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 م یاکرده  افتیاما گلدمن و الکساندر برکمن در  مانیرا از رفقا  ریز  ی نامه   یتازگبه ما  

سرگردان استکهلم  در  اکنون  اا که  حق   نیند.  شکنجه  قتینامه  و  وحشتناک   ی آزار 

 . دهدی را به ما نشان م هیها در روسست یآنارش

همه  ما سند  ستی آنارش  ی هاروزنامه   ی از  ا  میخواهی م  ستی کال یو  را   نیکه  نامه 

شماره که تعداد    نی فروش ا  شبردیکشور ما را در پ  نی ا  ی رفقا  میدواریبازنشر کنند و ام 

 کنند.  ی ار ی میااز حد معمول چاپ کرده شتریب اریآن را بس

 

 

   ،زیعز یرفقا

 ی و اقتصاد  یاسیس  ی هااست یس  رییبا تغ  هیدر روس  یانقالب  ی هاجناح  تیآزار و اذ  

  ه،یروس  ی هامندتر شده است.  زندان نظامو    دیبلکه برعکس تشد  افتهیکاهش ن  یکیبلشو

موارد، کودکان خردسال    یبله، در برخ  -است    یمملو از مردان و زنان   ی بر یو س  نیاوکرا

حاکم    ست یحزب کمون  دیبا عقا  یمتفاوت  دیاند عقاکرده  جرأتکه    -شانبه همراه مادران

 ،امروز  ی ه یدر روس  رایز   »عقاید متفاوتی داشتند« که    م ییوگی م  آگاهانهداشته باشند.  ما  

تا در معرض   دست بزنید  ی کاربه    ای  دی کن  انیب  که مخالفت خود را    ستیاصالً الزم ن

  یمشروع برا  ی ا مخالف، شما را طعمه  نظراتی  بودن  دارا  صرفِ.   دیریقرار بگ  ی ریدستگ

کند، که ی م  ،مطلق قادر  یکیبلشوپلیس مخفی  ، چکا،  در عمل  کشوراین  قدرت برتر  

 . گوستپاسخ شناسد و نه یم رسمیت   را بهاش نه قانون اراده

م  اما که  ستیآنارش  نیا  ه،یروس   یانقالب  ی هاجناح  ی همه  انیاز  هستند  ها 

سرکوب ها  کیبلشواند.  ها را متحمل شده تیاذآزار و    مندتریننظام و    نیتر رحمانهی ب

دولت    - همان سال    لیدر آور  - که    ی ، زمانندبود  کردهآغاز    ۱۹۱۸قبالً در سال    راآنها  

مسکو حمله و با مسلسل و توپخانه، کل    یست ینارشبدون هشدار، به باشگاه آ  ست،یکمون

هرازگاهی  و    نامنظم بودبود، اما    هاستیآغاز شکار آنارش   نیا.   «منحل کرد»سازمان را  

مجاز   یگاه  یستیآنارش  اتینشر  ن،یبنابرا  .ناهماهنگو اغلب    یتصادف  باًیتقر   ،دادرخ می 

گاه م  یو  در    ریدستگ   جاییدر    اهست یآنارش  شدند.ی ممنوع  دیگرو  آزاد    جای 

های خواستند مسئولیت ها میاز آن    گرید   ی و جا  شدندی کشته م  ییدر جا  یشدند.گاه
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که    ۱۹۲۱  لیدر آور   هیروس  ستیدهم حزب کمون  ی اما کنگره   .باالتری را قبول کنند 

»تمام   ه یها، بلکه علست یآنارش   هیعل  نها رحمانه را نه تی آشکار و ب  یجنگ  ن یآن لن  یط

آنا  ییبورژوا خرده   یستیآنارش  ی هاشیگرا کرد  «یست یکالیسندکورو  ا،  اعالم   نیبه 

و  افتهیسازمان  ، مندنظام  ی و پس از آن بود که نابود نجای.  از اداد انیآشفته پا  تیوضع

  ن،ی لن  یآغاز شد.  در همان روز سخنران  یکیبلشو  یهیها در روسست یآنارش  ی رحمانهی ب

پتروگراد    ست یکالیآنارکوسند  ست،یشآنار  ی ادیز  تعداد و  مسکو  در  آنها  هواداران  و 

ما در سراسر کشور صورت   ی رفقا  یدسته جمع  ی ری شدند و روز بعد، دستگ  ر یدستگ

و کامالً آشکار   افتهی ادامه    شتریها با خشونت هر چه باز آن زمان، آزار و شکنجه  گرفت.

کند، آزار  یسازش م  ی دار هیسرما  نبا جها   شتریب   یستیکمون  میشده است که هرچه رژ

است    یکیدولت بلشو  یثابت شده   استیس  نیا  شود.یم  دتریها شدستیآنارش  تیو اذ 

  کند. ی پنهان م  «یراهزن»  یما را تحت اتهام عموم  ی رفقا  ه یخود عل  انهیکه اقدامات وحش 

اغلب به هواداران   ی شده و حت  ریدستگ  ی هاست یاتهام اکنون عمالً به تمام آنارش  نیا

 توانیرا م  یهرکس  رایز  ،یالعاده عملروش فوق  کیشود.  یجنبش ما وارد م  ی اده س

 اعدام کرد.  قیتحق ایمحاکمه  ،دادگاهتوسط چکا، بدون  انهیطور مخف به

را   ی سازنابود  ترین اشکال آسیاییافراطی   یستیآنارش  ی هاشیگرا  هیعل   نیلن  جنگ

همان ام  سی درشدند و    ریدر مسکو دستگ   ی ادیز  ی گرفت. سپتامبر گذشته رفقا  شیدر پ

از    ی اهیان یب   ایزوستیاماه،   عنوان شده به   ریدستگ  ی هاست یآنارشصادر کرد که ده تن 

  ن ینشدند و همچن  یدادگاه  یحت  ای  هاز آنها محاکم  کی چیه   شدند.  ربارانیت  «راهزن »

  دوستانشان داشته باشند.  ایبا اقوام    یمالقات   ای  نندیمدافع خود را بب   لیاجازه نداشتند وک 

شناخته از  تن  م  یروس  ی هاست یآنارش  نیترشده دو  که   ان یدر  بودند  محکومان 

فداکار  ییگراآرمان بشرمادام  ی و  آرمان  به  س  تیالعمر  به  را   ،ی تزار  ی هاچال اه یآنها 

 یفاناز آنها    یکیرسانده بود.    ،گریمختلف د  ی هارو رنج در کشو  تیو آزار و اذ  د،یتبع

  سندهینو  ،یچورنلو    ی گریفرار کرده بود و د  ازانیبود که چند ماه قبل از زندان ر  بارون 

در زمان   یانقالب  ی هات ی به خاطر فعالسال از عمر خود را    نیکه چندو سخنران مشهور،  

بگوکیبلشو  گذراند.  ی بریس  1در کاتورگا تزار   نداشتند  لو چورن  ند یها جرأت  را   یکه 
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شد که   یمعرف  نوف«ی»تورچان  عنواناو به   شدگان،  اعداماند. در فهرست  کرده  ربارانیت

نام   نیدوستانش ا  نیتر کیاز نزد  یبرخ  ی برا  حتی  –بود   اشینام واقع  نکهیا  رغمعلی–

 ناشناخته بود. 

در مسکو صورت    ییهای ریدستگ  ش یچند هفته پ   ادامه دارد.  سازی نابود  استیس 

حت  یگروه-   بودند   ست یورسالیونی  ی هاستی آنارش بار  نیا  ان یقربان  گرفت.    یکه 

شدگان اسکاروف،    ری دستگ  انیدانستند. در میآنها را دوست خود م  شهیها همکیبلشو

است  رویشاپ در   ست یورسالیون یخش  ب  یرخانهیدب   ی اعضا  تزنکو،ی و  که  هستند  مسکو 

بود، در ابتدا   یهر چند جنجال  ها،ی ر یدستگ   نیشده هستند. ا  شناخته  هیسراسر روس

چکا از حد متعصب    ش یاز مأموران ب   یبرخ  قانونی ری از اقدام غ  ی ما ناش  ی توسط رفقا

دهد که ی ما نشان م  ستیورسالیونی  ی شده توسط رفقا  افتیشد.  اما اطالعات در   یتلق

 « 2لو چرنی   ینیرزمی در  گروه ز   تیعضو»  نیو همچن  یمتهم به جعل و راهزن  آنها رسماً

 ن یامعنای  دانند که  ی م  ی خوبآشنا هستند، به   یکیبلشو  ی هاکه با روش  یهستند.  کسان 

که بدون محاکمه   یرباران یحکم تیعنی  است،    «رازسترل». منظورشان  چیستاتهامات  

 شود.یاجرا م ریتأخ ای

ها با متهم  کیاست.  بلشو  باورنکردنی  و محاکمات  های ریدستگ   نیاهدف اهریمنی  

 «یلو چرن   ینیرزمیگروه ز»در    تیبه عضو  گرانیو د  تزنکویاست   رو،یکردن آسکاروف، شاپ

هستند که در   ییرفقا  ریو سا  بارون   ی فان  ،یلو چرن  زیانگنفرتقتل    هیبه دنبال توج

ها  ستیآنارش  گریبه د  شلیک   ی مناسب برا  ی اهانه ب   گرید  ی سپتامبر اعدام شدند. و از سو

خاطر   نانیو بدون شک، اطم  یرسم  طوربه به خوانندگان،    میتوانی کنند.  ما میم  جادیا

  ع یشن  یدروغ،  نیخالف ا  ی ادعا  وجود ندارد.  «یلو چرن  ینیرزمیگروه ز»   اصالًکه    میده

 

 ن ی شود.  ای کار اطالق م  ی در قالب اردوگاه ها  ه،یروس  یامپراتور   یفریک  ستمیاز س  ی کاتورگا به بخش

 .افتیحفظ شد و توسعه  ۱۹۱7پس از انقالب اکتبر  ستمیس
2 Lev Tchorny 

توسط چکا   ۱۹۲۱که پیش از انقالب اکتبر در زندان تزار بود و در سال    شاعر و انقالبی آنارشیست روس 

 دستگیر و بدون محاکمه اعدام شد 
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ها  ستیآنارش   هیمدرک عل  بدونها  کیکه بلشو  ی اریبس  ی هابه دروغ  هیشب   یدروغ  ؛است

 منتشر کردند. 

و    ریزی خون  تی ماه   ی جهان  یانقالب  ی است که جنبش کارگر  دهی آن فرا رس  زمان

رژ همه  یکی بلشو  میقتل  برابر  دریابند  یاسیس  متفاوت  دیعقا  ی در  برارا  و    ی.  

دادن به  انیپا ی است که فوراً برا ی ضرور هاست یکالی آنارکوسند ژهیو به و هاست یآنارش

اند، راه به مرگ شده   دیتهد  وما که در زندان مسک  ی و نجات رفقا  ی گریوحش  گونهاین

شروع اعتصاب غذا تا   ی شده خود را برا  ر یدستگ  ی هاستیاز آنارش  یبرخ  .ابند یب   ینجات

  یها برا کیتالش بلشو  هیاعتراض آنها عل   ی له یتنها وس  نیکنند، ای زمان مرگ آماده م

  ها آن   است که ناجوانمردانه او را به قتل رساندند.  یلو چورن  ی دار کردن خاطرهخدشه

را مطالبه    نیآنها حق دارند ا  خود هستند.  ی گسترده از رفقا  ی معنو  تیخواهان حما

مادام العمر آنها به هدف بزرگ،    ی آنها، فداکار  یعال  ی فداکار  از آن.  شتری ب   ی کنند و حت

کنند. رفقا،    نی دهد که چنی محق را    ن یها ابه آن  هانی ها، همه اآن  غی دری ب  ی سرسخت

  نی و در ع   دیریرا بگ یلو چورن  ی که انتقام خاطره  د یشما هست  نیادوستان در همه جا!   

گران جان  شاپ  ی بهاحال  است رویآسکاروف،  د  تزنکوی،  ده  گرانیو  نجات  معطل دیرا   .

را که    ی اصطالح اسناده ب  د یبخواه  یکی. از دولت بلشوشودی م  رید  یل یوگرنه خ  دینکن 

عضو گروه راهزنان   عنوانبه را    رهیدارد، که »آسکاروف و غ  یچورن  ند در مورد لوکیادعا م

وجود   ی اسناد  ن یرو کنند. چن  دهد«ی نشان م   یلو چرون   ینیرزمیو جاعالن گروه ز

مدارک را ارائه    نیتا ا  دی را به چالش بکش  هاکیباشند.  بلشو  یجعل  نکهیندارند، مگر ا

مستمر   ی اتروره  هیعل   یجهان   یرا در اعتراض  یو صادق  یهر انسان انقالب  ی کنند و صدا

ما در   ی خون رفقا  رایز  د، ی. عجله کن دی بلند کن   اشی اسی مخالفان س  هیعل  یکینظام بلشو

 است.  ی جار هیروس
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