فاجعه ی کرونشتات در سال  ،١٩٢١آغاز ضد انقالب
گرايش کمونيست انترناسيوناليستی ،ترجمه :بھروز نوايي ،ويرايش :بينا داراب زند
دو شنبه  ٤ژوئن , ٢٠١٢بوسيله ى Ahmad Farsi
»امروز ما شاھدان توقف تراژﯾک ﯾک انقالب اجتماعی اي ھستيم كه به علت بی عملی مردمان اروپا در
قبال نيروھای آگاه و مسلح ارتجاعی محدود به درون مرزھای ملی ماند .بنابراﯾن اﯾن انقالب به بازی
زمانه با دشمن درون و خارج از کشور تنزل ﯾافته است .ما شاھد اشتباھات متعددی بودﯾم ،اشتباھاتی
که افشا شده اند و از دﯾدگاھي آزادی خواھانه حقاﯾق مھمی را بر مال كرده اند«.
اﯾن چيزي بود که وﯾکتور سرگئی در ماه ژوئن  ١٩٢١به عنوان پيش گفتار مقاله اش" ،آنارشيست ھا و
تجربه ی انقالب روسيه >"<1ارائه کرد .ھدف از نگارش اين مقاله ترقيب آنارشيست ھا به تأييد وجود
جوانب مثبت و کارگری در انقالب اکتبر بود .با اﯾن که اين مقاله پيش از قيام ماه مارس  ١٩٢١در
کرونشتات عليه بلشوﯾک ھا نگارش يافته بود ،اما حتي در مقدمه ای که چند ماه بعد به آن اضافه شد ،
سرگئی ھيچ اشاره ای به آن تراژدی نميکند .البته به درستی ميگوﯾد که »صحت« نتاﯾج گرفته شده »از
پارسال واضح تر گشته اند ».آنچه اﯾن نقل قول مشخص ميکند اﯾن است که محدود بودن "انقالب
اجتماعی" به ﯾک سرزمين ديگر غير قابل تحمل می شد .نه فقط به علت وقوع کرونشتات ،كه به گفته
ی خود لنين »تابش نوري که واقعيت را روشن می ساخت« بود بلكه ھمچنين ،وقاﯾع کنگره ی دھم
حزب )که درآن مواضع "سياست جدﯾد اقتصادی" )نپ(و ممنوعيت دسته بندی ھا )فراكسيونيسم(
اتخاذ شد( ،و شکست عمليات انقالبی ماه مارس 1921در آلمان و اتخاذ سياست جبھه ی سياسی
واحد در طی کنگره ی سوّم کمينترن سال  ، ١٩٢١اين سال را به سال انحطاط ھر دو انقالب روسيه و
جھانی مبدل ساخت .ھدف مقاله ی حاضر ارزﯾابی اھميت تاريخي آن انحطاط در ھشتاد و پنج سال
پيش است.
135سال پيش )اﯾن مقاله در سال  ٢٠٠٦نگارش يافته است( کمون پارﯾس نمونه اي گذرا به آنچه طبقه
ی کارگر قادر به دست ﯾافتن اش است بود .نمونه اي از چگونگي مديريت اجتماعي به وسيله ی خو ِد
شھروندانش .اما پس از  ٧٤روز اﯾن کمون به دست دولت بورژوازی "تی ير" كه تحت حماﯾت قدرت
جھانی سرماﯾه داران بود ،به علت محدود شدنش به يك شھر واحد و کشتار بيرحمانه 20,000
کارگرپارﯾسي طی ﯾک ھفته در ماه مه  ١٨٧١ساقط شد .در مقابل ،تعداد قربانی ھای طبقه ی حاکم
به دست کمون تنھا  ٨٤نفر بود .بنابراﯾن نشان داده مي شود كه ترور سفيد طبقه ی حاکمه تعدادش
بسيار فزون تر و شيوه ھاﯾش بسيار خوفناک تر از ترور سرخ طبقه کارگر  ١٣٥سال پيش است .ھمان
گونه که مارکس اشاره کرد ،محدود ماندن كمون به يك شھر مشکل اساسی کمون پارﯾس بود .اما
مسئله ی پرولتارﯾای روسيه ھم که انقالبش در محدوده يِ ﯾک کشور باقی ماند ھمين بود.
گذشته از ھمه ی عيوب آن ،انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه ھمچنان تنھا مورد موجود تارﯾخی ست که
درآن کارگران عمال ً دولت سرماﯾه داری را در سراسر کشور سرنگون ساختند .به ھمين دليل ما به
تحليل در راستای شناخت از آن ادامه ميدھيم .مسئله رﯾشه ای اﯾن است که شرح دھيم چگونه
انقالبی که گسترده ترﯾن آزادی ھا را برای طبقه ی کارگر و نتيجتاً انسانيت به ارمغان آورد تدرﯾجاً تا
دل گشت .اكنون که با درک
سال  ١٩٢٨به ﯾکی از عظيم ترﯾن حکومت ھای استبدادی قرن بيستم مب ّ
عينی )تاريخي( به روﯾداد ھشتاد و پنج سال پيش نظر می اندازﯾم ميفھميم که سال  ١٩٢١نقطه ی
عطفی در اين مسير بود که به شکست انقالب منجر شد ١٩٢١ .سالی بود که بحراني بودنش براي
ھمگان واضح بود .در آن سال بيش از ﯾک ميليون نفر از قحطی جان سپردند و بسياري دﯾگر از تيفوس و
ديگر بيماری ھا تلف گشتند .اعتصابات عليه شورای کميسراسھای مردمی (سونارکوم( و طغيان
کرونشتات وقاﯾع ناگواری بودند .و به اﯾن بدبختی اﯾن حقيقت را اضافه کنيد که نه فقط انقالبی بين

المللی که رھبران بلشوﯾک انتظارش را داشتند بوقوع نپيوست ،بلکه شکست عمليات ماه مارس در
آلمان نيز ھمچون ضربه ی چکشي پايين آمد.
وظيفه ی ما در اﯾنجا شرح وقاﯾع به سادگی ترتيب تارﯾخي آنھا نيست ،بلكه توضيح اينكه اين وقايع براي
دوران كنوني ما داراي چه معني اي مي باشد است .ما آگاھيم که انقالبی ھمچون انقالب روسيه را در
پيش نخواھيم داشت .اين بسيار مضحك خواھد بود كه انقالبی بخواھد بصورت کورکورانه به تكرار آنچه
كه در روسيه رخ داد بپردازد) .مانند تروتسکيست ھاﯾی که معضل رھبری انقالب را به گماردن عناصر
صادق در پست ھاي استراتژيك تقليل داده اند ).ما بايد از تله ھاﯾی که خيلی از به اصطالح
مارکسيست ھا و انقالبيون در آن گرفتار آمدند حذر کرده و به تجارب گذشته ھمچون به مثابه دستور
عمل نگاه کنيم .ما تنھا با وقوف به آنچه واقعاً اتفاق افتاد قادر خواھيم بود که خود را برای مبارزات آتی
به آگاھی مجھز کنيم .و اولين قدم در راستای اﯾن روند لزوم بحث در مورد اھميت تاريخي اين رويداد ھا
است.

1918 – 1921
ﯾک سری مارکسيست ھای آزادﯾخواه )<2>(Libertarianو آنارشيست ھا فرياد ميزنند که انقالب اكتبر
مدتھا قبل از سال  ١٩٢١شکست خورده بود .ما اين واقعيّت را كه قدرت شوراﯾی در خطه ی جمھوری
شوراﯾی فدرال سوسياليست روسيه در اواخر سال  ١٩٢٠به عنوانی تو خالی تقليل ﯾافته بود را نفی
نميکنيم (گرچه نمونه ھای اصيل آن تا سال  ١٩١٩وجود داشت ) <3>.واقعيّت غير قابل انکار دﯾگر
حضور بيش از اندازه و زﯾادی روي "چکا" )سازمان امنيت حزب بلشويك( در حين جنگ داخلی بود که به
دولتی در درون دولت تبديل گشته بود .اما ترور سرخ از وجود ھمين جنگ داخلی ناشی ميشد .در ماه
نوامبر سال  ١٩١٧بلشوﯾک ھا ژنرال ھای تزاری اي را كه قول داده بودند عليه ايشان اسلحه به دست
نگيرند را رھا ساختند .اما نه تنھا چند ماه بعد ھمان ژنرال ھای تزاری حمالت امپرﯾاليست ھای فرانسه
و انگليسی به روسيه فرماندھی کردند ،بلکه کليه ی کارگران مشکوک به ھواداری از بلشوﯾک ھا را
ھم اعدام نمودند .شدت توسل طرفين به ترور در اﯾن جنگ طبقاتی به سختی قابل قياس با ﯾکدﯾگر بود .
مثال ً ببينيم که ژنرال وﯾليام اس گرﯾوز خودش چه گزارشی داده است»:با دقت که محاسبه مي کنم
د بلشوﯾک ھا ،آنان
ميتوانم بگويم که در سيبری شرقی در مقابل ھر صد نفر کشته شده به دست ض ّ
)بلشوﯾک ھا( ﯾک نفر را به قتل رساندند<4> «.
ھمچنين ،ما ادعا نميکنيم که انقالب توليد را از روابط سرماﯾه داری آزاد کرده بود .آن قدر ميشود گفت
که وقتی بلشوﯾک ھا به قدرت رسيدند اقتصاد کامال ً فلج شده بود .چرا كه حداقل  %٦٠صنعت به توليد
نظامی اختصاص ﯾافته بود .واين بدان معني بود كه وقوع صلح برابر با بيكاري بود .بنا به مشاھدات ادوارد
آکتون؛ »پس از اکتبر کشور از سقوط اقتصادی ھمچو مرگی سياه رنج برد ...بيش از نيم ميليون اھالی
کارگران به دنبال نان از پاﯾتخت به خارج روانه شدند<5>«.
ی کارگران شاغل نيز مجبور بودند وقت شان را به ﯾافتن غذا اختصاص دھند و اين باعث تضعيف
حت ّ
روحيه عمومي در توده ھای مردم بود .تالش ھای بلشوﯾک ھا برای افزاﯾش دﯾسيپلين کارگری منجر به
انتخاب کردن نماﯾندگان جدﯾدی شد که شکاﯾت کارگران را فزونی ميبخشيد .با اﯾن ھمه تدرﯾجاً حتی
خود اﯾن کميته ھای کارخانه راجع به دﯾسيپلين و مقدار توليد کارگران نگران شدند .البته در دﯾو و
شياطين شناسی آنارشيست – ليبرتارﯾان ھا )طرفداران آزادی فردی( اﯾن مسئله مسلماً از آنجا ناشی
ميشد که بلشوﯾک ھا برنامه ابتکاری خود کارگران در کميته ھای کارخانه را نيز مانع مي شدند .اما
آنچنان که "اس .اسميت" در کتاب "پتروگراد سرخ" نشان داد چنين دﯾدی ساده نگری ست ...» :فرد
نميتواند اﯾن اوضاع را ھمچون پيروزی حزب بلشوﯾک در قبال کميته ھای کارگری ببيند .از اول کار کميته
ھا متعھد بودند که ھم توليد کاال را تضمين کند و ھم زندگی در کارخانه را دمکراتيزه نماﯾند ،اما شراﯾط
صنعتی چنان بود که اﯾن دو ھدف با ﯾکدﯾگر در تضاد قرار داشتند «.صفحه ی  ٢٥٠و ٢٥١
اما جنگ داخلی خسارت ھای بيشتری به انقالب وارد می ساخت .حزب بلشوﯾک در سال  ١٩١٧عمدتاً
ﯾک حزبی کارگری بود .سال  ١٩٢٠آن کارگران دﯾروز به مقامات ارتشی ،چکا و اداری مبدل شده بودند .
تا سال  ١٩٢٢بيش از دو سوّم اعضای حزبی ﯾا ﯾک جور رئيس بودند ﯾا ﯾک جور مدﯾر .در عين حال مبارزه
عليه حمالت امپرﯾاليست ھا و سفيد ھای روسيه به قفل گشتن دسته بندی ھا منجر شده بود .مقدار
بحث ھای درون حزبی کاھش ﯾافت و به طور روز افزون موقعيت ھاي نمايندگي محلی به دست دبير
ي خود برای سازمان ھای باالتر نماﯾنده تعيين ميکردند .بکار گرفتن
محلي حزب پر ميگشت که به نوبه ِ
سانتراليسم دمکراتيک در درون حزب )آنجا که سازمان ھای پائين تر کليه ی سازمان ھای باالتر را
منسوب می ساختند( در عمل از ھستی ساقط شده بود .تنھا چيزي كه باقی مانده بود سانتراليسم
بود .فقط الزم بود که استالين دبير حزب شود تا رئيس ھمه ی دبيران منطقه ای گردد و كنترل قدرت

سراسری را به دست گيرد .البته اين واقعه بعداً اتفاق افتاد .وقتی در پی اخراج شدن از فرانسه در
ژانوﯾه ی 1919سرگئي به پتروگراد باز گشته بود گزارش داد:
»در حال ورود به دنياﯾی بودﯾم که از سرما تا مرگ ﯾخ ميزدﯾم ...در مرکز پذﯾرش به ما نان و ماھی
خشک دادند .ھيچ کدام مان توی عمرش ھرگز چنين تغذﯾه ی مرگ باری را تجربه نکرده بود .دخترانی
که روسری سرخ به سر داشتند به ھمراه مبلغين عينکی سوی ما آمدند تا خالصه ی بحران آشوب زده
د انقالب ھمه جا ھستند .اما انقالب جھانی نجات مان
را برای مان بيان کنند" :قحطی ،تيفوس و ض ّ
خواھد داد<6>«.
و ھمين باور به انقالب جھانی بود که در قلوب طبقه ی کارگر روسيه ،حتی در اواﯾل سال  ،١٩٢١ﯾعنی
وقتی که اﯾن ھمه در رنج بودند غنچه ھای اميد نھاده بود .ميزبان ھای جوان از سرگئی راجع به
فرانسه می پرسيدند که "پرولتارﯾای فرانسه در انتظار چه تأمل ميکند؟" اما ،در واقع بيشتر اميد اغلب
بلشوﯾک ھا به پرولتارﯾای آلمان بود.

ّم )ﮐﻤﻴﻨﺘﺮن(
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮ
کل ّ برنامه ی بلشوﯾک ھا را بدون درک مشخصات بين المللی آن ،نميتوان فھميد .اصرار در مخالفت
قاطع با جنگ ﯾگانه خصلت وﯾژه ی حزب بلشوﯾک ،به مثابه تنھا حزب بزرگ اروپاﯾی اي بود که ھمراه با
مخالفت با جنگ خواسته ھاي انقالبی اي را مطرح ساخته بود 7.
اين بلشوﯾک ھا بودند که در کنفرانس ھای زﯾمروالد و کينتال موضعی کامال ً جدا از مواضع اکثرﯾت
سوسياليست ھای بی عمل و ميانه رو اتخاذ کردند .و آنگه که بلشوﯾک ھا در روسيه به قدرت رسيدند
آنھا دقيقاً با ھمان سخنی که رفيق روزا لوکزامبورگ )از حزب کمونيست آلمان( گفته بود ھم آواز
شدند»:مسئله ی سوسياليسم در روسيه مطرح شده .اﯾن مسئله در روسيه )به تنھاﯾی( قابل حل
نيست«.
لنين در سومين کنگره ی شورا ھا در ژانوﯾه  ١٩١٨گفته بود» :خوب مسلماً پيروزی نھاﯾی )ﯾعنی
استقرار ﯾافتن( سوسياليسم در ﯾک کشور غير ممکن است .کارگران و دھقانانی که قدرت شوراﯾی را
در دست دارند ﯾکی از واحد ھای ارتش بزرگ جھانی می باشند8 «.
و در ماه مارس ﯾعنی زمان پذﯾرفتن معاھده ی برست – ليتوسک او اﯾن مطلب را به اﯾن شکل بيان کرد:
»حقيقت اجتناب ناپذﯾر اﯾن است که بدون انقالب آلمان ما رو به فنا ھستيم9 «.
در "تزھای آورﯾل" سال  ١٩١٧لنين نياز به انترناسيونال نوﯾنی برای جاﯾگزﯾنی انترناسيونال دوم که از
آگوست  ١٩١٤دنباله رو امپرﯾاليسم شده بود ،مطرح كرد .اين خو ِد جنگ بود که زمينه ی مادی برای اﯾن
انترناسيونال را تأمين نمود .کارگران و سوسيال دمکرات ھای سابق در قبال دولت ھای خودشان
مقاومت بيشتری در پيش گرفته بودند .اعتصابات در وﯾن ،در ھامبورگ و برﯾمن و در سرتاسر آلمان باعث
تسرﯾع اختتام جنگ جھانی اوّل بود .وقتی که خبر قيام ھای در وﯾن به مسکو رسيد "رادک"  ،ﯾکی از
رھبران بلشوﯾک ،مشغول نگارش گزارش از تظاھرات ھاي خود بخودی در مقابل کرملين بود .او در اين
گزارش نوشت» :من ھرگز با چشم ھای خود چنين وقاﯾعی را ندﯾده ام .کارگران زن و مرد و سربازان
ارتش سرخ تا دﯾر وقت در شب پشت ﯾکدﯾگر رژه ميرفتند .انقالب جھانی سرانجام ظھور کرد .توده ھای
مردم گوش شان را به شنيدن گامھای آھنين انقالب تيز كرده بودند؛ انزوای ما با پاﯾان رسيده بود10 «.
اﯾن اما ،اندکی نابھنگام و نارس بود .با اﯾن که بسياری از کارگران و سربازان سابق در سرتاسر اروپا به
شکل روز افزونی طرفدار اﯾده ی شوراﯾی بودند ،اما در اکثر اﯾن کشورھا اﯾن به عامل مستقيم تشکيل
احزاب کمونيستی تبديل نگشت .حتی در جاﯾی مثل آلمان نيز انقالبيون در متماﯾز ساختن مشخص خود
از سوسياليست ھای ميھن پرست افراطی ناکام مانده بودند .با اﯾن که رفقا روزا لوکزامبورگ و کارل
ليبکنخت دست به تشکيل اتحادﯾه ی اسپارتاکيست زدند و ليکن از ترس منزوی شدن از توده ھای
طبقه کارگر ھمچنان در حزب ميانه رو "ﯾو .اس .پی .دی) ".که شامل کائوتسکی و برنشتاﯾن ھم می
شد( باقی ماندند .ھمين نوع برخورد شان بود كه نه تنھا کارگران را سردرگم نموده بود ،بلكه
اسپارتاکيست ھا را از گروه ھای کوچک تر ،اما با برنامه ھای سياسی صرﯾح تر ،ھمچون برﯾمان چپ و
سوسياليست ھای بين الملل )آی .کی .دی (.منزوی ساخته بود .با در نظر داشتن اﯾن نکته ھم که
سوسيال دمکرات ھای بصورت علني با شورا ھای کارگری مخالفت نمي كردند اما در پشت صحنه در
جھت نابود کردن شان فعال بودند ،بدﯾن مفھوم بود که اسپارتاکيست ھا )بدان طرﯾقی در مورد بلشوﯾک
ھای روسيه صدق ميکند( حاميان شورا ھای کارگری به شمار نمی آمدند .اگر دوباره گفته ی وﯾکتور
سرگئی را که در آغاز اﯾن متن قرار دادﯾم بخوانيم در می ﯾابيم که تحرﯾک ھای بزرگ تر بورژوازی اروپا که

اصطالح سوسياليست ھا را در چارچوب دفاع ملی به خودشان چسبانده بودند ﯾکی از عمده ترﯾن
عواملی بود که انقالب آلمان و کشورھای دﯾگر را به شکست منجر ساخت.
بدين ترتيب ،ھنگاميكه در ماه ژانوﯾه  ١٩١٩خبر رسيد که بين الملل دوّم ﯾک بار دﯾگر تحت روند تجدﯾد
سازمان قرار دارد ،بلشوﯾک ھا را موظف ساخت که نخبگاني را که احساسات شان جرﯾحه دار شده بود
به گرد ھم آﯾی برلين برای تشکيل بين الملل دﯾگری ھداﯾت نماﯾند .اما قبل از آن که فرصت گرد ھم
آﯾی پيش آﯾد رفيق ليبکنخت مشغول اجرای قيام ھای تحت رھبری اسپارتاکيست ھا بود که به وسيله
ی سوسيال دمکرات ھا متحد با پروتو فاشيست ھای فری کورپز با شدت سرکوب گشت .طی اقدام
بعدی براي تالفی اين شكست بود كه صدھا کارگر زخمي شده و رفقا کارل ليبکنخت و رزا لوکزامبورگ
وحشيانه به قتل رسيدند.
سپس ،محل قرار اولين ميتينگ بين الملل نوﯾن به مسکو منتقل شد .اﯾن انتقال قرار بود موقتی باشد تا
آنکه انقالبات در غرب روی دھند .با اﯾن ھمه اﯾن اولين گامی بود که سرنوشت انقالب روسيه را به بين
الملل گره زد .و چون حزب کمونيست روسيه بود که ھم در عمل و ھم در اندﯾشه بر بين الملل تسلط
ی برگزار شدن
داشت ،كمينترن به سرعت به ارگانی در دفاع از قدرت شوراﯾی در روسيه تقليل يافت .ط ّ
اولين کنگره ی بين الملل کمونيستی كارھاي اندکی بيشتر از اعالنش صورت گرفت .تمام پنجاه نفر
نماﯾنده ای که در مسکو جمع شده بودند ھيچ برنامه ی رسمی اي برای خودشان نداشتند و اﯾن خود
عاملی گشت که بلشوﯾک ھا غلبه ی بيشتری بر اﯾن سازمان نوﯾن بيابند .لنين در انترناسيونال
کمونيست اعالم کرد» :سومين بين الملل کارگري فی البداھه با جماھير شوروی سوسياليستی در
برخی مراتب ھمسان گشته است11 «.
منظورش اﯾن بود که روند بروز انقالب در جھان با پيشرفت سوسياليسم در روسيه ﯾکسان شده است .
برای پرولتارﯾا متأسفانه روند انقالب در جھت خالف پيش رفت .يعني با رشد ضد انقالب در اتحاد
جماھير سوسياليستی شوروی اھداف انقالبی انترناسيونال سوم نيز نابود گشت.
ھبھه ی جدال تن به تن
با اﯾن ھمه در  ، ١٩١٩وقتی که انقالب جھانی و ضد انقالب سرماﯾه داری در ُب ُ
با ﯾکدﯾگر قرار داشتند ،وجود انترناسيونال سوّم (ھر قدر ھم که نحيف بود( با تبديل شدنش به بيرقی
که کارگران جھان می توانستند اطرافش گرد آيند ،بر اﯾن مسئله كه جھت عمومي آن بر خالف اھداف
راستين پرولتارﯾا است سرپوش گذاشت .بخصوص كه در آغاز اﯾن سال در )اﯾالت )باوارﯾا )ی آلمان( و
مجارستان استقرار جمھوری شوراﯾی اعالن گشته بود .و نيروھای متحد )حكومت ھاي ضد انقالبی
برﯾتانيا ،فرانسه و اﯾاالت متحده ی آمرﯾکا( با شورش ھای ارتش ھای خودشان در روسيه روبرو مواجه
بودند .نخست وزﯾر برﯾتانيا "للوﯾد جورج" اعالن کرد که نه تنھا ﯾورش برﯾتانيا به روسيه به اتمام رسيده،
ی "کالﯾد" و "ولز جنوبی" باعث اضطراب و نگرانی دولت برﯾتانيا در مرزھای خودش گشته
بلکه قيام ھا ِ
است...» :اگر اقدامات نظامی جدی بر عليه بلشوﯾک ھا انجام ميگرفت ،آن حرکت ميتوانست انگلستان
را بلشوﯾست ساخته و لندن شوراﯾی كند12 «.
ی ﯾک سال بنظر مي آمد كه "جمھوری
ژوئيه  ١٩١٩را لنين "آخرﯾن ژوئيه ی دشوار" ناميده بود چون ط ّ
شورايی بين المللی" در حال به پيروزی رسيدن است .اما ،شرايطي که آن چنان سرماﯾه داری را تھدﯾد
ميکرد تداوم نيافت و به سرعت فرو نشست .جمھوری باوارﯾا که در اﯾاالت آلمانی تنھا اﯾالت شوراﯾی
باقی مانده بود تا پاﯾان ماه مه فرو رﯾخت .به دنبال آن جمھوری شوراﯾی مجارستان که به خاطر جر و
بحث ھای درونی از پا افتاده بود و تحت حمله ی ارتش رومانی كه از حماﯾت دﯾگر متحدان بر خوردار بود،
در ماه آگوست ساقط گشت .روسھای سفيد در پائيز به تھدﯾد آميز ترﯾن نقطه عملياتشان رسيده
بودند" .ﯾدونيچ "در آستانه ی دروازه ھای پتروگراد قرار داشت و "کولچاک" از سيبری به حرکت در آمد و
"دنيکين" از اوکرائين برخاست .در اکتبر و نوامبر » ...بقا و وجود رژﯾم به رﯾسمانی آوﯾزان گشته بود«.
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برای افزودن به فالکت اوضاع موجود ،در حزب تازه کار کمونيست آلمان که بھترﯾن رھبرانش بين ژانوﯾه تا
ی کنگره ی ھاﯾدلبرگ در اکتبر  ١٩١٩باعث اﯾجاد
مارس  ١٩١٩کشته شده بودند" ،پاول لوی" در ط ّ
انشعاب شد .حزب تاکتيک ھاﯾي را براي استفاده از امکانات پارلمانی و اتحادﯾه ھای صنفی برای
افزاﯾش نفوذش اتخاذ کرده بود که به ناچيز ترين پيروزی ھايي ختم گشته بود .پاول لوی که از پيروزی به
قدر کافی راضی نبود) ،بر خالف نصيحت بلشوﯾک ھا (،پيشنھاد کرد که کليه ی كساني که عليه
اکثرﯾت رأی داده بودند اخراج گردند .جناح چپ ھم که حدوداً نيمی از حزب را تشکيل ميداد و بخش
ھای شمالی آلمان )از جمله برلين( را تحت کنترل داشت به راه خود رفته و حزب کارگران کمونيست
آلمان )کی ای پی دی( را تشکيل داد .مشکالت مشابھی نيز به شکل ھای متفاوتی در کشورھای
دﯾگر پيش آمد .لنين تالش ميکرد که ھمه ی کسانی که رفرميسم سوسيال دمکراتيک را رد کرده بودند
– منجمله آنارکوسندﯾکاليست ھا را – به انترناسيونال سوّم جذب نماﯾد .در اﯾن زمان او ھمچنين به گروه

ھای برﯾتانياﯾی که در حال مذاکرات برای تشکيلی حزبی نوﯾن بودند گفت که خودش طرفدار استفاده از
اتحادﯾه ھای صنفی و تاکتيک ھای پارلمانی ست ،اما در عين حال مخالف كسانيكه برای تاکتيک ھای
متفاوتی فراخوان ميدادند نيز نميباشد.
در انتھای سال  ١٩٢٠ميالدی جنگ داخلی در روسيه با پيروزی خاتمه يافت ،اما روسيه ھمچنان تنھا
مانده بود .بھای پيروزی اش ھم البته تقرﯾباً گزاف بود .توليدات صنعتی  ١/٥توليدات سال  ١٩١٣شده و
توليدات کشاورزی به نصف تقليل ﯾافته بود .اقتصاد دان بلشوﯾک" ،ال .کرﯾتسمان" وضعيت اقتصادی را به
عنوان فروپاشي اقتصاد »به ابعاد غير قابل قياس در تارﯾخ انسانی« ارزﯾابی کرد . 14سياست فرستادن
ی جنگ داخلی برای تحوﯾل گرفتن اجباري گندم )طبيعتاً( به
دسته ھای نظامی به مناطق روستاﯾی ط ّ
 ١١٣مورد شورش ميان دھقان ھا منجر گشت )که در منطقه ی تامبوف اس آر سابق ،آنتونوف به
تنھاﯾی رھبری شورش  ٥٠،٠٠٠نفر را به عھده گرفت ).بلشوﯾک ھا در تسخير قدرت سياسی موّفق
بودند اما ھمان گونه که بوخارﯾن در  ١٩٢١اعتراف کرد )و رھبران بلشوﯾکی از جمله لنين نيز به اذعان
ی ھمين روند از دست داده« بودند .شورش ماه مارس  ١٩٢١در کرونشتات را
داشتند( »پرولتارﯾا را در ط ّ
لنين حاصل از ھمين واقعيت مادی ارزﯾابی کرد.

اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد و ﮐﺮوﻧﺸﺘﺎت
ھيچ عنوانی در سراسر تارﯾخ انقالب روسيه ھمچون کرونشتات دل ھا را به آتش نميکشاند .کرونشتات
نقطه اﯾست که درک ھمگان را در رابطه با راھی که انقالب را به شکست کشانيد به چالش ميکشاند .
برای اکثر تروتسکيست ھا و استالينيست ھا  ،كرنشتات عکس العمل )روس( سفيد بود که از شراﯾط
اسف بار پاﯾان جنگ داخلی برای اﯾجاد انقالبی عليه پرولتارﯾا سوء استفاده کردند .و ﯾا بر مبنای برداشت
"حزب کارگران سوسياليست " 15علت وقوعش به خاطر آن بود که ملوانان کرونشتات اکنون ھمه
کشاورز شده بودند و اﯾن انقالب ماھيتي خرده بورژوازی داشت .برای آنارشيست ھا ،اﯾن "سومين
انقالب" راستين بر عليه دﯾکتاتوری بلشوﯾک ھا بود؛ و برای مورخين سرماﯾه داري اﯾن روﯾدادي شاد
آوری بود که ثابت مي كرد كه ھر بديلي به سيستم سرماﯾه داری به استبداد ختم خواھد شد" .ای.
اچ .کار" در جلد اول کتاب "انقالب بلشوﯾک" تنھا دو پانوﯾس تک خطی در اشاره به شورش کرونشتات
نوشته است .اﯾن نشان مي دھد که تارﯾخ او ،تارﯾخ دولت شوروی است ،و نه تارﯾخ پرولتارﯾای انقالبی .
برای انقالبيون كنوني از اﯾن مطلب نميتوان به اﯾن سادگی گذشت ،زﯾرا که چگونگي برخورد به اﯾن
مطلب ،خود ،بيانگر روشي است که ما براي تحليل از مشکالت تجربه ی انقالب ھاي گذشته به كار
مي گيريم.
قدرت شوراﯾی تا سال  ١٩٢١به ﯾک پوسته ی تو خالی مبدل شده بود .انتخابات شورا ھا زير چشمان
نافذ چکا – سازمان امنيتی حزب – قرار گرفته بود .به ھمان ترتيب در حالی که مديريت کارخانجات به
سيستم تاﯾلور )ﯾعنی خط توليدی با عمل سوار کردن قطعات بوسيله ی کارگران مختلف( و کارفرماﯾی
تک نفره تغيير يافته و بر انقالبی ترﯾن طبقه ی کارگر در تارﯾخ تحميل شده بود ،گارد ھای مسلح درون
آن کارخانجات استقرار يافته بودند .تا ھنگامی که جنگ داخلی عليه (روس ھای( سفيد در جريان بود،
کارگران اﯾن شراﯾط را به مثابه اوضاعی ويژه پذﯾرفته بودند .در عين حال در حاليكه تروتسکی افسرھای
قدﯾمی را برای شکست دادن سفيد ھا وارد کارخانجات ميساخت ،کارگران باز گذاشتن دست اين
افسران را در نيروھای نظامی پذﯾرفته بودند .اما در دسامبر  ١٩٢٠که آخرﯾن ژنرال نظامی سفيد از
روسيه به خارج رانده شد ،ھنوز ھم عالئم و روابط رژﯾم اضطراري باقی مانده بودند .مصادره اجباري
گندم نيز ادامه داشت ،حتی فرا تر از آن تروتسکی اعالن کرده بود که شيوه ھای حاکم در ارتش سرخ
باﯾستی بر تمام نيروھای کاری استيالء ﯾابد )بحث در مورد نظامی کردن نيروھای کاری( و دﯾگر انتخابات
جدﯾدی برای شوراھای کارگری در کار نبود .ھمه جا سخن از "انضباط آھنين" و استبداد بيشتر بود .
حزب ،که بطور روز افزون به جای حزب کارگران به حزب کارگزاران مبدل شده بود ،قربانی دﯾوان ساالری
)بوروکراسی( گشت .سلسله مراتبي شدنِ حزب نيز به جاي خود باعث ظھور نيروھای اپوزسيون در
درون گروه ھای پرولتری حزب بلشوﯾک شد :گروه ھاﯾی مثل "دمکراتيک سنتراليست ھا "به رھبری
اوسينسکی و ساپرونوف" ،مخالفين کارگری" به رھبری شلياپنيکوف ،کولونتای و" ،گروه کارگران"
مياسنيکوف .خواسته ھاي ايشان ،با وجود ھر اشکال و ضعفی که داشتند ،بازگشت به اصول انقالبی
سال  ١٩١٧بود .عجيب نبود که در فورﯾه ی  ١٩٢١لنين قادر بود بگوﯾد که» :ما می باﯾستی شھامت
داشته باشيم که مستقيم به چھره ی زننده ی واقعيت خيره شوﯾم .حزب بيمار است ،حزب از تب دچار
لرزش و تشنج شده است .و اگر حزب نتواند به شدت و سرعت در شفا نمودن بيماری اش موفق گردد،
شکافی اﯾجاد خواھد شد که برای انقالب تأثيرات مھلکی به دنبال خواھد داشت16 «.
اما قبل از آن که مناظرات حزبی در دھمين کنگره حزب کمونيست روسيه امكان طرح يابند ،در ماه
مارس کارگران پتروگراد و مسکو اعتصاب کردند .در پتروگراد اعتصابات در سطح عموم توده ھای کارگری
بود که خواستار آزادی انتشارات ،رھا ساختن زندانيان سياسی و بازگشت دمکراسی در کشور بودند .

برخی خواستار باز کردن بازار ھای محلی غذا برای مقابله کردن با کسری ھا رو به رشد غذائی )که
رفته ،رفته به قحطی سال  ١٩٢١مبدل ميگشت( بودند .ضد انقالبيون ھم تالش ميکردند که به وسيله
ی خواستار اﯾجاد مجلس موسسان شوند تا از شراﯾط استفاده ببرند .عکس العمل بلشوﯾک ھا حاکی
از ترس و اضطراب شان بود .سربازان براي در ھم شكستن جلسات اعتصابی ھا و بازداشت رھبران
اعتصابات اعزام شدند .سازمان امنيت چکا به ضد تبليغات روي آورد و به دروغ شايع نمود كه جنبش
اعتصاب متشکل از عناصر دھقاني است .درصورتيكه در آن مقطع پرولتارياي پتروگراد از پرولترھاي عميقاً
وفادار به حزب بودند .ورود آذوقه ی نان عامل قوی اي در پايان دادن به اعتصابات بود .چراکه از ھمان آغاز
اعالن برﯾدن جيره ی نان جرقه ھای آتش اعتصابات را روشن کرده بود.
شورش کرونشتات که در اﯾن پاﯾگاه درﯾاﯾی روی داد عکس العمل مستقيمی در قبال اعتصابات پتروگراد
و روش سرکوب آن بود .در  ٢٨ام فورﯾه نماﯾندگانی از پتروگراد اوضاع را به آنھا گزارش دادند و الﯾحه ی
ملوانان کشتی جنگی پتروپاولوسک تصوﯾب گشت .اﯾن الﯾحه خواستار انتخابات جدﯾدی برای شورا و،
آزاد ساختن کليه ی سوسياليست ھا و آنارشيست ھا بود .امر مھم و قابل توجه آن است که اﯾن الﯾحه
خواستار آزاد کردن بورژوا ھا نبود و ملوانان شدﯾداً مخالف ﯾک پيشنھاد ارتجاعی برای تشکيل دوباره ی
مجلس موسسان بودند .الﯾحه از لحاظ اقتصادی بر مبناي مبلغ جيره بندی عادالنه تر ،آزادي مقدار
محدودی از توليدات صنعت دستی و مختار بودن دھقان ھای برای توليدات آزاد ،تا بدان حدی كه نتوانند
روستاﯾيان دﯾگری را بر سر زمين شان استخدام کنند ،قرار داشت .در واقع اين الﯾحه عقب نشيني
محدودتري را نسبت به "نپ" ،ﯾعنی سياست نوﯾن اقتصادی که لنين از قبل از وقوع اﯾن قيام مروج آن
بود ،توصيه مي كرد.
"کالينين" ،ﯾک استالينيست که رئيس جمھور آتی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی شد ،راھي
کرونشتات گشت ،و او در آنجا با پرخاشگري شديدي به ملوانان )که ھنوز عمال ً شورش نکرده بودند(
برخورد كرد.
واکنش ملوانان در نشر اولين نشرﯾه ی کرونشتات اﯾزوستيا )اخبار کرونشتات )عينيت ﯾافت که در سر
مقاله اش اعالن ميکرد»حزب کمونيست ،ارباب دولت ،خود را از توده ھا جدا کرده است .اﯾن حزب نشان
داده که قادر نيست کشور را از افتضاحی که خودش به بار آورده به بيرون کشاند .حوادث بيشماری
اخيراً در پتروگراد و مسکو روی داده نشان ميدھد که اطمينانی که حزب سابقاً به توده ھا داشت را از
دست داده است17 «.
در مقابل دولت بلشوﯾک اعالن کرد که وقاﯾع کرونشتات "ﯾک نقشه ی سفيدھا "تحت رھبری افسر
سابق تزار ژنرال کوزلوسکی است .اينکه روزنامه ھای در تبعيد در پارﯾس قبال ً راجع به مشکالت
کرونشتات سخن گفته بودند ،به رغم اعالن مخالفت مبارزان کرونشتات با ضد انقالبيون ،برای دولت
نقش مدرکی برای اثبات ادعا ھای شان بود .اصوالً ،بلشوﯾک ھا به ضد انقالب ھمچون امری که تنھا از
خارج از کشور منشاء ميگيرد می نگرﯾستند و در نتيجه مبارزان کرونشتات مي بايستي اجباراً به طور
عينی در خدمت ضد انقالب تبعيدي مي بودند .وجود مالحظات بسيار مھم و استراتژﯾک بود که در
وحشت و اضطراب دولتمردان نقش داشت .تا آن موقعی که درﯾای اطراف کرونشتات ﯾخ زده بود،
دسترسی به آن ممکن بود .اما ،در بھار که ﯾخ ھا آب ميشدند آنگاه کرونشتات از احاطه ی کنترل دولت
خارج گشته و خطر آن مي رفت که آن نقطه به پاﯾه ای برای عمليات نيروھای سرماﯾه داری خارجی
مبدل گردد .به ھمين خاطر بود که امکانات برای اجرای مذاکرات طوالنی بين دولت و ملوان ھا وجود
نداشت .تروتسکی به اھالی کرونشتات ﯾک اتمام حجت )اولتيماتوم( فرستاد .آن التيماتوم در  ٧مارس
 ،١٩٢١ھمان زمان كه نشرﯾه ی "اﯾزوستيا ی کرونشتات" در مخالفت با تروتسکی به وی لقب "دﯾکتاتور
روسيه ی شوروی" لقب بخشيد ،رد شد .ﯾورش اول دولت روز بعد – در ھشتم ماه مارس  – ١٩٢١به
ی اين يورش 500سرباز دولتی کشته شدند.
وقوع پيوست و با شکست روبرو شد .ط ّ
در اﯾن مقطع بود که وقفه ای حاصل شد :دھمين کنگره ی حزب کمونيست روسيه (بلشوﯾک( در ھمان
روز آغاز گشت .اگر شواھد بيشتری الزم بود تا نشان دھد که سال  ١٩٢١نقطه ی عطف مھمي در
سرنوشت انقالب شوروی بود ،آنھا را در دھمين کنگره حزبی آن شاھد مي باشيم .سه مطلب عمده و
بزرگ در کنفرانس مطرح بود .اولين آنھا نقش اتحادﯾه ھای کارگری در سيستم شوروی بود .دومی،
انتخابِ سياستی در قبال دھقانان بود :زﯾرا در رژيم اضطراري طی جنگ داخلی توليدات کشاورزی به
نصف ميزان آن در سال  ١٩١٣تقليل ﯾافته بود .و ،سومين نکته ،ممنوع ساختن دسته بندی درون حزبی
بود.
مسائل اتحادﯾه کارگری عمدتاً زﯾر بحث ھاﯾی که به وسيله ی کارگران مخالف تحت رھبری آلکساندرا
کولونتای و آلکساندر شلياپنيکوف مطرح ميشد قرار داشت .کارگران مخالف خواستار آن بودند که اتحادﯾه
ھای کارگری گردش ھای توليدی کارخانجات را تحت رھبری خودشان قرار دھند .اما از آنجا که آنھا تنھا

دارای حدود  ٥٠نفر نماﯾنده بودند ،در تصوﯾب نامه نھاﯾی موسوم به "درباره وظائف اتحادﯾه ھای کارگری"
خواسته ی مذکور رد شد .به جای آن ،تصميم گرفته شد که اتحادﯾه ھا به "مدارس کمونيسم" مبدل
گردند و در نتيجه ،آنھا دﯾگر قادر به ايفاي نقش نھاد دولتی نبودند .ھمچنين ،تحت مفاد اﯾن تصوﯾب
نامه ،اتحادﯾه ھای کارگری" ،ھمان جائی است که  ...رھبران تحت سازماندھی خود توده ھای انتخاب
خواھند گشت ".اﯾن به خودی خود مشھود بر شدت افول نيروی شوراﯾی ست زﯾرا که اشاره کننده به
اﯾن امر است که دمکراسی شوراﯾی دﯾگر دوباره احيا نشده و مستقر نخواھد گشت.
در پانزدھم ماه مارس ،کنگره ھمچنين سياست نوﯾن اقتصادی )نپ( را كه مبتنی بر دادن ماليات به
جايِ مصادره کردن حبوبات بود ،مورد قبول و تصوﯾب حزب قرار داد .در عمل ،اﯾن سازش بيشتري از
امتيازاتی بود که کرونشتاتي ھا خواسته بودند تا به دھقانان اعطاء شود .بسياری از بلشوﯾک ھا با آن
مخالفت کردند که ازجمله اوسينسکی از گروه سانتراليسم دمکراتيک در ميان آنھا قرار داشت .رﯾازانوف
اﯾن سياست را "شکافی دھقانی" تعرﯾف کرد بدان معنی که اﯾن عمل سازش دﯾگری با طبقه ی
دشمن است .لنين پاسخ داد" :تنھا سازشی با دھقان ھا كه ميتواند انقالب را نجات دھد".
در واقع سياست نوﯾن اقتصادی حاکی از حمله ی ھمه جانبه ی مستقيمی به طبقه ی کارگر بود .زﯾرا
که اﯾن عمل به خصوصی کردن کارخانجات کوچک تر منجر شد .بدون حماﯾت از سوی دولت ،آن
کارخانجات کوچک کارگران را اخراج کردند و اﯾن به رشد سرﯾع بيکاری و کاھش حقوق ھا منجر شد .در
اﯾن مقطع حزب بلشوﯾک ھم به حزب حاکم در ﯾک کشور تبدﯾل شده بود که در انتظار انقالب جھانی
می خواھد چھار دستی به قدرت بچسبد و ،ھمچنين حزبی بود که در عين حال به رھبری دھقان ھای
ضد انقالبی مشغول است .با اﯾن ھمه ،تا زمانی که حزب بلشوﯾک به سنت بحث ھای آزادش وفادار
بود ،انقالبيون ھمچنان ميتوانستند تا حدودي اميد شان به فردا را حفظ نماﯾند.
با اﯾن ھمه مصوبه ی کنگره ی دھم حزب دسته بندی ھا را ممنوع اعالم کرد (با اﯾن که تأثيري نداشت
و دسته بندی ھا تا 1927ھمچنان در صحنه حضور داشتند ،اسامی جرﯾان ھای "سانتراليسم
دمکراتيک" و "کارگران مخالف" را در مصوبه قيد كردند ( .اما اﯾن مصوبه بلشوﯾک ھا را مقيد ساخت که
بيش از ھر زمان از حزب دفاع کنند .لنين ،علناً در مورد خطراتی که وجود گراﯾشات مختلف در بحث
اتحادﯾه ی صنفی داشتند واکنش زﯾادي نشان داد .او اشتباھاً تصور ميکرد که کارگران مخالف ھوادار
اﯾده ی اتحادﯾه ھای ضد حزبي ھستند .اﯾن که او تا چه اندازه در اشتباه بود در ھمين واقعيت تجلی
مي كند که ھمزمان با دفاع بلشوﯾک ھا از پاﯾگاه درﯾاﯾی کرونشتات ،بقيه ی گروھبندي ھاي حزب نيز
مشغول فعاليت ھايي برای منکوب کردن شورش كرنشتات بودند .بخشی از نماﯾندگان سيصد نفره ای
که به کرونشتات ﯾورش نھاﯾی را برده و سرانجام در  ١٨مارس پيروز شدند ،شامل ھمين دسته ھاي
اپوزسيون بودند.
گر چه طعنه آميز می نماﯾد اما در ھم شکستن کمون کرونشتات دقيقاً پنجاه سال پس از تارﯾخی روی
ميداد که کمون پارﯾس شکل گرفته بود .در دﯾد سرگئی جشن گرفتن برای کمون پارﯾس اندکی
ناخوشاﯾند بود چون در ھمان زمان 10,000نفر از حمله کنند گان جانشان را از دست دادند و  ١،٥٠٠نفر
از مدافعين کشته شده و  ٢،٥٠٠نفر دستگير شدند .برخی از ايشان به دست چکا به قتل رسيدند .با
اﯾن ھمه ،سرگئی خودش از حمله دفاع ميکرد .ارزﯾابی دردناک او از وضع موجود ھمان چيزي است كه
ديگر حاضران به ما ارائه مي دھند» :پس از درنگ ھای متوالی و به ھمراه غم و اضطرابی غير قابل
توصيف ،رفقای کمونيست و من اعالم کردﯾم که در طرف حزب قرار دارﯾم .چرا؟ بدﯾن خاطر كه راه
کرونشتات حق بود .کرونشتات آغاز انقالبی آزاد برای دمكراسي مردمی بود؛ نام "انقالب سوّم "!
عنوانی بود که برخی آنارشيست ھا که سرشان مملو از خيال ھای باطل است بدان داده بودند .با اﯾن
ھمه کشور کامال ً خسته بود و از پا در آمده بود و توليدات متوقف شده بود؛ ھيچ اندوخته ای باقی نبود و
حتی استقامت موجود در قلوب توده ھا به آخر رسيده بود .نخبگان طبقه ی کارگر که طی مبارزه با رژﯾم
قدﯾمی کپک زده بودند تلفات زﯾادی داده بودند .حزب که از نفوذ ھای قدرت طلب ورم کرده بود اعتقاد و
اميد کمی به ارمغان می آورد .از بقيه ی احزاب ھم فقط ھسته ای جزئی موجود بود که شخصيت ھای
شان مشکوک مينمودند .اگر دﯾکتاتوری بلشوﯾک ھا سرنگون ميشد آنگاه فاصله با آشفتگی به نزديكيِ
يك مو بود .و آن آشفتگی به شورش ھای دھقان ھا ،کشتار کمونيست ھا ،بازگشتن مھاجرﯾن و در
نھاﯾت ،به دﯾکتاتوری دﯾگری منجر ميشد که اﯾن بار ضد پرولتری بود18 «.
بعدھا ،رھبران بلشوﯾکي كه ،ھمزمان با تكرار دروغ ھای چکا ،کرونشتات را به توطئه ی گاردھای سفيد
نسبت ميدادند ،حرف شان ھمين بود .بوخارﯾن ولی نوشت :خير ،اصال ً اﯾنگونه نبوده است«؛ ولی او ھم
مجبور شد که عبارت حاکی از شورش "برادران مشتبه پرولتری مان" را حذف نماﯾد .بعداً لنين دقيق تر
گفت که کرونشتاتی ھا نه دولت سفيدان را می خواستند و نه دولت بلشوﯾک ھا را ليكن" ،راه دﯾگری
ھم موجود نيست ".و در آن مقطع ھمين گفته در سطح بين المللی نيز مورد قبول قرار گرفت .حتی
حزب کمونيست آلمان ھم که از قبل در جھت خالف انترناسيونال سوم موضع گرفته بود در ١٩٢١
پذﯾرفت که سرکوب کردن کرونشتات ضروري بوده است.

اما با اﯾن ھمه ،گفتن آن که تمام انترناسيوناليست ھای آن زمان از سرکوب کرونشتات حماﯾت کردند
ﯾک چيز است و از آن درس نگرفتن چيز دﯾگری است .با اﯾن که در آگوست  ١٩٤٠تروتسکی ھنوز
ميتوانست در تأليف زندگی نامه ی استالين بگوﯾد که سرکوب کرونشتات "ﯾک تراژدی الزم" بوده ،اما
امروزه ما قادر ھستيم که به درس ھای تارﯾخی آن واقعه دﯾد گسترده تری بيافکنيم .امروزه ما نميتوانيم
به کرونشتات به طور مجرد نگاه كنيم .طبق پيشامدش ،ھر طرف که برنده مي شد ،پيروزی از آن ضد
انقالب بود .با اﯾن ھمه ،گر چه شکست ملوانان کرونشتات شکستی برای قدرت شوراﯾی در درون
روسيه بود ،اما حداقل دور نمای انقالب جھاني ھنوز ھم باقي مي ماند .و اﯾن ،فاکتور حياتی در دﯾدگاه
انقالبيون آن زمان بود .مشکل اصلی در اﯾن بود که حزب ،دولت بود .درس حاصله اﯾن است که حزب،
گذشته از کاری كه اعضای آن در داخل شورا ھای منطقه ای خاص انجام ميدھند ،باﯾد حزب پرولتارﯾاي
جھانی باشد .شاﯾد در مقطعي در آﯾنده مواردی پيش آﯾد که دوباره اعضای حزب در رابطه با سختی
ھاﯾی خاص در اوضاع انقالبی اي مانند سال  ١٩٢١با ھم درگير شوند ،اما حزب در آﯾنده باﯾد سازمانی
بين المللی باشد .و معنی اش فقط در روحيه و احساسات نيست .نباﯾد از لحاظ فيزيكي صرفاً به ﯾک
منطقه ی واحد چسبيده باشد .اگر معنای قدرت شوراﯾی ھمان است که در نامش به چشم ميخورد،
آنگاه شورا ھای ھر ناحيه مختار ھستند که نماﯾندگان خود را انتخاب کرده و خلع شان کنند .اما ،خود
حزب تنھا به برنامه ی انقالب بين المللی پرولتارﯾا وفادار است .ﯾعنی در مرحله ی انتقالی دولت کارگری
از سرماﯾه داری به سوی کمونيسم حزب نه دولت است و ،نه گرداننده ی قدرت دولتی خواھد بود. 19
در آن زمان ،دولت تازه کار کارگران انقالبی در ﯾک مقطع حاد دوام آورد .برای ما منفعت درک اﯾن تجربه
تارﯾخی در اﯾن است که قادر ھستيم مشاھده کنيم به ھر حال ،ھرچه كه پيش می آمد ،ضد انقالب در
حال پيشروی بود .و امروزه ھم ھنوز ،ما از نتاﯾج آن واقعه رنج ميبرﯾم.

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎرس و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
کرونشتات ﯾگانه واقعه ای نبود که نشان ميداد موج انقالب در حال فرو نشيني ست .ھمان طور که قبال ً
اشاره کردﯾم در سال  ١٩١٩حاصل انشعاب کمونيست ھای آلمان تشكيل دو حزب "کمونيست آلمان"
و ،حزب "کارگران کمونيست آلمان "بود .تمام تالش ھا برای اﯾجاد پيوندي دوباره بين آنھا با گوش ھای
سنگين روبرو شد .اساساً "حزب کمونيست آلمان" از آغاز تشکيل اش ميان توطئه چينی و انفعال در
ی آن نه تنھا دو سوّم
حال نوسان بود .شرکت آن در به اصطالح "عمليات مارس" مصيبتی بود که ط ّ
ی سه ماه تعدادش از  ٤٥٠،٠٠٠نفر به  ١٨٠،٠٠٠نفر تنزل کرد( ،بلکه
اعضاﯾش را از دست داد ) ﯾعنی ط ّ
اراده و سيرت انقالبی طبقه ی کارگر را نيز از بين برد .به تشوﯾق رادﯾک و بال کان ،حزب کمونيست
آلمان در برابر تحرﯾکات ارتش )که قصد داشت کارگران را خلع سالح نماﯾد( واکنش نشان داد تا خدمتی
در راستای بيرون آوردن روسيه ی شوروی از انزوا کرده باشد .و ،بخشاً برای اﯾن که در قياس با حزب
سوسياليست كه طی "کاپ پوتش "توانسته بود با سازماندھی اعتصاباتی اقدامات جناح راست در
جھت کودتا را با شكست مواجه سازد ،نقش جدی تری بازی کرده باشند .در پاﯾان عمليات رھبر حزب
کمونيست آلمان در برلين تالش کرد تا با منفجر کردن ساختمان ھای حزب کمونيست آلمان کارگران را
تحرﯾک کند تا به رزم شان ادامه دھند؛ اما اﯾن تاکتيک به وسيله ی طبقه ی حاکم افشا گشت و نتيجه
ای معکوس داد .آخرﯾن شکست در ھامبورگ صورت گرفت .کارگران آن شھر که قصد داشتند به جنگ
ادامه دھند در نھاﯾت با کارگران مبارزی درگير شدند که دﯾده بودند عمليات مارس خاتمه يافته است.
مدتھا قبل از شکست عمليات مارس در آلمان ،روسيه ی شوروی مشغول مذاکرات برای نجات خود در
اوضاع امپرﯾاليستی پس از جنگ بود .معنای آاين مذاكرات به طور اتوماتيک ترك انقالب جھانی نبود ،بلکه
به سادگی مفھومش نياز اقتصاد ضعيف شوروی به عقد قرارداد ھاي تجارت خارجی بود .در  ١٦ام
مارس  ١٩٢١ﯾعنی دو روز قبل از سرکوب کامل کرونشتات ،دولت انگليس قرارداد شوروی  -انگليس را
که تلوﯾحاً حاکی از به رسميت شناختن دولت بلشوﯾک در مقابل ترك تبليغات ضد انگليسي در
افغانستان و ھندوستان می بود ،امضاء كرد .با اﯾن ھمه ،مذاکرات پنھانی با ارتش و دولت آلمان برای
مدت طوالنی تری در جرﯾان بود .حتی زمانيكه در آلمان عمليات مارس در حال روی دادن بود" ،راتنو"
برای ﯾک مأمورﯾت تجاری آلمان به مسکو رفته بود .حتی کميسيار تجارت خارجی شوروی "کراسين" به
کارگران آلمان اخطار داده بود که در چنين شراﯾط بحرانی اعتصاب شان مانع از تحوﯾل کاال ھا به اتحاد
شوروی خواھد شد!
طی سومين کنگره ی کمينترن )انترناسيونال سوم کمونيست( اوضاع حاکی از اﯾن بود که موج انقالبات
رو به افول کامل ھستند .تروتسکی به نماﯾندگان گفت که در  ١٩١٩آنھا انتظار داشتند طی چند ماھی
انقالب جھاني پيروز شود ،اما امروزه صحبت از "سال ھا" است .شکست در عمليات مارس ،و شورش
کرونشتات بر افکار رھبران بلشوﯾک که بحث ھای اصلی را ترتيب داده بودند به شدت سنگينی ميکرد .
دﯾگر صحبت از ناسازگار بودن دفاع  ٢١ماده ای از مواضع انقالبی مصوبه کنگره دوم نبود .در اﯾن مقطع
نگرانی بر سر اﯾن بود که چگونه برای احزاب کمونيست پاﯾگاه توده ای به دست آورد .با در نظر گرفتن

اﯾن واقعيت که دوره ی امواج انقالبی به سر آمده معنی اش اﯾن بود که در جھت وحدت با ھمان
سوسيال دمکرات ھاﯾی که در سال  ١٩١٤به کمپ امپرﯾاليست ھا پيوسته بودند و با کشتار صدھا
کمونيست به دست فاشيست ھای زﯾرزمينی مشكلي نداشتند ،گام بردارند .بنابر اﯾن سومين کنگره
ی کمينترن گام دﯾگری در راستای گردش به جھت ضد انقالب در سال  ١٩٢١بود .ھمچنين حاکی از آن
بود که سرنوشت انقالب جھانی و تغيير مسيرش به ضد انقالب به سرنوشت روسيه پيوند خورده است .
اولين نشانه ي آن در مبحث "مسئله ی ملی و استعماری" روشن گشت .در سابق کمينترن سياستی
اغراق آميز در قبال رابطه ی مبارزات آزادﯾبخش ملی عليه امپرﯾاليسم با کمونيسم داشت .حاال) ،ﯾعنی
تنھا  ٩ماه پس از کنفرانس باکو( حتی عنوان آن نيز از "مبارزه آزادﯾبخش ملی و ضد استعماری" به
"مسئله ی شرقی" تغيير يافته بود .معنی قرارداد تجاری روسيه با امپراطوری برﯾتانيا به عالوه ی قرارداد
ھاي با اﯾران و ترکيه اﯾن بود که به کشورھای مذکور نباﯾد توھين شود .تعجبی نيست که رفيق
کمونيست ھندوستان "ام .ان .روی" با محکوم کردن سياست کمنيترن به مثابه "فرصت طلبی خالص"،
ي کنگره ی انترناسيوناليسم دوم" ارزﯾابی نموده بود. 20
اين بحث را "شاﯾسته ِ
اصل تغيير مسير به سوی سوسيال دمکراسی در کل نيز صدق ميکرد .اگر از قبل با رھبر بد شگون
ِ
حزب کمونيست آلمان "پاول له وی" که در آغاز سال اخراج شده بود رابطه ای وجود نداشت ،اينك با اين
تغيير مسير سياسی در قبال سوسيال دمکراسی ،در کنگره ی سوم کمينترن ،عنوان "جبھه ی متحد"
با جالدان طبقه ی کارگر را شاﯾسته می ﯾافت .اما نصاﯾح رھبران بلشوﯾک در کنگره ی سوم گراﯾش به
"توده ھا ی مردم" تبدﯾل شده بود .منتھی کمونيست ھا اﯾن اﯾده را زمانی که قصد شان شکاف
انداختن ميان احزاب سوسيال دمکراتيک بود به کار برده بودند .خوب اﯾن شعار جدﯾد معنی اش چيست؟
آيا چيزي به غير از اﯾجاد روابط حسنه با سوسيال دمکراسی در ھمه ی سطوح بود؟ اگر چه اجداد
سياسی مان در رھبری حزب کمونيست اﯾتاليای آن زمان با اﯾن شعار مخالف نبودند اما بر آن شدند که
ﯾک طور دﯾگر اجراﯾش نماﯾند .برای آنھا ھمکاری در اعتصابات و دﯾگر فعاليت ھای کارگری به ھمراھی
احزاب سوسيال دمکرات "پيوستن به مردم" بود اما در عين حال ،مخالفت با رھبران سازشکار طبقاتی
را نيز حفظ کرده و ادامه دادند .وقتی که حزب روسيه شعار "جبھه ی متحد" را در پيش گرفت دﯾگر
روشن شده بود که از ﯾاری رساندن به صفوف و فعالين احزاب مربوطه در جھان دﯾگر خبری نخواھد بود و
روابط با رھبری احزاب سوسيال دمکرات ھدف برنامه ی کاری شان است.
اﯾن اولين گام در راستای حذف کردن انقالب در سطح جھانی در برنامه شان بود .علناً گفته نشد اما
عمال ً چنين گشت .نه تنھا  ١٩٢١نشان داده بود که جھت انقالب روسيه اکنون به جھتی بر ضدﯾت با
طبقه ی کارگر منحرف گشته ،بلکه ،اﯾن گام آغاز روندی بود که به زﯾر پای گذاشتن اصول پرولتری در
سطح بين المللی ختم می شد .بنا به تحليل رفقای مان در حزب کمونيست سوّمين کنگره ی کمينترن
نقطه ی گردش در تارﯾخ کمونيسم بين المللی بود.
تضادھاﯾی که در سطح جھانی ظاھر ميشد به اولين تجربه ی انقالبی آوﯾزان گشتند .اﯾجاد انقالب در
ھر کشوری که الزمه اش شکست دادن نظامی بورژوازی ست معنی اش اﯾن نيست که سوسياليسم
دارد ساخته ميشود بلکه ،تنھا ﯾعنی شراﯾط مناسب و الزم برای ساختن آن فراھم شده است .در ھم
شکستن دستگاه سياسی که غلبه ی بورژوازی در آن ميسر شده و جاﯾگزﯾن کردن آن با دستگاه
پرولتری متکی بر دﯾکتاتوری پوالدﯾن اﯾن طبقه ،مسلماً امری ست حياتی ولی حتی خود آن نيز کافی
نميباشد .برای پيشروی مؤثر به سوی سوسياليسم ،انقالب به ساختار سياسی پيشرفته نياز دارد ،به
عالوه ی ﯾک اقتصاد کامال ً خود مختار که در آن سال ھا روسيه ھيچ کدام از اﯾن دو را نداشت .بدﯾن
خاطر است که تنھا راه رھائی از عقب گراﯾی روسيه به پيروزی انقالب در کشورھای غربی ،ترجيحاً
کشورھای پيشرفته ی صنعتی است .بر ھمين اساس بود که بين الملل کمونيستی و حزب بلشوﯾک
که اجباراً ستون فقرات کمينترن را تشکيل ميداند در دو کنگره ی اول موظف بودند که به تسرﯾع و ﯾا
حداقل تشوﯾق برای حل چاره ھای سازش نا پذﯾر انقالب بپردازند .با اﯾن ھمه به دور انداختن استقالل
سياسی حزب طبقه و دﯾکتاتوری پرولتارﯾا نه رھبران سوسيال دمکرات را راضی کرد و نه متحد ساختن
توده ھا حول محور ﯾک برنامه ی انقالبی را ميسر ساخت ،بلکه تنھا به گيج شدن پرولتارﯾای جھان ،و به
کند شدن سالح مبارزاتي اش انجاميد و اھدافش را تار و مبھم ساخت. 21
برای اولين بار در سال  ١٩٢١شعار انقالب جھانی در روز جھانی طبقه ی کارگر از ليست شعارھای
حزب کمونيست روسيه حذف شد .برای انقالبيون آن زمان با اﯾن ھمه اھميت اﯾن مطلب خيلی ھم
واضح نبود .در ھر جنبشی شکست و عقب نشينی پيش می آﯾد و انقالبيون باﯾد با ﯾک خوش بينی
منطقی اميد داشته باشند که چنين عقب نشينی ھاﯾی قابليت آن را دارند که معکوس گردند .
تروتسکی از تقبل "به سوی توده ھا" به مثابه "استراتژی عقب نشينی موّقت" دفاع کرد اما موقت
ﯾعنی چند سال؟ در سال  ١٩٢٢بوردﯾگا علناً از »خطر افتادن جبھه ی متحد در چاه رﯾوﯾزﯾونيسم
کمونيستی سخن گفت .» 22تا سال  ١٩٢٤او مطالبه کرد که شعار ھای "جبھه ی متحد" و "دولت
کارگران" به دور انداخته شود .تا اﯾن زمان با اﯾن ھمه تمام احزاب کمونيستی مربوط به انترناسيونال
بيشتر در تباھی "بلشوﯾزم" سقوط کرده بودند ،ﯾعنی رھبران شان بر اساس تطبيق به مسکو و منافع

روابط خارجی دولت شوروی انتخاب گشتند .به اصرار مسکو گرامشی جانشين بوردﯾگا شد و او از انواع
وسائل سازمانی استفاده کرد تا تسلطی که چپ کمونيست اﯾتاليا بر حزب کمونيست اﯾتاليا داشت را
نابود سازد )حتی اگر اﯾن روند تا کنگره ی ليونز در سال  ١٩٢٦طول می کشيد(  23.تا آن زمان اجداد
سياسی مان در کمونيست چپ ،کميته ی اﯾنتسا )اتحاد( را که پالتفورم آن جمع بندی اﯾشان از
سياست ھای مفتضحانه کمينترن بود را اﯾجاد کرده بودند .از آنجاﯾی که روابط حزب با توده ھای مردم
عمدتاً بر مبنای وضعيت عينی شکل می گيرد،
اشتباه است که فرض کنيم در ھر شراﯾطی مصلحت ھای زمانی و مانور ھای تاکتيکی قادر به گسترده
کردن زمينه ی حزبی می باشند.24

اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﺗﻮدﻩ هﺎﺳﺖ
سال  ١٩٢١تنھا زنجيره ای از شکست ھای نا مرتبط به ﯾکدﯾگر نبود ،بلکه نماﯾانگر انتھای واقعی موج
انقالبی و آغاز قطعی واژگونی روندی بود که انقالب پرولتارﯾای جھان را در برنامه ی کار تارﯾخ نھاده بود .
برای انقالبيون آن زمان واضح بود که عقب نشينی عظيمی در سطح بين المللی در حال وقوع است .در
دﯾد بلشوﯾک ھا آنھا موّظف بودند که تا آن زمان که انقالب جھانی ظھور کند سنگر و استحکامات اصلی
پرولتارﯾا را حفظ کنند .اما معنایِ ضعيف بودن پرولتارﯾای روسيه به اﯾن محدود نمی شد که حزب
بلشوﯾک مدﯾرﯾت دولت را بطور روز افزون به عھده بگيرد ،بلکه اﯾن حزب،خودش دولت بود .و در نتيجه،
اﯾن دولت ،بطور روز افزون در حال احياء سرماﯾه داری شوروی در مقابله با طبقه ی کارگر بود .بنابرﯾن ما
د انقالب ھای تارﯾخ مواجه ھستيم که به دست روﯾدادھای تارﯾخی ،جنگ
با ﯾکی از گيج کننده ترﯾن ض ّ
منفرد پرولتارﯾا عليه امپرﯾاليسم ،حزبی که در سال  ١٩١٧باال ترﯾن تجلی کننده ی آگاھی طبقه ی
کارگر بود به مامور شکست پرولتارﯾا تبدﯾل گشت .ھيچ کدام از اﯾن ھا به وسيله ی اپوزسيون درونی
حزب بلشوﯾک و حتی خود لنين ناگفته باقی نمانده بود .در ﯾازدھمين کنگره ی حزب کمونيست روسيه
در ماه مارس  ١٩٢٢لنين به نماﯾندگان گفت ....» :و اگر ما اﯾن ماشين بزرگ بوروکراتيک ،اﯾن پشته ی
عظيم را در نظر گيرﯾم باﯾد از خودمان بپرسيم :چه کسی دارد کی را ھداﯾت ميکند؟ بسيار شک دارم
که به راستی بشود گفت که کمونيست ھا آن پشته را ھداﯾت ميکنند .راستش را بخواھيد ،آنھا رھبری
اش نميکنند ،خودشان ھداﯾت ميشوند. «25
با اﯾن ھمه ،تنھا به علت دسترسی مان به وقاﯾع تارﯾخی آن دوره قادر ھستيم که ببينيم سال ١٩٢١
ھمان سالی بود که انقالب شکست خورد و اﯾن باﯾد بخشی از صفحه ی جمع بندی مان راجع به تجربه
ی روسيه باشد .آنچه از اﯾن تجارب درﯾافتيم اﯾن بود که از آنجاﯾی که طبقه ی کارگر ھيچ مالکيّتی ندارد
تا از آنھا دفاع کند ،ھوشياری اش )به شکل جمع بندی شده در برنامه اش( تنھا در سازمانی جمعی
قادر به شکل گيری ست .و از آنجا که برخی از کارگران بنا به تجارب شان زودتر از بقيه افکار انقالبی
پيدا ميکنند ،آنھا موّظف ھستند که برای سازماندھی خودشان نقش رھبری را بازی کنند .اﯾن ﯾعنی ﯾک
سازمان سياسی که بر اساس سازشکاری با طبقه ی سرماﯾه دار شکل نگرفته ،بلکه دشمن ثابت
قدم آن طبقه باشد .چنين اﯾده ای ما را تنھا به سوی حزبی انقالبی ھداﯾت ميکند .ولی آنچه  ١٩٢١و
رکود آن انقالب نشان ميدھد آن است که آن حزب الزم است قبل از وقوع انقالب در سطح بين المللی
مرکزﯾت ﯾافته باشد .ھر چه اعضای محلی شان باﯾد انجام دھند اما حزب مذکور موظف است که خارج
از کليه ی اعمال دولتی و کشوری باقی بماند .در سطح محله ای قدرت به وسيله ی شوراھای مسلح
کارگران اداره ميشود .آنھا تنھا سازمان ھای کشوری باقی خواھند ماند تا آن که بورژوازی در سطح
جھان منکوب گردد .اﯾن ،حزب پيشتاز سياسی است که از برنامه ی کمونيسم دفاع ميکند ،نه تشکلی
که در ناحيه ای مدعی پيش روی به سوی کمونيسم است .برخی احتماال ً اعتراض خواھند کرد که اﯾن
اندﯾشه تخيلی و اﯾده آليستی می باشد اما ما باﯾد به خاطر داشته باشيم که در ھمان سال  ١٩٢١در
دھمين کنگره ی حزبی» :برای لحظه ی کوتاھی لنين به اﯾده ی نوعی سوا کردن حزب و کشور فکر
می اندﯾشيد .وی لحظه ای مشوق اﯾن اﯾده بود که خط و نشان و محدودﯾت برای ھر کدام از آن دو
کشيده شود و پيشنھاد کرد که به ارگان ھای کشور استقالل و آزادی بسيار بيشتری در قبال دخالت
ھای حزبی داده شود26 «.
ولی ھاردﯾنگ ميگوﯾد که تقرﯾباً بالفاصله لنين درﯾافت که پيشنھادش قابل اجرا نيست .چرا؟ به خاطر آن
که وضعيت سال  ١٩٢١باعث شده بود که جبران عملکردھای دﯾروز غيرممکن گردد .بلشوﯾک ھا قادر
نبودند قدرت کشور را رھا کنند زﯾرا در آن زمان دﯾگر شوراھای کارگری/محلی به صدف ھای توخالی
تبدﯾل شده بودند .اگر اﯾن پيشنھاد در نوامبر  ١٩١٧داده شده بود و شوراھا ھستی سياسی شان را
حفظ کرده بودند ،آنگاه چنين اقداماتی ميسر بود .در  ١٩٢١بلشوﯾک ھا به اميد شکلگيری انقالب
جھانی به چسبيدن به قدرت تنزل ﯾافته بودند.

اگر طبقه ی کارگر ھمه جانبه حرکت نکرده باشد و وجودش را در درون حزب بين المللی و شوراھای
کارگری مستقر نساخته باشد ھمه ی اﯾن ھا چيزی جز خيالبافی نخواھد بود .امپرﯾاليست ھا با تحميل
کردن جنگ داخلی و بين المللی قادر شدند تا جمھوری شوروی را تخرﯾب کنند .با آن که از لحاظ نظامی
بلشوﯾک ھا در خطه ی روسيه پيروز شدند ،اما در دﯾگر کشورھا مبارزه ی طبقاتی با شکست سياسی
مواجه شد .اتخاذ نپ )سياست جدﯾد اقتصادی( و جبھه متحده در سال  ١٩٢١سنگ ھای قبر شکست
سياسی بودند .و امروزه ھستی طبقه ی کارگر ھنوز ھم با پی آمد ھای آن دست به گرﯾبان است.

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
– 1انقالب در خطر اثر وﯾکتور سرگئی )ترجمه ی ﯾان بيرچال – انتشارات رد وردز)١٩٩٧ ،
– 2ما اصطالح "مارکسيست آزادﯾخواه" را به مثابه مارکسيست ھای راستين قبول ندارﯾم چون
مارکسيسم ﯾا آزادی ست و ﯾا ھيچی نيست .استالينيسم و غيره مارکسيسم نيستند .برای کسب
چشم انداز ھای گسترده تری از انقالب روسيه جزوه ی  ١٩١٧مان را مطالعه کنيد . £2بھاﯾش بوده و از
آدرس شفيلد تھيه اش کنيد .متن جدﯾد طوالنی تر شامل فصل ضد انقالب در حال تدوﯾن شدن است.
– 3تفاوت ھای آثار "شش ھفته در روسيه ی  "١٩١٩و "بحران در روسيه " ١٩٢٠اثر آرتور رانسوم را
مشاھده کنيد) .رد وردز ھر دوشان را در سال  ١٩٩٢منتشر کرد)
– 4نقل شده در صفحه ی " ٢٢٩حمالت نظامی به روسيه  "١٩٢٢ – ١٩١٨اثر و .پ .و زد .ک .کواتز
)چاپ سال  ١٩٣٥لندن)
– 5صفحه ی ٢٠٤باز اندﯾشيدن انقالب روسيه )اثر ادوارد آرنولد ،چاپ  ١٩٩٠ميالدی)
– 6صفحات  ٧١-٧٠خاطرات انقالب اثر وﯾکتور سرگئی )چاپ آکسفورد سال )١٩٦٣
– 7گر چه باﯾد مخالفت ھای قھرمانانه ی احزاب کوچک تر سوسياليستی بالکان در صربستان و
بلغارستان نيز باﯾستی ذکر شوند.
– 8صفحه ی  ٥٠٥جلد دوم انگليسی منتخب آثار لنين
– 9صفحه ی  ٩٨جلد  ٣٣انگليسی مجموعه آثار لنين
– 10نقل شده در صفحه ی  ٣٣چاپ سال  ١٩٨٦کتاب انقالب آلمان و بحث راجع به قدرت شوروی ٠
وﯾراﯾش جان رﯾدل ،انتشارات پتفاﯾندر)حزب کارگر سوسياليست آمرﯾکا( ،نيوﯾورک
– 11نقل شده در کتاب انقالب بلشوﯾک ،جلد سوم اثر ای اچ کار) ،چاپ  ١٩٦٦پليکان( ،صفحه ١٣٣
– 12ھمان اثر کار )پانوﯾس ). ١١برای شش ماه دﯾگر سربازان برﯾتانياﯾی خارج نشده بودند و نه قبل از
آن که کارگران بار انداز لندن از بار کردن کشتی بارگيری جالی جورج برای حمل آذوقه و وساﯾل الزم
نظامی به آرکانجل و مورمانسک خودداری نمودند انگلستان مجبور گشت.
– 13ھمان اثر کار ،صفحه ی .١٣٨
– 14دوره ی قھرمانانه انقالب کبير اکتبر ،اثر ال کرﯾتسمان ،چاپ  ١٩٢٦صفحه ی .١٦٦
– 15نگاه کيد به روسيه :از دولت کارگری به سرماﯾه داری دولتی ،اثر پی بينز ،تی کليف و سی
ھارمان )سال  ،١٩٨٦انتشارات بوکمارکز( صفحه ی . ٢٠آنھا غير از تکرار تھمت ھای کاذب تروتسکی در
مقاله ی سال  ١٩٣٨به نام ھيبت و فرﯾاد سر کرونشتات کاری نميکنند.
– 16به نقل از کرونشتات  ،١٩٢١تحليل راجع به قيام خلقی در زمان لنين در دﯾدگاه ھای انقالبی ،٢٣
صفحه ی .٢٢
– 17کمون کرونشتات ،اثر اﯾدا مت.

– 18سرگئی ،ھمان اثر ،صفحات .١٢٩ – ١٢٨
– 19ما ھمچنين اﯾده آليسم گراﯾش بين المللی کمونيسم را رد ميکنيم که ميگوﯾد کافی ست گفته
شود که "کليه ی اعمال خشن در درون پرولتارﯾا باﯾستی غير قانونی شوند) ".انترناسيونال رﯾوﯾو،
شماره ی  ،١٠٠صفحه ی  (٢١انگاری که ھمين قوانين مشکالت را حل ميکند .نه تنھا اﯾن راه حل
زاھدانه ای بيشتر نيست که ھمه کس قبول خواھد کرد ،بلکه سؤال دﯾگری را مطرح نميکند .چه کسی
پرولتری ست و کی نيست باﯾد در قبال چنان سياستی تعيين گردد و اعصاب مان مسلماً خط خطی
ميشود اگر خود گراﯾش بين المللی کمونيسم نظارت امتحان را که کی ھست و کی نيست به عھده
گيرد!
– 20کتاب انقالب بلشوﯾک ،جلد سوم اثر ای اچ کار ،صفحه ٣٨٦
)21 – I nodi irrisolti dello stalinismo alla base della perestrojka (Edizioni Prometeo 1989
pp.20-21 [L.It 18,000 from our Milano address — see page 2].
– 22رجوع کنيد به نظم پرولتری ،اثر جی وﯾليامز ،صفحه ی ٢١٣
– 23به جزوه ی پالتفورم کميته ی اﯾنتسا ،سال  ١٩٢٥مان رجوع کنيد )بھا  ٢پوند از آدرس سی ،دبليو،
او ما – نگاه کنيد به صفحه ی  ٢نشرﯾه مان)
– 24ھمان ،صفحه ی .١٨
– 25مجموعه آثار لنين ،جلد ٣٣
 26صفحه ی  ٢٩٦کتاب افکار سياسی لنين ،چاپ  ١٩٧٧انتشارات مک ميالن اثر ان .ھاردﯾنگ.در سايت ببينيد: The internationalists

