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  ی يک انقالبی يک انقالب  در آستانهدر آستانه

 

نگاشته شد، يعنیی ممیانی  یه نيسیت ن  1111مارس  11اين مقاله در تاريخ 

 .اخبار ناآرامی در پتروگراد به ن ويورک رس ده بود

درسی  ماننید . سیين میی گوينید 1191خ ابان های پتروگیراد، بیه مبیان سیا  

. هسییتند دوره ی جنی  روسی ه و پاپیین، تیوده هییا خواهیان نییان، دی  ، و آمادی

، اتومب یییا هیییا در خ ابیییان ام ار ییی  ايسیییتاده انییید و 1191درسییی  ماننییید سیییا  

 یارگران میی گرارنید بيیار ام ديی  هیای بيیار . رومنامه ای به چشم نمی خورد

اکوم ، . برخ زد، ن مک  های خود را ترک می  نند و به خ ابان ها می ريزند

دو قیدر  در خ ابیان ن ، هما1191درس  مانند سا  . قزاق ها را بس ج می  ند

 . ارگران انقالبی و ارتش تزار: رو می شوندبا يک ديگر رو در 

ايیین البتییه يییک ا یی  ت ییاد ی . بییود نییان، جرقییه هییای جنییبش را روشیین  ییردن

در تمامی  شیورهای متيادیم، نبیود نیان،  یوری تیرين و ایادترين دل یا . ن س 

    ن ماويییه بییرای  ییا جنییون جنیی  ام ايیی. نارضییايتی و خشییم در م ییان تییوده هاسیی 

تول د مايحتاج ام اين رو ناممکن اس   ه بايد ابزار مرگ : آن ها  اش می شود

 .را تول د  رد

روسیی بیرای  -با اين اا ، تالش های نهادهیای خبیری ن میه رسیمی انگ  سیی

توضیی   جنییبش بییا  مبییود موقیی  مییواد بییرايی، يییا نییابودی امییا و نقییا بییه دل ییا 

کا اسییتداده ام س اسیی   سییانی اسیی   ییه طو ییان هییای بییرک، میییحک تییرين شیی

 ارگران به خاطر طو ان هیايی  یه .  بک سر خود را مير برک می  نند همچون

موقتییاا ارسییا  مییواد بییرايی را ميتییا  ییرده ن سیی   ییه  ارخانییه و اتومب ییا هییای 
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خانه ها را تعط ا و متوقف میی  ننید و بیرای رويیارويی مسیتق م  خ ابان و چاپ

 .می ريزند با تزار به خ ابان ها

بس اری در م ان ددوک خیود میا  رامیوش .  وتاه مدتی دارند ه یردم اا ظم

.  رده اند  ه جن ، روس ه را در وضع   جوش و خوش ن رومند انقالبی يا  

، پرولتاريیا بیه تیدريج مخیم هیا 1111تیا  1191پس ام بُه  سنگ ن سیا  هیای 

 شیتار اات یاب  ننیدگان خود را در سا  های بعدی ر اه دنعتی الت یام بيشی د  

، انرپی انقالبیی تیوده هیای پرولتیر را ب یدار 1112لنا در آوريا  ه یدر رودخان

در سا  منتهی به جن  جهانی، موج . يک س س ه اات ابا  ام پی آن آمد.  رد

وقتیییی . بیییود 119۱اات یییاب هیییای اقت یییادی و س اسیییی، مشیییابه اات یییابا  

به پتروگیراد  111۱در تابستان ، رئ س جمهور جمهوری  رانسه، «پوانکاره»

تا آشکارا با تزار بیر سیر چگیونگی آمادی م یا  وچیک تیر و ضیع ف بحی  )آمد 

تیینش انقالبییی  ییوق العییاده ای بییود، و  ه ی، پرولتاريییای روسیی ه در مرا یی( نیید

رئیی س جمهیییور جمهیییوری  رانسیییه میییی توانسییی  بیییا چشیییمان خیییود در پايتيییی  

رهای دومیی ن انقییالب روسیی ه دوسییتش، تییزار، بب نیید  ییه چگونییه نيسییت ن سیینگ

 .دراا  ساخته شدن هستند

ما تکیرار آن چیه  یه ده سیا  پی ش . انقالبی شد ودعروبه دجن ، مانع موج 

پیس ام اات یابا  طو یانی . رخ داد را در جن  روس ه و پاپین شیاهد بیوده ايیم

، سالی ام سکو  س اسی تقريباا ناشکسته به دنبا  آمده بود، يعنیی 119۱سا  

بیرای  یارگران پترمبیورگ دوامده میاه وقی  . ، نيسیت ن سیا  جنی 119۱سا  

شیان بیه  ب ابنید و بیا مطالبیا  و ااتراضیا  گر    ه جه  خود را در جن  بام

، در واقع به نوای آبام رسیمی نيسیت ن 119۱ ه یپانوي 1. خ ابان ها بريزند

 .انقالب ما بود
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ون هیا سیربام ام م   ی. جن   نونی، وس ع تیر ام جنی  روسی ه و پاپین اسی 

دیییدوک . بسییی ج شیییده انییید« د یییاز ام سیییرمم ن پیییدری»سیییوی اکومییی  بیییرای 

ام سیییوی ديگیییر، انادیییر . پرولتاريیییا بیییه همییی ن دل یییا ب رمتشیییکا شیییده اسییی 

     پ شییروتر پرولتاريییا م بییور بودنیید  ییه در  هیین خییود بییا پرسییش هییايی در ابعییاد 

؟ آيا پرولتاريیا ا   جن  چ س  :بی سابقه رو به رو شوند و آن ها را بسن ند

 یارگر  ه یرا بپیريرد؟ تا ت یک هیای طبقی« د از ام سیرمم ن پیدری»بايد مدهوم 

 جن  چه بايد باشد؟ ه یدر دور

م و متحیییدين آن، گیییروه هیییای بیییاگتر ن  ییی  مادگیییان و زدر ايییین بییی ن، تزاريییی

جنیی   ییامالا ماه یی  اق قییی خییود را ا شییا  ییرده  ه یبییورپوامی، در طییو  دور

رص بییی ایید و مییرم، آن هییا را  ییور   گییران جییانی  ییه اییماه یی  چپییاو -بودنیید

ولیع بیرای پ یرومی بانید ایا م، تیا بیه اییدی .  قیدان اسیتعداد،   یج سیاخته بیود و

رشیید  ییرد  ییه مییردم ر تییه ر تییه ناتوانییايی  امییا آن را بییرای اییا ابتییدايی تییرين 

  هییم ممییان،  ال یی  . جنیی  دريا تنیید ه یمسییائا جنیی ، دیینع  و تییدار ا  دور

ايین يیک  -رد، ام ق تر شد و ب ش ام پی ش رو بیه وخامی  گراشی مردم رشد  

روسیی ه  زمتزاريی ه ی ارانی طب عیی جنی  بییود  یه هیرج و میرج جنايیی  ه ینت  ی

 .چندين برابر  رده بود

در ميیر پوسی  تیوده هیای اظی م، در م یان مردمیی  یه شیايد هرگیز يیک   میه 

ويییدادها شییان نرسیی ده، يییک ناخوشیینودی پرک ميییر  شییار ر تب  غییا  بییه گییوش

 .انباشته شد

در هم ن ب ن، پ شروترين ددوک پرولتاريا، هیم  ردن رويدادهای جديید را 

پرولتاريیای سوس ال سی  روسی ه، پیس ام شیوک سیقوط . به پايیان میی رسیاندند

، ام راه رسی د، و بیه ايین نت  یه «بی ن الم یا»ِم تأث رگیرارترين بيیش زناسی ونال 
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انقالبیی میان را ط ی   ه یا زايش مبیارم رس د  ه دوران جديد، نه توقف ما،  ه

 .می  ند

اين  عال   مقّدماتی داخ ی  ه یرويدادهای  نونی در پتروگراد و مسکو، نت  

 .اس 

يک اکوم  ب رمتشکا، امهم گس يته و به خطر ا تاده در بیاگ  يیک ارتیش 

 یییامالا میییأيوس  نارضیییايتی، ایییدم اطم نیییان و تیییرس در م یییان طبقیییا  مالیییک  

 ق در ب ن توده ها  پرولتاريیايی  یه بیه لحیاّ  ّمیی ن رومنیدتر ام ناخشنودی ام

ايین هیا، ايین  ه یهمی. هر ممان ديگری بود، در آتش رويیدادها آبديیده شیده بیود

ب اي ید ام ید . گدته را تأي د می  ند  ه ما شاهد آبام دوم ن انقالب روس ه هست م

 .الب خواه م بودداشته باش م  ه بس اری ام ما، شر    نندگان در اين انق
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