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اولين موج قيام های مسلحانه و اعتصاباتی که کوششی در جهت حمايت . يک ماه از انحالل دومای دولتی می گذرد

و » اضطراری«در بعضی اماکن اشتياق قدرت مداران که معيارهای . از قيام کنندگان بود، پايان يافته است

. کار گرفته بودند، شروع به فروکش کردن نموده استرا برای دفاع از حکومت عليه خلق ب» اضطراری ويژه«

  .موج جديدی نزديک و نزديکتر می شود. اهميت مرحلۀ گذشتۀ انقالب روز به روز آشکارتر می گردد

به دنبال هر اعتال و هر موقعيت جزئی، . انقالب روسيه در امتداد رهگذری سخت و صعب العبور به پيش می رود

جنبش » شکست«اما بعد از هر . تبداد عليه مبارزين راه آزادی فرا می رسدشکست، خونريزی و خشونت اس

های وسيع تری از خلق به نبرد روی می آورند، طبقات و گروههای  هگسترش می يابد، مبارزه حادتر می شود، تود

های هر تهاجم انقالب، هر گامی به جلو در جهت سازماندهی کردن دمکرات. بيشتری به آن روی آور می شوند

مبارز، با حملۀ مسلمًا ديوانه وار ارتجاع، با برداشتن گام ديگری در جهت سازماندهی عناصر باند سياه و با انزجار 

اما عليرغم تمامی اين . افزايش يافتۀ ضدانقالب روبرو می شود که برای حفظ موجوديت خود سراسيمه می جنگد

 کارگران، دهقانان و سربازان بيشتری که تا همين ديروز .کوششها، نيروی ارتجاع پی در پی رو به زوال می رود

اوهام و تعصباتی که . بی تفاوت بودند و يا در طرف باند سياه قرار داشتند، اکنون به جانب انقالب روی می آورند

اعتماد کنندۀ ساده لوح، مطيع، تحمل کنندۀ همه چيز و بخشندۀ همه چيز کرده بودند، يکی پس از خلق روسيه را 

  .ديگری نابود می گردند

استبداد با زخم بند پوشانده شده است، اما . زخمهای بسياری بر پيکر استبداد وارد آمده است، اما هنوز نمرده است

هنوز خود را نگاه می دارد، هنوز زوزه می کشد و حتی در حين اينکه جريان زندگيش رو به زوال می رود، 

به رهبری طبقۀ کارگر، از هر آرامشی برای جمع آوری نيروهای جديد طبقات انقالبی خلق . وحشی تر می گردد

استفاده می کنند تا اينکه ضربات جديدی را بر دشمن وارد سازند، تا اينکه باالخره استبداد آسيائی و فئوداليسم، اين 

  .آفت لعنتی را که به مسموم ساختن روسيه مشغول است، از ريشه براندازند

رای غلبه بر بزدلی و تنگ نظری، يکجانبه نگری و نظرات خرده و جبونانه در مورد آيندۀ هيچ راه مطمئن تری ب

انقالب بهتر از نگاهی عمومی به گذشتۀ انقالب نيست، مدت زيادی از تاريخ انقالب روسيه نمی گذرد، اما در اين 

 قدرت عظيم تاريخی و سازندۀ مدت انقالب روسيه به حد کافی به ما نشان داده است که نيروهای طبقات انقالبی و

هر موج انقالب يک تجمع آرام و تقريبًا . آنان بسيار بيشتر از آن چيزی است که در دوران آرامش به نظر می رسد

ساکت نيروها را برای انجام وظائف جديد و واالتر آشکار کرده است و هر بار کوته بينی و ارزيابی های خائنانۀ 

  .فجار اين نيروهای متراکم طرد گرديده استشعارهای سياسی به وسيلۀ ان

  است، دوران فراخوانها، » اطمينان«مرحله دورۀ اولين . ندا هسه مرحله در انقالب ما به روشنی قابل تشخيص شد



ها و قوانين  ها، اليحه دومين مرحله دورۀ بيانيه. ها دربارۀ نياز به يک قانون اساسی است های توده درخواستها و بيانيه

در ابتدا از تزار تقاضا شد که يک . سومين مرحله آغاز تحقق مشروطه، دورۀ دومای دولتی است. طه استمشرو

... اکنون . بعدها، فرمان شناسائی يک قانون اساسی به زور از تزار گرفته شد. اعطا کند) مشروطه(قانون اساسی 

 اعطا شده به وسيلۀ تزار، تأييد شده به وسيلۀ اکنون، بعد از انحالل دوما، تجربه به ما می آموزد که قانون اساسی

  .قوانين تزار و اعمال شده به وسيلۀ مأموران رسمی تزار، ارزش يک شاهی هم ندارد

ها شاهد هستيم که صف جلو ابتدا به وسيلۀ بورژوازی ليبرال پر سر و صدا، الف زن، پر  در هر کدام از اين دوره

ی ا هخودش که به شيو» حق موروثی«مآبانه و خودبينی، مطمئن از از تنگ نظری، با تعصبات خرده بورژوا 

راههای مبارزۀ مسالمت آميز، مخالفت وفادارانه و هماهنگ کردن آزادی مردم » برادران کوچکتر«پدرمآبانه برای 

بعضی از  و در هر مورد اين بورژوازی ليبرال موفق شد که .با رژيم تزاری را می آموزد، اشغال شده است

را گيج نمايد و آنانرا به تبعيت از شعارهای سياسی و رهبری سياسی خود وادار ) از جناح راست(يال دمکراتها سوس

اما در حقيقت در ميان اين هياهوی ناهنجاری که به وسيلۀ بازی سياسی ليبرالها به وجود آمده است، نيروهای . سازد

ر حقيقت حل مسئلۀ سياسی که تاريخ به پيش گذاشته بود، هر بار د. ندا هها رشد و قوام پيدا کرد انقالبی در ميان توده

به وسيلۀ کارگران به عهده گرفته شد تا اينکه دهقانان پيشرو را به طرف خود جلب نمودند و به خيابانها سرريز 

يم انقالبی های نوين مبارزۀ مستق کردند، تمامی قوانين و مقررات کهن را به دور ريختند و جهان را با راهها و شيوه

  .روبرو ساختند و راههای انجام اين مبارزه را ترکيب نمودند

تزار » اطمينان« در عين تعجب همگان، عمل قهرمانانۀ کارگران اختتامی بود بر دوران . ژانويه را به ياد آوريد٩

ادند و هنوز، مردم به تزار؛ با يک ضربه کل جنبش را به سطحی نوين و باالتر ارتقاء د» اطمينان«به مردم و 

هزاران کارگر کشته و مجروح شدند، يک سرکوب جنون آميز، ابر سياه .  ژانويه يک شکست کامل بود٩ظاهرًا 

  .رژيم تروپوف بر فراز روسيه سنگينی می کرد

. های مشعشع و انتخابات تماشائی نمايندگان برای تزار را سازماندهی کردند آنان کنگره. ليبرالها بار ديگر جلو آمدند

آنان همچون سگانی که يک .  را چنگ زدند- دومای بوليگين -ی که به سوی آنان پرتاب شده بود ا هآنان دو دستی لقم

ند، به انقالب پارس کردند و به دانشجويان فراخوان دادند که به درس خود پرداخته و در ا هقطعه گوشت اعال جست

بهتر است ما به : الب وجود داشتند شروع به گفتن کردندو بزدالنی که در ميان صفوف انق. سياست درگير نشوند

اکنون که قرارداد صلح انجام شده است عمل . دوما وارد شويم، بعد از واقعۀ پوتمکين به قيام مسلحانه اميدی نيست

  .ی رزمنده غيرمحتمل استا هتود

اعتصاب سراسری روسيه بيانيۀ . پرولتاريا حاصل شدراه حل مشکل تاريخی بعدی، دوباره فقط با مبارزۀ انقالبی 

روحيۀ دهقانان و سربازان دوباره زنده شد و به دنبال کارگران به . اعطای قانون اساسی را به زور از تزار گرفت

های تاالن، وحشی گری  های کوتاه آزادی فرا رسيد و به دنبال آن، هفته هفته. سوی آزادی و روشنائی روی آور شدند

د سياه، حاد شدن وحشتناک مبارزه، تالفی های بيسابقۀ خونين عليه تمام آنهائی که در دفاع از آزادی های به زور بان

  .گرفته شده از تزار، سالح برگرفته بودند

  . جنبش بار ديگر به مرحلۀ باالتری ارتقاء يافت، اما هنوز ظاهرًا پرولتاريا شکست کامل ديگری را متحمل شد



های حقيرانۀ ليبرالها که خود را از قيام و انقالب جدا  ار، زندانهای لبريز، اعدامهای بی پايان، زوزهسرکوب ديوانه و

  .می کردند

آنان از بقايای تعصب دهقانانی که به تزار اعتماد دارند، . احمق های ليبرال وفادار بار ديگر در جلو قرار دارند

ی دمکراسی در انتخابات باعث فروريختن ديوارهای جريکو آنان اظهار می دارند که پيروز. سرمايه می سازند

اند که در مقابل پرولتاريا و دهقانان انقالبی مانند سگان  آنان در دوما مسلط هستند و مجددًا شروع کرده. خواهد شد

  .رفتار کنند» گداها«پاسبان چاق و چله در مقابل 

 دهقانان از دوما بيش از هر .د کننده و بازدارندۀ انقالب بودندانحالل دوما نقطۀ پايانی بود بر هژمونی ليبرالها که س

دست آورد آنان اين است که دارند مضرترين توهماتشان را از دست می دهند و تمام . کس ديگری درس آموختند

از در نتيجۀ رنجهای ناشی از شکست نمايندگان، که بسياری . مردم از تجربۀ دوما متفاوت با گذشته بيرون می آيند

. مردم تمام اميدهای خود را بر آن گذاشته بودند، اکنون مردم وظايف پيش پای خويش را مشخص تر درک می کنند

دوما آنها را قادر کرده است که نيروها را دقيق تر ارزيابی کنند، حداقل بعضی عناصر، جنبش خلق را متمرکزتر 

گونه عمل می نمايند، و خصلت سياسی بورژوازی نموده است، در واقعيت نشان داده است که احزاب گوناگون چ

  .های هر چه بيشتر مردم آشکار ساخته است ليبرال و دهقانان را بسيار روشنتر برای توده

. عيان شدن سيمای واقعی کادتها، استحکام ترودويکها، اينها هستند بعضی از بهترين دستاوردهای دوران دوما

 دوما آن هم به وسيلۀ کسانی که آماده بودند به آنها اعتماد کنند، مهر رسوائی دمکراسی کاذب کادتها دهها بار در خود

 آنها ها در آزادی انتخابات، عليرغم تمام اخالل. ای سياسی نيستند دهقانان روس ديگر يک معمای افسانه. خورد

های انقالبی  ن پس بيانيهاز اي. توانستند خود را نشان بدهند و يک تيپ جديد سياسی، ترودويک را به وجود بياورند

اند، امضای گروه ترودويک را، که در  عالوه بر تأييد امضای سازمانها و احزابی که در طول دهها سال ساخته شده

صفوف دمکراسی انقالبی با يک سازمان جديد تقويت گرديده که، . جريان چند هفته شکل گرفت، نيز خواهند داشت

خصۀ توليد کنندۀ کوچک هستند در خود دارد، که بدون شک در انقالب کنونی البته مقداری از توهماتی را که مش

  .ای بيرحمانه عليه استبداد آسيائی و زمينداری فئودالی را نشان می دهد گرايش به سوی يک مبارزۀ توده

ی بيرون می طبقات انقالبی، از تجربۀ دوما متحدتر، در ارتباط نزديکتر با يکديگر، و تواناتر برای يک تهاجم عموم

اکنون در مقابل مشکالتی که . اکنون بيش از پيش منفرد شده استآيند، زخم ديگری بر اتوکراسی وارد آمده است و 

گرسنگی و بيکاری روز به روز حادتر می گردد و قيامهای دهقانی پی . قادر به حل آنها نيست نااميدتر گرديده است

  .در پی رخ می دهند

اند اما قيام به حيات خود   قيامها سرکوب شده.حيۀ ارتش و نيروی دريائی را نشان دادندرسويبورگ و کرونشتاد رو

عناصر زيادی از باند سياه به اعتصابی که در حمايت از . ادامه می دهد، گسترش پيدا می کند و نيرومند می گردد

حق هم داشتند، زيرا اعتصاب ختند واين اعتصاب را متوقف ساکارگران پيشرو. شده بود، پيوستندقيام کنندگان اعالم 

  .حاليکه وظيفه، سازماندهی کردن يک مبارزۀ سترگ و قاطع بودت تا به يک تظاهرات بدل گردد، درمی رف

 تصحيح را   استراتژيکی غلط  عت حرکتسر آنان به . شرايط صحيح می گفتندارزيابی خود ازکارگران پيشرو در

  را به  يک اعتصاب  اجتناب ناپذير بودن  غريزی بطور آنان .  کردندخيرهبرای آينده ذ نيروهای خود را و  کردند  



  .عنوان بخشی از يک قيام و زيانمندی يک اعتصاب به عنوان تظاهرات را درک کرده بودند

. انفجار اجتناب ناپذير است و شايد نزديک باشد. تمام شواهد نشان می دهد که جوششی در حال اوج گرفتن است

گ و کرونشتاد، تالفيهای عليه دهقانان، آزار و اذيت ترودويکهای عضو دوما، تمامی اينها فقط اعدامهای رسويبور

اعتماد بيشتر به قدرت ! بی باکی بيشتر، رفقا. در خدمت افزايش تنفر، اراده و آمادگی متمرکز برای نبرد می باشد

تمامی !  است با ابتکار عمل مستقل بيشترطبقات انقالبی، به ويژه پرولتاريا که اکنون با تجربۀ بيشتر تقويت شده

تمامی تالشها می بايد در هماهنگ ساختن آن، . قرار داريمعالئم بيانگر اين است که در شرف يک مبارزۀ عظيم 

ها، که تمام مراحل عظيم انقالب روسيه را مشخص نموده است،  متمرکز کردن آن و مملو کردن آن از قهرمانی توده

بگذار اين . ر ليبرالها تنها به منظور تهديد حکومت به اين مبارزۀ در شرف وقوع اشاره کنند بگذا.جهت داده شود

 -خود را در انتظار يک انتخابات جديد متمرکز سازند » فکری و احساسی«های تنگ نظر تمام نيروهای  احمق

 استقبال توفان می شتابد و مشتاق  پرولتاريا متحدانه و متهورانه به-پرولتاريا خود را برای مبارزه آماده می سازد 

که » های احمق پنگوئن«ما به حد کافی استيالی کادتهای جبون، اين . غوطه ور شدن در انبوه مبارزه می باشد

  .ايم را داشته» ها پنهان می کنند های چاقشان را در پشت صخره خائنانه پيکره«

  
  »! بگذار توفان بلندتر بخروشد« 

  
  ١٩٠٦اوت  ٢١ -١پرولتاری شمارۀ 
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