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   رونالد سانی
  کمونارد/ حسين :برگردان

  ٢٠١٧ دسمبر ١٨
  

 کمون باکو
 فرو ريخت و یبرور پتروگراد، که در آن رژيم رومانوف در ماه ف-بيشتر گزارشات انقالب روسيه داستان يک شھر 

 کارگران، زنان و سربازان در پايتخت   نقش ھمانطور که .بر به قدرت رسيد، را می گويندوبلشويک ھا در ماه اکت

  . کننده بود، مردم سراسر روسيه در طول اين سال انقالبی جنبش ھای انقالبی خود را راه اندازی کردندتعيين

ميت، مذھب و طبقه مردم را از ھم تفکيک و تقسيم نموده و در چرخش پانزده ھزار مايل به جنوب شرقی، در باکو، قو

در يک کالنشھری که بر روی نفت ساخته  آنجا، . داشته استئیثير بسزاأمسير تاريخ  و بر تصميمات رھبران انقالبی ت

عی داشت قدرت را ، لنين منطقه، استپان شاھوميان، س. وارد باکو شداکتوبروقتی  .وارد می شود  ديراکتوبرشده است، 

 که او ساخت، چشم انداز ئیداستان کمون باکو .برای مردم به صورت دموکراتيک و بدون خشونت به ارمغان آورد

  .مھمی بر انقالب روسيه و جنگ داخلی بعدی برايمان فراھم می کند

 

 شھر نفت

 دنيا ديده ترين و با فرھنگترين ،نفت، بزرگترين شھر قفقاز جنوبی، باکو، را ساخته، و يک مکان از با تجربه ترين

 قرن بيستم، توليد نفت  نزديک .را روستاھای مسلمان احاطه کرده بود کارگران را در خود جای داد، که دورتا دور آن

 محيط کار، باز ھم کارگران محتاج ۀبا وجود شرايط سخت و نااميد کنند .باکو بيشتر از کل توليد نفت اياالت متحده بود

  .رفتند که کاری بيابند  می ه گروه به مناطق نفتیمھاجر گرو

در واقع،  . امپرياليستی، بلکه تنور داغ جنبش کارگری ھم شده بودۀ روسي باکو نه تنھا مرکزی برای انقالب صنعتی

 امن برای ئی شد و اين شھر به عنوان جاء، در آنجا امضا١٩٠۴ جمعی کارگران و صنايع در سال ۀاولين توافقنام

ستالين بود که، زمانی که سازمانھايشان در ديگر  مانند جوزف ئیويژه بلشويکھاه دگان سوسيال دموکرات، بپناھن

  .من مناسبی می بودأشھرھا زير ضرب نيروھای امنيتی  خرد شده بود م

سلسله سرمايه گذاران و مھندسان خارجی در باالی . تمايز طبقاتی و تفاوت قومی در باکو به يک ميزان جلوه می کرد

کارگران روس  .مراتب اجتماعی ھمراه با صاحبان صنايع ارمنی و روسی و صاحبان کشتی ھای آذربايجان قرار داشتند
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و ارمنی بيشتر موقعيت ھای شغلی با مھارت باال را به عھده داشتند و نيروی کار ساده از مسلمانان بودند و به عنوان 

 .ترين مشاغل را عھده دار بودندت پسرايجترين و آسيب پذير ترين کارکنان، آنھا 

که انباشت درآمد نفت چنان  ئی باکو نمايان تر نبود جاۀوری روسيه در قفقاز، ھيچ کجا، به اندازت استثماری امپرۀرابط

 -  دارا ۀطبق .ھيچ مورد توجه قرار نداشت... ) ھمچون دستمزد ايمنی کارگران ساعات کار و( قضايا  غالب بود که باقی

ن تر به طور عمده به خيريه ھا ويا به ئي شھر را مديريت می کردند و رفاه برای طبقات پاۀ ادار-رامنه و روس ھا يعنی ا

 .بيانئ به امان خدا رھا شده بود

نھادھای سياسی تعداد کمی نمايندگان غير مسيحی داشتند و رژيم، اغلب حکومت نظامی و شرايط اضطراری اعالم می 

، خواستار )حکام محلی(مردم عادی و طبقات حاکم . محلی يا حاکميت قانون را تضعيف می کردکرد و اعتماد به دولت

اين وضعيت خواستار فعاالن  .ات باز نگذاشته بودتغيير ھيچ راه قانونی برای ايجاد اين ًاصالحات بودند، اما تزار تقريبا

  .د را فراھم کردندانقالبی می بود، تعداد اندکی از اين فعاالن ، رھبری و ھدايت موجو

سوسيال دموکراتھا و سوسياليست ھای انقالبی اغلب اشاره داشتند که کارگران باکو، ھر چند متفرق بر حسب مھارت، 

خوشبختانه . دستمزد و قوميت بودند، اما سر يک چيز با ھم توافق داشتند به دستمزد، بيشتر از سياست اھميت قائل بودند

مولی مايل به اعطای امتيازات به منظور حفظ نيروی کارشان، به ويژه افراد با شرکت ھای نفتی به طرز غيرمع

 .مھارتشان بودند

 ساعته و بھبود قابل مالحظه ای ٩ تا ٨ يک روز کاری ١٩٠۴مبر مزايای اقتصادی، اعتصاب عمومی دسبا تمرکز بر 

را به " قانون نفت خام"که نام مستعار  يک چنان قرارداد خوبی، –در دستمزدھا و پرداخت روز بيماری به دست آورد 

 .دست آورد

خود را صادر کرد، حقوق محدود مدنی و تشکيل " اکتوبر ۀاظھارنام "١٩٠۵که تزار نيکالس دوم در سال  بعد از اين

توسط مردم را داد، باکو ھم شورای نمايندگان کارگران را تشکيل داد، يکی از بسياری از ) دوما(يک مجلس انتخابی 

 . گرفتند ھا که خواسته ھای کارگران را تا پايان آن سال انقالبی پی میشورا

رغم  یعل: ان می گفتيشاھوم. کردند اما کارگران ھمچنان بر منافع اقتصادی خود تمرکز کرده و از سياست دوری می

مه می دادند زمانی  ، به شکل مخفی به فعاليتشان ادا١٩٠۵، انقالبيون حتی پس از سرکوب پوليس ۀتالش ھای بی رحمان

د کرده يا تبعياست و يکال ھا را مجبور به ترک سياری از رادي جنبش کارگری را سرکوب کرده و بسیم تزاريکه رژ

 .بود

 ۴٠ در يک اعتصاب قوی ١٩١۴ھمانطور که ماشين جنگی روسيه در حال آماده سازی بود فعاليتھای کارگران در سال 

کارگران . کردند  موفقيت ھا تنشھای در حال غليان را را در زير پوسته پنھان میاين. ھزار کارگر را به ميدان آورد

متخصص روسی و ارمنی به اتحاديه ھا پيوستند و پيام ھای سوسيال دموکرات ھا را دريافتند، در حالی که مسلمانان به 

  .تدريج به تظاھرات يا اعتصاب می پيوستند

خفتگان غير  (nesoznatel'nyeيا ) تاريک (temnye کنند، و آنھا را به عنوان اشاره می" تاتارھا"ناظران با تحقير به 

 به اوج خود رسيد، زمانی که تنش بين ارمنی ھا و ١٩٠۵ بروری قومی و مذھبی باکو در فۀتفرق. ياد می کردند) سياسی

دست گرفته ه ه ارامنه سالح بمسلمانان، با نگرانی از شايعاتی ک. مسلمانان به شورش ھا و قتل ھای بين قومی منجر شد

 . نکردندی و سربازان ھيچ اقدام پيشگيرانه اپوليس.  حمله را آغاز کردندءاند، ابتدا

، يک حزب ملی گرا، ده سال پيش برای دفاع از ارامنه در برابر امپراتوری )داشناکس(فدراسيون انقالبی ارامنه 

سوسيال دموکرات ھا و ليبرال ھا . کرد  از ارامنه استفاده میعثمانی شکل گرفته بود، و از سربازان خود برای حفاظت
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که خشونت پايان  پس از اين. بی عملی دولت را محکوم کردند و مقامات را به ارتکاب جنايت نسل کشی متھم کردند

 جنگ جھانی اول، مردم نگران يکی ديگر از شورش ۀيافت، خصومت ھا ھمچنان در حال تراوش بودند و در آستان

  .ی خشونت آميز می بودندھا

  

 افزايش و کاھش پشتيبانی

 ئی اجرائی بورژواۀکميت.  تجربه کردچ و ماربروری صلح و آرامش را در ماه فۀھمانند اکثر روسيه، باکو يک دور

. با شورای کارگری تازه انتخاب شده و رئيس آن، شاھوميان بلشويک ھمکاری می کرد) IKOO(سازمان ھای عمومی 

ارتش روسيه از طريق آناتولی عثمانی، وحدت در خانه الزم و ضروری محسوب می شد، اما خصومتھای با پيشروی 

 .  اجتماعی و قومی صلح شھر را تھديد می کردۀگذشت

 کنترول برای نفوذ در ميان جمعيت و - و شورای کارگران باکو IKOO -دو مرکز دولتی : ھمانند پتروگراد، در باکو

 در حالی -، کارمندان دولتی و روشنفکران ليبرال بود ء وکال-  شامل متخصصان IKOO.اختندشھر به رقابت می پرد

اس ار ھا و داشناک ھا شورای کارگران را رھبری ) بلشويک ھا و منشويک ھا(که انقالبيون از سوسيال دموکرات ھا 

 ارمنی حمايت می ۀخش جامعکردند و تنھا از يک ب کارگران و سربازان روسی از شورا پشتيبانی می. می کردند

  . مسلمانان به طور کلی از آن ھا به کنار بودند١٩١٧کردند، اما تا تابستان 

اکثريت .  بلشويک ھا را به عنوان دشمنان قانون و نظم، پيشگامان ھرج و مرج ديدندIKOOليبرال ھا و متخصصان 

آنھا : جنگ و صلح اجتماعی حمايت می کردند شورای پتروگراد در ۀار ھای شورای کارگران باکو از موضع ميان- اس

و يک صلح دموکراتيک بدون اشغال سرزمينی و بدون جبران خسارت " تمام نيروھای حياتی ملت"خواستار اتحاد 

او معتقد . اکثر بلشويک ھا حامی اين سياست تا بھار بودند، اما شاھوميان ايده ھای راديکال تری در سر داشت. بودند

مقدمه ای بر انقالب اجتماعی در اروپا بود که نفوذ آن به تدريج به يک  "بروریدموکراتيک ف- بورژوابود که انقالب 

 ".انقالب اجتماعی تبديل خواھد شد

که عقب  داشناک، از اين. عالوه بر اين، موضع سرسخت ضد جنگ شاھوميان برای سربازان در باکو، مثل نفرينی بود

ی اندازد و حتی منجر به تھاجم ترکيه به قفقاز می شود، خط بلشويک ھا را رد می  عثمانی را به خطر مۀنشينی، ارامن

ار ھا شورا حمايت می کرذند ، شاھوميان را به عنوان رئيس شورا - در پاسخ، سربازان روسيه که از خط اس. دانست

ختلف، انقالب در باکو در ھرچند، ھمانند مراکز استانھا  درشمال و درخطوط مقدم جبھه ھای م. در ماه مه حذف کردند

 .  چپ گرفتی سمت و سو١٩١٧اواخر بھار و تابستان 

  به از دست دادن پشتيبانی سربازان جونشرايط اقتصادی بدتر شد، و تصميم غلط الکساندر کرنسکی به حمله در ماه 

که به   کنند و با اميد به اين قصد داشتند قيامجوالیدر پتروگراد، کارگران و ملوانان راديکال در ابتدای ماه . منجر شد

آنھا نه تنھا شکست خوردند، بلکه ھمزمان شوراھای باکو و . دست بگيرنده شورای کارگران تحميل کنند که قدرت را ب

. ول بودندؤ کوتاھی عليه بلشويک ھا برگرداندند، که به نظر آنھا بلشويکھا در شكست انقالب مسۀپتروگراد را برای دور

  .به فنالند گريخت و تروتسکی، بلشويک تازه کار، دستگير شدلنين 

کھا را يتخت، بلشويخود دفاع کردند، اما حوادث در پا) بلشويکھا(انيان و ستوان او، الشا جپريدزه، از ھمتايشاھوم

 نرال ضد انقالبی لورجت، ھنگامی که گساين احساسات در ماه ا. ول خدشه دار کردؤر مسي غیھمچون ماجراجوھا

 در ھمين حال، گرسنگی در باکو، به . يافتتغييرسرعت  عليه شورای پتروگراد کرد، بئیکورنيلف تالش برای کودتا
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ای کارگران يک اعتصاب گسترده ای را سازمان دادند و بارون ھ.  گذاشتئیثير بسزاأويژه در مورد مسلمانان فقير، ت

  . قرارداد دادندی به امضافتند، ھرچند به کندی تننفت با اکراه مطالبات را پذير

در حالی که . بلشويک ھای محلی، سوار بر موج نارضايتی عمومی، خواستار انتقال صلح آميز قدرت به شوراھا شدند

ريفی موفق شد ظلنين به شدت از ھمتايان خود می خواست تا قدرت را به زور به دست بگيرند، شاھوميان به طرز 

در حالی که حزب او . که نمايندگی بلشويک ھا را ازدياد بخشيد. کو ترتيب دھدانتخابات جديدی را برای شورای با

 شورای باکو که .را از بين ببرد و خود را مستقل اعالم کند IKOO اکثريت را به دست نياورد، شورا موافقت کرد که

 . بود حاضر نبود از دولت لنين پشتيبانی کنند" اس ار ھا  " ۀتحت سلط

که بلشويکھا صحنه گردان امور می باشند، اگر چه ھژمونی در باکو را نداشتند، اما بسياری از اين  نشان داد اکتوبر

شورا قدرت را ھنوز . زور به دست گرفتن قدرت، جنگ داخلی و قومی را به وجود آورده نگران بودند که تالش برای ب

ه بود و سوسياليست ھای معتدل خواستار  ھای دومای شھر مواجدشواریھنوز ھم با . در شھر به دست نياورده بود

  .بازگشت به يک دولت ائتالفی از ھمه طبقات بودند

.  شھر و دولت در سراسر کشور در حال نابودی ، يک حس بحران شھر را فرا گرفتکنترولبا نبود ھيچ گروھی در 

 عثمانی و اشغال ۀاه برای حمل قفقاز و باز کردن رۀی دادن با پاھای خود کردند، فرار از جبھأسربازان شروع به ر

  .توسط آنھا

 

 قدرت به شوراھا

منشويکھای گرجستان در .  قدرت رو به رشد ھويت قومی بودۀ نشان دھند١٩١٧انتخابات ملی در ماه ھای آخر سال 

 راحتیشرو مسلمان، مساوات و داشناکس ب باال موفقيت به دست آوردند، در حالی که حزب پيیواليات گرجستان به آرا

 طبقاتی به يک درگيری قومی و ۀانقالب در قفقاز جنوبی از يک مبارز. در باکو و اطراف آن به موفقيت دست يافتند

 .مذھبی تبديل می شد

با نبود ارتش روسيه مقابل ارتش امپراتوری عثمانی، بنابرين ارمنی ھا، گرجی ھا و جوامع مسلمان باکو شروع به 

مسلمانان . سيس کردندأشوراھا به زودی خود گارد سرخ چند مليتی خود را ت. تشکيل واحدھای نظامی خود کردند

 ھزاران سرباز روس ١٩١٨ جنوریسف انگيز در شامخور أسربازان فراری را خلع سالح کردند و در يک برخورد ت

 عثمانی شان ۀلقوثر نظامی در منطقه می باشند و متحدان باؤاين رويداد ثابت کرد که مسلمانان تنھا نيروی م. را کشتند

 .ھمچنين خود را به سمت مرزھای قبل از جنگ حرکت می دادند

 بر یم خواھند گرفت که چه كسي تصمیز، مردان مسلح به زودي انقالب صلح آمئی برپایان برايبا وجود تالش شاھوم

. برتری داشتنددر داخل شھر، نيروھای ارمنی و واحدھای مسلمان، بر تعداد گارد سرخ . باكو حكومت خواھد كرد

که حاال به عنوان يک تھديد ضد انقالبی به . نيروھای شورا يک اتحاد تاکتيکی با داشناکھا عليه مسلمانان تشکيل دادند

  . نظر می رسيدند

 که ئیروھای ضد شوروی در باکو؛ در تفليس، جايعليه ن:  مسلحانه می کردۀان اکنون از سه طرف مبارزيشاھوم

 مسلمان که ً را مستقل از بلشويک روسيه اعالم کرده بودند؛ و در اليزاوت پول، يک شھر عمدتامنشويکھا قفقاز جنوبی

 . می شدندئیدر آن جنگ مانع دسترسی باکو به مواد غذا

 با قسمی از مسلمان معمم فناتيک وارد شھر شدند، موجب انفجار جنگ در چھنگامی که يک کشتی در انتھای ماه مار

 شوروی و ارمنی با جمعيت مسلمانان شھر جنگ می کردند و سپس گارد سرخ توپ خانه اش را نيروھای. اين شھر شد
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آنچه که به عنوان يک درگيری مسلمان و شوروی آغاز شد، به يک جنگ کور ضد . به سمت بخش مسلمانان چرخاند

ا اعتراض کردند که شوروی در پی اين نبرد، مسلمانان از شھر فرار کردند و ارمنی ھ. مسلمان وغيرمتعارف تبديل شد

 .با تساھل بسيار با مسلمانان برخورد کرده است

. بلشويک ھا از اين عواقب ناخرسند بودند، اما می توانستند خرسندانه اعالن کنند که شھر اکنون در دستانشان است

وران اوضاع در معنای کامل نفوذ ما، بلشويک ھا، قبل از آن زياد بود، اما اکنون ما سر: "ان به مسکو اطالع داديشاھوم

گرچه قدرت شوروی وابسته به داشناک ھای مسلح بود، بلشويک ھای باکو دولت جديدی را به طور کامل ." کلمه ھستيم

کمون باکو، . درانحصار خود و حاميان چپ اس ار، به استثنای اس ار راست، منشويک ھا و داشناك ھا، تشکيل دادند

تند که می توانستند د و کميساريای امور خارجه، در حال حاضر در موقعيتی قرار داشھمراه با شورای کميساريای خو

  . دھندتغيير زندگی در باکو را ئیبه شکل ريشه 

  

 کمون باکو

 شورنارکم را به عنوان ،بلشويکھای شورا.  فقط نود و ھفت روز طول کشيد١٩١٨ جوالی تا اپريلاين آزمايش تنھا از 

کمون صنعت نفت را . ١٨٧١نگذار در نظر گرفتند، به تابعيت از مارکس در کمون پاريس  و قانوئیيک مجمع اجرا

معتقد .  به انجام رساند– علی رغم مقاومت طبقات متخصص -  را ئیملی کرد و تالش کرد اصالحات آموزشی و قضا

ی توانند اوضاع را بودند که حتی بدون تعطيل کردن روزنامه ھای مخالف،  و بدون ايجاد ترس و وحشت حکومتی م

 .اداره نمايند

رھبری .  گذاردندء اجراۀ مسلمانان از اليزاوت پول به مرحلۀ برای جلوگيری از حملی، شاھوميان حمله اجوندر ماه 

 کورا رسيدند، جنگجويان ۀاين شھر به حرکت به سمت تفليس مشورتی کردند، اما زمانی که نيروھای باکو به رودخان

شھر باکو به شدت به دنبال متحدان خود برای جلوگيری .  عثمانی آنھا را به عقب نشينی وا داشتندمسلمان، گرجستانی و

 یروھايا مذاكره كرد، اما مسكو او را منع کرد که اجازه دھند نيتانيان با قزاقھا و بريشاھوم. از نفوذ عثمانی بود

  .ك مستقر بودند وارد شھر گردنديا كه در آن نزديتانيل بريدونسترو

 و حمايت محدود کارگران باکو و دھقانان خارج از شھر جايگاھشان ھر ئی مواد غذاۀبلشويکھا ناتوان به افزايش عرض

در . ريتانيا دادندی به دعوت از ورود بأ نفر ر٢٣۶ نفر به ٢۵٩، شورا جوالی ٢۵در . چه بيشتر کوچکتر می شد

ر ، رھبران کمون باکو تصميم گرفتند که شھر را  ترک کنند، مبر، با نزديک شدن ورود عثمانی ھا به شھاواسط ماه سپت

 که اس ارھای ترکمن کميسارھای سابق را ئیاما کشتی آنھا از بندرگاه امن در آستاراخان به کراسنوودسک وارد شد، جا

 .دستگير کردند

 شد ء، بقايای آنھا احيا١٩٢٠ در سال . نفر از انقالبيون باکو، بيشتر آنھا بلشويکھا، به بيابان منتقل شدند و اعدام شدند٢۶

در آنجا آنھا برای ھفتاد سال آينده باقی . و آنھا به عنوان شھيدان شوروی در يک ميدان مرکزی در باکو دفن شدند

 .ماندند، تا زمانی که دولت آذربايجان بعد از فروپاشی شوروی سابق، باکو ياد بود کميسارھا را نابود کردند

  

 شکست انقالبی

بولشويکھای باکو، .  را برانگيخته بود١٩١٧تان انقالب باکو چندين افسانه را باطل می گرداند که حوادث سال داس

آنھا به . نھا فعاالن سوسياليستی با ريشه ھای عميق در جنبش کارگری شھر بودندآ قدرت نبودند، ۀتوطئه گران، گرسن

ی گيری، أبه قدرت بودند، و وقتی که آنھا در شورای عالی رعنوان دموکرات ھا به دنبال راه غير خشونت آميز رسيدن 
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گرچه آنھا به خاطر .  الزم را از دست دادند، پست ھای دولتی خود را به صورت مسالمت آميز ترک کردندءآرا

 شھر را برعھده گرفتند، بلشويکھای باکو در زمان قدرت، در برابر دشمنان، کنترول فقط چروزھای خونين ماه مار

 . و اجبار و حکومت وحشت راه نينداختندزور 

 را حل و يا راه حمايت از ئی قومی و اجتماعی طبقۀ کارگر غلبه کنند، بحران غذاۀتوانستند بر تفرق در نھايت، آنھا نمی

شاھومين در حالی که در تالش  بھسازی باکو بود تالش برای پايان  .مبارزۀ موفقيت آميز عليه دشمنانشان را پيدا کنند

او مخالفت می کرد تا احزاب سوسياليست معتدل در دولت او وارد شوند تا . ادن به ضد انقالب در سراسر قفقاز بودد

سادگی بيش از حد خرد شد و کمون شکست خورد پايگاه او ب.  به رسميت نشناسندکه دولت شوروی را در مسکو زمانی

  .دنی کارگران در آن شرايط بودندکه بلشويک ھا ناتوان از برآوردن مطالبات نش خاطر اينه ب

شاھومين، جپری دزه و ديگران معتدل، دموکراتيک و : سرنوشت بيست و شش کميساريای باکو عکس انتظار بود

 . غير خشونت گرا بودند، آنھا قربانی مخالفان خيلی خيلی بی رحم جنگ داخلی شدندًعمدتا

ه و مخالفان سفيد آن، منطق جنگ را پذيرفتند ، آرمانھای  بلشويکھای روسي١٩١٨در تضاد شديد، تا اواخر تابستان 

 با اميد به اين. کردند حکومت دموکراتيک را رد کردند و از تروريسم دولتی برای شکست دادن دشمنان خود استفاده می

خاطر آن جنگھای بی رحم و خشن شوراھای ه که شوراھای دموکراتيک و سوسياليست پيروز خواھند شد، اما ب

 .راتيک و سوسياليست قربانی شدنددموک

 خذ ژاکوبن أم
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