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 گفتار انتشار مجدد پیش

بزرگ از  یکی  زندگی  بر  مروری  حاضر  بلشویککتاب  هم ترین  فرآیند  های  در  لنین  رزم 
است که    1917قبل، حین و بعد از انقالب کبیر اکتبر    در  ی طبقاتی پرولتاریای روسیه مبارزه

زندگی یک انقالبی کمونیست که در پیوندی    ؛به قلم همسر وی به نگارش در آمده است
آموزی از راه و روش ی طبقه و حزب قرار دارد. برای هر کمونیستی درسناگسستنی با مبارزه

ترین خصلتی که همیشه  ضرورت دارد. برجستهزندگی انقالبیون و اخالق این معلمیِن تاریخ  
کمونیست است.  همراه  آن  به  وفاداری  و  حقیقت  به  ایمان  بوده،  تاریخ  بزرگ  های 

ی سیاسی که از این ایمان برخواسته است چراغ راه هر  شناسی و پیگیری مستمر مبارزهوظیفه
واجد کدامین معنای    هایک از ماست. اما این »وظیفه« و »پیگیری« امروز برای ما کمونیست

 پراتیکی است؟

ی تاریخی به سراغ ی یک کمونیست چیست؟« در هر مقطع و برههاین پرسش که »وظیفه
رسد که به فراخور موقعیت سیاسی و  می  نظربهآید. اگرچه در نگاه نخست  هر یک از ما می

تی قابل  اجتماعی پاسخ به این پرسش متغیر باشد ولی خطوط کلی مسیر هر مبارز کمونیس
ی  نامههای کشف این موضوع برای ما خواندن زندگیترین راهیابی است. یکی از سادهدست

راه   معلمان  این  روحیات  و  اخالق  با  آشنایی  و  کمونیستی  جنبش  تاریخ  بزرگ  مبارزین 
نسبی اخالقیات  انواع  با  که  روزگاری  در  است.  لذتسوسیالیسم  و  گرا،  سانتیمانتال  جو، 

ی سودجویانه مواجه هستیم، بازگشت به اخالق انقالبی و راه و روش یک  مجذوب در زندگ



جانبه  آلیستی مطالعاتی بلکه وفاداری همهکادر بلشویک همچون سوردلف نه یک تفرح ایده
 1لنینیستی است. -به سبک کار مارکسیست

یک کمونیست یک کادر کمونیست است والغیر. اما کادر شدن فرایندی فردی، غرغر در  
گرا ی برخی گفتارهای مبلغان پیشین و معاصر چپداری و یا فقط لقلقهب مصائب سرمایهبا

ی یک کمونیست پراتیک کردن سازمان کمونیستی در پیوند با سایر کادرهای  نیست. وظیفه
کمونیست است. پس کمونیست بودن کادر حزب کمونیستی بودن است. کمونیست شدن  

بهطبقه نه  پذیرفی کارگر  اکثریت طبقهمعنای  از سوی  سازمان  تن کمونیسم  بلکه  ی کارگر 
های کمونیستی  های کارگری و کمیتهیافتن اقلیت طبقه در حزب کمونیست از طریق هسته

های اندام حزبی را  یابد و سلولها سازمان میها و کمیتهحزب است. لذا کمونیست در هسته
مبنای ادبیات یک خط سیاسی مشخْص  سخن گفتن بر   2دهد. این اصول است. تشکیل می

شان؟ سوردلف و  »پیگیری« کمونیسم است یا سازمان دادن کارگران برای پیگیری مطالبات
به ما آموختند    بابوشکین و ...ایوان  پان شاهومیان، کارل رادک،  تیی چون اس هاسایر بلشویک

نین و هر گاه یک  که دومی بدون اولی چیزی نیست جز خارج شدن از راه و روش مبارزاتی ل 
گردد که  طلبی بدل میکمونیست از خط سیاسی کمونیستی خارج شود، دیر یا زود به فرصت

دست به  کمونیست،  مجاز  یک  پیگیری  لذا  شد.  خواهد  روز  باب  انحراف  هر  به  آویزی 
ها  ی بلشویکپیگیری عملی بیان سیاسی پرولتاریا از زبان حزب کمونیست است. در زمانه

 
درک   1 وظایف  تر  واضحبرای  و  جزوهحزب  به  بنگرید  کاری  سازمان حزبسبک  »اصول  «،  (1921)کمینترن    های 

 .ی لنین« اثر گئورک لوکاچ)اسنادی از کمینترن و حزب کمونیست ایتالیا(«، »تأملی در وحدت اندیشه»حزب و طبقه 

مقاله 2 به  بنگرید  اصول  تشریح  باب  »نامهاز  سازمهای  وظایف  مورد  در  رفیق  یک  به  نوشتهناای  ما«  و  دهی  لنین  ی 
»استر  کتاب  انتهای  به  افزوده  در  پرولتاریا«،  سیاست  کلیت،  تاکتیک»سیاست  و  نوشتهاتژی  )نشر  ها«،  ریز  جان  ی 

 اینترنتی(.



کادر با حزب چیزی    ییافت و رابطهطریق نشریات حزبی به کادرها انتقال میاین مهم از  
ی حزبی و مبارزه بر مبنای ادبیات حزب بلشویک. مبارز بلشویک  نبود جز عضویت در کمیته

ها  اکونومیسم منشویکـها داده و نه تسلیم ورکریسمنه تن به هیجانات تروریستی نارودنیک
بلشویک  می بورژوازی میشود. یک کادر  با  تنها  و  نه  تروریستی  انحرافات  با  بلکه  جنگد 

 کند. سوردلف مصداق بارز چنین مبارزی است. خود نیز مبارزه می ییستی زمانهاکونوم

)اثر نادژدا کروپسکایا(،  خواننده در نظر داشته باشد کتاب )اثر  های »یادها«  »لنین جوان« 
تروتسکی(،   )اثلئون  خوشبختی«  یعنی  کورولکوف(»فلیکس  یوری  ثابت    ،ر  )اثر  »نینا« 

رحمان(، »بیست سال کار مخفی در روسیه )خاطرات یک کادر بلشویک(« )اثر سیسیلیا  
«  د»ده روزی که جهان را لرزان   بابروفسکایا(، »مرد انقالبی و ابزار کارش« )اثر ای. اچ. کار(،

»آنتونیو گرامشی، زندگی مردی انقالبی« )اثر جوزپه فیوری(، »زن شورشی    )اثر جان رید(،
مینه( و  )زندگی و مرگ رزا لوگزامبورگ(« )اثر ماکس گالو(، »اخالق انقالبی« )اثر هوشی

های مبارز است و الزم است کمونیست تاریخی هایها و داستاننامههایی از زندگی... نمونه
.  بیاموزدزندگی کردن را از آنان    ها مطالعه گردد و انقالبْی یستها از سوی کمونتک تک آن

امید است روزی که پرچم سرخ  سوسیالیستی در دستان کادرهایی به اهتزار در آمد که امروز 
ی  های مبارزهها و سختیکنند، فراموش نکنند که رنجی سوردلف را مطالعه مینامهزندگی

نتیجه تاریخ  ساختن  برای  جانکمونیستی  مبارزات  چه  همانا  فشانانهی  است.  بوده  ای 
   کمونیست بودن نه تنها ادای ِدین به تاریخ بلکه خود زندگی است.

1401اسفند              
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 1در نیژنی نو گورود 

ی  احل، شهر کهنهس رسند، روی قسمت مرتفعی از  جایی که ولگا و اکا به هم می
اکز مهم کشور روسیه بود و برای  نیژنی نو گورود قرار گرفته است. روزی این شهر یکی از مر 

سزایی داشت. بعدها قدری  هثروتش شهرت ب ارتی و صنایع دستی و بازارهای پر سسات تجؤ م
  ی صنعتی سورموو ایجاد شد و نیز رشته  یجانب دیگر ساحل رود، ناحیهدورتر از این شهر، در  

کرد.  از نیژنی نو گورود عبور می  پیوستمیکه شرق و غرب کشور را به هم    آهنیمهم خط
این شهر تغییر کرد. نیژنی که شهری تجارتی بود سریعًا به شهر صنعتی    یاز آن پس منظره

شئون حیاتی    ی خبر نبود. مثل سابق ثروتمندان بر کلیهی بیشد، ولی از تغییرات اساستبدیل می
دادند.  داشتند و فقیران و کارگران مانند محکومین به اعمال شاقه به کار خود ادامه می  طتسل

گری و تهیدستی، سیری و گرسنگی در جوار یکدیگر وجود داشت. در  ثروت و فقر، توان
ژوئن   روز چهارم  شهر  میخائ ژا  1885همین  مُکب  از  یکی  سوردلف  سسین حزب ؤ یلوویچ 

بلشویک و بانیان قدرت شوروی، همکار انقالبی لنین و رفیق نامی استالین، متولد شد. دوران  
دان انقالبی او تشکیل و  جاین شهر گذشت و هم در این شهر و   کودکی و بلوغ ژاکب در

  چیز های کارگر و بیمبارزات انقالبی آبدیده شد. سوردلف از خانواده  یفوالدش در کوره
مجبور  خویش    یمعاش خانواده  ی محقر گراورسازی داشت و برای تأمینبود. پدرش دکه

 
 شود.نوگورود، امروز گورکی نامیده می نیژنی   1
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ولی با وجود تنگدستی و سختی معیشت،   . از صبح تا شام بدون وقفه کار کندبود با زن خود  
دند. ژاکب جوان در مدرسه به  ب را به مدرسه فرستااز تربیت فرزندان خود غافل نبود. ژاک

پروایی، کاوت و هوش سرشارش از همساالن خود متمایز بود. رفقایش او را برای بیذ علت  
های خود سر  گاه ژاکب از انجام وعدهداشتند. هیچهوش و درستکاریش بسیار دوست می

ناپذیری در رفقای خود  ثیر خللتأکرد. نفوذ کالم و  زد و به رفقای خود خیانت نمیباز نمی
 داشت. 

نوشته و  کتاب  هر  امر  اوایل  در  داشت.  وافری  شوق  مطالعه  به  پیدا  ژاکب  که  ای 
هایی  ، کتابتربیشی معینی تنظیم کرد و  خواند ولی بعد برای مطالعه خود نقشهکرد میمی

او کمک کنند.    توانستند در شناسایی محیط به کرد که بهتر میرا برای خواندن انتخاب می
بلعید«. چابکی در عمل و  ها را میژاکب در مطالعه بسیار سریع بود و به اصطالح»کتاب

آموزش بود.  سوردلف  مخصوص  صفات  از  انتقال  نمیسرعت  دولتی  حس  های  توانست 
آموز جوان را راضی کند و چون ژاکب چیزهایی را  کنجکاوی و روح پژوهندگی این دانش

پیش خود فرا گیرد لذا ی در خارج  تربیشتوانست با تفصیل  ت میآموخکه در مدرسه می
به دروس مدرسه بیکم به معلمین کاسته شد و  کم  نسبت  احترامش  از حس  عالقه شد و 

اختالفات او و مدیر مدرسه شدت پیدا کرد. باالخره ژاکب مجبور شد قبل از پایان سال پنجم  
های محکم  ذشت و با مرگ او پیوستگیمادر ژاکب درگ  1900ترک مدرسه گوید. در سال  

راه زندگی    قع پانزده ساله بود مجبور شد خودْ خانوادگی از هم گسیخت. ژاکب که در این مو 
انتخاب کند و معاش خویش را   جوی شغل پرداخت. و نماید؛ پس به جست  تأمینخود را 

 شود، فالحین محل میکند، منشی یکی از  دارد، تدریس میژاکب از نمایشنامه نسخه برمی
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داروخانه میدر  کارآموزی  به  خستگی  .پردازدای  کوششی  با  و  ضمنًا  مطالعات  به  ناپذیر 
چه را که در مدرسه  قدر چندین برابر آنهدهد و در ظرف چند ماه ب تحقیقات خود نیز ادامه می

ین حزب  فروش، عضو پیشگیرد. ژاکب با پانوف کتابها ممکن بود بیاموزد، فرامیطی سال
فهرستی که از   یواسطهبهی روشنفکران پانوف را  ، همهزمان  »ناردنایاولیا« آشنا شد. در آن

نظور کسانی که بخواهند پیش خود تحصیل کنند( منتشر کرده بود  م )به  های خانگی«»کتاب
قانونی از  های ممنوع یا نیمهشناختند. سوردلف در اثر آشنایی با پانوف توانست به کتابمی

سترسی  ن و کتاب »سیبری و تبعید« نوشته کنان د سها در افکار من« نوشته هرتقبیل »گذشته
های متمادی در قلب های اسپارتاک و اوود، سالنشدنی کتابپیدا کند. قهرمانان فراموش

اف  ر های تازه و معلومات جدید به او کمک کرد که دنیای اطژاکب محبوبیت داشتند. کتاب
تر کند. نیژنی محل مورد اطمینان دولت  اسد و افق دانش خویش را وسیعخویش را بهتر بشن 

 کرد. جا تبعید میبود. به همین جهت حکومت تزاری جوانان انقالبی را به آن

از آن جمله است سوموف دانشجوی    ،ژاکب در این شهر با انقالبیون بسیاری آشنا شد
  ی سابق و دوست نزدیک ماکسیم گورکی که ژاکب تحت نفوذ وی واقع شده بود. نویسنده 

اقامت داشت و مرکز کلیه نیژنی  را    یبزرگ »ماکسیم گورکی« در  این شهر  انقالبی  قوای 
خلق را    یشهر گرد او جمع شده بودند. آثارش آتش کینه  ی داد. تمام مردان نخبهتشکیل می

افکار   یانگیخت. در این موقع میوهکرد و مردم را به مبارزه برمیعلیه رژیم استثمار تیزتر می
توده منظومهانقالبی در وجدان  از  این جمله  دائمًا  مردم  بود.  رسیدن  در حال  »پیک    یها 

 کردند: اثر ماکسیم گورکی را با امیدواری تمام تکرار می طوفان«

 وفان شروع خواهد شد!« »طوفان! به زودی ط
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افکار مبارزه انقالبی در قلب سوردلف جوان انعکاسی سریع داشت. لنین راجع به  
اول فعالیتش، که هنوز در سنین بلوغ بود و وجدان   یگوید: »در دورهسوردلف چنین می

کرد. در این موقع، یعنی  سیاسی او کاماًل تشکیل نشده بود خود را در دم کاماًل وقف انقالب  
کامل یک فرد انقالبی و مردی که خود    ی بیستم، رفیق سوردلف در نظر ما نمونه  ناوایل قر 

از  را سالیان دراز، ده انقالب گذاشته و  ها سال روحًا و جسمًا بدون قید و شرط در اختیار 
کرد و همان صفاتی را  زندان به تبعیدگاه و از تبعیدگاه به زندان منتقل شده باشد، جلوه می

 1کنند دارا بود.«بارزه کسب میمهای متمادی البیون طی سالکه انق 

 

 ی یک کارگر انقالبی های اولیهقدم

سال   و    یکمیته  1901پاییز  تشکیل گردید  نیژنی  در  حزب سوسیال دمکرات روس 
کار شدند. سوردلف که از جان و دل خود را  ه تمایالت انقالبی داشتند دست بهکارگرانی ک

انتشار وقف سازمان   نیژنی نو گورود کرده بود به نگاهداری مطبوعات غیرقانونی و  حزبی 
 کرد. این کار مهارت و زرنگی خاصی الزم داشت. حزب کمک می 2هایتراکت

جوانان از  عده  یک  را    سوردلف  اطمینان  مورد  و  مخفیانه  مأمورآزموده    ی توزیع 
ها را آهسته  شدند و تراکتا میهاین جوانان به چابکی وارد جمعیت های حزب کرد.تراکت

های دیگری  یتمأمور   گذاشتند.آمدند میها یا در جیب دهقانانی که به نیژنی میدرون گاری

 
 ، چاپ روسی. 80آثار کامل لنین، جلد بیست و چهارم، صفحه  1
گهی تراکت یعنی نشریه  2  کنند.هایی که مجانًا پخش می ی کوچک راجع به موضوعات سیاسی و غیره و آ
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های مورد احتیاج حزب  شد. ژاکب با استفاده از کارگاه پدرش مهرهنیز به ژاکب محول می
کرد که وضع عملیات مخفی را سر و صورتی بدهد. این جوان فعال  ساخت و سعی میرا می

به خوبی تشخیص  را  بایستی در پیش گیرد  و باهوش که در جریان حوادث روز راهی که می
جای  رد اعتماد و اطمینان حزب بود. بهمو   ،کردهای حزبی را دقیقًا اجرا مییتمور مأ داد و  می

مقام »مبلغ« و  یتمأمور  به  و  او محول گردید  به  پیچیده و مهم حزبی  ساده، مشاغل  های 
ها در منزل یکی از اعضا  ها شد. این حوزهی حوزه»ناشر مرام« ارتقاء یافت و مسئول اداره

می ش تشکیل  هر  و  آن میشد  وسط  در  سماوری  که  میزی  گرد  نفر  هشت  یا  جوشید،  ش 
از خارج وارد میمی ای برای صرف چای شد حوزه را مجلس دوستانهنشستند. اگر کسی 
ی خاکستری رنگی  غ جوان از جیب خود جزوهبل  پنداشت. ولی پس از تشکیل جلسه، مُ می

ی به چاپ رسیده بود بیرون میکه در مطبعه کرد. معلوم روع به صحبت میآورد و شی سر 
ژاندارم اگر  که  گفتهنیست  تزاری  می  هایهای  کشف  را  و وی  او  روزگار  به  چه  کردند 

دهاقین روسیه ترازی های کارگران و  آوردند. سوردلف برای حضار محرومیتمستمعین او می
بیدادگری را کهو  تشری  های رژیم وقت  قرار داشت  استثمار  اساس  یح  کرد و توض می  حبر 

 ترین دشمن توده است. رحمتزار بی یهداد که چگونه سلطنت مستبدمی

این زندگی جهنمی چیست؟  »راه   از  فقط یک راه خالصی موجود است و  رهایی 
بس: کارگران و دهقانان باید قوای خود را متمرکز کنند و بنای رژیم منحوس تزاری را واژگون 

های  آلع خود بیرون رانند و سازمان نوینی که با ایدهاستثمارکنندگان را از اجتما  یکنند و کلیه
تواند وجود  ها مطابقت داشته باشد برقرار سازند. راه عالج دیگری وجود نداشت و نمیآن
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انقالبیداشت با مبارزه  ما می  ه باشد. فقط  بیدادگران است که  توانیم  علیه استثمارکنندگان و 
 کنیم.«   تأمینبرای خود را زندگانی آزاد و مرفهی 

با حالتی آمیخته به تعجب و تحسین به نطق جوا ها را دلیرانه به  ن که آن،مستمعین 
چشم دوخته و مفتون فصاحت و شجاعت وی شده    ،کردی حیات و مرگ دعوت میمبارزه

کرد. قسمت اعظم اعضای  بودند. سوردلف چندین حوزه را در نقاط مختلف شهر اداره می
از قبیل شاگرد خیاط، کفاش و حروفها را جواناین حوزه دادند.  چین تشکیل میان شهر 

ای رحمانهها رفت و آمد داشتند. همه از کار کمرشکن و استثمار بیدختران نیز به این حوزه
ها آشنا  غ جوان که برای آنبل  های این مُ کردند. گفتهشده است ناله میها تحمیل میکه به آن

کرد. تخم افکار انقالبی  می  تأثیرها  نشست و تا اعماق روح آنمی  هاو مفهوم بود به قلب آن
پاشیده می برای کار حوزهدر زمین مساعدی  را  با دقت خاصی خود  ژاکب  آماده  شد.  ها 

گذراند. ژاکب اوقات  های الزم و طرح نقشه میکرد. گاهی تمام شب را به خواندن کتابمی
می صرف  مطالعه  به  را  خود  کت فراغت  مثاحب  ابکرد.  لنین  و  انگلس  مارکس،  های 

بودند ایسکراجدانشدنی وی  به 1.  در خارج  لنین که  ی  سر  میان  ر چاپ میروزنامه  در  سید 
 شد: گشت. زیرعنوان روزنامه این جمله مشاهده میدست میبهانقالبیون نیژنی دست

 »از جرقه شعله برخواهد خواست« 

 
 یعنی جرقه.ایسکرا  1
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تش  به  . مسائل  نمودحزب نیرومند دعوت میکیل یک  لنین در هر شماره، مردم را 
ساخت. لنین  کرد و خوانندگان را به وظایف اجتماعی آشنا میبسیاری را برای توده روشن می

 نویسد: خود چنین می یاول روزنامه یدر شماره

منظور انجام فالن تقاضا  باشیم که مبارزه بر ضد حکومت، بهخاطر داشته  ه»ما باید ب
شود، جنگ قطعی  امتیاز از منازعات ناچیز مقدماتی ما با دشمن محسوب مییا تحصیل فالن  

و مهم ریخت  فرو خواهد  ما  سر  بر  و خمپاره  گلوله  باران  دشمن که  است.  پیش  ترین  در 
مبارزین ما را به خاک هالکت خواهد افکند، با تمام قدرت مقابل ما ایستاده است. ما باید  

یم کرد به شرطی که قوای پرولتاریا و تمام انقالبیون  این دژ را تصرف کنیم و تصرف خواه
کشید متمرکز    سوی خود خواهدکه همه مردان شایسته روسیه را بهکشور را در حزبی واحد  

این در  فقط  پیشنماییم.  خواهد  صورت  تحقق  صورت  الکسیف  روس  کارگر  مهم  گویی 
بلند خواهد شد و یوغ اس ه تحت حمایت کتبداد را  پذیرفت:»بازوان نیرومند دنیای کارگر 

 «« .ی سربازان قرار دارد به ذرات گردوغبار تبدیل خواهد کردسرنیزه

کرد. وی  سوردلف یکی از هواخواهان جدی لنین بود و در هر کاری از او پیروی می
 از راهی که لنین نشان داده بود هرگز منحرف نشد. 

 

 مشایعت گورکی 

خواهند کورگی را  ها میدر نیژنی شایع شده بود که ژاندارم  1901در اوایل ماه نوامبر  
از نیژنی خارج کنند زیرا برای او، اقامت در این شهر ممنوع است. ماکسیم را بدون محاکمه  
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این  از شهر اخراج می  اخراج را رسمًا »نفوذ مضر گورکی روی جامعه« ذکر  کردند. علت 
ژاند بودند.  بین  ارمکرده  گورکی  »نفوذ  که:  بودند  داده  اطالع  پترسبورگ  به  نیژنی  های 

آمدهای نامطلوبی بشود.« حکومت تزاری تصمیم گرفت کارگزان ممکن است سبب پیش
گورکی را از نیژنی براند تا وی را از شهر انقالبی سورموو دور کرده باشد. اقامتگاه جدید  

آن   اهالی  که  کوچکی  شهر  ارزاماسل،  تشکیل  گورکی  متقاعد  کارمندان  و  بورژواها  را 
دوستان گورکی، لئون تولستوی، مقامات دولتی مجبور   دادند، تعیین شد. ولی در اثر فشارمی

ل سینه مبتال شده بود اجاره دهند که چند ماه در کریمه  بزرگ که به ِس   ی شدند به نویسنده
ب   اهر  به سر  نیژنی مراسم وداع  از  انقالبی  د. در موقع حرکت گورکی  به تظاهرات شدید  الی 

ترنت از حرکت،  پیش  بود. سوردلف    بدیل شد. مدتی  از دانشجویان و کارگران مملو  گار 
ای  خانهشهیر آشنایی داشت. به کمک او ژاکب توانسته بود کتاب  یشخصًا با این نویسنده

نتخاب و  خانه را گورکی خود اهای این کتابکند. کتاب  تأسیسدر سورموو برای کارگران  
انجام    .ژاکب را سخت منقلب کرد  خریداری کرده بود. خبر اخراج گورکْی  لذا در موقع 

مراسم وداع تنفر خود را نسبت به اعمال مقامات تزاری علنًا ابراز داشت. ظاهر شدن گورکی  
  کشیدند: های پرشوری شد. همه فریاد میدر گار سبب بروز احساسات شدید و کف زدن

. یکی سرود »مارسیز« را  گورکی، مرده باد استبداد، مرده باد قوای اهریمنی  زنده باد ماکسیم
را جلو   ترن  پلیس مخفی ساعت حرکت  او همراهی کردند. اعضای  با  زمزمه کرد دیگران 

در حالی    جمعیت از گار حرکت کرده و پس از عبور از خیابان »بلشایاپوکرووکا«  انداختند.
ها که  شد. ژاندارمتر میها به تدریج بزرگو صفوف آن  رفتندمیخواندند پیش  که سرود می

وجه انتظار چنین تظاهرات متشکل و منظمی را نداشتند دست و پای خود را گم کردند  هیچ  به
میتینگی جلوی شهرداری داده شد. سوردلف بین    دهندگان را متفرق کنند. و نتوانستند نمایش
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ها علل این تظاهرات را چنین شرح  طاب قرار داده و به آنوران را خجمعیت، کارگران و پیشه
ترین  داد: »گورکی برای آن چیزی محکوم به اخراج از نیژنی شد که هزاران نفر از برجستهمی

شوند:  گردند و نابود میمردمان برای خاطر آن چیز به حبس، تبعید و اعمال شاقه محکوم می
بار ما را  از شهر بیرون کردند که وی وضع رقت  یعنی برای حقیقت. گورکی را به این جهت

کرد. او فقط یک اسلحه داشت و آن قلم او بود و یک قوه داشت و آن  برای ما تشریح می
فکر بود که موجبات    یکرد و همین بیان آزادانهفکر او بود که گورکی آزادانه آن را بیان می

کنند مدعی هستند  رکی را از ما دور مینویسنده شهیر را فراهم کرد. کسانی که گو تبعید این  
داریم که  سوئی داشته است. ما اکنون اعالم می  که وی در مردم و نسل جوان این شهر نفوذِ 

دهیم که گورکی را برای آزادی  این نفوذ بسیار نیکو بود و با این تظاهرات نشان می  ،عکسهب
 « دوست داریم. قدرچهبیانش 

از دانشجویا اعالم یکی  از  باقی پس  اثری  این دیار  بیدادگری در  و  »از ظلم  ن که 
ی  وجود خواهد آمد« تظاهرات پایان یافت. خبر حادثههو نیرومند ب   نخواهد ماند و ملتی بزرگ

ی سیزدهم و بیستم دسامبر  ی »ایسکرا«ی لنین منعکس شد. در شمارهانقالبی فورًا در روزنامه
طوری که  نویسد: »بهتظاهرات« است چنین میای که عنوان آن »شروع  در مقالهلنین    1901

جنبش   جاهمهآید. عمل میبه علل مختلف تظاهراتی به بینیم در نیژنی، مسکو، خارکف،می
  علیه یابد و لزوم متمرکز کردن این جنبش و تبدیل آن به یک سیل خروشان ها توسعه میتوده

هفتم  آمیزی که در گردد. تظاهرات کوچک ولی موفقیتاستبداد بیش از پیش محسوس می
ای که در تمام عمل آمد به مناسبت مشایعت ماکسیم گورکی بود، نویسندهنوامبر در نیژنی به

مش اسلحهاروپا  تنها  و  است  اوهور  استهمان   ،ی  گفته  نیژنی  تظاهرات  ناطق  که    ، طوری 
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ف به  محاکمه  بدون  را  گورکی  بیان.  آزادی  از  از عبارتست  استبدادی  حکومت  رمان 
 . «سش اخراج کردندأالر مسقط

ی ایسکرا در ستون »اخبار مبارزات انقالبی« چنین نوشته بود: »در در همان شماره
آموز سابق که مضنون به شرکت  وامبر گورساک دانشجو و سوردلف دانشنیژنی در هفتم ن

دانی شد ولی این انقالبی  در تظاهرات هفتم نوامبر بودند تحت توقیف در آمدند.« سوردلف زن 
به عملیات    تربیشکه از حبس خارج شد با فعالیت  همین  . وجه خود را نباختهیچجوان به

لف اطالع پیدا کرد که روزنامه ایسکرا با حرارت زیاد از انقالبی خود ادامه داد. وقتی سورد 
اندازه خرسند شد و با شوق وافر قسمت آخر تظاهرات هفتم نوامبر پشتیبانی کرده است بی

کند  خشم مردم شروع به جهش می  یجرقه  جاهمهکرد: »وقتی در  ی لنین را تکرار میمقاله
ها  یک جریان قوی هوای تازه الزم است تا جرقه  چیز شود قبل از همهعلنی ظاهر می  ی و مبارزه

 . «های بزرگ تبدیل شوندبتوانند به شعله

 

 در سورموو

داشت  زیادی دربر   تمهمی که مسئولی   یتمأمور حزب در نیژنی به سوردلف    یکمیته
ی و می  یخانهچاپیک    تأسیسعبارت بود از    یتمأمور محول کرد. این   بایستی طوری سر 

قادر نباشد. برای این منظور محل مناسبی    پلیس به کشف آن  مأمورانجام شود که ماهرترین  
تراکت از آن پس  فراهم شد.  لوازم کار  تعیین شد و  تفسیر  در سورموو  شامل  انقالبی  های 

 شد. ده میها دیها و مدرسهخانهها، قزاقها، فابریکدر کارخانه جاهمهحوادث روز، در 
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قلیل داده بودند. این تصمیم آتش خشم  تسازی سورموو مزدها را  در کارخانجات آهن
ارخانه ظاهر شد و  سوردلف در این ک  خانهچاپهای  کارگران را برانگیخت. روز بعد تراکت

ها  ار این تراکتانگیز مدیران کارخانه پرده برداشت. مقصودی که از انتشاز عملیات نفرت
ها خوب حساب همه را رسیده  گفتند در این تراکتطوری که کارگران مید. بهبود حاصل ش

از مکانیسین و بازرس کارخانه گرفته تا خود تزار. دعوتی    ،کس فراموش نشده بودهیچ  ،بودند
عمل آمده بود از صمیم قلب پذیرفته  هجمعی و متشکل بکه از کارگران برای تظاهرات دسته

به   کارخانه  تبدیل گردیدشد.  باشد  انفجار  به  نزدیک  اندازه  .آتشفشانی که  به  ای  وضعیت 
ها با احتیاط  بفرستد. تراکت  وسوی سورمو ای ژاندارم بهدولت مجبور شد عدهوخیم بود که  

می  معموالً   ،زیادی چاپ  جدید  شب  کار  این  انجام  به  را  خود  کوشش  تمام  ژاکب  شد. 
می کلی مصروف  به  کوتاهی  مدت  در  و  مساعی    ی هداشت  شد.  آشنا  چاپ  فنون  و  رموز 

ی به کلی بیخانهچاپها برای کشف  ژاندارم نتیجه ماند. سوردلف نشان داد که برای  ی سر 
دارد.   زیادی  شایستگی  مخفی  بهچاپعملیات  میخانه  کار  منظم  عدهطور  و  ی  کرد 

مبارزه  های  تراکت به  را  مردم  که  میانقالبی  استثمارکنندگان  افزایش    روزروزبه  خواندعلیه 
طبقهمی انقالبی  جنبش  کردن  خفه  برای  تزاری  دولت  کلیهیافت.  به  کارگر  وسایل  ی  ی 

ای که سالیان دراز مورد آزمایش قرار گرفته بودند متوسل شد. ولی نه حبس نه تبعید  وحشیانه
به    ای که در قلب کارگران روشن بود خاموش کند و این جرقهتوانست جرقهو نه اعدام نمی

  ی که به وسیله   1902افروخت. تظاهرات اول ماه مه  ای را برمیسابقهزودی نیروی جدید و بی
حزب نیژنی در سورموو ترتیب داده شده بود، در تاریخ جنبش انقالبی روسیه، یکی    یکمیته
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توکراسی«  بود. فریاد: »مرده باد اُ  1توکراسی علیه اُ   کارگر  یعلنی طبقه  هایاز اولین تظاهرات
بار ناحیه صنعتی سورموو منعکس شده بود مانند غرش لود و فالکتآ های گرددر کوچهکه  

تمام دقتی هرچه  با  نیژنی  تشکیالت حزبی  پیچید.  روسیه  برای طوفان در سراسر  را  تر خود 
ی  تظاهرات آماده کرده بود. سوردلف شب اول مه را در میان کارگران سورموو گذراند. مطبعه

ی ا های انقالبی، که مردم را به مبارزه  کرد و مرتب تراکتنظیری کار میو با شدت بیسر 
طور همان  رسید هایی که هنوز بوی مرکب آن به مشام میداد. تراکتکرد بیرون میدعوت می

شد و مانند  ها و مساکن کارگران توزیع میها و کارگاهخشک نشده به سرعت در کارخانه
های سورموو پر از جمعیت بود.  کرد. صبح روز اول مه کوچهجره اثر میی منف ترین مادهقوی
سینهقلب درون  در  میها  پیشها  منتظر  همه  و  تازهتپید  بعدازظهْر آمد  بودند.  که    ای  همین 

  در خیابان بزرگ »بلشایاشو  تظاهرکنندگان ند صف ها بیرون آمدجات کارگر از کارخانهتهدس
کرد و  ساز اهل سورموو در جلوی صف حرکت میآمد. زالوموف قفلسینایا« به حرکت در  

داشت.   اتوکراسی« در دست  باد  بودند »مرده  نوشته  به وضوح کامل  آن  پرچمی که روی 
وصف این تظاهرات در کتاب »مادر«، نوشته ماکسیم گورکی، بیان شده است. پس از پایان  

توقیف    ،ها قرار داشتس آنأدر ر   که زالوموف  ،زیادی از اهالی سورموو  یتظاهرات عده
خود در پنجم ماه مه به جرم شرکت در تظاهرات شب اول مه    یشدند. سوردلف نیز به نوبه
عمل آمده بود توقیف  هی یکی از دانشجویان به نام ریوریکف بکه به مناسبت تشییع جنازه

جوان نحیف و  پلیس قرار داشت. این    نظر تحِت شد. ریوریکف یکی از تبعیدشدگان بود و  

 
 خودکامگی  1
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تمام جوانان انقالبی نیژنی را توانست آزارهای پلیس را تحمل کند. مرگ او  مسلول دیگر نمی
 داری مبدل شد. ریوریکف به تظاهرات دامنه یکرد. تشییع جنازه  متأثر

از اطالْع  پلیس پس  این تظاهرات سوردلف بود.  او را   محرک اصلی  حکم توقیف 
پ را  او  نتوانست  ولی  مه  صادر کرد  ماه  پنجم  در  باالخره  زندان  ایدا کند.  به  و  توقیف  را  و 

ا در مقابل خود  آموز جوان و نحیفی ر فرستادند در موقع بازپرسی، کلنل ژاندارمری که دانش
هایی که مخصوص دوران جوانی است  تجربگیها و بیاحتیاطیی بیواسطهبیند او را بهمی

شان در اثر »نفوذ شوم« دیگران  تجربهکند و نسبت به پدر و مادر جوان که پسر بیسرزنش می
  . دهد دردی نشان میحس همها را فراهم کرده است  موجبات ناراحتی خیال و زحمت آن

هایی که توزیع شده بود  تظاهرات کیست و تراکت کوشید بفهمد محرک اصلیمی نیزکلنل 
اند و کی به سوردلف دستور ها را پخش کردهدر کجا به چاپ رسیده است و چه کسانی آن

بزند. ژاکب ساکت بود. کلنل او را به زندان، به حبس   1داده است فریاد »مرده باد اتوکراسی«
ساکت بود. کلنل ناگهان از جا    چنانهمدار تهدید کرد ولی ژاکب    ی با اعمال شاقه، به چوبه

پرید و خواست به جوان سیلی بزند ژاکب خود را عقب کشید ولی سرش را پایین نیانداخت  
تان را بیهوده تلف نکنید من به  کرد گفت: وقتهای ژاندارم نگاه میو در حالی که به چشم

 قا از او پرسیدند:  شما جوابی نخواهم داد. وقتی سوردلف را به زندان برگرداندند رف 

 خوب! ژاکب، قضایا چطور گذشت؟ -

 بخیر! ممکن بود از این بدتر بگذرد.  -

 
 اتوکراسی یعنی سلطنت مستبده.  1
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کرد.  بینی او تمجید میدید از انرژی و خوشنشد و هر کس او را می  مأیوسژاکب در محبس  
انقالبی از کارگران  به عملیات مخفی  ،یکی  زندان    ،وابسته  ژاکب در  با  ایامی که  به  راجع 

عقب کشید جوانی مو سیاه و    بان کلوم در راود چنین گفت: »همین که زندانگذرانده ب
القامه، که روپوش مشکی در بر و عینک پنسی که نوار پهنی به آن آویزان بود به چشم  متوسط

چهره مشکی  روپوش  و  سیاه  موی  با  شد.  داخل  باد  سرعت  به  پریدهداشت،    ی اش 
میزیتونی جلوه  خوشحال  جوان  کرد.رنگ  قیافهمی  نظر بهک  و  روحیه  با    ی رسید.  بشاش 

مزگی  برای خوش  . انگیز زندان تناسبی نداشت. شیطنتش گل کرده بودکوریدر تاریک و غم
ی زندان بپرد. نگهبانی چاق و ریشو،  کرد تا لب دریچهرفت و سعی میکج و معوج راه می

ی  انگیز که به نور خود، زندان تیرهطگشت. این روح نشار و بر جوان میرچ، دو شبیه مرغ کُ 
وارد شدم و تصمیم  کرد. من مجذوب تازهمفتون خود میروشنی بخشیده بود هر کسی را    ما را

او آشنا شوم با  با عقیده  گرفتم  تر راجع به حقانیت راهی که در پیش ای راسخ...« ژاکب 
ادامه دهد از محبس خارج  تر که مبارزه را تا پیروزی قطعی  گرفته است و با تصمیمی محکم

نشد. کارهای خود را    مأیوسژاکب    ترین عمل او بود. از آن به بعد پلیس مراقب جزئی  شد. 
شده بود، از سر گرفت. پس از شکست   تأسیسجا  ی حزب در آندر سورموو، که کمیته

ها و جلسات کارگران  گرد آمدند. حوزه  تربیش  تظاهرات اول مه، کارگران محلی دور حزْب 
شد و کارهای سازمانی و  دیده می  جاهمهاز نو شروع به کار کرد. در این روزها سوردلف در  

)سوردلف در آن موقع هفده ساله    داد. با وجود جوانی و کمی سنتبلیغاتی مهمی انجام می
بود( سوردلف رئیس تشکیالت حزبی سورموو شد. در همان اول جوانی استعداد و مهارت  

سوردلف به خوبی    . سازمان کاماًل نمایان بود. کارگران گرد او جمع شدندسوردلف در امر  
جاسوسان  می کند.  استفاده  خود  انقالبی  عملیات  سود  به  چگونه  فرصتی  هر  از  دانست 
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دقیقًا   را  سوردلف  تزاری  و    نظرتحِت حکومت  گزارش تر کوچکداشتند  را  او  عمل  ین 
توقیف شد و تمام بهار و تابستان آن سال    سوردلف برای بار سوم  1903دادند. در آوریل  می

اظهار می نام گریشا کوتف  به  اهالی سورموو  از  برد. کارگری  سر  به  زندان  در  کرد که  را 
کرد: »در روز دوم ورود به  سوردلف حتی در زندان هم یک دقیقه وقت خود را تلف نمی

نشود بیهوده صرف  ما  اینکه وقت  برای  پیشنهاد کرد  ما  به  ژاکب  به  محبس  او  با کمک   ،
بایستی در آن روز  تحصیل اقتصادسیاسی بپردازیم. هر روز سوردلف راجع به فصلی که می

داد. پس از دو هفته مرا به ژاندارمری احضار کردند و از  بخوانیم توضیحاتی جامع به ما می
 من پرسیدند: 

 شما در زندان با کی هستید؟  -

 با سوردلف.  -من جواب دادم:-

 دهد. این نشد!.  ردلف است که شما را تعلیم میصحیح؟ پس سو -

امریه با  مرا به محبس برگرداندند و در دفتر زندان  را  را برای من خواندند: »کوتف  ی زیر 
خواهند مرا از ژاکب وقتی دانستم مییک ساختمان مرکزی انتقال دهید«.  اش به سلولاثاثیه

ه ارزش اوقاتی که در زندان با رفیقی چون  از همیشه ب   تربیش  .شدم  متأثراندازه  جدا کنند بی
ژاندارم بود که  از چه چیز  و فهمیدم  بردم  پی  بودم  این همه وحشت  سوردلف گذرانده  ها 

 داشتند«. 

دهد که قسمت  دفترچه یادداشت زندان سوردلف، که محفوظ مانده است، نشان می
می مطالعه  به  محبس  در  سوردلف  وقت  اقتصادسیاس اعظم  به  ژاکب  عالقهگذشت.    ی ی 
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زیادی داشت و دفتر یادداشتش پر است از ارقام و تابلوهای آماری و موضوعات مختلفی که  
کتاب میاز  استنساخ  مخصوص  است. های  قسمت    کرده  نیز  آلمانی  لغات  و  جبر  مسائل 

یادداشت این  از  صورت  زیادی  را  دفتر  این  مندرجات  از  قسمتی  است.  کرده  اشغال  را  ها 
دهد. در مقابل عنوان هر کتاب نام محبوسین نوشته شده است. محققًا  ها تشکیل میکتاب

کرد. هر کتابی  ها را به محبوسین توصیه میهایی است که ژاکب خواندن آنکتاب  این صورِت 
شد ژاکب نام خواننده را در مقابل عنوان کتاب  ی یکی از محبوسین خوانده میکه به وسیله

کرد. در این دفتر مقداری  نوشت و به این ترتیب امور تعلیم و تربیت رفقای خود را اداره میمی
  . ژاکب شعر را بسیار دوست داشت   شود.یف، نادسون، تان بوگوراز نیز دیده میاز اشعار پلژا

گفت که اگر من تا این پایه به کارهای انقالبی سرگرم نبودم هر آیینه به  غالبًا به شوخی می
معینی داشت و جریان هر روز   یپرداختم. ژاکب برای روزهای محبس نقشهگفتن شعر می

یادداشت ژاکب به تاریخ چهار آوریل و آخرین آن به تاریخ یازده    کرد. اولین را یادداشت می
اداره از محبس  او را    ی اوت است. پس از خروج ژاکب  گرفت و    نظر تحِت پلیس سخت 

خروج از نیژنی را برای او ممنوع کرد. یک ماه بعد سوردلف به سوءظن قتل یکی از دستیاران  
  وجه هیچبهرها کردند. مراقبت سخت پلیس    پلیس توقیف شد ولی چون مدرکی نداشتند او را

ی انقالب بود. در پاییز  های انقالبی سوردلف شود. ژاکب دلباختهتوانست مانع فعالیتنمی
حزب و بروز اختالف عقیده که منجر    یکارگران نیژنی از تشکیل شدن دومین کنگره  1903

پیدایش دو دسته ابه  بود  قلب حزب شده  در  بلشویک  و  منشویک  طالع حاصل کرده  ی 
بودند. بعد از پایان کنگره مبارزه تشکیالت حزب نیژنی شروع شد. سوردلف، هواخواه جدی  

ها را پذیرفت. وقتی بدون تردید نظر بلشویک  ،کردروزنامه ایسکرا که از افکار لنین پیروی می
لفت  جو مخای لنین راجع به تشکیل یک حزب انقالبی جدید و مبارزهها با نقشهمنشویک
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س گروه بلشویک أو آن راه لنین بود. سوردلف در ر   کردند سوردلف یک راه انتخاب کرد
با نطق و  قرار گرفت  را علیه  نیژنی و سورموو  غیرقابل رد خود  آتشین دالیل محکم و  های 

ها برگشته بودند و حتی به  رساند. کارگران سورموو از منشویکها به سمع مردم میمنشویک
ها  برعکس نفوذ سوردلف و بلشویک  . داندها هم رغبتی نشان نمیناطقین آناستماع بیانات  

ژاندارم بلشویک جوان آتش خشم  این  انقالبی  فعالیت  به توسعه گذاشت.  را سخت  رو  ها 
گشتند تا دوباره سوردلف را به زندان بیاندازند.  ین بهانه میتر کوچکها پی  برافروخت. آن

یک جمعیت  در  عضویت  ژاکب را به اتهام    1903ل  در اواخر سااین بهانه را زود پیدا کردند.  
نیژنی، ضددولتی  غیرقانونی  اوراق  نگهداری  و  حسب  انتشار  کردند.  زار، ت  االمرِ توقیف 

. لذا ژاکب ناچار در خفا به عملیات نظر پلیس قرار گرفتتحسوردلف برای دو سال علنًا ت 
می کمیتهانقالبی  بعد  و کارخانه  یپرداخت. چندی  مرکز مهم  به  را  او  های  شمالی حزب 

 نساجی روسیه اعزام داشت. 

 

 پیشه یک انقالب

 نویسد: سوردلف از کستروما به دوستان خود چنین می 1904در نوامبر  

  جا اینی شمالی که کستروما نیز جزو آن است من در  »طبق دستور صادره از کمیته
ام. کارهای حزبی زیادی در پیش است ولی افراد الزم برای ی انقالب مستقر شدهبا حرفه

هستند ولی در حقیقت و فقط    جااینانجام آن نداریم. غیر از من سه یا چهار نفر دیگر هم  
توان به حساب آورد. من کاماًل سرخوش هستم. گاهی به دوری از نیژنی  ها را مییکی از آن
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ناراضی نیستم زیرا در آنلی بهو م  خور می  تأسف از ترک آن چندان هم  برایم طور کلی    جا 
بینم.  را در خودم می  تربیشکه من قدرت فعالیت  امکان فعالیت زیاد موجود نبود و حال آن

ب بودم. اکنون  قدر کافی مجر  هآمدم ب   جاایندر نیژنی من طرز کار کردن را یاد گرفتم و وقتی  
 « لوی من باز است.میدان عمل وسیعی ج

دهد. کارهای حزبی نیژنی و  وان در کستروما فعالیت خود را توسعه میجبلشویک  
سورموو او را کاماًل ورزیده کرده بود. سوردلف همیشه از کارگران سورموو که اولین آموزگار 

کرد. سوردلف نتوانست مدت  زیادی یاد میشناسی  کار و عملیات انقالبی او بودند با حق
هایش را کشف کرده بود او را مجبور  پلیس که یکی از نامه  یی در کستروما بماند. ادارهزیاد

کرد به غازان حرکت کند. در غازان سوردلف خود را در جریان کارهای حزبی گذاشت و  
ها کارگران مبارزه شروع شد. بلشویکیعنی سال    1905عضو کمیته و مبلغ حزب شد. سال  

دیدند.  علیه اتوکراسی تهیه می  ی قطعی راردند و وسایل مبارزهکمیرا به مسلح شدن دعوت  
مراکز صنعتی کشور از قبیل پطرسبورگ، مسکو، ایوانوو و زنسنسک و    ی اعتصاب در کلیه

قیام دهاقین در مرکز روسیه و سواحل ولگا و ماوراء قفقاز شعله ور  باکو شروع شد و آتش 
مرکزی حزب، غازان را    یبر حسب دستور کمیته  ی پرهیجان سوردلفگردید. در این دوره

ترک کرده و به نیژنی، سورموو، سامارا و ساراتف رفت و برای بلشویکی کردن تشکیالت  
موقعیت  حزبی کوتاه  مدتی  در  و  داد  به خرج  فراوانی  مزبور کوشش  مهمی  های  شهرهای 

تظاهرات کارگری  صدای سرودهای انقالبی    1905دست آورد. در یکی از روزهای ماه مه  به
خیابان یکاتریندر  قدیمی  طنینهای  امروزی(  )سوردلفسک  حادثهبورگ  این  شد.    ی انداز 

ای بود که  زیادی داشت. این اولین دفعه  تأثیر غیرعادی در این شهر، که مرکز اورال است،  
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مییکاترین به خود  را  با شکوهی  و  تظاهرات عظیم  چنین  اهالی، بورگ  پیش  چندی  دید. 
ول مه را در جنگل بیرون شهر برپا کرده بودند و اکنون شعارهای انقالبی و دعوت  جشن ا

بورگ را منقلب  باره شهر آرام یکاتریناتوکراسی یک  علیهمردم به مبارزه    یعلنی و جسورانه
ایستسکی،  های ورخپر شده بود. کارگران کارخانه  تظاهرکنندگانکرد. مرکز شهر از صفوف  

رزم، به این صفوف پیوستند. اضطراب    یماخاروف و لوگینف نیز آماده  هاییاتس و فابریک
از خانهحو   را  به میان کوچهها  س کنجکاوی، مردم  و  هایی که  کشانید. آن  هابه در آورد 

صفوف  تربیششهامت   داخل  داشتند  تراکت  تظاهرکنندگان ی  با   شدند.  که  انقالبی  های 
 گشت. دست میبهرسیده بود بین مردم دستی به چاپ سر    یکمال دقت در مطبعه

پلیس که  ژاندارم ابتدا بهغافلها و  پای خود را گم  و کلی دستگیر شده بودند در 
محل   1ها رسیدند. یکی در ازای پنجاه روبل کردند ولی به زودی دستیاران پلیس به کمک آن

ی زیادی  ها نشان داد و دیگری مدیران تشکیالت حزبی را معرفی کرد. عدهرا به آن  خانهچاپ
آمدند و خسارات مهمی به تشکیالت حزب وارد  ترین اعضای حزب تحت توقیف در عال از ف

آوری کرد و آن را  ی اورال را جمع آمد. کوشش زیادی الزم بود تا بتوان دوباره قوای پراکنده
انقالبی واحد  سیل  تمام حوزه  به  پاییز  اوایل  همان  در  معذالک  نمود.    های کارگرِی تبدیل 

تا    هایی کهکارخانههای جدیدی هم در  بورگ فعالیت خود را از سر گرفت و حوزهیکاترین
جویی  ید. روح مبارزهگرد   تأسیسها داخل نشده بود  در آن 2ها آن زمان هنوز نفوذ بلشویک

 
 روبل: پول روسیه. 1
حقیقی بلشویک یعنی پیرو اکثریت: در دومین کنگره حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه که در  معنی   2

گفته شد در اثر بروز اختالف عقیده    16  یطوری که در صفحهدر بروکسل تشکیل شده بود به  1903ژوئیه    17
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کردند  ها شرکت میی کسانی که در میتینگشد و عدهتقویت می  تربیشروز  کارگران روزبه
گردید. همه راجع به رفیق جدیدی که  ها هم متوالیًا تشکیل مییافت و میتینگافزایش می

 کردند: جا فرستاده بود صحبت میمرکزی حزب به آن یکمیته

حاال    ی است.ابرجستهرفیق    حاضر است.  جاهمهدر    اکنون با همه آشناست.او، از هم 
دیگر ما کسی که از او چیز بیاموزیم و با او مشورت کنیم در دسترس خود داریم. نام رفیق  

جا آثار در همه  . نامیدنددر حزب به آن می  جدید آندری بود. این اسمی بود که سوردلف را
کرد مشهود و محسوس بود.  را برقرار می  یای که نظام بلشویکدهندهدست توانای سازمان

نمود و از هر کس بر حسب لیاقت و  سریع مشخص می  طوربهوردلف وظایف هر کس را  س 
می استفاده  دورهاستعدادش  دیگر  عدهکرد.  فقط  که  دوش  ای  بر  را  حزب  بار  کمی  ی 

هم  هبورگ حضور بکاترینی ی  لسات کمیتهکشیدند سپری شده بود. هر کس که در جمی
االراده، فعال با وجود کمی سن،  چابک، قوی  آندرِی شد که رفیق  اماًل متوجه میرسانید کمی

کند. و حقًا باید گفت که رفقایش با  تر خود بازی میرول رئیس کمیته را بین رفقای مسن
چه کاماًل واضح بود که سوردلف   ،از همکاری با وی امتناع نداشتندوجود جوانی سوردلف 

ها برتر بود. هر  ی آنهمه  ی آزمودگی و ایمان راسخی که به اصول حزبی داشت ازواسطهبه
شد.  آمد برای حل آن توجه همه به طرف سوردلف معطوف میمشکلی پیش می  یمسألهوقت  

کرد، معذالک  سوردلف وقتی به اورال آمد، با وجودی که سنش از بیست سال تجاور نمی
یک عضو ورزیده و مجرب حزبی بود زیرا در مدت اقامتش در نیژنی، کستروما، غازان و  

 

سختی در گرفت ولی باالخره پیروان لنین دارای اکثریت شدند و از آن به    یبین پیروان و مخالفین لنین مبارزه 
 لنین را منشویک نامیدند. ی ها را بلشویک و مخالفین برنامهبعد آن 
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خیلی زود با تشکیالت  بورگ  کاترینیقیمتی اندوخته بود. آندری در  احی ولگا تجربیات ذینو 
نمود و خود را به توده نزدیک  های کارگری سرکشی میشخصًا به تمام حوزه.  حزب آشنا شد

میمی و  لیاقتکرد  حسب  بر  حزب  مبارز  اعضای  از  کند.  دانست  استفاده  چگونه  شان 
 و روشن بود. دستورات او همیشه سریع 

می وظیفههر کس  دهددانست  انجام  را  آن  باید  و چگونه  عده   . اش چیست  ی  بر 
آن  حوزه اعضای  و  افزوده میروزبهها  تمام کارخانجات    . شدروز  به  سریعًا  تبلیغات حزبی 

بورگ ایراد کرده بود فراموش کاترینیبست یافت. رفقای حزبی اولین نطق آندری را که در  
ها روزی را که برای میتینگ در محلی نزدیک گار جمع شده بودند کاماًل به  اند و آننکرده

اندازه به  جنگل  این محل  در  دارند.  موقع حملهخاطر  که  بود  انبوه  آسانی    یای  به  پلیس 
و اولین کسی بود که    ها را منتظر نگذاشتآن  توانستند متفرق و مخفی شوند. سوردلفمی

کرد  جات رفقا، یکی پس از دیگری، سرکشی میهه دستدر محل مقرر حاضر شد. آندری ب
بیان میبرای آنو مطالب جدی را ضمن شوخی   با همهها  کس به مهربانی صحبت  نمود. 

اینکردمی مثل  سال،  آنکه  با  را هاست  آنان  از  بسیاری  هم  در حقیقت  و  دارد  آشنایی  ها 
حرف محجوب  ه حتی اشخاص کماده و طبیعی بود کای س شناخت. رفتار آندری به اندازهمی

حرکاتش عاری از تصنع بود. در حضور او هر کس    پرداختند.با او به محاورات طوالنی می
زد. هیچ  کرد. میتینگ شروع شد آندری خیلی ساده حرف میخود را آزاد و راحت حس می

شد. در گفتارش هیچ  در او دیده نمی  ،که از ناطقین دیگر تقلید شده باشد  ،ژست ساختگی
برد.  صدای خود را زیاد باال و پایین نمی  ،کردنوع تظاهر وجود نداشت، خیلی آرام صحبت می

شد. نطق او  لحن کالمش یکنواخت بود ولی معذالک توجه شنودگان آنی از او منحرف نمی
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تمرکز  افکار مستمعین را مغشوش    ایداد که هیچ عاملی خارجیمی  را چنان  آن  نبود  قادر 
ها ایمان و عقیده خود  داد. و به آنگفتار خود قرار می  یکند. آندری مستمعین را تحت سلطه

شد که اگر پس از پایان نطق  واقع می  مؤثرای  کرد. خالصه در شنوندگان به اندازهرا تلقین می
 کردند. کرد همه مانند یک فرد از او پیروی میها را به انجام کاری دعوت میآن

شد و محبوبیت  مجامع کارگری    ها و ترین ناطق میتینگاز محبوبآندری به زودی  
های کارگران متواترًا تشکیل  یافت. در آن زمان میتینگای افزایش میالعادهاو با سرعت فوق

کردند. آندری که از این بهتر چیزی  روزه برای نطق دعوت میشد و رفیق آندری را همهمی
کلیهنمی در  می  یخواست  حاضر  نمیجلسات  غیبت  هرگز  و  عده  .کردشد  تعلیم    یزیرا 
العاده  نظر او فوریت و ضرورت فوقکارگران و نشان دادن راه مبارزه علیه اتوکراسی به  تربیش

اگر حاضرین    شد.داشت. از آن پس دیگر هیچ میتینگی بدون حضور آندری تشکیل نمی
ما آندری  آندری کجاست؟  ،آندریکشیدند:فریاد می دیدندآندری را پشت میز خطابه نمی

شدند برای جلوگیری از  ای شدید بود که مجبور میخواهیم واین تقاضا گاهی به اندازهرا می
پیدا باشد  را هر جا که  قیام مسلحانه کنند. آندری توده  انحالل میتینگ آندری    ها را برای 

اسلحه  جاتدستهاو    نظرتحِت .کرد  آماده می ها های الزم بین آنقشون کارگری تشکیل و 
  جات دسته»در ابتدا    شد.ها آموخته میها به آنگردید و تاکتیک جنگ در کوچهتوزیع می

های کارگری اختالالتی  از ضعف این قشون استفاده نموده و در میتینگ«  1ضدانقالبی   مزدور
ها به مناسبت انتشار، اعالمیه تزار  که توسط بلشویک  هاکردند. یکی از این میتینگمیایجاد  

 
سازمان پلیسی تزاری    شدند جزءِ نامیده می   Yephocotehubiروسی  ه  مزدور ضدانقالبی« که ب  جاتدسته » 1

 ها از بین بردن انقالبیون بود.مأموریت آن  .ار داشتندو تحت حمایت دستگاه دولتی قر  بودند
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مزدور    جاتدستهی »در میدان مرکزی شهر تشکیل شده بود به وسیله 1ها« راجع به »آزادی
ضدانقالب« متفرق شد. این برای آندری درس سودمندی بود از آن پس آندری تمام کوشش  

ضدانقالبی کاماًل    جاتدستهها برای مقابله با  ون کارگری کرد تا آنخود را صرف تقویت قش
عده نمود.  اندازهآماده  به  قشون  این  افراد  »ی  دیگر  که  یافت  افزایش    جات دستهای 

با آنضدانقالبی« قدرت روبه را در خود نمیرو شدن  ای  آندری نقشه  نظرتحِت دیدند.  ها 
شد. در آن ایام آندری مانند همیشه شب و روز زحمت  بورگ طرح  کاترینی برای قیام مسلحانه  

گذشته    کرد و تا پاسی از شْب کشید. معمواًل ساعت هفت یا هشت صبح شروع به کار میمی
به کار مشغول بود. برای جلوگیری از اتالف وقت، سوردلف و سایر پیشوایان حزب   چنانهم

ح انقالبی  »ستاد  ترتیب  بدین  کردند.  منزل  عمارت  یک  و  در  مبلغین  شد.  تشکیل  زب« 
و   داشتند  کار  کمیته  با  که  کسانی  و  مبارزه«  »سازمان  حزبِی   چنینهماعضای    مبارزین 

کردند. عصرها اعضای کمیته  های مجاور برای کسب دستور به این محل مراجعه میکارخانه
  رفتند. به زودی های کارگری به نقاط مختلف شهر میبرای شرکت در اجتماعات و میتینگ

این    ی ای از کارگران مجرب و قابل اعتماد گرد آندری جمع شدند. آندری برای کلیهعده
داد که چگونه  آموخت و تعلیم میها میکارگران ارزش زیادی قایل بود. راه مبارزه را به آن

 1905سامبر  ها را در عملیات انقالبی هدایت کنند. پس از عدم موفقیت قیام مسلح د توده
تزاری سازمان  کارگران مسکو، را بیحکومت  انقالبی کشور  قر های  ار رحمانه تحت فشار 

می بین  از  و  بهداده  ولی  عاقالنهواسطهبرد.  روش  ات ی  سوردلف  که  بود  ای  کرده  خاذ 

 
است که تزار در اثر فشار انقالبیون کشور صادر کرده و در آن بعضی    1905هفدهم اکتبر    یمنظور اعالمیه 1

 های مدنی را به ملت وعده داده بود.از آزادی 
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به   ،در نتیجه . به عملیات مخفیانه خود ادامه دادند غ بورگ با خیال فار های یکاترینبلشویک
ای وارد نیامد. در این روزها سوردلف با تمام قوا  ضای مجرب آن لطمهتشکیالت حزب و اع

مرکزی او را    یاورال را با هم متحد کند. کمیته  یهای حزبی پراکندهمانزکوشید که سامی
عده  مأمور به  آندری  کرد.  اورال  در  حزب  واحد  سازمان  ناحیه  ایجاد  این  شهرهای  از  ای 

با وجود دشواری    1906تماس یافت و در فوریه  ز نزدیک  مسافرت نمود و با کادرهای حزبی ا
سازمان    عملیات مخفی توانست کنفرانس حزبی تشکیل دهد. طی این کنفرانس »مرکز محلی

به اورال«  آمدحزبی  موفقیت  ؛وجود  از  یکی  این  نصیب  و  که  بود  درخشانی  های 
 جوان شده بود.   یدهندهسازمان

 

 حبس، تبعید، فرار 

برای تحویل او پنج    .هم ریخته بود که سوردلف را پیدا کندهزمان را بپلیس زمین و  
  عالوه به  . هزار روبل جایزه تعیین کردند. سوردلف در فن مخفی شدن مهارت فراوان داشت

چنگ جاسوسان تزار به   ز برای رهایی ا جاهمهداشتند و کارگران اورال او را بسیار دوست می
گذاشتند. کارگران کرد وی را تنها نمیاکب را تهدید میاو کمک می کردند. وقتی خطری ژ 

 1906انداختند. در ژوئن  با او بودند و برای دفاع از او زندگی خود را به مخاطره می  جاهمه
پلیس   پلیس ردپای سوردلف را کشف کرد.  از »کنفرانس محلی اورال«  یعنی سه ماه بعد 

ورود سوردلف بود. آندری پس از خروج   صبری منتظر)مولوتف کنونی( با بی مخفی در پرم
خمی را در پیش گرفت و چندین بار درشکه عوض  ووصًا مسیر درهم و پرپیچپرم مخص  از گارِ 

کرد. باالخره  ها استفاده میای دیگر از حیاط پشت خانهای به کوچهکرد و برای عبور از کوچه
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در تعقیب اوست تصمیم گرفت  دانست پلیس  ی کمیته رسانید و چون میخود را به جلسه
مشاغل خود را به سایر رفقا تحویل دهد و کارها را بین اعضای کمیته تقسیم کند. بعدًا معلوم  
دادند که   پلیس اطالع  به  این جلسه حضور داشتند و  پلیس در  از دستیاران  شد که دو تن 

برای کرایه پایان جلسه آندری  از  پرم خارج شود. پس  از  دارد  به    یسوردلف قصد  کشتی 
ها و اعضای پلیس در لباس نظامی  طرف ساحل حرکت کرد. ولی قباًل آن نواحی را ژاندارم

بودند  کرده  غیرنظامی محاصره  امکان    .و  شدن  یا مخفی  و  فرار کردن  سوردلف  برای  لذا 
پرم توقیف کردند. سوردلف در    جمعیِت های پر را در وسط یکی از خیابان  نداشت. سوردلف

نتوانست رنگ آزادی را    بار دیگر برای مدت بیش از سه سال وس شد و اینزندان پرم محب 
ی  نتوانست اراده   چیزهیچببیند. تمام آزارهای جسمی و روحی زندان را به خود هموار کرد.  

جز »آزادی و  هآهنین و تصمیم انقالبی او را در هم بشکند. در تمام مدتی که در حبس بود ب
در محبس زیاد  کرد. سوردلف  حزبی« به چیز دیگری فکر نمیفعالیت    گرفتِن دوباره ازسر 
ی مارکس به دست او رسید و در  کرد. کمی بعد از توقیفش کتاب کاپیتال نوشتهمطالعه می

زندان نکرد.  از خود جدا  را  آن  هرگز  تبعید  تزار که  مدت  تفکیک    مأموربانان  و  تشخیص 
ب مزبور راجع به »تجارت« است آن را که کتاهای مجاز و ممنوع بودند به تصور اینکتاب

)نظری(   های مجاز پنداشتند و توجهی به آن نکردند. سوردلف اطالعات تئوریکجزء کتاب
ها را به رفقای  کرد آندانست و با هر فرصتی سعی میخود را منفک از زندگی خویش نمی

سلولهم در  بیاموزد.  خود  حوزهزنجیر  زندان  تهای  او  مدیریت  تحت  شد.  هایی  شکیل 
هایی ترتیب داد و در ساعات  هایی که در قسمت دیگر زندان بودند نیز حوزهسوردلف برای زن

های  کرد و نوشتهرانی میها برای آنان سخنشد از پشت نردهگردش که از سلول خارج می
میآن تصحیح  را  محبس  ها  در  سوردلف  مبلغ    چنانهمنمود.  و  لجوج  انقالبی  یک 
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پاییز  نشدنی افکخسته بار سعی کرد فرار کند ولی موفق نشد. در  ار بلشویکی بود. چندین 
همین که حبس او پایان یافت به پطرسبورگ رفت و با رفقای حزبی دوباره تماس   1909سال 

پیدا کرد. برای کسب اطالع از وضع داخلی حزب و مطبوعات حزبی مدت کوتاهی را هم  
ی مرکزی عازم مسکو شد. در مسکو سوردلف با  در فنالند گذراند. بعد طبق دستور کمیته

ها خبری  ها بود از آنی رفقایی که سالوجو جستضمنًا به    .شوق زیادی شروع به کار کرد
ها و کسانی که طرفدار  تروتسکیست  علیهنداشت پرداخت. سوردلف به حمایت حزب لنین  

های انقالبی او چندان  انحالل حزب نهایی بودند وارد مبارزه شد. ولی عمر آزادی و فعالیت
به ناحیه تبعید گردید.دراز نبود. سوردلف مجددًا توقیف شد و  ناریم  تبعید  دوره  ی  ی اول 

سه ماه در تابستان همان سال  ، چندان طوالنی نبود. بعد از دو یا  1910سوردلف به ناریم، در  
سوردلف موفق شد از ناریم فرار کند. این بار حزب در پطرسبورگ کاری به او محول کرد و  

  1910به زودی سوردلف خود را در مرکز جریانات زندگی حزب مشاهده کرد. سوردلف در  
اد توسعه  ر یابد و تماس ما با افبهبودی می  روزروزبهنویسد:»کارها  از پطرسبورگ چنین می

تغییرات مساعدی    ...  آیدتری در میشود و به شکل مشخصتر میکند و مستحکمپیدا می
حقیقتی است   که بلبافی نیست در وضع روحی مردم حاصل شده است و این افسانه و خیال

 انکارناپذیر«. 

در سن به سر میسوردلف  کامل  اختفای  در  ناچار  با  پطرسبورگ  مستقیمًا  ولی  برد 
کرد. سوردلف در تنظیم و طبع  ها را اداره میهای آنهای کارگری مربوط بود و جلسهسازمان
»زوزداروزنامه حزبی  ستاره ]Zvezda «  ی  مثل    نقشنیز    [یعنی  سوردلف  داشت.  مهمی 

از کار کردن نمی از زندانْ همیشه، دمی  انداخت.    آسود. فرار سوردلف  پلیس را به هراس 
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تزار در   نوامبر    .پرداختند   وجوجست  به  جاهمهجاسوسان  را در    1910باالخره در  سوردلف 
ها تبعید هم در پی ها حبس که این بار سالباز ماه  ها دستگیر کردند.وسط یکی از خیابان
 ی کوتاه فعالیت حزبی او شد. داشت جانشین دوره

 

 های زندان و تبعید نامه

دوباره او را به نارین تبعید کردند.    1911سوردلف فقط چند ماهی زندانی بود و در مه  
  بهتر از این مدارک قابِل   چیز هیچهای زمان حبس و تبعید سوردلف محفوظ مانده است.  نامه

تواند  نظیر بود، نمینشدنی و مردی با شهامت و رفیقی بیکه بلشویکی رام  توجه، سوردلف را
توص  ما  نمیبرای  تزاری  گارد  آزارهای  کند.  روحیهیف  ارادهتوانست  و  انقالبی  ی  ی 

را  مبارزه خود  اوقات  مبحس  در  سوردلف  کند.  متزلزل  را  او  مطالعه    چنانهمجویی  به 
  1911کرد. در مارس  گذراند و از رفقایی که با او مکاتبه داشتند دائمًا درخواست کتاب میمی

ها را  اند؛ آنها را چه کردهسد: »من مایل بودم بدانم کتابنویاین کتاب چنین می 1به مولف 
اند یا دوباره به من پس خواهند داد. اگر این نامه در پطرسبورگ به تو برسد  برای تو برگردانده

اگر ـ  ی ببل به زبان آلمانیمن« نوشته  ای از زندگانیآلمانی و کتاب »شمه  ینامهواژهیک  
داری نـ  موجود  اخالق  و  وشتهکتاب  اسپینوزا  سورژ«»نامه  چنینهمی  به  مارکس  و    های 

های السال به مارکس« را برای من بفرست. من طبق معمول به مطالعه مشغولم. گاهی  »نامه
صورت به کارهای دستی یا به  ینکند، و در امغزم از درک کامل بعضی از مطالب امتناع می

 
 ی این کتاب، کلودیا سوردلوا، همسر ژاکب سوردلف است. نویسنده  1
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های  پردازم. مدتی است منتظر وصول کتابی کتاب میهای خوانده شدهاستنساخ قسمت
راجع   هستم.  در کمال سهولت  ریاضی  را  تبعید  ایام  من  نده.  راه  به خود  اضطرابی  به من 

راه صرفهمی از  پنج کوپک کتاب  گذرانم.  پنجاه و  توانستم هشت روبل و  در غذا  جویی 
ی مهرینگ و سه جلد کتاب دیگر.چه  بخرم: چهار جلد کتاب »تاریخ ارزش اضافی« نوشته

اد! او آثار کامل هینه را در یک مجلد دارد  فرست خوب بود اگر سروژ کتاب هینه را برایم می
زیرا من حق ندارم در سلولم بیش از سه جلد کتاب عالوه    . و این برای من خیلی مهم است

  نامه واژههای درسی داشته باشم. سه جلد کتاب آلمانی دارم که با وجود نداشتن  بر کتاب
را برایم بفرست. در خصوص  هر چه زودتر کتاب لغت    .امها را خواندهدت مدیدی است آنم

آینده چندان نگران نیستم و به بهبود کامل اوضاع اطمینان دارم. چشم ما چیزهای خوب زیاد  
پایان   اوضاع  این  باشد  نحوی  به هر  به خودم فکر کنم  راجع  ندارد  فعاًل مورد  خواهد دید. 

کنار هم باشیم ولی  در    ها بتوانیمتوان تصور کرد که به این زودیشکال میخواهد یافت. به اِ 
 « لزومی هم ندارد اکنون در این خصوص صحبت کنیم.

کنم تا اواسط ماه مه به محل تبعید حرکت کنم. هنوز : »تصور می1911آخر آوریل  
دانم که مرا به همان محل پیشین خواهند فرستاد یا جای دیگر. من از تمایالت خود در  نمی

ندار   ،گویماین خصوص چیزی نمی نامه خواهم   .د زیرا معنی  تو  برای  از حرکت  قبل  البته 
نوشت. از این رو تقریبًا تا یک ماه دیگر آزاد خواهم شد. درست است که از آن پس در تبعید  

می معذالک  ولی  برم  سر  به  به  باید  قطعًا  بفرستند  مرا  که  هرجا  هستم.  آزاد  که  توان گفت 
رودخانه وجود دارد. من سعی    جاهمهزیرا در سیبری    ،ای دسترسی خواهم داشترودخانه

جویی کنم. نظر به روابطی که بین ما  االمکان در مصرف قوای خود صرفهکنم که حتیمی
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ها مشکل بتوان  ها و شوق به حیات را، که بدون آنام قدرت تحمل سختیوجود دارد توانسته
اگر می نمایم.  قایل شد، حفظ  برای من  در فن تحمل مشقات  موجودیتی  به چه  گفتم که 

 خوب است«.  قدرچهفهمیدی که حالم ام آن وقت میای نائل آمدههای تازهرفتپیش

کنم که اکنون در  چنین احساس می.  مرا ناراحت کرده است مه: »انتظار حرکْت  19
  نظر بهبرم. ثبات وضع ما از بین رفت و مسکن ما بیش از پیش ناپایدار  اردوگاه موقتی به سر می

گیرد دست بزنم، هر چه  آید! من هیچ رغبتی ندارم به کاری که انجام آن زیاد وقت میمی
تا حدی می را  باشد آن کار. من فعاًل  بگیرم و نگذارم فعالیتم  توانم جلوی عصبانیت خود 

 متوقف شود. 

ام. من بیش از سابق  ادبیات را که از خود رانده بودم دوباره به سلول خود فراخوانده
سابق نیست.    ی دیگر سلول در حرکت هستم. خالصه کارم به شدِت ای به گوشهاز گوشه

پیش ولی  است  حالم خوش  میفعاًل  برای  بینی  دیگر  که  رسید  روزی خواهد  این  کنم  من 
دست نخواهد آمد و این طبیعتًا موقعی است که مثاًل باز  با صرف کوشش زیاد به جز  خوشی

انتظار کشیدن    یکلی از بالتکلیفی  بیهوده  طوربه  مجبور شوم یک ماه دیگر در حرکت باشم. 
ی تصورم که تحت  و مدام به امید تغییرات به سر بردن متنفرم. من در اتاقم سرگردانم و قوه

ها خواهم بود، جلوی ار من است مناظر طبیعی و زیبای سیبری را که به زودی در میان آنی ت اخ
های قشنگی است. هر جا که مرا بفرستند البد  گستراند. از شوخی گذشته چه منظرهچشم می

  ی همه  .( نباشد ینیسئی یا لنا خواهد بودobشود. اگر اوب )جا پیدا مییک رودخانه در آن
خواهم.  ها پر آب هستند و من که فرزند حقیقی ولگا هستم جز این چیزی نمیاین رودخانه
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چه برف ماه مه چیزی است که    . بخورم  تأسف  جااینکنم به هوای  به هر صورت تصور نمی
 ی ندارد«. تأثیرخوی من  و لقدر ُخ  جااینهوای  عالوه به .جا هم خواهیم داشتآن

داری    27 خبر  »...هیچ  و  مه:  شکار  برای  جدیدی  اسباب  اختراع  به  من  که 
بینی کرده  را در مغزم پیش  ایوسایل اجرای چنین نقشه  یام. کلیهگیری شروع کردهماهی

که قدری زود دست به کار شدم، خب چاره چیست، صبر خواهم  مثل این  بودم. ولی ظاهراً 
خواهم خودم را عصبانی  من نمی  .کرد. فعاًل کم و بیش آرام هستم و این برایم مفید است

  جا اینزند. راستش را بخواهی من  مناسب حالم نیست و به من صدمه می  کنم زیرا عصبانیت
دانستم که در  صبری منتظر حرکت هستم. شاید اگر نمیچیز خسته شدم و با کمال بیاز همه

ولی حاال چون    .کردمتابی نمیقدر برای آزادی بیاین یکی دو روزه حرکت خواهم کرد این
توان کرد. چیز  چه می  ،شود شدیدتر می  المحاله   خبرم اشتیاق من به آزادْی از این موضوع با

ترین روزهای فصل گذشته است، درست در اواخر ژوئن یا  این است که قشنگ  تأسف قابل  
پشه ژوئیه  میاوایل  پیدا  مها  دیگر  و  پشهشوند  بدون  نیست  جنگل  مکن  به  سواحل    یابند 

به    .پیش است  بند تنفس آزاد را مانع است. زندگی من مثلهانه قدم گذاشت. ولی پشرودخ
ی تصور خویش  زنان قوهزودی علم را برای خاطر ادبیات ول خواهم کرد و در سلول خود قدم

تواند جوالن کند. این عملی است که معمواًل از  را کاماًل آزاد خواهم گذاشت که هرچه می
تر  یکی از دیگری قشنگ  ر من کاماًل آماده است که مناظریی تصو قوهکنم.  آن احتراز می

 . «جلوی چشم بگستراند 

تابی او جهت دیدن  صبری در انتظار حرکت بود. واضح است که بیسوردلف با بی
برای این بود که در تبعید برای او امکان فرار کردن و دوباره    کهبلمناظر زیبای سیبری نبود  
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ین تزار دقیقًا سوردلف را  مأمور موجود است. ولی این بار  تربیش به کارهای انقالبی پرداختِن 
کلیه  نظرتحِت  و  پیش داشتند  را  او  فرار  از  جلوگیری  وسایل  چون  ی  و  بودند  کرده  بینی 

ن دشمن اتوکراسی و در فن فرار مهارت خاصی دارد او  تریدانستند که سوردلف خطرناکمی
 ای به نام ماکسیمکین یار تبعید کردند. را به محل دور افتاده

دهد که در تبعید وضع زندگی او  : سوردلف در این نامه شرح می1911دسامبر    13
 چگونه بوده است: 

و از »اتاق کوچکی را پیش خود مجسم کن که عرض آن سه پا و طول آن هفت پا  
هر حیث تقریبًا شبیه سلول سابق من باشد. یکی از دیوارها دو پنجره و دیگری یک پنجره  

دیوار میخکوب است و قدری    دارد. پهلوی دیوار طرف خیابان یک تختخواب چوبی که به
ر چمدان من و یک میز کوچک و یک طرف یک میز دیگر و انتهای دیوار قرار گرفته  آن ور  

گذارم. دیوار هایم را روی آن میاند که کتابکوچکی گذاشته  ی فسهاست. پهلوی پنجره ق 
سپس یک بخاری دیواری است    .رسدداخلی عبارت است از جدار چوبی که به سقف نمی

شود. تمام خانه است باز میبه قسمت دیگر عمارت که مسکن صاحبکوچکی که    و بعد درِ 
این روشنایی    هشود و من دیگر ب می  ین تأم ی یک چراغ کوچک نفتی  روشنایی اتاق به وسیله

ام. سقف اتاق خیلی کوتاه است. روی  کردهآمد عادت  م بسیار ضعیف مینظر   بهکه سابقًا  
را سرتاسر روزنامه چسبانده به غذا  .امدیوارها  اما راجع  وضع آن    ...  این است مسکن من. 

بندان  که تا موقع یخـ  ماهیشود نه گوشت نه  ا نمیپید  چیزهیچ  جااینچندان تعریف ندارد.  
بود  چنانهمکامل رودخانه   نه تخم مرغ  ـنایاب خواهد  نان،  نه  و  نیست.    چیزهیچ  .نه شیر 

»ماخورکا«    توتون من  زمینی پخته »کواس« است.چهار روز است خوراک ما چایی، سیب
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نیست  آور  چندان وحشتن چیزها  آشود. معذالک  یافت نمی  جاایناست چون توتون دیگری  
تواند بشود. وضع مزاجی من در تابستان حتی اندکی بهترهم شده است  نمی  و مانع ادامه حیاتم

ی  برم. اگر اطمینان داشتم که نامه درهوای آزاد به سر می  تر بیششاید به این علت باشد که  
  ای بنویسی و المینسکی نامه  پسکایاو ر ک کردم که به  من به مقصد خواهد رسید درخواست می

 ها کاغذ بفرستم«.  و خود من هم میل داشتم برای آن

  . باریده است  ـهای ریزبرفـ  کنون چندین دفعه برفتا  هوا تغییر کرد و سپتامبر: »  15
و سرد سیبری نزدیک    ـبسیار طوالنیـ  دی یخ خواهد بست. زمستان طوالنیرودخانه به زو 

کنی که وضع من برای زمستان تا چه اندازه نامساعد است. لباس  تصور    یتوانشده است. نمی
  . نه کاغذ دارم نه پاکت. ولی اهمیت ندارد  . زمستانی و لباس گرم زیر و کتاب کافی ندارم

از برف    (ی اطراف سراسرTaiga)  توان رفت. کجا بروم؟ تایگاچون در زمستان جایی نمی
 رود. انسان تا کمر در برف فرو می پوشیده است و

های پطرسبورگ که هنوز در تن دارم  ه ممکن است گردش کرد ولی با لباسالبته در دِ 
توانم راه طی کنم ... چیزی که برای من قابل تحمل نیست نداشتن  بیش از پنجاه قدم نمی

ا آخرین کشتی که چهار یا پنج روز دیگر وارد خواهد شد کتاب به من  کتاب است. اگر ب
نداشتن کاغذ را. نامنظم    توانم تحمل کنم مگر بود. من هر چیزی را می  نرسد حالم زار خواهد 
ای برایم ناگوار است اندازهه  ها مهم نیست ولی نداشتن کاغذ ب قدر آنبودن و طوالنی بودن  

نامه  جا اینرا بکنی. در    توانی تصور آنکه نمی   . کنندهای مرا کنترل میمثل محبس تمام 
  جا من الأقل زیرا در آن  .ن وضعیت از این حیث خیلی بهتر بود توان گفت که در زنداحتی می

ها  تقریبی آن  تأخیرمدت    از چه راهی به مقصد خواهد رسید و  هایم چگونه ودانستم نامهمی
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از یک نامه که پس از    به غیر  .خبرممن به کلی از این چیزها بی  جااینولی    .است  قدرچه
  ها اطالعی ندارم و دوستان من رسید از سرنوشت سایر نامهترین چهار هفته به یکی از نزدیک

این اطمینان را دارم که هرچیزی از    الأقلام به تو رسیده است یا نه. من  دانم که آیا نامهنمی
انجام می ا برای من چه بدبختی بزرگی بود! زیرا حتی تمبر  ب ال   دهند ورفقا درخواست کنم 

نمی  هم  کرد.  پست  تهیه  ممنوعیتتوان  به  در  راجع  تبعیدشدگان  به  که  فشارهایی  و  ها 
میتبعیدگاه تحمیل  وحشتها  چیزهای  شنیدهشود  تبعیدی  ،امآوری  انتقال  قبیل  به  از  ها 

کلی منع ایجاد هر    طوربه  تشکیل کوپراتیو ومنع مطالعه کتاب، منع    تر،های دورافتادهمحل
ای است. از همه طرف خبرهای بد به  فایده اتی که برای آسایش تبعیدشدگان مفیدتأسیسنوع 

دانم که  نویسم ولی نمیدر چه حالند. من نامه می  دانم رفقایم کجا هستند ورسد. نمیما می
یا نه و هایم به مقصد مینامه اولین دفعی میکِ   رسد  این  نامه  ه رسد.  ای را شروع  نیست که 
بفرستم. من    موفق نشوم این نامه را تمام کنم و گذارم. شاید هم  بعد ناتمام کنار می  کنم ومی
م ولی خشم من رو به فزونی گذاشته است  اهشجاعت خود را از دست نداد  ای ندارم وهو شک

  غیرمستقل و   هم نیستم جلوی آن را بگیرم. وضع مرا مجسم کن: در مسکنی محقر و  قادر  و
اِ  لوازم    ینفتی، محروم از کلیهم اتاق به آن نهاد، با یک چراغ کوچک  نا  توانشکال میبه 

  مأیوس تقریبًا بدون کتاب، بدون روزنامه، بدون نامه، معذالک    ،ی زندگی و بدون رفیقاولیه
  ام.دست نداده  خرمی سابق خود را از  کنم که من نشاط وباز هم تکرار می  بدبین نیستم و  و

واقع تصور کنی   مرا خالف  اظهار  این  زیاد  نویسم  چه میولی آنشاید  است. من  حقیقت 
به    . پردازمآور است میکنم گاهی به کارهای مختلف بدنی که کمی خستگیمطالعه نمی

رو  طوری که هست روبهزیرا من دوست دارم با حقایق همانکنم  وضع خود کمتر فکر می
ماندنی شدم فکر در اطراف آن فایده ندارد. این مصیبت    جااینحاال که برای زمستان    شوم و
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توانم به زندگی خود ادامه  ها من میاین قدر هم بزرگ نیست که نتوان تحمل کرد. با همه آن
و  انرژی  و  را    بدهم  خود  من    چنانهمشجاعت  کنم،  با  قحفظ  مبارزه  برای  را  خود  وای 

 تری برای آن پیدا خواهم کرد«. مصرف شایسته کهبلخوی خود تلف نخواهم کرد وخلق

روی قطعات کوچک کاغذی که برای پیچاندن سیگار استعمال  سوردلف این نامه را  
  قدر چهتوان فهمید که برای او کاغذ  از این رو می  .کرد با حروف بسیار ریز نوشته استمی

 است.  داشته ارزش

».دسامبر  7 می:  من،  فعلی  اقامت  محل  پایتخت  ..ماکسیموکا.  گفت  توان 
بها در  نیکال،  سن  عید  مناسبت  به  استیاکاوستیکاهاست.  پاییز،  و  ازر  های خود یورت  ها 

چهار یا پنج  جااینهای معدود شوند. ساکنین خانهسان رود کتا سرازیر میآیند و بهبیرون می
است. خانه افزوده شده  از برابر  است  پر  و  نیست  مستثنی  دارم  در آن سکونت  من  که  ای 

ها آنی قطع  ا و جیغ و داد بچههکودکان و جوانان. دو شبانه روز است که سر و صدای بزرگ
به مستان    قدرچهدانی که من  ها هست و تو میعده زیادی مست نیز بین آن  عالوهبهشود.  نمی

تنها   امان نمانده است.  این مردم در  از تجاوز  اتاق من  ت  أجایی که کسی جر عالقه دارم. 
صبح است.  من  خواب  تخت  بزند  دست  آن  به  است  هنوز  نکرده  که  زیاد  اوستیاکها  ها 

اند و چندان جور نیستند در دخول به اتاق من مردد هستند. نوشتن من آن  مشروب نیاشامیده
حرکت  ای بیکنند. یک نفر دم در چند لحظهدر اتاقم را باز می  اً ی شود زیرا متوالبه آن قطع می

سواد  ها آدم بااکرود. بین اوستی کشد سپس در را بسته و مید و سری به درون اتاق میست یامی
نویسم تماشا  دانند که به چیزی که دارم میی خود میکه آنها وظیفهخیلی کم است. مثل این

کنند و از سرعت حرکت قلم من روی کاغذ و ریزی حروف اظهار تعجب نمایند. چند نفر  
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نه  کنند. با این وضع چگو ها االن در اتاق من هستند و از پشت سر به کاغذم نگاه میاز آن
  جا ایننفر از    ت زیرا امروز یک س تن هم ضروری اشتوان چیزی نوشت. در عین حال نو می

 ی تو استفاده کنم. اکند و باید از این فرصت جهت فرستادن کاغذ بر حرکت می

ی زیر برایم حادثه  فقط اخیراً   .امکنون کسالت سختی نداشتهتا  .بد نیست  حالم نسبتاً 
مشغول شکافتن یخ   .ماهی بگیرم. سرما بیست درجه زیر صفر بودپیش آمد: رفته بودم با تور  

بودم که ناگهان در آب افتادم و تا کمر خیس شدم. پالتوی زمستانی ندارم و هنوز با همان  
گیری هشت الی ده کیلومتر از منزل ما فاصله دارد.  محل ماهی  کنم.سر می  هلباس نازک پاییز 

نزل خارج  رخ داد و من آن روز ساعت هفت صبح از مبرای ساعت دو بعد از ظهر این اتفاق 
ای غیر از شکستن یخ  بیرون گذراندم  و برای گرم کردن خود وسیلهشده بودم و تمام روز را 

تر از چاییدن  گویند چیزی خطرناکمی  جا اینی که اهالی  طوربهو سراپا خیس شدم    نداشتم 
کس کفش اضافی همراه هیچ  . ای نداشتمتر شده بود. چاره  های من کامالً پا نیست. کفش

هایم را از پا در آوردم.  به هر زحمتی بود کفشمیم گرفتم فورًا به منزل برگردم.  تص  . نداشت
ا در آن بپیچم. به طرف منزل حرکت  گیران پالتوی خود را به من داد که پاهایم ر یکی از ماهی

دن به خانه با زحمت زیاد توانستم بخاری را روشن  زیاد سردم شده بود. پس از رسی  .کردم
در این    ورم. خالصهبه هر نحوی بود خودم را قدری گرم کردم و نگذاشتم سرما بخ  .کنم

 « ...  ی گوناگونی برای من روی داده استمدت پیشامدها

همه   وجود  معسختیبا  سو ها  نامهر ذالک  همیشه  عبارات  دلف  با  را  خود  های 
 : کرد یبخش ختم ماطمینان



36 
 

حفظ    خود را کامالً و جسمی  من قوای روحی   .عزیزم برای من غمی به دل راه مده»
و ما که  «  زنده و سالم برگردم. ـ  معنی واقعی کلمهبهـ  اهم کرد. امیدوارم به زندگی آزادخو 

ای  به سالمتی او لطمه  و  طور هم خواهد شدشناختیم تردیدی نداشتیم که همینژاکب را می
نخواهد توانست قوایش را در هم شکند و او سرخوش و سالم    چیزهیچآمد،    دوارد نخواه

فرستاد  ها میی آنکسانی که ژاکب کاغذهای خود را به وسیله  مراجعت خواهد کرد. هرچند
حتی  های خود بنویسد که وی  توانست در نامهلک سوردلف نمیامورد اطمینان او بودند، معذ

گوشه آن  ظلم  در  بار  که  مظلوم  اهالی  میان  در  و  دورافتاده  بهی  را  تزاری  دوش حکومت 
ها را در آغوش مستی  سواد و جاهل که بازرگانان محتکر آنکشیدند، در میان مردمی بیمی

بی بودند  و  افکنده  انقالبی  تر کوچکخودی  عملیات  برای  را  فرصتی  دست  ین  از  خود 
یار  ماکسیمکین  نیه قادر به تحمل اقامت طوالنی درضعف بُ   یواسطهبهدهد. چون ژاکب  نمی

جمعی تبعیدشدگان، حکومت تزاری را مجبور کرد  ود به سختی مریض شد. اعتراض دستهنب 
او نامه  که  از  برگرداند.  ناریم  به  نار را  از  ژاکب  نوشته است میهایی که  توان فهمید که  یم 

مصرف  »و به زودی    «خوی خود تلف ننمودو لق»مبارزه با خآندری قوای خود را برای    حقیقتاً 
 23برای آن پیدا کرد.   «تریشایسته

گذرد. در اوایل قصدم این بود  می  جا ایندو هفته از ورود من به   تقریباً : »1912فوریه 
گوشه و  گی که  کنم  اختیار  مطالعهری  به  مخصوصاً فقط  کتاب  زیرا   ی  بپردازم  مجالت 

از هرکس و   را  انسان  مثل محبسی است که  کند. ولی  چیز جدا میهر  ماکسیمکا درست 
ها و  جوی من سبب شد که به خواهشتصمیم موفق شوم. طبع معاشرتنتوانستم به اجرای  

یی راجع به اقتصاد سیاسی  هاو قبول کردم کنفرانس  های رفقا تسلیم شومتلقینات و درخواست
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بدهم. حاال به میل و ابتکار خود جلسات مباحثه راجع به حوادث روز و مبارزات انتخاباتی و  
حوادث    « ... قبول کردم که خودم در این جلسات صحبت کنم  عالوهبه  .امغیره ترتیب داده

 نویسد: انگیخت. در همان نامه چنین میدنیای خارج زندان سوردلف را سخت برمی

  مؤثرانجام کارهای  جوش زیادی محسوس است و من خود را برای  و جنب  اخیراً »
 بینم«. آماده می

ششمین کنفرانس حزب روس در شهر پراگ تشکیل شد و طی آن    1912در ژانویه  
لنین  بلشویک  استقالل حزب  این کنفرانس  طرح  در  تنظیم گردید. طبق تصمیمی که  یست 

پیروزی    هابه آن  ها نسبتزب اخراج شدند و بلشویکقطع از ح  طوربهها  گرفته شد، منشویک
 دست آوردند. بهبزرگ ایدئولوژیکی و تشکیالتی 

حزب بلشویک انتخاب شد. اعضای این کمیته   ی مرکزیکمیتهدر کنفرانس پراگ 
نین، اسپانداریان و سوردلف و چند تن دیگر.  ی نیکیدزه،کال   عبارت بودند از لنین، استالین ارجو 

  ی ها به عضویت کمیتهبردند و انتخاب آناستالین و سوردلف در آن موقع در تبعید به سر می
ز عمل برای رهبری جنبش انقالبی  ها صورت گرفته بود. یک مرکمرکزی حزب در غیاب آن

گردید و استالین به مدیریت آن انتخاب    تأسیس  «ی مرکزی روسکمیته  یاداره»روسیه به اسم  
اداره  شد. روسکمیته  یدر  مرکزی  اسپاندا  ی  سوردلف،  استالین،  بر  ارجو ر عالوه    یان، 

از تبعید  استالین برای مدت کوتاهی    1912ی  و کالینین نیز عضویت داشتند. در فوریهنیکیدزه  
با تمام قوا به کار پرداخت  فرار به نواحی مهم روسیه    ی مرکزیکمیتهو طبق دستور    کرده 

پ نمود و در  بلشویکی  س ر طمسافرت  امور روزنامه  به  « زوردا»بورگ  آن  را  عهده گرفت. در 
ی که با مسالمت  را در موقعچیان غیر مسلح لنا  های تزاری معدنژاندارمکه  علت اینروزها به
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تمام   ،رفتند، به مسلسل بسته بودندپیش مدیران معدن می  تربیشبرای مذاکرات مربوط به مزد  
روزنامه استالین  مدیریت  به  بود.  فراگرفته  اعتصاب  امواج  را  بلشویکی  کشور   «پراودا»ی 

استالین    .گردید  تأسیس  ناحیهولی  به  و  توقیف  آوریل  آخر  این    یدر  در  شد.  تبعید  ناریم 
اولین بار استالین و سوردلف یکدیگر را مالقات کردند.    است   تبعیدگاه دورافتاده  که برای 

و احترام شنیده بودند و ارزش زیادی برای یکدیگر قائل بودند    بسیارراجع به هم چیزهای    قبالً 
ر را  تا آن وقت موفق نشده بودند همدیگولی    . کردندبزرگی نسبت به هم در خود احساس می

ن همکاران لنین و مجاهدان  . اکنو ها را از هم جدا نگه داشته بودببینند، زیرا حبس و تبعید آن
  ، ناریم به هم رسیده بودند   گاهتاهی بود که در تبعید که مدت کو   ،ی حزب بلشویکبرجسته

یک داشتند. کمی بعد از ی مرکزی با هم تماس نزد شان در کمیتهی وظایف مشترکواسطهبه
ه  استالین موفق شد فرار کند. سوردلف نیز بدون فوت وقت خود را برای فرار آماد  ْت این مالقا

هیجان    ینشانه  جاهمهحوادث شدید بود و  سرعت جریان    .کرد. به وجود او احتیاج داشتند
میتازه مشاهده  حزبی  امور  و  روسیه  کارگران  جنبش  در  اینای  برای  سوردلف  که  شد. 

نتخاب کرد. تصمیم گرفت از  ای را انگهبانان خود را گمراه کند برای فرار خط سیر پیچیده
رو  وسیلهخانهدراه  به  اوب  چیزی  ی  برساند.  کشتی  به  را  خود  قایق  این  ی  که  بود  نمانده 

البی بود و با قایقی کوچک امکان  یمسافرت به قیمت جان سوردلف تمام شود. رودخانه س 
که به خشکی بر  نداشت، آن هم بر خالف جریان، در آن حرکت کرد. سوردلف به جای این

  خود را به کشتی برساند.   گردد تصمیم گرفت که در جهت جریان آب حرکت کند تا مگر
ای  زیادی داشت نیز با او همراه بود. رودخانه به اندازه  رانی مهارتیکی از رفقایش که در قایق

ای نداشت.  ران او از شنا چندان سر رشتهمنقلب بود که قایق را برگرداند. از قضا رفیق قایق
به نجات رفیق خود که در حال    کهبلبه فکر نجات خود باشد    بایستیسوردلف نه تنها می
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کمک کند. پاییز بود و رودخانه در بعضی نقاط از قطعات یخ    بایستیغرق شدن بود نیز می
عده اگر  بود.  تبعیدپوشیده  از  نمییای  مغروقین  متوجه  ساحل  کنار  سرد  شدن های  آب  د 

دهاقین را    ها با کوشش زیادکار مغروقین را ساخته بود. تبعیدی  رودخانه و لباس خیس شده
واداشتند که به نجات مغروقین بشتابند. سوردلف و رفیقش را  از رودخانه بیرون آوردند و  

  وجه هیچبهها را جلوی آتش مالیدند. این ناکامی و عدم موفقیت  ها را گرم کردند و بدن آنآن
یک  وسایل فرار برآمد. نزد   ی ِزودی باز در صدد تهیههس سوردلف نشد. سوردلف بأباعث ی

که باشد برای فرار از بایستی به هر قیمتی  تی ها حرکت کنند و او میش ی کبود آخرین دسته
  او   ی فرار خود توفیق نیافت ها برساند. ولی سوردلف در اجرای نقشهاین ناحیه خود را به آن

فرارهای    یواسطهبهکرد  را دستگیر و در محبس تمسک زندانی کردند. سوردلف تصور می
 یار خواهند فرستاد. کینممکرر او را دوباره به ماکسی 

ی سوردلف وارد تمسک شد. کلنل ژاندارمری به  خانواده  1912در آخرین پاییز سال 
فرار نخواهد کرد به    جااش در تمسک است از آنکه سوردلف مادام که خانوادهاطمینان این

شدید    یبستگی و عالقهخارج شود و به ناحیه ناریم برگردد. ولی دلاو اجازه داد از محبس  
به خانواده نسبت  نبود.  سوردلف  او  انقالبی  مانع عملیات  بود که    مسألهاش هرگز  این  مهم 

سوردلف  درست در همان روزهای اول اقامت مادر پارابل،  حزب به وجود او احتیاج داشت.
راه تا تمسک ارتباط پیدا  بین  ساخت. با ساکنین محل و مردِم خود را برای برای فرار آماده می

او را تسهیل می تعقیب  کرد. نبود تلگراف فرار  او را  او ممکن نبود مگر  به  کرد، دسترسی 
ی از اعیاد بزرگ مذهبی در اواسط شب فرار کردند. سوردلف در پنجم دسامبر، شب یکمی

کرد. محافظ او به مناسبت عید، مشروب زیاد آشامیده بود و گشت معمولی را انجام نداد.  
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کرد. این فرار  وقتی از فرار سوردلف اطالع پیدا کردند که دو روز بود سوردلف راه طی می
کارهای انقالبی را از سر    با موفقیت انجام پذیرفت. سوردلف دوباره به پطرسبورگ رفت و

 گرفت.

 

 با استالین

در وضع کشور تغییرات زیادی حاصل  برد  در دو سالی که سوردلف در تبعید به سر می
بیش از یک میلیون نفر    .اب سراسری کشور روسیه را فراگرفت موج اعتص  1912شده بود. در  

ی  اراضی قیام کردند. دامنهمالکین    علیهکارگر دست از کار کشیدند و دهاقین برای مبارزه  
نتوانست جلوی   تزاریسم  فشار  دیگر  بار  این  هم کشیده شد.  قشون  به  تا  انقالبی  تظاهرات 

 جنبش انقالبی را بگیرد.   یشدید و تازه ی توسعه

صدها هزار نفر کارگر را گرد شعار انقالبی خود جمع    تماْم   حزب بلشویک با موفقیِت 
...  »  را نیز در اختیار داشت.   «ودااپر »العاده قوی یعنی روزنامه  فوق  ی کرده بود و یک اسلحه

های وسیع را نسبت به بلشویسم کرد و پشتیبانی تودهمهمی بازی می نقشدر این موقع پراودا 
  مرام حزب و تشکیل یک حزب انقالبِی   رفتپیش ای که برای  نمود و در مبارزهجذب می

ی طبقه ی کارگر در گرفته بود پراودا در مرکز این مبارزه قرار داشت و تشکیالت قانونی  توده
سوی  کرد و جنبش کارگری را بهحزب بلشویک جمع می  و مخفی  های نهانی را گرد کانون
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 2دومای فراکسیون بلشویک چهارمین   1« نمود.هدف مشخصی که انقالب باشد راهنمایی می
ُر  انقالبی  نیز در جریان حوادث  بازی میدولتی  انتخابات دورهکرده استل مهمی  ی  . در 

پاییز   در  دوما  شدند.    1912چهارم  انتخاب  مراکز صنعتی  از  بلشویک  مهم حزب  اعضای 
استبدادی و سیاست حکومت  کردند و مقاصد رژیم  ها از کرسی دوما استفاده میبلشویک

کین بزرگ اراضی  لداری و مظالم سینورهای فئودال و مای سرمایهرحمانهتزاری و استثمار بی
فاش می توأم کرده    کردند.را  نهانی  با عملیات  را  قانونی  فعالیت علنی و  بلشویک  وکالی 

 ردید. ات نوین حزبی ایجاد گتأسیسشد و تشکیل می  جلسات مخفی آنها مرتباً بودند. 

امور    از تبعیدگاه ناریم فرار کرده بود، شخصاً   1912تابستان  در  که    استالین  ،در این ایام
بورگ با  سر طمحض ورود به پکرد. سوردلف بهپراودا و فراکسیون دوما را اداره می  یروزنامه

پیشنهاد   و طبق  یافت  ارتباط  تحریریه  ی مرکزی کمیتهاستالین  و    ی در هئیت  پراودا  روزنامه 
بایستی در خفا صورت  های سوردلف و استالین میفراکسیون دوما مشغول کار شد. فعالیت

شان فعالیت انقالبی  داشت و هر آن ممکن بود با توقیف نظرتحِت ها را آن گیرد. پلیس دقیقاً 
نماین آن از  بادایف، یکی  آپارتمان  با    دگان دوما، منزل کردها متوقف شود. سوردلف در  و 

برد و به مقاالت و انتشارات  سر میهجا باستفاده از مصونیت مسکن وکالء، شب و روز در آن
را    جا اوکرد. رفقا برای برای کارهای حزبی نیز در آنحزبی رسیدگی می  یو مدارک مختلفه

یعنی    ،مکاتبه داشتند. لنین در این موقع  کردند. استالین و سوردلف با لنین مفصالً مالقات می

 
 ، چاپ فرانسه. 144-141صفحه  ،تاریخ حزب کمونیست 1
پس از جنبش انقالبی که در    1905تزاری است که در سال    یاری روسیه گذمجلس قانون -Douma-دوما 2

 آن سال رخ داد برای اسکات انقالبیون ایجاد گردید.
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تر باشد از پاریس خارج شده به گالیسی آمده  که به روسیه نزدیک، برای این1912در تابستان 
زیرا پلیس مخفی از فعالیت او و استالین در   ،بود. آزادی سوردلف بیش از دوماه طول نکشید

دو  فراکسیون  اعضای  از  یکی  اطالع حاصل کرد.  ب پطرسبورگ  مالینفسکیه  ما  خائن    ،نام 
ی پلیس هراسان  ها را به پلیس معرفی کرده بود. ادارهآن  ،دار که از دستیاران پلیس بود نقاب

فوریه   انقالبی  1913در ششم  فعالیت  به  اعالمیه  راجع  و سوردلف  را صادر   یاستالین  زیر 
ارگری لنینیست  حزب ک  ی مرکزی کمیتهپلیس اطالع حاصل کرده است که    یدارها: »نمود

محلی    ینهانی و اداره  خانهچاپر اورال یک  دسوسیال دموکرات پطرسبورگ تصمیم دارد  
کند دائر  ژ.  حزب  و  سوردلف  است(    )ناِم   زف جوگاشویلیو آندری  اجرای   مأموراستالین 

تصمیم   این  فنی  سور   یدربارهبادایف    هستند« قسمت  و  استالین  نقل  د توقیف  چنین  لف 
های سوردلف از او پرسید که آیا چنین  روز دربان پیش او آمد و با دادن نشانی  یک»کرد:  می

کسی در آپارتمان او هست یا نه؟ بادایف جواب داد که از اشخاص خارجی کسی در منزل  
بنابراین دیگر ممکن    .او نیست. ولی واضح بود که پلیس رد پای سوردلف را کشف کرده بود

قرار بر این شد که همان روز تغییر    .ایف خود را مخفی کندپارتمان  بادنبود سوردلف در آ
روز بادایف برای بازرسی آن ای که با نظر سوردلف طرح شده بود شِب منزل دهد. طبق نقشه

یک سیگار  قراردادی    متکسی را در خیابان ندید به عال   .اطراف خانه از منزل خارج شد
بعد از اندکی توقف    .خاموش کرد و پنجره را بستآتش زد. سوردلف هم پاسخ داد: چراغ را  

چوب خود را به    داخل حیاط شد، پس از پریدن از دیوار حیاط و عبور از حصار یک انبار
جا منتظر او بود رسانید. سوردلف در آپارتمان یکی از ای در آندرشکه  ساحل رودخانه که

حکومت شب  همان  ولی  کرد  منزل  دولتی  دومای  دیگر  رعایت    نمایندگان  بدون  تزاری 
 « و در نتیجه سودلف دستگیر شد.  به تفتیش منزل  آن وکیل پرداختمصونیت مسکن وکال 
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درس جدید سوردلف را  آ ی تلفن  معلوم گردید مالینوفسکی به وسیله که بعداً یطوربه
اداره خبر  یبه  مالینفسک  پلیس  بعد  روز  چند  بود.  پلیس    ْی داده  در چنگال  هم  را  استالین 

صبری  آمد. پلیس با بیانداخت. استالین پس از فرار در منزل مخفی شده بود و بیرون نمی
  کاال   تاالر بورس  در  دست پلیس افتاد.هزودی ب همنتظر دستگیری او بود. فرصت این کار ب 

به کنسرتی  روزنامهشینکوا  ترتیب  نفع  انقالبی  مقاصد  سایر  و  پراودا  معموالً ی  بودند.    داده 
از کارگران و روشنفکران طرفعده زیادی  این کنسرت حضور ی  در  بلشویک  دار حزب 

و چه    کردندکه آشکارا فعالیت میهاییآن  اعضای حزب، چه  چنینهمرساندند و  هم میهب
صدای  زیرا با استفاده از سرو   ،پرداختند به این کنسرت آمدندهایی که به عملیات نهانی میآن

 توانستند با فراغت کامل صحبت کنند. خواستند میجمعیت  با هر کس که می

برود این کنسرت  به  تصمیم گرفت  اداره  .استالین  به  را  تصمیم  این    ی مالینوفسکی 
ای از رفقایش  شب اعضای پلیس مخفی استالین را در حضور عدهپلیس اطالع داد. در همان  

توقیف کردند. حکومت تزاری تمام کوشش خود را به کار برد که استالین و سوردلف را به  
میسر نباشد که عملیات انقالبی را   وجههیچبهها  ممکنه تبعید کند تا برای آن یدورترین نقطه

ای دورافتاده توروخانسک نزدیک  ی کوریکا در ناحیهبهها را به قصدوباره از سر گیرند. آن
هایی که به خواهرش نوشته است راجع به این  مدار قطبی فرستادند. سوردلف در یکی از نامه

گوید: »ژوزف جوگاشویلی و مرا صد وردست دیگر به طرف  تبعیدگاه دورافتاده چنین می
کلی از وصول نامه محرومیم.  ما به  اند.قرار داده  نظرتحِت شمال نقل مکان داده و سخت  

رفته  همرسد. رویمی  جااینزیاد    تأخیری قاصد پیاده و با  وسیلهست فقط ماهی یک بار بهپُ 
به   پست  ورود  نمی  جاایندفعات  تجاوز  نه  یا  هشت  از  سال  از  در  وضعیت  معذالک  کند 
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رفقا    .فرستی به آدرس سابق من بفرستکنم هرچه مییار بهتر است. خواهش میماکسیمکین
چون برای جوگاشویلی مقداری پول رسیده بود چهار ماه است    .آن را برای من خواهند فرستاد

احتیاج زیادی به پول داریم ولی به اسم ما  اند. من و او که او را از کمک خرج محروم کرده
نوشته بودم که من    نباید چیزی فرستاده شود. این مطلب را به رفقایم هم بگو. سابقًا برای تو

مقروضم این  . مقداری  جای  به  است  برای بهتر  مستقیمًا  را  آن  شود  فرستاده  برایم  پول  که 
خواهم داد. باید روی کوپن بنویسی  ها را به تو اطالع من آدرس آن  کاران من بفرستی.طلب

بعدی را از    ی نامه  .»بابت قرض ژ.س.« من منتظر وصول چیزهایی که خواسته بودم هستم
نویسم، تصور  جز به تو به کس دیگری در پطرسبورگ نامه نمی .کوریکا به تو خواهم نوشت

و زیادتر برایم    تر بیش  .ژاکب تو  .شوندی تو از حالم مستحضر میکنم که رفقا به وسیلهمی
من این تقاضا را از رفقا هم دارم.به هر جهت برای چند نفر در پطرسبورگ نامه    .نامه بنویس

 1آدرس من تغییری نکرده است.«   .نوشتم

نامه  منظور سوردلف خود ذکر کرده    یاز کلمات طلبکاران، قرض و غیره که در 
هایی الزم است. هم سوردلف  است اشاره به این بود که برای فرارش پول، گذرنامه و آدرس

توانستند خودشان  نمی  وجههیچبهزیرا    .مند بودنداندازه عالقهو هم استالین به رهایی خود بی
ین مخصوص  مأمور ها  انقالبی دور بمانند. برای نظارت آن مؤثررا راضی کنند که از کارهای  

 .گرفترسید دقیقًا مورد بازرسی قرار میها میهایی که به اسم آنها و حوالهتعیین شد، نامه
از فرار استالین و سوردلف تصمیمات اتخاذ شده بود  برای جلوگیری  .  وحشیانه و شدیدی 

در ها وجود داشت. استالین و سوردلف را  شکاالت مهم دیگری نیز برای فرار آناِ   عالوه به

 
 ، مسکو.1943چاپ  ،11-12 اتصفح، V.Schweitzerی نوشته ،»استالین در تبعیدگاه تورخانسک« 1
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ی سد غیرقابل عبور تایگا از سایر نقاط کاماًل مجزا  ای زندانی کرده بودند که به وسیلهناحیه
ینیسئی واقع است و از یک طرف تا مدار قطب   ناحیه تورخانسک در قسمت سفالی رود  .بود

تایگای تا وسط  تا حدود هزارها بی  شمال و از طرف دیگر  این ناحیه  امتداد دارد. در  کران 
فقط  ست پطرسبورگ و مسکو  ی ارتباط عبارت است از اسب و سگ. پُ تر تنها وسیلهکیلوم 

ها چندان زیاد نیست  این ناحیه که تعداد آن  ی رسید. نقاط مسکونا میجماهی یک بار به آن
قرار گرفته امتداد ساحل رودخانه  امکان نداشتدر  فرار  بنابراین  عبور  تایگای غیرقابل  .اند، 

تلگراف به هم ارتباط داشتند و هر آن  با  تمام نقاط بین راه    کرد.تهدید میها را به مرگ  آن
فتند و دستگیر شوند. این بار استالین و سوردلف تا انقالب  ابی   مداه  ممکن بود فرارکنندگان ب 

توان فهمید که تا چه حد  های سوردلف میدر تبعید باقی ماندند. از روی نامه  1917فوریه  
که   بداند  بود  میمایل  او چه  تبعیدگاه  از  خارج  در  در  از    1914اوت    12گذرد.  سوردلف 

مندم دانستن حوادثی است  از همه عالقه  تربیشنویسد: »فعاًل به چیزی که  کوریکا چنین می
نایاب است    جااینخبریم. تلگراف و روزنامه در  بی  جاهمهگذرد. ما تقریبًا از  جا میکه در آن

»آژانس تلگرافی   .ها بتوان کاماًل اطمینان داشت دسترسی نداریمو به اخباری که به صحت آن
هم   که    وجههیچبهپطرسبورگ«  مسافرینی  نیست.  اعتماد  عمومًا  می  جاایندرخور  آیند 

از آنقدر آن نیستند که  فهیم  مسائلی که  ها  به  راجع  بتوان اطالعات روشنی  عالقه  ما ذیها 
کنند  بینی میدست آورد. بعضی از رفقا برای جنبش کارگری شکست بزرگی را پیشستیم بهه

زنند که ارتجاع پیروز خواهد شد و این جنبش را پشت سر خواهد گذاشت. ولی  و حدس می
کنم که جنبش کارگری جهش  عکس من تصور میتوانم باور کنم. بهمن چنین چیزی را نمی

لزومًا به طبقات وامانده فشار هد کرد. مصائب جنگ و اثرات آن بزرگی را به طرف جلو خوا
جنبش تشدید  سبب  و  آورد  تودهخواهد  و  شد  خواهد  انقالبی  کشورهای  های  وسیع  های 
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ممکن است در    .اند بیدار خواهد کردهای انقالبی برکنار ماندهافتاده را که از نهضتعقب
ها نخواهد  آن  زنند ولی پیروزی از آِن ای دست بمدت جنگ مرتجعین به عملیات وحشیانه

سوردلف را به کوریکا منتقل کردند.    1914شاهنامه آخرش خوش است«. در اواخر سال    .بود
قصبه به  را  او  قصبه بدوًا  به  بعد  چندی  و  ناحیه  این  مرکز  حوالی  در  سلیوانیخا  ی  ی 

ها و  روزنامه . ست بهتر بودوضع پُ  جااینموناستیرسکویه )توروخانسک کنونی( فرستادند. در 
به  آمدند ممکن بود راجع  جا میای که به آند و از تبعیدشدگان تازهرسی تر میمجالت منظم

کرد و شب و روز کار می  دست آورد. سوردلف در تبعیْد مراکز مهم کارگری اطالعاتی به
داد. در  با رفقا نیز مطالعاتی انجام می  آورد عمل میصات نظری که شخصًا بهعالوه بر تفح  

سال راجاین  مقاالت  سلسله  یک  ناحیهها  به  روزنامهع  در  که  نوشت  توروخانسک  ی  ی 
یوروپی )یادداشت  وستینک  است  شده  درج  اروپا(  قاصد  معنی:  نامه)به  و  از  ها  نیز  هایی 

وِی محل    .ی سیبری منتشر شده است(سوردلف در روزنامه ایستگاه آثار ج  سوردلف برای 
کرد.  ای منزل رسیدگی میداد و باالخره به کارههایی خصوصی میکرد، درسمطالعاتی می

ها  تمام وقت او از ساعت هفت صبح تا ساعت هفت یا هشت شب کاماًل گرفته بود. شب
شدند. گرچه این مجامع شبانه برای مذاکرات  آندری در اتاق او جمع می  تبعیدِی   یغالبًا رفقا

تند  پرداخگویی نیز میشد ولی در ضمن رفقا به شوخی و بذلهو مباحثات جدی تشکیل می
شان از مسرت و خوشی سرشار بود. دوستان  شدند، قلبی سوردلف خارج میو وقتی از خانه

می آندری  منزل  به  آوازخوانی  و  شوخی  استراحت،  برای  جمع   .آمدندسوردلف  این  غالبًا 
  ی خواندند، به جنگل مجاور خانهکنان در حالی که آواز میخوشحال در هوای سرد شوخی

دادند.  و یکدیگر را در توی برف هل می  کردندبازی میبرف  ،ندرفتکوچک سوردلف می
رفقاسردسته  ،آندری را زمزمه  از همه شوخ  ،ی  بود که سرودی  اولین کسی  بود. همیشه  تر 
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هایی که در تئاتر  نشینیها و شبصدایش مانع او گردد. در نمایش که بدِی کرد بدون اینمی
می  محلی داده  ترتیب  آموزشگاه(  شروع )امارت  را  رقص  که  بود  کسی  اولین  آندری  شد 

نبود  ،کردمی استاد  رقص چندان  فن  در  به  خیلی عال   .هرچند که  را  دیگران  داشت که  قه 
وا آبشوخی  نه  حبس،  نه  کند.  فراهم  را  آنان  مسرت  و  خوشی  موجبات  و  در  دارد  تنی 

ناپذیر و شوق به حیات را از او  خستگییار نتوانست فعالیت  ی اوب، نه ماکسیمکینرودخانه
وقت و مدتی که در توروخانسک بود هیچ  ی زیادی داشتبگیرد. آندری به ورزش عالقه

نمی دست  از  را  اسکی  بازی  سوردلف  فرصت  پرشور    چنین همداد.  مشتاقان  از  یکی 
تا    گرفت. سوردلف دو می  عهدهبهی یک تیم را  دوانی بود و خودش ادارههای سگمسابقه

ها که معمواًل آرام و مطیع بود وقتی  که یکی از این سگآور اینسگ داشت. چیز تعجب
  . کرد کنان به طرف او حمله میگذاشت پارسی سوردلف قدم میال پلیس به خانهم  یکی از عُ 

ی  قباًل با انگشت به پنجره   به همین جهت اعضای پلیس مجبور بودند پس از ورود به حیاط 
آناتاق سوردلف   امر  و همین  از لذت  بکوبند  را  منزل    گیرغافلها  در  کردن مجامعی که 

دست  ی اداره پلیس بهرشی در دبیرخانهکرد. بعدها گزاشد محروم میسوردلف تشکیل می
سال   عید  شب  در  که  بود  نوشته  جاسوسان  از  یکی  آن  در  که  این  1917آمد  علت  که  به 

دیدن درون اتاق سوردلف از بیرون ممکن نبود    های طرف جنگل یخ زده بودهای پنجرهشیشه
ها نتوانستند هویت اشخاصی  لذا آن  .ها به حیاط بودطرف دیگر سگ هم مانع دخول آناز  و  

اهالی محل روابط   تعیین کنند. بین سوردلف و  را که در منزل سوردلف جمع شده بودند 
به این جهت که سوردلف در تبعید همیشه    تربیشآمیزی برقرار بود،  بسیار دوستانه و محبت

گذاشت و چون سابقًا  ها را در اختیار اهالی میمقداری دوا با خود داشت و در موقع لزوم آن
ایندر دواخانه کار کرده بود موارد استعمال دقیق داروها را می که اشخاص  دانست. دیگر 
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افتاد که سوردلف  چه بسا اتفاق می  .کردندسواد برای نوشتن نامه نیز به سوردلف مراجعه میبی
بایستی  ها مالیات مطالبه کرده بودند میچیزی که بنا به ناحق از آنتمام سال برای اشخاص بی

ها کمک  تونگوزها و اوستیاکبه    چنینهمد. سوردلف  لیًا به ادارات مذبور کاغذ بنویسمتوا
آنمی پوست  بازرگانان  که  تماسکرد  نکنند.  مغبون  را  برای هها  بومی  اهالی  با  دائمی  ای 

شد  ست وارد میی توروخانسک بود. وقتی پُ ی اقتصاد ناحیهترین منبع مطالعهسوردلف موثق
تبعیدی اگر  مخصوصًا  تازهو  میهای  پطرسبورگ  از  تبعیْد ای  یکنواخت  زندگی  در    آمدند 

 شد. جنبشی محسوس ظاهر می

 نویسد: وخانسک چنین میب.ایوانف راجع به مالقات خود با سوردلف در تور 

پیدا کردند»مرا در قصبه پیدا کرده بودم که    .ی موناستیرسکویه  در بین راه اطالع 
ی او پرداختم تا وجو جستجا بالفاصله به  پس از رسیدن به آن  .سوردلف در آن قصبه است

  مذاکرات پرهیجانی بین ما صورت گرفت. من جریان حوادث مراکز  او را پیدا کردم. در دْم 
هایی که در آن کارگران دست از کردم و نام کارخانهکارگری را برای او به تفصیل نقل می

می بودند  کشیده  غیرهکار  و  ارسیکون  آیواز،  پایویاینن،  لسنر،  ژاکب  چشم  .شمردم:  های 
هاست و در اجتماعات کارگری جنگل  که خودش االن در این کارخانهدرخشید مثل اینمی

 . ی حزبی شرکت داردیات نهایی و پیچیدهحاضر است و در عمل

چه حد ارتباط  با توده تا  هایی داده شده است؟چه سازماندر آن نواحی    برای عملیات
توان نتایج مثبتی را انتظار  عمل آمده است و میآیا در قشون اقداماتی بهبرقرار گردیده است؟

 داشت؟
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زد  حالی که در اتاق قدم میت گوناگونی بود که سوردلف در  سؤاال ها از جمله  این
من در اولین مالقاتم    .آن شب را مدتی با هم صحبت کردیم  کشید از من کرد.و سیگار می

با سوردلف همان احساسات دوستی عمیقی که یک نفر شاگرد نسبت به معلم دارد نسبت به  
 او در خود احساس کردم.« 

ی قوای حیاتی  پایه  اقتصادْی   کرد. پریشانی  جنگ امپریالیستی اثرات خود را ظاهر می
قشون که تحت فرماندهی امرای فاسد قرار داشت متحمل    کلی سست کرده بود.کشور را به

ی توروخانسک هم رسید. خبر بسیج  های پیاپی شده بود. انعکاسات جنگ تا ناحیهشکست
را به هیجان آورده بود. عدهتبعیدی  1916عمومی زمستان   از آنها  حدود    درـها  ی زیادی 

بود ولی به فرصتی    متأثرم خوانده شده بودند. سوردلف از دوری رفقا  چبه زیر پر ـ  ت نفربیس
  سخِت  برد. رژیِم دست آورده بودند رشک میبین سربازان بهها برای عملیات انقالبی که آن

تر بود. تجهیز مجرمین سیاسی از طرف  قشون به مراتب از زندگانی در محلی دورافتاده مطلوب
ی جنگ و تبعید  داد که زمان تغییر وضعیت نزدیک شده و دورهحکومت تزاری، نوید می

ای که پیک خطر و پیروزی است شروع گردیده  ی بروز حوادث تازهرو به پایان است و مقدمه
 موقع وداع با رفقا چنین گفت: است. سوردلف در 

ا سایر مراکز کارگری به هم خواهیم رسید و با هم کار خواهیم  ی»ما باز در پطرسبورگ  
 کرد.« 

خبر سقوط اتوکراسی در توروخانسک منتشر شد. اولین فکر    1917در اوایل مارس  
که مبارزه    جایی که به قوای ما احتیاج دارند، جاییسوردلف این بود: الزم است فورًا به آن

تنها جاده برسانم.  باید خود را هرچه زودتر به پطرسبورگ  این  جریان دارد حرکت کنم.  ی 



50 
 

بایستی  در حدود هزارها کیلومتر را میو    ،ی رود ینیسئیمسافرت عبارت بود از سطح یخ بسته
ی حرکت بودند چندان زیاد نبود. سوردلف  هایی که آمادهی سورتمهبا اسب طی کرد. عده

باد چنان به شدت میبهقص وزید که  ی موناستیرسکویه را در میان طوفان برف ترک کرد. 
بارید که کسی  ای سخت میکسی قادر نبود خود را روی زمین نگاه دارد و برف به اندازه

ها بعد از پایین آمدن سراشیبی ساحل و  توانست یک قدم جلوتر خود را ببیند. سورتمهنمی
ی زخیم برف ناپدید شدند و پس از پنج یا شش روز به رودخانه، در پشت پردهرسیدن به  

حوالی ینیسشیسک رسدند. مسافرین مجبور بودند آهسته و با احتیاط حرکت کنند چه هر آن  
آب شدن یخ ینیسئی نزدیک بود شروع شود ولی    ای برای ابد فرو روند. ممکن بود در حفره

ود را به پطرسبورگ که استالین پس از برگشتن از تبعید  سوردلف عجله داشت هرچه زودتر خ
دیگر    .ی جدیدی شدجا منتظر او بود، برساند. فعالیت انقالبی سوردلف وارد مرحلهدر آن

 گوید: های زندان و تبعید پایان یافته بود. لنین بعدها راجع به سوردلف چنین میسرگردانی

کند کسی را که دائمًا ر چیز مشخص میی بیش از هنهمین راه دراز فعالیت نها  »...
در مبارزه شرکت داشته و هیچ وقت ارتباط خود را از توده قطع نکرده است، کسی که هرگز  

شایسته با  همیشه  و  نگفته  ترک  را  است روسیه  کرده  کار  کارگران  وجود    ترین  با  و 
نها توانست برای کند، نه ت های پلیس انقالبیون را به آن محکوم میکه تعقیب  ایگیریگوشه

ی نخست به رموز کارهای عملی واقف است کارگران پیشوایی محبوب، پیشوایی که در درجه
 1ی پرولتاریای مترقی گردد.« دهندهتوانسته است سازمان چنینهم کهبلبشود، 

 
 ، چاپ روسی.81الی   80، صفحه 24آثار لنین، جلد  1
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 تدارک انقالب سوسیالیستی

ی »کنفرانس  سوردلف چندی بعد از مراجعت به پطرسبورگ برای تشکیل و اداره
خود از او پذیرایی    پیشوای قدیمی  عنوانبهمحلی حزب« به اورال رفت. رفقای حزبی اورال  

ع کرد و از افکار خائنانه  کردند. سوردلف، مدافع و مفسر با حرارت افکار لنین، مبارزه را شرو 
خدعه منشویکو  »سوسیالیستهآمیز  و  رولوسیونر« ا  برداشت 1های  برای   پرده  شجاعانه  و 

جنبه سیاسی  بسط  روش  از  جدًا  سوردلف  کرد.  تنظیم  طرحی  انقالب  سوسیالیستی  های 
میبلشویک دفاع  میها  همراهی  حزب  اعضای  با  و  سازمان  نمود  نفوذ  و  قدرت  که  کرد 

آن کارگران  بین  را  اورال  سورد بلشویکی  ببرند.  باال  کارگری  جا  حزب  کنفرانس  در  لف 
ی اورال  نماینده  عنوانبه)بلشویک( که در پطروگراد تشکیل شده بود    سوسیال دمکرات روس

سوردلف کنفرانس  این  در  نمود.  اولین  شرکت  برای  برای  حزب  کرد.  مالقات  را  لنین  بار 
ت. سوردلف در کنفرانس آوریل  ش قائل بود و به او اعتماد کامل داارزش زیادی    سوردلف

ی مرکزی  گری کمیتهحزب بلشویک انتخاب شد و منشی  ی مرکزی کمیتهدوباره به عضویت  

 
اجتماعیون( که در اوائل قرن  ـ)انقالبیون  ، افراد حزب سوسیال رولوسیونر(S.Rی رولوسیونر)هاسوسیالیست 1

دار تقسیم اجتماعیون طرف ـزب عبارت بود از ترور، انقالبیون بیستم در روسیه تشکیل شده است. مشی این ح
ی اراضی بودند. لنین ثابت کرده بود که این شعار یک شعار سوسیالیستی نیست بلکه به منظور حفظ عادالنه

سرمایه و  منافع  فوریهگوالگ داران  انقالب  در  مدافع    1917ی  هاست.  حزب  این  که  شده  آشکار  کاماًل 
انقالبیون هسرمای است.  مالکین  و  باجتماعیـداران  ضدانقالبی  ون  احزاب  سایر  اتفاق  بلشویک ه  و علیه  ها 

ی  ی توطئهدهنده اجتماعیون تشکیل ـ. پس از انقالب اکتبر، انقالبیون کردند کارگران انقالبی شدیدًا مبارزه می 
 علیه جمهوری شوروی بودند.جات گارد سفید دسته مسلحانه  یضدانقالبی و مبارزه 
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های کوتاه و برای انجام  به بعد سوردلف فقط به مدت  1917به او واگذار گردید. از آوریل  
را ترک  شد مرکز  حزب به او داده می  ی مرکزیکمیتههای مهم که از طرف یتمأمور بعضی  

وقت خود را به عملیات انقالبی و همکاری روزانه با لنین و استالین مصروف    ی کرد. بقیهمی
منظور عبور  ی مبارزه بهفرانس آوریل که نقشهداشت. در پیشنهادات تاریخی لنین در کنمی

ا  هاز انقالب دموکراسی بورژوا به انقالب سوسیالیستی طرح شده بود برای جلب پشتیبانی توده
به کید در شوراها  دست آوردن اکثریت  و  به  تأ بود. سوردلف تمام هنر و    لعمزیادی  آمده 

 کار انداخت. استعداد سازمانی خود را برای اجرای این منظور به

همکاری روزانه با لنین و استالین، تجربیات  .  شدتر میروز سریعروزبه  جریان حوادث
خوبی راهی را که باید در جریان  کرد که بهسوردلف کمک میسیاسی و استعداد سازمانی به  

ی حل مسائل پیچیده را پیدا کند. وقتی یکی از حوادث پیش گیرد، تشخیص دهد و طریقه
آمد به سوردلف مراجعه  والیات برای رفع مشکالتی که در امور حزبی پیش می  کارکنان حزبِی 

اینمی از  قبل  همهکرد  تکه  را  امور  جزئیات  کشف  ی  را  کار  عیب  سوردلف  دهد  وضیح 
نمود و در صورت احتیاج شخص دیگری  صادر میرا  دستور الزم    سؤال ند  چ کرد و پس از  می

ای واضح و کامل  فرستاد. دستورات او به اندازهرا برای رسیدگی و رفع مشکالت به محل می
مانند کسی که در محل و حزب آنبود که فرستاده او  از هر  ها کار کر جا سالی  باشد  ده 

ق و  انتقال  سرعت  از  حزبی  مبارزین  بود.  روشن  تعجب  وهحیث  در  سوردلف  تشخیص  ی 
»من تصور کردم    گفتند: کردند چنین میکاری مالقات میغالبًا کسانی که او را برای    . بودند

با تفکر و سنجیدگی کامل    مسألهسوردلف، قبل از ورود من به اتاق کارش در اطراف این  
نمود که سوردلف  کرد چنین احساس میده بود.« هر کس سوردلف را مالقات میمطالعه کر 
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ترین مسائل را حل  رف کوشش زیاد قادر است غامضکسی است که به سهولت و بدون ص  
ی  ی تمرکز بزرگ فکر و ارادهدر حقیقت نتیجه  کند. ولی این سهولت ظاهری در حل مسائْل 

قیمتی بود. اگر ولو یک  برای او کمک ذیوردلف  س   یالعادهی خارقسوردلف بود. حافظه
ها مطلبی  ی متقابل آنات حزبی و اشخاص مربوط به آن در رابطهتأسیسبار راجع به یکی از  

خاطرهمی در  همیشه  برای  میشنید  نقش  روزهاست  اش  این  در  یادداشت  بست.  دفتر  که 
سازمانی به او بسیار کمک  ها در امور  وجود آمده است. این یادداشتمعروف سوردلف به

 کرد. می

شوراها، اسامی ناطقین و اعضای کمیسیون و نظایر    ی ی کار کنگرهسوردلف نقشه
 نوشت.این چیزها را در این دفتر می

استفاده  خود نیز از این دفترچه    سن اجرای دستورات مختلِف سوردلف برای بازرسی ُح 
تصفیه میمی وقتی موضوعی  سوردلف  کرد.  یادداشت خارج  شد  دفتر  از  را  مربوطه  اوراق 
 کرد. کرد و با دفتر جدیدی شروع میمی

خیابان در  پطروگراد  سربازان  و  کارگران  ژوئیه  شانزدهم  علیه  در  و  شده  سرازیر  ها 
ای دست  جای پایان دادن به جنگ به تهاجم تازهآمیز حکومت موقتی که بهعملیات جنایت

رسید  نمی  نظربهچندان مهم    این تظاهرات ناگهانی که در ابتدا   زده بود، به تظاهرات پرداختند.
شوراهاست« تبدیل گردید. برای مسلح تحت شعار »قدرت از آن  سریعًا به تظاهرات بزرگ  

دستهو قلع و  ارتجاعی  واحدهای  تظاهرکنندگان  اعزام قمع  محل  به  افسران  و  یونکری  جات 
ها و آزارهای  ای از کارگران و سربازان به زمین ریخته شد. شکنجهشدند و در نتیجه خون عده

که از شر جاسوسان حکومت  ها شروع گردید. لنین برای اینآمیزی نسبت به بلشویکجنون
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ی امور حزبی  بور شد خود را مخفی کند. طبق دستورات لنین کلیهموقت در امان باشد مج
ها تا  کردند. عملیات آنپطروگراد را استالین، سوردلف، مولوتوف و ارجونیکیدزه اداره می

آمد و به دربان گفت که قصد دارد  در گرفت. سوردلف از خانه بهصورت میحدی مخفیانه  
که با رژیم    ایسوردلف مانند دوره  .ی او شروع شداز پطروگراد بیرون برود. دوباره سرگردان

های  گذراند. روزنامهآمد شب میی مشغول بود در هر جایی که پیش مینتزاری به عملیات نها
به کار انداختند و    هابورژواخردهپردازی خود را برای مرعوب کردن بورژوا تمام قدرت سخن

ها سوردلف را »شیطان  دادند. این روزنامه  ها موجودات جهنمی جلوهها را در نظر آنبلشویک
می فوالدی«  شیطان  دورهسیاه،  در  و  نامیدند.  کشتار  منظور  به  مجنونانه  حمالت  که  ای 

به منتها درجهبلشویک  یشکنجه بود وسایل تشکیل ششمین کنگرهها   ی ی شدت رسیده 
نهانی تشکیل   ،گراد، در پطرو 1917حزب فراهم شد. این کنگره در اواخر ژوئیه و اوایل اوت 

می تغییر  را  آن  محل  دائمًا  و  بود  مخفی  کاماًل  نیز  کنگره  این  جلسات  عُ شد.    ال م  دادند. 
موقت در    حکومت  مدام  و  کردند  رو  و  زیر  را  شهر  تمام  کنگره  اعضای  دستگیری  برای 

 ی لنین، استالین، سوردلف و سایرین بودند. وجو جست

لذا   . توانست در کنگره شرکت کندتعقیب او بود نمیکه پلیس در  لنین به علت این
کارهای سازمانی، تنظیم مقررات  ی کنگره کرد. سوردلف اداره مأموراستالین و سوردلف را 

تهیه و  سازمانکنگره  را  ی صورت گزارشات  این    عهدهبههای والیات  انجام  برای  داشت. 
بایستی به کارها  تنگی وقت می  یطهواس بهزیرا کنگره    ،وظایف دقت و سرعت زیادی الزم بود

به   راجع  دیگر چون  از طرف  و  کند  رسیدگی  قیام مسلحانه می  یمسألهسریعًا  بایستی  مهم 
داشتن اطالعات دقیق راجع به اوضاع والیات در  میم گرفته شود لذا برای کنگره دردستتص
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کنگرهدرجه ششمین  در  داشت.  قرار  اهمیت  اول  استالینی  بلشویک،  از طرف    ی حزب 
به سازمان را خواند. کنگرهکمیته کرد که تمام    تأکیدی حزب  ی مرکزی گزارشی مربوط 

ی مرکزی  ی دهم اکتبر کمیتهکوشش خود را به تدارک قیام مسلحانه مصروف دارد. در جلسه
حزب بلشویک، سوردلف گزارشی راجع به وضع تمام کشور روسیه به کنگره تقدیم کرد.  

تعیین میدر روزهایی که سرن انقالب کارگری  از وضع    ،شدوشت  دادن اطالعات صحیح 
فنی  یت مأمور کشور   وسایل  گرچه  داشت.  بر  در  مهمی  بسیار  مسئولیت  که  بود  ی  کمیتهی 
آوری  عبسیار حقیر بود معذالک سوردلف موفق شد یک رشته مدارک مهم و موثق جم  مرکزی 

وضوح معلوم    طوربهردلف روان بود  روزه به طرف اتاق کار سو کند. از سیل مردمی که همه
بورژوازی کاماًل    علیه ی کارگر شهرها و کارخانجات مختلف برای مبارزه  شد که طبقهمی

ها آشنایی کامل داشت و  ی تودهآماده است. سوردلف طرفدار پرشور انقالب، که به روحیه
واقعیت و  حقایق  بر  متکی  او  بودگزارشات  مردم    علیهبه شدت    ،ها  بین  که  یجاد  اکسانی 

دل و مردد به مبارزه پرداخت. در روزهایی که  اشخاص دو   علیه   چنینهمکردند و  وحشت می
می تهیه  را  مسلحانه  قیام  مستقیم  و  وسایل  فرماندهی  برای  که  کرد  ثابت  سوردلف  دیدند، 

 شایستگی زیادی را دارا است.  رهبرْی 

در کلیه قیامسوردلف  به خوبی تشخیص    ی مراحل تدارک وسایل  شرکت داشت. 
ی مناسب است. به مبارزین و کارکنان حزب که به محل  یت مأمور برای چه  داد که هر کس  می

»به فالن کمیته اطالع دهید که   ...  کردآمدند دستورات و اوامر روشنی صادر میکار او می
به فالن    جات کرنسکی خط راه آهن را منهدم نمایند.در صورت احساس خطر از طرف دسته
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ی واحدهای  کمیته ابالغ کنید که محل انشعاب راه آهن و مرکز تلگراف و تلفن را به وسیله
 خودمان اشغال کنند«. 

ی مرکزی حزب به کامنف  در شانزدهم اکتبر سوردلف در یکی از جلسات مهم کمیته
زینوویف مخالفت    ،و  انقالب  با  و  بودند  برخواسته  مبارزه  به  ضدلنین  که  پستی  خائنین 

عمل آید  ه نفع ماست باید اصالحات الزم بهشکنی داد: »تناسب قوا بکردند، پاسخ دندانمی
 تر و نیرومندتر شود.« مؤثر تا وسایل فنی  

شد و    تأسیسی امور مربوط به انقالب  ی »مرکز حزبی« برای ادارهدر دهمین جلسه
استالین به ریاست و سوردلف به عضویت آن انتخاب گردیدند. چند روز بعد، در بیست و  

ی شوراها  شدند فراکسیون بلشویک را در دومین کنگره  مأموریکم اکتبر، استالین و سوردلف  
 بایستی تشکیل شود اداره کنند. که قریبًا می

کرد که مراقب حکومت    ر مأمو ی مرکزی سوردلف را  در بیست و چهار اکتبر، کمیته
دار حفظ تماس دائم با قلعه پطرول  عهده  چنین همو احکام و فرامین او باشد. سوردلف    موقت

زمام امور انقالب    تاد انقالب بود وارد شد و سبود. در همان شب لنین به اسمولنی که مرکز  
ی بزرگ شروع شده بود. سوردلف از صبح زود تا پاسی از شب در  حمله .دست گرفترا به

های تشکیالت را  اسمولنی به کار مشغول بود و با شوق وافر و ایمان کامل به پیروزی، رشته
 محکم در دست داشت. 

بایستی برای دست آمده بود. دیگر میکمیته انتظار آن را کشیده بود بهکه    ایپیروزی
مقام شخص اول  ،  را شروع کرد. سوردلف به قول لنینن شوروی مبارزه  تحکیم قدرت جوا
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مرکزی شوراهای روسیه را احراز   اجراییه  یاولین جمهوری شوروی یعنی مقام ریاست کمیته
 نمود.

 

 ی مرکزی شوراهای روسیهی کمیتهاجراییهاولین رئیس 

ی مرکزی  اجراییهی  ویض مقام ریاست کمیتهف ردلف عماًل نشان داد که حزب در ت سو 
روسیه به او مرتکب خطایی نشده بود. جمهوری جوان شوروی در آن موقع روزهای سختی  

انقالبی و  ها، افسران ضد  ال تزار، ژنرالم  داران، مالکین بزرگ ارضی، عُ گذراند. سرمایهرا می
اکثریت    یسیونرها که در مبارزهها، سوسیالیست رولو ، منشویک1هاکادتـاحزاب ارتجاعی

جمهوری شوروی    ور شدند. به زودْی مغلوب شده بودند به حکومت کارگران و دهاقین حمله
 ی دشمنان خویش محاصره دید. خود را در حلقه

ی  کرد. امپریالیسم آلمان، تا دندان مسلح، دم دروازهخطر مهلکی کشور را تهدید می
راهم کرد و هم اساس یک دولت  هم وسایل دفاع کشور را فبایستی پطروگراد رسیده بود. می

ی دولتی را منهدم کرد و به جای  بایستی دستگاه فرسودهرا ریخت. می  ـدولت شورویـ  جدید

 
طور به این حزب    .گویندمخفف »کادت« می   طوربه خواه را در زبان روس  های مشروطه ها: دمکرات کادت  1

دست گرفتن زمام دولت و »تجدید  جدیت این حزب تا انقالب روسیه به. تمام  تشکیل گردید  1905رسمی در  
گذاری« بوده است ولی در حقیقت منظور حزب مزبور ایجاد اختالل در سازمان  سازمان اجتماع از راه قانون 

طلب بودند و پس از انقالب اکتبر هم  ها در باطن سلطنتب و کنار آمدن با تزاریسم بوده است. کادتانقال
 ها ایجاد گردیده است.س آن یانقالبی به دساهای ضد  انقالبیون بودند و بسیاری از سازمان محرک ضد  
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تزاری سابق    ی های مختلف روسیههای وسیع ملیتای با شرکت تودههای اداری تازهآن ارگان
 وجود آورد. به

ابت روسیهبایستی ملل  می   ی کارات مولدهی شوروی را گرد حزب لنین جمع کرد و 
ی ایجاد اولین دولت  بار در تاریخ، مسائل غامض و پیچیدهها را رهبری نمود و برای اولینآن

ی  های بعد از پیروزی، ادارهسوسیالیستی کارگران و دهاقین جهان را حل کرد. در اولین ماه
روسیه اجراییهی  کمیته مرکزی  نم  ی  از  سازشکارکه  و  مداراجو  احزاب  از ـایندگان 

  های رولوسیونر ها گرفته تا سوسیالیستراست و منشویکهای رولوسیونر دستسوسیالیست
ماکسیمالیست و  آنارشیست 1ها )چپ(  بود و  مرکب  الزم    ها  مخصوصی  کاردانی  و  متانت 

خستگیداشت کوششی  با  سوردلف  طبقه  علیهناپذیر  ،  منافع  مبارزه  خائنین  به  کارگر  ی 
 کرد. پرداخت و با دست توانای خود بنیان دولت جوان شوروی را مستحکم می

ن همت گماشت تعیین سرنوشت  بایستی به حل آی روز که مییکی از مسائل اولیه
سسان بود. اعضای این مجلس قبل از اکتبر انتخاب شده بودند و واضح است که  ؤ مجلس م

بایستی در ی دخالت نداشته است. این مجلس میوجههیچبهی ملت  ها ارادهخاب آندر انت 
ژانویه بیتاریخی که ضد    1918  یپنجم  با  را میانقالبیون  آن  انتظار  افتتاح  صبری  کشیدند 

 
عمومی آن حزب در    ها: جناح چپ حزب »سوسیال رولوسیونر« روسیه که در اولین مجمعماکسیمالیست    1

آنارشیست و خود را به نام )اس.آر های ماکسیمالیست( تجزیه شدند و حزبی تشکیل دادند نیمه   1906سال  
ولی این تقاضا به    .ها و کارخانجات بودندها خواستار ملی نمودن اراضی و فابریکنامیدند. ماکسیمالیست

ی مبارزه قرار  کردند که ترور وسیله ها پیشنهاد می پوشاند. آن ها را می ی حقیقی آن ی نقابی بود که چهره منزله
ایمان و غاصب اموال مردم  ها رو به فساد گذاشته و تبدیل به گروهی غارتگر و بی گیرد. متدرجًا ماکسیمالیست

 میان برداشته شدند.قطع از  طوربه 1920شدند و در سال 
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انقالبیون تمام قوای خود را برای گشودن مجلس به کار بردند و شعار خود را چنین  شود. ضد  
سسان  ؤ سسان است.« روز افتتاح مجلس مؤ مجلس م  مام قدرت از آِن »ت  که  دنداعالم داشته بو 

  . که جلسه را افتتاح کند داد    یتمأمور ی مرکزی روسیه به سوردلف  اجراییهی  کمیته  .فرارسید 
منشویک و  رولوسیونرها  سوسیالیست  را  ولی  خودشان  کاندید  روسیه  »رئیس    عنوان بههای 

و سنی  گرفت  در دست  را  ریاست  زنگ  رفت،  تریبون  پشت  سنی  رئیس  کردند.  تعیین   »
وضع  با  خواست جلسه را افتتاح کند ولی سوردلف ناگهان پهلوی او ظاهر شد و او را که  

ی محکم کنار زده و با صدایی قوی که بر جیغ و داد باری مشغول صحبت بود با دست رقت
به آرامی چنین اعالم داشت: »کمیتهو منشویک  سوسیالیست رولوسیونرها ی  ها غالب بود 

کرده است که این جلسه را افتتاح    مأموری مرکزی شوراهای کارگران و دهاقین مرا  اجراییه
امیدوار    ... ارگران، سربازان و دهاقینی مرکزی  شوراهای نمایندگان کاجراییهی  کنم. کمیته

ی احکام و تصمیمات شوراهای کمیسرهای ملی را کاماًل به  سسان کلیهؤ است که مجلس م
امیدوار است مجلس ماجراییهی  رسمیت خواهد شناخت«»...کمیته سسان که  ؤ ی مرکزی 

ه استحضار آقایان  ای را که االن مفتخرم متن آن را ب ی حقیقی منافع ملت است اعالمیهنماینده
نمود خواهد  تصویب  »اعالمیه   1« . برسانم  متن  روشن  و  بلند  صدایی  با  سوردلف  ی  سپس 

روسیه، بدین وسیله جمهوری شوراهای نمایندگان  -1حقوق ملل روسیه« را چنین خواند: » 
شود. تمام قدرت، چه در مرکز و چه در سایر نقاط  کارگران، سربازان و کشاورزان اعالم می

های ملی شوروی  ی جمهورییهجمهوری شوروی روسیه به شکل اتحاد - 2از آن شوراهاست.  
بایستی انتظار داشت  که میطوری  همان  شود.«ی ملل آزاد بنا نهاده میبر اساس اتحاد آزادانه

 
 مسکو.  ،1939 ،چاپ سیاسی ،37- 38ی ها، صفحهژ.سوردلف، مقاالت و نطق  1
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ی شوراها راجع به صلح، زمین  سسان از تصویب احکام و تصمیمات دومین کنگرهؤ مجلس م
ش منحل  مجلس  این  ساعت  چند  از  پس  ورزید.  امتناع  شوراها  به  قدرت  تعویض  د.  و 

برای متوقف کردن  های ضد  دسیسه به  پیروزمندانه  رفت پیشانقالبیون  ی حکومت شوروی 
سوردلف  نتیجه اهمیت  و  نفوذ  نرسید.  م  عنوانبهای  از  شوروی  ؤ یکی  حکومت  سسین 
می  روزروزبه عالقهباالتر  چنان  با  سوردلف  میرفت.  فعالیت  دامنهای  و  به  کرد  او  کار  ی 
کرد که او همان آرمان و افکار لنین است که شکل  هر کس گمان میای وسیع بود که  اندازه
به هر هدفی  زنده برای وصول  پرداخته است. سوردلف  به عمل  به خود گرفته و  بشری  ی 

سوردلف با دقت کامل وسایل سازمانی الزم  ،  طبق طرح لنین  کرد. ترین راه را پیدا میکوتاه
ریشه مالکین  برای  بورژوازی  قوای  کردن  احزاب کن  و  مرتجع  کارمندان  ارضی،  بزرگ 

میضد   تهیه  را  فراهم  انقالبی  حیث  هر  از  را  شوروی  رژیم  اساس  تحکیم  موجبات  و  دید 
 کرد. می

مبانی  شد تصور کرد که که روسیه با آلمان و اتریش در جنگ بود نمی»ولی مادامی
این برای  و  است  یافته  استحکامی  شوروی  قدرت  حکومت  باالخره  بتوان  که  را  شوروی 

 1« .بایستی به جنگ پایان دادمستحکم نمود می

اقدامات ال  تمام  پایان دادن به جنگ بهحزب و حکومت شوروی  عمل  زم را برای 
ها پیشنهاد کردند که برای صلح عادالنه  های آنی ملل متخاصم و حکومتآوردند و »به کلیه

خاصم پیشنهاد صلح حکومت شوروی  های متدولت 2« .و دمکراتیک مذاکره را شروع کنند
 

 ، چاپ فرانسه.202تاریخ حزب کمونیست )بلشویک(، صفحه  1
 ، چاپ فرانسه.203تاریخ حزب کمونیست )بلشویک(، صفحه  2
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را رد کردند. جمهوری شوروی در اثر ورشکستگی اقتصاد ملی، خستگی عمومی ناشی از  
ها احتیاج به استراحت و ترک مخاصمت داشت. حکومت شوروی  جنگ و پاشیدگی جبهه

اراده اتریش را شروع کرد. تمام قوای ی شوراها بود مذاکرهکه مجری  با آلمان و  ی صلح 
معاهدهضد   امضای  با  شدیدًا  کشور  داخل  میانقالبی  مخالفت  صلح  دشمنان    .کردند ی 

خواستند جمهوری شوروی را که اساس آن هنوز استحکامی چندان نپذیرفته بود  شوروی می
های کارگران و  امپریالیسم آلمان از پا درآوردند و پیروزی  تو قشونی از خود نداشت با ضربا 

به مخاط را  ار دهاقین  بوخارینندازند. آنه  تروتسکی و  های پیشوای »گروه کمونیست  ،ها، 
بایستی برای  دلف میلنین شروع کردند. »لنین، استالین و سور  علیهی سختی را  چپ« مبارزه

ی مرکزی  ی مرکزی راجع به امضای قرارداد صلح در کمیتهدست آوردن رأی موافق کمیتهبه
 1...«   ی شدیدی دست بزنندها به مبارزهکیستتروتسکی و بوخارین و سایر تروتس علیه

آن از  پس  کمیتهحتی  گرفت که  صلح  قرارداد  امضای  به  تصمیم  مرکزی  ی 
ادامه    چنانهمی خود با لنین  شرمانهها به مخالفت بیهای »چپ« و تروتسکیستکمونیست

به    رد ی خود باب مذاکرات صلح را مسدود کهای خائنانهند. تروتسکی با دسیسهددامی و 
ای دست برد و به سرزمین شوروی نفوذ کند و  امپریالیسم آلمان فرصت داد که به تهاجم تازه

انقالبی که در تعقیب   اثر جنبش بزرگ  اندازد. در  حیات جمهوری شوروی را به مخاطره 
جات  ی علنی آلمان در کشور پیدا شده بود حکومت شوروی توانست به کمک دستهمداخله

ها ضربات سختی وارد آورد و  مقابل مهاجمین آلمانی مقاومت کند و به آنجدید ارتش در  
دسته پسفک جلوی  و  ناروا  معاهدهدر  و  بگیرد  را  آلمانی  امضا  جات مسلح  به  را  ی صلح 

 
 ، چاپ انگلیس. 217تاریخ حزب کمونیست )بلشویک(، صفحه  1



62 
 

پایه نبود  معلوم  هنوز  موقع  آن  در  ا  برساند.  تحریکی  خائنانهعمال  و  و  آمیز  تروتسکی  ی 
ها  ی که بعدًا طی محاکمه »بلوک دست راستیطوربهان او در کجاست.  دست همبوخارین و  

س  أکه بوخارین در ر ،  های چپ«بوخارین و گروه »کمونیستها« کشف شد  و تروتسکیست
متفقًا   »چپ«  رولوسیونرهای  سوسیالیست  و  تروتسکی  با  داشت،  قرار  حکومت    علیهآن 

خواستند قرارداد صلح  ها میان آندست همشوروی مشغول توطئه بودند. بوخارین و تروتسکی و  
و  برست برسانند  قتل  به  و  توقیف  را  استالین و سوردلف  لنین و  و  را نقض کنند  لیتوفسک 

رولوسیونرهای   و سوسیالیست  تروتسکی  و  بوخارین  از طرفداران  مرکب  حکومت جدیدی 
توطئه 1کنند.   تأسیس»چپ«   این  که  موقعی  بود  در  پیدایش  حال  در  مخفی  ی 

تجزیهونیست»کم برای  علنًا  تروتسکی  پشتیبانی  با  چپ«  کردن  های  متالشی  و  حزب  ی 
این موقع دشواْر   کردند.صفوف آن به حزب بلشویک حمله می لنین،    ولی در  حزب، دور 
ی صلح و سایر مسائل پشتیبانی  مسألهی مرکزی در  استالین و سوردلف گرد آمد و از کمیته

 . کردمی

دانست مانده و مغلوب شدند. سوردلف که به خوبی می  های چپ« تنها»کمونیست
ها فاش های چپ« را برای تودهجویی »کمونیستشوروی و نفاقکه چگونه سیاست ضد  

کرد. در کند در پیروزی نظریات لنین و استالین و حفظ وحدت حزب نقش مهمی بازی می
مارس   کنگره  1918ششم  نام  هفتمین  به  سوردلف  شد.  افتتاح  حزب  مرکزی  کمیتهی  ی 

ای که در  گزارش مربوط به سازمان حزب را در کنگره قرائت کرد و از افزایش قابل مالحظه
ی کوتاه بین ششمین و هفتمین کنگره حاصل شده بود سخن  ی اعضای حزب در فاصلهعده
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ی اورال از دو برابر هم  گفت. تشکیالت حزبی در پطروگراد و مسکو دو برابر و در ناحیه
بود  تربیش لنین در  .  شده  از  زیاد  با حرارت  در روز دوم تشکیل کنگره  ی  مسألهسوردلف 

برست صلح  صلح  خصوص  در  را  لنین  نظر  صحت  کنگره  نمود.  پشتیبانی  لیتوفسک 
هفتمین    تأییدلیتوفسک  برست پایان  در  نمود.  رد  را  بوخارین  و  تروتسکی  نظریات  و  کرد 
با حرارت فوقکنگره اتحاد و یگانگی دعوت  العادهی حزب سوردلف  به  را  افراد  تمام  ای 

شوند  ی کارگر که به حزب ما وارد میهای طبقهین شکی ندارم که تودهتر کوچککرد: »من  
همان کوشید.  خواهند  حزب  اعضای  وحدت  برای  ایمان  روی  هم از  کنگره  که  طوری 

ید نفاق بین  تول  و  ی حزبگونه اقدام به منظور تجزیهآرزومند است، من شک ندارم که هر 
 اعضای آن در همان قدم اول با شکست قطعی مواجه خواهد شد.« 

ی صلح  مسألهبعد از ختم کنگره، سوردلف به نیژنی رفت و وضع داخلی حزب و  
 جا رسانید. لیتوفسک و نتایج حاصل از هفتمین کنگره را به اطالع پیشوایان حزبی آنبرست

ی خارجی  ح و با توجه به خطر مداخلهلزوم انعقاد قرارداد صل  حسوردلف ضمن تشری
ی حزب را چنین تعیین کرده  ترین وظیفهکرد مهمکه جمهوری جوان شوروی را تهدید می

ها را برانگیخت و برای جنگ آماده نمود. در هر جا، در هر گوشه، در هر بود: »باید توده
تشکیالت قوای جنگ به  را  مردم  نیژنی  پطروگرادجو دعوت کرد.« در  رهگذر  و  ، مسکو 

وحدت حزب    تأمین سیاست حزب و تفسیر نظریات لنین و استالین و    حسوردلف برای تشری 
های »چپ« و تروتسکی و آماده کردن  جویی کمونیستطلبی و نفاقو افشای روش تجزیه

شوراها که در چهارم ژوئیه    یکرد. در پنجمین کنگرهکشور برای مبارزات آینده سخنرانی می
شدیدًا    1918 »چپ«  رولوسیونرهای  سوسیالیست  شد  تشکیل  مسکو  و    علیهدر  لنین 
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از  ها دفاع کردند و  گوالگتوفسک به مخالفت برخواستند و از  لی ها و صلح برستبلشویک
سیاستی که شوروی در دهات اتخاذ کرده بود انتقاد نمودند و جدًا خواستار شدند که مبارزه  

عمل  واروبار برای کارگران خودداری بهجات خاز ارسال دستهها قطع گردد و  گوالگ  علیه
ها از طرف اکثریت  آید. سوسیالیست رولوسیونرهای »چپ« وقتی دیدند تمام پیشنهادات آن

ها اعضای کنگره رد شد مصمم شدند با قتل میرباخ، سفیر آلمان، کشمکش مسلح با آلمان
 در مسکو بر آمدند. در صدد برپا کردن شورشی   چنینهمایجاد کنند و 

ها« معلوم  ها و تروتسکیستی »بلوک دست راستیطوری که بعدًا طی محاکمههمان
کاماًل با اطالع و رضایت بوخارین و    « چپهای »آمیز سوسیالیستهای تحریکشد فعالیت

انقالبی طرفداران بوخارین و تروتسکی و  ی ضد  ی کلی توطئهتروتسکی بود و جزئی از نقشه
می تشکیل  را  »چپ«  رولوسیونرهای  سوسیالیست  سوسیالیست  اقدامات  ولی  داد. 

لنین و  یونرهای »چپ« در ظرف چند ساعت در رولوس پیشنهاد  هم شکسته شد. بر حسب 
ها  جات مسلحی از کمونیستهای مسکو و اطراف آن دستهی تمام در محلهوردلف با عجلهس 

و   سرخ  ارتش  واحدهای  گردید.  تشکیل  کارگران  و  کمونیست«  »جوانان  اعضای  و 
در تمام   . ینی گماشته شدمأمور های مسلح برای جنگ آماده شدند. در سراسر شهر  چریک

های مهم  ها و ساختمانخانهودند. محافظین تجارتها در حرکت بها قراوالن و گشتیکوچه
جات جنگی سوسیالیست رولوسیونرها خلع سالح  دسته  .ات دولتی تقویت گردیدندتأسیسو  

کمیته و  رفتار  شدند  گردیدند.  منحل  »چپ«  رولوسیونرهای  سوسیالیست  حزب  های 
امر دقیقًا  سوسیالیست رولوسیونرهای »چپ« سبب شده بود که سوردلف در همان ابتدای  

های او  مواظب جریان کارها باشد و خود را برای مواجهه با هر پیشامدی آماده کند. مراقبت
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از کلیه را  اعمال تحریککنگره  نمود. سوردلف  ی  با  آمیز سوسیالیست رولوسیونرها حفظ 
کمیتهم  ِس  رئیس  روسیهاجراییهی  ت  مرکزی  کنگره  ،ی  کرد  چهار  اداره  را  شوراها  ی 

ی او در کنگره راجع به هر  حسن اداره  یواسطهبه  .ی سوم، چهارم، پنجم و ششم(ها)کنگره
ها و سوسیالیست  شد. چون منشویکای سریعًا و صحیحًا تصمیم گرفته میی پیچیدهمسأله

زدن جلسه استفاده  همهو ب  ُابستراکسیونای برای  رولوسیونرهای راست و »چپ« از هر بهانه
داد  سوردلف به هر کسی اجازه می  . های اولیه بسیار مشکل بودی امور کنگرهادارهکردند  می

آلود را دقیقًا از نظر اصولی  ولی اظهارات خصمانه و غرض  . آزادانه عقیده خود را بیان کند
داد. سوردلف در اجرای مقررات  شکنی میکرد و به طرف جواب دندانتجزیه و تحلیل می

شمرد. وای به  ها را مینطق دقایِق   بود: بدون مالحظه از روی ساعْت   گیربسیار دقیق و سخت
کردند  اگر اعضای کنگره با وقت اضافی موافقت نمی  .حال کسی که در نطق کردن کند بود

  سوردلف در پشت میز ریاست خیلی اغماض داشته باشد.    بایستی از رئیس انتظاردیگر می
کوشید که کنگره کارهای  می  کهبلکرد  ناعت نمیتنها به حفظ نظم ق  .آمدمی  نظربهآرام  

داد که از موضوع خارج شود. سوردلف معانی  مفیدی انجام دهد. به هیچ ناطقی اجازه نمی
را درک می بیانات آنبسیار دقیق اظهارات ناطقین  را اصالح  کرد و هر جا که الزم بود  ها 

ی راه  وجو جستای در  ماندهنمود و این موضوع اهمیت زیادی داشت. وقتی مخالف در می
زد، سوردلف پیش از او فرمولی که مورد  بهتری برای بیان افکار خود به این در و آن در می

اعضا می  یپسند  پیدا  بود  واقع  خونکنگره  سوردلف  مقابل  کرد.  در  حتی  را  خود  سردی 
 داد. آمیز از دست نمیحوادث غیرمترقبه و در واقع بحران
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کادمیسین یا دهد: »من دو جلسه از قع را شرح میاگونه مو روسالفسکی یکی از اینآ
 در »تاالر   1918ها در  یکی از آن  .جلساتی که دارای اهمیت تاریخی هستند به خاطر دارم

اتحادیه  ی ها«ستون بودعمارت  تاالر، .  ها تشکیل شده  ناگهان کف چوبی  در حین جلسه 
واق ریاست  پشت جایگاه  در  ستونی که  بینزدیک  اثر  در  بود،  انداختن چوب  ع  و  مباالتی 

داشت. او    عهدهبهکبریت و یا به علت دیگر آتش گرفته بود. سوردلف ریاست این جلسه را 
بایستی حریق را طوری خاموش کرد که در امور جلسه اختاللی  می  . را از قضیه مطلع کردیم

آتش را خاموش کردیم به  پس از اخذ دستورات الزم به سرعت و بی سر و صدا   .ایجاد نشود
که اصاًل هیچ  مثل این  قسمی که به استثناء چند نفر کسی متوجه حادثه نشد. اما سوردلف

من در عمارت »تئاتر  ،  مشغول بود. مورد دیگر  چنان همی جلسه  فتاده است به ادارهااتفاقی ن
راها در  ی شو لیتوفسک کنگرهی صلح برستمسألهبرای اخذ تصمیم راجع به    . بزرگ« بودم

دست بلیومگین، سوسیالیست رولوسیونر  خبر دادند که کنت میرباخ به  . بود  جا تشکیل شده آن
به قتل رسیده است و سوسیالیست رولوسیونرهای »چپ« در مسکو و سایر شهرها   ،»چپ«

ها بودند دو بمب در داالن  ین مشغول سرکوبی آنمأمور اند. در موقعی که شورشی به پا کرده
ای از حاضرین با وحشت تمام به طرف در خروج هجوم بردند  »تئاتر بزرگ« منفجر شد. عده

اینهای دیگر زیر صندلیو عده که اساسًا در صدد تحقیق در  ای خود مخفی شدند بدون 
سردی خود را کاماًل حفظ کرده  اطراف حادثه برآیند. معذالک سوردلف رئیس جلسه، خون

که از موضوع مطلع شد با صدایی که به صدای فوالد شباهت داشت و حقیقتًا  پس از این  .بود
جلسه را آرام کرد، کسانی را که ترسیده    دفوالد را دارا بو   تأثیرهم صدای او همان خواص و  

 ی امور جلسه ادامه داد ...«که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد به ادارهمثل آنبودند سرزنش نمود و  
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ی روسیه شوروی  ی شوراها اولین قانون اساسی جمهوری متحدهدر پنجمین کنگره
است و اولین قانون اساسی    ی لنین، استالین و سوردلف نوشته شدهسوسیالیستی، که به وسیله

نظیر، و توافق فکری ی قانون اساسی، اتحاد بیبه تصویب رسید. جریان تهیه  ،شوروی است
عقیده وحدت  و  کامل  تفاهم  و  سوردلف  و  استالین  آنلنین،  را  ی  نشان    طوربهها  وضوح 

ی قانون  تهیه  مأموری مرکزی روسیه کمیسیونی را  اجراییهی  کمیته  1918دهد. در آوریل  می
 س این کمیسیون قرار داشت. أسوردلف در ر  اساسی کرد.

متحده جمهوری  اساسی  قانون  کلی  »نظریات  طرح  روسیهاستالین  شوروی  ی  ی 
 سوسیالیستی« را تنظیم کرد که مورد تصویب کمیسیون واقع شد. 

ی مرکزی تحت ریاست لنین تشکیل گردید و در اطراف  مه کمیسیون کمیته  19در  
ی مرکزی روسیه تهیه شده بود به مطالعه و  اجراییهی  ی کمیسیون کمیتهطرحی که به وسیله

ی حکومت شوروی که سوردلف ترسیم کرده بود که  شور پرداخت. یک طرح مدادی نقشه
ون راهنمای او باشد محفوظ مانده است. سوسیالیست  در موقع مباحثات پر هیجان در کمیسی 

سعی   انقالبی  عبارات  به  توسل  با  داشتند  شرکت  کمیسیون  در  که  »چپ«  رولوسیونرهای 
های حکومت  ی ارگانی خودشان را راجع به استقالل محلی و تجزیهکردند صحت نظریهمی

آن تا  کنند  ثابت  شوراها   جاییشوروی  باید  که  کردند  پیشنهاد  ناحیهکه  کمیسیرهای ی  ای 
مرکزی و شورای کمیسیرهای محلی به رسمیت    اجراییهی  محلی تشکیل گردد و احکام کمیته

 گوید: شناخته نشود. یکی از اعضای کمیسیون راجع به طرز کار سوردلف چنین می

جویی کند مثل دستگاه  »سوردلف که عادت داشت در وقت خود و دیگران صرفه
ی انقالب کوک شده باشد مرتبًا پس از پایان رسانیدن یک  به وسیله  هادقیق ساعتی که سال
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ی اول شروع جلسه همه را دقیقًا و سریعًا  شد و در همان لحظهموضوع وارد موضوع دیگر می
  .داشتبایستی مورد بحث قرار گیرد وا میبه مطالعه در اطراف مسائلی که در آن روز می

ناموزون  چیزهای زاید و مزاحم را به دور می از اعضا و عناصر  این کمیسیون که  انداخت. 
های هماهنگ مجزا تشکیل یافته بود در دست او سریعًا به یک واحد متجانس که به قسمت

بار نتایج تجربیات ثمربخش  با تصویب قانون اساسی برای اولینآمد.«  تقسیم شده باشد در می
شد. ضد  توده داده  نشان  شوروی  ساختمان  در  کلیهانقها  با  داخلی کشور  ی وسایل  البیون 
که  می سازندپیروزمندانه  رفتپیشکوشیدند  متوقف  را  شوروی  حکومت  قتل    .ی  به  لذا 

ولودارسکی خطیب پرشور انقالب را مقتول    1918پیشوایان شوروی پرداختند. در بیستم ژوئن  
را در پطروگراد العاده محلی )چکا(  ام اوت اوریتسکی رئیس کمیسیون فوقساختند و در سی

را تمام کارگران کشور  این خبر  را زخمی کردند.  لنین  قتل رساندند. در مسکو  و   متأثر  به 
ای که نسبت به لنین  کارانهمنقلب کرد. در همان روز سوردلف در تعقیب سوءقصد خیانت

ی کارگر را  ی مفرط طبقهای صادر نمود و طی عباراتی موجز کینهصورت گرفته بود بیانیه
ی قطعی یا به قول خود سوردلف  ها را برای مبارزهآمادگی توده  ونسبت به دشمنان پرولتاریا  

ی کارگر با  نویسد: »طبقهنمود. سوردلف چنین می  تأیید زه »به منظور قلع و قمع«  برای مبار 
  ی دشمنان انقالْب ی کلیهرحمانهجمعی و بیی ترور دستهقوای خود و به وسیله  تربیشتمرکز  

 1« . پاسخ خواهد داد را  گیردسوءقصدهایی که نسبت به پیشوایانش صورت می

رفت و جز برای حضور در  سوردلف به خانه نمی ،در روزهای اول زخمی شدن لنین
جا شب و روز به کارهای زیاد و  کرد و در همانجلسات کارگران اتاق کار خود را ترک نمی
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شمرد.  ای را جایز نمیین وقفهتر کوچکنمود و در امور دولت  کمرشکن حزبی رسیدگی می
ی کارهای سوردلف را در ه همهکرد. البتهای تلفنی مختصری استراحت میندرتًا بین مکالمه

ای که تازه بین حزب و شوراها و بین شوراهای  ممکن نیست نام برد. مخصوصًا در دوره  جااین
تازه جانشین ماشین   مرکزی و شوراهای والیتی رابطه برقرار شده بود و دستگاه شوراها که 

قوام گرفتشدهردُخ  بود داشت  تزاری شده  ریا   .ی دولت  در مقام  ی  ست کمیتهسوردلف 
میاجراییه روسیه  مرکزی  پیچیدهی  و  تازه  مسائل  اهمیت بایستی  کشور  برای  که  را  ای 

از دقت خفوق به امور کمالعاده داشت حل کند و ضمنًا قسمتی  تر تخصیص  اهمیتود را 
ها برای های بعضی از اعضای حزب بلشویک شرح داده شده است که آندهد. در یادداشت

ت  سؤاال کردند و سوردلف همیشه با کمال مهربانی به  مسائل مختلف به سوردلف مراجعه می
 گذاشت.ها احترام میداد و به احساسات و نظریات آنها پاسخ میآن

  شدت گرچه در اثر    .داد انقالبی وظایف خود را انجام میسوردلف با اشتیاق سوزان  
دلی و نشاط خود را  کاری که فوق طاقت بشری بود فرسوده و خسته شده بود معذالک زنده

ها خیلی دیر حتی  شب  .کرد توان دقیقًا گفت چه وقت استراحت مینمی  . داداز دست نمی
برمی منزل  به  اواسط شب  بود.  ولی معذالک هنو   ،گشتگاهی در  نشده  تمام  ز کارهایش 

ها رسیدگی کند  بایست در منزل به آنآمد کیفش پر بود از کاغذهایی که میوقتی به خانه می
  « . »کار امروز را نباید به فردا گذاشت تصمیم مربوط به هر کاری باید در همان روز گرفته شود

قاعده ماداماین  سوردلف  که  بود  سورد ای  بود.  وفادار  آن  به  حاصل  العمر  اطمینان  تا  لف 
ی خود  افتاده ندارد و تا در دفترچهی کارهایش انجام شده و چیزی عقبکرد که همهنمی
نمینقشه یادداشت  را  بعد  روز  کار  برنمیی  میز خود  پشت  از  ماهکرد  این  در  ها  خواست. 
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گیج سرعت  حوادث  اینکنندهجریان  مثل  داشت.  البته  ای  است.  پرواز  حال  در  زمان  که 
راه حل  بنابراین الزم بود فردا را پیش  .مکن نبود در عقب زمان متوقف ماندم بینی کرد و 

 مسائلی را که ممکن نبود روزهای بعد پیش آید با دقت پیدا کرد. 

  . ی روی دهدتأخیری مرکزی  فتاده است که در انجام کارهای کمیتههرگز اتفاق نا
کرد. لنین بعدها راجع به سوردلف چنین  می تأمینسوردلف وسائل سریع انجام کار را کاماًل 

 گفت: می

می» کار  سوردلف  رفیق  با  که  کسانی  تمام  که  برای  بود  محسوس  کاماًل  کردند 
خارق سازمانااستعداد  فن  در  سوردلف  افتخار    لعاده  آن  به  حقًا  ما  که  را  چیزی  که  است 

بمی منظم،  وجودهکردیم،  کار  امکان  ما  برای  و  شایسته   آورده  که  را  معقول  و  ی  مناسب 
هیچتوده نبود  ممکن  آن  بدون  که  است،کاری  کارگر  متشکل  ب های  موفقیتی  دست  هگونه 

نیازمندی کاماًل  که  میآید،کاری  تکافو  را  انقالب  است« می  تأمین   کرد،های   1نموده 
ی دقت و کوشش زیادی مصروف  یروستا  مسألهعمال دقیق سیاست حزبی در  سوردلف برای اِ 

با جدیتی  می و  دهاقین  خستگیداشت  اتحاد  برای  و  در دهات  تقویت شوراها  برای  ناپذیر 
  کرد. مبارزه می  چیز و جلب پشتیبانی دهاقین متوسط نسبت به مقاصد حکومت شوروی،بی

ای کارگران و تشکیالت  دهقان و جنبش اتحادیهه  گرو سوردلف در سازمان تربیت زنان کار 
 شده بود همکاری مؤثری داشت.  تأسیسجوانان کمونیست که به تازگی 
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به تشکیل کنگره  یسوردلف کلیه و    1918نوامبر    یکارهای مقدماتی مربوط  زنان 
ت  ره کرد و در تنظیم صورت اعضای هیأفراکسیون بلشویک کنگره را ادا  ی امور اولین جلسه

بایستی در دستور جلسه گذاشته شود کمک نمود و کنگره را  رئیسه و تهیه موضوعاتی که می
نام   تعلیم دیده( کوشش    ردکا  یسوردلف برای تهیه  افتتاح کرد.  ی مرکزیکمیتهبه  )افراد 

می صرف  کادره  کرد،زیادی  که  عالی  آموزشگاه  یعنی  کمونیست  و  دانشگاه  حزبی  ای 
بعدها به اسم    کرد وشوروی را تربیت می  یات مختلفهتأسیسامور    یکارمندان الزم برای اداره

را تهیه و    این دانشگاه و مواد درسی آن ی سوردلف اولین برنامه  کرد.  تأسیسرا  او نامیده شد 
تربیت یک دسته  جا تدریس میتنظیم کرد. خودش در آن تهیه و  برای  کرد و در  معلمین 

 تدریس دائمی دانشگاه شرکت داشت. 

های  وسیله رشتهههای ملت بیکی از مختصات سازمان شوروی این است که با توده
ناگسستنی مربوط است. سوردلف همیشه اهمیت این منبع قدرت حکومت شوروی را متذکر  

 شد: می

  ی م و صمیمانهوجود پیوندهای محک یواسطههدانیم که فقط ب»ما همه به خوبی می
کنیم  توانیم تمام تصمیماتی را که اتخاذ میدهاقین است که ما می    گر وهای وسیع کار ما با توده

کافی کارگر فعال و    یاجرا درآوریم، فقط تا حدودی که ما بتوانیم از میان توده عده  موقعِ به
رهایی از  دانتخاب کنیم و کاشده را اجرا کنند بینیهوشیار که در زندگی بتوانند مقاصد پیش

 شده است.«   تأمینیم که پیروزی توانیم بگوی گونه رفقا در اختیار خود داشته باشیم میاین

یافته  سوردلف قصد داشت برای اداره امور کشور کادرهای کارگران فهمیده و تعلیم
دانست که مردم  سوردلف می  ولی اجرای این منظور وقت زیادی الزم داشت.  ،وجود آوردهب
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رژیم   ساختمان  جریان  در  را  کادرها  این  بهخودشان  و  شوروی  آورد  خواهند  وجود 
در جریان توسعه و    مسألهکه لنین بر سر آرامگاه سوردلف اظهار کرده است این  طوریهمان

وجود  شماری از کارگران و دهاقین به»انقالب، طبقات بی  تکامل حکومت شوروی حل شد: 
را   سازمانی  هنر  و  زندگانی  عملی  معرفت  که  آورد  نباشد  ـخواهد  فردی  طور  هب  الأقلاگر 

را    توانند پیروزیها نفر از قشون کارگری نمیچیزی که بدون آن میلیون  ،دارا باشندـ  جمعی
 1دست آورند.« به

 

 سوردلف و دفاع از کشور 

نام او    های سوردلف صرف سازمان دفاع کشور شده است.قسمت مهمی از کوشش
. حزب لنین  استناپذیر توأم ییبرای همیشه با تاریخ پیدایش قشون دالور سرخ به طرزی جدا

دید و برای تزاریسم را تهیه می  علیهل قیام مسلحانه  یدر همان روزهای اول پیدایش خود وسا
منظور جنگ  این  قوای  تشکیل  پرولتاریابه  سخت  پرداخت.  جوی  وجود  های  گیریبا 

  مردند و اعضای ش چیزی نمیها که حبس و اعدام را بهتزاری، بلشویکحکومت    یوحشیانه
مسلحانه را  حزبی که نسبت به مقاصد انقالب وفادار بودند، فنون قیام  حزب و کارگران غیر 

می فرا  جنگی  تشکیالت  سازماندر  این  در  کهگرفتند.  است  جنگی  هنر    های  و  استعداد 
نیز    ،فرونزه  ،ظاهر شده است و سردار نظامی ارتش سرخ  ، روشیلوفسروران قشون سرخ، و 

را در  یحرفه   بیچف و کوی  ،روفها شروع کرد. سوردلف،کیهمین سازمان  نظامی خود 
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دهندگان قشون سرخ در تشکیالت جنگی همکاری  یان حزبی و سازمانزیادی از پیشوا  یعده
های  حزب به سازمان یبعد از سومین کنگره 1905داشتند. سوردلف در بهار و تابستان سال 

سواحل ولگا سرکشی کرد و در اطراف تدارکات قیام مسلحانه با پشت کار زیادی به تبلیغ  
دسته اورال  در  و  کارگران جنگپرداخت  تشکیل  جات  را  نقشهداد  جو  مسلحانه  قیام    یو 

ها و انواع تسلیحات را مورد مطالعه  بورگ را طرح نمود و تاکتیک جنگ در کوچهیکاترین
تسلیحات بیدادگران    علیهقطعی    یها را برای مبارزهقرار داد. برای پیشوای بلشویک که توده

بسیار ضروری بود. اینک این اطالعات  کرد داشتن معلومات و اطالعات نظامی  آماده می
 مورد استعمال پیدا کرد. 

کشور سوسیالیستی  از  سوردلف، فرزند وفادار میهن، ملل روسیه شوروی را به دفاع  
 گفت:وی چنین می .کرددعوت می

طرف  »رفقا، به  سابق  متفنن  اشخاص  ما  که  است  آمده  ملی  موقعی  دفاع  داری 
چیز است  شوروی قدرت در دست پرولتاریا و دهاقین بیایم و به این جهت که در  برخاسته

چیز، این میهن سوسیالیستی در معرض خطر واقع وقتی که این میهن پرولتاریا و دهاقین بی
که متوجه  ای، از هرجا، در مقابل هر حملهبا تمام قوا  ،هر کس که باشد ،هر یک از ما شود،

شورای کمیسرهای   1918  یدر پانزدهم ژوئیه 1« .میهن سوسیالیتی باشد مقاومت خواهد کرد
  نظر تحِت ادارات نظامی و مراکز سربازگیری    ملی فرمان تشکیل ارتش سرخ را صادر کرد.

دامنه  تأسیس شوراها   به فعالیت  داری پرداخت. وقتی که هنوز شد و طبق دستور سوردلف 
پطروگراد    ،ماًل مجهز بودندفنی کاکه از نظر    ،هاها رفع نشده بود و قشون آنخطر هجوم آلمان
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کردند صدها داوطلب ارتش جدید شوروی در مقابل مهاجمین آلمانی سدی  را تهدید می
معذالک    ،تشکیل دادند. در ظرف دو ماه و نیم بیش از صدهزار داوطلب ارتش سرخ شدند

  ی جات پراکندهبایستی دستهتوانست به قشون داوطلب اکتفا کند. میحکومت شوروی نمی
باط آهنین به هم جوش  ض آن به وسیله ان  ا به قشون منظم و متعددی که اجزایتش سرخ ر ار 

 عمومی برقرار نمود. یخرده باشد تبدیل کرد و به جای خدمت داوطلب، نظام وظیفه

می »سوردلف  بهگفت:  منظمی  قشون  اصول  باید  به  متکی  تنها  نه  که  آورد  وجود 
باشد   داوطلبانه  تفاه  کهبلخدمت  بر  آن  استثناءاساس  بدون  افراد،  که    ،م صحیح عمومی 

مقابل حکومت شوروی که خودشان    ها درمدنی آن  یخدمت در این ارتش از وظایف اولیه
  ی اجراییه  یکمیته  1819در بیست و دوم آوریل   1« . باشد قرار گرفته باشداند میوجود آوردهبه

کلیه عمومی  تعلیمات  برای  فرمانی  روسیه  کرد.  یمرکزی  صادر  توجه    کارگران  سوردلف 
های مخصوص  داد و اگر تا آن موقع فقط قسمتکامل شوراها به سازمان قشون معطوف می
  ی کمیتهرفته در مقابل  هماز آن پس تمام شورا رویشوراها در مسائل نظامی مسئولیت داشتند  

  های نظامی محلی، مرکزی روسیه مسئول سازمان دفاعی کشور قرار داده شد. کمیته  یاجراییه
اجرای کامل تصمیمات   ،والیتی و ایالتی تشکیل شد. سوردلف راجع به سربازگیری  ای،ناحیه
سن اجرای دستورات  ُح   برای بازرسِی   .مرکزی روسیه را دقیقًا خواستار بود  ی اجراییه  یکمیته

ها  این کمیسیون  .ی به والیات فرستاده شدندهایکمیسیون  های منظْم حکومت و دادن گزارش
مرکزی    یاجراییه  یها را شخصًا از بین اعضای کمیتهبودند از کسانی که سوردلف آنمرکب  

 کرد. انتخاب می
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ناپذیر برای تحکیم قدرت جنگی قشون  لنین،استالین و سوردلف با کوشش خستگی
را تقویت مییجو مبارزه  یکردند و روحیهفعالیت میسرخ   نمودند. در روزهای  ی سربازان 

خود را دور    یمحاصره  یحلقهطلبان  جات مسلح گارد سفید و قوای مداخلهسختی که دسته
العاده کسب  اهمیت فوق  دفاْع   ی مسألهکردند  تر میحکومت جمهوری جوان شوروی تنگ

توان پیدا کرد که تصمیم  دفاعی را نمی  یمسألهاول جنگ داخلی هیچ    ی در مرحله  .کرده بود
 راجع به آن بدون شرکت مستقیم سوردلف اتخاذ شده باشد. 

در کرملین سوردلف  و  اخبار  لنین  تمام جبهه  به  در  سرخ  قشون  نظامی  ها  عملیات 
رفتند  اوکراین پیش میوقتی که مهاجمین آلمانی به طرف    1918در مارس    . کردندرسیدگی می

 به سوردلف چنین تلگراف کرد: ،رئیس شورای لوگانسک ،وروشیلف

شدن است، قشونی که آماده خواهد بود به  »واحدهای قشون سرخ در حال تشکیل
به کار ادامه خواهم   جااینمن    .اولین فرمان در هر محلی که دستور داده شود وارد عمل گردد

که با آن به طرف جبهه حرکت کنیم.« قشونی که    قشون هستیم  تشکیل  داد. در محل مشغول
افتخار و شهرت زیادی  تحت فرماندهی وروشیلف قرار داشت در نبرد با مهاجمی ن آلمانی 

تساریبه طرف  به  قشون  این  آورد.  آن)استالین  ینس ت دست  در  که  کنونی(  تحت  گراد  جا 
سنف، مزدور فرماندهی آلمان، در فرماندهی استالین جنگ بسیار سختی با قوای ژنرال کرا

قهرمانانه دفاع  کرد.  باز  راهی  بود  جنگ  جریان  پرافتخار  صفحات  از  یکی  تساریتسین  ی 
ترین رفیق مبارز او، وروشیلوف، با لنین و  دهد. استالین و نزدیکداخلی روسیه را تشکیل می

جبهه وضع  و  داشتند  دایم  ارتباط  تساریتسینسوردلف  خراب  ی  و    هایکاریو  تروتسکی 
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آن 1انش دست هم به  میرا  اطالع  میها  قوا  تمام  با  و  تساریتسین    کوشیدنددادند  برای  که 
دست آوردند. در دوم اکتبر استالین به لنین و سوردلف اطالع داد که شورای  به  یهایکمک

کرده است و وضع تساریتسین    تأخیری جنوب  انقالبی جنگ در ارسال مواد جنگی به جبهه
فرمان  ز ابیش زیاد  خشم  با  وروشیلف،  و  استالین  بعد  کمی  است.  شده  وخیم  پیش 

ی جنوب را تجزیه کند و دفاع آن را با  کرد جبههی تروتسکی را، که سعی میکارانهخراب
استالین    ترین موقْع عدم موفقیت مواجه سازد، به اطالع لنین و سوردلف رسانیدند. در بحرانی

 کند: مستقیمًا با سوردلف ارتباط پیدا میی تلفن  وسیلهبه

تا کنون حتی یک خمپاره و یک گلوله هم    .»استالین: من تازه وارد تساریتسین شدم 
تصور می است.  بسیار وخیم  است. وضع جبهه  نرسیده  ما  مواد  به  ارسال  در  وقفه  که  کنم 

یتسین را به  دست ماهری در کار است که انهدام تسار   کهبل  ،جنگی یک امر اتفاقی نیست
این کشف  برساند.  ذیپایان  شکست  این  در  است  ممکن  کسی  چه  مشکل  که  باشد  نفع 

را بدون حل گذاشتن غیرقابل قبول است و عملی   مسألهکنم که این  نیست. من اعالم می
ی  که وخامت اوضاع را به اطالع کمیتهفعاًل همین. من برای این  ،شودآمیز محسوب میجنایت

با وجود    .ولگا در جنوب سارپتا هستند  ها در پنج ورستیروم. قزاقبه مسکو میمرکزی برسانم  
ورزند. به رفیق کارپف بگو که  این سیتین و طرفداران او از ارسال گلوله برای ما امتناع می

از کارپف والدیمیر ایلیچ است. من حرف دیگری    . منظورم این وضع غیرقابل اغماض نیست
 .« ندارم. استالین

 
این گمانه  1 و  بود  ارتش سرخ  فرمانده  و  نویسنده گزافه تروتسکی خود کمیساریای جنگ  آمیز است. های 

 )چاپ جدید(
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یکی دو روز دیگر شروع به کار خواهد شد.    »سوردلف: من دیروز کارپف را دیدم.
کدًا خواهم خواست که بدون درنگ مهمات الزم  ؤ اهم کرد و ماالن به تمام مراکز تلفن خو 

به علت   به  تأخیربفرستند و راجع  به مجازات  رسیدگی  را شدیدًا  این  و مقصر  آوردند  عمل 
به نقطهبرسانند. برای تبدیل   ی مخصوص جنگی مدارک الزم را با خود بردار.  تساریتسین 

تلگراف رونوشت  من  شود.  تازه  دیدار  زودی  به  است  کردهامید  مخابره  که  برایت هایی  ام 
 فرستم«. می

ی مدارک را با خود خواهم برداشت و به زودی حرکت خواهم  »استالین: من کلیه
 1خداحافظ.«   ،خداحافظ. درود بر تو  ،د بر کارپفکرد. احترامات مرا به کارپف برسان. درو 

ی تساریتسین را تعقیب  آمیز جریان دفاع قهرمانانهو سوردلف با نظری تحسین  لنین
کدی  ؤ های نظامی دستورات متصدیان قسمتبه تساریتسین به م  مؤثر کردند و برای کمک  می

لنین و سوردلف سیاست خائنانه  . نمودندصادر می ان  دست همی تروتسکی و  در اثر دخالت 
ی زیر را به شورای نظامی  ها به کلی عقیم ماند. در پانزدهم اکتبر لنین و سوردلف امریهآن

 انقالبی صادر کردند: 

اجرای امر را عمل آورید.  مک به تساریتسین اقدامات فوری به»الزم است برای ک
 « .لنین  ،لفگزارش دهید. سورد 

کمی بعد مجددًا سوردلف لزوم اقدام فوری برای رساندن مهمات را به تساریتسین  
دهد که بین استالین، وروشیلف،  کرد. مدارکی که از آن زمان در دست داشت نشان می  تأکید

 
 . 1938مارس   16ی پراودا، روزنامه 1
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ی مسائل دفاع تساریتسین تماس نزدیکی وجود داشت و همین امر  لنین و سوردلف در کلیه
ی قشون سرخ در تساریتسین ُرل قاطعی بازی کرد. نه تنها از ی شجاعانهزهدر موفقیت مبار 

کلیه  که بلتساریتسین   تصمیمات  ی جبههاز  اتخاذ  لزوم  و  سرخ  قشون  به عملیات  راجع  ها 
رسید. سوردلف  های زیادی به سوردلف میتلگراف  پیروزی قطعْی   تأمین مختلف به منظور  

  تأمین ها در نمود و به آنکرد و دستورات الزم صادر میغالبًا با فرماندهان نظامی مالقات می
 کرد. های جنگ داخلی کمک میموفقیت جبهه

سال   پاییز  به کی  1918در  شخصًا  برای    ،روفسوردلف  عازم    یتمأمور که  مهمی 
ات مفصلی داد. فرونزه، ارجونیکیدزه و کوی بیچف و سایر کسانی که  ور ت دس  ،هشترخان بود

سزایی داشتند با سوردلف دائمًا در تماس بودند و در  در فتوحات درخشان ارتش سرخ سهم به
گرفتند. سوردلف  دشمنان میهن سوسیالیستی از او کمک می  علیه  د ی امور مربوط به نبر اداره

شناخت  ی اعضای حزب را کاماًل میکرد. او کلیهن میاعضای سیاسی قشون را شخصًا تعیی
داد. سوردلف بهترین  و استعداد عملی و سیاسی هر کارگر را به خوبی تشخیص می  و قابلیت

می انتخاب  سرخ  ارتش  برای  را  حزبی  قویافراد  را  ارتش  این  سیاسی  اعضای  ترین،  کرد. 
مجربسرسخت و  بلشویکترین  میترین  تشکیل  حیاتش  دادند.  ها  روزهای  آخرین  تا 

با کوشش خستگی قشون سرخ  سوردلف  تقویت  و  دفاع کشور  قدرت  تحکیم  برای  ناپذیر 
  علیه ی مبارزه  در بحبوحه  ،ی حزبشب هشتمین کنگره  1919کشید. در سال  زحمت می

مداخله خارجی و ضدانقالبیون داخلی، موقعی که جمهوری جوان شوروی در معرض خطر  
بیانیهبزرگی واقع بود،   انشاء کرده بود  ی حزبی که به دستور کمیتهسوردلف در  ی مرکزی 

و طرفداران انقالب کارگری را دعوت کرد که قوای خود را برای مبارزه با  ها  تمام کمونیست
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کار اندازند. سوردلف ایمان قلبی خود نسبت به پیروزی قطعی  انقالبیون بهمهاجمین و ضد  
 کرد. های انقالبی تلقین میتودهکارگران را به 

 

 مرگ در حین انجام وظیفه 

ماه آخرین  در  بالروس،  سوردلف  لتونی،  به  بود.  حرکت  در  دائمًا  حیاتش  های 
کنگره سومین  در  سوردلف  کرد.  مسافرت  خارکف  و  کمونیست  پطروگراد  حزب  ی 

کنگره سومین  و  تیرگی)بلشویک(  که  بود  کرد. الزم  شرکت  اوکراین  شوراهای  اوضاع    ی 
خراب عملیات  اثر  در  که  خائن  »کمونیست  یکارانهاوکراین  رهبری  تحت  چپ«  های 

دار و تروتسکیست، پیتاکف پیش آمده بود، برطرف شود. سوردلف اهالی اوکراین را  ماسک
ها کمک کرد که برای عضویت دعوت کرد صمیمانه وحدت حزبی را حفظ کنند و به آن

توانند  می  تربیشو هماهنگی کار را    رفتپیشرا که    ی مرکزی جدید حزب کسانیکمیته
 گفت: کنند انتخاب نمایند. سوردلف می تأمین

وجود یک سازمان قوی    یواسطهبهدانند که فقط  ی رفقا میجا، در روسیه همه»آن
نبودن دو دستگی و نفاق در حزب ما و به علت وجود هدف مشترک و    یواسطهبهو متحد و  

  چنان همی واحد است که ما توانستیم مدت هجده ماه، قدرت را در دست داشته و آن را  اراده
حفظ کنیم. شما باید منازعات کوچکی را که باعث از هم پاشیدگی شماست کنار بگذارید.  
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هس گرسنگی  دچار  که  شمال  اهالی  به  روسیه  باید  انقالب  کانون  به  و  کنید  کمک  تند 
 1مساعدت نمایید.« 

ی شوراهای اوکراین، سوردلف اشتراک منافع پرولتاریا روس و اوکراین را در کنگره
 کرد:   تأییدًا مؤثر 

تمام جبهه مقابل هجوم دسته»در  امپریالیست  هایی که حکومت شوروی در  جات 
روسیه   دهقانان  و  کارگران  حزب  است،  هم  جنگیده  پهلوی  اوکراین  دهاقین  و  کارگران  و 

اند و خونی که مشترکًا در مبارزه مشترک ریخته شده است این دو جمهوری شوروی را  بوده
 2مشترک و آرمان واحد و عالی با هم متحد کرده است.«   یی وظیفهبه وسیله

های ساکن کشور شوروی را  صدای سوردلف که با حرارت زیاد، حزب و تمام ملت
ی کارگر به وحدت و یگانگی  متجاوزین و خائنین منافع طبقه  علیهرحمانه  ی بیبرای مبارزه

یا  سوردلف برای متشکل کردن صفوف پرولتار .  کرد در سراسر روسیه منعکس شدمی  دعوت
ولو    ،ای وجود ندارد که بتواندرسید که قوهمی  نظربهچنین    .کرددائمًا صمیمانه فعالیت می

لنینیست سرسخت و مجرب را  ـجلوی فعالیت این مارکسیست  ،برای یک لحظه هم که باشد
ی پرهیجان سوردلف درست موقعی که فعالیت او به منتهای شدت خود رسیده  بگیرد. مشغله

ت ناگهان متوقف شد. سوردلف که در اثر  نیز وجود داش   تربیشبود و برای او امکان فعالیت  
های حزبی ضعیف شده بود نتوانست در مقابل بیماری سخت  ها و تبعیدها و فعالیتحبس

 
 به روسی.  1939، چاپ سیاسی دولتی 165ی ها، صفحهژ.سوردلف، مقاالت و نطق  1
 همان. 2
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. بین خارکف و  ی حزب اوکراین مراجعت کردآنفوالنزا مقاومت کند. سوردلف از کنگره
بایستی مسائل  میمسکو قطار او چندین بار ایستاد.مردم زیادی برای دیدن او آمدند. سوردلف  

 نهادند، حل کند. میشماری را که مبارزین حزبی والیات با او در میان بی

نمایندگان دهاقین را نزد   ایراد کرد و  اریول در میتینگ کارگران راه آهن نطقی  در 
فوق شدت  با  همیشه  مثل  و  پذیرفت  میالعادهخود  کار  به  ای  وی  سؤاالکرد،  از  که  تی 

نمود. سوردلف در بین راه  صادر میرا  داد و دستورات الزم  کردند پاسخ دقیق و روشن میمی
ولی روز بعد با وجود کسالت کار    ،فتم مارس وارد مسکو شداحساس کسالت کرد. شب ه 

ای  ی مرکزی گذراند. کارهای فوری به اندازهاجراییهی  را ترک نکرد و تمام روز را در کمیته
توانست خود را به این فکر تسلیم کند که مریض است. در آن  زیاد بود که سوردلف نمی

کنگره هشتمین  مقدمات  مموقع  تهیه  را  حزب  پِی   . دیدندیی  والیات  وارد    نمایندگان  هم 
ی مرکزی را به این کنگره تقدیم کرد. شب که  بایستی گزارش سازمان کمیتهشدند و میمی

سوردلف به خانه برگشت دیگر کاماًل حس کرد که مریض است. سی و نه درجه تب داشت.  
  . ری برنخواست مرض رو به چیرگی گذاشته بود. سوردلف بستری شد و دیگر از بستر بیما

با وجود تب شدید   مایل نبود که    وجههیچبهسوردلف    ـتربیشچهل درجه و  ـروزهای اول 
بکشد کار  از  وسیله  .دست  میبه  لنین صحبت  با  تلفن  نمی  .کردی  از حاضر  را  تلفن  شد 

ی تلفنی را برای او ممنوع کرده کرد که طبیب مکالمه  تأییدکه لنین  تا این  .پهلویش بردارند
 ای داشت. العادهو نفوذ فوق  تأثیرست. حتی در مسائل شخصی کالم لنین در سوردلف ا

رفت ولی  گاه از هوش میراند. سوردلف گاهجلو میمانندی بهمرض با سرعت بی
آمد از کسانی که دور و برش بودند راجع به امور حزبی و تدارکات  همین که به هوش می
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کرد. چند روز قبل از فوت سوردلف، استالین به دیدن او آمد  ت گوناگونی میسؤاال کنگره  
لحظه آخرین  در  لنین  سوردلف  و  و  استالین  و  لنین  بود.  او  بالین  بر  را  ی حیات سوردلف 

ها با هم حزب بلشویک  کرد. آنهای دوستی عمیق و دلبستگی متقابل به هم متصل میرشته
س پرولتاریای  أپهلو در ر را تربیت کرده بودند. با هم پهلوبهو کادرهای بلشویکی آن    تأسیسرا  

رفتند و با هم اولین دولت سوسیالیستی جهان را تشکیل داده بودند و  انقالبی روسیه پیش می
یل دفاع آن را در مقابل دشمنان داخلی و خارجی فراهم نموده بودند. در شانزدهم مارس  وسا

چهار سوردلف از جهان رخت بربست در حالی که سن او هنوز به سی و چهار  ساعت    1919
لنین و  سال نمی از درگذشت فرزند حقیقی میهن، رفیق مبارز و همکار  رسید. تمام کشور 

عظیمی از اهالی مسکو و سایر شهرها جلوی تابوت سوردلف که    استالین غرق ماتم شد. سیل
ها قرار داشت در حرکت بود. مراسم تدفین جنازه در ها«ی عمارت اتحادیهنستو   در »تاالر

عمل آمد. در روز انجام مراسم  دان سرخ پای دیوار قصر کرملین بهروز هجدهم مارس در می 
 ی مرکزی روسیه چنین گفت: ییهاجرای ی خصوصی کمیتهتدفین، لنین در جلسه

که   سپردیم  به خاک  را  پرولتاریایی  پیشوای  پیش  تربیش»ما  برای  تو  هر کس  از  ر 
 ی کارگر کار کرده است.دست آوردن پیروزی طبقهمتشکل کردن و به

در سراسر جهان محبوبیت وشهرت فوق ای  العادهدرست موقعی که رژیم شوروی 
آل خود  ی پرولتاریای متشکل شوروی در راه ایدهکسب کرده است، موقعی که خبر مبارزه

ی پرولتاریایی که عماًل طرز ی نمایندهشود ما جثهای در جهان منتشر میکنندهبا سرعت گیج
ی ما را  ها کارگر گفتهسپاریم. میلیونبه ما نشان داد به خاک میرا  آل ما  مبارزه در راه ایده

کنیم  تکرار خواهند کرد: »افتخار ابدی بر رفیق سوردلف« ما بر مزارش رسمًا سوگند یاد می
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حرارتی   با  مبارزه خواهیم    تربیشکه  کارگران  کامل  رهایی  و  سرمایه  کردن  سرنگون  برای 
 1کرد.« 

ی حزب  هشتمین کنگره را افتتاح کرد. اولین نطق او در کنگرهدر همین روز لنین  
 راجع به سوردلف بود: 

ی رفیق ژاکب میخائیلویچ سوردلف باشد،  ی ما باید درباره»رفقا، اولین گفتار کنگره
کرده بودند اگر ژاکب    تأییدشماری بر سر قبر سوردلف  ی بیطوری که امروز عدهرفقا همان

ی اصلی محسوب  دهندهبرای تمام جمهوری شوروی یک سازمان  سوردلف برای حزب ما و 
تر بود. ما رفیقی را از دست بهاتر و به آن نزدیکی حزب گران شود وجود او برای کنگرهمی

غیبت او در   جا اینایم که روزهای آخر عمر خویش را کاماًل وقف کنگره کرده بود.  داده
بهتمام مر  و  بود  را شدیدًا احساس احل کار ما محسوس خواهد  او  خصوص کنگره غیبت 

 2خیزند()همه برمی «.کنم به افتخار یادبود او از جا برخیزیم خواهد کرد. رفقا، پیشنهاد می

*** 

سوردلف« وصف کاملی از سوردلف    .م  ی خود تحت عنوان »ژ.استالین در مقاله
 دهد: دست میبه

ها در جراید چندان سختی  از آنی کارگر وجود دارند که  »افراد و پیشویانی از طبقه
ولی معذالک همین    ،اندطور مایلها خودشان همینآید شاید به این جهت که آنمیان نمیبه

 
 روسی. ، چاپ 84ی ، صفحه24آثار لنین، جلد  1
 ، چاپ روسی. 113ی ، صفحه24آثار لنین، جلد  2



84 
 

شیره انقالبی محسوب میاشخاص  پیشوایان حقیقی جنبش  شوند. سوردلف  های حیاتی و 
، ذاتًا، عادتًا بنا بر تربیت انقالبی و  ن بود. سوردلف تا مغز استخوانگونه پیشوایایکی از این

بود. وقتی که حکومت در دست    دهندهناپذیر خود به تمام معنی یک سازمانفعالیت خستگی
دهنده بودن چیست؟ معنی آن این نیست که شخص  پرولتاریا است معنی پیشوا بودن و سازمان

ی آن دستوراتی صادر نماید.  وجود آورد و به وسیلهداری بهنی انتخاب کند و دستگاه ا همکارا
 خود را شناختن، مراتب  در وضعی که ما قرار داریم پیشوا بودن یعنی قبل از هر چیز کارگراِن 

ها  ها را درک کردن، طرز گفتگوی با آنحسنات و معایب آنها را تشخیص دادن، مُ آنلیاقِت  
 به قسمی که:  ،چه کاری را در خور است را دانستن و سپس دانستن هر کس

 هر کارگر بر حسب لیاقت شخصی حداکثر فایده را به انقالب عاید دارد.  .1
 هر کارگر حس کند کاری که به او رجوع شده کاماًل مناسب اوست. .2
نشود   .3 کارها  در  وقفه  ایجاد  به  منتهی  فقط  نه  کار  تقسیم  طرز    که بلاین 

 کند.   تأمینکار را  عمومِی  رفتپیشآهنگی و وحدت و رفته همهمروی
ق ایده  شدهدادهجهت کار سازمان .4 که برای آن چنین   ایی سیاسیآماده، و تحق 

 عمل آمده است باشد. کاری به

ی  بود. دوره   ایدهندهیک چنین پیشوای سازمانو دولت ما  سوردلف برای حزب ما  
. در  شودی حزب ما و کشور ما محسوب میی تغییر و تحول عمدهمرحله 1918و   1917بین  

اولین برای  ما  حزب  دوره  ش این  قدرت  جدید،  قدرت  بشریت  تاریخ  در  قدرت  بار  وراها، 
به دهاقین  و  تازهکارگران  مسیر  در  بود  نهانی  موقع  آن  تا  را که  آمد.حزبی  رهبری  وجود  ی 

های سازمانی روابط متقابل  ی سازمانی دولت جدید کارگری را ریختن،  شکلکردن، شالوده
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این است  کردن،    تأمینی معمولی شوراها را  ی حزب و توسعهحزب و شوراها را یافتن، اداره
توان ه حزب ما با آن مواجه بود. کسی را در حزب نمی ک  ایی سازمانیمسألهترین  پیچیده

یافت که انکار کند که ژاکب سوردلف اگر اولین کس نباشد یکی از اولین کسانی بود که  
 نو را حل کرد. ی ی سازمانی مربوط به ساختمان روسیهمسألهمندی و عزم راسخ با هوش

ال  م  ها و عُ . ایدئولوگسوردلف و کار او در حزب ما یک چیز اتفاقی نیست  م.  ژ.
ها از بنا کردن  که بلشویکخود را دایر بر این  یبورژوازی خیلی میل دارند حمالت کهنه

طالن این  م. سوردلف و کارش بُ   توانند خراب کنند، تکرار نمایند. ژ.عاجز بوده و فقط می
تواند  ورد میآوجود میون سوردلف بهچقدری اکنندگان عالیادعا را ثابت کرد. حزبی که بن 

 1« . تواند نو را بسازدکند میطوری که کهنه را منهدم میبا سربلندی اعالم دارد که همان

شوروی ملت  تمام  و  خاطره  حزب  انقالبِی صادقانه  سوردلف،  رفیق  عالیی  مقام   
ی همیشه در قلب خود نگاه کارگر، فرزند فداکار میهن، همکار لنین و استالین را برا  یطبقه

 دارد. می
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