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  گروه پروسه: فرستنده

 کاتاشوا. ل
 آساره بختياری: برگردان از 

  ٢٠١٣ اپريل ٠١

 ناتاشا
 زِن سازماندِه بلشويک

   کوتاهۀامينگ يک زند
١ 

  شود به استواری و مقاومِت   تقديم میاين ترجمه با احترام

  ... عراقی و زاده، زرين نجاتی، منيژه نجم زاده، نجيبه صالح شھناز سگوند، ربابه رضائی، زبيده حاجی

  کنند  زناِن آگاه و مبارزی که عليه ستم طبقاتی و جنسيتی پيکار میۀو ھم

 

  اه شگھای درس و دان روز

ی، زمانی به حزِب ما پيوست که کادِر اصلی ئ ، بلشويِک انقالبی حرفهاموئيلو واسکونکورديا نيکواليونا گرومو واــ 

ناِم او در تاريِخ کمونيسم به عنواِن يکی از کسانی که به طوِر . رفتند  به پيش میلنينھای قديمی تحِت رھبرِی  بلشويک
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 ۀماند  جذِب اقشاِر عقبۀ عمل الزمی که درادند جاودانه خواھد ماند؛ تئوري را ارائه دلنينيستی ۀ درخشانی نظري

  . فعال استۀپرولتاريا به صفوِف مبارزان، و کشاندِن زناِن پرولتاريا به مبارز

ھای ضِد مذھبی و جھانِی   در تضاد با ايده–يک کشيش به عنواِن دختِر – ساموئيلو واگاِه اجتماعِی رفيق اگر چه که خاست

 که او در ساِل ئی سيبری را ــ جا ايرکوتسکِ گِی روسی در اقضاِت آشکاِر زندپرولتاريا بود، با اين حال او توانست تن

  . متولد شدــ دريابد١٨٧۶

ش در پس از اتماِم تحصيالت. قرار کرد با گروھی از انقالبيوِن جوان ارتباط برساموئيلو وادر دبيرستان، رفيق 

پيوست که بر ضِد " گری طغيان"جوياِن  به دانشاو بالفاصله .  تحصيل به سن پترزبورگ رفتۀدبيرستان، برای ادام

  .کردند   مبارزه می سلطنِت تزاری و خشونت

 کارگر برای نخستين بار با انرژِی بيش از حد ۀ شد، ھنگامی که طبقپترزبورگ سنھای انقالبی وارِد  او در زماِن خيزش

و دولِت تزاری به طوِر ) ترزبورگ سنت پ١٨٩۶اعتصاِب ساِل ( انقالبی پديدار گشت ۀ مبارزۀمعمول، در عرص

  .يافت  جوياِن انقالبی در برابر خود ناگھانی دشمِن جديدی، در روِح مارکسيستِی دانش

با استعدادی که داشت، با ذھنی جويا و شخصيتی جسور و .  از جنبِش عمومِی جوانان کناره نگرفتساموئيلو وارفيق 

  .درنگ به صفوِف مبارزان پيوست قاطع، بی

 يک  .جويان را به دنبال داشت خشِم شديِد دانشپيتر و پل ناک در دِژ  نظامِی  يک رويداِد ھول ، وقوِع ١٨٩٧اِل در س

ھای خود را آغشته به نفِت سفيد کرد و  يک چراِغ نفتی لباس  با استفاده از وترو وا .ف .زندانِی سياسِی زن به ناِم م

 بود، پوليساين در واقع گزارِش . ناک جان دادار ناشی از سوختگِی وحشتدرد و عذاِب بسيش را به آتش کشيد و با  خود

 ۀاين واقع. ، او را زنده زنده سوزانده بودندوترو واکه بعد از تجاوز به  ای وجود داشت مبنی بر اين اما شايعاِت گسترده

 اعتراضی را سازماندھی کنند یاتجو تصميم گرفتند تظاھر ِن دانشدخترا.  گذاشتساموئيلو واناک تأثيِر عميقی بر وحشت

 يک  برگزار شد که در آن جلسه ایرانی ھای سخن يکی از سالن در . واندندھا را به آن فرا خ گاه دانشۀجوياِن ھمو دانش

جوياِن دختر که   يکی ديگر از دانش بالفاصله. دھِی تظاھرات صحبت کرد ضِد سازمانهب" کار محافظه"جوی دختِر دانش

 رسا و ئیرانی رفت، با صداده بود، به سرعت به سوی ميِز سخنبود و سابق بر اين ھرگز خودی نشان نداشناخته شده ن

رانِی آتشيِن او تماِم سخن.  بودساموئيلو وااو .  اين تظاھرات پافشاری کردئیزده شروع به صحبت نمود و به برپا ھيجان

  .ی دادندأھمه در حمايت از تظاھرات ر. حضار را برانگيخت

ای  اش، در مالء عام سخن گفت که واقعه برای نخستين بار در زندگی.  خود را نمايان کردساموئيلو واگِر   وِح مبارزهر

  .غيِر منتظره حتا برای خودش بود

 علِم اقتصاد و شناخت نظام ۀای جدی دربار او به مطالعه.  او را مشخص کردۀرانی مسيِر آينداين نخستين سخن

گی جدا کرده  ھای تزاری آن را به علمی مرده تبديل نموده و به طوِر کامل از زند گاه تاداِن دانشکه اس(داری  سرمايه

   . پرداخت)بودند

 صادر ،بايست بالفاصله به ارتش احضار شوند گر می جوياِن اخالل  دولت مقرراتی مبنی بر اين که دانش١٩٠١در ساِل 

اقداِم دولت خشِم سوادی بودند، اين   در اقيانوِس جھل و بیئیھا ننِد قطرهکرده ما در کشوِر بزرگی که افراِد تحصيل. نمود

  . يکی از اين معترضان بود ساموئيلو وا. جويان را برانگيختبسياری از دانش

  .گاه اخراج نموده اتاِق او حمله کرده، او را دستگير، زندانی و از دانش بپوليسبه اين دليل 

 ۀ نمايندگان که برای بحث در مورِد ادامجلسۀ در فوکينا به ناِم  ئیجو در اتاِق دانشواساموئيلو ، ١٩٠١ بروری ف١۶ در 

 رماِن ممنوِع ساموئيلو واھنگاِم بازرسِی اتاِق . گير شد  دست، برگزار شده بودپترزبورگ سن در ئیاعتراضاِت دانشجو

  .تير پيدا شد  ھفتيک ، و »چه بايد کرد «چرنيشفسکی، رماِن »آندره کوزوخوف « چينسکی کراو
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ه اين دليل که او بود که ب  را پذيرفت، نه به اين دليل که توسِط او مطلع شد، بلفوکينا اتھاِم حضور در اتاِق ساموئيلو وا

ِد پشتيبانِی کافی از  موضوِع عدِم وجوجلسهدر اين . جويانی که در آن مکان حضور داشتند، اطالع داده بودکه به دانش

تيری را که از  ھا و  ھفت جويان کتاباو از يکی از دانش. عات مطرح گشتتوسِط عموِم مردم و مطبو ئیجوجنبِش دانش

اتھاماِت عنوان شده عليه او پس از سه ماه، در خالِل مدت .  گرفت و برای حفاظت از خود نگه داشت،سيبری آورده بود

  .گاه را ترک گفتنشبود، رفع شد؛ اما  به اجبار دا در بازداشت ساموئيلو وازمانی که 

 مقاومت، مسيِر ۀ نمايان کرد و شکی نيست که اين تجربساموئيلو وااين سه ماه زندان ماھيِت سلطنِت تزاری را برای 

ايِط متفاوت و جا در شر او تصميم گرفت به خارج از کشور برود و آن. اَش برای انقالب را مسجل کرد گی وقف زند

  .ای متوقف شده بود ادامه دھد  بی رحمانهش را که به شکلِ آزادتری، تحصيالت

 ۀای وجود داشت که با عنواِن مدرس در پاريس مدرسه.  روسيه را به مقصِد پاريس ترک گفت١٩٠٢بِر و اکت١١در 

گشت که به   بورژوا و ليبرال اداره میتاداناين مدرسه توسِط گروھی از اس. شد رايگاِن علوِم اجتماعِی روسی شناخته می

گاِه  از رکوِد دانش دانش پسۀافراِد جواِن تشن.  بود ھای روسيه ممنوع شده گاهشان در دانش يبرال بودن سخنرانیلدليِل 

  .روسيه به اين مدرسه سرازير گشتند

ش در روزنامه، مشتاِق گرِد ھم  و ھمکارانلنيندر پاريس منتشر شد، ) »اخگر«(، ايسکرا لنين ۀدر ھمان زمان روزنام

 ليبرال به پاريس تادان ظلم و ستِم تزاری را تجربه کرده و به دور از تأثيراِت اين اسجوانی بودند که کامالً آوردِن افراِد 

مدِت مبلغان جھِت  ھای کوتاه  در مدرسه ايراد کردند و از آن برای آموزِش دورهئیھا چنين نطق ھا ھم آن. گريخته بودند

  .کردند اِت روسيه استفاده میکار در محافِل انقالبِی کارگراِن سوسيال دموکر

 ۀ مدرس او فرصِت خوبی برای حضور در. بودگير   مشتاق و پیئیجوھا شرکت جست و دانش  در اين دورهساموئيلو وا

  .يافت مطالعاِت مارکسيستی 

 . قرار گرفتلنين و به لحاِظ نظری تحِت آموزش و نظارِت مستقيِم خوِد 

 

  ) و شھرھای ديگرمسکو، باکو، اوِدسا، ايکاتِرينوسالو، تی ِور(ِت روسيه  انقالِب نخسۀ در طوِل دورعملیکاِر 

، کمی پيش از ١٩٠٣به دست آمده بود، شھری که او در تابستاِن ساِل » تی ِور« در ساموئيلو وا عملی نخسِت کاِر ۀتجرب

  .ِد آن شدبه طوِر مستقيم  از پاريس وار) حزِب کارگِر سوسيال دموکراِت روسيه (RSDLP دوم ۀکنگر

ر گرفت و بسياری از  قراپوليس يورِش   موردتی ِور RSDLP ۀ، کميت» تی ِور« به ساموئيلو وا کمی پس از آمدِن 

او به تقويِت سازماِن سوسيال دموکرات تضعيف .  بسيار به موقع بودساموئيلوبنابراين وروِد . گير شدنداعضای آن دست

   .کرد  مبارزه می،شد  فرستاده میايسکراخارج از کشور توسِط ای پرداخت که تحِت دستوراتی که از  شده

 مواجه گشت که موفق شده بودند از بازداشت بگريزند و خيلی زود به عنواِن يکی از اعضای ئیوی با استقباِل گرِم رفقا

  .کميته انتخاب شد

  :دھد گونه توضيح می او گذاشت اين بر جلسه در نخستين ساموئيلو وا، تأثيری را که تی ِور ۀ، عضِو کميتکودلیرفيق 

اش  ترکيِب چھره. ِی آفتاب سوختهئ  قھوهۀی و چھرئ ھای قھوه تعداد، مھربان، با چشمبلند، با اس يک دختِر جوان بود، قد او "

مشرب و  يک فرِد خوش اما در کل . يا چينی داده بود ش به او ظاھری مغولی ھای کوتاِه اريب امتعارف و ابرون

ش را  آماده به خدمت است و قلب و روحَ  ھميشهئیگو. کرد ش می رسيد که انسان را جذِب خود تنی به نظر میداش دوست

  ."گذاشت برای کار می

 برای ساموئيلو واکردند رسم بود، رفيق   تزاری که در تشکيالِت مخفی کار میۀھمان طور که در مياِن انقالبيوِن روسي

 فعاليِت ۀزدند ــ و بنابراين او در سراسِر دور  صدا میناتاشا رفقا او را . ستعار برگزيد يک ناِم م پنھان کردِن ھويِت خود
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" ناتاشا" چنان از  ھای تشکيالِت مخفی است، ما ھم ھنگامی که سخن از دوره(شد  انقالبی مخفی با اين نام شناخته می

  ).کنيم  استفاده میساموئيلو وابرای اشاره به 

ھای سوسيال دموکراتيِک پاريس آموزش ديده بود و  اتی را به عھده گرفت چرا که برای آن در گروه فعاليِت تبليغناتاشا

  .بود» تی ِور «ۀترين بخِش فعاليِت کميت تبليغات ضعيف

بايست   ھا می گيریتکه پس از دس( و سازمانِی کميته کتيکیبرِد خِط ت  در پيشتی ِور ۀ يکی از اعضای کميت او به عنواِن 

 ئیھا َکرد گيرِی مداوِم روی  و پیايسکرادرنگ قابليِت خود را در طرِح سازمانِی  او بی. مشارکت نمود)  تعديل شودمجددا

  . نشان داد،پنداشت درست می" آزاِر دوستان"که بدوِن ھراس از 

تی ھای سازماِن  عاليتھای ف داد، کاستی  انجام میعملیای نداشت و برای نخستين بار کاِر  که او ھيچ تجربه با وجوِد اين

ھا اشاره کرده بود را تشخيص   به آنلنينی   که ايسکرائیھا گی، و ديگر کاستی آن، فقداِن پيوستۀ، خصوصياِت پراکندِور

  .داد

 به RSDLP، تی ِور به ناتاشا در خارج از کشور برگزار شد، بالفاصله پس از وروِد ١٩٠٣ دوم، که در ساِل ۀدر کنگر

  و کِل سازمانRSDLP تی ِور ۀھنگامی که خبِر انشعاب پخش شد، کميت. ھا منشويکھا و  بلشويکد ــ دو جناح تقسيم ش

. ھا ناميدند بلشويککردند و از اين پس خود را   پيروی میلنينی پيوستند که از رھبری ھای انقالبي به جناِح مارکسيست

توانست فعاليِت  ز او به سختی میئيدر فصِل پا. رک گفت را تِور تیاما  خيلی زود  . ھا پيوست بلشويک نيز به ناتاشا

شد و او در  آب و ھوای سرد مانع از برگزارِی جلسات ھماننِد فصِل تابستان در جنگل می: بََردتبليغاتِی خود را به پيش 

ندک با کارگران،  با حفِظ ارتباطِی اناتاشا. ھای خود بپردازد قرار گرفت ال که در کجا به برگزاری حلقهؤبرابِر اين س

 لو پوليسخائنی که به انجمن رخنه کرده بود او را به .  را بپذيرد،شود ناچار بود ھر مکانی که در اختيارش گذاشته می

  .ھر چند، کارگران فرد خائن را کشتند.  ناچار شد مخفی شودناتاشاداد و 

 متفاوت از شرايِط جا کامالً  شرايِط اين. بود) اوسکپروپترئيدندر حاِل حاضر  (اِکاترينوسالومکاِن بعِدی فعاليِت مخفِی 

 در معرِض استثماِر به مراتب  نساجی در شماِل روسيه قرار داشت، که در آن کارگرانۀ  در منطقتی ِور.  بودتی ِور

نساجی  ۀدر منطق.  در مرکز قرار داشتاِکاترينوسالوتری نسبت به کاِر معدن و متالورژِی جنوب بودند، حال آن که  بيش

تماِم . ر کرده بوديي ساعت تغ١۶ ساعت به ١۴ھا در حداقل خود بود، در حالی که روِز کاری از  مزد شمال، دست

  . پرداختندايسکرا و لنين ۀھای اعالم شد ، به حمايت از سياستتی ِورھای کارگری شمال، از جمله سازماِن  اتحاديه

تر شد، صنعِت آھن و فوالد به  ھاِی خارجی بسيار سريع وِم سرمايهداری با ھج  سرمايهۀاز سوی ديگر، در جنوب، توسع

ھا  منشويکتر شده و نفوِذ  وضعيت بغرنج.  نساجی شمال بودۀشدت توسعه داده شد و وضعيِت کارگران بھتر از منطق

ساِز سريِع  نود، که سفارشاِت عظيِم خط ِآھن  برای ساخت و ۀبه خصوص در خالِل رونِق صنعتِی دھ. يافته بود شدت

مزِد  دست(تری را نسبت به کارگراِن نساجی شمال تجربه کرد گرفت، پرولتاريای جنوب شرايط بھ راه آھن انجام می

  ).تر و غيره ھای کاری کم باالتر، ساعت

رِد يک برگِ درخشان را در تاريِخ جنبِش کارگرِی روسيه رقم زدند وا  اِکاترينوسالو کمی پس از آن که کارگراِن ناتاشا

، "مرگ بر سلطنت"چون   ھمئیھای سرخ و شعارھا ھا يک سری از اعتصابات و تظاھرات را با پرچم آن. اين منطقه شد

 و نيروھای نظامی صورت گرفت که منجر به پوليس با ئیھا درگيری. ، و غيره ترتيب دادند"ھشت ساعت کاِر روزانه"

ای مورِد بد رفتاری قرار گرفته  نيانی گشت که به طرِز وحشيانهھا پر از زندا کشته و زخمی شدِن تعدادی شد و زندان

  .بودند

ھا را  بلشويکدردِی ھاِی بزرگ ھمراھی و ھم ه کارگراِن کارخانهبه طوِر کلی، شرايِط سختی حاکم بود و با وجوِد اين ک

را به عنواِن بلشويکی سرکش ش   خودناتاشاتحِت چنين شرايِط دشواری، . راه شدھا ھم منشويکداشتند، نواحِی شھری با 
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 اِکاترينوسالو حزب ۀ، عضِو کميتايگوروفرفيق . ش به ھمين صورت باقی ماند ھای عمر اثبات کرد و تا آخرين روز

  :کند گونه توصيف می  را اينناتاشاھای  جا بود، فعاليت  آنناتاشادر زمانی که 

ما بعد . دوراِن سختی بود. تبليغات و ارتباط با شھر توجه داشت به ناتاشادادم، در حالی که  من کاِر تشکيالتی انجام می«

بايست  گِی زياد میالی که سراسِر شب، با وجوِد خستکرديم، در ح از ظھر را صرِف کاِر تشکيالتی و تبليغاتی می

 قادر نبودم حتا دادم، و گی سری تکان می با خستمعموالً . کرد که ادامه دھم  مرا تشويق میناتاشا. نشريات را مرتب کنيم

 مرا ناتاشاصبح . خوابيدم کشيدم و می انداختم، بر روی آن دراز می م را روِی زمين می یسپس پالتو. درست فکر کنم

 بپردازيم که در ئیھا منشويکبايست به مبارزه عليه  عالوه بر اين کارھا، می. گماشت کرد  و دوباره به کار می بيدار می

َمکش بود، چون در کميته عناصِر متزلزلی وجود  شای سخت و پر ک مبارزه.  به دست گيرندتالش بودند تا تشکيالت را

شد به   میاِکاترينوسالو که وارِد منشويکیشان، داخل کردن ھر  کتيکت. ھا در تماس بودند منشويکداشت که با 

ھای کارگری  مان را در سازمانکرديم و نفوذ بايست اين حمالت را دفع می  میناتاشامن و . ھای کارگری بود سازمان

. ھا داشت، با اين حال ما موفق شديم اين امر نياز به تماِم تالِش ما برای حفِظ نفوذ در بخِش کارخانه. نموديم حفظ می

. کرد ھر بعد از ظھر را وقف اين کار می. ش را برای فعاليت در محافِل کارگری گذاشت تماِم انرژی و قدرتناتاشا

مان را  نوميدِی تلخ. پرداختيم ھا می آالِت فنی و چاپی برای توزيِع نوشته دھِی ماشين ما بايد به سازمانعالوه بر اين، 

ھا   آنۀآورم؛ درست است که ھم ياد می  از دست داديم بهءگِی رفقاتجرب ھا را به علِت بی ِل نوشته اوۀزمانی که محمول

، پوليس ما در اين بود که در ھمان روز برای به زحمت انداختِن با اين حال پيروزیِ . نبود، اما چندين ھزار نسخه بود

 با ديدن پوليس. از دست دادن اين محموله اتفاقی بود. ھای باقی مانده در کارخانه توزيع شد تعداِد زيادی از اعالميه

    . منزلی باشدۀشود که شايد امواِل به سرقت رفت محموله به آن مظنون می

 او تی ِور در مورِد پوليس ۀ ادارۀنام  از طريِق بخشپوليس. کرد گی می ش زند  خودۀ با گذرناماتاشان، اِکاترينوسالودر "

 توانستم او را ای غيِر قانونی دست و پا کند و تقريباً  من از او خواستم برای خودش گذرنامه.  کردئیرا به سرعت شناسا

 اتھاماِت مربوط به ۀبايست دربار  که میئی فرستاده شد، جاتی ِورگير و به  دستناتاشا. متقاعد کنم، اما ديگر دير شده بود

اگر چه او تنھا رفيقی بود که  بزرگی به سازمان وارد کرد، ۀگيرِی او  ضرب دست. گو باشد  پاسخاِکاترينوسالو و تی ِور

اما برای مدتی . اند  سياسی آشنا بودم و متوجه شده بودم که او را تحِت نظر گرفتهپوليسمن با روِش . گير شددست

  .م و زمانی که  او متقاعد شد، برای مخفی شدن بسيار دير بودبين کرد که من بيش از حد بد  میطوالنی، او فکر

شد و کسی   پنجره ديده میۀ خيابان از پشِت شيشۀمنظر. گاه ديدمھای بازداشت  پشِت ميلهاِکاترينوسالوآخرين بار او را در 

م که با او خداحافظی کنم، اما او به  اين موقعيت استفاده کردم و رفتی مالقات نمايم، من ازبه من گفت که بايد تقاضا

 اِکاترينوسالوکند و از  م می محض ديدن من چنان دست و سرش را به تندی تکان داد که من متوجه گشتم خطری تھديد

  . تسليم کردمم را به رفقای بلشويک ھا و اختيارات وليتؤخيلی زود تماِم مس. خارج شدم

، به دستوِر ١٩٠۵ چھای خواھرش، در مار پس از مدتی طوالنی و با پيگيری.  بودِور تی چھارده ماه در زنداِن ناتاشا

 يک ھزار ۀ را داد؛ با قراِر وثيقپوليس انتخاِب شھری برای زندگی تحِت نظِر ۀ، که به او اجازمسکودادستاِن عمومِی 

  .روبلی آزاد شد

) شھری در اوکرايِن کنونی (نيکاليِف به ءابتدا. اش به جنوب برود ھای انقالبی  فعاليتۀرفت برای ادام تصميم گناتاشا

رفت   بود و ھر جا که میپوليس؛ اما چون تحِت نظارت ئیسازِی نيروِی دريا رفت، بندری بزرگ و مرکِز کشتی

 را ترک کرد نيکاليِفکمی بعد مخفيانه . امه دھداش اد ھای مخفی توانست به فعاليت  اطالع دھد، نمیپوليسبايست به  می

  . رفتاوِدساو به 
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طور که  ھا، ھمان داد ُرخ. کشور در ديگِ جوشاِن انقالب بود. در طوِل چھارده ماھی که در زندان بود، روسيه متحول شد

ِل کشور بود، و تر از ک اما جنوب تا حدی عقب. َروی بودند انگيزی در حاِل پيش گفت، با سرعِت حيرت  میلنين

کرد، به عنواِن نمونه، عدِم شرکت در اعتصاِب  پترزبورگ را دنبال نمی  وقايِع حماسِی پرولتارياِی سناوِدساپرولتاريای 

   ).١٩٠۵ جون ٢۵ تا ١٣ (جونماه 

ار  را کنلنين به سرعت دريافت، مسيِر مشخص شده توسط ناتاشاگونه که   ، ھماناوِدساسازماِن سوسيال دموکراِت 

  .گذاشت

گير شدند و  سوِم حزب جمع شده بودند، ھمگی دستۀ کنگرۀنام ، که برای بحث و بررسی قطعاوِدسا ۀھای کميت بلشويک

نيروِی چپی که وجود داشت، تعدادی از . آالِت چاپ کشف و مصادره گشتند درست پيش از آن ماشين. به زندان افتادند

تِر  نئيھای پا  آمده و وقتی ھم برای ارتباِط درست با رستهاوِدساگی به  ه تازھای شبه نظامِی منفردی بودند که ب بلشويک

  .ھا بود بلشويک در مياِن اين ناتاشا. تشکيالِت حزب نداشتند

 آن چيزی که از چپ باقی مانده بود عبارت ۀھم. به ھمين دليل رھبرِی سوسيال دموکراسِی انقالبی بسيار ضعيف گشت

يھوديان و تأسيِس سازماِن  سازمانی بود که آزادی فرھنگی . منشويک يھودــ اتحاِد کارگری (، باندِ منشويک ۀاز کميت

ھای متفرق و  بلشويکتعداِد کمی از ) ھای خود را قرار داده بود يھودی را در صدِر برنامه ای از کارگران  جداگانه

يکِم ماِه می  از . توانست به فعاليت بپردازد ی نمناتاشادر آن زمان که روزھاِی تاريخی در حاِل آغاز بود . ھا واسطه

احساساِت کارگران ماننِد آتِش زيِر خاکستری بود که با . يافت اعتصاب آغاز شد و تقريبا در تماِم طوِل ماه ادامه

  .شد مند می ترين تحريکی منجر به جنبشی بزرگ و قدرت کوچک

تحِت فشاِر . ھا گشتند ھا خواستاِر آزادِی آن گير شدند، توده  دستونجگان منتخِب کارگران در آغاِز ماِه  ھنگامی که نمايند

 خود را به ۀ رفقاِی آزاد شدمارسيليزکارگران ھمراه با خواندِن سروِد . ھا را آزاد کنند اجتماعی مقامات مجبور شدند آن

  .شان رساندند ھای خانه

روزھای "ھا را آزاد کرد و از آن لحظه،   تودهۀمع شدای در انباِر باروت، انرژِی ج يک اتفاِق کوچک، ھماننِد جرقه

"جون » ھان «ۀآميز و غير مسلِح کارگران در کارخان ھا به اجتماِع مسالمت  قزاقجون ١٣در .  آغاز شداوِدسا معروِف ِ

اف مناطِق اطر. ھا آتش گشودند، دو تن از کارگران را کشتند و چندين تن ديگر را زخمی کردند حمله کردند؛ بر آن

.  و افراِد حاضر روی دادپوليسدرگيرِی شديدی بين . اعتصابی را آغاز کردند و سپس کِل شھر به آن ملحق شد

ھا درخواسِت  کارگران از سوسيال دموکرات. ھاِی خونيِن خيابانی صورت گرفت  ساختند و درگيریئیھا کارگران سنگر

کردند، سوِت کارخانه به صدا درآمد، جمعيت  ين تعقيب میکارگران را با نفرت و توھ. ھا رسيدند نيرو. سالح کردند

به سمت خاکريِز راه آھن که در آن کارگران قطاری را متوقف کرده بودند شروع به حرکت » ناسيپ«عظيمی در مسير 

مم و ھا رسيدند، اما زمانی که جمعيِت عظيم، مص قزاق. کردند، مسافران را خارج نمودند و موتور بخار را منفجر کردند

تظاھراتی به عظمِت آن چه که در نزديکِی پِل راه آھن برگزار شد . مبارز را در برابِر خود ديدند چھار نعل گريختند

راناِن سوسيال دموکرات احساساِت کارگران را برانگيخته ھاِی آتشيِن سخن واژه.  نشده بودتر در روسيه ديده ھرگز پيش

  .ان را باال بردش گی و سطِح آگاھِی طبقاتی و ھمبستکرد

ھا،  شگاهفرو.  غيِر معمول به خود گرفتئیشھر سيما.  اعتصاب کردنداوِدسا تماِم کارگراِن جون ١۴روز بعد، در 

ھا و ديگر  ھا، کالسکه اتومبيل.  يک کارگاه، باز نبود نه يک کارخانه و نه حتا. گی بسته بودندھا و ادارات ھم کارگاه

ھا در آن  ترحتا جوان. ر ازشان استفاده کردندشان را واژگون و به عنواِن سنگ وسايِل نقليه را متوقف ساختند، بسياری

  .گفتند شرکت جستند و به عنوان ُمبلغ سخن می
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 ريخته پوليس ۀ اسلحۀھا و گلول خوِن کارگران با شمشيِر قزاق.  در ھمه جا صورت گرفتپوليسن و درگيری با سربازا

رسيد ھيچ راِه  به نظر می... کارگراِن خشمگين مصرانه به دنباِل سالح گشتند، اما ھيچ سالحی وجود نداشت. شد می

 شگفت زده شدند، نخستين اوِدساشتی به بندِر  يک ک ، از ورودِ جون ١۴ناگھان، در ساعت ده شب ... گريزی وجود ندارد

  .رزم ناِو انقالبی که حامِل پرچِم سرِخ انقالب بود

زده، به سمِت بندر روانه شد تا وروِد  جمعيت، شاد و ھيجان. باره بندر را ترک کرد  به يکپوليس. ورق برگشت

  .را خوش آمد گويد» پوتمکين«

کرِد  عمل.  به وجود آمده بود، رخ داداوِدساشيوه که در مياِن کارگراِن ناِو پوتمکين درست به ھمان  شورش در رزم

  .ای صورت گرفت سوسيال دموکرات در قباِل دريا نوردان به رواِل پيشين بود، اما شورش به طور غير منتظره

  کميته. او بر پا شدن گرفتِن کنترِل ناو، در خارج از رزم  ای انقالبی متشکل از سی دريانورد به منظوِر به دست کميته

مشترکی برگزار شد، اما نفوِذ جلسۀ . ھاِی کارگری در شھر از دست نداد گان سازمان وقت را برای تماس با نمايند

به جای حرکِت تھاجمِی عمومی ــ تنھا .  از دست رفتئیھای طال منشويسم، تعلل و تزلزل کاِر خود را کرد و فرصت

ھای ديگِر اسکادراِن درياِی سياه صبر   تصميم گرفته شد برای آمدِن کشتی-  انقالبی ھای مارکسيسمِ  راه، بر طبِق آموزه

 . مھلکی را موجب شدۀاين تأخير، قيام مسلحان. کنند

دموکرات به ساحل بازگشتند و به کارگرانی که  ھاِی سوسيال گاِن سازمان ای در ناو، در ساعِت چھار، نمايند پس از  جلسه

شان  ھای ھا بايد متفرق شده، به خانه  رھبری بودند اعالم کردند که ملوانان به ساحل نخواھند آمد و آندر انتظاِر اسلحه و

  .باز گردند

  .شب از راه رسيد و ھمراه با آن انتقام، تحريک، خشم و جنايت آمد

 نوشيدند، انبارھا و تا خرخره" ١ھا کھاندردز بل"ھاِی شراب را خراب کرد،  انبار.  کشتار را آغاز کردپوليسدر شھر، 

  . آتش سوزی، کشتار و ويرانی مبدل شدۀشھر به صحن. ھا را غارت کردند و به آتش کشيدند خانه

وی درنده . او به سختی از زندان بيرون آمده بود. کرد ش حس می اين وقايع را با گوشت و پوستۀ ھماوِدسا در ناتاشا

، وقتی پترزبورگ سن خود را در ئیجوگی دوراِن دانش و سخِت زندھاِی سفت  تزاريسم را به ياد داشت، محدوديتئیخو

  .ھا و ضرباِت خشِن آتِش تفنگ ھمراه شد  قزاقۀ معترض با ضرباِت تازيانئیجو يک گروِه دانش که تشکيِل 

 که  برای يک حزب واقف شدــ اتحاِد محکمیلنينيست ايسکراِی ۀ عميقا به مفھوِم مبارزناتاشادر ھمين ھنگام بود که 

 اجازه ءگويد در ابتدا ــ که می" جدا شويد و سپس متحدءابتدا "لنينشعاِر . نمود بدون آن پيروزِی پرولتاريا غيِر ممکن می

نمای ھا بحث کنيدــ راھ يت واحد با آن فعالألۀھا جدا شوند و سپس در مورد مس منشويکھا به طور قطع از  بلشويکدھيد 

   .ھای او شد فعاليت

 و بلشويک منشويک -کتيکی يِن دو خِط تيترين تأکيد را بر تب بيش:  ادامه داداوِدساھاِی تبليغاتِی خود را در  يت فعالناتاشا

ھاِی سازمانی، به دنباِل اتفاقاتی که رخ داد ــ حوادِث  رغِم تقويِت سازماِن بلشويکی و برخی موفقيت اما، علی.  قرار داد-

ھا  منشويک. اند روِی انقالب عقب افتاده در کِل روسيه نشان داد که رھبران از پيشــ گسترِش موِج انقالب ١٩٠۵بِر واکت

  .ھا گرفتاِر توھماِت پس از مصالحه و وحدت بودند بلشويکتری داشتند و  دھِی قوی ھا سازمان و بانديست

ھا  ه در مرکِز فعاليتی اين ک داده بودندــ نتوانست طاقت بياورد، براناتاشا به اوِدسا عنوانی که در –" بلشويِک سرکش"

 شد؛ تا زماِن سقوِط مسکوھاِی مسلحانه وارِد  در اوِج قيام.  رفتمسکو به ،ھای درسِت بلشويکی باشد کتيکو آموزِش ت

  . بازگشتاوِدساجا ماند و پس از آن به   آنمسکو

                                                 
نخورده باقی بماند و به دنباِل  ھای ارتجاعِی روسی در اوايِل قرِن بيستم که بر اين باور بودند که حکومِت مطلقه بايد دست  اعضای سازمان1

 .کردند کاری می  راستاِی سرکوِب جنبِش انقالبی ھمھای شوونيسم قدرِت بزرگ، با رژيِم تزار را در ادامۀ سياست
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.  بمانداوِدساھاِی تبليغاتی در  رِف فعاليتتواند صِ  کرد نمی احساس می. اين وقايِع مھيج و تاريخی تأثيِر عميقی بر او نھاد

دانست  او می. ھاِی مسلحانه در گرفته بود  که شورشئیبرود، جا» دان«در » روستوف«ش تصميم گرفت به  به ميِل خود

ھای آموزشِی   نياِز مبرمی به آن دارد، فعاليتروستوفای که در حاِل حاضر با آن مواجه است و پرولتاريای  وظيفه

 ھاِی آينده مجھز و کامالً  دھِی نيروھا است، به شکلی که قيام و سازمان آخرين اشکاِل مبارزه، تجھيزۀجانب  و ھمهفراگير

  .دھی شده باشندسازمان

ای   سوِء تفاھمی ايجاد نکند، بيانيهاوِدساش در کارگراِن برای اين که خروج. داد  عذابش میاوِدساش برای ترِک تصميم

متِن .  اعالم کرداوِدساھای نادرست سازماِن حزِب سوسيال دموکرات  کرد  رویۀود را در بار نظِر خنوشت و صريحاً 

  : او به اين شکل بودۀنام

کنم بيش از اين امکاِن ماندن در  نمايم که تصور نمی اعالم می]) ھا بلشويک[اکثريت  (اوِدسا ۀمن به اعضاِی کميت"

  :داليِل زيرسازماِن اشتراکِی محلی وجود داشته باشد؛ به 

کتيکی ھنوز آن قدر پر رنگ در مورِد مسائِل ت] ھا منشويک[کنم اختالفاِت مياِن اکثريت و اقليت   تصور میءدر ابتدا"

ی است که توسِط ھای راستيِن انقالبي کرد ِک رویيک گام در مسيِر سازش است و معادِل تر است که ائتالف در اين زمان 

  .  کشانده استRSDLPھا را به سمِت چپ و جناِح واقعا انقالبِی  و آنشده  اکثريت تا کنون دنبال می

 از ديِد اوضاِع محلی موجب در ھم شکستِن ائتالف، با وجوِد چنين اختالفاِت عميقی کاری غير عاقالنه است و عمالً "

اھد بود و تنھا بروِز ثمر خو  بی ايدئولوژيک برای نفوذ، در شرايِط کنونی قطعاً ۀشود؛ مبارز اکثريت توسط اقليت می

شود و  ھا می تر در فعاليتن ائتالف تنھا باعِث اختالِل بيشاي. شود ھاِی تازه را موجب می ھا و شکاف اختالفات، درگيری

 مفاھيِم دادی است که تماماً  جا صورت گرفته است رخ م ائتالفی که در اين چنين معتقد ھم. به حِل مسائل کمکی نخواھد کرد

شد و  اش با ضِد حزب حمايت می واره با جديت توسِط اکثريت در مبارزهه ھمکند، اصولی ک ا نقض میاصولِی حزب ر

  .کرد توھماِت اقليت را نقِش بر آب می

 ۀنام قطع: "نمود و اظھار داشت رانی می در خارج از منطقه سخنجاسه ایبدون توجه به ديدگاِه يکی از کسانی که در 

 مھمی چون ائتالف با ألۀگيری در قباِل مس ھاِی محلی حِق تصميم ارد، متوجه شدم سازمان سوم برای ما ارزشی ندۀکنگر

 در اين زمينه برگزارِی ءندارد، و البته تنھا راِه مناسب و قابِل اتکا) يعنی اکثريت(اقليت را بدوِن موافقِت کِل حزب 

  ". کارگراِن حزب استۀ چھارم متشکل از ھمۀکنگر

 مرکزی و ۀ گزارش به کميتۀرود، حاضر به ارائ با شتابی باور نکردنی در مسيِر ائتالف پيش می که اوِدساسازماِن "

گی را يک پارچ  که مسکو و پترزبورگ سنھاِی   چون کميتهئیھا  سازمانھاِی اکثريت نيست و کامالً  حتا ديگر کميته

  ". در خطوِط فدرالی ممکن ساختند، ناديده گرفته استمنحصراً 

ه ارمغان آورده که ھرج و مرجِ دور نگه داشتِن سازماِن محلی از مراکِز مستقر و مرزھاِی حزب، ائتالفی را بگونه  اين"

 چھارم بيِن دو بخِش ۀويژه اگر فرض را بر اين بگذاريم که کنگر تر در مناسباِت حزبی را به دنبال داشته است، به شبي

 ھر ۀ يکی از طرفيِن ائتالف، خارج از چارچوب ، به عنواناوِدساِن پس سازما. حزب، به شکِل فدراتيِو اتحاديه رأی دھد

   .حزبی خواھد بود

کردم بعدھا ــ کسانی که فکر می در نھايت، بايد بگويم بسياری از افرادی که در اين چند ماه تحِت رھبری من بودند

در لحظاِت حساس، . ضِع موجود نيستندرھبرانی قابِل اعتماد با ضوابِط سياسی استوار شوند ــ قادر به مقابله با و

ھای خارِج حزبی است تمايل به ائتالف دارند، به جاِی صحبت کردن به  تر قابِل اعتماِد بلوک ھنگامی که بخشی که کم

شود  شان موجِب تضعيِف آن اصولی می ثباتی شوند و بی سو می منظوِر تأثيرگذاری بر رفقاِی متزلزل، با ھر جريانی ھم

  .اند انگاشتم مدافِع آن تر می که من پيش
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وار به ائتالف   ائتالف نبودند، ناگھان معجزهۀکه يک ھفته پيش حتا مايل به شنيدن دربار" غيِر قابِل انعطافی"اشخاِص 

آن ھم ھنگامی که بلوِک خارِج حزبی تمايل به ائتالف ) فدراسيون(ی دادند و آن را با گفتِن اين که پافشاری بر اتحاديه أر

اند، اما   در خدمِت فدراسيون بودهکنند که اصوالً  ھر چند برخی ادعا می.  امری ناشيانه است؛ توجيه کردند،اند ا کردهپيد

ھا نديديم و رھبراِن ما فقط با  گونه مخالفتی را از جانِب آن ھای خارِج حزبی در بحِث ائتالف ھيچ  بلوکجلسه ھایدر 

فريب در مورِد انشعاِب اخيِر حزب که به تحريِک رھبران اتفاق افتاد و   عوامکارانه به سخنانِ  آور و جنايت سکوتی شرم

  ".خواستند مانِع ائتالف شوند؛ پاسخ گفتند فکران که می شماری از روشن نيز در مورِد تعداِد انگشت

 اين امر در ارتباط با ی نابود کرد وئ  در اصول، تماِم باوِر مرا در مورِد رھبرِی منطقهئیھا ثباتی مواردی از چنين بی"

  ". ترغيب کرداوِدساالذکر مرا به ترِک سازماِن  عوامِل فوق

خواست نامه را به صندِق پست بيندازد بازداشت  درست زمانی که می. به نتيجه نرسيد" ی مبلغناتاشا"اما اين اعتراِض 

ھاِی   آن را از بايگانی١٩١٧انقالِب . (اش به دسِت عوامِل تزاری افتاد  زندانی گشت و نامهروستوفدر زنداِن . شد

  ).بيرون کشيد]  سياسیپوليس[  اوکرانا ۀخورد خاک

 در شماِل روسيه تبعيد شد، اين بار بدوِن حِق ُوولوگدا به پوليسھا زندانی و سپس تحِت نظارت  او ديگر بار برای ماه

 .انتخاب

 پوليسھای  ای برای فرار از نظارت بود و خيلی زود برنامه فعاليِت دوباره ۀ تشنناتاشا. اما انقالب ھنوز تمام نشده بود

  . ريختُوولوگدا

  . را برگزيدمسکوگی غير قانونی در  ی که اين کارش در پی داشت، زندئيبا تماِم عواقِب حقوقی و قانون

 :دھد  در اين دوره را اين گونه شرح میناتاشاھای   فعاليتبابروفسکايارفيق 

. او چندی پيش در گذشت. خوانديم می"ناتاشا" بود، که او را ساموئيلو وای کونکورديا ئ نطقه مۀيکی از اعضاِی کميت"

سپس . ايراد کرد» ماِجش چای« گروھی در جنگِل تجمع يک  رانِی آتشينی در، اين انقالبِی پرشور روزی سخنناتاشا

» گالت وينو« سازمانی در جلسۀ يک  ت،شرکت جس» کولومون «ۀگاِن کارخان که در کنفرانسی با نمايند روِز پس از آن

جا آرام و قرار نداشت، ھر جا که بود افکاِر  رفت، ھيچ» پوشکينو«و » کانتسوو«، »شالکو وو« جا به ترتيب داد و از آن

  مسکو ۀ حومۀ پرولترِی پراکندۀداشت؛ تود ھاِی از نفس افتاده را به جنبش وا می کرد و اراده کارانه را دور می محافظه

دوِر کاملی زد و گرسنه و . ، با روابِط قوِی سازمانی از نو پا گرفته بود متحد کرد١٩٠۵ا که به تدريج پس از شکسِت  ر

به ... ھای کارگر زدند، از عاطفه، از توده ھا از زندگی حرف می جلسه ش در اين ھاي  بازگشت، گزارشمسکوخسته به 

 مرگِ او ۀ که تا لحظئیکرديم، اگر چه برای ما مان را از ھم حفظ میۀ فاصل ھميشه ناتاشايک اقداِم امنيتی من و  عنواِن 

  .دوستاِن نزديکی بوديم، اين کار چندان راحت نبود

ھای  مان را زير پا بگذارد زيرا پس از ديدار از خانه  من آمد و گفت که ناچار شده توافقۀيک شب، ساعِت دوازده به خان

ش را در کوچه و خيابان  ھا مواجه شده و خود جا، در کماِل ادب با پاسِخ منفِی آن ر آنسه ھوادار براِی امکاِن اقامت د

کاِر ديگری نداشتيم، . آن شب ھر دوِی  ما خيلی کم خوابيديم، اما به کارھای ھواداران و خودمان کلی خنديديم. يافته بود 

  ".ته شدنی نبودبرای ھمين برای ھر دوِی ما خوابيدن آن ھم بر آن تخِت باريک و شکس

با اين حال، به .  مشغول به کار بودمسکو ۀ  در سازماِن حزِب منطقناتاشا است، زمانی که ١٩٠۶ خاطراِت سال  اين

يافت که اين کاِر  در. جا ادامه دھد کرد، نتوانست زياد در آن ی که سايه به سايه او را تعقيب میپوليسخاطِر جاسوِس 

  . را به مقصِد ديگری ترک گويدمسکوگيری و زندان بايد فته است و براِی اجتناب از دستيا پايان مسکواش در  تشکيالتی

  . را برگزيد» دانِت«ی  در منطقه» لوگانسک«شھِر 
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 در RSDLP وحدت ۀکنگر(ھاِی شديِد جناحی در مياِن حزِب متحد  َمکش ش کۀ، دور١٩٠۶ساز در  ھای سرنوشت ماه

  .بود)  در استکھلم برگزار شد١٩٠۶

 دومایِ انتخاباِت . دانِت ۀھا در منطق"منشويکدريای " کوچِک بلشويک بود در ۀ جزيرلوگانسکپس از آن 

 و لوگانسکدوم در پيش و تقويِت صفوِف بلشويک ضروری بود، نه تنھا برای حفِظ )  ی تزارۀي روس یشورا مجلس(

، که در آن زمان »پينکويچ«پروفسور . گسترِش نفوذمانکه براِی  جا، بل فرستادِن کمپيِن مبارزاتی انتخاباتِی مناسب به آن

  :کند گونه توصيف می کرد، اين دوره را اين  کار میلوگانسکدر 

 محلِی ۀويراستاِر روزنام(» روسالوسکی« شديم و به محِل مقرر نزِد رفيق لوگانسک دسامبر وارد ۀما در ميان"

   .ناتاشا و آنتون ءزديم؛ رفقا ی گپ میئ بعد با دو انقالبِی حرفهرفتيم  و چند ساعت "]) دانت بل["» کولوکول دانتسکی«

  و سِر بزرگِ سياه و مجعِد ناتاشاحاِل  گون و خوش  روشن، گلۀيک آپارتماِن کوچِک محقر با دو اتاِق کوچک، چھر"

ھای حزب، ما را به  کتيک تبا بحثِ . زنده آورم، شاد و سر ياد می ھر دو را به. آورم ياد می را به) سامايلوف. ا. ا (آنتون

 کمپيِن انتخاباتی ۀ دربار–کلی بحث کرديم . کردند مان می ال پيچؤ سرنوشِت اين رفيق و آن رفيق سۀتوپ بستند و دربار

سن ھاِی جناحی در  َمکش ش، شعارھای صادر شده، کلندن حزب در ۀ توافقاِت انتخاباتی، کنگرألۀبراِی دوما، مس

  . و غيرهپترزبورگ

ياد ندارم ــ  يک را به العاده و با مشارکِت فعاِل کارگراِن بلشويک ــ که متأسفانه ناِم ھيچ  فوقۀبا خوشنودی و انگيزکار "

ھاِی راه  ، در کارگاه»ھارتمن  «ۀ در کارخانئیھا جلسه چندين بار . ھای زيادی انجام داد کميته فعاليت. در حاِل انجام بود

 بود که در ھارتمن ۀ اصلی بر کارخانۀاما تکي. ش ترتيب داده شد  يا زيِر نظر  خوِد کميته توسطِ کاتريج ۀآھن و در کارخان

  .»فريدکين«و » واروشيلوف« ارتباطاِت قوی داشتند و بسيار محبوب بودند، به ويژه ءآن تماِم رفقا

و من بود، اما » يورين «ۀيفکرد ــ اين وظ رانی نمیھای بزرگ سخنجلسه آن زمان در . نظير بود  بیناتاشادر اين کار، 

ھمتا،  آاليش و با استقامت، بی ی خوب، کامالً وفادار به اھداِف انقالب، بیدھ نسازما. مق و جاِن کميته بوداو ر

 که ھميشه از نظر ما به آنتونبه . ديدند گرفت که او را می مورِد محبِت تمام کسانی قرار می. منش و نجيب بود بزرگ

کرد و ھميشه  به ما توجه داشت، محفلی برگزار می.  توجه داشت،ست که متعلق به اين جھان نبودمان کودِک بزرگی می

ھاِی سازمانی مشغول بود و ھرگز ھم شکايتی   تماِم روز با اشتياق به فعاليتنمود، تقريباً  ھاِی اصولی نظارت می بر کار

يابی  گنجايِش بزرگی برای کار داشت و به شکِل کم. تسوخ  پرولتاريا میئیبا ايمانی راسخ در تِب پيروزِی نھا. نداشت

  .کرد ش می ش متمايزبود و در عيِن حال فروتنِی غريبپر انرژی 

 به عنواِن نامزِد انتخابی ءو نام او در ابتدا) ١٩٠٧ بروریدر ف( حزب رخ داد ۀھنگامی که بحِث انتخابات در کنگر"

. » بايد بروندواالديا يکی از کارگران، مثالً   يا يورين   يا ماکسيم«ه مطرح شد، قاطعانه آن را رد کرد و بيان داشت ک

را به ) وروشيلوف( و ُوولوديا ناتاشا لوگانسک مشکل را حل کرد و گروِه يورين گيرِی  من و پوليس تزاری با دست

  ".کنگره فرستاد

 حاال رھبِر لنين.  ديد١٩٠٣ تا ١٩٠٢ در پاريسش در ھاِی اقامت نخستين ديدار در سال را پس از لنين لندن، ۀدر کنگر

 که با اعالِم منشويک مرکزی  ۀ  در اين سخنان از خِط سياسِی کميتناتاشا او را شنيد، ۀالعاد سخناِن فوق. ھا بود بلشويک

نثا و نيز  تالش برای خ"  پشتيبانی کنند) دموکراِت مشروطه ــ حزِب بورژوازی ليبرال(کارگران بايد از کاِدت "شعاِر 

ھا  منشويکگری پرداخت؛  داران بدوِن پرداخِت غرامِت به انتقاِد ويران ھا برای سلِب مالکيت از زمين کردِن درخواست

سخنانی که در آن، او اين اصل را که انقالب در روسيه تحِت عنوان . خودشان را خيلی خوار و زبون کرده بودند

روز خواھد بود تشريح کرد؛ و اين که پرولتارياست که رھبِر انقالب ديکتاتورِی دموکراتيِک پرولتاريا و دھقانان پي

که او  پرداِز بزرگ بود و نه متخصِص فنوِن جنگی بل  در حزِب ما نه يک نظريهناتاشادانيم،  طور که می ھمان. است
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تر از بلشويسم بيشای بر او گذاشت، درکش را  فوق العاده پنجم تأثيِر ۀمتخصِص تمرين و آموزش بود و بدوِن شک کنگر

  .يک مبارِز لنينيسِت راسخ کرد گی تبديل به   زندۀکرد و او را برای بقي

او .  دشوار نيست، برای روسيه بودناتاشاآورِد   که دستیبخش تصوِر احساساِت لذت. ھا در کنگره پيروز شدند بلشويک

ھا   به آن ل بود گزارِش خود را به عنواِن نماينده مايناتاشا.  برگرددھارتمن ۀ و کارگراِن کارخانلوگانسکمشتاق بود به 

در . تری دوباره به دست گيرد شآن کرده بود را با شور و شوِق بياش را وقِف  گی ی که زندھاِی انقالبي بدھد و فعاليت

ند، از ھيچ کرد گان را تعقيب می ھا نمايند عوامِل خارجِی آن.  به دقت کنگره را زير نظر داشتپوليس ۀخالِل اين، ادار

با اين حال . کردند شان، در مرز به ھنگاِم ورود به روسيه دريغ نمی گيری ھا و دست تالشی برای کشِف نام واقعِی آن

  .ماند» خارکوف«ش، مدتی را در  برای گم کردِن رد پاي در امان ماند وناتاشا

 به آدرِس ئیھا امی ديگر بھره جست و نامه ارتباط داشت، از نلوگانسکجا، با سازماِن حزِب  گی در آن در کناِر زند

 نوشت که کشف و ضبط شد ناتاشاای به   بازگشته بود، نامهلوگانسک به ، که فوراً )وولوديا (وروشيلوف. دوستان فرستاد

  :او در اين نامه نوشته است). داری شد  نگهپوليس ۀيک کپی از آن در بايگانِی ادار(

 که ئیھا او گفته کتاب. اند  يورش بردهآکيم ايوانويچ ۀچرا که به خان. ار خطرناک استجا بسي ت به اينبه نظِر من، آمدن"

 ما تمام مدت تحت نظر است و ۀخان. ياد نبرده  تو را ازپوليستوانم ثابت کنم که  می. کشف شده متعلق به تو بوده است

  ".درنگ گرفتار خواھی شد  ھستيم، بنابراين بیپوليسمورِد سوءظِن 

او ناچار بود مرکِز کارگرِی ديگری بيابد تا به . اميد شد  بود به تلخی نالوگانسکاز اين که عاجز از بازگشت به  ناتاشا

، در صنايِع باکودر . ، مرکِز بزرگِ صنعِت نفت رفتباکو و سپس به مسکوبرای مدتی به . ش بپردازدھاي  فعاليتۀادام

رگِ حياتِی ده بود، اما در صنعِت نفت که شاھرفت کر کل وسيعی پيشداری به ش   سرمايهاِکاترينوسالو و دانبسفلزِی 

کرد، پرولتارياِی توليدگِر اين ثروِت ھنگفت  ش سرازير میای را به جيِب صاحبان العاده وقامپرياليسِم تزاری بود و سوِد ف

 باکو نو پا نبود و پرولتارياِی کوباھاِی انقالبی در  در حالی که فعاليت. نمود گی می ترين شرايِط ممکن زند ناک در وحشت

  . کارگر ثبت کرده بودۀای را در تاريِخ انقالِب طبق صفحات قھرمانانه

عالوه بر . گفتند ھای گوناگون سخن می داشت که به زبان بر  اين بود که کارگراِن ھفده مليت را درباکوگِی غريِب  ويژ

 کارگر کشآکِش بسيار ۀھا به منافِع طبق منشويکخيانِت . شتھا، چندين حزِب ملی نيز وجود دا منشويکھا و  بلشويک

  .ھا موجب شد منشويکھا و  بلشويکسختی را بين 

 باکوديگر و از   يک ھاِی بسيار دور از ھاِی نفتی در فاصله ميدان. شرايط کار و زندگِی حزبی بسيار بغرنج و دشوار بود

ھاِی نفتی گارِد ضد  دکل. وليِت خطرناکی بودؤِی محافِل کارگری مسھاِی شبانه برای برگزار روی پياده. پراکنده بودند

  . چاقو قرار گيردۀيا ضرب گذری ھدِف يک گلوله و رھھمه جا تاريک بود و خلوت و بعيد نبود که . شورش داشتند

در » کچرنی گورودو«يک محفِل کارگری با عنواِن  در مسيِر خود به. ناکی داشت  اغلب تجارِب بسيار دردناتاشا

بھت نشان ! مان را از ما بگيری سرانخواھی  ھم تو می... تو : "اجه شد تعدادی زن موئیگو  راه آھن با ناسزاۀمحدود

  ... "!خواھيم داد 

 ءبرخی از رفقا. ثيرگزاری بر زنان دست به گريبان بودندأ و به طور کلی حزب، اغلب با مانِع تناتاشادر آن زمان، 

سواد سبب شد که او کار در مياِن  ھاِی مشابه توسِط برخی از زناِن بی گونه اعماِل احمقانه و کار اينعقيده داشتند که شايد 

دھان ــ رھبران  ناِم او در شماِر نخستين سازمان.ھای بزرگ سياسی تبديل شد يکی از چھره زنان را آغاز نمايد و به 

 کارگر در مبارزه برای قدرت و بنای سوسياليسم ۀوِف طبق بود، کسی که به تقويِت صفئیھا زِن کارگر و روستا ميليون

  .پرداخت

 ادامه دارد


