش شللد  رياسللت جلسلله را ناوبللان کريل  -ظللامی بلله او زدا شللدا بللودن

  آتلللی کلللل قلللوا در حکوملللت  بهتلللرين تهيللليج  لللر حلللزب در جبهللله و فرمانلللدا ی

 ی کوشللش تللازا ی حکومللت بللرای دور مسللأله  بلشللويک هللا، برعهللدا داشللت 

در کانون  لزارش سياسلی تروتسلکی قلرار  کردن ه گ های انقالبی از پايتخت،

داشت: ک  را اجازا ی " لع سالش پايتخت و  فله کلردن شلوراها" را نخواهلد 

ی ب يلللادی قلللدرت مسلللأله  ی پاد لللان پترو لللراد ع صلللر مهملللی درمسلللأله  داد 

مللردم بلله بلشللويک هللا رأی مللی ده للد؛ مللردم بلله مللا  ملسللوب مللی شللود  "تمللام

ناملله ی  رت مختللار کللردا انللد " در قرللعقللد اعتمللاد دارنللد و مللا را در تصللرف

 پارچلله ی  پيشلل هادی تروتسللکی آمللدا بللود: "اک للون فقللط بللا بسلليج قللامع و يللک

ی حکوملت مرکلزی را    حلل و فصلل کلرد " مسلأله  همه ی شلوراها ملی تلوان

ز آشکار به قيام به اتفاق آرا ، به استث ای سله رأی ممت لع، بله  اين دعوت تقريبا

 تصويب رسيد 
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ساير شوراها در واست کرد که از سرمشق پترو راد پيروی ک  د   شويچ از

و ادارا ی پاد للان هللای مللللی را در دسللت  للود ب يرنللد  پترسللون، نماي للدا ی 

لتونی، قول داد که برای دفلا  از ک  لرا ی شلوراها چهلل هلزار تيرانلداز لتلونی 

د،  للرد بيللاورد  قللول پترسللون، کلله بللا اسللتقبال وجللد آميللز هم للان رو بلله رو شلل

شورای ه گ های لتونی اعالم کرد: "فقلط يلک  بعد تو الی نبود  فقط چ د روز

انتقللال قللدرت را بلله شللوراها ممکللن  واهللد سللا ت " در روز  قيللام مردمللی   

سيزدهم، بی سليم هلای رزم اوهلا دعلوت ک  لرا ی شلمالی را در جهلت آملاد ی 

دنلد: برای ک  را ی سراسلری شلوراهای روسليه در سرتاسلر کشلور م تشلر کر

"سللربازان، ملوانللان، دهقانللان و کللار رانح بللر شماسللت کلله بللر هملله ی موانللع 

 چيرا شويد   "

کميته ی مرکزی حزب به نماي د ان بلشويکی که در ک  را ی شلمالی شلرکت 

جسته بودند پيشل هاد کلرد کله نظلر بله تشلکيل قريلب الوقلو  ک  لرا ی شلوراها 

ه دسلتور هيئتلی کله بله وسليله ی پترو راد را ترک نک  د  بر ی از نماي د ان بل

 للر، بله م ظللور ييلا بلله عبلارت د -دادن  لزارش بللرای ،ک  لرا انتخلاب شللدا بلود

انفلرادا بله نلزد سلازمان هلای ارتلش و شلوراهای  -آمادا کردن ايا ت برای قيام

ديد که دسلت اا نيروم لدی در ک لار او  مللی رفت د  کميته ی اجرائی مرکزی می

کو و پترو للراد اسللت، از مريللق بللی سلليم هللای رشللد کللردا کلله متکللی بلله مسلل

رزم اوها با کشور نلبت می ک لد، و هلر آي له آملادا اسلت تلا در ملورد تشلکيل 

شوراها را ب يلرد  ايلن جلا فرمان دهی  ک  را ی شوراها جای ار ان پوسيدا ی

 دي ر ترف دهای حقير سازمانی دردی دوا نمی کرد 

بلرای بلشلويک شلدن شلوراهای  مبارزا برله و عليه ک  را آ رين مللرک را

مللللی فللراهم آورد  در پللارا ای از ايللا ت عقللب مانللدا، مللثالز در اسمول سللک، 
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بلشويک ها يا به ت هائی و يا همراا با سوسليال رولوسليونرهای چلپ، نخسلتين 

اکثريت  ود را در ملی ايلن مبلارزا، و يلا در ملی انتخلاب نماي لد ان ک  لرا، بله 

ی شوراهای سيبری، بلشلويک هلا در اواسلط ملاا ا ردست آوردند  حتی در ک  

اکتبر موفق شدند همراا بلا سوسليال رولوسليونرهای چلپ اکثريلت دائملی بلرای 

 ود تلصيل ک  د آن اکثريت تأ ير  ود را به آسلانی بلر شلوراهای ملللی بله جلا 

        28رأی موافللللق در برابللللر  159ی کيللللت بللللا اانزدهم، شللللورپللللنهللللاد  در روز 

ی ممت للع، ک  للرا ی قريللب الوقللو  شللوراها را بلله ع للوان أر 3ی مخللالت و أر

بلله رسللميت شلل ا ت  در روز شللانزدهم، ک  للرا ی  ""عللالی تللرين ار للان قللدرت

 -در مرکللز جبهلله ی غللربيع للی –شلوراهای م رقلله ی شللمال غللرب در مي سلک 

دهم، شلورای جلهرا تعويق ناپذير اعلالم کلرد  در روز  تشکيل ک  را ی شوراها

بللللات ک  للللرا را بر للللزار کللللرد، بللللرای فهرسللللت بلشللللويک هللللا پترو للللراد انتخا

رأی بلله نلل دوق  443ئتروتسللکی، کللام ت، ولودارسللکی، يورنللت و  شللويچت 

 جمل للی سوسلليال رولوسلليونرهای  -بللرای سوسلليال رولوسلليونرها ؛ريختلله شللد

  رأی آوردنلللد   44رأی؛ م شلللويک هلللا  162 -چلللپ و متمايلللل بللله بلشلللويک هلللا

از نللد و دا نماي للدا اش هشللتاد تللن بلشللويک  شللوراهای اورال، کلله ک  للرا ی

کلار ر و سلرباز متشلکل،  900/223و بله نلام  بودند، به رياسلت کرستي سلکی

وراها در تللاريخ مقللرر تشللکيل شللود  در همللان شلل در واسللت کللرد کلله ک  للرا ی

روز، يع للی در روز نللوزدهم، ک فللران  سراسللری کميتلله هللای کار انلله هلللا و 

 ترين و مسلم ترين نماي دا ی مبقه ی کار ر درکار اا های روسيه، بی واسره 

روز بيسللتم،  در تمللام کشللور،  واسللتار انتقللال فللوری قللدرت بلله شللوراها شللد 

آشلکار و  وزنس سک همله ی شلوراهای اياللت را "در حلال مبلارزا ی -ايوانوو

اعلالم کلرد، واز ايلن شلوراها دعلوت کلرد کله  بی امان بر ضد حکوملت موقلت"
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ور مسلتقل وارد ملنل عتی و ملديری حلوزا ی  لود بله فصل مسائل  برای حل و

نامه، که به مع ای براندا تن مقامات مللی حکوملت بلود، ع رق عمل شوند  اين

ی مخالت و يک رأی ممت ع رو به رو شلد  در روز بيسلت و دوم، أفقط با يک ر

سلازمان، کله همله  واسلتار انتقلال  56مربوعات بلشلويک فهرسلت جديلدی از 

شدا بودند، م تشر کردند  ايلن سلازمان هلا همله از تلودا هلای  قدرت به شوراها

 انيل مردم، و تا حد زيادی از تودا های مسلح مردم، تشکيل شدا بودند 

فهرست عظيم و کوب دا ی واحدهای انقالب قريب الوقو  مانع از آن نشلد کله 

سازمان شلورائی  917ته ی اجرائی مرکزی  زارش دهد که از يدان به دفتر کم

سازمان موافقت کردا بودند به ک  را نماي لدا بفرسلت د، آن هلم  50جود فقط مو

"بللدون شللور و شللوق"  بلله آسللانی  مللی تللوان فهميللد کلله چللرا آن شللوراهای 

معللدودی کلله ه للوز  للزارش احساسللات  للود را بلله کميتلله ی اجرائللی مرکللزی 

ريلت قلامعی ثضروری می دانست د، نسبت بله ک  لرا شلور و شلوقی نداشلت د  اک

ز به کميته ی اجرائی مرکزی وقعی از  شوراهای مللی و کميته های ارتش نرفا

 می نهادند ن

با تالش در تخريب ک  را، ماهيت  لود را بلرمال کلردا و سازش کاران   رچه

حلال جرئلت نملی کردنلد کلار را بله انتهلا  حيثيت  ود را بر باد دادا بودند، با اين

ه نمی توان د از تشکيل ک  لرا احتلراز برسان د  وقتی کامالز بر آنان مبرهن شد ک

ک  د، نا هلان چهلرا علود کردنلد و از همله ی سلازمان هلای ملللی دعلوت بله 

عمل آوردند که نماي د ان  ود را بلرای شلرکت در ک  لرا انتخلاب ک  لد تلا مبلادا 

بلشويک هلا حلائز اکثريلت شلوند  م تهلا چلون کميتله ی اجرائلی مرکلزی ديلر از 

قط دو سه روز پيش از موعد مقلرر  لود را نلا زير ديلد  واب بيدار شدا بود، ف

 که ک  را را تا بيست و پ جم اکتبر به تعويق بي دازد 
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    کلللاران، رويلللم فوريللله، هملللراا بلللا  در سلللايه ی ايلللن واپسلللين ملللانور سلللازش

 ا، فرنللت نللام تظری بلله دسللت آورد، م تهللا دي للر قللادر نبللود وجامعلله ی بللورو

رد  بلله عللالوا، بلشللويک هللا ايللن پلل ج روز بهللرا ای اساسللی از ايللن فرنللت ببلل

اضافی را به بهترين نلو ممکن به کار  رفت د  دشمن بعداز اين نکتله را تصلديق 

کرد  ميلی يوکوف می  ويد: "بلشويک ها اين تأ ير را پليش از هلر چيلز بلرای 

 رفت للد   تلکلليم موقعيللت  للود در ميللان کللار ران و سللربازان پترو للراد بلله کللار

ز  در تجمعلات واحلدهای مختللت پاد لان پترو لراد ظلاهر ملی شلد   تروتسکی دائما

روحيه ای را که او در سربازها بر می ان يخلت از ايلن جلا ملی تلوان فهميلد کله 

تروتسللکی بلله اسللکوبلت و سللخن رانللی  ه للگ سم وفسللکی پلل  از يللک بللار در

  وتز، اعضای کميته ی اجرائی، اجازا ی نلبت دادا نشد "

  دشلل ون يافتلله بللود  بدر تللاريخ انقللالب نللامی چللر ش ه للگ سم وفسللکی، کلله 

، افللراد همللين 1905مبوليک بر للوردار بللود  در دسللامبر سللاز نللوعی اهميللت 

ه گ سم وفسکی کار عمدا را در سرکوب قيام مسکو انجام دادا بودنلد  ونلرال 

ن زمان دستور دادا بلود: "کسلی را زنلدا بازداشلت آمين، فرماندا ی ه گ، در 

     ولوتوي لللو، افلللراد ه لللگ سم وفسلللکی -د  لللط آهلللن مسلللکونک يلللد " در امتلللدا

کللار ر و کارم للد جللز  را کشللته بودنللد  ونللرال مللين، کلله بلله پللاس عمليللات  150

بلله دسللت زن  1906د ورانلله اش از مللرف تللزار تشللويق شللدا بللود، در پللائيز 

کوا بله قتلل رسليد  ه لگ سم وفسلکی، يسوسيال رولوسليونری بله نلام ک وپليلان

ايللن سلل ت هللای ديللرين، از بيشللتر واحللدهای  للارد پللا سللختی  پيچيللدا در کللالف

مللو نی تللری از  للود بلله  للري دادا بللود  شللهرت ايللن ه للگ بلله ع للوان واحللدی 

بلار اسلکوبلت و  به رغم آبروريزی رقت ،"قابل اعتماد" چ ان بود که حکومت
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 وتز، درست تا روز قيام و حتی پ  از آن، سرسختانه روی افراد سم وفسکی 

 رد حساب می ک

 ک فللران  دموکراتيللک و قيللام اکتبللر سللپری شللد،مللابين  در پلل ج هفتلله ای کلله

ی ک  للرا ی شلوراها هللم چ للان در کلانون مسللائل سياسلی بللاقی مانللد  در مسلأله 

 لللود ک فلللران ، بيانيللله ی بلشلللويک هلللا ک  لللرا ی قريلللب الوقلللو  شلللوراها را 

و بلللا ترين ار لللان کشلللور اعلللالم کلللردا بلللود  "فقلللط آن دسلللته از تصلللميمات 

پيش هادهای ک فران  ک ونی    می توان د به تلقق برس د که به تأييلد ک  لرا ی 

سراسری نماي د ان کار ران و دهقانان و سلربازان روسليه رسليدا باشل د " در 

ناملله ای در جهللت تلللريم پلليش پارلمللان، کلله نيمللی از اعضللای کميتلله ی  قرللع

، چ لين آملدا بلود: مرکزی از آن حمايت و نيملی دي لر بلا آن مخالفلت ملی کردنلد

مسلتقيم بلا پارلملان در ارتبلام  -ی مشارکت احلزاب  لود را در پليشمسأله  "ما

داماتی مللی دانليم کلله ک  لرا ی سراسللری شلوراهای روسلليه بلرای ايجللاد يللک قلا

ز احکومت انقالبی به عمل  واهد آورد " اين ارجا  به ک  را ی شور ها، تقريبلا

 آن دورا ديدا می شود اس اد بلشويکی  همه ی بدون استث ا  در

هللای ملللی، عميللق تللر شللدن  شقللانی، تشللديد ج للببللا شللعله ور شللدن ج للگ ده

نابسامانی، فروپاشی جبهه و واماند ی حکومت، شلوراها رفتله رفتله بله ي انله 

ای پيراملون مسلأله  ند  همه ی مسلائل بلهدتکيه  اا نيروهای  الق تبديل می ش

سللت بلله ک  للرا ی شللوراها ی قللدرت يللک رامسللأله  ند، ودقللدرت م جللر مللی شلل

   م تهللی مللی شللد  ايللن ک  للرا بايللد بلله هملله ی مسللائل پاسللخ دهللد، از جمللله بلله

 ی مجل  مسسسان مسأله 

احللزاب، حتللی حللزب بلشللويک، شللعار مجللل  مسسسللان را پلل   هلليچ يللک از

نکشيدا بود  اما در می رويلدادهای انقلالب، ايلن شلعار انللی دموکراتيلک، کله 
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انزدا سال تملام از آن رنلگ  رفتله بلود، کلم و بليش مبارزا ی حماسی تودا ها پ

به شکلی ناملسوس رنگ با ته و ملو شدا و بلين سل گ هلای آسلياب  لرد و 

 اکشلير شلدا وبلله پوسلته ای تو لالی و نللورتی بلی ملتلوا تبللديل شلدا بللود، و 

دي ر يک س ت به شمار می رفت نه يک چشم انداز  در ايلن پديلدا هليچ ع صلر 

بلرای کسلب  سلترش انقلالب بله نقرله ی نبلرد مسلتقيم  مرموزی وجود نداشلت 

دو مبقلله ی اساسللی جامعلله، يع للی بللورووازی و مبقلله ی کللار ر، مللابين  قللدرت

ايلن دو مبقله چيلزی نداشلت بدهلد   رسيدا بود  مجل  مسسسان به هيچ يلک از

 ردا بورووازی شهر و روستا فقط می توانست نقشلی کمکلی و فرعلی در ايلن 

 ردا بورووازی در هر حال  لود قلادر بله تصلرف قلدرت  معارضه داشته باشد 

ماا هلای پليش چيلزی را بله ا بلات رسلاندا بودنلد، هملين نکتله بلود و  نبود  ا ر

وازی ه لوز ملی توانسلت در مجلل  مسسسلان بله وب   با اين حال،  لردا بلور

ز بله ايلن اکثريلت هلم رسليد  کله بلا آن چله کلار  -اکثريت برسد چ ان که بعداز واقعلا

که فقط نداند با آن چه کار ک د  اين نکته ورشکسلت ی دموکراسلی نلوری  ک د؟

را در بلران های عميق تاريخی عيان می سازد  اما در نيروی سل ت هلم هملين 

بلل  کلله حتللی در آسللتانه ی واپسللين نبللرد، هلليچ يللک از دو اردو ه للوز بللر نللام 

     ی مجللل  مسسسللان  للط برللالن نکشلليدا بللود  م تهللا در حقيقللت امللر، بللوروواز

از دسلت مجللل  مسسسللان بلله کورنيلللوف متوسللل شللدا بللود، و بلشللويک هللا بلله 

 ک  را ی شوراها 

ملردم، و حتلی  يله هلای  به جرئلت ملی تلوان  فلت کله بخلش هلای وسليعی از

نازکی از حزب بلشويک، در مورد ک  را ی شوراها پيراملون راا هلای قلانونی 

د به  ود و بلی درد قلدرت را يع ی انتقال  و -کسب قدرت دچار توهم شدا بودند

حقيقت املر،  زم بلود  رداز دست ائتالف به دست شوراها ممکن می ان اشت د  
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يلق رأی  يلری ممکلن نبلود  رکه قدرت به زور تصلرف شلود؛ چ لين کلاری از م

 را حل و فصل ک د مسأله  فقط قيام مسللانه می توانست اين

ر هملله ی ج للبش هللای بللا هملله ی ايللن اونللاف، از ميللان توهمللاتی کلله نللا زي

بلزر  مردمللی را، حتللی واقللع بلين تللرين ج للبش هللا را، همراهلی مللی ک  للد، ايللن 

مجملو  از سلاير توهملات الم" شلورائی ملن حيلث زتوهم پيرامون "پارلمانتلاري

  داشللت  شللوراها در واقعيللت امللر بللرای کسللب قللدرت مبللارزا   رللر کمتللری دربللر

بيشللتری تکيلله مللی زدنللد؛ مللی کردنللد؛ آن هللا روز بلله روز بلله نيروهللای مسلللح 

ز در نقلللام مختللللت حکوملللت را بللله دسلللت ملللی  رفت لللد؛ آن هلللا      شلللوراها ملللداوما

 گ می آوردند  بدين ترتيلب بلرای تلوهم در چک  را ی  ود را در حين نبرد به 

مورد قلانون جلای انلدکی بلاقی مانلدا بلود؛ و توهملات معلدود بلاقی مانلدا هلم در 

  جريان مبارزا به ک ار روفته شدند

شعار ک  را ی شوراها ضمن هماه گ سا تن تالش های انقالبی کار رهلا و 

سللربازهای سراسللر کشللور، ضللمن دادن هللدفی واحللد بلله آنللان، ضللمن وحللدت 

  بللاری  بخشلليدن بلله  واسللته هايشللان و ضللمن تعيللين تللاريخی واحللد بللرای عمللل،

 اين شلعار در علين حلال بلا ارجلا  و احالله بله سلازمان هلای قلانونی کلار ران و

سربازان و دهقانان، پردا پوشی مقدمات قيام نيمه تومئه آميز و نيمله عل لی را 

ممکن سا ت  ک  را ی شوراها پ  از آن کله بلدين شلکل نيروهلای متفلرق را 

 رد هم آورد، بعداز بر نتيجه ی اين کار نله  ذاشت و به حکومت جديد شلکلی 

  بخشيد که در نظر مردم نقص و  للی در آن ديدا نمی شد 
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  فصل چهارمفصل چهارم

  

  انقالبیانقالبی  --ی نظامیی نظامی  کميتهکميته

 

با وجود تغييری که از اوا ر ماا ووئيه به بعد در حالت روحی سلربازها پديلد 

آمللدا اسللت، م شللويک هللا و سوسلليال رولوسلليونرها در سراسللر مللاا اوت بللر 

 للع سلالش پاد ان تجديد سازمان شدا ی پترو راد تسلط داشت د  مبقه ی کار ر 

د سللرخ فقللط چ للد هللزار قبضلله تف للگ در ا تيللار داشللت  در چ للين شلدا بللود؛  للار

 شرايری، با وجود روی آوری مجدد تلودا هلا بله بلشلويک هلا، ممکلن بلود قيلام 

 به شکستی  ونين بي جامد 

ز د ر للون شللد  پلل  از شللورش وامللا ايللن وضللع در مللی مللاا سللپتامبر مللدا   ما

بلله سللرعت از کللت هللواداران  للود را در پاد للان هللا سللازش کللاران  ونللرال هللا،

دللی، و در بلدترين ملوارد  دادند  بی اعتمادی به بلشويک ها جای  ود را به هم

دللی فعلال نبلود  پاد لان از لللاظ  به نوعی بی مرفی انتظارآميز داد  املا ايلن هلم

مظ ون بلود  آيلا بلشلويک هلا ملا  -به شيوا ی دهقانان -سياسی شديداز متزلزل و

ز بله ملا نللح و زملين  واه لد داد؟ ه لوز بيشلتر را فريب نخواه د داد؟ آيا واق علا

نيفتللادا بودنللد بللرای ايللن اهللداف در زيللر پللرچم بلشللويک هللا  سللربازها بلله فکللر

ز م فصلللی در پاد للان پلل ج يللا شللش هللزار  -بج   للد  و چللون ه للوز اقليللت تقريبللا

دانشجوی دانشکدا ی افسری، سله ه لگ قلزاق، يلک  لردان دوچر له سلوار و 
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به بلشويک هلا احسلاس  صلومت ملی کلرد، نتيجله ی نسبت  -يک لش ر زرهی

بلله نظللر مللی رسلليد  امللا  وشللبختانه جريللان معارضلله ای در سللپتامبر مشللکوک 

حللوادث درس دي للری بلله تللودا هللا آمو للت و بلله آنللان نشللان داد کلله سرنوشللت 

    سللللربازهای پترو للللراد بلللله نلللللوی تفکيللللک ناپللللذير بلللله سرنوشللللت انقللللالب و 

 بلشويک ها  را  وردا است 

داری سلازمان هلائی از افلراد مسللح از حقلوق ب يلادی قلدرت دوللت  ن لااحق 

 اسللت  نخسللتين حکومللت موقللت، کلله بلله وسلليله ی کميتلله ی اجرائللی بلله مللردم 

تلميل شد، مکلت شلدا بلود کله آن دسلته از واحلدهای نظلامی را کله در انقلالب 

 فوريه شلرکت جسلته بودنلد از پترو لراد دور نک لد  ايلن املر سلرآغاز دو لان ی

ز از حاکميلت مضلاعت مجلزا نبلود  اغتشاشلات عملدا ی  نظامی ای شد که اساسلا

ت آوريلل، روزهلای ووئيلله، مقلدمات شللورش ارهتظللا -سياسلی در ملاا هللای بعلد

  ی انقيللاد مسللأله  ک قهللراز بللايللهللر  -کورنيلللوف و درهللم شکسللتن آن شللورش

 ومللت وحکمللابين  پترو للراد تالفللی کردنللد  امللا م اقشللاتی کلله در ايللن راا پاد للان

پديد می آمد، همه جزئی از مسائل  لانواد ی شلمردا ملی شلدند و سازش کاران 

در نلح و نفا فيصله می يافت د  همراا با بلشويک شدن پاد ان، اوضا  شکل 

دي للری  رفللت  اي للک سللربازها  للود تکليفللی را کلله حکومللت در مللاا مللارس در 

  الش کللردا بللود، برابللر کميتلله ی اجرائللی برعهللدا  رفتلله و سللپ   ائ انلله پايملل

رفته رفته به ياد می آوردند  در روز هشلتم سلپتامبر، بخلش سلربازها در شلورا 

    در واسللت کللرد ه للگ هللائی کلله در ارتبللام بللا حللوادث ووئيلله بلله جبهلله م تقللل 

  شللدا بودنلللد بللله پترو للراد بلللاز  ردانلللدا شلللوند، آن هللم در زملللانی کللله اعضلللای 

ود را از شللر مللابقی ه للگ هللا حکومللت ائتالفللی مويلله مللی کردنللد کلله چ ونلله  لل

  الص ک  د 
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  وضللع بسللياری از شهرسللتان هللا بللی شللباهت بلله وضللع پايتخللت نبللود  در مللی 

مللاا هللای ووئيلله و اوت، روی بسللياری از پاد للان هللای مللللی نللوعی بازسللازی 

ميهن پرستانه انجام  رفت؛ در ماا های اوت و سپتامبر، پاد ان هلای بازسلازی 

      افتادنللد  آن  للاا  زم شللد کلله هملله کللار ازويزم بلشلل شللدا بللار دي للر در بسللتر

 يع للی انتقللال هللا و بازسللازی هللا يللک بللار دي للر بلله اجللرا   -ابتللدا شللرو  شللود

      درآي للد  حکومللت بلللرای آمللادا سلللا تن ضللربه ای کلله بلللرای پترو للراد تلللدارک 

ايا ت آغاز کلرد  ان يلزا هلای سياسلی حکوملت بلا دقلت  می ديد، کار  ود را از

در زير دستاويزهای استرات يک پ هان شلدا بودنلد  در روز بيسلت و هفلتم تمام 

يع للی هللم شللوراهای شللهر و هللم  -سللپتامبر، جلسلله ی مشللترک شللوراهای روال

نامه ای اتخا   ی نقل و انتقال ها چ ين قرعمسأله  پيرامون -شوراهای دو روال

تأييد شوراهای  به جائی نيروها فقط ه  امی قابل قبول است که قبالز به کرد: جا

مربومه رسيدا باشد  رهبران شورای و ديمير از مسکو سسال کردند که آيلا از 

فرمللان کرنسللکی دائللر بللر انتقللال تمللامی پاد انشللان اماعللت بک  للد يللا  يللر  دفتللر 

 رشلان کلرد کله "ايلن  ونله فرملان هلا دم رقه ای بلشويک ها در مسکو  امرن

تيک  رفتلله انللد " حکومللت موقللت ماتسللرد پاد للان هللای انقالبللی ج بلله ی سيمللو

پيش از تسليم همه ی حقوق  ود، می کوشيد بر حلق ب يلادی حکوملت بله ملور 

 دست بيازد  -يع ی حق استفادا از افراد مسلح -عام 

تجديللد سللازمان پاد للان پترو للراد بيشللتر از آن جهللت ضللرورت يافتلله بللود کلله 

ز بله نللوی از انللا  م بلارزا بلرای کسلب ک  را ی قريب التشلکيل شلوراها يقي لا

قللدرت را در دسللتور روز قللرار مللی داد  مربوعللات بللورووا، بلله رهبللری رخ، 

ار ان کادت ها، هر روز نبح تذکر می دادند کله نبايلد "بله بلشلويک هلا اجلازا 

دهلليم للظلله ی اعللالم ج للگ دا لللی را انتخللاب ک  للد " يع للی: بايللد ضللربه ی بلله 
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ونی مقلدماتی ت اسلب  لد ر موقعی به سر بلشويک ها فرود بياوريم  کوشلش در

نيروها در پاد ان پترو راد قهراز از همين جا ناشی می شد  پ  از سلقوم ري لا 

سلللوند، اسلللتد ل هلللای مبت لللی بلللر مالحظلللات  -و از کلللت رفلللتن جزايلللر ملللون

  فرمللان دهللی  ر مللی رسلليدند  سللتاداسللترات يک کللم و بلليش مجللاب ک  للدا بلله نظلل

پاد للان پترو للراد در  ه واحللدهایحللوزا ی نظللامی پترو للراد فرمللان دادا بللود کلل

جهللت آمللاد ی بللرای تهللاجم تجديللد سللازمان بياب للد  در همللان حللال، بلله ابتکللار 

رش شد  در اين مورد نقشه ی سازش کاران، قضيه در بخش سربازی شورا مر

دشلمن چ للدان بللد نبللود: اتمللام حجلت اسللترات يک بللا شللورا، و در ربللودن پاي للاا 

يا در نلورت مقاوملت شلورا، ايجلاد تعلارد نظامی از زير پای بلشويک ها، و 

حاد مابين پاد لان پترو لراد و جبهله، کله بله نيروهلای تقلويتی و   يلرا احتيلاي 

 داشت 

 ستردا شدا بود، تصلميم رهبران شورا، در آ اهی کامل از دامی که برايشان 

 رفت د پيش از برداشلتن  لامی بر شلت ناپلذير، زملين را بله دقلت وارسلی ک  لد  

ريح از اجللرای ايللن دسللتور فقللط در نللورتی ممکللن بللود کلله مرمللئن امت للا  نلل

باش د جبهه ان يزا هلای ايلن امت لا  را بله درسلتی درملی يابلد  و رنله چله بسلا 

نالش در ايلن ملی بلود کله در توافلق بلا سل  رها، بر لی از واحلدهای پاد لان و 

را بلا  پارا ای از واحدهای انقالبی جبهه که به استراحت نياز داشت د، جای  ود

هم عود ک  د  همان مور که پيشتر نشان داديلم، شلورای ريلوال هلم در هملين 

 مع ا سخن  فته بود 

سللربازها بلله نلللو بللی پللردا تللری بللا ايللن مسللأله بر للورد کردنللد  يع للی در ايللن 

اوقات، در وسلط فصلل پلائيز، در جبهله دسلت بله تهلاجم بزن لد؟ بلاز هلم بله يلک 

    راسللتش ايللن حللرف هللا در سللر آن هللا ج للگ زمسللتانی دي للر تللن بده للد؟  يللر، 
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  نمللی   جيللد  مربوعللات ملليهن پرسللت بالفانللله پاد للان را زيللر آتللش  رفت للد: 

    ه للگ هللای پترو للراد، کلله از فللرم تللن آسللائی پيلله  رفتلله انللد، بلله جبهلله  يانللت 

مللی ک  للد  کار رهللا جانللب سللربازها را  رفت للد  کار رهللای پوتيلللوف نخسللتين 

انتقال ه گ ها زبان به اعتلراد  شلودند  از آن زملان کسانی بودند که برعليه 

به بعد، اين مسأله، چه در سرباز انه ها و چله در کار انله هلا، از دسلتور روز 

نزديلک تلر شلوند  يلک دي لر  حذف نشد  اين امر سبب شد تا دو بخش شورا به

 ه گ ها از مرش تسليح کار ران قلباز شرو  به حمايت کردند  

ردنلد بلا اشلارا بله  رلر از دسلت رفلتن پترو لراد، حل  سازش کاران سلعی ک

ملليهن پرسللتی را در تللودا هللا بران يزنللد، و بلله ايللن م ظللور در روز نهللم اکتبللر 

 يله ای به شورا بردند ناظر بر ايجلاد "کميتله ی دفلا  انقالبلی"، کله ملی بايلد 

 شلورا در ر امر دفا  از پايتخلت شلرکت بجويلد با هم کاری فعا نه ی کار ران د

قبول مسئوليت برای "به انلرالش اسلترات ی حکوملت موقلت و عين امت ا  از 

ز دور کللردن نيروهللا از پترو للراد"، در اظهللار نظللر پيرامللون ملتللوای  مخصونلا

فرمان انتقال سربازها شتاب به  ري ندادا و تصميم  رفته بود ان يلزا هلای آن 

دنللد بررسللی ک للد  فرمللان و نيللز واقعيللاتی را کلله آن فرمللان مبت للی بللر آن هللا بو

م شويک ها به اعتراد بر اسلته بودنلد کله: مدا لله در فرملان هلای عمليلاتی 

 يشللتر هللم دربللارا ی پفرمانللدهان ارتللش جللايز نيسللت  امللا آنللان يللک مللاا و نلليم 

فرمان های تومئه آميز کورنيللوف بله هملين شليوا سلخن  فتله بودنلد، و اي لک 

ن مسأله که آيا تصميم بله انتقلال اين نکته به آنان يادآوری شد  برای بررسی اي

نيروها از مالحظات نظامی سرچشمه  رفته يا از مالحظات سياسی، به سازمان 

باکفايتی احتياي بود  بلشويک هلا در ميلان شل فت زد لی مفلرم سلازش کلاران، 

"کميتلله ی دفللا " را پذيرفت للد  ايللن کميتلله بايللد تمللام امالعللات مربللوم بلله مللرش 
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ی آورد  اين کار اقدام مهملی بله شلمار ملی رفلت  شلورا دفا  پايتخت را فراهم م

پ  از بيرون کشيدن اين حربه ی  ررنلاک از چ لگ دشلمن، حلال در ملوقعيتی 

         نيروهلللا را مت اسلللب قلللرار داشلللت کللله ملللی توانسلللت تصلللميم مربلللوم بللله انتقلللال 

   امللا در هللر حللال برعليلله حکومللت و -بللا چ للون ی شللرايط بلله ايللن يللا آن سللو

 به چر اند  -نسازش کارا

    کللامالز مبيعللی اسللت کلله بلشللويک هللا از مللرش م شللويک هللا دائللر بللر ايجللاد 

کميته ی نظامی استقبال کردند، چون در نفوف  ود نيلز اغللب پيراملون ايجلاد 

به موقع يک کميته ی مقتدر شورائی بلرای رهبلری قيلام قريلب الوقلو  نللبت 

چ لين تشلکيالتی را فلراهم  کردا بودند  آنان حتی در سازمان نظامی حزب ملرش

قيللام بللا  ابللزار آوردا بودنللد  ت هللا مشللکل بللاقی مانللدا همانللا هللم سللاز کللردن ايللن

ز بر اين که نماي د ان احلزاب مخلالت هلم بلر عشورای  ل ی و انتخابی بود، مضافا

کرسللی هللای ايللن شللورا مللی نشسللت د  از ايللن رو پيشلل هاد ملليهن پرسللتانه ی 

بسليار م اسلب و بله موقلع از  سلتاد انقالبلی هيل ايجاد يکسم شويک ها برای ت

آمد  مولی نکشيد که ستاد انقالبی "کميته ی نظامی انقالبلی" ناميلدا شلد آب در

 و به اهرم انلی انقالب تبديل  رديد 

دو سللال پلل  از رويللدادهائی کلله در فللوق تونلليت کللرديم، نويسلل دا ی کتللاب 

دا بلود، چ لين نوشلت: حاضر در مقاله ای که به انقالب اکتبر ا تصلاص دادا شل

دهی ارتش فرملان انتقلال نيروهلا را بله کميتله ی  "به ملض آن که ستاد فرمان

له در  سلترش أاجرائی شورای پترو لراد ابلال  کلرد     روشلن شلد کله ايلن مسل

   بعللدی  للود اهميللت سياسللی تعيللين ک  للدا ای  واهللد داشللت " از آن للظلله بلله 

رد  دي للر بللرای ا تللرا  نللوعی بعللد، انديشلله ی قيللام شللرو  بلله شللکل  يللری کلل

تشکيالت شورائی ضرورتی در ميان نبود  تروتسکی در همان جلسه ی  لروي 
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کله پيراملون ايلن  لروي  یپارلملان، در  اتمله ی  زارشل -بلشويک هلا از پليش

ز بلر زبلان آورد:  ايراد کلرد، هلدف واقعلی آن کميتله ی قريلب التشلکيل را نلريلا

کار بلللرای برقلللراری قلللدرتی انقالبلللی در "پايلللدار بلللاد مبلللارزا ی مسلللتقيم و آشللل

فته چ ين بلود: "جاويلد بلاد سراسر کشورح" در زبان قانونی شورا مع ای اين  

 لانهح"لسقيام م

روز بعلللد، يع لللی در روز دهلللم، کميتللله ی مرکلللزی بلشلللويک هلللا در جلسللله ی 

  نامللله ی ل لللين را کللله در آن قيلللام مسلللللانه بللله ع لللوان  ملرمانللله ی  لللود قرلللع

روزهای آتيه مررش شدا بود، بله تصلويب رسلاند  از آن للظله  وظيفه ی عملی

به بعد، حزب آرايش ج  ی روشن و آمرانه ای به  ود  رفت  مرش های حلزب 

      بللربللرای کسللب قللدرت، کميتلله ی دفللا  را هللم دردر جهللت مبللارزا ی مسللتقيم 

 می  رفت 

نلرا پاد ان را با يک سلسلله از دوايلر متللدالمرکز ملا حکومت و متلدانش

کللردا بودنللد  در روز يللازدهم، ونللرال چرميسللوف، فرمانللدا ی جبهلله ی شللمال، 

در واست کميتله هلای ارتلش را دائلر بلر تعلويض واحلدهای  سلته ی جبهله بلا 

پترو راد در پشت جبهله، بله وزارت ج لگ  لزارش داد  در ايلن ميلان واحدهای 

و لراد، کله کاران در جبهله و رهبرانشلان در پتر دهی مابين سازش ستاد فرمان

ز مللی کوشلليدند بللرای نقشلله هللای کرنسللکی پوشللش وسلليعی فللراهم آورنللد، نللرف  ا

  م انتقلالی ملسللوب مللی شلد  مربوعللات ائلتالف عمليللات ملانللرا زنلوعی مکللاني

راهللی ملی کردنللد  املا تجمعللات روزانلله ی  را بلا هللذيان هلای ملليهن پرسلتانه هللم

قلات حلاکم کمتلرين سرائی های مبه گ ها و کار انه ها نشان می داد که نوحه 

تللأ يری بللر ردا هللای فرودسللت ن ذاشللته اسللت  در روز دوازدهللم، در يکللی از 

 یتجمعات کار رهای کار انه ی پارويلائي ن، يکلی از انقالبلی تلرين کار انله هلا
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پايتخت، به حمله های بورووازی چ ين پاسخی دادا شد: "ما اعالم می ک يم کله 

يم رفلت، ملا از مبلارزا ی قريلب الوقلو  هر اا  زم ببي ليم، بله  يابلان هلا  لواه

 م، و مرمئن هستيم که از اين مبارزا پيروز درمی آئيم" ينمی ترس

 کميتلله ی اجرائللی شللورای پترو للراد، ضللمن ايجللاد کميسلليونی بللرای تهيلله ی 

  ناملله ی "کميتلله ی دفللا "، بللرای ايللن تشللکيالت نظللامی چ للين وظللايفی  نظللام

شلمال و بلا سلتاد فرملان دهلی حلوزا ی  : برقراری تملاس بلا جبهله یتعيين کرد

سلل تروبالت و شللورای م رقلله ای و نيللز برقللراری تمللاس بللا  نظللامی پترو للراد

عمللل آوردن ايللن اقللدامات  زم: ف النللد، بللرای ش اسللائی موقعيللت نظللامی و بلله 

سرشلللماری و ش اسلللائی افلللراد پاد لللان هلللای پترو لللراد و حومللله، و هلللم چ لللين 

   ميلللان ی؛ برقلللراری و حفلللظ انضلللبام در بازرسلللی از مهملللات و تجهيلللزات نظلللام

تللودا هللای سللرباز و کللار ر  ايللن تللدابير هملله فرا يللر و در عللين حللال دو پهلللو 

پايتخلت و قيلام مسلللانه تلوازن بسليار  از بودند، بلدين مع لی کله بلين املر دفلا 

ظريفی برقرار می کردند  با اين حال، ايلن دو املر کله تلا بله آن دم مانعله الجملع 

رفت د، اک ون عمالز به يک امر واحلد تبلديل شلدا بودنلد  شلورا پل  به شمار می 

از تصللرف قللدرت ناچللار مللی شللد وظيفلله ی دفللا  نظللامی از پايتخللت را برعهللدا 

ب يللرد  از ايللن رو ع صللر اسللتتار تللدافعی بلله زور و از بيللرون در ايللن تللدابير 

          جانللدا نشلللدا بلللود، بلکللله ايللن املللر تلللا حلللدی از شللرايط پللليش از قيلللام نشلللئت 

 می  رفت 

در راسلللتای ايلللن ملللرش اسلللتتاری، در رأس کميسللليون کميتللله ی دفلللا  يلللک 

سوسيال رولوسيونر نشاندا شد، نه يلک بلشلويک  ايلن مباشلر جلوان و فلروتن 

 کلله  زيميللر نللام داشللت، يکللی از آن سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ بللود کلله از 

فتلله نمانللد کلله اي للان م تهللا نا  -راا شللدا بودنللد پلليش از قيللام بللا بلشللويک هللا هللم
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اوقات نمی ديدند که راا به کجلا م تهلی ملی شلود  ملرش اوليله و مقلدماتی  اهی 

 زيمير از دو جهت به وسيله ی تروتسکی تصليح شد: او ز نقشله هلای عمللی 

ز هللدف کلللی انقللالب بلله ابهللام  مربللوم بلله فللتح پاد للان مشللخص تللر شللدند، دومللا

تله ی اجرائلی، و بله رغلم مخالفلت دو به تصويب کمي بيشتری آميخته  رديد  ب ا

تللن از م شللويک هللا، افللرادی کلله در مللرش فللوق عضللو سللتاد کميتلله ی نظللامی 

انقالبللی مللی شللدند عبللارت بودنللد از: هيئللت رئيسلله ی شللورا و هيئللت رئيسلله ی 

بخش سربازی شورا، نماي د ان نيلروی دريلائی، نماي لد ان کميتله ی م رقله ای 

کللار ری راا آهللن و کميتلله هللای کار انلله هللا، ف النللد، نماي للد ان اتلاديلله هللای 

نماي د ان اتلاديه هلای کلار ری و سلازمان هلای نظلامی حلزب، نماي لد ان  لارد 

مشابه با ملوارد متعلدد دي لر بلود، املا  ی سرخ، و الخ    اساس سازمانی کميته

ترکيب اعضای آن مرلابق بلا وظلايت جديلدش تعيلين شلدا بلود  قلرار را بلر ايلن 

که همه ی سازمان ها نماي د انی به کميته بفرست د که يا بلا املور  ذاشته بودند 

نظامی آش ائی داشته باش د و يا با پاد لان  ماهيلت هلر سلازمان بايلد مت اسلب بلا 

 وظايفش تعيين شود 

    در ايلللن دورا تشلللکيالت مهلللم دي لللری نيلللز پايللله  لللذاری شلللد  تللللت رهبلللری 

دائملی پاد لان بله وجلود ران  کميته ی نظامی انقالبی سازمانی موسلوم بله ک فل

آمللد  بخللش سللربازی شللورا نماي للد ی سياسللی پاد للان را برعهللدا داشللت، يع للی 

نماي د انش زيلر پلرچم حلزب انتخلاب ملی شلدند  املا ک فلران  پاد لان مرکلب از 

  کميتلله هللای ه للگ هللا بللود، و چللون ايللن کميتلله هللا زنللد ی روزانلله ی واحللدهای 

ن "ن فی" به شمار می رفت د و از ايلن  ود را هدايت می کردند، نوعی سازما

تشللابه موجللود مللابين  واسللته تللر و عملللی تللری برعهللدا داشللت د بللی رو وظلايت 

بلشويک ها بلا  کميته های ه گ ها و کميته های کار انه ها کامالز آشکار است 
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 وسامت بخش کار ری شورا ملی توانسلت د در  صلوص مسلائل بلزر  سياسلی 

دار شلللدن در  ان حسلللاب ک  لللد  املللا بلللرای ميلللدانبلللا اممي لللان تملللام روی کلللار ر

د   للکار انلله هللا  زم بللود کلله کميتلله هللای کار انلله و کار للاا بلله دسللت حللزب بيفت

ترکيللب بخللش سللربازها در شللورا هللواداری سياسللی اکثريللت پاد للان را بللرای 

بلشويک ها تضمين می کرد  اما برای در ا تيار  لرفتن واحلدهای نظلامی،  زم 

يته های ه گ ها متکی باشد  بدين سان معلوم ملی شلود کله بود که حزب بر کم

چللرا در دورا ی پلليش از قيللام، ک فللران  پاد للان بخللش سللربازی را بلله نلللوی 

ز نا فتلله نمانللد کلله  مبيعللی بلله حاشلليه رانللد و  للود بلله وسللط نللل ه آمللد  ضللم ا

 بخش سربازها عضو ک فران  هم بودند  یاا هبرجسته ترين نماي د

وسوم به "بلران به پخت لی رسليدا"، کله انلدکی پليش از ل ين در مقاله ای م

اين روزها نوشته شدا بود، با لل ی سلرزنش آميلز پرسليدا بلود: "حلزب بلرای 

ش اسائی مرز فکر نيروهای نظامی و غيلرا چله کلار کلردا اسلت   ؟" بلا وجلود 

فعاليت نادقانه ی سازمان نظامی، سرزنش ل ين به جا بود  بررسلی نددرنلد 

ها و وسايل برای حزب کار دشواری بود، چون حزب نه پيشلي ه ای نظامی نيرو

در اين کار داشت و نه راا و رسمش را می دانست  به ملض پيدايش ک فران  

وضع د ر ون شد  از آن بله بعلد، آئي له ی تملام نملائی از  پاد ان بر نل ه، اين

در  -پايتخللت نلله فقللط پاد للان پايتخللت کلله نيللز حلقلله ی نظللامی امللراف -پاد للان

 رچشم رهبران قرار  رفت براب

نامه ای را که به وسيله ی  در روز دوازدهم، کميته ی اجرائی معاي ه ی نظام

ون  زيميللر تهيلله شللدا بللود، شللرو  کللرد  بللا وجللود سللری بللودن جلسلله، يکميسلل

ناملله تللا حللدی بلله زبللان ک ايلله و ابهللام نللورت  رفللت   مباحثلله دربللارا ی نظللام

: "آن چلله بلر زبانشلان مللی آملد بلا آن چلله در سلو انوف بله درسللتی ملی نويسلد
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سرشللان مللی  ذشللت يکللی نبللود " دايللرا هللای دفللا  و تجهيللزات و ارتبامللات و 

 نامه م ظلور شلدا بودنلد: ايلن سلازمان حکلم سلتاد  ضدامالعات و غيرا در نظام

يا ضدستاد را داشت  يکی از اهلداف ک فلران  افلزايش قلدرت رزم لد ی پاد لان 

تلوان بله  نکته کامالز درست بود، اما قدرت رزم لد ی را ملیاعالم شدا بود: اين 

مرق مختلت به کار  رفلت  م شلويک هلا بلا  شلمی عقليم ملی ديدنلد مرحلی کله 

آنان در جهت مقاند ميهن پرستانه ارائه دادا بودند به پوششلی بلرای مقلدمات 

   هملله - قيلام تبللديل شللدا اسللت  پلردا ی اسللتتار بلله هلليچ ع لوان نفللو  ناپللذير نبللود

 امللا درعللين حللال آن پللردا را نمللی شللد  -مللی دانسللت د کلله نلللبت بللر سللر چيسللت

 لود در  ذشلته بله هملين شليوا عملل کلردا سلازش کلاران  دريد  م ر نه آن که

بودند: م ر نه آن که آنان پاد ان را در للظات حساس بر رد  ود جمع کردا و 

ردا بودنلد؟ به موازات سازمان های حکومت، ار ان های مستقل قدرت ايجلاد کل

به يک مفهوم می توان  فت که بلشويک ها نلرفاز سل ت هلای قلدرت دو انله را 

 ن شللکل هللای که لله ملتللوای يللدنبللال مللی کردنللد  م تهللا آن هللا مللی  واسللت د در ا

تازا ب  جان د  آن چه قبالز به اهداف سازش کملک کلردا بلود، اي لک رفتله رفتله 

ردند که مخالفلت آنلان بلا کلل به ج گ دا لی م جر می شد  م شويک ها تقاضا ک

 اين مرش در پروندا  بت شود  اين تقاضای افالمونی اجابت  رديد 

 ملسللوب سللازش کللاران  روز بعلد، بخللش سللربازی، کله تللا چ للدی پلليش م جلی

مقلام انللی در ی کميتله ی نظلامی انقالبلی پردا لت  مسلأله  می شد، به بررسی

تروبالت، تعللق  رفتله بلود  به ديب کوی ملوان، رئي  س  اين جلسه ی مهم حقا

هر ز ديدا نشدا بود که اين غول سيه ريش حرفی را که می بايد بلر زبلان آورد 

اين مهمان هلزي  فلورزی مان لد نسليم دريلائی جلانبخش سخن رانی  از ياد ببرد 

 کلو از جلدائی نهلائی بيدو پرمراوتی در فضای  رفته ی پاد لان وزيلدن  رفلت  
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ضع جديد افراد نيروی دريائی در برابلر فرمانلدهان، ناو ان با حکومت، و از مو

  ائی، درياسلللا ر از يلللسلللخن  فلللت  او  فلللت: پللليش از آغلللاز آ لللرين عمليلللات در

الس داشت پرسيد که آيا فلرامين نظلامی را جک  را ی ملوانان که در آن زمان ا

بلله اجللرا  در  واه للد آورد يللا  يللر؟ مللا جللواب داديللم: "بللا نظللارت نماي للد ان 

  املا    ا لر ببي ليم کله ناو لان فرامين نظامی را به اجرا  در ملی آوريلم ودمان 

       از دکلللل  معلللرد نلللابودی قلللرار  رفتللله اسلللت، اول از همللله فرمانلللدهان را رد

ايللن لللن بلرای پاد للان پترو لراد تللاز ی داشلت  حتللی در  مللی ک ليم " زحللق آويل

قيلام بلود   لروا  ايلن لللن تلاز ی رايلج شلدا بلود  نيروی دريائی هم اين للن به

 للد مللی کردنللد  هيئللت لکوچللک م شللويک هللا بللا  يللال پريشللان در کوشلله ای غرو

رئيسه با چشم های هراسان به آن تودا ی فشردا ی پالتوهای  اکسلتری رنلگ 

اعتلراد برنخاسلتح در آن  سربازی می ن ريست  از ميانشان اندک نلدائی از

ه ملی زدنلد  روش تهلور غلال  دا تله جرقل هيجان زدا، چشم ها مثل  چهرا های

 در فضا موي می زد 

 للود بللا سللخن رانللی  دلللی هملله جانبلله، در  اتملله ی ديب کلو، دل للرم از آن هللم

 اممي لللان تملللام اعلللالم کلللرد: "ملللی  وي لللد بلللرای دفلللا  ار راا هلللای پترو لللراد و

ز ريوال،  زم اسلت پاد لان پترو لراد  را از پايتخلت بيلرون ببلريم  يلک مخصونا

نک يد  ما  ود از ريوال دفلا  ملی ک ليم  شلما در هملين جلا  کلمه اش را هم باور

احتيلاي پيلدا  بمانيد و از مصالح انقالب دفا  ک يلد    هلر وقلت بله پشلتيبانی شلما

مللا پشللتيبانی ک لليم،  ودمللان  برتللان مللی ک لليم، و مللن اممي للان دارم کلله شللما از 

 واسللت بلله سللبب سللاز اری کللاملش بللا حالللت روحللی  واهيللد کللرد " ايللن در

بازها، ت دبادی از شور و شوقی نلديق بله پلا کلرد کله در آن اعتلراد هلای سر
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ی نقللل و انتقللال مسللأله  انفللرادی ت للی چ للد از م شللويک هللا بلله کلللی غللرق شللد 

 نيروها در همان للظه فيصله يافت 

رأی مخلالت  1رأی موافلق در برابلر  283نامه ی پيش هادی  زيمير با  نظام

  ايللن ارقللام، کلله حتللی بلشللويک هللا هللم رأی ممت للع بلله تصللويب رسلليد 23و 

يزانللی از فشللار تللودا هللای انقالبللی بلله دسللت مللی دادنللد  مانتظللارش را نداشللت د، 

ز ملديريت پاد لان  ز و رسلما  مع ای اين رأی آن بود کله بخلش سلربازی شلورا عل لا

ارتلش بله کميتله ی نظلامی انقالبلی م تقلل کلردا بلود  در فرمان دهلی  را از ستاد

 شد که اين امر نمايش ملض نبودا است  روزهای بعد  ابت

در همللان روز کميتلله ی اجرائللی شللورای پترو للراد تشللکيالت ويلل ا ی  للارد 

ز زيللر  ز تأسللي  کللرد و قللرار بللر ايللن شللد کلله  للارد سللرخ مسللتقيما      سللرخ را عل للا

 نظللر کميتلله ی اجرائللی شللورای پترو للراد عمللل ک للد  امللر تسللليم کللار ران، کلله

مله  رفته و حتلی در راهلش سل گ اندا تله بودنلد، آن را به مساسازش کاران 

تللرين وظللايت شللورای بلشللويکی تبللديل شللدا بللود  سللو ظن  بلله يکللی از مهللم

ز در    سللربازها بلله  للارد سللرخ دي للر بلله  ذشللته تعلللق داشللت  سللهل اسللت، تقريبللا

ناملله هللای ه لگ هللا، تسللليح کللار ران در واسلت مللی شللد  از ايللن  همله ی قرللع

پاد ان دوشادوش هم ملی ايسلت د  و ملولی نملی کشلد للظه به بعد  ارد سرخ و 

تلر  که در سايه ی اماعت مشترک از کميته ی نظلامی انقالبلی پيوندشلان ملکلم

 می  ردد 

دفتلللر کرنسلللکی  ربلللود  در نلللبح روز چهلللاردهم، وزرا دحکوملللت مشلللوش 

ارتش برای مقابله با فرمان دهی  ک فرانسی تشکيل دادند و بر اقداماتی که ستاد

راويلان بله حللدس و  در نلدد اجرايشلان بلود، نللله نهادنلد  فرملان"شلورش" 

 ملان مشللغول بودنللد: آيللا ايللن بللار هلم غائللله در حللد تظللاهرات مسللللانه متوقللت 
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ا آن کلله کللار بلله قيللام  واهللد کشلليد؟ فرمانللدا ی حللوزا ی نظللامی يلل واهللد شللد، 

پترو للراد بلله نماي للد ان مربوعللات  فتلله بللود: "در هللر حللال مللا آمللادا ايللم " 

کومان به ف ا اغلب در دم واپسلين نيلروی حيلاتی تلازا ای در  ويشلتن حل  مل

 می ک  د 

  در يکی از جلسات مشترک دو کميته ی اجرائی، دان با تقليلد از لللن تزرتللی

در ملاا ووئلن، از بلشلويک هلا در واسلت  -که اک ون بله قفقلاز پ لاا بلردا بلود -

ه ميلدان بياي لد، و ا لر چ لين کرد که به اين سسال پاسخ ده د: آيا ملی  واه لد بل

اسللت، کللی؟ بو للدانوف م شللويک از پاسللخ ريللازانوف بلله درسللتی چ للين نتيجلله 

 رفللت کلله بلشللويک هللا در حللال تللدارک قيام للد و  ودشللان هللم در رأس آن قيللام 

 واه د ايسلتاد  روزنامله ی م شلويک هلا هلم چ لين نوشلت: "شلکی نيسلت کله 

     د للان در ايللن شللهر حسللاب روز مانللدن پا `تصللرف قللدرت` بلشللويک هللا بللرا ی

 می ک  د " اما در ايلن جملله، کلملات "تصلرف قلدرت" در  يومله قلرار داشلت د 

ه وز ايلن  رلر را جلدا بلاور نملی کردنلد  آنلان بليش از آن کله از سازش کاران 

ا لر در يلری هلای  واهمله داشلته باشل د، از آن ملی ترسليدند کله بلر ها بلشويک

 به پيروزی برسد جديد در ج گ دا لی، ضدانقالب 

  از قبللول وظيفلله ی تسللليح کللار ران، ناچللار بللود بلله اسلللله دسللت پللشللورا 

بارا ميسر نشد  در اين مورد هم هر  امی بله پليش از ملرف  بيابد  اين امر يک

دهلی   تودا ها پيش هاد شلد  فقلط  زم بلود بله دقلت بله پيش هاداتشلان  لوش فلرا

جلل  يلادبودی کله بله  لامرات چهار سلال پل  از ايلن رويلداد، تروتسلکی در م

انقالب اکتبر ا تصاص دادا شدا بود، اين داسلتان را روايلت کلرد: "ملوقعی کله 

چ د نفر از مرف سربازها پيش من آمدند و  فت لد کله بله اسللله احتيلاي دارنلد، 

آن هلا در جلواب ` املا آ لر زراد انله هلا در دسلت ملا نيسلت د  `من جلواب دادم: 
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مللن ` ر انلله ی اسلللله سللازی سسترورتسللک رفتلله ايللم مللا قللبالز بلله کا ` فت للد: 

کلار ران  فتله انلد ` آن ها جواب دادند که  `  وب، م ظورتان چيست؟`پرسيدم: 

ملن دسلتور تلويلل ` که در نورت دستور شلورا اسللله را تلويلل  واه لد داد 

پلل ج هللزار قبضلله تف للگ را نللادر کللردم، و کار رهللا همللان روز تف للگ هللا را 

اولين تجربه های ما بود "مربوعلات معانلد فلوراز برعليله تلويلل  رفت د  اين از 

اسلله از مرف يک کار انه ی دولتی به دستور شخصی که به جلرم  يانلت بله 

دولت تلت تعقيب قرار داشلت و فقلط بلا وجله الضلمان از زنلدان آزاد شلدا بلود، 

بلا  ل و قلال راا اندا ت لد  حکوملت دم نلزد، املا علالی تلرين ار لان دموکراسلیيق

اجللازا ی کميتلله ی اجرائللی  -او یفرمللانی اکيللد ابللراز وجللود کللرد: بللدون اجللازا 

ی مسللأله  بلله احللدی نبايللد اسلللله تلويللل دادا شللود  امللا در  صللوص -مرکللزی

       تلويلللل اسللللله، دان و  لللوتز هملللان قلللدر حلللق مخالفلللت داشلللت د کللله تروتسلللکی 

ه سللازی و حللق نللدور اجللازا يللا نللدور فرمللان را داشللت  کار انلله هللای اسلللل

ز زيللر مللديريت حکومللت قللرار داشللت د  امللا بللی اعت للائی بلله  زراد انلله هللا رسللما

مقامللات رسللمی در هملله ی للظللات حسللاس بللرای کميتلله ی اجرائللی مرکللزی در 

حکم س ت درآمدا و به مور دائم وارد رسوم  ود حکومت هلم شلدا بلود، چلون 

از سللمت د  تخلللت از سلل ن و رسللوم مللايللن وضللع بللا ماهيللت امللور جللور درمللی آ

آسللمان قرمبلله هللای مللابين  دي للری آغللاز شللد  کللار ران و سللربازان چللون دي للر

کميته ی اجرائی مرکزی و آ ر ش های کرنسکی فرقی نمی نهادنلد، بله هلر دو 

 بی مللی کردند 

انتقال ه گ های پترو راد به نام جبهه آسان تر بود تا به نام وزارتخانه های 

فرمللان دهلللی   للان پترو للراد را تللللتپشللت جبهلله، بللله ايللن دليللل کرنسلللکی پاد

چرميسوف، فرماندا ی کل جبهه ی شمال، قرار داد  کرنسکی در همان حال کله 
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پايتخللت را از للللاظ سياسللی  للاري از حللوزا ی مللديريت  للود، در مقللام رئللي  

  وش بود که بلکله بتوانلد بله ع لوان حکومت، اعالم کردا بود، به اين فکر دل

ا تللابع  للود بسللازد  ونللرال چرميسللوف هللم کلله فرمانللدا ی کللل ارتللش پايتخللت ر

وظيفلله ی سلل  ي ی بللر عهللدا اش افتللادا بللود، بلله نوبلله ی  للود دسللت بلله دامللان 

سای کميته ها شد  اي لان مشلترکاز مرحلی بلرای فعاليلت هلای آتلی ؤکميسرها و ر

به اتفاق سازمان هلای ارتشلی فرمان دهی  تهيه کردند  قرار بر اين شد که ستاد

بخواند تلا آنلان را  ی پترو راد را در روز هفدهم به پسکوف فرانماي د ان شورا

 در حضور سربازها با در واستی نريح در ملضور قرار دهد 

شللورای پترو للراد چللارا ای نداشللت جللز آن کلله ايللن زورآزمللائی را بپللذيرد  

اي ان را اعضلای شلورا و نيملی  نيمی از -رياست هيئت بيست و دو سه نفرا ای

که در روز شانزدهم انتخلاب شلد،  -ان ه گ ها تشکيل می دادنددي ر را نماي د 

ازی و رببرعهدا ی فئودوروف، رئي  بخش کار ری شلورا، رهبلران بخلش سل

 شلللويچ، سادوفسلللکی، مخونوشلللين،  -رهبلللران سلللازمان نظلللامی بلشلللويک هلللا

افتاد  چ د تن سوسيال رولوسليونر چلپ و م شلويک  -داشکويچ و چ د تن دي ر

   هللم در ايللن هيئللت حضللور داشللت د کلله هم للی قللول دادا بودنللد  انترناسيوناليسللت

از سياست شورا دفا  ک  د  در ک فرانسی که اين هيئت پيش از عزيملت بر لزار 

 کرد، بيانيه ی پيش هادی سوردلوف به تصويب رسيد 

سلی رنامه ی کميته ی نظلامی انقالبلی ملورد بر در همين جلسه ی شورا نظام

  ه للوز کللامالز بلله م صلله ی ظهللور نرسلليدا بللود کلله درقللرار  رفللت  ايللن سللازمان 

  چشللم دشللمن ج بلله ای دمللادم نفللرت ان يزتللر پيللدا کللرد  در ايللن جلسلله يکللی از

 هللای مخللالت فريللاد کشلليد: "چللرا بلشللويک هللا بلله ايللن سللسال جللواب سللخن ران 

 نمی ده د: آيا در فکر حمله انلد يلا  يلر؟ ايلن سلکوت يلا از بزدللی اسلت و يلا از 
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بله رو  بله نيروهايشلان  "ايلن سلخن بلا قهقهله ی شلديد حضلار رو بی اعتمادی

  شللد: نماي للدا ی حللزب حکومللت از حللزب قيللام توقللع داشللت کلله مک ونللات قلبللی 

در ادامله ی نللبت  لود اظهلار داشلت کله سلخن ران   ود را برای او باز ک لد 

" و  بلرای تصلرف قلدرت يست م لر "يلک سلتاد انقالبلیکميته ی جديد چيزی ن

 يلال ندارنلد واردش شلوند  نلدائی از ميلان جمعيلت ع ی م شويک ها، آن ها، ي

ز هلم علدا ی م شلويک هلا  فرياد کشيد: "م ر شما روی هم چ د نفريلد؟" حقيقتلا

     روی هللم پ جللاا تللن  بللا ايللن حللال م شللويک هللا يقللين داشللت د  -در شللورا کللم بللود

د کلله کلله "تللودا هللا بللا قيللام موافللق نيسللت د " تروتسللکی در جللواب تصللديق کللر

         بلشلللويک هلللا در فکلللر تصلللرف قدرت لللد: "ملللا ايلللن نکتللله را از کسلللی پ هلللان 

له ايلن نيسلت  حکوملت تقاضلای انتقلال أنمی ک يم " و سپ   فت: اما فعلالز مسل

نيروهای انقالبی را از پترو راد کردا است و ملا بايلد بله ايلن تقاضلا "يلا جلواب 

ه ی پيشلل هادی  زيميللر بللا ناملل مثبللت دهلليم و يللا جللواب م فللی " سللرانجام نظللام

اکثريتی قامع به تصويب رسيد  رئي  شورا به کميته ی نظامی انقالبی تونليه 

بعلد کلار  لود را شلرو  ک لد  بلدين ترتيلب  لام دي لری بله پليش  زکرد کله از رو

 برداشته شد 

  پولکوف يکلوف، فرمانلدا ی حللوزا ی نظلامی پترو لراد، همللان روز بلار دي للر 

     ا بللود کلله بلشللويک هللا تللدارک عمليللات مشللکوکی را بلله حکومللت  للزارش داد

مللی بي  للد  ايللن  للزارش بلله  ف و  للزاف نيللز آراسللته بللود: پاد للان در مجمللو  

حکومت است؛ بله دانشلکدا هلای افسلری دسلتور دادا شلدا کله آملادا  دار مرف

باش د  پولکوف يکوف در بيانيه ای  راب به مردم قول دادا بلود کله در نلورت 

ترين اقللدامات ممکللن" را بلله عمللل بيللاورد  شللهردار پترو للراد، ديلللزوم "شللد

شرايدر سوسيال رولوسيونر هم به سهم  ود دعا کردا بلود کله " لدا ک لد هليچ 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 145 

اغتشاشلللی روی ندهلللد تلللا در پايتخلللت دچلللار قلرلللی نشلللويم " در ايلللن ميلللان، 

 ه،  اا به  ف و  زاف و  اا بله تظللم، اغمربوعات هم  اا با تهديد و  اا با است

 فرياد  ود را بل دتر و بل دتر می کردند 

ابهتلی  ربه م ظور ترساندن فرستادا های شورای پترو راد، نمايش نظلامی پ ل

در پسکوف ترتيب دادا شدا بود  ونرال های شلخيص، کميسلرهای علالی مقلام، 

بله رياسلت ويتي سلکی، و نماي لد ان کميتله هلای ارتلش،  ردا لرد ميلزی مللدور، 

سای ارکان مختلت  زارش هلای ؤعظيم، ايستادا بودند  ر پوشيدا از نقشه های

متعددی پيرامون موقعيت زمي ی و دريائی ايراد کردند  همله ی ايلن  لزارش هلا 

به نتيجه ای واحد می رسليدند: بلرای دفلا  از راا هلای پايتخلت ضلروری اسلت 

ن که پاد ان پترو راد فوراز به حرکت درآيد  کميسرها و افراد کميتله هلا  شلما ي

هلر سللو ظ ی را در  صللوص ان يلزا هللای پ هللان سياسلی بامللل شللمردند: آنللان 

اعالم کردند که تملام عمليلات بله حکلم مقتضليات اسلترات يک ملرش ريلزی شلدا 

  فرستادا های پترو راد برای ا بات نادرستی اين نکته برهان نلريلی در است

در هلر دست نداشت د  در ايلن جلور املور دليلل و برهلان عللت  لرس نيسلت کله 

بيشه ای سبز شود  اما کل موقعيت همه اش دليل و برهلان بلود  جبهله از حيلث 

نيروی انسانی کمبود نداشت  آن چه در جبهه به ندرت يافت می شلد همانلا ميلل 

به نبرد بلود  حاللت روحلی پاد لان پترو لراد هلم ابلداز ملوری نبلود کله پايله هلای 

هللای روزهللای کورنيلللوف  متزلللزل جبهلله را تقويللت ک للد  از ايللن  ذشللته، درس

 لان زنلدا بلود  فرسلتاد ان پترو لراد، کلامالز مرملئن از ه ه وز در حافظه ی همل

دهلی ايسلتاد ی کردنلد و  حقانيت  ود، بله آسلانی در برابلر حملالت سلتاد فرملان

 يک پارچه تر و  مصمم تر از زمان عزيمت، به پترو راد باز شت د 
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  در آن زمللان فاقللدش بودنللد اي للک آن د يللل نللريلی کلله فرسللتاد ان پترو للراد 

 ک للد کلله  در ا تيللار مللورخ قللرار دارنللد  مکاتبللات ملرمانلله ی نظللامی  ابللت مللی

ه گ های پترو راد را جبهه در واسلت نکلردا بلکله کرنسلکی ايلن در واسلت 

را بللر جبهلله تلميللل کللردا بللود  فرمانللدا ی کللل جبهلله ی شللمال در جللواب بلله 

ز تل لراف    ايکل   170زدا بلود کله: "ملرمانله تل راف وزير ج گ، مسلتقيما

 واسللت کرديللد نلله ترو للراد را بلله جبهلله ابتللدا شللما دراعللزام نيروهللای پاد للان پ

 واه للد بلله جبهلله  مللن    وقتللی روشللن شللد کلله نيروهللای پاد للان پترو للراد نمللی

  للوی  صونللی بللا و  برونللد، يع للی قللادر بلله ج للگ نيسللت د، مللن در يللک  فللت

وديد  فلتم    ملا از ايلن نيروهلا در جبهله زيلاد افسری که شما به نزدم فرستادا ب

داريم؛ اما نظر به  واست نريح شما دائر بر اعزام اين نيروهلا بله جبهله، ملن 

از پذيرفت شان امت ا  نکردم و اک ون هم نمی ک م، اما فقط در نلورتی کله شلما 

هللم چ للان اعزامشللان را از پترو للراد ضللروری بدانيللد " در توضلليح للللن نيملله 

تلکللراف آن کلله چرميسللوف، ونللرال سياسللت پيشلله ای کلله در  نی ايللمانه صلل 

ارتش تزار "سرخ" ملسوب می شد، پل  از آن کله بله قلول ميللی يوکلوف بله 

ز بله ايلن نتيجله رسليدا بلود   "ملبوب دموکراسی انقالبی" تبديل شلدا بلود، يقي لا

کلله بهتللر اسللت حسللاب  للود را بلله موقللع از حسللاب حکومللت جللدا ک للد و وارد 

ی حکومللت بللا بلشللويک هللا نشللود  رفتللار چرميسللوف در روزهللای کشللمکش هللا

 انقالب کامالز اين فرد را تأييد می ک د 

کشمکش بر سلر پاد لان بله کشلمکش بلر سلر ک  لرا ی شلوراها  لرا  لوردا 

بود  تا موعد مقرر بيش از چهار تا پ ج روز باقی نمانلدا بلود  انتظلار ملی رفلت 

بسلياری از افلراد  ملان ملی کردنلد کله ايلن  ک  را ارتبام داشته باشد  که قيام با

روزهای ووئيه، ج بش به نورت تظلاهرات مسلللانه ی تلودا ای  بار نيز مان د



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 147 

رخ  واهد داد و با ج گ های  يابانی تلوأم  واهلد بلود  پوترسلوف، م شلويک 

 للرا، براسللاس امالعللاتی کلله از ادارا ی ضدجاسوسللی، و يللا از هيئللت  راسللت

بله او رسليدا بلود، نقشله ی  -ن زبردسلت اسل اد قالبلیاز جلاعال -نظامی فرانسه

   زعلم او قلرار بلود در شلب هفلدهم اکتبلر نلورت ب يلرد،  بله بلشلويک هلا را کله

ز     در مربوعللات بللورووا تشللريح کللردا بللود  مبللدعان هوشللم د ايللن نقشلله ضللم ا

پليش بي لی کلردا بودنلد کله بلشلويک هلا در نزديکلی يکلی از دروازا هلای شللهر 

 انر مشلئوم" را هلم جملع  واه لد کلرد  سلربازهای ه لگ هلای  روهی از "ع

  دايان هومر به   لدا افتادنلد  ه  لام  وانلدن مقالله ی پوترسلوف در ارد مثل 

از شللليک  يکلی از جلسللات شللورا، سلتون هللای سللفيد و چلچلرا  هللای اسللمول ی

دن آن   دا ی حضار به لرزا درآمدند  اما حکوملت  ردم لد کله هلم چ لان از ديل

پلليش چشللمش مللی  ذشللت عللاجز بللود، از ايللن جعليللات مضلللک جللداز بلله  چلله در

بامللداد تشللکيل جلسلله داد تللا "ع انللر  2در سللاعت شللتاب زدا  وحشللت افتللاد و

ملابين  مشئوم" را به دام بي دازد  پ  از يک رشته از ک فران  های جوراجور

کرنسللکی و مقاملللات نظلللامی، اقلللدامات  زم بللله عمللل آملللد  ن هبلللان هلللای کلللاخ 

نی و بانک دولتی تقويت شدند؛ افلراد دو مدرسله ی آموزشلی از اورانلين زمستا

بائوم و حتی يک قرار زرهلی از جبهله ی روملانی بله پايتخلت فرا ونلدا شلدند  

از نقشلله ی  للود  هللا ميلللی يوکللوف مللی نويسللد: "در للظلله ی آ للر بلشللويک

م صرف شدند  اما دليلش معلوم نيست " حتی چ لدين سلال پل  از آن حلوادث، 

ين مورخ فاضلل ه لوز تلرجيح ملی دهلد جعليلاتی را بلاور داشلته باشلد کله  لود ا

 ناقض  ويش بودند 

مقامللات حکومللت قشللون مردمللی را بللرای يللافتن آ للاری از تللدارک شللورش 

مللأمور تفتلليش حوملله ی شللهر کردنللد   للزارش هللای قشللون مردمللی ترکيبللی از 
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، کلله تعللدادی نوسللکی -تيزبي للی و بالهللت پليسللی بودنللد  در ملللله ی آلکسللاندرو

    کاملللل بر وردنلللد  در کار انللله ی بلللزر  دربلللر دارد، بلللازرس هلللا بللله آراملللش 

ز تونلليه ملللی شللد، املللا  ناحيلله ی وايبلللور  ضللرورت برانلللدازی حکومللت عل لللا

اوسلتروف هيجلان شلديدی  -"ظاهراز" همه چيلز آرام بلود  در ناحيله ی واسليلی

ت مشلهود نبودنلد  ديدا می شد، اما در اين جا هم نشانه هلای " لارجی" عمليلا

در ملله ی ناروا تهييج  ری برای تلريک مردم بله عملل دو چ لدان شلدا بلود، 

ز چلله وقللت شللرو        امللا ملللال بللود کسللی بلله انسللان پاسللخ دهللد کلله آن عمللل دقيقللا

می شود  يا روز و ساعتش شديداز در ا تفا  ن اا داشته می شلدند، و يلا آن کله 

ز هيچ کل  از روز و سلاعتش  بلر   نداشلت  نتيجله آن کله: تعلداد  شلتی هلا واقعا

در حومه بايد افلزايش بيابلد و کميسلرهای قشلون مردملی بله پاسل اا هلا بيشلتر 

 سرکشی ک  د 

بللرای تکميللل  للزارش هللای قشللون مردمللی بللد نيسللت ن للاهی بلله مقاللله هللای 

مربوعلللات ليبلللرال مسلللکو بيفک للليم: "در حومللله ی شلللهر، در کار انللله هلللای 

بو وفسللللکی و پوتيلللللوف، تهيلللليج  للللری وو ا پترزبللللور ، از جمللللله نوسللللکی

بلشويک ها برای تلريک مردم به شلورش در همله ی نقلام شلهر جريلان دارد  

کلار ران در چ للان حلالتی بلله سلر مللی برنللد کله ممکللن اسلت هللر آي له بلله حرکللت 

درآي د  در روزهای ا يلر تعلداد کثيلری از سلربازان فلراری بله پترو لراد هجلوم 

ورشللو از فللرم کثللرت سللربازهائی کلله بللا ن للاا هللای در ايسللت اا   آوردا انللد  

        مظ لللون و چشلللم هلللای برافرو تللله و چهلللرا هلللای هيجلللان زدا بللله انسلللان زل 

می زن د، جای سوزن اندا تن نيست    مبق امالعات موجود  روا های کثيلری 

از دزدان، که بوی شکار به مشامشلان  لوردا اسلت، در شلهر پترو لراد تجملع 

 انله هلا و ی  لود هسلت د، و ِملسازمان دهی  ای مشئوم در حالروهکردا اند  ني
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قهوا  انه ها ما مال از آن ها هست د    " در اين جا هراس جاهالنه و شلايعات 

هم آميخته انلد  بللران انقالبلی بلا نزديلک درپليسی با مقداری از واقعيات  شن 

بود  فلراری هلا  آورداامعه را تا به انتها به تالمم دراعماق ج  ود شدن به اوي

ز از غللرش آن زلزلللهرو سللا قريللب الوقللو  بلله پللا  اسللته  ی قان و اشللرار واقعللا

زدا بله نيروهلای لجلام  سليخته ی  ميان رهبران جامعه دهشلت بودند، و در اين

رويم  ود، و به ز م ها و پليلدی هلای آن رويلم،  يلرا شلدا بودنلد  انقلالب ايلن 

 پردا برداشته بود نيروها را نيافريدا بلکه فقط از آن ها 

سللپاهی در دوي سللک، بللارون بللودبر ، فرمللان دهللی  در آن روزهللا، در سللتاد

مرتجع ت لد و و درعلين حلال تيلزبين و موشلکافی کله پيشلتر بلا او آشل ا شلديم، 

چ للين نوشللت: "کللادت هللا و جوجلله کللادت هللا و اکتبريسللت هللا و انقالبللی هللای 

هللا کلله در مللاا مللارس رن ارنللگ، چلله از سلل خ انقالبيللون که لله کللار و چلله آن 

انقالبی شدند، نزديک شدن مر   ود را ح  می ک  د و دسلت از نغمله  لوانی 

      و واو للائی برنمللی دارنللد  آنللان آدمللی را بلله يللاد آن مسلللمانی مللی اندازنللد کلله 

 می کوشيد تا با جغجغه از وقو   سوف جلو يری ک د "

ی تلفلن  راملی از ک فران  پاد ان نخستين بار در روز هجدهم تشکيل شلد  مل

سلرانه بپرهيزنلد و فقلط داقدامات  و واحدهای نظامی در واست شدا بود که از

را بلله مللورد اجللرا  ب ذارنللد کلله بلله فرمللان دهللی  آن دسللته از فرمللان هللای سللتاد

 امضللای بخللش سللربازی رسلليدا باشلل د  شللورا بللدين مريللق کوششللی آشللکار و 

اسلاس  لرام در   ايلن تلفلنقامع برای مسلط شدن بر پاد لان بله عملل آوردا بلود

چيزی نبود جز دعوت به براندازی مقاملات موجلود  املا ملی توانسلتی آن را بله 

در سللازش کللاران  کوششللی نلللح آميللز بللرای نشللاندن بلشللويک هللا بلله جللای

 رچه هر دو تعبير به يلک نتيجله ی واحلد  م قدرت دو انه، تعبيرش ک ی زمکاني
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ف بيشللترين جللائی بللرای تللوهم و امللا تعبيللر دوم بلله سللبب انعرللامللی انجاميللد، 

 ودفريبی باقی می  ذاشت  هيئت رئيسه کميته ی اجرائلی مرکلزی، کله  لود را 

 لرام ممانعلت  ارباب اسمول ی می دانست، تالش کرد تلا از مخلابرا ی ايلن تلفلن

ک للد  ولللی فقللط  للود را بللی اعتبللارتر سللا ت   ردهمللائی نماي للد ان کميتلله هللای 

اد و حومه، در سلاعت مقلرر نلورت  رفلت، و ه گ ها و  روهان های پترو ر

 فوق العادا پرشمار از آب در آمد 

از برکت جوی که دشمن ايجاد کردا بود،  زارش های افلراد شلرکت ک  لدا در 

ی "شلورش" متمرکلز شلد  تعلداد داوملبلان مسأله  یک فران   ود به  ود رو

لفللان ايللن چ لان کثيللر بلود کلله حتلی بلله فکللر رهبلران هللم  رلور نکللردا بلود  مخا

عمليات عبارت بودنلد از مدرسله ی نظلامی پترهلاف و ه لگ نهلم سلوارا نظلام  

ل بلله بللی مرفللی بودنللد  مدرسلله ی نظللامی يللجللات سللوارا نظللام  للارد متماه دسللت

 اورانلين بللائوم اعلالم کللرد کله فقللط از فلرامين کميتلله ی اجرائلی مرکللزی اماعللت 

خاسلت  آن هلا کله می ک د  جز اين هلا نلدای  صلمانه يلا بلی ملرف دي لری برن

آمادا بودند تا به اشارا ی شورای پترو راد وارد عمل شوند، عبارت بودنلد از: 

ه للللگ هللللای اجرسللللکی، مسللللکو، ولي سللللکی، پالوفسللللکی، ککز ولمسللللکی، 

سم وفسللکی، اسماعيلوفسللکی، ه للگ يکللم تيرانللدازان و ه للگ سللوم   يللرا، 

 للين ه للگ ناو للان دوم بالتيللک،  للردان ف للی و لشلل ر توپخانلله ی  للارد؛ هللم چ

نارنجک انداز اعالم کرد که فقط به دستور ک  را ی شوراها حاضلر اسلت وارد 

عمل شود  هملين کلافی بلود  واحلدهای کلم اهميلت تلر از اکثريلت پيلروی کردنلد  

نماي د ان کميتله ی اجرائلی مرکلزی، کله تلا چ لدی پليش پاد لان پترو لراد را بله 

ز اجللا نيافت للد، و سللخن رانللی  ی ازدرسللتی م بللع قللدرت  للود مللی دانسللت د، مرلقللا

مستانلللللل و علللللاجز آن مجلللللل  "غيرقلللللانونی" را تلللللرک کردنلللللد  مجلللللل  
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"غيرقللانونی" هللم بالفانللله بلله تونلليه ی رئللي   للود اعللالم کللرد کلله: هلليچ 

 دستوری معتبر نيست م ر آن که به تأييد شورا رسيدا باشد 

ز در آن چ لد هفتله ی آ لر در ضلمير افلرا د آن چه در آن چ د ماا، و مخصونلا

پاد ان نقش بسته بلود، اي لک رفتله رفتله متبللور ملی شلد  حکوملت بليش از آن 

چلله در تصللور مللی   جيللد حقيللر از آب در آمللدا بللود  در همللان حللال کلله شللهر از 

شايعه ی قيلام و نبردهلای  لونين بله همهمله افتلادا بلود، ک فلران  کميتله هلای 

بللود کلله بلله ه للگ هللا بللا آشللکار سللا تن اکثريللت قللامع بلشللويک هللا نشللان دادا 

تظاهرات و نبردهای تودا ای نيازی در ميان نيست  پاد ان بلا اممي لان تملام بله 

سوی انقالب پيش می رفت، و در ايلن راا انقلالب را نله شلورش کله تبللور حلق 

مسللللم شلللورا در تعيلللين سرنوشلللت کشلللور ملللی دانسلللت  ايلللن ج لللبش در علللين 

بلود  حلزب ناچلار بر ورداری از قدرتی بی نظير، به سل  ي ی  انلی هلم دچلار 

ه لگ سياسللی ه للگ هلا ماهرانلله هماه للگ آ بلود فعاليللت هللای  لود را بللا ضللرب

سلازد  زيلرا هلر چ لد بيشلتر ه لگ هلا سلر بله فرملان شلورای پترزبلور  نهلادا 

 بودند، بر ی از آنان فرمان ک  را ی شوراها را انتظار می کشيدند 

ا للتالل بللرای مصللون ن للاا داشللتن تکامللل مبيعللی تعللرد از  زنللد هر ونلله 

  لارجی، حتلی ا لتال ت موقلت،  زم بلود بله سلسالی کله دوسلت و دشلمن را بله 

ام هرآي له  لود بله  لود يسان می آزرد، پاسخ دادا شود: آيا ممکن نيست ق يک

در فروشل اا هلا، همله جلا نللبت از  در ب يرد؟ در ترامواها، در  يابان هلا، و

بلله روی کللاخ زمسللتانی و  ام قريللب الوقللو  در ميللان بللود  در ميللدان کللاخ، رويللق

دهللی، نللت دراز افسللرهائی را مللی ديللدی کلله آمللدا بودنللد تللا  سللتاد کللل فرمللان

         رعلللود تپانچللله ب يرنلللد  املللا ت  لللود را بللله حکوملللت عرضللله ک  لللد و د لللدما

در للظلله ی  رللر نلله تپانچلله هللا و نلله ناحبانشللان للظلله ای آفتللابی نشللدند  



                                                             نشر ميليتانت

 

 152 

  ی قيللام ا تصللاص دادا مسللأله  ه هللای جللاری بللهمللسللرمقاله هللای هملله ی روزنا

      مللی شللدند   للورکی از بلشللويک هللا در واسللت کللردا بللود کلله ا للر "بازيچلله ی 

د شلايعات موجلود را تکلذيب ک  لد  ايلن يبی ا تيار تودا های عانی" نيست د، با

   بالتکليفلللی تشلللويش آور حتلللی بللله درون مللللله هلللای کار رنشلللين و بللله درون 

 ک آنان هم تصور می کردند کله در قفلای ايشلان ه گ ها هم ر  ه کردا بود  اي

وش اسلت؟ مقيامی در حال تلدارک اسلت  بله دسلت چله کل ؟ چلرا اسلمول ی  لا

موقعيت مت لاقض شلورا بله ع لوان پارلملان عملومی و در علين حلال بله ع لوان 

سللتاد انقللالب، در آن للظللات مشللکالت بزر للی ايجللاد کللرد  بلليش از ايللن سللکوت 

 امکان نداشت 

  پايللان يکللی از جلسللات شللبانه ی شللورا اعللالم کللرد: "در چ للد تروتسللکی در 

روز ا يلللر، مربوعلللات انباشلللته از ا بلللار و شلللايعات و مقالللله هلللائی دربلللارا ی 

عمليات قريب الوقلو  بلودا انلد    تصلميمات شلورای پترو لراد هملوارا م تشلر 

     شللورا يللک نهللاد انتخللابی اسللت، و   مللی شللوند و بلله امللال  عمللوم مللی رسلل د 

توانلد بلدون املال  کلار ران و سلربازان تصلميمی اتخلا  ک لد    ملن بله نللام  نملی

شورا اعالم می ک م که ما هيچ  ونه عمليات مسلللانه ای را ملرش نريختله ايلم، 

اما ا ر شورا در جريان حوادث ناچار شود برای قيلام تلاريخ مشخصلی را معلين 

   يللک  واه للد  فللت  ک للد، آن  للاا کللار ران و سللربازان تللا نفللر آ للر دعللوتش را لب

می  وي د که من فرمان تلويل پ ج هزار قبضه تف لگ را امضلا  کلردا ام    بلله 

و تسلليح سلازمان دهلی  من آن فرمان را امضا  کردم    شورا هم چ لان بله کلار

د نزديلک بلود، ر" نماي لد ان شليرفهم شلدند: نبل ارد کار ران ادامله  واهلد داد 

 ايشان فرمان حمله نادر نمی شد اما بدون امال  آنان و در قفای 
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      بللا ايللن حللال، عللالوا بللر ايللن توضلليلات اممي للان بخللش، تللودا هللا بلله يللک 

 ی نقلل مسلأله سلخن ران  چشم انداز روشن انقالبی احتياي داشت د  به ايلن دليلل

ی ک  لرا ی شلوراها پيونلد زد: "ملا در مسلأله  و انتقال واحدهای پاد لان را بله

کللن اسللت شللکل بسلليار حللادی بلله  للود ب يللرد، بللا ای کلله مممسللأله   صللوص

حکومت ا تالف داريم    ما به آن ها اجازا نمی دهليم    پترو لراد را از پاد لان 

انقالبی اش مللروم ک  لد " ايلن ا لتالف بله نوبله ی  لود تلابع ا لتالف دي لری 

"بورووازی ملی دانلد کله شلورای پترو لراد : است که به زودی در واهد  رفت

تصللرف قللدرت را بلله ک  للرا ی شللوراها تونلليه ک للد    و مبقللات در نللدد اسللت 

 للی مللی ک  للد، سللعی دارنللد يبللورووا چللون ايللن نبللرد اجت للاب ناپللذير را پلليش ب

 پترو راد را  لع سالش ک  لد " زمي له ی سياسلی انقلالب نخسلتين بلار در هملين

با روش ی کامل تونيت شلد: ملا در فکلر تصلرف قلدرت هسلتيم، بله سخن رانی 

ی نخسلتين  ن در نملی  لذريم  "بله مللض مشلاهداآحتيلاي داريلم، و از پاد ان ا

هم کوبيدن ک  را، ما با ضدحمله ای جوابش می دهيم تالش ضدانقالب برای در

در ايللن جللا هللم مللرش  رحمانلله  واهللد بللود و تللا آ للر دنبللال  واهللد شللد "ی کلله بلل

 قامعانه ی تعرد سياسی تلت ع وان تدافع نظامی بيان  رديد 

م برای سر رم سا تن شورا بله جشلن پ جلاهمين يکه با مرحی عقسو انوف 

سللال رد تولللد  للورکی در ايللن جلسلله حضللور يافتلله بللود، بعللداز دربللارا ی  للرا ی 

انقالبی ملکمی که در شورا بسته شدا بود نظر درسلتی ابلراز کلرد  بله  فتله ی 

 ی سللربازانای قيللام، و بللرمسللأله  ی پاد للان بللرای اسللمول ی همللانمسللأله  او:

    ی سرنوشللت  للود آنللان بللود  "بللرای سياسللت آن روزهللا بلله دشللواری مسللأله 

می توان نقره ی حرکت م اسب تری تصور کلرد " م تهلا ايلن ملانع از آن نبلود 

او هلم هملراا  که سو انوف سياست بلشويک ها را روی هم رفته مخرب بدانلد 
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انلرالش  راديکال دي ر بيش از هلر چيلز از بلهروشن فکر  با  ورکی و هزاران

عانلی بلا  یرسليد، بله  صلوص آن کله ايلن تلودا هلا"تودا های عانی" می ت

 می شدند  نظمی ستودنی روز به روز برای تعرد آمادا تر

شورا چ ان قوی بود که می توانست برنامه ی  ود را برای انقالب در دوللت 

ز اعالم ک د و حتی تاريخ انقالب را هم معين بسازد  اما در علين حلال،  شلورا عل ا

  درست تا آستانه ی موعدی کله  لود بلرای پيلروزی کاملل معلين سلا ت، از حلل 

ی بللزر  و کوچللک عللاجز بللود  کرنسللکی کلله از للللاظ مسللأله  و فصللل هللزاران

 سياسی به نلفر مرللق تبلديل شلدا بلود، ه لوز از کلاخ زمسلتانی دسلتور نلادر 

 تفلا  بله سلر می کرد  ل ين، الهام ده دا ی اين ج بش بی همتای تودا هلا، در ا

مللی بللرد، و ميليللانتويج، وزيللر داد سللتری، در آن روزهللا مجللدداز بلله دادسللتان 

دستور دادا بود که در بازداشت ل ين تعجيل ک د  شورای قدرتم د پترو راد حتی 

ت نلاحب م صلبان ملدر اسمول ی، يع ی در قلملرو  لود، ظلاهراز در سلايه ی کرا

ق پلللولش، اتلللاق مخلللابراتش، زنلللدا بلللود  ادارا ی سلللا تمان اسلللمول ی، نللل دو

اتومبيل ها و تلفن هايش ه وز در دست کميتله ی اجرائلی مرکلزی قلرار داشلت، 

ز از ريسمان بار  ک توارث آويزان بود يو اين کميته  ود نرفا

سو انوف تعريت می ک د که چ ونله پل  از اتملام آن جلسله در دل شلب، در 

اسللمول ی آمللد  هملله ی  تللاريکی قير للون و در زيللر بللارانی سلليل آسللا، بلله ميللدان

بار بر رد دو اتومبيل قراضه و پردود، کله  نماي د ان ت  ات گ هم با حالتی رقت

ا تيلللار شلللورای بلشلللويک  رهلللای مجهلللز کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی داز  اراو

 ذاشته شدا بودند، چرخ می زدند  اين شاهد دائم اللضور روايلت ملی ک لد کله: 

شدن به اتومبيل ها نزديلک شلد  املا  "تروتسکی رئي  شورا هم به قصد سوار

نا هان از حرکت باز ايستاد، چ د للظله بله جللو  يلرا شلد، پوز  لدی زد، و آن 
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سياهی شب ناپديد شد " روی رکلاب تراملوا،  راا پا در ميان آبچال ها نهاد و د 

سللو انوف بلله مللرد ريللزا انللدام ناش اسللی بر للورد کللرد کلله ظللاهری متواضللع و 

اشلت  ايلن ملرد ناشل اس کوشليد تلا سلو انوف را بابلت رن ی د ريش بزی سياا

ناراحتی های آن سفر مو نی دلداری دهد  سلو انوف از هملراا بلشلويک  لود 

پرسلليدا بللود: "او کيسللت؟" و همللراهش پاسللخ دادا بللود: "يکللی از کللار زاران 

       می حلللزب، سلللوردلوف " کمتلللر از دو هفتللله ی بعلللد آن ملللرد ريلللزا انلللدام يقلللد

 نياست کميته ی اجرائی مرکزی رسيد، يع ی در رأس علالی تلريريش بزی به ر

جمهلوری شلوروی قللرار  رفلت  بعيلد نيسللت کله سللوردلوف فرملان دهللی  مرجلع

داری دادا بود: هشت روز پيشتر،  ش اسی دل همسفر  ود را از روی ح  حق

 -البتلله بللدون امللال  او -کميتلله ی مرکللزی بلشللويک هللا در آپارتمللان سللو انوف

 دادا و قيام مسللانه را در دستور روز قرار دادا بود تشکيل جلسه 

نلبح روز بعللد، کميتلله ی اجرائللی مرکللزی سللعی کللرد کلله چللرخ حللوادث را بلله 

عقب بر رداند  هيئت رئيسله ی ايلن کميتله مجملع "قلانونی" پاد لان را تشلکيل 

داد، و کميتلله هللای واپلل  مانللدا ای را کلله انتخاباتشللان از مللدت هللا پلليش تجديللد 

ر جلسلله ی روز قبللل هللم شللرکت نکللردا بودنللد، بلله درون آن مجمللع نشللدا و د

بر للی امالعللات جديللد،  ی کشللاند  ايللن آزمللون اضللافی پاد للان، در عللين ارائلله

تصوير روز قبل را به نلوی روشن تر تأييد کلرد  ايلن بلار مخالفلان قيلام بيشلتر 

عبللارت بودنللد از نيروهللای مسللتقر در قلعلله ی پتروپللل، و کميتلله هللای لشلل ر 

ز تابع کميته ی اجرائلی مرکلزی  واه لد بلود  زر هی  هر دو اعالم کردند که تماما

 اين امالعات بايد به حساب  رفته می شد 

مللابين  قلعلله ی پتروپللل کلله بللر جزيللرا ای در ميللان آب هللای نللوا و ترعلله اش

مرکز شهر و دو ملله از ملله های حومه قرار دارد، به پل های امراف مسللط 
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زمستانی، يع ی مقر حکوملت،  کاخ انه راا هائی را که به است و از سمت رود

ک لد  ايلن قلعله  یمل -يا ا ر ترجيح می دهيد، تهديلد و -م تهی می شوند ملافظت

 رچه در عمليات وسيع فاقد اهميت نظلامی اسلت، املا ملی توانلد در ج لگ هلای 

تللر آن کلله زراد انلله ی بللزر  و   يابللانی وزنلله ی سلل  ي ی باشللد  شللايد مهللم

شته ی کرونورسکی در مجلاورت ايلن قلعله قلرار دارد  کلار ران تف لگ  زم انبا

ز  لللع سللالش شللدا بودنللد  اهميللت  -داشللت د  آری، و ه للگ هللای انقالبللی هللم تقريبللا

   پلللوش ا لللر بللله  پلللوش در نبردهلللای  يابلللانی نيلللاز بللله توضللليح نلللدارد  زرا زرا

بسليار بله  ملر  وسيله ی حکومت به کار  رفته شود، ممکلن اسلت قربانيلان بلی

 دمت قيام به راا بيفتد، می تواند راا پيلروزی را کوتلاا تلر  رجا  ذارد؛ و ا ر د

روزهللای آتللی بلشللويک هللا ناچارنللد بلله قلعلله و بلله لشلل ر زرهللی توجلله  ک للد  در

اين ها، ت اسب نيروها در اين ک فلران  جديلد هملان   انی ک  د  نرف نظر از

تله ی اجرائلی مرکلزی در يالش کماز آب درآمد که روز پيش آشکار شدا بلود  تل

 ناملله ی بسلليار احتيللام آميللز  للود بللا مقاومللت سللرد اکثريللت قللامع  اجللرای قرللع

ميللان  للامر نشللان  رديللد کلله چللون ک فللران  بلله  کميتلله هللا مواجلله شللد  در ايللن

دعلوت شلورای پترو لراد تشلکيل نشلدا اسلت،  لود را در تصلميم  يلری مختلار 

 ی اين سيلی اضافی رفته بودند  ود به دريوز سازش کاران  نمی بي د 

يلابی بله پاد لان را از پلائين مسلدود  کميته ی اجرائی مرکلزی چلون راا دسلت

 مللی ديللد، سللعی کللرد تللا از بللا  بللر پاد للان مسلللط شللود  اعضللای ايللن کميتلله بللا 

ارتللش، سوسلليال رولوسلليونری را بلله نللام سللروان فرمللان دهللی  موافقللت سللتاد

پترو للراد م صللوب کردنللد و سللپ   مالفسللکی بلله سرکميسللری حللوزا ی نظللامی

ورا را بلله رسللميت بش اسلل د بلله شللرم آن کلله شلل فت للد کلله حاضللرند کميسللرهای 

کميسلللرهای شلللورا از سرکميسلللر پيلللروی ک  لللد  واضلللح اسلللت کللله ايلللن تلللالش 
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مذبوحانه برای سوار شدن بر پاد ان بلشويک، آن هم از مريق سروانی  م ام، 

اين مرش، جريان مذاکرات را قرع به جائی نرسيد  شورا پ  از مردود شمردن 

 کرد 

دشمن با اممي ان تمام قيامی که پوترسوف برماليش کردا بود، رخ نداد  حال 

  يع ی روز بيسلتم اکتبلر را بلرای وقلو  قيلام معلين کلرد  چ لان کله یتاريخ دي ر

ام مثلل يلمی دانيم ک  را ی شوراها بدواز قلرار بلود در آن روز افتتلاش  لردد، و ق

ا را دنبال می کرد  درست است که ک  را پ ج روز بله تعويلق افتلادا سايه ک  ر

بود، اما چه باک: شيئی انلی حرکت کردا اما سايه سلر جلای  لود بلاقی مانلدا 

 يلللری از  بلللود  ايلللن بلللار هلللم حکوملللت همللله ی اقلللدامات  زم را بلللرای پللليش

"شللورش" بلله عمللل آورد  پاسلل اا هللای ن هبللانی در حوملله ی شللهر تقويللت 

ای کار رنشللين جللو ن دادنللد؛ هللهللای قللزاق تمللام شللب در ملللله ی شللتشللدند؛  

واحللدهای   يللرا ی سللوارا نظللام در نقللام مختلللت شللهر کمللين کردنللد؛ قشللون 

     شلليک کهللا بلله ی مردمللی آمللادا ی عمللل شللد و نيمللی از اعضللايش در کميسللر

      و تلللوپ سلللبک و مسلسلللل در املللراف  پلللوش دائلللم نشسلللت د  تعلللداد زيلللادی زرا

هلا راا هلای م تهلی بله کلاخ را زيلر نظلر ی انی کلار  ذاشلته شلد   شلتکاخ زمست

  رفت د 

يللک بللار دي للر، قيللامی کلله نلله کسللی تللدارکش را ديللدا و نلله کسللی فرمللانش را 

نللادر کللردا بللود، نللورت ن رفللت  آن روز از بسللياری روزهللای دي للر آرام تللر 

، بله سلتياايزوسپری شد؛ کار در کار اا ها و کار انه ها للظه ای متوقت نشد  

سردبيری دان، شکست بلشويک هلا را جشلن  رفلت: "ملاجراجوئی آنلان بلرای 

به راا اندا تن تظاهرات مسللانه در پترو راد کم و بيش به سر رسيدا است " 

فکلر   شم دموکراسی متلد بلشلويک هلا را داغلان کلردا اسلت: "هلم اک لون در
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من عقل  ويش را تسليم د " به راستی که ممکن است انسان تصور ک د که دش

از دسللت دادا و بللا  ف هللای بللی موقللع و دميللدن هللای بللی موقللع تللر در شلليپور 

للرف ک لد، و نقشله هلای واقعلی  پيروزی، می کوشيد تا "افکار عملومی" را م

 بلشويک ها را پ هان بدارد 

شلدا  مرش ايجاد کميته ی نظامی انقالبی که نخسلتين بلار در روز نهلم ع لوان

مجمللع عمللومی شللورا بلله تصللويب رسلليد  شللورا حللزب  ربللود، يللک هفتلله بعللد د

 د  بلرای تشلکيل کميتله چهلار روز دي لر هلم  ايش سل  يهلنيست؛ چرخ و دندا 

وقت  زم بود  اما آن دا روز به هدر نرفت د: فلتح پاد لان روز بله روز کاملل تلر 

نشللان دادا بللود، و  مللی شللد، ک فللران  کميتلله هللای ه للگ هللا اسللتلکام  للود را

ز به پليش ملی رفلت  و بلدتسليح کار را ب  رچله کميتله ی نظلامی يلن ترتين مرتبا

 از قيلام، شلرو  بله کلار کلرد،  فقلط پل ج روز پليش یانقالبلی در روز بيسلتم، يع ل

 عود قلمرو سازمان يافته و حاضر و آمادا ای در برابلر  لود يافلت  از راما د

د، فقللط کميتلله ی نظللامی انقالبللی را تلللريم کللردا بودنللسللازش کللاران  آن جللا کلله

بلشللويک هللا و سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ در سللتاد ايللن کميتلله عضللويت 

داشت د  اين وضع وظايت موجود را آسان تر و سادا تر کرد  از ميلان سوسليال 

 رولوسلليونرها فقللط  زيميللر فعللال بللود، و حتللی او را بلله رياسللت دفتللر کميتلله 

 شلورائی اسلت نله  نهلاد ماردا بودند تا بر ايلن نکتله تأکيلد شلود کله کميتله يلک 

ز کميتله، کله رياسلتش را تروتسلکی برعهلدا داشلت و  يک نهاد حزبی  اما اساسا

کللللار زاران انلللللی اش را پودويسللللکی و آنتونللللوف اوفسللللي کو و  شللللويچ و 

ز بلر بلشلويک هلا متکلی بلود   سادوفسکی و مخونوشين تشکيل می دادنلد، تماملا

ی نهادهلائی کلله در  ی کله نماي لد ان همللهرجلسله ی عملومی ايللن کميتله بله مللو

نامه  کر شدا بودند در آن حضور داشته باش د، حتلی يلک بلار هلم بر لزار  نظام
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          نشلللد  همللله ی کارهلللا از مريلللق دفتلللر کميتللله و زيلللر نظلللارت رئلللي  نلللورت 

می  رفت  با سلوردلوف هلم در  صلوص همله ی املور مهلم مشلورت ملی شلد  

 ام چ ين ترکيبی داشت يستاد کل ق

ميتلله نخسللتين اقللدامات  للود را فروت انلله چ للين بلله  بللت رسللاندا  برناملله ی ک

اسللت: بلله م ظللور "نظللارت و مللديريت" چ للد تللن کميسللر بلله واحللدهای رزمللی 

پارا ای از مسسسات و انبارها اعزام شدند  مع ای اين  بلر آن بلود  هپاد ان و ب

که شورا پ  از فتح سياسی پاد ان، اي ک می کوشليد تلا از لللاظ سلازمانی هلم 

بللر پاد للان مسلللط شللود  در انتخللاب ايللن کميسللرها سللازمان نرللامی بلشللويک هللا 

ز در  -ضای اين سلازمان در پترو لرادعيفا  کرد  در ميان اانقش انلی را  تقريبلا

سربازها و افسرهای جوان و مصممی کله سرسلپردا ی انقلالب  -حدود هزار تن

ديلدا شلدا بودنلد،  بودند و از روزهای ووئيه به بعد در زندان های کرنسکی آب

  فللراوان يافللت مللی شللدند  کميسللرهائی کلله از ميللان ايللن افللراد انتخللاب شللدند در 

  للود يافت للد   ميللان نيروهللای پاد للان زمللين آمللادا و بسلليار مسللتعدی در برابللر

    پاد للان آنللان را از  للود مللی دانسللت و بللا ميللب  للامر بلله فرمللان هايشللان  للردن 

 می نهاد 

اری از ملوارد بله ابتکلار ردا هلای فرودسلت تصرف مسسسات دولتلی در بسلي

 نورت  رفت  مثالز کار رها و کارم لدهای زراد انله ی مجلاور قلعله ی پتروپلل

ی ضرورت برقراری ک ترل بر تلويل اسللله را  ودشلان مرلرش کردنلد  مسأله 

ر دانشلللجويان تکميسلللری کللله بللله آن جلللا فرسلللتادا شلللد توانسلللت از تسلللليح بيشللل

   ک لللد، و از ارسلللال دا هلللزار قبضللله تف لللگ بللله  دانشلللکدا ی افسلللری جللللو يری

تری به چ د سازمان و فرد مشکوک  م رقه ی دن و هم چ ين ملمو ت کوچک

ممانعت به عمل آورد  مولی نکشيد که اين ک ترل به ساير زراد انله هلا و حتلی 
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تله هلای يبه فروش د ان  صونلی اسللله تعمليم دادا شلد  هملين قلدر کله بله کم

و يللا کارم للدان هللر موسسلله و يللا انبللار متوسللل مللی شللدی،  سللربازان، کللار ران

اداری فلوراز درهلم شکسلته ملی شلد  از آن بله بعلد اسللله  مقاومت دست اا های

 کميسرها تلويل دادا می شد  ورفقط به دست

تلله را بلله افللزايش يکللار ران حللروفچين از مريللق اتلاديلله ی  للود توجلله کم

ند  قرار بر اين شد که در همله ی اعالميه ها و جزوا های ندسياا ها جلب کرد

 انه ها بلرای کسلب ره ملود بله نلزد  موارد مشکوک، اتلاديه ی کار ران چاپ

کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللرود  ايللن ک تللرل از مريللق حللروفچين هللا مللس رترين 

 ک ترل ممکن بر تهييج  ری های مکتوب ضدانقالب از آب درآمد 

شل به بيسلت و    نکرد و روز يلکشورا به تکذيب رسمی شايعه ی قيام اکتفا

       البتلله نلله  -دوم اکتبللر را روز بازديللد نلللح آميللز از نيروهللای  للود اعللالم کللرد

بلکللله بللله نلللورت تجمعلللاتی در کار انللله هلللا،  ،بللله شلللکل تظلللاهرات  يابلللانی

سللرباز انه هللا و هملله ی مسسسللات عمللدا ی پترو للراد  در ايللن ميللان چ للد تللن 

ز به م ظور  ايجاد در يری هلای  لونين، هملان روز را بلرای متدين مرموز، يقي ا

يک راهپيمايی مذهبی در  يابان های پايتخت تعيلين کردنلد  دعلوت آنلان کله بله 

اسم چ د قزاق ناشل اس نلادر شلدا بلود، از ملردم ملی  واسلت کله "بله يلادبود 

" در يللک راهپيمللائی مللذهبی 1812نجللات روسلليه از چ  للال دشللمن در سللال 

   ی تلللاريخی البتللله بلللی انلللالت بلللود، املللا مهلللم آن کللله شلللرکت ک  لللد  ايلللن بهانللله 

در لاا بلاری تعلالی اسلتدعا کلردا بودنلد کله  سلازمان ده لد ان ايلن راهپيملائی از

سالش های قزاق را "برای دفا  از سرزمين روسيه در مقابلل دشلمن" مشلمول 

 1917مراحم و برکات  ويش بسلازد، و بلديهی اسلت کله ايلن اسلتدعا بله سلال 

  مربوم می شد
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بلللرای ترسللليدن از تظلللاهرات جلللدی ضلللدانقالب هللليچ دليللللی وجلللود نداشلللت  

ميللان تللودا هللای پترو للراد قللدرتی نداشللت د؛ آن هللا در زيللر پللرچم  روحللانيون در

شلورا برعليله  جات ندسياا را می توانست ده کليسا فقط بقايای رقت ان يز دست

جاسوسی و هلم فت ه  ران کارآزمودا ی ادارا ی ضدهم کاری  بسيج ک  د  اما با

چ ين افسرهای قزاق، وقو  بر وردهای  ونين بله کللی م تفلی نبلود  کميتله ی 

 يری از اين نو  بر وردها در وهلله ی اول بله بسلط  نظامی انقالبی برای پيش

نفو   ود در ميان ه گ هلای قلزاق پردا لت؛ در مقلر سلتاد انقلالب هلم مراقبلت 

د بلله سللا تمان اسللمول ی سللخت تللری برقللرار شللد  جللان ريللد مللی نويسللد: "ورو

دي ر به آسانی امکان پذير نبود  رمز عبور هر از چ د سلاعت علود ملی شلد، 

ز بلله درون آن سللا تمان ر  لله مللی کردنللد " جلسلله ی  چللون جاسللوس هللا دائمللا

ک فران  پاد ان در روز بيست و يکم به بلث پيرامون "روز شلورا" کله قلرار 

  للوی ايللن جلسلله بللرای  سللخنبللود روز بعللد بر للزار شللود، ا تصللاص دادا شللد  

 يری از در يری های احتمالی در  يابان ها يلک رشلته اقلدامات احتيلامی  پيش

پيش هاد کلرد  ه لگ چهلارم قلزاق کله بيشلتر از سلاير ه لگ هلای قلزاق بله چلپ 

تمايللل داشللت، از مريللق نماي للد ان  للود اعللالم کللرد کلله در راهپيمللائی مللذهبی 

ر داشللت کلله بللا تمللام قللوا برعليلله شللرکت نمللی ک للد  ه للگ چهللاردهم قللزاق اظهللا

عمليللات ضللدانقالب مللی ج  للد، امللا در عللين حللال متللذکر شللد کلله قيللام را بللرای 

يع لی  تصرف قلدرت "بلی موقلع" ملی دانلد  از سله ه لگ قلزاق فقلط يلک ه لگ

ه للگ اورالسللکی غايللب بللود  ايللن ه للگ کلله از ه للگ هللای بسلليار عقللب مانللدا 

    ه بلللرای قللللع و قملللع ملسلللوب ملللی شلللد، هملللان ه  لللی بلللود کللله در ملللاا ووئيللل

 بلشويک ها به پترو راد آوردا شدا بود 
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ا به تصويب رساند: نامه ی کوتاا ر به پيش هاد تروتسکی، ک فران  سه قرع

پترو راد و حومه به کميته ی نظامی انقالبی قول می ده د کله  ی"پاد ان ها -1

 ن کميته از او پشتيبانی ک  د   "؛در همه ی اقدامات اي

     يسلللت و دوم اکتبلللر بللله بازديلللد نللللح آميلللز نيروهلللا ا تصلللاص دادا روز ب -2

  پاد ان  راب به قزاق ها اعالم می ک د که    " ما شما را به شرکت  می شود 

در تجمعلللات فلللردا دعلللوت ملللی ک للليم  مقلللدمتان را  راملللی ملللی داريلللم، بلللرادران 

 قزاقح"؛ 

 ود ب يلرد  "ک  را ی سراسری شوراهای روسيه بايد قدرت را به دست -3

و نلللح و زمللين و نللان را بللرای هملله ی مللردم تضللمين ک للد " پاد للان نللميمانه 

قول می دهد که همه ی نيروهای  ود را در ا تيار ک  را ی شوراها ب ذارد " 

به ما، نماي د ان بر حق سربازان و کار ران  و دهقانلان، اعتملاد ک يلد  ملا همله 

برسليم و يلا جلان بسلپريم " نلدها  در مواضع  ود آمادا ايم کله يلا بله پيلروزی

ييدی بر برنامه ی قيام ملسوب می شد، به هوا أنامه، که تع دست برای اين قر

بل د شد  پ جاا و هفت تن از ابلراز رأی امت لا  کردنلد  ايلن هلا "بلی ملرف هلا" 

 نامله  ت در مخالفلت بلا ايلن قرلعسليع ی همان دشم ان دودل  حتلی يلک د -بودند

لقه ی م لابی کله بله  لردن رويلم فوريله افتلادا بلود، سلفت و به هوا بل د نشد  ح

 ملکم  را  وردا بود 

در مول روز معلوم شلد کله بانيلان مرملوز راهپيملائی ملذهبی "بله تونليه ی 

فرماندا ی کل حوزا ی نظامی" از تظلاهرات م صلرف شلدا انلد  بلر اسلاس ايلن 

ان  پاد لان بله پيروزی بزر  ا القی، که ميزان دقيقی از فشار اجتملاعی ک فلر

دست می داد، با اممي ان تمام می شد پيش بي ی کرد که دشمن بله ملور کللی در 

 روز بعد جرئت نخواهد کرد در  يابان ها آفتابی شود 
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حلوزا ی نظلامی فرملان دهلی  کميته ی نظامی انقالبی سه کميسلر را بله سلتاد

ين و کی و مخونوشللايللن سلله عبللارت بودنللد از سادوفسلل -پترو للراد اعللزام کللرد

اين شد که دستورهای فرماندا ی نظلامی فقلط بلا تأييلد يکلی از  ر زيمير  قرار ب

فرملان دهلی  ل ی، سلتاداين سه تن  زم ا جرا باش د  به در واست تلف لی اسلمو

رسللوم قللدرت  -حمللل ايللن هيئللت سلله نفللرا بلله اسللمول ی فرسللتاد یاتللومبيلی بللرا

ايللن عللز و احتللرام متضللمن  امللا بللر الف انتظللار، -دو انلله ه للوز پللا برجللا بودنللد

 آماد ی ستاد به دادن امتياز نبود 

پولکوف يکوف پ  از  وش دادن به بيانيه ی سادوفسلکی، اظهلار داشلت کله 

هيچ کميسری را به رسميت نمی ش اسلد و احتيلاجی هلم بله قليم نلدارد  ه  لامی 

در فرملان دهلی  که هيئت سه نفرا به اين نکته اشارا کرد که ممکن اسلت سلتاد

بله رو شلود، پولکوف يکلوف بله سلردی جلواب  ن راا با مقاوملت سلربازها رواي

اعت پاد ان اممي لان دارد  مخونوشلين مداد که پاد ان در دست اوست و او از ا

در  امرات  ود می نويسد: "اعتماد به نف  او نادقانه به نظر می رسيد  ملا 

ول ی اتومبيلل تص عی در لل ش نديديم " برای باز شت هيئت سله نفلرا بله اسلم

 رسمی  تعبيه نشد  

در جلسه ی وي ا ی ک فران ، که تروتسلکی و سلوردلوف هلم بله شلرکت در 

 ناملله بلله تصللويب رسلليد: قرللع رابرلله بللا سللتاد دعللوت شللدا بودنللد، ايللن قرللعآن 

عملی تمام شلدا اسلت و ايلن قرلع رابرله بايلد مبلدائی بلرای تعلرد فرمان دهی 

ن کله: مللله هلای کار رنشلين بايلد در شلرم موفقيلت آ آتی تلقلی شلود  نخسلتين

جريان همه ی مراحل و رويدادهای مبارزا قرار ب يرند  نبايلد بله دشلمن اجلازا 

هلا و   ير ک لد  ايلن امالعلات از مريلق شلوراهای بخلش داد که تودا ها را غافل

کميته های حزب به همه ی نقام شهر ارسال شدند  ه گ ها هم بالفانله از آن 
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مرللع  رديدنلد  دسلتورالعمل قبللی بلار دي لر ملورد تأکيلد قلرار چه رخ دادا بلود 

 رفت: فقلط دسلتورهائی را اجلرا  ک يلد کله بله امضلا  کميسلرها رسليدا باشل د  

ز پيش هاد شد کله فقلط مرملئن تلرين سلربازها بله  شلت و ن هبلانی  ملاردا  ضم ا

 شوند 

هلللم تصلللميم  رفلللت اقلللداماتی چ لللد بللله عملللل آورد  فرملللان دهلللی  املللا سلللتاد

ز بلله تشللويق متلللدانپو  للويش، در سللاعت يللک سللازش کللار  لکوف يکللوف، يقي للا

بعللدازظهر بللرای  للود ک فرانسللی در پاد للان تشللکيل داد کلله نماي للد ان کميتلله ی 

اجرائلی مرکلزی در آن حضلور داشلت د  کميتله ی نظلامی انقالبلی بلر ايلن حرکلت 

         دشلللمن پللليش دسلللتی جسلللت و ک فلللران  اضلللرراری کميتللله هلللای ه لللگ هلللا را 

م  رفتله شلد کله قرلع رابرله يدر ساعت يازدا نبح بر زار کرد  در اين جا تصم

ز به ضلابره درآيلد  بيانيله ای کله در ايلن جلسله  رلاب فرمان دهی  با ستاد رسما

بلله نيروهللای پترو للراد و حوملله نوشللته شللد، از اعللالم ج للگ سللخن مللی  فللت: 

  لک بله ابلزاری دراز پاد ان م ظم پايتخت  سيخته است و ايفرمان دهی  "ستاد

دسللت نيروهللای ضللدانقالب تبللديل شللدا " کميتلله ی نظللامی انقالبللی بابللت تمللام 

از  ود سلب مسئوليت می ک د، و در رأس پاد ان فرمان دهی  فعاليت های ستاد

           را موظللت بلله "دفللا  از نظللم انقالبللی در برابللر تللالش هللای ضللدانقالب"   للود

 می داند 

ز تعللارد ايلن بيانيلله  للام قلامعی د ر راا قيللام ملسللوب ملی شللد  يللا شلايد نللرفا

م آن قللدرت دو انلله ای کلله هميشلله انباشللته از تعللارد زدي للری بللود در مکللاني

       بللرای تسللالی  ويشللتن ايللن بيانيلله را فرمللان دهللی  اسللت؟ در هللر حللال، سللتاد

   البتلله پلل  از مشللورت بللا نماي للد ان واحللدهائی کلله  -بلله مريللق دوم تعبيللر کللرد

های کميته ی نظامی انقالبی را به موقع دريافت نکلردا بودنلد  هيئتلی  نامه قرع
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نامله ی  که از اسمول ی به رهبری ستوان داشلکويچ بلشلويک اعلزام شلد، قرلع

رسلللانيد  نماي لللد ان فرملللان دهلللی  ک فللران  پاد لللان را مجملللالز بللله املللال  سللتاد

مجلدداز  معدودی که در آن جا حضور داشت د، مراتلب وفلاداری  لود را بله شلورا

تصللميم امت للا  ورزيدنللد و متفللرق شللدند  مربوعللات   اخللاعللالم کردنللد امللا از ات

را چ ين نقل کردند: "پل  از مبادلله ی ملو نی افکلار فرمان دهی  سخ ان ستاد

 و عقايللد، تصلللميم معي لللی اتخلللا  نشلللد؛  زم بللود کللله ابتلللدا م تظلللر حلللل و فصلللل 

ورای پترو راد شلويم " کميته ی اجرائی مرکزی و شمابين  معارضه ی موجود

   مللابين  اضللملالل  للود را بلله نللورت م اقشلله ایفرمللان دهللی  بللدين سللان سللتاد

دو نهللاد شللورائی مللی ديللد، آن هللم بللر سللر ايللن کلله کللدام يللک از آن دو بايللد بللر 

   للائی داوملبانلله ايللن امتيللاز را دربللريفعاليللت هللای او نظللارت ک للد  سياسللت ناب

م ج گ به اسمول ی فار  ملی سلا ت، بله داشت که آنان را از قيد ضرورت اعال

بلللرای چ لللين عمللللی نيلللروی کلللافی در ا تيلللار فرملللان روايلللان   صلللوص آن کللله

نداشت د  بلدين ترتيلب معارضله ی انقالبلی، کله بله نقرله ی انفجلار رسليدا بلود، 

يک بار دي ر به کمک ار ان های حکلومتی در چلارچوب قلانونی قلدرت دو انله 

          ه از ن ريسللللتن در چهللللرا ی واقعيللللت دهللللی، کلللل ملصللللور شللللد  سللللتاد فرمللللان

      مللی هراسلليد، بللا کفايللت تمللام بلله اسللتتار قيللام کمللک کللرد  امللا آيللا ايللن رفتللار 

ز بلله م ظللور پللردا پوشللی مقانللد واقعللی شللان  سلبک مغزانلله ی قدرتم للدان نللرفا

        پوشلللش ايلللن  قصلللد نداشلللت در زيلللرفرملللان دهلللی  اعملللال نملللی شلللد؟ آيلللا سلللتاد

روکراتيک، ضربه ی نلام تظری بلر سلر کميتله ی نظلامی انقالبلی سادا لوحی بو

          فلللرود آورد؟ اسلللمول ی چ لللين همتلللی را از سلللوی ار لللان هلللای از هلللم  سللليخته 

       و روحيللله با تللله ی حکوملللت موقلللت بسللليار بعيلللد ملللی دانسلللت  بلللا ايلللن حلللال، 

کللی از کميتلله ی نظللامی انقالبللی سللادا تللرين احتيللام  زم را بلله جللا آورد: در ي
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سرباز انه های مجاور چ د  روهان بله ملور شلبانه روزی در حلال آملادا بلاش 

ن للاا داشللته شللدند تللا بلله ملللض مشللاهدا ی نخسللتين نشللانه ی  رللر بلله کمللک 

 اب د تاسمول ی بش

شلل به ی  شللدا بللود، مربوعللات بللورووا يللکبللا آن کلله راهپيمللائی مللذهبی لغللو 

در چاپ نبح  لود نوشلت:  سازش کاران  وني ی پيش بي ی کردند  روزنامه ی

"امللروز مقامللات مسللئول بللا احتمللال بلليش از روز بيسللتم انتظللار شورشللی را 

 -دوم بيسلت و هفلدهم، بيسلتم و -دارند " بدين ترتيب برای سومين بار در هفته

 للر ، آی  للر ح" فريللب دادا مللردم را بللا فريللاد دروغللين "آی  ،پسللرک شللرير

اشليم، بلار چهلارم پسلرک معمله ی ايلن قصله ی کهلن را بلاور داشلته ب ربود  ا 

  لللر   واهلللد شلللد  مربوعلللات بلشلللويک، ضلللمن دعلللوت ملللردم بللله حضلللور در

ارزيلللابی نللللح آميلللز نيروهلللای انقالبلللی در آسلللتانه ی ک  لللرا ی  از تجمعلللات،

 شللوراها سللخن  فت للد  ايللن سللخن بللا نقشلله ی کميتلله ی نظللامی انقالبللی کللامالز 

دی عظلليم از نيروهللا بللدون سللاز ار بللود، چللون ايللن نقشلله عبللارت بللود از بازديلل

ايجاد در يری، بدون استفادا از اسلله، و حتی بدون نمايش اسلله  غلرد آن 

بود که تودا ها کثرت و قدرت و ارادا ی  ود را به چشم  ويش ببي  لد  غلرد 

 پللارچ ی و وحللدت  للود دشللمن را وادار بلله ا تفللا   آن بللود کلله تللودا هللا بللا يللک

دارند  بلشويک ها بر آن بودند که با نشلان دادن او را در ک ج  انه ن اا  ک  د و

زبللونی بللورووازی در برابللر تللودا هللا، واپسللين  للامرا هللای مللزاحم روزهللای 

ووئيه را از ضمير کار ران و سربازان بزداي د، و کلاری ک  لد کله تلودا هلا پل  

رهيچ چيز و هيچ ک  نمی تواند در برابر از ديدن عظمت  ويشتن ب وي د: دي 

 ک د ما مقاومت 
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پ ج سال بعد ميلی يوکوف نوشت: "مردم هراس زادا يا در  انله ماندنلد و يلا 

ز از   ود را ک ار کشيدند " آن که در  انله بلاقی مانلد بلورووازی بلود   کله واقعلا

م درجات مربوعات  ود به وحشت افتادا بود  مابقی نفوس شهر به  يابان هلا 

پيلر و جلوان،  -ات شلرکت ک  لدهجوم آوردند تلا از دم تلا پاسلی از شلب در تجمعل

رد و کالن، زن و مرد، د تر و پسر، مادرهای بچه در بغل  در سراسر انقالب    

پترو للراد، بلله اسللتث ای قشللرهای  نظيللر چ للين تجمعللاتی ديللدا نشللدا بللود  تمللامی

رانلی،  پارچه تبديل شدا بود  در تا رهلای سلخنک فوقانی اش، به يک تجمع ي

آستانه ی درها، شل وند ان هلر از چ لد سلاعت تلازا  متصل انباشته از جمعيت تا

ملوانلان بله سلوی می شلدند  املواي تلازا و تلازا تلری از کلار ران، سلربازان و 

سا تمان ها می  زيدند و هلم چلون سليل درون سلا تمان هلا را پلر ملی کردنلد  

 للردا بللورووازی شللهر هللم از غللرش ايللن امللواي و از هشللدارهائی کلله بللرای 

شدا بلود، بله پلا  اسلته و بله ج لبش درآملدا بلود  سلا تمان  ترساندن او م تشر

هلا هللزار انسلان بللود   عظيملی کله بلله  انله ی  لللق معلروف اسلت مالمللال از دا

تودا ای درهم فشردا و هيجان زدا، و در عين حلال م ضلبط، همله ی تئاترهلا و 

و اتللاق هلای انتظلار و بوفلله هلا و سرسلراهای تئاترهللا را سلخن رانلی  تا رهلای

اشللته بودنللد  سللرها و پاهللا و دسللت هللای انسللانی  وشلله  وشلله از تيرهللای انب

 آه للين و از پ جللرا هللای فوقللانی آويللزان بللودن  فضللا آک للدا از انقباضللی بللود کلله 

 بر از انفجار می داد  سرن ون باد کرنسکیح مر  بلر ج لگح قلدرت بله دسلت 

ار در دي لر جرئلت نملی کتلد بلا دليلل و هشلدسازش کاران  شوراهاح هيچ يک از

برابر اين جماعات دا  و  دا ته ظاهر شود  ميدان در چ لگ بلشلويک هلا بلود  

های حزب، از جمله نماي د انی که از ايا ت بلرای شلرکت در سخن ران  همه ی

ک  لرا ی شللوراها بلله تلدريج وارد پترو للراد مللی شلدند، وارد عمللل شللدا بودنللد  



                                                             نشر ميليتانت

 

 168 

  نقللللام نيللللز  و در بر للللی از - للللاهی اوقللللات سوسلللليال رولوسلللليونرهای چللللپ

مللی کردنللد  امللا هللر دو مللی کوشلليدند حتللی المقللدور سللخن رانللی  -آنارشيسللت هللا

 ميان  ود و بلشويک ها تمايز ن ه د 

غوله نشين ها و  ودنشين ها در جامه های نخ نملا و يلا ی زاغه نشين ها و ب

هللای  اکسللتری رنللگ، کللالا يللا شللال سلل  ي ی بللر سللر، کفللش هللای  در اونيفللورم

 ه هايشلان مللرتعش از يآغشللته بله  لل و  ی  يابللان، و سل سلوراخ سورا شلان

سرفه ی پائيز، ساعت های دراز از جا نمی ج بيدند  آنان ت  ات لگ هلم ايسلتادا 

دي ر فشار می آوردند تا جلا بلرای دي لران، و بلرای همله،  بودند و حتی به يک

،   همه بی آن که  سته شوند با شور و ولع و اشتياق  لوش ملی دادنلدباز شود

از ترس آن که مبادا کلمه ای از آن چه فهم و جذب و اجلرايش ضلروری اسلت، 

يلا  - لرآها و هفته های  از  وششان ب ريزد  قبالز چ ين می نمود که در می ماا

 همله ی حلرف هلا زدا شلدا اسلت  املا  يلرح املروز  -چ لد روز آ لر کم در دست

ا ملور دي لری اسلت  اين کلمات م ين دي ری دارند و برداشت تودا ها از آن هل

دي للر ايللن کلمللات در  وششللان بلله  ربلله و موعظلله نمللی مانللد، بلکلله آنللان را 

 موظت به عمل ملی ک لد  تجربله ی انقلالب و ج لگ و عملری مبلارزا ی جانکلاا 

دست سر بر می کشيد و در  از اعماق حافظه ی يکايک اين مردان و زنان ت گ

ن راا دي لر جللوتر نملی تلوان قالب افکاری سادا و آمرانله رخ ملی نملود: از ايل

 رفت، بايد راهی به آي دا باز ک يم 

بلار  ونفشلان  ذشلت شلرکت جسلته بلود، بعلداز  هر ک  که در رويدادهائی که

دي للر ن للاا  للود را بلله آن روز بللی پيرايلله و شلل فت ان يللز بللاز مللی  ردانللد  بلله 

و آن روز جللال  -و حتللی بللدون ايللن زمي لله -راسللتی کلله بللر زمي لله ی کلللی انقللالب

شلوق زدا، و در  -در ششی به سزا داشلت  تصلوير آن سليل انسلانی شلوق زدا
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بلرای هميشله در  -عين حال، در سايه ی قلدرت تسلخير ناپلذيرش،  ويشلتن دار

حافظه ی شاهدان حک شدا است  مستيسالفسلکی، سوسليال رولوسليونر چلپ، 

می نويسد: "روز شورای پترو لراد در تجمعلات بلی شلمار و بلا شلور و شلوقی 

ی حد و حصر، جشن  رفته شلد " تستکوفسلکی بلشلويک، کله در دو کار انله ب

کلرد، ملی  ويلد: "ملا سلخن رانلی  اوسلتروف -از کار انه های ملله ی واسيلی

ز به تودا ها  فتيم که در فکر تصرف قدرتيم، و در جلواب فقلط تشلويق و  نريلا

د:  رمی ش يديم " سلو انوف در تونليت تجمعلی در  انله ی  للق ملی  ويل دل

"حالتی نزديک به وجلد و سلرور دور و بلر ملرا احامله کلردا بلود    تروتسلکی 

موافق للد؟     یناملله ی کلللی و کوتللاا    پرسلليد: چلله کسللان پلل  از بيللان چ للد قرللع

چ دين هزار دست در آن واحد به هوا بل د شد  ملن بله دسلت هلای برافراشلته و 

     و سللربازان  رانبلله چشللم هللای برافرو تلله ی مللردان و زنللان و پسللران و کللار 

       ميانشلللان افلللراد نددرنلللد  لللردا بلللورووا هلللم ديلللدا  رو دهقانلللان ن ريسلللتم  د

می شدند    تروتسکی به نلبت ادامه داد  جمعيت هم چ ان دست های  لود را 

در هوا ن اا داشته بود  تروتسکی هر کلمه را پليش از بيلان ملی تراشليد: باشلد 

عيللت دسللت هللا را بل للدتر کللرد  هملله موافللق کلله رأی شللما سللو  دتان باشللد    جم

       بودنلللد و سلللو  د  وردنلللد " پوپلللوف بلشلللويک از سلللو  د وجلللدآميزی سلللخن 

  می  ويد که تودا ها يلاد کردنلد: "سلو  د ملی  لوريم بله اوللين اشلارا ی شلورا 

  بلله کمکللش بشللتابيم " مستيسالفسللکی هللم بلله تونلليت جمعيللت هيجللان زدا ای 

       ورا سللو  د وفللاداری  وردنللد  همللين نللل ه هللا مللی پللردازد کلله نسللبت بلله شلل

  تللر در هملله ی نقللام شللهر، از مرکللز  رفتلله تللا حوملله، ديللدا  در مقياسللی کوچللک

        سللاعتی واحلللد، دسللت هلللای  لللود را  رنللدها هلللزار تللن از ملللردم دمللی شلللدند  

به آسلمان بردنلد و قسلم  وردنلد کله مبلارزا را تلا بله آ لر ادامله ده لد  جلسلات 
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ی شورا و بخش سربازان و ک فلران  پاد لان و کميتله هلای کار انله و  روزانه

کار للاا بلله  للروا بزر للی از رهبللران وحللدتی درونللی بخشلليدا بودنللد؛ تجمعللات 

مجزای تودا ای کار انه ها و ه گ ها را با هم متلد کردا بودنلد؛ املا آن روز، 

دا هلای روز بيست و دوم اکتبر، در دي لی غلول پيکلر و در دملائی سلهم ين تلو

ا هللا  للود و رهبللران جللوش داد  در آن روز تللوديللک دي للر  راسللتين  لللق را بلله

به چشم ديدنلد؛ و رهبلران نيلز تلودا هلا را ديدنلد و حرفشلان را شل يدند   ود را 

از مرفين از دي ری راضی بود  رهبلران متقاعلد شلدند کله: دي لر نملی هر يک 

فت د: اين بار کار را سلر ملی توان کار را به تعويق اندا تح و تودا ها به  ود  

 دهيمح

در روز يللک شلل به،  بازديللد موفقيللت آميللز بلشللويک هللا از نيروهللای انقالبللی

لی رتبله اش را درهلم شکسلت  ااعتماد به نف  پولکوف يکلوف و فرمانلدهان عل

دهللی بللا موافقللت حکومللت و کميتلله ی اجرائللی مرکللزی  فرمللاناز ايللن رو سللتاد 

  انالز چرا رسوم ديلرين و دوسلتانه ی تملاس و کوشيد تا با اسمول ی ک ار بيايد

سازش را از نو برقرار نک ليم؟ کميتله ی نظلامی انقالبلی از اعلزام نماي لدا هلای 

 ود برای تبادل نظر امت ا  نکلرد: بلرای  بر يلری و ش اسلائی فرنلتی از ايلن 

بهتللر  يللر نمللی آمللد  سادوفسللکی بلله يللاد مللی آورد: "مللذاکرات کوتللاا بودنللد  

دهی از پيش با همه ی شلرايط پيشل هادی شلورا موافقلت  ستاد فرماننماي د ان 

کردنللد    و قللرار شللد در عللود، فرمللانی کلله کميتلله ی نظللامی انقالبللی در روز 

بيست و دوم اکتبر نادرکردا بود، ملغی شود " م ظلور فرملانی اسلت کله سلتاد 

دهللی را ابللزاری در دسللت نيروهللای ضللدانقالب اعللالم کللردا بللود  همللان  فرمللان

نماي للد انی کلله دو روز پلليش پولکوف يکللوف آنللان را آن مللور بللی ادبانلله روانلله 

      سلللا ته بلللود، اي لللک بللله م ظلللور تهيللله ی  زارشلللی بلللرای اسلللمول ی  واسلللتار 
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نامله شلدند، و آن را دريافلت هلم کردنلد   پيش نوي  امضا  شدا ی ايلن موافلق

ه ملی شلد  املروز، چه بسا روز ش به شرايط اين تسليم نيمه شرافتم دانه پذيرفت

دهلی در انتظلار پاسلخی نشسلت کله  دوش به، دي ر  يلی دير است  ستاد فرملان

 هر ز از راا نرسيد 

کميتلله ی نظللامی انقالبللی مللی نللدور بيانيلله ای  رللاب بلله نفللوس پترو للراد، 

تلرين نقلام پايتخلت و حومله  انتصاب کميسرها را در واحدهای نظامی و در مهم

تعلرد مصلون د   يسرها در مقام نماي د ان شلورا ازبه آ اهی مردم رساند  "کم

مخالفت با کميسرها مخالفت با شلورای نماي لد ان کلار ران و سلربازان اسلت " 

هللم چ للين بلله شللهروندان تونلليه شللدا بللود کلله در نللورت مشللاهدا ی هللر نللو  

اغتشلاش بله نزديللک تلرين کميسللر مراجعله ک  لد تللا او نيروهلای مسلللح را وارد 

، لللن قللدرت و حاکميلت بللود  املا کميتلله ه لوز عالمللت قيللام عملل ک للد  ايلن للللن

عل لللی را نلللادر نکلللردا بلللود  سلللو انوف ملللی پرسلللد: "آيلللا اسلللمول ی رفتلللاری 

احمقانه پيشه کردا است، يا آن که با کاخ زمسلتانی بلاز ملوش و  ربله درآوردا 

و می کوشد تلا او را تلريلک بله حملله ک لد؟" نله ايلن و نله آن  کميتله بلا فشلار 

ان، حکومت را بله تلدريج از نلل ه بيلرون ملی رانلد   ها و با وزنه ی پادتودا 

فعللالز بللی آن کلله دسللت بلله نبللرد زنللد، آن چلله در تللوان اوسللت بلله غ يمللت       کميتلله

بدون شليک تير مواضع  ود را پيش می برد، و در ضلمن ايلن  می  يرد  کميته

تلله از روی پيشلروی ارتللش  للود را انسللجام مللی بخشللد و تقللويتش مللی ک للد  کمي

فشار  ود قدرت مقاومت دشمن را اندازا می  يرد، و للظه ای از دشلمن چشلم 

نفلع اسلمول ی تغييلر نيروهلا را بله   يلریت منمی دارد  هر  امی به پليش، سلبر

می دهد  کار ران و پاد ان  ويشتن را هم س گ قيام می سازند  بعداز در جريان 

د کله ابتلدا چلله کسلی دسلت بلله ايلن تعلرد و ايلن بيللرون رانلی معللوم  واهللد شل
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اسلله می برد  اي ک سخن بر سر ساعات است  ا ر در آ لرين للظله حکوملت 

کلاری  جرئت ک د دسلت بله نبلرد بيلازد، و يلا آن کله از سلر يلاس دسلت بله چ لين

 زنلد، مسللئوليتش بله  للردن کلاخ زمسللتانی  واهلد بللود  املا در هللر حلال، ابتکللار 

بيست و سلوم اکتبلر بلدين مع لی بلود کله عمل در دست اسمول ی است  بيانيه ی 

واو لون شلدا اسلت  کميتله ی پيش از سرن ونی  ود حکومت، قدرت حکوملت 

نظامی انقالبی پيش از آن که بلر فلرق رويلم دشلمن بکوبلد  بلر آن بلود کله ابتلدا 

دست و پای او را درب د ک د  استفادا از تاکتيک "رسلوخ مسلالمت آميلز" يع لی 

هللای دشللمن بلله مللور قللانونی و فلللج کللردن واپسللين لللت و پللار کللردن اسللتخوان 

بقايای ارادا اش، فقط در سايه ی برتری بی چلون و چلرای نيروهلای کميتله، و 

  در سايه ی افزايش دم به دم اين نيروها ميسر شد 

کميته نقشه ی پاد ان را هر روز در برابر  ود  ستردا و آن را مرالعه کلردا 

هلا را ملی دانسلت، و هر ونله د ر لونی در بود  از اين رو دملای همله ی ه لگ 

نظريات و احساسات سلرباز انه هلا را دنبلال ملی کلرد  امکلان نداشلت کميتله از 

 ير شود  با اين حال، ه لوز چ لد سلايه ی تلار بلر نقشله بلاقی بلود   آن سو غافل

    بايللد جهللت ملللو، يللا دسللت کللم روشللن تللر کللردن، ايللن سللايه هللا اقللدامی بلله عمللل 

نوزدهم معلوم شدا بلود کله بيشلتر کميتله هلای قلعله ی پتروپلل  می آمد  در روز

دار  کم مشکوک، دارند  حال که تمامی پاد ان ملرف نظری  صمانه، و يا دست

کللم از للللاظ سياسللی در ملانللرا قللرار  رفتلله، بايللد  کميتلله اسللت، و قلعلله دسللت

 برای فتح قلعه دست به اقدامات قامع زد  سرجو ه بال ونراوف، کميسلر قلعله،

با مقاومت سربازها رو به رو شدا بود  فرماندا ی حکومتی قلعه از به رسميت 

ش ا تن اين سرپرستی بلشويکی سر بر تافته و حتی، بلر مبلق بر لی شلايعات، 

 ف زدا بود که در فکر بازداشت آن سرپرست جلوان اسلت   زم بلود کله عملل 
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ا يک  لردان قابلل ب وف پيش هاد کرد که همراانشود و سريع هم عمل شود  آنتو

اعتمللاد از ه للگ پالوفسللکی بلله قلعلله بللرود و واحللدهای مخللالت را  لللع سللالش   

ک للد  امللا چ للين عمليللاتی ممکللن بللود فاجعلله آميللز از آب درآيللد، و افسللرها بللا      

 بشک  د   بهرا برداری از آن ايجاد  ونريزی ک  د و وحدت پاد ان را درهم

ز چ ين اآي آنتونلوف در  لامرات  لود ملی نويسلد:  شدت عملی  زم بلود؟ واقعا

        له جويلللا شلللديم    تروتسلللکی در أ"نظلللر تروتسلللکی را در  صلللوص ايلللن مسللل

آن روزهللا نقشللی تعيللين ک  للدا برعهللدا داشللت  راه مللائی او زائيللدا ی فراسللت 

انقالبللی اش بللود؛ او پيشلل هاد کللرد کلله قلعلله را از درون تسللخير ک لليم  او  فللت: 

و حق بلا او بلود  تروتسلکی  `دل نباش د  جا با ما هم ملال است سربازهای آن`

اسلمول ی هيجلان زدا  و شويچ به تجمعی که در پاد ان بر پا شلدا بلود رفت لد "

م تظلللر بلللود تلللا هرچللله زودتلللر نتيجللله ی ايلللن اقلللدام مخلللامرا ان يلللز را بدانلللد  

تروتسکی بعلداز چ لين نوشلت: "در روز بيسلت و سلوم ملن در حلدود سلاعت دو 

به قلعه ی پرروپل رفتم  در نلن قلعه تجمعی بلر پلا شلدا بلود  لللن بعدازظهر 

      للرا سللخت آميختلله بلله احتيللام و مفللرا آميللز بلله نظللر  رانللی هللای راسللت سللخن

انلدکی  می رسيد    سربازها به حرف های ما  وش دادند و با ما همراا شلدند "

د: بعللد ايللن  بللر مسللرت بخللش از مريللق تلفللن بلله مبقلله ی سللوم اسللمول ی رسللي

پاد ان پرروپل نميمانه قول دادا است که از ايلن پل  فقلط از کميتله ی نظلامی 

 انقالبی دستور ب يرند  آن  اا همه نفسی به راحت کشيدند 

بديهی است که آن د ر ونی در حالت روحی نيروهای قلعه فقط بر ا ر يلک يلا 

ود  يلدا شلدا بلچرانی به دست نياملد  مقلدمات آن د ر لونی در  ذشلته  دو سخن

سللربازها بسلليار چللپ تللر از کميتلله هللای  للود از آب در آمدنللد  آن چلله در پشللت 

ديوارهللای قلعلله انللدکی بيشللتر از سللرباز انه هللای شللهر ايسللتاد ی کللرد، فقللط 
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شللکاف برداشللته ی انضللبام کهللن بللود  بللرای  للرد کللردن آن پوسللته  پوسللته ی

 ل  ری کفايت می کرد ت

مي ان تمام در قلعه مستقر سازد، ت  ويشتن را با امساي ک بال ونراوف توان

دهلی کوچلک  لود را سلازمان دهلد، و بلا شلورای بلشلويکی بخلش  ستاد فرمان

 مجللاور و کميتلله هللای نزديللک تللرين سللرباز انه هللا ارتبللام برقللرار نماي للد  در 

ز بله قلعله ملی آمدنلد  همين احوال فرستاد ان کار انه ها و واحدهای نظامی دائما

 سلللر و  لللوش بللله آب ده لللد  ج لللب و جوشلللی  تلللا در  صلللوص تهيللله ی اسللللله

   ب لللد زنلللگ ملللی زد و  بلللر  تونللليت ناپلللذير در قلعللله افتلللادا بلللود  "تلفلللن يلللک

ز بله  وشلمان ملی رسلاند   موفقيت های ملا در مجلال  و تجمعلات تلودا ای مرتبلا

" اهی اوقلات نلدائی ناآشل ا  بلر ملی داد کله واحلدهای ت بيهلی جبهله بله فلالن 

ه ايللن کللا انللد  امللا تلقيقللات فللوری، نشللان مللی دادنللد ايسللت اا راا آهللن وارد شللد

 اکا يب را دشمن شايع سا ته است 

آن روز جلسلله ی عصللر شللورا بلله تعللداد اسللتث ائی حضللار و بلله سللرزند ی و 

تلللرک ممتللاز بللود  تصللرف قلعلله ی پرروپللل وفللتح رزدا انلله ی کرونورکسللکی 

پيلروزی ايلن دو موفقيلت تضلمين بزر لی بلر  -مشتمل بر نلدهزار قبضله تف لگ

امی انقالبلی در ايلن جلسله آنتونلوف بلود  او از ظل لوی کميتله ی ن بودند  سلخن

بيرون رانی  لام  بله  لام ار لان هلای حکوملت بله وسليله ی ملأموران کميتله ی 

  مله جلا نظامی انقالبلی تصلوير روشل ی ترسليم کلرد  او  فلت کله ايلن ملأموران ه

 افلراد نله از تلرس بلکله  قلرار ملی  يرنلد، استقبالهم چون مقامات مبيعی مورد 

از روی انللول از آن هللا اماعللت مللی ک  للد  "از هملله سللو کميسللر مللی ملب للد " 

واحلللدهای عقلللب مانلللدا شلللتاب زدا ملللی کوشللل د  لللود را بللله واحلللدهای پيشلللرو 

برسان د  ه لگ پرئوبراونسلکی کله در ملاا ووئيله زودتلر از همله فريلب افتلرای 
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مريللللق کميسللللر  للللود، مربللللوم بلللله مللللالی آلمللللان را  للللوردا بللللود، اي للللک از 

     چودنوفسللکی، برعليلله شللايعه ی وفللاداری افللرادش بلله حکومللت شللديداز زبللان 

        بللله اعتلللراد  شلللودا بلللود: ملللا چ لللين سلللخ ی را اهلللانتی از جانلللب بلللد واهان 

 می دانيمح    به قول آنتوتوف: نا فتله نمانلد کله  شلتی هلا ه لوز برمبلق معملول 

ار بللا موافقللت کميتلله نللورت مللی  يللرد  بلله انجللام وظيفلله سللر رم د، امللا ايللن کلل

اجلرا   دهی دائر بلر تلويلل اسللله و اتومبيلل بله ملورد دستورهای ستاد فرمان

دهی فرنت کافی يافت تا دريابلد کله   ذاردا نمی شوند  بدين ترتيب ستاد فرمان

 قای پايتخت کيست آ

و به اين سسال کله: "آيلا کميتله از نقلل و انتقلال نيروهلای حکلومتی از جبهله 

بخش های امراف مرلع است يا  ير، و آيلا برعليله چ لين نقلل و انتقلا تی هليچ 

 للو چ للين پاسللخ  داد: "چ للد واحللد  اقللدامی بلله عمللل آمللدا اسللت يللا نلله؟" سللخن

نظللام از جبهلله ی رومللانی اعللزام شللدا بودنللد، امللا در پسللکوف جلللوی  اسللوار

 دريافلت کله لشل ر هفلدهم پيلادا نظلام، چلون در بلين راا  ؛حرکت آنان  رفته شلد

به کجا و بله چله دليلل اعلزام شلدا اسلت، از ادامله ی حرکلت امت لا  ورزيلد؛ در 

ه گ در برابر کوششی که برای اعزامشان برعليه پترو لراد بله عملل  وندن دو

اق هلا و زيلن راا موفلق هلم شلدند؛ ه لوز دربلارا ی قلاآمد مقاوملت کردنلد و در 

 م از کيلت اعلزام شلدا انلد، و دانشجويان دانشکدا ی افسلری، مله از قلرار معللو

نيروهای ضربتی، که از تلزار سکوسللو فرا وانلدا شلدا انلد،  هم چ ين پيرامون

 بری در دست نداريم  آن هلا جرئلت نملی ک  لد، و جرئلت هلم نخواه لد کلرد، بله 

کلمللات در تلا ر سللفيد رنللگ  کميتله ی نظللامی انقالبلی دسللت انللدازی ک  لد " ايللن

آنتونلوف  لزارش  لود را  ت د  در آن حلال کلهاسمول ی م ي ی  وش آه گ داشل

 ،دهللی انقللالب در ضللمن کللار ايللراد مللی کللرد، حلل  مللی کللردی کلله سللتاد فرمللان
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درهللای مقللر  للود را چارتللاق بللاز  للذاردا اسللت  حقيقللت آن اسللت کلله اسللمول ی 

تقريباز هيچ سری برای ا تفا  در ميلان نداشلت  زمي له ی سياسلی انقلالب چ لان 

ز راا و  ابله نلوعی اسلتتار تبلديل شلدا بلود: آيل مساعد بود که نراحت  ود واقعلا

رسم قيلام هملين اسلت؟ بلا ايلن حلال واوا ی قيلام بلر زبلان هليچ يلک از رهبلران 

جاری نمی شد  اين  ودداری ناشی از احتيام ملض نبود  انو ز ايلن انلرالش 

يت موجود جور در نمی آمد  ملی تلوان  فلت کله حکوملت کرنسلکی بايلد عبا موق

آملدا اسلت کله تروتسلکی در جلسله ی روز  ايزوستياکرد  در م درجات قيام می 

 امی انقالبلیظلسوم برای نخستين بار تصديق کلرد کله هلدف کميتله ی ن بيست و

همانللا تصللرف قللدرت اسللت  شللکی نيسللت کلله در بللدو امللر، وظيفلله ی کميتلله ی 

ارزيللابی اسللتد ل هللای اسللترات يک چرميسللوف اعللالم شللدا، و  نظللامی انقالبللی

له ی نقلل و انتقلال أکميتله از آن هلدف فانلله ی فراوانلی  رفتله بلود  مسلاي ک 

ه بلر سلر نله گ ها دي ر بله کللی م تفلی بلود  املا در روز بيسلت و سلوم سلخن 

آن هلم در نلورت للزوم بلا -قيام که بر حول امر "دفلا " از ک  لرا ی شلوراها 

يسللت و ناملله ی روز ب ه قرللعکللدور مللی زد  در ايللن مع للا بللود  -نيروهللای مسلللح

  سوم براساس  زارش آنتونوف به تصويب رسيد 

ملافلل بلا ی حکوملت ايلن رويللدادها را چ ونله ارزيلابی ملی کردنلد؟ در شللب 

بيسلت و دوم، کرنسللکی ضللمن مرلللع کللردن دو  للونين، رئللي  سللتاد ارتللش، از 

دهلی،  جدا کردن ه گ هلا از سلتاد فرملان کوشش کميته ی نظامی انقالبی برای

برمی آئليم " مسأله  "من معتقدم که به آسانی از عهدا ی ايناضافه کردا بود: 

از تلرس قيلام و ايلن جلور فرملان دهلی  و  فته بود که عزيملت  لود را بله سلتاد

بلدون وجلود ملن هلم قابلل رتلق و مسلأله  چيزها به تعويق ني دا ته اسلت، "ايلن

ز بله  فتق است، چلون همله چيلز مرتلب و سلازمان يافتله اسلت " کرنسلکی ضلم ا
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بللر الف ايشللان، از آن حمللله ی  ،ی مضللررب  للود  فتلله بللود ملله شخصللاز وزرا

قريللب الوقللو   شلل ود اسللت، چللون چ للين حمللله ای بلله او فرنللت مللی دهللد کلله 

"برای بار اول و آ ر با بلشلويک هلا تصلفيه حسلاب ک لد " رئلي  حکوملت بله 

نابوکوف کادت، که از مهملان هلای هميشل ی کلاخ زمسلتانی ملسلوب ملی شلد، 

حاضللرم بلله در للاا  داونللد دعللا کلل م کلله چ للين حمللله ای نللورت  فتلله بللود: "

ب يرد " "اما آيا مرمئ يد کله از پسشلان بلر ملی آئيلد " "ملن بليش از احتيلاجم 

 قوا دارم  کلکشان را برای ابد می ک م "

ه  للامی کلله کللادت هللا بعللداز بلله اسللتهزای ايللن  للوش بي للی سللبک مغزانلله ی 

ز دچار نسي ان شدا بودند  در حقيقت امر، کرنسلکی کرنسکی پردا ت د، آنان يقي ا

از دريچه ی چشم کادت ها بله آن حلوادث ملی ن ريسلت  در روز بيسلت و يکلم، 

روزنامه ی ميلی يوکوف نوشته بود که ا ر بلشلويک هلا، حلال کله بللران هلای 

عميللق دا لللی ضعيفشللان کللردا اسللت، جرئللت بلله  ردنکشللی نماي للد، فللوراز و بلله 

ی کللادت افللزودا بللود: هللاي للر از روزناملله آسللانی سللرکوب مللی شللوند  يکللی د

"توفان در راا است، اما اين توفان به احتمال قوی هوا را ناف  واهد کلرد " 

پارلملان، کلادت هلا و امرافيانشلان  -روهای پليش دان  واهی می دهد که در راا

    بلله بانللگ بل للد آرزو مللی کردنللد کلله بلشللويک هللا هللر چلله زودتللر بيللرون بياي للد: 

ک ج گ رويارو تا نفلر آ لر قللع و قملع  واه لد شلد " کلادت هلای "آن ها در ي

سرش اس به جان ريد  فته بودند: بلشلويک هلا پل  از شکسلت در قيلام، دي لر 

 در مجل  مسسسان حتی جرئت نخواه د کرد سربل د ک  د  

در  للالل روزهللای بيسللت و دوم و بيسللت و سللوم، کرنسللکی  للاهی بللا سللران 

    دهللی، مشللورت کللردا  ی دي للر بللا سللتاد فرمللانکميتلله ی اجرائللی مرکللزی و  للاه

 بلود کله: آيللا نلالش نيسللت اعضلای کميتلله ی نظلامی انقالبللی را بازداشلت ک لليم؟
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 چ ين کلاری را نلالش نملی دانسلت د، املا  لود هملين سلسال را درسازش کاران 

مورد کميسرها پيش می کشيدند  پولکوف يکوف هم بر اين عقيدا بود که شلتاب 

ت هللائی بلله زحمللتش نمللی ارزيللد: در نللورت نيللاز، نيروهللای در چ للين بازداشلل

نظامی "از آن چه  زم داريم بيشترند " کرنسکی به حرف های پولکوف يکلوف 

کللارش بللود  او بللا   للوش مللی داد، امللا حواسللش بيشللتر متوجلله دوسللتان سللازش

اممي لان تملام پليش  لود حسلاب مللی کلرد کله در نلورت بلروز  رلر، کميتلله ی 

   تفاهملللات  لللانواد ی، بللله موقلللع بللله سلللو   رغلللم همللله ی اجرائلللی مرکلللزی، بللله

نجاتش می شتابد  در ووئيه و اوت که چ ين شدا بود  پل  چلرا در آي لدا چ لين 

 نباشد؟

امللا اي للک دي للر نلله ووئيلله اسللت و نلله اوت  مللاا اکتبللر اسللت  در ميللدان هللا و 

اسللکله هللای پترو للراد، بادهللای سللرد و مرمللوب بالتيللک از سللوی کرونشللتات 

افسللری در پالتوهللای بل للدی کلله تللا پاشلل ه ی  د  دانشللجويان دانشللکدا یوزان لل

پايشان می رسد، در  يابان ها به  شت مشغول د و می کوش د که تشويش  لود 

را در سللرودهای پيللروزی غللرق ک  للد  پلللي  هللای سللوار، بللا جلللدهای چرمللی و 

روند   براق تپانچه هايشان به کمر، در  يابان ها جو ن می ده د و يورتمه می

 ير  قدرت حکوملت ه لوز رعلب ان يلز بله نظلر ملی رسلدح يلا شلايد ايلن  رلای 

 بانللرا اسللت؟ در نللبش  يابللان نوسللکی، جللان ريللد آمريکللائی، کلله چشللم هللائی 

عللين حللال هوشللم د دارد، جللزوا ی ل للين را مرسللوم بلله "آيللا  سللادا لللوش و در

 رد و بلا  بلشويک ها می توان د قدرت دولت را در دست  ود ن اا دارند؟" می

        يکلللی از آن تمبرهلللائی کللله اي لللک بللله جلللای پلللول در جريان لللد، بهلللای جلللزوا را 

 می پردازد 
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  فصل پ جمفصل پ جم

  

  ک دک د  ل ين دعوت به قيام میل ين دعوت به قيام می

 

 عللالوا بللر کار انلله هللا و سللرباز انه هللا و روسللتا هللا و جبهلله و شللوراها، 

ا تفلا  بله انقالب آزمايش اا دي لری هلم داشلت، و آن مغلز ل لين بلود  ل لين کله 

از ششلم ووئيله تلا بيسلت و پل جم  -راندا شدا بلود، ناچلار شلد نلد و يلازدا روز

مالقات های  ود را حتلی بلا اعضلای کميتله ی مرکلزی بله حلداقل کلاهش  -اکتبر

دهد  او که از ارتبام مستقيم بلا تلودا هلا و تملاس بلا سلازمان هلا مللروم مانلدا 

ر مسلائل ب يلادی انقلالب متمرکلز بود، توانست با جديت بيشتری افکار  ود را بل

در  -بلر  لط مشلی شخصلی و اقتضلای مبيعلت  لويش ب لا -ک د و ايلن مسلائل را

  النه نمايد مارکسيزم  مسائل کليدی

 راتللرين ع انرشللان، در مخالفللت بللا  اسللتد ل انلللی دمکللرات هللا، حتللی چللپ

دسللت اا دولللت عاجزنللد  کشللان از ادارا ی  تصللرف قللدرت آن بللود کلله زحمللت

رنت ملب حتی در نفوف حزب بلشويک هم هملين ن رانلی را ابلراز ع انر ف

        ملللی کردنلللد  "دسلللت اا دوللللتح" بللله  لللردا بلللورووا جماعلللت از اوان کلللودکی 

   مللی آموزنللد کلله ايللن انللل مقللدس را، کلله ورای  لللق و فراتللر از مبقللات قللرار 

دادا مللی شللود، هللم چللون بللت بپرسللتد  نهادهللای قدرقللدرت دولللت کلله در آن هللا 

ائل ج گ و نلح حل و فصل می شوند، امتيازهای تجاری ندور ملی ياب لد، مس
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تازيانه ی ماليات ها بر  ردا ی مردم فرود می آيد، همان جا کله ت بيله ملی ک  لد 

و  ه اا نيز می بخشاي د، آن جا کله ازدواي هلا و توللدها را قلانونی ملی ک  لد و 

بايلد مسدبانلله در  جلا کله ملر  هللم بلرای آن کله بله رسللميت شل ا ته شلود هملان

ر تلصلليلکردا ی کوتلله فکللر همللان هللبللاری ايللن نهادهللا در دل  -نللت بايسللتد

   دار و يللا کشللاورز  حرمتللی را برمللی ان يزنللد کلله در دل پللدر يللا عمللومی دکللان

دولتح ه  امی که اقبال شخصلی و يلا فشلار  مرفه اللال او می افک  د  دست اا 

کلله فللرق نمللی ک للد  -رسللاند، اوت مللی رشللرايط موجللود  للردا بللورووا را بلله وزا

در مخيلله ی  لويش  -نامش کرنسکی باشد يا  وال و مک دونالد و هيلفردي گ

     نلله ت هللا کللالا از سللر برمللی  يللرد بلکلله کفللش هللای  للود را هللم از پللا مللی ک للد و 

      هللا  للام  آن  للاا بللا جللوراب هللای تميللز پللاورچين پللاورچين بلله درون معبللد بللت

 اق سللخاوتم دانه ای را فقللط بللا عبوديللت فروت انلله در مللی  للذارد  او چ للين ارفلل

راديکال روس کله روشن فکرهای  برابر "دست اا دولت" می تواند جبران ک د 

حتلی در دورا ی انقللالب هر لز جرئللت نکللردا بودنلد بلله مسل دهای قللدرت بخزنللد 

قفللای مللالک هللای مع للون و سللرمايه دارهللای بللزر  شللهر، بللا تللرس و  م للر در

هلا  فريلب ها  يرا شدند  اين تهييج  ران  يابانی و اين علوام شم به بلشويک 

 را باش که  مان می ک  د می توان د دست اا دولت را ادارا ک  دح

پ  از آن که شورا، به رغم عجز بزد نه ی دموکراسی رسلمی، توانسلت در 

کورنيلوف انقالب را از  رر برهاند، ل ين چ لين نوشلت: "باشلد برعليه  مبارزا

ايمان ها از اين درس سرمشق ب يرند  ن گ بر کسانی باد که می  وي لد: که بی 

"ما دست اهی نداريم که آن را جانشلين دسلت اا قلديم ک ليم، و دسلت اا قلديم هلم 

نا زير از بورووازی دفا  می ک د " ن گ بر آنان بلاد چلون ملا چ لين دسلت اهی 

د  بله سلازمان هلای داريم  و آن شوراست  از ابتکار و اسلتقالل تلودا هلا نترسلي
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انقالبللی تللودا هللا اعتمللاد ک يللد، و آن  للاا در هملله ی شللئون حيللات دولللت همللان 

قلللدرت و فخاملللت و ارادا ی شکسلللت ناپلللذيری را کللله کلللار ران و دهقانلللان در 

م نشللان دادنللد، بلله يزکورنيلللوفبرعليلله  پارچلله ی و پرشللور  للود مبللارزا ی يللک

 چشم  ود  واهيد ديد "

 را بلله  دولللت و انقللالبزنللد ی مخفللی  للود کتللاب  ل للين در نخسللتين مللاا هللای

مايله ی انللی ايلن کتلاب را در  لاري در ملی  رشته ی تلرير درآورد  او دسلت

سال های ج گ جمع آوری کردا بود  ل ين با هملان دقلت موشلکافانه ای کله در 

تعليل مسائل عملی روز به  ري ملی داد، در ايلن ا لر بله بررسلی مسلائل نظلری 

ع قلسلت  از او جلز ايلن سلا ته نيسلت: در نظلر او تئلوری بله وادولت پردا تله ا

 راه ملای عمللل اسلت  ل للين در ايلن ا للر للظله ای در نللدد بلر نيامللدا کله سللخ ی 

تللازا بلله نظريللات سياسللی بيفزايللد  بللرعک ، او در ارائلله ی ا للر  للود تواضللعی 

فللوق العللادا بلله  للري دادا و بللر ايللن نکتلله تأکيللد کللردا کلله در مقللام يللک پيللرو 

پردا سخن می  ويد  او ملی  ويلد کله وظيفله اش عبلارت اسلت از "احيلا  سرس

 در باب دولت "مارکسيزم  آموزش های انيل

مفصللل جللدلی اش،  رهایيايللن کتللاب بللا نقللل قللول هللای دسللتچين شللدا و تفسلل

نظلر فاضلل نماهلائی کله  البتله فقلط در -ممکن است فاضل نمايانله بله نظلر رسلد

ون، ضلربان قدرتم لد  هلن و ارادا را ببي  لد  قادر نيست د در پ  تلليل هلای متل

ز از   مريق بازسازی نظريه ی مبقلاتی دوللت براسلاس يلک ب يلاد تلازا ل ين نرفا

خی، به عقايد مارک  ملتوای مشلخص جديلدی ملی دهلد و يرفته تر تار و پيش

    د مفهللوم تللازا ای مللی بخشللد  امللا اهميللت بللی انللدازا ی يللاز ايللن راا بلله ايللن عقا

 آن جاسللت کلله مللد ل علمللی  ر بللاب دولللت بلليش از هللر چيللز دي للر ازايللن ا للر د

    ن انقللالب تللاريخ را تشللکيل مللی داد  ايللن "مفسللر" مللارک  حللزب يتللر بللزر 
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       للود را بللرای فللتح انقالبللی يللک ششللم از سللرح مسللکون کللرا ی زمللين آمللادا 

 می سا ت 

 يللد ا للر دولللت بلله سللاد ی مللی توانسللت  للود را بللا مقتضلليات رويللم تللاريخی جد

وفللق بدهللد، انقللالب هللا هر للز رخ نمللی دادنللد  امللا حقيقللت آن اسللت کلله  للود 

بللورووازی هللم هر للز بلله قللدرت نرسلليدا اسللت م للر از راا انقللالب  حللال نوبللت 

    را بللله مارکسللليزم  نيلللز ل لللين اهميلللتمسلللأله  کلللار ران اسلللت  در  صلللوص ايلللن

 مثابه ی حربه ی نظری انقالب پرولتری زندا کرد 

 ران نمی توان د دست اا دولت را ادارا ک  د؟ اما ل لين بله ملا می  وئيد که کار

بلر سلر تصلرف دسلت اا قلديم و اسلتفادا از آن دسلت اا در مسلأله  می آموزد که

راا آرمان های جديد نيست: چ لين  يلالی هلم ارتجلاعی اسلت و هلم ناکجاآبلادی  

بلا ماهيت شخصيت های دست اا قديم  آملوزش آن هلا و روابلط متقابلشلان همله 

وظيفه ی تاريخی مبقه ی کار ر در تضادند  پ  از تصرف قدرت وظيفله ی ملا 

بللازآموزی دسللت اا قللديم نيسللت، بلکلله داغللان کللردن و  للرد کللردن آن دسللت اا 

است  آن  اا چه چيزی را به جايش ب ذاريم؟ شوراها را  شوراها، اين رهبران 

 ان هلای نظلام تلازا ی د به اريتودا های انقالبی و ابزار آموزشی آنان، اي ک با

 دولت تبديل شوند 

در  للرداب انقللالب ايللن ا للر  وان للد ان معللدودی مللی يابللد؛ و در واقللع پلل  از 

تصرف قلدرت م تشلر ملی شلود  ل لين پليش از هلر چيلز بلرای اممي لان شخصلی 

ی دولللت پردا تلله اسللت  حفللظ تللداوم مسللأله   للود و بللرای آي للدا بلله تفلللص در

"بلين بود  در ماا ووئيله بله کلام ت ملی نويسلد: عقايد از مشغله های دائمی او 

  ا لر کلکلم را ک دنلد، از شلما  واهشلم دم کتابچله ی کوچلک ملرا  ودمان باشلد

، کله فعلالز در اسلتکهلم  يلر کلردا اسلت، بله در بلاب دوللتمارکسليزم  موسوم به
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د  هملله ی نقللل قللول هللا از آ للار ررن للی دای چللاپ برسللانيد  ايللن کتابچلله جلللد آبلل

 بللر کائوتسللکی ی للل  جمللع آوری شللدا انللد، هللم چ للين از نوشللتهمللارک  و ان 

  پانکوئک  يک سلسلله يادداشلت و حواشلی هلم بلا ايلن کتلاب هملراا اسلت عليه 

آن هلا را مل ظم ک يلد   ملان مللی کل م بتوانيلد کتلاب را بلا يللک هفتله کلار بله چللاپ 

برسللانيد  مللن اهميللت زيللادی بللرايش قللائلم، چللون فقللط پلخللانوف و کائوتسللکی 

بلين  ودملان راهه رفته اند  شرم من آن است که اين قضليه فقلط ی  د که بنيست

   رهبر انقالب، که بله ع لوان عاملل دشلمن تللت تعقيلب قلرار  رفتله بلود   "باشد

و احتمللال مللی داد کلله بللد واهانش بلله جللان او سللو  قصللد ک  للد، ن للران انتشللار 

و ان للل    للار ملارک آرن للی" اسلت کله نقللل قلول هلای آن از ی بلآکتابچله ی "

نامله ی ملرمانله ی ل لين  عبلارت  ودملانی ت  رفته شدا انلد  چ لين بلود ونلي

فته است که ل ين از آن بيلزار ر"کلکم را بک  د" برای   ثی کردن رقتی به کار 

ز رقلت ان يلز أبود؛ چون م موريتی که در اين نامه به کلام ت وا لذار شلدا اساسلا

 است 

پشت چ لين ضلربه ای بلر او وارد  زداد امان حال که ل ين احتمال می اما در ه

 لللالل  شللود،  لللود آمللادا ملللی شلللد تللا ضلللربه را از رو بللله رو فللرو بيلللاورد  در

 واندن روزنامله هلا و نوشلتن نامله هلای دسلتورالعمل، مابين  روزهائی که او،

 -کله سلرانجام از اسلتکهلم بله دسلتش رسليدا بلود -قلدر  لود را کتابچه ی  ران

 حرکلت بلاز نايسلتادا بلود  زملان حلل و فصلل عمللیحيلات از م ظم ملی سلا ت، 

 تر می شد  ی دولت از مريق عمل دم به دم نزديکمسأله 

ل لللين در زملللانی کللله ه لللوز در سلللوي  بللله سلللر ملللی بلللرد بالفانلللله پللل  از 

سرن ونی دست اا سلر ت چ لين نوشلت: "ملا بالنکيسلت نيسلتيم، و از تصلرف 

پل  از باز شلت بله روسليه  قدرت به وسيله ی اقليت، سلخن نملی  لوئيم   " او
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تودا ها ه لوز بله  -به شرش و بسط همين انديشه پردا ت: "ما اک ون در اقليتيم

ما اعتماد ندارند  ولی ما راا و رسم شکيبائی را می دانيم    تلودا هلا بله ملا رو 

 واه للد کللرد، و آن  للاا مللا، پلل  از توضلليح ت اسللب نيروهللا، بلله آن هللا  للواهيم 

 ی فتح قدرت در آن روزهلا بله نلورتمسأله  دا است " فت: نوبت ما فرا رسي

 ی تسخير اکثريت در شوراها، مررش بود مسأله 

      را فقللط پلل  از يللورش هللای ووئيلله، ل للين اعللالم کللرد: "از ايللن پلل ، قللدرت 

از راا قيام مسللانه می توان تسلخير کلرد؛ بلديهی اسلت کله در ايلن عمليلات ملا 

نابود شدا اسلت، سازش کاران  تسشان به دنمی توانيم بر شوراها، که روحيه 

تکيه ک يم، بلکه نقره ی اتکلا  ملا بايلد کميتله هلای کار انله هلا باشل د؛ پل  از 

تصرف قدرت شوراها، به ع وان ار لان هلای قلدرت، بايلد از نلو ايجلاد شلوند " 

سلازش کلاران  در حقيقت امر، فقط دو ماا بعد بلشويک هلا شلوراها را از چ لگ

له، از وجللوا بسلليار أماهيللت  رللاب ل للين در  صللوص ايللن مسللبلله در آوردنللد  

مشللخص نبللو  اسللترات يک اوسللت: او بللرای جسللورترين مللرش هللا، ملاسللبات 

از اين رو ه  ام باز شلت   ود را بر نامساعدترين زمي ه ی ممکن ب ا می کرد 

   بلله روسلليه از مريللق آلمللان، فللرد را بللر ايللن نهللادا بللود کلله او را از ايسللت اا 

يک راست به زندان ملی برنلد  و از ايلن رو در پل جم ووئيله  فتله بلود:  راا آهن

همللين رو اي للک  از "بلله احتمللال قللوی هملله مللان را تيربللاران  واه للد کللرد " و

به ما اجازا نخواه د داد که در شوراها بله سازش کاران  چ ين می ان اشت که:

 اکثريت برسيم 

   لامی کله مشلغول مراحلی زمانی نلاپلئون بله ونلرال بلر تيلر نوشلته بلود: "ه

   تلر از ملن نملی تلوانی بيللابی   يلک نقشله ی نظلامی هسلتم، ملردی ضلعيت القللب

     در ارزيابی همله ی مخلامرات و ن لون بختلی هلای احتملالی، اغلراق ملی کل م
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     امللا پلل  از تصللميم  يللری هملله چيللز را فرامللوش مللی کلل م م للر آن چلله را کلله 

رف نظلر از واوا ی نام اسلب نلد " می توانلد ضلامن موفقيلت تصلميم ملن باشل

ضللعيت القلللب، جللوهر ايللن انديشلله در مللورد ل للين هللم کللامالز نللادق اسللت  ل للين 

ه  ام حل و فصل مسائل استرات يک، فرد را بر اين می  ذاشلت کله دشلم ش 

ز      هللم همللان عللزم جللزم و دورانديشللی او را دارد   راهللای تللاکتيکی ل للين عمللدتا

ملورد ک لونی، بله واقلع نملی تلوان  نلد  دردی او بواز متفرعات قدرت استرات يک

يک رشلته حلذف هلای واوا ی  را را به کار برد  ه  امی که پزشک از مريق 

 متللوالی، بلله تشللخيص درسللت مللرد مللی رسللد، فرضلليات او، کلله از بلللدترين 

احتمال های ممکن شرو  می شوند، ج به ی اشتباا ندارند، بلکه روش تلليلی 

به ملض مسللط شلدن بلشلويک هلا بله شلوراهای هلر دو او به شمار می روند  

هلای آوريلل و ووئيله،  پايتخت، ل ين  فت: "نوبت ما فرارسليدا اسلت " در ملاا

ل ين ترمزها را به کار اندا تله بلود؛ در ملاا اوت مقلدمات نظلری اقلدام بعلدی را 

می چيد؛ از اواسط ماا سپتامبر به بعد با تمام قوا شلرو  بله تعجيلل کلرد  اي لک 

ته بود نه در زود عملل کلردن  "اک لون در ايلن مهلم فرر در دير عمل کردن نه 

 تر عمل ک يم باز دير عمل کردا ايم " هر چه سريع

ل للين در مقللا ت و ناملله هللای  للود بلله کميتلله ی مرکللزی، موقعيللت موجللود را 

تلليل می ک د و هميشله پليش از هلر چيلز دي لر بلر شلرايط بلين الملللی ان شلت 

د  نشانه ها و واقعيت های بله پلا يزی پرولتاريلای اروپلا در نظلر تأکيد می  ذار

او، بر زمي ه ی کلی ج گ، برهان قامعی هست د بلر ايلن کله  رلر مسلتقيمی کله 

ز کللاهش امپريللاليزم  از سللوی  للارجی انقللالب روسلليه را تهديللد مللی ک للد، مللداوما

رش های تر شو  واهد يافت  بازداشت سوسياليست ها در ايتاليا، و از اين مهم

    متعللللدد در ناو للللان آلمللللان، او را وادار سللللا ت کلللله د ر للللونی عظيمللللی را در
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اوضللا  کلللی جهللان بشللارت دهللد: "مللا در آسللتانه ی انقللالب جهللانی پرولتللری 

 ايستادا ايم "

مور للان نللا لت تللرجيح دادا انللد کلله ايللن نقرلله ی حرکللت انديشلله ی ل للين را 

بر ملاسبات ل لين  لط برلالن  هم به اين دليل که سير حوادث -مسکوت ب ذارند

بر آ لرين نظريلات انقلالب روسليه بايلد از  کشيدا است، و هم به اين دليل که ب ا

همه جهت قائم بله  ات باشلد  املا حقيقلت آن اسلت کله ارزيلابی ل لين از اوضلا  

بللين المللللی ابللداز آميختلله بلله تللوهم نبللود  نشللانه هللائی کلله او از  للالل پللردا ی 

ز از نزديللللک سانسلللور نظلللامی در همللله         ی کشلللورها مشلللاهدا ملللی کلللرد واقعلللا

شللدن توفللان انقللالب بشللارت مللی دادنللد  ايللن توفللان ظللرف يللک سللال ب للای کهللن 

امپراتوری های مرکزی را تا بيخ و بلن بله للرزا درآورد  و حتلی در کشلورهای 

 مبقللات حللاکم را  -ايتاليللا کلله بلله جللای  للود -پيللروز، يع للی ان لسللتان و فرانسلله

از آزادی عمل مللروم سلا ت  در برابلر يلک اروپلای سلرمايه دار و مدتی دراز 

 لود، انقلالب پرولتلری در روسليه بله عللت  قدرتم د و ملافظه کار و مرمئن از

تلللک افتلللاد ی و ضلللعت ناشلللی از نوب يلللادی اش نملللی توانسلللت حتلللی چ لللد ملللاا 

  ايستاد ی ک د  املا چ لين اروپلائی دي لر وجلود نداشلت  درسلت اسلت کله انقلالب 

رفرميسلت هلا موفلق شلدند رويلم  -غرب مبقه ی کار ر را به قلدرت نرسلانيد در

  امللا هملين انقلالب آن قللدر قلوی بللود  -بلورووا را از ورمله ی هللالک نجلات ده لد

تللرين دورا ی حيللاتش  کلله بتوانللد از جمهللوری شللوروی در اولللين و  ررنللاک

 دفا  ک د 

داد، املللا  ارزيلللابی  لللود از اوضلللا  جهلللانی اولويلللت ملللی ل لللين هملللوارا بللله

م عميق او فقط در اين يلک نکتله متجللی نملی شلد  او فلتح قلدرت زانترناسيونالي

را در روسيه پيش از هلر چيلز ملرکلی بلرای انقلالب اروپلا ملی دانسلت  انقلالب 
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 اروپللا در نظللر ل للين، همللان مللور کلله  للود او اغلللب تکللرار مللی کللرد، بلله مراتللب 

وشلت بشلريت حلائز اهميلت بيش از انقالب در روسيه ی عقلب مانلدا بلرای سرن

بللود  او بلشللويک هللائی را کلله وظيفلله ی بللين المللللی  للود را درک نمللی کردنللد، 

پيوسته با لل ی مع ه آميز به باد حملله ملی  رفلت: "بيائيلد بلرای قيلام ک  لد ان 

ريم  مدردی نلادر ک ليم، و قيلام در روسليه را ملردود بشل نامه ی هم آلمان قرع

 م انيل و عاقالنهح"زليبه اين می  وي د انترناسيونا

در روزهای ک فلران  دموکراتيلک، ل لين بله کميتله ی مرکلزی چ لين نوشلت: 

     "حللال کلله بلشللويک هللا در شللوراهای هللر دو پايتخللت بلله قللدرت رسلليدا انللد    

مللی توان للد و بايللد قللدرت دولللت را بلله دسللت ب يرنللد   " همللين نکتلله کلله اکثللر 

ائلتالف بلا کلادت هلا برعليه  موکراتيکنماي دا های دهقانان در ک فران  تقلبی د

رأی دادند، در نظر ل ين حائز اهميتلی عظليم بلود: دهقلانی کله  واهلان اتللاد بلا 

ی نيست، چارا ای ندارد جز آن که از بلشويک ها حمايت ک لد " ملردم زبورووا

    از نوسللان هللا و دودلللی هللای م شلللويک هللا و سوسلليال رولوسلليونرها  سلللته 

مللا در هللر دو پايتخللت دهقللان هللا را بلله سللويمان  واهللد  شللدا انللد  فقللط پيللروزی

کشلليد " وظيفلله ی حللزب آن اسللت کلله: "قيللام مسللللانه در پترو للراد و مسللکو، 

تسخير قدرت، و براندازی حکومت را در دستور روز قرار دهد   " تا آن للظله 

 هيچ ک  اين چ ين قامعانه و عريان وظايت قيام را تعيين نکردا بود 

   تمللام هملله ی انتخابللات و رأی  يللری هللا را در کشللور دنبللال بللت ل للين بللا مراق

        ملللی کلللرد، و آملللار و ارقلللامی را کللله بلللر ت اسلللب واقعلللی نيروهلللا پرتلللو تلللازا ای 

می افک دند با دقت زير  را بلين قلرار ملی داد  او بلی اعت لائی نيمله آنارشيسلتی 

ای بلللله آمللللار انتخابللللاتی را  للللوار مللللی شللللمرد، و در عللللين حللللال شللللا ص هلللل

م را هر ز با ت اسب واقعی نيروهلا يکسلان نملی دانسلت  او هميشله زپارلمانتاري
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کفه ی ترازو را به نفع عمل مستقيم س  ين می کرد  ل ين توضليح ملی داد کله: 

  "قدرت پرولتاريلای انقالبلی از حيلث تلأ ير عملل او بلر تلودا هلا و کشلاندن آنلان 

پارلملانی عظليم تلر اسلت تلا در مبلارزات بلرون  به درون مبلارزا، بلی انلدازا در

مبارزات پارلمانی  اين نکته، ه  امی که کار به ج گ دا للی ملی کشلد، اهميلت 

 دارد " بزر ی دربر

ل ين با چشم های تيزبين  ود نخستين کسی بود که متوجه شد ج بش دهقانی 

وارد مرحللله ی تعيللين ک  للدا ای شللدا اسللت، و بالفانللله هملله ی اسللت تاي هللای 

اين تيزبي ی به عمل آورد  دهقان هم مان لد سلرباز بليش از ايلن نلبر  از  زم را

نخواهد کرد  ل ين در اوا ر ماا سلپتامبر ملی نويسلد: "در برابلر واقعيتلی چلون 

شلورش دهقللانی سلاير عارضلله هلای سياسللی، حتللی ا لر بللا ايلن بلللران پختلله ی 

ز هليچ  ونله اهميتلی دربلر ز مللی در تضلاد باشل د، مرلقلا ی مسلأله  ندارنلد " تماملا

ارضی همانا ب ياد انقالب است  غلبه ی حکومت بلر مغيلان دهقلانی بله مثابله ی 

"تللدفين انقللالب   "  واهللد بللود  شللرايری از ايللن مسللاعدتر نمللی تللوان انتظللار 

رسيدا است  "بلران به پخت ی رسيدا  آي لدا ی انقلالب اداشت  ساعت عمل فر

ز در  رر است  بللران بله تمسوسياليزم  جهانی کار ران برای دست يافتن به اما

 پخت ی رسيدا "

ل ين دعوت به قيام می ک لد  در هلر يلک از ايلن سلرور سلادا و بلی پيرايله، و 

 اهی اوقات نيلز نليقل نديلدا، شلديدترين شلور ممکلن را حل  ملی ک لی  او در 

       اوايللل مللاا اکتبللر بلله ک فللران  حللزب در پترو للراد مللی نويسللد: "ا للر کللار ران 

 ک حکوملللت کرنسللکی را سللرن ون نک  للد، بايلللد يللر آي للدا ی نزدو سللربازان د

   فاتللله ی انقللالب را بخللوانيم    بايللد هملله ی نيروهللا را بسلليج ک لليم تللا ضللرورت 
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بی چون و چرای مبارزا ای جانانه، نهائی، و قامع را برای برانلدازی حکوملت 

 کرنسکی به کار ران وسربازان بفهمانيم "

دا ها از حزب چپ ترند  او هم چ ين می دانست کله ل ين بارها  فته بود که تو

حزب هم از  يه ی فوقانی  لودش، يع لی از "بلشلويک هلای قلديمی"، چلپ تلر 

است  او با دسلته ب لدی هلا و احساسلات درونلی کميتله ی مرکلزی آشل اتر از آن 

بللود کلله از کميتلله ی مرکللزی انتظللار اقللدام  ررنللاکی را داشللته باشللد  از سللوی 

م سللخت واهملله داشللت، چللون ايللن کللار زاحتيللام مفللرم و فابيللاني دي للر، ل للين از

     ممکللن بللود بلله از کللت رفللتن يکللی از آن موقعيللت هللای تللاريخی، کلله تدارکشللان 

دا ها سال به درازا می کشد، م جر شلود  ل لين کميتله ی مرکلزی را بلدون ل لين 

نهفتله  لاا در هملين نکتله ی قابل اعتماد نمی دانست  کليلد نامله هلای او از مخفل

 است  اين بی اعتمادی چ دان هم بی اساس نبود 

ل ين چون در بيشتر ملوارد ناچلار بلود کله نظلر  لود را پل  از تصلميم  يلری 

ز از  کميته ی مرکزی در پترو لراد ابلراز ک لد، سياسلت کميتله ی مرکلزی را دائملا

  سللوی چللپ بلله بللاد انتقللاد مللی  رفللت  زمي لله ی عمللومی انتقادهللای ل للين همللان

ی  لاص نبلود  ل لين مسلأله  قيام بود، اما ايلن انتقادهلا م لصلر بله آن ی مسأله

  انراجرائللی و ک فللسللازش کللار  معتقللد بللود کلله کميتلله ی مرکللزی بلله کميتلله ی

دموکراتيللک، و بلله مللور کلللی بلله شلللتاق بللازی هللای پارلمللانی در ملافللل بللا ی 

ا دائلر شورا، توجه بيش از اندازا ای نشان می دهد  او بلا پيشل هاد بلشلويک هل

بر تشکيل يک هيئت رئيسه ی ائتالفی در شورای پترو لراد، شلديداز بله مخالفلت 

پارلملان "شلرم آور"  -بر است، و تصميم بلشويک ها را برای شرکت در پيش

 واند  ل ين از مشاهدا ی فهرست نامزدهای بلشويک بلرای مجلل  مسسسلان، 

ملد  در ايلن فهرسلت که آن فهرست در اوا ر ماا سپتامبر م تشر شد، به  شم آ
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  نبلليش از انللدازا و تعللداد کللار ران انللدک بللود  "انباشللتروشللن فکرهللا  تعللداد

مجللل  مسسسللان از  ربللا و فضللال بلله م زللله ی قللدم نهللادن در راا فرسللودا ی 

فرنللت ملبللی و ملليهن پرسللتی اسللت  چ للين کللاری در  للور بللين الملللل سللوم 

  از حللد بلله چشللم  بلليش نيسللت " از ايللن  ذشللته، در ميللان نامزدهللا نللام هللای تللازا

مللی  للورد، ايللن هللا هملله عضللوهائی بودنللد کلله در ميللدان مبللارزا آزمللودا نشللدا 

بودندح در اين جلا ل لين  زم ملی بي لد کله اسلتث ا  قائلل شلود: " زم بله توضليح 

نيست که    هيچ ک  با نامزدی شخصی چون ال دی  تروتسکی مخالت نيست، 

وسلليه موضللع انترناسيوناليسللتی باز شللت بلله رچللون او ز تروتسللکی بلله ملللض 

ز او بلرای ادغلام م رايونتسل هلا در حلزب بلشلويک تلالش کللرد؛ و ی  رفلت؛ دوملا

ز   در روزهللای دشللوار ووئيلله تللالی سلل  ين تللرين وظللايت از کللار درآمللد و  سللوما

 ابت کرد که قهرمان سرسپردا ی حزب پرولتاريای انقالبی اسلت  روشلن اسلت 

ز اعضا  قديمی حزب کله اي لک نامشلان در که اين سخن را دربارا ی بسياری ا

 هرست ديدا می شود، نمی توان تکرار کرد   "فاين 

بللار دي للر ل للين در برابللر کميتلله ی  -تو للوئی روزهللای آوريللل باز شللته بودنللد

مرکزی قرار  رفته است  اک ون مسائل به شکل دي لری مررح لد، املا ملتلوای 

مرکزی بيش از حد م فعل اسلت، کلی انتقادهای او همان است که بود: کميته ی 

تأ يرپذيری بيش از اندازا ای نشلان روشن فکر  برابر عقايد اجتماعی ملافل در

تلر از  رفتلار ملی ک لد  و مهلمسازش کارانه  ،سازش کاران می دهد، و در مقابل

 راست، و با اسللوب ی ی قيام مسللانه بی تفاوت و جبرمسأله  همه، نسبت به

 نمی پردازد مسأله  بلشويکی به اين

       حللال بايللد بلله جللای حرافللی دسللت بلله عمللل زنلليم: "در حللال حاضللر حللزب مللا 

   ک فلللران  دموکراتيلللک عملللالز ک  لللرا ی  لللود را داراسلللت، و ايلللن ک  لللرا  در
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         ئ لللواا نلللا واات بايلللد سرنوشلللت انقلللالب را تعيلللين ک لللد " فقلللط يلللک تصلللميم 

ر ايللن اولللين ناملله ی  للود قابللل تصللور اسللت وبلل : برانللدازی مسللللانه  ل للين د

قيلام، و يلا              `روز `پيرامون قيام، استث ا  دي ری قائل می شود: "مسئله بر سر 

 قيللام بلله مفهللوم  للاص ايللن کلملله نيسللت  روز و للظلله را فقللط بللا  `للظلله ی `

ندای عمومی کسانی می توان تعيين کرد کله بلا کلار ران و سلربازان، يع لی بلا 

د " اما فقط دو يا سه روز بعد ئدر آن روزهلا نامله هلا معملو ز تماس  تودا ها در

نه از سرفراموشلی، بلکله از روی پ هلان کلاریت  -بدون تاريخ نوشته می شوند

ز تلت تلأ ير فروپاشلی ک فلران  دموکراتيلک، بلر عملل فلوری انلرار  ل ين، يقي ا

 می ورزد و مرحی برای عمل ارائه می دهد 

ر ک فران  فلوراز بلا هلم متللد ک ليم، بلدون آن کله "بايد  روا بلشويک ها را د

بللله تعلللداد توجللله داشلللته باشللليم    بايلللد بيانيللله ی بلشلللويک هلللا را بللله ا تصلللار 

 م    بايللد  روهمللان را بلله کار انلله هللا و سللرباز انه هللا ببللريم  در عللين يب ويسلل

حال بايد بلدون فلوت وقلت سلتادی مرکلب از واحلدهای شورشلی تشلکيل بلدهيم، 

تلرين مواضلع انتقلال  را  سيل ک يم، ه گ های وفادار را بله مهلمنيروهای  ود 

دهيم، آلکساندري کا ئتئاتری که ک فران  دموکراتيک در آن اجالس کلردا بلودت 

ارتلش فرملان دهلی  را ملانرا و قلعه ی پرروپل را اشغال ک يم، اعضای سلتاد

ا ی دانشللکدک لليم، و بللرای مقابللله بللا دانشللجويان ت را بازداشللت و هيئللت دوللل

را اعللزام ک لليم کلله حاضللرند در نبللرد جللان  افسللری و لشلل ر وحللوش واحللدهائی

بسللپرند، امللا نبايللد بلله دشللمن اجللازا دهلليم بلله مرکللز شللهر نزديللک شللود؛ بايللد 

کار ران مسلح را بسيج ک ليم و آنلان را بله نبلردی جانانله و نهلائی فرابخلوانيم، 

در  لود را  یتاد شورشلتل راف  انه ها و تلفن  انه ها را فوراز اشغال ک يم، سل

تلفن  انه ی مرکلزی مسلتقر بسلازيم و همله ی کار انله هلا و ه لگ هلا و نقلام 
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عمدا ی مبارزا ی مسللانه را بله وسليله ی تلفلن بلا ايلن سلتاد در ارتبلام قلرار 

له ی زمللان دي للر بللا "نللدای عمللومی کسللانی کلله بللا تللودا هللا در أدهلليم " مسلل

ی بلرای عملل فلوری ارائله دادا بلود: تماس د"، مرتبط نشدا است  ل ين پيش هاد

تئللاتر آلکساندري سللکی را بللا يللک اتمللام حجللت تللرک ک لليم و در رأس تللودا هللای 

بله آن جلا بلاز رديم  ضلربه ی کلاری را نله ت هلا بلر سلر حکوملت کله هلم  حمسل

 کاران نيز بايد فرود آورد  ار ان سازش زمان با آن به عالی ترين

ه در ناملله هلای  صونللی بازداشللت سلو انوف بهتللان ملی زنللد کلله: "ل لين کلل

ک فران  دموکراتيک را در واست می کرد، در مربوعات، چ ان که ملی دانيلد، 

پيشلل هاد سللازش مللی داد: ب للذار م شللويک هللا و سوسلليال رولوسلليونرها تمللام 

قللدرت را بلله دسللت ب يرنللد و آن  للاا ببي لليم ک  للرا ی شللوراها چلله مللی  ويللد    

و در حللول و حللوش آن مصللراز از ايللن  تروتسللکی هللم در ک فللران  دموکراتيللک

    انديشلله دفللا  مللی کللرد " در آن جللا کلله کوچللک تللرين نشللانی از دودوزا بللازی 

يع للی در نخسللتين  -مللی بي للد  ل للين بالفانللله پلل  از پيللروزی بللر کورنيلللوف

کلاران در  کلاران پيشل هاد توافلق داد  سلازش بله سلازش -روزهای ماا سپ امبر

ه بلللا  اندا ت لللد  آنلللان سلللر رم تبلللديل ک فلللران  ايلللن پيشللل هاد فقلللط شلللان برابلللر

دموکراتيللک بلله پوششللی بللرای ائللتالف جديللدی بللا کللادت هللا بللر ضدبلشللويک هللا 

ز از ميلان رفلت  از آن پل  مسل له ی قلدرت أبودند  در نتيجه امکلان توافلق تماملا

 يلک دي لر  بلود  سلو انوف دو مرحلله را بلافقط در مبارزا ای عل ی حل شلدنی 

حلله ی اول دو هفتله بلر مرحلله ی دوم تقلدم داشلت و از لللاظ  لط ملی ک لد، مر

 سياسی مرحله ی دوم را اجت اب ناپذير سا ته بود 

يلر ياما  رچه قيام قهراز از ائتالف جديد سرچشمه  رفلت، بلا ايلن حلال حلدت تغ

 يلر کلرد  متللد کلردن ج لاش  جبهه ی ل ين حتی سران حزب  ودش را هم غافل
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س ناملله ی ل للين، حتللی بللدون "توجلله بلله تعللداد" بلشللويک در ک فللران  براسللا

ز ملال بلود  حاللت روحلی ج لاش بلشلويک ملوری بلود کله پيشل هاد تللريم  مسلما

پارلمان، که نخستين  لام بله سلوی قيلام ملسلوب ملی شلد، بلا هفتلاد رأی  -پيش

مخالت در برابر پ جاا رأی موافق از ملرف ج لاش رد شلد  در کميتله ی مرکلزی 

 ونلله حمللايتی رو بلله رو نشللد  چهللار سللال بعللد در يللک  هللم مللرش ل للين بللا هلليچ

 مجللل  يللادبود، بو للارين بللا مبالغلله  للوئی هللا و بذللله  للوئی هللای  للاص  للود، 

با کوب د ی فوق العادا ای  تئل ين ی شرش درستی از آن ماجرا ارائه داد:" نامه

  نوشللته شللدا بللود و مللا را بلله انللوا  و اقسللام مجللازات هللا تهديللد مللی کللرد  نفلل  

له را آن ملور نا هلانی مرلرش أمان ب د آمدا بود  تا آن للظه هيچ کل  مسل همه

جروبللث،  زدا شلدا بلوديم  بعلداز، پل  از ملدتی ردا بود    در ابتدا همه بهتکن

که کميته ی  تصميم  ود را  رفتيم  شايد در تاريخ حزبمان اين ت ها موردی بود

   ملا  رچله اممي لان مرکزی يلک نلدا تصلميم  رفلت نامله ی ل لين را بسلوزاند 

داشتيم که می توانيم قدرت را در پترزبلور  و مسلکو تصلرف ک ليم، املا معتقلد 

بوديم که ه وز در ايا ت نمی توانيم ايستاد ی به  ري دهيم، و  مان می کلرديم 

که پ  از تصرف قدرت و متفرق کردن ک فران  دموکراتيک نخواهيم توانست 

 م " ود را در مابقی روسيه تثبيت ک ي

در حقيقت امر، سوزاندن چ دين نسخه از ايلن نامله ی  ررنلاک، کله از روی 

کاری نورت  رفت، مورد تأييد هم ان نبلود بلکله شلش تلن بله ايلن کلار  په ان

رأی موافللق، چهللار تللن رأی مخللالت و شللش تللن رأی ممت للع دادنللد   وشللبختانه 

 کللردا کلله بو للارين روايللت  ای تللاريخ حفللظ شللد  امللا همللان مللوريللک نسللخه بللر

 ،اسللت؛ هملله ی اعضللای کميتلله ی مرکللزی، هللر چ للد بلله ان يللزا هللای مختلللت

 کلللی بللا قيللام مخللالت بودنللد؛ بر للی  پيشلل هاد ل للين را رد کردنللد  بر للی بلله مللور
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دي ر روزهای ک فران  را برای قيام نامساعدترين زمان ممکن می دانسلت د؛ و 

ز دودل بودند و ترجيح می دادند فعالز   بمان د ظر م تبقيه نيز نرفا

ل ين پ  از بر ورد به اين مقاومت نريح؛ همراا با اسميل ا به فکلر نلوعی 

تومئه افتاد  اسميل ا، که او هلم در آن ايلام در ف النلد بله سلر ملی بلرد  در مقلام 

رئي  کميته ی م رقه ای شوراها قدرت واقعی زيادی در دست داشت  اسميل ا 

 همللان مللاا ووئيلله  دا بللود و دردر چللپ تللرين ج للاش حللزب ايسللتا 1917در سللال 

ميل داشت مبلارزا را تلا بله انتهلا دنبلال ک لد  ل لين در نقلام عرلت سياسلت  لود 

هميشه می توانست شخصی را بيابد که بر او اتکا  ک د  در روز بيسلت و هفلتم 

        "    ملللا چکلللار داريلللم  سلللپتامبر، ل لللين نامللله ی مفصللللی بللله اسلللميل ا نوشلللت:

مله ملی  لذرانيم؟ وقلت دارد از دسلتمان ملی رود، ملا فقلط نا می ک ليم؟ فقلط قرلع

  آيلا مضللک نيسلت  -ک  لرا ی شلوراها -"تاريخ" معين می ک ليم ئبيسلتم اکتبلر

نللو بله تعويلق بي لدازيم؟ آيلا مضللک نيسلت کله بلر ايلن قبيلل  نکه کار را به اي

 کارهللا متکللی باشلليم؟ت بلشللويک هللا کللار آمللادا سللازی نيروهللای مسلللح  للود را 

ز دنبللال نمللی ک  للد    بايللظانللدازی کرنسللکی م رببللرای    بللرای ايجللاد ن رشللی  دمللا

جدی نسبت به قيام مسللانه دست به تهييج  ری در حزب بلزنيم    و املا راجلع 

سللری مرکللب از وفللادارترين افللراد نظللامی  بايللد يللک کميتلله ی ؛بلله نقللش شللما   

قيللق تللرين يللد، دروانللب امللر را بلله آنللان در ميللان ب ذاجدرسللت ک يللد و هملله ی 

امالعات موجود را پيرامون ترکيب و موقعيت نيروها در پترو راد و املرافش، 

 کللاتروهللای ف النللد بلله پترو للراد و حرو هللم چ للين دربللارا ی نقللل و انتقللال ني

علات هلم بلا  لود م اين امالناو ان و غيرا، جمع آوری ک يد ئتعيين نلت و سق

قلللزاق هلللای مسلللتقر در  بليغلللات مللل ظم در ميلللانت" ل لللين  واسلللتار "شماسلللتت 

ف الند" شدا بود  "    بايد تمام امالعات موجود را پيرامون مرز فکر قزاق هلا 
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تهيليج  مرالعه ک يم، و از ميان بهترين ملوان هلا و سلربازهای ف النلد واحلدهای

 ر به ميان قزاق ها بفرستيم " و سرانجام: "برای آملادا سلازی نلليح ا هلان 

بيل رواي دهيم: قدرت بايد فلوراز بله شلورای پترو لراد از شعاری از اين قربايد فو

م تقل شود، و شورای پترو راد به نوبه ی  ود قدرت را بله ک  لرا ی شلوراها 

هلم ج لگ و تمهيلدات  دي ر د که سه هفته یرتفويض ک د  چون چه م اسبتی دا

 ی کرنسکی را تلمل ک يم؟"تسکورنيلوفي

ملی دهلد: کميتله ای سلری مرکلب  اين نامه مرش جديدی برای قيام به دستمان

ترين افراد نظامی در هلزي  فورز به ع وان سلتاد رزملی، و سلربازهای  از مهم

روسی مستقر در ف الند به ع وان نيروهای رزم دا  "ظاهراز ت ها کسلانی کله ملا 

مللی تللوانيم کللامالز ک ترلشللان ک لليم و  للود قادرنللد نقللش نظللامی قللامعی برعهللدا 

 النلد و افلراد و ناو لان بالتيلک هسلت د " بلدين ترتيلب ی فب يرند، همان نيروها

ر سللر بللدر نللدد بللود ضلربه ی انلللی را از  للاري پترو لراد  ملی بي لليم کلله ل لين

حکومت فروآورد  در عين حال "آمادا سلازی نلليح ا هلان" ضلروری اسلت، 

تا شورای پترو راد، که تا تشکيل ک  را ی شوراها بايلد وارث قلدرت ملی شلد، 

    ف النلللد  کوملللت بللله وسللليله ی نيروهلللای نظلللامی اعلللزام شلللدا ازاز سلللرن ونی ح

  ير نشود  غافل

اين مرش جديد هم مان د مرش قبلی به اجرا  درنيامد  املا بلی تلأ ير هلم نمانلد  

مولی نکشيد که تهييج  ری در ميان قزاق ها به نتيجله رسليد: شلرش ايلن نکتله 

التيللک در وارد سللا تن را از زبللان ديب کللو شلل يدا ايللم  مشللارکت ملللوان هللای ب

ضربه ی انلی به حکوملت هلم بعلداز در مرحلی کله بله تصلويب رسليد،   جانلدا 

     العلادا ای کله تلر از همله ی ايلن هلا آن کله ل لين بلا نلراحت فلوق شد  املا مهلم

به  ري داد به هليچ کل  اجلازا ی  ريلز و مفلرا زنلی نبخشليد  مسأله  شدر مر
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    ی بلی موقللع بله نظلر ملی رسلليد،کاکتيآن چله بله ع لوان يلک پيشلل هاد مسلتقيم تل

ل شلد، بله  ابلت قلدمان يبه آزمونی برای س جش افکار در کميتله ی مرکلزی تبلد

در برابللر دودل هللا قللوت قلللب بخشلليد، و حللزب را هللر چلله بيشللتر بلله سللوی چللپ 

 راند 

        وای زيرزمي لللی  لللود در ا تيلللار داشلللت، زل لللين بلللا تملللام وسلللايلی کللله در انللل

هلای حلزب را از و امللت اوضلا  و از قلدرت فشللار تلودا هللا ملی کوشليد تللا کادر

       للاا  للود فللرا بلشللويک هللا را بلله نهللان آ للاا ک للد  او نوبللت بلله نوبللت بر للی از

می  واند، آنان را پيرامون مسائل مشخص به پرس و جلو ملی  رفلت،  فتلار و 

کردار رهبران را بله دقلت ملی سل جيد، و بلرای انتقلال شلعارهای  لود بله درون 

 از شيوا های غيرمستقيم اسلتفادا ملی کلرد تلا کميتله ی -به اعماق حزب -بحز

مرکللزی را در برابللر ضللرورت عمللل قللرار دهللد و او را وادار ک للد کلله کللار را بلله 

 فرجام رساند 

بلللران بلله ل للين، يللک روز پلل  از ارسللال ناملله اش بلله اسللميل ا، مقاللله ی 

آورد و تلريلر در ر  کلرش  ذشلت، بله رشلته یرسيدا است را کله پيشلت پخت ی

به پايان رسانيد: "بايد     ج گ به کميته ی مرکزی اعالم اين مقاله را با نوعی

و در ملافللل بللا ی حللزب  ا عللان ک لليم کلله در کميتلله ی مرکللزی بلله ايللن حقيقللت

 رايش يا ملرز فکلری در جهلت انتظلار تلا تشلکيل ک  لرا ی شلوراها و بلر ضلد 

 " بايد بله هلر قيمتلی کله شلدا بلر تصرف فوری قدرت و قيام فوری، وجود دارد

ايلن  لرايش فلايق آئليم: "اول بله  کرنسللکی غلبله ک ليم و بعلد ک  لرا را تشللکيل 

دهيم " اتالف وقت بلا نشسلتن در انتظلار ک  لرا ی شلوراها "يلا بالهلت مللض 

  " تللا افتتللاش ک  للرا، کلله بللرای روز بيسللتم در نظللر  اسللت و يللا  يانللت ملللض

بللاقی مانللدا اسللت: "هفتلله هللا و حتللی روزهللا   رفتلله شللدا، بلليش از دوازدا روز
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اک للون تعيللين ک  للدا ی هملله چيزنللد " بلله تعويللق افک للدن زورآزمللائی نهللائی بلله 

مللی ک  للرا تصللرف قللدرت  م زللله ی تخرئلله ی بزد نلله ی قيللام اسللت، چللون در

احمقانه ی قيام، همله ی قلزاق هلا را پشلت  `موعد`ناممکن  واهد شد: "برای 

 هم رديت  واه د کرد " 

م رهبری پترو لراد تلا چله حلد در نظلر زللن اين نامه نشان می دهد که فابياني

ل ين مخرب ملی نملود  املا ايلن بلار ل لين بله انتقادهلای آتشلين اکتفلا  نملی ک لد؛ 

  بلکه به ع لوان اعتلراد از کميتله ی مرکلزی اسلتعفا  ملی دهلد  او د يلل  لود 

 ن  بله بعلد، بله پافشلاری غلاز ک فلراآرا چ ين  کر می ک د: کميته ی مرکلزی از 

او در مورد تصرف قدرت ترتيب ا ر ندادا است؛ هيئت تلريريه ی ار لان حلزب 

ئاستالينت مقاله های او را با تأ يرهای تعملدی بله چلاپ ملی رسلاند، و اشلارات 

او را بلله " راهللای فللاحش بلشللويک هللا از جمللله تصللميم شللرم آورشللان بللرای 

هللا حللذف مللی ک للد  ل للين ا تفللای ايللن  مللان،" از ايللن مقالللهلشللرکت در پلليش پار

کميتله ی  روش کميته ی مرکزی را از حزب ممکن نمی داند: "من به ناچلار از

مرکزی اجازا ی ک ارا  يلری ملی مللبم، و ايلن در واسلت  لود را بلدين وسليله 

چ لين در ک  لرا ی  رود می دارم، تا در ميان نفوف فرودست حلزب و هلمعم

 شم "حزب آزادی تهييج  ری داشته با

از روی اس اد موجود معلوم نيست که بعداز چه اقلدامی در ايلن ملورد بله عملل 

آمد  در هر حال، ل ين از کميته ی مرکزی به ک ار نرفلت  شلکی نيسلت کله ل لين 

ز نمللی توانسللت زائيللدا ی  بللا اعللالم اسللتعفای  للود، عملللی کلله در مللورد او يقي للا

توانلد  ويشلتن را از قيلد برآشفت ی آنی باشد، بر آن بلود کله در نلورت للزوم ب

انضبام درونی کميته ی مرکزی برهاند  او اممي ان داشت که اين بار نيلز مان لد 

ماا آوريل، رجو  مستقيم به ردا های فرودست پيروزی او را تضمين می ک لد  
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کميتلله ی مرکللزی مسللتلزم تللدارک برعليلله  امللا در پلليش  للرفتن راا مغيللان عل للی

لزم زمان بود؛ و زمان در اين ميان يافت نمی شد  ک  را ی وي ا، و نتيجتاز مست

اسلتعفای  لود را در   يلرا ن لاا داشلت و بلی آن کله از حلدود ل ين اي ک اعالم 

جبهلله ی دا للل  قللوانين حللزب  للاري شللود، بللا آزادی بيشللتری تهللاجم  للود را در

حزب دنبال کرد  او رونوشت نامه ی  ود را نه ت ها به کميته هلای پترو لراد و 

فرستاد بلکه چ د نسلخه از آن نامله را بله دسلت کلار زاران قابلل اعتملاد مسکو 

کميته ی  و اي ک از فراز سر -حزب در شبکه های مللی رساند  در اوايل اکتبر

ز چ لللين نوشلللت:  -مرکلللزی ل لللين بللله کميتللله هلللای پترو لللراد و مسلللکو مسلللتقيما

 سلاعهال"بلشويک هلا حلق ندارنلد م تظلر ک  لرا ی شلوراها شلوند  آن هلا بايلد 

قللدرت را تصللرف ک  للد    تللأ ير در ايللن راا ج ايللت اسللت و بلل   انتظللار بللرای 

شلرمانه بلا تشلريفات و ی ک  را ی شوراها بازی کودکانه بلا تشلريفات، بلازی بل

للللاظ عللدم رعايللت سلسللله مراتللب، ل للين سللزاوار   يانللت بلله انقللالب اسللت " از

ايللت انضللبام تللر از رع بلله امللری بسلليار بللزر مسللأله  سللرزنش بللود، امللا ايللن

 نوری مربوم می شد 

 سوش يکوف، يکی از اعضای کميته ی بخش وايبور ، به ياد ملی آورد کله:

ز چيللز مللی نوشللت و از نوشللتن  سللته هللم نمللی شللد   ايللليچ از نهان للاا  للود دائمللا

هلا  هنادي دا ک ستانتي ونا ئکروپسکايات اغلب در کميته ی بخش ايلن دسلت نوشلت

ت آتشين رهبر نيروی ما را دو برابر ملی سلا ت    را برايمان می  واند    کلما

پيکللر  ميللدا ی نللادي دا ک سللتانتي ونا را در يکللی از اتللاق هللای تشللکيالت بخللش 

چ للان بلله يللاد مللی آورم کلله  للوئی همللين ديللروز بللودا اسللت  ماشللين نللوي  هللا 

مشغول کار بودنلد و نلادي دا هلر يلک از رونوشلت هلا را بلا نسلخه ی انللی بله 

داد  عمو و ج يا هم هملان جلا ايسلتادا بودنلد و هلر کلدام بلرای دقت مرابقت می 
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       للود رونوشللت مللی  واسللت د " "عمللو" و "ج يللا" نللام هللای مسللتعار دو تللن 

از رهبللران بخللش بللود  نومللوف، کللار زار بخللش، روايللت مللی ک للد کلله: "چ للدی 

پيش، نامه ای از مرف ايليچ برای تلويل به کميته ی مرکزی دريافلت کلرديم    

ی قيلام مسلأله  مه را  وانديم و نفسمان ب د آمد  ظاهراز ل لين از ملدت هلا پليشنا

را در برابر کميته ی مرکزی نهادا بود  هيلاهو بله پلا کلرديم، و بلر آن هلا فشلار 

ز هم همين کار  زم بود   آورديم " دقيقا

در نخستين روزهای اکتبر، ل ين از يکی از ک فران  های حلزب در پترو لراد 

ز زبللان ب شللايد  بلله در واسللت او در واسللت  کللرد کلله در دفللا  از قيللام راسللخا

ک فران  "مصرانه از کميته ی مرکزی تقاضا می ک د کله همله ی اقلدامات  زم 

را بللرای رهبللری قيللام اجت للاب ناپللذير کللار ران، سللربازان و دهقانللان، بلله عمللل 

سلتتار بياورد " در همين عبارت بله ت هلائی دو نلو  اسلتتار وجلود دارد، يکلی ا

      للری اسللتتار ديپلماتيللک: ايللن عبللارت بلله جللای آن کلله از تللدارک يفضللائی و د

بی واسره ی قيام سخن ب ويد، از رهبری "قيام اجت اب ناپذير" حرف می زنلد 

      کميتلله ی مرکللزی تقاضللا از تللا بللر  برنللدا ای بلله دسللت دادسللتان نيفتللد، و "

تلا حرملت علالی تلرين نهلاد  -دستور نمی دهد، اعتراد هلم نملی ک لد -می ک د"

ناملله ی دي للری، کلله آن هللم بلله دسللت ل للين  حللزب حفللظ شللدا باشللد  امللا در قرللع

نوشته شدا است، لللن  فتلار نلريح تلر اسلت: "در ملافلل بلا ی حلزب نلوعی 

دودلی و تزلزل مشاهدا می شود، نوعی وحشلت از مبلارزا بلرای کسلب قلدرت، 

نامله هلا و اعتلراد هلا و ع قرل ر کلردن جلای ايلن مبلارزا بلاو نوعی تمايل به پ  

ز به م زله ی قلرار دادن حلزب در برابلر کميتله ی رک ف ان  ها " اين  فتار تقريبا

 مرکزی بود  ل ين در مورد چ ين اقداماتی سبک سلرانه تصلميم نملی  رفلت  املا
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ی سرنوشت انقالب در ميان بلود، و سلاير مالحظلات بايلد بله ک لار نهلادا مسأله 

 می شدند 

         م اکتبللللر، ل للللين  رللللاب بلللله نماي للللد ان بلشللللويک ک  للللرا ی در روز هشللللت

قريللب التشللکيل م رقلله ی شللمال چ للين  فللت: "مللا نبايللد در انتظللار ک  للرا ی 

سراسری شوراهای روس ب شي يم، چون کميته ی اجرائی مرکلز ملی توانلد ايلن 

م ک  را را تا ماا نوامبر هم به تعويق بي دازد  ما نبايد دست روی دسلت ب لذاري

ی اجازا دهليم کله هلر روز نيروهلای کورنيلوفيسلتی بيشلتری را بله کو به کرنس

ميدان بکشد " آن ک فران  م رقه ای که در آن ف الند و ناو ان و روال نماي دا 

داشللت د، بايللد ابتکللار عمللل را در عزيمللت فللوری بلله سللوی پترو للراد" بلله دسللت 

ها شورای مختللت   ان داب يرد  دعوت آشکار به قيام فوری، اين بار از نماي د

ز بلله عمللل آوردا بللود  حللزب ه للوز  بلله عمللل آمللد  ايللن دعللوت هللا را ل للين شخصللا

تصميم  ود را ن رفته بود؛ سازمان های با تر حلزب ه لوز نظلر  لود را ابلراز 

 نکردا بودند 

دسللت زدن بلله تهيلليج  للری بللرای انقللالب مسللللانه و برانللدازی حکومللت بلله 

سر کميته ی مرکزی، به مسئوليت شخصی  ود، ضرب اسلله ، آن هم از فراز 

 للاا، و بلله کمللک چ للد ورق کاغللذ کوچللک يادداشللت پوشلليدا از حللروف  از نهللان

ريللز، مسللتلزم اعتمللادی عظلليم بلله مبقلله ی کللار ر و بلله حللزب و بللی اعتمللادی 

عميقی به کميته ی مرکزی بود  چه شد که ل لين، کله در اوايلل ملاا آوريلل او را 

ودش تلک افتلادا ديلديم، بلار دي لر در ملاا سلپتامبر و در ميان رهبلران حلزب  ل

اوايللل مللاا اکتبللر  للود را در ميللان همللان  للروا ت هللا يافللت؟ ا للر بلله افسللانه ی 

را به مثابه ی تجلی ان لارا ی نلاب انقلالب تصلوير بلشويزم  نامعقولی که تاريح

ی فللوق عللاجز  واهيللد بللود  در مسللأله  درک مللی ک للد اعتقللاد داشللته باشلليد، از
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 نتيجلله از در مللليط اجتمللاعی معي للی تکامللل يافللت و دربلشللويزم  ت امللر،حقيقلل

تأ يرات ناهم ون آن مليط، از جمله تأ ير جو  ردا بلورووائی و عقلب مانلد ی 

فره  ی، در امان نماند  در هر موقعيت جديد، حلزب فقلط از مريلق يلک بللران 

 درونی  ود را با آن موقعيت وفق داد 

دی را کله درسلت پليش از قيلام اکتبلر در ملافلل برای آن که کشمکش های حا

با ی حزب بلشويک جريان داشت د به درستی ببي يم،  زم است به جريلان هلای 

درون حزب که در جلد اول از آن ها سخن  فتيم، بلار دي لر نظلر بيفک ليم  للزوم 

ز در هملين ايلام  لروا اسلتالين دسلت بله  اين کار بيشتر از آن جهت است که دقيقا

هلای بلی سلابقه ای، آن هلم در مقيلاس جهلانی، زدا اسلت تلا چلون و چ لد تالش 

ز از حافظله ی  تدارک واقعی انقالب اکتبر و نلوا ی پيلروزی آن انقلالب را تماملا

 تاريخ ملو ک د 

مربوعلات قلانونی،  در سال های پيش از ج لگ، بلشلويک هلا  ويشلتن را در

سلتعار برحسلب تصلادف "دموکرات های پي ير" تونيت کردا بودند  اين نام م

تللا بلشللويزم  انتخللاب نشللدا بللود  شللعارهای دموکراسللی انقالبللی را فقللط و فقللط

در پليش بي لی ماهيلت بلشلويزم  انتهای م رقی آن شعارها دنبال ملی کلرد  م تهلا

مللابين  انقللالب از ايللن حللد فراتللر نمللی رفللت  امللا ج للگ بللا ايجللاد پيونللدی ملکللم

ز  ابلت کلرد کله برنامله ی "دموکراسلی قامعامپرياليزم  های بورووا و دموکرات ا

ر" جز از مريق انقالب پرولتری قابل تلقلق نيسلت  هلر بلشلويکی کله ايلن يپي 

 ير شد و  نا زير به ه  ام انقالب غافل ،درس روشن را از ج گ نيامو ته بود

  رای دموکراسی بورووائی تبديل  شت  به همسفر چپ

زب در می سال هلای ج لگ و در اما مرالعه ی دقيق اس اد مربوم به حيات ح

بله  1923و از سلال  -اوايل انقالب، با وجلود قللت مفلرم و کلم نظيلر ايلن اسل اد
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شلرهای قپل  روی عقيلدتی  -بعد، بلا وجلود ماهيلت مغرضلانه ی روزافزونشلان

فوقانی بلشويک ها را در می سال های ج لگ، يع لی در هملان ايلامی کله حيلات 

    ر روز روشللن تللر از روز پلليش عيللان واقعللی حللزب عمللالز متوقللت شللدا بللود، هلل

دوری از رهبرانلی  می سازد  اين پ  روی دو علت داشت: دوری از تودا ها و

ز دوری از ل لين  در - اري به سلر ملی بردنلد که در نتيجله حلزب در  يع لی عملدتا

 انزوا و کوته بي ی غرق شد 

ر تملام می در روسيه، هر کدام بله ت هلائی، ديحتی يک تن از بلشويک های قد

 مول ج گ يلک سل د هلم کله بتلوان راه ملای کلوچکی در راا بلين المللل دوم بله 

 -ن الملل سلوم ملسلوبش کلرد، نتوانسلت تهيله ک لد  چ لد سلال پليش آنتونلوفيب

می حزب، نوشت: "مسلائل نللح، ماهيلت انقلالب يساراتوفسکی، از اعضای قد

ز ايلن قبيلل قريب الوقو ، نقش حزب در حکومت موقت آتی، و مسائل دي ری ا

به مرز بسيار مبهمی به ادراک ما در می آمدند و يا انو ز در ميدان انديشله ی 

ا نلفله ای از يلک دفترچله ی يلما وارد نمی شدند " تا ايلن للظله يلک مقالله، 

 امرات، و يا يک نامه، به چاپ نرسيدا اند کله در آن هلا اسلتالين، مولوتلوف، 

زدا،  م، و حتلی شلتابيملن غيرمسلتق و يا هر يک از سلاير رهبلران فعللی، حتلی

نظريات  ود را پيرامون چشم اندازهای ج گ و انقالب ابراز کردا باش د  البتله 

می" در مللی سللال هللای ج للگ و يايللن بللدان مع للا نيسللت کلله "بلشللويک هللای قللد

سقوم سوسيال دموکراسی و تدارک انقالب روسليه، مرلبلی دربلارا ی ج لگ و 

ی تللاريخی مصللرانه پاسللخ مللی ملبيدنللد؛ و بلله انقللالب ن وشللت د  ايللن رويللدادها

اوانلی بلرای تفکلر و مکاتبله فلراهم آوردا بلود  رعالوا، زندان و تبعيد فرنت ف

 صوص اين موضوعات نوشته شلدند، حتلی  اما در ميان همه ی مرالبی که در

يک س د رو نشدا است که بتوان حتلی بلا کلش دادنلش آن را نزديلک بله مفلاهيم 
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کرد  کلافی اسلت بله يلاد بيلاوريم کله چلاپ حتلی يلک سلرر از  انقالب اکتبر تعبير

، بلرای انسلتيتوی تلاريخ 1914 -1917چکيدا های قلم اسلتالين در سلال هلای 

حزب مم و  اعالم شدا و اين انستيتو وادار  رديلدا اسلت کله مهلم تلرين اسل اد 

را پ هللان ن للاا بللدارد  در زنللد ی ناملله هللای سياسللی و رسللمی  1917مللارس 

ای قشر حاکم ک ونی، سال های ج گ فضائی تهی تشکيل ملی ده لد  بيشتر اعض

 چ ين است حقيقت عريان 

نام بايفسکی، که به وي ا ملأمور  يکی از جوان ترين مور ان دوران ا ير به

 شدا است تا نشان دهد کله ملافلل بلا ی حلزب چ ونله در ملی سلال هلای ج لگ 

انعرلاف وجلدان عمللی اش  در جهت انقالب پرولتری تکامل پيدا کردند، به رغلم

نتوانسته است از برن اس اد موجلود چيلزی بليش از ايلن  فتله ی نلاچيز بيلرون 

بکشد: "به هيچ ع وان نمی توان  ط سير اين جريان را دنبال کلرد، املا بر لی 

  از اسلل اد و  للامرات موجللود بللی چللون و چللرا  ابللت مللی ک  للد کلله در  هللن حللزب 

های آوريل ل لين جريلان داشلته اسلت   " پارا ای ک کاش های مبهم در جهت تز

بر سر ک کاش های مبهم بودا، و نه بر سر ارزيابی هلای علملی و مسأله   وئی

 پيش بي ی های سياسیح

نه در مسکو، و نه حتی در پترو راد، امکلان نداشلت بتلوان  نه در سيبری، و

ط در به مفاهيم انقالب اکتبلر رسليد، بلکله دسلت يلافتن بله آن مفلاهيم فقل از پيش

تقامع راا های تاريخ جهان امکان پذير بود  پليش از آن کله ارائله ی برنامله ی 

وظلايت انقلالب  ديکتلاتوری پرولتاريلا در روسليه ممکلن بله نظلر آيلد، ابتلدا بايلد

ديره  ام بورووائی در تقامع بلا چشلم انلدازهای ج لبش جهلانی مبقله ی کلار ر 

د انه ی بل لدتری، مشلرف ديدا می شد  برای دست يلافتن بله چ لين بي شلی رنل
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تلر ی بر افق بين المللی و نه افق ملی،  زم بود؛ نرف نظر از سالش هلائی جلد

 از آن چه روس های "اهل عمل" حزب در ا تيار داشت د 

در نظر اي ان قرار بر اين بود که سرن ونی سللر ت عصلر جمهلوری "آزاد" 

، بلله پيللروی از روسلليه را ب شللايد، و آنللان  يللال داشللت د کلله در آن جمهللوری

را آغلاز ک  لد  سوسلياليزم  سرمشق کشورهای غربی، مبلارزا بلرای رسليدن بله

می، يع ی رايکلوف و اسلکورتزوف و و ملان، "بله يسه تن از بلشويک های قد

ی،" در بلتونيه ی سوسيال دمکرات های بخش ناريم، آزاد شدا بله دسلت انقال

شللدا کلله بللا چ للين  ی زنللداپللراوداامسللک تل للراف زدنللد: "بلله تمللاا مللارس از 

تی کادرهای انقالبلی را بلرای فلتح آزادی سياسلی آملادا کلردا اسلت، درود يموفق

ز اممي ان داريم کله ايلن روزنامله در متللد سلا تن هم لان  می فرستيم  ما عميقا

بلله دور پللرچمش، بللرای مبللارزات بعللدی و بلله نللام انقللالب ملللی، توفيللق  واهللد 

کاملی نهفتله اسلت  بلين ملتلوای ايلن يافت " در اين تل راف جمعی جهان بي ی 

شکاف عميقی قرار دارد  انقالب فوريله بالفانلله  تل راف و تزهای آوريل ل ين

قشر رهبری حزب را، که کام ت و رايکوف و استالين در رأسش قرار داشلت د، 

آن هم دفا  ملبانی که به سوی راست  -به مشتی دموکرات دفا  ملب تبديل کرد

نللد و در جهللت آشللتی بللا م شللويک هللا سللير مللی کردنللد  بلله حرکللت درآمللدا بود

ياروسالفسکی، مورخ آتی حزب، اوردوونيکيدزا، رئي  آتی کميسيون مرکزی 

ک ترول، و پتروفسکی، رئي  آتی کميته ی اجرائی اوکرائين، در ماا ملارس در 

ياکوتسللک دسللت در دسللت م شللويک هللا روزناملله ای را موسللوم بلله سوسلليال 

م قلرار زکه در مرز انالش ملبی ميهن پرستانه و ليبرالي دموکرات م تشر کردند

داست  در سال هلای ا يلر، نسلخه هلای ايلن نشلريه بلا دقلت تملام جملع آوری و 

 معدوم شدا اند 
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در پترزبور  در اوايلل انقلالب سلعی کلرد کله يلک موضلع  پراوداروزنامه ی 

 لاقض بلود نا فتله نمانلد کله ايلن موضلع سلخت پرت -انترناسيوناليستی اتخا  ک لد

زيرا از چارچوب دموکراسی بلورووائی فراتلر نملی رفلت  بلشلويک هلای مقتلدر 

چون از تبعيد مراجعت کردند، فوراز يک سياسلت مليهن پرسلتانه ی دموکراتيلک 

به ار ان مرکزی بخشيدند  در روز سی ام ماا مله، کلالي ين ضلمن دفلا  از  لود 

را در نظلر پلراودا ورد: "ملثالز در برابر اتهام فرنت ملبی، اين نکته را به ياد آ

در اوايل سياست دي ری داشت  آن وقت استالين و مورانلوف و  پراوداب يريد  

 را به سوی دي ری چر اندند "پراودا کام ت از راا رسيدند و سکان 

وقتی ه وز امکان نوشتن اين  ونه مرالب در ميان بود، آن ارسکی، يکی از 

ز ا عان ک يم که عدا ی کثيلری اعضای قشر رهبری، چ ين نوشت: "ب ايد نريلا

از بلشللويک هللای قللديمی تللا زمللان ک فللران  حللزب در مللاا آوريللل، در  صللوص 

را داشلت د، و  1905هملان نظريلات قلديم بلشلويک هلای  1917ماهيت انقلالب 

ها، به آسانی انجام ن رفت  " زم اسلت  رد اين نظريات و فراتر رفتن از حد آن

، که بليش از عملر مبيعلی  لود زيسلته بودنلد، در 1905اضافه ک يم که مفاهيم 

م" نبودنلد و بله مفلاهيم انلالش ملبلی زدي ر "نظريات قلديم بلشلوي 1917سال 

   ميهن پرستانه تبديل شدا بودند 

  در يکللی از نشلللريات رسللمی تلللاريخی آمللدا اسلللت: "تزهللای آوريلللل ل لللين در 

ه اين تزها، که دوران سلاز کميته ی پترو راد با اقبال تاب اکی روبه رو نشدند  ب

از آب در آمدنللد، فقللط دو تللن رأی موافللق دادنللد، آن هللم در برابللر سلليزدا رأی 

مخللالت و يللک رأی ممت للع " پودويسللکی مللی نويسللد: "اسللتد ل ل للين حتللی در 

ترين هوادارانش بيش از حد جسورانه می نمود،" به عقيدا ی  نظر سي ه چاک

نرللق هللای ل للين "حللزب بلشللوک هللا را کميتلله ی پترو للراد و سللازمان نظللامی: 
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م زوی سا ت، و  جرم بدين سان لرمه ی شديدی بله موقعيلت مبقله ی کلار ر 

 و به حزب وارد آورد "

چ للد سللال پلليش مولوتللوف چ للين نوشللت: "بايللد بلله نللراحت  فللت کلله حللزب 

روش ی و  ابت قلدمی  زم را بلرای ج لبش انقالبلی نداشلت    تهيليج  لری هلا و 

ز تمام فعا ليت های انقالبی حزب ب ياد ملکمی نداشلت د، زيلرا ملا در افکلار عموما

وانقللللالب سوسللللياليزم   للللود ه للللوز بلللله ضللللرورت مبللللارزا ی فللللوری بللللرای

سوسياليستی پی نبردا بوديم " نقره ی عرت فقط در ماا دوم انقالب پديد آملد  

مولوتوف  واهی می دهد که: "از للظه ی باز شت ل لين بله روسليه در آوريلل 

حزب ما احساس کرد که زمين در زير پايش سفت شلدا اسلت     تلا آن ، 1917

 للظه حزب با ترس و لرز در تاريکی کورمال کورمال راا می رفت "

از تدافع نظامی، حمايلت مشلروم مرف داری  استالين در اوا ر ماا مارس به

از حکوملت موقلت، بيانيله ی نللح جويانله ی سلو انوف، و پيوسلتن بله حللزب 

تصديق کلرد کله: "ملن در  1924 فته بود  استالين  ود در سال  تزرتلی سخن

اتخا  اين موضع نادرست با ساير رفقای حلزب شلريک بلودم، و فقلط در اواسلط 

ماا آوريل، يع ی پ  از  رويدن به تزهای ل ين، موضلع نادرسلت  لود را تلرک 

يلل  يری تازا ای احتياي داشتيم  ل لين در تزهلای فر  لدا ی آورت کردم  به سم

  يری تازا را به حزب داد "ت آن سم

  کلللالي ين حتلللی در پايلللان ملللاا آوريلللل ه لللوز  واسلللتار ائلللتالف پارلملللانی بلللا 

م شويک ها بود  ل ين در ک فران  شهری حلزب در پترو لراد  فتله بلود: "ملن 

بلله شللدت بللا کللالي ين مخللالفم، چللون ائللتالف بللا      ملليهن پرسللت هللا قابللل تصللور 

اسللت " ن للرش کللالي ين حتللی در سوسللياليزم  انللت بللهنيسللت     چ للين کللاری  ي
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پترو للراد م لصللر بلله فللرد نبللود  در آن ک فللران   فتلله شللد: "زيللر تللأ ير ل للين، 

 بخارهای  فه ک  دا ی وحدت شرو  به ناپديد شدن کردا اند "

 در ايللا ت، مقاومللت در برابللر تزهللای ل لللين مللدت بسلليار بيشللتری بللله درازا 

ز تا اکتبر ادامه يافت  ب ادر بر ی از ايا ت ا -کشيد  به  فتله ی ين مقاومت تقريبا

سيفتزوف، کار ری از اهالی کيت،: "مفاهيم مستتر در تزهائی ل ينت بالفانله 

  از ملرف تمللامی سلازمان بلشللويک هللا در کيلت پذيرفتلله نشلدند  بر للی از رفقللا، 

  ر از جمللله جللی  پياتللاکوف، بللا ايللن تزهللا مخالفللت کردنللد   " مور ونللوف، کللار 

راا آهلللن در  لللارکوف، ملللی  ويلللد: "بلشلللويک هلللای قلللديمی در ميلللان همللله ی 

کار ران راا آهن نفو  عظيمی داشت د    بسياری از بلشويک های قديمی  لاري 

از ج اش ما باقی ماندند  پ  از انقالب فوريه، بعضی از آن ها سهواز بله ع لوان 

قلاا قلاا   ديدنلد؛ همله م شويک  بت نام کردنلد  و بعلداز  ودشلان بله ايلن اتفلاق 

حيران بودند که چ ونه ممکن اسلت چ لين اتفلاقی رخ دادا باشلد " از ايلن نلو  

 شواهد کمبودی در ميان نيست 

رسلمی ک لونی حتلی اشلارا بله تجديلد سلالش  مور لان با همه ی اين اونلاف،

ن انجللام  رفللت، کفللر مللی دان للد  ايللن حللزب را، کلله در مللاا آوريللل بلله دسللت ل للي

 معيللار حرمللت بلله کسللوت حللزب را جانشللين معيارهللای تللاريخی مور للان ا يللر 

 کلردا انلد  در  صلوص ايلن موضلو  آنلان حلق ندارنلد حتلی از شلخص اسلتالين 

نقل قول ک  د، حال آن که اسلتالين  لود ناچلار شلدا اسلت عملق عظليم د ر لونی 

ک د  او نوشته است: "برای آن که حزب بتوانلد جسلورانه ماا آوريل را تصديق 

جديللد  للام ب للذارد، تزهللای آوريللل مشللهور ل للين ضللرورت تللام و تمللام در راا 

مع للای تجديللد سللالش  بلله  يللری تللازا" و "راا جديللد" هللر دوت داشللت د " "سللم

حزب هست د  بلا ايلن حلال شلش سلال بعلد، ه  لامی کله ياروسلوفسلکی در مقلام 
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ملللورخ جرئلللت بللله  لللري داد و  امرنشلللان کلللرد کللله اسلللتالين در اوايلللل انقلللالب 

بود،" بلا عتلاب و  رلاب  مسائل ب يادی موضعی نادرست اتخا  کردا "پيرامون

 تران هيو هلا از همله سليری ناپلذيردر مي تاز چهار مرف تخرئه شد  بت حرم

  استح

سللل ت انقالبلللی حلللزب، فشلللار کلللار ران از پلللائين و انتقادهلللای ل لللين از بلللا ، 

قللول  قشللرهای فوقللانی حللزب را در مللاا هللای آوريللل و ملله وادار سللا ت کلله بلله

اسللتالين: "در راا جديللد  للام ب ذارنللد " امللا آدمللی بايللد کللامالز از روان ش اسللی 

 سياسللی بللی امللال  باشللد تللا رأی دهللی نللرف بلله تزهللای ل للين را بلله مثابلله ی 

  تخرئلله ی کامللل و واقعللی "موضللع نادرسللت پيرامللون مسللائل ب يللادی" بپ للدارد  

سلال هلای ج لگ بافلت ن نظريات مبتذل دموکراتيک که در می آدر حقيقت امر، 

ملکمللی يافتلله بودنللد، هللر چ للد  للود را بللا برناملله ی جديللد وفللق دادنللد امللا در 

 مخالفت  اموش با اين برنامه باقی ماندند 

      در روز ششلللم اوت، کلللام ت، بلللر الف تصلللميم ک فلللران  بلشلللويک هلللا در 

ک فللران  سوسياليسللت هللای  مللاا آوريللل، در کميتلله ی اجرائللی از مشللارکت در

سلخن رانلی  پرست که قرار بود در استکهلم بر زار شود، هلواداری کلرد ميهن 

    بلله رو نشللد  ل للين در ايللن ميللان  کللام ت بللا مخالفللت ار للان مرکللزی حللزب رو

کللام ت سللخن رانللی  مقاللله ی کوب للدا ای نوشللت، امللا آن مقاللله دا روز پلل  از

ی  م تشر شلد  فقلط پل  از پافشلاری مصلممانه ی ل لين و سلاير اعضلای کميتله

بله چلاپ آن مقالله ی  -به سلرکرد ی اسلتالين -پراودامرکزی، هيئت تلريريه ی 

 اعتراد آميز رضايت داد 

پل  از روزهلای ووئيله، مللوي تشل ج آميلزی از شللک و ترديلد حلزب را دربللر 

 رفت  بسلياری از رهبلران، بله ويل ا در ايلا ت، از تلک افتلاد ی پليش قلراو ن 
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می ماجرای کورنيلوف اين افلراد متلوحش مبقه ی کار ر به وحشت افتادند  در 

تملللاس ب يرنلللد، و ايلللن کلللار بلللار دي لللر فريلللاد سلللازش کلللاران  سلللعی کردنلللد بلللا

 هشدارده دا ی ل ين را بران يخت 

، بدون حتی يک جملله ی پراودادر روز بيستم اوت، استالين در مقام سردبير 

پ معترضلله، مقاللله ای از زي وويللت تلللت ع للوان "چکللار نبايللد کللرد" بلله چللا

رساند  در اين مقالله بله تلدارک قيلام حملله شلدا بلود: "بايلد در سليمای حقيقلت 

ب  ريم: در حال حاضر در پترو لراد بلرای در لرفتن قيلامی نظيلر کملون پلاري  

، بسلياری از شلرايط مسلاعدند   " در روز سلوم سلپتامبر، ل لين 1871در سال 

ويلت، املا بله قصلد ی دي لر و بلدون نلام بلردن از زي ومسلأله  در ارتبام بلا يلک

وارد سا تن ضربه ی مستقيمی به او، چ لين نوشلت: "اشلارا بله کملون بسليار 

کلم  ک ون دسلت تا 1871 زسرلی و حتی ابلهانه است  چون او ز بلشويک ها ا

يکی دو درس آمو ته اند  آن ها در تسخير بانک ها قصور نخواه د کرد، حمله 

     للين شللرايری کمللون پللاري  بلله ورسللای را مللردود نخواه للد شللمرد، و تلللت چ

 زی را کلله يللهللم ممکللن بللود پيللروز شللود  بلله عللالوا، کمللون نمللی توانسللت چ

توان د بله ملردم عرضله ک  لد فلوراز بله ی بلشويک ها، در نورت کسب قدرت، م

مردم عرضه ک د، يع ی نمی توانست به دهقان ها زملين بدهلد و پيشل هاد فلوری 

م اما نلريلی بلود بله زي وويلت و هلم نای نلح را عرضه ک د   " اين هشدار ب

 ، يع ی استالين پراوداچ ين به سردبير روزنامه ی 

 پارلمللان کميتلله ی مرکللزی را بلله دو نلليم کللرد  بسللياری از  -له ی پلليشأمسلل

نلله اکثللر آنللان، بللر تصللميم ج للاش بلشللويک هللا دائللر بللر  کميتلله هللای مللللی، ا للر

بلوش  همين مور شد  ای پارلمان نله  ذاردند  مثالز در کيت  -شرکت در پيش

 -ورود بللله پللليش ی    مسلللأله  در  لللامرات  لللود ملللی نويسلللد: "در  صلللوص
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پارلمان، اکثريت اعضای کميته رأی به مشارکت دادند و پياتاکوف را به ع لوان 

مللثالز در مللورد کللام ت و  -نماي للدا ی کميتلله بر زيدنللد " در بسللياری از مللوارد

تلوان تلداوم تزللزل هلا را رديلابی  ملی -رايکوف و پياتلاکوف و چ لدين تلن دي لر

 پارلملان در سلپتامبر، -تللريم پليشبرعليله  کرد: بر ضد تزهای ل ين در آوريل،

قيام در اکتبر  از سلوی دي لر، قشلر پلائين تلر بلشلويک هلا، در سلايه ی برعليه 

نزديک تر بلودن بله تلودا هلا و تلازا نفسلی سياسلی، شلعار تللريم را بله آسلانی 

، از جمله کميته ی مرکزی را مجبور کردند کله تغييلر جهلت پذيرفت د و کميته ها

برعليله  ده د  ک فران  شهری کيت زير تأ ير نامله هلای ل لين بلا اکثريتلی قلامع

ز هکميتلله ی  للود رأی داد  مشللاب کللم و بلليش در هملله ی چللر ش هللای دشللوار  ا

سياس، ل ين در برابر قشلرهای فوقلانی دسلت اا حلزب بله قشلرهای پلائين تکيله 

 ، و يا در برابر کل دست اا حزب به تودا های حزب متکی بود می کرد

در چ ين شرايری ل ين کمتلر از هلر کل  دي لری ملی توانسلت از تزللزل هلای 

 ير شود  او از پيش به تيزچشلمی پرسلو ظ ی مسللح بلود،  پيش از اکتبر غافل

به دنبال نشانه های هشلدارده دا ملی  شلت، ب لا را بلر بلدترين فرضليات ممکلن 

و نالش را در اين می ديد که به جلای تسلاهل فشلار زيلادتری وارد  ؛ ذاشتمی 

 بياورد 

شکی نيست که به تونيه ی ل لين بلود کله دفتر انله ی م رقله ای مسلکو در 

کميته ی مرکزی به تصلويب برعليه  ت دلل ی را نامه ی اوا ر ماا سپتامبر قرع

فت ی در نلفوف حلزب رساند و آن کميته را به بی تصميمی، تزلزل و ايجاد آشل

از آن در واست کرد که "مسير روشن و مشخصلی را در جهلت متهم سا ت و 

قيام در پيش ب يرد " در روز سوم اکتبر، لوموف، به نلام دفتر انله ی مسلکو، 

نامه را بله کميتله ی مرکلزی ابلال  کلرد  در نلورت جلسله آملدا اسلت  اين قرع
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نشلود " کميتله ی مرکلزی  بللثمسلأله  که: "تصميم  رفته شد کله بلر سلر ايلن

ه وز از زير اقدامات واجب شلانه  لالی ملی کلرد  املا فشلار ل لين، کله از مريلق 

مسلکو وارد مللی شللد، بلله  مللر رسليد: پلل  از دو روز کميتلله ی مرکللزی تصللميم 

 پارلمان بيرون برود  - رفت که از پيش

ن فان به وضوش می دانست د که ايلن اقلدام بله مع لای  لام نهلادلدشم ان و مخا

در راا قيام است  سو انوف می نويسد: "شکی نيست که تروتسلکی بلا بيلرون 

پارلملللان، سلللکان را بللله سلللمت انقلللالب قهرآميلللز  -بلللردن قشلللون  لللود از پللليش

پارلملان بلا  -چر اندا بود "  زارش شورای پترو راد پيراملون  لروي از پليش

ی کسللب ايللن فريللاد تمللام مللی شللد: "پايللدار بللاد مبللارزا ی آشللکار و مسللتقيم بللرا

 قدرت انقالبی در کشورح" اين فرياد در روز نهم اکتبر کشيدا شد 

ی قيللام در جلسلله ی مشللهور کميتلله ی  لهأروز بعللد، بلله در واسللت ل للين، مسلل

همان ابتدای جلسه، ل ين سياست بعلدی  لود  مرکزی به نراحت ع وان شد  از

اش  يله برعل را م وم به نتيجه ی جلسه کلرد: يلا از مريلق کميتله ی مرکلزی يلا

      الهلله ی فللار  البللال تللاريخح  ی سللو انوف مللی نويسللد: "ايللن هللم شللو ی تللازا

 در آپارتملللان ملللن بلشلللويزم  آن جلسللله ی سرنوشلللت سلللاز رهبلللران بل دپايللله ی

ت  امللا مللن هللليچ 31، آپارتمللان 32همللان  يابللان کارپوفکللا ئ بر للزار شللد، در

 ويک بللود  امالعللی از ايللن قضلليه نداشللتم " همسللر سللو انوف م شللويک، بلشلل

ز  للاري از  انلله ی   "آن شللب تللدابير مخصونللی بلله کللار رفتلله بللود تللا مللن حتمللا

کم همسر من اممي ان بله عملل آورد کله ملن چ لين   ودم شب را سر ک م: دست

غرضلانه بله ملن تونليه کلرد کله پل  از ی قصدی دارم  و با لل ی دوستانه و ب

ته نک م  در هر حلال آن اتمام کارم  ودم را در راا مو نی باز شت به  انه  س
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تلر آن کله ايلن مجلل  از  مجل  عالی کامالز از تجاوزات من مصون بود " مهلم

 تجاوزات پلي  کرنسکی هم مصون از آب درآمد 

از بيسللت و يللک عضللو کميتلله ی مرکللزی دوازدا تللن حضللور داشللت د  ل للين بللا 

 -دکالا  ي  و عي ک و بدون ريش به آن جا آمد  جلسه دا ساعت به مول کشلي

يع ی تا دمدمه های نبح   اا به  اا برای تجديد قوا چلای و نلان و سوسيسلون 

بر سلر تصلرف قلدرت در امپراتلوری مسأله  نرف می شد  تجديد قوا  زم بود:

پيشين تزارها دور می زد  مبق معمول، جلسه بلا  لزارش سلازمانی سلوردلوف 

ز از روی  -آغاز شد  اين بار  زارش او بله اوضلا  جبهله ا تصلاص داشلت يقي لا

قلرار قبلللی بللا ل للين، تللا ل للين بللرای اسللت تاي هللای ضللروری تکيلله  للاا  زم را در 

ن کامالز تربيلق ملی کلرد  نماي لد ان يا تيار داشته باشد  اين کار با روش های ل 

قشللون جبهلله ی شللمال از مريللق سللوردلوف هشللدار دادا بودنللد کلله فرمانللدهان 

را مللی بي  للد کلله متضللمن اعللزام ضللدانقالبی تللدارک نللوعی "نقشلله ی مشللکوک 

جبهله ی غلرب، فرملان دهلی  شلت جبهله اسلت " از مي سلک، سلتادپنيروها بله 

 للزارش رسلليدا بللود کلله شللورش کورنيلوفيسللتی دي للری در حللال تکللوين اسللت؛ 

شللهر را بللا نيروهللای فرمللان دهللی  نظللر بلله ماهيللت انقالبللی پاد للان مللللی، سللتاد

و فرمانللدهان کللل ارتللش دهللی  فرمللان قللزاق ملانللرا کللردا بللود  "مللابين سللتاد

در مي سلک کلامالز فرملان دهلی  ملذاکرات مشلکوکی جريلان دارد"؛ تسلخير سلتاد

اسلت تلا حلقله ی قلزاق هلا را  للع سلالش ک لد؛  ممکن اسلت: پاد لان مللل آملادا

ز افراد پاد ان قادرند يک سپاا انقال بی را از مي سک به پترو راد بفرسلت د؛ ضم ا

از بلشلللويک هاسلللت؛ ملللرف داری  در جهلللت حاللللت روحلللی سلللربازها در جبهللله

  چ للين بللود  للزارش سللوردلوف   -سللربازها بللا کرنسللکی مخالفللت  واه للد کللرد 
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همه ی جوانب اين  زارش چ لان کله بايلد و شلايد روشلن و مشلخص نبلود، املا 

ز دل رم ک  دا داشت    زارش به مور کلی ماهيتی تماما

ک لون، نسلبت  سپتامبر تال ين بالفانله موضع تهاجمی  رفت: "از اوايل ماا 

تفللاوتی وجللود داشللته اسللت " بلله سللرد شللدن و ی ی قيللام نللوعی بللمسللأله  بلله

سر ورد ی تودا ها اشارا می شود  جای ش فتی نيست  "تودا هلا از حلرف و 

نامه  سته شدا اند " بايد موقعيت موجود را در تماميتش در نظر ب يريم   قرع

ظلليم دهقللانی رخ مللی ده للد  ايللن روزهللا حللوادث شللهر بللر زمي لله ی ج للبش ع

حکومللت بللرای سللرکوب شللورش ارضللی نيروهللای عظيمللی  زم دارد  "بللدين 

 ترتيللب موقعيللت سياسللی آمللادا اسللت  بايللد از ج بلله ی ف للی قضلليه حللرف بللزنيم 

   ايللن جاسللت  از مللرف دي للر مللا هللم  للاهی اوقللات مثللل دفللا  ملللب هللا مسللأله 

آشللکارا سللخن ران  "تللدارک ملل ظم قيللام را نللوعی   للاا سياسللی مللی ان للاريم 

 ويشللتن داری مللی کللرد: احساسللات فراوانللی در وجللود او انباشللته شللدا بللود " 

  بللرای شللرو  قللامع بايللد از ک  للرا ی م رقلله ای شللمال و از پيشلل هاد مي سللک 

 بهرا برداری ک يم "

ز در همللين روز جلسلله ی کميتلله ی مرکللزی افتتللاش شللدا  ک  للرا ی شللمال دقيقللا

سه روز  اتمه يابد  ل ين شلرو  "عملل قلامع" را بود و قرار بود که ظرف دو 

به ع وان وظيفه ی فوری روزهای بعد مرلرش کلرد  نبايلد نلبر ک ليم  نبايلد کلار 

 لوف شلل يديم، در جبهلله را بلله تعويللق بي للدازيم  همللان مللور کلله از زبللان سللورد

کودتا ملی بي  لد  آيلا ک  لرا ی شلوراها هر لز بر لزار  واهلد شلد؟  دارند تدارک

قدرت را فوراز تصرف ک يم و در انتظار هيچ ک  لرا ای ن شلي يم   م  بايدنمی داني

 هلای پرشللور و سلخن رانللی  چ لدين سللال بعلد تروتسللکی نوشلت: "روش کلللی آن

فی البداهه، لبريز از ميل شديد او به تزريق افکلار و ارادا و اعتملاد بله نفل  و 
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ابل تونيت شجاعت  ودش به وجود معترضان و متزلز ن و شکاکان، هر ز ق

 و بازسازی نخواهد بود   " 

ل ين انتظار بر ورد با مقاومت های شديد داشت، اما ملولی نکشليد کله تلرس 

پارچ ی کميته ی مرکزی در رد پيش هاد قيام فوری در ملاا  او برمرف شد  يک

بله د يلل زملانی بلا "ملانلرا ی  ج اش چپ ب ا سپتامبر ماهيتی زود ذر داشت:

بله د يلل کللی اسلترات ی،  فت کردا بود؛ و ج اش راسلت ب لاآلکساندري کا" مخال

 هر چ د اين مسائل ه وز هم کامالز حل و فصل نشلدا بودنلد  ظلرف سله هفتله جلا

 يری به سلمت چلپ در کميتله ی مرکلزی رخ دادا بلود  دا تلن در  به جائی چشم

 برابر دو تن به قيام رأی موافق دادند  اين پيروزی بزر ی بودح

انقالب، در مرحلله ی تلازا ای از کشلمکش هلای درونلی حلزب، چ دی پ  از 

ل للين در  للالل مباحثلله ای در کميتلله ی پترو للراد بلله  للامر آورد کلله چ ونلله تللا 

پلليش از آن جلسلله ی کميتلله ی مرکللزی، "از فرنللت ملبللی وحللدت ملللب هللای 

انترناسيوناليست ملی ترسليدم، املا ترسلم برملرف شلد  بلا ايلن حلال در حزبملان 

ا  ئکميتلله ی مرکلزیت موافللق نبودنلد  و ملن سللخت از ايلن بابللت بر لی از اعضل

ن شللدم "  ذشللته از تروتسللکی، کلله بعيللد اسللت ل للين او را در مللد نظللر  يانللدوه

انترناسيوناليسللت هللای کميتلله ی مرکللزی عبللارت بودنللد از داشللته بللود، ي انلله 

يوفه، سفير آتی شوروی در برلين، اوريتسلکی، رئلي  آتلی چکلا در پترو لراد، 

وکول يکوف، مبد  آتی چرونت   هر سه ی ايلن هلا جانلب ل لين را  رفت لد  و س

 مخالفللان او دو تللن از بلشللويک هللای قللديمی بودنللد کلله در فعاليللت هللای  للود از 

همه ی افراد دي ر به ل ين نزديک تر ملسلوب ملی شلدند: زي وويلت و کلام ت  

اش بلله ه  لامی کلله ل للين  فلت: "سللخت از ايللن بابللت انلدوه ين شللدم " اشللارا 

ز در انتقلللادی پرشلللور از  هملللين دو تلللن بلللود  جلسللله ی روز ز تماملللا دهلللم تقريبلللا
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زي وويللت و کللام ت  النلله شللد  ل للين سللرکرد ی حمللله را برعهللدا داشللت، و 

 دي ران هم يکی پ  از دي ری در حمله شرکت کردند 

نامه ی آن جلسه، که بله کملک نلک جويلدا ی يلک ملداد و بله روی يلک  قرع

بله دسلت ل لين نوشلته شلتاب زدا  ی شلررنجی مشلق کودکلاندفترچه  نفله از

شد، سا تمان بسيار نامتفاوتی داشت، املا بلا ايلن حلال در جهلت سلير بله سلمت 

قيام تکيه  اا ملکمی به دست ملی داد  "کميتله ی مرکلزی تشلخيص دادا اسلت 

که هم موقعيت بين المللی انقالب روسليه ئشلورش در ناو لان آلملان بله ع لوان 

  تجلللی رشللد انقللالب سوسياليسللتی جهللانی در سراسللر اروپللا، و هللم بللارزترين 

ن امپرياليسللت هللا بلله قصللد  فلله کللردن انقللالب در يچ للين  رللر انعقللاد نلللح مللاب

و موقعيت نظامی ئتصميم ترديدناپذير بورووازی روس و کرنسلکی و  -روسيهت

 همه ی ايلن هلا در ارتبلام بلا شلورش -شرکا  به تسليم پترزبور  به آلمان هات

دهقللانی و افللزايش اعتمللاد مللردم بلله حللزب مللا ئانتخابللات مسللکوت، و سللرانجام 

تللدارک آشللکار دومللين حمللله ی کورنيلوفيسللتی ئانتقللال نيروهللا از پترزبللور ، 

 سلليل قللزاق هللا بلله درون شللهر پترزبللور ، ملانللرا ی مي سللک بلله وسلليله ی 

وز قلرار در دستور ر همه ی اين ها قيام مسللانه را -نيروهای قزاق، و غيرا ت

مللی ده للد  حللال کلله کميتلله ی مرکللزی بللدين سللان تشللخيص دادا اسللت کلله قيللام 

مسلللانه اجت للاب ناپللذير اسلت و مللوقعش کللامالز فرارسلليدا اسلت، ايللن کميتلله بلله 

همه ی سازمان های حزب تونيه می ک د که ره مودشان اين باشلد، و همله ی 

وهلای نظلامی مسائل عملی را ئک  را ی شوراهای م رقه ی شلمال،  لروي نير

 از پترزبللور ، شللورش نيروهللای مسللکو و مي سللکت از ايللن ديللد اا بررسللی و 

 حل و فصل ک  د "
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نکتلله ی مهللم در ايللن ميللان، کلله مللا را در شلل ا ت  صونلليات آن للظلله و 

ام اسلت  يلنامه ياری می ک د، همانا ترتيب بر شلمردن شلرايط ق نويس دا ی قرع

قيللام در روسلليه فقللط بلله ع للوان     ابتللدا پخت للی انقللالب جهللانی  کللر شللدا اسللت؛

هميشلل ی   چ للين بللود مبللدا حلقلله ای در يللک زنجيللر عمللومی تلقللی شللدا اسللت 

حرکت ل لين و انلل عملدا اش: او ملور دي لری نملی توانسلت اسلتد ل ک لد  او 

ز به ع وان وظيفه ی حزب مررش کردا بلود  ی مسلأله  وظيفه ی قيام را مستقيما

بلا فعاليلت شلوراها ه لوز ملورد بررسلی قلرار دشوار ساز ار کردن تلدارک قيلام 

ن رفته است  پيرامون ک  را ی سراسلری شلوراهای روس حتلی يلک کلمله در 

ميللان نيسللت  در اشللارا بلله تکيلله  للاا هللای قيللام، " للروي نيروهللای نظللامی از 

پترزبللور " بلله انللرار تروتسللکی بلله ک  للرا ی م رقلله ای شللمال و "شللورش 

ا بود  اين ي انه اشلارا بله ملرش نهلائی نيروهای مسکو و مي سک" افزودا شد

قيللام بللود کلله بعللداز بلله حکللم سللير حللوادث در پايتخللت اتخللا   رديللد  در برابللر 

زي وويت و کام ت که نف  ضرورت قيام را مردود ملی شلمردند، هليچ کل  بله 

اسلترات يکی قيللام را معلين ملی کللرد، هليچ  ونلله   ناملله، کله فقلط مبللداع ايلن قرل

 نيفزود انالحيه ی تاکتيکی ای 

تالش های ا ير مور لان رسلمی در ارائله ی ايلن قضليه بله شلکلی کله  لوئی 

قيلام بودنلد، ملرف دار  تمامی قشر رهبری حزب به استث ای زي وويت و کلام ت

بيهودا و پلو  از آب در ملی آي لد   ذشلته از  مقابله با واقعيات و اس اد کامالز در 

اوقلات ملی کوشليدند قيلام را بله  ه نفع قيلام رأی دادنلد بيشلترباين که کسانی که 

آي دا ی نامعلومی موکول ک  لد، دشلم ان عل لی قيلام، يع لی زي وويلت و کلام ت، 

حتی در کميته ی مرکلزی ت هلا نبودنلد  رايکلوف و نلووين کله در جلسله ی روز 

ن دو تن نظر يکسانی داشت د، و ميللی يلوتين هلم بله آنلان يدهم غايب بودند، با ا
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با ی حلزب نلوعی دودللی و تزللزل مشلاهدا ملی شلود،  نزديک بود  "در ملافل

 چ لين اسلت شلهادت  لود ل لين  ب لا -نوعی ترس از مبارزا برای کسب قدرت "

ساراتوفسکی، ميلی يلوتين پل  از مراجعلت بله سلاراتوف  -به  فته ی آنتونوف

بعد از روز دهم، "دربارا ی نامه ی ايليچ، که در آن نامه از ملا تقاضلای دسلت 

ن شللدا بللود، نلللبت کللرد، و دربللارا ی تزلللز ت کميتلله ی مرکللزی، بلله کللار شللد

"شکسللت" مقللدماتی پيشلل هاد ل للين، دربللارا ی  شللم او، و سللرانجام دربللارا ی 

اين که چ ونه مسيری به سوی قيلام در پليش  رفتله شلدا اسلت " سادوفسلکی 

بلشويک بعداز از "نوعی سردر می و عدم اعتماد به نفل  کله در آن ايلام رواي 

" سللخن  فللت  "همللان  ونلله کلله هملله مللی دان للد، حتللی در ميللان اعضللای داشللت

ايللن کلله آيللا کميتلله ی مرکللزی در آن روزهللا، دربللارا ی چ للون ی شللرو  کللار و 

 انو ز بايد کار را شرو  کرد يا  ير، م اقشه و کشمکش وجود داشت "

امی شلورا و سلازمان نظلامی ظدر آن ايام سادوفسکی  ود از رهبران بخش ن

ز همللين  -چ للان کلله از  للامرات متعللدد معلللوم اسللت -هللا بللود  امللابلشللويک  دقيقللا

در ملاا اکتبلر برعليله قيلام تعصلب بله  لري ملی دادنلد   اعضلای سلازمان نظلامی

باعللث مللی شللد کلله رهبللرانش شللرايط سياسللی را  ماهيللت  للاص سللازمان نظللامی

کم ب يرند و بلرای شلرايط ف لی اهميلت بليش از حلدی قائلل شلوند  در روز  دست

دهم اکتبللر، کريل کللو  للزارش داد: "بخللش بللزر  تللر تشللکيالت ئسللازمان شللانز

نظامیت معتقدند که نبايلد ايلن مهلم را بله ملور عمللی و بله ضلرب زور بله پليش 

اقليلت برآن لد کله ملی تلوان ابتکلار عملل را در دسلت  رفلت " در روز  راند، املا

 لين هجدهم، يکی دي ر ازاعضای برجسته ی سازمان نظامی، يع ی  شلويچ، چ

ی ملن نبايلد سلير حلوادث   فت: "آيا نبايد قدرت را فوراز تصرف ک يم؟ به عقيدا

را تسريع کرد    هيچ تضمي ی وجود ندارد که ما در حفظ قلدرت موفلق شلويم    
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ملللرش اسلللترات يکی کللله ل لللين پيشللل هاد کلللردا اسلللت از چهلللار پلللا ل لللگ اسلللت  

 بللا ل لين چ للين  اوفسللي کو دربلارا ی مالقللات سلران سللازمان نظلامی -"آنتونلوف

می  ويد: "پودويسکی ابراز ترديلد کلرد؛ نوسلکی ابتلدا جانلب او را  رفلت، املا 

راممي لان ل لين واقلع شلد؛ ملن اوضلا  ف النلد را تونليت پ  بعداز تلت تلأ ير لللن 

کردم    اعتماد به نف  و ايستاد ی ل لين تلأ ير قلوت بخشلی بلر ملن داشلت و بله 

سکی هلم چ لان لجوجانله در ترديلد بلاقی نوسکی هم قوت قلب بخشيد، اما پودوي

همله ی ايلن  ونله  لامرات، ترديلدها بلا آب و  ماند " نبايد فراموش ک يم کله در

 رنگ و اممي ان ها با روغن غليظ تصوير شدا اند 

ز  وئيلسللکی شللکاک بللا لل للی نقيللام سللخن  فللت  مابرعليلله  چودنوفسللکی قامعللا

امسکی بلا قيلام مخلالت بلود  هشدارده دا اعالم کرد که: "جبهه با ما نيست " ت

ولودارسللکی از زي وويللت و کللام ت حمايللت کللرد  از ايللن  ذشللته، بسللياری از 

ن قيام به نراحت سخن ن فت د  در جلسله ی کميتله ی پترو لراد در روز امخالف

نامله ی کميتله ی مرکلزی يکلی از بهتلرين  چ لين  فلت: "قرلع نپانزدهم، کلالي ي

ک لون اتخلا  کلردا اسلت    ملا عملالز  زی تلانامه هائی است که کميته ی مرک قرع

به قيام مسللانه نزديک می شويم  اما فعالز معلوم نيست که ايلن کلار کلی ممکلن 

" ايللن نللو  "توافللق" بللا کميتلله ی مرکللزی، شللايد يللک سللال دي للر  - واهللد شللد

 رچه با  صونيات کالي ين کامالز جور درمی آمد، م لصر به او نبود  بسلياری 

 نامله هلواداری کردنلد تلا مبلارزا ی  لود راع ه اين م ظلور از قرلاز افراد فقط ب

 قيام تضمين ک  د برعليه 

يک پارچ ی وجود داشلت   در مسکو کمتر از هر جای دي ر در ميان رهبران

دفتر م رقه ای از ل ين حمايت می کرد  در کميتله ی مسلکو دودللی هلای بسليار 

ويللق بللود  کميتلله ی ايللالتی تع زيللادی ديللدا مللی شللد؛ احساسللات حللاکم متمايللل بلله
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  ی يللاکوفلوا، اعضللای دفتللر  بلله  فتلله موضللع نامشخصللی  رفتلله بللود، امللا ب للا

م رقه ای معتقد بودند که در للظه ی حساس کميته ی ايالتی بله جملع مخالفلان 

 قيام  واهد پيوست 

لبدف از ساراتوف تعريت کردا است که چ ونه چ دی پيش از انقلالب ه  لام 

ا رايکوف به قدم زنی رفت و چ ونه رايکوف ضمن اشارا بله ديدار از مسکو ب

 انه های س  ی و فروش اا های پرزرق و برق و دادوسلتد هيجلان آميلزی کله 

 در آن هللا جريللان داشللت، از دشللواری وظيفلله ی آتللی زبللان بلله شللکايت  شللود: 

"در اين جا در قلب مسکوی بورووا ما بله کوتولله هلائی ملی ملانيم کله در فکلر 

 ا کردن کوه د "به ج جا

 همله ی سلازمان هلای حلزب، در همله ی کميتله هلای ايلالتی اش، بسللياری  در

از اعضللا  همللان حالللت روحللی زي وويللت و کللام ت را داشللت د  در بسللياری از 

 -کميتلله هللا اکثريللت بللا همللين اشللخاص بللود  حتللی در شللهر پرولتللری ايوانللوو

  ا للتالف نظللروزنس سللک، همللان جللا کلله فقللط بلشللويک هللا فرمللان مللی راندنللد، 

، ه  لامی کله 1925ملافل حاکم شکل بسيار حلادی  رفتله بلود  در سلال مابين 

دي ر افراد  امرات  ود را با مقتضيات مسير جديلد وفلق دادا بودنلد، کيسللت، 

از کار رهللای که لله کللار بلشللويک، چ للين نوشللت: "اعضللای کللار ر حللزب، بلله 

روشلن فکرهلای  وچکی ازاستث ای ت ی چ د، بلا ل لين هملراا بودنلد  املا  لروا کل

حللزب و کار رهللای تللک رو بللا ل للين مخالفللت مللی کردنللد " در مباحثللات عل للی، 

مخالفللان قيللام همللان اسللتد ل هللای زي وويللت و کللام ت را تکللرار مللی کردنللد  

 وهای  صونی، انتقلاد شلکل حلادتر و و  کيسلت ادامه می دهد: "اما در  فت

    اهی اوقللات کللار بلله جللائی  وهللا  للو  ايللن نللو   فللت نللريح تللری مللی  رفللت  در

می کشيد که می  فت د: ل لين ديوانله اسلت؛ او دارد مبقله ی کلار ر را بله سلوی 
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ام مسللللانه هلليچ فايللدا ای نمللی بللريم؛ يللنللابودی حتمللی سللوق مللی دهللد  از ايللن ق

کللار ر را از ميللان مللی برنللد، و آن وقللت ی قلله بداغانمللان مللی ک  للد، حللزب و م

ز فرونز چ لين ملرز انقالب سال های سال به تعويق  می افتد و الخ   " مخصونا

فکری داشت، چون او با وجلود شلهامت عظليم شخصلی اش، بله  شلود ی فکلر 

 ممتاز نبود 

حتی پيلروزی قيلام در پترو لراد در بسلياری از نقلام نتوانسلت رکلود سياسلت 

تزلللزل  ی انتظللار و مقاومللت مسللتقيم ج للاش راسللت را درهللم بشللک د  در نتيجلله

  نللدا بللود کلله شلليرازا ی قيللام در مسللکو فللرو بپاشللد  در کيللت؛ رهبللران، کللم ما

کميته ی شهر به رياست پياتلاکوف، کله سياسلت تلدافعی ملضلی را پيشله کلردا 

چت ملی  ويلد: ابود، ابتکار عمل و بعداز نيز قدرت را مآ  به رادا تلويل داد  ور

در  "سللازمان حزبمللان در ورونلل  تزلللزل فراوانللی بلله  للري داد  انقللالب واقعللی

ورونلل     بلله وسلليله ی کميتلله ی حللزب نللورت ن رفللت، بلکلله بلله دسللت اقليللت 

فعالش به رهبری مويزيت به فرجام رسيد " در يک رشته از شلهرهای ايلالتی، 

  متللد شلدند  سلازش کلاران  "برعليله ضلدانقالب" بلابلشويک هلا در ملاا اکتبلر 

ضللدانقالب هللای انلللی  در آن ايللام يکللی از تکيلله  للااسللازش کللاران  تللو  للوئی

ز در ی نقللام، هللم از بللا  و هللم از پللائين فشللاری  زم بللود تللا  هملله نبودنللدح تقريبللا

 وادار بله  سسلتن از بريزد و آن کميته هلا واپسين دودلی کميته های مللی فرو

و مجبور به رهبلری ج لبش بشلوند  شللياپ يکوف، کله  لود سلهم سازش کاران 

کله: "روزهلای اوا لر اکتبلر و بزر ی در اين تزلز ت داشت،  لزارش ملی دهلد 

 در ملافلل حزبملان بودنلد  بسلياری  `تالملم عظليم`اوايل نوامبر واقعلاز روزهلای 

  وش احساسات می شدند " از اعضا  به سرعت دست
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همه ی ع انری کله مان لد بلشلويک هلای  لارکوف در اوايلل انقلالب  لود را 

ونلله ممکللن در اردوی بلشللويک هللا يافتلله و سللپ  حيللرت کللردا بودنللد کلله "چ 

است چ ين چيزی رخ دادا باشد،" بله ملور کللی در روزهلای اکتبلر جلائی بلرای 

ز تزللزل بلله  لري دادنللد و م تظلر شللدند  ايلن افللراد   لود پيلدا نکردنللد بلکله نللرفا

     اي لللک، يع لللی در دورا ی ارتجلللا  عقيلللدتی،  ويشلللتن را بلللا اممي لللان بيشلللتری 

رغلم تلالش وسليعی کله در  در زمرا ی "بلشويک های قلديمی جلا ملی زن لد  بله

سال های ا ير به م ظور کتمان اين واقعيات به عملل آملدا اسلت، و حتلی بلدون 

 ران قرار دارند،  پروندا های ملرمانه ای که اک ون  اري از دسترس پ وهش

شللهادت هللای فراوانللی در  للامرات و مجللالت تللاريخی و روزناملله هللای آن ايللام 

سلت اا رسلمی ايلن انقالبلی تلرين حلزب حفظ شدا است که همه  ابلت ملی ک  لد د

 جهللان هللم در آسللتانه ی انقللالب مقاومللت عظيمللی بلله  للري داد  ملافظلله کللاری 

فقلط تلا وقتلی ملی توانلد  دسلت ااملی ک لد   زقهراز جای  ود را در بوروکراسی با

 ود را به جلا بيلاورد کله بله نلورت ابلزاری در  لدمت حلزب  وظيفه ی انقالبی

 باشد، و تودا ها ک ترلش ک  د باقی بماند، تابع آرمان 

نامله هلواداران ع نامله ی دهلم اکتبلر اهميلت عظيملی کسلب کلرد  ايلن قرل قرع

نميمی قيام را به موقع بر زملين ملکلم قلوانين حلزب قلرار داد  از آن بله بعلد، 

در همه ی سازمان های حزب و در همله ی هسلته هلايش، مسلئوليت هلای مهلم 

سلللازمان هلللای حلللزب، و اول از همللله  برعهلللدا ی راسلللخ تلللرين ع انلللر افتلللاد 

  سازمان پترو راد، تکانی به  لود دادنلد، سلياهه ی نيروهلا و م لابع ملادی  لود

را جمع آوری کردند، شبکه ی ارتبامی شان را تقويت نمودند، و بله مبلارزا ی 

  ود برای سرن ونی حکومت تمرکز بيشتری بخشيدند 
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کميته ی مرکلزی پايلان نلداد   نامه به ا تالف نظرهای موجود در اما اين قرع

بللرعک ، ايللن ا للتالف نظرهللا را بلله ضللابره درآورد و آن هللا را عيللان سللا ت  

زي وويللت و کللام ت، کلله تللا همللين ديللروز در بخللش معي للی از ملافللل رهبللری 

 زدا  دللی احامله شلان کلردا اسلت، اي لک وحشلت احساس می کردند کله جلو هلم

به چر ش به سلمت چلپ کلردا می ديدند که چ ونه همه چيز به سرعت شرو  

  اسللت  ايللن دو تصللميم  رفت للد کلله بلليش از آن اتللالف وقللت نک  للد، و همللان روز 

بعد بيانيه ی مفصلی در ميان اعضا  حزب توزيلع کردنلد  آن هلا نوشلته بودنلد: 

"در برابلر تلاريخ، در برابلر پرولتاريلای جهلانی، در برابلر انقلالب روسليه و در 

در للظه ی حاضر ما حق نلداريم کله تملامی آي لدا  برابر مبقه ی کار ر روسيه،

 را بر سر ورق قيام مسللانه شرم ب دی ک يم "

نقشه ی آنان اين بود کله بله ع لوان يلک حلزب قدرتم لد مخلالت وارد مجلل  

     مسسسللان شللوند، مجللل  مسسسللانی کلله "در فعاليللت هللای انقالبللی  للود فقللط 

د چ ين فرمولی سا ته بودنلد: می تواند به شوراها متکی باشد " و از اين فر

يع للی نهللاد دولتللی مرکبللی کلله بلله سللويش در  -"مجللل  مسسسللان و شللوراها

    حلرکتيم " قلرار بلر ايلن بلود کلله مجلل  مسسسلان، بلا اقليلت قرعلی بلشللويکش، 

يع للی ار للان بللورووازی و ار للان مبقلله ی  -و شللوراها بللا اکثريللت بلشويکشللان

و انه با هلم ترکيلب شلوند  ايلن ملرش در نظام مسالمت آميزی از قدرت د -کار ر

هللم بلله موفقيللت نرسلليدا بللود  حللال کلله سللازش کللاران  حتللی در زمللان رهبللری

 شوراها بلشويک شدا بودند، چ ونه می توانست به موفقيت برسد؟

"مرلرش کلردن انتقلال قلدرت   رفته بودند که: نتيجه زي وويت و کام ت چ ين

 رلای تلاريخی  -زملان دي لر چله اک لون و چله در هلر -به حزب مبقله ی کلار ر
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بزر ی است   ير، حزب مبقه ی کلار ر رشلد  واهلد کلرد، و برنامله اش بلرای 

 تودا های وسيع تر و هر چه وسيع تر مردم روشن  واهد شد "

در آتيله، مسلتقل از سلير واقعلی تضلادهای بلشلويزم  اين اميد به رشد  ي قرع

فقيلت انقلالب روسليه و مبقاتی، در قرلب مخلالت شلعار آن روزهلای ل لين: "مو

 انقالب جهانی وابسته به دو سه روز مبارزا است " قرار داشت 

 زم به توضليح نيسلت کله در ايلن م اقشله ی حلاد حقيقلت در ک لار ل لين بلود  

 واهانلله حفللظ نمللود  ا للر بلشللويک هللا  موقعيللت هللای انقالبللی را نمللی تللوان دل

احتملال قلوی دي لر هر لز قدرت را در اکتبر و نوامبر تصرف نکلردا بودنلد، بله 

نمللی توانسللت د تصللرفش ک  للد  در آن نللورت تللودا هللا در نللزد بلشللويک هللا هللم 

ند مشاهدا ملی کردنلد دبه ستوا آمدا بو همان مغايرت حرف و عمل را که از آن

و آن  اا همان مور که ا يلراز از سوسليال رولوسليونرها و م شلويک هلا ک لارا 

حزبلی هلم کله اميدهايشلان را بربلاد دادا  رفته بودند، ظرف دو سله ملاا از ايلن 

بود ک ارا می  رفت د  و سپ  بخشی از کار ران دچار بلی تفلاوتی ملی شلدند، و 

بخشلللی دي لللر در تلرکلللات تشللل ج آميلللزی از قبيلللل مغيلللان هلللای آنارشيسلللتی و 

س، نيلروی  لود را أشبيخون های چريکی و ترور ناشی از ح  کين توزی و ي

      رووازی فرنللتی را کلله بللدين شللکل بلله دسللت بلله هللدر مللی دادنللد  آن وقللت بللو

مللی آورد بللرای انعقللاد نلللح جدا انلله بللا هللوه زولرن و املللا  سللازمان هللای 

انقالبللی بلله کللار ملللی  رفللت  روسلليه بلللار دي للر بلله ع لللوان يللک کشللور نيمللله 

امپرياليستی و نيمه مستعمرا وارد جر ه ی دولت هلای سلرمايه داری ملی شلد  

ای نامعلوم موکول می شلد  بلر ا لر درک عميلق هملين  انقالب پرولتری به آي دا

چشللم انللداز بللود کلله ل للين بللا لل للی هشللدارده دا فريللاد برداشللت کلله: "آي للدا ی 

 انقالب روسيه و انقالب جهانی وابسته به دو سه روز مبارزا است "
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ک لون، وضلعيت حلزب از ريشله د ر لون شللدا  املا اي لک، از روز دهلم ملاا تلا

لت" تک افتادا ای، که کميته ی مرکزی پيش هادهايش را بود  ل ين دي ر "مخا

به ک ار می روفت، ملسوب نمی شد  حال ج اش راسلت م لزوی شلدا بلود  ل لين 

دي للر مجبللور نبللود حللق تهيلليج  للری آزادانلله را بلله بهللای اسللتعفا  از کميتلله ی 

مرکللزی بلله دسللت بيللاورد  اک للون مشللروعيت حزبللی پشللتيبان او بللود  از سللوی 

  زي وويلت و کلام ت بله دليلل توزيلع بيانيله ی  لود، دائلر بلر حملله دي ر، اي لک 

به تصميم اکثريت کميته ی مرکزی، ناقض انضبام ملسوب ملی شلدند  ل لين در 

تلر  حتی اشتباهات بسليار کوچلک -حين مبارزا هر ز اشتباهات دشم ان  ود را

 بی مجازات نمی  ذاشتح -از آن را

وروي سکی، دفتر سياسلی ای مرکلب از  به پيش هاد در جلسه ی روز دهم، ب ا

هفلللت تلللن انتخلللاب  رديلللد  ل لللين، تروتسلللکی، زي وويلللت، کلللام ت، اسلللتالين، 

آملد  ل لين اد جديد تماماز غيرعمللی از آب درسوکول يکوف و بوب وف  اما اين نه

  اا به سر می بردند؛ به علالوا، زي وويلت هلم چ لان و زي وويت ه وز در نهان

کام ت هم همين مور  دفتر سياسلی در ترکيلب اکتبلرش  قيام می ج  يد،برعليه 

ملولی نکشليد کله بله کللی بله دسلت فراموشلی  حتی يک بار هم اجالس نکرد، و

درسللت بلله همللان شللکل کلله سللازمان هللای  للاص دي للر هللم کلله در  -سللپردا شللد

  رداب حوادث تشکيل شدا بودند، به دست فراموشی سپردا شدند 

ملللی ای بللرای قيللام، حتللی بلله مللور در جلسلله ی روز دهللم هلليچ نقشلله ی ع

نامله  کلری از ايلن نکتله بله  تقريبی، مرش ريزی نشد  اما بدون آن کله در قرلع

ام زودتلر از ک  لرا ی شلوراها نلورت ب يلرد و در يميان آيد، موافقت شد که ق

نورت امکان پيش از پانزدهم اکتبر شرو  شود  همه داوملبانله بلا ايلن تلاريخ 

ب العجللل آشللکارا بللرای  يزشللی کلله قللرار بللود در موافقللت نکردنللد  ايللن ضللر
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د کوتاا بود  املا انلرار بله تعويلق بله مثابله ی حپترو راد انجام ب يرد بيش از 

يت از ج اش راست و درهم آميختن مواضع مختلت می بلود  از ايلن  ذشلته، احم

 هيچ وقت برای تعويق دير نيستح

نخسللتين بللار در  شللرش چ للون ی تعيللين روز پللانزدهم بلله ع للوان موعللد قيللام

، يع ی هفت سال پ  از رويداد، بله چلاپ 1924 امرات تروتسکی از ل ين در 

و اي لک ايلن  رسيد  اندکی بعد استالين  فتله ی تروتسلکی را بله پرسلش  رفلت،

  قضلليه در نوشللتارهای تللاريخی روسلليه بلله مسللأله ی حللادی تبللديل شللدا اسللت 

   و املر معلين شلدا بلود در بلهمان مور کله همله ملی دان لد، قيلام در تلاريخی کله د

بلله عمللل در نيامللد و بلله واقللع در روز بيسللت و پلل جم نللورت  رفللت  مور للان 

کميتلله ی مرکللزی  رللائی رخ دادا  نللا لت معتقدنللد کلله ملللال اسللت در سياسللت

تأ يری بلروز کلردا باشلد  اسلتالين  باشد و يا حتی در ارتبام با يک موعد معين

"پل  نتيجله ملی  يلريم کله کميتله ی  دربارا ی اين موضلو  چ لين ملی نويسلد:

ام تعيين کرد و سپ   ود تصميم  ويش يمرکزی روز پانزدهم را برای وقو  ق

را زير پا نهادئحت، و موعد مقرر را تا روز بيست و پ جم به تعويق انلدا ت  آيلا 

چ ين چيزی حقيقلت دارد؟  يلر، حقيقلت نلدارد  "اسلتالين آن  لاا بله ايلن نتيجله 

ه ی تروتسلکی بله او  يانلت کلردا اسلت " و در ا بلات ايلن می رسد که "حافظل

ناملله ی روز دهللم موعللدی را بللرای قيللام تعيللين  نکتلله يللادآور مللی شللود کلله قرللع

 نکردا بود 

ه گ رويدادها حلائز آ اين م اقشه دربارا ی روزشمار قيام، برای درک ضرب

      للری دارد  کللامالز درسللت اسللت کلله  اهميللت بسلليار اسللت و احتيللاي بلله روشللن

نامله ی کللی بله قيلامی  نامه ی روز دهم تاريخی دربر نداشت  اما اين قرلع قرع

ز ب ا بلود کله ملتن  مربوم می شد که قرار بود در سراسر کشور رخ دهد، و ضم ا
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نامه به دست ندها و هزاران تلن از کلار ران پيشلاه گ حلزب بيفتلد   کلر  قرع

 راد سر ب يلرد، از عقلل و موعد سری قيامی که قرار بود چ د روز بعد در پترو

سلخت بلله دور ملی بلود  بايللد بله يلاد آورد کلله در آن روزهلا ل لين از سللر  احتيلام

 حتی روی نامه های  لود هلم تلاريخ نملی  ذاشلت  در ايلن ملورد  لاص، احتيام

 سلادا دور  راهميلت و در علين حلال آن چ لانبلر سلر تصلميمی آن چ لان پ  مسأله 

می توانست در بله  لامر آوردنلش دچلار می زد که هيچ يک از اعضای حاضر ن

فقلط بلر سلر چ لد مسلأله  اشکال شود  به  صوص آن که همه متوجه بودنلد کله

نامله نشلانه ی  روز است و بل   بلدين ترتيلب، اشلارا ی اسلتالين بله ملتن قرلع

 نافهمی کامل اوست 

بللا ايللن حللال مللا قبللول داريللم کلله اسللت اد يکللی از شللاهدان واقعلله بلله حافظلله ی 

فتله ر صوص ه  امی که  فته ی او را شاهد دي لری بله پرسلش   ودش، به 

در سلرح مسلأله  است، برای پ وه لدا ی تلاريخ بسل دا نيسلت   وشلبختانه ايلن

دي ری، يع ی برپايه ی تلليلل اوضلا  و اسل اد، بلی آن کله جلای کمتلرين شلکی 

 باقی بماند قابل حل و فصل است 

مللابين  يسللتم  شللايش بيابللد قللرار بللر ايللن بللود کلله ک  للرا ی شللوراها در روز ب

بلود  جلسه ی کميته ی مرکزی و موعد ک  را دا روز فانلله وجلود داشلت  ب لا

کله ک  للرا در جهللت انتقللال قلدرت بلله شللوراها دسللت بله تهيلليج  للری نزنللد بلکلله 

تللن نماي للدا بلله ت هللائی قللادر بلله فللتح قللدرت  نللد قللدرت را تصللرف ک للد  امللا چ للد

ک  لرا تصلرف شلود   از تشلکيل ا و پليشنبودند؛  زم بود که قدرت برای ک  ر

   ايللن انديشلله  -"ابتللدا کرنسللکی را تسللخير ک يللد و بعللد ک  للرا را تشللکيل دهيللد "

       از اواسللط مللاا سللپتامبر بلله بعللد در مرکللز تمللام تهيلليج  للری هللای ل للين قللرار 

 داشت  همله ی کسلانی کله بله ملور کللی از تسلخير قلدرت هلواداری ملی کردنلد،
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ن انديشله ی ل لين موافلق بودنلد  از ايلن رو کميتله ی مرکلزی علی ا نول با ايل

روز دهم تلا روز بيسلتم اکتبلر برعهلدا مابين  ناچار بود وظيفه ی اجرای قيام را

ب يرد  و چلون مللال بلود بتلوان پليش بي لی کلرد کله مبلارزا چ لد روز بله ملول 

ت  واهد کشيد، روز پانزدهم برای شرو  قيام تعيلين شلد  تروتسلکی در  لامرا

  لود از ل للين چ للين نوشللته اسللت: "چ للان کلله مللن بلله يللاد دارم دربللارا ی موعللد 

موعللد تقريبللی قيللام هلليچ  ونلله جروبلثللی در ن رفللت  هملله واقللت بودنللد کلله آن 

ز بله م ظلور تسلهيل سلمت  يلری تعيلين شلدا و ملی تلوان آن را بله  است و نرفا

  ا تلأ يری حکم جريلان حلوادث بله جللو يلا بله عقلب انلدا ت  املا چ لين تسلريع يل

فقللط م لصللر بلله چ للد روز مللی توانسللت باشللد، نلله بيشللتر  ضللرورت يللک موعللد 

 بديهی بود " ين، آن هم موعدی نزديک، کامالز مع

ز بايلد حلل شلدا تلقلی شلود  املا از مسلأله  م رلق سياسلی، نبراساس ايل اساسلا

حيللث برهللان هللای تکميلللی کمبللودی در ميللان نيسللت  ل للين مصللرانه و بلله کللرات 

 ا بللود کلله حللزب بللرای شللرو  فعاليللت هللای نظللامی، از امکانللات پيشلل هاد کللرد

نامله ی  ک  را ی م رقه ای شوراهای شمال اسلتفادا ک لد  ايلن انديشله در قرلع

کميته ی مرکزی هم   جاندا شدا بود  اما ک  را ی م رقه ای، که در روز دهلم 

 افتتاش شدا بود، درست پيش از روز پانزدهم  اتمه می يافت 

نامه ای کله  روز شانزدهم، زي وويت ضمن پافشاری بر لغو قرعدر جلسه ی 

ز بله  شش روز پيش به تصويب رسيدا بود، در واست کرد که: "ما بايد نلريلا

زد " م ظلورش پل ج  يم ود ب وئيم کله در پل ج روز آي لدا دسلت بله قيلام نخلواه

روزی بللود کلله تللا تشللکيل ک  للرا ی شللوراها بللاقی مانللدا بللود  کللام ت در همللين 

فللران  مللدعی شللد کلله "تعيللين موعللد بللرای قيللام مللاجراجوئی اسللت،" و بلله ک 

پليش از روز بيسلتم ک فران  تذکار داد که: "قبالز  فته شدا بود که عمليات بايد 
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نورت ب يرد " هيچ ک  به اين  فته اعتراد نکرد و نمی توانست هم بک لد  

ر ملی کلرد  بلر نامله ی ل لين تعبيل کام ت همين تأ ير در قيام را به شکست قرلع

مبللق سللخ ان او، "در مللول ايللن هفتلله هلليچ عملللی" در جهللت قيللام "نللورت 

ته است " اين  فته مبالغه ای بيش نبود  تعيين موعلد همله را وادار کلردا فن ر

تلر  تلر و آه لگ فعاليلت هلای  لود را سلريع بود که نقشله هلای  لود را م سلجم

ه ی روز دهلم تعيلين ک  د  اما شلکی نيسلت فانلله ی پل ج روزا ای کله در جلسل

شللدا بللود، بلليش از انللدازا کوتللاا از آب درآمللدا بللود  امللر تعويللق اي للک دي للر 

   واقعيلللت يافتللله بلللود  کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی فقلللط در روز هفلللدهم  شلللايش 

ک  را ی شوراها را به روز بيسلت و پل جم موکلول کلرد  تعلويقی فر  لدا تلر از 

 اين امکان نداشت 

همه ی اين انرالک ها و سل گ انلدازی هلای درون  ل ين که در انزوای  ود

حزبی را نا زير در شکل اغراق آميز می ديد، از تأ ير در قيام بله هلراس افتلاد 

و  واستار جلسه ی تازا ای مرکب از کميته ی مرکزی و نماي د ان شعبه هلای 

مهم حزب در پايتخت شد  در اين جلسه که در روز شلانزدهم در حومله ی شلهر 

  ی تشللکيل شللد، زي وويللت و کللام ت اسللتد ل هللای فللوق الللذکر را برللله در لسلل و

 تعيين موعدی جديد ارائه دادند برعليه  لغو موعد قديم و

بار دي ر م اقشه با حرارتی دو چ لدان از سلر رفته شلد  ميليلوتين معتقلد بلود 

ی در که: "ما برای فروآوردن ضربه ی اول آماد ی نلداريم    چشلم انلداز دي لر

   روز به روز رشد می ک لد و امکلانش دم بله دم اريم: بر ورد مسللانه پيش د

نزديک تر می شود  و ما بايد برای اين بر ورد آمادا باشيم  اما اين چشم انداز 

ميليللوتين همللان موضللع تللدافعی را، کلله زي وويللت و  بللا امللر قيللام تفللاوت دارد "

ردا بلود  شلوتمان، آن دفلا  ملی کردنلد، اتخلا  کل کام ت بلا لللن نلريح تلری از
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  للوردا ای کلله تمللام تاريخچلله ی حللزب را بلله چشللم  للود ديللدا بللود،  کللار ر سللال

 فتلله اسللت کلله در ايللن ک فللران  شللهری حالللت روحللی موجللود هللم در کميتلله ی 

حللزب و هللم در کميتلله ی نظللامی انقالبللی نسللبت بلله حالللت کميتلله ی مرکللزی از 

م قيام ک ليم املا بايلد آملادا مبارزا ملبی بسيار کمتری بهرا داشت "ما نمی تواني

بدبي انلله شللان از ت اسللب باشلليم " ل للين ميليللوتين و شللوتمان را بابللت ارزيللابی 

نيروها به باد حمله  رفت: "مسئله بر سر مبارزا با ارتش نيست، بلکه بر سلر 

مبارزا ی بخشی از ارتش با بخشی دي ر است    واقعيات  ابت ملی ک  لد کله ملا 

 چرا کميته ی مرکزی نتواند کار را شرو  ک د؟"بر دشمن برتری داريم  

تروتسکی در اين جلسه حضور نداشلت  او درسلت در هملان سلاعات مشلغول 

     ناملله ی کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللود  امللا کريل کللو  بلله تصللويب رسللاندن قرللع

اوفسللي کو ک  للرا ی  -کلله همللان روزهللا دسللت در دسللت تروتسللکی و آنتونللوف

ديللد اهی کلله در چ للد روز  را بر للزار کللردا بللود، از م رقلله ای شللوراهای شللمال

 ذشته با استلکام تمام در اسمول ی تبلور يافته بلود، دفلا  کلرد  کريل کلو يقلين 

نامله ی  داشت که "آب چ ان که بايلد، بله جلوش آملدا اسلت " پل   لرفتن قرلع

ممکن است " اما او "بر سر اين که چه کسی قيام را ی قيام "بزر  ترين  را

ک د و چ ونه شروعش ک لد،" بلا ل لين مخلالت بلود  تعيلين موعلد قرعلی شرو  

 ی مسللأله ل للين ه للوز مقتضللی نيسللت  "امللا نقللل و انتقللال نيروهللا درسللت همللان

ج لگ افللروزی اسلت کلله مبلارزا بللر سللرش جريلان دارد    حمللله بله مللا واقعيللت 

ن ملض است، و ما می توانيم از اين واقعيلت اسلتفادا ک ليم     زم نيسلت ن لرا

باشيم که کار را چله کل  شلرو  ملی ک لد، چلون کلار از هلم اک لون شلرو  شلدا 

سياسللتی پردا تلله بللود کلله کميتلله ی  یيه نللسللت " کريل کللو بلله تشللريح و توا



                                                             نشر ميليتانت

 

 230 

ز در مسللأله  نظللامی انقالبللی و ک فللران  پاد للان اتخللا  کللردا بودنللد  ی قيللام دقيقللا

 همين راستا به  سترش  ود ادامه داد 

و پاسلخ نلداد  او تصلوير زنلدا ی شلش روز  ذشلته را ل ين به سخ ان کريل کل

در پترو للراد بلله چشللم  للود نديللدا بللود  ل للين از تللأ ير مللی ترسلليد  توجلله او بللر 

مخالفللان عل للی قيللام متمرکللز شللدا بللود  هملله ی اظهارنظرهللای ج بللی، ضللوابط 

ی، در نظر او به حمايت غيرمستقيم از زي وويت عرقمشروم، و پاسخ های غير

  يلر ملی شللدند؛ ايلن دو بلا تهلور و جسللارت کسلانی بلا ل لين مخالفللت و کلام ت تعب

مللی کردنللد کلله پللل هللای پشللت سللر  للود را سللوزاندا انللد  کللام ت دليللل آورد کلله: 

"ماحصللل هفتلله نشللان مللی دهللد کلله مللا امالعللات  زم را بللرای قيللام در ا تيللار 

   نللداريم  مللا دسللت اهی بللرای قيللام در دسللت نللداريم  دسللت اا دشللمن بلله مراتللب 

قوی تر است و احتملا ز در ملول هفتله ی  ذشلته عظليم تلر هلم شلدا اسلت    در 

       در ج   للد: تاکتيللک تومئلله و تاکتيللک ايمللان يللک دي للر  ايللن جللا دو تاکتيللک بللا

 بلله نيروهللای ملللرک انقللالب روسلليه " هللر  للاا رزميللدن ضللرورت مللی يابللد، 

 فرنت ملب ها به اين نيروهای ملرک ايمان می آورند 

پاسخ داد: "ا لر بله درسلتی قيلام اعتقلاد داريلد،  زم نيسلت دم از تومئله ل ين 

للاظ سياسی اجت اب ناپذير باشد، پل  بايلد قيلام را ه لر تلقلی  ام ازيبزنيد  ا ر ق

ز در همللين راسللتا  ز انللولی در حللزب دقيقللا ک لليم " آن م اقشلله ی ب يللادی و واقعللا

مريللق، سرنوشللت  آن بلله حللل و فصللل ايللن م اقشلله، بلله ايللن يللا -نللورت  رفللت

کرد  با اين حال، در چلارچوب ضلابره ی کللی ل لين، کله بله  انقالب را تعيين می

وحللدت بخشلليدا بللود، مسللائل فرعللی امللا درعللين حللال اکثريللت کميتلله ی مرکللزی 

مهمی نيز مررش شدند: بر اساس موقعيت پخته ی سياسی چ ونه بايلد بله قيلام 
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يم؟ و تودا ها را چ ونه بی بيانزديک شويم؟ چ ونه از سياست به فن انقالب پل

 به آن سوی پل ببريم؟

نامله ی روز دهلم پشلتيبانی کلردا  يوفه، که به ج اش چپ تعلق داشت، از قرع

اک لون مسلأله  در يک نکته با ل لين مخلالت بلود: "حقيقلت نلدارد کله بود  اما او

ی ف ی است  اک ون هلم بايلد للظله ی قيلام را از ديلد اا سياسلی مسأله  فقط يک

ر نظللر  رفللت " همللين هفتلله ی  ذشللته نشللان دادا اسللت کلله در نظللر حللزب و د

ز ف للی تبللديل نشللدا اسللت  مسللأله  شللورا و تللودا هللا قيللام ه للوز بلله يللک   ی نللرفا

درست به همين دليلل نتوانسلتيم از موعلدی کله در روز دهلم معلين شلد، پيلروی 

 ک يم 

و همله ی نامه ی تلازا ی ل لين دائلر بلر دعلوت از "همله ی سلازمان هلا ع قر

 ام مسللللانه" بللا يللو سللربازان بلله تللدارک مسللتلکم و هللم جانبلله ی ق نکللار را

و سلله رأی  -زي وويللت و کللام ت -رأی مخللالت 2 برابللر بيسللت رأی موافللق در

   ممت للع بلله تصللويب رسلليد  مور للان رسللمی ايللن ارقللام را بلله ع للوان برهللانی بللر 

را سللادا مللی ک  للد  بللی مقللداری کامللل مخالفللان بللاز و مللی ک  للد  امللا آنللان قضلليه 

 حرکللت بلله سللوی چللپ در اعمللاق حللزب چ للان قللوی بللود کلله مخالفللان قيللام، کلله 

ز قد علم ک  د، نالش  ويشتن را در اين ديدند کله هر ونله رج ئت نمی کردند عل ا

دو اردو از ميللان بردارنللد  ا لللر سللرن ونی، بلله رغلللم ملللابين  ديللوار انللولی را

 تللا روز شللانزدهم، تلقللق نيافتلله  الز معللين شللدا بللود، ه للوز، يع للیقللبموعللدی کلله 

است آيا نمی تلوان کلاری کلرد کله در آي لدا هلم قضليه بله "مسليری" افالملونی 

"در جهت قيام" ملدود شلود؟ ت هلا نبلودن کلالي ين بله روشل ی در هملان جلسله 

پيش از مشورت بلا نامه ی زي وويت دائر بر "هر ونه اقدامی  آشکار شد  قرع

شللوراها قابللل قبللول نيسللت،" بللا پللانزدا رأی  للروا بلشللويک هللا در ک  للرا ی 
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برابر شش رأی موافق و سه رأی ممت لع رد شلد  در ايلن جاسلت کله مخالت در 

ناملله ی کميتلله ی  آرا  واقعللی را مللی تللوان دريافللت  بر للی از "مللدافعان" قرللع

ز بللر آن بودنللد کلله تصللميم نهللائی را تللا ک  للرا ی شللوراها و تللا  مرکللزی واقعللا

لشويک هلای ايلا ت، کله اکثرشلان ميانله روتلر بودنلد، بله ک فران  تازا ای با ب

تأ ير بي دازد  اين "مدافعان"، با احتساب آرا  ممت ع، نه تن از بيست و چهلار 

       يع للی بلليش از يللک سللوم از عللدا ی کللل را تشلللکيل  -تللن را دربللر مللی  رفت للد

اد ملی دادنلد  البتلله ايلن رقلم ه للوز اقليلت ملسلوب مللی شلود، املا بلله ع لوان سللت

درمان ايلن سلتاد در ايلن نکتله نهفتله ی اقليت مهمی را تشکيل می دهد  ضعت ب

ميللان نللفوف عللادی حللزب و يللا در ميللان مبقلله ی کللار ر از هلليچ  بللود کلله در

 حمايتی بر وردار نبود 

روز بعد، کلام ت در توافلق بلا زي وويلت بيانيله ای را بله روزنامله ی  لورکی 

شدا بود  کام ت چ ين نوشلته بلود: "نله حمله  قبل داد که در آن به تصميم شب

فقط من و زي وويت، بلکه چ لد تلن دي لر از رفقلای اهلل عملل نيلز، معتقلديم کله 

  اقللدام بلله قيللام مسللللانه در حللال حاضللر، بللا ت اسللب فعلللی نيروهللا، مسللتقل از 

ک  را ی شوراها و چ د روز پيش از تشکيل ايلن ک  لرا، عملل غيرقابلل قبلولی 

دی  واهد کشليد    شلرم ب لدی همله ور و انقالب را به ناباست که مبقه ی کار 

ر  قيللام در ايللن چ للد روزا ی آتللی، حرکتللی ناشللی از نوميللدی بللچيللز    بللر سللر 

  واهللد بللود  و حللزب مللا قللوی تللر از آن اسللت، و آي للدا اش در شللان تللر از آن 

      اسللت کلله دسللت بلله چ للين اقللدامی زنللد    " فرنللت ملللب هللا هميشلله احسللاس 

 آن د" که به ميدان نبرد بروند  "قوی تر ازمی ک  د 

کميته ی مرکزی بود، آن هلم بلر برعليه  نامه ی کام ت اعالم ج گ مستقيمی

ای کلله هلليچ کلل  دربللارا اش قصللد شللو ی نداشللت  وضللع موجللود مسللأله  سللر
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بالفانله به ملرز فلوق العلادا ای حلاد شلد  چ لد ملاجرای شخصلی دي لر هلم کله 

مزيللد بللر علللت شللدند و اوضللا  را پيچيللدا تللر م شللا  سياسللی واحللدی داشللت د، 

کردند  در جلسله ی شلورای پترو لراد در روز هجلدهم، تروتسلکی در پاسلخ بله 

سسال دشمن اعالم کرد که شورا موعدی برای قيلام در چ لد روزا ی آتلی تعيلين 

نکردا است، اما ا ر تعيين چ لين موعلدی ضلرورت بيابلد، کلار ران و سلربازان 

هيئلت رئيسله در ک لار  قيلام  واه لد کلرد  کلام ت کله درهم چلون يلک تلن واحلد 

     بالفانللله بللرای ادای  فتلله ی کوتللاهی بلله پللا  اسللت:  ،تروتسللکی نشسللته بللود

     او ملللی  واسلللت بلللر يکايلللک کلملللات تروتسلللکی نلللله ب لللذارد  ايلللن ترف لللد 

مليالنلله ای بللود  تروتسللکی بللر آن بللود کلله بللا يللک فرمللول فريب للدا ی تللدافعی 

بر سياست تعرضی حلزب بيفک لد، حلال آن کله کلام ت بلا وجلود  پوششی حقوقی

اش بللا فرمللول تروتسللکی، سللعی کللرد ايللن فرمللول را بللرای  ای ا للتالف ريشلله

 پوشاندن سياستی کامالز مخالت با سياست حزب به کار ب يرد 

   سلخن رانللی  بلرای   ثلی کللردن حيلله ی کللام ت، تروتسلکی هملان روز ضللمن

 ای کار انلله هللا و کار للاا هللای روسلليه چ للين در ک فللران  سراسللری کميتلله هلل

 فت: "ج گ دا لی اجت اب ناپذير است  فقط بايد اين ج لگ را ملوری سلازمان 

بدهيم که حتی المقدور درد و رنج کمتری دربر داشته باشد  بلا تزللزل و نوسلان 

نمی توانيم به اين هدف نائلل شلويم، بلکله فقلط از راا مبلارزا ای سرسلختانه و 

رای کسلب قلدرت ملی تلوانيم بله آن دسلت بيلابيم " همله دريافت لد کله شجاعانه ب

کلمات تروتسکی پيرامون تزلزل و نوسلان متوجله زي وويلت و کلام ت و يلاران 

 اين دو بودا است 

 کلام ت را در شلورا سلخن رانلی  یمسلأله  عالوا بر ايلن، تروتسلکی بررسلی

 ، کلام ت چللون بله جلسله ی بعللدی کميتله ی مرکلزی ارجللا  کلرد  در ايلن فانللله
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قيلام بلاز باشلد، از عضلويت در برعليله  می  واسلت کله دسلتش در تهيليج  لری

فلت  ر در غيلاب او ملورد بررسلی قلرار مسلأله  کميته ی مرکلزی اسلتعفا  کلرد 

تروتسکی انرار کرد که "وضعيتی که ايجاد شدا مرلقاز غيرقابل تلمل است،" 

 و پيش هاد کرد که استعفای کام ت پذيرفته شود 

سوردلوف ضمن پشلتيبانی از پيشل هاد تروتسلکی، نامله ای از ل لين بر وانلد 

که در آن ل ين زي وويت و کام ت را بابت بيانيله ای کله در روزنامله ی  لورکی 

به چاپ رسلاندا بودنلد اعتصلاب شلکن  وانلدا و  واسلتار ا راجشلان از حلزب 

رو للراد شللدا بللود  ل للين نوشللته بللود: "حيللله ی کللام ت در جلسلله ی شللورای پت

ز حيله ی پليدی بود  او می  ويد که نددرند با تروتسلکی موافلق اسلتح  حقيقتا

، و حللق نمللی توانسللتامللا آيللا دريللافتن ايللن نکتلله دشللوار اسللت کلله تروتسللکی 

نداشت، که در برابر دشمن چيزی بيش از آن چه  فلت ب ويلد؟ آيلا دريلافتن ايلن 

م مسلللانه، دائلر بلر نکته دشوار است که    هر تصلميمی دائلر بلر ضلرورت قيلا

  زم ملی آوردموقع اين قيام، و دائر بلر تلدارک هلم جانبله اش، واللخ     یپخت 

                                                 
-   ب آمرده ايرا کره 9291کا تره   مرکرز ب مکت رر در يرا   1917در صسرت جلسه ها

ترتتسکی در تسض   ه اا ره   خرسد هره شرسراب فتتره هرسدا "رفترار کرامکد مررا تادار هره ادا  ايرو 

ه اا ه کرده ايا." در ايو جا يا در ثبرا مللرا اشرتباهی را داده ت يرا آن کره درمللرا ثبرا شرده 

داشرا  ايرو هتدا  ديا کار  شرده ايرا. ه اا ره   ترتتسرکی ا راز هره هر ت فساره تسضر   خاصری ا

ه اا ه از هلو شرايط مسجسد يرچ اه می فرفا. هرحسا تیرادفی  ي راب کا تره   مکلقره ا  

مسرررکسب کررره تاامرررا  پ رررت بان ،کررر و هرررسدب در هاررران رتزب يتکررری در رتز هيرررده ب خرررسد را ااچرررار          

ب مررا از اات ررار ه اا رره ا  يافررا کرره تقريبررا  کلارره هرره کلارره هررا فرمررس  ترتتسررکی يکسرران هررسدا "حررز

تس،ئره فررر ا سرا ت مررا مس رد ا اررا  خرسد را ميت اارره تت رر و ااری ککرر  ... هرر فرراه تیرا   هرره و ررا  

هگ ري ب ايو مللرا را در ارفران مکترسب خرسد خرساه   اسشرا..." هررا  پررس ت جسهرا  مسرتق   

دشاو م ا  هسد هتسان پايخ ديگر  يافا. اما فرچه ترتتسکی هه حکر  رفترار کرامکد ميبرسر هره 

ن ه اا ه ا ده هسدب ها ايو حا  هابستگی کاذب کامکد ا تبرار ه اا ره   ترتتسرکی را کراه  ادا  آ

دادب آن هرر  در شرررايلی کرره ايررو هابسررتگی کرراذب امکرران رتشررو تررر کررردن مب اررات را از ديررا 

 ترتتسکی فرفا.
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       هللم بلله  للردن دشللمن اندا تلله شللود اش کلله نلله ت هللا تقصللير بلکلله آغللاز ری

   "کاری آشکار و حقيرانه ای بود  له ی کام ت فريبيح

لوف ارسال کلرد، ه  امی که ل ين اعتراد  شما ين  ود را از مريق سورد

ه وز نمی دانست که زي وويت در نامله ای  رلاب بله هيئلت تلريريله ی ار لان 

مرکلزی، اعلالم کللردا بلود کله نظريللات او "از نظريلاتی کله مللورد حملله ی ل للين 

قرار  رفته اند بسيار دورند " و او "بر بيانيه ی ديلروز تروتسلکی در شلورای 

ومين مخلللالت قيلللام، مراللللب پترو للراد، نلللله ملللی  لللذارد " لوناچارسللکی، سللل

مشابهی درمربوعات به چلاپ رسلاند  در ايلن ميلان سلردبيرهای ار لان مرکلزی 

م تشللر در –آشللفت ی مشللئوم بللا چللاپ ناملله ی زي وويللت  هللم بللرای تکميللل ايللن

ملی  -جلسه ی کميته ی مرکلزی، يع لی روز بيسلتم ار ان مرکزی در همان روز

 لود اميلدواريم کله بلا توجله بله دللی کردنلد: "ملا بله نوبله ی  جمالتی چ لين هلم

فيصلله يافتله مسلأله  بيانيه ی زي وويت ئ و هم چ ين بيانيه ی کام ت در شورات

هم عقيدا ايم و شدت لللن مقالله ی يک دي ر  تلقی شود  ما در مسائل ب يادی با

اين نکته نمی دهد " اين هم ضربه ی دي لری از پشلت، آن هلم  ل ين تغييری در

انتظلارش را نداشلت  درسلت در ملوقعی کله زي وويلت و از سوئی که هليچ کل  

    تصللميم کميتلله ی مرکللزی دائلللر بللر ضللرورت قيللام، دسللت بللله برعليلله  کللام ت

تهيللليج  لللری عل لللی در مربوعلللات متخانلللم زدا بودنلللد، ار لللان مرکلللزی حلللزب 

"شدت" للن ل ين را ملکوم کرد و يک پارچ ی  ود را با زي وويت و کلام ت 

ای مسللأله  " اعللالم نمللود  ان للار در آن للظللات صللوص "مسللائل ب يللادی در

ی قيام می توانسلت وجلود داشلته باشلدح مرلابق بلا نلورت مسأله  ب يادی تر از

جلسلله هللای اجمللالی، تروتسللکی در جلسلله ی کميتلله ی مرکللزی اعللالم کللرد کلله: 
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"نامه های زي وويت و لوناچارسکی به ار ان مرکلزی، و هلم چ لين اظهلارنظر 

 لمل د " سوردلوف از اين اعتراد حمايت کرد سردبيرها، غيرقابل ت

سللللللردبيرهای ار للللللان حللللللزب در آن ايللللللام عبللللللارت بودنللللللد از اسللللللتالين و 

سولکول يکوف  در نورت جلسه هلا چ لين آملدا اسلت: سلولکول يکوف اظهلار 

ملللی دارد کللله در بيانيللله ی سلللردبيرها در  صلللوص نامللله ی زي وويلللت سلللهمی 

دانللد " بللدين ترتيللب معلللوم شللد کلله ايللن بيانيلله را نادرسللت مللی  نداشللته اسللت و

ز و بلله ت هللائی در برابللر عضللو دي للر هيئللت تلريريلله و اکثللر  -اسللتالين شخصللا

در حساس ترين للظه ی ممکن، چهار روز پليش از  -اعضای کميته ی مرکزی

دلللی بلله حمايللت از کللام ت و زي وويللت  شللرو  قيللام، بللا بيانيلله ای حللاکی از هللم

 را بران يخت  بر استه بود  رفتار او  شم شديدی

اسلللتالين بلللا قبلللول اسلللتعفای کلللام ت مخالفلللت کلللرد و چ لللين دليلللل آورد کللله: 

ز با  ود در ت اقض است " يع ی به دفا  از آشفت ی مشئومی  "موقعيت ما تماما

  پردا للت کلله اعضللای کميتلله ی مرکللزی بللر ا للر مخالفللت بللا قيللام در  هللن مللردم 

رأی مخلالت  3وافلق در برابلر ايجاد کردا بودند  استعفای کلام ت بلا پل ج رأی م

ز با شلش ر ی موافلق، بلاز هلم بلا مخالفلت اسلتالين، کلام ت و أپذيرفته شد  ضم ا

سياسلت کميتله ی مرکلزی م لع شللدند  در برعليله  زي وويلت از ادامله ی مبلارزا

نورت جلسه آمدا است که: "اسلتالين ک لارا  يلری  لود را از هيئلت تلريريله 

برای جلو يری از پيچيدا تر شدن آن موقعيلت ک د " کميته ی مرکزی ی اعالم م

 دشوار، از پذيرفتن استعفای استالين امت ا  کرد 

در پرتو افسانه هائی که پيرامون استالين سا ته شدا اسلت چ لين رفتلاری از 

جانب او ممکن است توضيح ناپذير به نظر رسد  در حقيقلت املر، ايلن رفتلار بلا 

سی اش کامالز جور در می آيلد  اسلتالين قالب های روحی او و با روش های سيا
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البته نه بر ا ر ضعت شخصيت،  -در برابر مسائل بزر  هميشه عقب می نشي د

چ للان کلله در مللورد کللام ت چ للين اسللت، بلکلله بلله علللت ت  للی افللق ديللد و فقللدان 

ز بلله مللور  اتللی او را     در مخيللله ی  للالق  احتيللام آلللودا بلله سللو ظ ش تقريبللا

عميللق وادار مللی ک للد کلله بلله  ر  و ا للتالف نظرهللایللظلله ی تصللميم هللای بللز

 ويشللتن را در برابللر هللر دو  حاشليه بخللزد، م تظللر بمانللد، و در نلورت امکللان

نتيجه ی ممکن بيمه ک د  استالين هملراا بلا ل لين بله قيلام رأی داد؛ زي وويلت و 

 ذشلته از "شلدت لللن"  -کام ت بر ضد قيام آشکارا می ج  يدنلد  بلا ايلن حلال

 هلم عقيلدا ايلم " اسلتالين ايلن يلک دي لر  "در مسائل ب يادی بلا -ی ل ينانتقادها

نظللر را در مقللام سللردبير بلله هلليچ ع للوان از سللر سللبک مغللزی ابللراز نکللرد  

برعک ،او شرايط موجود و کلمات  ويش را به دقت سبک س  ين کردا بلود  

قيلام اما در روز بيستم اکتبر نالش نديد که پل هلای  لود را بله اردوی دشلم ان 

 به مور جبران ناپذيری بسوزاند 

کلله ملا ناچللاريم آن هلا را نلله از روی نسلخه ی انلللی  -ن نلورت جلسلله هلايلا

هللای رسللمی شللان، بلله نللورتی کلله بلله دسللت دبير انلله ی  بلکلله از روی مللتن

   نلله ت هللا موضللع شخصلليت هللای  -اسللتالين حللک و انللالش شللدا انللد، نقللل ک لليم

ز، بلله رغللم ا تصللار و کميتلله ی مرکللزی را بلله مللا نشللان مللی ده لل د، بلکلله ضللم ا

بلله همللان شللکلی کلله در  - شللکی شللان، آئي لله ی تمللام نمللائی از رهبللری حللزب

واقعيللت وجللود داشللت و بللا هملله ی ت للاقض هللای درونللی و دودلللی هللای اجت للاب 

         در برابلللر چشلللم هايملللان قلللرار ملللی ده لللد  نللله فقلللط  -ناپلللذير يکايلللک اعضلللايش

   هللای تللاريخ هللم بلله دسللت افللرادی تلقللق کللل تللاريخ، بلکلله جسللورترين چللر ش 

مللی پللذيرد کلله هملله ی  صونلليات بشللری را دارا هسللت د  امللا آيللا ايللن نکتلله از 

 اهميت آن چه تلقق می پذيرد  را ای می کاهد؟
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ا للر مللی توانسللتيم در شللان تللرين پيللروزی هللای نللاپلئون را روی پللردا بلله 

ت ابلدا  و د وری، نمايش درآوريم، آن  لاا در ک لار نبلو  و وسلعت ديلد و قلدر

بی تصميمی يکايک مارشال ها و آشفته فکری ونلرال هلا و نلاتوانی آنلان را در 

 واندن نقشه ها، و هم چ ين حماقت افسرها، و نيز هول و هلراس ه لگ هلا را 

هم می ديديم، و حتی افرادی را که شلوار  ود را از فرم ترس کثيت کلردا انلد  

  اين املر  لواهی ملی داد کله ارتلش نلاپلئون نلهچ ين س د واقع بي انه ای فقط به 

از عروسک های  ودکار افسانه ای بلکه از فرانسلوی هلائی متشلکل شلدا بلود 

دو عصللر زادا شللدا و رشللد کللردا بودنللد  در ايللن ميللان مللابين  کلله در فانللله ی

تصوير ضعت های انسانی فقط شکوا و جالل بيشتری به کل ماجرا ملی بخشليد 

 و ب  

وقللوعش بسلليار آسللان و جللذب  ن دربللارا ی انقللالب پلل  ازنظرپللردازی کللرد

انقالب به درون  وشت و  ونت پيش از وقو  آن بسليار دشلوار اسلت  نزديلک 

هلای انقالبلی ايجلاد بللران کلردا اسلت، و از  شدن قيام هميشه نلا زير در حلزب

       ايلللن پللل  نيلللز هملللوارا چ لللين بللللران هلللائی را ايجلللاد  واهلللد کلللرد  تجربللله ی 

 در ين و انقالبی ترين حزب تاريخ جهان نيز اين نکتله را تأييلد ملی ک لد پخته تر

 ا بات اين نکته همين ب  کله ل لين، چ لد روز پليش از نبلرد،  لود را ناچلار ديلد 

که ا راي دو تن از نميمی تلرين و برجسلته تلرين پيلروان  لويش را از حلزب 

 اقشللله را  واسلللتار شلللود  ا يلللراز بر لللی از مور لللان کوشللليدا انلللد تلللا ايلللن م

"تصللادمی" ناشللی از ا للتالف هللای شخصللی جلللوا ده للد، امللا مقصللود از ايللن 

  مللان شللکل کلله ه   ذشللته ی حللزب اسللت و بلل   درسللت بلله يکوشللش فقللط تقللد

بلله نلللوی کامللل تللر و  ابللت قللدم تللر از دي للران  1917ل للين در مللاا هللای پللائيز 

درآورد   هلا را بله بيلان ضرورت عي ی قيام و ارادا ی معرلوف بله انقلالب تلودا
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زي وويت و کام ت هم به نلوی نريح تر از دي ران  رايش های بازدارنلدا ی 

حزب، تزلزل ها، نفو  ارتبام های  ردا بورووائی، و فشار مبقات، حلاکم را در 

 وجود  ويشتن جمع کردا بودند 

ک فللران  هللا، مباحثللات و مرافعللات شخصللی ای کلله فقللط در مللاا  ا للر هملله ی

وسليله ی چ لد  ی فوقانی حزب بلشويک نورت  رفت د بلهاکتبر در ميان قشرها

تن ت دنوي   بت شدا بودند، نسل های آي دا می توانسلت د  لود را متقاعلد ک  لد 

کلله عللزم  زم بللرای برانللدازی حکومللت موقللت از مريللق چلله مبللارزات درونللی 

 شللديدی در وجللود سللران حللزب متبلللور شللد   للزارش ت دنويسللان در عللين حللال 

 حزب انقالبی تلا چله حلد نيازم لد دموکراسلی دا للی اسلت  ميلل  نشان می داد که

اين ميلل بايلد  -به مبارزا از پيش انبار نمی شود، و از با  نيز تزريق نمی  ردد

 در يکايک مراحل مستقالز تجديد و تقويت شود 

 ، استالين بلا اشلارا بله  فتله ی نويسل دا ی کتلاب حاضلر دائلر 1924در سال 

زار ب يادی انقالب پرولتری است،" چ ين سسالی را مررش بر اين که: "حزب اب

کلرد: "ا لر ابلزار ب يلادی انقلالب ملا بلد بلود، پل  انقلالب چ ونله پيلروز شلد؟" 

قديسلان بله آن ملابين  مع ه ی او نادرستی بدوی ايلن اعتلراد را نملی پوشلاند 

شکل که کليسا ترسيمشان می ک د و شيامين به نورتی که به دست نامزدهلای 

ست تصوير می شوند، انسلان هلای واقعلی قلرار دارنلد  و هملين انسلان هلای قدا

  واقعلللی تلللاريخ را ملللی سلللازند  نلللالبت حلللزب بلشلللويک در فقلللدان ا تالفلللات و 

بازی ها ظاهر نمی شد، بلکه در اين نکته تجللی ملی کلرد  دودلی ها و حتی دغل

   لود  که اين حزب در دشلوارترين شلرايط از مريلق بللران هلای دا للی انسلجام

   را بلله دسللت مللی آورد و بللرای مدا للله ی قللامع در سللير حللوادث فرنللت را در 
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می يافت  اين بدان مع است کله حلزب در مجملو  ابلزار بلا کفلايتی بلرای انقلالب 

 بود 

زی را کلله قصللد انللالحش را دارنللد يللاحللزاب انللالش ملللب در عمللل ب يللاد چ

 و ا القيللات مبقله ی حللاکم  يتغيلر مللی ان ارنلد  از ايللن رو نلا زير تسللليم افکلار 

مللی شللوند  سوسلليال دمللوکرات هللا پلل  از نللعود بللر  للردا ی مبقلله ی کللار ر، 

ز به يک حزب تراز دوم بورووائی تبديل شدند  آفري  لدا ی نلوعی بلشويزم  نرفا

از انقالبيللون راسللتين بللود کلله شللرايط زنللد ی شخصللی، افکللار، و داوری هللای 

مللی سللازند کلله آن هللدف هللا بللا     تللاريخی ای تللابع هللدف هللای ا القللی  للود را

 زم از جهللان بي للی بللورووائی بلله  جامعلله ی موجللود آشللتی ناپذيرنللد  فانللله ی

  ی ناپللذيری پي يللری در حللزب حفللظ مللی شللد کلله الهللام بخللش آن توسلليله ی آشلل

آشللتی ناپللذيری شللخص ل للين بللود  ل للين بللی آن کلله  سللت ی بلله  للود راا دهللد 

           وابرلللی بلللود کللله هلللر ملللليط هملللوارا بلللا چلللاقوی تيلللز  لللود مشلللغول قرلللع ر

 حللزب و عقايللد رسللمی اجتمللا  ايجللاد مللی ک للد  ل للين در مللابين   للردا بللورووائی

عين حال به حزب آمو لت کله عقايلد اجتملاعی  لود را بيافري لد، و آن عقايلد را 

ن ترتيللب حللزب ياحساسللات مبقللات بلله پللا  اسللته اسللتوار سللازد  بللد بللر افکللار و

ی مداوم، نه ت هلا ملليط  زاآموزش، و از راا مباربلشويک از مريق  زي ش و 

سياسللی کلله مللليط ا القللی  للود را هللم آفريللد، مليرللی کلله از عقايللد اجتمللاعی 

به مور آشتی ناپذيری در قرلب مخلالفش قلرار داشلت   بورووائی مستقل بود  و

فقط همين امر به بلشويک ها اجازا داد کله بلر دودللی هلای موجلود در نلفوف 

عللزم جللزم شللجاعت آميللزی را نشللان ده للد کلله  عمللل آن و در للود فللائق آي للد 

 پيروزی اکتبر بدون آن ناممکن می بود  
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  فصل ششمفصل ششم

  

  ه ر قيامه ر قيام

 

رغبتی که مردم به انقالب نشان می ده د از رغبتشان به ج گ بيشتر نيسلت  

م تها تفاوت اين جاست که در ج گ نقش تعيلين ک  لدا را اجبلار بلازی ملی ک لد، 

م لر جبلر شلرايط  انقلالب ه  لامی ر انقالب اجباری در کلار نيسلت حال آن که د

رخ می دهد که مفلر دي لری بلاقی نمانلدا باشلد  و هملان ملور کله کلل انقلالب را 

بخللواا احللداث کللرد، قيللام هللم کلله مثللل قللله ای در سلسللله  نمللی تللوان بلله مللور دل

نيسلت  بخلواا بله راا انلدا ت ی  رويدادهای انقالب قد عللم ملی ک لد، بله ملور دل

تودا ها پيش از آن که تصميم به حمله ی نهائی ب يرنلد چ لدين بلار پيشلروی و 

 عقب نشي ی می ک  د 

تومئلله بلله ع للوان اقللدام سلل جيدا ی اقليتللی کوچللک، و قيللام بلله ع للوان ج للبش 

قرار دادا می شوند، و کلامالز يک دي ر   ود به  ود اکثريت، معمو ز در تقابل با

پيروزم لد کله فقلط بله وسليله ی مبقله ای ملی توانلد قيلام ملابين  درست است که

براندازی حکومت بله نورت ب يرد که به رهبری ملت فرا واندا شدا است، و 

دست  روهی تومئه  ر که در قفای تودا ها عمل می ک  د، هم از حيلث روش و 

 هم از للاظ اهميت تاريخی فانله ی درازی وجود دارد 
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اقض وجلود دارد کله تومئلله ملی توانللد در در هلر جامعله ی مبقللاتی آن قلدر ت لل

 به  ی شکاف های آن جامعه ريشه بدواند  اما تجربه ی تلاريخ  ابلت ملی ک لد 

اک دائمی برای رويملی از تومئله هلای پلی در پلی مسلتلزم وجلود رکه تأمين  و

هم چ ان که در اسپانيا، يا پرتغال، و يا آمريکلای  -نوعی بيماری اجتماعی است

ملللض حتلی در نللورت پيللروزی فقللط مللی توانللد  ی ت  تومئللهج لوبی چ للين اسلل

و يلا حتلی کمتلر از ايلن،  - روهی از مبقه ی حاکم را جانشين  روهی دي ر ک لد

ک ون فقط قيام تودا ای پيروزی يک  يع ی فقط مقامات حکومت را تغيير دهد  تا

رويم اجتملاعی را بلر رويملی دي لر بله دنبلال داشلته اسلت  تومئله هلای ادواری 

مو ز نشانه ی رکود و پوسيد ی جامعه هست د، اما قيام های مردمی بلرعک  مع

از رشد و نمو سريعی ريشه می  يرند که آن رشلد و نملو تعلادل پيشلين مللت را 

 مريکللای ج للوبی آهللا"ی مللزمن جمهللوری هللای  درهللم شکسللته اسللت  "انقللالب

ت در ندارنلد؛ بلکله بله يلک مفهلوم درسل “انقلالب ملداوم„ هيچ وجه مشترکی با

 قرار دارند مداوم  قرب مخالت انقالب

     املللا ايلللن بلللدان مع لللا نيسلللت کللله قيلللام تلللودا ای و تومئللله در همللله ی شلللرايط 

مانعة الجمع د  ع صری از تومئه تقريباز هميشه تا انلدازا ای بله درون هلر قيلام 

راا می يابد  قيلام تلودا ای بله ايلن دليلل کله از حيلث تلاريخی مشلروم بله وجلود 

ز  لود بله  لود نيسلت  قيلام مرحله ا ی  اص در رشلد انقلالب اسلت، هر لز تماملا

  تللودا ای، حتللی ه  للامی کلله در نظللر اکثللر قيللام ک  للد ان بلله مللور نللام تظر زبانلله 

   مللی کشللد، از انديشلله هللائی بللارور شللدا اسللت کلله قيللام ک  للد ان در آن ريشلله هللا 

  را مللی تللوان امللا قيللام تللودا ای راا نجللاتی از دشللواری هللای هسللتی مللی بي  للد  

     پللليش بي لللی کلللرد و آن را تلللدارک ديلللد  قيلللام تلللودا ای را ملللی تلللوان از پللليش

کرد  در اين نورت، تومئه تابع قيام است، در  دمت قيلام اسلت، سازمان دهی 
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راا قيللام را همللوار و پيللروزی اش را تسللريع مللی ک للد  هللر چلله سللرح سياسللی 

دی تلر باشلد، جلای تومئله ج بش انقالبی با تر باشد و رهبری ج بش هر چه جل

 در قيام مردمی به همان نسبت عظيم تر است 

قيام و تومئه، چه از حيث تضادی کله بلا هلم دارنلد مابين  درک روابط موجود

و چه از للاظ نقش تکميلی شلان در ک لار يکلدي ر، بسليار ضلروری اسلت  ايلن 

ضرورت به  صوص از اين نکته سرچشمه ملی  يلرد کله چلون واوا ی تومئله 

 ر به مفهوم تدارک يمع ای اقدام مستقل اقليتی کوچک و اهی د اهی اوقات به 

ام تللودا ای بلله دسللت اقليللت بلله کللار مللی رود، ايللن واوا حتللی در نوشللتارهای يللق

 مارکسيستی حاوی ت اقضی ظاهری است 

 ناکفتلله نمانللد کلله بلله  للواهی تللاريخ، قيللام مردمللی مللی توانللد در شللرايط  للاص 

يللروز از آب درآيللد  قيللام بللا نشللئت  يللری " للود بلله حتللی بللدون وجللود تومئلله پ

 ود" از  شم هم انی و اعتراد ها و تظاهرات و اعتصلاب هلا و ج لگ هلای 

 يابانی پراک دا، می توانلد بخشلی از ارتلش را بله درون  لود بکشلد، نيروهلای 

دشمن را فلج ک د، و حکومت موجلود را سلرن ون بسلازد  آن چله در فوريله ی 

داد، تا اندازا ی معي ی چ ين بود  سير انقالب های آلمان  در روسيه رخ 1917

 نيللز کللم و بلليش همللين تصللوير را ارائلله  1918مجارسللتان در پللائيز  -و اتللريش

     مللی دهللد  چللون در ايللن رويللدادها حزبللی در رأس قيللام ک  للد ان وجللود نداشللت 

      ت مصللالح و اهللداف قيللام باشللد، پيللروزی قيللام نللا زير قللدر کلله سللرتاپا آک للدا از

   را بلله احزابللی م تقللل کللرد کلله تللا للظلله ی آ للر در برابللر قيللام مقاومللت کللردا 

 بودند 

دسلت  لرفتن قلدرت يلک چيلز ه براندازی حکوملت موجلود يلک چيلز اسلت؛ بل

 لری بلکله بله ی  ر  در انقالب ممکن اسلت بلورووازی نله در سلايه ی انقالبليد
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ه لگ و مربوعلات و سبب بورووا بلودن قلدرت را بله دسلت ب يلرد   لروت و فر

شبکه ای از مواضع استرات يک و سلسله مراتبی از سازمان های مختلت همه 

بللرعک   مللورد مبقلله ی کللار ر قضلليه درسللت در ا تيللار بللورووازی اسللت  در

اسللت  مبقلله ی کللار ر بلله حکللم مبيعللت امللور از هملله ی امتيازهللای اجتمللاعی 

پلارچ ی و کادرهلا و  ملروم می باشد، به ه  ام انقالب فقلط روی تعلداد و يلک

 ستاد انقالبی  ود می تواند حساب ک د 

همان مور که آه  ر نمی تواند آهن  دا ته را بلا پ جله هلای عريلان  لود بله 

ز قلدرت را تصلرف ک لد؛ بلکله  دست ب يرد، مبقه ی کار ر هم نمی تواند مستقيما

بلا بايد سازمانی در ور اين وظيفله داشلته باشلد  هماه لگ کلردن قيلام تلودا ای 

قيلام از مريلق تومئله، همله سازمان دهی  تومئه، تابع سا تن تومئه به قيام، و

تشللکيل بخللش پيچيللدا و پرمسللئوليتی از سياسللت هللای انقالبللی را مللی ده للد کلله 

مللارک  و ان للل  آن را "ه للر قيللام" مللی  واندنللد  شللروم  زم چ للين ه للری 

در شلرايط  يلری پرانعرلاف ت عبارت د از: نلت رهبری عمومی تودا هلا، سلم

متغير، برنامه ی س جيدا ای برای حمله، احتيام و مراقبلت در تلدارکات ف لی، و 

 ضربه ای جسورانه 

ملی نام لد کله در  قيام  ود بله  لودمور ان و سياستمداران معموآلز چيزی را 

واقع ج بشی است از جانب تودا هائی که در سلايه ی دشلم ی مشلترک بلا رويلم 

اند اما نه هدف روشل ی دارنلد، و نله روش هلای  متلد شدايک دي ر  موجود با

س جيدا ای برای مبلارزا، و نله رهبلری آ لاهی کله راا پيلروزی را نشلان بدهلد  

 چ لين قيلام  لود  -کم آن ها کله مبعلی دموکراتيلک دارنلد دست–مور ان رسمی 

به  ودی را با يک درجه ارفلاق شلر  زملی ملی دان لد کله مسلئوليتش بله  لردن 
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علت واقعی آسان  يری آنان اين است که قيام " ود بله  لود"  رويم قديم است 

 نمی تواند از چارچوب رويم بورووا فراتر برود 

  سوسيال دملوکرات هلا هلم موضلع مشلابهی اتخلا  ملی ک  لد  ايشلان انقلالب را 

   به مور علام و بله ع لوان يلک فاجعله ی اجتملاعی ملردود نملی شلمرند، درسلت 

ش فشللان و  سلوف و شلليو  مللاعون را مللردود بله همللان شللکل کله زلزللله و آتلل

 م" و يللا زو آن را "بالنکيلل - نمللی شللمرند  آن چلله ايشللان مللردودش مللی شللمرند

تللدارک آ اهانلله ی برانللدازی و مللرش ريللزی و  -مللی نام للدبلشللويزم  بللدتر از آن،

   و آن هللم فقللط  -تومئلله اسللت  بلله سللخن دي للر سوسلليال دمللوکرات هللا حاضللرند

بر براندازی هلائی کله قلدرت را بله بلورووازی تلويلل که  -پ  از وقو  رويداد

ی را کلله ممکللن اسللت ت هللا راا انتقللال ئمللی ده للد نللله ب ذارنللد، امللا روش هللا

      قللدرت بلله مبقلله ی کللار ر باشلل د بللا  شللم فللراوان ملکللوم مللی ک  للد  آنللان در 

 رائلی قالبلی، سياسلت دفلا  از جامعله ی سلرمايه داری را پ هلان  پ  اين عين

 می ک  د 

    او وسللت بالنکللی بلللر اسللاس مشللاهدات و تفکلللرات  للود پيرامللون شکسلللت 

ز در آن هلا شلرکت جسلته يق ام های بسياری که  ود يا آن ها را ديدا و يا شخصلا

  بللود، چ للد قاعللدا ی تللاکتيکی اسللت تاي کللرد کلله در نللورت تخرللی از آن چ للد 

شلروم  لردد   کلم بسليار دشلوار ملی قاعدا پيروزی قيلام ا لر مللال نشلود دسلت

    بالنکللی عبللارت بودنللد از: ايجللاد بلله موقللع واحللدهای ملل ظم انقالبللی، تضللمين

   متمرکللز و تجهيللزات کللافی بللرای ايللن واحللدها، اسللتقرار ملاسللبه فرمللان دهللی 

ز  شدا ی س  رهای  يابانی، ايجاد قرعی اين س  رها، و دفا  م ظم، و نه نلرفا

قواعد، که از مسلائل نظلامی  اا به  اا، از س  رها  بديهی است که همه ی اين 

شلرايط اجتملاعی و ف لون نظلامی تغييلر د هملراا بلا يقيام سرچشمه می  يرند، با
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کلم ه  لامی  دسلت -م" دانسلتزوان "بالنکيلتلنفسه نملی  ک  د، اما آن ها را فی

     م" آلملللانی يلللا ملللاجراجوئی انقالبلللی نزديلللک زم بللله "پلللوچيزکللله واوا ی بالنکيللل

 می شود 

و مان لد همله ی ه رهلا قلواني ی  لاص  لود دارد  قواعلد  قيام يک ه ر اسلت،

انقالبللی بودنللد   رللای بالنکللی در  -بالنکللی همانللا مقتضلليات واقللع بي للی نظللامی

قضيه ی معکوس او نهفته بود نه در قضيه ی مستقيمش  بالنکی از ايلن نکتله 

که ضعت تاکتيکی قيام را بله شکسلت ملکلوم ملی ک لد، چ لين نتيجله  رفلت کله 

واعد تاکتيک های انقالبی  ود به ت هائی پيروزی را تضمين ملی ک لد  مراعات ق

متضللاد دانسللت  مارکسلليزم  م را بللازفقللط از ايللن نقرلله بلله بعللد مللی تللوان بالنکيلل

تومئه نمی تواند جای قيام را ب يرد  اقليت فعلالی از مبقله ی کلار ر، هلر چقلدر 

درت را تصرف که متشکل باشد، نمی تواند بی توجه به شرايط عمومی کشور ق

املا فقلط از ايلن لللاظ   م را ملکلوم کلردا اسلت زخ بالنکيليک د  از اين للاظ تار

ز حفلظ کلردا اسلت  مبقله ی کلار ر بلرای  قضيه ی مثبت او نيروی  لود را تماملا

يش از قيام  لود بله  لود نيلاز دارد  مبقله ی کلار ر بلرای بفتح قدرت به چيزی 

ارد، نيازم لد ملرش و نقشله اسلت؛ بله تسخير قدرت به سازمان م اسبی احتياي د

 له أتومئه احتياي دارد  چ ين است مرش ل ي يستی اين مس

بر تکاملل ف لون نظلامی و ف لون بله ملور  مبت ی انتقاد ان ل  از س  رپرستی

عام بود  تاکتيک های بالنکی بلرای قيلام مت اسلب بلا  صونليات پلاري  قلديم، 

يللک و سيسللتم نظللامی لللوئی فيليللپ ای نيملله پيشلله ور،  يابللان هللای باريللپرولتار

ن بللود کلله انقللالب را بللا قيللام يکسللان مللی شللمرد  آبللود   رللای انللولی بالنکللی 

 رللاب ف للی اش آن بللود کلله قيللام را بللا سلل  رهای  يابللانی يکسللان مللی دانسللت  

انتقادهای موجود مارکسيستی متوجه هلر دو  رلا بلودا اسلت  هلر چ لد ان لل  
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سلت، او، يع لی ان لل ، نله فقلط جلای فرعلی ام را ه لر ملی دانيهمان د بالنکی ق

ام را در انقالب کشت کرد، بلکه به نقلش کلاهش ياب لدا ی سل  ر در قيلام نيلز يق

پللی بللرد  بللر الف آن چلله سوسلليال دمللوکرات هللای بللی فره للگ آلمللان در زمللان 

سانسللور هللوه زولرن، کوشلليدند نشللان ده للد، انتقادهللای هللم کللاری   للود، و بللا

م زبلا تخرئله روش هلای انقالبلی بله نفلع پارلمانتلاريان ل  هيچ وجه اشلتراکی 

ای مسلأله  ی س  ر هلم چ لان بله نلورتمسأله  ملض نداشت  در نظر ان ل 

    ام بللاقی مانللد  چللون ان للل  اهميللت تعيللين يللپيرامللون يکللی  از ع انللر ف للی ق

ک  دا ی سل  ر را رد کلردا اسلت، رفورميسلت هلا کوشليدا انلد تلا از ايلن جلا بله 

ز بلدان ملی مانلد کله شدت  ی تخرئه  عمل انقالبی به مور علام برسل د  ايلن تقريبلا

سلل  رهای زيرزمي للی در ج للگ هللای آتللی، نللابودی  اهميللت از کللاهش احتمللالی

 ارتش و فن نظام را نتيجه ب يريم 

سازمانی که مبقه ی کار ر بله وسليله اش ملی توانلد هلم حکوملت موجلود را 

ن شوراسلت  ايلن نکتله بعلداز بله براندازد و هلم جلای آن حکوملت را پرک لد، هملا

ز يلک پليش بي لی  تجربه ای تلاريخی تبلديل شلد، املا تلا زملان انقلالب اکتبلر نلرفا

نا فته نماند که ايلن پليش بي لی بلر تجربله ی مقلدماتی  -نظری به شمار می رفت

متکی بود  شوراها ار ان آمادا سازی تودا ها برای قيام هست د، ار لان  1905

 پيروزی ار ان حکومت می شوند قيام هست د، و پ  از 

را حل و فصل نمی ک  د  شوراها ممکن مسأله  با اين حال، شوراها به ت هائی

است مرابق با برنامه و رهبری در  دمت اهداف مختلت قرار ب يرند  شلوراها 

و بللدون  -از حللزب مللی  يرنللد  شللوراها در شللرايط انقالبللی برناملله ی  للود را

 کل مبقله را، بله اسلتث ای قشلرهای عقلب مانلدا  -انقالب وجودشان ممکن نيست

و   ثی و روحيه با ته ی مبقه را، تشکيل می ده د و حزب انقالبی مغلز مبقله 
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ی تسخير قدرت را فقط به وسيله ی ترکيب معي لی از مسأله  را تشکيل می دهد 

و يلا سلازمان هلای تللودا ای دي لری کله کلم و بليش معلادل بللا  -حلزب و شلوراها

 می توان حل کرد  -شوراها باش د

ه  للامی کلله حللزب انقالبللی در رأس شللورا قللرار ب يللرد، شللورا آ اهانلله و بلله 

موقع برای تسخير قدرت کوشش می ک لد  در آن نلورت شلورا ملی توانلد  لود 

را با تغييلرات اوضلا  سياسلی و حاللت روحلی تلودا هلا وفلق دهلد، پاي لاا هلای 

  سللاس يللک نقشلله ی واحللد روهللای ضللربتی را براينظللامی قيللام را آمللادا ک للد، ن

متلد ک د، و نقشه ی تهاجم و حمله ی نهلائی را ملرش بريلزد  يک دي ر  عمل با

و همه ی اين کارها مستلزم درآميختن تومئه ی سازمان يافتله بلا قيلام تلودا ای 

 است 

بلشويک ها ملدت هلا پليش از انقلالب اکتبلر چ لدين بلار ناچلار شلدند کله اتهلام 

که از جانب دشم ان متوجه آن هلا ملی شلد، رد ک  لد   م رازتومئه  ری و بالنکي

مللض بلی املان مبلارزا  ی تومئهبرعليه  به عالوا، هيچ ک  به اندازا ی ل ين

نکللرد  ه  للامی کلله بلشللويک هللا ضللمن پافشللاری بللر قيللام تللودا ای در تضللاد بللا 

می سوسليال رولوسليونرها را يفکلران، تاکتيلک قلد ماجراجوئی انفرادی روشلن

رحمانه به باد انتقاد می  رفت لد  فرنلت مللب هلای ی بتزاريزم  ملدر ترور عوا

سوسللللليال دموکراسلللللی بلللللين الملللللللی بارهلللللا و بارهلللللا از تاکتيلللللک سوسللللليال 

م و زی اشلکال بالنکيل رولوسيونرها دفا  کردند  اما ل ين ضلمن تخرئله ی همله

م، حتی يک للظه در برابر  ودان يخت ی "مقدس" تودا هلا سرتسلليم زآنارشي

 نياورد  او پيش از همه، و عميق تر از هرک  دي ری، رابرله ی موجلودفرود 

 ج بش  ود به  ود و سياست حلزب،مابين  عوامل عي ی و  ه ی انقالب،مابين 

 مبقه ی کار ر و پليش قلراولش،مابين  تودا های  لق و مبقه ی مترقی،مابين 
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مئلله را ام و تويللقمللابين  شللوراها و حللزب، و سللرانجام رابرلله ی موجللودمللابين 

 حالجی کرد 

  بخلواا بله راا انلدا ت،  نملی تلوان بله ملور دل ست باشد که قيام راراما ا ر د

 از پلليش بلله و ا للر درسللت باشللد کلله بللا ايللن حللال بللرای رسلليدن بلله پيللروزی بايللد

قيللام پردا للت، در ايللن نللورت رهبللران انقالبللی موظف للد کلله يللک سللازمان دهللی 

ا بايلد تکلوين و رشلد قيلام را بله رشته پليش بي لی نلليح بله عملل آورنلد  آن هل

موقللع حلل  ک  للد و قيللام را بللا تومئلله تکميللل ک  للد  مدا للله ی قابللله در دردهللای 

روشلن تللرين  -اسللتفادا شلدا باشللدسهلر چقللدر هلم کلله از ايلن تصلوير س -زايملان

له ی آ اهانه در يک جريان  ود بله  لود  تصوير موجود برای توضيح اين مدا

بلاکونين را ملتهم کلرد بله ايلن کله در همله ی  است  هرتلزن زملانی دوسلت  لود

را بلله جللای مللاا نهللم مللی  يللرد          فعاليللت هللای انقالبللی  للود مللاا دوم حللامل ی

 مللی شللد  در مللاا فوريلله امللا هرتللزن  للود در مللاا نهللم هللم م کللر وجللود حللاملکی

ی تعيين موعد تولد هر ز مررش نشد، چلون قيلام بلدون رهبلری مرکلزی مسأله 

شلعله ور شلد  املا درسلت بله هملين دليلل قلدرت بله دسلت قيلام  به مور نلام تظر

ک  د ان نيفتاد، بلکه به دسلت کسلانی م تقلل شلد کله ترمزهلا را بله کلار اندا تله 

 بلللود  قيلللام دوم بللله نللللوی بلللرعک   بودنلللد  در ملللورد قيلللام دوم قضللليه درسلللت

آ اهانلله بلله وسلليله ی حللزب بلشللويک تللدارک ديللدا شللد  بللدين ترتيللب وظيفلله ی 

للظه ی درست برای ندور عالمت حمله بر عهلدا ی سلتاد بلشلويک هلا تعيين 

 افتاد 

جا نبايد به مع ای روز و ساعت معلين فهميلدا شلود  در زايملان  در اين للظه

دورا ای کله شل ا ت حلدودش  -هم دورا ی نامعلوم قابل مالحظه ای وجود دارد

  مللابين   هللم بلله درد قابللله مللی  للورد و هللم بلله درد قضللات داد للاا هللای شللرعی
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قيلام نلا زير بايلد نلارس للظه ای که در آن للظه کوشش بلرای بله راا انلدا تن 

از آب درآيد و به سقط ج ين انقالب م جر شلود، و للظله ای کله در آن موقعيلت 

 ايلن دورا  -م اسب را بايد از دسلت رفتله تلقلی کلرد، دورا ی معي لی وجلود دارد

چ لد ملاا انلدازا  رفلت  در ملی ايلن  را می توان به چ د هفته و  لاهی اوقلات بله

ام را مللی تللوان بللا امکللان کمتللر يللا بيشللتر موفقيللت برپللا کللرد  يللدورا ی معللين ق

ز کوتللاا و سللپ  انتخللاب للظلله ی معللين اي للک بلله  -تشللخيص ايللن دورا ی نسللبتا

ز بلله مفهللوم روز و سللاعت بللرای وارد آوردن  -مع للای ا للص کلملله، يع للی دقيقللا

ن وظيفه ی رهبران انقالب را تشکيل می دهلد  ربه ی نهائی، پرمسئوليت تريض

ی کليللدی انقللالب ناميللد، چللون سياسللت مسللأله  را مللی تللوان بلله حللقمسللأله  ايللن

و  زم بلله توضليح نيسللت کله قيللام، مان للد  -انقلالب را بللا فلن قيللام پيونلد مللی دهلد

 مرق دي ر  ج گ، ادامه ی سياست است به

ن مور که برای انلوا  دي لر بي ش و تجربه برای رهبری انقالبی  زم د، هما

فعاليللت هللای  للالق  زم للد  امللا بللرای انقللالب چيللزی بسلليار بيشللتر از ايللن دو 

 ش و تجربله تکيله يلضروری است  ه ر تردستی هم ملی توانلد بلا موفقيلت بلر ب

   ک للد  امللا تردسللتی سياسللی فقللط در اعصللار و دورا هللائی کفايللت مللی ک للد کلله در 

     عصلللر آشلللوب هلللای عظللليم  اسلللت  درن هلللا چيرکلللی بلللا سلللير علللادی زنلللد ی آ

هلای جلادو ر وجلود نلدارد  در چ لين اعصلاری ی تاريخی جائی برای حکليم باشل

کللافی نيسللت  در ايللن جللا بايللد مکتللب جللامعی در  تجربلله، حتللی در پرتللو بيلل ش،

    ا تيللار داشللته باشللی کلله تللدا ل نيروهللای انلللی تللاريخ را دربللر ب يللرد  در ايللن 

 ای در دسللت داشللته باشللی کلله اجللازا دهللد در پلل   جللا بايللد روش ماترياليسللتی

سايه های متلرک برنامه و شعار، حرکلت واقعلی تشلکيالت اجتملاعی را کشلت 

 ک ی 
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مقدملله ی ب يللادی انقللالب آن اسللت کلله سللا ت موجللود جامعلله از حللل و فصللل 

مسائل مبرم تکامل ملت عاجز شدا است  م تهلا انقلالب فقلط در نلورتی ممکلن 

داشلته باشلد کله آن مبقله بتوانلد در  قه ی جديدی را دربلرمی شود که جامعه مب

قلدم شلود  بلرای  حل و فصل مسلائل مبرملی کله تلاريخ عرضله کلردا اسلت پليش

تدارک انقالب بايد موری عمل کرد که مسلائل عي لی نهفتله در ت اقضلات نل عت 

و ت اقضللات مبقللات راا  للود را بلله درون آ للاهی تللودا هللای زنللدا ی بشللری بللاز 

نيروهللای انسللانی بلله  آ للاهی را د ر للون سللازند و ت اسللب جديللدی ازک  للد، ايللن 

 وجود آورند 

مبقات حاکم در نتيجه ی عجلز عمللی و آشلکار  لود در بيلرون آوردن کشلور 

از بن بست، اعتماد به نفل   ويشلتن را از کلت ملی ده لد؛ احلزاب قلديمی فلرو 

اميلدها بله می پاش د؛ مبارزا ی تلخ  روا هلا و دسلته هلا حکلم فرملا ملی شلود؛ 

معجزات و معجزا  ران بسته می شود  همه ی اين ها يکی از مقلدمات سياسلی 

ز ج بله ی  انقالب را تشکيل می ده لد، مقدمله ای کله بسليار مهلم اسلت املا نلرفا

 انفعالی دارد 

ی تلخ به نظلام موجلود و آملاد ی بلرای دسلت زدن بله د ورانله تلرين مت صو

چ لين اسلت آ لاهی  -ن کشور در راا ترقلیتالش ها و فداکاری ها به قصد اندا ت

سياسی جديد مبقه ی انقالبی، و همين آ اهی است که مهم ترين مقدمه ی فعلال 

 انقالب را تشکيل می دهد 

همه ی نفلوس  -ی کار ر  روتم دان بزر  و مبقه -اما اين دو اردوی ب يادی

ازی آنللان قشللرهای وسلليعی از  للردا بللوروومللابين  بللر نمللی  يرنللد کشللور را در

قرار دارد که همه ی رنگ های رن ين کملان اقتصلاد و سياسلت را در ميانشلان 

 ابين، سللر ورد ی آنللان از سياسللت  للمللی تللوان ديللد  نارضللائی ايللن قشللرهای بي
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مبقللله ی حلللاکم، بلللی نلللبری و  شمشلللان، و آملللاد ی شلللان بلللرای پشلللتيبانی از 

   انقللالب کللار ر سللومين مقدملله ی سياسللی اقللدامات جسللورانه و انقالبللی مبقلله ی 

ز انفعللالی اسللت   چللون قشللرهای فوقللانی  -را تشللکيل مللی دهللد  ايللن مقدملله جزئللا

اما فعال هلم هسلت، زيلرا قشلرهای پلائين تلر  - ردا بورووازی را   ثی می ک د

ز به درون مبارزا می راند   را دوش به دوش مبقه ی کار ر مستقيما

هلر چله مبقله ی تلأ ير ملی  ذارنلد  يلک دي لر  بديهی است که اين مقدمات بلر

و با اعتماد به نف  بيشتری عملل ک لد، بله هملان نسلبت بهتلر کار ر قامعانه تر 

می تواند قشرهای بي ابين را به دنبال  ود بکشد، و مبقه ی حاکم هلم بله هملان 

 واهلد با لت  و از سلوی نسبت ت هاتر  واهد ماند و روحيله ی  لود را بيشلتر 

مبقلله ی انقالبللی  واهللد  بايبلله آسللآب فرمللان روايللان  دي للر، روحيلله بللا ت ی

 ريخت 

مبقه ی کار ر فقط در نورتی می تواند اعتماد به نف   زم بلرای برانلدازی 

حکومت را بله دسلت آورد کله چشلم انلداز روشل ی در برابلرش  شلودا شلود، و 

فرنت بيابد که ت اسب نيروها را که بله نفلع او در حلال تغييلر هسلت د در ميلدان 

 از وجود يلک رهبلری مرملئن از  لود،  ابلت قلدم، و بصلير عمل بيازمايد، و ضم

را در بللا ی سللر  للود حلل  ک للد  ايللن شللرم مللا را بلله آ للرين مقدملله ی تسللخير 

مقدمه ای که از حيث اهميت به هيچ ع وان نمی توان آ لرين  -قدرت می رساند

ايلن مقدمله عبلارت اسلت از: حلزب انقالبلی بله ع لوان پليش قلراول بلا  -ناميدش

 مودا ی مبقه زارآنالبت و ک

از برکللت ترکيللب مسللاعدی از شللرايط تللاريخی، اعللم از دا لللی و بللين المللللی، 

رهبللری مبقلله ی کللار ر روسلليه برعهللدا ی حزبللی افتللاد کلله از روشلل ی سياسللی 

فوق العادا و روحيه ی انقالبی بی نظيری بر وردار بود  آن مبقه ی کوچلک و 
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   اريخی  للود را در آن ابعللاد جللوان فقللط بلله ايللن دليللل توانسللت وظيفلله ی عظلليم تلل

کمللون  -بللی سللابقه بلله انجللام برسللاند  بلله راسللتی کلله بلله  للواهی عمللومی تللاريخ

 ، انقلالب هلای شلورائی در1918پاري ، انقالب های آلملان و اتلريش در سلال 

 ، 1923، بلللللران آلمللللان در 1919مجارسللللتان و باواريللللا، انقللللالب ايتاليللللا در 

ک لون  تلا -1931، انقلالب اسلپانيا در 1925 -1927سال های  انقالب چين در

ضللللعيت تللللرين حلقلللله در زنجيللللرا ی شللللرايط  زم همللللان حللللزب بللللودا اسللللت  

دشلوارترين کللار بللرای مبقلله ی کللار ر آن اسلت کلله سللازمانی انقالبللی بلله وجللود 

آورد که هم مراز عظمت وظيفه ی تاريخی اش باشلد  در کشلورهای کهلن تلر و 

تضللعيت و سللر ورد ی پلليش قللراول متمللدن تللر، نيروهللای زورم للدی در جهللت 

انقالبللی عمللل مللی ک  للد  يکللی از اجللزا  متشللکله ی ايللن عمللل همانللا مبللارزا ی 

ايلن  م" اسلت، حلال آن کله ملراد آنلان ازز"بالنکيلبرعليه  سوسيال دموکرات ها

 است مارکسيزم  کلمه جوهر انقالبی

ی  با وجود تعداد قابل مالحظه ی بلران های اجتماعی و سياسی، تجمع همله

 ک لون فقلط يلک   بلات پرولتلری تلا شرايط  زم برای يلک انقلالب پيروزم لد و بلا

     موقعيللللت هللللای 1917بللللار در تللللاريخ رخ دادا اسللللت؛ در روسلللليه در اکتبللللر 

          انقالبللی عمللر درازی نمللی ک  للد  بللی  بللات تللرين مقدملله ی انقللالب حالللت روحللی 

ی بله دنبلال زردا بلورووا ردا بورووازی است  به ه  ام بللران هلای مللی،  ل

مبقلله ای مللی رود کلله نلله ت هللا بلله حللرف بلکلله در عمللل هللم بلله آدمللی قللوت قلللب 

 ببخشللد   للردا بللورووازی  رچلله قللادر اسللت شللور و شللوقی نا هللانی و حتللی 

بله مللض بر لورد بلا  شمی انقالبی از  لود بلروز دهلد، املا پشلت کلار نلدارد، 

اميلد در سراشليب سلر ورد ی سرد می شلود، و از قلله ی بل لد  ناماليمت ها دل

می افتد  اين د ر ونی های حلاد و سلريع در حاللت روحلی  لردا بلورووازی بله 
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همه ی موقعيت های انقالبی نوعی بی  باتی می ده د  ا ر حزب مبقه ی کلار ر 

  آن قدر قامعيت نداشلته باشلد کله بتوانلد اميلدها و انتظلارات تلودا هلای ملردم را 

بلديل ک لد،  يلزاب هلا بله سلرعت فلروکش ملی ک  لد: به موقع بله عملل انقالبلی ت

و م جبللی  للود را در اردوی قشللرهای بي للابين از انقللالب رو للردان مللی شللوند 

 مللد مبقلله ی کللار ر مخلالت مللی جوي للد  و درسللت بلله همللان شلکل کلله بلله ه  للام

   للالل جللذر  للردا بللورووازی   للردا بللورووازی را بلله دنبللال  للود مللی کشللد، در

قله ی کلار ر را بله دنبلال  لويش ملی کشلاند  چ لين اسلت  يه های زيلادی از مب

 م، چ للان کلله از زمللان ج للگ بلله بعللد در زم و فاشلليزديالتيللک مللوي هللای کمللوني

 تکامل سياسی اروپا ديدا شدا اند 

   م شللويک هللا بللا تکيلله بللر  فتلله ی مللارک ، دائللر بللر ايللن کلله هلليچ رويمللی 

ات  لود را بله پايلان نل ه ی تاريخ را ترک نمی ک د م ر آن که همله ی امکانل

 رسلللاندا باشلللد، حقانيلللت مبلللارزا بلللرای اسلللتقرار ديکتلللاتوری پرولتاريلللا را در 

روسيه ی عقب ماندا انکار می کردند؛ چون سرمايه داری در اين کشور ظاهراز 

ه وز به هليچ ع لوان امکانلات  لود را بله پايلان نرسلاندا بلود  ايلن اسلتد ل دو 

ی نله يلک نظلام مللی کله نظلامی جهلانی داشلت  سلرمايه دار  رای فاحش دربلر

است  ج گ امپرياليستی و عواقبش نشلان داد کله نظلام سلرمايه داری امکانلات 

  لود را در مقيلاس جهللانی بله پايلان رسللاندا بلود  انقلالب روسلليه همانلا عبللارت 

 بود از شکسته شدن ضعيت ترين حلقه در نظام جهانی سرمايه داری 

 ی از ديللد اا ملللی هللم مشللهود اسللت  از امللا نادرسللتی ايللن برداشللت م شللويک

زاويلله ی مجللردات اقتصللادی بلله واقللع مللی شللد ادعللا کللرد کلله سللرمايه داری در 

روسيه امکانات  ود را بله پايلان نرسلاندا اسلت  املا جريلان هلای اقتصلادی در 

 للال  رخ نمللی ده للد، بلکلله در مللليط هللای واقعللی تللاريخی نللورت مللی  يرنللد  
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ت نيست، بلکه نظام زندا ای از روابلط مبقلاتی مجرداسرمايه داری در زمرا ی 

 هلا است که پيش از هر چيز به يک دولت قدرتم د احتيلاي دارد  حتلی م شلويک

 هللم معترف للد کلله دسللت اا سلللر ت، کلله رشللد سللرمايه داری روسلليه، در ک للت 

يلت او انجلام  رفللت، امکانلات  لود را بلله پايلان رسلاندا بللود  انقلالب فوريلله احم

 دولتللی بي للابي ی بلله وجللود بيللاورد  مللا تللاريخ ايللن رويللم را  ،سللعی کللرد کلله رويللم

ز بله پايلان  دنبال کردا ايم: اين رويم در می فقط هشت ماا امکانات  لود را تماملا

نو  دولتی می توانست رشلد بعلدی سلرمايه داری  چه رساند  در چ ين شرايری

 روسيه را تضمين ک د 

      انللله رو از آن دفلللا  "جمهلللوری بلللورووائی، کللله فقلللط سوسياليسلللت هلللای مي

داری  می کردند، و دي ر فاقد هر ونه پاي اا تودا ای شدا بود     قلادر بله ن لاا

ز تبخيلر شلدا و فقلط پوسلته ی  لارجی اش   ود نبود  جوهر اين جمهوری تماملا

عريت دقيق متعلق به ميلی يوکوف اسلت  سرنوشلت ايلن تباقی ماندا بود " اين 

ز بزنظام تبخير شدا ال ه  فتله ی  لود او، هملان سرنوشلت سللر ت تزاريسلتی اما

       مللی توانسللت باشللد و بلل : "هللر دو زمي لله را بللرای انقللالب آمللادا کردنللد، و 

در روز انقللالب هلليچ يللک از ايللن دو نتوانسللت حتللی يللک تللن مللدافع بللرای  للود 

 بيابد "

از همان ماا های ووئيه و اوت، ميلی يوکوف  صونيات موقعيت موجود را 

دو نللام چ للين تشللريح کللرد: کورنيلللوف بللا ل للين؟ امللا مللابين  ائلله ی انتخللابیبللا ار

باری مردود شدا بود  برای  کورنيلوف امتلان  ود را پ  دادا و به نلو است

رويم کرنسکی دي ر بی شک جائی باقی نماندا بود  سو انوف ملی  ويلد کله بلا 

بلود، همانلا  لان شلدا ه وجود ت و  حا ت روحی، "علاملی کله باعلث اتللاد همل

نفرت از رويم کرنسکی بود " درست به هملان شلکل کله سللر ت تزاريسلتی در 
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اوا ر عمر  ود در نظلر ملافلل فوقلانی اشلراف و حتلی  رانلددوک هلا نلاممکن 

يللم او، يع للی شللدا بللود، حکومللت کرنسللکی هللم حتللی در نظللر بانيللان انلللی رو

 يلز شلد  در بران زمئزاشلکلاران، ا " رانددوک های" پوسته ی فوقلانی سلازش

       ايللن نارضللائی هم للانی، ايللن انقبللاد عصللبی سياسللی هملله ی مبقللات، يکللی 

نهفته اسلت  درسلت بله هملان شلکل  یاز نشانه های يک موقعيت پخته ی انقالب

که پيش از ترکيدن دملی چرکين، همه ی عضالت و اعصاب و بافلت هلای انلدام 

 مجروش به نلوی تلمل ناپذير م قبض می شوند 

مللله ی ک  لللرا ی ووئيللله ی بلشلللويک هلللا، در علللين م لللع کلللار ران از قرلللع نا

بر وردهای نارس، ضم از  امرنشان کردا بود که "هر اا بلران عملومی مللی 

ودا ها، شرايط مساعدی برای شتافتن تهی دستان شهر و شور و شوق عميق ت

ر و روستا به ک ار کار ران ايجاد ک  د،" نبرد بايد آغاز شلود  چ لين للظله ای د

 ماا های سپتامبر و اکتبر آغاز شد 

از آن للظه به بعلد، قيلام ملی توانسلت بله موفقيلت  لود اميلدوار باشلد، چلون 

قادر بود که بر اکثريت راستين مردم تکيه ک د  البته اين  فته را نبايد به مفهوم 

ی قيلام همله مسلأله  نوری اش در نظر  رفلت  ا لر امکلان داشلت کله پيراملون

 د، آن همله پرسللی نتللايج بسليار مت للاقض و نامشخصللی دربللر پرسلی بر للزار شللو

 می داشت  آماد ی درونی بلرای پشلتيبانی از انقلالب بله هليچ ع لوان بلا توانلائی 

به نشان دادن ضرورت آن يکسان نيست  به علالوا، پاسلخ بله رفرانلدوم تلا حلد 

پرسللش، و بسللت ی بلله سللازمان  ی بسلليار زيللادی بسللت ی بلله چ للون ی ارائلله

        يلللا سلللادا تلللر ب لللوئيم بسلللت ی بللله ايلللن  - لللدا ی رفرانلللدوم ملللی داشلللتبر زارک 

 می داشت که چه مبقه ای قدرت را در دست داشته باشد 
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از همللله ی  کلللاربرد روش هلللای دموکراتيلللک حلللدود معي لللی دارد  ملللی تلللوان

مسللافران قرللار سللسال کللرد کلله ميللل دارنللد در چلله نللو  وا  للی سللفر ک  للد، امللا 

عت تمام در حرکت است و  رر تصادف به ميان می آيد ه  امی که قرار با سر

ملال است بتوان از مسلافران سلسال کلرد کله آيلا ترمزهلا را بله کلار بي لدازيم يلا 

  عمليللات نجللات بخللش بللا مهللارت و بلله موقللع بلله اجللرا  درآيللد،   يللر  م تهللا ا للر

 تأييد مسافران از پيش تضمين شدا است 

للظه ی واحلد انجلام ملی  يرنلد، حلال مشاورت های پارلمانی با مردم در يک 

آن که در حين انقالب قشرهای مختلت نفوس کشور يکلی پل  از دي لری، و بلا 

فوانل اجت اب ناپذير و هلر چ لد  لاهی اوقلات بسليار جزئلی، بله نتيجله ی واحلد 

       در آتلللش بلللی نلللبری انقالبلللی ملللی رسللل د  در للظللله ای کللله واحلللدهای پيشلللرو 

اندا تازا شرو  بله حرکلت کلردا انلد  در پترو لراد می سوزند،  يه های عقب م

و مسکو همه ی سازمان های تودا ای زيلر رهبلری بلشلويک هلا قلرار داشلت د  

يع للی انللدکی کمتللر از  -در ايالللت تللامبوف، کلله بلليش از سلله ميليللون جمعيللت دارد

   للروا بلشللويک هللا نخسللتين بللار فقللط انللدکی  -جمعيللت دو پايتخللت بلله روی هللم

 اکتبر در شورا پديدار شد  پيش از انقالب

به هيچ ع لوان بلر م رلق جريلان هلای  -به مور روزانه -م رق تلو ت عي ی

فکللری تللودا هللا م ربللق نيسللت  و ه  للامی کلله تصللميم عملللی بزر للی در جريللان 

حوادث تعويق ناپذير می شلود، ايلن درسلت هملان للظله ای اسلت کله رفرانلدوم 

اهی و حالللت روحللی قشللرهای سللرح آ للمللابين  امکللان نللدارد  ا للتالف موجللود

مختلت مردم فقط در ميدان عمل از ميان می رود  قشلرهای پيشلرو افلراد ملردد 

ک  للد  اکثريللت از پلليش  را بلله دنبللال  للود مللی کشلل د و مخالفللان را م للزوی مللی

  شمردا نملی شلود، بلکله تسلخير ملی  لردد  قيلام درسلت در للظله ای بله وجلود 
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يم راا نجلاتی از چ  لال ت اقضلات ارائله می آيد که در آن للظله فقلط عملل مسلتق

 می دهد 

چ لد قلدرت آن را نداشلت د کله بله ت هلائی اسلت تاي هلای سياسلی  دهقان ها هلر

 زم را از چ گ  ود با مالک ها به عمل آورند، اما آنان به نرف قيلام دهقلانی 

داری ملی کردنلد، و در واقلع قيلام شلهرها را بران يختله و  از قيام شهرها جانب

ا مرالبه می کردند  آنان  واست  ود را نه با ورقله ی سلفيد رأی بلکله بلا آن ر

ابللراز مللی کردنللد  تللا آن جللا کلله  -يع للی رفرانللدومی پلل  جللدی تللر - آتللش سللرخ

پشتيبانی دهقانان برای استقرار ديکتاتوری شورائی  زم می شد، اين پشتيبانی 

ديکتلاتوری بله حی و حاضر بود  همان ملور کله ل لين بله شلکاکان پاسلخ داد: "

دهقلان هللا زمللين مللی دهلد و تمللام قللدرت را بلله کميتله هللای دهقللانی در روسللتاها 

م تقل  واهد کرد  چرلور ممکلن اسلت آدم عاقلل در پشلتيبانی دهقلان هلا از ايلن 

ديکتلللاتوری شلللک ک لللد؟" بلللرای آن کللله سلللربازها و دهقلللان هلللا و مليلللت هلللای 

 شللويک هللا را در حللين بللاد و بللوران انتخابللات، بل سللتمديدا، هملله سللر ردان در

 عمل به رسميت بش اس د،  زم بود که بلشويک ها قدرت را تصرف ک  د 

امللا مبقلله ی کللار ر بللرای تسللخير قللدرت بلله چلله ت اسللبی از نيروهللا احتيللاي 

  داشللت؟ ل للين بعللداز در تفسللير انقللالب اکتبللر چ للين نوشللت: " زم اسللت کلله در 

ع نيروهللا بر للوردار للظلله ی حسللاس، و در نقرلله ی حسللاس، از برتللری قللام

ز قللانون توفيللق سياسللی نيللز هسللت، بلله  -باشلليم   ايللن قللانون توفيللق نظللامی ضللم ا

  ويلل ا در آن ج للگ سللوزان و جانانلله ی مبقللات کلله انقللالب ناميللدا مللی شللود 

  تلا انلدازا ی  پايتخت ها، يا به مور کلی، بزر  ترين مراکلز تجلارت و نل عت 

  البتله بله شلرمی کلله  -ن ملی ک  للدنوشلت سياسللی ملردم را تعيليربسليار زيلادی س

کلز از پشلتيبانی نيروهلای کلافی روسلتائی بر لوردار باشل د،  رچله  زم ااين مر
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نيست که اين پشتيبانی فلوری باشلد " ل لين در ايلن مفهلوم دي اميلک از اکثريلت 

 مردم سخن می  فت، و مع ای واقعی مفهوم اکثريت همين بود و ب  

  ن فکلللر تسللللی ملللی دادنلللد کللله پيلللروان دملللوکرات هلللای دشلللمن  لللود را بلللا ايللل

ز مادا ی  لام و  لل کلوزا  لری تاريخ لد  کلوزا  لران ملی بايلد  بلشويک ها نرفا

کلردا  يکلی  همين دموکرات ها باش د، آن هم دست در دست بورووازی تلصليل

از روزنامه های م شويک پرسيدا بود: "آيا اين جماعت نملی توان لد ببي  لد کله 

پترو راد هر لز بله ايلن حلد از اقشلار دي لر جامعله جلدا  پاد ان و مبقه ی کار ر

نبللودا اسللت؟" شللوربختی پاد للان و مبقلله ی کللار ر در ايللن بللود کلله ايللن دو از 

      مبقللاتی "جللدا" افتللادا بودنللد کلله کللار ران و سللربازان قصللد داشللت د قللدرت را 

 از دستشان ب يرندح

ز تکيه بر هم م ايلا ت و جبهله ممکلن دلی و حمايت تودا های  م ا اما آيا واقعا

  مزبللود؟ سللو انوف بللا لل للی آميختلله بلله اسللتهزا  چ للين نوشللته اسللت: "بلشللوي

 " تو لوئی ايلن چيلز نآنان چيزی نبود جز نفرت به ائتالف و آرزوی زمين و نا

کللوچکی اسللتح نفللرت بلله ائللتالف بلله مع للای ميللل بلله  للرفتن قللدرت از دسللت 

ظيمللی بللود کلله دهقانللان و بللورووازی بللود  آرزوی زمللين و نلللح برناملله ی ع

سلللربازان قصلللد داشلللت د تللللت رهبلللری کلللار ران اجلللرايش ک  لللد  بلللی مقلللداری 

شللکاکان  -همللين بللی اعتمللادیدمللوکرات هللا، حتللی چللپ تللرين شللان، نتيجلله ی 

به تودا های  م امی بود کله پديلدا هلا را در تماميتشلان درک  -"تلصيل کردا"

بلشللويک هللا از ايللن ن للرش  مللی ک  للد، و در قيللد جزئيللات و زيللروبم هللا نيسللت د 

فکرانه ی اشراف م شانه ی فخلر فروشلانه فلار  بودنلد، چ لين ن رشلی  روشن

 سلللاران  ناسلللاز ار بلللود  بلشلللويک هلللا دوسلللتان ادبلللی و غلللمبلشلللويزم  بلللا  ات

احساساتی تودا ها نبودند، آن ها قصد فضل فروشی نداشلت د  آنلان از قشلرهای 
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          لللود را از قعلللر مللل جالت بلللا  عقلللب مانلللدا ای کللله اي لللک بلللرای نخسلللتين بلللار 

می کشيدند واهمه نداشت د  بلشويک ها مردم را همان مور در نظلر ملی  رفت لد 

کلله تللاريخ آنللان را آفريللدا بللود، و بلله همللان شللکلی کلله بلله کللار تلقللق انقللالب 

           فرا وانلللدا شلللدا بودنلللد  بلشلللويک هلللا رهبلللری ايلللن ملللردم را رسلللالت  لللود 

ان"، بله اسلتث ای بلشلويک هلا، بلا قيلام مخلالت بودنلد  امللا ملی دانسلت د  "هم ل

 بلشويک ها همان مردم بودند 

نيروی سياسی ب يلادی انقلالب اکتبلر مبقله ی کلار ر بلود، و نخسلتين نلفوف 

     ايللن مبقلله بللله کللار ران پترو لللراد تعلللق داشللت  کلللار ران ناحيلله ی وايبلللور  

  د  در نقشلله ی قيللام ايللن پلليش قللراو ن کللار ران پترو للراد بلله شللمار مللی رفت لل

 تهاجم انتخاب شدا بود   ناحيه ی ب يادی کار رنشين به ع وان مبدا

      جوراجللللور، مللللارتوف در رأسشللللان، پلللل  از سللللازش کللللاران  از بسللللياری

را يللک ج للبش سللربازی جلللوا ده للد  سوسلليال بلشللويزم  انقللالب کوشلليدند کلله

يدنلد  املا واقعيلات ب يلادی دموکرات های اروپا اين نظريه را با شعت فراوان قاپ

تاريخی در اين جا فراموش شدا بودند: اين واقعيت کله مبقله ی کلار ر پليش از 

هملله بلله بلشللويک هللا  رويللد؛ ايللن واقعيللت کلله کللار ران پترو للراد راا را بلله 

    کلللار ران همللله ی کشلللورها نشلللان ملللی دادنلللد؛ ايلللن کللله پاد لللان و جبهللله ملللدتی 

بودنلد؛ ايلن کله م شلويک هلا و زش کلاران سلا بسيار درازتر از کلار ران سل  ر

سوسلليال رولوسلليونرها بلله قيمللت م للافع کللار ران امتيللازات  ونللا ونی در نظللام 

تسلللليح کار رهلللا ج  يدنلللد و برعليللله  شلللورائی بلللرای سلللربازها ايجلللاد کردنلللد،

سربازها را بر ضد کار رها تلريک کردند؛ اين که فقلط نفلو  کلار ران در ميلان 

ندا ت؛ اين کله در للظله ی حسلاس رهبلری سلربازان نيروهای نظامی شکاف ا

در دست کار ران بود؛ و سرانجام اين که يک سال بعد سوسيال دملوکرات هلای 
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برعليله  آلمان، به پيروی از سرمشق همکاران روسی  ود، در مبلارزا ی  لود

 کار ران به سربازها تکيه کردند 

ر کار انلله هللا و  للرا دي للر نمللی توانسللت د د راسللتسللازش کللاران  در پللائيز،

چلپ ه لوز ملی کوشليدند کله سلازش کلاران  ک  لد  املاسخن رانی  سرباز انه ها

 سللايه ی مبللارزا تللودا هللا را از ديللوان ی قيللام متقاعللد ک  للد  مللارتوف، کلله در

ضلدانقالبيون در ملاا ووئيله، توانسلته بلود راا  لود را بله درون  تهلاجمبرعليله 

ر بله  لدمت آرملان بلی آي لدا ای بسلته ن تودا ها باز ک د، اک ون بار دي ر کمه 

بود  او  ود در روز چهاردهم اکتبر در يکی از جلسلات کميتله ی اجرائلی مرکلز 

اعتراف کرد که: "ما نمی توانيم از بلشويک ها انتظلار داشلته باشليم کله بله ملا 

 وش ده د " با اين حال وظيفه ی  ود دانست که "بله تلودا هلا هشلدار" دهلد  

عملللل بودنلللد نللله هشلللدارهای ا القلللی  هملللان ملللور کللله  املللا تلللودا هلللا ماللللب

مستيسالفسللکی تصللديق کللردا اسللت: تللودا هللا حتللی ه  للامی کلله نللبورانه بلله 

مشاور معروف  ود  وش می دادند، "کماکان افکلار  لود را در سلر داشلت د " 

سو انوف روايت کردا است که چ ونه در زير بارانی سمج سعی کرد کار ران 

کله بلدون قيلام هلم ملی توان لد مسلائل را رتلق و فتلق ک  لد  ع ک لد نپوتيلوف را قا

ه  وش می دادنلد و بلاز قنداهای بی شکيب حرف او را قرع کردند  دو سه دقي

تللالش از  بللار بلله ميللان حللرف او مللی دويدنللد  او  للود مللی  ويللد: "پلل  از چ للد

 يزش  ذشتم   تالش بی فايدا بود    و باران دم به دم س  ين تر و سل  ين تلر 

ل سيل بر سر و روی ما فرو می ريخت " در زير آن آسمان بلی نلبر اکتبلر، مث

دمللوکرات هللای مفلللوک چللپ، حتللی بلله همللان شللکلی کلله در نوشللته هللای  للود 

 تونيت شدا اند، به موش آبکشيدا می مان د 
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و حتلی  -يکی از استد ل های رايج سياسی بر زبلان مخالفلان "چلپ" انقلالب

فقلللدان شلللور رزم لللد ی در ميلللان ردا هلللای  اشلللارا بللله -در ميلللان بلشلللويک هلللا

فرودست بود  زي وويت و کام ت در روز يلازدهم اکتبلر چ لين نوشلت د: "حاللت 

کلش و سلرباز حتلی بلا حاللت روحلی آنلان در روزهلای  زحملتروحی تودا های 

پيش از سوم ووئيه هم قابل مقايسه نيست  " فته ی آنان چ دان هلم بلی اسلاس 

راد بر ا ر انتظلار بليش از حلد دچلار نلوعی ر لوت و نبود: مبقه ی کار ر پترو 

افسرد ی شدا بود  آن ها رفته رفته داشت د از بلشويک ها هم نااميد می شلدند: 

آيللا ممکللن اسللت ايللن هللا هللم قصللد فريللب مللا را داشللته باشلل د؟ در روز شللانزدهم 

اکتبر، را يای ف الندی ا نل، يکلی از بلشلويک هلای رزم لدا ی پترو لراد، در 

ی کميتلله ی مرکللزی چ للين  فللت: "شلعار مللا آشللکارا از هللم اک للون که لله  جلسله

املا  شدا است، چون کار ران شک دارند که ما به حرف  ود عمل هلم بک ليم "

ايللن  سللت ی ناشللی از انتظللار، کلله بلله ر للوت و سسللتی شللباهت داشللت، فقللط تللا 

 للظه ی نخستين عالمت نبرد ادامه داشت 

کله نيروهلای نظلامی را بله سلوی  لود  نخستين وظيفه ی هر قيلامی آن اسلت

بکشاند  تدابير عمدا ی اين کار عبارت د از: اعتصاب عملومی، راهپيملائی هلای 

تودا ای، بر وردهلای  يابلانی، و نبلرد از پشلت سل  رها   صونليت م لصلر 

  بلله فللرد انقللالب اکتبللر، کلله هر للز در چ للين شللکل کللاملی در هلليچ جللا ديللدا نشللدا 

و ن مبقلله ی کللار ر از برکللت ترکيللب فر  للدا ای از بللود، آن بللود کلله پلليش قللرا

شرايط توانسته بودند پيش از للظه ی قيلام عل لی، پاد لان پايتخلت را بله سلوی 

 للود بکشلل د  ايللن پلليش قللراو ن نلله ت هللا پاد للان را بلله سللوی  للود جلللب کللردا 

    ک فللران  پاد للان ايللن موفقيللت را تثبيللت سللازمان دهللی  بودنللد، بلکلله از مريللق

ممکللن نيسللت م للر آن کلله کللامالز  اکتبللر م انقللالبزبودنللد  درک مکللاني هللم کللردا
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    دريللابيم کلله مهللم تللرين وظيفلله ی قيللام، کلله ملاسللبه اش از پلليش دشللوارترين 

 للانه انجام  رفته بود سکار ممکن می باشد  پيش از شرو  مبارزا ی م

ثريلت ام کار زائدی شدا بود  درسلت اسلت کله اکياما اين بدان مع ا نيست که ق

برعليلله  ع افللراد پاد للان در ک للار کللار ران بودنللد  امللا اقليتللی از ايللن افللرادمقللا

  انقللالب، و برعليلله بلشللويک هللا موضللع  رفتلله بودنللد  ايللن برعليلله  کللار ران،

داشلت: افسلرها، دانسلجويان  اقليت کوچک ورزيدا ترين ع انر ارتش را دربلر

اق ها  مللال بلود بتلوان دانشکدا ی افسری،  ردان های ضربتی، و شايد هم قز

        ايللن ع انلللر را بلللا تلللدابير سياسلللی بللله سللوی  لللود کشلللاند؛ آنلللان بايلللد مغللللوب 

      مللی شللدند  از ايللن رو آ للرين بخللش از وظللايت انقللالب، همللان بخشللی کلله بلله 

ز ماهيللت نظللامی داشللت  در ايللن  نللام قيللام اکتبللر در تللاريخ  بللت شللدا اسللت، تمامللا

     بللله وسللليله ی تف لللگ و سلللرنيزا و مسلسلللل، و بايلللد مسلللأله  مرحلللله ی نهلللائی،

  شللايد هللم تللوپ، حللل و فصللل مللی شللد  حللزب بلشللويک هللا در ايللن راا پلليش قللدم 

 شد 

نيروهلللای نظلللامی معارضللله ی قريلللب الوقلللو  از چللله قلللرار بودنلللد؟ بلللوري  

سوکولوف، کله کارهلای نظلامی حلزب سوسليال رولوسليونر را برعهلدا داشلت، 

ز براندازی، "در ه گ ها همه ی سلازمان هلای می  ويد که در روزهای پيش ا

حزبی، به اسلتث ای سلازمان هلای بلشلويک هلا، متالشلی شلدا بودنلد، و شلرايط 

 تشللکيالت جديللد ابللداز مسللاعد نبللود  حالللت روحللی سللربازها سللازمان دهللی  بللرای

ز بلله سللمت بلشللويک هللا تمايللل داشللت  امللا    آن هللا انفعللالی بللود و بلشللويزم  قرعللا

   لبش هلای مسلللانه نداشلت د " سلوکولوف هلم چ لين اضلافه هيچ  رايشی بله ج

ز وفلادار و قلادر بله ج لگ بلرای مريلع کلردن  می ک د که: "يک يا دو ه گ تماملا

پاد ان کافی بود " همه، به مفهوم واقعی اين کلمه، از ونرال های سلر ت ملب 
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"سوسياليست"، برای سلرکوب انقلالب پرولتلری فقلط روشن فکرهای   رفته تا

ن "يک يا دو ه گ" را می  واست دح اما کامالز درست اسلت کله پاد لان، بلا هما

وجود  صومت شديد اکثريت قامع افرادش بله دسلت اا حکوملت، حتلی در ک لار 

 بلشويک ها هم قادر به ج گ نبلود  عللت ايلن املر شلکاف  صلمانه ای بلود کله

   م سللربازها و سللا ت سياسللی جديدشللان افتللادا بللوديسللا ت نظللامی قللدمللابين 

       اوسلللت  سلللتادهایفرملللان دهلللی  سلللتون فقلللرات هلللر واحلللد رزم لللدا ای سلللتاد

با بلشلويک هلا ضلديت ملی کردنلد  سلتون فقلرات سياسلی نيروهلای فرمان دهی 

   نظللامی را بلشللويک هللا تشللکيل مللی دادنللد  امللا بلشللويک هللا نلله فقللط راا رسللم

         ادا نظلللامی را نملللی دانسلللت د، بلکللله در بيشلللتر ملللوارد ملللرز اسلللتففرملللان دهلللی 

از تف للگ را هللم بلللد نبودنللد  تللودا ی سللربازها يللک دسللت نبللود  ع انللر فعللال 

     سللربازها بللا بلشللويک هللا  رزم للدا مثللل معمللول در اقليللت قللرار داشللت د  بيشللتر

ز  هم دلی می کردند، به آنان رأی می دادند، آنان را انتخاب ملی کردنلد، املا ضلم ا

   در بلشللويزم  حللل و فصللل ک  للد  دشللم ان از آنللان انتظللار داشللت د کلله مسللائل را

ميان سربازها چ ان بلی مقلدار بودنلد کله ابلداز جرئلت نملی کردنلد دسلت بله عملل 

زن د  از اين رو شرايط سياسی پاد ان برای قيام کامالز مساعد بود  املا وزنله ی 

 از همان بدو کار اين نکته روشن بود  -ج   د ی پاد ان س  ين نبود

ز از ملاسلبات نظلامی ک لار  ذاشلته با اين حال لزو  می نداشت که پاد ان تماملا

شود  در حدود هزار سلرباز آملادا بله دفلا  از انقلالب در ميلان تلودا ی م فصلل 

پاد ان پراک دا بودند، و درست به همين دليلل ايلن تلودا را کلم و بليش بله دنبلال 

نضلبام و ترکيب ملکم تر  لود، ا ی  ود می کشيدند  بر ی از واحدها در سايه

قدرت رزم د ی  ود را حفظ کلردا بودنلد  هسلته هلای نيروم لد انقالبلی حتلی در 

ه گ های رو به تالشی نيز يافت می شدند  در  ردان ششلم   يلرا، متشلکل از 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 265 

ز دا هزار سرباز، در هر پ ج  روهان يک  روهان ممتاز وجلود داشلت کله  تقريبا

نيلز در روزهلای بود و بعلداز  هتفااز همان بدو انقالب به بلشويک بودن شهرت ي

اکتبللر  للود را بلله قللله هللای رفيللع رسللاند  ه للگ هللای عللادی پاد للان در واقللع بلله 

      ريختللله بلللود؛ از  شلللکل ه لللگ وجلللود نداشلللت د؛ تشلللکيالت ايلللن ه لللگ هلللا فلللرو

تلالش هلای مللو نی نظلامی علاجز بودنللد؛ بلا ايلن حللال از  روهلی ملردان مسلللح 

 لون و آتلش آشل ا بودنلد  يلک احسلاس  تشکيل می شدند که بيشترشان با بلوی

پيوند می داد: هر چله زودتلر کرنسلکی يک دي ر  مشترک همه ی واحدها را به

را سرن ون ک يم؛ بعد متفلرق شلويم و بله ملومن  لود بلاز رديم و نظلام ارضلی 

 جديللدی را پللی ريللزی ک لليم  بللدين ترتيللب مقللدر بللود کلله آن پاد للان روحيلله با تلله 

کتبللر نللت آرائللی ک للد و پلليش از تکلله پللارا شللدن، يللک بللار دي للر در روزهللای ا

 سالش های  ود را به نلوی تهديدآميز به ندا درآورد 

کار ران پترو راد از حيث نظامی چه نيروئی را تشکيل می دادند؟ در ايلن جلا 

يل بيشتری از صبه مبلث  ارد سرخ می رسيم  اي ک وقتش فرا رسيدا که با تف

نمللی کشللد کلله  للارد سللرخ بللر نللل ه ی  ايللن مبلللث سللخن ب للوئيم، چللون مللولی

 عظيم تاريخ  واهد آمد 

ملی رسليد، بلا انقلالب فوريله از نلو زادا  1905 ارد کار ران، که سل تش بله 

ز در افللللت و  يرهللللای سرنوشلللت انقللللالب فوريلللله شللللريک شللللد   شلللد و متعاقبللللا

حللوزا ی نظللامی پترو للراد را برعهللدا فرمللان دهللی  کورنيلللوف، ه  للامی کلله

قبضله تپانچله و  000/30کله در روزهلای برانلدازی سللر ت داشت، اعالم کرد 

از انبارهللای نظللامی ناپديللد شللدا بودنللد  عللالوا بللر ايللن،  قبضلله تف للگ 000/40

و از مريق ه گ های دوست مقدار بسيار زيادی اسلله  ضمن  لع سالش پلي 

به دسلت ملردم افتلاد  ه  لامی کله حکوملت سلعی بله جملع آوری ايلن سلالش هلا 
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بلار نرفلت  انقلالب ارزش تف لگ را بله آدملی ملی آملوزد  م تهلا  کرد، کسلی زيلر

 کار ران متشکل فقط به بخش کوچکی از اين نعم دست يافته بودند 

ی قيللام رو بلله رو مسللأله  بللادر مللی چهللار مللاا اول، کللار ران بلله هلليچ وجلله 

نشدند  رويم دموکراتيک قدرت دو انه به بلشويک ها مجلال داد کله در شلوراها 

مسلللح کللار ران يکللی از اجللزا  متشللکله ی  یبرسلل د   روهللان هللا بلله اکثريللت

قشون مردمی را تشکيل می دادند  اما اين امر بيشتر به نورت مربوم می شلد 

 تا به ملتوا  تف  ی در دست کلار ر متضلمن انلل تلاريخی کلامالز متفلاوتی اسلت 

 تا همان تف گ در دست دانشجو 

د از هملان بلدو املر مبقلات دارا را تف گ هائی که به دست کار ران افتلادا بلو

به وحشلت افک دنلد، چلون ايلن تف لگ هلا ت اسلب نيروهلا را بله نفلع کار انله هلا 

پشلتيبانی کميتله ی  بلهشديداز تغيير دادا بودند  در پترو راد چون دست اا دوللت 

اجرائی مرکزی قدرت مسلمی به شمار می رفت، قشلون کلار ران تهديلد بزر لی 

ر م امق نل عتی ايلا ت، تقويلت  لارد کلار ران متضلمن ملسوب نمی شد  اما د

د ر ونی همه ی روابط بود، آن هم نه فقط در کار انه که نيز در حول و حوش 

کار انه  کار ران مسلح مديرها و مه دس هلا را از کلار برک لار و حتلی آنلان را 

نامله هلائی کله کار انله هلا نلادر ملی کردنلد،  بازداشت می کردند  به حکم قرع

حقلوق و مواجلب دريافلت ملی کلرد  در  ی ارد سرخ اغلب از نل دوق کار انله 

    1905ای چريکلللی هلللجلللا کللله سللل ت پرافتخلللار ج لللگ  م رقللله ی اورل، هملللان

مود لان قلديمی نظلم و زروا بود،  روهان های  ارد سرخ به رهبری کارآ فرمان

ز بله ملرزی ناملسلوس حکوملت  قانون را برقرار کردنلد  کلار ران مسللح تقريبلا

هلای ی کار قديم را م لل کردند و نهادهای شورائی را به جايش نشاندند   راب

کار انللله داران و ملللديران وظيفللله ی حفاظلللت از کار انللله هلللا و ماشلللين آ ت و 
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ا جلغال س گ ها و مواد ام را برعهلدا ی کلار ران انلدا ت  در ايلن  انبارها و 

ار انله، کله م بلع علود ملی شلوند: کلار ر در دفلا  از کيلک دي لر  نقش ها بلا

قدرت او بود، تف گ  ود را ملکم در دست می فشرد  بدين ترتيلب چ لدی پليش 

از تصرف قدرت دولت به وسيله ی کل مبقه ی کار ر، ع انری از ديکتاتوری 

 کار ران در کار انه ها و بخش ها برقرار  رديد 

 ران را مل عک  ملی کردنلد، بلا  کاران، که چون هميشه وحشت توان سازش

مام قوا کوشيدند مانع از تسليح کار ران پترو لراد شلوند و يلا آن را بله حلداقل ت

بله  فتله ی مي يچلت، کليله ی سلالش هلائی کله در ا تيلار بخلش  کاهش ده د  ب ا

  نللاروا قللرار داشللت عبللارت بللود از "پللانزدا يللا بيسللت تف للگ و چ للد تپانچلله"  در 

شللايعات  ش يافتلله بللود آن ايللام دزدی و اعمللال  شللونت آميللز در پايتخللت افللزاي

در  هراس آوری در همه جا شايع بود که  بر از بروز اغتشاشات تلازا ملی داد 

 آسللتانه ی تظللاهرات ووئيلله انتظللار مللی رفللت کلله ناحيلله ی وايبللور  بلله آتللش 

نبال اسلله می  شت د  به همله ی درهلا ملی کوفت لد و دکشيدا شود  کار ران به 

 ی بردند  اهی اوقات به درون  انه ها هجوم م

کار ران پوتيلوف از تظاهرات سوم ووئيه غ يمت بزر ی بله هملراا  لود بلاز 

آوردنللد: مسلسلللی بللا پلل ج جعبلله ی پللر از فشلل گ  مي يچللت  فتلله اسللت: "مثللل 

  بلله  اد بللوديم " بر للی از کار انلله هللا تجهيللزات بهتللری داشللت د  ب للاشللکودکللان 

  قبضللله  20و قبضللله تف لللگ  80 فتللله ی ليچکلللوف، کلللار ران کار انللله ی او 

 تپانچه ی بلزر  داشلت د  چله زراد انله ی عظيملیح از مريلق سلتاد  لارد سلرخ 

هم دو مسلسل به چ گ آوردند  يکی را در اتلاق نهلار وری  ذاشلت د و دي لری 

را در اتاق زيرشيروانی  ليچکوف می  ويد: "فرماندا ی ما کوچروفسکی بود، 

روزهللای اکتبللر در نزديکللی و معاونللان او عبللارت بودنللد از: تومچللاک، کلله در 
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جللات  ه تزارسکوسلللو بلله دسللت  اردهللای سللفيد کشللته شللد، و افيمللوف، کلله دسللت

ايلن سلخ ان مجملل بله ملا  "دند سفيد او را در نزديکلی هلامبور  بله قتلل رسلان

مجللال مللی دهللد کلله ن للاهی بلله درون آزمايشلل اا کار انلله هللا بيفک لليم، يع للی بلله 

بلر و ارتللش آتللی سلرخ درحللال شللکل جللائی کله کادرهللای انقللالب اکت درون هملان

 رفتن بودند، و هملان جلا کله تومچلاک هلا و افيملوف هلا بر زيلدا و کلارآزمودا 

را ملی آمو ت لد، و هملراا بلا آنلان نيلز نلدها و فرمان دهی  می شدند، راا رسم

نامی که قدرت را به چ گ آوردند، با وفلاداری تملام آن را ی هزاران تن کار ر ب

ن ن اا داشت د، و بعداز نيلز در همله ی ميلدان هلای نبلرد از از  زند دشمن در اما

 پا درآمدند 

 لللع سللالش روزهللای ووئيلله موقعيللت  للارد سللرخ را نا هللان د ر للون کللرد  

آن هم نه با تهديد کله بله ضلرب  -کار ران اي ک به مور آشکار انجام می  رفت

ر آشلغال و زور  با اين حال آن چه کار ران به ع وان اسلله تلويلل دادنلد بيشلت

چيزهای به درد نخور بود  همله ی تف لگ هلای ارزشلم د بله دقلت پ هلان شلدند  

       قابللل اعتمللادترين اعضللای حللزب توزيللع شللدند  مسلسللل هلللا مللابين  تف للگ هللا

اندود شلدند و در زيلر  لاک دفلن  رديدنلد  واحلدهائی از  لارد کلار را تعريلل  پيه

 فيه  اا  ريخت د کردند و ضمن پيروی نزديک از بلشويک ها به  

کار تسليح کار ران در بدو امر برعهدا ی کميته های حزب در کار انله هلا و 

ضللربات روزهللای ووئيلله،  بخللش هللا نهللادا شللدا بللود  فقللط پلل  از بهبللودی از

ز فقلط در پاد لان و در جبهله فعاليلت کلردا  سازمان نظامی بلشويک ها، که سلابقا

ت و مربلی نظلامی، و در بر لی بود، سلازمان ب لدی  لارد سلرخ را برعهلدا  رفل

موارد نيلز اسللله، در ا تيلار کلار ران  ذاشلت  چشلم انلدازی کله حلزب از قيلام 

مسللانه ارائه دادا بود، کار ران پيشرو را به تدريج برای برداشت تلازا ای از 
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عملکرد  ارد سرخ آمادا سا ت   ارد سرخ دي ر قشلون کار انله هلا و نلواحی 

       فللت، بلکللله کللادر ارتلللش آي للدا ی قيلللام ملسلللوب کار رنشللين بللله شللمار نملللی ر

 می شد 

در مللی مللاا اوت، آتللش سللوزی هللای کار للاا هللا و کار انلله هللا رو بلله ازديللاد 

 ذاشت د  پيش از هر بلران تازا ای  هلن جمعلی افلراد دچلار تسل ج ملی شلود و 

امواجی از هشدار ايجاد می ک د  کميته های کار انه و کار اا با مشلقت فلراوان 

 ر برابللر ايللن  ونلله حمللالت بلله حراسللت از کار انلله هللا پردا ت للد  تف للگ هللای د

پ هان شدا بار دي ر پديدار شدند  شورش کورنيللوف بلرای هميشله  لارد سلرخ 

کار ر در  روهان هلای  لارد سلرخ  بلت نلام  000/25را قانونی کرد  در حدود 

مانلد کله ايلن نا فتله ن -کردند و به تف گ، و  لاهی نيلز بله مسلسلل، مسللح شلدند

تسليح کاملل نبلود  کلار ران کار انله ی بلاروت سلازی اشلوسللبر  يلک کشلتی 

انباشللته از نارنجللک و مللواد م فجللرا در ک للارا ی رود انلله ی نللوا بلله کللار ران 

اجرائی مرکلز از پلذيرفتن سازش کار  کورنيلوفح کميته یبرعليه  -تلويل دادند

رخ ناحيه ی وايبلور  ايلن هديله اين هديه ی يونانی ها امت ا  کردح  اردهای س

 را شب ه  ام در سراسر ناحيه پخش کردند 

ز  هوی کلللار ر ملللی  ويلللد: "تملللرين در ه لللر تيرانلللدازی، کلللکاسلللکورني          سلللابقا

، يع للی در زدر آپارتمللان هللا و  انلله هللا نللورت مللی  رفللت، اي للک در فضللای بللا

کيتلوف ملی  ويلد: پارک ها و بولوارها، انجام می شد " کار ر دي ری به نام را

"کار للاا هللا بلله اردو للاا تبللديل شللدند  کللار ران کوللله پشللتی بللر پشللت و تف للگ 

 کردنللد " مللولی نکشلليد کلله هملله ی کللار ران کار انلله ی  درک للار دسللت کللار مللی

    بمللب سللازی، بلله اسللتث ای سوسللليال رولوسلليونرها و م شللويک هللا، در  لللارد 

همله بلرای تملرين در حيلام  آمدن بوق تعريلل، بت نام کردند  پ  از به ندا در
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ه ی کلارآموزی را چکار انه جمع می شلدند  "دوشلادوش کلار ری ريشلو پسلرب

می ديدی که هر دو به دقت به سخ ان مربی  وش می دادند   " بدين ترتيلب در 

همان حال که شيرازا ی ارتلش قلديم تلزار از هلم فلرو ملی پاشليد، مبلانی ارتلش 

 شد آتی سرخ در کار انه ها پی ريزی می 

      کوشللليدند کللله سلللازش کلللاران  بللله مللللض برملللرف شلللدن  رلللر کورنيللللوف،

کلار ر  000/30حتی المقدور از زير وعدا های  ود شانه  الی ک  لد  ملثالز بله 

قبضلله تف للگ دادنللد  مللولی نکشلليد کلله تلويللل  500کار انلله ی پوتيلللوف فقللط 

از سلوی اسلله به کلی متوقت شد  اي ک  رر از جانب چپ تهديد می کرد، نله 

راست؛ ايم ی را بايد در ميلان دانشلجويان دانشلکدا ی افسلری جسلتجو کلرد نله 

 در ميان مبقه ی کار ر 

راا با کمبود اسلله سبب شد که کلار ران  فقدان هدف های فوری و عملی هم

از  ارد سرخ ک ارا ب يرند، اما فقط برای مدتی کوتاا  کادرهای ب يلادی  لارد بلا 

 روهلان هلای ملابين  ی کار انه ها پی ريزی شدا بودند؛استلکام تمام در همه 

مختلت پيونلدهای ملکملی برقلرار شلدا بلود  ايلن کادرهلا اي لک از روی تجربله 

هلای نيروم لد  لود را برپلا  می دانسلت د کله در نلورت  رلر ملی توان لد   يلرا

  يزان د 

 رويللدن شللورا بلله بلشللويک هللا بللار دي للر موقعيللت  للارد سللرخ را از ريشلله 

ن کللرد  کللارد سللرخ کلله قللبالز مللورد تعقيللب و ايللذا  قللرار مللی  رفللت و يللا د ر للو

وجودش به سختی فقط تلمل می شد، اي ک به ابزار رسمی شورا، که داعيه ی 

ز راا  لود را بله سلوی  قدرت در سر داشت، تبديل  شت  اک ون کلار ران شخصلا

اوا لر ملاا  کردند، و فقط تأييد شورا را  واستار می شلدند  از سالش ها پيدا می

ز در دسللتور  ز پلل  از دهلم اکتبللر، تللدارک قيللام عل للا سلپتامبر بلله بعللد، و مخصونللا
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روز قرار دادا شلد  از يلک ملاا پليش از انقلالب، در دا هلا کار لاا و کار انله ی 

به وي ا تمرين با تف گ  در اواسلط  -پترو راد فعاليت شديد نظامی جريان داشت

ای  رفت  در بر ی از کار انه ها کلار ران ماا اکتبر عالقه به اسلله اوي تازا 

ز تا نفر آ ر در  روهان  بت نام کردا بودند   تقريبا

کار ران روز به روز با بی نبری بيشتری از شورا اسلله می  واست د، اما 

تعداد سالش ها از تعداد دست هائی که دراز می شد به مراتب کمتر بود  مه دس 

روز بله اسلمول ی ملی رفلتم، و در آن جلا  کوزمين روايت می ک لد کله: "ملن هلر

مللی ديللدم کلله چ ونلله قبللل و بعللد از اجللالس شللورا، کللار ران و ملوانللان بلله نللزد 

کردنلد،  یيح کار ران اسللله عرضله و تقاضلا ملتروتسکی می آمدند، برای تسل

پ   `دادند، و می پرسيدند:  ی ون ی و ملل توزيع اسلله  زارش مپيروان چ

 بی نبری آنان شديد بود   "` کار را کی شرو  ک يم؟

ز يلک سلازمان غيرحزبلی ملسلوب ملی شلد  املا هلر چله روز   ارد سرخ رسما

نهائی نزديک تر می شد، بلشويک ها هم به همان نسبت برجسته تر می شلدند  

هسللته ی هملله ی  روهللان هللا از بلشللويک هللا سللا ته شللدا بللود؛ آنللان بللر سللتاد 

کار انلله هللا و بخللش هللا، تسلللط  ارتبللامی بللا سللاير دهللی، و شللبکه هللای فرمللان

 داشللللت د  کللللار ران غيرحزبللللی و سوسلللليال رولوسلللليونرهای چللللپ از رهبللللری 

 بلشويک ها پيروی می کردند 

با اين حال، حتی اک ون، يع لی در آسلتانه ی قيلام، نلفوف  لارد کثيلر نبودنلد  

در روز شانزدهم، اوريتسکی، عضلو کميتله ی مرکلزی حلزب بلشلويک، ارتلش 

د را در حدود چهل هزار سرنيزا تخمين زد  چه بسا که در ايلن کار ری پترو را

رقلم اغلراق هلم شلدا باشلد  م لابع اسللله ه لوز بسليار مللدود بودنلد، بلا وجللود 
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زبلللونی حکوملللت، ه لللوز امکلللان نداشلللت بلللدون  لللام نهلللادن در راا قيلللام عل لللی 

 زراد انه ها را به تصرف درآورد 

نلد ارد سرخ بر زار شد،   یدر روز بيست و دوم، ک فران  شهری سراسر

ز بيسلت هلزار رزم لدا را برعهلدا  عضو حاضر در اين ک فران  نماي لد ی تقريبلا

بسلياری از  بلت نلام ک  لد ان  -داشت د  اين رقم را نبايد بليش از حلد جلدی  رفلت

نشانی از فعاليت بروز ندادا بودند  اما در للظله ی  رلر داوملبلان  لروا  لروا 

ناملله ای کلله روز بعللد بلله وسلليله ی  ت للد  در نظللامبلله درون  روهللان هللا مللی ريخ

ک فران  به تصويب رسيد، در تعريلت  لارد سلرخ چ لين آملدا بلود: "سلازمانی 

       ضللدانقالب برعليلله  نيروهللای مسلللح مبقلله ی کللار ر بللرای مبللارزا متشللکل از

    و دفلللا  از دسلللتاوردهای انقلللالب " توجللله داشلللته باشللليد کللله بيسلللت و چهلللار 

قيام، وظايت  لارد برحسلب تلدافع تعريلت شلدا بلود نله برحسلب ساعت پيش از 

 تهاجم 

واحد اساسی  ارد سرخ عدد دا بود؛ چهلار  لروا دا نفلرا تشلکيل يلک دسلته 

  را می دادنلد، سله دسلته يلک  روهلان ملی سلا ت د، و سله  روهلان يلک  لردان 

   و واحللدهای ويلل ا اش فرمللان دهللی  مللی شللدند  هللر  للردان بللا احتسللاب سللتاد

د مرد دربر داشت   ردان های هر بخلش تشلکيل يلک لشل ر را ملی دادنلد  پانص

کار انه های بزر ی چون پوتيلوف لش رهای  اص  ود را داشت د   روا های 

دار،  مأموران امور مه دسی، دوچر ه سوار، تل رافچی، مسلسل -وي ا ی ف ی

ضلافه دارهلا ا از کار انه های مربومله  رفتله ملی شلدند و بله تف لگ -و توپچی

می  شت د، و يا اين که اين  روا ها مرابق با ماهيت وظيفه ی ملولله بله ملور 

ز براسللاس رأی  يللری انتخللاب فرمللان دهللی  مسللتقل عمللل مللی کردنللد  سللتاد    تمامللا
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يلک  نداشت: همه در اين جا داوملب بودند و می شد  اين کار هيچ  رری دربر

 را به  وبی می ش ا ت د دي ر 

  ی نللليب سللرخ درسللت کردنللد  در کار للاا هللائی کلله در کللار ران زن لشلل رها

آن ها لوازم جراحی برای ارتش سا ته می شد، پيرامون مواظبت از مجروحان 

تعليملات  انللی دادا ملی شللد  تاتيللا نلا راف مللی نويسللد: "از هملان ابتللدای کللار 

ز در همه ی کار انه ها کار ران زن، در حالی که وسائل کمک هلای اوليله  تقريبا

ز به ع وان پرستار کشيک ملی دادنلد " ايلن سلازمان را د ر ا تيار داشت د، م ظما

از حيث پول نقد و تجهيزات ف ی بسيار فقير بود  اما کميته های کار انله هلا بله 

تدريج برای بيمارستان ها و آمبو ن  ها ملواد  زم را ارسلال کردنلد  در  لالل 

کردند  نا هان تجهيلزات ساعات انقالب، اين هسته های ضعيت به سرعت رشد 

 يللری در ا تيارشللان قللرار  رفللت  در روز بيسللت و چهللارم شللورای  ف للی چشللم

بخش وايبور  چ ين دستوری نادر کرد: "همه ی اتومبيل ها را فوراز تصرف 

ک يلللد    از تملللام وسلللائل کملللک هلللای اوليللله نلللورت برداريلللد، و در همللله ی 

 بيمارستان ها پرستارها را به کشيک ب ماريد "

ي لک تعلداد فزاي لدا ای از کلار ران غيرحزبللی بله تملرين تيرانلدازی و مللانور ا

پردا ته بودند  تعلداد مواضلعی کله احتيلاي بله ن هبلانی داشلت د دم بله دم بيشلتر 

       ملللی شلللد  در کار انللله هلللا ن هبلللان هلللا شلللب و روز کشللليک ملللی دادنلللد  مقلللر

در روز بيسلت و  ارد سرخ به اتلاق هلای وسليع تلری انتقلال يافلت  فرمان دهی 

سوم، در يک کار انه ی لوله سازی از  ارد سرخ امتلان به عمل آمد  کوشش 

قيام در توفانی از  شم غرق شد: برعليه سخن رانی  يکی از م شويک ها برای

ب  است، ب  استح وقت جروبلث دي ر  ذشتهح ج بش مقاومت برنملی تافلت 

   دربللارا ی م شللويک هللا يانللا راف تو حتللی م شللويک هللا را تسللخير مللی کللرد  تا
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می  ويد: "آنان در  ارد سلرخ  بلت نلام ملی کردنلد، در همله ی وظلايت شلرکت 

می جست د و حتی  اهی اوقات از  ود ابتکار به  ري می دادنلد " اسلکوري کو 

تعريللت مللی ک للد کلله چ ونلله در روز بيسللت و سللوم، سوسلليال رولوسلليونرها و 

عهللد ا للوت بسللت د، و چ ونلله و جللوان، بللا بلشللويک هللا  م شللويک هللا، از پيللر

اسکوري کو  ود پدر  ويش را، که در همان کار انه کار می کلرد، شلادمان در 

آغللوش کشلليد  کللار ری بلله نللام پسللکوی مللی  ويللد کلله در واحللد مسلللح او "هللم 

کار ران جوان شانزدا سلاله وجلود داشلت د و هلم کاملله مردهلای پ جلاا سلاله " 

  ی" شدا بود ت و  سن سبب "سرزند ی و شور و رزم د

   ناحيلله ی وايبللور  در آمللادا سللازی  للود بللرای نبللرد شللور  انللی بلله  للري 

    می داد  کميتله هلای کار انله هلا پل  از سلرقت کليلد پلل هلای متللرک، مرالعله 

    بلللی، الو شللل ا ت نقلللام آسللليب پلللذير بخلللش، و انتخلللاب کميتللله هلللای نظلللامی انق

بلا لل لی آک لدا از غلروری های تمام وقت بر سر کلار  ماردنلد  غيلوروف ی  شت

مشللرو  دربللارا ی افللراد وايبللور  چ للين مللی نويسللد: "آنللان نخسللتين کسللانی 

قلانون هشلت سلاعت  بودند که به ج گ استبداد رفت د، نخستين کسانی بودند کله

 در روز را در ناحيلله ی  للود بلله اجللرا  درآوردنللد، نخسللتين کسللانی بودنللد کلله

اد برداشت د، نخستين کسانی بودند کله دا وزير سرمايه دار فرياد اعتربرعليه 

تعقيب و ايذا  حزب ما زبلان بله اعتلراد  شلودند، برعليه  تم ووئيهفدر روز ه

حقيقلت  و در روز سرنوشت ساز بيست و پ جم اکتبر هم آ رين کسان نبودنلد "

 هميشه در ش دا استح

 تاريخ  ارد سرخ تا حد زيادی همان تاريخ قدرت دو انله اسلت  قلدرت دو انله

 بلا ت اقضلات و تضلادهای درونلی  لود بله کلار ران کملک کلرد کله حتلی پليش از 

قيللام نيللروی مسلللح قابللل تللوجهی بللرای  للود درسللت ک  للد  ملاسللبه ی مجمللو  
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کلم  واحدهای کار ری در سراسر کشور در للظه ی قيام، ممکن نيست  يا دست

ار کلار ر هلا هلز هلا و دا فعالز ممکلن نيسلت  بله هلر تقلدير، کادرهلای قيلام از دا

ز  يزال بودند   مسلح تشکيل شد    يرا ها تقريبا

  للارد سللرخ بلله هلليچ ع للوان کامللل و بللی عيللب سللازمان دهللی  نا فتلله نمانللد کلله

      نبللود  هملله ی کارهللا بلله شللتاب، و  للاهی اوقللات بللدون مهللارت، سللرهم ب للدی 

 ارتباملات ی يشتر افراد  ارد سرخ آملوزش کلافی نديلدا بودنلد؛ شلبکهبمی شد  

درستی نداشت؛ املور سوروسلات ملی ل  يلد؛ واحلدهای بهداشلتی ازمان دهی س

از کار عقب می ماندند  اما  ارد سرخ، که افرادش از ميان فداکارترين کار ران 

و انتخاب شدا بودند، مشلتاقانه بلر آن بلود کله ايلن بلار کلار را بله آ لر برسلاند  

شلل رهای کللار ری و لمللابين  عامللل تعيللين ک  للدا هللم همللين بللود  تفللاوت موجللود

آن  بسلياری از- ه گ های دهقانی فقط ناشی از ملتوای اجتملاعی ايلن دو نبلود

سربازهای زمخت پ  از مراجعت به روستاهای  لود و تقسليم اراضلی مالکلان 

ابتلدا در دسلته هلای چريکلی و  -با دل و جان در برابلر  اردهلای سلفيد ج  يدنلد

  اعی، تفللاوت انلليل تللر دي للری بعللد در ارتللش سللرخ  عللالوا بللر آن تفللاوت اجتملل

     نيللز وجللود داشللت: پاد للان عبللارت از تجمللع اجبللاری سللربازهای پيللری بللود کلله

ال آن کلله لشلل رهای  للارد سللرخ در برابللر ج للگ از  للود دفللا  مللی کردنللد، حلل

ی نوپائی بودند که براساس  زي ش انفرادی و اهداف جديد سلا ته شلدا واحدها

 بودند 

       روی مسلللللح سللللومی هللللم در ا تيللللار داشللللت: کميتلللله ی نظللللامی انقالبللللی نيلللل

 ملللوان هللای ناو للان بالتيللک  ملللوان هللا از حيللث ملتللوای اجتمللاعی  لللود در 

ترنلد  در ميانشلان تعلداد زيلادی  مقايسه با پيادا نظام به کار ران بسليار نزديلک

کار ر پترو رادی وجود دارد  سرح سياسی ملوان ها به مراتب با تر از سلرح 
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زهاست  اين ملوان ها بر الف   يرا های آرامش ملب، که تير و سياسی سربا

 تف گ از يادشان رفته است، بی وقفه زير پرچم بودند 

بلرای شللرو  عمليللات مللی شللد بلا اممي للان تمللام روی بلشللويک هللای مسلللح،  

      روی لشلللل رهای  للللارد سللللرخ، روی  للللروا هللللای پيشللللرو کللللار ران، و روی 

يلک  کرد  ع انر مختللت ايلن ارتلش جمعلیه گ های دست نخوردا تر حساب 

را تکميللل مللی کردنللد  پاد للان هللای پرشللمار شللور ج للگ در سللر نداشللت د  دي للر 

واحدهای ملوان ها دچار قلت افراد بودند   لارد سلرخ مهلارت نداشلت  کلار ران 

همللراا بللا ملوانللان نيللرو و تهللور و شللور و شللوق بلله دي للران القللا  مللی کردنللد  

ز   ثلائی را تشلکيل ملی داد کله از حيلث تعلداد ه گ های پاد ان   يلرا  ی تقريبلا

 پرابهت و از حيث عظمت تودا اش کوب دا بود 

 بلشللويک هللا چللون بلله مللور روزانلله بللا کار رهللا وسللربازها و ملللوان هللا در 

تماس قرار داشت د، از تفاوت های عميق کيفلی در ميلان اجلزا  متشلکله ی ايلن 

ن نبرد  ام می نهاد، آ اا بودنلد  نقشله ی ارتش، که بايد به رهبری آنان به ميدا

 قيام هم تا حد زيادی بر ملاسبه ی همين تفاوت ها استوار بود 

اجتمللاعی اردوی مخللالت را تشللکيل مللی دادنللد  ايللن بللدان  یمبقللات دارا نيللرو

مع است که مبقات دارا ضعت نظلامی اردوی مخلالت را تشلکيل ملی دادنلد  ايلن 

عات و کرسلی هلای دانشل اا کجلا و چله شخصيت های شخيص سرمايه و مربو

وقت به ميدان ج گ رفته اند؟ ايشان عادت دارنلد کله از نتيجله ی نبردهلائی کله 

 سرنوشت شلان را تعيلين ملی ک لد بله وسليله ی تلفلن يلا تل لراف بلا  بلر شلوند  

پلل  نسللل جللوان تللر، فرزندانشللان، و دانشللجويان را چلله مللی  للوئی؟ آنللان نيللز 

اکتبلر  صلومت ورزيدنلد  املا بيشترشلان از نلل ه ی  تقريباز جمل ی به انقلالب

ج للگ ک للارا  رفت للد  آن هللا در ک للار پللدران  للود م تظللر نتيجلله ی نبللرد شللدند  
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 - روهللی از آن هللا بعللداز بلله افسللرها و دانشللجويان دانشللکدا ی افسللری پيوسللت د

  للران  افسلرها  للود تللا حللد زيللادی از ميللان دانشللجويان انتخللاب مللی شللدند  تللوان

ز تللودا هللای  لللق را در ک للار  للود نداشللت د  کار رهللا و سللربازها و هلليچ يللک ا

بلدان سلازش کلار  ايشلان موضلع  رفتله بودنلد  سلقوم احلزاببرعليله  دهقان ها

 مع ا بود که مبقات دارا ارتش  ود را از دست دادا بود 

      ی کلللار ران مسلللأله  نظلللر بللله اهميلللت راا آهلللن در حيلللات دوللللت هلللای نلللوين،

سبات سياسی هر دو اردو جلای بزر لی بله  لود ا تصلاص دادا راا آهن در ملا

فلوق العلادا ای بود  در راا آهن سلسله مراتب افراد سبب پيدايش ت و  سياسی 

شلرايط مسلاعدی فلراهم سلازش کلار  می شود، و از اين رو برای ديپلملات هلای

  مللی آورد  ويکلل ل نوپللا در مقايسلله بللا فللی المثللل کميتلله هللای ارتللش در جبهلله، 

  شه های ملکم تلری در ميلان کارم لدان دفتلری و حتلی کلار ران دوانلدا بلود  ري

در راا آهن فقط اقليت کوچکی از بلشلويک هلا پيلروی ملی کردنلد، و ايلن اقليلت 

ز از کار ران ايست اا ها و تعمير اا هلا تشلکيل ملی شلدند  ب لا بله  لزارش  عمدتا

ر ری، کللار ران اشللميت، يکللی از رهبللران بلشللويک در ج للبش اتلاديلله هللای کللا

راا آهن در ايست اا های پترو راد و مسکو از ساير کار ران راا آهن به حلزب 

 نزديک تر بودند 

اما از اعتصاب کارک ان راا آهن در اوا ر ماا سپتامبر به بعلد، حتلی تلودا ی 

بلله مللرز ملسوسللی بلله سللمت چللپ چر يدنللد  سللازش کللار  کارم للدان و کللار ران

رافی و دودللی حيثيلت  لود را بلر بلاد دادا بلود، در نارضائی از ويک ل، که با ح

ميان ردا های فرودست روز بله روز آشلکارتر ملی شلد  ل لين در ايلن  صلوص 

چ ين اظهار نظر کرد: "سپاا کارم دان راا آهن و پست و تل لراف هلم چ لان بلا 
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  یحکومللت در حللال کشللمکش بسلليار حللادی اسللت " از زاويلله ی وظللايت فللور

 افی بود قيام، همين کامالز ک

بله  فتله ی  در ادارا های پست و تل راف اوضا  اين چ ين مسلاعد نبلود  ب لا

بوکی بلشويک: "کارم دهای ادارات پست و تل لراف اکثلراز کلادت هسلت د " املا 

در اين جا هم ردا های فرودست نسبت بله ردا هلای بلا تر موضلع  صلمانه ای 

آملادا بودنلد تلا در للظله ی   رفته بودند  در اين ميان  روهی از نامه رسان هلا

  انه را به تصرف درآورند  حساس پست

تلوان عقيلدا ی کارم لدهای راا آهلن و پسلت و ه در هر حلال امکلان نداشلت بل

تل راف را با حرف عود کرد  ا ر بلشويک ها قامعانه عملل نملی کردنلد، ايلن 

تمللام مللی شللد  ردا هللای سللازش کللاران  امللر بلله نفللع کللادت هللا و ملافللل بللا ی

ع و انقالبی  ود قشلرهای بي لابين را بله دنبلال  لود مرودست بايد با رهبری قاف

بکش د و ملافل فوقانی ويک ل را م زوی سازند  در ملاسلبات انقالبلی آملار بله 

 ت هائی کافی نيست؛ ضريب عمل هم در اين ميان اساسی است 

امللا دشللم ان قيللام در همللان نللفوف حللزب بلشللويک هللم بللرای اسللت تاي هللای 

کلم  يلری  ي انه د يل کلافی کشلت کردنلد  زي وويلت و کلام ت پيراملون دسلتبدب

نيروهای دشمن هشدار دادند  "سرنوشت قيلام را پترو لراد تعيلين  واهلد کلرد، 

دانشللجوی دانشللکدا ی  5000و در پترو للراد دشللمن    نيروهللای زيللادی دارد: 

ن دهللی فرملا ، همله تللا بلن دنلدان مسلللح و متبللر در ج لگ، و نيللز سلتادیافسلر

ارتش، و نيز نيروهای ضربتی، و نيز قزاق ها، و نيز بخلش بزر لی از پاد لان، 

 انه ای قابل توجه پراک دا بلر  لرد پترو لراد  بله علالوا، دشلمن بله  و نيز توپ

کمک کميته ی اجرائی مرکزی  واهد کوشيد که نيروهای جبهه را وارد معرکله 

ز فهرسلت اسلت و بل   ا لر ارتلش  ک د   " فهرست ترس آوری است، املا نلرفا



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 279 

ی از جامعه باشد، پ  ه  امی کله جامعله بله دو نليم ملی شلود، هلر دو رونوشت

 لران جر ومله ی  نم هست د  ارتلش تلواناهای دو اردوی متخ ارتش رونوشت

 داشت  انزوا و فساد را دربر

کرنسکی و کورنيلوف، افسرهائی کله هتلل هلا و مابين  پ  از پيدايش شکاف

پی  انه ها را انباشته بودند با حکومت دشلم ی ملی کردنلد  رستوران ها و روس

اما نفرت آنان از بلشلويک هلا بله درجلات شلديدتر بلود  بله ملور کللی، بلا ترين 

جانلب افسلرهای سللر ت مللب ابلراز ملی شلد   ميزان فعاليت به نفع حکوملت از

سي  وب، يکی از مدافعان دو آتشه ی کلاخ زمسلتانی، درسلت در  افسری به نام

، آن چللله را کلله شلللما زز قيللام دعلللا کللرد کللله: "کورنيلللوف و کريملللوف عزيللرو

نتوانستيد به انجام برسانيد، شايد ما بله کملک  داونلد اجلرايش ک ليم   " املا بلا 

  وجللود تعللداد کثيللر افسللرها، فقللط بر للی از آنللان واقعللاز حاضللر بلله ج للگ بودنللد  

تلله نيللروی نقشلله ی کورنيلللوف  ابللت کللردا بللود کلله ايللن افسللرهای روحيلله با 

 رزم دا ای را تشکيل نمی دادند 

 لون نبودنلد، و  دانشجويان دانشکدا ی افسلری از حيلث ترکيلب اجتملاعی هلم

در ميانشان اتفاق نظر وجود نداشت  در ک ار ج  جويلان تلوار ی، يع لی پسلران 

و نواد للان افسللرها، حتللی در زمللان تللزار ع انللر تصللادفی بسللياری در ارتللش 

زير فشلار نيازهلای ج لگ در آن جلا جملع شلدا بودنلد   وجود داشت د که همه در

رئي  يک مدرسه ی مه دسلی بله افسلری  فتله بلود: "ملن بايلد هملراا بلا شلما 

بميللرم    مللا اشللراف زادا هسللتيم،  ودتللان کلله مللی دانيللد، و نمللی تللوانيم مللور 

دي ری فکر ک يم " اين آقايان نيکبخت، کله دسلت آ لر هلم موفلق شلدند از زيلر 

ی شانه  الی ک  لد، از دانشلجويان دملوکرات مل ش دانشلکدا ی يک مر  اشراف

افسلللری بللله ع لللوان دهقلللان زادا هلللای پسلللت، "بلللا آن نلللورت هلللای زمخلللت و 
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ز  ابلهانه"، نام می بردند  ايلن تقسليم ب لدی   بله  لون رن لين و  لون سلياا عميقلا

به دانشکدا های افسری ر  ه کردا بود، و جالب اين جاسلت کسلانی کله بيشلتر 

سلل گ حکومللت جمهللوری را بلله سللي ه مللی زدنللد همللان هللائی بودنللد کلله  از هملله

بيش از سايرين در سو  سلر ت اشگ می ريخت د  دانشجويان دموکرات م ش 

کرنسلکی نيسلت د و از کميتله ی ملرف دار  دانشکدا ی افسلری اعلالم کردنلد کله

اجرائی مرکز هواداری می ک  د  انقالب برای نخستين بار درهای دانشکدا های 

افسری را به روی يهوديان  شودا بود  و فرزندان يهوديان بلورووا بله م ظلور 

بر ورداری از الرلاف ملافلل ممتلاز، نسلبت بله بلشلويک هلا  صلومت شلديدی 

حتلی  -ابراز می کردند  اما افسوس که اين کار برای نجات رويم کفايت نمی کرد

يللن مللدارس بللرای حراسللت از کللاخ زمسللتانی هللم کفايللت نمللی کللرد  نللاهم ونی ا

نظللامی و انللزوای کامللل آنللان از ارتللش سللبب شللد کلله دانشللجويان دانشللکدا ی 

افسری در للظات حساس معرکه جلساتی برای  ود تشکيل ده لد  آنلان شلرو  

به پرسش کردند: رفتار قزاق ها چ ونه است؟ آيلا بله جلز ملا، کل  دي لری هلم 

تش ملی ارزد؟ مقاومت  واهد کرد؟ آيا انلو ز دفلا  از حکوملت موقلت بله زحمل

     بلله  للزارش پودويسللکی، در آغللاز مللاا اکتبللر در مللدارس نظللامی پترو للراد  ب للا

 43يلا  42دانشجوی سوسياليست وجود داشت د، و از اين ميان  120در حدود 

تللن بلشللويک بودنللد  "دانشللجويان مللی  وي للد کلله هملله ی فرمانللدهان دانشللکدا 

ک  لد کله در نلورت بلروز هلر ضدانقالبی اند  شکی نيست که آنان را آمادا ملی 

واقعلله ای قيللام را سللرکوب ک  للد   " تعللداد سوسياليسللت هللا، و بلله ويلل ا تعللداد 

تملام  بلشويک ها، ناچيز بود  اما همين تعداد به اسلمول ی امکلان ملی داد کله از

اين، ملدارس نظلامی  جريان های مهم در ميان دانشجوها مرلع شوند  عالوا بر

ه بودنللد  دانشللجوها در وسللط سللرباز انه هللا جللا در جللای  ررنللاکی قللرار  رفتلل
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ن ملی  فت لد، بلا هلول و خداشت د، و هر چ د بلا لل لی تلقيرآميلز از سلربازها سل

 هراس در آنان می ن ريست د 

 ربرای ترس و احتيام دانشجوها د يل فراوانی وجود داشت  هلزاران چشلم پ ل

 قلللب آنلللان از نلللواحی کار رنشلللين مرا  صلللومت از سلللرباز انه هلللای مجلللاور و

بودند  اين مراقبت بيشتر از آن جهت مس ر بود کله هلر دانشلکدا ای بلرای  لود 

يک  روا سرباز در ا تيار داشت  اين سربازها هر چ د بله حلرف بلی ملرف بله 

  نظر می رسيدند، املا در حقيقلت املر بله قيلام تمايلل داشلت د  انبارهلای دانشلکدا 

    رهای مدرسلله ی مه دسللی در دسللت سللربازهای غيررزمللی بللود  يکللی از افسلل

می نويسد: "اين تبهکلاران بله  لم کلردن کليلد انبلار و بله ايلن کله ملرا وادار بله 

شکستن در انبار کردند رضلايت نملی دادنلد  آن هلا ضلم از سلوزن مسلسلل هلا را 

درآوردا و سوزن ها را در جائی مخفی کلردا بودنلد " در چ لين شلرايری دي لر 

 عجزات د ورانه داشت نمی شد از دانشجوها انتظار م

اما آيا امکان نداشت که قيام پترو راد از  اري، يع ی از پاد لان هلای املراف 

      مللورد تهديللد قللرار ب يللرد؟ دسللت اا سلللر ت در واپسللين روزهللای عمللر  للود 

هللم ه للوز اميللد  للود را بلله آن حلقلله ی نظللامی در امللراف پايتخللت بسللته بللود  

آب درآمدا بود، اما اين بار چه می شلد؟ ملاسبه ی دست اا سلر ت نادرست از 

تضمين شرايط به نلوی که امکان هيچ  رری وجلود نداشلته باشلد، بله مع لای 

برمرف کردن ضرورت قيام می بلود  م لر نله آن کله هلدف از قيلام همانلا درهلم 

شکستن موانعی بود که از مريق سياسی رفع ناشدنی بودند  همله ی عواملل را 

کلرد، املا تملام عواملل قابلل ملاسلبه بله حسلاب آملدا نمی شلد از پليش ملاسلبه 

 بودند 
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در اوايلللل ملللاا اکتبلللر ک فرانسلللی متشلللکل از شلللوراهای اياللللت پترو لللراد در 

 اچي لللا،  -کرونشلللتات بر لللزار شلللد  نماي لللد ان پاد لللان هلللای حومللله ی پايتخلللت

بللا ترين نللوتی را  -تزارسللکو، کراسلل و، اورانللين بللائوم، و  للود کرونشللتات

که دياپازون ملوان های بالتيک به ندا درآوردا بلود  نماي لد ان م عک  کردند 

نامه ی ملوان هلای بالتيلک پيلروی کردنلد  دهقلان هلا از  ايالت پترو راد از قرع

مريللق سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ بلله سللرعت در حللال چللر ش بلله سللمت 

 بلشويک ها بودند 

تاپانوف، در يکللی از ک فللران  هللای کميتلله ی مرکللزی در روز شللانزدهم، اسلل

يکللی از کللار زاران ايللالتی حللزب، تصللوير رن للارن ی از وضللع نيروهللا ترسلليم 

کرد، م تها در اين تصوير رنگ های بلشويک سلره داشت د  در سسترورتسلک 

   و کولپي للو کللار ران مسلللح شللدا انللد؛ حالللت روحللی شللان مبللارزا جويانلله اسللت  

ی ه للگ از هللم در نللوی پترهللاف کارهللا در ه للگ هللا  وابيللدا اسللت؛ شلليرازا 

پاشلليدا شللدا  در کراس وسلللو ه للگ نللد و هفتللاد و ششللم ئهمللان ه  للی کلله در 

روز چهارم ووئيه به دفلا  از کلاخ توريلد شلتافتت بلشلويک شلدا، ه لگ نلد و 

هفتاد و دوم هلم از بلشلويک هلا حمايلت ملی ک لد، "و علالوا بلر ايلن، در آن جلا 

  از چر يلدن بله سلمت سوارا نظام هم دارند " پاد ان سی هزار نفری لو لا پل

ز دودلی شدا است؛ شورای لو لا دفلا  مللب اسلت  ه لگ  بلشويک ها اي ک جزئا

 دوف بلشويک است  حالت روحی افراد در کرونشتات افت کلردا اسلت؛ جلوش 

 و  روش پاد ان در ماا هلای پليش سلرريز شلدا؛ بهتلرين مللوان هلا در ناو لان 

پترو راد، شورا از مدت ها ورستی  60به ج گ مشغول د  در اشلوسلبر ، در 

         پلللليش بلللله ي انلللله قللللدرت موجللللود تبللللديل شللللدا اسللللت؛ کللللار ران کار انلللله ی 

 اب د تباروت سازی آمادا اند تا هر آي ه به حمايت پايتخت بش



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 283 

اين امالعات پيرامون   يرا هلای  لط مقلدم پشلت جبهله، در جلوار نتيجله ی 

 للرم ک  للدا بللود   بسلليار دلک فللران  شللوراهای ايالللت پترو للراد در کرونشللتات، 

م رقله ی وسليعی  وب کلردا بلود  و اي لک  ات قيام فوريه انضلبام را درعتشعش

مللی شللد بللا اممي للان تمللام بلله پاد للان هللای مجللاور ن ريسللت، چللون اوضللا  و 

 احوالشان به قدر کفايت از پيش معلوم بود 

نيروهللای مسللتقر در ف النللد و جبهلله ی شللمال در شللمار   يللرا هللای  للط دوم 

بودنللد  در ايللن جللا شللرايط از جاهللای دي للر هللم مسللاعدتر بللود  فعاليللت هللای 

اسميل ا، آنتونوف و ديب کو نتايج ارزشم دی به بار آوردا بلود  ناو لان هملراا 

با پاد ان هلزي  فورز به مالک الرقاب  ره ی ف الند تبلديل شلدا بلود  حکوملت 

زي  فللورز، کلله در آن جللا هلليچ قللدرتی نداشللت  دو لشلل ر قللزاق مسللتقر در هل

کورنيلوف  واسته بود از آن ها برای ضربه زدن به پترو لراد اسلتفادا ک لد، بلا 

  و اي لک از بلشلويک هلا حمايلت  تملاس نزديلک قلرار  رفتله بودنلد ملوان هلا در

می کردند؛ و يا از سوسيال رولوسيونرهای چپ پشتيبانی می کردند و سوسليال 

بلله روز بلله بلشللويک هللا شللباهت  رولوسلليونرهای چللپ در ناو للان بالتيللک روز

 بيشتری می يافت د 

هلزي  فللورز دسللت  للود را بلله سللوی پاي للاا دريللائی ريللوال دراز کللردا بللود  

موضلللع ايلللن پاي لللاا تلللا آن زملللان مشلللخص نشلللدا بلللود  ک  لللرا ی م رقللله ای 

شوراهای شمال، که در آن ظاهراز ناو ان بالتيک ابتکار عمل را به دست  رفتله 

  چ للان حلقلله ی وسلليعی بللا ان هللای امللراف پترو للراد را دربللود، شللوراهای پاد لل

متلد سا ته بود که اين حلقه از يک سو به مسلکو و از سلوی دي لر يک دي ر 

بلله آرشللان ل مللی رسلليد  آنتونللوف مللی نويسللد: "بللدين ترتيللب بلله مللرش تسللليح 

پايتخللت انقللالب در برابللر حمللالت احتمللالی از جانللب نيروهللای کرنسللکی، تلقللق 
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سميل ا از ک  را به هلزي  فلورز بر شلت تلا واحلد ويل ا ای مرکلب دادا شد " ا

ک لد و بله مللض دريافلت سلازمان دهلی   انله از ملوان ها و پيلادا نظلام و تلوپ

    نخسللتين عالمللت آن هللا را بلله پترو للراد بفرسللتد  بللدين ترتيللب ج للاش ف النللدی 

متوجله قيام پترو راد تماماز مورد حفاظلت قلرار  رفلت  از ايلن سلو هليچ  رلری 

قيللام نبللود و از آن فقللط انتظللار کمکللی نيروم للد مللی رفللت  در سللاير قسللمت هللای 

   کللم بسلليار مسللاعدتر از آن چلله  دسللت -جبهلله نيللز اوضللا  کللامالز مسللاعد بللود

 للوش بللين تللرين بلشللويک هللا در آن روزهللا  مللان مللی کردنللد  در مللاا اکتبللر 

بللات در هملله ی انتخابللات کميتلله ای در سراسللر ارتللش بر للزار شللدند  ايللن انتخا

نقللام چللر ش ت للدی  بلله سللوی بلشللويک هللا نشللان دادنللد  در سللپاهی مسللتقر در 

نزديکی دوي سک، "سربازهای پير عاقلل" کلامالز در زيلر انتخابلات کميتله هلای 

   ه للگ هلللا و  روهلللان هللا ملللدفون شلللدند؛ جللای آنلللان را "موجلللودات مشلللئوم و 

زا هللای  للر  آسللا ذ و پللوفللبللاری  رفت للد    کلله چشللم هللای  شللم ين و نا نکبللت

همله جلا  داشت د " در نقام دي ر هم همين اتفلاق افتلاد " انتخابلات کميتله ای در

       جريللان دارنلللد، و در هملله جلللا فقلللط بلشللويک هلللا و شکسلللت ملللب هلللا انتخلللاب 

        ملللی شلللوند " کميسلللرهای حکوملللت از سرکشلللی بللله واحلللدهای  لللود احتلللراز 

قللول سللت " عبللارات فللوق را از مللی کردنللد  "وضللع آن هللا از وضللع مللا بهتللر ني

 بللارون بللودبر  نقللل کللرديم  دو ه للگ سللوارا نظللام از سللپاا او، يع للی ه للگ 

هوسار و قلزاق هلای اورال، کله بيشلتر از سلاير ه لگ هلا در ک تلرل فرمانلدهان 

غی امت للا  نکللردا بودنللد، نا هللان رنللگ ابللاقی مانللدا و از سللرکوب واحللدهای ملل

نقلش نيروهلای سلرکوب ر و وانلدارم  عود کردند و در واست کردند کله: "از

معاف شوند " مفهوم تهديدآميز اين هشدار هلم بلرای ج لاب بلارون و هلم بلرای 

فتلار و کدي ران کامالز روشن بود  او در اين  صوص چ ين نوشلت: "يلک  لله 
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شغال و  وسف د را نمی توان با نوا تن ويلولن رهبلری کلرد  ت هلا راا نجلات در 

اين جا به اعتراف اندوا بلارش  ته نهفته است   " و درکاربرد فرا ير آهن  دا 

        ملللی رسللليم: "    ايلللن هملللان چيلللزی اسلللت کللله در ا تيلللار نلللداريم و جلللائی هلللم 

 نمی توانيم پيدايش ک يم "

          ا لللر بللله نقلللل شلللهادت هلللای مشلللابه پيراملللون سلللاير سلللپاا هلللا و لشللل رها 

 ف بلودبر  تيلزبين نبودنلد، نمی پردازيم دليلش آن است که سلران آن هلا بلر ال

و يللا دفترچلله ی  للامرات نداشللت د، و يللا آن کلله چ للين دفترچلله هللائی ه للوز پيللدا 

نشدا اند  اما وجه تمايز سپاا مستقر در نزديکلی دوي سلک از سلپاا هلای دي لر 

  -کله بله نوبله ی  لود فقلط انلدکی از ارتلش هلای دي لر جللوتر بلود -ارتش پل جم

 ب   اش نهفته بود وفقط در سبک  زندا ی فرماندا 

ارتش پ جم، که از مدت ها پيش در ميان زمين و آسمان سازش کار  کميته ی

به سر می برد، هم چ ان بله وسليله ی تل لراف پترو لراد را تهديلد ملی کلرد کله 

نظم را در پشت جبهه به زور سرنيزا اعلادا  واهلد کلرد  بلودبر  در ايلن بلارا 

      "  ف و  للزاف بللود ومبللل تو للالیمللی نويسللد: "هملله ی ايللن حللرف هللا فقللط  

در حقيقت امر، کميته واپسين روزهای عمر  ود را می  ذرانلد  در روز بيسلت 

و سللوم ايللن کميتلله در انتخابللات جديللد شکسللت  للورد  رئللي  کميتلله ی جديللد 

ده لدا ی  بلشويک دکتر اسکليانسکی نام داشت  مولی نکشليد کله ايلن سلازمان

ا در ايجلاد ارتلش سلرخ بله نملايش  ذاشلت، و هوشم د و جلوان اسلتعداد  لود ر

رانلی در يکلی از درياچله هلای آمريکلا بله مر لی تصلادفی جلان  بعداز ه  ام قايق

 سپرد 

 معللاون کميسللر حکومللت در جبهلله ی شللمال در روز بيسللت و دوم اکتبللر بلله 

وزيلر ج لگ  لزارش داد کله "نظريلات بلشلويکی بله سلرعت در حلال بلاز کلردن 
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 انله کله تلا  د، تودا ها  واستار نللل د، و حتلی تلوپجای  ود در ارتش هست 

للظلله ی آ للر مقاومللت کللردا اسللت اي للک "تلللت تللأ ير تبليغللات شکسللت ملبانلله 

    کللم  رفللت  سلله روز پلليش از قيللام،  قللرار  رفتلله " ايللن نشللانه را نبايللد دسللت

عامل مستقيم حکومت  زارش ملی دهلد کله: "حکوملت موقلت فاقلد اقتلدار شلدا 

 است "

ماند که کميته ی نظامی انقالبی در آن ايلام ه لوز از ايلن اسل اد املال  نا فته ن

نداشت  اما همان امالعاتی که در دست داشت، کلامالز کلافی بلود  در روز بيسلت 

 و سللوم، نماي للد ان واحللدهای مختللللت جبهلله از برابللر شللورای پترو لللراد روا 

پشلت جبهله رفت د و  واستار نلح شلدند، و  فت لد کله در غيلر ايلن نلورت بله 

 واه د رفت و "همه ی ان ل هلائی را کله ملی  واه لد دا سلال دي لر بله ج لگ 

ادامه بده د، نابود  واه د کرد " افراد جبهه به شلورا  فت لد: قلدرت را تصلرف 

 ک يد و آن  اا "س  رها از شما حمايت  واه د کرد "

 در جبهله هلای دورافتللادا و عقلب افتللادا، از جملله جبهلله ی ج لوب و غللرب و

جبهلله ی رومللانی، بلشللويک هللا ه للوز موجللودات نللادری بودنللد و از غرايللب بلله 

شمار می رفت د  اما حالت روحی سربازها در آن جا هم مثلل جاهلای دي لر بلود  

افجي يا بوش تعريت می ک د که چ ونه در سلپاا دوم  لارد، مسلتقر در ناحيله ی 

و هللوادار سللرباز فقللط يللک کمونيسللت جللوان و د 000/60ومري کللا، در ميللان 

وجود داشت د  اين امر مانع از آن نشد که اين سپاا در روزهای اکتبر به حمايت 

 از قيام بر يزد 

ملافل حکومت تا آ رين دقايق اميد  ود را به قلزاق هلا بسلته بودنلد  املا آن 

دسللته از سياسللتمداران اردوی راسللت کلله کمتللر از دي للران دچللار نابي للائی شللدا 

ر مللورد قللزاق هللا هللم اوضللا  بسلليار  للراب اسللت  بودنللد، مللی دانسللت د کلله د
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ز تا نفر آ لر کورنيلوفيسلت بودنلد   قلزاق هلای علادی روز  افسرهای قزاق تقريبا

بلله روز بلله سللمت چللپ  للرايش بيشللتری پيللدا مللی کردنللد  اعضللای حکومللت ايللن 

نکته را نمی فهميدند و  مان می کردند که سرس  ي ی ه گ هلای قلزاق بلا کلاخ 

ی مسللأله  حساسللات جريللله دار شللدا ی قللزاق هللا پيرامللونزمسللتانی ناشللی از ا

کالدين است  اما سرانجام بلرای ماليلانتويچ وزيلر داد سلتری هلم معللوم شلد کله 

"فقللط افسللرهای قللزاق" از کالللدين حمايللت مللی ک  للد  قللزاق هللای عللادی، مثللل 

ز يکی پ  از دي ری بلشويک می شدند   سربازهای دي ر، نرفا

روزهای ماا ملارس دسلت و پلای واعظلان ليبلرال از جبهه ای که در نخستين 

را بوسلليدا، وزرای کللادت را بللر سللر دسللت بل للد کللردا، از نرللق هللای کرنسللکی 

      -سرمسللت شللدا، و بللاور کللردا بللود کلله بلشللويک هللا جاسللوس آلمللان هللا هسللت د

از آن جبهلله دي للر ا للری بللاقی نمانللدا بللود   للل و  ی سلل  رها، کلله سللربازها بللا 

          ورا شللللان دي للللر از غوملللله زدن در آن هللللا امت للللا  چکملللله هللللای سللللوراخ س

می کردند، اين توهمات رن ين را در  ود غلرق کلردا بلود  بلودبر  درسلت در 

دوبارا ی نتيجله اش  روز قيام پترو راد چ ين نوشت: "بزن اا نزديک است، و

اندک شکی نمی توان داشت  در جبهه ی ما يک واحد هم وجود نلدارد    کله در 

 رل بلشويک ها نباشد "  ک ت
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  فصل هفتمفصل هفتم

  

  فتح پايتختفتح پايتخت

 

همه چيلز د ر لون شلدا و بلا ايلن حلال همله چيلز بله شلکل سلابق بلاقی اسلت  

بر لی را  عميلق تلر کلردا، بر لی راانقالب کشور را به للرزا درآوردا، شلکاف 

دي للر را تلللخ کللام کللردا اسللت، امللا ه للوز چيللزی را ملللو و يللا  ترسللاندا و بر للی

     يض نکلللردا اسلللت  سلللن پترزبلللور  سللللر تی بيشلللتر غلللرق در ر لللوتی تعلللو

   رن لی   واب آلود بله نظلر ملی رسلد تلا ملردا  انقلالب پلرچم هلای کوچلک سلرخ

 در دسللت هللای مجسللمه هللای چللدنی سلللر ت نهللادا اسللت  شللعارهای سللرخ بللر 

پارچه های مويل از فراز سا تمان های حکومت آويزان د  اما ان لار کلاخ هلا و 

       رنللگ دارنللد    انلله هللا و سللتادها حيللاتی مجللزا از آن شللعارهای سللرخ توزار

به  صوص آن که شعارها در زير باران های پائيز بله نللوی قابلل تلملل رنلگ 

دسلت  با ته اند  هر جا که امکان داشلته اسلت، عقلاب هلای دو سلری کله چلوب

شللتر مللوارد امپراتلوری را بلله چ  للال  رفتلله انللد، فروکشليدا شللدا انللد؛ امللا در بي

       رنلللگ بللله رويشلللان کشللليدا شلللتاب زدا  پلللردا ای بلللر آن هلللا افک لللدا شلللدا و يلللا
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شدا است  تو  وئی عقلاب هلا در کملين نشسلته انلد  تملامی روسليه ی کهلن، بلا 

 آروارا های به هم فشردا از  شم، در کمين نشسته است 

 قالبلی پيکرهای کوچلک افلراد ميليشليا بلر سلر چهلارراا هلا آدملی را بله يلاد ان

دار در آن  می اندازند که "فرعون های" پيشين را، که چون مجسمه های جلان

جا می ايستادند، به ک ار روفته است  بله علالوا اي لک نزديلک بله دو ملاا اسلت 

که روسيه جمهوری ناميدا شدا اسلت   لانوادا ی تلزار در شلهر تريولسلک بله 

نهادا است  اما ونلرال هلای سر می برند  آری،  ردباد فوريه آ ار  ود را به جا 

تزاری هم چ ان ونرال د، س اتورها س اتور بازی می ک  د، ملرمان و مشلاوران 

دسلت اا سلللر ت از شللرافت  للود دفللا  مللی ک  للد، سلسللله مراتللب اشللرافی ه للوز 

   رعايت می شوند  ملوق هلا و يلراق هلای رن لين کلالا هلا سلسلله مراتلب اداری 

دار ه للوز دانشللجو را از  زرد رنللگ عقللابرا بلله يللاد مللی آورنللد؛ تکملله هللای 

تر آن که: ملالک هلا ه لوز  دي ران متمايز می سازند  اما از همه ی اين ها مهم

مالک د، پايانی برای ج گ ديدا نمی شود، و ديپلملات هلای دول متللد جسلورانه 

 روسيه ی رسمی را هم چون عروسک با ريسمان می رقصان د 

    بللا ايللن حللال هلليچ کلل   ويشللتن را  هملله چيللز بلله شللکل سللابق بللاقی اسللت و

نمی ش اسد  ملله های اشراف نشين احساس می ک  د که به حيام  لوت رانلدا 

شلدا انلد؛ ملللله هلای بلورووازی ليبللرال بله اشللراف نزديلک تلر شللدا انلد  مللردم 

روسيه که زمانی فقط افسانه ی ميهن پرستانه ای به شمار می رفت د، اي ک بله 

دا انلد  همله چيلز در زيلر پلا بله للرزا و تکلان درآملدا واقعيتی ملوحش تبلديل شل

است  در ميان ملافلی که تا چ دی پيش  رافات دست اا سلر ت را بله ريشلخ د 

  ری با نيروئی شديدتر رواي يافته است ی می  رفت د، نوف
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رقانه ها به کسوف قريب الوقلو  ا القيلات  نزول  ورها، وکالی دعاوی، و

        روز بللله روز از مجلللل  مسسسلللان سللللب اميلللد  عملللومی نفلللرين ملللی فرسلللت د 

می شود   ورکی در روزنامله ی  لود بشلارت از سلقوم قريلب الوقلو  فره لگ 

     رمللی دهللد   ريللز از پترو للراد  رسلل ه ی ديوانلله بلله ايالللت هللای آرام تللر و پ لل

نعمت تر، که از روزهای ووئيه به بعد رو به افزايش بودا است، اي ک به فلرار 

تبديل شلدا اسلت   لانوادا هلای ملترملی کله موفلق بله فلرار از پايتخلت چارنعل 

   نشللدا انللد، بيهللودا ملللی کوشلل د تللا  ويشلللتن را در پشللت ديوارهللای سللل  ی و 

سقت های آه ين از واقعيت جدا ک  د  اما پ واک های توفان از چهلار ملرف بله 

  ز درون ر  لله مللی ک  للد: از مريللق بللازار، همللان جللا کلله هملله چيللز روز بلله رو

   للران تللر مللی شللود و چيللزی  يللر نمللی آيللد؛ از مريللق مربوعللات آبروم للدی کلله 

همه بله فريلاد واحلدی از نفلرت و تلرس تبلديل شلدا انلد؛ از مريلق  يابلان هلای 

برآشفته ای که در آن ها  اا به  اا در زير پ جرا ها غريو  لوله را می ش وی؛ 

پليش  لدمت هلائی کله  و سرانجام از مريق در پشتی سلا تمان، يع لی از مريلق

دي ر فروت انه از ارباب اماعت نملی ک  لد  در ايلن جاسلت کله پيکلان انقلالب در 

 و ک يزکلانحساس ترين نقره به هدف می نشي د  نافرملانی پرهيلاهوی غالملان 

ز بر  هم زدا است  بات رويم  انوادا را تماما

 ک  للد   بللا ايللن حللال، عللادات روزمللرا ی زنللد ی بللا تمللام قللوا از  للود دفللا  مللی

دانش آموزان ه وز همان کتاب های قديمی را می  وان د، کارم دهای دولت بله 

همان کاغذبازی های بيهودا ادامه می ده د، شاعرها شعرهائی ملی سلراي د کله 

 هيچ ک  آن هلا را نملی  وانلد، دايله هلا ه لوز دربلارا ی ايلوان تلزارويچ قصله 

   ت آمللدا انللد، درس موسلليقی مللی  وي للد  د ترهللای تجللار و اشللراف، کلله از ايللا 

می  يرند و يا به شکار شوهر مشغول د  توپ عتيقی که بر با ی ديوار قلعله ی 
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پرروپل جا دارد، ه لوز فرارسليدن نيملروز را بلا غريلو  لود اعلالم ملی ک لد  در 

تماشا انه ی ماري سکی باله ی جديدی بر نل ه آمدا است، و می توان تصور 

اسلت  تلر ور  ارجه، که در رقلص ش اسلی زبردسلتکو، وزير ام کرد که ترشچ

تللا در ديپلماسللی، ه للوز فرنللت آن را دارد کلله بلله تلسللين پ جلله هللای فللو دين 

 رقانه ها ب شي د و بدين ترتيب  بات رويم را به نمايش ب ذارد 

ور يافلت ملی شلوند و همله جلا ملی تلوان بلا فلبقايای ضيافت پيشين ه وز به و

  را بللله چ لللگ آورد  افسلللرهای  لللارد ه لللوز اسلللک اس هلللای درشلللت ايلللن بقايلللا 

مهميللز مللی زن للد و بلله مللاجراجوئی مللی رونللد  در تا رهللای  صونللی اسلتادانه 

رسللتوران هللای  للران قيمللت، مهمللانی هللای مجلللل ه للوز بر للزار مللی شللوند  

  اموشللی چللرا  هللای بللرق در نيملله شللب مللانع از رونللق قمار انلله هللا نيسللت، 

لوسللت، آن جللا کلله دزدهللای نامللدار تأ همللان جللا کلله شللامپانی در نللور شللمع در

جاسللوس هللای نامللدارتر آلمللانی را سرکيسلله مللی ک  للد، آن جللا کلله تومئلله  للران 

قللام رچيللان يهللودی را مللی بي  للد، و همللان جللا کلله ا سلللر ت ملللب دسللت قاچللاق

نجومی شرم ب دی ها هم دام ه ی فسق و فجور را نشان می ده د و هلم ميلزان 

 تورم را 

ن ميان تراموائی قراضه، کثيلت، وارفتله و انباشلته از يع ی ممکن است در اي

مسافر، پترزبور  را در سکرات ملر   لود پشلت سلر  لذارد و بله مللله هلای 

کللار ری سللرزندا و پرشللور و آک للدا از اميللدی نللو بشللتابد؟   بللد فيللروزا ای و 

زرين نومعه  انله ی اسلمول ی نزديلک شلدن سلتاد قيلام را از دوردسلت اعلالم 

قيام بر ک ارا ی شهر قرار  رفته اسلت، هملان جلا کله  لط تراملوا  ک د  ستادی م

به انتها می رسد و رود انه ی نوا با پيچ ت دی به سمت ج وب، مرکلز شلهر را 

از حومه جدا می ک د  اين سا تمان مويل  اکستری رنگ سه مبقه، کله زملانی 
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 آموزشل اا د تللران اشللراف بللودا اسلت، اي للک پاي للاا شوراهاسللت  راهروهللای

ر پ واکش را  وئی برای تدري  قواعلد دورنملائی سلا ته انلد  در امتلداد دراز پ  

راهروها، بر در بسياری از اتلاق هلا لوحله هلای کوچلک لعلابی ه لوز بلاقی انلد: 

"اتلاق آموز للاران" "کلالس سللوم" "کلالس چهللارم" "اتلاق ناظمللان"  امللا در 

انللد کلله عالمللات ک للار لوحلله هللای قللديم، يللا روی آن هللا، اوراقللی چسللباندا شللدا 

د م شلويک هللا،  -ر، س -س -ک، پ -مرملوز انقللالب را نشلان مللی ده لد: تسللی

کمونيسللت"، اتللاق مراسللالت  –ر چللپ، "آنارشيسللت  -د بلشللويک هللا، س -س

       ک، و غيلللرا و غيلللرا  جلللان ريلللد تيلللزبين نوشلللته ای را بلللر ديلللوار  -ئلللی -تسلللی

ت ک يلد " املا افسلوس می بي د: "رفقا، به  امر سالمتی  لود، نظافلت را رعايل

کله هلليچ کلل ، حتلی مبيعللت، نظافللت را رعايلت نمللی ک للد  پترو لراد در ايللن مللاا 

اکتبر در زير سقفی از باران به سر ملی بلرد  ملدت هاسلت کله  يابلان هلا جلارو 

نشللدا انللد و هملله سرتاسللر کثيف للد  در نلللن اسللمول ی آب چللال هللای بللزر  بلله 

        ا بللله راهروهلللا و تا رهلللا چشلللم ملللی  ورنلللد  چکمللله ی سلللربازها  لللل و  ی ر

     مللی آورد  امللا ايللن روزهللا هلليچ کلل  بلله پللائين نظللر نمللی افک للد  هملله بلله پلليش 

 می ن رند 

اسمول ی هر روز قامعانه تر و آمرانه تر از روز پيش فرمان می رانلد، چلون 

دلی پرشور تودا ها به او تعالی می بخشد  املا در ايلن نظلام انقالبلی، کله در  هم

فقلط حلقله هلای  يتش مقدر شدا د ر ونی را تلقق ببخشد، رهبلری مرکلزیتمام

ترين جريان ها در ميان ردا هلای پلائين رخ  بر می  يرد  مهمفوقانی نظام را در

می ده د، آن هم کم و بيش بله ميلل  لود  در ايلن روزهلا و شلب هلا، سلازند ان 

    فوريللله،  انلللی تللاريخ کار انلله هلللا و سللرباز انه هللا هسللت د  اي لللک نيللز مثللل

ناحيه ی وايبور  کانون نيروهای اساسی انقلالب اسلت  املا ايلن کلانون املروز 
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سازمانی نيروم د کله موجلوديتش  -ناحب چيزی است که در فوريه فاقدش بود

ز اعالم شدا و از جانب هم ان به رسلميت شل ا ته شلدا اسلت  از  انله هلا،  عل ا

  انه هلا همله ی ريسلمان هلا نهار وری های کار انه هلا، باشل اا هلا و سلرباز

در بولوار سامسونفسکی م تهی می شلوند، هملان جلا  33به  انه ی شمارا ی 

  کلله کميتلله ی ناحيلله ای بلشللويک هللا، شللورای وايبللور ، و سللتاد نظللامی جللا 

ز   دارند  ميليشيای بخلش در  لارد سلرخ ادغلام شلدا اسلت  بخلش وايبلور  تماملا

 اسلللمول ی يلللورش ببلللرد، بخلللش در ک تلللرل کلللار ران اسلللت  ا لللر حکوملللت بللله 

وايبور  به ت هائی می تواند مرکز دي ری ايجلاد کلردا تهلاجم بعلدی را تضلمين 

 ک د 

بزن اا دم به دم نزديلک تلر ملی شلد، املا ملافلل حلاکم  ملان ملی کردنلد، و يلا 

بله  تظاهر می کردنلد، کله علتلی بلرای تشلويش و اضلرراب در ميلان نيسلت  ب لا

سللفارت بريتانيللا، کلله بللرای دنبللال کللردن دقيللق   فتلله ی سللفير روسلليه در ل للدن،

حوادث پترو لراد د يلل  انلی بلرای  لود داشلت، پيراملون قيلام قريلب الوقلو  

املللا ترشلللچ کو در برابلللر پرسلللش هلللای امالعلللات ملللو قی دريافلللت کلللردا بلللود  

رربانه ی بوکانن، به ه  ام نلرف نهلار ديپلماتيلک هميشل ی، بلا اممي لان مض

اسللخ دادا بللود کلله: "چ للين چيللزی" ممکللن نيسللت؛  للرم ک  للدا ای پ  للامر دل

حکومللت افسللارها را ملکللم در دسللت دارد   النلله آن کلله سللفارت روسلليه در 

ل لللدن از مريلللق مراسلللالت يلللک ب  لللاا  بلللری ان ليسلللی از وقلللو  انقلللالب در 

 پترو راد با  بر شد 

دار ه  لام ديلدار از پالچي سلکی، وزيلر کشلور،  در آن روزها، آوئرباخ معلدن

تللر، دربلارا ی "ابرهللای تيلرا در افللق   للو پيراملون مباحللث مهلمو   فلتپل  از 

  سياسی" هم سسا تی کردا بود  پاسلخ اممي لان بخلش ج لاب وزيلر بله آوئربلاخ
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از اين قرار بود: فقط و فقط توفان دي ری است به دنبال توفلان هلای قبللی؛ ايلن 

ی دغدغله "بل -توفان هم تمام می شود و آن وقت دوبارا هلوا نلاف  واهلد شلد

ناچار شلد يکلی از دو شلب را بلا  شالچي سکی  ود پيش از بازداشتپبخوابيد " 

 چشمان باز به سرآورد 

      رفتللار سللازش کللاران  کرنسللکی هرچلله بللا رودربايسللتی کمتللری بللا رهبللران

می کرد، به همان نسبت مرمئن تر می شد که آن رهبران در للظله ی  رلر بله 

 اران هر چه ضعيت تر ملی شلدند، بله  ازشموقع به کمکش  واه د شتافت  س

همان نسبت لفاف ضخيم تری از توهم به دور  ود می پيچيدند  م شلويک هلا و 

  جاي للاا هللای مللابين   للرم ک  للدا سوسلليال رولوسلليونرها بللا مبادللله ی کلمللات دل

بل للد  للود در پترو للراد و سللازمان هللای عللالی شللان در ايللا ت، نللوعی افکللار 

د سا ته بودند و بلدين ترتيلب عجلز و زبلونی  لويش را عمومی قالبی برای  و

     پ هللان مللی کردنللد  آنللان بلليش از آن کلله دشللمن  للود را بفريب للد،  ويشللتن را 

 می فريفت د 

دسللت اا بللی تلللرک و بلله درد نخللور دولللت، مرکللب از سوسياليسللت هللای مللاا 

ز بللرای  للودفريبی سللا ته شللدا بللود   مللارس و بللوروکرات هللای تللزاری، تمامللا

ياليسللت هللای نلليم ب للد مللاا مللارس از ايللن مللی ترسلليدند کلله مبللادا در مقللام سوس

  نظللر بللوروکرات هللا  للام جلللوا  للر شللوند  بللوروکرات هللا از ايللن  دولتمللرد در

واهمه داشت د که مبادا بله افکلار و عقايلد جديلد بلی احتراملی ک  لد  بلدين ترتيلب 

دادسلتان هلا و شبکه ای از درو  های رسمی ايجاد شد کله در آن، ونلرال هلا و 

 روزنامه ن اران و کميسرها و آجودان ها هر چه به مس دهای قدرت نزديک تر

حللوزا ی نظللامی ی  فرمانللدا بودنللد بلله همللان نسللبت بيشللتر درو  مللی  فت للد 
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پترو للراد  للزارش هللای تسلللی بخللش تهيلله مللی کللرد، چللون کرنسللکی، در برابللر 

 شت واقعيات تشويش آور، به چ ين  زارش هائی نياز مبرم دا

     سلل ت هللای قللدرت دو انلله هللم در همللين جهللت عمللل مللی کردنللد  م للر نلله آن 

   ستاد ارتش ه  امی کله بله تأييلد کميتله ی نظلامی انقالبلی جاری  یکه فرمان ها

ز مللورد اماعللت قللرار مللی  رفت للد؟ جو لله هللای  شللتی در  مللی رسلليدند، تلويلللا

و بايلد اضلافه  -سراسر شهر مثل معملول از نيروهلای پاد لان تشلکيل ملی شلدند

ک يم که سربازها از مدت ها پيش با چ ين شور و اشلتياقی انجلام وظيفله نکلردا 

بودند  نارضائی در ميان تودا ها؟ اما "بردا های ماغی" هميشه ناراضلی انلد  

فقط اوباش و ارا ل پاد ان و مللله هلای کار رنشلين در بللوا و شلورش شلرکت 

چله ملی  لوئی؟ دايلرا ی رملان دهلی ف  واه د کرد  ضلديت سلربازها را بلا سلتاد

کرنسللکی اسلت  تمللامی دموکراسللی ملرف دار  نظلامی کميتلله ی اجرائلی مرکللزی

  متشللکل، بلله اسللتث ای بلشللويک هللا، از حکومللت حمايللت مللی ک للد  بللدين ترتيللب 

هاله ی  ل لون ملارس بله بخلاری تيلرا تبلديل شلدا و  صلائص واقعلی املور را 

 پ هان کردا بود 

ارتلش حکوملت سلعی فرمان دهی  ی اسمول ی با ستادفقط پ  از قرع رابره 

        کلللرد کللله در برابلللر اوضلللا  موضلللع جلللدی تلللری اتخلللا  ک لللد  اعضلللای حکوملللت 

         مللی  فت لللد کللله: البتلله هللليچ  ونللله  رللر فلللوری در ميلللان نيسللت، املللا ايلللن بلللار 

ل بايللد فرنللت را مغتلل م بشللمريم و کلللک بلشللويک هللا را بک لليم  بلله عللالوا، دو  

نلد  در شلب بيسلت دمتفق از همه سو به کاخ زمستانی فشار می آور بورووازی

ناملله ای نللادر کللرد: شللرو   و چهللارم، حکومللت دل بلله دريللا زد و چ للين قرللع

کميته ی نظامی انقالبی؛ تعريل روزنامه هلای بلشلويکی برعليه  اقدامات قانونی

از  کلله دم از قيللام مللی زن للد؛ احضللار واحللدهای قابللل اعتمللاد نظللامی از حوملله و
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 جبهه  مرش بازداشت اعضلای کميتله ی نظلامی انقالبلی، هلر چ لد عللی ا نلول 

بلله تصللويب رسلليدا بللود، امللا در عمللل بلله عهللدا ی تعويللق نهللادا شللد  اعضللای 

 حکومللت بلله ايللن نتيجلله رسلليدا بودنللد کلله بللرای چ للين اقللدام بزر للی، ابتللدا  زم 

 پارلمان تضمين شود  -است حمايت پيش

ت بالفانللللله در سراسللللر شللللهر م تشللللر شللللد  ات حکومللللمشللللايعه ی تصللللمي

سللربازهای ه للگ پاولوفسللکی، يکللی از قابللل اعتمللادترين واحللدهای کميتلله ی 

نظلامی انقالبللی، سرتاسللر شللب بيسللت و چهللارم را در سللا تمان انلللی سللتاد در 

مجللاورت کللاخ زمسللتانی کشلليک دادنللد  در حضللور آنللان مکالمللاتی دربللارا ی 

    دربلللارا ی بل لللد کلللردن پلللل هلللا، و  احضلللار دانشلللجويان دانشلللکدا ی افسلللری،

دربارا ی بازداشت افراد مختلت نورت  رفت  افراد ه گ پاولوفسلکی آن چله 

را که ش يدند و به يلاد آوردنلد فلوراز بله اسلمول ی  لزارش دادنلد  سلاک ان کلانون 

انقلللالب  لللاهی اوقلللات نملللی دانسلللت د چ ونللله بايلللد از امالعلللات ايلللن ادارا ی 

ت اسلللتفادا ک  لللد  املللا ايلللن امالعلللات نقلللش بسللليار  ودان يختللله ی ضلللدامالعا

ارزشم دی ايفا  کردند  کار ران و سربازان سراسر شهر از مقاند دشمن آ اا 

 شدند و عزمشان به مقاومت جزم تر شد 

در نخسللتين سللاعات نللبح، مقامللات حکومللت  للود را بللرای شللرو  عمليللات 

ا شد کله بلرای نبلرد تهاجمی آمادا سا ت د  به مدارس نظامی پايتخت دستور داد

 ، کله  دمله اش هلوادار بلشلويک هلا بودنلد، املر آوروراآمادا شلوند  بله کشلتی 

شد که از ک لارا ی رود انله ی نلوا بله حرکلت درآيلد و بله ملابقی ناو لان ملللق 

شود  واحدهای نظامی از نقام مجاور بله پايتخلت فرا وانلدا شلدند: يلک  لردان 

ان دانشللکدا ی افسللری از اورانللين نيللروی ضللربتی از تزارسکوسلللو، دانشللجوي

جبهله ی شلمال فرملان دهلی   انه از پاولوفسک  از سلتاد بائوم، يک واحد توپ
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در واست شد که نيروهای قابل اعتماد  ود را فلوراز بله پايتخلت اعلزام ک لد  بله 

ع وان اقدامات و احتيام هلای فلوری نظلامی نيلز ايلن تلدابير بله کلار بسلته شلد: 

 اخ زمستانی؛ بل د کردن پلل هلا از روی رود انله ی نلوا؛افزايش ن هبان های ک

تفتيش همه ی اتومبيل ها بله وسليله ی دانشلجوهای دانشلکدا ی افسلری؛ قرلع 

  رلللوم تلف لللی اسلللمول ی  ماليلللانتويچ، وزيلللر داد سلللتری، بلللار دي لللر دسلللتور 

بازداشت بلشويک هائی را نادر کرد کله ا يلراز بلا وجله الضلمان از زنلدان آزاد 

بللارا بللا فعاليللت هللای ضللددولتی  ويشللتن را بللدنام کللردا بودنللد  ايللن شللدا و دو

ز به سوی تروتسکی نشانه روی شدا بود  دملدمی مزاجلی زملان را  ضربه عمدتا

هلللم چ لللان کللله سللللفش  -از روی ايلللن نکتللله ملللی تلللوان دريافلللت کللله ماليلللانتويچ

وظيفله ی  1905در ملاکمه ی اعضای شورای پترزبلور  در سلال  -زارودنی

بر سلر رهبلری مسأله  تروتسکی را برعهدا  رفته بود  در آن موقع هم دفا  از

شورا دور می زد  داد واست ها در هر دو ملورد يکسلان بودنلد، بلا ايلن تفلاوت 

که مدافعان پيشين چون به اتهام زن دا تبديل شلدند  نکتله ی کلوچکی دربلارا ی 

 آلمان را هم به داد واست اضافه کردند 

در زمي ه ی تلرير اوراق و اسل اد شلرو  بله فعاليلت  ارتشفرمان دهی  ستاد

تب آلودی کرد  س د پشلت سل د نلادر ملی شلد  هليچ قيلامی مجلاز نيسلت؛ افلراد 

      سلللتاد  لللامی شلللديداز مسلللئول  واه لللد بلللود؛ واحلللدهای پاد لللان بلللدون دسلللتور

نبايد از سرباز انه ها بيرون بياي لد؛ "همله ی کميسلرهای شلورای فرمان دهی 

ايد از کار برک ار شوند"؛ فعاليلت هلای غيرقلانونی آنلان بايلد بررسلی پترو راد ب

ملاکمه شوند " در اين فرامين هول لاک   ردد "و احتما ز در داد اا های نظامی

معلوم نشدا بود که چه کسی بايد فرمان ها را به مورد اجلرا  ب لذارد و اجلرای 

بلله ملاکملله ی بللا تهديللد فرمللان هللا چ ونلله بايللد نللورت ب يللرد  رئللي  سللتاد 
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فرملان دهلی   واست کردا بود که همه ی اتومبيل ها در ا تيار ستادمتخلفان در

 ارتللش قللرار ب يرنللد  "البتلله ضللمن جلللو يری از تصللرفات غيرقللانونی،" امللا 

  واست پاسخ مثبت نداد احدی به اين در

 کميتله ی اجرائلی مرکلز هلم در نللدور هشلدارها و م هيلات سلخاوت بله  للري 

يتللله ی اجرائلللی دهقانلللان، دوملللای شلللهر، و کميتللله هلللای مرکلللزی ملللی داد  و کم

        م شللللويک هللللا و سوسلللليال رولوسلللليونرها بلللله دنبللللال کميتلللله ی اجرائللللی قللللدم 

اين سازمان ها از حيث م ابع ادبی غ ی بودند  در همه ی  ی برمی داشت د  همه

اعالميلله هللائی کلله بلله ديوارهللا چسللباندا مللی شللدند، بالاسللتث ا  سللخن از مشللتی 

   ديوانلله،  رللر بر وردهللای  للونين، و اجت للاب ناپللذير بللودن اقللدامات ضللدانقالب 

 در ميان بود 

در ساعت پ ج و نيم بامداد، يکی از کميسرهای حکومت همراا بلا  روهلی از 

         انللله ی بلشلللويک هلللا آملللد و پللل   دانشلللجويان دانشلللکدا ی افسلللری بللله چلللاپ

   للد ن هبللان، فرمللان سللتاداز مسللدود کللردن راا هللای  روجللی بلله وسلليله ی چ

را دائر بلر تعريلل فلوری ار لان مرکلزی و روزنامله ی سلربازها بله فرمان دهی 

فرملان دهلی  دهی؟ يع ی سلتاد چه می  وئی؟ ستاد فرمان -بلشويک ها ارائه داد

هيچ فرمانی در اين جا  یه وز هم وجود دارد؟ بدون تأييد کميته ی نظامی انقالب

املا ايلن پاسلخ بلی فايلدا بلود  قاللب حلروف هلای  به رسميت ش ا ته نمی شلود 

چيدا شدا درب و داغان شدند و سا تمان مهر و موم شد  حکومت بله نخسلتين 

 پيروزی  ود دست يافته بود 

 انلله ی بلشللويک هللا نفلل  زنللان بلله  يللک کللار ر و يللک د تللر کللار ر از چللاپ

د  ا لر سوی اسمول ی دويدند و در آن جا پودويسلکی و تروتسلکی را پيلدا کردنل

  کميتلله بللرای مقابللله بللا دانشللجوها واحللدی از  للارد در ا تيللار کللار ران ب للذارد، 
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آن هلا روزنامله را م تشلر مللی ک  لد  ملولی نکشليد کلله بلرای نخسلتين پاسلخ بلله 

     تهللاجم حکومللت راهللی پيللدا شللد  بللدين مع للی کلله بلله ه للگ ليتوفسللکی دسللتور 

 انله انلرار  پيک های چلاپ دادا شد که به دفا  از مربوعات کار ران بشتابد 

       کردنللد کلله بلله  للردان ششللم مه دسللی نيللز دسللتور حرکللت دادا شللود: اي للان هللم 

از همسللايه هللای نزديللک بودنللد و هللم از دوسللتان وفللادار  بالفانللله بلله ايللن دو 

 رام زدا شد  افراد ه گ ليتوفسکی و واحد مه دسی بلی درنلگ بله  نشانی تلفن

ريختله  م سا تمان شکسته شد، قالب ها بار دي لر انه شتافت د  مهر و مو چاپ

تعريل شلدا  شدند، و کار از سر رفته شد  روزنامه ای که به وسيله ی حکومت

بود با چ لد سلاعت تلأ ير م تشلر  رديلد، آن هلم در سلايه ی پشلتيبانی نيروهلای 

کميته ای که  ود تللت تعقيلب قلرار داشلت  بله ايلن ملی  وي لد قيلام  قيلام چ لين 

 شرو  شد 

از اسلمول ی سلسال کلردا بلود کله: بله دريلا  آورورادر  الل ايلن ملدت کشلتی  

برويم يا در نوا بمانيم؟ همان مللوان هلائی کله در ملاا اوت در برابلر کورنيللوف 

از کاخ زمستانی ملافظت کردا بودند، اي ک مشلتاقانه ميلل داشلت د بلا کرنسلکی 

  و کللرد و فرمللان تصللفيه حسللاب ک  للد  کميتلله فرمللان حکومللت را بلله موقللع لغلل

نلادر نملود: "در نلورت حملله ی  آورورارا برای  دمله ی  1218شمارا ی 

           بايللللد در پ لللللاا  آورورانيروهللللای ضللللدانقالب بلللله پاد للللان پترو للللراد، کشللللتی 

هللا از  للود ملافظللت ک للد " کشللتی ی يللدک کللش هللا، کشللتی هللای بخللار و کرجلل

کمللال ميلل بله ملورد اجللرا   کله فقلط م تظلر چ للين فرملانی بلود، آن را بلا آورورا

  ذاشت 

  ايللن دو مقاومللت کلله بلله پيشلل هاد کللار ران و ملوانللان آغللاز شللد و در سللايه ی 

 آمللد، بلله رويللدادهای سياسللی  دلللی پاد للان بللا مصللونيت کامللل بلله اجللرا  در هللم
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بسيار مهمی تبديل شدند  واپسين بقايلای پرسلتش قلدرت هلای رسلمی هلم چلون 

ی از قيلام ک  لد ان ملی  ويلد: "بالفانلله معللوم  ردوغبار از هلم فروپاشليد  يکل

کلم بسليار سلادا تلر از  شد که کار تمام استح" ا ر هم کار تمام نشدا بلود دسلت

 آن چه تا ديروز  مان می رفت از آب درآمدا بود 

نامله بلرای ملاکمله ی کميتله ی  کوشش در تعريل روزنامله هلا، نلدور قرلع

 ايللن  -، قرللع تلفللن هللای اسللمول ینظللامی انقالبللی، دسللتور برک للاری کميسللرها

سقلمه های ناچيز کافی بود تا حکومت به جلرم تلدارک يلک کودتلای ضلدانقالبی 

ملکوم شود   رچه قيام فقط در نورت تهلاجمی بلودن ملی توانلد پيلروز شلود، 

      امللا هللر چلله تللدافعی تللر بلله نظللر آيللد بلله همللان نسللبت بلله نلللو بهتللری  سللترش 

چ للين  - انله ی بلشلويک هلا رسلمی بلر در چللاپملی يابلد  تکله ای مهللر و ملوم 

چيزی به ع وان يک اقدام نظامی سخت بی مقلدار اسلت  املا بلرای شلرو  نبلرد 

ی م  بر حاد له بله املال  همله اتر؟ح می يک رشته تلفن  ر چه عالمتی م اسب

بخش ها و همه ی واحدهای پاد ان رساندا شد: "دشلم ان ملردم در  لالل شلب 

ميتله ی نظلامی انقالبلی املر مقاوملت در برابلر حملله ی بله تهلاجم زدنلد  کدست 

تومئه  ران را رهبری می ک د " تومئله  لران هملان نهادهلای حکوملت رسلمی 

 بودند  اين انرالش از قلم تومئه  لران انقالبلی مايله ی شل فتی بلود، املا کلامالز 

  بللا موقعيللت و بللا احساسللات تللودا هللا جللور در مللی آمللد  حکومللت، بيللرون رانللدا 

از تمام مواضع  ود، مجبور به شرو  دفاعی ديره  لام، نلاتوان از بسليج  شدا

نيروهای  زم، و حتلی نلاتوان از کشلت موجوديلت يلا علدم موجوديلت نيروهلای 

باری حکومت در چ لين شلرايری دسلت بله عمليلات پراک لدا، نسل جيدا، و  - زم

می نملود  ناهماه  ی زدا بود که در چشم تودا ها نا زير چون سو قصدی پليد 

تلفن  رام های کميته چ ين فرمان می دادند: "ه گ را برای نبلرد آملادا ک يلد و 
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اشيد " اين ندای قدرت مرلق بود  کميسرهای کميتله، بم تظر دستورات بعدی 

که  ود تللت تعقيلب قلرار داشلت د، يلا اممي لان  لامری دوچ لدان هلر کله را کله 

 برک ار می کردند  برک اری اش را  زم می ديدند کماکان از کار

در رود انلله ی نللوا نلله ت هللا واحللد رزم للدا ی ارزشللم دی در  آوروراکشللتی 

قيام ملسوب می شلد بلکله ايسلت اا راديلوئی حاضلر و آملادا ای نيلز بله  دمت 

شمار می رفت  چه امتياز  ران قدریح ملوان کورکوف بله يلاد آوردا اسلت کله: 

ضللدانقالب دسللت بلله تهللاجم زدا  "تروتسللکی بلله مللا پيغللام داد کلله اعللالم ک لليم   

است " در اين جا نيز در پ  اين جمله ی تدافعی دعوت از تمام کشور بله قيلام 

بله پاد لان هلائی کله وظيفله ی حفاظلت از راا هلای  آورورانهفته بود  از بيسليم 

م تهی به پترو راد را برعهدا داشت د دسلتور دادا شلد کله واحلدهای ضلدانقالب 

و در نورت کافی نبودن هشدار، بله زور متوسلل شلوند   را از حرکت باز دارند

همه ی سازمان های انقالبی موظت شدند که "بلی وقفله بله مراقبلت ب شلي  د و 

     کليلله ی امالعللات ممکللن را پيرامللون نقشللله هللا و فعاليللت هللای تومئلله  لللران 

جمللع آوری ک  للد "  همللان مللور کلله مللی بي يللد، کميتلله ی نظللامی انقالبللی هللم در 

ه کوتللاهی نمللی ورزيللد  م تهللا در اعالميلله هللای کميتلله، حللرف از يللعالمنللدور ا

 عمل جدا نبود، بلکه  ود تفسيری بود بر عمل 

کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللا انللدکی تللأ ير اقللدام بلله تقويللت شللبکه ی دفللاعی 

اسمول ی کرد  جلان ريلد ه  لام تلرک سلا تمان اسلمول ی در سلاعت سله باملداد 

شدا بود کله چ لد مسلسلل در ک لار درهلای ورودی روز بيست و چهارم، متوجه 

     کللار  ذاشللته شللدا انللد و دسللته هللای نيروم للد  شللتی در امللراف درهللای ورودی 

 و چهللارراا هللای مجللاور بلله ن هبللانی مشللغول د  ايللن  شللتی هللا روز پلليش بلله 

دار بلا ل وسيله ی يکی از  روهان های ه گ ليتوفسکی و يلک  روهلان مسلسل
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می روز تعداد ن هبان ها دم بله دم  تقويت شدا بودند  دربيست و چهار مسلسل 

حللول و حللوش اسللمول ی تصللوير  افللزايش يافللت  شلللياپ يکوف مللی نويسللد: "در

 آشلل ائی ديللدم کلله مللرا بلله يللاد نخسللتين روزهللای انقللالب فوريلله در امللراف کللاخ 

همللان تللودا ی عظلليم سللربازان و کللار ران و انللوا  مختلللت  توريللد انللدا ت "

زر لی از هيلزم، کله بهتلرين حفلاظ در برابلر  لولله اسلت، در نللن اسلله  تل ب

اسمول ی انبار شدا بود  بارکش های موتوری  واروبار و مهملات ملی آوردنلد  

راسکول يکوف می  ويد: "تمام اسمول ی به يک اردوی مسلح تبديل شلدا بلود  

ز در جلو ستون ها توپ کار  ذاشته بودند  در ک ار توپ ها هلم مسلسلل      تقريبلا

پللله هللا تللوپ هللای سللبکی کلله مثللل اسللباب بللازی اسللت بلله چشللم         روی هملله ی

رهيلللاهو، و روهلللا    نلللدای  لللام هلللای سلللريع، پ   راا ملللی  لللورد  و در همللله ی

شلللادمان کار رهلللا و سلللرباز و مللللوان هلللا و تهيللليج  لللران را ملللی شللل يدی " 

اس هلم اتهلامی کله بلی اسل -ده لد ان قيلام سو انوف ضمن متهم کردن سلازمان

بلله عللدم توجلله کللافی بلله احتيللام هللای نظللامی، مللی نويسللد: "فقللط در  -نيسللت

فرمللان دهللی  بعللدازظهر و عصللر روز بيسللت و چهللارم بلله م ظللور دفللا  از سللتاد

قيام شرو  به آوردن واحلدهای مسلللی از  لارد سلرخ و سلربازان کردنلد    در 

جلدی بله غروب روز بيست و چهارم شبکه ی دفاعی اسمول ی رفته رفته شکل 

  ود  رفت "

اين موضو   الی از اهميت نيسلت  همله ی سلران سلازمان هلای انقالبلی بله 

 ل آن کلله کميتلله یاسللرکرد ی بلشللويک هللا در اسللمول ی جمللع شللدا بودنللد، حلل

اجرائی از اسلمول ی بله سلتاد اعضلای حکوملت  ريختله بلود  در آن سازش کار 

ای اتخللا  تصللميم روز جلسلله ی بسلليار مهللم کميتلله ی مرکللزی بلشللويک هللا، بللر

نهللائی پلليش از وارد سللا تن ضللربه، در اسللمول ی بر للزار شللدند  در آن جلسلله 
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يازدا تن حضور داشت د  ل ين ه لوز از مخفي لاا  لود واقلع در بخلش وايبلور  

بلله  فتلله ی افرامللی  بلله اسللمول ی نيامللدا بللود  زي وويللت هللم غايللب بللود  ب للا

         هللللای حللللزب شللللرکت وروي سللللکی، زي وويللللت " للللود را قللللايم کللللردا و در کار

نمللی جسللت " از سللوی دي للر، کللام ت بللا آن کلله عقايللد يکسللانی بللا زي وويللت 

داشللت، در سللتاد قيللام شللديداز فعاليللت مللی کللرد  اسللتالين در آن جلسلله حضللور 

نداشت  به مورکلی اسلتالين کمتلر در اسلمول ی حاضلر ملی شلد و بيشلتر اوقلات 

جلسله نيلز بلر مبلق معملول بله   ود را در دفتر ارکلان مرکلزی ملی  ذرانلد  ايلن

رياست سوردلوف بر زار شد  نورت جلسله هلای رسلمی آن اجلالس ناچيزنلد، 

         املللا همللله ی نکلللات اساسلللی را بلللاز و ملللی ک  لللد  هملللين نلللورت جلسللله هلللا 

ز مللابين  يتابللرای تشللريح  صونلليات سللران انقللالب، و توزيللع وظلل           آنللان، تمامللا

 بی نظيرند 

  پترو للراد در ظللرف بيسللت و چهللار سللاعت آي للدا دور  له بللر سللر تصللرفأمسلل

می زد  اين کار مستلزم تصرف سلازمان هلای سياسلی و ف لی ای بلود کله ه لوز 

در دسللت حکومللت قللرار داشللت د  ک  للرا ی شللوراها بايللد تلللت قللدرت شللورائی 

  اجالس ک د  اقدامات عملی يورش شلبانه بله وسليله ی کميتله ی نظلامی انقالبلی

بلشويک ها يا مرش ريلزی شلدا بودنلد و يلا در دسلت بررسلی  و سازمان نظامی

 قرار داشت د  کميته ی مرکزی بايد نکات نهائی را مشخص می کرد 

        پلليش از هللر چيللز پيشلل هاد کللام ت بلله تصللويب رسلليد: "امللروز هلليچ يللک 

نامللله ای ويللل ا حلللق ندارنلللد  از اعضلللای کميتللله ی مرکلللزی بلللدون نلللدور قرلللع

عالوا بر اين تصلميم  رفتله شلد کله اعضلای کميتله ی  اسمول ی را ترک ک  د "

پترو راد حزب نيز در اسمول ی بر سر کار حاضلر باشل د  در نلورت جلسله هلا 

آمللدا اسللت کلله: "تروتسللکی پيشلل هاد مللی ک للد کلله دو تللن از اعضللای کميتلله ی 
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     مرکللزی بلله م ظللور برقللراری تمللاس بللا کللار ران پسللت و تل للراف و کللار ران 

يار کميته ی نظامی انقالبی نهادا شوند؛ عضو سلومی هلم بلرای راا آهن در ا ت

مراقبللت از اعمللال حکومللت موقللت در نظللر  رفتلله شللود " قللرار بللر ايللن شللد کلله 

      وروي سللکی بلله نللزد کللار ران پسللت و تل للراف، و بوب للوف بلله نللزد کللار ران 

ز بله پيشل هاد سلوردلوف، ب لا شلد کل ه راا آهن فرستادا شلوند  در بلدو املر، يقي لا

اعمال حکومت موقت بر عهدا ی پودويسلکی نهلادا شلود  وظيفه ی مراقبت از 

در نورت جلسه آمدا است که: "بله پودويسلکی اعتلراد شلد؛ سلوردلوف بله 

اين کار م صوب  رديد " ميليلوتين، کله اقتصلاددان شلمردا ملی شلد، ملأمور بله 

تللللأمين مللللواد غللللذايی بللللرای دورا ی قيللللام شللللد  کللللار مللللذاکرا بللللا سوسلللليال 

لوسليونرهای چللپ بله کللام ت مللول شللد، چلون او بلله ع لوان يللک شخصلليت رو

  نا فتلله نمانللد کلله کللام ت شللهرت داشللت  پارلمللانی  -هللر چ للد بللا مللدارا -زبردسللت

فقلط بللا معيارهللای بلشللويکی "بلا مللدارا" ملسللوب مللی شلد  بللر مبللق م للدرجات 

ه: "تروتسللکی پيشلل هاد مللی ک للد کلله يللک سللتاد   يللرا در قلعلله ی سللنللورت جل

ل بلر پلا شلود و يکلی از اعضلای کميتله ی مرکلزی بله ايلن م ظلور بله آن پرروپ

      و بال لللونراوف بللله  چمللللل اعلللزام  لللردد " قلللرار بلللر ايلللن شلللد کللله: " شلللوي

ز با قلعه در تملاس باشلد " و نيلز:  مراقبت های کلی بپردازند؛ و سوردلوف دائما

شللته "مجللوز ورود بلله قلعلله در ا تيللار هملله ی اعضللای کميتلله ی مرکللزی  ذا

 شود "

در راستای فعاليت های حزبی همله ی ريسلمان هلا در دسلت هلای سلوردلوف 

قلللرار داشلللت د، چلللون هللليچ کللل  مثلللل او کادرهلللای حلللزب را نملللی شللل ا ت  او 

     اسللمول ی را بللا تشللکيالت حللزب در تمللاس ن للاا مللی داشللت، کللار ران  زم را 

ت حسلاس بلرای در ا تيار کميته ی نظامی انقالبی می نهاد، و در همله ی للظلا
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مشلاورا بلله کميتله  وانللدا مللی شلد  چللون کميتله اعضللای متعللدد و تلا حللدی نيللز 

متغيری را دربر می  رفت، اقدامات بسيار ملرمانه يا از مريق سلران سلازمان 

نظللامی بلشللويک هللا بلله اجللرا  درمللی آمدنللد و يللا از مريللق سللوردلوف، کلله او 

 ود "دبير کل" غيررسمی اما بسيار حقيقی قيام اکتبر ب

     نماي لللد ان بلشلللويک کللله آن روزهلللا بلللرای شلللرکت در ک  لللرا ی شلللوراها از 

راا می رسيدند ابتدا به چ لگ سلوردلوف ملی افتادنلد و سلوردلوف يلک سلاعت 

   هللم آنللان را بللی جهللت بيکللار نمللی  ذاشللت  در روز بيسللت و چهللارم دويسللت يللا 

   نلان بله نللویسی ند نماي دا ی ايلالتی در پترو لراد حضلور داشلت د و بيشلتر آ

 م قيللام کشللاندا شللدا بودنللد  در سللاعت دو بعللدازظهر زاز انلللا  بلله درون مکللاني

ايللن نماي للد ان در اسللمول ی  للرد آمدنللد تللا  للزارش کميتلله ی مرکللزی حللزب را 

بشلل وند  در ميللان آن هللا هللم افللراد دودلللی يافللت مللی شللدند کلله مثللل زي وويللت و 

از ايشلان هلم تلازا وارد بودنلد  کام ت سياست انتظار را ترجيح می ده د؛ بر ی

        و چ للان کللله بايلللد قابلللل اعتملللاد ملسلللوب نملللی شلللدند  در برابلللر ايلللن  لللروا بللله 

هيچ ع وان نمی شد از تمامی نقشله ی قيلام سلخن  فلت  در جلسلات بلزر  هلر 

حرفی که زدا می شود نا زير به  اري درز می ک د  ه وز امکان نداشت بتلوان 

  هلن بر لی از واحلدهای پاد لان، پوشلش تلدافعی حملله بدون ايجاد آشفت ی در  

را بللله دور افک لللد  املللا  زم بلللود بللله نماي لللد ان فهمانلللدا شلللود کللله مبلللارزا ای 

سرنوشللت سللاز آغللاز شللدا و بللر عهللدا ی ک  للرا اسللت کلله مبللارزا را بلله اوي 

 اعتال  برساند 

 لی تروتسکی با اشارا به آ رين مقاله های ل لين نشلان داد کله ا لر روابلط عي

مت لاقض مارکسليزم  قيام را ممکن و اجت لاب ناپلذير بسلازند، "تومئله بلا انلول

 نيست " موانعی بيرونلی کله بلر سلر راا کسلب قلدرت وجلود دارنلد بايلد بلا وارد



                                                             نشر ميليتانت

 

 306 

با ايلن حلال، سياسلت کميتله ی نظلامی  "آوردن ضربه از ميان برداشته شوند   

اسلت  بلديهی اسلت کله ک ون از حد يلک سياسلت تلدافعی فراتلر نرفتله  انقالبی تا

اين سياست تدافعی را بايد بله مفهلوم وسليع آن در نظلر  رفلت  تضلمين انتشلار 

      در  آوروراداری  مربوعلللات بلشلللويک بللله کملللک نيروهلللای مسللللح، و يلللا ن لللاا

البتله کله تلدافع اسلتح" ا لر حکوملت  -آب های نوا "رفقا آيا اين تلدافع نيسلت؟

   رای مقابلله بلا چ لين رويلدادی بلر پشلتقصد بازداشلت ملا را داشلته باشلد، ملا بل

بام اسمول ی مسلسل داريم " "رفقا اين هم تلدبير تلدافعی دي لری اسلت " يکلی 

ز  از سسال کلرد کله: راجلع بله حکوملت موقلت چله ملی  وئيلد؟ ا لر  نماي د ان کتبا

سلخن ران  کرنسکی از تسليم به ک  را ی شوراها امت ا  ورزيد، چه می شود؟

سلکی از تسلليم بله ک  لرا ی شلوراها امت لا  بلورزد، آن  لاا پاسخ داد: ا ر کرن

ی پليسللی" پديللد مسللأله  ی سياسللی کلله يللکمسللأله  مقاومللت حکومللت "نلله يللک

  واهد آورد  اين اساساز درست همان چيزی است که رخ داد 

در ايللن للظلله تروتسللکی بلله بيللرون فرا وانللدا شللد تللا بللا هيئتللی کلله ازدومللای 

ازد  درسلت اسلت کله اوضلا  در پايتخلت ه لوز شهر آمدا بود بله مشلورت بپلرد

آرام بود، اما شايعات هشلدارده دا ای در افلواا ملی  شلت  شلهردار سلسال کلرد 

    که: آيا شورا در نلدد قيلام اسلت، پل  حفلظ نظلم در شلهر بلر عهلدا ی کيسلت؟

و ا ر دوما انقالب را به رسميت نش اشد، چه بر سرش  واهد آملد؟ ايلن آقايلان 

 ی قلدرت بايلد مسلأله  ت د زيادا از حد بدان لد  پاسلخ چ لين بلود:ملترم می  واس

حل و فصل شود  ايلن کله ايلن املر بله مبلارزا ی  به وسيله ی ک  را ی شوراها

مسللانه م جلر  واهلد شلد يلا  يلر" بليش از آن کله بله شلوراها وابسلته باشلد، 

وابسلته بله کسلانی اسلت کله در ضللديت بلا  واسلت يلک پارچله ی ملردم، قللدرت 

ت را در دست  ود ن اا داشلته انلد " ا لر ک  لرا قلدرت را نپلذيرد، شلورای دول
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پترو راد مريع  واهد بود  اما بديهی است که حکومت  ود بله دنبلال معارضله 

است  برای بازداشت کميته ی نظامی انقالبی دستور نادر شدا است  کلار ران 

عمللی را بده لد  رحمانه ملی توان لد پاسلخ چ لين ی و سربازان فقط با مقاومتی ب

 ری و اعمال  شونت آميز جانيلان چله ملی  وئيلد؟ در دسلتور  دربارا ی چپاول

  کميتلله، کلله همللين امللروز نللادر شللدا، تصللريح شللدا اسللت کلله: "ا للر ع انللر 

 للری، چاقوکشللی، و يللا تيرانللدازی در  کللار بخواه للد اغتشللاش، چپللاول ج ايللت

للوث وجلود ايلن جانيلان  از يابان های پترو راد راا بي دازنلد، نلفله ی زملين 

     پللاک  واهللد شللد " و امللا راجللع بلله دومللای شللهر، در نللورت بللروز معارضلله 

انللالل و انتخابلات جديلد  هيئلت  -می توان از روش های پارلمانی اسلتفادا کلرد

ز آن هيئللت چلله انتظللار دي للری     نماي للد ی دومللا ناراضللی مراجعللت کللرد  امللا واقعللا

 می توانست داشته باشد؟

سمی "ريش سفيدان شهر" از اردوی ماغيان فقط برهان روشل ی بلر ديدار ر

عجز  روا های حاکم بود و ب   تروتسلکی پل  از باز شلت بله نلزد نماي لد ان 

بلشويک، چ ين ادامه داد: "رفقا، به ياد داشته باشيد که چ د هفته پليش، وقتلی 

داشلتيم، نله از  لود مربوعلاتی  -به اکثريت رسيديم، فقط يک نام تجلارتی بلوديم

 و حللال دومللای شللهر بلله نللزد کميتلله ی بازداشللت  -نلله  زانلله ای، و نلله ادارا ای

شلدا ی نظلامی انقالبلی نماي لدا ی ملی فرسلتد" تلا دربلارا ی سرنوشلت شلهر و 

 دولت کسب امال  ک د 

    قلعللله ی پرروپلللل کللله فلللتح سياسلللی اش هملللين ديلللروز انجلللام  رفلللت، املللروز 

دارهللای قلعلله، يع للی  البللی اسللت  مسلسلللکللامالز در تصللرف کميتلله ی نظللامی انق

انقالبی ترين واحد قلعه،  ود را برای نبرد آملادا ملی ک  لد  همله بلا تملام وجلود 

از ايلن مسلسلل هلا هشلتاد قبضله  -سر رم پاک کردن مسلسل های کولت هسلت د
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در دست است  برای حفاظت از ک ارا ی رود انه و پل ترويتسکی چ لد مسلسلل 

شلدا انلد  ن هبلان هلای درهلای ورودی تقويلت شلدا انلد  روی ديوار قلعه نصب 

واحدهای  شتی بله بخلش هلای مجلاور اعلزام  رديلدا انلد  املا در  رملا رم ايلن 

    سللاعات نللبح نا هللان معلللوم مللی شللود کلله در دا للل  للود قلعلله وضللع چ للان کلله 

بايد مرمئن نيسلت  عللت ايلن بلی اممي لانی  لردان دوچر له سلوار اسلت  افلراد 

ر کلله مان للد سللوارا نظللام يللا از ميللان کشللاورزان مرفلله اللللال و دوچر لله سللوا

 روتم د و يا از بين قشرهای متوسط اللال شهرنشلين انتخلاب ملی شلدند، يکلی 

 از ملافظلله کللارترين بخللش هللای ارتللش را تشللکيل مللی دادنللد  موضللو  جللالبی 

هلای ايدئاليسلت: بله مللض آن کله ملردی  لود را، در  است بلرای روان شل اس

کللم در کشللور  دسللت -دي للران، سللوار بللر دو چللرخ و يللک زنجيللر بيابللد تمللايز از

 لودبي ی او مثلل مايرهلايش متلورم ملی شلود  در آمريکلا  -فقيری چون روسليه

 برای ايجاد همين تأ ير اتومبيل  زم است 

  ه  امی کله  لردان دوچر له سلوار را بلرای سلرکوب ج لبش ووئيله از جبهله 

خ کشسي سلکايا يلورش ان بلا جلان و دل بله کلابه پايتخت آوردند، افراد ايلن  لرد

نيز به ع وان قابلل اعتملادترين واحلد موجلود در قلعله ی پرروپلل  بردند، و بعداز 

مستقر شدند  در اين ميان معلوم شد که در جلسه ی ديروز، که سرنوشلت قلعله 

   را تعيين کرد، دوچر له سلوارها حضلور نداشلته انلد  انضلبام قلديم ه لوز چ لان

دان حاکم بود که افسرها موفق شدا بودنلد ملانع از رفلتن سلربازها بله بر اين  ر

نلن قلعه شوند  فرماندا ی قلعه با اتکا  بلر دوچر له سلوارها  لردن افلرازی 

ز بله وسليله ی تلفلن بلا سلتاد کرنسلکی تملاس ملی  رفلت، و حتلی   می کلرد، دائملا

  اوضلا   يلر  واهلد کلرد  ف می زد که هر آي ه کميسر بلشويک قلعه را دسلت

را حتی يک دقيقه ی دي ر هم نبايد در اين حال مبهم رهلا کلرد  بال لونراوف بله 
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دستور اسمول ی با دشمن مصاف می دهد: ج اب سره گ در  انه ی سلازمانی 

  للود تلللت نظللر  رفتلله مللی شللود، تلفللن هللای افسللرها را از آپارتمللان هايشللان 

ن ملی زنلد تلا دريابلد کله بيرون می آورند  ستاد حکومت هيجان زدا به قلعله تلفل

چلرا ج لاب فرمانللدا  لاموش اسللت، و کلالز در قلعلله چله  بللر اسلت  بال للونراوف 

ملترمانه از پشت تلفن  زارش می دهد که قلعه از اين پ  فقلط از دسلتورهای 

کميته ی نظامی انقالبی پيروی می ک لد، و حکوملت مکللت اسلت کله در آتيله بلا 

 اين کميته در تماس باشد 

وهای پاد ان قلعه بازداشت فرمانلدا را بلا رضلايت کاملل پذيرفت لد، همه ی نير

        رفتلللار ملللی کردنلللد  در پشلللت سلللکوت  ضاملللا دوچر للله سلللوارها کجلللدارومري

ا م آلودشان چه نهفته بود:  صومتی پ هان يا واپسين دودلی ها؟ بال لونراوف 

 مللی نويسللد: "تصللميم  للرفتيم کلله بللرای دوچر لله سللوارها جلسلله ی ويلل ا ای 

ترتيب دهيم و بهتلرين نيروهلای تهيليج  لر  لود را بله ايلن جلسله دعلوت ک ليم، 

ز تروتسکی را، چون او اقتدار و نفو  عظيمی روی تلودا هلای سلرباز  مخصونا

داشلت " در سلاعت چهللار بعلدازظهر همله ی افللراد  لردان در سلا تمان سلليرک 

افسللر  مللدرن کلله در مجللاورت قلعلله قللرار داشللت، جمللع شللدند  ابتللدا پورادلللوف،

سررشللته داری، کلله سوسلليال رولوسلليونر ملسللوب مللی شللد، بلله ع للوان مللدافع 

کرد  اعتراد های او چ لان ملتامانله بودنلد کله سخن رانی  حکومت شرو  به

دو پهلو به نظر می رسيد؛ از اين رو حمله ی نماي دا ی کميتله بسلی کوب لدا تلر 

 ونلله بلله پايللان  بللود  ايللن نبللرد لفظللی تکميلللی بللرای فللتح قلعلله ی پرروپللل همللان

نامله ی  رسيد که انتظار می رفت: به جز سی نفلر همله ی افلراد  لردان از قرلع

تروتسکی حمايت کردند  يک معارضه ی بلالقوا ی  لونين دي لر پليش از آغلاز 



                                                             نشر ميليتانت

 

 310 

در يری و بدون  ونريزی حل و فصل شدا بلود  چ لين بلود قيلام اکتبلر  و چ لين 

 بود سبک اين قيام 

  متکللی باشللی   ي للانی آميختلله بلله آرامللش بللر قلعللهمماي للک مللی توانسللتی بللا ا

اد انلله بلله متقاضلليان تلويللل رزکلله مزاحمتللی پلليش بيايللد، سللالش هللای بلدون آن 

دادا می شدند  در اسمول ی، در اتاق کميته های کار انله و کار لاا، فرسلتاد ان 

   کار انلله هللا بللرای دريافللت بللر  حواللله ی تف للگ نللت کشلليدا بودنللد  در مللی 

اي للک نللت  -گ، پايتخللت نللت هللای بسللياری بلله  للود ديللدا بللودسللال هللای ج لل

تف لگ را هللم بللرای نخسللتين بللار بلله  للود مللی ديللد  از هملله ی بخللش هللای شللهر 

کاميون پشت کاميون به زراد انه ملی رفلت  اسلکورنيکوی کلار ر ملی نويسلد: 

"قلعه ی پرروپل را به دشواری بلاز ملی شل ا تی، سلکوت مشلهور قلعله درهلم 

جايش غرش اتومبيلل هلا، فريادهلا، و جيروجيلر  لاری هلا را شکسته شدا و به 

  پيشلاپيش ملا ها هياهوی غريبلی بله پلا شلدا بلود  می ش يدی  به وي ا در انبار

       نخسلللتين زنلللدانی هلللا، يع لللی افسلللرها و دانشلللجوهای نظلللامی، بللله زنلللدان بلللردا 

 می شدند " 

      داشلللللت   آن  ردهملللللائی در سللللليرک ملللللدرن نتيجللللله ی دي لللللری هلللللم دربلللللر

کلاخ زمسلتانی  زدوچر ه سوارها، که از ماا ووئيه به بعد وظيفله ی ملافظلت ا

را برعهدا داشت د، از اين کار سربر تافت د و اعالم کردنلد کله دي لر از حکوملت 

      ملافظللللت نخواه للللد کللللرد  ضللللربه ی سلللل  ي ی بللللود  بلللله ناچللللار جللللای  للللالی 

کيلله  للاا هللای نظللامی ر کردنللد  تدوچر لله سللوارها را بللا دانشللجويان نظللامی پ لل

ايلن پديلدا نله ت هلا  -افسری م لصر ملی شلدحکومت دم به دم به دانشکدا های 

تکيه  لاا هلای حکوملت را شلديداز باريلک ملی کلرد، بلکله ترکيلب اجتملاعی ايلن 

 تکيه  اا ها را هم آشکار می سا ت 
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   مصللراز بلله اسللمول ی فشللار  -و نلله فقللط آنللان -کللار ران بارانللدازهای پوتيلللوف

آوردند که دانشجوهای نظامی را  لع سلالش ک لد  ا لر ايلن اقلدام بلا تلدارکات می 

واحدهای غيررزمی دانشکدا های افسلری، در شلب بيسلت هم کاری  دقيق، و با

    و پلل جم بلله عمللل آمللدا بللود، تسللخير کللاخ زمسللتانی بللا هلليچ مشللکلی رو بلله رو 

سلخير کلاخ ت نمی شد  ا ر دانشجوها حتی در شلب بيسلت و ششلم، يع لی پل  از

زمستانی،  لع سالش شدا بودند، در روز بيست و نهلم اکتبلر ضلدقيام بله وجلود 

 -نمی آمد  اما رهبران ه وز از بسياری جهات "بزر واری" به  ري ملی دادنلد

نا فته نماند که اين بزر لواری در حقيقلت املر فقلط ناشلی از اعتملاد بله نفل  و 

چ للان کلله بايللد و شللايد بلله  و  للاهی اوقللات - للوش بي للی بلليش از حللد بللود و بلل 

ندای هوشيار ردا های فرودست  وش فرانمی دادند  در ايلن زمي له هلم فقلدان 

ل ين احساس می شد  تودا ها ناچار می شدند اين سهل ان اری هلا و  راهلا را 

تصليح ک  د، آن هم با تلفات غيرضلروری در هلر دو ملرف  در مبلارزات جلدی 

 حمی ممکن است ری بزر واری بی موقع فجيع ترين ب

     پارلملللان، کرنسلللکی آواز قلللو ملللی  وانلللد  او  -در جلسللله ی بعلللدازظهر پللليش

ز  ز ملردم پايتخلت، دائملا می  ويد که در روزهای ا ير ملردم روسليه، و مخصونلا

در حال وحشلت بلودا انلد  "روزی نيسلت کله در روزنامله هلای بلشلويک ملردم 

عللروف و تلللت تعقيللب، مقاللله هللای  للائن مسللخن ران  دعللوت بلله قيللام نشللوند "

      و ديميللر اوليللانوف ل للين را نقللل مللی ک للد  ايللن نقللل قللول هللا هملله در شللان د و 

بی چون و چرا  ابت می ک  د که فرد فوق الذکر در نلدد تلريلک ملردم بله قيلام 

ی مسلأله  است  آن هم در چه وقت؟ درست در للظه ای که حکومت به بررسی

در فکلر  اتمله دادن بله  ی پردا تله اسلت، وانتقال اراضی به کميتله هلای دهقلان

ک للون بللرای سللرکوب تومئلله  للران شللتابی بلله  ج للگ اسللت  مقامللات حکومللت تللا
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 للري نللدادا انللد چللون ميللل دارنللد بلله آن هللا فرنللت بده للد کلله  راهللای  للود را 

انالش ک  د  از قسلمتی کله ميللی يوکلوف رهبلری اش ملی ک لد فريلاد ملی زن لد: 

املا کرنسلکی از جلا درنملی رود  او ملی  ويلد: "اشکال کار هم همين جاستح" 

"من به مور کلی ترجيح می دهم که حکوملت ک لدتر و بله ايلن دليلل نلليح تلر 

عمللل ک للد، ودر للظلله ی  زم قللامع تللر باشللد " ايللن کلمللات از آن دهللان م للين 

هللای تسللاهل و چشللم پوشللی دي للر بلله سللر   غريبللی دارنللدح بلله هللر تقللدير: "روز

توبلله نکللردا انللد سللهل اسللت، دو  روهللان هللم بيللرون "؛ بلشللويک هللا آمللدا انللد

آوردا اند و  ودسرانه مشغول توزيع اسلله و فش گ هست د  اين بار حکوملت 

"ملن کلملاتم را تعملداز  مصمم است که به قانون شک ی عوام ال اس  اتمه بدهد 

انتخاب می ک م: عوام ال اس " ج اش راست بلا هلهلله هلای شلديد از ايلن اهانلت 

استقبال می ک د  کرنسلکی ملی  ويلد کله دسلتور بازداشلت هلای  زم را  به مردم

تروتسلکی،  -نادر کردا است  "بله نرلق هلای رئلي  شلورا، يع لی برونشلتاين

 بايلللد توجللله  انلللی کلللرد " و بدانيلللد کللله نيروهلللای حکوملللت از حلللد کلللافی هلللم 

بيشترند؛ در تل راف هلائی کله پشلت سلرهم از جبهله ملی رسل د، اقلدامات قلامع 

يه بلشويک هلا در واسلت ملی شلود  در ايلن للظله کونوواللوف رونوشلت برعل

 رامللی را کلله کميتلله ی نظللامی انقالبللی بلله نيروهللای پاد للان مخللابرا کللردا  تلفللن

نيروهلا دسلتور دادا   لرام بله ملی دهلد  در ايلن تلفلنسلخن ران  است، بله دسلت

 " شدا کله "ه لگ را بلرای نبلرد آملادا سلازند و م تظلر دسلتورات بعلدی باشل د

کرنسکی پ  از  واندن ايلن سل د کرنسلکی بلا آب و تلاب تملام نتيجله ملی  يلرد 

که: "در زبان حقوق و قضا نام اين کار شورش اسلت " ميللی يوکلوف شلهادت 

دانی ادا کلرد مات را به للن  ودپسل دانه ی حقوقلمی دهد که: "کرنسکی اين کل

ت " کرنسلکی مخلالت  لود شلدا اسلبرعليه  که سرانجام موفق به يافتن مدرکی
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ادامه می دهد که: " روا ها و احزابی که جرئت کردا اند بله روی دوللت دسلت 

بل د ک  لد، مسلتلق انهلدام فلوری، قلامع، و دائم لد " تملامی تلا ر، بله اسلتث ای 

ز بلله کللت زدن پردا ت للد  کرنسللکی در پايللان نرللق  للود  چللپ هللای افرامللی، عل للا

بلله ايللن سللسال پاسللخ دادا  در واسللت کللرد کلله: همللين امللروز، در همللين جلسلله،

ن مجللل  يللشللود: "آيللا حکومللت در اجللرای وظللايت  للود مللی توانللد بلله حمايللت ا

عللالی متکللی باشللد؟" آن  للاا کرنسللکی بللی آن کلله م تظللر نتيجلله ی رأی  يللری 

در حللالی کلله بلله  فتلله ی  للودش  -مراجعللت کللردفرمللان دهللی  بشللود، بلله سللتاد

ت  واهلد کلرد  ه لوز رف يلک سلاعت دريافلظلمرمئن بلود کله نتيجله ی  زم را 

پارلملان نيلاز  -معلوم نشدا اسلت کله کرنسلکی بله چله م اسلبت بله تصلميم پليش

 داشت 

با اين حال، نتيجه مور دي ری از آب درآمد  از ساعت دو تا شلش بعلدازظهر 

کاخ ماري سکی با ک فران  هلای  روهلی و درون  روهلی کوشليد تلا بله فرملول 

دانست د که سر رم پيدا کلردن فرملولی  نجات دست بيابد  ک فران  ده د ان نمی

جرئلت سلازش کلار  برای تشييع ج لازا ی  لود هسلت د  هليچ يلک از  لروا هلای

هلا  نکرد  ود و حکومت را يک تن واحد بداند  دان فرياد کشيد: "ملا م شلويک

آمادا ايم که تا آ رين قرلرا ی  لون  لود از حکوملت دفلا  ک ليم؛ املا حکوملت 

 لرد  لود را بدهلد " در حلوالی غلروب،  ان اتللاد بلرهم بايد به دموکراسی امکل

پارلمان، که از شلدت جسلتجوی راا حلل از پلا درآملدا بلود، بلر  -ج اش چپ پيش

ن يللسللر فرمللولی کلله دان از مللارتوف بلله وام  رفتلله بللود، اتفللاق نظللر پيللدا کللرد  ا

فرمول مسئوليت قيام را نه فقط به  ردن بلشويک ها که بله  لردن حکوملت هلم 

ت   واسته های اين فرمول عبارت بودند از: انتقال فلوری اراضلی بله می اندا 

کميتلله هللای زمللين، تمللاس بللا دول متفللق بلله م ظللور بر للزاری مللذاکرات نلللح، 



                                                             نشر ميليتانت

 

 314 

انله روی در واپسلين للظله کوشليدند تلا شلعارهائی يوالخ  بدين سان پيامبران م

ی و عللوام فريبللرا بلله عاريلله ب يرنللد کلله تللا همللين ديللروز آن هللا را بلله ع للوان 

يع لی هملان دو  روهلی کله  -ماجراجوئی تخرئه کردا بودند  کادت ها و قزاق ها

قيلد و شلرم ی پشلتيبانی بل -در اولين فرنت قصد سرن ونی کرنسکی را داشت د

     لللود را از حکوملللت اعلللالم کردنلللد  املللا اي لللان دراقليلللت قلللرار داشلللت د  حمايلللت 

      ايللد، امللا حللق بللا پارلمللان نمللی توانسللت چيللز زيللادی بلله حکومللت بيفز -پلليش

ميلی يوکوف اسلت: ايلن علدم حمايلت آ لرين بقايلای اقتلدار حکوملت را مللو و 

پارلملان  -ن چ د هفتله پليش ترکيلب پليشينابود کرد  م ر نه آن که حکومت هم

 را  ود تعيين کردا بود؟

در همان حال که ساک ان کلاخ ماري سلکی بله دنبلال فرملول نجلات ملی  شلت د، 

 لوی  به قصد کسب امالعات در اسمول ی اجلالس کلرد  سلخنشورای پترو راد 

جلسه  زم دانست بله شلورا يلادآوری ک لد کله کميتله ی نظلامی انقالبلی "نله بله 

ع وان ابزار قيام، بلکه براساس تدافع انقالبلی" بله وجلود آملدا بلود  کميتله بله 

    ا کرنسللکی اجللازا ی انتقللال نيروهللای انقالبللی را از پترو للراد بلله کرنسللکی نللداد

در ک ت حمايت  ود  رفته بود  "آيلا ايلن قيلام اسلت؟"  و مربوعات کار ری را

ايستادا است که ديشب ايستادا بلود  "آيلا ايلن قيلام اسلت؟"  همان جائی آورورا

     مللا امللروز نيملله حکللومتی داريللم کلله مللردم بلله آن اعتقللاد ندارنللد، و  للودش هللم 

  ايللن نيملله حکومللت م تظللر بلله  للود اعتقللاد نللدارد، چللون از درون مللردا اسللت

ضللربه ی جللاروی تللاريخ اسللت تللا بلله ک للار روفتلله شللود و جللا را بللرای حکومللت 

راستين  لق انقالبی باز ک لد  ک  لرا ی شلوراها فلردا افتتلاش  واهلد شلد  افلراد 

ا تيلللار ک  لللرا  پاد لللان و کلللار ران موظف لللد کللله همللله ی نيروهلللای  لللود را در

     د از ايللن بيسللت و چهللار سللاعت ب ذارنللد  "بللا ايللن حللال ا للر حکومللت بکوشلل
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آ ر عمرش برای   جر زدن به پشت انقالب استفادا ک لد، آن  لاا ملا بلار دي لر 

     اعللالم مللی ک لليم کلله: پلليش قللراو ن انقللالب ضللربه را بللا ضللربه و آهللن را بللا 

فو د جواب  واه د داد " اين تهديد آشکار در عين حال پوششی سياسی بلرای 

شبانه بود  تروتسکی در  اتمله بله حضلار املال  داد کله  حمله ی قريب الوقو 

سللخن رانللی  پارلمللان، پلل  از - للروا سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ در پلليش

کللار، از مريللق نماي للد انی کلله بلله  کرنسللکی و بلللوا در ميللان  للروا هللای سللازش

اسمول ی فرستادا آماد ی  ود را برای ورود رسمی به کميته ی نظامی انقالبلی 

اسلللت  شلللورا ايلللن چلللر ش سوسللليال رولوسللليونرهای چلللپ را بلللا  اعلللالم کلللردا

شللادمانی تمللام بلله م زللله ی انعکاسللی از جريلللان هللای عميللق تللر تلقللی کلللرد: 

  سترش دام ه ی ج گ دهقانی و پيشرفت موفقيت آميز قيام پترو راد 

رئلللي  شلللورای سلللخن رانلللی  ميللللی يوکلللوف بللله قصلللد اظهلللارنظر پيراملللون

تمللا ز نقشلله ی انلللی تروتسللکی همللين بللود: پترو للراد، چ للين مللی نويسللد: "اح

آماد ی به نبرد، و روياروئی با حکومت از مريق ک  را ی شوراها به مثابه ی 

  ، تلا قلدرت جديلد ظلاهراز م شلا  قلانونی پيلدا ک لد  ` واست يلک پارچله ی ملردم`

اما حکومت از آن چله او انتظلار داشلت ضلعيت تلر از آب درآملد، و پليش از آن 

در ايلن  ت اجالس بيابد، قدرت  ود بله  لود بله دسلت او افتلاد "که ک  را فرن

جا آن چه حقيقی است آن است که ضلعت حکوملت از حلد تملام انتظلارات فراتلر 

رفت  اما از همان بدو امر قصد آن بود که قدرت پيش از افتتلاش ک  لرا تصلرف 

ز ميلللی يوکللوف ايللن نکتلله را در مضللمون دي للری تصللديق مللی ک للد:  شللود  ضللم ا

   انللد واقعللی رهبللران انقللالب از حللد بيانللات رسللمی تروتسللکی بسلليار فراتللر "مق

می رفت  قرار بر اين بود که ک  را ی شلوراها در برابلر يلک عملل انجلام شلدا 

 قرار ب يرد "
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مرش نظامی قيام در بدو امر ناظر بر عمليات هماه گ مللوان هلای بالتيلک و 

ه ملللوان هللا بللا قرللار از راا کللار ران مسلللح وايبللور  بللود  قللرار بللر ايللن بللود کلل

برسلل د و در ايسللت اا ف النللد، کلله در بخللش وايبللور  قللرار دارد، پيللادا شللوند و 

    پاد للان بلله سللاير  یسللپ  قيللام از ايللن پاي للاا بللا جللذب  للارد سللرخ و واحللدها

 بخللش هللای شللهر  سللترش بيابللد و پلل  از تصللرف پللل هللا بللرای وارد آوردن 

کلله بلله مللور  -وی ک للد  ايللن سللرشضللربه ی نهللائی بلله سللوی مرکللز شللهر پيشللر

مبيعللی از شللرايط موجللود اسللت تاي شللدا و ظللاهراز بلله وسلليله ی آنتونللوف بلله 

براساس اين فرد فراهم آملد کله دشلمن قلادر بله مقاوملت  -ضابره درآمدا بود

قابلل تللوجهی  واهللد بللود  املا مللولی نکشلليد کلله ايللن فلرد بلله ک للار نهللادا شللد  

ضرورت نداشت، چون به سرعت معلوم  شرو  قيام از يک پاي اا ملدود دي ر

 شللد در هللر جللا کلله قيللام ک  للد ان وارد آوردن ضللربه را  زم ببي  للد، حکومللت 

 آسيب پذير است 

از حيلث زملانی هلم در اسللترات ی حملله تغييراتلی بلله عملل آملد، آن هللم در دو 

جهللت: قيللام زودتللر از موعللد مقللرر شللرو  شللد و ديرتللر از موعللد مقللرر  اتملله 

 للاهی حکومللت مقاومللت فللوری و تللدافعی کميتلله ی نظللامی  نللبحيافللت  حمللالت 

انقالبی را ايجاد کرد  ناتوانی مقامات حکومت، که بدين سلان آشلکار شلدا بلود، 

نا فتله  -اسمول ی را وادار کرد که در همان روز دست به عمليات تهلاجمی بزنلد

 تی نمانللد کلله ايللن عمليللات در بللدو امللر ماهيللت نلليم ب للد، نيملله پ هللان و تللدارکا

 داشت د  ضربه ی انلی بر مبلق نقشله ی قبللی در  لالل شلب تلدارک ديلدا شلد: 

از اين للاظ می تلوان  فلت کله نقشله ی اوليله بله اجلرا  درآملد  م تهلا در حلين 

  املا اي لک در جهلت مخلالت  پيشل هاد شلدا بلود  -اجرا  از ايلن نقشله تخللت شلد

يش از هملله کللاخ اشللغال شللوند، و پللفرمللان دهللی  کلله در  للالل شللب هملله ی قلللل
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 للاا قللدرت مرکللزی، بلله اشللغال قيللام درآيللد  امللا ملاسللبات  زمسللتانی، يع للی پ للاا

تمرکلز نيروهلا  حين قيلام حتلی دشلوارتر از زملان ج   لد  رهبلران در زمانی در

کاخ، کله در  لالل شلب هلم آغلاز برعليه  چ دين ساعت تأ ير داشت د، و عمليات

م بله پايلان ششلدر شلب بيسلت و  نشد، فصل ويل ا ای در انقلالب  شلود کله فقلط

يع للی بللا بيسللت و چهللار سللاعت تللأ ير  در شللان تللرين پيللروزی هللا هللم  -رسلليد

 هميشه با مقداری شلخت ی توام د 

پارلمان، مقاملات حکوملت کوشليدند دام له ی  -شز نرق کرنسکی در پياپ  

 تهللاجم  للود را  سللترش ده للد  واحللدهائی از دانشللجويان نظللامی ايسللت اا هللای 

جللاتی از سللربازها در چهللارراا هللای بللزر  ه ن را اشللغال کردنللد  دسللتراا آهلل

   مسللتقر شللدند و بلله آن هللا دسللتور دادا شللد کلله اتومبيللل هللائی را کلله بلله سللتاد

  تلويللل دادا نشللدا بودنللد، توقيللت ک  للد  در سللاعت سلله بعللدازظهر فرمللان دهللی 

بلت شلديد همه ی پل ها با  کشيدا شدند، به استث ای پل دورتسوی که زيلر مراق

برای رفت و آمد دانشجويان نظامی باز ماند  اين اقلدام، کله دسلت اا سللر ت آن 

را در هملله ی للظللات حسللاس بلله کللار مللی  رفللت و آ للرين بللار هللم آن را در 

روزهای فوريه به کار  رفته بود، از ترس ملله های کار رنشين به عملل آملد  

 ز قيللام تلقللی کردنللد  مللردم بل للد شللدن پللل هللا را بلله ع للوان اعللالم رسللمی آغللا

ستادهای ملله هلای  ي فلع بالفانلله ايلن اقلدام نظلامی حکوملت را بله شليوا ی 

 ود، يع ی بلا اعلزام واحلدهای مسللح بله سلوی پلل هلا، پاسلخ  فت لد  وظيفله ی 

اسمول ی فقط آن بود که به ابتکار تلودا هلا  سلترش ببخشلد  ايلن مبلارزا بلرای 

مللرف درآمللد   للروا هللای مسلللح تصللاحب پللل هللا بلله شللکل آزمللونی بللرای دو 

 کللار ران و سللربازان بللر دانشللجويان نظللامی و قللزاق هللا فشللار آوردنللد،  للاا بلله 

زبان و  اا به تهديد، سلرانجام ن هبلان هلا بلی آن کله  لود را در  رلر بر لورد 
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مستقيم بي دازند، تسلليم شلدند  بر لی از پلل هلا چ لدين بلار بل لد شلدند و دوبلارا 

 پائين آمدند 

ز از کميتلله ی نظللامی انقالبللی دسللتور  رفللت کلله: "بللا  آورورا کشللتی  مسللتقيما

هملله ی وسللائلی کلله در ا تيللار داريللد عبللور و مللرور را روی پللل نيکالئفسللکی 

برقللرار ک يللد " فرمانللدا ی کشللتی در بللدو امللر کوشلليد از اجللرای ايللن دسللتور 

سللربتابد، امللا پلل  از بازداشللت موقللت  للود و هملله ی افسللرهايش، کشللتی را 

 يعانلله بلله پللل مللوردنظر رسللاند  ملللوان هللا در هللر دو مللرف رود انلله پيللادا مر

ه لوز بله تله رود انله نرسليدا بلود آورورا به روايت کورکوف: ل  لر  شدند  ب ا

ز پللل را پللائين آوردنللد و از   کلله دانشللجويان نظللامی ناپديللد شللدند  ملللوان هللا رأسللا

اعت در دسللت  للود در آن جللا ن هبللان  ذاشللت د  فقللط پللل دورتسللوی چ للدين سلل

 های حکومت بافی ماند ی  شت

بللا وجللود شکسللت آشللکار نخسللتين آزمللون هللای حکومللت، شللا ه هللائی از 

حکومت سعی می کردند ضربه های دي ری هلم فلرود آورنلد  بله ه  لام غلروب 

 انه ی بزر   صونی حاضر شد تا نشلريه ی  يک واحد ميليشيا در يک چاپ

و سللرباز را توقيللت ک للد  دوازدا شللورای پترو للراد، يع للی روزناملله ی کللار ر 

 انلله ی بلشللويک هللا در يللک مللورد مشللابه بللرای  سللاعت پلليش کللار ران چللاپ

دريافللت کمللک بلله اسلللمول ی شللتافته بودنللد  اک للون ايلللن کللار لزومللی نداشلللت  

ز از آن حللوالی مللی  ذشللت د، بالفانللله  کللار ران، همللراا بللا دو ملللوان کلله تصللادفا

 ه را تسلللخير کردنلللد؛ بر لللی از افلللراد اتومبيلللل انباشلللته از بسلللته هلللای روزنامللل

فلرار نهللاد  ميليشليا هملان جللا بله کلار ران مللللق شلدند؛ بللازرس ميليشليا پلا بلله 

   روزناملله هلللای نجلللات يافتللله نلللليح و سلللالم بللله اسلللمول ی تلويلللل دادا شلللدند  

کميتلله ی نظللامی انقالبللی دو جو لله از افللراد ه للگ پرئوبراونسللکی را مللأمور 
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   انلله بالفانللله مللديريت  مللديرهای متللوحش چللاپحفاظللت از آن نشللريه کللرد  

  انه را به ناظران کار ر وا ذار کردند  چاپ

 مقامللات قضللائی بلله فکرشللان  رللور هللم نکللرد کلله بللرای بازداشللت رهبللران 

انقللالب وارد اسللمول ی شللوند: بللديهی بللود کلله چ للين کللاری بلله م زللله ی شللرو  

 ضلمين شلدا بلود  گ دا لی ای می بود که در آن شکسلت حکوملت از پليش ت ج

با اين حال کوششی، که از تشل جات اداری سرچشلمه  رفتله بلود، بلرای توقيلت 

ز نا فته نماند که مقاملات حکوملت بله  ل ين در بخش وايبور  به عمل آمد  ضم ا

کلی حتی جرئت نداشت د به درون ناحيه ی وايبلور  سلرک بکشل د  پاسلی  مور

 دانشللجوی نظللامی سللهواز بلله  از غللروب  ذشللته، سللره  ی همللراا بللا دا دوازدا

جللای آن کلله وارد دفللاتر روزناملله ی بلشللويک هللا، کلله در همللان سللا تمان قللرار 

    داشللت، بشللود، بلله درون باشلل اا کللار ران  للام نهللاد  ايللن جوانللان شللجا  بلله 

دليل نلامعلومی  ملان ملی کردنلد کله ل لين در دفتلر روزنامله م تظلر آنلان  واهلد 

         بللله سلللتاد  لللارد سلللرخ آن مللللله املللال  داد   بلللود  باشللل اا بالفانلللله قضللليه را

در همان حال کله ج لاب سلره گ حيلران و سلر ردان از يلک مبقله بله مبقله ی 

دي ر می رفت، و حتی يک بار هم از ميان م شويک ها سر درآورد، واحلدی از 

 للارد سللرخ، کلله شللتابان از پللله هللا بللا  مللی آمللد، او را همللراا بللا دانشللجويانش 

  بخلش وايبلور  بللرد، و از فرملان دهللی  و سلپ  آنللان را بله سلتادتوقيلت کلرد، 

 آن جا به قلعه ی پرروپل انتقالشلان داد  بلدين سلان آن مبلارزا ی پلر قيلل و قلال

    بلشللويک هللا، کلله در هللر مرحللله بللا مشللکالت غيرقابللل حللل رو بلله رو برعليلله 

می شد، بله جسلت و  يزهلای پراک لدا و مضللکه هلای کوچلک تبلديل  شلت، و 

 سپ  بخار شد و به جائی نرسيد 
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در می اين مدت کميته ی نظامی انقالبی شب و روز کار می کرد  کميسلرهای 

   کميتللله در واحلللدهای نظلللامی بلللی وقفللله بلللر سلللر کلللار حاضلللر بودنلللد  از مريلللق 

اعالميه های وي ا به مردم امال  دادا شلد کله در نلورت حملالت ضلدانقالب و 

جلا مراجعله ک  لد: "کملک هلای  زم فلوراز يا مشلاهدا ی کشلتارهای جمعلی بله ک

   مبللذول  واهللد شللد " ديللدار کميسللر ه للگ ککز ولمسللکی از مرکللز تلفللن سللبب 

شد تا اسلمول ی بلار دي لر در شلبکه ی تلفلن قلرار ب يلرد  ارتباملات تلف لی، کله 

سللريع تللر از انللوا  دي للر ارتبامللات بودنللد، بلله  سللترش عمليللات نظللم و  بللات 

  انی بخشيدند 

نظامی انقالبی با مستقر کردن کميسرهای  ود در سازمان هلائی کله کميته ی 

ه وز به زير سلره اش در نيامدا بودند، بله توسليع و تقويلت پاي لاا هلای  لود 

ظهر، وروي سلکی ورقله ای الوقلو  ادامله داد  آن روز بعلداز برای تهاجم قريلب

  يلب او کاغذ بله شلکل مجلوز بله دسلت پستکوفسلکی انقالبلی پيلر داد و بلدين ترت

 انلله ی مرکللزی م صللوب کللرد  کميسللر جديللد  يسللری تل للرافرا بلله سللمت کم

 انلله را چ ونلله بلله اشللغال  للود  شلل فت زدا سللسال کللرد کلله: امللا آ للر تل للراف

درآورم؟ افراد ه گ ککز ولمسکی، که همه با ما هست د، در آن جلا مواظلب تلو 

تللن از  واه للد بللودح پستکوفسللکی بلله توضلليح دي للری نيللاز نداشللت  وجللود دو 

افلراد ه للگ ککز ولمسللکی، کله تف للگ بلله دسللت در ک لار دسللت اا مرکللزی تلفللن 

ميانشللان   انلله، کلله در ايسللتادا بودنللد، کللافی بللود تللا مقامللات مخللالت تل للراف

 بلشويک وجود نداشت، تن به سازش ده د 

در ساعت نه شب، يکی دي ر از کميسلرهای کميتله ی نظلامی انقالبلی بله نلام 

ملللوان سللاوين، فرمللان دهللی  د کللوچکی از ملللوان هللا بللهاسللتارک همللراا بللا واحلل

تبعيللدی پيشللين، ب  للاا  بللری حکومللت را اشللغال کللرد و بللدين ترتيللب نلله ت هللا 
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  تکليت آن ب  اا کله تلا حلدی تکليلت  لود را هلم روشلن سلا ت: اسلتارک پليش 

از آن که به سمت سفير شوروی در افغانستان م صوب شود، بله مقلام نخسلتين 

 ی شوروی رسيد مدير ب  اا  بر

ز دو رويللداد از  آيللا ايللن عمليللات جزئللی از قيللام ملسللوب مللی شللدند يللا نللرفا

سلازش کلاری  نظامی کله البتله از راسلتای -رويدادهای نظام قدرت دو انه بودند

افتادا بود؟ شايد بتوان اين سلسال را بله حلق سفسلره آميلز بلشويزم  به راستای

اهميلت  انلی داشلت  واقعيللت آن  از جهلت اسللتتار قيلاممسلأله   وانلد، املا ايلن

است که حتی ورود ملوان های مسلح بله سلا تمان ب  لاا  بلری ه لوز ملاهيتی 

ه للوز بللر سللر تصللرف آن سللازمان نبللود بلکلله بللر سللر مسللأله  نلليم ب للد داشللت:

برقللراری نللوعی سانسللور بلله روی ا بللار دور مللی زد  بللدين ترتيللب تللا آ للرين 

وز کامالز قرع نشدا بود  چهرا ی ساعات روز بيست و چهارم ناف "قانون" ه 

 ج بش ه وز در پ  بقايای س ن قدرت دو انه پ هان بود 

اسمول ی در مراحی نقشه های قيام اميد فراوانی به ملوان های بالتيک بسلته 

بود، و در اين راا آن ملوان ها را واحد رزم دا ای ملی دانسلت کله در آن واحلد 

از آمللوزش نللليح نظللامی  موعللد  هللم از عللزم پرولتللری بر للوردار بللود و هللم

ورود ملللوان هللا بلله پترو للراد از پلليش مللوری تعيللين شللدا بللود کلله مصللادف بللا 

ک  للرا ی شللوراها باشللد  فرا وانللدن ملللوان هللای بالتيللک قبللل از ايللن موعللد بلله 

 مشلکلی ناشلی شلد کله  جلا مع ای  لام نهلادن عل لی در راا قيلام ملی بلود  از ايلن

 بعداز به تأ ير تبديل  شت 

بعلدازظهر روز بيسللت و چهلارم، دو نماي للدا از شلورای کرونشللتات، يع للی در 

      وفسلللکی بلشلللويک و يلللارچوک آنارشيسلللت، کللله بلللا بلشلللويک هلللا هم لللامی رفل

می کرد، برای شرکت در ک  را به اسمول ی آمدند  آن ها در يکی از اتلاق هلای 
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کلردا  اسمول ی به چودنوفسکی بر وردند  چودنوفسکی تازا از جبهه مراجعلت

  بلود و بللا اشللارا بلله حالللت روحللی سللربازها بللا قيللام در آي للدا ی نزديللک مخالفللت 

می کرد  فلروفسکی روايت می ک د که: "در اوي ايلن جروبللث، تروتسلکی بله 

درون اتللاق آمللد    او مللرا بلله ک للار  وانللد و بلله مللن تونلليه کللرد کلله فللوراز بلله 

رونلد کله همله بايلد در حوادث با چ ان سلرعتی پليش ملی `کرونشتات باز  ردم: 

 مللن انضللبام قيللام قريللب الوقللو  را در ايللن دسللتور کوتللاا  `   باشلل د  جللای  للود

ح  کردم " جروبلث ناتمام ماند  چودنوفوفسکی دهان بلين و پرشلور شلک و 

ترديد  ود را به ک ار نهاد تا در تهيه ی نقشه های نبلرد شلرکت بجويلد  از پل  

اين شرش مخابرا شلد: "نيروهلای مسللح  رامی به  فلروفسکی و يارچوک تلفن

 کرونشلللتات بايلللد در سلللپيدا دم بلللرای دفلللا  از ک  لللرا ی شلللوراها بللله حرکلللت 

 درآي د "

آن شلللب بللله وسللليله ی سلللوردلوف تل رافلللی بللله  انقالبلللی کميتللله ی نظلللامی

شلوراها، ارسلال داشلت:  م رقه ای هلزي  فورز برای اسميل ا، رئي  کميته ی

ملوان مسلح تا بن دنلدان را  1500اين بود که:  "قواعد را بفرستيد " مع ايش

فوراز بله پايتخلت بفرسلت  هلر چ لد مللوان هلا فقلط در روز بعلد ملی توانسلت د بله 

پايتخللت برسلل د، دليلللی بللرای بلله تعويللق افک للدن عمليللات نظللامی وجللود نداشللت؛ 

نيروهای دا لی کافی بودند  آری، و تعويلق نلاممکن بلود  عمليلات شلرو  شلدا 

ز نيروهللای تقللويتی بللرای کمللک بلله حکومللت از جبهلله اعللزام  بودنللد  ا للر     احيانللا

    مللی شللدند، آن  للاا ملللوان هللا بلله موقللع از راا مللی رسلليدند تللا بلله ج للاش هللا يللا 

 دارهای آن نيروها ضربه بزن د  عقب

ز بلله وسلليله ی سللتاد سللازمان  نقشلله هللای تللاکتيکی بللرای فللتح پايتخللت عمللدتا

ز فرمللان دهللی  فسللرهای سللتادنظللامی بلشللويک هللا مراحللی شللدند  ا   ارتللش يقي للا
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عيب های بسياری در اين نقشله هلا ملی يافت لد، املا مدرسلان نظلامی معملو ز در 

تدارک قيام های انقالبی شرکت نمی جوي د  در هر حال بله نکلات اساسلی توجله 

 زم مبذول شدا بود  شهر به چ د لش ر نظامی تقسيم شدا بود و هلر لشل ر از 

  تبعيللت مللی کللرد   روهللان هللای  للارد سللرخ در فرمللان دهللی  دتللرين سللتا نزديللک

مجاور هماه گ شدا بودنلد؛  ترين نقام متمرکز شدا و با واحداهای نظامی مهم

  در ايلن واحللدهای نظلامی  روهللان هللای کشليک بيللدار و آمللادا بودنلد  هللدف هللر 

           يلللک از عمليلللات و نيروهلللای  زملللش از پللليش مشلللخص شلللدا بودنلللد  همللله ی 

قيام ک  د ان از با  تا پائين اممي ان مرللق داشلت د کله پيلروزی بلدون تلفلات بله 

و قللدرت قيللام، و  للاهی نيللز پاشلل ه ی آشلليل قيللام، در همللين  -دسللت  واهللد آمللد

 اممي ان نهفته بود 

عمليللات انلللی دو سللاعت پلل  از نيملله شللب شللرو  شللد  واحللدهای کوچللک 

 از کلار ران يلا ملوانلان مسللح بلهنظامی، در بيشتر موارد همراا با هسته هائی 

    کميسللرها، هللم زمللان بللا هللم و يللا بلله ترتيبللی ملل ظم، ايسللت اا هللای فرمللان دهللی 

راا آهلللن، نيرو لللاا بلللرق، انبارهلللای مهملللات و  واروبلللار، سلللازمان آب، پلللل 

 انله هلای بلزر  را اشلغال کردنلد   دوتسوی، مرکز تلفن، بانک دولتی، و چلاپ

ز تصللرف شللدند  ن هبللان هللای  انلله ی م  انلله و پسللت تل للراف  رکللزی هللم تمامللا

 همه جا مستقر  رديدند  قابل اعتماد در

روايات مکتوبی که پيرامون رويدادهای آن شب اکتبر به جلا مانلدا انلد سلخت 

     رن  للد  ايللن روايللات بيشللتر بلله  للزارش پلللي  مللی مان للد  هملله ی  نللاچيز و کللم

برای مشلاهدا و  بلت وقلايع نله قيام ک  د ان از تبی عصبی به  ود می لرزيدند  

فرنتی موجود بود و نه انسلانی  امالعلاتی کله بله سلتاد کلل قيلام ملی رسليد بله 

  ملور مسلتمر روی کاغللذ  بلت نمللی شلدند، و ا للر هلم  بلت مللی شلدند ايللن کلار بللا 
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دقت کافی انجلام نملی  رفلت  بسلياری از يادداشلت هلا  لم شلدند   لامرات بعلدی 

، چلون م بلع بيشلتر ايلن  لامرات را افلرادی همه  شلک و  لالی از دقلت بودنلد

  تشللکيل مللی دادنللد کلله بلله مللور تصللادفی وارد مللاجرا شللدا بودنللد  کار رهللا و 

   اقعللی عمليللات بودنللد انللدکی وملللوان هللا و سللربازهائی کلله مبتکللران و رهبللران 

 بعللد در رأس نخسللتين واحللدهای ارتللش سللرخ قللرار  رفت للد و بيشللتر آنللان در 

 لر در کوشلش  للود   للگ دا للی جلان سلپردند  پلل وهشميلدان هلای  ونلا ون ج

برای تعيين توالی رويدادهای مجزا به آشفت ی وسيعی بر می  ورد، و روايلات 

    روزناملله هللا ايللن آشللفت ی را پيچيللدا تللر مللی ک  للد   للاهی اوقللات چ للين بلله نظللر 

، 1931از شرش ملاجرا در  1917می رسد که  وئی تسخير پترو راد در پائيز 

 ردا سال بعد، آسان تر بودا است يع ی چها

وظيفلله ی تسللخير ايسللت اا راا آهللن نيکالئفسللکی بلله عهللدا ی  روهللان يکللم 

 ردان مه دسی، يع ی قوی ترين و انقالبی ترين  ردان موجلود، مللول شلد  در 

مللدتی کمتللر از يللک ربللع سللاعت ايللن ايسللت اا بللدون کمتللرين تلفللاتی بلله تصللرف 

ز در دل تاريکی بخار شد و ن هبان های نيروم د درآمد  جو ه  ی حکومت نرفا

بلله آسللمان رفللت  آن شللب سللرد نم للاک ما مللال از حرکللات مرمللوز و انللوات 

مشکوک بود  سربازها در حالی که می کوشيدند بر دلهلرا ی شلديد  لود مسللط 

شوند، همه ی عابران پيادا و سوارا را از حرکت بلاز ملی داشلت د و مدارکشلان 

      ی اوقللات نمللی دانسللت د چلله ک  للد  ترديللد بلله  للري را بازرسللی مللی کردنللد   للاه

عتماد به نف  آنلان او در بيشتر موارد عابران را رها می کردند  اما  -می دادند

دم به دم افزايش می يافت  در حدود ساعت شش نبح افلراد واحلد مه دسلی دو 

کاميون حامل حدود شصت دانشجوی نظامی را در  يابان متوقت کردند، و پ  

  لع سالحشان آنان را به اسمول ی فرستادند  از
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بلله همللين  للردان مه دسللی دسللتور دادا شللد کلله پ جللاا مللرد بللرای ن هبللانی از 

انبارهای  واروبار و بيست و يک مرد برای مراقبت از نيرو اا برق، و غيلرا، 

اعزام بدارد  دستور پشت دسلتور از راا ملی رسليد،  لاهی از اسلمول ی و  لاهی 

بله  بخش ها  هيچ ک  به نشانه ی اعتراد غرول د نمی کرد  ب ا دي ر از ستاد

 زارش يک کميسر، دستورها "فلوراز و دقيقلاز" بله اجلرا  در ملی آمدنلد  نقلل و 

انتقال سربازها نظم و دقت بی سلابقه ای يافتله ی بلود  بلا وجلود وارفت لی و از 

قراضله  ملومله ی پاد لان از حيلث نظلامی فقلط بلرای آهلن-هم پاشيد ی پاد ان 

در آن شب روحيله ی نظلام جملع کهلن در وجلود هم لان زنلدا شلد و  - وب بود

بللرای آ للرين بللار تارهللای عصللبی و عضللالت هملله را در  للدمت هللدف جديللد 

 م قبض کرد 

   در ايللن ميللان کميسللر اورالللوف دو مجللوز دريافللت کللرد: يکللی بللرای اشللغال 

پلوف، پوپروتو ، کله بله دسلتوليلا روسلکايا انه ی روزنامه ی ارتجلاعی  چاپ

اندکی پيش از انتصابش به مقام آ رين وزير کشلور نليکالی دوم، تأسلي  شلدا 

بود؛ و دي ری برای تلويل  رفتن يک  روا سلرباز از ه لگ سلم وف  لارد کله 

حکومت به  يال  ذشته آن را متعلق به  ود ملی دانسلت  افلراد ه لگ سلم وف 

 انلله بللرای انتشللار   انلله مللورد احتيللاي بودنللد  ايللن چللاپ بللرای اشللغال چللاپ

روزنامه ی بلشويک ها به قرع بزر  تر و با تيلراو بيشلتر  زم بلود  سلربازها 

شان دراز کشيدا بودند و رفته رفته آمادا  واب می شلدند  هاي  واب روی تخت

کميسللر اورالللوف هللدف  للود را از آن ديللدار بلله ا تصللار تشللريح کللرد  "ه للوز 

هللوراح از هملله سللو بلله آسللمان بل للد شللد  حللرفم کللامالز تمللام نشللدا بللود کلله فريللاد 

 للود بيللرون پريدنللد و بلله دور مللن حلقلله زدنللد "  سللربازها از تخللت  للواب هللای

  انلله نزديللک شللد  کللار ران  کللاميونی انباشللته از افللراد ه للگ سللم وف بلله چللاپ
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 کللار بلله سللرعت در اتللاق دسللت اا روتللاتيو جمللع شللدند  کميسللر بلله آنللان  شللب

باز انه "و در ايللن جللا هللم مثللل سللر تلله اسللت توضلليح داد کلله چللرا بلله آن جللا رف

پاسللخ دادنللد " کللار تمللام بللود  ` هللوراح پاي للدا بللاد شللوراح`کللار ران بللا فريللاد 

مسسسات دي لر هلم کلم و بليش بله هملين شليوا تصلرف شلدند  اسلتفادا از زور 

 زم نبود، چون مقاومتی ديدا نمی شد  تودا های قيام ک  لدا دسلت  لود را بل لد 

 ن ديروز را بيرون راندند کردند و اربابا

 و سلتادفرملان دهلی  فرماندا ی حوزا ی نظامی پترو راد آن شب به ستاد کلل

 جبهللله ی شلللمال تلف لللی  لللزارش داد کللله: "اوضلللا  در پترو لللراد فرملللان دهلللی 

نللاک اسللت  از تظللاهرات و اغتشاشللات  يابللانی  بللری نيسللت، بلکلله  وحشللت

 ی پل  از دي لری اشلغال مسسسات و ايسلت اا هلای راا آهلن بله ملور مل ظم يکل

   دانشلجوهای می شوند، هم چ ين بازداشلت پشلت بازداشلت نلورت ملی  يلرد 

 شتی بدون مقاومت تسليم می شوند    هيچ تضمي ی در دسلت نلداريم کله بلرای 

توقيت حکومت موقت کوششی به عمل نيايلد " پولکوف يکلوف حلق داشلت: در 

 اين  صوص تضمي ی در دست نداشت د 

امی شلايع شلدا بلود کله ايلادی کميتله ی نظلامی انقالبلی کلمله ی در ملافل نظل

شب را برای ن هبان های پاد ان از روی ميز فرمانلدا ی پترو لراد دزديلدا انلد  

يلتمللل کلله ايللن شللايعه حقيقللت داشللت  قيللام در ميللان کارک للان فرودسللت هملله ی 

مسسسات دوستان بسيار داشت  با اين حال قصه ی سرقت کلمله ی شلب ظلاهراز 

افسانه ای است که بلرای توجيله سلهولت  وارک  لدا ی تصلرف شلهر بله دسلت 

 ن سا ته شد منيروهای بلشويک، در اردوی دش

در  لللالل شلللب از مريلللق پاد لللان دسلللتوری از جانلللب اسلللمول ی نلللادر شلللد: 

افسلرهائی کله اقتلدار کميتلله ی نظلامی انقالبلی را بله رسللميت نملی ش اسل د بايللد 
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اری از ه گ ها به ميل  ود پلا بله فلرار نهادنلد، بازداشت شوند  فرماندهان بسي

و روزهللای پراضللررابی را در  فيلله  للاا بلله سللر آوردنللد  در واحللدهای دي للر 

افسرها يا از کار برک ار و يلا بازداشلت شلدند  کميتله هلا و سلتادهای انقالبلی در 

همه جا تشلکيل ملی شلدند و دسلت در دسلت کميسلرها انجلام وظيفله ملی کردنلد  

 يح نيسللت کلله ايللن فرمانللدهان  لللق السللاعه از للللاظ نظللامی در  زم بلله توضلل

نيلز در ايلن مسلأله  مراتب عالی قرار نداشت د  با اين حلال قابلل اعتملاد بودنلد، و

ز بايد در داد اا سياسی حل و فصل می شد   جا عمدتا

 زم است اضافه ک يم کله سلتادهای بر لی از واحلدها بلا وجلود کمبلود تجربله 

 يلری از  لود نشلان دادنلد  کميتله ی ه لگ پالوفسلکی  چشلم ابتکارهای نظلامی

      پيشللاه  انی بللله سللتاد حلللوزا ی نظللامی پترو لللراد فرسللتاد تلللا ببي للد در آن جلللا 

چلله  بللر اسللت   للردان   يللرا ی شلليميائی همسللاي ان بللی قللرار  للود، يع للی 

دانشجويان دانشکدا های افسری پالوفسکی و و ديميرسکی، و دانلش آملوزان 

آملللوزان را بللله دقلللت زيلللر نظلللر  رفتللله بلللود  افلللراد  لللردان شللليميائی سلللپاا نو

دانشللجويان نظللامی را  للاا بلله  للاا در  يابللان هللا  لللع سللالش مللی کردنللد و بللدين 

ترتيللب آنللان را زبللون و متللوحش ن للاا مللی داشللت د  سللتاد  للردان شلليميائی بللا 

سربازهای مسلتقر در دانشلکدا ی پالوفسلکی تملاس  رفلت و اممي لان بله عملل 

 د که کليد اسلله  انه ها در دست سربازهاست آور

شللبانه ی پايتخللت شللرکت مشللکل بتللوان تعللداد نيروهللائی را کلله در تسللخير 

آن هم نه فقط به اين دليلل کله هليچ کل  بله فکلر سرشلماری  -داشت د تعيين کرد

آنللان نيفتللاد، بلکلله نيللز بلله سللبب ماهيللت عمليللات    يللرا هللای  للط دوم و سللوم 

ز بللا کللل پاد للا   ن درهللم آميخت للد  امللا توسللل بلله   يللرا هللا فقللط  للاهی اوقللات تقريبللا

روز بعلد بلا رسليدن  - زم می شد  چ د هزار  ارد سرخ، دو يا سله هلزار مللوان
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در حلدود بيسلت  -ملوان های کرونشتات و هلزي  فورز ايلن رقلم سله برابلر شلد

   روهللان پيللادا نظللام: ايللن هللا نيروهللای   يللرا ی  للط دوم و سللومی بودنللد کلله 

 قيام ک  د ان به کمکشان قله های حکومت را در پايتخت به تصرف درآوردند 

در ساعت سه و بيست دقيقه ی نبح، م شويکی به نلام شلر، رئلي  ادارا ی 

ز بلله قفقللاز  سياسللی وزارت ج للگ، امالعللات زيللر را بلله وسلليله ی تلفللن مسللتقيما

را ی فرسللتاد: "جلسلله ی کميتلله ی اجرائللی مرکللزی بلله اتفللاق نماي للد ان ک  لل

شوراها در جريان است  بلشويک ها در اين جلسه در اکثريت قامع قرار دارنلد  

      بللرای تروتسللکی کللت زدا انللد  او اعللالم کللردا اسللت کلله چللون قللدرت در دسللت 

آن هاسللت، بلله پيللروزی بللدون  للونريزی اميللدوار اسللت  بلشللويک هللا عمليللات 

کلردا و در آن جلا  تهاجمی را شرو  کردا اند  آن ها پلل نيکائفسلکی را تصلرف

 يابلللان `پلللوش مسلللتقر کلللردا انلللد  ه لللگ پاولوفسلللکی افلللراد  لللود را در  زرا

در نزديکللی کللاخ زمسللتانی مسللتقر کللردا  آن هللا هملله را متوقللت و  `ميليللونی

ت اشلبازداشت می ک  د و سپ  به انستيتوی اسمول ی ملی فرسلت د  آن هلا کارت

     کللردا انللد  ايسللت اا الپرين، مللدير کللل حکومللت موقللت را بازداشللت هللوزيللر و 

         راا آهلللن بالتيلللک هلللم بللله دسلللت بلشلللويک هلللا افتلللادا اسلللت  ا لللر نيروهلللای 

جبهه مدا له نک  د، حکوملت بلا نيروهلای موجلودش قلادر بله مقاوملت نخواهلد 

 بود "

  جلسلله ی مشللترک کميتلله هللای اجرائللی کلله سللتوان شللر بلله آن اشللارا کللردا 

دی در اسلمول ی آغلاز شلد  نماي لد ان است، پ  از نيمه شب در شلرايط غيرعلا

ک  للرا ی شللوراها در مقللام مهمللان تللا ر را لبريللز کردنللد  ن هبللان هللای تقويللت 

روهللا را تلللت مراقبللت  رفت للد  پالتوهللای ج  للی،  شللدا درهللای ورودی و راا

ر کللردا بللود  اعضللای کميتلله هللای وب پ جللرا هللا را پ للچتف للگ، و مسلسللل چللار
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ر و متخانلم شهرسلتانی هلا غلرق شلدا بودنلد  اجرائی در ميان تودا ی هزار س

ار ان عالی "دموکراسی" از هم اک ون چون اسير قيام می نملود  پيکلر آشل ای 

 وی دائملی  ج اب رئي ، يع ی چيدزا، در اين ميان ديدا نمی شد  تزرتلی سخن

نيز غايب بود  هر دو، متوحش از چلر ش حلوادث، مقلام هلای مسلئول  لود را 

از تللرک پترو للراد بلله مللومن  للود در  رجسللتان  ريختلله وا للذار کللردا و پلل  

بلاقی بلود  او نله شلوخ مبعلی سلازش کلاران  بودند  دان هم چ ان در مقام رهبلر

     مکارانللله ی چيلللدزا را داشلللت و نللله فصلللاحت ملللس ر تزرتللللی را  املللا از حيلللث 

     کوتلله بي للی و لجاجللت از هللر دو جلللوتر بللود   للوتز سوسلليال رولوسلليونر، تللک 

 ي ، جلسه را افتتاش کرد  دان در ميلان سلکوتی شلرو  بلهئدر ن دلی ر و ت ها

کرد که به نظر سو انوف ر وت آميلز و بله نظلر جلان ريلد "تقريبلاز سخن رانی 

پارلملان  -پليش ی نامه ی تازا  و همانا قرع تهديدآميز" رسيد  سر رمی سخن

     د  دان بللود کلله سللعی داشللت راا قيللام را بللا پلل واک هللای ميرنللدا ی  للود سللد ک لل

در حللالی کلله مللی کوشلليد بلشللويک هللا را از  رسلل  ی و انلرللام اجت للاب ناپللذير 

تلودا هللا بترسللاند، فريللاد کشلليد: "ا للر ايلن تصللميم ا يللر را بلله حسللاب نياوريللد، 

    يع للی در  -دي للر ديللر  واهللد بللود  ضللدانقالب هر للز بلله انللدازا ی ايللن للظلله"

     ين قلللوی نبلللودا اسلللت " "ايلللن چ للل -1917شلللب ماقبلللل بيسلللت و پللل جم اکتبلللر 

      لردا بلورووازی ترسلو چلون بلا حلوادث بلزر  رو بله رو ملی شلود فقلط  رللر 

 و مللانع بللر سللر راا  للود مللی بي للد  ت هللا چللارا ی او همللين فريللاد وحشللت اسللت  

"در کار انللللله هلللللا و سلللللرباز انه هلللللا مربوعلللللات ندسلللللياا از مربوعلللللات 

تللی همللين تروتسللکی ، "وق1905ترنللد " درسللت مان للد  سوسياليسللتی موفللق

رياسللت شللورای پترو للراد را برعهللدا داشللت" بللار دي للر مجللانين انقللالب را بلله 

ويرانی ملی کشل د  و بلاز فريلاد بلرآورد کله:  يلر، کميتله ی اجرائلی مرکلزی بله 
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کسی اجازا ی قيام نخواهد داد  "م ر آن که دو اردوی متخانم روی جسد اين 

ز ميان حضار: "بله، ملدت هاسلت کميته به روی هم شمشير بکش د " فريادی ا

که مرداح" تمامی تا ر م اسبت آن  فتله را حل  کلرد  هلم اک لون بلورووازی و 

م شمشللير کشلليدا بودنللد  هللبلله روی سللازش کللاری  مبقلله ی کللار ر روی جسللد

هلائی کله  در قيل و قال  صومت آميزی غرق می شود، مشلتسخن ران  ندای

ه هلای او بلی تأ يرنلد، و تهديلدهايش او بر ميز ملی کوبلد مذبوحانله انلد، اسلتغا 

 کسی را نمی ترسان د   يلی دير استح  يلی دير استح

 آری، قيام استح تروتسکی به نلام کميتله ی نظلامی انقالبلی، حلزب بلشلويک، 

و کلار ران و سللربازان پترو لراد، واپسللين قيللد و ب لد را بلله ک للار ملی نهللد  بللله، 

      هللا حمللله را شللرو  کللردا ايللمح  تللودا هللا بللا مللا هسللت د و مللا در پيشللاپيش آن

"ا للر ضللعت نشللان ندهيللد ج للگ دا لللی نخواهللد شللد، چللون دشللمن تسللليم شللدا 

ز بله  است، و شما می توانيلد سلرور سلرزمين روسليه باشليد چلون ايلن مقلام حقلا

شللما تعلللق مللی  يللرد " اعضللای حيللرت زدا ی کميتلله ی اجرائللی مرکللزی تللوان 

سلخ ان تلدافعی اسلمول ی بله رغلم همله ی اعتراد را هم نيافت د  تا اين للظه، 

واقعيللات بارقلله ای از اميللد در دلشللان ن للاا داشللته بللود  اک للون ايللن بارقلله هللم 

 لللاموش شلللدا بلللود  در آن سلللاعات، در ورف لللای شلللب، قيلللام سلللر  ويشلللتن را 

 مغرورانه بل د کرد 

هللای سللخن رانللی  آن جلسلله ی پرمللاجرا در سللاعت چهللار نللبح  اتملله يافللت 

بللر سللکوی  رابلله حاضللر مللی شللدند و سللپ  بالفانللله بلله  بلشللويک دمللی چ للد

 وشلله ی شللهر ا بللار کللامالز  کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللاز مللی  شللت د  از چهللار

 هللا در  يابللان هللا انجللام ی مسللاعد مثللل سلليل بلله سللوی کميتلله جللاری بللود   شللت
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وظيفه می کردند، سازمان های حکومت يکی پ  از دي لری اشلغال ملی شلدند؛ 

 ا مقاومت نشان نمی داد دشمن در هيچ ج

  مان می رفلت کله مرکلز تلفلن از اسلتلکامات ويل ا ای بر لوردار باشلد، املا 

ز ولمسلکی ايلن مرکلز را کدر ساعت هفت بامداد يکی از  روهان هلای ه لگ ک

بللدون نبللرد تصللرف کللرد  اک للون نلله فقللط  يللال قيللام ک  للد ان از بابللت شللبکه ی 

           م هلللای تلف لللی دشلللمن را هلللم ارتبلللامی شلللان آسلللودا شلللدا بلللود، بلکللله ارتبلللا

ارتلش فرملان دهلی  می توانسلت د ک تلرل ک  لد  تلفلن هلای کلاخ زمسلتانی و سلتاد

 فوراز قرع شدند 

ز هم زمان با تصرف مرکز تلفن،  روهی از ملوان های  ارد دريائی در  -تقريبا

سللا تمان بانللک دولتللی را واقللع بللر ترعلله ی اکاتري ي سللکی  -حللدود چهللل تللن

 ردنللد  رالللزويچ، کارم للد بانللک، بلله يللاد مللی آورد کلله ملللوان هللا "بللا تصللرف ک

سرعت عمل می کردند " آن ها بالفانله بر سر هر تلفلن يلک ن هبلان  ماردنلد 

تا احتمال اعزام کمک را از  اري م تفی سازند  اشلغال سلا تمان "بلدون بلروز 

 مقاومت" نورت  رفت، "در حالی که يک جو ه از ه لگ سم وفسلکی در آن

 جا حضور داشتح" تصرف بانک تلا انلدازا ای از اهميلت سلمبوليک بر لوردار

پللاري  آشلل ا  1871بللود  کادرهللای حللزب بللا انتقادهللای مارکسيسللتی از کمللون 

بودند و می دانست د که رهبران آن کملون بله فکلر تصلرف بانلک دولتلی نيفتلادا 

بله  لود  بودند  مدت هلا پليش از بيسلت و پل جم اکتبلر، بسلياری از بلشلويک هلا

 فتلله بودنللد کلله: " يللر، مللا آن اشللتباا را مرتکللب نخللواهيم شللد "  بللر تصللرف 

مقدس ترين نهاد دولت بورووائی به سرعت در بخش های مختلت شهر م تشر 

 شد، و موي  رامی از شادمانی بران يخت 
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در نخسللتين سللاعات نللبح ايسللت اا راا آهللن ورشللو اشللغال  رديللد، هللم چ للين 

، و پلل دورتسلوی، درسلت در زيلر پ جلرا هلای ار بورسا بار باز  انه ی چاپ

نامله ای بله دسلت ن هبلان زنلدان  مقر کرنسکی، يکی از کميسرهای کميته قرع

کللله در آن آزادی چ لللدين تلللن از  داد -از سلللربازهای ه لللگ ولي سلللکی -یکرسلللت

  مديريت زندان بيهلودا بود زندانيان برمبق فهرست های شورا در واست شدا

سلر ج لاب وزيلر  يللی شللو  ر داد سلتری کسلب تکليلت ک لد: کوشيد تا از وزيل

بلللود  بلشلللويک هلللای آزاد شلللدا، از جملللله روشلللال، رهبلللر جلللوان کرونشلللتات، 

 بالفانله به مقام های نظامی م صوب شدند 

در ساعات نبح،  روهی از دانشجويان نظلامی کله در يلک کلاميون بله دنبلال 

ی واحلد مه دسلی در ايسلت اا اغذيه از کاخ زمستانی بيلرون آملدا و بله وسليله 

نيکالئفسکی توقيت شلدا بودنلد، بله اسلمول ی آوردا شلدند  پودويسلکی در ايلن 

 صللوص روايللت کللردا اسللت کلله: "تروتسللکی بلله آن هللا  فللت کلله آزادنللد بلله 

برعليله   ردنلد، املا بله شلرم آن کله قلول ده لد دانشکدا و بر سلر کلار  لود بلاز

ان، کله انتظلار داشلت د بله سرنوشلت قدرت شورائی اقدام نک  د  دانشلجويان جلو

زدا شلدند " ه لوز معللوم   وني ی دچار شوند، به نلو تونيت ناپذيری ش فت

ز بلله  نيسللت کلله آزادی فللوری آنللان تللا چلله حللد عاقالنلله بللود  پيللروزی ه للوز قرعللا

فرجلللام نرسللليدا بلللود  دانشلللجويان دانشلللکدا ی افسلللری نيلللروی انللللی دشلللمن 

بلله نوسللان احساسللات در مللدارس ملسللوب مللی شللدند  از سللوی دي للر، نظللر 

نظامی،  زم بود عمالز  ابت شود که تسليم در برابر پيروزم دان مجلازاتی بلرای 

ز هللم  دانشللجوها بلله دنبللال نخواهللد داشللت  د يللل موجللود در هللر دو جهللت تقريبللا

 س گ بودند 
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سکی از وزارت ج گ، که ه وز بله اشلغال قيلام ک  لد ان در نياملدا تونرال لوي

 ارتلش املال  فرملان دهلی  له ی تلفلن بله ونلرال دو لونين در سلتادبود، به وسي

     بلله بلشللويک هللا پيوسللته انللد  "نيروهللای نظللامی پاد للان پترو للراد داد کلله: 

آن هلا پلل هلا  ملوان ها و يک ناوشکن سبک از کرونشتات به پايتخت آمدا انلد 

املا  ندا انلد را دوبارا پائين آوردا اند  ن هبلان هلای پاد لان تملام شلهر را پوشلا

قيللامی نلللورت ن رفتللله اسلللت  ئحت مرکلللز تلفلللن در دسلللت افلللراد پاد لللان اسلللت  

نيروهای مستقر در کاخ زمستانی فقط علی الظاهر از مرکز تلفن دفا  می ک  د، 

چون تصميم  رفته اند که به مور فعال آفتابی نشوند  به ملور کللی آدم احسلاس 

ی بله دام افتلادا کله آن دشلمن می ک د که حکومت موقت در پايتخت کشور دشم 

کار بسيج نيروهايش را به اتملام رسلاندا املا ه لوز عمليلات تهلاجمی را شلرو  

 نکللردا اسللت " شللهادت نظللامی و سياسللی ارزشللم دی اسللتح نا فتلله نمانللد کلله 

       وقتللی ج للاب ونللرال مللی  ويللد کلله ملللوان هللا از کرونشللتات در رسلليدا انللد، او 

ساعت بعلد بله پترو لراد رسليدند  ملوان ها چ د  از رويدادها پيشی جسته است:

پائين کشيدند  ج اب ونرال در  اتمله  آوروراپل مورد بلث را در واقع  دمه ی 

 اظهارنظر کردا بود که بلشويک ها "از ملدت هلا پليش ملی توانسلت د شلر ملا را 

 از سر  ود کم ک  د    م تها جرئت نمی ک  د با افکار عمومی جبهه در بيفت لد "

ميد نهفته در اين جمالت ناشی از سلادا للوحی بلود  املا ايلن توهملات پيراملون ا

جبهه ت ها چيزی بود که برای ونرال ها، و يا برای دموکرات های پشلت جبهله، 

باقی ماندا بود  به هلر تقلدير، آن تصلوير دربلارا ی حکوملت موقلت در پايتخلت 

اريخ انقللالب  بللت کشللور دشللمن، بلله ع للوان بهتللرين توضلليح رويللداد اکتبللر در تلل

  واهد شد 
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ده د ان و  جلسات در اسمول ی بی وقفه ادامه داشت د  تهييج  ران و سازمان

رهبران کار انه هلا و ه لگ هلا و بخلش هلا يکلی دو سلاعت، و  لاهی فقلط چ لد 

دقيقه، برای کسب  بر و بررسی نتايج فعاليت های  ود به اسمول ی ملی آمدنلد 

 ، 18مللی  شللت د  در برابللر اتللاق شللمارا ی  و بللار دي للر بلله مواضللع  للويش بللاز

مقر  روا بلشويک ها در شورا، ازدحام تونليت ناپلذيری وجلود داشلت  از راا 

        رسللليد ان،  سلللته تلللا حلللد ملللر ، اغللللب در تلللا ر انللللی سلللا تمان بللله  لللواب 

  می رفت د  آنان، هلر دو دسلت بلر  لرد تف لگ هايشلان، سلرهای سل  ين  لود را 

 -روها تکيه می دادند و چشم برهم می نهادند يا به ديوار راابه ستونی سفيد و 

روهللا ولللو مللی شلللدند   و يللا آن کلله دسللته دسللته بللر کلللت نم للاک و کثيللت راا

کميسرهای نظامی به نزد  شويچ ملی رفت لد و آ لرين دسلتورالعمل هلا را از او 

 ی  رفت د  در مقر کميته ی نظامی انقالبی در مبقه ی سلوم،  لزارش هلائی کلهم

از همه سو به آن جا روان بودند به دستور تبديل می شدند  قلب قيام در اين جلا 

 می مپيد 

         مراکلللز قيلللام در بخلللش هلللا رونوشلللت کلللوچکی از تصلللوير اسلللمول ی بودنلللد  

 لللارد سلللرخ در بوللللوار فرملللان دهلللی  در بخلللش وايبلللور ، رو بللله روی سلللتاد

بلللان از وا لللن هلللا و سامسونفسلللکی، اردوی تملللام عيلللاری برپلللا شلللدا بلللود:  يا

اتومبيللل هللای مسللافربر و کللاميون هللا لبريللز بللود  مسسسللات واقللع در آن بخللش 

   انباشلللته از کلللار ران مسللللح بودنلللد  شلللورا، دوملللا، اتلاديللله هلللای کلللار ری، و 

کملر بله  -در يک کالم همه ی نهادهای ايلن بخلش -کميته های کار انه و کار اا

سللرباز انه هللا مسسسللات مختلللت،   للدمت قيللام بسللته بودنللد  در کار انلله هللا و

تر در سراسلر شلهر جريلان  همان رويدادهائی را می ديدی که در مقياس بزر 

        داشلللت د: انقالبيلللون بر لللی را بيلللرون ملللی راندنلللد و بر لللی دي لللر را انتخلللاب 
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           ملللی کردنلللد، و بلللدين سلللان واپسلللين رشلللته هلللای پيونلللدهای کهلللن را از هللللم 

لکام ملی بخشليدند  ع انلر عقلب مانلدا تنلوين را اسل می  سست د و رشته های

ناملله تصلللويب مللی کردنلللد   در جهللت تبعيللت از کميتللله ی نظللامی انقالبلللی قرللع

م شلللويک هلللا و سوسللليال رولوسللليونرها، هملللراا بلللا ملللديران کار انللله هلللا و 

فرماندهان نيروی نظامی،  ود را ترسان و لرزان ک ار می کشليدند  در جلسلات 

 العللات بللين هم للان پخللش مللی شللد، اعتمللاد بلله نفلل  و ممللداوم، تللازا تللرين ا

روحيه ی رزم د ی زندا ن اا داشته ملی شلد و پيونلدهای ملکلم تلر ملی شلدند  

ق قلتودا های انسانی بر حول ملورهای نو تبلور می يافت د؛ انقلالب بله  لود تل

 می بخشيد 

يم: در ايللن کتللاب کوشلليدا ايللم کلله تکامللل قيللام اکتبللر را  للام بلله  للام دنبللال ک لل

نارضللائی روزافللزون تللودا هللای کللار ر، شللتافتن شللوراها بلله زيللر پللرچم هللای 

بلشويک،  شم ارتش، مبارزا ی دهقان ها برضد ملالک هلا، سليل  روشل دا ی 

ج بش های ملی، ترس و دغدغه ی فزاي دا ی مبقلات دارا و حلاکم، و سلرانجام 

ن حوادث، مبارزا در راا قيام در ميان نفوف حزب بلشويک  پ  از همه ی اي

       روش بللله نظلللر ی آ لللرين پلللردا ی انقلللالب بللليش از انلللدازا کوتلللاا و  شلللک و بللل

    ايللن آ للرين پللردا و دام لله ی تللاريخ حللوادث ت اسللبی ديللدا مللابين  و -مللی رسللد

نلوردی   ود احساس سلر ورد ی ملی ک لد  او مان لد کلوا نمی شود   وان دا در

لی ه للوز در جلللو قللرار اسللت کلله در همللان حللال کلله  مللان مللی ک للد مشللکالت انلل

 دارنللد، نا هللان در مللی يابللد کلله يللا بلله قللله رسلليدا و يللا چيللزی نمانللدا بلله آن جللا 

برسللد  پلل  قيللام کجاسللت؟ تصللويری از قيللام موجللود نيسللت  رويللدادها در يللک 

د جمللع نمللی شللوند  بللا يللک رشللته عمليللات کوچللک مللواجهيم کلله از حللتصللوير وا

يلک دي لر  در زملان و مکلان از پيش ملاسبه شدا و تدارک ديلدا شلدا انلد، املا
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پيونلد ملی دهلد، املا يلک دي لر  مجزا هست د  وحدت انديشه و هدف آن ها را بله

 ايللن عمليللات در کللل مبللارزا بلله هللم جللوش نمللی  ورنللد  از عمليللات تللودا هللای 

     عظللليم  بلللری نيسلللت  از بر وردهلللای دراماتيلللک بلللا نيروهلللای نظلللامی نشلللانی 

يات تاريخ آش ائی دارند، چيلزی کله شلباهتی بله نمی بي يم   هن هائی که با واقع

 مفهوم قيام داشته باشد در اين جا نمی ياب د 

يلک، مان لد بسلياری از رماهيت کلی انقالبی در پايتخت بعداز سبب شلد کله مازا

افراد دي ر، چ ين ب ويسد: "انقالب اکتبر    همه چيز بود جز ج بش تلودا هلای 

انلی بلود کله از بلا  و در پل  پلردا فعاليلت  لق  آن انقالب نتيجه ی عملل رهبر

   ملی کردنللد " امللا حقيقلت آن اسللت کلله انقلالب اکتبللر مردمللی تلرين قيللام تللودا ای 

احتيلاجی بله يلک دي لر  در سراسر تاريخ بود  کار ران برای جلوش  لوردن بله

می شهر نداشت د: آن ها بلدون تجملع در ميلدان هلم از نظلر وآمدن به ميادين عم

      قللی کللل واحللدی را تشللکيل مللی دادنللد  سللربازها حتللی از تللرک سياسللی و ا ال

کميتله ی  بی اجازا ی سرباز انه هلا م لع شلدا بودنلد: در ايلن  صلوص فرملان

نلامرئی  نظامی انقالبی با فرمان پولکوف يکوف يک سان بود  املا آن تلودا هلای

 بللليش از پللليش بلللا سلللير حلللوادث هم لللام شلللدا بودنلللد  تملللاس کار انللله هلللا و 

 انه ها با ستادهای بخش ها يک للظه هم قرع نمی شد، تماس بخش ها سرباز

  بللا اسللمول ی هللم همللين مللور  واحللدهای  للارد سللرخ حمايللت کار انلله هللا را در 

پشللت سللر  للود احسللاس مللی کردنللد  ه  للامی کلله جو لله هللای سللربازها بلله 

سللرباز انه هللا بللاز مللی  شللت د، افللراد نوبللت بعللد را مهيللا مللی ديدنللد واحللدهای 

 ود ملی توانسلت د کلار  بی فقط با امال  از   يرا های س  ين در پشت سرانقال

 ود را با چ ين اعتمای انجام ده د  حال آن که  شلتی هلای پراک لدا ی حکوملت 

پيشللاپيش از تللک افتللاد ی  للود  بللر داشللت د واز ايللن رو بلله فکللر مقاومللت هللم 
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هللای  قحريللنيفتادنللد  مبقللات بللورووا انتظللار داشللت د کلله سلل  رهای  يابللانی، 

 ون ببي  د  در واقعيت امر، سلکوت موجلود از  ی ری، و رودها مهيب، چپاول

ای همه ی رعد و برق های جهان ملوحش تلر بلود  زملين جامعله مثلل نلل ه هل

آملد، و آن  لاا تلودا هلای  للق را بله پليش چر ان تئلاتر  لاموش بله حرکلت در

 ديروز را به برزخ فرستاد فرمان روايان  نهاد و

دا نللبح روز بيسللت و پلل جم، بلله همللين زودی، اسللمول ی پخللش در سللاعت 

بيانيللله ی پيلللروزی را در پايتخلللت و در سراسلللر کشلللور ممکلللن تشلللخيص داد: 

"حکومت موقلت سلرن ون شلدا اسلت  قلدرت دوللت بله دسلت کميتله ی نظلامی 

انقالبی افتادا اسلت " ايلن بيانيله از يلک جهلت پليش از موقلع نلادر شلدا بلود  

کللم در ملللدودا ی  رلله ی کللاخ زمسللتانی   شللت، دسللتحکومللت ه للوز وجللود دا

نکلردا ارتش هم وجود داشت؛ ايا ت ه وز نظلر  لود را بيلان فرمان دهی  ستاد

بودنللد؛ ک  للرا ی شللوراها ه للوز افتتللاش نشللدا بللود  امللا رهبللران قيللام هللا مللورخ 

نيست د؛ آنان ناچارند برای آمادا سلا تن رويلدادها بلرای مور لان، از رويلدادها 

دار  جوي د  در پايتخت، کميته ی نظلامی انقالبلی از هملان سلاعات ميلدانپيشی ب

مرلللق شللدا بللود  ترديللدی وجللود نداشللت کلله ک  للرا ی شللوراها بللر قيللام نللله 

 واهد  ذاشت  ايا ت م تظر ابتکار پترو راد بودنلد  بلرای تصلرف کاملل قلدرت 

 ای   زم بللود کلله بلله مثابلله ی يللک قللدرت مسللتقل عمللل شللود  کميتلله در بيانيلله

 رللاب بلله سللازمان هللای جبهلله و پشللت جبهلله از سللربازها در واسللت کللرد کلله 

رفتلللار فرمانلللدهان را بللله دقلللت زيلللر نظلللر ب يرنلللد، هلللر افسلللری را در نلللورت 

نافرمللانی از انقللالب بازداشللت ک  للد، و در نللورت مشللاهدا ی هللر کوششللی در 

 جهت اندا تن لش رهای دشلمن بله جلان پترو لراد، از توسلل بله زور رو لردان

 نباش د 
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کلل ارتلش، کله شلب پليش از جبهله فرملان دهلی  استانکويچ، سرکميسر سلتاد

آمدا بود و ميل نداشت در اين ميان بيکار بمانلد، نلبح ه  لام  لود را در رأس 

نيم  روهان از دانشجويان مه دسی ارتش قرار داد و بلر آن شلد کله مرکلز تلفلن 

دانشلجويان نظلامی بلرای  را از وجود بلشويک ها پاک ک د  بدين ترتيب بلود کله

نخستين بار دريافت د کله چله کسلی ارتبلام هلای تلف لی را در دسلت  رفتله اسلت  

"از ايللن ال للوی  :سللتوان سللي  وب در ايللن ميللان بللا دنللدان قروچلله فريللاد کشلليد

انروی سرمشق ب يريد  اما ايلن رهبلری را از کجلا  يلر آوردنلد؟" مللوان هلائی 

بلله آسللانی مللی توانسللت د دانشللجوها را از کلله مرکللز تلفللن را در اشللغال داشللت د 

پ جرا ها به  لوله بب دند  اما قيام ک  د ان با تمام قوا می کوشيدند از  لونريزی 

پرهيز ک  د، و استانکويچ هم به افراد  ود دستور دادا بود کله شلليک نک  لد تلا 

 وها مللتهم بلله تيرانللدازی بلله روی مللردم شللوند  افسللر فرمانللدا  بللد جمبللادا دانشلل

يش  ود انديشيدا بود که: "وقتی نظم را اعادا کرديم، چه کسی جرئت  واهلد پ

کرد جيلک بزنلد؟" و در پايلان تفکلرات  لود بله بانلگ بل لد  فلت: "دلقلک هلای 

بللود  سللي  وب ونح" ايللن نمونلله ی  للوبی از ن للرش افسللرها بلله حکومللت عللمل

ز چ د تن را برای آوردن نارنجک و مواد آتش زا به کاخ زمسلتانیأر فرسلتاد   سا

در اين  يرودار يک ستوان سلر ت ملب در ک ار در ورودی مرکلز تلفلن بلا يلک 

ستوان سوم بلشويک وارد جروبلث شد  اين دو مثلل پهللوان هلای هلومر پليش 

 انله چلون  از نبرد به مبادله ی مع ه هلای سلهم ين پردا ت لد  د ترهلای تلفلن

ز فقلط آتلش لفظلی-دو آتش مابين   ويشتن را صلور ديدنلد، ا تيلار از مل -عجالتا

کت دادند  ملوان ها به آن ها اجازا دادند کله بله  انله برونلد  "چله  بلر اسلت؟ 

ايللن هللا زن للد؟   " د ترهللا بللا جيللم هللای عصللبی از درهللای  روجللی  ريخت للد  

 سللي  وب روايللت مللی ک للد کلله: " يابللان  لللوت مورسللکايا نا هللان از آن هملله 
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   مللوان هلا بله نللوی موفلق شلدند کله  دامن و کالا پرندا و جه دا جلان  رفلت "

     پوشللی انباشللته  از عهللدا ی کارهللای تلفللن  انلله برآي للد  مللولی نکشلليد کلله زرا

ی وحشللت زدا آسلليبی برسللاند، از  اردهللای سللرخ، بللدون آن کلله بلله دانشللجوها

هم به نوبه ی  لود بلا دو کلاميون درهلای  وارد نلن تلفن  انه شد  دانشجوها

        ن مسلللدود کردنلللد  آن  لللاا از سلللوی  يابلللان نوسلللکی تلفلللن  انللله را از بيلللرو

پوش سوم  کار از حد ملانور و کوشلش  پوش دوم پديدار شد، و سپ  زرا زرا

فراتلر نملی رفلت  مبلارزا بلر سلر تصلاحب مرکلز تلفلن يک دي ر  برای ترساندن

زا فيصله يافت: استانکويچ پ  از تضمين ايم لی و  بدون استفادا از مواد آتش

 دانشجوها، دست از ملانرا ی مرکز تلفن برداشت آزادی 

    کلللی ه للوز اسلللله فقللط بلله ع للوان نشللانه ی  للارجی قللدرت بلله کللار  بلله مللور

بللر سللر راا کللاخ  مللی آيللد: فعللالز تيللری از لوللله هللای تف للگ شللليک نمللی شللود 

زمستانی، نيم  روهان دانشجوی نظامی به يک دسلته مللوان تف لگ بله دسلت و 

را يلک دي لر   ورند  هر دو  صم فقط با چشم های  لود آمادا ی شليک بر می

    سللبک سلل  ين مللی ک  للد  هلليچ يللک از مللرفين ميللل بلله ج للگ نللدارد: يکللی در 

سايه ی آ اهی از قدرت  ويش، دي ری به علت املال  از ضلعت  لود  املا هلر 

ز کار ران-وقت فرنتی دست دهد، قيام ک  د ان  دشمن را  لع سالش  -مخصونا

همللان نلليم  روهللان دانشللجوی مه دسللی ارتللش بلله وسلليله ی  مللی ک  للد  مللثالز 

پللوش  لللع سللالش شللدا و بلله   اردهللای سللرخ و سللربازها و بلله کمللک چ للد زرا

اسللارت  رفتلله شللدا بودنللد  امللا در ايللن جللا هللم کشمکشللی رخ نللداد؛ دانشللجوها 

مقاومتی از  ود نشان ندادنلد  بلانی ايلن ملاجرا ملی  ويلد: "بلدين ترتيلب ي انله 

علی، تلا آن جلا کله ملن املال  دارم، در برابلر بلشلويک هلا بله پايلان مقاوملت واق
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رسلليد " البتلله اسللتانکويچ عمليللات م رقلله ی کللاخ زمسللتانی را مسللتث ی کللردا 

 است 

نظلامی انقالبلی  يابلان هلای املراف کلاخ  کميتله ی در حوالی ظهر، نيروهلای

آملادا پارلملان  لود را بلرای اجلالس  -ماري سکی را اشغال کردند  اعضای پيش

مللی کردنللد  هيئللت رئيسلله کوشلليد تللا آ للرين ا بللار را بلله دسللت آورد؛ و چللون 

دريافت که تلفن های کاخ قرع شدا اند، قلبش فروريخت  شورای ريش سلفيدان 

 وارد شور شد تا چلارا ای بي ديشلد  در ايلن حليص و بليص نماي لد ان در  وشله 

دهلد: کرنسلکی بله  و ک ار غرول د ملی کردنلد  آوکسل تيت کوشليد آنلان را تسللی

       جبهللله رفتللله اسلللت، و بللله زودی بلللرای رتلللق و فتلللق املللور بلللاز  واهلللد  شلللت  

پوشی در ک ار در ورودی توقت کلرد  سلربازهای ه لگ هلای ليتوفسلکی و  رزا

 ککز ولمسللکی همللراا بللا ملللوان هللای  للارد دريللائی وارد سللا تمان شللدند، روی 

  فرمانلللدا ی آن افلللراد بللله پلللله هلللا نلللت کشللليدند و تلللا ر اول را اشلللغال کردنلللد

نماي د ان پيش هاد کرد کله بالفانلله کلاخ را تلرک  وي لد  نلابوکوف  لواهی دادا 

پارلملان تصلميم  رفت لد  -است کله: "وضلع زن لدا ای پديلد آملد " اعضلای پليش

ز بلله حللال تعليللق درآورنللد " چهللل        متفللرق شللوند و "فعاليللت هللای  للود را موقتللا

         تسلللليم در برابلللر زور رأی دادنلللد   بلللد يللله برعل و هشلللت عضلللو دسلللت راسلللتی

می دانست د که در اقليت هست د  نماي د ان در ميلان دو رديلت تف لگ، ملترمانله 

    از پللله هللای مجلللل کللاخ پللائين آمدنللد  يللک شللاهد عي للی  للواهی دادا اسللت کلله: 

"در اين ميان هيچ ک  نکوشيد نلل ه آفري لی ک لد " نلابوکوف، مليهن پرسلت 

      ل، دربللارا ی ايللن سللربازها و ملللوان هللای روسللی مللی نويسللد: "عللادی، ليبللرا

دن، چهللرا هللای پرنفللرت " در ک للار در ورودی سللربازها مللدارک وبللی مع للی، کلل

نماي للد ان را بازرسللی کردنللد و سللپ  آن هللا را رهللا سللا ت د  ميلللی يوکللوف کلله 
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نماي لد ان  ود همراا با دي ران رها شدا بود، می نويسد: "انتظار می رفت که 

انقللالب فرمللان دهللی  غربللال شللوند و بر للی از آنللان بازداشللت  ردنللد  امللا سللتاد

انقلالب کلم فرملان دهلی  مشغله های دي ری داشت " نه فقط به ايلن دليلل  سلتاد

العمل ستاد آمدا بود: ا ر عضلوی از اعضلای حکوملت را تجربه بود  در دستور

     اعضلللای حکوملللت در آن  پيلللدا کرديلللد او را بازداشلللت ک يلللد  املللا هللليچ يلللک از

 پارلملان آزاد شلدند، و بر لی از آنلان چ لدی بعلد در -ميان نبودند  اعضلای پلش

 ج گ دا لی شرکت جست د سازمان دهی 

ايللن موجللود سللرهم ب للدی شللدا ی پارلمللانی، کلله هسللتی اش دوازدا سللاعت 

زودتر از حکوملت موقلت بله پايلان رسليد، هجلدا روز در جهلان عملر کلرد  ايلن 

 روي بلشلويک هلا از کلاخ ماري سلکی بله سلمت مابين  انله ای بود کههمان ف

 يابللان و ورود نيروهللای مسلللح از سللوی  يابللان بلله کللاخ ماري سللکی، سللپری 

        از ميللان هملله ی تقليللدهای مسللخرا آميللز  ونللا ونی کلله در مللول تللاريخ  شللد 

ه از سلازمان هلای نيللابتی شلدا اسللت، شلورای جمهلوری روسلليه احتملا ز از هملل

 تر بود  مهمل

شيدلوفسکی اکتبريست، پ  از ترک آن سلا تمان م للوس، در  يابلان هلای 

 ايلن آقلاين  ملان  -شهر به راهپيملائی پردا لت تلا بلکله نبلرد را از نزديلک ببي لد

می کردند که مردم به دفا  از آنلان بر واه لد  اسلت  املا از نبلرد  بلری نبلود  

 يع لللی ملللردم  -دم در  يابلللان هلللابللله  فتللله ی شيدلوفسلللکی: بللله جلللای نبلللرد، ملللر

   جمل لللی بللله   لللدا مشلللغول بودنلللد  " بلللر را  -بر زيلللدا ی نوسلللکی پراسلللپکت

ش يدا ای؟ بلشويک ها قدرت را تصرف کردا اند  باشلد، سله چهلار روز بيشلتر 

   قللاا، قللااح" شيدلوفسللکی تصللميم  رفللت کلله "در  للالل  ،مللول نمللی کشللد، قللاا
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هلا تعيلين کلردا بلود،" در شلهر بلاقی مدتی که شايعات برای حکوملت بلشلويک 

 بماند 

 زم به توضيح است که نوسکی پراسپکت   دا را در حلوالی غلروب شلرو  

   فرمللا بللود کلله احللدی در  کللرد  در سللاعات نللبح چ للان وحشللتی بللر شللهر حکللم

بخللش هللای بللورووا جرئللت سللرک کشلليدن بلله  يابللان هللا را نداشللت  در حللدود 

م ک ي نيلللک بللله کام وستروفسلللکی سلللاعت نللله نلللبح روزنامللله ن لللاری بللله نلللا

پراسللپکت دويللد تللا بلکلله روزناملله ای بيابللد، امللا از روزناملله فللروش هللا  بللری 

      انللله و  نبلللود   روهلللی از شلللهروندان بللله او  فت لللد کللله بلشلللويک هلللا تلفلللن

تل راف  انه و بانک را در  الل شب تصرف کلردا انلد  يلک سلرباز  شلتی کله 

بله ايشلان  فلت کله زيلاد سرونلدا نک  لد    وی آنلان  لوش دادا بلود،و  به  فت

"اما حتی بلدون دسلتور آن سلرباز هلم، همله معملو ز سلاکت بودنلد " واحلدهای 

يع لی بله  -مسللی از کار ران از آن جا رد می شدند  ترامواهلا بلر مبلق معملول

در حرکت بودند  ک ي نيک دربارا ی نوسکی ملی نويسلد: "قللت علابران  -ک دی

 " در رسلتوران هلا غلذا ير ملی آملد، املا اغللب فقلط در مرا افسلردا  لامر کلرد

پستوها  در نيمروز، توپ مستقر بر ديوار قلعه ی پرروپل، که اي لک در ام يلت 

کامل به اشغال بلشويک ها درآمدا بود، نه بل دتر و نه ماليلم تلر از هلر روز بله 

 قيللام ديوارهللا و حصللارها راهشللدارده دا برعليلله  غللرش درآمللد  اعالميلله هللای

دي ری هم که  بر از پيلروزی قيلام ملی دادنلد،  پوشاندا بودند  اما اعالميه های

رفته رفته جای  ود را باز می کردند  برای چسباندن آن ها بر ديوارها فرنلتی 

در ميان نبود؛ اين اعالميه هلا را از اتومبيلل هلا بيلرون ملی ريخت لد  ايلن اوراق 

ی جلوهر تلازا ملی دادنلد؛ تلو  لوئی که تازا از زير چاپ بيلرون آملدا بودنلد، بلو

 دارند  تاز ی رويدادها را دربر
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 روهللان هللای  للارد سللرخ از بخللش هللای  للود بيللرون آمللدا بودنللد  کللار ر بللا 

تف  ی حمايل کردا بر دوش، سلرنيزا ی تف لگ بلا تر از کالهلش، قرلار فشل گ 

چ للين بللود تصللوير اساسللی بيسللت و پلل جم اکتبللر  کللار ر مسلللح،  -از روی پللالتو

تام و ه وز نامرمئن از  ود، نظم را به پايتختی که  لود فلتح کلردا بلود بلاز لم

 می  رداند 

آرامللش  يابللان هللا بلله قلللب نيللز آرامللش مللی داد  فاضللل نماهللای بللی فره للگ 

در حلوالی غلروب اضررابشلان از  يواش يواش از  انه های  ود بيرون آمدنلد 

وسسللات حکللومتی و روزهللای پلليش هللم کمتللر شللدا بللود  نا فتلله نمانللد کلله در م

اجتماعی کار و فعاليت متوقت شدا بود، اما بسياری از فروش اا ها باز بودنلد  

بر ی از کسبه نه از روی ضرورت که از روی احتيامی مفلرم دکلان هلای  لود 

را بسته بودند  آيا اين می تواند قيام باشد؟ آيا قيام انو ز به همين شکل اسلت؟ 

ود را به ن هبان هلای اکتبلر دادا انلد، هملين و ن هبان های فوريه نرفاز جای  

 ب  

پ  از غروب آفتاب، بللوار نوسلکی از روزهلای معملولی هلم شللو  تلر شلد  

جمعيللت را همللان افللرادی تشللکيل مللی دادنللد کلله بلله بلشللويک هللا فقللط سلله روز 

فرنت زيستن دادا بودنلد  سلربازهای ه لگ پالوفسلکی، هلر چ لد بله وسليله ی 

   ی ضللدهوائی تقويللت شللدا بودنللد، دي للر هراسللی در پللوش و حتللی تللوپ هللا زرا

دل ها نمی افک دنلد  درسلت اسلت کله در حلول و حلوش کلاخ زمسلتانی  برهلای 

جلدی در بلين بللود و نملی  ذاشللت د بله آن جللا نزديلک شللوی، املا بللا همله ی ايللن 

ز در ميللدان کللاخ زمسللتانی متمرکللز شللود         اونللاف، قيللام کلله نمللی توانللد تمامللا

  مريکللائی بلله چشللم  للود ديللد کلله چ للد پيرمللرد، بللا پوسللتين هللای يللک  برن للار آ

کللش کللردا ی  للود را بللرای سللربازهای  هللای دسللت بهللائی بللر تللن، مشللت  للران
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ه للگ پالوفسللکی  شللما ين تکللان دادنللد، و بللانوان آراسللته سللربازها را بلله بللاد 

"سللربازها لبخ للد شللرم آ ي لی زدنللد و مذبوحانلله کوشلليدند جللواب  ناسلزا  رفت للد 

د " يقي از سربازها در نوسکی پلر زرق و بلرق دسلت و پلای  لود را  لم پ  ده 

کردا بودند، به  صوص آن که نوسکی ه وز به "بللوار بيسلت و پل جم اکتبلر" 

 تغيير نام نيافته بود 

ز به ش فت آمدا بلود کله  کلود آنه،  برن ار رسمی فرانسه در پترو راد، واقعا

 شللکلی انقللالب ک  للد کلله او  چ ونلله ممکللن اسللت ايللن روس هللای بللی م رللق بلله

هر للز نظيللرش را در کتللاب هللای قللديمی نخوانللدا بللود  او بلله وسلليله ی تلفللن بلله 

دوسللتان  للود امللال  مللی دهللد کلله: "شللهر آرام اسللت " آن  للاا از مهمللان هللای 

 ويش پذيرائی می ک د، و سر ظهر از  انه بيرون می رود  سلربازهائی کله در 

 د، بلا نظلم کاملل  لام بلر ملی دارنلد "درسلت ک  ل  يابان مويکلا راا او را سلد ملی

       مثلللل رويلللم سلللابق " در " يابلللان ميليلللونی" سلللربازهای بلللی شلللمار بللله چشلللم 

می  ورند  هيچ جا از تيراندازی  بلری نيسلت  ميلدان عظليم کلاخ زمسلتانی در 

اين نيمروز ه وز کامالز  لوت است  در مورسکايا و نوسکی سلربازهای  شلتی 

       ربازها بللله سلللبک نظلللامی راا ملللی رونلللد و پوشاکشلللان بللله  شلللت مشلللغول د  سللل

بلللی عيلللب و نقلللص اسلللت  در ن لللاا اول يقلللين ملللی ک لللی کللله ايلللن هلللا نيروهلللای 

پارلملان بلر  -حکومت د  در ميدان ماري سکی، چلون آنله در نلدد ورود بله پليش

می آيد، سربازها و ملوان ها جلوی او را می  يرند  "البته با احترام فلراوان"  

    -ابانی کله بله کلاخ م تهلی ملی شلوند بلا اتومبيلل و  لاری مسلدود شلدا انلددو  ي

پللوش دي للری مسللتقر شللدا  هملله ی ايللن هللا تلللت فرمللان  در ايللن جللا هللم زرا

 هللای  للود را بلله سراسللر شللهر ی اسللمول ی انللد  کميتلله ی نظللامی انقالبللی  شللت

ل پارلمللان را م للل -اعللزام کللردا، در هملله ی نقللام ن هبللان مسللتقر کللردا، پلليش
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پايتخلت را بله دسلت  رفتله، و نظلم را در شلهر برقلرار کلردا فرمان دهی  کردا،

اسلت  "نظملی کله از آغلاز انقلالب تللا بله آن دم نظيلرش ديلدا نشلدا بلود " شللب 

ه  ام سرايدار سا تمان به مسلتاجر فرانسلوی املال  ملی دهلد کله سلتاد شلورا 

، مراجعله ی شمارا تلفن هائی در ا تيارش  ذاشلته کله در نلورت وقلو  حملله

       للروا هللای مشللکوک بللرای تفتلليش، و غيللرا مللی تللوان از مريللق آن تلفللن هللا 

از شورا کمک نظلامی  واسلت  "حقيقلت مرللب ايلن اسلت کله تلا آن دم بله ايلن 

  وبی از ما مراقبت نکردا بودند "

 برن ارهای  ارجی بله سلاعت  -در ساعت دو سی و پ ج دقيقه ی بعدازظهر

جلسلله ی فللوق العللادا ی  -روس هللا سرشللان شلللو  بللود للود ن للاا مللی کردنللد، 

شلورای پترو للراد بللا  للزارش تروتسللکی آغلاز شللد  تروتسللکی بلله نللام کميتلله ی 

        وجللود نللدارد  "بلله مللا  نظللامی انقالبللی اعللالم کللرد کلله حکومللت موقللت دي للر

  می  فت د که قيام انقالب را در نهرهای  لون غلرق  واهلد کلرد    ميلزان تلفلات 

نفر بودا است " در سراسلر تلاريخ سلابقه نداشلته کله ج لبش انقالبلی  ک ون تا

داشلته، بلدون  لونريزی بله  را دربلر یعظيمی که چ لين تلودا هلای غلول پيکلر

فرجام رسيدا باشد  "کاخ زمستانی ه وز تسخير نشدا، املا سرنوشلتش تلا چ لد 

دقيقه ی دي ر معللوم  واهلد شلد " درظلرف دوازدا سلاعت بعلد روشلن شلد کله 

 ن پيش بي ی بيش از حد  وش بي انه بودا است اي

پترو لراد اعلزام شلدا انلد؛ برعليله  تروتسکی ادامه داد: "از جبهه نيروهلائی

 زم است که فوراز کميسلرهای شلوراها بله جبهله و بله سراسلر کشلور فرسلتادا 

شوند تا به همه امال  ده د که انقالب نلورت  رفتله اسلت " نلدائی از بخلش 

 "شلما از  واسلت ک  لرا ی شلوراها سلبقت  رفتله ايلد " کوچک سمت راست:

 پاسخ داد: "ايلن قيلام عظليم کلار ران و سلربازان پترو لراد اسلت کله سخن ران 
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از  واست ک  را سلبقت  رفتله اسلت  اي لک برماسلت کله پيلروزی را  سلترش 

 دهيم "

       للاا ايللن نخسللتين بللار بللود کلله در ی ل للين کلله پلل  از بيللرون آمللدن از مخفلل

ملال مشلخص کلرد: درهلم جعلام حاضلر ملی شلد، برنامله ی انقلالب را بله ا مال 

ن حکومللت؛ ايجللاد نظللام جديللدی از مللديريت از مريللق يشکسللتن دسللت اا پيشلل

فللوری ج للگ؛ اتکللا  بللر  تللامشللوراها؛ بلله عمللل آوردن اقللدامات  زم بللرای ا ت

داران و جللب  ج بش های انقالبی در ساير کشورها؛ الغا  حقوق مالکيت زملين

توليللد  او هللم چ للين  تمللاد دهقانللان از ايللن راا؛ برقللراری نظللارت کللار ران بللراع

م جللر سوسللياليزم   فللت: "سللومين انقللالب روسلليه سللرانجام بايللد بلله پيللروزی

 شود "
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  فصل هشتمفصل هشتم

  

  تسخير کاخ زمستانی تسخير کاخ زمستانی 

 

ه  امی که کرنسکی استانکويچ را، کله بلا  لزارش  لود از جبهله آملدا بلود، 

ور پللذيرفت،  للود سللخت هيجللان زدا بللود: او تللازا از شللورش شللورای بلله حضلل

ز بله ا بلات رسليدا  کله قيلام جمهوری باز  شته بود، همان جلا بلشلويک هلا قامعلا

اسلتانکويچ بله   لدا  -مسللانه در کار است؟ شورشح م ر نمی دانی قيام-بود 

علی کلله ايللن افتلاد:  يللر از ايلن  برهللا نيسلت،  يابللان هلا کللامالز آرام لد؛ قيللام واق

 -شکلی نيست  اما در هر حلال بايلد قلال ايلن اغتشاشلات تملام ناشلدنی را بک ليم 

نامله ی  کرنسکی از دل و جان با اين پيش هاد موافق بود؛ و فقط در انتظار قرع

 پارلمان به سر می برد  -پيش

در ساعت نه شب، حکومت در تا ر ما شيت در کاخ زمستانی تشکيل جلسله 

قلللع و قمللع قامعانلله و نهللائی" بلشللويک هللا روش مللس ری بيابللد  داد تللا بللرای "

استانکويچ که برای تسلريع املور بله کلاخ ماري سلکی اعلزام شلدا بلود، پل  از 

پارلمللان را بللا  شللم فللراوان بلله  -باز شللت  بللری رأی عللدم اعتمللاد کامللل پلليش

پارلمان حتی املر مبلارزا بلا قيلام  -نامه ی پيش امال  حکومت رسانيد  در قرع

ه برعهدا ی حکوملت کله برعهلدا ی کميتله ی ويل ا ی ام يلت عملومی مللول ن
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زدا اعالم کرد که در چ ين شلرايری "يلک دقيقله هلم  شدا بود  کرنسکی هيجان

بالفانله به وسيله ی سازش کاران  در رأس حکومت" باقی نمی ماند  رهبران

  ا تلفللن بلله کلللاخ احضللار شلللدند  احتمللال اسلللتعفای کرنسللکی هملللان قللدر آنلللان ر

زدا کلللردا بلللود   نامللله ی آنللان کرنسلللکی را شللل فت زدا کلللرد کللله قرلللع شلل فت

ز نظلری  آوکس تيت مأمور ارائه ی بهانه ها شد: آن ها اين قرلع نامله را "نلرفا

و تصادفی" تلقی کردا و " مان نمی کردند به اقدامات عمللی م جلر شلود " بله 

    ه بايللد و شللايد "احتمللا ز چ للان کلل ناملله عللالوا، اي للک  للود مللی ديدنللد کلله قرللع

جمله ب دی نشدا اسلت " ايلن جماعلت بلرای نشلان دادن بلی مقلداری  لود هليچ 

 فرنتی را از دست نمی دادند 

 لوی شلبانه ی رهبلران دملوکرات مل ش بلا و  بر زمي ه ی  سترش قيام،  فت

رئي  دولت سخت بلاور نکردنلی بله نظلر ملی رسلد  دان، يکلی از  لورکن هلای 

اسللت کللرد کلله حکومللت بالفانللله، در  للالل شللب، بللا انلللی رويللم فوريلله، در و

چسلباندن اعالميلله هللائی بلله ديوارهللای شللهر اعللالم ک للد کلله بلله متفقللين پيشلل هاد 

کردا است مذاکرات نلح را آغاز ک  د  کرنسکی پاسخ داد که حکومت به چ ين 

اندرزهائی احتياي ندارد  به جرئت می توان  فت کله حکوملت انشلعاب نلريلی 

ترجيح ملی داد؛ املا دسلت دان بلرای عرضله ی چ لين ازش کاران س برا از جان

البته کرنسلکی سلعی داشلت کله مسلئوليت قيلام را بله  لردن  تصميمی  الی بود 

دان پاسللللخ داد کلللله حکومللللت تلللللت تللللأ ير "سللللتاد  سللللازش کللللاران بي للللدازد 

ترسيم حوادث غلو می ک د  و در هلر حلال نيلازی بله اسلتعفا   ارتجاعی"اش در

نامه ی نا وشاي د برای تغييلر حاللت روحلی تلودا هلا  زم بلودا  عنيست: آن قر

است  ا ر حکومت پيش هادات دان را به کار بب دد، بلشلويک هلا "هملين فلردا" 

 ود را م لل ک  لد  کرنسلکی در تونليت ايلن فرمان دهی  ناچار می شوند ستاد
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خ  زآميزی می افزايد: "درسلت در هملان للظله،  لارد سلرم، با للن  وو   فت

 سر رم تصرف سا تمان های حکومت يکی پ  از دي ری بود "

 رايش ه وز کامالز تملام نشلدا بلود  مشاورا ی وزين کرنسکی با دوستان چپ

 للرای او در هيئللت فرسللتاد ان شللورای نيروهللای قللزاق بلله  کلله دوسللتان راسللت

سراغش آمدند  افسرها وانمود کردند کله رفتلار سله ه لگ مسلتقر در پترو لراد 

هاست، و شرايری از کرنسلکی در واسلت کردنلد کله در  به  واست آنوابسته 

قرب مخلالت پيشل هادهای دان قلرار داشلت د: بله شلورا هليچ امتيلازی نبايلد دادا 

شود؛ اين بار تصفيه حساب با بلشويک ها بايد تا به انتهلا دنبلال شلود، و دي لر 

شل د  زحملت بيهلودا بک ،موری عملل نشلود کله قلزاق هلا مثلل ووئيله ی  ذشلته

 کرنسلللکی کللله  لللود ميلللل دي لللری جلللز ايلللن نداشلللت، قلللول داد کللله بللله همللله ی 

در واسللت هللای آنللان جاملله ی عمللل بپوشللاند و از ايللن کلله تللا بلله آن دم رئللي  

بله بر لی مالحظلات احتيلامی دسلت ير  شورای پترو راد، يع ی تروتسکی را ب ا

ن دادنلد کله نکردا بود، از قزاق ها پوزش ملبيد  فرستاد ان به کرنسکی اممي ا

ن جلا رفت لد  آن  لاا آقزاق ها به وظيفه ی  لود عملل  واه لد کلرد، و سلپ  از 

ارتللش بله يکلی از ه للگ هلای قلزاق فرمللان داد کله: "بله نللام فرملان دهلی  سلتاد

آزادی، شللرف و افتخللار ومللن بلله کمللک کميتلله ی اجرائللی مرکللزی و حکومللت 

ومت  وش بلاور بلا موقت بشتابيد و روسيه را از ويرانی نجات دهيد " اين حک

آن که هميشه به استقالل  ود از کميته ی اجرائی مرکزی باليدا و افتخلار کلردا 

بللود، در للظلله ی  رللر ناچللار شللد فروت انلله در پشللت کميتلله ی اجرائللی پ هللان 

شللود  فرمللان هللای اسللتغا ه آميللز بلله مللدارس نظللامی پترو للراد و حوملله نيللز 

ادا شللد کلله: "قرارهللای حامللل فرسللتادا شللدند  بلله کللار ران راا آهللن دسللتور د

       نيروهلللا را کللله از جبهلللله علللازم پترو للللراد هسلللت د، جلللللوتر از سلللاير قرارهللللا 
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روانله ک يللد، و در نلورت لللزوم برنامله ی حرکللت قرارهلای مسللافربری را لغللو 

 ک يد "

ه  للامی کلله دو سللاعت پلل  از نيملله شللب حکومللت، پلل  از زور زدن هللای 

در کلللاخ فقلللط معلللاونش کونوواللللوف، د کرنسلللکی زبيهلللودا، متفلللرق شلللد، در نللل

مسلللکوئی، بلللاقی مانلللد  پولکوف يکلللوف، فرمانلللدا ی حلللوزا ی بازر لللان ليبلللرال 

نظامی پترو راد، بعداز به نزد ايشان آمد و پيش هاد کرد که بله کملک سلربازهای 

وفادار فوراز روانه ی تسلير اسمول ی شود  کرنسلکی ايلن نقشله ی سلتودنی را 

هلد پلذيرفت، املا از سلخ ان ج لاب فرمانلدا مللال بلود بی آن که ترديد به  لري د

بتوان دريافت که او دقيقاز روی چله نيروئلی حسلاب ملی ک لد  کرنسلکی بلر مبلق 

اعترافات  ود فقط در اين للظه دريافت کله  لزارش هلای پولکوف يکلوف در دا 

دوازدا روز  ذشللته پيرامللون آمللاد ی کللاملش بللرای مبللارزا بللا بلشللويک هللا، 

ساس" بلودا اسلت  تو لوئی کرنسلکی بلرای ارزيلابی موقعيلت هلای "کامالز بی ا

سياسی و نظامی هيچ م بعی در ا تيار نداشت جز  زارش های دفتری سره گ 

    فرمللان دهللی  او را بلله -معلللوم نيسللت بلله چلله م اسللبت -بللی  انلليتی کلله  للود

حوزا ی نظامی پترو راد م صوب کردا بود  در  الل تفکرات حزن آميز رئي  

، رو وفسلکی، کميسلر فرمانلداری شلهر،  بلر آورد کله: چ لد کشلتی از حکومت

ناو للان بالتيللک در آرايللش ج  للی وارد نللوا شللدا انللد؛ بر للی از آن هللا تللا پللل 

نيکالئفسکی آمدا و آن پل را اشغال کردا اند؛ واحدهائی از شورشيان به سلوی 

تله پل دورتسوی در حرکت د  رو وفسکی توجله ويل ا ی کرنسلکی را بله ايلن نک

 للود را بللا نظللم کامللل بلله اجللرا  در      جلللب کللرد کلله "بلشللويک هللا نقشلله ی کلللی

ک لون در هليچ نقرله ای بلا مقاوملت نيروهلای حکوملت مواجله  می آورنلد، و تلا
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نشدا اند " از  زارش های اين شخص ابداز معللوم نشلد کله م ظلور از نيروهلای 

 "حکومت" کدام نيروهاي د 

شلدند  هلر فرملان دهلی  ابان روانه ی ستادکرنسکی و کونووالوف از کاخ شت

دقيقلله را هللم نبايللد بلله هللدر دهلليم " يللک دو در سللر راا فريللاد کشلليدند کلله: "

رنگ ستاد انباشلته از افسلران بلود  آنلان نله بله م ظلور  رابهت سرخسا تمان پ  

  رتللق و فتللق امللور نيروهللا کلله بلله قصللد ا تفللا  از آنللان بلله ايللن جللا آمللدا بودنللد  

غيرنظامی نيز در  بله  ی نظاميلان فضلولی ملی کردنلد   لزارش افراد ناش اس 

تازا ای از پولکوف يکوف سرانجام کرنسکی را متقاعد کرد کله اتکلا  بله ج لاب 

فرماندا و افسرهای او ملال است  رئي  حکوملت تصلميم  رفلت کله "همله ی 

ز چلون کرنسلکی بله  افراد وظيفه ش اس" را بر  رد شخص  ود جمع ک د  ضم ا

کله  -همان مور که دي ران در بستر مر  کليسلا را بله يلاد ملی آورنلد -آوردياد 

در حزبللللی عضللللويت دارد، بلللله وسلللليله ی تلفللللن از سوسلللليال رولوسلللليونرها 

 در واسللت کللرد کلله بالفانللله چ للد  روهللان رزم للدا بلله نللزد او اعللزام ک  للد  امللا 

 يلريم  -روهلای مسللح حلزب  ملر بدهلديپيش از آن که اين استمداد نام تظر از ن

ز، به قول ميلی يوکوف، "همله ی ع انلر  -که انو ز می توانست  مر بدهد يقي ا

دل  لور بودنلد، از  لرد او پراک لدا  ج اش راست، کله بلدون ايلن هلم از کرنسلکی

، کلله در جريللان شللورش کورنيلللوف، کللامالز مللی شللدند " تللک افتللاد ی کرنسللکی

 رفلت  کرنسلکی بلا  بلارتری بله  لود آشکار شدا بود، در اين جا ج به ی ملر 

نامله ی  لود، ملی نويسلد: "سلاعات دراز آن شلب بله ی تکرار ترجيح ب لد زنلد 

 نلوی شک جه آور ادامه داشت د "

از نيروهای تقويتی  بری نشد  قزاق هلا جلسله تشلکيل دادنلد  نماي لد ان ايلن 

چله اشلکالی دارد؟ املا  -ه گ  فت د که به مور کلی می توان د وارد ميدان شوند
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تلر از هملله پيلادا نظللام  پلوش، و مهللم ايلن کللار  زم بلود کلله مسلسلل، زرابلرای 

هللائی را بلله آنللان داد کلله در  پللوش داشللته باشلل د  کرنسللکی فللی الفللور قللول زرا

شرف ترک او بودند، و پيادا نظامی را وعدا کرد که وجود  لارجی نداشلت  در 

   فصلل، مقابل جواب ش يد که ه گ های قلزاق ع قريلب همله ی مسلائل را حلل و

هللا را شللرو   واه للد کللرد " نيروهللای رزمللی سوسلليال  و "زيللن کللردن اسللب

ز چ للين نيروهللائی وجللود  رولوسلليونرها ا للری از حيللات نشللان ندادنللد  آيللا واقعللا

ز در کجللا نهفتلله بللود؟ مللابين   للارجی هللم داشللت د؟ مللرز واقعللی و موهللوم حقيقتللا

  م موضلللع جملللع شلللدا بودنلللد، "دم بللله دفرملللان دهلللی  افسلللرهائی کللله در سلللتاد

 صمانه تری" در برابر فرماندا ی کل قوا و رئي  حکوملت  رفت لد  کرنسلکی 

 از سللتاداظهللار کللردا اسللت کلله افسللرها حتللی از بازداشللت او هللم سللخن  فت للد  

  وهللای و   فللتمللابين  کماکللان ملافظللت نمللی شللد  در فانللله یفرمللان دهللی 

       هيجلللان زدا ی  صونلللی، ملللذاکرات رسلللمی در حضلللور غريبللله هلللا نلللورت 

بله کلاخ زمسلتانی سلرايت فرملان دهلی  می  رفت  نوميلدی و وارفت لی از سلتاد

 دانشجويان نظامی عصبی شدند   دمه های زرا پوش ها به هيجان آمدنلد  کرد 

نه در زير تکيه  لاا موجلود اسلت، و نله در بلا  رهبلری  در چ لين شلرايری آيلا 

 چيزی جز ويرانی به دنبال  واهد آمد؟

بامداد، کرنسلکی مانيکوفسلکی، ملدير کلل وزارت ج لگ را بله در ساعت پ ج 

هللا ونلللرال مانيکوفسللکی را روی پلللل ی احضلللار کللرد   شلللتفرملللان دهللی  سللتاد

ترويتسللکی متوقللت کردنللد و او را بلله آسايشلل اا ه للگ پاولوفسللکی بردنللد، امللا 

پلل  از يللک بللازجوئی کوتللاا آزادش کردنللد  مللی تللوان چ للين ان اشللت کلله ج للاب 

ت ارتلش را درهلم  واهلد يرا متقاعد کلرد کله بازداشلت او ملديرونرال سربازها 

ز در هملان سلاعت اتومبيلل  ريخت و به سربازهای جبهه لرمله  واهلد زد  تقريبلا
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استانکويچ هم در نزديکی کاخ زمستانی از حرکت باز داشته شلد، املا کميتله ی 

اد هلا همله افلر ه لگ او را هلم آزاد کلرد  اسلتانکويچ روايلت ملی ک لد کله: "ايلن

شورشی بودند، اما رفتارشان حکايت از بی عزمی شديد داشت  ملن از  انله ی 

 ود به کاخ زمستانی تلفن زدم و دربارا ی آن حاد له تلقيلق کلردم، املا بله ملن 

اممي ان آرامش بخش دادنلد کله اشلتباهی نلورت  رفتله اسلت " اشلتباا واقعلی 

سلللاعت بعلللد  رهلللا سلللا تن اسلللتانکويچ بلللود: هملللان  ونللله کللله ملللی دانللليم، چ لللد

 استانکويچ تالش کرد که مرکز تلفن را از چ گ بلشويک ها به درآورد 

موغيليت و از ستاد جبهه ی شلمال در پسلکوف فرمان دهی  کرنسکی از مقر

اعزام فوری نيروهای وفادار را در واست کلرد  دو لونين از پشلت تلفلن بله او 

همله ی اقلدامات  زم اممي ان داد که برای اعزام نيروهای نظلامی بله پترو لراد 

ز بايلد وارد پترو لراد شلدا باشل د   به عمل آمدا است، و بر لی از واحلدها قاعلدتا

     امللا ايللن واحللدها از راا نمللی رسلليدند  قلللزاق هللا ه للوز مشللغول "زيللن کلللردن 

شللهر سللاعت بلله سللاعت بللدتر مللی شللد  ه  للامی کلله  اسللب هللا" بودنللد  وضللعيت

راحت بله کلاخ بلاز  شلت د، يکلی از اندکی است کرنسکی و کونووالوف به م ظور

پيک هلای کلاخ  برهلای مهملی بله آنلان داد؛ همله ی تلفلن هلای کلاخ قرلع شلدا 

بودنللد، پللل دورتسللوی، درسللت در زيللر پ جللرا هللای اتللاق کرنسللکی، بلله اشللغال 

سربازها درآمدا بود  ميدان مقابل کاخ زمستانی هم چ ان  لالی بلود  "ا لری از 

فرملان دهلی  ار دي ر کرنسکی سراسيمه به سلتادآ ار قزاق ها ديدا نمی شد " ب

رفلللت، املللا در ايلللن جلللا هلللم  برهلللای نلللا واری بللله او دادنلللد  بلشلللويک هلللا از 

دانشلجويان نظللامی در واسلت کللردا بودنللد کله کللاخ را تلرک ک  للد، و از ايللن رو 

 هلا سلر بزن لاا انضلبام را زيلر  پلوش دانشجويان سخت هيجلان زدا بودنلد  زرا

تيب چ د واحد مهم "از دست رفته" بلود  از واحلدهای جبهله پا نهادا و بدين تر
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ز فرمللان دهللی  ه للوز  بللری نشللدا بللود  راا هللای م تهللی بلله کللاخ و سللتاد     مرلقللا

فاقد حفاظت بودند  بلشويک ها فقلط بله عللت کمبلود امالعلات ه لوز بله ايلن دو 

   سا تمان ستاد، شب قبل لبريز از افسلرها، بله سلرعتندملل ر  ه نکردا بود

تخليلله شللدا بللود  هللرک  مللی کوشلليد تللا بلله نلللوی از انلللا  جللان  للويش را از 

مهلکلله برهانللد  چ للد تللن از نماي للد ان دانشللجويان نظللامی از راا رسلليدند: آنللان 

آملادا انلد تللا در آتيله وظلايت  للود را انجلام ده للد، "م تهلا فقلط بلله شلرم آن کلله 

ز بلر سلر مسلأله  اميدی به ورود نيروهای تقويتی وجود داشلته باشلد " املا دقيقلا

 آن بود که نيروهای تقويتی وجود  ارجی نداشت د 

فرا واند  بيشترشلان فرمان دهی  وزرای  ود را به ستادشتاب زدا  کرنسکی

ه لگ آ اتومبيل نداشت د  اين وسايل مهم نقليه، که به قيلام هلای املروزی ضلرب

ه دسللت تللازا ای مللی بخشلل د، يللا بلله وسلليله ی بلشللويک هللا تصللرف شللدا و يللا بلل

 روا های انقالبی از دسترس وزرا دور شدا بودند  فقلط کيشلکين، و بعلد از او 

ماليللانتويج، موفللق بلله آمللدن شللدند  رئللي  حکومللت چلله بايللد بک للد؟ فللوراز بلله 

اسللتقبال نيروهللای جبهلله بشللتابد و نللرف نظللر از موانللع موجللود آن نيروهللا را 

 جلو بياورد  هيچ ک  فکر دي ری نتوانست بک د 

"اتومبيل پرشلکوا و روبلاز تشلريفاتی"  لود را ملبيلد  املا در ايلن  کرنسکی

نقره عامل تازا ای وارد زنجير حوادث شد و همبسلت ی و وحلدت جلاودان دول 

 متفلق را در پسللتی و بل للدی، بلله نمللايش  ذاشللت  "نملی دانللم بلله چلله شللکل، امللا 

نيلا  انه های دول متفلق رسليدا بلود " سلفرای بريتا  بر عزيمت من به سفارت

و ايا ت متلدا فوراز ابراز تمايل کردا بودند کله ه  لام عزيملت رئلي  حکوملت 

  از پايتخللت، "اتللومبيلی بللا پللرچم آمريکللا" بايللد همللراهش باشللد  کرنسللکی  للود
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زدا شلد، املا بله ع لوان  اين پيشل هاد را افراملی تلقلی کلرد، و حتلی انلدکی شلرم

 تجلی همبست ی دول متفق آن را پذيرفت 

سلي ، سلفير آمريکلا، روايلت دي لری از ايلن ملاجرا بله دسلت دادا ديويد فران

بله  فتله ی او،  است که اين قدرها به داستان های کريسم  شلباهت نلدارد  ب لا

 انله  يک افسر روسی در اتومبيل  ود بله دنبلال اتومبيلل آمريکلائی بله سلفارت

   ا آمللد و در واسللت کللرد کلله اتومبيللل سللفارت در ا تيللار کرنسللکی قللرار ب يللرد تلل

او بتواند به جبهه برود  مقاملات سلفارت، پل  از مشلورت بلا يکلدي ر، بله ايلن 

نکتلله ای کلله ابللداز  -نتيجلله رسلليدند کلله چللون اتومبيللل عمللالز "ضللبط" شللدا بللود

چللارا ای نداشللت د جللز آن کلله در برابللر جبللر شللرايط سللر تسللليم  -حقيقللت نداشللت

غم اعتلراد هلای بله ادعلای مقاملات سلفارت، عليلر - فرود آورند  افسر روسی

از برداشتن پرچم آمريکلا امت لا  کلرد  جلای شل فتی نيسلت:  -آقايان ديپلمات ها

همللان پارچلله ی رن للين بلله اتومبيللل مصللونيت مللی داد  فرانسللي  عمللل مقامللات 

سللفارت را تأييللد کللرد، امللا بلله آن هللا  فللت کلله "دربللارا اش چيللزی بلله کسللی 

 ن وي د "

     ای متفللاوت بللا  للط حقيقللت تالفللی بللا مقابللله ی ايللن دو شللهادت، کلله در زوايلل

می ک  د، می توان بله تصلوير کلم و بليش روشل ی دسلت يافلت  بلديهی اسلت کله 

اتومبيللل را دول متفللق بللر کرنسللکی تلميللل نکردنللد، بلکلله او  للود  واسللتارش 

شدا بلود: املا چلون ديپلملات هلا ناچارنلد بله انلل رياکارانله ی علدم مدا لله در 

رام ب ذارند، قرار بر اين شلد کله اتومبيلل "ضلبط" تحظاهر الامور دا لی علی ا

 شللود، و سللفارت هللم بلله سللو  اسللتفادا از پللرچم "اعتللراد" ک للد  پلل  از ايللن 

قرار و مدار ظريت، کرنسکی در اتومبيل  ود نشست، و اتومبيلل آمريکلائی بله 

ع وان   يرا به دنبالش آمد  کرنسکی بعداز ادامه می دهد که: " زم به توضيح 
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ملرا شل ا ت د  ملن مثلل  -تلا سلربازان از علابران  رفتله -همه ی ملردم نيست که

        دسلللت تکلللان دادم " تصلللوير  معملللول فلللار  البلللال و بلللا تبسلللمی آرام برايشلللان

هلم بلدين ترتيلب بلود کله رويلم فوريله بله  -بی نظيری استح فار  البال و متبسم

وازا هللای ملکلوت اشللباش پيوسللت  کلار ران مسلللح و ن هبللان هلا در هملله ی در

اتومبيلل ديوانله و   اردهلای سلرخ بله مللض مشلاهدا ی آن ر بودند قشهر مست

نلد  بله ملور کللی دنز سريع السير به ميان جادا دويدند، اما دسلت بله تيرانلدازی

ه للوز سللعی مللی شللد از تيرانللدازی احتللراز شللود  شللايد هللم آن پللرچم کوچللک 

يلل بلا موفقيلت بله حرکلت آمريکائی آنان را از تيراندازی بازداشت  هلر دو اتومب

  ود ادامه دادند 

ماليانتويچ، که تا آن دم فقط در ديار حقايق جاودان حقلوق بله سلر بلردا بلود، 

حيرت زدا، سسال کرد که: آيا ايلن بلدان مع اسلت کله در پترو لراد هليچ نيروئلی 

وجود ندارد که حاضر به دفا  از حکوملت موقلت باشلد؟ کونوواللوف شلانه بلا  

  پاسللخ  فللت: مللن چيللزی نمللی دانللم  و سللپ  اضللافه کللرد: وضللع انللدا ت و در

آن  اا ماليانتويچ پرسيد: پ  آن نيروهلائی کله در راا هسلت د بسيار بدی است  

چرور؟ به  مانم يک  لردان دوچر له سلوارند  ج لاب وزيلر آا عميقلی از سلي ه 

سرباز وجود داشلت  معللوم بلود  000/200برکشيد  در پترو راد و حومه اش 

رويم  راب است، و رنه رئي  حکومت مجبور نمی شد با پلرچم آمريکلا وضع 

 در پشت سرش به استقبال يک  ردان دوچر ه سوار بشتابد 

  وزرا نمی دانسلت د کله ايلن  لردان سلوم دوچر له سلوار اعلزام شلدا از جبهله 

در پردولسللکايا توقللت کللردا و بلله وسلليله ی تلفللن از شللورای پترو للراد پرسلليدا 

م ظور از جبهه اعزام شدا است؛ ا ر اين نکته را می دانسلت د آا  بود که به چه

عميق تری ملی کشليدند  کميتله ی نظلامی انقالبلی ملی تل رافلی بله ايلن  لردان، 
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درودهللای برادرانلله ی  للود را نثللار مقللدم دوچر لله سللواران کللرد و از آن هللا 

ر چله  واست تا نماي د ان  ود را فوراز بله کميتله بفرسلت د  مقاملات حکوملت هل

دوچر ه سواران را بيشتر جست د آن ها را کمتر يافت د، حال آن که نماي لد انش 

 همان روز به اسمول ی آمدا بودند 

در ملاسبات مقلدماتی پيشل هاد شلدا بلود کله کلاخ زمسلتانی در شلب بيسلت و 

پايتخلت، تصلرف شلود  از روز فرملان دهلی   جم، و هم زمان با ساير قلله هلایپ

ت وي ا ی سه نفرا ملأمور شلدا بلود کله رهبلری عمليلات بيست و سوم يک هيئ

 تصللرف کللاخ را برعهللدا ب يللرد  پودويسللکی و آنتونللوف شخصلليت هللای انلللی 

ع لوان نفلر سلوم در  نام سادوفسلکی نيلز بله افسر مه دسی به  اين هيئت بودند

ايللن هئيللت رهبللری   جانللدا شللدا بللود، امللا چللون بلله رتللق و فتللق امللور پاد للان 

اين فعاليت  اص شرکت نجسلت  جلای او را بله چودنوفسلکی اشتغال داشت در 

دادند  چودنوفسکی در ماا مه همراا با تروتسکی از اردو اا زندانيان در کانلادا 

باز شته و سه ماا هم در مقلام سلرباز در جبهله بله سلر بلردا بلود   شلويچ هلم 

 نقش مهمی در اين عمليلات برعهلدا  رفلت  ايلن بلشلويک که له کلار آن قلدر در

ارتش  دمت کردا بود که او را به مقام درجه داری ارتقا  دادا بودند  سه سال 

بعللد سادوفسللکی بلله يللاد آورد کلله چ ونلله پودويسللکی و چودنوفسللکی در اتللاق 

کوچک او در اسلمول ی بلر سلر نقشله ی پترو لراد و بهتلرين نللوا ی حملله بله 

ايلن شلد کله  جروبللث شلديدی کلردا بودنلد  سلرانجام قلرار بلريک دي لر  کاخ با

ود ملانللرا ک  للد، بلله مللوری کلله ملللور دم رقلله ی کللاخ را بللا يللک بيضللی مسلل

بللزر  بيضللی در امتللداد ک للارا ی نللوا قللرار ب يللرد  در مللرف رود انلله م ل للی 

هلای ی ، و سلاير کشلتآورورارا بايد به وسيله ی قلعه ی پرروپل، کشلتی نملا

     فللللج کلللردن کرونشللتات و نيلللروی دريلللائی بسلللته ملللی شلللد  بلللرای جللللو يری يلللا 
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       حملللله هلللای احتملللالی قلللزاق هلللا و دانشلللجويان نظلللامی از پشلللت، ب لللا شلللد کللله 

ج اش های تدافعی نيروم دی مرکب از واحدهای انقالبی در هر دو مرف مسلتقر 

 ردند  

 ی ملورد نظللر بلليش از انللدازا  قيللل و پيچيللدا مسللأله  ايلن نقشلله کللالز بللرای حللل

زی نيروهلای  زم در نظلر  رفتله شلدا بلود بود  مدت زمانی کله بلرای آملادا سلا

فلللت، در يکايلللک مراحلللل رناکلللافی از آب درآملللد  هملللان ملللور کللله انتظلللار ملللی 

ناهماه  ی ها و فراملوش کلاری هلای کلوچکی بلروز کلرد  در يلک نقرله جهلت 

مشخص شدا بود؛ در يک نقرله ی دي لر فلالن رهبلر بله عللت  طپيشروی به غل

راا رسيد؛ در نقرله ی سلوم افلراد ناچلار  درک نادرستش از دستورالعمل دير از

پوش نجات بمان د  فرا ونلدن واحلدهای نظلامی،  شدند مدتی در انتظار يک زرا

متلللد کللردن آنللان بللا  للارد سللرخ، اشللغال مواضللع رزمللی، و حصللول اممي للان از 

  ايلن کارهلا چ لدين سلاعت بليش از -همله ی آنلان و سلتادمابين  برقراری ارتبام

جروبللث بلر سللر نقشله ی پترو لراد  مللان کلردا بودنللد،  آن چله رهبلران ه  للام

 وقت می ملبيد 

ه  امی که کميته ی نظامی انقالبی در ساعت دا نلبح واو لونی حکوملت را 

 ير حتی برای فرماندهان بالفصل عمليات هم روشلن أاعالم کرد، دام ه ی اين ت

  ک لد  نبود  پودويسکی قلول دادا بلود کله کلاخ "پليش از سلاعت دوازدا" سلقوم 

تا آن للظه همه چيز از حيث نظامی چ ان به نرمی پيش رفته بود که هليچ کل  

 ير نمی ديد  اما در نيمروز معلوم شلد کله جلای بر لی از واحلدها أدليلی برای ت

راا نرسلليدا بودنللد، و  زهللا ه للوز ای در نيللروی مهللاجم  للالی اسللت، کرونشللتات

الف وقلت بلر مبلق معملول ضم از شبکه ی دفلاعی کلاخ تقويلت شلدا بلود  ايلن اتل

تأ يرهای دي ری را الزامی سا ت  زير فشار مصلرانه ی کميتله، قلرار بلر ايلن 
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و اين بلار "بله ملور قرعلی "  -شد که تسخير کاخ در ساعت سه نورت ب يرد

  للوی کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللا اتکللا  بللر ايللن تصللميم جديللد در برابللر  سللخن

کلرد کله سلقوم کلاخ تلا چ لد دقيقله ی جلسه ی بعدازظهر شورا ابلراز اميلدواری 

دي ر ملرز شود  اما يک ساعت دي لر هلم سلپری شلد و کلار بله نتيجله نرسليد  

پودويسکی،  ود سخت برآَشفته، از پشت تلفن امال  داد که کاخ بله هلر قيمتلی 

   شللش تسللخير  واهللد شللد  امللا اعتمللاد بلله نفلل  اوليلله ی او کلله شللدا تللا سللاعت 

  بللله واقلللع در سلللاعت شلللش هلللم بللله بزن لللاا  لللوش تزللللزل شلللدا بلللود  و  دسلللت

نرسلليديم  پودويسللکی و آنتونللوف کلله از نهيللب هللای اسللمول ی بلله سللتوا آمللدا 

بودند، اين بار از تعيين وقت مشخص امت ا  کردند  اين امر تشويش شديدی را 

سللبب شللد  از نظللر سياسللی  زم بللود کلله در للظلله ی  شللايش ک  للرا، تمللامی 

ی انقالبللی باشللد، تللا بللا قللرار دادن مخالفللان در پايتخللت در دسللت کميتلله ی نظللام

برابر يک عمل انجام شدا بهتر بتوان در ک  را از عهدا ی آنلان برآملد  املا در 

اين فانله للظه ی  شلايش ک  لرا فلرا رسليدا، بله تعويلق افتلادا، و بلار دي لر 

فرارسلليدا بللود، و کللاخ زمسللتانی ه للوز مقاومللت مللی کللرد  بللدين ترتيللب تصللرف 

ی مرکلزی قيلام مسلأله  لت تأ يری که رخ داد، دوازدا ساعت تمام بهکاخ، به ع

 تبديل شد 

دهی انلی اين عمليلات هلم چ لان در اسلمول ی قلرار داشلت  در آن جلا  فرمان

شته ی امور را در دست  رفته بلود  سلتاد عمليلاتی ايلن مأموريلت ر شويچ سر

 ا ته ملی شلد  در قلعه ی پرروپل بلود  در ايلن جلا بال لونراوف ملرد مسلئول شل

، دي ری آوروراسه ستاد فرعی دي ر هم در اين ميان وجود داشت د که يکی در 

در آسايشلل اا هللای ه للگ پاولوفسللکی، و سللومی در آسايشلل اا ملللوان هللا قللرار 
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داشت  در ميدان عمل رهبری با پودويسکی و آنتونوف بود، و ظاهراز هيچ يلک 

 بر دي ری اولويتی نداشت 

ل ارتش نيز يک هيئت سه نفرا روی نقشله ی شلهر  لم کفرمان دهی  در مقر

شدا بود: سره گ پولکوف يکوف فرماندا ی حوزا ی نظامی، ونرال بلا راتونی 

و ونرال آلکسيت که به ع وان يک ناحب نظر بل د پايه به آن جلا رئي  ستاد، 

نللالش، نقشلله هللای دفللاعی از ی  فرمللان دهللی  دعللوت شللدا بللود  بللا وجللود ايللن

جمی هم به مراتب مبهم تر بودند  درسلت اسلت کله مارشلال هلای نقشه های تها

بی تجربه ی قيام نمی دانست د چ ونه بايد نيروهای  ود را بله سلرعت متمرکلز 

کلم نيروهايشلان واقعلاز وجلود  کردا و ضربه را به موقلع وارد سلازند، املا دسلت

اشلت د داشت د  مارشال های دفا  به جای نيرو فقط اميدهای مله آللودی در سلر د

و ب : شايد قزاق ها دست آ ر تصميم  ود را ب يرند؛ شايد در پاد لان مجلاور 

واحدهای وفاداری پيلدا ک ليم؛ شلايد کرنسلکی از جبهله نيلرو بيلاورد  احساسلات 

مخللابرا فرمللان دهللی  پولکوف يکللوف را از روی تل رافللی کلله او شللبانه بلله سللتاد

   يدا اسللت  آلکسلليت هللم کللرد مللی دانلليم: او معتقللد بللود کلله بللازی بلله پايللان رسلل

 بدبين تر از او اندکی بعد آن کشتی درهم شکسته را ترک کرد  

فرمللان دهللی  نماي للد ان مللدارس نظللامی بلله م ظللور برقللراری تمللاس بلله سللتاد

آوردا شللدند، و سللعی شللد کلله بللا ايللن ادعللا کلله نيروهللای نظللامی بلله زودی از 

 ن بلا  بللردا شللود  ه در  واه للد رسلليد، روحيله ی آنللاهلتزارسلکو و  اچي للا و جب

بلاری بله  اما آنلان ايلن وعلدا هلای مله آللود را بلاور نکردنلد، و شلايعه ی اسلت

فرماسلت،  حکلمفرملان دهلی  درون مدارس نظامی ر  ه کرد: "وحشت بر ستاد

ز هلم چ لين بلود  ه  لامی کله افسلرهای  هيچ ک  کاری انجام نمی دهد " و واقعا

ی پلوش هلا ک  لد کله حاضلرند زرا آمدنلد تلا پيشل هادفرملان دهلی  قزاق به سلتاد
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ا ی سوارا نظام ميخائيلوفسکی را به تصرف  لود درآورنلد، دمستقر در دانشک

را ديدنلللد کللله مغملللوم و افسلللردا در ک لللار پ جلللرا ای روی  آنلللان پولکوف يکلللوف

تصرفش ک يد  من کسی "ن دلی نشسته بود  تصرف دانشکدا ی سوارا نظام؟ 

 کاری ک م " را ندارم  به ت هائی هم نمی توانم

       در همللان حللال کلله ايللن بسلليج ر للوت آميللز مللدارس نظللامی بللرای دفللا  از 

کللاخ زمسللتانی جريللان داشللت  وزرا تشللکيل جلسلله دادنللد  ميللدان مقابللل کللاخ و 

  يابان های امرافش ه وز از قيام ک  د ان  لالی بودنلد  در تقلامع مورسلکايا و

بلاز ملی داشلت د و سرنشلي ان نوسکی سربازهای مسلح اتومبيل ها را از حرکت 

هلا  آن ها را بيرون ملی راندنلد  ملردم هلم بله پلرس و جلو مشلغول بودنلد: "ايلن

حکومت د يا سربازهای کميتله ی نظلامی انقالبلی؟" وزرا هملين يلک  یسربازها

بار از تمام مزايای عدم ملبوبيت  لود اسلتفادا کردنلد: هليچ کل  عالقله ای بله 

ز هلل يچ کلل  آنللان را در سللر راا نشلل ا ت  هملله در آنللان نشللان نمللی داد و تقريبللا

ز در درش ه ای بازداشلت شلدا جلسه حضور يافت د م ر پروکوپوويچ  که تصادفا

ز او را هم در  الل روز آزاد کردند  -بود  ضم ا

    پلليش  للدمت هللای قللديمی کلله چيزهللا ديللدا و دي للر از هلليچ چيللز بلله شلل فت 

ه وز در کلاخ بودنلد   -دا ت رچه ه وز ترس بر دلشان چ گ می ان -نمی آمدند

رنلگ، يقله هلای ی اين ياد ارهای دوران پيشين، با تربيت  اص، جامله هلای آبل

سرخ و قيران های زرين  ود جو نظم و  بلات را در ايلن سلا تمان مجللل زنلدا 

زا فقط اي ان ه وز تلوهمی از قلدرت  ن اا می داشت د  شايد در اين نبح وحشت

 به وزرا القا  می کردند 

نبح حکومت سرانجام تصميم  رفت که يکی از اعضا  در ساعت يازدا فقط 

رأس امللر دفللا  قللرار دهللد  ونللرال ايزنيکوفسللکی قللبالز از قبللول ايللن  در  للود را
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افتخللار، کلله در سللپيدا دم از جانللب کرنسللکی بلله او پيشلل هاد شللدا بللود، امت للا  

فسلکی ورزيدا بود  يکی دي ر از اعضای نظامی حکوملت، يع لی آدميلرال وردر

هم بله ايلن املر رزملی تمايلل چ لدانی نداشلت  از ايلن رو وظيفله ی رهبلری املر 

دفللا  بلله عهللدا ی وزيللر امللور  يريلله، يع للی کيشللکين غيرنظللامی افتللاد  فرمللان 

مجلل  سل ا در تأييلد ايللن انتصلاب بالفانلله نوشلته شللد و بله امضلای همله نيللز 

راوانللی در رسلليد  ايللن جماعللت ه للوز بللرای کبکبلله هللای بوروکراتيللک وقللت ف

 ا تيار داشت د  به عالوا، هر ز به فکر هيچ يک از آنان نرسيد کله کيشلکين در

مقام عضلو حلزب کلادت ملورد نفلرت مضلاعت سلربازهای جبهله و پشلت جبهله 

است  کيشکين به نوبله ی  لود پالچي سلکی و روت بلر  را بله ع لوان معاونلان 

سللرمايه داران و   للود بر زيللد  کللار ران از پالچي سللکی، ايللن دسللت نشللاندا ی

يلاری  روت بلر  دسلتمدافع تعريل کار انه ها، نفرت شلديدی داشلت د  مه لدس 

سللللاوي کوف را کللللردا بللللود، و سللللاوي کوف حتللللی از حللللزب فرا يللللر سوسلللليال 

رولوسيونر به ع وان کورنيلوفيست ا لراي شلدا بلود  پولکوف يکلوف بله اتهلام 

ونی نشلاندا شلد و او هليچ  راتک ار  رديد  بله جلای او ونلرال بلا يانت از کار بر

 تفاوتی با سلت  ود نداشت 

ارتلش قرلع شلدا فرملان دهلی  هر چ د تلفن های شهری کاخ زمستانی و ستاد

بودند، کاخ زمستانی از مريق تلفلن  صونلی بلا سلازمان هلای مهلم در ارتبلام 

ز بللا وزارت ج للگ کلله بلله نوبلله ی  للود تلفللن مسللتقيمی بلله سللتاد -بللود  مخصونللا

از قللرار معلللوم تلفللن هللای بر للی از مسسسللات شللهر در آن  داشللت فرمللان دهللی 

زد ی قرع نشدا بودند  اما ارتبامات تلف ی از لللاظ نظلامی هليچ امتيلازی  ستاب

به حکومت ندادند، و از حيث روحيه موقعيت او را بدتر کردنلد چلون توهملاتش 

 از او  رفت د  را
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در انتظار رسليدن  از ساعات نبح به بعد، رهبران امر دفا  در همان حال که

ز بلله کمللک  نيروهللای تقللويتی جبهلله بلله سللر مللی بردنللد، نيروهللای مللللی را دائمللا

افراد شهر کوشيدند بله آنلان کملک ک  لد  يکلی از اعضلای  ندند  بر ی ازافرا و

کميته ی مرکزی حزب سوسليال رولوسليونر بله نلام دکتلر فيلت، کله در ايلن کلار 

يلللک ملکمللله ی قلللانونی از نقلللش فعلللالی برعهلللدا داشلللت، چ لللد سلللال بعلللد در 

ز  "د ر للونی بللرق آسللای حالللت روحللی واحللدهای نظللامی" سللخن  فللت  او ضللم ا

 فت که از قابل اعتمادترين م ابع موجود می ش يدی کله ايلن يلا آن ه لگ آملادا 

است که به دفا  از حکومت بشتابد، اما به مللض آن کله بله وسليله ی تلفلن بلا 

ز سللرپيچی آن ه للگ تمللاس مللی  رفتللی، واحللدها يکللی پلل        از دي للری نللريلا

می کردند  اين نارودنيلک پيلر در ادامله ی سلخ انش  فتله بلود: "نتيجله اش را 

همه می دانيد  هيچ يک از واحدها بيرون نيامدند و کاخ زمستانی تسخير شد " 

حقيقللت مرلللب آن اسللت کلله پاد للان بللرق آسللا د ر للون نشللد، بلکلله ايللن توهمللات 

 ريخت  ت برق درهم فرواحزاب حکومتی بود که به سرع

حسلللاب مخصونلللی فرملللان دهللی  پللوش هلللا کلله کلللاخ زمسلللتانی و سللتاد زرا

رويشان می کردند، به دو  روا تقسيم می شدند: بلشويک ها و نللح مللب هلا  

کرد  نيم  روهلان از دانشلجويان ی نممرف داری  هيچ يک از آن ها از حکومت

پللوش بر وردنللد   ابلله دو زر مه دسللی ارتللش سللر راا  للود بلله کللاخ زمسللتانی

پلوش  دانشجوها با اميدی آميخته به ترس م تظر بودند ببي  د که آيا اين دو زرا

          هللا بللی مرف للد و بلله ايللن قصللد  پللوش دوسللت د يللا دشللمن  معلللوم شللد کلله زرا

    دو مللرف جلللو يری ک  للد  از شللش مللابين  بلله  يابللان آمللدا انللد کلله از در يللری

پوش برای مراقبلت از ا ا يله ی کلاخ بلر  زرا پوش موجود در کاخ فقط يک زرا

پللوش دي للر از کللاخ بيللرون رفت للد  هللر چلله قيللام بلله موفقيللت  جللا مانللد، پلل ج زرا
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پوش های بلشلويک بله هملان نسلبت زيلادتر  بيشتری دست می يافت، تعداد زرا

می شدند، و ارتش بی مرف  وب می شلد  چ لين اسلت سرنوشلت بلی مرفلی در 

 مبارزات جدی 

يک می شويم  ميدان وسليع مقابلل کلاخ زمسلتانی هلم چ لان  لالی به ظهر نزد

است  حکومت برای پرکردن آن فضای  الی کسی را درا تيار نلدارد  نيروهلای 

      سلللر رم اجلللرای نقشللله ی پيچيلللدا ی  کميتللله هلللم اشلللغالش نملللی ک  لللد، چلللون

پلوش هلا بلرای شلرکت در ايلن   ودند  واحدهای نظامی، کلار ران مسللح و زرا

  نللد  رفتلله رفتلله م رقلله ی کللاخ مان للد ا ر حللال تجمللعدی وسلليع ه للوز  ملانللرا

نقره ی ماعون زدا ای به نظر می رسلد کله نيروهلای انقالبلی بلرای احتلراز از 

 تماس با کانون آلود ی از دور ملانرا اش کردا اند 

نلن کاخ، که به ميدان باز می شود، مثلل نللن اسلمول ی انباشلته از هيلزم 

 رنللگ سلله اي چللی در چللپ و راسللت مسللتقر  رائی سللياااسللت  تللوپ هللای نللل

هست د  در چ د نقره ی مختلت تف گ ها روی هلم چيلدا شلدا انلد   لارد کوچلک 

    کللاخ  للود را بلله سللا تمان چسللباندا اسللت  در نلللن کللاخ و در مبقلله ی اول، 

 مسلللتقر  فدو  لللروا سلللتوان سلللوم از ملللدارس نظلللامی اورانلللين بلللائوم و پترهلللا

ر نملی  يرنلد  بلند که اين دو  لروا تملامی آن دو مدرسله را درهست د  نا فته نما

 انله ی ک ستانتي وفسلکی نيلز بلا  دانشلکدا ی تلوپ  انله از يک جو ه ی تلوپ

 شش توپ در کاخ است 

در بعدازظهر يک  ردان دانشجوی نظامی، کله يلک  روهلانش را در بلين راا 

ری که دانشلجويان از دست دادا بود، از دانشکدا ی مه دسی به کاخ آمد  تصوي

در برابر  ود ديدند موری نبود که روحيه ی رزم د ی آنلان را، کله بله  فتله ی 

بلا  ببلرد  در دا لل کلاخ  واروبلار  استانکويچ قبالز هلم تعريلت چ لدانی نداشلت،
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يافت نمی شد  هيچ ک  بله موقلع بله فکلر  واروبلار نيفتلادا بلود  در ايلن ميلان 

اميون نلان را توقيلت کلردا انلد  بر لی از هلا کميتله يلک کلی معلوم شلد کله  شلت

 دانشلللجويان بللله ن هبلللانی مشلللغول شلللدند، ملللابقی، ملللردد و  رسللل ه، بالتکليلللت 

 ماندنللد  هلليچ نللوعی از رهبللری احسللاس نمللی شللد  در ميللدان مقابللل کللاخ و در 

     ک لللارا ی رود انللله در سلللوی دي لللر،  لللروا هلللای کلللوچکی از علللابران ظلللاهراز 

 گ ها را از دست دانشلجوهای ن هبلان ملی ربودنلد نلح جو پديدار شدند که تف

 و آنان را با تپانچه تهديد می کردند 

در ميللان دانشللجوها چ للد تللن "تهيلليج  للر" نيللز قللد علللم کردنللد  آيللا ايللن هللا از 

ز ه لوز  لر شلرهای  بيرون بله دا لل کلاخ ر  له کلردا بودنلد؟  يلر، ايلن هلا يقي لا

دانشللجوهای اورانللين بللائوم و دا للی بودنللد  تهيلليج  للران موفللق شللدند در ميللان 

 پترهللاف جللوش و  للروش و نللاآرامی ايجللاد ک  للد  کميتلله هللای دانشللکدا هللا در 

تا ر سفيد تشکيل جلسه دادند و در واست کردند کله نماي لد ان حکوملت بلرای 

ی  ارائلله ی توضللليح در برابلللر آنلللان حاضللر شلللوند  همللله ی وزرا، بللله سلللرکرد

بللللث يلللک سلللاعت بللله درازا کشللليد  کونوواللللوف، بللله تلللا ر سلللفيد آمدنلللد  جرو

دانشجويان بله وسلط حلرف کونوواللوف دويدنلد و او بله ناچلار  اموشلی  زيلد  

کللرد  سللخن رانللی  ماسلللوف، وزيللر کشللاورزی، در مقللام يللک انقالبللی پيشللين

کيشکين به دانشجوها توضيح داد که حکومت تصميم  رفته اسلت کله تلا سلرحد 

دانشجوها بر آن شلد کله  نکويچ يکی ازبه  فته ی استا امکان ايستاد ی ک د  ب ا

آمللاد ی  للود را بللرای جانفشللانی بلله  للامر حکومللت ابللراز ک للد، امللا "سللردی 

سلللاير وزرا نلللاآرامی سلللخن رانلللی  آشلللکار رفقلللايش ملللانع از ايلللن کلللار شلللد "

  وزرا را قرللع مللی کردنللد، سللخن رانللی  دانشللجويان را تشللديد کللرد  دانشللجوها

کشلليدند  وزرای رن للين  للون رفتللار  هللوار مللی زدنللد، و ظللاهراز سللوت هللم مللی
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اکثريت دانشجويان را ناشلی از م شلا  پسلت اجتملاعی آنلان دانسلت د: "همله از 

و  لله وار     نلفتک ار  اوآهن آملدا بودنلد، نيمله بلی سلواد و نلادان و حيلوان 

 بودند "

  بللا ايللن حللال آن جلسلله در کللاخ ملانللرا شللدا بلله آشللتی انجاميللد  دانشللجوها، 

رهبری فعلال و امالعلات نلليح پيراملون رويلدادها بله آنلان  ولق پ  از آن که

دادا شللللد، موافقللللت کردنللللد در آن جللللا بللللاقی بمان للللد  سللللرکردا ی دانشللللکدا ی 

امللر دفللا  م صللوب شللدا بللود، بللا مللداد  للود نللام فرمللان دهللی  مه دسللی، کلله بلله

واحدهای مختلت را روی نقشه ی کاخ  بلت کلرد  نيروهلای موجلود در مواضلع 

شدند  بيشلتر دانشلجوها در مبقله ی اول مسلتقر  رديدنلد تلا از آن رزمی توزيع 

جللا بتوان للد تف للگ هللای  للود را از ميللان پ جللرا هللا بلله ميللدان مقابللل کللاخ نشللانه 

روند  اما آنان از شرو  تيراندازی م ع شدند  يکلی از  لردان هلای دانشلکدا ی 

د  يلک  انه را زير پوشلش  لود ب يلر لن کاخ آوردا شد تا توپنمه دسی به 

     للروا رابللط مرکللب از چهللار مللرد از هللر واحللد نيللز تشللکيل شللد  بلله جو لله ی 

 انلله دسللتور دادا شللد کلله در نللورت ر  لله شورشلليان از دروازا ی کللاخ  تللوپ

 نلللن کللاخ و در برابللر درهللای ورودی تللل هللای هيللزم  ذاشللته  دفللا  ک للد  در

 لان بيشلتری شدند  چيزی شبيه به نظم برقرار  رديد  ن هبلان هلا احسلاس اممي

 کردند 

ج للگ دا لللی درنخسللتين مراحللل  للود، پلليش از تشللکيل ارتللش هللای واقعللی و 

آبديللدا شللدن ايللن ارتللش هللا، همانللا يللک ج للگ نللرفاز عصللبی اسللت  بلله  پلليش از

 آتللش  شللائی  -ملللض بللروز نخسللتين نشللانه هللای فعاليللت از سللوی دانشللجويان

تجهيلللزات  اردوی مهللاجم نيروهللا و -آنللان از پشللت سلل  رها بلله سللمت ميللدان

ز بلللود پ داشلللت  از ايلللن رو  اردوی تلللدافع را بسللليار بلللزر  تلللر از آن چللله واقعلللا
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رهبران با وجود نارضائی  ارد سرخ و سربازان، تصميم  رفت د که حملله را تلا 

ز م تظللر ملللوان هللای  تمرکللز نيروهللای   يللرا بلله تعويللق بي دازنللد؛ آن هللا عمللدتا

 کرونشتات بودند 

کلله بللدين سللان ايجللاد شللد، نيروهللای تقللويتی  در  للالل تللأ ير چ للد سللاعته ای

کوچکی در ا تيار ملانرا شد ان قلرار  رفلت  پل  از وعلدا ی پيلادا نظلام از 

جانب کرنسکی به هيئت نماي د ی قزاق ها، شورای نيروهای قزاق، کميته هلای 

ه گ ها، و مجمع عمومی ه گ ها همله وارد شلور شلدا بودنلد  نتيجله آن کله: 

دارهللای ه للگ اورالسللکی، کلله در مللاا ووئيلله بللرای  سلللدو  للروا کامللل و مسل

، بايلد بالفانلله بله سرکوبی بلشويک ها از جبهله بله پايتخلت آوردا شلدا بودنلد

آن وعلدا، يع لی  کاخ زمستانی بروند  مابقی واحدها نبايد پيش از برآوردا شدن

پيش از آمدن نيروهای تقلويتی پيلادا نظلام، بله کملک حکوملت برونلد  املا حتلی 

ن رفللت  قللزاق هللای جللوان  دو  للروا هللم ايللن امللر بللدون جروبلللث سللر بابللت

اعتراد کردند  "ريش سفيدها" حتی ناچلار شلدند کله جلوان هلا را در انلربل 

ملبوس ک  د تا آن ها نتوان د مزاحمتلی در راا ايلن مأموريلت ايجلاد ک  لد  افلراد 

يشوی ه گ اورالسلکی فقلط در  لر  و مليش شلام اا در کلاخ حاضلر شلدند، ر

ع لی ملوقعی کلله دي لر هليچ کلل  انتظارشلان را نداشلت  آنللان هلم چلون ناجيللان ي

مورد استقبال قرار  رفت د  اما قيافه ی ايشان  رفته بلود  آن هلا علادت نداشلت د 

ری، و تلازا کلامالز روشلن نبلود کله حلق بلا کلدام ملرف آبر سر کاخ هلا بج   لد  

 است 

سلروان سلتادی کله يلک فرمان دهلی  قدي  به شواليه ی ورواندکی بعد چهل 

 پللايش از چللوب بللود، بلله مللور نللام تظر بلله کللاخ زمسللتانی آمدنللد  حللال معلللولين 

ميهن پرست به مثابه ی واپسين   ائر دموکراسی عمل می کردند    بلا همله ی 
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اين اوناف حال ملانرا شد ان بهتر شلد  انلدکی بعلد  روهلان ضلربتی  لردان 

ی شللان آن بللود کلله ايللن نيروهللای  رملل تللرين دل زنللان نيللز از راا رسلليد  بللزر 

تقويتی بدون نبرد توانسته بودند  ود را به آن جا برسان د   مان ملی کردنلد کله 

 نفوف نيروهلای مهلاجم نتوانسلته يلا جرئلت نکلردا انلد راا نيروهلای نجلات را 

سلللد ک  لللد  پللل  دشلللمن آشلللکارا ضلللعيت بلللود  افسلللرها بلللرای تسلللالی  لللود و 

را شلکر کله اوضلا  رو بله بهبلود اسلت "  دانشجويان نظامی ملی  فت لد: " لدا

نيروهای جديد به وظايت نظامی  لود پلی بردنلد و جلای  سلت ان را  رفت لد  بلا 

ايللن حللال افللراد ه للگ اورالسللکی بلله ايللن "ضللعيفه هللای" تف للگ بلله دسللت بللا 

  انه ی واقعی کجاست؟ ناباوری ن اا می کردند  پ  توپ

ز بلله هللدر ملی   هللا ديللر ی رفللت  کرونشللتاتبلديهی اسللت کلله وقللت مهاجملان دائمللا

نا فته نماند که تقصير از  ودشان نبود  آنلان را ديلر احضلار کلردا  -کردا بودند

بودند  آن ها پ  از آمادا سا تن  لود در آن شلب پلر تلب و تلاب، در سلپيدا دم 

ز روانلله ی  ياسللتربسللوار کشللتی هللا شللدند  ناوشللکن آمللور و رزم للاو  مسللتقيما

پل  از  زاويلا اسلوبودیين بلود کله رزم لا و قلديمی پترو راد  رديدند  قرار بر ا

دارهلللای دريلللائی در اورانلللين بلللائوم بللله قصلللد  للللع سلللالش  پيلللادا کلللردن تف لللگ

دانشجويان نظامی، در ملد ل ترعله ی مورسلکوی ل  لر بي لدازد تلا در نلورت 

لللزوم راا آهللن بالتيللک را بمبللاران ک للد  در پ للاا پلل ج هللزار ملللوان و سللرباز از 

پيادا شدند تا بر مرکب انقلالب سوسياليسلتی سلوار  ردنلد  در جزيرا ی کوتلين 

فرماسلت: ايلن افسلرها را بله ج لگ در راا  اتاق افسلرها سلکوت سل  ي ی حکلم

آرمللانی ملللی برنللد کللله ملللورد نفللرت آن هاسلللت  کميسللر آن واحلللد، فلروفسلللکی 

دللی شلما حسلاب نملی ک ليم،  بلشويک، به افسرها اعالم کرد کله: "ملا روی هلم

می  لواهيم کله در جلای  لود بلاقی بمانيلد    آزار بلی دليللی بله شلما  اما از شما



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 369 

نخواهيم رساند " افسرها به شيوا ی نظامی پاسخ دادند کله: "اماعلت قربلان" 

 و آن  اا همه در جای  ود قرار  رفت د  ج اب فرماندا هم از پل با  رفت 

ن هلا مقلدم به رود انه ی نوا که می رس د فريلاد پيروزم دانله ی هلورا: مللوا

، کلله در وسللط آوروراآمللد مللی  وي للد  در کشللتی  هللم قرارهللای  للود را  للوش

رود انلله ل  للر اندا تلله اسللت، دسللته ی موسلليقی شللرو  بلله نللوا تن مللی ک للد  

آمدی کوتلاا بله نيروهلای تلازا از راا رسليدا ملی  ويلد:  آنتونوف پ  از  وش

     شلللتات، "ايلللن کلللاخ زمسلللتانی اسلللت    بايلللد تصلللرفش ک للليم " در واحلللد کرون

   ع انللر  للود بلله  للود پلليش قللدم مللی شللوند  ايللن مصللمم تللرين و متهللورترين 

شلان راا  ای فشل گهلرنگ و تف لگ هلا و قرار باف های سياا ملوان ها با کش

را تا به انتها  واه د رفت  پيادا شدن ايلن نيروهلا در بوللوار کونو وارديسلکی 

هبلان بلاقی ملی مانلد و فقط چ د للظه بله ملول ملی کشلد  در کشلتی فقلط يلک ن 

 ب  

اي للک نيروهللای مسللتقر در نوسللکی از انللدازا ی کللافی هللم بيشللترند  روی پللل 

ترعلله ی آکاتاکري يسللکی واحللد نيروم للدی موضللع  رفتلله، و از روی پللل مويکللا 

پوش ها و توپ های زي ت به سمت کاخ زمستانی نشلانه رفتله انلد  در ايلن  زرا

ا مسلسلل کلار  ذاشلته انلد  در  يابلان مرف مويکا کار ران در پشت جان پ اا ه

        پوشلللی بللله ديلللدا بلللانی مشلللغول اسلللت  رود انللله ی نلللوا و  مورسلللکايا هلللم زرا

   پللل هللايش بلله دسللت مهاجمللان افتللادا انللد  بلله چودنوسللکی و داشللکويچ دسللتور 

می رسد که افراد ه گ های  ارد را به مارس فيلد بفرست د  قرار بلر ايلن اسلت 

قلعه، پ  از عبور از پل، با نيروهای مستقر در ملارس فيللد که بال ونراوف از 

راا رسليدا انلد بلا قلعله و بلا  تماس ب يرد  ب ا شدا ملوان هائی که هلم اک لون از
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 انله توفلان بايلد شلرو   تماس باشل د  پل  از آتلش تلوپ درآورورا سرنشي ان 

 شود 

سل د: يلک در عين حال پ ج کشتی ج  ی از ناو ان رزمی بالتيک از راا می ر

رزم او، دو ناوشکن، و دو کشتی کوچک تلر  فلروفسلکی ملی نويسلد: "بلا ايلن 

کلله مرمللئن بللوديم بللا همللان نيروهللای موجللود پيللروز مللی شللويم، ايللن هديلله ی 

     نيللروی دريللائی روحيلله ی هملله را بللا تر بللرد " آدميللرال وردرفسللکی احتمللا ز 

ی کوچلک املا پرابهتلی از پ جرا های تا ر ما شيت می توانست ناو لان شورشل

را ببي د که نه ت ها بر کاخ زمستانی و حول و حوش آن، که بلر راا هلای انللی 

 م تهی به پترو راد نيز مسلط بود 

والللوف هملله ی رهبللران سياسللی نزديللک بلله نودر سللاعت چهللار بعللدازظهر کو

کللم بلله حمايللت ا القللی  حکومللت را بلله کللاخ فللرا  وانللد  وزرای ملصللور دسللت

  از ميان همه ی دعوت شلد ان فقلط نلابوکوف بله کلاخ آملد  بقيله احتياي داشت د

 سللاری ک  للد  ترتيللاکوف وزيللر از دسللت  تللرجيح دادنللد کلله از پشللت تلفللن غللم

کللاران  کرنسللکی و از دسللت سرنوشللت شللاکی بللود: رئللي  دولللت  ريختلله و هللم

 لود را بلدون دفلا  پشلت سلر  ذاشللته اسلت  املا شلايد نيروهلای تقللويتی از راا 

يد  اما چرا تا بله حلال نرسليدا انلد؟ نلابوکوف در حلالی کله دزدانله بله برس د  شا

بلله  للداحافظی شللتاب زدا  دلللی کللرد و سللاعت  للود مللی ن ريسللت، ابللراز هللم

وقع از کاخ  اري شد  انلدکی پل  از سلاعت شلش کلاخ مپردا ت  او درست به 

زمستانی سرانجام بله ملانلرا ی ملکلم نيروهلای کميتله ی نظلامی انقالبلی در 

   از آن للظه به بعد راا بر افراد و نيروهای کمکی بسته شد آمد

از سوی بولوار کونو وارديسکی، ک ارا ی درياسلا ری،  يابلان مورسلکايا، 

کت، مارس فيلد،  يابلان ميليلونی و ک لارا ی دورتسلوی، بيضلی پنوسکی پراس
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تلر ملی شلد  نلفوف نيروم لد مهاجملان از  مهاجمان دم به دم فشردا تر و ت لگ

دسلت ملانلرا شلد ان قلرار  ارهای آه ين با  کاخ زمسلتانی، کله ه لوز درحص

ميلدان کلاخ و  يابلان مورسلکايا، مابين  داشت، شرو  می شد و تا ماق نصرت

 انله،  وشلله هللای درياسلا ری، و  يابللان نوسللکی در  ترعله ی نزديللک رهبللان

کلی نزديکی کاخ ادامه می يافت  قلعه ی پرروپل از سوی دي ر رود انه بله شل

    هللم بللا تللوپ هللای شللش اي چللی  للود از روی  آوروراتهديللدآميز ا للم کللردا بللود  

   آب های نلوا بله ايلن سلو ملی ن ريسلت  ناوشلکن هلا بخارک لان بله پليش و پل  

می رفت د و از رود انه حراست ملی کردنلد  در آن للظله قيلام بله ملانور نظلامی 

 پرفخامتی می ماند 

ه وسليله ی دانشلجويان نظلامی  للوت در ميدان کلاخ، کله سله سلاعت پليش بل

پللوش مسللتقر شللدند و درهللای ورودی و  روجللی را  شللدا بللود، اي للک چ للد زرا

بلله شللتاب زدا  پللوش هللا کلله اشللغال کردنللد  ه للوز در زيللر اسللامی جديللد ايللن زرا

   هلای مليهن پرسلتانه ی پيشلين آن هلا ديلدا  رنگ سلرخ نوشلته شلدا بودنلد، نلام

ی فلو دين، مهاجملان در ميلدان کلاخ اعتملاد می شد  تلت ملافظت اين هيو ها

پلوش هلا بله در انللی  به نف  بيشلتری در  لود حل  ملی کردنلد  يکلی از زرا

کللاخ نزديللک شللد، دانشللجويان ن هبللان آن در را  لللع سللالش کللرد، و آزادانلله بلله 

 عقب بر شت 

ملانللرا شللد ان بللا وجللود آن ملانللرا ی کامللل ه للوز بلله وسلليله ی تلفللن بللا 

ماس بودند  درست است که در ساعت پ ج نبح يلک  روهلان جهان  اري در ت

 از ه گ ککز ولسلکی وزارت ج لگ را، کله کلاخ زمسلتانی از ملريقش بلا سلتاد

در تمللاس قللرار داشللت، اشللغال کللردا بللود  امللا حتللی از آن پلل  هللم فرمللان دهللی 

ظاهراز افسری چ د ساعت بر سر دست اا تلفن جبهه ی ج وب غربی باقی مانلدا 
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  انلله قللرار دسللت اا در يکللی از اتللاق هللای زيرشلليروانی وزارت بللود، چللون آن

داشت و به فکر مهاجمان نرسيدا بود که آن جلا را بازرسلی ک  لد  بلا ايلن حلال، 

     ايللن تمللاس هللم کماکللان بللی فايللدا بللود  پاسللخ هللای جبهلله ی شللمال دم بلله دم 

مفللرا آميزتللر مللی شللدند   بللری از نيروهللای تقللويتی نمللی شللد   للردان مرمللوز 

دوچر ه سوار هر لز از راا نرسليد  بله نظلر ملی رسليد کله کرنسلکی  لود مثلل 

دلی های کوتلاا تلر و  غوانان ناپديد شدا است  دوستان شهری دم به دم به هم

 لو و  کوتاا تر اکتفا می کردند  وزرا همه دمم بودنلد  نله موضلوعی بلرای  فلت

     ود مخالفللت و بللا  لليللک دي للر  وجللود داشللت و نلله ململللی بللرای اميللد  وزرا بللا

بر لی دي لر بلی ارادا بلر  می کردند  بر ی در علالم هپلروت فلرو رفتله بودنلد و

کت اتاق با  و پائين می رفت د  آن ها که بله نتيجله  يلری هلای کللی عالقله م لد 

بودنلد بلله  ذشللته مللی ن ريسللت د، و مقصلر را مللی جسللت د  يللافتن مقصللر دشللوار 

بلله درون حکومللت فرسللتادا، بللار  نبللود: دمکراسللیح همللين دموکراسللی آنللان را

س  ي ی بر دوششان نهلادا، و در للظله ی  رلر آنلان را قلال  ذاشلته بلود  ايلن 

بللار کللادت هللا کللامالز بللا سوسياليسللت هللا هللم نظللر بودنللد  آری، مقصللر همللين 

دموکراسی بودح درست است که هر دو  روا با تشکيل ائلتالف بله نهلادی چلون 

بله ايشلان نزديلک بلود، پشلت کلردا بودنلد   ک فران  دموکراتيک، کله تلا آن حلد

م ظلور انلللی از ائلتالف همانللا اسللتقالل از دموکراسلی بللود  امللا بلا هملله ی ايللن 

حرف ها ا ر دموکراسلی بلرای نجلات حکوملت بلورووا از مهلکله سلا ته نشلدا 

پلل  انللو ز دموکراسللی بللرای چلله وجللود دارد؟ در ايللن ميللان ماسلللوف، وزيللر 

نر راسلت، يادداشلتی تلريلر کلرد کله  لود آن را کشاورزی و سوسيال رولوسيو

فريللاد مللر  ناميللد  او سللو  د  للورد کلله بميللرد و بلله ه  للام مللر  نفللرين بلله 

اين نيلت  ريلر شتاب زدا  های او ی دموکراسی را بر زبان داشته باشد  هم پال
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را به وسيله ی تلفن به دوما امال  دادند  نا فته نماند که ملر  ج لاب وزيلر در 

ه ريللزی بللاقی مانللد امللا از حيللث نفللرين هللای حاضللر و آمللادا کمبللودی حللد برناملل

 وجود نداشت 

در مبقللله ی بلللا  در جلللوار اتلللاق افسلللرها سلللال ی وجلللود داشلللت کللله در آن 

      پيشلللخدمت هلللای دربلللار بللله آقايلللان افسلللرها "شلللامی علللالی بلللا شلللراب" دادنلللد  

 تيلللب حلللال انسلللان ملللی توانسلللت ناماليملللات را دملللی فراملللوش ک لللد  افسلللرها تر

ارشللديت را در نظللر  رفت للد، بلله مقايسلله هللای غبرلله آميللز پردا ت للد و حکومللت 

ز بللر سللر  جديللد را بابللت ترفيعللات ک للدش نفللرين کردنللد  بللاران نفللرين مخصونللا

پارلملان قسلم ملی  لورد کله در  -کرنسکی باريدن  رفت: هملين ديلروز در پليش

بر لی از س  ر  لود جلان بسلپرد، و املروز لچلک بله سلر از شلهر ملی  ريلزد  

افسللرها کوشلليدند تللا بلله اعضللای حکومللت  ابللت ک  للد مقاومللت بيهللودا اسللت  

پالچي سکی پرانروی اعالم کرد که اين افسرها بلشويک د و حتی کوشليد آنلان را 

 بازداشت ک د 

دانشجويان می  واست د بدان د که بعداز چله اتفلاقی  واهلد افتلاد و از حکوملت 

ه دادنشلان نبلود  در  لالل ايلن جلسله ی توضيلاتی  واست د که حکومت قادر بل

 ارتللش اتمللام فرمللان دهللی  دانشللجويان و وزرا، کيشللکين از سللتادمللابين  تللازا

حجتلی هملراا بلا  للود آورد کله بله دسلت آنتونللوف امضلا  شلدا و بله وسلليله ی 

دوچر ه سواری از ملرف قلعله ی پرروپلل بله پورادللوف سررشلته دار تلويلل 

اد لان کلاخ زمسلتانی را  للع سلالش ک يلد؛ و رنله دادا شدا بود: تسليم شويد و پ

های ج  ی به رويتان آتش  واه د  شود؛ بيست دقيقله ی توپ های قلعه و کشت

 فرنت تأمل داريلد  ايلن فرجله، کوتلاا بله نظلر رسليدا و پورادللوف موفلق شلدا 

بلللود دا دقيقللله ی دي لللر هلللم بللله آن بيفزايلللد  اعضلللای نظلللامی حکوملللت، يع لللی 
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پردا ت لد: آنللان مسللأله  سلکی، بلله ملرز سللادا ای بله ايلنمانيکوفسلکی و وردرف

يع ی اتملام حجلت  - فت د که چون ج  يدن امکان ندارد بايد در فکر تسليم باشيم

را بپذيريم  اما وزرای غيرنظامی سرسختی به  ري دادنلد و دسلت آ لر تصلميم 

  رفت د که اتمام حجت را بی جواب ب ذارند و از دومای شهر، بله ع لوان ي انله

سللازمان قلللانونی موجلللود در پايتخلللت، اسلللتمداد برلب لللد  ايلللن اسلللتمداد از دوملللا 

 واپسين کوشش برای بيدار کردن وجدان  واب آلود دموکراسی بود 

پورادلوف چون پايان دادن به مقاومت را ضروری می دانست  تقاضا کلرد او 

را مر ص ک  د، و دليلش را "بلی اعتملادی بله نللت مسلير انتخلابی حکوملت 

وقت"  کر کرد  پيش از آن که استعفای اين افسلر ملورد قبلول واقلع شلود، بله م

ز نيم ساعت واحدی مرکب از  لارد سلرخ و  ترديد او  اتمه دادا شد  ظرف تقريبا

 ستوان سومی از ه گ پاولوفسلکی، سلتادفرمان دهی  ملوان ها و سربازها، به

       بللله اشلللغال  را بلللدون آن کللله بلللا کمتلللرين مقلللاومتی مواجللله شلللوندفرملللان دهلللی 

  ود درآوردنلد و سررشلته دار ضلعيت القللب را بازداشلت کردنلد  تصلرف سلتاد

از چ للد سللاعت پلليش امکللان داشللت چللون سللا تمان سللتاد از دا للل فرمللان دهللی 

پلوش هلا بله ميلدان کلاخ، مهاجملان  کامالز بی دفا  بود  اما تا پيش از آمدن زرا

 کاخ ارتبام آن ها را قرع ک د  بيم ناک بودند که مبادا  روي دانشجويان از

       سللبب شللد کلله کللاخ زمسللتانی  للود را بلليش فرمللان دهللی  از کللت رفللتن سللتاد

  از پيش يتليم احسلاس ک لد  اي لک وزرا از تلا ر ما شليت، کله پ جلرا هلايش رو 

 مپلارا ملی ملبيلد، بيلرون رفت لد و بله  آورورابه نوا باز می شد و تلو  لوئی از 

بی شلمار کلاخ، کله پ جلرا هلايش بله نللن بلاز ملی شلد،  يکی از آپارتمان های

پ اا بردند  چرا  ها را  اموش کردند  حال فقط يک  مپ تلک افتلادا روی ميلز 

 ش به پ جرا ها بودند رمی سو ت که چ د روزنامه مانع از تابش نو
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شللليک ک لد چله بللر  آوروراوزرا از همکلار دريلانورد  لود مللی پرسليدند: ا لر 

د؟ و ج لاب درياسلا ر بلا کملال ميلل، و بلا احسلاس غلرور از سر کلاخ  واهلد آمل

 انلله ی دريللائی  للود، پاسللخ مللی داد: بلله تلللی از  للاک تبللديل  واهللد شللد   تللوپ

وردرفسکی تسليم را ترجيح می داد، و بی ميل نبود که اين مقاملات کشلوری را 

شلليک آورورا بترساند و آنان را از شلجاعت بلی موقعشلان بلر حلذر بلدارد  املا 

کرد  قلعله هلم  لاموش بلود  شلايد بلشلويک هلا پل  از همله ی ايلن حلرف هلا ن

 تهديد  ود را به مورد اجرا ن ذارند؟

   ونللرال بللا راتونی، کللله بلله جانشللي ی پولکوف يکلللوف بللی ارادا انتخللاب شلللدا 

 داری سلمت بود، در اين للظه م اسب ديلد کله اعلالم ک لد دي لر حاضلر بله ن لاا

و للراد نيسللت  او بلله دسللتور کيشللکين ج للاب حللوزا ی نظللامی پترفرمللان دهللی 

ونرال بله ع لوان "بلی لياقلت" ت لزل درجله دادا شلد و بالفانلله از کلاخ ا لراي 

 رديللد  فرمانللدا ی پيشللين بلله ملللض بيللرون آمللدن از دروازا ی کللاخ بلله دسللت 

ملوان ها افتاد و بله آسايشل اا هلای مللوان هلای بالتيلک بلردا شلد  ممکلن بلود 

شلومی دچلار شلود، املا پودويسلکی ضلمن بازديلد از  ج اب ونرال بله سرنوشلت

 نيروهای  ود پيش از حمله ی نهائی، با راتونی را زير بال  ود  رفت 

 هلای مجلاور ديدنلد کله چ ونله کلاخ  بسياری از افراد از  يابان هلا و ل  ر لاا

که تلا چ لد للظله پليش بلا نلدها چلرا  نوربلاران شلدا بلود، نا هلان در تلاريکی 

ن حکومت هم در ميلان ايلن شلاهدان وجلود داشلت د  ردمايسلتر، دوستافرورفت  

       کلللاران کرنسلللکی، نوشلللته اسلللت: "تاريلللک شلللدن کلللاخ معملللای  يکلللی از هلللم

دلهرا آوری به وجود آورد " اين دوستان برای حلل ايلن معملا اقلدامی بله عملل 

 نياوردند  اما بايد تصديق ک يم که امکاناتش چ دان وسيع نبود  
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 امی از پشللت تللل هللای هيللزم نيروهللائی را کلله در ميللدان کللاخ دانشللجويان نظلل

نت می بست د زير نظر داشت د و هر يک از حرکات دشمن را با آتلش تف لگ و 

 جلواب مللی شل يدند  شللب ه  لام تيرانللدازی  مسلسلل پاسلخ مللی  فت لد  و مشللابهاز 

تللر شللد  بلله هللر دو مللرف تلفللاتی وارد آمللد  امللا تعللداد قربانيللان از چ للد تللن   للرم

جللاوز نمللی کللرد  در ميللدان کللاخ، در ک للارا ی رود انلله، و در  يابللان ميليللونی ت

       هللا پ هللان ی مهاجمللان  ويشللتن را بللا شللرايط وفللق مللی دادنللد، پشللت برآمللد 

می شدند، در چاله چوله س  ر می  رفت لد،  لود را بله ديوارهلا ملی چسلباندند  

بلر  لرد آتلش هلائی  در ميان نيروهای   يرا سربازها و  اردهای سرخ  لود را

که به ه  ام غروب برافرو ته بودند  لرم ملی کردنلد و بابلت ک لدی رهبلران بله 

 آن ها ناسزا می  فت د 

روها، روی پلله هلا، در ک لار درهلای ورودی،  در دا ل کاخ دانشجوها در راا

و در نلن کاخ موضع می  رفت د  ن هبان های بيرونی  ود را بله حصلارها و 

 بودنللد  در آن سللا تمان هللزاران تللن جللا مللی  رفت للد، امللا فعللالز ديوارهللا چسللباندا 

چ للد نللد تللن در آن جللا داشللت د  قسللمت هللای وسلليعی در پشللت شللبکه ی دفللاعی 

ملردا بلله نظللر مللی رسليدند  بيشللتر پلليش  للدمت هللا يلا  ريختلله و يللا پ هللان شللدا 

بودند  بسياری از افسرها به بوفه ی کاخ پ اا بردا و در آن جا پيشخدمت هلائی 

ز برايشللان  را کلله ه للوز موفللق بلله فللرار نشللدا بودنللد مجبللور مللی کردنللد کلله دائمللا

شراب بياورند  عياشی مستانه ی افسرها در آن کاخ مصيبت زدا نملی توانسلت 

از چشم دانشجوها و قزاق ها و معلولين و زنان سرباز پ هان بمانلد  بزن لاا نله 

 فقط از  اري که از دا ل نيز نزديک می شد  

 انله نا هلان بله فرمانلدا ی شلبکه ی دفلا   فسلرهای جو له ی تلوپيکی از ا

 للللزارش داد کلللله: دانشللللجوها در پيللللروی از دسللللتور فرمانللللدا ی دانشللللکدا ی 
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ک ستانتي وفسللکی سللالش هللای  للود را در ک للار در ورودی بلله جللا نهللادا و عللازم 

رفتن به  انه اند  چه ضربه ی  ائ انه ایح ج لاب فرمانلدا سلعی کلرد اعتلراد 

او نمی توانست دستور بدهد  دانشجوها ايلن نکتله  در اين جا هيچ ک  جزک د: 

دانشلکدا، کله را درک می کردند، اما با اين حال ترجيح می دادنلد از فرمانلدا ی 

بله نوبله ی  لود در زيلر فشلار کميسلر کميتله ی نظلامی انقالبلی عملل ملی کلرد، 

پ موجلود، کلاخ ها، همراا با چهار تلوپ از شلش تلوی پيروی ک  د  بيشتر توپچ

را تللرک  فت للد  يکللی  شللتی سللرباز در  يابللان نوسللکی متوقفشللان کللرد و آنللان 

هلللای ه لللگ ی کوشللليدند مقاوملللت بللله  لللري ده لللد، املللا در ايلللن  يلللرودار  شلللت

ها را  للع سلالش کردنلد و آن هلا ی پوش از راا رسيدند، توپچ پالوفسکی با زرا

ادند  دو تلوپ دي لر را را همراا با دو توپ به آسايش اا ه گ پالوفسلکی فرسلت

در نوسللکی و روی پللل مويکللا مسللتقر کردنللد و لوللله هايشللان را بلله سللمت کللاخ 

 زمستانی نشانه رفت د 

دو  لروا از افللراد ه للگ اورالسللکی ه للوز بيهلودا م تظللر رفقللای  للود بودنللد  

ساوي کوف که با شورای نيروهای قزاق روابط نزديک داشت و حتی به ع وان 

ال ونلرهلم کلاری  پارلمان رفته بلود، سلعی کلرد بلا -به پيشنماي دا ی اين شورا 

آورد  امللا، هملان مللور کله ميلللی يوکلوف بلله آلکسليت قللزاق هلا را بلله حرکلت در

سللای شللورای قللزاق هللا "همللان قللدر از ادارا ی ؤدرسللتی متوجلله شللدا اسللت، ر

ه گ قزاق عاجز بودنلد کله فرمانلدهان ارتلش از ادارا  نيروهلای پاد لان علاجز 

له، سلرانجام اعلالم کلرد أگ قزاق پ  از بررسلی همله جانبله ی مسلبودند " ه 

که بدون پيادا نظام حرکت نخواهد کرد، و بله کميتله ی نظلامی انقالبلی پيشل هاد 

کرد که برای مراقبت از اموال حکومت به  دمت کميته درآيد  ه گ اورالسلکی 

تد و در عللين حللال تصللميم  رفللت کلله نماي للد ان  للود را بلله کللاخ زمسللتانی بفرسلل
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افللراد دو  للروا  للود را بلله سللرباز انه فرابخوانللد  ايللن پيشلل هاد بللا احساسللات 

مشللخص "ريللش سللفيدهای" اورالسللکی کللامالز جللور درمللی آمللد  هملله ی ايللن 

از جملله چ لد نفلر  -غريبه بودنلد: دانشلجويان دانشلکدا ی افسلریدوروبری ها 

 هللا بللا  نللث ضللربتی  قللزاقسبللله، و ايللن نيروهللای م -افسللرهای معلللول -يهللودی

چهرا های ا م آللود و  شلم ين زيلن و  لورجين  لود را جملع و جلور کردنلد  

از کرنسلکی  دي ر هيچ استد لی نمی توانسلت بلر آنلان ا لر ب لذارد  بلرای دفلا 

   املا ملردم روسليه در ک لار نلدا بلود؟ "جهودهلا و ضلعيفه هلا چه کسی باقی ما

ان در تملاس بلودا انلد، و از ل ين ايستادا اند " معلوم شد که قزاق ها بلا مهاجمل

يللک در  روجللی، کلله مللدافعان از آن امللال  نداشللت د، اجللازا ی عبللور يافت للد  

ه  للامی کلله افللراد ه للگ اورالسللکی کللاخ را تللرک کردنللد سللاعت نلله شللب بللود  

ايشان موافقت کردند که برای دفا  از آن آرمان پو  فقط مسلسلل هلای  لود را 

 به جا نه د 

يق همين در، از سمت  يابان ميليلونی، بله درون کلاخ بلشويک ها قبالز از مر

ر  ه کردا بودنلد تلا روحيله ی دشلمن را تضلعيت ک  لد  دم بله دم افلراد مرملوز 

روها در ک ار دانشجوها سبز می شدند  مقاومت بی فايدا اسلت   بيشتری در راا

هللا تمللام شللهر و ايسللت اا هللای راا آهللن را  رفتلله انللد؛ از نيروهللای ی شورشلل

ز درو  ی  بلللری نيسلللت، در دا لللل کلللاخ "فقلللط از روی بللل تقلللويتی       چلللار ی دائملللا

می  وي د   " دانشلجوها ملی پرسليدند: پل  حلا  بايلد چکلار ک ليم؟ حکوملت از 

ندور فرملان هلای مسلتقيم امت لا  ملی کلرد  فقلط وزرا بله تصلميم پيشلين  لود 

 ان مع لا بلود چسبيدا بودند؛ سايرين آزاد بودند به ميلل  لود رفتلار ک  لد  ايلن بلد

 کلله هللرک  مللی توانسللت آزادانلله از کللاخ  للاري شللود  بللرای حکومللت دي للر نلله 

ارادا ای بللاقی مانللدا بللود و نلله انديشلله ای؛ وزرا دسللت روی دسللت  ذاشللته و 
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م تظر سرنوشت بودند  ماليلانتويچ بعلداز روايلت کلرد کله: "ملا در آن تلله ملوش 

  ای کوتلاا، يلا همله بلا هلم و  وهلو  عظيم سر ردان بوديم   اا به  اا بلرای  فلت

  ملکللوم و ت هللا و مرللرود  -يللا در  للروا هللای کوچللک، دور هللم جمللع مللی شللديم

از ميان اين  ال  شلجاعت     بر  ردمان  ال  درونمان  ال ، و  ان بوديمه هم

 روحی ناشی از بی تفاوتی پديد می آمد "ی ب

از ملانلرا ی اوفسي کو و بال ونراوف توافق کردا بودند که پل   -آنتونوف

بله  آورورارن لی بلر تيلر پلرچم قلعله افراشلته شلود، و  کامل کاخ، فانوس سرخ

ملض مشاهدا ی اين عالمت بلرای ترسلاندن کلاخ تلوپی تو لالی شلليک ک لد  و 

آن  اا در نورت سرسختی ملانرا شد ان، قلعه می بايد بلا تلوپ هلای سلبک 

ز بمبلاران ک لد  ا لر بعلد از ايلن هلم  بلا  آوروراکلاخ تسلليم نشلد،  ود کاخ را واقعا

تللوپ هلللای شلللش اي چللی  لللود کلللاخ را زيلللر آتللش ب يلللرد  هلللدف از ايلللن روش 

تصلاعدی آن بللود کله تعللداد تلفلات و ميللزان  سللارات، نظلر بلله ايلن کلله غيرقابللل 

ی سلادا مسلأله  اجت اب بودند، به حداقل کاهش بيابد  اما راا حلل پيچيلدا ی ايلن

ت اجرای اين نقشه کلامالز آشلکارند  می رفت که نتيجه ی معکوس بدهد  مشکال

رنلگ آغلاز ک  لد: معللوم ملی شلود کله فلانوس  بايد کار را بلا يلک فلانوس سلرخ

رنگ دم دست ندارند  مقداری وقت در جستجوی فلانوس تللت ملی ک  لد و  سرخ

 سللرانجام آن را مللی ياب للد  امللا کللار آسللانی نيسللت کلله فللانوس را مللوری بلله تيللر 

ديلدا شلود  دوبلارا و سله بلارا تلالش ملی ک  لد و  پرچم بب ديم که از همله ملرف

ز از دست می رود  نتيجه ی درست عايد نمی شود  ضم از وقت  ران  بها دائما

بله  لزارش   انله پديلد آملد  ب لا با ايلن حلال، مشلکل انللی در ارتبلام بلا تلوپ

          بال لللونراوف بمبلللاران فلللوری پايتخلللت از نيملللروز بللله بعلللد ممکلللن شلللدا بلللود  

قلت امللر، وضلع ابللداز بله ايللن نلورت نبللود  چلون بلله جلز آن تللوپ زن للار در حقي
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 انله ی دائملی  ک لد، قلعله فاقلد تلوپ  رفته ای که فرارسيدن ظهلر را اعلالم ملی

بود،  زم بلود کله تلوپ هلای نللرائی از ديوارهلای قلعله بلا  بلردا شلوند  ايلن 

ا کلردن تلوپچی ع پيش از نيمروز انجام  رفت  اما در پيدققسمت از برنامه به وا

يکلی از هملان  -پديد آمد  از پيش معللوم بلود کله  روهلان تلوپ  انله  مشکالتی

ابلداز  -داری نکلردا بودنلد که در ملاا ووئيله از بلشلويک هلا جانلب  روهان هائی

فرملان دهلی  قابل اعتماد نيسلت  ايلن  روهلان هملين روز پليش بله فرملان سلتاد

د  انتظللار نمللی رفللت کلله ايللن ارتللش بللرا نللفتانه از يللک پللل مراقبللت کللردا بللو

ز قصلد هلم نداشلت کله بله  لامر   روهان از پشت به شورا   جر بزند، املا ضلم ا

شورا  ود را به آب و آتش بزند  ه  امی که وقت عمل فرا رسيد، ستوان سوم 

روغن ندارنلد؛  کن ها  روهان  زارش داد که: توپ ها زن ار  رفته اند؛ متراکم

مللال قللوی تللوپ هللا وضللع درسللتی نداشللت د، امللا و شللليک نللاممکن اسللت  بلله احت

     هللا تعمللداز از زيللر بللار مسللئوليت شللانه  للالی ی دي للری بللود  تللوپچ مرلللب چيللز

ملی کردنللد و کميسللرهای بللی تجربلله را دسللت مللی اندا ت للد  آنتونللوف  شللما ين 

کللاری کللردا اسللت؟   للود را بللا قللايق بلله قلعلله رسللاند  چلله کسللی در نقشلله  للراب

فانوس و روغن و ستوان سوم را به او می  ويلد  هلر دو بال ونراوف قضيه ی 

 هائی که از باران های ا يلر چال به سمت توپ راا می افت د  شب، تاريکی، آب

در نلن قلعه جمع شدا اند  از سوی دي ر رود انله نلدای آتلش دا  تف لگ و 

غرش مسلسل به  وش می رسد  در دل تاريکی بال ونراوف راا را  م می ک لد  

چللال هللا، برافرو تلله از بللی نللبری، سللک دری  للوران و  وف از ميللان آبآنتونلل

افتان در  ل و  ی، کميسر را در نلن تاريک قلعه دنبال می ک لد  بال لونراوف 

وف در ک لار فانوسلی کله بلا شلعله ای بسليار ضلعيت نلروايت می ک د کله: "آنتو

مملاس  می سو ت، از حرکت باز ايستاد و از فراز شيشه های عيل کش، تقريبلاز 
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با نورت من، با ن اهی پرس دا به من چشلم دو لت  در چشلم هلای او ن رانلی 

پ هلانی ديلدم " آنتونلوف يللک للظله ظلن بلله  يانلت بلردا بللود، حلال آن کله فقللط 

 سهل ان اری در ميان بود 

ها سرسختی می کردند: زن لار    متلراکم ی سرانجام ملل توپ پيدا شد  توپچ

ر داد که از رزم اوها توپچی بياورند و هم چ لين ک  دا    روغن  آنتونوف دستو

ملا از توپ عتيقی کله فرارسليدن ظهلر را اعلالم ملی کلرد عالمتلی شلليک ک  لد  ا

قلعه به مرز مشکوکی بلا تلوپ عتيلق اتلالف وقلت ملی کردنلد  آنلان  هایی وپچت

ز احساس می کردند که فرمانلدهان نيلز، حلال کله نله در پشلت تلفلن بلکله در  يقي ا

 انله ی سل  ين متوسلل  ن بودند، به مور جلدی نملی  واسلت د بله تلوپک ار آنا

 انلله  شللوند  حتللی در پلل  ايللن نقشلله ی نسلل جيدا بللرای اسللتفادا از آتللش تللوپ

 انلله هللم بتللوانيم قضلليه را  همللين انديشلله احسللاس مللی شللود: شللايد بللدون تللوپ

 فيصله دهيم 

 شخصللی در تلللاريکی نللللن حيللام دوان دوان پللليش ملللی آيللد  هلللم چ لللان کللله 

نزديک می شود سک دری می  ورد و به درون  ل و  ی فرو می غلتلد، انلدکی 

    دشلل ام مللی دهللد امللا  شللم ين نيسللت، آن  للاا شللادمان و بللا نللدائی مللرتعش 

      نلللد " در ا فريلللاد برملللی آورد کللله: "کلللاخ تسلللليم شلللدا و افرادملللان تلللوی کلللاخ

هلم هملين  های وجدآميز  چه  وب شد که آن تأ ير پيش آمدح "مای آغوش کش

ها بالفانله فراموش می شوند  املا چلرا در آن  فکر را می کرديمح" متراکم کن

مرف رود انه ه وز دست از تيراندازی برنداشته اند؟ شايد  روا های م فلردی 

از دانشجويان در تسليم سرسلختی بله  لري ملی ده لد  شلايد سلو تفاهمی پليش 

: کللاخ زمسللتانی تسللخير ی از آب درآمللدشلل و آمللدا باشللد؟ ايللن سللو تفاهم  بللر

 را  رفته اند  ملانرا ی کاخ ادامه پيدا کرد فرمان دهی  نشدا، بلکه فقط ستاد
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چودنوفسلللکی تسلللليم ناشلللدنی در توافلللق سلللری بلللا  روهلللی از دانشلللجويان 

دانشکدا ی افسلری اورانلين بلائوم بلرای شلرو  ملذاکرات وارد کلاخ ملی شلود: 

ه درون  للط آتلش نمللی  للذرد  ام از هلليچ فرنلتی بللرای جهيللدن بليلايلن مخللالت ق

پالچي سکی اين شيران جسور را بازداشت ملی ک لد، املا زيلر فشلار دانشلجويان 

اورانين بلائوم ناچلار ملی شلود هلم چودنوفسلکی و هلم تعلدادی از دانشلجوها را 

آزاد ک د  اي ان چ د تلن از اسلواران وروقلدي  را هلم بلا  لود ملی برنلد  حضلور 

ميلللان نللفوف سلللربازها ايجللاد اغتشلللاش و  نللام تظر دانشلللجويان در ميللدان در

آشفت ی می ک د  اما چون مهاجملان درملی ياب لد کله ايلن افلراد تسلليم شلدا انلد، 

فريادهللای سرورآميزشللان تمللامی نللدارد  م تهللا فقللط اقليللت کللوچکی تسللليم شللدا 

اسللت  مللابقی هللم چ للان از پشللت سلل  رهای  للود شللليک مللی ک  للد  تيرانللدازی 

  چللرا  الکتريکللی نلللن کللاخ هللدف  للوبی از مهاجمللان افللزايش يافتلله اسللت

دانشجوها می سازد  دانشجوها به دشواری موفق ملی شلوند چلرا  را  لاموش 

ک  للد  دسللتی ناپيللدا بللار دي للر چللرا  را روشللن مللی ک للد  دانشللجوها چللرا  را بلله 

کللش کللاخ را پيللدا مللی ک  للد و وادارش مللی ک  للد   لوللله مللی ب دنللد، و سللپ  سلليم

 جريان برق را قرع ک د 

بله امالعلاتی کله   ردان زنان نا هان اعالم ملی ک لد کله قصلد  لروي دارد  ب لا

 بله ل لين پيوسلته انلد و فرملان دهلی  زنان دريافت داشلته انلد، کارک لان سلتاد کلل

پ  از  لع سلالش تعلدادی از افسلرها ونلرال آلکسليت را بازداشلت کلردا انلد  و 

بايلد بله هلر قيمتلی کله چون فقط ونرال آلکسيت می تواند روسيه را نجات دهد، 

شدا نجاتش داد  ج اب فرماندا قدرت بازداری زنان را از اين اقلدام ج لون آميلز 

رف مللنللدارد  در للظلله ی  للروي زنللان فللانوس هللای بل للد الکتريکللی در هللر دو 

کللش بلا  شللمی شللديد بلله  دروازا روشلن مللی شللوند، افسلری در جسللتجوی سلليم
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ود ايلن چلاکران پيشلين تلزار پيشخدمت های کلاخ حملله ور ملی شلود: او در وجل

کلش کلاخ از ايلن هلم بلی اعتملادتر اسلت:  ايادی انقلالب را ملی بي لد  او بله سليم

"ا ر  زملت نداشلتم ملدت هلا پليش تلو را بله آن دنيلا فرسلتادا بلودم " بله رغلم 

کللش از کمللک عللاجز اسللت  کليللدهای انلللی  هللای تهديللدآميز، سلليمی تپانچله کشلل

ارد نيرو لاا شلدا و ک تلرل شلبکه ی بلرق را برق همه قرع شدا اند  ملوان ها و

به دست  رفته اند  زن های سرباز زير آتش تف گ ها تاب نملی آورنلد و بيشلتر 

آنلللان تسلللليم ملللی شلللوند  فرمانلللدا ی شلللبکه ی دفلللا  سلللرجو ه ای را بللله نلللزد 

حکومت می فرستد تا به وزرا  زارش دهد که  روي  ردان زنلان "بله نلابودی 

کاخ نيز انباشته از تهييج  ران است  شکست  لروي  آنان م جر شدا است،" و

زنان فترتی را سبب می شلود کله از سلاعت دا تلا سلاعت يلازدا ادامله ملی يابلد  

 مهاجمان سر رم آمادا سا تن توپ ها هست د 

د  وزرا زوراين فترت نام تظر بارقه ی اميدی در دل ملانرا شد ان برمی اف

را در شلهر و در سراسلر کشلور تشلجيع بار دي ر می کوش د تا هلواداران  لود 

ک  للد: "حکومللت درتمللاميتش، بلله اسللتث ای پروکوپللويچ، در سلل  ر  للود بللاقی 

   کلاخ زيلر آتلش اسلت، املا فقلط آتلش است  موقعيت مساعد ملسوب می شود 

      ت اسللت " يتف للگ و آن هللم بللدون نتيجلله  کللامالز روشللن اسللت کلله دشللمن ضللع

اسلت املا بلرای اسلتفادا از قلدرت  لويش در حقيقت امر دشلمن بسليار قدرتم لد 

نمللی توانللد تصللميم ب يللرد  حکومللت دربللارا ی اتمللام حجللت کميتلله، دربللارا ی 

، دربارا ی اين که چ ونله او، يع لی حکوملت، قلدرت را فقلط بله مجلل  آورورا

مسسسان می تواند م تقل ک لد، و چ ونله نخسلتين حملله بله کلاخ زمسلتانی دفلع 

مالعيلله نللادر مللی ک للد  "باشللد کلله ارتللش و شللدا اسللت، بللرای سراسللر کشللور ا
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مللردم پاسللخ ايللن حمللله را بده للدح" امللا وزرا پيشلل هاد نمللی ک  للد کلله ايللن پاسللخ 

 چ ونه بايد دادا شود 

در  الل اين مدت  شويچ دو ملوان توپچی را به قلعه فرستادا اسلت  درسلت 

ملادا انلد کلم بلشلويک د و کلامالز آ بی تجربه اند، اما دستاست که اين دو توپچی 

   تا با توپ زن ار  رفتله ای کله متلراکم ک  لدا اش روغلن هلم نلدارد شلليک ک  لد  

    تللر از  از آنللان همللين را مللی  واه للد و بلل   در ايللن للظلله غريللو تللوپ مهللم

      نشللانه  يللری نللليح اسللت  آنتونللوف دسللتور شللليک مللی دهللد   رادهللائی کلله 

  سللکی روايللت مللی ک للد کلله: از پلليش معللين شللدا کللامالز رعايللت مللی شللود  فلروف

بلله غللرش درآمللد  نللدا و بللرق آورورا "پلل  از نللدور عالمللت از جانللب قلعلله، 

تلر از تلوپ تلوپر اسلت  تماشلاچيان ک جکلاو از پشلت  توپ تو الی بسيار بزر 

ن اندا ت لد و يجان پ اا س  ی ک ارا ی رود انه به ک ار جهيدند،  لود را بله زمل

بلله موقللع سللسال مللی ک للد کلله: چرللور   للزان  للزان دور شللدند   " چودنوفسللکی

است بله ملانلرا شلد ان پيشل هاد ک ليم تسلليم شلوند؟ آنتونلوف هلم فلوراز بلا او 

موافقللت مللی ک للد  بللاز هللم يللک وقفلله ی دي للر   روهللی از زن هللا و دانشللجوها 

تسليم می شوند  چودنوفسکی می  واهلد تف لگ هايشلان را بله  ودشلان بدهلد، 

ر لواری بلی جلا اعتلراد ملی ک لد  تف لگ هلای اما آنتونوف به موقع بله ايلن بز

اسللرا  را روی پيللادا رو مللی  ذرانللد و آنللان را تلللت اللفللظ از  يابللان ميليللونی 

 دور می ک  د 

کاخ ه وز ايستاد ی می ک د  وقت آن رسيدا که کار تمام شلود  دسلتور نلادر 

 ر  سمی  ردد  بمباران آغاز می شود  شليک توپ ها نه پی در پی است و نله مل

از ميان سی و پ ج  لوله ی توپ که در علرد يلک سلاعت و نليم يلا دو سلاعت 

  شليک می شلوند، فقلط دو  لولله بله هلدف ملی  ورنلد و ايلن دو  لولله هلم فقلط 
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 للچ ديوارهللا را مللی  راشلل د  بقيلله ی  لوللله هللا از روی کللاخ رد مللی شللوند و 

اسلت؟  وشبختانه به شهر آسليبی نملی رسلان د  آيلا عللت انللی فقلدان مهلارت 

آنان فقط از آن سوی نلوا شلليک ملی کردنلد، هدفشلان هلم مسلتقيم و بله بزر لی 

   کلاخ زمسللتانی بللود: ايللن کلار احتيللاجی بلله تردسللتی نلدارد  آيللا درسللت تللر نيسللت 

 ای  شلويچ هلم عملداز آسلمان را نشلانه ملی  رفت لد تلا بلکلهی هلکه ب وئيم توپچ

    دشلواری ملی تلوان ا لری بدون ويرانی و کشلتار فيصلله بيابلد؟ اي لک بلهمسأله 

     ان يللللزا ی آن دو ملللللوان تللللوپچی ناشلللل اس را رديللللابی کللللرد  آن هللللا  للللود  از

کلران روسليه مللو شلدا انلد، و يلا، مان لد ی ن فته اند  آيا در سلرزمين بل سخ ی

   بسياری از رزم د ان اکتبر، در ج گ های دا لی ملاا هلا و سلال هلای بعلد جلان 

 سپردند؟

 وللله ی نخسللتين  لوللله هللا، پالچي سللکی تللرکش يللک  لانللدکی پلل  از شللليک 

توپ را به نزد وزرا آورد  آدميلرال وردرفسلکی تشلخيص داد کله آن  لولله ملال 

شليک شدا اسلت  املا از رزم لاو فقلط  آورورايع ی از توپ دريائی  - ود اوست

توپ تو الی شليک می شد  قرار را چ ين  ذاشته بودند، و شلهادت فلروفسلکی 

  للزارش بعللدی يکللی از ملللوان هللا بلله ک  للرا ی شللوراها مسيللد ايللن  و هللم چ للين

نکته بودند  آيا آدميرال اشتباا می کرد؟ آيا آن ملوان اشتباا می کرد؟ چله کسلی 

می تواند حقيقت را دربلارا ی  لولله ی تلوپی تعيلين ک لد کله در دل شلب از يلک 

هم چلون  کشتی شورشی به کاخ تزار، همان جا که واپسين حکومت مبقات دارا

 چرا  بی نفتی به  اموشی می  رويد، شليک شدا بود؟

پاد ان کاخ از حيث تعلداد کلاهش عظيملی يافلت  ا لر در للظله ی ورود ه لگ 

اورالسکی، معلولين، و  ردان زنان تعداد افراد اين پاد ان به هزار و پانصلد، و 

بسليار  شايد به دو هزار، رسيدا بلود، اي لک ايلن تعلداد بله هلزار تلن و شلايد هلم
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کمتر کاهش يافته بود  اک ون هيچ چيز نمی تواند مايه ی نجلات شلود م لر يلک 

 س آلللود کللاخ زمسللتانی    البتلله نلله يللک معجللزا أمعجللزا  و نا هللان در فضللای يلل

اعللالم مللی ک للد: ا ن از دومللای  یبلکلله مليعلله اش پديللدار مللی شللود  پالچي سللک

آن جلا بله نجلات حکوملت تلفن کردند که شهروندان آمادا ملی شلوند تلا از  شهر

بشتاب د  آن  اا پالچي سکی به سي  وب دستور می دهد کله: "بله همله ب لو کله 

بخش شرو  می ک لد بله بلا   ند " سي  وب با اين م دا ی مسرتا مردم در راا

روها  در ميان راا به دو افسلر بر لورد  و پائين رفتن از پله ها و دويدن در راا

  را يلک دي لر  املا  لون -ملی ج   لديلک دي لر  امی ک لد کله دارنلد بلا شمشلير بل

        بلللر  نملللی ريزنلللد  دانشلللجويان نظلللامی سلللر از زانلللوی غلللم برملللی دارنلللد  ايلللن

مللردان،  ال  مللی شللود  دولللتکللچللون دهللان بلله دهللان مللی  للردد يللک کللال  چهللل 

  نللد تللا کللاخ مصلليبت زدا را ا بازر للان هللا، و مللردم بلله رهبللری روحانيللت در راا

ح "چلله نللل ه ی زيبللائی  للواهيم ديللدح" همللراا بللا روحانيللت زاد ک  للد  مللردمآ

واپسين بقايای رمق شعله می کش د: "هلوراح پاي لدا بلاد روسليهح" دانشلجويان 

اورانين بائوم که دي لر تصلميم بله رفلتن  رفتله بودنلد، تغييلر عقيلدا دادنلد و در 

 کاخ باقی ماندند 

يليج  لران در کلاخ رو اما مردم به رهبری روحانيت آهسته ملی آي لد  تعلداد ته

تلا يلک دقيقله ی دي لر شلرو  بله شلليک  واهلد کلرد  آورورا  به افزايش است 

روها می پيچد  و اين زمزمه دهان به دهان می  ردد  نا هان  زمزمه ای در راا

    دو انفجللار  ملللوان هللا بلله دا للل کللاخ ر  لله کللردا و دو نارنجللک را يللا پرتللاب 

دا تله و بله دو دانشلجو جراحلات سلرلی وارد و يلا از مبقله ی بلا  فروان  کردا

سللا ته انللد  ملللوان هللا دسللت ير مللی شللوند، و کيشللکين، کلله حرفلله اش پزشللکی 

 است، به مداوای جراحات دانشجوها می پردازد 
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    عللزم درونللی کار رهللا و ملللوان هللا جللزم اسللت، امللا اي للان ه للوز بلله  شلللم 

مهاجملان هسلت د، از ان، کله بله مراتلب ضلعيت تلر از  نيامدا اند  ملانلرا شلد

تللرس آن کلله مبللادا  شللم دشللمن را بران يزنللد، جرئللت نمللی ک  للد بللا ايللن ايللادی 

 دشمن کله بله درون کلاخ ر  له کلردا انلد بله سلختی رفتلار ک  لد  کسلی تيربلاران 

نمی شود، اي ک مهمان های نا واندا نه يلک بله يلک کله  لروا  لروا بله دا لل 

به آبکش می يابد  وقتی دانشجويان  کاخ می آي د  کاخ دم به دم شباهت بيشتری

نظامی بر سر ايلن مهملان هلای نا وانلدا ملی ريزنلد، اي لان اجلازا ملی ده لد کله 

 للع سللالش شللوند  پالچي سلکی بللا لل للی تلقيرآميلز مللی  ويللد: "چله بللزدل هللای 

فرومايه ایح"  ير، اين مردان بزدل نبودند  کاخ انباشلته از افسلر و دانشلجوی 

درونللش شللجاعت بسلليار مللی ملبيللد  در هللزار تللوی آن  نظللامی بللود و ر  لله بلله

يلان درهلای بلی شلماری کله هليچ روهلای تاريلک، در م سا تمان ناآش ا، در راا

دانسللت بلله کجللا بللاز مللی شللوند و چلله  رللری در پشتشللان نهفتلله، آن  یکلل  نملل

ز تسليم نداشت د  تعداد اسرا  افزايش ملی يابلد   لروا هلای جشيرد ن چارا ای 

   ل کلاخ رسلوخ ملی ک  لد  دي لر کلامالز روشلن نيسلت کله چله کل  تازا ای به دا

در برابر چه ک  تسليم ملی شلود، و چله کل  چله کل  را  للع سلالش ملی ک لد  

  انه هم چ ان می غرد  توپ

  بلله اسللتث ای بخللش مجللاور کللاخ زمسللتانی، زنللد ی در  يابللان هللا تللا پاسللی از 

دنللد  قشللرهای ملتللرم و بللاز بوشللب  ذشللته ب للد نيامللد  تئاترهللا و سللي ماها هملله 

کردا ی پايتخللت ظللاهراز در قيللد نبودنللد کلله حکومتشللان زيللر آتللش قللرار تلصلليل

ايسلتر از روی پلل ترويتسلکی ره لذران آراملی را ديلد کله بله ا  رفته اسلت  رد

     وسلليله ی ملللوان هللا متوقللت شللدند  "هلليچ چيللز غيرعللادی ديللدا نمللی شللود " 

  آشلل ايانی کلله از " انلله  لللق" بللاز ايسللتر از ورای غريللو تللوپ هللا از زبللان ا رد
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 وش در شيدا  دون کارلوسنامه ی  می  شت د دريافت که شالياپين در نمايش

 است  وزرا هم چ ان بر کت تله موششان پا می کوفت د 

ا ر يک ساعت دي لر هلم  ند " شايدا "کامالز روشن است که مهاجمان ضعيت

اوا للر شللب کيشللکين کللادت  مقاومللت ک لليم، نيروهللای تقللويتی از راا برسلل د  در

 روشچت کادت معاون وزير دارائی را به پای تلفن  وانلد و از او  واسلت کله 

کلم بله مقلداری کملک احتيلاي دارد تلا  به رهبران حزب ب ويد که حکومت دسلت

       بتوانلللد تلللا سلللپيدا دم، يع لللی تلللا آملللدن کرنسلللکی هملللراا بلللا نيروهلللای نظلللامی، 

يلاد ملی کشلد کله: "ايلن چله حزبلی اسلت کله دوام بياورد  کيشکين  شلما ين فر

دح" و حلق هلم بلا اوسلت  ايلن ی ند مرد مسلح به کمک ملا بفرسلتنمی تواند س

چه حزبی است؟ اين کادت ها که در انتخابلات پترو لراد نلدها هلزار رأی را بله 

 ود ا تصاص دادا بودند در للظه ای که رويم بلورووا در معلرد  رلر ملر  

نست د سی ند ج  جو را به ميدان نبلرد  سليل بدارنلد  قرار  رفته بود، نمی توا

 انه ی کاخ به دنبال کتاب هلای هلابز  ا ر وزرا به فکر افتادا بودند که در کتاب

فيلسللوف ماترياليسللت ب ردنللد، مللی توانسللت د در  فتارهللای او پيرامللون ج للگ 

کيسلله، انتظللار  دارهللای نللو دا لللی بخوان للد کلله انتظللار شللجاعت داشللتن از دکللان

ثی است "چون آنان جز م افع آنی  لود چيلز دي لری نملی بي  لد    و از فکلر عب

اين که ممکن است مورد چپاول قرار ب يرند عقل از سرشلان ملی پلرد " املا از 

 انه ی تزار بعيد بله نظلر ملی رسليد، و  يک سو وجود کتاب های هابز در کتاب

کيشلکين آ لرين از سوی دي ر فلسفه ی تاريخ در عقل وزرا نملی   جيلد  تلفلن 

 تلف ی بود که از کاخ زمستانی نورت  رفت 

اسمول ی قامعاز  واستار تمام شدن کار بلود  ملانلرا را نبايلد تلا نلبح ملول 

 بللدهيم، شللهر را نبايللد در انقبللاد ن للاا بللداريم، اعصللاب ک  للرا را نبايللد  للرد 
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     ک لللليم، در برابللللر تماميللللت پيللللروزی نبايللللد عالمللللت سللللسال قللللرار دهلللليم  ل للللين 

يادداشت های  شم آلود می فرستد  کميته ی نظامی انقالبی پشلت سلر هلم تلفلن 

می زند  پودويسکی جواب می دهد  می توان تودا هلا را بله جلان کلاخ انلدا ت  

بسياری از مردم مشتاق اين کارند  املا در آن نلورت چ لد نفلر قربلانی  لواهيم 

  ن حلللال، بللله پايلللان داد، و از وزرا و دانشلللجوها چللله بلللاقی  واهلللد مانلللد؟ بلللا ايللل

رساندن کار سخت ضروری است  کلاری کله از دسلتمان بلر نملی آيلد جلز آن کله 

 انه ی دريائی را بله سلخن درآوريلم  مللوانی از قلعله ی پرروپلل تکله ای  توپ

  می برد  فلوراز بله کلاخ شلليک ک يلد  اي لک بله نظلر ملی رسلد  آوروراکاغذ را به 

آملادا ی کارنلد، امللا علزم رهبللران  روراآوکله راا کلامالز بللاز اسلت  تلوپچی هللای 

        ه لللوز جلللزم نيسلللت  بلللاز هلللم در جهلللت مفلللرا روی کوشلللش دي لللری نلللورت 

ملی  يللرد  فلروفسللکی مللی نويسللد: "تصللميم  للرفتيم کلله يللک ربللع سللاعت دي للر 

نبر ک يم، چون از روی غريزا ح  می کرديم که ممکلن اسلت وضلع د ر لون 

ق روش های ترسان دا ه لوز پاسلختی از مريمسأله  شود " اميد به حل و فصل

مللی کللرد، و "از روی غريللزا" هللم در ايللن جللا بايللد بلله مع للای همللين اميللد درک 

شود  اين بار "غريزا" انسان را فريب نداد  در اوا ر آن يک ربع ساعت پيک 

ز از کاخ زمستانی در رسيد  کاخ تصرف شدا استح  تازا ای مستقيما

م تهلا در  -آملديد مهاجملان بله تصلرف درکاخ تسليم نشد بلکه با حملله ی شلد

هللم شکسللته شللدا بللود  د ان کللامالز درللظلله ای کلله قللدرت مقاومللت ملانللرا شلل

اين بلار نله از مريلق در سلری  -ندها تن از مهاجمان به سرسرای کاخ ريخت د

ه  مللان و مللدافعان روحيلله با تلل -بلکلله از دروازا ای کلله زيللر دفللا  قللرار داشللت

هست د  بلا ايلن حلال ملولی نکشليد کله ايلن مهاجملان  اکردند که اي ان قشون دوم

 لع سالش شدند  در اين ه  امه تعلداد زيلادی از دانشلجوها پلا بله فلرار نهادنلد  
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بلله مدافعلله اداملله دادنللد  امللا سللد  -کللم تعللدادی از آنللان مللابقی دانشللجوها دسللت

 شکسته شد مهاجمان و مدافعان مابين  سرنيزا ها و آتش تف گ ها سرانجام

 انه قلرار دارد از هلم اک لون انباشلته  خش از کاخ که در مجاورت رهبانآن ب

 از مهاجمان است  دانشجوها ملی کوشل د کله از پشلت بله دشلمن حملله بياورنلد  

هلای غريلب رخ ملی دهلد  همله تلا بلن دنلدان ی در راهروها بر وردهلا و در يلر

   د  نلللد  دسلللت هلللا از فلللراز سلللروکله هلللا تپانچللله هلللا را نشلللانه ملللی رونلللا مسللللح

 نارنجلک هلا از کمرب للدها آويزان لد  املا نلله هليچ کلل  تيلر ملی انللدازد و نله هلليچ 

ک  نارنجک پرتاب می ک د  چلون  لودی و دشلمن چ لان درهلم آميختله انلد کله 

جلدا ک  لد  چله بلاک: سرنوشلت کلاخ دي لر يک دي لر  نمی توان د  ويشتن را از

 تعيين شدا است 

ار و  لروا  لروا از  لاري بله دا لل کار رها و مللوان هلا و سلربازها زنجيلرو

فشار می آورند، دانشجوها را از پشلت سل  رها بله ک لار ملی روب لد، بله نللن 

  ک  لد، آن هلا را بله عقلب  کاخ می ريزنلد، روی پلله هلا بلا دانشلجوها تصلادم ملی

 مللی زن للد، بلله زيللر مللی افک  للد، بلله مبقللات بللا  پلل  مللی ران للد  مللوي دي للری از 

ميدان به درون نلن کاخ  الی ملی شلود  ملتلوای  پشت در می رسد  ملتوای

   روهلا را مثلل سليل فللرا نللن کلاخ بله درون کلاخ ملی ريللزد و راا پلله هلا و راا

می  يرد  روی کت های  ل آلود چوبی اتاق ها، در ميان تشک هلا و تکله هلای 

للان پلی ملی برنلد کله تنان، آدم ها و تف گ ها و نارنجک ها درهلم ملی لول لد  فا

آن جا نيست و موي زود ذری از سر ورد ی شادی  شم آلودشان را کرنسکی 

للظه ای قرع ملی ک لد  آنتونلوف و چودنوفسلکی اي لک در کا  لد  هيئلت دوللت 

کلله دانشللجويان نظللامی در واپسللين  همللان جللا -کجاسللت؟ در ورودی آن جاسللت

اموار مقاومت م جمد شدا انلد  سلرن هبان بله نلزد وزرا ملی دود و ملی پرسلد: 
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ه ملا املر ملی ک يلد کله تلا نفلر آ لر ايسلتاد ی ک ليم؟  يلر،  يلر، وزرا چ لين آيا ب

امری نمی ده د  هر چه باشد، کاخ را  رفته اند  دي ر احتياجی بله  لون ريلزی 

دانه تسللليم  نيسللت  بايللد در برابللر زور تسللليم شللويم  وزرا ميللل دارنللد شللرافتم

يل جلسله دادا انلد  ر  رد ميز می نشي  د که وانمود شلود تشلکبشوند، و موری 

ج اب فرماندا کاخ را تسليم کردا است و اي ک بلرای حفلظ جلان دانشلجوها، کله 

هيچ ک  حتلی قصلدش را نکلردا اسلت، سلر رم ملذاکرا اسلت  املا آنتونلوف از 

 مذاکرا پيرامون سرنوشت هيئت دولت امت ا  می ک د 

  تللان آ لرين در ملافظلت ملی کردنلد،  للع سلالش شلدند  فا دانشجويانی که از

    بللله درون اتلللاق وزرا ريخت لللد  "پيشلللاپيش جمعيلللت، شلللخص بسللليار علللادی و 

        ريلللزا انلللدامی قلللرار داشلللت کللله ملللی کوشللليد از هجلللوم ملللردم جللللو يری ک لللد  

جامه هايش نامرتب بودند، کالا لبه په ی را به مور مايلل بلر سلر  ذاشلته بلود، 

هلای ريلز او از شلادی عي کش به روی بي ی تعلادل بلی  بلاتی داشلت، املا چشلم 

پيلروزی و از نفلرت بلله مغلوبلان بللرق ملی زدنللد " مغلوبلان آنتونللوف را بلا ايللن 

جمالت اهانت آميز تونيت کردا اند  به آسانی می توان باور کرد کله جامله هلا 

          و کلللالا آنتونلللوف نامرتلللب بودنلللد: کلللافی اسلللت سلللفر شلللبانه ی او را از ميلللان

  ه يللاد آوريللم  شللادی پيللروزی هللم بللی شللک در چللال هللای قلعلله ی پرروپللل بلل آب

چشللم هللايش  وانللدا مللی شللد؛ امللا بللرق نفللرت از مغلوبللان از آن چشللم هللا بعيللد 

است  آنتونوف به نام کميته ی نظامی انقالبی به بانگ بل د چ لين  فلت: ملن بله 

شما، اعضای حکومت موقت، اعالم می کل م کله بازداشلت هسلتيد  عقربله هلای 

وی دو و دا دقيقلله ی نللبح بيسللت و ششللم اکتبللر قللرار سللاعت در آن للظلله ر

اعضای حکومت در برابر زور تسليم می شوند و دست از مقاومت بلر  - داشت د
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نوواللوف  بلدين وچ لين بلود جلواب ک -می دارند تا بی جهت  ونی ريختله نشلود

 ترين بخش آن م اسک رعايت  رديد  ترتيب مهم

درون کلاخ رسلوخ کلردا بودنلد،  آنتونلوف از ميلان نخسلتين واحلدهائی کله بله

  اظلت از جللان وزرا را ی حفوظيفله احضللار کلرد و  را بيسلت و پل ج ملردم مسللح

جلسله، بازداشلت شلد ان بله ميلدان کلاخ  به آنلان سلپرد  پل  از تلريلر نلورت

کشلته و ز ملی قربلانی دادا بلود،  بردا شلدند  در ميلان جمعيلت، کله بله نلورت

ز زبانه کش يد  "ملر  بلر آنلان بلادح تيربارانشلان ک يلدح" نفرت از مغلوبان حقيقتا

بر ی از سربازها کوشيدند وزرا را به باد کتک ب يرند   اردهای سرخ ع انلر 

عصللبانی را آرام کردنللد: پيللروزی پرولتللری را لکلله دار نک يللدح کللار ران مسلللح 

 وزرا و ملافظانشلللان را ملکلللم در ميلللان  رفت لللد  "بللله پللليشح" راهشلللان دراز 

ميليللونی و آن سللوی پللل ترويتسللکی  امللا هيجللان زد للی مللردم آن  يابللان  -نبللود

سفر کوتاا را مو نی و پرمخامرا کلرد  نيکيتلين وزيلر بعلداز بله درسلتی نوشلت 

وقفلله ی آنتونللوف نمللی بللود، ممکللن بللود عواقللب کللار ی  للری بللی کلله ا للر ميللانج

"بسليار جلدی" باشلد  در ايلن ميللان در  اتمله ی بلدبياری هلا وزرا در روی پللل 

ز بلله  لوللله بسللته شللدند و بازداشللت شللد ان و ملافظانشللان ناچللار شللدند تصللا دفا

روی پيادا رو دراز بکش د  اما در اين جا هم کسی مصلدوم نشلد  يقي لاز شخصلی 

 به ع وان هشدار تيرهوائی شليک می کرد 

در باش اا ت گ پاد ان قلعه، که به علت نبودن برق در آن روز بله وسليله ی 

روشللن شللدا اسللت، چهللل يللا پ جللاا مللرد جمللع شللدا انللد  چللرا  نفتللی دودزائللی 

آنتونوف در حضور کميسر قلعه از وزرا حضور و غياب می ک لد  هجلدا نفرنلد، 

رتبه  آ رين تشريفات به سر می رس د؛ اسرا  را بله ی از جمله چ د معاون عال

اتاق های بري و باروی تاريخی تروبتسکوی می فرست د  هليچ يلک از ملدافعان 
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 نشدا بودند: افسرها و دانشلجوها چلون بله شلرف سلو  د  وردنلد کلهبازداشت 

 قدرت شورا هيچ اقدامی به عملل نياورنلد، بخشلودا شلدند  فقلط چ لد تلن برعليه 

 از آنان به قول  ود وفا کردند 

بالفانله پ  از تسخير کاخ زمستانی شايعاتی پيرامون تيرباران دانشلجوها، 

ئم کللاخ در ملافللل بللورووا رواي  رفللت  تجللاوز بلله زنللان سللرباز، و چپللاول غ للا

نوشلت کلله:  تللاريخ انقلالبه  لامی کله ميلللی يوکلوف در کتلاب  للود موسلوم بله 

"آن دسته از زنان سرباز که از آتش  لوله ها جان به در بردا بودند، بله دسلت 

بلشويک ها افتادند، و در  لالل آن شلب ملورد توجهلات ملوحش سلربازها قلرار 

بللاری ه  للامی کلله ميلللی يوکللوف ايللن  -اعللدام شللدند " رفت للد و بر للی از آنللان 

سرور را می نوشلت نادرسلتی ايلن قصله هلا از ملدت هلا پليش بله ا بلات رسليدا 

بود  در حقيقت امر آن شلب هليچ کل  تيربلاران نشلد، و بله سلبب حاللت روحلی 

مرفين در آن ايام، اعدام و تيرباران به هيچ وجه نمی توانسلت نلورت ب يلرد  

تن تجلاوز هلم در آن شلب وجلود نداشلت، بله ويل ا در دا لل احتمال نورت  لرف

ز بلله دا للل کللاخ راا    کللاخ، چللون همللراا بللا ع انللر  ونللا ون  يابللانی کلله تصللادفا

 يافته بودند، ندها تن کار ر انقالبی هم تف گ به دست وارد کاخ شدند 

ز به عمل آملد، املا هملين تلالش هلا  تالش هائی برای غارت ا ا يه ی کاخ واقعا

د که انضبام فاتلان را نشان دادند  جان ريد، که يک نلل ه از رويلدادهای بودن

دراماتيلک انقلالب هلم از چشلمش پ هلان نمانلدا اسلت و بله دنبلال نخسلتين فلوي 

وارد کلللاخ شلللدا بلللود، تعريلللت کلللردا اسلللت کللله چ ونللله در انبارهلللای  سلللربازها

هلا و بلا ق لداق تف لگ اشلکاف هلا را بلاز ملی کردنلد و فلرش  زيرزمين سلربازها

  مالفلله هللا و ظللروف چي للی و بلللور را بيللرون مللی کشلليدند  يلتمللل کلله دزدهللای 

حرفلله ای، بللا پ هللان کللردن هويللت  للود در پلل  پالتوهللای ج  للی و کللالا هللای 
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 همللان مللور کلله در آ للرين  -پوسللتی، در هيئللت سللربازها وارد عمللل شللدا بودنللد

بلود کله سال های ج لگ هميشله چ لين عملل ملی کردنلد  چپلاول تلازا آغلاز شلدا 

شخصی فرياد کشيد: "رفقا، دست ها کوتاا، اين ها اموال مردم اسلت " آن  لاا 

سربازی بلا قللم و کاغلذ در ک لار در ورودی نشسلت و دو  لارد سلرخ تپانچله بله 

قرار  رفت د  همله ی افلراد بله ه  لام  لروي تفتليش شلدند، و  دست در پشت او

نلورت بلرداری شلد  بلدين اشـيا  مسروقه پ   رفته شدند و از آن ها  کليه ی

مجسمه های کوچک، شيشه های جوهر،   جرهای  ونا ون، قالب هلای  ترتيب

نللابون، و پرهللای شللترمر  بللاز پلل   رفتلله شللدند  دانشللجوهای نظللامی هللم بلله 

    دقللت تفتلليش شللدند، و جيللب هللای آنللان انباشللته از  للردا ريزهللای مسللروقه از 

   زا و تهديللد  رفت للد، امللا کللار از آب در آمللد  سللربازها دانشللجوها را بلله بللاد ناسلل

ز  للاردی بلله کللوی ملللوان بللرای خودپريفرمللان دهللی  ايللن حللد فراتللر نرفللت  ضللم ا

ملافظت از کاخ تشکيل شد  ن هبان ها در همه جا مستقر شلدند  کلاخ از وجلود 

کلاخ زمسلتانی فرملان دهلی  غريبه ها پاک شد  چ د ساعت بعد چودنوفسلکی بله

 م صوب شد 

  کله بله سلرکرد ی روحلانيون بلرای آزاد سلا تن کلاخ پلليش  املا بلر سلر ملردم،

می آمدند، چه آمد؟  زم است دربلارا ی ايلن تلالش قهرمانانله، کله  بلرش قللب 

دانشجوها را چ د للظه  رم کردا بود، بيشتر نلبت ک يم  دوملای شلهر کلانون 

 نيروهللای ضدبلشللويک بللود؛ سللا تمان ايللن دومللا در  يابللان نوسللکی مثللل ديللگ 

جات و واپ  ماندا هلا و افلراد مت فلذ در ه يد  احزاب و  روا ها و دستمی جوش

کارانلله ی بلشللويک هللا  راجوئی ج ايللتجآن جللا سللر رم جروبلللث پيرامللون مللا

  بودند  اي ان  اا بله  لاا بله هيئلت وارفتله ی دوللت در کلاخ تلفلن ملی زدنلد و بله 

بايلد شکسلت  انی ملردم شلورش نلا زير ه بيح همقآن ها می  فت د که به علت ت
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بخورد  پيرامون انزوای مع وی بلشويک ها چ لدين سلاعت  رابله سلرائی شلد  

 انلله بلله سللخن درآمللد  پروکوپللويچ وزيللر، کلله نللبح  امللا در ايللن  يللرودار تللوپ

ه  ام بازداشت شدا و اندکی بعد آزاد شدا بود، با ندائی  ريلان در دوملا زبلان 

رفقلايش مللروم شلدا  به شلکوا  شلود کله از امکلان سلهيم شلدند در سرنوشلت

دلللی  دلللی  للرم بسللياری از حضللار را بران يخللت، امللا ادای ايللن هللم اسللت  او هللم

 را به هدر داد وقت زيادی 

از ميان آشفت ی عمومی مرش ها و نرق ها سلرانجام نقشله ای عمللی فلراهم 

ز بلله ه ملی شللود و تلسللين پرهيلاهوی هملل   للان را برملی ان يللزد  دومللا بايلد تمامللا

رود تا در نورت لزوم همراا با حکومت جلان بسلپرد  سوسليال کاخ زمستانی ب

 رولوسيونرها و م شويک ها و مسلئو ن تعلاونی هلا همله آملادا انلد تلا يلا وزرا 

را نجللات ده للد و يللا در ک للار وزرا بلله  للاک مللر  بيفت للد  کللادت هللا، کلله معمللو ز 

در جلوار تمايلی به استقبال از مخامرات ندارنلد، ايلن بلار تصلميم ملی  يرنلد کله 

سايرين از زند ی  ويش دست بکش د  چ د نفر شهرسلتانی هلم کله تصلادفاز سلر 

از آن تا ر درآوردا اند، و هم چ ين روزنامه ن ارهلای دوملا و يلک فلرد علادی 

بللا زبللانی کللم و بلليش بليللم تقاضللا مللی ک  للد کلله بلله آنللان اجللازا دادا شللود در 

 هيم شوند  اين اجازا نادر می  ردد سسرنوشت دوما 

     للروا بلشللويک هللا در دومللا مللی کوشلل د دي للران را پدرانلله انللدرز ده للد: چللرا 

در اين تاريکی در  يابان ها به دنبلال ملر  ب لرديم؟ بهتلر اسلت بله وزرا تلفلن 

بللزنيم و آنللان را تشللويق ک لليم کلله پلليش از جللاری شللدن  للون تسللليم شللوند  امللا 

ملی  واه لد قلدرت دموکرات ها  شم ين می شوند: اين ايادی شورش نه ت هلا 

را از چ گ ما بيرون بکش د، بلکه برآن د که ما را از حق يلک ملر  قهرمانانله 

هم ملروم ک  د  در اين  يلرودار اعضلای دوملا تصلميم ملی  يرنلد کله بله  لامر 
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ز  رأی  يری ک  د  هر چه باشلد، هليچ وقلت بلرای ملردن ديلر  مصالح تاريخ شفاها

 شصللت و دو عضللو دومللا بللر ايللن حتللی ا للر مر للی افتخللارآميز باشللد   -نيسللت

تصميم نله می  ذارند: آری، می روند تلا در زيلر ويرانله هلای کلاخ زمسلتانی 

  ک لار اسلمول ی بهتلر  جان بسپرند  بلشلويک هلا پاسلخ ملی ده لد کله پيلروزی در

          از ملللردن در کلللاخ زمسلللتانی اسلللت، و بالفانلللله روانللله ی ک  لللرا ی شلللوراها 

 انترناسيوناليسللللت تصللللميم مللللی  يرنللللد در مللللی شللللوند  فقللللط سلللله م شللللويک 

چارديواری دوما باقی بمان د: آنان نه جائی برای رفلتن دارنلد و نله دليللی بلرای 

 مردن 

اعضای دوما در شرف آغاز واپسين سفر  ود هسلت د کله نا هلان تلفلن زنلگ 

می زند و  بر می رسد که تملامی کميتله ی اجرائلی شلورای نماي لد ان دهقانلان 

دا تلا بله آنلان بپيونلدد  هلهلله ی حضلار تملامی نلدارد  اي لک تصلوير به راا افتلا

روشن و کامل است: نماي د ان ند ميليون دهقان، هملراا بلا نماي لد ان کليله ی 

مبقات مردم شهر می روند تا به دست  روا بی مقداری از جانيان کشته شلوند  

 ها و هلهله ها از سر  رفته می شوند سخن رانی  بار دي ر

ز رسيدن نماي د ان دهقان ها، سلتون دوملا سلرانجام در امتلداد نوسلکی پ  ا

بلله راا افتللاد  در پيشللاپيش سللتون شللرايدر شللهردار و پروکوپللويچ وزيللر حرکللت 

می ک  د  جان ريد در ميان آن افراد هم آوکس تيت سوسيال رولوسليونر، رئلي  

م شلويک کميته ی اجرائلی دهقانلان را ديلد، و هلم  ي چلوک و آبراملويچ سلران 

 لللرا ملسلللوب ملللی شلللدند    لللرا و دوملللی چلللپ را  از ايلللن دوتلللن اوللللی راسلللت

پروکوپويچ و شرايدر هر يک فانوسی در دست حمل می کردند: ايلن قلرار را از 

مريللق تلفللن بللا وزرا  ذاشللته بودنللد تللا دانشللجوها دوسللت را بلله جللای دشللمن 

هلم در  ن يرند  پروکوپلويچ علالوا بلر ايلن مثلل بسلياری دي لر از حضلار چتلری
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      دسلللت داشلللت  روحلللانيون در آن ميلللان ديلللدا نملللی شلللدند  روحلللانيون از تکللله 

پارا های مه آلود تاريخ ميهن به وسيله ی مخيله ی ضعيت دانشلجوها ا تلرا  

شدا بودند  اما از مردم هم ا لری ديلدا نملی شلد  فقلدان ملردم ماهيلت تملامی آن 

ل" بدون حتی يلک موکللح مرش را بروز می داد  سی ند يا چهار ند تن "وکي

 ي للوف سوسلليال رولوسلليونر بلله يللاد مللی آورد کلله: "شللب تيللرا ای بللود، و ززن

چرا  های  يابان نوسکی هم  اموش بودند  ما به ملور مل ظم  لام ملی زديلم و 

   فقلللط سلللرود "مارسللليز" را ملللی  وانلللديم  م لللين  لولللله هلللای تلللوپ از دور بللله 

   بمبللاران کللاخ زمسللتانی اداملله  للوش مللی رسلليد: ايللن بلشللويک هللا بودنللد کلله بلله 

 می دادند "

ای نوسللکی  لدر نزديکلی ترعلله ی اکاتري ي سلکی  روهللی مللوان مسلللح در په

نت کشيدا و راا را بر اين ستون دموکراسی سد کردا بودند  ملکومان اعلالم 

کردنللد کلله: "مللا بلله راا  للود اداملله مللی دهلليم، از دسللت شللما چلله کللاری سللا ته 

حت پاسخ دادند که متوسل بله زور  واه لد شلد: "بله است؟" ملوان ها به نرا

  پيمايللان پيشلل هاد کللرد   انلله هايتللان برويللد و مللا را ت هللا ب ذاريللد " يکللی از راا

تصللميمی کلله از مريللق رأی  يللری  جللا جللان بسللپرند  امللا در کلله هم للی همللان

شللفاهی در دومللا  رفتلله شللدا بللود، ايللن نللو  مللر  را پلليش بي للی نکللردا بودنللد  

  وزيللر از يللک بل للدی بللا  رفللت و "در حللالی کلله چتللر  للود را تکللان  پروکوپللويچ

بلله تظاهرک  للد ان  -در فصللل پللائيز در پترو للراد بللاران زيللاد مللی بللارد -مللی داد"

ز ممکلن اسلت دسلت بله  هشدار داد که آن افراد  مراا و فريب  وردا را که واقعا

نجات کشور و  اسلله ببرند، وسوسه نک  د  "ب ذاريد به دوما بر رديم و برای

 انقالب روش بهتری پيدا ک يم "
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 پيشلل هاد عاقالنلله ای بللود  نا فتلله نمانللد کلله بللدين ترتيللب نقشلله ی اوليلله بلله 

دموکراسلی اجرا  در نمی آمد  اما با تبهکارهای مسلح که نمی  ذارنلد رهبلران 

          بللله مر لللی قهرملللانی بميرنلللد، چللله ملللی تلللوان کلللرد؟ اسلللتانکويچ، کللله  لللود از 

يمايان اين هيئت بود ملی نويسلد: "ملدتی ايلن پلا و آن پلا کردنلد، سردشلان پ راا

 -شد و تصميم  رفت د کله مراجعلت ک  لد " ايلن بلار نماي لد ان بلدون "مارسليز"

در امتداد نوسکی به سا تمان دوما باز شلت د   -بار برعک ، در سکوتی مر 

ی بهتلری حال سرانجام می توانسلت د "بلرای نجلات کشلور و انقلالب" روش هلا

 پيدا ک  د 

ز بلله  پلل  از تسللخير کللاخ زمسللتانی، کميتلله ی نظللامی انقالبللی پايتخللت را تمامللا

تصرف  ود درآورد  املا درسلت بله هملان شلکل کله ملو و نلا ن جسلد بله رشلد 

کومللت هللم از مريللق مربوعللات رسللمی  للود هللم چ للان ح للود اداملله مللی ده للد، 

ه در روز بيسللت و کلل ی حکومللت موقللت ماليللهآ للاری از حيللات نشللان مللی داد  

چهارم بازنشست ی مشاوران سلر ت را همراا با اونيفورم ها و عي ک هايشان 

ز هليچ کل   -اعالم کلردا بلود، نا هلان در روز بيسلت و پل جم ناپديلد  رديلد ضلم ا

متوجه اين نکته نشد  اما در روز بيست و ششم بار دي ر پديدار شلد، تلو  لوئی 

روزنامله نوشلته  ايلنه ی نلفله ی اول هيچ اتفاقی رخ ندادا اسلت  در سلرلوح

شللدا بللود: "بلله علللت قرللع بللرق، ايللن روزناملله در روز بيسللت و پلل جم م تشللر 

ز   نشللد " در سللاير زمي لله هللا، بلله اسللتث ای جريللان بللرق، زنللد ی حکومللت م ظمللا

سلکوی بله تحکومتی کله اي لک در بلري و بلاروی تروب ماليه یادامه داشت، و 

ور جديللد را اعلللالم کلللردا بلللود  در سلللتون سللر ملللی بلللرد، انتصلللاب دوازدا سللل ات

ناملله ی نيکيتللين، وزيللر کشللور، بلله کميسللرهای  "امالعللات اداری" در بخللش

ايا ت تونيه شدا بود کله "تللت تلأ ير شلايعات نادرسلت پيراملون املور شلهر 
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راا بلی رپترو راد قرار ن يرند، چون پترو راد کامالز آرام اسلت " ج لاب وزيلر پ  

  ب، بلله اسللتث ای غريللو تللوپ هللا کلله تأ يراتشللان فقللط نمللی  فللت  روزهللای انقللال

ج به ی نوتی داشت و ب ، به آرامی سپری شدند  اما بلا همله ی ايلن احلوال، 

مورخ بر  را نخواهد بلود ا لر ب ويلد کله در روز بيسلت و پل جم اکتبلر نله ت هلا 

 انه ی حکومت قرع  رديد، بلکه نلفله ی مهملی هلم در  جريان برق در چاپ

 يت ورق  ورد تاريخ بشر
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  فصل نهمفصل نهم

  

  قيام اکتبرقيام اکتبر

 

  تمثيل های مادی در ملورد انقلالب چ لان روان بله  هلن ملی آي لد کله بر لی از

آن ها به تشبيهات فرسودا تبديل شدا اند: "آتشفشان"، "تولد جامعله ی نلو"، 

 ايلن تصلاوير سلادا ی ادبلی ادراک بلی واسلره ای از  در پ   "  "نقره جوش

 نهفته است  -يع ی همان م رق تکامل -قوانين ديالکتيک

کلل انقلالب و مابين  رابره ی قيام مسللانه با انقالب همان رابره ای است که

  روند تکامل وجود دارد  قيلام مسلللانه نيلز هملان نقرله ی بلرانلی اسلت کله در

 د آن کميللت انباشللت شللدا بللا انفجللار بلله کيفيللت تبللديل مللی شللود  امللا قيللام هللم  للو

 عملی متجان  و يک پارچه نيست: قيام هلم نقلام بلرانلی، بللران هلای درونلی 

 و شتاب های  ود را داراست 

    يع لللی  -دورا ی کوتلللاهی کللله درسلللت قبلللل از "نقرللله ی جلللوش" قلللرار دارد

       هللم از للللاظ سياسللی و هللم از حيللث نظللری حللائز اهميللت  -همللان آسللتانه ی قيللام

 ی زيک به ما می آملوزد کله افلزايش ملداوم درجله ارق العادا ای است  علم في

حرارت نا هان متوقت می شود؛ مايع تا مدتی در هملان درجله بلاقی ملی مانلد و 

 فقط پ  از جذب مقداری حلرارت اضلافی بله جلوش ملی آيلد  زبلان روزملرا هلم 
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در اين جا به کمکمان می آيد، چون اين تمرکز شبه آرام که پليش از انفجلار رخ 

 آرامش قبل از توفان" معروف است می دهد به "

ه  امی که اکثريت قامعی از کلار ران و سلربازان پترو لراد بله بلشلويک هلا 

پيوست د، به نظر می رسيد که دمای جوش فرا رسيدا اسلت  در ايلن ه  لام بلود 

  کلله ل للين ضللرورت قيللام فللوری را اعللالم کللرد  امللا نکتلله ی جالللب توجلله آن کلله 

ود  کلار ران، و مخصونلاز سلربازان، بايلد مقلداری ه وز چيزی برای قيام کلم بل

 انروی انقالبی اضافی جذب می کردند 

 در ميان تودا ها بلين حلرف و عملل ت اقضلی وجلود نلدارد، املا  لذار از حلرف 

 -حتلی در ملورد يلک اعتصلاب سلادا، و بله مريلق اوللی در ملورد قيلام -به عمل

      لکللولی را سللبب نللا زير انللرکاک هللای درونللی و تجديللد دسللته ب للدی هللای م

می شود: بر ی از ع انر به پيش می تازند، بر ی دي ر پ  می نشي  د  يکی 

  از مشخصللات عمللومی ج للگ دا لللی در مراحللل اوليلله اش همانللا بللی تصللميمی 

دو اردو به  اک مللی واحلدی چسلباندا شلدا انلد؛ فوق العادا است  تو  وئی هر 

 ته ب دی های بي ابين و  لرايش هلایهيچ کدام نمی توان د از مليط  ود و از دس

 اش ب ريزند سازش کارانه 

   آرامللش قبللل از توفللان در ميللان ردا هللای فرودسللت،  للروا هللای هللدايت ک  للدا 

  را نا هللان دچلللار ترديلللد و دودللللی کللرد  ار لللان هلللا و نهادهلللائی کللله در دورا ی 

ز آرام تدارکات شلک هلای چلون انقلالب هلم مثلل ج لگ دورا  - رفتله بودنلد لنسبتا

در آبديللدا تللرين حللزب موجللود هللم  -نلللح آميللز و روزهللای آرام  للود را دارد

کللم چ للان کلله بايللد و شللايد  همسلل گ وظللايت قيللام از آب در نيامدنللد، و يللا دسللت

     همسلللل گ آن وظللللايت از آب در نيامدنللللد  نللللوعی بازسللللازی و جابلللله جللللائی در 

رو لراد بلا اعضلای شلورای پت للظه ی حساس اجت اب ناپذير اسلت  بسلياری از
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ز قبول نداشت د که قيام مسلللانه  آن که به حکومت شورائی رأی دادا بودند واقعا

وظيفه ی روز شدا اسلت  بلرای تبلديل شلورا بله ماشلين قيلام،  زم بلود کله ايلن 

اعضا  بدون ايجاد اغتشاش و آشفت ی به مسير جديد کشاندا شوند  در شرايط 

حتلی چ لد هفتله احتيلاي نداشلت  املا  لم  آن بلران پخته اين کار به چ د ماا و يا

ه گ، ندور فرمان  يزش چ د روز پيش از آماد ی شلورا بلرای آ کردن ضرب

حلزب ملابين  آن  يزش، ايجاد آشفت ی در ميان نفوف  لود، و جلدائی افک لدن

و شللورا حتللی بللرای بيسلللت و چهللار سللاعت، چ لللين کارهللائی بلله ويللل ا در آن 

 روزهای آ ر  ررناک می بود 

ارها و بارها تکلرار کلرد کله تلودا هلا در ملرف چلپ حلزب قلرار دارنلد، ل ين ب

درست به همان شکل کله حلزب در سلمت چلپ کميتله ی مرکلزی ايسلتادا اسلت  

     ايللن نکتلله در مللورد کللل انقللالب کللامالز نللدق مللی کللرد  امللا ايللن م اسللبات هللم 

آوريلل و ووئلن، نوسان های عميق درونی می شلوند  در ملاا هلای   وِش  دست

ز در اوايللل مللاا ووئيلله، کللار ران و سللربازان بللی نللبرانه حللزب را  و     مخصونللا

در راستای عمل قامع به پيش ملی راندنلد  پل  از يلورش هلای ووئيله تلودا هلا 

ملتام تر شدند  آن ها مثلل سلابق، و بليش از سلابق، انقلالب ملی  واسلت د  املا 

ملی ترسليدند  چون يک بار دست  ود را سوزاندا بودند، از يک شکست دي لر 

در سراسلللر ملللاا هلللای ووئيللله و اوت و سلللپتامبر، حلللزب هلللر روز کلللار ران و 

سربازان را از حرکت باز می داشت، حلال آن کله کورنيلوفيسلت هلا بلا تملام قلوا 

می کوشيدند کار ران و سربازان را به  يابان ها بکشل د  تجربله ی سياسلی آن 

رهبللران و رهللروان شللدا  مللاا هللای آ للر مايلله ی رشللد مراکللز بازدارنللدا در مغللز

بود  از سوی دي ر موفقيت بی وقفه ی تهيليج  لری هلا بله نوبله ی  لود موجلد 

 يللری جديللد سياسللی بللرای تللودا هللا ت ر للوت و حالللت نللبورانه شللدا بللود  سللم
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کافی نبود: آنان به بازسازی حاللت روانلی  لود احتيلاي داشلت د  هلر چله فرملان 

 جللوش بخللورد، قيللام بلله همللان  حللزب انقالبللی بيشللتر بلله فرمللان شللرايط موجللود

 وسيع تری را به درون  ود می کشد  ینسبت تودا ها

يام در سراسلر کشلور قی دشوار  ذار از تدارکات سياسی به فن واقعی  لهأمس

در همه جا يکسان بود  مسأله  به شکل های متفاوتی مررش شد، اما اساس اين

ويک هلا در مسلکو مورالوف تعريت می ک د که چ ونه در سازمان نظلامی بلشل

همه ی اعضا  به مور يلک پارچله بله ضلرورت تصلرف قلدرت اعتقلاد داشلت د؛ 

م تها "کوشش برای تعيين چ ون ی اجرای اين تصرف به جائی نملی رسليد " 

 جای واپسين حلقه ی رابط  الی بود 

ی نقللل و انتقلال نيروهللای پاد للان مسلأله  در هملان روزهللائی کله در پترو للراد

      سلللکو در فضللائی از معارضلللات مللداوم اعتصلللابی بلله سلللر مرللرش شلللدا بللود، م

می برد  از اين رو ج اش بلشويک ها در شلورا بله در واسلت کميتله ی يکلی از 

 کار انله هلا پيشل هاد کلرد کله کشللمکش هلای اقتصلادی از مريلق نلدور فرمللان 

حل و فصل شوند  اقدامات مقدماتی اين کار وقت زيادی بله  لود ا تصلاص داد  

شمارا يک انقالبی" فقط در روز بيسلت و سلوم بله تصلويب تشلکيالت "فرمان 

شللورا رسلليد  در ايللن فرمللان آمللدا بللود کلله: از ايللن پلل  کللار ران و کارم للدان 

کار انه ها و کار اا ها فقط با رضايت کميته های کار انه و کار لاا اسلتخدام و 

دولتلی  تا راي  واه د شد  اين بدان مع لا بلود کله شلورا بله مثابله ی يلک قلدر

 شللرو  بلله فعاليللت کللردا بللود  مقصللود مبللدعيان ايللن مللرش آن بللود کلله مقاومللت

يلک دي لر  اجت اب ناپلذير حکوملت تلودا هلا را هلر چله بيشلتر بلر  لرد شلورا بلا

متلد ک د و به معارضه ی آشکار م جر شود  اين مرش هر ز به آزمون  لذاردا 

   مللابقی کشللور، نشللد چللون انقللالب در پترو للراد بلله مسللکو، هللم چ للان کلله بلله 
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ان يللزا ی بسلليار قللوی تللری بللرای قيلللام بخشلليد  ايللن ان يللزا عبللارت بلللود از 

 ضرورت بر استن به حمايت از حکومت تازا تشکيل شورائی 

   مللرف مهللاجم تقريبللاز هميشلله مايللل اسللت کلله در حالللت تللدافعی بلله نظللر آيللد  

را ی حزب انقالبی مايلل اسلت کله بلرای  لود پوشلش قلانونی داشلته باشلد  ک  ل

قريب التشکيل شورا،  رچه دراساس شورای انقالب به شمار می رفت، بلا ايلن 

حال بی شک در نظر تودا ی مردم ا لر از تملامی حلق حاکميلت بر لوردار نبلود 

بر سر قيلام يکلی مسأله  تر اين حق را در ا تيار داشت  کم نيمه ی بزر  دست

کميتلله ی نظللامی از ع انللر قللدرت دو انلله برعليلله ع صللر دي للر دور مللی زد  

انقالبی ضمن رجو  به ک  را به ع وان م بع قدرت، حکومت را از پليش ملتهم 

ز از تملامی وضلع موجلود برعليه  به تومئه چي ی شلوراها کلرد  ايلن اتهلام م رقلا

نشئت می  رفت  از آن جا که حکومت قصد نداشلت بلدون نبلرد سلر تسلليم فلرو 

ی دفا  از  ويشتن آمادا ک د  اما بياورد، چارا ای نداشت جز آن که  ود را برا

عللالی تللرين ار للان کللار ران و برعليلله  همللين امللر او را سللزاوار اتهللام تومئلله

سربازان و دهقانلان ملی سلا ت  حکوملت در مبلارزا ی  لود برعليله ک  لرا ی 

بلله روی م بللع قللدرتی  -ک  للرا ای کلله قللرار بللود کرنسللکی را برانللدازد -شللوراها

 نسکی بود دست دراز کرد که  است اا کر

اشللتباا ملللض  واهللد بللود ا للر هملله ی ايللن حللرف هللا را نللوعی موشللکافی 

بللدانيم کلله بلله درد مللردم نمللی  للورد  بللرعک ، واقعيللات ب يللادی انقللالب حقللوقی 

درست به همين شکل در  هن تودا هلا مل عک  ملی شلدند   زم بلود کله از ايلن 

ترتيللب رهبللران   لرا فللوق العلادا سللودم د حلداکثر اسللتفادا بله عمللل آيلد  بلله ايلن

انقالبی با دادن يک هدف ارزندا ی سياسی به بی ميلی سربازها بلرای رفلتن از 

سلللرباز انه هلللا بللله سللل  رها و بلللا بسللليج پاد لللان در جهلللت دفلللا  از ک  لللرا ی 
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شوراها، به هيچ ع وان دسلت  لود را بلرای تعيلين موعلد قيلام نبسلت د  انتخلاب 

داشللت، و آزادی مللانور  روز و سللاعت قيللام بلله مسللير بعللدی معارضلله بسللت ی

 متعلق به قوی ترين مرف بود 

   للود را بلله بللازی هللای پارلمللانی بدهللد  جللای ل للين از تللرس آن کلله مبللادا قيللام

ز تکللرار مللی کللرد کلله: "ابتللدا بلله کرنسللکی غلبلله ک يللد و سللپ  ک  للرا را  دائمللا

ز ل ين عاملل تلازا ای را کله وارد تلدارکات قيلام شلدا و ماهيلت  فرابخوانيد " يقي ا

 ايللن تللدارکات را د ر للون کللردا بللود، ه للوز نديللدا بللود  ايللن عامللل تللازا همانللا 

پاد ان پترو راد و حکومت  ا لر قلرار بلر ايلن مابين  عبارت بود از تعارد حاد

  ی قلدرت را حلل و فصلل ک  لد؛ ا لر حکوملت بلر آن بلود مسلأله  بود کله شلوراها

     را شللود؛ ا للر پاد للان کلله پاد للان را مثللله ک للد تللا مللانع از بلله قللدرت رسلليدن ک  لل

بی آن که م تظر تشکيل ک  را ی شوراها بشود از اجرای دستورهای حکوملت 

امت ا  می ورزيد، همه ی اين ها مع ايش آن بود که قيام آغاز شدا بود، آن هلم 

هلر چ لد در للوای اقتلدار ايلن ک  لرا  -بی آن که م تظلر ک  لرا ی شلوراها بمانلد

تفکيلک تلدارکات قيلام از تلدارکات تشلکيل ک  لرا ی آغاز شدا بود  به اين دليلل 

 شوراها کار نادرستی می بود 

ه  ام مقايسه ی انقالب اکتبر با انقالب فوريله، وي  لی هلای انقلالب اکتبلر را 

بهتر می توان درک کرد  در اين مقايسه، بر الف موارد دي لر،  زم نيسلت کله 

سللان فللرد ک لليم   کسلسللله ی شللرايط را در هللر دو مللورد بلله مللور مشللروم يلل

 سللان بللود  در هللر دو مللورد  سلسللله ی شللرايط در هللر دو مللورد بلله واقللع يللک

نللل ه ی انلللی در پترو للراد اسللت: همللان آورد للاا، همللان دسللته ب للدی هللای 

اجتماعی، هملان مبقله ی کلار ر، و هملان پاد لان  در هلر دو ملورد پيلروزی در 

ه دسلت آملد  املا در سايه ی پيوستن اکثريلت ه لگ هلای   يلرا بله کلار ران، بل
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ملللدودا ی ايللن  صونلليات ب يللادی چلله تفللاوت عظيمللی نهفتلله اسللتح تو للوئی 

 مقلللدر شلللدا اسلللت کللله  صونللليات متضلللاد دو انقلللالب پترو لللراد، کللله از لللللاظ 

 را در می هشلت ملاا تکميلل کردنلد، ملا را در فهلم ماهيلت قيلام يک د ر  تاريخی

 به مور عام ياری ک  د 

ود تونيت شدا است  ملا مللدوديت هلای ضلروری قيام فوريه قيام  ود به  

اين تونيت را در جای  ود  کر کردا ايم  املا در هلر حلال حقيقلت آن اسلت کله 

در فوريلله هلليچ کلل  راا را از پلليش نشللان نللداد، هلليچ فللردی در کار انلله هللا و 

ی انقالب رأی نداد، هيچ کل  از بلا  تلودا هلا را مسأله  سرباز انه ها پيرامون

نخوانلد  در ايلن قيلام  شلمی کله در ملول سلال هلا انبلار شلدا بلود بله به قيام فرا

 مغيان کرد  -تا حد زيادی در چشم تودا ها هم نام تظر -مور نام تظر

 در اکتبللر قضلليه مللور دي للری بللود  تللودا هللا هشللت مللاا تمللام در يللک فضللای 

کله شديداز سياسی به سر بردا بودند  آنان نه ت هلا رويلدادها را آفريلدا بودنلد، بل

رويدادها را نيز آمو ته بودنلد  آنلان پل  از مابين  نلوا ی درک ارتبام موجود

هلللر عملللل نتلللايج آن عملللل را بلللا ديلللد انتقلللادی سلللبک سللل  ين کلللردا بودنلللد، 

م حيات سياسی ملردم تبلديل شلدا بلود  حلال کله زم شورائی به مکانيزپارلمانتاري

انتقلال ه لگ هلا را  تودا ها مسائل مربوم به اعتصاب ها و تظاهرات  يابلانی و

حللل و فصللل مللی کردنللد، آيللا آنللان مللی توانسللت د  یبلله جبهلله از مريللق رأی  يللر

 ی قيام رأی مستقلی از  ود نداشته باش د؟مسأله  پيرامون

م تهللا از ايللن دسللتاورد ارزشللم د و اساسللی انقللالب فوريلله مشللکالت تللازا ای 

بلرد فرا وانلد سرچشمه  رفلت  مللال بلود بتلوان تلودا هلا را بله نلام شلورا بله ن

ی قيلام، آن هلم مسأله  يع ی با عل ی کردن -در شورامسأله  م ر با مرش رسمی

بلللا مشلللارکت نماي لللد ان اردوی دشلللمن  ضلللرورت ايجلللاد يلللک ار لللان ويللل ا ی 
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بللرای  -کلله حتللی المقللدور مللی بايللد در لبللاس مبللدل انجللام وظيفلله ک للد -شللورائی

هلای دموکراتيلک بلود و رهبری قيام آشکار بود  اما اين کار هلم مسلتلزم روش 

در نتيجه همه ی ملاسن و وقت  يری های اين  ونه روش هلا را دربلر داشلت  

ناملله ی مربللوم بلله کميتلله ی نظللامی انقالبللی کلله در روز نهللم اکتبللر اتخللا   قرللع

 رديد تا روز بيستم بله ملورد اجلرا   ذاشلته نشلد  املا مشلکل انللی ايلن نبلود  

تمامی کميته از بلشويک ها يقي لاز موجلب بهرا  يری از اکثريت شورا و تشکيل 

زبللی مللی شللد، نارضللائی سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ و حنارضللائی افللراد غير

بر ی  روا های آنارشيست کله دي لر بله جلای  لود، بلشلويک هلا در کميتله ی 

هلر چ لد  لاهی اوقلات  -نظامی انقالبی از تصميمات حزب  ود پيروی می کردنلد

اما ملب انضلبام از افلراد غيرحزبلی و سوسليال  -ومت هم به  ري می دادندامق

 رولوسلليونرهای چللپ ممکللن نبللود  ملللال بللود بتللوان آنللان را از پلليش بلله اتخللا  

نامه ای پيرامون قيام، آن هم برای يک روز معين، وادار کلرد  بله علالوا،  قرع

 در برابلر آنلان از شلرم احتيلام سلخت بله دور ملی بلود  بله مسلأله  مررش کلردن

از مريق کميته ی نظامی انقالبی فقلط کشلاندن تلودا هلا بله قيلام ميسلر اين دليل 

بلللود، آن هلللم از راا حلللاد کلللردن روزانللله ی اوضلللا  و بر شلللت ناپلللذير سلللا تن 

 معارضه 

ز بله نلام حلزب فرا وانلدا  در اين نورت آيا سادا تر نمی بود که قيام مسلتقيما

ش نيز به هملان شود؟ اين شکل از عمل بی شک ملاسن بزر ی دارد  اما معايب

اندازا آشکارند  در ميان ميليون ها ت ی که حزب حقاز رويشان حسلاب ملی کلرد، 

متمايز ک يم: يکلی قشلری کله در همله ی يک دي ر  را از زم است که سه قشر 

شرايط با بلشويک ها هملراا بلود؛ دي لری، کثيرتلر از قشلر اول، افلرادی کله از 

که بلشلويک هلا از مريلق شلوراها  بلشويک ها فقط به شرمی حمايت می کردند
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عمللل ک  للد؛ و سللوم قشللری کلله بلله رغللم اکثريللت بلشللويک هللا در شللوراها، از 

 شوراها پيروی می کردند 

اين سه قشر نه ت ها از حيث سرح سياسی که تا حد زيلادی از لللاظ ملتلوای 

تفاوت داشت د  کسانی کله از بلشلويک هلا بله مثابله ی يک دي ر  اجتماعی هم با

هواداری ملی کردنلد بيشلتر از کلار ران نل عتی تشلکيل ملی شلدند، و يک حزب 

پرولتاريای مورو ی پترو راد در نلت مقلدم ايلن کلار ران قلرار داشلت  کسلانی 

که از بلشويک ها فقط به اين شلرم پيلروی ملی کردنلد کله بلشلويک هلا پوشلش 

ی قانونی شورائی داشته باش د، اکثراز سرباز بودنلد؛ کسلانی کله بله رغلم سللره 

بلشللويک هللا بللر شللوراها، مسللتقالز از شللوراها پيللروی مللی کردنللد از کللار ران 

يع للی از م شللويک هللا و سوسلليال رولوسلليونرهای پيشللي ی کلله  -ملافظلله کللار

     تشللکيل مللی شللدند و هللم چ للين  -جرئللت  سلليختن از مللابقی تللودا هللا را نداشللت د

ن هلائی کله از بخش های ملافظه کار ارتش، از جمله حتلی از قلزاق هلا و دهقلا

 ود را از قيد رهبری حزب سوسيال رولوسيونر آزاد کردا و به ج اش چلپ ايلن 

 حزب  رويدا بودند 

 رلای فاحشلی  واهلد بلود ا لر قلدرت حلزب بلشلويک را بلا قلدرت شللوراهای 

سلان بلدانيم  شلوراها بسليار قلوی تلر از حلزب بلشلويک  تلت رهبرای اش يلک

       ويک بللله کللللی علللاجز و زبلللون بودنللد  م تهلللا شلللوراها بلللدون وجلللود حلللزب بلشللل

مللی شللدند  در ايللن نکتلله هلليچ راز و رمللزی وجللود نللدارد  روابللط ميللان حللزب و 

و ملللدوديت هللای بلشللويزم  نفللو  سياسللیمللابين  شللورا از ناهمللاه  ی موجللود

ه  ی در آن دورا ی انقالبللی آسللازمانی اش سرچشللمه مللی  رفللت، و ايللن ناهملل

   تی بلله کللار رود بلله بللازوی بشللر امکللان اجت للاب ناپللذير بللود  اهرمللی کلله بلله درسلل

   می دهلد کله تلا چ لدين برابلر نيلروی جسلمانی  لود وزنله ای را جلا بله جلا ک لد، 
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 امللا بللدون بللازوی زنللدا ی بشللر اهللرم جللز يللک ميللله ی بللی جللان چيللز دي للری 

 نيست 

در اوا ر ماا سپتامبر، در ک فران  م رقله ای بلشلويک هلا در مسلکو، يکلی 

 للزارش داد: "در ي ورفسللک نفللو  بلشللويک هللا بللی حللد و  از نماي للد ان چ للين

حصر است    اما سازمان حلزب ضلعيت اسلت  سلازمان حلزب بله کللی بله املان 

 للدا رهللا شللدا اسللت، نلله عضللو يری م ظمللی وجللود دارد و نلله اعضللا  حللق 

ميلان نفلو  و درجله ی ملابين  عضويت  ود را می پردازند " ايلن فقلدان ت اسلب

 همله جلا ايلن چ لين مشلخص نبلود، پديلدا ای عملومی دهی، هر چ د در  سازمان

به شمار می رفلت  تلودا هلای وسليعی از شلعارهای بلشلويک و سلازمان شلورا 

     امللال  داشللت د  ايللن دو در مللول مللاا هللای سللپتامبر و اکتبللر در  هللن مللردم بلله

جوش  وردند  مردم فقط م تظر بودند که شلوراها موقلع و چ لون ی يک دي ر 

 بلشويک ها را به آنان نشان ده د  اجرای برنامه ی

ز تللودا هللا را در ايللن جهللت تربيللت مللی کللرد  در کيللت،   للود حللزب هللم م ظمللا

ه  للامی کلله شللايعه ی تللدارک قيللام بللر سللر زبللان هللا افتللاد، کميتلله ی اجرائللی 

بلشلويک بالفانلله بله انکللار ايلن شلايعه بر اسلت: "بللدون دسلتور شلورا هلليچ 

ييللد شللورا هلليچ  للامی برداشللته نخواهللد بللدون تأعملللی نبايللد نللورت ب يللرد    

شدح" در روز هجدهم اکتبر، تروتسلکی در انکلار شلايعه ی قيلام، کله ملی  فت لد 

برای روز بيست و دوم تدارک ديدا شدا است، چ لين سلخن  فلت: "شلورا يلک 

نهلاد انتخلابی اسلت و    بللدون املال  کلار ران و سللربازان نملی توانلد تصللميمی 

آشلکار  اعملال ه و بله اعتبلارنی به علت تکرار روزااتخا  ک د   " چ ين ضوابر

 با  وشت و  ون تودا ها عجين شدند 
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 بللله  لللزارش سلللتوان سلللوم بلللرزين، در ملللاا اکتبلللر در ک فلللران  نظلللامی  ب لللا

بلشويک ها در مسکو نماي د ان چ ين می  فت د: "مشکل بتوان دانسلت کله آيلا 

قيلام  واه لد کلرد يلا نيروهای نظامی به دعوت کميته ی بلشويک ها در مسلکو 

      يللر  امللا ممکللن اسللت ايللن نيروهللا بلله دعللوت شللورا هملله قيللام ک  للد " بللا ايللن 

حللال حتللی در مللاا سللپتامبر پاد للان مسللکو نللود درنللد از آرا   للود را بلله نفللع 

بلشويک ها به ن دوق ريختله بلود  در ک فلران  شلانزدهم اکتبلر در پترو لراد، 

ش داد: در ناحيلله ی مسللکو "آنللان بلله بللوکی بلله نللام کميتلله ی حللزب چ للين  للزار

دعوت شورا قيام  واه لد کلرد، املا بله دعلوت حلزب بيلرون نخواه لد آملد " در 

ناحيه ی نوسکی "همله از شلورا پيلروی  واه لد کلرد " و سلپ  ولودارسلکی 

حالت روحی موجود در پترو لراد را چ لين  النله کلرد: "برداشلت کللی انسلان 

بله  يابلان هلا نيسلت، املا همله بله دعلوت اين است که هيچ ک  مايل بله رفلتن 

شورا بيرون  واه د آمد " اول ا راويچ  فتله ی ولودارسلکی را تصلليح کلرد: 

"روزی به دعوت حزب هم بيرون  واه د آمد " در ک فران  پاد لان پترو لراد 

در روز هجدهم، نماي د ان  زارش دادند که ه گ هايشلان م تظلر دعلوت شلورا 

     هلليچ کل  از حللزب نلام نبللرد، حلال آن کلله بلشلويک هللا هسلت د تلا بيللرون بياي لد

در رأس بسلللياری از واحلللدها قلللرار داشلللت د  از ايلللن رو فقلللط بلللا متللللد سلللا تن 

دل، مللردد، و نيملله دشللمن در لللوای انضللبام شللورا، حفللظ وحللدت  ع انللر هللم

  سللرباز انه هللا ميسللر بللود  ه للگ نارنجللک انللداز حتللی اعللالم کللرد کلله فقللط بلله 

  وراها قيللام  واهللد کللرد  همللين نکتلله کلله تهيلليج  للران و فرمللان ک  للرا ی شلل

 ده للد ان در سلل جش حالللت روحللی تللودا هللا هميشلله بلله تمللايز موجللود سللازمان

از ديلد اا مسلأله  شورا و حزب اشارا می کردنلد، نشلان ملی دهلد کله ايلنمابين 

 داشت  دعوت به قيام چه اهميت عظيمی دربر
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    سلللت کللله چ ونللله در ميلللان يلللک ران لللدا ای بللله نلللام ميتلللرويچ تعريلللت کلللردا ا

نامله ای بله نفلع قيلام اتخلا  ک  لد،  جو ه ی موتوری چون افراد نتوانسلت د قرلع

بلشويک ها پيش هاد مصالله آميزی را ارائه دادند: "ملا نله بلرای بلشلويک هلا 

و نلله بللرای م شللويک هللا بيللرون نخللواهيم آمللد، امللا    فللرامين ک  للرا ی دوم 

واهيم کرد " اين بلشلويک هلا در مقيلاس کوچلک اجرا   شوراها را بی درنگ 

همان تاکتيک فرا يرندا ای را به کار بردا بودند که کميته ی نظلامی انقالبلی در 

تللر بلله کللار مللی بللرد  ميتللرويچ در ايللن جللا اسللتد ل نکللردا بلکلله  مقيللاس بللزر 

شهادت او بيشتر از هملين جهلت اق لا  ک  لدا تلر  -داستانی را تعريت کردا است

 استح

از مريللق حلزب در هلليچ جللا بلله نتيجلله نرسلليد  در  قيللام شلش بللرای رهبللریکو

ما، يکی از مراکز مهلم نل ايع نسلاجی،  لواهی شی قيام در کي مسأله   صوص

بسلليار جللالبی بلله جللا مانللدا اسللت  پلل  از آن کلله قيللام در م رقلله ی مسللکو در 

دستور روز قرار  رفت، کميته ی حزب در کي شما يک هيئت سله نفلرا ی ويل ا 

انتخاب کرد تا آن هيئلت از نيلروی نظلامی و تجهيلزات موجلود نلورت بلرداری 

ايلن هيئلت سله نفلرا بله د يللی "مرکزيلت  -ک د و قيام مسللانه را تدراک ببي  لد

       فرمللان دهللی  دهللی" ناميللدا شللدا بللود  يکللی از اعضللای ايللن مرکزيللت فرمللان

خللابی کللار چ للدانی مللی نويسللد: "امللا بايللد ب للوئيم کلله ايللن هيئللت سلله نفللرا ی انت

    اعتصللاب م رقلله ای تمللام يللدادها در مسللير متفللاوتی افتادنللد انجللام نللداد  رو

      اوقللللات مللللا را بلللله  للللود ا تصللللاص دادا بللللود، و چللللون نوبللللت بلللله حللللوادث 

بلله کميتلله ی اعتصللاب و بلله شللورا سللازمان دهللی  سرنوشللت سللاز رسلليد، مرکللز

د رخ داد، در مقياسللی م تقللل شللد " در ايللن جللا هللم همللان امللری کلله در پترو للرا

 کوچک تر تکرار شدا بود 
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حزب شلوراها را بله حرکلت درملی آورد، و شلورا کلار ران و سلربازان، و تلا 

تلر بله  م بلزر راندازا ای نيز دهقانان را به حرکت می اندا ت  در اين ميان جل

ايلن دسلت اا هلدايت ک  لدا را بله مثابله ی  قيمت سرعت کمتر تمام ملی شلد  ا لر

   ل لين ايلن تشلبيه را در دورا ای دي لر - رخ و دندا بازنملائی ک ليميک سلسله چ

  مللی تللوان  فللت کلله تللالش -و در  صللوص موضللوعی دي للر بلله کللار بللردا بللود

 بللا  - بللرای ونللل مسللتقيم چللرخ حللزب بلله چللرخ غللول پيکللر تللودا هللاشللتاب زدا 

   رللر شکسللتن دندانلله هللای چللرخ حللزب را دربللر  -حللذف چللرخ متوسللط شللوراها

با اين حال چ ان که بايد و شايد تودا هلای عظليم را بله حرکلت در  می داشت، و

 نمی آورد 

اما  رر دي ری هم در ميان بود:  رر از کت دادن موقعيت مسلاعد بله عللت 

انللرکاک هللای درونللی در نظللام شللورائی  ا للر بخللواهيم بلله مللور نظللری سللخن 

ان م لصلر ب وئيم، مساعدترين فرنت برای قيام به فالن يا بهمان نقره در زم

می شود  املا مللال اسلت بتلوان عملالز درسلت در آن نقرله ضلربه را وارد کلرد  

ه  لامی کله روی م ل لی نلعودی بله ايلن دورا ی مرللوب نزديلک ملی شللويم، 

قيام ملی توانلد بله موفقيلت برسلد، املا در م ل لی نزوللی هلم، پليش از د ر لونی 

للظه" "پ  به جای وجود دارد   اسب نيروها، امکان موفقيت قيام ريشه ای ت

برهله ای از زملان در ا تيللار داريلم کله مللولش بله هفتله و  للاهی اوقلات بله مللاا 

اوائلل ملاا ووئيله قلدرت را  اندازا  يری می شود  بلشويک هلا ملی توانسلت د در

در پترو راد تصرف ک  د  اما ا ر دست به چ ين کاری می زدنلد، نملی توانسلت د 

 تامبر بله بعلد بلشلويک هلا ملی توانسلت د پسلا ت را ن اا بدارند  از اواسط ماقدر

نه ت ها به تصرف قدرت که به حفظ قدرت هلم اميلدوار باشل د  ا لر بلشلويک هلا 

البتلله نلله  -قيللام را تللا بعللد از پايللان مللاا اکتبللر بلله تللأ ير اندا تلله بودنللد، احتمللا ز 
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ز  ه وز تا مدتی می توانست د چ لين تلأ يری را جبلران ک  لد  ملی تلوان بله  -مسلما

 مور مشروم فرد را بر اين  ذاشت که در می يک دورا ی سه يا چهار ماهله

ز از سپتامبر تا دسامبر - مقدمات سياسی انقالب فراهم بلود  در ايلن دورا  -تقريبا

بلللران پختلله شللدا امللا ه للوز شلليرازا اش ن سلليخته بللود  در ايللن ملللدودا، کلله 

در حلين عمللل،   غلورش پل  از وقلو  رويللداد آسلان تلر اسلت تلاين حلدود و يلتع

همللين آزادی عمللل سللبب بللروز  حللزب از آزادی عمللل  انللی بر للوردار بللود و

ا تالفات اجت اب ناپذير، و  اا ا تالفلات حلادی ملی شلد کله همله ج بله ی عمللی 

 داشت د 

ل ين پيش هاد کردا بود که قيام در روزهای ک فران  دموکراتيک سلر ب يلرد  

      بللار  نلله ت هللا  ررنللاک بلکلله مللر در پايللان مللاا سللپتامبر او هللر تللأ يری را 

می دانست  او در اوائل ماا اکتبر نوشت: "نبر کلردن بلرای تشلکيل ک  لرا ی 

شللرمانه ای بلا تشللريفات ی بلازی بل -شلورا بلازی کودکانلله ای بلا تشلريفات اسللت

اسللت، و  يانللت بلله انقللالب اسللت " امللا بعيللد اسللت کلله کسللی از ميللان رهبللران 

از مالحظلات تشلريفاتی متلأ ر شلدا بلود  ملثالز مسلأله  بلشويک در  صوص ايلن

ه  امی که زي ويت در واست کرد که ج اش بلشويک هلا در ک  لرا ی شلوراها 

مقدمتاز مورد مشورت قلرار ب يلرد، او بله دنبلال تأييديله ی رسلمی ک  لرا نبلود، 

ز در برابللللر کميتلللله ی مرکللللزی روی حمايللللت سياسللللی نماي للللد ان بلکلللله  نللللرفا

        املا حقيقلت آن اسلت کله وابسلت ی حلزب بله شلوراشهرستانی حساب ملی کلرد

ع صر نامعي ی را  -که به نوبه ی  ود از ک  را ی شوراها استمداد می ملبيد -

 وارد قيام کردا بود که به حق ل ين را سخت ن ران می سا ت 

 پيونلد  لوردا بلود کله چله کل  مسلأله  له ی موقع فرا وانی قيلام بله ايلنأمس

بخواند  ل ين ملاسن فرا وانی قيام بله نلام شلورا را بله روشل ی بايد قيام را فرا 
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ملی ديلد، املا او زودتلر از دي لران درک کلرد کله در آن راا چله مشلکالتی پلليش 

ز ملی ترسليد بله  صلوص کله از نلل ه ی ملاجرا دور هلم  -  واه د آملد  او حقلا

 کلله ع انللر بازدارنللدا در ملافللل بللا ی شللورا از ع انللر بازدارنللدا ی در -بللود

کميتلله ی مرکللزی هللم قللوی تللر از آب درآي للد، آن هللم در حللالی کلله حتللی سياسللت 

که چله کل  بايلد کلار را مسأله  کميته ی مرکزی به نظر او متزلزل می آمد  اين

دو شق ممکلن مابين  آغاز ک د، شورا يا حزب، در نظر ل ين به م زله ی انتخاب

ز تللرجيح مللی داد کلله ابتکللار عمللل را حللزب  بللود، امللا در هفتلله هللای اول او قامعللا

مستقالز در دست ب يرد  اما در اين رجلان، تقابلل انلولی آن دو نقشله بله هليچ 

بر سر دو نلوا ی بر ورد بلا قيلامی دور ملی زد کله مسأله  ع وان مررش نبود 

    انجللام  بايللد آن قيللام بللر يللک پايلله ی واحللد اسللتوار بللود، در يللک موقعيللت واحللد

داشت  املا بلا همله ی ايلن اونلاف، ايلن دو می  رفت، و يک هدف واحد بيش ن

 نلوا ی بر ورد متفاوت بودند 

پيشللل هاد ل لللين دائلللر بلللر ملانلللرا ی آلکسلللاندري کا و بازداشلللت ک فلللران  

دموکراتيک از اين فرد نشئت می  رفت که رهبری قيام به دست حلزب باشلد، 

ز از کار انله هلا و سلرباز ا نه هلا نه به دست شورا، و حزب در اين راا مستقيما

اسللتمداد برلبللد  جللز ايللن نمللی توانسللت باشللد  اجللرای چ للين نقشلله ای از مريللق 

ز آ للاا بللود کلله حتللی بر للی از   شللوراها بلله هلليچ ع للوان معقللول نبللود  ل للين يقي للا

   سللران حللزب بللا نقشلله ی او مخالفللت  واه للد کللرد؛ او از پلليش تونلليه کللرد کلله 

    د " او مللی  فللت کلله در ج للاش بلشللويک هللا در ک فللران  "در قيللد تعللداد نباشلل 

ا ر ردا های بلا  علزم جلزم از  لود نشلان ده لد، ردا هلای پلائين کثلرت  زم را 

تضللمين  واه للد کللرد  نقشلله ی جسللورانه ی ل للين از امتيللاز مسلللم سللرعت و 

  لی بر لوردار بلود، املا حلزب را بلدون پوشلش بلاقی ملی  ذاشلت و ه غيرمترقب
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ی  لود را در برابلر تلودا هلا قلرار اين  رر را ايجاد می کرد کله حلزب تلا حلدود

 يللر شللدن، در  دهللد  حتللی ممکللن بللود کلله شللورای پترو للراد، در نللورت غافللل

 همان شکست اول اکثريت بلشويک ه وز بی  بات  ود را از دست بدهد 

      ناملله ی دهللم اکتبللر بلله سللازمان هللای مللللی حللزب پيشلل هاد کللردا بللود  قرللع

 يللام قريللب الوقللو  حللل و فصللل ک  للد  در کلله هملله ی مسللائل را عمللالز از ديللد اا ق

ناملله ی کميتلله ی مرکللزی کوچللک تللرين اشللارا ای بلله شللوراها بلله ع للوان  قرللع

ابزار قيام نشلدا بلود  در ک فلران  روز شلانزدهم، ل لين  فلت: "واقعيلات نشلان 

مللی ده للد کلله مللا بلله دشللمن برتللری داريللم  کميتلله ی مرکللزی چللرا نتوانللد کللار را 

از ايلن سلسال ابلداز بلازی بلا الفلاظ نبلود  مع لای ايلن شرو  ک لد؟" مقصلود ل لين 

سسال آن بود که: ا لر کميتله ی مرکلزی ملی توانلد عالملت شلرو  قيلام را فلوراز 

نادر بک د، چرا دي ر از مريق وفق دادن  ود با دست اا انتقلالی شلورا اتلالف 

ز نامله ی پيشل هادی ل لين ابلرا وقت ک يم؟ با اين حال، اين بار در  اتمه ی قرلع

اممي ان شدا بود که "کميته ی مرکزی و شورا به موقع  لود للظله ی مسلاعد 

و روش های م اسب عمل را نشان  واه د داد "  کر شلورا در جلوار حلزب، و 

ی موعد، به اين دليلل بلود کله ل لين از مريلق مسأله  تعبير انعراف پذيرتر او از

 رهبران حزب به مقاومت تودا ها پی بردا بود 

حللين انتقللاد از زي وويللت و کللام ت نتللايج مباحثلله ی روز  ل للين درروز بعللد، 

پيش را چ لين جملع ب لدی کلرد: "همله تصلديق کردنلد کله بله دعلوت شلوراها و 

بللرای دفللا  از شللوراها، کللار ران هللم چللون يللک تللن واحللد قيللام  واه للد کللرد " 

 مع ای اين حرف آن بود که: حتی ا ر همه با او، يع ی بلا ل لين، هلم رأی نباشل د

که ملی تلوان قيلام را بله نلام حلزب فرا وانلد، همله تصلديق ملی ک  لد کله بله نلام 

 شوراها می توان اين کار را انجام داد 
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ل للين در عصللر روز بيسللت و چهللارم مللی نويسللد: "چلله کلل  بايللد قللدرت را 

تصرف ک د؟ اي ک اين سسال فاقد اهميت است  ب ذاريد کميته ی نظامی انقالبلی 

کله اعلالم ک لد قلدرت را فقلط بله نماي لد ان  `هاد دي ریهر ن`تصرفش ک د، و يا 

راستين م افع مردم وا ذار  واهد کرد " "هلر نهلاد دي لر" کله در  يومله هلای 

مرموز نهلادا شلدا همانلا ک ايله ی سلری از کميتله ی مرکلزی بلشلويک هاسلت  

ز بلله نللام      ل للين در ايللن جللا پيشلل هاد سللپتامبر  للود را تجديللد مللی ک للد: مسللتقيما

ته ی مرکزی وارد عملل شلويد، م تهلا فقلط در نلورتی کله قلوانين شلورائی کمي

   مللانع از آن شللود کلله کميتلله ی نظللامی انقالبللی ک  للرا را در برابللر عمللل انجللام 

 شدا ی براندازی حکومت قرار دهد 

هر چ د اين کشمکش پيرامون موعلدها و روش هلای قيلام يلک هفتله ی تملام 

ی که در اين کشمکش شرکت داشلت د از مفهلوم ادامه پيدا کرد، بسياری از کسان

چ لين نوشلت: "ل لين پيشل هاد  1924و اهميتش آ اا نبودنلد  اسلتالين در سلال 

 راد و چه در مسکو، از مريق شلوراها تصلرف  کردا بود که قدرت، چه در ل ي

شللود، نلله در قفللای شللوراها  تروتسللکی ايللن افسللانه ی عجيللب تللر از عجيللب را 

چلله مقصللودی  زم دارد؟" و چ للد سللرر بعللد: "حللزب مللا دربللارا ی ل للين بللرای 

  تلرين مارکسيسلت زمانله ملی ش اسلد    و ملی دانلد کله  ل ين را به ع وان بلزر 

"تصلويری از م بي انله بلود " حلال آن کله تروتسلکی زاو با هر نوعی از بالنکي

           ل لللين بللله دسلللت ملللا نملللی دهلللد، بلکللله يلللک بالنکيسلللت کوتولللله در برابرملللان 

  للذارد   " نلله فقللط بالنکيسللت کلله نيللز کوتولللهح در حقيقللت امللر جللواب ايللنمللی 

بلله نللام چلله کلل  درب يللرد و قللدرت بلله دسللت کللدام نهللاد تصللرف   کلله قيللاممسللأله 

به وسيله ی هيچ مکتبی تعيين نشدا است  ه  امی که شرايط  شود، ابداز از قبل

 بلديل ملی شلود،ی ه ری تمسأله  عمومی انقالب فراهم باش د، قيام عمالز به يک
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ای که با روش های  ونا ون قابل حلل اسلت  ايلن بخلش از ا لتالف نظلر مسأله 

موجود در کميته ی مرکزی شبيه بله مرافعله ی افسلرهای سلتادی بلود کله همله 

در يللک مکتللب واحللد نظللامی درس  وانللدا باشلل د و هملله ارزيللابی مشللابهی از 

     ی  لودمسلأله  رينموقعيت استرات يک به عملل آورنلد، املا بلرای حلل فلوری تل

روش هللای متفللاوتی  -ای  للاص، امللا درعللين حللال فللوق العللادا مهللممسللأله  -

      م در ايللن جللا فقللط نشللان زا بالنکيللبللم زی مارکسلليمسللأله  پيشلل هاد ک  للد   لللط

 می دهد که حريت هيچ يک از اين دو را نفهميدا است 

را  -يع للی شللورا يللا حللزب -پروفسللور پوکروفسللکی اهميللت شللق هللای ممکللن

انکار می ک د  او ريشخ دک ان می  ويد که: سرباز جماعلت بله شلکل و نلورت 

کاری ندارد، سربازها برای براندا تن کرنسکی احتيلاجی بله ک  لرا ی شلوراها 

         نداشلللت د  ايلللن نکتللله بي لللی بلللا همللله ی ظرافلللت  لللود يلللک سلللسال را بلللی جلللواب 

ا تشکيل دهليم؟ ج لاب شوراها ر می  ذارد: ا ر حزب کافی است، پ  چرا دي ر

پروفسور ادامه می دهد که: "جالب اين جاست که اين نقشله چي لی بلرای انجلام 

ز قللانونی، و بلله اعتبللار قانونيللت شللورائی، بلله جللائی  دادن کارهللا بلله مللور تقريبللا

نرسيد و قدرت در للظه ی آ ر نه بله وسليله ی شلورا بلکله بله دسلت سلازمان 

ز برای همين مقصود بله وجلود ای تصرف شد که مخ`غيرقانونی`آشکارا  صونا

پوکروفسکی در اين جا به اين واقعيت اشارا می ک لد کله تروتسلکی  آمدا بود "

و نلله بلله نللام شللورا، حکومللت  "بلله نللام کميتلله ی نظللامی انقالبللی،" ناچللار شللد

ه ی تللکرنسللکی را  وجللود اعللالم ک للد  عجللب نتيجلله  يللری غيرمترقبلله ایح کمي

هلای انتخللابی شلورا بلود  نقلش رهبلری ک  للدا ی نظلامی انقالبلی يکلی از ار لان 

کميتللله در برانلللدازی حکوملللت بللله هللليچ ع لللوان قانونيلللت شلللورا را، کللله ج لللاب 

پروفسللور بلله ريشللخ دش مللی  يللرد امللا تللودا هللا دربللارا اش تعصللب شللديدی 
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داشت د، نقض نمی کلرد  شلورای کميسلرهای  للق هلم بله م ظلور  انلی ايجلاد 

که شورای کميسرهای  لق، که پوکروفسلکی  شد  اما اين نکته مانع از آن نشد

داشللت، بلله يکللی از  را هللم بلله ع للوان معللاون کميسللر آمللوزش و پللرورش دربللر

 ار ان های قدرت شورائی تبديل شود و در اين مقام باقی بماند 

ز بلله ايللن دليللل توانسللت بللر پايلله ی قانونيللت شللورا، و تللا حللدی در  قيللام عمللدتا

بمانللد کلله پاد للان پترو للراد پلليش از  ملللدودا ی سلل ت قللدرت دو انلله، اسللتوار

ز به تمامی  لود را تسلليم شلورا کلردا بلود  در  لامرات بلی شلمار،  انقالب تقريبا

مقلا تی کله بله م اسللبت سلال رد رويلدادها نوشلته شللدا انلد، و مقلا ت اوليلله ی 

تللاريخی، ايللن واقعيللت بلله تأييللد اسلل اد بسلليار بلله ع للوان امللری مسلللم تلقللی شللدا 

کتللابی کلله براسللاس  -کتللابی کلله دربللارا ی اکتبللر نوشللته شللدااسللت  در نخسللتين 

جلسللات ملابين   لامرات تلازا بله وسليله ی نويسل دا ی کتلاب حاضلر در فوانلل

ليتوفسک نوشته شد و تا چ لدين سلال بله ع لوان ملتن رسلمی  -ک فران  برست

بلاری در ايلن کتلاب آملدا اسلت: "معارضله در  -تاريخ در حزب  وانلدا ملی شلد

ی سرنوشت پاد ان  سترش يافت " به  فتله ی روشلن مسأله   ردپترو راد بر 

له ی ب يللادي ی کلله أده للد ان انلللی قيللام: "مسلل سادوفسللکی، يکللی از سللازمان

ی مسلأله  يافت هماناسازمان دهی  تمامی ج بش اکتبر بر اساسش سا ته شد و

انتقال پاد ان پترو راد به جبهه ی شمال بود " حتی يلک تلن از رهبلران انللی 

ام، کلله در آن ه  للام بلله م ظللور بازيللابی و تعيللين  للط سللير رويللدادها در يللک قيلل

 فللت و شلل ود جمعللی شللرکت جسللته بودنللد، بلله فکللر نيفتللاد کلله بلله ايللن  فتلله ی 

نا هلان  1924سادوفسکی اعتراد ک د و يا آن را تصليح نمايلد  فقلط پل  از 

ر کلار ران ابدادا و اعت  معلوم شد که تروتسکی به اهميت پاد ان دهقانی پربها

کشفی علمی کله ايلن اتهلام را کله تروتسلکی بله  - پترو راد را پايمال کردا است
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هلا  دهقانان کم بهلا دادا بلود، بله ميم لت تکميلل ملی ک لد  در سلال هلای ا يلر دا

فسکی اهميت پرولتاريا را در انقالب پرولتلری ومورخ جوان به سرکرد ی پوکر

مدا اند که چلرا ملا ه  لامی کله پيراملون به ما توضيح دادا اند  آن ها به  شم آ

   سللربازان سللخن مللی رانلليم از کللار ران حللرف نمللی زنلليم، مللا را بلله بللاد حمللله 

    رفتلله انللد کلله چللرا بلله جللای تکللرار باسللمه ای، سللير واقعللی رويللدادها را تلليللل 

می ک يم  پوکروفسکی نتلايج ايلن انتقادهلا را در ايلن نتيجله  يلری چ لين فشلردا 

آن که تروتسکی به  وبی می داند که اين حزب بود که تصلميم بله می ک د: "با 

ای فرعلی مسلأله  قيام مسللانه  رفلت    و کلامالز روشلن بلود کله بهانله ی عملل

نظللر او در مرکللز تصللوير جللا  شللمردا مللی شللد، بللا ايللن حللال پاد للان پترو للراد در

             تو لللوئی ا لللر پاد لللان پترو لللراد نملللی بلللود، هللليچ کللل  بللله فکلللر قيلللام دارد  

 نمی افتاد " در نظر مورخ ملا فقلط "تصلميم حلزب" مهلم اسلت، و ايلن کله قيلام 

له ای فرعلی" اسلت  او ملی  ويلد کله بهانله را أدر واقعيت چ ونه رخ داد "مس

    هميشلله مللی تللوان پيللدا کللرد  پوکروفسللکی واوا ی بهانلله را بلله روشللی امللالق 

  يع للی ايللن واوا را بلله  -مللی ک للد کلله نيروهللای نظللامی بلله وسلليله اش جلللب شللدند

         ای املللالق ملللی ک لللد کللله تعيلللين ک  لللدا ی سرنوشلللت همللله ی مسلللأله  راا حلللل

   قيللام هاسللت  شللکی نيسللت کلله انقللالب پرولتللری حتللی بللدون معارضلله پيرامللون 

از اين للاظ حق بلا ج لاب پروفسلور اسلت   -نقل و انتقال پاد ان هم درمی  رفت

بلود و بله تشلريح دي لری نيلاز ملی داشلت  ملا  اما چ ان قيامی، قيام دي ری ملی

 رويدادهائی را در مد نظر داريم که به واقع رخ دادند 

    ده لللد ان و مور لللان  لللارد سلللرخ، انلللرار  ما  وفسلللکی، يکلللی از سلللازمان

   مللی ورزد کلله ايللن کللار ران مسلللح بودنللد کلله بللر الف پاد للان نيملله م فعللل، در 

ود نشلان دادنلد  او ملی نويسلد: "واحلدهای کار از   قيام ابتکار و ارادا و پشت
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 انه   انه و تل راف  ارد سرخ در می انقالب اکتبر مسسسات حکومت و پست

را اشغال کردند، و آنان در  الل نبردها در نلت مقلدم رزم لد ان قلرار داشلت د، 

در همه ی ايلن نکلات کمتلرين شلکی نيسلت  املا بله آسلانی ملی تلوان  و الخ   "

رد سرخ به راحتی می توانست اين مسسسات را بله "اشلغال" دريافت که ا ر  ا

درآورد، دللليلش آن بللود کلله پاد للان بللا  اردهللای سللرخ همللراا بللود، و از آنللان 

کم مزاحمشان نمی شد  سرنوشلت قيلام را هملين املر  حمايت می کرد و يا دست

 تعيين کرد 

 ای پيرامللون ايللن کلله سللربازان در قيللام اهميللت بيشللتریمسللأله  مللرش چ للين

داشت د يا کار ران، نشان می دهد که ما در چ ان سرح نظلری پسلتی هسلتيم کله 

کمتر جائی برای استد ل باقی می مانلد  انقلالب اکتبلر همانلا مبلارزا ی مبقله ی 

 بلورووازی بلرای کسلب قلدرت، املا نتيجله ی ايلن مبلارزا دربرعليله  کار ر بود

 ه در سراسلر کشللور نهايلت امللر بله دسللت دهقلان تعيللين شلد  آن تصللوير کللی، کلل

تللرين تجلللی  للود را در پترو للراد پيللدا کللرد  آن چلله در ايللن  ديللدا مللی شللد، کامللل

داشلت،  شهر به انقالب ماهيت ضربه ی کوتاهی را داد که حداقل تلفات را دربلر

ترکيبی بود از تومئه  ری انقالبی، قيلام پرولتلری، و مبلارزا ی پاد لان دهقلانی 

هبلری کلرد؛ مبقله ی کلار ر نيلروی ملرکله ی حلزب قيلام را ر برای بقا  نفل  

   امللا  ؛واحللدهای مسلللح کللار ران مشللت قيللام بودنللد انلللی را تشللکيل مللی داد؛

 س  ين پاد ان دهقانی تعيين کرد  ی مبارزا را وزنه ی نتيجه

است که مقايسه ی انقالب فوريله بلا انقلالب اکتبلر مسأله  درست بر سر همين

سلللر ت، پاد للان بللرای هللر دو مللرف  ضللروری اسللت  در آسللتانه ی سللرن ونی

مجهول بزر ی را تشکيل می داد؛ سربازها  ود ه وز نمی دانست د که در برابلر 

قيام کار ران چه واک شی نشان  واه د داد  فقط اعتصاب عملومی ملی توانسلت 
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نل ه ی  زم را برای تماس های تودا ای کار ران با سربازها، برای آزملودن 

و بللرای  رويللدن سلربازان بلله کللار ران فللراهم بيللاورد  سلربازها در حللين عمللل، 

 ملتوای دراماتيک پ ج روز فوريه در همين جا نهفته بود 

قلللت اکثريلللت قللامع پاد لللان آشلللکارا در    در آسللتانه ی سلللرن ونی حکومللت مو

ک ار کار ران ايستادا بلود  حکوملت در مقلر  لود از همله ی نقلام دي لر کشلور 

ت کله حکوملت ملی کوشليد  لود را از آن جلا تر بلود  جلای شل فتی نيسلی م زو

دور ک للد  امللا بلله عبللث: پايتخللت پر صللومت دسللت از  ريبللان او برنمللی داشللت  

حکومت با تالش ناموفق  ود بلرای بيلرون رانلدن ه لگ هلای انقالبلی،  لود را 

 سرا نابود سا ت  يک

ا ر بخواهيم سياسلت انفعلالی کرنسلکی را در دورا ی پليش از قيلام بلا اشلارا 

ز بله م زلله ی لغزيلدن به     صلت هلای شخصلی او توضليح دهليم، ايلن کلار نلرفا

از روی سللرح امللور  واهللد بللود  کرنسللکی ت هللا نبللود  در حکومللت اشخانللی 

نيلرو و تللرک بلی بهلرا نبودنلد  رهبلران  نظير پالچي سکی وجود داشلت د کله از

   کميتلله ی اجرائللی بلله  للوبی مللی دانسللت د کلله پيللروزی بلشللويک هللا بلله مع للای 

ز و م فللرداز،     مللر  سياسللی آنللان  واهللد بللود  بللا ايللن حللال هملله ی آنللان، مشللترکا

هملان چرتلی  -فلج از کار در آمدند و ماند کرنسکی بله چلرت سل  ي ی فرورفت لد

 لود حل  ملی ک لد، از بل لد کلردن  که در آن انسان با آن کله  رلر را بلا ی سلر

 دست  ود برای نجات جان  ويش عاجز است 

 ران با سربازان در ماا اکتبر بر الف ماا فوريله از بر وردهلای افقت کاررم

 يابانی ناشی نشد، بلکه اين مرافقت پيش از قيلام نلورت  رفلت  ا لر ايلن بلار 

بلشويک ها کار ران را به اعتصاب عمومی فرانخواندند، علتش نلاتوانی نبلود، 

ميتلله ی بلکلله علللتش آن بللود کلله بلشللويک هللا نيللازی بلله ايللن کللار نمللی ديدنللد  ک



                                                             نشر ميليتانت

 

 422 

دار ملی ديلد؛ ايلن کميتله همله ی  نظامی انقالبی پليش از قيلام هلم  لود را ميلدان

   بخللش هللای پاد للان، حالللت هللای روحللی، و دسللته ب للدی هللای درونللی پاد للان را 

      نلللله  -مللللی شلللل ا ت؛ کميتلللله هللللر روز  زارشللللات  ونللللا ون دريافللللت مللللی کللللرد

  ات را دربلللر لللزارش هلللای تو لللالی، بلکللله  لللزارش هلللائی کللله حقلللايق و واقعيللل

         داشللت د؛ کميتلله مللی توانسللت در هللر للظلله کميسللر تللام ا  تيللار، و يللا امللر بللر 

دوچر ه سوار، به هر يک از ه گ ها بفرستد؛ می توانست بله وسليله ی تلفلن 

کميته هر واحلدی را بله نلزد  لود فرابخوانلد، و يلا بلرای هلر  روهلانی در حلين 

  ی نظلللامی انقالبلللی بلللرای نيروهلللای  انجللام وظيفللله، دسلللتور نلللادر ک لللد  کميتللله

فرملان دهلی  حکومتی به شمار می رفلت، نله سلتادفرمان دهی  نظامی يک ستاد

 تومئه  ران 

دولت هلم چ لان در دسلت هلای حکوملت قلرار فرمان دهی  نا فته نماند که قلل

 داشت  املا مبلانی ملادی حکوملت از زيلر پايشلان  لالی شلدا بلود  وزرا و سلتاد

از  ال  معلق بودند  تلفن و تل راف ه وز به حکوملت  لدمت بر فرفرمان دهی 

بانک دولتی هم همين مور  اما حکومت دي ر نيروهلای نظلامی  زم  -می کردند

داری ايلن مسسسلات در ا تيلار نداشلت  تو لوئی کلاخ زمسلتانی و  را برای ن اا

عود کردا بودند  کميتله ی نظلامی انقالبلی يک دي ر  اسمول ی جای  ود را با

 حکومللت شللبح وار را در چ للان مللوقعيتی قللرار دادا بللود کلله آن حکومللت بللدون 

يللک از  تکلله پللارا کللردن پاد للان هلليچ کللاری از عهللدا اش سللا ته نبللود  امللا هللر

کوشش های کرنسکی برای ضربه زدن به نيروهای نظامی فقط تملام شلدن کلار 

  ود او را تسريع کرد 

نرسلليدا بللود  ف للر و تمللامی بللا ايللن حللال وظيفلله ی انقللالب ه للوز بلله فرجللام 

م ساعت در دسلت کميتله ی نظلامی انقالبلی قلرار داشلت، املا ه لوز جلای زمکاني
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عقربه ها و نفله ی ساعت  الی بود  هيچ ساعتی بدون اين افزار نملی توانلد 

     وظيفلله ی  للود را انجللام دهللد  کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللدون تل للراف و تلفللن 

ز هللی فرمللان د و بللدون بانللک و سللتاد      نمللی توانسللت حکومللت ک للد  کميتلله تقريبللا

همه ی مقمات و ع انر قدرت را در دست داشت، اما  لود قلدرت را در ا تيلار 

 نداشت 

در فوريه کار ران به فکلر تصلرف بانلک هلا و کلاخ زمسلتانی نيفتلادا بودنلد، 

بلکه در ندد درهلم شکسلتن مقاوملت ارتلش برآملدا بودنلد  آنلان بلرای تسلخير 

دهی  بله مللض آن  ازان ج  يدا بودند نه برای قله های م فرد فرمانروش سرب

      کلله پيلللروزی در ايلللن زمي للله بللله دسلللت آملللد، سلللاير مسلللائل  لللود بللله  لللود حلللل 

شللدند  دسللت اا سلللر ت پلل  از آن کلله  للردان هللای  للارد  للود را از دسللت داد، 

وشلش اش کفرملان دهلی  دي ر نه برای دفا  از دربار و نه برای دفلا  از سلتاد

 ن مود 

در اکتبللر حکومللت کرنسللکی، کلله روش سللرباز را بلله مللرز جبللران ناپللذيری از 

چ لگ ملی انلدا ت  املا فرملان دهلی  کت دادا بلود، ه لوز دودسلتی بله قلله هلای

دهی، بانک ها و تلفن  انه در دسلت هلای او نملائی از قلدرت بليش  ستاد فرمان

د، فتح تمامی قلدرت را نبودند  ه  امی که اين مسسسات به دست شوراها افتادن

شللکل هللای  وتضللمين کردنللد  چ للين بللود موقعيللت موجللود در آسللتانه ی قيللام  

 مبارزا در بيست و چهار ساعت آ ر به حکم همين موقعيت تعيين شدند 

و هر چيزی که در مفهوم متلداول  -تظاهرات و ج گ ها و س  رهای  يابانی

ز بلله کلللی در اکتبللر غايللب  -قيللام مسللتتر اسللت   بودنللد  انقللالب بلله حللل يللکتقريبللا

ی حل شدا نيازی نداشت  تصرف دسلت اا حکوملت بلر مبلق نقشله و بله مسأله 

ز کلوچکی کله از مرکلز واحلدهای هلدايت ملی شلدند،  کمک واحدهای مسلح نسلبتا
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ا  بود  سرباز انه ها، قلعه، انبارها، و همه ی مسسساتی که کلار ران رقابل اج

بلله وسلليله ی نيروهللای دا لللی شللان قابللل ، و سللربازها در آن هللا کللار مللی کردنللد

 پارلمللان، سلللتاد حلللوزا ی نظلللامی،  -تصللرف بودنلللد  املللا کللاخ زمسلللتانی، پللليش

 انه ها و آموزش اا های نظامی را نمی شد از درون تسلخير کلرد  ايلن  وزارت

 انله و بانلک دولتلی نيلز نلدق   انله، پسلت  انه، تل راف نکته در مورد تلفن

وزنلله ی ات،  رچلله در ترکيللب عمللومی نيروهللا سسللسمللی کللرد  کارک للان ايللن م

         کلللوچکی را تشلللکيل ملللی دادنلللد، بلللا ايلللن حلللال در چلللارديواری  لللود حکوملللت 

   مللی کردنللد، و عللالوا بللر ايللن، از ايللن چللارديواری بلله شللدت ملافظللت مللی شللد  

    زم بللود کلله از  للاري بلله درون ايللن ارتفاعللات بوروکراتيللک ر  لله شللود  در 

ی جای  ود را به تصرف عدوانی داد  اما چلون حکوملت قلبالز اين جا فتح سياس

از پاي اا های نظامی  ود بيرون رانلدا شلدا بلود و از ايلن رو مقاوملت بلرايش 

بله ملور کللی بلدون فرملان دهلی  تسخير نظامی آ لرين قلله هلای امکان نداشت،

 کشمکش انجام  رفت 

 ين مع للی کلله درسلت اسللت کله دسللت آ لر مللاجرا بلدون نبللرد فيصلله نيافللت  بلد

 زم شد کاخ زمستانی با يک يورش نا هانی تصلرف شلود  املا هملين نکتله کله 

مقاومللت حکومللت بلله دفللا  از کللاخ زمسللتانی م لصللر شللدا بللود، مقللام بيسللت و 

پلل جم اکتبللر را در کللل جريللان مبللارزا بلله  للوبی نشللان مللی دهللد  کللاخ زمسللتانی 

للاظ سياسلی درب و آ رين دو رويمی بود که در می هشت ماا هستی  لود از ل

 داغان شدا و در دو هفته ی آ ر قامعاز  لع سالش شدا بود 

مللراد از ايللن انللرالش، مللرش ريللزی و رهبللری مرکللزی  - ع انللر تومئلله  للر

نقش بی مقداری در انقالب فوريه بلازی کردنلد  ايلن املر ناشلی از ضلعت  -است

و يللزم تزار ملللض و پراک للد ی  للروا هللای انقالبللی بللود کلله هملله در زيللر فشللار
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ج گ قرار داشت د  به اين دليل وظيفه ی بسيار عظيم تری بر عهدا ی تلودا هلا 

      افتلللادا بلللود  قيلللام ک  لللد ان مللللخ هلللای انسلللانی نبودنلللد  آنلللان تجلللارت سياسلللی، 

نللام و نشللان  للود را داشللت د  امللا بللا آن کلله ی سلل ت هللا، شللعارها، و رهبللران بلل

    سللا تن سلللر ت کللافی از  ع انللر پراک للدا ی رهبللری در قيللام بللرای سللرن ون

ات پيللروزی بلله فاتلللان، ابللداز کفايللت رآب درآمدنللد، ايللن ع انللر بللرای انتقللال  ملل

 نکردند 

    آرامللش  يابللان هللا در اکتبللر و فقللدان غوغللا و سللتيز بلله دشللمن بهانلله داد تللا 

از تومئه ی اقليتی ناچيز و از ماجراجوئی مشتی بلشويک ب ويلد  در روزهلا و 

ز بلله ملاا هللا و حتللی سل ال هللای پلل  از قيللام ايلن  فتلله بلله کللرات تکلرار شللد  يقي للا

 از انقلللالب پرولتلللری بلللودا اسلللت کللله ياروسالفسلللکی  م ظلللور اعلللادا ی حيثيلللت

نوشللته اسللت: "تللودا هللای انبللوهی از مبقلله ی  دربللارا ی بيسللت و پلل جم اکتبللر

کار ر پترو راد به دعوت کميته ی نظامی انقالبی در زير پرچم هلای ايلن کميتله 

ستادا و  يابان های پترو راد را لبريز کلردا بودنلد " ايلن ملورخ رسلمی فقلط اي

فراموش ملی ک لد کله توضليح دهلد کميتله ی نظلامی انقالبلی بله چله م ظلور ايلن 

تودا ها را به  يابان ها فرا واندا بود، و اين تودا ها وقتی بله  يابلان رسليدند 

 دقيقاز چه کردند 

قالب فوريه از اين انقالب به ع لوان يلک از ترکيب نقام ضعت و نقام قوت ان

انقللالب تمللام ملللی نللوعی کمللال مرلللوب سللا ته و آن را در قلللب مخللالت انقللالب 

اکتبر، که می  وي د تومئه بودا است، قرار دادا اند  اما در حقيقت امر، اين کله 

للظللله ی آ لللر بللله  بلشلللويک هلللا توانسلللت د مبلللارزا بلللرای کسلللب قلللدرت را در

      دللليلش ايللن نبللود کلله آنللان اقليللت کللوچکی را تشللکيل  "تومئلله" ملللدود ک  للد

دليلش اين بود کله آنلان اکثريلت قلامع و يلک پارچله و برعک   می دادند، بلکه
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سللازمان يافتلله و م ضللبری را در م للامق کار رنشللين و در سللرباز انه هللا در 

 پشت سر  ود داشت د 

  ه ميللدان ديللد انقللالب اکتبللر را فقللط در نللورتی مللی تللوان بلله درسللتی فهميللد کلل

 ود را به حلقه ی نهائی اين انقالب ملدود نک يلد  در آ لرين روزهلای فوريله، 

  بللازی  -يع للی تللا تسللليم دشللمن -شللررنج قيللام از اولللين حرکللت تللا آ للرين حرکللت

   شد  در اوا ر ملاا اکتبلر بخلش عملدا ی بلازی دي لر بله  ذشلته تعللق داشلت  و 

    حللل مللی شللد: مللات در دو حرکللت  بلله ی بللاريکی بايللد مسللأله  در روز قيللام فقللط

         ايللللن دليللللل شللللرو  دورا ی انقللللالب را بايللللد از نهللللم اکتبللللر دانسللللت، يع للللی از 

    ضللله پيراملللون پاد لللان، و يلللا از روز دوازدهلللم، يع لللی روز تصلللويب رآغلللاز معا

ناملله ی ايجللاد کميتلله ی نظللامی انقالبللی  مللانور ملصللورک  دا بلليش از دو  قرللع

شيد  بخش تعيين ک  دا ی اين مانور پل ج تلا شلش روز بله ملول هفته به درازا ک

از تولد کميته ی نظامی انقالبی تلا تسلخير کلاخ زمسلتانی  در ملی تملامی  -کشيد

ز وارد عمللی شلدند کله ظلاهراز  اين دورا ندها هزار تن کار ر و سلرباز مسلتقيما

ز تهاجمی بود  مرحله ی آ ر، ه  لامی کله قيلام ک  لد ا ن سلرانجام تدافعی و بام ا

   قيلللد و ب لللدهای قلللدرت دو انللله را هملللراا بلللا قانونيلللت مشلللکوک و لفلللاظی هلللای 

ز بيست و چهار سلاعت را دربلر  رفلت: از سلاعت،  تدافعی اش ک ار نهادند، دقيقا

دو بامداد بيست و پل جم تلا سلاعت دو باملداد بيسلت و ششلم  در ملی ايلن ملدت، 

حکومت عل از دست بله اسللله کميته ی نظامی انقالبی برای فتح شهر و تسخير 

برد  به مور کلی تعداد افرادی که در اين عمليات شرکت جست د به همان انلدازا 

حلداکثر بيسلت و پل ج يلا  -ی ملدود مورد نياز بودنلدمسأله  بود که برای حل آن

 سی هزار تن 
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بلکلله  شللب هللای  واج للانيللک نويسلل دا ی ايتاليللائی کلله نلله ت هللا دربللارا ی 

از مسلکو  1929ين مسائل دولت هم کتاب می نويسد، در سال تر پيرامون مهم

دست دوم يا دهم فرا  رفته بود به غلط فهميلد  اندکی را که ازديدن کرد و نکات 

  اسلم کودتلا: فلن انقلالبو آن  اا بر اين اساس کتلابی درسلت کلرد موسلوم بله: 

ای ايللن نويسلل دا، ما پللارت، تميللز دادن او را از متخصللص دي للری در قيللام هلل

 دولتی که ب اپارت نام دارد آسان می ک د 

به  فته ی ما پارت: بر الف "استرات ی ل ين" که به شرايط اجتماعی و  ب ا

 لرا  لوردا بلود، "تاکتيلک هلای تروتسلکی بلا  1917سياسی روسيه در سلال 

شرايط عمومی کشور م اسبتی نداشت د " نويسل دا تروتسلکی را وادار ملی ک لد 

د ل ين پيرامون مقدمات سياسی انقالب پاسخ دهد: "استرات ی که در برابر عقاي

شما شرايط مساعد بسيار زيادی را اقتضلا  ملی ک لد: قيلام ملتلاي بله هليچ چيلز 

نيست، قيام  ودکفاست " مهملی  ودکفاتر از اين نمی توان به تصلور درآورد  

 ی ل لين ما پارت چ دين بار تکرار می ک د که سبب پيروزی در اکتبر نه استرات

کلله تاکتيللک هللای تروتسللکی بللود  و ايللن تاکتيللک هللا ه للوز آرامللش دولللت هللای 

اروپللائی را تهديللد مللی ک  للد  "اسللترات ی ل للين بللرای حکومللت هللای اروپللا  رللر 

همانا تاکتيک های تروتسکی اسلت " و  پي ير ندارد   رر واقعی و فوری دربر

ی بللود، انقللالب سللکی مللکرناز ايللن هللم نللريح تللر: "ا للر پوانکللارا هللم بلله جللای 

بلاز بله موفقيلت ملی رسليد " بيهلودا تلالش  1917دولتی بلشويک ها در اکتبر 

     را مسللأله  نک يللد کلله هر للز نخواهيللد فهميللد ا للر تاکتيللک تروتسللکی قللادر اسللت

در هر شرايری حل ک لد، دي لر اسلترات ی ل لين، کله وابسلته بله شلرايط تلاريخی 

ک ليم کله ايلن کتلاب عجيلب تلا بله است، به چه درد می  لورد   زم اسلت اضلافه 

ز دولتملردان از ايلن کتلاب يلاد  حال به چ دين زبان مختللت چلاپ شلدا اسلت  يقي لا
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می  يرنلد کله انقلالب هلای دولتلی را چ ونله دفلع ک  لد  ملا بلرای همله ی آن هلا 

 آرزوی موفقيت داريم 

ز نظامی بيست و پ جم اکتبر تا ک لون انتقلادی بله عملل نياملدا  از عمليات نرفا

جللات شللوروی وجللود دارد انتقللادی ه اسللت  آن چلله در ايللن  صللوص در نوشللت

ز ماهيلللت پلللوزش ملبانللله دارد  در مقايسللله بلللا نوشلللتارهای  نيسلللت، بلکللله نلللرفا

پيللروان نللا لت، حتللی انتقادهللای سللو انوف، بللا وجللود هملله ی ت للاقض هللايش، 

 ممتاز به واقع بي ی است 

دو سلال دو نظريله ی  سو انوف در قضاوت  ود پيرامون قيلام اکتبلر در ملی

دي رنللد  او در نوشللته هللای  للود  متفللاوت ارائلله دادا کلله در قرللب مخللالت يللک

دربارا ی انقالب فوريه ملی  ويلد: "ملن روزی از روی  لامرات شخصلی  لود 

انقالب اکتبر را تونيت  واهم کرد و نشلان  لواهم داد کله چ ونله ايلن انقلالب 

شللود بلله اجللرا  درآمللد "  مان للد يللک قرعلله موسلليقی کلله از روی نللت نوا تلله

  ياروسالفسکی هم اين  فتله ی سلو انوف را کلمله بله کلمله تکلرار کلردا اسلت 

او می نويسد: "قيام پترو راد کامالز تدارک ديدا شدا بود، و چ لان توسلط حلزب 

اسلت " کللود آنله، ايلن شلاهد  به اجرا  درآمد که  وئی از روی نت نوا ته شدا

ين حال شلاهدی دقيلق، بله نللوی موکلدتر سلخن ر صومت و بی عمق، اما با اپ  

     فقللط تلسللين وجللدآميز آدمللی را بللر  فتلله اسللت: "انقللالب دولتللی هفللتم نللوامبر

می ان يزد  نه يک  ام غلط، و نه حتی يک مورد شلکاف؛ حکوملت پليش از آن 

که فرنت آخ  فتن بيابد سرن ون شد " از سوی دي ر، سلو انوف در مجللدی 

 ا تصلاص دادا اسلت، تعريلت ملی ک لد کله چ ونله اسلمول یکه به انقالب اکتبر 

                                                 
 - مترج  فاريی. -ملاهق ها تقسي  جديد 
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"دزدانلله، ملتامانلله، و بللدون نظللم و ترتيللب" در نللدد انلللالل حکومللت موقللت 

 برآمد 

در هر دو  فته مبالغه شدا است  اما از ديد اهی وسيع تلر ملی تلوان  فلت کله 

 باشل د، هلر دو تلا حلدی مبت لی يلک دي لر  اين ارزيابی ها، هر چ د هم که نلاقص

ز از روابللط بل ر واقعيللات هسلت د  ماهيللت ملرش ريللزی شلدا ی انقللالب اکتبلر عمللدتا

      عي للی موجللود سرچشللمه  رفللت، و از پخت للی کللل انقللالب، از مقللام پترو للراد 

در کشللور، از مقللام حکومللت در پترو للراد، از تمللامی کارهللای پيشللين حللزب، و 

ی فللن أله مسل سلرانجام از رهبلری سياسللی درسلت انقلالب ناشللی شلد  املا ه للوز

همله ی ايلن  هلای  لاص کلم نبودنلد، و ا لری نظام باقی بود  در اين زمي ه کاسلت

ک ار هم قرار دهيد ممکن است تصور ک يد که کاری کورکورانه  ها را دری کاست

 انجام  رفته است 

سو انوف چ دين بار توجه ما را به فقدان دفا  نظلامی اسلمول ی در واپسلين 

ردا اسلت  درسلت اسلت کله تلا روز بيسلت و سلوم روزهای پيش از قيام جللب کل

انقالب بهتلر از شلبکه ی دفلا  کلاخ زمسلتانی فرمان دهی  شبکه ی دفاعی ستاد

ی نظللامی انقالبللی ام يللت اسللمول ی را پلليش از هللر چيللز بللا تلکلليم نبللود  کميتلله 

تللدبيری کلله کميتلله را قللادر مللی سللا ت حرکللات نظللامی  - روابللط  للود بللا پاد للان

تضمين کرد  تدابير جدی تری از ج م ف ی و نظلامی، بيسلت  -ددشمن را دنبال ک 

و چهار ساعت پيش از آن که حکومت تلدابير مشلابهی بله  لري دهلد، از ملرف 

کميته به عمل آمد  سلو انوف اممي لان دارد کله در  لالل روز بيسلت و سلوم و 

شب بيست و چهارم، ا ر حکومت ابتکار به  لري دادا بلود ملی توانسلت کميتله 

 ويللد: "واحللد ورزيللدا ای مرکللب از پانصللد مللرد بللرای  خير ک للد  او مللیرا تسلل

داغان کردن اسمول ی و ساک انش کفايت می کرد  بعيد نيست  املا او ز حکوملت 
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چ للين کللاری بلله عللزم راسللخ و بلله تهللور نيللاز داشللت و ايللن دو  صلللت بللا  بللرای

ز، بايللد آن "واحللد ورزيللدا ی مرکللب از پانصللد  مبيعللت او ناسللاز ار بودنللد  دومللا

تن" را در ا تيار می داشت  چ ين واحدی را بايد از کجا  ير می آوردند؟ آن را 

از وجللود افسللرها بسللازند؟ مللا در اوا للر مللاا اوت آنللان را در مقللام تومئلله  للر 

 ی  انلله هللا  يرشللان مللی آوردی   روهللان هللای رزم للدا ديللديم: فقللط در عيللاش

    ی حللادیمسللأله  هللرمتالشللی شللدا بودنللد  در مللدارس نظللامی سللازش کللاران 

 روا های متخانم پديد می آورد  در مورد قزاق ها وضع از اين هلم بلدتر بلود  

ن آسا تن قوائی بلا روش  لزي ش انفلرادی از ميلان واحلدهای مختللت متضلمن 

 بود که پيش از اتمام کار دا بار  ود را لو دهی 

د  شلليک را حلل ک لمسلأله  با اين حال، حتی وجود چ لين قلوائی نملی توانسلت

ز بللا ار نخسللتين تيللر تعللاش هللای تکللان ده للدا ای در در م رقلله ی اسللمول ی يقي للا

بخش های کار رنشين و در سرباز انه ها م ين می افک لد  آن  لاا دا هلا هلزار 

مرد مسلح و نيمه مسلح در هر ساعتی از شب و روز به کملک کلانون در  رلر 

تسللخير کميتلله ی نظللامی  قللرار  رفتلله ی انقللالب مللی شللتافت د  و سللرانجام، حتللی

ن سلللوی ديوارهلللای آدر انقالبلللی هلللم نملللی توانسلللت حکوملللت را نجلللات دهلللد  

اسمول ی ل ين ه وز حی و حاضر بود، و کميته ی مرکزی و کميتله ی پترو لراد 

دي لری هلم در قلعله ی پرروپلل وجلود فرملان دهلی  با او در تماس بودنلد  سلتاد

ستقر بود  هلر بخشلی هلم بلرای م آورورادر فرمان دهی  داشت، و سومين ستاد

داشللت  تللودا هللا بللی رهبللر نمللی ماندنللد  و کار رهللا و فرمللان دهللی   للود سللتاد

سللربازها بللا وجللود ک للدی حرکتشللان مصللمم بودنللد بلله هللر قيمتللی کلله شللدا بلله 

 پيروزی برس د 
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     بلللا ايلللن حلللال، شلللکی نيسلللت کللله بللله عملللل آوردن تلللدابير تکميللللی در جهلللت 

ز بيشلتر امکلان داشلت، و چ لين اقلداماتی بايلد از احتيام های نظامی از چ لد رو

چ للد روز پيشللتر بلله عمللل مللی آمدنللد  از ايللن للللاظ، انتقادهللای سللو انوف بلله 

   جاسلللت، دسلللت اا نظلللامی انقلللالب دسلللت و پلللا چلفتلللی اسلللت، دچلللار تلللأ ير و 

فراموش کاری می شود، و رهبری کلی انقلالب هميشله بليش از حلد مايلل اسلت 

در اسلمول ی  لالی  يک ب شاند  جلای چشلم هلای ل لين که سياست را به جای تک

 بود  دي ران ه وز استاد نشدا بودند 

ضم از سلو انوف کلامالز درسلت  فتله اسلت کله تسلخير کلاخ زمسلتانی در شلب 

بيست و پ جم و در نبح آن روز به مراتب آسان تر می بلود تلا در نيمله ی دوم 

ه در نزديکللی کللاخ قللرار کللفرمللان دهللی  آن روز، از کللاخ، و از سللا تمان سللتاد

    داشلللت، فقلللط واحلللدهای هميشللل ی دانشلللجويان نظلللامی دفلللا  ملللی کردنلللد: يلللک 

ز بلله مللور مسلللم بلله موفقيللت مللی رسلليد  آن روز نللبح  حمللله ی نا هللانی تقريبللا

کرنسکی بدون دردسر به وسيله ی اتومبيلل  ريختله بلود  ايلن نکتله بله ت هلائی 

يلر نظلر  رفتله نشلدا بلود  بلديهی  ابت می کرد که کاخ زمستانی به مور جدی ز

 است که در اين جا قصور شدا بود 

 -وظيفه ی زير نظر  لرفتن حکوملت بله عهلدا ی سلوردلوف مللول شلدا بلود

و  شلللويچ و  -نا فتللله نمانلللد کللله انلللدکی ديلللر، يع لللی در روز بيسلللت و چهلللارمح

بال ونراوف به ع وان معاونان او تعيين شدا بودنلد  بعيلد بله نظلر ملی رسلد کله 

وردلوف، که حتی پيش از آن فرنت سر  اراندن نداشت، هليچ وقلت بله ايلن س

کار اضافی پردا ته باشد  حتی ممکلن اسلت کله ايلن تصلميم،  رچله در نلورت 

 جلسه به  بت رسيدا است، در  رما رم آن ساعات فراموش شدا بود 
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مه ی مسائل، نيروهای نظامی حکومت هدر کميته ی نظامی انقالبی، به رغم 

از آن چله بلود بلرآورد تلر  صوناز شلبکه ی دفلاعی کلاخ زمسلتانی، بلزر و مخ

      شللدا بللود  و حتللی ا للر رهبللران انلللی تهللاجم از نيروهللای دا لللی کللاخ امللال  

می داشت د، باز ممکن بود احتملال رسليدن نيروهلای تقلويتی، يع لی دانشلجويان 

شله ی تصلرف ناک ک لد  نق نظامی و قزاق ها و  ردان های ضربتی، آنان را بيم

              کللللاخ در مقيللللاس عمليللللات بللللزر  مللللرش ريللللزی شللللدا بللللود  ه  للللامی کلللله 

ز نظللامی مللی پردازنللد،    افللراد غيرنظللامی و نيملله نظللامی بلله حللل مسللائل نللرفا

هميشه در به  ري دادن تدابير استرات يک به راا افرام ملی رونلد  و هملراا بلا 

ملکلم کلاری هلا علاجز از آب  ملکم کاری های زائلد  لود معملو ز از اجلرای آن

 در می آي د 

 راهللائی کلله در تسللخير کللاخ نللورت  رفللت تللا حللدی از  صللائص شخصللی 

اوفسللللي کو و  -رهبللللران انلللللی سرچشللللمه  رفت للللد  پودويسللللکی، آنتونللللوف

چودنوفسکی هر سه مردهای دليری هست د  اما به هيچ وجه نمی تلوان آنلان را 

  پودويسلکی، کله در روزهلای بهرا م د از سيستم و فکر م ضبط ملسلوب کلرد

ام تلر تلووئيه بی پروائی بيش از اندازا ای به  ري می داد، اي ک به مراتب مل

       شللدا و حتللی دربللارا ی چشللم انللدازهای فللوری ج للبش شللکاک شللدا بللود  امللا 

در  صللوص مسللائل ب يللادی بلله سرشللت  للويش وفللادار بللود  او در مقابللل هللر 

 را از همله ی حللدود آن وظيفله فراتللر  وظيفله ی عمللی، بلله حکلم  ات  للويش پلا

 تللر مللی کللرد، هملله کلل  و هملله چيللز را بلله درون  مللی  ذاشللت، نقشلله را وسلليع

       نقشلله مللی کشلليد، و آن جللا کلله حللداقل کللافی مللی بللود حللداکثر را مللی   جانللد  در 

       مبالغللله روی هلللائی کللله در نقشللله شلللدا بلللود، انلللگ روحيللله ی او را بللله آسلللانی 

ز مبلتال بله نلوعی  لوش بي لی علامفی  -تونلوفمی توان ديد  آن اوفسلي کو مبيعتلا
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کللاری اسللتعداد بيشللتری داشللت تللا در ملاسللبه  او در مقلللام      بللود، و در بديهلله

    نظلامی تلا حلدی فلرد مرلعلی بله شلمار ملی رفلت  او کله  يک افسلر جلز  از نظلر

، چللاپ نللاش اسلللوودر مللی ج للگ در تبعيللد بلله سللر بللردا بللود، در روزناملله ی 

 سللی و تلليللل کللردا و اغلللب در تخمللينرري ، اوضللا  نظللامی ج للگ را برپللا

معرفللت  اسللترات ی هللای آتللی اسللتعداد چشللم  يللری از  للود نشللان دادا بللود  امللا

سلللکی را يغيرحرفللله ای و تأ يرپلللذير او نملللی توانسلللت بل لللدپروازی هلللای پودو

نظلامی نفلر سلوم، يع لی چودنوفسلکی،  ميان اين سه سلرکردا ی جبران ک د  در

 - د ماا به ع وان تهيليج  لر در يکلی از جبهله هلای آرام ج لگ کلار کلردا بلودچ

اين چ د ماا تمامی آموزش نظامی او را تشکيل می دادند  چودنوفسلکی،  رچله 

        بلله سللمت ج للاش راسللت متمايللل بللود، هميشلله جلللوتراز هملله بلله ميللدان نبلللرد 

 للان ه از همللتللرين نقرلله را مللی جسللت  همللان مللور  مللی شللتافت و همللوارا دا 

  دان للد، تهللور شخصللی و جسللارت سياسللی هميشلله بللا هللم در تعللادل نيسللت د  چ للد 

روز پلل  از انقللالب، چودنوفسللکی ه  للام مقابللله بللا قللزاق هللای کرنسللکی ز للم 

برداشت، و چ د ماا بعلد در اوکلرائين کشلته شلد  بلديهی اسلت کله چودنوفسلکی 

 بللران ک للد  هلليچ حللراف و عجللول نمللی توانسللت کمبودهللای دو رهبللر دي للر را ج

يک از آنان موشکاف نبود، شايد به اين دليلل کله هليچ کلدام هر لز رموزکلار را 

نيامو ته بودند  اين مارشال های سرخ چلون ضلعت  لود را در املور تجسسلی 

کردند،  ود را موظت ديدند با آن چ لان نيلروی می ارتبامی و در مانور ح   و

ش امکلان رهبلری عمللی را از برتری بله ج لگ کلاخ زمسلتانی بياي لد کله عظملت

ز بلا بلی برنلام ی  ميان برداشت  نقشه هائی که بی جهت پرعظمت هست د، تقريبا

يکسان د  آن چه  فتله شلد ابلداز بلدين مع لا نيسلت کله امکلان پيلدا کلردن رهبلران 

نظللامی بللا کفايللت تللر در ميللان اعضللای کميتلله ی نظللامی انقالبللی، يللا در حللول و 
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که يلافتن رهبرانلی سرسلپردا تلر و از  لود  حوشش، وجود داشت  شکی نيست

  ذشته تر امکان نداشت 

مبارزا بلرای تسلخير کلاخ زمسلتانی بلا ملانلرا ی تملامی آن م رقله در يلک 

ماندهان، قرع ارتبامات، ناشلی ردايرا ی وسيع آغاز شد  به علت بی تجرب ی ف

بودن واحدهای  ارد سلرخ، و کلم تلوجهی واحلدهای مل ظم ارتلش، ايلن عمليلات 

 پيچيللدا بللا آه للگ بسلليار ک للدی جريللان پيللدا کللرد  در  للالل همللان سللاعاتی کلله 

واحدها دايرا ی  ود را به تدريج پلر ملی کردنلد و نيروهلای   يلرا را در پشلت 

  للويش  للرد مللی آوردنللد،  روهللان هللای دانشللجويان نظللامی، دسللته هللای  سللر

هلم زملان بلا قزاق، اسواران وروقدي ، و  ردان زنان به درون کاخ راا يافت د  

شکل  يری دايلرا ی حملله، مشلت مقاوملت نيلز تلدريجاز شلکل  رفلت  ملی تلوان 

در راا پللرپيچ و  مللی پديللد آمللد کلله بللرای حللل و فصلللش مسللأله   فللت کلله  للود

   انتخللاب شللدا بللود  حمللله ی بيباکانلله ای در شللب و يللا هجللوم جسللورانه ای در 

ز از ايللن عمليللات مويللل المللدت تلفللات بيشللتری ن  مللی داد  تللأ ير روانللی روز يقي للا

را مللی شللد در هللر حللال دوازدا و يللا حتللی بيسللت و چهللار  آورورا انلله ی  تللوپ

  ساعت زودتلر بله آزملون  ذاشلت  ايلن رزم لا و حاضلر و آملادا در نلوا ايسلتادا

بللود و ملللوان هللا هللم از کمبللود روغللن تللوپ شللکايت نمللی کردنللد  امللا رهبللران 

يلری حلل شلود، و از ايلن رو بله نلزد بلدون در مسأله  عمليات اميدوار بودند که

وزرا نماي دا فرستادند و اتمام حجلت ملی کردنلد، و تلازا ايلن اتملام حجلت هلا را 

هم سر موعد به اجرا  نمی  ذاشلت د  آنلان حتلی بله فکرشلان نرسليد تلوپ هلای 

ز آن   قلعه ی پرروپلل را بله موقلع معاي له ک  لد، و دليلل ايلن فراملوش کلاری يقي لا

 د قضيه را بدون استفادا از توپ فيصله ده د ن ودند بتوابود که اميدوار ب
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فقدان آماد ی رهبری نظامی در مسکو از ايلن هلم آشلکارتر شلد، حلال آن کله 

      ت اسللب نيروهللا در مسللکو چ للان مرللللوب بللود کلله ل للين  مصللرانه در واسلللت 

 مللی کللرد کلله قيللام از آن جللا آغللاز شللود: "پيللروزی حتمللی اسللت، و حريفللی هللم 

رد " در حقيقت امر، قيام در مسکو به شکل نبردهای مو نی نلورت وجود ندا

 رفت و با چ د وقفله هشلت روز بله ملول انجاميلد  موراللوف، يکلی از رهبلران 

انلللی قيللام مسللکو، مللی نويسللد: "در ايللن مهللم، مللا هميشلله و در هملله ی امللور 

   -دا بلله يللک -راسللخ و مصللمم نبللوديم  بللا آن کلله امتيللاز عللددی قللامعی داشللتيم

ج گ را يک هفته تمام ملول داديلم    بله عللت بلی کفلايتی در هلدايت تلودا هلای 

رزم دا، بی انضبامی تودا های رزم دا، و نلادانی کاملل فرمانلدهان و سلربازان 

در زمي ه ی ج لگ هلای  يابلانی " موراللوف عادتلاز رک  وسلت: جلای شل فتی 

الللوف در ايللن نيسللت کلله او اي للک در تبعيللد سلليبريائی بلله سللر مللی بللرد  امللا مور

مورد  اص با امت ا  از اندا تن بار مسئوليت به  لردن دي لران، بخلش بزر لی 

نظلامی فرملان دهلی  از بار تقصير را، که به رهبری سياسی، تعلق دارد، بر سر

فرو ريخته است  رهبری سياسی در مسلکو بسليار متزللزل بلود و بله آسلانی از 

بايلد در نظلر داشلت کله کلار ران تأ ير می  رفت  ضلم از سازش کار  نفو  ملافل

سللازی، بلله مراتللب از مبقلله ی  مسللکوی کهللن، يع للی کللار ران نسللاجی و چللرم

تر بودند  در ماا فوريله هليچ قيلامی در مسلکو  زم نشلدا  کار ر پترو راد عقب

ز بله دسلت پترو لراد نلورت  رفتله بلود     بود: سلرن ونی دسلت اا سللر ت تماملا

را حفلظ کلردا بلود  آ لار ايلن املر در اکتبلر  در ماا ووئيه هم مسکو آرامش  ود

 آشکار شد: کار ران و سربازان فاقد تجربه ی رزمی بودند 

فن قيام آن چه را که سياست به فرجلام نرسلاندا اسلت بله اجلرا  درملی آورد  

شک از توجهی که بايلد بله ج بله ی نظلامی قضليه ی ببلشويزم  رشد غول آسای
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ش هلای پرشلور ل لين بلی اسلاس نبودنلد  می شد کاسته بود  هيچ يلک از سلرزن

ملد  ی سياسی ضلعيت تلر از آب درآدست آ ر رهبری نظامی به مراتب از رهبر

آيا واقعاز جز اين می توانست باشد؟ حکومت جديد انقالبی تلا چ لد ملاا دي لر هلم 

در همله ی ملواردی کله توسلل بلله زور  زم ملی شلد، شللخت ی مفرملی از  للود 

 نشان داد 

احللوال، داوری مقامللات نظللامی اردوی حکومللت در پترو للراد بللا هملله ی ايللن 

پيرامون رهبری نظلامی انقلالب سراسلر آک لدا از تلسلين بلودا اسلت  بالفانلله 

ز بلله وسلليله ی تلفللن بلله     پلل  از سللقوم کللاخ زمسللتانی، وزارت ج للگ مسللتقيما

ارتللش  للزارش داد کلله: "شورشلليان نظللم و انضللبام  للود را فرمللان دهللی  سللتاد

د  هلليچ مللوردی ازتخريللب يللا کشللتار ديللدا نشللدا اسللت  بللرعک ، حفللظ کللردا انلل

های شورشيان سربازهای ويالن را توقيلت کلردا انلد    شلکی نيسلت کله ی  شت

        نقشللله ی شلللورش از پللليش تلللدارک ديلللدا شلللدا بلللود و سلللپ  بلللدون قصلللور بلللا 

ه  للی بله اجللرا  درآملد " البتلله نله آن مللور "از روی نلت" بلله شلکلی کلله آ هلم

ياروسالفسکی نوشته اند، و نه آن مور "بلی نظلم و ترتيلب،" بله  سو انوف و

ز اظهللار داشللته اسللت  بلله عللالوا، حتللی در پيشلل اا   نللورتی کلله اولللی متعاقبللا

  يرترين م تقد، توفيق بهترين تلسين است  قضاوت سخت
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  فصل دهم فصل دهم 

  

  ی ديکتاتوری شورائیی ديکتاتوری شورائی  ک  راک  را

 

     -اکتبلللر، دملللوکرات تلللرين چ لللين مقلللدر شلللدا بلللود کللله در روز بيسلللت و پللل جم

پارلملان تلاريخ جهلان در اسلمول ی اجلالس  -کسی چه داند، شايد نيلز مهلم تلرين

 ک د 

آزاد کردا سازش کار  روشن فکرهای که  ود را از قيد نفو شوراهای مللی 

و بيشللتر نماي للد ان  للود را از ميللان کللار ران و سللربازان بلله ک  للرا فرسللتادا 

 لود نداشلت د، املا همله شايسلت ی   ان اسم و رسلمی ازبودند  بيشتر اين نماي د

 ود را در عمل به ا بات رساندا و اعتماد ديرپای ملردم را در حلوزا هلای  لود 

ز از سللربازهای  بله دسلت آوردا بودنلد  نماي لد ان ارتلش رزملی کلم و بليش تماملا

        علللادی ای تشلللکيل ملللی شلللدند کللله ملانلللرا ی کميتللله هلللای ارتلللش و سلللتاد

را درهم شکسته و به ع وان نماي دا بله ک  لرا آملدا بودنلد  بيشلتر ی فرمان ده

آنان حيات سياسلی  لود را بلا انقلالب آغلاز کلردا بودنلد  شخصليت آنلان از يلک 

تجربه ی هشت ماهه شکل  رفته بود  دانائی آنلان انلدک بلود، املا هملان مقلدار 

   فللت  انللدک را بلله  للوبی مللی دانسللت د  ظللاهر ک  للرا از ملتللوايش سللخن مللی  

ک  لرا ی يکلم روشلن فکرهلای  نشان های افسری و عي ک هلا و کلراوات هلای
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ز بله تملامی ناپديلد شلدا بودنلد  رنلگ  اکسلتری، چله در جامله هلا و   اي ک تقريبلا

چه در چهرا ها، بر سرتاسر ک  را غلبه داشت  جمل ی جامله هلای  لود را در 

التوی سللربازی اندا بودنللد  بسللياری از کار رهللای شهرنشللين پللسللمللی ج للگ پو

  پوشلليدا بودنللد  نماي للد ان سلل  رها بلله هلليچ ع للوان تصللوير زيبللائی را تشللکيل 

نمی دادنلد: ريلش هلای نتراشليدا، پالتوهلای ونلدا، کلالا هلای بل لد پوسلتی روی 

موهای ووليدا، اغلب تکه ای پ به نمايان از سوراخ، چهلرا هلای زمخلت و بلاد 

ان شللت هللای زرد از توتللون، و بللاران  للوردا، دسللت هللای زمخللت و قللا  قللا ، 

تکمللله هلللای افتلللادا، کمرب لللدهای آويلللزان، و چکمللله هلللای واکللل  نخلللوردا و 

چروکيدا، عوام ال اس برای نخستين بار نماي لد ان نلديقی بلی کلم و کاسلت بله 

 شکل  ود و بدون رتوش به ک  را فرستادا بودند 

          آمللار ايلللن ک  لللرا کلله در  لللالل سلللاعات قيلللام اجللالس کلللرد، بسللليار ناقصللل د

       نماي لللدا ی بلللا حلللق رأی در ک  لللرا حضلللور داشلللت د   650در للظللله ی افتتلللاش 

البتلله هملله ی اي للان در حللزب عضللويت  -تللن بلشللويک بودنللد 390از ايللن ميللان 

 امللا هملله از  وشللت و  لون تللودا هللا بودنللد، و بلرای تللودا هللا جللز راانداشلت د، 

   نماي لد انی کله بلا  لود ترديلد راا دي ری باقی نمانلدا بلود  بسلياری ازبلشويزم 

و دودللی بلله همللراا آوردا بودنلد در جللو  دا تلله ی پترو لراد بلله سللرعت رو بلله 

 بلو  نهادند 

م شويک ها و سوسيال رولوسيونرها سرمايه ی انقالب فوريله را چله آسلان 

از ميلان سلازش کلاران  بر باد دادا بودنلدح در ک  لرا ی شلوراها در ملاا ووئلن،

رأی را بللله  لللود ا تصلللاص دادا بودنلللد  اي لللک مخالفلللان  600نماي لللدا  832

روی هم کمتر از يک چهارم ک  را را تشلکيل ملی دادنلد  سازش کار  رن ارنگ

   عضللو  80تعللداد م شللويک هللا، همللراا بللا  للروا ملللی پيللرو آنللان، روی هللم فقللط 
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     سوسليال رولوسلليونر 159بلود کله از ايللن ميلان نيمللی "چلپ" بودنلد  از ميللان 

در حلدود سله پ جمشلان چلپ بودنلد  و علالوا  -190مبق  زارشات دي ر، بر  -

بللر ايللن، سوسلليال رولوسلليونرهای راسللت در  للالل همللان جلسلله ی ک  للرا هللم 

      چ للان بلله سللرعت آب شللدند  در اوا للر جلسلله تعللداد کللل نماي للد ان، بللر مبللق 

      تللن رسلليد  امللا ايللن رقللم، بللا آن کلله چ للدين تللن  900چ للد فهرسللت مختلللت، بلله 

از نماي د ان مشاور را دربر می  يرد، از سلوی دي لر شلامل همله ی نماي لد ان 

 با حق رأی نيست   بت نام اعضلا  بله ملور نامرتلب نلورت ملی  رفلت؛ بر لی 

از مللدارک مفقللود شللدا انللد؛ امالعللات مربللوم بلله وابسللت ی هللای حزبللی نللاقص 

  ترديلللد  بودنلللد  در هلللر حلللال، در موقعيلللت مسللللط بلشلللويک هلللا در ک  لللرا جلللای

 نيست 

در يللک رأی  يللری غيررسللمی کلله از نماي للد ان بلله عمللل آمللد معلللوم شللد کلله 

 شللورا 86انتقللال تمللام قللدرت بله دسللت شللوراها هسللت د؛ مللرف دار  شلورا 505

 شللورا 21ائللتالف؛ مللرف دار  شللورا 55حکومللت "دموکراسللی"؛ مللرف دار 

ر همين شلکل ائتالف، م تها بدون شرکت کادت ها  اين ارقام،  رچه دمرف دار 

بله سلازش کلاران  هم  ويا هست د، تصوير مبالغه آميلزی از بلاقی مانلدا ی نفلو 

 داران دموکراسللی و ائللتالف از شللوراهای بخللش هللای  دسللت مللی ده للد  مللرف

 عقب ماندا و نقام کم اهميت تشکيل می شدند 

از نخسللتين سللاعات نللبح روز بيسللت و پلل جم، ج للاش هللای مختلللت بلله مللور 

ل ی  للرد هللم نشسللت د  در جلسلله ی ج للاش بلشللويک هللا فقللط جدا انلله در اسللمو

کسانی حضور داشت د که از وظايت رزمی معاف بودنلد  سلاعت  شلايش ک  لرا 

 به تأ ير افتادا بود: رهبران بلشويک بلر آن بودنلد کله ابتلدا کلار کلاخ زمسلتانی 

   را تمللام ک  للد  امللا ج للاش هللای مخللالت هللم عجللله نداشللت د  آنللان نيللز بايللد تصللميم 
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يلک دي لر  می  رفت د که چه بايد بک  د، و اين کار آسانی نبود  ساعت ها از پی

سپری شدند  ج اش های فرعی در ميان ج لاش هلا جروبللث ملی کردنلد  انشلعاب 

نامه ای دائر بر  روي  در ميان سوسيال رولوسيونرها ه  امی رخ داد که قرع

ردود شلل ا ته شللد  رأی موافللق ملل 60رأی مخللالت در برابللر  92از ک  للرا بللا 

 سوسلليال رولوسلليونرهای راسللت و چللپ فقللط در آ للرين سللاعات شللب شللب بلله 

 شللب م شللويک هللا تقاضللای تللأ ير اتللاق هللای جدا انلله رفت للد  در سللاعت هشللت 

تازا ای را کردند: در ميان آنان ا تالف نظر بسيار بود  شب فرا رسيد  عمليات 

ي لر درنلگ امکلان نداشلت  نظامی در کاخ زمسلتانی بله درازا کشليدا شلد  املا د

 بايد به زبانی روشن با ملت  وش به زنگ سخن  فته می شد 

انقالب ه ر انباشتن فضلا را بله ملردم آمو تله بلود  نماي لد ان و مهملان هلا و 

 در تللا ر جشللن هللای د تللران اشللراف ازدحللام يللک دي للر  ن هبللان هللا ت  ات للگ

ز بللرای دي للران هللم جللا بللاز مللی کرد هشللدارهای پيللاپی  نللد کللردا بودنللد و دائمللا

     پيرامللون  رللر فللروريختن کللت تللا ر مللس ر نمللی افتللاد، هلليچ کلل  هللم حاضللر 

نمی شد کمتر سي ار بکشد  ازدحام حضلار دم بله دم فشلردا تلر ملی شلد و همله 

  دو برابر معملول سلي ار ملی کشليدند  جلان ريلد بله سلختی توانسلت راا  لود را 

ک للد  بخللاری هللای تللا ر روشللن  از ميللان جمعيللت پرهيللاهوی امللراف درهللا بللاز

 نبودند، اما هوای تا ر  رم و س  ين بود 

نماي د ان که در ک لار درهلای ورودی و  روجلی هلای جلانبی ازدحلام کلردا و 

روی لبه ی پ جرا ها نشسته اند، اي ک نبورانه م تظر بله نلدا درآملدن زنلگ 

کو ديلدا هليچ يلک از آنلان روی سل -وفنلرئي  جلسه اند  تزرتلی، چيلدزا، چر

نمی شوند  فقط رهبران مراز دوم به تشييع ج ازا ی  ود آملدا انلد  ملرد کوتلاا 

قدی در لباس پزشک هلای نظلامی جلسله را در سلاعت دا و چهلل دقيقله بله نلام 
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کميتلله ی اجرائللی افتتللاش مللی ک للد  او مللی  ويللد کلله ک  للرا در چ للان "شللرايط 

از ره ملود کميتله ی  انی" اجلالس کلردا اسلت کله او، يع لی دان، بله پيلروی 

هلای ی پلال  سياسی  لودداری ملی ک لد  هلمسخن رانی  اجرائی مرکزی از ايراد

 حزبلی او در هملين للظلات در کلاخ زمسلتانی زيلر آتلش قلرار دارنلد، "در حللالی 

که در مقام وزير نميمانه به انجلام وظيفله مشلغول د " در هلر حلال، نماي لد ان 

دعلللای  يلللر ندارنلللد  آنلللان بلللا ن لللاهی از کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی ابلللداز توقلللع 

بللار بلله تريبللون مللی ن رنللد  ا للر حيللات سياسللی ايللن جماعللت ه للوز   صللومت

 کار دارند؟ه پابرجاست، آنان به ما و سودای ما چ

    آوانسللوف، يکللی از نماي للد ان مسللکو، بلله نللام بلشللويک هللا پيشلل هاد مللی ک للد 

    بلشلويک، 14شلود: که هيئت رئيسه مت اسب با تعداد اعضای  روا ها انتخلاب 

انترناسيوناليسلللت  ج لللاش راسلللت  1م شلللويک و  3سوسللليال رولوسللليونر،  7

      بللاز مللی زنللد   للروا مللارتوف فعللالز  بالفانللله از شللرکت در هيئللت رئيسلله سللر

بی حرکت بر جای  ود نشسلته اسلت؛ ايلن  لروا ه لوز تصلميم  لود را ن رفتله 

مللی  يللرد  ک  للرا بللا  اسللت  هفللت رأی بلله سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ تعلللق

 ترشروئی به اين م اقشات مقدماتی می ن رد 

آوانسوف اسامی بلشويک هائی را که بلرای شلرکت در هيئلت رئيسله انتخلاب 

شدا اند اعالم می ک د: ل ين، تروتسکی، زي وويلت، کلام ت، رايکلوف، نلو ين، 

وف، نلللللاوفسلللللي کو، ريلللللازانوف، مورا -اسکليانسلللللکی، کريل کلللللو، آنتونلللللوف

 ای، اسلللتوچکا  سلللو انوف ملللی نويسلللد: "هيئلللت رئيسللله تلللسلللکی، کول لوناچار

مرکلللب از رهبلللران درجللله اول بلشلللويک و شلللش ئدر حقيقلللت هفلللتت سوسللليال 

   رولوسلليونر چللپ بللود " زي وويللت و کللام ت بلله رغللم مخالفللت فعالشللان بللا قيللام 

 بلله ع للوان اعضللای مت فللذ حللزب در هيئللت رئيسلله   جانللدا شللدند؛ رايکللوف و 
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ن نماي د ان شورای مسکو؛ لوناچارسلکی و کول تلای بله ع لوان نو ين به ع وا

تهيلليج  للران ملبللوب آن ايللام؛ ريللازانوف بلله ع للوان نماي للدا ی اتلاديلله هللای 

بلشللويک که لله کللاری کلله در جريللان  -کللار ری؛ مورانللوف بلله ع للوان کللار ر

ملاکملله ی نماي للد ان دومللای دولتللی شللجاعانه رفتللار کللردا بللود؛ ريللازانوف بلله 

ي  سللازمان لتللونی؛ کريل کللو و اسکليانسللکی بلله ع للوان نماي للد ان ع للوان رئلل

ارتللش؛ آنتونللوف اوفسللي کو بلله ع للوان رهبللر نبردهللای پترو للراد  فقللدان نللام 

ز به اين علت است که او  ود ايلن فهرسلت را تهيله  سوردلوف در اين ميان يقي ا

    کللردا بللود و در آن ه  املله کسللی بلله فکللر تصللليح فهرسللت نيفتللادا بللود  بللرای

پی بردن به روحيه ی حزب در آن ايام کلافی اسلت بله ايلن نکتله توجله ک ليم کله 

همه ی مخالفان قيام از هيئت رئيسله ی ک  لرا سلر درآوردا بودنلد: زي وويلت، 

کللللام ت، نللللو ين، رايکللللوف، لوناچارسللللکی و ريللللازانوف  از ميللللان سوسلللليال 

 شلجا ، کله رولوسيونرهای چپ فقلط اسلپيری دونلوای ريلزا انلدام، شلک  دا، و 

به جرم تلرور سلرکوب ک  لدا ی دهقانلان تومبوفسلک سلاليان دراز در زنلدان بلا 

اعمللال شللاقه بلله سللر بللردا بللود، در سراسللر روسلليه معروفيللت داشللت  سوسلليال 

رولوسلليونرهای چللپ "نللام" دي للری در ميللان  للود نداشللت د  از سللوی دي للر، 

در ميللان راسللت اي للک جللز نللام و نشللان چيللز دي للری سوسلليال رولوسلليونرهای 

 نداشت د 

هملان سلاعاتی کله  ک  را از هيئت رئيسه ی  ود بله  رملی اسلتقبال کلرد  در

ج اش های مختلت  رد هم نشسته و به مشاورا مشغول بودند  ل لين بلا قيافله ی 

مبدل، يع ی با کالا  ي  و عي ک درشلت، هملراا بلا دو يلا سله تلن بلشلويک در 

اسکوبلت در سر راا  لود بله يکلی  اتاق های جانبی نشسته بود  دان و يکی از

از جلسات ج احشان، در مقابل ميزی که تومئله  لران بلر  لردش نشسلته بودنلد 
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از حرکت باز ايستادند و به ل ين  يلرا شلدند  بلديهی بلود کله او را شل ا ته انلد  

     حللال وقللت فروافک للدن نقللاب فللرا رسلليدا بللود  امللا ل للين بللرای ظللاهر شللدن در 

ز در پشلت نلل ه بلاقی مال  عام عجله ای ن داشلت  او تلرجيح ملی داد کله عجالتلا

بلله دسللت ب يللرد   ار امللراف بيفک للد و سررشللته هللای امللور بمانللد، ن للاهی بلله

، چ لين ملی نويسلد: 1924تروتسکی در  امرات  ود از ل ين، م تشر در سلال 

  "نخسللتين جلسلله ی ک  للرا ی دوم شللوراها در اسللمول ی اجللالس کللرد  ل للين در 

نشد  او در يکی از اتاق های اسمول ی باقی مانلد  چ لان کله ملن بله ن جا ظاهر آ

     يللاد دارم در آن اتللاق بلله دليلللی نللامعلوم هلليچ ا ا يلله ای وجللود نداشللت  انللدکی 

 بعلللد شخصلللی چ لللد پتلللو روی زملللين پهلللن کلللرد و دو مخلللدا را هلللم روی پتوهلللا 

ت پلردا تيم  ک ار هم دراز کشيديم و به استراح  ذاشت  و ديمير ايليچ و من در

اما ظرف فقط چ د دقيقه مرا ندا زدند: "دان مشغول نلبت اسلت و شلما بايلد 

  للوئی بللاز بلله ک للار و ديميللر ايللليچ باز شللتم   بلله او جللواب دهيللد  پلل  از پاسللخ

  البتله او قصللد نداشلت بلله  للواب بلرود  آيللا انلو ز چ للين کللاری ممکلن بللود؟ هللر 

ه نزدمللان مللی شللتافت تللا مللا را در تللا ر بلل پلل ج يللا دا دقيقلله يللک بللار شخصللی از

 جريان امور قرار دهد "

کرسی رياست در اشغال کام ت است  او از آن شخصليت هلای بلغملی مزاجلی 

   اسلت کله مبيعلت بلرای سلمت رياسلت  لقشلان کلردا  کلام ت اعلالم ملی ک لد کله 

حکوملت؛ ج لگ و نللح: سلازمان دهلی  قلرار دارد:مسلأله  در دستور روز سله

 مسسسللان  غللرش غيرعللادی،   للگ، و تهديللدآميزی از  للاري فرا لوانی مجللل  

به درون هياهوی جلسه ر  له ملی ک لد  ايلن قلعله ی پرروپلل اسلت کله بلا آتلش 

 انه بر دستور روز نله می  ذارد  موي نيروم دی از انقباد ک  را را  توپ
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ملی يابلد کله واقعلاز چيسلت: مجملع ج لگ ی  يرد، و اي ک ک  را نا هان درفرا م

 دا لی  

لوزوفسکی، يکلی از مخالفلان قيلام، از شلورای پترو لراد  لزارش ملبيلد  املا 

 انلله شللهادت داد کلله  کميتله ی نظللامی انقالبللی انللدکی تللأ ير داشللت  پاسللخ تللوپ

ز  زارش ه وز آمادا نيست  قيام به اوي  ود رسي دا بود  رهبران بلشويک دائملا

کميتلله ی نظللامی بللرای کسللب  بللر و يللا نللدور دسللتور، از تللا ر بلله اتللاق هللای 

انقالبی ملی رفت لد  پل واک هلای نبلرد هلم چلون شلعله ی آتلش در سراسلر تلا ر 

زبانه می کشيدند  ه  ام رأی  يری، دست ها در ميلان سلرنيزا هلای بلراق بل لد 

می شدند  دود نافذ و آبی رنگ توتون ستون های زيبای سپيد و چلچلرا  هلا را 

 از نظر پ هان می کرد 

رابهلت بلود  ملارتوف هلا، نبردهلای لفظلی دو اردو بل  پ  در ميان غريلو تلوپ 

دودل ملرد هميشله  للتوی ايلن دردا سکوی  رابه را  واستار شد  وقت ميلدان

از نوسان نيفتادا است  ملارتوف بلا  درست همان للظه ای است که ترازو ه وز

ز  دار توپ ها پاسخ می دهد: "بايلد  به آوای زنگ ندای  رفته و مسلول  ود آنا

عمليات نظامی را در هر دو مرف متوقت ک يم    کلار بله جلائی رسليدا کله  فوراز 

ی قدرت از روش های تومئه  رانه اسلتفادا ملی شلود  مسأله  برای حل و فصل

همه ی احزاب انقالبی را در برابر عمل انجام شدا قرار دادا اند    ج لگ دا للی 

  يللز بلللران را بللا بللا انفجللار ضللدانقالب تهديللدمان مللی ک للد  راا حللل مسللالمت آم

ايجلللاد حکلللومتی ملللی تلللوان بللله دسلللت آورد کللله آن حکوملللت از ملللرف تملللامی 

دموکراسی به رسميت ش ا ته شود " بخلش قابلل تلوجهی از ک  لرا شلرو  بله 

ز  کت زدن می ک د  سو انوف با لل ی مع ه آميز اظهار نظر ملی ک لد کله: "يقي لا

روتسللکی را درک بسلياری از بلشللويک هلائی کلله جلوهر آمللوزش هلای ل للين و ت
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ر  للام نه للد " يآن مسلل نکللردا بودنللد، بللا کمللال ميللل حاضللر بودنللد کلله درسللت در

سوسللليال رولوسللليونرهای چلللپ و  روهلللی از انترناسيوناليسلللت هلللای متللللد از 

پيش هاد مذاکرات نلح حمايت می ک  د  ج اش راست، و شايد نيز همپال ی های 

را رد  واه لد کلرد  آنلان مارتوف، مرمئن هست د که بلشلويک هلا ايلن پيشل هاد 

      در اشللتباه د  بلشللويک هللا لوناچارسللکی را بلله سللکوی  رابلله مللی فرسللت د؛ 

تلرين سلخ ور آن هاسلت  لوناچارسلکی ملی  ويلد:  او نلح دوسلت تلرين و نلرم

  ونلله مخللالفتی بللا پيشلل هاد مللارتوف نللدارد " دشللم ان  "ج للاش بلشللويک هلليچ

نوشللته اسللت: "ل للين و  حيللرت مللی ک  للد  سللو انوف در ايللن  صللوص چ للين

 تروتسلکی نله ت هلا بلا ايلن کلار در برابللر تلودا هلای  لود کوتلاا آمدنلد، بلکلله در 

پای ج اش راست سست کردند " پيش هاد ملارتوف بله  عين حال زمين را در زير

اتفللاق آرا  بلله تصللويب مللی رسللد  در ميللان  للروا مللارتوف مللی  وي للد: "ا للر 

ين للظله  لود را ک لار بکشل د،  لور م شويک ها و سوسيال رولوسيونرها در ا

 ود را ک دا اند " پ  می توان اميدوار بود که ک  لرا " لام در راا ايجلاد يلک 

جبهلله ی متلللد دموکراتيللک ب للذارد " اميللدی اسللت عبللثح انقللالب هر للز روی 

 اقرار حرکت نمی ک د 

ج اش راست بالفانله تصميم ک  را را دائر بر شرو  ملذاکرات نللح زيلر پلا 

رد   اراش م شويک، نماي دا ی ارتش دوازدهم با سلتارا هلای سلروانی می  ذا

اس پيشل هاد ملی ک  لد يبازهای سل بر دوش، چ ين ابراز نظر می ک د: "اين دغل

را در مسلأله  ی قدرت را ملا حلل و فصلل ک ليم  حلال آن کله دارنلد ايلنمسأله  که

رو ملی آي لد قفای ما حل و فصل می ک  د    اين ضرباتی کله بلر کلاخ زمسلتانی فل

در واقع ميخ را در تابوت حزبی فرو می ک  د که دسلت بله ايلن ملاجراجوئی زدا 

 است   " ک  را پاسخ ج اش سروان را با غرشی  شم آلود می دهد 
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ستوان کوچين، که در ک فران  دولتی مسلکو بله نلام جبهله سلخن  فتله بلود، 

تفلويض ک لد:  در اين جا هم سعی می ک د قدرت سازمان هلای ارتلش را بله  لود

"ايلن ک  للرا هللم بللی موقللع اسللت و هللم بللی اعتبللار " ونللدا پوشللان سلل  رها کلله 

اعتبارنامه هايشان به شکل  ل و  ی جبهله بلر پيشلانی شلان حلک شلدا اسلت، 

 فريللاد مللی کشلل د: "بلله نللام چلله کسللی حللرف مللی زنللی؟" کللوچين بلله دقللت يللازدا 

می شود  در جبهله، می شمرد  اما در اين جا موفق به فريب احدی نتش را برار

قشلونی در ميلان ندارنلد  سلازش کلار  هم چ لان کله در پشلت جبهله، ونلرال هلای

سللتوان م شللويک اداملله مللی دهللد کلله:  للروا جبهلله "حاضللر نيسللت مسللئوليت 

 از عواقللب ايللن مللاجراجوئی را بپللذيرد " ايللن حللرف بلله مع للای  سسللتن کامللل

ايللا ت م تقللل  انقللالب اسللت  "از ايللن پلل ، ميللدان مبللارزا بلله شهرسللتان هللا و

 شوراهاسلت  و دربرعليله   واهد شد " اين سخن به مع ای اتلاد با ضلدانقالب

  اتمه: " روا جبهه    از اين ک  را بيرون می رود "

نماي د ان ج اش راست يکی پل  از دي لری از سلکوی  رابله بلا  ملی رونلد  

ه هلا ه لوز در  ان آن ها نماز انه ها و کليساها را از دست دادا اند، اما ناقوس

ملی کوشل د تلا نلاقوس هلای شلتاب زدا  دستشان است، و آنان برای واپسين بلار

درهم شکسته را به ندا درآورند  اين سوسياليسلت هلا و دملوکرات هلا، کله بله 

يرنگ با بورووازی امپرياليست سازش کردا اند، املروز از سلازش بلا نرنگ و 

ز سللر بللر مللی تاب للد  ملاسللب     ات سياسللی آنللان عريللان مللردم عصلليان زدا نللريلا

مللی شللود  آن هللا چ للين مللی انديشلل د کلله: بلشللويک هللا ظللرف چ للد روز سللقوم 

 تللر  للود را از بلشللويک هللا جللدا ک لليم، و   واه للد کللرد، پلل  بايللد هللر چلله سللريع

حتی به سرن ونی آن ها کمک ک يم، و بدين ترتيب به بهترين نللو ممکلن  لود 

 و آي دا ی  ود را بيمه ک يم 
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 ئلي  اسلبق شلورای مسلکو و سلفير آتلی شلوروی در بلرلين، بله  ي چوک، ر

نام ج اش راست م شويک هلا ايلن بيانيله را قرائلت ملی ک لد: "تومئله ی نظلامی 

بلشويک ها    کشلور را بله ورمله ی م ازعلات کشلوری  واهلد افک لد، مجلل  

مسسسللان را ويللران  واهللد کللرد،  رللر يللک فاجعلله ی نظللامی را دربللر  واهللد 

روزی ضلدانقالب م جلر  واهلد شلد " ت هلا راا نجلات: "شلرو  داشت، و بله پيل

مللذاکرا بللا حکومللت موقللت بلله م ظللور تشللکيل قللدرتی کلله بللر هملله ی  يلله هللای 

    دموکراسلللی تکيللله داشلللته باشلللد " ايلللن جماعلللت، کللله ه لللوز هلللم هللليچ چيلللز 

نيامو ته انلد، بله ک  لرا پيشل هاد ملی ک  لد کله بلر قيلام  لط برلالن بکشلد و بله 

بللاز  للردد  در ميللان آن هيللاهو و قيللل و قللال و فريادهللائی کلله آغللوش کرنسللکی 

دعوت به سکوت می ک  د، سلخ ان نماي لدا ی سوسليال رولوسليونرهای راسلت 

حزب او اعالم شدا است که: "هم کلاری بلا  به زحمت مفهوم است  در بيانيه ی

آملدا اسلت کله ک  لرا شلوراها،  بلشويک ها ممکن نيسلت،" و در هملين بيانيله

اجرائلی مرکلزی تشلکيل و افتتلاش شلدا سلازش کلار  ه وسيله ی کميته ی رچه ب

 است، دارای هيچ  ونه قدرت و اعتباری نيست 

   نمللايش ج للاش راسللت کسللی را نمللی ترسللاند، امللا مايلله ی ن رانللی و تشللويش 

می شود  بيشتر نماي د ان از دست اين رهبران ت گ نظلر و  زافله  لو، کله اول 

زدا انلد   و  فقان به  وردشان دادند،  سلته و دليک مشت حرف و بعد تهديد 

      يع لللی آيلللا دان هلللا و  لللين چلللوک هلللا و کلللوچين هلللا ه لللوز در رويلللای تعلللليم و

مللا بللله سللر ملللی برنللد؟ پترسلللون، سللرباز لتلللونی، بللا  ونللله هلللای فرمللان دهلللی 

برافرو تللله از سلللل و بلللا چشلللم هلللای مشلللتعل از نفلللرت،  لللاراش و کلللوچين را 

ا تخظئله ملی ک لد: "دي لر در ايلن انقلالب جلائی بلرای سالوس می نامد و آنان ر

حرافی باقی نمانلدا اسلتح ملا عملل ملی  لواهيمح قلدرت بايلد در دسلت ملا باشلد  
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ارتلش بللا آن هللا کللاری نللداردح" ايللن  -ب ذاريلد سللالوس هللا ک  للرا را تللرک ک  للد

رشللور  للامر ک  للرا را، کلله تللا بلله آن دم فقللط اهانللت بللارش شللدا اسللت، بانللگ پ  

       ازد  سلللربازهای دي لللری از جبهللله بللله حمايلللت از پترسلللون بلللر آسلللودا ملللی سللل

    يزند  "ايلن کلوچين هلا نماي لدا ی نظريلات  لروا هلای کلوچکی هسلت د کله ی م

کميته های ارتلش جلا  لوش کلردا انلد  ملدت هاسلت کله  از ماا آوريل به بعد در

 ارتش تقاضای تجديلد انتخلاب را کلردا اسلت " "کسلانی کله در سل  رها زنلد ی

 می ک  د، بی نبرانه م تظر انتقال قدرت به شوراها هست د "

 انله هلا را در دسلت دارنلد  يکلی از نماي لد ان   راها ه وز ناقوس اما راست

بوند اعالم می ک د که: "آن چه در پترو راد اتفلاق افتلادا مصليبت بزر لی بلودا 

        اسللت " و از نماي للد ان دعللوت مللی ک للد کلله بلله اعضللای دومللا، کلله بللا دسللت 

بللی سللالش تصللميم  رفتلله انللد بلله کللاخ زمسللتانی رونللد تللا در ک للار حکومللت جللان 

  للانی ه بسللپرند، مللللق شللوند  سللو انوف مللی نويسللد: "در آن قيللل و قللال هملل

سلخن ران    دهای رکيلک و زهلرآ ين هلم شل يدا ملی شلدند " مع ه ها و ريش

ز شلل وند ان  للود را عوضللی  رفتلله اسللت  نماي للد ان،  مهمللان هللا، مفلللوک يقي للا

 اردهللای سللرخ و ن هبللان هللای درهللا بللر سللر نماي للد انی کلله در حللال  للروي از 

ی هلاح" "برويلد رک  را هست د فرياد ملی کشل د: " ورتلان را  لم ک يلدح" "فلرا

 پيش کورنيلوفح" "دشم ان مردمح" 

ز نماي د ان علادی از پيوسلتن   روي راست  راها  الئی به وجود نياورد  يقي ا

کار رهللا و سللربازها برعليلله  انشللجويان نظللامی بللرای مبللارزابلله افسللرها و د

يع لی انلدکی بليش از نيملی از  -نماي لدا 70حلدود  امت ا  ورزيدا بودنلد  فقلط در

بيرون رفت د  ع انر دودل در ک ار  روا های بي ابي ی کله تصلميم  -ج اش راست

ا تعللداد ک  للرا بللاقی بمان للد، جللا  رفت للد  پلليش از افتتللاش ک  للر  رفتلله بودنللد در
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هلم  190شلان، بله  سوسيال رولوسليونرهای مختللت بلا  لرايش هلای  ونلا ون

نمی رسليد، حلال آن کله ظلرف چ لد سلاعت بعلد تعلداد سوسليال رولوسليونرهای 

ز هملله ی کسللانی هللم کلله ه للوز تصللميم  180چللپ بلله ت هللائی بلله  رسلليد  ضللم ا

 ودنلد، پيوستن به بلشلويک هلا را ن رفتله املا آملادا ی حمايلت از بلشلويک هلا ب

 به سوسيال رولوسيونرهای چپ پيوست د 

م شللويک هللا و سوسلليال رولوسلليونرها کللامالز آمللادا بودنللد تللا در تلللت هللر 

   پارلمللان بللاقی بمان للد  م للر  -شللرايری در حکومللت موقللت و يللا در نللوعی پلليش

کله فقلط هملان  شلوراها -می توان از جامعله ی فرهيختله جلدا شلد؟ املا شلوراها

وقتی  وب د که بتوانی از آن ها برای سلازش بلا بلورووازی مردم د  شوراها تا 

آيا می توان وجود شوراهائی را تلملل کلرد کله نا هلان تصلور  استفادا ک ی، اما

مللی ک  للد اربللاب کشللور شللدا انللد؟ زنزي للوف سوسلليال رولوسلليونر بعللداز چ للين 

ن للظه به بعد فقط بله تعلدی وحشليانه آنوشت: "بلشويک ها ت ها ماندند، و از 

اتکا  کردند " شکی نيست که انول ا القی همراا بلا دان و  لوتز درب ک  لرا 

    را پشللت سللر  للود بلله هللم کوبيدنللد  انللول ا القللی را در راهپيمللائی سللی نللد 

  مللرد همللراا بللا دو فللانوس بلله سللمت کللاخ زمسللتانی بلله راا  واه للد افتللاد تللا در 

ی عقلب نشلي ی ميان راا با تعدی وحشيانه ی بلشويک هلا مواجله شلوند و نلال

 درده د 

پيش هاد مذاکرات نلح که به تصويب ک  را رسيدا بود، در هلوا معللق مانلد  

 راها امکان سازش با پرولتاريای پيروز را قبول کردا بودنلد، بلرای  ا ر راست

ز ايلن نکتله را درک   سستن از ک  را شلتاب بله  لري نملی دادنلد  ملارتوف يقي لا

  بله ملرش سلازش چسلبيدا بلود  تملامی سياسلتمی کرد  با اين حال او دودسلتی 

ريختله  او هميشه يا بر پايه ی سازش استوار بودا و يا بر همين پايه درهم فرو
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اسللت  او بللار دي للر سللخ ان  للود را از سللر مللی  يللرد: "بايللد بلله ايللن  للونريزی 

نداهائی از ميان حضلار در جلواب او ملی  وي لد: "ايلن هلا فقلط  اتمه دهيمح" 

رتوف پاسللخ مللی دهللد: "چيزهللائی کلله مللا مللی شلل ويم شللايعه شللايعه اسللتح" مللا

  نيست د  ا لر بله ک لار پ جلرا هلا بيائيلد نلدای  لولله هلای تلوپ را ملی شل ويد " 

اين نکته را نمی توان انکار کرد  هر وقت ک  را آرام می  يرد، بدون رفلتن بله 

 ک ار پ جرا ها نيز ندای شليک توپ ها را می ش وی 

راسللر آک للدا از  صللومت بللا بلشللويک هللا، و مملللو از بيانيلله ی مللارتوف، س

روش، انقلالب را بله ايلن ع لوان کله "فقلط بله وسليله ی حلزب ی استد ل هلای بل

ز نظامی انجام  رفته،" ملکلوم ملی سلازد  بلشويک و با دسيسه  ری های نرفا

و در واسلللت ملللی ک لللد کللله ک  لللرا تلللا رسللليدن بللله تلللوافقی بلللا همللله ی احلللزاب 

بلله تعويللق بي لدازد  سللعی در پيللدا کللردن برآي للد بللردار  سوسياليسلت کللار  للود را

 نيروهللا در انقللالب از کوشللش بللرای بلله دام انللدا تن سللايه ی  للودت هللم بللدتر 

 استح

در آن للظللله ج لللاش بلشلللويک هلللا در دوملللای شلللهر، هملللان  روهلللی کللله از 

 يوارهللای کللاخ زمسللتانی امت للا  ورزيللدا دجسللتجوی مر للی مضلللک در زيللر 

ند  رهبری اين عدا برعهدا ی يوفه بلود کله بعلداز بله سلمت بودند، به ک  را آمد

نخستين سفير شوروی در برلن م صوب شد  ک  را بار دي ر ازدحلام کلرد و بلا 

 مسرت تمام به دوستان  ود  وشامد  فت 

امللا  زم بللود کلله در برابللر مللارتوف مقاومللت نشللان دادا شللود اين وظيفلله بلله 

 للد کلله: "اي للک پلل  از  للروي تروتسللکی ملللول شللد  سللو انوف ا عللان مللی ک

 راهللا از ک  للرا موقعيللت تروتسللکی همللان قللدر قللوی اسللت کلله موقعيللت  راسللت

مللارتوف ضللعيت اسللت " دو حريللت در ميللان حلقلله ی فشللردا ای از نماي للد ان 
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    ايسللتادا انللد  تروتسللکی يللک دي للر  هيجللان زدا روی سللکوی  رابلله در ک للار

تلودا هلای  للق نله تومئله  قيلام  می  ويد: "آن چه که اتفلاق افتلادا، قيلام اسلت

نيللازی بلله توجيلله نللدارد  مللا نيللروی کللار ران و سللربازان پترو للراد را پللرورش 

ز معرلوف بلله قيللام  داديلم و بلله آن نلالبت بخشلليديم  مللا ارادا ی تلودا هللا را عل للا

   قيللام ملا پيللروز شلدا اسللت، و حلال شللما بله مللا کلرديم، نلله معرلوف بلله تومئله 

پيلروزی  لود دسلت رد ب ذاريلد، و سلازش ک يلد  ملن  پيش هاد می ک يلد کله: بلر

         سللسال مللی کلل م کلله: بللا چلله کلل ؟ بللا چلله کلل  بايللد سللازش ک لليم؟ بللا آن چ للد 

نفر مفلوکی که چ د للظه پيش بيلرون رفت لد؟    آيلا ملا ظلاهر و بلامن آن هلا را 

آن هلا نيسلت  آن هلا ه لوز ملرف دار  نديدا ايم؟ در سراسر روسيه دي ر احلدی

ا اند تا ميليون ها کلار ر و دهقلانی را کله نماي لد ان  لود را بله ايلن ک  لرا آماد

فرستادا اند، به قيمت معي ی تسليم بورووازی ک  د  آيا ايلن کلار ران و دهقانلان 

  بايد با اين افراد سلازش ک  لد؟  يلر، در ايلن جلا سلازش بله درد نملی  لورد  بله 

    کلله پيشلل هادات مشللابه بلله مللا  آن هللا کلله بيللرون رفتلله انللد، و بلله هملله ی کسللانی

شللما انسللان هللای ت هللا و مفلللوکی هسللتيد، شللما  `مللی ده للد، بايللد ب للوئيم کلله: 

ورشکسته ايد؛ نقلش شلما بله آ لر رسليدا اسلت  اي لک بله هملان جلا برويلد کله 

 "` به زباله دان تاريخح -مستلقش هستيد

هيم مارتوف بی آن که م تظلر رأی ک  لرا بشلود، فريلاد ملی کشلد: "پل   لوا

رفتح" سو انوف تأست می  ورد که: "مارتوف  شلم ين و بلا ادا و املوار، 

 از سکوی  رابه به سمت در بله راا افتلاد  و ملن ج لاش  لود را بلرای مشلاورا 

 " املا رفتلار ملارتوف فقلط  به نورت يک جلسه ی اضلرراری  لرد هلم آوردم 

تيلک، هلر  للاا دموکراسوسللياليزم  ناشلی از ادا و املوار نبللود  ملارتوف، هامللت

او يلک  لام بله پليش ملی نهلاد، املا  -مثالز در ماا ووئيله -انقالب پ  می نشست



                                                             نشر ميليتانت

 

 452 

قلرا هحال که انقالب برای يک جهش ببرآسا آمادا شلدا بلود، ملارتوف بايلد بله ق

 راها او را از امکان مانورهای پارلملانی مللروم کلردا  می رفت   روي راست

ز  ش بيلرون فرسلتاد  او عجلله داشلت کله  لاه از جلو ن بود، و ايلن املر او را آنلا

ک  را را رها ک د و از قيام ب سللد  سلو انوف در حلد توانلائی  لود بله بهتلرين 

ز بله دو نليم شلد: ملارتوف  نلو ممکن بله پاسلخ     لوئی بر اسلت  ج لاش او تقريبلا

 رأی مخللالت، اکثريللت را بلله  للود ا تصللاص  12رأی موافللق در برابللر  14بللا 

 داد 

بله ک  لرا سازش کاران  نامه ای به شکل کيفر واست قرعآن  اا تروتسکی 

 للر هجللدهم ووئللن را تللدارک ديدنللد؛ از  ارائلله مللی دهللد: آن هللا تهللاجم ويللران

 حکومت  ائن به مردم حمايت کردند؛ فريب  لورد ی دهقلان هلا را در صلوص

ی زملين  پوشلانی کردنلد؛ بله  للع سلالش کلار ران پردا ت لد؛ مسللئوليت مسلأله 

ی اجلازا دادنلد کله بله ويرانلی زبه بورووا ؛دا ی ج گ با آنان بودادامه ی بيهو

نللان، بللا تشللکيل آاقتصللادی کشللور دامللن بزنللد؛ پلل  از سلللب اعتمللاد تللودا هللا از 

ک  را ی شوراها مخالفت کردند؛ و سرانجام، چون  لود را در اقليلت يافت لد، از 

 شوراها  سست د 

د تا بيانيله ی دي لری قرائلت در اين جا باز هم دستور روز به حال تعليق درآم

شللود  بلله راسللتی کلله شللکيبائی هيئللت رئيسلله ی بلشللويک حللد و حصللری نللدارد  

ای دهقانللان بلله ک  للرا آمللدا اسللت تللا دهقانللان را ررئللي  کميتلله ی اجرائللی شللو

دعللوت بلله تللرک ايللن ک  للرا ی "بللی موقللع" ک للد، و آن هللا را بللا  للود بلله کللاخ 

اجابلت  واسلت هلای ملا بله آن جلا  زمستانی ببرد تا "در ک لار کسلانی کله بلرای

فرستادا شدا اند،" جان بسپرند  دعوت به مردن در  رابه هلای کلاخ زمسلتانی 

آملدا  آورورانوا ت است که دي ر مالل آور شدا  ملوانی کله تلازا از  چ ان يک



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 453 

، چلون از رزم لا و فقلط نيست رابه ای در کار  ک د که است، به مع ه اعالم می

ک  د  او می  ويد: "با  امر آسلودا بله کلار  لود ادامله توپ تو الی شليک می 

   دهيللد " ايللن ملللوان سلليه ريللش بلله روش ک  للرا آرامللش مللی بخشللد، او مظهللر 

ارادا ی تلکيم آميز قيام است  مارتوف با افکلار و احساسلات جورواجلور  لود 

 متعلق به دنيای دي ری است، و به همين دليل از ک  را می  سلد 

         ايلللن بلللار نيمللله دوسلللتانه  کلللامکوف  -ه ی ويللل ا ی دي لللربلللاز هلللم يلللک بيانيللل

ملی  ويللد: "سوسليال رولوسلليونرهای راسلت بيللرون رفتلله انلد، امللا ملا چللپ هللا 

باقی ماندا ايم " ک  را به آن ها که باقی ماندا اند  وشآمد ملی  ويلد  املا حتلی 

امله ی ن سوسيال رولوسيونرهای چپ هم  زم می دان د که برای مبارزا با قرلع

     ت للد للللن تروتسللکی، کلله در را بلله روی سللازش بللا دموکراسللی ميانلله رو قفللل 

 می ک د، يک جبهه ی متلد انقالبی تشکيل شود 

 در اين جلا هلم بلشلويک هلا امتيلاز دي لری ملی ده لد  ظلاهراز هليچ کل  تلا بله 

حال آنان را در چ ين حالت تسليم آميزی نديدا است  جلای شل فتی نيسلت: آنلان 

  ضللا  مسلللر د و احتيللاجی ندارنللد روی شللکل کلمللات پافشللاری ک  للد  بللاربللر او

  دي لللر لوناچارسلللکی بللله روی سلللکوی  رابللله ملللی رود  او چ لللين ملللی  ويلللد: 

"شکی نيست که وظيفه ی بسيار س  ي ی برعهدا ی ملا افتلادا اسلت " وحلدت 

همه ی انقالبی های راستين دموکراسی ضروری است  املا آيلا ملا بلشلويک هلا 

  کردا ايم که سبب  ريختن سلاير  لروا هلا شلود؟ آيلا ملا پيشل هاد ملارتوف  کاری

       را جمل للللی تصللللويب نکللللرديم؟ در مقابللللل ايللللن کللللار بلللله مللللا تهمللللت زدنللللد و 

   تهديللدمان کردنللد  آيللا چللون روز روشللن نيسللت کلله تللرک ک  للد ان ک  للرا "حتللی 

ز بللللله اردوی کورنيلوفيسلللللت هلللللا سلللللازش کلللللاری  از         دسلللللت برداشلللللته و عل لللللا

 پيوسته اند؟"
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نامله ی تروتسلکی انلرار  بلشويک ها روی رأی  يری فوری پيراملون قرلع

نورزيدند  آنان نمی  واست د در راا کوشش برای رسيدن به تلوافقی بلر اسلاس 

 ای عبلرت آميلز هلحاکميت شوراها سل گ بي دازنلد  روش تعلليم از مريلق درس 

موفقيلت بله کلار  رفلتح هلم  انله هلم ملی تلوان بلا  را حتی در ميان غلرش تلوپ

چ ان کله در ملورد پيشل هاد ملارتوف و تصلويب آن پيشل هاد رخ داد، اي لک نيلز 

امتياز به کامکوف فقط بيهود ی اين تالش های آشتی جويانله را عيلان سلا ت  

با اين حال، سوسيال رولوسيونرهای چلپ بلر الف م شلويک هلای چلپ ک  لرا 

ز بلللر دوش  لللود را تلللرک نکردنلللد: آنلللان فشلللار روسلللتاهای ملللا غی را مسلللتقيما

 احساس می کردند 

      تجسلل  هللای متقابللل نللورت  رفتلله اسللت  مواضللع اوليلله اتخللا  شللدا انللد    

در تکامل ک  را مکثی پليش ملی آيلد  آيلا فرملان هلای اساسلی را نلادر ک ليم و 

اق حکومت شورائی را ايجاد نمائيم؟ ممکن نيست: حکومت پيشلين ه لوز در اتل

شسلته و ت هلا چلرا  موجلود را بلر روی ميلز بلا کاخ زمستانی ن نيمه تاريکی در

چ د ورق روزنامه پوشاندا است  دقايقی پ  از ساعت دو بامداد، هيئت رئيسه 

 نيم ساعت ت ف  اعالم می ک د 

 مارشال های سلرخ فرجله ی کوتلاهی را کله بله آنلان دادا شلد، بلا موفقيلت بله 

   نسلليم تللازا ای در فضللای تللا ر  کللار  رفت للد  ه  للام اجللالس دوبللارا ی ک  للرا،

    مللی وزيللد  کللام ت تلفللن  رامللی را کلله همللان دم از آنتونللوف دريافللت شللدا بللود، 

از روی سللکوی  رابلله قرائللت کللرد  نيروهللای کميتلله ی نظللامی انقالبللی کللاخ 

زمستانی را تسخير کردا انلد؛ بله اسلتث ای کرنسلکی، همله ی اعضلای حکوملت 

تور، بازداشلللت شلللدا انلللد   رچللله همللله ی موقلللت، بللله رياسلللت کيشلللکين ديکتلللا

نماي للد ان  بللر تسللخير کللاخ زمسللتانی را دهللان بلله دهللان شلل يدا بودنللد، ايللن 
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امالعيه ی رسمی هم چون  لولله ی تلوپ در ميلان تلا ر م فجلر شلد  پرت لاهی 

کلله مبقلله ی انقالبللی را از قللدرت جللدا مللی سللا ت پشللت سللر نهللادا شللدا اسللت، 

    کلاخ کشسي سلکايا بيلرون رانلدا شلدند، اي لکبلشويک هلا کله در ملاا ووئيله از 

وارد کاخ زمستانی شدا اند  اي لک در روسليه قلدرتی نيسلت فرمان روا  در مقام

       جللز قلللدرت شللوراها  احساسلللات پيچيلللدا و  ونللا ون بللله شللکل هلهلللله و فريلللاد 

  در تا ر م لين ملی افک  لد: پيلروزی، اميلد، املا هلم چ لين تشلويش و دلهلرا  آن

ت بله هلهلله هلای تلازا و پراممي لان تلر ملی رسلد  کلار تملام شلدا اسلت   اا نوب

دارد، امللا  حتللی مرلللوب تللرين ت اسللب نيروهللا نيللز شلل فتی هللای بسلليار دربللر

ه  امی که ستاد دشمن به اسارت  رفته می شلود در پيلروزی شلک نملی تلوان 

 کرد 

ی کله کام ت با ابهت تمام فهرست بازداشت شد ان را قرائت می ک لد  نلام هلائ

   معروفيللت بيشللتری دارنللد، فريادهللای  صللمانه و يللا مسللخرا آميللز ک  للرا را بللر

  مللی ان يزنللد  ترشللچ کو کلله سرنوشللت  للارجی روسلليه را هللدايت کللردا اسللت، 

 رلور؟ کرنسلکی؟ چتلخ ترين استقبال را بله  لود ا تصلاص ملی دهلد  کرنسلکی 

کلردا ن رانلی سلخ از قرار معلوم او امروز ساعت دا نلبح بلرای پاد لان  اچي لا

اما موفقيتی به دست نياوردا است  "درست معلوم نيسلت کله از آن جلا بله کجلا 

 رفته است؛ چ ين شايع است که به جبهه رفته "

    کلله همسللفران انقللالب افسللردا  للامر مللی شللوند  آنللان پلليش بي للی مللی ک  للد

      اي للک بلشللويک هللا  ابللت قلللدم تللر بشللوند  يکللی از سوسلليال رولوسللليونرهای 

بللللله بازداشلللللت وزرای سوسياليسلللللت اعتلللللراد ملللللی ک لللللد  نماي لللللدا ی چلللللپ 

انترناسيوناليسللت هللای متعهللد هشللدار مللی دهللد کلله: "مبللادا ماسلللوف، وزيللر 

کشاورزی، از همان سللولی سلر در بيلاورد کله در زملان سللر ت در آن نشسلته 
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بللود " جللواب او را تروتسللکی مللی دهللد کلله در زمللان وزارت ماسلللوف درسللت 

 در همان زندان کرستی ملبوس شدا بود: "بازداشت سياسلی نيکال زمان مان د

 ارتبامی بلا کي له تلوزی نلدارد؛ بازداشلت سياسلی بله حکلم    مقتضليات نلورت 

می  يرد  حکومت    بايد پيش از هر چيز به جرم ارتبام مسلمش بلا کورنيللوف 

مللورد اتهللام و ملاکملله قللرار ب يللرد    وزرای سوسياليسللت فقللط در  انلله هللای 

شان تلت نظلر  رفتله  واه لد شلد " سلادا تلر و دقيلق تلر آن بلود کله  فتله  ود

 يری اعضلای حکوملت پيشلين بله حکلم مقتضليات مبلارزا ی ناتملام  شود دست

      بللر سلللر  للردن زدن سياسللی اردوی دشلللمن دور مسللأله  نللورت  رفتلله اسلللت 

 می زد، نه بر سر مجازات بابت   اا های پيشين 

نی پيرامللون بازداشللت وزرا، فللوراز تلللت الشللعا  امللا ايللن باز واسللت پارلمللا

   تللری قللرار  رفللت   للردان سللوم دوچر لله سللوار کلله بلله  مللاجرای بسلليار مهللم

به ج گ پترو راد اعزام شدا بود، به مردم انقالبلی پيوسلته وسيله ی کرنسکی 

ز هملين ملور  بودح اين  بر مساعد نيز باور نکردنی به نظر می رسليد، املا دقيقلا

ن واحللد بر زيللدا ی نظللامی و  للل سرسللبد ارتللش رزمللی، پلليش از شللدا بللود  ايلل

رسلليدن بلله پايتخللت بلله قيللام  رويللدا بللود  ا للر ک  للرا در ابللزار شللادمانی بابللت 

بازداشت وزرا اندکی  ويشتن داری کلردا بلود، اي لک وجلد و مسلرت  لالص و 

 مقاومت ناپذيرش حد و حصری نمی ش ا ت 

         بلللللا نماي لللللدا ی  لللللردانکميسلللللر بلشلللللويک هلللللا در تزارسکوسللللللو هملللللراا 

دوچر لله سللوار از سللکوی  رابلله بللا  رفت للد، هللر دو همللان دم از راا رسلليدا 

      بودنللد تللا بلله ک  لللرا  للزارش ده للد: "پاد لللان تزارسکوسلللو سللر رم دفلللا  از 

راا های م تهی به پترو راد است " دفا  ملبان از شورا  اري شدا اند  "تملام 

 " شورای تزارسکوسلو چلون از نزديلک شلدن افلراد کارها به عهدا ی ما افتاد
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دوچر ه سوار با بر شلد، مهيلای مقاوملت  رديلد، املا زنلگ  رلر کلا ب از آب 

درآمد  "دشم ان ک  را ی شوراها در ميان افراد دوچر له سلوار نيسلت د " بله 

زودی  ردان دي ر هم به تزارسکوسلو می رسد، و به اين دليل مراسلمی بلرای 

  انه در دسللت تللدارک اسللت  ک  للرا ايللن  للزارش را  جرعلله سللر اسللتقبالی دوسللت

 می کشد 

   ک  للرا بللا توفللان و ت للدباد و  ردبللاد از نماي للدا ی دوچر لله سللوارها اسللتقبال 

مللی ک للد  او  للزارش مللی دهللد کلله  للردان سللوم دوچر لله سللوار بللا يللک فرمللان 

يتخت" تل رافی از جبهه ی ج وب شرق به شمال اعزام شدا تا امر "دفا  از پا

را برعهلدا ب يلرد  افلراد دوچر لله سلوار بلا "چشلمان بسللته" و بلا حلدس هللای 

آشفته پيرامون جريان امر به حرکت در آمدند  آنان در پردولسلک بله بخشلی از 

نله ی ا ردان پ جم دوچر ه سوار بر وردنلد و دريافت لد کله  لردان پل جم هلم رو

ن تشللکيل  رديللد، پايتخللت اسللت  در جلسلله ی مشللترکی کلله در ايسللت اا راا آهلل

برعليله  معلوم شد که "در ميان دوچر ه سوارها حتی يک تن هم حاضر نيسلت

ز تصلميم  رفت لد کله  برادران  ود وارد عمل شود " آن  اا هر دو  ردان مشترکا

 از حکومت اماعت نک  د 

ز به شما ملی  لويم کله ملا قلدرت  سرباز دوچر ه سوار می  ويد: "من نريلا

سش بورووازی و مالک ها ايستادا اند تلويل نخلواهيم أرا به حکومتی که در ر

دادح" واوا ی "نللريلاز"، کلله انقللالب آن را وارد زبللان روزمللرا ی مللردم کللردا 

 نواز داشت  بود، در اين جلسه آه  ی دل

چ د ساعت از زمانی که ک  را را از همان سکوی  رابه تهديد بله  وشلمالی 

ک جبهله حلرف  لود را "نلريلاز" ملی کردنلد،  ذشلته بلود؟ اي ل جبهله به دست

 کللاری ک  للد   يللريم کلله  زدا بللود   يللريم کلله کميتلله هللای ارتللش در ک  للرا  للراب
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تودا ی سربازها فقط موفق شوند تک و توکی از نماي د ان  ود را به کميته ها 

    بفرسللت د   يللريم کلله در بسللياری از ه للگ هللا و لشلل رها ه للوز بلشللويک هللا را 

ردولسللک پايللن نللدا از تميللز نمللی ده للد  چلله بللاکح  از سوسلليال رولوسلليونرها

 همللان نللدای مو للق، مسلللم، و انکارناپللذير ارتللش اسللت  از ايللن حکللم فرجللام 

      نتللوان  واسللت  بلشللويک هللا، و فقللط بلشللويک هللا، بلله موقللع دريافتلله بودنللد 

کلله نماي للدا ی راسللتين جبهلله سللرکار آشللپز  للردان دوچر لله سللوار اسللت، نلله 

ا با آن اعتبارنامه های رنگ و رو رفته شان  در ايلن جلا  اراش ها و کوچين ه

حالللت روحللی نماي للد ان دچللار د ر للونی عظيمللی شللد  سللو انوف مللی نويسللد: 

"نماي د ان احساس کردند کله املور بله نرملی و نيکلی جريلان  واه لد يافلت، و 

 راها وعدا دادا اند آن قدرها هلم مخلوف نخواه لد بلود،  هائی که راست مخافت

 رهبران در همه ی موارد دي ر هم درست عمل کردا باش د "و شايد 

م شللويک هللای تيللرا بخللت ايللن للظلله را بللرای جلللب انظللار بلله  للود انتخللاب 

کردنللد  ظللاهراز ه للوز آن هللا از ک  للرا  للاري نشللدا بودنللد  آن هللا در ج للاش  للود 

شور کردا بودند که چه بايد کرد  کاپلي سکی، کله ملأمور شلدا بلود ک  لرا را از 

يم م شويک ها مرلع سازد، به اميد کشاندن  روا های مردد به دنبال  لود تصم

ز به بانگ بل د اعالم کرد:  سرانجام دليل واقعی  سستن از بلشويک ها را نريلا

"بله يلاد داشللته باشليد کله نيروهللای نظلامی علازم پترو للراد شلدا انلد؛ فاجعلله ی 

ح اد برآملد کله: "عجبلاه ی تلا ر فريلبزر ی ما را تهديد می ک لد " از چهار وشل

ه وز اين جائيد؟ شلما کله بيلرون رفتله بوديلدح"  لروا کوچلک م شلويک هلا در 

ميان  دان هدارهای مع ه آميز به سمت در  روجی به راا افتاد  سلو انوف بلا 

ناک می  ويد: "ما بيرون رفتيم و با ايلن کلار دسلت بلشلويک هلا را  لل ی اندوا

ی انقالب را به آنان وا لذار کلرديم " ا لر هلم کامالز باز  ذاشتيم و تمامی نل ه 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 459 

باقی می ماندند، باز فرق چ دانی نمی کرد  در هر حال آنان به زيلر سليالب فلرو 

 رحمانه بر سرشان فرو ريخته شد ی رفت د و امواي سهم ين حوادث ب

وقت آن بلود کله ک  لرا اعالميله ای بلرای ملردم نلادر ک لد، املا کماکلان فقلط 

در جلسه قرائلت ملی شلدند  رويلدادها از جلور شلدن بلا دسلتور بيانيه های وي ا 

      روز امت للا  مللی کردنللد  در سللاعت پلل ج و هفللدا دقيقلله ی بامللداد کريل کللو، کلله 

از فللرم  سللت ی تلللو تلللو مللی  للورد، تل للراف بلله دسللت از سللکوی  رابلله بللا  

 رفت: ارتش دوازدهم به ک  را درود می فرستد و بدين وسيله به ک  را املال 

      می دهلد کله ارتلش دوازدهلم اقلدام بله ايجلاد يلک کميتله ی نظلامی انقالبلی کلردا

    و ايللن کميتلله متعهللد شللدا اسللت کلله در جبهلله ی شللمال بلله پاسللداری بايسللتد  

تالش هلای حکوملت بلرای کملک  لرفتن از نيروهلای مسللح، بله عللت مقاوملت 

بهله ی شلمال، ارتش به جائی نرسيدا است  ونرال چرميسوف، فرماندا ی کل ج

در برابر کميته تسليم شدا اسلت  ويتي سلکی، کميسلر حکوملت موقلت، اسلتعفا  

دادا است  و اي ک بايد شخص دي ری بله جانشلي ی او تعيلين شلود  فرسلتاد ان 

پترو لراد اعلزام شلدا انلد، يکلی پل  از دي لری واحدهای مختلفی کله بله ج لگ 

      ظلللامی انقالبلللی اعلللالم همبسلللت ی  لللود را بلللا پاد لللان پترو لللراد بللله کميتللله ی ن

يلک دي لر  کردا اند  جان ريد می  ويد: "غوغا به پا شد  مردها می  ريست د و

 را در آغوش می کشيدند "

سللرانجام لوناچارسللکی مجللال يافللت کلله بيانيلله ای را  رللاب بلله کللار ران و 

سربازان و دهقانان قرائت ک د  اما اين چيزی بيش از يک بيانيه بود  اين سل د، 

با شتاب بسيار نوشته شدا بود، رويلدادها و پيشل هادهای موجلود را تشلريح  که

کردا و به نرف همين امر مبانی ب لای دوللت تلازا ای را پلی ريلزی کلردا بلود  

اجرائلی مرکلزی بله سلر رسليدا اسلت  حکوملت سازش کلاران  "اقتدار کميته ی
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 قللدرت را بلله دسللت مللی  يللرد   " حکومللت موقللت م قللرد شللدا اسللت  ک  للرا

شللوراها زمللين را بلله دهقانللان  شللوراها  واسللتار نلللح فللوری اسللت  حکومللت

ارتش را دموکراتيک  واهد کرد، نظارت بر توليد را به ملورد اجلرا  واهد داد، 

ز فرا  واهد  واند، و حلق مليلت هلای   واهد  ذاشت، مجل  مسسسان را سريعا

     ر روسلليه را در تعيللين سرنوشللت  للويش تضللمين  واهللد کللرد  "ک  للرا مقللر

می دارد که: قدرت در همه ی نقام به شوراها م تقلل شلود " عبلارات جملله بله 

        جمللله بللله شلللليک هلهلللله تبلللديل مللی شلللوند " سلللربازانح بللله هلللوشح کلللار ران 

     راا آهللنح واحللدهائی را کلله کرنسللکی بلله ج للگ پترو للراد فرسللتادا از حرکللت 

کراتيلللک در دسلللت بلللاز بداريلللدح    سرنوشلللت انقلللالب و سرنوشلللت نللللح دمو

 شماستح"

دهقللان هللا چللون کلملله ی زمللين را شلل يدند،  للوش  للود را تيللز کردنللد  ک  للرا 

     ناملله ی  للود فقللط شللوراهای کللار ران و سللرابزان را دربللر  مرللابق بللا اسللاس

ی  رفللت؛ امللا نماي للد ان بر للی از شللوراهای دهقللانی نيللز در جلسلله حضللور ملل

ان در آن س د  کلر شلود  بالفانلله داشت د  اي ک آنان در واست کردند که نامش

  شللورای دهقللانی پترو للراد بيانيلله را بللا  بلله آنللان حللق رأی دادا شللد  نماي للدا ی

"هللر دو دسللت و هللر دو پللا" امضللا  کللرد  بللرزين، يکللی از اعضللای کميتلله ی 

اجرائی آوکس تيت، که تا آن دم  اموش نشسته بود، اظهار داشت کله در پاسلخ 

شلللورای دهقلللانی از حکوملللت  68ی نيملللی از نامللله ی تل رافللل بللله يلللک پرسلللش

کللردا، و نيمللی دي للر  واسللتار انتقللال قللدرت بلله مجللل  مللرف داری  شللوراها

مسسسان شدا بودنلد  حاللت روحلی شلوراهای ايلالتی کله پ جلاا درنلد از عملال 

بانی يحلال آيلا ملی توانسلتی در پشلت ،حکومت تشکيل می شدند از اين قلرار بلود

 شورائی ترديد روا بداری؟ ک  را ی آتی دهقانی از قدرت
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اين بيانيله در علين حلال کله سلبب همبسلت ی هلر چله بيشلتر نماي لد ان علادی 

زدا و حتلی   رديد، به علت بر شت ناپذيری اش بر ی ا زهمسلفران را وحشلت

رو ردان سلا ت  بلار دي لر ج لاش هلای کوچلک و بقايلای بر لی از  لروا هلا از 

م  روهلی از م شلويک هلا، يقي لاز روی سکوی  رابه روا رفت لد  بلرای بلار سلو

نجلات  چپ ترين  روا م شويک، از ک  لرا جلدا شلدند  ظلاهراز آن هلا فقلط بلرای

دادن بلشويک ها از ک  را  اري شدند: "و رنه شما  ودتان و ما و انقلالب را 

نابود  واهيد کرد "  پي سکی، رئي  حزب سوسياليست لهستان،  رچله بلرای 

نتهلللای کلللار،" در ک  لللرا بلللاقی مانلللد، از بيانيللله ی "دفلللا  از ديلللد اا  لللود تلللا ا

ز  کرد: "بلشويک هلا نخواه لد توانسلت قلدرتی را کله مرف داری  مارتوف اساسا

به دست  رفته اند ن اا بدارند " حزب کار ران متلد يهلود از رأی دادن امت لا  

انترناسيوناليست های متلد هم همين مور  اما همله ی ايلن "متللدها"  -ورزيد

ز بله اتفلاق آر به روی ا  بله هم چله وزنله ای را تشلکيل ملی دادنلد؟ بيانيله تقريبلا

تصويب رسيد، فقط دو نفر بله آن رأی مخلالت و دوازدا نفلر رأی ممت لع دادنلدح 

 نماي د ان توان کت زدن هم نداشت د 

جلسلله سللرانجام در سللاعت شللش نللبح  اتملله يافللت  نللبح پللائيزی سللرد و 

شد  سر ی آتش های شبانه در روشل ائی  اکستری رن ی بر سر شهر  ستردا 

فزاي دا ی  يابان ها به تدريج ملو می شد  چهرا های رنگ پريدا ی سلربازها 

و کار رهللای مسلللح درهللم فشللردا و غيرعللادی بللود  ا للر در پترو للراد سللتارا 

ز نشانه های مهمی در افالک می ديد   ش اسی وجود داشت، يقي ا

است  ملردم علادی، کارم لدان دوللت و پايتخت تلت قدرتی جديد از  واب بر 

دم بلله سللرا  روزناملله هللا  ادث، در نللبحوفکرهللا، دور از نللل ه ی حلل روشللن

 شللتافت د تللا ببي  للد امللواي در  للالل شللب بلله کللدام سللا ل رو کللردا انللد  امللا کشللت 



                                                             نشر ميليتانت

 

 462 

چون و چ د رويدادها آسان نبود  نا فته نماند کله  بلر تصلرف کلاخ زمسلتانی و 

  ئلله  للران، در روزناملله هللا دري شللدا بللود، م تهللا بازداشللت وزرا بلله دسللت توم

رفتلله اسللت؛ فرمللان دهللی  فقللط بلله ع للوان مللاجرائی زود للذر  کرنسللکی بلله سللتاد

را جبهلله تعيللين  واهللد کللرد  در  للزارش هللای ک  للرا ی  سرنوشللت حکومللت

راست دري شدا اند  اين  زارش ها به برشلمردن  شوراها فقط بيانيه های ج اش

و بسللط نللاتوانی بللاقی مانللد ان اکتفللا  کللردا انللد  از  للاري شللد ان و بلله شللرش 

سللرمقاله هللای سياسللی، کلله پلليش از سللقوم کللاخ زمسللتانی نوشللته شللدا انللد، 

  وشبي ی بی  دشه ای متصاعد است 

     شللايعات رايللج در  يابللان هللا بللا للللن روزناملله هللا سللاز ار نيسللت د  هللر چلله 

يروهلللای املللدادی ملللی  لللواهی ب لللو، املللا وزرا همللله در قلعللله ملبوسللل د  از ن

 کرنسکی هليچ  بلری نيسلت  کارم لدهای دوللت و افسلرها بلا تشلويش  لامر بلا

 يللک دي للر  نلللبت مللی ک  للد  روزناملله ن ارهللا و وکللالی دعللاوی بللهيللک دي للر 

تلفن می زن د  سردبيرها می کوش د افکار  لود را جملع و جلور ک  لد  پيلامبران 

 لانی احامله ک ليم  ه رتی هملمی  وي د: بايد غانبان را با نفيک دي ر  بزمی به

دارهللا نمللی دان للد بلله کسللب و کللار بپردازنللد يللا تعريللل ک  للد  مقامللات جديللد  دکللان

بللاز مللی شللوند؛  دسلتور اداملله ی کسللب و کللار را نللادر مللی ک  للد  رسللتوران هللا

ترامواها به حرکت در می آي د؛ بانک ها در ر وتی ناشی از شل ون هلای شلوم 

ا ن لار بلازار بلورس م ل لی متشل جی را رسلم به کار  ود ادامه ملی ده لد  للرز

می ک لد  البتله بلشلويک هلا ملدت درازی بلر سلر کلار نخواه لد مانلد، املا ممکلن 

 کاری بزن د  است پيش از سرن ونی دست به  راب

کللللود آنللله، روزنامللله ن لللار مرتجلللع فرانسلللوی، در ايلللن روز چ لللين نوشلللت: 

  ميللان هملله ی ايللن  "فاتلللان سللرود پيللروزی مللی  وان للد  و حللق هللم دارنللد  در
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وراي ها فقط آن ها دست به عمل زدنلد    و املروز کاشلته هلا را درو ملی ک  لد  

آفرينح دست مريزادح" م شويک ها برداشت کامالز متفلاوتی از اوضلا  داشلت د  

  مللثالز روزناملله ی دان چ للين نوشللت: "از بلله انللرالش پيللروزی بلشللويک هللا 

     ه ی تللاريخ از هللم اک للون کللين بيسللت و چهللار سللاعت  ذشللته اسللت، و سللرپ ج

ئللی احاملله کللردا کلله رحمانلله ی  للود را سللتاندا اسللت    امللراف آنللان را  أی بلل

سا ته ی دست  ودشان است    آنان در انزوای کامل به سر می برند    تملامی 

دست اا های اداری و ف ی از  دمت به آنان امت ا  می ورزند    آنان درسلت در 

 ی هالک فرو غلتيدا اند "دم پيروزی به ورمه 

کاری کارم دان دوللت و از سلبک  کاران، که از  راب ملافل ليبرال و سازش

         مغلللزی  لللود قلللوت قللللب  رفتللله بودنلللد، بللله ملللرز عجيبلللی احسلللاس مصلللونيت 

می کردند  آن ها  فته ها و نوشته های  لود را پيراملون بلشلويک هلا بله زبلان 

"جيلب هلای  لارد سلرخ  -وران ويلهللم"روزهای ووئيه بيلان ملی کردنلد  "ملزد

دهللی قيللام را افسللرهای آلمللانی  "فرمللان -مملللو از مللارک هللای آلمللانی اسللت"

برعهللدا داشللته انللد "    پلليش از آن کلله امللر بلله ايللن جماعللت مشللتبه بشللود، 

حکوملللت جديلللد بايلللد اقتلللدار  لللود را بللله آنلللان نشلللان ملللی داد  روزنامللله هلللای 

ششم تعريل شدند  بر ی دي لر در روز افسار سيخته تر در همان شب بيست و 

ز بله مربوعلات سوسياليسلتی ارفلاق شلد:  زم بلود کله     بعد توقيلت شلدند  عجالتلا

بلله سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ و نيللز بلله بر للی از ع انللر حللزب بلشللويک 

فرنت دادا شلود تلا  لود را از بيهلود ی اميلد بله ائلتالف بلا دموکراسلی رسلمی 

 متقاعد سازند 

کلاری و هلري و ملري  سلترش  يلروزی  لود را در ميلان  لراببلشويک ها پ

شلدا بلود، املر سلازمان دهلی  دادند  يک ستاد موقلت نظلامی، کله در  لالل شلب
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دفللا  از پترو للراد را در نللورت حمللله ی کرنسللکی برعهللدا  رفللت  بلله ملللض 

های ارتش به آن جا فرسلتادا شلدند  بله ی شرو  اعتصاب در مرکز تلفن، تلف چ

هاد شلد کلله بلرای  لود کميتله هللای نظلامی انقالبلی درسلت ک  للد  ارتلش هلا پيشل 

چ للدين  للروا تهيلليج  للر و سللازماندا، کلله پلل  از پيللروزی آزاد شللدا بودنللد، بلله 

جبهه و به ايا ت فرستادا شدند  ار لان مرکلزی حلزب چ لين نوشلت: "شلورای 

 حال نوبت شوراهای دي ر است "پترو راد کار  ود را کردا است  

ری بلله دسللت رسلليد کلله بلله ويلل ا سللربازها را مشللوش کللرد  در مللی روز  بلل

  کورنيلوف  ريختله بلود  در واقعيلت املر، آن اسلير علالی مقلام، کله در بلايخوف 

به سلر ملی بلرد، و افلراد ه لگ سرسلپردا اش، يع لی سلوارا نظلام قفقلاز، از او 

مراقبت می کردند، و به وسيله ی ستاد کرنسکی در جريان همه ی املور نهلادا 

باری اين اسير عالی مقلام در روز بيسلت و ششلم بله ايلن نتيجله رسليد  -دمی ش

که اوضا  جدی شلدا اسلت، و بلی آن کله کسلی کوچلک تلرين مزاحمتلی بلرايش 

ايجللاد ک للد زنللدان قالبللی  للود را تللرک  فللت  بللدين ترتيللب رابرلله ی کرنسللکی و 

يللد شللد  کميتلله ی يکورنيلللوف بللار دي للر بلله نلللوی آشللکار در چشللم تللودا هللا تأ

  ظللللامی انقالبللللی بلللله وسلللليله ی تل للللراف از سللللربازها و افسللللرهای انقالبللللی ن

 يلر ک  لد و بله پترو لراد  در واست کرد که هلر دو فرمانلدا ی کلل قلوا را دسلت

 تلويل ده د 

 مان للد کللاخ توريللد در مللاا فوريلله، اي للک اسللمول ی بلله کللانون هملله ی امللور 

ل ی مسللتقر بودنللد  پايتخلت و دولللت تبللديل شلد  هملله ی نهادهللای حلاکم در اسللمو

   دسللتورها از ايللن جللا نللادر مللی شللد و مللردم بللرای  للرفتن دسللتورها بلله ايللن جللا 

مللی آمدنللد  در واسللت هللای کتبللی بللرای اسلللله از ايللن جللا بيللرون مللی رفللت، و 

تف گ ها و تپانچه هلائی کله از دشلمن بله غ يملت  رفتله شلدا بودنلد بله ايلن جلا 
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          وی شلللهر بللله ايلللن جلللا آوردا آوردا ملللی شلللدند  افلللراد بازداشلللتی از چهلللار سللل

ی شدند  ستم ديد ان در جستجوی عدالت به ايلن جلا ملی آمدنلد  افلراد بلورووا م

زدا ی آنللان دورهللای قمللری مللی زدنللد تللا از حللول و  درشلل ه چللی هللای وحشللت

 حوش اسمول ی عبور نک  د 

امروزا اتومبيل بيش از  لوی و  لرزا ی سللر ت نشلانه ی حاکميلت و اقتلدار 

حکوملت و کميتله ی اجرائلی ملابين  تلت رويلم قلدرت دو انله اتومبيلل هلا است 

مرکزی و افراد  صونی تقسيم شدا بودند  اي ک همه ی اتومبيل هلای توقيلت 

شللدا بلله اردوی قيللام کشللاندا شللدند  بخللش اسللمول ی بلله  للاراو نظللامی عظيمللی 

     شلللباهت يافتللله بلللود  در آن روزهلللا بهتلللرين اتومبيلللل هلللا نيلللز بلللر ا لللر مصلللرف 

          ب للزين نللامرغوب دود مللی کردنللد  موتورسلليکلت هللا در آن فضللای نيملله تاريللک 

     غريدنللد  زرا پللوش هللا بللا آويرهللای مللی آميز ا آه  للی تهديللدبللی نللبرانه و بلل

         لللود جيلللم ملللی کشللليدند  اسلللمول ی بللله کار انللله، راا آهلللن و نيرو لللاا انقلللالب 

 می ماند 

       روهللای  يابللان هلللای مجللاور جللاری بلللود  سلليل مللداومی از مللردم در پيلللادا 

در ک ار دروازا های برونی و بيرونی کومه هلای آتلش روشلن بلود  سلربازها و 

کار رهللای مسلللح در زيللر نللور لللرزان فللانوس هللای  للود مجوزهللای عبللور را 

پلوش بلر ا لر چلر ش موتورهلای  لود  سرسختانه بازرسی می کردند  چ د زرا

تلادا بودنلد  نله ماشلين هلا و نله آدم هلا هليچ کلدام در نلن اسمول ی به للرزا اف

قصد بازايستادن نداشت د  در ک ار هلر يلک از درهلای ورودی چ لدين مسلسلل و 

روهلای بلی انتهلا  ندها قرار فش گ ديدا می شد  ندای پا و قيل و قلال در راا

مللی افک للد  سلليل آمللد و رفللت در دو جهللت روی   و نيملله تاريللک اسللمول ی م للين

بلر جريلان ايلن  لدازا ی فشلردا ی انسلانی  ی پهن جلاری بلود  عملودراا پله ها
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حرکت بی نبرانه و تلکم آميز افراد دي لر را ملی بي لی، کلار زاران اسلمول ی، 

پيللک هللا، کميسللرها، در واسللت يللا دسللتوری در دسللت، تف  للی بللر دوش، و يللا 

 پوشه و پروندا ای در زير بغل  

ت بلللاز نملللی مانلللد  نماي لللد ان کميتللله ی نظلللامی انقالبلللی يلللک للظللله از فعاليللل

جوراجور، قاندها، مخبران داوملب، دوسلتان سرسلپردا، و شليادها بله سلرا  

کميته می رفت د  کميته کميسرهای  ود را بله  وشله و ک لار شلهر ملی فرسلتاد، 

و اين همه در ميان پرس و  -بر هزاران دستور فرمان و اعتبارنامه مهر می زد

رراری، زنگ تلفلن هلا، و چکاچلاک سلالش هلا، جوهای متقابل، استمدادهای اض

شلم هلای چافراد بی رمق، بی  وابی و ريش نتراشيدا، در جامه های چرک، بلا 

برافرو ته، با ندائی زمخت فريلاد ملی زدنلد، بله نللوی عجيلب ايملا  و اشلارا 

می کردند، و ا ر نيمه جان به زملين نملی افتادنلد ظلاهراز از برکلت هلري و ملري 

      آنللان را بللی امللان بلله  للرد  للود مللی چر انللد و بللار دي للر بللر  فرا يللری بللود کلله

 بال های ل ام  سيخته ی  ويش پروازشان می داد 

 ماجراجويللان و شلليادها و کثيللت تللرين نخاللله هللای رويللم پيشللين بلله  وشلله و 

ک ار سر می کشيدند و سعی ملی کردنلد بلرای ورود بله اسلمول ی مجلوزی بلرای 

ز آن ها موفلق هلم ملی شلدند  اي لان اسلرار کوچلک  ود دست و پا ک  د  بر ی ا

ادارات را مللی دانسللت د: کليللد نلل دوق ناملله هللای ديپلماتيللک در دسللت کيسللت، 

نلللوا ی حواللله نويسللی بلله  زانلله ی کشللور از چلله قللرار اسللت، نفللت و ماشللين 

ز بهترين شلراب هلای دربلار در کجلا تلرير چ ونه به  دست می آيد، و مخصونا

اقی  لود را قر ی از اين افراد سلول و يا  لولله ی اسلتلبن اا داری می شوند  

 فوراز دريافت نکردند 
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 -ک ون هر ز اين همه دسلتور نلادر نشلدا اسلت از للظه ی آفري ش جهان تا

ز  ز، بلا ماشلين تلريلر، از مريلق تلفلن، يکلی پل  از دي لریشفاها هلزاران  -، کتبلا

را نداشلت د، و  هزار دستوری که  اهی اوقات نادرک  د انشان حلق ندورشلان

بلله نللدرت بللرای کسللانی نللادر مللی شللدند کلله توانللائی اجرايشللان را داشللت د  امللا 

در ايللن  للرداب ديوانلله نللوعی مع للای  -معجللزا درسللت در همللين جللا نهفتلله بللود

       را بفهم لللد  يلللک دي لللر  درونلللی وجلللود داشلللت  افلللراد موفلللق ملللی شلللدند حلللرف

 خسللتين رشللته هللای مللديريت تللرين و  زم تللرين امللور انجللام مللی  رفت للد  ن مهللم

جديللد بافتلله مللی شللدند و بلله جللای تارهللای که لله ی مللديريت قللديم مللی نشسللت د  

 انقالب دم به دم نيرو می  رفت 

در ملی آن روز، کميتلله ی مرکللزی بلشللويک هلا در اسللمول ی بلله کللار مشللغول 

ی حکومت تازا ی روسيه پردا تله مسأله  بود  کميته ی مرکزی به حل و فصل

و يلا آن کله نلورت جلسله هلا  -اين جلسه نورت جلسه نوشلته نشلدبود  برای 

بعداز حفظ نشدند  هيچ ک  در قيد ملورخ هلای آتيله نبلود، هلر چ لد در آن جلسله 

      دردسللرهای زيللادی بللرای مللورخ هللای آتيلله سللا ته شللد  قللرار بللر ايللن بللود کلله 

واوا ی ا؟ چه  -ر -ز -در جلسه ی شبانه ی ک  را هيئتی از وزرا ايجاد شود  و

غم ان يز و سازش آميزیح بوی جاا ملبی و مقلام پرسلتی ملی دهلد، مثلل تلاجی 

 است که يک جاا ملب پارلملانی بله سلر  ذاشلته باشلد  چ لين تصلميم  رفتله شلد 

کلم  که حکومت جديلد شلورای کميسلرهای  للق ناميلدا شلود: ايلن ع لوان دسلت

راسلی" بله ائلتالف "تملامی دموک نورت تازا تلری داشلت  چلون ملذاکرا بلرای

ی حلزب و اعضلای حکوملت شلکل سلادا ای بله  لود مسأله  جائی نرسيدا بود،

هللم کشلليدند و اعتللراد کردنللد  سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ ابللرو در  رفللت 

 ايشان که تازا از حزب کرنسلکی  سسلته بودنلد،  لود بله درسلتی نملی دانسلت د 
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      ا بللله کللله چللله کلللاری ملللی  واه لللد بک  لللد  کميتللله ی مرکلللزی پيشللل هاد ل لللين ر

ع للوان ي انلله راا حللل معقللول بلله تصللويب رسللاند: تشللکيل حکللومتی متشللکل از 

 بلشويک ها و فقط بلشويک ها 

مارتوف به م ظور وسامت به نفع وزرای بازداشلت شلدا ی سوسياليسلت در 

پشت درب اين جلسه دق الباب کرد  چ دی پيش او در نلزد وزرای سوسياليسلت 

امت کلردا بلود  حلال  ردونله ی سرنوشلت به  امر بلشويک های ملبلوس وسل

بلله  -چللرخ بل للدی زدا بللود  کميتلله ی مرکللزی بللا اعللزام يکللی از اعضللای  للود

برای ملذاکرا بلا ملارتوف، بلار دي لر تأکيلد کلرد کله وزرای  -احتمال قوی کام ت

    سوسياليسللت فقللط در  انلله هللای  للود تلللت نظللر  رفتلله  واه للد شللد  ظللاهراز 

امتيلازی  وش شلدا بودنلد، و شلايد  لود از قبلول هلرآنان در  رملا رم کلار فرامل

سللرباز زدا و حتللی در بللري تروبتزکللوی بلله انللل همبسللت ی وزرا پايللدار مانللدا 

 بودند 

جلسلله ی ک  للرا ی در سللاعت نلله شللب  شللايش يافللت  سللو انوف کلله دي للر 

 نماي دا ملسوب نمی شد، توانست بله ع لوان تماشلاچی جلائی بلرای  لود دسلت 

ويسللد: "تصللوير کلللی ک  للرا تفللاوت چ للدانی بللا روز پلليش و پللا ک للد  او مللی ن

 اسلله ی کمتلر، و ازدحلام کمتلر " قلرار بلر ايلن بلود کله در ايلن جلسله -نداشت

ا تتللام   لهأی نلللح و زملين و حکومللت حللل و فصلل شللود  فقللط سله مسللمسلأله 

 ج گ، وا لذاری زملين بله ملردم، و اسلتقرار ديکتلاتوری سوسياليسلتی  کلام ت 

  ه قرائللت  للزارش کارهللای هيئللت رئيسلله در  للالل روز پردا للت: در آغللاز کللار بلل

لغو مجازات مر  در جبهه کله قلبالز توسلط کرنسلکی وضلع شلدا بلود؛ اعلادا ی 

آزادی کامل تهييج  ری؛ ندور دستور آزادی سربازهائی که بله جلرائم سياسلی 

زندانی شدا بودند، و هم چ ين ندور دستور آزادی اعضای کميته هلای زملين؛ 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 469 

 يللری و   للاری هملله ی کميسللرهای حکومللت موقللت؛ نللدور دسللتور دسللتبرک

يللد و تصللويب يتلويلل کرنسللکی و کورنيلللوف  ک  للرا کليله ی ايللن اقللدامات را تأ

 کرد 

  للان در ميللان مخالفللت بلی نللبرانه ی تللا ر بللها بلاز هللم بقايللائی از بللاقی مانلد

     م" پردا ت للد  يللک  للروا اعللالم کللرد کلله "در للظلله ی پيللروزی قيللاسللخن رانللی 

     " دي للران  ف زدنللد شللظلله ی شکسللت نلله دراز ک  للرا  للاري مللی شللود، "

 رفته اند  يکی از نماي د ان معدنچيان دونتز انرار ورزيلد  که تصميم به ماندن

غلال سل گ  عملل آيلد تلا کاللدين نتوانلد شلمال کشلور را از  که فوراز اقداماتی بله

 انقلالب راا و رسلم اقلداماتی بله  ملروم ک د  املا ه لوز ملدتی وقلت  زم اسلت تلا

در دسلتور روز مسلأله  اين بزر ی را فرا ب يرد  سلرانجام رسليد ی بله نخسلتين

 مقدور می  ردد 

 ل ين، که ه وز در ک  را ديلدا نشلدا اسلت، بلرای ارائله ی  زارشلی پيراملون

ون هلهلله ی بی نلح بر سکوی  رابه قرار می  يرد، حضور او در تريمسأله 

ضلللار را برملللی ان يلللزد  نماي للد ان سللل  رها چهارچشلللمی بللله ايلللن توف للدا ی ح

موجللود مرمللوز مللی ن رنللد  بلله آنللان يللاد دادا بودنللد کلله از ايللن موجللود مت فللر 

باش د، و آنان بی آن که او را ببي  د عاشلقش شلدند  "اي لک ل لين، در حلالی کله 

 لبلله هللای ميللز قرائللت را در دسللت مللی فشللرد، بللی حرکللت و م تظللر، پلللک زنللان 

 شم هلای ريلز  لود را از ايلن سلو بله آن سلوی تلا ر لغزانلد  تلو  لوئی نلدای چ

 کت زدن ممتد حضار را، که چ دين دقيقله بله درازا کشليد، ابلداز نملی شل يد  پل  

از آرام  للرفتن تللا ر، بلله سللاد ی  فللت: "اي للک بلله سللا تن نظللام سوسياليسللتی 

  واهيم پردا ت "
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نللدا اسلت  ت للدنوي  هللائی کلله ا لری از نللورت جلسلله هللای ک  لرا بلله جللا نما

بللرای  بللت مباحثللات بلله ک  للرا دعللوت شللدا بودنللد، همللراا بللا  م شللويک هللا و 

سوسيال رولوسيونرها اسمول ی را ترک کردند  اين يکی از نخستين پلردا هلای 

يادداشلت هلای م شلی هلا بلی آن کله نشلانی از آن هلا بله   مرش  راب کاری بود 

انللد  فقللط  للزارش هللای شللتاب زدا و  جللا بمانللد، در ورملله ی حللوادث  للم شللدا

مغرضانه ی روزنامه ها باقی ماندا اند کله بيشلتر در ميلان غلرش تلوپ  انله و  

يلا دنللدان قروچلله هلای مبللارزا ی سياسللی نوشلته شللدا انللد  بله ويلل ا نرللق هللای  

ل للين از ايللن بابللت لرملله ديللدا انللد  بلله علللت آه للگ سللريع تکلللم او و پيچيللد ی 

او حتلی در شلرايط مسلاعدتر هلم بله آسلانی قابلل  سا تمان جمالتش، نرق هلای

          بلللت نيسلللت د  آن  فتللله ی آغلللازي ی کللله جلللان ريلللد در دهلللان ل لللين ملللی  لللذارد، 

ه ای بللا لللدر  للزارش هلليچ يللک از روزناملله هللا ديللدا نشللدا اسللت  امللا چ للين جم

روحيه ی سخن ران کلامالز سلاز ار اسلت  ريلد نملی توانسلته چ لين جلمله ای را 

ز ل للين بللا چ للين شلليوا ای نرللق  للود را در ک  للرا ی ا تللرا  کللر دا باشللد  يقي للا

        سللادا، علللاری از احساسللات، بللا اعتملللاد بلله نفسلللی  -شللوراها آغللاز کلللردا بللود

 بی  لل: "اي ک به سا تن نظام سوسياليستی  واهيم پردا ت "

املا بللرای چ لين کللاری ابتلدا  زم بللود کلله بله ج للگ  اتمله دادا شللود  ل للين از 

يد اا  ود در سوي  اين شعار را مررش کلردا بلود کله "ج لگ امپرياليسلتی تبع

را به ج گ دا لی تبديل ک يلد  حلال وقلت آن بلود کله ج لگ پيروزم لد دا للی بله 

   بالفانللله نرللق  للود را بللا قرائللت پلليش نللوي  سللخن ران  نلللح تبللديل شللود 

می شد م تشر  بيانيه ای آغاز کرد که بايد به وسيله ی حکومتی که بعداز انتخاب

مللی  رديللد  مللتن ايللن بيانيلله ه للوز در ميللان نماي للد ان توزيللع نشللدا بللود، چللون 
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تجهيزات ف ی ک  را ه وز ضعيت بود  ک  را کلمات اين بيانيه را هلم چ لان کله 

 به بيان در می آمدند  جرعه سر می کشيد 

"حکومت کار ران و دهقانان، که از مريلق انقلالب بيسلت و چهلارم و بيسلت 

پلل جم اکتبللر ايجللاد شللدا، و بللر شللوراهای نماي للد ان کللار ران و سللربازان و و 

دهقانللان اسللتوار اسللت، بلله هملله ی  لللق هللای متخانللم و حکومللت هايشللان 

پيش هاد می ک لد کله ملذاکرا بلرای نلللی عاد نله و دموکراتيلک را فلوراز آغلاز 

د از ک  د " شرايط عاد نه نافی اللاق اراضی و غرامت هلای ج  لی اسلت  ملرا

داری اجبلاری آنلان  اللاق اراضی انضمام قهرآميز  للق هلای بي انله و يلا ن لاا

است  اين نکته هم برای اروپا و هم برای سرزمين های دور دست در آن سوی 

درياها نادق است  "حکومت بدين وسيله اعالم می ک د که شلرايط فلوق اللذکر 

بللدين مع للی کلله  -دهللد را در جهللت نلللح ابللداز بلله ع للوان اتمللام حجللت ارانلله نمللی

حاضللر اسللت هللر شللرايط دي للری را هللم بررسللی ک للد،" و در ايللن ميللان فقللط 

 واسللتار  شللايش سللريع مللذاکرات و سللری نبللودن مللذاکرات اسللت  حکومللت 

شللوروی بلله سللهم  للود ديپلماسللی مخفللی را لغللو مللی ک للد و اقللدام بلله انتشللار 

م عقلد  1917 معاهدات ملرمانه ای  واهد کرد که پيش از بيست و پ جم اکتبلر

شللدا انللد  هللر قللراردادی کلله در ايللن معاهللدات در جهللت انباشللت سللود و بلله نفللع 

کلاری "روس هلای  مالک ها و سرمايه دارهلای روسليه، و يلا در راسلتای سلتم

بزر " بر ساير  لق ها باشد، "بدين وسيله از مرف حکوملت فلوراز و بلی قيلد 

کرات را آغللاز نمللود، و شللرم ملغللی اعللالم مللی  للردد " بللرای آن کلله بتللوان مللذا

کللم تللا سلله مللاا آتللش بلل  برقللرار شللود  حکومللت  پيشلل هاد مللی شللود کلله دسللت

     کلللار ران و دهقانلللان پيشللل هادهای  لللود را در آن واحلللد بللله "حکوملللت هلللا و 

 به ويل ا کلار ران آ لاا  لق های همه ی کشورهای متخانم عرضه می دارد   
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ان لسللتان و فرانسلله و تللرين کشللورهای سلله  انلله ی جهللان، "يع للی پلليش رفتلله 

آلمان، و در اين راا اممي ان دارد که اين کار ران" به ما کمک  واه لد کلرد تلا 

کشلان و تلودا هلای استثمارشلدا ی جهلان را  کار نلح و کار آزادسازی زحملت

 از قيد برد ی و استثمار با موفقيت به فرجام برسانيم "

ا  کللرد: "نمللی تللوانيم ل للين بلله اظهللارنظر مجملللی پيرامللون مللتن بيانيلله اکتفلل

 ير أحکومت ها را ناديدا ب يريم، چون در آن نورت امکان انعقلاد نللح بله تل

  واهد افتاد    اما در عين حال حق نداريم از  للق هلا اسلتمداد نرلبليم   للق هلا 

در معارضله هسلت د، و ملا بايلد بله  للق هلا يلک دي لر  و حکومت ها همه جا بلا

نلح مدا له ک  د " "البته ملا بله هلر مريلق  ی ج گ ومسأله  کمک ک يم تا در

ممکن از برنامه ی  ود برای نللی بدون اللاق اراضی و غرامت های ج  ی 

دفا   واهيم کرد " اما نبايد شرايط  ود را به نورت اتمام حجت ارائله دهليم، 

چون اين کار تلن زدن از ملذاکرات را بلرای حکوملت هلا آسلان  واهلد کلرد  هلم 

 هاد دي لری را هلم بررسلی  لواهيم کلرد " بررسلی بله مع لای چ ين ما هلر پيشل

 پذيرفت ش نيست "

در روز چهلاردهم ملارس نلادر کردنلد، بلله سلازش کلاران  در اعالميله ای کله

دارهللا را  کللار ران سللاير کشللورها پيشلل هاد شللدا بللود کلله بلله نللام نلللح بانللک

 للود  دارهللای نلله ت هللا  واسللتار برانللدازی بانللکسللازش کللاران  براندازنللد؛ امللا

دارهللا را  نشللدند، بلکلله بللا آنللان عقللد اتلللاد بسللت د  "اي للک مللا حکومللت بانللک

دهد کله سلاير  للق هلا را بله ايلن کلار دعلوت  براندا ته ايم " اين به ما حق می

ک يم  اميد ما به پيروزی نامللدود اسلت  "بايلد بله يلاد داشلت کله ملا نله در قعلر 

وپلا امکلان بخلش سلريع همله ی ک ليم، و در ار آفريقا، بلکه در اروپا زند ی می

ا بار وجود دارد " ل ين چون هميشه ضمانت پيروزی را در تبلديل انقلالب مللی 
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به انقالب بين المللی می بي لد  "ج لبش کلار ران رو  واهلد آملد و راا را بلرای 

 هموار  واهد کرد "سوسياليزم  نلح و

 لويش سوسيال رولوسيونرهای چپ از مريق نماي دا ی  ود مراتب پيلروی 

را از بيانيله اعللالم کردنلد  "روش و مع للای ايلن بيانيلله بله مللا نزديلک و برايمللان 

بيانيلله بودنللد، م تهللا مللرف دار  قابللل فهللم اسللت " انترناسيوناليسللت هللای متلللد

مشلروم بله آن کله بله وسلليله ی حکلومتی متشلکل از تملامی دموکراسلی نللادر 

ملی  فلت، از  شود   پي سکی، کله از ملرف م شلويک هلای چلپ لهسلتان سلخن

"واقع بي ی سالم و پرولتری" اين سل د اسلتقبال کلرد  وروي سلکی کله از ملرف 

سوسيال دموکراسی لهستان و ليتوانی، استوچکا از مرف سوسيال دموکراسلی 

    تويللا و کاپسللوکاس از مللرف سوسلليال دموکراسللی ليتللوانی بللدون قيللد و شللرم 

 جانللب ارميللت بلشللويک  کردنللد  ت هللا نللدای اعتللارد ازمللرف داری  از بيانيلله

بل للد شللد؛ او در واسللت کللرد کلله شللرايط نلللح بلله نللورت اتمللام حجللت عرضلله 

 و رنه "ممکن است فکر ک  د که ما ضعيت هستيم و می ترسيم " -شوند

ز و شديداز به ارائه ی شرايط به نورت اتملام حجلت اعتلراد کلرد:  ل ين قامعا

کللان  للواهيم داد کلله او  فللت کلله بللا چ للان شلليوا ای فقللط "بلله دشللم ان  للود ام

تمامی حقيقت را از ملردم پ هلان ک  لد، و حقيقلت را در پشلت آشلتی ناپلذيری ملا 

بپوشللان د " شللما مللی  وئيللد کلله "ارائلله نللدادن شللرايط بلله نللورت اتمللام حجللت 

بللازی هللای  نللاتوانی مللا را نشللان  واهللد داد " وقللت آن فللرا رسلليدا کلله دغللل

نللدارد کلله از  فللتن حقيقللت  بللورووايی را در سياسللت ک للار ب للذاريم  "لزومللی

    پيراملللون  سلللت ی  لللود واهمللله داشلللته باشللليم   " برقلللی از ا تالفلللات آتلللی 

 ليتوفسک را در اين بر ورد می توان ديد  -برست
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داران بيانيه در واست کلرد کله کلارت نماي لد ی  لود  کام ت از همه ی مرف

دسلت  لود را  را با  ببرند  ريد می نويسد: "يکلی از نماي لد ان جرئلت کلرد کله

بلله ع للوان مخللالت بل للد ک للد، امللا بلله دنبللال هيللاهوئی کلله نا هللان در امللراف او 

در رفت، دستش به سرعت پائين آملد " اسلتمداد از  للق هلا و حکوملت هلا بله 

اتفلاق آرا  بله تصللويب رسليد  کللار بله فرجللام رسليدح و هملله ی نماي لد ان تلللت 

 تأ ير اهميت فوری و بالفصلش قرار  رفت د 

نوف، ايللن تماشللا ر دقيللق  رچلله در ضللمن مغللرد، در آن جلسلله ی سللو ا

 -نخست چ دين بار متوجه ی بی عالق ی ک  را شد  شکی نيسلت کله نماي لد ان

       و سلللخن رانلللی  از هلللر چللله جلسللله و ک  لللرا و -بللله واقلللع مان لللد همللله ی ملللردم

زدا بودنلد   کلی از درجلا زدن هلای پلی در پلی  سلته و دل نامه، و به مور قرع

آنان اممي لان نداشلت د کله ايلن ک  لرا از توانلائی و دانلائی  زم بلرای بله فرجلام 

رساندن کار بر وردار باشد  آيا عظمت وظيفه ی فعلی و سرسختی چارا ناپذير 

مخالفان آنان را وانخواهد داشت که ايلن بلاز نيلز نلالی عقلب نشلي ی در ده لد؟ 

دوچر له سلوارها بله قيلام،   بر تسخير کاخ زمستانی، و بعداز نيلز  بلر پيوسلتن

موجی از  وشبي ی و اممي ان بله ک  لرا آوردا بلود  املا ايلن دو رويلداد هلر دو 

    م قيللام مربللوم مللی شللدند  فقللط اک للون مع للای تللاريخی قيللام بلله تللدريج زبلله مکللاني

در عمل روشلن ملی شلد  پيلروزی قيلام مبلانی قلدرت مسلتلکمی را در زيلر ايلن 

    بلله وجللود آوردا بللود  ايللن بللار نماي للد ان بلله ک  للرا ی کللار ران و سللربازان 

نامه و بيانيه رأی نمی دادند، بلکه به اقلداماتی رأی ملی دادنلد کله ج بله ی  قرع

 حکومتی داشت د و اهميت شان به اندازا درنمی آمد 

ملت های جهان، به  وشح انقالب بله شلما نللح عرضله ملی ک لد  بله انقلالب 

د  املا انقلالب از ايلن بابلت بله  لود ملی باللد  اتهام نقلض معاهلدات را  واه لد ز
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ای  ونين عظيم ترين  دمت تلاريخی اسلت  درهم شکستن اتلاديه های کشتاره

بلشويک ها جرئت اين کار را کردا اند  فقط آنان چ ين جرئتلی کلردا انلد  غلرور 

ان می ک  د  چشم ها می در شل د  همله بلر سلر پلا يو سرافرازی به ميل  ود غل

اي ک دي ر هيچ ک  سلي ار نملی کشلد  تلو  لوئی نقلش از سلي ه ی  می ايست د 

  احدی بر نمی آيد  هيئت رئيسله، نماي لد ان، مهملان هلا و ن هبلان هلا يلک نلدا 

بللا هللم سللرود قيللام و بللرادری را مللی  وان للد  چ للدی بعللد جللان ريللد، تماشللا ر و 

يلک  شرکت ک  دا، وقايع ن ار و شاعر قيام، روايت کرد کله: "نا هلان بله حکلم

ان يللزا ی مشللترک درونللی، جمل للی  ويشللتن را بللر سللر پللا يللافتيم، و بللا سللرود 

افسللون ک  للدا ی "انترناسلليونال" هللم آوا شللديم  سللرباز پيللر سللپيد مللوئی مثللل 

کودکان می  ريست  آلکساندرا کول تای با به هم زدن پلک هلای چشلمش اشلک 

، درهللا و  للود را فللرو مللی  للورد  آن بانللگ عظلليم در سراسللر تللا ر مللی غلتيللد

ز  یکافت و بلله اوي آسللمان آرام نللعود مللپ جللرا هللا را مللی شلل       کللرد " آيللا تمامللا

بلله سلل  رهای پللائيزی سللر نمللی زد، بلله آن ز للم هللای  ابلله آسللمان مللی رفللت؟ آيلل

ريش ريش بر پيکر اروپای مصلوب، به شهرها و روستاهای ويران شلدا اش، 

ای  يلدن  رسل  یح بر يز"بر يزيد ای زندانياو به مادران و زنان سو وارش؟ 

کلملات ايلن سلرود از همله ی قيلد و ب لدها آزاد بودنلد   دوز يان روی زملينح"

اين کلمات با فرمان حکومت جديد درمی آميخت لد، و از ايلن رو بلا نيلروی عملل 

م ين می افک دند  در آن ساعت همه احساس عظمت و اهميلت بيشلتری کردنلد  

ر  شللدا بللود  "آزادی را فللرا چ للگ قلللب انقللالب بلله په للای تمللامی جهللان بللز

ابتکلار، شلهامت، و همله ی احساسلات مسلرت بخشلی  روش استقالل، آوريم   "

که مظلومان در شرايط علادی از آن هلا مللروم هسلت د، اي لک بله دسلت انقلالب 

                                                 
 - مترج  فاريی. -صلی ترجاه شده اياهي  هايی از يرتد ااترااي ساا  که از زهان ا 
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 دسللت توانم لد ميليللون هللا  پليش کللش شلدا بودنللد  "    بلا دسللت هللای  لويشح"

ا تلله بودنلد، اي للک بايللد بللر حلقللوم ج للگ ت لی کلله سلللر ت و بللورووازی را براند

فشللردا مللی شللد  آن  للارد سللرخ از بخللش وايبللور ، آن سللرباز سللپيدموی ز للم 

       للوردا، آن انقالبللی پيللری کلله سللال هللا در زنللدان، اعمللال شللاقه کللردا بللود، و 

هملله سللو  د يللاد کردنللد کلله ايللن  -آوروراآن ملللوان جللوان سلليه ريللش از کشللتی 

از" را بله فرجلام رسلان د  "ملا بلرای  لود جهلانی "نبرد نهلائی و سرنوشلت سل

تازا  واهيم سا تح"  واهيم سا تح اين کلمه که با شلور و شلوق از ورف لای 

  قلب بر استه بود، سلال هلای آتلی ج لگ دا للی و دورا ی پل ج سلاله ی مشلقت 

داشللت  "هلليچ بود للان، هللر چيللز  ردنللدح" هللر چيللزح ا للر  و ملروميللت را دربللر

پيشللين اغلللب بلله سللرود تبللديل شللدا انللد، چللرا سللرودی بلله  واقعيللات روز للاران

واقعيللات آي للدا تبللديل نشللود؟ آن پالتوهللای ج  للی دي للر شللباهتی بلله جاملله ی 

برد ان نداشت د  کالا های بل د پوستی بلا سلوراخ هلا و پلار ی هايشلان بلر فلراز 

آن چشم های در ش دا وجهه ی تازا ای يافته بودند  "نل اد بشلر بلار دي لر بله 

 تلوان تصلور کلرد کله نل اد بشلر از فالکلت و  فلت، و   واهد  استح" آيا میپا 

 از  ون و کثافت اين ج گ به پا نخواهد  است؟

"تمللامی هيئللت رئيسلله بلله سللرکرد ی ل للين بلله پا اسللته بللود و بللا چهللرا هللای 

رجذبه و با چشم هلای در شلان سلرود ملی  وانلد " چ لين اسلت هيجان زدا و پ  

ردرد بلله پيللروزی دي للران مللی ن ريسللت  دلللی پ لل شللهادت فللرد شللکاکی کلله بللا

سو انوف اعتراف می ک د که: "چقدر دلم می  واست به آن هلا بپيونلدم، و در 

احساسللات و حالللت روحللی آن تللودا و رهبللرانش فللرو رومح امللا قللادر نبللودم " 

واپسللين م للين آن سللرود فللرو نشسللت، امللا ک  للرا همان للد تللودا ی انسللانی يللک 

بلله ی  للود بلله وجللد آمللدا باشللد، هللم چ للان بللر سللر پللا پارچلله کلله از عظمللت تجر
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ايستادا بود  و چشم هلای بسليار بلر پيکلر کوتلاا و چهارشلانه ی ملردی دو تله 

شدا بود که با سلر بلزر ،  ونله هلای برآملدا و  صونليات سلادا ی چهلرا ی 

 ود، د ر ون شدا بر ا ر تراشليدن ريشلش، و بلا بلرق چشلم هلای ريلز و انلدک 

ز بله درون املور نفللو  ملی کلرد، هللم چ لان بلر سللکوی مغلولی  لود، کله مسللت قيما

 رابه قرار داشلت  او چهلار ملاا تملام ناپديلد شلدا بلود  نلام او از هلر شخصليت 

ز م فلللک شلللدا بلللود  املللا  يلللر  او افسلللانه نبلللود  اک لللون او در         زنلللدا ای تقريبلللا

را  و اوراق پيلام نللح -و چله "يلاران" کثيلریح -ميان ياران  لود ايسلتادا بلود

  راب به  لق های جهلان در دسلت داشلت  حتلی نزديلک تلرين يلارانش، آن هلا 

که مقام او را در حزب به  وبی می دانست د، اي ک بلرای نخسلتين بلار دريافت لد 

دارد   که وجود او برای انقالب، برای مردم، و بلرای  للق هلا چله مع لائی دربلر

از عملق تلا ر بله بانلگ  او تعليمشان دادا بود؛ او بزر شان کردا بلود  شخصلی

 بل د به رهبر درود فرسلتاد  تو لوئی تلا ر فقلط م تظلر هملين عالملت بلود  زنلدا 

تکلار، احسلاس بباد ل ينح تشويش های تلمل شدا، ترديدهای فتح شدا، غرور ا

هملله ی ايللن هللا در آتشفشللانی از سللپاس و سللرور  -پيللروزی، اميللدهای بللزر 

  عللاری از احسللاس نظللر مللی دهللد کلله: فللوران کردنللد  تماشللا ر شللکاک بللا لل للی 

"بی شک همه به شوق آمدا بودند    به ل لين درود ملی فرسلتادند، فريلاد هلورا 

برمی کشيدند، کالا های  ود را به هوا می اندا ت لد  آن هلا بله يلادبود قربانيلان 

و آن  للاا، بللاز هللم هلهللله،  -ج للگ "مللارش تللدفين" را هللم نللدا بللا هللم  واندنللد

 الا ها به هوا "فرياد، و پرتاب ک

     روز بعللد تجربلله ی ک  للرا بلله شللکلی رقيللق تللر بللرای تمللامی کشللور تکللرار 

شللد  اسللتانکويچ در  للامرات  للود چ للين مللی نويسللد: "بايللد  فللت کلله حرکللت 

 متهورانه ی بلشلويک هلا، يع لی توانلائی آنلان در عبلور از سليم هلای  لارداری 
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ردا بودند، بله ت هلائی تلأ ير که چهار سال تمام ما را از  لق های همسايه جدا ک

بارون بلودبر  هلم در يادداشلت هلای روزانله ی   ان  ذاشت "ه عظيمی بر هم

تر اما با همان ايجاز بيان ملی ک لد: "حکوملت   ود افکار  ود را به نلوی  ام

جديد رفيق ل ين با فرمان نلح فوری دست به کار شد    او اين عمل نبو  آميز 

باز بله جانلب  لود، انجلام داد: ملن ايلن را در حاللت را برای جلب تودا های سلر

روحی چ د ه لگ، کله املروز از آن هلا بازديلد بله عملل آوردم، بله  لوبی ديلدم؛ 

تل راف ل ين دربارا ی آتش ب  سه ماهه و سلپ  نللح، در همله جلا تلأ يرات 

عظيمی پديد آورد و توفانی از شادی و مسرت بله پلا کلرد  اي لک آ لرين امکلان 

ات جبهه از دست دادا ايم " مراد اين افراد از نجات جبهه، که  لود را برای نج

ويرانش کردا بودند، از مدت ها پيش فقط نجات موقعيت های اجتملاعی  لويش 

 بود و ب  

ا ر انقالب عزم جلازم  لود را بلرای عبلور از سليم هلای  لاردار در ملاا هلای 

ا ملدتی سلالم ن لاا مارس و آوريل نشان دادا بود، شايد می توانست ارتلش را تل

آن هم به شرم آن که ارتش در عين حال به نصت يلا يلک سلوم انلدازا ی  -دارد

      و بلللدين ترتيلللب بلللرای سياسلللت  لللارجی  لللود موقعيلللت  - لللود تقليلللل ملللی يافلللت

فوق العادا ملکمی ايجاد ک د  اما سلاعت د وری فقلط در ملاا اکتبلر فلرا رسليد، 

ش حتلی بلرای ملدتی کوتلاا غيرقابلل يع ی ه  امی که نجلات حتلی بخشلی از ارتل

تصللور بللود  حکومللت جديللد ناچللار بللود کلله نلله ت هللا قللرود ج للگ تللزاری را بللر 

دوش ب يرد، بلکه بدهکاری های سلبک مغلزی مسلرفانه ی حکوملت موقلت را 

ير احلزاب هليچ عالجلی بلرايش اناک، که س هم تقبل ک د  در اين وضعيت دهشت

 چلون -در شاهراهی  شلادا بيفک لد ارمی توانست کشور بلشويزم  نداشت د، فقط
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از مريق انقلالب اکتبلر م لابع  يزاللی از نيروهلای مللی را کشلت کلردا بلشويزم 

 بود 

با اوراق کلوچکی کله  راين با -ل ين باز هم بر سکوی  رابه قرار  رفته است

فرمللانی در  صللوص زمللين بللر آن هللا نوشللته شللدا اسللت  او سللخ ان  للود را بللا 

آغلاز سلازش کلاران  حکومت سرن ون شدا و حلزب هلایيه برعل اتهام نامه ای

  ی زمللين کشللور را بلله مغيللان دهقللان هللا مسللأله  مللی ک للد: اي للان بللا کللش دادن

کشاندا اند  "حرف های آن ها دربارا ی کشتار و هري و مري در کشور، آک دا 

کاری های بزد نه است  کجا و چه وقت اقلدامات عاقالنله سلبب کشلتار  از فريب

و مللري شللدا انللد؟" مللتن فرمللان زمللين بللرای توزيللع درميللان نماي للد ان و هللري 

ي انلله پلليش نللوي  موجللود را در دسللت دارد  سللخن ران  تکثيللر نشللدا اسللت 

   سللو انوف بلله يللاد مللی آورد کلله: ايللن پلليش نللوي  چ للان بللد نوشللته شللدا اسللت 

"که ل ين ه  ام  واندنش  ير می ک د، سلردر م ملی شلود، و سلرانجام بله کللی 

واندن باز می ايستد  شخصلی از ميلان جمعيتلی کله در ک لار سلکوی  رابله از  

  ايسللتادا انللد بلله کمکللش مللی شللتابد  ل للين بللا کمللال ميللل جللای  للود و آن کاغللذ 

نا وانا را بله او تلويلل ملی دهلد " املا ايلن دسلت انلدازها در چشلم آن پارلملان 

 مردمی،  را ای از شکوا آن رويداد نکاست 

نخست زبلدا ی فرملان را دربلر دارنلد: "مالکيلت ملالک دو سرر اول نکته ی 

بر زمين فوراز و بدون هيچ  ونه غرامتی لغلو ملی شلود  املالک مالکلان، املالک 

   انه هلا و کليسلاها بلا کليله ی وسلايل و ابزارشلان  الصه، و زمين های رهبان

تا تشکيل مجل  مسسسان به کميته های شهری زملين و بله شلوراهای اسلتانی 

ان دهقان ها وا ذار می  ردند  اموال توقيت شدا به ع وان دارائلی هلای نماي د 

ملی تلت ملافظت شوراهای مللی قرار  واه د  رفت  زمين های دهقلان هلای 
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عادی و قزاق های عادی توقيت نخواه د شد  تمام متن فرمان به سی سرر هلم 

را بلللا پتلللک درهلللم ملللی شلللک د   نملللی رسلللد  ايلللن فرملللان  لللرا ی  ورديلللائی

ز از  ود دهقان ها  رفتله شلدا انلد، بله  دستورالعمل های وسيع تری هم که تماما

 242مللتن انللللی فرملللان اضلللافه  شلللته انلللد  در روز نلللوزدهم اوت  النللله ی 

دسلللتورالعمل، کللله رأی ده لللد ان بللله نماي لللد ان  لللود در نخسلللتين ک  لللرا ی 

رسليدا شورای دهقان هلا بله چلاپ  ايزوستيایشوراهای دهقانی دادا بودند، در 

  را تهيلله و ت ظلليم  هللا بللود  بللا آن کلله سوسلليال رولوسلليونرها ايللن دسللتورالعمل

 کردا بودند، ل ين بی آن که ترديد بله  لري دهلد ايلن سل د را "بلرای جهلت يلابی 

در اجللرای انللالحات بللزر  ارضللی" بللی کللم و کاسللت ضللميمه ی فرمللان  للود 

 سا ت 

مالکيلت  صونلی بلر در اين دستورالعمل های ت ظليم شلدا آملدا بلود: "حلق 

زمللين بللرای هميشلله لغللو مللی شللود " حللق اسللتفادا از زمللين متعلللق بلله هملله ی 

شهروندانی است    که مايل د زملين را بلا کلار  لود آبلاد ک  لد  "اسلتخدام کلار ر 

 يع للی  -دا از زمللين بايللد بلله مللور برابللر نللورت ب يللردامم للو  اسللت " "اسللتف

ملابين  ملوازين کلار يلا مصلرف،زمين بايد مت اسب با شلرايط ملللی و براسلاس 

 کشان تقسيم شود " زحمت

   ايللللن  -ائللللتالف بلللا مللللالک هلللا کلللله بللله جللللای  لللود -تللللت رويللللم بلللورووائی

  دستورالعمل هلای سوسليال رولوسليونری يلا بله دروغلی آ اهانله تبلديل شلدند و 

يا به نورت يک ناکجاآباد بی جان باقی ماندند  اين دسلتورالعمل هلا حتلی تللت 

ی کللار ر هللم در هملله ی جزئيللات  للود تلقللق نيافت للد  امللا بللا حکومللت مبقلله 

                                                 
-  فره دشسار  که هه ديا فسرديسسب پادشاه فسرديرس  در فرييریب هسرته شرده هرسد. پر   فرسئی

شده هسد که هازکککده   آن فره هر واره   آير ا فرمران خساهرد رااردب ت ايرککدر کب رر چرسن مسفرق  

 ريیمترج  فا –هه ف سدا  اگرديدب آن را هه ضرب شا  ر پاره کرد. 
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د ر لللون شلللدن نللللوا ی بر لللورد قلللدرت حکوملللت بلللا ايلللن دسلللتورالعمل هلللا، 

سرنوشت دستورالعمل ها هم از ريشه د ر ون شد  دولت کار ران به دهقان ها 

 فرنت داد تا برنامه ی پرت اقض  ود را در عمل بيازماي د 

د: "دهقان ها می  واه د ملک هلای کوچلک  لود ل ين در ماا اوت نوشته بو

 لک هلا را براسلاس اسلتفادا ی برابلر يکسلان ک  لد، و  لاا مرا ن اا بدارند، اين 

به  اا زمين ها را از نو براساس استفادا ی برابلر تقسليم ک  لد  ب لذار ايلن کلار 

را بک  للد  در ايللن زمي لله هلليچ سوسياليسللت عللاقلی بلله دهقللان هللای فقيللر پشللت 

ضلبط  -کرد  ضبط زمين ها به مع ای سست شدن حاکميلت بانلک هاسلت نخواهد

وسللايل و ابللزار بلله مع للای سسللت شللدن حاکميللت سللرمايه اسللت  راا حللل مللابقی 

کللار ر    در ميللدان عمللل روشللن  ی مسللائل    بللا انتقللال قللدرت سياسللی بلله مبقلله

  واهد شد "

سلللان، ايلللن نللللوا ی بر لللورد  بسلللياری از افلللراد، دوسلللت و دشلللمن بللله يلللک

   دورانديشلللانه و تلللا انلللدازا ای نيلللز آموزشلللی بلشلللويک هلللا را بلللا دهقلللان هلللا و 

لوکزامبللور   برناملله ی ارضللی شللان بلله درسللتی درک نکللردا انللد  مللثالز روزا

سوسلياليزم  اعتراد کردا بود که توزيع متساوی زمين هليچ وجله اشلتراکی بلا

ين  صوص ضيح نيست که بلشويک ها هيچ  ونه توهمی در اوندارد   زم به ت

نداشت د  برعک ، همان سا تمان فرملان زملين  لواهی اسلت بلر دقلت و بيل ش 

انتقادی واضعش  در دستورالعمل سوسيال رولوسليونرها آملدا بلود کله همله ی 

زمين ها، اعم از اراضی مالک هلا و اراضلی دهقلان هلا، "بله املوال مللی تبلديل 

يلد مالکيلت بلرزمين می شوند " حال آن که فرمان انلی زمين در قبال شکل جد

تعهدی برای  ود قائل نشدا بود  اين نکته که ملی کردن اراضی، که بله ع لوان 

داشللت، در قالللب يللک  تللاريخی دربللر -يللک انللل نللوين اجتمللاعی اهميتللی جهللانی
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رشلته دسلتورالعمل مللقلله بله قلانونی ب يللادی بله ملورد اجللرا  نهلادا شلدا بللود، 

ار وحشت ملی کلرد  املا در ايلن جلا بلا يقي از حقوق دان های  شادا بين را هم دچ

هيچ  ونه شلخت ی ارتجاعی روبه رو نبوديم  ل لين ملی  واسلت دسلت حلزب و 

قدرت شورائی را در آن  ره ی نامکشلوف تلاريخی حتلی المقلدور بلاز ب لذارد  

او در اين جا هم تهوری بی نظير را بلا بلزر  تلرين احتيلام کلاری ممکلن درهلم 

ل معلوم می شد که  ود دهقان ها تبديل زملين را بله آميخته بود  حال بايد درعم

"اموال همه ی مردم" چ ونه تفسير می کردند  حال پ  از اين جهش بل لد بله 

ز مواضلع موجلود تلکليم شلوند تلا در نلورت ضلرورت  جلو،  زم بود کله ضلم ا

يافتن عقب نشي ی به کار بياي د  توزيلع زملين ملالک در ميلان دهقلان هلا،  رچله 

امکان ضدانقالب بورووائی را از ميان برنمی داشت، اما در هلر حلال  به ت هائی

 سلر تی را ناممکن می سا ت  -باز شت دست اا فئودالی

سللخن رانللدن از چشللم انللدازهای سوسياليسللتی فقللط پلل  از اسللتقرار و تللداوم 

    موفقيللت آميللز قللدرت پرولتللری ممکللن مللی شللد  و ايللن قللدرت فقللط در نللورتی 

 حفظ ک لد کله دهقلان هلا را در بله فرجلام رسلاندن انقالبشلان می توانست  ود را 

با عزم راسلخ يلاری دهلد  حلال کله توزيلع زملين سلبب تقويلت سياسلی حکوملت 

سوسياليستی می  رديد، اين کار بله ع لوان يلک اقلدام فلوری کلامالز موجله بلود  

 دهقان بايد هملان ملور در نظلر  رفتله ملی شلد کله انقلالب او را يافتله بلود  فقلط 

آن هللم نله فلی الفللور،  -از نللو تعلليم دهلد ک رويلم جديلد مللی توانسلت دهقلان رايل

دهللی نللوين  مانزبلکلله در مللی يللک نسللل کامللل، و بلله کمللک ف للون نللوين و سللا

نلل عت  فرمللان زمللين در ک للار دسللتورالعمل هللا بللدين مع للی بللود کلله ديکتللاتوری 

ز در کشللان ارضللی را دقي پرولتاريللا متعهللد شللدا بللود کلله نلله ت هللا م للافع زحمللت قللا

مدنظر ب يرد، بلکه در برابر توهمات آنان در مقام  ردا مالک هم شلکيبائی بله 
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 ري دهد  اين نکته از پيش روشن بود که انقالب ارضی مراحلل و نقلام عرلت 

متعللددی را دربللر  واهللد داشللت  دسللتورالعمل هللای ت ظلليم شللدا بلله هلليچ ع للوان 

ز  نقرلله ی آغللاز بلله  حللرف آ للر ملسللوب نمللی شللدند  ايللن دسللتورالعمل هللا نللرفا

شمار می آمدند، و کار ران ضمن کمک بله دهقلان هلا بلرای تلقلق بخشليدن بله 

  واسلللت هلللای مترقلللی آنلللان، و ضلللمن بلللر حلللذر داشلللتن دهقانلللان از  لللام هلللای 

 نادرست، اين نقره ی آغاز را پذيرفت د 

نامه های ردا های فرودسلت ملردم را  نرق  ود  فت: "ما نبايد قرع ل ين در

نامله هلا موافلق نباشليم    بايلد بله توانلائی  ريم، ولو آن که با اين قرعناديدا ب ي

آن اسلت کله دهقلان هلا مسلأله   الق تودا های  للق آزادی کاملل بلدهيم  اسلاس

کامالز اممي ان بياب د که دي ر در کشور مالک وجلود نلدارد، و آن  لاا دهقلان هلا 

ی  ويش را به دسلت فرنت پيدا ک  د که مسائل را  ود حل و فصل ک  د و زند 

  ود بسازند  "فرنت ملبی؟  ير، اين واقع بي ی انقالبی بود 

پيش از آن که هلهله ی حضار به پايلان برسلد، پيلانيخ، سوسليال رولوسليونر 

راست، از کميته ی اجرائی دهقانان به ک  را آملد و بلا اعتراضلی  شلما ين در 

       رفلللت  او  صلللوص بازداشلللت وزرای سوسياليسلللت بلللر سلللکوی  رابللله قلللرار 

     در حللالی کلله از فللرم غضللب از  للود بللی  للود شللدا بللود و بلله روی ميللز مشللت 

 مللی کوبيللد، فريللاد کشلليد: "در ايللن چ للد روز ا يللر اتفللاقی افتللادا کلله نظيللرش در

هيچ انقالبی رخ ندادا اسلت  رفقلای ملا، اعضلای کميتله ی اجرائلی، ماسللوف و 

ادی فلوری آنلان را  واسلتاريمح" سا زکين، در زندان ملبلوس شلدا انلد  ملا آز

        آنلللان  پيلللک دي لللری در جامللله ی نظلللامی تهديلللد کلللرد کللله: "ا لللر ملللوئی از سلللر

        کللم شلللود   " هللر دو نفلللر در چشلللم ک  للرا بللله مهملللان هللائی از جهلللانی دي لللر 

 می ماندند 
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در زنللدان دوي سللک ملبللوس بلشللويزم  نفللر بلله جللرم 800در للظلله ی قيللام 

بيشترشللان  -نفللر 535نفللر، و در کيللت  000/6ر حللدود بودنللد، در مي سللک د

سللرباز  تعللداد اعضللای ملبللوس کميتلله هللای دهقللانی در نقللام مختلللت کشللور از 

انللدازا بيللرون بللود  و سللرانجام بايللد افللزود کلله تعللداد کثيللری از اعضللای همللين 

    ک  للرا، از جمللله اعضللای هيئللت رئيسلله، از مللاا ووئيلله بلله بعللد  ذارشللان بلله 

رنسکی افتادا بود  جای ش فتی نيست کله  شلم دوسلتان حکوملت زندان های ک

       موقلللت نتوانسلللت تارهلللای علللامفی کسلللی را در آن جلسللله بللله ارتعلللاش درآورد  

        از بخللت بللد ايللن دو تللن، نماي للدا ای  م للام، دهقللانی از تللور، بللا  يسللوان بل للد 

بله چهلار و پوستي ی  شلاد، در جلای  لود بلر سلر پلا بر اسلت و پل  از تعظليم 

 وشه ی تا ر، به نام انتخاب ک  د ان  ود از ک  را تقاضا کرد که در بازداشت 

تمللامی کميتلله ی اجرائللی آوکسلل تيت ترديللد بلله  للري ندهللد: "ايللن هللا نماي للدا ی 

  دهقان هلا نيسلت د، ايلن هلا کادت لد    جايشلان در زنلدان اسلت " بلدين شلکل ايلن 

يخ سوسلليال رولوسلليونر، پارلمللان بللاز دو پيکللر در برابللر هللم قللرار  رفت للد: پيللان

مجرب، ملبوب وزرا، دشمن بلشويک ها، و دهقانی  م ام از تلور کله از ملرف 

انتخللاب ک  للد ان  للود درود  رمللی بللرای ل للين بلله همللراا آوردا بللود  دو قشللر 

اجتماعی، دو انقالب: پيانيخ به نام انقالب فوريه سخن ملی  فلت، دهقلان تلوری 

ج  يللد  ک  للرا بللرای نماي للدا ی پوسللتين پللوش بللا تمللام بللرای انقللالب اکتبللر مللی 

 ويلان پلی کلار  وجود به کت زدن پردا لت  فرسلتاد ان کميتله ی اجرائلی ناسلزا

  ود رفت د 

نامله ی ل لين را  کال ائت اعالم کرد که: "ج اش سوسليال رولوسليونرها قرلع

که:  به ع وان پيروزی آرمان های اين ج اش  رامی می دارد،" و ادامه می دهد

له، سوسليال رولوسليونرها بايللد در أاملا نظلر بله اهميللت فلوق العلادا ی ايلن مسلل
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مجمع  ود بله بررسلی اش بپردازنلد  يلک نفلر ماکسيماليسلت، نماي لدا ی ج لاش 

چپ افرامی حلزب متالشلی شلدا ی سوسليال رولوسليونر،  واسلتار رأی  يلری 

نلديات چ لين فوری می شود: "بايلد از حزبلی کله در هملان روز اول و بلدون چر

اقللدامی را بلله عمللل آوردا اسللت، قللدردانی ک لليم  "ل للين انللرار ورزيللد کلله مللدت 

ت ف  حتی المقدور کوتاا شود  "ا بلاری کله تلا ايلن حلد بلرای روسليه ی حلائز 

اهميت هست د بايد تا فردا نبح به چاپ برس د  بدون فوت وقتح" فرمان زملين 

لکه ضلم از حربله ای بلود در دسلت نه ت ها مبانی رويم جديد را تشکيل می داد، ب

کلرد  جلای شل فتی نيسلت کله جلان ريلد  انقالب که ه وز بايلد کشلور را فلتح ملی

اسللت کلله در آن للظلله در ميللان قيللل و قللال فريللاد آمرانلله ای را بلله  بللت رسللاندا 

جمللع  17تللا ر م للين انللداز شللد: "پللانزدا تهيلليج  للر فللوراز در اتللاق شللمارا ی 

سلاعتی پلل  از نيملله شلب نماي للدا ی نيروهللای  شلوندح بللرای رفلتن بلله جبهللهح"

 نظامی روسيه در مقدونيله شلکايت آورد کله حکوملت هلای پترو لراد يکلی پل  

    از دي للری آن نيروهللا را از يللاد بللردا انللد  سللربازان مسللتقر در مقدونيلله قللول 

دادا انلد کلله از برنامله ی نلللح و زملين حمايللت ک  لدح ايللن هلم سلل جش تللازا ای 

ايلن بلار از  وشله ی دوردسلتی در ج لوب شلرقی  -وحلی ارتلشپيرامون حالت ر

اروپا  و در اين جا کام ت اعالم می ک د که:  ردان دهم دوچر ه سلوار، کله بله 

وسيله ی حکومت از جبهه فرا وانلدا شلدا اسلت، املروز نلبح وارد پترو لراد 

شللدا و مان للد هللم قرللاران قبلللی اش تابعيللت  للود را از ک  للرا ی شللوراها اعللالم 

ا است  هلهله ی  لرم حضلار  لواهی اسلت بلر ايلن کله هلر چله از ايلن  ونله کرد

 يد قدرت ک  را از راا برسد، باز هم کم است يا بار در تأ

نامله ای کله در آن اعلالم  پ  از تصويب بلی جروبللث و يلک پارچله ی قرلع

شدا است شوراهای مللی با تملام قلوا از کشلتار يهوديلان و هلر کشلتار دي لری 
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      ع انلللر جلللانی جللللو يری  واه لللد کلللرد، پيراملللون قلللانون زملللين بللله وسللليله ی 

رأی  يری به عمل می آيد  ک  را با يک رأی مخالت و هشت رأی ممت ع، و بلا 

موي تازا ای از شور و اشتياق، فرمان را به تصويب می رساند و بلدين ترتيلب 

ن بر نظام ارباب رعيتی، سل گ زيرب لای فره لگ روسليه ی کهلن، نقرله ی پايلا

می نهد  از آن پ  انقالب ارضی ج به ی قانونی می يابلد، و از ايلن راا انقلالب 

 پرولتاريا اساسی نيروم د پيدا می ک د 

باقی است: ايجاد حکومت  کام ت پيش هادی را که کميتله ی مسأله  ه وز يک

مرکللزی بلشللويک هللا تهيلله کللردا اسللت، قرائللت مللی ک للد  ادارا ی شللا ه هللای 

ه کميسليون هلائی وا للذار ملی شلود کله بايلد برنامله هللای مختللت حيلات دوللت بل

اعللالم شللدا ی ک  للرا ی شللوراها را بلله اجللرا  در بياورنللد، "آن هللم در ارتبللام 

سلربازها،  نزديک بلا سلازمان هلای تلودا ای ملردان و زنلان کلار ر، مللوان هلا،

سای ايلن ؤدر دست هيئتی متشکل از رقدرت حکومت  "دهقان ها، و کارم دان 

   هللا متمرکللز مللی  للردد، و ايللن هيئللت شللورای کميسللرهای  لللق ناميللدا کميسللون 

 مللی شللود  نظللارت بللر فعاليللت هللای حکومللت برعهللدا ی ک  للرا ی شللوراها و 

 کميته ی اجرائی مرکزی اش می افتد 

هفت تن از اعضای کميته ی مرکزی حزب بلشويک برای شرکت در نخسلتين 

ه ع لوان رئلي  حکوملت، شوراهای کميسرهای  للق نلامزد ملی شلوند: ل لين بل

 انلله؛ رايکللوف بلله ع للوان کميسللر  لللق در وزارت کشللور؛ ميلللی  بللدون وزرات

يوتين به ع وان رئي  ادارا ی کشاورزی؛ نو ين به ع وان رئلي  بازر لانی و 

نلل عت؛ تروتسللکی بلله ع للوان رئللي  ادارا ی امللور  ارجلله؛ لومللوف رئللي  

امللور نظللامی و نيللروی داد سللتری؛ اسللتالين، رئللي  کميسلليون امللور مليللت هللا؛ 

اوفسلي کو، کريل کلو و ديب کللو  -دريلائی بله دسلت کميتله ای مرکللب از آنتونلوف
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سلپردا شللدا انللد؛ رياسللت کميسللاريای کللار بلله شلللياپ يکوف ملللول شللدا؛ رئللي  

رمشللقت وزارت ادارا ی آمللوزش و پللرورش، لوناچارسللکی؛ سللمت سلل  ين و پ  

راف بلر عهلدا ی  لبلوف  واروبار برعهدا ی تئلودرويچ ملی افتلد؛ پسلت و تل ل

کار ر؛ برای کميساريای حمل و نقل ه وز هيچ ک  در نظر  رفتله نشلدا اسلت، 

درهای اين کميساريا تا رسيدن به توافقی با سازمان های کار ران راا آهلن بلاز 

 است 

فکر، سال های درازی از زنلدان و  هر پانزدا تن، چهار کار ر و يازدا روشن

 تلن از آنلان حتلی در رويلم جمهلوری دموکراتيلک هلم تبعيد پشت سر دارند  پ ج 

به زندان افتلادا بودنلد  نخسلت وزيلر آتلی شلوروی هملان روز قبلل از زيلرزمين 

دموکراتيک بيرون آمدا بود  کام ت و زي وويت وارد شورای کميسلرهای  للق 

نشدند  کام ت برای رياست کميتله ی جديلد اجرائلی مرکلزی؛ و زي وويلت بلرای 

رسمی شوراها بر زيدا شدند  ريلد ملی نويسلد: "هلم چ لان کله  سردبيری ار ان

     کلللام ت فهرسلللت کميسلللرها را ملللی  وانلللد، پللل  از هلللر نلللام ملللوجی از هلهلللله 

ز پللل  از نلللام ل لللين و تروتسلللکی،" سلللو انوف نلللام  برملللی  اسلللت، مخصونلللا

 لوناچارسکی را هم به نام اين دوتن می افزايد 

 ی متللد، بلشلويک پيشلين، و اديبلی آويلوف، نماي لدا ی انترناسيوناليسلت هلا

اعضلای پيشل هادی حکوملت نرلق درازی ايلراد برعليله  از روزنامه ی  لورکی،

کرد  او مجدانه شرو  به برشمردن مشلکالتی کلرد کله در قلملرو سياسلت هلای 

دا لی و  ارجی در برابر انقالب قلرار داشلت د: "پليش از آن کله حکوملت جديلد 

لح قرار ب يرد، بايلد کلامالز آ لاا باشليم    کله بله در برابر مسائل قديمی نان و ن

کجا می رويلم    ا لر حکوملت جديلد ايلن مسلائل را حلل نک لد، سلرن ون  واهلد 

 ای هزشللد " مقللدار غللله در کشللور کللم اسللت؛ غللله ی موجللود در دسللت کشللاور
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مرفه اللال است؛ در برابر غله چيزی نلداريم بلدهيم؛ توليلد در نل ايع دم بله دم 

د؛ بللا کمبللود سللو ت و مواد للام مللواجهيم  جمللع آوری غللالت بلله کللاهش مللی يابلل

ضلللرب زور کلللار دشلللوار، ملللو نی، و  ررنلللاکی اسلللت  از ايلللن رو  زم اسلللت 

    يللد ييللد دهقللان هللای فقيللر، بلکلله از تأيحکللومتی ايجللاد ک لليم کلله نلله ت هللا از تأ

دهقللان هللای مرفلله اللللال هللم بر للوردار باشللد  بللرای چ للين حکللومتی ائللتالف 

 ست ضروری ا

"رسيدن به نلح از اين هم دشوارتر  واهد بود " حکوملت هلای دول متفلق 

     پيشلل هاد ک  للرا را در  صللوص آتللش بلل  فللوری نخواه للد پللذيرفت  حتللی قبللل 

نيز سفرای دول متفق در ندد ترک روسيه بودند  حکوملت جديلد مسأله  از اين

ا هللای در انللزوا  واهللد مانللد؛ و مللرش نلللح در هللوا معلللق  واهللد شللد  تللود

کشورهای متخانم ه لوز از انقلالب فانلله ی زيلادی دارنلد  عواقلب کلار از دو 

شق بيشتر نيست: يا نابودی انقالب به دست نيروهای هلوه زولرن، و يلا نللح 

جدا انه  شرايط نلح در هر دو شق بدترين شرايط ممکن برای روسليه  واهلد 

بدبختانلله  ل برآيللد بللود  فقللط "اکثريللت مللردم" مللی توانللد از عهللدا ی ايللن مسللائ

ز  دموکراسی بله دو نليم شلدا اسلت: نيمله ی چلپ ملی  واهلد يلک حکوملت تماملا

 بلشللويکی در اسللمول ی تشللکيل دهللد، و نيملله راسللت در دومللای شللهر سللر رم

کميتلله ی ام يللت ملللی اسللت  بللرای نجللات انقللالب  زم اسللت کلله سللازمان دهللی 

 حکومتی متشکل از هر دو  روا تشکيل شود 

دا ی سوسلليال رولوسلليونرهای چلپ نيللز در همللين مع للی سللخن کلارلين، نماي لل

 فت  بدون احزابی که از ک  را  اري شدا اند، ملال اسلت بتلوان برنامله هلای 

    اتخلللا  شلللدا را بللله اجلللرا  درآورد  البتلللله "نملللی تلللوان بابلللت  لللروي آن هللللا 

بلشويک ها را سرزنش کرد " اما برنامه ی ک  را تملامی دموکراسلی را متللد 
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"ما نمی  واهيم بلشويک ها را م زوی ک يم، چون می دانيم که سرنوشلت ک د  

   بلشللويک هللا بلله سرنوشللت کللل انقللالب  للرا  للوردا اسللت  نللابودی آن هللا بلله 

م زللله ی نللابودی انقللالب  واهللد بللود  ا للر مللی بي يللد کلله بللا هملله ی ايللن احللوال 

 سوسيال رولوسيونرهای چپ حاضر بله شلرکت در حکوملت نشلدا انلد، نيتشلان

بلشلويک هلا و احزابلی ملابين   لریی پاک است: آن ها می  واه د بلرای ميلانج

که ک  را را ترک کردا اند، دست  ود را باز ب ذارند  در حال حاضر، سوسيال 

وظيفه ی انلی  ود را در اين ميانجی  ری    می بي  لد "  رولوسيونرهای چپ

مسلائل مبلرم  از کوشش های جديد در حل و فصل سوسيال رولوسيونرهای چپ

 -حمايت  واه د کرد، و در عين حال به حکومت پيش هادی رأی م فی ملی ده لد

در يک کالم، اين حزب جوان تلا آن جلا کله زورش ملی رسليدا  لود را سلردر م 

 کردا است 

دللی کاملل داشلت و در پشلت پلردا الهلام بخلش  سو انوف، که با آويللوف هلم

از جلا بل لد شلد تلا از حکوملت  کارلين شدا بلود، چ لين ملی نويسلد: "تروتسلکی

مرلق بلشويک ها دفا  ک د  او بسيار روشلن و تيزبي انله حلرف زد، و بسلياری 

و حاضلر نبلود بفهملد کله جلوهر بللث اسخ انش کامالز درست هلم بودنلد  املا از 

ز متشللکل از چيسللت   " جللوهر آن بلللث متشللکل از يللک قرللر  مخالفللانش دقيقللا

بلللورووازی و ملللابين  دنلللد ايلللن قرلللر را يلللالی بلللود  در ملللاا ملللارس کوشللليدا بو

 رسلم ک  لد  حلال سلو انوف  لواب تقسليم ايلن قرلر راسلازش کلاران  شوراهای

و ديکتاتوری پرولتاريلا ملی ديلد  املا انقلالب هلا سازش کاران  دموکراسیمابين 

 روی اقرار حرکت نمی ک  د 

 سلعی کلردا انلد ملا را از انلزوای احتملالی رتروتسکی  فت: "آن ها چ دين بلا

ی قيام عل از مررش شلد، بله ملا مسأله  ج اش چپ بترسان د  چ د روز پيش، وقتی
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 فت د که به سوی نابودی می رويم  و در حقيقت امر، ا ر پيراملون دسلته ب لدی 

 روا ها براساس م درجات مربوعات سياسی قضاوت ملی کلرديم، ملی پ داشليم 

جات ه ک د  نه فقط دست که قيام به مور اجت اب ناپذيری به نابودی تهديدمان می

ضدانقالبی، بلکه انوا  مختلت دفا  ملبلان هلم در برابلر ملا قلرار  رفتله بودنلد  

از ميان سوسيال رولوسيونرهای چپ فقط يک ج احشان شلجاعانه در کميتله ی 

 کللرد  مللابقی بللی مللرف ايسللتادند و فقللط تماشللا هللم کللاری  نظللامی انقالبللی بللا مللا

        يللن شللرايط نامسللاعد، ه  للامی کلله بلله نظللر کردنللد  و بللا ايللن حللال، حتللی در ا

 می رسيد همه ی ما را مرد کردا اند، قيام به پيروزی رسيد   

ز  ز بلدون برعليه  "ا ر نيروهای واقعی حقيقتا ما بودند، چظور شلد کله ملا تقريبلا

      للونريزی بلله پيللروزی رسلليديم؟  يللر، مللا در انللزوا نيسللتيم، بلکلله حکومللت و 

     ت هلللا در انلللزوا قلللرار  رفتللله انلللد  آن هلللا بلللا نوسلللانات وبللله انلللرالش دملللوکرا

 لود،  ويشلتن را از نلفوف معتبلر دموکراسلی  لاري کلردا انلد  سازش کاری 

برتللری بللزر  مللا بلله ع للوان حللزب در ايللن نکتلله نهفتلله اسللت کلله بللا نيروهللای 

مبقاتی ائتالف کردا ايم، و اتلاديه ی کار ران و سربازان و فقيرتلرين دهقانلان 

 ا ته ايم را س

  سياسلی ازميلان ملی رونلد، املا م لافع ب يلادی مبقلات بلاقی  هلای "دسته ب لدی

می مان د  حزبی موفق است که بتواند  واسته های ب يلادی مبقله ای را درک و 

ز از دهقان ها تشکيل شلدا اسلت،  ارضا  ک د    ما از ائتالف پاد انمان، که عمدتا

ائللتالف در آتللش آزمللودا شللدا اسللت   بللا مبقلله ی کللار ر بلله  للود مللی بللاليم  ايللن

پاد للان پترو لللراد و مبقللله ی کلللار ر دسلللت در دسلللت پلللا بللله ميلللدان مبلللارزا ای 

          ذاشللللت د کلللله نمونلللله ای کالسلللليک در تللللاريخ انقللللالب هللللای هملللله ی اقللللوام و 

  لق هاست 
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"آويلللوف از مشللکالت وسلليعی کلله در برابللر مللا قللرار دارنللد سللخن  فللت  او 

رای رفلع ايلن مشلکالت، ائلتالف ک ليم، املا او سلعی نکلرد پيش هاد می ک لد کله بل

فرمول  لود را بلاز ک لد و بله ملا توضليح دهلد کله م ظلورش از ائلتالف چيسلتح 

ز ائتالف روزنامه ها؟     ائتالف  روا ها، ائتالف مبقات، و يا نرفا

"به ملا ملی  وي لد شلکاف موجلود در ميلان دموکراسلی ناشلی از سلو  تفلاهم 

 نيروهللای ضلللربتی بلله ج  ملللان مللی فرسلللتد، وقتللی بلللا اسللت  وقتللی کرنسلللکی 

رضللايت کميتلله ی اجرائللی مرکللزی مللا را در حسللاس تللرين للظلله ی مبللارزا بللا 

   بللورووازی از تلفللن ملللروم مللی ک  للد، وقتللی مللا را بللی امللان زيللر ضللربات  للود 

 آيا می توان از سو  تفاهم سخن  فت؟ -می  يرند

     د بلا دفلا  مللب هلا ائلتالف ک ليم "آويلوف به ما می  ويلد: نلان کلم اسلت، بايل

 نلان ی مسلأله ين ائلتالف مقلدار نلان را زيلاد  واهلد کلرد؟اآيا  مان می ک يد که 

ی برنامللله ی عملللل اسلللت  مبلللارزا بلللا سلللقوم اقتصلللادی مسلللتلزم نظلللام مسلللأله 

ارتبامی با دسلته ب لدی هلای سياسلی  مشخصی در ميان ردا های پائين است، و

 ردا های با  ندارد 

     يلللوف از اتلللاد بللا دهقللان هللا حللرف مللی زنللد: امللا بللاز هللم بايللد پرسلليد کلله "آو

  او دربللارا ی کللدام دهقللان نلللبت مللی ک للد؟ امللروز، در همللين جللا نماي للدا ی 

ايلن دهقلان ملابين  دهقان های تور بازداشت آوکس تيت را در واسلت کلرد  بايلد

ر کللردا نی پ للتللوری و آوکسلل تيت کلله زنللدان هللا را از اعضللای کميتلله هللای دهقللا

 اسللت، يکللی را انتخللاب ک لليم  مللا بلله نللام ائللتالف مبقلله ی کللار ر و دهقللان هللای 

فقيللر، ائللتالف بللا کللو ک هللای کشللاورزی را قامعانلله رد مللی ک لليم  مللا همللراا بللا 

آوکس تيت موضع می  يريم  ملا بله ملور  ي فلک تلا بله برعليه  دهقان های تور

 آ ر با آنان همراا  واهيم بود 
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روز در پللی سللايه ی ائللتالف بللدود، رابرلله ی  للود را بللا زنللد ی "هرکسللی املل

ز قرع کردا است  سوسيال رولوسيونرهای چپ هلر چله بلا حلزب ملا بيشلتر  تماما

مخالفت ک  د، به هملان نسلبت پاي لاا  لود را در ميلان تلودا هلا بيشلتر از دسلت 

دسللتان ی  واه للد داد  هللر  روهللی کلله در برابللر حللزب مبقلله ی کللار ر، کلله تهلل

تاها متلدش شدا اند، به مخالفلت بر يلزد، فقلط از انقلالب  سسلته اسلت و روس

 ب  

ز و در برابللر چشللم هملل  للان پللرچم انقللالب را برافراشللتيم  فرمللول ه "مللا عل للا

از مريللق ک  للرا ی  -سياسلی ايللن قيلام چ للين بلود: تمللام قللدتر بله دسللت شلوراها

  ملا ملی  واسلتيم شوراها  به ما می  وي د: شما با قيامتان م تظر ک  را نشلديد

م تظر شويم، اما کرنسکی حاضلر نبلود م تظلر شلود  ضلدانقالبيون در  لواب و 

   يللال نبودنللد  مللا بلله ع للوان حللزب وظيفلله ی  للود دانسللتيم کلله امکللان تصللرف

ز بللرای ک  للرا ی شللوراها فللراهم آوريللم  ا للر دانشللجويان نظللامی  قللدرت را واقعللا

وانست قدرت را تصرف ک لد؟ ک  را را ملانرا می کردند، ک  را چ ونه می ت

 لگ ضلدانقالب چبرای به انجام رساندن اين امر حزبی  زم بود که قلدرت را از 

 درآورد و بلله شلللما ب ويللد: "بفرمائيلللد ايللن قلللدرت، حللا  بايلللد قبللولش ک يلللدح" 

 ئهلهله ی شديد و مو نی حضار ت

مللا از هلليچ برعليلله  "بللا ايللن کلله دفللا  ملبللی هللای رنللگ و وارنللگ در مبللارزا

اری کوتللاهی نکردنللد، مللا آن هللا را بيللرون ني للدا تيم  مللا بلله تمللامی ک  للرا کلل

     پيشلل هاد کللرديم کلله قللدرت را بلله دسللت ب يللرد  وقتللی پلل  از تمللام ايللن حللوادث 

از ايلن تربيلون دربلارا ی آشللتی ناپلذيری ملا حلرف مللی زنيلد، واقعلاز چشلم انللداز 

ی از دود بلاروت قی را مخدوش می ک يد  ه  امی که حزبی ملصور در ابلريحق

 `بيائيد قدرت را همراا با هم به دسلت ب يلريمح `به نزدشان می آيد و می  ويد: 
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آن ها به سوی دومای شهر می دوند و با ضلدانقالبيون عل لی متللد ملی شلوندح 

آن هللا بلله انقللالب  يانللت کللردا انللد  و مللا هر للز بللا آن هللا پيمللان اتلللاد نخللواهيم 

 بستح

   سللازش کللاران  بللارزا در راا نلللح بايللد بللا"آويلللوف مللی  ويللد کلله بللرای م

ائللتالف ک لليم  و در عللين حللال ا عللان مللی ک للد کلله متفقللين نلللح نمللی  واه للد    

        مايله، ی اليسلت هلا بله ريلش اسلکوبلت، نماي لدا ی بليمی  ويد کله امپر آويلوف

مايله متللد شلويد، نللح را ی   ديدا انلد  بلا ايلن حلال، ا لر بلا دملوکرات هلای بل

 کردا ايدحتضمين 

دو راا وجللود دارد  يللک راهللش آن اسللت کلله  نلللح "بللرای مبللارزا در جهللت

   نيللروی ا القللی و مللادی انقللالب را در برابللر متفقللين و حکومللت هللای دشللمن 

قللرار دهلليم راا دي للر همانللا اتلللاد بللا اسللکوبلت اسللت کلله بلله مع للای اتلللاد بللا 

بللود  مللا در  متفقللين  واهللدامپريللاليزم  ترشللچ کو و عبوديللت ملللض در برابللر

بيانيلله ی  للود پيرامللون نلللح، حکومللت هللا و  لللق هللا را در آن واحللد مللورد 

ز ج بلله ی نللوری دارد  البتلله مللا انتظللار   رللاب قللرار دادا ايللم  ايللن تقللارن نللرفا

نداريم که بتوانيم بلا بيانيله هلای  لود حکوملت هلای امپرياليسلت را تللت تلأ ير 

    جلود داشللته باشل د نمللی تللوان ملادام کلله ايللن حکوملت هللا وقلرار دهلليم، هلر چ للد 

آن ها را ناديدا  رفت  ما تمام اميد  ود را بر ايلن احتملال ملی ب لديم کله انقلالب 

را امپريلاليزم   لر اروپلا ما سبب در رفتن انقالب اروپا شود  ا ر مردمان مغيان

در ايلن نکتله شلکی نيسلت  يلا انقلالب  - رد نک  لد، ملا لله و للوردا  لواهيم شلد

    د مبللارزا را در غللرب بلله پللا  واهللد کللرد، و يللا سللرمايه دارهللای اروسلليه ت للد بلل

 همه ی کشورها انقالب ما را درهم  واه د شکست   "

 ندائی از ميان تا ر می  ويد: "راا سومی هم هست "
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تروتسللکی پاسللخ مللی دهللد: "راا سللوم همللان راا کميتلله ی اجرائللی مرکللزی 

ن اروپا، و از سوی دي ر تشلکيل از يک سو اعزام نماي دا به نزد کار را -است

اتلاديه با کيشکين ها و کونوالوف ها  ايلن راا، راا درو  و رياکلاری اسلت، و 

 ما هر ز در آن  ام نخواهيم  ذاشت 

"البتلله مللا نمللی  للوئيم کلله معاهللدا ی نلللح فقللط در روز قيللام کللار ران اروپللا 

         امضلللا   واهلللد شلللد  ايلللن احتملللال هلللم هسلللت کللله بلللورووازی از تلللرس قيلللام

 بلله فکللر نلللح بيفتللد  موعللدها از پلليش شللتاب زدا  کشللان، قريللب الوقللو  سللتم

تعيللين نشللدا انللد  قالللب هللای واقعللی آتيلله را نمللی تللوان پلليش بي للی کللرد  مهللم و 

ضروری است که روش مبلارزا را مشلخص ک ليم، روشلی کله در سياسلت هلای 

يلن جلا و همله کشان در ا دا لی و  ارجی انول واحدی داشته باشد  اتلاد ستم

 اين است راا ما " -جا

    جللان ريللد مللی نويسللد: نماي للد ان ک  للرا "بللا هلهللله ای عظلليم و اوي  يرنللدا 

از سللخ ان او اسللتقبال کردنللد  آنللان از ايللن هملله تهللور، و از تصللور رهبللری و 

           نجلللات بشلللريت، يلللک پارچللله مشلللتعل شلللدا بودنلللد " در آن للظللله هللليچ يلللک 

رسلمی بله نلام حلزب سخن رانلی  ی نکرد که چرا در يکاز بلشويک ها اعتراض

ز بلله  سللترش انقللالب جهللانی  بلشللويک، سرنوشللت جمهللوری شللوروی مسللتقيما

 پيوند دادا شدا است 

قانون دراماتيک اين ک  را عبارت از اين بود کله در پلی و حتلی در حلين هلر 

نا هان بر نلل ه ظلاهر ملی شلد و زبلان  پردا ی مهم شخصيتی از اردوی دي ر

اتمللام حجللت مللی  شللود  نماي للدا ی ويکلل ل، يع للی  ابلله اعتللراد، يللا تهديللد، و يلل

کميته ی اجرائی اتلاديه ی کار ران راا آهن، اي ک در واست کلرد کله سلکوی 

ز          ک للد کلله  زم اسللت پلليش  یود  او تهديللد مللبلله او وا للذار شلل  رابلله فللوراز و آنللا
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   ن جلسلله بي للدازد  ايللن ی قللدرت، بمبللی بلله ميللامسللأله  از رأی  يللری پيرامللون

نرلق  -ريلد در چهلرا اش  صلومت آشلتی ناپلذيری ملی ديلدجلان که  -ران سخن

 ود را با يک اتهام شلرو  کلرد  سلازمان او، "قلوی تلرين سلازمان موجلود در 

 را دعوت نشدا بود    از همه سو بر سلر او فريلاد کشليدا شلد  روسيه"، به ک

    نکللردا " امللا او بلله سللخ ان  کلله: "کميتلله ی اجرائللی مرکللزی شللما را دعللوت

 ود ادامه داد: و بدانيد کله ويکل ل از تصلميم اوليله ی  لود دائلر بلر حمايلت از 

بله قرائلت اتملام شلتاب زدا  سلخن ران شلوراها، م صلرف شلدا اسلت  ی ک  را

حجتللی پردا للت کلله بلله وسلليله ی تل للراف در سراسللر کشللور توزيللع شللدا بللود: 

زب واحلد را ملکلم ملی ک لد؛ حکوملت ويک ل تصرف قدرت به وسيله ی يک ح

بايد در برابر "تمامی دموکراسی انقالبی" مسئول باشد؛ تا ايجلاد يلک حکوملت 

سللخن ران  دموکراتيللک، فقللط ويکلل ل  رللوم راا آهللن را ک تللرل  واهللد کللرد 

اضافه می ک د که نيروهلای ضلدانقالبی بله پترو لراد راا دادا نخواه لد شلد؛ املا 

نيروهای نظامی از ايلن پل  فقلط بله دسلتور کميتله ی به مور کلی نقل و انتقال 

قديم اجرائی مرکزی نورت  واهد  رفت  در نورت اعمال فشلار بلر کلار ران 

 راا آهن، ويک ل پترو راد را از  واروبار ملروم  واهد سا ت 

         اتلاديللله ی راا آهلللن  یسلللاؤايلللن ضلللربه ملللو بلللر تلللن ک  لللرا راسلللت کلللرد  ر

ن ملردم ملوری حلرف بزن لد کله  لوئی يلک حکوملت بلا می کوشيدند بلا نماي لد ا

حکومتی دي ر مرف استح حال که کار رها و سربازها و دهقان ها زملام املور 

ت  رفتله انلد، ويکل ل بله فکلر املر و نهلی کلردن بله کار رهلا و سلدولت را به د

سللربازها و دهقللان هللا افتللادا اسللتح ويکلل ل مللی  واهللد نظللام د ر للون شللدا ی 

بلديل بله احسلن ک لد  دملوکرات هلای ويکل ل ملی کوشليدند بلر قدرت دو انله را ت

يلله ک  للد، نلله بللر کاهميللت فللوق العللادا ی راا آهللن در اقتصللاد و فره للگ کشللور ت
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ز بله ايلن ترتيلب شلک  د ی معيلار دموکراسلی  تعداد اعضای سازمانشلان، و دقيقلا

نوری را در مورد مسلائل ب يلادی مبلارزا ی اجتملاعی بله نملايش  ذاشلت د  بله 

 ی که انقالب در امر آموزش نابغه استحراست

للظلله ی  للوبی را بللرای وارد آوردن ايللن ضللربه سللازش کللاران  در هلر حللال،

انتخللاب کللردا بودنللد  سلليمای هيئللت رئيسلله مشللوش بللود   وشللبختانه ويکلل ل 

اربللاب بالم للاز  راا آهللن ملسللوب نمللی شللد  کللار ران راا آهللن در بخللش هللای 

ی در ک  لرا، اتملام حجلت ويکل ل بلا کشور عضلو شلوراهای شلهرها بودنلد  حتل

مقاومت بر لی از نماي لد ان مواجله شلد  ملثالز نماي لدا ی تاشلک د اظهلار داشلت 

ز از انتقلال قلدرت بله  که: "تمامی تودا ی کار ران راا آهلن در بخلش ملا نلريلا

شوراها حمايت کردا اند " نماي دا ی دي ری از مرف کار ران راا آهن ويک ل 

   ی" ناميد  ايلن  فتله بلی ترديلد مبالغله آميلز بلود  ويکل ل را يک " شه ی سياس

ز کثيلللر کارم لللدان راا آهلللن، از سلللاير      بلللا اتکلللا  بللله قشلللرهای فوقلللانی و نسلللبتا

نيللروی حيللاتی بيشللتری بللرای  للود حفللظ سللازش کللاران  سللازمان هللای با دسللت

کللردا بللود  امللا ويکلل ل بللی ترديللد بللا کميتلله هللای ارتللش و يللا کميتلله ی اجرائللی 

زی هللم سلل خ بللود  سللتارا ی ويکلل ل بلله سللرعت رو بلله افللول نهللادا بللود  مرکلل

       لللود و کارم لللدان تملللايز ملللی نهادنلللد؛ کارم لللدان ملللابين  کلللار ران در همللله جلللا

دون پايللله  لللود را در برابلللر کارم لللدان بل دپايللله قلللرار ملللی دادنلللد  اتملللام حجلللت 

ز ايللن جريانللات را تسللريع مللی کللرد   يللر،  سللای ؤر سللتا انه ی ويکلل ل مسلللما

 دارندح ايست اا ها نمی توان د لکوموتيو انقالب اکتبر را از حرکت باز

کام ت با اقتدار تمام اعالم کرد که: "در حقوق قانونی اين ک  را جلای ترديلد 

نيست  ترکيب و حد نصاب  زم اين ک  را را ما تعيلين نکلرديم، بلکله کميتله ی 
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عللالی تللرين ار للان تللودا ای  پيشللين اجرائللی مرکللزی آن را تعيللين کللرد    ک  للرا

 کار ر و سرباز است " باز شت به دستور روزح

ناملله ی  شللورای کميسللرهای  لللق بللا اکثريللت قللامع بلله تصللويب رسلليد  قرللع

رأی، کلله  150و انوف، سللم دانلله ی  بللر تخمللين بسلليار سللخاوت آويلللوف، ب للا

بيشلللترش از آرا  سوسللليال رولوسللليونرهای چلللپ تشلللکيل ملللی شلللد، بللله  لللود 

د  آن  لللاا ک  لللرا بللله اتفلللاق آرا  ترکيلللب کميتللله ی جديلللد اجرائلللی ا تصلللاص دا

سوسلللليال  29بلشللللويک، و  62 -تلللن عضللللو 101يللللد کللللرد  از يمرکلللزی را تأ

 رولوسلليونر چللپ، قللرار بللر ايللن شللد کلله عضللويت کميتلله ی اجرائللی مرکللزی در 

آي للدا بللا نماي للد ان شللوراهای دهقللانی و سللازمان هللای تجديللد انتخللاب شللدا ی 

     د  ج للاش هللائی کلله ک  للرا را تللرک کللردا بودنللد اجللازا يافت للد ارتللش تکميللل شللو

 کللله مت اسلللب بلللا علللدا ی  لللود تعلللدادی نماي لللدا بللله کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی 

 بفرست د 

دستور کار ک  را به اتملام رسليدح حکوملت شلوروی تأسلي  شلد  برنامله ی 

 کللار کمبللودی در ايللن حکومللت معلللوم شللد  حللال وقللت آغللاز کللار بللود  و از حيللث

ک  للرا ی  ميللان نبللود  در سللاعت پلل ج و پللانزدا دقيقلله ی بامللداد، کللام ت  للتم

مسسسان رويم شلوروی را اعلالم کلرد  پليش بله سلوی ايسلت اا هلای راا آهلنح 

           پلليش بلله سللوی مللومنح پلليش بلله سللوی جبهللهح پلليش بلله سللوی کار انلله هللا 

 ان و سللرباز انه هللاح پلليش بلله سللوی معللادن و روسللتاهای دوردسللتح نماي للد

 ميللرا ی انقللالب پرولتللری را در قالللب فرمللان هللای شللورا بلله چهللار  وشلله ی 

 کشور  واه د برد 

، پلراوداآن روز نبح، ار ان مرکزی حزب بلشويک، بلار دي لر تللت ع لوان 

چ ين نوشت: "می  واست د که ما قلدرت را بله ت هلائی در دسلت ب يلريم  تلا بله 
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ه نلرم ک ليم    بسليار  لوبح ناک کشلور دسلت و پ جل ت هائی با مشکالت وحشت

قدرت را به ت هائی در دست می  يريم، و در اين راا بلر رأی کشلور تکيله و بلر 

کمک دوسلتانه ی پرولتاريلای اروپلا حسلاب  لواهيم کلرد، املا اي لک پل  از بله 

کلاران را بلا مشلتی آه لين جلواب  دست  لرفتن قلدرت، دشلم ان انقلالب و  لراب

 ری کورنيللوف را در سلر ملی پروراندنلد    ملا  واهيم داد  آنان رويلای ديکتلاتو

 به آنان ديکتاتوری پرولتاريا را  واهيم داد   "
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  نتيجهنتيجه

 

دلليلش  -انقالب روسليه تلوالی شل فت آور از مراحلل مشلهود اسلتدر تکامل 

 هلا ميليلون تلن را  هم آن است که اين انقالب، انقالب مردملی انليلی بلود کله دا

آمدنلد کله  لوئی از قلانون يلک دي لر  درآورد  رويدادها چ ان به دنبالبه حرکت 

جا به پيروی می کردند  ت اسلب نيروهلا در هلر مرحلله دوبلار سل جيدا ملی شلد: 

ابتللدا تللودا هللا عظمللت و توانم للدی يللورش  للود را بلله نمللايش درمللی آوردنللد، و 

شلن تلر سپ  مبقات دارا، در پی انتقام، انزوای  ود را بله نللوی روشلن و رو

 عيان می سا ت د 

       آن هللم نلله فقللط  -در مللاا فوريلله کللار ران و سللربازان پترو للراد قيللام کردنللد

بلله رغللم  واسللت ملليهن پرسللتانه ی هملله ی مبقللات تلصلليل کللردا، بلکلله نيللز 

بر الف تمام ملاسبات و حدسيات سلازمان هلای انقالبلی، تلودا هلا نشلان دادنلد 

از حکوملت را  لداشلت د، يقيملی نکتله آ لاهی  که تسخير ناپذيرند  ا ر  ود از ايلن

سشللان قللرار أدر دسللت مللی  رفت للد  امللا ه للوز حللزب انقالبللی و مقتللدری در ر

نداشت  به اين دليل قدرت به دست دموکراسلی  لردا بلورووائی افتلاد کله بلرای 

هم به  لود زدا بلود  م شلويک هلا و سوسياليزم  ملافظت از  ويشتن رن ی از

  بک  للد  ز اعتمللاد تللودا هللا هلليچ اسللتفادا ای نتوانسللت دسوسلليال رولوسلليونرها ا
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جللز آن کلله سللکان حکومللت را بلله بللورووازی ليبللرال تلويللل ده للد  بللورووازی 

تقلديمش کلردا سازش کلاران  ليبرال هم به نوبت  ود فقط قادر بود قدرتی را که

 بودند در  دمت م افع دول متفق قرار دهد 

ايلن بلار نيلز بلدون تلريلک  -انه هلادر روزهای آوريل،  شم ه گ ها و کار 

آنللان را بلله  يابللان هللای پترو للراد کشللاند تللا در برابللر  -بللا دعللوت هلليچ حزبللی

بلر آن هلا تلميلل سلازش کلاران  سياست امپرياليستی حکومتی که بله وسليله ی

  شللدا بللود، مقاومللت نشللان ده للد  ايللن تظللاهرات مسللللانه ظللاهراز بلله موفقيللت 

 روسللليه، از حکومللت برک للار  رديلللد يللاليزم امپر رسلليد  ميلللی يوکلللوف، رهبللر

وارد حکومللت شللدند، ظللاهراز بلله ع للوان نماي للدا ی تللام ا  تيللار سللازش کللاران 

 مردم، اما در حقيقت به ع وان امربران بورووازی 

حکومللت ائتالفللی بللی آن کلله هلليچ يللک از مسللائلی را کلله موجبللات انقللالب را 

سللی را کلله عمللالز در جبهلله فلراهم سللا ته بودنللد حللل و فصللل کللردا باشلد، آتللش ب

برقللرار شللدا بللود در مللاا ووئللن زيللر پللا نهللاد و نيروهللای نظللامی را بلله تهللاجم 

 واداشت  با اين عمل، رويم فوريله، کله از بلی اعتملادی روزافلزون تلودا هلا بله

   بللاری بلله  للود وارد سللا ت   آسلليب ديللدا بللود، ضللربه ی مللر سللازش کللاران 

 دوم آغاز شد دورا ی تدارکات مستقيم برای انقالب 

در اوايل ماا ووئيه حکومت، که همه ی مبقات دارا و تلصيل کردا حملايتش 

می کردند، هر ونه حرکت يا تظاهرات انقالبلی را بله ع لوان  يانلت بله مليهن و 

 -کمک به دشمن مورد ايذا  و آزار قرار می داد  سازمان هلای رسلمی تلودا ای

   ا تمللام قللوا عليلله تظللاهرات بلل -شلوراها، احللزاب سوسياليسللت هللای ملليهن پرسللت

می ج  يدند  بلشويک ها به د يل تاکتيکی می کوشيدند تا کلار ران و سلربازان 

را از آمدن به  يابان ها باز بدارند  با ايلن حلال تلودا هلا بله  يابلان هلا ريخت لد  
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ج لبش تلودا هلا فرا يلر و مهارناشلدنی از آب درآملد  ا لری از آ لار حکومللت در 

پ هلان شلدند  کلار ران و سلربازان اربلاب سلازش کلاران  ی شلد هيچ جا ديدا نمل

پايتخلت شللدند  امللا يللورش آنلان، بلله علللت کللافی نبلودن آمللاد ی ايللا ت و جبهلله، 

 متالشی شد 

در اوا للر مللاا اوت هملله ی ار للان هللا و نهادهللای مبقللات دارا  واسللتار يللک 

ه هللای کودتللای ضللدانقالبی شللدند: ديپلمللات هللای دول متفللق، بانللک هللا، اتلاديلل

داران و نللاحبان نلل ايع، حللزب کللادت، سللتادها، افسللرها، و مربوعللات  زمللين

شخص فرماندا ی کل قوا بلود کله روی دسلت اا  ده دا ی کودتا بزر   سازمان

افسری ارتش چ د ميليونی حساب می کلرد  واحلدهای نظلامی ای کله از همله ی 

بلا موافقلت  جبهه ها دستچين شلدا بودنلد، بله بهانله ی مالحظلات اسلترات يک و

 شدند ی رئي  حکومت، به سوی پترو راد  سيل سر  

به نظر می رسليد کله در پايتخلت همله چيلز بلرای موفقيلت ايلن عمليلات آملادا 

سلازش کللاران  شلدا اسلت: کلار ران بلله وسليله ی مقاملات حکوملت و بلله کملک

بللار مللداومی از ضللربه هلللای   لللع سللالش شللدا بودنللد؛ بلشللويک هللا زيللر ر 

شت د؛ ه گ های انقالبی را از شهر بيلرون بلردا بودنلد؛ نلدها  ونا ون قرار دا

ايللن هللا همللراا بللا  -تللن افسللر بر زيللدا در  للروا هللای ضللربت  للرد آمللدا بودنللد

ز بايللد نيللروی بزر للی را تشللکيل      دانشللکدهای افسللری و واحللدهای قللزاق قاعللدتا

ز  می دادند  و آن  لاا چله شلد؟ ايلن نقشله، کله بله نظلر ملی رسليد  لدايان شخصلا

حامی اش هست د، بی آن که تماس مستقيمی با مردم انقالبی پيلدا ک لد بله  لرد و 

 غبار تبديل شد 

بله يلک دي لر   ی اين دو ج بش، در اوايل ووئيه و در اوا ر اوت، در رابرله

دی  ليک قضيه ی رياضی و قضيه ی عکسش ملی مان لد  روزهلای ووئيله توانم
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ردند  روزهلای اوت نلاتوانی کاملل ج بش قائم به  ات تودا ها را به نمايش درآو

 روا های حاکم را عيان سا ت د  اين ت اسب  بر از معارضله ی اجت لاب ناپلذير 

تازا ای می داد  در اين ميان، ايا ت و جبهه هم دم به دم به پايتخت نزديلک تلر 

 می شدند  اين امر پيروزی اکتبر را از پيش مسجل سا ت 

سهل و سادا ی ل لين و تروتسلکی در  نابوکوف کادت نوشته است: "موفقيت

برانللدا تن آ للرين حکومللت ائتالفللی کرنسللکی، نللاتوانی درونللی آن حکومللت را 

زدا  عيان سا ت  ميزان اين ناتوانی در آن ايام حتلی افلراد مرللع را هلم شل فت

بر سر ناتوانی  ود او، مبقله ی مسأله  کرد " ظاهراز نابوکوف متوجه نيست که

 و دور می زد او، و سا ت اجتماعی ا

درسللت بلله همللان شللکل کلله از تظللاهرات مسللللانه ی ووئيلله بلله بعللد، م ل للی 

 ج للبش بلله سللوی قيللام اکتبللر نللعود کللرد، شللورش کورنيلللوف هللم بلله تمللرين 

عمليللات ضللدانقالبی کرنسللکی در آ للرين روزهللای اکتبللر مللی مانللد  فرمانللدا ی 

نيروئلی کله دموکرات م ش کل قوا پ  از فرارش در للوای پلرچم آمريکلا، ت هلا 

 بلشويک ها پيدا کلرد هملان سلپاا سلوم سلوارا نظلامی بلود کله برعليه  در جبهه

دو مللاا پلليش بلله وسلليله ی کورنيلللوف بللرای برانللدازی  للود کرنسللکی در نظللر 

اين سلپاا ه لوز در دسلت کراسل وف، ونلرال قلزاق، فرمان دهی   رفته شدا بود 

ف در ايلن سلمت قلرار قرار داشت  اين سلر ت ملب دوآتشه بله فرملان کورنيللو

نلالح تلر از کراسل وف يافلت فرملان دهلی   رفته بود  برای دفا  از دموکراسلی

 نمی شد 

به عالوا، از اين سپاا چيزی باقی نماندا بود م لر فقلط نلامش  ايلن سلپاا بله 

چ د دسته ی قزاق کاهش يافته بود، و اين قلزاق هلا پل  از يلورش ناموفقشلان 

د، بلا مللوان هلای انقالبلی عهلد ا لوت بسلت د و به سرخ ها در نزديکلی پترو لرا
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کراس وف را به بلشويک هلا تلويلل دادنلد  کرنسلکی هلم ناچلار شلد پلا بله فلرار 

 هم از دسلت قلزاق هلا و هلم از دسلت مللوان هلا، بلدين سلان هشلت ملاا  -ب ذارد

پلل  از سللرن ونی سلللر ت کللار ران در رأس کشللور قللرار  رفت للد  و ملکللم هللم 

 قرار  رفت د 

، يکللی از ونللرال هللای روس، بللا لل للی  شللما ين مللی نويسللد: "چلله زالسللکی

کسی باور می کرد که فراش يلا ن هبلان سلا تمان داد سلتری نا هلان بله رئلي  

ديوان عالی کشور تبديل بشود؟ يا پيشخدمت بيمارستان بله ملديريت بيمارسلتان 

       برسلللد؛ فلللالن سللللمانی کارم لللدی علللالی رتبللله شلللود؛ سلللتوان سلللوم ديلللروز بللله

کلل قلوا م صلوب شلود؛ نلوکر و يلا کلار ر ديلروزی شلهردار بشلود؛ رمان دهی ف

قرار تعميرکن ديروزی بله رياسلت ناحيله ی ايسلت اا برسلد؛ و آه  لر ديلروزی 

 رئي  کار انه شود؟"

شلان ملی شلد  وقتلی سلتوان سلوم هلا رو"چه کسی باورش ملی شلد؟" بايلد با

 ار رزادا مقاوملللت ونللرال هللا را تللار و ملللار مللی کردنللد؛ وقتلللی شللهردارهای کلل

 اشراف ديروز را درهم می شکسلت د، وقتلی قرلار تعميلرکن هلا املر حملل و نقلل 

 -را ادارا می کردنلد، وقتلی آه  رهلا در مقلام ملدير نل ايع را زنلدا ملی سلا ت د

 م ر می شد باورش نکرد؟

بر مبق يک جمله ی قصار ان ليسی، وظيفه ی انلی هر رويلم سياسلی قلرار 

از ايلن نظر لاا  1917ر مقلام هلای درسلت اسلت  تجربله ی دادن افراد درست د

د؟ در مللی دو مللاا اول ايللن سللال بلله حکللم حللق سلللر ت سللچ ونلله بلله نظللر مللی ر

مورو ی مردی بر روسيه فرمان می راند که مبيعت لرلت چ لدانی بله او نکلردا 

بود و او به اجساد موميائی قديسين اعتقلاد داشلت و در برابلر راسلپوتين تسلليم 

هشللت مللاا بعللد، ليبللرال هللا و دمللوکرات هللا از ارتفاعللات  مللی در ملللض بللود 
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 حکللومتی  للود کوشلليدند کلله بلله مللردم  ابللت ک  للد انقللالب بلله ايللن م ظللور انجللام 

 رفتلله کلله هملله چيللز بلله شللکل سللابقش بللاقی بمانللد  جللای شلل فتی نيسللت کلله آن 

بله جلا  ذارنلد از فلراز جماعت چون سايه های لرزان بی آن کله نشلانی از  لود 

ر رد شدند  از روز بيست و پ جم اکتبر به بعلد، ملردی کله در رأس روسليه کشو

  تلرين شخصليت تلاريخ سياسلی روسليه  املراف او  قرار  رفت ل ين بود، بلزر 

         تللرين دشم انشللان  دحاملله کللردا بودنللد کلله بلله ا عللان مغللريللارانی ا را دسللت

ج   د  از اين سله می دانست د چه می  واه د و چ ونه بايد برای اهداف  ود ب

 نظللام، در آن شللرايط معللين و مشللخص، کللدام يللک توانسللت افللراد درسللت را در 

 مقام های درست ب مارد؟

      علللللروي تلللللاريخی بشلللللريت را در تملللللاميتش ملللللی تلللللوان در سلسلللللله ای از 

در مبيعلت، در جامعله، و در  -پيروزی های آ اهی بر نيروهای کور  النه کرد

نقاد و  الق تا به حلال ملی توانلد از پيلروزی هلای  وجود  ود انسان  انديشه ی

شليميائی بله نقرله ای  -بزر   ود در مبارزا با مبيعت دم بزنلد  عللوم فيزيکلی

ز در شلرف مسللط شلدن بلر ملادا اسلت  املا  رسليدا انلد کله در آن جلا انسلان يقي لا

روابلللط اجتملللاعی ه لللوز در حلللد جزايلللر مرجلللانی در حلللال شلللکل  يلللری انلللد  

 فقللط سللرح جامعلله را م للور سللا ته اسللت، آن هللم بللا نللوری کللم و م زپارلمانتللاري

 لللواران و  هلللای آدمراد ايبللليش سلللا ت ی، در مقايسللله بلللا سللللر ت و سلللاير 

غارنشي ان، دموکراسی البتله فلتح بزر لی اسلت، املا دموکراسلی هلم بلازی کلور 

نيروها را در روابط اجتماعی دست نخوردا باقی می  لذارد  انقلالب اکتبلر بلرای 

ايلن  رله ی عميلق ناآ لاهی فلراز کلرد  نظلام برعليله  ن بار دست  لود رانخستي

 لاا پياملدهای  ک ون فقط جلو ن شوروی بر آن است که اساس جامعه را، که تا

 انباشته شدا بودا است، قرين هدف و برنامه سازد 
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       دشللم ان شللادمان د کلله پللانزدا سللال پلل  از انقللالب، کشللور شللوروی ه للوز 

ز ه ستی همبه ملکوت بهزي  انی هليچ شلباهتی نلدارد  چ لين اسلتد لی، ا لر واقعلا

ش مفلرم نيروهلای تناشی از  صومتی کورک  دا نباشد، فقلط ملی توانلد از پرسل

  سللللرآميز روش هلللای سوسياليسلللتی نشلللئت ب يلللرد  ندسلللال ملللول کشللليد تلللا 

سلللرمايه داری عللللم و فلللن را بللله اوي برسلللاند و بشلللريت را بللله دوزخ ج لللگ و 

 ک لللد  بلللرای ايجلللاد و فلللراهم آوردن بهشلللت روی زملللين، دشلللم انبللللران فرواف

فرنت می ده د  ما چ ين وظيفله ای سوسياليزم  فقط پانزدا سال بهسوسياليزم 

بللرای  للود قائللل نشللدا بللوديم  ايللن موعللدها را مللا هر للز تعيللين نکللرديم  جريللان 

 د ر ونی های عظيم را بايد با مقياس های مت اسب اندازا  رفت 

هائی که بر سر مردم زندا آمدا است چرور؟  لون و آتلش ج لگ  اما مصيبت

 کلی شوربختی هلای انقلالب را توجيله ملی ک لد؟ دا لی؟ آيا نتايج انقالب به مور

اين سسال مربوم به مبلث غايت ش اسلی اسلت و در نتيجله بلی  ملر اسلت  مثلل 

آن اسللت کلله در برابللر مشللکالت و حرمللان هللای زنللد ی از  للود بپرسلليم: آيللا بلله 

ک للون مللانع از  نللاک تللا زحمللتش مللی ارزد کلله متولللد شللويم؟ امللا تللأمالت انللدوا

       زايملللان و زايلللش ملللردم نشلللدا اسلللت  حتلللی در ايلللن دورا ی تيلللرا بختلللی هلللای 

 داز فقط تعداد اندکی از نفوس سيارا ی ما به  ودکشی متوسل می شوند   جان

 قالب می جوي د اما مردم راا نجات  ود را از مشکالت غيرقابل تلمل در ان

 آيللا جاللللب توجللله نيسللت کللله آن هلللا کللله  شللم ين تلللر از دي لللران دربلللارا ی 

قربانيان انقالب های اجتماعی دم می زن د معملو ز هملان کسلانی هسلت د کله ا لر 

ج گ جهلانی نباشل د، تمهيلد ر و تجليل لر ايلن تلفلات  هم مستقيماز مسئول تلفات

فته اند؟ حال نوبلت ماسلت کله بپرسليم: را پذير بودا اند، و يا دست کم اين تلفات
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آيللا ج للگ  للود را توجيلله کللردا اسللت؟ ج للگ بلله مللا چلله دادا اسللت؟ بلله مللا چلله 

 آمو ته است؟

 ران آسيب ديدا ی روس مدعی شدا اند که انقالب به انلرلام فره  لی  توان

       نلللدارد  فره لللگ  کشلللور م جلللر شلللد  تأملللل بلللر سلللر ايلللن ادعلللا فايلللدا ای دربلللر

ای که بله دسلت انقلالب اکتبلر م قلرد شلد، در نهايلت املر فقلط اشراف م شانه 

ی از ال وهای برتر غرب بود  اين فره لگ، کله  لاري از دسلترس عتقليدی تص 

  مللردم روسلليه قللرار داشللت، هلليچ چيللز  زمللی بلله   جي لله ی بشللريت نيفللزود  

 لان را ه انقالب اکتبر مبانی فره گ تازا ای را پی ريزی کرد که آن فره گ هم

مدنظر داشلت و بله ايلن دليلل فلوراز اهميلت جهلانی يافلت  حتلی ا لر للظله ای  در

فللرد ک لليم کلله بلله علللت شللرايط نامسللاعد و ضللربات  صللمانه، رويللم شللوروی 

اکتبلر بلاز هلم بلر تکاملل  بممکن است سرن ون ب ردد، مهر ملو ناشدنی انقال

 آتی بشر باقی  واهد بود 

يلک دي لر  در تکاملل روسليه اززبان مللل متملدن دو عصلر کلامالز متفلاوت را 

توحشانی از قبيلل "تلزار"، "پلو روم" و  یمتمايز سا ته است  فره گ اشراف

"نوت" را وارد زبان هلای جهلان کلردا اسلت، حلال آن کله اکتبلر بله واوا هلائی 

اسلتعمال جهللانی بخشليدا اسللت   نظيلر "بلشللويک"، "سلوويت"، "پياتيلتکللا"

  را توجيله ملی ک لد؛ البتله ا لر تصلور ک يلد همين امر به ت هائی انقالب پرولتلری 

 که انقالب پرولتری به توجيه هم نيازم د است 

 

                                                 
- پسفرت "ب ،تظ رتيی هه متکا  وتل  ا ب هه تيژه وتل  ا  ي سديانب" 

 "است"ب ،تظ رتيی هه متکا  شلفب

 "يستيا"ب ،تظ رتيی هه متکا  شسراب

 مترج  فاريی. -"پ ات لتکا"ب ،تظ رتيی هه متکا  هراامه   پکج يا،ه
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  يادداشتی پيرامون ضمائميادداشتی پيرامون ضمائم

  

، دو فصلل مداومما عالوا بر ارجاعات تاريخی  ود پيرامون نظريه ی انقالب 

مسلللتقل را هلللم بللله ايلللن ضلللمائم م تقلللل کلللردا ايلللم: "بر لللی از افسلللانه هلللای 

  م در يللللک کشلللور واحلللد؟" فصللللل مربلللوم بلللله زوسلللياليبوروکراسلللی،" و "س

"افسللانه هللا" را بلله بازسللازی انتقللادآميز يللک سلسللله واقعيللات و وقللايعی از 

انقالب اکتبر ا تصاص دادا ايم که توسط مور ان نا لت تلريت شدا اند  يکی 

از اهداف ضم ی اين فصل آن است که کار را برای  هلن هلای ت بللی غيلرممکن 

 واه للد  للود را بللا ايللن  تعمللق در شللواهد و قللرائن موجللود مللی ک للد کلله بلله جللای

نتيجلله  يللری از پلليش سللا ته ارضللا  ک  للد کلله "حقيقللت احتمللا ز جللائی در وسللط 

 نهفته است "

تلرين مسلائل مربلوم بله  م در يک کشلور واحلد" را بله مهلمزفصل "سوسيالي

  ای کلله درمسللأله  جهللان بي للی و برناملله ی حللزب بلشللويک ا تصللاص دادا ايللم 

آن را از حيث تاريخی روشن سا ته ايم، نله ت هلا اهميلت نظلری  لود را  اين جا

هم چ ان حفظ کردا است، بلکه در سال های ا ير حائز اهميت عملی تراز اوللی 

 هم شدا است 

کله ايلن دو  -ما ايلن دو فصلل را فقلط بله  لامر  وان لد انی از ملتن کللی کتلاب

ز بله ايلن  -دفصل جز   ي فکلی از آن را تشلکيل ملی ده ل جلدا کلردا ايلم کله عادتلا

م اقشات يا مسائل نظری فرعی نمی پردازند  با اين حال ا لر يلک دهلم، يلا حتلی 
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فقط يک ندم، از  وان د ان اين کتاب زحمت  وانلدن دقيلق ايلن ضلميمه را بلر 

 لود هملوار ک  لد، نويسلل دا احسلاس  واهلد کلرد کلله اجلر زحملات زيلاد  للود را 

ن های انديشم د، فعال و نقاد است که حقيقت سرانجام  رفته است  از مريق  ه

 ک د  جای  ود را در ميان ملافل وسيع تر باز می
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  ی اول ی اول   ضميمهضميمه

  های بوروکراسیهای بوروکراسی  بر ی از افسانهبر ی از افسانه

مفهوم انقال اکتبر به شکلی که در اين کتاب بسط دادا شلدا اسلت، چ لدين بلار 

در نخسلتين سلال هلای يسل دا ی ايلن سلرور در  روم کلی اش بله وسليله ی نو

 لود را بله شلکل  نويسل دا بلرای آن کله افکلار رويم شلوروی ع لوان شلدا بلود 

را در قالب اعداد بيلان ملی کلرد   روشن تری ارائه بدهد،  اهی اوقات اين افکار

املر انقلالب  مثالز يک بلار نوشلته بلود کله: "سله چهلارم و يلا شلايد نله دهلم" از

 جم اکتبللر از مريللق قيللام " للاموش" يللا قيللام " شللک" بلله پلليش از بيسللت و پلل

اتمللام رسلليدا بللود  ا للر ايللن ارقللام را بلليش از آن چلله ارقللام در چ للين مع للائی 

مستلقش هست د مهم نشمريد، انديشه ی فوق به مور مرللق نلائب اسلت  املا 

يلن ااز زمانی که ارزيابی مجدد ارزش ها آغلاز شلدا اسلت، انديشله ی ملا را در 

 رحمانه به باد انتقاد  رفته اند   ی صوص ب

بله  `پيروزم لد `کام ت نوشلته اسلت: "ا لر در روز نهلم اکتبلر نله دهلم قيلام، 

اتمام رسيدا بود، پ  دربلارا ی عقلل و درايلت کسلانی کله در کميتله ی مرکلزی 

 نشسللته بودنللد و در روز دهللم اکتبللر جروبلللث مللی کردنللد کلله آيللا دسللت بلله قيللام 

  ت دسللت بلله قيللام بزن للد، چ ونلله بايللد قضللاوت ک لليم؟ بزن للد يللا  يللر، و چلله وقلل

دربارا ی افرادی که در روز شانزدهم اکتبر  رد هلم نشسلت د    و امکانلات قيلام 

را بارهللا و بارهللا تخمللين زدنللد، چ ونلله داوری ک لليم؟    آری، ظللاهراز قيللام در 
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ن آن چ لا -انجلام  رفتله بلود `به مور قانونی`و  ` اموش`همان روز نهم اکتبر 

 اموش که نه حزب و نه کميته ی مرکزی از آن امال  نداشت د " ايلن اسلتد ل 

جللات ميللراث  للواران نللا لت انقللالب بلله رسللميت ه  ر کلله در نوشللتسظللاهراز ملل

ش ا ته شدا و از نظر سياسی بيش از مسلت  ود زيسته است، در حقيقلت املر 

 مشتی  رای فريب دا بيش نيست 

ز "نله د هلم" از املر قيلام تملام نشلدا بلود، چلون در آن در روز نهم اکتبلر قرعلا

ی انتقال پاد ان تازا در شلورا مرلرش شلدا بلود و مللال بلود بتلوان مسأله  روز

در آتيه چه شکلی به  ود  واهد  رفلت  بله هملين مسأله  پيش بي ی کرد که اين

 دليل بلود کله در روز بعلد، يع لی روز دهلم، تروتسلکی در علين تأکيلد بلر اهميلت

نتقال نيروهای نظامی، ه وز نمی توانست تقاضا ک لد کله معارضله ی ی امسأله 

پاد لان بللا فرمانللدهانش اسللاس تملام نقشلله را تشللکيل دهللد  فقلط بللر ا للر زحمللات 

 روزانه و سرسختانه ی دو هفته ی بعد بلود کله "سله چهلارم و شلايد نله دهلم" 

بلله انجللام  -جلللب نيروهللای حکومللت بلله سللوی مللردم -از وظيفلله ی انلللی قيللام

در  سلليد  در روز دهللم چ للين نبللود، و حتللی در روز شللانزدهم نيللز چ للين نبللود؛ر

ی قيللام مسللأله  روز شللانزدهم کميتلله ی مرکللزی بللرای دومللين بللار بلله بررسللی

ع لوان مسأله  پردا ت و کريل کو موضو  پاد ان را قامعانه به ع وان کليد حل

 نمود 

 -روزی رسلليدا بللودامللا حتللی ا للر نلله دهللم از انقللالب در روز نهللم اکتبللر بلله پيلل

نللت ايلن واقعيلت نله از  -چ ان که کام ت به  را افکار ما را ارائه دادا اسلت

تعيلين شلدنی  -يع لی از مريلق قيلام -راا حدس و  مان، بلکه فقط از مريق عمل

بود  بدين ترتيب حتی در آن مورد کلامالز فرضلی هلم "عقلل و روايلت" اعضلای 

وبللث هلای دهلم و شلانزدهم اکتبلر کميته ی مرکزی به علت مشارکتشان در جر
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ابداز لکه دار نملی شلد  بلا ايلن حلال، حتلی ا لر فلرد ک ليم کله اعضلای کميتله ی 

پيش متقاعد ک  لد کله نله دهلم  از مرکزی می توانست د از مريق ملاسبه  ود را

شللدا اسلت، بللاز  زم بللود کله دهمللين پللارا ی آ لر هللم بلله  از پيلروزی نصيبشللان

   انللدازا ی تمللامی هللر دا پلارا بلله دقللت و توجلله نيللاز  انجلام برسللد، و ايللن کللار بله

می داشت  چله نبردهلا و قيلام هلای "تقريبلاز" پيروزم لدی کله در تلاريخ موجلود 

نبردهللا و قيلام هللائی کله فقللط بله ايللن دليلل بلله شکسلت انجاميدنللد کله بلله  -نيسلت

جلا نبلو   کلام ت در ايلن -موقع تا شکست کامل دشمن دنبال نشدندح و سرانجام

قلمرو فعاليت کميته ی نظلامی  - ري دادا و اين نکته را فراموش کردا استبه 

ی  انقالبللی بلله شللهر پترو للراد ملللدود مللی شللد  و بللا وجللود اهميللت فللوق العللادا

حللال وجللود داشللت  و از ايللن للللاظ کميتلله ی پايتخللت، مللابقی کشللور هللم بلله هللر 

روز بيسلت مرکزی حق داشت که نه ت ها در روزهای دهم و شانزدهم، بلکه در 

امکانات قيام را بله دقلت سلبک  -يع ی پ  از پيروزی در پترو راد -و ششم نير

 س  ين ک د 

کام ت، در م اقشله ای کله موضلو  بللث ماسلت، بله دفلا  از ل لين بر اسلته 

رابهت از  ود دفا  ملی ک  لد  ی پيروان نا لت زير پوشش اين نام پ  ه است  هم

           ه اتملللام رسللليدا بلللود، ل لللين چ ونللله او ملللی پرسلللد کللله ا لللر نللله دهلللم از قيلللام بللل

 مللی توانسللت بللا آن هملله شللور و حللرارت بللرای قيللام بج  للدح امللا ل للين  للود در 

ممکن است که ما هم اي لک بتلوانيم قلدرت  ايل ماا اکتبر چ ين نوشت: "کامالز او

 از نهلم اکتبلر معتقلد بلود  يشرا بدون قيام تصرف ک يم " بله کلالم دي لر، ل لين پل

     الب " للاموش" نللورت  رفتلله اسللت، آن هللم نلله فقللط نلله دهمللش بلکلله کلله انقلل

       دا دهمللش  امللا ل للين مللی دانسللت کلله نلللت ايللن فللرد  للوش بي انلله را فقللط 

  در ميللدان عمللل مللی تللوان تعيللين کللرد  بلله ايللن دليللل ل للين در همللان ناملله نوشللته 
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     فللوراز  بللود: "ا للر مللا نمللی تللوانيم قللدرت را بللدون قيللام تصللرف ک لليم، پلل  بايللد

بود که در روزهلای دهلم و شلانزدهم، و در روزهلای مسأله  قيام نمائيم " همين

 دي ر، مورد بلث قرار  رفت 

       تللللواريخ ا يللللر شللللوروی فصللللل بسلللليار مهللللم و آموزنللللدا ای را پيرامللللون 

ايللن  -ا للتالف هللای ل للين و کميتلله ی مرکللزی از انقللالب اکتبللر حللذف کللردا انللد

 ب يلادي ی مربلوم ملی شلدند کله در ملوردش حلق بلا ل لين ا تالف ها هم بله انلل 

بود و هم به مسلائل جزئلی املا بسليار مهملی کله در موردشلان حلق بلا کميتله ی 

مرکزی بود  بر مبلق ايلن آئلين جديلد نله ل لين و نله کميتله ی مرکلزی هليچ يلک 

 آن هللا هلليچ م اقشلله ای نمللی توانسللت مللابين  جايزالخرللا نبودنللد، و در نتيجلله

باشد  در مواردی که انکار ا تالف ملال ملی  لردد، بله حکلم يلک  وجود داشته

 نسخه ی عمومی تروتسکی مقصر ش ا ته می شود 

واقعيلللات حلللديث دي لللری دارنلللد  ل لللين انلللرار داشلللت کللله قيلللام در روزهلللای 

 ک فران  دموکراتيک درب يلرد  املا حتلی يلک تلن از اعضلای کميتله ی مرکلزی 

ی بعلد ل لين بله اسلميل ا پيشل هاد کلرد  او حمايت نکرد  يک هفتله از در واست

را در ف النللد تشللکيل دهللد، و بلله کمللک ملللوان هللا ضللربه را از آن  کلله سللتاد قيللام

   نقرلله بلله حکومللت وارد سلللازد  بللاز هللم دا روز بعللد ل لللين انللرار ورزيللد کللله 

ک  را ی شمال به نقره ی شرو  قيام تبديل شود  هيچ يلک از اعضلای ک  لرا 

نکللرد  در اوا للر مللاا سللپتامبر ل للين معتقللد بللود کلله سلله  از ايللن پيشلل هاد حمايللت

 ير در قيللام، يع للی بلله تعويللق انللدا ت ش تللا تشللکيل ک  للرا ی شللوراها، أهفتله تلل

بار  واهد بود  با اين حال قيام، که به آستانه ی ک  را موکلول شلدا بلود   مر 

در می اجالس ک  لرا نلورت  رفلت  ل لين پيشل هاد کلرد کله مبلارزا در مسلکو 

در مسللکو بللدون در يللری فيصللله مسللأله  ز شللود، چللون  مللان مللی کللرد کللهآغللا
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 واهلللد يافلللت  در حقيقلللت املللر، قيلللام در مسلللکو، بلللا وجلللود پيلللروزی قبللللی در 

 پترو راد، هشت روز به درازا کشيد و تلفات زيادی به بار آورد 

    ل للين ماشللين تصللميم هللای بللی  لللل نبللود  او "فقللط" يللک انسللان نابغلله بللود  

نيات انسانی، از جمله قابليلت اشلتباا، در او يافلت ملی شلد  ل لين همه ی  صو

دربارا ی نلوا ی ديد ميراث  واران نلا لت نسلبت بله انقالبيلون بلزر ،  فتله 

است: "آن ها می کوش د که انقالبيون بزر  را پ  از مر شان به شمايل های 

        د و نامشللللان را بلللله انللللرالش بل لللل بللللی آزار تبللللديل سللللازند، تقديسشللللان ک  للللد،

آوازا نماي للد   " تللا بتوان للد در ام يللت بيشللتری در عمللل بلله آنللان  يانللت ک  للد  

 للان تصللديق ک  للد ل للين ه ميللراث  للواران نللا لت ک للونی  واسللتار آن للد کلله هملل

 راناپذير بودا است تا بتوان د اين  ونه جزئيات را به نلوی آسلان تلر بله  لود 

 تسری ده د 

ولتمللرد همانللا ترکيبللی از چشللم انللدازهای نللفت مشخصلله ی ل للين در مقللام د

جسللورانه و ارزيللابی دقيللق واقعيللات و عارضلله هللای کوچللک بللود  دورافتللاد ی 

ل ين مانع از آن نبود که او با بصيرتی بلی نظيلر مراحلل و چلر ش هلای ب يلادی 

تلاد ی بله او امکلان نملی داد کله عواملل فج بش را تشخيص دهلد، املا ايلن دورا

موقللت را بلله موقللع ارزيللابی ک للد  موقعيللت سياسللی  تصللادفی و د ر للونی هللای

کلی چ ان برای قيام مساعد بود که برای پيروزی چ دين امکلان  موجود به مور

                                                 
- کرردن حارلت خرسد در ،ی يسم و ککگره   ه و ا،الل کاسا ساب ،کر و هره مک رسر ملير  

هه هرخی از "چپ فراها  دت آت ه" هره ايرو اکتره اشراره کررد کره خرسد ات ا رز مرتکرا اشرتباهات 

"چپ رتااه" شده هسدب هه تيژه در م اجرتب از جاله در ،ی آخرريو "م راجرت " هره فکلارد در 

ی ت ب يتکی هاان مسوع که در خیسص و ا  از اق ه ا  دفاع کررد کره از ح رر دريرت1917يا  

ااسيا  هه پا  اق ه ا  که  ال  هه اجراء درآمرد ااری رير د. افرر اشرتباه اکرک  ،کر و ايرو اشراره را  

هه خلا  خرسد در اامره ا  خلراب هره يکری از کا سر سن هرا  ککگرره مسيرس  هره کا سر سن امرسر 

مسرل   آ،اان ا ز ذکر کرده هسد. متأيتااه پرتاده ها  ه و ا،الل کاسا سا در ديترس ما ا سرتکدب ت

 ايا که اامه   مذکسر مکت ر ا ده ايا.
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مختلت وجود داشت  ا ر ل ين در پترو راد حضلور ملی داشلت و ا لر او تصلميم 

 للود را دائللر بللر قيللام فللوری، بللدون احاللله بلله ک  للرا ی شللوراها، در اوايللل مللاا 

مورد اجرا می  ذاشت  او بلی شلک در اجلرای نقشله ی  لود زمي له ی اکتبر به 

سياسی را موری ترتيب می داد که وجلوا نلامرلوب آن نقشله بله حلداقل کلاهش 

کللم بلله همللين انللدازا مللی تللوان احتمللال داد کلله او  للود در آن  بياب للد  امللا دسللت

 نورت همان نقشه ای را بر می  زيد که عمالز به اجرا  درآمد 

    بی  للللود را از نقللللش ل لللين در اسللللترات ی کلللللی انقللللالب در فصللللل ملللا ارزيللللا

جدا انه ای ارائه دادا ايم  در اين جا نيز برای مشخص شدن نظرمان دربلارا ی 

   پيشلل هادهای تللاکتيکی ل للين، اضللافه مللی ک لليم کلله بللدون فشللار ل للين، و بللدون 

يللام بلله راا ق نهيللب هللا و پيشلل هادها و نقشلله هللای متفللاوت او، افتللادن در شللاا

 مول ی سلمراتب دشلوارتر ملی شلد  ا لر در ملی آن هفتله هلای حسلاس ل لين در ا

  آن هلللم نللله فقلللط در پترو لللراد بلکللله نيلللز در  -ملللی بلللود، رهبلللری عملللومی قيلللام

           مقلام "مهلاجر"  در سرح بسليار بلا تری قلرار ملی  رفلت  املا ل لين در -مسکو

 ر ک د نمی توانست جای ل ين را در اسمول ی پ  

 يلری تلاکتيکی  لويش را شلديدتر از ت کاستی های موجلود در سلم ل ين  ود

دي للران حللل  مللی کلللرد  او در روز بيسلللت و چهللارم سلللپتامبر در روزنامللله ی 

ز انقللالب تللازا ای در حللال رشللد اسللت راپللوچی پللوت امللا  -چ للين نوشللت: "يقي للا

متأسللفانه امالعللات مللا دربللارا ی دام لله و سللرعت ايللن رشللد انللدک اسللت " ايللن 

کلمللات هللم بلله م ظللور سللرزنش رهبللران حللزب بلله کللار رفتلله انللد و هللم بلله قصللد 

تلرين قواعلد قيلام  شکايت از کمبود امالعات  ود  ل ين به ه  ام يلادآوری مهلم

در نامه ی  ود، فراموش نکرد کله اضلافه ک لد: "البتله همله ی ايلن هلا تقريبلی 

ز ج به ی توضيلی دارد " در روز هشتم اکتبلر، ل لي ن بله ک  لرا ی است و نرفا
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م رقه ای شوراهای شمال چ ين نوشت: "در نورتی که قيام احتمالی کار ران 

و سللربازان پترو للراد    بلله زودی در ب يللرد، مللن سللعی  للواهم کللرد از حاشلليه 

رون بيايم و تونيه های  لود را عرضله کل م، املا ايلن قيلام ه لوز در ن رفتله يب

 کللام ت بللا چ للين کلمللاتی آغللاز اسللت " ل للين انتقادهللای  للود را از زي وويللت و 

کردا بود: "مبلغی که ارادا ی سرنوشت او را از  ط انللی تلاريخ دور سلا ته 

ز در  رر آن است کله ديلر از راا برسلد و يلا نلامرلع بلاقی بمانلد، بله  است، دائما

 صللوص ه  للامی کلله نوشللته هللای او بللا تللأ ير بلله چللاپ مللی رسلل د " بللاز هللم 

همراا با سرزنشی  راب به سردبيرهائی کله  شکايتی دي ر از انزوای  ويشتن

يا در انتشار مقاله های برنلدا تلأ ير بله  لري ملی دادنلد و يلا عبلارات  زنلدا ی 

ايللن مقاللله هللا را حللذف مللی کردنللد  يللک هفتلله پلليش از قيللام ل للين در ناملله ی 

ی مسلأله  ملرمانه ای برای اعضای حزب چ ين نوشت: "و اما راجع بله ملرش

    حلال کله تلا ايلن حلد بله بيسلتم اکتبلر نزديلک شلدا ايلم، ملن  قيام در حلال حاضلر،

وانم قضاوت ک م که حرکلت اعتصلاب شلک انه ی ئزي وويلت و تنمی  دور از راا

کام تت در مربوعات غيرحزبی، تا چه حد کار را  راب کردا اسلت " تأکيلد بلر 

 کلمات "از راا دور" از  ود ل ين است 

   پيشلل هادهای تلاکتيکی ل للين ملابين  جلوداملا مکتلب پيللروان نلا لت ا للتالف مو

و سير واقعی قيام در پترو راد را چ ونه توضيح ملی دهلد؟ ايلن مکتلب ملاهيتی 

بی شکل و بی ملتوا به اين تضاد می دهد؛ يا آن که از ک ار ا تالفات ملی  لذرد 

و ا تالفللات را قابللل توجلله نمللی دانللد؛ و يللا مللی کوشللد واقعيللات مسلللم را زيللر پللا 

يللا در آن جللا کلله ل للين از تمللامی کميتلله ی مرکللزی و يللا از هملله ی  ب للذارد؛ و

مخالفان قيام در کميته ی مرکزی سخن می  ويلد نلام تروتسلکی را ملی   جانلد؛ 



                                                             نشر ميليتانت

 

 516 

و يا سرانجام همه ی اين روش هلا را بلا هلم ترکيلب ملی ک لد، بلی آن کله در قيلد 

 ساز ارند يا  ير يک دي ر  باشد که آيا اين روش ها متقابالز با

سلللتالين ملللی نويسلللد: "نللللوا ی اجلللرای قيلللام اکتبلللر را ملللی تلللوان ال لللوی ا

ئانتخلاب للظله ی  استرات ی ئبلشويکیت ملسوب کرد  تجاوز از اين مقتضليات

 `ه لگآ  لم کلردن ضلرب `نليحت بله اشلتباا  ررنلاکی م جلر ملی شلود کله بله 

موسوم است، در چ ين موقعی حزب يا از سير حوادث عقب ملی مانلد و يلا جللو 

افتد، و  رر شکست را بله وجلود ملی آورد  کوشلش  روهلی از رفقلا بلرای می 

آغللاز شللود، بايللد  1917آن کلله قيللام بللا توقيللت ک فللران  دموکراتيللک در اوت 

ملسللوب  للردد، و بللرای چ للون ی  ` للم کللردن ضللرباه گ `نمونلله ای از ايللن 

عبللارت " روهللی از  انتخللاب نکللردن للظلله ی قيللام سرمشللقی شللمردا شللود "

اين سرور به مع ای شخص ل لين اسلت  هليچ کل  جلز ل لين پيشل هاد رفقا" در 

  نکلرد کلله قيللام بللا توقيللت ک فللران  دموکراتيلک آغللاز شللود، و هلليچ کلل  هللم از 

اين پيش هاد حمايت نکرد  استالين نقشله ی تلاکتيکی ل لين را "سرمشلقی بلرای 

چ للون ی انتخللاب نکللردن للظلله ی قيللام" مللی دانللد  امللا روايللت  للالی از اسللم 

ملابين  تالين به او اجازا  می دهد که در عين حلال وجلود هر ونله ا تالفلی رااس

ز انکار ک د   ل ين و کميته ی مرکزی نريلا

       ياروسالفسللکی بللرای  ريللز از ايللن مشللکل راا سللادا تللری پيللدا کللردا اسللت 

 بلر سلر ايلن نيسلت مسلأله  بلر سلر جزئيلات نيسلت،مسأله  او می نويسد: "البته

ر مسللکو شللرو  شللد يللا در پترو للراد " انللل مرلللب آن اسللت کلله کلله آيللا قيللام د

    "نلللت  للط ل للين، يع للی نلللت  للط حللزب مللا" را بلله  تمللامی سللير حللوادث

ا بات رساند  اين مورخ نابغه مشکل  ود را تا حد  ارق العلادا ای آسلان کلردا 

اسللت  در ايللن کلله قيللام اکتبللر نلللت اسللترات ی ل للين را بلله ا بللات رسللاند، و بلله 
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می" تلا چله يشان داد که پيروزی او بر قشر حاکم "بلشويک های قلد صوص ن

ای مسلأله  اندازا اهميت داشته است، شک نمی توان کرد  اما ا ر بله ملور کللی

بللر سللر ايللن کلله قيللام در کجللا و چلله وقللت و چ ونلله بايللد آغللاز مللی شللد در ميللان 

تللی از و ح -نباشللد، آن  للاا مسلللم اسللت کلله از ا للتالف هللای  للاا بلله  للاا بللا ل للين

 چيزی باقی نمی ماند  -مسائل تاکتيکی به مور عام

در کتاب جان ريد داسلتانی وجلود دارد دائلر بلر ايلن کله در روز بيسلت و يکلم 

  اکتبر سران حزب بلشويک "دوملين ک فلران  تلاريخی"  لود را بر لزار کردنلد

و در آن ک فران ، به موری که به ريد  فته شلدا اسلت، ل لين  فلت: "بيسلت و 

اسللت  مللا بايللد بللرای قيللام يللک پاي للاا  م اکتبللر بللرای شللرو  عمللل زودچهللار

سراسللللری در روسلللليه داشللللته باشلللليم، و در روز بيسللللت و چهللللارم بر للللی از 

نماي د ان ه وز در راا  واه لد بلود  از سلوی دي لر، روز بيسلت و ششلم بلرای 

شلللرو  عملللل ديلللر اسلللت    بايلللد در روز بيسلللت و پللل جم، يع لللی در روز افتتلللاش 

کار را شرو  ک يم " ريد ناظر فوق العادا تيزبي لی بلود، و ملی توانسلت ک  را، 

احساسللات و عوامللت پرشللور روزهللای سرنوشللت سللاز انقللالب را بللر نللفلات 

  ود  بت ک د  به اين دليل بود که ل ين در زمان  لود ميلل داشلت کله کتلاب کتاب

  املا بی نظير ريد در ميليون ها نسخه در همه ی کشورهای جهان م تشر بشلود

روهلا  کاری که در  رما رم حوادث نورت می  رفت، يادداشت هائی که در راا

 وهللا و عبللارات و   ج پيللادا روهللا نوشللته مللی شللد، و  فللتکللو  يابللان هللا و در 

همله ی  -پراک دا ای که از  وشه و ک ار ش يدا می شد، آن هم بله کملک متلرجم

مربلوم بله جلسله ی  اين ها سلبب  راهلای اجت لاب ناپلذيری ملی شلدند  داسلتان

بيسللت و يکللم اکتبللر يکللی از آشللکارترين  راهللای کتللاب ريللد اسللت  آن اسللتد ل 

دربارا ی نياز به يک "ب ياد شورائی سراسلری در روسليه" بلرای قيلام، مللال 
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اشلد، چلون ل لين چ لدين بلار جسلتن چ لين ب يلادی را ب است به ل ين تعللق داشلته

ل لين نملی توانسلت ب ويلد کله  "بالهت ملض و يا  يانت ملض"  وانلدا بلود 

روز بيسلللت و چهلللارم بلللرای شلللرو  عملللل زود اسلللت، چلللون او از اوا لللر ملللاا 

        سلللپتامبر بللله بعلللد حتلللی يلللک روز تلللأ ير بلللی جهلللت را در قيلللام غيرقابلللل قبلللول 

می دانست  او  فته بود که قيام ممکلن اسلت ديلر از راا برسلد، املا "اک لون در 

م باز زودتر از موقع عمل نکردا ايلم " بلا ايلن اين قضيه هر چه سريع اقدام ک ي

داسلتان  -که  ود قامعيت کافی دارند -حال، نرف نظر از اين مالحظات سياسی

ريلللد از آن جهلللت ملللردود اسلللت کللله در روز بيسلللت و يکلللم "دوملللين ک فلللران  

ز در اسللل اد و  تلللاريخی" از هللليچ نلللوعی بر لللزار نشلللد  چ لللين ک فرانسلللی مسللللما

 ان نشانی از  ود به جلا ملی نهلاد  فقلط دو ک فلران   امرات ساير شرکت ک  د

     بللا حضللور ل للين بر للزار شللد: در روز دهللم و روز شللانزدهم  ريللد نمللی توانسللت

ک لون م تشلر شلدا انلد  از اين نکته مرللع باشلد  املا اسل ادی کله از آن زملان تلا

جللائی بللرای "جلسلله ی تللاريخی" بيسللت و يکللم اکتبللر بللاقی نمللی  ذارنللد  امللا 

هملله ی  نللا لت در   جانللدن شللهادت آشللکارا نادرسللت جللان ريللد در مور للان

نشريات رسمی ترديد نکردا اند  آنان به ايلن تلدبير ره مودهلای ل لين را ملو بله 

مو با سير واقعی رويدادها تربيق دادا انلد  نا فتله نمانلد کله مور لان رسلمی بلا 

بللا شللخص  ايللن کللار ل للين را بلله نلللوی غيرقابللل درک و چللارا ناپللذير در ت للاقض

  ود، يع ی شخص ل لين، قلرار دادا انلد  املا بايلد در نظلر داشلته باشليد کله آنلان 

ز ن للران ل للين نيسللت د  ميللراث  للواران نللا لت نللام ل للين را  در ايللن مللورد اساسللا

ز به ک ايه ی تار خی  ود تبلديل کلردا انلد، و بلدون تعلارف و تشلريفات نلام ينرفا

ری  ويشللتن را پلل  از وقللو  رويللداد او را بلله کللار  رفتلله انللد تللا لغللزش ناپللذي

 مسجل سازند 
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  املا مور للان رسلمی در تربيللق واقعيللات بله  للط سللير مرللوب حللوادث از ايللن 

هم فراتر می روند  ياروسالفسکی در تاريخی کله دربلارا ی حلزب نوشلته اسلت 

ته ی مرکزی در روز بيست و چهارم اکتبر، يع لی يمی نويسد: "در جلسه ی کم

از قيام، ل ين حضور داشت " نورت جلسله هلائی کله بله  آ رين جلسه ی پيش

دارنلد،  مور رسمی م تشر شدا اند و فهرست کامل حاضلران در جلسله را دربلر

 واهی ملی ده لد کله ل لين در آن جلسله غايلب بلود  ياروسالفسلکی ملی نويسلد: 

"ل للين و کللام ت مللأمور مللذاکرا بللا سوسلليال رولوسلليونرهای چللپ شللدند " در 

موجللود آمللدا اسللت کلله ايللن مأموريللت بلله کللام ت و بللرزين نللورت جلسلله هللای 

    مللول شلد  املا حتلی بلدون مراجعله بله نلورت جلسله هلا هلم بايلد بلديهی باشللد 

کلله ممکللن نبللود کميتلله ی مرکللزی ايللن وظيفلله ی فرعللی و "ديپلماتيللک" را بلله 

  ل للين ملللول ک للد  جلسلله ی سرنوشللت سللاز کميتلله ی مرکللزی در نللبح تشللکيل 

ی از شلب بله اسلمول ی نرسليد  سوشل يکوف، يکلی از اعضلای شد  ل ين تا پاسل

کميته ی پترو راد، روايت کردا است که چ ونه ل ين "در عصر ئروز بيست و 

  چهارمت به جلای نلامعلومی رفلت و يادداشلتی در اتلاق  لود بله جلا نهلاد دائلر بلر

اين که در فالن ساعت بيرون رفته است  وقتی اين  بر به ما رسيد تا حد ملر  

برای ايليچ هراسان شديم  "فقط "در اوا ر شب" به بخش  بر رسيد کله ل لين 

 به کميته ی نظامی انقالبی رفته است 

  املللا شللل فت ان يزتلللر از همللله ی ايلللن هلللا آن اسلللت کللله ياروسالفسلللکی سللل د 

سياسی و انسانی فوق العادا مهمی را ناديدا می  يرد: نامه ی ل ين بله رهبلران 

ز آغاز شدا بود بخش ها در ساعاتی که ق "رفقاح من ايلن سلرور  يام عل ی اساسا

         را در عصلللر روز بيسلللت و چهلللارم ملللی نويسلللم    ملللن بلللا تملللامی تلللوان  لللود 

تلارموئی ب لد اسلت، و بله  همی  واهم رفقا را متقاعد ک م که اک ون همله چيلز بل



                                                             نشر ميليتانت

 

 520 

ان  آن ها بقبو نم که اي ک مسائلی در دستور قرار دارند که نه از مريلق ک فلر

حل  واه لد شلد و نله از مريلق ک  لرا ئحتلی ک  لرا ی شلوراهات بلکله فقلط بله 

وسيله ی مردم، به وسيله ی تودا ها، و از مريق مبارزا ی تلودا هلای مسللح، 

قابل حل و فصل د  ضروری است که همين امشب به هر قيمتی که شدا حکومت 

نللابودت بازداشللت شللود، دانشللجويان نظللامی  لللع سللالش ئدر نللورت مقاومللت 

 بلود  نلاک مرکلزی بليمشوند، و الخ   " ل ين بله حلدی از بلی تصلميمی کميتله ی 

 که در للظه ی آ ر به تکاپو افتادا بود تا فشلار ردا هلای پلائين را بلر کميتله ی

   مرکللزی متمرکللز ک للد  او مللی نويسللد: "ضللروری اسللت کلله هملله ی بخللش هللا، 

ز  نماي د ان  ود را فلوراز بله بسيج شوند و  همه ی ه گ ها، و همه ی نيروها آنا

کميته ی نظلامی انقالبلی و بله کميتله ی مرکلزی بلشلويک هلا بفرسلت د و مصلراز 

بخواه د که: در هيچ نورتی قدرت را تا روز بيست و پ جم در دسلت کرنسلکی 

را بلدون قصلور هملين مسلأله  بلکله -د، در هليچ نلورتیيلو شرکا  بلاقی ن ذار

       همللان حللال کلله ل للين ايللن سللرور را  امللروز، همللين امشللب فيصللله دهيللد " در

می نوشت، ه گ ها و بخلش هلائی کله او بلرای وارد آوردن فشلار بله کميتله ی 

نظامی انقالبی به بسيج دعوتشان کردا بود، قبالز بله وسليله ی کميتله ی نظلامی 

انقالبی برای تصرف شهر و سرن ون کردن حکومت بسيج شلدا بودنلد  از ايلن 

کللم  دسللت -احسللاس در يکايللک سللرورش مللوي مللی زنللدکلله اضللرراب و  -ناملله

بديهی است که ل ين نمی توانسته در روز بيست و يکم قيلام را تلا روز بيسلت و 

پ جم به تعويق بيفک د، و نمی توانسته در جلسله ی نلبح روز بيسلت و چهلارم 

 ه  امی که تصميم بر تهاجم فوری  رفته شد، حضور داشته باشد 

     ع صللر معمللاآميزی وجللود دارد  چلله شللد کلله ل للين،  بللا ايللن حللال در ايللن ناملله

 للاا  للود در بخللش وايبللور ، تللا ه  للام عصللر از تصللميم ايللن چ للين ی در مخفلل
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 -م لابع دي لر یو نيلز از رو -مهمی مرللع نشلد؟ از روی  لزارش سوشل يکوف

 مسلللم اسللت کلله ارتبللام بللا ل للين در مللی آن روز از مريللق اسللتالين برقللرار شللدا 

 لاهی  مکلن آن اسلت کله اسلتالين هلم، کله در جلسله ی نلبحبلود  ت هلا فلرد م

کميته ی مرکزی حاضلر نشلدا بلود، تلا ه  لام عصلر از تصلميم اتخلا  شلدا آ لاا 

 ن رديد 

    علللت بالفصللل ن رانللی ل للين چلله بسللا شللايعاتی بودنللد کلله آ اهانلله و مصللرانه 

وم کله تلا معللدر می آن روز از اسمول ی پخش می شدند  شايعاتی دائلر بلر ايلن 

شللدن تصللميم ک  للرا ی شللوراها هلليچ اقللدام حساسللی بلله عمللل نخواهللد آمللد  در 

عصر آن روز در جلسه ی اضرراری شورای پترو راد، تروتسلکی در  لزارش 

ن  فلت: "در آسلتانه ی يتله ی نظلامی انقالبلی چ لي ود پيرامون فعاليت هلای کم

تشلکيل ک  لرا ی سراسلری شلوراهای روسلليه، نقشله ی ملا شلامل معارضلله ی 

مسللللانه بللرای امللروز يللا فللردا نيسللت  مللا معتقللديم کلله ک  للرا بللا نيللرو و اقتللدار 

بيشتری شعار ما را بله ملورد اجلرا   واهلد  ذاشلت  املا ا لر حکوملت بخواهلد 

بلرای يلورش بله ملا بله  -سلاعت 72، يلا 48، 24 –باقی ماندا ی عمر  لود را 

داد، مشلت در  کار ب يلرد، آن  لاا ملا حملله ی او را بلا ضلدحمله جلواب  لواهيم

برابللر مشللت، و فللو د در برابللر آهللن " چ للين بللود ترجيللع ب للد تمللامی آن روز  

غللرد از ايللن سللخ ان تللدافعی آن بللود کلله در واپسللين للظلله ی پلليش از فللرو 

        آوردن ضلللربه ی نهلللائی، هوشلللياری نللليم ب لللد دشلللمن بللله نلللفر رسلللاندا شلللود  

   روز بيسلت و چهلارم بله احتملال قلوی هملين ملانور سلبب شلد کله دان در عصلر 

ز بلله هلليچ ع للوان در فکللر        بلله کرنسللکی اممي للان دهللد کلله بلشللويک هللا عجالتللا

قيللام نيسللت د  امللا از سللوی دي للر، ا للر فللرد ک لليم کلله يکللی از ايللن بيانيلله هللای 

ز از اسمول ی به  وش ل ين رسيدا بلود، چله بسلا او هلم بله عللت  تخديری تصادفا
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  اهراز آن حيللله ی نظللامی را جللدی تلقللی  لجللان درونللی و بللی اعتمللادی اش، ظلل

 کردا بود 

حيله يکی از ع انر ضروری ه ر ج گ را تشکيل می دهد  املا حيلله ای کله 

ز احتمللال فريللب دادن اردوی دوسللت را دربللر  داشللته باشللد حيللله ی بللدی  ضللم ا

بر سر فرا واندن تمامی تودا ها به  يابلان ملی بلود، چله بسلا مسأله  است  ا ر

باری از آب درمی آمد  اما  ساعت" آتی،  رای مر  72بارا ی "آن کلمات در

در روز بيست و چهلارم، قيلام دي لر بله فرا لوانی هلای عملومی انقالبلی نيلازی 

نداشت  واحدهای مسلللی کله بلرای تسلخير نقلام انللی پايتخلت در نظلر  رفتله 

شان، شدا بودند در حال آمادا باش به سر می بردند و م تظر بودند تا فرماندهان

که به وسيله ی تلفن با نزديک ترين سلتادهای انقالبلی در ارتبلام قلرار داشلت د، 

فرمان حمله را نادر ک  د  در اين شلرايط حيلله ی دولبله ی سلتاد انقلالب کلامالز 

 به جا بود 

ران رسمی هر  اا بله سل د نا وشلاي دی ملی رسل د، آدرس آن سل د   پ وهش

توهمللات  `ويسللد: "بلشللويک هلا دچللار را علود مللی ک  لد  مللثالز يللاکوفلت ملی ن

   نشللدند، بلکلله آنللان پيشلل هاد تروتسللکی را دايللر بللر لللزوم تربيللق قيللام  `پارلمللانی

ک  للرا ی شللوراها بلله دومللين ک  للرا ی شللوراها رد کردنللد، و پلليش از  شللايش 

 قلدرت را تصلرف نمودنللد " ايلن کلله سلخن از کلدام پيشلل هاد تروتسلکی در ميللان

          يشلل هاد مللورد بررسللی قللرار  رفللت، کللدام يللک اسللت، کجللا و چلله وقللت ايللن پ

نويس دا ی فوق دربلارا ی هليچ يلک از ايلن نکلات  -از بلشويک ها ردش کردند

ز  جستجو در ميلان نلورت جلسله هلا  ،حرفی برای  فتن ندارد، آن هم نه تصادفا

و يلا در ميلان  لامرات افلراد مختلللت، بلرای يلافتن ا لری از پيشل هاد تروتسللکی 

 ی"لللزوم تربيللق قيللام بلله دومللين ک  للرا ی شللوراها" جسللتجوی عبثلل دائللر بللر
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 واهد بود  زمي ه ی اين ادعای ياکوفلت همانا سلو  تفلاهم مرسلومی اسلت کله 

 شخص ل ين مدت ها پيش آن را مردود شمرد 

 امرات مختلفی کله ملدت هلا پليش م تشلر شلدا انلد همله نشلان ملی ده لد کله 

  د چ لدين بلار بله مخالفلان قيلام تلذکر داداتروتسکی از اوايل ملاا سلپتامبر بله بعل

بود که تعيين موعد ک  را ی شوراها در نظر بلشلويک هلا بله م زلله ی تصلميم 

   بلله قيللام اسللت  البتلله ايللن حللرف بللدان مع للا نبللود کلله قيللام فقللط بايللد بلله تصللميم 

از چ لين ظلاهرن ری کودکانله ای هليچ  ونله  -ک  را ی شوراها نلورت ب يلرد

    بللر سللر ديرتللرين موعللد قيللام دور مسللأله  در ميللان باشللد  سللخ ی نمللی توانسللت

می زد، و سخن بر سر آن بود که موکول کردن قيام به زملان نلامعلومی پل  از 

ک  را ممکن نيست  از روی اس اد معلوم نيست که ايلن م اقشله هلای کميتله ی 

   مرکلزی از مريلق چلله کل  و در چلله شلکل بله  للوش ل لين مللی رسليد  مصللاحبه 

وتسللکی، کلله سللخت در زيللر نظللر دشللمن قللرار داشللت، بللرای ل للين شللديداز بللا تر

مخامرا ان يز می بود  از اين رو چه بسا ل ين در نتيجه ی ن رش احتيام آميلز 

 للود تصللور کللردا بللود کلله ممکللن اسللت تروتسللکی ان شللت تأکيللد را بللر ک  للرا 

ب لللذارد و نللله بلللر قيلللام، و در هلللر حلللال مقاوملللت  زم را در برابلللر "توهملللات 

         پارلمللللانی" زي وويللللت و کللللام ت بلللله  للللري ندهللللد  يلتمللللل ل للللين بلللله علللللت 

شلل ا ت انللدکش از اعضللای جديللد کميتلله ی مرکللزی، يع للی يوفلله و اوريتزکللی، 

هللای پيشللين ئيللا وحللدت ک  للد انت، دربللارا ی ايللن اشللخاص دچللار  یم رايونتسلل

ع لی تشويش  امر شدا بود  در نرقی کله ل لين در روز بيسلت و يکلم نلوامبر، ي

پللل  از پيلللروزی، در يکلللی از جلسلللات کميتللله ی پترو لللراد ايلللراد کلللرد،  لللواا 

ی تهلاجم مسأله  مستقيمی بر اين نکته موجود است: "در جلسه ی ئدهم اکتبرت

مررش شد  من ملی ترسليدم کله وحلدت ک  لد ان انترناسيوناليسلت فرنلت ملبلی 



                                                             نشر ميليتانت

 

 524 

يمی کميتله ی ک  د، اما ترس من برمرف شد؛ با اين حال ئبر ی ازت اعضا  ئقد

بله  مرکزیت موافقت نکردند  اين امر اندوا عميقی در من ايجاد کرد " ل ين، ب ا

 فته ی  ود او، در روز دهم متقاعد شد که نه ت هلا تروتسلکی، بلکله نيلز يوفله 

ملرف دار  و اوريتزکی، که زيلر نفلو  مسلتقيم تروتسلکی قلرار داشلت د، قامعانله

لی بلرای نخسلتين بلار در آن جلسله مرلرش ک موعد به مور ی مسأله قيام بودند 

شد  پ  چه وقت و به وسيله ی چه ک  "پيش هاد تروتسکی" دائر بر احتلراز 

از شرو  قيام تا معلوم شدن تصميم مقدماتی ک  را ی شوراها، مردود شل ا ته 

تر کردن شعا  آشفت ی، بلا   ران رسمی به م ظور بزر  شد؟ تو وئی پ وهش

ز هملان پيشل هاد اشارات  ود به تصميم س ا ت ی روز بيست و يکلم اکتبلر، دقيقلا

 را، چ ان که ديديم، به  ود ل ين نسبت می ده د 

در اين نقره استالين با روايت تلازا ای کله  فتله ی يلاکوفلت، و هملراا بلا آن 

بله  وارد بلث می شود  ب اشتاب زدا  بسياری چيزهای دي ر را، نقض می ک د،

يع للی روز  -کللول کللردن قيللام بلله روز افتتللاش ک  للرا فتلله ی اسللتالين، ظللاهراز مو

اعتراد جدی ل ين را برني  يخلت، املا آن نقشله بلر ا لر انتشلار  -ست و پ جميب

پليش از موقلع موعلد قيلام ضلايع  شلت  املا اجلازا دهيلد کله در ايلن جلا سلکوی 

 رابه را در ا تيار  ود استالين ب ذاريم: " رای شلورای پترو لراد در تعيلين 

موعللد قيللام ئروز بيسللت و پلل جم اکتبللرت بلله مللور عل للی، قابللل تصللليح  و انتشللار

   ايللن ادعللا از فللرم  ايللن موعللد قللانونی قيللام "نبللود م للر از مريللق قيللام پلليش از 

ضد و نقيض بودنش آدمی را  لع سالش می ک لد  ان لار کله در آن جروبللث هلا 

و پل جم  روز بيسلت و چهلارم و روز بيسلتملابين  بر سلر انتخلابمسأله  با ل ين

ز يللک مللاا پلليش از قيللام چ للين  اکتبللر دور مللی زدح در حقيقللت امللر، ل للين تقريبللا

نوشت: "نبر کردن برای ک  را ی شوراها بالهت ملض است، چون اين کلار 
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بلله مع للای تلللت کللردن هفتلله هاسللت  حللال آن کلله هفتلله هللا و حتللی روزهللا اي للک 

ف موعلد قيلام را تعيين ک  دا هسلت د " شلورا در کجلا و چله وقلت و از کلدام ملر

ز انتشللار داد؟ بللرای چ للين کللار سللفيهانه ای از جانللب شللورا بلله دشللواری       عل للا

ملی تللوان ان يلزا ای حتللی ا تلرا  کللرد  در واقعيلت امللر، نله قيللام کله ک  للرا ی 

 شللايش شللوراها بلله مللور عل للی و از پلليش بللرای روز بيسللت و پلل جم در نظللر 

سللازش کللار  و للراد کلله کميتلله ی رفتلله شللدا بللود، و ايللن کللار را نلله شللورای پتر

ائی مرکزی انجام دادا بود  دشمن از اين نکته، و نه از بی احتيامی فرضلی راج

   يک هللا، ا للر قصللد وشللورا، اسللت بام هللای  انللی بللرای  للود کللردا بللود: بلشلل

ک ارا  يری از نل ه را نداشته باش د، يقي از کوشش  واه لد کلرد کله هلم زملان 

قدرت را تصرف ک  د  ما  ود بعلداز چ لين نوشلتيم: با تشکيل ک  را ی شوراها، 

"به حکم م رق امور روشن بود که ملا قيلام را بلرای روز بيسلت و پل جم اکتبلر 

در نظللر  رفتلله ايللم  تمللام مربوعللات بللورووا ايللن نکتلله را بلله ايللن نلللو دريافتلله 

بودنلد " اسلتالين  لامرات آشلفته ی  لود را از ايلن "م رلق املور" بله انتشلار 

نه ی" موعد قيام به مور عل ی تبديل کردا اسلت  در حلال حاضلر تلاريخ " قيدا

 به اين نلو نوشته می شود 

در دومين سال رد انقالب، نويس دا ی کتاب حاضر به مفهومی کله هلم اک لون 

ام اکتبلر بله يلک مفهلوم بلرای يلتوضيح دادا شد به اين نکتله اشلارا کلرد کله "ق

کتبلر، در نظلر  رفتله شلدا بلود و دقيقلاز موعد معي ی، يع ی برای بيست و پل جم ا

و سپ  اضافه کلرد کله: تلاريخ قيلام دي لری  در همان موعد به اجرا  در آمد "

که به حکم  ط سير امور به موعلدی معلين موکلول شلدا باشلد، پيلدا نملی ک ليم  

ز از يلک هفتله قبلل بلرای  1792اين  فته نادرست بود: قيام دهم اوت  نيز تقريبلا
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رک ديدا شدا بلود، و آن بلار هلم نله از روی بلی احتيلامی بلکله موعد معي ی تدا

 به حکم م رق حوادث 

در روز سوم اوت مجل  مق  ه مقرر داشت که علرد حلال هلای بخلش هلای 

ضرورت سلرن ونی پادشلاا، در روز نهلم بررسلی شلوند  وورا،  رپاري  دائر ب

نلدا انلد، در با توجه به بسياری از نکلاتی کله از چشلم مور لان قلديمی پ هلان ما

اين  صوص چ ين می نويسد: "مجل  با تعيلين موعلد مباحثله، موعلد قيلام را 

ها، موضعی تدافعی اتخا  کرد  او مصرانه  هم تعيين کرد " دانتون، رهبر بخش

 اعالم کرد کله: "ا لر انقلالب تلازا ای در ب يلرد، آن انقلالب پاسلخی  واهلد بلود 

بله مجلل  مق  له بله مسلأله  ی اينکاری حکومت " بخش ها با ارائه  به  يانت

کار نرفاز شيوا ای بلرای  چ وجه دچار "توهمات پارلمانی" نشدا بودند  اينيه

قانونی برای قيام بود و ب   همان مور که تدارک قيام و فراهم آوردن پوششی 

هملله مللی دان للد، بخللش هللا بلله ملللض شلل يدن عالمللت در دفللا  از مواضللع  للود 

 اسلله به دست قيام کردند 

يللک دي للر  سللال از 125ايللن دو انقللالب، کلله مللابين  شللابهت هللای موجللودم

  فانللله دارنللد، بلله هلليچ وجلله تصللادفی نيسللت د  هللر دو قيللام نلله در آغللاز انقللالب 

  بلکلله در مرحللله ی دوم انقللالب نللورت  رفت للد، و ايللن امللر از حيللث سياسللی 

ورد ج بلله ی بسلليار آ اهانلله تللر و تعمللدی تللری بلله هللر دو بخشلليد  در هللر دو ملل

        بللللران انقالبلللی بللله مرحلللله ی بلللا ئی از پخت لللی رسللليدا بلللود؛ تلللودا هلللا از 

چارا ناپلذيری و نزديکلی قيلام کلامالز آ لاا بودنلد  ضلرورت وحلدت عملل آنلان را 

مجبور کرد که توجه  ود را بر يک موعلد معلين "قلانونی"، بله ع لوان کلانون 

يلن م رلق ج لبش تلودا ای متمرکلز ک  لد  رهبلران نيلز از ا حوادث قريب الوقو 

تبعيلللت کردنلللد  آنلللان ه  لللامی کللله بللله موقعيلللت موجلللود سياسلللی تسللللط يافت لللد،         
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ز بلله پيللروزی رسلليدا بودنللد، موضللعی اتخللا  کردنللد کلله  در همللان حللال کلله تقريبللا

تدافعی به نظلر ملی رسليد: آنلان ضلمن تلريلک دشلمن ضلعيت شلدا، مسلئوليت 

دن او افک دنلد  بلدين مريلق بلود کله را از پيش بله  لر معارضه ی قريب الوقو 

 قيام در "موعدی از پيش تعيين شدا" در  رفت 

 -اظهارات استالين، که از حيلث نلا بله جلائی شل فت ان يلز بله نظلر ملی رسل د

نشلان ملی ده لد کله او چله  -بر ی از آن ها را در فصل هلای پيشلين  کلر کلرديم

و ايلن رويلدادها  انديشليدا اسلت، 1917اندک بله رابرله ی درونلی رويلدادهای 

چه آ ار مختصری در حافظه ی او به جا نهادا اند  اين نکته را چ ونه توضليح 

دهيم؟ همه می دان د که مردم تاريخ را بدون درک قواني ش ملی سلازند، درسلت 

را هضلم ملی ک  لد  املا  ش غلذاروی  لواوبه همان شلکل کله بلدون درک فيزيولل

ز ايللن قاعللدا نبايللد در مللورد رهبللران بلله  صللوص در  -سياسللی نللدق ک للد قاعللدتا

    مللورد رهبللران حزبللی کلله براسللاس برناملله ای عمللل مللی ک للد کلله آن برناملله بللر

عللللم اسلللتوار اسلللت  املللا حقيقلللت آن اسلللت کللله بسلللياری از انقالبيلللون، پللل  از 

مشللارکت در انقللالب در مواضللع برجسللته، انللدکی بعللد نللاتوانی  للود را از درک 

قيم آنان رخ دادا است عيان می سلازند  مع ای درونی امری که با مشارکت مست

جلللات فلللوق العلللادا فلللراوان  ميلللراث  لللواران نلللا لت ه آدملللی از  وانلللدن نوشلللت

احساس می ک د که آن رويدادهای عظيم هم چون جادا نلاف ک لی کله دسلت هلا 

و پاهای انسان ها را در زير  ود له و لوردا بسازد، از روی مغزهای افلراد رد 

ز  لرد کلردا انلد  ايلن نکتله تلا انلدازا ای درسلت اسلت؛ شدا و آن مغزها را تما ما

روی افلراد را بله سلرعت تلليلل ملی بلرد  املا عاملل يلفشارهای مفرم جسمانی ن

دي ری نيز هست که به مراتب مهم تر است  پيروزی انقالب موقعيت انقالبيلون 

ديروز را از ريشله د ر لون ملی ک لد  بلادا ی پيلروزی ک جکلاوی علملی آنلان را 
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مللی نشللاند، شللأن آنللان را تللا حللد عبللارات باسللمه ای پللائين مللی آورد، و فللرو 

وادارشان می ک د که روزهای  ذشته را بله اقتضلای م لافع جديلد ارزيلابی ک  لد  

بدين ترتيب لفاف دائماز ضخيم تر شوندا ای از افسلانه هلای بوروکراتيلک شلکل 

 واقعی رويدادها را روز به روز ملو و ملوتر می ک  د 

، نويسلل دا ی کتللاب حاضللر در يکللی از آ للار  للود موسللوم بلله 1924 در سللال

  کوشليد تلا نشلان دهلد کله چلرا ل لين در هلدايت حلزب بله سللمت  درس هلای اکتبلر

 وويلت و کلام ت نماي لد ی اش ج اش راست حلزب، کله زيبرعليه  قيام ناچار شد

عهللدا داشللت د، آن مللور بلله شللدت مبللارزا ک للد  اسللتالين بلله توضلليلات مللن را بر

تراد کرد: "آيا در آن ايام در حلزب ملا ا تالفلی وجلود داشلت؟ آری، وجلود اع

داشت  اما اين ا تالف ها به رغم اظهارات تروتسکی، که می کوشد ج اش هلای 

ز ماهيللللت عملللللی داشللللت د   "  `چللللپ`و  `راسللللت` حللللزب را کشللللت ک للللد، تمامللللا

يلک ج لاش  "تروتسکی ملدعی اسلت کله در اکتبلر در وجلود کلام ت و زي وويلت

و کلام ت  ست در حزب ما وجود داشت    پ  چه شد که ا تالف با زي وويترا

   حللزب انشللعاب نشللد، و ا تالفللات هللم فقللط  فقللط چ للد روز بلله مللول کشلليد؟    در

چ د روز به مول کشيدند، به اين دليل و فقط به اين دليل که کام ت و زي وويلت 

 -روز پليش از قيلام پ ج -يشترپبلشويک بودند " آيا هفت سال  -هر دو ل ي يست

ز به همين مريق ل ين را ملتهم بله ت لد لل لی مفلرم نکلردا و ملدعی  استالين دقيقا

م" قلرار دارنلد؟ زنشدا بود که زي وويت و کام ت بر زمي ه ی مشلترک "بلشلوي

سراسر نوسان های استالين  بات  انی وجود دارد که نه از يلک فلسلفه ی  در

سرچشلمه ملی  يلرد  هفلت سلال پل  از  س جيدا، بلکه از قالب کلی شخصيت او

انقللالب، درسللت بلله همللان شللکل کلله در آسللتانه ی قيللام، او عمللق ا للتالف هللای 

 موجود در حزب را به همان مرز مبهم درک می ک د 
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ی دوللت مسلأله  بهترين ملک برای ارزيابی هر رهبلر سياسلی انقالبلی همانلا

قيللام برعليلله   للوداسللت  در روز يللازدهم اکتبللر زي وويللت و کللام ت در ناملله ی 

  چ ين نوشت د: "ما بلا تاکتيلک هلای نلليح ملی تلوانيم يلک سلوم، آری و شلايد 

   هللم بلليش از يللک سللوم از کرسللی هللای مجللل  مسسسللان را بلله دسللت آوريللم 

مجل  مسسسان به اضافه ی شورا، اين همان نو  مرکبی از نهلاد دوللت اسلت 

به مع لای تخرئله ی  که ما به سويش  ام برمی داريم " "تاکتيک های نليح"

کار ر بلود  "نلو  مرکلب" دوللت بله مع لای  ی تسخير قدرت به وسيله ی مبقه

ترکيبللی از مجللل  مسسسللان بللود بللا شللوراها  قللرار بللر ايللن بللود کلله در مجللل  

مسسسان دو سوم از کل اعضا  را احزاب بورووا تشکيل ده د؛ و در شلوراها، 

بلود  ايلن نلو  دوللت مرکلب وا فرمان ر چ ان که می دانيم، حزب مبقه ی کار ر

بعداز اساس مرش هلفردي گ را برای   جاندن شوراها در قلانون اساسلی وايملار 

 تشلللکيل داد  املللا ونلللرال ليلللزي  ن، فرمانلللدا ی سلللرزمين برانلللدنبور ، در روز 

تشلکيل شلوراها را، بله ايلن دليلل کله "ايلن نلو  نهادهلا بلا  1918هفتم نوامبر 

   د،" مم لو  اعلالم کلرد و بلا ايلن کلار نشلان داد نظام موجلود دوللت ت لاقض دارنل

کللم از مارکسيسللت هللای اتللريش و "حللزب مسللتقل آلمللان" بصلليرت  کلله دسللت

 بيشتری دارد 

ل للين در مللاا آوريللل هشللدار داد کلله مجللل  مسسسللان بلله مقللامی فرعللی ت للزل 

ايللن حللال نلله او و نلله حللزب در تمللاميتش هر للز در مللی سللال   واهللد يافللت  بللا

مجل  دموکراتيک را تخرئله نکردنلد، چلون امکلان نداشلت هر ز مرش  1917

 بتللوان از پلليش بللا قامعيللت اعللالم کللرد کلله انقللالب تللا چلله حللد جلللو  واهللد رفللت  

فرد بر اين بود که شوراها پ  از تصرف قدرت به زودی موفلق  واه لد شلد 

کلله ارتللش و دهقللان هللا را بلله سللوی  للود جلللب ک  للد بلله مللوری کلله در مجللل  
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ز پيشل هاد  به وي ا -مسسسان پ  از افزايش تعداد رأی ده د ان ئل ين مخصونا

اکثريللت  -کلردا بلود کله حللداقل سلن بلرای رأی ده لد ان بلله هجلدا سلال ی بيابلدت

ز تأ يديه ی رسلمی رويلم شلوراها يمتعلق به بلشويک ها باشد و اين مجل  نرفا

بلله شللمار مللی رود  بلله ايللن مفهللوم ل للين  للاهی اوقللات از "نللو  مرکللب" دولللت 

يع لی از تربيلق مجلل  مسسسلان بله ديکتلاتوری شلوراها  املا  - فلت ملی سخن

قضيه در  ط دي ری  سترش يافلت  بلا وجلود پافشلاری ل لين کميتله ی مرکلزی 

 -پ  از فتح قدرت تشکيل مجل  مسسسان را چ د هفته ای بله تعويلق ني لدا ت

 بلرد و با آن که بدون اين کار نه امکان داشت بتوان تعلداد رأی ده لد ان را بلا 

نللله ملللی شلللد بللله دهقلللان هلللا فرنلللت داد تلللا رابرللله ی  لللود را بلللا سوسللليال 

رولوسلليونرها و بلشللويک هللا از نللو معللين ک  للد  ازايللن رو مجللل  مسسسللان بللا 

شورا به معارضه بر است و م لل  رديلد  آن  لاا دو اردوی متخانلمی کله در 

  ی وارد يللک ج للگ دا للليللک دي للر  برعليلله مجللل  مسسسللان نماي للد ی داشللت د

چ د سلاله شلدند  در نظلام ديکتلاتوری شلورائی حتلی يلک مقلام فرعلی هلم بلرای 

ی "نو  مرکب" در عملل م تفلی  رديلد  مسأله  مجل  دموکراتيک پيدا نشد  و

از حيلث نظلری تملامی اهميلت  لود را حفلظ کلرد، چ لان کله بعلداز مسلأله  اما اين

 تجربه ی حزب مستقل آلمان اين نکته را به ا بات رساند 

ت از مقتضليات مبلارزا ی درون يتبعه  امی که استالين، در  1924ر سال د

حزبللی، بللرای نخسللتين بللار سللعی کللرد تللا ارزيللابی مسللتقلی از  ذشللته بلله عمللل 

بياورد، به دفا  از "دولت مرکلب" زي وويلت بر اسلت و در ايلن راا بلا اسلت اد 

 للين بلله ل للين در نللدد تقويللت  للود برآمللد  اسللتالين بلله شلليوا ی  للاص  للود چ

ه ی ترکيلب مجلل  مسسسلان بلا شلوراها را بله يلنوشت: "وقتی تروتسکی نظر

م به ريشخ د می  يرد، او درواقلع  صونليات تاکتيلک هلای زع وان هلفردي  ي
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بلشويکی را    درک نکردا است  زي وويت، که تروتسلکی آملادا اسلت تلا او را 

 لاا ل للين را بله يلک هلفردي  يسللت تبلديل ک للد، بله ملور تمللام و کملال همللان نظر

ف بدان مع است که هفت سال پ  از نبردهلای نظلری و سياسلی ردارد  "اين ح

ز نفهميدا بود که در ملورد زي وويلت، هلم چ لان کله 1917 ، استالين ه وز مرلقا

بللر سللر موافللق کللردن و آشللتی دادن دو مبقلله ی مسللأله  مللورد هلفردي للگ، در

سللان و مبقلله ی بللود، بللورووازی از مريللق مجللل  مسسيللک دي للر  مختلللت بللا

 بللر سللر ترکيللب دو مسللأله  کللار ر از مريللق شللوراها، حللال آن کلله در مللورد ل للين

 ی واحلد، يع لی مبقله ی نهاد دور می زد که هلر دو بايلد مبلين قلدرت يلک مبقله

هملان ملور کله ل لين در آن ايلام توضليح داد، ملرش زي وويلت در  کار ر، بودنلد 

دوللت قلرار داشلت  در روز قرب مخالت مبانی آموزش های ملارک  دربلارا ی 

زي وويللت و کللام ت چ للين نوشللت: "پلل  از قللرار برعليلله  هفللدهم اکتبللر، ل للين

 لان  واه لد پلذيرفت  املا ه را هم `نو  مرکب ` رفتن قدرت در دست شوراها، 

بلله م ظللور امت للا  از انتقللال قللدرت بلله شللوراها    آيللا  `نللو  مرکللب `تمسللک بلله 

    پارلمللانی پيللدا کللرد؟" بللدين ترتيللب بللرای چ للين کللاری مللی تللوان يللک انللرالش 

 صونليات از می بي يم که برای ارزيابی ملرش زي وويلت، کله اسلتالين آن را "

ک لد کله تروتسلکی آن را نفهميلدا  یک های بلشويکی" می ناملد و ادعلا ملتاکتي

     اسللت، ل للين حتللی يللک انللرالش پارلمللانی هللم نمللی توانسللت بيابللد، بللا آن کلله او 

مشلکل پسل دی هلای مفلرم دچلار نملی شلد  انلدکی ل هر ز بله در اين  ونه مسائ

بيش از يک سال بعد، ل ين با تعميم اين انديشه به کشلور آلملان، چ لين نوشلت: 

"کوشش در ترکيب ديکتاتوری بورووازی با ديکتاتوری مبقه ی کلار ر هلم بله 

بله سوسلياليزم  است و هم بله م زلله ی تخرئله یمارکسيزم  م زله ی تخرئه ی

ز ل ين جز اين هم می توانست ب ويسد؟مور ع  ام " آيا واقعا
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"نللو  مرکللب" زي وويللت اساسللاز کوششللی بللود بللرای جللاودانی کللردن قللدرت 

يع للی احيللا  آزمللونی کلله م شللويک هللا هملله ی امکانللاتش را بلله اتمللام  -دو انلله

    مسللأله  ه للوز در  صللوص ايللن 1924رسللاندا بودنللد  و ا للر اسللتالين در سللال 

  ک موضللع قللرار داشللت، مع للايش ايللن اسللت کلله او بللا وجللودبللا زي وويللت در يلل

از تزهای ل ين کماکان به آن فلسفه ای که  لود در  لزارش  لويش مرف داری 

پيراملون قلدرت دو انله سلا ته و پردا تله بلود،  1917در بيست و نهم ملارس 

کم به مور نيم ب د وفادار ماندا است: "نقش ها تقسيم شدا اند  شلورا بله  دست

بتکار عمل را در د ر ونی های انقالبی بله دسلت  رفتله اسلت    حکوملت واقع ا

 لللق انقالبللی را برعهللدا  وردهللایآ موقللت بلله واقللع نقللش تثبيللت ک  للدا ی دسللت

در اين جا روابط متقابل بورووازی و مبقه ی کار ر بله مثابله ی   رفته است "

 تقسيم سادا ی کار تعريت شدا اند 

ل لللين و تروتسلللکی و ملللابين  م، اسلللتالينپللليش از قيلللا هفتللله در ملللی آ لللرين

سوردولوف از يک سو  و کلام ت و زي وويلت از سلوی دي لر، آشلکارا ملانور 

مللی داد، سللرمقاله ای کلله در روز بيسللتم مخالفللان قيللام را در برابللر ضللربه هللای 

بله ويل ا از  -ل ين مورد حمايت قرار دادا بود نمی توانسلت تصلادفی بلودا باشلد

انور درون حزبی استاد که ه کاری بود  درست هملان ملور قلم استالين  او در م

  کلله در مللاا آوريللل، يع للی پلل  از باز شللت ل للين، اسللتالين ملتامانلله کللام ت را 

جلو اندا تله و  لود، پليش از پيوسلتن دوبلارا بله نبلرد،  لاموش در حاشليه بله 

       انتظللار نشسللته بللود، اي للک نيللز در آسللتانه ی قيللام آشللکارا آمللادا مللی شللد تللا 

در نلللورت شکسلللت در راسلللتای  لللط کلللام ت و زي وويلللت عقلللب نشلللي ی ک لللد  

ز بلله  سلليخت ی     اسلتالين در آن راا تللا جللائی بلله پلليش رفلت کلله جلللوتر از آن يقي للا

از اکثريللت کميتلله ی مرکللزی م جللر مللی شللد  احتمللال ايللن  سلليخت ی او را بلله 
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 کللله وحشللت انللدا ت  در جلسلله ی روز بيسللت و يکللم اسللتالين پيشلل هاد نمللود 

تزهللای مربللوم بلله مسللائل ب يللادی را ل للين بللرای ک  للرا ی شللوراها تهيلله ک للد و 

   زارشی سياسی را تروتسکی ارائه دهد؛ او بلا ايلن تلدبير پلل نيمله ويلران  لود 

  بلله را بلله سللوی ج للاش چللپ کميتلله مرکللزی مرمللت کللرد  ايللن پيشلل هادها هللر دو

را در جانلب چلپ بيمله  اتفاق آرا  به تصويب رسيدند  آن  اا اسلتالين، کله  لود

کردا بود، در واپسلين للظله بلار دي لر بله حاشليه  زيلد: او ملی  واسلت نلبر 

، بللا دقللت فللراوان ايللن ک للد  هملله ی مور للان جديللد، اول از هملله ياروسالفسللکی

حقيقللت را ناديللدا مللی  يرنللد کلله در روز بيسللت و چهللارم اسللتالين در جلسلله ی 

  قيلللام هلللم سلللازمان دهلللی  رکميتللله ی مرکلللزی در اسلللمول ی حضلللور نداشلللت و د

    وظيفلله ای برعهللدا ن رفللتح معللذلک ايللن حقيقللت، کلله اسلل اد موجللود بلله نلللوی 

بللی چللون و چللرا بلله آن  للواهی مللی ده للد، بهتللر از هللر چيللز دي للری شخصلليت 

 سياسی استالين و روش های او را تونيت می ک د 

  بلله بعللد تللالش هللای بللی شللماری بلله عمللل آمللدا اسللت تللا بلکلله  1924از سللال 

نامه ی سياسی استالين پر شود  اين کلار بلا اسلتفادا ی جای  الی اکتبر در زند 

از دو نام مستعار نورت  رفتله اسلت: "کميتله ی مرکلزی" و "مرکلز عملل " 

م تلازا تلرين افسلانه هلای پيلروان نلا لت زم رهبری اکتبر و نه مکلانيزنه مکاني

ميتله ی مرکلزی در آن هيچ کدام قابل درک نخواهد بود م ر آن که به اعضای ک

 ايام ن اا دقيق تری بيفک يم 

      راقتللدار در نللزد هملله امللا، چ للان کلله حقللايق نشللان ل للين، رهبللر بالم للاز ، پ  

مللی ده للد، دور از روش "ديکتللاتوری" در حللزب، چهللار مللاا تمللام در کارهللای 

ی تاکتيکی مسأله  کميته ی مرکزی مستقيماز شرکت نجسته بود، و پيرامون چ د

ميتلله ی مرکللزی در تعللارد شللديد قللرار داشللت  در هسللته ی قللديمی حللزب بللا ک
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بلشويک زي وويت و کلام ت از برجسلته تلرين رهبلران بله شلمار ملی رفت لد، و 

ايللن دو هللر چ للد از سللاير اعضللای حللزب مقللام بسلليار شللامخ تللری داشللت د،  للود 

مقامشان بسيار کوچک تر از مقلام ل لين بلود  زي وويلت مان لد ل لين مخفلی شلدا 

ود  پلليش از اکتبللر زي وويللت و کللام ت بللا ل للين و اکثريللت کميتلله ی مرکللزی بلل

سرسختانه به مخالفت بر استه بودند  اين کار آنان را از نلفوف حلزب بيلرون 

راندا بود  از ميان بلشويک های قلديمی، سلوردلوف بله سلرعت در نلت مقلدم 

   لسللوب حللزب قللرار  رفتلله بللود، امللا او ه للوز در کميتلله ی مرکللزی تللازا وارد م

فقط بعداز، يع ی  در می سال های سلا ت و سازمان دهی  می شد، استعداد او در

 سللاز دولللت شللوروی شللکوفا شللد  وروي سللکی، کلله بلله تللاز ی بلله حللزب پيوسللته 

بود، به  لق و  وی انقالبی ممتلاز بلود، املا بلر اقتلدار مسلتقل سياسلی ادعلائی 

     ت د  بو لللارين و ين در مسلللکو ملللی زيسلللنلللنداشلللت  بو لللارين و رايکلللوف و 

نظريه پردازی با استعداد اما غيرقابل اعتماد شمردا می شد  رايکوف و نلو ين 

ز هليچ کل   با قيام مخالت بودند  در تصميم  يری پيرامون مسائل بلزر ، تقريبلا

لوملوف در  ، وف و ميلی يوتين حساب نملی کلرد؛ بله علالوابروی لوموف و بو

ر بود  يوفه و اوريتزکی در مهاجرت هلای مسکو کار می کرد و ميلی يوتين سيا

سابق  ود پيوند نزديکی با تروتسلکی برقلرار کلردا بودنلد، و در موافقلت بلا او 

کار می کردند  اسميل ای جوان در ف الند مشغول فعاليلت بلود  بلا توجله بله ايلن 

ترکيب و وضعيت درونی کميته ی مرکزی به اندازا ی کافی معلوم می شلود کله 

هلليچ وجلله  باز شللت ل للين بلله مسلل د رهبللری مسللتقيم، سللتاد حللزب چللرا تللا زمللان

ز بر زی ک لد  اعهلدا  رفلت بلازی نکلرد و نملی توانسلت هلم بلنقشی را کله متعاقبلا

دربللارا ی ک  للرا ی  - تللرين مسلائل ده للد کلله مهلم نلورت جلسلله هلا نشللان ملی

از قبللل در کميتلله ی مرکللزی مللورد  -شللوراها، پاد للان، کميتلله ی نظللامی انقالبللی
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رار نمی  رفت د و به ابتکلار ايلن کميتله ع لوان نملی شلدند، بلکله از برلن بلث ق

فعاليت های عمللی شلورا در اسلمول ی مرلرش ملی شلدند و در دايلرا ی رهبلران 

 مورد بررسی قرار می  رفت د  -اغلب با مشارکت سوردلوف - شورا

کلی به اسلمول ی نملی آملد  هلر چله فشلار تلودا هلای انقالبلی  استالين به مور

امعيللت بيشللتری مللی يافللت و هللر چلله دام لله ی رويللدادها عظلليم تللر مللی شللد، ق

 اسللتالين بلله همللان نسللبت  للود را ک للارتر مللی کشلليد، انديشلله ی سياسللی او بلله 

همان نسبت کم رنگ تر می شد، و قوا ی ابتکارش به هملان نسلبت ضلعيت تلر 

نيلز چ لين بلود  از آن پل   1917پلائيز  چ لين بلود؛ و در 1905می  شلت  در 

نيللز هللر بللار کلله در نللل ه ی جهللان مسللائل بللزر  تللاريخی مرللرش شللدا انللد، 

   اسلللتالين هملللين  صونللليات را تکلللرار کلللردا اسلللت  ه  لللامی کللله معللللوم شلللد 

کميتله ی مرکلزی، فقلط شلکاف اکتبلر را در  1917انتشار نلورت جلسله هلای 

ناملله ی اسللتالين عيللان سللا ته انللد، مور للان بوروکراتيللک افسللانه ی ی زنللد 

کله در ملی ايلن چ لد سللال  - ملل" را  للق کردنلد  توضليح ايلن افسلانه"مرکلز ع

ز رواي دادا شلدا اسلت بلرای هلر تلاريخ انتقلادآميزی  -ا ير در ميان مردم وسليعا

 پيرامون انقالب اکتبر ع صری ضروری است 

در ک فلللران  کميتللله ی مرکلللزی در لزنلللی در روز شلللانزدهم اکتبلللر، يکلللی از 

اقامه شد، آن بود که: "ملا ه لوز حتلی يلک مرکلز قيام برعليه  استد ل هائی که

     هلللم بلللرای  لللود نلللداريم " بللله پيشللل هاد ل لللين کميتللله ی مرکلللزی، در آن جلسللله

 در آن  وشلله ی متللروک، فللوراز تصللميم  رفللت کلله آن کمبللود را رفللع شللتاب زدا 

ک للد  در نللورت جلسلله هللا آمللدا اسللت: "کميتلله ی مرکللزی يللک مرکللز نظللامی 

عضللای زيللر سللازمان مللی دهللد: سللوردلوف، اسللتالين، انقالبللی را متشللکل از ا

بوب وف، اوريتزکی، و وروي سکی  ايلن مرکلز يکلی از اجلزا  تشلکيل ده لدا ی 
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نامله، کله همله فراموشلش کلردا ع رلايلن ق انقالبی شورا  واهد بود " کميته ی

در باي لانی کشلت شلد  و از آن پل  نيلز بله  1924بودند، نخستين بار در سال 

همله جلا نقلل شلدا اسلت  ملثالز ياروسالفسلکی  س د تلاريخی در ترين ع وان مهم

می نويسد: "اين ار ان ئو نه ار ان های دي رت همه ی سازمان هائی را که در 

قيام شرکت جست د ئواحدهای نظامی انقالبی،  ارد سلرخت هلدايت کلرد " کلملات 

ز نشان می ده د که غلرد از ايلن جعليلات چله  "و نه ار ان های دي ر" نريلا

م نريح تر نوشلته اسلت: "عجيلب ايلن جاسلت هبودا است  اما استالين از اين 

 کلله    تروتسللکی بلله عضللويت مرکللز عمللل، کلله بللرای رهبللری قيللام تشللکيل شللدا 

بود، انتخاب ن رديد " استالين برای آن کله بتوانلد مقصلود  لود را بسلط بدهلد، 

يکللی از  ناملله را حللذف ک للد: "ايللن مرکللز ناچللار شللدا اسللت قسللمت دوم آن قرللع

اجزای تشکيل ده دا ی کميته ی انقالبی شورا  واهد بود " ا ر به يلاد بياوريلد 

که در رأس کميته ی نظامی انقالبی تروتسکی قرار داشت، به آسلانی ملی تلوان 

دريافت که چلرا کميتله ی مرکلزی بله انتخلاب ايلن کلار زاران جديلد، کله بايلد بله 

کلرد  بله علالوا، نله اسلتالين و نله   ردان د ان انلی قيام کمک ملی کردنلد اکتفلا

ياروسالفسکی هر ز توضيح نلدادا انلد کله چلرا "مرکلز عملل" نخسلتين بلار در 

 به ياد آمد  1924سال 

ز ملابين  چ ان کله پيشلتر ديلديم،   روزهلای شلانزدهم تلا بيسلتم اکتبلر، قيلام قامعلا

ا پاد لان در راا شورا  ام نهاد  از للظه ی تولد کميته ی نظامی انقالبی، نه ت هل

بلکه  ارد سرخ نيلز، کله از سليزدهم اکتبلر بله بعلد در تابعيلت کميتله ی اجرائلی 

      پترو لللراد قلللرار  رفتللله بلللود، زيلللر رهبلللری مسلللتقيم کميتللله ی نظلللامی انقالبلللی 

قرار  رفت د  برای مراکز هلدايت ک  لدا ی دي لر، جلائی بلاقی نمانلدا بلود  نله در 

ر هيچ سل د دي لری کله بله نيمله ی نورت جلسه های کميته ی مرکزی، و نه د
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"بسليار مهلم" کمتلرين ا لری  دوم اکتبر مربوم بشود، از فعاليت های ايلن نهلاد

 زارشلی نلدادا اسلت؛ هليچ  ديدا نمی شود  هيچ ک  پيرامون کارهای ايلن نهلاد

  وظيفلله ای بلله ايللن نهللاد ملللول نشللدا اسللت؛ هلليچ کلل  حتللی نللامش را بللر زبللان 

لسه های کميته ی مرکزی حضور دارنلد، و در نمی آورد،  رچه اعضايش در ج

ز مربللوم بلله حللوزا ی  ز بايللد مسللتقيما تصللميم  يللری پيرامللون مسللائلی کلله قاعللدتا

 مسئوليت "مرکز عمل" بشوند، شرکت می ک  د 

سوشلل يکوف، عضللو کميتلله ی حللزب در پترو للراد، کلله در نيملله ی دوم اکتبللر 

ز بلله مللور دائللم تصللدی امللور ارتبلامی را برعهللدا   کللم  داشللت،  جللرم دسللتتقريبلا

  بايلد مللی دانسللت کلله بللرای دريافللت ره مودهللای عملللی پيرامللون مسللائل قيللام بلله 

کجا مراجعه ک د  او چ ين می نويسد: "کميته ی نظامی انقالبی پا به عرنله ی 

    هسلللتی  ذاشلللت: از للظللله ی توللللد ايلللن کميتللله، شلللا ه هلللای  ونلللا ون فعاليلللت 

پيلدا کردنلد " غيلوروف، کله از روزهلای  مبقه ی کار ر مرکلز هلدايت ک  لدا ای

فوريللله او را بللله  لللوبی ملللی ش اسللليم، تعريلللت کلللردا اسلللت کللله چ ونللله بخلللش 

وايبور  با التهلاب تملام م تظلر دريافلت عالملت از اسلمول ی بلود: "در غلروب 

 للارد  -ئروز بيسللت و چهللارمت پاسللخ کميتلله ی نظللامی انقالبللی را دريافللت کللرديم

 " غيللوروف در للظلله ی شللرو  قيللام عل للی آمللادا ک يللد نبللرد سللرخ را بللرای

کمترين امالعی از مرکز دي ر نداشت  ملی تلوان  لامرات مشلابه سادوفسلکی، 

  پودويسللکی، آنتونللوف، مخونوشللين، بال للونراوف و سللاير فعللا ن مسللتقيم قيللام 

بلله  فتلله ی  را هللم نقللل کللرد  حتللی يللک تللن از آنللان "مرکللز عمللل" را کلله ب للا

ز بايللد   هملله ی سللازمان هللا را رهبللری کللردا باشللد، بلله يللاد  ياروسالفسللکی قاعللدتا

نمی آورد  و سرانجام حتی ياروسالفسلکی هلم در تلاريخ  لود اظهلارات  لويش 

را بلله  فتلله ی سللادا ای پيرامللون ايجللاد آن مرکللز ملللدود مللی ک للد: دربللارا ی 
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فعاليت آن مرکز او هيچ مرلبلی بلرای  فلتن نلدارد  از ايلن رو واضلح اسلت کله: 

ک  دا ای که هدايت شوند ان هيچ امالعی از آن نداشت د، در چشلم مرکز هدايت 

 تاريخ وجود ندارد 

اما برای ا بات موهوم بودن "مرکز عملل" برهلان ملکلم تلری هلم ملی تلوان 

  ارائللله داد  در جلسللله ی کميتللله ی مرکلللزی در روز بيسلللتم اکتبلللر، سلللوردلوف 

  ايلن بيانيله، چ لان  بيانيه ای از جانلب سلازمان نظلامی بلشلويک هلا قرائلت کلرد 

   کلله از آن مباحثلله پيداسللت، حللاوی تقاضللائی بللود دائللر بللر ايللن کلله بلله ه  للام 

تصميم  يری پيرامون مسائل قيلام، رهبلران سلازمان نظلامی هلم حضلور داشلته 

ملردود شل ا ته شلود: "هلرک  کله  باش د  يوفه در واسلت کلرد کله ايلن تقاضلا

کلله  للود تلللت رهبللری  قالبللی واهللان مشللارکت باشللد، مللی توانللد بلله مرکللز ان

تروتسللکی در واسللت يوفلله را بلله شللکل ماليللم تللری بلله  شوراسللت بپيونللدد "

ضابره در آورد: "همه ی سازمان های ملا ملی توان لد بله مرکلز انقالبلی ملللق 

شوند و در آن جا در ج اش ما به بررسی مسائل مورد عالقه ی  ود بپردازند " 

  بله تصلميم رسليد، نشلان ملی دهلد  تصميم کميته ی مرکلزی، کله در هملين شلکل

کلله فقللط يللک مرکللز انقالبللی وجللود داشللت و بلل ، همللان مرکللزی کلله بلله شللورا 

  يع للی کميتلله ی نظللامی انقالبللی  ا للر مرکللز دي للری بللرای رهبللری  -وابسللته بللود

د  اقلل وجلودش را بله يلاد ملی آورد  يکم يک نفر با قيام وجود می داشت، دست

حتللی سللوردلوف کلله نللامش در نللدر اعضللای  -امللا احللدی آن را بلله يللاد نيللاورد

 "مرکز عمل"  بت شدا است 

نللورت جلسلله هللای روز بيسللت و چهللارم در  صللوص ايللن نکتلله بللاز هللم 

 آموزندا ترند  در می سلاعات بالفصلل پليش از تصلرف شلهر، نله ت هلا نللبتی 

ش هللم در ا ناملله ی تأسللي  " قيللام در ميللان نبللود، بلکلله قرللعیاز "مرکللز عمللل
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ز فانللله چ للان بلله دسللت فراموشللی سللپردا شللدا بللود کلله بلله  للرداب هشللت رو

در واست تروتسکی، سوردلوف و وروي سکی و بوب وف "در ا تيار کميته ی 

همان اعضای کميته ی مرکزی کله ب لا بله تصلميم  -نظامی انقالبی" قرار  رفت د

 شللانزدهم اکتبللر بايللد از قبللل و بللدون در واسللت تروتسللکی بلله جزئللی از سللتاد 

   ظللامی انقالبللی تبللديل مللی شللدند  علللت ايللن سللو  تفللاهم ان بللود کلله کميتلله ی ن

بله درآملدا بلود، ه لوز از  کميته ی مرکلزی، کله تلازا از زنلد ی زيرزمي لی  لود

فرا ير سلال هلای  حيث سازمان ها و روش هايش با ندارت  انه ی قدرتم د و

 ا يللر فانللله ی زيللادی داشللت  در آن روزهللا بخللش اعظللم تجهيللزات کميتلله ی

 رکزی در جيب سوردلوف جا داشت م

  در آن ايام دا ، نهادهای زود ذر بسليار در آ لرين للظله هلای جلسلات ايجلاد

و بالفانللله هللم بلله دسللت فراموشللی سللپردا مللی شللدند  در جلسلله ی کميتلله ی 

مرکلللزی در روز هفلللتم اکتبلللر سلللازمانی موسلللوم بللله "دايلللرا ی امالعلللات در 

 يلن اسلم رملز نخسلتين ار لانی بلود  صوص مبارزا بلا ضلدانقالب" ايجلاد شلد  ا

که برای پردا تن به مسلائل قيلام تأسلي  شلد  دربلارا ی اعضلای ايلن دايلرا در 

نورت جلسه ها چ لين آملدا اسلت: "سله تلن از کميتله ی مرکلزی بله عضلويت 

اين دايرا انتخاب می شلوند: تروتسلکی، سلوردلوف و بوب لوف، و ايلن سله تلن 

آيلا ايلن نخسلتين "مرکلز عملل" قيلام بله   لد "مأمورند که اين دايرا را ايجلاد ک 

ز  يللر، چللون ا للری از آن بلله جللا نمانللدا اسللت  دايللرا ی  وجللود هللم آمللد؟ مسلللما

 لود  سياسی هم، که در جلسه ی روز دهم ايجاد شد، ناپايدار از آب درآملد و از

مرلقاز موجوديتی نشان نداد: چه بسا هر ز اجالس نکلرد  بلرای آن کله سلازمان 

   لللراد، کللله رهبلللری مسلللتقيم فعاليلللت هلللای بخلللش هلللا را برعهلللدا حلللزب در پترو

داشت، از کميته ی نظامی انقالبی جدا نيفتلد، تروتسلکی، بله پيشل هاد ل لين، کله 
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 ملکم کاری های دوبلارا و سله بلارا را ملی پسل ديد، بلرای آن هفتله ی حسلاس 

بلله عضللويت عللالی تللرين ار للان اداری کميتلله ی پترو للراد م صللوب شللد  بللا ايللن 

  ل، اين تصلميم هلم از حلد يلک تصلميم کاغلذی فراتلر نرفلت: حتلی يلک جلسله حا

هم با حضور تروتسکی تشلکيل ن رديلد  آن بله انلرالش "مرکلز عملل" هلم بله 

همين سرنوشت دچار شد  اين مرکز هر ز به ع لوان يلک نهلاد مسلتقل در نظلر 

  رفته نشدا بود، املا بله ع لوان يلک ار لان کمکلی هلم هر لز موجلوديتی احلراز

 نکرد 

از ميان پ ج ت ی که به عضويت "مرکلز" انتخلاب شلدا بودنلد، وروي سلکی و 

اوريتزکللی فقللط پلل  از قيللام بلله مللور کامللل وارد فعاليللت هللای کميتلله ی نظللامی 

کميتله ی نظلامی انقالبلی و ملابين  انقالبی شدند  سوردلوف در برقلراری ارتبلام

کارهللای کميتلله ی حللزب نقللش عظيمللی ايفللا  کللرد  اسللتالين بلله هلليچ ع للوان در 

نظامی انقالبی شرکت نجسلت و هر لز در جلسلات ايلن کميتله حضلور نيافلت  در 

کليه ی اس اد متعدد و  واهی های بلی شلمار شلهود و شلرکت ک  لد ان در قيلام، 

 هم چ لان کله در بيشلتر  لامرات ا يلر، نلام اسلتالين حتلی يلک بلار هلم بله چشلم 

 نمی  ورد 

    ويللل ا ای بللله اکتبلللر ا تصلللاص دادا  جللللد در تلللاريخ رسلللمی و بلللزر  انقلللالب

شدا است که در آن همه ی امالعات ما  ود از روزنامه ها، نورت جلسه هلا، 

    پرونلللدا هلللا،  لللامرات شلللرکت ک  لللد ان، و غيلللرا، برحسلللب روزهلللای مختللللت 

م تشلر شللدا اسلت، يع للی  1925دسلته ب لدی شللدا انلد  بللا آن کله ايلن تللاريخ در 

     ه رواي  رفتلله بللود، در فهرسللت اعللالم کتللاب ه  للامی کلله تجديللدنظر در  ذشللت

در برابر نام استالين فقط يک شلمارا آملدا اسلت، و ه  لامی کله کتلاب را در آن 

 لر ملتن تصلميم کميتله ی مرکلزی را پيراملون "مرکلز ينفله می  شائيم بار د
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   عمللل" مللی بي لليم کلله در آن نللام اسللتالين بلله ع للوان يکللی از پلل ج عضللوش  کللر 

بلا وجلود انباشلت ی اش  - مجللدشش برای يافتن امالعلاتی در آن شدا است  کو

   ، رپيرامللون چللون و چ للد فعاليللت هللای اسللتالين در اکتبلل -از مرالللب درجلله سللوم

چه بر روی نل ه ی "مرکز" و چه در پشت آن نل ه، کوششی عبث  واهلد 

 بود 

ئيم برای آن که سيمای استالين را در يک کلمه تونيت کردا باشيم، بايد ب و

ز ميللل داشللت کللهبلشللويزم  کلله او در    هميشلله "سانتريسللت" بللود  يع للی او  اتللا

و فرنت ملبی موضع بي ابي ی اتخلا  ک لد  املا ايلن سانتريسلت مارکسيزم مابين 

 هميشلله بلله  1924از ل للين مللی ترسلليد  هللر تکلله ای از مللدار اسللتالين تللا سللال 

بللارت بودنللد از مثابلله ی ملصللول دو نيللرو قابللل توضلليح اسللت  آن دو نيللرو ع

م در آزمللللون ز صلللللت سانتريسللللتی  للللودش و فشللللار انقالبللللی ل للللين  سللللانتري

رويدادهای عظيم تلاريخی بلی ارزش بلودن  لود را بله ملور تملام و کملال عيلان 

مللی سللازد  در روز بيسللتم اکتبللر، اسللتالين در توجيلله رفتللار زي وويللت و کللام ت 

عيللت امللر،  صلللت  فتلله بللود: "موقعيللت مللا بللا  للود در ت للاقض اسللت " در واق

 مت للاقض سانتريسللتی اسللتالين بلله او امکللان نمللی داد کلله موضللع مسلللتقلی در 

انقللالب اتخللا  ک للد  از سللوی دي للر، آن نللفاتی کلله او را در نقللام عرللت بللزر  

بله ه  لام  -انتظلار مراقبلت آميلز تلوأم بلا مانورهلای تجربلی - تاريخ فلج می ک د

لزوماز تضمين می ک  د  در ايلن فرونشي ی ج بش تودا ای نعود او را به قدرت 

   ه  ام است که کار زار با اشتياق تمام برای تثبيلت آن چله بله دسلت آملدا اسلت

      يع للللی پلللليش از هللللر چيللللز بللللرای بيملللله کللللردن موقعيللللت  للللودش در برابللللر  -

     بلله پلليش مللی آيللد  کللار زار چللون بلله نللام انقللالب فرمللان  -اغتشللاش هللای جديللد

ی نياز دارد  استالين در مقلام يلک "بلشلويک قلديمی" می راند، به حيثيت انقالب
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حيثيت م اسب ترين مظهر ممکن از آب درآمد  کار زار جمعلی ه  لام  ينبرای ا

عقب راندن تودا ها بله آنلان ملی  ويلد: "ايلن ملا بلوديم کله ايلن کلار را برايتلان 

انجام داديم " آن  اا نله فقلط بله زملان حلال کله بله  ذشلته هلم شلرو  بله دسلت 

زی مللی ک للد  مللورخ کللار زار تللاريخ را دودسللتی پيشللکش کللار زار مللی ک للد، درا

زند ی نامه ها را مرمت ملی ک لد، و آبلرو و شلهرت ملی آفري لد  پليش از آن کله 

استالين بتواند به تاي انقالب تبلديل شلود، ابتلدا  زم بلود کله انقلالب بله تصلرف 

 بوروکراسی درآيد 

انللللی بللللرای تلليللللل هللللای در سرنوشللللت شخصللللی اسللللتالين، کلللله ارزش فراو

در دسلت داريلم:  ها مارکسيستی دارد، انعکاس تازا ای از قانون همه ی انقالب

 سير تکاملی رويملی کله بلر ا لر انقلالب پديلد آملدا اسلت بله ناچلار از دورا هلای 

افت و  يزی می  ذرد که هر يک چ د سال به درازا می کش د، و در اين جريلان 

ی را بله پليش ملی آورنلد کله بله دليلل  صلايل دورا های ارتجا  ا القی اشخان

ب يادی شلان نقلش رهبلری ک  لدا ای در دورا ی تهلاجم انقالبلی ايفلا  نکردنلد و 

 انو ز قادر نبودند چ ين نقشی ايفا  ک  د 

تجديلللد نظلللر بوروکراتيلللک در تلللاريخ حلللزب و انقلللالب تللللت نظلللارت مسلللتقيم 

 ملل دسلت اا شلوروی استالين نورت می  يلرد  در ايلن کلار مراحلل مختللت تکا

ئتاريخ جديلدت، اسلتالين  1918م نوامبر ششبه وضوش ديدا می شوند  در روز 

بلله چللاپ رسللاند، چ للين پللراودا در مقاللله ای کلله بلله م اسللبت سللال رد انقللالب در 

نوشللت: "الهللام بخلللش انقللالب از آغلللاز تللا پايلللان کميتلله ی مرکلللزی حللزب بللله 

ايلللليچ بللله ملللور مخفلللی در  سلللرکرد ی رفيلللق ل لللين بلللود  در آن ايلللام و ديميلللر

آپارتمانی در بخش وايبور  در پترو لراد بله سلر ملی بلرد  در غلروب بيسلت و 

 چهللارم اکتبللر او بللرای رهبللری عمللومی ج للبش بلله اسللمول ی فرا وانللدا شللد 
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ز تللت رهبلری  فصلل رئلي  شلورای پترو لراد، سازمان دهی  عمللی قيلام تماملا

جرئلت اعلالم کلرد کله حلزب يع ی رفيق تروتسکی، نورت  رفت  ملی تلوان بله 

روی آوری سللريع پاد للان بلله سللوی شللورا، و رهبللری ماهرانلله ی فعاليللت هللای 

ز و پلليش از هملله بلله رفيللق تروتسللکی مللديون  کميتلله ی نظللامی انقالبللی را عمللدتا

اسللت  رفيللق آنتونللوف و رفيللق پودويسللکی معاونللان انلللی رفيللق تروتسللکی 

 بودند "

ن، که در آن روزهلا از ز لم  لولله ی نه نويس دا ی کتاب حاضر و نه  بد ل ي

يللک سوسلليال رولوسلليونر دورا ی نقاهللت را مللی  ذرانللد، در آن ايللام بلله ايللن 

توزيع پ  ن رانه ی نقش ها و سجايا توجه نکردند  فقلط چ لد سلال بعلد، وقتلی 

، ه لوز بلا احتيلامی 1918معلوم شد که استالين از همان ماا های دشوار پائيز 

ديللدی از رهبللری حللزب در اکتبللر را تللدارک ديللدا بللود،  للارق العللادا، تصللوير ج

مقاله ی او در نور تازا ای قلرار  رفلت  "الهلام بخلش انقلالب از آغلاز تلا پايلان 

کميتلله ی مرکللزی حللزب بلله سللرکرد ی رفيللق ل للين بللود " ايللن عبللارت در واقللع 

کله الهلام بخلش  -و حلق هلم داشلت د - حمله ای است به کسلانی کله معتقلد بودنلد

ام ل ين بود، آن هم تا اندازا ی زيادی در تعلارد بلا کميتله ی مرکلزی  واقعی قي

 در آن ايللام اسللتالين ه للوز نمللی توانسللت نوسللان هللای اکتبللر  للود را پ هللان ک للد 

م للر در پلل  نللام غيرشخصللی و مسللتعار کميتلله ی مرکللزی  مقصللود او از دو 

راد بله اين کله ل لين بله ملور مخفلی در آپارتملانی در پترو ل - جمله ی بعدی اش

سللر مللی بللرد و د رغللروب بيسللت و چهللارم بللرای رهبللری عمللومی ج للبش بلله 

آن بود که احساس رايج در ميلان اعضلای حلزب دائلر  -اسمول ی فرا  واندا شد

ت بعلدی ابر ايلن کله قيلام را تروتسلکی رهبلری کلردا بلود، تضلعيت شلود  عبلار

و  دربارا ی تروتسکی برحسب نوت های سياسی ايلن روزهلا هلم چلون تجليلل
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قلت املر، اسلتالين کمتلر از ايلن نملی توانسلت يستايش به نظر ملی رسل د؛ در حق

ب ويد  او برای پوشاندن اشارات جدلی  لود ناچلار بلود ايلن حلرف هلا را بزنلد  

سا تمان پيچيدا و رنلگ آميلزی ملتامانله و تلدافعی ايلن مقالله ی "سلال رد"، 

 يست برای افکار عمومی رايج در حزب در آن آيام شا ص بدی ن

ز هلليچ  کللری از مرکللز عمللل بلله ميللان نيامللدا اسللت   ز در ايللن مقاللله مرلقللا ضللم ا

ز اعالم کردا است که "سازمان ز  دهی عمللی برعک ، استالين نريلا قيلام تماملا

املللا بللله يلللاد داريلللم کللله    تروتسلللکی نلللورت  رفلللت "تللللت رهبلللری بالفصلللل  

 فسللکی تروتسللکی عضللو "مرکللز عمللل" نبللود  بللا ايللن حللال از زبللان ياروسال

ش يديم که "اين ار لان ئو نله ار لان هلای دي لرت همله ی سلازمان هلای شلرکت 

ک  للدا در قيللام را هللدايت کللرد " حللل ايللن ت للاقض کللار سللادا ای اسللت: در سللال 

     للامرا ی رويللدادها ه للوز در  هللن هملله تللازا بللود، و کوشللش بللرای  1918

ز  م کلللردن قرلللعلَلللعَ          بللله جلللائی نامللله "مرکلللز" از ميلللان نلللورت جلسللله هلللا يقي لللا

 نمی رسيد 

ه  امی که بسلياری از نکلات فراملوش شلدا بودنلد، اسلتالين  1924در سال 

به ترتيب زير توضيح داد که چرا تروتسکی به عضويت "مرکز عملل" انتخلاب 

نشد: "بايلد ب لوئيم کله تروتسلکی نقلش  انلی در انقلالب اکتبلر ايفلا  نکلرد و 

ز اعالم کرد کله مور لان  نمی توانست هم ايفا  ک د " در آن سال استالين نريلا

موظف للد "افسللانه ی نقللش تروتسللکی را در انقللالب اکتبللر" نللابود ک  للد  بللا ايللن 

 لويش سلاز ار  1918ترتيب اسلتالين چ ونله ايلن روايلت تلازا را بلا مقالله ی 

مللی ک للد؟  يلللی سللادا: او نقللل مقاللله ی پيشللين  للود را بللرای هملله قللدغن کللردا 

 1924و اسللتالين  1918اسللتالين مللابين  کوشلل د اسللت  مللورخ هللائی کلله مللی

 مسير بي ابي ی انتخاب ک  د، فوراز از حزب ا راي می شوند 
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اما از مقاله ی سال رد استالين  واهی های مو لق تلری نيلز وجلود دارنلد  در 

 آ لار ل لين، در زيللر نلام تروتسلکی چ للين  رسللمی توضليلات و حواشلی نسلخه ی

شورای پترو راد، او به رياست ايلن شلورا   وانيم: "پ  از بلشويک شدن می

و رهبلری سلازمان دهلی  انتخاب شد و در اين مقلام قيلام بيسلت و پل جم اکتبلر را

کللرد " بللدين ترتيللب "افسللانه ی نقللش  للاص" در مجموعلله ی آ للار ل للين و در 

ز به  بت رسيدا بود   زمان حيات نويس دا اش قويا

ان سال بله سلال در کتلاب هلای جريان تجديدنظر در واقعيات تاريخی را می تو

برعليله  ، ه  امی که مبلارزا1925رسمی مرجع دنبال کرد  بدين سان در سال 

، ناملله ی کمونيسللت سللالناملله ی رسللمی، يع للی  تروتسللکی پللا  رفتلله بللود، سللال

توانسللت ب ويسللد: "در انقللالب اکتبللر تروتسللکی از حيللث فعاليللت و ی ه للوز ملل

او بلله رياسللت کميتلله ی  1917اکتبللر  رهبللری بللا ترين نقللش را ايفللا  کللرد  در

سللازمان دهللی  انقالبللی پترو للراد بر زيللدا شللد، و ايللن کميتلله قيللام مسللللانه را

 ، بلله جللای عبللارات فللوق جمللله ی   ثللی و کوتللاهی 1926در نسللخه ی  کللرد "

       رئللي  کميتلله ی انقالبللی ل ي  للراد بللود "  1917ديللدا مللی شللود: "در اکتبللر 

       ب اسللتالين داسللتان تللازا ای پردا تلله اسللت کلله بلله بعللد، مکتلل 1927از سللال 

در همللله ی متلللون شلللوروی   جانلللدا شلللدا اسلللت  تروتسلللکی چلللون مخلللالت 

ز با انقلالب اکتبلر هلم مخلالت بلودا، املا ز"سوسيالي م در يک کشور" است، قرعا

 وشللبختانه "مرکللز عملللی" وجللود داشللت کلله آن مهللم را بلله پايللان فر  للدا ای 

ط يلادش رفتله کله توضليح دهلد چلرا شلورای بلشلويکی رسانيدح مورخ نابغله فقل

 پيلرویو چلرا هملان شلورا، در  ،شدا تروتسکی را به رياست  ود انتخلاب کلرد

 از حزب، تروتسکی را در رأس کميته ی نظامی انقالبی نشاند 
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 بلله ويلل ا در مللورد مسللائلی کلله بلله سرنوشللت انقللالب  -ل للين زودبللاور نبللود

تی بلا اممي لان دادن هلای لفظلی  لامرش را مربوم می شدند  هر ز نملی توانسل

 آرام ک للی  از فانللله ی دور، او هللر نشللانه و عارضلله ای را بلله مفهللوم بللدش 

تعبير می کرد  او فقط ه  امی باورش شد که امور به درستی هدايت ملی شلوند 

يع للی، ه  للامی کلله بلله اسللمول ی رسلليد   -کلله بللا چشللم هللای  للودش آن را ديللد

م تشر شدند، در ايلن  صلوص  1924که در سال  تروتسکی در  امرات  ود،

      ملللی  ويلللد: "بللله يلللاد ملللی آورم کللله ل لللين چلللون متوجللله شلللد کللله ملللن يکلللی از 

 روهللان هللای ه للگ ليتوفسللکی را بللا يللک فرمللان کتبللی بللرای تضللمين انتشللار 

روزناملله هللای حللزب و شللورا اعللزام کللردا ام، سللخت تلللت تللأ ير قللرار  رفللت    

حساس  ود را با فرياد و   دا و ماليلدن دسلت هلايش ل ين به وجد آمدا بود و ا

ی تأمللل کللرد و سللپ  ختلبله هللم، بيللان ملی کللرد  بعللداز رفتلله رفتله  للاموش شللد، ل

مريق هم می شلود انجلامش داد  قلدرت اين به  - وب است،  وب است ` فت: 

ل لين ملی دانسلت کله ملا از تصلرف قلدرت از ` را يک راست به دست می  يريم 

    سللرباز زدا ايللم، و مللن متوجلله شللدم کلله او  هتومئلله  رانللمريللق يللک نقشلله ی 

  فقط در آن للظه به اين املر رضلايت دادا بلود  او تلا آ لرين سلاعت ملی ترسليد

 يرمللان ک للد  فقللط اک للون    آسللودا  کلله مبللادا دشللمن راا را بللر مللا بب للدد و غافللل

  امر شدا و سرانجام بر  ط سير رويدادها نله  ذاردا بود "

استان هم بعداز به سسال  رفته شد  بلا ايلن حلال، شلرايط عي لی آن نلت اين د

ز تأ يللد مللی ک  للد  در عصللر روز بيسللت و چهللارم ل للين بللرای آ للرين بللار يرا قويللا

دستخوش موجی از ن رانی شد، اين ن رانی با چ لان نيروئلی بلر ل لين مسلتولی 

آوردن را بلرای وارد  شد که او دير ه  لام کوشلش کلرد تلا سلربازها و کار رهلا

فشللار بللر اسللمول ی بسلليج ک للد  وقتللی چ للد سللاعت بعللد در اسللمول ی از اوضللا  
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واقعی مرلع شد، به آسانی می توان حدس زد که حاللت روحلی او بلا چله شلدتی 

د ر ون شدح آيا بعيد بله نظلر ملی رسلد کله او پايلان تشلويش، و سلرزنش هلای 

رت، يللا چ للد کللم بللا چ للد عبللا مسللتقيم و غيرمسللتقيم  للود را بلله اسللمول ی، دسللت

کلمه، بلی ا تيلار اعلالم کلردا بلود؟ نيلازی بله توضليلات پيچيلدا در ميلان نبلود  

يلک دي لر  برای هر يک از آن دو تلن کله در آن للظله ی اسلتث ائی رو در روی

ايستادا بودند، م شا  سو  تفاهم کامالز قابل فهم بود  و اک لون آن م شلا  دي لر 

    بللود  يللک عبللارت واحللد کفايللت وجللود نداشللت و باز شللت بلله شللورش بللی  مللر 

می کلرد: "بله ايلن مريلق هلم ملی شلود انجلامش دادح" يع لی "شلايد ملن  لاهی 

اوقات در ابرام و سلو ظن زيلادا روی ملی کلردم، املا مرملئن هسلتم کله  لودت 

می دانی چرا   " چه ک  ممکن بود ندانلدح ل لين احساسلاتی نبلود  يلک عبلارت 

ود انجلامش داد،" هملراا بلا يلک لبخ لد هلم ملی شل مريلق از جانب او، "به ايلن

مخصوص، کامالز کافی بود تا سو  تفاهمات ضم ی ديروز بله ک لار نهلادا شلوند 

  را بخورند يک دي ر  و رشته های اممي ان و اعتماد ملکم به

     ناملله ای کلله  للود  حالللت روحللی ل للين در روز بيسللت و پلل جم، از روی قرللع

نامله  وضوش کامل عيلان اسلت  در ايلن قرلعاو توسط ولودارسکی ارائه داد، با 

قيام "به ميزان نادری بی تلفات و به ميزان نادری موفق" تونيت شدا اسلت  

رمايله را از قيلام بله عملل آوردا ملل املا پ  جتصادفی نبود که ل ين ايلن ارزيلابی م

بود  او، اين نويسل دا ی "تونليه هلائی از حاشليه،"  لود را بليش از دي لران 

ه نه ت ها قهرملانی تلودا هلا، کله  لدمات رهبلران را نيلز بسلتايد  ملق می ديد ک

          شللکی نيسللت کلله ل للين بللرای ايللن کللار ان يللزا ی روانللی دي للری هللم داشللت  

ز از  ط سير بيش از اندازا ک لد اسلمول ی بليم  نلاک شلدا بلود، و اي لک او مداوما
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در عملل ملی کوشليد تلا در ش اسلائی ملاسلن آن  لط سلير، چ لان کله شتاب زدا 

 آشکار شدا بود، نخستين شخص باشد 

ز در رأس همله ی کارهلا،  ل ين از همان للظله ی ورودش بله اسلمول ی مبيعتلا

اعم از سياسی و سازمانی و ف ی، قرار  رفت  در روز بيست و نهم دانشلجويان 

نظللامی در پترو للراد دسللت بلله شللورش زدنللد  کرنسللکی در رأس چ للد دسللته ی 

 ر حللال پيشللروی بللود  کميتلله ی نظللامی انقالبللی بللا قللزاق بلله سللمت پترو للراد د

وظيفلله ی دفللا  از پايتخللت رو بلله رو شللد  رهبللری آن عمليللات را ل للين برعهللدا 

 رفللت  تروتسللکی در  للامرات  للود مللی نويسللد: "موفقيللت سللريع آدمللی را بلله 

همان اندازا  لع سالش می ک د که شکست  از رشته ی ناپيدای رويلدادها هر لز 

ه لوز هليچ چيلز بله `پ  از هلر ملوفقيتی بايلد بله  لود  فلت:  ؛نبايد چشم  رفت

؛ پلل ج دقيقلله پلليش از `ه للوز هلليچ چيللز تضللمين نشللدا اسللت ،دسللت نيامللدا اسللت

پيروزی بايد با همان مراقبت و همان نيرو و همان فشاری به کار ادامله داد کله 

پ ج دقيقه پيش از آغاز عمليات مسلللانه؛ پل ج دقيقله پل  از پيلروزی، و پليش 

پيللروزی ه للوز `از فرومللردن نخسللتين فريادهللای پيللروزی، بايللد بلله  للود  فللت: 

چ لللين بلللود نللللوا ی  -`  اسلللت، للظللله ای را نبايلللد از کلللت دادتضلللمين نشلللدا 

بر للورد، چ للين بللود شلليوا ی عمللل، و چ للين بللود روش ل للين  و نيللز چ للين بللود 

  ميرا ی  اتی شخصيت سياسی، و روحيه ی انقالبی اش "

پترو راد در روز يکم نوامبر، همان جا که ل ين از ن رانلی  جلسه ی کميته ی

ی تشلکيل يلک مسلأله  ا سلخن  فلت، بلهی هبی مورد  ود دربارا ی م رايونتس

حکومت ائتالفی با م شلويک هلا و سوسليال رولوسليونرها ا تصلاص دادا شلد  

چارسلکی و ريلازانوف زي وويت و کام ت و رايکلوف و لوناج اش راست، يع ی 

 وتين و چ للد تللن دي للر، بللر ائللتالف پلل  از پيللروزی انللرار ورزيدنللد  و ميلللی يلل
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ل للين و تروتسللکی بللا هللر ائتالفللی کلله ممکللن بللود از چللارچوب دومللين ک  للرا ی 

مخالفللت کردنللد  تروتسللکی اعللالم کللرد کلله: "پلليش از  شللوراها فراتللر بللرود جللداز 

 در کميتلله ی مرکللزی و دوايللر وسلليعی از -قيللام، ا تالفللات  يلللی عميللق بودنللد

مان    همين حرف هائی بر سر زبان ها بود که اي لک پل  از پيلروزی قيلام بحز

به  وش می  ورندح آ ر ما دست اا ف ی  زم را در ا تيلار نخلواهيم داشلت  در 

آن روزهلا در تونليت همله ی کمبودهللا مبالغله ملی شلد تللا بلکله ملا بله وحشللت 

 ر مللی شللود تللا بيفتلليم، درسللت مثللل همللين للظللات فعلللی کلله همللان مبالغللات تکللرا

بلکلله مللا نتللوانيم از پيللروزی بهللرا بللرداری ک لليم " تروتسللکی، دسللت در دسللت 

برعليله  هلواداران ائلتالف هملان مبلارزا ای را آغلاز کلرد کله قلبالز برعليله  ل ين،

   مخالفلللان قيلللام انجلللام دادا بلللود  ل لللين در هملللان جلسللله چ لللين  فلللت: "توافلللق؟ 

بت کل م  ملدت هلا پليش تروتسلکی دربارا ی توافق نمی توانم به مور جدی نل

 فت که اتلاد ملال است  تروتسکی اين نکته را به درستی درک کردا است، و 

 ک ون ما بلشويک بهتری نداشته ايم " از آن زمان تا

ترين شرايری که سوسليال رولوسليونرها و م شلويک هلا بلرای  در ميان مهم

نيز ديدا ملی شلد  ايلن توافق ارائه دادند، در واست برک اری دو تن از حکومت 

 -دو تن هملان کسلانی بودنلد کله نفلرت آنلان را بليش از سلايرين برملی ان يخت لد

تروتسللکی " نلللوا ی بر للورد کميتلله ی  انلللی قيللام اکتبللر، ل للين و "مقصللران

مرکللزی و حللزب بلله ايللن در واسللت چ للان بللود کلله کللام ت، هللوادار دو آتشلله ی 

ز مهيللای وا للذاری حتللی ايللن امتيلل -توافللق  زم ديللد کلله در جلسلله ی  -ازو شخصللا

کميته ی اجرائی مرکز در روز دوم نوامبر اعالم ک لد کله: "پيشل هاد شلدا اسلت 

کلله ل للين و تروتسللکی حللذف شللوند؛ ايللن پيشلل هاد سللر حللزب مللا را از تلل ش جللدا 

  واهد کرد، و ما آن را نمی پذيريم "
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ف بللا ائللتالبرعليلله  برللله قيللام و -در ملللله هللای کار رنشللين، ديللد اا انقالبللی

تروتسلکی"  وانلدا ملی شلد  ايلن کلملات، هملان  "ديد اا ل ين و -کاران سازش

مور که اس اد و نورت جلسات  لواهی ملی ده لد، بله يلک تکيله کلالم روزملرا 

تبللديل شللدا بودنللد  بلله ه  للام بللروز بلللران در کميتلله ی مرکللزی، زنللان کللار ر 

ه در آن از نامللله ای اتخلللا  کردنلللد کللل پترو لللراد در ک فلللران  بلللزر   لللود قرلللع

"سياسللت حزبمللان بلله رهبللری ل للين و تروتسللکی" تجليللل شللدا بللود  در نللوامبر 

، بارون بودبر  در  امرات روزانله ی  لود از "دو سلرکردا ی جديلد، 1917

ل للين و تروتسللکی" سللخن  فتلله اسللت  ه  للامی کلله در مللاا دسللامبر  روهللی از 

تللن جللدا  سوسلليال رولوسلليونرها تصللميم  رفت للد کلله "سللر بلشللويک هللا را از

بلله  فتلله ی بللوري  سللوکولوف، يکللی از تومئلله  للران، "برايشللان  ک  للد،" ب للا

تللرين افللراد در ميللان بلشللويک هللا ل للين و  ه  ررنللاک تللرين و مهللمکللمسلللم بللود 

بايللد کللار را بللا ايللن دو تللن آغللاز ک لليم " در مللی سللال هللای  -تروتسللکی هسللت د

فت لد، تو لوئی يلک به کلار ملی ريک دي ر  ج گ، اين دو نام هموارا چسبيدا به

 تللن واحدنللد  پللارووس، زمللانی يللک مارکسيسللت انقالبللی و بعللداز دشللمن جللرار 

ايللن نللامی  -چ للين نوشللت: "ل للين و تروتسللکی 1919انقللالب اکتبللر، در سللال 

نهللادا انللد " روزا بلشللويزم  جمعللی اسللت بللرای هملله ی کسللانی کلله  للام در راا

ادهای شلديد  رفلت، ل لين و لوکزامبور ، که سياست انقالب اکتبر را به باد انتق

"ل للين و سللان مللورد انتقللاد قللرار داد  او چ للين نوشللت:  تروتسللکی را بلله يللک

کسلللانی بودنلللد کللله بللله پرولتاريلللای جهلللانی  نخسلللتينو دوستانشلللان  تروتسلللکی

کسلانی هسلت د کله ملی توان لد هملراا بلا  ت هلاسرمشق دادنلد  و آن هلا ه لوز هلم 

، و 1918" در اکتبلر کلار را داشلتمحمن جزيرا ی اين فرياد بکش د که:  هوتن

                                                 
 - مترج  فاريی. - 1488 -1523هستوب شا ر ت ،کزاسيس آ،ااای ی 
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در جلسللله ی پيروزم دانللله ی کميتللله ی اجرائلللی مرکلللزی، ل لللين از قلللول يلللک 

      فللت: "کللار ران ايتاليللائی چ للان رفتللار   للارجی چ للين ایروزناملله ی بللوروو

می ک  د که  لوئی بله جلز ل لين و تروتسلکی اجلازا ی مسلافرت در ايتاليلا را بله 

نلله  للواا هللا بللی شللمارند  ايللن  للواا هللا در سراسللر داد " ايللن  و  للداحللدی نخواه

نخستين سال های رويم شوروی و بلين المللل کمونيسلت هلم چلون ترجيلع ب لدی 

پيوسللته تکللرار مللی شللوند  فعللا ن و نللاظران، دوسللتان و دشللم ان، نزديکللان و 

  للی فعاليللت هللای ل للين و تروتسللکی در انقللالب اکتبللر را بللا ه دورافتاد للان، هملل

در بلازکردنش موفلق  نله به هم بسته اند کله مور لان نلا لت چ ان  را ملکمی

  پارا کردنش   واه د شد و نه در
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  ی دومی دوم  ضميمهضميمه

  ؟؟سوسياليزم در يک کشور واحدسوسياليزم در يک کشور واحد

کشللوری کلله رشللد نلل عتی بيشللتری يافتلله اسللت تصللويری اسللت از آي للدا ی "

 ز حيلثاين  فته ی ملارک ، کله ا "ری که رشد ن عتی کمتری کردا است کشو

شيوا ی تلليل ب ا را نه بر اقتصاد جهانی به مور کللی کله بلر يلک کشلور واحلد 

سرمايه داری به ع وان نمونه  ذاشته است، هر چقدر که تکامل سلرمايه داری 

      همللله ی کشلللورها را نلللرف نظلللر از سلللرح نللل عت و سرنوشلللت پيشي شلللان 

 لسللتان در  رفتلله اسللت، بلله همللان نسللبت مصللداقش کمتللر شللدا اسللت  ان  دربللر

د، آي دا ی آلمان را هلم تلا حلد کمتلری ازمان  ود آي دا ی فرانسه را نشان می د

نشلان مللی داد؛ املا بلله هليچ وجلله نشلان ده للدا ی آي لدا ی روسلليه و ه دوسللتان 

نبلللود  املللا م شلللويک هلللای روس ايلللن  فتللله ی مشلللروم ملللارک  را بللله ملللور 

   ب مانلللدا نبايلللد نظلللر  رفت لللد  آنلللان ملللی  فت لللد کللله روسللليه ی عقللل نامشلللروم در

شللتابان بلله پلليش بتللازد بلکلله بايللد فروت انلله از ال وهللای حاضللر و آمللادا پيللروی 

 م" ليبرال ها هم موافق بودند زک د  با اين نو  "مارکسي

"هلليچ يللک از شللکل ب للدی هلللای  - فتلله ی مللردم پسلل د دي للری از ملللارک 

  رشللد اجتمللاعی ناپديللد نمللی شللوند م للر آن کلله هملله ی امکانللات  للود را بللرای 

    ب للا را نلله بللرعک   -کليلله ی نيروهللای توليللدی شللان بلله اتمللام رسللاندا باشلل د"
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شللمول اجتمللاعی  بللر کشللور بلله مللور مجللزا، بلکلله بللر تللوالی سللا ت هللای جهللان

م، سرمايه داریت می  ذارد  اما م شويک هلا ايلن  فتله را زئبردا داری، فئودالي

جله رسليدند کله سلرمايه داری از ديد اا کشور واحد در نظر  رفت د و به ايلن نتي

روسللليه پللليش از رسللليدن بللله سلللرمايه داری اروپلللا يلللا آمريکلللا راا درازی بايلللد 

وان از امکانلات تلبپيمايد  ولی نيروهای توليلدی در  لال  رشلد نملی ک  لدح نملی 

  سرمايه داری ملی سلخن  فلت و از يلک سلو مبلارزا ی مبقلاتی م بعلث از آن و 

شللرايط جهللانی ناديللدا  رفللت  سللرن ونی از سللوی دي للر وابسللت ی اش را بلله 

واقعللی روس م للتج   بللورووازی بلله وسلليله ی مبقلله ی کللار ر از سللرمايه داری

را بلله نللفر  شللد، و بلله ايللن ترتيللب امکانللات مجللرد اقتصللادی آن سللرمايه داری

  کلاهش داد  سلا ت نل عت و هللم چ لين ماهيلت مبللارزا ی مبقلاتی در روسليه تللا

يط بين الملللی تعيلين شلدند  سلرمايه داری در حد بسيار زيادی به وسيله ی شرا

نللل ه ی جهللانی بلله نقرلله ای رسلليدا بللود کلله دي للر نمللی توانسللت هزي لله هللای 

هزي له هلای توليلد بله مفهلوم اجتملاعی و نله بله مفهلوم  -توليدش را توجيه ک لد

تجللارتی شللان، تعرفلله هللا، نظللامی  للری، بلللران هللا، ج للگ هللا، ک فللران  هللای 

     للر، نيروهللای  للالق را آن چ للان مللی بلع للد و بلله هللدر ديپلماتيللک و باليللای دي

مللی ده للد کلله بللا وجللود تمللام پيشللرفت هللای علللم و فللن جللائی بللرای رشللد بيشللتر 

 سعادت و فره گ باقی نمی ماند 

اين نکته ی ظلاهراز مت لاقض کله بلورووازی يلک کشلور عقلب افتلادا نخسلتين 

کلامالز بلر قلوانين املور  قربانی   اهان نظام جهانی از آب درآمد، در حقيقلت املر

م ربق است  مارک  هم علت اين پديدا را برای عصلر  لود توضليح دادا بلود: 

 م بلورووائی زودتلر رخ ملی ده لد تلا ز"تش ج های شلديد درنقلام انتهلائی ار لاني

م  زيلرا بلرای ت ظليم ا تالفلات قللب امکلان بيشلتری موجلود زدر قلب ايلن ار لاني
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ز پيش از همله دولتلی بايلد سلقوم اليزم امپري است " زير بارهای کمرشکن لزوما

ز        ک للد کلله ه للوز سللرمايه ی ملللی بزر للی بللرای  للود  للرد نيللاوردا اسللت و ضللم ا

در نل ه ی رقابت های جهانی از امتياز وي ا ای هم بر لوردار نيسلت  سلقوم 

شلمول  سرمايه داری روس همانا بهم ی ملللی در چلارچوب يلک سلا ت جهلان

در ايللن  صللوص  فتلله اسللت: "بلله عمللل آوردن ارزيللابی اجتمللاعی بللود  ل للين 

 نليح از انقالب ما فقط از ديد اا بين المللی ممکن است "

ما در نهايت امر انقالب اکتبر را ناشی از عقلب مانلد ی روسليه ندانسلته ايلم، 

   ن را زائيللدا ی قللانون رشللد مرکللب شللمردا ايللم  ديالکتيللک تللاريخی نلله آبلکلله 

ز بللر سللر مسللأله  ش اسللد و نلله ترقللی نللاب را  عقللب مانللد ی ملللض را مللی   تمامللا

تللالزم هللای مشللخص اسللت  تللاريخ ک للونی بشللر انباشللته از "ت للاقض هللا" سللت  

بسللياری از ايللن ت للاقض هللا بلله بزر للی پيللدايش ديکتللاتوری پرولتاريللا در يللک 

  کشللور عقللب افتللادا نيسللت د، امللا بلله سلل خ تللاريخی مشللابهی تعلللق دارنللد  همللين 

 ان و کللار ران چللين عقللب مانللدا بللا اشللتياق فللراوان سللر رم نکتلله کلله دانشللجوي

هملين حلال رهبلران کلار ران در ان لسلتان  م هست د، و درزجذب مکتب ماتريالي

 ابلت ملی ک لد کله چلين از بر لی  ،به قدرت سلرآميز اوراد مذهبی اعتقاد دارنلد

جهات ان لستان را پشت سر  ذاشته است  املا انزجلار کلار ران چلين از بالهلت 

قرون وسلرائی ملک دوناللد بلدين مع لا نيسلت کله چلين در رشلد عملومی اش از 

بريتانيای کبير فراتر رفته است  برتری اقتصلادی و فره  لی بريتانيلای کبيلر را 

ز ملانع از آن نيسلبان کلرد  املا ايلمی توان به ارقام دقيق ب   تهلت ايلن ارقلام الزملا

ه قلدرت برسل د  ديکتلاتوری که کار ران چين پيش از کار ران بريتانيای کبيلر بل

را در ملدودا ی ديلوار سوسياليزم  پرولتاريای چين هم به نوبه ی  ود پيدايش

ن رانه ی  بزر  چين فوراز به دنبال نخواهد داشت  معيارهای مدرسی، يک سو
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مالنقرللی، و کوتلله بي انلله ی ملللی بلله درد عصللر مللا نمللی  ورنللد  رشللد جهللانی، 

آسليائی  لود بله ضلرب زور بيلرون رانلد   روسيه را از عقلب مانلد ی و  صللت

 ن رشد، سرنوشت بعدی روسيه را نمی توان فهميد ي اري از شبکه ی ا

     انقللالب هللای بللورووائی روابللط مالکيللت فئللودالی و  للاص  رائللی ايللا ت را 

بخلش ی م در زيلر پلرچم آزادزم و ليبراليلزسلان هلدف  رفت لد  ناسليونالي به يلک

 رفت د  بشريت در غرب اين کفش هلای کودکانله  موضعيک دي ر   ود در ک ار

را مللدت هللا پلليش پللارا کللرد  نيروهللای توليللدی زمللان مللا نلله ت هللا از شللکل هللای 

 بورووائی مالکيت بلکه از مرزهای دولت هلای مللی نيلز فراتلر رفتله انلد  اي لک

سللان در غللل و زنجيللر ن للاا  اقتصللاد جهللانی را بلله يللکناسلليوناليزم  وليبراليللزم 

انقالب پرولتری هم بر ضد مالکيت  صونی بر ابزار توليلد اسلت و  داشته اند 

تکه پارا کلردن اقتصلاد جهلانی بلر اسلاس مليلت  مبلارزا ی مردملان برعليه  هم

ز در آن  شللرق بللرای کسللب اسللتقالل جزئللی از ايللن جريللان جهللانی اسللت و متعاقبللا

 ورادغام  واهد شد  ايجاد جامعه ی سوسياليسلتی مللی، ا لر چ لين هلدفی بله مل

باشد، به مع لای کلاهش مفلرم قلدرت اقتصلادی انسلان هاسلت   کلی قابل تلصيل

يلک انلل مجلرد انترناسليوناليزم  نيسلت  اما درست به همين دليل قابلل تلصليل

  نيسللت بلکلله بيللان يللک واقعيللت اقتصللادی اسللت  درسللت بلله همللان شللکل کلله

ظيفله ی ج بله ی بلين الملللی دارد  وسوسلياليزم  ج بله ی مللی داشلت،ليبراليزم 

م، کلله کللار  للود را بللا تقسلليم جهللانی کللار آغللاز مللی ک للد، آن اسللت کلله زسوسلليالي

 مبادله ی بين المللی کا ها و  دمات را به عالی ترين حد تکامل برساند 

تصلوری کله بانيلانش از آن داشلته انلد بله  هيچ جلا بلا هيچ انقالبی هر ز و در

ته هللم مرابقللت داشللته مللور تمللام و کمللال مرابقللت نداشللته اسللت، و نمللی توانسلل

باشد  با اين حال، انديشه ها و اهداف شرکت ک  لد ان در مبلارزا ع صلر مهملی 
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انقلالب اکتبلر نلادق  از انقالب را تشکيل می دهد  ايلن نکتله بله ويل ا در ملورد

است، زيرا هيچ وقت در  ذشته تصورات  ه لی انقالبيلون دربلارا ی انقلالب بله 

 ی رويدادها نزديک نشدا است به جوهر واقع 1917اندازا ی سال 

هر ا ری دربارا ی انقلالب اکتبلر ناتملام  واهلد مانلد م لر آن کله بلا بيشلترين 

ال پاسخ دهد: جواب در  رما رم رويدادها تکامل سدقت تاريخی ممکن به اين س

بعلدی انقللالب را چ ونلله مللی ديللد و چله انتظللاری از آن داشللت؟ هللر چلله ر سللار 

جديد تيرا تلر بشلود، ايلن سلسال اهميلت بيشلتری روزهای  ذشته از نقش م افع 

 می يابد  همه ی سياست ها هموارا در  ذشته به دنبلال تکيله  لاا ملی  ردنلد، و

ا ر چ ين تکيه  اهی را پيدا نک  د اغلب در ندد بر می آي لد کله بله ضلرب زور 

بيللرونش بکشلل د  در حللال حاضللر سياسللت رسللمی اتلللاد جمللاهير شللوروی بللر 

ز ملدعی اسلت زنظريه ی "سوسيالي م در يک کشور واحلد" متکلی اسلت و ضلم ا

   کلله ايللن نظريلله ديللد اا سلل تی حللزب بلشللويک را تشللکيل مللی دهللد  نسللل هللای 

تلر، نله فقلط در بلين المللل کمونيسلت بلکله نيلز در همله ی احلزاب دي لر،  جوان

چ لللين ملللی آموزنلللد کللله قلللدرت شلللوروی بللله نلللام ايجلللاد يلللک جامعللله ی مسلللتقل 

 بلله دسللت آمللد  واقعيللات تللاريخی بللا ايللن افسللانه هلليچ  سوسياليسللتی در روسلليه،

حللزب حتللی قبللول نداشللت کلله انقللالب  1917وجلله اشللتراکی ندارنللد  تللا سللال 

بلرای نخسلتين بلار در  پرولتری ممکن است پيش از غرب در روسيه رخ بدهلد 

مللاا آوريللل و زيللر فشللار شللرايط عريللان شللدا ی آن دورا بللود کلله حللزب تصللرف 

فلله ی انلللی  للود بلله رسللميت شلل ا ت  ايللن ش اسللائی قللدرت را بلله ع للوان وظي

   شللود، معللذلک بللا چشللم انللداز يللک بلشللويزم   رچلله فصللل تللازا ای در تللاريخ

   جامعلللله ی سوسياليسللللتی مسللللتقل هلللليچ وجلللله اشللللتراکی نداشللللت  بللللرعک ، 

م روستائی" در يک کشلور عقلب افتلادا را، زبلشويک ها مرش ايجاد "سوسيالي
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مللی دادنللد، بللا نللراحت تمللام کاريکللاتوری از کلله م شللويک هللا بلله آنللان نسللبت 

واقعيللت برشلللمردند و ردش کردنلللد  ديکتلللاتوری پرولتاريلللا در روسللليه در نظلللر 

   بلشللويک هللا پلللی بلله سللوی انقللالب در غللرب بلله شللمار مللی رفللت  آنللان اعللالم 

ز يلللک وظيفللله ی  ی مسلللأله کردنلللد کللله        د ر لللونی سوسياليسلللتی جامعللله اساسلللا

 بين المللی است 

تغييلر چهلرا داد  در آن سلال بلرای  1924ب يادی فقلط در سلال  ی سألهم اين

در مللدودا ی اتللاد شلوروی و سوسلياليزم  نخستين بلار اعلالم شلد کله سلا تن

مسلللتقل از تکاملللل ملللابقی بشلللريت کلللامالز علملللی اسلللت فقلللط بللله شلللرم آن کللله 

امپرياليسللت هللا قللدرت شللوروی را بللا مدا للله ی نظللامی سللرن ون نک  للد  ايللن 

ی جديللد فللوراز عرللت بلله ماسللبق نيللز شللد  ميللراث  للواران نللا لت اعللالم نظريلله 

حزب به امکان ايجاد يک جامعله ی سوسياليسلتی  1917کردند که ا ر در سال 

 مسللتقل در روسلليه معتقللد نبللود، حللق نمللی داشللت قللدرت را بلله دسللت ب يللرد  در 

در يلک کشلور سوسياليزم  بين الملل کمونيست عدم قبول نظريه ی 1926سال 

بله  1905يع لی از سلال  -ا رسماز ملکوم کرد، و اين ملکوميت را بله  ذشلتهر

 نيز تعميم داد  -بعد

انکلار توانلائی  -1اعلالم شلدند: بلشلويزم  از آن پ  سه رشته انديشله دشلمن

اتلللاد شللوروی در پايللدار ن للاا داشللتن  للود بللرای مللدتی نللامعلوم در يللک مللليط 

انکلار توانلائی اتللاد شلوروی  -2له ی مدا لله ی نظلامیت؛ أسرمايه داری ئمسل

ملابين  در فائق آمدن با نيروی  ود، و در ملدودا مرزهای ملی اش، بر ت اقض

انکلار  -3ی ارضلیت؛ مسأله  له ی عقب ماند ی اقتصادی وأشهر و روستا ئمس

له ی تقسلليم جهللانی أايجللاد يللک جامعلله ی سوسياليسللتی در بسللته ئمسلل امکللان

تضللمين آسلليب ناپللذيری اتلللاد شللوروی حتللی  بللر احکللام مکتللب جديللد، کللارت  ب للا
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بللی مللرف "بللدون در نظللر  للرفتن انقللالب در کشللورهای دي للر و فقللط از مريللق 

 دهقانان نيلز در قلملرو سلا ت و سلازهم کاری  کردن بورووازی" ممکن است 

بايللد بلله ع للوان يللک امللر تضللمين شللدا پذيرفتلله شللود  وابسللت ی بلله سوسللياليزم 

 الب اکتبللر و موفقيللت هللای اقتصللادی شللوراها اقتصللاد جهللانی بلله وسلليله ی انقلل

م" زکلامالز قرللع شللدا اسللت  امت للا  از پلذيرفتن ايللن سلله حکللم همللان "تروتسللکي

 ساز ار نيست بلشويزم  آئي ی که با -است

وظيفه ی مورخ در اين جا احيا  جهان بي ی اسلت  او بايلد نظريلات و اهلداف 

ی بعلدی بيلرون بکشلد  بلا انيل حزب انقالبی را از زير کومه های زوائلد سياسل

آملدا انلد، وظيفله ی فلوق بله يلک دي لر  وجود کوتاهی دورا هلائی کله بله دنبلال

قديمی بی شباهت نيست، چون جعليات مکتب  شدا ی رمز شائی متون تصليت

پيروان نا لت از آن شاهکارهای  هوتی ای که رهبان های قرون هفتم وهشتم 

ن کالسليک را بله  امرشلان نلابود ميالدی نسخه های پوسلتی و پاپيروسلی متلو

 کردند، دست کمی ندارند 

    کلللی در سراسللر ايللن کتللاب کوشلليدا ايللم تللا مللتن را از نقللل قللول هللای  بلله مللور

ربللار نک لليم، امللا در مبلللث حاضللر، بلله علللت ماهيللت وظيفلله ای کلله بللی شللمار پ  

   هللای انلللی را از نظللر  وان للدا ب للذرانيم، آن هللم  برعهللدا داريللم، ناچللاريم مللتن

 در مقياسی وسيع تا تصور  زي ش تصل عی متلون م تفلی شلود  بايلد ب لذاريم تلا

از بلشلويزم  به زبان  ود سخن ب ويد  در رويم بوروکراسلی اسلتالين،بلشويزم 

 اين حق ملروم شدا است 

انقالبللی بللود  امللا سوسللياليزم  حللزب بلشللويک از همللان روز تولللد  للود حللزب

را در سلرن ونی تزاريلزم و ايجلاد يلک  بالفصل تلاريخی  لود ضرورتاز وظيفه ی

سا ت دموکراتيک می ديد  قرار بر اين بلود کله ملتلوای انللی انقلالب عبلارت 



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 559 

  ی ارضللی باشللد  انقللالب سوسياليسللتی بلله مسللأله  فصللل دموکراتيللکاز حللل و 

 لان ه کم نلامعلوم موکلول شلدا بلود  قلدر مسللم آن کله همل آي دا ای دور يا دست

     ودنللد کلله انقللالب سوسياليسللتی در روسلليه فقللط پلل  فللرد را بللر ايللن  ذاشللته ب

غرب می تواند عمالز در دستور روز قلرار ب يلرد   از پيروزی مبقه ی کار ر در

م زروس در جريلان مبلارزا بلا نلارودنيکيمارکسليزم  اين فرد، که به وظيفه ی

ترين انول حزب به شمار ملی رفلت   سا ته شدا بود، يکی از مهمآنارشيزم  و

ن ميلللان فلللرد هلللای دي لللری نيلللز اسلللت تاي ملللی شلللد: چ لللان چللله انقلللالب در ايللل

ک ردموکراتيک دام ه ی قدرتم دی در روسيه بيابلد، ممکلن اسلت هلم چلون ملل

مسلللتقيمی بلللرای انقلللالب سوسياليسلللتی در اروپلللا عملللل ک لللد و آن  لللاا انقلللالب 

  سوسياليسللتی اروپللا بلله مبقلله ی کللار ر روسلليه کمللک ک للد کلله بعللداز بللا آه للگ 

ی بلله قللدرت برسللد  حتللی در ايللن روايللت مرلللوب هللم چشللم انللداز کلللی تللر سللريع

  تللاريخی  يتغيلللر بللاقی مانلللدا بللود  فقلللط جريللان رشلللد تسللريع شلللدا و موعلللدها 

 نزديک تر شدا بودند 

چ للين نوشللت:  1905در راسللتای همللين نظريللات بللود کلله ل للين در سللپتامبر 

 اداملله  للواهيم  "بالفانللله پلل  از انقللالب دموکراتيللک، حرکللت انتقللالی  للود را

ز مت اسب با قدرتمان، يع ی قدرت پرولتاريلای آ لاا و سلازمان يافتله،  داد، و دقيقا

 للام در راا انقللالب سوسياليسللتی  للواهيم نهللاد  مللا  واهللان يللک انقللالب مللداوم 

    هسللللتيم  و در نيملللله ی راا از حرکللللت بللللاز نخللللواهيم ايسللللتاد " ممکللللن اسللللت 

     ن عبللارات فللوق را بلله کللار  رفتلله تللا شلل فت ان يللز بلله نظللر برسللد امللا اسللتالي

سلان جللوا  يلک 1917پيش بي ی قديم حزب را با سلير واقعلی حلوادث در سلال 

دهللد  فقللط نمللی تللوان فهميللد کلله چللرا "تزهللای آوريللل" ل للين کادرهللای حللزب را 

  ير کرد  غافل
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        قللرار بللر ايللن بللود کلله فقللط پلل   -بللر مبللق تصللورات قللديم - در حقيقللت امللر

دموکراتيللک،  -ی ارضللی در چللارچوب انقللالب بللورووامسللأله  فصللل حللل و از

مبقه ی کار ر برای کسلب قلدرت آغلاز شلود  املا اشلکال کلار در ايلن  ی مبارزا

جا بلود کله در آن نلورت، دهقلان هلا پل  از رفلع  رسل  ی شلان بلرای زملين، 

دي ر ان يزا ای برای حمايت از يک انقالب جديد نمی داشلت د  و چلون مبقله ی 

 ر روس، به علت علدا ی قلليلش در کشلور، نملی توانسلت قلدرت را فقلط بلا کار

نيروهللای  للود بلله چ للگ آورد، ل للين معتقللد بللود کلله سللخن  فللتن از ديکتللاتوری 

 پرولتاريا در روسيه پيش از پيروزی پرولتاريا در غرب ناممکن است 

چ ين نوشلت: "پيلروزی کاملل انقلالب ک لونی بله مع لای  1905ل ين در سال 

ن انقللالب دموکراتيللک و آغللاز مبللارزا ی قرعللی بللرای انقللالب سوسياليسللتی پايللا

است  تلقق  واسلت هلای دهقلان هلا، درهلم شکسلتن کاملل ارتجلا ، و تأسلي  

 للری بلورووازی و حتللی ی مع لای ا تتللام کاملل انقالبل جمهلوری دموکراتيلک بلله

را  ری  ردا بورووازی  واهد بود، و مبارزا ی قرعی مبقله ی کلار ر ی انقالب

در اين جلا م ظلور از  لردا بلورووازی   واهد داشت " یدر پسوسياليزم  برای

ز دهقان هاست   عمدتا

پ  تلت اين شرايط شعار انقالب "مداوم" از کجا می آيد؟ ل ين چ لين پاسلخ 

ملی داد: انقالبلی هلای روسليه چلون بلر دوش سلسلله ی کلاملی از انقالبلی هللای 

يا" را در سر بپروران لد کله موفلق  واه لد اروپا ايستادا اند حق دارند اين "رو

شد "به تمامی تلو ت دموکراتيک و بله تملامی برنامله ی حلداقل ملا بله نللوی 

آن  لاا      -ابقه جامه ی عمل بپوشلان د    و ا لر چ لين تلوفيقی دسلت دهلدسبی 

آن  اا حريق انقالب اروپا را به آتش  واهد کشيد    کار ر اروپائی بله نوبله ی 

را نشلان  واهلد داد؛ سلپ   `راا و رسلم کلار `ا  واهد  است و به ما  ود به پ
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قيام انقالبی اروپا بر روسيه تأ ير  واهد  ذاشلت و عصلر چ لد سلاله ی انقالبلی 

بلله عصللر چ للد دهلله ی انقالبللی تبللديل  واهللد شللد " ملتللوای مسللتقل انقللالب 

راتيلک دموک -روسيه، حتی در عالی ترين حد تکاملش، از حدود انقالب بلورووا

فراتر نملی رود  فقلط انقلالب پيروزم لد در غلرب ملی توانلد عصلر مبلارزا بلرای 

کسب قدرت را حتی برای مبقه ی کلار ر روسليه ب شلايد  ايلن تصلور تلا آوريلل 

 هم چ ان به قوت  ود در حزب باقی بود 1917

ا ر حشو و زوائلدهای زود لذر، مبالغلات جلدلی و  راهلای فلردی را بله ک لار 

 1917تلا  1905از سلال مداوم  انقالب مسأله ی  اقشه پيراموننهيم، جوهر م

 النه نمی شد که آيا مبقه ی کار ر روسيه پ  از کسلب قلدرت مسأله  در اين

در ايلن بلارا هليچ يلک  - می تواند جامعه ی سوسياليستی ملی را بسازد يا  يلر

کله بل -کلمه ای بر زبان نياوردا بلود 1924از مارکسيست های روسيه تا سال 

ی مسلأله   النه می شد که آيا انقالب بورووائی که قلادر بله حللمسأله  در اين

بللرای تلقللق  آيللا ارضللی باشللد ه للوز در روسلليه ممکللن اسللت يللا  يللر، يللا آن کلله

 بخشيدن به چ ين امری ديکتاتوری پرولتاريا  زم است 

ل ين کدام بخلش از نظريلات سلابق  لود را در تزهلای آوريلل ملورد تجديلدنظر 

داد؟ او نه ماهيلت بلين الملللی انقلالب سوسياليسلتی را ملردود شلمرد و نله  قرار

مسلتقيم هلم کلاری  فقلط بلاسوسلياليزم  للظه ای انکار کرد که امر انتقال بله راا

 ر اسلت  املا ل لين در آن جلا بلرای نخسلتين بلار اعلالم کلرد سغرب در روسيه مي

لللی، مللی توانللد کله پرولتاريللای روسلليه، درسللت بله علللت عقللب مانللد ی شلرايط م

 رفته به قدرت برسد  پيش از پرولتاريای کشورهای پيش

 ی ارضللی عللاجز از آب درآمللد و هللم در حلللمسللأله  انقللالب فوريلله هللم در حللل

ی مليت ها  دهقان ها و  لق های ستمديدا ی روسيه در مبارزا ی  لود مسأله 
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لتاريلای برای اهداف دموکراتيک ناچار شلدند از انقلالب اکتبلر حمايلت ک  لد  پرو

يللای غللرب بلله قللدرت برسللد کلله رابلله ايللن دليللل توانسللت پلليش از پرولتروسلليه 

دموکراسللی  للردا بللورووائی روسلليه نتوانسللت آن کللار تللاريخی را کلله  للواهر 

 ،1905به انجلام رسلاندا بلود بله انجلام برسلاند  در سلال  بترش در غر بزر 

اتيلک،  لام قصد داشت که فقط پ  از به فرجام رسليدن وظلايت دموکربلشويزم 

، ديکتللاتوری 1917در راا مبللارزا بللرای ديکتللاتوری پرولتاريللا ب هللد  در سللال 

 پرولتاريا ازعملی نشدن وظايت دموکراتيک م بعث شد 

     امللا ماهيللت مرکللب انقللالب روسلليه بلله همللان جللا  للتم نشللد  فللتح قللدرت بلله 

 ی "برناملله ی حللداقل" و "برنامللهمللابين  وسلليله ی مبقلله ی کللار ر  للط فانللل

 داکثر" را  ود به  ود از ميان برداشت  و آن  اا تللت ديکتلاتوری پرولتاريلاح

   ترلللور مسلللائل دموکراتيلللک بللله مسلللائل سوسياليسلللتی  -املللا فقلللط در آن جلللاح -

اجت اب ناپلذير شلد، بلا آن کله کلار ران اروپلا ه لوز "راا روسلم کلار" را بله ملا 

 نشان ندادا بودند 

غلرب و شلرق، بلا تملام اهميلتش بلرای  ملابين اين د ر ونی در ترتيلب انقلالب

سرنوشللت روسلليه و جهللان، فقللط از بللرد تللاريخی ملللدودی بر للوردار اسللت  

انقالب روسيه هر چقدر هلم کله بله جللو جهيلدا باشلد، وابسلت ی اش بله انقلالب 

جهللانی نلله ناپديللد شللدا و نلله حتللی کللاهش يافتلله اسللت  امکللان ترللور انللالحات 

ز به وسليله ی ترکيبلی از شلرايط دموکراتيک به انالحات سوسياليستی م ستقيما

تللر از هملله همانللا روابللط  در ميللان ايللن شللرايط مهللم  -دا لللی بلله وجللود مللی آيللد

متقابللل مبقلله ی کللار ر و دهقللان هاسللت  امللا در نهايللت امللر، حللدود تللللو ت 

سوسياليسللتی بلله وسلليله ی وضللعيت اقتصللاد و سياسللت در نللل ه ی جهللان، 
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ر هلم کله عظليم باشلد، بلاز امکلان پريلدن از تعيين می شوند  تقالی ملی هر چقد

 روی کرا ی ارد را فراهم نمی آورد 

م" بلا شلدت  انلی بله ايلن زبين الملل کمونيست ضمن تخرئه ی "تروتسلکي

عقيدا حمله کردا اسلت کله مبقله ی کلار ر روسليه، اي لک کله پل  از بله دسلت 

 بللا تللودا هللای  للرفتن سللکان قللدرت از حمايللت غللرب بر للوردار نشللدا اسللت،؟

يلاری کردنلد    وارد معارضلات  بله قلدرت وسيعی از دهقان ها، که او را در نيلل

 صمانه  واهد شد   " حتی ا ر فرد ک يم که تجربه ی تلاريخ ايلن پليش بي لی 

يلک تلن از م تقلدان ک لونی او  ، يع لی ه  لامی کله حتلی1905کله در سلال  - را

ود راا نملی دادنلد، حتی فکر ديکتاتوری پرولتاريا را در روسيه بله مخيلله ی  ل

  ا للر فللرد ک لليم کلله  بللاری حتللی - بلله وسلليله ی تروتسللکی بلله ضللابره درآمللد

تجربه ی تاريخ اين پيش بي ی را کلامالز رد کلردا باشلد، حتلی در آن نلورت بلاز 

در اين واقعيت مسلم نمی توان شک کرد که همله ی مارکسيسلت هلای روسليه، 

            تمللللاد و  يانللللت پيشلللله ای از جمللللله ل للللين، دهقللللان هللللا را متلللللد غيرقابللللل اع

    مللابين  بللا انللل همللاه  ی جبللری م للافعبلشللويزم  مللی شللمردند  سلل ت واقعللی

و دهقلان هلا هليچ وجله اشلتراکی نلدارد  بلرعک ، انتقلاد از ايلن  مبقه ی کار ر

نظريه ی  ردا بورووائی در مبارزا ی مو نی مارکسيست ها با نارودنيلک هلا 

 ع انر را تشکيل می داد  ترين هموارا يکی از مهم

چ ين نوشت: "به مللض بله سلر رسليدن عصلر انقلالب  1905ل ين در سال 

مبقله ی کلار ر و  `ارادا ی واحد `دموکراتيک در روسيه، دي ر حتی اشارا به 

      " "دهقللان هللا، در مقللام يللک مبقلله یبللود  دهقللان هللا کللار مضلللکی  واهللد

مت زدر ايلن مبلارزا ئبلرای سوسليالي همان نقش  ائ انه و بی  بلاتی رازمين دار 

      بللازی  واه للد کللرد کلله اي للک بللورووازی در مبللارزا بللرای دموکراسللی بللازی 
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   اسلت،سوسلياليزم  می ک د  فراموش کردن اين نکتله بله مع لای فراملوش کلردن

 و بلله م زللله ی فريللب دادن  للود و دي للران دربللارا ی م للافع و وظللايت انلللی 

 مبقه ی کار ر "

، ل للين ضللمن ترسلليم مرحللی از روابللط متقابللل مبقللات در مللی 1905در سللال 

جريلللان انقلللالب بلللرای اسلللتفادا ی  لللويش، در قاللللب کلملللات زيلللر بللله تونللليت 

داران برقلرار شلود:  موقعيتی پردا ت کله ملی بايلد پل  از الغلا  مالکيلت زملين

ر از هللم اک للون در تللالش اسللت تللا دسللتاوردهای دموکراتيللک را  "مبقلله ی کللار

ب سوسياليستی حفظ ک د  ا لر مبقله ی کلار ر سوسياليسلت اروپلا بله برای انقال

اين مبارزا برای مبقه ی کار ر روسليه بله  کمک مبقه ی کار ر روسيه نيايد   

ز بيهلودا  واهلد بلود، و شکسلت   اجت لاب ناپلذير  واهلد شلد    در شت هائی تقريبا

  ی از بللله اضلللافه ی بخشلللئآن مرحلللله بلللورووازی ليبلللرال و دهقلللان هلللای مرفللله 

    ضللدانقالب  واه للد زد سللازمان دهللی  دهقللان هللای متوسللط اللللالت دسللت بلله

مبقه ی کار ر روسيه همراا با مبقه ی کار ر اروپا انقلالب را متشلکل  واه لد 

در اين شرايط مبقه ی کلار ر روسليه ممکلن اسلت بله پيلروزی دوملی هلم  کرد،

وزی دوم همانللا دسللت بيابللد  در آن نللورت تللالش هللا بلله هللدر نرفتلله اسللت  پيللر

را  `راا و رسلم کلار `انقاب سوسياليستی در اروپلا  واهلد بلود  کلار ران اروپلا 

 به ما نشان  واه د داد "

ز در همللان روزهللا تروتسللکی نيللز چ للين نوشللت: "ت اقضللی کلله بللر ا للر  تقريبللا

 حکومللت کللار ران در کشللور عقللب مانللدا ای کلله اکثللر نفوسللش را دهقللان هللا 

يد، راا حل  ود را فقط در مقياس بين المللی  واهلد تشکيل می ده د پيش می آ

کلار ر " اسلتالين بعلدها هملين  ی يافت، يع ی در نل ه ی انقالب جهلانی مبقله

کلمات را در جائی نقل کلرد تلا "شلکاف عظيملی" را نشلان دهلد کله "نظريله ی 
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ل ي يسللتی ديکتللاتوری پرولتاريللا را از نظريلله ی تروتسللکی جللدا مللی ک للد " امللا 

که در فوق نقل کلرديم  لواهی ملی ده لد کله بلا وجلود ا لتالف نظرهلای  عباراتی

   تصلللورات انقالبلللی ل لللين و تروتسلللکی در آن ايلللام، نظرياتشلللان ملللابين  مسللللم

" دهقلان هلا از هملان روزهلای دور ی دربارا ی نقلش "بلی  بلات" و " ائ انله

ز با  تربيق می کرد يک دي ر  اساسا

ا ج للبش دهقللانی را تللا بلله انتهللا ل للين مللی نويسللد: "ملل 1906در فوريلله ی 

حمايت می ک يم، اما بايد به ياد داشته باشليم کله ايلن ج لبش متعللق بله مبقله ی 

دي لللری اسلللت، و بللله آن مبقللله ای کللله ملللی توانلللد انقلللالب سوسياليسلللتی را بللله 

پيروزی برسلاند، و بله پيلروزی هلم  واهلد رسلاند، تعللق نلدارد  "او در آوريلل 

قللالب روسلليه بللرای رسلليدن بلله پيللروزی نيللروی اعللالم مللی ک للد کلله: "ان 1906

کللافی را دارد  امللا بلللرای ن للاا داشلللتن  مللرات پيللروزی  لللود نيللروی کلللافی را 

نللدارد    چللون در کشللوری کلله نلل ايع کوچللک در آن رشللد عظيمللی کللردا انللد، 

ای  للردا پللا، از جمللله دهقللان هللا، ه  للامی کلله مبقلله ی کللار ر از هللتوليدک  للدا 

او نلت آرائلی  واه لد برعليله  قلدم بلردارد نلا زيرسوسلياليزم  آزادی به سلوی

کللرد    انقللالب روسلليه بللرای ممانعللت از باز شللت سللرمايه داری بلله نيروهللای 

 للاري احتيللاي دارد  آيللا چ للين  از او بلله کمللک ؛  يللرا ی روسلليه احتيللاي نللدارد

نيلروی   يلرا ای در جهللان وجلود دارد؟ آری: مبقلله ی کلار ر سوسياليسللت در 

 غرب "

   شلله هللا درترکيبللات  ونللا ون امللا بللدون تغييللرات ب يللادی در سراسللر ايللن اندي

سال های ج گ و ارتجا  حفظ شدند  نيازی به تکثير مثال ها نلداريم  تصلورات 

ز بايلد در  رملا رم  حزب از انقالب کامل ترين و فشردا ترين شکل  لود را الزاملا

پليش از انقلالب  حتلیبلشلويزم  رويدادهای انقالب می يافت  ا ر نظريله پلردازان
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ز زبلله سللوی "سوسلليالي   م در يللک کشللور" تمايللل مللی داشللت د، ايللن نظريلله الزامللا

بايللد در دورا ی مبللارزا ی مسللتقيم بللرای کسللب قللدرت شللکوفا مللی شللد  آيللا در 

 پاسخ اين سسال را می دهد  1917واقعيت امر چ ين شد؟ سال 

ر ناملله ی انقللالب فوريلله عللازم روسلليه شللدا بللود، د ل للين ه  للامی کلله پلل  از

توديعی  ود  راب به کار ران سوي  چ لين نوشلت: "مبقله ی کلار ر روسليه 

  بللا نيروهللای  للود نمللی توانللد انقللالب سوسياليسللتی را بلله پيللروزی برسللاند  امللا 

ملللی توانلللد    بلللرای ورود متللللد انللللی و قابلللل اعتملللادش، يع لللی پرولتاريلللای 

 د را بهتر ک د "سوسياليست اروپا و آمريکا، به نبرد قرعی موقعيت موجو

ناملله ی ل للين کلله بلله تصللويب ک فللران  آوريللل هللم رسلليد، آمللدا بللود:  در قرللع

"مبقه ی کار ر روسيه، که در يکی از عقب ماندا ترين کشلورهای اروپلا و در 

     تللودا هللای وسلليعی از دهقللان هللای  للردا پللا دسللت بلله عمللل زدا اسللت، ميللان 

 نامله  يسلتی باشلد  "ايلن قرلعنمی تواند بله دنبلال تلقلق فلوری تللو ت سوسيال

هلای نظلری حلزب وفلادار مانلدا  رهايش کلامالز بله سل ترهر چ د در نخستين سل

بود، اما در راا جديد نيلز قلدم قلامعی برداشلته بلود  بلدين مع لی کله اعلالم کلردا 

 بللود: نللاممکن بللودن تلللو ت مسللتقل سوسياليسللتی در روسلليه ی دهقللانی، بلله 

  ر فلتح قلدرت دسلت رد ب لذاريم، آن هلم نله هيچ وجه بله ملا حلق نملی دهلد کله بل

نلام "يلک رشلته اقلدامات عملالز  فقط به  امر وظايت دموکراتيک، بلکه نيلز بله

م،" نظيلر مللی کلردن اراضلی، نظلارت بلر بانلک هلا و زآمادا در جهت سوسليالي

 غيرا  در سلايه ی "مقلدمات عي لی انقلالب سوسياليسلتی    در کشلورهای پليش

" اقلللدامات ضدسلللرمايه داری ممکلللن اسلللت دام للله ی رفتللله ی رشلللد يافتللله تلللر،

بيشتری بياب د  "اين بايد نقرله ی حرکلت ملا باشلد  ل لين در نرلق  لود توضليح 

 می دهد که: "سلخن  فلتن از شلرايط روسليه بله ت هلائی، کلاری  راسلت    ايلن 
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که ا ر ج بش جهانی ما را با انقلالب سوسياليسلتی رو بله رو سلازد آن  لاا چله 

ی مسأله  اين است -ابر مبقه ی کار ر روسيه قرار  واه د  رفتوظايفی در بر

نامله " روشلن اسلت کله نقرله ی حرکلت جديلد حلزب در آوريلل ع انلی ايلن قرل

     ل لللللين بللللله مللللللدوديت هلللللای دموکراتيلللللک  ی ، يع لللللی پللللل  از غلبللللله1917

در يللک کشللور سوسللياليزم  "بلشللويک هللای قللديمی"، همللان قللدر بلله نظريلله ی

 ت از زمين تفاوت داردحمتفاوت است که بهش

 از اين پ  در همه ی سلازمان هلای حلزب، چله در پايتخلت و چله در ايلا ت، 

با همين تعبير مواجه می شويم: در مبارزا برای کسب قدرت بايد بله يلاد داشلته 

باشيم که سرنوشت بعدی انقلالب بله ع لوان انقلالب سوسياليسلتی بله وسليله ی 

تله تعيلين  واهلد شلد  هليچ کل  بلا ايلن رف پيروزی پرولتاريای کشورهای پليش

 برعک ، ايلن فرملول، بله ع لوان انللی کله همله آن  -فرمول مخالفتی نمی کرد

ز قبلللول کلللردا بودنللد، پللليش فلللرد هملله ی م اقشلللات و مباحثلللات را  را متسللاويا

 تشکيل می داد 

 در روز شللانزدهم ووئيلله در ک فللران  حللزب در پترو للراد،  للاريتونوف يکللی 

راهلی کلردا بلود، اعللالم  کله ل لين را در "قرلار دربسللته" هلماز بلشلويک هلائی 

کللرد: "مللا در هملله جللا مللی  للوئيم کلله ا للر انقللالب در غللرب در ن يللرد، کللار مللا 

سللا ته اسللت "  للاريتونوف نظريلله پللرداز نيسللت؛ او از تهيلليج  للران معمللولی 

حزب اسلت  در نلورت جلسله هلای هملين ک فلران  آملدا اسلت کله: "پلاولوف 

 کلی معتقدنلد کله انقلالب روسليه فقلط د که بلشويک ها به مور امرنشان می ک 

   بلله  در نللورتی شللکوفا  واهللد شللد کلله بلله وسلليله ی انقللالب جهللانی، کلله فقللط

مثابه ی انقالب سوسياليستی قابل تصور اسلت، حمايلت شلود " دا هلا و نلدها 

 للاريتونوف و پللاولوف هملله سللر رم شللرش و بسللط انديشلله ی ب يللادی ک فللران  
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ا بودند  و هر ز به فکلر کسلی  رلور نکلرد کله بلا آن هلا بله مخالفلت آوريل شد

 بر يزد و يا در ندد تصليح  فته هايشان برآيد 

ک  للرا ی ششللم حللزب، کلله در اوا للر مللاا ووئيلله بر للزار شللد، ديکتللاتوری 

ی تصرف قدرت به وسيله ی کلار ران و فقيرتلرين دهقانلان اپرولتاريا را به مع 

انقللالب پرولتللری جهللانی را تضللمين  ات    رشللدتعريللت کللرد  "فقللط ايللن مبقلل

  واه د کرد  و اين انقلالب نله ت هلا بله ج لگ کله بله برد لی نظلام سلرمايه داری 

بو للارين بللر ايللن عقيللدا اسللتوار بللود کلله سللخن رانللی  هللم  اتملله  واهللد داد "

انقللالب سوسياليسللتی جهللانی ي انلله راا نجللات از موقعيللت فعلللی اسللت  "ا للر 

يش از در لرفتن انقلالب در غلرب بله پيلروزی برسلد، ناچلار انقالب در روسيه پل

      آتللش انقللالب سوسياليسللتی جهللانی را بيفللروزيم " اسللتالين هللم   للواهيم شللد

را کم و بيش به همين شکل مررش ک لد: "آن للظله مسأله  در آن ايام ناچار شد

 دهقلان هلا را بلهتهلی دسلت  فرا  واهد رسيد که کار ران به پا  يزند، قشرهای

 لللرد  لللود جملللع ک  لللد، پلللرچم انقلللالب کلللار ران را برافرازنلللد و عصلللر انقلللالب 

 سوسياليستی در غرب را ب شاي د "

      ک فلللران  م رقللله ای مسلللکو، کللله در اوايلللل ملللاا اوت بر لللزار شلللد، بهتلللر از 

هر چيز دي ری به ما اجازا می دهد که به درون آزمايش اا انديشه هلای حلزب 

ان ، سلللوکول يکوف، يکلللی ازاعضلللای کميتللله ی نظلللر بيفک للليم  در ايلللن ک فلللر

مرکزی، ضمن قرائت  زارش انلی و باز و کلردن تصلميمات ک  لرا ی ششلم، 

 چ لللين  فلللت: "ضلللروری اسلللت توضللليح دهللليم کللله انقلللالب روسللليه يلللا بايلللد بللله

جهللانی يللورش ببللرد و يللا  للود نللابود شللود، يع للی بلله دسللت همللين  امپريللاليزم

اي لد ان نيلز نظريلات مشلابهی بيلان کردنلد   فه  ردد " چ د تلن از نم امپرياليزم

ويتللولين: "بايللد بللرای انقللالب سوسياليسللتی ای آمللادا شللويم کلله بلله مثابلله ی 
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 چاشلل ی انقللالب سوسياليسللتی در غللرب عمللل  واهللد کللرد " بايل سللکی: "ا للر

را در ملللدودا ی چللارچوب ملللی حللل و فصللل ک يللد، راا نجللاتی نخللواهيم مسللأله 

روسلليه فقللط در قالللب  ب فتلله اسللت کلله انقللال داشللت  سللوکول يکوف بلله درسللتی

 انقلللالب جهلللانی بللله پيلللروزی  واهلللد رسللليد    در روسللليه شلللرايط ه لللوز بلللرای

آمادا نيست د، اما ا لر انقلالب در اروپلا آغلاز شلود آن  لاا ملا هلم بله سوسياليزم 

دنبال اروپای غربی  واهيم رفلت " اسلتوکوف: "ايلن نکتله کله انقلالب روسليه 

ب جهلانی ملی توانللد بله پيلروزی برسلد، قابلل ترديلد نيسللت    انقلال بفقلط در قالل

 انقالب سوسياليستی فقط در مقياس کلی جهان امکان پذير است "

       موافق للد: دولللت کللار ری يللک دي للر  هملله بللر سللر سلله نکتلله ی ب يللادی بللا

را درغللرب سللرن ون ک للد؛ در امپريللاليزم  نمللی توانللد پابرجللا بمانللد م للر آن کلله

ی انقلللالب مسلللأله  آملللادا نيسلللت د؛سوسلللياليزم   لللوز بلللرایروسللليه شلللرايط ه

ز ماهيللت بللين المللللی دارد  ا للر در جللوار ايللن نظريللات، کلله   سوسياليسللتی اساسللا

هفللت يللا هشللت سللال بعللد بلله ع للوان ارتللداد مللورد تخرئلله قللرار  رفت للد، نظريللات 

دي ری، که اک ون انيل و س تی  واندا می شوند، در حزب وجلود ملی داشلت، 

اين نظريات هم در ک فران  مسکو، و در ک  را ی حزب کله پيشلتر بدون شک 

انللی و نله هليچ يلک از سلخن ران  بر زار شلد، بله بيلان در ملی آمدنلد  املا نله

بلله وجللود  -و نلله  للزارش هللای روزناملله هللا -اشللخاص شللرکت ک  للدا در مباحثلله

      نظريللللات بلشللللويک در حللللزب، در تقابللللل بللللا ايللللن نظريللللات "تروتسکيسللللت" 

 رين اشارا ای نکردند کوچک ت

در ک فللران  عمللومی شللهر کيللت کلله پلليش از ک  للرا ی حللزب بر للزار شللد، 

  انللی، چ لين  فلت: "مبلارزا بلرای نجلات انقلالب ملا فقلط سلخن ران   ورويتز،

هانی می تواند دنبال شود  در برابر ملا دو چشلم انلداز قلرار دارنلد: جدر مقياس 
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سوسلياليزم  قلالی را بلرای رسليدن بلها ر انقالب به پيروزی برسد، ملا دوللت انت

امپريلاليزم  ايجاد  واهيم کرد، و ا ر انقالب به پيروزی نرسد، ملا در زيلر فشلار

جهلللانی سلللقوم  لللواهيم کلللرد " در اوايلللل ملللاا اوت، پللل  از ک  لللرا ی حلللزب، 

پياتاکوف در ک فران  جديدی در کيت چ ين سخن  فت: "ما از هملان روزهلای 

ز وابسللته بلله اول انقللالب  فتلله ايللم کلله س     رنوشللت مبقلله ی کللار ر روسلليه تمامللا

بللدين ترتيللب مللا در حللال ورود بلله   للط سللير انقللالب پرولتللری در غللرب اسللت   

 ورويتز که پيشتر با او آش ا شديم، دربلارا ی  هستيم "مداوم  مرحله ی انقالب

 زارش پياتاکوف چ ين اظهارنظر کلرد: "ملن بلا نظلر پياتلاکوف دائلر بلر ملداوم 

   ت هللا راا نجللات بللرای " پياتللاکوف:  انقالبمللان کللامالز موافللق هسللتم "بللودن 

انقالب روسيه در انقالب جهانی ای نهفته است که مبانی تلو ت سوسياليسلتی 

ليلت بودنلد؟  يلر  در قنماي لدا ی اسخن ران  را پی ريزی ک د " اما شايد اين دو

در انتخابللات  هلليچ کلل  بللا آنللان مخالفللت نکللرد  ی ب يللادیمسللأله  ن صللوص ايلل

 کميته ی کيت اين دو تن بيشترين آرا  را به  ود ا تصاص دادند 

   ايلللن مسللللم اسلللت کللله در ک فلللران  عملللومی حلللزب در ملللاا آوريلللل، در  ب لللابر

ک  را ی حزب در ماا ووئيه، و در ک فلران  هلای پترو لراد و مسلکو و کيلت، 

رفت للد کلله بعللداز يللد قللرار  يهمللان نظريللاتی ع للوان شللدند و بللا رأی  يللری مللورد تأ

اعللالم شللدند  از ايللن هللم بيشللتر: حتللی يللک نللدا در حللزب بلشللويزم  مغللاير بللا

در يلک کشلور تلقلی سوسلياليزم  برنخاست که بتوان آن را م ادی نظريه ی آتلی

کرد، حتی نه به اندازا ای که در مزامير داود ماليه هائی از انجيل مسيح کشت 

 شدا اند 

ی حلزب توضليح داد کله: "تملام قلدرت بله در روز سيزدهم اوت، ار ان مرکز

نيست، املا در هلر حلال  `مزسوسيالي `دست شوراها،  رچه ه وز ابداز به مع ای 
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در رابرللله ی مسلللتقيم بلللا  - مقاوملللت بلللورووازی را درهلللم  واهلللد شکسلللت و

حيللات اقتصللادی کشللور را در  -نيروهللای توليللدی و موقعيللت موجللود در غللرب

ر ون  واهد کرد  انقلالب پل  از يت و د کش هدا های زحمت جهت م افع تودا

يع لی  -هم شکستن غل و زنجيرهای حکومت سرمايه داری بله انقلالب پي يلردر

تبديل  واهد شد  آن  اا انقلالب قلدرت دوللت را نله بلرای تلکليم  -انقالب مداوم

رويم استثمار سرمايه داری، که برای غلبه بر ايلن رويلم بله کلار  واهلد  رفلت  

نقللالب در ايللن راا بلله موفقيللت هللای انقللالب پرولتللری در اروپللا موفقيللت نهللائی ا

بست ی  واهد داشت    چ ين بود و چ ين اسلت ي انله چشلم انلداز واقعلی بلرای 

رشللد بعللدی انقللالب " ايللن مقاللله را تروتسللکی در زنللدان کرسللتی نوشللته بللود  

 سردبير روزنامه ای که اين مقالله را بله چلاپ رسلاند اسلتالين بلود  اهميلت ايلن

انقلالب " ، در حلزب بلشلويک انلرالش1917سلال  نقل قول از آن جاست که تا

ز بلرای تعريلت ديلد اا تروتسلک "مداوم بله کلار ملی رفلت  چ لد سلال بعلد  ینلرفا

نظريله ی برعليله  استالين اعالم کرد که: "ل ين تا آ رين روزهای عمر  لويش

سلرج گ نداشلت: مبارزا کرد " در هر حال استالين با اين نظريه مداوم  انقالب

مقاله ی مذکور بدون هليچ  ونله اظهلارنظری از جانلب سلردبير در آن روزنامله 

 به چاپ رسيد 

دا روز بعلللللد تروتسلللللکی بلللللار دي لللللر در هملللللان روزنامللللله چ لللللين نوشلللللت: 

ز انللی ز"انترناسيونالي م برای ما يلک انديشله ی مجلرد نيسلت    بلکله مسلتقيما

الب اروپللا موفقيللت دائللم و قرعللی هللدايت ک  للدا و عميقللاز عملللی اسللت  بللدون انقلل

برای ما قابل تصور نيست " اين بلار هلم اسلتالين اعتلراد نکلرد، سلهل اسلت، 

دو روز بعد  ود او اين مرلب را تکلرار کلرد: "کلار ران و سلربازان بدان لد کله 

فقط در اتلاد با کار ران غرب، فقط پ  از متزللزل سلا تن ب يلاد سلرمايه داری 
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بلللر پيلللروزی انقلللالب در روسللليه حسلللاب کلللردح" درغلللرب اسلللت کللله ملللی تلللوان 

از ايللن  - نيسللتسوسللياليزم  "پيللروزی انقللالب" در ايللن جللا بلله مع للای سللا تن

بلکله فقلط بله مع لای تصلرف و ن لاا  -مقوله ه وز کمترين سخ ی در ميان نبلود

 داشتن قدرت است 

ل ين در ماا سلپتامبر نوشلت: "بلورووازی دربلارا ی شکسلت اجت لاب ناپلذير 

موفق به تصلرف  يع ی شکست مبقه ی کار ر در نورتی که -روسيه کمون در

فريللاد مللی کشللد " از ايللن فريادهللا نبايللد بترسلليم  "مبقلله ی کللار ر  -قللدرت شللود

قللدرت در  نروسلليه پلل  از تصللرف قللدرت امکانللات وسلليعی بللرای ن للاا داشللت

ب املور روسليه رغ تا پيروزی انقالب در و  واهد توانست  واهد داشت ا تيار

دارا ک د " در اين جا چشم انداز انقلالب بلا وضلوش تملام ترسليم شلدا اسلت: را ا

آغاز انقالب سوسياليسلتی در اروپلا  ايلن فرملول عجو نله  قدرت تا نن اا داشت

سرهم ب لدی نشلدا بلود: ل لين بله ملور روزملرا تکلرارش ملی کلرد  او مقالله ی 

   ؟  واه لد بلودداری قلدرت دوللت  آيا بلشلويک هلا قلادر بله ن لاا ود موسوم به 

را چ للين  النلله کللردا اسللت: "ا للر بلشللويک هللا نترسلل د و موفللق بلله تصللرف 

     قللدرت شللوند، در روی کللرا ی ارد هلليچ قللدرتی وجللود نللدارد کلله بتوانللد مللانع 

از آن شود که بلشويک ها قدرت را تا پيروزی انقلالب سوسياليسلتی جهلانی در 

 دست  ود ن اا بدارند "

      بودنللد، آنللان سللازش کللاران  واهللان ائللتالف بللاج للاش راسللت بلشللويک هللا  

می  فت د که بلشويک ها بله "ت هلائی" قلادر بله ن لاا داشلتن قلدرت نيسلت د  در 

ل لين بله آنلان چ لين پاسلخ داد: "آن هلا  -يع ی پ  از انقلالب - روز يکم نوامبر

 ت هللائی نمللی تللوانيم قللدرت را ن للاا بللداريم  ولللی مللا ت هللا مللی  وي للد کلله مللا بلله 

   يسللتيم  تمللامی اروپللا در برابللر چشللم مللا قللرار دارد  کللار را بايللد مللا آغللاز ک لليم  ن
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"از اين مکالمه ی ل ين با ج اش راست کلامالز روشلن اسلت کله انديشله ی ايجلاد 

جامعلله ی مسللتقل سوسياليسللتی در روسلليه هر للز بلله فکللر مللرفين م اقشلله هللم 

  رور نکردا بود 

يکللی از تجمعللات پترو للراد در  جللان ريللد تعريللت کللردا اسللت کلله چ ونلله در

کار انه ی ابو وفسکی سربازی از جبهه ی رومانی فرياد کشليد: "ملا بلا تملام 

قللوای  للود ايسللتاد ی  للواهيم کللرد تللا  لللق هللای هملله ی جهللان بلله يللاری مللا 

 بر يزند " اين فرمول از آسمان نلازل نشلدا بلود، و سلا ته ی آن سلرباز  م لام 

ران بلشويک آن را در ميان تودا هلا اشلاعه دادا نبود  بلکه تهييج   يا جان ريد

بودند  ندای آن سلرباز جبهله ی روملانی همانلا نلدای حلزب و نلدای انقلالب 

 اکتبر بود 

 برنامللله ی  - کشلللان و  للللق هلللای استثمارشلللدا" "بيانيللله ی حقلللوق زحملللت

اعلالم  -ب يادی دولت که به نلام قلدرت شلورائی در مجلل  مسسسلان ع لوان شلد

فلللله ی ب للللای جديللللد عبللللارت اسللللت از "اسللللتقرار سللللازمان مللللی کللللرد کلللله وظي

   قلللدرت شلللورها در همللله ی کسوسلللياليزم  سوسياليسلللتی جامعللله و پيلللروزی

    يللو  سللرمايه داری، برعليلله  شللوروی تللا پيللروزی کامللل قيللام جهللانی کللار ران

اين راا را با عزم و جزم دنبال  واهد کرد " اين بيانيه ی ل ي يستی حقلوق، کله 

را بله يکلی از ملداوم  نيلز بله ملور رسلمی لغلو نشلدا اسلت، انقلالب تا به امروز

 قوانين ب يادی جمهوری شوروی تبديل کرد 

ا ر روزا لوکزامبور ، که در زندان  ود با دقتی پرشور و غبره آميز رفتلار 

 کلللرد، در آن رفتلللار و  فتلللار سلللايه ای ازی و  فتلللار بلشلللويک هلللا را دنبلللال مللل

ز زنللگ  رللر را بملللی مشللاهدا مللی کللرسوسللياليزم      فانللله بلله نللدا درالد  يقي للا

        -املللا در اسلللاس از روی اشلللتباا - ملللی آورد  در آن روزهلللا او بللله ملللور جلللدی
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از سياست های بلشويک ها انتقاد می کرد  املا  يلر  او دربلارا ی  لط عملومی 

   حزب چ ين نوشلت: "هملين نکتله کله بلشلويک هلا در سياسلت  لود مسيرشلان 

ز بلل  ه سللوی انقللالب پرولتللری جهللانی انتخللاب کللردا انللد،  للواا در شللانی را تمامللا

ی  دورانديشلللی سياسلللی، اسلللتلکام انلللولی و دام للله ی جسلللورانه اسلللت بلللر

 سياستشان "

شان می کرد، که تللت سلردبيری  همين نظريات، که ل ين روز به روز تکميل

ی ار ان مرکزی حزب به چاپ می رسيدند، که الهلام بخلش نرلق هلا استالين در

تهييج  ران  رد و کالن می شدند، کله سلربازهای  وشله هلای دوردسلت جبهله 

لوکزامبلور  علالی تلرين  لواا بلر دورانديشلی  تکرارشلان ملی کردنلد، کله روزا

 درسللت همللين نظريللات بودنللد کلله در  -سياسللی بلشللويک هللا حسابشللان مللی کللرد

  در  از مرف بوروکراسی بين الملل کمونيست مردود ش ا ته شدند  1926سال 

نامه ی هفتمين مجمع بين الملل کمونيست آمدا است: "نظريات تروتسکی ع قر

 ی ب يادی ماهيت و چشلم انلدازهای انقلالب ملا،مسأله   صوص و پيروان او در

   م هلليچ وجلله اشللتراکی ندارنللد " بللدين سللان زل ي يلل بللا نظريللات حللزب مللا و بللا

 نيستی سپردا اند   ذشته ی  ود را به دياربلشويزم  ميراث  واران نا لت

ز  1917اشخانللللی کلللله در سللللال             مللللداوم  نظريلللله ی انقللللالببرعليلللله  واقعللللا

بودند  ميلی يوکوف و دان "توهملات سازش کاران  می ج  يدند فقط کادت ها و

  وانمللود  1905م" را بلله ع للوان علللت انلللی سللقوم انقللالب زانقالبللی تروتسللکي

ود در ک فلران  دموکراتيلک، تلالش می سلا ت د  چيلدزا در نرلق افتتاحيله ی  ل

ب بله انقلالب ال"برای  اموش سا تن ج لگ سلرمايه داری از مريلق تبلديل انقل

رحمانلله بلله بللاد حمللله  رفللت  در روز سلليزدهم ی سوسياليسللتی و جهللانی" را بلل

پارلمللان اظهللار داشللت کلله: "اک للون  ررنللاک تللرين  -اکتبللر، کرنسللکی در پلليش
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   بله وردهلای آزادی کسلانی هسلت د کله آ م ان انقلالب و دموکراسلی و دسلتشد

سوسياليسلتی، بله م للرف ملداوم  بهانه ی تعميق انقالب و تبلديل آن بله انقلالب

      کللردن تللودا هللا پردا تلله انللد، و بلله نظللر مللی رسلليد کلله در ايللن کللار موفللق هللم 

شللدا انللد " چيللدزا و کرنسللکی بلله همللان دليلللی کلله دشللمن بلشللويک هللا بودنللد، 

 هم بودند مداوم  دشمن انقالب

در دومين ک  را ی شوراها، به ه  ام تصرف قدرت، تروتسکی چ لين  فلت: 

 -شلد به پا نخيزند، ما  رد  لواهيمامپرياليزم  "ا ر مردم اروپا برای  رد کردن

ب را بله پلا ردر اين نکته شلکی نيسلت  يلا انقلالب روسليه ت لد بلاد مبلارزا در غل

ا انقلالب ملا را  فله  واه لد  واهد کلرد، و يلا سلرمايه دارهلای همله ی کشلوره

 کلرد " نللدائی از ميلان حضللار فريللاد کشليد: "راا سللومی هلم وجللود دارد " آيللا 

اين ندای اسلتالين بلود؟  يلر، ايلن نلدای يلک م شلويک بلود  چ لد سلال ملول 

 کشيد تا بلشويک ها آن "راا سوم" را کشت کردند 

تی، اک لون در بر ا ر تکرارهای بی شمار در مربوعلات بلين الملللی استالي يسل

ملافل وسيع و  ونا ون سياسی اين نکته مسللم شلمردا ملی شلود کله ريشله ی 

ليتوفسک از دو تصور مختلت آب می  لورد  يکلی از ايلن دو  -ا تالفات برست

بلا نيروهلای دا للی سوسلياليزم  تصور مبت ی بر امکان ايستاد ی و حتی سا تن

ز متکی بر اميد به قيام  در اروپلا  در حقيقلت املر تقابلل روسيه بود، دي ری تماما

   اين دو نظريه بعلداز ا تلرا  شلد، و مختلرعش حتلی زحملت ايلن را بله  لود نلداد 

البتله چ لين کم در ظلاهر بلا اسل اد تلاريخی تربيلق دهلد   که ا ترا   ود را دست

کاری آسان نمی بلود  همله ی بلشلويک هلا بلدون اسلتث ا  و در دورا ی برسلت  

بودنللد کلله ا للر در آي للدا ی نزديللک انقللالب در اروپللا  بلله مللور يللک پارچلله معتقللد

درن يللرد، جمهللوری شللوروی ملکللوم بلله ف اسللت  بر للی فرنللت موجللود را 
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برحسب هفته اندازا  رفت د، بر ی دي ر برحسب ملاا: هليچ کل  برحسلب سلال 

 اندازا اش نمی  رفت 

چ لين نوشلت: "از هملان  1918بو ارين در روز بيسلت و هشلتم وانويله ی 

قالب روسيه    حزب پرولتاريای انقالبی اعالم کردا است کله: يلا انقلالب آغاز ان

 جهانی، که به دنبال انقلالب روسليه در واهلد  رفلت، ج لگ و سلرمايه داری را

 فلله  واهللد کللرد، و يللا سللرمايه ی بللين المللللی انقللالب روسلليه را  فلله  واهللد 

لملان را برعهلدا بلی بلا آالکرد " اما آيا بو ارين، که رهبری هواداران ج گ انق

ن يداشت، بر آن نبود که نظريات ج اش  ود را بله تملامی حلزب نسلبت دهلد؟ چ ل

فرضلی هلر چقللدر هلم کلله مبيعلی بلله نظلر رسلد بلله اعتبلار اسلل اد موجلود مللردود 

 است  

     1918و اوايللل سللال  1917نللورت جلسلله هللای کميتلله ی مرکللزی در سللال 

   و تصللللرف هللللای  بللللا وجللللود تلخلللليص هللللا و د للللل -1929م تشللللر در سللللال  -

مسلأله  مغرضانه ای که در آن ها شدا است،  لواا ارزشلم دی در  صلوص ايلن

، رفيق سر ئيت 1918به دست می ده د  "در جلسه ی روز يازدهم وانويه ی 

هللا بللر سللر ايللن نکتلله توافللق سللخن ران  ئآرتللمت  امرنشللان مللی ک للد کلله هملله ی

جمهللللوری دارنللللد کلللله در نللللورت شکسللللت انقللللالب سوسياليسللللتی در غللللرب، 

يع لی  - سوسياليستی در معرد  رر نابودی است " سلر ئيت از موضلع ل لين

دفا  ملی کلرد  احلدی بله مخالفلت بلا سلر ئيت برنخاسلت   -از انعقاد پيمان نلح

 هر سه  روهی که بلا هلم ا لتالف نظلر داشلت د، بله يلک انلل کللی واحلد اسلت اد 

  می کردند: بدون انقالب جهانی کاری از پيش نخواهيم برد

نا فته نماند که استالين ع صر  انلی بله مباحثلات اضلافه کلرد، او ضلرورت 

انعقللاد نلللح جدا انلله را بللر ايللن نکتلله اسللتوار سللا ت کلله: "هلليچ  ونلله ج للبش 
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انقالبی در غرب وجود ندارد، هيچ واقعيتی موجود نيست، فقط امکانش موجود 

ه ه للوز از اسللت، و مللا نمللی تللوانيم روی امکانللات حسللاب ک لليم " اسللتالين  رچلل

 در يللک کشللور فانللله ی زيللادی داشللت، بللا ايللن حللال در سوسللياليزم  نظريلله ی

قالب اين کلمات بلی اعتملادی  اتلی  لود را بله ج لبش جهلانی بله وضلوش نشلان 

داد  "مللا نمللی تللوانيم روی امکانللات حسللاب ک لليم " ل للين بالفانللله "از بر للی 

د  او  فلت: "درسلت جهات"  ود را از زير ايلن حمايلت استالي يسلتی ک لار کشلي

است که انقالب در غرب ه وز آغاز نشدا است، اما ا لر قلرار باشلد کله نظلر بله 

  بللين المللللی سوسللياليزم  ايللن واقعيللت تاکتيللک هللای  للود را تغييللر بللدهيم، بلله

        يانلللت کلللردا ايلللم " ا لللر او، يع لللی ل لللين، از نللللح جدا انللله ی فلللوری حمايلللت 

ج بش انقالبی در غلرب نبلود، دلليلش اعتقلاد می کرد، دليلش بی اعتقادی او به 

او به پايداری انقالب م زوی روسيه هم نبود: "ايسلتاد ی تلا فرارسليدن انقلالب 

عمومی سوسياليسلتی، بلرای ملا حلائز اهميلت اسلت، و ملا فقلط بلا انعقلاد پيملان 

نلح می توانيم به اين هلدف برسليم " مع لای تسلليم برسلت بلرای ل لين در ايلن 

 می شد: "مجال ت ف  "کلمات  النه 

نللورت جلسلله هللا  للواهی مللی ده للد کلله پلل  از ايللن هشللدار از جانللب ل للين، 

اسللتالين در نللدد تصللليح  فتلله ی  للود برآمللد  "جلسلله ی روز بيسللت و سللوم 

مللا هللم روی انقللالب حسللاب مللی ک لليم، امللا    : ، رفيللق اسللتالين1918فوريلله ی 

" در ايللن جللا مللاا  شللما برحسللب هفتلله انللدازا  يللری مللی ک يللد، و ئمللات برحسللب

ملابين  استالين فرمول ل ين را کلمه به کلمه تکرار کردا است  فانله ی موجلود

ی انقلالب جهلانی همانلا مسلأله  ج اش های دو انه ی کميتله ی مرکلزی پيراملون

 فانله ی هفته از ماا بود 
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ل ين ه  ام دفا  از انعقاد پيملان نللح برسلت در هفتملين ک  لرا ی حلزب در 

چ ين سخن  فلت: "ايلن نکتله حقيقلت مرللق اسلت کله بلدون  1918ماا مارس 

انقالب در آلمان ما نابود  واهيم شد  احتما ز در پترزبور  يا مسلکو هلم نلابود 

نخللواهيم شللد، بلکلله شللايد در و دی وسللتوک و يللا در  وشلله ی دور افتللادا ی 

ر    املا در هلر حلال، تللت هل دي ری، کله  ريز لاا ملا  واهلد بلود، نلابود شلويم

عاقبلت ممکللن يللا قابلل تصللوری، ا للر انقلالب آلمللان درن يللرد، ملا نللابود  للواهيم 

فقللط بللر سللر آلمللان نيسللت  "امپرياليسللم جهللانی    کلله قللدرت مسللأله  شللد " امللا

   در هيچ نورت و تلت هيچ شرايری نملی توانلد در دارد  واقعی عظيمی دربر

  ناپلذير اسلت  جوار جمهوری شوروی زنلد ی ک لد  در ايلن جلا معارضله اجت لاب 

   با يکی از بزر  تلرين مسلائل تلاريخی ملواجهيم    نلورت بله راا در اين جا 

ناملله ای کلله بلله مللور ملرمانلله بلله تصللويب  انللدا تن انقللالب جهللانی " در قرللع

رسلليد، چ للين مللی  للوانيم: "ايللن ک  للرا مرمللئن تللرين تضللمين را بللرای تلکلليم 

دا اسللت، در تبللديل ايللن انقللالب سوسياليسللتی، کلله در روسلليه بلله پيللروزی رسللي

 انقالب به انقالب جهانی کار ران می بي د "

م زچ للد روز بعللد ل للين بلله ک  للرا ی شللوراها چ للين  للزارش داد: "امپريللالي

جهانی و حرکلت پيروزم دانله ی انقلالب سوسياليسلتی نملی توان لد در جلوار هلم 

زنللد ی ک  للد " او در بيسللت و سللوم آوريللل در يکللی از جلسللات شللورای مسللکو 

فت: "عقب ماند ی  ما را به جلو رانلدا اسلت، و ا لر تلا زملان بر لورداری از  

حمايللت توانم للد کللار ران انقالبللی سللاير کشللورها نتللوانيم ايسللتاد ی ک لليم، نللابود 

مت زملی نويسلد: "بايلد ئدر برابلر امپريلالي 1918 واهيم شد " ل ين در ماا مه 

فرنلت دادن  ر ت هلا رااحتی تا م رقه ی اورال عقب نشلي ی ک ليم، چلون ايلن کلا

 خته شدن است   "پبه انقالب غرب برای 
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ل ين کامالز آ اا بود که کش دادن مذاکرات در برست شرايط نلح را دشوارتر 

  واهللد سللا ت، امللا او وظللايت بللين المللللی انقللالب را بللا تر از وظللائت "ملللی" 

در يکللی از ک فللران  هللای  1918مللی دانسللت  در روز بيسللت و هشللتم ووئللن 

اتلاديه های کار ری در مسلکو، ل لين بله رغلم ا تالفلات زود لذر بلا تروتسلکی 

در  صللوص انعقللاد نلللح، چ للين  فللت: "ه  للامی کلله کللار بلله مللذاکرات برسللت 

کشيدا شد، افشا ری های رفيق تروتسکی بله  لوش تملامی جهلان رسليد، و آيلا 

 همين سياست سبب نشد که در کشور دشمن    در زملان ج لگ، ج لبش انقالبلی

عظيمللی در ب يللرد؟" يللک هفتلله بعللد در  للزارش شللورای کميسللرهای  لللق بلله 

  پردا للت: "مللا مسللأله  پ جمللين ک  للرا ی شللوراها، ل للين بللار دي للر بلله همللين

وظيفه ی  ود را در قبال همه ی  لق هلا انجلام داديلم    آن هلم از مريلق هيئلت 

 سللال بعللد ل لليننماي للد ی مللان در برسللت بلله رياسللت رفيللق تروتسللکی " يللک 

يلللادآوری کلللرد کللله: "در دورا نللللح برسلللت    حکوملللت شلللوروی ديکتلللاتوری 

جهانی پرولتاريا و انقالب جهانی را با تر از تمام فلداکاری هلای مللی قلرار داد، 

و در آن ميللان فرقللی نمللی کللرد کلله آن فللداکاری هللا تللا چلله حللد سلل  ين و عظلليم 

  کله قلبالز هلمباش د " ه  امی که مرور زملان فلرق بلين انديشله هلای مختللت را 

در  هن استالين چ دان مشخص نبودند از حافره ی او ملو کردا بلود، اسلتالين 

پرسيد: "اين ادعای تروتسکی دائر بر اين که روسليه ی انقالبلی نملی توانلد در 

  برابلر اروپللای ملافظله کللار ايسلتاد ی ک للد، چلله مع لائی مللی توانلد داشللته باشللد؟ 

ته باشد: تروتسکی قدرت درونی انقالب ملا اين ادعا فقط يک مع ا می تواند داش

 را ح  نمی ک د "

برابللر  در حقيقللت امللر تمللامی حللزب در ايللن اعتقللاد متفللق القللول بللود کلله "در

اروپلای مخافرلله کللار" جمهللوری شللوروی نمللی توانسللت ايسللتاد ی ک للد  امللا آن 
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نکته نرفاز شکل وارونه ی اين اعتقاد بود کله اروپلای ملافرله کلار نملی توانلد 

ان ر يلبرابر روسيه ی انقالبی ايستاد ی ک د  ايلن نکتله در شلکل م فلی اش بدر 

ز  ايمللان راسللخ بلله قللدرت بللين المللللی انقللالب روسلليه بللود و بلل   و حللزب اساسللا

کامللل  اشللتباا نمللی کللرد  اروپللای ملافرلله کللار بلله هللر حللال نتوانسللت بلله مللور

ل دموکراسلی ايستاد ی ک د  انقالب آلمان، با وجود  يلانتی کله از جانلب سوسليا

       کلللم توانسلللت چ  لللال لودنلللدورف و هوفملللان را قيچلللی  بللله او روا شلللد، دسلللت

  ک لد  بللدون ايللن عمليللات، جمهللوری شللوروی بلله احتمللال قللوی جللان سللالم بلله در 

 نمی برد 

امللا حتللی پلل  از نللابودی نظللامی  للری آلمللان، در ارزيللابی عمللومی اوضللا  

، ل للين در يکلللی از 1918ی جهللانی تغييللری دادا نشللد  در اوا للر مللاا ووئيلله 

جلسات کميته ی اجرائی مرکزی چ ين  فت: "تالش هلای ملا نلا زير بله انقلالب 

  جهانی م جلر  واه لد شلد  ماهيلت اوضلا  فعللی ملوری اسلت کله بله مللض آن 

فلوراز از ملرف دي لر بله ملا امپريلاليزم  که از ج گ با دول ملور  اري شلديم   

ه ج گ دا لی با مشارکت چکسلواک هلا حمله ور شد " در ماا اوت، ه  امی ک

در امتداد رود انه ی ول ا  سترش می يافت، ل ين در تجمعلی در مسلکو  فلت: 

"انقالب ما به ع وان يک انقالب فرا ير آغاز شد    تودا هلای پرولتلر پيلروزی 

 جمهللوری شللوروی بللر چکسلللواک هللا و امکللان ايسللتاد ی تللا شللعله ور شللدن 

ا تضللمين  واه للد کللرد " ايسللتاد ی تللا شللعله ور انقللالب سوسياليسللتی جهللانی ر

 فرمول حزب کماکان چ ين بود  -شدن انقالب در غرب

      ر يهملللان روزهلللا ل لللين بللله کلللار ران آمريکلللا نوشلللت: "تلللا شلللتافتن سلللا در

ارتش های انقالب سوسياليستی جهانی به کمکمان، ما در دو ملانرا شلدا ای 

راحت بيشتری افکار  لود را بيلان کلرد: قرار داريم " در ماا نوامبر، ل ين با ن
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"واقعيات تاريخ جهان نشان دادا اند که تبلديل انقلالب ملا در روسليه بله انقلالب 

سوسياليستی نه يک ماجراجوئی بلکه يک ضرورت بلودا اسلت، چلون چلارا ی 

فرانسللله و ان لسلللتان و آمريکلللا بللله ناچلللار امپريلللاليزم  دي لللری در ميلللان نبلللود 

ه را  فه  واه د کلرد م لر آن کله انقلالب سوسياليسلتی استقالل و آزادی روسي

     جهلللانی، بللله پيلللروزی برسلللد " بلللرای تکلللرار بلشلللويزم  جهلللانی، م لللر آن کللله

ز "قللدرت درونللی انقللالب مللا" را حلل    کلمللات اسللتالين بايللد  فللت کلله ل للين مسلللما

 نمی کرد 

نخستين سال رد انقالب سپری شدا است  حزب مجال يافتله اسلت کله بله دور 

تم شلبر  ود نظر بيفک د  و با اين حال، ل لين در  لزارش  لود بله ک  لرا ی هو 

بار دي ر اعالم می ک د که: "ما نه در يک دوللت کله  1919حزب ما در مارس 

در نظللامی از دولللت هللا زنللد ی مللی ک لليم، و حيللات جمهللوری شللوروی در ک للار 

سلرانجام  دولت های امپرياليستی برای يک دورا ی مو نی، قابل تصور نيست 

يا اين و يلا آن غلبله  واهلد کلرد " در سلومين سلال رد انقلالب، کله بلا تاروملار 

نيروهللای سللفيد مصللادف شللد، ل للين بلله ايللن ترتيللب بلله يللادآوری و جمللع ب للدی 

پردا ت: "ا ر در آن شب ئشب انقالب اکتبرت شخصی بله ملا  فتله بلود کله سله 

   وشلبين تلرين فلرد  سال بعد    پيلروزی ملا چ لين  واهلد بلود، هليچ کل ، حتلی

هم باورش نمی شد  ما در آن زمان می دانستيم که پيروزی ما فقلط در نلورتی 

جهان را فلتح کلردا باشلد، چلون ملا کلار  پيروزی  واهد بود که آرمان ما تمامی

ز با پشت  رملی نلرف بله انقلالب  لواهی از  جهلانی آغلاز کلرديم "  ود را تماما

در آستانه ی انقالب اکتبر " وشلبين تلرين  اين ملکم تر نمی توان مرالبه کرد 

مللی را در سلر نملی پرورانلد، بلکله سوسلياليزم  فرد" هم نله فقلط رؤيلای ايجلاد

امکان دفا  از انقالب بدون کمک مستقيم از  لاري را هلم بلاور نملی کلردح "ملا 



                                                             نشر ميليتانت

 

 582 

ز با پشت  رملی نلرف بله انقلالب جهلانی آغلاز کلرديم " در آن  کار  ود را تماما

، بللرای تضللمين پيللروزی بللر لشلل رهای دشللمن، نلله حللزب و نلله ج للگ سلله سللاله

 در يک کشور نياز نداشت د سوسياليزم  ارتش سرخ به افسانه ی

 اوضللا  جهللانی بلليش از آن چلله انتظللار مللی رفللت، شللکل مسللاعدی بلله  للود 

 رفت  تودا هلا بلرای فلداکاری در راا اهلداف جديلد توانلائی  لارق العلادا ای از 

سلللتين و دشللللوارترين دورا ی انقللللالب، رهبللللران از  لللود نشللللان دادنللللد  در نخ

ماهرانله اسلتفادا کردنلد  در نتيجله انقلالب از حلد انتظلارات امپريلاليزم  ت اقضات

" وشبين ترين فرد" هم  بات بيشتری نشان داد  املا حتلی در ايلن حلال، حلزب 

 موضع انترناسيوناليستی پيشين  ود را تماماز حفظ کرد 

ملا  ،وضيح داد که: "ا ر ج  ی در ميلان نملی بلودت 1918ل ين در وانويه ی 

 اتلللاد سللرمايه دارهللای تمللامی جهللان، و همبسللت ی آنللان را بللر اسللاس مبللارزا

او درهفتملين ک  لرا ی حلزب سلسال کلرد ما، به چشم  ود ملی ديلديم " برعليه 

که: "چرور شد که در می هفته ها و ماا ها    پ  از اکتبلر، ملا فرنلت يلافتيم 

بلله پيللروزی هللای پللی در پللی برسلليم؟ فقللط بلله ايللن دليللل کلله يللک کلله بلله آسللانی 

ز از  زند در امان ن اا داشلت " امپرياليزم  وضعيت  اص بين المللی ما را موقتا

در مللاا آوريللل، ل للين در يکللی از جلسللات کميتلله ی اجرائللی مرکللزی چ للين  فللت: 

کماکلان "ما فقط به اين دليل توانستيم مجال ت ف  بيابيم کله ج لگ امپرياليسلتی 

در غرب ادامه يافت، و در شرق دور نيز آتش رقابت امپرياليسلتی روز بله روز 

دهلد کله چلرا  ضليح ملیوتری ملی کشلد؛ ايلن املر بله ت هلائی ت شعله های بزر 

 جمهوری شوروی ه وز زندا است "

ايللن ترکيللب اسللتث ائی شللرايط نمللی توانسللت تللا ابللد دوام بيللاورد  ل للين در سللال 

از ج گ به نللح رسليدا ايلم، املا فراملوش نکلردا ايلم  فت: "اي ک ما  1920
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در سوسلياليزم  که ج لگ بلار دي لر در واهلد  رفلت  ملادام کله سلرمايه داری و

جوار هم باقی باش د، ما نمی توانيم در نلح زند ی ک يم  يا ايلن يلا آن سلرانجام 

بر دي ری غلبه  واهد کرد  يا مر يه ی جمهوری شوروی بايلد  وانلدا شلود و 

ز فيا  رت کوتلاهی اسلت در تلفاتله ی سرمايه داری جهانی  دورا ی ک ونی نلرفا

 ج گ "

تبديل "مجال ت ف " اوليه به دورا ی درازی از تعادل بلی  بلات، نله ت هلا بله 

علللت کشللمکش  للروا ب للدی هللای سللرمايه داری بلکلله نيللز در سللايه ی ج للبش 

، نيروهای نظلامی انقالبی جهانی ميسر شد  در نتيجه ی انقالب نوامبر در آلمان

آلمان ناچار شدند که از اوکرائين و دول بالکلان و ف النلد بيلرون برونلد  رسلوخ 

روحيلله ی مغيللان بلله درون ارتللش هللای دول متفللق، حکومللت هللای فرانسلله و 

ان لستان و آمريکا را وادار کرد که نيروهای نظامی  لود را از سلواحل ج لوبی 

تللری در غللرب پيروزم للد از آب و شللمالی روسلليه بيللرون بکشلل د  انقللالب پرول

درنيامللد، امللا در سللير  للود بلله سللوی پيللروزی دولللت شللوروی را تللا چ للد سللال 

 نيانت کرد 

 ، ل لين وضلعيت موجلود را چ لين  النله کلرد: "ملا 1921در ووئيه ی سلال 

 بلله تعللادل  انللی دسللت يافتلله ايللم کلله  رچلله شللديداز شللک  دا و شللديداز بللی  بللات 

که در سايه اش جمهوری سوسياليستی می تواند  است، با اين حال تعادلی است

 البتله نله بلرای ملدتی دراز " -در مليط سرمايه داری به هستی  ود ادامله دهلد

ماا ها، و ماا هلا بله سلال هلا، حلزب رفتله رفتله  بهبدين ترتيب با تبديل هفته ها 

"البتله  - اين انديشه را در  ود جذب کرد که دوللت کلار ری ملی توانلد تلا ملدتی

با مسالمت به هستی  لود در ملليط سلرمايه داری ادامله  -برای مدتی دراز" نه

 دهد 



                                                             نشر ميليتانت

 

 584 

نکات فوق يلک نتيجله ی نله چ لدان کلم اهميلت بله نللوی بلی چلون و چلرا  زا

 اسللت تاي مللی شللود: ا للر بللر مبللق اعتقللاد عمللومی بلشللويک هللا دولللت شللوروی 

د ی بللدون پيللروزی مبقلله ی کللار ر در غللرب نمللی توانسللت تللا مللدتی دراز ايسللتا

 در يللک کشللور واحللد بلله موجللب ت هللا سوسللياليزم  ک للد، پلل  برناملله ی سللا تن

سی هلای رهمين امر عمالز م تفی است؛ و بايد  فت که اين موضو  در همان بر

 اوليه مردود ش ا ته شدا است 

چ لان کله مکتلب ميلراث  لواران  - م تها  رای بزر ی است ا لر تصلور ک ليم

که از نظر حزب ت هلا ملانع  -شی کردا استنا لت در سال های ا ير چ ين کوش

موجللود در راا سللا تن جامعلله ی سوسياليسللتی ملللی ارتللش هللای سللرمايه داری 

   امللر،  رللر مدا للله ی مسللللانه عمللالز در نللدر مسللائل ديللدا  تبودنللد  در واقعيلل

ز حلادترين پياملد برتلری ف لی و نل عتی کشلورهای  می شد، اما  رر ج گ نرفا

در تک افتاد ی و مسأله  ی رفت  در نهايت امر، تمامیسرمايه داری به شمار م

 عقب ماند ی جمهوری شوروی  النه می شد 

ه لللگ آتوليلللد بلللا برنامللله و همسلللازمان دهلللی  م عبلللارت اسلللت اززسوسللليالي

  اجتماعی برای ارضای نيازهای بشلری  حاکميلت جمعلی ابلزار توليلد بله ت هلائی

  اسللت سوسللياليزم  انوننيسللت، بلکلله فقللط مقدملله ی قللسوسللياليزم  بلله مع للای

ی نيروهلای موللد، کله در مرحلله ی مسأله  ی جامعه ی سوسياليستی ازمسأله 

ز ج بلله ی جهللانی دارنللد، قابللل انفکللاک نيسللت  کشللور  ک للونی تکامللل بشللر اساسللا

      مجللزا، کلله اي للک بللرای سللرمايه داری هللم ت للگ شللدا اسللت، بلله مريللق اولللی 

مللل سوسياليسللتی تبللديل بشللود  بلله نمللی توانللد بلله فرا  للائی بللرای جامعلله ی کا

 علللالوا، عقلللب مانلللد ی کشلللور انقالبلللی  رلللر باز شلللتش را بللله سلللرمايه داری 

افللزايش مللی دهللد  بلشللويک هللا بلله ه  للام مللردود شلل ا تن چشللم انللداز رشللد 
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ی مدا لله ی نظلامی را بله ملور مسلأله  سوسياليستی در يک کشور تک افتادا،

    لی را مللی ديدنللد کلله در اسللاس مجللزا در نظللر نداشللت د بلکلله مجموعلله ی مسللائ

 نهفته است سوسياليزم  بين المللی اقتصاد

     هفتمللين ک  للرا ی حللزب، ل للين چ للين سللخن  فللت: "ا للر روسلليه اي للک از  در

و شلکی نيسلت کله ايلن حرکلت  -به سوی رونق ملی حرکت ک د `تينلح تيلس `

دولللت  را آغللاز کللردا اسللت    در ايللن نللورت نتيجلله ی ايللن رونللق باز شللت بلله

بورووائی نخواهد بود، بلکله نتيجله اش انتقلال بله انقلالب سوسياليسلتی جهلانی 

 واهد بود " چ ين بود ماهيت شق هلای ممکلن: يلا انقلالب جهلانی و يلا رجعلت 

ملی جائی موجود نبود  "اين کله تلا رسليدن سوسياليزم  به سرمايه داری  برای

      واهلللد داشلللت، ايلللن را چللله تعللدادی از مراحلللل انتقلللالی وجللود  سوسلللياليزم  بلله

نمی دانيم و نمی توانيم هم بدانيم  اين بسته به آن است که انقالب سوسياليستی 

 اروپا در دام ه ی وسيع چه وقت شرو  شود "

در آوريل همان سال، ل ين ضمن فرا واندن کادرهلای حلزب بله تجديلد تشلکل 

بله انقلالب   ود برای فعاليت های عملی، چ ين نوشت: "ميلزان کملک جلدی ملا

سوسياليستی در غرب، که به چ د دليل به تأ ير افتادا اسلت، فقلط بله انلدازا ی 

    موفقيللت مللا در حللل مسللائل سللازمانی ای اسللت کلله در برابرمللان قللرار دارنللد " 

 بللله سلللا ت و سلللاز اقتصلللادی، فلللوراز در ملللرش جهلللانی  -ايلللن نخسلللتين بر لللورد

انقلالب سوسياليسللتی در عبللارت اسلت از "کملک بله مسلأله    جانلدا ملی شلود:

 غللرب"، و بللا ايجللاد يللک ملکللوت  ودکفللای سوسياليسللتی در شللرق ارتبللامی 

 ندارد 

در  صللوص  رسلل  ی قريللب الوقللو ، ل للين بلله کللار ران مسللکو چ للين  فللت: 

ما در همه ی تهييج  لری هلای  لود بايلد    توضليح دهليم مصليبتی کله بلر ملا "
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     زی از آن نللداريم م للر نللازل شللدا اسللت يللک مصلليبت جهللانی اسللت، و راا  ريلل

از مريق انقالب سوسياليستی جهانی " ل ين می  ويد: بلرای چير لی بلر قلرلی 

        بايلللد انقلللالب پرولتاريلللای جهلللان بللله راا افتلللد  ميلللراث  لللواران نلللا لت پاسلللخ 

می ده د: برای ايجاد جامعه ی سوسياليستی انقلالب در يلک کشلور واحلد کلافی 

تالفح حق با کيست؟ فراملوش نک ليم کله بلا وجلود است  چ ين است دام ه ی ا 

موفقيللت هللائی کلله در زمي لله ی نلل عتی کللردن جمهللوری شللوروی حانللل شللدا 

 است،  رس  ی تا به امروز مغلوب ن رديدا 

، برنامله ی سلا ت و سلاز 1918شورای اقتصاد  لق، در دسلامبر ی  ک  را

يللای جهللان از سوسياليسللتی را چ للين بلله ضللابره درآورد: "ديکتللاتوری پرولتار

للاظ تاريخی اجت اب ناپذير شدا است    ايلن املر تعيلين ک  لدا ی ماهيلت تکاملل 

جامعه ی جهانی به ملور علام و تکاملل يکايلک کشلورها بله ملور  لاص اسلت  

اسللتقرار ديکتللاتوری پرولتاريللا و شللکل شللورائی حکومللت در سللاير کشللورها، 

کشللورها برقللرار بين مللا بسلليار نزديکللیامکللان  واهللد داد کلله روابللط اقتصللادی 

شود، تقسيم بين المللی کار در امر توليد نورت ب يرد، و سرانجام ار ان هلای 

بين المللی اقتصادی برای ادارا ی املور سلازمان دادا شلوند " هملين نکتله کله 

که با مشکالت عمللی بزر لی  - نامه ای از مرف سازمان های دولتی چ ين قرع

       ملللورد تصلللويب قلللرار  -بللله رو بودنلللد سللل گ و هيلللزم و چغ لللدر رو غلللال  نظيلللر

ملداوم  می  رفت، بهتر از هر برهان دي ری  ابت می ک د که چشم انلداز انقلالب

 به چه نلو تفکيک ناپذيری بر آ اهی حزب در آن ايام حاکم بود 

 ، کتلاب رسلمی حلزب بله قللم بو لارين و پرئوبراونسلکی، الفبلای کمونيسلمدر 

يد، چ ين ملی  لوانيم: "انقلالب کمونيسلتی فقلط که به چاپ های متعددی هم رس

به ع وان يک انقالب جهانی می تواند پيروزم د باشلد    در حلالتی کله کلار ران 
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فقللط در يللک کشللور واحللد بلله پيللروزی رسلليدا باشلل د، سللا ت و سللاز اقتصللادی 

م پيلللروزی انقلللالب جهلللانی زبسلليار دشلللوار ملللی شلللود    بلللرای پيلللروزی کملللوني

 ضروری است "

 ی هملين افکلار، بو لارين در جلزوا ی ملردم پسل دی کله چ لدين بلار در راستا

به وسيله ی حزب تجديد چلاپ شلد و بله زبلان هلای  لارجی نيلز ترجمله  رديلد، 

له ی انقلالب جهلانی بلا حلدتی بلی سلابقه در برابلر مبقله ی أچ ين نوشلت: "مسل

در روسليه رشلد ملی ک لد و بله ملداوم  کار ر روسيه مررش شدا اسلت    انقلالب

 قالب کار ران اروپا م تهی می شود "ان

، برقلی کلردن کشلوراسلکورتزوف، موسلوم بله  -در کتاب مشهور اسلتاپانوف

که زير نظر ل ين و بلا مقدمله ی او انتشلار يافلت، در فصللی کله ل لين مرالعله ی 

دقلليقش را از نللميم قلللب بلله  وان للد ان تونلليه کللردا اسللت، آمللدا اسللت کلله: 

فکلر ايجلاد يلک دوللت سوسياليسلتی م لزوی "مبقه ی کار ر روسليه هر لز بله 

 يللک آرمللان  للردا بللورووائی  `سوسياليسللتی`نيفتللادا اسللت  دولللت  ودکفللای 

اسللت  پللردا تن بلله چ للين امللری فقللط در نللورت سلللره ی اقتصللادی و سياسللی 

     للردا بللورووائی قابللل تصللور اسللت؛  للردا بللورووازی مجللزا از جهللان  للاري 

م شلکل هلای اقتصلادی  لود دسلت بيابلد، می کوشد تا به وسليله ای بلرای تلکلي

      حللال آن کلله ايللن شللکل هللا بللر ا للر ف للون و اقتصللاد نللوين بلله شللکل هللای بسلليار 

بی  باتی تبديل شدا انلد " ايلن سلرور سلتايش بران يلز، کله بلی شلک بله دسلت 

ل ين حک و انالش هم شدا بودند، بر تازا ترين تکاملل ميلراث  لواران نلا لت 

 حپرتو روش ی می افک  د

در دومللين ک  للرا ی بللين الملللل کمونيسللت، ل للين در تزهللای  للود پيرامللون 

را، کلله بللا تر از سوسللياليزم  تعمرا هللا وظيفلله ی عللامسللمسللائل مليللت هللا و م
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مراحل ملی مبارزا قرار دارد، چ ين تعريت می ک لد: "ايجلاد يلک اقتصلاد واحلد 

ی مللت هلا  جهانی که بايد بر مبق يک مرش کلی به وسليله ی پرولتاريلای همله

کلی  رايش به سمت چ ين اقتصادی هم اک لون بله وضلوش  ت ظيم بشود  به مور

در نظلللام سلللرمايه داری هللللم ديلللدا مللللی شلللود؛ و شلللکی نيسللللت کللله در نظللللام 

ز تلقللق  واهللد يافللت " در  سوسياليسللتی تکامللل بيشللتری  واهللد ديللد و تمامللا

مقايسلللله بللللا چ للللين  للللرايش مترقللللی و شايسللللته ای، فکللللر ايجللللاد جامعلللله ی 

 سوسياليستی در يک کشور مجزا، ارتجا  ملض است 

شرايط ظهلور ديکتلاتوری پرولتاريلا بلا شلرايط ايجلاد جامعله ی سوسياليسلتی 

يلک دي لر  سان نيست د، ماهيت مشابهی ندارند، و از بر لی جهلات حتلی بلا يک

مت اقض د  اين که مبقه ی کار ر روسيه نخستين مبقله ی کلار ری بلودا کله بله 

 ت بلله هلليچ ع للوان بللدين مع للا نيسللت کلله پلليش از هملله بللهقللدرت رسلليدا اسلل

 واهد رسليد  آن نلاموزونی پرت لاقض در رشلد کله بله انقلالب اکتبلر سوسياليزم 

م جللر شللد بللا پيللروزی آن انقللالب ناپديللد ن رديللد، بلکلله در برللن مبللانی نخسللتين 

 دولت کار ری جا  رفت 

   و لر چلم چ لين نوشلت: "هلر چقلدر کشلوری کله بلر ا 1918ل ين در ملارس  

 م های تاريخ وادار به انقالب سوسياليسلتی شلدا اسلت، عقلب مانلدا تلر باشلد، 

به همان نسبت انتقال از روابط که له ی سلرمايه داری بله روابلط سوسياليسلتی 

برايش دشوارتر  واهد بود " اين انديشه همه ساله جای  ود را در نرق هلا و 

ملا شلرو   ملان سلال  فلت: "بلرایمقاله های ل ين باز می کرد  او در ملاا مله ه

اش دشوار است  در غرب شرو  انقلالب دشلوار اسلت،  مداومیانقالب آسان و 

ی اش آسان تر  واهد بود " در ملاا دسلامبر ل لين در برابلر جمعلی از مداوماما 

دهقانان، که فراتر رفلتن از مرزهلای مللی را از همله ی قشلرهای دي لر اجتملا  
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يشله را بلار دي لر بلاز و کلرد: "آن جلا ئدر غلربت دشوارتر می ياب د، همين اند

   تللر  واهللد بللود و در مقايسلله بللا مللا  انتقللال بلله اقتصللاد سوسياليسللتی    سللريع

کللش روسلليه در اتلللاد بللا    دهقللان هللای زحمللتآسللان تللر انجللام  واهللد  رفللت  

   بللر هملله ی کاسللتی هللا چيللرا  واه للد رولتاريللای سوسياليسللت تمللامی جهللان پ

رفتله،  تکرار کرد که: "در مقايسه با کشلورهای پليش 1919 شد " او در سال

ی ايلن ملداومپرولتری برای مردم روسيه آسان تلر بلود، املا  کبيرشرو  انقالب 

کاملل جامعله ی سلازمان دهلی  انقالب و رساندنش به پيروزی قرعی، به مفهلوم

سوسياليستی، برای آنان دشلوارتر  واهلد بلود " در روز بيسلت و هفلتم آوريلل 

، ل لللين بلللار دي لللر انلللرار کلللرد کللله: "بلللرای روسللليه    شلللرو  انقلللالب 1920

ی ايلن انقلالب و رسلاندنش بله فرجلام مداومسوسياليستی آسان بود، حال آن که 

اوايلل سلال  برای روسيه دشوارتر  واهلد بلود تلا بلرای کشلورهای اروپلائی  در

آن  از من نا زير اين نکته را  امرنشان کردم، و دو سال تجربه ای کله 1918

 يد کردا است "يزمان تا به حال اندو ته ايم قضاوت مرا کامالز تأ

بلرای  ار مختلت تاريخ به شکل سروش متفاوت فره گ زند ی می ک  لد صاع

نلله اعصلار جديلد، بلکله دهله هلا  در يکللی از  -غلبله بلر  ذشلته زملان  زم اسلت

 للين ، ل1918جلسللات کميتلله ی اجرائللی مرکللزی در روز بيسللت و نهللم آوريللل 

  فت: "نسل آي دا،  رچه پختله تلر  واهلد بلود، املا از عهلدا ی انتقلال کاملل بله

ز دو سلللال بعلللد در ک  لللرا ی کملللون هلللای سوسلللياليزم  برنخواهلللد آملللد " تقريبلللا

کشلللاورزی، او از موعلللد دورتلللری نلللام بلللرد: "ملللا اک لللون نملللی تلللوانيم نظلللام 

      د يو يلللا شلللا سوسياليسلللتی را برقلللرار ک للليم  اميلللدواريم کللله در زملللان فرزنلللدان،

نوا هايمان، چ ين نظامی در اين جا برقلرار شلود " کلار ران روسليه زودتلر از 
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دي للران در ايللن راا  للام نهادنللد، امللا آنللان ديرتللر بلله هللدف  واه للد رسلليد  ايللن 

 بدبي ی نيست، بله واقع بي ی تاريخی است 

نوشللت: "مللا، پرولتاريللای روسلليه، از للللاظ سللا ت  1918ل للين در مللاا ملله 

      سياسللی مللان از هللر آلمللان يللا هللر ان لسللتانی جلللوتر هسللتيم    و در عللين حللال،

م    از عقللب زاز حيللث آمللاد ی مللان بللرای برقللراری مللادی و توليللدی سوسلليالي

  افتللادا تللرين کشللورهای اروپللای غربللی عقللب تللريم " او همللين انديشلله را بلله 

 1918ر سلال دو دوللت بيلان ملی ک لد: "آلملان و روسليه دمابين  شکل تضادی

توليلدی و  -روشن تر از هر کشور دي ری مظهر تلقلق ملادی شلرايط اقتصلادی

 از يلللک سلللو، و شلللرايط سياسلللی بلللرایسوسلللياليزم  نللل عتی بلللرای -اجتملللاعی

کشللورهای مللابين  از سللوی دي للر بودنللد " ع انللر جامعلله ی آي للداسوسللياليزم 

ای از آنلان مختلت تقسيم شدا اند  جمع آوری اين ع انر و تابع سلا تن دسلته 

به دسته ای دي ر، وظيفه ی يک سلسلله از انقلالب هلای مللی اسلت کله بايلد بله 

 انقالب جهانی توسعه بياب د 

اعتقاد به ماهيت  ودکفای اقتصاد شوروی در نظر ل لين انديشله ی مضللکی 

       در هشللللتمين ک  للللرا ی شللللوراها چ للللين  1920بلللليش نبللللود  او در دسللللامبر 

شللوروی بلله شللکل حوملله ی تللک افتللادا ی جهللان   فللت: "مللادام کلله روسلليه ی

  سلللرمايه داری بلللاقی بمانلللد، در ملللی ايلللن ملللدت انديشللليدن بللله اسلللتقالل کاملللل 

اقتصادی مان    توهم و  يال پلردازی مسلخرا ای بليش نخواهلد بلود " در روز 

، در يللازدهمين ک  للرا ی حللزب، ل للين هشللدار داد 1922بيسللت و هفللتم مللارس 

ه هسلتيم "کله بلازار روسليه و بلازار جهلانی سلر رم که: ما "با آزمونی" مواج

       تللدارکش هسللت د  مللا تللابع ايللن بللازار هسللتيم، جللز   ي فکللی از آن بلله شللمار 
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می رويم، و از آن نمی توانيم ب ريلزيم  ايلن آزملونی جلدی اسلت، چلون در ايلن 

 جا ممکن است از نظر اقتصادی و سياسی شکستمان ده د "

اد کله عبلارت از وابسلت ی اقتصل - ايلن انديشله را اي لک بلين المللل کمونيسلت

 "ضلللدانقالبی" ملللی دانلللد  حاشلللا از -اقتصلللاد جهلللانی باشلللد سوسياليسلللتی بللله

که به سرمايه داری وابسته باشدح ميلراث  لواران نلا لت نبلو  بله سوسياليزم 

م، متکلی بلر ز ري دادا و فراموش کردا اند که سرمايه داری، همان د سوسليالي

بله حلد سوسلياليزم  ار اسلت، و تقسليم جهلانی کلار بايلد در نظلامتقسيم جهلانی کل

برسلد  سلا ت و سلاز اقتصلادی در يلک کشلور کلار ری تلک  داعالی تکامل  و

افتادا، هر چقدر هم کله فلی نفسله مهلم باشلد، نلاقص و مللدود و مت لاقض بلاقی 

 واهد ماند: چ ين سا ت و سازی نمی توانلد بله قلله هلای يلک جامعله ی نلوين 

 دست بيابد  ه گآهم

نوشت: "ظهلور راسلتين اقتصلاد سوسياليسلتی در  1922تروتسکی در سال 

تللرين کشللورهای اروپللا،  روسلليه فقللط پلل  از پيللروزی مبقلله ی کللار ر در مهللم

 ميسر  واهد شد " اين کلمات اي لک بله نلوعی کيفر واسلت تبلديل شلدا انلد؛ بلا

ودنلد  ل لين در اين حال، در زمان  ود بيلان ک  لدا ی انديشله ی عملومی حلزب ب

ز وابسلته بله آن اسلت کله انقلالب بلا  1919سال   فت: "کار سا ت و ساز تماملا

ترين کشلورهای اروپلا بله پيلروزی برسلد  فقلط پل  از ايلن  چه سرعتی در مهم

پيروزی می توانيم به مور جلدی بله کلار سلا ت و سلاز بپلردازيم " ايلن کلملات 

بلکله ايملان ل لين را بله نزديلک نشانه ی بی اعتمادی به انقالب روسيه نيست د، 

بودن انقالب جهانی نشان می ده د  اما اي لک نيلز، پل  از موفقيلت هلای عظليم 

اقتصللادی در اتلللاد شللوروی، ايللن  فتلله بلله قللوت  للود بللاقی اسللت کلله "ظهللور 

 راستين اقتصاد سوسياليستی" فقط بر يک اساس جهانی ميسر است 
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     هللم ازهمللين ديللد اا اشللتراکی کللردن نلل عت کشللاورزی  ی مسللأله حللزب بللر

ب آمللی ن ريسللت  مبقلله ی کللار ر نمللی توانللد در ايجللاد جامعلله ی نللو موفللق از 

 آيلللد م لللر آن کللله دهقلللان هلللا را از مريلللق سلسلللله ای از مراحلللل انتقلللالی بلللهدر

ای از کشللورها  برسللاند  چللون دهقللان هللا بخللش بللزر ، و در پللاراسوسللياليزم 

ی زمللين بلله مللور کلللی در  تشللکيل مللی ده للد، و در کللرا بخللش اعظللم نفللوس را

وابسللته بلله در نهايللت امللر مسللأله  تللرين اکثريللت هسللت د  حللل و فصللل ايللن مهللم

نل عت و کشلاورزی اسلت  هلر انلدازا کله شلهر مابين  کيفی ت اسب های کمی و

 در بللارور کللردن اقتصللاد و فره للگ دهقللان هللا سللخاوتم دتر باشللد، دهقللان هللا بللا 

 خاب  واه د کرد ميل و موفقيت بيشتری راا اشتراک را انت

اما آيا برای متلول سا تن روستا ن عت کلافی در ميلان هسلت يلا  يلر؟ ل لين 

را هلم از مرزهللای مللی فراتلر بللرد  او در نهملين ک  لرا ی شللوراها مسلأله  ايلن

را در مقيللاس جهللانی در نظللر ب يريللد، چ للين نلل عت مسللأله  چ للين  فللت: "ا للر

 ا هللا بللرای تمللامی جهللان شللکوفای عظيمللی کلله قللادر بلله تللأمين هملله ی فللرآورد

      باشللد، در کللرا ی زمللين موجللود اسللت    مللا ملاسللبات  للود را بللر ايللن اسللاس 

        نلللل عت و کشللللاروزی، کلللله در روسلللليه بلللله مللللابين  ب للللا کللللردا ايللللم " ت اسللللب

مراتب نامساعدتر از غرب است، تلا بله املروز اسلاس بللران هلای اقتصلادی و 

 ی از للظلات  بللات نظلام شللوروی راسياسلی ای را تشللکيل ملی دهللد کله در بر لل

 تهديد می ک  د 

چ للان کلله از مرالللب فللوق معلللوم  -م ج  للی"زسياسللت بلله انللرالش "کمللوني

بر انديشه ی سا تن جامعه ی سوسياليستی در ملدودا ی مرزهای مللی  -است

اسلتوار نبلود  فقلط م شلويک هلا، بلله م ظلور مسلخرا کلردن حکوملت شللوروی، 

م ج  لی نسلبت ملی دادنلد  در نظلر بلشلويک هلا زچ ين مرش هلائی را بله کملوني
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سرنوشت بعدی رويم اسپارتی، که به دست ويراتی و ج لگ دا للی تلميلل شلدا 

ز به رشد انقالب در غرب بست ی داشلت  در وانويله ی  ، در 1919بود، مستقيما

م ج  ی، ل ين  فت: "ما از مبلانی سياسلت کمونيسلتی  لود در املر زاوي کموني

کلرد و ايلن مبلانی را بلدون آن کله اجلازا دهليم  دشله ای بله  توليد دفا   واهيم

م حفلظ  لواهيم نملود " زآنان وارد شود، تا زمان پيروزی کامل و جهانی کملوني

ل ين همراا با تمامی حزب در اشتباا بود  بعداز  زم شد کله سياسلت توليلد تغييلر 

اليسلتی بيابد  درحال حاضر به جرئت می تلوان  فلت کله حتلی ا لر انقلالب سوسي

        در اروپللللا در مللللی دو سلللله سللللال اول پلللل  از اکتبللللر روخ دادا بللللود، بللللاز هللللم 

عقب نشي ی در راستای "سياست نوين اقتصلادی" اجت لاب ناپلذير ملی شلد  املا 

     در ارزيلللابی نخسلللتين مرحلللله ی ديکتلللاتوری، بللله ويللل ا روشلللن ملللی شلللود کللله 

 م انللداز انقللالبم ج  للی و توهمللاتش تللا چلله ميللزان بلله چشللزروش هللای کمللوني

 وابسته بودند مداوم 

 بلران عميق دا لی در پايان ج گ سه ساله ی دا لی،  رر ايجاد  سليخت ی

 حللزب و مبقلله ی کللار ر را دربللرمللابين  مبقلله ی کللار ر و دهقللان هللا، ومللابين 

      هللللای حکومللللت شللللوروی ضللللرورت  داشللللت  تجديللللدنظر ريشلللله ای در روش

کلله: "بايللد از للللاظ اقتصللادی دهقللان  يافللت  ل للين در ايللن  صللوص توضلليح داد

متوسط اللال را راضی ک يم و آزادی دادوسلتد را برقلرار سلازيم  و  رنله، نظلر 

به تأ ير انقالب جهانی، حفظ قلدرت مبقله ی کلار ر در روسليه نلاممکن  واهلد 

مللابين  شلد " املا آيلا انتقللال بله "سياسلت نلوين اقتصللادی" ئنلپت پيونلد موجلود

 شکست؟نلمللی را به مور انولی درهم مسائل دا لی و بين ا

ل ين در تزهای  ود برای سلومين ک  لرا ی بلين المللل کمونيسلت، مرحلله ی 

جديدی را که تازا آغاز شدا بود، چ ين ارزيابی کرد: "از ديد اا انقلالب جهلانی 
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مبقه ی کار ر به ع وان يک جريان واحد، اهميت دورا ی ک ونی برای روسليه 

ش عمللی و تجربلی سياسلت پرولتاريلای نلاحب قلدرت در عبارت است از آزماي

 قبال تلودا ی  لردا بلورووا " تعريلت او از چلارچوب سياسلت نلوين اقتصلادی،

 سرا م تفی می سازد  در يک کشور را يکسوسياليزم  یمسأله 

         در روزهلللائی کللله روش هلللای جديلللد نللل عت ملللورد بررسلللی و تهيللله قلللرار 

ی  لويش سلروری را بلر کاغلذ آورد کله سلخت  می  رفت د، ل ين بلرای اسلتفادا

آموزندا اند: "کافی است دا يا بيست سال با دهقان هلا رابرله ی درسلت داشلته 

    يللر در  باشلليم تللا پيللروزی در سللرح جهللان تضللمين شللود ئحتللی بللا وجللود تللأ

 انقالب های پرولتری، که در حال رشدندت "

ی جديلدی کله ممکلن هدف معين شدا است : وفق دادن  ود به دورا ی مو ن

است برای پخته شدن انقالب در غرب  زم شلود  بله ايلن مفهلوم و فقلط بله ايلن 

مفهوم بود که ل ين ابلراز اممي لان کلرد کله: "از برلن روسليه ی سياسلت نلوين 

 اقتصادی، روسيه ی سوسياليستی ظهور  واهد کرد "

ز ب للوئيم کلله در ايللن جللا انديشلله ی انقللالب جهللانی مللورد تجد  يللدنظر ا للر نللرفا

قرار ن رفته بود، حق مرلب را چ ان که بايد و شايد ادا نکردا ايم؛ ايلن انديشله 

تا اندازا ای حتی بيان عميق تر و مشخص تری يافته بود  در دهملين ک  لرا ی 

  للاا تللاريخی سياسللت نللوين اقتصللادی چ للين  فللت: يحللزب، ل للين در توضلليح جا

از کلللار ران مزد يلللر  ی سلللرمايه داری، مبقللله ایپللليش رفتللله  "در کشلللورهای

زراعی وجود دارد که در ملی چ لدين دهله شلکل  رفتله اسلت    هلر جلا کله ايلن 

ميسللر سوسللياليزم  مبقلله تکامللل کللافی يافتلله باشللد، انتقللال از سللرمايه داری بلله

است  ما در سلسله ی کلاملی از نوشلتجات و نرلق هايملان، و در مربوعاتملان، 

و  فته ايم که در روسليه  -قرار نيست تأکيد کردا ايم که در روسيه وضع از اين
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داران  لردا پلا   اقليتی از کار ران در ن عت داريلم و اکثريلت عظيملی از زملين

در چ ين کشوری انقلالب سوسياليسلتی فقلط بله دو شلرم ملی توانلد بله موفقيلت 

قامع برسد: او ز، به شرم آن که به موقع به وسيله ی انقالب سوسياليسلتی در 

    شللرم دي للر عبللارت اسللت از پيشللتبانی شللود پلليش رفتلله  يللک يللا چ للد کشللور

کار ر، که قدرت دولت را در دست دارد، و اکثريت نفلوس  مبقه ی مابين توافق

دهقان ها    فقط توافق با دهقان ها می تواند انقالب سوسياليسلتی روسليه را تلا 

در مسلأله  زمان بروز انقالب در کشورهای دي ر، نجات دهد " همله ی ع انلر

ايلن جلا در يللک قاللب واحلد ريختلله شلدا انلد  اتلللاد بلا دهقلان هللا بلرای اداملله ی 

 جهلانی را  بهستی حکومت شوروی ضلروری اسلت؛ املا ايلن اتللاد جلای انقلال

ر نمی ک د، و فقلط انقلالب جهلانی اسلت کله ملی توانلد اسلاس اقتصلادی  زم را پ  

 برای جامعه ی سوسياليستی فراهم آورد  

جمهوری شلوروی در ملليط م  زارش وي ا ای پيرامن همان ک  را ی ده در

ايراد شد که به علت تأ ير انقالب در غرب تهيه شدا بود  کام ت  سرمايه داری

 وی کميته ی اجرائی مرکزی در پشت تربيلون قلرار  رفلت  او  به ع وان سخن

        للان اسللت سللخن ه چ للان کلله دربللارا ی نکتلله ی مسلللمی کلله مللورد قبللول هملل

در يلک  چ ين  فت: "ما هر ز در نلدد ايجلاد يلک سلا ت کمونيسلتیمی  ويد، 

کشللور واحللد و مجللزا برنيامللدا ايللم  امللا در موقعيللت فعلللی  زم اسللت کلله مبللانی 

  ، مبللانی دولللت سوسياليسللتی، و جمهللوری شللوروی کللار ریسللا ت کمونيسللتی

را، که از چهار مرف به وسيله ی روابط سرمايه داری احامه شدا است، حفلظ 

برآئيم؟ به نظر من اين سسال ج به ی  آيا می توانيم از عهدا ی اين وظيفه ک يم 

مدرسی دارد  در چ ين موقعيتی، به اين سسال هيچ پاسخی نبايد داد  سسال بايلد 

به اين شکل مررش شود: تلت روابط فعلی چ ونه می توانيم حکومت شوروی 
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يا آن کشور به کمکمان  را حفظ ک يم و آن قدر ن اهش بداريم تا پرولتاريای اين

 و، که بدون شک پيراملون رئلوس مرلالبش  بشتابد؟" ا ر انديشه ی اين سخن

در ت لاقض قلرار داشلت، چلرا بلشلويزم  بارها با ل ين مشورت کردا بود، با س ت

ان شلک  را زبان به اعتراد ن شود؟ چله شلد کله حتلی يلک نماي لدا هلم  امرن

ابلراز  ی انقلالب نظريلاتی راله مسلأ نکرد که کام ت در  صلوص اساسلی تلرين

"هيچ وجه اشتراکی" ندارنلد؟ چ ونله احلدی بلشويزم  کردا است که با نظريات

 در تمامی حزب متوجه اين ارتداد نشد؟

      اسللتالين مللی  ويللد: "بللر مبللق نظريللات ل للين، انقللالب نيللروی  للود را ابتللدا 

تقللد اسللت کلله در ميللان کللار ران و دهقانللان روسلليه مللی يابللد  امللا تروتسللکی مع

پرولتاريللا مللی تللوان يافللت "  جهللانی نيروهللای  زم را فقللط در نللل ه ی انقللالب

ل للين پاسللخ  للود را بلله ايللن تقابللل سللرهم ب للدی شللدا، چ للان کلله بلله بسللياری از 

 1918در روز چهلاردهم ملاا مله  تقابالت سا ت ی دي ر، از پيش دادا بلود  او

فلت: "مللا ضللعت مبقلله ی در يکلی از جلسللات کميتلله ی اجرائلی مرکللزی چ للين  

يللای جهللان للظلله ای رکللار ر روسلليه را در مقايسلله بللا واحللدهای دي للر پرولتا

ايللم و نخللواهيم کللرد    امللا بايللد در سلل  ر  للود بللاقی بمللانيم تللا  فرامللوش نکللردا

متلللد مللا، يع للی پرولتاريللای جهللان، از راا برسللد " در سللومين سللال رد انقللالب 

يلد کلرد: "ملا هملوارا روی انقلالب جهلانی يأاکتبر، ل ين بار دي ر اين نکتله را ت

حساب می کلرديم و ايلن کلار بلی چلون و چلرا درسلت بلود    ملا پيوسلته بلر ايلن 

نکتللله تأکيلللد ملللی کلللرديم کللله در يلللک کشلللور واحلللد مللللال اسلللت بتلللوان انقلللالب 

ی  ، ل لين در ک  لرا1921سوسياليستی را به سلرانجام رسلاند " در فوريله ی 

بلله کللار ران  از همللوارا و مکللرر کللرد کلله: "مللا کللار ران نلل ايع سللوزنی اعللالم

عبلارت  همانلا  امرنشان کردا ايم که وظيفه ی انلی ملا و شلرم پيلروزی ملان
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تلر " حاشلاح ايلن ميلل پليش رفتله  است از اشاعه ی انقالب به حداقل چ د کشور

نللل ه ی جهللان کله حيثيللت او را بللر بللاد  سرسلختانه ی ل للين بلله يلافتن نيللرو در

 ن ی ن ردد به شستن سفيدحدادح افسوس که ز

مقابل ل ين قرار دادا شلدا اسلت، ل لين  درست به همان شکل که تروتسکی در

ملارک  معتقلد  ا لر سآن هلم بلر هملان اسلا -مارک  نشاندا انلد را هم در مقابل

 بود که انقالب پرولتری در فرانسه آغاز و در ان لستان تکميلل  واهلد شلد، ب لا

  اسللت کلله مللارک  از قللانون رشللد نللاموزون  بلله ادعللای اسللتالين توضلليلش ايللن

کشلور ملابين   بر نداشت  در حقيقت امر تمايزی که مارک  در پيش بي ی  لود

ز بلر قلانون رشلد سوسياليزم  آغاز ر انقالب و کشور تلقق بخش می نهاد، تماملا

نلاموزون اسلتوار بلود  در هلر حلال،  لود ل لين، کله ايجلاز کلالم را در  صلوص 

می دانست، هر ز و در هيچ جا به ا تالف  لود بلا ملارک  مسائل بزر  جايز ن

و ان لل  پيرامللون ماهيللت بللين المللللی انقللالب، اشللارا ای نکللردا اسللت  درسللت 

برعک ح در سومين ک  را ی شوراها ل ين  فلت: کله ا لر "اوضلا  مرلابق بلا 

          انتظلللار ملللارک  و ان لللل  از آب در نياملللدا اسلللت " ايلللن علللدم ترلللابق فقلللط 

رافتخلار تلوالی تلاريخی کشلور رخ دادا اسلت  جريلان حلوادث "نقلش پ   رددر ملو

پيشتاز انقلالب سوسياليسلتی بلين المللل را" برعهلدا ی مبقله ی کلار ر روسليه 

نهللادا اسللت، "و اي للک بلله روشلل ی مللی بي لليم کلله تکامللل بعللدی انقللالب چ ونلله 

آلمللان هللا، فرانسللوی هللا، و  -جريللان  واهللد يافللت؛ روس هللا آغللازش کردنللد

 پيروز  واهد شد "سوسياليزم   ليسی ها به فرجامش  واه د رساند، وان

بله  حال استالين بلرای حفلظ آبلروی دوللت ا رلار دي لری بله ملا ملی دهلد  ب لا

مللی، "تلاي افتخلار را از سوسياليزم   فته ی استالين: مردود ش ا تن نظريه ی

سلللر کشلللور ملللا ملللی ربايلللد " ايلللن لفلللاظی بللله ت هلللائی، کللله بلللرای  لللوش هلللای 
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   را لللو بلشللويزم  مارکسيسللت قابللل تلمللل نيسللت، عمللق  سسللت ی از سلل ت هللای

نلاک  می دهد  ل ين نه از  م شدن "تلاي افتخلار" بلکله از ت لگ نظلری مللی بليم

در يکی از جلسات شورای مسکو بله ملا آمو لت کله:  1918بود  او در آوريل 

اک لون در  "ما فقط يکی از واحدهای انقالبلی مبقله ی کلار ر هسلتيم، و ايلن کله

نت مقدم مبارزا قرار  رفته ايم دليلش اين نيست که از دي ران بهتلريم، بلکله 

ز دليلش اين است که ما يکی از عقب ماندا    ترين کشلورهای جهلان بلوديم  دقيقا

ما فقط همراا با همه ی کار رهای ساير کشورها، يع ی کار ران تملامی جهلان، 

 می توانيم به پيروزی کامل برسيم "

نرق های ل ين تکلرار ملی شلد   نيه ی ارزيابی عاقالنه از  ود پيوسته درتو

 چ لللين  فلللت: "انقلللالب روسللليه    از ملاسلللن  1918او در روز چهلللارم ووئلللن 

وي ا ی پرولتاريای روسيه سرچشمه ن رفلت، بلکله از  لط سلير    رويلدادهای 

ز در نللت  مقللدم تللاريخی ناشللی شللد، و ايللن پرولتاريللا بلله ارادا ی تللاريخ موقتللا

ز پيشللتاز انقللالب جهللانی شللد " در روز بيسللت و سللوم  مبللارزا جللا  رفللت و موقتللا

، ل للين در يکللی از ک فللران  هللای کميتلله هللای کار انلله هللا  فللت: 1918ووئيلله 

"نقش اوللی کله مبقله ی کلار ر روسليه در ج لبش جهلانی کلار ران ايفلا  کلرد، 

ی روسليه درست برعک ، دلليلش عقلب مانلد  -دليلش رشد ن عتی کشور نبود

کار ر روسيه کامالز آ اا اسلت کله شلرم  زم و مقدمله ی ب يلادی     مبقه ی بود

پيللروزی اش همانللا وحللدت عمللل کللار ران تمللامی جهللان، و يللا کللار ران چ للدين 

     ی سلللرمايه داری اسلللت " عللللت انقلللالب اکتبلللر فقلللط و فقلللط پللليش رفتللله  کشللور

 لوبی ملی دانسلت  املا او  عقب ماند ی روسيه نبود، و ل ين هم اين نکته را بله

را آ اهانلله بلليش از حللد بلله سللوی دي للر  للم کللرد تللا بعللداز بتوانللد  ی  ميللداترکلله 

 راستش ک د 
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ار لانی کله  - ، در ک  لرا ی شلوراهای  للق1918در بيست و ششم ماا مله 

ز بللرای سللا تن   ل للين چ للين  فللت: "مللا  -ايجللاد شللدا بللودسوسللياليزم  مخصونللا

می ب ديم که بله ت هلائی، و فقلط بلا نيروهلای  لود، چشم  ود را بر اين واقعيت ن

نمی توانيم انقالب سوسياليستی را در يک کشور واحد به فرجام برسلانيم، حتلی 

ا ر کشور بله انلدازا ی روسليه ک لونی عقلب مانلدا نبلود " و در ايلن جلا، چلون 

نلدای آتللی ت لگ نظللری بوروکراتيللک را پليش بي للی مللی کلرد، توضلليح داد کلله: 

د، چللون وظيفلله ای کلله مللا مللی توانللد سللبب  را ای بللدبي ی شللو"ايللن مشللکل ن

 عهدا  رفته ايم، وظيفه ی جهانی و تاريخی دشواری است "بر

در روز هشتم نوامبر، در ششلمين ک  لرا ی شلوراها، ل لين  فلت: "پيلروزی 

کامللل انقللالب سوسياليسللتی در يللک کشللور واحللد قابللل تصللور نيسللت، بلکلله ايللن 

اسلت کله پليش رفتله  کم چ دين کشور ا نه ی دستفعهم کاری  پيروزی مستلزم

روسيه را نمی توان در شمارشان به حساب آورد   " ل ين نه ت هلا حلق روسليه 

  للود ان للار مللی ک للد، بلکلله در امللر سللا ت و سللازسوسللياليزم  را در سللا تن

ز بللله روسللليه مقلللامی فرعلللی سوسلللياليزم         بللله وسللليله ی کشلللورهای دي لللر، عل لللا

کارانله ای در حلق کشلورمان نلورت  رفتله  ربلائی" ج ايلت می دهد  چه "تاي

 استح

در يکی از ک  را هلای حلزب، ل لين بله  فلزن هلا ل لام زد:  1919در مارس 

"مللا در بلله عمللل آوردن نخسللتين اقللدامات در جهللت نللابودی سللرمايه داری در 

مبقله ی کلار ر و دهقلان هلا موجلود ملابين  کشوری کله در آن رابرله ی  انلی

ی عمللی کسللب کلردا ايللم  همللين و بل   ا للر مثلل  للروس بللاد در  اسلت، تجربلله

غبغب بي دازيم و تفا ر به  ري دهيم، تمامی جهلان بله ريشلمان  واهلد   ديلد  

 آن  للاا مشللتی  فللزن بلليش نخللواهيم بللود " آيللا کسللی از ايللن حللرف هللا رنجيللدا 
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، ل لين بله بانلگ بل لد چ لين 1921 امر  واهد  شت؟ در روز نوزدهم ملاا مله 

   در هلليچ زملانی کسللی از بلشلويک هلا م کللر آن بلود کلله انقلالب فقللط  ت: "آيلا فل

رفتله،  پليش در نورتی می تواند به پيروزی نهائی برسد که همه ی کشورهای

، 1920را دربلر  رفتله باشلدح" در نلوامبر پيش رفتله  کم چ دين کشور يا دست

ل دادا و نله او بار دي لر بله شل وند ان  لود يلادآور شلد کله بلشلويک هلا نله قلو

 واب آن را ديدا بودند که "فقط با نيروهای روسيه تملامی جهلان را بازسلازی 

  م کله انقلالب ي فتل یچ لين ج لونی نشلديم، بلکله هملوارا ملک  د    ما هر ز دچار 

مللا ه  للامی بلله پيللروزی مللی رسللد کلله کللار ران هملله ی کشللورها از آن حمايللت 

 ک  د "

ا حتی مبانی اقتصلاد سوسياليسلتی را می نويسد: "م 1922او در اوايل سال 

به مور کامل پی ريزی نکردا ايم  نيروهلای  صلمانه ی سلرمايه داری در حلال 

 مر  ه لوز ملی توان لد مبلانی موجلود را از چ  ملان درآورنلد  ملا بايلد کلامالز از 

ز تصللديقش ک لليم  چللون هللي  ررنللاک تللر از چيللز  چايللن نکتلله آ للاا باشلليم، و عل للا

ز در مقام های با   و در پلذيرفتن ايلن حقيقلت اوهام و اغماد نيس ت، مخصونا

سلردی وجلود  ، و هيچ دليلی برای کمترين دل`ناک وحشت `تلخ، ابداز هيچ چيز 

   را پيوسللته آمو تلله و تکللرار مارکسلليزم  نللدارد؛ زيللرا مللا ايللن حقيقللت الفبللائی

 تشلريک مسلاعی کلار ران چ لدين کشلورسوسياليزم  کردا ايم که برای پيروزی

 ضروری است "پيش رفته 

در مارکسليزم  اندکی بيش از دو سال بعد، استالين در واست می ک د کله نظلر

ی اساسی مردود ش ا ته شود  و بلر چله پايله ای؟ بلر ايلن مسأله   صوص اين

يع لی از ابتلدائی تلرين قلانون  -پايه که مارک  از ناموزونی تکامل بی  بلر بلود

عله، بللی  بلر بلود  املا دربلارا ی ل لين چلله ديالتيلک مبيعلت، و نيلز ديالتيلک جام
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به   فتله ی شلخص اسلتالين ايلن قلانون نلاموزونی را بلر ا لر  ب وئيم؟ او که ب ا

برای نخستين بار "کشت" کردا بود و با اين حال سرسلختانه امپرياليزم  ظهور

م" دسلت بلردارد  بيهلودا نکوشليم کله زحاضر نبود از "حقيقت الفبلائی مارکسلي

 را نخواهيم يافت  جواب اين معما

م از ايلن فلرد زبرمبق اتهام نامله و حکلم بلين المللل کمونيسلت: "تروتسلکي

سرچشللمه  رفتلله اسللت کلله انقللالب مللا بلله ت هللائی و فللی نفسلله ئحت در اسللاس 

سوسياليستی نيست، و انقالب اکتبر فقط عالمت، ملرک، و نقرله حرکتلی بلودا 

ی  رايانله در ايلن جلا در است برای انقالب سوسياليستی در غرب " انلرلام ملل

پ  الفاظ مدرسی پ هان شدا اند  انقالب اکتبر "به ت هلائی و فلی نفسله" وجلود 

نللدارد  بللدون تمللامی تللاريخ پيشللين اروپللا ايللن انقللالب ممکللن نمللی شللد، و بللدون 

اروپللا و تمللامی جهللان، راا بلله جللائی نخواهللد بللرد  "انقللالب  اداملله يللافت ش در

ير انقالب جهانی" ئل لينت  قلدرت ايلن انقلالب روسيه فقط حلقه ای است در زنج

درست در همان جائی نهفته است که ميراث  واران نا لت در آن جا "بلی تلاي 

ز بلله ايللن دليللل، و فقللط بلله ايللن دليللل کلله ايللن انقللالب       شللدنش" را مللی بي  للد  دقيقللا

ره ی حرکلت" قنه يک کل قائم به  ات بلکه "عالمت" است و "ملرک" و "ن

ز بللله ايلللن دليلللل اسلللت کللله ايلللن انقلللالب ماهيلللت سوسياليسلللتی  -و "حلقللله"          دقيقلللا

 می يابد 

، ل ين  فت: "بلديهی اسلت 1918در سومين ک  را ی شوراها در وانويه ی 

در يللک کشللور واحللد ممکللن نيسللت، امللا چيللز سوسللياليزم  کلله پيللروزی نهللائی

يلک  دي ری ممکن است: يک سرمشق زندا، پلردا تن بله کلار در  وشله ای از

همله ی کشلورها  کلش را در اين است عاملی که روش تودا هلای زحملت -کشور

مشللتعل  واهللد سللا ت " در مللاا ووئيلله در يکللی از جلسللات کميتلله ی اجرائللی 
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را    ملکم سوسياليزم  مرکزی: "اي ک وظيفه ی ما اين است که     اين مشعل

الب سوسياليسلتی ست  ود ن اا بداريم    تا بتواند در حريق فزاي لدا ی انقلددر 

پراک للد " يللک مللاا بعللد در يکللی از تجمعللات ه جرقلله هللای هللر چلله بيشللتری بلل

   و مللا بايللد قللدرت شللوروی را تللا  کللار ری: "انقللالب ئاروپللات روبلله رشللد اسللت

زمان بروز اين انقالب در دست  ود ن اا بداريم   راهای ملا بايلد درسلی باشلد 

ز ک  لللرا هلللای کلللار ران ای غلللرب " چ لللد روز بعلللد در يکلللی ايلللبلللرای پرولتار

"انقللالب روسلليه فقللط يللک نمونلله اسللت، فقللط نخسللتين  للام اسللت در  :آموزشللی

، در يکی از ک  را هلای حلزب: 1919سلسله ای از انقالب ها " درماا مارس 

   برای انقالب پرولتاريلای جهلانی " نله  "انقالب روسيه در اساس تمري ی بود

ل، يک درس، فقط يک سرمشلق، يک انقالب "ت ها و فی نفسه" بلکه يک مشع

فقط نخستين  ام، فقط يک حلقهح نه يک نمايش مستقل، بلکه فقلط يلک تملرينح 

 رحمانه ایحی انه و بجچه "تاي ربائی" لجو

چ لين  1918اما ل ين به همين مقدار اکتفلا  نکلرد  او در روز هشلتم نلوامبر 

 آن  للاا حللق   فللت: "ا للر اتفللاقی رخ دهللد و مللا نا هللان بلله ک للار روفتلله شللويم   

ز   داريللم ب للوئيم کلله مللا فرنللتی را کلله سرنوشللت در ا تيارمللان نهللادا بللود تمامللا

برای انقالب جهانی سوسياليستی به کلار بسلتيم " ايلن  فتله، چله از حيلث ملرز 

  رانللله ی ظش اسلللی سياسلللی، از  ودپسللل دی ت لللگ ن فکلللر و چللله از لللللاظ روان

کلرا ی ارد ملی پ دارنلد، ميراث  واران نا لت، که  ويشتن را مرکز جاودان 

 چه فانله ی عظيمی دارد 

ی ب يلادی، ا لر م لافع سياسلی وادارت ک لد کله مسلأله  يک درو  در  صوص

ز م جر بله  راهلای بلی شلمار ملی شلود و بله  در آن درو  چ گ بي دازی، نتيجتا

در مجمللع عمللومی  ،1926تمللام افکللارت را د ر للون مللی ک للد  در سللال  تللدريج
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 الملللل کمونيسللت، اسللتالين چ للين سللخن  فللت: "حللزب مللا بللين کميتلله ی اجرائللی 

ز ب ويللد کلله     حلق نللدارد کلله مبقله ی کللار ر را فريللب بدهلد، حللزب مللا بايلد نللريلا

 در کشللور  للويش م جللر بلله مللرد سوسللياليزم  بللی اممي للانی بلله امکللان سللا تن

موضللع يللک حللزب  قللدرت  واهللد شللد، و حللزب مللا را از موضللع حللزب حللاکم بلله

نامله ی  لود بله ايلن  داد " بلين المللل کمونيسلت در قرلع مخلالت انتقلال  واهلد

نظللر ج بلله ی قللانونی دادا اسللت: "انکللار ايللن امکللان ئامکللان ايجللاد جامعلله ی 

سوسياليسللتی در يللک کشللور واحللدت از جانللب اپوزيسلليون، چيللزی نيسللت م للر 

انکللللار وجللللود مقللللدمات  زم بللللرای انقللللالب سوسياليسللللتی در روسلللليه " ايللللن 

 شلرايط عملومی اقتصلاد جهلانی نيسلت، ت اقضلات درونلی" عبلارت از ت"مقدما

  هم نيسلت، ت اسلب مبقلات در روسليه هلم نيسلت، بلکله عبلارت اسلت امپرياليزم 

در يک کشور واحلد، از پليش دادا سوسياليزم  از ضمانتی که برای امکان ايجاد

 شدا استح

         بلللله وسلللليله ی  1926بلللله ايللللن اسللللتد ل غايللللت ش اسللللانه، کلللله در پللللائيز 

ميراث  واران نا لت ارائه دادا شد، ملی تلوانيم بلا هملان عبلاراتی پاسلخ دهليم 

تلويل م شويک ها داديلم: "بله مللض آن کله تکاملل عي لی  1905که در بهار 

مبللارزا ی مبقللاتی، در نقرلله ی معي للی از انقللالب پرولتاريللا را بللا ايللن دو شللق 

ا تيار ب ير و يلا ممکن رو به رو بسازد: يا حقوق و وظايت قدرت دولت را در 

سوسيال دموکراسی امر تسخير قدرت دولت را  -موضع مبقاتی ات را تسليم کن

در دسللتور روز قللرار  واهللد داد  سوسلليال دموکراسللی در ايللن راا جريللان هللای 

تکللاملی عميللق تللر، يع للی جريللان هللای رشللد و تمرکللز توليللد را بلله هلليچ ع للوان 

م رلق مبلارزا ی مبقلاتی؛ کله در ناديدا نمی  يرد  بلکه ملی  ويلد: ه  لامی کله 

  نهايت امر بلر جريلان تکاملل اقتصلادی اسلتوار اسلت، پرولتاريلا را، پليش از آن
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که بورووازی رسالت اقتصادی  ود را به جا آوردا باشد، به سوی ديکتلاتوری 

    اريخ وظيفللله ی بسللليار دشلللواری را   مع لللايش ايلللن اسلللت کللله تللل سلللوق دهلللد 

در جريلللان   ت  چللله بسلللا پرولتاريلللا نملللی توانلللدعهلللدا ی پرولتاريلللا نهلللادا اسلللبر

چله بسلا  املا پرولتاريلا          -مبارزا  سته شود و زير وزن اين مبلارزا از پلا درآيلد

از ترس فرسود ی مبقاتی از پلذيرفتن ايلن وظلايت سلربتابد و کشلور  نمی تواند

را در غرقللاب تللوحش غوملله ور سللازد " در حللال حاضللر هلليچ نکتلله ی دي للری 

 که به اين  فته بيفزائيم نداريم 

ران ناپذيری است ا ر اعلالم بچ ين نوشت: " رای ج 1918ل ين در ماا مه 

نيروهلای اقتصلادی ملان از يلک سلو و نيروهلای ملابين  ک يم که از عدم مرابقت

کله، نبايلد قلدرت را  `چ لين نتيجله  يلری ملی شلود`سياسی مان از سوی دي ر، 

بدين نلو استد ل می ک  لد، چلون  `ي انبري عاي نش `تصرف می کرديم    فقط 

آنللان فرامللوش مللی ک  للد کلله نلله در تکامللل مبيعللت و نلله در تکامللل جامعلله ايللن 

هر للز وجللود نخواهللد داشللت و نملی توانللد هللم وجللود داشللته باشللد، و  `مرابقلت`

کلله هللر يللک بلله  - فرامللوش مللی ک  للد کلله فقللط از مريللق سلسللله ای از تللالش هللا

سوسلياليزم  می توان -عدم مرابقت  واه د بود ک مرفه و دچار نوعیيت هائی 

انقالبللی کللار ران هملله ی کشللورها بلله وجللود آورد " بللر هللم کللاری  کامللل را از

      دشللواری هللای انقللالب جهللانی نلله بللا مللدارای م فعالنلله مللی تللوان فللائق آمللد، نلله

از مريق رد قدرت و نه از راا انتظار و نبر ملی برای قيلام جهلانی، بلکله فقلط 

م مبلارزا و وسليع تلر زل زندا، با غلبله بلر ت اقضلات، بله وسليله ی دي لاميبا عم

  سا تن شعا  مبارزا می توان بر دشواری های انقالب جهانی چيرا شد 

ا ر فلسفه ی تاريخی ميراث  واران نا لت را جدی تلقی ک يلد، بلشلويک هلا  

ر فلوي هلای در آستانه ی انقالب اکتبر بايد از پليش ملی دانسلت د کله هلم در برابل
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م ج  ی بله سياسلت نلوين اقتصلادی زدشمن ايستاد ی  واه د کرد، هم از کموني

مللی  لود را  واه لد سلا ت  سوسلياليزم   واه د رسيد، و هم در نورت للزوم

 النه آن که پيش از تصلرف قلدرت بايلد حسلاب و کتلاب  لود را دقيقلاز روشلن 

   ی آوردنللد  آن چلله مللی کردنللد و از وجللود اعتبللارات  للويش اممي للان بلله عمللل ملل

 تور پارسايانه شباهت اندکی داشت به اين کاريکادر واقعيت امر رخ داد، 

، در يکلی از ک  لرا هلای حلزب، ل لين در  لزارش  لود 1919در ماا ملارس 

 فلت: "ملا اغلللب ناچلار ملی شللويم راا  لود را کورملال کورمللال پيلدا ک ليم؛ ايللن 

آن چله را کله بلر سلرمان آملدا  نکته ه  امی کامالز آشکار می شود که بکوشليم

 نظللر  للود مجسللم ک لليم  امللا ايللن امللر مللا را از  ن للاا در يللک اسللت يللک جللا و بللا

، ه  للامی کلله در 1917ميللدان بلله در نکللردا اسللت، حتللی در روز دهللم اکتبللر 

ی تصللرف قللدرت بلله تصللميم  يللری نشسللته بللوديم  مللا شللک مسللأله   صللوص

 -دسلت بله آن آزملايش بلزنيم نداشتيم که، به قول رفيق تروتسکی، بر ماست که

   م کلله پلليش از آن کللاری را برعهللدا  للرفتيو آن آزمللون را بلله عمللل آوريللم  مللا 

     ورا در چ للان مقياسللی برعهللدا ن رفتلله بللود " هلليچ کلل  در جهللان نظيللرش 

حلال انقلالب عظيملی را انجلام دادا و از پليش  چ لد سلرر بعلد: "چله کسلی تلا بله

      رجللام برسللاند؟ چ للين دانشللی را در کجلللا ف دانسللته اسللت کلله چ ونلله آن را بلله

می توان يافت؟ چ ين دانشی را در کتب نملی تلوان پيلدا کلرد  چ لين کتبلی وجلود 

 ندارند  تصميم ما فقط از تجربه ی تودا ها می توانست زادا شود "

بلشويک ها برای توانائی روسليه در ايجلاد جامعله ی سوسياليسلتی، ضلمانت 

ين تضمي ی احتياي نداشت د  چ ين تضمي ی بله کارشلان نمی جست د  آن ها به چ 

فرا رفتله بودنلد مارکسليزم  نمی  ورد  چ لين تضلمي ی بلا هلر چله کله در مکتلب

کائوتسکی نوشته است: "تاکتيک هلای بلشلويک هلا برعليه  مت اقض بود  ل ين
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   ي انله تاکتيلک هلای بلين الملللی بودنلد، چلون ايلن تاکتيلک هلا بلر تلرس بزد نلله 

قالب جهانی استوار نبودند، بر بی اعتمادی جاهالنه به انقالب جهانی تکيه از ان

نداشت د   " بلشويک هلا "بلرای پيشلبرد و حمايلت و تسلريع انقلالب در همله ی 

کشللورها، بللزر  تللرين سللهم ممکللن را در يللک کشللور ادا کردنللد " بللا چ للين 

  ب کلرد،تاکتيکی امکان نداشت از پيش بتوان  ط سلير بلی عيلب و نقصلی انتخلا

       و تضلللمين پيلللروزی مللللی فقلللط بلللرای  ويشلللتن، مللللال بلللود  املللا بلشلللويک هلللا 

اسللت، همللان مللور کلله يکللی از  مللی دانسللت د کلله  رللر يکللی از ع انللر انقللالب

 ع انر ج گ هم هست  آنان با چشم باز به پيشباز  رر رفت د 

ل لين بله ع للوان سرمشلق و مالمللت بله پرولتاريلای جهللان يلادآور مللی شلد کلله 

ورووازی چ ونه  رر ج گ را به نام م افع  ود جسورانه به جلان ملی  لرد، ب

و آن  اا نسبت به سوسياليسلت هلائی کله "از شلرو  نبلرد ملی ترسل د م لر آن 

       ک لللی، " ابلللراز نفلللرت ملللی کلللرد   `تضلللمين `کللله پيلللروزی آسلللانی را برايشلللان 

  ورووا کلله بللين الملللل، آن چللاکران ا القيللات بللسوسللياليزم  "    چکملله ليسللان

        للان ه چ للين مللرز تفکللری دارنللد، سللزاوار تلقيللر مضللاعف د " چ للان کلله هملل

می دان د، ل ين، ه  امی که ديگ  شمش به جوش ملی آملد، در انتخلاب کلملات 

  ود وسواس به  ري نمی داد 

 وللی اسلتالين هلم چ لان بله پلرس و جلو ادامله ملی دهلد: "املا ا لر مقلدر شلدا 

به تأ ير بيفتد، آن  اا تکليت ملا چيسلت؟ در آن نلورت  باشد که انقالب جهانی

آيا بارقله ای از اميلد بلرای انقلالب ملا در پليش هسلت يلا  يلر؟ تروتسلکی چ لين 

بارقلله ای بلله مللا عرضلله نمللی ک للد " ميللراث  للواران نللا لت بللرای پرولتاريللای 

      روسللليه امتيازهلللای تلللاريخی ملللی ملب لللد: پرولتاريلللای روسللليه بلللرای پيشلللروی 

بايد شاهراا حاضلر و آملادا ای در ا تيلار سوسياليزم   ود به سوی ی فهبی وق



 لئون تروتسکی                                   جلد سوم: تاريخ انقالب روسيه

 

 607 

داشته باشد، و مهم هم نيست که بر سر مابقی بشريت چه می آيلد  املا افسلوس 

راهلی را نسلا ته اسلت  در هفتملين ک  لرا ی حلزب، ل لين  که تاريخ چ لين شلاا

       اقی تلللاريخی بللله املللور ب  ريلللد، شلللکی بللل - فلللت: "ا لللر از يلللک ديلللد اا جهلللانی

نمللی مانللد کلله انقللالب مللا، ا للر ت هللا بمانللد    هر للز بلله پيللروزی نهللائی نخواهللد 

 رسيد "

امللا حتللی در آن نللورت هللم انقللالب روسلليه بللی  مللر نبللودا اسللت  در مللاا ملله 

، در ک  را ی آموز اران، ل لين چ لين  فلت: "حتلی ا لر امپرياليسلت هلا 1919

 مان ي، ملا يلک  انيله هلم پشللحکوملت بلشلويک هلا را هملين فلردا سللرن ون ک  لد

 نمی شويم که چرا قدرت را به دسلت  لرفتيم  و حتلی يلک تلن از کار رهلائی کله 

مانی نخواهللد کللرد، و در ايللن کلله يبلله آ للاهی مبقللاتی رسلليدا انللد    احسللاس پشلل

انقالب ملا بلا همله ی ايلن اونلاف فلاتح شلدا بلود، ترديلد روا نخواهلد داشلت " 

   پللی مبللارزا در سللرح جهللان، بلله پيللروزی  زيللرا ل للين فقللط برحسللب رشللد پللی در

می انديشيد  "جامعه ی نلو     ه يلت ملضلی اسلت کله واقعيلت يلافت ش فقلط از 

مريق سلسله ای از تالش های متفاوت و ناقص و عي ی بلرای ايجلاد ايلن يلا آن 

دولت سوسياليسلتی، امکلان پلذير اسلت " ايلن تملايز آشلکار، و بله يلک مفهلوم 

ولللت سوسياليسللتی" و "جامعلله ی نللو" کليللدی اسللت "دمللابين  تضللاد آشللکار،

برای درک اهانت های بی شماری که ميراث  واران نا لت در نوشلتجات  لود 

 به متون ل ين روا داشته اند 

پ ج سال پ  از فتح قدرت، ل ين مع ای استرات ی بلشلويک هلا را بله سلاد ی 

نی را آغللاز تمللام چ للين تشللريح کللرد: "ه  للامی کلله مللا در آن ايللام انقللالب جهللا

    کللرديم، از همللان اوان هللم مللی دانسللتيم کلله سللير بعللدی انقللالب را نمللی تللوانيم 

پلليش بي للی ک لليم، امللا يللک رشللته از شللرايط مللا را وادار کللرد کلله آن انقللالب را 
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شرو  ک يم  انديشه ی ما چ ين بود: "يا انقالب جهانی بله کمکملان  واهلد آملد 

مين  واه د شد، و يا ملا، بلا عللم بله و در آن نورت پيروزی های ما تماماز تض

ايللن کلله در نللورت شکسللت بلله هللر حللال بلله آرمللان انقللالب  للدمت کللردا ايللم و 

آزمون ما مددی به انقالب های دي ر  واهد بود، کلار فروت انله ی انقالبلی  لود 

يبانی انقللالب جهللانی، ترا انجللام مللی دهلليم  بللرای مللا روشللن بللود کلله بللدون پشلل

لال است  حتی پيش از انقالب، هم چ لان کله پل  از پيروزی انقالب پرولتری م

  هلر حلال بله سلرعت، انقلالب  انقالب، انديشه ی ملا چ لين بلود: بالفانلله، يلا در

تر سرمايه داری، آغاز  واهد پيش رفته  در ساير کشورها، يع ی در کشورهای

يا درغير اين نورت ما نا زير نابود  واهيم شد  با وجلود ايلن آ لاهی، ملا  -شد

رای حفظ نظام شوروی در همه ی شرايط و به هر قيمتلی شلدا از هليچ کوشلی ب

فرو زار نکلرديم، چلون ملی دانسلتيم کله نله فقلط بلرای  لود بلکله بلرای انقلالب 

جهانی هم کار ملی ک ليم  ملا ايلن نکتله را ملی دانسلتيم، و پليش از انقلالب اکتبلر 

کله بالفانلله پل  مکرراز اين اعتقاد را بر زبان آورديم، درست بله هملان شلکل 

ليتوفسک بر زبانش آورديم  و بله  -از انقالب اکتبر و در می انعقاد نلح برست

کلی، درست می  فتيم " موعدها جا به جا شلدا انلد، رويلدادها از بسلياری  مور

 يلری ب يلادی ملان تغييلر ت ری بله  لود  رفتله انلد  املا سلمظجهات شلکل نلام ت

 نکردا است 

افلزود؟ "مللا انقلالب جهلانی را    آغلاز کللرديم " بله ايلن کلملات چلله ملی تلوان 

"بالفانلله،  بلشويک ها فرد را بر اين  ذاشته بودند که: ا ر انقالب در غرب

و يا در هر حال به سرعت،" آغاز نشود، "نلا زير نلابود  لواهيم شلد " املا در 

آن نورت هم فتح قدرت توجيله  واهلد شلد: دي لران از تجربله ی نابودشلد ان 

    للد  رفللت  "مللا نلله فقللط بللرای  للود بلکلله بللرای انقللالب جهللانی هللم درسللت  واه
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      در برابللر  راانترناسلليوناليزم  کللار مللی ک لليم " ل للين ايللن انديشلله هللای ما مللال از

بلللين المللللل کمونيسلللت شلللرش و بسلللط داد  آيلللا کسلللی در برابلللر او بللله مخالفلللت 

کمتلرين  بر است؟ آيلا کسلی بله امکلان ايجلاد يلک جامعله ی سوسياليسلتی مللی

 اشارا ای کرد؟ هيچ ک   حتی يک کلمهح

پللل ج سلللال بعلللد، در هفتملللين مجملللع عملللومی کميتللله ی اجرائلللی بلللين المللللل 

   لللود ارائللله داد کللله درسلللت در قرلللب مخلللالت  کمونيسلللت، اسلللتالين افکلللاری از

انديشه های ل ين قلرار داشلت د  قلبالز بلا ايلن افکلار آشل ا شلديم: ا لر "بله امکلان 

ر کشللور  للود اعتقللاد" نداشللته باشلليم، آن  للاا حللزب بايللد دسوسللياليزم  ايجللاد

      "ازموضللع حللزب حللاکم بلله موضللع يللک حللزب مخللالت   " انتقللال بيابللد  پلليش 

از تصللرف قللدرت، ابتللدا بايللد موفقيتمللان تضللمين شللود: جسللتجوی ايللن تضللمين 

ز در  بايلد بله امکلان سلا تن سوسلياليزم در  شرايط ملی، کامالز جلايز اسلت؛نرفا

آن  لاا ملی تلوانيم بلدون اعتقلاد بله  انی روسيه اعتقلاد داشلته باشليم؛کشور دهق

پيروزی پرولتاريای جهانی، کار  ود را به  لوبی بله پليش بلريم  در زنجيلرا ی 

 ايلللن اسلللتد ل هلللر يلللک از حلقللله هلللا سللليلی ملکملللی اسلللت بللله چهلللرا ی سللل ت 

 م زبلشوي

شليدا انلد پيروان مکتب استالين برای پوشاندن  سيخت ی  لود از  ذشلته، کو

تا بر ی از نوشتجات ل ين را مورد بهرا برداری قلرار ده لد، آن هلم نوشلتجاتی 

که زياد هم به درد اين کار نمی  ورند  ل ين در يکی از مقاله های  ود موسلوم 

ز ملی  ويلد کله  1915، که در سلال ايا ت متلدا ی اروپابه  نوشلته شلدا، ضلم ا

را بله دسلت ب يلرد و بلدون آن کله  مبقه ی کار ر در هر کشو مجلزا بايلد قلدرت

در  بشلود  ا للرسوسلياليزم  م تظلر کشلورهای دي لر بمانلد دسلت بله کلار سلا تن

پ  اين سرور مسللم، انديشله ای پيراملون جامعله ی سوسياليسلتی مللی نهفتله 
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بللود ل للين چ ونلله مللی توانسللت در مللی سللال هللای بعللد آن انديشلله را بلله کلللی 

انه زيللر پللا ب للذاردش؟ امللا حللال کلله فرامللوش ک للد و در هملله ی مراحللل سرسللخت

های کلج و معلوي توسلل  اظهارات مستقيم او را در ا تيار داريم، چرا به برهان

بله رشلته ی تلريلر  1915تزهائی که ل ين در هملان سلال يع لی در  بجوئيم؟ در

موجللود اسللت: "وظيفلله ی مبقلله ی مسللأله  ريح ايللننللدرآورد، پاسللخ دقيللق و 

ب بلورووا دموکراتيلک را در روسليه بله فرجلام کار ر روسيه آن است کله انقلال

عله ور سللازد  ايللن شللاروپللا  برسللاند تللا بللدين وسلليله انقللالب سوسياليسللتی را در

وظيفه ی دوم اي ک سخت به وظيفه ی اول نزديک شلدا اسلت، بلا ايلن حلال هلم 

مبقلات هلم کلاری  بلر سلرمسلأله  چ ان يک وظيفه ی  لاص و  لانی اسلت، زيلرا

کار مبقله ی کلار ر  ر ر روسيه است: در وظيفه ی اول هممختلت با مبقه ی کا

    روسلليه همانللا  للردا بللورووازی روسللتائی روسلليه اسللت، و در وظيفلله ی دوم 

    کللار او مبقلله ی کللار ر کشللورهای دي للر اسللت " وضللوحی از ايللن بيشللتر  هللم

 نمی توان مرالبه کرد 

ی پايله تلر اسلت  به  فته های ل ين از تالش اول هلم بلتالش دوم برای است اد 

کاری، می  ويد که ملا بلدون پيلروزی  مقاله ی ناتمام  ود دربارا ی هم ل ين در

"همله عواملل  زم و کلافی" را سوسلياليزم  انقالب های جديد بلرای رسليدن بله

در جمهوری شوروی در ا تيار داريم، از متن اين مقاله کلامالز واضلح اسلت کله 

اسلت  نويسل دا ی سوسياليزم  قانونی در اين جا سخن بر سر مقدمات سياسی و

 مقاله فراموش نمی ک د که به  وان د ان  لود يلادآور شلود کله مقلدمات توليلدی 

  کلی ل لين ايلن انديشله را چ لدين بلار تکلرار کلرد   و فره  ی ناکافی اند  به مور

، چ للين نوشللت: 1923او در يکللی از مقاللله هللای همللان دورا، يع للی در اوايللل 

 در ا تيلار نلداريم،  لرسوسلياليزم  زم را بلرای انتقلال مسلتقيم بله"ما    تمدن  
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چه مقدمات سياسی  زم را برای اين کار دارا هستيم " در اين مورد، چ لان کله 

در همه ی ملوارد دي لر، ل لين ب لا را بلر ايلن  ذاشلته بلود کله پرولتاريلای غلرب 

   د رسللليد   واهلللسوسلللياليزم  هملللراا بلللا پرولتاريلللای روسللليه و زودتلللر از او بللله

 تلرين اشلارا ای دربلر نوشته است کوچکهم کاری  مقاله ای که ل ين دربارا ی

ندارد که حاکی از آن باشد که جمهوری شلوروی بله جلای آن کله از مريلق يلک 

انقالبلی در جامعله ی سوسياليسلتی جهلانی جلا ب يلرد،  جريان  صلومت آميلز و

مللی سوسلياليزم  نلالحیه  ی کاملل و بله وسليله ی اقلدامات اآمی تواند در هم

 ود را ايجاد ک د  ما توضيلات  زم را دربارا ی اين نقلل قلول هلا، کله حتلی در 

متن برنامه ی بين الملل کمونيست هم   جاندا شدا اند، ملدت هلا پليش در کتلاب 

دادا ايلم، و مخلالفين ملا  انتقاد از برنامه ی بين الملل کمونيسلت ود موسوم به 

فلات و  راهلای  لود دفلا  ک  لد  در هلر حلال يد از تلرحتی يک بار نکوشيدا ان

 چ ين کوششی از جانب آن ها به جائی نخواهد رسيد 

، ل ين در همان آ رين دورا ی  القيلت  لود چ لين نوشلت: 1923در مارس 

رش اسلت کله آيلا  لواهيم توانسلت بلا رل"در حال حاضر    اين سلسال بلرای ملا م

نی  للود آن قللدر ايسللتاد ی ک لليم تللا توليللد  للردا دهقللانی و بسلليار  للردا دهقللا

سوسلللياليزم  کشللورهای سلللرمايه داری اروپللای غربلللی رشللد  لللود را در جهللت

بله جلا شلدا انلد، کلالف  تکميل ک  د يا  ير؟" باز هلم ملی بي ليم کله: موعلدها جلا

رويللدادها د ر للون شللدا اسللت، امللا مبللانی انترناسيوناليسللتی سياسللت حللزب هللم 

يلا بله زعلم اسلتالين  - يمان به انقلالب جهلانیچ ان به قوت  ود باقی است  آن ا

همللللراا بللللا آن  -آن "بللللی اعتمللللادی بلللله نيروهللللای درونللللی انقللللالب روسلللليه"

انترناسيوناليست کبير بله  لور سلپردا شلد  ميلراث  لواران نلا لت فقلط پل  از 

 ل ين در آرام اا توانست د نظريات او را ملی ک  د  ندف
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شللورهای مختلللت، از وابسللت ی از تقسلليم جهللانی کللار، از نللاموزونی رشللد ک

اقتصلللادی شلللان بللله يکلللدي ر، از نلللاموزونی ج بللله هلللای مختللللت فره لللگ در 

 م نيروهلای توليلدی معانلر چ لين بلر ملی آيلد زکشورهای  ونا ون، و از دي لامي

با انتقال تضلادهای درونلی  که فقط به وسيله ی يک نظام مارپيچ اقتصادی، فقط

 از مريللق  للدمات  کشللورها، فقللط يللک کشللور مجللزا بلله درون  للروا کللاملی از

کشورهای مختللت، و تلأمين متقابلل شلا ه هلای مختللت نل عت و مابين  متقابل

 -يع للی در نهايللت امللر فقللط در نللل ه ی جهللانی - يللک دي للر فره  شللان بللرای

 را می توان سا ت  سوسياليزم  ب ای

بلله تصللويب رسلليد، بللا ايللن کلمللات  1903برناملله ی قللديم حللزب، کلله در سللال 

 للق هلای ملابين  نزديکلی می شود: "توسلعه ی مبلاد ت چ لان پيونلدهایآغاز 

بخلش عظليم مبقله ی کلار ر ی جهان متملدن برقلرار کلردا اسلت کله ج لبش آزاد

بايد ج به ی بين المللی به  ود ب يرد، و مدت هاسلت کله چ لين ج بله ای را هلم 

نقلالب به  ود  رفتله اسلت   " در ايلن برنامله، تلدارکات مبقله ی کلار ر بلرای ا

      قريلللب الوقلللو  سوسياليسلللتی بللله مثابللله ی وظيفللله ی "سوسللليال دموکراسلللی 

بللين المللللی" تعريللت شللدا اسللت  م تهللا، "سوسلليال دمللوکرات هللای کشللورهای 

 ونا ون    در سير  ود به سوی هدف مشترک و نهائی شان، ناچارنلد وظلايت 

ز سلرن ون فوری نامشابهی برعهدا ب يرند " در روسيه، اين وظيفله عبلارت ا

بود  بدين ترتيب انقلالب دموکراتيلک از پليش بله م زلله ی يلک تزاريزم  سا تن

  ام ملی به سوی انقالب سوسياليستی بين المللی تلقی می شد 

همين مفهوم اسلاس برنامله ای را تشلکيل ملی دهلد کله حلزب پل  از تصلرف 

  قللدرت بلله تصللويب رسللاند  در بررسللی مقللدماتی پلليش نللوي  ايللن برناملله در 

نامله ی ل لين انلالش شلود  او  ک  را ی هفتم، ميلی يوتين پيش هاد کرد که قرع
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 فت: "من پيش هاد می ک م که آن جا که می  ويد "دوران انقالب سوسياليستی 

که اي ک آغاز شدا است"، ب وئيم "انقالب سوسياليستی بين المللی    بله نظلر 

سوسياليسلتی ملا فقلط بله من مباحثله بلر سلر ايلن نکتله لزوملی نلدارد    انقلالب 

مثابه ی انقالب بين المللی می تواند به پيروزی برسلد  انقلالب ملا نملی توانلد بلا 

ح تبلله جللا  للذاردن سللا ت بللورووائی در کشللورهای مجللاور، فقللط در روسلليه فللا

 يلری از هر ونله سلو  تفلاهم، ايلن  شود    من پيش هاد می کل م کله بلرای پليش

، سلوردلوف: "رفيلق ل لين ايلن انلالحيه انالحيه پذيرفته شود " رئي  جلسه

اين رأی  يری  زم نيست " همين تک يک کوچلک پارلملانی  را می پذيرد، ب ابر

ئ"مباحثه لزومی ندارد" و "رأی  يری  زم نيست"ت بله نللوی قلانع ک  لدا تلر 

از هر پ وهش کمرشک ی نادرستی تاريخ ن لاری قالبلی ميلراث  لواران نلا لت 

اسلتپانوف کله  -ح اين که ميلی يوتين، مان لد اسلکورتزوفرا به ا بات می رساند

در سرور فوق از او نقل قول کرديم، و مان د ندها و هزارهلا تلن دي لر، انلدکی 

م" مردود اعالم کرد، تعبيری در زبعد نظريات  ويشتن را به ع وان "تروتسکي

های عظليم تلاريخی از سلتون فقلرات بشلر قلوی ترنلد   واقعيات نمی دهد  جريان

 يزاب های اجتماعی نسل های سياسی کاملی را بل د نمی ک  لد و فلروکش هلای 

 اجتماعی همان نسلل هلا را بله ک لار ملی روب لد  از سلوی دي لر، افکلار و عقايلد 

می توان د حتی پ  از مر  جسمانی و مع وی حامالنشان به زند ی  ود ادامه 

جديللد را بلله ده للد  يللک سللال بعللد، در هشللتمين ک  للرا ی حللزب کلله برناملله ی 

 ل للين ومللابين  بللار دي للر در م اقشلله ی حللادیمسللأله  تصللويب رسللانيد، همللين

پودبلسکی مررش شد  نماي لدا ی مسلکو معتلرد بلود کله چلرا بله رغلم انقلالب 

  اکتبللر، برناملله ی حللزب ه للوز از انقللالب سوسياليسللتی بلله زمللان مسللتقبل سللخن

از ب لدها،  ا در يکیمی  ويد  ل ين پاسخ داد که: "پودبلسکی شاکی است که چر
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      سوسياليسلللتی حلللرف ملللی زنلللد  قريلللب الوقلللو برنامللله ی حلللزب از انقلللالب 

برناملللله ی  للللود او انقللللالب  بلللله جاسللللت، زيللللرا مللللا درآشللللکارا نااسللللتد ل او 

سوسياليستی در مقياس جهلانی نللبت ملی ک ليم " بله راسلتی کله تاريخچله ی 

اقی ن ذاشلته تلا در حزب يک  وشه ی تاريک هم برای ميراث  واران نا لت بل

 آن پ هان شوندح

 به تصلويب رسليد، هملين 1921در برنامه ی جوانان کمونيست، که در سال 

به شکلی بسيار سادا و عامه پس د ع وان شدا است  در يکی از ب دهای مسأله 

اين برنامه آمدا است که: "روسيه  رچه م لابع مبيعلی عظيملی را داراسلت، بلا 

ر عقللب مانللدا ای اسللت کلله اکثريللت جمعيللتش را ايللن حللال از حيللث نلل عت کشللو

 لللردا بلللورووازی تشلللکيل ملللی دهلللد  روسللليه فقلللط از مريلللق انقلللالب جهلللانی 

برسللد، و مللا اي للک وارد دوران رشللد سوسللياليزم  سوسياليسللتی مللی توانللد بلله

، ه  لامی کله کميتله ی 1926انقالب جهانی سوسياليستی شدا ايلم " در پلائيز 

 در يللک کشللور واحللد را بلله سوسللياليزم  ذيرفتناجرائللی بللين الملللل کمونيسللت نپلل

ز معتبلر بلود  برنامله ای کله نله  ،  اا کبيرا تبديل کرد برنامه ی فوق ه وز قانونا

  يللد أيبللا مشللارکت اسللتالين بلله ت نيللز ت هللا بللا مشللارکت ل للين و تروتسللکی بلکلله

 پوليت بوروی وقت هم رسيدا بود 

شلدند سل دهای عصلر ل لين در می دو سال بعد، ميراث  واران نلا لت ناچلار 

را در پروندا ها باي انی ک  د  آنان س د تازا ی  ود را، که با عبارات تکه پلارا 

 ونله پي ه شدا بود، برنامه ی بين الملل کمونيست ناميدنلد  در زملان ل لين، در

برنامه ی "روسيه" سلخن از انقلالب بلين الملللی در ميلان بلود، حلال آن کله در 

سوسلللياليزم  ا لت در برنامللله ی بلللين المللللل سلللخن اززملللان ميلللراث  لللواران نللل

 "روسی" در ميان است 
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ز آغلاز شلد؟ تعيلين زملان تلاريخی   سيخت ی از  ذشته چه وقت و چ ونله عل لا

اين  سيخت ی آسان است، چون اين زمان مصلادف اسلت بلا نقرله ی عرفلی در 

 ،1924ناملله ی اسللتالين، سلله مللاا پلل  از مللر  ل للين، يع للی در آوريللل ی زنللد 

 حلزب مشلغول بلود  در  استالين ه وز فروت انله بله شلرش و بسلط نظريلات سل تی

چ ين نوشت: "سرن ون سا تن قلدرت بلورووازی  ل ي يزم مسائلآن ايام او در 

، بله مع لای تضلمين و برقرار کلردن قلدرت مبقله ی کلار ر در يلک کشلور واحلد

     يع للللی - مزنيسللللت  وظيفلللله ی انلللللی سوسللللياليسوسللللياليزم  پيللللروزی کامللللل

     ه للوز در پلليش اسللت  آيللا ايللن وظيفلله را  -توليللد سوسياليسللتیسللازمان دهللی 

 می توان به جا آورد؟ آيا بدون تشريک مساعی مبقلات کلار ر در چ لدين کشلور

  در يللک کشللور سوسللياليزم  ممکللن اسللت بتللوان بلله پيللروزی نهللائیپلليش رفتلله 

سلرن ون  واحد دست يافت؟  ير  ممکن نيست  مساعی يک کشلور واحلد بلرای

      ايللن چيللزی اسللت کلله تللاريخ انقالبمللان بلله مللا  -سللا تن بللورووازی کللافی اسللت

توليلللد سلللازمان دهلللی  م، بلللرایزملللی  ويلللد  بلللرای پيلللروزی نهلللائی سوسللليالي

سوسياليستی، مساعی يک کشور واحد، به وي ا کشوری دهقانی چون روسيه، 

        بايللد بللا پلليش رفتلله بللرای ايللن امللر مبقللات کللار ر چ للدين کشللور -کللافی نيسللت

تشلريک مسلاعی ک  لد " اسلتالين شلرش و بسلط ايلن افکلار را بلا ايلن يک دي ر 

کلمات به پايان می برد: به مور کلی، " صونيات نظريله ی ل ي يسلتی انقلالب 

 پرولتری از اين قرار است "

م، نا هلان کشلت  رديلد زدر پائيز همان سال، تلت تلأ ير مبلارزا بلا تروتسلکي

ر مللايز بللا سللاير کشللورها، درسللت همللان کشللوری اسللت کلله قللادکلله روسلليه، در ت

 واهد بود جامعه ی سوسياليستی را با نيروهلای  لود بسلازد، بله شلرم آن کله 

کشورهای سرمايه داری با مدا له ی نظامی ملزاحمش نشلوند  آن  لاا اسلتالين 
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در چاپ جديدی از همان ا لر چ لين نوشلت: "پرولتاريلای کشلور پيروزم لد پل  

مبانی قدرت  ود، و با کشاندن دهقانان به دنبال  لويش، ملی توانلد و  از تلکيم

بايد جامعه ی سوسياليسلتی را بسلازد " ملی توانلد و بايلدح "پيلروزی انقلالب    

،" فقللط بللرای "نلليانت کشللور از  زنللد مدا للله ی هرفتلل در چ للدين کشللور پلليش

 نظللامی    ضللروری اسللت " اعللالم ايللن نظللر جديللد، کلله نقللش پلللي  مللرزی را

برعهدا ی پرولتاريای جهان می افک لد، بلا هملان کلملات سلابق تملام ملی شلود: 

کلللی،  صونلليات نظريلله ی ل ي يسللتی انقللالب پرولتللری از ايللن قللرار  "بلله مللور

 اسللت " در مللی فقللط يللک سللال، اسللتالين در  صللوص يکللی از مسللائل ب يللادی

 دو نظريه ی کامالز مخالت را به ل ين نسبت دادا است سوسياليزم 

، تروتسللکی 1927يکللی از جلسللات عمللومی کميتلله ی مرکللزی در سللال در 

دربارا ی اين دو عقيدا ی مت اقض اسلتالين چ لين  فلت: "ممکلن اسلت ب وئيلد 

ز آن اشللتباا را  کلله اسللتالين اشللتباهی مرتکللب شللدا بللود و بعللداز  للودش شخصللا

ای مرتکلب مسلأله  تصليح کرد  اما چ ونله ممکلن اسلت کله او پيراملون چ لين

نظريله ی  1915تباهی شدا باشلد؟ ا لر راسلت باشلد کله ل لين در سلال اش چ ين

در يک کشور واحد را ع لوان کلرد ئکله ابلداز راسلت نيسلتت، سوسياليزم  سا تن

     ا للر راسللت باشللد کلله ل للين بعللداز فقللط بلله تلکلليم و تشللريح ايللن ديللد اا پردا للت 

وانسللت در آن  للاا بايللد بپرسلليم کلله اسللتالين چ ونلله ت -ئکلله ابللداز راسللت نيسللتت

ی مسللأله  زمللان حيللات ل للين، در آ للرين دورا ی زنللد ی او، در  صللوص ايللن

بسيار مهم آن عقيدا ای را برای  ود درست ک د کله در نوشلته ی استالي يسلتی 

ی مسللأله  او بلله بيللان درآمللدا اسللت؟ ظللاهراز اسللتالين در  صللوص ايللن 1924

تروتسکيسلت از  1924ب يادی هموارا تروتسکيست بلودا و فقلط پل  از سلال 

  بللودن دسللت کشلليدا اسللت  چلله  للوب بللود ا للر اسللتالين مللی توانسللت از ميللان 
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يک عبارت پيدا ک لد کله بله ملا نشلان دهلد او پليش از دست کم  نوشته های  ود

در يک کشلور چيلزی  فتله اسلت  سوسياليزم  هم دربارا ی سا تن 1924سال 

 ب ماند اما او چ ين عبارتی پيدا نخواهد کردح" اين تقاضا بی جوا

با اين حال نبايد در نشان دادن عمق د ر لونی اسلتالين بله راا اغلراق بلرويم  

ا پيراملون رابرله ی ملا بلا حکوملت يلی ج لگ، مسأله  هم چ ان که در  صوص

ی مليت ها، ماهيت استالين در رابره با چشم انلدازهای کللی مسأله  موقت، و يا

داشللت: يکللی مسللتقل،  سللان مانللد  اسللتالين هميشلله دو موضللع انقللالب هللم يللک

نيمله پ هلان، و دي لری مشلروم، لفاظانله، عاريله دسلت کلم  فرری، پ هان، و يا

دو فلرد از افلراد يلک حلزب واحلد مللال اسلت بتلوان ملابين   رفته شدا از ل لين 

ن ل ين و استالين تصلور کلرد، هلم در  صلوص يق تر از شکاف مابيشکافی عم

ش اسللی سياسللی   ز حيثيللت روانمسللائل ب يللادی برداشللت هللای انقالبللی، و هللم ا

       ک انقلللالب پيروزم لللد پرولتلللری، ماهيلللت يلللاي لللک متکلللی بلللودن قلللدرتش بلللر 

فرنللت ملبانلله ی او را پوشللاندا اسللت  ولللی مللا موضللع مسللتقل اسللتالين را در 

شلللت سلللر نهلللادن انقلللالب تملللام شلللدا ی و پللل  از پايلللم  ا ديلللدا 1917ملللارس 

      ری از جللدائی بللورووازی"بللورووائی، وظيفلله ی حللزب را عبللارت از "جلللو ي

مللی دانسللت  تقصللير از او  -يع للی مقاومللت عملللی در برابللر انقللالب پرولتللری -

اسلتالين نيلز هملراا بلا تملامی  نيست که انقالب پرولتری بله پيلروزی رسليد  املا

بوروکراسی براساس واقعيات حی و حاضلر موضلع  يلری کلردا اسلت  حلال کله 

هم بايد رد ميان باشلد  اسلتالين سوسياليزم  ،ديکتاتوری پرولتاريا در ميان است

انقلالب پرولتلری در روسليه، برعليله  با پشت و رو کردن استد ل م شلويک هلا

در يللک کشللور واحللد، شللرو  بلله سلل  رب دی در سوسللياليزم  يع للی بللا نظريلله ی

برابر انقالب جهانی کردا است  و چون هر ز نتوانسته به عمق مسلائل انلولی 
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بلله نظللرش چ للين مللی رسللد کلله انديشلله هللايش "در اسللاس" ر راا بيابللد، نللا زي

بللودا انللد  و نيللز چللون هر للز بللا  1924همللوارا مان للد انديشلله هللايش در پللائيز 

عقايد حاکم بر حزب وارد تعارد نشدا است، نا زير چ ين به نظلرش ملی رسلد 

 هموارا مان د او می انديشيدا است  که حزب هم "در اساس"

ه مور ناآ اهانه نورت  رفتله اسلت  بلدين مع لی کله تغيير اوليه ی استالين ب

پوست اندازی  نه بر سر تلريت و درو  سازی، بلکه بر سرمسأله  در بدو امر

ملی بلا انتقادهلای ملکلم تلری سوسياليزم  عقيدتی بودا است  اما هر چقدر آئين

  بلله رو شللد، بلله همللان نسللبت نيللاز بلله مدا للله ی سللازمان يافتلله و جللراش  رو

 ملللی سوسللياليزم  دسللت اا بوروکراسللی افللزايش يافللت  آن  للاا آئللين م شللانه ی

يع للی از مريللق  - ج بلله ی قللانونی يافللت  و نلللتش هللم از مريللق برهللان  لللت

  بللله ا بلللات رسللليد  در هملللان حلللال دوران بازسلللازی مللل ظم  -بازداشلللت مخالفلللان

 ذشته ی حزب نيز آغلاز شلد  تلاريخ حلزب بله مومارهلای تصلليت شلدا تبلديل 

 يت مومار اوليه ه وز ادامه دارد، آن هم با ج ونی روزافزون شد  تصل

        بلللا ايلللن حلللال، عاملللل تعيلللين ک  لللدا نللله ا ت لللاق بلللودا اسلللت و نللله تلريلللت و 

درو  پللردازی  پيللروزی نظريللات جديللد، کلله بللا موقعيللت و م للافع بوروکراسللی 

 ، متکی بر شلرايط عي لی موقلت املا نيروم لدی بلودا اسلت  اک لوندمرابقت دارن

اين امکان برای جمهوری شوروی پديد آمدا است که هم در سياسلت  لارجی و 

        تلللر از آن کللله پللليش از انقلللالب در تصلللور  هلللم در سياسلللت دا للللی نقشلللی مهلللم

می   جيد، ايفا  ک د  اين دولت تک افتادا ی کار ری نله ت هلا در ميلان دشلم ان 

ربل د کلردا اسلت  ايلن ز سليللللاظ اقتصلادی ن بی شمار ايستاد ی کردا، بلکله از

واقعيت مهم به افکار اجتماعی نسل جوان تر، که ه وز نلوا ی تفکلر تلاريخی، 

 يع ی شيوا ی مقايسه و پيش بي ی را نيامو ته، شکل  انی دادا است 
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 بورووازی اروپلا در آ لرين ج  لی کله بله راا انلدا ت بليش از آن آسليب ديلد 

دازد  تلرس از پياملدهای انقالبلی که بتواند با سبک مغزی ج گ دي لری راا بي ل

ی نظامی را فلج کردا اسلت  املا عاملل تلرس علاملی  ک ون نقشه های مدا له تا

بللی  بللات اسللت   رللر بللروز انقللالب هر للز جللای  للود انقللالب را ن رفتلله اسللت  

 رری که مدت های دراز واقعيت نيابد، تأ ير  ود را از دست می دهد  در عين 

جهللانی امپريللاليزم  دولللت کللار ری ومللابين  کللهحللال،  صللومت آشللتی ناپللذيری 

 وجللود دارد، بللی امللان بلله سللوی انفجللار مللی رود  رويللدادهای ا يللر چ للان  ويللا 

بودا اند که ج اش حاکم ک ونی اميد به "بی ملرف سلا تن بلورووازی" تلا اتملام 

را بله ک لار نهلادا اسلت؛ ايلن اميلد تلا انلدازا ای حتلی بله قرلب سوسلياليزم  ب ای

 تبديل شدا است  مخالت  ود

موفقيت های ن عتی سال هلای نللح آميلز ا يلر برهلان  للل ناپلذيری انلد بلر 

 ملاسن بلی نظيلر اقتصلاد بلا برنامله، ايلن واقعيلت ماهيلت بلين الملللی انقلالب را 

در کشللورهای سوسللياليزم  ابللداز نقللض نمللی ک للد: ا للر ع انللر و تکيلله  للاا هللای

در نلل ه ی جهللان تلقللق بيابللد  نمللی توانللد سوسلياليزم  جدا انله آمللادا نشللوند،

داران  مللللی، هملللان ملللرفسوسلللياليزم  تصلللادفی نيسلللت کللله دشلللم ان نظريللله ی

نلل عتی کللردن کشللور، انللل برناملله ريللزی، برناملله ی پلل ج سللاله، و اشللتراکی 

کردن مزار  بودند  اي ک راکوفسلکی، و هملراا بلا او هلزاران بلشلويک دي لر، 

جاعانه ی نل عتی، بلا تبعيلد و بهای مبارزا ی  ود را در راا يلک  لط مشلی شل

 زنللدان مللی پردازنللد  امللا از سللوی دي للر، هللم اي للان نخسللتين کسللانی بودنللد کلله

عللم کردنلد  از  از  ودرضلائی مللی قلدبرعليله  نتلايج حانلله، و غلو دربرعليه 

ز  مللان        مللرف دي للر، آن "اهللل عمللل هللا"ی بللی ايمللان و کوتلله بي للی کلله سللابقا

ی عقب ماندا نمی توانلد قلدرت را تصلرف ک لد، و  می کردند پرولتاريای روسيه
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پلل  از تصللرف قللدرت م کللر امکللان نلل عتی کللردن کشللور در سللرح وسلليع و 

هشلتاد درجلله تغييلر موضللع  اشلتراکی کلردن مللزار  شلدند، اي لک درسللت نلد و

اند  آ لار موفقيلت هلائی را کله کله بله رغلم انتظلارات  لود ايشلان بله دسلت  دادا

      درازی  ضللرب کللردا و آن هللا را بلله رشللته یآمللدا، بلله مللرزی سللهل و سللادا 

  از برناملله هللای پلل ج سللاله تبللديل کللردا انللد، و بللدين ترتيللب جللدول ضللرب را بلله 

در يلک سوسلياليزم  جای چشم اندازهای تاريخی نشاندا اند  اين است نظريله ی

    کشور واحد

در حقيقت امر، رشد اقتصاد ک ونی شوروی هم چ ان بله نلورت يلک جريلان 

ت للاقض بللاقی اسللت  موفقيللت هلللای اقتصللادی در عللين تلکلليم مبللانی دوللللت پر

ه لگ م تهلی نملی شلوند  آکار ری، ابداز  ود به  ود به ايجاد يک جامعله ی هم

ای تشللديد ت للاقض هللای يللک ب للای تللک رعک ، ايللن موفقيللت هللا زمي لله را بللربلل

هلم افتادا ی سوسياليستی در سرلی با تر آمادا کردا اند  روسيه ی روسلتائی 

ابلل قاروپلای متملدن بلرای يلک ملرش نل عتی متهم کلاری  چ ان مان د  ذشته به

احتيللاي دارد  تقسلليم جهللانی کللار برفللراز ديکتللاتوری پرولتاريللا در يللک کشللور 

مجزا قلرار دارد، و هملين تقسليم جهلانی کلار اسلت کله مسلير بعلدی ديکتلاتوری 

ر روسلليه را از پرولتاريللا در يللک کشللور مجللزا را تعيللين مللی ک للد  انقللالب اکتبلل

 بلکلله بللرعک ، پيونللد روسلليه را بللا ايللن  ،تکامللل مللابقی بشللريت جللدا نسللا ت

تکاملللل ملکلللم تلللر کلللرد  روسللليه نللله ديلللار تلللوحش اسلللت، و نللله ه لللوز بهشلللت 

عصلللر انتقلللالی ماسلللت   م  روسللليه انتقلللالی تلللرين کشلللور موجلللود درزسوسللليالي

ط ک لونی "انقالب روسيه فقلط حلقله ای اسلت در زنجيلر انقلالب جهلانی " شلراي

  اقتصللاد جهللانی بلله مللا امکللان مللی دهللد کلله بللدون شللک و ترديللد اعللالم ک لليم: 

سللرمايه داری بلله مراتللب بلله انقللالب پرولتللری نزديللک تللر شللدا اسللت تللا اتلللاد 
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م  سرنوشت نخستين دوللت کلار ری در جهلان بله ملرزی زشوروی به سوسيالي

 لوردا تفکيک ناپذير به سرنوشت ج بش های آزادی بخش شرق و غلرب  لرا 

اسللت  امللا ايللن موضللو  وسلليع نيازم للد پ وهشللی مسللتقل اسللت  اميللدواريم بلله 

  رديم  زودی به اين موضو  باز
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  ی سومی سوم  ضميمهضميمه

  

ی ی   ی نظريهی نظريه  ی تاريخی دربارای تاريخی دربارا  چ د نکتهچ د نکته

  ""مداوممداوم"انقالب "انقالب 

در  1917ی جلد اول اين تاريخ از سلسلله مقلا تی کله در ملارس  همدر ضمي

نوشلللته بلللوديم، و از مقلللا ت جلللدلی ا يلللر  لللود برعليللله پروفسلللور  نيويلللورک

       مللورد بللا تلليلللی پوکروفسللکی، چکيللدا هللای مفصلللی ارائلله داديللم  در هللر دو 

        از نيروهللللای مللللللرک انقلللللالب روسلللليه، و تلللللا حلللللدی نيللللز انقلللللالب جهلللللانی، 

 ز يری های انلولی ب يلادی در اردوی انقالبلی روسليه ات سروکار داشتيم  سم

فللوق ئتلليللل نيروهللای ملللرک  ی مسللأله قللرن بلله بعللد، براسللاس همللين آغللاز

نلد  هلر چله ملوي انقلالب  يلز بل لدتری ملی  رفلت، ايلن دانقالبت تبللور يافتله بو

  يللری هللا نيللز بلله همللان نسللبت ماهيللت يللک برناملله ی اسللترات يک را بلله ت سللم

ز ج بله ی تلاکتيکی يافت ل د  سلال هلای  ود می  رفت د تا آن کله سلرانجام مسلتقيما

دورا ی تبلللور فشللردا ی  للرايش هللای مختلللت سياسللی در  1906تللا  1903

در  نتلايج و چشلم انلدازهاسوسيال دموکراسی روسيه بودند  ا ر ملا موسلوم بله 

هملان ايلام نوشلته شللد  ايلن ا لر در بخلش هللای مختللت و بلرای مقانلد مختلللت 
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تللا او  سللبب شللد 1905نوشللته شللد  حللب  نويسلل دا ی ايللن سللرور در دسللامبر 

بتوانللد نظريللات  للود را پيرامللون انقللالب روسلليه و چشللم انللدازهايش بلله نلللوی 

ايلن مجموعله مقلا ت بله نللورت  1906مل ظم تلر شلرش و بسلط دهلد  در سللال 

کتاب به زبان روسلی م تشلر شلد  بلرای آن کله چکيلدا هلائی کله در زيلر از ايلن 

از ک  لد، بايلد بلار  دا بنکتاب ارائه  واهيم داد، جای درست  ود را در  هن  وا

هلليچ يللک از  1904 -1905دي لر بلله  وان للدا يلادآور شللويم کلله در سلال هللای 

يست های روسيه از فکر امکان سلا تن جامعله ی سوسياليسلتی در يلک مارکس

کشور واحد به مور علام، و در روسليه بله ملور  لاص، دفلا  نملی کلرد و حتلی 

بيست سلال بعلد، يع لی در  چ ين فکری را هم بر زبان نياوردا بود  اين فکر فقط

، بلله نللورت مکتللوب بلله بيللان درآمللد  در دورا ی انقللالب اول، و 1924پللائيز 

م انقللالب زدو انقللالب، م اقشلله  بللر سللر دي للاميمللابين  یهمللين مللور در سللال هللا

بلللورووائی دور ملللی زد، نللله بلللر سلللر امکانلللات انقلللالب سوسياليسلللتی  همللله ی 

 کشللور، بللدون اسللتث ا  در آن در يللک سوسللياليزم  هللواداران ک للونی نظريلله ی

دموکراتيلک  -دورا چشم اندازهای انقالب روسليه را بله يلک جمهلوری بلورووا

  مللی سوسلياليزم  نله ت هلا سلا تن 1917مللدود کلردا بودنلد، و همله تلا آوريلل 

را ملللال مللی دانسللت د، بلکلله عقيللدا داشللت د کلله پلليش از اسللتقرار ديکتللاتوری 

 یتصللرف قللدرت بلله وسلليله ی پرولتاريللارفتلله،  ا در کشللورهای پلليشيللپرولتار

 روسيه ممکن نيست 

آن بلللود کللله  1917تلللا  1905ملللابين  م" در فانلللله یزمع لللای "تروتسلللکي

انقالب بورووائی در روسيه نخواهلد توانسلت بلدون بله قلدرت رسلاندن مبقله ی 

م" ايلن زبلود کله "تروتسلکي 1924کار ر مسائل  ود را حل ک د  فقط در پائيز 
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ز بلا  د که مبقه ی کار ر روسيه، درمع ا را پيدا کر مس د قدرت، نمی توانلد نلرفا

 نيروهای  ود يک جامعه ی سوسياليستی ملی بسازد 

برای راحتی  وان دا ما اين م اقشه را به نورت م اظرا ای ارائله ملی دهليم 

که در آن حرف "ت" نماي دا ی "تروتسکيست ها" و حلرف "س" نماي لدا ی 

 س بوروکراسلللی شلللوروی قلللرار أاي لللک در ر آن روس هلللای "اهلللل عملللل" کللله

  رفته اند،  واهد بود 

 

19171917--  19051905  

ی مسأله  انقالب روسيه بدون به قدرت رساندن مبقه ی کار ر نمی تواندت  ت  

 ی ارضی را حل ک د مسأله  دموکراتيک  ود، و مخصوناز 

مع لای ديکتلاتوری پرولتاريلا  کلار ر بله یاما آيا به قدرت رسليدن مبقله  س س 

 ؟نيست

ز ت  ت     مسلما

 ؟ پليش از ديکتلاتوری پرولتاريلا در کشلورهایدر روسيه ی عقلب مانلداس  س  

 ی سرمايه داری؟پيش رفته 

ز ت  ت     دقيقا

      م ظلللورم هملللان  -املللا شلللما روسلللتاهای روسللليه را ناديلللدا ملللی  يريلللد س س 

      دهقلللان هلللای عقلللب مانلللدا ای اسلللت کللله در  لللل و  ی نظلللام نيمللله رعيتلللی  يلللر 

 کردا اند  

بللرعک ،  شللاي دا ی چشللم انللداز فللوری بللرای ديکتللاتوری پرولتاريللا در  ت ت 

 ی ارضی است مسأله  روسيه همان عمق
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 پ  شما انقالب بورووائی را مردود می دانيد؟ س س 

م انقلالب بلورووائی بله ز ير، من فقط می کوشلم تلا نشلان دهلم کله دي لامي ت ت 

 ديکتاتوری پرولتاريا م جر  واهد شد 

سوسللياليزم  شللما ايللن اسللت کلله روسلليه بللرای سللا تن امللا مع للای حللرفس  س  

 آمادا است؟

 ير، مع ای حلرف ملن ايلن نيسلت  تکاملل تلاريخی چ لين ماهيلت مل ظم و  ت ت 

ه  ی ندارد  تصرف قدرت به وسيله ی مبقه ی کار ر در روسيه از ت اسب آهم

نيروها در انقالب بورووائی  زم می آيد  اين که ديکتاتوری پرولتاريلا چله نلو  

بسلته بله شلرايط جهلانی و  ،چشم اندازهای اقتصادی دي ری را بلاز  واهلد کلرد

اسللتقرار مللی يابللد  بللديهی اسللت کلله  آن دا لللی ای سللت کلله ايللن ديکتللاتوری در

برسد  اما روسيه پل  از  شلودن سوسياليزم  روسيه نمی تواند به مور مستقل

 دورا ی تللللللو ت سوسياليسلللللتی ملللللی توانلللللد مللللللرک  زم را بلللللرای تکاملللللل

 بلهپيش رفتله  سوسياليستی اروپا فراهم آورد و بدين ترتيب به دنبال کشورهای

 برسد سوسياليزم 

 

19231923--  19171917  

، نظريله ی 1905بايد ا عان ک يم که تروتسلکی "حتلی پليش از انقلالب  س س 

را ارائله دادا و اعلالم کلردا بلود کله ملداوم  انيل و اي ک بسيار مشهور انقالب

ز بله انقلالب سوسياليسلتی م جلر  واهلد شلد و مس 1905انقالب بورووائی  تقيما

 نخسللتين انقللالب از يللک سلسللله انقللالب هللای ملللی از آب در واهللد آمللد " ئايللن
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، کلله در زمللان حيللات  للود او آ للار ل للينی  عبللارت از يادداشللت هللای مجموعلله

 م تشر شدند،  رفته شدا است ت

 

19321932--  19241924  

 انکار می ک يد؟ياليزم سوس پ  توانائی انقالب ما را در رسيدن به س س 

م کله انقللالب مللا فقللط پلل  از پيللدا کللردن دملن اي للک نيللز مثللل  ذشللته معتقللت  ت  

 برسد سوسياليزم  ماهيت بين المللی می تواند و بايد به

 پ  به نيروهای درونی انقالب روسيه ايمان نداريد؟ س س 

عجيب است کله ايلن بلی ايملانی ملانع از آن نشلد کله هملان وقلت کله شلما  ت ت 

ع لللوان ناکجلللا آبلللاد ملللردود ملللی شلللمرديد، ملللن  اتوری پرولتاريلللا را بلللهديکتللل

 ديکتاتوری پرولتاريا را پيش بي ی و از آن دفا  می کردمح

 اما با اين حال به م کر بروز انقالب سوسياليستی در روسيه هستيد؟ س س 

           ملللرا ملللتهم بللله ملللردود شللل ا تن انقلللالب بلللورووائی  1917تلللا آوريلللل  ت ت 

    رملللز ت اقضلللات نظلللری تلللان در ايلللن نکتللله نهفتللله اسلللت کللله شلللما  ملللی کرديلللد 

     فرسلل گ هللا از جريللان تللاريخ عقللب افتللادا ايللد و اي للک مللی کوشلليد  للود را بلله 

آن جريللان برسللانيد و از آن پيشللی ب يريللد  حقيقللت آن اسللت کلله رمللز  راهللای 

 ن عتی تان هم همين است 

ل موجللود درمبللارزا ی ی نللليح پيرامللون مسللائرودا ا للر  وان للدا مايللل بلله

م روسيه باشد، بايد سه مرحله ی تلاريخی زکموني ک ونی ج اش ها و  روا ها در

 فوق را در تکامل مفاهيم انقالبی در روسيه هموارا در مد نظر ب يرد 
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  "اتايج ت چ   اادازها""اتايج ت چ   اادازها"، ، 19051905ی سال ی سال   هائی از مقالههائی از مقاله  چکيداچکيدا

  

  کارفر.کارفر.      هي  چ ار . ااقلب ت ،بقههي  چ ار . ااقلب ت ،بقه

  

ر همراا بلا رشلد سلرمايه داری رشلد  واهلد کلرد و قلوی  واهلد ی کار  مبقه

شللد  بلله ايللن مفهللوم تکامللل سللرمايه داری همانللا تکامللل پرولتاريللا بلله سللوی 

ديکتلاتوری پرولتاريلا اسلت  املا روز و سللاعت افتلادن قلدرت بله دسلت مبقلله ی 

ز وابسلته بله  کار ر وابسته به سرح موجود نيروهای مولد نيست، بلکه مسلتقيما

مبارزا ی مبقاتی، اوضا  بين المللی، و سلرانجام وابسلته بله  ط موجود دررواب

 -هلا، ابتکلارات، آملاد ی بلرای نبلرد و اللخ    س ت – يک رشته از عوامل  ه ی

 می باشد 

در کشللوری کلله از للللاظ اقتصللادی عقللب مانللدا اسللت، ممکللن اسللت مبقلله ی 

 ايه داری   ی سرمپيش رفته  کار ر زودتر به قدرت برسد تا در کشورهای

انديشله ی نلوعی وابسلت ی  للود بله  لود ديکتللاتوری پرولتاريلا بله نيروهللای 

م زف ی و م ابع کشور، پيش داوری ت گ نظرانه ای اسلت کله از نلوعی ماتريلالي

مارکسليزم  "اقتصادی" بسليار سلادا ن رانله ناشلی شلدا اسلت  چ لين نظلری بلا

 هيچ وجه اشتراکی ندارد 

ايری را ايجللاد  واهللد کللرد کلله در آن شللرايط، بلله نظللر مللا انقللالب روسلليه شللر

        ليبللللرال فرنللللت توسللللعه ی نبللللو   -پلللليش از آن کلللله سياسللللتمداران بللللورووا

مردانه ی  ود را بياب د، قلدرت ملی توانلد ئو بلا پيلروزی انقلالب بايلدت بله  دولت

 مبقه ی کار ر انتقال يابد 
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متلون بلکله  نله تلليلل -ی بلرای تلليلل اسلتشلم پيش از هر چيلز روزمارکسي

ليبراليللزم  تلليلل روابلط اجتملاعی  آيلا در ملورد روسليه درسلت اسلت کله ضلعت

ز به مع ای ضعت ج بش کار ری است؟  سرمايه داری الزاما

     عللللدا ی پرولتاريللللای نلللل عتی، فشللللرد ی شللللان، فره  شللللان، و وزنلللله ی 

سياسی شان، همه ی ايلن هلا بلی شلک بله ميلزان تکاملل نل عت سلرمايه داری 

  توليلدی کشلورنيروهلای ملابين  ست  اما اين وابسلت ی مسلتقيم نيسلت وابسته ا

   سياسللی،  -و نيللروی سياسللی مبقللاتش در هللر للظلله ی معللين، عوامللل اجتمللاعی

مدا له می ک  د و ايلن عواملل تجللی  ،که همه ی ماهيت ملی و بين المللی دارند

      ن سياسللی روابللط اقتصللادی را جللا بلله جللا، و حتللی شللکل ايللن تجلللی را د ر للو

    ملللی سلللازند  بلللا آن کللله نيروهلللای توليلللدی نللل عت در ايلللا ت متللللدا دا برابلللر 

هست د، نقلش سياسلی مبقله ی کلار ر روسليه،  تر از نيروهای توليدی ما بزر 

نفللو ش بللر سياسللت کشللور، و امکللان نفللو  قريللب الوقللوعش بللر سياسللت هللای 

   تر است جهانی، به مراتب از نقش و اهميت مبقه ی کار ر آمريکا بزر

 

 

  ،بقه   کارفر در مسکد ودرت ت دهقان ها.،بقه   کارفر در مسکد ودرت ت دهقان ها.    بخش پ جمبخش پ جم

  

  در نورت پيروزی قرعلی انقلالب، قلدرت بله دسلت مبقله ای  واهلد افتلاد کله

   بلله کللالم دي للر، قللدرت بلله دسللت  -در مبللارزا نقللش انلللی را ايفللا  کللردا اسللت

اسلت  مبقله ی کلار ر  واهلد افتلاد  در ايلن جلا فلوراز اضلافه ملی ک ليم کله بلديهی

ان انقالبللی  للروا هللای انتقللال قللدرت بلله مبقلله ی کللار ر مللانع از ورود نماي للد 

ايلن اسلت کله مسلأله     املااجتماعی غيرکار ری به درون حکومت نخواهد شد 

ملتوای سياست حکومت را چه ک  تعيين  واهد کلرد؟ چله کل  در حکوملت، 
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 یقشلللللرها اکثريلللللت هم لللللونی را تشلللللکيل  واهلللللد داد  مشلللللارکت نماي لللللد ان

دموکراتيک مردم در حکومتی کله اکثلريتش را مبقله ی کلار ر تشلکيل ملی دهلد 

يش بله بلاسلت، و مشلارکت نماي لد ان مبقله ی کلار ر، آن هلم کلم و مسلأله  يک

ز بلورووا  کراتيلک يلکودم -ع وان مشتی  رو ان ملترم، در يک حکوملت قرعلا

 ی دي ر مسأله 

نملی توانلد قلدرت  لود  مبقه ی کار ر بدون وسعت بخشيدن به پاي اا انقلالب

ز در روسلتا،  را حفظ ک د  بسياری از قشرهای تودا های زحمت کلش، مخصونلا

ه لگ آ ابتدا به درون انقالب کشيدا  واه د شد و فقط پ  از قلرار  لرفتن پليش

سلازمان دهلی  انقالب، يع ی پرولتاريلای شهرنشلين، در پشلت سلکان دوللت، بله

 سياسی دست  واه د يافت 

تاريخی ملا، کله تملامی وزن انقلالب بلورووائی را  -ط اجتماعی    ماهيت رواب

کار ر می اندازد، نرفاز موجد مشکالت عظليم بلرای حکوملت  ی به دوش مبقه

در نخسلللتين دورا ی موجوديلللت ايلللن دسلللت کلللم  کلللار ران نخواهلللد بلللود، بلکللله

ملابين  حکومت امتيازهای ارزشم دی هلم بله آن  واهلد داد  ايلن املر در روابلط

 ار ر و دهقان ها تجلی  واهد کرد مبقه ی ک

پارلملانی کله قلادر بله  -در انقالب روسيه امکلان پيلدايش نلوعی نظلام بلورووا

  حلل و فصللل ابتللدائی تللرين مسلائل دموکراسللی باشللد، وجللود نلدارد و تللا مللدت هللا 

نتيجلله، سرنوشللت ابتللدائی تللرين م للافع انقالبللی  نيللز وجللود نخواهللد داشللت    در

بله سرنوشلت تملامی  -دهقان هلا بله ع لوان يلک کاسلتحتی همه ی  - دهقان ها

      لللرا  لللوردا اسلللت، در نظلللر   -يع لللی بللله سرنوشلللت مبقللله ی کلللار ر - انقلللالب

  دهقللان هللا، مبقلله ی کللار ر در مسلل د قللدرت يللک مبقلله ی رهللائی بخللش  واهللد 

 بود 
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اما شايد دهقان ها عرنه را بر مبقله ی کلار ر ت لگ ک  لد و  لود جلای او را 

اين فرد فرياد ملی کشلد  برعليه  ن نيست  تمامی تجربه ی تاريخب يرند؟ ممک

مسلتقل سياسلی تجربه ی تاريخ نشان می دهد که دهقان ها از ايفلای يلک نقلش 

 عاجزند  به کلی

  بلللورووازی روسللليه کليللله ی مواضلللع انقالبلللی را بللله مبقللله ی کلللار ر تسلللليم 

هلا را هلم بايلد   واهد کرد  از اين رو بورووازی روسيه رهبری انقالبلی دهقلان

 ی کلار ر تسلليم ک لد  در ملوقعيتی کله بلر ا لر انتقلال قلدرت بله مبقله ی به مبقه

    لری نخواه لد داشلت جلز آن کله يکار ر ايجاد  واهلد شلد  دهقلان هلا چلارا ی د

ک  لد   رچله حتلی ممکلن اسلت ايلن کلار را،  یيروپاز رويم دموکراسی کار ری 

ئی پيللروی مللی ک  للد، ناآ اهانلله انجللام همللان مللور کلله ناآ اهانلله از رويللم بللورووا

ده دح اما حزب های بورووا پ  از به دست آوردن آرا  دهقلان هلا فلوراز قلدرت 

را برای ل دمال کردن اميدها و  وش باوری هلای دهقلان هلا بله وعلدا وعيلدها 

و لليم تللرين وضللع ممکللن جللای  للود را بلله يللک حللزب  بلله کللار مللی  يرنللد، و در

    ، حلللال آن کللله مبقللله ی کلللار ر، کللله متکلللی بلللر سلللرمايه داری دي لللر ملللی ده لللد

سللرح فره  للی  دهقلان هاسللت، تمللام نيروهللای  للود را بلله کلار  واهللد  رفللت تللا

 روستا را با  ببرد و آ اهی سياسی را در ميان دهقان ها اشاعه دهد 

 

 

  رهي  پرت،تاريا.رهي  پرت،تاريا.بخش ششم  بخش ششم  

 

 لانی ه پرولتاريا فقلط در نلورت تکيله بلر بيلداری مللی، و تکيله بلر آملال همل

مقلام نماي لدا ی انقالبلی مللت و در   لق، می تواند به قدرت برسد  پرولتاريا در

مقام رهبر بالم لاز  ملردم در ج  شلان بلا اسلتبداد و تلوحش فئوداليسلتی، وارد 
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حکومللت  واهللد شللد  امللا پرولتاريللا پلل  از رسلليدن بلله قللدرت عصللر جديللدی را 

و در آن  -اسلت هلای مثبلتعصر قانون  زاری های انقالبی و سي - واهد  شود

مللردم ابللداز تضللمين شللدا    للوی بالم للاز مرحللله بقللای نقللش او بلله ع للوان سللخن

 نيست 

سياست پرولتاريای به قدرت رسيدا روز به روز عميلق تلر و ماهيلت مبقلاتی 

حکللومتش روز بلله روز مشللخص تللر  واهللد شللد  و بللدين ترتيللب پيونللد انقالبللی 

خت  در ايلن ميلان نلاهم ونی مبقلاتی يسپرولتاريا و ملت  واهد  مابين  موجود

لی  واهد کرد  هر چله سياسلت حکوملت کلار ران جدهقان ها به شکل سياسی ت

مشللخص تللر شللود و از يللک سياسللت دموکراتيللک عللام بلله يللک سياسللت مبقللاتی 

 يلله هللای مختلللت دهقللان هللا نيللز بلله همللان مللابين  تغييللر بيابللد، تعللارد موجللود

 نسبت شديدتر  واهد شد 

کش از نابودی نظام اربلاب رعيتلی حمايلت  ر مقام يک قشر زحمتدهقان ها د

دللی   زاری به نفلع پرولتاريلای زراعلی نله ت هلا از هلم  واه د کرد    اما قانون

اکثريت دهقان ها بر وردار نخواهد شد، بلکله بلا مقاوملت فعلال اقليتلی از  مس ر

رزا ی مبقلاتی نيز مواجه  واهد  شت  پرولتاريا ناچار  واهد شد مبا دهقان ها

ز مللدودی را  را به درون روستا نيز بکشاند و بدين ترتيب اشتراک م لافع نسلبتا

که بی شک در ميان همه ی دهقانان وجود دارد نابود سازد  پرولتاريا از هملان 

دسلتان روسلتا را در برابلر ی نخستين للظات حکومتش ناچار  واهد شد که تهل

اعللی را در برابللر بللورووازی دهقللانی  للران روسللتا، يع للی پرولتاريللای زر تللوان

 قرار دهد و از اين راا برای  ود تکيه  اهی بجويد 

بلله ملللض قللرار  للرفتن قللدرت در دسللت حکومللت انقالبللی ای کلله اکثللريتش را 

برنامله ی ملابين  سوسياليست ها تشکيل بده لد، از هملان للظله تفلاوت موجلود
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        عملللی  للود را  حللداقل و برناملله ی حللداکثر هللم اهميللت انللولی و هللم اهميللت

 از دست  واهد داد  حکومت پرولتاريا به هيچ ع وان نمی تواند  ويشتن را در

 ملدودا ی اين تمايز ئما بين حداقل و برنامه ی حداکثرت ن اا بدارد 

نماي د ان پرولتاريا با ورود به حکومت در مقام قدرت حاکم، و نله بله ع لوان 

برناملله ی حللداقل و مللابين  عمللل مللرزمشللتی  رو للان عللاجز، بلله موجللب همللين 

برنامه ی حداکثر را درهم  واهد شکسلت  بلدين مع لی کله انلل اشلتراک را در 

دستور روز قرار  واه لد داد  ايلن کله پرولتاريلا در ايلن مسلير در چله نقرله ای 

و بلله هليچ وجلله بلله نيللات  ،متوقلت  واهللد شللد، بلله ت اسلب نيروهللا بسللت ی دارد

 بسته نيست اوليه ی حزب پرولتاريا وا

بلله ايللن دليللل اسللت کلله در انقللالب بللورووائی، شللکل  انللی از ديکتللاتوری 

پرولتاريا، مثالز ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا ئ و يا ديکتاتوری دموکراتيلک 

کلار ر  ی چ ع وان نملی توانلد مرلرش باشلد  مبقلهيپرولتاريا و دهقان هات، به ه

د نمی تواند ماهيلت دموکراتيلک بدون تجاوز از حدود برنامه ی دموکراتيک  و

ديکتللاتوری  للود را تضللمين ک للد  هللر تللوهمی در ايللن  صللوص شللديداز مخللرب 

  واهد بود 

حزب پرولتاريا پ  از به دست  رفتن قدرت، برای حفلظ آن قلدرت تلا دم آ لر 

 واهد ج  يد  يکلی از وسلايل پيشلبرد ايلن مبلارزا بلرای حفلظ و تلداوم قلدرتش 

ز در روسللتاها  وسلليله ی ن دهللی سللازما تهيلليج  للری و اهمانلل اسللت، مخصونللا

   دي للر عبللارت اسللت از اعمللال سياسللت اشللتراکی  اشللتراک نلله ت هللا بلله مللور 

 اجت للاب ناپللذير از موقعيللت حللزب بلله قللدرت رسلليدا م للتج  واهللد شللد، بلکلله در 

جوار اتکا  به پرولتاريا بله وسليله ای بلرای حفلظ موقعيلت آن حلزب نيلز تبلديل 

  واهد  شت 
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******************************************  

ه  للامی کلله موضللو  انقللالب بللی وقفلله در مربوعللات سوسياليسللتی بلله چللاپ 

دل و يک زبان فريادهای  شما ين از سلي ه  رسيد، مربوعات "مترقی" ما يک

    بللر کشلليدند  چللون چ للين انقالبللی بلله علللت کثللرت بر وردهللای اجتمللاعی، قيللام 

لتاريللا بلله امتيازهللای هللا و حمللالت بللی وقفلله ی پرو  يلله هللای جديللدی از تللودا

سياسی و اقتصادی مبقات حاکم، انلالل دسلت اا اسلتبداد و نظلام اربلاب رعيتلی 

 را به انقالب سوسياليستی ونل می ک د 

نماي د ان راديکال تر همان دموکراسی    نه فقط انديشه ی حکومت کلار ران 

ريخی در روسيه را  يال واهی می ان اشت د، بلکله معتقلد بودنلد کله درعصلر تلا

آتی امکلان انقلالب سوسياليسلتی در اروپلا هلم وجلود نلدارد  آنلان ملی  فت لد کله 

بلر مسلأله  مقدمات  زم ه وز موجود نيست  آيا چ ين حرفی درست است؟ البتله

سلر تعيللين موعلد انقللالب سوسياليسلتی نيسللت، بلکله بللر سلر قائللل شلدن مکللانی 

   برای اين انقالب در چشم انداز واقعی تاريخ است  

      بلله دنبللال عبللارت فللوق تلليلللی از مقللدمات عمللومی اقتصللاد سوسياليسللتی ئ

ايللن  -آغللاز قللرن بيسللتم -آيللد و  ابللت مللی شللود کلله در حللال حاضللر مللی بلله عمللل

رد، هللم اک للون يللمقللدمات، ا رمسللئله را در مقيللاس اروپللا و جهللان در نظللر ب 

 موجودند ت 

ا، توليلللد     در هلللر حلللال، در چلللارچوب مرزهلللای بسلللته ی کشلللورهای مجلللز

سوسياليستی را، هم به د يل اقتصادی و هم به د يل سياسلی، نملی تلوان آغلاز 

 کرد 
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      ززحکسما کارفران در رتي ه ت يسي ا، حکسما کارفران در رتي ه ت يسي ا، بخش هشتم  بخش هشتم  

 

ی سلرمايه داری پليش رفتله  در با  نشان داديم که رشد اقتصلادی کشلورهای

ايلن  صلوص  ی انقالب سوسياليستی را فلراهم آوردا اسلت  املا در يعمقدمات 

پيرامون روسيه چه می توان  فت؟ آيا می توانيم انتظار داشته باشيم کله انتقلال 

تللول اقتصلاد مللی ملان بلر مبلق  یغازی بلراآبه پرولتاريای روسليه سلرقدرت 

 بود؟ انول سوسياليستی  واهد

همان مور که ملارک   فتله اسلت، کلار ران پلاري  از کملون انتظلار معجلزا 

ديکتللاتوری پرولتاريللا توقللع معجللزات فللوری  مللی تللوان از للک نيللز نينداشللت د  ا

داشت  قدرت دولت همه توان نيست  مهمل است ا ر تصور ک يم که کلافی اسلت 

 توانلللد بللله موجللب چ لللد فرملللانبمبقلله ی کلللار ر قلللدرت را بلله دسلللت ب يلللرد تللا 

را جانشلللين سلللرمايه داری ک لللد  سلللا ت اقتصلللادی هللليچ کشلللوری سوسلللياليزم 

توانلد قلدرت دوللت را بلا  یت نيسلت  پرولتاريلا فقلط ملهلای دولل ملصول فعاليت

تمللام قللوا بلله کللار ب يللرد تللا تکامللل اقتصللاد را در جهللت نظللام اشللتراکی، و کوتللاا 

 کردن راهش، تسريع ک د 

سوسياليسللتی کللردن توليللد در شللا ه هللائی از نلل عت شللرو  مللی شللود کلله 

سياليسلتی کمترين مشکالت را ايجاد می ک  د  در می دورا ی نخست، توليد سو

 شللکل واحللدهائی را بلله  للود  واهللد  رفللت کلله بلله حکللم قللوانين  للردش کللا  بللا

نلل ايع  صونللی مللرتبط  واه للد بللود  تصللرفات نلل عت سوسياليسللتی هللر چلله 

مللان نسللبت آشللکارتر  واه للد بللود، رويللم هوسلليع تللر باشلل د، ملاسلل ش هللم بلله 

امات سياسی جديد به همان نسبت احساس استلکام بيشتری  واهلد کلرد، و اقلد

نلل عتی بعللدی پرولتاريللا بلله همللان نسللبت جسللورانه تللر  واه للد بللود  در ايللن 
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اقلدامات، پرولتاريللا  واهللد توانسللت کله نلله ت هللا بللر نيروهلای مولللد ملللی کلله بللر 

 یف ون بين المللی نيز تکيه ک د، درست به همان شکل که درسياست های انقالب

ر تملامی تجربله ی تلاريخی  ود نه ت ها بر تجربه ی روابط مبقاتی ملی که نيز ب

 پرولتاريای جهانی متکی  واهد بود 

 ام بله حلل و فصللدرويم پرولتاريلا از هملان بلدو املر ناچلار  واهلد شلد کله اقل

 ی ارضی ک د، چون سرنوشت تودا ی عظيمی از نفلوس روسليه بله ايلنمسأله 

   له، چ لان کله در حللأرا  وردا است  پرولتاريا در حل و فصلل ايلن مسل مسأله 

   ل، ب للا را بللر تللالش اقتصللادی  للود  واهللد  ذاشللت: فللتح ئو فصللل سللاير مسللا

  نلل عت سوسياليسللتی  تعيللين سللازمان دهللی  تللرين ميللدان ممکللن بللرای وسلليع

ی ارضلی، از يلک مسلأله  سياسلت در  صلوصک  دا ی شکل هلا و آه لگ ايلن 

سو م ابع مادی تلت سلره ی پرولتاريا  واهد بود، و از سوی دي لر ضلرورت 

رش فعاليللت هللای پرولتاريللا بلله نلللوی کلله متلللدان احتمللالی او بلله نللفوف  سللت

 ضدانقالب سوق دادا نشوند 

اما سياست سوسياليستی مبقه ی کار ر در شرايط نل عتی ک لونی روسليه تلا 

چه حد می تواند به پليش رود؟ قلدر مسللم آن اسلت کله ملدت هلا پليش از آن کله 

مواجه  ردد، به موانع سياسی  ی عقب ماند ی ف ی کشورمسأله  اين سياست با

کللار ر روسلليه بللدون بر للورداری از حمايللت دولتللی  ی بر واهللد  للورد  مبقلله

 ای اروپا نملی توانلد در قلدرت بلاقی بمانلد و نملی توانلد حکوملت موقلتيپرولتار

 را به ديکتاتوری مويل المدت سوسياليستی تبديل ک د      ود

تواند در ارزيلابی   يرد: می" وشبي ی" سياسی می تواند دو شکل به  ود ب

نيروهللای  للود و ج بلله هللای مسللاعد موقعيللت انقالبللی بلله راا اغللراق بللرود و 

وظايفی را برعهدا ب يرد که ت اسب موجود نيروهلا اجلازا ی حلل و فصلل شلان 
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را نمی دهد  اما از سوی دي ر هم می تواند به نلوی  وشلبي انه بلرای وظلايت 

آن  م رق وضعيت موجلود نلا زير ملا را از انقالبی  ود حدومرزی قائل شود که

 فراتر می راند 

تللوانيم اعللالم ک لليم کلله انقللالب مللا از حيللث هللدف هللای عي للی اش يللک  مللا مللی

ش هم نا زير بورووائی  واه د بلود، ا نتيجه نتايج انقالب بورووائی است و در

و بدين ترتيب برای همه ی مسلائل انقلالب حلد و ملرزی قائلل شلويم  املا بلا ايلن 

ار چشللم  للود را بلله روی ايللن واقعيللت بسللته ايللم کلله عامللل انلللی ايللن انقللالب کلل

و تملامی جريلان انقلالب پرولتاريلا را بله سلوی  ،بورووائی پرولتاريا  واهد بود

 قدرت سوق  واهد داد   

می توانی  ودت را با اين فکر تخدير ک ی که شلرايط اجتملاعی روسليه ه لوز 

ت د، و بللدين ترتيللب فرامللوش ک للی کلله بللرای اقتصللاد سوسياليسللتی آمللادا نيسلل

تش ناچلار  واهلد يپرولتاريا، پ  از کسب قلدرت، نلا زير بله حکلم م رلق ملوقع

 شد که اقتصاد دولتی را ب يان ب هد 

هيچ ع وان مسلائل  ت عام جامعه ش اسانه: "انقالب بورووائی"، بهيتعر اين

بللورووائی  م آن انقللالبزتللاکتيکی، ت اقضللات و مشللکالتی را کلله مکللاني -سياسللی

 ايجاد  واهد کرد، حل و فصل نمی ک د 

    در پايلللان قلللرن هجلللدهم، در چلللارچوب انقلللالب بلللورووائی ای کللله وظيفللله ی 

عي ی اش همانا استقرار حکومت سرمايه بود و بل ، ديکتلاتوری سلان کولتهلا 

ممکن از آب درآمد  در انقالب دي ری در آغاز قرن بيستم، کله بلاز هلم از حيلث 

ل عي لی اش بوروواسلت، حاکميلت سياسلی پرولتاريلا در آي لدا ی ظايت بالفصلو

ا  لود بايلد يلملتمل بله نظلر ملی رسلد  پرولتاردست کم  ر ياينزديک اجت اب ناپذ

 ،ن حاکميللت، بللر الف اميللد بر للی واقللع بي للان بللی فره للگيللتضللمين ک للد کلله ا
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ايللم کلله: آيللا ايللن  مللاجرای زود للذری نخواهللد بللود  امللا شللتابی بلله  للري نللدادا

تللاتوری پرولتاريللا بلله نلللوی نللا زير مرزهللای انقللالب بللورووائی را درهللم ديک

 نخواهللد شکسللت؟ آيللا ممکللن نيسللت کلله ايللن ديکتللاتوری پرولتاريللا، براسللاس 

تی را در برابر  ود ب شايد کله پل  از يفقچشم انداز مو ،تاريخی -مبانی جهانی

 درهم شکسته شدن اين مرزهای ت گ ميسر  واهد شد؟

فوق شرش و بسط اين انديشه به دنبال می آيد کله بله احتملال ت اعبار از ئپ 

    قللوی انقللالب روسلليه مللی توانللد انقللالب پرولتللری را در غللرب بلله راا بي للدازد و

آن انقللالب پرولتللری بلله نوبلله ی  للود تکامللل سوسياليسللتی روسلليه را تضللمين 

 ک د ت

  

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

وديللت بللين الملللل کمونيسللت، بايلد اضللافه ک لليم کلله در نخسللتين سللال هللای موج

ع لوان تفسلير نظلری انقلالب اکتبلر  اش را در با  نقل کرديم بله ا ری که چکيدا

ز به زبان های  ارجی م تشر شد   رسما
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