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  )Yuriy Emelyanov ( -*يوری اميليانوف

  شيری. م. ا: برگردان از 

 

  ،١٩١٧شمار حوادث سال  گاه«
 »اکتوبر به ميمنت صد سالگی انقالب کبير سوسياليستی 

  »!ھمچو حزبی وجود دارد! وجود دارد«

 

. کرد، به اشکال مختلف نمود يافت  در سراسر کشور غليان می١٩١٧ سال چ از اوايل ماه ماراحساس آزادی که

دادم، اما  راه است خود را تسکين میه که ھمه چيز رو ب اگر با تصور اين«: آورد خاطر میه  بپيتيريم ساروکين

  ...ھای بسياری چشم ببندم توانستم بر واقعيت نمی

حاال که آزدای ھست، ھر ! زنده باد آزادی«: کشيدند  می ديدم که عربده و فحاش را میدر خيابانھا افراد اغلب مست 

افشانی و  ، گروه مردمی را ديدم که با دستبستوژوسکیھنگام عبور از مقابل دانشگاه زنان . »کاری مجاز است

به عمل زشت و ناپسند  دروازه، درست در محل باز، مرد و زنی ۀدر ساي. کردند  می وار شادی لگدپراکنی ديوانه

کارگران، ... »!خنديد، حاال که آزادی ھست، پس ھر کاری مجاز است  جمعيت می- !ھا، ھا«. مشغول بودند

کردند، در واقع، از رفتن به سر  را از روی ديوارھا پاک می» ھا ھا و پشت دستگاه کارگران به کارخانه«ھای  شعار

 ساعت ٨آنھا خواستار . گذراندند ھای سياسی می را با شرکت در بحثنمودند و بخش اصلی وقت خود  کار امتناع می

عنوان مثال، ديروز، با اين توجيه، که ه  آماده نبرد، بسربازان کامالً .  ساعت بودند۶کار روزانه و در موارد زيادی 

ھمين روزھا درست . پطروگراد برای حفاظت از انقالب به کمک آنھا نياز دارد، از اجرای دستور امتناع کردند

  .ھا توسط دھقانان انتشار يافت ی داير بر تصرف امالک خصوصی، غارت و آتش زدنئھا گزارش

مقامات «: سازد  خاطرنشان میالکساندر کرنسکی. شدند مقامات حاکم در سطوح مختلف ھمه جا سرنگون می

کارگران در . شدند  يا مجروح میھای خود برکنار، و بسياری از آنھا کشته معنای واقعی کلمه از پسته غيرمردمی ب

به ) فرغون(دستی  ھا با امتناع از کار، به برکناری مديران و مھندسان نامطلوب دست زده و آنھا را با چرخ کارخانه

، با اخراج ١٩٠۶ -١٩٠۵در برخی مناطق دھقانان، ضمن يادآوری سالھای . کردند بيرون از مؤسسه منتقل می

  . کردند  ارضی را به روش خود حل میمسألهآنھا، ھای  زمينداران و تصرف زمين
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ه اغلب ب» ضدانقالبيون«. »زدند دست می» ضدانقالبيون«به دستگيری » آزادی«در شھرھا، مدافعان خودخوانده 

 گاليتسينت دولت شاھزاده أ اعدام خيابانی عضو ھيالگينوفويکتور . شدند دست اوباش خشمگين خيابانی اعدام می

ھا  اجساد ژاندارم«: الگينوف نوشت. کند عنوان نمونه ذکر میه  ببروری در روزھای اول انقالب فرا در پطروگراد

 فرماندار نظامی، کرونشتاتدر .  در پطروگراد را معاصران بخاطر دارندفبروریھای پاره در روی برف  با شکم

 افسران را وحشيانه به قتل  و ديگراسترونسکی، ژنرال بوتاکوف، رئيس ستاد، دريادار ويرن. ن. ردريادار 

 فرمانده سئآبورگدر .  نيز اعدام شدنددوينسک، پسکوف، يلتس، لوگاژنرالھا و افسران در شھرھای . رساندند

طرز ه را بور  تهاستاندار .  را کشتندنيبالسين. ک. آ، دريادار وين آندريان ايوانويچ نيپهناوگان بالتيک، دريابان 

: نويسد  میالگينوف. ھای فرھنگی توأم بود ھای اربابی با نابودسازی ارزش ه به خانهحمل.»فجيعی به قتل رساندند

ھا  عمارات زيبا و ھمراه با آن کتابخانه. شدند ور می ه  امالک اشرافی شعل١٩٠٧ -١٩٠۵ھای  باز ھم، ھمچون سال«

رويدادھای ... در آتش سوختندھای قديمی  ھا و باغ گردشگاه. زدند ھای منحصر بفرد نقاشی را آتش می و نمايشگاه

پس از «: کند  را يادآوری مینيرادوفسکی. پالگينوف سخنان نقاش . »افتئيطور فزاينده افزايش مه خرابکارانه ب

ھای ھنری،  يادواره...  و ساير مناطقآرانينبائومه، در پطروگرافسرنگونی استبداد در پطروگراد و حومه آن، در 

ھای دولتی،  به اماکن عمومی اعم از ساختمان...  آثار ھنری آسيب ديدند يا نابود شدندھا و ساير  ھا، نقاشی مجسمه

 محو اين يا ۀشايعات در بار...  وارد شدئیھا ھا و منازل شخصی نيز چنين خسارت ھا و حتی خانه ھا، گردشگاه باغ

  .»شد  ھمه روزه پخش میثار و ابنيه تقريباً آآن 

دستور کرنسکی، وزير دادگستری، جنايتکاران از ه از آن شدت گرفت، که بمظاھر خرابکاری و غارتگری پس 

از قرار معلوم، «: گويد الگينوف می. زندان آزاد شدند و در محالت شھرھا فضای رعب و وحشت ايجاد کردند

يت جديد قادر است ھر مجرم با سابقه را ترب» حکمرانی آزادی«، که  کرد کرنسکی ھم مثل بسياری ديگر گمان می

در ھمين .  قبل از ھر جا به پايتخت سرازير شدند- »ھای کرنسکی جوجه« به تعبير آنوقت، -ھا ھزار جانی ده. نمايد

در » گشت انقالب«در ميان کسانی که تحت عنوان . ليس منحل شده، مليشيای جديد ھنوز تشکيل نيافته بودوحال، پ

با اين .  بسيار زياد بودئی اھزنان مجرب و سارقان حرفهداد ربردند، تع ھا و منازل ھجوم می روز روشن به خانه

 ۀداد شيش دست نبود، ولی به کسی اجازه نمی  سابق را اگر چه پاکپوليسحساب، ساکنان پايتخت با اشتياق فراوان 

  .»ھای مجلل را بشکند، ياد خواھند کرد خانه

شورای انقالب ١ر فرمان شماره صدو. برد سر میه  در حالت اضطراب ب-  ارتش- ساختار ديگر قدرت کشور

 ارتش پخش ۀ در ھمفبروریدر روزھای اول انقالب »  الغاء نظم و انضباط نظامی در ارتشۀدر بار«پطروگراد 

روی ارھا  اس، و توده سربازان ناگھان به سوی ھا کادت اکثريت افسران به حزب ءابتدا«:  نوشتبروسيلوف. گرديد

 اتحاد با آنتانت را موعظه ۀارھا، به سردمداری کرنسکی حمله و ادام  که اسآوردند، اما خيلی زود متوجه شدند

 را حل کرده و قانون اساسی کشور را مسألهکنند و تقسيم اراضی را تا تشکيل مجلس مؤسسان که بايد اين  می

نداشت و با  سربازان سازگاری ۀطور کلی با محاسبات توده چنين مقاصدی ب. اندازند تصويب نمايد، به تعويق می

نابود باد جنگ، صلح فوری به «شعار ...  به جنگيدن نداشتیا سرباز ديگر عالقه... تمايالت شديد آن در تضاد بود

را بر اين اساس مطرح نمود، که ارباب در طول صدھا سال از عرق » ھر قيمتی و خلع يد فوری ارباب از زمين

افسر بالفاصله در .  اموال غيرقانونی از او بازستانده شودجبين دھقان ثروت برای خود اندوخت و الزم است اين

 ارباب و ۀمثابه  جنگ بود و خود در مقابل چشم سرباز بۀذھن سرباز به دشمن تبديل گرديد، زيرا، خواستار ادام

ت فرماندھی ارتش نفوذ خود بر أشود، چه اتفاق افتاد، که ھمه ھي  روشن میحاال کامالً ... شد مالک ظاھر می
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اگر سربازان در سال . »کرد  دشمن خود به افسر نگاه میۀروھای تحت امرش را از دست داد و چرا سرباز به ديدني

شدند، اما اکنون، پس از شروع انقالب، آنھا برای  کردند، تسليم می  از جنگ، گرسنگی و سرما فرار می١٩١۴

ترديد، که چنين ارتشی  بی. کردند ش میھای مالکان تال منظور مشارکت در تقسيم زمينه بازگشت به روستا، ب

 سربازان به سوی ۀدر عين حال، اين تمايالت سبب شد، که بخش قابل مالحظ. تواند به جنگ ادامه دھد نمی

  .ھا روی آورند بلشويک

از کرنسکی، وزير جنگ جديد « پس از انتصاب خود به فرماندھی کل، بنا به سخنان وی، آلکسی بروسيلوف

 جنوب شرقی بيايد، زيرا خود او الزامات دولت موقت را که شورای نمايندگان ۀکرد که به جبھمصرانه تقاضا 

 خود عمل کرد، به جبھه آمد، ۀاو به وعد. کارگران و سربازان مورد تأکيد قرار داد، به نيروھای نظامی اعالم نمود

ازان با شور و شوق از وی استقبال سربۀ تود. به ھمه جا سر کشيد و در بسياری مناطق در تجمعات سخنرانی کرد

فھميدم، که، در واقع، برای ما جنگ پايان  من می... نمودند تا حد دلخواه وعده داد و ھرگز به وعده خود عمل نکرد

اين يک خيال . طور قطع، ھيچ ابزاری برای وادار کردن نيروھای نظامی به جنگ وجود نداشته يافته، زيرا، ب

  .»و ابلھان مشابه او را تسکين بخشد...  افرادی مانند کرنسکیواھی بود، که می توانست

کرنسکی ھميشه در تجمعات و . ھا نکاست  خود در جبھهۀپردازان ھای سخن در ضمن، وزير جنگ جديد از فعاليت

.  تبديل گرديدئی زايش يافت و به مورد ستايش تودهمحبوبيت او بسرعت اف. کرد  مختلف نطق ايراد میئیگردھمآ

فقط صدای . ھمه ديوانه شده بودند« کوچک ما آرزاماسنوشت، که حتی در » مدرسه« در داستان ادی گايدارآرک

کرنسکی سخنرانی «. کردند  عکس او را چاپ می ھای روزنامه  شمارهۀھم. رسيد به گوش می» کرنسکی، کرنسکی«

کرنسکی را بر سر دست حمل ، جمعی از زنان مشتاق، »کند باران می مردم راه کرنسکی را گل«، »کند می

.  دومای شھری آرزاماس برای انجام کار به مسکو سفر کرد و با کرنسکی دست دادۀ، نمايندفئوفانوف. »کنند می

  .»دويدند  گله به دنبال فئوفانوف می-گله

اين در . ور روشن و مجرب نياز دارند کردند، که برای گسترش تبليغات سياسی خود، به سخن ھا درک می بلشويک

پنجم . ھای بعد نيز تأثير خود را گذاشت ، حتی سال١٩١٧ رخ داد، که در حيات کشور نه تنھا در سال یا زمان حادثه

در کمال نااميدی، متوجه شد، که در اينجا ھيچ کسی منتظر او . ماه مه تروتسکی از مھاجرت به پطروگراد بازگشت

به ھر تقدير، . از وی استقبال نمود» به سردی«پطروگراد ، صدر شورای چخيدزهبنا به خاطرات تروتسکی، . نبود

، به عضويت ١٩٠۵ رھبری شورای پطروگراد در سال ۀخاطر عضويت در کميته تصميم گرفته شد تروتسکی ب

من کارت عضويت خودم را و «: آورد خاطر میه تروتسکی ب.  اجرائی با حق رأی مشورتی پذيرفته شودۀکميت

، در يک اتاق »فئيھای ک يکی از مسافرخانه«توانست در  تروتسکی می. »ان سياه گرفتمفنجان چای خودم را با ن

  .»البته، اين ھم بالفاصله ممکن نشد«اسکان يابد، 

 سال مبارزه ١۴رغم ه کنند، تصميم گرفت ب  نمیءھا به او اعتنا تروتسکی بلندپرواز با آگاھی از اين که منشويک

منظور بررسی مسائل داير بر اقدام مشترک، ه  ماه مه تروتسکی ب٧. راجعه نمايدھا م ھا، به بلشويک عليه بلشويک

  .با لنين، زينويف و کامنيف مالقات کرد

ھا  ھا و يا بلشويک  سازمانی با منشويکۀ، که ھيچ رابط»المناطق بين«اصطالح ه در آن ھنگام اعضای سازمان ب

. م. مسرپرستی لو تروتسکی آمده بودند، عبارت بودند از  هاعضای اين گروه که ب. نداشتند، به پطروگراد آمدند

. ک. ک، يوفه. آ. آ، مانوئيلسکی. ز. د، پاکروفسکی. م. م، لوناچارسکی. ب. آ، اوريتسکی. س .واالدارسکی، م

) دندنامي ھا آنھا را چنين می بلشويک(» ھا المناطقی بين«ھر چند .  و ديگرانخان قره. م. ل، ريازانوف. ب. د، يورنيف
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ھای   بر روی روشنفکران چپ روسيه داشتند و دارای شاخهیا بيش از چھار ھزار نفر نبودند، اما تأثير قابل مالحظه

 سند اصلی ١٩١٧ تروتسکی در ماه مه سال ۀنوشت»  صلحۀبرنام «ۀجزو. المللی بودند ارتباطی بين

  .بود» ھا المناطقی بين«

شد، که جنبش انقالبی آغاز شده در يکی  أکيده قرار گرفته و در آن گفته میدر اين جزوه مورد ت» انقالب مداوم «ۀايد

اما در .  به پيروزی برسدئیاروپا  عمومۀمثابه تواند با موفقيت توسعه يابد و فقط ب می «ئی اروپائیاز کشورھا

 اروپا ۀنجات انقالب روسيه با گسترش آن به ھم...  ملی، محکوم به شکست است صورت انزوا در چھارچوب

 ۀی قربانی شدن در ھمان محدودامعنه انداز انقالب اجتماعی در چھارچوب ملی ب در نظر گرفتن چشم... بستگی دارد

مھمترين بخش «کرد، که  تروتسکی تصريح می. »دھد پرستی اجتماعی را تشکيل می ملی است، که جوھر ميھن

اروپا ۀ اياالت متحد«تروتسکی اعتقاد داشت، که . وپا ارۀ، عبارت است از ايجاد اياالت متحد» پرولتری صلحۀبرنام

در واقع، . »باشد مريکا میا ۀفقط يکی از محورھای سازمان جھانی اقتصاد خواھد بود، محور ديگر آن اياالت متحد

ه  ب.قرار گرفت» سازی جھانی«و » نظم نوين جھانی«ھای   را پيش کشيد، که بعدھا در بنيان طرحیا تروتسکی ايده

 سخنرانی ماه ۀلنين در خالص. ھا و تروتسکی و ھمفکران او آشکار بود قطع، از نظر لنين شکاف بين بلشويکطور 

به اين . »زندگی جديد... مارتوف... بينشتوک... الرين... تروتسکی. بورژوازی نماد تزلزل خرده«: مه خود نوشت

تروتسکی . بورژوازی ارزيابی نمود شاخص خردهۀ عنوان نماينده  تروتسکی را ب١٩١٧ترتيب، لنين در ماه مه سال 

 ماه مه، تروتسکی طی سخنرانی در ١٠. ھا آگاھی داشت نيز به سھم خود، به تفاوتھای اساسی بين خود و بلشويک

رسميت ه از ما نخواھيد بلشويسم را ب... توانم خود را بلشويک بنامم من نمی«: ھا اظھار داشت المناطقی کنفرانس بين

  .»بشناسيم

توافق با « ماه مه لنين در اين باره نوشت، که ٣٠. ھا ادامه يافت ھا با بلشويک المناطقی با اين حال، تماس بين

در آن ھنگام تروتسکی انتشار . شود حاصل می» ئی ب تروتسکی به انتشار ارگان تودهھا برای جل المناطق بين

در . طور منظم منتشر نشده اما روزنامه ب.  سازمان دادرا.) م. به پيش(» وپريود«تحت نام » المناطق بين«روزنامه 

ه با دشواری ھتروتسکی در مواج.  شماره انتشار يافت و آنھا ھم با دشواری پخش گرديدند١۶، ١٩١٧عرض سال 

صورت نوشتاری، بلکه، از ه تأثير خود را در حيات سياسی پايتخت، نه ب« او، ۀدر انتشار ارگان چاپی، به گفت

ھای  ھا برای تبليغات در ميان توده اين آرزوی تروتسکی با مساعی بلشويک. توان گذاشت  شفاھی میطريق گفتار

 بود و بزرگترين مزيت او توان سخنرانی در مقابل انبوه  البته، تروتسکی يک مبلغ برجسته. وسيع انطباق داشت

، ژورس] ژان [- دموکرات اروپا- احزاب سوسيالۀ از ديگر سخنوران برجستئیھا تروتسکی نمونه. مخاطبان بود

تروتسکی با نوشتن جزئيات نطق اين . و ديگران را با دقت مورد مطالعه قرار دادآدلر ] ويکتور[، واندرولده] اميل[

کنند، متمرکز  ھا که ديگر ناطقان رعايت می سخنوران و سايرين، توجه خود را روی لحن بيان، آھنگ صدا و مکث

واضح است، . گفتند توان پی برد که سخنوران مشھور چه می ھای تروتسکی نمی لگوبرداریبا اين وجود، از ا. نمود

 یا او بر اين باور بود، که سخنران بايد نطقی ايراد کند، که انگيزه. مند نبود که تروتسکی به محتوای سخنرانی عالقه

ش منطقی ديگری غير از منطق آيا در سخنرانی ارز«: تروتسکی نوشت. برای عمل ايجاد نمايد، نه برای تفکر

کرد و آنھا را به  لنين خالف تروتسکی مخاطبان را به قدرت منطق خود متقاعد می» ج برای عمل وجود دارد؟ييتھ

  .خواند تعمق در تفکر و انديشه فرامی

خصوص ه تروتسکی و لوناچارسکی ب. تروتسکی ھمراه با لوناچارسکی به سخنرانی در مجامع مختلف پرداخت

. کردند ھای عمومی در پطروگراد در آن وقتھا سخنرانی می  مکان مناسب برای سخنرانی- »مدرن« در سيرک اغلب
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. کرد ھا در سيرک سخنرانی می  آورد، او معموال عصرھا، گاھی وقتھا حتی شب ھمانطور که تروتسکی به ياد می

ھيچگونه ... ايتخت شوندگان آنھا بودندکارگران، سربازان، مادران زحمتکش، جوانان خيابانی، مظلومان فرودست پ

خواست بداند،  جمعيت می. توانست در مقابل قدرت شوق اين ازدحام پرشور جمعيت مقاومت نمايد خستگی نمی

تنيده را با لبانت  گر اين ازدحام درھم رسيد، که کنجکاوی مطالبه نظر میه گاھی اوقات ب. بفھمد، راه خود را بيابد

  .»مدرن«گونه بود سيرک اين... کنی احساس می

از اولين روزھای انقالب روشن شد، که خود کرونشتات . مند بود تروتسکی به سخنرانی در کرونشتات ھم عالقه

او با . بخشيد ھای خود جوشش اين ديگ را شدت می تروتسکی با سخنرانی. نماد ديگ جوشان احساسات انقالبی است

ھا، در مؤسسات آموزشی، در  در تجمعات در کارخانه... د تجمعاتزندگی در گردبا«:  نوشت١٩١٧يادآوری سال 

  .»ابديی ھا و ميادين جريان م ھا، در خيابان تئاترھا، در سيرک

او . ھای تروتسکی مھمترين عامل تکامل انقالب بود اعتقاد داشت، که سخنرانی» المناطق بين«، عضو اوريتسکی

 لنين بسيار است، اما دانش او در کنار نبوغ تروتسکی ئید داناانقالب کبير فرارسيد، و، ھر چن«: تصريح کرد

وقفه و اغلب نامشھود ھزاران  ھای بی در واقعيت اما، يکسری عوامل عينی و تالش. »کند شروع به درخشيدن می

عالوه بر اين، گسترش تبليغات بلشويکی از . ھا گرديد توده عضو حزب در حال رشد بلشويک موجب رشد انقالبی

  .ود پطروگراد خارج شد و سرتاسر کشور بزرگ را فراگرفتمحد

. ميليونھا انسان در روسيه ديدند، که حاکميت جديد قادر به حل آن مشکالتی نيست که سبب وقوع انقالب گرديد

کفايتی حاکميت در برقراری  عالوه بر اين، بعضی از مشکالت کھنه شدت گرفتند و مشکالت جديد ناشی از بی

. ھای کرنسکی نتوانست مخاطبان را برای مدت طوالنی افسون کند ن نظم، پديدار شدند و سخنرانیتري ئیابتدا

گرسنگی در شھرھا گسترش  «١٩١٧کند، که در ماه مه سال  ار، طرفدار دولت موقت تصريح می  اسساروکين

که  کرد، حال آن سخنرانی پشت سخنرانی می... کرنسکی بدبخت... تر شد يافت، پيدا کردن کار ھر چه مشکل

يأس و نااميدی در دولت موقت و در . »توان با سخنرانی، ھر چند ھم فصيح، رام نمود حيوانات وحشی را نمی

  .احزابی که نماينده در ترکيب آن داشتند، افزايش يافت

طق ھای ن  کردند، که در صحنهأ ايفئیھا کننده را بلشويک تعيينکنند، که نقش  تر تصرح می پژوھشگران دقيق

رغم نگرش خصمانه ه  بستاليننامه   زندگیۀ نويسنددويچر] اسحاق [ايزاک.  بودستالينيکی از آنھا . ندرخشيدند

ھای کليدی  ناپذير و ماھری بود، که لنين اجرای نقش يک سازمانگر خستگی«کند، که او  نسبت به وی، اقرار می

 ستارگان ۀدر آن ھنگام که ھم... «: کند يح میدويچر بدرستی تصر. »سپرد  انقالبی خود را به وی میۀبرنام

خود نديده، در زير ه  بژوست سن و روبسپير، دانتونھای انقالب که مشابه آنھا را اروپا از زمان  درخشان تريبون

کننده در  تعييناز آنجا که حوادث . » مخفيانه به انجام وظايف خود ادامه دادستالينھا خود را نشان دادند،  نور صحنه

 و ستالينشود، دور بودن از صحنه،  خصوص در روند انقالب، در پشت صحنه تدارک ديده میه ندگی سياسی، بز

  .آميز حزب بلشويک داشته باشند ھای موفقيت  در فعاليتیا کننده تعيينھا را قادر ساخت تا سھم  ساير لنينيست

در . ھا بود ارھا و منشويک فوذ آنھا کمتر از اسھا دست باال را در شوراھا نداشتند، و ن  بلشويک١٩١٧در آغاز سال 

مجموعا ( نماينده که وابستگی حزبی خود را اعالم نمودند ٧٧٧از ) ١٩١٧ سال جون ٢۴ -٣( اول شوراھا ۀکنگر

ارھا بخش غالب  ھا و اس منشويک).  و نيم درصد١٣در حدود ( نفر از آنھا بلشويک بودند ١٠۵، ) نماينده١٠٩٠

  .ون کنگره بودندسخنرانان از تريب
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در حال حاضر در «: کند  اشاره میتسرتلی. ای جون ۴ از سخنرانی یا ھای کنگره به نکته  از ميان نطقالگينوف

ما جای شما را پر . دست ما بسپاريد و برويده حاکميت را ب: روسيه ھيچ حزب سياسی وجود ندارد که بتواند بگويد

سخنران مکثی کرد، «: کند ، تندنويس کار کنگره، يادآوری میيکيفوروسکینادژدا نالگينوف با استناد به . »کنيم می

ھمچو حزبی وجود ! وجود دارد«: ناگھان صدای کلمات... سکوت...تا تأثير سخنان خود بر نمايندگان را بسنجد

 .سروصدا در تاالر بلند شد و ھمه چيز به حرکت درآمد. سان غرش صاعقه در تاالر کنگره پيچيده ب» !دارد

و والديمير ايليچ لنين از فراکسيون . »ھا از جا بلند شدند تا ببينند آن کسی را که اين جواب متقابل را داد بسياری

  .»ت رئيسه، بسوی تريبون رفتأھا با درخواست اجازه سخن از ھي بلشويک

 در روند رو به رشد  شوراھاۀکنند تعيينلنين با کسب اجازه، قبل از ھر چيز، توجه نمايندگان کنگره را به نقش 

 اين شوراھا که اکنون ۀايم، وظيف  اول و اساسی اين است که ما در کجا ايستادهۀمسأل«: لنين گفت. انقالب جلب نمود

پوشی  اند، چيست، دموکراسی انقالبی که با عدم درک مفھوم آن و محض چشم  سراسری روسيه را تشکيل دادهۀکنگر

  .»شود، يعنی چه ار میاز آن در اينجا در کنگره مرتب تکر

، دموکرات، جمھوری در اروپا وجود ئیآيا چنين کشور بورژوا«: طرز استھفامی از نمايندگان کنگره پرسيده لنين ب

لنين ضمن اشاره به تفاوت اساسی . » مثل شوراھا موجود بوده است؟ شما بايد پاسخ نه بدھيدیا دارد، در کجا پديده

لنين تصريح کرد، روسيه در . نی، مزيت حاکميت شوروی را مورد تأکيد قرار داد با پارلمائی مديريتی شوراۀشيو

او . » در يک جا ايستاد در زمان انقالب نبايد. حرکت به پيش يا گردش به عقب...«: مقابل انتخاب قرار گرفته است

اند و نه حتی نقش شوراھا را   متقاعدکننده ثابت کرد، که اکثريت نمايندگان کنگره نه اين شرايط را درک کردهۀگونه ب

  . کنند که در کنگره آنھا را نمايندگی می

ھيچ ! وجود دارد: دھم من جواب می«: لنين ضمن توضيح در خصوص اظھارات تسرتلی در تاالر کنگره، گفت

درت را کند که ھر لحظه آماده است ق تواند از اين امتناع نمايد، و حزب ما نيز اين واقعيت را انکار نمی حزبی نمی

شما «: لنين ادامه داد.  مخالفان مواجه شدۀھا و خند پاسخ لنين با استقبال بلشويک. »دست بگيرده طور کامل به ب

ھا بر  لنين روشن کرد، که، بلشويک. »تواند از اين امتناع نمايد ھيچ حزبی نمی... د تا حد دلخواه خود بخنديديتوان می

  . خود بگيرندۀعھده وليت سرنوشت کشور را بؤ تمامی مس آماده ھستندخالف احزاب ديگر، کامالً 

 ۀانتقال قدرت به پرولتاريای انقالبی با پشتيبانی دھقانان فقير يعنی گذار به مبارز«:  سخنرانی خود گفتۀاو در خاتم

ن شکل و اين گذار ھم يعنی برقراری حاکميت کارکران انقالبی و تأمي... دردترين در بی... انقالبی برای صلح

  .»پيروزی آنھا ھم در روسيه و ھم در سراسر جھان

، ھنوز که جون ١٨.  شورھا اطمينان لنين به پيروزی را قوت بخشيدۀتظاھرات گسترده در روزھای برگزاری کنگر

اکثريت . کار کنگره ادامه داشت، تظاھرات گسترده با شرکت در حدود نيم ميليون نفر در پطروگراد برگزار شد

 وزير ١٠مرگ بر «، »! قدرت به شوراھاۀھم«: کردند ھا را حمل می شعارھای بلشويکتظاھرکنندگان 

فقط . »!فرانسوی- نگليسیاداران  نه به مذاکرات پنھانی با سرمايه،  لمانانه به صلح جداگانه با «، »!داری سرمايه

  .چند گروه از تظاھرکنندگان شعار اعتماد به دولت موقت را در دست داشتند

، گلسينگفورس، ريگا در - ھا در سراسر کشور زھا تظاھرات گسترده زير ھمين شعارھای بلشويکدر اين رو

، خارکف، فئيک، اورل، کالوگا، سمولنسک، يارسالول، ور ته، وازنسنسک -ايوانوا، نوگوراد، ول ره، ويبورگ

  .شد  برگزار مینيژنی نوگوراد، وکائيماک، روستوف روی دن
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 ٣٢٠ھنگام انتخاب . ھا اثر خود را بر روی نمايندگان کنگره نيز گذاشت ی بلشويکتظاھرات گسترده زير شعارھا

به اين .  درصد١٨ نفر بلشويک انتخاب شدند، يعنی بيش از ۵٨ مرکزی شوراھا ئی اجراۀنفر به عضويت کميت

  . افزايش يافتیا حد قابل مالحظهه ھا در ميان نمايندگان کنگره ب ترتيب، سھم بلشويک

 ۀ ھزار نفر بلشويک از شرايط مبارز٢۴با خروج در حدود . ی حزب بلشويک نيز بسرعت اضافه شدشمار اعضا

ه رشد سريع حزب بلشويک، ب. شد  ھزار نفر بالغ می١٠٠ به اپريلمخفی، تعداد اعضای حزب در اواخر ماه 

، در مسکو  برابر٨در اين دوره صفوف حزب در پطروگراد (گير بود  خصوص در شھرھای مرکزی بشدت چشم

 به جون تا اواخر اپريل ھم ادامه يافت و از اواخر اپريلرشد حزب بعد از کنفرانس ).  برابر افزايش يافت١٢

تيراژ مطبوعات بلشويکی نيز تا حد .  افزوده شد١۵ تا ٧ ھزار نفر و مسکو ار ٣۶ تا ١۶سازمان پطروگراد از 

 ۵٠بيش از ) بلشويک( دموکرات سراسری روسيه  حزب سوسيال١٩١٧ جوندر اواخر ماه . محسوسی باال رفت

  .کرد  ھزار شماره تجاوز می۵٠٠ آنھا از ۀکرد، که تيراژ روزان روزنامه و مجله منتشر می

دولت موقت حتی پس از سازماندھی مجدد .  خود رسيدۀ عطف توسعۀ انقالب روسيه به نقط١٩١٧در اواسط سال 

. ھا به آن ھمراه بود، نتوانست به حل مشکالت بنيادی جامعه بپردازد نشويکھا و م ار در اوايل ماه مه که با ورود اس

کرد، افزايش   يگانه حزبی که حرکت در راه تحوالت بنيادی در کشور را پيشنھاد می-نفوذ و اعتبار حزب بلشويک

بل آن مقاومت  که از پيشرفت انقالب ممانعت يا فعاالنه در مقائیبرخورد بين نيروھای انقالبی با آنھا. يافت

  .ناپذير گرديد کردند، اجتناب می

  پروفسور، دکتر علوم تاريخ، پژوھشگر*

  

 ١٣٩۶ جوزا - خرداد١۶


