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و هم برای مدتی کم و بيش طوالنی چه بسيار دیده شده است که در سر تند پيچ های تاریخ، حتی احزاب پيشر

نميتوانند خود را با وضعيت جدید هماهنگ سازند، شعارهائی را تکرار مينمایند که روز قبل صحيح بود ولی امروز 

بوده " ناگهانی"از دست داده که تند پيچ تاریخ " ناگهانی"تمام مفهوم خود را از دست داده است و بهمان درجه 

  .است

معلومست نظير همين موضوع هم ممکن است در مورد شعار انتقال تمام قدرت دولتی بدست بطوریکه از قرائن 

این شعار در آن دوره ای از انقالب ما که برای هميشه سپری شده است، یعنی در فاصله . شوراها تکرار شود

بدون درک این . تصحيح بود، ولی امروز دیگر بکلی صحت خود را از دست داده اس) ١( ژوئيه ۴ فوریه تا ٢٧بين 

هر شعاری باید از مجموعۀ خصوصيات اوضاع و . موضوع هيچيک از مسائل مبرم کنونی را نيز نميتوان درک نمود

 ۴ فوریه ـ ٢٧ ژوئيه نسبت به وضع ۴وضع سياسی روسيه هم پس از . احوال سياسی موجود نتيجه گيری شود

  .ژوئيه تغيير اساسی کرده است

ای فرمانروائی ميکرد که هم از لحاظ مادی و هم " قدرت دوگانه"الب، در کشور یکنوع در آن دورۀ سپری شدۀ انق

فراموش نکنيم که مسئله قدرت حاکمه مسئله . از لحاظ شکل خود مظهر وضع انتقالی نامعين قدرت دولتی بود

  .اساسی هر انقالبی است

سازش داوطلبانه آنرا بين خود تقسيم حکومت موقت و شوراها بنابر . در آن هنگام قدرت، وضع متزلزلی داشت

شوراها عبارت بودند از هيئتی از نمایندگان تودۀ کارگران و سربازان مسلح که آزاد بودند یعنی هيچ گونه . ميکردند

اسلحه در دست مردم بود و فشاری از خارج بر آنها وارد نميشد ـ این بود . فشاری از خارج بر آنها وارد نميشد

ين موضوع بود که راه مسالمت آميزی را برای بسط دامنه تمام انقالب ميگشود و اجرای آنرا  قضيه و همماهيت

شعاری بود " انتقال تمام قدرت بدست شوراها"در این راه مسالمت آميز بسط دامنه انقالب ـ شعار . تأمين ميکرد

يز دامنه انقالب که اجرای آن مربوط به نخستين گام مستقيمًا قابل اجرا، شعاری بود مربوط به بسط مسالمت آم

  . ژوئيه ممکن و البته نهایت درجه هم مطلوب بود، ولی اکنون مطلقًا غيرممکن است۴ فوریه تا ٢٧از 

همه بحد کافی در این نکته تعمق نکرده اند که " انتقال تمام قدرت بدست شوراها"بقرار معلوم هواداران شعار 

منظور از مسالمت آميز فقط این نيست . ميز دامنه انقالب بوده استشعار مزبور مربوط به دورۀ بسط مسالمت آ

هيچکس، هيچ طبقه و هيچ نيروی جدی نميتوانست در مقابل انتقال )  فوریه تا چهارم ژوئيه٢٧از (که در آنموقع 

از در آن هنگام بسط مسالمت آميز حتی . این تمام مطلب نيست. قدرت بدست شوراها مانع و رداعی ایجاد نماید

 شوراها، در صورت انتقال بموقع تمامی دروناین لحاظ هم امکان پذیر بود که مبارزه طبقات و احزاب موجوده در 

  .قدرت دولتی بدست شوراها، ميتوانست بمسالمت آميزترین و بيدردترین نحوی انجام پذیرد

ب طبقاتی خود ارگانهای شوراها از لحاظ ترکي. به جنبه اخير قضيه نيز هنوز توجه کافی معطوف نشده است

اگر تمامی قدرت بدست آنها ميافتاد آنگاه . جنبش کارگران و دهقانان و شکل حاضر و آمادۀ دیکتاتوری آنان بودند

 عمده قشرهای خرده بورژوا و گناه عمده آنان یعنی زود باوری آنان نسبت بسرمایه داران در جریان عمل از صنق

.  را در معرض انتقاد قرار ميدادصنجام اقدامات خود بدست می آوردند این نقبين ميرفت و تجربه ایکه در حين ا

تعویض طبقات و احزاب حاکمه ممکن بود از طریق مسالمت آميزی در درون شوراها بر زمينه قدرت واحد و مطلق 

حتی . اقی ماندارتباط کليه احزاب شوراها با توده ها ممکن بود بنحوی پایدار و تضعيف نشده ب. آنان انجام گيرد

برای یک لحظه هم نميتوان این موضوع را از نظر دور داشت که فقط این ارتباط کامًال محکم احزاب شوراها با توده 

ها که آزادانه در عرض و در عمق نشو و نما می یافت قادر بود از طریق مسالمت آميز به از بين بردن توهماتی که 



 

انتقال قدرت بدست شوراها بخودی خود . ا بورژوازی وجود داشت کمک نمایددرباره سازشکاری خرده بورژوامآبانه ب

در مناسبات متقابل طبقات تغييری نميداد و نميتوانست هم تغييری بدهد؛ این انتقال هيچگونه تغييری در خصلت 

و نزدیک ولی ميتوانست بموقع گام بلندی بسمت جدائی دهقانان از بورژوازی . خرده بورژوائی دهقانان نميداد

  .شدن و سپس الحاق آنان به کارگران، بردارد

این وضع برای مردم از همه سهلتر و از همه . این امر در صورتی ممکن بود که قدرت بموقع بدست شوراها ميافتاد

ولی . این راه از همه بيدردتر بود و بهمين جهت هم برای آن بایستی با حداکثر انرژی مبارزه کرد. سودمندتر بود

راه مسالمت آميز . ون این مبارزه، یعنی مبارزه برای انتقال بموقع قدرت بدست شوراها، بپایان رسيده استاکن

  .بسط دامنه انقالب غيرممکن شده و راه غير مسالمت آميز آغاز گردیده که از همه دردناکتر است

وضع .  تغيير یافته استچرخش روز چهارم ژوئيه عبارت از همين است که پس از آن، وضعيت ابژکتيف شدیدًا

پيشروی احزاب بر زمينه . متزلزل قدرت پایان پذیرفته و قدرت در محل قاطع بدست ضدانقالب افتاده است

سازشکاری دو حزب خرده بورژوای اس ار و منشویک با کادتهای ضدانقالبی، کار را بجائی رسانده است که هر 

زود باوری غيرآگاهانه خرده . يار جالدان ضدانقالبی شده انددوی این احزاب خرده بورژوا در حقيقت شریک و دست

بورژواها نسبت به سرمایه داران کار اوليها را ضمن بسط دامنه مبارزه حزبی، بجائی رسانيد که آگاهانه از ضد 

یم  فوریه تمام طبقات متفقًا با رژ٢٧در . دوره بسط مناسبات حزبی بپایان رسيد. انقالبيها پشتيبانی مينمایند

پس از چهارم ژوئيه بورژوازی ضد انقالبی، دست بدست سلطنت طلبان و باندهای سياه، . سلطنت مخالف شدند

اس ارها و منشویکهای خرده بورژوا را که تا اندازه ای مرعوبشان کرده بود، بخود ملحق ساخت و قدرت دولتی 

 متمردین را در جبهه تيرباران کرده و به تارومار یعنی به باند ارتشی ها تسليم نمود که) ٢(واقعی را به کاونياکها 

  .ساختن بلشویکها در پطروگراد مشغولند

معنای این شعار از نظر . شعار انتقال قدرت بدست شوراها اکنون دون کيشوتيسم یا مضحکه ای بيش نخواهد بود

اها مایل باشند یا قرار صادر ابژکتيف فریب مردم و تلقين این توهم در آنها است که گویا اکنون نيز کافيست شور

کنند تا قدرت را بدست خود گيرند و گویا در شوراها هنوز احزابی وجود دارند که خود را در نتيجه همدستی با 

  .جالدان لکه دار نکرده باشند و گویا ميتوان بوده را نابود ساخت

از اس ارها و " انتقام جوئی"صطالح برای اشتباهی بس بزرگ بود هر آینه تصور ميشد پرولتاریای انقالبی ميتواند با

منشویکها، بخاطر پشتيبانی که آنها از عمل تارومار بلشویکها و تيربارانهای جبهه و خلع سالح کارگران نموده اند، 

طرح مسئله بدینطریق اوًال بمعنای انطباق مفاهيم خردن ". استنکاف ورزد"از پشتيبانی آنان عليه ضدانقالب 

 شمرد هميشه نه تنها از خرده برای کار سودمندزیرا پرولتاریا هر جا که ( بر پرولتاریا است بورژوائی اخالق

ثانيًا، که نکته عمده هم در همين است، طرح ) بورژوازی متزلزل بلکه از بورژوازی بزرگ نيز پشتيبانی خواهد نمود؛

 ماهيت سياسی قضيه بوسيله مسئله بدینطریق بمعنای کوشش خرده بورژوا مآبانه ایست برای پرده پوشی

  ".اندرزهای اخالقی"

آنرا فقط در صورت . این ماهيت قضيه در آنست که اکنون قدرت را دیگر نميتوان از طریق مسالمت آميز بدست آورد

پيروزی در یک مبارزه قطعی عليه کسانی ميتوان بدست آورد که در لحظۀ فعلی صاحبان واقعی قدرت هستند، 

تشی ها یا کاونياکهائی که تکيه گاهشان واحدهای ارتجاعی اعزامی به پطروگراد و کادتها و یعنی عليه باند ار

  .سلطنت طلبان است

ماهيت قضيه در اینست که پيروزی بر این صاحبان جدید قدرت دولتی فقط از عهده توده های انقالبی مردم 

ا نبوده بلکه روی برگرداندن از احزاب برخاسته است که شرط جنبش آنان تنها رهبری شدنشان از طرف پرولتاری

  .اس ار و منشویک نيز که براه انقالب خيانت ورزیده اند می باشد

بفرض اینکه اس ارها و : کسيکه اخالقيات خرده بورژوائی را در سياست وارد مينماید استداللش چنين است 

هم " اشتباه"را خلع سالح نمودند مرتکب منشویکها با پشتيبانی از کاونياک ها که پرولتاریا و هنگهای انقالبی 

دشوار "را برای آنها " اشتباه"و امر رفع " رفع نمایند" شده باشند، باز باید به آنها امکان داد اشتباه خود را 



 

چنين استداللی اگر فریب نوین . ؛ باید گرایش خرده بورژوازی متزلزل را بسوی کارگران تسهيل نمود"نساخت

زیرا گرایش توده های .  جز ساده لوحی کودکانه یا بطور صاف و ساده سفاهت نخواهد بودکارگران نباشد چيزی

خرده بورژوازی بسوی کارگران فقط و فقط در صورتی عملی می بود که این توده ها از اس ارها و منشویکها روی 

رفع نمایند که تسره تلی و خود را " اشتباه"احزاب اس ار و منشویک اکنون فقط در صورتی ميتوانند . بر ميتافتند

" رفع اشتباهی"ما کامًال و بدون چون و چرا طرفدار چنين . چرنف و دان و راکيتنيکف را دستيار جالدان اعالم دارند

  ...هستيم

همانا انقالبها هستند که در هر : باید اضافه کرد. ما گفتيم مسئله اساسی انقالب مسئله قدرت حاکمه است

 ابهام وجود دارد و نيز نشان ميدهند که کجاستدر مسئله مربوط باین که قدرت حقيقی در گام بما نشان ميدهند 

بين قدرت صوری و قدرت واقعی مغایرت وجود دارد و این موضوع یکی از خصوصيات عمده هر دورۀ انقالبی را 

ت یا در دست  معلوم نبود که آیا قدرت واقعی در دست دولت اس١٩١٧در مارس و آوریل سال . تشکيل ميدهد

  .شورا

مسئله اساسی انقالب با هوشياری نگریسته به بينند در لحظۀ ه ولی اکنون بویژه مهم است که کارگران آگاه ب

اگر شما مظاهر مادی آن را معين کنيد و عبارت پردازی را بجای عمل . فعلی قدرت دولتی در دست کيست

  . نپذیرید در یافتن پاسخ آن دچار اشکال نخواهيد شد

دولت مقدم بر هر چيز شامل دسته هائی از افراد مسلح است باضافه زوائد مادی از : فردریک انگلس مينویسد

ولی اکنون این زوائد شامل یونکرها و قزاقهای مرتجعی است که مخصوصًا به پطروگراد احضار شده . قبيل زندانها

ه اند، شامل کسانی است که روزنامۀ  اند؛ شامل کسانی است که کامنف و سایرین را در زندان نگاه داشت

را توقيف کردند، کارگران و قسمت خاصی از سربازان را خلع سالح نمودند و اکنون سربازانی از همين ) ٣" (پراودا"

تسره . آری، این جالدان ـ قدرت حاکمه واقعی هستند. قبيل و واحدهای ارتشی از همين قبيل را تيرباران ميکنند

ای بدون قدرت هستند، آنها وزرای عروسکی و سران احزابی هستند که از جالدان پشتيبانی تلی و چرنف ها وزر

" تأیيد نميکنند"و این که نه تسره تلی و نه چرنف هيچکدام البد این جالدی را شخصًا . این واقعيت است. مينمایند

يدهد، عوض کردن ظاهر سياسی تغييری و روزنامه های آنان خائفانه آنرا انکار مينمایند، در این واقعيت تغييری نم

  .در ماهيت قضيه نميدهد

که )   ژوئيه۶( هزار انتخاب کننده پطروگراد و قتل واینف کارگر بدست یونکرها در ١۵٠مگر توقيف روزنامۀ ناشر افکار 

از چاپخانه انجام گرفت جالدی نيست؟ مگر این همان " ليستک پراودی"بعلت خارج کردن بستۀ روزنامۀ 

  ".مقصر نيستند"کاونياکها نيست؟ البد بما خواهند گفت نه دولت و نه شوراها هيچيک در این امر کار

وضع آنها حکم هيچ دارند، عروسکند و  ما جواب خواهيم داد این دیگر برای دولت و شوراها بدتر است، زیرا با این

  .قدرت واقعی در دستشان نيست

باید .  آگاه باشند و بدانند که قدرت دولتی عمًال در دست کيستحقيقتمردم قبل از همه و بيش از همه باید از 

کرنسکی، بعضی ژنرالها و (قدرت حاکمه در دست دارو دسته ارتشی کاونياکها : تمام حقيقت را بمردم گفت

ت است که از طرف بورژوازی بعنوان یک طبقه و در راس آن حزب کادتها، و نيز از طرف کليۀ سلطن) افسران و غيره

و غيره و غيره عمل مينمایند، " ژیویه اسلووه"و " نویه ورميا"طلبان، که از طریق کليه روزنامه های باند سياه یعنی 

  .پشتيبانی ميشوند

خود "بدون این عمل تمام عبارت پردازیهای مربوط به مبارزه با ضد انقالب، پوچ و . این قدرت را باید سرنگون ساخت

  .است" فریبی و فریب مردم

باید نقش جالدانه این . از این قدرت اکنون خواه تسره تليها و چرنفهای وزیر و خواه احزاب آنها پشتيبانی ميکنند

 ۴ ژوئن، ٩ مه، ۵ آوریل، ٢١آنان در " اشتباهات"برای این احزاب پس از " سرانجامی"افراد و ناگزیری یک چنين 

دهم پيروزی ماه ژوئيه کاونياک ها مرهون آنست، ـ ژوئيه و پس از تایيد سياست تعرض، یعنی سياستی که نه 

 .  برای مردم توضيح داده شود



 

باید بنای کليۀ تبليغات بين مردم را بر پایه ای تجدید کرد که در آن تجربه مشخصی که همانا از انقالب کنونی و 

دم یا دارو دسته ارتشی نی این تبليغات دشمنان واقعی مرعبویژه روزهای ژوئيه بدست آمده در نظر گرفته شود ی

ها و کادتها و اعضاء باند سياه را بطور واضح نشان دهد و بورژوازی یعنی اس ارها و منشویکها را که نقش دستيار 

  .جالدان را بازی کرده و ميکنند آشکارا افشاء گرداند

روشن شود مادام که قدرت باید بنای تمام تبليغات در بين مردم را برپایه ای تجدید کرد که در آن برای دهقانان 

دارو دسته ارتشی ها واژگون نشده و احزاب اس ار و منشویک افشاء نگردیده و اعتماد خلق از آنان سلب نشده 

تکامل سرمایه داری ممکن بود " عادی"این عمل در شرایط . است اميد آنها برای دریافت زمين بکلی باطل است

م جنگ و هم هرج و مرج اقتصادی انجام آنرا بميزان عظيمی پروسه ای بس طوالنی و دشوار باشد، ولی ه

هستند که قادرند ماه و حتی هفته را با سال برابر " تسریع کننده هائی"این عوامل ـ چنان . تسریع خواهد نمود

  .کنند

ی یکی اینکه صحبت از مبارزۀ قطعی در لحظۀ فعل: احتمال ميرود بر ضد مطالب فوق الذکر دو ایراد گرفته شود

 و منفردیست که بخصوص کمک به ضدانقالب خواهد بود؛ دوم اینکه واژگون معنایش ترغيب اقدامات پراکنده

  .ساختن ضدانقالب معنایش اینست که بهر حال قدرت باز هم بدست همين شوراها بيفتد

ر لحظه ایکه کارگران روسيه اکنون دیگر بحد کافی آگاه هستند که د: در پاسخ به ایراد اول، ما خواهيم گفت

در اینکه اقدام و مقاومت کارگران در لحظۀ . مسلمًا بحال آنان سودمند نيست بدام مفسده جوئی گرفتار نشوند

در اینکه مبارزه قطعی فقط در صورت اعتالء مجدد روح . فعلی کمکی است به ضد انقالب جای تردید نيست

ولی کلی گوئی در باره . ت نيز جای تردید نيستانقالبی در بين عميق ترین قشرهای توده ها امکان پذیر اس

باید از گذشته نتيجه گيری معينی نمود و .اعتالء انقالب و اوج آن و کمک کارگران باختری و غيره کافی نيست

چنين امکانی را هم همان شعار مبارزه قطعی عليه ضد . همانا آن درسهائی را که ما گرفته ایم بحساب آورد

  . برای ما فراهم خواهد ساختانقالب غاصب حکومت 

واژگون ساختن ضد انقالب . در ایراد دوم نيز بطور خالصه استداللهای بسيار کلی جایگزین حقایق مشخص ميشود

این پرولتاریای انقالبی است . بورژوازی بهيچ وسيله و هيچ نيروئی جز نيروی پرولتاریای انقالبی امکان پذیر نيست

  باید قدرت دولتی را مستقًال بدست خود گيرد ـ بدون این عمل پيروزی انقالب ١٩١٧يه سال که پس از تجربه ژوئ

افتادن قدرت بدست پرولتاریا و پشتيبانی دهقانان تهيدست یا نيمه پرولتارها از وی، یگانه راه حل . ممکن نيست

  .ثر تسریع نمایداست و ما، هم اکنون متذکر شدیم چه اوضاع و احوالی ميتواند انجام این عمل را بحد اک

 شورای کنونی یعنی نه ارگانهای نهپيدایش شوراها در این انقالب جدید ممکن است و باید هم پدید آیند، منتها 

اینکه ما در آن هنگام هم طرفدار این . با بورژوازی بلکه ارگانهای مبارزه انقالبی عليه بورژوازیی سازشکار 

در این مورد سخن از . نمونه شوراها باشد، موضوعی است مسلمخواهيم بود که سراپای ساختمان دولت طبق 

  . استکنونی و عليه خيانت شوراهای کنونیشوراها بطور کلی نيست بلکه بر سر مبارزه عليه ضدانقالب 

. هنگام انقالب، مجرد را جانشين مشخص کردن یکی از مهمترین گناهان، یکی از خطرناکترین گناهان است

تسلطی که احزاب اس ار و منشویک در آنها داشته اند درهم ریخته و متحمل شوراهای فعلی بعلت 

اکنون این شوراها شبيه بگوسفندانی هستند که در کشتارگاه کارد بحلقومشان .  کامل شده اندگیورشکست

شعار .  در مقابل ضد انقالبی که غلبه کرده و ميکند زبون و ناتواننداکنونشوراها . ماليده و مذبوحانه می نالند

برای انتقال قدرت بدست همين شوراها " ساده ای"واگذاری قدرت بدست شوراها را ميتوان بمثابه دعوت 

دانست، و حال آنکه صحبت در این باره و دعوت باین عمل در لحظۀ فعلی معنایش فریب مردم است و هيچ چيزی 

  .هم خطرناکتر از فریب نيست

اکنون .  ژوئيه بطول انجاميد بپایان رسيد۴ فوریه تا ٢٧در روسيه که از دورۀ بسط دامنۀ مبارزۀ طبقاتی و حزبی 

دورۀ جدیدی آغاز ميگردد که شرکت کنندگان آن دیگر طبقات قدیمی و احزاب قدیمی و شوراهای قدیمی نبوده 

.  شده اندبلکه آنهائی هستند که در آتش مبارزه نو شده و در جریان آن آبدیده گردیده، آموزش یافته از نو ایجاد



 

اکنون باید مقوالت طبقاتی و حزبی جدید مربوط به بعد از ماه ژوئيه را ماخذ عمل قرار . باید بجلو نگریست نه بعقب

ماخذ شروع این دورۀ جدید باید پيروزی ضد انقالب بورژوازی باشد که در نتيجه . داد نه مقوالت قدیمی را

البته در این . پرولتاریای انقالبی قادر است بر آن پيروز گرددسازشکاری اس ارها و منشویکها بدست آمده و فقط 

اس ارها و منشویکها و قبل از )  بدون مبارزه(دورۀ جدید، قبل از پيروزی قطعی ضد انقالب، قبل از شکست نهائی 

ا، یعنی ولی در این باره فقط بعده. اعتالی جدید انقالب جدید باز هم مراحل کامًال گوناگونی در بين خواهد بود

  ...هنگامی هنگامی که هر یک از این مراحل بطور جداگانه پدید آمد، ميتوان صحبت کرد

  

ژوئيه در ناحيه ویبورگ بر ضد ) ١۶ (٣روز .  در پتروگراد است١٩١٧ژوئيه سال ) ١٧ـ١۶ (۴ـ٣ـ منظور لنين تظاهرات ١

واحدهای ارتشی دیگر و . ستنخست هنگ یک مسلسل بپا خا. حکومت موقت تظاهرات خودبخودی آغاز گردید

شت که به قيام مسلحانه بر اتظاهرات مزبور خطر این را در برد. کارگران فابریک ها و کارخانه ها نيز بوی پيوستند

  .ضد حکومت موقت تبدیل گردد

حزب بلشویکها در این لحظه مخالف قيام مسلحانه بود زیرا عقيده داشت که بحران انقالبی هنوز به نضج خود 

جلسه کميتۀ . يده است و ارتش و استانهای کشور برای پشتيبانی از قيام پایتخت  هنوز آماده نيستندنرس

 بعد از ظهر با شرکت کميته پتروگراد و سازمان جنگی حزب کارگر ۴ژوئيه در ساعت ) ١۶ (٣مرکزی که در 

دومين کنفرانس شهری . روسيه تشکيل شده بود، تصميم گرفت از قيام خودداری ورزد) ب(سوسيال دمکرات 

نمایندگان کنفرانس به کارخانه . ذ نمودابلشویکهای پتروگراد نيز که در این لحظه جریان داشت همين تصميم را اتخ

ولی با تمام این احوال تظاهرات آغاز گردید و جلوگيری . ها و بخشها اعزام شدند تا توده ها را از تظاهرات باز دارند

  .وداز آن دیگر امکان پذیر نب

ژوئيه تصميم گرفت در تظاهرات ) ١۶ (٣کميته مرکزی باتفاق کميته پتروگراد و سازمان جنگی، دیر هنگام شب 

لنين در این موقع در پتروگراد نبود ولی پس از . شرکت کند تا بدین طریق به آن جنبه صلح آميز متشکلی بدهد

.  هزار نفر شرکت کردند۵٠٠ژوئيه بيش از ) ١٧ (۴هرات در تظا. ژوئيه به پتروگراد آمد) ١٧ (۴اطالع از حوادث، صبح 

  .انجام گرفت!" همه قدرت در دست شوراها: " تظاهرات تحت شعار اساسی بلشویکها

دسته های یونکر و افسران با اطالع و موافقت کميته اجرائيه مرکزی اس ارها و منشویکها بمقابله عليه تظاهرات 

واحدهای ضد انقالبی . ده شدند و تظاهرکنندگان را مورد شليک قرار دادندصلح آميز کارگران و سربازان فرستا

  .برای سرکوب جنبش انقالبی از جبهه احضار شدند

نيمۀ شب آنروز لنين به هيئت تحریریه . ژوئيه تصميم به موقوف نمودن تظاهرات گرفت) ١٧ (۴کميته مرکزی شب 

نيم ساعت بعد از خروج لنين از هيئت تحریریه دسته های . گذراندرفت که شماره یوميۀ روزنامه را از نظر ب" پراودا"

منشویکها و اس ارها عمًال شریک و دستيار جالدان ضد انقالبی بودند و . یونکر و قزاقها اداره روزنامه را تاراج کردند

" داتسکایا پراوداسال"، " پراودا"روزنامه . پس از سرکوب تظاهرات باتفاق بورژوازی به حزب بلشویک حمله ور شدند

بازداشت های توده ای، تفتيش و قتل و . و سایر روزنامه های بلشویکی از طرف حکومت موقت توقيف شدند

  .غارت یهودیان آغاز گردید و واحدهای انقالبی پادگان پتروگراد را از پایتخت بيرون بردند و به جبهه اعزام داشتند

شوراها فقط زائده . مًا بدست حکومت موقت ضد انقالبی افتادپس از حوادث ژوئيه قدرت حاکمه در کشور تما

وظيفه تدارک قيام . دوران صلح آميز انقالب بسر رسيد. قدرت حاکمه دوگانه بپایان رسيد. ناتوان این حکومت شدند

  .مسلحانه برای سرنگون ساختن حکومت موقت در برابر بلشویکها قرار گرفت

  

 کارگران قيام کننده پاریس را وحشيانه قتل ١٨۴٨یر جنگ وقت که در ژوئن سال ژنرال فرانسوی و وز: ـ کاونياک ٢

  .عام نمود

  



 

 ١٩١٢در آوریل سال . این روزنامه ابتدا در پتربورگ متنتشر ميشد. روزنامه یوميه علنی بلشویکی" : پراودا"ـ ٣

  .بدستور لنين و به ابتکار استالين تاسيس گردید

  ".١٩١٧ شالوده ای بود برای پيروزی بلشویسم در سال ١٩١٢در سال " اوداپر"تأسيس : " استالين ميگوید

حکومت تزاری ) ١٩١٢سال )  مه۵( آوریل ٢٢" (پراودا"در جریان دو سال و اندی پس از انتشار نخستين شماره 

ستانه جنگ در آ. این روزنامه را هشت بار توقيف  کرد ولی روزنامه با عناوین دیگری انتشار خود را ادامه ميداد

  . روزنامه توقيف شد١٩١۴ژوئيه سال ) ٢١ (٨جهانی یعنی در 

مجددًا بعنوان ارگان مرکزی حزب بلشویک شروع بانتشار " پراودا) "١٩١٧مارس سال ) ١٨ (۵(پس از انقالب فوریه 

  .نمود

روسيه به ) ب( در پلنوم بوروی کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات ١٩١٧مارس سال ) ١٨ (۵استالين در 

" پراودا" پس از بازگشت لنين به روسيه رهبری ١٩١٧از آوریل سال . برگزیده شد" پراودا"عضویت هيئت تحریریه 

. از طرف یونکرها و قزاقها غارت گردید" پراودا" اداره روزنامه ١٩١٧ژوئيه سال ) ١٨ (۵. بتوسط لنين انجام گرفت

  .سردبيری ارکان مرکزی حزب به استالين محول گردیدپس از حوادث ژوئيه بمناسبت پنهان شدن لنين 

بعلت تعقيب حکومت موقت چند بار عنوان خود را تغيير داد و با عناوین " پراودا "١٩١٧از ژوئيه تا اکتبر سال 

 ١٩١٧سال )  نوامبر٩( اکتبر ٢٧از . منتشر ميشد" رابوچی پوت"و " رابوچی"، "پرولتاری"، "ليستک پراودی"

 .شروع به انتشار نمود" پراودا"عنوان قدیمی خود روزنامه تحت 
  


