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 یک پایان آغاز: کرنشتاتشورش 

 : آساره آساترجمهو تألیف 

 http://idoun.org/منتشر شده در سایت ایدون : 

 

 

 

نمایان  ۱۹۲۱خود را از اوایل سال  جنگ داخلی بر آن سرپوش گذاشته شده بود، مجداً ۀکه در دور حکومت شوراهاتناقضات 

 ۱۱۸تعداد ، ۱۹۲۱شروع شده بود، شدت و وسعت بیشتری پیدا کرد. در فوریه  ۱۹۲۰ساخت. شورش دهقانان که در سپتامبر 

ها حدود پیوست. در هر یک از این شورش به وقوع Tambovشان در استان تامبوف آمیزترینکه خشونت دهرسیثبت به شورش 

سطح تولیدات صنعتی  .بودند روو کماکان با مشکالت تهیه آذوقه روبه داشتند. شهرها وضعیت بهتری نداشتند شرکتنفر  ۵۰۰۰۰

ها تعداد زیادی از شهرنشین زندگی در شهر، ۀ. شرایط سخت و پرمخاطرسقوط کرده بود ۱۹۱۳به یک پنجم سطح تولیدات سال 

 ،۱۹۲۱نفر در سال  ۷۵۰۰۰۰به  ۱۹۱۷میلیون نفر در سال  ۲پتروگراد از  جمعیتبرای مثال ، را به بازگشت به روستا واداشته بود

ای که به خاطر قحطی مایحتاج زندگی، مواد گرمایشی کارگران شهری از شرایط مادی. بود یافتهتعداد کارگران به نصف تقلیل و 

های نارضایتی یکتاتور که کمترین نشانهاز پیش دو از رژیمی بیش  و وسایل حمل و نقل غیرقابل تحمل شده بود، در عذاب بودند

در اواخر فوریه اعتصاباتی در پتروگراد، مسکو و در برخی مراکز صنعتی دیگر  به تنگ آمده بودند. به این دلیل کرد،را سرکوب می

ها، کارگران دیگر را به صف رفتند و با بستن کارخانهاقتصادی به دیگری می ۀبه وقوع پیوست. کارگران اعتصابی از یک مؤسس

برای انقالب و  هضمقابل غیر ایفاجعه و به کرونشتات شکل گرفت این اوضاع و احوال بود که شورش درکردند. خود جذب می

 تبدیل شد.جنبش کارگری 

 ۀکنگر ه عذاب وجدان داشتند. این بود که بوخارین در سومینهای مدیدی از این فاجعها تا مدتلشویکوتعداد زیادی از ب

 وظایفی که به خاطرخاطر عقایدمان و گوید که کرونشتات از طرف سفیدها بود؟ نه، ما به چه کسی می»: ابراز داشتکمینترن 

ملوانان کرونشتات  توانیمخود را سرکوب کنیم. ما نمی ۀشدجبور شدیم که شورش برادران گمراهمان قرار گرفته بود، مرویروبه

 «.داریمدوست می را دشمن تلقی کنیم، ما آنها را مثل برادران واقعی، همچون گوشت و خونمان

***** 

http://idoun.org/


2 
 

شد. که در زمستان منجمد مینیروی دریایی بود  ۀدر واقع جزیرومتری پتروگراد، در سی کیلواقع در خلیج فنالند  کرنشتات،

. ملوانان شدمیهای تسلیحاتی نیروی دریایی مشغول به کار در زرادخانه و هزاران کارگرِ دریانوردان شاملکرنشتات  ساکنین

« ب روسیهانقال فخر و شکوه»ند. طبق عبارات تروتسکی آنها ایفا کرده بود ۱۹۱۷انقالبی تحوالت کرنشتات نقش پیشرویی در 

 دژ، وسطبود. در مرکزی مستقل از قدرت  کرنشتات کمون آزادی شکل دادند که نسبتاًساکنین شهری  بعد از انقالب، اند.بوده

 هزار نفر را در خود جا دهد.  ۳۰ توانستمی کرد کهیک میدان عمومی وسیع نقش یک فروم مردمی را بازی می

پیشنیانشان از زندگی دهقانی برآمده از  بیش؛ آنها، ندرا نداشت ۱۹۱۷و ترکیب سال  تعدادهمان  ۱۹۲۱در  ملوانان قطعاً

حق شرکت فعال در جلسات همچنان از شان، خاطر حسن شهرت سابقه و برا حفظ کرده  جنگنده ۀروحیهمان بودند؛ اما 

  بودند.برخوردار کارگری پتروگراد 

هایی از شد، بخش، بد نیست برای درک بهتر شرایطی که موجب شورش کرنشتات کرنشتات ۀپیش از پرداختن به واقع

 عیناً نقل کنیم: پردازد، را که به تشریح روزهای پیش از شورش می های الکساندر برکماننوشته

برف ما را از سایر ایاالت جدا کرده؛  . سرما سوزان و فالکت شدیدی در شهر حاکم است. طوفان۱۹۲۱ِ ۀرتروگراد، فوریپ»

ند. از غروب، پیر زنان سرد هاشود. اکثر خانهنیم کیلو نان توزیع نمی ی بیشتر ازچیزدر روز به هر نفر مایحتاج عمالً تمام شده. 

ها به خاطر شان جمع است. بیشتر کارگاهزنند، اما نگهبانان حواسهای چوب تلنبارشده کنار هتل آستریا پرسه میدور کپه

غذایی کارگران به نصف کاهش پیدا کرده. آنها میتینگی برای بحث در  ۀو جیر یل کننداند تعطمجبور شده سوخت وجود عدم

 Trubotchnyهای تروبچنی قدرت مرکزی جلسه را ممنوع کرده است. کارگران کارخانهاند، اما برپا کرده اوضاع کنونیمورد 

-بدوننسبت به ها کمونیست های زمستانی،اند. آنها از این موضوع شاکی هستند که موقع توزیع لباسدست به اعتصاب زده

 «زند.شان تا زمانی که به سر کار برنگردند سرباز میاند. دولت از بررسی شکایاتها ارحجیت داده شدهحزب

 Patronnyهای پاترونی یابند. کارخانهشود، اعتصابات گسترش میفوریه. شهر عصبی است. شرایط بدتر می ۲۷»

اند. قدرت مرکزی به کارگران دستور شان را معلق کردههایتمام فعالیت  Laferm الفرمو  Baltiysky های بالتیسکیکارگاه

شده.  دادهقدرت استثنایی  یفودفاع به ریاست زینو ۀویژ ۀکمیتبه داده که کارشان را از سر بگیرند. حکومت نظامی وضع شده. 

او کارگران  وان خائنین به انقالب افشا کرده. ]...[ عن دفاع اعتصابیون را به ۀسوویت، دیشب یکی از اعضای کمیت نشستدر طی 

در مورد ایشان  پرقدرتت اقدامااعمال و خواستار « اندهانگیز سپردد را به شانتاژهای نفرتکه خو» خوانده« زالوهایی»ناراضی را 

 «غذایشان، یعنی قحطی است. ۀسهمی. این برای آنها به معنی حذف های تروبچنی دادان کارگاه. سوویت رأی به اخراج کارگرشد

شان از که در خانه دشیاد میکارگرانی  در آنها ازآمدند. خیابان به چشم میهای اعتصابیون در امروز اعالمیهفوریه.  ۲۸»

وشته چند نهای غذایی. تر جیرههای زمستانی و به توزیع مساویمربوط است به لباسایشان  ۀترین خواستسرما مرده بودند. اصلی



3 
 

خواست مردم این است که بتوانند به شور بپردازند تا به صورت »کنند. در آنها آمده: علیه ممنوعیت میتینگ مؤسسات اعتراض می

های کنند که تمام این تحریکات منبعث از دستکاریزینوویف از این ایده حمایت می«. شان بیابندحلی بر مشکالتجمعی راهدسته

، دیروقت گیرند. بعد از ظهربرای اولین بار اعتصابات حالتی سیاسی به خود می است. .R.Sهای انقالبی تها و سوسیالیسمنشویک

ای در سیاست حکومتی یک تغییر ریشه»خوانیم: کند. در آن میتری را بیان میمطالبات گستردهنصب شد که یک اعالمیه 

ها خواهند تحت الطاف دستورات بولشویکآزادی نیاز دارند. آنها دیگر نمیپیش از هر چیز، کارگران و دهقانان به »و « ضروری است

شده و تمام های بازداشتشان را به دست بگیرند. ما خواهان آزادی تمام سوسیالیستخواهند سرنوشتزندگی کنند؛ آنها می

جلسات برای تمام کارگران آزادی ات و حزب هستیم؛ خواهان الغای قانون حکومت نظامی، آزادی بیان، آزادی نشری-کارگران بدون

 «های مؤسسات در سندیکاها و در سوویت هستیم.هستیم؛ ما خواستار آزادی انتخابات آزاد کمیته

« هاچکیست» هدر حالی کهایی از اعتصابیون های متعددی انجام شده. عادی است که دیده شود گروهبازداشتمارس.  ۱»

کاهای یام که سندزند. شنیدهبه طرف زندان هدایت شوند. خشم عظیمی در شهر موج میند اشان کردهاحاطه]نیروهای چکا[ 

 ۀتبدانو مس شوند. برخورد دلبخواهیها همچنان منتشر میاطالعیهاند. اما شان به چکا تحویل داده شدهبسیاری منحل و مسؤالن

 مؤسسانهایی به مجمع فراخوانتر از پیش است. ه است. وضعیت بحرانیهای ارتجاعی شدقدرت مرکزی باعث برانگیزاندن گرایش

به امضا رسیده که آشکارا به رژیم کمونیست « Nevshyوشی نیِ ۀکارگران سوسیالیست ناحی»ای توسط رسد. بیانهبه گوش می

ترسد. اینها کسانی هستند می ه کسی از مجمع مؤسساندانیم چما می»گوید: یانیه میگردد. بکند و دست به دست میحمله می

باش آمادهزینوویف به حالت « شان پاسخگو باشند.هایها و جنایاتها و دزدیکه باید در برابر نمایندگان مردم در قبال خیانت

نفراتی شود که گروهان محلی به اعتصابیون تمایل دارد. . گفته میاست به منظور درخواست نفرات با مسکو تماس گرفته و درآمده

 «العاده اعالم شده.فوق ۀقانون ویژ امروز اند.ه تازگی رسیدهکمونیست ب« های ویژههنگ»: اندآوردهاز ایاالت دیگر به شهر 

 یاکورنی در میدانان و سربازان شامل ملوانان، کارگرهزار نفر  ۱۶ای با حضور ای تودهاول مارس، جلسه در همین روز، 

Yakorny 1سکوحل پتروپاولوبرگزار شد تا راه Petropavlovsk آنها خواستار پیگیری مطالبات کند.  را صورتبندی

                                                            

 حل از این قرار است: این راه 1

جدید باید انتخابات  هایسوویتکنند، برای تشکیل کنونی خواست کارگران و دهقانان را بیان نمی هایسوویتبا توجه به اینکه  .۱

انتخاباتی آزاد به راه  تبلیغات ، یککارگران و دهقانانهای توده ۀبرگزار شود. قبل از آن باید به منظور آگاه کردن صادقان فوری با رأی مخفی

 بیافتد.

 چپ تضمین شود.های سوسیالیستها و و مطبوعات برای کارگران و دهقانان، برای آنارشیست بیانآزادی  برقراری. ۲

 قانی تضمین شود.های سندیکایی و دهای سازمان. برقراری آزادی جلسات و آزادی اجتماعات بر۳

 یرد.گکرنشتات و پتروگراد شکل  سرخ و ملوانانکارگری، سربازان  مجمع عمومی ۱۹۲۱مارس  ۱۰حداکثر تا  کنوانسیون،. ۴
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بودند و همچنین خواستار این بودند که  ملوانان کرنشتات مانند کارگران پتروگراد خواستار برابری دستمزدهااعتصابیان شدند. 

ه مواد غذایی به شهر کاجازه داده شود کارگران پایان یابد و به  کردها که آزادی عبور و مرور را محدود میجاده بازرسیایست و 

در این جلسه حضور داشت، آنها  Kalinineمرکزی، کالینین  ۀمجری ۀجلسه، با اینکه رئیس دولت، رئیس قو ایندر . وارد کنند

حلی غیرحزبی برگزیدند: فراخوانی غیرحزبی به منظور برگزاری کنفرانسی در ده روز آینده که در آن کارگران، سربازان سرخ راه

بود، به این معنی که هیچ « افسران سیاسی»و کارگران پتروگراد و ملوانان کرنشتات و گرد هم آیند. خواست دیگر آنها حذف 

در ارتش  «های شوککمونیست»ای داشته باشد، به همین طریق هم خواستار حذف وابستگی ای نباید امتیاز ویژهب سیاسیحز

حل رأی دادند. در همین جلسه، همچنین تنها دو کارمند بولشویک علیه این راهها شدند. در کارخانه« گارد کمونیستی»و در 

های کرنشتات را برای فرستاده شود تا خواستهپتروگراد بندان و به پادگان شهر دیگر به راه ۀتصمیم بر این شد که یک نمایند

ایشان توضیح دهد و از آنها تقاضا کند که نمایندگان مستقلی از طرف کارگران پتروگراد به کرنشتات بفرستند تا خود مستقیماً 

 گذرد باشند.آنجا میدر شاهد چیزی که 

                                                            
های مربوط به جنبش دهقانی ، همینطور تمام کارگران، دهقانان و سربازان سرخ و ملوانانی که به خاطر فعالیتتمام زندانیان سیاسی. ۵

 . آزاد شوند اندوکارگری زندانی

  انتخاب شود. بازداشت هستندهای کار اجباری ها و کمپافرادی که در زندانهای ده. یک کمیسیون برای بازخوانی پرون۶

هیچ ای دولت وجود دارند( حذف شوند؛ از این به بعد ههای سیاسی حزب کمونیست که در اکثر نهاد)بخش politotdiel . تمام ۷

ما هایش داشته باشد، همینطور که نباید با این هدف از طرف دولت تأمین مالی شود. به جای آن تواند امتیازی برای تبلیغ ایدهحزبی نمی

 شود.توسط دولت تأمین می گیری انتخاب شود که منابعشای با رأیر کمیسیون فرهنگی و تربیتیکنیم که در هر شهپیشنهاد می

ای که رسماً برای مبارزه با برهم زدن نظم و ایجاد آشوب درست شده )پلیس جداگانه  zagraditelnyé otriadyام. حذف فوری تم۸

 شان آورده بودند، تصرف کرد.( از روستاها برای مصارف شخصیکارگران،  ، از جملهزدهکه مردم قحطیرا بود، اما در نهایت امر تمام چیزهایی 

کنند؛ کار می فرساسخت و طاقتهایی جز برای کسانی که در حرفهه ، بکنندکسانی که کار میبرای تمام  یغذای ۀجیر . وضع سهم برابر۹

 توانند سهم بیشتری داشته باشند.هایی میفقط کارگران چنین حرفه

از بین  شودمیها اعمال مونیستکسرویس پاسبانی که توسط و ، شودحذف  ها در واحدهای نظامیکمونیست ۀ. مجزا کردن مبارز۱۰

ها و صنایع ها در خود واحدهای نظامی انجام بگیرد، و همین کار در کارخانه. اگر به مجزا کردن مبارزات نیازی باشد، این کار توسط کمپبرود

 های پاسبانی باید مطابق عقاید کارگران بنا شود. سرویس

نسبت به هایشان کار کنند، همانطور هم به دامداران ]این حق ن. به دهقانان این حق داده شود که هر جور مایل هستند روی زمی۱۱

 شغلی با کار مزدی درنظر گرفته شود. هبه مثابکارشان بدون اینکه ین کار را انجام دهند، هایشان داده شود[، به شرط اینکه خودشان ادام

ها جرایی کردن این راه حلا)دانشجویان افسری( که در   koursanty. درخواست از تمام واحدهای نظامی و همینطور هم از رفقای ۱۲

 مشارکت داشته باشند.

 ها را وسیعاً پخش و منتشر کنند. حل. از مطبوعات خواسته شود که این راه۱۳

 شود. ها طراحیحلبرای کنترل نظارت بر انتشار این راه. دفتر سیاری ۱۴

 . مجاز باشد تقلوری[ برای کارگران مسکار آزاد خانگی ]پیشه. ۱۵
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عتصابیون و حکومت درگیری شده که در مسکو بین ا رخبردادر همین اثنا اما  ،نویسدمیاز این جلسه  دو روز بعدبرکمان 

رسد. اعتصابات مهمی در مسکو صورت گرفته. کننده به گوش میمارس. خبرهای به شدت نگران ۲» نویسد:او می رخ داده است.

هایی به وقوع پیوسته و خونهای کرملین در نزدیکی ایهای مسلحانهدرگیریام که امروز شنیده]در پتروگراد[ آستوریا  هتل در

 ۀمجموعهمزمانی حوادث در دو پایتخت ]پتروگراد و مسکو[ اثبات یک برنامه کنند که ها اعالم میبر زمین ریخته شده. بولشویک

نظمی را بررسی کنند. در میان تمام این سر و اند تا علل بیکرنشتات به شهر آمده ملوانانشود که می انقالب است. گفته-ضد

ها ناپذیرترین شایعهآزاد کنترل ۀرسد، واضح دیدن مسائل غیرممکن است. غیبت یک نشریبه گوش می از هر طرفصداهایی که 

 «اند.اعتبار خود را از دست داده های رسمی تمامکند. روزنامهرا تقویت می

های هولناکی که حکومت علیه کارگران ناراضی به هدر آنجا به شیو. برداب به سر میدر هیجان و اضطرمارس. کرنشتات  ۳»

به قطعنامه همبستگی با اعتصابیون رأی داده.  Petropavlovskولووسک پتروپاکشتی خط  ۀخدمشود. کار بسته اعتراض می

به شهر فرستاده شده تا شرایط را بررسی کند. گزارشش برای قدرت  ملواناناز  ۀفوریه یک کمیت ۲۸امروز صبح متوجه شدیم که 

 ۱۶۰۰۰. اندهای یکم و دوم اسکادران بالتیک میتینگی در میدان یاکورنی برپا کردهمرکزی ناخوشایند بوده. اول مارس خدمه

کمیسر ناوگان  Kouzmine مینو کوز مجریه ۀقواند. کالینین رئیس دریانورد، سرباز ارتش سرخ و کارگر در جلسه شرکت کرده

. زمانی که کالینین به کرنشتات حکومت شوروی کامالً صمیمانه بود با ملوانان برخورداند. صحبت کردهبا گروه امداد بالتیک 

در جریان میتینگ، وضعیت پتروگراد و گزارش  موسیقی نظامی و پرچم از او استقبال شد. ۀرسید، با تشریفات نظامی، با دست

که زینوویف علیه کارگران  ابزارهاییبا خشونت خشم خود را در برابر  گروه امدادحص دریانوردان به بحث گذاشته شد. تف ۀکیمت

کردند و قطعنامه پتروپاولووسک را وارد به اعتصابیون انتقاد  کالینین و کمیسر کوزمین مجریه ۀقورئیس  به کار گرفته نشان داد.

ها را شان را نسبت به نظام شوروی خاطر نشان ساختند اما بوروکراسی سوویتوفاداری ملوانان. نمودندانقالب رد -به عنوان ضد

 « محکوم نمودند. قطعنامه تصویب شد.

افزاید. یها محاوی شایعات و افتراهایی است که به خشم کرنشتاتیشود که مارس پیام رادیویی از مسکو مخابره می روز سوم

ارتش سفید مبارزه کنیم! شورش  ۀعلیه توطئ مارس. Rosta  ۳ ایستگاه رادیویی مسکو روستا»ویسد: نبرکمان در این باره می

ارتش سفید. روزنامه  ۀهای گذشتژنرال سابق کورلووسکی و ناوگان پتروپاولووسک حاصل عوامل متفقین است، درست مثل شورش

از هلسیگفور این نشریه تلگرام زیر را  اثبات آن است. دو هفته قبل از شورش کورلووسکیْ Le matin« صبح»فرانسوی بورژوا 

ته نظامی بولشویک برای ایزوله کردن کرنشتات و رسد که در پی خیزش اخیر کرنشتات، اتوریاز پتروگراد خبر می»منتشر کرد: 

رسانی به . آذوقهاندانجام داده کرنشتات، یک سری اقداماتممنوعیت ورود به پتروگراد برای سربازان سرخ و دریانوردان پادگان 

انقالب فرانسه -شود، محصول ضدمشخص است که شورش کرنشتات از پاریس هدایت می« این شهر تا اطالع ثانوی ممنوع است.

 ۀخیزش علیه اتوریت شوند زمینه را برایانقالبیون که توسط پاریس هدایت می-شود. سوسیالاست. چنین است که تاریخ تکرار می
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شان تحت شکل یک ژنرال تزاریست نمایان شده سوویت تدارک دیده و قبل از اینکه آنها وارد عمل شوند پش ایشان رهبر واقعی

 ]...[« است. 

ها کمونیست ۀدهد که ممکن است هر لحظه شهر مورد حملبه ساکنین هشدار میانقالبی موقت کرنشتات  ۀکمیتمارس  ۴

تنش در شهر افزایش مارس.  ۴»نویسد: جواب آنها در مقابل مقاومتی نیرومند خواهد بود. برکمان در این روز می قرار گیرد و

روبد. از ها کشور را میی از نارضایتیجواند. مجدداً در مسکو باال گرفتهدهند؛ اغتشاشات کارگری میابد. اعتصابیون ادامه میمی

ناامیدی است.  ۀشود. کشور در لبمی هایی مخابرهدر اوکراین و در قزاقستان گزارش در سیبری و شورش دهقانان در تامبوف

ها از سختگیری رژیم نظامی بکاهند. حکومت اعالم کرده بود که رفت که با پایان گرفتن جنگ شهری، کمونیستشدیداً امید می

های رفت که هزینهصبری انتظار میصبر بودند. با بیمترصد اقداماتی برای بازسازی اقتصادی است و مردم برای مشارکت در آن بی

اند ولی سیاست ها تصفیه شدههای اولیه برقرار شود. جبههو آزادی های دوران جنگ ملغییابد، محدودیتکاهش  کمرشکن

یست بیشتر از اینکه حزب کمونشود که بازسازی صنایع را فلج کرده. آشکارا شکوه می کارگریْ کارِگری ِقدیمی ادامه دارد، نظامی

کی تسرسمی امروز به امضای لنین و ترو ۀبه دنبال نجات انقالب باشد، به دنبال تثبیت قدرت سیاسی خودش است. یک بیانی

یی که آزادانه هامبنی بر سوویترا  ملوانانهای خواستهکند و مجرم اعالم میگری خاطر یاغیمنتشر شد. بیانیه کرنشتات را به

کند. اعضای حزب کمونیست رد می« اندانقالبی که علیه جمهوری پرولتری هدایت شده-الهام ضد»به عنوان  را باشندبرگزیده شده 

پیوستن به کارگران و تهیج کردن آنان به دفاع »کنند به منظور ها دریافت میها و کارخانهدستوری مبنی بر بازگشتن به کارگاه

 ک یکسان خواهد شد.  کرنشتات با خا«. از حکومت علیه خائنین

انب احتیاط جبرای محافظت نهادهای حکومتی اند. تمام نواحی شمالی تحت قانون نظامی است و تمام جلسات ممنوع شده«

. این اندقرار داده شده برجسته هایآستوریا محل استقرار زینوویف و سایر بولشویک هتل در هاییمسلسلدر نظر گرفته شده. 

اعالم و ها برگردند که اعتصابیون فوراً به کارخانهدهند دستور میهای رسمی اعالمیهعصبیت عمومی را افزایش داده.  تجهیزات

. است عمومی شهر کرده« پاکسازی»به اقدام دفاع  ۀ. کمیتتممنوع اسگونه تظاهرات خیابانی و برگزاری هر قطع کار کنند که می

عناصر به عنوان  پادگاندریانوردان پتروگراد و بخشی از  ۀاند. همهواداری از کرنشتات بازداشت شده ظن کارگران بسیاری به

کرنشتات که در پتروگراد زندگی  ملوانانهای خانواده همین حالدر  ،اندهایی در مناطق دور انتقال داده شدهبه پست ،«نامطمئن»

 امنیتهای زندانیان به عنوان ضمانت»دفاع به کرنشتات اخطار کرده که  ۀکنند به عنوان گروگان تحت نظر هستند. کمیتمی

. اگر رفقای ما شوندگرفته می در نظرها کوزمین، رئیس شورای کرنشتات، واسیلیف و دیگر کمونیست ،کمیسرهای ناوگان بالتیک

ریزی ونما خواهان خ»در جواب گفته: کرنشتات «. خواهند دادشان را از دست ها زندگیگروگان ،از کمترین آسیبی رنج ببرند

کنند. آنها کارگران پتروگراد با تشویش تغییر و تحول وقایع را دنبال می« .نرسیده است آزارینیستیم. به هیچ کمونیستی 

روی کار بودن سوویت پتروگراد رو به اتمام است و انتخابات آتی در دست  ۀوردبه نفع آنها باشد.  ملوانانامیدوارند که پادرمیانی 
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ها که در پادگان، سندیکاها و کارخانه ۀنماینده از خدم ۳۰۰تدارک است.  دوم مارس کنفرانس فرستادگان برگزار شد که در آن 

جریان میتینگ عمومی رأی داد. لنین  های بسیاری بودند شرکت داشتند. کنفرانس به قطعنامه شب قبل درشان کمونیستمیان

 «ند.دانمی هاسفید تلقینی از جانبرا اثبات انقالبی خواندند و آن -و تروتسکی آن را ضد

 ۴»دهد: ها و معترضین ارائه میای با حضور کمونیستگیرد و گزارشی از جلسهاش را از سرمیهمان شب نوشته برکمان

از  بود مملوء . این نشستشدبرگزار  Taurideکاخ تورید سوویت پتروگراد که در  ۀالعادوقت. نشست فوق مارس. شب دیر

یک بلیط خاص؛ همچنین  ۀدر جلسه منوط بود به ارائپذیرش که اکثرشان خیلی جوان، متعصب و نابردبار هستند.  هاییکمونیست

ها در جلسه نمایندگان شوراهای کارخانه کرد.تهیه نامه یک اجازهبایست برای برگشت به خانه بعد از ساعت حکومت نظامی می

ها سخن را به دست گرفتند، اما زمانی ها اشغال شده بود. برخی فرستادگان کارخانهها توسط کمونیستحاضر بودند، تمام صندلی

گروه امداد را که سعی داشتند نظراتشان را ارائه بدهند هو شده و مجبور شدند سخنان خود را قطع کنند. زینوویف چندین بار 

که بگذارد مخالفین نظراتشان را بیان کنند، اما این دعوتش عاری از انرژی و حرارت بود. هیچ صدایی به نفع مجلس  تشویق کرد

کشند توجه مؤسسان شنیده نشد. یک کارگر کارخانه از دولت خواست که به شکایات کارگرانی که از سرما و گرسنگی رنج می

 ۀتوطئعمومی  ۀحلپاسخ داد که اعتصابیون دشمنان رژیم شوروی هستند. کالینین اعالم کرد که کرنشتات ممبذول دارد. زینوویف 

به زینوویف یاداوری کرد که زمانی که خود او و لنین به  ملوان. یک باشدمیداده شده توسط ژنرال کوزلوسکی سازمان ۀگسترد

که آنها اکنون به  ، همین کسانینجات دادندآنها را کرنشتات  لوانانمشدند، همین انقالب توسط کرنسکی پاییده می-عنوان ضد

به او اجازه داده نشد که  خواهد.کنند. او اضافه کرد که کرنشتات چیزی جز انتخابات آزاد نمیمی یاد از ایشان عنوان خائن

اش در قعطنامهرا اوج هیجان رساند.  گروه امدادهای وکادیموف، ستوانِ زینوویف کمونیستدهد. صدای قوی یِادامه  سخنانش را

-کرد که کرنشتات به خاطر اقدامات ضدها و سندیکاها تصویب شد. قطعنامه اعالم میحزب-هیاهوی اعتراضات فرستادگان بدون

 «. این یک اعالم به جنگ بود.شدای که علیه رژیم شوروی هدایت شده گناهکار است و خواهان تسلیم فوری آنها انقالبی

. آنها مخالفند مارس[ ۴ ۀ]مصوب قطعنامه با به اجرایهای بسیاری بولشویک»نویسد: می ،مارس ۵ مان در فردای نشست،برک

زیادی وحشتناک ، آنطور که تروتسکی دژ کرنشتات را نامیده بود، «شکوه و افتخار انقالب روس»به نظامی  ۀحملکنند که فکر می

خواهند کنند که حزب را در صورت وقوع چنین جنایتی ترک تهدید میرت خصوصی، به صو ،های بسیاری. کمونیستخواهد بود

شد که وخامت کرد. از غیبت او این واقعیت استنباط میسوویت صحبت می-بایست دیشب خطاب به پترو. تروتسکی میکرد

مارس دولت  ۵در فردای آن جلسه، «. اوضاع غلوآمیز است. اما او در طول شب سر رسید و امروز به کرنشتات یک التیماتوم داد

و راه حل « قطعاً توسط نیروهای ضدجاسوسی فرانسه تدارک دیده شده»که شورش  کندمیاعالم  در طی التیماتومیبولشویکی 

که شورش توسط افسران  کندمیهای راست و نیروهای ارتجاعی است. و اضافه انقالبی-سک راه حل سوسیالیستپتروپاولوو

آمیزی توسط تروتسکی فردی که در واقع به ارتش سرخ پیوسته بود و به طور طعنه-تزاریست سابق با رهبری ژنرال کوزلوفسکی 
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این شورش و  سازماندهی شده است. این تنها پاسخ رسمی حزب به کلّ -به عنوان متخصص نظامی به دژ فرستاده شده بود،

 تقاضاهایش بود. 

مطابق حکم حکومت کارگری و دهقانی، کرنشتات و نیروی » :گویندتسکی و کامنف در اولتیماتوم به کرنشتات چنین میترو

معطلی بر اتوریتۀ جمهوری شورایی گردن بگذارند. بنابراین من به همۀ کسانی که علیه حزب باید بیدریایی شورشی می

هایشان را زمین بگذارند. یاغیان باید خلع سالح و مطیع اتوریتۀ درنگ سالح دهم که بدوناند، دستور میسوسیالیست قدبرافراشته

شرط خود را پیششوراها شوند. کمیسرها و دیگر نمایندگان بازداشت شدۀ حکومت باید الساعه آزاد گردند. تنها کسانی که بی

کنم که سرکوب شورش و به امر می توانند روی عفو و بخشایش جمهوری شورایی حساب کنند. من توأمانتسلیم کنند، می

طلب تحمیل شود، به تمامی مسئولیت خساراتی که بر مردم صلح ۀها با نیروی مسلح تدارک دیده شود. هماطاعت واداشتن ملوان

بی ال)تروتسکی رئیس شورای نظامی انق« ست.باشد. این هشدار قطعی امی  blanc-gardistesبر گردن اشرار ارتش سفید 

 «فرمانده(کامنف  جمهوری،

اند، شایعاتی مبنی بر تظاهرات و زد و خورد دهان ها تعطیلپرتگاه وحشت است. کارخانه ۀشهر در لب»دهد: ادامه می برکمان

رسد. نیروهای نظامی همچنان به پتروگراد و به حوالی آن د. به تازگی تهدیداتی علیه یهودیان به گوش مینگردبه دهان می

من شما را همچون خرگوش »تروتسکی تقاضای تسلیم به کرنشتات فرستاده که حاوی کلماتی تهدیدآمیز است:  شوند.سرازیر می

به  را که نان ندارند یگویند که شکایات کارگرانها از لحن حکومت خشمگین هستند. آنها میاما برخی کمونیست«. کنمشکار می

 را بهانتخابات آزاد  ،شاناعتصابیون پتروگراد و خواسته ف هواداری از. زینوویخطایی کشنده است نمایش مخالفت تعبیر کردن،

ام. این اوضاع صحبت کرده در موردهایشان کمونیست هستند . من با دوستان بسیاری که خیلیاست انقالب تغییر داده-ضد ۀتوطئ

دان و کارگران به آن اعتماد داشته کنیم که هنوز فرصت هست که اوضاع را سروسامان داد. کمیسیونی که دریانورما فکر می

یک است که  قابل باورترین مشکالت بیابد. غیربرای عاجلمناسب  حلیگسیخته را آرام کند و راهلجامتواند التهابات باشند می

های تروبوتچی، بتواند به صورت افسارگسیخته بزرگ شود و به یک جنگ شهری و نسبتاً کوچک، مثل اعتصاب کارخانه ۀحادث

 های خونین بیانجامد، طوری که این حادثه جریان یافت.پیامد

تکار عمل را به کنند، اما جرأت ندارند ابرا تأیید می اینام همگی هایی که با آنها از این پیشنهاد صحبت کردهکمونیست«

ها یت از سوویتترین دریانوردان حمااند که در میان قاطعهمه موافق کند.باور نمی را دست بگیرند. هیچ کس داستان کوزلوسکی

ضروری را اعمال کند و آنها اکنون تا حدی  هایرفرم وادار کنند که ااین است که قدرت مرکزی ر شود: هدف دریانورداندیده می

 و متلون مزاج که به خشونت[ ۸ ۀباال، شمار]رجوع شود به پانویس  zagraditelnyé otriadyاند. شدهن کار به ایموفق 

مواد غذایی نمایندگانی  ۀهای سندیکایی اجازه یافتند که برای تهیشدند و برخی سازمان در ایاالت پتروگراد ملغی ،بودن مشهورند
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اند. حکومت از یک ها توزیع شدهدر برخی کارخانه های غذایی ویژه و لباسجیره گذشتهدر جریان دو روز به روستاها بفرستند. 

شب  ۹فقط تا ساعت  عبور و مروربرد. حق به سرمی« العادهفوق ۀوضعیت محاصر»ترسد. پتروگراد اکنون در شورش عمومی می

، تر در پیش بگیردتر در پیش بگیرد و منصفانهدر صورتی که قدرت مرکزی بتواند برخوردی عاقالنه ،است. اما شهر آرام است. من

حکمیتی دادم که توسط  طلبانه به زینوویف برنامهحلی صلحبه امید گشودن راهی برای راه .منتظر یک خیزش جدی نیستم

 این نامه از این قرار است:« .است دهها امضا شاشخاص متمایل به بولشویک

 به سوویت پتروگراد، رئیس زینوویف»

کند که ها را وادار میسکوت کردن بیشتر از این جنایتکارانه خواهد بود. حوادث اخیر ما آنارشیستممکن است، غیراین «

 سخن را در دست بگیریم و شما را در جریان نظرات خود در مورد اوضاع کنونی قرار دهیم. 

کند. آید که تمام توجه ما را طلب مییخورد از عللی برمتهیجی که در میان کارگران و دریانوردان به چشم می ۀروحی«

دارد. شان وامیکارگران را به بروز عمومی شکایات گرسنگی و سرما به نارضایتی عمومی دامن زده و غیبت تمام امکانات بحث و نقدْ

ن خود در طالب و مترصد منفجر شدن این نارضایتی در جهت منافع طبقاتی خود هستند. با پنهان ساخت هواداران ارتش سفیدْ

 و غیره. « آزادی تجارت»، «مجمع مؤسسان»کشند، از جمله: پس کارگران و ملوانان، آنها شعارهای خود را پیش می

ایم که ما در آمیز چنین شعارهایی را افشا و در مقابل همگان اعالم کردهها پیش خصلت توهمها، ازمدتما، آنارشیست«

ای سالح به دست خواهیم انقالبی-ها، علیه هرگونه اقدام ضدبولشویک ۀو شانه به شانهمکاری با تمام یاران انقالب اجتماعی 

 گرفت.

برآورد ما این است که این نزاع باید نه از راه زور نظامی بلکه از راه  در مورد نزاع بین حکومت شوروی و کارگران و ملوانان،«

ل جوید، این کار در وضعیت کنونی نه باعث هراساندن و نه باعث ریزی توستوافق دوستانه حل شود. اگر حکومت شوروی به خون

تر شدن اوضاع شده و به تقویت حزب متفقین و آرام کردن کارگران خواهد شد. بلکه درست برعکس، این کار صرفاً باعث وخیم

ن و ملوانان به زور توسل جوید انجامد. از این گذشته، اینکه یک حکومت کارگری و دهقانی علیه کارگراالمللی میانقالب بین-ضد

آرمان انقالب اجتماعی خواهد  دار شدنخدشه المللی دامن خواهد زد و باعثکننده در جنبش انقالبی بینبه یک احساس مأیوس

 شد. 

گرفتن تصمیمی حیاتی با  ۀرفقای بولشویک، قبل از اینکه خیلی دیر شود بیاندیشید! با آتش بازی نکنید! شما در آستان«

 های سنگین هستید. امدپی
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آنارشیست باشد برگزینید. کمیسیون  ۲عضو که شامل  ۵کنیم: کمیسیونی مرکب از ما پیشنهاد زیر را به شما تسلیم می«

ترین شیوه است و در سرتاسر ایاین ریشه ،آمیز به کرنشتات خواهد رفت. با توجه به اوضاعهای مسالمتبرای حل اعتراضات از راه

 یوه طنینی خالصاً انقالبی خواهد داشت.جهان این ش

 «ما گلدمن، پِرکوس، پترووسکیالکساندر برکمان، اِ - ۱۹۲۱مارس  ۵پتروگراد «

کند که یک نماینده مارس شورای پتروگراد نیز پیشنهاد می ۶گیرند. ها را نادیده میها این درخواست آنارشیستبولشویک

. شورشیان، در کنداعتنایی نمیاین پیشنهاد هم  دولت به ( از کرنشتات بازدید کند.از اعضای حزب و غیروابسته )اما عضو شورا

ها و در حضور ناظری از کرنشتات برگزار مورد جایگاه واقعی نمایندگان غیروابسته، تقاضا کردند که انتخابات نمایندگان در کارخانه

مستقل واقعیت شورش مردمی در کرنشتات را به چشم ببینند شود: این تقاضا بدون پاسخ ماند، حزب واهمه داشت که ناظرین 

ای که توسط کرنشتات فرستاده شده بود تا و به این ترتیب تبلیغات دروغین رسمی در مورد کرنشتات را واگویه نکنند. نماینده

ه به کرنشتات پیشتر گرفته زندان چکا شد. تصمیم به حمل ۀدهد، مستقیماً روان توضیحشورای پتروگراد  کرنشتات را به تقاضاهای

مارس،  ۵»کند: بیان می Isræl Getzler نگار اسرائل گِتزلِرشده بود: مطابق مدارکی که در آرشیو شوروی وجود دارد، تاریخ

یکی از اعضای شورای  تماسی با طی سای شوروی تصمیم به سرکوب کرنشتات گرفته بودند. به این ترتیب، دراگر نه پیشتر، رؤ

پایان خواهد  ۀکرنشتات بر بحران سیاسی پتروگراد نقط تنها تصرفِ»که  کرده بوداع آن زمان، تروتسکی بر این امر اصرار کار و دف

 «.«گذاشت

« یاغیان»گیرد. او از طریق امواج رادیویی به ، شخصاً مسؤولیت سرکوب را به عهده می«با مشت آهنین»تروتسکی، مردی 

ما »دهد: و کرنشتات پاسخ می. «ها شکار خواهید شدچون جوجه کبکاه خود[ مصر باشید، هماگر شما ]به ر»دهد که هشدار می

از خون شهدای  تان را از اینجا کوتاه کنید؛ دستانی که سرخ استدستان همۀ قدرت به شوراها!تنها یک پاسخ به تمام اینها داریم: 

 .۶، شمارۀ [کرنشتات ۀ]نشریایزوِستیا « اند!آزادی، آنها که علیه ارتش سفید، مالکان و بورژوازی جنگیده

نیست. مدافع زحمتکشان کند، ، آنچنان که ادعا میروشن است که حزب کمونیست روس»د: نویسکرنشتات میشورای 

زب قدرت را تصاحب کرده تنها از یک چیز وحشت دارد: ازدست دادن که حمنافع زحمتکشان برای او غریبه هستند. درحالی

های کند که تمام وسایل برای او مناسب هستند: افترا، خشونت، تزویر، قتل، انتقام از خانوادهقدرت، و برای همین است که فکر می

های زحمتکش رین غل و زنجیرهای تودهشورشیان. ]...[ اینجا، در کرنشتات ما اولین سنگ انقالب سوم را گذاشتیم که باید آخ

ای خون ریخته شود، اولین قدم را بشکند و تماماً راه جدیدی برای خلق سوسیالستی بگشاید. ]...[ بدون دردسر، بدون اینکه قطره

]...[ کارگران ریزند مگر برای دفاع از خودشان. خواهند. آنها خونی بر زمین نمیریزی نمیبرداشته شده است. کارگران خون و خون
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که مجلس قانونگذار و رژیم بورژوایش را، دیکتاتورهای کمونیست، چکایش شویند، درحالیو دهقانان از حرکت به جلو دست نمی

 «.انداش را پشت سرنهادهداری دولتیو سرمایه

اش ای از مواضعامروز، کرنشتات از طریق رادیو خالصه»: ه شده استنوشتبرکمان مارس  ۶یادداشت  تنها یک جمله در

 « مخابره کرده است.

ما مبارزین برآمده از قدرت شوراها، »: قرار استبدین « خطاب به تمام کارگران جهان»رادیویی شورشیان کرنشتات این پیام 

های زحمتکش هستیم. شوراهای آلت دست و دستکاری شده آزادی نمایندگان توده ،و نه احزاب هستیم. ما هوادار انتخابات

اند؛ ما هیچ جوابی جز توپ و خمپاره دریافت نکردیم ]...[. توسط حزب کمونیست همیشه در شنیدن نیازها و مطالبات ما کر بوده

زنند. در ها ]...[ به ما افترا مینند و با حقیرترین شیوهکمهابا حقیقت را قلب میدهند، بلکه بیتنها آنها شما را فریب میرفقا! نه

است ]...[. زنده باد پرولتاریا و دهقانان انقالبی! زنده  کرنشتات، هر قدرتی منحصراً در دستان ملوانان، سربازان و کارگران انقالبی

 «آزاد! ۀباد قدرت شوراهای برگزید

اریست قدیمی و مارشال آینده، گذاشته شد. او مجبور بود با دقت فراوان سکی یک افسر تزفتوخناچو ۀفرماندهی لشکر برعهد

از بین نیروهای فرستاده، دست به انتخاب بزند، چراکه شماری از سربازان سرخ اکراه داشتند که به روی برادران طبقاتی خود 

شدگان در و محاصره«. ی همگان!تا درس عبرتی باشد برا»مارس بمباران دژ شروع شد، تحت این عنوان:  ۷آتش بگشایند. 

ها، این دیوانگانِ خشمگینِ مست از قدرت، خون بیگناهان بر گردن کمونیست»کرنشتات هم آخرین پیغام خود را فرستادند: 

ی نوسکانداز مارس. از خالل چشم ۷»نویسد: آلود میو برکمان ناباورانه و با لحنی غم«. قدرت به شوراها! ۀخواهد افتاد. زنده باد هم

تر و پایان، قویشنوم. این صدا به صورت بیهای مهیب میگ کنونی[، از دوردست صدایربوپترز]خیابان اصلی پتروگراد، سن

شب است. به کرنشتات  ۶یابم که صدای شلیک توپخانه است. ساعت شود. ناگهان درمیانداز میتر طنینتر و نزدیکتر، نزدیکقوی

 حمله شده! 

ام: چیزی درون من مرده است. در خیابان، مردم حالتی خموده از درد روزهای اضطراب و بمباران. من مأیوس و سرخورده«

 « شکند.کس جرأت حرف زدن ندارد. صدای مهیب توپخانه فضا را میاند. هیچدارند؛ آنها از حرکت بازایستاده

 

دو روز قبل از  دیدیم که .پاسخ داد کارگران و ملوانان کرنشتاتزادی شعار نان و آبا رگبار گلوله به بله! دولت بولشویکی 

ها به رهبری اما گلدمن و الکساندر برکمان که بعد از اخراج و تبعید از ایاالت شروع بمباران کرنشتات، یک گروه از آنارشیست

گر برای مذاکرات بین شورشیان و دولت یکه به عنوان میانج کنندپناهنده شده بودند، پیشنهاد می «وطن کارگرانم»متحده به 

رفقای »خطاب به زینوویف از  شاندر نامهآنها شود. ها نادیده گرفته میبولشویک. اما این پیشنهاد توسط وارد عمل شوند
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تعارض را از راه مذاکرات برادرانه حل کنند. چند سال بعد ویکتور سرژ  دست از اعمال قهر بردارند و استدعا کردند که« بولشویک

گریِ شد از تمام این اتفاقات اجتناب کرد؛ تنها الزم بود که میانجیحتی زمانی که مبارزه شروع شده بود، به سادگی می»گوید: می

 ۀن در تماس بودند( پذیرفته شود. ]اما[ کمیتها )خصوصاً اما گلدمن و الکساندر برکمان که با شورشیاپیشنهادیِ آنارشیست

 اما چرا چنین نشد؟ «. و با افراط در اتوریتاریسم رد کرد خود مرکزی این امکان را به خاطر حفظ پرستیژ

رفت که کسی مثل لنین یا تروتسکی بتوانند آن را تحمل واقعیت این است که جسارت کرنشتات بسیار فراتر از چیزی می

لشویک، که یک بار برای همیشه، انقالب را با حزب کمونیست معرفی کرده بودند، هرچیزی که خالف این افسانه کند. رؤسای بو

شود. کرنشتات لنینیست رشته می-ارتدکسی مارکسیست ۀدیدند که پنبنبود. آنها می« ضد انقالب»بود،  به چشمشان چیزی جز 

به دید که جنبشی کرد به عینه میبه نام پرولتاریا حکومت میکه را حزب نمود؛ زیشان از این بابت دوچندان وحشتناک میبرای

. عالوه بر این، لنین جنبشی صادقانه پرولتاریایی است و خود حزب از این موضوع آگاه بودکه مخالفت با قدرت او برخاسته است 

ها کرنشتاتی ،در واقعدیکتاتوری حزبش است. انگارانه بود که بازسازی تزاریسم، تنها آلترناتیو بر این باور کم و بیش ساده

خواستند بر روی زمین انقالبی پیش روند. آنها بر این بودند که فتوحات انقالب اجتماعی را احیا کنند. از این رو، اعالم کردند می

برای سرنگونی قدرت  شان راندارند و اگر نیت« شالق تزاریسم را دوباره برپاکنند»خواهند هیچ چیز مشترکی با کسانی که می

ها دوباره به برده بدل کارگران و دهقان»کردند، برای این نبود که همه چیز به روال سابق برگردد و پنهان نمی« هاکمونیست»

[ هاکمونیستبتوانند ]با »های بین خودشان و رژیم را هم نشکستند، چراکه هنوز امیدوار بودند که پل ۀبا این حال، هم«. شوند

گرفت، بلکه مراد از سر دادن این شعار، آزادی بیان در نهایت، شعار آزادی بیان آنها هرکسی را در برنمی«. مشترک بیابندزبان 

ها را در ها و منشویکدموکرات-)فرمولی که سوسیال« های چپسوسیالیست»ها و برای مبارزین صدیق انقالب، آنارشیست

 گرفت( بود. برنمی

مارس به شکست انجامید. سربازان ارتش سرخ تحت فرماندهی میخاییل  ۷ش سرخ به کرنشتات در ارت ۀاولین حمل باری!

های های کامل سربازان در آبکردند. دستهکرنشتات حرکت می ۀفسکی باید روی کیلومترها یخ و زیر شلیک توپ و خمپاروتوخاچ

فاش نگار تاریخ پل آوریچِزده از هم پاشیده بودند. ها سوراخ شده بودند وحشتخمپارههایی که از منجمد جان باختند؛ هنگ

پترف کورسانتی هم جزئی از آنان بود،  ۀبرخی از سربازان سرخ، که بدنبعد از اینکه خلیج اولین قربانیانش را بلعید، »کند که می

از  پشت سر که دستور آتش روی مرددین داشتند هایتوپچی، با وجود تهدیدهای دند به رسیدن به شورشیان. دیگرانشروع کر

های از خواسته تاای به کرنشتات بفرستند خواهند نمایندهها میکمیسر گروه شمال هشدار داد که این دستهپیشروی سرباز زدند. 

به گشودن آتش به روی  ژک ماری با این نسخه مخالف است؛ او تهدید-نگار تروتسکیست ژانتاریخاما  .«شورشیان مطلع شوند

برد فردای آن روز در موقعیت حاضر هایی که او از آنها نام میکند که هنگداند، و عنوان میمرددین را مربوط به پِتریچنکو می

 شدند. 
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را در مقابل انظار نفر از ایشان  ۷۴ وتن از رهبران شورش را بازداشت کرد  ۱۰۰بیش از ها مارس بولشویک ۱۷و  ۱۶شب 

های دسته»لشویک سرانجام به میدان وارد شدند، به وقوع پیوست: ومارس و بعد از اینکه نیروهای ب ۱۷نهایی  ۀ. حملعموم کشتند

مارس، ارتش  ۱۸در روز  امان،بی ۀروز حمل ۱۰به این ترتیب بعد از «. خواهند ستاند خود را ۀبه خون غلتید مهاجم انتقام رفقای

اما سرکوب  را خاموش کرد.« شورش»آمیز پوشیده از یخ و برف فندالند، با قتل عامی به غایت افراط سرخ با حرکت از روی خلیج

خاطرات یک های آتی اعدام شدند. ویکتور سرژ در جا ختم نشد. زندانیانی که به پتروگراد آورده شده بودند در طی ماهبه همین

در  مرکزی بولشویک ۀرجینکی صورت گرفت. ]...[ مسئولیت کمیتهدایت دزاین قتل عام طوالنی با اجازه یا »نویسد: میانقالبی 

 «ای وحشیانه بود.یک کالم عظیم خواهد بود و سرکوبی که در پی آن آمد، به صورت بیهوده

شده و اعدام شوند. هیچ عدد قابل اعتمادی در مورد شورشیان کشتهنفر برآورد می ۱۰۰۰۰ها بیش از شدگان بولشویککشته

گوید که سرکوب هزاران قربانی ها فرستاده شدند در دست نیست. نیکوالس ورث میشده توسط چکا یا کسانی که به زندان

 ۱۹ن کرنشتات دستگیر و به کریمه یا قزاقستان تبعید شدند. لنین در نهایت ملوا ۴۸۳۶برجای گذاشت. بعد از سرکوب شورش، 

های کار اجباری )که بعدها گوالگ نام گرفتند( فرستاده شوند. هشت هزار دریانورد، سرباز دهد که اسرا به کمپآوریل دستور می

یک ناو پتروپاولووسک و سباستپل تا آخرین نفرشان جنگیدند.  ۀها به فنالند گریختند. خدمروی یخ پای پیاده ازو مردم عادی با 

نفرشان به کار  ۱۹۵۵درصدشان( اعدام،  ۳۳) ۲۱۶۸شورشی بازداشت که  ۶۵۲۸کند که در اول مه اعالم می ۀبخش ویژ ۀمکاتب

ی تبعید شدند، به های شورشیان به سیبرنفرشان آزاد شدند. خانواده ۱۲۷۲نفرشان برای پنج سال( محکوم و  ۱۴۸۶اجباری )

 برای آنها بود.« مناسب ۀتنها منطق»این خاطر که سیبری 

 

د، به خاطر کارگران پتروگراد که ترسانده شده بودنباید گفت که شورشیان کرنشتات در مقابل ارتش سرخ تنها بودند، چراکه 

 ی کهبا وجود ؛ایفا نکردند بین اینچندانی در نقش  هم هاآنارشیست. بشتابند آنهاتوانستند به یاری نمی پیروی از قانون نظامی

 ،دعوت کرده بود که به آنها بپیوندد( و وولین ۱۹۱۷شورای کرنشتات در  ۀیارچوک )برپاکنندانقالبی کرنشتات از دو لیبرتر  ۀکمیت

نگار شورش ها بازداشت شده بودند. طبق مشاهدات ایدا مِت، تاریخاین کار بیهوده بود، چراکه آنها در آن زمان توسط بولشویک

دموکراسی کارگری را ترویج  ۀمگر وقتی که آنارشیسم هم اید»نخواهد گذاشت  ها تأثیری در روند حوادثکرنشتات، آنارشیست

اولین اقدام  -ت،لین بعدها نوشوو-کرنشتات، » که اعالم کردنداما ، نداشتنددر واقعه مداخله  اًها مستقیمآنارشیست چهاگر «.کند

های توسط توده : این اقدام مستقیماًبود انقالب اجتماعی بخشیدن به تحقق و برای رهاشدن از هرگونه یوغی لْمستق مردمی تماماً

کرنشتات »: نوشت کساندر برکمانلو ا. ««هاقیم»و بدون « هارئیس»، بدون «های سیاسیچوپان»زحمتکش انجام شد، بدون 

یست و انقالب سازگاری وجود ؛ و گواهی داد که بین دیکتاتوری حزب کمونو به هوا فرستاد منفجر کرددولت پرولتری را  ۀاسطور

 .«ندارد
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فرصت برای قلع و قم کردن آنها این رژیم از ها نقش مستقیمی در خیزش کرنشتات بازی نکردند، هرچند که آنارشیست

بعد از سرکوب کرنشتات، صدها . پایان دهد انداختشان میای که هنوز به وحشتایدئولوژی سود جست تا بدین ترتیب به

آنارشیست دستگیر شدند. چند ماه بعد، یک لیبرتر، فانی بارون و هشت نفر از رفقایش، در زیرزمین زندان چکا در مسکو تیرباران 

ای برای بهانهپیکرش تشیع در خاک روسیه مرده بود و  فوریه، کرپتکین پیر ۸ند هفته قبل از سرکوب کرنشتات، چ شدند.

نزدیک به صدهزار نفر، بدرقه  ،کنندگانعظیمی از تشیع ۀشده بود. او توسط تود های تحمیلی ]به قدرت حاکم[برگزاری مراسم

شد بر رویشان ، و میندبه اهتزاز درآمده بودباالی سر جمعیت های آنارشیستی وههای سیاه گرهای سرخ، پرچمدر میان پرچم شد.

این  که شودچنین گفته می .«اتوریته باشد، آزادی نخواهد بود کهجایی»: خواند که با سرخ آتشین نوشته شده بود را خطی

 یاد خواستندمیکه  به همان اندازهشرکت کردند آن  درکه کسانی  ها بود و دقیقاً آخرین تظاهرات بزرگ علیه استبداد بولشویک»

 «. خواستند پاسداشت آزادی را اعالم کنندآنارشیست بزرگ را گرامی بدارند همانقدر هم می

تواند به چیزی غیر از مینباشد گرفته روسیه الهام  ۀکه از نمون کند که هرگونه اقدامیبیان میقاطعانه   Volineوولین

هیچ ربطی با  طعاًق که هاداریسرمایهین نوع بدتر» بلکه به بیانجامد،« هاانگیز تودهمبتنی بر استثمار نفرتداری دولتی سرمایه»

بنا به که را دیکتاتوری حزبی »تواند فقط می چنین اقدامیشود. منجر می «سوسیالیستی ندارد ۀمت جامعسیر انسانیت به س

در های انقالبی، به جز برای حزب برای جریان سازماندهی و کنش، حتیمطبوعات، به سرکوب هرگونه آزادی سخن،  ضرورت

« س انقالبفَ نَ حتی»که خواهد انجامید « تفتیش عقاید اجتماعی»یک فقط به ها لشویکوعمل ب، کند تحکیم« انجامدقدرت می

استالین و استالینیسم، در نگاه او، فقط پیامد منطقی سیستم  ؛«از آسمان نیافتاد»د. وولین براین باور بود که استالین بُرمیرا هم 

لشویکی: وقاطع ب ۀچنین است درس جهانی باشکوه و تجرب»ریزی شد. پی ۱۹۲۱تا  ۱۹۱۸های اتوریتری هستند که در سال

ند، عذاب ادر رنجبیند و به زودی در روشنایی رخدادها، توسط کسانی که قوی برای تز لیبرتر تدارک می یگاهتکیهدرسی که 

 .«خواهد شد درککنند، مبارزه میاندیشند و کشند، میمی

توانستند در برابر کارگران نه حتی می ،توان پاسخگویی داشتند های در قدرت نه در برابر نیاز معیشتی کارگرانبولشویک

حزب این خود  کننده،قدرت انحصاری حزب رهبریلب رسیده مدارا کنند؛ چراکه با باالگرفتن اعتراضات در کرنشتات این بهجان

هر چه بیشتر شمردنش، تردیدی نداشتند. « غصب»انحصاری که شورشیان کرنشتات در  بود که نشانه گرفته شده بود، بولشویک،

: حفظ تنها دلمشغولی حزب کمونیست بعد از چنبره زدنش بر قدرت فقط یک چیز بودشد که معلوم میگذشت بر آنها بیشتر می

تباهی عمومی  ۀها جدا شده و نشان داده بود که از بیرون کشاندن کشور از ورطای. حزب از تودهقدرت با توسل به هر وسیله

رمق ناتوان است. حزبْ اعتماد کارگران را از دست داده و به حزبی بوروکراتیک تبدیل شده بود. شوراها از قدرت تهی، مجعول، بی

مردم سنگینی  ۀو سندیکاها به به ابزار دولت بدل شده بودند. ماشین پلیسی به شدت قدرقدرت بر گردو دستکاری شده بودند، 

برد. در برنامه اقتصادی، به جای سوسیالیسم وعده می آمیز به پیشکه قانونش را با زور اسلحه و اَعمال وحشتکرد، درحالیمی
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داری دولتی سفت و سخت نشسته بود. کارگرانْ چیزی جز مزدبگیرانِ یک سرمایهداده شده که قرار بود روی کار آزاد استوار باشد، 

ها با افشای ضعف و ترتیب، کرنشتاتی شدند. بدینای در این تراست ملی نبودند و درست مثل قبل از انقالب استثمار میساده

رفتند. قدر انقالب پیش بودن رهبران عالی هایش تا مخالفت با اصل مصونیت از خطاناتوانی قدرت مرکزی در عملی کردن وعده

ها، بازسازی آزادی نان و حداقل رفاه و انداختند. فراتر از مطالبات فوریشان یعنیمهابا تروتسکی و حتی لنین را دست میآنها بی

اً آنارشیستی داشتند: های دموکراسی شورایی، آنها هدفی بسیار دور بُردتر با محتوایی خصوصهای آزاد در تمام ارگانانتخابات

کرنشتات را ورق زد  2ستیای )اخبار(ایزوِرسمی این کمون جدید نام  ۀها باید مجلبرای خالصه کردن این خواسته «.انقالب سوم»

  صحبت کنند:خود خشمگین  و کارگران و اجازه داد که مالحان

 

 

 :  ۱۹۲۱مارس  ۳مورخ پنجشنبه  ایزوستیا ۀاولین شمار ۀسرمقال

 ا و شهروندان! رفق -به ساکنین دژ و شهر کرنشتات»

ایم. پیماید. از سه سال پیش، ما از سرما و گرسنگی و تحت آشفتگی اقتصادی خرد و نابود شدهکشور ما دوران دشواری را می

بله،  وان است.ها جدا شده و نشان داده که از بیرون کشیدن کشور از آشوب ناتحزب کمونیست که بر کشور حاکم است از توده

کرد که اعتماد مردم  ثابته وضوح نشد و ب خر در پتروگراد و مسکو بروز یافتای که این اواحزب کمونیست اصالً متوجه نارضایتی

انقالب -ن پیروان ضداصالً مطالبات کارگران را نفهمید. حزب کمونیست آنها را به عنوا از دست داده است. به همین ترتیب هم را

ات از گلوی مردم این اختالالت واقعیتی هستند که از دل مردم بیرون آمده. این مطالبدر نظر گرفت. او سخت در اشتباه است. 

تنها تالش جمعی و  یابند امروز کهیان و سربازان کامالً درم، ملوانکارگرانکنند. تمام بیرون آمده، صدای آنهایی است که کار می

زاری انی که لخت هستند لباس بپوشاند و جمهوری را از لجنکس بر تنتواند به کشور نان، هیزم و کربن دهد، می زحمتکشان ۀاراد

دگان شهر ما در اول را در میتنگ پاسرسخت کارگران، ملوانان و سربازان سرخ آشکارا خود  ۀکه در آن فرورفته بیرون بکشد. اراد

ه در پانویس ای کهای قطعنامهاز محتوای جلسات اول و دوم مارس صحبت و در آخر خواستهمتن  ۀدر ادام« نشان داد.مارس 

  شماره دو از یاد شده درج شده است.

 

                                                            
2Izvestia  شد و حاوی اخبار و اتفاقات مربوط به جنگ و هر روز منتشر می ۱۹۲۱مارس  ۱۶تا  ۳روزنامه کرنشتات از  ،اخبار()به فارسی

 همچنین مواضع شورشیان کرنشتات بود. در اینجا برخی مطالب مهمتر آن ترجمه شده.
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 : ها و بورژوازی آمدهگیری در برابر تزاریستدر مورد موضع ۴ ۀایزوستای شمار ، درمارس ۶یکشنبه 

 قایان، رفقاآ»

رهبری  یاند. امروز ما به تنهایها بیرون کشیدهکارگران و ملوانان کرنشتات حاکمیت را از چنگ کمونیست ۀبستدستان پینه

به  بستگراد است که قدرت در دستان پینهباک شوراها مستقیم به سمت پتروگراد خواهد رفت. و از پتروکشتی بیکنیم. می

همیشه در حالت خبردار باشید، چراکه مسیر پر است از دام و تله. تنها شود. اما رفقا، باید هوشیار بود. سرتاسر روسیه روانه می

رفقا، حواستان  بنابراین. بکوباند صخره به را -سوسیالیستی ساختمان یعنی–گرانبهایش ۀتواند کشتی و محمولیک مانور غلط می

به خوبی به حاکمیت باشد: دشمن به دنبال این است که آن را تصاحب کند. تنها یک لحظه غفلت کافی است تا دشمن سکان را 

 در دست گیرد. کشتی شورایی یک راست زیر پوزخندهای نوکران سزار و شوراهای بورژوازی غرق خواهد شد. 

اید. به دالیل متفاوتی دشمنان شما در برابر دیکتاتوری کمونیستی کسب کردهی عظیم ۀطلبانامروز، رفقا، شما پیروزی طلح

گیریم. برای کارگران کار آزاد؛ برای دهقانان حق در ها الهام میسوویت ۀما، ما از میل پرحرارت بازسازی اتوریتاند. نیز خوشحال

 ها هستند. سزار و امتیازات ژنرال ۀاختیار داشتن زمین و محصوالت کارشان. این است هدف واالی ما. آنها، در خیال بازسازی تازیان

کشور و کار آفریننده هستید،  ۀطلبانبازسازی صلح شما به دنبالروشن است که منافع ما متفاوت است. آنها یاران ما نیستند. 

شماست. شما به دنبال آزادی هستید، آنها به دنبال زنجیر برای دستان شما.  ساختنآنها اگر به دنبال قدرت هستند برای برده 

 « گان به حاکمیت نزدیک شوند.هبر ملبس به پوستِ مراقب باشد رفقا! نگذارید گرگانِ

کسی قدرت  دانند چگونه و توسط چهمی شهروندان کرنشتات»تازد: میها به کمونیست ،«دالن و دروغگویانبز»و در ادامه به 

ی قرار سربازان سرخ، ملوانان و کارگران انقالبی موقتْ ۀدانند که در رأس کمیتها واژگون شده. آنها میانگیز کمونیستنفرت

آنها هستند. بهترین فرزندان مردم زحمتکش  این کسانو برای اینکه اند، برگزیده شدهایشان  به خاطربرای فداشدن  اند کهگرفته

چند ظرف »کنند: ها تهدید میها و نه ارتش سفید بر دهانشان افسار بزند. کمونیستدهند هیچ کسی، نه تزاریستاجازه نمی

خواهید فریب دهید؟ پادگان کرنشتات چه کسی را میای! چه ریاکاری حقیرانه« ساعت مجبور خواهید شد که خود را تسلیم کنید.

های بولشویک تسلیم شود؟ دروغ کافی است بزدالن! شما برید که به ژنرالشما گمان می ،های تزاریست تسلیم نشدبه ژنرال

ها و ی تزاریستهامثل کمیسرهای سنگین از پول برای پیروزی یا مرگ در نبرد. ما، مصمم ما را ۀشناسید و ارادقدرت ما را می

 «گریزیم.اند، نمیقیمت خون کارگران به دست آورده به طالهایی که
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 .۱۹۲۱مارس  ۷، دوشنبه ۵ ۀشمارایزوستا 

 تمام قدرت به شوراها، نه به احزاب»

 !هایتان را ذخیره نکنیدگلوله 

که از سه سال شورش کرده که علیه قدرت مطلقی کند، کرنشتاتی تهدید میمارشان تروتسکی کرنشتات آزاد و انقالبی را 

جدید  3زب را به دور افکنده، این تِرپوفران یوغ ننگین دیکتاتوری حگ. برای اینکه کارکنندکمیسرهای کمونیست اعمال می پیش

های ارتش ]اشاره به ژنرالکند. او، همانطور که قبالً دیگری جوی کرنشتات تهدید میبه قتل عام و با خاک کشیدن مردم مسالمت

، به ملوانان، سربازان سرخ و انقالبیون را بکشد ۀخواهد هماو اگر می« تیرهایتان را ذخیره نکنید.»کند: گفت، تکرار میمی سفید[

 . هزاران هزار تن گلوله نیاز دارد

فته، نگرانی اندکی از مرگ خشن ها مورد تجاوز قرار گرای که توسط کمونیستشوروی، روسیه ۀوانگهی، دیکتاتور روسی

باز جان شورویِ ۀکند که به نام روسیمونیست قدرت را نگه دارد. او جرأت میدهد تا حزب کهای زحمتکش به خود راه میهتود

 ارفاق بدهد.  ۀسخن بگوید و وعد

قدرت مطلق حزب را که  ریزد تاکه خون میکمونیست است  4رئیس اوخرانایاین خوار، تروتسکی خوناین اما این اوست، 

کند با این زبان با مردم کرنشتات که پرچم سرخ انقالبی اوست که جرأت می سازد حفظ کند. اینهر گونه آزادی روح را خفه می

 . سخن بگوید اندنگه داشتهو برافراشته را باال 

شان بازسازی کنند اند که دیکتاتوریتهامید بس شانشدههای بازداشتوزی خانوادهرسیه بهخون کارگران و  ها بهکمونیست

شان را بازبنشانند و درتقآنها اینچنین بر این گمانند که و ملوانان، سربازان سرخ و کارگران را وادارند که سر تعظیم فرودآورند. 

 بگیریند. زحمتکش را به پرتگاه و آشفتگی، گرسنگی و سرما فرستاده پی ۀسیاست فاسدشان که تمام روسی

تان مسخره. موج جدید انقالبی اند و تهدیدهایها بدانید که امیدهایتان پوچخوریم! کمونیستاست! ما دیگر فریب نمی کافی

سکی، تان آقای تروتروبد. در مورد ارفاقانگیزی که روسیه شوروی را آلوده کرده میرهبران نفرت . این موجْاوج گرفتهزحمتکشان 

 «خواهیمش.ما هرگز نمی

سرکوب   انتقام نه!»خوانیم: های ساکن در کرنشتات مین شماره متن کوتاهی در نهی اِعمال خشونت علیه بولشویکو در همی

ها های کمونیستهای زحمتکش را برانگیخته. در برخی جاها، این خشم قربانیانی گرفته: خانوادهدیکتاتوری کمونیست خشم توده

                                                            
3Trepov Alexandre   انقالب اکتبر بود که بعد از انقالب دستگیر و سپس آزاد شد. بعد از آزادی به عنوان یکی از از وزیران تزار قبل از

 روسیه در فندالند را هدایت کرد. ۀویژ ۀکمیت ۱۹۱۹ ۀتا ژانوی ۱۹۱۸رهبران ارتش سفید از پاییز 
4Okhrana .پلیس سیاسی مخفی روسیه تزاری 
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خواهیم از منافع گیری نیستیم، بلکه صرفاً مینباید اینچنین باشد. ما به دنبال انتقام. اندخیابان انداخته شده اخراج یا حتی به

زحمتکش دفاع کنیم. باید بدون احساسات عمل کرد و تنها کسانی را دور کرد که از طریق خرابکاری، تحریک یا شایعه  ۀطبق

 «بر بازسازی حقوق کارگران.شوند قصد دارند سدی 

 

 

 .۱۹۲۱مارس  ۸شنبه ه، س۶ ۀایزوستا شمار

  انقالبی پتروگراد پیغام زیر را مخابره کرده: ۀکمیتها به کرنشتات، بولشویک ۀفردای حمل

 باید که همگان بدانند»

اولین تیر شلیک شد. مارشال تروتسکی که دستانش از خون کارگران سرخ است، به روی کرنشتات انقالبی که علیه دیکتاتوری 

ها را بازسازی کند، آتش گشود. بدون تیراندازی، بدون ریختن یک قطره خون، ملوانان قدرت اصیل سوویتکمونیست برخاسته تا 

کردند ها را از مسیر خارج کردند. ما حتی کسانی از آنها را که در میان ما زندگی میو کارگران کرنشتات دیکتاتوری کمونیست

 خود را برقرار کنند.  ۀباره اتوریتخواهند دوها آنها میزنده گذاشتیم. تحت تهدید توپ

که  دریابندطرف بفرستد که بتوانند عام بودیم پیشنهاد کردیم که پتروگراد نمایندگانی بیما که خواهان اجتناب از قتل

ی ما ها این تقاضای ما را از کارگران پتروگراد مخفی کردند و به روکند. اما کمونیستها مبارزه میکرنشتات برای قدرت سوویت

 به اصطالح حکومت مردمی به مطالبات مردم زحمتکش.  پاسخی معمولِ -آتش گشودند

 ها خواستار فتوحات انقالب اجتماعی هستیم. باشد که کارگران جهان بدانند که ما، مدافعان قدرت سوویت

. کارگران سرتاسر جهان دهیمهای کرنشتات جان میزیر ویرانه حال نبرد برای حقوق مردم زحمتکشْ یا درشویم ما پیروز می

 و مست از قدرت خواهد چکید.  های دیوانهسر کمونیست برگناهان . خون بیخواهند دادحق را به ما 

 «  انقالبی موقت کرنشتات ۀکمیت–ها! سوویت ۀزنده باد اتوریت
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 .۱۹۲۱مارس  ۸شنبه ، سه۷ ۀایزوستیا شمار

  تروتسکی گوش بده!»

روی ها علیه زیادهشان در مورد رهبران سومین انقالب، کسانی که از قدرت حقیقی سوویترادیوهایها در کمونیست

ها را از ساکنین کرنشتات پنهان نساخته و حمالت . ما این دروغاندای از دروغ جاری کرده، رودخانهکردندها دفاع میکمونیست

دانند چطور نداریم. شهروندان میترسی  هیچ چیزیم. ما از اهچاپ کرد مانهای«ایزوستیا»شان را به طور کامل در و افتراهای

های تزاریست هست نه ارتش لدانند که در پادگان نه ژنراتوسط چه کسی. کارگران و سربازان سرخ میشورش به وجود آمد و 

های ها در زندانکمونیست هایی کهخواستار آزادی گروگاناز پتروگراد انقالبی موقت هم از طریق رادیو  ۀکمیتسفید. 

طور آزادی زندانیان سیاسی هایشان و همیناند، آزادی کارگران، ملوانان و سربازان سرخ و خانوادهشان به بند کشیدهشدهاشباع

 شده است.

بعد از  تا فرستاده شوندبدون حزب به کرنشتات  نمایندگانکه کمیسیونی از  شده مان پیشنهاد دادهییرادیو پیام در دومین

ها چه کار کردند؟ آنها این رادیوها را از گذرد بتوانند چشمان ساکنین پتروگراد را بگشایند. کمونیستدیدن آنچه اینجا واقعاً می

پتروگراد  یهایمان روزنامهواحدهایی از ارتش مارشال تروتسکی که به ما پیوستند، برایکارگران و از سربازان سرخ مخفی کردند. 

 های رادیویی ما وجود ندارد! ای از پیامحتی کلمه هاکمونیست هایآوردند. در روزنامه

کشیدند که هیچ رازی که خوب بلند نمایش بازی کنند، فریاد می« هاکثافت»تا همین چند وقت پیش، این و با این وجود، 

 باشد! تواند وجود داشته برای مردم، حتی در مسائل دیپلماتیک نمی

گناه را تیرباران کنی، اما حقیقت را نه! حقیقت توانی تا زمانی که زمان انتقام فرابرسد، هزاران بیتروتسکی گوش بده! تو می

 «مجبور خواهید شد جواب پس بدهید. شود. تو و پادوهایتدر نهایت روشن می

 

 . ۱۹۲۱مارس  ۱۴، دوشنبه ۱۲ ۀایزوستیا شمار

 شیدها زوزه کباید با گرگ»

 کمتری به خرج دهدرفت که لنین ریاکاری کنند، انتظار میدر زمانی که زحمتکشان برای بازپسگیری حقوقشان مبارزه می

کند. آنها هنوز به او اعتماد کردند که لنین با تروتسکی و زینوویف فرق میبرای اینکه زحمتکشان فکر میو حقیقت را بگوید. 

ها را در مورد کرنشتات های کمونیستحزب کمونیست روسیه، لنین همان دروغ ۀهشتمین کنگرمارس در  ۸داشتند. اما... 

ها جنبش به دنبال سوویت»کند که قطعاً بوده. اضافه می« آزادی تجارت»کند که شعار جنبش شورشی تکرار کرد. او اعالم می
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را « بورژوات خردهسهای سفید و عناصر آنارشیژنرال»د که کنبا این وجود، او فراموش نمی«. اما علیه دیکتاتوری بولشویک بوده

 خاص کند. 

خیلی هم آن را باور داشته رود، بدون اینکه . از دهنش در میکندبا گفتن این افتراها لنین خودش را دچار سردرگمی می

انقالب از -این یک ضد»افزاید: می اشدر ابهام و آشفتگیها، علیه دیکتاتوری حزب. جنبش به دنبال قدرت سوویت ۀباشد، که پای

کنیم انقالب شدیداً خطرناک است، تصحیحاتی که در اولین نگاه هر چند جزئی به نظر برسند، ما فکر می-. این ضدتنوع جدید اس

ای که شورش کرونشتات وارد کرده سنگین است. رهبران جای ابهام و آشفتگی وجود دارد. ضربه« به سیاست خود اضافه کنیم.

 ۀشان نزدیک است. لرزیدن لنین از خالل سخنانش در مورد کرونشتات واضح است. واژکنند که پایان اتوریتاریسمحزب حس می

 ،بورژوای خیلی خطرناک برای ماخطر خرده دفعبرای »گوید: این را می شود. برای مثال او دقیقاً هر لحظه تکرار می« خطرناک»

لزد و ها میبله، رهبر کمونیست« .کندآنها را متفرق میپرولتاریا متحد کردن به جای  ین خطرا حداکثر اتحاد الزم است، چراکه

ها بلکه خود حزب است تنها دیکتاتوری کمونیستفراخوان دهد. و این امر برای این است که نه« حداکثر اتحاد»مجبور است به 

 که به زیر سؤال رفته. 

آمیز در کمونیستی تناقض ۀها پیش، در یک جلسنین حقیقت را بگوید؟ آیا مدتای عمومی آیا ممکن است که لبه شیوه

کردم و به ام نبود همه چیز را ول میام، اگر به خاطر بیماریاز این چیزها خسته شده»مورد سندیکاها او اعالم نکرده بود که: 

 «! مگریختمییک جایی 

سیاست  از طرف دیگر کلّ. قدرت آنها از اوست. او باید مثل آنها تهمت و افترا بزند. بگریزدگذارند که او اما همدستانش نمی

 «هاست.که قدرت واقعی سوویت« آزادی تجارت»حزب به دردسر افتاده است با فعالیت کرنشتات که خواهان نه 

 

 . ۱۹۲۱مارس  ۱۵شنبه ، سه۱۳ ۀایزوستیا شمار

 Cieبازرگانی لنین، تروتسکی و سی  ۀخان»

حزب کمونیست در قدرت روسیه را به  ۀشرکت ناشناس خیلی خوب کار کرده: لنین، تروتسکی و سی! سیاست جنایتکاران

 ۀرسد که زحمتکشان هنوز به انداز. زمان آن فرارسیده که کارش تمام شود! دریغ! به نظر میاست پرتگاه فالکت و ویرانی کشانده

خورده شده و سیلیمبارزه برای بازپسگیری حقوق زحمتکشان لهبه ی که کرنشتات اند. در همان زمانکافی اشک و خون نریخته

تصور  ۀشان خارج از قومسلکیشان را برگزار کنند. کلبی«حزب ۀدهمین کنگر»اند این جنایتکاران تصمیم گرفتهدهد، ادامه می

 کنند. صحبت می« های تجاریواگذاری»سردی از است. با خون



21 
 

اصل واگذاری شروع کنیم. موفقیت این اقدام به ما بستگی ندارد، بلکه ما باید  ۀاز توسع»کند که: بیان میلنین خیلی ساده 

های ناتوان از مدیریت و سازماندهی روسیه شوروی اعتراف کمی بعد به عجز بولشویک« دهیم.مان است انجام آنچه را در توان

ل روسیه را بدون توس توانیمای از لحاظ اقتصادی به کشورهای دیگر برسیم، نمیخواهیم تا اندازهاگر میما »گوید: کند و میمی

ای بوده که ما مجبور شدیم از خارج نه تنها ماشین بلکه همچنین کربن که در به گونهوضعیت « »بسازیم.آوری خارجی به فن

، باید نیز الزم برای اقتصاد دهقانی داشته باشیمخواهیم وسایل مصرفی روزمره و اگر میشود بخریم. و ما اینجا به وفور یافت می

به  را دولتی و دهقان ۀکارخان ۀبه بردرا کارگر  آنها نام به عملیات اقتصادی کهکجا هستند پس « .باز هم در آینده فداکاری کنیم

 ؟ اندبدل کرده 5sovkhozسرو 

ها دهد در صورتی که کمونیستبیشتری می« امتیازات»قول  مجدداًاما این تمام ماجرا نیست! لنین با حرف زدن از کشاورزی 

 ادتصاقاد دهات و اقتص بازسازی بهو اگر روزی ما موفق »شان را ادامه دهند )این عبارت خود اوست(. «فونکسیوناریسم اقتصادی»

این « او چیزی بدهیم.های جدید هر تولیدکننده خواهد بود بدون اینکه در مقابل به شویم، این فقط با تحمیل فداکاریعتی صن

دهند. دهقانی که در ها ادامه میدهد به تمام کسانی که به تحمل یوغ کمونیستکه رهبر کمونیست وعده می« امتیازاتی»است 

، آب مال ستاما نان برای شما وب است... اما... زمین مال ماستهمه چیز خیلی خ»کند که: ها اعالم میهشتم سوویت ۀکنگر

این به کنار، کارگران نباید نگران باشند. لنین « ها مال ماست اما هیزم برای شماست...هی برای شماست، جنگلهمه است اما ما

اربابان »مثل « .باز خواهد شدمالکین اعطا خواهد شد و برای آنها چارچوب اقتصادی آزاد امتیازاتی به خرده»دهد که وعده می

. اثبات این مسأله حرف شاندبهتر به بندگی بک به لطف دیکتاتوری حزبایشان را  بعدکند تا اعطا می« خرده نانی»، او «پیر خوب

ها بگذریم چراکه کشور خسته است و در فالکت وحشتناکی به سر از اجبارها و محدودیتتوانیم به هر حال، ما نمی»خود اوست: 

 «برد.می

آمیز ه لنین از بازسازی مسالمتاین است آنچ بگذرد. بله،تواند از خیر آخرین پیراهن خود روشن است که یک مفلوک می

 «.ایینپامتیازات تجاری در باال، مالیات در »فهمد: کشور می

 

 

 

 

                                                            
 khoziaïstvoو   soviet ۀمزرعه سوویت مرکب از دو واژ 5
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 .۱۹۲۱ مارس ۱۶، چهارشنبه ۱۴ ۀایزوستیا شمار

 «سوسیالیسم»به اصطالح »

برپایی یک جمهوری کارگران  ها، برایدر طول انقالب اکتبر، ملوانان، سربازان سرخ و دهقانان برای قدرت سوویت

د. ها چنگ بیندازد. او آنها را تحت شعار و بیرق نویدبخش به دنبال خود کشانجنگیدند. حزب کمونیست توانست بر میل تودهمی

 بایست به افسانهها بلد بودند بسازندش. بردگی می، که فقط آنها، بولشویکببردشانسوسیالیسم  او به آنها وعده داد که به سوی

رسید که قدرت ها فرارسیده باشد. به نظر میکارگاهها و کار آزاد در دهات و در کارخانهرسید که زمان پیوست. به نظر میمی

ها فرزندان مردم را در صفوف حزب به خدمت گرفت، کمونیست ۀرفت که به دست زحمتکشان سپرده شود. اما تبلیغات ماهرانمی

های جریانات دیگر را ها به تدریج قدرت سوسیالیستکمونیستابتدا کردند. در ادامه، تبعیت می جایی که آنها از انضباطی آهنین

های دولتی کنار گذاشتند در عین حالی که به حکومت کردن به نام ایشان حذف کردند، سپس کارگران و دهقانان را از پست

 دادند.ادامه می

کردند.  شانقدرت شخصی تلون مزاجقیمومیت کمیسرها با تمام  تابعودند، ها قدرتی را که غصب کرده باز آن، کمونیستبعد 

آزاد  ۀبه جای ساختن یک جامع هایشلتی با بردهآرامش در بنانهادن یک سوسیالیسم دو در کمالکارگران، آنها  برخالف خواست

ملی کردند. ها صنایع را کمونیست« کنترل کارگری»رغم آشفته بود، علی صنعت کامالًدر حالی که کار آزاد پای فشردند.  ۀبر پای

ها مؤسسات دولتی. اما چیزی نگذشت که این هم دیگر کافی نبود. کمونیست ۀداری تبدیل شدند به بردسرمایه ۀکارگران از برد

یکسان انگاشته شدند. از این « هاکوالک»و با در نظر دارند سیستم تایلور را به کار ببندند. تمام دهقانان به عنوان دشمنان خلق 

خراب کردن دهقانان و بنا نهادن استثمارهای کشت و کار جدید، و امالک ارباب جدید، ها شروع کردند به خانهپس، کمونیست

 یعنی دولت. 

 امید بسته بودند؟ کجاست کار آزادی که آنها به آن  عایدشان شد.« سوسیالیسم»از دهقانان بفرماید، این چیزی است که 

دهقانان مالقات با چکا و رگبار گلوله دریافت کردند. چه سیستم  ،شدندبه زور تصاحب میتقریباً که نان، اسب و گاو  در عوضِ

 شود! تان را بدهید یا با ساچمه و سرنیزه از شما پذیرایی میزیبایی! به ما نان

. زندگی سعادتمند، است که قدرت مرکزی بر گردنش قالده نهادهای بار شد، زندگیزندگی شهروندی به حد مرگ کسالت

به جرمی جنایتکارانه تبدیل شده که با ای اندیشه رشد آزاد فردی توسط بردگی غیرقابل وصفی مهار شده. هر نقدی، هر آزادی

 شود. زندان و اغلب مرگ مجازات می

ن گرفته. بله، این است سوسیالیسم معروف جایی که بالید« میهن سوسیالیستی»مجازات اعدام، این شرم بشریت در 

 اند. ها ما را به آن هدایت کردهکمونیست
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هایی که نوکرصفتانه بر طبق دستورات حزب ایم، کارمندان و بوروکراتاین سوسیالیسم دولتی است که ما به دست آورده

 شعار این است: تغییر کرده. اکنون« هاسوویت»ژیم خاصی تحت ر ۀبه شیو« خوردکند نمیآنکه کار نمی»کنند. شعار عمل می

کارگران، دهقانان و کارگران فکری فقط باید پیروی و اطاعت کنند. تحمل این وضع دیگر ممکن  «ا!ههمه چیز برای کمونیست»

 «گیرد.را شکست. باشد هر کس محصول کارش را در اختیار ب« شورایی»های زندگی نبود. و کرنشتات اولین بود که میله

 

 سقوط کرد. مارس. کرنشتات دیروز ۱۷ 

 ها ادامه دارد.های سریع زندانیان و گروگاناعدامک افتادند. بر خا در خیابانهزاران ملوان و کارگر 

 

یر و گالیفه، جالدان  دارند. تروتسکی و زینوویف، روی تیرا گرامی می ۱۸۷۱مارس. فاتحان سالروز کمون پاریس  ۱۸

 اند.را سفید کردهشورشیان کمون 

 

 

 پایان 

 ۱۳۹۸مرداد 
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