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شروع شد ) ىم قديمي ژولينيفوريه در تقو 24(روز بين المللي زنان در  1917دنيا با كارگران نساجي زن در پتروگراد در سال  تاريخ در اينكه مهمترين اعتصاب

فاميل  ايدكه به تنهائي ب كرده بودتحميل شرايط سختى را بودند، به اين زنان  جبههر و پسران آنها در همسكه  شرايطىروزي سيزده ساعت كار در . نبود تصادفى

براي "از انقالب فوريه  بررسى دقيق اوگاوا در سه به گفته تسيوشي ها. ساعت ها در صف نان منتظر بودنددر سرماي زير صفر را نگهدارى مى كردند و خود 

 ".احتياج نبودبه هيچ تبليغاتي مبارزه  بهانگيختن زنان بر

 

در . ريشه داشتشكاف اقتصادي بين ثروتمندان و بقيه جامعه روسيه  رفعرفرم و  گونههر  اجراى ازي رژيم تزاري نناتوا دري در روسيه عهاي عميق اجتما بحران

 .در تسلط مالكين بودقانون  حكمبه بي قدرت كه  مجلسى. ه بودل كردحمنرا كه چندين بار دوما حاكم مستبدى بودنيكوالس دوم  تزارروسيه 

 

موقتي  بطورجنگ . هاى خود را برپا كرده بودندسنگر پايتختهاي  و كارگران در خيابان رسيد ه بود 1905انقالب ى به سطح اعتصاب فعاليتجنك،  آستانهدر 

مختلف  طرف همه بخش هاىاز  را فساد رژيم اتهامشدت  ،هفت ميليون تلفاتبه هاي نظامي و نزديك  شكست انبوه اما، بخشيديزم را بهبود تزارموقعيت 

 تزار را تبعيد تاــ  سازدعملي  آنكهــ ولي بدون  توطئه اى را ترتيب داد  وفپرنس لواوضاع خراب بود كه آنقدر . ه بوداى افزايش داد بي سابقهبه طرز اجتماع 

سلطنت  ها بلكه از طرف دست آنارشيسته بنه تزار پيدا كرده بود،  درباركه نفوذ زيادي در  ىكشيش شارلتان ،پوتينراس. محبوس سازدرا در كليسا  ملكهو  كند

 .به قتل رسيد  1916 ها در دسامبر طلب

 

 سوسياليست(كردند مى رهبري را و بزرگترين موج اعتصاب در تاريخ دنيا  نفوذ زيادى برخوردار بودنداز وسيح انقالبيون  ميان تودهها در  ها، بلشويك بين چپ

معادن كارگر در  270بعد از كشتار دهه  نيمدر . مبارزه كرده بودند تزار عليهها  آنها سال). ات شركت نمى كردنداعتصاب معموال درهاي معتدل طرفدار جنگ 

. نده بودشجاعت خود را نشان داد )اوخرانا ( پليس مخفي تزار مكرر ، و بعد از بازداشتهاي راه انداخته بودندسي اعتصاب سياسي  بيش از 1912  درلنا طالى 

 رولوسيونر ها سوسيال، 553 افراد غير حزبى، 743ها  بلشويك :را نشان مى دهد قدرت نسبي چپ در پتروگراد 1916و  1915ها در  تعداد بازداشت جزئيات

رزمنده ترين نساجي يكي از  وفلز، مهندسي صنايع عضو بلشويك در  600منطقه وايبورگ با بيش از   .39ها ، آنارشيست  51، مژرايونستي 79ها  ، منشويك 8      9

 .دوره جنگ بودمناطق در 

 

كه دوما در  هنگامى. از كارگران اعتصاب كردند هزار142، منجر شد 1905انقالب  بهدوازدهمين سالگرد قتل عام يكشنبه خونين كه در ، 1917ژانويه  9در 

 .)هاي موافق جنگ رهبري كردند كه منشويك اعتصابى( نداعتصاب كردنيز نفر كارگر ديگر هزار  84      فوريه باز شد

 

و مواد وهمانطور كه نانوائي هاي پتروگراد بسته ميشد  مناطق روستائى دست بزندگندم  مصادرهبه مجبور كرد كه  دولت را كمبود هاى روزافزون مواد غذائى

نان پتروگراد  هاى اوخرانا گزارش دادكه درصف. تشديد كردند با اين ادعا كه كمبودى نيست بحران را تزار  براى چند هفته بيشتر نمانده بود، مامورينغذائي 

نزديك ترند تا آقايان ، به انقالب كنند گرسنه و مريض خود را تماشا مي انفرزند كه": مادرها .رخ داده استبين پليس و زنان كارگر درگيرى چندين 

  ."كتراخطرنبه مراتب  شركا و البتهو  ف، روديچفميليوكو
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توجه  "حزب موضع"زنان اعتصاب نكنند و به جهانى  روزدر كه  ن خواستاو از آن فوريه كايروف بلشويك در جلسه زنان در وايبورگ صحبت كرد 22در روز 

صبح روز بعد پنج كارخانه  بسيار برافروخته شده بود ـ زنان بلشويك راهنمائي حزب را ناديده گرفتندـ او نوشت از اينكه كايروف گى براى سرافكندبا  .كنند

 .نساجي اعتصاب كردند

 

به  اعتصابى همراه صدها زن درب ها را با زور باز كردند و "!يديزخيابانها بربه ! بر ما به ته رسيدص! كار تعطيل"زدند، مى نوا فرياد  نساجىزنان مبارز در كارخانه 

  "!ئيد بيرونابي !كار نكنيد" :گره كرده فرياد مى زدندبا مشت هاي  و ميكردند اببا خشم گوله هاي برف را بسوي كارخانه پرت .رفتند نوبلكارخانه مهندسي 

پس از بقيه بلشويك ها  كايروف و .به سوي كارگاه اريكسون راهپيمائي كردندسپس زنان  .به آنها بپيوندند را متقاعد ساخت كه كارگران عاقبت تظاهرات زنان

 .كنند دعوتبراى پيوستن به اعتصاب  كارگران را كه  توافق شدمنشويك ها مالقات كردند و  و ) اس آر ها(رولوسيونر ها  السسومدتى بحث با 

 

ما  روزاين  ": از مردان ميگرفتندهاى سرخ را  پرچم انزن. انقالبي ميخواندند سرودهاى ر واشعاخواستند و  مي "نان"داد كه زنان وكارگران جوان پليس گزارش 

. كه اعتصابيون نتوانند به وسط شهر بروند پليس راه را بسته بوداعتصابيون چندين بار يورش بردند با اينكه در پل ليتينى  ".ما پرچم ها را حمل خواهيم كرد. است

ا اما پليس آنهنوسكي رسيدند   به "وجوانان انزن نفر از هزارها" شهر در مركز. ي داشتنددرگيربا پليس رد شده بودند و  يخ هااز روى هر صدها كارگر ظتا بعداز

  ."احتياج به تقويت پليس بود در همه جا"كه اوخرانا گزارش داد كه تظاهركنندگان آنقدر تحريك آميز بودند . درا متفرق كر

 

امور  رؤساي. با اينكه شعارهاي ضد جنگ و ضد تزار به صدا آمده بود، مهمترين خواست آنها نان بود. از محله وايبورگ بود هزار 60نفر اعتصابيون هزار   78   از

آن شب . ندابراي حمله به اعتصابيون دو دل  قزاقعده اي از سربازان با اعتماد چرا ند كه بود اين را يك شورش نان دگر تعبير كردند، با اينكه آنها هراسان

 .كنند ئىو تا نوسكي راهپيما را سازمان دهند اى سه روزهعمومى و راي دادندكه اعتصاب  جلسه داشتندهاي وايبورگ  بلشويك

 

از  هزار نفر از  20 همچنين. هزار از كارگران وايبورگ 75. بود بزرگترين اعتصاب دوره جنگ رسيد كه نفر هزار 158   و به  دوبرابر شد اعتصابىروز بعد جنبش 

باز كردن پل ها و با پليس وسربازان براي  و در جلوى صفوف بودندجوانان مبارز . هزار نفر از ناروا 9بعالوه . پتروگراد، واسيلوسكي و مسكوهر كدام از شهرهاى 

 .درگير شدندكنترل نوسكي در مركز شهر 

 

شركت نكنند، آنها نه مسئوالغير اقداماتكردند كه در  خواهشعزل حكومت شدند و ازكارگان  ارخواست اس آر ها و ها منشويك ياندر كارخانه آوياز سخنگو

. راضي كنندبه دادن امتيازاتى اصالحى سعي ميكردند كه تزار را انه دوما نا اميد نمايندگانتورايد راهپيمائي كنند، آنجا كاخ سوي ه ببايد كه  داشتنداصرار 

با چاقو، ابزار فلزي درپيش است، براي مبارزه اي كه با پليس  ها در اريكسون كارگران را تشويق كردند كه بسوي ميدان كازان راهپيمائي كنند وخود را بلشويك

  .وتخته يخ مسلح كنند

  
ازكارگران اريكسون با نفر   2500. عقب رانده شدندبه  بازهم اماكردند، زدوخورد مى هزار نفر از اعتراض كنندگان با پليس وسربازان در روي پل ليتيني  40

به  احتياطبود با  شدهباز  ادر راهي كه براي آنه افسرانها دنبال  قزاقكردند، مي به ميان جمعيت حمله  افسران. رو شدند سكي روي درفسونيپها در سام قزاق

ما شوهر،پدر ": در خيلي جاها زنان پيشقدم بودند ".زد مىان چشمك ريكي از آنها به كارگ"،و  "بعضي ها لبخند ميزدند،" كه داردياد به كايورف . جلو ميرفتند

  ".ما خواستار نان و ختم جنگ هستيم. مادر، همسر، خواهر و فرزند داريد همشما ... داريم  جبههوبرادر در 

 

تخته هاي  و هاي انقالبي ميخواندندسرودگرفتند، ى ها م ها را در خيابان جوانان جلوي ماشين. ندكن دوستى منفورپليس با تظاهركنندگان هيچ سعي نكردند كه 

مبارزه حادي بين تظاهركنندگان و پليس براي كنترل نوسكي رخ  كردند، عبوربعداز اينكه هزارها كارگر از روي يخ . كردند پليس پرتاپ مي يخ وبطري به طرف
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درميدان  "اسب آبى"ف به ومجسمه آلكساندر سوم معردر اطراف و يانقالبتجمعات سنتي  كازان در مكان هاىدر همان حال كارگران توانستند در . داد

 .شعار مى دادندنيز استبداد بلكه عليه جنگ و  بودندنان هان اخوسخنگويان نه تنها  .ه بودسياسي شد هر چه بيشترهاي آنها  خواست. كنند تجمعزنامنسكايا 

 

دانش آموزان حتي  ها و دانشگاه دانشجويانهاي زن و مرد،  ، پيشخدمتاتكاركنان ادار ها، كارگران كارخانه هزار 240اعتصاب عمومي شد، بيش از  25 روز

 .دهند سواري مي شورش "رهبران"كه فقط به سم مى خوردند شوفرهاي تاكسي ق. پيوستند اعتصابه ها ب دبيرستان

 

كارخانه پارويانن در وايبورگ، سخنگويان بلشويك، منشويك و  پر سروصداىدر جلسه . سازمان دادند مجددا تجمعاتى راكارگران در نزديك كارخانه هاي خود 

 بايد از باال تا پائين گنديدهو دنياي متروك ": كردتمام  شعربا اين بحث خود را يكي از سخنگويان . از كارگران خواستند كه بسوي نوسكي راهپيمائي كنند اس آر

 "! روسيه جوان در حر كت است. رودبه كنار 

 

دست باال را داشتند و شورشيان . را از دست پليس رها كنند خود ىتوانستند رفقا انشدند، و كارگران و سرباز درگيربار با پليس شديداًً  17تظاهركنندگان 

و  كنترل نوسكي را در دست گرفتندتظاهر كنندگان . كنند و به مركز شهر برسند رند و از يخ ها عبوهكست دشنيروهاي تزار را در روي چندين پل  توانستند

ها به خاك  قزاقبا شمشير يكي از  حمله كردكه رئيس پليس هنگامى  اما، يورش مى بردندجمعيت بطرف  هاقزاق پليس و . جمع شدنددوباره در زنامنسكايا 

 ". به ما بپيونديد"گفتند  و با اصرار مي ."سرنيزه هاي خود را پائين گذاريد": كردند ايفاكارگران زن دوباره نقش مهمي را . نشانده شد

 

و  هاى شان را گرفتنداز نگهبانان تزار اسلحه و شمشير و هاي پليس را غارت كردندمقرتظاهركنندگان . ه بودوايبورگ در كنترل شورشيان در آمد غروبتا 

 .ندكردمجبور به فرار را ها  پليس و ژاندارم

 

دستور  )سربازخانه پتروگراد(به خابالف   يابد و  خاتمهدر مركز شهر  بى نظمىمن دستور ميدهم تا فردا " اعالم كرداو . مستاصل كرده بودندشورشيان تزار را 

ولي فرمان را قبول  )"؟ردك ىاز آشوب مردم جلوگير تا فردا توان مي گونهچ"( خابالف ترديد داشت . "با استفاده از سالح جمعيت را متفرق سازندكه  ه امداد

صبح  "براي پيروزي دعا كنيد،": گفت مياو . كوب كنندرنظمي را سبى بايد كرد كه  تاكيد مى ستبدادامدافعين در شهرداري، وزير داخلي، پرتوپاپوف، به . كرد

  .دشاسلحه اجرا خواهد  ه زوركه اين حكم ب ه شده بود كهاخطار دادمنتشر شد و ت اتظاهرهاى ممنوع شدن روز بعد، اعالميه 

 

، و ه بودكارخانه ها تعطيل بود، پل ها بست. دكردستگير را اليست ها سيسو بسيارى ازو در پترزبورگ كميته بلشويك ها  هسته اصلى ، پليس 26يكشنبه ،  روز

بعد از اين  اندك زمانى ".است ساكت بوده زحال همه چيه از صبح تا ب"خابالف به مركز تلگرام فرستاد كه . مركز شهر تبديل به يك اردوگاه نظامي شده بود

دادند، ولي سربازان مداوم به آنها تير  خواندند و با فرياد شعار ميى انقالبي مهاى  سرودكردند و درمقابل نوسكي  عبورزمين يخ زده از هزارها كارگر  گزارش

 .كردند اندازي مي

 

 يورش مى بردند اماجمعيت  سوار به اسبپليس هاي . سياسي را در ميدان زنامنسكايا بگيرند تجمعاتشد كه جلوي  خواستهدر هنگ ولينسكي از گروهي 

 كردند، پنجاه نفر از تظاهر كنندگان كشته شدنديبا اينكه بعضي از سربازها به آسمان شليك م. افسران فرمان آتش دادند. كنند متفرقنتوانستند آنها را 

افسران مامور تعليم دادن به كه  ها سلطنت طلبضربتى اي ه گروه كشتار به دست بيشتر. ها و قهوه خانه ها سنگر گرفتند و در خانه ندوكارگران متفرق شد

  .بودند انجام گرفت جديد

 

 .نكرد منكوبخون ريزي شورشيان را  اما

 

  :مى كندح يشرتشورشيان را درجه شگفت آور مقاومت و فداكارى يك گزارش پليس 
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آنها تخته يخ و سنگ از داده مى شد دستور تفرق  قتهرو دادند، ومى نشان  ان رانظامينهايت سرپيچى از شد كه شورشيان  نظمي ها معموال ديده مي در طول بي"

موقعي كه گلوله هاي اول به آسمان شليك شد، جمعيت نه تنها متفرق نشد بلكه در جواب به . كردند پرتاب ميطرف مامورين  به و ندكندمى بان ها اخي

به و  پناه مى بردندحياط خانه هاي نزديك  مى شدند و بهمتفرق تيراندازى ها به طرف خود جمعيت بود، فقط زماني كه . ميخنديدند عىدسته جم بطور تيراندازي

 ".ريختند شد دوباره به خيابان ها مي راندازي قطع ميمحض اينكه تي

 

همانطور كه . دست آورنده سربازان را ب كردند كه قلب مي تالشو با بحث  كردند كه اسلحه هاي خود را به كنار بگذارند به سربازها التماس مي انكارگر

تصميم  ها ومسلسل ها، تفنگسروصداى در زير  وسربازان  زن و مرد و نبين كارگراو كشور جنگ ، سرنوشت حكومت"در اين تماس ها  ،مى گويدتسكي وتر

 ".شد گرفته مي

 

 اماصرف نظر كنند،  از تظاهراتكه وقت آن است كه  مى دادندخيلي ها پيشنهاد . مالقات كردند باغيرهبران بلشويك وايبورگ خارج از شهر در   26در شب 

فروكش مى كرد،  روز بعد انقالب بايد نظامي، لحاظاز . نداوخرانا بود انجاسوس شورش هاادامه  انپر سر و صدا ترين طرفداربعد ها معلوم شد كه . نياوردند ىرا

  .كند سركوبسرباز  انرش را بدون كمك هزارتوانست شو نميهم پليس اما 

 

كند ـــ در نوسكي  سكي  نيز به ما تيراندازي ميفخود بگوئيد كه پاولقاى به رف": نده بودسكي شدفوارد گفتگو با سربازخانه پاول انروز پيش كارگر هرظبعداز از 

ادامه سربازخانه ها گفتگوهاى مشابهى در ساير ".دندبوهمه ناراحت و رنگ پريده "سربازها . "نظامي شما ها را به تن داشتند ديديميونيفورم هاى كه  انىما سرباز

 39د و به سربازخانه هاي خود برگشتن تنها هستند آنهاكه فهميدند  زمانى، اما .سكي اولين كساني بودند كه به انقالبيون پيوستندفآن شب، سربازان پاول داشت

 .گير شدتنفر از رهبران آنها دس

 

نفر از  400. ، رسيدتظاهركننگان تير اندازي كرده بودنده ب در ميدان زنامنسكايا يان آموزشى آن سپاه كه، شورش به لشگران ولينسكي صبح روز بيست و هفتم

در جواب  اووقتي كه . "خون برادرن خود را بريزيمجهت  بيخواهيم  ما ديگر تيراندازي نخواهيم كرد و نمي"گفتند،  به افسر خود مي و آنها شورش كردند

مقر سربازخانه پريوبراژنسكي و ولينسكي به شورشيان پيوستند و بسوي  بقيه سربازان. گلوله خورد بى درنگ، را قرائت كردشورشيان  سركوبتزار براي  فرمان

  .دنكرد شورش نها هم . !رفتندنيان اوتلي لشگر

 

 

هاي  پرچم. كرد همراهى مىسامپسونيوسكي را در  جمعيتدست، ه يك كاميون تمام از سرباز، اسلحه ب": طور توضيح داد از همراهان صحنه را اين يكي  هابعد

يك ".پخش شدخبري كه اين كاميون آورد ــ سربازها شورش كرده اند ــ مثل آتش .......ديده نشده بود "، چيزي كه قبالي آنها موج ميزدها قرمز بر سرنيزه

 بخش": گزارش دادكوتپوف  در غروبــ  يراندازي ميكردسوي تظاهركنندگان و كاميون هاي پر از كارگر ته ب بى پروا، فوبه رهبري كوتپ ضد شورشىگروهان 

 ".بزرگي از نيروهاي من به جمعيت پيوست

 

كه سربازانش براى ژنرال ايوانف  در غروب،. مى كردمرگ ه ديد بشورش تهدر صورت روز، ژنرال خابالف در سربازخانه هاي دور شهر سربازان را  صبح آن

 .بودند به خابالف تلگرام فرستاد كه وضعيت را توضيح دهدبسيج شده كمك به طرفداران تزار 

 

 است؟برقرار در كدام قسمت شهر هنوز نظم : ايوانف

 .تمام شهر در دست انقالبيون است: خابالف

 بخوبي كار ميكنند؟ همهآيا وزارتخانه ها : ايوانف
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 .نده ادستگير كردرا تمام وزرا انقالبيون : خابالف

 ست؟ي از پليس در اختيار شماهايدر حال حاضر چه نيرو: ايوانف 

 .اصال هيچ: خابالف

 ؟ستدر كنترل شما توزيعى و فنىهاي بخش  يك از كدام در وزارت جنگ  :ايوانف

 .ندارم من هيچي: خابالف

 

 . مرحله نظامى انقالب به پايان رسيده بود .بعد از برسي اوضاع ژنرال ايوانف تصميم به عقب نشيني گرفت

 

 ،قدرت رسانده بوده ب را انانقالبي كه آن همانكه از جايگزين كرد از ليبرال هاي غير منتخب حكومتي را با تزار دولت كس انقالب فوريه اين بود كه وپاراد

بر اين براي مدت كوتاهي   ".به دليل ترس آشكار براى جان شان بلند شده بودآه و ناله ها  " :دوما نوشت نماينده ليبرالروز بيست و هفتم يك . وحشت داشتند

لرزيدند،  و مى ده بودندآنها وحشت كر "آورد كه  خاطر ميه ب ناظران ى ديگر ازبا خوشحالي قطع شد، يك "سركوب خواهد شد شورش"اساس اين خبر غلط كه

 ".وم كشيده شده اندگير افتاده اند و به مسيرى نامعلفكر ميكردند در دست عواملي خطرناك 

 

ازطرف ديگر براي  و تسليم تزار كنندبا انقالب فاصله بگيرند و آن را طرف  بود كه از يك موضع شان اين ;موضع بورژوازي بسيار روشن بود"انقالب،  طولدر 

قدرت رسيدن ه و نقش مهمي براي ب بودمنشويك ها  طرفدارشوراي پتروگراد كه  انرهبراز خانف بود، واين نظر س ".استفاده كنند از آن خودشان اتامتياز

 .ليبرال ها بازي كرد

 

راى بوريد ئتا سالنى در كاخ  ه نوشت كچهارم  ىدوما رودژيانكو رئيسسكوبلوف به ارهبر منشويك ها . هاي بسياري از سوسياليست هاي معتدل گرفت او كمك

از اينكه شوراها ممكن است خطرناك رودژيانكو ترس براى رفع ، كرنسكي سازماندهى شوراى نمايندگان كارگران براى حفظ نظم بود هدف او .او رزرو كنند

 ".گيردبكارگران را در دست كنترل نفر بايد  يك"، توضيح دادباشند 

 

پس  تشكيل شددرپتروگراد فوريه  27 درشورائي كه  ، ندخود به عنوان وسيله اى براى پيشبرد مبارزات طبقاتى ظاهر شد كه 1905ي كارگري هابر خالف شورا

 .نداشتند انقالبى در فعال شركتكه تشكيل شده بود  ىروشنفكران ا از تمامتقريبا آن  ى كميته اجرائاعضاى رهبرى كننده  و از انقالب بود

 

هزار نفر بود نمايندگان بيشترى در شوراى كارگران و  150تعدادشان كه  به نسبتدر پتروگراد  انسرباز: ديگرى نيز وجود داشتو كمبودهاي مشكالت 

 نشدشورا حتي حاضر . زن بود تعداد انگشت شمارىفقط ) رسيد 3000به  عاقبتكه (نماينده  نفر 1200 در ميانمرد بودند، اكثريت عظيم آنها . سربازان داشتند

 .شركت كردندهزار نفر، منجمله هزاران زن كارگر در آن  25تظاهراتى كه . زنان براى حق راى بحث كندمارس  19 تظاهراتدرباره 

 

از  و كنند ادارهواحد هاى خود را داد كه كميته هاي خود را انتخاب و  مي اجازهــ كه به سربازان  را قبول كرد "شماره يك"معروف  فرمانشوراي پتروگراد 

 راديكالسربازان خود  به ابتكار اما اين فرمان.  به شرط اينكه با تصميمات شورا در تناقض نباشد، اطاعت كنندفقط دولت موقت  ينمامور دستورات افسران و

 .ه بودشد تصويب

 

دست نگيريم، بقيه ه اگر ما قدرت را ب"كرد كه ى بحث م ويانكژراد  .اس آرشان و كرنسكى را مجبور به اقدام كرد وطرفدارانها ليبرال  ،با اين حال، تشكيل شورا

خواهند  اعالم انقالب عاليقدر شوراها خود را قدرت"كرنسكى نوشت  ".انتخاب شده انددر كارخانه ها اشخاص رذل  عده اى از" هم اكنونچرا كه  ".گيرند مي
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ى اميد چندان برنامه خودموفقيت توطئه گران به  اما. ايستاد بل شوراها خواهدبود در مقااعالم كرده  "كميته موقت"اين برنامه، گروهي كه خود را  مطابق ".كرد

 .مى دادندانجام   اس آر شوراهامنشويك و رهبران  توسطآنها كارهاي كثيف خود را  ;نداشتند

 

از  فقط بايد...... تمام دستگاه دولتي  ". "بورژوا باشد كامالحكومتي كه جاي تزار را ميگيرد بايد " ايجاب مى كند كه انقالب سوخانف نوشت نقشه منشويكى 

 ".ميليوكف اطاعت كند

 

 كه كميته اجرائيه در مقامي بود كه مي ه بودميليوكف دقيقاًً فهميد".شد آغازاول ماه مارس  از شورا و رهبران ليبرال غيرمنتخبهيات اجرائيه  بين مذاكرات

قدرت بورژوازي  فقط مى تواندقدرتي كه مقدور است جانشين تزار شود "ولي سوخانف ادامه داد،  ".دهد يا نهب يىبورژوا حكومتدست ه قدرت را ب توانست

  ".شورش موفق نخواهد شد وانقالب سقوط خواهد كرد در غير اين صورت . كنيم نظيماصل تاين  براساسبايد مسير خود را ما ... باشد

 

گروه هاي انقالبي با آن موافقت كرده بودند  همهكه خواست هايى  - صرف نظر كنند "نهنگسه "موسوم به برنامه حداقل  از حتي حاضر بودند كه رهبران شورا

ممكن ترس اينكه از  وكفيميل. دست گيرنده ب را يبرال ها قدرتلفقط به شرط اينكه  - )و جمهوري دموكراتيك مصادره امالك ارضىهشت ساعت كار در روز ، (

 .جدى گرفتسلطنت را تالش ها براى نجات آخرين  بايد كرد كه پافشاري مي تجابا سم  شود،  حكمفرمااست 

 

براي  تضمينىهيچ دريافت  بدون. يا نه شودكم اميم بگيرد كه حصخود او ت كه به برادر تزار، مايكل، اجازه دهند كه پذيرفتندباورنكردني، سوسياليست ها  ىبطور

 .خارج از ميدان ديد كارگران وسربازان اجراء ميشد ، بي ترديدپشت پردههاي مله تمام اين معا. محترمانه اين پيشنهاد را رد كرد ، دوك بزرگشجان خود

 

 .ادامه داشتماه  8طرف و دولت موقت غير منتخب طرف ديگر ــ  ــ شوراها يكاى كه از اين مباحثات بيرون آمد  "قدرت دو گانه "

 

روحوضى در دو پرده تشبيه كرده است نمايش يك تروتسكي آن را به . تعريف كرده است  "ت منشويك هاابهترين ساع"به مثابه  ت رامعامالزيوا گاليلي اين 

ليبراليزم را نجات كردند كه  ليبرال ها به سلطنت طلب ها التماس مي، و در ديگرى كردند كه انقالب را نجات دهند ها التماس ميل انقالبيون به ليبرادر يكى "كه 

 ".دهند

 

 وسرمايه دازان د كه نماينده مالكيندهب حكومتىدست ه قدرت را ب شورا تزار را سرنگون كردند، اجازه دادند كه ى كه با اين شجاعتپس چرا كارگران و سربازان

 مبارزه ميه هدفى بلشويك ها در باره اينكه براي چخود بعالوه . ب سوساليست سرگردان بودنداحزابين برنامه هاي مختلف  ان؟ يكي اينكه، بيشتر كارگربود

برنامه . قدرت را كسب كندموقت انقالبي بايد حكومت كه در آن  تلقى مى كرد بورژوا ــ دموكراتيكبرنامه اى كه انقالب را به خاطر حفظ . دنكنند زياد روشن نبو

 .دبوباز  فسيرىهر نوع تراه براى  موقت حكومتبخصوص بعد از تشكيل  كه به اين معني بود عملاين در . اى كه به سرعت كهنه شده بود

 

مخالفت در  نساجينايع صدر فوريه زنان . كردندى ران خود عمل مبرهبرخالف   كردند، بيشتر مواقع ايفابا اينكه مبارزان بلشويك نقش مهمي در روزهاي انقالب 

 . دانستند اعتصاب كردند مي "ناپخته "مبارزه   براي شرايط را رهبران حزب كه با 

 

كرد كه اعالم  فوريه، شلياپنيكوف بحث مي 23حتي بعداز اعتصاب . نداشتعملي وجود  نيز) شلياپنيكف، مولوتف، زالوتسكي ( بلشويك ها  رهبريت دفتر

در نبردهاى پيش روى را  مسلح شدناعالميه اى براى پخش بين سربازان منتشر نكرد و خواست كارگران براى  دفتر حزب حتى. رس استزوداعتصاب عمومي 

  . رد كرد
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 -  بلند شده بود حزب عادىى سازمان شهرى  را در دست گرفته بود و يا از اعضاى رهبردر عمل كه بود  كميته محلي وايبورگدردست  يابيشتر عمل  ابتكار

 . راه انداختن جنبش اعتصابى داشتند بويژه در روزهاى نخست، هنگامى كه زنان رهبران حزبى را ناديده گرفتند و نقشى تعيين كننده در 

 

، هيچ ت سياسي را به دست بورژوازي دادقدردر اول ماه مارس ي پتروگراد موقعي كه شورا. ه بوددان كردربلشويك ها راسرگ هماه مارس، تضاد وتفرقطول  در

فقط ، تشكيل دهندرا  شوراها حكومت دادندپيشنهاد در شورا موقعي كه نمايندگان چپ بلشويك . .از يازده نفر بلشويك در كميته اجرائيه مخالفت نكردند يك

، هر چند پشتباني كرد ان به كار رشورا براي برگشت كارگ مارس كميته پتروگراد از درخواست 5در . بودند موافق دادند و بيشتر بلشويك ها مخالف ىنفر را 19

 .نشده بودپذيرفته هاي اصلي جنبش انقالبي بود،  يكي از خواستكه در روز كار ساعت  8خواست حتي  هنوز 

 

و  كامنوف، كه استالين ىولي زمان نزديك شد،ـ  كنند تموكساني كه ميخواستند شوراها حك ـدر وايبورگ  راديكال هانيكوف به پحزب زير نظر شليادفتر 

ا خوشحالى ـــ ب چرخش كردراست  شدت بهبه  سياست هاى حزب ،مارس در دست گرفتند 12دفتر را در اداره  برگشتند وسيبريه از تبعيد در  موناروف

 .اصرار ميكردند گانه سه رهبرىاخراج اين  بهحزب در كارخانه ها كه شديد رزمندگان و خشم ر ها آس .رهبران منشويك و ا

 

امپريالستي يعنى سياست هاى اين دولت سر و پايش در دست سرمايه امپرياليستي است، "مارس، او در سوئيس نوشت،  7در  .ميان خشمگينان بود لنين در

جواب هر  خواهند ايستاد و ] در جبهه ها[در جاي خود " ...  "مردم آزاد"كه  داشتمارس در روزنامه پراودا اصرار  15ف، برعكس، روز وكامن ."جنگ وغارت

اين طور استدالل مى كرد كه حكومت  و مى كرد وحدت با منشويك ها  ازخر مارس، استالين صحبت اوادر . "داد خواهند گلوله و هر توپ را با توپ را با  گلوله

 ".ست گرفته استه دانقالب را ب اتحوفت ى مستحكم كننده نقش "موقت 

 

سوسيال كه به  ـ هركسي كه ميخواهد باشدـ  فورى از كسانى در حزبجدائي "رهبري بود كه نوشت او به راست ش خرچمارس آنقدر دلواپس  30لنين در 

ى در رابطه با چه كسي صحبت مبگويد لنين را توضيح دهد يا  كلماتبه هيچ وكيلي احتياج نبود كه  . را ترجيح مى دهد ".شركا امتياز مى دهدكرنسكي و  شوونيزم

 ".دارد ى بردوشجهاني تاريخ ىكه او مسئوليت درك كند كامنف بايد".:كند

 

ه هر ب ليبرال ها ايتبخاطر رضبود كه ي ئد انقالبي و انتقاد از سوسياليست هاضيك نيروي  عنوانه بي اعتمادي كامل به ليبراليزم ببه بعد  1905 از يزملنين جوهر

 "ىآنارشيست شبه ـ مزخرف و عقايد"براى اجراى انقالب بورژوائى را در تقابل با دولت موقت فرمول  1905 درضمن خود لنين در اما . كارى دست مى زدند

محافظه كاران اكنون ، ه بودمزخرف براي سوسياليزم آمد عقايدطرف همين ه ب خودش اكنون لنين. بود "انقالب سوسياليستي "هانخوا مى دانست كهتروتسكي 

 كردندمى م همت "تسكيزموتر"قديمي بلشويك او را به 

 

جنبشي  ضرربه و منافع خود پيشبرد غير منتخب قدرت را براي  و ــ گروهي كوچكشباهت داشت قرن گذشته كودتاهاى ل مختلفي به اشكا  بهكودتاي مارس 

حزبى كارگرى وجود داشت يكي اينكه . وجود داشت " ىآنارشيست شبه ـ مزخرف و عقايد "هم مهم  فرقدو  اما .غصب مى كنندكه آنها را به قدرت رسانده بود 

 .شكل گرفته بودندمبارزه كند ـــ دوم اينكه ، شوراها اين طبقه براي منافع  كه 

 

  .ه بودانقالب روسيه تازه شروع شد
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