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  ٢٦فصل 

  

  ی سرنوشتی سرنوشت  شب تعيين کنندهشب تعيين کننده
  

در . اسمولنی به صورت قلعJه ای درآمJده بJود   . ده انقالب نزديک می شد   زساعت دوا 

  بام آن در حدود بيست تفنگ خودکJار بJه عنJوان ميJراث کميتJه ی اجرائيJه سJابق يافJت            

در عJJوض رئJJيس . فرمانJJده اسJJمولنی، سJJرگرد گرکJJوف، از دشJJمنان مJJا بJJود  . مJJی شJJد

مJن بJه کسJی    . به سراغ من آمد تJا بگويJد گJروه وی بJا بلشJويک هJا هسJتند                 تفنگداران  

آزمايش اين بJود کJه   نتيجه . های خودکار را آزمايش کند      تفنگ - شايد به مارکين   -گفتم

         سJJJربازان تنبلJJJی . هJJJا در حالJJJت بJJJدی هسJJJتند و بJJJه آنهJJJا رسJJJيدگی نشJJJده اسJJJت تفنJJJگ

دسJتور دادم گروهJی   . ی را نداشJتند   می کردند، زيرا که قصJد دفJاع از حکومJت کرنسJک            

مJن از  . ٭ اکتبر بود٢٤بامداد روز   . ديتفنگدار تازه نفس و قابل اعتماد به اسمولنی بيا        

يکJی بJرای ايJن کJه ببيJنم      . طبقه ای به طبقه ديگر می رفتم تا در يک محل نمانده باشم             

کJه نيJاز   چيز مرتب است يا نه و ديگر برای آن که روحيه ی کسانی راتقويت کJنم      مه  ه

      در راهروهJJJای نيمJJJه تاريJJJک و بJJJی پايJJJان اسJJJمولنی، سJJJربازان    . بJJJه تقويJJJت داشJJJتند 

اين گروه تازه ای بود که دسJتور  . های خود را با خنده و شوخی تميز می کردند     تفنگ

نرهای اندکی واز الی بعضی درها منشويک ها و سوسيال رولوسي. آمدنش را داه بودم

ايJن آهنJگ تJازه برايشJان     . هJائی بJيم زده سJرک مJی کشJيدند     که مانده بودند، بJا چهJره       

مJا مالکJان    . آنها يکی پس از ديگری با شتاب اسمولنی را ترک کردند          . نويدبخش نبود 

ش را در شهر و ده به ی امطلق آن خانه، مانديم، تا خود را آماده سازيم پرچم بلشويک 

  .اهتزاز در آوريم

                                                 
 ٦ اکتبر به حساب تقويم قJديم روس کJه آن زمJان هنJوز رسJميت داشJت، برابJر بJود بJا            ٢٤ --

بJJه همJين جهJJت اسJت کJJه گJاه انقJJالب اکتبJر و گJJاه انقJJالب     . نJوامبر تقJJويم مرسJوم اروپJJای غربJی   
   .نوامبر گفته می شود
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ديدم که سراسيمه از چاپخانه حJزب آمJده   صبح زود در پلکان زن و مرد کارگری را        

روزنامJJه ی شJJورای    آن دو خبJJر دادنJJد کJJه حکومJJت، ارگJJان مرکJJزی حJJزب،      . بودنJJد

    پتروگJJJراد را ممنJJJوع سJJJاخته، و چاپخانJJJه از طJJJرف مJJJأموران دولتJJJی کJJJه شJJJاگردان       

ايJن خبJر در لحظJه ی اول    . شان بودند، مهرومJوم شJده اسJت      مدرسه ی افسری همراه   

: کJارگر زن مJی پرسJيد   . ايJن قJدرت تشJريفات بJود در برابJر عقJل            . کJرد مؤثر جلوه مJی     

چرا، اين کار را بکنيد و بJرای ايJن   «: پاسخ دادم» نمی توان مهر و موم را شکست؟      «

کJارگر زن بJا اطمينJان    » .که به شما آسيبی نرسد محافظJان مطمئنJی بJه شJما مJی دهJيم              

سJربازان آن مJا را يJJاری   در نزديJک مJا گردانJی اکتشJافی مسJتقر شJده اسJت و        «: گفJت 

                : فJJJJJورًا ايJJJJJن دسJJJJJتور را صJJJJJادر کJJJJJرد» کميتJJJJJه جنگJJJJJی انقJJJJJالب» «.خواهنJJJJJد کJJJJJرد

 کارمنJدان و کJارگران   -٢.  چاپخانه های روزنامه های انقالبی بايد فورًا باز شوند        -١«

 وظيفJJه افتخJJاری حفاظJJت   -٣. چاپخانJJه بايJJد کJJار انتشJJار روزنامJJه هJJا را ادامJJه دهنJJد     

انه های انقالبی در برابر حمالت ضJدانقالبی بJه سJربازان نامJدار هنJگ ليتJونی و              چاپخ

چاپخانJJه بJJه کJJار ادامJJه داد و هJJر دو روزنامJJه » .گJJردان ششJJم ذخيJJره محJJول مJJی گJJردد

  .منتشر شد

آنجا را شاگردان مدرسه ی : ست و چهارم در تلفن خانه اشکاالتی بوجود آمدروز بي

وران تلفن در حمايJت آنهJا بJا شJورا از در مخالفJت در       افسری اشغال کرده بودند و مأم     

ايJن نخسJتين بJروز، اگJر     . آنها از انتقال مکالمات تلفنی ما سرباز می زدنJد  . آمده بودند 

کميتJه ی نظJJامی انقJالب فJJوجی ملJوان را بJJه اداره تلفJJن    . چJه کوچJJک، خرابکJاری بJJود  

فJن هJا دوبJاره بJه کJار       تل. فرستاد و اين ها در مدخل اداره دو توپ سJبک کJار گذاشJتند              

  .بدين ترتيب تسخير دستگاه های اداری آغاز شد. افتاد

  همJJJه ی . اشJJJتکميتJJJه در طبقJJJه سJJJوم اسJJJمولنی، در اتJJJاقی کوچJJJک، مJJJدام جلسJJJه د 

گزارش ها در باره ی نقل و انتقال واحدهای نظJامی، روحيJه ی سJربازان و کJارگران،            

مJJداران  ، نيرنJJگ سياسJJت»صJJدنفر سJJياه«خرابکJJاری در سJJربازخانه هJJا، نقشJJه هJJای  

بورژوا و سفارتخانه های خارجی، رفت و آمدها در قصر زمستانی، و مذاکرات احزاب 
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. اطالعJJات از هرگوشJJه و کنJJاری واصJJل مJJی شJJJد     . پيشJJين شJJورا، بJJدانجا مJJی رسJJيد     

 افسJران، دربانJان، شJاگردان سوسياليسJت مدرسJه افسJری، نامJه               کارگران، سJربازان،  

بعضی ها اراجيف مطلق می گفتند و در . ء، بدانجا می آمدند زنان کارمند جز رسانان و 

در خJالل هفتJه ی آخJر    . عوض، برخی اشارات و اطالعات بسJيار سJودمندی مJی دادنJد          

            مJJJن، لبJJJاس بJJJه تJJJن، بJJJر مبلJJJی چرمJJJی   . مJJJن تقريبJJJًا اسJJJمولنی را هJJJيچ تJJJرک نکJJJردم  

ها، مأموران کسJب   در تنفس های کوچک چرت می زدم و خوابم را پيک          . می خوابيدم 

    .قطJJع مJJی کردنJJد دائJJم خبJJر، موتورسJJواران، آورنJJدگان تلگJJرام و صJJدای زنJJگ تلفJJن     

راه برگشJت وجJود   : جJای گفتگJو نبJود   . دقيقه ی نهائی و تعيJين کننJده نزديJک مJی شJد      

  .نداشت

من . شب بيست و پنجم اکتبر اعضای کميته های انقالبی به ناحيه های مختلف رفتند

ولی آن شب تعيين کننده آمJد   . او يکی از مخالفان قيام بود     . د کامنيف آمد  بع. تنها ماندم 

هJJردو در آن اتJJاق کوچJJک طبقJJه ی سJJوم مانJJديم کJJه در آن شJJب کJJه  . تJJا نJJزد مJJن بمانJJد

در اتJاق  . نJده بJود  به اتاق فرمانJدهی ناخJدای کشJتی ما   سرنوشت انقالب تعيين می شد،    

زد، به علت مسائل پراهميت و نيJز  بزرگ مجاور تلفنی وجود داشت که مدام زنگ می       

مJی شJد پترزبJورگ متJروک،     . بی اهميت، زنگ تلفن سکوت پرانتظJار را مJی شکسJت        

: شJJبانه و کJJم نJJور را کJJه در مسJJير بJJاد پJJائيزی مJJی لرزيJJد بJJه آسJJانی در خيJJال گنجانيJJد  

ننJد کJه بJه گمJان        آ  در تختخJواب هJای خJود، بJر          ُچندکزده شهروندان و کارمندان دولت،   

نJواحی کارگرنشJين بJJه   . ر خيابJان هJای اسJJرارآميز و خطرنJاک چJه مJی گJJذرد     دريابنJد د 

کميسJيون هJای   . خوابی هشيارانه که ويژه ی اردوگاه های جنگJی اسJت فJرو رفتJه انJد             

احزاب دولتی، ناتوان از فرط خستگی، در کاخ های تزارها آنجا که شبح هJای زنJده ی    

شده انJد بJا يکJديگر برخJورد      دموکراسی با شبح های حکومت سلطنتی که هنوز محو ن         

زغJال  : گJاه ابريشJم و زربفJت تاالرهJا در تJاريکی فJرو مJی رود       . می کنند، جلسه دارنJد   

  .تمام شده است
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کJارگران  . در نواحی مختلف شهر، کJارگران، سJربازان و ملوانJان کشJيک مJی دهنJد                

انJد  واحدهای خيابانی در کنار آتشی که برافروختJه  . جوان تفنگ خودکار برشانه دارند    

زنJJدگانی معنJJوی پايتخJJت پJJای چنJJد تلفJJن متمرکJJز شJJده اسJJت،    . خJJود را گJJرم مJJی کننJJد 

  .پايتختی که در اين شب پائيزی از دورانی به دوران ديگر کام می نهد

بJه نظJر   . گزارش های نواحی و توابع مختلف شهر به اتJاق طبقJه ی سJوم مJی رسJد            

 روابط برقرار اسJت و هJيچ   مد کارها روبراه است، رهبران در جای خود هستند وآمی  

امشJب،  . يک بار ديگJر در فکJر، همJه چيJز را بررسJی کJردم      . چيز فراموش نشده است   

دگان نJ غJروب روز پJيش در گزارشJی بJه نماي       . شبی است که سرنوشت تعيين مJی شJود        

بار شJانه خJالی نکنيJد    اگر شما از زير«: کنگره ی دوم شورا گفتم و از سر ايمان گفتن     

دشمنان ما فورًا تسليم خواهند شد و شما بر جائی تکيه . هد گرفتجنگ داخلی در نخوا

البتJه پيJروزی تJا    . نه، در پيروزی ترديد نيسJت » .خواهيد زد که حقًا به شما تعلق دارد    

بJا  . روزی قيJامی را تJأمين شJده دانسJت     يJ آن حد تأمين شده است که اصJوًال مJی تJوان پ            

تظJار، زيJرا امشJب شJبی اسJت کJه       ، ساعات پراسJت از دغدغJه عميJق و ان   اينهاهمه ی   

  .کند سرنوشت انقالب را تعيين می

حکومJJت، شJJاگردان مدرسJJه ی افسJJری را بسJJيج کJJرد و ديJJروز بJJه کشJJتی جنگJJی         

هJای بلشJويک    ن همان ملJوان يا. را ترک کند  » نوا«دستور داد رودخانه ی     » اورورا«

اهش کنJد از  هستند که زرتلJی در مJاه اوت کJاله بJه دسJت نزدشJان آمJد، تJا از آنهJا خJو                       

ملJJوان هJJا از کميسJJيون انقالبJJی   . قصJJر زمسJJتانی در برابJJر کورنيلJJوف محافظJJت کننJJد   

امشب همان جا که ديروز ايستاده بود ايستاده » اورورا«و . نظامی کسب تکليف کردند

      از پاولوفسJJJJک بJJJJه مJJJJن تلفJJJJن مJJJJی کننJJJJد کJJJJه دولJJJJت از آنجJJJJا توپخانJJJJه، از      . اسJJJJت

شاگردان مدرسه ی افسJری را،  » پترهوف«، و از    يک گردان حمله  » زارسکويه زلو «

کرنسJکی شJاگردان مدرسJه ی نظJام، افسJران و گJروه حملJه ی           . به ياری خوانده اسJت    

من به کميسرها دستور می دهم کJه راه را  . زنان را در قصر زمستانی گرد آورده است    

نيز به سوی بر وسايل نقليه ای که از پتروگراد می آيد به خوبی ببندند، و خرابکارانی 
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همJه ی گفتگوهJا تلفنJی      . گروه هائی بفرستند که دولJت آنهJا را بJه يJاری خوانJده اسJت                

هنJوز هJم   آيا . انجام می شود و خوب به گوش مأموران حکومت نيز قابل رسيدن است   

اگJر نتوانسJتيد جلJو گJروه هJای         «می توانند گفتگوهJای مJا را زيJر نظJر داشJته باشJند؟                

ف بگيريد، دست به اسلحه ببريد و در ايJن راه از بJاختن   امدادی حکومت را از راه حر    

ولی خود از نيروی دستوری . من اين جمله را چندبار تکرار کردم» .سر خود نهراسيد

انقJJالب هنJJوز خوشJJخو، خوشJJبين، خوشJJرفتار و     . کJJه مJJی دادم کJJامًال مطمJJئن نبJJودم    

می پنداشJت  . می بردبا اسلحه بيشتر تهديد می کرد و آن را کمتر به کار   . آسانگير بود 

نقJدًا در ايJن کJار موفJق هJم        .هنوز هم می توان از راه گفتگو همه چيJز را بدسJت آورد             

همان روز بيست و چهارم دستور . جمع دشمن از همان دم گرم او می پراکند. می شود

دسJت بJه اسJلحه بJرده بيرحمانJه       » صد نفJر سJياه    «داده شد در برابر تظاهرات خيابانی       

 دشJمنان جJرأت آفتJابی شJدن در خيابJان را هJم بJه خJود         .  داده شJود  عکس العمJل نشJان    

کمسيرهای مJا بJر   . خيابان از آن ماست. راخ های خود می خزند  وآنها در س  . نمی دهند 

شJاگردان مدرسJه ی نظJام و    . هائی که بJه پتروگJراد مJی رود نظJارت دارنJد         همه ی راه  

لJی توانسJته بودنJد پنهJانی از       فقط تعداد قلي  . توپخانه، دعوت حکومت را اجابت نکردند     

   مJن بJا تلفJن مسJير آنهJا را تعقيJب           . قرقی که محافظJان مJا بوجJود آورده بودنJد بگذرنJد            

حکومJت موقJت   . ختام کار آنها اين بود که نمايندگانی به اسJمولنی فرسJتادند     . می کردم 

  .زمين زيرپايش می لرزيد. بيهوده به دنبال ياری می گشت

. لنی، به وسيله ی تفنگداران تازه ای تقويJت شJده اسJت            گروه نگهبان خارجی اسمو   

دسJته هJای مراقJب در همJه ی     . رابطه با تمJام بخJش هJای آمادگJاه مرتJب برقJرار اسJت              

    نماينJJدگان . کمسJJيرها در حJJال آمJJاده باشJJد هسJJتند . گذارنJJد هJJا چشJJم بJJر هJJم نمJJی  هنJJگ

.    بJJی هسJJتند نظJJامی در اسJJمولنی و در اختيJJار کميتJJه نظJJامی انقال   همJJه ی گJJروه هJJای   

مسلح از اکناف شهر به راه افتاده اند و زنگ های ادارات دولتی را به صدا گروه های 

  ايJJن . ورنJJد و آنهJJا را اشJJغال مJJی کننJJد، يJJا ايJJن کJJه زنJJگ نJJزده وارد مJJی شJJوند آدر مJJی 

. گروه ها تقريبًا همه جا با دوستانی روبرو می شوند که ناشکيبا در انتظارشان هستند 
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گاه های راه آهن، کميسرهائی که بدين منظور خاص تعيين شده اند، آمدورفت تدر ايس

چيJJزی کJJه . قطارهJJا را زيJJر نظJJر دارنJJد، خاصJJه آمJJدورفت قطارهJJای حامJJل نظاميJJان را 

همه نقاط مهم شهر به دست ما در می آيد، تقريبًا        . موجب نگرانی باشد ديده نمی شود     

            Jدون قربJدال و بJگ و جJن انی؛بی هيچ مقاومتی، بی جنJد    تلفJی زنJگ مJا   «:  زنJا اينجJم

من . حاال می شود از تلفن دور شد     . بهتر از اين نمی شود    . همه چيز خوبست  » .هستيم

   و بJه همJين دليJل مJوج     . کشJش عصJبی در حJال کاسJتن اسJت     . کشJم ديJوان دراز مJی    بر  

مJن در آن  » .يک سيگار بدهيد«: به کامنيف گفتم. بی آهنگ خستگی به سرم می کوبد   

دو پJک محکJم بJه سJيگار زدم و       . ا، اگJر چJه نامرتJب، هنJوز سJيگار مJی کشJيدم              ه سال

از . کJه از حJال رفJتم   » همJين هJم مانJده بJود       «هنوز وقت پيدا نکردم که به خJود بگJويم           

ايJن امJر   . هوش رفتن را به هنگام درد يا ناخوشJی جسJمانی از مJادرم بJه ارث بJرده ام         

هنگامی کJه دوبJاره بJه خJود       . بداندمريکائی مرا مصروع    آموجب شده بود که پزشکی      

بهتJر نيسJت بJه    «: از مJن پرسJيد  . آمدم باالی سرم چهره ی بيم زده ی کامنيف را ديJدم           

بهتر است به دنبال انJدکی غJذا   «: پس از لختی تفکر می گويم» .دنبال داروئی بفرستيم 

هJر  نمJی دانJم، بJه    . کوشم به خاطر بياورم کی آخرين بار غذا خJورده ام          می» .بفرستيم

  .حال ديروز نبود

کلمه ای هم در باره ی قيام . صبح به مطبوعات بورژوا و سازشکار هجوم می آورم

هJJا،  روزنامJJه هJJا در بJJاره ی قيJJام سJJربازان مسJJلح، غJJارت      . آغJJاز شJJده نمJJی گوينJJد   

ها که همه در پيش بود آن چنان با حرارت نوشتند کJه متوجJه قيJامی کJه بJه      ی  خونريز

روزنامه ها مذاکراه ی ما را با ستاد، به عنJوان سJکه ی     . ندراستی آغاز شده بود نشد    

در . نقد تلقی می کردند و اعالميه های سياسی مJا را حمJل بJر بJی تصJميمی مJی کردنJد             

اين کشاکش، سربازان، ملوانان و افراد ارتش سJرخ بنJا بJه دسJتوری کJه از اسJمولنی               

بJًا بJدون تيرانJدازی و      هJای خيابJانی، تقري     آمده بود، بدون هJرج و مJرج، بJدون تصJادم           

  .بدون خونريزی ادارات را يکی پس از ديگری اشغال می کردند
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. های خود را در حالی که می ماالندند بر رژيم جديد گشودند اهالی وحشت زده چشم

راستی بلشويک ها قدرت را تسخير کJرده انJد؟ راسJتی؟ يJک هيJأت دومJای شJهری بJه               

پJJا کJJردن تظJJاهرات داريJJم، کجJJا و کJJی؟ و سJJراغ مJJن آمJJد و از مJJن پرسJJيد آيJJا قصJJد بJJر  

بJرای حفJظ   . دومای شهری بايد دست کم بيسJت و چهJار سJاعت قبJل از آن مطلJع شJود            

مJن پJس از بيJان شJرحی در ديالکتيJک          . امنيت چه اقداماتی شده اسJت و ديگJر مطالJب          

. انقالب به دومای شهری پيشنهاد کردم در کارهای کميته ی نظامی انقالبی شرکت کند      

مJJن، ماننJJد هميشJه در مJJتن دفJJاع  . يشJJنهاد آنهJJا را از خJود انقJJالب بيشJJتر ترسJاند  ايJن پ 

اگر حکومت آهن به کار ببندد، مJا  «: مسلحانه، به حرف های خود اين طور پايان دادم       

آيJا جمJع مJا را پراکنJده خواهيJد کJرد، بJدين دليJل کJه           » .پاسخش را با فوالد خواهيم داد     

ارجی خJ دومJای امJروز، مصJداق       «: جJواب دادم  » مخالفيم شورا قدرت را بدست گيJرد؟      

اگJJر تصJJادمی پديJJد آيJJد مJJا بJJه تJJوده ی مJJردم پيشJJنهاد انتخابJJات تJJازه ای   . ديJJروز اسJJت

هيJأت نماينJJدگی بJJا  » خJواهيم داد کJJه مسJJأله بدسJت گJJرفتن قJJدرت را تعيJين خواهJJد کJJرد   

ولJی ايJن موجJب شJد کJه احسJاس پيJروزی در مJا            . همان هوشمندی که آمJده بJود رفJت        

  .مئن تر شودمط

سه هفته پيش در شJورای پتروگJراد اکثريJت را       . بعضی چيزها در آن شب تغيير کرد      

 بJدون چاپخانJه، بJدون بودجJه، بJدون      -تقريبًا فقط يک پرچم بJوديم   . بدست آورده بوديم  

همان شب پيش، حکومت بر آن شد که کميته ی انقالب نظامی را توقيف کند، و    . گروه

ت نماينJJدگی از طJJرف دومJJای شJJهر بJJه کميتJJه ی أ حJJاال هيJJو. هJJای مJJا را گرفJJتی نشJJان

  .می آيد تا از سرنوشت آن آگاه گردد» توقيف شده«جنگی انقالبی 

حکومت، ماننJد پيشJترها، در قصJر زمسJتانی جلسJه داشJت، ولJی ديگJر بJه سJايه ی                    

روز بيست و پنجم . از لحاظ سياسی ديگر وجود خارجی نداشت. خودش مبدل شده بود

يک بعدازظهر من ساعت .  های به تدريج قصر زمستانی را محاصره کردندگروهاکتبر  

در روزنامه در مورد ايJن گJرايش   . در برابر شورای پتروگراد گزارشی از اوضاع دادم   

به نام کميته ی انقالبی جنگی اعالم می کJنم  حکومJت موقJت ديگJر       «: چنين آمده است  
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ه خJدمت کميJـته ی انقالبJی گمJارده       هنگ انقالبی که خJود را بJ       ). کف زدن  (وجود ندارد 

کف (چند وزير دستگير شده اند      ). کف زدن های شديد   . (پارلمان را منحل ساخته است    

     کJJف(رف چنJJد روز يJJا چنJJد سJJاعت آينJJده دسJJتگير خواهنJJد شJJد    ظJJبقيJJه نيJJز). زدن هJJا

ما شب را در ايJن جJا بيJدار مانJده ايJم و از طريJق تلفJن مراقJب بJوده ايJم کJه                      ). زدن ها 

مJردم  . روه های سربازان انقالبی و کارگری با چه آرامشی کار خود را انجام داده اند         گ

در خواب آرام بودند، بی خبر از اين که در اين اثنا قدرتی جای خود را به قدرتی ديگر  

ايسJJتگاه هJJای راه آهJJن، اداره ی پسJJت و تلگJJراف، خبرگJJزاری تلگرافJJی       . داده اسJJت

قصJJر زمسJJتانی هنJJوز  ). کJJف زدن شJJديد(شJJده اسJJت پتروگJJراد و بانJJک دولتJJی اشJJغال  

تسخير نشده است ولی سرنوشتش در همين دقايقی که در گذر است، تعيين خواهد شد      

  »).کف زدن ها(

      مJJن بJJه يJJاری حافظJJه ام   . ايJJن گJJزارش لخJJت و عJJور اجJJازه ی سJJوءتعبير مJJی دهJJد    

ی کJJه از تغييJJر هنگJJام: تJJوانم نکJJات تکميلJJی زيJJر را بJJر گJJزارش روزنامJJه بيفJJزايم مJJی 

حکومتی که شب پيش روی داده بود سخن گفتم چنJد ثانيJه سJکوتی انتظJارآميز جلسJه             

. امJا نJه شJديد، بلکJه تJوأم بJا عاقبJت انديشJی              . را فراگرفت، سپس کف زدن شروع شJد       

هنگامی که طبقه کارگر خود را . درانتظار حوادث بود» تا چه پيش آيد«جلسه با حالت 

از شوقی ناگقتنی سرشار بود، و اينک که از آسJتائه ی قJدرت   برای نبرد مهيا می کرد     

. گذشته بوديم شوق بنيان کن جای خود را به عاقبJت انديشJی دغدغJه آميJزی داده بJود          

زيJJرا کJJه مقاومJJت . در اينجJJا غريJJزه ای درسJJت و تJJاريخی خJJود را نمJJودار مJJی سJJاخت 

  آيJا  . ه بودنJد جهان کهن، مبJارزه، گرسJنگی، سJرما، ويرانJی، خJون و مJرگ کمJين کJرد            

. والی بود که خيلی ها از خJود مJی کردنJد   ئمی توانيم بر همه ی اينها غلبه کنيم؟ اين س         

مJا بJرآن غلبJه خJواهيم کJرد؛ و ايJن پاسJخی              . ين بود علت عاقبت انديشی دغدغه آميز      ا

ولJی در  . خطرهای تJازه در دورنماهJای دور دسJت مJوج مJی زد      . بود که همه می دادند    

ی بزرگ، بر همه چيز حکمفرما بود و اين احساس با خون عجين حال، احساس پيروز
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اين احساس در استقبال توفانی از لنين، که پس از چهار ماه غيبت برای نخستين              . شد

  .بار در جلسه حاضر می شد، تجلی کرد

شب ديروقت، لنين و من در انتظJار گشJايش کنگJره ی شJورا در يکJی از اتJاق هJای               

. حت می کJرديم کJه در آن جJز چنJد صJندلی چيJز ديگJری نبJود         مجاور تاالر جلسه استرا   

برايمJان بJالش   ) گويJا خJواهر لنJين   (ديگJری  کسی برای ما بر کف اتاق پتو پهن کJرد و         

روح و تن، حالت فنری را داشJت کJه از کشJيدگی در         . کنار هم دراز کشيده بوديم    . آورد

ای نيمJه بلنJد مشJغول    بJه صJد  . مان نمJی بJرد     اين استراحت، حق ما بود؛ اما خواب      . آيد

      . عاقبJJJت لنJJJين از بJJJه تJJJأخير انJJJداختن قيJJJام آسJJJوده خJJJاطر شJJJد   . گفJJJت و شJJJنود شJJJديم 

از حال . ی خاص وجود داشتيتدر صدايش آهنگی از صميم. هايش زايل گشتی نگران

نگهبانانی که از ميان افراد سرخ، ملوانان و سربازان، در همه جا گمارده شJده بودنJد             

چJه تصJوير پرشJکوهی، کJارگر تفنJگ بJه            «:  بJا خلجJان درونJی گفJت        نJدبار چ. جويا شد 

دوش و سرباز، در کنار آتشی که افروخته اند خود را گرم مJی کننJد، عاقبJت سJرباز و                

و قصJر زمسJتانی؟ هنJوز      «: و ناگهJان از جJا پريJد       » کارگر دست آشتی به هم داده انJد،       

ولJی  فنJی جويJا شJوم؛    می خواستم از جا برخيJزم و تل   » تصرف نشده است؟ چرا؟ هان؟    

، ولJی وقJت بJرای    »صبر کنيد، کسی را مأمور اين کار می کنم       «: مرا باز داشت و گفت    

. کنگJJره ی شJJورا گشJJايش يافJJت  در اطJJاق مجJJاور،  . اسJJتراحت طJJوالنی وجJJود نداشJJت  

دان مشغول سخنرانی است، شما را صدا «: خواهر لنين، اليانوا، سراسيمه نزد من آمد

را سJرزنش مJی کJرد و شکسJت حتمJی قيJام را        » ياغيJان « خفه   دان با لحنی  » .می زنند 

می خواست که با منشويک ها و سوسيال رولوسيونرها جبهه ای . پيش گوئی می کرد

شان بود، عليه ما آن چنJان   احزابی که ديروز، که قدرت به دست. ائتالفی تشکيل دهيم 

  ال پJJJس از آن کJJJه هيJJاهو بJJJه راه انداختJJJه  و مJJJا را روانJJJه ی زنJJJدان کJJJرده بودنJJJد، حJJJا 

  .شان کرده ايم از ما خواستار همکاری و تفاهم شده بودند سرنگون

  :و در وجود او، به ديروز انقالب چنين پاسخ دادم» دان«به من 
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قيام تJوده ی مJردم از توجيJه بJی نيJاز      . گریی آنچه رخ داده است قيام است نه ياغ    «

ما اراده ی توده ی . کام بخشيديمما نيروی انقالبی کارگران و سربازان را استح    . است

و حJاال بJه مJا پيشJنهاد     . قيام ما پيJروز شJد  . مردم را برای قيام آشکار، فوالدين ساختيم 

ما شبا چه کسی؟ . از پيروزی چشم بپوشد و راه مسالمت و موافقت بپيمائيد        : می شود 

. تتJان پايJان يافتJه اشJ      پديده های انفرادی خواری هستيد، شJما ورشکسJتگانيد، نقJش          

اين آخJرين پاسJخ بJود    » .زباله دان تاريخ  : برويد به آنجائی که از امروز جای شماست       

    Jه از سJه         ودر گفتگوئی بزرگ کJين بJه لنJاعتی کJود؛ در روز و سJده بJاز شJل آغJم آوري

  .پتروگراد وارد شده بود

  

  لئون تروتسکی
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