تراژدی کرونشتات
آغاز پروسۀ شکست انقالب جهانی

حمله سربازان ارتش سرخ به کرونشتات از روی یخ های خلیج فنالند

صدای انترناسیونالیستی

آدرس سایق و ایمیل صدای انترناسیونالی تی به قرار
زیر اسق:

Homepage:

www.internationalistvoice.org

Email:

contact@internationalistvoice.org

انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!

2

فهرست مطالب:
مقدمه 4...........................................................................................
انقالب اکتبر سرآغاز انقالب جهانی 5.....................................................
جنگ داخلی و عواقب سیاست کمونیسم جنگی 8........................................
از حزبی علیه قدرت تا حزبی که در قدرت قرار می گیرد10 ......................
آغاز شکست انقالب جهانی 12 .............................................................
زمینه های شکل گیری قیام کرونشتات 14 ..............................................
سرکوب قیام کرونشتات 16 .................................................................
آنارشیسم و تراژدی کرونشتات 22 ........................................................
درسهای کرونشتات 24 ......................................................................
خطوط اصلی مواضع28 .................................................................. :

3

م دمه
ش ورش کرونش تات و بدنآا رن س رکور ای ش ورش ،یک
تراژدی در تاریخ انقالر روس یه به ش مار م رود .بلش ویاها تجربه
چندی س اله نا داخل بر هلیه ارتش س ید را داش تند ،که توس ط
ض د انقالر داخل و بورژوازی هان برای س رکور انقالر اکتآر
بر پا شده بود .اما شورش کرونشتات مت اوت بود ،زیرا شورش بود
توسط کسان که زمان پیشتاز انقالر اکتآر بودند .کرونشتات که در
س ا  1917س نبر بلش ویس بود ،ملوانان که در خط مقدم انقالر
اکتآر قرار دا شتند و تروت سا کرون شتات را «فخر و شاوه انقالر
روسیه» خطار کرده بود ،حاال شورش کرده بود!
بورژوازی هان س د کرده اس ت از تراژدی کرونش تات
حداکثر است اده تآلیغات را بآرد تا کمونیس را مترادف با توتالیتاریس
قلمداد کند .ض د انقالر بررمده از ویرانه های انقالر اکتآر را تداوم
ده نده حقیق تئوری های مارکس ب نام ند که س ران جام به گوالگ
(س رزمی تآدیدی س یآری خت خواهد ش د .برای ایدئولوگها و
مورخی بورژوای تراژدی کرونش تات ،یک موهآت ،یک رویداد
خوش ایند بود ،ثابت میارد هر بدیل به ای نظام س رمایه داری به
اس تآداد خت خواهد ش د ،انقالر خالقان خود را س رکور خواهد کرد.
در هوض بهتری گزینه مما سرمایه داری و لیآرالیس م باشد.
استالینیستها و تروتسایستها شورش کرونشتات را دسیسه ضد
انقالر ،توطئه گارد س ید یا در بهتری حالت ملوانان م دانند که
حاال خرده بورژوا ش ده بودند و تحمل ش رایط اس بار برای پایان
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نا داخل را نداش تند و هلیه پرولتاریا ش ورش کرده بودند.
رنارشیست ها ،شورش کرونشتات را سومی انقالر هلیه دیاتاتوری
بلش ویاها توص ی م کنند و خود را وارثان حقیق ش ورش یان
کرونش تات قلمداد م کنند .رنارش یس تها در ض دیت با مارکس یس ،
اغلب به همان اس تدالالت بورژوای چنا م اندازند ،بطوری که
تراژدی کرونش تات را بدنوان تائیدی بر حقانیت مواض د خود در
م خال ت با ا یده حزر انقالب و دیا تاتوری پرول تار یا ارز یاب م
کنند.
برای انترناس یونالیس تها ،هیص کدام از توص ی ات باال ،بیان
دیالاتیا روند حوادث ا تماه نیس ت و نمیتوان به س ادگ از ای
تراژدی ص رف نظر کرد .برای انترناس یونالیس تها تمام ای روایت
ها ،ارائه نس خه دل از مارکس یس و حوادث ا تماه اس ت .در
مقابل ای دلیات مارکس یس  ،باید از افر مارکس یس ت به بررس
زمینه های ش ال گیری ش ورش کرونش تات و س رکور خونی رن
پرداخت .گذش ته چرا راه رینده اس ت .درس رموزی از ای حوادث،
م اند از تارار چنی تراژدیه ای در نآرد ه ای رت طآق ه ک ارگر
خواهد بود.

ان

اکتبر سرآغاز ان

جهانی

موج انقالر ه ان ک ه ب ا انقالر اکتآر در س ا  1917در
روس یه ،ش رود ش ده بود ،افر دیدی به روی پرولتاریای هان
گش ود .پرولتاریا بدد از کمون پاریس ،برای اولی بار س رمایه داری
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را به زیر کش ید و نش ان داد انقالر کمونیس ت نه تنها ض روری و
اماان پذیر ،بلاه تنها رلترناتیو برای بربریت س رمایه داری اس ت.
غو خ ته بیدار ش ده بود ،پرولتاریای روس یه افر دیدی به مآارزه
طآقات و موج انقالر هان در س طه هان داده بود .طآقه کارگر
س راس ر هان بدنآا تدمی دادن تجربه انقالر اکتآر برای به زیر
کشیدن دولت بورژوائ و تسخیر قدرت توسط پرولتاریا و برقراری
دیاتاتوری پرولتاریا ( نه دیاتاتوری حزب از طریر ش وراهای
سراسری بسیج شدند .به یم پیروزی انقالر اکتآر نا هان او
پایان یافت.
با انقالر کارگری اکتآر ،فریاد کر کننده بورژوازی هان در
اندااس ایناه بل شویاها کودتا کردند ،طنی انداز شد .رنار شی ستها ه
درهمص دای با بورژواری ک مایه نبذاش تند .اما ،برای اثآات ایناه
انقالر اکتآر نه کودتا بلاه بخش از انقالر هان بوده اس ت ،باید
ن باه به هملارد بلش ویا ها بی ندازی  .ناح بلش و یک ،یا از
ناحهای سوسیا دموکراس روسیه بود که در بی الملل دوم همراه
دیبر احزار س وس یالیس ت فدالیت م کرد .ای احزار در رن مقطد
از منافد پرولتاریا در برابر س رمایه داری دفاد م کردند .در اص ل
ت اوت کل بی بلشویاها و سایر احزار سوسیا دموکراتیک و ود
نداشت ،اما بلشویکها به ناح چپ سوسیا دماراس تدلر داشتند.
نا هان او  ،نش ان داد که س رمایه داری وارد مرحله گندیدگ
و انحطاط خود ش ده اس ت و هص ر انقالبات کمونیس ت و نبهای
امپریالی ست شرود شده ا ست .احزاب که در بی الملل دوم ح ضور
داش تند ،از پیش ،نا امپریالیس ت را بر روی ص حات کاغذ
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محاوم کرده بودند .اما با ش رود نا هان  ،اغلب ای احزار به
دفاد از بورژوازی خودی در برابر کش ور متخاص برخاس تند ،فقط
ناح چپ احزار بی الملل دوم از مله بلش ویکها در برابر نا
از مواض د طآقه کارگر دفاد نموده و به پرنس یب های کارگری
وفادار ماندند.
انقالر اکتآر اوج فررین د طوالن مآ ارزه طآق ات و بلو در
رگاه طآقات و نش ان دهنده تس خیر رگاهانه قدرت س یاس توس ط
طآقه کارگر س ازمان یافته در ش وراها ،کمیته های کارخانه و ارتش
س رخ بود .ای انقالر ،بخش از روند انحال دولت بورژوازی و
استقرار دیاتاتوری پرولتاریا را نشان م داد .همانبونه که بلشویاها
تاکید م کردند؛ اهمیت اص ل ای قیام ،نخس تی لحظه قاطد انقالر
کارگری هان  ،یدن نا طآقه هل یه بورژوازی هان بود .ای
باور مآن بر ایناه انقالر اکتآر ص رفا برای برپای "س وس یالیس "
در روس یه بود ،در تص ور بلش ویک های رن زمان ای نداش ت .اما
پیش روی موج انقالر هان  ،همچنان که بورژوازی هان را به
لرزه در رورده بود ،در دژ س رم ای ه ،یدن در رلم ان ب ا مق اوم ت
س رمایه روبرو گردید .از س وئ بورژوازی رلمان از تجربه انقالر
اکتآر رموخته بود و ش رایط برای پرولتاریای رلمان س خت تربود ،از
س وی دیبر پرولتار یای رل مان و حزر طآقه کارگر رل مان ه مانند
بلشویاها رمادگ الزم را نداشتند.
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جنگ داخلی و عواقب سیاسق کمونی م جنگی
بدنآا پیروزی انقالر اکتآر ،بورژوازی هان از پیش روی
انقالر هان به وحشت افتاد .بیش از ده کشور امپریالیست روسیه
را به محاص ره در رورده و ارتش س ید را برای نابودی ش وراها از
درون حمایت و تس لیه کردند .در برابر ای تها بلش ویکها به
همراه کارگران در طو نا داخل س رس ختانه از انقالر اکتآر به
دفاد برخاستند .در ای نا ضد انقالر در صدد بود که با شاست
بلشویاها ،حاکمیت سرمایه داری را مجددا مستقر سازد .در صورت
پیروزی ارتش س ید ،نه تنها دستاوردهای انقالر اکتآر نابود م شد
بلاه انقالر هان نیز ش اس ت خورده و ض ربه بزرگ به نآش
کمونیست وارد م گردید.
در طو نا داخل برای کارری بیش تر ،همه چیز تابد نظام
نب قرار گرفت و به تآد رن ،دولت شرود به نظام کردن نیروی
کار کرد و دس یپلی نظام را در کارخانه ها مس تقرر گردانید.
بطوریاه بلش ویاها ناچار بودند کورما کورما مس یری را ط
کنند و در ای مسیر بسیاری از اصول که در سا  1917به حمایت
رن متدهد ش ده بودند ،یا به ص ورت موقت از انجام رن س رباز زنند و
یا ایناه به تدویر اندازند .ای مسئله دموکراس کارگری را تضدی
کرد و کارگران را تحت روشهای بسیار سخت نظارت و استثماری
قرار داد .ای ن ظارت ها ت حت نظر ارتش س رخ ان جام میبر فت .با
تض دی کمیته های کارخانه ،تک مدیریت و س یس ت اس تثماری
"تیلور" در کارخانه ها پا گرفت .دستمزد باال در برابر شرایط سخت
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کار در کارخانه ها ،بارروری تولید برای مص رف را آران نارد.
برهاس ،ویران اقتص اد توس ط نا و محاص ره ،کل کش ور را به
رس تانه گرس نب کش اند و کارگران مجآور ش دند با ناچیزتری یره
ها ،که غالآا ً به طور نامنظ ارائه میش د ،کنار بیایند .که در نتیجۀ رن
بخشهای هظی صندت به طور کل از کار افتادند.
سیاست کمونیس نب تجارت خصوص را ممنود کرده بود،
ش هروندان بود.
لذا وظی ه دولت تهیه و توزید کاالهای اس اس
بس یاری از مردم از طریر بازارهای س یاه که در همه ا پدید رمده
بود ،ش رود به تهیه مایحتاج خود کردند .بس یاری از مردم ناگزیر و
برای بقا و زنده ماندن خود شهرها را ترک کرده و رهسپارروستاها
ش دند .برای مثا مدیت پتروگراد از  2میلیون ن ر در س ا 1917
به  750هزار ن ر در س ا  1921تقلیل یافته بود و تدداد کارگران
نیز به نص رسیده بود.
س طه و میزان تولید به دلیل نا داخل و برخ مناس آات
مدیور اقتص ادی میان ش هر و روس تا به ش دت کاهش یافت .مردم
ش هر به ر وقۀ روس تا نیاز داش تند و به س آب هدم توازن توس دۀ
ص ندت  ،در بس یاری از مناطر در قآا محص والت روس تا به
کشاورزان پو های ب ارزش م دادند که قابلیت تآدیل به کاالهای
مورد نیاز رنان را نداش ت یا ایناه واحدهای نظام مازاد محص و
دهقانان را مصادره میاردند .در پاسخ به ای روشها ،دهقانان اغلب
محص والت خود را پنهان یا نابود م کردند ،بیش از ص د ش ورش
دهقان در دوران س یاس ت کمونیس نب به ثآت رس یده اس ت .در
نتیجه فقر و کمآود مواد غذای و سوخت کل کشور را دربر گرفت.
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در خال نا داخل که بر روسیه تحمیل شده بود ،حدود  7تا
 12میلیون ن ر اغلب غیر نظامیان ان خود را از دس ت دادند .ای
یا از بزرگتری نایات است که اروپا به خود دیده است .سیاست
کمونیس نب ط سه سا  ،تالش داشت دستاوردهای انقالر اکتآر
را تض می و تثآیت کند .در انتهای س ا  1920نا داخل با
پیروزی بلش ویاها خاتمه یافت .اما بهای ای پیروزی بس یار گزاف
بود ،انقالر همچنان در روسیه محدود مانده بود ،تولیدات کشاورزی
به نص تقلیل یافته و تولیدات ص ندت به به یک پنج تولیدات س ا
 1913کاهش یافته بود .نا داخل و پیچیده گیهای اقتص ادی و
س یاس و فرهنب امدهی ش وروی از یک طرف و ش اس ت
اس پارتاکیس تها و نآش س وس یا دموکراس رلمان از طرف دیبر
کل مس یر ای هت گیری س وس یالیس ت را تغییر داد .همانطور که
خواهی دید هدم محآوبیت هموم چنی اقدامات اقتصادی به وضوح
در برنامه شورشیان کرونشتات بیان شده است.

از حزبی علیه قدرت تا حزبی که در قدرت قرار می گیرد
انقالر اکتآر با شدار مدروف «تمام قدرت بد ست شوراها» به
پیروزی رس ید .یا از اس اس تری پیش ش رط گس ترش انقالر در
روسیه ،سلطه سیاس خود طآقه کارگر از طریر شوراهای کارگری
بود .در ای باره یک نود ابهام یا رش تب در نآش کارگری و ود
داشت .دولت که پس از سرنبون کرنسا در روسیه شال گرفت
با دیاتاتوری پرولتاریا یاس ان در نظر گرفته ش ده ،در ص ورت که
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دیات اتوری پرولت اری ا ،دیات اتوری ک ل طآق ه ک ارگر از طریر
ار گان های خاص طآ قه کارگر مان ند ش ورا های کارگری ،م جامد
هموم کارخانه و ...است.
متاس انه ایده انشی گرایانه یدن ایبزین حزر بجای طآقه
در ریان نا داخل در درون بلش ویاها همال حاک ش د و یک
درک اش تآاه از رابطه حزر و طآقه بو ود رمد و حزر بلش ویک
انش ی طآقه در دولت ش د .ت ویض قدرت و اختیارات به حزر،
حذف تدریج کمیته های کارخانه ،تابد ش دن تدریج ش وراهای
کارگری به دس تباههای دولت  ،انحال بازوی نظام کارگری و
ادغام رنها در ارتش سرخ ،ایجاد کمیسیون های بوروکراتیک و ...از
س وی بیانبر تض دی قدرت س یاس طآقه کارگر بود و از س وی
دیبر بیانبر رن بود که ،حزر بلش ویک از حزب که زمان هلیه
قدرت دولت بود ،خود در حا تآدیل شدن به قدرت دولت است.
طآقه کارگر و دفاد از برنامه
وظی ه حزر رهآری س یاس
کمونیس ت اس ت و تحت هیص ش رایط نآاید به بخش از هملارد
دولت  ،در هیص کش وری تآدیل ش ود .دیاتاتوری پرولتاریا ،س لطه
کل طآقه کارگر اس ت .پرولتاریای در قدرت با تو ه به
س یاس
ش رایط زمان و ماان  ،میتواند پیش روی و یا هقب نش ین های
اقتص ادی باند بدون ایناه انقالر کال از دس ت برود اما از دس ت
دادن قدرت س یاس به م هوم از دس ت دادن انقالر اس ت .نآاید
فراموش کرد ،ه دف نه ای دیات اتوری پرولت اری ا تغییر روابط
ا تماه و از بی بردن طآقات ا تماه است.
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آغاز شت ق ان

جهانی

برای نآش کمونی ست  ،نظام سرمایه داری یک سی ست هان
بوده است و به تآد رن پرولتاریا نیز یک طآقه هان است .لذا پاسخ
پرولتاریا و یا به هآارت بهتر راه حل پرولتاریا نیز منطقا هان
هان است یا هیص

بوده و همچنان است .انقالر ا تماه  ،یا انقالب
چیز دیبر.
از سا  1917تا  1921موج انقالر هان با پیروزی انقالر
اکتآر در روسیه رغاز و پژواک موج انقالب در دیبر کشورها ،نظام
س رمایه داری را به چالش کش ید .بلش ویاها مدتقد بودند س رنوش ت
انقالر رنها بستب به انقالر در دیبر کشورها دارد و لنی در زمان
پذیرفت مداهده برست – لیتوسک به ای مسئله چنی اشاره کرد:
"حقیقت ا تنار ناپذیر ای اس ت که بدون انقالر رلمان ما رو
1
به فنا هستی ".
روزا لوکزامآورگ ای مس ئله را به روش ن اظهار میدارد:
«مسئله ی سوسیالیس در روسیه فقط میتوانست مطرح شود ،مسئله
نمیتوانس ت در روس یه حل ش ود ».روزا لوکزامآورگ از افر
انترناس یونالیس ت به رویدادهای روس یه نبریس ت و اهالم کرد که
س رنوش ت انقالر روس یه را حوادث بی الملل تدیی خواهد کرد و
نوشت:
1

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/7thcong/01.htm
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"از نظر همل  ،ای نظریه نش ان دهنده تالش اس ت تا هر
گون ه مس ئولی ت پرولت اری ای بی الملل و بخص وص
پرولتاریای رلمان را در قآا ریان انقالر روس یه ن کند و
به پیوس تب ای انقالر را اناار کند .نه هدم بلو روس یه
که حوادث نا و انقالر روس یه رنها را ثابت کرد بلاه هدم
بلو پرولتاریای رلمان در تحقر وظای تاریخ خویش بود.
روش کردن ای ناته وظی ه هر ناظر منتقدی در قآا انقالر
روس یه اس ت .س رنوش ت انقالر روس یه به طور کامل به
2
حوادث بی الملل وابسته بود".
س ا  1921نقطه هط در تاریخ انقالر هان بود ،حقیقت
تلخ هالئ رغاز ش اس ت انقالر هان  .ش اس ت موج انقالر هان
که با ش اس ت انقالر رلمان و قتل هام س یس تماتیک پیش روان طآقه
کارگر رلمان شرود شد ،مو ب ایزوله شدن انقالر اکتآر شد .رخری
اخبرهای موج انقالر هان در سا  1926در بریتانیا با سرکور
اهتص ار هموم و با بخون کش یدن قیام پرولتاریای ش انبهای در
سا  1927خاموش گردید .ایزوله شدن انقالر اکتآر مو ب افزایش
فرایند فس اد تدریج در زمینه انترناس یونالیس پرولتری و قدرت
پرولتری (قدرت ش ورای در روس یه ش د .حزر بلش ویک روز به
روز بیشتر در دستباه دولت ادغام میشد و نتایج خود را در شوراها،
کمیته های کارخانه ،ارتش س رخ و  ...نش ان میداد .هالئ ش اس ت
انقالر هان خود در و قاید کنبره ده حزر بلش و یک با ات خا
2روزا لوکزامآورگ  ،انقالر روسیه
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س یاس ت دید اقتص ادی(نپ  ،ممنوهیت حر فراکس یون و ...و در
کنبره س وم کمینترن در س ا  1921از طریر اتخا س یاس ت آهه
واحد خود را نشان داد.

زمینه های شتل گیری قیام کرونشتات
نب را
ما قآال نا داخل و هواقب س یاس ت کمونیس
بررس کردی  .اگر چه بلش ویاها در نا داخل پیروز ش دند اما
بهای گزاف پرداختند ،با ش رایط ویرانبری موا ه بودند ،تولیدات
کشاورزی و صندت به شدت کاهش یافته و بسیار نبران کننده بود.
س طه اس تاندارد زندگ به ای ایناه افزایش یابد ،کاهش یافته بود.
در ریان نا داخل کارگران و دهقانان ش رایط س خت اقتص ادی
را تحمل میاردند و دولت از پش تیآان اکثریت مردم برخوردار بود
اما پس از پایان نا و ش اس ت قدرتهای امپریالیس ت کارگران و
دهقانان امیدوار بودند شرایط زندگ بهتر خواهد شد.
در اواس ط فوریه  1921اهتص ابات و اهتراض ات کارگری
خود وش در مس او به وقود پیوس ت که خواس تار بهتر ش دن یره
بندی مواد غذای و پایان دادن به روش های کارا آاری و ...بودند که
مربوط به دوران سیاست کمونیس نب بود .بدنآا رن تدداد زیادی
از اهتص ابات "غیر قانون " در کارخانجات و ص ناید پتروگراد
ش ال گرفت .در هر روز به هر ن ر تنها نی کیلو نان تدلر میبرفت
و س رما بش دت بیداد میارد .اهتص ابیون خواس تار افزایش یره
غ ذای  ،لآ اس ،رزادی زن دانی ان طآق ه ک ارگر و  ...بودن د .مق ام ات
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حاومت و در راس رنه ا زینوی ب ا محاوم کردن اهتص اب ات
کارگری رنها را ناش از تحرکات ض د انقالر قلمداد کردند .بدون
ش ک برخ از هناص ر ض د انقالر مانند منش ویک ها ،انقالبیون
سوسیالیست و ...در ای حوادث دخالت میاردند اما نآش اهتصاب
پتروگراد یک واکنش خود وش پرولتری به ش رایط زندگ غیر
قابل تحمل طآقه کارگر بود .پاس خ مقامات و در راس رن زینوی
سرکور همراه با امتیازات بود .سیا ست سرکور همراه با امتیازات
باهث ش د کارگران که به لحاظ فیزیا بش دت فرس وده ش ده بودند،
به امید شرایط بهتر زندگ مآارزه وی را کنار ببذارند.
دا از اهتص ابات کارگری ،تدداد قیام های دهقان به بیش از
صد رسیده بود ،چاا ( پلیس سیاس و مخ قیامهای دهقانان را با
خ شونت سرکور میارد .ملوانان در سا  1921همان ترکیب سا
 1917را نداش تند و تدداد بیش تری با پیش ینه دهقان در س ا 1921
ذر کرونش تات ش ده بودند .در چنی ش رایط بود که بلش ویاها به
ا شتآاه شورش کرون شتات را با تهدید دهقانان یا سان ارزیاب کردند
و ای ارزیاب اش تآاه زمینه س رکور خونی قیام کرونش ات را مهیا
کرد .ش ورش کرونش تات هاس الدمل مس تقیم در قآا اهتص ابات
کارگری پتروگراد و س رکور اهتص ابات کارگری بود .در اواخر
فوری ه نم این دگ ان از پتروگراد ش رایط اوض اد را ب ه ملوان ان
کرونش تات گزارش دادند و ای در قطدنامه ملوانان کرونش تات
تص ویب گش ت .ای قطدنامه خواس تار انتخابات دید ش وراها ،یره
بندی غذای هادالنه تر ،رزادی زندانیان س وس یالیس ت و رنارش یس ت
(ن ه زن دانی ان بورژوا  ،رزادی بی ان و مطآوه ات ب ه ک ارگران،
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دهقانان ،رنارش یس ت ها و احزار چپ (نه مطآوهات بورژوای ،
رزادی محدود تولیدات ص ندت دس ت  ،رزادی محدود دهقانان برای
تولید رزاد و ...بود.
سیاست نوی اقتصادی ( نپ در  15مارس  1921در ریان
دهمی کنبره مورد تص ویب قرار گرفت .س یاس ت نوی اقتص ادی
(نپ یک حمله همه انآه و مس تقی به دس تاوردهای طآقه کارگر
بود .ای س یاس ت اهطای امتیازات بیش تری به دهقانان نیز بود ،در
حقیقت امتیازات که کرونش تات ها خواس ته بودند ،بس یار کمتر
ازاقت صاد نپ بود ،بل شویکها قآل از قیام کرون شتات مروج سیا ست
نپ بودند.

سرکو قیام کرونشتات
برخالف پختب که بلشویاها قآال و بخصوص در سا 1917
در قآا حوادث ماه والی نش ان داده بودند ،نوه ب احتیاط و
ب تجربب از خود نش ان دادند .واکنش فوری بلش ویاها محاوم
کردن قیام کرونش تات تحت هنوان توطئه ارتش س ید بود .س وم
مارس رادیو مس او پیام رادیوی «هلیه توطئه ارتش س ید مآارزه
کنی !» را پخش کرد که حاوی ش ایدات و افتراهای بود که خش
کرونش تات ها را برانبیخت .مقا مات پخش کردند که ش ورش
کرونشتات مثل شورش های گذشته محصو هوامل مت قی و ارتش
س ید اس ت .اثآات رن نیز دفاد روزنامه های بورژوای فرانس وی
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اس ت .تص ور بلش ویاها از ض د انقالر ای بود که تنها میتواند منش ا
خارج از کشوری داشته باشد.
ملوانان کرونش تات مآادرت به انتش ار «کرونش تات ایزوس تیا»
کردند  .در اولی ش ماره رن نوش تند که دولت خود را از توده ها دا
کرده اس ت ،حزر کمونیس ت قادر نیس ت کش ور را به افتض اح که
کش انده ،بیرون باش اند و حوادث اخیر در پتروگراد و مس او نش ان
میدهد حزر کمونیس ت پش تیآان توده ها را از دس ت داده اس ت.
ش ورش یان اهالم کردند ،بله! دولت بلش ویا با توه و خمپاره به
شدار نان و رزادی کارگران و ملوانان کرنشتات پاسخ میدهد.
 6مارس ش ورش یان کرونش تات پیام رادیوی «خطار به تمام
کارگران هان» م فرستد:
"هدف ما هادالنه اس ت ،ما به ن د قدرت ش وراها هس تی  ،نه
احزار .ما طر فدار ن مای ند گان توده های کارگر که رزادان ه
انتخار شده اند ،هستی  .شوراهای رلت دست و دستااری شده
توسط حزر کمونیست همیشه نسآت به نیازها و خواسته های
ما ناش نوا بوده اند .تنها پاس خ که دریافت کرده ای توه و
خمپاره بوده اس ت...رفقا! رنها همدا ً حقیقت را منحرف کرده
و به حقیرتری افترا متوس ل م ش وند ...در کرونش تات کل
قدرت منحص را ً در اختیار کارگران ،ملوانان و س ربازان
انقالب اس ت  -نه با ض د انقالبیون به رهآری کوزلوفس ا ،
چیزیاه رادیوی دروغبو مس او س د م کند ش ما باور
کنید...تأخیر نانید ،رفقا! به ما بپیوندید ،با ما تماس ببیرید:
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برای نمایندگان خود درخواست ورود به کرونشتات را داشته
با شید .فقط رنها تمام حقیقت را به شما م گویند و تهمت های
ش یطان در مورد نان فنالندی و پیش نهادات مت قی را افش ا
م کنند.
زنده باد پرولتاریا و دهقانان انقالب !
زنده باد قدرت شوراهای رزاد انتخار شده".

3

مادامیاه دریای اطراف کرونش تات یخ زده بود ،دس ترس به
کرونش تات برای دولت مما بود .اما با رمدن بهار که یخ ها رر
میش د ،بلش ویاها وحش ت داش تند احاطه کنتر کرونش تات از دس ت
دولت خارج گشته و به مرکزی برای هملیات ضد انقالر تآدیل شود.
تروتس ا تجربه نا داخل و س رکور ارتش س ید را با مش ت
رهنی در کرونشتات اهما کرد و شخصا مسئولیت سیاس سرکور
را به ههده گرفت .زینوی به شورشیان هشدار داد ،اگر در شورش
خود مص باشند ،همچون و ه کآک ها شاار خواهند شد .متاس انه
ترتس ا و زینوی فقط اولتیماتوم دادند و فقط تس لی بدون قید و
شرط را خواستار شدند.
ظاهرا تروتسا شخصا فرمانده سرکور شورش کرونشتات
را به ههده نداش ت اما نقش بزرگ در س رکوب ش ورش کرونش تات
ای اء کرده اس ت 4.تروتس ا در  5مارس به پتروگراد رمد و هیص
 3کمون کرونشتات – آیدا مت

 4تروتس ا بددها در تآدید مس ئولیت کامل س یاس تص می دفتر س یاس یدن
تصمی سرکور کرونشتات را به ههده گرفت و مجددا بر درست رن تصمی تاکید
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رغآت به مذاکره با ملوانان کرونشتات از خود نشان نداد .تروتسا
هیص پیش نهادی به خواس ته های ش ورش یان ارائه نارده و اماان
مذاکره بی دولت و ملوانان را از بی برد .او تنها با زبان اس لحه
سخ میب ت و بدنآا سرکور بود .تروتسا از شورشیان خواست
بدون قید و شرط تسلی شوند ،وگرنه به زور اسلحه سرکور خواهند
شد و چنی گ ت:
مهوری
"فقط کس ان ک ه چنی کنن د م توانن د ب ه لط
ش وروی ام یدوار باش ند .م  ،همز مان با ای هش دار،
دس تورهای ص ادر م کن که همه چیز برای س رکوب
شورش به زور اسلحه رماده باشد .ای رخری هشدار است".

5

در پ اس خ ته دی دات مق ام ات حاومت  ،کمیت ه انقالب موق ت
کرونشتات به ساکنی هشدار داد که شهر هر لحظه اماان دارد مورد
حمله قرار ببیرد و پاس خ حمله ،مقاومت نیرومند خواهد بود .نوه
سمپات به شورشیان در میان بخش از سربازان ارتش سرخ و ود
داش ت که از رفت به نا هلیه کرونش تات امتناد م کردند.
نمایندگان از کنبره ده حزر بلش ویک برای تو یه س ربازان و
"رگاه بخش " به ارتش س رخ اهزام ش دند ،وظی ه نمایندگان باال

کرد ،منته تاذیب کرد که ش خص ا فرمانده هملیات س رکور ش ورش
کرونشتات را به ههده داشته است.
 5پیامآر مسله – ص حه 547
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بردن روحیه مآارزات ارتش س رخ و تو یه ض رورت دفاد از
حاومت شوراها بود.
ارتش سرخ اولی یورش خود برای فته کرونشتات را در هشت
مارس  1921انجام داد که با ش اس ت موا ه ش د وط ای یورش
 500سرباز دولت کشته شدند .بدنآا رن شورشیان برای تروتسا
لقب «دیاتاتور روسیۀ شوروی» را دادند .شب  16مارس بلشویاها
حدود چند ت از رهآران شورشیان را بازداشت کردند و بیش از 70
ن ر در مقابل انظار هموم اهدام شدند .حمله نهای  17مارس انجام
گرفت و  18مارس ارتش سرخ با قتل هام اغراق رمیز شورش را
س رکور کرد و کرونش تات س قوط کرد .حدود  10000از حمله
کنندگان انشان را از دست دادند 1500 ،ن ر از مدافدی کرونشتات
ان باختند و هزاران ن ر از شورشیان دستبیر شدند .دستور صادر
شده بود ،اهضای ارتش سرخ تحت هیص شرایط در ریان تسخیر
کرونش تات نآاید با ش ورش یان وارد ماالمه یا مآاحثه ش وند ،دس تبیر
کنید به پش ت آهه ب رس تید .برای از بی بردن رثار قیام ،ش رود به
پاکس ازی گس ترده کردند و کرونش تات تحت کنتر نظام قرار
گرفت .رمار دقیق از س رنوش ت دس تبیر ش دگان در دس ت نیس ت،
بخش زیادی از رنها توس ط چاا اهدام ش دند و مابق به گوالگ
محاوم ش دند ،حت خانواده های ش ورش یان به س یآری تآدید ش دند.
تنها اقلیت محدودی رزاد شدند .پس از سرکور خونی کرونشتات در
سوم روریل  1921تروتسا سان پیروزی دید و چنی گ ت:
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"ما تا رنجا که اماان داش ت ص آر کردی تا رفقای ملوان ب
بصیرت ما به چش خود بآینند که شورش به کجا م انجامد.
اما چون یخها ش رود به رر ش دن کردند ،ناگزیر ش دی ....
6
حمله کنی ".
عنوان «رفقا» توسطططط تروتسطططکی به ملوانانی که مدلوب شطططد
بودند بیانگر آن بود که اتهام شطططططططورت کرونشطططططططتات مبنی بر اینکه
توطئه گارد سفید بود  ،بی پایه و بی اساس بود است.
بلشویاها اظهار میداشتند ،درست است که کرونشتات در سا
 1917یا از سنبرهای اصل انقالر پرولتری بود ،اما در ریان
نا داخل  ،هناص ر انقالب پرولتری ،پادگان را ترک کرده بودند
و هناص ر دهقان ایبزی رنان ش ده بود .لذا کرونش تات بیش تر با
ترکیب دهقان بود که تحت تس لط ایدئولوژی خرده بورژوای بودند
و به راحت نم توان ستند با شرایط سخت نا داخل کنار بیایند و
برای تضدی دیاتاتوری پرولتاریا و گرفت امتیازات بیشتر شورش
بر پا کردند .کارگران پتروگراد برخالف کرونش تات بخاطر ترکیب
طآقات پر ولتری ،س خت ها را تحمل کردند و از قدرت ش وراها
حمایت کردند.
اما واقدیت ای اس ت که اهتراض ات و اهتص ابات کارگری از
پتروگراد ش رود ش د و به دیبر مناطر گس ترش پیدا کرد و ای
اهتراض ات و اهتص ابات خود وش بودند ،اگر چه گروههای
کارگری در انها نقش داشتند.
 6پیامبر مسلح – صفحه 549
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آنارشی م و تراژدی کرونشتات
رنارش یس ماهیتا ایده رلیس ت اس ت و قادر به درک مادی و
دیالاتیا حوادث ا تماه نیس ت .رنارش یس قادر به درک پروس ه
انقالر ا تماه و مدض الت که پیش روی انقالر ا تماه قرار
دارد ،نیس ت .درک س اده لوحانه و ررمانبرایانه رنارش یس از انقالر
پرولتری ماند رن میش ود تا بتواند در مقابل مش االت تاریخ که
انقالر پرولتری ض رور تا با رن ها موا ه میش ود ،بتوا ند از افر
پرولتری راه حل ارا ئه د هد .بطوری اه ،رزادی ،برابری ،برادری،
همآس تب را تجریدی و غیرتاریخ دریافت م کند و دیاتاتوری
پرولتاریا را با اس تآداد یاس ان ارزیاب میاند ،در ص ورتیاه
دیاتاتوری پرولتاریا قهر امده طآقات اس ت .اینها هس ته اص ل
نبرش رنارش یس را تش ایل میدهند .چنی نبرش باهث میش ود که
رنارشیست ها همصدا با بورژوازی فریاد بزنند که انقالر کمونیست
تنها به نود دیدی ازدیاتاتوری منته م شود.
رنارشیست ها ،شورش کرونشتات را سومی انقالر روسیه و
انقالب هلیه دیاتاتوری بلش ویاها توص ی کردند و خود را وارثان
حقیق شورشیان کرونشتات قلمداد میانند .بدنآا است اده رنارشیست
ها از ترور هلیه بلشویاها در سا  1919ن و شان بی ملوانان کمتر
ش د .ملوانان با س ابقه ،مخال رنارش یس م بودند که هر گونه انظآاط
را ن میارد ،اما رنارشیس خودانبیخته برای ملوانان وان ذابیت
داش ت .لذا ن و رنارش یس در کرونش تات یک واقدیت بود ،اما
رنارشیستها به هیص و ه رهآری قیام را در دست نداشتند.
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رنارش یس تها در ض دیت با مارکس یس  ،اس تدالالت ایدئولوگهای
بورژوای را تارار میانند .رنارشیستها تراژدی کرونشتات را نتیجه
منطق برداش ت مارکس یس ت بلش ویاها از م اهیم چون حزر
انقالب  ،دیاتاتوری پرولتاریا ،دولت گذار و ...ارزیاب م کنند و
رن تراژدی را بدنوان تائیدی بر حقانیت رنارش یس اس تدال میانند.
رنارش یس تها از هطش س یری ناپذر بلش ویاها به قدرت دولت ،
اقتدارگرای که نم توانس تند رزادی همل توده ها را مجاز بدانند،
س خ م گوین د و اس ت دال م کنن د ک ه نتیج ه منطق درک
مارکسیست چیزی مثل بلشویس است.
اما واقدیت تاریخ  ،ای باور رنارش یس تها "هطش س یری
ناپذیر بلش ویک ها به قدرت دولت " را به زیر س وا م برد .اگر
هدف نهای بلش ویاها فقط قدرت دولت بود ،چرا برخالف اکثریت
س وس یا دماراتها ،نا هان او را محاوم کردند و خواس تار
تآدیل نا امپریالیس ت به نا داخل ش دند چرا برخالف
منش ویاها و انقالبیون س وس یالیس ت پس از فوریه  1917در دولت
موقت ش رکت ناردند و به ای رن خواس تار «همه قدرت به دس ت
ش وراها» ش دند .در مقابل رنارش یس تها در وقاید اس پانیا در س ا
 1936س اده لوح و درک ایده رلیس ت رنارش یس ت خود از م هوم
انقالر ا تماه را نش ان دادند .رنارش یس تها ،که خود را قهرمانان
ض د دولت م دان ند ،وارد کابی نه دولت ش د ند ،که س رکور
اهتراض ات کارگری و بخص وص س رکور پرولتاریای بارس لونا،
بخش از وظای

ارتجاه و ضد انقالب همان دولت بود.
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درسهای کرونشتات
روایت رنارش یس تها ،تروتس ایس تها ،اس تالینیس تها و دیبر
گرایش ات راس ت و چپ س رمایه از تراژدی کرونش تات بیان
دی الاتیا رون د حوادث ا تم اه نیس ت ،بی ان وارون ه از رون د
تاریخ حوادث ا تماه اس ت .ایدئولوگهای بورژوای نیزتراژدی
کرونش تات را نتیجه تالش انقالر ا تماه و تالش برای به زیر
کش یدن نظام رزادیخواه و لیآر بورژوای تآلیغ م کنند .کرونش تات
را باید بدنوان فص ل از تاریخ پرولتری و بدنوان یک تراژدی در
اردوی پرولتری شناخت .برخالف گرایشات راست و چپ سرمایه،
وظی ه انترنا سیونالی ستها درک شرایط تاریخ و مد ضالت ا ست که
در رن چطور بلش ویاها بدنوان یک حزر پرولتری در س ا 1921
در کرونش تات همل کردند چطور میتوان از ای تجربیات اس ت اده
کرد تا در رینده ش اهد تارار چنی تراژدی های نآاش ی به هآارت
بهتر درسهای کرونشتات چیست
مارکس یس تها مدتقد هس تند پس از نابودی قدرت س یاس
بورژوازی ،و ود دول ت گ ذار ا تن ار ن اپ ذیر اس ت .دیات اتوری
پرولتاریا ،دیاتاتوری کل طآقه کارگر از طریق شۀۀۀۀوراهای کارگری
است .وظی ه حزر طآقه کارگر بدنوان یک سازمان هان  ،رهآری
س یاس طآقه کارگر و دفاد از برنامه کمونیس ت تا محو طآقات
ا تماه اس ت .حزر تحت هیص ش رایط نآاید انش ی طآقه ش ود و
قدرت سیاس را بدست ببیرد.
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امپریالیس تهای هان دس ت در دس ت ه انقالر اکتآر را
محاص ره کردند و در تحمیل نا داخل  ،ض ربات آران ناپذیری
به قدرت شوراها وارد ساختند .اگر چه از لحاظ نظام بلشویاها در
روسیه پیروز شدند اما سیاست کمونیس نب و اتحا سیاست دید
اقتصادی (نپ و  ...از هواقب رن بودند .شاست مآارزه طآقات در
دیبر ک شورها ،اتحا سیا ست دید اقت صادی (نپ و آهه متحد در
س ا  1921و  ...نتیجه منطق رغاز پروس ه ش اس ت موج انقالر
هان بود.
س ا  1921س ا رغاز پروس ه ش اس ت موج انقالر هان ،
انزوای انقالر روس یه و س ا رغاز ض د انقالر اس ت .تص میمات
کنبره ده حزر بلش ویک و همچنی تص میمات س ومی کنبره
کمینترن هالئ رغاز ضد انقالر را بوضود نشان دادند .سا 1921
س ا انتخار تاریخ برای بلش ویاها بود یا ایناه به مدیریت ماش ی
بورژوای ادا مه ده ند یا خود را از دو لت دا کن ند و در ک نار کل
طآقه کارگر با ای ماشی مآارزه کنند .متاس انه بلشویاها مسیر او
را انتخار کردند .با و ود همه نیت های خور رهآری بلش ویا که
برای چندی سا همچنان امید به نجات توسط انقالر هان داشتند،
اما دره تنیدگ بلش ویاها با دس تباه دولت پس از  1921رنها را
مجآور کرد بدنوان م اند برای انقالر ه ان هم ل کنن د « .آه ه
متحد» با الدان طآقه کارگراولی گام در راس تای هدو از انقالر
هان بود .برای اولی بار در س ا  1921ش دار انقالر هان از
لیست شدارهای حزر کمونیست روسیه حذف شد .رخری مرحله ای
پروس ه ،پیروزی ض د انقالر اس تالینیس ت در س ا  1926بود .لنی
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در گزارش سیاس کمیته مرکزی به حزر در سا  1922مدتقد بود
که ای حزر نیس ت که دولت را کنتر میاند بلاه ای دولت اس ت
که حزر را کنتر میاند .لنی در سخنران خود چنی م گوید:
"ای مانند اتومآیل بود که نه در هت که راننده م خواست
بل اه در هت که ش خی دیبری م خواس ت ،حر کت
میارد .انبار که توس ط دس ت مرموز و ب قانون رانده م
شود ،خدا م داند چه کس  ،چه بسا یک فرد سود و ،یا یک
س رمایه دار خص وص یا هر دو .به هر حا  ،ماش ی کامالً
در هت که انسان پشت فرمان تصور م کند پیش نم رود
7
و غالآا ً در هت کامالً مت اوت پیش م رود".
تنها اقلیت بس یار ناچیزی از بلش ویاهادر مآارزات بی الملل
کمونیس ت های چپ هلیه انحطاط انترناس یونا س وم در کنار رنها
قرار گرفتند.
برخالف ادهاهای رنارشیست ها که شورش کرونشتات را یک
ش ورش رنارش یس ت میدانند و با و ود ای واقدیت که تاثیرات
رنار شی ست بدون شک در برنامه و نبرش شور شیان و ود دا شت،
اما خواسته های شورشیان صرفا رنارشیست نآود .رنها خواهان لغو
دولت نآودند بلاه خواس تار احیا مجدد قدرت ش ورای بودند .اگر چه
بیانیه های شورشیان حاوی ابهامات چون «استآداد کمونیست » و.. .

 7سخنران لنی در یازدهمی كنبره حزر کمونیست روسیه
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بود ،اما رنها ش ورا را بدون کمونیس نم خواس تند ،رنها خواس تار
قدرت برای ش وراها بودند نه احزار .رنها هلیرغ همه ابهامات که
داش تند به ش ال غریزی ایده ایبزین حزر به ای طآقه را رد
میاردند ،ای یا از هوامل اصل انحطاط حزر بلشویک بود.
به تراژدی کرونش تات نآاید بدنوان یک پدیده مجزا نباه کرد،
ای مس اله تنها در مت انقالر هان قابل درک اس ت .هر طرف
پیروز م ش د ،پیروزی از رن ض د انقالر بود .اگر چه دورنمای
انقالر هان در سا  1921همچنان و ود داشت و ای یک فاکتور
حیات در دیدگاه انقالبیون رن زمان بود ،اما بلش ویاها با حمله به
ش ورش یان ،به دفاد کنندگان واقد انقالر و دارندگان قدرت مس تقی
پرولتری حمله کردند.
وادی-اکآری
اس ند 1400
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خطوط اصلی مواضع:
 .1نا هان او نشان داد که سرمایه داری بدنوان یک نظام ا تماه
وارد دوره انحطاط خود ش ده اس ت و تنها دو رلترناتیو برای ای س یس ت
و ود دارد :یا انقالر کمونیست یا نابودی بشریت.
 . 2در هص ر ما  ،طآقه کارگر تنها طآقه انقالب اس ت .تنها ای طآقه
ا تماه اس ت که م تواند انقالر کمونیس ت را انجام دهد و به بربریت
سرمایه داری پایان دهد.
 . 3بدد از رناه س رمایه داری وارد دوران انحطاط خود گردید ،اتحادیه
های کارگری در س راس ر هان تآدیل به ارگانهای نظام س رمایه داری
شدند .وظی ه اصل اتحادیه ها کنتر طآقه کارگر و منحرف کردن مآارزه
طآقات کارگران است.
 .4در هص ر انحطاط و گندیدگ س رمایه ،ش رکت در نمایش انتخابات و
سیرکهای پارلمان تنها در هت تقویت توهمات دماراس است .سرمایه
داری دماراس و سرمایه داری دیاتاتوری دو روی همان ساه ،بربریت
سرمایهداری هستند.
 .5تمام نآش های مل  ،ض د انقالب و بر هلیه طآقه کارگر و مآارزه
طآقات هس تند .نا رزادیآخش مل یک نیروی پیاده نظام در اختالفات
امپریالیست است.
 .6هلت ش اس ت انقالر اکتآر ،ش اس ت موج انقالر هان  ،به ویژه
ش اس ت انقالر رلمان م باش د که منته به انزوای انقالر اکتآر و در
نهایت منجر به انحطاط رن شد.
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 . 7تمام احزار چپ ارتجاه هس تند ،اس تالینیس تها ،مائوئیس تها،
تروتسایستها و رنارشیستهای رسم و غیره از دستباه سیاس سرمایه را
نمایندگ م کنند.
 . 8کلیه دولتهای به اص طالح "س وس یالیس ت" یا "کمونیس ت" که در
شوروی ،اروپای شرق  ،چی  ،کوبا و غیره بر سر کار رمدند تجل شال
ویژه از بربریت سرمایه داری بوده و سرمایه داری دولت هستند.
 .9س ازمان انقالب پیش قراو پرولتاریا را تش ایل میدهد و یک فاکتور
فدا در تاامل و تدمی رگاه طآقات اس ت .س ازمانهای انقالب تنها
م توانند ش ال اقلیت انقالب به خود ببیرند و وظی ه ش ان نه س ازمانده
طآقه کارگر یا کس ب قدرت بجای طآقه کارگر ،بلاه رهآری س یاس –
یک قطب نمای سیاس است ،بطوریاه ش افیت سیاس سازمان انقالب و
ن و رن در طآقه کارگر از هناصر اصل برای انقالر کمونیست هستند.
تعلق سیاسی:
مواض د ،نظرات و فدالیت گرایش ات س یاس پرولتری ،محص ول از
تجربیات گذش ته طآقه کارگر و درس هائ که س ازمانهای س یاس طآقه
کارگر درطو تاریخ ای طآقه کسب کرده اند .لذا صدای انترناسیونالیست
ریش ه های خود را در اتحادیه کمونیس تها ،انترناس یونا او  ،ناح چپ
انترنا سیونا دوم ،انترنا سیونا سوم ،مخ صو صا ٌ ناح چپ انترنا سیونا
سوم و فراکسیونهائ که در مقابل انحطاط انترناسیونا سوم وظی ه سترگ
دفاد از مواض د پرولتری و کمونیس ت را بر ههده گرفتند ،فراکس یونهای
هلندی – رلمان و بویژه فراک ۀیو پ کمونی ۀق ایتالیا میداند و از س ن
کمونیست چپ دفاد م کند.
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