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  : پيش درآمد مترجم
ی اشعار روايی سنت ديرينه به   صد سال» «يک در    استيو بلوم.  جستار نيست شعر  

بازگو   رويدادی تاريخی  يا  سرگذشت آن،    که درری است روايی شعگردد. شعر  برمی 
آنمی و  است  روايت  شعر،  اصلی  ساختار  روايی،  شعر  در  در  شود.  را  آن  چه 

آرايه آمکند  ارد میوی شعر  حوزه  بُ يختن  با  های رويداد است که مايه ن های شاعرانه 
می  تأثيرگذارتر  برای خواننده  را  رآن  اشعار  تبارشناسی  که  کند.  حماسی وايی  غالباً 

ديرينه به  است  ايليادِ سنت  شاهنامه   ی  يا  اروپا  در  ايران هومر  در  فردوسی  ی 
عرصهبازمی  در  روايی  شعر  خاستگاه  و  به گردد  جهانی  ادبيات  مربوط ی  زمانی 

به می مخاطبين  با  شاعران  که  می گونه شود  گفتگو  مستقيم  تمايز ای  طبعاً  کردند. 
سرايد و که شاعر حس خويش را می جود دارد، چرانگار وخ شاعر و تاري روشنی بين  

می تاريخ  روايت  را  رويدادها  شعرِ نگار  ممتازِ   کند.  و  سال» «يک   يکه  صد 
انقالب   سترگی و پرولتریِ ا موضوعی تاريخی بهی شعر است بخالقانه   آميزیدرهم 

اکتبر   بهبلوم .  1917عظيم  جنبش ،  مسايل  که  داد  نشان  انقالب راستی  ی های 
اين شعر از   ای برای شعر بلند باشد.تواند موضوع شايسته سوسياليستی می /کارگری

کشان روس عليه رژيم  مبارزات سترگ کارگران و زحمت   یبلشويک /کارگری منظر  
ماچشم   درمقابلِ   و  سرايد می را  تزاری   سالْ «يک ؛  نماياند می باز  های  پژواک »  صد 

برضداستبداد  روسيه  پرولتاريای  صدای  استثم  رسايی  تزاریو  رژيم  ستم  و  و    ار 
جهانيان نشان داد با پراکسيس ی انقالبی که به ؛ دربارهاست   داریکليت نظام سرمايه 

بشری سرمايه  اکتبر نشان داد که نظام ضد توان دنيا را تغيير داد.  انسانی می /انقالبی
فراسرمايه  دنيای  برپايی  برای  کوشش  و  نيست  تاريخ  انسانی، پايان  داری، 

  ارزشش را دارد.     بستهْ هم  کراتيک ودمو
  

به اين   را  ما  خروش  ماه شعر  و  پُرجوش  اکتبر  های  تا  برد می   1917فوريه 
کارگ/خود تا سربازان    ،رانفعاليتی  و  فقير  بکشد تبه ا  ردهقانان  گری دخالت ،  صوير 

که   اين پرسش طرح  شود، و در انتها با  حزب بلشويک را در پيروزی انقالب يادآور  
،  گرديد   متوقفانقالب  پيشرفت    اجتماعی/طبقاتیْ   یزمينه کدام پيش   و بربستر  چگونه 
عملِ   درک  یزمينه  پيچيده بهتر  و  گسترده،  و  می  تریتر  فراهم  انقالب   تاکند  را 

 عظمت و    ؛تپش درآيد به   ترخردمندانههرچه  باِر ديگر و    ـبان قلب تاريخ چون ضرهم ـ
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خون  به   نشينی انقالب ، درپسپيروزیاز  پس  که  را  نسلی از انقالبيان بلشويک    انسانی
  بيافريند. ز بادر «اکتبِر» ديگری  ،غلطيدند 
لمس می  آغازْ   در انقالب را  با بحران   کنيمبحران  ادواری سرمايه که  داری های 

به  لنين  بحران،  اين  تميز  در  است.  متفاوت  فرودستانِ بسيار  که  بود  گفته  کارد   ما 
ت  ،استخوان رسيدهبه    نيز   دچار تشتت   و حاکميتِ   ،ا ندارند ضعيت رتحمل و اب  ديگر 

  : گويد سرکوب و کشتار را ندارد، و شاعر می یقدرت بسيج نيروی کافی براديگر 
  جاييم، با  «اين  

  مان.  کودکان 
  ايم، تظاهرات آمدهن، بُکشيد ما را که به در خيابا 

  خواهيد.اگر که می
  گی سريع، جا بميريم، اين زمان، مرهمان بهتر که اين 

  سپردن از گرسنگی، به از آرام آرام جان 
  نانی.» از بی 
  همه، تزار نيکال هم   با اين 

  در شهر سربازی ندارد  
  داند، کشتار کند. تا آن چنان که الزم می 

  خواند.میهايش را فراپس قزاق
  ها، رسيدن قزاق با فرا

  هم از گشودن آتش باز
  زنند تظاهرات ما سر باز می به 

  شان،شيرهايدن شمکشي و از
  گذرند برعکس، از ميدان می 

  پيوندند. ما میو همه به 
 .......................  

  شويم:  کم مسلح می کم 
  خواهند  ها نمی ديگر بره

  .  کشتارگاه بروند به 
  

  ی دولت همه
  توانست گردآوردهايی را که می پليس 

  و دو هنگ سواره نظام را 
  آورد. ميدان می ه دانست، بکه مورد اعتماد می 

  افسر فرمانده 
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  دهد افرادش دستور می به 
  تظاهرات حمله کنند و ما را متفرق سازند. به 

  افسر سواره نظام  
  دهدنيروهای تحت امرش دستور می به 
  کنند  پليس حملهبه 

  شود. جای ما، متفرق می پس اين پليس است که، به 
  

ندر کرنسکی،  وقت الکساو پس از پيروزی گام نخست در ماه فوريه، در دولت م
سال   12ی  قيام شکست خورده  يابند تا مجامع خويش را که درکارگران فرصت می 

نتوانست از  کس  از نو در شوراها جان بخشند. اما هيچ   ،پيش از آن برپا کرده بودند 
ی انقالب را بيرون کشد و رسالت عامل ذهنی را متحقق دل پراکسيس انقالبی نظريه 

خود   لنين  بود  سازد.  نظريه گفته  بدون  انقالبی  که  عمل  راهنمای  که  انقالبی  ی 
  پيروزی ميسر نيست. و شاعر:  ،باشد   اپرولتاري

  تا بازگشت لنين از تبعيد،   
  و  وقتی در ايستگاه فنالند پياده شد 

  درست روز بعد،  
  «تزهای آوريل» را 

  در همايش حزب بلشويک اعالم کرد:  
  ی قدرت در دست شوراها!» «همه 

  
  روند: و هموار پيش نمی   ها در مسيری خطی، مستقيمت که انقالب ن واقعيايو 

  تالش ژنرال کورنيلوف 
  برای فتح پايتخت  

    -برای غرقه کردن انقالب در خون
  - در خون ما
  و سپس تاج 

  امپراتوری بر سر خود نهادن،
  

ی در چنين اوضاعی، عامل ذهنی انقالب صرفاً در تالش دو تن در ميان کميته 
  : تالشد از گسست ذهن و عين پيشگيری کند شويک می زی حزب بلمرک

  
  ی کميته مرکزی بلشويک، در سراسر شب،در جلسه

  ی رهبران حزب،  تنها لنين و تروتسکی، از ميان همه 
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  گويند. اين گزينه سخن می در دفاع از
  

  گيرند.رای می 
  قيام رأی نياورد.

  
  با وجود اين، در همان جلسه

  پتروگراد نيز حضور دارند   ی کارگراننمايندگان اعزام
  و سربازان. 

  گيرد: ای کبود از خشم، ميدان سخن را در دست میيکی از آنان، با چهره 
  

  ی پرولتاريای پتروگرادم «من نماينده 
  ايم.  ان قيام ما خواه

  خود دانيد، 
  اما اگر بگذاريد شوراها نابود شوند، 

  ديگر ما را با شما کاری نيست!» 
  

  شود. ری می گيری رأی بار ديگ
  قيام است.  روز روزِ 

  
  کند رفقا» را منتشر میلنين «نامه به 

 ***  
با   :چگونه قدرت يافت   ،که نشان دهد که چه نوع ضدانقالبیو در نهايت برای آن

ی مرکزی حزب بلشويک در شامگاه انقالب اکتبر مطلق اعدام شدگان کميته اکثريت  
می  عضوآغاز  هفت  از  تن  شش  و  سيا  کند  و  دفتر  حزب  عظيم چنين  هم سی  خيل 

  :ی بيستم بودند های جهان در سدهترين ذهن هنرمندان و روشنفکرانی که بعضاً بزرگ 
  شدند  بايد کشته می 

  تا خاموش کنند انقالب اکتبر را
  شدند می  بايد کشته

  تر همراه صدها هزاران نفر بيش      
  که گشتند اعدام، يا 

  هالک و بس  اً ّشّوند اردوگاه اعزام، تا صرفبه 
  30ی بوده است در آن دهه هک اهبرای همه کشمکش 

  40و، يا 
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  هم،  60و   50های و حتی دهه 
    17شود حفظ شايد بقايای اکتبر  

  ت ياری رساّند و شايد که اين واقعي
  مان:  درک قدرت انقالب به 

  چنان مقتدر بود که بايد 
  ها همه  چندين انسان 

  کشته گردند، شايد 
  ود. ش ب پيروزضدانقال
  ياد آوری رو، کنون وقت آن است که شايد به و از اين 

  کمک شتافتند آنان را که به 
  تا آينده متولد شود  

  نگ داخلی درگرفت همين که ج
  رو ديگر حضوری ندارند.و از اين 
  چنان با ما بودند، اگر هم 

  خورد؟  تاريخ چقدر متفاوت رقم می 
  

نوسان  فهم  ضرورت،  درک  تاربرای  سراهای  و  به يخی  تحقق  نجام  قصد 

ز انسانی/انقالبِی  حاضرپراکسيس  حاکميت بايد    ،مان  با  که  باشيم  داشته  توجه 

از  ی ضدانقالبی در شکل انقالب  اين جرثومه   تحملو  اتحاد شوروی    ضدانقالب در

» جهان  يافت   آزاد»سوی  کيفی  جهانِ سانبدين   !تفاوتی  مردم  تنها    ،  نه  «آزاد» 

 را نوين    ی علم و هنرِ عرصه   انديشمندانترين  بزرگ ار  ايی با آثتوانستند امکان آشنن

اجتمبيابند   انقالب  برای  بشری  کوشش  نخستين  پيامد  بود که  از   ،اعی  پس  بلکه 

دانش نيز  امروز  حتی  و  دانش فروپاشی  و  عرصه جويان  از پژوهان  هنر  و  علم  ی 

جنبه   آشنايی درک  و  انقالبیبا  مانده    ی  محروم  بزرگان  اين  برناآثار  در  های مه و 

ی سکوت توان يافت و توطئه نهادهای مربوطه هيچ نام و نشانی از آنان نمی   درسیِ 

برای ای اين  جهان «آزاد» که  قدرت رسانه   ، تمامیعالوه براين.  چنان ادامه دارد هم 

شده  فريب  بسيج  مردم  تحميق  هم   اند،و  و  می کوشيده   ضدانقالبِ تا  کوشند  چنان 

روند تکاملی سنن انقالبی بلشويسم و  وارث برحق  ، را  کن انقالب ، اين گوراستالينی

که کنند  تبليغ  و  جابزنند  اکتبر  عظيم  را سا  70  بشر  انقالب  «سوسياليستی»  نظام  ل 

ترين  بررسی مناسبی از بزرگتا  اند  و اجازه نداده  ،تجربه کرده و مردود دانسته است 

و عمل آيد  به اليستی  ی سوسيعههای جهان برای برپايی جامناکام سوسياليست آزمون  
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دفتر   گونگیچ هفتمين عضو  در  را  پيشوای خود  و  نماينده  که  پيروزی ضدانقالبی 

خون  و با کشتار و به   يافت   )ژوزف استالين(  1917بلشويک در اکتبر  سياسی حزب  

مارکسيست  ديگر  و  بلشويک  انقالبيان  از  نسلی  روسيه  کشيدن  در  دگرانديش  های 

بررسی جامعی صورت کش خود را تثبيت کند،  آزادی رژيم    ،دهتوانست هلهله سردا

  . باشد های آتی شايد راهنمای انسان در کوششتا گيرد 
است پيام   انسان  فعال  و  خالق  گوهر  بر  تأکيد  شعر  گوهر پايانی  از  بيگانگی  ؛ 

 خطِر خطا   يشاما پذير!  کند روزی خطا ناچارمی  انسانی، انفعال است؛ انساِن در کارْ 
  : بيگانگی از گوهر انسانی است نفعال يا بهتر از ا ،کردن

  من و انبوهی از رفقا 
  قمار بزرگی با تاريخ داشتيم 

  تيم. قماری که باخ 
  و با اين همه، پذيرش خطر ز روی ميل  

  کم، فرصتی برای بُرد بود. دستِ 
  

  از اين رو  
  گذشته بنگرم توانم اکنون به می

  چه آشکار شد ن حتی پس از هر آ
  ا،ي  ـ دامتیبدون هر ن

  ترين ندامتی  کم، با کم دستِ 
  جذر و مد تاريخ   ايم رويارویِ که منفعل نماندهاز اين 

  ما عبور کنند  سادگی ازتا امواج به 
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  »صد ساليک«
  استيو بلوم 

  
  1917گراد سابق)، پتروگراد (لنين

  
  در شامگاه جنگل  

  رود. ن میجای خود در بلندای آسمافام بهماه سرخ
  از نواختن باز ايستاده؟   وسيقیچرا م

  ؟  چيست  بّهر اين سکوت
  ) 1938- 1891سيپ ماندلشتام (او  
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  دیباچه 
  

  هر سده چقدر است؟ 
  

  نخست توجه کنيد، نام من 
  تان جلوه کند های عظيم تاريخ ها نيست که بر کتاب در ميان آن 

  تاريخ 
  کند رخدادهايی را بازگو می 

  اند.سته پيوای دور  هگذشته که اکنون به 
  با اين همه،  

  زنند ی شان را جار مآنان که امروز، نام 
  نام من بی 

  عمال من بدون اِ 
  يا نام و اعمال رفقايم 

  يافتند.چنين فرصتی نمی 
  

  ايم.ها بوده ما ميليون 
  يک سده چند سال است؟ 

  
  آنقدر درازدامن است که 

  در بردگان از آن جنگ بزرگ جان به 
  و سپس  

  داخلیجنگ عظيم 
   

  پس آن ازو 
  وش های غول سازی پاک 

  
  اند، و چه يوسته جمع مردگان پ هاست به مدت 

  بسيار زندگانی که 
  رسند  لحظه کنونی می به 
  ...  ترين فهمی ازآن که چگونهکمبی 

  تر، چرا ...و، شايد از آن مهم 
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  يک نام  
  مان های تاريخ در کتاب    

  دگرگون شد 
  با سپری شدن چند  

  وب سال پرآش   
    وگراد»،از «پتر 

  
  به «لنينگراد»  

  
  ه خوب است بدانيد.با وجود اين، داستانی است ک
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  1917فوریه  )1
  

  رويم) (پيش می  در خيابان 
  نان؛  از پیِ 

  آغازی چنين ساده. 
   

  رويم رژه می در خيابان 
  چون نان نداريم 

  . ميريماز گرسنگی می و 
  

  ويم ررژه می در خيابان 
  چون که نانی نداريم 

  ميرند. می ن از گرسنگیماو کودکان 
  

  ايم، رويم فريادزنان که: «گرسنه می
  ما نان بدهيد.» به 

  جاييم، با  «اين 
  مان.  کودکان 

  ايم، تظاهرات آمدهدر خيابان، بُکشيد ما را که به 
  خواهيد.اگر که می

  جا بميريم، اين زمان، مرگی سريع، همان بهتر که اين 
   سپردن از گرسنگی،ز آرام آرام جان ا به

  نانی.» از بی 
  با اين همه، تزار نيکال هم  

  بازی ندارد  در شهر سر
  داند، کشتار کند. تا آن چنان که الزم می 

  خواند.هايش را فرا میپس قزاق
  ها،  با فرا رسيدن قزاق

  هم از گشودن آتش باز
  زنند تظاهرات ما سر باز می به 

  شيرهايشان،و از کشيدن شم
  د گذرن برعکس، از ميدان می 

  پيوندند. ما میو همه به 
 *****  
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    چند روز بعد، بار ديگر
  آييم.  گرد هم می  زنامنسکايادر ميدان 

  نيز.   نيکواليوسکیآهن نزديک ايستگاه راه 
  شويم:  کم مسلح می کم 

  خواهند  ها نمی ديگر بره
  کشتارگاه بروند.  به 

  
  ی دولت همه

  گردآوردتوانست که می هايی را پليس 
  ه نظام را و دو هنگ سوار

  آورد. ميدان می دانست، به که مورد اعتماد می 
  فرمانده  افسرِ 

  دهد افرادش دستور می به 
  تظاهرات حمله کنند و ما را متفرق سازند. به 

  افسر سواره نظام  
  دهدنيروهای تحت امرش دستور می به 
  پليس حمله کنند به 

  شود. جای ما، متفرق می ه پس اين پليس است که، ب

  
  کنند تری شورش میبيش   هایهنگ  

  آشکارا
  آيند در کنار مردم می

  برد خانه هجوم میاسلحهت به جمعي
  ، کروستکیزندان به 
  انبار مهمات توپخانه. به 
   

  شاعر خواهد نوشت:   ماياکوفسکیو 
  تپش درآوريد! کوب شورشيان به ها را با پای «ميدان 

  !های برافراشته بپاخيزيد، با سر 
  ئيد؛ يگر بشو ِسيلی د جهان را به 

  دارد!» چون اين دوران ماست که جهان از آمدنش وحشت 
 *****  

  کوشد سربازان را تزار می 
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  از جبهه عقب بکشد.
  حالبا اين 

  شوند، پتروگراد نزديک می سربازان که به 
  آهن کارگران راه

  مقصد ها به از رساندن آن 
  زنند. سرباز می 

  ن نيز ربازااين س
  کنند پيش از از تظاهرات ما حمايت می 

  جبهه بازگشت به 
  شان. خانه يا صرفاً رفتن به  
  

  شخصاً   نيکوالسپس 
  شهر ما دارد با قطار، اما عزم سفر به 

  سازند، مسدود می دنومسير او را در ايستگاه 
  آهن،  ديگر کارگران راه

  دهند.، تحويل می پسکوفکه او را، در عوض، به 
  

  جا، چند روز بعد، همان 
  ، پذيرد را می امر ناگزير 

  کند. و تاج و تخت را رها می 
  
  شاعر خواهد نوشت:   ماياکوفسکیو 

  فقط آواز ما را بشنويد!   - در صداهای ما نهفته است «ثروت ما، 
  بيارای!  سبزی مرغزار: زمين را به 

  زيور ابريشم! مان را به مانده روزهای باقی 
  ويش!» در اوج خبدرخشد،  مانها برای همه رنگ ان، باکمبگذار رنگين 
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  اکتبر یرژه ) 2
  

  ببينيم. کمان را اميدواريم رنگين 
  

  آورد؟! چه کسی برای ما صلح می 
  چه کسی به ما نان خواهد داد؟!

  دهد؟! ما زمين می چه کسی به 
  

  هاست مطالبات ما، چون اين 
  مان.  از انقالب 

  
  چه کسی 

  گيرد؟می قدرت را در دست
  نفع چه کسان و به 

  اهند برد؟ کار خوبه آن قدرت را
 ******  

  کنند سياستمداران برقرار می
  دولت موقت» را  «

  و الکساندر کرنسکی 
  شود.نخست وزير می 

  
  ما، اما

    -بخشيمشوراها را دوباره جان می 
  مجامع کارگری را که نخستين بار 

  دوازده سال پيش از اين، 
  مانه در قيام شکست خورد 

  برپا کرده بوديم.  
  ه، و از آن لحظ
  مان ی انقالب تمامی مسئله 

  ش داد.ی قدرت کاهمسئله توان به را می
   

  همه، اکنون با اين 
  تنها از پس آن بينش است که
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  توانم چنين بگويم، می
  زيرا که ابتدا نفهميديم، 

  که مسئله اين است. 
  

  فهم مسئله حتی آغاز هم نشده بود،
  عيد، لنين از تبتا بازگشت 

  ند پياده شد و وقتی در ايستگاه فنال
  درست روز بعد،  

  » را 1«تزهای آوريل 
  حزب بلشويک اعالم کرد:  در همايش 

  
  ی قدرت در دست شوراها!» «همه 

  بايست روزی شهرمان  مردی که می
  نام او خوانده شود به 

  در «ده فرمان انقالب» يا تزهای آوريل 
  گويد.  ها می بلشويک به 
  

  ی انقالب ما را،«چون تمام مسئله 
  ن و اين لحظه،  نو اک

  ی قدرت فروکاست»  مسئلهتوان به می
  

  
  اد شورای پتروگر

  
 

نوشته  1 مجموعه  آوريل،  رهنمودتزهای  و  فشرده  «های  قالب  در  که  است  لنين  شده  10گونه  تدوين  تزهای تز»  اند. 
«ده فرمان انقالب» به  را  آنو  وظايف پرولتاريا در انقالب کنونی» چاپ و منتشر شد    ی«دربارهآوريل ابتدا با عنوان  

 اند. نيز تعبير کرده
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  داند: خوبی می کم لنين به اين زمان، دستِ 
  آورد،کس برای ما صلح نمی هيچ 

  نه نان  
  نه زمين. 

  ها را بايد آن 
  چنگ آوريم.  خود به 

  
  شوراها!» ت به ی قدر«همه 

  در آغاز فقط
    فريادی در برهوت است 
  فرياد لنين و اقليتی اندک 

  در جمع نمايندگان 
  ها. در همايش بلشويک 

  

  قدرت با شوراهاست!»  «همه 
  با گذشت چند روز از مشاجرات پرشور 

  ای است که ايده
  شود، ی حزب بلشويک می شعار تازه و برانگيزاننده 

  هرچند هنوز 
  تر استهم کوچک تی بازبينش اقلي

  در ميان هموندان شوراها. 
  

  قدرت برای شوراهاست!»  یه «هم
  چند ماه بعد، 

  ورایاحساسی غالب است در ش
  هم نه  پتروگراد، اما باز

  در ميان مردم ملت ما. 
  

  شوراها!»  برای«همه قدرت 
  کوبان به اکتبر رسيديم: آنگاه که پای  - سرانجام

  ناپذير امواجی توقف 
  ی  هز اراد نشان ا

  فراگير شد.  اکثريتی غالب و
 ******  
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    ته،الب
  ایاز آوريل تا چنان لحظه 

  مسيری خطی و هموار نبوده است. 
  هيچ انقالبی واقعی 

  يابد. در مسيری مستقيم انکشاف نمی 
  

  هنگام ما تظاهرات مسلحانه و بی 
  در ماه ژوئيه،  
  های پتروگراد.درکف خيابان 

  
  تالش ژنرال کورنيلوف 

  تخت  تح پايبرای ف
  برای غرقه کردن انقالب در خون 

  - ن مادر خوـ
  و سپس تاج 

  امپراتوری بر سر خود نهادن، 
  

  ن خاص داريم جا دو داستااين 
  تر،که برای تاريخی سرراست 

  بسی مورد توجه است.  

  
  سرايم  اما من برای شما شعرم را می

  نه تاريخی سر راست، 
  دهم.  خود نمیا را به رو، زحمت وصف جزئيات اين رخدادهاز اين 

  (برای آن،  
  هم را ببينيد.)  های مديگر کتاب توانيد باری می

 *****  
  کنيم  ری می در آن حال دورانی را سپ

  که مانند هيچ دوران ديگری نبوده است،
  ايم. که پيش از اين شناخته 

  
  در محل کار

  ها، در سربازخانه 
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  در کف خيابان.
  آهن، های راهدر واگن 

  ی،در قطار شهر
  ،در دکان

  ،خانه 
  مدرسه، 

  وگوييم. با هم در گفت 
  

  زنيم شناسيم حرف میهايی که می با آدم 
  زنيم.ها حرف می و با غريبه 

  جدلی خودجوش، 
  گيرد بحثی در می
  در هر کجا.

   
  کنند  تبادل نظر می ها در باغ شهر دايه

  جلو است به  که کدام راه برای انقالب رو
  کنند میوقتی کودکانی که مراقبت 

  اند.شان خفته در کالسکه
  
  پوتيلوف ی در کارخانه  - هزار کارگر چهل -نکه ببينی کارگراآيی شگفت میبه 

کشند و گوش آيد که با آنان سخن بگويد دست از کار میزمان سخنرانی می هر  
  دهند:  میفرا

  2سخنران منشويک 
  سخنور بلشويک 

  رولوسيونر يا  /سوسيال 
  آنارشيست، 

  
  ارد.  تفاوتی ند شان برای 

  سپارند می کشند و گوش کارگران دست از کار می
  سخنرانی آمده است: چون کسی به 

  ان. برای سخن گفتن با آن
  

 
 ی حزب سوسيال دموکرات روسيه صلا  ناحجيکی ازدو 2



19 

 

  کنند و سپس گفتگو می 
  چه آن ی هردرباره

  اين سخنران در چنته دارد.
  

  خوانيم:  و نيز می 
  ها را.ها، و کتاب ها، جزوه ها، روزنامه نامه شب 

  بلعند.ا می هر چيز جالبی ر
مذهب آبکی، و رمان مبتذل که تباهی    «و اين نه قصه است، نه تحريف تاريخ، يا 

ی اجتماعی سازد، «اين نظريه نگار، جهانيان را آگاه میورد»، جان ريد روزنامه بيا 
  و اقتصادی است، فلسفه است، آثار تولستوی، گوگول، و گورکی است.»  

  
    يابد:نگار ادامه میروايت روزنامه 

  رويم، ی ارتش دوازدهم میجبهه «به 
  دون پوتين، الغر و نحيف که سربازان، بجا، آن ريگاپشت 

  بينند و کنند؛ و ما را که میی، استفراغ می های سنگر نااميد لجن در
  های رنگ پريده، کنند، با چهره سر برمی 

  هاشان کبود،های ژنده، تن و از پس لباس 
  پرسند، با اشتياق می 

  ايد؟» ندن آورده رای خوا «چيزی ب
 ******  

  گيريم، ياد می سان است که و بدين 
  با گفتن،  
  دادن، با گوش 

  با خواندن. 
  تر،هم و از آن م
  ی خويش  از تجربه 

  آموزيم: می
  هايی که  با ژنرال 

  ها را شکست از آلمان
  دهند؛ ما ترجيح می  انقالب به 

  با صاحبان معدن که 
  بندند، معادن خود را سيالب می      

  دارانی کهبا کارخانه 
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  کنند، تخريب میهای خود را دستگاه      
  آهن با سرپرستان راه

  اندازند، ر میکه لوکوموتيوها را از کا
  گذارنداما نمی 

  مان بيفتد. دست انقالب اين چيزها به 
   

  کنند بازانی که احتکار میبا سفته 
  غذا و هر آن چيزهای ديگری که کم داريم،      
  فروشند، های گزاف می قيمت و اين کاالها را به       
  های خارجی پنهان؛ ا در بانک هاشان رو سود   
  

  با دولت موقت،
  آن سازش با کسانی است  که مشی       
  دهند،که پيروزی آلمان را ترجيح می       
  کنند، کاری میونقل خراب که در معدن، در صنعت، در حمل   
  .کنند و غارت کار می که برای سود احت   

 ******  
 ً   خواهی بفهمی می  سرانجام، اگر واقعا

  ن  ه کتوج 
  ای های سادهشيوه به     

  سازد: ی که هر روز زندگی را دگرگون م
   

  توانند  حاال، مثالً، اغنيا حتی نمی 
  صف کنند.شان را به مستخدمان 

  (تصورش را بکن!)      
  

  که: خورد چشم می ها تابلويی به بر ديوار رستوران 
ی که از راه انسان، به رستوران در  رو که،گيريم. صرفاً ازين جا انعام نمی «اين 

  آميز است.»اهانت نهاد انعام کند، پيش امرار معاش می  خدمت بر سر ميز
 ******  

  
  ی قدرت در دست شوراها!»  «همه 

  چون تنها قدرت شوروی 
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  مان،  آورد برای می
  صلح،   

  نان،       
  و زمين.            

  
  ايم که،  جا فهميدهتا آن 
  کسهيچ 
  د داد! ما نخواهها را به اين 

  کف آوريم: ها را به بايد خود اين 
  که  و در اين حقيقت است  

  توان گوهر هر انقالب راستين را می
  جستجو کرد.

  
  ی قدرت برای شوراها!»  «همه 

  
  ی انقالب راچون تمامی مسئله 
  در اين هشت ماه، 

  صه کرد توان خالمی
  ی قدرت.  در مسئله
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  اکتبر، قيام  )3
   

  يم ما.  ين مسئله را پاسخ ده کشد که اچندان نمی 
  را عقب زديم و   کورنيلوف

  در اوج.  مانقدرت 
  

  های سرمايه و سلطنت حزب 
  چنان فريادشان بلند است هم 

  که پايان بّر انقالب. 
   

  اما در ما تمايلی نيست 
  . به پاياِن انقالب 

   
  رو احزاب سوسياليست ميانه 

  اند.چنان بر اعتدالهم 
  

  اما سازشی در کار نيست، 
  قيد و شرط است.تسليِم بی 

   
  هابلشويک 

  ی ملی شوراها نگرهدهند برای کفراخوان می 
  تا چنين مجمعی خود را دولت بخواند  

  دولت.
  

  پس، انتخابات نو 
  در شورای پتروگراد،

  در مسکو، اودسا، کيف،
  يا در هر شهری ديگر،      

  ها را بلشويک 
  بنشاند در اکثريت.

 *****  
  

  بازی معمولی  در سيرک مدرن، سر
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  گويد: با سيل جمعيت سخن می 
  ها  «رفقا، باالدستی 

  ترند. تر و بيش هميشه خواهان فدارکاری بيش
  داران مجازند که چيزاما همه 

  چيز را نگه دارند.همه 
  ما با آلمان در جنگيم.  

  خواهيم در ستادمان خدمت کنند؟  های آلمانی می الز ژنرآيا ا
  ر جنگيم،دار هم د ُخب، با سرمايه 

  کنيم!»  شان می مان دعوت دولت همه، به با اين 
  

  دهقانان تعلق داشته باشد،زمين به  «وقتی
  کارگر،و کارخانه به 

  وقتی قدرت در دست شوراهاست،
  گاه، چيزی خواهيم داشت آن

  رای آن بجنگيم.» تا با اطمينان، ب
 ** ***  

  کند ديدن می  اسمولنیاز انستيتو  جان ريد 
   پتروگراد، یدر حاشيه 

  د، ها بوای برای خانم ی علميه همان که روزگاری حوزه 
  اکنون، کانون سازماندهی انقالب؛

  نويسد، می  جان ريد 
  ،"بيش از يکصد اتاق بزرگ" «

  بر در هر اتاقی از پيش نصب است، تابلويی برنجی 
  ،   ها"ست يا "دفتر اساتيد"خانم  4رهگذر بداند "کالس شماره  ات
  ای هست، آويخته با دست نوشته  ابلوها بر کاغذیاما روی همان ت  

  شوق زندگی در اين سامان نو:   شاهدی بر شور و
  "ی مرکزی شورای پتروگراد کميته "
  " ی سربازان سوسياليست اتحاديه "
  . "»راسر روسيههای کارگری سکميته مرکزی اتحاديه "
  

برايان ژورناليست  لوئيس  با    مريکايیِ آ،  که  ريد ديگری  بود، سفر  هم   جان 
  گويد: خوانندگانش می به 

    مولنیاسنوايان، گرسنگان هميشه به «بی 
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  خوش آمدند.» 
  «برای خوردن، فقط سوپ کلم و نان سياه داريم.  

  دانيم،  و ما، هميشه قدر
  که مبادا فردانگران از اين 

  رس نباشد.»  نيز در دست  گر هميندي     
  

  اغلب تا چهار صبح ادامه دارد.  اسمولنیجلسه در 
  کند ِکی؟فرقی نمی 

  را  اسمولنیکارگران، خط قطار شهری به 
  ه دايِر دارند.هميش

  و حتی وقتی برف، 
  کند، سراسر شهر را تعطيل می 

  چنان در رفت و آمدند. ها هم اين واگن 
  

  کند.  تروتسکی مصاحبه می  لئونبا  جان ريد ، اسمولنیدر 
  اتاقک خالی کوچک زير شيروانی رفتم.  «به 

  د»:  ی الزم نبوچندان پرسش 
های دهقانانی  ب، شاهد شورش گويد: «اکنون، در جريان انقالاو می تروتسکی به 

زمين  برای  کشيدن  انتظار  از  که  خسته هستی  معهود  همه های  و  ميان  اند،  در  جا، 
زحمت همه  طبقات  حزب    کش،ی  است....  مشهود  انزجار  نمايندهکادت همين  ی ، 

شور ديگر،  سويی  در  است.  نماينده ضدانقالب  جبهه اها  خلق ی  دو  ی  اين  بين  اند. 
 ».اين نبرد آخرين است مهمی وجود ندارد.  اردوگاه، هيچ گروه 

 *****  
  ، ريگانيروی دريايی روسيه در خليج ی ناوگان جنگی آلمان به پس از حمله

  گيرد که شدت میشايعات 
  کند.نشينی می زودی از پتروگراد عقب دولت موقت به
  يانکو ميخائيل رودز

  خواه، طلبان مشروطه سلطنت  یرهبر فرقه 
  نويسد: می کادت ی حزب امه با صراحت در روزن

  ها «تسخير پتروگراد توسط آلمان 
  موهبتی الهی خواهد بود، چون شوراها را نابود، 

  ر بالتيک خالص خواهد کرد... ان انقالبی روسيه د و ما را از شر ناوگ
  برود، اند که پتروگراد از دست بعضی نگران 
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  سازمان مرکزی انقالب نابود خواهد شد.  
اين سازمان پاسخ من اين است  نابود شوند، موجب شادی و شعف  : اگر همه  ها 

  است.»
 *****  

  
  ها» در اين ميان، «اين سازمان 

  انديشند.  ی ی قيام مسلحانه ممسئلهبه 
  

  ی کميته مرکزی بلشويک، در سراسر شب،در جلسه
  حزب،  ی رهبران از ميان همه تنها لنين و تروتسکی، 

  د. گويندر دفاع از اين گزينه سخن می
  

  گيرند.ی می أر
  قيام رأی نياورد.

  
  با وجود اين، در همان جلسه

  نمايندگان اعزامی کارگران پتروگراد نيز حضور دارند 
  ن. و سربازا 

  گيرد: ای کبود از خشم، ميدان سخن را در دست میيکی از آنان، با چهره 
  

  ی پرولتاريای پتروگرادم ه «من نمايند 
  ايم.  ما خواهان قيام 

  خود دانيد، 
  اما اگر بگذاريد شوراها نابود شوند، 

  ديگر ما را با شما کاری نيست!» 
  

  شود. گيری می بار ديگری رأی 
  روز روز قيام است. 

  

  کند رفقا» را منتشر میين «نامه به لن
  موضوع را 

  کند:  ی ها بيان مترين واژه با ساده 
  

  «يا بايد از شعارمان دست برداريم:  
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  دست شوراها» ه ی قدرت ب«همه 
  يا بايد قيام کنيم. 

  در کار نيست  ریبُ ميان 
 *****  

  برای خلع سالح انقالب 
  دهد. جبهه میپادگان پتروگراد فرمان اعزام به دولت موقت، به

  کنند.  سربازان از ترک شهر خودداری می   
  

  رسند، از راه مینمايندگان سربازان 
  همراه دارند: نگرها به ی ارتش در سهر يک پيامی واحد را از بدنه

  «بله، الزم است که جبهه تقويت شود.  
  جا که هستيد، بمانيد تر است همان اما مهم 

  تا از پتروگراد دفاع کنيد،   
  تا از انقالب دفاع کنيد.»       

   
  بخش نظامی شورای پتروگراد

  کند انقالب» را انتخاب می ی نظامی «کميته 
  ندارد.  دولت موقت که هيچ نوع وفاداری به 

  ِگرد آمدند و اسمولنیسربازان بسياری در 
  ای گذراندند: نامه قطع

  
  «درود بر  

  ...» کميته نظامی انقالب 
 ******  

  ای مکث کنيم ، لحظه جابيائيد در اين 
  تا يادآور شويم 

  کنم، تان بازگو میی را برا  1917ی اکتبر که هر چند تاريخچه 
  البته، آن گونه که بايد، 

  ـ  اند رها و بارها گفته چنان که باهم 
  ای از «رهبران» حماسه 

  ها از کميته     
  از مجامع رسمی     
   ـ های رسمیاز فرمان     
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  ان است، اين فقط يک بخش از داست
  ترين بخش آن هم نيست و حتی مهم 

  
  زيرا هر يک از رهبران 

  ها، يته هر يک از کم   
  و هر يک از مجامع رسمی،    

  کنند ای را مصوب می وده ی جنبشی تصرفاً اراده
   ـ چنان که در فوريهاين زمان نيز هم  ـ که

  خواهد کس اجازه نمی از هيچ 
  تا تصميم بگيرد چه کند.   
   

  ماه سپتامبر هم، دهقانان  حتی در
  خسته از انتظار کشيدن برای رهبران، 

  ها، کميته      
  ها، مجمع          

  کنند کارها را در دست خود بگيرند: شروع می 
  تصاحب زمين       
  اعدام مالکان،      
  هاشان.  آتش زدن خانه       

  
  ای از جبهه نماينده

  دهد:  شورای پتروگراد میپيامی به 
  انجامد؟طول میفرسا ديگر چقدر به «اين واقعيت طاقت    
  نهاد صلح گوييم اگر پيش شما باند بهسربازان وادارمان کرده    
  فوری و جدی ارائه نشود    
  ا تخليه و تمامی ارتش سنگره   
  ... گردد خانه بازمی راست بهيک   
  اگر نتوانيد پاسخی برای اين اوضاع بيابيد    
  مان را تعقيب خواهيم کرد خود، دشمنان    

  شويد!».  شان تعقيب می اما شماها نيز همراه  ـ با نوک سرنيزه
  

  ــ اندرا کولونتایالکس
  او دادندنامی به  ها بدْ که روزنامه       
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  ــ  «مؤنث بلشويک مجنون»      
  که آن زمان در آوريل، از نخستين حاميان درخواست لنين بود: 

  » ی قدرت در دست شوراها«همه 
  تنها زن عضو در کميته اجرايی شورای پتروگراد 

  و در کميته مرکزی حزب بلشويک بود،       
  هايی جنسی و اجتماعی زنان و نيز، مدافع ر      
  ها  بلشويک تر حتی رهاتر از هر آنچه بيش       

  اش بودند،  ی پذيرشآماده      
  کند:  واقعيت را چنين توصيف می

  
  ن يافت توا«اصالً کسی را می 

  که تسليم خواست همگانی نشود؟ 
  اند کههای مردم خير، فقط توده

  يا برای انقالب يا عليه آن،      
  دادن جنگ يا عليه آن برای پايان       
  اند؛ ن برای قدرت در دست شوراها يا عليه آ   

  های مردم در مبارزه، تنها توده 
  اند.  و در فعاليت       

  
  ن. «نه قهرمان، نه رهبرا 

  اند، مردمان کارگر، تنها مردم 
  در لباس خدمت نظامی، يا غيرنظامی،  

  ناظر بر اوضاع 
  شان را ای محوناشدنی، ارادهگونه و به 

  در تاريخ اين کشور 
  رسانند».  ثبت میو در تاريخ بشريت، به 

  
  کازاندر شهر 

  شود قيام پيروز می 
  که در پتروگراد آغاز شود. حتی پيش از اين 

  کند: گران پرسش و پاسخ زير را نقل می قيام يکی از 
  کرديد؟» يافتند، چه می «اگر شوراها در پتروگراد قدرت نمی

  ناع کنيم.  «غيرممکن بود از قدرت امت
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  چهل هزار سرباز 
  کازان در پادگان 

  دادند». نمی   ی سرپيچیاجازه
 *****  

  «نمايندگانی برای کنگره شوراهای سراسر روسيه 
  رسند.  می شهر ما اکنون به 

  صد نماينده برای حد نصاب مجمع الزم است. چهار
  چند روز پيش از روز مقرر است

  صد و هفتاد و پنج نفر حاضرند:  يک 
  اند. درصدشان هم بلشويکشصت 

 *****  
  ، کاخ زمستانی را، کی کرنسسربازان وفادار به 

  کنند. که مقر دولت موقت است، اشغال می
  

  صبح روزی که  
  ره شوراها تشکيل شود قرار است کنگ

  یدر انتظار حمله 
  اند.نيروهای انقالبی 

    کرنسکیهمه، با اين 
  از شهر گريخته است.    
  

   ــ آن روز عصر
  تر سوچند بلوک آن 

    ــ ها مملو از مردمها و تماشاخانه کافه
  های مجاور کاخ زمستانی اما، خيابان 
  جز اند، بهخالی 

  سنگرهای سربازان انقالب. 
  

  شود، ی شوراها آغاز می کنگره  10:40 ساعت 
  با انتخاب هيئت رييسه،     
  چنان که مرسوم است، هم    
  کننده. متناسب با نمايندگی احزاب شرکت    

  شوند. چهارده بلشويک انتخاب می 
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  يازده جايگاه ديگر  
  شود.ميان سه حزب ديگر تقسيم می

  
  کنگره نمايندگان غيربلشويک اعزامی به 

  کنند ند شکوه می با صدای بل 
  که قيام    
  ها در جريان است. اکنون در خيابان هم    

  پس قدرت شوراها امری ناگزير است 
  در برابر کنگره    
  انتخابی در کار نيست.    
  
  شوند.می ی اعتراض خارج نشانه ها نفر به ده
  

  همه، اکثريت نمايندگان اعزامی، با اين 
  شوند  ها را که خارج می آن      

  کنند.  هو می     
  «قدرت برای شورا» 

  انتخابی در برابر کنگره نيست.
  ی اکثريت غالبِ اين اراده

  کارگران، دهقانان، سربازان است.

   
  ش توپخانه صدای آت

   سحرکه از سوی ناو جنگی        
  شود شليک میکاخ زمستانی به      
  ی شوراها در کنگره        

  اندازد. و در سراسر شهر طنين می        
  ساعاتی بعد، آن شب 

  شود کاخ تسليم می 
  با اندک تلفاتی 

  از هر دو سو      
  

  شود ای پخش می نامه و شب 
  های پتروگراد:  در خيابان 
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  وسيه»  «به شهروندان ر
  شود.«دولت موقت خلع می 

   قدرت دولت انتقال يافته است 
  شورای پتروگراد به 

  ... و کميته نظامی انقالب 
  

  اند: جنگيدهدم برايش میای که مر«جبهه 
  درنگ صلحی دموکراتيک، نهاد بی پيش 

  الغای حقوق دارايی مالکانه بر زمين،  
  نظارت کار بر توليد. 
  ــ  تشکيل دولت شوروی

  آيد. دست میه با اطمينان به دليلی ک
  

  سربازان و دهقانان!»  «زنده باد انقالِب کارگران،
 *****  

  روز بعد لنين 
  دهد: ب قرار میکنگره شوراها را خطا

  آغازيم.» «اکنون بنای سامان سوسياليستی را می 
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  آیند، بخش یک:پس )4
  «شعله در برف»   

  
  
  روی، اين زمان است کههربه 
  شود، راستی آغاز میبه دردسرهامان    
  

  ايم و  زيرا قدرت را در دست گرفته 
    ايم که کارگران اروپای غربیمجاب شده

  ــه کارگران آلمان به ويژــ
  آيند.مان می کمکاز پی ما و به 

  
  کوشند.کارگران آلمان می 

  
  اما کارگران آلمان  

  شوند. موفق نمی    
  

  شود.  از می راستی آغ رو، اين زمان، دردسرها به و از اين 
 *****  

  
  بگذار نشانت بدهم 

  يسنده،  با نقل از شاعر و نو 
   ی صادق و  مورخ انقالب ما،کننده شرکت 

  ،  ويکتور سرژ
  1921-1920که در زمستان 

  اين فراز را نگاشت:   
  

می  جمعيت  که  «اين  آنان  از  تن  چند  اما  بسازد.  زندگی  کند،  زندگی  خواهد 
  ؟اند هاست کشته شدهجايند مدت اين 

..... .  
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از نوجوانان، بع«مردم ژنده  فقير، بسياری  تفنگ پوش  ضی از کودکان، همگی 
به اغلب  که  دست،  به ای  جدر  ريسمانی  دست تسمه،  بودند.  بسته  اين  های  تفنگ 

با  ليتينی ی زده و خاکستری که از گسترهنوايان از سرما کرخت شده. جمعيتی فلکبی 
می گام  پيش  مصمم  انهايی  در  گردان روند.  آويخته:  سرخ  بيرقی  سرنيزه  تهای 

  ».  ا ناروی کارگران منطقه 
.. ....  

نيمر خورشيد  زير  برف،  در  گروه  به «اين  تابوت وز،  از  دنبال  پوشيده  هايی 
های سرخ. پرتويی زرين افکنده بر سرپيکان  ها، روبان های درختان کاج. پرچم شاخه 

شک و آه و دعاهای اين جمع گيرند. اسرودهايی که اوج می   ـ  نيروی دريايی سلطنتی
مردگان.   جمعی  با  وداع  در  اين آنزندگان  که  خفته ها  جانجا  اين  پس  در  اه  پناند، 

به سياه  گلولهسنگ:  آويختگان،  تيفوس، دار  باختگاِن  جان  گلوبريدگان،  شدگان،  باران 
همگی آزاد و رها، از جان مايه گذاشتند. در راه انقالب. بسا مراسم تدفين در ميدان 

  ارس».  م
.. ....  

روستائيان   سرباز،  هزار  ... پِرم،  وياتکا،  اوِرل،  تِور،  ريازان،  ويازما«چهار 
هاشان را سفتی سنگ، لثه به  ـ  شان ماهی خشک بود سرباز، که خوراک  چهار هزار

جيره   ـ  دريد می گرم  چهارصد  روز  هر  يخ و  اين  در  سياه،  نان  زمستان، ی  بندان 
پالتو پوش تن  کهنه شان  هم ی جهای  بزرگ،  دست نگ  خنده چون کودکان  کنان،  کوبان، 

آ  و  زن  آبی فرياد  مخمل  از  برساخته  تاالر،  امپراتوری ط/ وازخوان.  تماشاخانه  اليی 
به  انسانی  زالل  سرخوشی  چنين  با  درمیناگهان  واال، ارتعاش  هنرمندی  زيرا  آيد، 

  خواند».  شان می برای 
..... .  

ی زيبا و  اه و درشت نشانده بر چهرهبا چشمان سي  -هفت ساله-  «دختری نورسته
کوچککلموکیکوچک   روحی  زود   ،  پالوده،  بدنی و  در  محصور  حساس،    رس، 

زاده، که با محبت ، دختری اشرافتاتيانرود:  آرامی از گرسنگی تحليل می نحيف، به 
  گويد:  خوانی. می می تانيوچتکا، تانيوشا، تانيااو را 

  را زدند؟»  آندريوويچ«چون بلشويکی، پاسخم ده! چرا الور 
  را کشتند».  آندريوويچچرا الور  دانمکوچک، و نمی  تانيای«من بلشويکم، 

.... ..  
واژه «خوار  خوار  -  هاباد  قديمی.  انديشه واژگان  می باد  گمراه  که  کنند. هايی 

رحم و رياکار که پارلمان را اختراع کرد، مطبوعات همگانی را،  باد غرب بی خوار
خفه  رگازهای  شکم کننده  ادبيات  را،  زندان  دستگاه  خفيفا،  و  خوار  را.   باد سيران 

  کند.می ها، رشد چه با خشنودی از همه اين هرآن 
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  عکس مراسم تدفين در ميدان مارس

  

  
های ی انسان همه   -شکند «نفرت بر دستگاه سهمگينی که فرودستان را درهم می

رابی  ک  -سالح  ارتش،  مدرسه،  روحانی،  پليس،  قانون،  رذالت  تبعيدگاه. ارخانه بر   ،
  رند، بر فرادستان، نفرت طبقاتی.  نفرت بر کسانی که چنين دستگاهی الزم دا

چيز برای پايان دادن.  ی تحمل هر چيزی، رنج بردن، دست يافتن به همه «اراده
امان. اراده زندگی با قانون جديد، کار برابر، يا جان سپردن برای نماياندن ی بی اراده
  راه. 

از به اين   «هشيار  حال  اآلکه  است  الزم  و  دارد؛  وجود  زمانزحمت  اين  و  ،  ن 
مان نباشيم، با قيام  اکنونی هم باشد. زنهار که اگر با طبقه   آينده سپرد، تا چيز را به همه 

که در برابرمان،  کاری است نامحدود، مستلزم ايم. هشيار از اين اش، همه هيچ انسانی 
تنها  ميليون  اين  که  بازو،  و  مغز  فرو ها  جهانی  که  زنهار  است.  زندگی  توجيه 

جهان نوينی دل دهی، که در  هتوانی زندگی کنی که ب نگامی میريزد، و تو تنها همی
  حال تولد است.»  

 *****  
  انديشم اين عکس می خشنود، به 

  زيّم از زمستانی که آن را می 
  اما تو     

  توانی تصورش کنی تنها می            
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  دبينتروتسکی از سربازان ارتش سرخ سان می

  
  آوريم که های ديگری را به ياد بيا تا واژه 

  تر نقل کرديم:  پيش 
  

  دهقانان تعلق دارد، «هنگامی که زمين به 
  کارگران،  و کارخانه به 

  وقتی قدرت دست شوراهاست،  
  آنگاه چيزی داريم 
  ــ  گيد»توان برايش جنکه با اطمينان می 

  
  بار  کلماتی که نخستين 

  عالم شد، که چند روز پيش از قيام ما ا
  قدر کافی درست بود. به 
  

  تر است؟همه، اکنون چقدر درست با اين 
  

  ترند اکنون چقدر درست 
  اکنون؟    
  
  
  



36 

 

  آیند، بخش دو: پس) 5
  انقالب و ضدانقالب 

  
  آزمايد انقالب می 

  مان را.های ی حقيقت معنای همه      
  

  کنيم ن شعله روی برف گذر میاز ميا
  کشيم،  هم نفس می زشويم، از پس شکست، باو بّر می 

  اند.  ه مان صف بستهايی که در برابر يک از ارتش هر
  همه، شعله با اين 
  مان را زخم زده،های بسياری از تن بخش 

  بسا انگشتان دست و پا 
  که اکنون غايب است،

  سيه. های روی يخبندان برای سرمای گزنده       
  

  در دست،  های گمشدهبدون انگشت 
  تر شده. چيزها سخت برخی چنگ انداختن به 

  
  های پا، بدون انگشت 

  حفظ تعادل دشوارتر. 
* ****  

  آغازد وقتی آزمون آتش می 
  درنگ)(تقريباً، بی 

  پرواترين رزمندگان، بی 
  متعهدترين و  

  هاشان،  ترين دورانديش 
  فهمند درستی می آنان که به 

  رود،می چه از دست 
  رو،و از اين 

  آيد دست میچه به 
  - توانند رها شوند ايند و میها که توانآن یهمه ـ

  های سفيد ابر ارتش شتابند در برصفوف جبهه می به 
  رسان زايش آينده شوند. تا ياری 
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  گردند.  هاشان باز نمی خيلی 
  

  ها که از سوی ديگر آن 
  تنها در شوق و شعف اکتبر همراه شدند 

  بعد، جا زدند،   اما اندکی   
  وکرات داشتند،  ساالر يا بورآنان که مقدمتاً خصلتی ديوان 

  -چون و چرا دوستان بی حرفه
  شان  ی تاريخی و حافظه که احساس      
  فراتر از شام شب بعدشان نيست       

  (چنان کسانی، با تأسف، بايد گفت       
  اند)قدرت ما نيز مجذوب به 

  مانند،ها در خانه می اين 
  برند، در میجان به  سانو بدين 

  تعادلی  ايجاد بی 
 ً   ی رخدادها، نده بر مسير آي که عميقا

  يم، يابزودی درمی که، بهچنان هم 
  گذار است.  اثر

 *****  
  

  های انقالب بلندپروازی 
  کاهش نيافته است.      

  اما، ابزار اجراشان        
  چنان کمياب. هم      

  ند، کرا بازگو می الکساندرا کولونتایگفتگو با  لوئيس برايان
  همو که اين زمان وزير رفاه عمومی است: 

رو، بيرون درش مندان خوش يدارش رفتم، صفی طوالنی از سالد «روزی که به 
به  بودند.  ايستاده  خانه منتظر  از  سالمندان.  نمايندگی  می   کولونتایهای  دهد توضيح 

  حضورشان را: 
ل کردم. حال  هايی کوچک تبديجمهوری ام، و مؤسسات را به «رؤسا را برداشته 

 کنند، و مبارزات د را انتخاب می آيند هر روز تا سپاسگزاری کنند. مسئوالن خومی
  ..» گزينند.سياسی خود را دارند؛ صورت غذای خود را برمی 

  
  «سخنش را قطع کردم. «صورت امروزه، شامل چيست؟» 
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منفجر    کولونتای« خنده  و  از  ً شد  «حتما عظيمی  گفت  حجم  چه  بدانيد  بايد  از ، 
  رقيق باشد يا غليظ!»  تانگيری است که آيا سوپ کلمرضايت اخالقی در اين تصميم 

  
  تناقضات در قدرت بودن جا با همه 
  شويم. مواجه می      

  که منصوب شد، نخست  کولونتای
   اشاعتصاب کارمندان در وزارتخانه بايد به 

  پرداخت یم
  مانند.  رژيم سابق وفادار می که به 

  کنند، کليد گاوصندوق را، و  ان می ها سوابق را پنهآن
  زنند. ت میهای ديگر دس خرابکاری به 
  

  گفتم:  خود می«دائم به 
  ، اين تويی که دستور بازداشت الکساندرا کولونتای"

  " دهی؟ می
  برد ها خوابم نمی پس از آن شب 

  کردم». دانستم چطور چنان میو نمی 
  ساعت  24تر از اما ظرف کم

  د. خرابکاری خاتمه دابه 
  

  پرسش شما، خب بله، در پاسخ به 
  ب، قابل فهم است که انقال

  ويژه رهبرانش، و به 
  -اند شتباهاتی کرده ا   
  اشتباهات متعددی.    

  بار ديگر  يک  کولونتای
  کند:  احساسات غالب را بيان می 

  گاه«من هيچ 
  مراتب پرولتاريا را ترک نخواهم کرد، 

  يد احتی اگر هر اشتباهی که تقويم کرده
  مرتکب شده باشند». 

 *****  
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  قانون تغيير اجتماعی 

  سازد را در هر موردی بارز می که خود 
  در مورد ما      

  تری با نيروی بيش 
  دهدخود را نشان می 

  اند زيرا ابزارهايی که داريم چنان اندک 
 ً   شوند)،  هرچند با تناقضات و اشتباهات نيز تشديد می  -(غالبا

  جناب اسحق نيوتون،  نه با همان دقِت قانون سوم  
  بلکه با دقت کافی:  

  
  «در هر انقالبی 

  ». انقالبی نيز در برابر است ضد 
  

  شايد «برابر و مخالف» اما،      
  شانس باشيم،  گاهی، که خوش      
  تر از برابر، اندکی کم     
  و دست کم بخشی      

  از انقالب،             
  برد.در میجان به            

  
  شانس نباشيم،  گر چندان هم خوش چنين، اهم     
  مکن است. تر از برابر هم مبزرگ     

  
  هايی را که   کنيم يکی از تفاوت ی پس کشف م

  قوانين تغيير اجتماعی 
  با قوانين فيزيک دارد.

  
  توانی آيا تو هم می 

  نشانم دهی که ضدانقالب 
  هايی با انقالب دارد؟ چه تفاوت 

  
  تو دهم، کمک کند:  به ای از يازده نام  شايد اگر سياهه 
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    1937: دستگيری، دسامبر جان برزين

  عد. رگ در گوالگ، سالی بم
  ، 1938مرگ اوت به : محکوم آندِری بوبنوف 

  تيرباران در همان روز.  
  ،  1938: محاکمه در مارس نيکوالی بوخارين

  اعدام، اندکی بعد در همان ماه. 
  .  1936: اعدام، اوت ِلو کامنف 

  . 1938: اعدام، مارس کی نيکوالی کرستينس
  ،  1937: دستگيری والديمير ميليوتين 

  اه بعد. مرگ در زندان، چند م
  .1938: اعدام، مارس الکِسی ريوکوف 

  . 1938: اعدام  ايوار اسميلگا
  . 1939: مرگ در زندان، گريگوری سوکولنيکوف

  .  1940دست قاتلی اجير، مکزيکوسيتی، : ترور به لئون تروتسکی
  . 1936، اعدام در 1934: دستگيری گريگوری زينوويف 

  
  ها ن الزم شود بدانی، اي 
  اند مرکزی بلشويک  یهمه اعضای کميته 
  حزب:   1917ی اوت همه منتخب کنگره 

  يازده نفر از کل پانزده عضو مرکزيت 
  که تا يک دهه پس از قيام نيز زنده ماندند. 

  
  ، هر يک از آنان مرده.1940تا 

  بينی. ن که می چنا اما، نه از مرگی طبيعی، هم 
  

  توانی دريابی  چگونه  اکنون بگو که می 
  ؟متفاوت است  نقالب با انقالب ضدا

  
  ی يازده تن، در اين سياهه 

  1917پنج تن از هفت عضو «دفتر سياسی بلشويک»  در اکتبر 
  بينی: را می

  . زينويوف، تروتسکی، سوکولنيکوف، کامينوف، بوبنوف
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  حدس بزن، آن دو نام ديگر چيست؟  
  

  يادآور، نخست لنين را به 
   -درگذشت  1924که در      

  آن،چند روز پس از و تنها 
  افتخارش،  شهری به 

  خود گرفت.  نامش را به    
  اش،  ، بيوه نادژدا کروپسکاياهمه، با اين 

  کنار. ما گفت، توهم به بعدها به 
    -لنين هم اگر چند سالی بيش مانده بود 

    -يادشجای ناميدن شهری بهبه      
  شد افکندند، يا تبعيد میاش می زندانبه 

  ادعا هم  بالشک. (و اين 
  سازی و دادگاه). ها، پاک انی است پيش از اعدام زم
  

  سرآخر، فقط استالين است. 
  تنها، از آن هفت عضو نخستين دفتر سياسی،  

  نيز هم زنده ماند.  40فقط اوست زنده که بعد از 
  

  کند: وصفی از او  می شاعر چه  ماندلشتامببين پس، کاين 
  ن چنان توت  غلطد شيريی اعدام می«بر زبانش واژه 

  چه خوب ار در آغوش برکشد يک يک دوستان را». 
  

  اکنون بگو چگونه انقالب با ضد خود فرق کرده است؟  
 *****  

  تيرباران شده است.   آندريويچچرا الور  ويکتور سرژنه من دانم و نه 
  فهرست من، کشته گشتند، چنين نيست.و ليکن در آن يازده تن به 

  

  شدند  بايد کشته می 
  نقالب اکتبر راا خاموش کنند ات
  

  شدند بايد کشته می 
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  تر همراه صدها هزاران نفر بيش      
  که گشتند اعدام، يا 

  اردوگاه اعزام، تا صرفاً ّشّوند هالک و بس به 
  ها که بوده است در آنبرای همه کشمکش       
  30ی دهه      

  40و، يا       
  هم،    60و   50های و حتی دهه       

    17بقايای اکتبر  ايد شود حفظ ش      
  

  و شايد که اين واقعيت ياری رسانّد 
  مان:  درک قدرت انقالب به      

  
  چنان مقتدر بود که بايد        
  ها همه  چندين انسان        

  کشته گردند، شايد        
  ضدانقالب پيروز شود. 

  

  ياد آوری نون وقت آن است که شايد به رو، کو از اين 
  فتند کمک شتاآنان را که به 

  تا آينده متولد شود       
  همين که جنگ داخلی درگرفت      
  رو ديگر حضوری ندارند.و از اين     

  چنان با ما بودند،اگر هم 
  خورد؟ تاريخ چقدر متفاوت رقم می       

  

  تر: و از اين مهم 
  ياد آر ضعِف دِل   به 

  ها را، کرات بورو
  مناصب،  و عشاق شغل و
  که ماندند زنده. 

  
  ه اين پيروزیِ ا کچر
  فقط استالين نيست.      

  دست آورد توانست به هيچ فرد واحدی هرگز نمی 



43 

 

  کف آورد.چه استالين به آن
  بدون حمايت فعال،

  کاری بسی ديگران. و هم      
  

  «چه کس ديگری را خواهی کشت؟
  ی؟  پرست چه کس ديگری را می 

  چه دروغ ديگری جعل خواهی کرد؟ 
  پرسد ر همی شاع اسيپ ماندلشتام

  تو  از      
  و از هر کس از آنان. 

  
  سپس او نيز، 

  در اردوگاهی عبوری 
  شود.در مسير سيبری، پرپر می 

  
 *****  

  
  بشريت بزرگ ما 

  اين زمان خسته است 
  ــ های کشمکشاز پس همه اين سال       
  مبارزه با دشمن را      
  توان ارتشی برای دفع اعزام کرد، می            
  رزه با دشمنی مبا

  خورد، که انقالب را از درون می      
  کشمکش با مشکالت حيات هر روزه:        

  باری ديگر بردگی در کارخانه 
  ی مادرانگی اجباری يا با تحميل دوباره 

  و کسالِت کاِر خانه،       
  .های برای هر چيزیو در صف ايستادن      

  ترک شهر مجبور،بسياری، به 
  روستا،بهبازگشت       
  ويای چيزی برای خوردن.ج      
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  ــ  سان، خون حياتی انقالب ما رابدين 

  ، بدون سرسپردگی اند برای خويش اقدام کنند هشياری مردمی که بسيج شده
  ــ رهبران يا فرامين رسمی

  اند.  خشکانده      
  ساالری در جای خود، خون مرگ ديوان 

  و وحشت از پليس امنيتی،      
  فاً قطره قطرهدهند، در آغاز، صری انتقال م 

  صورت جريانی آزاد و روان اما اندکی بعد، و خيلی زود، به 
  در هر رگ و پی وجود ملت نوين ما 

  شود. جاری می      
 *****  

  
  پس چه جای تعجب که  

  زنند دشمنان اتحاد شوروی جار می
  1917دفتر سياسی اکتبر   تنها عضو برجای مانده از

  ويسم است،  وارث راستين بلش
  قاتل آن. نه     

  

  
  ای انتشار چنين افسانه 

  اعتبار کنند. دهد انقالب روسيه را بی آنان اجازه می به 
  تا تمامی انقالب را نامعتبر سازند.       

  
  و نيازی هم نيست که بپرسيم چرا استالين خود نيز  

  همين ادعا را دارد      
  ی خويش درباره      
  ی مرگ. ه تا آخرين لحظ      

  
 ً   يح بده (هميشه پيش چشمم  توض اما لطفا

  معما نموده است) چرا اين همه کسان 
  که خود را دوستان بزرگ و 



45 

 

  دانند مدافعان بلشويسم می 
  چندين دهه است که 

  اند تفاوت اين دو را بگويند،نتوانسته 
  فرق ميان انقالب       
  را. و ضدانقالب       

  
  
  

  
  نادژدا کروپسکايا،  و های الکساندرا کولونتایعکس

  

  

  

  

  

  
  ير ماياکوفسکی، ويکتور سرژ، اُسيپ ماندلشتام والديمای  هعکس
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  کالم پایانی

  
  چنين نگاشت:    1930شاعر پيش از خودکشی در آوريل  ماياکوفسکی

  
  ی کاروزحمت «دشمِن انبوه طبقه 

  هم، دشمن من است 
  ديرينه و ديرپای».       

  
  اليان های س«محکمه 

  و روزهای گرسنگی      
  مافرمان به           
  رويم  تا رژه 

  زير پرچم سرخ.      

  
  «هر جلد کتابِ 

  مارکس را       
  گشوديم چنان می            
  مان را؛ های خانه های پنجره که پرده

  اما خواندن نبود برای 
  تصميم        

  برای پيوستن            
  يک طرف به 
  ک طرف. يا جنگيدن با ي    

  «بگذار شهرت 
  در پی نبوغ        

  راه افتد لنگان به           
  ناپذير ای تسلی چون بيوه هم 

  ــ در تشييع جنازه          
  پس بمير، ای شعر من 

  چون سربازی ساده!» سپار هم جان 
 *****  

  و شعرش  ماياکوفسکی
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  ی قراينی که ز همه دانيم امچنان که می ه
  شرح آن گذشت، 

  چيزهايی نبودند که جان سپردند تنها 
  . 30تا ساِل 

  
  ــ  رد خواهند مُ  بسا ديگرانی که

  فهميم کم اکنون اندکی میدستِ       
  از چون و  
  ــ از چرايش

  رو.   های پيِش در دهه
  

  تا قرن جديد از راه فرا رسد،
  چيز مرده است!همه      

  
  گ ما نيز حتی نام شهر بزر 

    ــ بازگردانده شده است      
  خواندند،  يگر آن را «پتروگراد» بار د       

  . «سن پترزبورگ»تا برسد به 
  (اما اين حکايتی ديگر است برای زمانی ديگر). 

 *****  

  
  کنيد؟ اکنون شما، انقالب ما را چطور قضاوت می 

  آيا همه مرگ است، 
  همه بيچارگی؟ 

  
  ای از تاريخ را ر نسخه چالش کشم ه پس، بگذار به 

  تری  نوايی بيش ی مرگ و بتوجه است به که بی 
    17ی شوراها در اکتبر که اگر کنگره

  کشيده بود،   پا پس
  شد، تحميل می کورنيلوفاز سوی 

  ، کورنيلوفيا هر خلف 
  گرفت. که قدرت را در دست می
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  چون وقتی حد وسطی نيست 
  ای نيست. آنگاه ميانه 

   
  شوی ين يک طرف يا ديگری مجبور می انتخاب ب وقتی به 

  ا ديگری را برگزينی.  پس بايد يک طرف ي
  

  های ساليان وقتی محاکمه 
  ای گرسنگی و روزه     

  دهند ما فرمان می به          
  زير پرچم سرخ 

  رژه برويم،           
  توان کرد هيچ کار ديگری نمی 

  جز رژه رفتن      
  زير پرچم سرخ.      

  

  رفقا  من و انبوهی از
  قمار بزرگی با تاريخ داشتيم 

  قماری که باختيم. 
  و با اين همه، پذيرش خطر ز روی ميل  

  رد بود. کم، فرصتی برای بُ دستِ 
  

  رو از اين 
  گذشته بنگرم توانم اکنون به می

  چه آشکار شد آن حتی پس از هر
  يا،  ــ بدون هر ندامتی

  ترين ندامتی  کم، با کم دستِ 
  جذر و مد تاريخ   ايم رويارویِ که منفعل نماندهاز اين 

  عبور کنند سادگی از ما تا امواج به 
 *****  

  

  اند  من هميشه گفته به 
  ر با پرسش، پايان رساندن شع

  مستلزم جسارت است. 
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  ايساک برودسکی سخنرانی لنين در کارخانه پوتيلوف، نقاشی اثر 

  
  
  
  
  
  
  

  
  1917کند، پتروگراد پخش می عالميها که بلشويکی
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