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Димитар Антонов (1889 – 28. XII 1948) е македонски и советски револуционер, дипломат.
Потекнува од македонско револуционерно семејство. Заминува во Русија за
дообразование и се дружи со членовите на Македонската колонија во Петроград.
Познат под псевдонимот Михаил, М. А. Пирин, тој учествува во Октомвриската
револуција во заземањето на зимскиот царски дворец. Пред Втората светска војна бил
комесар на Црвената армија, а по војната бил претседател на Меѓусојузничката комисија
во Будимпешта, а потоа во Прага. Погребан е во алејата на великаните на Револуцијата.

Димитар Сотиров Антонов или Михаил Антонов е роден 1889 година во градот
Неврокоп, Пиринскиот дел на Македонија. Потекнува од македонско револуционерно
семејство. По завршувањето на средното образование учителствувал во родниот крај.

Непосредно пред Балканските војни Димитар Антонов заминал во Русија за
дообразование и таму се дружел со членовите на Македонската колонија во Петроград.

По избувнувањето на Првата балканска војна, Антонов се вратил во Македонија и како
доброволец влегол во 4 единица на солунската дружина на Македонско-одринските
доброволни чети. Во јули 1913 година бил ранет, за што добил орден „За храброст“ IV
степен.

За време на Балканските војни Димитар Антонов се запознал со идеите на бугарските
тесни социјалисти. По Балканските војни тој се вратил во Петроград. Таму во летото
1917 година, заедно со бугаринот Сава Чукалов (1889-1971) ја издал брошурата „Ленин
и Плеханов“.
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Димитар Антонов за време на Октомвриската револуција учествувал во заземањето на
зимскиот царски дворец.

Во текот на револуцијата тој бил началник на стражата на Ленин и го придружувал од
Москва до Петроград, каде Ленин присуствувал на Вториот конгрес на Коминтерната.

По револуцијата Димитар Антонов учествувал во отворањето на болницата во
Петроград и бил назначен за раководител на Петроградската воено-санитарна област.
Таму е во група со други македонски комунисти како што се Владимир Каваев, Елена
Каваева и Антон Мирчев.

Во јануари 1918 година учествувал во формирањето на групата на јужнословенски
комунисти и подоцна бил избран за нејзин потпретседател. Одржал говор на вториот
голем интернационален митинг на 19 декември 1918 година, кој бил организиран од
Максим Горки. Сите говори од овој митинг биле испечатени во книга под наслов
„Советска Русија и народите на светот“.

Подоцна тој влегува во редовите на Црвената армија. Од 1924 до 1925 година бил
комесар на Црвената армија и стигнува до чинот генерал полковник.

По војната бил претседател на Меѓусојузничката комисија во Будимпешта, а потоа во
Прага.

Димитар Антонов умира на 28 декември 1948 година во Москва. Погребан е во алејата
на великаните на Револуцијата.
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