
 

  .د ش نوشته١٩١٧ سپتامبر سال ۶  تاریخبه

  
  

  لنين. ای. نوشته  و
  

  ) ١٩١٧ (های انقالب درس

  

 يناگر موجبات چن.  مردم استيم عظی توده های در زندگید و شدی تحول ناگهانیک ی به معنای انقالبهر

 فرد، یک یر زندگ دی همان گونه که هر تحول . ممکن استير غيقیوقوع انقالب حق،  فراهم نشده باشد یتحول

 ببرد، به همان گونه ی پزیادی يزهای و به چيند به بيزها چيلی سازد خی و وادارش مآموزد ی می بويزها چیبس

  . دهدیها را به تمام مردم م  درسین و گرانبهاترینمعناتر  پریهم انقالب در مدت کوتاه

  

 و خواب آلود ی عادی زندگسال یک از يشفته ب تن از مردم در هر هيليونها م  و دهها يليون دوران انقالب مدر

 معلوم ی دهد، با وضوح خاصی می ملت رویک ی در زندگید و شدی تحول ناگهانکه ی هنگامیراز. آموزند ی ميزچ

 ی عمل می دارد و با چه وسائليروئی کند، چه نی ميب را تعقی ملت چه هدفین از طبقات ایک گردد که هر یم

  .یدنما

   

به خصوص اکنون، . ید انقالب روس تعمق نمایها  به دقت در درسید بای و هر سرباز و هر دهقان کارگر آگاههر

 يده رسیان به پايت انقالب ما با عدم موفقۀ مرحلين معلوم شده نخستیحًا صریگر که ديه، ماه ژوئیان در پایعنی

  .است

  

١  

 از انقالب یانقالب چه بود؟ چه انتظار کارگر و دهقان هنگام دست زدن به یها  هدف تودهينيم واقع به بدر

  . بودين صلح، نان و زمی،ها آزاد  انتظار آنيم دانیچه م داشتند؟ چنان

  بينيم؟ ی اکنون چه مولی

.  اعدام مقرر شده استيفرک،  سربازان در جبهه یبرا. اند  سابق پرداختهیشائی فعال ماید به تجدی، آزادی جابه

 ی روزنامه هایچاپخانه ها. یند نمای به دادگاه جلب مين مالکهای ينانه زمدهقانان را به جرم تصاحب خودسر

 را بازداشت ها یکبلشو. یند نمای متوقيفبدون محاکمه   رای کارگریروزنامه ها.  کنندی را تاراج میکارگر

د آشکارا  اعالم شوی و اگر هم اتهاميرد گی انجام می بدون اعالم هرگونه اتهامی عمل اغلب حتین و اکنند یم

  . استيزافترا آم

  

 را به اتهامات  ينی فقط افراد معیرا زيست نی نقض آزادی به معناها یک بلشويب تعقیند معترضانه بگوشاید

 ی در مقابل جرم افراديتوان چگونه میرا و آشکار است، زيان اعتراض ـ کذب عین ای ول .یند نمای ميب تعقينیمع

 باشد، چاپخانه را تاراج نمود و روزنامه ها را ه شدیق و تصديدهدگاه به ثبوت رسها هم در دا جداگانه، ولو گناه آن

 صورت يه کرد قضی اعالم ميرقانونیرا غ  آنیات و نظری و خط مشیکباز اگر دولت، تمام حزب بلشو.  کرديفتوق

توانست بکند و  ی نمی کارين چنوجه يچ آزاد به هيه دانند که دولت روسی همه میول.  گرفتی به خود میگرید

  .نکرده است

 و ين مالکی روزنامه هاکه ینست کند ای را فاش مها یک بلشويه اتهامات عليز افترا آمۀ از همه جنبيش بچه آن

 بباد داران یه و سرماين جنگ و بر ضد مالکيه آنان علۀ را به علت مبارزها یک تمام بلشوی با هارداران یهسرما



 

 هنوز در آن ین و ايرند قرار گيب بازداشت شوند و مورد تعقها یک کردند بلشوی گرفتند و علنًا طلب میناسزا م

  . ساخته نشده بودیک بلشویک اتهام هم بر ضد یک بود که یزمان

 يکالی نکه ی محرمانه ای آزاد، بر اساس همان قراردادهايۀ روسیکه دولت انقالب و حال آن.  خواهان صلحندمردم

 را غارت ير غیها  روس بتوانند ملتداران یه و فرانسه بسته بود تا سرمايس انگلراندا یهدوم تزار سابق با سرما

دولت . چنان مکتوم مانده اند  محرمانه همای قراردادهینا.  مجددًا دست به جنگ غاصبانه زده استیند،نما

 صلح عادالنه به تمام ديشنها خود را خالص کرده و تا کنون از پیبان گوناگون گری آزاد با توسل به بهانه هايهروس

  . استیده ورزیملل خوددار

  

 دولت را در مقابل ۀ و ثروتمندان خزانداران یه که سرمابينند یهمه م.  رسدی دوباره فرا میقحط. يست ننان

و )  شودی روبل تمام ميليون م۵٠ ی مردم به بهایاکنون جنگ هر روز برا (ربايند ی ميشرمانهب،  ی جنگمحموالت

 يد تولی محاسبه جدیکه برا  زنند و حال آنی ميب گزاف به جی در مقابل نرخ های ايسابقه ب کالنیسودها

 ی روز به روز گستاخ تر مداران یهسرما.  استيامده به عمل نی اقداميچ کارگران مطلقًا هين آن بیعمحصوالت و توز

 در ی کاالئید که مردم از ب زننی عمل میناه  دست بیهم هنگام  و آنیزند ری ميرونشوند و کارگران را ب

  . انديقهمض

 مالکان يت روشن اعالم داشته اند مالکی رسا و به نحوی از کنگره ها با بانگیادی زۀ دهقانان در عديم عظاکثریت

  نامد ماهی ميک و دموکراتی که خود را انقالبیکه دولت و حال آن.  دانندی میغماگری و عدالتی ی بينرا بر زم

 یر ماه ها به چرنف وزداران یهسرما.  دهدین میبشا دواند و با وعده و دفع الوقت فری سرمهاست دهقانان را

 یافت، قانون انتشار ین هم که باالخره ایو هنگام.  را انتشار دهدين و فروش زمید داد قانون منع خریاجازه نم

 یگستاخ.  دهندیرا ادامه م هم آن زدند و تا کنون يزی افترا آميد پلیکات بر ضد چرنف دست به تحرداران یهسرما

 به دادگاه جلب ينزم" خودسرانه" است که دهقانان را به جرم ضبط يده رسی به جائين دفاع از مالکردولت در ام

  .ید نمایم

 یول. ها را متقاعد سازند که تا دعوت مجلس مؤسسان صبر کنند  کوشند آنی و مدوانند یم  را سردهقانان

 ها یک بلشویها اکنون که تحت فشار خواست.  اندازندی میقتعوه  کماکان بداران یه مجلس را سرمایندعوت ا

 کوتاه يار مهلت بسین که اند زنی میاد آشکارا فرداران یه ام سپتامبر شده است، سرمای دعوت موکول به سینا

 و داران هی اعضاء حزب سرماینمتنفذتر ...  دعوت مجلس مؤسسان اندیقاست و خواستار تعو" يرعملیغ"و 

 کنند دعوت مجلس مؤسسان ی علنًا موعظه مين پانيلاز قب"  مردمیآزاد" حزب یا" کادت ها" حزب یعنی ينمالک

  . افتدیق جنگ به تعوۀتا خاتم

 مجلس مؤسسان صبر کن تا جنگ يل تشکی شود، برايل صبر کن تا مجلس مؤسسان تشکين زمیافت دربرای

 ی حاصل میان جرین از اکه ی ايجه است نتینا. ید کامل بدست آيروزیتا پ جنگ صبر کن ۀ خاتمی برایابد،خاتمه 

  .اند  تمسخر قرار دادهورد دارند دهقانان را آشکارا میت که در دولت اکثرين و مالکداران یهسرما. شود

  

٢  

 يرور غدر کش  ؟يوستبه وقوع خواهد پچگونه ،  ی کشور آزاد پس از سرنگون شدن حکومت تزاریک امر در ین ااما

 يچ دولت هستند که از طرف هین دار و مأموریه مالک و سرمایشاه و دسته ا، گان بر مردم ه آزاد، حکومت کنند

  .اند  انتخاب نشدهکس

هنگام .  انتخاب شده اندکار ین ای کنند که از طرف خود مردم برای بر مردم حکومت می کشور آزاد فقط کساندر

 ی ميل تشکی خود حزب جداگانه ای برای شوند و معموًال هر طبقه از اهالی ميمانتخابات، مردم به احزاب تقس

 مناسبت در ینبد.  دهندی ميل جداگانه تشکزبی دهقانان و کارگران هر کدام حداران، یه سرماين،دهد، مثًال مالک

  . گرددی می عملیکدیگر احزاب و سازش آزاد آنان با ين بی علنۀ مبارزیق آزاد حکومت بر مردم از طریکشورها



 

  چهار ماه همی طیبًا تقريه انجام گرفت، روس١٩١٧ سال یه فور٢٧ که در ی از سرنگون شدن حکومت تزارپس

 شده بودند و بر اساس يل که آزادانه تشکی احزابی علنۀ مبارزیق از طریعنی شد، ی کشور آزاد اداره میکچون 

 ی نکته بررسین از همه الزم است ايشقالب روس ب تکامل انی بردن به چگونگی پیبرا.  آنانيانسازش آزاد م

ها چگونه بوده   نمودند و مناسبات متقابل آنی دفاع میها بودند و از منافع چه طبقات شود که احزاب عمده کدام

  .است

  

٣  

 حکومت از ینا.  حکومت موقت افتادين به دست نخستی قدرت دولتی از سرنگون شدن حکومت تزارپس

 یعنی، "کادت ها"حزب .  شديل بودند، تشکیده به آنان گرويز نين که مالکداران یه سرمایعنی ی بورژوازیندگاننما

  . بوددارا مقام را ين نخستی حزب حاکمه و دولتیک به عنوان داران، یه سرماۀحزب عمد

ر راه  مبارزه کردند و دی تزاريروهای بر ضد نکه ی حزب افتاد، گرچه کسانین نبود که قدرت به دست اتصادفی

 قدرت که ینعلت ا.  نبودند بلکه کارگران و دهقانان، ملوانان و سربازان بودندداران یه البته سرمایختند، خون ریآزاد

 خود يار ثروت، سازمان و معلومات الزمه را در اختيروی طبقه نین بود که این افتاد اداران یهبه دست حزب سرما

 بودند در یدهها گرو  که به آنين و مالکداران یه سرماۀ جنگ، طبقیان در جریژه و به و١٩٠۵پس از سال . داشت

  . حاصل نمودنديشرفت از همه در امر تشکل خود پيش بيهروس

  

پس از .  سلطنت طلب بوده استيشه، هم١٩١٧ تا ١٩٠۵ و خواه از سال ١٩٠۵ها خواه در سال   کادتحزب

 دهد که ی نشان میخ تارۀتجرب.  خواه اعالم نمودی حزب خود را جمهورین ای، تزاردادگری ی مردم بر بيروزیپ

 بودن موافقت کرده اند خواه ی با جمهوريشههم،  هر وقت مردم بر سلطنت فائق آمده اند داران، یهاحزاب سرما

  .یند مطلق آنان بر مردم دفاع نمای و فرمانروائداران یه سرمايازات منظور که بتوانند از امتینفقط بد

 مناسبت ين است و به همداران یه در کردار طرفدار سرمایاست، ول"  مردمیآزاد"فتار طرفدار ها در گ  کادتحزب

 موضوع  ینبرهان ا. یدند گروی به وياه سلطنت طلبان و تمام افراد باند ستمام ين،هم بالفاصله تمام مالک

  با کادتياه مطبوعات باند س و تمامورژوازی بیپس از انقالب تمام روزنامه ها.  انتخابات استیانمطبوعات و جر

روگراد، تتند، هنگام انتخابات، مثًال در پتمام احزاب سلطنت طلب، که جرات برآمد آشکار نداش. یدندها هم آواز گرد

  .کردند ی ميبانیها پشت از حزب کادت

  

مودند که  نای یغماگرانهتمام هم خود را مصروف ادامه جنگ غاصبانه و ،  پس از بدست آوردن حکومت ها کادت

به .  و فرانسه، آغاز نموده بوديس انگلداران یه با سرمایغماگرانه ی سری عقد قراردادهايجه دوم، در نتيکالیتزار ن

 يسی، گاليه، ـ قسطنطنيروزی که در صورت پت روس وعده داده شده اسداران یهها به سرما  قراردادینموجب ا

 يدهای و وعده و وعیها به بهانه جوئ دولت کادت، مقابل مردم  در و اما  . را تصرف خواهند نموديرهارمنستان و غ

 بود به دعوت مجلس ی کارگران و دهقانان مهم و ضروری را که برای مسائليه شد و حل کلیپوچ متوسل م

  .ید نماين دعوت را معین موعد اکه ن کرد بدون آیمؤسسان موکول م

  

 قاطع یتسازمان عمده کارگران و دهقانان که اکثر.  پرداختندشی مستقًال به تشکل خوی با استفاده از آزادمردم

 شوراها از ین ايلتشک.  کارگران، سربازان و دهقانان بودیندگان نمای دهند، شوراهای ميل را تشکيه روسيتجمع

 از ياری و در بسيه بزرگ روسی و چند هفته پس از آن در اکثر شهرهاید آغاز گردیه انقالب فوریهمان روزها

  . کارگر و دهقان در شوراها گرد آمدندۀ طبقيشرو افراد آگاه و پۀها هم رستانشه



 

 . مردم ، کارگران و دهقانان بودندی توده های واقعیآن ها سازمان ها. شدند ی کامًال آزادانه انتخاب مشوراها

 برتن یرباز سۀ دهقانان که جامينکارگران و همچن.  مردم بودنديم عظیت اکثريقی حقیها شوراها سازمان

  .داشتند، مسلح بودند

 

تا . يرند را به دست خود گی تمام قدرت دولتبایست ی توانستند و می خود معلوم است که شوراها می خودبه

فقط .  در کشور وجود داشته باشدیست بای به جز شوراها نمیگری قدرت ديچه، زمان دعوت مجلس مؤسسان 

 زحمتکش، یصورت توده ها  در آنطفق.  باشديک و واقعًا دموکراتیتوده ا توانست واقعًا یصورت انقالب ما م در آن

 توانستند به طور مصمم و استوار ی ميستند، نینفع کوشند و واقعًا در جنگ اشغالگرانه ذیکه واقعًا در راه صلح م

فقط در  . گردد بخشند و هم به صلح منجریان را به موقع اجرا گذارند که هم به جنگ غاصبانه پاياستیچنان س آن

به چنگ آورده و "  جنگِلَباز ِق "ی هنگفتیها  را، که پولداران یه توانستند سرمایصورت کارگران و دهقانان م آن

 ی از حزب کارگران انقالبیندگان نمايت در شوراها اقلیول.  اند، لگام زننديده کشی و قحطیرانیکشور را به و

 ی ميبانی پشت، به شوراها بودندی تمام قدرت دولتیتار واگذار که خواسیک بلشوی دموکرات هايال سوسیعنی

ها  رآ و حزب اس یک منشویها  دموکراتيال شوراها از حزب سوسیندگان نمایتکه اکثر کردند و حال آن

 برانداختن حکومت ی احزاب به جاینا.  قدرت به شوراها مخالف بودندی نمودند که با واگذاری ميبانیپشت

 حکومت یک يل و سازش با آن و تشکوازی از حکومت بورژيبانی آن با حکومت شوراها در پشتضی و تعویبورژواز

 یکر و منشوآ که از طرف احزاب اس ی با بورژوازی سازشکارياست سینا.  کردندی میبه آن پافشار، مشترک 

 تکامل انقالب را ري تمام سی اصليت شد ماهی ميبها اعتماد داشتند، تعق  مردم به آنیت که اکثری احزابیعنی

  . دهدی ميل گذرد تشکی که از آغاز آن می ماه۵ یاندر جر

  

۴  

  و سپس ادامه یافت چگونه ی با بورژوازمنشویک هاها و  رآ اس ی سازشکاریناکه  ينيمباجازه دهيد اول به 

  . مردم به آنان اعتماد کردندیتاکثراجازه دهيد تا سعی کنيم که توضيح بدهيم که چرا 

  

۵  

  . سازش کرده اندداران یه از انحاء با سرمای ، به نحويه ها و اس آر ها در تمام مراحل انقالب روسیکمنشو

 حکومت ید سرنگون گردی و حکومت تزاريدند رسيروزی مردم به پکه ين ، هم١٩١٧ سال یه فوریان پاهمان در

 يچ هی کرنسکيقتدر حق. نمود خود داخل يئتدر ه" ياليستسوس" را به عنوان یکرنسک،  داران یهموقت سرما

 ینشد و ا" وسيونر روليالسوس "١٩١٧ بود و فقط از مارس سال یک او فقط ترودو . نبودياليست سوسگاه

  تا يد بالفاصله کوشداران یه حکومت موقت سرما . هم نبوديفایده نداشت و بی امر خطرین ایگر بود که دیهنگام

  . شورا را وابسته و رام خود سازدینعهده داشت، اه اد را بروگرت پی که معاونت صدر شورایتوسط کرنسک

 معنی ین بد. رام شدن تن در دادینبه ا،  در آن تفوق داشتند ها یکها و منشو رآ که اس ی سازمانیعنیشورا، 

 حکومت به وعده خود وفا ینجا که ا  موافقت کرد تا آنداران، یه حکومت موقت سرمايلکه بالفاصله پس از تشک

  ."ید نمايبانیاز آن پشت"کند  یم

 يسيونکم" بنام يسيونیسران شورا کم.  دانستی اعمال حکومت موقت مۀ خود را بازرس و کنترل کنندشورا

ها و  رآ تماس، سران اس يسيون کمیندر ا.  داده بودند تا با دولت در تماس و ارتباط باشديلتشک" تماس

 ير غی وزرایا مشاور یت حکم وزرايق در حقطریق ینذاکره بودند و بد در مداران یه دائمًا با دولت سرماها یکمنشو

  . را داشتندیرسم

دفع الوقت و بهانه ه  کار را بداران یهسرما.  منوال بودین امور بر ایان جریل در تمام آوریبًا تمام ماه مارس و تقردر

 گام یک ی مدت حتین در تمام اداران یهحکومت سرما.  فرصت بدست آورنديله وسین گذراندند تا بدی میتراش



 

 و بالواسطه خود يم مستقيفه انجام وظی برای حکومت حتینا.  گسترش انقالب برنداشتی هم برایاندک جد

 ی محلیها  مسئله را در قبال سازمانین انجام نداد و ای کاريچ فراخواندن مجلس مؤسسان هم مطلقًا هیعنی

تمام همش مصروف  .  نداديل مسئله تشکین مقدمات ايۀ تهی هم برای مرکزيسيون کمیک یطرح ننمود و حت

 و فرانسه يس انگلداران یه را که تزار با سرماای یغماگرانه ی المللين باردادهای در خفا قرکه ین بود و آن ايز چیک

ده دهد  مرتبًا وعید، و هر چه نامشهودتر ترمز نمايشتر هر چه بياط انقالب را با احتير سید، نمایدبسته بود تجد

 کردند که ی می را بازینقش احمقان"  تماسيسيونکم" در ها یکها و منشو رآاس .  نکندیفا را ایک يچ هیول

 کالغ ير درست نظها یکها و منشو رآاس .  دهندیها م بخورد آن" یناشتائ" و يدعبارت پر طمطراق، وعده و وع

 یا  شوراها ارزش فوق العادهی براکه ین بر ایا مبن رداران یه افتادند و اقوال سرمای مشهور در دام چاپلوسۀقص

  . دادندی کامل گوش متبا لذ،  دارند یها برنم  بدون آنیقائلند و قدم

برعکس  انجام نداد و ی کاريچ انقالب مطلقًا هی براداران یه گذشت و حکومت سرمایزمان م ، امر يقت در حقولی

  آنتر يح به عبارت صحیا ید را تجدیغماگرانه ی سریالب قراردادها انقبه ضرر تا یافت ی مدت فرصتین ایدر اثنا، 

 و يس انگلیاليسم امپریومات هایپل با دی به همان درجه سريلی مذاکرات تکميلۀ کند و به وسیيدها را تأ

 سازمان ضد یک انقالب يه علیافت حکومت فرصت ینا،  مدت ین ای در اثنا ". تازه دمدیجان"ها  فرانسه، بدان

 شدن یک حداقل موجبات نزدیا (ید نمایزی شالوده ری جنگياتها و افسران ارتش داخل در عمل  از ژنرالیقالبان

 و ها یک و فابریع انقالب به متشکل ساختن صاحبان صنايه علیافت حکومت فرصت ینا). ها را فراهم سازد آن

  حال شروع به کارين در عی بودند ولیدر پ ی پیها  فشار کارگران مجبور به گذشتیرها بپردازد که در ز کارخانه

  . را متوقف سازنديد فرصت مناسب، تولين تا در اولچيدند ی مينه کرده و زميد در تولیشکن

 افراد طبقات ستمکش ینبهتر.  رفتی ميش به پيوسته در شوراها پيشرو امر تشکل کارگران و دهقانان پولی

 و ی رغم سخنان پر آب و تاب کرنسکی و علپتروگراد یورا رغم سازش خود با شی کردند که دولت علیحس م

 کردند که اگر ی حس ماتوده ه.  مانده استیهمان دشمن مردم و انقالب، باق"  تماسيسيونکم"با وجود 

.  مواجه خواهد شدی با ناکامیر و انقالب ناگزی در هم شکسته نشود موضوع صلح، آزادداران یهمقاومت سرما

  .یافت ی میش و خشم توده ها افزايبیناشک

      

۶  

 يندببرا تدارک   آنیکه کس  آنیجنبش بطور خودبخود  و ب .  شدیز توده ها لبريب شکيمانه پیل آور٢١ - ٢١

 هنگ کامال مسلح در قصر یک ی ضد حکومت شده بود که حتی جنبش با چنان شدتینا. یدشعله ور گرد

. ماندبجا   بری تواند پانمی که حکومت یدند دين العیرأه همه ب   .یدت نما ظاهر شد تا وزراء را بازداشینسکیمار

 ین به کوچکتریکه از طرف کس بدون آن. يرندحکومت را به دست خود گ) یست بایو م( توانستند یشوراها م

 داران یه از حکومت در حال سقوط سرمامنشویک ها و اس آر ها عمل، ین ای به جای ول .یند برخورد نمایمقاومت

 یتر  محکمیها  ساختند و گاميم وخيش از پيش را بود حکومت وضع خین کردند و با سازش با ايبانیپشت

  .کشيد ی فنا میبرداشتند که انقالب را بسو

 ی نمیده ديز و صلح آمی آن در مواقع عادير که نظآموزد ی میمند  و اساسی تمام طبقات را با چنان تندانقالب

 يم تندتر تعلیگرانترند از د تر و آموزنده  از همه متشکلياست و سیه در امور مبارزه طبقات کداران یهسرما. شود

 یر ساداران یه متوسل شدند که سرماای يوه به شیافتند يان حکومت را سست بنيت موقعیها وقت آن. گرفتند

 ینا. بستند یا بکار مر  کارگران آنيف و تفرقه و تضعيق تحمیها سال تمام برا  ده١٨۴٨کشورها پس از سال 

 یان و فراری بورژوازیندگان است مرکب از نمایا  متحدهیا" یائتالف" به اصطالح ی عمومينۀ کابيل تشکيوه،ش

  .ياليسمسوس

 در کنار جنبش ی و دموکراسیجا آزاد هاست در آن  انگلستان و فرانسه که مدتير نظی کشورهائداران سرمایه

 وارد یوقت" ياليستسوس"سران . اند  را بکار بستهيوه شین فراوان ايت و با موفق وجود دارد بارهای کارگریانقالب



 

 را ی و ابزارداران یه سرمای را برای ساتروها و عروسک ها   شدند همواره نقش آدمکی می بورژوازهای ينهکاب

.  را بکار بستنديوه شين هميز نيهروس" یخواهدموکرات و جمهور "داران یهسرما.  کردندی می کارگران بازیب فریبرا

با شرکت چرنف، " یائتالف "ينۀ کابيل تن در دادند و ششم ماه مه تشکيق فورًا به تحممنشویک ها و اس آر ها

  . شدی عملء و شرکایتل تسره

 در ی بودند از شادیش سران خوی که خودپسندانه غرق در انوار جاه و جالل وزارتیک احزاب اس ار و منشوابلهان

 یبرا" سران شوراها" موفق شدند در وجود یرا زسايند ی دست شعف بهم مداران یهسرما. جيدندگن یپوست نم

 جنگ ید تجدیعنی"  در جبههی تعرضياتعمل" تا از يرندها وعده بگ  کنند و از آنيدا بر ضد مردم پيارانیخود دست

 ین توأم با تفرعن ای تمام زبون ازداران یهسرما. یند نمايبانی که متوقف شده بود پشتیاليستی امپریغماگرانه

 مرتب کردن آن و ی و حتيد در مورد کنترل تولی بورژوازهای يد دانستند که وعده و وعی آگاه بودند و ميشوایانپ

  .يد عمل بخود نخواهد پوشۀ هرگز جاميرهست صلح و غيا در مورد سيزن

 را در داران یه ژوئن صحت نظر سرما١٨ا  تیا ٩ دوم تکامل انقالب از ششم ماه مه تا ۀمرحل.  هم شدطور همين

  . نمودیيد تأمنشویک ها و اس آر ها يقمورد سهولت تحم

 صد در صد که ین بر ایطمطراق خود مبن  پرهای یخونف و اسکوبلف با عبارت پرداز شه  که پهی مدتطی

 خود و يره و غرهيو غ" مقاومت آنان درهم شکسته شده"ها گرفته خواهد شد و   از آنداران یه سرمایسودها

 يچ و مطلقًا هيچ مدت هین ایط.  مواضع خود مشغول بودنديم به تحکداران یه دادند ـ سرمای میبمردم را فر

 بودند، حکم يده که به وزارت رسياليسم از سوسیزندگانگر.  نشدداران یه لگام زدن بر سرمای در عمل برایاقدام

 عمًال در یکه تمام دستگاه ادار  ستمکش داشتند و حال آن گمراه ساختن طبقاتی را برایائی گوهای ينماش

 و هنر يشه معاون وزارت پی کذائينسکی پالچ . بودمانده ی باقزیو بورژوا)  اداراتينمستخدم (یدست بوروکراس

  وزراء به پر . نمودی ميری جلوگداران یه بر ضد سرمای دستگاه بود که از هر اقدامین از ای نمونه واریندهنما

  . بودمانده ی مشغول بودند و اوضاع به حال سابق باقینگچا

 کرونشتات در يون انقالبکه یوقت.  کردی انقالب استفاده ميهعل مبارزه ی برایر وزیتل  به خصوص از تسرهبورژوازی

"  آرامشیبرقرار "ی برایتل  منصوب شده را معزول نمودند، تسرهيسر رساندند که کمیجائه  کار را بی پروائیب

 ياهوه  فوق العاده پريغات ضد کرونشتات دست به تبلر خود بی در روزنامه هایبورژواز. یده کرونشتات اعزام گردب

 از یجدائ "یل بود و در آن کرونشتات را به تمایکپا پر از دروغ و افترا و تحر  زد که سرای و سبعانه ایانه جوينهو ک

 خرده یق طرین کرد و بدیرا به هزار زبان تکرار م  آنيرنظ ی الطائالت و مهمالتین ساخت و ایمتهم م" يهروس

 کودن و ينان کوته بیندۀ نماینتر  نمونه وارین ـ ایتل تسره .  انداختی را به وحشت مين و افراد کوته برژوازیبو

ا  افتاد و از همه با حرارت تر کرونشتات ری می بورژوازیکاز همه به دام تحر" تر  پاکیبا وجدان"وحشت زده 

 ین برد و بدی نمی پی ضد انقالبی بورژوازی نوکریعنی کار به نقش خود ینو در ا"  ساختیسرکوب و منقاد م"

 به طور ساده یگر کرونشتات ديسر آن کميجه بود که در نتیبا کرونشتات انقالب" یسازش" چنان ی آلت اجرایقطر

 یبار.  گرفتی دولت قرار میبد تصو و مورید گردی شد بلکه در محل انتخاب میاز طرف دولت منصوب نم

 صلح و يل قبین بودند وقت خود در اطراف ايده و به وزارت رسیده گروی بورژوازه که بياليسم از سوسیزندگانگر

  . کردندی اسفناک صرف میمصالحه ها

 ی وزرايرد،بگ در شوراها، دفاع از حکومت را به عهده یا ی بورژوا قادر نبود در برابر کارگران انقالبیر جا وزهر

 ی از طرف بورژوازیگرعبارت ده  بیا( شدند ی میدار پديره چرنف و غی،تل  اسکوبلف، تسرهیعنی" ياليستسوس"

 ينه، دادند و با تقالء کامل ضمن دفاع از کابی مم را انجای بورژوائيفۀ وظیو با کمال درست) یدند گردیاعزام م

  انتظار و انتظار و انتظاريه تکرار وعده و وعده و فقط وعده و با توص کردند و مردم را بای را تبرئه مداران یهسرما

  . نمودندی ميقتحم

بحران " تا یعنی يهدرست تا ماه ژوئ:  شدی صرف میش به چانه زدن با همکاران بورژوايشترب،  یر چرنف وزوقِت

 یر چرنف وز تمام وقِتينه،ابها از ک  آغاز شده بود و تا خروج کادتيه ژوئ۴ ـ ٣ که پس از جنبش یدجد" یحکومت



 

 خود و یهمکاران بورژوا" متقاعد ساختن "از بود که عبارت بود ی توده ايقًا و جالب توجه و عميد کار مفیکصرف 

 منع به یناجراء ا. یند موافقت نماين و فروش زمیدکه حداقل با منع معامالت خر  آنیبر سر انصاف آوردن آنان برا

 به دهقانان وعده داده شده پتروگراد در يه دهقانان روسیندگان نمایکشور) یشورا(ره  در کنگی طرزینباشکوه تر

 وعده را اجرا ینچرنف نه در ماه مه و نه در ماه ژوئن نتوانست ا.  ماندیچنان وعده باق  مزبور همه وعدیول. بود

 مقارن بود امکان ينهها از کاب کادت که با خروج يهژوئ ۴ ـ ٣ ی حاصله از انفجار خودبخودی موج انقالبکه ینکند تا ا

 که ی منفرد داشت و قادر نبود به مبارزه انبه اقدام جین ايز در آن موقع نیول.  اقدام را فراهم ساختیناجراء ا

  . بهبود بخشدی جدی نمودند به نحوی مين با مالکيندهقانان بر سر زم

 و ی ضدانقالبيفه وظيونرها، رولوسيالوس حزب سيدهعضو نو رس" یدموکرات انقالب "ی کرنسکموقع ین ادر

 را که گوچکف مورد تنفر مردم نتوانسته بود انجام دهد با یغماگرانه یاليستی جنگ امپرید تجدیاليستیامپر

 یاليستامپر.  خود بودان سخنيوائیاو سرمست ش.  رساندیانجام مه  درخشان در جبهه بی و به طرزيتموفق

 ستودند یاو را م. یختند ریاسپند در آتش م یشبرا،  کردند ی میرصه شطرنج باز در عی مهره اير که با او نظها

 کرد ی خدمت مداران یه از دل و جان به سرمای به خاطر آن بود که کرنسکها ین ساختند و همه ای میو از او بت

 یکه قراردادها است ین که منظور از آن ای همان جنگيد، کوشی جنگ مید تجدیبرا" یارتش انقالب"و در اقناع 

 و لووف و ارزنة الروم و يه گردد و قسطنطنی و فرانسه عمليس انگلداران یه دوم و سرمايکالی تزار نينمنعقده ب

  .یدآ  روس درداران یهطرابوزان به تصرف سرما

 ضد یبورژواز. يدسر رسه  بيد ژوئن بطول انجام٩ مرحله انقالب روس که از ششم مه تا ين منوال دومبدین

 و مقدمات تعرض را هم بر ضد یافت يمتحک" ياليستسوس" و مدافعه وزراء یت قوت گرفت و در ظل حمایبانقال

  . فراهم ساختی کارگران انقالبیعنی ی و هم بر ضد دشمن داخلیدشمن خارج

  

٧  

 از یشکل بود که نمودار متی در پتروگراد در کار تدارک تظاهراتها یک حزب بلشویا ی ژوئن حزب کارگران انقالبنهم

 سر در گم ی که در سازش با بورژوازیکسران اس آر و منشو. ها باشد  تودهیآشفتگ  روز افزون و بریناخرسند

 توده ها از ين کردند نفوذ خود را بحساس ای بودند، وقتیده تعرض گردیاليستی امپرياست بند سیشده و پا

 ضد یها  کادتیگر بار دینرخاست و ا بر ضد تظاهرات بی همگانیزوزه ا.  دهند هراسناک شدندیدست م

  آنی سازشکارياست سيجهها و در نت  آنیتحت رهبر.  شده بودندیکی منشویک ها و اس آر ها با يز نیانقالب

 و با ید کامًال مشخص گردی ضد انقالبی اتحاد با بورژوازی برای خرده بورژوازی چرخش توده هاداران، یهها با سرما

  . آنی ژوئن و مفهوم طبقات٩ بحران یخی تاريت اهمجاست ینا. د مشهود شی آوريرتوضوح ح

  

 ی لحظه اين خواستند در چنی نموجه يچ به هیرا بر پا داشتن تظاهرات را فسخ کردند، زيم تصمها بلشویک

 و اس آر ها یول.  بکشانندیوسانه مأی به نبردمنشویک ها و اس آر هاها،   متحد کادتيروهای نيهکارگران را عل

 ژوئن را ١٨ کنند مجبور شدند روز ظ اعتماد توده ها را حفیای هم شده بقای ولو اندککه ین به قصد ا،ویک هامنش

 به حق شاهد نوسان یرا شناخت زی نمی از فرط خشم سر از پایبورژواز.  اعالم دارندیروز تظاهرات عموم

 گرفت با تعرض در جبهه، عمل يم مناسبت تصمین بود و بدیا به جانب پرولتاری خرده بورژوازیدموکراس

  . را فلج سازدیدموکراس

  

 ين در بیسم بلشوی شعارهایعنی ی انقالبیای پرولتاری ژوئن موجب شد که شعارها١٨ هم حادثه روز يقت حقدر

) ١(يست بناپارتی و کرنسکی ژوئن بورژواز١٩روز  . ید نائل آی شگرف و درخشانيروزی پتروگراد به پیتوده ها

   . ژوئن آغاز شده بود رسمًا اعالم داشت١٨ را که در همان روز تعرض در جبهه



 

 زحمتکشان، به نفع یت رغم اراده اکثری بود که علی ایغماگرانه جنگ ید امر تجديقت تعرض در حقاین

 و انتقال ینيسم فراوان شویت با تقوطرف یک از یر جهت تعرض مزبور ناگزینبد.  گرفتی انجام مداران یهسرما

 با انتقال یگر و از طرف دها پارتيست بنایبه دست دار و دسته ارتش) ی قدرت دولتیضًا اینو بنابرا (یقدرت نظام

 ين مخالفيرباران و توقيف و تيغات تبلی و منع آزادها يوناليست انترناسيببه مرحله اعمال فشار بر توده ها و تعق

  .جنگ تؤام بود

ها را   بست، نوزدهم ژوئن آنی بورژوازيروزی به ارابه پیسمانیر را با منشویک ها و اس آر ها ششم ماه مه، اگر

  . ساختيد ارابه مقیناه  بيری با زنجداران یهبه مثابه چاکران سرما

  

٨  

 يش از پيش بی با سرعت و شدتيعتًا به وجود آمده بود طبیغماگرانه جنگ یددج تيجۀ توده ها که در نتخشم

 انفجار را مهار ینتا ا يدند کوشی مها یکبلشو. ید توده ها منفجر گرد آتشفشان خشميه ژوئ۴ تا ٣. یافت یفزون

  . متشکل سازندی طرزین انفجار را به بهترین خود را بکار برند تا ای است مجبور بودند تمام مساعیهی بدکنند و

هست ، با  شان  اربابير در ُغل و زنجیشان که پای ، غالمانی ها هم چون غالمان بورژوازیکاس آر ها و منشو

 مجدد مجازات ی، هم با بر قرارپتروگراد به ی ارتجاعيانهم با وارد نمودن سپاه . کردندمی  موافقت يزهمه چ

 روزنامه ۀ بدون محاکميف توقيز و نيب تعقو و هم با بازداشت ی انقالبياناعدام، هم با خلع سالح کارگران و سپاه

کف آورد و شوراها هم ه را ب  توانست بطور تام و تمام آنیم در داخل دولت نی که بورژوازیقدرت حاکمه ا. ها

 افتاد که البته مورد ها يست بناپارتیعنی ها یدست دار و دسته ارتشه  بيرندرا در دست گ  خواستند آنینم

  . بودندداران یه و سرماين و مالکياه سهایها و باند  کامل کادتيبانیپشت

  

 ی پای با بورژوازی سازشکاريب بار به سراشیک که منشویک ها و ر هااس آ.  گرفتی به پله سقوط انجام مپله

 پتروگراد ی در شورایه فور٢٨  . تا به قعر آن سقوط نمودندغلتيدند در يب سراشینقدر در ا گذاشته بودند الجرم آن

ت به آغاز  که نسبی ششم مه با ابراز موافقتیند؛ نمايبانی پشتیوعده دادند به طور مشروط از حکومت بورژواز

 ژوئن به ٩.  شدندیل به خادم و مدافع آن تبدیق طرین نجات دادند و بدی حکومت را از ورشکستینتعرض نمودند، ا

 ی انقالبیای سبعانه و دروغ بستن و بهتان گفتن به پرولتاری جوئينه و در کارزار کيوستند پی ضد انقالبیبورژواز

 يان با فراخواندن سپاهيهسوم ژوئ.  نمودندیب را تصوماگرانهیغ جنگ ید ژوئن اقدام به تحد١٩ ؛شرکت جستند

 یپله به پله سقوط انجام م.  بودها يست قدرت حاکمه به بناپارتی قطعۀ آغاز احالینو ا:  موافقت کردندیارتجاع

  .گرفت

وچک ان کصاحبکار ی وضع اقتصاديجه نبوده بلکه نتی تصادفمنشویک ها و اس آر ها احزاب ين سرانجام ننگاین

  .را به ثبوت رسانده است  است که تجربه اروپا بارها آنی خرده بورژوازیعنی

  

٩  

 ی خود آدمیبرا" زنند تا یان خرده پا تقال دارند و جوش و جال مصاحبکار است چگونه یده هر کس دمسلمًا

تا . یابند ارتقاء یژواز به مقام بوریعنی" پا قرص و پر" ارباب یک بدل گردند و به مقام ی واقعیبه کارفرما" بشوند

 داران یه خود را به مقام سرمایا ینکه ندارد جز ایگری دۀ خرده پا چارصاحبکار حکمفرماست ی داریه که سرمایزمان

 ۀ به مرحلکه ین ایا)  استيسر نفر میک یت از هر صد نفر صاحبکار کوچک برا حالین در بهترکه يزیچ( برساند

 ین اين عيز نياستدر س.  و سپس به پرولتار مبدل گرددیدلتارها سقوط نما پرويمه نیعنیصاحبکاران ورشکسته 

 یسران دموکراس.  دارندیش گرای و به خصوص سران آن به بورژوازی خرده بورژوازیدموکراس:  صادق استيهقض

 ی مني بزرگ تسکداران یه به امکان سازش با سرماينان و اطميد خود را با وعده و وعی توده هایخرده بورژواز

 يار بسيز ناچیها  گذشتکش زحمتی کم عده توده های قشر فوقانی براداران یه حاالت از سرمایندهند و در بهتر



 

 ی بورژوازۀ دنباليشه و مهم همی مسائل قطعيه در کلی خرده بورژوازی دموکراسین ایول. يرند گی میکوتاه مدت

تجربه .  عرض وجود نموده استی مالیه سرماين در دست سالطيعیبوده و به شکل زائده ناتوان آن و آلت مط

  . کرده استیيد را تأيقت حقینانگلستان و فرانسه بارها ا

  

 و بحران یاليستی جنگ امپرير تحت تأثیژه حوادث به وکه ی هنگام١٩١٧ سال يه تا ژوئیه انقالب روس از فورتجربه

  ناۀبار  را دريستی مارکسیمیاصل قد یافت، ی بسط می از آن با سرعت خارق العاده ای ناشيقکامًال عم

  . نمودیيد تأی و وضوح شگرفی با روشنی خرده بورژوازیاستوار

  

 و ين و اسارت مالکی جنگ و گرسنگين نجات از منگنه آهنی زحمتکش برایتوده ها: يه انقالب روسدرس

 بگسلند و از نقش خائنانه ی بکلیکر و منشوآ خود را با احزاب اس يوند پکه ین ندارند جز ایگری راه دداران یهسرما

 ی به کارگران انقالبی و به طور قطعرزند استنکاف وی با بورژوازی از هر گونه سازشکاریابند، کامل یها آگاه آن

 را داران یه قادرند مقاومت سرمايدست دهقانان تهيبانی از پشتی در صورت برخورداری،فقط کارگران انقالب. بگروند

 بر جنگ و به يروزی به پی، بر گرسنگيروزی کامل، به پی به آزادين، بالعوض زميلا به تحصدرهم شکنند و مردم ر

  . برسانندیدارصلح عادالنه و پا

  

  پسگفتار

  . نوشته شده استيه ژوئیان از متن آن معلوم است در پاکه ی مقاله بطوراین

 ماه اوت شورش یانسپس در پا. نمود یيد مقاله را کامًال تأین ماه اوت مطالب مندرجه در ای انقالب طجریان

 ها به اتفاق ژنرال  نمود و آشکارا به تمام مردم نشان داد که کادتیجاد در انقالب ایدیچرخش جد) ٢ (يلفکورن

 تا چه اندازه که ینا.  از نو مستقر سازندا سلطنت ریم کوشند شوراها را بر هم زنند و رژی می ضد انقالبیها

 خاتمه ی با بورژوازی هالکت بار سازشکارياست خواهد توانست به سیا است و آديرومن انقالب نیدچرخش جد

  ... نشان خواهد دادیک نزدینده است که آی نه، موضوعیادهد 

  

  ينلن. ن

  ١٩١٧سپتامبر  ۶

  

 کوشد خود را مستقل از ی شود که می اطالق میبه حکومت) ها دو امپراطور فرانسه بنام بناپارت (يسمبناپارت -١

 ی و کارگران استفاده مداران یه احزاب سرماين بید شدينهایت از مبارزه بکه ی وانمود سازد، در حالیزبهر ح

 و يد از همه کارگران را با وعده و وعبيش کند ی خدمت مداران یه که عمًال به سرمای حکومتين چنیک یدنما

  . دهدی میب فريز ناچیصدقه ها

  

 حزب یخدوره مختصر تار" کتاب ی ، رجوع شود به ترجمه فارسيلف کورن توطئه ژنرالی اطالع از چگونگیـ برا٢

  ٣٣٢ـ٣٢۴چاپ مسکو، ص ) یاتحاد شورو) ب (يستکمون
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