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 دوگانه حاکميت پايان
 "اکتوبر کبير انقالب سالگشت صدمين پيشواز به انقالب، شمارگاه"

 ،اوکراين مرکزی رادای سوی از خودمختاری خواست به موقت دولت گذشت عليه اعتراضۀ نشان به .جوالی )١۵( دوم

 که ائتالفی دولت پاشيدن ھم از .کردند استعفاء شينگاريف .ش .آ و مانوئيلوف .آ .آ ،شاھوسکی .ای .د -کادت وزير سه

 .شد شروع بود، يافته تشکيل اپريل بحران ۀنتيج در

 .کردند شرکت آن در فعاالنه بلشويکھا که شد، آغاز دولتی ضد اتاعتراض پطروگراد در .جوالی) ١۶( سوم

 .فراروئيد مسلحانه ئیرويارو به بسرعت بود، شده اعالم آميزمسالمت که تظاھرات،

 سوی به مسافری و کشيدک ھایکشتی بر سوار آنجا از و نموده تجمع کرونشتات در ملوانان .جوالی )١٧( چھارم

 لوناچارسکی ،سوردلوف بوذ، شده تبديل بلشويکھا ستاد به که ،سينسکیکشه عمارت ايوان از .کردند حرکت پطروگراد

 وزيران اخراج" تقاضای طرح به را تظاھرکنندگان سوردلوف .کردند رانینخس تظاھرکنندگان به خطاب لنين و

 .فراخواند شوراھا به قدرت ھمه انتقال و "دولت از دارسرمايه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رفت پطروگراد به آرانينبائوم از بود، بلشويکھا نفوذ تحت که مسلسل دوم ھنگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حرکت تاواری کاخ سویه ب ليتينی و نوسکی ،)باغ( سادوايا ھایيابانخ و ترويتسک پل از عبور با مسلحانه تظاھرات

 از نفر ٣ شدند، مواجه مسلسل آتش با پانتليمونوسکی و ليتينی بانھایخيا تقاطع در ملوانان ھایجوخه .کردمی

 .شد شروع مسلحانه درگيری .گرديد مجروح نفر ١٠ از بيش و کشته ھاکرونشتاتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جوالی ۵ به منتھی ۴ شب فراخواند، تاواری کاخ از دفاع به را ولنسکی ھنگ روسيه سراسری مرکزی ئیاجرا ۀکميت

 .نمود اعالم نظامی حکومت روسيه سراسری مرکزی ئیاجرا کميته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 آن از کارگران .کردند انتخاب روسيه سراسری مرکزی ئیاجرا کميته با مذاکره برای نماينده نفر ۵ تظاھرکنندگان

 سراسری ۀکنگر ھفته دو از بعد دادند وعده ارھااس و منشويکھا .بگيرد خود دسته ب را قدرت ۀھم بيدرنگ خواستند

 .فراخوانند را روسيه شوراھای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اکثريت شب ھمان .درآوردند خود لوکنتر زير به را پطروگراد مرکز ھنگام شب موقت دولت به وفادار نيروھای

 واحدھای .گرفت پناه پطروپاولوسکیۀ قعل در آنارشيستھا مديريت اب آنھا از بخشی فقط .بازگشتند کرونشتات به ملوانان

ه ب آنھا سرکوبی برای پطروگراد ۀمنطق نظامی نيروھای فرمانده معاون ،کوزمين .ای .آ انقالبی سروان فرماندھی تحت

 .درآمد حرکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در روز ھمان در .نمود منحل را تظاھرات در کنندهشرکت امینظ واحدھای پرداخت، بلشويکھا تعقيب به موقت دولت

 .شد ئیاجرا جبھه در اعدام حکم جوالی تھاجم اصطالحه ب شکست متن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به وابسته روسيه سراسری مرکزی ئیاجرا ۀکميت با مذاکره بلشويکھا، طرف از نمايندگی به ستالين .جوالی )١٨( پنجم

 تعھدات از يک ھيچ به روسيه سراسری مرکزی ئیاجرا ۀکميت" او، ۀعقيده ب اما، .گرفت سر از را ھااراس و منشويکھا

 ."نکرد عمل خود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۀامروزن ۀچاپخان و دفتر يونکرھا .پرداختند بلشويکھا دستگيری به يونکرھا و گئورگی نظام سواره ئیشناسا ھایجوخه

 را ساختمان يونکرھا .کردند اشغال بود، شده خارج آنجا از پيش دقيقه چند لنين ،ءقضا از که، را )حقيقت( "پراودا"

 روزنامه جديدۀ شمار و زدند غارت به دست دادند، قرار شتم و ضرب مورد را کارکنان از تن چند نمودند، جو و جست

 .انداختند ئیشورخت به را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يافت ادامه )نوامبر ۶( اکتوبر ٢۴ تا که آورد، روی مخفی زندگی به شد مجبور لنين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منتشر ھاتظاھرات به دادن پايان بر داير فراخوانی )بلشويک( روسيه کارگری دموکرات -سوسيال حزب مرکزیۀ کميت

 .نمود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و سالح تحويل به مجبور بودند، گرفته پناه پطروپاولوسکی ۀقلع در که بالتيک ناوگان ملوانان .جوالی )١٩( ششم

 .نمودند ترک را سينسکیکشه عمارت بلشويکھا و شدند کرونشتات به عزيمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھم موقت دولت وزير نخست ،لوف شاھزاده او دنباله ب .کرد ءاستعفا دادگستری وزير ،پرورزف .جوالی )٢٠( ھفتم

  .کرد استعفاء

 .نمودند تاراج را پطروگراد و ليتينی مناظق در واقع بلشويکی ستادھای يونکرھا .جوالی )٢٢( نھم

 .گرديد تشکيل دريانوردی و جنگ وزارت سمت حفظ با کرنسکی رھبری به ائتالفی دولت دومين .جوالی) ٢٣( دھم

 .شد منتقل زمستانی کاخ به مارينسکی کاخ از موقت دولت .دادندمی تشکيل اراس و منشويکھا را دولت تأھي کثريتا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعتراضات ھا،تظاھرات در سربازان و کارگران عمده، طوره ب نفر، ھزار ۴۵٠ حدود در جوالی چھاردھم تا چھارم از

 .کردند شرکت )پطروگراد احتساب بدون( کشور شھر ٣۴ در موقت دولت عليه مسلحانه ھایشورش و خودجوش

 ،سامارا ،نوگوراد نيژنی ،وازنسنسکی -ايوانوا ،مسکو شھرھای در ًاساسا ئیتوده اعتراضات ترينگسترده

 ايارسککراسن ،يکاترينبورگ ،ريگا ،لوگانسک ،يکاتريناسالو ،کراماتورسک ،يوزوفکا ،خارکوف ،تساريتسين

  .گرديد برگزار

 

 :جوالی رويدادھای ۀنتيج

 پس منشويکی -اراس شوراھای .)١٩١٧ سال جوالی تا چمار ماه ۀفاصل در( دوگانه اصطالحه ب حاکميت پايان ــ

 .سپردند موقت دولت دسته ب را قدرت ھمه ناموفق، مذاکرات

ً مجموعا .گرفتند قرار پيگرد تحت ديگران و ایکولونت زينويف، لوناچارسکی، لنين، موقت، دولت فرمان اساس بر ــ

 یيشپالرن خيابان در "پراودا" خبرنگار ،واينوف .آ .ای قزاق، گشت روند در .شد دستگير بلشويک نفر ٨٠٠ حدود در

 .رسيد قتل به

 ایج کرنسکی .ف .آ جنگ، وزير .رفت استعفاء به موقت دولت اول رئيس لوف .ای .گ شاھزاده بحران، ۀنتيج در ــ

 "انقالب ناجی دولت" مثابهه ب را جديد موقت دولت تأھي ترکيب پطروگراد منشويکی -اراس شورای .گرفت را او

 .شناخت

 .کردندمی متھم خيانت و جاسوسی به را آنھا .آوردند روی مخفی ۀمبارز به باالجبار بلشويکھا _

 

1573/33978/articles/ru.sovross.www://tpht 

  ١٣٩۶ سرطان -ريت ٢٣

 


