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  (Viktor Troushkov) -تروشکوف ويکتور

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ جوالی ٢٩

  

 ھااراس و ھامنشويک خيانت از پس
 ١٩١٧ جوالی حوادث انقالب، شمارگاه 

 جوالیی کودتا دنباله ب که زمانی از ،١٩١٧ سال )تگسا ۶( جوالی ٢٣ از "سرباز و کارگر"ۀ روزنام تاهکو زندگی

 ستالين .و .ی دوش به "پروادا" خط ھدايت بار .گرديد آغاز شد، مجبور مخفی زندگی به لنين ايليچ والديمير ١٩١٧ سال

 ؟"چيست ما قدرت منشاء" :بدھند را سؤال اين اسخپ موافقان و مخالفان بود الزم بزرگ نشينیعقب از پس .افتاد

 حزب جديد مرکزی ارگان ،"سرباز و کارگر" ۀروزنامۀ شمار اولين در را خود ۀمقال اولين ستالين ويساريونويچ يوسف

 .نمود منتشر عنوان ھمين با بلشويک

 معرض در ما تشکيالت که یزمان در ما، حزب سخت روزھای در "سرباز و کارگر" ۀروزنام :نوشت مقاله آن در او

 آبروبی ماجراجويان و ھامنشويک خائنان،ۀ وسيله ب ما رھبران شوند،می تعطيل ما ھایروزنامه گرفته، قرار سرکوب

 ...ابديی م انتشار رسند،می قتل به احت و گيرندمی قرار شتم و ضرب و پيگرد تحت ما حزب اعضای شوند،می

 و لعن را زينويف و لنين برگردانيد، رو خود رھبران از بلشويک، آقايان" :دنگويمی ما به شوراھا در اکثريت گروه

 گيریتصميم با و ."بمانيد شوراھا در توانيدنمی حال، اين غير در باشيد، خوبی ھایبچه آينده در بدھيد قول کنيد، تکفير

 طريق از که فرضپيش اين با و رادپطروگ سربازان و کارگران شوراھای نمايندگان انتخابات برگزاری خصوص در

 .سازند عملی تعجيل به را خود تھديدھای دارند نظر در کرد، خواھند اخراج شوراھا از را ھابلشويک مجدد، انتخابات

 تھديد انقالبی دموکراسی صفوف از خارج به گذاشتن با را ما شما" :نويسدمی ھامزاج دمدمی به پاسخ در ستالين

 .کنيد امتحان خوب، بسيار !کنيدمی

 ھستند، ما طرفداران آنھا اکثريت که کنيد حذف را پطروگراد کارگران شوراھای بايد کار اين انجام برای که بدانيد اما

 اين انجام توان آيا .کنيد قطع دادند، رأی ما به پطروگراد یئمنطقه دومای انتخابات در که کارگر ھزار ١۶٠ آن با بايد

 انقالبی دموکراسی صفوف از خارج به کسی چه صورت، اين در بزنيد، دست کار اين به شما راگ و داريد؟ را کار

 ؟"شما يا ما شد؟ خواھد پرتاب

 برای پرولتاريا مبارزه حزب -ما :دھدمی نشان دقيق طوره ب را بلشويسم از حمايت داليل و پايگاه مؤلف مقاله، ۀادام در

 با که کنند،می محرومش خود ۀآمددسته ب آزادی از باره دو که ديده، کنجهش کشيده، عذاب سرباز .ھستيم خود آزادی
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 ما ھمراه نيز زمين از محروم کنون تا دھقانان .نکند ھمراھی ما با تواندنمی کنند،می تھديدش مرگ و شاقه اعمال

 ."آمد خواھند

 ۴ -٣ حوادث تحليل و تجزيه ضمن او است؟ افتاده اتفاق چه" :دھدمی پاسخ ديگری مبرم سؤال به بعدیۀ مقال در ستالين

 شرايط بگيرند، خود دسته ب را قدرت ھمه شوراھا که کردند، مبارزه آن برای دھقانان و کارگران :نويسدمی جوالی

 به دشمن فشارھای اثر در انقالبی نيروھای اما ."دھند کاھش را ملوانان و سربازان دھقانان، کارگران، زندگی دشوار

 با و مستقيم طوره ب بروشنی، باره اين در ستالين .آمد غالب نبرد اين در ضدانقالب .گرديدند مجبور نشينیعقب

 ادامه خود زندگی به زمين بدون توانندنمی ديگر دھقانان اما .مالکان ۀغلب يعنی انقالب، ضد پيروزی :نوشت صراحت

 .است ناپذيراجتناب مالکان با قاطعۀ مبارز سبب، اين به .دھند

 به .بگيرند آرام خود زندگی بنيادی بھبودی بدون توانندنمی کارگران اما .دارانسرمايه پيروزی يعنی انقالب ضد ۀغلب

 .است ناپذيراجتناب دارانسرمايه با قاطع ۀمبارز دليل، اين

 زير در ورکش کل زيرا، .يابد ادامه طوالنی مدته ب تواندنمی جنگ اما جنگ، تداوم يعنی انقالب، ضد پيروزی

 ."است زودگذر و ناپايدار انقالب ضد ۀغلب سبب، ھمين به .افتدمی نفس از آن ھایدشواری

 اين در .شدند تسليم ھاکادت به ارھااس و ھامنشويک کردند، نشينیعقب آنھا رھبری تحت زحمتکشان و ھابلشويک اگر

 :آن پايانی سخن ھم اين .نوشت آميزطعنه ۀشيو به و وضوح به "انقالب ضد پيروزی"ۀ مقال در ستالين خصوص

 کسانی ۀجبھ در ھامنشويک و ارھااس "حاکم" احزاب دشوار، لحظات اين در که کنند،نمی فراموش ھرگز کارگران"

 ."کردند سالح خلع نموده، سرکوب را ملوانان و سربازان کارگران، که گرفتند، قرار

 ھایجنبه او مقاله اين در .يافت انتشار "ھاکادت پيروزی" عنوان تحت نستالي ۀمقال با بلشويکی ۀروزنام دوم ۀشمار

 .برتافتند روی انقالبی راه از ارھااس و ھامنشويک" :نمود تحليل و تجزيه را بورژوازیخرده احزاب خيانت اقتصادی

 .درآمدند انقالب ضد ۀسلط زير به ھا،کادت حاکميتۀ سلط زير به آنھا يعنی،

 .متمکن داخلی ۀقرض اوراق يعنی ،ھاکادت زيرا

 .متمکن خارجی ۀقرض اوراق يعنی متفق،ۀ سرماي با دوستی يعنی ھا،کادت زيرا

 ."بحران" جوھر تمامی است اين ...است الزم جبھه در خصوصه ب و جبھه پشت در ويرانی شکل به پول و

 :است برگزار یستالين ۀفشرد قياسی تحليل اساس بر ھمديگر ھمسايگی در "کنفرانس دو"

  .پطروگراد در شھری، کل دو ھر

  .منشويکی يکی

 .بلشويکی ديگری

 .ھزار ٣٢ دومی، در .دارد شرکت کارگر ھزار ٨ مجموعا اولی، در

 ھمبستگی و وحدت دومی، در .شود تجزيه که است عنقريب و کندمی ئیحکمفرما تشتت و تفرقه ومرج،ھرج اولی، در

 .است حاکم

 ميان در زيرا، دھد،می روی انشعاب مبنا اين بر درست و بيندمی کادتی بورژوازی با توافق در را خود قدرت اولی،

 .نيستند مايل بورژوازی ۀدنبالچ به شدن تبديل برای و کرده حفظ را خود حيثيت که کسانی ھستند ھنوز ھامنشويک

 و دارانسرمايه عليه کارگران انقالبیۀ مبارز در بلکه، بورژوازی، با آميزش در نه را خود قدرت عکس،ه ب دومی،

 .بيندمی مالکان
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 انقالب ضد برداشتن ميان از دومی، .کندمی قرائت "کشور نجات" ۀمثابه ب را انقالب به خيانت و بلشويم نابودی اولی،

  .را آن "سوسياليستی" آويزھایدست با

 بار اول و ايم،زنده ھنوز ما .گورکن آقايان کنيد دفن را ما است زود خيلی" .است شده دفن و محو بلشويزم گويند،می

 ."لرزدمی و افتاده پشت به بورژوازی قلب ما صدای از که نيست

 دموکرات سوسيال حزب حزبی سازمان پايتخت ھابلشويک اضطراری کنفرانس تا که است ذکر به الزم اينجا در ً،ضمنا

 پطروگراد به را آن نام کنفرانس ١٩١٧ سال جوالی ماه از اما شد،یم ناميده پطربورگ رايج سنت به بنا روسيه کل

 .داد رييتغ

 و است پطروگراد کارگر ۀطبق ۀروحي روشن گواه "لحظه ۀبار در ھاپوتيلوفی" عنوان با کارگر ھزار ١٠ اجالس ۀبياني

 ھایدموکرات -سوسيال دستگيری به را خود شديد اعتراض ما" :يافت بازتاب اجالس مصوب سند پايانی بند در آن

 ھایتشکل سرکوب به انترناسيوناليستی؛ -کارگری ھایروزنامه تعطيلی به بلشويزم؛ ايدئولوژيک رھبران و بلشويک

 اعالم کارگران سالح خلع به اعدام؛ مجازات به سرباز؛ رفقای تجمعات و بيانآزادی ممنوعيت به سربازان؛ و کارگران

 ."ھستيم ضدانقالبيون ۀھم دستگيری و دولتی شورای و دوما فوری انحالل خواستار ما .داريممی

 مطلب يک به "لنين .ای .و پاسخ" ۀنام به را خود خوانندگان اصلی توجه "سرباز و کارگر" ۀروزنام ۴ و ٣ ھایشماره

 کار وعشر بر داير اطالعيه نيز )تگسا ٩( جوالی ٢٧ بتاريخ ،۴ ۀشمار در .است کرده جلب سری اين از جداگانه

 .يافت انتشار پطروگراد در ھابلشويک حزب ششم ۀکنگر

 منتشر را حزبی ھایجلسه و تجمعات و سربازی و کارگری جلسات ھایقطعنامه منظم صورته ب "سرباز و کارگر"

 و لنين رفيق اقدام" روسيه کارگری دموکرات -سوسيال حزب شھری دوم ۀمنطق اعضای عمومی ۀجلس در .کردمی

 در ."گرفت قرار تأئيد مورد درنيامدند، خود سياسی زندانيان امنيت مينأت ئیتوانا فاقد دولت اسارت به که ويفزين رفيق

 قرار که باوريم اين بر" :رسيد تصويب به ديگری سازسرنوشت ۀقطعنام ،رچکين سازیواگن ۀکارخان عمومی جلسۀ

 بر کردن غلبه برای تالش يعنی ديگران و کامنيف يف،زينو لنين، ءرفقا دستگيری بر مبنی حاکم احزاب و موقت دولت

 سربازان و کارگران نمايندگان شورای ئیاجرا ۀکميت از و کنيممی اعتراض قرار اين به ما .انقالبی جنبش چپ جناح

 ."نمايد لغو را آن خواھيممی

 و لنين ۀپروند دادگاه ۀبار در روسيه کل کارگری دموکرات -سوسيال حزبۀ کنگرۀ قطعنام" روزنامه، ۵ ۀشمار

 ليسیوپ -جاسوسی -ئیقضا ھایپاشیسم عليه را خود شديد اعتراض" که نمود، اعالم کنگره .کرد چاپ را "ديگران

 و لوناچارسکی ، کولونتای تروتسکی، زينويف، لنين، ءرفقا به دارد،می اعالم انقالبی پرولتاريای رھبر ضد هب ظالمانه

 .است اميدوار پرولتاريا انقالبی حزب صفوف در آنھا حضور به و فرستدمی درود ديگران

 مرکب تحقيق کميسيون يک شرم،بی مفتريان افشای منظور به خواھدمی مرکزی ئیاجرا ۀکميت از حال عين در کنگره

 ."دھد تشکيل نمايند، اعتماد پرولتاريا به توانندمی فقط که انقالبی احزاب ۀھم نمايندگان از

 "بناپارتيسم آغاز" عنوان تحت لنين بزرگ ۀمقال )تگسا ٩( جوالی ٢٩ تاريخه ب "سرباز و کارگر" مهروزنا ۶ شماره

ۀ ديکت با کرنسکی، که ھنگامی نيست، لودگی اين مگر" :پرسدمی ارھااس و ھامنشويک به خطاب لنين .کرد چاپ را

 مجلس ۀبار در دھد،می تشکيل اوينکوفس و ترشنکو نيکراسوف، خود، از مخفی مجمع مانند چيزی ھا،کادت آشکار

 ؟"...کندمی اعالم مردم به را طبقات بين مقدس اتحاد نموده، سکوت جوالی ٨ۀ اعالميۀ بار در کلی طوره ب و مؤسسان

 از ھنوز اما خواند،می رجز و گويدمی ھذيان شوراھا عليه بورژوازی" که دارد،می معطوف آن به را خود توجه لنين

 شرکاء و چرنوف ،تسرتلی آقايان ۀواسطه ب که ھم شوراھا و نيست، برخوردار آنھا برداشتن ميان از برای کافی قدرت
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 پايان در اما ."نيستند بورژوازی مقابل در جدی مقاومت برای کافی قدرت دارای اند،شده گرفتار نابسامانی و آشفتگی به

 و ارھااس ئیبورژواخرده احزاب به مردم اکثريت که را یکاملۀ دور يک روسيه" :رسدمی بينانهخوش گيرینتيجه به

 ھایتوده اکثريت سخت عذاب ۀدور ديگر حاال و .گذراند سر از توجھیقابل سرعت با کرد،می اعتماد ھامنشويک

 ."است شده شروع لوحیساده اين ازای به زحمتکش

 جلب خوده ب را توجھات ،"چيست شوراھا عليه بانقال ضد سمپاشی دليل" ۀمقال با ھابلشويک مرکزی ارگان ٧ ۀشمار

 کردن مسموم و شدند تسليم بوروازی به شوراھا بر مسلط احزاب" :است رازگونه اول، نگاه در وضعيت، .کندمی

 آنھا -کنندمی ئینماسياه شوراھا اقليت نه ارھا،اس و ھامنشويک نه" :دھدمی توضيح زالوتسکی پطر .دارد ادامه شوراھا

 مسموم را شوراھا که ھستند، ھاکردن زندانی رياکار مدافعان اعدام، مجازات طرفداران خشونت، حاميان نھمي

 نھادھای ۀمثابه ب شوراھا با مخالفت طريق از انقالب گذاشتن عقيم برای تالشھا و غارتگر ھایدسته يورش .سازندمی

 ."دارد ادامه انقالبی خلق مستقيم لوکنتر تحت
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