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  ١١قيل و قال بر سر کرونشتاتقيل و قال بر سر کرونشتات
  

ک8ارزار تبليغ88اتی ب88ر س88ر کرونش8تات در بعض88ی محاف88ل ب88ا ش8دت تم88ام همچن88ان ادام88ه    

 س8ال پ8يش بلک8ه دي8روز رخ داده     ١٧شايد تصور شود که شورش کرونشتات نه       . دارد

 و تح88ت ي88ک ش88عار مش88ترک دش88رکت کنن88دگان در اي88ن ک88ارزار ب88ا تعص88بی همانن88 . اس88ت

س88ت ه88ا، منش88ويک ه88ای روس88ی، سوس88يال دم88وکرات ه88ای چ88پ دفت88ر     آنارشي: اينانن88د

، و در فرص88ت ه88ای مناس88ب، مطبوع88ات  ٣، گيجس88ران منف88رد، نش88ريه ميليوک88ف ٢لن88دن

 !از نوع خود" جبهه خلقی" يک . عمده سرمايه داری

همين ديروز بود که اتفاقًا به اين سطور در يک هفت8ه نام8ه مکزيک8ی ک8ه نش8ريه ای             

      تروس888تکی: " اس888ت ب888ر خ888وردم" دم888وکرات" ر ع888ين ح888ال ارتج888اعی کاتولي888ک و د

        مل888وان کرونش88تات را داد، پ88اک ت88رين پ88اک ه888ا    ) ؟ (١٥٠٠قص88د دس88تور ش88ليک ب88ه     
                                                 

نوش8ته ه88ای  "  نش8ريه ب88ين المل8ل جدي88د چ8اپ ش88د و در    ١٩٣٨اي8ن مقال88ه در ش8ماره آوري88ل    - ١

  . تجديد چاپ شدPathfinder Pressبوسيله ) ٣٨/١٩٣٧" (سکیتروت
 ب8ود ک8ه ب8ه    ١٩٣٠دفتر لندن اجتماع بين المللی بی دروپيک8ر از اح8زاب سانتريس8ت در ده8ه      - ٢

از . هيچ يک از بين الملل های دوم و سوم وابستگی نداش8ت، ام8ا مخ8الف ب8ين المل8ل چه8ارم ب8ود        

ح8زب وح8دت ک8ارگران    (ستقل کارگر انگلستان، پ8وم  احزاب تشکيل دهنده آن می توان از حزب م  

اس8888پانيا، ح8888زب ک8888ارگران سوسياليس8888ت آلم8888ان و ح8888زب ک8888ارگران و دهقان8888ان      ) مارکسيس8888ت

  .سوسياليست فرانسه نام برد
  .، در پاريس چاپ می شد)آخرين اخبار  (Poslednie Novostiنشريه ميليوکف  - ٣
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سياس88ت او زم88انی ک88ه در ق88درت ب88ود، ه88يچ تف88اوتی ب88ا سياس88ت ام88روزی اس88تالين      . را

  ".نداشت

وقت8ی ک8ه   . می رس8ند همانطور که می دانيم، آنارشيست های چپ نيز به همين نتيجه    

وال ون88دلين توم88اس ک88ه عض88و  ئب88رای اول88ين ب88ار در مطبوع88ات بط88ور اختص88ار ب88ه س88   

. ، جواب دادم، نشريه ميليوکف نيز با همين روحي8ه مداخل8ه ک8رد       ٤کميسيون تحقيق بود  

تمام اين صاحب نظران اعالم کردند . آنارشيست ها با شدت بيشتری به من حمله کردند

اي88ن ه88م آوازی وقت88ی واقع88ًا جال88ب اس88ت ک88ه       . ارزش اس88تک88ه ج88واب م88ن ک88امًال ب88ی     

. آنارشيست ها تحت عنوان کرونشتات، در واقع از کم8ونيزم ض8ددولتی دف8اع م8ی کنن8د               

منشويک ها، در زم8ان ش8ورش کرونش8تات، آش8کارا طرف8دار بازس8ازی س8رمايه داری          

  .بودند؛ و ميليوکف حتی امروز نيز طرفدار سرمايه داری است

کرونشتات توانست اين جنبش در قلب آنارشيست ها، منشويک ها    چگونه برخاست   

 آتش برافروزد و در مورد همه آن8ان در ي8ک زم8ان چن8ين             "ضدانقالبی"و ليبرال های    

تم8ام اي88ن گ8روه ه88ا عالق8ه من88د ب8ه تص88ويه حس8اب ب88ا تنه88ا      : کن8د؟ ج88واب آن س8اده اس88ت  

نک8رده و ب8ا دش8منانش    جريان واقعی انقالبی ای هستند که هرگ8ز پ8رچم انق8الب را ره8ا           

ب8ه هم8ين دلي8ل    . مصالحه نکرده است و تنها جريانی است که آينده را نمايندگی می کند      

  "جنايات"ها  است که در ميان کسانی که پس از اين همه سال

 ي88ا ش88به انقالبي88ونی س88ابقم88را در کرونش88تات افش88ا م88ی کنن88د، بس88ياری از انقالبي88ون  

ا از دست داده اند و ضروری می دانند که توجه وجود دارند که برنامه و اصول خود ر

ديگ88ران را از انحط88اط ب88ين المل88ل دوم و ي88ا جناي88ات آنارشيس88ت ه88ای اس88پانيا منح88رف     

س88ازند، هن88وز، استالينيس88ت ه88ا نم88ی توانن88د بط88ور آش88کار ب88ه اي88ن مب88ارزه ب88ر س88ر             

  .کرونشتات بپيوندند

                                                 
ه اپوزس88يون چ8پ و س88اير مخ8الفين رژي88م   کميس8يون تحقي88ق ب8رای رس88يدگی ب8ه اتهام88ات علي8     - ٤

  .استالين در محاکمات مسکو تشکيل شده بود
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م8ی مالن8د، زي8را ک8ه اي8ن      اما حتی آنان نيز از روی شادمانی دست هايشان را ب8ه ه8م           

، عليه مارکسيزم انقالبی و عليه بين الملل چهارم صورت "تروتسکيزم" کارزار عليه 

  .می گيرد

     ام88ا چ88را اي88ن اخ88وت رنگارن88گ ب88ه مس88أله مش88خص کرونش88تات چس88بيده اس88ت؟ در     

ه8ای بس8ياری ب8ا ق8زاق ه8ا، دهقان8ان و حت8ی ب8ا قش8رهای                 ی  های انقالب م8ا درگي8ر      سال

برخی از گروه های کارگران اورال دسته ه8ای داوطل8ب   ( ارگران داشتيم مشخصی از ک 

تض88اد ب88ين ک88ارگران ب88ه عن88وان   !). در ارت88ش ض88دانقالبی کولچ88اک تش88کيل داده بودن88د  

توليد کنندگان و فروشندگان نان، در اصل، ريشه به عنوان مصرف کنندگان و دهقانان 

ارگران خود گاه گدار به ص8فوف  تحت فشار احتياج و محروميت، ک. اين برخوردها بود  

ارت8ش س8رخ   . شان با روستا تقس8يم م8ی ش8دند       متخاصمی بنا به بستگی قوی يا ضعيف      

های جنگ داخلی چندين بار الزم شد ک8ه   در سال. نيز تحت تأثير دهات قرار گرفته بود      

اي88ن ) ن8پ (بک8ار بس8تن برنام88ه جدي8د اقتص8ادی     . هن8گ ه8ای ناراض8ی خل8ع س88الح ش8وند     

ب8رعکس، راه را ب8رای تول8د    .  تقليل داد، اما تا محو آن راه زيادی ب8ود       اصطحکاکات را 

دوباره کوالک ها هم8وار ک8رد و در اوائ8ل ده8ه اخي8ر منج8ر ب8ه تک8رار جن8گ داخل8ی در                 

 در تاريخ روابط بين پرولتاريای حادثه ای فرعیشورش کرونشتات فقط . روستاها شد

عی فقط در رابطه با جريان عمومی فهم اين حادثه فر. شهر و خرده بورژوازی ده بود 

  .گسترش مبارزه طبقاتی در طول انقالب امکان خواهد داشت

کرونشتات با بسياری جنبش های خرده بورژوازی ديگر فقط از لحاظ اثرات خارجی 

در م88دت . مس88أله ب88ر س88ر اس88تحکامات دري88ائی پتروگ88راد ب88ود  . بيش88ترش تف88اوت داش88ت

. ی متع8ددی پخ8ش ش8د   و برنامه ه8ای رادي8وئ     فت  شورش، بيانيه های بسياری انتشار يا     

سوسيال رولوسيونرها و آنارشيست ها شتابزده از پتروگ8راد ش8ورش را ب8ا جم8الت و               

با . و تمام اينها تأثير خود را در انتشارات گذاشت. زينت می کردند" باشکوه"اشارات 

نشتات مشکل نبود در باره کرو) يعنی برچسب های دروغ( موجود " اسناد"کمک اين 

 ن8ام کرونش8تات ب8ا هال8ه ای از انقالب8ی گ8ری       ١٩١٧مضافًا به اينک8ه از    . افسانه ساخت 
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ب8ی دلي8ل نيس8ت ک8ه مجل8ه مکزيک8ی اي8ن عب8ارت را در م8ورد ملوان8ان            . احاطه شده ب8ود   

  ".پاکترين پاک ها:" کرونشتات بکار می گيرد

             ب8888ازی ب8888ا اعتب8888ار انقالب8888ی کرونش8888تات يک8888ی از وج8888وه مشخص8888ه اي8888ن ک8888ارزار       

  آنارشيس88ت ه88ا، منش88ويک ه88ا، ليب88رال ه88ا و ارتج88اعيون س88عی   . واقع88ًا رياکاران88ه اس88ت 

    بلش88ويک ه88ا اس88لحه ه88ای١٩٢١دارن88د موض88وع را اينط88ور جل88وه دهن88د ک88ه در اوائ88ل  

    .خ88ود را بط88رف هم88ان ملوان88انی برگرداندن88د ک88ه ض88امن پي88روزی انق88الب اکتب88ر بودن88د     

    ه88ر کس88ی ک88ه عالق88ه من88د اس88ت اي88ن  . وغ ه88ای بع88دی اس88ت اينج88ا نقط88ه حرک88ت تم88ام در 

        دروغ ه88ا را روش88ن کن88د، باي88د اول مقال88ه رفي88ق ج88ان ج88ی راي88ت را در نيوانترنش88نال        

من قصد دارم ماهيت شورش  : مسأله من چيز ديگری است    . ٥بخواند) ١٩٣٨فوريه  ( 

              بوس8888يلهي8888ک انق8888الب مس8888تقيماً . کرونش8888تات را بيش8888تر از دي8888د کل8888ی تش8888ريح ک8888نم  

   پيروزی انقالب، ام8ا، وقت8ی ممک8ن م8ی ش8ود ک8ه اي8ن اقلي8ت           ". ساخته می شود   "اقليت

   تغيي88ر . ک88م و ب88يش پش88تيبانی و ي88ا الاق88ل ب88ی تف88اوتی دوس88تانه اکثري88ت را بدس88ت آورد     

جهت در مراحل مختلف انقالب، مثًال، انتقال از انقالب به ضدانقالب، مس8تقيمًا بوس8يله       

        در رواب88ط سياس88ی ب88ين اقلي88ت و اکثري88ت تض88مين م88ی ش88ود، يعن88ی ب88ين پيش88گام     تغيي88ر

  . و طبقه

پرولتاري88ای : در مي88ان ملوان88ان کرونش88تات س88ه الي88ه سياس88ی مختل88ف وج88ود داش88ت    

انقالب88ی ک88ه تع88دادی از آنه88ا دارای س88وابق مب88ارزاتی و تج88ارب ج88دی بودن88د؛ اکثري88ت      

 و ارتجاعيون، پسران کوالک ه8ا، مغ8ازه داران،   بينابينی، بطور عمده با منشأ دهقانی؛ 

در دوره تزار، نظم در ناوگ8ان و قلع8ه فق8ط در ص8ورتی حف8ظ م8ی ش8د ک8ه         . و کشيش ها  

   افس88ران بوس88يله بخ88ش ه88ای ارتج88اعی افس88ران ج88زء و ملوان88ان، اکثري88ت بين88ابينی را    

عم8دتًا  تحت سلطه نف8وذ و ي8ا رع8ب خ8ود در م8ی آوردن8د، و در نتيج8ه انقالبي8ون را ک8ه                

                                                 
٥ - John G.Wright       مقال8ه او در  .  يکی از مت8رجمين آث8ار تروتس8کی ب8ه زب8ان انگليس8ی ب8ود

  . منتشر شد١٩٣٩در " حقايق کرونشتات"باره کرونشتات تحت عنوان 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥ 

تکنسين ها، توپچی ها و برقک8اران بودن8د، من8زوی م8ی کردن8د، يعن8ی کس8انی ک8ه تح8ت               

  .نفوذ کارگران شهر قرار داشتند

، کامًال بر پايه روابط ميان اين سه الي8ه ق8رار      ١٩٠٥جريان شورش ناوگان پتمکين     

ن داشت، يعنی براساس مبارزه بين دو جناح پرولتاري8ا و ب8ورژوازی ب8رای تأثيرگ8ذارد          

هر کس ک8ه اي8ن مس8أله را نفهم8د، مس8أله ای ک8ه در       . بر روی اليه وسيع ميانی دهقانی  

سرتاسر جنبش انقالبی در نيروی دريايی مشاهده شد، بهتر است درباره مسائل انقالب 

زي88را ک88ه اي88ن مس88أله ک88امًال ناش88ی از مب88ارزه ب88ين    . روس88يه بط88ور کل88ی خ88اموش بمان88د  

 بر دهقانان بود و امروز هم هن8وز ت8ا ان8دازه زي8ادی           پرولتاريا و بورژوازی برای تأثير    

يعنی الي8ه  ( در درون شوراها، بورژوازی عمدتًا در لباس کوالک ها          . طور است  همين

    ، و اکن8888ون ب8888ه ش8888کل  "سوسياليس8888ت"، روش8888نفکران )ب8888االئی خ8888رده ب8888ورژوازی  

مام اين است مکانيزم اصلی انقالب در ت. ظاهر شده است" کمونيست"های  بوروکرات

در نيروی در يايی اين مسأله ش8کلی متمرکزت8ر م8ی ياب8د و در نتيج8ه بي8انی       . مراحل آن 

  .مهيج به خود می گيرد

. تر کيب سياسی شورای کرونشتات انعکاس8ی ب8ود از ترکي8ب پادگ8ان و خدم8ه کش8تی         

 در دست حزب بلشويک ب8ود ک8ه ب8ر بهت8رين            ١٩١٧رهبری شوراها در اوائل تابستان      

    تکي888ه داش888ت و بس888ياری از انقالبي888ون جن888بش مخف888ی را ک888ه از  بخ888ش ه888ای ملوان888ان 

ول8ی باي8د ي8ادآوری ک8نم ک8ه حت8ی در       . زندان کار اجباری آزاد شده بودند، شامل می ش8د    

       روزه88ای قي88ام اکتب88ر بلش88ويک ه888ا کمت88ر از نيم88ی از ش88ورای کرونش88تات را تش888کيل         

کرونش8تات اص8وًال منش8ويک    در  . اکثري8ت ب8ا اس آره8ا و آنارشيس8ت ه8ا ب8ود             . می دادند 

اس اره8ای کرونش8تات خيل8ی    . حزب منشويک از کرونش8تات متنف8ر ب8ود       . وجود نداشت 

س88ريع در اپوزس88يون علي88ه کرنس88کی ق88رار گرفتن88د و گروه88ی را تش88کيل دادن88د ک88ه از      

آنه8ا خ8ود را ب8ه بخ8ش دهق8انی دژ و پادگ8ان س8احلی                . پيشقراوالن اس ارهای چ8پ ب8ود      

  .متکی می دانستند
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در مي88ان آن88ان انقالبي88ونی واقع88ی مث88ل ژوک . يس88ت ه88ا گ88روه رنگ88ارنگی بودن88دآنارش

. وژلزين88اکف وج88ود داش88ت، ام88ا اينگون88ه عناص88ر اکث88رًا ب88ه بلش88ويک ه88ا نزدي88ک بودن88د 

کرونشتات نماينده خرده ب8ورژوازی ش8هر بودن8د و از لح8اظ     " آنارشيست های "بيشتر  

رهبرشورا يک فرد غير حزبی بود، . انقالبی درسطحی پائين تراز اس ارها قرارداشتند

ي88ک کارمن88د ج88زء اساس88ًا ص88لح ج88و ک88ه ق88بًال تمل88ق ص88احب   " س88مپات آنارشيس88ت ه88ا"

غيب88ت کام88ل منش88ويک ه88ا، خص88لت   . انق88الب را... منص88بان ت88زار را م88ی گف88ت و ح88اال   

اس ارها و بيان آنارشيستی خرده بورژوازی بخاطر ش8دت مب8ارزه انقالب8ی در           " چپ"

  .لط نفوذ بخش پرولتری ملوانان بودنيروی دريايی و تس

       اي88ن خصوص88يات اجتم88اعی و سياس88ی کرونش88تات ک88ه در ص88ورت تماي88ل م88ی ت88وان       

  ب888ا م888دارک و اس888ناد بس888ياری آن888را توض888يح داد و اثب888ات نم888ود، ب888رای روش888ن ک888ردن 

برخاس8تی ک8ه در کرونش8تات در دوران جن88گ داخل8ی رخ داد و نتيج8ه آن تغيي8ر بني88ادی       

دقيق88ًا درب88اره اي88ن جنب88ه مه88م از مس88أله اس88ت ک88ه   . ت ب88ود، ک88افی اس88تچه88ره کرونش88تا

مفتريان اخير حتی اشاره ای ني8ز نم8ی کنن8د، بخش8ی از روی جهال8ت و بخش8ی از روی            

  .عداوت

      ام88ا جن88گ داخل88ی . آری کرونش88تات ص88فحه ای قهرمانان88ه در ت88اريخ انق88الب نوش88ت   

        .ي88ک را خ88الی از س88کنه ک88رد   ب88ه ش88کلی سيس88تماتيک کرونش88تات و تم88ام ناوگ88ان بالت    

 .در روزهای قيام اکتبر بخشی از ملوانان کرونشتات ب8ه کم8ک مس8کو فرس8تاده ش8دند     

بخشی ديگر به دان و اوکرائين برای تهيه ن8ان و س8ازمان دادن ق8درت محل8ی فرس8تاده          

خود م8ن از جبه8ه ه8ای      . اينطور به نظر می آمد که کرونشتات تمام نشدنی است         . شدند

از مي8ان ک8ارگران   " قاب8ل اطمين8ان  " ده ها تلگراف برای بسيج گروه های جديد          مختلف

      و مطمئن8ًا ن8ه خيل8ی ديرت8ر    ١٩١٨ام8ا در اوائ8ل   . پتروگراد و ملوان8ان بالتي8ک فرس8تادم     

        کردن888د" کرونش888تاتی"، جبه888ه ه888ا ش888روع ب888ه ش888کايت از اي888ن فرس888تادگان ١٩١٩از 

و مهمت8ر اينک8ه در جن8گ ب8ی نظ8م و غيرقاب8ل        که رض8ايت بخ8ش نيس8تند، پ8ر توق8ع ان8د              

در زمس8تان  ( بع8د از ن8ابودی ي8ودنيچ    . ند و بيشتر مش8کل آفرينن8د ت8ا س8ودمند     ا اطمينان
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. ، ناوگان بالتيک و پادگ8ان کرونش8تات از نيروه8ای انقالب8ی ته8ی ش8ده بودن8د           ٦)١٩١٩

. تاده شدندتمام عناصری که به شکلی مفيد بودند برای مقابله با دنيکين به جنوب فرس

 ملوان88ان کرونش88تات س88طحی ب88االتر از س88طح متوس88ط ارت88ش   ١٩١٧-١٨اگ88ر در س88ال 

طور ارکان اوليه رژيم ش8ورايی   سرخ داشتند و ساختن ارکان اوليه اين ارتش و همين 

ت8ا اوائ8ل   " آرام"عهده گرفتند، ملوانانی که در کرونش8تات  ه در بسياری از مناطق را ب   

چ جبهه ای از جنگ داخلی نبودند، در اين زمان بکل8ی    باقی ماندند و مناسب هي    ١٩٢١

ين تر از متوسط ارتش سرخ قرار گرفتند و شامل درصد باالئی از عناصر           يدر سطح پا  

  .دلسرد با لباس های پر زرق و برق می شدند

  دلس88ردی ناش88ی از گرس88نگی و احتک88ار بع88د از خاتم88ه جن88گ داخل88ی بش88دت اف88زايش    

        تب88ديل) محترک88ان خ88رد(خوان88ده م88ی ش88دند  " ب88ه دس88تکيس88ه "کس88انی ک88ه . يافت88ه ب88ود

بخص888وص در . ب888ه ي888ک ب888الی اجتم888اعی ش888ده بودن888د و انق888الب را تهدي888د م888ی کردن888د  

کرونشتات، جايی ک8ه پادگ8ان ه8يچ ک8اری نم8ی ک8رد و ه8ر چ8ه الزم داش8ت در اختي8ارش                

دفت8ر   وقتی شرايط در پتروگراد گرس8نه بحران8ی ش8د،      . بود، دلسردی ابعاد وسيعی يافت    

از کرونش8تات،  " وام داخل8ی "سياسی حزب چندين بار در مورد امکان درخواست يک          

ام8ا نماين8دگان   . جايی که تعداد زيادی ذخيره قديمی هنوز در آن موجود بود، بح8ث ک8رد           

. هيچ چيز از آنان ب8ا مهرب8انی ب8ه دس8ت نخواه8د آم8د           : "کارگران پتروگراد جواب دادند   

حاال در کرونشتات تم8ام عناص8ر س8ر بلن8د     . تکار کرده اند  آنان لباس، ذغال و نان را اح      

اين ش8رايط ش8باهتی ب8ه تص8ورات ش8يرين مفتري8ان           .اين واقعيت اوضاع بود   ". کرده اند 

  .ندارد

بايد اضافه کرد ملوانان التويا و استونيا که می ترسيدند به جبه8ه فرس8تاده ش8وند و             

ادی خود التويا و استونيا آماده خود را برای رفتن به سرزمين سرمايه داری آبا و اجد  

اي88ن عناص88ر اساس88ًا . ب88ه ناوگ88ان بالتي88ک پيوس88تند" داوطلب88ين"ب88ه عن88وان م88ی کردن88د، 

                                                 
٦ - Nikolai Yudenichب8ه کم8ک نيروه8ای    ١٩١٩د که در سال  يکی از ژنرال های تزار بو 

  .خارجی قصد تصرف پتروگراد را داشت
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دش88من ق88درت ش88ورائی بودن88د و اي88ن ض88ديت را در روزه88ای ش88ورش کرونش88تات ک88امًال  

 از ک88ارگران التوي88ا ک88ه عم88دتًا ک88ارگران س88ابق  نبج88ز اين88ان، ه88زاران ت88 . آش88کار کردن88د

دند، قهرمان8انی ه8ای ب8ی نظي8ری در تم8ام جبه8ه ه8ای جن8گ داخل8ی از خ8ود           کشاورز بو 

را ب88ا ي88ک چ88وب ب88زنيم و باي88د " کرونش88تاتی"م88ا نباي88د ک88ارگران التوي88ا و . نش88ان دادن88د

  .تفاوت های اجتماعی و سياسی آنان را در نظر بگيريم

مس88أله ي88ک محق88ق ج88دی اي88ن اس88ت ک88ه خصوص88يات اجتم88اعی و سياس88ی ش88ورش        

      .جايگ888اه آن در جري888ان انق888الب را براس888اس ش888رايط عين888ی تعي888ين کن888د  کرونش888تات و 

ب88دون انج88ام اي88ن ک88ار، انتق88اد ب88ه مرثي88ه خ88وانی احساس88اتی از ن88وع مس88المت جويان88ه        

اي888ن نجب888ا، .  و آخ888رين مقل888دين آن888ان تن888زل م888ی کن888د ٨، ام888اگودمن٧الکس888اندر ب888رگمن

آن8ان ط8وری از   . ن8د کوچکترين درکی از ضوابط و روش های ي8ک پ8ژوهش علم8ی ندار     

بع88الوه، ش88اکی . بياني88ه ه88ای شورش88يان نق88ل ق88ول م88ی آورن88د ک88ه زاه88د از کت88اب مق88دس  

.  و س8اير پي8روان توج8ه نم8ی ک8نم     ٩، يعن8ی انجي8ل م8اخنو     "اس8ناد "هستند که چرا من به      

ب8ه ق8ول   . قرار دادن به معنی پذيرفتن هرچه می گوين8د، نيس8ت      " مورد توجه "اسناد را   

       ف88راد ي88ا اح88زاب را بوس88طه آنچ88ه خ88ود در ب88اره خودش88ان       م88ارکس غي88رممکن اس88ت ا  

  .می گويند قضاوت کرد

خصوصيات يک حزب بيشتر از طريق ترکيب اجتماعی، گذشته، روابط آن با طبقات       

و الي88ه ه88ای مختل88ف تعي88ين م88ی ش88ود ت88ا بواس88طه اعالمي88ه ه88ای کتب88ی و ش88فاهی آن،        

م8ا بيان8ات ب8ی ش8مار نگ8رين،      اگر ب8رای مث8ال    . بخصوص در دوره حساس جنگ داخلی     

                                                 
٧- Alexander Berkman         آنارشيس8ت لهس8تانی ک8ه در آمريک8ا زن8دگی م8ی ک8رد و در س8ال ، 

  . از آمريکا اخراج شد و به روسيه رفت١٩١٩
٨- Emma Goldman-        ١٩١٩ آنارشيست روس8ی ک8ه در آمريک8ا زن8دگی م8ی ک8رد و در س8ال 

  .ريکا اخراج شد و به روسيه رفتاز آم
٩- N.Makhno –آنارشيست اوکراينی که دسته های مسلح دهقانی سازمان می داد .  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩ 

به  را باور کنيم، مجبور خواهيم بود اين آقايان را ١٠کمپانيس، گارسيا اوليورو شرکاء

ام88ا در حقيق88ت آن88ان دش88منان خ88ائن آن  . دوس88تان ص88ادق سوس88ياليزم بشناس88يم عن88وان 

  .هستند

 ک88ارگران انقالب88ی، ت88وده ه88ای دهقان88ان را ن88ه  تنه88ا در ني88روی    ١٩١٧-١٨در س88ال 

دهقانان، زمين ها را اغل8ب تح8ت رهب8ری     . ی بلکه در تمامی کشور رهبری کردند      درياي

سربازان و ملوانانی که به س8رزمين آبااج8دادی خ8ود بازگش8ته بودن8د، گرفتن8د و تقس8يم         

دهقان8ان  . مصادره نان تازه شروع شده بود و فقط از ارباب8ان و ک8والک ه8ا ب8ود     . کردند

اما جنگ داخلی سه س8ال  . قتی پذيرفته بودند يک مصيبت مو  به عنوان   اين مصادره را    

شهر عمًال هيچ چيزی به روستا ن8داد و تقريب8ًا هم8ه چي8ز از آن گرف8ت،         . به درازا کشيد  

ا را قب8ول داش8تند، ام8ا هرچ8ه      بلش8ويک ه8   دهقان8ان   . عمدتًا ب8رای ت8أمين نيازه8ای جن8گ        

اگ8ر در دوره قب88ل ک8ارگران دهقان88ان را ب8ه جل88و    . ا مخ88الف ش8دند کمونيس88ت ه8 بيش8تر ب8ا   

فق8ط بخ8اطر اي8ن    . سوق دادند، حاال اين دهقانان اند ک8ه ک8ارگران را ب8ه عق8ب م8ی کش8ند        

 نيمه –تغيير روحيه است که سفيدها می توانند بخشی از دهقانان و حتی نيمه دهقانان 

  .کارگران اورال را بطرف خود جلب کنند

يعنی دشمنی ب8ا ش8هر، جن8بش م8اخنو را تقوي8ت ک8رد ک8ه قطاره8ای ع8ازم               اين روحيه   

کارخان88ه ه88ا و م88زارع و ارت88ش س88رخ را غ88ارت کنن88د، خط88وط راه آه88ن را خ88راب و          

 دول8ت و البته ماخنو اس8م اي8ن را مب8ارزه آنارشيس8تی علي8ه      . کمونيست ها را می کشتند  

دديکتاتوری پرولتاري8ا  در حقيقت، اين مبارزه خرده مالکين دو آتشه برض8   . می گذاشت 

جنبش های مشابهی در بسياری مناطق ديگر رخ داد، بخصوص در تامبوف، زير . بود

ع88الوه، در قس88مت ه88ای مختل88ف کش88ور گ88روه ه88ای  ه ب88. پ88رچم سوس88يال رولوس88يونرها

آنها نمی خواستند سفيد ها و يا سرخ ها را    . موسوم به دهقانان سبز فعاليت می کردند      

                                                 
کمپ888انيس در رأس حکوم888ت محل888ی . نگ888رين آخ888رين نخس888ت وزي888ر جمه888وری اس888پانيا ب888ود  -١٠

 گارس888يا اولي888وريکی از آنارشيس888ت ه888ای دس888ت راس888تی ب888ود ک888ه ب888ا       . کاتولوني888ا ق888رار داش888ت  

  .ت های اسپانيايی در کشتار انقالبيون همکاری کرداستالينيس



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠ 

   بعض88ی. از گ88روه ه88ای سياس88ی ش88هری ه88م اجتن88اب م88ی کردن88د رس88ميت بشناس88ند و ه ب88

ام8ا  . وقت ها سبزها با سفيدها برخورد پيدا می کردند و از آن8ان درس ادب م8ی گرفتن8د            

همانطور که خرده بورژوازی از . البته از جانب سرخ ها نيز به آنها هيچ رحم نمی شد

گ88روه ه88ای چريک88ی  نظ88ر اقتص88ادی ب88ين س88رمايه ب88زرگ و پرولتاري88ا خ88رد م88ی ش88ود،    

  .دهقانی نيز بين ارتش سرخ و سفيد گير کرده بودند

تنها ي8ک انس8ان خي8ال پ8رداز م8ی توان8د در گ8روه م8اخنو وي8ا در ش8ورش کرونش8تات               

را مش8اهده کن8د، ول8ی در     " سوس8يال دولت8ی   "مبارزه ب8ين اص8ول تجري8دی آنارش8يزم و           

   خ88رده ب88ورژوازی. ادع8ين ح88ال ب88ه تبعي88ت از ديکت88اتوری پرولتاري88ا ه88م رض88ايت نم88ی د 

و ب8ه اي8ن دلي8ل    . نمی داند دقيقًا چه می خواهد، و بخاطر موقعيتش نمی تواند که بفهمد             

اس8ت ک8ه گ88يج س8ری در م8ورد خواس88ت ه8ا و آرزوه8ايش را تح88ت ل8وای درگي8ری ه88ای         

مختلف نش8ان م8ی ده8د، م8دتی زي8ر پ8رچم آنارشيس8ت ه8ا، زم8انی ب8ا خلقي8ون و ح8اال ب8ا                  

د را در مقابل پرولتاريا قرار داد، سعی کرد به هر دری بزند ت8ا         هنگامی که خو  . سبزها

  .چرخ انقالب را به عقب برگرداند

البت888ه ي888ک دي888وار غيرقاب888ل عب888ور الي888ه ه888ای اجتم888اعی و سياس888ی مختل888ف را در      

هن8وز در کرونش8تات تع8دادی ک8ارگر م8اهر و تکنس8ين        . کرونشتات از هم ج8دا نم8ی ک8رد        

ام8ا حت8ی اي8ن ع8ده ه8م بخ8اطر مشخص8ات        . ود داش8ت برای رسيدگی به ماش8ين آالت وج8   

غيرقابل اعتماد از لحاظ سياسی و بی فايده برای جن8گ     : منفی شان انتخاب شده بودند    

ب8ه ه8ر ح8ال،     . شورشی از ميان اين عناص8ر بي8رون آمدن8د         " رهبران"برخی از   . داخلی

ب8ه آن اش8اره   اين نکته کامًال طبيعی و اجتناب ناپذير که بعضی از مفتري8ان ب8ا پي8روزی          

اگر خودم8ان را   . می کنند، خصلت ضدپرولتری شورش را به هيچ وجه تغيير نمی دهد           

با شعارهای پر طمطراق و برچسب های دروغين و غيره، فريب ندهيم خواهيم ديد که            

شورش کرونشتات چيزی بجز عکس العمل مسلحانه خرده بورژوازی بر ضد شورای           

  .وری پرولتاريا نبودانقالب اجتماعی و سخت گيری ديکتات
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که فورًا ن8ه تنه8ا از     " شوراها بدون کمونيست ها   "اهميت شعار کرونشتات مبنی بر      

هم8انطور  . آرها بلکه بورژواليبرال ها هم برداشته شد، دقيقًا در همين اس8ت  .جانب اس 

ک8ه نماين88ده دوران88ديش س8رمايه، پروفس88ور ميليوک88ف بدرس8تی فهمي88د ش88وراهای ب88دون    

تجربه شوراهای . به معنای محو خود شوراها در اندک زمانی بودرهبری بلشويک ها 

آره88ا و حت88ی تجرب88ه ش88وراهای آلم88ان و    .روس88يه در دوره تس88لط منش88ويک ه88ا و اس  

اتريش تحت سلطه سوسيال رولوسيونرها و آنارشيست ها فقط می توانست بمثابه پلی 

علي8رغم  . ته8ی کن8د  باشد ک8ه ديکت8اتوری پرولتاري8ا را ب8ه احي8اء مج8دد س8رمايه داری من           

کس88انی ک88ه درگي88ر بودن88د، بن88ابراين ش88ورش کرونش88تات خص88لتی " تص88ورات"هرگون88ه 

  .ضدانقالبی داشت

 تنها معيار اساسی برای -  بدون قصد حمله به التقاطيون محترم-از لحاظ طبقاتی که

نه فقط سياست که تاريخ اس8ت، تف8اوت رفت8ار کرونش8تات ب8ا پتروگ8راد در آن روزه8ای           

        ک88ل الي88ه رهب88ری ک88ارگران در پتروگ88راد ه88م ب88ه خ88ارج    . ي88ت بس88ياری دارد حس88اس اهم

     گرس88نگی و س88رما ب88ر پايتخ88ت ره88ا ش88ده، حت88ی ش88ايد ب88ا    . از ش88هر اع88زام ش88ده بودن88د  

        هم8888ه ! دوره قهرم8888انی و مص8888يبت. ش8888دت بيش8888تری از مس8888کو حکوم8888ت م8888ی ک8888رد  

ان88ه ه88ا نارض88ايتی عميق88ی   در کارخ. هم88ه ناراض88ی بودن88د  . ب88ی تحم88ل بودن88د   و گرس88نه

  آره8ا و افس88ران س88فيد فرس88تاده . س88ازماندهندگان مخف8ی ک88ه توس88ط اس . حکمفرم8ا ب88ود 

س8عی م8ی کردن8د ش8ورش مس8لحانه را ب8ا جن8بش ک8ارگران ناراض8ی ارتب8اط           . شده بودن8د  

روزنامه کرونشتات درباره برپاشدن س8نگرها در پتروگ8راد و ه8زاران نف8ری ک8ه        . دهند

ام8ا در حقيق8ت   . روزنامه های هم8ه دني8ا ني8ز هم8ين را نوش8تند        . کشته می شدند، نوشت   

. شورش کرونشتات کارگران پتروگ8راد را جل8ب نک8رد   . درست برعکس اين اتفاق افتاد  

ک88ارگران ف88ورًا  . دس88ته بن88دی ب88ه م88وازات خ88ط طبق88اتی پ88يش رف88ت   . آنه88ا را بي88زار ک88رد 

 پ8س آنه8ا از ق8درت    -که ياغيان کرونش8تات در ط8رف ديگ8ر س8نگر ق8رار دارن8د            دريافتند

ان8زوای سياس88ی کرونش88تات باع88ث ع8دم ثب88ات داخل88ی و شکس88ت   . ش8ورائی دف88اع کردن88د 

  .شد نظاميش
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ويکتور سرژ که بنظر م8ی آي8د س8عی در ايج8اد ن8وعی س8نتز از آنارش8يزم، پ8وميزم و                 

بنظر او . مارکسيزم دارد، در مداخله خود در بحث کرونشتات بسيار ناموفق بوده است

فرض کنيم . ال زودتر می توانست از شورش کرونشتات جلوگيری کندس اعالم نپ يک

هم8انطور  . اما نصايح اين چنانی کردن بعد از واقعه آسان اس8ت         . اين بحث درست باشد   

که ويکتور سرژ يادآوری می کند، اين درست است که من انتقال ب8ه برنام8ه ن8پ را در             

اي8ن  .  هيچ وجه اطمينان نداش8تم  پيشنهاد کردم، اما از موفقيت آن به   ١٩٢٠اوائل سال   

وقت8ی  . مسأله از نظر من پنهان نبود که دارو می تواند از خود بيماری خطرناکتر باشد        

  من در مقابل مخالفت رهبران حزب ق8رار گ8رفتم، ب8ه پاي8ه ه8ای ح8زب رو نک8ردم، زي8را              

 ماه تجربه بعدی ١٢. می خواستم از بسيج خرده بورژوازی عليه کارگران اجتناب کنم       

اما مسأله قاب8ل توج8ه اي8ن اس8ت     . الزم بود تا حزب را به نياز به مشی جديد متقاعد کند      

 خيان88ت ب88ه عن88وان  ک88ه دقيق88ًا هم88ين آنارشيس88ت ه88ای سراس88ر دني88ا بودن88د ک88ه ب88ه ن88پ        

سال   وکالی آنان ما را متهم می کنند که چرا يکاالاما ح. کمونيست ها نگاه می کردند 

  .زودتر نپ را اعالم نکرديم

      لن888ين چن888دين ب888ار علن888ًا اعت888راف ک888رد ک888ه سرس888ختی ح888زب در دف888اع از    ١٩٢١در

 تغيير می ده8د؟   رااما آيا اين مسأله . روش های کمونيزم جنگی يک اشتباه بزرگ بود       

داليل مستقيم و يا غيرمستقيم شورش کرونشتات هر آنچه بود، خطر مرگ ديکتاتوری 

بخاطر ارتکاب يک اش8تباه سياس8ی، انق8الب      آيا صرفًا   . پرولتاريا را در ذات خود داشت     

  پرولتری می بايستی برای تنبيه خود واقعًا خودکشی را بپذيرد؟

        و ي888ا ش888ايد ک888افی ب888ود ملوان888ان کرونش888تات از فرم888ان ن888پ مطل888ع ش888وند ت888ا آرام         

       اهان888ه ای نداش888تند و دقيق888ًا بخ888اطر ماهي888ت    گشورش888يان برنام888ه آ ! گيرن888د؟ توهم888ات 

آنها خود به وضوح درک  . ائی شان نمی توانستند برنامه ای داشته باشند       خرده بورژو 

نمی کردند که آنچ8ه پ8دران و برادرانش8ان ب8ه آن ني8از دارن8د در درج8ه اول تج8ارت آزاد              

ترين شان، يعنی  آگاه. آنها ناراضی و ناروشن بودند اما راه حلی نيز نمی يافتند          . است

 خواس88تار احي88اء مج88دد رژي88م ب88ورژوائی عناص88ر راس88ت ک88ه در پش88ت عم88ل م88ی کردن88د، 
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خواستار از بين رفتن انظب8اط،  " چپ" جناح . اما اين را علنًا مطرح نمی کردند     . بودند

برنامه نپ فقط می توانست به تدريج دهقان8ان و  . ، و جيره بهتر بود   "شوراهای آزاد "

ام8ا ب8رای   . بعد از آنها نارضايتی بخش هايی از ارتش و نيروی دريايی را تسکين ده8د         

  .انجام اين کار، وقت و تجربه الزم بود

از هم88ه کودکان88ه ت88ر بحث88ی اس88ت ک88ه مط88رح م88ی کن88د اص88ًال شورش88ی در ک88ار نب88ود و   

پادگ88ان و کش88تی ه88ای جنگ88ی را تص88رف " فق88ط"ملوان88ان اص88ًال تهدي88دی نکردن88د، آنه88ا 

 که به به نظر می آيد که بلشويک ها با سينه های عريان از روی يخ ها گذشتند. کردند

پادگان حمله کنند، فقط برای اينکه بدذات بودند، قصد ايجاد درگيری تص8نعی داش8تند و    

ک8ه در ض8من بگ8وئيم در    ( از ملوانان کرونشتات و يا دکترين آنارشيستی متنف8ر بودن8د        

آيا اي8ن ي8اوه گ8وئی    ). آن زمان حتی يک نفر هم زحمت چنين فکری را به خود نمی داد          

 ١٧بع88د از ( در نظ88ر گ88رفتن زم88ان و مک88ان، منتق88دين ناش88ی   بچ88ه گان88ه نيس88ت؟ ب88دون  

سعی می کنند بگويند که همه چيز به خوبی و در کمال رضايت تمام می شد اگر  !) سال

بدبختان8ه ض8دانقالب جه8انی     . فقط انقالب، ملوانان شورشی را به حال خود می گذاش8ت          

ط افراطي8ون، يعن8ی   منط8ق مب8ارزه تس8ل   . به هيچ وجه آنها را به ح8ال خ8ود نم8ی گذاش8ت           

ني88از ب88ه آذوق88ه دژ را مس88تقيمًا ب88ه  . ض88دانقالبی ت88رين عناص88ر را ب88ر دژ باع88ث م88ی ش88د  

   تم8ام ت8دارکات الزم  . بورژوازی خارجی و ع8املينش، مه8اجرين س8فيد وابس8ته م8ی ک8رد         

در چن8ين ش8رايطی فق8ط کس8انی     . به نقد به منظور تحق8ق اي8ن ه8دف ص8ورت گرفت8ه ب8ود           

پانيايی يا پوميست ها هس8تند ک8ه ب8ا ب8ی عمل8ی ب8ه امي8د نتيج8ه                مانند آنارشيست های اس   

آنها . خوشبختانه بلشويک ها به مکتب ديگری تعلق داشتند. مطلوب منتظر می نشينند

         مه88ار آت88ش را در ب88دو ش88روعش ب88ه منظ88ور تقلي88ل قرباني88ان ب88ه ح88داقل وظيف88ه خ88ود         

  .می انگاشتند

ی پرولتاري8ا و بن8ابراين دش8من انق8الب     در اصل اين ناق8دان مق8دس، دش8من ديکت8اتور     

اي8ن درس8ت اس8ت ک8ه بعض8ی از آنه8ا         . و تمام رمز مس8أله در اينج8ا نهفت8ه اس8ت           . هستند

. اما اين کمکی به حل مسائل نمی کند. انقالب و ديکتاتوری را پذيرفتند، البته در حرف
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توری ک8ه  آنها خواهان انقالبی هستند که به ديکتاتوری منتهی نشود و ي8ا ن8وعی ديکت8ا    

. خواه8د ب8ود  " دلپ8ذير "البته اين گونه ديکتاتوری واقع8ًا  . با استفاده از زور پيش نرود   

   بعضی از آنارشيست ها که در واق8ع ليب8رال ه8ای فض8ل فروش8ی هس8تند، اميدوارن8د ک8ه                   

در صد ي8ا ه8زاران س8ال بع8د زحمتکش8ان ب8ه چن8ان س8طحی از پيش8رفت دس8ت يابن8د ک8ه                        

طبعًا، اگر سرمايه داری م8ی توانس8ت در جه8ت چن8ين       . اجبار و زور غيرضروری باشد    

نيازی ب8ه انق8الب قهرآمي8ز    . پيشرفتی حرکت کند، اصوًال دليلی برای سرنگونی آن نبود      

      ام888ا. و ي888ا ديکت888اتوری ک888ه نتيج888ه اجتن888اب ناپ888ذير پي888روزی انق888الب اس888ت نم888ی مان888د   

دوستانه باقی  نسانسرمايه داری منحط دوران ما جائی برای توهمات صلح جويانه و ا

  .نمی گذارد

خود طبقه ک8ارگر از نظ8ر اجتم8اعی و سياس8ی همگ8ون نيس8ت، ح8ال از نيم8ه پرولت8ر                

   مب88ارزه طبق88اتی پيش88گامی را ک88ه بهت8رين عناص88ر را ج88ذب ک88رده اس88ت، تولي88د . بگ8ذريم 

انقالب وقتی امکان پذير است ک8ه پيش8گام ق8ادر ب8ه رهب8ری اکثري8ت پرولتاري8ا                 . می کند 

در اوج لحظ8ات  . ا اين اصًال به معنی محو تض8ادهای درون زحمتکش8ان نيس8ت     ام. باشد

انقالبی اين تضاد ها رقيق و کم اهميت می شوند، اما بعدًا در مرحل8ه ای جدي8د ب8ا تم8ام              

جري888ان انق888الب بط888ور کل888ی اي888ن چن888ين اس888ت، و جري888ان . ش888ان ظ888اهر م888ی ش888وندنشد

ر ي8افتن مس8ير ديگ8ری ب8رای       وقت8ی س8الن نش8ين ه8ا س8عی د          . کرونشتات ني8ز چن8ين ب8ود      

هم بعد از واقعه می کنند، ما فقط با کمال تواضع از آنها می خواهيم به  انقالب اکتبر آن

شان در عمل به اثبات رسيده، حتی بخشًا  ما دقيقًا نشان دهند که کجا و کی اصول مهم         

 صورت يک گرايش؟ کجا هس8تند آن نش8انه ه8ايی ک8ه م8ا را ب8ه پي8روزی اي8ن               ه  يا حتی ب  

  .اصول در آينده متقاعد کنند؟ ما البته هرگز جوابی نخواهيم گرفت

ک8ه ن8ه   " درس ه8ای اکتب8ر  "که خيلی قب8ل م8ا آنه8ا را در    . انقالب قوانين خود را دارد    

ک8س ديگ8ر    هيچ. تنها در روسيه بلکه از نظر بين المللی اهميت داشتند، فرموله کرديم       

انق8الب اس8پانيا تائي8د منف8ی     .  استديگر حتی سعی هم نکرده" درس های"برای اعالم  

دول8ت جبه8ه خلق8ی    . ن8د  ا و منتقدين جدی، يا ساکت يا متزل8زل       . بود" درس های اکتبر  "
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آنارشيس8ت ه8ا در اي8ن    . اسپانيا، انقالب سوسياليستی را خفه کرد و انقالبيون را کش8ت         

ين دولت شرکت داشتند و زمانی که بيرون ريخته شدند ني8ز ب8ه پش8تيبانی ک8ردن از ق8اتل      

و درعين حال، متحدين خارجی و موکلين شان سرگرم دفاع از شورش8يان          . ادامه دادند 

  !زهی وقاحت. کرونشتات عليه بلشويک های زورگو هستند

مشاجره درباره کرونش8تات ام8روزه ني8ز ب8ر مح8ور طبق8اتی مشخص8ی م8ی چرخ8د ک8ه             

ند تا خود شورش کرونشتات، شورشی که در آن بخش های مرتجع ملوانان تالش کرد          

آگاه از ناتوانی اش در صحنه امروزی سياست . ديکتاتوری پرولتاريا را سرنگون کنند

انقالبی، گيج سران و التقاطيون خرده بورژوا می کوشند تا از واقعه قديمی کرونشتات 

. در مبارزه خود عليه بين الملل چهارم استفاده کنند، يعنی عليه حزب انقالب پرولتری           

.  البت8ه، ب8دون اس8تفاده از اس8لحه         - امروزه هم خرد خواهند داشت     "کرونشتاتيون"اين  

 .خوشبختانه آنان دارای دژای نيستند

  

     تروتسکی
 ١٩٣٨ ژانويه، ١٥ 
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