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در اسمورگون  1901سال  ۀیژوئ 20ت در دا مِ یآ

(Smorgon)، که امروزه بلوروسییجا (Belarus) ده ینام
ا آمد. بلوروس در یدنهب يدهوی ةک خانوادیشود، در یم

ن شهر کوچک صنعت ن زما غلب ب یآ که ا چرمهبود  طر  داشت.  يسازخا ت  شهر
د ه يو ةخانوا د نوا خا غلب  دی يهامانند ا جمع يهو آیپر د.  دا پس از یت بو

 دا بهیها آشد. در آن سال یپزشک ةرستان وارد دانشکدیرساندن دوران دبانیپابه

رش جمع نا وس يهاستیآ دیر ر وا و ه  به يشد.  ه  ند ما هفته  ز چند  و  يهار
غ ر ل شدنشلیالتحصفا رسا 1د 9 2 پل 4 طر هب هابلشویک یمخف سیتوسط  خا

ش دستگیاسیس يهاتیفعال دریشد. آ ریا 2دا  چاقچیکمک به یسالگ 3  یک قا
 در سال نیبعد از دو سال اقامت در لهستان و برل يه را ترك کرد. ویروس يهودی

1 9 2 در 6 د فرانسه شد.  ر نوا ن آ آ غلب فعالیدا نیزما مانند ا  يبرا یاسین سیز 
ر داد و در محافل ییت تغخود را به مِ  ینام خانوادگ ،سیماندن از تعرضات پلمصون
  افت.ین نام شهرت یآن زمان به هم یانقالب

هدف کارگران  ۀـمجل  (Peter Arshinov)نوفیر آرشتهمراه پهدا در فرانسه بیآ
شده  تأسیس ینیست اوکرائیآنارش (Nestro Makhno) را که توسط نسترو ماخنو

س الزاوریموف و نیماکس يگورین مجله گریبود اداره کرد. در ا دا از یچ با آیکال
 يهاستیآنارش ین گروه پالتفرم سازمانیهمراه اهدا بیکردند. آیم يک همکارینزد

ز علنیکم ۀفاصلبه باًیه را نوشتند. تقریروس  ن ویاستالپالتفرم،  نیا شدنی، بعد ا

کردند که هرچه  دولت فرانسه افراد گروه را مجبور يهمکاربا يطرفداران شورو
  تر خاك فرانسه را ترك کنند. عیسر

ا مخالفت ماخنو در کرد، امّ  ت خاطرات ماخنو کمکیمدت به اد نیا دا دریآ
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خود را با ماخنو قطع  يهمکار يد که ویسبب گرد يشنهادات ویاز پ یمقابل بعض
  ن گروه را ترك کرد. یدا ایآن سال آ افت. دریادامه  1928تا سال  ين همکاریکند. ا

 چیوکالس الزارین اش بانهیرید ین گروه با توجه به دوستیدا پس از ترك ایآ
(Nicolas Lazarevitch) ت کرد. یو هدا تأسیسآزاد را  يکایسند ۀمجل يکمک وبه

روپاآشنا يآنها برا ن ا کارگرا ختن  ن روسیبا وضع ییسا  يهانیه کمپیت کارگرا
 25کالس روز یدا و نیس سازمان دادند.  آیک و سوئیرا در فرانسه، بلژ يمتعدد

ک رفته و تا سال یاز فرانسه اخراج شدند. آنها از فرانسه به بلژ 1928نوامبر سال 
سال را  2ها ن سالیا ین کشور ماندگار شدند. آنها در همان حال در طیدر ا 1936

 ک آسکاسویا و فرانسه گذراندند. آنها در بلژیدر اسپان یرقانونیو غ یفطور مخهب
)Ascaso( یو دوروت )Durruti( .را مالقات نمودند  

                                                 
 جنگ داخلی اسپانیا  ارشیست اسپانیایی بودند که درکارگران آن دو تن از آسکاسو دوروتی و

در کنندهنقش تعیین دوروتی  داشتند.  ي  1ا وئی 4 ل  ۀژ 1سا 8 9 در 6 و  مد  دنیا آ 2به  0 
آهن شهر لیون مشغول عنوان کارآموز در راهسالگی به 14کشته شد. دوروتی در  1936نوامبر

عهده گرفت. دولت هن نقش فعالی بهآدر اعتصاب کارگران راه 1917به کار شد. او در اوت سال 
نفر  70اثر درگیري بین ارتش و کارگران  مور سرکوب این اعتصاب نمود. برأاسپانیا ارتش را م

کرده ی موفق شد اززندان فرارنفر دستگیر شدند. دوروت 2000نفر زخمی و 500کشته و بیش از
کارگري سوسیالیست بود  ۀاتحادی عضو یک فرانسه برساند. دوروتی علیرغم اینکه قبالً را به وخود

کارکرد. عنوان میکانیک در پاریسبه 1920تا اوایل  1917ها پیوست. وي از پاییز به آنارشیست
گذاري تاجدادکه تصمیم داشتند در لوي پس از بازگشت از فرانسه به اسپانیا گروهی را تشکی

 موفق نشدند. دوروتی در کاراین در یبرسانند ول قتل را به آلفانسوي سیزدهم پادشاه اسپانیا یعنی
که پس از  ،را به وجود آوردند "همبستگی"گروهند تن از دوستانشبا چ   1923سال
 کوبا، شیلی وآرژانتین سفر مریکاي التین ازجملهآ عملیات نظامی ناموفق در مرز فرانسه به چند

 یان جنگ داخلی علیهکردند و به چند بانک دستبرد زدند. آسکاسو و دوروتی هردو در جر

 (Atarazanas) آتارازاناس سنگرهاي در آسکاسو خرهباأل کردند.بزرگی هايفداکاري هافاشیست
نفري بود که در جنگ داخلی اسپانیا  3000 ةس یک نیروي ورزیدأکشته شد. دوروتی در ر

 از بارسلوناها راندن فاشیستبراي بیرون 1936 ۀژوئی 24کرد. دوروتی روز  اي بازينقش عمده
اي و با امکانات کم و کارگران مسلح بدون وجود افسران حرفه کمکعازم زاراگوسا شد. وي به

 کوبید. وي درجریان دفاع ازها را درهماي ارتش فاشیستب حرفهمحدود نیروهاي مجهز و مجرّ

 خت. دربا جان روز یک از متري مورد اصابت گلوله قرارگرفت و پس چند صد ۀمادرید از فاصل
  ) ن.ت.ك. .پدیا(منبع: ویکی هاي مختلفی وجود دارد.مورد مرگ وي روایت
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ها زمین داخلی جنگدرجریان اسپانیا، که  کشاورزي در وسیع (منطقۀ  آراگون آزادسازي از بعد

وي س اي ازطرز وحشیانهدرآمد و بهاشتراکی صورت فقیر بهدهقانان  و کشاورزيکارگران  از سوي
 Pierre) استار تورنتو خبرنگار گردید) کمونیست اسپانیا سرکوب حزب داران وبورژوازي، زمین

Van Passen) حبه ي بامصا د. ما به دوروتی ا طر اهمیتترتیب دا حبه و تاریخی خا  این مصا
ي دین به آگاه و ي وجدّ کارگرانحرکت انتقادي عملی ي ادا ناینبرا  این •ْ دسته ازکارگرا

براي ما " :گفتدراین مصاحبه کنیم. دوروتیمی نقل شدن زیرنویسبه را علیرغم طوالنیمصاح
 در دولتی هیچ دولت. به  توجه بدون و است. بلی همیشه براي باریک فاشیسم نابودساختن ۀلأمس

گ سرحد تا دنیا بیندکه قدرت از دستش خارج جنگد. وقتی بورژوازي مینمی فاشیسم با مر
توانست قبل می هامدت اسپانیالیبرال دولت کند.می ، براي حفظ خود به فاشیسم رجوعشودمی

 اکنون درهم رفت. حتی طفره کرد وآن سازش با کاراین جايقدرت سازد. بهعناصر فاشیست را بی

خواهند با نرمی به شورشیان (نظامیان دولت وجود دارند که می این هایی دراین لحظه آدم
  "ي ژنرال فرانکو) برخورد کنند.رهبربه

دانید که دولت توانید به من بگویید، شما میشما هرگز نمی": اینجا دوروتی خندید و ادامه داد
است به این نیروهاي شورشی براي خردکردن حرکت کارگران نیاز داشته باشد...  کنونی ممکن

-ها و جمهوريها، کمونیستیستائتالفی آنارش دولت را به در اینجا دوروتی عدم اعتماد خود[
خواهیم. براي ما این بدین معنی دانیم چه میما می] دهد. ن.ت.ك.روشنی نشان میخواهان به

آلمان کارگرانشخود هیچ جاي دنیا اتحاد شوروي وجود ندارد، براي صلح وآرامش که در است
د بین  دوروتی[ازسوي استالین شدند.    هاي وحشیفاشیستوچین قربانی  به قراردا

جنگ اشاره هیتلر قبل استالین و ك. کند.می از  ت. ب ]ن. کنون جا و همرا همین ما انقال ا
ما با انقالبمان براي هیتلر و موسولینی نگرانی بیشتري از  خواهیم، نه بعدازجنگ بعدي اروپا.می

که  سازیمگویی میآلمان و ایتالیا ال کارگر ۀطبق رايکنیم. ما بارتش سرخ روسیه ایجاد می
  "بدانند چگونه با فاشیسم برخورد کنند.

حتی اگر شما پیروز شوید، شما برروي ": گویدخبرنگار اینجا صحبت دوروتی را قطع کرده می
ز تلی هید هاویرانی ا ب دوروتی "نشست. خوا ت در همیشه ما" :دهدمی جوا  کثیف و محال

دانیم براي مدتی چگونه خودمان را تطبیق ما میایم. کردهپرجمعیت با دیوارهاي سوراخ زندگی
دانیم چگونه بسازیم. این ما کارگران که ما همچنین می کنیددهیم. زیرا شما نباید فراموش

درآمریکا و همه جا. ما، کارگران،  که این ویالها و شهرها را ساختیم، اینجا در اسپانیا و هستیم
ترسیم. ها نمیا. ما از خرابیـآنه نها را بگیرد و بهتر ازهایی بسازیم که جاي آتوانیم ساختمانمی

به ارث خواهیم برد. کوچکترین شکی در این میان نیست. بورژوازي ممکن است قبل را  مادنیا
 ،ویران سازد. ما، اینجا، در دلهایمان را منفجرکرده و خود کند دنیايترك را تاریخ ۀازاینکه صحن

   (ن.ت.ك.) "کند.دقیقه رشد می آن دنیا هر کنیم.می دنیاي جدیدي را حمل
 کردیم. امید استسکاسو اشارهآدوروتی و  بسیارکوچکی از زندگی پرثمر ۀگوشما هنوز تنها به
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کردند.  یا سخنرانیاسپان در یکالس در جلسات بزرگیدا و نیبنا به دعوت آنها آ
وّ یآ در ا مدا  ه  ما در هل  رسلونا  1 با 9 3 وی حضور 1 گیجر در افت  در ن   و يریا

 آنها شتافت. کمکبه دکتر عنونآسکاسو به ، منجملهکارگرانتعدادي ازشدنیزخم

  منعکس نمود. يانقالب پرولتر ۀن واقعه در روزنامیات خود را از ایها تجرببعد دایآ
خود را ادامه  یالت پزشکیتحص یمدت کوتاها بهیپس از بازگشت از اسپان يو

 کیبلژ نه در ش نه در فرانسه ویهاتیفعالخاطر ها بد، امّ یل گردیالتحصداده و فارغ
 يفرانسه بازگشتند و تقاضا به مجدداً  1936سالچ دریالزارو ت وافت. مِ ین کار ةاجاز
فقط اجازه  به آنها اکراه دولت فرانسه با د ویگرد رد آنهايا تقاضات نمودند، امّ یتابع

                              اقامت داد.                                                
 8دا همراه پسر ید. آیگرد یبازداشت و زندان 1940 هم 8روز  دا مجدداً یآ

ماندند.  (Rieucros) وکروسیدر زندان ر 1941ل یتا آور (Marc) اش ماركساله
ن یآنها از ا یکا بفرستند، ولیمرآزندان خواست که آنها را به یین اجرایمورأدا از میآ

 (Souvarine) نینام سووارهاز دوستانش ب یکیکمک دا سپس بهیزدند. آ امر سرباز
فر ه  د ر گا کمپ  د (Garde Freinet) نتیبه  گر ویمنتقل  کمپ  يد.  سپس به 

                                                                                                         
 بشناسانیم. ما در را بهترراه مبارزة آزادي و اشتراك  يِجدّ دوکارگر داد بتوانیم این اگر عمر اجازه

 ب عنواناکتدست پیداکردیم. این  Abel Pazاي ازهصفح 785کتاب خود به جستجوهاي ۀادام

پاز نوشته شده رزمان دوروتی یعنی آبلهم ازتوسط یکی که،دارد اسپانیا نام درانقالب دوروتی
  ن.ت.ك. است.

  

  
  از چپ: فرانسیسکو آسکاسو، دوروتی و گریگوریو هوور 
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  انتقال داده شد.                                (Deraguignan) گوگنانادر
تا  1948از سال  يو کارگران نفت بود. ۀیاتحاد یمنش 1936دا تا سال یآ
تا  50 ۀل دهیت از اواکرد. مِ کار يهودیشگاه کودکان یآسا عنوان دکتر دربه 1951

خر جم فنخود به عمر آ ن متر ل به یعنوا ر مشغو ب مشهور دبو کا کتا و  کمون . ا
ت  ل کرونشتا ن رساند. ویبه پا 1948را در سا کتاب  یقیق کار تحقیاز طر يا

را به اتمام رساند که توسط انتشارات ب ه در انقالب و پس از انقالیدهقانان روس
  د.یمنتشر گرد 1968اسپارتاکوس در سال 

همراه  1957را انتشار داد. در سال ه یعلم طب در روس 1953دا در سال یآ
شرق و  ۀمجلرا در  یمقاالت ییسم اروپایگر در رابطه با کمونیچ و چند تن دیالزارو
ان برد.                                          یرا به پا یتب روسمکنوشتن  کارِ 1954به چاپ رساند. سال  غرب

  بست.فرودر فرانسه چشم از جهان  1973ژوئن  27دا در یآ
  

           www.libcom.org یسیانگل يهاستیت آنارشیمنبع: سا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 رابطه با فعالیت آیدا در این بیشتر در  تر ودقیق ما تالش خودمان را براي یافتن اطالعات

پدیا این سفانه در این زمینه موفق نشدیم. بنا به اطالعات ویکیأولی مت ،اتحادیه ادامه دادیم
کرد و بیشتر به کارگران را تشویق مییابیتشکل یک سندیکاي انقالبی بوده که خودسازمان

طبقاتی و انسانی که  ريما امیدواریم کسان دیگ هاي شورایی نزدیک بود.فعالین کمونیست
  ن.ت.ك. این امر را پیگیري کنند.اندیشند، می
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 نیبوکچ يمقدمه توسط مورا

                                                 
 )هاي زیادي یکی از ) بوکچین سال2006سال  ۀژوئی 30 :فوت، 1921سال  ۀژانوی 14 :تولد

دهمشهورترین آنارشیست ي  مریکا بود. و ي آ رابطه با آنارشیسم و ها در  و مقاله  ب  کتا ها 
آنارشیستی  ه است. موراي پس از مدتی مکتب محیط زیستتحریر درآورد ۀسوسیالیسم به رشت

شهر در آمریکا  ةرا بنیان نهاد. کتاب وي در رابطه با دموکراسی رودررو (مستقیم) در سطح ادار
باشد. بوکچین علیرغم ثیر نظرات بوکچین میأشدت تحت تمشهور است و جنبش سبز آمریکا به

 ةز با ایجاد مکتبی دیگر موانعی بر سر راه مبارزخود نی یک سري مواضع درست و اصولی عمالً
زدن به پاکه افراد رادیکال با پشتطبقاتی نشان داده است ةوجود آورد. تاریخ مبارزطبقاتی به

که خود آورند و بدون اینهاي اجتماعی روي میبه جنبش  ،کارگرانطبقاتی -تاریخی ةمبارز
جدّسرمایه را علی ةمحاصر ۀحلق عمالً ،بدانند ن  این زمینه  کنند. درتر میي تنگه کارگرا
که در سال  ،گذشته ترین جنبش دانشجویی قرنتوان آورد. رادیکالهاي متعدد تاریخی میمثال

که با ،کشیدکار را به میداندر فرانسه اروپا را لرزاند و حتی بخش وسیعی از نیروي 1968
 ۀو اتحادی فرانسهکمونیست داللی حزبورژوازي و بهدرمقابل ب نهایتاً  ،ها همراه شدکارخانهاشغال

کوهن آقاي– جنبش همان سخنگوي امروز کشور یعنی س.ژ.ت. تسلیم شد ومزدوران مزدي این
در پارلمان فرانسه همراه  ،شددوگل خطرناکترین عنصر اروپا نامیده میازنظر ژنرال که -بندیکت

دیدند ها درآن مهدي موعود را میچپ ۀکه هم %99حزب سبزها لم داده است. جنبش 
رساندن مجدد حزب دموکرات آمریکا  را نداشت. در ایران دوران رهبري قدرتجز بههخاصیتی ب

ح ن بناسیاسی اصال وتروتسکیست ،هالنینست به طلبا رمائوئیست ها  جنبش ها قرا  هايبود 

دوماهه براي  امضا ودهاي سفیدداراش قراا نتیجهرژیم را درهم پیچند، امّ   ومارط اجتماعی
 طبقاتی باشند. این ةمبارز طبقات دیگر قرار نیست درخدمت اجتماعیِ هايکار شد. جنبشنیروي

اینکه درمقابل قدرت  کار بوده وخواهند بود مگرنیروي تاریخی منفعت علیه تاریخاً هاجنبش
  ن.ت.ك. نداشته باشند.ي و رادیکال کارگران جدّحل راه قبول کارگران راهی بجزطبقاتی
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وّ  روز س ماه لا تکرويگاه ناویپا ،1921مار  نیکوتلةریجزدر نشتا
(Kotlin)د ب و حد ماستی،  د،  یلیوپنج  گرا و حل پتر میسا  و یاسیس ۀک برنا

در مخالفت آشکار  يابرنامه؛ را اقتباس نمود یمطالبات ياپانزده ماده ياقتصاد
  ک. یحزب بلشو یدولت يکنترل شورا با

گارد ۀتوطئ"ک یعنوان را به امیق نیا هابلشویکسرعت هبالفاصله ب باًیتقر
م یکه رژیضدانقالب يهاتوطئه يگر از سرید یکیعنوان ، آشکارا به"دیسف

قرار داده بود، ر در محاصره یاخ یان سه سال جنگ داخلیرا در جر يشورو
ک یمارس، کرونشتات در  17، روز محکوم نمودند. درکمتر از سه هفته بعد

کرونشتات امید. قیگردارتش سرخ مقهور ةژیو يهاواحد يسون ازیخون ۀحمل
خ تلخ جنگ یتارگذرا در ۀک حادثی از شیب يزیبا تمام بروزات وآثار خود چ

  امده بود.یحساب نهب یداخل
خود  یِان قطعیکرونشتات پاامیکه قمییم بگویتوانیحال، اکنون منیابا

ب ن مقدر یام چنیت قیصه و اهمیقت، خصیحقه را نشان داد. دریروس انقال
                                                                                                         

  
  فرانسه 1968 هشورش م

 ش، هر حرکت اعتراضی و یا قیام را به ن، شور  ۀکلمفعالین سیاسی از راست و چپ طغیا
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 یآت يهاسال در المللنیع اختالف حاد در درون چپ ببه موضو که ده بودکر
د یون پدیاز انقالب يدیجد کامالً ک نسلینکه یل شود. امروز با وجود ایتبد

ز ا باًیکه تقرینسل - آمده است ث بیا حواد  ۀلأمس" -اطالع مانده استین 
ت ام یرا قیخود را از دست نداده است. ز یت و تلخیاهم (هنوز) "کرونشتا

و  "هاتوده" ۀرابط یعنیرا مطرح ساخت:  ياگستردهع ویات مسائل وسکرونشت
 یستم اجتماعیکنند، و سرشت سینام آنان صحبت مهکنند بیم که ادعایاحزاب

رپا در ید یعنوان چالشواقع، بهکرونشتات، در امیمدرن. ق يدر اتحاد شورو
عنوان به ياتحاد شورو ۀیحزب و نظر یخیتار ۀفیوظ یکیمقابل مفهوم بلشو

                                                                                                         
معنی یک دگرگونی عمیق اجتماعی و سیاسی و که انقالب بهسازند. درحالیانقالب مزین می

تولید قبل از خود را از  ةشیو بات عمالًباشد. هرکدام از انقالتولید و اقتصاد می ةدر شیو خصوصاً 
ن ةبین برده و شیو ب برخالف قیام و طغیا هاي تولید جدیدي را مستقر ساخته است. انقال

حتی اگر در  ؛کندخود را تا انتها تعقیب می ۀشود بلکه وظیفسیاسی به شکست منتهی نمی
 انقالب"این بحث و صحبت از هایی روبرو شود. بنابرحرکت رو به پیش خود با وقفه و یا وقفه

ض علیه  امري پوچ است. استتار ،قیام اکتبر روسیه خصوصاًدر مورد  "کارگري هرنوع اعترا
کار لین قدم در جهت شستشوي مغزي نیرويخود اوّ "انقالب" ۀهاي اجتماعی در لفافبريانابر
ه هر طغیان و قیام هاي جوان هر نسلی است. همین امر یعنی اطالق انقالب بتجربه و تودهکم

سازد. آورد و آن را از محتوا خالی میم به وجود میدر بین مزدوران مزدي مولد و غیرمولد توهّ 
جماعات  اي نظام مسلط اقتصادي است. مثالًریشه معنی نابوديِف تئوریک بهیانقالب بنا به تعر

 ةید و مبادله شروع و به شیوند تولوَ آنجا رَ  مرور به مالکیت خانوادگی تبدیل شد و ازلیه بهاوّ 
قر ترا مس تولید فئودالی ةداري رسید. انقالب اجتماعی بعدي نظام فئودالی و شیوتولید برده

وران و رعایاي بدون زمین در انقالب اینجا پیشه ها در اروپا حاکمیت داشت. درکه قرن ،نمود
 ۀوجود آورد. تا اینجا همرا بهداري تولید سرمایه ةاجتماعی دیگري فئودالیسم را منهدم و شیو

تواند هاي اجتماعی پیش رفته است. امروز انقالب تنها میاین انقالبات در چارچوب انقالب
دادن جامعه بر اساس بردن طبقات و سازمانطبقاتی باشد که هدف آن ازبین -انقالبی تاریخی
ي در بخش مولد و غیرمولد دّکارگران ج ةلحاظ تاریخی برعهدکار بههاست و ایننیازهاي انسان

عنوان یک را نیز به کارگرۀ طبق ،کمونیستی آوري زحمتکشان حول انقالباست که با جمع
  ن.ت.ك.. کندطبقه نفی
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  ماند.یم یباق "یستیالیسوس"و  "کارگراندولت"ک ی
ملوانان "عنوان نبودند. آنها به یک ارتش معمولی ۀکرونشتات بدنملوانان

 یک توافق عمومیشهرت داشتند. با  یو جنگ داخل 1917، 1905 "سرخ
ام نمودند) ملوانان یکردن بعد از قدنظریبه تجد ها شروعبلشویککه ی(تا زمان

 يشورو تأسیسم تازهیرژ ارتش عناصر نیتریاسیس و نیاتکاتر کرونشتات قابل
 یآوردن خوشنامنییپا ير برایاخ يهاسال در یتروتسک مذبوحانۀ بودند. تالش

ن یگزیدهقانان) که جا( "تازه" یم به قشر اجتماعیرمستقیزدن غزیگرآنان در
شده بودند، از  یان جنگ داخلیدر جر "کارگران"ا ی "یاصل" ملوانان سرخ

ش است. خواه دیبن بوخیب تعداد دو بها هریو -کارگران خواههقانان وارز
کرونشتات از مدتها قبل مخزن حرارت انقالب مختلف در قرارگاه ناوگان

ط نزد ةزند يهابوده است. سنت ت و ارتبا پتروگراد "ک آن با یکرونشتا
  کرد.  ون خدمتیاقشار به انقالب ۀها از همکردن انساندهیبه آبد باًیتقر "سرخ

پاخاسته جنبش اعتصاب در پتروگراد به ۀجیکرونشتات درنت قت،یحقدر
کرد  دیکأت اًیتوان قوینمپتروگراد.  يایتوسط پرولتار یالوقوعبیام قریبود، ق

منفرد و مجزا در  ةریک جزیک لحظه و در یکرونشتات در يهاکه خواست
 ییایگاه دریپا نیب کینزد ۀرابط ۀجینتها درخواست نیفنالند فرموله شد. ا جیخل

آنان  ياماده 15 ۀها و برنامگرفت، خواست کارگران ناآرام پتروگراد شکلو
 کندمجبور شد اذعان ایزاك دویچر که ییجا د. تایگردسیپخته و سل اساساً

 "دیسف گارد ۀتوطئ" عنوانبه هابلشویک يسوکرونشتات از ساختنکه محکوم
                                                 

 کالم غربی نفوذهاي که در میان مارکسیست ،هاي لهستانییکی از مشهورترین تروتسکیست 

ي موضع داشت. ت رابطهدر و ي دنیا را شامل کثریت تروتسکیستا موضع تقریباً باکرونشتا ها
  ن.ت.ك. .شدمی
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   اساس بود.یب قتاًیقح
ب خود بهدا مِ یها چه بودند؟ آن خواستیا ها نیل به ایتفصت درکتا

زد. یم جمالیپردا ن م یک نگاه ا خواستدهدینشا  حولِ یاسیس يهاکه 
ان یب يشوراها، آزاد يد برایمتمرکز بود: انتخابات جد ییشورا یدموکراس

و  يکارگر آزاد يهاهیست، اتحادیالیها و احزاب چپ سوسستیآنارش يبرا
 یاسیان سیست و زندانیآنارش یاسیان سیزندان يدهقانان، آزاد يهاسازمان

خواستستیالیسوس حقوق ياقتصاد يهاها.  کردن متمرکز بود بر شل یو 
ل شده یتحم "یسم جنگیکمون"رانه بر دادوستد که در دوران یمقررات سختگ
ت حداقل نملوانان يهابود. خواست ب از  يا براازهیکرونشتا ت انقال نجا

  بود. ياقتصاد یخرابو خانه یانحطاط بوروکراس
رهب دو تا ت  ل، انقالبا رندیطور معمو دا وّ  :خ  رسمیشامل تار یلا  ؛یخ 

ب، فراکسیخیتار ت احزا چرخد. یم "رهبران" ها، وونیکه دور اختالفا
 د بتوانیکه شا- (Voline) نیه، وولیروس يهاستیکلمات آنارش، دريگرید

را خته" آن  ب ناشنا خالقانیب -دینام "انقال ن مستقل، عمل   .یمردم انقالب ۀا
سقوط  ينگارخیتار یبه اشکال رسم يآورتا حد شگفت ،یاستدالل مارکس

                                                 
 ا اگر نگاه باشد، نظر وي تا حدود زیادي درست است، امّ "هامارکسیست"اگر منظور بوکچین

باشد چون مارکس و دستگاه تحلیلی خود مارکس مورد نظر باشد، داوري بوکچین نادرست می
... نیز در برخورد به دهم برومرهیجهاي سیاسی خود ازجمله همان نوشتهدر مارکس حتی

زمینه هیچ  جانبه دارد. بوکچین و نقدش درایناقتصادي، سیاسی برخورد همه اجتماعی، مسایل
 اشتباه اغلب و طبقاتی به نگرش ةگرفتن از مبارزحقانیتی ندارد زیرا باعزیمت ازمردم و فاصله

طبقاتی  ةکید بر مبارزأمونیسم و تک-تکیه برآنارشیسم اگر بوکچین با د.تغلمی آنارشیستیمکاتب
گوتا و عدم شفافیت ۀ خیر وي در نقد برنامأبه بعضی از اشتباهات مارکس ازجمله تعلل و ت

 گذاشتالخصوص انگشت میعلی "کارگريدولت"العموم و دولت علی ةمارکس در مورد پدید
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قبل از یاجتماع چارچوب با مطابقت منظوراغلب به انقالب ياتوده ۀ: جنبکندیم
 ةشدنییتع یخیتار "نقش"طور ثابت هکارگران بشود.یف میشده تحرنییتع

گر ید يهاحزب نقش را دارند. روشنفکران و خود را دارند. دهقانان نقش خود
کارگران لیقب از "یطبقات انتقال" ةکنندنییو اغلب تع یاتیت حیرا دارند. فعال

 ينگرن سادهیا رد.یگیم قرار غفلت مورد طبقه معموالً  ا جدا ازی یدهقان ۀشیر با
مهم  يهااز جنبه يبسیار، ينگارخین نوع از تاری، ایاعات اجتمینسبت به واقع

ک شکل یسازد. حوادث در یح رها میگذشته و حال انقالبات را بدون توض
کادم که بیآ وصل مهها بهبرنامه ـۀلیوسهک  دمات  ۀلیوسهد، بـشونیم  تصا

  شوند.یجا حاضر درك مهمه "رهبران"، و، البته یکیدئولوژیا
ت امیدر ق ت آن را داشتند "هاتوده"، کرونشتا وارد  که مجدداً  جسار

 ۀبه صحن ه و اکتبر، چهار سال قبل،یکه در فورطورشوند، همان یخیتار ۀصحن
در انقالب  ياان جنبش تودهیام اوج و پایقت، قیحقوارد شدند. در یخیتار

 بود اعتمادیب اساساً ک بدانیبلشو حزب کهیجنبش؛ گذاشتشیه را به نمایروس
 - 1917 ۀیسم در فوریتزار یکرد. سرنگونيشرمانه درآن دستکاریو ب

خودانگ ب  ن کهبود ياختهیانقال آ زچیه در م ا ب کدا حزا  و یستیالیسوس ا
ک ی يانقالب راه را برا -نکردند يباز ياکنندهنییش نقش تعیهاونیفراکس

 ۀکهنيهاات و نهادمؤسسشدن روروکننده باز نمود. با داغانیز ياجنبش توده
روز، چند  ل  طو در  ن  خلق اشکال  چند قر ع به  ن شرو دهقانا و  ن  گرا ر کا

ما ه ندرت ببه یخیتار يهاگزارش نمودند. ياتازه کامالً  یانقالب یاجتماع
ل انقالبیکه در شهرها، مهمتر ندیگویم جتماع ین اشکا ها بلکه  یا نه شورا

                                                                                                         
  ن.ت.ك. حدودي به تعمق وادارد. توانست خواننده را تامی
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غلب ت يهاتهیکم ا خانه بودند: تجمعا گر کار دیا يکار و ایردگجا ن ید 
ز سو ت ا ر يتجمعا د ن  گرا ر کا خانه کفمجامع  ر م کا ل  در یکنتر شد. 

دهقانان،  يهاتهیکميجوابگو شترینام شوراها گماشته شد بکه بهها، آنچهستارو
ک یارگان ۀها بدنتهیکم نیبود. هر دو شکل از ا ياتوده یعموم مجامع براساس
جتماع بودند.  و رودررو مرتبط میک مستقیکه با اشکال دموکرات بودند یا

ها ن اساساً يامنطقه يبرعکس، شورا گا ر رلمان يهاا طور که به بودند یپا
 هانیجاد شدند. ایا یاسیمراتب س سلسله با "یندگینما"عنوان م و بهیرمستقیغ

سیغ يشوراها یمل يهاکنگرهدر کنترل یعال ۀتیکمتوسط که رقابل دستر
  دند.یرسیم یاعل شد به حدیم

کارخانه و مجامع روستا را يهاتهیکمانقالب سرنوشت یخ اجتماعیتار
ل ستدر يهاطور ساده با ارتشهب جنگ تنیحا و  و  هابلشویکن یتن ب به ز 

 مدت يکارخانه خواستند و برايهاتهیکم کامل نداد.رییآنها تغ یاسین سیمخالف
 اکتبر نسبت بهن پس از یگرفتند. لندستهصنعت را ب ةکامل ادارکنترلیکوتاه

، تنها دو ماه پس از 1919 ۀیل ژانویاعتماد بود. در همان اوایب کامالً آنها
مخالف  یک آشکارا موضعی، رهبر بلشويکارگر کنترل "ساختنیقانون"

ا و ها بدون امّ توده"که کردین، انقالب طلب میها اتخاذ نمود. از نظر لنتهیکم
جه ینتدر "گردن نهند. سمیالینفع سوسر بهکا ۀواحد رهبران پروس ةاگر به اراد

قدرت  صنعت محروم و ةادار در يافهیاز هرگونه وظ ياندهیطور فزاهها بتهیکم
کامل طورهب باًیها تقرهیقدرت اتحاد تاًیمنتقل و نها يکارگريهاهیآنها به اتحاد

ن انتصابیبه مد  يدیطرز شدهنه تنها ب يکارگر کنترل ل داده شد.یتحو یرا
 يعنوان امرخوانده شد بلکه آن به یعملریو غ "نظمیب"، "یناکاف"عنوان به
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  گرفت.ح قراریمورد تقب "یستیکالیآنارکوسند" یانحراف" و "ییبورژواخرده"
غذا با  ياجبار ةگسترش مصادرخاطرهب یکیاست بلشویشهر، س ۀدر حوم

گر ید ير جاکه دطورد. همانیگردها روبروکمونها ویتعاون ياعتمادیب
ت اقتصادیتر تشک"یستیالیسوس" شکل حاًین ترجیلن يام براکردهاشاره  يال

ل ین و وسایآن زمکه دريکشاورز ۀکارخان بود، یدولت ۀمزرع قاًیدق يکشاورز
س دستمزد  دهقانان را بر ،رانیکه با انتصاب مدد متعلق به دولت بودیتول اسا

کارگر  ۀن طبقیخود را در ب هابلشویک، 1920نمود. حدود سال یاستخدام م
ن آشکارا بدان اعتراف نمود. یکه خود لنیقتیکرده بودند، حقزولهیو دهقانان ا

ل: شورا يبرا در مثا همیخاصیب یاسیس یخال ۀک پوستیها  ز  و ا  ۀت شده 
، و یان عمومیب ي، آزادیاسیس یخود محروم شده بودند. زندگ يمحتوا

 ینسکیرژزد يرهبر تحت کهیمخف سیپل چکا، بود. شده لیتعط ياتوده تیفعال
ها بازداشتگاه يهاکمپزندان و ۀروان را یانقالب يهاونیسیاپوز بود، افتهی سازمان

ان یخاطر بهها تنها بگروهو يان ماهر احزاب مستقل شورویکرد. سخنگویم
سم یکمون" عنوان تحت کهییهااستیشدند. سیم ربارانیت ،مخالف يهادگاهید

ن شهر یب ياکردن هرگونه مبادلهخاطر بلوکههها بفرموله شد در شهر "یجنگ
ت بیو روستا با تحم خلق  ین به قحطیقر یطیشتر بر دهقانان شرایل مصادرا

طور ها بباشند، امّ  یجنگ داخل ةنمود. کارگران و دهقانان ممکن بود برند
  ن آنها انقالب را باخته بودند.یقی

 ۀیرا که در فور یم اعتصاباتیتوانیم ياقتصاد و یاسین متن سیتنها در ا
کرونشتات منجر ام ملوانانید و به قینورد هم، سراسر پتروگراد را در1921

                                                 
 ّن.ت.ك.. س سازمان امنیت دولت شورويلین رئیاو  
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بلند  "م زحمتکشانانقالب سوّ"اد یکرونشتات صدا و فرم. ازیکندرك ،شد
ب برای ينه صدا ،شد د يک ضدانقال عا ق ةا ب  کو م، یگذشته. با سر ا

 يم را مسدود سازند، بلکه راه را براشدند انقالب سوّ نه تنها موفق هابلشویک
ژ ختند. بعد یستینیم استالیر ر سا رـههموا م بیا، تا حمانیخ انتقا را  ۀر د  خو

 ،کردنديباز کرونشتاتسرکوب در یکه نقشییهابلشویکاز  يبسیارگرفت: 
  کردند.خود پرداخت یتاوانش را با زندگ 30 يهاسال ۀیتصف در

از جنبش  یاجمال یکه به ما نگاه نستیت در ادا مِ یآ کار ةارزش عمد
بدان وابسته است. ما  یت انقالبتحوّال ۀهم ۀجیکه نتیدهد، جنبشیم ياتوده

 یقیروح حق به یاسیس يهايبنددسته و "رهبران" از شوراها و ةکنگرحزب و از
ت سیبه بص ما م.یشویده میکشیانقالب ۀپروس ها و ابانیکه در خآنچه یاسیر
ن آورده ییجنبش از پا یمولکول يهام. ما به پروسهیرسیم ،گذردیها مسنگر

در  یِکه مردم انقالب ،ياق، انرژی، اشتياابتکار توده یم. ما با روح عالیشویم
ل صرف، ین دالیخاطر ام.  بهیکنیکند، رابطه برقرار میحرکت را مشخص م

 يرا کار ویز ؛تر خوانده شودقیقکه هرچه د آن را دارد ت ارزشکوتاه مِ  رـاث
مفهوم خود بلکه  ،شودیه محدود نمیدر موردکرونشتات تنها به انقالب روس

  رد.یگیم ز در بریانقالب را ن
افت و ی. آن بر انقالب تسلط "نساخت"ه را یک انقالب روسیحزب بلشو

چ ید، هیگردسم سرنگونیکه تزاریله آن را خفه نمود. حزب زمانیبدان وس
فا نکرد. در ماه اکتبر، هشت ماه بعد، حزب قدرت را یا 1917 ۀیدر فور یشنق

خودگرفت. بدون شک،  يها بلکه براکارخانه و شورايهاتهیکمابت ازیننه به
ن زما ه انقالب يهاسا گا ر  یآ 1د 9 1 ر 7 و دند،  يضر حداقل، نیبو از یا 
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ن بودکه یا یاساس ۀلأن، مسیوجود ا وجود داشت. با یفعال انقالب يهاگروهبه
ظرفیآیانقالب يهاگروهنیا ن و  حلیا توا جتماعت  ل ا ن در اشکا که یشد

م انقالب د مر داشتند یا یتوسط  را  د شد  خانه يهاتهیکمۀلیوسهب(جا ر ا یکا
ل شده و یتبد ین اشکال اجتماعیسر ا يجدا و باال ییرویا آنها به نیشوراها) 

 قادر ک اساساًیساختند. حزب بلشویمرا منهدم  آنها تاًیافته و نهایبرآنها تسلط 

آن، ساختار متمرکز آن، بدون بحث  مراتب کند.  سلسلهیل را طر اوّ ینبود مس
ح رو ز  ن، ب ۀیا آهرهبرانشا را به  ب  حز ده  دولتیر ماشیتصو ۀنیطور سا  ین 
  ل نمود.یکردن آن را کرد، تبدسرنگون يکه ادعايبورژواز

کارخانه را رقم بزند، يهاتهیکمست سرنوشتیبایکه میان مباحثیدر جر
ب هشدار داد:  (Ossinsky) ینسکیست چپ اوسیکمون سم و یسوسال"به حز

 نکه آنها ابداًیا ایجاد شود، یا اید توسط خود پرولتاریبا یستیالیسازمان سوس
  ".یدولت يدارهیسرما :جاد خواهد شدیا يگریز دیجاد نخواهند شد. چیا

ک ین یانه بود. ایگوشینقالب داده شد، پل ااوّ  يهاکه در روزيهشدار
کارگران را از هر  کهین دولتیک ماشیکه ادعا شود  کامل خواهد بود چرند
قت، یحقخوانده شود. در "يکارگردولت"سازد یبر جامعه محروم م یکنترل

ن باور یا ه بریروس یستیجنبش مارکس یاصل يهاگروه ۀ، هم1917سال تا
وس بودند ر کراتک انیه با یکه  دمو وا  ب بورژ جدا از یقال وست.  وبر ر ک 

حول نقش  ابتدائاً هابلشویکها و کین منشوی، اختالف بیمالحظات سازمان
 يکتاتورید" درخواست با بود. یآت تتحوّال دهقانان در و کارگران یِاسیس

ق رل درخواست تفوّ ضرورتاً هابلشویک "کارگران و دهقانان کیدموکرات
ض، منشوکردند. دریرا م اندگیتوسط ستمد یاسیس  نیا به اساساً ها،کیعو
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 دارد یک پارلمانیدموکرات يک جمهوریاز به یه نیکه روس دندیدگاه چسبید

ال یگروه سوسن دویکدام از اچیباشد. ه يت دست احزاب بورژوازیکه حاکم
مانده، عقب ۀیروس که که باور داشته باشند قدرها ساده نبودنددموکرات آن

  سم را دارد.یالیو سوس "ایپرولتار يکتاتورید" يبرا یآمادگ، یدهقان
 يکتاتورید"ن به یدکه لنیگرده سببیت انقالب فوریها، موفقنیا ۀبا هم

 "شوراها! به قدرت ۀهم" مشهور: شعار که دریدهد، موضع جهترییتغ "ایپرولتار
 قاًین عمین چرخش چقدر مهم بوده باشد، لنینکه ایخود را نشان داد:  فارغ از ا

آماده شده است.  "کارگران دولت" يناگاه براهه بیکه روس ن باور نبودیبر ا
 يبرا یعنوان محرکه را بهیدر روس "يانقالب پرولتر"ن یبرعکس، لن کامالً

آلمان  غرب و خصوصاً ةزدجنگ یصنعت يهادرکشور یستیالیانقالبات سوس
 ؛کرده بودبات را در خارج  بازانداز انقالن، جنگ، چشمیلن بر کرد. بناینگاه م
 يگردد. وه مشتعلیدر روس "يانقالب پرولتر"توانست توسط یکه میانقالبات

تواند یم "سمیالیسوس"ا ی "يکارگردولت"که  ب ندادیوجه خود را فرچیهبه
  جاد شود. یا ،که دهقانان نقش مسلط دارنديکشور ةدر محدود

ه ی، انقالب روس1919 ۀیدر ژانو نیها در برلستیام اسپارتاکیشکست ق
 پرچم رغمیعل شوراها، دیجد میرژ یمعنیب رغم شعاریکرد. علزولهیا را کامالً

قت ین حقیدر داخل و خارج، ا یحاکم سنت ۀآشکارش با طبق یسرخ و دشمن
استمسلّ ب بم  نقال ا فزاهکه  ر  هیطو وا ياند ژ ر بو ب  نقال ا  ییبه سطح 

طرف  هر از مانده وبا اقتصاد عقب يزوکشور منکیرا یکرد، زینینشعقب
زمحاصره ن س يسو شده ا وابط يفرا توانستینم ،یاسیدشمنا ع ر جتما  یا
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   کند.يشرویپ يدارهیسرما
جاد یدارانه توسط انقالب اکتبر اهیسرما یاز روابط اجتماع یا چه نوعامّ 
ه یروس یسنت يماند. انقالب، بورژواز یغامض باق یلیال، خؤس کین یشد؟ ا

 ؛کردیع را ملیصنا ۀن و همیزم و را حذف نمود آن یاسیس يهاو اغلب نهاد
د یتول" يم شورویها، رژدرن اروپا سابقه نداشته است. بعدخ میکه در تاريامر

 يدارهیسرما با ستمیب قرن لاوّ  يهادهه رات درییتغ نیا ۀهم برقرارکرد. را"بابرنامه
ک ینگ با امکان تئوریدوریآنتشد، هرچند انگلس دریناسازگار محسوب م

     رفته بود. ور قبالً ییارچوب بورژواآن در چ افتادناتفاق یعنیآن 
 هابلشویکخود  اصطالحات با ،شد دهیاکتبرآفر که توسط انقالبیمعضل

 يدارهیسرما"عنوان طور متناوب بههرا ب ين دولت شوروید. لنیگردتربغرنج
کرده فیک توصیوب بوروکراتیبا ع "اناندهق"کارگران و دولت"، "یدولت
 دولت" عنوانن بهیاستال يکتاتورید از یتروتسک یمعنیب فیتوص با که بود

سم یالیف زمخت سوسیتوص با را معضل نیهمچن نیلن شد. دنبال "منحط يکارگر
تر بغرنج "رساندیم سود مردم ۀهم که بهيانحصار یدولت يدارهیسرما"عنوان به

 يکشورافتنی، نه تنها يم شورویات رژیح ۀیلاوّ  يهان، در سالیراساخت. بناب

                                                 
 ش یک ها در رابطه بابوکچین علیرغم نقد عمل بلشویک ن، با نگر جانبه نسبت به کارگرا

گیري خود ناخواسته به موضع جا به دترمینیسم اقتصادي دچار شده و در نتیجهاقتصاد در این
  د. ن.ت.ك.تغلها درمیمنشویک

 هاي پارلمانی کرسیآوردن اکثریتدستهفعالیت سیاسی و ب با انندتومی کارگرانانگلس به بنا
طریق با وضع قوانین بهدولت ي را تشکیل دهند و بدین  ن به سوسیالیسم نفعکارگر کارگرا

کارگري انگلیس استوار بود. هاياتحادیه ۀتجرب هزمینه بیشتر ب این برسند. استدالل انگلس در
م بود. سکوت خود انگلس در قبال جناح انترناسیونال دوّ نگرش جناح غالب در  ،این نگرش
  ن.ت.ك. این تشکل گردید. آن زمان به تقویت موقعیت عناصر راست در رفرمیستی
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 آن از دادنزیتم بود، بلکه مشکل یدولت يدارهیسرما با يمواز يدارهیسرما
  هم مشکل بود.  "سمیالیسوس"

م. ما یدار يترد روشنی، ما ديدارهیسرما ۀم قرن توسعیامروز، بعد از ن
کارخانه صنعت را کنترل  يته هایکم که لاه اوّ ر از چند میکه غمینیم ببیتوانیم

 يبورژواز ياقتصاد و یارچوب اجتماعوجه از چچیهه بهیکردند، انقالب روس
مانند دوران قبل از انقالب  يو استثمار اقتصاد ییدکاالیفراتر نرفته بود. تول

طور حتم هب يشورو ۀجامع کنترل بربوده است. کارگران و دهقانان از متداول
کردن صنعت و یکه ملمیدانین میاند. ما همچنمحروم بوده يتزار ۀند جامعمان
ش یگرااست. سازگار دارانههیسرما یروابط اجتماع کامل باطورهد بابرنامه بیتول
انحصار،  ۀمتمرکز، توسع ۀیشه در جهت سرمایهم یصنعت يدارهیسرما یخیتار

ن یماش ةندیقدرت فزا تاًی، و نهاياقتصاد يزیرادغام صنعت با دولت، برنامه
  ش رفته است.یپ یاسیو س ياقتصاد یک بر زندگیبوروکرات

ش در یگرانیده است چگونه ایفهم ید تروتسکیدگفت، شایبا طعنه با
ش را تا  "یبیترک ۀتوسع" ساده مفهوم طورهافت و او بیه توسعه یروس خود

رآمده ید يتزار ۀیسکه رو دی) دیدرستهب کرد. او (کامالًاش دنبالیمنطق ۀجینت
 يکامل بورژواز ۀتکرار توسع يجاه، بییاروپا ییبورژوا ۀدر مناسبات توسع

او کسب نمود.  را یو طبقات ین اشکال صنعتیترشرفتهیپ ش، ضرورتاًیاز ابتدا
، خته شدهیگس میعظ یداخل تحوّلک یه توسط یکه روس لهأن مسیاز توجه به ا

که یتحوّلکرده، تین سلب مالکیان زمو صاحب یسنت يکه از بورژوازیتحوّل
لوتر ا جیگر در دنیر نقاط دینسبت به سادرآن  يدارهیسرما ۀممکن است توسع

ل ن امر بعد از سلبی، امطمئناً ؛افتد غافل ماند ن بر کنتر ن و دهقانا گرا  کار
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شده یمل تیمالک" فرمول مهمل با کهیتروتسک د.یگردیعمل نیزم ها وکارخانه
 يدارهیکه سرمارا بفهمد نیبود قادر نشد ا زم شدهیپنوتیه "يدارهیسرماتز یآنت

که ش به ادغام با دولت داردیگرا خود یک درونیالکتیخود با د يانحصار
ك يهاار شرکتیمتمرکز را در اخت ۀیسرما دهد. یتر قرار ممعدودتر و اند

ت یواقعک ین به یلن ياز سو یدولت يدارهیسم و سرمایالین سوسیشباهت ب
 ۀبه هم"که  يدارهیاز سرما یشکل شد؛ل یتبد نیم استالیوحشتناك تحت رژ

  ."رساندیمردم منفعت نم
ه یروس در یستم اجتماعیس "سرشت" ة، منبع اغتشاش درباریطور اساسهب

نهفته  ياقتصاد یستیل مارکسیبودن تحلدر ناکامل -"هیروس موضوع مشهور"-
ن نوز ۀمیکه در ناست. مارکس حلیدهم مقر  ۀتوسع ۀنوشت، تنها با دو مر

که نیوجود ا آزاد. با یصنعت يدارهیسم و سرمایآشنا بود: مرکانتال ياقتصاد
م یترس یستیمرکانتال ۀیسرما را از یصنعت ۀیظهور سرما یطور درخشانهتال بیکاپ

ک یما بعد از  يکه براییجا ؛ابدییجا خاتمه منیدقت به اکند، بحث بهیم
 يگرید ۀمرحل هنوز به هیسرما تمرکز کهمینیم ببیتوانید شروع شود. ما میقرن با

به  تاًیو نها ییبه انحصارگرا "آزاد بازار"ه. یشدن سرمایکند: دولتیشرفت میپ
(استفاده از عبارت  "دیتول یآنارش" کند.یم دولت عبور يسو شده ازاداره بازار

که نه یستمیس ؛کندیعبور م "شدهيزیربرنامه"شده، انگلس) به اقتصاد اداره
ه یش انباشت سرمایافزا ي، بلکه برايکردن بحران اقتصادمنحرف يتنها برا

ک خود یالکتید از یهگل شکل مانه به باًیتقر يدارهی. سرماشودیگرفته م کارهب

                                                 
 که داري استازسرمایهما شکلی اقتصاد نمودکه مطرح مختلف هايمناسبتبه 1917ازلنین بعد

  ن.ت.ك. رساند.به همه منفعت می
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آغاز  سمیکه توسط مرکانتال دولت يشده از سوکند: از اقتصادکنترلیت میتبع
سم یشکل نئومرکانتالبه مجدداً  و یصنعت يدارهیسرما آزاد توسط بازار"شد به 

وجود هب یکیو تکن یرشد صنعت ۀلیوسهکه بيدیا در سطح جدگردد، امّ یبازم
ک یالکتین دیش ایقرن پ کیکه توان از مارکس انتظار داشتیآمده است. نم

 ینیبکوتهکیبعد،  قرن کیآن، از یپوشچشم ما يکند. براجش دركیرا تا نتا
  ن نوع آن خواهد بود.یک از بدتریتئور

در غرب  ش ابتدائاًیگراکیعنوان به یدولت يدارهیسرما يسوهتوسعه ب
 یاجتماع يهنوز بر نهادها یاسیو س ياقتصاد ۀیلرا اشکال اوّ یشود زیظاهر م

فرد "و "آزاد بازار"که تصورات نیوجود ا با کنند. یاعمال م ينفوذ قدرتمند
ن یدهد، ایکا ادامه میمرآاروپا و در يبه نفوذ خود در روابط اقتصاد "مستقل

از  يادیز يهابخش و هیروس ن، دریوجود ا شود. بایسرعت پژمرده متصور به
را انقالب یرد زیگیم خودکامل بهک شکلی یدولت يدارهیسرما "جهان سوم"

آن  ينهادها و یمیقد ۀحاکم طبقات انهدام سبب گسسته وگذشتهحال را از
ن مفهوم یترکیدر بار یمارکس ةشدرفتهیدر شکل پذ "سمیالیسوس"گردد. یم

د، ین دیکه لنورطشود، همانیم يانظرانهکوتهيدئولوژیک ایل به یتبد کامالً
شناخته شود.  یدولت يدارهیتواند با سرمایم یسم مارکسیالیکه سوسيحدتا

 "یستیالیدولت سوس"، -"ایلتارپرو يکتاتورید"-مارکس يقبول دولت ازسو
شود: یم یارتجاع ةک منظریبه  یستیالیل افق بزرگ سوسیتبد يبرا يالهیوس

  کنند.ین میّرا مز ياکه تابوت انقالب تودهیسرخ يهاپرچم
طور هافتاد؟ ما بیم یافت چه اتفاقییدست م يروزیکرونشتات به پاگر

ا یدن یستیکمونکل جنبش کهیوّلتح؛ میشدیدور م یستینیاستال تحوّلحتم از 
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که  ه نبودین تنها روسیکرد. در انتها، الیتبد یالمللنیرا به ابزار ضدانقالب ب
آن رنج برد. ت خود ازیکلت درید، بلکه بشریکشعذاب يارحمانهیطور بهب
 جاهما ب يسم برایسم، مائوئیسم، تروتسکینیسم در اشکال استالیکه بلشویراثیم

انت جناح یکه با خ ل نمودیتحم یبر عمل و تفکر انقالب ینیسنگ گذاشت، بار
  کند.یم يبرابر یستیالیست جنبش سوسیرفرم

ه یروس يبرا يدیجد يکرونشتات ممکن بود دورنما ياز سو يروزیپ
کارگران يسو کارخانه ازکنترلبیترک ۀدورگ یاجتماع تحوّلک ی ؛دیبگشا

و  یکوچک دهقاناساس اقتصاد بر، يکشاورزيکاالهاآزاد در ک بازاریبا 
-عقب ۀیدر روس يان جامعهیحتم، چن طوره.  بيکشاورز ۀداوطلبان يهاکمون

 یمدت طوالن يکمک از خارج براتوانست خود را بدونینم يکشاورز ةماند
 یجنبش انقالب ۀآزادان ۀق توسعیکمک ممکن بود از طرنیا اکند، امّ تیتثب

کامل طورهسم بینیگردد. استالنیمأم تونال سوّیناسا بدون دخالت انتریآساروپا و
 يهابخش ۀ، همیقیطور حقهست، بیب ۀن راه را مسدود نمود. در اواخر دهیا

که در مبادله  ل شده بودند،یتبد ینیاست استالیالملل به ابزار سنیسم بیکمون
  فروخته شد. يدارهیسرما يهابا قدرت یک و نظامیلماتپید يهااتحاد يبرا

س رکوبس در  ياکردن جنبش توده، خفه1921کرونشتات در مار
، يم شورویس رژأر ک دریبلشو ۀبرجست رهبران ریو سا ین، تروتسکیزمان لن

انقالب  "افتنیادامه" ةدربار یبود. سخنان تروتسک یضدانقالب کامالً یعمل
 يهايروزیپ عنوان حافظبه یف بوروکراسی، توصیس يهاه در دههیروس

ها مضحک نیا ۀهم "يدوریترم" ارتجاع عنوانسم بهینیاستال دنینام و اکتبر،
 که دراست یافق يبرا یکزَدور، فقط بَ یخواه ترم و یهستند. خواه تداوم انقالب
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د بر یکأن به قدرت، تیاستال یابید. دستیگردآن خفهزودتر از یحت و 1921
ب نقال ا قبالً است یضد قبل که   . د بو ه  ع شد و  شر

ز 1ا 9 2 ز7 زیمان،  پو ا وتسکیسیکه  تر ن   یستیو
که به تاآنجا یاجتماع يهادستاورد ۀد، همیگرداخراج

ن یا برده شده بود. به نیب شود ازیه مربوط میمردم روس
کارگران و دهقانان در مقابل جنبش مخالفت با  ل،یدل

  تفاوت ماندند.یست بیکمونن در درون حزبیاستال
ت و اعتصابملوانانسم با شکست ینیاستال يط برایشرا ۀهم ون یکرونشتا

ان، ین قربانیا یاحترام به قهرمان يادا يه شد. ما ممکن است برادپتروگراد آما
ا باالتر از م. امّ یانقالب افسوس بخور يهاشان در سالنامهیهاثبت تالش يبرا
 ؛د درك شودیدر پتروگراد با یکرونشتات و جنبش اعتصابامیها، قنیا ۀهم

م یم، اگر بخواهیکنانقالبات بزرگ را درك يهاد درسیاکه ما بطورهمان
 م.یرا بفهم یانقالب ۀخود پروس يمحتوا

 
 

 
 
 
 

 
  یش همبستگیرایبر و ياهچباید
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  نتونیس بریمور
 

ل، ی، تحلیابیطرق مختلف مورد ارزه بهین سالگرد انقالب روسیپنجاهم
ان یوحام ین مذهبایگردانان صوفدوره يخواهدگرفت. برا قرار سفأت ای لیتجل

وبموقع) ( ،(Svetlana Stalin) نیاستال ج سوتالنایمه شدنتجارت، پناهنده يآزاد
که در ینیآنها را در زم شیت رویشان، قابلمربوطه يهانیدکتر یسختجان

  د، ثابت خواهد شد. یرسیر به نظر میل بانگاه اوّ
سود در  ةزیگان ۀمجدد محتاطان يریکارگهسخت، بجان يهابرالیل يبرا

 يبشر باطبع آزاداتیاقتصاد کهخواهدکرد ثابت هیروس اقتصاد يهابخش از یبعض
  است.  بوده یمذهب يایؤک ریشه یهم یعقالن ةشديزیربرنامه اقتصاد و مترادف
ك دویچرر ینظ(ها چپ يبرا ایزا

نان یاطم هیشدن روسیکه در صنعت ) 
                                                 

 وفات  2005متولد و  1923در سال  کریستوفر پالیس بودکه ین مقدمها ةنام اصلی نگارند
گرایش به تروتسکیسم شروع و  یافت. وي مثل بعضی از فعالین سیاسی چپ فعالیت خود را با

كهب ب سیاسی را تر حزا دیکالش ا طر مواضع را ل خا ز سا  1999تا  1960کرد. موریس ا
مهمترین و  کارگريوکنترل هابلشویک کتابنمود. را منتشر زیادي هايترجمه و مقاالت،کتب

شود. موریس یکی از بهترین و ماهرترین دکترهاي عصب در اروپا کتاب وي محسوب میبهترین
  شد. ن.ت.ك.شناخته می

 دویچر ك  ل مسوّ در ایزا 1آوریل سا ن به در 907 ي دنیا لهستا 1ر د آمد. و سالگی  8
کمونیست هلند ملحق شد. دویچر در سال به حزب غیرقانونی 1927مارکسیست شد و در 

هاي مسکو و مینسک به وي پیشنهاد کرد. درآن زمان، دانشگاهبه شوروري سفري 1931
 گروهلینکردند ولی وي نپذیرفت. دویچر پس از بازگشت از شوروي اوّ هاتدریس در این دانشگاه

بدر را استالین ضد ن بهحز دویچرکمونیست لهستا زنظر  د. ا ر و دآ جو و سو و زیسم   یالسنا
دموکراسی  که نازیسم و سوسیال بودند. این نظر با خط رسمی حزب دموکراسی دوقلوي همدیگر

 نام خطر بربریت براي بهدانست مغایرت داشت. وي در این زمینه مقالهرا دشمن همدیگر می

جهمیننوشت و به را اروپا خرا ب خود گردید. وي سه جلدخاطر ازحزب ا  بیوگرافی به را کتا

بیوگرافی استالین اختصاص داد.  به را کارکتاب دیگرياتمام این از داد. پس اختصاص تروتسکی
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 لیکردن دانیدند، زندانیدینده میآ يهاروز يتر براک رفتار آزادانهیاتومات
)Daniel( یاوسکینیس و )(Sinyavesky 


ر یاخ يهایی(بازجو دشان ویعقا خاطرهب 

   بود. بر صورت آنها خواهد یمحکم یلیکردند) سيآنها طرفدارکه ازيافراد

کا، یمرآه بایروس یکینزد )،یآلبان(و نیچ يهاستینیلن -ستیمارکس يبرا
 يهاشیآزمامنع قرارداد يامضا انه،یخاورم ریاخ بحران مقابلرد آنیانفعال موضع

مستعمره،  يهادرکشور یانقالب حرکات يرو بر آن یارتجاع راتیثأت و یحاتیتسل
ر خواهد یکبنیمرگ استال از سم پسیونیزیغرقاب رو دن دریلغز بر یهمه اعتراف
ن معن بهیبود. (استال چنیعنوا کشتار ست بایونیزیر روی، غین انقالبیار معمار 

، يناز -يمتحد، قرارداد شورو ۀمسکو، جبه يها، دادگاهیمیقد يهابلشویک
ا یتالیست فرانسه و ایکمونالتا و مبارزات پرحرارت احزابیقرارداد تهران و 

 يم قدرت درکشورهایمستق کسببه کهیمبارزات جنگ، از پس يهاسال دنبالهب
  خواهد شد.) ید تداعیمربوطه انجام

ن بلوك، ظهور یاز ا یسرگردان يابعد از دوره تاًیها، نهايوگسالوی يابر

                                                                                                         
توان به سایت آثار وي می آشنایی با کرد. براي فوت 1967اوت سال  19سال  دویچر در

  ن.ت.ك. کرد.رجوع  (www.marxists.org)ها مارکسیست

  
  

  
 خاطرکه به کی دو تن از نویسندگان ناراضی شوروي بودندو اندري سینیاوس دانیال یولی 

تحریر  ۀهاي تخیلی به رشتصورت داستانمقامات شوروي معایب سیستم شوروي را به از ترس
سال زندان محکوم شدند.  7 سال بعد به دستگیر و یک 1965آوردند. این دو در سال درمی

  ن.ت.ك.
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ن تدر مسکو به "سالمت"مجدد  گمانیبر بدتر يدییأعنوا ن دین بد ده یشا
حت حهب1948 سال يهایخواهد شد. نارا ببه وضو  يایبر يهاتوطئه حسا

(Beria) لوفیخایم اکنون شد. خواهد نوشته بدجنس (Mikhailov) السیده يجا 

(Djilas) هانیشود... ایم داده قرار زندان يهالهیم پشت در یلاوّ  و ردیگیم را 

 یز هست، دموکراسین يوگسالویدر  یاسیگذاران سبدعت يادآوری يبرا
 ياالت زشت خوددارؤکه از طرح س است یکسان تنها شامل حال ییایپرولتار

  .. .کنندیم
توانند یکه هنوز مدسته آنياحداقل بر- گوناگونيهاستیتروتسک يبرا

ست یباین سالگرد اکتبر میل از پنجاهمیقت تجلیتنها حق -کنندخود فکر يبرا
چه معنانیشه باشد. ایاند يبرا یطعام ت  جامعیدارند؟  ییکلما گذار  ۀک 

کلمات را نیا ،سم در خطریدهه بناپارت ا چهاریگذار باشد؟ آ تواندیچگونه م
ان یحیه مسیثابت قدم شب يهاستیا تروتسکیه است؟ آنساخت یمعنیناقابل و ب

 تحوّل ةندیآ ال خود را (در رابطه باؤب، عالمت سیحال حمل صلثابت قدم در
شعار  یکرد؟ آنها تا چه زمان تا آخر عمر خود حمل خواهند ه)یروس ۀجامع

 يدارهیسرما يایاح یعنی ؛انت شدیکه بدان خیمرشد خود را در انقالب یمیقد
خواهند  غرغره ،دیگردطرح شیپ سال یکه س سم رایالیسوس يسوبه يشرویا پی

د را یاز نوع جد یطبقات ۀک جامعیتواند یکور نم آدم ن، تنهایقیطور هکرد؟! ب
  ن بوده است.یش چنیها پکه از دههياند، جامعهیه نبیدر روس

 هايسازجیگنیا با کهیکسانای ،اندختهیر دور را هايسازجیگنیا کهیکسان

در  کردکهد. آنها احساس خواهندیل را متفاوت خواهند دی، مسااندکور نشده
کارگران مجارستان يتوانند شوراهایم یکیزیطور فهنش بیکه حاکمياجامعه
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-عنوان عمل خردهکارگران را بهيسو د ازیت تولیریمد و يکنند، برابررا نابود

ک ی ۀکشتار خونسردان کنند،یابیارز یستیکالیا انحراف آنارکوسندی ییبورژوا
کنند  جبران یستیالیت سوسینهادن قانون پا ریعنوان زون را تنها بهینسل از انقالب

گ جبران ةاعاد یانتخاب ةویش ۀلیوسهب ،اط و مالحظهیبا احت کنند، پس از مر
ها مسلم خواهد آدمن دسته ازیا يد. برایسم را دیالیاز سوس ییتوان رد پاینم

ن خطا چه بود؟ و یاه رخ داده است. یکار انقالب روسدر يجدّ ییکه خطا شد
  انحطاط شروع شد؟ یچه زمان

ا اشتباهات مربوط به یها افراط یبعض يها متفاوتند. برانجا باز جوابیا
ر، ین تعبیشد. ا یر مستولین پیاستال ج بریتدرهشودکه بیم ياتوزانهنهیکجنون

ح یآن را تقب که طرفدارانشيپرستش فرد یل ضمنجدا از قبون، (یوجود ا با
که از  هاستیالیون و سازش با امپریانقالب يهاسرکوب ةکرد) دربارخواهند

شکست  از انحطاط گرانید يند. برایگوینم يزیچ ،بود شده شروع قبل يهاسال
ز یینها چپ بهیسیاپو ن  ن نو ویعنوا ( ییر 1متشکل  9 2 گ لنی)، 7  نیا مر

 يشود. برای) شروع م1921( دهم ةکنگرون دریفراکسا فسخ ی)، 1924(
ن بورد را ن بیطرفدا ز زما ط ا گهگا انحطا جدیس يریکار  يد اقتصادیاست 

ع م گشتیشرو ن بر که بدو رهیسرما"مهر  •ْ شود  د یکوب را "یدولت يدا
 يرا ردکرده، رو یانقالب يشمارگاه ن دغدغه بایحق اگران بهی). د1921(

  گذارند. ید میکأت -تراهمیتکماز نظر ما روي مسایل هرچند -تر عوامل جامع
ا ر  نتشا ا ز  ا ما  ف  ریهد ربا د متن  قا ةن  بهیو ط  مربو ونشتاتع   کر

لدر ن یکش 1921سا ل زمانید جدو دنبال ست. ما بهیو نیآلترنات يبندک 
دنبال هکه بین ارتدکسییآ کیجاد یم. ایستیخود ن یاسیاکان سین يجستجو
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بودن ن تنها منزهیر ایّمتغ يایماست. (در دن يهامشغلهد حداقل یاید بیهم با
را تصدیتئور خواهدیک ما  ما تنها ثبت بخش کرد).ق  ف  ز یهد  مبارزات ا

ان یدر جر یه بوروکراسیکه عليامبارزه ؛است ياشدهشناختهاکمترامّ  ،یواقع
خود  ،ين بعدیکه بخش اعظم منتقدیداد، زمان يبعد از انقالب رو يهاسال

  بودند. ین بوروکراسین ماشیهم از یو جزئبخش 
ه را به ما ارائه یروس ۀحاکم ۀطبق ۀافیه قین سالگرد انقالب روسیپنجاهم

 یانقالب فات ازیتشر که با شود)یاش میان غربیه همتایشتر شبیروز ب(هرکند یم
 یکوتاه ۀلحظ يرا سرنگون ساخت و برا يکه قدرت بورژواز کندیل میتجل

  را انتظار داشته باشند. یاز نظم اجتماع يدیازه داد تا نوع جدها اجبه توده
بار را ممکن ساخت؟ چگونه انقالب انحطاط تناقض فاجعه نیا يزیچ چه

  افت؟ی
-دیخلع یخ چگونگیاست. تار داده شده یحات مختلفین رابطه توضیا در

و  يک بحث سری يبرا یها، موضوعنیا ۀهم ه، بایکارگر روس ۀشدن طبق
 يایدر دن یخودشان را با سفر روح یربطیکه ب ،یاسین محافل سیب یدرون

که اتفاق افتاد ست. درك آنچهین ،کنندیشده جبران مافسون یانقالب ۀگذشت
 ویآرش کاريبرا صرفاً ين امریاست. ا یاتیح الزم و يست جدّیالیسوس هر يبرا
  ست.  یکردن ن)یگانی(با

کردن، حکومت يکند. برایت نمتنها با زور حکوم ياحاکمه ۀچ طبقیه
 یمیکل برساند. مفاهد جامعه درییأت به را تیواقع از خودش ریتصو دیطبقه با آن

-گذشته طرحد دریسازد با یتش را قانونیکند حاکمیآن تالش م ۀلیوسهکه ب

که در یخیکه تاراندص دادهیتشخ یدرستهها بستیالیشده باشد. سوس يزیر
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س بورژوا ص، تحریک تصویشود یده ماد دای ییمدار شده از فیر بخصو
که است یار ضعف جنبش انقالبیک معین یگذارد. ایش میجهان را به نما

  .ماندیدر اغلب موارد نانوشته م یستیالیخ سوسیتار
ر یتصو کیاغلب تنها  ،شودیج میرا یستیالیخ سوسیعنوان تارکه بهآنچه

در صفوف جنبش  یجینتقال تدرک ایاست،  ییبورژوا ينگارخیوار تارنهیآ
 "ینیخمورّ "ن یچن يایدر دن .ییتفکر بورژوا ةویک شیپیکارگر از نوع ت ۀطبق

جا ن هوشمند  ویگزیرهبرا ن   شوند.یم ییبورژوا يایدن يهاملکه ن شاها
ا ی یاسیها، صعود و سقوط احزاب سا جنجالیمشهور، انشعابات  يهاکنگره
 ب حکاممخرّ يدعواها يجا يا آن رهبرین یا انحطاط ایها، ظهور هیاتحاد

را م گز برند. تودهیگیگذشته  ر ۀطور مستقل در صحنهها هر ظاهر  یخیتا
ن حالت، آنها فقط بخار تدارك یسازند. در بهتریرا نم خ خودیتار و شوندینم
 برانند. ،گفتظرافتبه را آننیاستال کهطورهمان را ویلوکوموت گرانید تا نندیبیم

 يبرا ییهاگوشدن وید يبرا یچشمان "یرسم" نیخلب موارد مورّدر اغ
 ،شودیکارگران ابراز م يحرکات خودبخود که دریکلماتدن اعمال ویشن

آنها فاقد رده رند.  ز تفکر هستند  ییهاندا گفته شودکه فاقد  ممکن است -ا
ك و حت يکه برا -هستند يمغز يهاسلول  یت واقعین فعالیافت ایدر یدر
ا یا برنامه، سازمان یکه رهبر یتین فعالیخن دسته از مورّ یا ياست. برا يضرور

ن تواند بهیاساسنامه نداشته باشد تنها م حمت"عنوا  "هاینظمیب"ا ی "هامزا
 خیکه تاراستيزیچ ف همانیبه تعر ها بناتوده يت خودبخودیگفته شود. فعال

   کند.یرا منکوب م آن
                                                 

  ّن.ت.ك. .ن از سوي طبقات باالدست استمنظور موریس از تاریخ همین تاریخ مدو  
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ها، نهادها و خ سازمانیکارگر با تار ۀخ طبقیرشناختن تا يش برایگرانیا
ها را از قبل انسان باًیاز انسان تقر ییر بورژواین تصویا -است یرهبرانش ناکاف

ع قابل یوس يهاتوده گرفت وم خواهندیکرده و تصمتیریکه مدیلیقل ةن عدیب
 شه مقدریهم يکنند و براستند از جانب خود آگاهانه عملیکه قادر ن انعطاف

خ انحطاط یتوار کند. اکثریم میخ باشند تقسیفاعل) تار نه( که مفعولاست شده
  رسند.ین میش از ایب يزیندرت به چه بهیانقالب روس

از  یبیترک يجاکه به بود یین نظر استثنایاز ا یستینیاستال یبوروکراس
 ياهيا افشاگربود. امّ یآشکار متکيهابه دروغ يسازگمراهف ماهرانه ویتحر

 یع روسیات وقایکه روادیگرده سببیدر روس يت بعدتحوّالخروشچف و 
ال ؤه مورد سیست روسیکمونحزب ياعضا ياز سو یعاتش) حتتنوّ ۀدر هم(

 يسازفیمکتب تحر آن را یتروتسک کهيزیچ النیالتحصفارغ یحت رد.یگقرار
ن است یما ا ۀفیاند. وظکردهیستینیاستال د اکنون شروع به رد دورانین نامیاستال

  م.یش ببریشتر پیب یف را کمیتحر ۀکه پروس
در  ایزاك دویچرت یه روایرات انحطاط انقالب روسیتفس ۀان همیاز م

ها ستیات غالب تروتسکیت فرضین رواین هواداران را دارد. ایشترین چپ بیب
 یشدت ناکافهن بی، اینیاستال تیروا اصالحات در وجود با سازد.یم را منعکس

 شودیاز عوامل نسبت داده م یبیبه ترک کداً ؤه می. انحطاط انقالب روساست
، یجنگ داخل از یناش يهایافتاده، خرابکشور عقبکی در انقالب ماندن(تنها

ا رشد مهم هستند. امّ  یلین عوامل بدون شک خیره). ایغدهقانان، و يوزن باال
 یجهان ةدیک پدین یخ است. ایک تصادف تاریش از یب يزیچ یبوروکراس

وند یکارگر پ ۀطبق یآگاه ۀدر توسع ینیمع ۀبه مرحل یبیطور قرکه بهاست
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و  یینها يله که آزادأن مسیموقع اص بهیکارگر در عدم تشخ ۀخورد. طبقیم
گران یتواند به دید و نمیآ دستهدست خود طبقه بهتواند بیتنها م يو یواقع

 يبها ،گرددکنند واگذاریعمل مآنها ابت ازینقول معروف بههکه بیکسانو
 "است انسان مثبت کامل ویخودآگاه سمیالیسوس" پرداخت نمود. اگر ینیسنگ

  ن جهت است.یدر ا یقدم ی) بوروکراسرد به (و) تجر1948(مارکس 
 یه با بوروکراسیلن اوّ یکه مخالف شوندین امر میها منکر استیتروتسک

ر رشدد ل  ا •ْ حا ب يمحتو نقال اشته یا .د ند ،ب ا عکس اساساًر نها   آ
تانیو شورش يکارگرونیسیاپوز ب محکوم را به کرونشتا عنوان ضدانقال

-ون در داخل حزب یسیبا اعالم اپوز یون واقعیسیآنها، اپوز يبراکنند. یم
 ییکس با حداقل آشناا هرشود، امّ یشروع م 1923در سال  -ون چپیسیاپوز

متحمل  یقطع یگر شکستکار ۀطبق 1923داند که تا سال یم ،با آن دوره
از  یران انتصابیاز مد یگروهد بهیکارگر قدرت خود را در تولۀ شده بود. طبق

 کهبود، دست داده شوراها از کارگر قدرت را در ۀباال از دست داده بود. طبق

حال  در یبوروکراس يبرا يدییأش بودند، تنها مهر تیخو یقبل حبَاکنون شَ
ز ر.  اپو چیسیظهو ر  د چپ  ن  چوو ر ب با د که،حز ز خو  شدتهب قبل ا

ازکارگران  ياپرداخت. تعداد قابل مالحظه مبارزه به ،بود شده زهیبوروکرات
 يهاسال یمبارزه در مبارزات طوالن يآنها برا ةت نکردند. ارادیآن حمااز

  ل رفته بود.ین به تحلیشیپ
ت ضدکارگر مخالفت با نبال دهبالفاصله ب هابلشویک يرهبر ياقداما

رفت.  شیپ مختلف سطوح مختلف در يهاکانالاز شکال مختلف واَ ب درانقال
ب مانند اپوزیگرا قیطر ها ازن مخالفتیا ت درون حز  يکارگر ونیسیشا
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ن آنها بود و خارج یترشدهکه شناخته کوف)یاپنینوف، شلی، لوتووي(کولونتا
 ریغکوچک و  يهاگروه ناهمگون یانقالب يهاونیسیق اپوزیطر از حزب از

 يهاباور بر هنوز کهیبعض و ها،ستیکالیآنارکوسند ها،ستیآنارشیبعض( یقانون
ها ن مخالفتیا )3(شد.کردند) نشان داده یم يسم ابراز وفاداریمارکس یاساس

ر یکارگران نظ ۀافتینو اغلب سازمان يت خودبخودین خود را در فعالیهمچن
گ لن ن یکرونشتات نشان داد. اامیو ق 1921نگراد در سال یاعتصابات بزر

و ( یاست صنعتیکارگران در مقابل س ةندیها خود را در مقاومت فزامخالفت
) توسط اقدامات يکارگريهاهیکردن اتحادیدر مخالفت با نظام خصوصاً
در مقابل   ییایها خود را در مخالفت پرولتارن مقاومتینشان داد. ا یتروتسک
که ،کردیها متجلّشات از شورایگرارین ساراندرونیب يبرا هابلشویکتالش 

سم یالیکه ساختن سوسکردندیکه تالش میکسان ۀکامل همکردنبه خفه تاًینها
  د.یگردمنجر ،کنندیمتفاوت طراح کامالًیاساس خطوط را بر

ط بورکراتیش علیگرانیه چندیلاوّ  ۀدر مرحل کرده ک مبارزهیه انحطا
ها و ستی، تروتسکیون انقالبیسیاپوز آنها از صفوف ینیبودند. با حذف جن

، آنها الً کنند. اوّ یک بام و دو هوا اتخاذ میک موضع ی ،گرانیها و دستینیلن
 ،دندیه آن جنگیکرده و علینیبشینوظهور را پ یکه بوروکراس را یکسان ۀهم

ف م ا اگر خواست ریز ؛زنندیهم مهش خود را بیآنها آسا اًیکنند. ثانیحذ
د ب آزا ن، یب يها، آزادشورا ۀانانتخا ت یری) و مديپرولتر یدموکراس(ا

 ها بخشاًن خواستینادرست بود، چرا هم 1921د در سال یدر تول يکارگر
ند؟ و چرا اکنون درست هستند؟ یآیحساب مح و درست بهیصح 1923در 

کردند، یندگیکارگران را نمامنافع واقعاً ین و تروتسکیلن 1921اگر در سال 
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 1956کادار در مجارستان سال کار را بکند؟ چرانین نتوانست ایلچرا استا
ش زندگنینتوانست ا کمک ین تروتسکیمقدس یکار را بکند؟ مکتب نگار

  گردند. محو یه بوروکراسیمبارزه عل یواقع يهاکه درسنمود
لیزمان ن سا ز  یاتیح يهاکه انسا 1بعد ا 9 1 م 7 مطالعه  کند، یرا 

ب روسکه هنوز سرنوشت انیزمان آدم باز و یه در دیقال ن بود،  جوشا گ 
س سال  امیبار قع فاجعهیبه وقا مجدداً  ده یکش 1921کرونشتات در ماه مار

ن دو مفهوم انقالب، یک، مبارزه بین و دراماتیع به شکل خونین وقایشود. ایم
ش انقالب و ر و  وید د ز حوِنَ  را به یانقالب ۀمشخص ،  ر م يبا وشن  د. یر ز سا

ا یکارگر است  ۀمدت طبقبه نفع دراز يزیرد که چه چیگیمم یتصم یکسچه(
؟ین وش ست ر چه ین انقالبیب یچه  و  ؟  ز است ن مجا ختالفاتشا رفع ا ر  د ن  و

که در درازمدت به خود انقالب ضرر و ر دولبه استیچون شمش ییهاروش
  کند؟) یان وارد میز

ت نوشتهعیدر مورد وقا ت به زبان انگلیبا جزئ ياکرونشتا جود و یسیا
 مجدداً یحزب رکارمندانیّبرطبق مصالح متغ و يدستکار که،ینیاستال خیتار ندارد.

که امروز فقط ارزش سوزاندن دارند. آنها ییارزشند........ تا جا یب ،ت شدیاد
گانش  ینیتوه خوانند جزهستندبه شعور  ز مقا ، عا حقا ۀسیا ن   ق ابتدائاًیهما
  کتاب. همان يبعد يهاشده و چاپفیتوص

ت تروتسک ت در مورد ینوشتجا شتر در جهت یکم هستند و ب کرونشتا
ج و نکات هیتو ن  عل در یآ  نیا يجدّ لیتا تحل )4(هاستستیآنارش هیبحث 
 افسانه نیها مشتاقند استیتروتسک و یتروتسک ه.یروس به انقالب مربوط ۀحادث

 ۀهم اند.هبود یبوروکراس هیعل منسجم شیتنهاگرا و نیلآنها اوّ را ادامه دهندکه
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ها چقدر خود حزب و شورا 1921که تا سال نینوشتجات آنها در مورد ا
 یها در طحزب و شورا :مثال يبرا ؛مانندیزه شده بودند ساکت میبوروکرات

و تروتسکیکه لنیزمان لین  نکنتر چو ن  و بدو داشتندوکامل  چقدر  ،چرا 
ن رفتار و یدن رابطه بیامروز د يون جدّیانقالب ۀفیزه شده بودند. وظیبوروکرات

در  يکارگر يهاهیان مباحث مهم اتحادیدر جر یتروتسک یاظهارات رسم
 یعنی یکارگران صنعت يهاهیح الیو خصومت صر 1921-1920 يهاسال

الیشروتریپ گرک ۀطبق يهاهین  خود نیاست. ا ار ح در -را  خصومت   سال

ز خود را دو سه ن مخالفت بایکرونشتات نشان داد. ا امیان قیدر جر -دست
شرو یپ يهاهیال نیکه ایزمان -شده تا يهابار با دست نیا - سال بعد نشان داد

گرفت میتصم خرهباأل یکه تروتسکیزمان ،برنخاست یتروتسک از یبانیپشت به
شدن آن آشکارا زهیکه خود در بوروکرات ،ین حزبیماش ةارچوب محدوددر چ

   )5(رد.یبگ ن را به چالشیاستال ،کرده بودشرکت
 يهاسال ه دریروس ۀسابق و نهیزم واضح طورهب مسلح امبریپکتاب در ریچدو

کامل یکیزیف ی، خستگيت نابسامان اقتصادیها، وضعی، سختیجنگ داخل
 است نیا يجانبه است، هدف وکیر یتصو نیا ادهد. امّ یت را شرح میجمع

ت و  هابلشویکن یآهن ةاراد کهدکندیکأن امر تیکه بر ا تنها عنصر نظم، ثبا
به اقدامات و  یحال سقوط به پرتگاه بود. او توجه اندکدر ۀک جامعیدوام در 

 -در درون و صفوف خارج حزب - ونیکارگران و انقالبيهاگروهيهاتالش
او  )6(ن.ییمتفاوت از پا کامالًیاساس بر یاجتماع يبازساز يتالش برا ؛کندیم

 ید بحثیکارگران بر تولتیرینسبت به مد اهبلشویکو خصومت از مخالفت 
کنترل آنها که از غلبه ویعیکه در سطح تالش وسقت آنچهیحقا دریکند ینم
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ج ر ز )7(شد. خا د ا ت خو قا تفا ،ا ت ونشتا ز کر ت  ا ئا فترا  هابلشویکا
د. یگوینم يزیچ 1921حوادث مارس  ۀانیکرونشتات و سرکوب وحشهیعل

یچر و اً  د بد جز یگوینم يزیچ ا بلشو نکهیاد  ت  ما تها علکیا ه یها 
نیشورش ت با س بود. یکرونشتا کامل هب دویچراسا ن یم بیمستق ۀرابططور
ر یو سا 1921 سال در یتروتسک ن ویلن يشده از سوکارگرفتههب يهاروش
در  یمیقد يهابلشویکه یها علتر شد و بعدکاملنیکه توسط استالییهاروش

گرفته شد را کارهب 1938و  1937، 1936مسکو  يهاان دادگاهیجر
  ند.یبینم

ب در ت کتا کرونشتات به یفصل یکتور سرگیاز و یک انقالبیخاطرا
 يکه ون جهت جالب توجه استیاز ا یسرگ ۀنوشت )8(افته است.یاختصاص 

رغم اکراهش یرا عل هابلشویکاعمال  ۀنگراد بود و همیدر لن 1921در سال 
 ير اعضایسا يهااو به افترائات و دروغ ،نیوجود ا ت قرار داد. بایمورد حما

ب متوسل نشد. توض يرـرهب وـحیحز ت  چوب چ رب ییهاییروشنا يا ار
ل مختلف نه یدال به اندازد. بنایصفوف حزب درآن زمان م يفکر ۀمارگونیب

دادن در وفق يخاطر مبادرت وهرا ب یها سرگستیها و نه آنارشستیتروتسک
  ت و ربط با اصول.یدند: ربط با واقعیخششان نبن مربوطهیبا دکتر
شان یهادهین فضا را با ایها استیاز آنارش يبسیارکه قتین حقیرغم ایعل

ن یدر رابطه با ا یستیآنارش ارزشقابل دسترس و با يهادانند، نوشتهیمربوط م
  ) وجود ندارد. یسی(به انگل موضوع

از  کیبلشو ۀسانافکتاب و (Emma Goldman) لدمنا گُ ماز اِ  من یزندگ
ان یا صفحات مربوط به شورشامّ  ،ل روشن استیاز مسا یبرکمن شامل بعض
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 کیگا یلیس توسط آنتون کرونشتاتشرشو است. دارانهجانب کامالًکرونشتات
 نیپردازد. ایم یچند موضوع اساس م بهیمستق طورهکه باستیکوتاه عالۀنوشت

انگارانه است. ساده یلیخ ،ن برعکسیوول ۀاب بود. نوشتیها ناسال يکتاب برا
ها، ستیمارکس رینظ یماتیتعم تواند باینم کرونشتاتمانند شورش یمرکب ةدیپد

و  يگونه آزادچینتوانستند ه هابلشویکطرفداران تمرکز قدرت، ا ین یمستبد
ده را تحملعمل مستقل تو (یکنند، توضها  د.  ده شو دا الل یلیخح  ها استد

و وجود دارد  یستیو باکون یستیبالنک يقو يهاسم رگهیلشوکه در ب اندنموده
و عمل  ییگرانخبه يئولوژدیا ۀشیگانه است و ریسم بیبا مارکس کامالً هانیا

حتیدهد.) وولیل میشم را تشکیبلشو را ب انیشورش ین  ت  خاطر هکرونشتا
کلمه و از ییرها يجا(قدرت شوراها) به کندیسرزنش م ،صحبت از قدرت

ک ی؛ بلکه نبود "هادهیا" یا حتی و "کلمات"ه یعل یعمل ةمبارز مان...أتو ةدیا
) ییبورژوا يهانهاد شکل (در خیتار در آن سختجان تجسم هیعل یکیزیف ةمبارز
توانند هم یکه من نقطه استیا در یستیآنارش يفکرشانیپر ۀک نشانین یبود. ا

کرونشتات را  انیشورشو  ...)9(انمؤسسخاطر انحالل مجلس هرا ب هابلشویک
 يهاستیدهند. آنارش سرزنش قرار مورد )!(ییقدرت شورا خاطر دفاع ازههم ب

انشان ینیشیاز پ يبسیارنکه یا با یحت؛ کردنددرك را لهأطور روشن مسهب ییشورا
اکتبر  يروزین پیترقیاع از عمـدف يا براـله نشدند. آنهأن مسیموفق به درك ا

  . ، جنگیدندهابلشویکمنجمله  ؛نشیه تمام غاصبیعل -ییقدرت شورا -
د یتمج و فیتعر ن سالگرد شاملیپنجاهم يهاسهم خود ما به جشن يادا

مربوط به  يهاخواهد بود. ما در مدح آمارن یروس یمرسوم به دستاورد موشک
ممکن است  یصنعت ۀکرد. توسعمینخواه ییسراحهیه مدیآهن ناخالص روس



 37   کمون کرونشتات   
  

 

 

 ین زندگیوجه با چنچیها بههمه باشد امّ  يبهتر برا یگزند يه برایلشرط اوّ 
شتر نگران یما ب دگرگون شود. قاًیعم یکل روابط اجتماع ست، مگریمترادف ن

  م.یهست یروس يهاتاورددس یاجتماع يهانهیهز
مند عالقه ما کردند.درك لاوّ  ۀمرحل در را یاجتماع يهانهیهز نیها ایبعض

م. یقرار ده يشترید حضار بیآنها را در معرض د ۀانیشگویپ يهام هشداریهست
ت در در ییعام نهاقتل س 18کرونشا  از درست پنجاه سال بعد 1921 مار

 •ْ کمونبه ق مربوطیافتاد. حقا فه اتفاقیگالر ویعام کموناردها توسط تاقتل
 دنبالهد بیهنوز با ه مایانقالب روس از پس پنجاه سال ااست امّ  شناخته شده کامالً

 ست.ین یآسانکارقیحقا به یابیدست م.یبگرد کرونشتاتدرمورد ییابتدا قیقاح

و ییهاکوهریز آنها ت  ز افترائا ت توسط شبه استالیتحر ا و شبه ستینیفا ها 
  اند.ها دفن شدهستیتروتسک

ن یاز ا ین زمان بخصوص، بخشی، در ایسیه به زبان انگلین اعالمیانتشار ا
ن بار در یلاوّ  يبرا کمون کرونشتاتعنوان  ت تحتدا مِ یتالش است. کتاب آ

ل  1سا 9 3 ر 8 پا ر  ر ید لنیافت. ایس انتشا ه سا د ب  ر بعد کتا فرانسه د
پ شدیتجد ب شد. در سال یچند سال نا يا براامّ  ،دچا  1963و  1962ا
ز قسمت یبعض ن به انگل يهاا و  یسیآ جمه  1جلددر(تر  6يها، شماره1

1تا گردیهمبستگ1 ظاهر ن د. مای)  کنو وا کهمیشحالخو ا  ةشدخالصه تیر
بآن س نبوده ییهابخش شامل که،تماماً را کتا خت ،اندکه در دستر ار یدر ا

  )10(م.یدهمیزبان قرار یسیخوانندگان انگل
دا یکتاب آ افته،یانتشار  1921کرونشتات درخود که دریجدا از متون

س یگلست انیکمونبه حزب 1926چنکو درسالیپتر ةسرگشاد ۀت شامل ناممِ 
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 يهااو به بحث ۀکرونشتات بود. نامموقت یانقالب ۀتیکمسیچنکو رئیاست. پتر
کرونشتات ارجاع ست انگلستان در رابطه با موضوعیکمونحزب یاسیس دفتر

کرونشتات امیان قیکه در جر کندید مییأرسد تیکه به نظر میدارد، مباحث
  وجود نداشته است. یدخالت خارج

ن یحال بهترنیعدر يو ۀسد. نوشتینویم یستیآنارش ۀیت از زاودا مِ یآ
 ۀیزاو کند. او ازیم یندگیرا نما سمیآنارش ۀیاز زاو یطبقات ةمبارز یت انقالبسنّ

کند. رد یفکر م يدارهیبه معضالت سرما ییایو پرولتار یجمع یشیاندچاره
 یشخص يات واال و رستگاریبا معنو ی، نگراني، ضدروشنفکریطبقات ةمبارز

 يالحظه يد برایآن هستند، نبا فها معرّستیاز آنارش يادیکه امروزه بخش ز
 ضرورتاًسازد. ما ( کم سدینویم يکه وآنچهرا به "هاستیمارکس" يتوجه جدّ

ا دو یک یس یرنویم) در زیدهید قرار نمییأرا مورد ت يو يهايداور ۀهم
 يو يهانددامیز تعما یم. بعضیاکردهحیتصح يکوچک را در متن ویدقتیب

در رابطه با  يو يهالیاز تحل یبزرگ شده و بعض یش از حد واقعیما ب يبرا
ع یعنوان وقاا بهاست. امّ  حد ساده از شیکردن باستفاده يبرا یبوروکراس ةدیپد
 يگزارش و کرونشتات اتفاق افتاد،ان و بعد ازیکه قبل، درجرآنچه یخیتار

  ماند.یر مینظیب
 ۀیروس یاسیس مختلف شاتیگرابرخورد يروبر یجالب ییشنارو يو کتاب

 هابلشویکراست و چپ،  يهار.اها، اس.کیها، منشوستیآن زمان (آنارش
ت مره) نسبت بهیغو ن نسبت به سیکه مشیاندازد. بعضیکرونشتا است یشا

درك  يجاهک شعار را بیا یکه لکه یکسانيو برااست ( یو افراط یسطح
ن اعتراف، به یاها با اتهام واردنمودن به آدم نیآن دسته از ا ند)گذاریم یواقع
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 انیطور قطع شورشهکرده و بعنوان شاهد اشارهه بهیا اطالعی هاقطعنامه از یبعض
ها و کید!  منشوینیبب :گفتآنها خواهند"متهم خواهند ساخت. کرونشتات را 

ان را مؤسسشت مجلس د آنها چگونه بازگینیند. ببیگویچپ چه م يهااس.ار.
ا یکنند. آیکرونشتات اعالم م خود را با یخواهند و در همان حال همبستگیم
بوده است؟ شما خودتان  یام ضدانقالبیک قیکرونشتات  کندکهین ثابت نمیا

 شنهادیان پمؤسس مجلس سیرئ چرنوف کتوریمانند و یآدم پستدکهیکنیم اقرار

  ن الزم است؟یش از ایب يکرد؟ چه شاهدکرونشتاتکمک به
آنها خود م. بگذاریندار ياخوانندگان خود واهمه ق بهیحقا ۀهم ۀارائ ما از

ها نسبت ستینیلن ها وستیتروتسک اغلب کهماست باور راسخ نیکنند. اقضاوت
محاکمات  ةها نسبت به دورستینیاستال ةانداز ه بهیخ روسین مرحله از تاریبه ا

آنها  ،ن حالتیاند. در بهترداشته شدهو نادان نگهمسکو نادان و جاهل هستند 
کرد. در را درگنجه احساس خواهند ییهاحضور اسکلت يزیآمطور ابهامهب

ها نیکرد. اوار تکرار خواهندیسخنان رهبران خود را طوط حالت آنها نیبدتر
اندکه شده مشروط چنان یاسیلحاظ سا بهی اده از حد تنبل ویا زی يلحاظ فکربه

ستند. یهرگز خالص ن یون واقعیخود را ندارند. انقالب يبرا يکاوشگرقدرت
طور فعال در هها بکنند. آدمین عشق و عالقه به انسان را آزاد میترقیآنها عم
شوند. یده میکش هاجنبش به يل متفاوت متضادیا به دالی ها شرکت وجنبش

  ستند.خته هیم آمهبه ینفکیطور الهکاذب بیآگاهو یآگاه
خود حمل ز بایآشغال نیمعتنابه ناچار مقدارهان بیطغ حالدر ۀرودخان کی

کند و یحمل م یاسیاجساد س يتعداد ،کاملانیطغ ک انقالب دریکند. یم
    را به منصه ظهور برساند. یک زندگین انقالب ممکن است یهم یحت
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 یظصورت لفچه به يادیز يهاامیمجارستان پ 1956ان انقالب یجر در
تبه و چه ب يسو از انیشورش ت ازیحمادر يمعنو صور شدکه  يجار غر

نمودند. یآزاد را موعظه م ا بازاریو  يبورژواز يمجاز یزاهدانه دموکراس
ک یجاد یجز ا يزیچ ،بردندیکار مهن اصطالحات را بیکه ایاهداف کسان

 یحد لفظ رکامل دطورهان بیشورش يت آنها برایا حماطبقه نبود. امّ یب ۀجامع
خصوصاً قعیکه برایزمان ماند،  وا ف  هدا ن ا وشن یشا ر ب  دانقال د: یگر

ت ابزار یمجارستان بدون بازگشت به مالک يهانهاد یانیکردن بنزهیدموکرات
  د. یتول

 ۀکارگران بود. مطالبيشوراها از يامجارستان شبکه انقالب ستوان فقرات
ق ین حقایاساس شوراها بود. ا بر ید و دولتیتول کارگران برتیریآنان مد یاصل
ها، سیدزنتینکه میکرد. باوجود ایه میسراسرجهان توجرا در ونیت انقالبیحما

تیو سوسدالالن   ۀخواهند به ارابیاکنون م -شانیهاهیسا و-ها ال دموکرا
  کننده است.نییتع یار طبقاتیانقالب سوار شوند. مع

 ْ•کرونشتات ۀاست. هست ز صادقیکرونشتات ن ن مالحظات در موردیهم
ف اصل یملوانان انقالب ن یراست یچ انقالبیکه ه بود يزیآن چ یبودند. اهدا

 يبردارت بهرهیموقع نیا گران خواستند ازینکه دیکند. امخالفت آن تواند باینم
قدرت  یکسکه چهن استیله بر سر اأربط بود. مسیقابل اجتناب و بریکنند غ

  دارد. يریگمیتصم
ش ب ثنگر ت، بعد ازه حواد  ،ن حادثهیگذشت از ا سال 50 کرونشتا

تیاغلب بص  آنهاسازد.یم فراهم معاصر ونیانقالب یاسیس تفکر يبرا یقیعم ر

شان ا ناآگاهانهیاهداف آگاهانه در  يترقیرت عمیقت ممکن است بصیدرحق
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 خیر حوادث تاریا سایا فلسفه یاقتصاد،  ةادگرفته درباریسه با مباحث یدر مقا
  فراهم سازند. یانقالب

سم است. یالیکس در مورد مفهوم سوسهر یله مربوط به موضع اساسأمس
ت رو عیآنچه در وقا  يل استراتژین مسایترداد موضوع سخت يکرونشتا

ت انقالبیو اخالق یانقالب ف و ابزار، رابطأمس -است یا ب و یب ۀله هد ن حز
حقینکه آیها و اتوده ب ضرور قتاًیا  کارگر تنها فقط  ۀطبق ایاست. آ يحز

د مجاز باشد، در تمام یبا یا حتیآ )10(کند؟کسبیونیونیدیتر یتواند آگاهیم
 يترقیعم یتواند به آگاهیکارگر م ۀا طبقیا آی )11(تر رود؟ن فرایمواقع، از ا

را بیدست  خود  و منفعت  نیافته  ز سازما وینکه بهییهاش ا ز  عمل  يابت ا
کرونشتات ها ازستیها و تروتسکستینیکه استالیکند؟ زماندرك ،کنندیم

ه یتوج یطبقات دشمن هیعل يضرور يکارعنوانبه را خود اعمال ،کنندیم صحبت
ک یعنوان ضرورت استراتژآن بهتر بهپخته ون ماهر ویکه انقالبیزمان کنند ویم

 کند. هرکس مجاز مکث يالحظه يکس مجاز است براکنند، هریمراجعه م

کارگر امر  ۀطبق يآزاد که را مارکس ۀگفتيجدّ طورهآنها چقدر ب بپرسداست 
ا فقط یرند یگیم ين امر را جدّیا آنها ایقبول دارند. آ ،است کارگر ۀخود طبق

ن عریخال يبرا ر مینبود آنها سوسیکنند. آیضه تکرا را با استقالل یالیا  سم 
شان خود، دانش آنها ایآ ایشناسند؟ یکارگر م ۀ) طبقیکیدئولوژیو ا یسازمان(

 يعنوان رهبرنند و با قضاوت خود بهیبیگران مید یخیعنوان منفعت تاررا به
آن نخبگان  که در اطرافاجازه داده شود يزیکه به چه چرندیگیم میتصم

کند... بلکه الؤابند؟ هرکس مجاز است نه تنها سینده متبلور شده و توسعه یآ
  ن جواب دهد!یهمچن
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  1967نوامبر 
  

  توضیحات:
 یسیرا به انگل يس اغلب مقاالت ویمور که ،ز بودیادیکاستوروسیکورنلکاردان نام مستعارپال )1(

  )24 ةشمار یهمبستگ ةجزو( یسم تا بوروکراسیبلشوترجمه کرد. 
مراجعه  يتوسط آلکساندرا کولونتا يکارگرونیسیآنان به اپوز ۀکسب اطالعات از برناميبرا )2(

وّ  يمطلب بران یشود. ا ر ا کیدر ب یسیانگل ل بهبا نیبا گرا ز کار  ا پانخروستیلویس يسوا
 منتشر شد.  8 ةشمار یهمبستگدر  1961ها در سال و بعد 1920در
نیر حقینظ يهاخ گروهیتار )3( ه بود که در یروس يهاستیالیاز سوس یگروه قت کارگرا

                                                 
 جناح  عنوان فعال زنان اغلبآمد و در طول حیات خود به دنیا خانواده سیاسی به یک سیلویا در

ي سیاسیسازمان چپ يرا نمایندگی انگلیسها ي بود و با لنین  طرفدار کرد. و دولت شورو
از سانسور مورد انتقاد  دفاع خاطربه را مالقات سیلویا لنین این جریانکرد. دردرکرملین مالقات

ب د. علیرغم اینکه مدتی عضو حز ن بود سیاستقرار دا ن را راست کمونیست انگلستا ي آ ها
  )Spartacus Educational منبع:(کرد. آن را ترك ،کردهارزیابی

  

  
  هاي انگلیس در هند)(سخنرانی علیه سیاست سیلویا پانخروست

 گروه اینظاهر شد. استدالل این 1923ها در برلین در ژانویۀ الیستگروه از سوسیاین ۀنشری 

تمرکز ادارة اقتصاد  گرایش به "دولتی ـ داري نظامیسرمایه" لاوّ  جهانی بودکه درجریان جنگ
داران قدیمی و که ترکیبی از سرمایه است، کرده و بورژوازي جدیدي را به وجودآوردهپیدا

وجود اینکه حزب کمونیست  که با کردند باشد. آنها اعالممیدهندگان فنی روشنفکر سازمان
دهندگان و مدیران ماشین دولتی روسیه حزب طبقۀ کارگر بوده، اکنون به حزب یا سازمان

 برد. براي مبارزه با این، آنها تشکیل محافلداري را پیش میکه خط سرمایه تبدیل شده است
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  تشکیل شد.  1921سپتامبر 
کارگران به اطالعاتی دست  ةایم در مورد گروه مبارزتا اینجا نتوانسته ما هنوز( و مبارزه کارگران

  .د نوشته شودیهنوز با )ن.ت.ك. پیدا کنیم.
ن شناخته يکه تعدادیزمان 1936ساده بعد از  کار کامالً )4( ها در ستیشده آنارشاز رهبرا

ن دولت یها در اتوده يو از سو شدند ياتوده ياا وارد دولت جبههیاسپان یجنگ داخل يابتدا
 -داشتند ياگاه تودهیپا يها در جنبش کارگرستیکه آنارش يادر منطقه - ن عملیماندند. ا

خاطر عدم هها را بکیر منشویناگزهه بیانقالب روس ۀطور که توسعبه آنها لطمه زد. همان راً یناگز
  ش حوادث مورد لعن قرار داد.یماندن در آزماشان در ثابتیتوانائ

: انتشارات دانشگاه  (Ann Arbor)ن آربوراز اَ  یتروتسک سمیکمون سم ویاز ترورقول سه نقل )5(
  :م خواهد کردین نکته را ترسی، ا1920 ۀیل ژوئچاپ اوّ ،1961گان یشیم
ن یتازه، انطباق آنان با ا یدادن کارگران بر اساسسازمان یمعنبه یستیالیسوس ۀک جامعیخلق "

  )146(ص  "کار... يش در بارآوریر افزایناپذرییکار آنان، با هدف تغد آموزش یاساس و تجد
ن،  یتر، مستقلنیتريرا که قو اقتصاد ما يهاارگان ۀهم یکنم که اگر جنگ داخلیمن فکر م"
اقتصاد زودتر و  ةادار ۀن ابتکارات را داشت چپاول نکرده بود، بدون شک ما در عرصیترموهبتبا

  )163-162(صفحات  ".میشدینفره مت تکیریمدوارد  يبا درد کمتر
شوراها  يکتاتورین دیحزبمان را جانش يکتاتوریم که دیان شدهیبار متهم به ا کیش از یما ب"

وجود  یز تصادفیچ چیکارگر ه ۀقدرت طبق يجاقدرت حزب به ینیم... در رابطه با جانشیکرده ا
کارگر را  ۀطبق یها منافع اساسستیست. کمونیدر کار ن ینیجانش ۀلأمس ت اصالًیندارد، و در واقع

  )109 (ص "کنند...یان میب
شدت توسط هن کتاب بیجالب است که ا ن واقعاًیسم. ایتروتسک "کیبوروکرات" ۀنیشیپ رابطه با در
 9 و 8در نشست  يکارگر يهاهیاتحاد ۀلأدر رابطه با مس نیگرفت. لند قرارین مورد تمجیلن

 يهافرمان ۀن همیلن 1920 سراسر سال یموضع بود. در طهم یبا تروتسک 1920نوامبر 
  قرار داد. یبانیمورد پشت يکارگر يهاهیرا در رابطه با اتحاد یک تروتسکیبوروکرات

در  هابلشویک يسو از آنها با مخالفت و کارخانه يهاتهیگزارش جالب رشد جنبش کم يبرا )6(

                                                                                                         
کارگري، منجمله درون هايکارگري وسایرسازمانايهاتحادیه کار، محل تبلیغی مخفی را در

پیش ا  ر ب  مبر حز دسا ه  ما ر  د 1کشیدند.  9 2 ین 3 ا ي  عضا نیا  ا فا منجمله  ه  و گر
گریگورویچ  افین رافیلویچ شولن، والدیمیرمارکوویچ خایکویچ، یاکوف سامویلوواشوتسکیور،

عنوان و و نللی جورجوناکریم بهکوزلوا، اولگ پترویچ، ویکن بیلیـبودنیتسکی، پالین ایوانوا الس
  )پدیامنبع: ویکی(گروه شناسایی وازحزب اخراج شدند. رهبران این
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ن یوتیگ نامهموف بیماکس ۀنوشتبه ،)1918 ۀیژانو( يکارگريهاهیاتحاد يسراسر ةکنگرنیلاوّ 
  ) مراجعه شود. 1940کاگو ی(ش (Guillotine at Work)درکار 

 ۀفید که وظیان کشیمن مضمون بهیبا ا را يان قطعنامهی) لن1920(مارس  نهم ةدر کنگر )7(
ح و یرا توض ییکردن دست کارگران در امور اجرااز به حداکثر کوتاهین است که نیها اهیاتحاد

ل، یکار ببندند. (رابرت دانهد بیر در تولیدرگ يهارا در واحد يت فردیریمد یجیتدر يریکارگهب
  ) 124، ص 1960ج، مارس ی(کمبر وجدان انقالب

در انگلستان  1961در  یهمبستگ) 7تا  1(ة ن بار در شماریلاوّ  يسرگه که برا يهانوشته )8(
  به خواننده شناسانده شد.

چ یه : ابداً 1917اکتبر" نامه) ب1967اکتبر 28( يآزاد ۀکالس والتر در مجلین ۀمقال به )9(
  ."یانقالب

  )1902(. ادعا نمود د کرد؟یچه بان آشکارا در یلن )10(
)1 ر نظر )1 ظها کنگر يدر ا بة به  حز هم  1( د 9 2 حث منحصر به ی) لن1 مبا جع به  را ن 

د بدان اجازه ینبا "ما"که  "رقابل مجازیغ کامالًیولخرج کی"عنوانبه يکارگر يهاهیاتحاد
 جتاًینت و( کندیرسا صحبت م ییصدا ن موضوع بایا رابطه با ن مالحظات درینگرد. ایم میدادیم
برخورد  ،گردندیشان منیدر لن "یجیتکامل تدر" دنبالهدانه بیکه ناام یکسان طور قطع باهب
 کند.یم
 

 
 
 
 
 
 

  يمقدمه بر چاپ فرانسو
 

د جو و زیا با هنو ه قیحقا نکه  ز ز ياتا لا 1سا 9 2 نتا 1  دستهب کنو

ده است. یکرونشتات فرا رسردرك بهت يرسد زمان برایاست، به نظر مامدهین
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رش وس يهاویآ ر ولت  وید خ برا ه  رتش سر گونه تحل یابیدست يا هر ل یبه 
که اظهار رسدیها به نظر منیرغم ایاند. علن مورد بسته شدهیطرفانه در ایب

 ،فاتیوجود تحر حوادث را با نیا از یبخش یرسم انتشارات یدر بعض نظرات
که اجازه دهد  بود یکاف آن زمان شناخته شدکه درا آنچهسازند. امّ یمنعکس م

کس اهم ب روسسرنوشت و يمارین بیا ۀنشان یاسیت سیهر ز انقال را یسا ه 
  کند.    درك

د مطلق داشت. اعتما یکیغرب نسبت به دولت بلشو کارگر مبارز درۀطبق
و  یه ارتجاع فئودالیاش علرا در مبارزه کارگر ۀم طبقین دولت تالش عظیا

کارگران، آن دولت خود انقالب را نیا دِیکرده بود. در دتیهدا ییبورژوا
  مجسم ساخته بود.

را  یام انقالبیک قین دولت بتواند یکه هم توانستند باورکنندیمردم نم
زد. بهیب ب سا کو حمانه سر طر برایمهر خا چسب  هابلشویک ين  ن بر زد

ت و محکومنسبت به جنبش یارتجاع عنوان حرکت نمودن آن بهکرونشتا
  آسان بود.  ،ه و اروپایروس يبورژواز يشده از سوتیافته و حمایسازمان
 (Kozlovski) یکوزلوفسکیمیژنرال قد يرهبرد، بهیسف يهاام ژنرالیق

کرونشتات درخواست حال ملوانانهماندر شد، ها اعالمروزنامه آن زمان دردر
  کردند:یا مخابره میدن ۀن را به همیریز

  کارگر، سربازان و ملوانان سرخ يرفقا"
آزاد  یندگیم نه طرفدار احزاب. ما طرفدار نمایما طرفدار شوراها هست

ت در قدر ۀکرونشتات هماند. درب دادهیم. شما را فریزحمتکشان هست ۀهم
و مسکو یکه رادطورآن ،نجایکارگران است. ا، سربازان سرخ ودست ملوانان
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  "ست.ین یکوزلوفسکژنرال يرهبرد بهیگارد سف در دست ،دیگویبه شما م
  ن بود.ین چنیکرملکرونشتات و دولتر متضاد ملوانانیتعاب

 یاتیمنافع ح به یخیتار حوادث طرفانهیب لیتحل م بایخواهیکه ما مازآنجا
 ۀیمتضاد را در سا ين تزهایکه امیکنیشنهاد میم، پیکنمتکارگر خد ۀطبق
ش قرار یکرونشتات مورد آزما ق و مدارك و حوادث متعاقب سرکوبیحقا
 م. یده

ا در یکارگران دن کهخود اعالم نمودند يویکرونشتات از راد انیشورش
خته یر یسرکسان يروگناهان بریخواهند نشست. خون ب يمورد ما به داور

  اند. که سرمست قدرت شده شد خواهد
  بود؟ ییگوشیک پین یا ایآ
ام یکه در سرکوب ق شودیآورده م يمشهور يهاستیکمون ستینجا لیا

  :دیاند. خواننده سرنوشت آنها را خواهد دداشته یکرونشتات شرکت فعال
ه یعل يدیشد يتوزنهیک روگرادتکتاتور مطلق پید (Zinoviev) فینوویز

  .ربارانیت :القا نمود ین اعتصابکارگراملوانان و
سر ناوگان توسط یکمسر مردم ویکم سر جنگ،یکم (Trotsky) یتروتسک

  د.یک به قتل رسین در مکزیاز عوامل استال یکی
 يکه برادفاع ۀتیکمجنگ، عضو یانقالب ۀتیکمعضو (lashevich) چیالشو

  .یخودکش :روگراد سازمان داده شدتپ یکارگران اعتصابسرکوب
دهندگان از سازمان یکیقبل از اکتبر،  یملوان جنگ (Dybenko) کونیبید

فا یکرونشتات ادر سرکوب یار فعالیکه نقش بس ،کیناو بالت يمرکز ۀتیکم
عهده  را به پتروگراد يهاپادگان یکه فرماندهیحالدر 1938نمود، در سال 
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  رباران شد.یت :داشت
 گریه دیروس معلوم. درسرنوشت نا :کیسر ناو بالتیکم (Kuzmin) نیکوزم

  اورد.یان نیبه م یصحبت ياز و یکس
  مرد. یعیس جمهور. با مرگ طبیرئ یبا قدرت اسم (Kalinin) نینیکال

چفسک خا ححمله به ۀنقش (Tukhachevsky) یتو طرا را  ت   و یکرونشتا
  .ربارانیت :نمود يرهبر

 کرونشتات مدال افتخاردر سرکوب یخاطر شرکت نظامهب (Putna) پوتنا
  .ربارانیت :ه در لندن بودیروس ینظام ۀها وابستکرد و بعدافتیدر

  
  :کرونشتات آمدندهیدن علیجنگ يکه براحزب 10 ةکنگرندگانینما

  .ربارانیت:  (Pyatokov) اتاکوفیپ
  .ربارانیت:  (Rukhimovich) چیموویروخ

  .د شدیت. ناپدیخلع عضو:   (Bubnov)بابنوف
  .د شدیت. ناپدیعضوخلع :  (Zatonsky) یزاتونسک
فیووروش  يفایا 1941-1945 يهادر جنگ سال (Voroshilov) لو
  .)یعال يس شورایبعدها رئ(نقش نمود. 

  1948پاریس، اکتبر 
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  لوفیوروش

  

  
  استالین و کلیمنت وروشیلوف
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 )Ida Mett( تآیدا مِ

 

 
 
 
 
 
 

 حوادث کرونشتات
  

طئ" میسفید... انتظا ۀیک تو ن شک توسط ر  و بدو د  و ر
  1921مارس  3پراودا،  "شود.ضدانقالب فرانسوي آماده می

هاي سفید نقش مهمی در این دانید، ژنرالشما همه می"
ش لنین به کنگر "ثابت شده است. کامالً ایفا کردند. این  ةگزار

س 8(بلشویک)  کمونیست روسیه دهم حزب . آثار 1921 مار



   3کارگران ـ تجارب تاریخیِ    50
 

 
  

   98 ۀح، صف9، فصل1منتخب، جلد
عنوان یاغیان ضدانقالب کرونشتات را به ها مردانبلشویک"

شدند. این هاي سفید رهبري میمحکوم نمودند، که توسط ژنرال
 پیامبرمسلحایزاك دویچر،  "رسد.اساس میمحکومیت به نظر بی

  . 511 ۀ) صفح1954(انتشارات دانشگاه آکسفورد، 
  هستند: دسفی گاردهايکرونشتاتشورشیان کهنشد ادعا

سبراین در  ،کارگران سوسیالیست لیگ مورخ ،(Brian Pearce) پیر
  3 ةشمار 5جلد  (labour Review) لیبر ریویو

 
 
 
 
 

 ام کرونشتاتیق ةنیزمشیپ .1
 

وقوع به ییاروپا ۀدر جبه یان جنگ داخلیام کرونشتات سه ماه بعد از پایق
  وست.یپ

ه درحال یکارگر روس ة، تودافتیان یپا يروزیبا پ یکه جنگ داخلیهنگام
 رحم ازیب یمیرژ ةندیعالوه تحت تسلط فزاها بـبرد. آنهیسر مهمزمن ب یقحط
حد قرار داشتند. نسل يسو ب وا  ةکه اکتبر را خلق کرده بود، هنوز وعدیحز

  خاطر داشت.را به از جامعه يدید به ساختن نوع جدیو ام یانقالب اجتماع
حظیا مال قابل  م ۀبقط ۀن نسل بخش  مل  را شا گر  ر ن بخش یشد. ایکا

ها ن خواستینکه ایبا اعتقاد به ا یواقع يو آزاد يبرابر يخود را برا يهاخواست
 ،مشکل است یط جنگیبه آنها تحت شرا یابیست، حداقل دستیبا جنگ سازگار ن

، ن شد، کارگران در شهرها، ملوانانیتضم يروزیکه پیا زمانبا اکراه رها نمود. امّ 
خته یر یداخل جنگ یط در که خونشانیکسان ۀد ارتش سرخ، و دهقانان، همافرا
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نیهایسخت يبرا یهیتوج گرید شد، طاعت شا  یکورکورانه به اصول وحش و ا
 یلین دلیداشته باشد، چن یلین در زمان جنگ ممکن بود دالیاگر ا یدند. حتیند
  گر کاربست نداشت. ید

که در  ییآنها– گرانیبودند، د دهیدر جبهه جنگ ياریدر همان حال که بس
م و خود یقدرتشان را تحک -کرده بودند را اشغال يمناصب مقتدر ین دولتیماش
و بیرا ب خته بودند. بوروکراسیشتر  دور سا ن  زکارگرا ز قبل یشتر ا نسبت به ا

ک حزب واحد بود، خود یدر دست  ین دولتیکرد. ماشیرشد م يادهندههشدار
ب ب و بیحز ر شتر توسطیشتر  کا درمیریعناصر  ذ  کارگریست تحت نفو مد.   آ

بود،  يازادهبیا نجیک بورژوا یتر از ارزشروزانه، کم یاس زندگیمقدر یرحزبیغ
عضو گر وجود نداشت. هریآزاد د کرده بود. انتقادیبانیاز حزب پشت •ْ رتریکه د
ش و مقام طبقهطور ساده از حقوق طبقههکه بيهرکارگر و یحزب ش دفاع ا ا

  انقالب محکوم شود.  عنوان ضدتوانست بهیکرد میم
مواد خام  یطور واقعهافت. بییسرعت کاهش مهب يو کشاورز ید صنعتیتول

گرفت. یآالت کهنه و مورد غفلت قرار منیها وجود نداشت. ماشکارخانه يبرا
 يبرا ینوعها بهاز کارخانه يبود. دزد یه قحطیرد تلخ علبَا نَیپرولتار یاصل ینگران

نِ  دِ  جبرا کمینهایب دستمز چنیتبد ،ت  د.  دیل شده بو دز رغم یعل ییهاين 
  کارخانه ادامه داشت. يهادروازه در چکا يسو ر ازمکرّ يجستجوها

 ياپایپا ۀمعامل يشهر داشتند، برا ۀبا حوم یکه هنوز ارتباطاتیکارگران
س غذا به روستا میت یکهنه، کبر يهالبا ن یچن ها بارند. قطارفتیا نمک با 
م د مپُ  یمر آنها تالش یعل )the Mechotchniki( شد.یر  مشکل،  ن  را هزا غم  ر

، يطور تکرارهکارگر ب ۀاورند. خشم طبقیزده غذا بیکردند به شهر قحطیم
از مرگ  يریجلوگ يکه آنها براینیزمبیا سیز آرد یشد.  مقدار ناچیمنفجر م

ن بر پشت خود حمل م ز  ،کردندیفرزندانشا د. یگردیا ضبط میشیلیم يسوا
 يکه از بد ،یرغم خطر قحطید. آنها علیگردیزور مصادره ممحصوالت دهقانان به

                                                 
 ن.ت.ك. ها.سازمان اطالعات و امنیت بلشویک  
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 يعاد طیشرا در بد کاشتند. محصوالتیم ين کمتریشد، زم یمحصوالت ناش
ب را نداشته است. رات مخرّیثأن تیک ایطور اتوماتهبد ب بود، محصوالت معمول

 يزیچ ،سخت يهاروز يبرا دند و دهقانان معموالً شده بزرگتر بوکشت ینواح
  گذاشتند. یکنار م

ن یالعاده بعنوان اختالف خارقتواند بهیام کرونشتات میط قبل از قیشرا
ن یا اداشت. امّ  سخت وجود ياقتصاد خالصه شود. مشکالت دستاورد وعده و

ان یر جرآنها د يکه برا را یحقوق و حق یکه معن ،نسل مورد نظر يقت برایحق
 یروان ۀنیزمشیقت پین حقیبه همان اندازه مهم بود. ا ،انقالب مبارزه کرده بود

  د. یام را تدارك دیق
توفسک، دولت یزمان صلح برست ل را داشت. از ناوگان سرخ مشکالت خود

مانده ز مل ن یسا کا هایمجدد  س  يرو را براسا دیمسلح  ن سخت، یپلیسیک 
عهده گرفته هب سربازان را ۀلیوسهافسران ب ناسازگار با اصل انتخاب ینیپلیسید

کامل سلسلهیبود.  ن  ختما د. ا •ْ مراتب ک سا مر بیمرسوم شده بو ج یتدرهن ا
 کامالً لیدال يکرد. برا خفه ،ع بودیآغاز انقالب شاکه در را یکیشات دموکراتیگرا
مانیچن یکیتکن ز جا در ین سا د،  ممکن نبو ن  گا و  یانقالب يهاکه سنتیینا

ا رفته بودند و ـهدیسف يسوبه يداشت. اغلب افسران ناو يقدرتمند يهاشهیر
حفظ  ،دست آورده بودندهب 1917را که در  یاز حقوق يبسیاروز ـها هنيناو

  آنها ممکن نبود. يهاکردن کامل سازمانکرده بودند. منحل
مسلح بود. اختالفات  يروهاین ۀیت بقیبا وضع يط در تناقض جدّین شرایا

افت. با یش یطور مداوم افزاهمسلح ب يروهاین یعال یملوانان و فرمانده ةن تودیب
  د.یگرد ين اختالفات انفجاریا ،ییاروپا ۀیدر روس یافتن جنگ داخلیانیپا

رضا م نه یینا ر  د غیتنها  ن  ملوانا ن  حزبیا د، بلکه یر کم بو ن حا  ملوانا
را نیکمون ش برایثأز تحت تیست  د. تال دا ر  قرا د یا ير  با  "نیپلیسید"جا

بعد با مقاومت سفت و سخت روبرو به 1920از  "یرسومات نظام" يریکارگهب
ناوگان  يبرا یانقالب یجنگ ۀتیحزب و عضو کم يعضو رهبر (Zef) فد. زِ یگرد
ن کمون ياز سو ک رسماًیبالت شکتاتورمآبانهیرفتار د"خاطرهست بیملوانا  "ا
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 در يملوانان و رهبر يهاهن تودیحال توسعه ببزرگ درد. شکاف یح گردیتقب

 ،دیگرد برگزار 1920که در دسامبر  ،هشتم شوراها ةکنگر يان انتخابات برایجر
سروصدا  ملوانان با از یعیوس پتروگراد تعداد يگاه ناویخود را نشان داد. در پا

 یاسیبخش س یندگان رسمینما ةار به فرستادـاعتراض آشک را در انتخابات ۀجلس
را در دست  يناو یاسیکنترل س که انحصاراً ییهاسازمان - يناو یدهـو فرمان
  .ترك کردند -داشتند

ک یست ناوگان بالتیکمونکنفرانس ملواناننیمدوّ  1921 ۀیفور 15روز 
ن یریز ۀنده جمع شدند که به قطعنامینما 300ن کنفرانس ید. در ایبرگزار گرد

  دادند: يأر
بخش سیاسی  - (Poubalt) پوبالتکار  ستیکمونکنفرانس ملواناننیمن دوّ یا

   .کندیرا محکوم م -ناوگان بالتیک
ت فعال یمورأم از ساخته، بلکه ها جداتوده از را خود تنهانه یاسیس بخش ـ1

مانده است. ا ز د با تیخو کرا ن بورو گا ر که  ،ل شده استیک تبدین بخش به ا
  ان ملوانان ندارد.یدر م ياتهیاتور

غی ـ2 کامل نقشه یک  ریبت  درا  ش  ر بخش س و د.  یاسیکا ر دا د  جو و
 ةشده در کنگراقتباس يهان اعمال آن با قطعنامهیک فقدان توافق بین یهمچن

  نهم حزب وجود دارد.
مالً یاسیبخش س ـ3 ده کا ز تو را ا د  هم یحزب يهاخو خته،   ۀجدا سا

کرده است. لیتبد يرا به کاغذباز یاسیکار س کل، ن بردهیبرا از یابتکارات محل
ن ماه یها در ناوگان برجا گذاشته است. ببر سازمان توده یمیامر عوارض وخن یا

کار نیاند. اکردهرا ترك حزب، حزب ملوانان عضو %20 گذشته،ژوئن تا نوامبرسال
  ح داد.یتوض یاسیتوان با روش غلط بخش سیرا م

ن اصول یاست. ا یاسین اصول سازمان بخش سین امر در همیسبب ا ـ4
  شتر عوض شوند. یب یت دموکراسد در جهیبا

  
خود خواهان انحالل کامل بخش  يهایندگان در سخنرانیچند تن از نما
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ام کرونشتات یان قیجرملوانان در ۀقطعنام در که مجدداً یخواست ؛شدند یاسیس
س  ف اتحاد یآن قالب ذهن •ْ نیافت. ایانعکا  يهاهیبود که درآن بحث معرو

  .  دهم اتفاق افتاد ةدرکنگر يکارگر
از  یبعض ةتواند ارادیم یروشنههرکس ب ،ن دورهیدر اسناد مربوط به ا

 میعظ ییتنها به نارضاکندکه نهرا درك )یآنان تروتسکنی(ب کیرهبران بلشو
و ن  گرا ر عتنایب دندیجنگ قبل ةدور در کهیکسان ۀهم کا کنند، بلکه یم ییا

شیهمچن در صنعت و  وصاًخص ،یزندگ ۀل روزانیرا در مسا ینظام يهان رو
  رند.یگیکار مهب ،يکارگر يهاهیاتحاد

ن بالتیدر ا گا و ن نا ملوانا غ،  دا حث  دین مبا ه یک  وت بسیاردگا از  یمتفا
ک استوارانه یدهم حزب، ناوگان بالت ةکنگر انتخابات کردند. در را قبول یتروتسک

اش تهیر(که ناوگان تحت اتو جنگ يسر مردم برایدادند: کم يأه رهبرشان ریعل
راسکولن و  مد)،  ف یدرآ رئ(Raskolnikov)کو ن بالتی،  گا و و  یک. تروتسکیس نا

   نظر بودند.هم يکارگر ۀیاتحاد با رابطه کوف دریراسکولن
ترك  ياصورت تودهدرحال رشد حزب را بهط یملوانان در اعتراض به شرا

شد،  نتشرسر پتروگراد میکم (Sorine) نیسور يسوکه ازیکردند. بنا به اطالعات
  ملوان حزب را ترك کردند. 5000، 1921 ۀیفقط در ژانو

ده در درون ین یشک يجا خ دا ست که مباحث ر
ها داشت. توده يرو بر یقیر عمیثأت ،ن زمانیحزب در ا
آن خواست بریک را که حزب میبار يهاتیآن محدود

طبقزیلبر ،کندلیتحم ن به  ن و  ۀکرد. آ زا کارگر، سربا
 ستیعنوان کاتالبه یفت. نقد داغ محلایملوانان گسترش 

 ا کامالًیعمل کرد. پرولتار یعموم ]یك کمکعامل محرّ[
 يحزب مجاز است، چرا برا ياعضا ياستدالل کرد: اگر بحث و انتقاد برا یمنطق

  مجاز نباشد؟ -اندرا تحمل کرده یجنگ داخل يهایسخت ۀکه هم-ها خود توده
 -افتیشرح مذاکرات کنگره انتشار  که در- دهم ةکنگر ش بهیدر سخنران

ما " :داده است.  او گفت ین بحثیسف خود را ابراز نمود که اجازه به چنأن تیلن

 فدور راسکولنیکوف
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 از قبل قاًیدق ین بحثیم. چنیداد ن بحث اجازهیا که به میاکرده حتم اشتباه طورهب

 "است.ین معضالتیچن که مملو از بود بهار مضر يهاماه
 

 
بلنکی نفر ایستاده، فلیکس  آ. یا. ،رز، ژوزف اونزلیچتپ به راست: یاکوف پچکا از چ ۀهیئت رئیس

  1921رژینسکی، ویاچسالو منژینسکی. سال زد
  

  
  هاآرم سازمان امنیت دولت بلشویک

  
  
  

 ةپتروگراد در آستان .2
 کرونشتات

  
افته بود، ثابت یم کاهش ت پتروگراد به دوسوّیقت که جمعین حقیرغم ایعل

  خواهد بود. یزمستان بخصوص سخت 1920-1921 شد که زمستان
ماه هم بدتر شده بود. شهر  به اب شده و ماهیکم یمواد غذائ 1917 ۀیاز فور
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شد. در یآورده م کشور گرید يهاکه از قسمت بود یبه مواد غذائ یشه متکیهم
تنها  شهر ۀحوم بود. ین مناطق بحرانیاز ا ياریدر بس یانقالب اقتصاد روستائ یط
س بسیمقدر را تختیپا توانستیم چکیا مان یکند. وضع هیتغذ یارکو ت نابسا

 يشترین شهر و روستا مشکالت بیب ندهیفزا تضاد بدترکرد. یرا حت اوضاع ْ•آهنراه
  وجود آورد.هرا در همه جا ب

ب عوامل بخشاً نیا به جتنا ط بوروکراتیر، بایناپذا حکومت و ید انحطا ک 
 ۀینقش آنها در تغذ ز افزوده شود.ین غذا نیمأت يبرا یدولت يهاارگان يغارتگر

د در یک نقش منفی ت عمالًیجمع ن پتروگرا گر ساکنا ل ا بود. ا ن مدت یطو
ز هر نمردند، التر ا ر تطبیز بایچبا از  ، کهو ابتکار آنها بود يریپذقید شکرگزا

  ه کردند. یتوانستند غذا تهیهرکجا که م
ت پا د ز ياپایمعامال میدر ابعا د انجا کمتر  يهانیرغم زمیشد. علیم ا

محصوالت  نیا دهقانان داشت. روستا وجود در ییغذامواد  يکشت، هنوز مقدارریز
 تیجمع ت.ین، نفت، نمک، کبریکردند: پوتیآنچه نداشتند مبادله م مقابلرا در
کنند. آنها دا یکاالها دست پنیاکردند بهیم یسع توانستندیم کهیراهازهر شهر

آرد و  يعوض مردم با مقداررفتند. دریشهر م ۀآنها به حومش داشتند. واقعاً ارز
م، چند ین اشاره کردیش از ایکه پطورگشتند. همانیمبه شهر باز ینیزمبیس

شان یهاشانه يها را رونیشد که خورجیم یپر از مردان قطار، بدون حرارت،
م در مسیحمل  دند.  ریکر ه  قطا را مجبور به توقف ر  غلب  زیمها ا را یشدند 

درخت  ةگ بخار کندید ياده شده و برایپ شد. مسافرانیسوختشان تمام م
  دند.یبریم

ها رسم ر زا مّ  اًبا د. ا ها باًیا تقرمنحل شده بو ر زا ها با م شهر  ریغ يدر تما
ن یشد. چنیش تحمل میبوکم ،گرفتیانجام م ياپایپا ۀآنجا مبادلکه دریقانون

 یف فرمانینوویز 1920اشت. ناگهان، در تابستان در پتروگراد وجود د ییبازارها
هم  یرا ممنوع نمود. آن چند دکان کوچک يتجار ۀگونه معاملکرد که هر صادر

نبود  یتیدر موقع یالت دولتیتشکد. یموم گردشان مهرویکه باز بود بسته و درها
 و یتوانست با سعینم ین لحظه به بعد، قحطیه کند. از ایکه بتواند شهر را تغذ



 57   کمون کرونشتات   
  

 

 

 ۀید. در ژانویت خود رسیبه حد نها یدا کند. قحطیابتکار شهروندان کاهش پ
س اطالعات منتش، بر1921 داPetrokommouns(پتروکومونس  ةشدراسا  رة، ا

 يآهن، روزانه داراذوب يهاپتروگراد) کارگران کارخانه ین موادغذائیمأت یدولت
گرم،  600رخانجات ر کایدر سا "پرکار کارگران"اه، ینان س ۀیگرم سهم 800

گرم  200کارگران ری، سا گرم A.V.( 400( ".يا. و" کارت يکارگران دارا
در دوران رضا  يه بود. (دزدیمردم روس ةعمد ياه غذایبودند. درآن زمان نان س

  شاه)
از مقدار  کمتر یحت طور نامرتب وههم ب یرسم يهاهین سهمیا یا حتامّ 

تا  700برابر با  يطور نامنظم مقدارهونقل بشد. کارگران حملیع میشده توزدیق
  کردند.یافت میدر روز در يکالر 1000

برطبق  کفش وجود داشت.د لباس و یمنازل بدون حرارت بودند. کمبود شد
درصد  9فقط  1920د در سال کارگر پتروگرا ۀطبق يهادستمزد ،یآمار رسم
 آن زمان ودر يوشور يوهایغات رادیتبل( بود. 1913 سال شان دریهادستمزد
  ).گزارشات

 یکه در روستاها بستگانیشدند. تمام کسانیتخت خارج میت از پایجمع
ن رابطه را با روستا یکمتر که،یواقع يایپرولتار بودند. آنان ملحق شده به ،داشتند
   ماند. یتا به آخر باق ،داشت

-بیکند اعتصابات قریم یکه سع ،یرسم يهاکردن دروغیمنظور خنثبه
منتسب  يپرولتر يهادهیباور به اسست یالوقوع در پتروگراد را به عناصر دهقان

برعکس بود. تعداد  کامالً یط واقعید شود.  شرایکأقت تین حقید بر ایبا ،سازد
 یحتم مهاجرت طورهماند. ب یع باقیوس ةکارگران به روستا پناه بردند. تود از یکم
 انزسربا( هزار چند د نداشت! مهاجرته وجوگرسن يهادهقانان به شهر يسو از

                                                 
 ن.ت.ك. اي است.مخفف چه کلمه .ما متوجه نشدیم که حروف آ. وي 
  ّواع تحریفات رويان حزب بلشویک به خین جاعل تاریخ شوروي براي توجیه اقداماتمور 

  ن.ت.ك. است. تکرارگردیده هاتروتسکیست توسط بعدها ْ•تحریفات همین اند.آورده
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معروف  ياین پرولتاریکند. ایل نمیر را تعدیتصو نیپتروگراد ا کار) از يهاارتش
 يباز ين چنان نقش رهبریشیدو انقالب پکه در هریائیپتروگراد بود، پرولتار

متوسل شد:  یطبقات ةک مبارزیخره به سالح کالسکه باألییایکرده بود، پرولتار
   .تصاببه اع

وّ  دریلا ب  عتصا 192ۀیفور 23ن ا خاندر 1 وقوع هب Troubotchny ۀکار
ابان یخدر ياگسترده یکنندگان تظاهرات عمومه، اعتصابیفور 24وست. روز یپ

 ه آنها اعزامی) را عليان افسری(دانشجو "یکورسانت"ف ینوویسازمان دادند. ز
 زمان، اعتصابرند. همیبگ تماس يکردند با پادگان فنالندیکرد. اعتصابگران سع

 Laferma ۀکارخان د. سپسیکش کاردست از Baltisky ۀکارخان افت.ییگسترش م
د و ر يگرید تعدا کا ز خانیکش دست ا ر کا خانSkorkhodکفش  ۀدند:  ر کا  ۀ، 

Admiralteiski کارخانجات ،Borman و Metalischeski28 آخر در ، و دست 

                                                 
 کردن آن در شرایط کند و درصورت عملیاعتصاب بدون شک تولید را دچار اختالل می

دهد. به محل تولیدي را به ضرر سرمایه کاهش می مرکز و یک نرخ سود سرمایه در ،ايویژه
کار گرفته مولد به هاي مولد و غیررشته ۀهم اگر اعتصاب در سطح سراسري و درهمین شکل 

 به ا باید بناامّ  شود.می کمتر کاراضافی حاصله از مصرف نیروي سهم سرمایه از ارزش شود، ایضاً

ب علی یاد داشتتاریخی به ۀتجرب طبقاتی  ةتواند سالح کالسیک مبارزالعموم نمیکه اعتصا
 نحوِههمین سالح ب هاي مختلف ممکن است سرمایه اززیرا در زمان و مکان ؛محسوب شود

مریکا بین آ هاي خودروسازيکمپانی  سايؤر کار استفاده ببرد. مثالًثري علیه نیرويؤم
کردند. اعتصاب تحریک کار را بهکارگري نیروي هايباکمک اتحادیه بارها 1976- 1970هايسال

آنان را  ،اعتصاب از کارگران رادیکال و باتجربه پسارفرمایان با شناساییاین اعتصابات ک ۀدرنتیج
هاي را در بخش کارگران ،گیري از تکنولوژي بهتر و کاراترآن با بهره دنبالاخراج نموده و به

ریاست  ةویژه در دوربه ؛ایران ها دراعتصابات نساجی ۀر و اخراج نمودند. شاید تجربمختلف بیکا
هاي ها حتی صاحبان کارخانههاي خوبی در این زمینه باشد. درآن سالنمونه ،میجمهوري خات

طور غیرمستقیم به این امر هب بلکه حتی گاهاً ؛نساجی نه تنها نگران اعتصاب کارگران نبودند
زدند. کارفرماها بدون نگرانی از اعتصاب، درب کارخانه را بسته و کارگران را بیکار دامن می

ختندمی خانه و سا کار ز بستن  را به ،پس ا خانه  ر تولید و زمین کار ش میابزا رساندند. فرو
   ن.ت.ك.
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  utilovP. بزرگ  ۀه کارخانیفور
عت با جهتصا ن  غذایمأت به کمک کنندگا د  مات ،یین موا ن اقدا ها  یخوا

مسافرت تا  يو آزاد یمحل يبازارها یشدند. چند کارخانه درخواست بازگشائیم
اطراف  يهاهکه جاد ،یشبه نظام يهاگردان ینینشعقب شهر و یلیما 30شعاع 

، ياقتصاد يهاستهخوا نیدوش ابها دوشگرفته بودند، داشتند. امّ اریاختشهررا در
 يان، مطبوعات، آزادیب يآزاد ؛يشتریب یاسیس يهاکارخانه خواسته نیچند
ن سیزندان را پ ۀطبق یاسیا خاننیچنددر دند.یکشیش میکارگر  بزرگ  ۀکار

  افتند.یکردن نصحبت ةاجاز حزب انیسخنگو
جهه با بدبخت در نیموا نکه به ،هیروس کارگرا ل برو ز شرادنبا ط یرفت ا

دند، ابلقریغ د بو خو و یحزب ۀتیکمتحمل  ه  د ویز سرسپر  استنادکه به( فینو
                                                 

 کارگران کارخانه دست به اعتصاب زده بودند.  ۀهم 1919مارس  16پوتیلوف روز  ۀدر کارخان
کارگر  نفر 900کارخانه نمود.  ۀچکا را روان ،سازمان امنیت شوروي براي سرکوب اعتصاب

آنان بدون  تن از 200از  ن استثنا همگی دستگیر شدند و طی دو روز بیشکارخانه بدواین
ور، ایوانوو، شهرهاي توال، اورل، ته اعتصاباتی در سال همین بهار محاکمه تیرباران شدند. در

غدایی برابر با سربازان ارتش سرخ، لغو  ةخواهان جیر وقوع پیوست. اعتصابیون وآستاراخان به
ت بلشویک ت شدند. هم ها،امتیازا ت، و انتخابا ت از سوي چکا  ۀآزادي مطبوعا این اعتصابا

 1905 ۀژانوی 3سازي بود که کارگرانش دراسلحه ۀشدت سرکوب گردید. این همان کارخانبه
از  ها پسایفا نموده بود. بلشویک 1905مهمی در انقالب   دست به اعتصاب زده و نقش بسیار

ن کارگرا ب شدید  را بهم اینبعدها نا  ،سرکو خانه  ف تغییر کار در شهر  کیرو دند.  دا
شده و  ها باربه قایق اعتصابیون و سربازان ارتش سرخ که به آنها ملحق شده بودند،"آستاراخان 

ولگا انداخته شدند.  ۀرودخان به ،بود که به گردنشان سنگ بسته شدهدرحالی ،صدها تن از آنان
نفر تیرباران و یا غرق شدند.  4000تا  2000بین  1919مارس  14تا  12بین روزهاي 
 سرکوب از دهدکه این بزرگترین سرکوب کارگران قبلچکا نشان می آرشیوهاي از اطالعات اخیر
اورال وحشت داشت. لنین در  ۀرود. لنین بخصوص از اعتصابات منطقشمار میکرونشتات به

ن در ت کارگرا طی تلگرافی به والدیمیر  1920 ۀژانوی 29این منطقه در  مقابله با اعتصابا
 الفورفی و گیريي میغیرجدّ خیلی را لهأتو مس کنم کهمن تعجب می": نویسداسمیرنوف می

منبع اسناد بجامانده از چکا در ( ".کنیخرابکاري اعدام نمی جرماعتصابیون را به از زیادي تعداد
نفر  200000هاي چکا، شعبه، نیروهاي دفاع داخلی یکی از  1921در سال  )التویا. ن.ت.ك.

  اختیار داشت. ن.ت.ك. نیرو در
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کرد) نتوانستند یعنوان حاکم مستبد رفتار مده در پتروگراد بهیگزارشات عد
  دا کنند. یپ یرحمیب يرویاز ن يبهتر یروش اقناع

 :شورش کرونشتات، نوشت که ینگار رسمخی، تار)Poukhov()1(پووخوف 
کردن منظور خارجا را بهیکه بخش ناآگاه پرولتار ،نان انقالبغلبه بر دشم يبرا"

داد، یست مورد استفاده قرار میکمونشاهنگش، حزبیا و پیدست پرولتار قدرت از
  بود. یطبقات یاز به اقدامات قطعین

 ۀتینام کمهحزب را ب يژه از اعضایگروه وکیه، رهبران حزب یفور 24روز 
د کردند. ایا یدفاع ز سه نفرین کمیجا  چی، آنزلوو (Lachevitch)تچ یالچو ته ا

(Anzelovitch)  ف میتشک (Avrov)و آورو  چند ست توسطیبایشد. آنها میل 

سه  -کای(تروو یمشابه ةنفر سه يهاتهیکم شدند.یم تیحما یتخصص اریدست
 یشد، متشکل از سازمانده محلیست درست میبایها مک از حوزهینفره) در هر 

 ۀسر از افسران رستیک کمی، و یگاد محلیحزب در بر يهانده گردانحزب، فرما
ها از تهین کمیهم دور از مرکز سازمان داده شد. ا یمشابه يهاتهی. کمیآموزش

جرائ ةندی، نمایحزب یسازمانده محل ه یناح یسر نظامیو کم یمحل يشورا یا
  شد. یل میتشک

 ۀیکرد. کل یکومت نظامدر پتروگراد اعالم ح یدفاع ۀتیه کمیفور 24روز 
ز ن جلسات و اجتماعات بدون مجوّیوهمچن شب 11ازها پسابانیدرخ هاوآمدرفت

ص کم به تمام "ده ممنوع اعالم شد. یباز و پوش يدر فضا یدفاع ۀتیمخصو
ن فرمان توسط یا  "برخورد خواهد شد. یات حکومت نظامرمقر تخلفات برابر

ف ن شد) فرمانده نظامیتها ستینی(که بعدها توسط استال آورو  ۀمنطق یربارا
، (Bouline)ن یجنگ و بوول يکرد) عضو شورایبعد خودکش( تچیپتروگراد، الچوو

پتروگراد  ۀرباران شد) فرمانده استحکامات منطقیها تتسینیبعدها توسط استال(
  امضا شده بود. 
 يمخصوص برا يهاحزب صادر شد. گردان ياعضا یج عمومیدستور بس

که مراقب  یشبه نظام يهازمان گردانجاد شد. همیا "ژهیمناطق و"اعزام به 
سپس رهبران اعتصاب  کنار گذاشته شدند. ،ورود و خروج شهر بودند يهاراه
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  ر شدند.یدستگ
به آنچه که در پتروگراد  یعیطور طبهکه بکرونشتات،نوامبر، ملوانان 26روز

طالع از اعتصابات به آنجا جهت کسب ا یندگانیمند بودند، نماگذشت، عالقهیم
دند. نما چندیفرستا ز  ن ا خانه بازدیندگا کار ن ین  کردند. آنا 2د  مبر به  8 نوا

ن کشت کارکنا روز،  ن  هما در  ت بازگشتند.  وسک لواپتروپ یجنگ یکرونشتا
)Petropavlovsk(اوضاع ة، پس از بحث دربار)دادند يأر ریز ۀبه قطعنام )2:   

ناوگان  یمجمع عموم يفرستاده از سو ندگانیپس از استماع گزارشات نما
ر یز يهاخواست يدر پتروگراد، ملوانان خواهان اجرا طیکسب اطالع از شرا يبرا

  شدند: 
ت فور ـ1 هایجد يانتخابا ها. شورا خواستید یکنونيد شورا  يهاگر 

انجام  یمخف يأر د باید بایجد کنند. انتخاباتینم یندگینما را دهقانان کارگران و
ان و یب يرد. آزادید قبل از انتخابات صورت گیآزاد با یغات انتخاباتیتبلرد و یگ

  ست.یالیها و احزاب چپ سوسستیکارگران، دهقانان، آنارش يمطبوعات برا
ت وآزاد يآزادـ 2  يهاو سازمان يکارگريهاهیاتحاد يبرا ياجتماعا

  دهقانان.
ماندهـ 4 ز غ کنفرانسکی یسا ن  گرا ر کا ز ن یحزبریا زا ملوانان ، سربا و 

  1921تا دهم مارس  تاًینها -پتروگراد، ۀپتروگراد، کرونشتات و حوم
و دهقانان، کارگران ست ویالیاحزاب سوس یاسیان سیزندان تمام يآزادـ  5

  ند. اکارگر و دهقانان متعلق ۀطبق يهابه سازمان که ،سربازان و ملوانان
ها که در زندانیانتمام کس يهاهپروند یبررس يبرا یونیسیانتخاب کمـ  6

  شوند. یم ينگهدار يکار اجبار يهاو اردوگاه
 یاسیچ حزب سیمسلح. ه يروهاین در یاسیس يهابخش یانحالل تمامـ 7

کار از دولت کمک نیا يا برایاز داشته باشد، یش امتیهادهیغ ایتبل يد براینبا
جاد یا ینگمختلف فره يها، گروهیاسیس يهابخش يجاهافت دارد.  بیدر یمال

  ) یو هرنوع قدرت یم به قدرت دولتتوهّ(افت کنند. یاز دولت در یکه منابع شود،
ل فورـ  8 نيانحال شهرها و  يجداساز يکه برا ،ینظامشبه يهاگردا
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  اند.جاد شدهیروستاها ا
ن باستثناۀهم يبرا ییغذا ةریج يبرابرـ 9  يدرکارها کهآنانيکارگرا

  کنند.یم کار یر بهداشتیا غیخطرناك 
کلـ 10 ن ۀیانحالل  م رسته در یحزب یرزم يهاگردا . ینظام يهاتما

مورد  ییگاردها. اگرياقتصاد يهامجتمع کارخانجات ودر یحزب يگاردهاانحالل
  د با نظر موافق کارگران نامزد شوند.یبا ،از باشدین

ن خودشان و حق یعمل در زم يآزاد ين به دهقانان برایتضم ۀارائ ـ11
  .شرط عدم استخدام کارگرهدام ب يرنگهدا

افسران  يهاو گروه ینظام يم که تمام واحدهایکنیخواست مما درـ 12
  ن قطعنامه همدم کنند.یخود را با ا یآموزش

  بات بکنند.ن مصوّیا يبرا یغات مناسبیکه مطبوعات تبلمیخواهیما مـ 13
  .میهست يار کنترل کارگریّس يهاهگرو تأسیسما خواهان ـ 14
 کارگر يریگکارهب عدم شرطهب یدستيکارهادیتولشدنیقانون ماخواهان ـ15

  م.یهست يمزد
  
  
  
  
  
  

  کرونشتات ۀل برنامیتحل
  

بملوانان ت و اعتصا دانستند که یم یخوبهکنندگان پتروگراد بکرونشتا
دو علت آنان به هر یتیرضادارد. نا یاسیشه در بحران سیه ریروس يبحران اقتصاد

 طورهه بیروس جاد شده بود. کارگرانیا یاسیط سیکامل شرا یدگرگون و یقحط

دادند. یدست م از "شوراها يجمهور" بزرگ يدهایام را به شانتوهم ياندهیفزا
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ار شوراها ین اختیک حزب خود را جانشیکه قدرت  کردند روز آنان مشاهده هر
ب و بیکند. یم ت م با -که داشت آنشتر ازیک حز سرعت هطلق بگرفتن قدر
خود  يهمه را فدا ياکنندهجیطور گهگر بیو اکنون د -دادیت میر ماهییتغ
باعث شد  ،کار گرفته بودهب یکه حزب در تمام شئونات زندگ يتازکهیکرد. یم

  العمل نشان دهد. ه آن عکسیکارگر عل ۀکه طبق
کارگر  ۀن عناصر طبقین بهتریب که در را يکرونشتات نظر ۀل قطعناماوّ ةماد

وس د به یر ك بو میمشتر ن  هایا را د. شو مالًيکر د"یکیبلشو" کا  گریشده 
انتخابات  يدرخواست برا نیبنابرا نبود. هیروس دهقانانو کارگرانيهاانگرخواستهیب

ت سیگرا ۀهم يکامل برا يد، طبق اصل برابریجد د یکارگر با ۀطبق یاسیشا
  گرفت. یانجام م

 ۀهم يان آزادانه براین امکان ابراز بیتضم یمعنات شوراها بهین بازحیچن
 کامالً طورهن، بیا حذف آنها بود. بنابرایزدن کارگر، بدون اتهام ۀشات طبقیگرا
دو  ةدر ماد یابیاجتماعات و تشکل ،ان، مطبوعاتیب يآزاد ةدی، از آنجا ایعیطب

  د.  یگنج
طور هب در روستا یطبقات ةمبارز 1921که در سال  میکن دیکأد تیما با

ن یت شده بود. ایها سلب مالکع کوالكیت وسیمتوقف شده بود. از اکثر یواقع
دعا کهاستاشتباه کامالً د نیتضم شود ا ن يبرا ياهیپا يهايآزا  - دهقانا

ك یاسیس حقوق بازگرداندن به -شده در بند سهدرخواست  یمعنها به کوال
خودشان را "شدند که یق میشوگردد. تنها چند سال بعد بود که دهقانان تیم

ق یحزب تشو یرسم ين سخنگویبوخار يکار از سو نیا و؛ "ثروتمند سازند
  شد. یم

ار روشن و یز را بسیرا داشت که همه چ یستگین شایانقالب کرونشتات ا
آن  یاساس يهادهی. ا.د.یکشیش نمیرا پ ياا اصل تازهامّ  ،کردیار مـپرده اظهیب

جا مورد بحث همه  ر در  طرِگرفت. بهیم قرا چن خا ا ـی، ییهادهین ایداشتن 
رجهت، از قبل کارگران و دهقانان ه، بهییهادهین ایق چنیدن دقیکشدانیمبه

کرونشتات اند. مردانزندان برپا شده يهاکمپ راً یها را پر کرده بودند و اخزندان
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دهد که آنان یآنها نشان م ۀشش قطعنام ةخود را تنها نگذاشتند. ماد يرفقا
داشتند ن یرا ز یدستگاه قضائ کل قصد  آن  یطرفیمورد ب دررورو کنند. آنا

 یهمبستگ روح کرونشتاتملوانان داشتند. يجدّ دیتشان تردیعنوان ارگان حاکمبه
ئت یه یکرنسک 1917 ۀیدادند. در ژوئیکارگر نشان م ۀت طبقن سنّیبهتر را در

 کرونشتات فوراً بازداشت کرد. ،راد آمده بودپتروگک را که به یهنگ بالت یندگینما
ت ن سنّ یا 1921آنان فرستاد. در  يآزاد اصرار بر يرا برا يگرید یندگیئت نمایه
  تکرار شد. يطور خودبخودهب

حزب  يشده از سواعمال یاسیهفت و ده قطعنامه، انحصار س يهاماده
از  یچ نظارتیهو بدون  يطور انحصارهحاکم را مورد حمله قرار داد. حزب ب

  کرد.یس استفاده میارتش و پل جهت گسترش نفوذش در یدولت ۀبودج
د منُ  ةما ج ۀه قطعنا خواست  در ن  م يبرابر برا ةریآنا را  یتما ن  گرا ر کا

که یحالمردان کرونشتات در"که  یتروتسک 1938ن خواست اتهام ید. اینمایم
  شکند.یهم مرا در "ژه بودندیو يایکشور گرسنه بود، خواهان مزا

ن خواست یکند. ایرا طرح م يکارگرکنترل ۀمسئل یروشنهچهارده ب ةماد
 يکارگر پژواك قدرتمند ۀطبق انیان انقالب اکتبر در میجرهم قبل و هم در

 یافته بودند که کنترل واقعیدر یروشنهب ملوانان کرونشتات کامالًخته بود. یبرانگ
ن یدند دوباره آن را برگردانند. در اکریآنان سع ها خارج شده است.از دست توده

 (Rabkrin)ن یرابکر ةژیو يایساریکردند که کنترل به کم تالش هابلشویکمدت 
  )4(ل شود.کارگران و دهقانان محوّ یبازرس

 دهقانان را که ملوانان کرونشتات با آنها در ارتباط يهاازده، خواستی ةماد

ه یروس يایباکل پرولتار را ابطهر نیا کهطورهمان درواقع، کرد،منعکس بودند
  کرد. دایه پیع روسیصنا ةژیخ ویتاردرتوان ین ارتباط را میداشتند. اساس ا

ششهیر هیروس ، صنعتیفئودال یماندگعقب لیدلهب   یع دستیدرصنا را ا
چک ن کثر افت.یکو ن روسیت قریا کارگرا ق  زندگ ماًیه مستقیب به اتفا ز   یا

                                                 
 ینجا به نحو درشکل ةآیدا ا م سرمایه  ي نظا ره می گیر خالف روسیه اشا ن بر درآ کندکه 
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 1921  که ملوانان قت داردین حقید شود. ایکأت ستیباین میآمدند. ا یدهقان
که  ياشتر و نه کمتر از رابطهیا نه بان داشتند. امّیبا روستائ یکینزد ۀک رابطیبالت

  . داشتند 1917ملوانان در سال 
بزرگ  يهااز خواسته یکیگر یبار دکیکرونشتات شان، ملواناندرقطعنامه

گروه  آن ياحشام براو نیداشتن زم ةاجاز ۀخواستآنان ازکردند.یرا مطرح ماکتبر
در کردند. یم یبانیپشت -کردندیرا استثمار نم يگریکار ديروین که-از دهقانان 

حل  يبود برا یآن تالش، وهم داشت يگرید ۀن خواسته مشخص جنبی، ا1921
که بس ۀمسئل د. یغذا  ر سخت شده بو ریتحت سا د مصا ر ةستم  جبا عمالًيا  ، 
دایجمع ها  گرسنگت شهر ز  دفهچرا، ب شدند.یتلف م یشتند ا دریطور تصا  ، 

س خواستیت به ای، رضا1921 مار زیکه لنیها وقتن  ن پشتن ا کرد  یبانیآ
ها توسط خود دهقانان ن خواستیکه همیوقت یول "درست یکیطور تاکتهب"

   شود؟یفرض م "یضد انقالب" ،چند هفته قبل طرح شد
تواند یم يزیچ چهبود؟  یانقالب قدر ضدآنکرونشتات  ۀدر برنام يزیچه چ

که یو دهقان يم کارگریک رژید؟ یه نمایه کرونشتات را توجیجهاد حزب عل
                                                                                                         

به مانوفاکتور شروع گردید، در روسیه نیاز ها وري و کارگاهکه از تکامل پیشه ،هاي اروپاییکشور
کار عنوان دژ ارتجاع اینامی براي انجام وظیفه بهنظ ۀعرصاري به وجود سرمایه دردولت تز

ن و هندوستان وحتی ترکیه نیز  خارجی عملی شد. این امر را در ۀازطریق ورود سرمای ایرا
  ن.ت.ك. هاي خارجی گسترش یافت.توان دید که صنعت درآن از طریق ورود سرمایهمی
 آن را  گیرند وها میخود توده را ازها هاي نخبگان طبقات داراست که ایدهاین یکی از ویژگی
شوروي  و که در تاریخ بلشویسم ،انحالل مجلس مؤسسان کنند. مثالًنفع خود مصادره میبه

رد خاصی جایگاه ي عاصیها بود. تودهها و نه عمل بلشویکبلشویک ةنه اید ،دا ویژه به ،ها
دیدند و خواهان یه را میدر مجلس مؤسسان سیماي بورژوازي روس ،ي و رادیکالکارگران جدّ

توسط یک ملوان آنارشیست  ،که مجلس مؤسسان را متفرق ساخت ايدسته برچیدن آن بودند.
آن زمان فرماندة گارد کاخ تورید بود. او رئیس  نام ژلزنیاکوف هدایت شد. وي درکرونشتات به

هبان خسته نگ" :گفت ،کرده خود بلند صندلی آشکارا از مجلس مؤسسان، ویکتور چرنوف را
   "است.

  ن.ت.ك. موریس برینتون. - کارگري: دولت و ضدانقالبکنترلها وبلشویک :منبع
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ست از دهقانان یبایاد گذارد، میخواست خودش را براساس دروغ و ترور بنینم
خود را از دست بدهد.  یت انقالبینداشت که ماه يازیجه نینتد. درمواظبت کن
 روان ماخنویتنها نبودند، پ 1921ها در ن خواستیشتات در طرح امردان کرون

                                                 
 سالگی در  17 سن آمد. وي در دنیاهفقیر دهقانی ب ةدر یک خانواد 1889در سال  ماخنو

ن ز مقاومت و براثر تزاري دستگیر و جریان ترور یک پلیس ت زندا سال 9یرپاگذاشتن مقررا
ب آرشینوف آشنا و تحت مجرّ و آنارشیست قدیمی زندان باگذراند. ماخنو درراديسلول انفدر

دهقانان فقیر را تشکیل داد و  ۀاتحادی 1970گرفت. ماخنو درابتداي سالثیر تعلیمات وي قرارأت
عنوان رهبر به 1917فلز کار پیدا کرد. وي در اوت  ۀدرکارخان بعدها درکارگاه نجاري و نهایتاً

منطقه را بین  هايهاي فئودالدهقانان فقیر را بسیج و  زمین ،محل زندگی خود ۀشوراي منطق
آلمان و  ۀآلمان اوکراین تحت سلط امضاي صلح بین دولت شوروي و ازدهقانان تقسیم نمود. پس

 دادن یک نیروي نسبتاًبسیج دهقانان فقیر و سازمانقی ماند. در این مقطع ماخنو با ااتریش ب
به مسکو آمد. وي در این سفر لنین را  1918جنگید. ماخنو ژوئن  هابا آلمان ،نیوسیع پارتیزا

درکرملین مالقات کرد و بحث مفصلی در رابطه با انقالب و مفهوم آن با وي داشت. لنین در این 
کنند و از آینده فکر میها بدون درك زمان حاضر بهاغلب آنارشیست": مالقات به ماخنو گفت

 با": لنین ادامه داد "کند.آنها جدا می را با هاکه ما کمونیستاست سند. این چیزينویآینده می
ین د ا جو رشیستو آنا نکه  هستند،ها انسا خودگذشته  ز ي ا خالی"ها آنها سبب  "تعصب 

 ،ماخنو رفیق ،کنم شمامی ا من فکرآلود شود، امّ آینده مه حال و همچنین شودکه دیدشان ازمی
ها کمونیستم آنارشیستسوّیک اگر دارید، خود زمان سوزان هايشرارت هب نسبت واقعی رفتار
ي حاضر میشدهشناخته کامالًها تحت شرایطتو بودند، ماکمونیستمثل آنها براي  شدیم بها

ها آنارشیست" :ماخنو در جواب به لنین گفت ".آزاد تولیدکنندگان محلق شویم ایجاد سازمان
عمل هستند. ازآن گذشته، در اوکراین این  هاي واقعیِبلکه انسان؛ تندافان اتوپیایی نیسبخیال

ند دطبقات ممتاز را عقب ران ها وونالیستیهاي انقالبی بودند که ناسها و سوسیالیستآنارشیست
لنین سپس به ماخنو  "کنم.شاید من اشتباه می": ها. لنین در جواب به ماخنو گفتنه بلشویک

 پال ۀمقال "انسان و افسانه " منبع نسترو ماخنو:(ه اوکراین برگردد. ب کمک کرد که مجدداً 

تکین مشهورترین آنارشیست کمونیست وکروپ ترك مسکو با از ماخنو قبل ).1-2آوریچ ص
 وي از کند. کمک فکري دریافت کرد از ويروسیه مالقات نمود. ماخنو دراین مالقات تالش

جواب به   ن ازیتکوا کروپامّ  ال نمود،ؤوکراین سمورد بازگشت خود به ا تکین دروکروپ
رفیق این " :گفت تکینوکروپ ،از چند بار تکرار و اصرارال وي خودداري نمود. ماخنو پسؤس
لؤس ه می ا خطر بزرگی همرا ت میزندگیت را با  خود  توانی این مشکل راسازد و تو فقط 
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خود  ةمبارز ةویو ش هادهیا یدهقان یانقالب ن جنبشین فعال بودند. ایهنوز در اوکرا
وتبار لیدادن ايفرار ب ویتعق در یغالب نقش ینییداد. دهقانان اوکرایرون میرا ب

                                ها داشتند.                     فئودال
خود را  یاجتماع یآورده بود که شکل زندگ دستهن جنبش حق آن را بیا

  ن کند. ییتع
 کیوجه چیهماخانوف به ، جنبشیتروتسک يهاد قاطع ادعایکأرغم تیعل
 جنبش ماخنو، ةک درباریبلشو ینگار رسمخیتار ن،یکوباننبود. یکوالکجنبش

که جنبش  سدینویم ،بود شده حیتصح حزب یخیتار ۀسمؤس توسط کهیکتابدر
خنو دردر ما طق آغاز  ن بسیمنا دهقانا هر و بیار فقیکه  ظا سرعت هرتر بودند 

 يدادن استعدادهانشان يبرا ینکه فرصتیافت. جنبش ماخنو قبل از ایگسترش 
ن جنبش در یقت که این حقیخرد شد. با توجه به ا ،خالق خود را داشته باشد

خود شده بود، هرکس را به  ةمبارز ةژیشکال وقادر به خلق اَ یجنگ داخلان یجر
   بود. يشتریب ين جنبش قادر به انجام کارهایرساند که ایجه مین نتیا

                                                                                                         
   "درستی حل کنی.به

که سوردولف نیز حضور داشت، لنین و ماخنو بحثی در رابطه با  ،در پایان مالقات لنین و ماخنو
 "روسیه جنوبی" ۀجاي اوکراین از کلمهاي خود بهدهقانان اوکراین داشتند. لنین در صحبت

تو  توانم بهمی ،بخواهی ماخنوکرد وگفت اگر به انتهاي این جلسه لنین رو کرد. دراستفاده می
این بروي. ماخنو در جواب گفت کدام جبهه؟ لنین در کنم که از طریق جبهه به اوکرکمک

جواب ماخنو در "؟اي باز شده استکه بین اوکراین و روسیه جبههدانیآیا نمی" :جواب گفت
: لنین جواب داد "گیري.می نظر در "جنوب روسیه" عنوانا شما اوکراین را بهامّ " :گفت

خنو ( ".ز دیگرچیز است و دیدن واقعیت یک چیرفیق درنظرگرفتن یک" منبع: نسترو ما
  ن.ت.ك.  ).1976سیماي انقالب اوکراین،  :1921-1918

 الزم دیدیم اینجا  ،ویژه تروتسکیها و بههاي تاریخی بلشویکدادن افترائات و دروغبراي نشان
 Russian) 1918تا آوریل  1917مارس  ،انقالب روسیه در اوکراینتنها چند جمله از کتاب 

Revolution in Ukraine March 1917- April 1918) نقل خنو  ما د  خو ز  در ا خنو  ما کنیم. 
دهقانان زحمتکش وکارگران نباید حتی به مجلس " :گویددهقانان فقیر می خود به سخنرانی

 مؤسسان فکر کنند. مجلس مؤسسان دشمن آنهاست. این از سوي کارگران یک جنایت خواهد
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تر از کنندهرانیز ویچچیه ، ثابت شدکهيکشاورزاستیرابطه با سدرواقع، در
ن  یونشتات، استالد از کرـ، ده سال بع1931نبود. در  اـهبلشویک يهازاگگیز

ظالمانه  ین امر منتج به قحطیرا صادر کرد. ا "هاکوالك ينابود"قانون مشهور 
  ها انسان شد. ونیلیرفتن جان مدستو از

دات یتول يکه خواهان آزاد ،کرونشتات را ۀپانزده قطعنام ةد مادیاجازه ده
د یدست رس ،بو ایکنیبر  . مسیم ط يالهأن  بو . به مر د نبو ل  ا اصو  يبر

 بود یدات صنعتیتول جبران يبرا •ْ ید محصوالت دستیکرونشتات، تولکارگران
 يبرا یراه ين خواست در جستجویق ایافته بود. آنها از طریکه به صفر کاهش 

  قابل تحمل خود بودند.ریغ يبار اقتصادط فالکتیرفت از شرابرون
  
  

  توضیحات:
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ش ک "پوخوف: ) 1( ت شور ت دولتی"1921رونشتا ن،"، . انتشارا پ گارد جوا  چا
 "مراحل جنگ داخلی." هايدر سري نوشته "1931

ملوانان کرونشتات در مجمع عمومی و بخشی از  ۀتوسط هم که نتیجتاً ايقطعنامه) 2(
ي ارتش سرخ مورد پشتیبانی قرار گرفت. این قطعنامه همچنین از سوي هم  ۀگاردها

                                                                                                         
کازینوي  ادي و سعادت داشته باشند. مجلس مؤسسان یکبود اگر از مجلس مؤسسان انتظار آز

پلکند که دوروبر چنین جاهایی میشود. از هرکسیقمار است که توسط احزاب سیاسی اداره می
 ؛کارگرۀ کسی را دیدکه فریب نخورده باشد. طبقاگر بپرسید، اگر ممکن باشد. غیرممکن است
ناچار فریب داده خواهند هس مؤسسان بفرستند بدهقانان وکارگران اگر نمایندگانشان را به مجل

کنند و خود را  مجلس مؤسسان فکر ةشد. اکنون وقت آن نیست که دهقانان زحمتکش دربار
وکارگران  انقالبی. نه! دهقانان هايمنجمله براي سوسیالیست ؛براي احزاب سیاسی سازمان دهند

ها را ها و کارگاهزمین، کارخانه ؛همه چیزي روبرو هستند. آنها باید آماده باشند با معضالت جدّ
ن پایهبه هند کردعنوا خوا ن بنا  ي آ را بر رو جدید  ي که آنها زندگی  به مالکیت عمومی  ،ا

ها و نمایندگان بورژوازي منشویک ها باکه مدت هاموضع بلشویک را با گیريموضع  این "درآورند.
  ن.ت.ك. داوري بنشینید. هخود ب کرده و مجلس مؤسسان الس زدند مقایسه در
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 ۀمجمع عمومی مورد پشتیبانی قرار گرفت. این قطعنامه به برنام کارگران کرونشتات در
 سبب شایستگی تحلیل دقیق را دارد.  مینه سیاسی قیام تبدیل شد. به

این اتهام در جواب به ودلین توماس عضو کمیسیون تحقیق نیویورك در رابطه با  )3(
                   محاکمات مسکو از سوي تروتسکی مطرح گردید.                    

مین سکته، لنین توجیه تاریخی دارد؟ مدت کوتاهی پس از دوّ  هاین زمین کسی درچه) 4(
 نویسد: بگذارید صریح صحبت کنیم. این بازرسی) می1923 ۀژانوی 28(پراودا  در

بازرسی ما وجود  ۀدانند که نهادي بدتر از کمیتاي ندارد. همه می(کمیته) هیچ اتوریته
شود (الزم است اشاره شود که ماه بعد از سرکوب کرونشتات زده می 18این حرف ندارد. 

این  که رسماًرئیس همین کمیته بود. او حتی بعد از این 1922تا بهار  1919استالین از 
نفوذ قدرتمندي روي آن داشت. لنین در رابطه با انتصاب استالین به  ،کمیته را ترك کرد

و فعالیت کمیته  واین  ي  حقیقت از ها عتراضی نداشت. لنین در هیچ ا در این پست  ي 
تروتسکی از این کمیته دفاع کرده بود،  ۀاستالین و این کمیته علیه انتقادات دوراندیشان

 7 ةهمبستگی جلد دو شمار ۀشده در مجلیادداشت اضافه 47-48صفحات  پیامبر مسلح
 .27ص 

  
  
  
  

  
  
  

و افترائات  ياجلسات توده .3
 ھابلشویک

 libcom.org بع:من
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م ل و دوّ د شود. جلسات اوّ یکرونشتات تجد يم مارس قرار بود شوراروز دوّ 
س برنامهاوّ  يبرا یجنگ یکشت يهابخش ن یا ۀیشده بود. اطالع يزیرل مار

در مجل ت  ر  یرسم ۀجلسا ت انتشا کرونشتا ن شاملیشهر  د. سخنرانا  افته بو

هئینیکال رئین  هایت  کیروس يسراسر يسه شورا و  کمیوزمه   یاسیسر سین 
ن بالت گا و زمانینا کالیک بودند.  چم یقید، با موسین رسینیکه  وو پر ز   يها ا
  د.یادا گرد ينسبت به و یاحترامات نظام ۀهم و استقبال شد

 يس شورایوف، رئیلینفر در جلسه شرکت کردند. عضو حزب واس 16000
 پتروگراداز  •ْ که روز قبلیندگانیعهده گرفت. نماهجلسه را ب ي، رهبریمحل

که روز  يام نمودند. قطعنامهیگزارشات خود را به جلسه تقد ،دن کرده بودندید
 د.یگردپخش ،پتروپاولوسک اتخاذ شده بود یجنگ یکشت ۀل توسط خدمیآور 28
که کرونشتات سراسر  کردند. آنها ادعا کردندقطعنامه مخالفت ن بایکوزم ن وینیکال

  کند.ینم یندگیه را نمایروس
ب یروپاولوسک را مورد تصوتپ ۀقطعنام يارغم مخالفت آنها، مجمع تودهیعل

در د.  دا ر  عل قت فقطیحققرا و نفر  ریه اید مه  کال يأن قطعنا دند:    نینیدا
(Kalinin)نیو کوزم  (Kuzmin).  

نده یعنوان نمانفر کارگر به 30م گرفت تا با فرستادن یتصم يامجمع توده
م گرفته یعالوه تصمهدهند. ب ک مورد مطالعه قراریدت را از نزیوضع پتروگرادبه 

دار از کرونشتات به آنجا دعوت کنند تا ید يبرا پتروگرادرا از  یندگانیشد نما
روز  يگر براید يِ اتوده ۀک جلسیگردند.  ات ملوانان باخبریب آنها از نین ترتیبد

در يزیربرنامه •ْ بعد ن نماشد که  خدم یندگانیآ ز  رتیکشت ۀا خ، ها، ا ش سر
 ةدر مورد نحو يکارگر يهاهیها و اتحادکارخانه ها، و، اسکلهیدولت يهانهاد

ن اجازه ینیان جلسه، کالیرند. بعد از پایم بگیتصم یمحل يشورا ةانتخابات تاز
  به پتروگراد برگردد. ح و سالمیافت تا صحی

بق د. برطیگردفرهنگ برگزار ۀخان ندگان درینما ۀم مارس، جلسروز بعد، دوّ
ن ییتع یحیطور صحهندگان بیکرونشتات، نما یرسم ۀروزنام (Izvestia) ایزوستیا

شود.  ش بردهیندگان اصرار داشتند که انتخابات صادقانه پینما ۀشده بودند. هم
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 ْ•ن اعالم نمود که حزبیکردند. کوزمصحبت به ف ابتدا شروعیلین و واسیکوزم
پرخاشگرانه  يقدرهآنها ب يهاینکرد. سخنرا گ ترك نخواهدـدرت را بدون جنـق

آنها را بازداشت  کننده بود که مجمع دستور داد آن را ترك کرده وکیو تحر
د ا جو و عضاین، سایکنند. با  زه  ير ا جا ب ا جریافتند به تفصیحز در  ان یل 

  مباحثات صحبت کنند.
پتروپاولوسک را مورد  ۀاتفاق، قطعنام به بیت قریندگان با اکثرینما ۀجلس

ت به مسیب قرار دادند. سپس نوبت بحث با جزئیتصو ت تاز ۀلأا  شورا ةانتخابا

کند.  ز آمادهیمآطور صلحهرا ب ییم شورایرژ يایانتخابات قرار شد اح نید. ایرس
پراکندن جلسه از راه  يکه حزب خود را برا-عه یطور مرتب با پخش شاهکار بنیا

  آلود بود.جانیلعاده هاط فوقید. شرایگردیقطع م -کندیزور آماده م
  
  

  موقت ۀتیکم
  

طر سخنرانهب ت دولتیز نمایدآمیتهد يهایخا ن قدر ن و یکوزم- یندگا
ز -فیلیواس س ا تر تصممتقابل عمل و  جلسه  ای،  کمیم به  د  نقالب ۀتیجا  یا

 ْ•تهیرد. کمیگ عهدههرا ب یشهر و استحکامات نظام ییاجرا يکارها کهگرفتموقت
ن و یکه کوزم ،روپاولوسکتپ یجنگ یر خارج از کشتن نشست خود را دیلاوّ 

  برگزار کرد. ،آن بازداشت بودندف دریلیواس
هبر ر د  فرا عضوینما يا همه به  مجمع  ن  کمیندگا موقت  یانقالب ۀتیت 

  درآمدند. آنها عبارت بودند از:
  روپاولوسکتپ یجنگیکشتتیهداسیرئ (Petritchenkov) چنکویرتپ
  بخش کرونشتات یط تلفنراب  (Yakovenko)اکوونکوی

  گ ناو سباستوپولیمسئول بخار د(Ossossov)  اوسوسو
  سرمهندس(Arkhipov)  پوفیآرخ

  برقکار ناو سباستوپول (Prepelkin) نیپرپلک
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  پتروپاولوسک یبرقکار اصل(Patrouchev)  پاتروشف
  سرپرستار (Koupolov) کوپولوف

  ملوان ناو سباستوپول(Verchinin)  نینیورچ
  برق نۀکارگر کارخا(Toukin) ن یتوک

  رات اسکلهیکارگر تعم (Romanenko) روماننکو
  يم کارگرسوّ ۀمسئول مدرس(Orechin)  نیاورچ
  کارگر الواربر(Valk)  والک

  يکارگر بخش معدن ناو(Pavlov)  پاولوف
  در کرونشتات یمسئول بخش ساختمان(Boikov)  کوفیبو
  .خلبان بندر (Kilgast) لگاستیک

بودند.  یخدمات طوالن ۀباسابق یملوانان یموقت انقالب ۀتیکميضات اعیاکثر
شورش را به  يکند رهبریکه تالش م تحوادث کرونشتا یت رسمین امر روایا

نداشتند را رد  1917-1919با ملوانان قهرمان  ید که وجه اشتراکیملوانان جد
  کند. یم

 يزیم از خونریخواهیما م"اعالم نمود:  یموقت انقالب ۀتیکم ۀین اعالمیلاوّ
ط یشرا ،ق تالش مشترك شهر و ناوگانینست که از طریهدف ما ا م.یاحتراز کن

  "م.ید فراهم سازیجد يح و منظم شوراهایانتخابات صح يرا برا یمناسب
هبر یکم ر ز، تحت  و ر ن  هما ر  د کنان یموقت انقالب ۀتیکم يبعد  ، سا

تلفن و  يهاساختمان ران وافس مراکز ستاد شهر، کیاستراتژ نقاط ۀهم کرونشتات
ب گردهنگ ها وناوگان ۀهمدر هاتهیکمکردند.م را اشغالیسیب دند. یها انتخا

 شدند. یارتش سرخ سازمانده يهاها و دستهه شب اغلب قلعهحدود ساعت نُ 

 تۀیکماز را خود تیحما ،آمده بودند (Oranienbaum) نبامیاز اوران کهیندگانینما

 اشغال (Izvestia) ایزوستیا يهاروز چاپخانه همان کردند. دراعالم یانقالب موقت

  .دندیگرد
 ۀتیکم يایزوستیا ةن شماریلها اوّیتمارس، کرونشتا 3 یعنیآن روز  يفردا

ر ا یموقت انقالب د دند.  منتشر نمو چنیرا  ه  ر مین شما حزب " :میخوانین 
خود را  حزب اینها جدا ساخته است. س دولت، خود را از تودهیست، رئیکمون
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در  يشماریاست. حوادث ب ش عاجز نشان دادهیهایآشفتگکشور ازکردنخارجدر
 يهادهد که تودهینشان م یروشنو مسکو اتفاق افتاده است که به پتروگراد

کارگر  ۀاند. حزب مطالبات طبقدست داده کارگر اعتماد خود را نسبت به حزب از
د میرا نا دیگیده  ریرا بر ایز ؛ر و که ا ن با ت یفعال ۀجیها نتخواست نیاست 

  کند.یاشتباه م اًعمیقن رابطه حزب یا است. در یضدانقالب
  

 هابلشویکافترائات 
  

  کرد:ین اعالم میو مسکو چنیدر همان حال راد
عل" ه  ز ر طئیمبا د ۀه تو ر ش نیا ".دیسف يهاگا مانند ساین شور ر یز 
طئه د سف يهاتو ر لیگا ژنرا ش  ر ف يهاد، شو زلو کو گان  یسکسابق  و و نا

ن یمتحد سازمان داده شده است. ا يهاجاسوسان کشور ياز سو ،روپاولوسکتپ
ام یدو هفته قبل پ لوموند يفرانسو ۀشود که روزنامیقت روشن مین حقیامر از ا

فرمانده توپخانه در زمان [ یدر مورد شورش ژنرال کوزوفسک ینکیر را از هلسیز
 ۀجینتده است که دریبه ما خبر رس روگرادپتمنتشر نموده است. از  ]يم تزاریرژ

ش اخ ت، اتوریشور را  اقدامات يسر کی هابلشویک ینظام يهاتهیر کرونشتا
 پتروگرادکرونشتات به  انیورود شورش از ،زوله کردهیکه شهر را ا اندآورده عملهب

  "آورند. عملهب يریجلوگ
 ةشود. اداریت میس هدایکرونشتات از پارکه شورشن روشن استیبنابرا
دوباره خود را تکرار  ْ•خین توطئه دخالت دارد. تاریفرانسه در تمام ا یضدجاسوس

ه یس دارند راه را علیپار را در خود که مرکز یانقالب يهاستیالیکند. سوسیم
 يآنها، ژنرال تزار ینه آماده شد، ارباب واقعیکنند. زمیها آماده مقدرت شورا

کار  یانقالب يهاستیالیقدرتش را در سوس (Koltchak) خ کولچاكیظاهر شد. تار
  "گذارد.یم

  )1921 مارس 3 مسکوا،رستا کینیوست ویمسکو و راد ویستگاه رادیا 
Radio Stanzia Moskova and Radio Vestnik Rosta Moskva, 3rd. March, 1921 
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ز جدا ا يهاقطب آنان در يهااندازدند. چشمید را متفاوت قیحقا ،مخالف دو
  هم بود. 

 یاسیدفتر س يرهبران رده باال يسو طور روشن ازهو مسکو بیفرمان از راد
از اتفاقات  ست کامالًیبایکه م ،ن بودید لنییأت ن فرمان موردیشد. ایصادر م

ض را برا یکرونشتات مطلع بوده باشد. حت ن مجبور یم که لنین بگذاریاگر فر
ت ز يبوده باشد که بر رو طالعا  یبزدل يکه از رو یکسه کند، یکف تینوویا

را درك  یت واقعین وضعیکرد که لن توان باوریم یسختدستپاچه شده بود، به
ن یدار با لنید يبرا یرسم ياندهیم مارس کرونشتات نمانکرده باشد. روز دوّ 
ل بهؤطرح س يفرستاده بود. آن برا  یکاف یت واقعیکردن وضعمنظور معلوما

  خواهد بود.
ن ۀهم و یسکتروت ن،یلن هبرا ب ر شورش  •ْ نیدانستندکه ایم قاًیدق حز

ان را اختراع یرهبر شورش یژنرال کوزفسک ۀن افسانیست. پس چرا ایها نژنرال
که آن زمان چنان کور یدگاهید ؛نهفته است هابلشویکدگاه یکردند؟ جواب در د

ع و زشت یبودنش شندیمف ةاندازکردن دروغ بهند که ثابتیتوانست ببیبود که نم
 ۀباز نمود: افسان يگرید ۀافسان يراه را برا یژنرال کوزفسک ۀخواهد بود. افسان

 (Wrangel) افسر ورانگل
 1928-1929 يهادر سال یآن با تروتسک ۀتوطئ و .

ن هموار یبزرگ سراسر دوران استال يهادروغ ين افسانه راه را برایقت ایحقدر
  نمود.

ل، اهبه حا کوزفسکیر ل  ژنرا د ،ین  را ز  هبر به یرسم يویکه ا ر ن  عنوا
ن یلاز اوّ  یکیارتش و  ۀبود؟ او ژنرال توپخان یکس چه ،شدیان محکوم میشورش
بود. در  يپناهنده شد. او فاقد هرگونه خصلت رهبر هابلشویکبود که به  یکسان

ست یکرونشتات داشت. فرمانده کمون توپخانه را در یفرمانده يزمان شورش و

                                                 
 کردیم اتهامات استالین را علیه تروتسکی در رابطه با ژنرال ورانگل پیدا کنیم، ولی  ما سعی

  ن.ت.ك. ایم.تاکنون به سند مستندي دست پیدا نکرده
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 يو •ْ در قلعه ين جاریکرده بود و طبق قوان را ترك ست خودپ •ْ ینظام ۀقلع
 ۀتیاکنون قلعه تحت فرمان کم :ن ادعا کهیرد. او با ایاو را بگ يست جایبایم

جرا ن ین قبلیاست و قوان یموقت انقالب ن ین امر سر باز زد. ایاز ا ،ستیقابل ا
عنوان متخصص ا تنها بهامّ  ،ماند یدر کرونشتات باق یقت دارد که کوزفسکیحق

 يهامتعدد با روزنامه يهاپس از سقوط کرونشتات در مصاحبه ،عالوههتوپخانه. ب
ن ساخت که آنها وقت ارزشمند خود را یملوانان را متهم بد یکوزفسک ،يفنالند

ح داد که آنها یل تلف کردند. او توضیر مسایسا يرو ،هادفاع از جبهه يجاهب
خونر را به ی. بعد، سال نداشتندیتما يزینسبت به  ن  ن، ملوانا دگا ن پا ر افسرا

م یتیکفایب ر ینظا و مشا ن به  دشا عتما م ا عد فنیو  خت. ین  متهم سا ن  شا
 یدولت کاف يبرا ْ•نیبود که در کرونشتات حضور داشت. ا یتنها ژنرال یکوزفسک

                             .استفاده کند يبود تا از نام و
آن  از افسران در جبهه در یبعض یز مهارت نظاما يادرجههها بیکرونشتات

خاطر مخالفت صرفشان با هن افسران به آنها بیاز ا یزمان استفاده کردند. بعض
 يروهاین ،ه کرونشتاتیا در حمالتشان علکردند. امّ ییهاییراهنما هابلشویک

 یکوزولوفسک طرف کید. در ـزار استفاده نمودنـز از افسران سابق تین یدولت
(Kozolovsky)  ، انوفیسالوم (Salomianov)  ، هوفیآرکان و (Arkannihov) در و 

، (Toukatchevsky)  یتوخاتچوسک یم قبلین رژیمتخصص  گر افسران وید يسو
ز ین یطرف افسران دوهر قرار داشتند. در (Avrov)  آورو و  (Kamenev) کامنف

  چ طرف تعلق نداشتند.یبودندکه به ه
  
  
  
  
  

  
  کامنف
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صفوف حزب  يرات بر رویثأت .4
 کیبلشو

   
ف و یوحقوق، وظا نسبت به حق یم مارس، ملوانان کرونشتات با آگاهروز دوّ

خالق ر ا عتبا د یا که بخو د، یانقالب ۀسابق ۀواسطه،  ه بو عطا شد ن ا ن بدانا شا
دند که چگونه تحت یدیقرار دهند. آنها م ير بهتریمسرا در کردند شوراهاتالش

  اند. را از دست داده خود یعیطب شکل ک حزب واحد، شوراهای يرکتاتوید
ه کرونشتات شروع یخود را عل یحمالت نظام يمارس دولت مرکز 7روز 

  کرد.
  افتاده است؟     یها چه اتفاقن روزیا ۀدر فاصل

ر کم د ت،  جریموقت انقالب ۀتیکرونشتا در  هی،  د ت تو جلسا ن  با  ،ياا
 یدادن زندگته شروع به سازمانیکم افت.ی بسط ،گرید ةکردن پنج عضو تازاضافه

ع جتما و قلع یا م ۀدر شهر  کم ینظا د.  گرفت با مسلحیته تصمینمو ختن م  سا
ته اعالم نمود که در ین سازد. کمیمأشهر را ت یحراست داخل ،کارگران کرونشتات
که قدرت قابل  ،هاهیاتحاد ةه وکنگریاتحاد يرهبر يهاتهیظرف سه روز کم

  ض کند، انتخابات مجدد برگزار گردد.یبه کارگران تفو يامالحظه
اعتماد خود را  ،حزب صفوف یجمعدسته ترك ست بایکمونحزب ياعضا ةتود
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حزب  دفتر موقت  ياز اعضا يتعداد کردند.یابراز م یموقت انقالب ۀتیبه کم
  ن را طرح نمودند:یریل داده و درخواست زیحزب را تشک

 ،هستند يزیکه خواهان خونر ،وسط خرابکارانکه تیمعنیعات بیبه شا"
فرا ش  ه گو تید. به شایند تینظ یعا نیر  را فقاربا ر ن  ب و  يشد حز ل  مسئو

 یمعنیک دروغ بین ید. ایحمله به کرونشتات باور نکن يشدن دولت براآماده
  ها را براندازند.ا قدرت شورات ،شوندیعوامل دشمنان پخش م که توسط ،است

داند. یم يکرونشتات را ضرور يشورا ةخابات دوباردفتر موقت حزب انت
  ن انتخابات شرکت کنند.یخواهد در ایطرفداران حزب م ۀدفتر موقت از هم

خود  يهاپست در خواهدیم حزب ناطرفدار ۀهم از حزب موقت ۀتیدفترکم
  جاد نکنند.یا یموقت انقالب ۀتیبر سر راه اقدامات کم یچگونه مانعیمانده و هیباق

  باد قدرت شوراها!زنده 
  "کارگر! ۀطبق یالمللنیزنده باد اتحاد ب

سر سابق یکم (Iline) نیلیکرونشتات: ایحزب موقت طرف دفتر شده از امضا
ت رکا چوپر ،تدا ه سیرئ(Pervouchin)  نیو جرایاسبق   ،یمحل ۀتیکم ییئت ا

  .يکارگر يهاهیاتحاد يارهبر دفتر منطقه (Kabanov) کابانوف
ن درخواست مراجعه کرده و یبه ا (Poukhov) پوخوف یستینیخ استالمورّ 

که ده است  م نمو عال مسیا" :ا مأن  قدام یتواند یله تنها  و ا خائنانه  عمل  ک 
فا یا یآشکارا نقش ضدانقالب که ،باشد یطلبانه در موافقت با رهبران شورشفرصت

 یدرجاتهب"ن سند یکند که ایپوخوف اعتراف م )1(".کردند، محسوب گردد
عضو  780، يخود را در صفوف حزب گذاشت. بر طبق اعتراف خود و "ریثأت

  ن زمان حزب را ترك کردند! یحزب در کرونشتات در ا
نامه  کرونشتات يایزوستیا ۀون از حزب به روزنامین مستعفیاز ا یبعض

ال د و  اینوشته  توضیل  ا  ر د  خو عمل  معلمین  دند.  دا دنهب یح  م  سوف ینا
(Dennisov) :نوشت  

 یکه تفنگ يادارم که از لحظهیاعالم م یموقت انقالب ۀتیبه کم علناًمن "
 دانم. من ازیگر خودم را عضو حزب نمیک شد، من دیکرونشتات شل يسوبه
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ت طرفدار کارگران فراخوان ت به شورا ۀکنم. همیم يکرونشتا نه به  ،هاقدر
  "حزب!
ن یا ،ه شده بودن گماردیپلیسید ۀلأبرخورد به مس يکه برا ،یک گروه نظامی
  ه را صادر کرد:یاعالم

نامضا ما" ب به باور نیا با ریز کنندگا ب کهمیوستیپ حز  يهاخواست حز
ن و که قاتلاست قت حزب ثابت نمودهیحقکند. درانیکارگر را بۀطبق کارگرا

ز را روشن ساخت. یچهمه پتروگرادر در یحوادث اخ کامالً ما يدهقانان است. برا
مسکو  ر ازیاخ يهایپراکنرهبران حزب را نشان داد. سخن ةن حوادث چهریا
حفظ قدرت به هر  يدهد که رهبران حزب آماده هستند براینشان م یروشنهب

  متوسل شوند. يالهیوس
ز ایکنیما درخواست م ب نشویم که ا ب محسو م. ما ین به بعد عضو حز

سدوّ  ۀپشت قطعنام ت صادر شد يکه از سو ،م مار ن کرونشتا  ،ه استپادگا
خود  يهام که متوجه اشتباه راهیکنیز دعوت میر رفقا را نیم. ما سایستیایم

  "ت بشناسند.یرسمهقت را بیحق شده و علناً
ز مضاشده ا ن :يسوا فیفی ،(Gutman) گوتما ر(Yefimov) مو د کو اتزف ی، 

(Koudriatzev) ، وو یآنر(Andreev). مارس  7، یموقت انقالب ۀتیکم يایزوستیا
1921 .  

ب ياعضا بدر يارهیجز[ (Rif) فیر ست دریکمونحز ت.غر  ]م. کرونشتا
  :ن را صادر نمودندیریز ۀقطعنام
 ص در حزب ما گردیست حریریکار يادیسه سال گذشته، تعداد ز یدر ط"

 يبنا دیتجد يشده و مانع مبارزه برا یجاد بوروکراسین امر سبب ایآمدند. ا
  ده است.یگرد ياقتصاد

کارگر  يهاا و تودهیه دشمن پرولتاریمبارزه عل ۀلأا مسشه بیحزب ما هم
نده به دفاع از یآ م دریم که ما قصد داریکنیاعالم م روبرو بوده است. ما علناً

نوحق طبق ،حقوقما ده ،ن شده استیمأکارگر ت ۀکه توسط  مه  دا ما به یا م. 
 يروشو يکه جمهور يت دشوارین موقعیم داد از اید اجازه نخواهیسف يهاگارد
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ن روبروست م عل ءسو ،با آ در اقدا ده کنند.  ن ما میاستفا ت آ م و یدانیه قدر
  م.یکن یم دانست که چگونه تالفیخواه

خود ،را یموقت انقالب ۀتیکم ۀتیطورکامل اتورهما ب ف  جاد یرا ا که هد
 ،کارگر قرار داده استيهاا و تودهیکردن پرولتاریندگینما يل برایاص يشوراها

  م.یریپذیم
  ".کارگر ۀحقوق طبقون حقیزنده باد قدرت شوراها، مدافع راست

ز سو مضا شده ا رئيا  (ف یر ۀجبهها درستیکمون ۀجلس یس و منشی: 
  .)1921مارس  7 ،یموقت انقالب ۀتیکم يایزوستیا

زور تحت فشار ست بهیحزب کمون ياعضا ياز سو ین اعالم موضعیا چنیآ
ن یکرونشتات اتخاذ شده است؟ در ادر حزب درآن زمان يه اعضایم ترور علیرژ

ست یک نفر کمونی یحت ،امیست. در طول قیک ذره مدرك در دست نیمورد 
 ،س بودندین و باتیمانند کوزم یان کسانین زندانینکه در بیاعدام نشد، با ا یزندان

حزب  يب به اتفاق اعضایت قریعهده داشتند. اکثرهت ناوگان را بیکه مسئول
  آزاد بودند.  ست کامالًیکمون

تواند یکس مهر ،مارس 7مندرج در  یموقت انقالب ۀتیکم يایزوستیادر 
  را بخواند: "میستیدنبال انتقام نهما ب"آن  با عنوان  ۀسرمقال

ک ی ،کرده استلیکارگران تحمحزب به يکتاتوریکه د يدارستم ادامه"
ها منجر جا یبعضدر  یین نارضایجاد کرده است. ایها ان تودهیب یعیطب یینارضا
ج خویبه با خرا ن اعضایکوت و ا د اتفاق ین نبایده است. ایحزب گرد يشاوندا

عنوان کارگران م. ما تنها از منافع خود بهیستیگرفتن ندنبال انتقامهفتد. ما بیُب
م یکنعمل یه کسانید تنها علیم. ما بایکند محتاطانه عملیم. ما بایکنیدفاع م
ز ویطر که ا غ  درو رخرا ق  م ،يبکا ش  طبقیتال ت  جلو قدر گر و  ۀکنند  ر کا

   ".حقوق آنها را سد سازندوحق
حال غلبه در یمتفاوت از نوع کامالً یانسان يهادهیا پتروگرادحال، در نیعدر
دفاع  ۀتید، کمیف بدانجا رسیلین و واسینکه خبر بازداشت کوزمیمحض ابود. به
 یزندگ پتروگرادکه در  يادهشملوانان شناخته يهاخانواده يریدستگ دستور
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پخش  ییهاهیبرفراز کرونشتات اعالم یدولت يمایک هواپیکردند را صادرکرد. یم
  آن آمده بود: نمود که در

 ین سالمتیتضم يملوانان را برا يهاکند که خانوادهیدفاع اعالم م ۀتیکم"
کرده  ریدستگ ،اندشده بازداشت کرونشتاتانیشورش توسط کهیستیکمونيرفقا

کرونشتات  يس شوراین و رئیکوزم سر ناوگانیکم یژه بر سالمتیوهاست. ما ب
 را با آن تاوان هانها کم شود، گروگانآسر از ییم. اگر مویکنید میکأف تیلیواس

 5روز  ،یموقت انقالب ۀتیکم ۀا روزنامیزوستیا   ( ".خود خواهند پرداخت یزندگ
   .)1921مارس 

  دفاع جواب داد: ۀتیکم و بهیق رادیطر از یموقت انقالب ۀتیکم
نهب" م ناوگا ت، نا دبر یموقت انقالب ۀتیکم کرونشتا زا ده يآ  يهاخانوا

به گروگان گرفته  پتروگراد يکه توسط شورا ،کارگران، ملوانان و سربازان سرخ
ساعت انجام شود. ناو  24ظرف  د درین کار بایکند. ایم يپافشار ،است شده

آزاد  حزب کامالً يکرونشتات اعضادهدکه درشهرینان میاطمکرونشتات به شما 
ده خانوا و  ز مصون يهاهستند  ن ا ما عمل شورایآنا رند.  دا خور کامل بر  يت 

که یزمان یرا حت ییهان روشیم داد. ما چنیرا سرمشق خود قرار نخواه پتروگراد
  "م.یدانیست مآور و پَشرم يامر ،ت شودیانه هدایبا نفرت وحش

موقت  ۀتی، ملوان مسئول کم(Petritchenko) چنکویرت: پياز سو شدهامضا
   .تهیکم یمنش (Kilgast) لگاستی، کیانقالب
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 چنکویرتچ پیمویاستپان ماکس 

  

 ۀتیکم ،حزب ينسبت به اعضا يعات مربوط به بدرفتاریمنظور رد شابه
ت سیان کمونیبه وضع زندان یدگیرس يرا برا ياژهیون ویسیکمیموقت انقالب

ک یاعالم نمود که  یموقت انقالب ۀتی،کمایزوستیامارس  4 ةجاد نمود. در شماریا
 يون جایسین کمیون حضور خواهد داشت. کار ایسین کمینفر عضو حزب در ا

وجود  دولت شروع شد. با يسو را دو روز بعد بمباران کرونشتات ازیز ؛د استیترد
افت ین شخص اجازه یرفت. ایحزب را پذ ةندیک نمای یموقت انقالب ۀتیکم ،نیا

ن یافتند در بیاجازه  یان حتیزندان کند.روپاولووسک مالقاتتان در پیتا با زندان
جلسات روزنامه یخود  و  رکرده  رید يابرگزا کنند. يوا پ  زا چا  یکووسکی(
(Zaikovski)  1921تا  1917، کرونشتات از(  

 و حوادثار سخت یط بسینبود. تحت شرا يدر کرونشتات از خشونت خبر

ژ نیشورش ،کیترا کثر ا ش حدا کرده خود تال  یاساس يهابیپرنس بودند تا را
گر بخش ز کار گرفته شود.هکارگر ب ۀطبق یدموکراس ف حزب  يادیا از صفو

ته ین کمین خاطر بود که ایگرفتند بدیموقت انقالب ۀتیکمت ازیم به حمایتصم
د یکأن تیا ،به گذشته یکرد. در نگاهیان میال مردم کارگر را بیها و امآرزو

ز سویدموکرات ت ممکن است عج يک ا ن یا د. مسلماًیاینظر بهب بیکرونشتا
و مسکو در  پتروگرادن رهبران حزب در یب تفکر مسلط در طرز حرکت با اعمال و
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ه و کرونشتات و یکارگر سراسر روس يهامقابل خواست توده تضاد بود. آنها در
  ند.کور و کر ماند درك آنها کامالً

 ۀتیامکان دفع فاجعه وجود داشت. پس چرا کم ،کیتراژ يآن روزهاهنوز در
که هر  ياجهیاستفاده کرد؟ تنها نت يزیآمنین زبان توهیاز چن پتروگراددفاع 

 يزیک خونریتحر يکار آگاهانه برانینست که ایرد ایتواند بگیم یطرفیشاهد ب
کامل در مقابل  طورهاند بدهبوده است که حاضر نبو یدادن به کساندرس يبرا

  م شوند.یتسل يقدرت مرکز
  
  

  توضیحات:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن پیوست بهدوباره به ،داشت که عمرکوتاهی ،این مجله ةسراسر پروند) 1( کتاب عنوا
در پراگ  1921) چاپ شده، در سال کرونشتات ةحقیقت دربار( پراودا یا کرونشتات.

                                                                                 انتشار یافت. 
 گارد چاپ ،95 ص ،داخلی جنگ سري مراحل 1921کرونشتات  پوخوف: شورش) 2(

  .ت دولتی، مسکواانتشار ،1931 ،جوان
 

 
  

  
  
  

ھا و دادندات، رشوهیتھد .5
 ھاجنگ

  
ان صادر یبه شورش خطاب ياهیعاطال پتروگراددفاع  ۀتیمارس کم 5روز 
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  :کرد
با  پتروگرادنکه یا بر یاست مبن گفته شده يادیز يهاداستان شماها به"

کرایشماست  و ا حمایا  ز شما  ا مین  غنیکند. ایت  و ر د  یربطیب يهاها 
ت یهدا یلوفسککوزيازسو که شماافتیدریوقت پتروگراد در ملوان نیآخرهستند.

 یبانیپشت ين از قدرت شورویو اوکرا يبریهد کرد . سشما را ترك خوا ،دیشویم
 يهاستیالید و سوسیگارد سف ياعده ۀسرخ تالش مذبوحان پتروگرادکنند. یم

د. پس از گذشت یارد. شما از هر طرف محاصره شدهیگیرا به سخره م یانقالب
د شد. کرونشتات نه نان دارد و نه یم خواهیچند ساعت شما همه مجبور به تسل

  م کرد.ید، ما شما را مثل کبک شکار خواهیوخت. اگر اصرار ورزس
 (Bourkser)بورکسرها ها،یکوزلوفسکها،ژنرال نیاۀهم آخر،قیدقادر

ۀ، و هم 
 يهادگار يسوکرد، بهخواهند فرار فنالند ها بهنیچنکو و توریرتافان، پآن حرّ

آنها به شما  یفت؟ وقتد ریکجا خواهسرباز و ملوان به يهاو بعد شما تودهد. یسف
د یادهیا نشنید. آیباور نکن ،ر خواهند کردیدهند که در فنالند شما را سیوعده م

 Constantinople( (نوپل یکه بر سر هواداران ورانگل چه آمد؟ آنها را به کنستانت
 رند.یمیم مانند مگس یناخوش و یگرسنگ آنجا از زار دره منتقل کردند. آنها هزار

د. یابیخودتان را در عاًینکه سریا مگر ؛انتظار شماستکه دراستیشتن سرنویا
کرده و تان را جمعیهاد. اسلحهیقه هم تلف نکنیک دقید! یم شویبالفاصله تسل

 د، و خصوصاًیکنبازداشت را خلع سالح و خود یجان د. رهبرانییایما ب يسوهب
ل ر يهاژنرا هد قرارم شود مورد عفو یتسل را.  هرکس فوراً  يتزا گرفت.  خوا

  "د.یم شویاکنون تسلهم
  .دفاع ۀتیامضا: کم

  
ن یآخر یموقت انقالب ۀتی، کمپتروگراد يدات از سوین تهدیدر جواب به ا

                                                 
 .ما معنی این کلمه را نتوانستیم پیدا کنیم. ن.ت.ك  
 .ن.ت.ك. استانبول فعلی  
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  :درخواست خود را طرح نمود
  اطالع همه، همه، همه  يبرا"

  رفقا، کارگران، ملوانان و سربازان سرخ
ر یکودکانتان زهمسران وو که شمامیدانیم یخوبهب ما ،کرونشتاتدر نجایا

م. یارا برانداخته یغالب حزب يد. ما شورایبریج مـدر رنـن حزب چقیقانون آهن
شورا  نیکند. اید میجد يک شورایامروز شروع به انتخاب  یموقت انقالب ۀتیکم

ت کارگر و ناوگان را منعکس خواهد یجمع ۀهم يهاآزادانه انتخاب شده و آرزو
  حزب. يشمار اعضاعداد انگشتکرد، نه فقط خواست ت

قدرت حزب.  نه از ،میکنیهدف ما عادالنه است. ما از قدرت شوراها دفاع م
م. یکنیدفاع م ،شوندیم انتخاب آزادانهکه،زحمتکش يهاتوده ندگانینماما از

ما کر و کور  يهادادخواست يحزب، برا ۀتیتحت اتور شده،فیتحر يشوراها
  داده شده است. ما با گلوله جواب يهااند. خواستمانده

خواهند شما را یاکنون آنها م ،نیشود. بنابرایز میصبر کارگران لبر ۀکاس
ا بازپس یشیلیم يهاف سنگرینوویکنند. بنا به دستورات ز نان آرام ةزیربا خرده

مگرفته شده ده  طال برایلیاند. مسکو  روبل  ن  غذایخر يو د  موا ر یو سا یید 
وّ یضرور ت ا ده است. ه ایلا ص دا ختصا خارج ا مّ ز   يایکه پرولتارمیدانیا ما ما

د زا پتروگرا ن خریق نمیطر نیرا ا الیتوا ز با ز يد. ما ا ب ا حز کرونشتات  سر 
  م.یکنیشما دراز م يسوبه يدست برادر ،یانقالب

ف یاساس تحریاظهارات ب ۀلیوسهقت بید. و حقیشویب داده میرفقا شما فر
  شود. یم

  ب دهند.ید شما را فریندهرفقا اجازه 
 یکرونشتات، قدرت در دست ملوانان و سربازان سرخ و کارگران انقالب در

د یسف يهاو مسکو، در دست گاردین رادیدات دروغیکأاست. قدرت برخالف ت
  "ست.ین یکوزلوفسک يرهبربه

  .یموقت انقالب ۀتی: کميامضا شده از سو
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ج يهاستیکمون دریجردر یخار ش  ن شور د مسکو وا حضور  ،پتروگرا
 قیکننده بودند. آنها تصدير حزب رهبریم با دوایمستق ۀداشتند. آنها در رابط

 ؛شد يداریشکالت خر یحت(د کرده بود یکردند که دولت با عجله از خارج خر
دريزیچ م یتجمل يزیچ شهیهم هیروس که  ب  مسکو و  .شده است)یمحسو

نسبت به  یدولت در جنگ روانکردند.  ک خود را عوضیپتروگراد ناگهان تاکت
 يرو د را برینان سف ةکنندر فاسدیثأها دست باال را داشت. دولت تیکرونشتات

 ةزیرهوده اصرار داشت که خردهیکرد. کرونشتات بیگرسنه بهتر درك م تیجمع
رات یثأدولت بدون شک ت يهاوهیتواند بخرد. شیرا نم پتروگراد ياینان پرولتار

ون یه اعتصابیرحمانه علیها با سرکوب بوهین شیا یوقت وصاًخود را داشت، خص
  همراه شد. 

  
  
  پتروگرادت در یحما

  

ان حوادث کرونشتات به اعتصاب ادامه دادند. یا در جریاز پرولتار یبخش
 يآزادکند. کارگران خواهانیله اعتراف مأن مسیخود به ا ،خ حزبپوخوف مورّ 

 یموقت انقالب ۀتیکم يایزوستیا يهایکپ جات،کارخاناز یبعض ان بودند. دریزندان
نیازخیونیکامیحت شدند. چسباندهوارهایددر د يهاابا کرده و  عبور پتروگرا

 ۀمثال چاپخان يبراها (از بنگاه یکرد. در بعض کرونشتات را پخش يهاهیاعالم
ن قطعنام26 ةشمار یدولت تکر هیه علصادر ۀ)، کارگرا را رد نمودند.  ونشتا

که بمباران کرونشتات (روزيمارس  7، کارگران در روز يسازاسلحه ۀرخانکادر
دند ياتوده ياجلسه شروع شد) ن دا ملوانان  ۀک قطعنامیجلسه نی. اسازما

 ياکه ازکارخانهدیگردانتخاب یونیسیکم جلسه نیب رساند. درایتصورا به یشورش
  کنند.غ یتبل یک اعتصاب عمومی يرفته و برا ياکارخانهبه

گتر در بزر ت  عتصابا خانه نیا ر مه تپ يهاکا دا د ا گرا لوف یافت: پوتیرو
(Poutilov)یسکی، بالت (Baltisky)ف خو خان (Oboukhov) ، ابو ر کا  ایسکاینو ۀو
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(Nievskaia)  غ عتصابیو ن ا گرا ر کا دولت  خانه یره.  ر کا و  ج  خرا را به را ا ها 
واگذار کردند) را اداره می یدولت هايکارخانهکهسه نفره ۀ(کمیت یمحل يهاکایترو

م انتخاب نمود تا به زد. همچن یاستخدا ن بپردا مات ین سایمجدد کارگرا ر اقدا
  .گرفته شد کارهب یه کارگران اعتصابیسرکوبگرانه عل

ت در مسکو، در ن ها ر شهریو سا  (Nijni Novgorod)نوگورود یژنیاعتصابا
 يتزار يهاژنرال يهادروغ با همراه ییغذا مواد عیسر لیتحو زینجا نیا اشروع شد. امّ

  د را در دل کارگران کاشت. یکرونشتات تخم ترد یدر فرمانده
 يهار شهریو سا پتروگراد يایبرآورده شده بود. پرولتار هابلشویکهدف 

کارگر  ۀکل طبق یبانیپشت که به،کرونشتاتبودند. ملوانان یجیگحالتدر یصنعت
قصد انهدام  یمتیهر قهکه مصممانه بیبل دولتدر مقا د بسته بودند،یه امیروس

  میسیح بنویک توضیآنها را داشتند، تنها ماندند. 
  
  
  هان زدوخوردیلاوّ 
  

به ناوگان کرونشتات درخواست خود را از  خطاب یمارس تروتسک 6روز 
  و اعالم نمود: یراد

خود را بدون اتالف  ۀتیم گرفته است اتوریدولت کارگران و دهقانان تصم"
 يار جمهوریآنها را در اخت ،اعمال نموده یشورش يهاکرونشتات و ناوگانقت برو

ن یه سرزمیکه دست خود را علیکسان ۀبه هم ن منیقرار دهد. بنابرا يشورو
ن یخود را زم يهااسلحه دهم، فوراً یاند دستور مبلند کرده یستیالیسوس يپدر

خت در ح وخلع سال ،که دست به مقاومت بزنندیبگذارند. کسان  یار فرماندهیا
ندگان دولت یر نمایشده و ساریدستگ يهاسریگرفت. کم قرار خواهند يشورو
 يتوانند رویم شوند میشرط تسلدویکه بدون قیگردند. تنها کسان آزاد دیبا فوراً 

که  دهمیحال دستور مهمانکنند. من درحساب يشورو يجمهور یبخشودگ
ش و شوخرد يز برایچهمه ن با اسلحهیرشکردن شور ت یشود. مسئول آماده ا
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ان گارد یگردن سران شورشهب ،آمد ان وارد خواهدینظامریت غیکه برجمعيافاجعه
  د خواهد بود. یسف

مضاشده وتسک ا رئیتوسط: تر رای،  م يس شو رو يجمهور ینظا ، يشو
  .، گالوکوم (افسر فرمانده))1(کامنف

 

 
  یلئون تروتسک

  
انداخت. روز  یبمب و کردکرونشتات پروازازما برفریهواپ کیمارس،  8 روز

ا با مقاومت مجاور پرداخت، امّ يهاباران جبهه و جبههبه توپ یدولت ۀبعد، توپخان
 یرنظامیت غین جمعیدر ب یچنان خشم ییهوا يهاروبرو شد. بمباران یسخت

موقت  ۀتیها نمودند. کممایهواپ يبه سو يراندازیوجود آورد که آنها شروع به تهب
  ن دستور دهد تا مهماتشان را هدر ندهند. یمجبور بود که به مدافع یانقالب

شده از هیل داده شده بود. آمار تهیپادگان کرونشتات تقل 1921تا سال 
نظام حداقل ادهین پیب ۀداد. فاصلین را سه هزار نفر نشان میآمار، مدافع يسو
  ود بود.ز محدیتوپ ن ۀمهمات و گلول ریفوت پهنا داشت. ذخا 32

س، کمدر طول بعد از ظهر روز سوّ با  یکنفرانس یموقت انقالب ۀتیم مار
 دفاع از ۀکه نقش شد جادیا ینظام ۀتیکم کیداشت.  ین نظامیاز متخصص یبعض
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ت مّ یکش را استحکاما جهت یپ ین نظامیکه مشاوریا زماند. ا حمله در  شنهاد 
  (Spassatelnaia) ایپاساتلنااس در ییغذاریذخا کهییجا ؛(Oranienbaum)نبام یاران

 یموقت انقالب ۀتینمود. کم رد را آن یموقت انقالب ۀتیکم را دادند، ،وجود داشت
ن یا عقما ظرفدهیو  را نه به  ش  میا حما یت نظا ن، بلکه به  معنویملوانا  يت 

ک یدولت شل ين گلوله از سویلکه اوّ یه بست. تا زمانیسراسر روس يایپرولتار
 يکند. جا آنها حملهکردند که دولت با ارتش بهیها باور نمینشده بود، کرونشتات

 يدر پا از ارتش سرخ يریجلوگ يبرا یموقت انقالب ۀتیکه چرا کم ستین يدیترد
در  یتیاستحکامات تقو ،لیمن دلیخ را نشکسته بود. باز هم به هی ینظام ۀقلع

  ت نشده بود.یحمله تقو یخطوط احتمال
ت محق بود. آنها از طرکرو روز شوند. در یتوانستند پینم یق نظامینشتا

ن امر ممکن یگر حفظ کنند. اید ۀتوانستند آن را دو هفتین حالت، آنها میبهتر
ک یتوانست به یشد، کرونشتات میها آب مخی یرا وقتیز ؛بود مهم بوده باشد

 ةریم که ذخیکن فراموشد یگردد. ما نبا خود که قادر به دفاع از ل شودیتبد يدژ
ت میانسان ن نَ یتوانست به میکه کرونشتا سه با ارتش یرد بفرستند در مقابَدا
  کوچک بود.  اریبس ،سرخ

  
  

  توضیحات:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد. او متفاوت دولت شوروي همکاري می که اکنون با ،بود تزار سابق کامنف افسر این) 1(
  ها تیرباران گردید.از سوي استالینیست 1936در سال از کامنفی است که 

  
 
 

 ھ در ارتش سرخیف روحیتضع .6
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ح و ر ایر د خ  رتش سر کم بر ا حا ت  دیا ؟  د چگونه بو ن  ما ز نکو یبین 
(Dybenko) حبه مصا ر  م ياد زنا و ر که یتشر (Krasnaia) ایکراسنا ۀبا  د  کر ح 

ست دوباره یبایم ،کردندیحمله به کرونشتات شرکت م که در ینظام يهاواحد
ات ین روز عملیلان اوّ یک ضرورت کامل بود. در جرین یشدند. ایم یسازمانده

م نینظا خ نشا رتش سر ا د ،  بو ه  د عل يبرا یلیتما کهدا نان یجنگ  ملوا ه 
ن درا ن(برا خود) که درآ ن به کوچک  رند. یا زما م مشهور شده بودند ندا ن نا

ننیدرب نیپ کارگرا تشرو، ملوانا ناز کرونشتا ها به انقالب آدم نیترذشتهگجا
انقالب واداشته  که کرونشتات را بهيازهیحال همان انگشدند. و درهریشناخته م

 کفش دو گرسنه، سرمازده، با ز وجود داشت. هرین صفوف ارتش سرخ نیدر ب ،بود

خ ی يرو دن بریو جنگ ییمایه راهپیزمستان روس يسرما در و بودند یناکاف لباس و
  ل شده بود. یتحم و برف برآنها

کرونشتات شروع شد، سرخ به ارتش ۀکه حملیزمان ؛مارس 8 طول شبدر
ت یؤرقابل ریرد پا را غ باًیظ تقرید. مه غلبارییک میبالت يرو بر یبرف وحشتناک

 د بر تن داشتند که آنها را در برف کامالً یبلند سف يساخت. ارتش سرخ بلوزهایم
 یرسم ۀک مکاتبیرا در  561نظام  ادهیپ هنگ ۀیکرد. پوخوف روحیپنهان م

  شد.یک مینبام به کرونشتات نزدیاران ين هنگ از سویکند. ایف مین توصیچن
کرونشتات امتناع کرده يسوبه يشرویم از پات، گردان دوّ یعمل يدر ابتدا

حضور کمونیب یبود. با مشکالت نب شدند یها آنها ترغستیشتر و  را  خود جا
م هنگ جنوب، گروه دوّ  ۀدن به توپخانیمحض رساندازند. بهخطر هخ بی يروبر

برگردند. گردان متوقف شد. آفتاب  ییتنهام شدند. افسران مجبور بودند بهیتسل
 يهاتوپخانه يسوکه بهیهنگ ؛مینداشت يم خبرکرد. ما از هنگ سوّیطلوع م

از  ،کردیصورت صف حرکت مکه به یکردند. هنگیحرکت م 2و1 ةشمار یجنوب
ک توپخانه قرار گرفتند. سپس هنگ پراکنده شده و به یر شلیها زجبهه يسو

حرکت  ،شدندیسرخ تکان داده م يهاکه پرچمییجا ؛نیوتیلیم ۀسمت چپ قلع
ن تفنگید که شورشیمشخص گرد یمسافت کوتاه یکردند. پس از ط  يهاا

ا ی شدن ومیتسلاند، و به ارتش سرخ انتخاب کردهقلعه نصب يخودکار را بر رو
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که با  ،بجز کمیسر هنگ و سه یا چهار سربازکنند. یشنهاد میشدن را پکشته
  م شدند. یهمه تسل ،پاي پیاده برگشتند

  
ف  8روز  س، اوباالنو ب در  یسر بخش شمالیکم (Oublanov)مار به حز
  نوشت: پتروگراد
شما  يرا برا یت بخش شمالیدانم که وضعیخود م یانقالب ۀفیمن وظ"

 رممکن است. من قبالًیها غم به قلعهدوّ  ۀحمل يروشن سازم. فرستادن ارتش برا
ف(Lachevitch) چیبا رفقا الچو  ةباردر (Trotsky) یو تروتسک(Avrov)  ، آورو

م.کردهصحبت ،يافسر ةدانشکد يدانشجو؛ (Koursant)ها کورسانت ۀیروح  ا

ن را یریشات زید گرایبا مناسب هستند). من کارنیا يبرا شتریب کادت(افسران
آنها  را بدانند. کرونشتاتيهاخواهند خواستیگزارش کنم. افراد ارتش سرخ م

ن یدر ا یاسیس يسرهایکرونشتات بفرستند. تعداد کمبه یندگانیخواهند نمایم
  است.  یناکاف بخش کامالً

ن یاومسک نشان داد. ا 27بخش  79گاد یارتش سرخ خود را در بر ۀیروح
در مبارزه را خود  یها استعداد جنگن هنگیشد. ایل میسه هنگ تشک بخش از

کرونشتات  ۀها به جبهن بخشیمارس، ا 12ه کولچاك نشان داده بودند. روز یعل
 بعد، در زد. روزسرباز کرونشتاتهیاز جنگ عل (Orchane)آورده شد. هنگ اورچان 

ب دادند تا یترت ياجلسه یقبل ۀسربازان بدون نقش بخش همان از گریهنگ د دو
جبار کنند. دو هنگ مزبور باألموضع خود در رابطه با کرونشتات بحث ةدربار

آنان در  يبرا ینیسنگ يهامجازات یانقالب يهاد و دادگاهیزور خلع سالح گردبه
  نظر گرفت.

  
نه وجود داشت. نه تنها سربازان حاضر ین زمیدر ا یموارد متعدد مشابه

 يدن بر رویجنگ یکنند، بلکه آنها آمادگ خود جنگ ۀطبقمنبودند با برادران ه
دری س نداشتند.  ه مار ما در  را  میکه یحالخ  ب  س آ واسط مار در ا شد، یخ 

که در یاز مناطق مختلف کشور آورده شد. آن دسته از کسان يگرید يهاواحد
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کرونشتات در سطح  يهان بودند که توپیل شرکت کرده بودند شاهد ااوّ  ۀحمل
 یبزرگ يهاسوراخ -کرده بودندریآن گبخت دولت درنگون يهارویکه نییجا -خ ی
ها در شکست نیا ۀنبودند. هم ياکنندهدلگرم يهاها صحنهنیکند. ایجاد میا

  ل بودند.یه کرونشتات دخیل علاوّ ۀحمل
  

  
  مجدد یسازمانده

  
به کرونشتات  یینها ۀست در حملیبایکه مییهاهنگ

که ییهاشدند. گروه یدوباره سازمانده کامالً ،شرکت کنند
ت نشان داده بودند يدردهرگونه هم  ،نسبت به کرونشتا

شدت توسط هها بن دستهیاز ا یشدند. بعض منتقل گرید يواحدها به خلع سالح و
دگاه انقالب  منظورها بههنگدر ج شدند تایبس یحزب يه شدند. اعضایتنب یدا

 ه شوند. یمطمئن تعبمورد عناصر ناغات وگزارش دریتبل
س، درحال 15تا  8ن یب آتش  ۀها به مبادلخ توپخانهی يکه بر رویمار

جمله کنگره ازةندینما 300 کنگرهد.یگرددرمسکو برگزار دهم ةکنگرپرداختند،یم
 چیمویروخ ، (Zatousky) ی، زاتوسک(Boubnov) ، بوبنوف (Vorochilov)لوف یوروش

(Roukhim)  اتاکوفیپ و (Piatakov)  عنوانندگان بهینما نمود. ارسال جبهه را به 
 هیعل ژهیو يهاونیسیکم ای  (Tcheka)چکا ینظام بخش در یاسیس يهاسریکم
  دند. یآنان درصفوف ارتش جنگ از یان منصوب شدند. بعضیفرار

دگاه ف عکسیم کار العادهفوق طورهب ینظام يهادا العمل کردند. پوخو
ق ده تند آنها رفو درالعا ت ناسالم تشریگرامقابلا  ن و یح میشا کند. آشوبگرا

به سربازان  ها فوراً تیشدند. محکومیه میخاطر ترك خدمتشان تنبهخرابکاران ب
پ رسانده ها بهت آنها در روزنامهیمحکوم یمواقع حت یشد. بعضیابالغ م چا

  شد. یم

 گئورگی پیاتاکوف
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مّ  ت،یتبل ۀهم رغمیعل اا زمانده ۀهم عا بسرک ۀهم د،یجد يهایسا ها، و
شتر بود. یاز دستورات ب یچیمارس، اعمال سرپ 14سربازان مردد بودند. روز 

کرونشتات  يسوبه يشرویپ ا ازامّ  ،دوباره شد یمارس سازمانده 8، روز561 هنگ
 ،میدار یکه موضع مشترک ،ه برادران خودیما عل" :زد. آنها اعالم نمودند که سرباز
  )01( ".دیم جنگینخواه

آنها به جنگ  کنار م و دریان تسلیاز ارتش سرخ به شورش یکوچک يهاگروه
از افراد خود را قبل  یمیها ناز واحد یح کردند که بعضیپرداختند. شاهدان تشر

خودکار مورد  يهادست دادند. آنها از پشت با تفنگ از ،از ورود به خط آتش
   م نکنند.یان تسلیاصابت گلوله قرار گرفتند تا خود را به شورش

 ۀعالق چگونه با کرونشتاتيایزوستیا ۀروزنام کهف نمودندیتوصیابع رسممن
ان یشوروش ۀین اعالمیشد. همچنیم ان افراد ارتش سرخ خواندهیم فراوان در

جاد یا ياژهیو یاسیون سیسید. کمیگردیان ارتش سرخ پخش میکرونشتات در م
ر یثأکار تنیا اامّ کند.  يریها جلوگبه سنگر ین نوشتجاتید تا از ورود چنیگرد

  رفت داشت. یآنچه انتظار ماز یمعکوس
غات یج شدند. در پشت جبهه تبلیدر سراسر کشور بس یحزب يهاسازمان

 یلیدولت خ يدسترس برا قابل يو ماد یراه انداخته شد. منابع انسان یعیوس
ز منابعیب هر ش ا ت بود. قطارها   پتروگرادبه  يدیجد يهارویروز نکرونشتا
رند. آوردیم ز يبسیا زروین نیا ا از ،  (Bachkir) ریباشک و (Kirghiz)ز یرقیق ها ا

 دورکرونشتات به يحد امکان از چارچوب فکر شدند که تایل میتشک یکسان

دادن آنها دستخاطر ازهب(کرونشتات نیکه مدافعحالهمانشد. دریم آورده،باشند
                                                 

 ها تکرار هاي مسلح کردستان در ایران بارشخصی فعالین سیاسی سازمان ۀاین امر بنا به تجرب
ها بار -جمهوري اسالمی ایران- مرکزي هاي دولتاست. در جنگ بین پیشمرگان و نیروشده 

از پشت مورد تیراندازي  ،پاسداران شدن از سوي فرماندهان و خصوصاًسربازان در زمان تسلیم
ي اسالم"کار هم تعداد ینشدند. با اکشته می گرفته و قرار  ۀرفت و هم همباال می "شهدا

یم سلطنتی ژشد. پس از سرنگونی رگذاشته می "ضدانقالب داخلی"حساب گان بهشدکشته
 کردستان نداشتند.اي براي جنگیدن درانگیزه •ْ دارانبخش وسیعی از سربازان و درجه ،سرمایه

  ن.ت.ك.



 93   کمون کرونشتات   
  

 

 

شدند. یتر متر و خستهته،  آنها خسگذاشتت میتعدادشان رو به قلّدر جنگ) 
رآ د دریحالنها  ك سخت  ز نظر پوشا و بیمض که ا ه  د تهقه بو  یگرسنگ شد
. در ماندند یک هفته باقی ،بدون کمک تقریباًخود  يهاسنگر در دند،یکشیم

  ستند.یخود با يپا يتوانستند رویزحمت مهفته، اغلب آنها به يانتها
  
  
  

 یينھا ةحمل .7
  

در  ياقدامات ضرور ۀنظرگرفتن همق و بادریحقا نیا به اشراف به توجه با
،  (Tukhachevsky) یات، توخاچفسکیم روحیدسازمان، آذوقه و ترمیرابطه با تجد

 دادکه مارس را صادر نمود. او دستور 15مشهور  ۀیفرمانده ارتش هفتم، اعالم

 يهاهنگ ۀرد. همیسو مورد حمله قرار گمارس از هر 17و  16کرونشتات شب 
 يم خاردار با سورتمه برایبرش س یچید، قیسف يها، بلوزتش هفتم با نارنجکار

  خودکار مجهز بودند. يهاحمل تفنگ
ق بتواند ین طریاکه ازبود سمت جنوب قاطع از ياحمله یتوخاچفسک ۀنقش

  ر سازد.یر متفاوت تسخیزمان از سه مسحمالت هم کرونشتات را با
  

  
  یتوخاچفسک
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باران کرد. قه شروع به توپیدق 14:20ساعت  ینوبمارس، گروه ج 16روز  
 ۀتوپخان کرونشتات نمود. يک به سویز شروع به شلین ی، گروه شمال17 ساعت

مدت چهار ساعت دو سو بههر داد. بمباران از توپخانه جواب حمالت کرونشتات به
ران بمبا ان شروع بهیرنظامیان غیجاد وحشت درمیمنظور اماها بهیافت. هواپی ادامه
کرونشتات  يهافکنها خاموش شد. نوراَک توپخانهیروز، شل آن نمودند. عصر شهر

  .ندخ متمرکز شدی يرو اشغالگران بر يجستجو يبرا
کردند.  يشرویشروع به پ ،موضع گرفته یدولت يهارویمه شب، نین یحوال

ن یمدافع يکه ازسو ،را هفت ةدژ شمار شمال يروهایمه شب، نین 2:45 ساعت
به  یدولت يهارویمه شب، نین ۀقیدق 4:30اشغال کردند. ساعت  ،ه بودترك شد
مّ  ،حمله نمودند 6و  4 ةدژ شمار ت متحمل  ۀک توپخانیا بر اثر شلا کرونشتا

ن کادت دولتیدق 6:45شدند. ساعت  ینیتلفات سنگ دژ  سرانجام یقه افسرا
  ر کردند.یرا تسخ 6 ةشمار

خود حمله بردند.  يوبرودولت به دژ ر یجنوب يهارویصبح، ن 5ساعت 
 کیشهر عقب نشستند.  يبه سو ،روبرو بودند یمیعظ يرویکه با ن ،نیمدافع
 یکوتاهاریبس ۀفاصلها بهد. تفنگیگردشروع هاابانیخدر رحمانهیب و نیخون جنگ

ر دفاع کردند. در خود پَکَبهرپَاتاق، کَبهخانه، اتاقبهگرفته شدند. ملوانان خانهکارهب
چند  يمهاجم برا يرویت شدند. نیکارگران تقو يایشیلیم يلوانان از سوشهر، م

که  ،را یکیکانیم يتویشهر پس رانده شدند. ملوانان انست ۀبه دژها و حوم یساعت
  ساختند. خارج یدولت يهاروین 80اشغال شده بود، از دست هنگ  قبالً

دادند. یدست م وحشتناك بود. ارتش سرخ افسران خود را از یابانیجنگ خ
شدند. یدرهم ادغام م یرقابل وصفیغ یجیگمدافع در يهارویارتش سرخ و ن

 ،یرنظامیت غیستاده است. جمعیکدام طرف ا دانست که درینم کس واقعاًچیه
زیرغم تیعل دهند.  یدوست یدولت يهارویکردند با نیم یسع ،يراندا ن  نشا

م تلخشدند. بیهنوز پخش م یموقت انقالب ۀتیکم يهاهیاعالم  ،جنگ یا تما
  دوستانه رفتار کنند.  ْ•کردند با دشمنیم یملوانان سع

س، جنگ 17در طول روز  گروه  •ْ عصر يهایکیافت. نزدیشدت  •ْ مار
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در طول شب تا صبح ادامه  یابانیاغلب دژها را اشغال کرده بود. جنگ خ یشمال
. ی فت خریبهکیا آ و ها یک  ژ د تیلیم –ن  ، (Milioutine) نیو

بعد از  یسقوط کردند. حت  (Obroutchev)و ابروچف  (Constantine)نیکنستانت
دند. یصال جنگین هنوز از سر استیمنفرد مدافع يهاگروه ن دژها،یآخر اشغال

ن یملوانان آخرة نفر 150ن گروه یآخر  (Tolbukhin)نیک مرکز برق تولبوخینزد
  تحمل کردند. ها را ناچاراًمقاومت

  

  
  
  الن جنگیب
   

 افت نشان داد کهیانتشار  پتروگراد ۀمنطق يوزارت بهدار ياز سو که يآمار
نفر کشته  527و  ینفر زخم 4127 ،کم مارسیوستیم تا بن سوّیب ۀدر فاصل
خ رها شدند تا ی يرو که برییهایا زخمیگان شدن آمار شامل غرقیشدند. ا

دگاهین آمار قربانیعالوه اهب )11(شود.ینم ،رندیبم ن دا را شامل  یالبانق يهاا
  شد.ینم

م. یکرونشتات را در دست ندار يگان از سوشدکشته ینیآمار تخم یما حت
عظشدکشته د  تعدا ت  ونشتا کر ن  تشک یمیگا ا  میر دیل  ون  یحت ؛دا بد
ک روز ید یعام شدند. شاقتل ییجوخاطر انتقامکه بهیگرفتن تعداد کساندرنظر

ع را ین  وقایکامل و وحشتناك اقت یحق ،یانقالب يهاچکا و دادگاه يهاویآرش
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  آشکار کند. 
ن نیا د: یگویمورد م نیدرا ینیاستال "یرسم"خ که مورّ است يزیچآ

ه یمبارزه عل برداشته شد، و يعاد یزندگ ةجاد دوباریا يبرا ییهاکه گامیزمان"
ف یوظا پتروگراد یبخش نظام یانقالب يهاشد، دادگاه يریگیان پیشورش يایبقا

 نیخائن هیعل يد پرولتریش بردند... عدالت شدیمختلف پ يهاعرصه را در خود
 یآموزشمنعکس شده و نقش يترعیطور وسهمطبوعات بدر شد... محاکمات یعمل

رد  را یتروتسک يهادروغ یها از منابع رسمقولن نقلیا ".کردنديباز یبزرگ
  )12( "شد. رین تلفات محاصره و تسخیکمتر دژها با" :که اعالم نمود کندیم

کرونشتات را ترك  یموقت انقالب ۀتیاز کم یمارس، بخش 18و  17شب 
) یرنظامیت غیفعال جمع يهااز ملوانان و بخش ینفر (بخش 8000کرد. حدود 

ن یمدافع - که ارتش سرخیحرکت کردند. زمانبه طرف فنالند  یمید دایتبع يبرا
ل ندادند. یرونشتات را تشکک يوارد کرونشتات شدند، شورا تاً ینها - يقدرت شورو

  د.یل گردها محوّمعاون فرمانده جبهه يایسکرتار یاسیف شورا به بخش سیوظا
ن بالت مجدد یسازمانده کاملطورهب سرخ ناوگان ن ملوا ک به یشد. هزارا

 تۀنوشانتقال داده شدند. بنا به يبریستگاه ناوگان سین و ایاه، کاسپیس يایدر
آلوده شده بودند، به  کرونشتات روح که بایکسان،اتکاکمترقابلپوخوف، عناصر

ن یکار دادند. انیت خود تن به ایافتند. اغلب آنها بدون رضایگر انتقال ید يجاها
  کرد.  کمک ناسالم يفضا يسازاقدامات به خالص
تک افراد پرداخت.  تک ید ناوگان به بازرسیجد یل، فرماندهیدر ماه آور

رمتخصص) در یغ( "ير ضروریغ"عنوان را به يناو 15000 ياژهیون ویسیکم
قابل اعتماد  یاسیاز نظر سرا که  ین ملوانانیهمچنو  .يد.و.یج.يو يبندطبقه

د از یکرونشتات، روح کرونشتات با یکیزیف ياخراج نمود. بعد از نابود ،نبودند
  شد.یناوگان محو م

  
 

                                                 
 ّن.ت.ك.. فهم آنها نشدیمکه ما موفق به  ،ل کلمات روسیحروف او  
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  توضیحات:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

. بعد از 1917 ۀیک در ژوئیملوانان ناو بالت يمرکز ۀتیس کمی. رئیمیقد کیبلشو) 1(
وّ  کتبر عضو ا ب ا هایلانقال ف اوسنکو و  يمردم. و يایساریکم ين شورا همراه آنتونو

  شد. ییایدر يرویدار ارتش و نلنکو عهدهیکر
 .همان منبع) 2(
 کنار ها درینییاوکرا ها ون مرکب از قزاقی، همچن 560 ان قزاق. هنگیروستائ) 3(

 دند.  یجنگیکرونشتات م
ه وارد یر روسین سفیفنالند با برس ۀر امور خارجیبود که وز يقدرهها بتعداد جنازه) 4(

ها يکنند. فنالنديهم همکارها باجنازه يآورجمعر درکشوهردو یگارد ساحل مذاکره شد تا
  ن کار را کردند.یا برسد اها به ساحل آنهها جنازهخیشدن از ذوب نکه پسیاز ترس ا

ن است که کرونشتات ینوشت که افسانه چن یتروتسک 1937دسامبر  10روز ) 5(
  عام بزرگ بود.ک قتلی 1921

 
  
  
  
  
  
  

 ھا گفتندآن زمان چھ . 8
  

صبر آنها به  ۀکه کاس اندکارگران و دهقانان نشان داده يها از سوشورش"
ساختن سرنگون يقوع است. زمان براالوبیام کارگران قریده است. قیان رسیپا

م را بلند ن بار پرچم انقالب سوّیلاوّ يده است... کرونشتات برایفرارس یبوروکراس
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جهنم  یان راهمؤسسسقوط کرده است. مجلس  هکرده است... حکومت مطلق
موقت  ۀتیکم يایزوستیا  "شدن است...در حال خرد یشده است. بوروکراس

  .1921مارس  12مراحل انقالب) ( یروولوتس ي. اتاریانقالب
كینید که ما چیخوانیشما م ییبورژوا يهاروزنامه در" ها ها، کالمو

(Kalmuk) چینودی هیعل را هاهنگ ریساو (Yudenitch) م. البته یاآورده کرونشتاتو
ک یقت یحقوفان کرونشتات درتم. یاک دروغ است. ما جوانان خود را آوردهین یا

دست بود که آن را به ياکه گفتم کرونشتات بهانهطورهمان ،ک بودیز سمبلیچ
  س بسپارند.یفرانسه و انگل يهاستیالیامپر

خ یتارجوانان به یالمللنیم بدوّ  ةخود به کنگر یدر سخنران یلئون تروتسک
الملل (انتشارات نیسم بین پنج سال کمونیلنمود. اوّ  ماعال 1921 ۀیژوئ 14

     .312 ۀ) صفح1945 شگامیپ
  

  هاستیآنارش
  

نیآ ملوانا خواست ا  ت  و قطعنامهکرونشتا دان یمخود به را خود يهاها 
آنها يبرا ییهاکه ممکن بود شعار ،یاسیس يهار گروهیثأا آنها تحت تیدند؟ یکش

دیپ م ،کنندشنها وقتیعمل  میله تشرأمس نیا یکردند؟  غلب نفوذ  ،شودیح  ا
ر مطمئن شود؟ یثأن تیتواند از ایم یکسشود. چگونه یسم مقصر قلمداد میآنارش

                                                 
 هاي حذف همدیگرراکردند، زمینهکه کارگان را سرکوب می زمان ها در همانرهبران بلشویک 

ي این امر باشد. رژیم اسالمی  57 طغیان ۀدند. شاید تجربنمومی فراهم هم بهترین مثال برا
وقمع کرد. سپس قلع  کمک نیروهاي رادیکال سران و افراد بانفوذ ارتش را سرمایه ابتدا به

 منظورهنفره ب هزار هاي چندیننوبت به جریانات رادیکال سیاسی مخالف و کارگران رسید. اعدام
ها تشابهات ج.ا. را با بلشویک ،کردن جامعه به یک گورستان خاموش براي تثبیت قدرتتبدیل

 ها ویخ را با قتلروي تار ،آن همه مهمتر حفظ یابی به آن و ازدهد. قدرت و دستنشان می

عمو، عموزاده،  •ْ دادن قدرتاست. درطول تاریخ پادشاهان از ترس ازدست کردهها سیاهتوطئه
  ن.ت.ك. اند.النسل ساختهبرادر و حتی فرزندان خود را کور و مقطوع
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طور عام هها بین کرونشتاتین در بی، همچنیموقت انقالب ۀتیکم ين اعضایدر ب
اساس  له را برأمس یا اگر کسدند. امّ ینامیست میبودند که خود را آنارش یکسان

ن هما هد،  د ر  قرا مستند  هد  ر سراسر اشا د ما   که  ر  ریطو د مطالعه  صدد ن 
خالت مستقین نتید به ایبام، یابرآمده که د ز سو یمیجه برسد   يهاگروه يا

  ست وجود نداشته است.یآنارش
ن ست در آن یکه خود همراه چند آنارشییهاکیاز منشو یکی (Dan) دا
 ياز اعضا یکیکه  )1(دیگویم به ما در زندان بود، در خاطراتش پتروگرادزمان در 

 که ملواناندیگویما مه عالوه بهود. او بک بیسم نزدیبه آنارش یموقت انقالب ۀتیکم

ز س ت ا ونشتا بیکر حز و بهیکمون است  ه  د ر خو دند و  تنگست سر ه بو مد آ
ها کیکردند. از نظر آنان، منشویصحبت م یاسیزاب سـالعموم با نفرت از احیعل

دنبال آنها تنها به ۀبد بودند. هم هابلشویک ةانداز به یانقالب يهاستیالیو سوس
کرده  آنها اعتماد که بهیآن به مردم گرفتندستهتا پس از ب ،قدرت بودند تصرف
 :گونه بودنیا یاسیآنان از احزاب س یتیدان، نارضا ۀگفتکنند. بنا بهانتیخ ،بودند

نه ساختار  ،استسمیآنارشمیخواهیم که ماآنچهد.یهستگریشما همه مثل همد"
  ".قدرت

ما  ين امر برایکنند. ایرونشتات دفاع مان کیها البته از شورشستیآنارش
ناستمحتمل زما گر سا خالت یستیآنارش يهاکه ا داشتندیدر ا ید رابطه   ،ن 

ر قتیحق د م را  کر  متذ ن  عاتشا همیمطبو عات نیا ۀشدند. با  مطبو ر  د  ، ها
 ارتچوكیمثال  ياشاره نشده است. برا یکمک نیآن زمان، به چن یستیآنارش

)Yartchouk( ،یمیست قدیکالیسندک آنارکوی)کتبر محبوب ،)2 ز ا ت یکه قبل ا
که  )3(1921ام یق ۀیدر اعالم ،ن توده و ملوانان کرونشتات داشتیدر ب یفراوان

ا ز  ا پس  فاصله  هیبال است،  ه  نوشته شد ث  د حوا هین  ر اشا نقش  ياچ  به 
ن شاهد قطعرا به يو يداور دیها نکرده است. ما باستیآنارش نظر  در یعنوا

  م.یریبگ
ن ق در آنارشیزما م،  کشور زستیا در سراسر  ذیها  و ا ر  زا دند. یر آ ت بو

 یلحاظ اخالقهآنها بدون شک ب ةماندیشده و چند گروه باقزولهیا يهاستیآنارش
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با عنوان  ياهیله خود را در اعالمأن مسیمثال ا يکردند. برایم يام طرفداریاز ق
  دهد:ینشان م پتروگرادکارگر  ۀخطاب به طبق

ها ک توپیشل يتوان شب و روز صدایاست. م انقالب کیکرونشتات امیق"
 ماًید که مستقید داریشما ترد ،نکه کرونشتات امر شماستید. با وجود ایرا شن

ز شیروهاید تا نیکنه دولت دخالتیعل ف سازد... مردان را ا ت منحر کرونشتا
د یبگذار ،تام کرونشتایاند. پس از قام بودهیشه در صف مقدم قیکرونشتات هم

  "سم غلبه کند.ید آنارشیآن بگذار م. و پس ازیباش پتروگرادام یشاهد ق
 ن حوادثین ایعواقب خون پتروگرادها در ستیزمان چهار تن از آنارش درآن

 Alexander) برکمن آلکساندر،(Emma Goldmann)گلدمن مااِ: کردندینیبشیپ را

Berkman) پرکوس ،(Perkous)  یروفسکتپ و  (Petrovsky).  مارس آنها  5روز
   :فرستادند پتروگرادکار و دفاع  يشورا ن را بهیریز ۀنام

                                                 
 توجه به دوستی نزدیک گلدمن و  کنیم. بافشرده گلدمن و برکمن را معرفی می ما بسیار

 1869یهودي در  ةهتر است این دو یک جا معرفی شوند. گلدمن در یک خانوادبرکمن شاید ب
آمریکا مهاجرت نمود. وي در شهر روچستر در یک به 1885و در سال  در روسیه به دنیا آمد

جوهان  1889ما در سال ها به نیویورك آمد. اِ کار شد و بعددوزي مشغول بهلباس ۀکارخان
ثیر أتحت ت ما شدیداً و با وي آشنا شد. از آن پس، اِ  کردقاتسخنرانی مال ۀموست را در جلس

 گلدمن و برکمن یک دکان کوچک غذاخوري باز 1892گرفت. در سال  هاي موست قرارشزآمو

کردند و از این طریق ارتباط خود را با کارگران حفظ کردند. در اواخر همین سال، کارگران 
نفر را  300 ،هنري فریک براي شکستن اعتصاب آهن و فوالد دست به اعتصاب زدند. ۀاتحادی

 10شکنان و اعتصابیون شکن استخدام نمود. در جریان درگیري بین اعتصابعنوان اعتصاببه
شدت منقلب هنفر زخمی گردیدند. الکساندر برکمن از اقدام صاحب کارخانه ب 60نفر کشته و 

 ،سنگین هاي نسبتاًي علیرغم زخمسه بار به وي شلیک کرد. هنر ،شد و با نفوذ به دفتر وي
جرم اینکه از گلدمن هم به ،زندان شد. سال بعد ۀجرم اقدام به قتل روانبهبود یافت و برکمن به

شدن جنگ به زندان انداخته شد. با نزدیک ،داران بدزدندبیکاران خواسته است از اموال سرمایه
 ،کردند. بعد از ورود آمریکا به جنگ هاي خود را دوچندانما و برکمن فعالیتل اِ جهانی اوّ 
که در زندان در دفاع از یک  ،گردیدخاطر فعالیت علیه جنگ دستگیر و باز زندانیهبرکمن ب

گرفته بود با آن افسر درگیر شد و به همین  حرمتی افسر زندان قرارزندانی عادي که مورد بی
طر  ي باقی ماند  7خا سفانه ما نتوانستیم أ. مت)Spartacus Educational(ماه در سلول انفراد

  دست آوریم. ن.ت.ك.روفسکی بهتمورد پرکوس و پدر اطالعاتی
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ت است. حوادث یک جنایبلکه  ،رممکنیسکوت نه تنها غ ط حاضریدر شرا"
ط یکند که نقطه نظرات خود را در قبال شرایرا مجبور م هاستیآنارش ما ،ریاخ

کن یکنون عالم  م ییم. نارضایا در  ب  ن نتایو اضطرا ملوانا و  ن  گرا ر کا  ۀجین 
خته یرا برانگ یینارضا یطلبد. سرما و قحطیما را م يکه توجه جدّ است یطیشرا

و انتقاد، کارگران و ملوانان را مجبور  بت هرگونه امکان بحثیکه غیاست، درحال
قت که ین حقین اوضاع کشانده است. ایرفت از ابرون يبرا یراه يبه جستجو

 یحت ،شودیه کارگران و دهقانان به زور متوسل میقانان علدولت کارگران و ده
وجود آورده هکارگران بیدر جنبش جهان یر ارتجاعیثأک تین امر یاست. ا مهمتر

جتماعیمهو به ب ا مر انقال طر به ا خا رد میضرر و ز ین  ن وا  يسازد. رفقایا
ز ؛کیبلشو دینک يآتش باز د. بایکنکرنرفته ف ،دستتا فرصت ا حال رند. شما 

 :میدهین را به شما ارائه میریشنهاد زید. ما پیهست ياکنندهنییبرداشتن قدم تع
 يست باشند. اعضایآنان آنارش که دو تن از ،دیکنینفره را معرف 6ون یسیک کمی
کنند. در ز حلیآمصورت صلحاختالفات را به رفته و کرونشتاتون بهیسیکمنیا

ت است. ا يه بران رایترن عاقالنهیا یط کنونیشرا ختالفا ت یکار اهمنیحل ا
  "خواهد داشت. یالمللنیب یانقالب

ن رابطه یا آنها در اآوردند، امّ جاهف خود را بیوظا ها مطمئناًستین آنارشیا
 طورهب آنها دهد کهینشان نم يچ سند و شاهدینمودند و ه يریگموضع مستقالً

 يگریانجیشنهاد میعالوه پهباشند. بکرده  کارنیا مبادرت به یالتیتشک و یسازمان
زسو نيا میحق نیا آنا ثابت  را  رابط کهکندیقت  نان  با یمیمستق ۀآنها  ملوا

فرستاده  پتروگرادمذاکره به  يبرا ياندهینما ها خودشانیکرونشتات رایز اندنداشته
کره در تا ،بودند ن مذا ت امکا گر کنند. وصور  "روپاولوسکتپ" ۀقطعنامدر ا

(Petropavlosk)  ت برایب يان را آزادیشورش ۀخواست از یکیما  يان و انتشارا
آن زمان هنوز  ها تایکرونشتات کهآن است ةدهندنشان ،مینیبیها مستیآنارش

  قبل از اکتبر را حفظ نموده بودند. يهاها و سنتدهیا
 کرونشتاتدر  ياها نفوذ قابل مالحظهستیآنارش و هابلشویکقبل از اکتبر 

 رهبر به یتروتسک ،پتروگراد يشورا ۀجلسکیدر ،1917سال تابستاندر )4(.شتنددا
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ست یها آنارشی، کرونشتاتیبل"داده بود:  جواب (Tseretelli) یتلتسره هاکیمنشو
کرونشتات کردننابود يرا برا وت که ینیان انقالب مرتجعیپا ۀا در مرحلهستند، امّ 

کرد و  ختن شما و ما آماده خواهندیآودارهب يها را براسمانیکنند، ریم کیتحر
    "د.یدفاع از ما خواهند جنگ يها خواهند بود که تا آخر برایکرونشتات نیا

 لین دلیمهبودند. به کرونشتات معروفون دریانقالب عنوانها بهستیآنارش
 یستیالیشات مختلف سوسیگراها بهشورا درِ بازگذاشتن از صحبت یان وقتیشورش

  نظر آنها بود. چپ مدّ يهاستیالیها و سوسستیاول آنارش ۀدرج ند درکردیم
خواستیمهمتر م يهان  ن براتپ ۀقطعنا خوا فرا ولوسک  پا و حقوق  ير

کردند یگران را استثمار نمیک کارگران و آن دسته از دهقانان که کار دیدموکرات
ر یسا ۀاز برنام یبخش شامل هان خواستیحزب بود. ا يو انحالل نفوذ انحصار

ن یها با استید. آنارششمیز یشده بودند ن یقانونریکه غیستیالیشات سوسیگرا
ده یان کشیمها را بهن خواستهینبودند که ا یبرنامه موافق بودند و تنها کسان

  باشند.
قدرت "د کرده بودند که آنها مدافع یکأت ها مکرراً یکرونشتات ،گرید ياز سو

) که با "ییشورا يهاستیآنارش"( ییبرتایک لکوچتیک اقلیهستند.  "ییشورا
 حل شده یدولت نیماش از قبل در ،ک با شوراها موافقت داشتندینزد يهمکار ةدیا

خنو جنبشیی، از سو بودند.  با ،نبود یستیآنارش که کامالً(، (Makhnovist) ما
 يزیست بود) از چیآنارش یسالگ 16ماخنو که از  یوجود نفوذ قدرتمند شخص

                                                 
 داخل  ها ابتدا درها و کمونیستها با نام انقالبیون، سوسیالیستبلشویک ۀاقدامات سرکوبگران

جا ي و رادیکال دنیا بهثیرات منفی زیادي روي کارگران جدّأسراسر دنیا ت روسیه و بعدها در
در مسابقه با  س و ناامیدي ایجاد نمود که طبقات دیگر عمالًأگذاشت. این اقدامات چنان ی

طبقه جا زدند و تا امروز نیز این بازي کثیف  "نمایندگان"عنوانها خود را بهبورژوازي و دولت
  سیاست در اشکال رنگارنگ ادامه دارد. ن.ت.ك.
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مهب زیکه با ،شورا نا ع شود صحبتد ا دفا ن  ن نمیبه م یآ ر آنها یا دند. شعا آور
شات یرا در نظر داشتند که گرا ییمثال آنها شوراها يآزاد بود. برا يشوراها

 کنار هم باشند.حل شوند در ینکه در قدرت دولتیبدون ا یاسیمختلف س
 يبرا یمهمنقش  يکارگر يهاهین باور بودند که اتحادیها بر ایکرونشتات

نفایا د ا کر رند.  هیا نیدا جهچیهبه د رش و نا د. یستیآ زیا نیا نبو ا ه   يسود
) در درون کوفیاپنیو شل ي(کولونتا يکارگر ونیسیچپ و اپوز يهاستیالیسوس

ر ی(نظ یستیشات کمونیر گرایها سات بود. بعدیست مورد حمایخود حزب کمون
ده نشان و ین ایطور خالصه اهبرفتند. یآن را پذ (Sapronovite)ها تیوساپرونو

 یق دموکراسیه را از طریکردند انقالب روسیبودند که تالش م یمحک کسان
ن یگزیشات جایگرا ۀهم يجاک حزب که بهیو مخالفت با انحصار  ییایپرولتار
ما ،کردیم دایپ تسلط شده و دهند.  ت   کهمیبرس جهینت نیا به استممکن نجا

رشمییبگو تایآنا دسم  داشتآنجا  ذ  ت نفو ونشتا کر ز ا ،ر کراس ةدیکه ا مو  ید
   دفاع کرد. ییایپرولتار

  اِما گلدمن                  الکساندر برکمن  

  

  هاکیمنشو
  

                                                 
 حقیق گروه  ن  هما ها  ز ساپرونویت  که تحت تاثیر نقطه نظرات منظور ا ن است  رگرا کا ت 

ساپرانوف شکل گرفت. اینجا باید تاکید کنیم که خود ساپرانوف این گروه و رهبري آن را به 
  .رسمیت نمی شناخت.ن.ت.ك
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ک یندگان منشوین ملوانان نداشتند. تعداد نمایدر ب یها هرگز وزنکیمنشو
ها ستینداشت. آنارش ياچ رابطهیکرونشتات با نفوذ آنها در ناوگان ه يدر شورا

از  ،نده در شورا داشتندیا چهار نمایم تنها سه که پس از انتخابات دوّیکسان یعنی
محبوب و  ت  وانیشهر فرا دند. ا یت  ر بو دا ر خو وضعیبر ز نبود ین  متناقض ا ت 

در بیتشک ت  ك بستین آنارشیال ت قابل در ز نبود تفاو و ا سم و ین بلشویها 
آن زمان  ها درستیاز آنارش يادیشد. تعداد زیم یها ناشن تودهیسم در بیآنارش
  )5(دند.یدیشده م )Bakouninized( زهینیسم باکونیمارکس یسم را نوعیبلشو

ن رسمیحداقل فراکس -ها کیمنشو ن یو جود ا با -آنا در  که اساساًنیو
عل ةموافق مبارز ،سم بودندیت با بلشویضد دولت نبودند. یمسلحانه  ت  ه قدر
کردند نقش یم یآنها سع )6(الت مسلحانه بودند.ن خاطر، آنها مخالف دخیمهبه

کنند. آنها هم مخالف  يرا باز يکارگر يهاهیها و اتحاددر شورا یون قانونیسیاپوز
بودندکه هنوز  باور نیا بر و ،حزب يکتاتوریا و هم مخالف دیپرولتار يکتاتورید

د که کردنیآنها احساس م .روبروست يدارهیسرما ۀتوسع ۀک مرحلیه با یروس
دوار یکند. آنها امیم يریک جلوگیدموکرات يهااز استقرار نهاد ْ•ینظام ییرودررو

ک یم مجبور خواهد شد ید، رژیان رسیمبارزات مسلحانه به پا یبودند که وقت
  کند. یک را طیدموکرات تحوّلدوره از 

ن یها اکیمنشو یمخف ۀتیکم کرونشتاتامیان قیجردر 1921مارس 7روز
  تشر نمود:ه را منیاعالم

د. یعام بردار! دست از قتلپتروگرادان یکارگران، سربازان سرخ و نظام به"
ملوانان  ،کارگران را دارند حزب يکه ادعاییهاستیکمون غرند ویها متفنگ

  بندند. یکرونشتات را به گلوله م
ا م. امّ یداد اطالع ندار يکرونشتات رو ات آنچه دریما در مورد تمام جزئ

ها و ستیالیسوس يم که کرونشتات خواهان انتخابات آزاد شوراها و آزادیدانیم
غ ن  رگرا حزبیکا دستگ یر ن  زا رریو سربا ن به برگزا خوا  يشده است. آنها فرا
ن، سربازان سرخ و ملوانان دادهیرحزبیکنفرانس غ ق ین طریاند تا از اکارگرا

  . را مورد بحث و کنکاش قرار دهند يشورو ۀیروس يت اضطراریوضع
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کرونشتات را روشن حوادثیواقع يهاشهیر بتواند دیباکارگرانلیاصقدرت کی
 ۀبا کارگران و ملوانان کرونشتات و در مقابل کل طبق د علناًیل باین مسایسازد. ا

را محاصره و  کرونشتات هابلشویکعوض، رد. دریه مورد بحث قرارگیکارگر روس
ن و ملوانان د در مقابل یم و نبایتوانستیند. رفقا ما نمارا به گلوله بسته سربازا

ش فرام وینیها ساکت بنشگلوله يصدا ممکن است  یتوپ ک هریم. شلیده گو
م. یعام خاتمه دهن قتلید دخالت نموده و به ایرد. ما بایها نفر را بگجان ده

درنگ خاتمه یه ملوانان و سربازان کرونشتات بیعل یات نظامیکه عملدیکندیکأت
 پتروگرادندگان کارخانجات یهمراه با شرکت نما د که دولت فوراًید کنیکأتابد. ی

ها گفتگو نیا شرکت در يندگان خود را برایبا کرونشتات وارد مذاکره شود. نما
  "د.یعام را متوقف سازد. قتلیکنانتخاب

ه گفته ین اعالمیکرد. در ا صادر ياهیز اعالمیها نکیمنشو يمرکز ۀتیکم
ه دهقانان اجتناب شود و با آنان با یخشونت عل يریکارگهد از بیبا" :شودکهیم

کارگر باشد.  ۀطبق يهادست توده یطور واقعهد بیسازش رفتار شود. قدرت با
بود. آنچه که الزم بود  يها ضرورشورا يانتخابات آزاد برا ،آندن بهیرس يبرا

از  يکس اثرچیا هشود امّیاد صحبت مین مورد زیکه در ابود يکارگریدموکراس
  "ند.یبیآن نم

لیسوس ن ، (Sozialisticheski Vestnik)کیوستنیسکچیستیا گا ر  یرسم ا
 یابین ارزیام کرونشتات را چنیخارج) قشده در(چاپه یروس یدموکراسالیسوس
  کرد:

ت کردند و یسم حمایها هستند که تا به امروز از بلشوخود توده قاً ین دقیا"
مروز  علقا ةک مبارزیا را به پیه رژیطع  حاضر  ن روزنامه یا ".برندیش میم 

ن امر خشنود یحق دارد از ا"که  کردیابیارز یکیکرونشتات را منشو يهاعارش
در  یکیالت منشویچ تشکینکرده و ه يآن بازدر یچ نقشیباشد، که حزب آنها ه

  ".ناوگان وجود نداشته است
 يادر مقاله يشور بود. وک از قبل در خارج از یسم روسیمارتوف رهبر منشو
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وّ  Freiheit( (تیهیفردر  گونه دخالت هر ،منتشر شد 1921هل ماه مکه در ا
نظر منکر شد. به ام کرونشتات کامالًیها را در قونریال روولوسیها و سوسکیمنشو

ده، یست بریکمون حزب از یالتیسطح تشک که در بود یملوانان يسو از ابتکار يو
  اند.با آنها مانده یمباندر سطح اصول و  یول

ه ین اعالمیآورد. ایم یکیمتعدد منشو يهاگروهرا از يگرید ۀیپوخوف اعالم
 هابلشویکهستند؟ آنها کجاونیضدانقالب! ضدانقالب يهادروغ بر مرگ"د: یگویم

 یواقع یه آنها انقالبیزنند. علیدم م ییقدرت شوراکه ازیکسانسرهاهستند.یکمو
م. یزید به نجات کرونشتات برخیم. ما بایزیدفاع برخ د ازآن بهیباشود. ما یبرپا م

 "ان!مؤسسما کمک به کرونشتات است. زنده باد انقالب. زنده باد مجلس  ۀفیوظ
همیها مسئولکیمنشو يمرکز ۀتیکم  يهارا که توسط گروه ییهاشعار ۀت 

  رد کرد. یکلهب ،ده شدیکششیمخالف پ
  

  
  راست يهار.ااس.

  
 راست يهار.اغات اس.یتبلیاصل تم سسانؤمجلس م يبرگزار يرافراخوان ب

 10که در( (Revolutzionaia Rossia) هیروس انقالب نامهب هانیایحزبارگاندر بود.
سابق  سیرئ   (Victor Tchernov)چرنوفکتوریو منتشرشد) درخارج 1921مارس

  ن حزب نوشت:یافته و رهبر ایسسان انحالل ؤمجلس م
ف ین و کثیخون يکتاتوریخروج از د يبرا یدنبال راههکه بینکسا ۀهم"

د یبا ،هستند ينهادن در راه آزادکه خواهان گامیکسان ۀهم هستند، یکیبلشو
و به دورهب ده  ز حلقه  ت  ن ب کمککرونشتا ن بامؤسسند. مجلس یایآ د تاج یا

   ".باشد یدموکراس
کامالً ف  چرنو ن  کنو ر ا در شما که  ملوانان  يایوستزیا  6 ةمطلع است 

خواهند کرد. آنها مجلس  يشرویکارگران و دهقانان پ" :نوشته بودند یشورش
                                                 

 ن.ت.ك. .حزب سوسیال دموکرات آلمان ۀنشری  
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ژمؤسس ر و  ن  وایا ژ ر همچن ییم بو آنها  گذاشت.  هند  خوا را پشت سر  ن  ن یآ
 را هاتوده يگلو اش را کهیدولت يدارهیبا چکا و سرما ،ستیحزب کمون يکتاتورید

ن یکه چرنوف ایزمان ".گذاشتهندسرخوا پشت ،کندیخفه م را آنها فشرده و
رات یثأت يدئولوژیکرد، آنها را متهم به داشتن ا ها را مطرحیخطوط کرونشتات

  نمود. هابلشویک ۀگذشت
 يبود. و هابلشویک مخالف داًیشد خودیاسیس و یسرشت شخص به چرنوف بنا

  :ان گذاشتیمرا با ملوانان در یپرحرارت خود خواستِ یاسیبا دوستان س
مجلس  ةدیا يجاها بهشورا ةدیا يرا با القا يو آزاد یدموکراس هالشویکب"
عنوان ان بهمؤسست از مجلس یحما يدن شوراها براید يجاان کشتند. بهمؤسس

م کردند و لَه مجلس عَ یها را علن مجلس و کشور، آنها شورایک رابط قدرتمند بی
طریبد ز بق هرین  چین بردند. ایدو را ا ن و است که ک يزین  ن، سربازا ارگرا

ن را فر د و شما بایملوانا ك کن نید ایب دا د برا د.یرا در ت آزا  يشعار انتخابا
   ".دیان واگذار کنمؤسساز شوراها به مجلس  يشرویپ يها را به فراخوان براشورا

ام را به ین پیا یخصوص یک کشتیاز  ين هم فراتر رفت. ویچرنوف از ا
  فرستاد: یموقت انقالب ۀتیکم

به ملوانان،  يامانهیصم يهاکتور چرنوف، سالمیان، ومؤسسس مجلس یرئ"
و رفقا ن  ر سوّ يکه برایفرستد، کسانیکارگر م يسربازا لبا ز سا 1م ا 9 0 5 

را ب يهاریزنج د  مهاستبدا ر د ه  ز دند.یلر ر و و به "آ کمک ا واسطه با  ن  عنوا
 يافرادکندکه یشنهاد میکه در خارج مستقر شده بودند پ يهمکار يهاسازمان

ست و چه یتان چیازهاید نییمن بگو هب" :بفرستد کرونشتاتبه غذا رساندن يرا برا
ار یاخترا در خود ۀتیاتور و هاروین م ویایخودم ب مقدار الزم است. من حاضرم شخصاً

 دارم. ما از نانیکارگر اطم مردم یینها يروزیپ دهم.  من به قرار ياانقالب توده
نام مجلس هها حاضر و مشتاق هستند تا بم که تودهینوشیم ياخبار ياگوشههر

 ین مذاکراتید. آنها به چنیفتین هابلشویکام کنند. در دام مذاکره با یان قمؤسس
هستند که  ینظام يهادن زمان و متمرکزکردن آن اشکال شورایخاطر خرتنها به

ن بار پرچم یلاوّ  يکه برا باد یکسان ازآن يروزینان خودشان باشند. پیمورد اطم
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گ ياتوده يآزاد د راست بر را برافراشتند. مر و  يباد آزاد چپ. زنده و استبدا
  ".یدموکراس

 یندگیاز طرف نما ياژهیو ةفرستاد ۀلیوسهم بدر همان زمان خواست دوّ 
  کرونشتات فرستاده شد:ها بهونریسست روولویالیکشور حزب سوسخارج از
هر" ب  کنار گذاشته ا يدیالق نوعحز در روسرا  ن برایست.  کنو  يه تا

ق ین از طریکرمل يهاکتاتورید يمردم از سو يهاق خواستیوادارکردن تصد
ن و دهقانان بر ا اکنون ه است. امّ ترمز گذاشته شد ياخشم توده افکار کارگرا

با افتخار بر فراز کرونشتات به  ياز نموده و پرچم انقالب تودهیلبر ياخشم توده
را که  یکمکهر یو دموکراس يدن به آزادیرس يحزب ما برااهتزاز درآمده است. 

س.یتواند عرضه میم حاضرند در سرنوشت شما سهر.اکند. ا م شده و در یها 
م به شما یتوانید چگونه مییما بگوه ا جان دهند. بی شوند و روزیصفوف شما پ

  "ان!مؤسسآزاد و مجلس  يهاباد انقالب مردم. زنده باد شورا م. زندهیکن کمک
ام ین پیا 1921مارس  3شنهادات مشخص، چرنوف در روز ین پیدر مقابل ا

  افت کرد:یرا در ییویراد
ق چرنوف را که از یرف يهاشهر کرونشتات سالم یموقت انقالب ۀتیکم"

برادرانمان  يدردما نسبت به هم افت کرد.یدر ،اعزام شده بود (Reval)ق روالیطر
ت رفیپ خاطرهما بم. یکنیم يرزاـراز سپاسگـکشور اب از خارج در ق یشنهادا

د. یاینجا نیا ایشدن قضام تا روشنیخواهیم یول ،میکنیتشکر م يچرنوف از و
   "م.یدهیشنهادش را مورد توجه قرار میحال حاضر ما پدر

  .یموقت انقالب ۀتیس کمیچنکو رئیرتامضا: پ
  

رنوف در اصل با ورود چ یموقت انقالب ۀتیکنند که کمیادعا م هابلشویک
شنهاد ارسال تدارکات را به یکه چرنوف پکنندیادعا م نیآنها همچن کردند.موافقت

ان را مؤسسها شعار مجلس یکرونشتات که ن مشروط ساخته بودیا کرونشتات بر
 يشورا ۀدر جلس ستیکمون (Komarov)کاماروف  1921مارس  20بدهند. روز 

دست  روز12تا استخواسته از چرنوف یموقت انقالب ۀتیاعالم کرد کم پتروگراد



 109   کمون کرونشتات   
  

 

 

شده از برسد که امکان طرح شعار خواسته یتیبه موقع ییت غذایدارد تا وضعنگه
 از یین اطالعات موقع بازجویکه انمود ا فراهم گردد. کاماروف ادعاهر.اس.ا يسو

 هابلشویک دستهب کهیانقالب موقت ۀتیکمياعضا از یکی (Perepelkin) نیپرپلک

فتا ها ب د د  ههبو مد آ پل دست  پر حتیکاست.  متهمیبد ین  است  گفتهکهشد ن 
  محرمانه به چرنوف جواب مساعد داده است. یموقت انقالب ۀتیکمسیرئ

رد. ید قرار گییأتواند مورد تینم يرباران شد و اعترافات وین تیملوان پرپلک
ده بود یزندان د ها را درکیاز منشو یکیرباران ، او دان یاز ت ا در زندان، قبلامّ 
چین زمیدر ا یول جود ا نگفته بود. با يزینه  در موقع ورزشین پرپلکیو  ن 

ن ید به ایگذاشته بود. آدم با انیمدر يو را با امیات قیجزئ ۀهم ،مشترك با دان
دانست که چگونه اعترافات را جعل یم 1921در  یکیباور برسد که عدالت بلشو

  کند. 
ارگان  (Znamia Borby) یا بوربیزنامدر  1926 ۀیدر ژانو يادر مقاله

ته یکند که کمید مییأت یموقت انقالب ۀتیکم سیچنکو، رئیرتچپ، پ يهار.ااس.
ن یبه ا ییتنهاتوانست بهیته نمیدهد که کمیح میبه چرنوف جواب داد. او توض

ل شود. شده محوّانتخاب تازه يله به شوراأکه مس شنهاد شدیپ له جواب دهد.أمس
داد  يرو یطور واقعهطورکه با را همانیمن قضا" :کند کهیچنکو اضافه میرتپ

ت س ،دهمیح میتوض ط یدر مورد چرنوف او شرا ".خودم یاسینه طبق نظرا
کند که او از شعار یصراحت ادعا مکند. او بهیان انکار میشده را به شورشمطرح

ان آن یا زود شورشیر ین باور بودم که دیا بر" :ان دفاع کرده استمؤسسمجلس 
   ".را اقتباس خواهند کرد

  
  
  
  

  چپ يهار.ااس.
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خود را  ۀشد، برنامیکه در خارج منتشر م ایزمان ۀینشر 1921در ژوئن 
  :ن خالصه کردیچن

ها و بازگرداندن قدرت شورا يایونال) احیحزب چپ (انترناس یهدف اصل"
 ۀگرفتمورد تجاوز قرار یقانون اساس ةجاد دوباریاست... هدف ما ا يشورو یقیحق

ه دها اتخاذ ششورا يسراسر ةدر کنگر 1918ژوئن  10که در  ،يشورو يجمهور
د یبا ،ه هستندیت کارکن روسیکه ستون فقرات جمع ،باشد... دهقانانیم ،است
 يهاگر از خواستید یکیگرفتن سرنوشت خود را داشته باشند... دستهحق ب
توان از یها است. نمر آزاد کارگران در شهرو ابتکا یتیخودفعال يایما اح یاساس

ر شوند و ید سیل آنها باکرد. اوّ طلب سخت  کارِ  •ْ مه مردهیگرسنه و ن يهاانسان
وجود به ین منافع کارگران و دهقانان هماهنگید بیکار بانیبه ا یابیدست يبرا
  "د.یآ

ک است. ینزد یلیما خ ۀبرنام بدون شک به "روپاولوسکتپ" ۀروح قطعنام
ش انکار م ،نیوجود ا چپ با يهاستیالیسوس کنند. یشرکت خود را در شور

  :سدینویم حزب نین مسکو ایرابط از یکی، ایزنام ةدرهمان شمار
حت در" ت  دمی یکرونشتا ل نمایک نفر آ چپ یندگیکه مسئو ن  کرد

رکت ما شکل گرفت. در ابتدا ست باشد وجود نداشت. کل جنبش بدون شیپوپول
 یمردم ن جنبش اساساًیا يدورنما ن،یرغم ایا علم امّ یقرار داشت آن خارجما در

   ".ک بودینزد بسیارآن به ما  يها و اهداف معنوعاربود. ش
کنون برا حقیپ يا ك ،یخیقت تاریبردن به  ز لن یکی ؛ما دو مدر ن و یا

  م آورد.ینجا خواهیان را ایچنکو رهبر شورشیرتاز پ يگرید
  

  

  نیلن يهايداور
  

مقاله شدر  جنسیمال" ا ت  چیا "یا ن  که لن يزین آ ریاست  دربا  ةن 
  گفت:ید میکرونشتات با
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رفتن احشام، نیبمحصول و از یخراب ۀجینتدر ، اساسا1921ًدر بهار "
بدتر  ،خاطر جنگ و محاصره رو به وخامت گذاشته بودکه به ،ط دهقانانیشرا

خامتیا ۀجیشد. نت دل ن و نیب اًعمومکه  ،را یاسیس یدو  "سرشت" ةکنندا
  وجود آورد.هب ،کوچک است ةکننددیتول

ش یاسید سیترد نیان این بیتربرجسته ت بود... چشور که  يزیکرونشتا
 یمبهم يهاو مشخص باشد وجود نداشت. ما شعارکامل، روشن  شکل يدارا

ت يآزاد"،"يآزاد"ةدربار بدون  يهاشورا"،"یبردگ دیازقییرها ،"تجار
ها دیجد انتخابات" ای ،"هابلشویک  "یحزب يکتاتورید از یخالص" ای "شورا
مثالهم دو ،یانقالب يهاستیالیسوس و هاکیمنشوم. یدیرا شن وا جنبش  ،هر

  اعالم نمودند.  "خود آن" کرونشتات را از
 ، والکيشنهاد ویاساس پکرونشتات فرستاد: بربه يکتور چرنوف قاصدیو

(Valk) يأان رمؤسسبه مجلس از رهبران کرونشتات  یکیها و کیعضو منشو 
را  خود يروهاین ۀد همیسف يهاسرعت گاردهتوان گفت، بیک لحظه، میداد. در 

ت" يبرا ونشتا میبس "کر ن نظا رشناسا کا دند.  کر د یج  ر دریسف يهاگا  د 

 يبرا يا، نقشهی، نه فقط  کازلوفسکیاز متخصصان نظام يکرونشتات، تعداد
 یرحزبیکه عناصر غ ياد، نقشهـم کردنیظانبائوم را تنیها در اورانرویکردن نادهیپ

  را به وحشت انداخت. یانقالب يهاستیالیک و سوسیزل منشوـمتزل يهاتوده
ن یکمپ ،که در خارج منتشر شدند ،دیسف يگاردها ۀش از پنجاه روزنامیب"

 ۀیسرما يهاروین ۀبزرگ، هم يهاکرونشتات راه انداختند. بانک يرا برا يدیشد
و  يکنند. رهبر عاقل بورژوازیرا جمع م یکرونشتات وجوه کمک به يبرا یمال

م به یرمستقیغو کتور چرنوف (یبه و ماًیوکف کادت با حوصله مستقیلیمالکان، م
ف ن و راژکو ت در زندان  يهاکیکه در رابطه با منشو Rozhkov دا کرونشتا

ن امؤسسدن مجلس یکششیپ يد که براـدهیح میبردند) توضیسر مهب پتروگراد
  "ت کنند.یحما هابلشویکبدون  يد از شوراهایتوانند و بایعجله نکنند. و آنها م

رنگ" ز لبته  دترا خو ن  بلها ز ا ن ا د مان ینظ يپسندبو قهر ف،  چرنو ر 
ست که خود یفرهنگ رفرمیب ۀیمارتوف، شوال ای ییبورژواخرده يهايپردازعبارت
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تر، نکته بر ارت مناسبعباست. به یکار آسان ،آراسته است "سمیمارکس"را به 
ن وکف بهیلیست که مین نیسر ا طرهب يو تر است، بلکهک نفر زرنگیعنوا  خا

ش یاسیو مناسبات س بزرگ يحزب بورژواز عنوان رهبرش و بهیت طبقاتیموقع
. ندیبیها مها و مارتوفر چرنوفینظ يبورژوازتر از رهبران خردهها را روشنزیچ

چه  ؛يدارهیاست که در دوران سرما یطبقات يروین کی یطور واقعهب يبورژواز
کند یت میحاکم ریناگزهب ،ين جمهوریترکیو چه در دموکرات یم سلطنتیدر رژ

ه بهو ب و گزهعال حماینا ز  زیر ا وا ژ ر م یجهان يت بو ر  دا ر خو مّ یبر د. ا ا شو
م ینوونال دویم و انترناسونال دوّ یقهرمانان انترناس ۀمثال هم يبرا يبورژوازخرده

نرو، تزلزل، یاستند. ازین یطبقاتیناتوان انیجز بيزیشان چیخاطر سرشت طبقاتهب
  ...یو زبون يپردازعبارت

م نمود که کرونشتات نه تنها ن اعالیخود در برل ۀکه مارتوف در مجلیزمان
س نمود بلکه بها کیمنشو يهاشعار ک جنبش یعالوه ثابت کرد که هرا اقتبا

 نباشد دیسف يهاگاردن و یداران و مالکهیخدمت سرما در که تماماً یکیضدبلشو

 فهیفته به خود انجام وظیفرهنگ شیخودخواه ب کی عنوانبه او ،استریپذامکان

و به را برکرد. ا ن  چشمانما ر  واقع گفت: بگذا  ۀهم کهمیببند قتیحق نیا طور 
ها بانک قیطرکرونشتات درود فرستادند و ازانیشورش به یواقع دیسف يگاردها
ها سه با چرنوفیوکف در مقایلیکرونشتات جمع کردند. مکمک بهيبرا یوجوهات

گارد یواقع يروین کی يبرا یواقع يهاکیرا او تاکتیها برحق است زو مارتوف
و مالکهیسرما يروید، نیسف ن  را را پیدا مین  د  و بهیشنها قعکند. ا وا  یطور 

ها، ستیآنارش یت ما باشند، حتیحما مورد یکند چه کسانینم ید: تفاوتیگویم
ع هر را ینو ولت شو د ز  آنجاییا تا تا هابلشویککه ،  ن شوند،  کهسرنگو  آنجا

ا به چپ، به یر به راست باشد یین تغیکند اینم یشود تفاوت یقدرت عملرییتغ
خارج شود.  هابلشویککه قدرت از دست ها، تاآنجاستیا به آنارشیها کیمنشو

ها ها، و مارتوفها، چرنوفستیها، به آنارشوکفیلیم "ما" -هیبق يجه براینتدر
خوبیسر ۀضرب و  ف یع  چرنو مانند  را  آنها  و  ده  ماز و  و  يبریدر س یسکیها 

ک آدلر و یدر آلمان و فردر یها در مجارستان و کائوتسکها و مارتوفچرنوف
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ن یاز اها تن اهل عمل صد یواقع يم انداخت. بورژوازیرون خواهین بیشرکا در و
ن بیخودش و مردم  یانقالب يهاستیالیها، سوسکیر منشویفرهنگ نظیفتگا

ن یانداخته است. ا رونیرا ب آنان انقالبات ۀها در همارب داده و بیرا فر یحزبریغ
ر را تا ع  ثابتیموضو ه است. اخ  د مر بیکر ثابت شده است. یحقا ۀلیوسهن ا ق 

د عمل خواهند یسف يردهاوکف و گایلیخواهند کرد. م یفتگان حرافیخودش
  کرد...                                                                               

ر  ث بها د 1حوا 9 2 د کی 1 ر  و  یانقالب يهاستیالیگر نقش سوسیبا
کنند تا از یم کمک يبورژوازخرده مردد را نشان داد: آنها به عنصر هاکیمنشو

ر دهند. یین قدرت را تغیداران و مالکهینفع سرماانده و بهبرگرد يرو هابلشویک
اند که چگونه خود را در اد گرفتهیاکنون  یانقالب يهاستیالیها و سوسکیمنشو
  درآورند.                                                           "یرحزبیغ"لباس 

  
  چنکویرتشهادت پ

 
 يها .رااس. ۀچنکو را که در روزنامیرتپ ۀقالاز م یقول اصلخره نقلما باأل

  م:یآورینجا میا ،است منتشر شده 1926 ۀیخ ژانویتارهب یا بوربیزمان یعنیچپ 
و یانقالب يهاستیالین سوسیکه ب را يانامه من"  يهاستیکمون چپ 

شورش کرونشتات  ۀلأن مکاتبه به مسیام. در اخوانده ،ردوبدل شده است یسیانگل
  شده است...پرداخته 
خود  یاخالق ۀفیبودم، وظ یموقت انقالب ۀتیس کمین نظر که من رئیاز ا

که مختصراً  ن اروشن يبرا دانستم  ث برایشد د حوا حزب  یاسیدفتر س ين 
ت خود را از مسکو یکنم. م يا روشنگریتانیست بریکمون دانم که شما اطالعا

ت یکه ادانمیحال مهماند. دریکنیافت میدر طرفه و همراه با کین اطالعا
  ز نشان داده شود...یه نگر سکّید يست تا رویاست. بد ن يداورشیپ

کشور الهام ام کرونشتات از خارج ازیکه ق دیاکرده ن امر اذعانیشما به ا"
بینم  . فت اتیرسمهگر ختن  مسیشنا لأن  د د  خو ایله  بر  که یل  نست 
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  ده بود.یخود رس ياسرخ به انته سربازان و کارگران، ملوانانيهاتودهصبر
ب کمون يکتاتوریه دیعل ياخشم توده علا بهیست یحز ت بهتر  ه یعبار

 ییبهاگران يهاق خونین طریام به خود گرفت. بدیک قیشکل  ،آنیبوروکراس
ت طبقاتأنجا مسیخته شد. این ریبر زم  مراتب ستمیس( یا کاستی یله اختالفا

کارگران قرار داشتند. تفاوت •ْ نگرس يدو سوهر نبود. در انیمدر هند) در یطبقات
کرونشتات قت بودیحق نیا در دیکه  را و با ا هانه  گا جلو  ةها آ خود قدم  د  زا آ

حال در حمله مکه بهیکه کسانیگذاشتند،  حزب یآنها  ن  کردند توسط رهبرا
رغم خواست خود دست به یاز آنها عل یب داده شده بودند و بعضیست فریکمون

م: کرونشتات از اسلحه یشتر بگویتوانم بیرابطه من م نیزدند. در ایکار منیا
  "برد!یلذت نم ْ•يزیگرفتن و خونردستهب

ست که به یه حزب کمونیها علیباعث شد که کرونشتات يزیپس چه چ"
دست هاسلحه ب ،دینامیکارگران و دهقانان م را دولت خود ت داده وأخود جر

فا یا یخود نقش فعال ین دولتیچنآوردن وجودهرند؟ ملوانان کرونشتات در بیگ
تنها  ن دولت دفاع کرده بودند. آنها نهیده بودند. آنها در مقابل ضد انقالب از اکر

جات بلکه دسته ،دفاع کرده بودند -یقلب انقالب جهان - پتروگراد يهااز دروازه
لوف شروع و یکورن که با ،دیسف يهاه گاردیها علجبهه يرا برا يشماریب ینظام

                                                                                                       "ل داده بودند.یتشک ،شدیها ختم مچیودنیودوف و یژنرال و نکل به
طور هها بیکرونشتات نیکه همدیکنامر باور نیاکه بهشودیم خواستهشما از"
گهان ن انقال ینا دشمنا ن دولت"د؟ ـل شدنیب تبدبه  گرا ر ن و کا هقانا  "د
عنوان جاسوسان فرانسه و ، بهنیعنوان عوامل متحدان کرونشتات را بهیشورش

  ره محکوم کرد.یره وغیغها وکیها و منشور.ا، اس.يطرفداران بورژواز
ت ب یشگفت يجا ونشتا کر ن  دا مر که  گهانهاست  ر نا دشمنان  یطو به 
ک ماندرست  ؛ل شدندیتبد یخطرنا قعیز وا خطر  ز یکه  ل يسوا  یعنیها ژنرا

 یست عملیبایکشور م يکه بازسازیدرست زمان، د شدیضدانقالب مسلح ناپد
 ،کردندیدن طعم ثمرات انقالب اکتبر فکر میکه مردم به چشیدرست زمان ،شود

 خود مطرح بود، زمانِ یرنگ واقعها بهدادن کاالنشان ۀلأکه مسیدرست زمان
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د یووعوعده دادنِ گر زمانِیمثال: د يبرا( ده بودیرسفرا یاسیس ۀاروبندادن بنشان
 يهاالن دستاوردیب ینیها بود) مردم شروع به بازبعمل به وعده زمانِ  ،آمدهسرهب

ل ین مسایبه ا یم در دوران جنگ داخلیت نکرده بودأکردند. ما جریم یانقالب
کرونشتات دشمن محسوب  مردان ،ن نقطه از زمانیدرست در ا یم. ولیفکر کن

  ه انقالب مرتکب شده بودند؟یعل یها چه جرمیپس کرونشتات شوند.یم
فکرکردند که  پتروگرادکارگران  د،یان رسیپابه یکه جنگ داخلیزمان"

ن را حقشا طر نیا ياست به شو خا زندشهر  ن سا ن برانشا ما ز تعهد  يکه 
 يده است. شورایرارسم صلح فیبه رژ یم جنگیک رژیگذار از  يشان برایاقتصاد

ن یمحسوب نمود. ا یان را ضدانقالبیضرر و زیو ب ين خواست ضروریا پتروگراد
مقابل ا ر  د تنها  را نه  ماندیشو ل  ال و کر خواست  خانه ؛ن  دبلکه به  و  يگر

ن ین خواند. ایکارگران متوسل شد و آنها را جاسوس و عوامل متحديریدستگ
مقاومت با آنها را  يارایکس چیکه هیزمان ؛یجنگ داخل یها در طبوروکرات

  "ط عوض شده است.ین نشدند که شرایفاسد شدند. آنها متوجه ا ،نداشت
ب دادند. خشم شورا کارگران با"  به پتروگراد يتوسل به اعتصابات جوا

کمک سرکوبگرانش،کارگران را گرسنه به د.یگردمبدل یوحش یوانیح ییخودرنده
له انواع اجبار و یوسخود فشرده و به نیچنگال آهن آنها را در داشت.و خسته نگه

شان نسبت به یدردرغم همیفشار به کار وادار کردند. سربازان و ملوانان سرخ، عل
ن زمان دولت کارگران و دهقانان در یا ات دفاع از آنها را نداشتند، امّأکارگران جر

ل یان مسایجرر در یخأبا ت يحدود مورد کرونشتات ناموفق بود. کرونشتات تا
  "قرار گرفت. پتروگراد يجار

 ۀجیکرونشتات نتکه شورشدییگویم یوقت ، شمایسیانگل ين، رفقایبنابرا"
عالوه، من دوست دارم هد. بیمحق هست ،نبوده است یشخص بخصوص يهاتیفعال

شتر یکرونشتات باز یو روس یخارج يهات ضدانقالب، سازمانیحما ةشما دربار
حرکت به یاسیچ سازمان سیام توسط هیکه قکنمیتکرار م د. من دوبارهیبدان
حتیدرن مد. من  ت ترد یا کرونشتا در  د آنها  جو د و مور میدر  ام یکنم. قید 

و ناوگان را  یرنظامیغ يهاخود توده يهاام خواستهیشروع شد. ق يخودبخود
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موقت  ۀتیب کمیترکرفته شده و یپذ ۀتوان در قطعنامیرا م نیرد. اـکیان میب
هید یانقالب ب ضد شوروید که  حز ن را نداشت. برطبق  نفوذ غالب در يچ  آ

گرفت بیکرونشتات م  که انجا آنچه  و  د  فتا ق ا تفا که ا آنچه  ط یشرا ۀلیوسهها 
 یآنها حتکس نشان ندادند. چیان اعتمادشان را به هیکته شد. شورشید يالحظه

ا جلسات و یندگان یا تجمع نمای یموقت انقالب ۀتیکم دست را به سرنوشت خود
 ست. باین يدیگونه شک و تردچیه ين مورد جاینسپردند. در ا يگرید يجا

ا هرگز امّ  ،دخالت کند يتوانست در مواردیم یموقت انقالب ۀتینکه کمیوجود ا
ن بود یته ایکم ۀاورد. تنها مالحظیعمل نهها ببرخالف خواست خود توده یاقدام

توانم قضاوت یا بد؟ من نمیکار خوب بود نیا ایشود. آ یکه خواست مردم عمل
  "کنم.

کردند و نه برعکس. در یت میته را هدایها کمکه تودهنستیقت ایحق"
ل را چند متر یوجود نداشت که مسا یاسیس ةشدشناخته يهاان ما چهرهیم

ن یبهتر یطید کرد، چگونه از هر شرایو بداند که چه با )9(ندیق ببیورتر عمآن
عمل کردند و با توجه به  یها بدون نقشه و طرح قبلیبرد. کرونشتات استفاده را

ط ما با کل یکه تصوییهاط و متن قطعنامهیشرا رتبا ب کردند عمل نمودند. ا
 ؛گذردیم در خارج از کرونشتات چه میدانستیخارج قطع شده بود. ما نم يایدن

شورش ما گذاشته  ياثر خود را بر رو ید کسانیه و چه در خارج. شایچه در روس
ده یفایکردند. بید. آنها وقت خود را تلف میآیش میپ که معموالً  يزیچ ؛باشند

افته ی تحوّلطور متفاوت هها بزین باشد که اگر چیدنبال ابه یخواهد بود اگر کس
آنچه ما  جهت خود حوادث ممکن بود از رییرا تغیز ،افتادیم یبود چه اتفاقات

کرونشتات  :ان مسلم بودین میز در ایک چیفاوت باشد. م متیکردیم ینیبشیپ
  "حاضر نبود ابتکار از دستش خارج شود.

افت غذا و دارو از یها در انتشاراتشان ما را متهم به قبول درستیکمون"
در  یچ اشکالین درست است و ما هیکنند. ایه در فنالند میب سرخ روسیصل
 يدو روهر یندگان مجامع عمومیو نما یموقت انقالب ۀتیم. کمیدیرفتن آن ندیپذ

س مأن مسیا حسا ک سازمان یب سرخ یم که صلیکردیله توافق داشتند. ما ا
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به  يچ ضرریکند که هیدوستانه است که بدون چشمداشت به ما کمک مانسان
ما نم مر  مانیا ز ما تصمیرساند.  گرفتیکه  که نمایم  را به یصل ةندیم  خ  ب سر

اول  ۀم. در جلسیبه مراکز خود آورد ،را بسته يو م، چشمانیکرونشتات راه ده
د دا طالع  ت کمکیما به آنها ا ز  يهام که ما با مسر ک سازمان یآنها را که ا

مّ  ،میکنید قبول میآیبشردوستانه م نا ل هر را در ا خودما معاف  يتعهد قبا
 جاهکرونشتات باز خود در یدائم ةندیک نمایم که آنها یکرد م. ما قبولیدانیم

شنهاد یکه پ يارهین زنان و کودکان بر جیآذوقه ب يع عادیکه بر توزبگذارند
  "دادند نظارت کند.یفرستادن آن را م

ن بازنشسته بیآنها،  ةندینما" م وهک ملوا در  ،بود (Vilken)ن یلکینا که 
ک قدم حق یما  ةبدون اجاز یماند. او تحت نظارت ما بود وحت یکرونشتات باق

 نیا کهيزیچوجود آورده است؟ تنهاهب يآدم چه خطر نیشت. ارفتن ندارونیب
ن یا ایکرونشتات بود. آ یرنظامیغ مردم و ناوگان میتصم ،ندیبب توانستیم شخص

که  قت نهفته استین حقین کمک در ایا ایبود؟  یالمللنیب يبورژواز "کمک"
ه و ضد یکمک ضدانقالب روس نیا ایکتور چرنوف به ما درود فرستاده بود؟ آیو

د که کرونشتات حاضر شود ید باور کنیتوانیا شما میبود؟ آ یالمللنیانقالب ب
که ید زمانیخاطر داشته باشهاندازد؟ بیب يخود را در آغوش احزاب ضدشورو

ما  ،در سر دارد ییهاام ما نقشهیق يان مطلع شدند که جناح راست برایشورش
م. یان گذاشته و هشدار دادیگران در مم و آن را با کاریخود راه ندادهب يدیترد
س  6 ۀمقال نوشته شده  ا رفقایجنابان یعالبا عنوان  کرونشتات يایزوستیامار

    "د.یخاطر داشته باشهاست را ب

  
  توضیحات:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

 ش ناموفق لنین در توجیه ستسادگی و صراحت شهادت پ رکوب ریچنکو در مقایسه با تال
  ن.ت.ك.سازد. تر میریچنکو را موثقتسخنان پ ،کرونشتات
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  .هی) در روس1919-1921( . دو سال غرشیدان.ت) 1(
  .ه برگشتیروسست شد و به یکمون او 1926سال ) 2(
  .یولیو اسپان یروسارتچوك. شورش کرونشتات. بهی) 3(
  .کوفیو راسلولن یمشهور مانند فلوروسک يهاکیبنا به اعتراف بلشو) 4(
در  يادر مقاله ییست شورایک آنارشی یسکیریهرمان سندوم يها از سوده بعدین ایا) 5(
  ن منتشر شد.یدر رابطه با مرگ لن مسکو يایزوستیا
گفته بودند  شانیآنها به اعضا 1919ن در سال یکیان حمالت دنیقت در جریحقرد) 6(

 که وارد ارتش سرخ شوند.
ن گزارش در ی. ا"یات جنسیمال"اش در رابطه با ن در مقالهیت از لندا مِ یقول آنقل) 7(

جلد نهم، ص  (آثار منتخب، داده شده است. 1921مارس  15حزب روز  10 ةکنگر
107( 

 یاسیس سیپل ةالعادفوق يرویحال نوان مخوف و در همانیا ةژیها گارد وکیاپرتچن) 8(
ل 7یطبودند. در يو 1( آنها تیموجود سا 5 7 2-1 5 6 را با فعال5 خود  ت ی) آنها 
 شان مشهور ساختند.رحمانهیب
 .یار طول روسیک متر معیش از یب ی= کم نیآرش) 9(

  
  
  
  

ام ین قیکرونشتات: آخر .9
 شوراھا

  
ن یدادن به چنرمجاز بود. با فرصتیغ طور مطلق واقعاًهب یلخرجن وی... ا"

م و متوجه ی) ما بدون شک اشتباه کرديکارگر يهاهی(مربوط به اتحاد یبحث
چنینشد ر  د که  ایم  حثیچن یطین شر مبا ّو یباینم ین  ا به صف  ل ست 
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. آثار 1921مارس 8دهم،  ةکنگرگزارش به،نیلن  "کشانده شود...مباحثات
   90 ۀصفح ،جلد نهم ،منتخب
به برادران  یبود که تروتسک يزیخواستند تنها آن چیان میآنچه شورش"

بود که حزب و او قادر به دادنش نبودند.  يزین آن چیبزرگشان وعده داده بود. ا
گر یخودش به خودش از زبان کسان د ۀتلخ و پژواك خصمان يگر صدایبار دکی

ك دویچر  "را سرکوب کند. آن تسیبایگر میبار دکیگشت و باز یبرم ، ایزا
  512-513 ۀصفح ،امبر مسلحیپ

  
  

  یتروتسک ياتهامات وارده از سو
  

جهبا ال ۀهم به تو میل، قید د؟ آا چه بو ت  ت شورشایکرونشتا  یکرونشتا
ا بود امّ  یضدانقالب ۀآگاهان شورش بدون اهداف کیکرونشتات  ایبود؟ آ یضدانقالب

کارگر  يهاتوده يک اقدام از سوین یا ایکرد؟ یضدانقالب باز م يدرها را به رو
رقابل اجتناب یام غین قیا ایاکتبر بود؟ آ يهااز وعده یساختن بخشیعمل يبرا

د؟ آ غیخون ۀجیا نتیبو ن  هین آ خوا ش  ما تال د؟  ب بو جتنا د با یرقابل ا کر م 
  م.یاالت جواب دهؤن سیبه ا يریگجهینت

 ياز سو قاًید، دقیطرح گرد هایکبلشو يه کرونشتات از سویکه علیاتهامات
 ید. تروتسکیذکر گرد 1931کتابش در سال  پوخوف در یستینیخ استالمورّ 

    کنند.یز آنها را تکرار میها هنوز امروز نستیها را تکرار کرد. تروتسکهمان
موضع تروتسکنیابا ل  ر ا یحا همید د  مور نانه و یشرمگ ینوعهشه بین 

اعالم  یچکانصورت قطرهکسره بلکه بهیمات خود را نه ناهنجار بوده است. او اتها
درکتابش در مورد انقالب (ن بار یلاوّ  يکه برایزمان 1937کند. او در سال یم

ت پرداخت ۀلأبا موضوع برخورد نمود) به مس یسختهه او بیروس با  ،کرونشتا
ا میگفتن  ع  و جمله شر رین  د ر  کشو که  گرسنگکند  ل  د یحا  و بو
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 يهارهیج يبرا آنها خواست با شورش کردند.یم طلب ازیامت •ْ تاتکرونشملوانان
کنندگان امیق يهرگز از سو ین درخواستیچن )11(ک شد.یازطلبانه تحریامت

ن رابطه یا که بدون شک در،يبعد يهادر نوشته یکرونشتات مطرح نشد. تروتسک
د مانَ یم یآنچه باق ،نیا رغمیعل دارد.یاتهام خود برم نیا از دست ،کرده بود مطالعه

  کند.یک دروغ شروع میخود را با  یاتهامات عموم يکه واستنیا
ورلوتهنام هب یکیبلژ ۀروزنامکه دريامقاله در يو   (Lutte Ouvriere)ریا

  ) نوشت:1938 ۀیفور 26خ یتاره(ب
است و چه یس در چه -گرینظرات د به یحرمتیبدون ب - ،یطبقات نظرنقطه"

ن یان ایدر جر پتروگرادرفتار کرونشتات با  ۀسیماند، مقایم یار واقعیمعخ یدر تار
 ۀطبق ةکنندتیهدا ۀیز کل الین پتروگرادالعاده مهم است. در فوق یبحران يروزها

 مسکو از شیب یحتو شده تخت تركیو سرما بر پا یق شده بود. قحطیکارگر رق

 شدنکشتهو پتروگراددر هاسنگر ازکرونشتات انیشورش ۀبود... روزنام یمستول

ن را ن هم يهاروزنامه گفتند.یم سخن نفر هزا جها چیسراسر  ها را اعالم زین 
کارگران  کرونشتات وست. شورشیوقوع پهخالف آن ب قاًیقت دقیحقکردند. دریم

د ب نکرد پتروگرا جذ دفع نمود. مرزبند ؛ بلکهرا  را  خطوط  بر يآنها  س  اسا
 يگریسنگر د کرونشتات در کهافتندین بالفاصله دراتفاق افتاد. کارگرا •ْ یطبقات

  "ت کردند.یدولت حما آنها ازقرار دارد و
 است. ما قبالً  تیخالف واقع کامالًکهدیگویرا م ییزهایچ ینجا باز تروتسکیا

کرونشتات  اً را فراگرفت و چگونه بعد پتروگرادم که چگونه موج اعتصابات یگفت
مقابله با اعتصابات  يت را مجبور ساخت که بران امر دولیدنبال آن را گرفت. هم

 ۀدفاع را سازمان دهد. سرکوب در درج ۀتیکمیعنی ،ژهیو يرویک نی پتروگراد
 يرویکه با فرستادن ن ،شان بودیهاو تظاهرات پتروگرادون یل متوجه اعتصاباوّ 

  )3(دند.یسرکوب گرد يان افسریمسلح دانشجو
مّ  ن ا گرا ر کا دا  گرا و ونشتات اسلحه نداشت پتر کر ن  ملوانا مانند  آنها  ند. 

 که متوجه کرونشتات شد مطمئناً یسرکوب نظام کنند.توانستند از خود دفاعینم
  را مرعوب ساخت. پتروگرادکارگران 
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س نه يمرزبند ط"براسا سبلکه بر "یطبقات خطو ت ارگان اسا  يهاقدر
ها را دنبال یکار کرونشتات پتروگرادقت که کارگران ین حقیعمل آمد. اسرکوب به
 یبانیا عدم پشتینکردند.  يدردکرونشتات هم آنها با کهکندتواند ثابتینکردند نم

آنها با  که ن نبودیا یمعنمتعدد به يهاونیسیا، از اپوزـهه، بعدیروس يایپرولتار
چنیاستال در  داشتند!  ردین توافق  ت نأمس ين موا ط به قدر هایله مربو  يرو

  رند.یگیم قرار مه يه رودرروـک ،متخاصم است
کرونشتات از نقطه یمورد فرسودگدر همان مقاله نکات خود را در یتروتسک

 1917 يهاکند که ملوانان کرونشتات سالیکند. او ادعا میتکرار م ینظر انقالب
ن امر یا اباالتر از ارتش سرخ بودند امّ  یدر سطح یکیدئولوژیلحاظ ابه 1918و 

ل  1در سا 9 2 د. ا 1 رتش سرخ  نیبرعکس بو د ا جعه به اسنا مرا ل با  ال استد
کرونشتات اتیکنند که روحین اسناد اعتراف میکند. ایخود را ثابت م ینادرست

  ت کرده بود. یاز ارتش سرخ سرا یعیوس يهاهیبه ال
خاطر هب ،کنندیخاطر کرونشتات حمله مهب يرا که به و یکسان یتروتسک

در باریخأت نینیبکیر  و مسیمحکوم م ،شا د. ا در مورد یکمپ": دیگویاز ن 
 یممکن است کس "رود.یش میرحمانه پیب يها با انرژجایکرونشتات در بعض

سال  17ا امّ  "سال قبل 17روز رخ داده است نه ین اتفاقات دیتصور کند که ا
  است. یزمان کوتاهمدت ،یخیاس تاریمقدر

 ۀفراعن يهاوزر"دن بحث کرونشتات یکشدانیمم که با بهیما قبول ندار
 دنبالبه رسد کهیبه نظر م یما منطق يم. در ضمن، برایکنیرا احضار م "مصر

م. یبگرد يدهنده و مسرتکان ۀحادث نیاه دریروس بزرگ ۀفاجع يهاشهیر از یبرخ
ن بلکه یه در دوران استالیکارگران روسن حادثه نه در دوران سرکوبیعالوه اهب

پرداختن به  يطور جدّهاتفاق افتاد. ب یتروتسک خود ن ویسم، لنیتوسط گل بلشو
ن آ ت  ونشتا کر ش  ر وتسکشو تر که  ر  م یطو عا  د قهیا عال به  يمندکند 

که هرگز پرچمش را یشی، تنها گرایانقالب یقیش حقیساختن تنها گرااعتباریب
 یندگینده را نمایکه آیشیترك نکرده، هرگز با دشمن سازش نکرده، تنها گرا
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    "ست.یکند نیم
ز  یتروتسک 1بعد ا ل 7 ز دشمن ،سا ن برنداشت. ویبا شورش یدست ا  يا

طرِهب ل خا د میبه شا ،لینداشتن  متوسل  میعه  ما  به  و  ا  . د : دیگویشو
تدر" ش زندگگذشتهدر کرد وینم يکارچیکه ناوگان هییجا ؛کرونشتا  یا
ر ط دیکه شرایده بود. زمانیرس ییباال ۀه به درجیدادن روحدستکرد، ازیم

د گرا ده بیقحط پترو گرد ياژهیطور وهز دفتر سیسخت  ر از  یاسید،  چند با
ت مانده بود  یآنجا باقدر یاز هر نوع یمیقد يهاکه فروشگاهییجا ؛کرونشتا

آنها داوطلبانه " :جواب دادند پتروگرادندگان یا نمانمود، امّ  یوام داخل يتقاضا
گ و نان را احتکار کرده بودند سنآنها لباس و ذغال "به ما نخواهند داد. يزیچ
  "کرونشتات دوباره سر برآورده بودند.در یمیقد يهاماندهپس ۀرا همیز

نجا یبدخواهانه است. ا "یمیقد يهانوع انبار همه" ن استدالل مربوط بهیا
ولتیبا ن ا خوا ع  ۀتیکمیماتومید به فرا ددفا  که در روز پنجم مارس ،پتروگرا

ت صادر شده استی) علآن رجوع شده استجا به(همه د توجه یبا ،ه کرونشتا
ار یدر اخت یو نه سوخت ید. کرونشتات نه نانیم شوید تسلیشما مجبور"داشت. 

  افتاده بود؟  یمیقد يهابر سر فروشگاه ین اثنا چه اتفاقیپس در ا ".دارد
 کرونشتات يایزوستیا ۀاز سرمقال ن موضوعیعالوه اطالعات مربوط به اهب

ویا د.یآیم ر ا ایستز زید تو ز   يشده براخشک ینیزمبیک پوند سیع ینجا ا
  کند.یصحبت م 6و  5 ةشمار يهاکودکان با کوپن

چهارم پوند کیمارس  9چهار روز و روز  يتر جو برایل 4مارس،  8روز 
د. یع گردیتوز ،درست شده ینیزمبیو آرد س یکه از آرد معمول ،اهیت سیسکویب

م گرفتند که سهم گوشت یکارگران فلز تصم يامنطقه ۀتیمارس، کم 10روز 
ظ به یر غلیش یک قوطیام یان قیار شهر قرار دهند. در جریاسب خود را در اخت
 يفقط برا(م پوند کره یمورد کنسرو گوشت و ن کی د، دریهر نفر پخش گرد

  د.یع گردیکودکان) توز
                                                 

 این یک پاراگراف را به دو  ،کردن بحث آیدا در مقابل ادعاهاي تروتسکیما براي مشخص
  .ن.ت.ك کند. را دریافت تر اختالف بحثتا خواننده راحت ،پاراگراف تغییر دادیم
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ن شک ا نیبدو هما ن به یکه تروتسکاست يزیچ ن  ز آ ن ا انواع "عنوا
بود که  ییهازیها همان چنی، ايطبق اظهارات و کند. بریاد می "یمیقد يهانبارا

. ما ف دهدیه را تخفیبزرگ روس یشد تا قحطید از کرونشتات وام گرفته میبا
ز قید اضافه کنیبا ن یمورأتنها در دست م "هاانبار"ن یا ۀام همیم که قبل ا

رند. یم بگیتصم يشنهادیپ "وام"توانستند در مورد یست بود و تنها آنها میکمون
خواستند با یم یام شرکت کردند، اگر حتیقکه دریکسانیعنیملوان  يهاتوده
 "هاانبار" ۀلأن مسیمخالفت نداشتند. ا يبرا يالهیوس ،وام مخالفت کنند ۀلأمس

  ه کرونشتات چقدر ارزش دارند.یدهد که اتهامات وارده علینشان م
و آگاهانه ( يجدّ ۀلأن مسیدر رابطه با ا یتن استدالالیشدن به چنمتوسل

ننیگزیجا يبرا درباریپلم کرد ب ةک  جدّیع کیا) یاسپان انقال را نشان  يب 
ش در ایدهد. غیم نکه یا يبرا( هابلشویکن ین رابطه بیبت استدالالت باارز

ن و یست) مشهود است. لنیکرونشتات ندر سرکوب یاصل ةعامل و چهر یتروتسک
ز ین يون کارگریسین مورد اپوزیکردند. در ا يحوادث را رهبر ۀهم یاسیدفتر س

را بپذید سهم مسئولیبا خود  ت شخصیت  عترافا طبق ا  يهاستیکمونیرد. بر 
با اقدامات  يکارگر ونیسیبردند، اپوزیسر مهه بیکه درآن زمان در روسیخارج

 را در دهان خودکردن ت بازأا آنها جرکرونشتات توافق نداشت، امّ امیه قیدولت عل

  کرونشتات نداشتند. دفاع از
ب ه 10 ةکنگردر ض نکرد. در یه قصابیکس علچیحز ت اعترا کرونشتا

از  یکیشوراها و  يمرکز ۀتیکارگر، عضو معروف کم (Lutovinov)نوف یلوتوو
ن یک به برلیپلماتیت دیمورأک میبه  1921مارسدر  يکارگرونیسیرهبران اپوز

 ياخبار" :بود). او اعالم نمود که یاسید سیتبع ینوع ْ•نی(درواقع ا فرستاده شد
ت منتشر شده است ج در رابطه با کرونشتا خار ز است. دولت یغلوآم ،که در 

ات یعمل يان را تمام کند. کندیکار شورشکهاستقدرتمند یکافةاندازبه يشورو
 ار کرونشتاتتیم جمعیخواهیح داده شود که ما میتواند توضیقت مین حقیبا ا

   )4(1921 مارس18 تهیاومان  ".میکنحفظ
ا ـرد. او آنهیگیکار مهان بیه شورشیعل يگرید حال استداللنیباا یتروتسک
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متهم به بهره ررا  دا گذشت يبر ز  ن میانقالب ۀا كید. اـکنیشا خطرنا ن یترن 
 یه تروتسکین استدالل را علین ایون است. استالیسیدر اپوز یکس ياستدالل برا

ن آنها را متهم یها بود که استالن بعدیبرد. ایکار مهب یمیقد يهاکیو بلشو
ان یجر. درنداهبود یجهان يساخت که آنها از همان آغاز انقالب عوامل بورژواز

کرده  به انقالب یخدمات بزرگ یق کرد که تروتسکیکشمکش او تصدن سالیلاوّ 
مّ  ،است ف ضدا متعاقباً یا اضافه کرد که تروتسکا ب پبه صفو وسته است. ینقال

 ینیموسول ۀقضاوت کند. نمون هکه اکنون انجام دادید در مورد عملیانسان با
   شد. يادآوریطور دائم هب

ح آنها یقادر به توض یوجود دارد که تروتسک يادهیل عدیها، مسانیا ۀبا هم
و قادر نین ت و همیست توضیست. ا چگونه کرونشتا ن سرخ  ۀح دهد که  ناوگا

حاکم بر  ۀیتواند روحیغ نمودند. او نمیخود را از دولت در یکیدئولوژیت ایحما
 يکارگريهاهیاتحاد به ان مباحثات مربوطیجرناوگان در در را ستیکمونعناصر

 ةکنگران انتخابات هشتمیجررا درها ستیتواند برخوردکمونینم او دهد. حیتوض
 ام اتفاقیان قیجردرکه ،ناوگان کیا کنفرانس بالتیه یروس يهاشورا يسراسر

مباحثات  نیمرکز ادر دیکه باهستند يدیها نکات کلنیح دهد. ایتوض ،افتادیم
طور خالص هن دولت بیمدافع ۀورزد که همیاصرار م یکه تروتسکیرد. زمانیگقرار

کردند، ما یم یندگیرا نما یگران ضدانقالب دهقانیشرو بودند و دیو پ ییایپرولتار
در  يهمراه با فاکت جدّ یلیله را با تحلأن مسیم که ایخواهم از او  بیحق دار

ت خود  نشان داد که  يش حوادث بعدینشان دهد. گشابه ما دفاع از اظهارا
ن ابتدا در سازش با انقالب و سپس یمنحرف شد. ا يباربتیر مصیانقالب به مس

                                                 
 باشد. رفسنجانی در مقطعی  زمینه اینخوبی درربسیا مثال رفسنجانی و ايخامنه اختالفات شاید

ا در شرایط دیگري امّ ،رسانداي را به قدرت میخامنه ،ثیرپذیري از اصل والیت فقیه خمینیأبا ت
دهد. اختالفات را ترجیح می "شورایی فقها"براي حفظ مناسبات نظام سرمایه رهبري جمعی

نظیر اختالف  تبع آن میراث خود دقیقاًحفظ میراث لنین و به ۀاستالین و تروتسکی در زمین
 ؛ات سرمایه اختالفی ندارنداصل و ماهیت حفظ مناسب اي و رفسنجانی است. اینان درخامنه

  دهد. ن.ت.ك.این مناسبات را تشکیل می ۀاختالف بر سر چگونگی حفظ و ادام
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ت ا کرونشتایش رفت. آیآن پ ي، معنویاسی، سیاجتماع يهايروزیپ يبا نابود
ن یکرد؟ ا یندگیرا نما يار تازهیراهبرد انقالب در مس يبرا یتالش یطور واقعهب

خود بپرسد. مسایاست که هرکس با یاساس یالؤس ز  لحاظ د بهیگر بایل دید ا
  رد.یگیشه میر یال اساسؤن سیمحسوب شود که از ا يثانو تیاهم

نقالب ر ایدر مس يترمزکرونشتات نبود که  ن سرکوب شورشیا مطمئناً
ه کرونشتات و یبودند که عل یاسیس يهان روشیجاد کرد. برعکس، به نظر ما، ایا

 يبر رو یگارشیم الیجاد رژیگرفته شد و کمک به ا کارهب عاً یه وسیدر سراسر روس
جتماع يهارانهیو ب ا وّ  يهادهیبه ا یچ ربطیکه هد، یگردیانقال انقالب  ۀیلا

   )5(نداشت.
  
  

  یکیرات بلشویتعب
  

 یقبل ۀک نقشیطبق  دولت اعالم نمود که کرونشتات بر 1921سال در 
 یکه در بعض بود یادداشتیاساس ژه بریر وین تعبیدست به شورش زده بود. ا

س) یپژواك پار، Le Martin, Echo de Paris  نیله مارت ( يفرانسو يهاروزنامه
ن منجر یو به ا ام را اعالم نمودیداشت قداین یافته بود. ایه انتشار یفور 15در 

  شده است. ين رهبریام توسط متحدیشد که ادعا شود ق
ن ادعا یحزب ا 10 ةن را قادر ساخت که در کنگریبود که  لن ین استداللیا

  را بکند: 
از  يا اتحادیمبهم  ةک تودیبه  هابلشویکاز دستان  یاسیانتقال قدرت س"

 -چپ  ید حتیشاراست و  هابلشویکنسبت به  یفقط کم عناصر ناهمگون که
است  که تالش کردند قدرت  یاسیس يهاجمع گروهن حاصلیش از حد نامعیب

شما  ۀهم -دیسف يهاند. بدون شک، در همان حال، ژنرالیکرونشتات بربا را در
 يهاثابت شده است. روزنامه ن کامالًیکردند. ا يباز ید که نقش مهمیدانیم



   3کارگران ـ تجارب تاریخیِ    126
 

 
  

ر ز ایپا قبل ا هفته  و  د کیس  ر  د ث  د حوا ق بنکه  تفا ت ا ونشتا ن ،فتدیُر  را آ
  )6(کردند.گزارش

نوع اخبار قبل،  نینبود. ا رمنتظرهیه غیمورد روس دروغ در يخبرها انتشار
قابل انکار  ریغ ين امریا شد.یم ان  و بعد از حوادث کرونشتات منتشریجردر

 داشت و هر یه دشمنیدر سراسر جهان نسبت به انقالب روس ياست که بورژواز

ن یمکردند. دوّ یمنعکس م يزیآمطور غلوّهب ،آمدیکشور مآنرا که از يخبر بد
 د قرارییأرا مورد ت ياابندهیانعکاس ۀک قطعنامیناو بالت يهاستیکنفرانس کمون

دند هبردا ر منتقد  د. ا یاسیس يکه  ن بو گا و حقینا حتهقت بین  توسط  یرا
با گر آرزوها یبار د و انعکاس داده شود توانست با غلوّیم يبورژواز يهاروزنامه

  است.  یراخالقیمجاز و غرین نوع غیاز ا یت اشتباه شود اتهام براساس اثباتیواقع
که ما  يامقاله ا درکرد. امّ  ن اتهام را رهایا یخود تروتسک 1938 در سال

ک ی ۀکرونشتات نوشت شورش ۀخوانندگان خود را به مطالع يم، ویکرداشاره قبالً
که در  يادهد. در مقالهیت مراجعه میرا ینام جان جهب ییکایمرآست یتروتسک
جدیانترناس ل  دعا میرا ي) منتشر شد، آقا1938 ۀیفور( دیونا کند که یت ا

ش م طرحیبایشور ز قبل  و م يزیرست ا نکه ید باتوجه به ایگویشده باشد. ا
ب ن کرونشتات و ضدانقالیب ۀرابط"، ه اعالم کرده بودندیفور 15مطبوعات آن را 

رقابل انکار قابل اثبات یق غیسم بلکه بر اساس حقاینه تنها از دهان دشمنان بلشو
  . "است

، نیله مات ( ییقول از مطبوعات بورژوارقابل انکار؟ باز... نقلیکدام حقابق غ
ان یو در جر ها قبالًن روزنامهی) امزیتا، Vossische Zeitung سچهیوس ۀروزنام

  کرده بودند. را منعکس  یام اخبار دروغیق
ان خود جنگ مطرح یجرن استدالالت درآن زمان دریکه اجالب توجه است

 يابرگه هابلشویکآن زمان ده شدند. اگر دریان کشیمآن بها تنها بعد ازامّ ،نشدند
محاکمه  یان را علنیپس چرا شورش ،کرونشتات و ضدانقالب داشتند ۀاز رابط

ن یام را نشان ندادند؟ اگر ایق یل واقعیداله یکارگر روس يهانکردند؟ چرا به توده
  وجود نداشت. ،اثبات يبرا يان برگهین بود که چنیلش ایدل ،نشد یکار عمل
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پ) به موقع طرح (نِ  يد اقتصادیاست جدیشود که اگر سیعالوه گفته مهب
نشان  که ما قبالًطورا همانآمد. امّ یعمل مهب يریجلوگ از وقوع شورش ،شدیم

که  دانستیکس نمچیوست. هیپ وقوعبه یقبل ۀچ نقشیه رش بدونشو ،میداد
 يهاجنبش ظهور ق ویکه زمان دق میندار يما تئور رد.یگیشورش انجام م ضرورتاً 

متفاوت  یاسیو س يط اقتصادیکه تحت شراو ممکن بود دهد را نشان ياتوده
مکن بود ام میگر، قید يآمد. از سویش نمین اتفاق پیا 1921در بهار  يجار

 ۀمثال از منطق يفتد، برایُاتفاق ب يگرید يا در جایفتد، یُاتفاق ب يگریشکل دبه
زمان با که همیکه جنبش اعتصابات مهمییجا (Nijni Novgorod) رودونوگیژنین

مربوط به ناوگان  ةژیط ویوندد. شرایوقوع بپشروع شد به پتروگرادموج اعتصابات 
ن یزان ایاز م قاًیتواند دقینم یر داشت اما کسیثأکرونشتات ت یانقالب ۀگذشتو
ت  مطمئن باشد. ایثأت پ چند ماه قبل اگر نِ "ن مطلب که یمورد ا در امر نیرا

  "ز صادق است.یشد نینم يشد از شورش کرونشتات خبریاجرا گذاشته مبه
ن یا اشدند. امّیعام مان قتلیزمان شورششدکه هم یمعرف یزمان پ درستنِ

ملوانان  يشده از سومطرح يهاخواست يبرا یپ جوابست که نِ ین نیا یمعنبه
ن یدر رابطه با ا یقولمارس ما به نقل 14خ یتاربه کرونشتات يایزوستیابود. در 

 يکرونشتات خواهان آزاد"ان اعالم نمودند که یم. شورشیخوریموضوع برم
ز ین پتروگرادون یاعتصاب ".ل شوراها استیست بلکه خواهان قدرت اصیتجارت ن

ا برپا شده یشیلیبود که توسط م ییهابندانبازار و انحالل جاده ییخواهان بازگشا
 يکردند که آزادیاعالم م پتروگرادکارگران ها ویحال کرونشتاتنیعا درامّ  بود

  کرد. بخود مشکلشان را حل نخواهدت خودتجار
 یات جنسیط مالرا توس ییمواد غذا ياجبار ةمصادر يپ جاکه نِ تاآنجا

که  آنجا تا خلگرفت،  دا ت  ر د یتجا ر نمو ه برقرا ر وبا د از  یبخش مطمئناً ،را 
عتصاب يهاخواست ن ا گرا ر کا و  ت  ونشتا د یکر گرا و گرفت. با  پتر ب  جوا

                                                 
 ن وبلشویک جازه نمیتسکنه پ ها به کارگرا شهر مواد  ۀومدادند که با رفتن به حروگراد ا

  ك.ن.ت. هاي خود بیاورند.خوراکی به خانواده
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د یافت. صاحبان تولیخاتمه  •ْ ياجبار ةو مصادر يبندرهیپ جساختن نِ معمول
م یعظ یرات قحطیثأشند و تخود را در بازار آزاد بفرو يکوچک قادر شدند کاالها

  است. ینیمأک اقدام تین و حداکثر یلد که اوّینظر رسهپ بف دهند. نِیرا تخف
ما نِ  عناصر سرماا رهیپ  در يدا مان را  ز درست  دیکشور    يکتاتوریکه 

ریحزبتک ولتا پر وسی،  ن  و را بد ن  هقانا د و  عل ۀلیا  ع  فا هاین نیه اید و  ير
در سال  یستیون کمونیسیک گروه اپوزی"رها ساخت، آزاد نمود.  يدارهیسرما

1 9 2 حقهب 2 م  عالم نمودینا کارگر ا ل ۀطبق": قت  عما ، يکتاتورید ةکنندا
ن را از ابتدایحقدر گروه  "محروم ساخت. یاسین حقوق سیترییقت، کارگرا

کارگر  ۀطبق"ف کرد: یگونه توصنیط را ایگر، شرایش مخالف دی، گرايکارگر
در دستان  يبه ابزار کور يکارگر يهاهیشده، اتحاداز حقوق خود محروم  کامالً

    "اند.ل شدهیکارگذاران تبد
مطمئناًیا ونشتات يزیچ ن  کر که  د  مینبو آنها خواستند. بریها  عکس، 

م یرا در رژ يکارگر و کارگران کشاورز ۀطبق کردند کهیرا م یشنهاد اقداماتیپ
کرونشتات را  يهاقل خواستحدا هابلشویک برساند. خودیگاه واقعید به جایجد

جرا گذاشتند  ازدهم را ی يان جایشورش ۀدر قطعنام ییهاخواست(به مورد ا
را رد  يکارگر یخواست دموکراس یعنی یخواست اساس گرفت!). آنها کامالًیم

  کردند! 
بود  یالینه خ ،دیطرح گرد یروپاولوسکتپ ۀق قطعنامین خواست که از طریا

در  يم. ویآوریرا م (Victor Serge)کتور سرگه یظر ونجا نیو نه خطرناك. ما ا
حال که ملوانان به در همان": ) گفت که1937سپتامبر  10( ییایانقالب پرولتار

مهلکبَنَ  د  خواست یر آنها  د شدند،  ر کشیمرا به یوا ن  ریا د که  ن لحظدند   ۀآ
ص فوق و  یقیحق ن خواست کامالًین، ایوجود ا العاده خطرناك بود، بامخصو

ت یل انقالبیصا د برابود: خواست انتخابا ها... آنها خواستند س يآزا الب یشورا
                                                 

 ي کارگران جدّ کمر که ابتدا ،چیزي جز همان مزدوران مزدي نبودند "کارگر"ها این میلیون
 ،خدمت به سرمایه کارگران رادیکال را در شوراها شکستند و در هاي کارخانه و بعداًکمیتهرا در

  .ن.ت.ك بانی ساختند.خود را نیز قر ةخود و نسل آیند
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ضدانقالب  يروهها را بتوانست درین کار میا در عمل اامّ ،آزاد سازند را ياروبنده
 يبردارآن بهره از ندتوانستیم یخارج ۀها و مداخلدیباز کند که سف یدهقان

ت ضدانقالبیکنند... ق م کرونشتا چار به ضدانقالب هش بیروزیبلکه پ نبود یا نا
  "شد.یم یمنته

ملوانان مملو از  یاسیس يهاکه خواست مین باوریا د سرگه ما بریکأت برخالف
 مجرد استخراج نشده يچ تئوریها از هن خواستیبود. ا یاسیق سیت عمیعقالن

ها ده شده بود. آنیان کشیمه بهیروس یط زندگیق شرایعم یآگاه کی بود بلکه از
  نبودند. یوجه ضدانقالبچیهبه
  
  
  رزا لوکزامبورگ يهادگاهید
   

 یاسیاحترام س ت قابلیشخص ، اینکه رزا لوکزامبورگ را دارد آن نجا ارزشیا
ل یم که در همان اوایاد آوریهست رزمنده بیالیعنوان سوسبهرا ا یدر سراسر دن

  نوشته بود.  هیانقالب روس يرهبر در یدر رابطه با نبود دموکراس 1918
و نوشت: حقین یا"ا غیک  کمیقت  حا که  مناقشه است  وسیرقابل  ع یت 

بدون  ،مطلق تجمع و انجمن ينامحدود مطبوعات، بدون آزاد يها بدون آزادتوده
با شجاعت و ثبات قدم از  هابلشویککه یر است... کار سترگرقابل تصوّیشک غ

ها و انباشت تجارب توده یاسین آموزش سیدتریاز به شدیآن برآمدند، ن ةعهد
 يناممکن است. منحصربودن آزاد يامر یاسیس يکار بدون آزاد نیکه ا ،دارد

 يآزاد ،آنهابا وجود کثرت یحزب حت يا تنها به اعضایطرفداران دولت  يبرا
ن یکنند. ایم که متفاوت فکر ستیکسان يبرا يشه آزادیهم يست. آزادین یواقع

که استنیخاطراهست بلکه بین یت مجرد و انتزاعداشتن به عدالتعصب خاطرهب
و تمیچهر زنده، سالم،  ریز سا د کننده  دز زا متکیبه ا یاسیس يآ است و  ین 

مان دیز زا متیبه  یاسیس يکه آ ز تبدیک ا دیا دست  ،ل شو ز  را ا خود  ش  رز ا
  "دهد.یم
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م. ما یافرمال سجده نکرده یدموکراس محراب ما هرگز به" :داد ادامه يو
ل یتفاوت قا ییبورژوا یدموکراس یاسیو شکل س یاجتماع ين محتوایشه بیهم

ز دستیپرولتار یخیتار ۀفیم. وظیاشده ت یابیا پس ا کردن نیگزیجا ،به قدر
... ینه انهدام کل دموکراس ،است ییبورژوا یدموکراس يجابه يپرولتر یدموکراس

آن. بردننیباز نه ،شودیم را شامل یدموکراس يریکارگها) بی(پرولتار يکتاتورید
کنند... یم نام طبقه ادارههها را بکار که یکوچکتیاقل طبقه باشد نه عمل دین بایا

چار همهگردد، ب سراسرکشور خفه در یاسیس یزندگ اگر خود  در ین زندگینا
، یها خود فلج خواهند شد. بدون انتخابات عمومز دنبال شده و شورایشوراها ن

در  یعات و تجمعات، بدون برخورد آزاد نظرات، زندگنامحدود مطبو يبدون آزاد
جتماع يهانهاد ۀهم  ؛ل شدهیاکارانه تبدیر یا تنها به زندگی ،خشک شده یا
  "خواهد بود. یکه تنها عنصر فعال در آن بوروکراسییجا

م که رزا لوکزامبورگ یم تا نشان دهیاد کردهـیکأها تقولن نقلیا يما بر رو
ر ر  د د  خو ت  را ظها ر ا کراسیابطه با ند مو د ز به  رش یحت یا ز شو تر ا ان یفرا

کارگران  ا ویبه پرولتار یدموکراس ةبارت خود را دراکرونشتات رفت. آنها اظهار
عالوه، رزا لوکزامبورگ انتقاداتش در رابطه با انقالب همحدود کردند. ب يکشاورز

 ۀمکه قطعنایحالدر ،فرموله کرد یدر زمان جنگ داخل 1918ه را در یروس
زمانتپ ولوسک  گردیتصو یروپا خلیب  دا جنگ  که  واقعهب ید  ان یبه پا یطور 

  ده بود.یرس
ن یکند رزا لوکزامبورگ را بر اساس انتقاداتش متهم بدیت مأجر یا کسیآ

و که  د  ز ر بند يسا زد وا ژ ر لمللنیب يوبست با بو ه است یا د چرا ؟بو  پس 

نبه کرونشتاتيهاخواست ك" عنوا که به  ییهاواستشد، خ دهینام "خطرنا
منته ب  مل بعدیشد؟ آیم یضدانقال ث ب يا تکا د فر شورشهحوا وا ر  ان یطو

لوکزامبورگ  ا رزایه است؟ آدقرار ندا یبانیکرونشتات و لوکزامبورگ را مورد پشت
ک حزب و یکارگرفته شود نه قدرت هد بیکارگر باۀطبق قدرت کهاصرار نمود یوقت

عنوان به "کارگر ۀقدرت طبق"کزامبورگ  لو محق نبود؟ از نظر رزا ،ک محفلی
 یک دموکراسی ها درتوده ع و فعالیک جدل نامحدود با شرکت وسیدستاورد "
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  . "شدیف میوشرط تعردیبدون ق
  
  

  ن انقالب شوراهایمسوّ 
  

 کرونشتات احتماالًانیشورش شد،یم دهیکششیپ کیدموکرات حقوقنیایوقت
ده یکه آنان شن آنچه ده بودند.یورگ نشنلوکزامب رزا يهامورد نوشتهدر يزیچ

توسط  1918 ۀیژوئ 10شوراها بود که در  يجمهور ین قانون اساسیلبودند، اوّ 
قانون  16و  15، 14، 13ب شده بود. بند یها تصوشورا يسراسر ةکنگرنیپنجم
دموکرات یاساس ق مسلم  د(ک یحقو زا د يآ زا ت، آ د يعباد زا ت، آ  يتجمعا

د، آزيکارگر يهاهیاتحاد ت) را تضم يا ها از ن بندین کرده بود. ایمطبوعا
ت ویص امتیتخص ص ممانعت م یگروه و حزب ژه بهیازا  22(بند  کردیمخصو

  ).23و
ا یو  يأاز حق ر يچ کارگرید هیاعالم نمود که نبا ین قانون اساسیهم

بود  ین معنیآمده بود و بد 65و  64ن حقوق در بند یدشدن محروم شود، ایکاند
ر از درآمد خود در مقابل کار خود یغ يزیرا استثمار نکند و از چ یسکه کار ک

  استفاده نکند.
ها بود نه به دست شوراهقدرت ب ۀهم - شورش کرونشتات يخواست مرکز

اعالم نمود  ین قانون اساسیبود. ا یقانون اساس با قت منطبقیحقن دریا -حزب
  شد!در دست شوراها با مختصاً یو محل يقدرت مرکز ۀکه هم

 .مورد تجاوز قرار گرفت هابلشویک ياز سو ین قانون اساسیاز همان ابتدا ا
نجا ارزش آن را دارد که انتقادات ینشد. ا یعبارت بهتر مقررات آن هرگز عملا بهی

ن تصو ما فر ز  که بعد ا را  گ  ر مبو کزا زا لو ن اساس بیر د یقانو موله نمو  ،فر
ن حقوق را که در یا یکاربست واقع 1921که ملوانان در سال یم. زمانیآورادیهب

ل 19سا 1 خواستار شدند، ضدانقالدستهب 8 خوانده شدند و  یبآورده بودند 
کتور سرگه یسال بعد و 16دند، یمحکوم گرد یجهان يعنوان عوامل بورژوازبه
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 ن نشانیشد. ایم یمنته نقالباضد به ان ضرورتاًیشورش يهاگفت که خواستیم

  ق بود. یچه اندازه عم یدر رابطه با خطرات دموکراس هابلشویکرفتار  کهدهدیم
انقالب اکتبر را  يدئولوژیا یحقوق ۀها خالصشورا يجمهور ۀیلن اوّ یقوان

عقب رانده شده بود که  يقدرها بهدهین ایا یان جنگ داخلیداد. در پایل میتشک
ه بود. شد يروزانه ضرور یکردن آنها در زندگیعمل ةاعاد يم را براانقالب سوّ

ن یکردند منظورشان ایم صحبت مان کرونشتات از انقالب سوّیکه شورشیزمان
 يبناکرونشتات سنگدر"نوشتند:  کرونشتات يایزوستیامارس در  8بود. آنها در 

 را پاره وکارگريهاتوده يهارین زنجین بنا آخرینهاده شده است. ا م بناانقالب سوّ

   ".خواهد کرد سم را بازیالینش سوسید آفریجد راه
کتبر يهايروزیپایآکهمیدانیما نم ش شد بایرا ما ک یدموکرات يهارو

در  اش واقعاً یدهقان ۀصیکشور با خصيط اقتصادیا شرایآکهمیدانیکرد. ما نمحفظ
 د مورد بحث قراریل باین مسایسم فراهم بود. ایالیساختن سوس يل برااقدام اوّ 

نات ییق بدون تزیگفتن حقا ،قت هستندیدنبال حقهکه بيا کار افرادرد. امّ یگ
گرفتن یعلم یسطح ۀژست خودخواهان یخیتار يهادهیح پدیتوض ياست. برا

  ست.ین یکاف
 یشئون زندگ یکه تمامیصدد برآمد رشد بوروکراسدر یکه تروتسکیزمان

شرح  يبرا یح دهد، او مشکلیتوضکرد را خفه يحکومت شورو يهانهاد یواقع
ا یکه پرولتاریکه زماندیگویم انت شدیکه بدان خیانقالبافت. او در یدرك خود ن

ارتش  ۀافتینخسته شده بودند، افسران سازمان یطوالن یام انقالبیک قیدنبال هب
شهرا ب يرهبر يهاتیموقع یمحل يهاسرخ در شورا  يهادست گرفته و رو

منجر شد.  یروکراسبه تولد بو ن ظاهراً یآن مرسوم کرده بودند. ارا در ینظام
که خود او تالش نمود بدون  اوردیخاطر بهاندازد بین را از قلم میا یتروتسک
ا را ین امر پرولتاریا ایرد. آیکار گهب يکارگر يهاهیها را در اتحادن روشیتزلزل ا

چگونه قادر شد  ،ا چنان خسته بودیشتر نجات داد؟ و اگر پرولتاریب یاز خستگ
ه سازمان دهد؟ یروس يهان شهریترین و صنعتیتردر بزرگ را یاعتصابات عموم

ا یبود چگونه به پرولتار یانقالب اجتماع ةبرندشیپ يروین و اگر حزب هنوز واقعاً
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که همان زمان یحالنکرد، در حال تولد کمکدر یه بوروکراسیاش علدر مبارزه
به گلوله بست، آن کارگران را يجاو به ،قدرتمند شکل گرفته بود یک بوروکراسی

و سه سال جنگ  یستیالیسه سال جنگ امپر یآنان در ط يانرژ ةکه عصاریزمان
  ده شده بود. یکش یداخل

ن یشناساند؟ جواب ایم ياستبداد یتیست خود را با حاکمیچرا حزب کمون
ن همان ینبود. ا ییایگر پرولتارین حزب دینبود. ا یگر انقالبیاست که حزب د

ک يزیچ توسط  که  ماست  ر  ا قر مت  مال د  ر مو ت  نشتا و فت. یر گر
که یزمان ؛گفت 1921 ها را در سالنیا ۀن بودکه همیکرونشتات در ایستگیشا

گر یکه دیزمان ؛و پانزده سال منتظر نماند ،ط وجود داشتیر شراییهنوز امکان تغ
  شکست قابل برگشت شده بود.

قدمت خود  د بهاستبدا نیبود. ا هیروسدر یارث نشان کی باًیتقر یبوروکراس
 يهوا و تزار بلکه روح یدر قدرت نه تنها بوروکراس هابلشویکه است. یدولت روس

 توسعهوبسط دولت نکهیمحض ادادند بهیص مید تشخیرا به ارث بردند. آنها با آن

ش شامل ،افتی مر عملکرد د ا مین ياقتصا همیمحض اشود، بهیز   ۀنکه مالک 
تفکر  ةع و دوباریسر ۀتولد توسع يفورخطر  ،و صنعت شد یعیطب يهاثروت

  کند.یک ظهور میبوروکرات
کتر مر يد وث یضیکه  ر مو میرا با  معالجه  ض  مر ن  د مسیبو  ۀلأکند، 

رث ن مریا و بعض یضیبود گرفته  در نظر  حت یرا  ش میا را سفار ت  طا کند. یا
که از  یکیشات بوروکراتیگرامبارزه با يرا برا یاطیچه اقدامات احت هابلشویک

لهم ن سا وّ  يهاا شا چه رو ب روشن بود در نظر گرفتند؟ آنها   ییهال انقال
ک به سراسر یک طرح قدرتمند دموکراتیرند تا اجازه دهد یکار گهتوانستند بیم

 یکارگر ناش يهاثر را که از تودهؤد و میک کنترل شدیجامعه بدمد و  يفضا
  ق کنند؟یشود تشویم

ن بود که یظر گرفته شد. مشکل اکنترل در ناز اشکال یقت، بعضیحقدر
نيایساریکمیبازرس ن م کارگرا لنیست ایبایودهقانا ن نوع  کنتر را به هما

ل یافتن دلی يد برایکند. انسان بامخالفت بود واگذار قدرتش مورد که هابوروکرات
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دولت  یکیدر مفهوم بلشو قاً یعم یبوروکراس ۀشیتر شود. رقیشدن عمزهیبوروکرات
که خود را یدولت ؛ده استیشود خوابیکنترل مو یک حزب فرماندهی ۀلیوسهکه ب

س قدرت مطلقه و بوروکرات  يهان علل البته با سنتیک سازمان داد. ایبراسا
  د.یدگردیه تشدیروس یبوروکراس

ل آن یعنوان عامل شکست و انحطاط انقالب و تبدکردن دهقانان بهمالمت
 ۀلیوسهه بیح مشکالت روسیت. توضنادرست اس يامر ،کیبوروکرات یمیبه رژ

ه یکرونشتات علها شورشیخواهد بود. بعض یآساناقتصادش کار یخصلت دهقان
ز یخودش ن یند که بوروکراسیگویدانند و میم یدهقانیرا شورش یبوروکراس

ممکن است بپرسد  یکس •ْ از نقش دهقانان ین درکیداشت. با چن یدهقان ۀشیر
دفاع کنند؟ آنها  یستیالیانقالب سوس ةدیکردند از ات أجر هابلشویککه چگونه 

سم مبارزه یالیسوس يبرا یدهقان يت دادند که در کشورأچگونه به خود جر
  کنند؟  
  

ن کار (سرکوب کرونشتات) یخودشان ا هابلشویککنند که یها ادعا میبعض
انستند. دیشاهنگ آن میکه خود را پیانقالب ؛کردند یجهان ید انقالب آتیامبهرا 
که انسان یه قرار گرفت؟ زمانیر روح انقالب روسیثأتحت ت يگریکشور د ایا آامّ 

ا مورد مالحظه قرار دهد، یه را در سراسر دنیانقالب روس يمعنو يباال ۀتیاتور
آثار خود را در  ن انقالب متعاقباًیاز ا یگردانیا رویممکن است از خود  بپرسد آ

د قرار ییأرا مورد ت ين داوریا یخیمتعدد تار يهافاکت ؟ها گذاشتر کشوریسا
ک کشور را یدر  یسم واقعیالیممکن است عدم امکان ساختن سوس یداد. کس

که از انقالبات در یمیکه نسدکندین امر تردیا هنوز در اامّ  ،ت بشناسدیرسمهب
   ح کند.یک و دفورمه را تصحیم بوروکراتید بتواند رژیدمیها مر کشوریسا

                                                 
 را بدون شرکت نمایندگان سیاسی بورژوازي  بورژوازي روسیه ۀبلشویسم در عمل همان وظیف

شناسی رشد و رسمیتکمونیسم. به آن از ا تحت نام سوسیالیسم و بدترـام رساند، امّ ـبه سرانج
ن سوسیالیسم و کموانباشت سرمایه در روسیه از سوي بورژوازي جهانی به نیسم ضربه عنوا

  ن.ت.ك. جا گذاشت.لحاظ ذهنی بهکار در سطح جهان بهشدیدي بر نیروي
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 ۀتوسع ۀشرفتیپ ۀر آلمان نشان داد که مرحلینظ يکشورسم دریشفا ۀتجرب

 ست. هرچندین یکاف ینیتضم ،شات خودکامه و مطلقیگرا ه رشدیعل يدارهیسرما

ما بایده نین پدیح ایتوض يجا نجایکه ا داشته باشیست،  جه  که موج ید تو م 
ها را تو سنّ یمیقد يهادهید و ایآیشرفته میپ يهااز کشور یقدرتمند خودکامگ

لحاظ سم بهیست که بلشوین يوتردچ شکیه يجاکند. یکردن مد به خفهیتهد
شات یگرايبرا ياقت سابقهیحقربط داشت. در یبه طرز تفکر خودکامگ يمعنو

 يگریکشور دکه اگر در تواند مطمئن باشدینم یآورد. کس وجودهخود ب متعاقب
سم ممکن بود یکرد. بلشویزه میسم خود را دموکراتیبلشو ،دادیرخ م یانقالب

  مطلق خود را آشکار سازد.  یاشکال خودکامگ مجدداً
 يبرا یلیا دلیآ وجود نداشت؟ یخطرات واقع چیه کیدموکرات روش ا دریآ

س از نفوذ رفرم  یق دموکراسیها وجود نداشت، اگر از طرها در شوراستیتر
 شین خطر بیا ابود. امّ  یواقع ين خطریکه امیدار ما قبول ؟شدیافسارشان باز م

ن یاستال آن رکلیک حزب واحد نبود که دبیکنترل  رقابلیغ يکتاتوریخطر د از
   )7(بود.

  
ن مقاومت را از  یت بدبختینهاشودکه کشور دریگفته م خود بود و توا

رست د د.  ه بو د دا ر ب !دست  مّ هکشو د، ا خسته بو و  ه  د فرسو جنگ  طر  ا خا
ز همیديسوا ز پر کشورنیگر  زنده يهاورین ا د سا ر داً یکه شدبو  يجستجود
د یشد يآوريان جنگ ما شاهد رویدادن خود بودند. در پاادگرفتن و آموزشی

 یآموزش فن يتوهایو انست يکارگر يهاکارگران و دهقانان به مدارس، دانشگاه
نبود؟  ن طبقاتیبودن و مقاومت ازنده ين اقرار برایوافر بهتر ۀن عالقیا ایم. آیبود
 یتوانست کمک بزرگیم ین آموزشیچن يسوادیب يزان باالیبا م يکشورنیچندر

  خودشان باشد. یقدرت واقع يریکارگهکارگر در بيهابه توده
  
 رغمیسازد. علیرا نابود م یخالق ملتيهاتیظرف خود اساس در يکتاتوریا دامّ
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 يبرا يازیسرعت به امتهآموزش بکارگران،آموزشيدولت برا شک بدون يهاتالش
عضا هبر يا ر ر به محفل  دا وفا ب  ل یتبد يحز ز سا 1ل شد. ا 9 2 به بعد،  1

ن یا شد. يالفکر پاك سازعناصر مستقلاز یآموزشیات عالمؤسسها و دانشکده
آموزش  يشات مخالف در درون حزب اوج گرفت. تالس برایپروسه با رشد گرا

ز ياندهیطور فزاهب یقیحق وا ز ر رفت. آ مبنیلن يدست  زیا بر ین  و ر  ينکه 
  کار بسته شد.هچه کمتر و کمتر بهر ،بتواند دولت را اداره کند يآشپزهر

ابد. یق یتواند تعمیها متوده یقیق شرکت حقیتنها از طر یانقالب يروزیپ
تواند یها تنها متوده يجانخبه) به(ت یک الیآن با ینیگزیجا يگونه تالش براهر
  شود. یارتجاع قاًیعم

ن بود، یله اأگرفت. مس دو راه قرار یه در تالقینقالب روسا 1921در سال 
ش دموکرات ش دیک یرو  یانگاشتن دموکراسیکیبا  هابلشویک. يکتاتوریا رو

خواستند  آنها دو را محکوم ساختند.قت هریحقدر ،يپرولتر یبا دموکراس یبورژوائ
زیالیسوس را ا ریطرسم  مانو هران يهاق  رأم ۀما نقالبیمو ز ین ا ال ا زند.بس با  ا

آنها  -نبود که دردسترس یانقالب- بودند یجهان انقالب انتظاردر کهحالهماندر
معکی رهیسرما ۀجا ولت يدا ختند ید طبق ییجا ؛سا د ۀکه  گر  ر حق یکا گر 

  ل مربوط به خود را نداشت.ین مسایترکینزد ةدربار يریگمیتصم
 ،شه بودن نقیدر مقابل ا ینکه شورش کرونشتات چالشیص این در تشخیلن

مورد بحث انحصار  ۀلأن بودند که مسیآگاه بر ا کامالً هابلشویکتنها نبود. او و 
باز  يپرولتر یقیحقیک دموکراسی يحزبشان بود. کرونشتات ممکن بود راه را برا

 کهح دادین ترجیخاطر لن نیمهناسازگار بود. به یکه با انحصار قدرت حزبکردیم
ا مطمئن را انتخاب نمود: رشرافتمندانه امّ یغ یراه را منهدم سازد. او کرونشتات

  اتحاد کرد. یانقالب دهقانو ضد يکه کرونشتات با بورژوازیدروغ
 م مارسدوّ  ۀک در جلسیناو بالت يایساریکم  (Kouzmin)نیکه کوزمیزمان

                                                 
 در مبارزه  لی ظاهراً که اوّ  ،توان دیدچین و ایران می "انقالب فرهنگی"این امر را در ۀنمون

 گردید.ان اسالم عملینمی در مبارزه با ملحدین و دشمعلیه عناصر و فرهنگ بورژوایی و دوّ 
  ن.ت.ك.
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قت را یحق يکنند، ویم نمیتسلجنگرا بدون قدرت هابلشویککه اظهارکرده بود
 يده باشد که آشکارا الفبایسر خود خندین کمیست به ایبایمن یگفت. لنیم

 یو اخالق یاسیلحاظ سده بود. ازیرا نفهم هابلشویک يهاکیات و تاکتیاخالق
ر شود. و یدرگ ینکه با او بر سر بحث اصلینه ا، د دشمن را نابود سازدیبا یکس

  ام داد. انج یکیبود که دولت بلشو يزیآن چ قاًیدق یاسیانهدام دشمنان س
ت تودهیشورش ن کرونشتا و ب يهاا مّ  یشکلینامتجانس  چنبودند. ا ن یا 

اند. اگر ش گذاشتهیرا به نما یاسیس یاز آگاه یگاها سطح قابل توجه ییهاتوده
ممکن بود شورش  ،با فهم باال وجود داشت یاسیاز افراد س ين آنها تعدادیدر ب

ع نمبه زیپیوقو چنیوست.  میرا  د آ وّ  ییهان  خواستدندیفهمیم الً ا  يهاکه 
ن، یمع ۀآن لحظدر اًیو ثان، تضاد است ن دریکرمل يهااستیبا س ان کامالًیشورش

 يجدّ طورهب کهیشیگراهررحم به د تا بدونیدیم يقو یکاف ةاندازدولت خود را به
  منکوب سازد. ،ش مخالفت ورزدیهاها و طرحدگاهید با

رش ت صمیشو ونشتا کر ن  ه یول یمیا د جه به سا تو با  آنها  دند.  ل بو د
کنند.  ینیبشیدشمنانشان را پ يهاکیشان نتوانستند تاکتزهیبودن انگعادالنه

منتظر ز ساآنها  طیکمک ا ماندندکشر نقا ر  را  يکه صدایکسانمنتظر ؛و آنها 
م آنها به ایمنعکس  دند.  حقیکر که بق یقت پین  دند  در  ۀینبر ز قبل  کشور ا
شان و یهاد و خواستیابراز عقا ةگر به مردم اجازیکه د يکتاتورین دیچنگال آهن

  اند. گرفتار شده ،دادیشان را نمیاسیس ينهادها ۀانتخاب آزادان
ن یب ،"هاآرمانخواه"و"هانیبواقع" نیب یاسیس و یکیدئولوژیا بزرگ بحث

ن یدست درگرفت. اهاسلحه ب )8(آزاد یو طرفداران زندگ یعلم يهاستیالیسوس
د. یان رسیپابه 1921در سال  "هاآرمانخواه" یو نظام یاسیشکست سجنگ با 

مّ  لا استا بهیا  ن ۀهم ن  نیجها د ا نمو بت  اثا همچن نیکه  ن شکست یشکست 
  ا بود.یک ششم سطح دنیسم در یالیسوس

  
  

  توضیحات:
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  56-57ون شماره یسیبولتن اپوز) 1(
شدن هزاران نفر در مورد کشته کرونشتات يایزوستیا ۀندارد که روزنامقت ین حقیا) 2(

  در پتروگراد صحبت کرده است.
  .افسران کادت) 3(
  کرد. یدر مسکو خودکش 1924 هدر ماه م (Loutovinov)نوف یلوتوو) 4(
نابرابر با دشمن  ةبار و در مبارزفاجعه يکتابش، که با محتوانیآخردر یتروتسک) 5(

ن یطرف بماند.. ایاست تا ب کردهینوشته است، از نظر خودش تالش بزرگ مهلک خود
ت م ةدربار ياست که و يزیآن چ تنها  یستینیف استالیمکتب تحر" :دیگویکرونشتا
عرصین یمکتب در  مروز  که ا ر ۀست  میخ روسیتا حقیه نشوونما  در مر یقت، ایکند.  ن ا

ز یانگغم يهاج مانند داستانییتهوجهلاساس ها برافسانه از یبعض ن.ت.ك.) از ف.یتحر(
است گفته شود  یکند. کافیه میر حوادث انقالب تغذیمربوط به کرونشتات، ماخنو و سا

طور هبود. ب يضرور يک تراژدیبا اکراه در کرونشتات انجام داد  يکه آنچه دولت شورو
 کرد بهیت میحما که از پتروگراد را ینظام استحکامات توانستینم ی، دولت انقالبیعیطب

ر. که از چند دهقان مرتجع و است مشکوك و اس.یخاطر چند آنارشبه یشورش ملوانان
ن حما ت دریکردند واگذار کند. همیت میسرباز و ملوا ر یمورد ماخنو و سان مالحظا

کند. یبدعمل، صدق م قاًیا دقت امّ ید با حسن نیداشتند، شا یل انقالبیکه پتانسيعناصر
   337) ص Hollis and Carter )1947س و کاتر ی. هولیتروتسک ۀشتن نویاستال

ت یو و منتخب. الرنس ن، آثاریلن) 6(  9) جلدLawrence and Wishart )1937شار
  97ص

ل ر اوّ یعنوان دبن را بهیدهد استالیکه شرح میدر رابطه با حوادث ت اشتباهاًدا مِ یآ) 7(
 ین و تروتسکیتوسط لن تصادفاً(ده بود ن مقام منصوب شیکند که به ایم یحزب معرف

  .)ید از همبستگیکأ(ت اتفاق افتاد. 1922ن امر دریقرار گرفت) ا یبانیپشت مورد
ت یبا سا يریگیق پیها را از طرسیرنوین زیما ا( open conference یکنفرانس علن) 8(

م یافتیا درس میرنوین شماره از زیم. در ایدست آوردبه یسیانگل يهاستیست کمونیآنارش
 ینیاوکرائ ۀناملغت ل ما بهیدل نیهم ندارد. به یینوشته خوانا يبا محتوا یکه کنفرانس علن

مورد  ،آزاد است یزندگ یمعنرا که به  volnitzaۀکلمیاصل یم و معنیمراجعه کرد یو روس
 م.یاستفاده قرار داد
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