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 کیتارکومد یاھوزرآ و کیوشلب بزح نیب یھطبارھب دنمورین رثا نیا
 یهدننکنییعت یاھلاس نیزاغآ رد ،فلتخم حوطس رد وکسم رد ھک ینارگراک
 زا یناریپ میظع یریگهرھب .دزادنایم قیقد یھاگن ،دنتشادروضح ھیسور بالقنا
 ھک دھد ناشن ات دھدیم هزاجا واھب بزح یلحم یھبعش و یتینما سیلپ یناگیاب
 رد ار کیتارکومد یاھادص مظنم یاهویشھب کیوشلب بزح یربھر ھنوگچ
 ربارب رد ھک درک داھنشیپ »یعامتجا یدادرارق« بزح :درب نیب زا اھھناخراک
 اب رثا نیا .دادیم دیون ار یگدنز حطس یھتسویپ دوبھب ،یسایس یاعدا نادقف
 رد دیدش تفلاخم تاظحلھب و بالقنا زا سپ نارود یدام تیعقاوھب قیقد ھجوت
 نادجو« Robert Daniels's لیناد تربار کیسالک رثا زا ،اھھناخراک
 ،یبزحریغ و لقتسم یرگراک تسیلایسوس نالاعف تیمھا رب دیکأت رد ،»بالقنا
 یسارکومد یگدننکش و یگدیچیپ یهرابرد قیقد یهدنناوخھب .تسا ھتفر رتارف
 رپ یداصتقا و یسایس ظاحلھب طیارشھب نآ أشنم یوجتسج اب ،دھدیم رادشھ
 .دزادرپیم یبالقنا رییغت رطخ

یونیلیا هاگشناد ـ رکنوئک .پ نایاد  
 
 یروتاتکیدھب ،یدازآ و تلادع یارب یاهدوت یشزیخ ،ھیسور بالقنا ارچ

 یرثا ْینیشنسپ رد و بالقنا رد نارگراک یاریگ تیاور نیا ؟دیماجنا یبزحکت
 ھیصوت شسرپ نیاھب خساپ نتفای نادنمقالعھب ار شندناوخ ھک تسا یساسا
 یبالقنا یارب هزرابم ،تردق فرصت رد ار سور نارگراک یناریپ .مینکیم
 یرالاسناویدھب ناشھتسبمھ و رادیاپ تراظن دصق یراذگاو و ،کیتارکومد
 ار ام یناریپ ،ون و زیگناناجیھ عبانم نتفرگراکھب اب .دریگیم یپ کیوشلب بزح
 ،نارالاسناوید ،نارگراک ،نالاعف نایم تابسانم ات دربیم وکسم یاھھناخراکھب
  .مینک کرد ار یبالقنا بزح نیدنچ و

  یگنراک نولم هاگشناد ـ نمدلگ یدنو

 



 
 

 
 
 

 1920-24 ،هیسور بالقنا ینیشنسپ
 
 و دوب متسیب یهدس رد هدننکنییعت یدادیور 1917 لاس رد ھیسور بالقنا
 یقاب ھشقانم دروم ]نانچمھ[ مکیوتسیب یهدس رد شیاھیماکان و اھدروآتسد
 یلخاد گنج زا سپ ،1920-24 رد بالقنا فادھا ینیشنسپ رب باتک نیا .تسا
 طباورھب صخشم روطھب و ؛دراد دیکأت )پن( دیدج یداصتقا تسایس زاغآ رد و
 باتک نیا .دزادرپیم اھلاس نآ رد تسینومک بزح و رگراک ھقبط نیب یھتفشآ
 بتارم و بزح یربھر یاھشنکاو و شنک یهدرتسگ و لیصا شھوژپ ساسارب
 و یرگراک یاھھیداحتا نالاعف ،رگید بازحا یاضعا و نافلاخم ،یبزح
 یعمج شنک یهرابرد ثحبھب باتک نیا .دراد رارق اھھناخراک یلومعم نارگراک
 ؛دزادرپیم 1921 لاس نارحب زا سپ و ِنایرج رد ،زا شیپ رگراک ھقبط
 یاھشبنج رگید و تاتشنورک ییایرد هاگیاپ شروش اب اھکیوشلب ھکیماگنھ
 ظاحلھب رگراک ھقبط ھک دنکیم لالدتسا باتک نیا .دندش وربور یضارتعا
 یاھھتیمک و اھاروش دننام( کیتارکومد یاھتأیھ ناونعھب ]ینعی[ ،یسایس
 مورحم یزاسمیمصت تردق زا و دش هرداصم کیوشلب بزح طسوت ،)اھھناخراک
 عورش یوروش ِدیدج ِمکاح یھقبط ھنوگچ ھک دنکیم یسررب نینچمھ ؛دیدرگ
 نیاھب یرگراک نالاعف یضعب ھنوگچ ھک دھدیم ناشن باتک نیا .درک شیادیپھب
 رد ْنارگید ھکیلاحرد ؛تسا هدش تنایخ 1917 لاس لوصاھب ھک دندیسر ھجیتن
 دوخ یسایس تردق میلست و رتشیب یروهرھب ،نوزفازور یراک طابضنا ربارب
 حطس دوبھب زا ْنآ تحت نارگراک ھک دنتفریذپ ار یعامتجا یدادرارق ْبزحھب
 .دندرکیم لصاح نانیمطا دوخ یگدنز

 
 دوخ یارتکد یھلاسر و تخومآ ار یسور ندنل هاگشناد رد یناریپ نومیس

 و داصتقا یهرابرد راگنھمانزور ناونعھب وا .تشاگن سکسا هاگشناد رد ار
 یوتیتسنا رد دشرا رگشھوژپ ًاریخا .دسیونیم نیشیپ یوروش داحتا تسایس
 باتک راشتنا یارب  ییاھهژورپ یور و ،تسا یژرنا تاعلاطم یارب دروفسکآ
 .دنکیم راک یوروش زا سپ نارود یهرابرد

 



 
 
 

 

 جلتور تاراشتنا یاھباتک ھلسلس
 ھیسور و یقرش یاپورا تاعلاطم یهرابرد

 تنک هاگشناد ،للملا نیب طباور و تسایس یشزومآ هورگ ،اوکاس دراچیر :راتساریو
 
  :یراتساریو تئیھ
 ماگنمریب هاگشناد ،ھیسور و یقرش یاپورا تاعلاطم زکرم ،رپوک نیلوج
 وکسالگ هاگشناد ،یزکرم و یقرش یاپورا تاعلاطم یشزومآ هورگ ،سکاک یرت
 ثاب هاگشناد ،ییاپورا تاعلاطم و نردم یاھنابز یشزومآ هورگ ،شرام دنیلازور
 ماھرود هاگشناد ،خیرات یشزومآ هورگ ،نوم دیوید
 کیوراو هاگشناد ،یسانشھعماج یشزومآ هورگ ،نتگنبکلیپ یرالیھ
 وکسالگ هاگشناد ،تسایس یشزومآ هورگ ،تیاو نفیتسا
 
  :یراتساریو تئیھ یناب وضع
 فرط زا راثآ ھلسلس نیا .یلزیپ هاگشناد ،رصاعم یاپورا تاعلاطم زکرم ،اکیزالب جرج

  .دوشیم رشتنم )زیسیب( یوالسا و یقرش یاپورا تاعلاطم ییایناتیرب نمجنا
***** 

 و ناوج ینادنمشناد طسوت یلاع یتیفیک اب یشھوژپ لیصا راثآ ،اھباتک ھلسلس نیا رد
 یاپورا و یوروش زا سپ و یوروش ،ھیسور تاعلاطم یاھھبنج یھمھ هرابرد ،هداتفااج
    .دوشیم ھئارا یناسنا و یعامتجا مولع تاعوضوم رد یقرش

 
1- Ukraine's Foreign and Security Policy, 1991–2000 
Roman Wolczuk 
 
2- Political Parties in the Russian Regions 
Derek S.Hutcheson 
 
3- Local Communities and Post-Communist Transformation 
 Edited by Simon Smith 
 
4- Repression and Resistance in Communist Europe 
J.C.Sharman 



 
 

 
5- Political Elites and the New Russia 
Anton Steen 
6- Dostoevsky and the Idea of Russianness 
Sarah Hudspith 
 
7- Performing Russia-Folk Revival and Russian Identity 
Laura J.Olson 
 
8- Russian Transformations 
Edited by Leo McCann 
 
9- Soviet Music and Society under Lenin and Stalin 
The Baton and Sickle 
 
Edited by Neil Edmunds 
10- State Building in Ukraine 
The Ukranian parliament, 1990–2003 
Sarah Whitmore 
 
11- Defending Human Rights in Russia 
Sergei Kovalyov, Dissident and Human Rights Commissioner, 1969–2003 
Emma Gilligan 
 
12- Small-Town Russia 
Postcommunist Livelihoods and Identities A Portrait of the Intelligentsia in Achit, 

Bednodemyanovsk 
and Zubtsov, 1999–2000 
Anne White 
 
13- Russian Society and the Orthodox Church 
Religion in Russia after Communism 
Zoe Knox 
 
14- Russian Literary Culture in the Camera Age 
The Word as Image 
Stephen Hutchings 
 
15- Between Stalin and Hitler 
Class War and Race War on the Dvina, 1940–46 
Geoffrey Swain 
 
16- Literature in Post-Communist Russia and Eastern Europe 
The Russian, Czech and Slovak Fiction of the Changes 1988–98 
Rajendra A.Chitnis 



 
17- Soviet Dissent and Russia's Transition to Democracy 
Dissident Legacies 
Robert Horvath 
 
18- Russian and Soviet Film Adaptations of Literature, 1900–2001 
Screening the Word 
Edited by Stephen Hutchings and Anat Vernitski 
 
19- Russia as a Great Power 
Dimensions of Security Under Putin 
Edited by Jakob Hedenskog, Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg 

and Christer 
Pursiainen 
 
20- Katyn and the Soviet Massacre of 1940 
Truth, Justice and Memory 
George Sanford 
 
21- Conscience, Dissent and Reform in Soviet Russia 
Philip Boobbyer 
 
22- The Limits of Russian Democratisation 
Emergency Powers and States of Emergency 
Alexander N.Domrin 
 
23- The Dilemmas of Destalinisation 
A Social and Cultural History of Reform in the Khrushchev Era 
Edited by Polly Jones 
 
24- News Media and Power in Russia 
Olessia Koltsova 
 
25- Post-Soviet Civil Society 
Democratization in Russia and the Baltic States 
Anders Uhlin 
 
26- The Collapse of Communist Power in Poland 
Jacqueline Hayden 
 
27- Television, Democracy and Elections in Russia 
Sarah Oates 
 
28- Russian Constitutionalism 
Historical and Contemporary Development 



 
 

Andrey N.Medushevsky 
 
29- Late Stalinist Russia 
Society Between Reconstruction and Reinvention 
Edited by Juliane Fürst 
 
30- The Transformation of Urban Space in Post-Soviet Russia 
Konstantin Axenov, Isolde Brade and Evgenij Bondarchuk 
 
31- Western Intellectuals and the Soviet Union, 1920–40 
From Red Square to the Left Bank 
Ludmila Stern 
 
32- The Germans of the Soviet Union 
Irina Mukhina 
 
33- Re-constructing the Post-Soviet Industrial Region 
The Donbas in Transition 
Edited by Adam Swain 
 
34- Chechnya-Russia's "War on Terror" 
John Russell 
 
35- The New Right in the New Europe 
Czech Transformation and Right-Wing Politics, 1989–2006 
Seán Hanley 
 
36- Democracy and Myth in Russia and Eastern Europe 
Edited by Alexander Wöll and Harold Wydra 
 
37- Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union 
Russia's Power, Oligarchs' Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995–

2006 
Margarita M.Balmaceda 
 
38- Peopling the Russian Periphery 
Borderland Colonization in Eurasian History 
Edited by Nicholas B Breyfogle, Abby Schrader and Willard Sunderland 
 
39- Russian Legal Culture Before and After Communism 
Criminal Justice, Politics and the Public Sphere 
Frances Nethercott 
 
40- Political and Social Thought in Post-Communist Russia 
Axel Kaehne 



 
41- The Demise of the Soviet Communist Party 
Atsushi Ogushi 
 
42- Russian Policy towards China and Japan 
The El'tsin and Putin Periods 
Natasha Kuhrt 
 
43- Soviet Karelia 
Politics, Planning and Terror in Stalin's Russia, 1920–39 
Nick Baron 
 
44- Reinventing Poland 
Economic and Political Transformation and Evolving National Identity 
Edited by Martin Myant and Terry Cox 
 
45- The Russian Revolution in Retreat, 1920–24 
Soviet Workers and the New Communist Elite 
Simon Pirani 
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 یارتکد یھلاسر ھک مراد Steve Smith تیمسا ویتساھب تبسن یاهژیو نیِد
 شھوژپ زا وا ؛درک هرواشم ،دراد رارق نآ ساسارب باتک نیا ھک ارم یصصخت
 Barbara نلآ ارابراب .درک تیامح ،متشاد راظتنا ھک ھچنآ زا رتارف یلیخ نم

Allen، رزتلیف دلانود Donald Filtzer، فسوگ یسکلا Aleksei Gusev و 
 یاھنوگھب ار دوخ تقو Viktoriia Tiazhel'nikova اوکینلژایت ایروتکیو
 ییاھھبتاکم و اھرظنراھظا رطاخھب نینچمھ .دنتشاذگ نم رایتخا رد ھنادنمتواخس
 تربار :مرازگساپس دارفا نیا زا ،تفرگ تروص شھوژپ نیا یهرابرد ھک
 یلس ،Robin Blackburn نُربکَلب نیبار ،Robert Argenbright تیاربنگرآ
 یلنلف لپ ،Terry Brotherstoneنوتسردارب یِرت ،Sally Boniece سینوب

Paul Flenley، نمدلگ یدنو Wendy Goldman، رلِسک سیِج Gijs 
Kessler، رکنُک نایاد Diane Koenker، یل سرال Lars Lih، نیتناتسنک 

 ،Kevin Murphy یفروم نیِوک ،Konstantin Morozov فوزوروم
 Tony تفیئوس ینوت ،Jon Smele لِمِسا نای ،Brian Pearce سریپ نایاِرب

Swift، بارتنیو دینویل Leonid Vaintraub، نمزیاو یزوس Suzi 
Weissman فولواروژ ِیگرِس و Sergei Zhuravlev. 

 یشھوژپ بلاطم ھک ییاھشیآمھ رد ناگدننکتکرش و ناگدنھدنامزاس زا
 تاعلاطم ییایناتیرب نمجنا« شیآمھ :مرازگساپس ،مدرک ھئارا اھنآ رد ار دوخ
 دربشیپ یارب ییاکیرما نمجنا« شیآمھ ؛2003-4 ،»یوالسا و یقرش یاپورا
 رد ھیسور رد راک خیرات شیآمھ ؛2006 و 2004 ،»کیوالسا تاعلاطم دادرارق



 
 

 یتاعلاطم هورگ« و ؛2005 ،»مادرتسمآ رد یعامتجا خیرات یللملانیب یوتیتسنا«
 هرابرد )BASEES( "اپورا قرش و کیوالسا تاعلاطم یارب ایناتیرب نمجنا"
 »نارگراک یدازآ« هورگ طسوت ھک ییاھثحب ؛2006 و 2005 ،»ھیسور بالقنا
 تروصھب ھکییاھرانیمس ؛دش هداد بیترت وکسم رد »سیسکارپ« هورگ و
 ندنل رد ،جلاک  Birkbeck ِکبکریب رد اھنمجنا و دارفا زا یاھعومجم
 یاھییآمھدرگ و ؛ندنل رد »یخیرات مسیلایرتام« شیآمھ رد یاھسلج ؛دش رازگرب

 نمھب »بونج رد سیِلِپ قالخا ھعماج« و »یناریا یاھتسیلایسوس نمجنا«
 .میوگب رتفافش ار دوخ یاھھشیدنا ات دندرک کمک

 یعامتجا یسایس خیرات یزکرم ویشرآ« رد یناگیاب نالوئسم زا مرکشتم
 یھقطنم رد یزکرم تلود ویشرآ« ،»وکسم رھش یزکرم ویشرآ« ،»وکسم
 ویشرآ« ،»وکسم رد یصخش نارادھعومجم یزکرم یهزوم/ویشرآ« ،»وکسم
 و یسایس خیرات یارب ھیسور تلود ویشرآ« و »ھیسور نویساردف یتلود
 خیرات« یھناخباتک ،سکسا هاگشناد رد نارادباتک و نینچمھ و ،»یعامتجا
 یھناخباتک« ،»ھیسور یتلود یھناخباتک« ،»وکسم رد ھیسور تلود یمومع
 ،ایناتیرب یھناخباتک ،ندنل هاگشناد »ِیوالسا و یقرش یاپورا تاعلاطم هدکشناد
 هاگشناد رد ییاپورا عبانم زکرم و Woolwich چیولوو عجرم یھناخباتک
 .ماگنمریب

 شکمک رطاخھب Sholpan Goronwy یونورگ نپلوش زا ساپس اب
 و اھرادومن رطاخھب Brian Eley یلا نایارب زا ،یسور تاحالطصا یهرابرد
 نمھب رگید یاھهویشھب ای دنداد رارق ثحب دروم نم اب ار ثحابم ھک یناتسود زا
 نجاب نیتسابس ،Janos Borovi یوروب سونای :ھلمج زا ،دندرک کمک

Sebastian Budgen، رپوک نیتسیرک Christine Cooper، تروک رتیپ 
Peter Court، چوارک دیوید David Crouch، سورِد یدنو Wendy 

Derose، نسکید مایلیو William Dixon، حتاف فوئار Raouf Fateh، لپ 
 David نمروگ دیوید ،Peter Fryer دیقف ریارف رتیپ ،Raouf Fateh زرولف

Gorman، یونوروگ رُوِرت Trevor Goronwy، اوسوگ ایلول luliia 
Guseva، سکوراھ یرالیھ Hilary Horrocks، اوشاروک اشاتان Natasha 

Kurashova، دوام دیوید ،رظیم نیمسای David Maude، ریاتنیاکم ینوتنآ 
Anthony McIntyre، نسلین سانوی Jonas Nillson، یمظاک[ اضر یلع 

 تیک ،ثلاث بارت ،William Rowe وُر مایلیو ،])یمظاک اضر یلع( ای بسن
 John رسنپسا ناج ،Cyril Smith تیمسا لیریس ،Keith Scotcher رچاکسا

Spencer، ِناو وگن Ngo Van  فوتارتسفی ریمیدالو ،دیقف Vladimir 



Yefstratov تیار سیرک و Chris Wright. ناراتساریو زا نینچمھ 
 باتک نیا قیقحت و شھوژپ ماگنھھب ھک مرازگساپس ینارگید و ناگدنھدهرواشم
 ناتاناج ،دمحا رومیت زا هژیوھب ؛مدرک راک یراگنھمانزور یھنیمز رد اھنآ اب
 David جیردلا دیوید ،Andy Beven ِنویب یدنا ،Jonathan Bell لب

Eldridge، زنیکلا ناج John Elkins، ثرف یبار Robbie Firth، باب 
 نوتلدنپ وردنا ،Caroline Palmer رملاپ نیلوراک ،Bob Jones زنوج

Andrew Pendleton، یور پیدوس Sudip Roy پات کیام و Mike 
Topp منکیم رکشت. 
 اھنآ شیپ وکسم رد مایقیقحت یاھرفس یط ھک یناتسود زا رایسب رکشت
 و Konstantin نیتناتسنک( Goriachev فوچایروگ یهداوناخ :متشاد تماقا
 فولگناخرآ یهداوناخ و )Ilyusha اشولیا و Anya اینآ ، Dimaامید ،Inna انیا

Arkhangelov )ایلاتان Natalia، یالوکین Nikolai، نوتنآ Anton، یردنآ 
Andrei انولوکین اردناسکلا و Aleksandra Nikolaevna(. سکیلف ندنل رد 

 ناج ، Marta Monteleoniدیقف ینولتنوم اترام و Felix Pirani یناریپ
 رپوک تبازیلا و Marta Cocco وکوک اترام و John Ballantyne نیتنلاب

Elizabeth Cooper سیک رجار وRoger Keyse  دندوب رگتیامح تیاھنیب. 
 کیرش زا ار ساپس نیرتشیب .مرکشتم زینNadine  نیدان نامرتخد زا نینچمھ
 .مسیونب ار باتک نیا متسناوتیمن وا نودب ھک مراد )Monika اکینام( میگدنز

 ناونع تحت نم یھلاقم رد تسخن ،ھس و کی لصف رد بلاطم یضعب
 تسایس و یلخاد گنج نیب وکسم رد تسایس :بزح اب یتاقبط یاھدروخرب«
 رشتنم ،2003 :75-120 ،11:2 یخیرات مسیلایرتام رد ،»)پن( نیون یداصتقا
 1921 لاس رد وکسم نارگراک شبنج« مان تحت زین 4 لصف بلاطم ؛تسا هدش
 2004 :143-60 ،56:1 ییایسآ-اپورا تاعلاطم رد »یرگیبزحریغ شقن و
 ناریدم ،یبزح نادمآرس« ناونع تحت مھ 7 لصف ھیلوا ھخسن .تسا ھتفای راشتنا
 رد یوروش مکاح ھقبط یدنبتروص نیزاغآ لحارم رد :اھھتسھ و یتعنص
 هدش رشتنم ،2003 :197-228 ،19:2 یبالقنا ھیسور رد ،»1922-23 ،وکسم
 .تسا هدوب هزاجا اب اجنیا رد بلاطم نیا ددجم راشتنا .تسا

 تلود سکع و ییامنیس دانسا ویشرآ« ِزیمآتبحم ]یراکمھ[ اب اھسکع
 دیوید ھعومجم و »وکسم یعامتجا-یسایس خیرات یزکرم ویشرآ« ،»ھیسور
 .دناهدش جارختسا David King گنیک

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

یسور یاھهژاو و ،تاراصتخا ،اھمانرس  
نتم رد ھتفر راکھب   

 نینچمھ تسا هدنام یقاب هدشن ھمجرت نتم رد ھک یسور یاھهژاو
 هاگ تسا ھتفر راکھب ھتخانش رتمک ای روھشم یاھتئیھ یارب ھک یتاراصتخا
 هدش ھتخاس مانرس اھنآ یراصتخا فورح زا سپس و هدش هدنادرگرب یسیلگناھب
  .تسا

 
 ومآ یزاسلیبموتا تکرش

AMO = (Avtomobil'noe Moskovskoe Obshchestvo) - Moscow 
Automobile Company.   

  
  یزکرم یھتیمک

CC = Central Committee of the Russian Communist Party (Bolshevik). 
 

  بزح تراظن یزکرم یھتیمک
CCC = Central Control Commission of the Russian Communist Party 

(Bolshevik). 
 

 اھاروش یزکرم ییارجا یھتیمک
CEC = the Central Executive Committee of Soviets. 

 ،وا.پ.گ ھب 1922 لاس زا ھک ،اکِچ ،ناراکبارخ و بالقنادض بوکرس یهژیو نویسیمک
 یسایس یهرادا ،تفرگ تروص یرگید مان رییغت مھزاب ،1923 رخاوا .تفای مان رییغت یسایس یهرادا
 .تسا ھتفر راک ھب نیشیپ ففخم نامھ نتم رد اما ،O.G.P.U ھچراپکی

 
Cheka = (from chrezvychainie kommissii)-special commissions (full title, 

special commission for the repression of counter-revolution and sabotage). 
From 1922, the State Political Administration (Gosudarstvennoe Politichesk oe 
U pravlenie); the abbreviation GPU . In late 1923, Unified State Political 



Administration (Ob" edinnenoe Gosudarstvennoe Politicheskoe Upravlenie or 
OGPU), but for simplicity I have continued to use GPU 

 
 نرتنیمک ،یتسینومک للملانیب

Comintern = Communist International. 
 
 )کیوشلب بزح رد یدنبهورگ کی( ،کیتارکومد یاھتسیلارتناس

DCs = Democratic Centralists (grouping in the Bolshevik party). 
 
 دوخ یاج1922 لاس رد و دش سیسأت عیانص تیریدم یارب 1917 لاس زا سپ ،یلاع یھتیمک

 .داد اھتسارت ھب ار
Glavk = (pl. glavki, from glavny komitef)-chief committee. Bodies 

established by VSNKh after 1917 to manage industries; largely replaced by 
trusts in 1922. 

 
GPU = دینیبب ار راکچ  

 
 .دش یفرعم 1921 لاس رد راک یاھناکم یخرب رد ھک یدقن ریغ تخادرپ یعمج ماظن

kollektivnoe snabzhenie = collective supply. A system of collective 
payment in kind introduced to some work places in 1921. 

 
 )تسینومک بزح( وکسم یھتیمک

MC = Moscow committee of the Russian Communist Party (Bolshevik).  
 
 اھھیداحتا رد وکسم یاھقطنم یاروش

MGSPS = (Mosk ovskii gubernskii sovet professional'nyk h soiuzov)-the 
Moscow regional council of trade unions. 

 
 وکسم داصتقا یاروش

MSNKh = (Moskovskii sovet narodnogo khoziaistva)-the Moscow council 
of the economy.  

 
 یتلود و یبزح تاماقم باختنا یاجھب تاباصتنا

Naznachenstvo = appointism. The appointment, as opposed to election, of 
party and state officials. 

 
 .دشاب کاروخ اب ھضواعم لباق ھک یداصتقا تیلاعف رھ تالوصحم رارقتسا

Naturpremiia = the establishment of stock piles of an enterprise's own 
products to be traded for food. 

 
NEP = New Economic Policy ( پن( :»نیون یداصتقا تسایس«  
 
otvetstvennye rabotniki = responsible officials »لوئسم تاماقم«  



 
 

 
 هدرتسگ یسایس/ینامزاس موھفم ،بزح یانب

partstroitel'stvo = party building, a broad political/organizational concept. 
 
 روشک یاھهاگشناد رد راک یهدکشناد

Rabfak = workers' faculty, set up in universities to streamline access for 
workers. 

 
 ناناقھد و نارگراک تسیلایسوس بزح

RKSP = (Rabochaia-krestianskaia sotsialisticheskaia partiia)-the Workers 
and Peasants Socialist Party. 

 
 ناسانشراک ،دیفسھقی نانکراک

Sluzhashchie = (pl. sluzhashchii)-white-collar staff or employees, also 
extended to other service workers. 

 
 دحاو یدرف طسوت تمس دنچ نامزمھ زارحا

sovmestitel'stvo = the holding of two or more official posts simultaneously. 
 
 قلخ یایراسیمک یاروش

Sovnarkom = (Sovet narodnykh kommissarov)-Council of People's 
Commissars.  

 
 یوروش جیار سانکسا

Sovznaky = soviet currency notes. 
 
 )اوژروب( ینف سانشراک

spets (pl. spetsy) = technical specialist, often referred to as 'bourgeois 
specialist'. 

 
 یبالقنا یاھتسیلایسوس

SRs = Socialist Revolutionaries. 
 
 عافد و راک یاروش

STO = (Sovet truda i oborona)-Council of Labour and Defence. 
 
 ھبنش یھنابلطواد راک

Subbotnik = Saturday voluntary work. 
 
 ھناخراک یزکرم یھتیمک /تعنص یهریدم تئیھ

Tsentry = (tsentral'nye komitety)-central committee. In this context, 
industrial management bodies, similar to the glavki (see above). 

 



 )تشاد تیولوا ناشتالوصحم ھک ییاھھناخراک ناونع( یتبرض
Udarnyi = adjectival form of 'shock', in the sense of shock work. Came 

into use during the civil war to describe factories whose production was 
prioritized. 

 
 یتبرض راک ماظن

udarnichestvo or udarnost' = the system of shock work. 
 
 داصتقا یلاع یاروش

VSNKh = (Vysshii sovet narodnogo khoziaistva)-Supreme Council of the 
Economy. 

 
 روشک رسارس یرگراک یاھھیداحتا یزکرم یاروش

VTsSPS = (Vserossiiskii tsentral'nyi sovet profsoiuzov)-All-Russian 
Central Council of Trade Unions. 

 
 یرگراک نویسیزوپا

WO = Workers Opposition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یهرابرد یتشاددای
 یاهمانیگدنز تاعالطا و اھمان

 ،دناهدش ھتخانش ناشیسایس یگتسباو و ھفرح یھطساوھب ھک یدارفا مانھب
 حیجرت یماسا لوا فورح ای کچوک ِیماسا زا هدافتسا .تسا هدش هداد عاجرا
 هدوب لیلد نیاھب ،دناھتفرگن ارق هدافتسا دروم یماسا ھنوگنیا ھک ییاجنآ و ؛دراد
 یهرابرد یرصتخم تاحیضوت کی یهرامش تسویپ رد .متفاین ار اھنآ ھک تسا
 .دناسرتسد رد ]باتک نیا[ یلصا عبانم زین و ذوفن اب دارفا زا یضعب یفارگویب
 .تسا هدمآ اھیقرواپ رد یرترصتخم تاعالطا ،نیا زج یدراوم رد



 :راک یاھناکم
 ریتاگوب ـ1
 نیگنس ھناخپوت یاھهاگراک ـ2
 نور یئ مونگ ـ3
 ومانید ـ4
 ومآ ـ5
 یلمورُب ـ6
  کوچوئاک ـ7
   آ اموگخرت یدیلوت ـ8

 نیلمرک خاک :ثلثم
  اکوراخوس رازاب :عبرم
 نھآهار :هریاد



 
 

 
 
 مجرتم ھمدقم
 رد یناسنا ندمت نوناک نیرتمھم )1789( ھسنارف ریبک بالقنا ھکنانچمھ

 نوگرگد اپورا مامت رد ار یعامتجا تابسانم ،دروآرد هزرلھب ار یبرغ یاپورا
 یناسنا ندمت یاھنوناک رد مھدزون یهدس رسارس رد ار بالقنا حبش و ،تخاس
 ؛تخاس رثأتم نیمز یاج یاج رد ار یرشب یھشیدنا و دروآرد راذگوتشگھب
 تازرابم خیرات رد دادیور نیرتھنانامرھق« نیا ،زین ربتکا ریبک بالقنا
 باختنا و فلتخم یاھ»ناکما« ِتخانش رد ینینل تفارظ اب ،»سور ییایراتلورپ

 نیرید یوزرآ ،)تسا »ترورض« کرد نامھ ھک( »صاخ ناکما«
 نیرتشیب اب یناسنا یاھعماج نتخاس ققحتم یارب ار ناھج یاھتسیلایسوس
 ـیوروش یتکراشم یسارکومد تروصھبـ ھعماج شخب نیرتگرزب یارب یدازآ
 .دناشوپ لمع یھماج

 نیرتفیعض ھیسور ھک دندادیم لامتحا سلگنا و سکرام ھک روطنامھ
 ھک دش عقاو یماگنھ ربتکا بالقنا ،دشاب یناھج ھیامرس ماظن رد ریجنز یھقلح
 یدیلوت یاھورینھب یکلھم یھبرض ،دوب هدروخ تسکش یپردیپ یرازت شترا
 نآ زا رتناوتان رایسب ھیسور داصتقا و دوب هدش دراو یرازت یروتارپما رد
 )1913 لاس رد :ینعی( یناھج گنج نیتسخن عورش زا شیپ ھک دوب هدش یزیچ
 و یرازت ِلگنا یرالاسناوید فذح ،نیمز ناکلام تردق نتسکش مھرد .دوب
 لاعف روضح یهزیگنا نیتسخن یعامتجاـیسایسـیداصتقا عیرس تالوحت داجیا
 بالقناھب ھک دوب ییاھشنکمھرب و شنک رد زابرس و ناقھد ،رگراک یاھهدوت
 .دیدرگ ربھار

 روشک 11 یاھورین مجاھت ھک دنھدیم ناشن یخیرات ددعتم یاھتکاف
 رمع هاتوک یسارکومد ھک دش بجوم نیون ماظن نیا یدوبان یارب یرادھیامرس
 و بالقنا یاھبیسآ ھچرگ .دھدب »یگنج مسینومک«ھب ار دوخ یاج یوروش
 لاس زا رتبقع رایسب مھزاب یحطسھب ار یدیلوت یاھورین »یگنج مسینومک«



 یھنماد ،عیاقو دنیآرف رد ھنادنمشوھ تلاخد اب اھکیوشلب اما ؛دندنار 1913
 تسد یدرخھب دندیشوک ـعقاو ردـ و ،دندیشخب شرتسگ رایسب ار دوخ تاناکما
 تیفرظ شرتسگ اب ات دننک تیادھ مسیلایسوس ققحت یوسھب ار دنیآرف نیا ھک دنبای
 اما .دنشاب »نیون« ناسنا یاھزاین یوگخساپ ،تیقالخ و رکفت ییاناوت و طابترا
 شیپ اطخ و نومزآ قیرط زا دنیآرف نیا ھک تسیقاب نانچمھ ،عقاو ِرما نیا
 و یقالخا یدردیب و ینھذ یئازانھب ھک تشاد دوجو رطخ نیا ھشیمھ و تفریم
 نیا رد ھک دروایب دوجوھب یعامتجا یاھروسانیاد یتح و دماجنیب لقعت یتخل
 .دنشاب ریگیپ ار نآ تیبثت و دنناوتن نتسیز ،ینوگرگد لاحرد ِناھج

 هدوبن یوروش خیراترب نآ ریثأتھب دودحم اھکیوشلب تامادقا ثاریم ،ھتبلا
 ــ یللملانیب حطس رد نارگراک شبنج یسایس شرتسگرب تامادقا نیا ریثأت .تسا
 یاھھھد یط ھک یتسینومک بازحا و نرتنیمک قیرط زا میقتسم روطھب اھنت ھن
 یاھهویشھب نینچمھ ھکلب ــ دندوب راذگریثات نارگراک نیداینب تازرابم رب رایسب
 بازحاھب وکسم میلاعت .تسا تیمھا زئاح هزادنا نامھھب زین میقتسمریغ ِددعتم
 طابترا ھک یکیوشلب یژولوئدیا اما ؛دوشن ای دوش تعاطا تسناوتیم تسینومک
 یورینھب ،تشاد نارگراک قفوم بالقنا نیتسخن اب یھارمھ رد یدنمتردق
 ھک ١٩١٧ دادیور میظع یھیاس ،وسرگید زا .دوب هدیدرگ لدب یذفان هداعلاقوف
 تاریثأت ھک دیشخب ورین ییاھیژولوئدیاھب ،دوب هدش هدنکفا متسیب یهدس یمامترب
 .دنتشاد هارمھھب زین ار دوخ یفنم و تبثم

 دشن نآ زا عنام ناھج یاھتسیلایسوس یھمھ و ھیسور مدرم یاھیراکادف
 نادمآرس ینومژھ ،ھئطوت و میرحت و موجھ نارحب رد گنھآشیپ بزح ھک
 تکراشم یاجھب و دزاسن یوروش یسارکومد نیزگیاج جیردتھب ار یبزح
 نابایخھب اھنآ ندروآ و یمدرم جیسب زاً افرص نازابرس و ناناقھد ،نارگراک
 یناسنا گرزب یھبرجت ،بیترت نیاھب .دیوجن هرھب دوخ ینومژھ تیبثت یارب
 یدنبفص اب ھیسور گرزب هاگشیامزآ رد نیون یعامتجا ماظن ییاپرب یارب
 ماظن عفادم یاھورین یھمھ ربارب رد ناھج یاھروشک یھمھ یاھتسیلایسوس
 ھک داد ناشن رگید رابکی درس و مرگ یاھگنج یاھنارود یاھھئطوت و ھیامرس
 ،شخبییاھر یاھشبنج یارب ھک ییاھدروآتسد یھمھ اب یناسنا یھبرجت نیا
 عماوج رد هافر یاھتلود و یوانیدناکسا یاھیسارکومد لایسوس تروصھب ًالثم
 یفاک ون یھعماج نتخاس و نیون ناسنا شرورپ یارب اما ،تشاد یرادھیامرس
 !دیاب یرتشیب یاھششوک مھزاب و ،هدوبن

 دھد ناشن دشوکیم یوروش خیرات ِرگشھوژپ ماقمرد رضاح رثا رد یناریپ
 و طیارش تحت و اھهدوت شزومآ نازیم ،سرتسد رد تاناکماھب ھجوت اب ھک



 
 

 راک اھلاس یھبرجت دقاف لمع رد ھک سور »یایراتلورپ« ،نارود نآ تابسانم
 رد یتعنص یایراتلورپ یاھیگژیو زا ھک دوب یاھتفرشیپ عیانص رد طبضنم
 ار ھعماج ات تشادن ار نآ یگدامآ« ھک سور رگراک یھقبط یارب و ،تساپورا
 »یرتلورپ«ریغ رایسب ـھسیاقم ردـ نامز نیا و »دنک یھدنامزاس نیون یساسارب
 »قیقر و فیعضت« رصانع ِرگید و اھاتسور زا اھهدیسر هزات ،نانز اب و دوب
 و ،درک مادقا ھنوگچ دوخ ضورفم یعامتجا یخیرات تلاسرھب تبسن ،دشیم
 لاعف یاھورین و ناگدنیامن رب یریثأت ھچ »گنھآشیپ« بزح تامادقا و شرگن
 ھک دشاب هدوب نیا ْتسایس دسریمن رظنھب ،یوررھھب .تشاد یرگراک یسایس
 دوب رما نیا نیمأت یارب رتشیب ھکلب ،دنناشکب یریگمیمصت دنیآرفھب ار نارگراک
 و نادمآرس یوس زا ھک ار یتامیمصت ْنارگراک ،دراد ناکما ھک ییاج ات ھک
 دوبھب دیلوت رد ار دوخ یروهرھب ھکنیا و دنمھفب ،دشیم ذاختا بزح طسوت
 .دنھدب رارق رظندم ار یراک طابضنا و هدیشخب

 
 رد ،دمآ دوجوھب اھتسیلایسوس یارب ھیسور بالقنا طسوت ھک ییاھامعم
 ھک تسا نآ زا یکاح باتک نیا ،ھتبلا .دوب وگتفگ و ثحب دروم مھ نامز نامھ
 و یتسیلایسوس یاھھشیدنا شرتسگ یارب ھک ار ییاھشالت یکیوشلب ِ یژولوئدیا
 فقوتم ،ھتخاس هریت هاگ ،تفرگیم تروص رگراک یھقبط شبنج یاھیژتارتسا
 زا ای هدوب یکیوشلب یاھھشیدنا زا اھبیسآ ایآ .تسا هدرک فرحنم ای و هدومن
 تیعقاو ،تروصرھھب ؟»مسیلایسوس نتخاس« یارب شالت ناونعھب اھنآ یریگیپ
 دھاش ،»مسیلایسوس« ییاپرب یارب شالت لاس داتفھ بیرق زا سپ ھکتسا نیا
 یاھشالت و ھیامرس ناھج ینمشد رد .میاهدوب قرش کولب و یوروش یشاپورف
 نیا ندزاج اما ،تسین یدیدرت رثؤم یلماع ناونعھب ْنآ یتاعالطا یاھسیورس
 یکیزفاتم یتح و یکیناکم یرکفت یھناشن ْیشاپورف تلع ناونعھب اھینمشد
 .تسا

 هزادنا ھچات لقتسم یاھیروھمج رد مدرم گنھرف ،یشاپورف زا سپ
 زا مسیلایسوس ریسم زا ندشرود ؟تسا یناھج عماوج رگید زا رتیتسیلایسوس
 اھنت ھن« دادیم رادشھ فودبل  ھک دوب 1921 لاس رد ؟دش زاغآ نامز ھچ
 ای »دننکیم کرت ار بزح دنراد ،یرگراک یھتسھ یمامت ھکلب درفنم نارگراک
 یشکدوخ جوم یارب یاھنیمز 1921-22 یاھلاس یگدروخرس« ھک یماگنھ
 نایم رد هدش تبث یاھیشکدوخ ھک ،1925 لاس رد ای ؟»دروآ مھارف اھتسینومک
 ای ؟»دوب 1922 لاس ربارب ود زا شیب نآ حطس« و دیسر جواھب یلکروطھب مدرم



 اھتسینومک نایم و ،ربارب تفھ اھتسینومک نایم رد یشکدوخ عوقو ھک ینامز
 ؟دوب ھعماج طسوتم دح زا رتشیب ربارب هدزناپ خرس شترا و اھهاگشناد رد

 یرگراک یاضعا کرت ھک داد شرازگ مھد یهرگنکھب فوتانگیا 
 ھک رگراک یھقبط اب ار »دوخ دنویپ« بزح ھک دنکیم تباث »هوبنا تروصھب«
 .»تسا هداد تسد زا« ،دشاب نآ گنھآشیپ تفریم نامگ

 »ناشدوخ تسینومک ِبزح نارگراک« ًالامتحا ھک دوب هدرک دیکأت فولومرا
 ھک تفگ نینلھب فودبل .دننکیم انب )اھکیوشلب زا زیامتم یبزح ناونعھب( ار
 نیا و دنتسھ رگیدمھ اب سامت رد دننکیم کرت ار بزح ھک یناسک رگید و اھنیا
 بزح یزاوم یبزح« ھک دسریم رظنھب نونکامھ ھک درک زاربا ار دوخ نظِءوس
 نیا ھک دھدیم ناشن باتک نیا یاھهداد .»تسا یباینامزاس لاح رد تسینومک
 .دوبن ھجومان مھ نادنچ سرت

 ییآمھدرگ رد رفن رازھ Trekhgornaia 3 ایانروگخرت یھناخراک رد«
 بزح یاھادیدناک یارب یریگیأر نامز ھکیماگنھ و دندش رضاح یتاباختنا
 عاضوا ووئوز-ووخروا رد .دندرک کرت ار ھسلج نیرضاح زا یمین ،دیسر
 یرایسب خسف و دصرد ١٠ ریز ]یتاباختنا[ یاھییآمھدرگ :دوب نیا زا رتبارخ
 .»اھتاباختنا زا

 
 ،دنمانب »نارگراک تلود« ار دوخ تلود ھک تشاد ییانعم چیھ ایآ ھکنیا
 رب تلود نیا ھکتسا هدش تباث .دراد زاین یتسیلایسوس ھیرظن اب یرگنزابھب
 .تشاد تراظن یناگیاپ یعامتجا تابسانم و هدش ھناگیب راک یهرابود ِ لیمحت
 یشقن سپس و ،داد ماجنا مکاح یھقبط بایغ رد ار شقن نیا ]یبزح هاگتسد[
 زا ھن ،ھجیتنرد ھک یاھقبط ؛درک افیا ھقبط نیا داجیا دنیآرف تیادھ رد یساسا
 .دناریم مکح تلود »ِتیکلام« قیرط زا ھکلب ،یصوصخ ییاراد ِتیکلام قیرط
 تمواقم بالقنا ینیشنسپ ربارب رد دنتسناوتیم ھک ییاھورینھب تبسن تلود نیا
 .درکیم دروخرب ھنایوخنمشد یاهویشھب ،رگراک یھقبط لباقم رد ینعی ،دنزرو
 یھھد رد :درکیم لمع نارگراک عفانم ساسارب تلود نیا ،]صاخ[ ییانعمھب

 ،شرورپ و شزومآھب یبایتسد ،رگراک یھقبط یگدنز حطس دوبھب ١٩٢٠
 ار راک نیا اما .درک نیمضت ار یدام یایازم رگید و یکشزپ و تمالس تبقارم
 و .دش ھفخ نارگراک یعمج یسایس تیقالخ :داد ماجنا ]نیگنس رایسب[ یاھنیزھ اب
 رامثتسا زا یرتالاب حطس دیدج مکاح یھقبط ١٩٢٠ یھھد رخاوا رد ھکیماگنھ
 »نارگراک تلود« موھفم ً،انمض .دندش ھنوراو ایازم نیا زا یرایسب ،دیبلطیم ار
 .درک رایتخا دوخ یارب یتایح یتسیلایسوس یھشیدنا رد



 
 

 باتک نیا رد ھک ییاھدادیور زا یرایسب ھکنآ زا شیپ ،١٩٢٠ لاس رد
 ھک ھنوگنآ ،یوروش یروھمجھب عاجرا اب جرس روتکیو ،دھد خر تشگ فیصوت
  :تشاگن نینچ ،دوب هدمآ نوریب یلخاد گنج زا

 ینادنچ یھصرع خیرات یھنامحریب قطنم ھک دسریم رظنھب اجنیا ات«
 ھکتسا نیا ھلئسم نیا لیلد .تسا ھتشاذگن یقاب اھبالقنا شخبییاھر حور یارب
 اب ناوتیمن ،تسا یھاگآ حطس یاقترا و گنھرف لصاح ھک ار ناسنا یدازآ
 قیرط زا ــ بالقنا ھکتسا یرورضً اقیقد ،لاحنیعرد و ؛تخاس رقتسم تنوشخ
 مظن ،ھتسویپ ینوگرگد ناکما ]ات[ ...دوش زوریپ ھنھک یایند رب ــ حالس تردق
 ،نیاربانب .]دوش مھارف[ یتلودیب و ،دازآ نارگراک دازآ نمجنا ،ھتخیگنادوخ
 شخبیدازآ حور ،تازرابم نیا رسارس رد ھک تسا تیمھا زئاح رتشیب ھچرھ
 .»ددرگ ظفح ]یبالقنا[

 
 یدنبتروص نآ درِگ رب ھک دیآرد یروحم تروصھب بزح ھک رطخ نیا
 ،دیایب درِگ یناگیاپ یعامتجا تابسانم و هدش ھناگیبراک ساسارب یدیدج مکاح
 درفنم یاھتسینویسیزوپا یارب نینچمھ و »نارگراک تقیقح« هورگ یارب
 نامتفگ رد لئاسم ھنوگنیا نایب اما ؛دوب راکشآ ،دندوب نآ دھاش ھک یرگید
 ار یوروش ِدیدج مکاح یھقبط ھک یرصانع ،لاح نیا اب .دوبن زاجم ْیکیوشلب
 .دندشیم باختنا یبزح نادمآرس ]نایم[ زا نامز نیا رد ،دندادیم لیکشت
 نامز رد بزح ھچنآ اب یفیک ظاحلھب ھک دندشیم ھتفریذپ ینامزاسھب ْصاخشا
 :تشاد توافت 1921-23 یاھلاس ِیبزح نامزاس اب نینچمھ و دوب یلخاد گنج
 یاھشخب رد اھراکتبا ثحب ؛تشاد رارق نادمآرس تسد رد یسایس راکتبا
 رارق روسناس دروم و تفاییم تیعقاو ھکنآ زا سپ ،بزح زا یرتهدرتسگ
 تامیمصت یارجا یبزح بتارم ھیلوا شقن و ؛تشاد یشنکاو یھبنج ،تفرگیم
 .دوب نادمآرس

 نیداینب ییاھهویشھب ار دوخ یداصتقا تسایس ھک دندرک باختنا اھکیوشلب
 ،ییاروش یسارکومد یایحا یاجھب ات دندرک باختنا اھنآ ،دنزاس نوگرگد
 ساسارب ھکلب ،دنشاب تردق یھنشت ھک ورنآ زا ھن ،دننک تیوقت ار بزحـتلود
 بزح ھک دنتشاد رواب اھنآ .دوب ھتفرگ لکش ْکیژولوئدیا ظاحلھب ھک یتاظحالم
 ِدوخ و ،دوب »نارگراک تلود« تیادھ یھتسیاش ْیاهویشھب ناشگنھآشیپ
 .دندوبن نآ یھتسیاش نارگراک

 نیتسخن نایاپ رد یرگراک یاھشبنج تسکش زین یوروش زا نوریب رد
 یداصتقا طیارش ،ھیسور زا نوریب ِیبالقنا ینوگرگد داجیا یارب یناھج گنج



 دوب یتروصرد نیا ؛تخاس رتدعاسمان یتسیلایسوس یاھھبرجت یارب ار ھیسور
 یھمھ دوجو اب .دناریم ندش یتعنص یوسھب ار ھیسور ْیداصتقا یاھمازلا ھک
 ار تمواقم زا یتوافتم عاونا ،١٩٢١ لاس رد یتوافتم یاھباختنا دیاش ،اھنیا
 یروتاتکید رارقتسا و ھنارگرامثتسا یتاقبط تابسانم یهرابود لیمحت ربارب رد
 .دیدرگیم عقاو یرگید یھنوگھب دش عقاو ھچنآ و ،درکیم داجیا

 
 ققحت ،دناهدش ناسنا یگناگیب بجوم یعامتجا یاھماظن ھک ینارود رد
 تیلوئسم ،تسا ناسنا ریذپانییادج قوقح زا ھک ،)درف یھباثمھب( »دوخ« تیمامت
 ناسنا تیعون شرتسگ و دشر ناکما ھک تسا یرادھیامرس یھعماج رد یناسک
 اما .دننکیم کرد ھتفاینامزاس لکشھب ار یخیرات ترورض نیا و دنباییمرد ار
 تیادھ یارب یفاک ھن و ،مزال طرششیپ ،لیاسم یھتفاینامزاس و یخیرات کرد
 تاقبطھب ھعماج میسقت زا یشان یناگیبدوخزا یارف ھک تسا ییاھلح هار یوسھب
 تابصعت دننام یلیاسمھب ،یرگید یتایح یاھشسرپ .دنریگیم فدھ ار مصاختم
 نیا لیاسم کرد و تیلوئسم .دزادرپیم اھنآ زا یشان یاھینمشد و اھشنت و
 یاھشیدنا رد اھنت یرگنعمج و یرگندرف ھک دراد هراشا تیعقاو نیاھب نارود
 یارب هدنورارف ییانعم :دنشاب ھتشاد یناسنا و هدنورارف ییانعم دنناوتیم دحاو
 ،تسھ زین زاسخیرات ھک تسا خیرات یھتخاسرب اھنت ھن ھک یناسنا رتھب کرد
 تلادع مانھب ات دشکیم شلاچھب ار ھعماج سدقم یاھداھن ھک یناسنا یارب
 رارق یبایشزرا دروم ون زا ار اھداھن نیا و دنکن تظفاحم یتلادعیب زا یعامتجا
 و کارتشا دشر و قیمعت رب ھک یناسنا یارب تیاھنرد و ؛دنک ینیبزاب و هداد
 .دراد دیکأت »دوخ« یناسنا ِرگد و ناھج اب یتسیزمھ

 
 ،ینعی :تسا ھتفرگ لکش شیپ لاس 6000 زا ھک میریگب رظن رد ار یندمت
 یشکهرھب وا زا ،دیآرد کلمتھب مھ ناسنا داد هزاجا یزرواشک دازام ھک یماگنھ
 یهداوناخ و ددرگ اپرب ردتقم یاھتلود ،دریگب لکش ھتفاینامزاس شترا ،دوش
 نادرم« شترا ھک یندمت ؛ددرگ ھعماج رد »مار یاھنت« ِنیمأت یھتسھ رالاسردپ
 ،نادرم طسوت ھتفاینامزاس ِ یداصتقا تردق و یماظن هاگتسد هارمھھب ،»دحتم
 نایدا و دھاوخب »ردپ« یھطلس داقنم )رالاسردپ یھباثمھب( ار ناکدوک و نانز
 یساسا شسرپ ،کنیا ؛دنھد جاور ْمکاح نامتفگ ناونعھب ار نارود نیا ِیمیھاربا
 یفیاظو ھچ بالقنا هاگرحس رد ،ھلاسرازھدنچ یندمت نینچ ِسپ زا :تسا نیا
 فالخرب ھک ییادرف ِبالقنا ؟دریگیم رارق هدنیآ ماظن ناگدنشوک شودرب
 رالاسردپ یهداوناخ و ،ھقبط ،تلود یاحماھب ـًاترورضـ نیشیپ یاھبالقنا



 
 

 نیتسخن یاھامعم یخرب کردھب ھک دزیگنایمرب ار یتالمأت باتک نیا .دماجنایم
     !دناسریم یرای ادرف یھعماج ییاپرب یارب یرشب ششوک
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 راتساریو زا ینخس
 لیلد نیمھھب و متشادنپ تسینومک ار مدوخ ھک شیپ لاس یدناوهاجنپ زا
 )مشاب ھتشاد یبوخ دمآرد و موشب رتکد ،مورب هاگشناد ھک( مردام یاھوزرآھب
 ،مدش راکھب لوغشم نارھت یاھھناخپاچ رد نیچفورح ناونعھب و مدرک تشپ
 تسا یرادھیامرس ماظن نکروگ رگراک یھقبط رگا ھک ماهدوب رکف نیاھب هراومھ
 ھک دنوش حلسم یشناد نآھب دیاب نارگراک سپ ،یقیقح زین یتسیلایسوس بالقنا و
 یدناوهاجنپ نیا یط ھچرگ .تسا یتسیلایسوس و یبالقنا مادقا و کرادت یھمزال
 و یرگراک لفاحم اب یتسیلایسوسـیسایس طابترا داجیا رد ،ماهدز یرد رھھب لاس
 و ماهدوب قفوم رایسب یرگراکـیتسیلایسوس یھتسویپ مھھب یاھھتسھ لیکشت
 اما ؛ماهداد رایسب مھ ]![»یتلودریغ« ناوات ،یتلود یاھناوات زا ریغھب
 و یتاقبط لقتسم نامزاسھب نارگراک حیلست ـمھ زونھـ نم یھغدغد نیرتیساسا
 شناد« ناونع تحت ،ھبرجت و میلعت یھطساوھب ھک تسا یزیچ نآ
 .منکیم دای نآ زا »یتاقبطهزرابم

 یاھمازلا زا ریغھب ،درک یرگراک تیلاعف و تابسانم بذج ار نم ھچنآ
 ِیلمعـیرظن لدابت ترورض ،ھلحم و ھناخ طیحم زا ھتساخرب ِیداصتقاـیعامتجا

 نم تابسانم یهدودحم رد ھک دوب ینارگراک اب »یتاقبط یهزرابم شناد«
 یھجوت لباق یاھدروآتسد ھنیمز نیا رد ھچرگ .دندیسریم رظنھب نیرتبسانم
 یاھدورف و زارف و )میژر ودرھ رد( یتلود یاھبوکرس اذھعم ؛میاھتشاد
 فرط زا ھک یراشف نینچمھ و )لماع نیرتهدمع ناونعھب( یتاقبطـیعامتجا
 دراو )هدمع هریغ یلماع ناونعھب( تسینومکھب موسوم تانایرج زا یرایسب
 رثا هزورما ھک دندروآ دراو امھب یاهدننکبیرخت یاھمزیناکم نانچ ،دشیم
 دیابن ،لاوحا نیا یھمھ اب .تسا هدنامن یقاب اھدروآتسد نآ زا یاھتفاینامزاس
 ھکنیا زا معا( ینوریب یاھمزیناکم ِیراذگرثا ھک تفرگ هدیدان ار تیعقاو نیا
 طورشم ،یاھطساو ھنوگرھ نودب )دنشاب هدننکعیرست ایو هدننکدنک ،هدننکبیرخت
 رگا ،نیاربانب .دوشیم دراو نآھب مزیناکم ھک تسا یاھعومجم ینورد مسیمانیدھب
 اب »یتاقبط هزرابم شناد« ِیتالدابت یاھدروآتسد زا یاھتفاینامزاس رثا
 عوضوم و هویش ،تابسانمھب دیاب زیچرھ زا لبق ،تسا هدنامن یقاب نارگراک



 ینیبزاب هدنورارف و هدنوشدیلوتزاب ،نوگرگید یماگ یارب ار نآ و تشگرب لدابت
 و لکشرھھب نآ زا زیرگ ھک تسا یلمعـیرظن یترورض نیا .درک یسررب و
 یریگراکھب شایدوجو ساسا ھک یپچ ؛تسا ییاوژروبهدرخ پچ دییأت ،یناونع
 تھجرد و شیوخ تایونم ققحت رد ناشکتمحز و نارگراک ییارجا یوزاب
 .تسا راکیورین شورف یگدرب و یرادھیامرس ماظن ینیرفآزاب

 رکف زین نیاھب و ،مدوب نآ زا یشان یاھدیدرت و اھھغدغد ھنوگنیا ریگرد
 یاھهزومآ لدابت یورً اکرتشم ھک ییاقفر رگید و نم تیعضو دیاش ھک مدرکیم
 تالوحت یهدعاق نورد رد ییانثتسا ،میدوب زکرمتم نارگراک اب یتاقبط
 ماع یاھدنورھب یھورگ و یدرف یاھتفایرد میمعت و دوب یخیراتـیسایس
 سپ اما ؛تسا یروحمدوخ و ییارگنھذ نایب زیچرھ زا شیب یتاقبط یهزرابم
 تسود طسوت »1920-1924 ،ھیسور بالقنا ینیشنسپ« باتک اب ییانشآ زا
 ینیقی اب رگید رابکی ،متشاد باتک نیاھب ھک ییارذگ هاگن و ناوج نیمار مزیزع
 شناد« لدابت موزل دروم رد نم یاھدیدرت و کش ھک مدیسر ھجیتن نیاھب یعطق
 هدوبن ھنایارگنھذ و یدرف اھنت ھن رگراک یھقبط یهرتسگ رد »یتاقبط یهزرابم
 عقاو ھک یوحنرھھب نآ زا لودع ھک تسا یراکنا لباقریغ ترورض ھکلب ،تسا
 ماظن و تابسانم دیلوتزابھب ًالمع ،دشابن نیبرد مھ یدصق ھکاجنآ یتح ،دوش
 .ددرگیم ربھار یرادھیامرس

 زا سپ یهرشتنم دانسا ھک( یناریپ نومیاس تاقیقحت یروحم یھتکن
 شیبومک هاگن فالخرب ،)تخاس مھارف ار نآ ناکما قباس ِیوروش یشاپورف
 ،یسایس روضح رگا ھک تسا نیا ،ھنیمز نیا رد نیققحم رگید یھنایارگربج
 و دشیمن بوکرس کیتامتسیس روطھب یرگراک یاھتفایرد و تاراکتبا
 ار نارگراک ِیتکراشم یسارکومد یاج جیردتھب  یبزح نادمآرس ینومژھ
 جیسب زاً افرص ْنازابرس و ناناقھد ،نارگراک تکراشم یاجھب و تفرگیمن
 ،دنتفرگیمن هرھب نادمآرس ینومژھ تیبثت یارب نابایخھب اھنآ ندروآ و یمدرم
 یھنوگھب )یللملانیب یھصرع رد ھچ و یلخاد ھصرع رد ھچ( عیاقو ًالامتحا
 ھک میدوب ھجاوم یتوافتم یتاقبط شیارآ اب زورما اسبھچ و دروخیم مقر یرگید
 هزادنا نیا ات مھ یزاوژروب ،دوبن شکتمحز و رگراک یاھهدوت عفنھب رگا
 یهرک ،ھناراکتیانج بوکرس و رامثتسا زا رتارف تسناوتیمن و دوبن کینومژھ
 .دھدب قوس یدوبان یوسھب زین ار تیرشب لک و نیمز

 
 تیلاعف یھصرع زا روبع اب ھک یصخش ناونعھب ینوماریپ نومیاس
 هدش دراو دھعتم ِیتاقبط ِکیمداکآ راک یهزوحھب سیلگنا رد یتاقبطـیسایس



 
 

 یور ْیخیرات ِیلک یاھیریگھجیتن زا رتارف ھک تسین یتیعقوم ردً اساسا ،تسا
 زا یریگولج هار ھک دریگب ھجیتن نینچ ًالثم و ؛دوش زکرمتم کیتارپ نیعم جیاتن
 دریگیم هدھعھب ار دبتسم تلود درکراکً اتیاھن ھک یتردقھب یبزح نادمآرس لیدبت
 رگید راب و هدز رانک ار ناشکتمحز و نارگراک یاهدوت ِیتکراشم یسارکمد ات
 و تابسانم داجیا ،دنک لیمحت ار ھناگیب راک طابضنا ــشیپ زا رتتخس اسبھچ وــ
 اب ھک تسا رگراک یھقبط اب ھبناجھمھ یھطبار رد یتازرابمـیتالدابت یاھداھن
 زین »یتاقبط یهزرابم شناد« یهدننکدیلوت یتسیلانویسانزتناـیعون یتفایرد
 تابسانم نینچ داجیا یارب نکمم و یعقاو نامز ھک تسین حیضوتھب زاین .دنشاب
 لاحنیعرد ھک تسا مکاح تردق یسایس ینوگنرس زا لبق ییاھداھن و تالدابت و
 .دشاب هارمھ زین یرگراک کیتارکومد قوقح شرتسگ رد هزرابم اب تسیابیم

 دیاب ھک( ییاھداھن و تالدابت و تابسانم نینچ ھک دسرپب نم زا یسک رگا
 رد ،دنوشیم ھتخاس ھنوگچ ،)دننک دیلوتزاب و دیلوت ار »یتاقبط یهزرابم شناد«
 .منادیمن :میوگب مناوتیم اھنت رضاح لاح

 اب لباقت رد ،یندم یھعماج کی داجیا تھجرد شالت ھک دسریم رظنھب
 یکیتارکمد و بسانم راکهار ،یمالساـییاوژروب ِدوجوم لاحلایف یندم یھعماج
 شناد« یهدننکدیلوت یاھداھن و تالدابت ،تابسانم یریگلکش یھنیمز ھک تسا
 ساسارب رگا .دنکیم مھارف ار رگراک یھقبط نورد رد »یتاقبط یهزرابم
 نآ ققحت طرش ،دشاب تسرد یاهداھنشیپ نینچ یشمارگ وینوتنآ یاھلیلحت
ً اتبسن تیعضو لیمحت و یرگراک کیتارکمد یهزرابم یھتسویپ شرتسگ
 .تسا مکاح یھقبط و تلودھب کیتارکمد

 
 ار نآ یگنوگچ رتنییاپ یمک ھک( باتک نیا شیاریو نایرج رد ،یوررھھب
 نونکات سکرام نامز زا ھچنآ لصاح ھک مدیسر ھجیتن نیاھب )مھدیم حیضوت
 یضعب اب دیاش ،تسا هدش ھتشاذگ لدابتھب یرگراک شزومآ ناونع تحت
 یهزرابم شناد« یهدننکدیلوت یاھداھن داجیا ھن ،زیچان رایسب یاھانثتسا
 هدوب هدنریگشزومآ و راگزومآھب نارگراکریغ و نارگراک میسقت ھک ،»یتاقبط
 ودھب ھعماج ِمیسقت یھمخت یواح )ھتساوخان ای ھتساوخ( تروصرھھب ھک تسا
 عاطقناھب ھک ییاھبوکرس ،یتازرابم یاھیگتخیسگ .تسا رگید یهدمع یھقبط
 یاھتسکش زا سپ یاھیرگیفوص و مسیفیساپ شرتسگ ،دنماجنایم موادت نودب
 بالقنا ھک( »ینوگنرس زا سپ ِینیشنسپ« :رتمھم اھنیا یھمھ زا و ،یعطقم
 و تالدابت ،تابسانم ِیباینامزاس مدع زا یشان )تسا نآ یھنومن نیرتزراب ربتکا
 صخاش نیرتزراب ھک تسا رگراک یھقبط ینوریبـینورد یھطبار رد ییاھداھن



 یتفایرد اب »یتاقبط یهزرابم شناد« دیلوتزاب و دیلوت ْ نآ کیژتارتسا
 .تسا یتسیلانویسانرتناـیعون

 
 شرتقیقد ناونع ھک( ییاوژروبهدرخ پچ یاھراشف و یتلود بوکرس ھچرگ
 یھتسویپ مھھب یاھھتسھ« لالحمضا رد )تسا یسارکمد لایسوس
 نیا لالحمضا رد ھچنآ اما ؛دنتشاد ییازسھب ریثأت »ِیرگراکـیتسیلایسوس
 زا رظنفرص( ھک دوب یتالدابت و تابسانم دوجو مدع ،دوب هدننکنییعت اھھتسھ
 ار »یتاقبط یهزرابم شناد« یهدننکدیلوت ِداھن داجیا ،)یمازلا یاھاطخ و نومزآ
 یاهدوت تازرابم روش یھلاسدنچ موادت ھک دنک اعدا یسک دیاش .دشاب دنمفدھ
 یاهراچ ناوتب ھک دناشکب زرابتھب نانچ ار کیژتارتسا یھصیقن نیا تسناوتیم
 زونھ نم ھکتسا نیا رد فسأت اما ؛تخادرپ نآ عفرھبً اتیاھن و دیشیدنا نآ یارب
 .ماهدیدن یلامتحا نینچ زا یاھناشن چیھ

***** 
 نیاھب ،متخادنا رضاح باتک یسیلگنا یھخسنھب ییارذگ هاگن ھکنیا زا سپ
 دایھب ھشیمھ لثم ؟ورین مادک اب و یروج ھچ اما ؛مینک شاھمجرت ھک مداتفا رکف
 .ا( منونکامھ و یناوج نارود یهدنھدیرای ھشیمھ و نیسیمداکآ ،ھتسراو تسود
 ؟دراد باتک نیا یھمجرت یارب یتصرف ایآ ھک مدیسرپ وا زا یتقو .مداتفا ).ک
 یدمآرد شیپ ،تراستوم« :ینعی[ قباس لثم ،تسشن ملدھب و مدناوخ رگا :تفگ
 و قوقح یمومع ھیرظن« و »اپورا رد راک یورین ضارتعا« ،»بالقنا رب
 ).ک .ا( ھک دوب بیترتنیدب .مینکیم شاھمجرت وت یراکمھ اب ]»مسیسکرام
 ندرک هدایپ زا سپ نم و درک ھمجرت یھافش روطھب ار باتک یھمھ جیردتھب
 ،)راشفا ھیضرم رثؤم کمکً اصوصخ و الیمش کمک اب ھتبلا( یتوص یاھلیاف
 نتم و مدرک ھسیاقم یسیلگنا نتم اب ھملکھب ھملک و طخھب طخ ار هدش هدایپ نتم
 .دھدب ماجنا ار مزال تاحالصا ات مداتسرف وا یارب ار هدش شیاریو ییاھن
 مزال ،).ک .ا( مدنمجرا و زیزع رایسب تسود زا ینادردق نمض ،یوررھھب
ً اتدمع شیاھییاسران و ،تسوا زاً اتدمع ھمجرت نیا اھییاسر ھک تسا حیضوتھب
 .نم زا

 زا ][ ھشورک لخاد تافاضا ھکتسا حیضوتھب مزال زین نتم دروم رد
 .تسا باتک یهدنسیون زا }{ دالوکآ لخاد تافاضا و ؛تسام



 
 

 
 هدننکنییعت یدادیور تفگ ناوتب دیاش .دوب هدننکنییعت یدادیور ھیسور بالقنا
 یاھیروطارپما خیرات رد یفطع یھطقن بالقنا نیا .دوب متسیب یهدس یارب
 شخبییاھر یاھشبنج و یتاقبط تازرابم خیرات رد و ییاپورا و ییایسآ
 اعدا ھک یتلود زیمآتیقفوم سیسأت و ھیسور نھک میژر ِینوگنرس .دوب یعامتجا
 و تخارفارب رس یلکروطھب نرق یمامترب ،تسا رگراک یھقبط هدنیامن درکیم
 ِیماکان ایو زا ینیشنسپ .تشاذگ ریثأت ناھج رسارس رد یعامتجا یاھشبنجرب
 یارب ـدنریگیم رارق وگتفگ دروم باتک نیا رد ھک ییاھھبنجـ بالقنا یاھفدھ
 رتتیمھا مک یاھلأسم ،دنراد ورشیپ یعامتجا ِینوگرگد یھغدغد ھک یناسک
 .تسین

 نوگنرس ار یرازت میژر ھیروف رد ھک 1917 لاس رد ھیسور بالقنا ود
 ،تخاس نیزگیاج اھکیوشلب اب ار رمعـهاتوک تقوم تلود ربتکا رد و درک
 و ینامثع یاھیروطارپما ھکیلاحرد .دوب یناھج گنج نیتسخن یساسا دمآرب
 رد ھک یعامتجا یشبنج نایرج رد ھیسور ِیروطارپما ،دندیشاپ ورف راجمـشیرتا
 ِندرک هرادا یوزرآ ھک ینارگراک :ینعی( دنتشاد تکرش رفن اھنویلیم نآ
 یط ھک یناسک زا ار نیمز دنتساوخیم ھک یناناقھد ،دنتشاد اردوخ یاھھناخراک
 ھتفور ،)دنگنجب دنتساوخیمن ھک ینازابرس و ،دنریگب سپ دندوب نآ کلام راصعا
 یاھلاس رد ،یناملآ و یراجم یاھبالقنا ھک یلاحرد .تفر نایم زا و دش

 یھنامحریب ِیلخاد گنج ،دندش هدز سپ یرابتنوشخ زرطھب 1919 و 1918
 ینامز .دیماجنا یکیوشلب ِدودحم یزوریپھب 1920 ات 1918 یاھلاس رد ھیسور
 هدھعرب ار ندرکیتعنص و یزاسنردم تسایس ،دندیسر تردقھب اھکیوشلب ھک
،رازاب و یرادھیامرس ِقریِب ریز رد مھدزون یهدس یاپورا دننام ھن ]اما[ ؛دنتفرگ
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 .دشاب یتسیلایسوس تساوخیم ھک یتلود ھلیسوھب خیرات رد رابنیتسخن یارب ھکلب
 شلاچھب ار یرادھیامرس ِیتلود تردق ھک ،نآ زا سپ ِیرگراک یاھشبنج یمامت
 رد ناریا ای 1968 یھھد رد ھسنارف ات ھتفرگ 1930 یھھد رد ایناپسا زا ،دندیشک
 دندوب یناقھد یاھگنج رتشیب ھک مانتیو و نیچ یاھبالقنا نینچمھ ؛1979 لاس
 زا سپ نارود رد ،رگید یھنایارگیلم یاھشبنج یرایسب و ،یرگراک یاھمایق ات
 .دنتشاد رارق یکیوشلب یسانشنامرآ ریثأت تحت یاھنوگھب ،مود یناھج گنج
 ذاختا یوروش داحتا رد ھک یتلود یزیرھمانرب و ییاراد ندرکیلم یاھشور
 .تفای راشتنا یقرش یاپورا رسارس رد خرس شترا ھلیسوھب ،دیدرگ

 ْبالقنا ]اما[ ،دوب شرتسگھبور اھھھد یط نانچمھ بالقنا ریثأت ھکیلاحرد
 نآ یعدم ھک ْیعامتجا ِییاھر یاھفدھ زا ھیسور رد ربتکا مایق سپ یاھهام ِیط
 نآ تلود و تخاس ھتفشآ ار بالقنا ْعاضوا و طیارش .درک زاغآ ینیشنسپ ،دوب
 ،نارگراک .دوبن یدعبکی ای ھچراپکی ،بالقنا نوچمھ ینیشنسپ .دناشنسپ ار
 ]یتح[ ھک یششوک ؛دننارب شیپھب ار بالقنا دندیشوکیم نارگید و اھتسینومک
 ْنیخروم ای اھنآ ِدوخ اھدعب ھک تشاد ھمادا زین یطاقن نآ زا رذگ زا سپ اھتدم
-29 رد یتح ای و 1918-1921 رد( تشگزاب ِساسح یھظحل ناونعھب ار نآ

 زاـ ار یاهویش صخشم روطھب و ار دنیآرف نیا باتک نیا .دندرک فیرعت )1928
 یهدشراب تابسانم رد ھک دھدیم رارق یسررب دروم ـیتسیلایسوس یھاگدید
 »مزیلایسوس« .درک زورب وکسم رد یلخاد گنج زا سپ ،نارگراکرب یکیوشلب
 :تسا رظن دروم ،تفر راکھب سکرام طسوت ھک نآ ِیلصا موھفمھب اجنیا رد
 ھناگیب راک ندرک نیزگیاج و ندناشنسپ اب ھعماج ینیرفآزاب یارب یشبنج
 ِیمامت و ھیسور بالقنا ،رظنم نیا زا .تلود و یصوصخ ِییاراد ،]1[هدش
 ییاھشالتھتشر ھباثمھب ناوتیم ار متسیب یهدس ِیبالقنا ِیرگراک ِیاھشبنج
  ھک درک فیصوت یایعامتجا یهدیچیپ تابسانم ینوگنرس و تسسگ یارب قفومان

 
 یهدننکداجیا ِتراظن زا نوریب نآ لوصحم ھک تسا یتیلاعف یانعمھب هدشھناگیب راک ]1[

 یگناگیب زا سکرام یهدیچیپ موھفم .دریگیم رارق ھنانمشد عضوم رد واھب تبسن و ،تسا نآ
 یھباثمھب »یعون دوجو« زا ]یگناگیب[ ،تعیبط زا اھناسنا یگناگیب ،)تراظن دوبن :ینعی(
 ار یدزمتسد راک رد یتاذ یگناگیب نینچمھ و ،رگیدکی زا ]یگناگیب[ ،ناسنا عون زا یوضع
 راک« باتک رد ،تسا دوجوم ]موھفم نیا یهرابرد[ ھک یاھصالخ نیرتقیقد .دریگیمربرد زین
 ،1952 لاس ،سرگورپ تاراشتنا ،وکسم ؛تسا هدش ھئارا سکرام لراک »ھیامرس و یدزمتسد
 .I سوراژم یآ زا هدش ھئارا هرابنیا رد ھک یثحب نیرتھب و ؛22 ات 20 یاھھحفص

Meszaros، »هژیوھب ،2005 لاس ،نیلرم ِتاراشتنا :ندنل ،»سکرام یھناگیب ِراک ھیرظن 
 .تسا 61-122 و 14-220 ،8 یاھھحفص
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 ھجوت اب .دراد رارق تلود نآ سأر رد و ھتفرگ لکش هدش ھناگیب راک یانبمرب
 یاتسار رد یشبنجرھ ِیرورض ِءزج یعمج ِیتکراشم ِیسارکومد ھکنیاھب
 ییاھیسارکومد نینچ یاتسار رد ھک ییاھششوک زا شخرچ ،تسا مزیلایسوس
 .تساھنآ یماکان رد یتاذ یرما ،دریگیم تروص

 یھلحو رد ،یسارکومد ھنوگنیا ییاپرب یارب مدرم زا یِرایسب رامش ِشالت
 ،دمآ دوجوھب 1905 مایق یط ھک اھھناخراک یاھھتیمک و اھاروش قیرط زا لوا
 قح ھک 1917 ھیروف بالقنا زا سپ یمک .دوب ھیسور بالقنا ِیلصا یھصخشم
 یاھمادقا و گرم ِتازاجم یاحما ،تاعوبطم یدازآ ،یمومع تاباختنا
 اتسور یوسھب اھرھش زا ییاروش شبنج ،تشاد هارمھھب ار یرگید کیتارکومد
 رد و 1917 رخاوا رد ]کیتارکومد دروآتسد نیا[ .تفای راشتنا شترا و
 1918-1920 یلخاد گنج یط .دش رتدنمورین مھزاب ربتکا مایق ییاپرب نایرج
 یلصا یاھهاگیاپ .درک زاغآ شخرچزاب یتسیلایسوس یاھمانرب ھباثمھب بالقنا
 هدش ادج رگیدکی زا دیفس یاھسور یاھشترا اب ییایفارغج ظاحلھب بالقنا
 ،دندرکیم تمواقم ھلغ تساوخرد ربارب رد ناناقھد ،تخیرورف داصتقا .دندوب
 .دندوب جنر رد یاھقباسیب یاھیتخس زا مدرم و تفای شرتسگ یرامیب و یحطق
 ات دیشوکیم یکیوشلب تلود ھک نانچمھ .دشیم کیدزن یشاپورفھب ھعماج
 یاھھتفھ ]نیلوا[ یط نآ رتشیب ھک تعنص رد ،دنک ایحا ار ھتسکشرو داصتقا
 راک یاھھصاخ ،دوب هدش یلم اھکیوشلب یوس زا تردق نتفرگ تسدھب
 تحت ،عقاو رد .دیدرگ لیمحت نییاپھب الاب زا تیریدم و یراک طابضنا ،هدشھناگیب
 دوجو تسناوتیم هدشھناگیب ِراک تروصھب اھنت راک ،ھنادیماان یحطق ِطیارش نیا
 لکشھب اھنت ھک تفرگ لکش یعامتجا یتابسانم ْساسا نیارب و دشاب ھتشاد
 دیلوت تیریدم و یسرزاب یھبرجت .دشاب ]ھتشاد دوجو[ تسناوتیم ھنارگرامثتسا
 بزح .تفرگ رارق شیامزآ دروم ْراک رد ِرابجا .دوب رمعـهاتوک نارگراک طسوت
 نادب 1917 رد ھک رگراک یھقبط یعمج ِیسارکومد لوصاھب دوز یلیخ کیوشلب
 ،دنداد تایح یھمادا اھاروش ھکییاھاجرد .درک تشپ ،دشیم لمع
 بازحا .دوب یماظن یاھتئیھ ای یبزح یاھنامرف عبات ًالومعم اھیریگمیمصت
 یدودح ات گرم تازاجم .دنتفرگ رارق بوکرس دروم کیوشلبریغ ِتسیلایسوس
 .دیدرگ رتدنمورین )اکچ :ینعی( هژیو یتینما یاھنویسمک و دش لامعِا رگید راب

 تسکش ھیسور بالقنا ایآ ھکنیا یهرابرد تسیلایسوس ناگدنسیون نایم رد
 بوچراھچ یهرابرد ؛درادن دوجو ییأرمھ ،دنام ماکان ای تسشن سپ ،دش هداد
 زین ،دش هدنادرگ بقع بالقنا ای تفرگ تروص بالقنا درگبقع ھک یاینامز
 .دنھدیم رارق تاثحابم زکرم رد ار یلخاد گنج ْبلغا ،نیا دوجو اب .تسا نینچ
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 یرایسب زا ات تخاس راداو ار اھکیوشلب ھک یاهدمع لماع ْیرایسب دزن
 دزن ؛دوب یلخاد گنج ،دننادرگ یور دوخ 1917 لاس تاماھلا و اھیدنمزرآ
 ھکنیاھب طورشم ،تشاد دوجو اھھبنج نیرتدب زا نتسج یرود ِناکما ْنارگید
 لمع توافتم یاهویشھب نارگید و )اھSR( تسیلایسوس نویبالقنا ،اھکیوشلب
 یایتسیلایسوسدض یاھشیارگ تیوقتً افرص ھمھنیا ْیھورگ یارب و ؛دندرکیم
 ار یلخاد گنج ـزینـ نیخروم .تشاد دوجو مسیوشلب رد زین نآ زا شیپ ھک دوب
 .دنھدیم رارق دیکأت دروم یروتاتکید تیمکاح یوسھب شیارگ تلع ناونعھب
 یاھلاور شقن )Sheila Fitzpatrick کیرتاپزتیف الیش ًالثم( ْتاثحابم یضعب
 شرتسگ خرس شترا رد ھک دنھدیم رارق دیکأت دروم ار یایسایس و یگنھرف
 نیولام ًالثم( رگید یھورگ .درک تیارس زین حلص نامز ِنامتخاسھب و تفای
 ِییارگرادتقا ِءاشنم یهرابرد ار یاھیرظن )Malvin Helgesen نِسگِلھ
 رظن زاربا نینچ نیولام .تسا جیار پچ حانج رد ھک دننکیم باتزاب یکیوشلب
 تروص نیاریغ رد ھک ،ار یسارکومد یھئارا تصرف ْیدام طیارش ھک دنکیم
 رب ـضوع ردـ باتک نیا .]2[درک بلس اھنآ زا ،دنتفرگیم هدھعرب اھکیوشلب
  ھـک یماگنھ  ؛دوشیم زاغآ یناھج گنج زا دـعبً امیقتسم ھـک دراد ھـجوت ینارود

 
 اھکیوشلب »یبالقنا یسایس گنھرف« یلخاد گنج ھک دنکیم لالدتسا کیرتاپزتیف ]2[
 ییاورنامرفھب لسوت یارب یگدامآ ِنمضتم ھک تشاذگ یاجھب یثاریم« و درک یماظن ار
 :ینعی[ اضق هاگتسد یزاسهداس و زکرمتم تیریدم ،...یرادا یاھتکرح قیرط زا زیمآرھق
 هدنسیون نیا .»دشیم ]دنتشادن یتارایتخا نینچ ھک یناسک یوس زا هاگتسد نیا نتفرگهدھعرب
 دیقمً ابیرقت تیلقا ِیروتاتکید ھکنیا ]دننام[ یرگید لئاسم هارمھھب ار ]ھلئسم[ نیا
 یروتاتکید یاھشورھب تبسن اھکیوشلب نابیتشپ ِنارگراک ھکنیا و ،هدوب ییارگرادتقاھب
 نِسگِلھ .دنیبیم یوروش ِییارگرادتقا ِءاشنم ِیلصا لماوع ناونعھب ار دنتشادن ینادنچ ینارگن

Helgesen روھظ ھک دنکیم یریگھجیتن ،تسا ھتفاین راشتنا ]زونھ[ شباتک ھنافسأتم ھک 
 یھجیتن« یبزح هاگتسد رد هژیوھب یسایس تردق زکرمت و یبزحکت تیمکاح
 گنج ددعتم یاھنارحب اب ھجاوم و ھلباقم یارب ششوک رد ھک تسا یدرف یاھیریگمیمصت
 :»1932 ات 1917 ھیسور بالقنا« S.Fitzpatrick کیرتاپزتیف .»دش لصاح یلخاد
 ،M.M. Helgesen نِسگِلھ ؛64 ھحفص ،1982 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا ،دروفسکآ

 رد یبزح یاھھتیمک و اھاروش تابسانم :یوروش ھیسور رد بزحـتلود ِیگچراپکی ِءاشنم«
 یتلود هاگشناد ،یرتکد یھلاسر( ،»1921 سرام ات 1917 ربتکا ،یزکرم یاھناتسا
 .525 ھحفص ،)1980 ،کورب یوتسِا رد کرویوین
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 مھ :تشادیم دوجو یتوافتم یدنبرکیپ رد بالقنا یهدنیآ ]ِیازاس[ ِلماوع ]رگا[
 لماوع نینچمھ و )یتیعمج یاھینوگرگد و یداصتقا یشاپورف( ینیع لماوع
 .)یرگراک یاھشبنج و یکیوشلب یسانشنامرآ( ینھذ

 یاھتسد یور یلخاد گنج یط ھک یرابتشحو طیارش نزو ]ماجنارس[
 .دش ]رت[کبس ،درکیم ینیگنس ْرگید ِیخیرات نالاعف و نارگراک ،اھکیوشلب
 ]نایرج[ دنناوتب ات درکیمن تیافک اھنآ زا کیچیھ یارب یتیعضو نینچ ھچرگ
 یاھباختنا یارب مزال ]ِناکما[ مکِ تسد اما ؛دننادرگزاب ار بالقنا ینیشنسپ
 ِرابجا .تخاسیم مھارف ار دیدج ھعماج نتخاس یگنوگچ یهرابرد رتفافش
 یرتینالوط ِینامز ِسایقم رد اما ؛دوب بلاغ یتح و دنمورین نانچمھ ْطیارش
 .تشاذگیم ریثأت

 ییاھنارحب یھطساوھب نامز نیا رد اھکیوشلب یاھباختنا ]ناکما[ ھچرگ 
 ییاتسور یحطق یتح و 1920-21 رد لقن و لمح ماظن نتخیرورف نوچ
 ای یماظن یاھتیروفھب ]دنناوتب[ ھک دوب نیا زا رتمک 1921-22 رابھعجاف
 ؛دنشاب وگباوج ،دشیم لامعِا ھتفھ دنچ ای زور دنچ یط دیاب ھک ییاھترورض
 ،اھهام رد ھنوگچ صاخشا ھک دشیم طوبرم نیاھب رتشیب اھباختنا نیا اما
 .درک دنھاوخ یگدنز و راک هدنیآ یاھھھد و اھلاس

 ھک دھدیم رارق ثحب دروم ار ییاھباختنا نیرتمھم زا یکی باتک نیا
 یاھتروصھب نآ بجومھب و ؛دندش لصوتم نآھب ھھُرب نیا رد اھکیوشلب
 ششوک نآ نتشادھگن هدنز یارب نارگراک ھک یعمج ِیتکراشم ِیسارکومد
  .دندرک تشپ ،دندرکیم

 ِنیخروم نایم رد ھک یموھفم :دوشیم ھتفرگ شلاچھب باتک نیا رد رما نیا
 ،دش لیمحت اھکیوشلبھب یسایس ِتردق ]ھک تسا نیارب[ و دراد نایرج پچ حانج
 ناوت ھک دوب هدش فیعض یردقھب یلخاد گنج رد رگراک یھقبط اریز
 ِنارگراک ،رما تیعقاو رد .تشادن ار یرازبا نینچ یھنارھام یریگراکھب
 ؛دندوب زین رداق نآھب و دنتشاد لیامت یسایس یاھدنور رد تکراشمھب یبزحریغ
 .دندش هدنار نوریب رگید یاھاج رد و وکسم یاروش رد اھکیوشلب طسوت اما
 ات دراد ھفیظو ]لاحنیعرد[ و قح بزح ھک رواب نیا :ینعی( بزح ِیگنھآشیپ
 قیرط زا نامز نیا رد )دنک ذاختا نارگراک یوس زا ار یسایس تامیمصت
 یسایس ظاحلھب رگراک یھقبط .دوب هدش تیوقت یتلود هاگتسد رب بزح تراظن
 روطھب و بزح رد نوزفازور یاھنوگھب تردق و ؛تفرگ رارق هرداصم دروم
 یاھھصخشم نیرتمھم اھنیا .دیدرگ زکرمتم یبزح ِنارادمآرس رد صخشم
 دیدج ِیداصتقا یشم طخ ندرک رایتخا زا سپ ھک دوب ینیون ِیسایس ِناماس
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 طسوت ،ایوپ ِیداصتقا یاقب ساسارب ،1921 لاس رد )NEP پنھب موسوم(
 دیاش یاهویشھب ـ دندرب دوس تامیظنت نیا زا نارگراک .تفای رارقتسا اھکیوشلب
 ھک یاِیگدنز یاھردادناتسا زا روبع یتح و ندروآ تسدھب اب ـ زیچرھ زا رتشیب
 نیا یازاھبام اما .دنتشاد رایتخا رد یناھج گنج نیتسخن یاھزور نیزاغآ رد
 شبنج و مسیلایسوس یھعسوت نایبھب .دوب بزحھب یسایس تردق میلست رما
 و نیرتمھم ،)نارگراک و بزح تابسانم :ینعی( ریخا یھبنج نیا ،نارگراک
 .دوب نیرتبرخم

 یموھفمھب ار رگراک یھقبط ھک مینکیم ھئارا یعضوم زا ار اھلالدتسا نیا
 :دنتشاد رظنرد E.P. Thompson نسمات یپ یا و سکرام ھک دراد رظن رد
 ربارب رد ْدوخ زا یفیرعت یھئارا و هزرابم نایرج رد ھک یاھقبط ناونعھب
 بسحرب ھک یایعامتجا و یگنھرف یدنبتروص« ؛دریگیم لکش مکاح یھقبط
 رظن دروم موھفم نیا رتشیب .)نسمات( تسا مھف لباق »رگید تاقبط اب شتابسانم
 ؛میریگب رظن رد »راتخاس« ای ھلوقم کی ناونعھب ار نآ ھکنیا ات تسا

 خیرات .]3[ددرگزاب یعمج مادقا و ھبرجت ،روعشھب دیاب نآ مھف ھک »یدادیور«
 رد ار نارگراک یھبرجت یاھھبنج زا یاهدنبایشرتسگ ِشیارآ ،راک]یورین[
 زا« خیرات( یعامتجا خیرات :دوشیم لماش رگراک یھقبط یدنبتروص یسررب
 یاھدرکیور رد ،دیدرگ ھئارا 1980 و 1970 یھھد رد ھک )»نییاپ
 .تسا ھتفایانغ زین »ینابز شخرچ« یاھشور و یگنھرفـیخیرات

 هدمع ھجوت اما .دشاب اھراک نیا یھمھ ریثأت زا یباتزاب باتک نیا میراودیما
 ھباثمھب رگراک یھقبط ِتسایسرب ]ینعی[ ،تسا »تنس« یبسن روطھب ]اجنیا رد[
 تلود ھجوتم ھک ھملک دودحم موھفمھب ھن ؛یتاقبط یدنبتروص ِریذپانییادج ِءزج
 ِدروم ای ینوگرگد یوجتسج ردد ھک یعمج مادقا یهدرتسگ موھفمھب ھکلب ،دوشیم

 
 روترآ شیاریو( لوا شخب ،»یناملآ یژولوئدیا« ،سلگنِا کیدرف و سکرام لراک ]3[

C.J .Arthur( ، تراشیو و سِنرال :ندنل Lawrence & Wishart، 1977، یاھھحفص 
 ،»سیلگنا ِرگراک یھقبط ]نیوکت ای[ ِیریگلکش« ،E. P. Thompson نوسپمات  ؛83و 82
 باتک نیا ھک تسا حیضوتھب مزال[ 939 یھحفص زین و ،11 و 10 یاھھحفص هژیوھب
 ،»رگید تالاقم و ھیرظن رقف« نوسپماتھب دینک هاگن نینچمھ .]تسا هدش ھمجرت زین یسرافھب
 ،I. Katznelson نوسلنزتاک و ؛298-99 یاھھحفص ،1978 ،نیلرم تاراشتنا :ندنل

 .A. Z گِربلْوا و نوسلنزتاک رد »ھسیاقم و اھدروم یھئارا :رگراک ھقبط یدنبتروص«
olberg )یبرغ یاپورا رد مھدزون یهدس یاھوگلا :رگراک ھقبط یدنبتروص« ،)ناراتسریو 

 .43 ات 3 یاھھحفص 1986 ،نوتسینرِپ هاگشناد تاراشتنا :نوتسینرِپ ،»هدحتم تالایا و
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 ایً افرص رگراک یھقبط تسایس .]4[دناتردق ِتابسانم ِنداد رارق ارچ و نوچ
 هرابرد ھکلب ،تسین رظن دروم یرگراک یاھبزح یهرابرد هدمع روطھب
 .تسا یلکروطھب رگراک یھقبط یسایس یاھشالت

 
 روطھب رگراک یھقبط تیلاعف زا یاھقباسیب جوم رد اھکیوشلب ھکیماگنھ

 رد رگراک یھقبط ]ِدوخ[ یدنبتروص دنیآرف ،دنتفای تسد تموکحھب یناھگان
 بلس نارادھیامرس زا اھکیوشلب ؛درک ادیپ یعطاق فطع یھطقن زین ھیسور
 زا عافد یاعدا ھک دنتشاد اپرب یتلود و دندرک یلم ار عیانص ،دندومن تیکلام
 تلود ،ورنیا زا .تشاد ار یداصتقا یھعسوت تیادھ و رگراک یھقبط عفانم
 ]نیاربانب[ .دوب رگراک ھقبط یدنبتروص دنیآرف رد یلصا لماع یکیوشلب
 حالطصاھب ِتلود نیا ربارب رد ار شیوخ یعمج عفانم تسیابیم رگراک یھقبط
 یناخروم نآ ار لصاح یگتشگرس .درکیم نایب صخشم یاھنوگھب یرگراک
 و ،دندیشک شیپھب ار ھیسور بالقنا رد راک خیرات ھک دندادرارق یسررب دروم
 .]5[دناھتشاد رضاح باتکرب مھ یدنمورین ریثأت

 
 ھئارا »یعمج مادقا« یهرابرد یدنمدوس فیرعت Charles Tilly یلیت زلراچ ]4[

 زا :تفرگیمربرد ار ]تیلاعف ھنوگ[ھمھ ربارب شیبومک یاھنوگھب ]یعمج ِمادقا[ نیا« :دھدیم
 کچوک تاحالصا یوجتسج رد ھک یناسک ایو دنشکورف ار ماظن دنتشاد میمصت ھک ینالاعف
 یریثأت نادنچ ھک اھنآ ایو دندوب قفوم ھک یناسک زین و ،دننک درط ار زایتما ِنابحاص ات دندوب
 ار ییاھراتفر زا یاهدرتسگ یھنماد یعمج مادقا« ھک دنکیم لالدتسا وا ؛»دنتشادن
 یھمھً ابیرقت اھنت ھن :تسا ھجوت نایاش اھنآ کرتشم و طبترم یاھھصخشم ھک تفرگیمربرد
 "شروش" و "ضارتعا" ار اھنآ ْتردق نابحاص و عجارم ھک تفرگیمربرد ار ییاھراتفر
 نینچمھ ھکلب ،دندرکیم ریقحت ْرگید یهدننکرابتعایب باقلا ]زا هدافتسا[ اب ای و دندیمانیم
 و تاباختنا رد رگید یاھهورگ اب تکراشم ،ینابایخ شیامن ،نداد لاحِ ضرع لثم یتاکرح
 رد ،»ھمدقم« ،یلیت .دیدرگیم لماش زین ار رگیدمھ اب یھارمھ ھک یرگید یاھهویش یدادعت
 Beverly زلیھ یرِلِوب ،»یعمج مادقا و یتاقبط زیتس« ،)ناراتساریو( یلیت یس و یلیت ِلا

Hills: 20 ات 9 تاحفص ،1981 ،جیس تاراشتنا. 
 ،»1917 بالقنا و وکسم نارگراک« ،D. P. Koenker رکنوک ،لاثم یارب ]5[

 W. G. Rosenberg گربنزور و رکنوک ؛1981 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسیرپ
 ؛1989 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1917 ھیسور رد بالقنا و تاباصتعا«
 مایق و دارگورتپ یاھکیوشلب :بالقنا رب یدمآردشیپ« ،A. Rabinowitch چیوونیبار
 ⇦	 اھکیوشلب«  ،چیوونیبار  ؛1968 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»1917 یالوج
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 یوروش نارگراک« :دنسیونیم راک خیرات یهراب رد یمھم باتک ِناراتساریو 
 ،دندیمانیم »یتسیلایسوس« ار نآ ْشناربھر ھک یماظن رد و دندش عمج مھدرگ
 هاگآ یایراتلورپ ھباثمھب ار دوخ اما ؛دندش هزیرتلورپ تعرسھب و دندرک راک
 ھِشوُم .»دناهدادن نامزاس )دوخ یارب ھقبط ھباثمھب :ینعی( نآ یسکرام موھفمھب
 ماظن روآدای ھک میراد یرگراک یھقبط« :دراد هراشا ییامعمھب دلج نامھ رد نیول
 ؟]6[»تسیچ روآدای )ھقبط ًادعب( یاورنامرف رشق اما ؛تسا نھک یرادھیامرس

 یھقبط ناوتیمن ،تشاد دوجو یلخاد گنج یط ھک نانچنآ ار رشق نیا
 و خرس شترا ناھدنامرف ،بزح درِگرب ْمکاح نادمآرس :دیمان مکاح
 یعمج عفانم اب یعامتجا یاھقبط ھن اما ،ھلب ؛دنتفرگ لکش یتلود نابصنمبحاص
 تابسانم ،مکاح یھقبط دوبن مغریلع ،اذھعم .هدش فیرعت فافش یاھنوگھب و
	 یشقن تلود  .دش رادـیدـپ ون زا هدشھناگیب راک رـبینتبم یھنارگرامثتسا یعامتجا
 یاھھتیمک و یرگراک یاھھیداحتا و دنتساخرب هزرابمھب ،دندوب ھجاوم یداصتقا
	و  ؛دنتشاداو  ھلباقمھب راک ِطابضنا  یارب ھھبج کی داجیا یارب زین ار اھھناخراک

	
 ،نوترون ویلبد تاراشتنا ،کرویوین ،»دارگورتپ رد 1917 بالقنا :دنسریم تردقھب ⇦

 ،چیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»خرس دارگورتپ« ، S. A. Smith تیمِسا ؛1976
 ھیروف بالقنا زا :نھک میژر طوقس و دارگورتپ نادرگراک« ،D. Mandel لدنم دیوید ؛1983

 فرصت و دارگورتپ نادرگراک« لدنم ؛1983 ،نالیمکم :ندنل ،»1917 یالوج یاھزور ات
 ،نالیمکم تاراشتنا :ندنل ،»1918 یالوج ات 1917 یالوج یاھزور زا :اھاروش تردق

 بالقنا یعامتجا خیرات یوسھب« R. G. Suny یناس .یج .رآ رد رثا نیا یسررب .1984
 یهرابرد« .52 ات 32 و 32 ات 31 تاحفص ،)1983( ،1ییاکیرمآ خیرات یسررب ،»ربتکا
 تسایس :شروش یاھھشیر« ،V. E. Bonnell لُنوب ًالثم ،رکنوک باتک نینچمھ ،»وکسم
 تاراشتنا :یلکرب ،»1914 ات 1900 وکسم و گروبزرتپ نس رد اھنامزاس و نارگراک
 رگراک یھقبط :ایراتلورپ و ناناقھد« ،R.E. Johnson نسناج ؛1983 ،اینرفیلاک هاگشناد
 .L نیتشسلگنا ؛1979 ،رتسیل هاگشناد تاراشتنا :رتسیل ،»مھدزون یهدس رخاوا رد وکسم

Engelstein، »تاراشتنا :دروفنتسا ،»یسایس زیتس و رگراک یھقبط نامزاس :1905 وکسم 
 .1982 ،دروفنتسِا هاگشناد

 یوجتسج رد ؟یتاقبط ناگدنامبقع« ،یناس .یج .رآ و L. Siegelbaum مابِلگیس ]6[
 ،»ینایاپ تاراھظا« ،M. Lewin نیول و ،26 ات 1 تاحفص ،»یوروش رگراک یھقبط
 ،)ناراتساریو( یناس .یج .رآ و مابلگیس رد 383 ھحفص اجنیا رد ،389 ات 376 تاحفص
 .1994 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»تیوھ و ھقبط ،تردق :یوروش نارگراک داجیا«
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 ندرک یماظن قیرط زا ھلمجزا و ،راک یرابجا تامادقا اب ار راک جیسب نونف
 دوخ یرایسب دراوم رد اسبھچ و( راک لحم یاھنامزاسً ابلاغ .دندرک قیفلت ،راک
 تامادقا یتح یدراوم رد و دندرکیم تیامح ار تامادقا نیا )نارگراک
 راک رد رابجا ْنارگید و اھکیوشنم ھچرگا .دندرکیم داھنشیپ زین ار یرتتخس
 یرگراک بازحا ِرتشیب ،عقاوم رتشیب رد ]اما[ ؛دندرکیم لرتنک ار
 تیلاعف 1918 راھب رد .دندرکیم تیامح یتامادقا نینچ زا زین کیوشلبدض
 عمجم لیکشت و یباصتعا یجوم اب ،دارگورتپ رد لقتسم یھتفاینامزاس نارگراک
 ود فرظ .دش بوکرس زین دعب یمک و دیسر دوخ جواھب ھناخراک لقتسم یگدنیامن
 ردقنامھ بلغا ،تاکرادت نارحب زین و راک میژرھب نارگراک یاھشنکاو دعب لاس
 یاهدنکارپ یاھضارتعا و تاباصتعا .یعمج تروصھب ھک دوب یدرف تروصھب
 عقاوم رتشیب رد اما ،دوب اھهریج ]نازیم[ رس ربً ابلاغ ھک تشاد دوجو
 نارگراک ای ]ھک بیترت نیاھب[ ؛تفرگیم دوخھب راک زا تبیغ لکش اھضارتعا
 تالآنیشام ایو دنتفریم رگید یاجھب و دندرکیم اھر ار دوخ لغش رھام
 هدافتسا دروم ھناخ رد هدافتسا ای شورف یارب ییایشا نتخاس یارب ار ھناخراک
 .]7[دنادیم رارق

 
 نینچ ریثأت .دندوب ھتفای شھاک اقب یارب هزرابمھب تاھج یرایسب زا نارگراک
 یھاگآ یھعسوت و رگراک یھقبط ِیتاقبط یدنبتروص دنیآرفرب ییاھدادیور
 زیمآکیرحت نتفرگ شلاچھب ھک دوشیم ھتفگ .دوب یفنم بلاغ روطھب شایسایس
 نارگراک یاھشنکاو یهرابرد یراگنخیرات تایضرف یهرابرد نمدیاس لکیام
 یتنس روطھب .تسا رظنراھظا نایاش ،بالقنا زا سپ جرم و جرھھب
 یرازیب ھک دناهدرک ضرف ،دناهدوب پچ حانج رد ھک اھنآ هژیوھب ،ناراگنخیرات
 .تسا یسایس یھاگآ ِدوبن زا یکاح ]راک ماجنا رد[ طابضناھب تبسن نارگراک
 یدنبھقبط یگدنامرد یور زا مادقا ناونعھب اھنآ یوس زا یدرف یاقب یاھراکهار
 دروم ار ھلئسم نیا نمدیاس .دراد یتاقبط یهزرابم اب یطابترا رتمک ھک تسا هدش
 

  رد »ھیسور یرھش تیعمج و یلخاد گنج :"رطخ رد رھش"« ،D. Brower رواِرب ]7[
 یلخاد گنج رد ھعماج و تلود بزح« ،)ناراتساریو( یناس .یج .رآ و گربنزور ،رکنوئک
 ،1989 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»یعامتجا خیرات رد ییوجتسج :ھیسور
 دارگورتپ رد ھعماج و تلود :تلادع و نان« ،M .McAuley یلوآکم ؛80 ات 59 تاحفص

  .258 ات 239 تاحفص هژیوھب ،1991 ،نودنرالک تاراشتنا :دروفسکآ ،»1917-1922
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 یرظنم ؛دنکیم تفلاخم »ییارگدیلوت« رظنم اب وا :تسا هداد رارق  ارچ و نوچ
 راک زا عانتما و تسا »ییاھر یارب یاھصرع« ھناخراک دنکیم ضرف ھک
 و ایناپسا ِیلخاد گنج یهرابرد شیاھباتک رد وا .درادربرد یفنم ینومضم
 نوچمھ اھنآ رد ھک دریگیم رظن رد ار ییاھتیعضو ھسنارف ِیمدرم یھھبج
 ھجاوم ییاھتلود و یرادھیامرس ییاورنامرف نارحب اب نارگراک ،یبالقنا ھیسور
 .تشاد نارگراک مانھب نارگراکرب ار راک ِطابضنا لیمحت یاعدا ھک دناهدش
 یاھبنج نارگراک یوس زا راکھب تبسن تمواقم ھک دنکیم لالدتسا نمدیاس
 ینادنچ کرادم هدنسیون نیا .تسا ھتشاد یدزمتسد ِراک دض و »ییایپوتا«
 ناراگنخیرات و ؛دنکیمن ھئارا ،دشاب هدش نایب یعضوم نینچ ھکنیا ربینبم
 ِیبسن تیمھا .دناھتفاین ]ھطبار نیا رد[ یزیچ نادنچ زین ھیسور رد راکیورین
 زاین ،اقب ]یارب[ یژتارتسا و رھشنامرآ نینچھب تبسن نارگراک ِشزیگنا
 دھدیم ھئارا یاهدننکباجم ِدروم نمدیاس ،رگید یوس زا .دراد رتشیب قیقحتھب
 رد یتلودھبش تاماقم و تلود یبتارمھلسلس تاشیارگ ]ھکنیا ربینبم[
 ،دندادیم ناشن راک ]ماجنا[ یارب نارگراک تمواقمھب تبسن ھک ییاھشنکاو
 و نتفای زکرمتھب رما نیا ھک دھدیم ناشن هدنسیون نیا .تفاییم شیازفا تدشھب
 یانولسراب ِیتسیلاکیدنسوکرانآ شبنج رد راک یاھنویساردفنک ندش هزیتارکروب
 نیرتدب ْراک رد طابضنا اب قابطنا یارب نارگراک ِیلیمیب و ،دناسر یرای یبالقنا
 شیارگ .]8[دروآ هارمھھب تسیلاکیدنسوکرانآ ناربھر رد ار ییارگرادتقا یھگر
 ِیراکدنک و تبیغ ھک یماگنھ ،دش راکشآ ھیسور یلخاد گنج نایرج رد یھباشم
 .تخیگنارب ار اھکیوشلب زا یرایسب ِرتدیدش ھچرھ یاھشنکاو نارگراک
 نتسکش مھرد :زا دندوب ترابع ایناپسا و ھیسور دراوم رد کرتشم یاھھصخشم
 مکح رگراک یھقبط مانھب ھک دیماجنا یتموکح یدنبتروصھب ھک ]تلود[ یبالقنا
  ؛دـیدرگ لیمحت ون زا هدشھناگیب راک ْتیقفوم نیا دودحم هاگدید بجومھب ؛دـناریم
 )تشاد دوجو نآ ییادتبا رایسب لاکشا رد ھک ییاجرد یتح( تلود ْدنیآرف نیا رد
 ای رادھیامرس دوبن رد یتح و ؛دنتشاد یدنمورین شقن یرگراک یاھنامزاس و
 یــناگیاپ لکش یعامتجا تابسانم و دش هزیتارکروب تعرسھب تلود ْمکاح یھقبط

 
 یط رد انولسراب و سیراپ رد راک :راک دضرب نارگراک« ،M .Seidman نِمدیاس ]8[
 ات 96 ،15 ات 11 تاحفص ،1991 ،اینرفیلاک هاگشناد تاراشتنا :یلکرب ،»یمدرم یاھھھبج

 ،»ایناپسا یلخاد گنج یعامتجا خیرات :اھنم یروھمج« ،نمدیاس و ؛155 ات 133 و 100
 .69 ات 67 و 14 ،8 ات 7 تاحفص هژیوھب ،نیسناکسیو هاگشناد تاراشتنا :نسیدم



یوروش تلود و نارگراک :هدنسیون یھمدقم 41   

 دیدرتیب ھکیلاح رد .دیدرگ دیلوتزاب دوز یلیخ و تفرگ دوخھب یبتارمھلسلس و
  رظنھب ارچ و نوچیب زین نیا ،تشاد دوجو ییارگرھشنامرآ عاونا زا یرایسب
 و رگراک یھقبط یدنبتروص دنیآرف ْیلخاد گنج یھجیتن رد ھک دسریم
 .دش شوشغم یدج یاھنوگھب نارگراک یھاگآ یھعسوت
 

 سپ تسرد ،دوشیم زاغآ 1920 رد دزادرپیم نآھب باتک نیا ھک ینارود
 چرام و ھیروف رد و دوشیم ایحا رگراک یھقبط یعمج مادقا .یلخاد گنج زا

 ییایرد هاگیاپ رد ناناولم شروش زین و هدرتسگ یباصتعا شبنج رد ،1921
 یدنبتروص ِمھف دیلک اھشبنج نیا یسایس تیھام .دسریم جواھب ،تاتشنورک
 دوجو هراب نیا رد یاییأرمھ ھنوگچیھ ناخروم نایم رد و ،تسا رگراک یھقبط
 ِیصوصخ عفانم ناونعھب تروص نیرتھب رد ،ار اھشبنج نیا اھکیوشلب .درادن
 رد .دندرک موکحم ،بالقنادض زا تیامح ھباثمھب لکش نیرتدب رد و هداتفابقع
 رچود کازیا ،دناهدرک راک یوروش یهرود ]نیا[ یور ھک یبرغ ناخروم نایم
 Paul چیروآ ُلپ ھکیلاح رد ،دناھتفریذپ ار لالدتسا نیا ْرگید یدودعم و

Avrich، رلزتگ لیئرزیا Israel Getzler ارچ و نوچ دروم ار نآ نارگید و 
 نارگراک شبنج یهرابرد یقیقحت Jonathan Aves سیوِیا ناتاناج .دناهداد رارق
 یاھتنس« ]زا یضعب[ دنکیم یریگھجیتن ھک دراد 1920-1921 یاھلاس رد
 لالدتسا نینچمھ وا ؛دندرب ردھب ناج یلخاد گنج زا »ینامزاس ریذپفاطعنا
 اھتنس نیا دننام نارگراک شبنج رد زین یعونتم یسایس یاھشیارگ ھک دنکیم
 زا سپ یهرود رد ھک یسور و یبرغ ناخروم .دندرب ردھب ناج یلخاد گنج زا
 اھیناگیابھب یسرتسد ھک یماگنھ ،دناهدرک راک ]عوضوم نیا یهرابرد[ یوروش
 خروم ود راثآ .]9[دناهداد ھئارا اھشبنج نیا زا یرتیلیصفت ریوصت ،تفای دوبھب
 تسا نآ زا یکاح ،زگیف ودنالروا و سپیاپ دراچیر ،1990 یھھد رد ھتسجرب 
 ار  اھکیوشلب یـنوگـنرس ھـــک دیماجنا   »یبالقنا یتیعقوم«ھب 1921 راھب   ھک

 
 تیادھ دیفس سور یاھلارنژ یوس زا تاتشنورک شروش ھک ار ھشیدنا نیا ِرچیود ]9[

 ،دراو هزات ناناولم ھک دیوگیم یکسنورت رظن اب یدردمھ رد اما ؛دسانشیم دودرم ،دشیم
 ربمایپ« رچیود کدازیا .دندوب »روک« ناشلامعا یاھدمایپھب تبسن و یبالقنا یاھتنس دقاف
 510 تاحفص ،1970 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»1921 ات 1879 یکستورت حلسم
 هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1921 تاتشنورک« ،P. Avrich چیروآ  ؛514 ات
  ⇦	 یسارکوـمد تشوـنرس :1921-1917 تاتشنورک« ،I.Getzler رلستگ ؛1970،نتسنیرپ
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 روظنم .منکیم لالدتسا ]یریگھجیتن[ نیا دضرب نم ]اما[ ،درکیم ریذپناکما
 رد ،سکعرب .دوب یتسیلایسوس دض ای یسایسدض شبنج نیا ھک تسین نیا
 ار تاباصتعا زا یرایسب ییاذغ داوم یھضرع زا یگدروخرس ھکیلاح
 یسایس تکراشم یبزحریغ نارگراک شبنج یاھشخب زا یضعب ،تخیگنایمرب
 1921 یم/لیروآ رد وکسم یاروش تاباختنا رد ھتکن نیا .دنتشاذگیم جرا ار
 رایسب ،دروآ مھارف یتصرف رگراک یھقبط یسایس تکراشم تایحدیدجت یارب ھک
 .دندرک بوکرس ار نآ اھکیوشلب .تسا فافش

 ،درک )پن( یھمانرب ذاختاھب راداو ار اھکیوشلب 1921 لاس یسایس نارحب
 اھکیوشلب بختنم هار .تخاس ایھم یداصتقا دوبھب یارب ار هار ھمانرب نیا ھک
 رومأم رگراک یھقبط ؛دوب تلود و بزح ِیربھر تحت یداصتقا یایحا تیادھ
 دادرارق یعون .دنام رانکرب یسایس یریگمیمصت دنیآرف زا و دش دیلوت یھصرعھب
 رثکا و داتفا قافتا ،داد مھاوخ حیضوت راھچ لصف رد ھک ھنوگنآ یعامتجا
 ْلباقم رد ،تفای دوبھب ھتسویپ روطھب یگدنز حطس :دنتفریذپ ار نآ نارگراک
 میلست بزحھب زین یسایس تردق و تفای شیازفا ـودرھـ راک یروهرھب و طابضنا
 حطس زا رگراک یھقبط .تسا باتک نیا یساسا ھیامناج ]ھلئسم[ نیا .دیدرگ
 و یسایس دشر بسحرب ینیگنس یاھب اما ،دیدرگ رادروخرب یرتالاب یگدنز
 .تخادرپ یعمج یھاگآ

  ھیامناج ،درکیم تراظن نآرب ھک یبزح و یوروش تلود ]لوـحت و[ روطت
	 ِداصتقا یهدولاشرب  ،یـلخاد گنج یط ،دیدج تلود .تسا رـثا نیا ِرگید یهدمع

 
 رد نادرگراک« ،J .Aves سیویا  ؛1983 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»یوروش	⇦
  :↓لماش رتریخا راثآ .186 ھحفص ،1996 ،سیروت تاراشتنا :ندنل ،»نینل ربارب

 ↑ S.larov, Gorozhanin kak politik: revoliutsiia, voennyi kommunizm i 
NEP glazami petrogradtsev, St Petersburg: 'Dmitrii Bulagin', 1999;  
V.Iu.Cherniaev and E.I.Makarov (eds), Piterskie rabochie i 'Diktatura 
Proletariata'. Oktiabr'1917–1929: ekonomicheskie konflikti i 
politichestkii protest, St Petersburg: Russko-baltiiskii informatsionnyi 
tsentr BLITs, 2000.↓ 

 یبالقنا گنھرف و ھعماج ،تسایس :ھیسور ِیلخاد گنج یھبرجت« ،D.J .Raleigh یلار ↑
 .2002 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نوتسنیرپ ،»1922-1917 فوتاراس رد
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 عورش ار ]دوخ[ ِییاپرب )میدرک هراشا نآھب رتالاب یمک ھک( »یگنج مسینومک«
 ھتخادنا رودھب یاھیروف ِبالقنااسپ و یرازت یتموکح یاھماظن ھچرگ .دوب هدرک
 و ،دشیم شالت اھھناخراک رد رامثتسا خرن دیدشت یارب ھک نانچمھ اما ؛دندش
 ار یداصتقا و یتیریدم یاھشقن ،شایماظن یاھشقن ربهوالع زین خرس شترا
 ظفح ھک شیاھشور و تلود یمیدق هاگتسد زا ییاھھکت ،تفرگیم هدھعھب مھ
 1917 لاس رد ھک لاعف ِیعمج یسارکومد یاھداھن .دنتفاین ینادنچ رییغت ،دیدرگ
 یمزر یاھدحاو ،ھناخراک یاھھتیمک ،اھاراوش :ینعی( دش ھتشاذگ شیامزآھب
 بلغا و یناگیاپ رادتقا عبات )یرگراک یسرزاب و یتیریدم یاھتئیھ ،یرگراک
 بوکدگل اکچ طسوت ییاضق دنیآرف و عامتجا ،راتفگ یدازآ قح .دندش ارگیماظن
 ھیجوت ترورض ناونعھب زین بزح ناربھر یوس زا بلغا ْتامادقا نیا و ؛دش
 تیروفھب تیروف کی زا ھھجاوم یارب یکیوشلب تلود ھک تسا راکشآ .دشیم
 زین تبسن نیمھھب و ،تشادن رایتخارد یاھضارق یتلود نیشام زج یزیچ رگید
 طسوت ھک ھنوگنآ( مسیلایسوس شبنج اب لماک تسسگ رد ھمھنیا ھک تسا راکشآ
 ار نآ یلصا طوطخ ـ1871 سیراپ نومک یهرابرد شیاھھتشون رد ًالثمـ سکرام
 اھنآ و ؛داد لکش یکیوشلب یژولوئدیاھب ْطیارش .تشاد رارق ،)دنکیم ینیبشیپ
 ینوگرگد یھلیسو زا ار ناشمسیلایسوس .دندش لیدبت نادرمتلود نیرتروشرپھب
 یعمج یسارکومد شبنج :دنتخاس یھت ،دوب سکرام مسیلایسوس یتاذ ھک یعامتجا
 یروتاتکید« ینعی ،سکرام ]یھشیدنا[ و ریبعت .تلود ینیزگیاج یارب
 ات دندومن هدافتساِءوس نآ زا و دنتخاس یھت زغم و اوتحم زا ار »ایراتلورپ
 »بالقنا و تلود« یهوزج ]ھچرگ[ .دننک ھیجوت ار یتلود تردق دیدش یھعسوت
 1917 لاس رد ،دوب هداد رارق ثحب دروم ار تلود »نتفرنیبزا« نآ رد نینل ھک
 ھک یاھلئسمھب یدج روطھب یبزح ناربھر رگید ھن و ،وا ھن اما ؛تفای راشتنا
 تروصھب ار دندادیم ماجنا ھچنآ ،سکعرب .دنتشگنزاب ،دوب هدرک حرطم نینل
  .]10[دـندرـکیم ھیجوت یکستورت  و  نیراخوب یاھباتک یمامت رد یزادرپھیرظن

 
 ،کراپوین :ندنل ،»یکستوئاک لراکھب یخساپ :مسینومک و مسیرورت« ،یکستورت ]10[
 داصتقا« ،N. Bukharin نیراخوب ؛182 ات 140 تاحفص هژیوھب ،1975

 Izbrannye) بختنم راثآ رد ، (Ekonomika perekhodnogo perioda)»راذگ
proizvedeniia)، اکیمونوکا :وکسم (Ekonomika)، 1990، هژیوھب 239 ات 81 تاحفص 

 .198 ات 189 یاھھحفص
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 تلود یفن ھباثمھب مسیلایسوس زا یسکرام کیسالک موھفم ْیکیوشلب بتارم رد
 تبسن ھک یرگراک .درکیم روطخ صاخشا نیا زا یرایسب نھذھب تردنھب
 لصف رد و »دندیمانیم تلود اھنآ ھک یدیدج یادخ« ربارب رد شیاقفر میلستھب
 .تفرگ رارق یزیچان تیلقا رد ،درکیم ضارتعا ،میاھتخادرپ نآھب ود
 و داصتقارب تلود تراظن ،یتلود تردق اھکیوشلب رثکا دزن ،بیترتنیدب
 »مسیلایسوس« رطاخھب هزرابم اب فدارتم یتلود ِتعنص رد یروهرھب شیازفا
 .دش

 ھیسور رد یمکاح یھقبط یلخاد گنج یط ھک میدرک لالدتسا نیا زا شیپ
 ُرپ یبسانم زرطھب زین یلخاد گنج زا سپ یهرود رد فاکش نیا .تشادن دوجو
 مکاح یھقبط .دندوب هدش ھتسکشمھرد رادنیمز یابجن و رادھیامرس یھقبط .دشن
 یمجسنم لکشت ،دنتسویپیم نآ بتارمھب ھک ینابصنمبحاص زا زونھ یوروش
 ار یسایس تردق و ،تشاد تیمکاح یمسا روطھب اھنت رگراک یھقبط .دوب ھتفاین
 بزح نیا ھک یتلود و بزح ]بیترتنیدب[ .دوب هدرک راذگاو کیوشلب بزحھب
 یھقبط ینیرفآزاب رد ھکلب ،داصتقا یزاسزاب رد اھنت ھن ،درکیم تراظن نآرب
 هدھاشم Moshe Lewin نیولھشوم .درک ادیپ یمھم هداعلاقوف شقن زین مکاح
 دوخ ساسا تسیابیم و ،»دوب قلعم ألخ یعون ردً اتقوم« تخاسور نیا ھک درک
 عطاق یهویشھب نانچنآ یلخاد گنج یط رد ھک مسیوشلب .]11[دنک ینیرفآزاب ار
 بزح یارب .دروآ یور داصتقا و تلود نتخاسھب نامز نیا ،دوب هدش رادمتلود
 30 ات 1928 یاھلاس رد ھک دوب »یگرزب تسسگ« و )پن( یھمانرب ِقطنم نیا
 راتشگ رب دناوتب ات دوبیم دنمورین یفاک یهزادناھب تسیابیم تلود .داد خر
 نامرف تحت یاھنیمزرس :ینعی( یوروش داحتا ھک دنک تراظن یایداصتقا
 یاھتردق ربارب رد ار دوخ ات دزاس دنمناوت ار )1922 رخاوا رد اھکیوشلب
 و تلود ،بزحرب نیلاتسا :دوب مھ یزاستلم ْدنیآرف نیا .دنک ظفح یرادھیامرس
 یهرابرد راک ِچا یا ھک نانچمھ و ؛تفای »ینتسسگان یطلست« یرادا هاگتسد
 یتعنص فادھا قیفلت قیرط زا ار مھم نیا وا ،]12[دسیونیم »گرزب تسسگ«
  .داد ماجنا »سور تلم تیثیح و تردق یایحا« اب نتخاس هزینردم و ندش

 
 ِیعامتجا خیرات یهرابرد تالاقم :یوروش ماظن نتخاس« ،M .Lewin نیول ]11[
 .260 ھحفص ،1994 ،سرپوین تاراشتنا :کرویوین ،»گنج نیب ھیسور

 ،»1929 ات 1917 ،نیلاتسا ات نینل زا ،ھیسور بالقنا« ،E. H. Carr راک ِچا یا ]12[
  .171 ات ٧۵ تاحفص ،1979 ،وْیِرِگلاپ تاراشتنا :کوتساگنیزیب
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 جیسب روظنمھب نآ دُربراک رب یوروش تلود یهرابرد اھوگتفگ زا یضعب
 رد جیسب ،Thomas Remington نوتگنیمر ساموت .دناهدش زکرمتم یعامتجا
 و یعامتجا عبانم یریگراکھب یارب یرازبا« ناونعھب ار یلخاد گنج نایرج
 ات دش هدافتسا جیسب زا .دنکیم فیرعت عبانم نیا »ندروآرد تلود تراظن تحت

 نوردھب ار یتعنص یاھتئیھ و رگراک یھقبط ینامزاس رادتقا و لقتسم راکتبا«
 ]یایاقب[ ات دھد رارق دوخ »یمسر رادتقا تحت ار اھنآ« و »دناشکب نیون تلود
 یعامتجا یاھنامزاس زا یرتهدرتسگ یھنماد یهوقلب تیامح زا ار نیشیپ میژر
 و تسا یزاستلود ْمسیلایسوس ھک دنکیم ضرف نوتگنیمر .]13[دنزاس مورحم
  جیسب ربارب رد ،ھعماج و تلود نیب یجنایم یھار ناونعھب ،ار ییارگرثکت
 دیاب مسیلایسوس یوس رد شبنج ھک منکیم لالدتسا نم ،سکعرب .دنکیم داھنشیپ
 تلود زا خیرات یط رد ھک دشاب یتکراشم کیتارکومد یاھتروص نمضتم
 نیِزاغآ یاھدادیور مشوکیم .دنکیم روبع ]نآ زا ماجنارس[ و دوریم رتارف
 اب اھتروص نیا زیتس ھباثمھب ]اما[ ،ینینج لکشھب دنچرھ ،ار یوروش ھیسور
 یزاسهرداصم یھکس ِرگید ِیوس جیسب نونف .منک ریسفت تلود یاھتروص
 یارب یرادینعم ِتروص چیھھب نونف نیا .تسا رگراک یھقبط یسایس
 دوب لیمحت تروصھب ینیزگیاج ھکلب ،تفرن راکھب نارگراک راکتبا نتخیگنارب
 یکیوشلب تلود 1918-1919 یاھزور نیزاغآ زا .درکیم ھفخ ار راکتبا ھک
 مھرد ار یفنص یاھھیداحتا و اھاروش ،تخاس موکحم ار یتسیلایسوس تیقالخ
 اب ار نآ و دش لئاق نارگراک یسایس تیلاعف یارب یحیرص یدنبزرم و دیبوک
 عوجر اب ار لالدتسا نیا مشش لصف رد .درک لیمحت ھنارگبوکرس تامادقا
 .مھدیم ھئارا )پن( یھمانرب نارود زاغآ رد جیسب یاھھھبجھب

 ھک دنکیم لالدتسا نینچ David Priestland دنلسیرپ دیوید ِریخا ِباتک
 رد ای یراک ِطابضنا ِمیکحت یوس رد ییوزرآ و ماھلا ـکیژولوئدیا ظاحلھبـ جیسب
 یاھھشیدنا قیفلت«رب ار یرالاسناوید و ؛دوب »یرالاسناوید« دضرب ییاھھھبج
 یاھشالت نوناک رد زین ار نیا و دھدیم رارق »یتسیسکرام و یتسیلانویسان
 یاج ،نآ یدعب یاھرسدرد ات یلخاد گنج نارود زا ،اھکیوشلب یھنازاستلود
  جیسب نونف ھک دنادیم یاھمشچرس ار یژولوئدیا ْدوخ ریسفت رد یو .]14[دھدیم

 
 یژولوئدیا :یکیوشلب ھیسور رد مسیلایسوس نتخاس« ،T. Remington نوتگنیمر ]13[

 ،1984 ،گروبستیپ هاگشناد تاراشتنا :گروبستیپ .»1921 ات 1917 ،یتعنص ِیھدنامزاس و
 .188 ات 176 تاحفص و 13 و 12 تاحفص

 مزینیلاتسا« ،D. Priestland دنلسیرپ ؛11 ھحفص هژیوھب ،هدش دای رثا ،نوتگنیمر ]14[
 تاراشتنا :کرویوین ،»گنج ود نیب ھیسور رد تشحو و تردق ،ھشیدنا :جیسب ِتسایس و
 .408 ات 407 و 192 ات 189 تاحفص هژیوھب ،2007 ،دروفسکآ هاگشناد
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 ؛دھدیم رارق ثحب نوناک رد زین ار یبزح نورد تاثحابم و .دناھتساخرب نآ زا
 نونف نم رظن زا .دشیم بوسحم ھتسجرب ینھذ یورین اھنت بزح ھک ییوگ
 ھیاس رد ھن رگراک یھقبط یسایس عفانم .دید یرگید ھیواز زا ناوتیم ار جیسب
 عفانم ھکنیارب هوالع ؛دشیم نایب لقتسم روطھب ھکلب ،یکیوشلب یاھتسایس
 تازرابم ،تفرگیم رارق تشاد نایرج بزح رد ھچنآ ریثأت تحت روکذم
 یشنکاو تبسن نامھھب جیسب نونف .داد رارق ریثأت تحت زین ار بزح نارگراک
 .دوب یژولوئدیا زا یاهدروآرف ناونعھب رگراک یھقبط لقتسم تسایس شلاچھب
 نینچمھ ھکلب ،یلخاد گنج زا سپ نارود یارب اھنت ھن ،ریسفت لباق ِعوضوم نیا
 رد ھک دنلسیرپ حرش .دراد تبسانم زین 30 ات 1928 گرزب تسسگ نارود یارب
 دھدیم حیضوت ،دراد رارق ثحب نوناک رد یکیوشلب یژولوئدیا یاھینوگرگد نآ
 و ،دنشکب دقنھب ار یرالاسناوید ات تساوخ نارگراک زا هاگتسد نیا ھنوگچ ھک
 اما .دندرک هدافتسا یرثؤم روطھب ناریدم رباربرد قح نیا زا نارگراک ھنوگچ
 زا .تسا نارود نآ رد رگراک یھقبط مادقا تیاکح زا یمین زا رتمک ـھمھـ اھنیا
 اھکیوشلب اب لباقت رد و لقتسم روطھب ھک دوب ییاسآلوغ تاضارتعا رتمھم نیا
 ِنتساک و راک ِندیشخب تعرس ربارب رد ]رگراک یھقبط[ ،تفای نامزاس
 زین یسایس یھصرعھب ،دوش بوکرس ھکنآ زا شیپھب و ،درک تمواقم اھدزمتسد
 نارگراک شبنج یهرابرد Jeffrey Rossman نمسار یرفج رثا .تفای لاقتنا
 .]15[دھدیم رارق ھجوت دروم ار تاکن نیا Ivanovo ُووناویا ھقطنم رد یجاسن

 
 یکیوشلب یژولوئدیا و تسایس رد ھک ار ییاھینوگرگد دشوکیم باتک نیا
 تابسانم یاھینوگرگد رتسب رد ،ار جیسب نونف زا هدافتسا ھلمجزا ،داد خر
 ِدیدج مکاح یھقبط ،رگراک یھقبط یدنبتروص ِلباقم رد .دھد رارق یتاقبط
 نیا ھک دندرکیم لمع یِلقث زکرم ناونعھب یبزح نادمآرس .تفرگ لکش یوروش
 عفانم اب ار دوخ یاھتسایس یلکروطھب بزح و ،تفاییم عمجت نآ درگرب ھقبط
 یفاشکنا ھباثمھب ار دنیآرف نیا باتک نیا یدعب لصف .دادیم قابطنا نادمآرس نیا
 رگید و یتعنص نارگراک .دنکیم یریگیپ )پن( ھمانرب یاھلاس نیزاغآ رد
 ریبد ھک یدنیآرف ؛دندشیم هدیشک یتلودـیبزح هاگتسد نوردھب یبزح نالاعف
  .درک ھیبشت پمپروتوم درکلمع اب ار نآ یاھنادیمون تروصھب وکسم رد بزح

 
 J نمسور ؛205 ات 201 تاحفص هژیوھب ،هدش دای رثا ،Priestland دنلسیرپ ]15[

.Rossman، »ندنل ،»ھناخراک لحم رد بالقنا و ھقبط :نیلاتسا نارود رد یرگراک تمواقم: 
 .2005 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا
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 وکسم رد هناخراک نارگراک
 

 
 .1920 یھھد زاغآ ،ایانروگیرت یھبنپ عمتجم رد .دنتسھ نز نانآ رتشیب ھک هداد رارق بطاخم ار نارگراک نارنخس

 

 
 .)1924( دننکیم ثحب روتوم کی ریمعت یهرابرد ،AMO ومآ رد یزاسروتوم یھناخراک رد نارگراک
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 یھقبط یھلکاش رصانعھب ندش لیدبت لاحرد ھک رگید ِیعامتجا یاھیدنبهورگ
 و یبزح کچوک یاھدحاو ناربھر ،ھناخراک ناریدم دننام( دندوب یوروش مکاح
 نارگراک اب ھنایوخنمشد یاھطبار رد ار دوخ ْزاغآ نامھ زا )ناصصختم
 نیاھب تبسن بزح یاضعا زا یرایسب یتحاران ساسحا مغریلع .دنتفاییم
 یریگ لکش لاحرد یناگیاپ ِبتارمھلسلس ْنامزاس ھباثمھب بزح ]اما[ ،اھینمشد
 رسارسرب ار ناشتراظن نامز نامھ رد یبزح نادمآرس .درکیم تیوقت ار
 1923 لاس رد پچ نویسیزوپا تسکش رد ھک یدنیآرف ؛دندرک میکحت بزح
 زا بزح 1920 یھھد ینایم یاھلاس و یلخاد گنج نیب .دیسر دوخ جواھب
 یارجا یارب یرالاسناوید نیشام تروصھب یماظنـیسایس یهدنمزر نامزاس
 ھجیتن ،یتسیلایسوس ھیرظن نایبھب .دشیم ذاختا نآ سأر رد ھک دمآرد یتامیمصت
 تلود ماقم رد ار نآ ،درک افیا اھدادیور نیا رد تلود ھک یشقن ھک میریگیم
  .دھدیم رارق دیدرت دروم یرگراک

 اب هدش ھئارا یوروش نیزاغآ نارود رد راک خیرات یهرابرد ھک ییاھھتشون
 رگراک یھقبط شقن نایب :دنوشیم فیرعت ریخا یاھھھد رد هدمع شرتسگ ھس
 یھقبط تیامح یهرابرد »ھنابلطرظندیدجت« یاھلالدتسا ؛ھیسور بالقنا رد
 ریثأت و ؛اھنآھب خساپ و 20 یھھد رخاوا رد نیلاتسا یاھینوگرگد زا رگراک
 نایاد رثا اب بالقنا ِراک خیرات .»ینابز ینوگرگد« و یگنھرف خیرات یھصرعرب
 گربنزر مایلیو ،Alexander Rabinowitch چیونیوار ردناسکلا ،رکنوئک

William Rosenberg و 1970 یاھھھد رد رگید ناگدنسیون یرایسب و 
 گنجھب یدایز ھجوت 80 یھھد رخاوا زا .]16[تفرگ رارق ھجوت دروم 1980

 »ھنابلطرظندیدجت« دنور .]17[تسا ھتفرگ تروص )پن( نیزاغآ نارود و یلخاد
 مھارف نیلاتسا یارب ار یعامتجا ساسا رگراک یھقبط زا ییاھشخب دیوگیم ھک
 عوضوم نیا درگرب ھک یتاثحابم و دنک ارجا ار دوخ ی»الاب زا بالقنا« ات دروآ
 دوخ باتزاب نینچمھ اما .تفاـی زکرمت »گرزب ِتسسگ«ربً اتمدقم ،دوشیم ھئارا

  
 .دینک ھعجارم ]5[ یهرامش تشوناپھب ]16[
 و تلود ،بزح« ناونع اب )ناراتساریو( یناس و گربنزور ،رکنوک تالاقم ًالثم ]17[
 هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»یعامتجا خیرات رد واکودنک :ھیسور یلخاد گنج رد ھعماج
  تیاتسا و A. Rabinowitch چیونیبار ، S. Fitzpatrickکیرتاپزتیف و ،1989 ،انایدنیا

R. Stites )یھعماج و گنھرف ،واکودنک :)پن( یھمانرب نارود رد ھیسور« ،)ناراتساریو 
 یلآکم نینچمھ .دینیبب ار ،1991 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»یوروش

McAuley دینک هاگن ،دش لقن نآ زا ھک زین ار. 
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 سِیچ مایلیو .تسا ھتفای زین یوروش نیتسخن یھھد ِیراگنخیرات رد ار
William Chase یھھد طساوا رد وکسم یهرابرد شایراگنکت ردً الثم 

 }تفرگ لکش 1917 رد ھک ھقبط و بزح نیب{ یخیرات داحتا« دیوگیم 1920
 سیِول باتک .»تفرگ رارق re-form رظندیدجت دروم یشیامزآ یساسارب
 یھمانرب نارود رد ھعماج و تلود یهرابرد Lewis Siegelbaum مابِلگیس
 ھک متسھ ]رواب[ نیارب باتک نیا رد نم .]18[دراد یرتھناکاکش یھاگدید )پن(
 ھک تفرگ لکش هراب نیا رد نارگراک و اھکیوشلب نیب یعامتجا یدادرارق
 ،سِِیچ رثا سکعرب ،اجنیا رد ْدیکأت .دوش راذگاو بزحھب یسایس تردق
 .دراد رارق ]ھطبار ی[وس ود نیا نیب رتشیب ھچرھ فاکشرب

 یھناراگنخیرات یاھدنور یوروش ِراک ِخیرات ،رتریخا نارود رد
 دننام( یتنس تاعوضوم زا نآ ھجوت نوناک و دھدیم باتزاب ار یرتهدرتسگ
 و هدش رتهدرتسگ )بازحا ایو اھھیداحتا رد ھتفاینامزاس ،رکذم ِیدی نارگراک
 نآ یبرجت یاھھبنج نینچمھ و دوب هدش تلفغ نآ زا نامز نیا ات ھک ار ییاھشخب
 Wendy نمدلگ یدِنو رثا لاثم یارب ؛دھدیم رارق ھعلاطم دروم ار

Goldman یکسفولروا لایناد ِرثا و نز نارگراک یهرابرد Daniel 
Orlovsky تاماقم یهرابرد )sluzhashchie(]19[. یگنھرف شخرچ« ًاریخا« 

 یاھباتک اب نآ دادعتسا و ھتشاد یوروش ِراک خیرات رب یدنمورین ریثأت زین
  و   Orlando Figes'sزِجیف ودنالروا رـثا دننام  ؛تسا هدش هداد ناشن  یعونتم

 
 و شرورپ و شزومآ« ،کیرتاپزتیف رثا رد »ھنابلطرظندیدجت« عضوم ھیلوا نایب ]18[

 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»1934 ات 1921 یوروش داحتا رد یعامتجا کرحت
 وکسم رد یگدنز و راک :یوروش تلود و ھعماج ،نارگراک« ،W. Chase سِیچ ؛1979
 ؛279 ھحفص ،1990 ،یونیلیا هاگشناد تاراشتنا :انابروا ،»1929-1918 یاھلاس
 تاراشتنا :جیربمک ،»1929 ات 1918 ،اھبالقنا نیب یوروش تلود و ھعماج« ،ماُبلگیس
 .226 و 100 یھحفص هژیوھب ،1992 ،جیربمک هاگشناد

 یگدنز و هداوناخ تسایس :تلود و بالقنا ،نانز« ،W. Goldman نمدلُگ ]19[
 ،نمدلوگ ؛1993 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»1917-1936 ،یوروش رد یعامتجا

 هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»نیلاتسا ھیسور رد تعنص و تیسنج :اھهزاورد رد نانز«
 :یلخاد گنج نارود رد تلود نتخاس« ،D. Orlovsky یکسفولروا ؛2002 لاس ،جیربمک
 تاحفص رد هدش لوق لقن ،)ناراتساریو( ناراکمھ و رکنوک رد ،»ینایم ِنییاپ یاھرشق شقن

 رد ،»1920 یھھد ِیوروش رد دیفسھقی نارگراک :ناھنپ یھقبط« ،یکسفولروا ؛209 ات 180
  .252 ات 220 تاحفص رد هدش لقن ،)ناراتساریو( یناس و ماُبلگیس
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 کرام ،1917 لاس یهرابرد Boris Kolonitskii یکسینولک سیرُوب
 Eric نامیان کیرا و رگراک ناگدنسیون یهرابرد Mark Steinberg گربنیتسا

Naiman نارود رد یوروش ِراک ِخیرات ریثأت .)پن( یھمانرب یهرود یهرابرد 
 Sergei فلواروژ ِیگرِس رثاً الثم نارود نیا ِیسور ناراگنخیرات رب ریخا

Zhuravlev انیِبل ایلاتان و Natalia Lebina راک خیرات .]20[تسا راکشآ 
 ؛تسا ھتفای تایح دیدجت یعونھب زین یوروش نیزاغآ نارود رد  ـھسفنیفـ
 ھیداحتا یهرابردDiane Koenker  رکنوئک ناید ِباتک لماش ریخا یاھھنومن
 پرِس ھناخراک یهرابرد Kevin Murphy یفروم نیِوک رثا و ،پاچ نارگراک
 Jeffrey نمزُر یرفج و ]شکچ و ساد ِینعمھب[ Serp i Molot تولوم یا

Rossman ھک ھلاس 5 یھمانرب نیتسخن یط رد نارگراک یاھشبنج یهرابرد 
 .]21[تسا هدمآ نآ رکذ نیا زا شیپ

 
 ،ھیسور بالقنا ریسفت« ، B. Kolonitsk کستینولک و O. Figes زگیف ودنالروا ]20[
 .M. D گربنیتسا ؛1999 ،لیی هاگشناد تاراشتنا :نِویھوین ،»1917 یاھدامن و نابز

Steinberg، »1925 ات 1910 ھیسور رد سدقت و ھتینردم ،نتشیوخ :ییایراتلورپ لیخت«، 
 مسجت :مومع ضرعمرد سکس« ، نامیان ؛2002 ،لنرُک هاگشناد تاراشتنا :اکاتیا
 ↓ ؛1997 ؛نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»زاغآرد یوروش یسانشنامرآ

↑ S.V.Z huravlev, 'Malenkie liudi' i 'bol'shaia istoriia. Inostrantsy 
moskovskogo Elektrozavoda v sovetskom obshchestve 1920-kh - 1930-kh 
gg, Moscow: Rosspen, 2000; N.B. Lebina, Povsednevnaia zhizn 
Sovetskogo goroda 1920-1930 god'y: normy i anomalii, St Petersburg: 
izd. 'Letnii sad', 1999; V. Tiazhel'nikova, 'Povsednevnaia zhizn' 
moskovskikh rabochikh v nachale 1920-kh godov', in A.K. Sokolov and 
V.M. Koz'menko (eds), Rossiia v XX veke: liudi, idei, vlast', Moscow: 
Rosspen, 2002, pp. 194-218. 

 ،یوروش مسیلایسوس و ھیسور رد ھناخپاچ نارگراک :راک یروھمج« ،رکنوک ]21[
 K یفروم نیِوک ؛2005 ،لنرُک هاگشناد تاراشتنا :اکاتیا ،»1930 ات 1918 یاھلاس

.Murphy، »وکسم یراکزلف یھناخراک رد یتاقبط یهزرابم ،بالقنادض و بالقنا«، 
 دعب ھک دینیبب ار یاھعومجم نینچمھ .هدش دای رثا ،نمزُر ؛2005 ،ناگرِب تاراشتنا :دروفسکآ
 .D رزتلیف ،تسا هدش ھئارا »ھیسور راک خیرات یهرابرد« ،مادرتسمآ رد 2005 سنارفنک زا

Filtzer، رلِسک ،نمدلگ G. Kessler یناریپ و S. Pirani )ھتشادزاب یایؤر« ،)ناراتساریو، 
 ،Peter Lang گنال رتیپ :مادرتسمآ ،»یوروش راک خیرات و ھیسور رد نیون یاھیسررب
 .پاچ ریز
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 ود رد .تسا هدرک تکرح یتوافتم یاھماگ و گنھآ اب یسایس ]یراگن[خیرات
 ناخروم یوس زا ینادنچ رثا یبسن روطھب ]و ھسیاقم ماقم رد[ ریخا یھھد
 نیا ؛تسا ھتفاین راشتنا )بالقنا زا سپ ھلصافالب نارود یهرابرد هژیوھب( یبرغ
 ھتشاگن بزح یھندب ِیدنبھبتر یهرابرد یھجوت لباق رادقم ھکتسا یتروصرد
 رد و ھتفر رتارف یتح Sheila Fitzpatrick کیرتاپزتیف الیش .تسا هدش
 30 ات 20 یارب یوروش یسایس خیرات« ھک دیوگیم ریخا یراگنخیرات یسررب
 یهرود تاثحابم رتسب رد ادتبا ھک یسور ناخروم اما .]22[تسا هدنام ناھنپ لاس
 و دندرک ھئارا ار ییاھثحب یوروش یشاپورف یهرابرد ،دندرک زاغآ فچابروگ
 نیلاتسا و نینل نارود رد یسایس یاھینوگرگد یهرابرد زین یاهدرتسگ تاقیقحت
 انیِرا  E.G. Gimpel'son ،نسلپمیگ یاھیراگنکت نم .]23[دناهدرک ھئارا
 ار یوروش مکاح یھقبط دلوت دناهدیشوک ھک ینارگید و Irina Pavlova اوولواپ
 یهرابرد قیقحت و ؛ماھتفای دنمشزرا هژیوھب ،دننک ریسفت یسایس یدنیآرف ھباثمھب
 ،Sergei Pavliuchenkovفوکنچویلواپ ِیگرِس طسوت 1920 یھھد زاغآ
 .]24[]تسا دنمشزرا زین[ نارگید و Sergei Tsakunov فنوکاست ِیگرِس

 
 یهرابرد ییاھھشیدنا :تداع ناونعھب تسایس« ،S .Fitzpatrick کیرتاپزتیف ]22[

 یھندب یهرابرد .51 ات 27 تاحفص :2004 ،1:5 اکیتیرک ،»نیون یوروش یسایس خیرات
 نیزاغآ یاھلاس رد تسایس و گنھرف ،ھقبط :اھکیوشلب یامعم« ،کیرتاپزتیفھب ًالثم بزح
 ،کیرتاپزتیف ؛دینک ھعجارم 613 ات 599 تاحفص :Slavic Review 47، 1988 ،»یوروش
 .P ِزِنک و ؛33 ات 12 تاحفص رد هدش لقن ناراکمھ و کیرتاپزتیف رد »یتاقبط تیوھ ۀلئسم«

Kenez، »ات 1917 یاھلاس یاهدوت جیسب یارب یوروش یاھشور :تاغیلبت تلود دلوت 
 زین Igal Halfin نیفلاھ لاگیا .1985 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»1929

 و ،Komsomol لوموسمک  یاھیسررب 45 ھحفصھب ؛تسا ھتشون یبزح یھندب یهرابرد
 ،»هزب و تنوشخ ،قایتشا :یبالقنا ھیسور رد ناناوج« ،A. E. Gorsuch چِسروگ هژیوھب
 .دزادرپیم یھباشم لئاسمھب ھک دینک هاگن ،2000 لاس ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب
 ظفح ار دوخ مھم شزرا نانچمھ یبزح بتارم یهرابرد  T. H. Rigby یبگِیر نیشیپ رثا
 .دنکیم

 تشاددای رد یسور نابزھب یھجوت لباق تالاقم و اھیراگنکت ْریخا لاس 20 رد ]23[
 .تسا هدش ھئارا 293 یھحفص ،متفھ لصف ات 5 یهرامش

[24] E. G. Gimpel'son, Formirovanie sovetskoi politicheskoi sistemy 
1917-1923 gg., Moscow: 'Nauka', 1995; E. G. Gimpel'son, Sovetskie 
upravlentsy 1917-1920gg., Moscow: Institut istorii RAN, 1998; E.G. 
Gimpel'son, Novaia ekonomicheskaia politika i politicheskaia sistema ⇨ 
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 نیا .دزادرپیم وکسم ھقطنم و وکسم رھش رد ییاھدادیورھب باتک نیا
 تلاح رد :ینعی( اھنآ ھیلوا لکش رد اھدادیورھب ات دھدیم هزاجا نمھب درکیور
 یاھشخب رد ؛منک ھجوت ھناخراک ربینتبم یاھنامزاس رد هژیوھب و )ناشیاھفطن
 ریذپناکما ار بزح یھندب رد تسایسھب ھجوت ،زین بزح ینورد روماھب طوبرم
 قطانم اب ھسیاقم رد ،یوروش تختیاپ یسررب رد ،رگید یوس زا .تسا ھتخاس
 و الاب رد ھک ار ییاھیریگمیمصت و ھنیمز رد اھدادیور نیب ِشنکمھرب ،رترود
 نامزاس و وکسم .دیمھف و درک هدھاشم ناوتیم رتھب ،دریگیم تروص سأر رد
 یاھشخب زا شیب و ؛تشاد ار لوا یھبتر فلتخم قطانم نایم رد نآ یبزح
 رد .تشاذگیم ریثأت نآرب و درکیم تفایرد ار یکیوشلب ِیربھر ریثأت رگید
 خیرات]ھب ھک شباتک[ رد John Hatch چاھ ناج تالاقم رد رھش نیا ھکیلاح
 یرثا سِیچ یعامتجا خیرات ،تسا ھتفرگ رارق ثحب دروم ،]دزادرپیم[ راک
 Timothy Colton نُتلُک یتومیت ِباتک و ،نیلاتسا نارود رد راک یهرابرد
 باتک نیا ،]25[دھدیم رارق یسررب دروم ار )پن(یھمانرب رخاوا و یلخاد گنج
 تابسانم ِییایوپ و دزادرپیم رگراک یھقبط تسایسھب ھک تسا یرثا نیتسخن
 .دھدیم رارق ھجوت دروم یلخاد گنج زا سپ یهرود رد ار بزح اب نارگراک

 
⇨ 20-e gody, Moscow: Institut istorii RAN, 2000, I. V. Pavlova, 
Stalinizm: stanovlenie mekhanizma vlasti, Novosibirsk: Sibirsk ii 
khronograf, 1993; G. F. Olekh, Povorot, kotorogo ne bylo: bor'ba za 
vnutripartiinuiu demokratiu 1919-1924 gg., Novosibirsk: izd. 
Novosibirskogo universiteta, 1992; S. A. Pavliuchenkov, Krestianskii 
Brest, ili predystoriia bol'shevistskogo NEPa, Moscow: Russkoe 
knigoizdatel'skoe izdatel'stvo, 1996; S.V.Tsakunov, V labirinte doktriny: 
iz opyta rarabotki ekonomicheskogo kursa strany v 1920-e gody, 
Moscow: Rossiia molodaia, 1994; V. S. Tiazhel'nikova, 'Samoubiistvo 
kommunistov v 1920-e gody', Otechestvennaia istoriia 6, 1998: 158–73; 
V.S. Tiazhel'nikova, '"Voennyi sindrom" v povedenii kommunistov 
1920- kh gg.', in E. S. Seniavskaia (ed.), Voenno-istoricheskaia 
antropologiia. Ezhegodnik 2002. Predmet, zadachi, perspektivu raz 
vitiia, Moscow: Rosspen, 2002, pp. 291-305. 

 و کیرتاپزتیف رد ،»1921-25 وکسم رد راکیورین زیتس« ،J .Hatch چاھ .یج ]25[
 :یاهدوت گنھرف تسایس« ،چاھ .یج ؛71 ات 58 تاحفص رد هدش لقن ،)ناراتساریو( ناراکمھ
 History/Histoire Russe 13:2-3 ،»یرتلورپ گنھرف و اھتسینومک ،نارگراک

Russian ، 1986: 48-119زاغآ رد ،وکسم رد رگراک ھقبط یاھتسایس« ،چاھ .یج ؛ 
 ⇦  و نینل  یریگزابرس«  ،چاھ .یج  ؛556-1987:74  ،4:34 یوروش تاعلاطم  ،»)پن(
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 بیترتھب ود و کی لصف .دناهدش بترم یرامشهاگ ظاحلھب باتک یاھلصف
 زا سپ تسرد ]ینعی[ ،دھدیم رارق ھجوت دروم 1920 لاس رد ار بزح و ھقبط
 ناونعھب اھکیوشلب یوس زا حلص نارود یگدنزاس ھک یماگنھ ،یلخاد گنج
 و ھیوناژ نارحب ھس لصف .دشیم ھتفرگ رظنرد »یگنج مسینومک« یھمادا
 یاھلصف .تفرگ جوا تاتشنورک شروش رد ھک دھدیم ھئارا ار 1921 سرام
 یاھلصف :دزادرپیم بزح و نارگراک یاھشنکاو و اھشنکھب بوانتھب یدعب
 شبنج ھلمج زا و( 1921 رخاوا ات طساوا زا ار اھدادیور نیا جنپ و راھچ
 و ،دھدیم ششوپ )درک دشر تاتشنورک نارحب زا سپ ھک ار یبزحریغ نارگراک
 .]دھدیم رارق یسررب دروم[ زین ار )پن( یھمانرب یوسھب تاکرح نیتسخن
 زا بزح ھک یماگنھ ؛دھدیم ششوپ ار 1922 لاس ،تفھ و شش یاھلصف
 اب شتابسانم یوگلا دیدجتھب اھھیداحتا رد ینوگرگد و جیسب یاھھھبج قیرط
 ھک ییاھهورگ تاصخشم زین بزح ِدوخ رد ھکیلاحرد ،دز تسد نارگراک
 و تشھ یاھلصف .دش رتفافش ،دندادیم لیکشت ار یوروش یهدنیآ ِمکاح یھقبط
 یتعنص تامادقا اھلاس نآ یط ھک دنھدیم ششوپ ار 24 و 1923 یاھلاس ،ھن
 و دش رتیوزنم رگراک یھقبط یسایس تفلاخم ھکیلاحرد ؛دش ایحا نارگراک
 یبزح نادمآرس تراظن ماکحتسا رد یفطع یھطقن پچ ِنویسیزوپا تسکش
 .دیدرگ یلکروطھب بزحرب

 ،دناھتفرگ رارق هدافتسا دروم یساسا یناگیاب عبنم ناونعھب ھک یداوم
 و ھناـخریبد ،کیوشلب بزح »وکسم یھتیمک« یاھھسلج تروص  :زا دناترابع

 
 گربنزور ؛556-1987:78 ،48 :4 یوروش تاعلاطم ،»مسینیلاتسا یعامتجا یاھھشیر ⇦

W. Rosenberg، »و رکنوئک رد ،»]نھآهار یزکرم هرادا[ نارکتست یعامتجا یھنیمزشیپ 
 گنج لوط رد وکسم ِراکیورینھب ،349-73 تاحفص رد هدش لقن ،)ناراتساریو( ،ناراکمھ
 ،D. L. Hoffman َنمفاھ ؛هدش دای رثا رد هدش لقن ،W. Chase سِیچ ؛دراد طابترا یلخاد
 لنرُک هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»1929-1941 ،وکسم رد یعامتجا تیوھ :یناقھد رھشنالک«
 ھقبط داجیا :ینیلاتسا ھیسور رد عامتجا و ھناخراک« ،K. M. Strauss سوارتشا ؛1994 ،
 ،T. J. Colton نوتلُک ؛1997 ،گروبستیپ هاگشناد تاراشتنا :گروبستیپ ،»یتعنص رگراک
 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچوسام ،جیربمک ،»رھشنالک ِتسیلایسوس مکاح :وکسم«

 وکسم یهراب رد یاھعلاطم :تردق رد تسینومک یوروش« ،R. Sakwa اوکاس ؛1995
 یاھتسایس« ،C. Merridaleِلیدیرِم ؛1988 ،نالیمکم :ندنل ،»یلخاد گنج ماگنھھب
 ،نالیمکم :کوتساگنیزیِب ،1925-32 تحتیاپ رد تسینومک بزح :نیلاتسا روھظ و وکسم

1990. 
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 یبایمک یماگنھھب کچوک تازایتما
 دوشیم مشخ بجوم

 
  یتسینومک للملانیب مود یهرگنک رد ار بزح یاھیگدنیامن سکع نیا رد

 مینیبیم 1920 لاس رد راھان فرص ماگنھھب
 

 
 دناهداتسیا دوخ یهریج تفایرد فص رد ھک دھدیم ناشن ار نارگراک سکع نیا



یوروش تلود و نارگراک :هدنسیون یھمدقم 55   

 ھیداحتا یناگیاب ؛وکسم رد )وی .یپ .یج(ـاکچ لماوع تاشرازگ ؛نآ رتفد
 و راکزلف نارگراک ھیداحتا ،وکسم ھقطنم نارگراک نویساردف ھلمج زا( یرگراک
 ،هدننک تکرش ِدایز دادعت اب یتاسلج تروص و ؛)ییایمیش داوم نارگراک ھیداحتا
 لحم یاھنامزاس رگید و یبزح ھیلوا یاھھتسھ و اھھناخراک یاھھتیمک یناگیاب
 رد ،دناھتفرگ رارق هدنسیون نیا هرواشم دروم ھک راک لحم یاھیناگیاب .راک
 اھدادیور یوجتسج رد .تسا هدش ھئارا اھنآ زا یرتلماک یھھایس ،ود تسویپ
 یلمورب تالآ نیشام دیلوت ھناخراک و AMO ومآ یزاس لیبموتا یھناخراک رد

Bromlei، اھھناخراک خیرات« یھمانرب یط ھک یاھتفایان راشتنا یاھھبحاصم« 
 ،دوب یکروگ میسکام رظنریز ھک ھمانرب نیا .دندوب دنمشزرا رایسب ،دناهدش ماجنا
 نیا .دسیونب ھقبط نیا دوخ نایبھب ار یوروش رگراک ھقبط خیرات تشاد رظن رد
 رد و دش دنُک نآ تفرشیپ 1934 لاس زا اما ،دش زاغآ 1931 لاس رد ھمانرب

 یلیصفت تروصھب بلغا اھھبحاصم نیا .دیدرگ فقوتم یناھگان روطھب 1938
 یخرب یناھج گنج نیمود زا سپ .دنراد تحارص یروآتریح زرطھب و دنتسھ
 ،لاثم یارب ؛دناهدوب انتعا دروم یوروش ناراگن خیرات یوس زا بلاطم نیا زا
 هاگچیھ نآ زا یاهدمع شخب اما ،ومآ یزاسلیبموتا یھناخراک خیرات ناگدنسیون
 .]26[تسا ھتفرگن رارق هدافتسا دروم

 و ثحب ْیتاعالطا عبنم ناونعھب وییپیجـاکچ لماوع تاشرازگ ِشزرا رد
  تیاھنرد  ار تاشرازگ نیا .]27[تسا هدوب ناخروم نایمرد یھجوت لباق یوگتفگ

 
 ↓ ھب دینک هاگن ھمانرب یھچخیرات یهرابرد ]26[

S. V. Z huravlev, Fenomen 'istorii fabrik i zavodov': gor'kovskoe 
nachinanie v kontekste epokhi 1930-kh godov, Moscow: Institut 
rossiiskoi istorii RAN, 1997. ↓ 

 :ھب دینک هاگن نینچمھ ↑
 ↑ A. P. Churiaev, N. V. Adfel'dt  and D. A. Baevskii (eds), Istoriia 

Moskovskogo avtozavoda im. I. A. Likhacheva, Moscow: izd. 'Mysl", 
1966; Strauss, op. cit, pp. 331-35. 

 ِیصصخت یھلجم ،»تسام راک یابفلا تاعالطا« ،P .Holquist تسیوکلوھ ]27[
 ↓ ؛450 ات 415 تاحفص ،1997 ،69 نردم خیرات

↑ V. S. Izmozik, Glaza i ushi rezhima: gosudarstvennyi politicheskii kontrol' za 
naseleniem Sovetskoi Rossii v 1918-1928 gg., St Petersburg: izd. Sankt-
Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov, 1995, pp. 106-37; G. L. 
Olekh, Krovnye uzy: RKP(b) i ChK/GPU v pervoi polovine 1920-kh godov: 
mekhanizm vsaimootnoshenii, Novosibirsk: Novosibirskaia gosudarstevennaia 
akademiia vodnogo transporta, 1999, pp. 58-80. 
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 زا ھتشذگ ]اریز[ ؛تفرگ رظن رد اھدادیور ینیع باتزاب ناونعھب ناوتیمن
 ،دنیوگیم ھک یبلطم اما ؛دنراد نآ رد یلاعفً ابلاغ ِ تکراشم ْناگدنسیون ،زیچرھ
 اھنآ ھک یناسک یهرابرد ھک دھدیم تاعالطا هدنسیون دوخ یهرابرد ردقنامھ
 نارگراک هورگ طسوت ،مدناوخ ھک یتاشرازگ رتشیب .دناهداد رارق یسررب دروم
 یهرابرد تاعالطا یروآدرگ لؤسم اھنت ھن ھک هدش یروآدرگ وکسم یاکچ
 و بزح اب یراکمھ یارب نینچمھ ھکلب ،دندوب اھھناخراک رد یراج عیاقو
 نتخادرپ یارب هژیوھب و ،)فالتخا عفر ِروظنمھب( راک ِلحم یاھنامزاس
 .]28[دندرکیم یروآدرگ تاعالطا زین هاگتسد داسف و تاکرادت رد یماکانھب
 نارگراک یسایس تلاح دنشوکیم اکچ نارسفا نآ رد ھک تاشرازگ نیا یھصالخ
 و اکچ لماوع یوس زا ھک یایزیوجت یاھرایعم تلعھب هژیوھب ،دننک ریسفت ار
 .]29[تسا رادناشن رایسب ،دشیم هدرب راکھب نارگراک راتفر یهرابرد اھکیوشلب
 نآ رد ،دندادیم رارق دییأت دروم ار نارگراک شرگن ]هریغ و اکچ[ لماوع رگا
 نیا رگید یاھتنا رد ؛دنتسنادیم »شخبتیاضر« ای »ھناھاگآ« ار نآ ،تروص
 ھک ھشیدنا نیا .دشیم ھتفرگرظنرد »ھنایوخنمشد« ْنارگراک هاگدید ،نازیم
 زور تسایس فلاخم ،دناهاگآ یسایس ظاحلھب ھک لاحنیعرد تسا نکمم نارگراک
  .دوب ردان رایسب ،دشیم ھتسناد زاجم ًالوصا یزیچ نینچ  رگا ؛دنشاب مھ تلود

 کردم ناونعھب ار ]داوم[ یھضرعھب فوطعم تاحالطصا ]اکچ[ ِلماوع
 تیاکش نآ دوبن یهرابرد ھک ینارگراک :دنتفرگیم رظن رد یتاقبط یھاگآ ِدوبن
 اب لذتبم هاگدید اب ھک یسک :ینعی( obyvatel'skoe ناونعھب بلغا ،دندرکیم
 ْلماوع ]نیمھ اما[ .دندشیم جارخا )تسا مرگرس هرمزور یهداتفااپ شیپ لئاسم
 لئاسمھب تبسن ار نارگراک نامھ دوب نکمم ھک دندوب روک یداضتھب تبسن
 تاییزج بلغا تاشرازگ ]یوررھھب[ .دزاس دنمقالع رتهدرتسگ یسایس
 ھیداحتا یھتیمک تاسلج ،بزح یاھھسلج تروص .درادربرد ار یدنمدوس
  نیا ھک دـھدیم ناشن ار یناسک زین و ھسلج ریبد ِتابصعت و  دـیاقع زین یرگراک

 
[28] V I. Alidin, A. S. Velidov, I. E. Polikarenko and V. G. Ushakov 

(eds), MChK: iz istorii Moskovskoi chrezvychainoy kommissii: sbornik 
dokumentov (1918-1921 gg), Moscow: Moskovskii rabochii, 1978, pp. 
244 and 255-58. 

 ،S. Davies سیویِد یسررب ،S. Kotkin نِیکتوُک :ھب ھصالخ شرازگ یارب ]29[
 ،1998 ،50:4 »ییاپورا-ییایسآ یاھیسررب ،نیلاتسا ھیسور یهرابرد مدرم یهدیقع«
 .دینک ھعجارم ،742 ات 739 یاھھحفص
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 رد یسیوندنت تاشرازگ ،نیا دوجو اب .دندرکیم تبث ار اھنآ رظن ناریبد
 یقیقدً اتبسن حرش و ،دناسرتسد رد ھک تشاد دوجو مھ رتگرزب تاسلج
 ای اھرظن راھظا یهرابرد یدنمشزرا رایسب ]ریوصت[ هاگ و اھینارنخس یهرابرد
 زا اھدادیور زا یریوصت ات ماهدیشوک .دنھدیم ھئارا  ار نارنخس اب ندرک لکلک
 اب اھنآ یھسیاقم  و اھھبحاصم و اھھسلج تروص ،تاشرازگ نیا یسررب قیرط
 یناگیاب رد ھک اھنآ ای ھتفایراشتنا عبانم رگید اب اھنآ ھسیاقم زین و رگیدکی
 .مھد ھئارا ،دنوشیم ھتشادھگن



 



 

  
 1920 لاس ربماسد ات یالوج زا نارگراک
 گنج ھک یماگنھ ،1920 لاس رد ھیسور رد نارگراک شبنج دشر طیارش

 عورش زونھ )پن( یداصتقا دیدج تسایس یھمانرب نکیل دوب ھتفای نایاپ یلخاد
 رد دیفس یهدمع یاھشترا .دوب رادروخرب یاھقباسیب یراوشد زا ،دوب هدشن
 ظاحلھب[ اھکیوشلب ھک نآ زا سپ و ،دندش ھتسکش مھرد 1919 ربماون و ربتکا
 هام 15 اما .دربیم رسھب تینما رد ھیسور مھم قطانم رثکا ،دندش طلسم ]یماظن
 ار یلخاد گنج نارود یداصتقا یاھتسایس مھزاب ـ1921 لاس سرام اتـ رگید
 ناونعھب اھدعب و دوب یتلود قیقد تراظن و رابجا ربینتبم ھک دنداد ھمادا

 اھنت »سفنت تصرف« و دوب ھتفاین نایاپ دربن ھتبلا .دش ھتخانش »یگنج مسینومک«
 شترا .تفای ماود ،ھم هام رد نیارکواھب ناتسھل موجھ نامز ،1920 راھب ات
 نوریب رد حیجف یفقوتھب توا هام یھمین رد ھک درک ارجا ار یاھلمحدض خرس
 شاھجیتن و دش زاغآ هام نیا رد ناتسھل اب حلص یاھوگتفگ .دیماجنا وشرو رھش
 ات زونھ ھک دیفس ھیسور ِمھم شترا اھنت .دیسر اضماھب ربتکا رد ھک دوب یاھکراتم
 ھک دوب یبونج ھیسور رد لگنارو شترا ،دوب تایلمع لوغشم نانچمھ نامز نیا
 یھمین رد شاییاھن تسکش ات 1920 ربماتپس هام زا ار یاھتسویپ ینیشنسپ
 یزکرم ھیسور و یربیس رد یناقھد یاھشروش زییاپ رد .درک زاغآ ربماون
 ،لاح نیا اب .داد شیازفا ار اھکیوشلب یاوزنا ساسحا اھشروش نیا ؛تفرگرد
 رثکا .دوب هار رد حلص نامز ِیگدنزاس و یتعنص ِیشخبدوبھب یهرابرد ثحب
 یاھتسایس زین حلص نامز رد ھک دندوب نآرب کیوشلب بزح یاضعا و ناربھر
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 ،رابجا زا ینازیم ،عیزوت و دیلوت یارب یتلود تیادھ :ینعی( دوجوم یداصتقا
 ِیلوپریغ یاھتروص شیامزآ و تراجت ندناسر لقادحھب ،کاروخ یهرداصم
 ھچرگ ،اھکیوشلب یخرب .تفای دھاوخ ھمادا ]اما[ ،ییاھلیدعت اب دنچرھ ،)ھلدابم
 ِیرابجا تکرح ناکما یهرابرد یاھنانیبشوخ هزادنایب یاھضرف ،ھمھ ھن
 یرتسب نینچ رد ھلئسم نیا ھک ییانعم زا رظنفرص ،»مسیلایسوس« یوسھب
 .دنتشاد یلخاد گنج]ھب طوبرم[ یاھشور ساسارب ،دشاب ھتشاد تسناوتیم

 کی زا ؛دوب اھتشادرب نیب یاهدنبای شرتسگ فاکش 1920 لاس یھصخشم
 تخاسیم رداق ار اھنآ ْیزوریپھب ِرواب رد ھک یاهداعلاقوف ینیبشوخ نانچ ،وس
 ،رگید یوس زا و ؛دیسریم نکممریغ رظنھب ھک دنریگب هدھعھب ار یفیاظو
 نامز نیا اما ،دندوب هدرک رایتخا ار بالقنا بناج 1917 لاس رد ھک ینارگراک
 رد اھنت اھجنر وکسم رد .دندوب هداد تسد زا ار دوخ یورین و هدش هدوسرف
 رد ناسنا اھنویلیم ھک ییاھناتسا رد ؛دوب لمحت لباق ھیسور یاھناتسا اب ھسیاقم
 .دوب عوقولابیرق یحطق دیدھت و دندرکیم یگدنز یعامتجا نتخیرورف طیارش
 قیرط زا هدمع روطھب نیا و ؛دوب هدش فصن 1917 لاس زا وکسم تیعمج
 یهریخذ .دشیم لماش ار رفن نویلیم کی دودح ھک دوب اتسورھب ترجاھم
  .دوب نئمطمان کاروخ

 و بوچ ھنوگرھ ندنازوس :ینعی( »ییافکدوخ« و دوب ھنادیمون تخوس دوبمک
 رھش .دوب هدرتسگ رایسب یرما )دنروایب تسدھب دنتسناوتیم صاخشا ھک راولا
 ییاھنامتخاس رامش و هدیدرگ دوبان اھھناخ موسکی دودح رد و دوب هدش بارخ
 تدشھب نوباص و مرگ مامح .دوب هدش ربارب ود ،دندوب بسانمان تنوکس یارب ھک
 .دیشخبیم تدش مظنم روطھب ار ریگھمھ یاھیرامیب ھلئسم نیا و ،دوب بایمک
 یارب 1913 لاس ]اب ھسیاقم[ رد ار دوخ تیفرظ مھدزاودکی یرھش یاھراطق
 تخوس دوبمک .دندوب هدش لیدبت یراب راطقھب اھنآ رثکا نوچ ،دنتشاد رفاسم لمح
 بسا اب ھک ییاھھبارا و اھنویماک دادعت ھک دوب ینعم نیاھب ]ھلمجزا[ درآ و
  اما ،تشاد رارـق یپایپ تابرض ریز رد تعنص  .]1[دـندوب دودـحم ،دشیم هدیشک

 
[1] Gorinov, 'Moskva v 20-kh godakh', Otechestvennaia istoriia 5, 

1996:3; Moskovskii sovet rabochykh, krestianskikh i krasnoarmeiskikh 
deputatov 1917-27, Moscow: izd. Moskovskogo soveta, 1927, p. 237; 
Pravda, 26 January 1921; Z. P. Korshunova (ed.), Ocherki istorii 
Moskovskoi organizatsii KPSS, kn. II, noiabr' 1917-1945, Moscow: 
Moskovskii organbochii, 1983, p. 195; ↓ 

 :تسوچوسام جیربمک ،»رھشنالک ِتسیلایسوس مکاح :وکسم« ،T. J. Colton نوتلُک ↑
 .125 ھحفص ،1995 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا
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 یاھیراذگھیامرس زا یرایسب 1919 لاس رخاوا رد .دوبن ھتسکشن مھرد زونھ
 ھک یداصتقا یاھتیلاعف زا دصرد 91 اما ،دندش ھتسب ْنکراک 10 زا رتکچوک
 رد ار رفن 500 زا شیب ھک ییاھتیلاعف یھمھ و دنتشاد رگراک 500 ات 100 نیب
 ماخ داوم و تخوس نادقف .دندوب رئاد )دحاو 65 زا یکی زجھب( ،دنتشاد مادختسا
 ھغلابم هدیدپ نیا هرابرد دیابن ]اما[ .دشیم دیلوت رد ھفقو ثعاب ھتسویپ روطھب
 رگراک نیگنایم ھک درکیم دروآرب نینچ راک یایراسیمُک رامآ ھکارچ :درک
 تسد زا وکسم رد ماخ داوم و تخوس دوبن تلعھب اردوخ یراک ِزور ھک یتعنص
 ْراک زا نارگراک ِتبیغ رثا رد اما ؛دوب دصرد 7.9 اھنت 1920 لاس رد ،دادیم
 ھچرگ .]2[میزادرپیم نآھب ھمادا رد ھک تفریم تسد زا یرتشیب یاھزور
 بلغا ھک ییاھرامآ ]lurii Poliakov]3 فوکِایلوپ یرول ،یوروش خروم لوقھب
 ار اھیماظن ھک دوبن ییاھھھاخراک یهدنریگربرد ،دوشیم لقن ]دیلوت یهرابرد[
 دوجواب[ ؛دندوب تیلاعف رد لماک تیفرظ اب اھنآ زا یرایسب ھک ،دندرکیم کرادت
 1913 لاس ِدصرد 15 اھنت »یماظنریغ« عیانص رد 1920 لاس رد دیلوت ]نیا
 عاونا زا هژیوھب و( راکیورین دیدش دوبمک زا وکسم عیانص زا یرایسب .دوب
 ھک تلع نیاھب هدمع روطھب ؛دندوب تمحز رد )رھام راکیورین زا ینیعم
 خرس شتراھب ھکنیا ای ،دنتفریم اتسور فرطھب هدرک کرت ار رھش ْنارگراک
 و ،دندوب ماخ داوم ای تخوس دقاف اھھناخراک ،رگید دراوم رد .دنتسویپیم
 ای و دندرگب ھتفخ یاھهاگراک درِگرب ای ھک دنتخاسیم ریزگان ار راکیب نارگراک
 یارب ھک ار طوبرم یسانشتیعمج لئاسم یخرب لصف نیا .دننک کرت ار رھش
 سپس ؛دھدیم رارق یسررب دروم ،تسا تیمھا زئاح راکیورین نیخروم
 و ؛دزادرپیم رگراک یھقبط یاھتسایسرب نآ ریثأت و تاکرادت ھلئسمھب
 یسررب دروم یکیوشلب تلود و بزحھب تبسن ار نارگراک شرگن ،ماجنارس
 .دھدیم رارق

 
 (sluzhashchie) تاماقم و نارگراک
  تاعزانم عوضوم  یلخاد گنج یط ھیسور یاھرھش زا نارگراک ترجاھم

 
[2] N. M .Aleshchenko, Moskovskii sovet v 1917-1941 gg, Moscow: 

Nauka, 1976, p. 222; lu A. Poliakov, Moskovskie trudiashchiesia v 
oborone sovetskoi stolitsy v 1919 godu, Moscow: izd. Akademii nauk 
SSSR, 1958, p. 9; F. D. Markuzon, 'Polozhenie truda v g. Moskve v 
1921 godu', Voprosy truda 2, 1922:136-81, here 144. 

 .10 ھحفص ،هدش دای رثا ،فوکِایلوپ ]3[
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 یگدنکارپ ،یکیوشلب نامتفگ ربانب .تسا ھتفرگ رارق یسایس و یراگنخیرات
 ینیزگیاج و ،اتسورھب ای خرس شتراھب اھنآ مازعا و نیشنرھش ِرکذم نارگراک
 هزات نارجاھم نینچمھ و ھناخراک رد رتناوج نارگراک و نانز طسوت اھنآ
 یھاگآ دوبمکھب رما نیا .دش رگراک یھقبط »ندش ییایراتلورپریغ« بجوم
 رد ھک ار رگراک یھقبط یاھتفلاخم زا یرایسب بزح ھک دیماجنا یسایس
 اما .دھدیم تبسن نآھب ،دشیم ھجاوم اھنآ اب 21 و 1920 یاھلاس
 ھک تسا نآ زا رتهدیچیپ رایسب هدیدپ نیا ھک تسا هداد ناشن یسانشتیعمج
 ھچنآ یاوس ،یرگید تروصھب یھاگآ ھک یماگنھ و .دنھدیم ھئارا اھکیوشلب
 ]ِتروصھب :ینعی[ ،دوش هدیجنس تفرگیم هزادنا اھکیوشلب ھیلوا درادناتسا
 ناونعھب یھاگآ نادقف ریسفت ،نارگراک یوس زا یتلود تسایس شریذپ یھجرد
 .دنامیم ماکان تلود و نارگراک زیتس یهدمع تلع

 
 یرھش زکارم رگید اب یسانشتیعمج ظاحلھب متسیب یهدس لیاوا رد وکسم
 نادرم هدمع روطھب زاغآ رد .تشاد یدایز تاکرتشم ندش یتعنص یهرود رد
 دنتفریم رھشھب ھک یلھأتم نادرم ؛دندرکیم ترجاھم اتسور زا ناوج و درجم
 اھهداوناخ یهدرتسگ ترجاھم ؛دنتشاذگیم یقاب اتسور رد بلغا ار هداوناخ و
 طقف رھشھب اتسور زا ترجاھم نیا ،لاح نیا اب .دش عورش تسیب یھھد رد اھنت
 .تشاد دوجو ھجوت لباق یحطس رد مھ یتقوم ترجاھم .دوبن ھیوسکی
 دزن اتسورھب ار دوخ نادنزرف بلغا ،دندوب هدش رقتسم رھش رد ھک ینارگراک
 ییاھنیمزھعطق ای ناشدوخ و دوش تبقارم اھنآ زا ات دنداتسرفیم نادنواشیوخ
 تیعمج یلخاد گنج .]4[دنتشگیمزاب اتسورھب یھاگدنچزارھ ایو دنتشادیمھگن ار
  1917 لاس رد رفن نویلیم ود زا :داد شھاک یریگمشچ روطھب ار وکسم

 
 رخاوا رد وکسم رگراک یھقبط :ایراتلورپ و ناناقھد« ،R. E. Johnson نوسناج ]4[
 ،رکنئوک ؛66 ات 28 تاحفص ،1979 ،رتسیل هاگشناد تاراشتنا :رتسیِل ،»مھدزون یهدس
 ،57 نردم خیرات ھیرشن ،»یلخاد گنج و ھیسور بالقنا رد ندش یرھشریغ و ندش یرھش«

 تیوھ :اتسور سیلپورتم« ،D. L. Hoffman نمفوھ ؛450 ات 424 یاھھحفص ،1985
 15 تاحفص ،1994 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»1941 ات 1929 ،وکسم رد یعامتجا
 ،وکسم رد یگدنز و راک :یوروش تلود و ھعماج ،نارگراک« ،W. J. Chase سِیچ ؛72 ات

 ؛95 ات 88 و 81 یاھھحفص ،1990 ،زیونیلیا هاگشناد تاراشتنا :انابروا ،»1929 ات 1918
↓ 

↑ O. I. Shkaratan, Problemy sotsial'noi struktury rabochego klassa SSSR, 
Moscow: 'Mysl', 1970, pp. 246-49. 
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 و دش فصنً ابیرقت مھ یتعنص نارگراک دادعت  .1920رد ]5[نویلیم کی دودحھب
 ھک یرامآ یاھلوقم( اھیچشاژولسا رامش اما ،تفای شھاک 000/200 دودحھب
 نارگراک رگیدھب اما ،دوشیم ھمجرت »دنمراک« ای »دیفسھقی نانکراک« بلغا
 .]6[دیسر رفن 000/220 دودحھب و تشاد زیچان یشھاک )دشیم قالتا مھ یتامدخ
 نارگراک رامش ،1920 لاس ات .دوبن تخاونکی و راومھ راکیورین ضابقنا
 زا رتمک :ینعی( گنج نامز رد دادعت نیرتالاب ِفصن زا رتمکھب راکزلف

 رھام نارگراک ندش هدناشک ببسھب یاهزادنا ات ھک )دیسر رفن 000/300
  نیرتشیب  ھــک یجاسن  تعنص رد  راکیورین  .]7[دوــب  رگید  یدیلوت  زکارمھب
 ،تفای شھاک 1913 لاسرد نارگراک دادعت فصنھب تفرگیم راکھب ار نارگراک
  
 

 و 1917 لاس رد رفن 173/017/2 ار وکسم رھش ِتیعمج ْیرامشرس یاھرامآ ]5[
 ↓.دندرک تبث 1920 لاس  رد رفن 336/027/1

↑ Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii atlas gor. 
Moskvy i Moskovskoi gub. Vyp. 1. Naselenie., Moscow, 1924, p. 7. 

 1917 لاس رد ار وکسم یھقطنم رد یتعنص رگراک 070/411 راک ترازو رامآ ]6[
 بیترتھب ار یتعنص رگراک زین یرامشرس رامآ .1920 رد رفن  158/208 و هدرک شرامش

 ار )تاماقم( sluzhashchie دادعت عبنم نیمھ ؛دھدیم شرازگ 700/202 و رفن 800/460
 ↓ .دنکیم شرازگ 375/223 ،1920 لاس رد و 427/258 ،1918 لاس رد

↑ Markuzon, 'Polozhenie truda'; Statisticheskii otdel Moskovskogo 
soveta, Statisticheskii atlas gor. Moskvy i Moskovskoi gub. Vyp. 3. 
Promyshlennost' i torgovlia, Moscow, 1925, p. 16. 

 رگراک یرتمک دادعت ای رفن 15 اب ھک ییاھهاگراک و یماظن یاھیراذگھیامرس یاھنم ]7[ 
 ؛1916 رد رفن 600/82 ؛1913 رد راکزلف رگراک 500/42  یتعنص رامآ ،دندیخرچیم

 ↓ .تسا هدرک تبث 1920 لاس رد ار رفن 200/29 و ؛1917 رد رفن  63 /300
↑ Fabrichno-zavodskaia promyshlennost' g. Moskvy i Moskovskoi 
gubernii, 1917-1927 gg., Moscow, 1928, p. 15. ↓  

 800/38 )لقنولمح و یژولاتم ]یاھشخب[ زجھب( وکسم یھقطنم رد یرامشرس رامآ ↑
 هدرک تبث 1920 رد ار رفن 600/28 و ؛1917 رد رفن 600/83 ؛1913 رد ار راکزلف رگراک
 ↓ .تسا

↑ Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii atlas. Vyp. 3., 
p. 23. 
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 یاھھناخراک رد راکیورین .]8[دیسر رفن 000/120 دودحھب رفن 000/250 زا
 کاشوپ شخب رد راکیورین اما .تشاد دیدش یضابقنا مھ ییاذغ داوم یروآرف
 هدمع روطھب ھک دیسر رفن 000/18 دودحھب و تشاد شیازفا موسکی اتً ابیرقت
 وکسم رد ییایمیش داوم شخب نارگراک و .دوب خرس شترا یاضاقتھب خساپ رد

 1913 لاس زا شیب اما ،تشاد شھاک 1916 لاسھب تبسن ھک دندوب رفن 500/8
 وکسمھب اگیر و دارگورتپ زا دیلوت زا یشخب لاقتنا ببسھب یاهزادنا ات نیا و ؛دوب
  .]9[دوب

 نایاپ رد ھک دنکیم لالدتسا اھشھاک لقن اب رچیود کازیا 1950 یھھد رد
 اما ،دوب زوریپ ایراتلورپ یروتاتکید« و »دیشک ھت« رگراک یھقبط یلخاد گنج
 زا .تسا ھتفرگ رارق ھعزانم دروم ریسفت نیا .»دوب هدش وحمً ابیرقت ایراتلورپ
 ھئارا هراب نیا رد یرتهدیچیپ ریوصت یبرغ یعامتجا ناخروم 1970 یھھد
 :ینعی( یرھشً الماک نارگراک نایم رد ھک دنکیم لالدتسا رکنئوک .دندرک
 »دوب هدنامن یقاب ناشیارب خرس شتراھب نتفر زج ییاج« )یرھش یاھهداوناخ
 وکسم رد هداوناخ یاضعا رگید ھکیلاحرد ،دنتفریم ھھبجھب ناوج نادرم و
 هارمھ ھک یناردپ ًالثم( وکسم یهدش یرھش رتمک نارگراک نایم رد و ؛دندنامیم
 نارحب ھکنآ زا شیپ یتح« ،)دندرکیم یگدنز رھش یھموح رد دوخ یهداوناخ اب
 نایم رد ھکنیا و ؛دوب هدش زاغآ اتسورھب ترجاھم ،دوش زاغآ یدج }کرادت{
 ْنارجاھم لوا لسن ،دنتشاد هد رد اپکی و رھش رد اپکی ھک ینایم یاھھیال
 .]10[دندرکیم کرت ار وکسم نارگید ھکیلاحرد ،دندنام یضعب

 
 زا وکسم ھقطنم رد ار یجاسن نارگراک دادعت بیترتھب یتعنص رامآ و یرامشرس ]8[
 ↓ .دھاکیم 1920 لاس رد  000/128 ات 000/113 ھب  1917 ات 1913 رد رفن 000/250

↑ Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii atlas. Vyp. 3., 
p. 21, and Fabrichno-zavodskaia promyshlennost', p. 15. 

 فوکاییلوپ ؛دنکیم لقن 34 یھحفص ،هدش دای رثا ،سِیچ ،سابل تعنص رد ]9[
Poliakov، رگراک 594/4 وکسم رد یرگراک ھیداحتا یاھرامآ .10 یھحفص ،هدش دای رثا 

 لاس رد دادعت نیا .دندوب لاعف »شفک و سابل دیلوت« رد ھک دناهدرک تبث 1913 لاس رد ار
 .دندوب 384/17 ،1921 لاس رد و ؛رفن 030/14 ،1918 لاس رد ؛رفن 210/21 ،1916

 ار رفن 046/12 ،1921 لاس رد و 680/19 ،1913 لاس رد ییاذغ داوم نارگراک ھیداحتا
 ↓ .دندرک شرامش

↑ Markuzon, 'Polozhenie truda', p. 138. 
 تاراشتنا :ندنل ،»1921،1929 ،یکستورت ،حالسیب ربمایپ« ،I. Deutscher ِرچیود ]10[
  ⇦   یرـھشریغ و ندش یرھش«  ،رکنئوک  ؛10 ات 6 یاھھحـفص  ،1970 ،دروفسکآ هاگشناد
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 رد ھک ییاھثحب رد ھک دوشیم فوطعم ھلئسم ودھب هدنناوخ ھجوت اجنیا رد
 نیا ریثأتھب تسخن یھلئسم .تسا هدمآ شیپ ،دراد دوجو ناخروم نایم
 .دراد ھجوت رگراک یھقبط شبنج یسایس تیھامرب یسانشتیعمج یاھینوگرگد
 یوس زا ھک 1920-21 یاھلاس رد رگراک یھقبط تسایس زا رچیود ریوصت
 ھبناجکی یردقھب ،]11[دوشیم دیلقت رخأتم تسیلایسوس ناگدنسیون زا یضعب
 اجنآ و اجنیا« ؛»دوب یھت فدص کی« شبنج نیا :تسا هدننکهارمگ ھک تسا
 یهرابرد و دندمآیم مھِدرگ یتاقبط یهزرابم نازابرسھنھک کچوک یاھهورگ
 رد ار ناشھقبط یلصا یورین دنتسناوتیمن اما ،»دندرکیم ثحب بالقنا یاھھبنج
 رد نارگراک شبنج ھک دھدیم ناشن نم شھوژپ ،سکعرب .دننیبب دوخ رسِتشپ
 دوب ریگرد یسایس لئاسم رد مھ ْیلخاد گنج راب و یّمک ِفعض مغریلع وکسم
 1920 لاس رد یجاسن یاھھناخراک رتشیب ھکیلاح رد  .یتعنص لئاسم رد مھ و
 راک شترا یارب بلغا و دندوب لاعف یراکزلف عیانص زا یرایسب ،دندش لیطعت
 رد زین و ھناخراک یمومع یاھییآمھدرگ رد یسایس یاھثحب .دندرکیم
 راکزلف نارگراک ھیداحتا ناگدنیامن یوس زا ھک یرھش یهدرتسگ تاعامتجا
 ،دمآیم باسحھب اھکیوشلب رادفرط ینامزاس گرزب ژد و دشیم رازگرب
 ھچرگ ھک تسا نآ زا یکاح اھییآمھدرگ نیا دانسا .تشاد ھمادا ]نانچمھ[
 ھھبجھب ،دندوب هدرک تیامح ربتکا بالقنا زا ھک وکسم ]نکاس[ رگراک نارازھ
 تھج نیا زا ؛دندنام یقاب لاعف اھھناخراک رد زین یرایسب ]اما[ ،دندوب ھتفر
 زا ]یعونھب[ رکنئوک .دنزیم سپ ار رکنئوک یاھیریگھجیتن نم شھوژپ

 اھنآ ھک تروص نیاھب ،دنکیم فیصوت ار رگراک یھقبط »نتفر نوریب نادیم«
 ،دنتشاد یرتمک دھعت ھک اھنآ ؛دنتفر ھھبجھب ،دنتشاد ار یسایس دھعت نیرتشیب ھک
 نارگراک ھلمج زا ـ دندنام یقاب وکسم رد ھنایم یھورگ و ؛دنتشگرب اتسورھب
 راک یورینھب و دندوب ناشهداوناخ وضع اھنآ زا یضعب ھک نانز و رکذم
 دنتسناوتیمن« اریز ؛»دندش کیوشلب بزح قولخم« اھاروش رچیود دزن .دنتسویپ

 
 
 ،دینک ھعجارم ،D. R. Brower ِروُربھب  نینچمھ .442 و 433 یھحفص هژیوھب ،»ندش ⇦
 یناس و گربنزور ،رکنئوک رد ،»ھیسور یرھش تیعمج و یلخاد گنج :"رطخ رد رھش"«
 خیرات رد یصحفت :ھیسور یلخاد گنج رد ھعماج و تلود و بزح« ،)ناراتساریو(
 .80 ات 58 یاھھحفص ،1989 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»یعامتجا

 .R سیورس و S. Farbman َنمبراف ،John Rees زیر ناج ،لاثم یارب ]11[
Service، »کرام کوب :ندنل ،»ربتکا زا عافد رد (Book mark)، 1997، 77 ھحفص. 
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 زا رگراک یھقبط :سکعرب .»دنشاب دوجومال رگراک یھقبط یهدنیامن لمع رد
 تسد 1921 لاس رد ھک یماگنھ و تشاد یرایسب یھلصاف ْتیدوجوم مدع
 ار وکسم یاروش ھک نیا یارب بزح میمصت ،دز ییاروش یسارکومد یایحاھب
 .دوب تلع ھکلب ،دوبن لولعم ،دزاس دوخ قولخم
 

 یربھر ھک ددرگیمرب (sluzhashchie) اھیچشاژولساھب مود یھلئسم
 ھک دندرکیم فیصوت ییاوژروبهدرخ یدنبھورگ ناونعھب ار اھنآ کیوشلب
 زاغآ رد .دنراد بالقنا رد یفنم یشقن و دننکیم قیقر ار تلود یرتلورپ تیھام
 یاھداھنھب گرزب یاھهورگ رد رگراک یاھتسینومک ھکیماگنھ ،)پن( یهرود
 ییاجنامھ ]:ینعی[ ،دندشیم دراو رایتخا ِبحاص یاھتَمِس اب ًالومعم و یتلود
 یکیژولوئدیا یاھضرفشیپ تاقوا یھاگ ،دندرکیم راک اھیچشاژولسا ھک
 نارادفرط بصعت اب اھیچشاژولسا یتاقبط هاگیاج یهرابرد یکیوشلب
 .تفرگ رارق یکسفولروا لیناد داقتنا دروم ْنامتفگ نیا .تخیمآیم مھھب یرگراک
 اھنآھب یچشاژولسا بسچرب ھک دیفسھقی نارگراک ھک درکیم لالدتسا وا
 ناخروم یارب ھک دنتشاد بالقنا رد ایوپ یشقن و دندوب دمآراک رایسب ،دندزیم
 ھیسور نامز زا ھک یرامشرس رد یچشاژولسا یھلوقم .]12[دوب یئرمان نیشیپ
 نینچمھ ھکلب ،دشیم دیفسھقی نارگراک لماش اھنت ھن ،دوب هدنام یاجھب یرازت
 ناونعھب ناوتیم ھک تفرگیمربرد ار یعامتجا یاھهورگ رگید زا یاھنماد
 اب یکیدزن دنویپ ھک تفرگ رظنرد ار یناسک ایو تسناد رگراک یھقبط زا یشخب
 دادعت ھک یماگنھ :تسا بلاج ]ھتکن نیا[ ،وکسم دروم رد .دنتشاد رگراک یھقبط
 دادعت ،تشاد تُفا یریگمشچ زرطھب یلخاد گنج یط یتعنص نارگراک
 نادنچ زین )پن( یھمانرب نیزاغآ یهرود یط و ؛دنام تباثً ابیرقت اھیچشاژولسا
 و 427/205 ار یرھش یرگراک تیعمج 1920 لاس یرامشرس .درکن یرییغت
  زین 1923 ِیرامشرس رد ماقرا نیا ؛دنکیم تبث 375/223 ار اھیچشاژولسا

 
 رد ،»نییاپ ِینایم یاھرشق شقن :یلخاد گنج نارود رد تلود یانب« ،یکسفولروا ]12[

 :ھیسور یلخاد گنج رد ھعماج و تلود ،بزح« ،)ناراتساریو( یناس و گربنزور ،رکنوئک
 180 تاحفص ،1989 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»یعامتجا خیرات رد یصحفت
 رد ،»1920 یھھد ،یوروش رد دیفسھقی نانکراک :ناھنپ یھقبط« یکسفولروا ؛209 ات
 :ندنل ،»تیوھ و ھقبط ،تردق :نارگراک یاروش داجیا« ،)ناراتسریو( یناس و ماُبِلگیس
 .252 ات 220 تاحفص ،1994 ،لنرُک هاگشناد تاراشتنا
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 ماقرا نیا ھک دسریم رظنھب نینچ ،تسخن هاگن رد .]13[درکن ینادنچ رییغت
 یھقبط  ]دنتفگیم[ ھک دنکیم دییأت ار اھکیوشلب یرارکتً ابلاغ یاھتیاکش
  .دوب هدش هدنار رانک یزاوژروبهدرخ یاھشترا یوس زا رگراک

 نانکراک« نینچمھ ھکلب ،دیفسھقی نانکراک اھنت ھن یچشاژولسا یھلوقم اما
 اھھسردم ناراگزومآ و اھهاگشناد نانکراک یمامتً ابیرقت ،»یگنھرف و یشزومآ
 ناونعھب یبوخھب ھک یصاخشا و )یچشاژولسا 375/223 زا رفن 634/16(
 )557/22( یکشزپ و تمالس نارگراک دننام :دناهدش فیصوت تامدخ نارگراک
 ،یتینما نانکراک زین و ــ)140/9( فارگلت  نفلت و تسپ ،تارباخم نانکراک ــ
 رد نینچمھ یرامشرس .تفرگیمربرد زین ار )402/15( نانابھگن هدمع روطھب
 ای یلخاد یھمدخ 828/46 ،اھیچشاژولسا و یتعنص نارگراک زا ادج یاھلوقم
 دھدیم رارق رگراک یھقبط یاھهداوناخ هورگ رد زین ار (prislugi) یگولسیرپ
 نیا یھمھ یکیوشلب یژولوئدیا .دندوب یگناخ ناراکتمدخ هدمع روطھب ھک
 یسانششور و ،دروآیم باسحھب یرتلورپریغ لماک روطھب ایً اشخب ار اھهورگ
 صاخشا نیا زا یرایسب اسبھچ ،عقاو رد .دوب هاگدید نیا باتزاب زین یرامشرس
 وضع ًالومعم ار اھملعم ،لاثم یارب .دنتفرگیمن رظنرد رگراک زین ار دوخ
 بوچراچ اب ماگمھ ،یوررھھب .دندروآیم باسحھب نارکفنشور ]یدنبھورگ[
 زا یشخب ناونعھب ناوتیم ار یصاخشا نینچ ،ھمدقم رد هدش داھنشیپ یریسفت
 ندوزفا اب ]ھجیتنرد[ .تفرگ رظنرد ھقبط نیا نادحتم ای رگراک یھقبط

 828/46 و ،یشزومآ و یتامدخ رگراک 733/63 ھب یتعنص رگراک 427/205
 .]دھدیم ناشن ار[ رگراک 988/315 ھک میسریم یاھعومجمھب یگناخ یھمدخ
 اھنآ رثکا ھکتسا یچشاژولسا 642/159 ربارب ودً ابیرقت رگراک دادعت نیا
  زین و یتعنص ِناصصختم ،ناریدم لماش هورگ نیا  .]14[دـندوـب دیفسھقی نانکراک

 
 نارگراک :ینعی( یچشاجولسا 886/225 و رگراک 059/219 ،1923 یرامشرس ]13[

 ↓ .دوب هدرک تبث ار راکیب 953/94 یھفاضاھب )دیفسھقی
↑ Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii atlas. Vyp. 1., 
p. 15, and F. D. Markuzon (ed.), Polozhenie truda v Moskovskoi 
gubernii v 1922-1923 gg.:sbornik materialov biuro statistika truda, 
Moscow: MGSPS, 1923, p. 6. 

 ،»اھهاگداد و تیریدم« :زا دندوب ترابع یچشاجولسا یهدنامیقاب تالوقم ]14[
 ⇦  نانکراک« ،»عیزوت و تراجت نانکراک«  ،)یتلود رتافد رد هدمع روطھب( »ینف نانکراک«
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 ھباشم ییاھتَمِس رد ھک دوب ییالاب و طسوتم یھبتر اب یرادا نابصنمبحاص
 یهدنریگربرد اھنآ تیرثکا اما .]15[دنتشاد رارق نھک میژر رد ناشیاھتمس
 طسوتم یاھھیال رگید هارمھھب ھک دندوب یدب رایسب دزمتسد اب یرادا نانکراک
 و یتعنص نارگراک نیب یدنبمیسقت .دندوب لاعف 1917 بالقنا رد یرھش
 اھیچشاژولسا یدنبھورگ ]ھکارچ[ ،دوب یعقاو یفاک یهزادناھب یچشاژولسا
 ھکنانچنآ تافالتخا نیا اما ؛یدی راک ات دندادیم ماجنا یرکف راک رتشیب
 زا اھیچشاژولسا روصت .دندوبن قلطم ،تشاد ]رواب[ نآھب یکیوشلب یژولوئدیا
 رظنرد رتلورپریغ اردوخ یرایسب ھک یلاحرد :دوب عونتم تدشھب زین ناشدوخ
 ِیبآھقی ناراکمھھب کیدزن اردوخ ،دندوب ھناخراک رد ھک اھنآ ]نکیل[ ،دنتفرگیم
 ود نیا ھک دھدیم ناشن گرزب یاھییآمھدرگ یاھھسلجتروص .دندیدیم دوخ
 .]16[دندادیم یأر زین مھ هارمھھب و دندرکیم عامتجا مھ هارمھھب بلغا هورگ

 اھنآ یتاقبط هاگیاج و اھیچشاژولسا یهرابرد کیوشلب بزح یاھثحب
 راک نآ رد اھنآ زا یرایسب ھک( یتلود نیشام یهرابرد ییاھثحب اب ـبلغاـ
 یصقن ناونعھب »یرالاسناوید« .دشیم شودخم و تفاییم جازتما )دندرکیم
 دزن ھکیلاحرد نکیل ،دشیم ھتخانش تیمسرھب ھمھ یوس زا تلود رد یدج
 یسارکومد نادقف زا یکاح :ینعی( تشاد یسایس ییانعم صاخشا یضعب
 .تشاد (volokita) یزاب ذـغاک و یتیافکیب یانعم نارگید دزن ،)دوـب یتکراشم

 
 تالوقم نیا یھمھ رد .»نارگید« و »یناگیاب نانکراک« ،»یسرزاب و یرادباسح ⇦
 ↓ .دندوب یدی نانکراک بلغا ھک دنتشاد دوجو زین یکمک نانکراک

↑ Perepis' sluzhashchikh sovetskikh uchrezhdenii g. Moskvy 1922 g., 
Moscow, 1922, p. V. 

 نایم زا ھک داد ناشن یچشاجولسا 1922 یرامشرس جیاتن زا یلیلحت ]15[
 راک قلخ یایراسیمک رد 1922 رد ھک یدشرا ]نانکراک[ و صصختم یاھیچشاژولسا
 :بیترت نیاھب ؛دوب »یتلود یرادا تامدخ« اھنآ ِبالقنا زا شیپ ِلغاشم نیرتجیار ،دندرکیم
 12.2( :»ناوج نانکراک« ،)]1922 لاس رد[دصرد 10.9 و ]بالقنا زا لبق[ دصرد 28.2(
 و نازومآشناد« و )دصرد 21.7 و دصرد 12( :»دازآ یاھھفرح« ،)دصرد 7.2 و دصرد
 ↓ .)دصرد 25.2 و دصرد 15.3( :»نایوجشناد

↑ V. I. Vasiaev, V. Z. Drobizhev, L. B. Zaks, B. I. Pivovor, V. A. 
Ustinov and T. A. Ushakova, Dannie perepisi sluzhashchikh 1922g. o 
sostave kadrov narkomatov RSFSR, Moscow: izd. Moskovskovskogo 
universiteta, 1972, pp. 148–52. 

[16] TsAGM, 100/5/78, 84, 99; 337/2/39; 415/16/314, 317, 318; 
TsAOPIM, 432/1/4; 465/1/4; TsGAMO, 186/1/598/3-40; 609/1/107. 
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 راشف نالماح ناونعھب ،اھیچشاژولسا ْیکیوشلب یربھر رد طلسم هاگدیدھب انب
 نیا ھکیلاحرد .]17[دندوب یرالاسناوید ]زورب[ یارب یمھم تلع ،ھناگیب ِیتاقبط
 و اھکیوشلب نایم رد هدرتسگ یقفاوت ،دوب هدشن ھتفریذپ ناگمھ یوسزا لیلحت
 و گرزب هزادنا زا شیب یتلود هاگتسد ھک تشاد دوجو اھنآ یسایس نافلاخم
 وکسم شقن .دبای شھاک دیاب نآ نانکراک رامش و ،تسا دمآراکان عیجف یاھنوگھب
 ،لاثم یارب .درکیم دیدشت رھش نیا رد ار ھلئسم نیا یوروش تختیاپ ناونعھب
 رفن 185/58 دیفسھقی نادنمراک 642/159 نایم رد وکسم 1920 لاس رد
 راکزلف نارگراک ربارب ودً ابیرقت اھنآ رامش ھک تشاد »یناگیاب نانکراک«
 هدرک مادختسا ار یچشاژولسا 000/100 دودح ھک یزکرم تلود تارادا .]18[دوب
 :دنتشاد عیرس یدشر ]یّمک ظاحلھب[ یلیخت ِراوختشوگ ناھایگ نوچمھ ،دندوب
 لمح یایراسیمک و (VSNKh) »یلم داصتقا یلاع یاروش« 1921 ھیوناژ رد
 .]19[دنتشاد رھش رد فلتخم یهدش تبث سردآ 130 و 200 بیترتھب لقن و
 شھاک یارب ،قفومان نکیل ،یژرنارپ ییاھشالت ھتسویپ روطھب بزح یربھر
 نینل 1921 ھیروف رد .دروآیم لمعھب اھیچشاژولسا ای دیفسھقی نانکراک دادعت
 یاروش« زا هزاجا بسک نودب ار اھایراسیمک ھک درک اضما ار ینامرف
 رد وا ؛درکیم عنم دیدج رتافد ندرکزاب زا (Sovnarkom) »قلخ یایراسیمک
 ردص ،Geld Krzhizhanovkiiیکسونازیژرک دِلگھب لاسنامھ ھم هام
 ھک درک داھنشیپ و تشون ،(Gosplan) نالپسوگ ،دیدج یزیرھمانرب تیلماع
 ھتساک  دـصرد 50 ای 25 »ناکما دح رد« یوروش هاگتسد ]نانکراک دادعت زا[
  نـئوژ  هاـم رد  »قـلخ یاـیراسیمک یاروش«  و  ؛دوش
 

 :تسا هدش نایب ریز رثا رد دروم نیا ]17[
Iu. Larin, Intelligentsiia i sovety: khoziaistvo, burzhuaziia, 

revoliutsiia, gosapparat, Moscow: Gosizdat, 1924. 
[18] Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii 

ezhegodnik g. Moskvy i Moskovskoi gubernii. Vyp. 2. Statisticheskie 
dannye po g. Moskvy za 1914-1925 gg, Moscow, 1925, p. 52. ↓ 

 نادمآرس :ھعسوت یارب تیریدم« :دینیبب ار S. Sternheimer رمیاھنرتسا نینچمھ ↑
 ینوار و W. Pintner رتنیپ رد ،»1930 ات 1920 یاھلاس رد روھظ لاح رد رالاسناوید

D. K. Rowney )یهدس زا سور یھعماج یرالاسناوید :یسور تیمسر« ،)ناراتساریو 
 تاحفص اجنیا رد و ،354 ات 316 تاحفص ،1980 ،نالیمکم :ندنل ،»متسیب یهدس ات مھدفھ

 .321 ات 320
 [19] Perepis' sluzhashchikh, p. 122; Izvestiia, 25 January 1921.  
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 یهرگنک رد نینل ،نیا دوجو اب .درک مالعا ار شھاک دصرد 50 یمسر روطھب
 لاس زا ھک درک مالعا یاهدننکتحاران زرطھب 1922 سرام هام رد بزح مھدزای

 رفن 000/243 ھب و ھتفای شیازفا یکدنا وکسم رد دیفسھقی نانکراک رامش 1918
 .]20[تسا هدیسر

 
 یروهرھب و کاروخ یهریخذ یارب دربن
 و نارگراک نیب طباور 1920 لاس رسارس رد و یلخاد گنج یط

 ھک اھرھش رد کاروخ دوبمک یھلئسم اب یرگید زیچرھ زا شیب ،»ناش«تلود
 زا کاروخ دوبمک .دشیم صخشم ،تخاسیم ریزگان ار عیزوت رد یرباربان
 نیا و دشیم ھجیتن کاروخ دیلوت یارب هدش تشک یاھنیمز تبسن ھتسویپ شھاک
 طسوت ھلغ یمسر تساوخرد اب ناناقھد ینمشد ،یلخاد گنج زا یشان دوخ
 لاس زا وکسم رد کاروخ نیمأت یهدمع شور .دوب تراجت دوکر زین و تلود

 تالوصحم رگید و ھلغ ْنآ قبطرب ھک ،دوب یدنبھیمھس ماظن 1922 ات 1918
 داوم و کاروخ کرادت یایراسیمک قیرط زا ،زکرمتم تروصھب یزرواشک
 و خرس شترا نیب ات دشیم ]هرداصم ایو[ تساوخرد ناییاتسور زا ،ییاذغ
 و یدنبھیمھس رسرب ینشخ رایسب تاعزانم .ددرگ عیزوت یرھش یاھتیعمج
 اھیرباربان فلتخم عاونا نیب تباقرھبً اساسا ھک تشاد دوجو نآ یھدنامزاس
 یناسک .دندادیم خساپ نارحبھب یدرف تروصھب یرایسب نارگراک .دزیم نماد
 ترجاھم زا یشان ھک راک دیدش دوبمک زا ،دنتشاد اضاقت دروم یاھتراھم ھک
 زا ررکم روطھب اھنیا ؛دنتفرگیم زایتما و دنتسجیم هرھب ،دوب اتسور و ھھبجھب
 .دنربب الاب ار دوخ راکیورین تمیق ات دنتفریم رگید ِراک لحمھب راک لحم کی
 تنس اما .دندرکیم یدزد و دندشیم لسوتم راک زا تبیغھب رگید یخرب
 ھیداحتا رد هژیوھب و ،دوبن یدوبان ضرعم رد یعمج یهزرابم و یھدنامزاس
 ،دش ھئارا 1918 لاس رد ھک یدنبھیمھس ماظن تحت .دیدرگ ایحا راکزلف نارگراک
 راک ھک یناسک یارب ،دندوب ھھبج رد ھک ینازابرس یارب یرتشیب کاروخ
  رظنرد   تیولوا یاراد یاھهورگ رگید یارب زین و  دندادیم  ماجنا یندب نیگنس

 
 ↓ ؛101 و 100 تاحفص ،هدش دای رثا ،Colton نُتلوک ]20[

↑ A. B. Nenin, Sovnarkom i Novaia Ekonomicheskaia Politika (1921-
23gg), Nizhnii Novgorod: izd. Volgo-Viatskoi akademii gosudarstvennoi 
sluzhby, 1999, pp. 59-65. 
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 مدقم )اھیچشاژولسا ای( دیفسھقی نانکراکرب یتعنص نارگراک .دوب هدش ھتفرگ
 هاگنآ و دشیم ھئارا دودحمان روطھب اھانثتسا و هژیو یاھیدنبھیمھس اما .دندوب
 رید اھھیمھس .دنناشوپب یرگید سابل ار هدش داجیا یاھیرباربان دندیشوکیم
 یاراد یاھهورگ ات دشیم شالت سپس و ؛دشیمن عیزوت ًالصا ایو دشیم عیزوت
 لاس رد .دننک تفایرد یرتنئمطم لکشھب ،دشیم ناشدیاع ھک ار ھچنآ تیولوا

 سپس ؛دش ھئارا ھناخراک نانکراک یارب »یفاضا ِراک« ھیمھس 1919
 سپ ؛دنتفای اقترا یماظن یدنبھیمھس هاگیاجھب »هژیو تیمھا« یاراد یاھھناخراک
 نالوئسم ْنآ تحت ھک ،دیدرگ حرطم »هدش روزِر« یاھھیمھس لصا ْنآ زا
 ھیمھس ْیطیارشرھ زا رظنفرص ھک دندشیم نئمطم تسیابیم کاروخ کرادت
 یاھیمھس ،یھاگشناد ھیمھس اھنیا زا دعب ؛دننکیم نیمأت ار رظن دروم صاخشا
 عادبا اھھیمھس رگید عاونا زین و خرس شترا نازابرس یهداوناخ یارب یهژیو
 نیزاغآ رھاظت .دش هدرتسگ ھیمھس یلعج یاھتراک رد تراجت و داسف .دش
 ھک دوب یفاضا یاھھیمھسھب دساف یسرتسد ْیوروش تلود نابصنمبحاص زایتما
 ھبلاطم ار »اھھیمھس نتخاس ربارب« اھنآ و تخیگنارب ار نارگراک مشخ
 ماظن »قلخ یایراسیمک یاروش« 1920 لاس لیروآ هام رد .]21[دندرک
 اما .دوب ھلوقم 3 یاراد ھک تخاس رقتسم ار یدیدج یھچراپکی یدنبھیمھس
 ھک تشادیم راھظا ھحیال :دوب رتدنمورین ھشیمھ زا یزاسینثتسم یارب راشف
  ھکیناسک ،تشاد »تلود یارب یاهژیو یاھتیمھا ھک ییاھتیلاعف« رد نارگراک
 تیفیک یاراد ِینھذ راک هژیوھب ھک یصاخشا« و دنتشاد یرتینالوط ِیراکتفیش
 نیا یارجا .تشاد دنھاوخ ار دوخ صاخ یاھراجنھ ،دندادیم ھئارا ار »یاهژیو
 رد هزات دنور اب اھتوافت نامز نآ ات و ،داتفا ریخأتھب ربماتپس هام ات ھحیال
 ناونعھب اھشاداپ عاونا زا هدمع روطھب ھک یدنور ؛دش رتدب یتعنص ِتیریدم
 .درکیم هدافتسا (udarnichestvo) »یتبرض راک« زین و یروهرھب ِکرحم
  ظاحلھب  ،دندشیم هدیمان (udarnyi) »یتبرض« ھک ییاھھناخراک ْماظن نیا تحت
 

[21] S. S. Khromov et al. (eds), Grazhdanskaia voina i voennaia 
interventsiia v SSSR: entsiklopediia, Moscow: Sovetskaia entsiklopediia, 
1983, pp. 396–97; ↓ 

 هاگشناد تاراشتنا :یلکرب ،»1921 ات 1914 ھیسور رد تردق و نان« ،L. Lih یل ↑
 و تلود :تلادع و نان« ،M .McAuley یلواکم ؛192 ات 162 تاحفص ،1990 ،اینرفیلاک
 ؛297 ات 282 تاحفص ،1991 ،نِدنرالک :روفسکآ ،»1922 ات 1917 ،دارگورتپ رد ھعماج
 تاراشتنا :جیربمک ،»1921 ات 1917 یگنج مسینومک یداصتقا نامزاس« ،S. Malle یلام
 .373 ات 322 تاحفص ،1985 ،جیربمک هاگشناد
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 اتسور زاً امیقتسم ھک یکاروخ اب اھھیمھس .]22[دنتشاد تیولوا تاکرادت زا هدافتسا
 و اھیدنبکولب مغریلع ھک( هایس رازاب قیرط زا ای و دمآیم تسدھب
 ؛دشیم لماک ،دادیم ھمادا دوخ دشرھب نانچمھ )نھآهار ینابھگن یاھینزتشگ
 یاھھتیمکرد راک لحم یھتفاینامزاس نانکراک طسوت ای ،تروصنیاریغرد
 زا مھم تیفاعم ناونع تحت ھک ییاھرفس قیرط زا ایو ،دشیم لیمکت ھناخراک
 دوپ 5/1 کیرھ و دنورب اتسورھب دادیم هزاجا درفنم نارگراکھب تراجت ِمیرحت
  .]23[دنرخب ھلغ )ولیک 6/24(

 ار  یلحم و زکرمتم تروصھب هدمآ تسدھب ِییاذغ داوم ھک یماگنھ یتح
 کاروخ تیعضو .دیسریمن وکسمھب یفاک کاروخ مھزاب ،دنتخیریم مھ یور
 دوبھبھبور 1920لاس طساوا زا و دیسر دوخ دوبمک تیاھنھب 1919 لاس رد
 ،N. M. Aleshchenkoوکِنچشلآ ،یوروش خروم ]تاقیقحت[ قبط :تشاذگ
 و مدنگ( روغلب فرصم ،تفر الاب دصرد 45 لاسھب لاس نان یھنارس فرصم
 .تفای شیازفا ربارب 1.5 ینیمزبیس یھنارس فرصم  و ،دش ربارب 5 )وج
 یفاک هدش نییعت یاھھیمھس یھمھ یارب ،دوب سرتسد رد ھک یکاروخ ،لاحنیااب
 ،دندش لیوحت هدش نییعت یاھھیمھس زا دصرد 57.06 اھنت 1920 نئوژ رد .دوبن
 زا سپ و ربماتپس هام رد دصرد 26.5 ات تفای شھاک ھتسویپ روطھب مقر نیا و
 نارگراک و دندیدرگ فذح لماک روطھب اھھیمھس یضعب .تفای دوبھب هرابود نآ
 ِییاتسور قطانم زا ینیمزبیس لاصحتسا یارب ییاھهورگ دندشیم قیوشت
 یایراسیمک زا Aleksei Badaev فئاداب یسکلآ ھچرگ .دنھد لیکشت کیدزن
 ریش لماک نادقف« وکسم رد کیوشلب بزح یھتیمکھب دوب روبجم یکاروخ داوم
  یکاروخ داوـم رگید و تالغ لیوحت ،نیا دوـجواب  ؛دـھد شرازگ ار »وکسم رد

 
[22] Dekrety sovetskoi vlasti, Moscow: Gos. izd. polit. literatury, 

1986, vol VIII, p. 135; ↓ 
 و یژولوئدیا :یکیوشلب ھیسور رد مسیلایسوس نتخاس« ،T. Remington نوتگنیمر ↑
 تاحفص ،1984 ،گروبستیپ هاگشناد تاراشتنا ،گروبستیپ ،»1917-1921 یتعنص نامزاس

 .608 ھحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و Khromov فومورخ ؛161 ات 157
 یلخاد گنجرد یرھش یھعماج و یبایمک :ھنسرگیوکسم« ،M .Borrero وِرروب ]23[
 ↓ ؛96 ات 89 تاحفص ،2003 ،گنالرتیپ تاراشتنا ،کرویوین ،»1917-1921 ھیسور

↑ L. N. Suvorova, 'Z a 'fasadom' "voennogo kommunizma": 
politicheskaia vlast' i rynochnaia ekonomika', Otechestvennaia istoriia 4, 
1993:48-59; ↓ 

 .72 ات 68 تاحفص هژیوھب ،هدش دای رثا ،Brower ِروآِرب و ↑
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 ربماسد و ربماون یاھهام رد یدوبھب نیا وکسم رھش رد .]24[دش تیبثتً اتبسن
 تروصھب نوماریپ ییاتسور یحاون رد ییاذغ یهریخذ دوبمک اما ،تشاد موادت
 و دش میخو رگید ِراب یلک ِتیعضو 1921 لاس ھیوناژ رد اھنت .تشاد دوجو داح
 یارب دش یتیامح ھک درک داجیا دارگورتپ و وکسم رد ار تاباصتعا زا یجوم
 .تاتشنورک شروش

 تسایسھب یدایز دودح ات ھناخراک نارگراک یارب کاروخ ھیھت یهویش
 عاونا اھنت ھن یداصتقا یشاپورف اب ھجاوم رد تسایس نیا .تشاد یگتسب یراک
 ،دوب جیار اپورا رسارس رد ھک درکیم داجیا ار هدش ھناگیب راک یاھتروص
 یطارفا تامادقا اب ،دوب ریثأتیب یلوپ یاھھکرحم ھک یطیارش تحت نینچمھ ھکلب
 جیسب .درکیم مھارف زین ار رما نیا ]دیدشت[ تابجوم ْیروهرھب شیازفا یارب
 ھیوناژ رد و دیدرگ ھئارا 1919 لاس رد اھھناخراک یضعب رد یرابجا راک

 و دنام ماکان یدایز دح ات تسایس نیا اما .دش ھتفریذپ یلک یلصا ناونعھب 1920
 یاھتراھم یاراد ھک دوب ینارگراک ]ِیراگدنام[ ِنیمضت مدع ای نآ تلع
 و ،دنتشاد اھنآ راکھب یدیدش زاین ھک دنتفریم ییاھھناخراکھب و دندوب یرورض
 نیا تلعھب اھتبیغ نیا زا یرایسب ؛دوب راک زا نمزم تبیغ رتیلک یھلئسم ای
 .دندرکیم فرص ییاذغ داوم ندروآ تسدھب یارب اردوخ تقو نارگراک ھک دوب
 ھک دندش ھجوتم یرگراک یاھھیداحتا ناربھر و یتعنص ناریدم زا یرایسب
 نتشادھگن روظنمھب ،نیگنایم زا رتھب یاھھیمھس یهریخذ مظنم نیمأت و عیزوت
 ییاھرابجا زا هدافتسا ات تسا یرترثؤم یهویش ،]تباث[ یراک لحم رد نارگراک
 ِیسدنھم نارگراک دوبمک اما .دندشیم لیمحت یرادا ای یماظن تروصھب ھک
 .دوب داح هژیوھب زلف بوذ یاھھناخراک رگید و یزاسھحلسا رد تراھم یاراد
 لاس نیزاغآ یھھام 9 رد یتاحیلست یھناخراک 35 زا ھک یایسررب

 939/34( دندوب هدش مادختسا ھک یناسک مھدھن ھک داد ناشن ،دمآ لمعھب1920
 یاھھایس وکسم رد .دندشن رضاح دوخ راک لحم رد ًالصا )514/38 زا رفن

 ،دندوب هدش مادختسا ناشدوخ یھفرح زا جراخ ھک ینارگراک زا یرفن 400/37
 جیسب  ،دـندوب  زاین دروـم  ھک ییاـھناکمھب  اـھنآ  زا  رفن  700/10  ؛دش ھیھت

  
[24] TsAOPIM, 3/la/6/33; Pravda, 1 October 1920; Moskovskii 

sovet, pp. 93–95; ↓ 
 ،هدش دای رثا ،وِرروب و ؛190 ات 189 تاحفص ،هدش دای رثا ،Aleshchenko وکِنچشلآ ↑
  .81 ات 77 تاحفص
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 زا نارگراک ترجاھم یور ثحب ناراکزلف ھیداحتا سنارفنک ود رد .]25[دندش
 ،نھآبوذ دننام .دوب زکرمتم ،دندوب تخس یندب ِراک ظاحلھب ھک ییاھھفرح
 نیا .دندوب ضارقنا لاح رد لمع رد ھک یراکشکچ یاھتراھم و یرگنھآ
 مانھب اھنارنخس زا یکی .دوب یکاش نآ زا اھنارنخس زا یکی ھکتسا یتبحص
 یرگنھآ ،یرگھتخیر دننام ییاھتراھم ھک درکیم ھیالگ Sangovich چیوگنَس
  .]26[دنا»ضارقنا لاح رد مالک قیقد یانعمھب« یراکشکچ و

 ھک ییاھالاک نتخاس یارب ھناخراک عبانم زا هدافتسا و راک زا تبیغ
 لاس رد راک یایراسیمک یاھرامآ .دوب جیار یرما ،دشیم ھتخورف ناییاتسورھب

 71.2 دودح یزیچ طسوتم روطھب ییوکسم ِرگراک ھک دننکیم دروآرب 1920
 :دنکیم میسقت بیترتنیدب ار اھزور نیا و ؛دادیم تسد زا ار یراک یاھزور

 زور 20 ،»یفاضا یصخرم« زور 11 ،»ینامزاس ِراک و ِیراک ِرفس« زور 15
 یراکزلف یاھھناخراک رد .(proguly) لیلدیب تبیغ زور 25.4 و یرامیب

 یاھھناخراک رد ھکیلاحرد ،دندوب جیار یاھلکش »لیلدیب ِتبیغ و یرامیب«
 .]27[دوـب یرتهدمع یھلئسم ھیلوا داوم و تخوس دوبمک تلعھب یراکمک یجاسن
 نامدیاس لکیام .تسا یرورـض اھتبیغ نیا لیالد نتفای یارب یرتشیب شھوژپ

 
 رفن 023/1 دودح ،دندرکیم راک تسردان یاھاج رد ھک راکزلف نارگراک نایم رد ]25[

 رفن 353/1 و کاشوپ ھیھت رگراک ناونعھب رفن 643/4 ،دندرکیم راک کچوک یاھهاگراک رد
 ↓ .دندوب لاعف یراکمرچ رد مھ

↑ V. N. Sarab'ianov, Metallopromyshlennost' Rossii, Moscow: 
Gosizdatel'stvo, 1921, pp. 71–75; ↓ 

 ،W. G. Rosenberg گربنزور ؛47 و 46 تاحفص ،هدش دای رثا ،Chase سیچ ↑
 ،)ناراتساریو( یناس و گربنزور ،رکنوئک رد ،»Tsektran نارتکست رد یعامتجا یھنیمز«
 :نوتگنیمولب ،»یعامتجا خیرات رد یصحفت :ھیسور یلخاد گنج رد ھعماج و تلود ،بزح«
 ؛360 ات 359 تاحفص اجنیارد ،373 ات 349 تاحفص ،1989 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا
 یتنطلس یویتسنا :ندنل ،»1917-1928 ،یوروش داحتا رد راک ِتسایس« ،M. Dewar راوِد
 ناراکمھ و A. M. Sinitsyn نیستینیس و ؛50 ات 46 تاحفص ،1956 ،للملانیب روما
 ↓ ،)ناراتساریو(

↑ Istoriia rabochykh Moskvy 1917-1945 gg., Moscow: 'Nauka', 1983, pp. 
92-93. 

[26] TsGAM O, 186/1/460/24. 
[27] Markuzon, 'Polozhenie truda', here 144-46. See also 

Ekonomicheskaia zhizn, 16 October 1920. 
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 »نارگراک تمواقم« ھک درادیم راھظا ،میدرک هراشا نآھب ھمدقم رد ھک یرثا رد
 اب لباقت رد ،»ندرک راک یارب« ھسنارف و ایناپسا رد بالقنا زادعب ِتیعضو رد
 .تشاد یلیخت یھبنج ،دندرکیم نیسحت ار راک ھک ،یتسیلایسوس یسایس بازحا
 یوس زا .متفاین ھیسور رد یشیارگ نینچ یارب یفافش کردم و لیلد عون چیھ نم
 1920 و 1919 لاس رد نارگراک ھکتسا هداد ناشن رواِرب لیناد رگید
 ؛دنوش لوغشم تراجتھب و دنریگب یصخرم ھک دنتشاد یایوق رایسب یاھهزیگنا
 شاعم رارما یارب ناشمظنم راک زا ھچنآ زا شیب دراوم بلغا رد ھک یتراجت
 .]28[دندوب نآ یاھدمآردھب ھتسباو ،دشیم لصاح

 رد ھک یراکزلف عیانص رد هژیوھب ،دوب هدش ھتفشآ لماک روطھب راک رازاب
 ِیاھراعش اب ھکلب ،تلود یوس زا ھن تشادیم ھگن ار قالش ھک یتسد اجنآ
 ھک دشیم حرطم ینارگراک یوس زا ،راک]ھب زاین و[ مازلا یھنوگاھدژا
 راک رازاب رد زین تراھم نیا دوبمک و دوب اضاقت دروم تدشھب ناشتراھم
 یزیگناروش روطھب ]لضعم نیاھب[ خساپ رد ْتعنص ناریدم .دشیم ساسحا
 .دندرکیم تباقر یدقنریغ رتھب یاھشاداپ و »یتبرض« ِراک ]ناونع[ یارب
 موھفم نیا و تفای شیازفا تدشھب »یتبرض« یاھتیلاعف دادعت ]بیترتنیدب[
 یاھھناخراک دادعت 1920 لاس مود یھمین رد .داد تسد زا اردوخ رابتعا
 ات و ،تفای شیازفا ھناخراک 240 ھب 20 زا و دش ربارب 12 »یتبرض« یراکزلف
 ،وکسم رد .دش مالعا »یتبرض« تیلاعف 716/1 دودح یزیچً اعومجم لاس نایاپ
 »یتبرض« زلف بوذ یاھھناخراک رانک رد یجاسن و ییایمیش داوم یاھھناخراک
 ھم هام رد یرگراک ھیداحتا ِمراھچ یهرگنک یاھنارنخس زا یکی .دندش هدیمان
 یاھتیلاعف زا رتشیب »یتبرض« یاھتیلاعف :تفگیم 1921 لاس
 یاھشاداپ تخادرپ ،»یتبرض« ماظن اب هارمھ .]29[دناهدش »یتبرضریغ«
  لرتنک و  هرادا رـطاـخھب یاھـیداـحتا ناربھر و  ؛تفاـی دشر  تدشھب  یدـقنریغ

 
 یهرود رد انولسراب و سیراپ رد راک :راک دضرب نارگراک« ،Seidman نامدیاس ]28[
 ِرواِرب ؛17 و 16 تاحفص ،1991 ،اینرفیلاک هاگشناد تاراشتا :یلکرب ،»یمدرم یاھھھبج

Brower، 74 و 72 تاحفص ،هدش دای رثا. 
 ↓ ؛161 ات 157 تاحفص ،هدش دای رثا ،نوتگنیمر ]29[

↑ A. A. Matiugin, Rabochii klass SSSR v gody vosstanovleniia 
narodnogo khozaistva, 1921–1925, Moscow: izd. Ak ademii nauk SSSR, 
1962, p. 49 ; ↓ 

 ،مود دلج ،1978 ،نالیمکم تاراشتنا :ندنل ،»1917-1923 یکیوشلب بالقنا« ،راک .چا ↑
 .217 و 216 تاحفص
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 تسد ْکاروخ ھیھت یایراسیمک و اھاروش ،یتعنص ناریدم ھیلعرب اھشاداپ
 اھشاداپ لرتنک قح 1920 نئوژ رد ماجنارس ھک ،دندز ینامزاسـنورد یدربنھب
 .]30[دش هدرپس (VTsSPS) »ھیسور رسارس نارگراک ھیداحتا یاروش«ھب

 یهریخذ ھیھت یارب یزیمآتباقر یگتفشآ رد ھناخراک یاھھتیمک و ناریدم
 .دننک مھارف بایمک ِراک عاونا یارب ار یرتھب یاھشاداپ ات دندوب ریگرد ییاذغ
 یزاسلباک یھناخراکھب ریمعت یارب ار یایقرب راطق ھک قرب یسدنھم تسارت
 یکسفنومیسـیکسیژوگور ھیحان رد( ومانید یھناخراک نانکراک ،دوب هدرک مازعا

Simonovskii-Rogozhsko(]31[ زین ار ]دنشاب هداد ماجنا یراک ھکنیا نودب[ 
 تکراشم یارب« ھلغ یهریخذ تروصھب یشاداپ ھک دوزفا یناسک تسیلھب
 زا ھناخراک یھتیمک ]نیا دوجو اب[ .دندروآیم تسدھب »تاریمعت رد )یعقاوریغ(
 نداد هوشر رد ناریدم .]32[دوبن راسمرش شیاھھسلجتروص رد بیرف نیا تبث
 ھچیروفکسُماز رد 1886 هاگورین رد ندنام یارب رھام نارگراکھب

Zamoskvorech'e نویسیمک یوس زا 1921 سرام رد ھک تفر شیپ اجنآ ات 
 یاھتخادرپ عاونا« فذح روتسد و ،تفرگ رارق یسرزاب دروم هدحتم یاروش
 ؛دش رداص »دیفسھقی نانکراک و نارگراکھب هدش مالعا یاھراجنھ زا رتالاب
 و بایا« ،»تبقارم قح« ،»یراکھفاضا« ،»اھشاداپ« عاونا دننام ییاھتخادرپ
 ،»یریگهزادنا یاھهاگتسد لمح« ،»لومعم فیاظو زا شیب ِراک« ،»باھذ
 ]یتح[ یدراوم رد ھک »یدرف یاھشاداپ« و »یراکھعطق تروصھب تخادرپ«
 ماظن یدنبمیسقت .]33[دندوب زین اھتخادرپ نیگنایم زا رتشیب ربارب 30 ات

 روطھب ،1920 ربماتپس رد ،ناراکزلف ھیداحتا ناگدنیامن سنارفنک رد »یتبرض«
 زا Boris Stiunkel لکنویتسا سیروب طسوت یشرازگ  .دیدرگ نایب یاھتسجرب

 رد اھتبیغ شھاک و دیلوت دوبھب یهرابرد VSNKh »داصتقا یلاع یاروش«
 رگید یاھاج رد ار یمازعا یاھتئیھ یاھتیاکش »یتبرض« یاھھناخراک
  زا  ھتسجرب ِیــبزح وضع   Nikolai Gavrilin نیلیرواگ یالکین .تخیگنارــب

 
 J ناینُب ؛486 ات 481 زا نینچمھ و 423 تاحفص ،هدش دای رثا ،Malle لام ]30[

.Bunyan، »رومیتلاب ،»داوم و دانسا :1917-1921 یوروش تلود رد یرابجا راک ِءاشنم: 
 دضرب نارگراک« ،J .Aves ِزوآ ؛178 ات 175 تاحفص ،1967 ،زنیکپاھ سناج تاراشتنا
 .100ات 98  تاحفص ،1996 ،سیرات تاراشتنا :ندنل ،»نینل

 ھقطنم 17 .دوب وکسم رد یرھش ھقطنم تفھ زا یکی یکسفونومیسـیکسزوگور ]31[
 .تسا هدمآ ود هرامش تسویپ رد قطانم نیا حرش .تشاد دوجو زین ییاتسور

[32] TsAOPIM, 412/1/4/16; TsAGM, 100/5/78/15. 
[33] GARF, 5469/5/29/130. 
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 :تفگ ومآ لیبموتا دیلوت ھناخراک
 رد یگنسرگ یدنبهریج ساسارب یسکچیھ ھک درادن دوجو یھار چیھ

 نییعت فادھاھب ]دناوتب[ }»یتبرض«ریغ یاھھیمھس اب :ینعی{ وکسم
 Podol'sk یھناخراک دننامھ اھھناخراک یھمھ ھک رگا .دبای تسد هدش
 یاھیدنبھمیھس اب :ینعی{ ،دنوش کرادت }یسدنھم یاھراک یارب{
 نییعت یاھدرادناتساھب زین اھنآ تروصنآ رد ،}دنوش کرادت »یتبرض«
 Podol'sk یھناخراک .دنباییم تسد هدش نییعت یاھراجنھ و هدش
 ار  ھچنآ زا یشخب ]شنانکراک[ ھک تسا هدش کرادت بوخ یردقھب
 .دنناسریم شورفھب رازاب رد ،دننکیم تفایرد

 
 ،تسا هدرک زاب رازابھب اردوخ هار »یتبرض« یاھیدنبھیمھس ھک ماھتا نیا
 ِناراکزلف ھیداحتا ردص ،Georgii Tarasovفسارات یگروِئگ نیگآمشخ ِراکنا
 .]34[تخیگنارب ار وکسم

 نارگراک ،دوب هدش رتدب »یتبرض راک« یاھھیمھس طسوت ھک تامیسقت
 .دادن رارق ]یاهدنرادزاب[ ریثأت تحت ار  یرگراک  شبنج یلکروطھب و راکزلف
 دحتم ییاھیرباربان دضرب تسیابیم نارگراک ھک تفاییم شرتسگ روصت نیا
 نادنمراک و یبزح نابصنمبحاص و دراد دوجو یدنبھیمھس ماظن رد ھک دنوش
 عیانص ھک یرادا یاھتئیھ .دنربیم عفن نآ زا (sluzhashchie) ھبتریلاع
 ،دندادیم شرازگ »داصتقا یلاع یاروش«ھب و دندرکیم تیریدم ار درفنم
 نیلاعف یوس زا )tsentry و glavki( یزکرم یھتیمک زین و دشرا یاھھتیمک
 ھن udarnichestvo »یتبرض راک« زا هدافتسا اب ھک دندش مھتم نیاھب یرگراک
 نانکراک یارب نینچمھ ھکلب ،دندیشخبیم اقترا اردوخ یتعنص شحب عفانم اھنت
 ناگدنیامن سنارفنک رد .دندروآیم درِگ یدام عفانم زین وکسم رد دوخ یرادا
 زا Buravtsev فستواروب مانھب اھنارنخس زا یکی ربماسد هام رد ناراکزلف
 تخادرپ لمحت رطاخھب »روشک ِرسارس یاھھیداحتا یزکرم یاروش«
 یھتیمک رد یمسر تاماقمھب دایز یلیخ یاھشاداپ و روآماسرس یاھدزمتسد
 مھ( یرگراک ھیداحتا نیلاعف .درک داقتنا تدشھب یزکرم یھتیمک و عیانص یلاع
 تراظن قیرـط زا ھک دندوب دقتعم )کیوشلب بزح زا نوریب رد مھ و  لخاد رد
  اھیرـبارـبان اب اھدزمتسد و  ھیمھس عیزوت رب  درفنم یاھھـیداحتا رتقیقد ھـچرھ

 
[34] TsGAMO, 186/l/460/25–27ob. ↓ 

 .دینک ھعجارم کی هرامش تسویپھب Tarasov فسارات و Gavrilin نیلیرواگ اب ھطبار رد ↑
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 زا یکی طسوت 1920 ربتکا رد ھک یتاداھنشیپ .درک هزرابم ناوتیم رتھب
 ینبم ،Abram Gol'tsman نمستلٌگ ماھاربا ،یرگراک یاھھیداحتا ناربھر
 یھتیمک«ھب درفنم یاھھیداحتا زا اھزمتسد نییعت ِراک ھک دیدرگ حرطم نیارب
 سنارفنک تفلاخم اب ربماون رد ،دوش لقتنم »یرسارس یاھھیداحتا یزکرم
 راکزلف نارگراک سنارفنک تفلاخم اب زین ربماسد رد و راکزلف نارگراک یروشک
 ھناخراک نارگراک زا یکی D. S. Gol'tsev فِِستلُگ  .دیدرگ ھجاوم وکسم رد
 نیا ]ھک لالدتسا نیا  اب[ ،دوب هدش جارخا بزح زا ًاریخا ھک ومآ یزاسلیبموتا
 .]35[درک ضارتعا نآھب تبسن ،دنزیم رود ار اھھناخراک یاھھتیمک حرط

 
 »اھیدنبھیمھس یزاسربارب«
 ماظن رد اھیرباربان ھکتشاد دوجو نارگراک نایم رد یاهدرتسگ ینارگن
 یھلحرم رد ھک تسا مکاح نادمآرس و یبزح نابصنمبحاص دوسھب یدنبھیمھس
 ینعی( دننک ھبلاطم ار اھھیمھس یربارب ھک دش ثعاب ھلئسم نیا و ،دنایریگلکش
 .)دنشاب ھتشاد یھباشم تفایرد دیاب ریگبقوقح نادنورھش یھمھ :ھک نیا
 مھتم ار اھنآ ھک یناسک یوس زا ھشیمھ یرباربان ِضورفم ناگدنربدوس
 تروصھب بلغا ھکلب ،دندوب هدشن فیرعت فافش یاھنوگھب ،دندرکیم
 ؛هدش هدرب مان اھنآ زا یبزح نابصنمبحاص ینعی ،لوئسم نابصنمبحاص
 یهرادا یزکرم یھتیمک« و »عیانص تیریدم یلاع یھتیمک« دروم رد ھکنانچمھ
 »یربارب« رطاخھب یبزحریغ نارگراک .دشیم هراشا ھنوگنیاھب زین »اھھناخراک
 ھیداحتا رد ناریگبقوقح ھمھ ِیتفایرد یربارب راعش .دندزیم باصتعاھب تسد
 هدش حرطم کیوشلبریغ (workerists) یاھتسیرکرُو طسوت راکزلف نارگراک
 کاروخ عیزوترب ھیداحتا تراظن یھبلاطمھب ار راعش نیا دنتساوخیم ھک دوب
 ار نآ ھک پچ حانج یوس زا مھ ،بزح نورد رد ھبلاطم نیا .دنھدب طبر
 طسوت ـمھـ و ،درکیم طوبرم اھتسینومک نیب یربارب یارب دوخ یاضاقتھب
 زیمآھقرفت دربراک ندرک دودحم یارب یاھلیسو ار نآ ھک وکسم یھقطنم یربھر
 نیا 1921 راھب رد .تشاد رارق تیامح دروم ،دیدیم »یتبرض راک« ]ماظن[
 رگید یوس زا و ،)تلود زا تیامح اب( وکسم یاروش طسوت ییوسزا لومرف
 یـبالقنا یاـھتسیلایسوس ،نیا دوـجو اب .دش ھتفریذپ تاتشنورـک نایشروش طسوت
 یارب یکسمتسم ار نآ ]ھکارچ[ ،دندرک تفلاخم لومرف نیا اب )اھرآ.سا(
 رانکھب زاین  :ینعی(  عـیزوـت یاھمزیناکم ِیلـصا و  هدمع  عوضوم  زا فارـحنا

 
[35] TsGAM O, ibid., 40ob. 
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 تساوخرد دننام ،کاروخ لاصحتسا یارب یلخاد گنج یاھشور نتشاذگ
 .دنتفرگیم رظن رد )ناییاتسور زا ھلغ یرابجا

 .تشاد ییاھیگنھآمھان راکشآ یاھنوگھب »یھاوخیربارب« یھبلاطم
 لاحنیعرد و دندرکیم تیامح »اھھمیھس یربارب« زا وکسم راکزلف نارگراک
 ینمض روطھب اھنآ ؛دندوب راتساوخ زین ار یرتگرزب و رتشیب یاھشاداپ
 یتلود تارادا رد نتسشن لباقم رد ]ھناخراک[ تخس راک ھک دنتشاد هراشا نیاھب
 یربارب یھبلاطم نارگراک هوالعھب .دشاب رباربان شاداپ یارب یھیجوت دناوتیم
 نآ زا تیعمج زا ییاھشخب  ھک ار یتازایتما ھک دنتشادن رظنرد ینعم نیاھب ار
 یاھتئیھ ،1920 ربماون رد ًالثم .دوش ھتشاذگ رانک دیاب ،دندوب رادروخرب
 2 نداد« رطاخھب ار اھکیوشلب ،وکسم یاھقطنم سنارفنک رد ناناقھد یگدنیامن
 یلاحرد نیا ؛درک »تمالم ناقھدھب تنوف مین و رگراکرھھب }ھنازور نان{ تنوف
 و یزوسلد ناییاتسور رابتبکن تیعضوھب تبسن نارگراک ًالامتحا ھک تسا
 ھلئسم نیاھب »یزاسیربارب«ھب طوبرم تاثحابم رد نکیل ،دنتشاد یدردمھ
 تشابنا رب ھک تشاد ار نسح نیا راعش نیا اذھعم .]36[تسا هدش هراشا تردنھب
 .دشیم زکرمتم ،دندوب ینینج لکش رد ھک ینادمآرس یوس زا یدام تورث
 یاھنوگھب ْسأر رد ھک یکاروخ ،دنتشاد رواب راعش نیا نایماح زا یرایسب
 لوصا ضقن لاحرھھب ،دشاب زیچان ھک مھ ردقچرھ ،دوشیم عیزوت ھنافصنمریغ
 .تساھنآ زا مھلم یوروش تلود ھکتسا یایتسیلایسوس

 ناتسبات رد وکسم ِباصتعا نیرتگرزب ییاپربھب »یزاسربارب« یھلئسم
 مادقا .دیدرگ اپرب یرھش لقن و لمح نارگراک طسوت ھک دش رجنم 1920 لاس
 تاکرادت لیوحت رد ریخأت )رگید دراوم یرایسب دننام( لمع نیا رباربرد یروف
 یرھش لقن و لمح یھنایاپ رد و تسوگآ 12 رد باصتعا نیا .دوب ییاذغ داوم
 و رگید یھنایاپ 3 دعب زور .دش زاغآ Zamoskvorech'e ھِچرُوکسُماز
 یکینلوکوس رد یرھش راطق نتخاس یھناخراک رد ھک یناگدننار زا یھورگ

Sokol'niki زین رگید عیانص رد نارگراک .دندیشک راک زا تسد ،دندرکیم راک 
 درک فقوتم ار راک تعاس ود Simonov فونومیس یھناخراک .دنتسویپ اھنآھب
 تاریمعت یاھهاگراک رد .درک ضارتعا اھھمیھس عیزوت رد هزور 10 ِریخأتھب و
 رد ھکنآیب ،دش حرطم باصتعاھب نتسویپ دیدھت ھِچرُوکسُماز رد اھنیشام
  یـگدیسر  یارـب  ھـک ینویسیمک زا یتازایتما نتفرـگ یارـب نیا  ؛دننک نینچ لمع

 
 هاگشناد تاراشتنا :نوتسنیرپ ،»1921 تاتشنورک« ،P. Avrich چیروآ ]36[

 ↓ ؛73 ھحفص ،1970 ،نوتسنیرپ
↑ TsGAM O, 180/1/236/64; TsAOPIM, 3/1 a/2/84; Sotsialisticheskii 
vestnik 1921, no. 1, p. 13. 
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 لقن و لمح نارگراک .]37[درکیم تیافک ،دوب هدش لیکشت نارگراک یاھاضاقتھب
 راداو یعمج جارخاھب دیدھت و یریگتسد قیرط زا ھکنآ زا شیپ یرھش
 .دندرک یرادوخ راک ماجنا زا زین رگید زور ود ،دنوش راک ِرسھب نتشگربھب

 اینِسرپونسارک رد بزح یاھقطنم یھتیمک ار باصتعا نیا یسایس تیھام 
Krasnopresnia دمآ ھنوگنیا شیاھھسلجتروص ھک ،داد رارق دیکأت دروم: 
 یفاضا یاھھیمھس یھمھ ھک دراد دوجو نارگراک نایم رد لیامت نیا
 زا ھک دننکیم داھنشیپ  و ،دوش ھتشاذگ رانک دیاب لوئسم تاماقم یارب
 دوش تساوخرد {MSNKh} وکسم داصتقا یاروش و وکسم یاروش
 نیا زا اھنآ .دنھد نایاپ دوجوم یاھیرباربان یھمھھب تیروفھب ھک
 و رگراکرھ ،رگراک مدرم یروھمج رد ھک دننکیم زاغآ ھظحالم
 طقف اما ،دننک تفایرد یواسم یاھیمھس دیاب یرادا نانکراک زا یوضع
 .]38[دنکیم تفایرد رگراک ھک یاھیمھس

 
 یهرابرد هرکاذم راتساوخ نویباصتعا ھک داد شرازگ اکچ لماوع زا یکی

 عیزوت ؛اھھمیرج ؛یرگراک لکشلادحتم یاھسابل ؛اھشاداپ اھخرن ؛کرادت«
 تیعضو :ینعی{ یراج لئاسم ؛اھھیمھس شیازفا ؛یتاکرادت راطق زا کمن
 یھسلج رد ،دوب هدش هداد نآ لوق ھک درآ یھئارا شاداپ زین }و{ ؛}یسایس
 یرھش یهدرتسگ تاسلج لیکشت قح تساوخرد .دنتسھ »اھھنایاپ یھمھ یمومع
 ار دوخ دیشوکیم نارگراک شبنج اجنیارد :دوب ھتسجرب ]باصتعا نیا رد[ زین
 هدش ھتخادنا نییاپھب اھکیوشلب طسوت ھک ،دناسرب ینامزاس نابدرن ناکلپ نیلواھب
 بزح چیھ یاضعا یوسزا اما ،درک حرطم ار یسایس لئاسم باصتعا .دوب
 و ؛دشن هدھاشم اکچ یوس زا ینوریب کیرحت ھنوگچیھ .دشیمن تیادھ یایسایس
 رد کیوشنم یاھهورگ اب ھک تشادن دوجو زین ِنویسیزوپا یسایس نامزاس چیھ
 اھاونان ھیداحتا رد اھرآ.سا اب ای ھناخپاچ و ییایمیش داوم نارگراک یاھھیداحتا
 ناربھر Krasnopresnia اینسورپونسراک ]ِبزح[ نویسیمک .دشاب ھسیاقم لباق
 اب ھک درک فیصوت هاگآان )درم ای نز معا( یرصانع« ناونعھب ار یباصتعا
 .»دنتشادن یتوافت چیھ رگید نارگراک

 
[37] TsAOPIM, 3/la/11/12, 38, 40. ↓ 

 رد تسایس :بزح اب یتاقبط یاھروخرب« :دینیبب ار S. Pirani یناریپ نومیس نینچمھ ↑
 تاحفص ،2003 ،11:2 ،یخیرات مسیلایرتام ھیرشن ،»پن یھمانرب و یلخاد گنج نیب وکسم

 .120 ات 75
[38] TsAOPIM, ibid., 38. 
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 مھ و یرگراک نامزاس مھ ھک دوب یاهویشھب باصتعا نیاھب بزح خساپ
 ریبد ،Isaak Minkov فوکنیم کازیا .درکیم فیعضت ار اھنآ یھاگآ
 یتعنص یاھھتسھھب یاھمانشخب باصتعا عورش زا رتشیپ یمک ،وکسم یھتیمک
 عوقو زا دنناوتن هرکاذم قیرط زا ھچنانچ :درکیم ھیصوت ھک دوب هدرک لاسرا
 دیاب راک لحم رد یبزح یاضعا تروصنآرد ،دننک یریگولج باصتعا

 صاخشا ذوفن زا ار باصتعا ،»دنوش ھجوتم نارگراک یهدوت ھکنآیب«
 ،دشابن راذگریثأت رگید یاھشور ھکیتروصرد اھنت .دننک ادج لاعف یبالقنادض
 نایم رد اھدادیور .]39[دنوش جارخا تسینومک ناریدم طسوت دیاب صاخشا نیا
 توا 12 رد و ،تفر لئاسم ھنوگنیا زا رتارف اراکشآ لقن و لمح نارگراک
 عامتجا میرحت یعون اھنت ھن وکسم یھتیمک رتفد )باصتعا زور نیتسخن(
 ھک درک مالعا نینچمھ ھکلب ،درک مالعا ار یرھش لقن و لمح نارگراک
 دعب زور ،دننامب یقاب باصتعا رد نانچمھ حبص 9 تعاس ات ھک ییاھھنایاپ
 Grigorii یکسناچانینلِم یروگیرِگ و Gol'tsman َنمسْتلُگ .دنوشیم لیطعت

Mel'nichanskii وکسم یھقطنم یرگراک یاھھیداحتا یاروش« ناربھر« 
(MGSPS)، ریگتسد دیاب ناگدننکباصتعا یھمھ ھک دننک مالعا دندش روبجم 

 و ھیداحتا ،یبزح یاھھتسھ ناگدنیامن یوس زا ینویسیمک یاھنایاپ رھ رد .دنوش
 ؛هاگآ نارگراک :دننک »یدنبھتسد« ھلوقم ھسھب ار نارگراک ات دش اپرب تیریدم
 دیاب ھک ،باصتعا »داھندب ناربھر« و ؛دنتشاد »ھجومریغ تبیغ« ھک یناسک
 باصتعا هدنامزاس کی ؛دش ماجنا توا 14 زور اھیریگتسد .دنوش ریگتسد
 .دش نادنز لاس کیھب موکحم ًادعب Aleksei Krylov فولیِرک یسکلآ مانھب
 ؛دش دییأت وکسم یھتیمک یرسارس سالجا یوس زا وکسم یھتیمک رتفد تامادقا
 بوکرسھب تبسن ھسلج رد ناگدننکتکرش زا کیچیھ یوس زا یتفلاخم چیھ
 .]04[تفرگن تروص ،دوب مسیرازت روآدای ھک ییاھهویش زا هدافتسا اب باصتعا

 یزاسیربارب« یارب لقتسم مادقا ِبوکرس ھک یماگنھ ،بیترتنیدب
 یھتیمک« دضرب وکسم رد بزح یربھر ِدوخ ،تفرگ تروص »اھیدنبھیمھس
 نایاپیب یاھشالت ؛درک هدافتسا »یزاسربارب« راعش زا glavki »عیانص یلاع
  راک عاوـنا رازاـب رد رگـیدـکی ندرک ردھـب نادیم زا یارـب  ]یمسر داھن[ ود نیا

 
[39] TsAGM, 415/16/587/16. 
[40] TsAOPIM, 3/la/7/27; TsAOPIM, 3/la/11/40, 48. On 

Mel'nichanskii, see Appendix 1. 
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 ینادنچ یاضاقت ناشراک ھک دزیم نماد ار ینارگراک مشخ ،زاین دروم ِبایمک
 یاروش« ِمکح اب یگنھآمھ رد ،1920 توا رد وکسم یبزح سنارفنک .تشادن
 یزکرمتم یدنبھیمھس ماظن داجیاھب میمصت ،لیروآ هام رد »قلخ یایراسیمک
 عون ،درکیم راک نآ رد صخش ھک یاھناخراکھب ھجوت نودب ،نآ یانبم ھک تفرگ
 زا یضعب شھاک دیدج یدنبھیمھس ماظن نیا فدھ ؛دادیم ماجنا وا ھک دوب یراک
 فچاخیل یلیساو .دوب هدروآ دوجوھب »یتبرض راک« ماظن ھک دوب یتاقاقشنا

Vasilii Likhachev وکسم داصتقا یاروش« رد یربھر نالوئسم زا« 
 نایاپ یارب »یدحاو یتاکرادت یھدنامزاس تسا یرورض« ھک تفگ سنارفنکھب
 یھتیمک فلتخم نالوئسم« تروصنیاریغرد ،دیآ دوجوھب داسف و یگتفشآھب نداد
 ناکدوک ھکیلاحرد ،دننکیم تفایرد ییانثتسا یاھھیمھس نانچمھ عیانص یلاع
 ماظن زا« دیاب یزکرم یھتیمک و عیانص یلاع یھتیمک .»دننامیم ھنسرگ
 یاھھیمھس ھک درکیم لالدتسا فچاخیل ؛»دننک یوریپ یمومع یدنبھیمھس
 یرتلکشلادحتم ِشاداپ ماظن ار اھنآ یاج و دورب نایم زا دیاب »یتبرض«
 زا کاروخ عیزوت شیازفا و دارفا ھیمھس شھاک رادفرط نینچمھ وا .دریگب
 دودح دنمماظن یتروصھب نامزمھ ھک ،دوب یمومع یاھیروخاذغ قیرط
 000/219 و لاسگرزب 000/61( دندرکیم ھیذغت ار وکسم تیعمج مراھچکی
 ھک داد رارق داقتنا دروم زین ار ییاھرفس یھدنامزاس سنارفنک نیا .]41[)کدوک
 یھتیمک تارایتخا اب درفنم یاھھناخراک فرط زا و ییاذغ داوم لاصحتسا یارب
 ردص ]ماجنارس[ ،رتلصفم یاھثحب زا سپ .تفرگیم ماجنا عیانص یلاع
 اب ،نان عیزوت نتخاس زکرمتم یارب ار یاھمانرب ربتکا مراھچ رد وکسم یاروش
 بیوصتھب ،دشاب ھتشاد رارق نآ رد ھلوقم ود طقف ھک یاهداس یدنبھیمھس مظن
 .]42[دناسر

  راکزـلف نارـگراک یگدنیامن سنارفنک رد  »اـھھیمھس یزاسیرـبارـب« یانعم

 
 150 تاحفص ،هدش دای رثا ،Borrero وِرروب ؛1920 ربتکا لوا ،Pravda ادوارپ ]41[

 لاس رد ؛دوب نابلگنج شردپ ،نازاک دلوتم )Likhachev )1924-1882 فُچاخیل ؛157 ات
 ات 1911 لاس زا .دمآرد یاھفرح یبالقنا تروصھب و تسویپ اھتارکمد لایسوسھب 1902
 روضح وکسم یاروش یھتیمک رد 1918 لاس زا ؛دربیم رسھب دیعبت رد اکیرمآ رد 1917

 .تشاد رارق »وکسم داصتقا یاروش« سأر1921 رد -1923 یاھلاس رد و  ،تشاد
 نان )مرگ funt )614 تنوف مین و کی ،دندادیم ماجنا تخس یندب راک ھکیناسک ]42[ 
 لوئسم تاماقم  و دندادیم ماجنا کبس یندب راک ھک ییاھنآ ؛دندرکیم تفایرد ھنازور
 16 ریز یاھھچب و اھ»یناتسریبد« .دندرکیم تفایرد )مرگ 410( تنوف کی زین یوروش
 ↓ ؛190 ھحفص ،هدش دای رثا ،وکنچسکلآ ؛دندرکیم تفایرد نان تنوف کی زین لاس

↑ TsAOPIM, 3/l;a/l and 2ob-3obMoskovskii Sovet, p. 94. 
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 رارق رتشیب ثحب دروم ]43[1921 لاس ھیروف مراھچ ات مود یاھزور رد وکسم
 یصاخشا یھمھ« یارب »ربارب و ھچراپکی« یتاکرادت ماظن راتساوخ ھک تفرگ
 »زاتمم یاھھیمھس« یھمھ وسکی زا سالجا نیا .دندش ،»دنشکیم تمحز ھک
 یاھھیمھس ،یھاگشناد یاھھیمھس ،قلخ یایراسیمک یاروش یاھھیمھس« زا معا(
 یریگرد راتساوخ و ،تشادرب نایمزا ار )»یرگید ھیمھس رھ ای ناصصختم
 یهرابرد یاھناگادج یھمانعطق رد ،رگید یوسزا .دش عیزوت رد ھیداحتا رتشیب
 شیازفا ھک دش یاھنوگھب اھشاداپ ماظن رد اھتیدودحم فذح راتساوخ اھدزمتسد
 یوس زا دوخ عفانمھب ھجوت ھنوگنیا .دشاب زاجم دصرد 300 دودح ات اھنآ
 ھک دیدرگ نایب Ustinskii یکسنیتسوا یھناخراک زا Kolyshkin نیکشیلوک
 تبسن .تفگیم نخس »نارگراک یارب ییاھزایتما اب عیزوت یربارب« یهرابرد
 یاھمانعطق .دش مشخ راھظا زین اوژروب ینف ناصصختمھب ]شاداپ[ تخادرپھب
 زین و ناصصختمھب هاوخبلد یاھشاداپ یھنالداعان صاصتخا ،تخادرپ یهرابرد
 شدوخ ]طقف[ ھک ییاھشاداپ یاطعا رد  ار عیانص تیریدم یلاع یاروش تردق
 دنتخاس فافش ار ھتکن نیا یبزحریغ نارگراک اما .درک موکحم ،دنیبیم بسانم
 ھک یتازایتما :تسا رطخ رد ھک دراد دوجو یصحش قیالع یارو لصا کی ھک
 تیوقت بجوم ]،دوشیم ھتفرگ رظنرد[ ناصصختم و نابصنمبحاص یارب
 اھنآ .دزاسیم رود نارگراک زا ار »نارگراک تلود« و دوشیم ]یتلود[ هاگتسد
 Portnov فُنتروپ .بزح ھن ،تسا ھیداحتا رما نیاھب نتخادرپ رازبا ھک دنتفگیم
 یلاع تیریدم ]یاضعا[ یھمھ« :تفگیم رارصا اب یزاسروتوم یھناخراک زا
 دیاب زیچھمھ ؛دنزیرب نوریب ار اھاوژروب یھمھ و دینک یزاسکاپ ار عیانص
 یکسفیارک ھک یتبحص .»دریگب رارق راکزلف نارگراک ھیداحتا تراظن تحت

Kraevskii نمجنا تسد رد دیاب تاکرادت و عیزوت ھنوگرھ« ھک دوب نیا ،تشاد 
 رالاسناوید نانکراک تسد زا ار اھنیا ؛دریگب رارق ام ناراکزلف ھیداحتا ،ام
 عیزوت تیلوئسم دیاب ھناخراک یاھھتیمک .»دیریگب عیانص یلاع تیریدم یھتیمک
 تیریدم تسد زا رتالاب اردوخ نارگراک ِتسد« دیاب ھیداحتا ؛دنریگب هدھعھب ار
 یھقالع ھن( دوب workerism ییارگرگراک نیا .»دھدب رارق عیانص یلاع
 ییاھر ھک تسا نیارب ْخسار رواب کی یھباثمھب ھک ؛)self-interest یصخش
 عقاو رد و زیامتم یاھقبط ؛تسا یندش ماجنا رگراک ھقبط طسوت ]طقف[ یعامتجا
 .دنشاب ھک یرظنمرھ زا نارکفنشور ایو یتسیلایسوس بازحا اب فلاخم

  یوس زا اھیدنبھیمھس هرابرد ھناھاوختاواسمو ھنایارگرگراک یاھثحب نیا
 
 .دیآیم 152 ات 147 تاحفص ،موس لصف رد ھسلج نیا زا یحرش ]43[
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 Epifanov فنافیِپا ھلمجزا( ناشناربھر و ھسلج رد اھرآ.سا رادفرط هورگ
 یھناخراک زا Kazenkov فُکِنزاک و 1886 هاگورین زا یگدنیامنھب
 ھچیروفکسُماز ]یھقطنم[ زا ودرھ Dobrovykh-Navgolts فوگوانـیوربوُد

Zamoskvorech'e( رد رش ھشیر« :ھک تفگ فنافیِپا .دش ھتسناد دودرم 
 زیچرھ زا رتمھم و ؛»تسا یداصتقا یشم ھکلب ،تسین یدنبھیمھس تازایتما
 :ھک تفگ اھرآ.سا رباربرد Portnov فُنْتروپ .ناییاتسور زا ھلغ یهرداصم
 تسوکسم یهدمع رازاب ،»Sukharevka اکِفراخوس ییاشگزاب« اب وا تفلاخم
 .دوب »یگنج مسینومک« روش جوا یهدنھدناشن 1920 ربماسد رد نآ نتسب ھک
 دروخرب تدشھب رگید لئاسم یهرابرد ناھاوخیربارب اب ھک اھکیوشلب
 Ivan فیریک ناویا ھکیماگنھ :دنتفرگ رارق اھنآ رانک رد اجنیا رد ،دندرکیم

Kireev )زاتمم یاھیدنبھیمھس )ومآ یھناخراک رد یبزحریغ ِیوق هورگ وضع 
 ،Moisei Rafes سِْیر یسیوُم ،کیوشلب بزح لوئسم ماقم ،درک موکحم ار
 یارب نآ زا شیپ ھتفھ ود ھک ار وکسم یاروش میمصت و درک تیامح وا زا
 .]44[درک مالعا ،دوب هدش ھتفرگ هداعلاقوف یاھیدنبھیمھس یھمھ یاحما

 
 رگراک یھقبط یاھتسایس و ناتسھل گنج
 یھلمحدض و ،درک ھلمح یوروش ِنیارکواھب ناتسھل 1920 ھم هام رد
 شترا مجاھت ھک یماگنھ ات ،هام 3 تدمھب .تشاد ھمادا ھتفھ دنچ یط یکیوشلب
 زا یدایز دادعت و نینل ،دش فقوتم یاهدننکشمھرد یماظن تسکش اب خرس
 بالقنا شرتسگ یارب یتصرف ار گنج بزح یلومعم یاھهدر یاھکیوشلب
 ھچرگ ؛دندیدیم اپورا یتسیلایسوس راتشگ ندرک رتکیدزن و برغ یوسھب
 یشقن وکسم نارگراک .دنتشادن یروصت نینچ بزح ناربھر رگید زا یرایسب
 رد ]نارگراک[ بلغا .دندوب لئاق بالقنا تشونرس رد گنج یارب یساسا
 ؛دندرکیم تکرش ،دوب گنج زا تیامح رد ھک یگرزب یناگمھ یاھشیامن
 نآ زا یناسک ھچ ھکنیا یهرابرد یھجوت لباق تیلقا اھھناخراک رد ھک یلاحرد
 یرتهدرتسگ یاھھغدغد اب اھدیدرت نیا .دندرکیم دیدرت راھظا ،درب دنھاوخ عفن
 .دشیم ھتخیمآ زین یوروش ِتلود رد بزح هاگیاج یهرابرد

 یاھتئیھ زا لابقتسا یارب یمیظع ینابایخ شیامن 1920 ھیئوژ هام رد
 و دش رازگرب وکسم رد )نرتنیمک( یتسینومک للملانیب موس یهرگنک یگدنیامن
 ھـب  بیرـــق روضح  .تشاد رارـــق ناگدننکتکرش یاـھتینھذ  سأر  رد  گنج

 
[44] TsGAM O, 180/1/236/6–66; TsGAM O, 180/1/235. 
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 تلود و گنجھب تبسن یرگراک تیامح یعون ساسارب اھنت رفن 000/250
 رد[ دوخ لیمھب انب ناگدننکرھاظت رتشیب ،رگید یوسزا .دوب ریذپناکما
 اب یلیطعت تارھاظت رد تکرش یارب نارگراکھب .دندوب هدرکن تکرش ]تارھاظت
 رد ،ینابایخ شیامن رد تکرش زا دعب مھ یدراوم رد هوالعھب ؛دندوب هداد قوقح
 .دشیم ھضرع لومعم زا رتیذغم ییاذغ ،راک لحم یاھھناخکاروخ
 تَمِس نامز نآ رد ھک V. F. Klement'ev فوتنِمِلک ،)SR( ِسیونهرطاخ
 ]نایم[ رد یسایس شنزرس یعون مھ و یگحیرقشوخ مھ ،تشاد یدنمراک
 نوچمھ« ام ھک دوب هدرک راھظا ناراکمھ زا یکی .تسا هدرک تبث ار تیعمج
 .]45[دندش جارخا دعب زور ناگدننکقنقن رگید و وا ؛»میوریم هژر ناکوپھلک
 لباق یھناشن ناونعھب ناوتیمن ار یاهدش گنھآمھ یاھشیامن نینچ ،نیاربانب
 نیاھب رتشیب مشش لصف رد( تفرگ رظن رد نارگراک ھیحور یارب یدامتعا
 زا هژیوھب ،تسا رتهدننکاشفا ھناخراک تاسلجتروص .)میزادرپیم ھلئسم
 و دندوب لاعف یبزحریغ یاھتسیلایسوس ای اھکیوشنم اجنآ رد ھک ییاھناکم
 ییایمیش داوم یھناخراک رد .دوب رتشیب اھکیوشلب نتفرگ شلاچھب لامتحا
 یکیوشلب یھتسھ ھکییاج Sokol'niki یکینلوکوس رد Bogatyr ریتاگوب
 تعامج ھک یتاسلج ،تشاد دروخرب ییادصورسرپ یکیوشنم هورگ اب ھتسویپ
 رد اما ؛دندرکیم تیامح گنج زا ھتسویپ ،دنتشاد تکرش نآ رد یھجوت لباق
 ھیئوژ رد .دندوب ددرم ،دوب هدیشک یگتسد ودھب ھک نرتنیمک یھلئسم یهراب

 شترا یزوریپ« زا ھک یکیوشنم یھمانعطق دوسھب یکیوشلب یاھمانعطق 1920
 زا یرکذ اما ؛دش در ،درکیم لابقتسا »یبرغ یاپورا رد یبالقنا مایق« و »خرس
 ِیکیوشلب یھمانعطق ربماتپس هام رد یدعب یھسلج رد .دماین نآ رد نرتنیمک
 .]46[دوب هدمآ ارآ قافتاھب نرتنیمک زا تیامح نآ رد ھک دش بیوصت لومعم

 زا و ،داد ناوخارف ھھبجھب ھنابلطواد مازعا یارب بزح رماتپس هام رد
 ھفاضا تعاس ود یگنج یاھشالت زا تیامح یارب ھک تساوخ نارگراک
  رگـید یوسزا و  لاعف یتیامح وسکی زا  ناوـخارـف نیا  .دننک راـک ]لومعمرـب[

 
[45] Kommunisticheskii trud, 29 J uly 1920; V. F. Klement'ev, V 

bol'shevistskoe Moskve (1918–1920), Moscow: Russkii put', 1998, pp. 
429-31.↓ 

 ھحفص ،1923 ،زنیلاک تاراشتنا :ندنل ،»ینیشنبقع رد مسیوشلب« M. Farbman َنمبراف ↑
137. 

[46] TsAGM, 337/2/29/168-168ob, 174-174ob. 
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 رد .گنج رد بزح شقن اب ھکلب ،گنج ِدوخ اب ھن ینمشد ؛تخیگنارب ار ینمشد
 تیامح گنج زا ھنالعفنم یرایسب نارگراک ھک دیسریم رظنھب ،ھنایم نیا
 رد .دنھدیم ناشن ییانتعایب گنجھب تبسن ]تروص نیاریغرد[ ای ،دننکیم
 یاھھھبجھب و هدرک کرت ار وکسم کیوشلب ِبلطواد 000/3 ناتسبات رسارس
 و یبرغ یاھھھبجھب لاس رخاوا رد رفن 500/3 زا شیب ؛دندوب ھتفر یبرغ
 رد ھک وکسم رد لوموسمک و بزح وضع نارازھ و ؛دندشیم مازعا یبونج
 ھھبج رد نانچمھ ،دندوب هدش جیسب گنج رد تکرش یارب 1919 لاس
 حطس دیاب گرزب یاھهورگ نیا اب یراک و یگداوناخ یاھدنویپ .]47[دندربیمرسھب
 یھناخراک ِنارگراک .دشاب ھتخیگنارب خرس شترا یارب ]یبسانم[ یتیامح
 اھنآ زا 1920 ربماتپس هام رد اکچ لماع ھک( Bromlei یلموُرب یزاسنیشام
 هام رد و )»دندرکیم تناھا یتسینومک ]یاھیدنبھورگ[ یھمھھب« ھک دوب هدینش
 ،دنتشاد رارق تاتشنورک مایق زا تیامح لوا طخ رد زین 1921 لاس سرام
 رد نینچمھ .دنھدب ماجنا ار ]بزح ناوخارف[ ِیفاضا راک تعاس ود ھک دنتفریذپ
 Krasnopresnia اینِْسِرپوناِرک رد Duks سکود یزاسامیپاوھ یھناخراک
 رد نھآهار یاھهاگراک رد نارگراک .دننک نینچ ھک دنتفریذپ نارگراک
 رفن 3 ،قفاوم رفن 21 ْیفاضا راک تعاسود دروم رد یکسفونومیس ـوکسژوگور
 راک تعاس یارب ار ینادنچ قوش و روش ھک دنداد یأر عنتمم 27 و فلاخم
 زین ار یگنج یاھشالت دضرب نداد یأرھب یلیمیب اما ؛دھدیمن ناشن یفاضا
 ماجنا اب راکزلف نارگراک ھیداحتا رد نانز یاضعا زا یاھسلج رد .دھدیم ناشن
 ھک تشگیمنرب ناوخارف لصاھب تفلاخم نیا اما ،دش تفلاخم یفاضا راک تاعاس
 زین نونکامھ اھنآ ،سکعرب ھکلب ؛تشاد رارق اھنارنخس دیکأت و تیامح دروم
 دوخ ]ِیلومعم[ راک رانک رد یفاضا راک ماجناھب روبجم شاعم رارما یارب
 راک تعاس دعب ،خرس شترا یارب مروفینوی نتخود ِتساوخردھب خساپ رد .دندوب
 دنناوتیمن ار یراک نینچ ھک دندرک ضارتعا اھنارنخس زا یضعب ،ھناخ رد و
 .]48[تسا هدش کیرات اوھ ،دنسریم ھناخھب اھزور ھک یتقو اریز ؛دنھدب ماجنا
 نوـچ ھـک دوـب ساسا  نیارب بلغا  ،دشیم زارـبا گنج یهرابرد  ھـک یتاظحالم

 
 ادوارپ ؛166 ات 165 تاحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و Korshunova اوُنشروک ]47[

 ↓؛120 ات 87  تاحفص ،هدش دای رثا ،Poliakov فُکایلوپ ؛1920 ربتکا 21
 ↑ TsAOPIM, 3/la/6/ 16;  

[48] TsAOPIM, 3/la/11/24, 57; TsGAMO, 186/1/481/2; TsGAMO, 
186/1/492. 
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 دیاب مھ شدوخ ]سپ[ ،دنک ییامنتردق ھک ھتفرگ میمصت دوخ یدوخھب بزح
 یھناخراک رد .دنک عافد ییامنتردق نیا زا ــنارگراک کمکھب لسوت نودبــ
 شرازگ ار ییاھوگتفگ اکچ زا یلماع یکینلوکوس رد لوتفم تخاس ِکی یهرامش
 رگا« ھک نومضم نیا اب ،دوب هدش ھئارا هوبنا یھسلج کی رد ھک درک
 ام ؛دننک عافد تردق نیا زا دیاب اھتسینومک سپ ،دنراد تردق اھتسینومک
 رد یکیوشلب یاھمانعطق .»مینک عافد بالقنا زا میھاوخیمن یبزحریغ صاخشا
 داب هدنز« و دش بیوصت تسینومک بزح و »خرس ناتسھل« ،خرس شترا نیسحت
 ھتفگ نارگراک .داد »نارگراک بزح داب هدنز«ھب اردوخ یاج »تسینومک برح
 یط .]49[»دشاب مکاح شدوخ بناج زا یبزح چیھ دنھاوخیمن« ھک دندوب
 زین یھباشم تاکن ،دشیم داجیا ھھبج یارب بلطواد نتفای یهرابرد ھک ییاھعازن
 بانتجا ندش بلطواد زا ھک ار بزح زا ییاضعا ْنارگراک .دیدرگیم حرطم
 یھناخراک رد یبزح یھتسھ ناربھر دننام ؛دندرکیم ریقحت ،دندیزرویم
 تفایرد یمارگلت یرگراک ھیداحتا زا ھک اینِْسِرپوناِرک ردGabai  یاباگ تایناخد
 نیا و ،دنک مازعا ھھبجھب یسایس یاھراک یارب ار رفن ود تساوخیم ھک دندرک
 اکچ لماع .دنتسرفب ھھبجھب ار یبزحریغ ِبلطواد ود دنتفرگ میمصت ناربھر
 ًالماک« ،دنوشن بلطواد ناشدوخ ھکنیا یارب اھنآ یھناھب :دنکیم هوکش نینچ
 ییاھھخسن Krutetskaia ایاکستتورک ،یکیوشنم ِنز ِرگراک .دوب »ھناراکبیرف
 اھتسینومک« :تفگ نارگراکھب و درک عیزوت ار اھنآ و ھیھت ار مارگلت نیا زا
 .]50[»میریگب هدھعھب ام دیاب ار نآ تیلوئسم و دننکیم عورش ار یگنج

 رد ھچ( کیتارکمد قوقحھب زواجتھب تبسن هدرتسگ یمشخ اب اھھغدغد نیا
 لامعِا زا یرثا چیھ .دش ھتخیمآ )راک لحم زا نوریب ھچ و راک لحم نورد
 دروم یاهدرتسگ زرطھب 1918 و 1917 یاھلاس رد ھک یکیوشلب یاھھشیدنا
 نانمشد بوکرس ]ھک ھشیدنا نیا لاثم یارب[ ؛دنامن یقاب ،تفرگیم رارق ثحب
 یوس زا یریگمیمصت عوضوم )]یسایس[ یشم طخ یاھھبنج رگید دننام( بالقنا
 بناج زا تردق یھاوخبلد لامعِا .تسا بالقنا رد هدننکتکرش یاھهدوت
 یاھھنیمز ساسارب یلخاد گنج نایرج رد بلغا ھک ،اکچ و یبزح یاھتئیھ
 بوکرس تلع کی .تفای ھمادا نانچمھ 1920 لاس رد ،دشیم ھیجوت یماظن
 .دوب تردق ظفح یارب شاییاناوت یهرابرد بزح یهزادنا زا شیب ینارگن ْموادم
  یبونج ھیسور رد یکچوـک رایسب یـحاونھـب اھدیفس اب گنج  ْنامز نیا رد ھچرگ

 
[49] TsAOPIM, 3/1a/11/70. 
[50] TsAOPIM, ibid., 67ob. 
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 ربارب رد ھک دندرکیم ساسحا وکسم رد اھکیوشلب ]اما[ ،دوب هدش دودحم
 شرازگ 1920 لاس ربتکا رد ،لاثم یارب .دنریذپبیسآ ھناحلسم تفلاخم
 دناسر رواب نیاھب ار اھکیوشلب ،دش مولعم اھنآ یطبریب ًادعب ھک ییاھدادیور
 ِنیرتمھم[ ؛تسا هدش کرادت تلود ینوگنرس یارب جراخ یوس زا یاھئطوت ھک
 کسمُا رد تسار حانج یھئطوت ]:زا دندوب ترابع یلیخت یاھدادیور نیا

Omsk، رد ار اکچ .تاکرادت دوبمک ِرسرب وکسم ناگداپ رد یلامتحا شروش و 
 اما .]51[دش زاغآ اھیریگتسد جوم و دنداد رارق لماک شابهدامآ ]تلاح[
 یجراخ ای یسایس دیدھت چیھ اھنآ رد ھک ،زین ار یرگراک یاھشبنج اھکیوشلب
 باصتعا ًالثم ؛دندرک بوکرس ھباشم یراکتشپ و ترارح اب ،تشادن دوجو
 یارب اھکیوشلب شالت .میدرک دای نآ زا نیا زا شیپ ھک لقن و لمح نارگراک
 لتخم یداصتقا نارحب نایم رد ار لقن و لمح ھک باصتعاھب مادقا زا یریگشیپ
 تساوخرد رابتناھا نتسناد دودرم اما .دوبن ییانثتسا مھ نادنچ ،درکیم
 تبسن اھنآ ینمشد نازیم زا یرھش گنیتیم یرازگرب یارب لقن و لمح نانکراک
 یعمج یسارکمد یعون رب یاھبرض و ،دیوگیم نخس نارگراک شبنج دشرھب
 تاکرادتھب طوبرم لئاسم اب تسناوتیم ًالامتحا ]تروصنیا ریغرد[ ھک تسا
 نامزاس ار اھباصتعا ھک ینارگراک جارخا و یریگتسد .دوش وربور رتھب
 یایرگراک ناگدنیامن زا یرایسب اھنآ نایم رد دیاب ،فیرعتھب انب ھک ــ دندادیم
 ییانثتسا یرما ــ دندوب ادصورسُرپ و دنتشاد نایب تردق ھک دنتشادیم روضح
 کی زا شیب ھک دوب راک ماجنا رد  یفقوت ھنوگرھھب خساپ نیرتلتمحم ھکلب ،دوبن
 یضارتعا تاباصتعا بجوم هاگ اھیریگتسد ھنوگنیا .دیشکیم لوط زور
 طسوـت یھدــنامزاس زا یدنمورین تنس ھک Sytin نیتیس یھناــخپاچ رد .دشیم
 اھیریگتسد ، ،دوب نآ تشپ کیوشلبریغ یاھتسیلایسوس رگید و اھکیوشنم
 ھک دوب باصتعا نیا زا شیپ هام ود .دش باصتعا بجوم 1920 توا هام رد
 ھیداحتا تئیھرب مکاح یاھکیوشنم دضرب یناگمھ یاھھبج اھکیوشلب
 نآ لالحنا ْروشک یرسارس یاھھیداحتا رد و ،دندرک گنھآمھ وکسم نارگپاچ
 رگراک 4 توا هام رد .دندش تشادزاب یاھیداحتا لاعف 40 سپس .دندومن مالعا ار
 ،Shlenskii یکسِنلش ،Voronin نینورُو یماساھب( نیتیس یھناخپاچ رد
 رد زیمآکیرحت تیلاعف« ماھتاھب )Smirnov فونریمسا و Triakin نیکاییرت
  ھـعیاش نـیا ھـک یماگنھ  .دـندش ریگتسد  »تاکرادـت دوبھب یارـب  ]شالت[ لـباقم

 
[51] TsAOPIM, 3/la/6/44ob. 
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 کرادت ندش رید یھناھبھب ھلصافالب ،دنوشیم نارابریت اھنآ ھک تفای شرتسگ
 یلصا عوضوم« ھک داد شرازگ اکچ لماع ھچرگ ؛دش باصتعا مالعا نان
 زور ود تدمھب ار راک لحم ]نویباصتعا[ .»تسا هدش ریگتسد نارگراک ییاھر
 یھناخراک رد یھباشم باصتعا .]52[دندش دازآ رگراک 4 نیا ات دندرک لاغشا
 ھکنیا زا دعب ،تفرگرد 1920 ربتکا رد Gustav List تسیل واتسوگ یسدنھم
 ریگتسد رآسا بزح رد تیوضع و ندوب بالقنادض ماھتاھب ار رگراک ود اکچ
 حیضوت ار اھیریگتسد ساسا اکچ یهدنیامن ،دش هدناوخارف یمومع یھسلج .درک
 یاھتیصخش نارگراک نیا ھک دنھدب یھاوگ ات دندش باختنا هدنیامن 3 و داد
 .]53[دنک نیمأت اکچ ار اھنآ ییاھر و دناھتشاد یبوخ

 یکیوشلبریغ بازحا بوکرس یگنوگچ و نازیم دروم رد اکچ میمصت
 اروش ھک اھتسیشرانآ و پچ یاھرآسا ،پچ یاھکیوشنم دننام یناسک ھلمجزا(
 شرازگ ـزینـ یبزح یاھھتیمکھب ،)دندوب هدرک تیامح یلخاد گنج یط رد ار
 مادقا 1920 لاس لیاوا رد .دنتشادن ییادص چیھ یرگراک یاھنامزاس .دشیم
 رد یراذگبمب ھک یتسیشرانآ ینیمزریز نامزاس یهرابرد وکسم رد اکچ
 گنھآمھ ،دندوب هدرک یھدنامزاس 1919 ربماتپس رد ار وکسم یبزح یھسلج
 و ،ھتسکشمھرد ار یتسیشرانآ یاھهورگ ھک درکیم ساسحا اکچ توا هام ات .دش
 ریثأت و دندوب اروش تردق فلاخم ھک تسار یاھرآسا یور دناوتیم لاح
 sluzhashchie نادنمراک نایم رد یھدنامزاس رد زین یا»ھنارگلالخا«
 رفن 175 ربماتپس و توا هام یط .دوش زکرمتم ،دنتشاد یوروش یاھداھن
 یراک یاھلحم .دندرک ریگتسد ار )رآسا یزکرم یھتیمک زا یرایسب ھلمجزا(
 ایاکسفوردناسکلا نھآهار یاھهاگراک دننام( دندوب دنمورین اجنآ رد اھرآسا ھک

Aleksandrovskaia( ضارتعا زا دعب .دنتفرگ رارق ]مجاھت نیا[ریثأت تحت 
 نیکلیواو و )رآسا وضع( Gavrilin نیلیرواگ ،یرابجا ِراک ماجناھب تبسن

Vavil'kin )ودھب و هدش تشاددزاب  ،دـندرـکیم راک اجنآ  ھـک )قـباس کیوشنم 
 

[52] TsAOPIM, 3/la/11/38; Sotsialisticheskii vestnik 1921, no. 1, p. 
15; ↓ 

 و ھقبط یاھشزرا :یتسیلایسوس ھیسور رد راک تابسانم« ،D. Koenker رکنوئک ↑
 و L. Siegelbaum ماُبِلگیس رد ،»1921 ات 1917 اھھناخپاچ ھیداحتا رد دیلوت یاھشزرا
 :ندنل ،»تیوھ و ھقبط ،تردق :یرگراک یاروش داجیا« ،)ناراتساریو( R. Suny یناس
 ِسوآ نینچمھ .188 ھحفص و 173 ات 171 تاحفص ،1994 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا

Aves، دینیبب ار 67 ات 64 تاحفص ،هدش دای رثا. 
[53] TsAOPIM, 3/la/11/87, 101. 
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 زین مادقا نیا رد ناگدننکتکرش زا رگید ِرفن 3 .دندش موکحم قاش راک لاس
 اھتشادزاب ھنوگنیا زا پچ یاھرآسا .]54[دندش قاش راک لاس کیھب موکحم
 ییاسانش دروم و ندش ھتخانش تیمسرھب یارب اھنآ تابلاطم اما ،دندنام رانکرب
 یھتیمک رتفد ھیئوژ هام رد .دشن ھجاوم اھکیوشلب لابقتسا اب نتفرگ رارق یقوقح
 پچ یاھرآسا یوس زا ار یتساوخرد ،اھاروش زا یتئیھ ھن ،بزح ِیوکسم
 رد« ھک ساسا نیارب و تشاذگ ثحبھب ینوناق و یمسر هاگیاج یارب وکسم
 نینچمھ اکچ .]55[تشاذگ رانک ار نآ ،»دراد دوجو ییاھیگدیچیپ یراج تیعضو
 زا رفن هدزای ؛تشاد رظن ریز زین ار پچ تسیلانویسانرتنا یاھرآسا هورگ
 .]56[دندش تشادزاب یھاتوک تدم یارب1920 ربماتپس رد هورگ نیا یاضعا

 دندروآ تسدھب ار تصرف نیا ،فلاخم بازحا فوفص یوسارف نارگراک
 نایوگنخس .دنریگب شلاچھب یسایس یروتاتکید یارب ار اھکیوشلب تکرح ھک
 و اھهدافتسا اب راکزلف نارگراک سنارفنک رد 1921 ھیروف رد بزح
 بزح ربھر فنماک ھک یماگنھ .دندش وربور اکچ ِبوکرس زا ییاھدافتساِءوس
 رد اکچ }داتس{ زا یتسردھب ھک دنتسھ یناسک« ھک درک قیدصت ]57[وکسم رد
  وا ھک داد خساپ ناگدننکضارتعا زا یکی ،دنراد ترفن »}Lubianka اکنایبول{
 لوق فنماک .تسا هدش ینادنز ،شایھانگیب یارب دنس و کردم نتشاد مغریلع
 

[54] TsAOPIM , 3/la/11/12; ↓ 
 ↓ :ھب دینک ھعجارم نینچمھ .47 ھحفص ،اجنامھ ،Aves ِسوآ  ↑

↑ M. S. Bernshtam, Narodnoe soprotivlenie kommunizmu v Rossii: 
nezavisimoe rabochee dvizhenie v 1918 godu, Paris: YMCA Press, 1981, 
p. 185, p. 208 and pp. 260-61. 

 سآھب ھک درک داھنشیپ و داد جرخھب شمرن یمک 1921 ھیوناژ رد رتفد نیا ]55[ 
 عوضوم راشتنا زا شیپ اھنآ یھمانزور و ،دوش هداد ھمانزور راشتنا یهزاجا پچ یاھرآ
 ھک یایمومع یاھتیدودحم یط ،تاتشنورک مایق زا دعب یریگعضوم نیا اما ؛دشاب ِروسناس
 ↓ .دش سکعرب رگید راب  ،دیدرگ لامعا یکیوشلبریغ بازحا رب

↑ TsAOPIM, 3/1 a/7/22, 3/la/6/15, 3/2/28/18. 
[56] TsAOPIM, 3/la/11/58. 

 ،یکیوشلب یزکرم یھتیمک دشرا یاھتیصخش زا یکی ،)1883-1936( فنماک ]57[
 زا سپ شایرانکرب ات 1918 زا وکسم یبزح نامزاس یسایس ربھر و وکسم یاروش ردص
 ↓ :ناونعھب وا ریخا یھمانیگدنز .1926 لاس رد نیلاتسا اب نداتفارد

 ↑ J .Ulrich, Kamenev: Der gemassigte Bolschewik, Hamburg: VSA-
Verlag, 2006. 
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 وھایھ بجوم نیا و درک دھاوخ یگدیسر »اھیتلادعیب نینچھب اروش« ھک داد
 ِیشم لئاسم یهرابرد ھک گنیتیم نیا رد یبزحریغ یرگراک نارادفرط .دش
 رد ،دندوب هدرک یریگعضوم اھرآسا دضرب و اھکیوشلب اب وسمھ یداصتقا
 .دندش ریگرد اھکیوشلب اب یرگراک یسارکومد]ھب طوبرم[ لئاسم اب ھطبار
 رد »یرگراک نویسیزوپا« اب و دوب یبزحریغ یرگراک ھک Pozden نِدزوپ
 ریگرد مزلتسم یتعنص دیلوت ھک تفگ ،تشاد یدردمھ کیوشلب بزح ]لخاد[
 مادقا یدازآ مزلتسم« دوخ ھبونھب ھک ،تسا دیلوت رما اب یرگراک یاھهدوت ندش
 .»نآ زا یریگولج یارب یسکرھ یوس زا یراشف ھنوگرھ نودب ،تسا یسایس
 ،دوب کیدزن »یرگراک نویسیزوپا«ھب زین وا ھک Barkovskii یکسفوکراب

 .]58[دش راتساوخ ار »عمجت یدازآ و راتفگ یدازآ ،تاعوبطم یدازآ«
 دوجو تاکرادت یارب ھک ییاھھغدغد یهوالعھب یسایس یاھھغدغد نیا
 ھک راک لحم رد یکیوشلب ِیرگراک یاھھتسھرب یدج یاهویشھب ،تشاد
 یاقفر یارب ار اھنآ و دننک عافد تلود اھتسایس زا دندوب روبجم ناشیاضعا
 رد ھناخراک یاھھتسھ فعض .درکیم ینیگنس ،دنھدب حیضوت دوخ رگراک
 رد .دوب وکسم رد بزح یارب یاھغدغد ،یلخاد گنج زا سپ نارود رسارس
 یمک ینعی( وکسم یھقطنم رد بزح وضع 777/9 اھنت 1920 لاس ربماتپس
 دادعت نیا .دندرکیم راک لقنولمح و عیانص رد )اھنآ لک مراھچکی زا شیب
 راک یرادا ]یاھشخب[ رد ھک یناسک تبسن ھک یلاحرد ،تفای شھاک جیردتھب
 لاس ربماون رد .]59[تفای شیازفا1922 لاس رخاوا ات )اھهاگراک رد ھن( دندرکیم

 ایلیا ،وکسم یھتیمک زا یوضع ،وکسم رد بزح سنارفنک 1920
  راـتفرگ شتآ ود نـیب«  اـھھتسھ ھـک تفگ  Il'ia Tsivtsivadze هزداویستویست

 
[58] TsGAM O, 180/1/236/9, 11, 21, 28, 46-47. 

 رد 071/8 ،وکسم یھقطنم رد بزح وضع 226/35 زا 1920 ربتکا رد ]59[
 اھنآ رتشیب ھک دنتشاد روضح لقن و لمح یاھھتسھ رد 706/1 و یتعنص یاھھتسھ
 )تیریدم یاضعا زا یدرف ھن( »دنمراک ای رگراک« ار دوخ )رفن 247/1 و 545/7 بیترتھب(
 رد یروشک تبث ساسارب ،دندوب »نیشنزیم تشپ« ھک یناسک رامش .دندروآیم باسحھب
 ↓ .تفای شھاک یریگمشچ روطھب 1922 ھیروف و ھیوناژ

↑ Sekretariat TsK RKP(b), Materialy po statistike lichnogo sostava RKP, 
Moscow, 1921, pp. 42-47. ↓ 

 .237 ات 233 تاحفص ،دریگیم رارق وگتفگ و ثحب دروم رتشیب مجنپ لصف رد ھلئسم نیا ↑
 .تسا هدمآ 437 یھحفص جنپ هرامش تسویپ رد بزح یاضعا لغاشمھب طوبرم یاھرامآ



1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 92   

 فیاظو ھک میھاوخیم و میروآیم راشف اھنآھب الاب زا ام فرط کی زا ؛دناهدنام
 یاضعا .»دنراد رارق راشف ریز زین نییاپ یوس زا اھنآ و دننک ارجا اردوخ
 روطھب هاگ« ییاضران نایب .دنا»نابیرگھب تسد ھفیظو اھنویلیم« اب ھتسھ
 رارق یدنیاشوخان تیعضو نانچ رد ھک« ییاھتسینومک بناج زا »هاگآدوخان
  هزداویستویستھب ومآ یھناخراک یھتسھزا یوضع .تسا »یعیبط« ،»دنریگیم

Tsivtsivadze ھناخھب ھک یماگنھ و میسریم ھناخھب رید ام« :دوب ھتفگ 
 کرت ار ھناخ دوز حبص ؛دناھتفر باوخھب نآ زا لبق اھتدم هداوناخ میسریم
 یگدنز دوشیمن ھک روطنیا ؛دناباوخ رد هداوناخ ھک یماگنھ ،مینکیم
 ریبد نامز نآ رد ھک Varvara lakovleva  آِولفُکال اراوراو .]60[»درک
 1921 سرام رد بزح مھد یهرگنک رد ار نومضم نیا ،دوب وکسم یھتیمک
 یھتخیگنادوخ« شزیخ اب ھناخراک رد رقتسم یاھتسینومک یضعب .داد ھمادا
 یرگراک یاھگنیتیم رد دننکیم ساسحا ھک دنتسھ وربور »ییاوژروبهدرخ
 رارق هزینرس و ھلولگ ربارب رد ھک ینامز ات دنراد رارق یرتشیب دیدھت ریز«
 دوخ زا ار تمواقم نیرتمک اھهدوت ھیحور اب ندش هارمھ یارب یھاگ و ؛دنتشاد
 .]61[دنتشاد رارق »بزح کرت زرم رد« اضعا نیا زا یرایسب .»دنھدیم ناشن

 هدش راھظا هزداویستویست طسوت ھک ومآ یھناخراک یھتسھ ویشرآ رد
 نارگراک یوس زا اھتسینومک ھک دراد دوجو یراشف زا یرتشیب دھاوش ،تسا
 رد یبزحریغ هورگ یوس زا هزداویستویست  ]ِدوخً انمض[ ؛دندرکیم ساسحا
 کی 1920 لاس ھیئوژ رد .دوب وربور یدنمورین یسایس تباقر اب ھناخراک
 ناونعھب ھک دشن رضاح و داد افعتسا P. A. Olenov فُنھلوا مانھب ھتسھ وضع
 راک« هاگیاج راتساوخ و دندرک باصتعا نارگراک .دنک لمع ]بزح[ نیچربخ
 یناتسبات تالیطعت تابیترت رد یرییغت نینچمھ ،دندوب ھناخراک یارب »یتبرض
  ناگدننکباصتعا ھــکنآ زا سپ .دــندرکیم ھبلاطم زین ار ترــفاسم لیھست یارب

 
[60] TsAOPIM, 3/la/2/71.↓ 

 نونکا( Kutaissk کسیاتوک دلوتم )Tsivtsivadze )1938-1881 هزداویستویست ↑
 رطاخھب و ،درک لیصحت ینید ]مولع[ یھسردم رد ؛ناتسجرگ رد )Abkhazia ایزاخبآ
 وکسم رد 1912 زا و تسویپ اھکیوشلبھب 1903 لاس رد ؛دش جارخا یبالقنا یاھتیلاعف
 زا و نکسم یهرادا رد 1922 زا و ،دوب وکسم یاروش وضع 1917 زا .درکیم یگدنز

 .درکیم راک یتعنص تیریدم رد 1929
[61] Desiatyi s"ezdRKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. 

izd. polit. literatury, 1963, p. 280. ↓ 
 .دینک هاگن ار کی هرامش تسویپ ،lakovleva  آِولفُکال یهراب رد ↑
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 یهرابرد یتاشرازگ ات دش ھتساوخ بزح یاضعا زا ،دنتشگزاب راک ِرسھب
 فُنھلوا .دننک یروآدرگ ،»دندرکیم کیرحت ار هاگآان یاھهدوت« ھک ینارگراک
 دیدھت و ،داد افعتسا ھناخراک یھتیمک زا ضارتعا ناونعھب و تفریذپن ار راک نیا
 زا ھک ھناخراک یھتیمک رد بزح وضع ود ،رگید یوس زا .]62[دش جارخاھب
 Gol'tsev فِستلگ ،دندوب رادروخرب راکیورین نایم رد یھجوت لباق تیبوبحم
 اب ،دنابسانمان یگدنیامن یارب ھک ساسا نیارب ،Demidov فودیمِد و
 ار اھنآ یرانکرب دصق ھک دندش ھجاوم بزح لخاد زا یگنھآمھ یاھشالت
 اھنآ باختنا دییأت زا راکزلف نارگراک ھیداحتا یاھقطنم ھیئارجا تئیھ .دنتشاد
 نارگراک نیا ھک ــ شحوم ]و تشز[ یتاماھتا ،نیا لابندھب .درک یراددوخ
 تداع فِستلگ ھکنیا و دندرکیم یزابتسم ،دنتفرگیم هوشر ،هدوب راکبیرف
 مکِ تسد .دیدرگ رشتنم )ادوارپ( بزح یھمانزور رد ــ دراد ندیشکھحلساھب
 زا فودیمِد و فِستلگ  و تفرگ رارق ھتسھ شریذپ دروم تاماھتا نیا زا یضعب
 زا هوبنا یاھگنیتیم رد و ررکم روطھب راکیورین اذھعم .دندش جارخا ھتیمک
 لاس رد ومآ یھناخراک یاھتسینومک زا یھورگ ھکنیا ات و ؛درک تیامح اھنآ

 نیزگیاج ھک یایبزح وضع چیھ ،دنتشگزاب ھناخراکھب خرس شترا زا 1921
  یاھافعتسا زا نینچمھ ھناـــخراک یھتسھ .]63[دشن تفای ھـــناخراک رد ،دشاب اھنآ

 
[62] TsAGM, 415/16/317/20ob.↓ 

 ،]وکسم یبرغ لامش یرتمولیک 165 رد عقاو[ Tver رِوت  ]رھش[ ِیموبOlenov فُنھلوا↑  
 یاھتیلاعف رد و درک زاغآ لوتفم نتخاس یارب زلف بوذ یھناخراک رد ار دوخ یراک ِیگدنز
 رد ؛درکیم نیمأت یلام عبانم اھتارکمد لایسوس یارب وا .دومن تکرش ینیمزریز یسایس

 و ؛دمآ نوریب بزح زا 1920 لاس رد ؛دش مادختسا یرازت شترا رد و تفر وکسمھب 1916
 .تسویپ بزحھب هرابود 1925 رد

[63] TsAGM, 415/16/317/20, 415/16/39/9, 415/16/587/9, 
415/16/47/11-14. ↓ 

 1922 لئاوا رد و دنام یقاب لاعف ومآ یھناخراک یاھنامزاس رد Gol'tsev فِستلگ ↑
 یارب ار وا یاضاقت هرابود ومآ یھناخراک یھتسھ 1923-24 رد .تشگزاب ھناخراک یھتیمکھب
 ↓ .تسویپ نآھب هرابود 1920 یھھد رخاوا رد ًادعب اما ،درک در ددجم شریذپ

A. P. Churiaev, N.V. Adfel'dt and D. A. Baevskii (eds), Istoriia 
Moskovskogo avtozavoda im. I.A. Likhacheva, Moscow, izd. 'Mysl", 
1966, pp. 73 and 85; TsAGM, 415/16/47/11-14, 415/16/318/95, 
415/16/587/9; TsAOPIM, 433/1/16/54 and 433/1/19/6. 
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 اب ھلباقم« یارب ]مزال[ تامادقا 1921 ھیوناژ مراھچ رد :دوب جنر رد رامشیب
 و شکورف« ]ھجیتنرد[ ھک ،دش ھتشاذگ ثحبھب »بزح زا نارگراک هوبنا جورخ
 نیا و اھتسینومک نیب »دیدش یرباربان« ،»اھھتسھ یتیلاعفـدوخ ِیشوماخ
 رارق شنزرس دروم ،»دناهدنام ادج بزح یھندب زا« بزح نارس ھک تیعقاو
 .]64[تفرگ

 
 نافوط زا شیپ شمارآ
 ناناولم شروش اب اھکیوشلب ھک یماگنھ( 1921 راھب نارحب ِدمآردشیپ
 هاتوک نارود ،)دندش وربور یرھش زکارم رد باصتعا جاوما و تاتشنورک
 رد رمعهاتوک ِدوبھب ھک دوب یتقو نیا و ؛دوب 1920 لاس ربماسدـربماون یاھهام
 اب دوبھب نیا .دوب هداد نیکست ار بزح و نارگراک نیب یاھشنت وکسم ِتاکرادت
 یھمھ .دش ماجنا دیلوت رد نآ زا لصاح ِدوبھب و یدیلک یاھھناخراک ییاشگزاب
 یداصتقا یاھتسایس شرتسگ ناکما ھک دز نماد بزح رد مھوت نیاھب اھنیا

 رد اروش .دراد دوجو زین ]زیمآ[حلص یگدنزاس نارودھب »یگنج مسینومک«
 :درکیم ییاناوت ساسحا شرازگ نیا یھئارا

 یرتھب رایسب طیارش رد ار ناتسمز لاسما ،ھتشذگ لاس اب ھسیاقم رد
 ،دنتسھ ریاد ھک ییاھھسردم دادعت ،تخوس و نان یهریخذ .مینارذگیم
 یگمھ ،دناهدرک راکھب عورش ون زا ھک ییاھهاگراک و یاھھناخراک دادعت
 یاھزور نیرتدب نونکامھ وکسم نارگراک ھک تسا نیا دیؤم ینشورھب
 .]65[دناھتشاذگ رس ِتشپ اردوخ

 
 یاھنوگھب اھھیمھس ھک دیوگیم اکچ ِربماون هام مود یھمینھب طوبرم شرازگ

 رد ھچ و »یتبرض« یاھهورگ رد ھچ( نارگراک یھمھھبً ابیرقت نانیمطا لباق
 عقومھب ]تسا نارگراک فلتخم یاھیدنبھتسد اھنیا[ )»هریخذ« یاھھلوقم
 ،وکسم رھش رد تاکرادت ِرسرب باصتعا ود اھنت هرود نیا رد .تسا هدش لیوحت
 کی و Dobrovykh-Navgolts ستلُگوانـچیوربود رد هزورمین فقوت یکی
 .]66[تسا ھتفرگ تروص ،Bromlei یلمُرب یاھهاگراک رد مھ هزورمین باصتعا

 
[64] TsAGM, 415/16/590/50. 
[65] Moskovskii Sovet, p. 95. 
[66] TsAOPIM, 3/la/l 1/142. ↓ 

 .190 ھحفص ،هدش دای رثا ،کنچشلآ :ھب دینک هاگن نینچمھ ↑
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 ار یتقوم و ارذگ دوبھب نیا اھکیوشلب زا یرایسب ھک دراد دوجو یناوارف دھاوش
 هدش فرطرب تاکرادتھب طوبرم تالضعم نیرتدب ھک دندرک ضرف ینعم نیاھب
 یھمادا اب ناوتیم ار یرتشیب یداصتقا یاھتیقفوم ھک دنتشاد رواب و ،تسا
 رد بزح یاھقطنم سنارفنک رد .دروآ تسدھب »یگنج مسینومک« یاھشور
 ِرسرب ھک نویسیزوپا و بزح یربھر ربماون هام 22 و 20 یاھزور رد وکسم
 نارحب ھک دنتشاد قفاوت دروم نیا رد ،دندوب ھعزانم رد یرگید زیچرھً ابیرقت
 زا ار نویسیزوپاھب ھلمح ھک نیراخوب یالکین .تسا هدش فرطرب تاکرادت
 شرازگ نینچ سنارفنکھب ،درکیم تیادھ کیوشلب بزح یزکرم یھتیمک فرط
 یهرابرد نارگراک تاسلج رد ]یبزح[ نایوگنخس لاس لئاوا رد ھک یلاحرد :داد
 تاسلج رد ھک دننادیم ھمھ نونکا« ،دندشیم نارابتشاددای یتاکرادت تیعضو
 تالکشم یھمھرب نونکا ....دراد دوجو ییاھتشاددای نینچ تردنھب یرگراک
 مسینومک« نیراخوب .»دنوشیم عیزوت مظنم روطھب اھھیمھس ؛میاهدمآ قئاف
 یداصتقا یگدنزاس شور ناونعھب ار نآ ،دوب هدرک هزیژولوئدیا ار »یگنج
 لئاوا رد ھک ھنوگنآ رگید نارگراک ھک تشاد اعدا و ،درکیم ھئارا تدمزارد
 یلوصا یماگ« نیا.دنتسین دازآ تراجت یهداعا ناھاوخ ،دندوب هدرک نایب لاس
 نآ زا ھک دوب یزاغآ یھطقن ،]شکتمحز مدرم[ یهدوت یسانشناور یوسھب
 راکتبا رب« ،دازآ تراجت رب »ام }یگنج مسینومک{ یاھشور« یرترب
 شیامنھب ناوتیم ار داصتقا رد ییاوژروب یاھشور رگید و »یصوصخ
 نینچ نویسیزوپا ناربھر زا یکی Ivan Kutuzovفوزوتوک ناویا .تشاذگ
 رد ییاھیزوریپ یهرابرد ام ؛تسا ھتفای دوبھب ام عضوم نونکا« :تفگ
 زین روشک لخاد رد ھک مینکیم ساسحا مکِتسد و میونشیم }یماظن{ یاھھھبج
 راکھب عورش اھھناخراک ،دنریاد اھهاگراک ]نونکا[ ؛تسا ھتفرگ تروص یتفرشیپ
  تفرشیپ یهراـبرد مھوـت نیا  .]67[»تسا ھتفای دوبھب نارـگراک ھیحور و  دننکیم
 

[67] Narodnoe khoziaistvo, December 1920; TsAOPIM, 3/1a/2/32. ↓ 
 دلوتم Smolensk کسنلومسا ھیحان رد ییاتسور رد )Kutuzov )1937-1885 فزوتوک ↑
 فزوتوک .درکیم راک وکسم رد اھناتسمز ھک تشاد مان otkhodnik کیندوختوا شردپ ؛دش
 راک ھک یاھناخراک رد ار دوخ ھیداحتا نامزاس 1907 لاس رد و دش لوغشم یزرگنر راکھب
 ِءزج 1917 ھیروف رد وکسم یاروش ندمآ دوجوھب یاھزور نیتسخن زا ؛درک داجیا ،درکیم
 ردص 1926 ات 1918 زا ؛تسویپ کیوشلب بزحھب لاس نامھ رد و ،دوب اروش ناگدنیامن
 1926 لاس زا ؛درکیم تیامح ار »یرگراک نویسیزوپا« و دوب یجاسن نارگراک ھیداحتا
 .دوب یوروش داحتا یزکرم ییارجا یاروش ییارجا یھتیمک ردص
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 یبزح نامزاس یوس زا رورغ و تاھابم تروصھب لکش نیرتھبھب یداصتقا
 اکفراخوس رازاب :ینعی( تختیاپ یلصا رازاب ندش ھتسب ھک تسا هدش نایب وکسم

Sukharevka( رارق لابقتسا دروم ]زیمآرورغ یاھنوگھب[ ربماسد 14 رد ار 
 یوس زا ،تفرگ رارق غیلبت دروم رایسب ھک دازآ تراجتھب ھبرض نیا .داد
 ھیلوا یھلحرم  ھک یدامن ؛دش نیدامن ْیروھمج ییاناوت تروصھب بزح یاضعا
 و ییوجدوس زا ار اتسور و رھش نیب ھلدابم ْمسیلایسوس یوسھب شتکرح
 ربماسد رد اھاروش متشھ یهرگنک تامیمصت .]68[دنکیم صالخ یزابھتفس

 ِنیلَد دیوید ِداھنشیپ سنارفنک .دناباتیمزاب ار یزرواشک رد تفرشیپ مزع 1920
David Dalin ھک دنشاب ھتشاد ار نیا ناکما دیاب ناناقھد« ھک ار کیوشنم 

 شورفھب دنناوتب یتح و[ dispose دنشاب ھتشاد رایتخا رد اردوخ یاھدازام
 یکسینزوا َنییِرلاو یوس زا یاھمانعطق سیونشیپ و ؛درک در ،»]دنناسرب

Valerian Osinskii دناسر بیوصتھب ار کیتارکمد تسیلارتناس جانج ربھر 
 ھک درکیم ینیبشیپ تشِک یارب ار زکرمتم تیادھ اب ِیعمج تکرح کی ھک
 ناگدنیامن یوس زا یدیدش تاضارتعا .دننک ارجا ار نآ دیاب راکوتشک یاھھتیمک
 ھک یتاقالم زا سپ و ،تفرگ تروص ]ھبوصم نیا لباقم رد[ ییاتسور قطانم
 ھک درک دعاقتم ار هرگنک رد کیوشلب حانج ،تشاد ناناقھد ناگدنیامن اب نینل
 دوجو ییاتسور دارفا یاھراوناخ یارب ییاھھیمھس دادیم هزاجا ھک ار ینیناوق
 روھشم قرب دیلوت یھمانرب ْتعنص یهرابرد هرگنک .دننکن فذح ،دشاب ھتشاد
 تایحدیدجت و داد رارق بیوصت دروم ار Krzhizhanovskii یکسفناژیژر
 .درک ینیبشیپ هدنیآ راھب ات ار دیدج یسانشنف یهدرتسگ عادبا و نیگنس عیانص
 راھظا ھنانیبشوخ هزادنا زا شیب یاھنوگھب لقنولمح یهراب رد یاھمانعطق
 بزح تاعوبطم .میاھتشاذگ رسِتشپ ار لقنولمح نارحب نیرتدب ھک تشادیم
 نشج ،]یرسارس[یناسرقرب + یوروش تردق = مسینومک ھک ار نینل راعش
 .]69[دنتفرگ

  یاھرابنا .دـندوب ارذگ و هدننکش ،فیعض ـعقاو ردـ ھتفرگ تروص یاھدوبھب

 
[68] Kommunisticheskii trud, 14 December 1920. 
[69] Dekrety sovetskoi vlasti, vol. XII, pp. 80-86 and 113-16; 

Doklady na VIII-m Vserossiiskom s'ezde sovetov, Moscow: MK RKP(b), 
1921. See also Farbman, op. cit, pp. 262-64, and S. A. Pavliuchenkov, 
Krestianskii Brest, ili predystoriia bol'shevistskogo NEPa, Moscow: 
Russkoe knigoizdatel'skoe izdatel'stvo, 1996, pp. 257-60. 
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 ھک دسریم رظنھب و ،دندش فرصم ربتکا و ربماتپس یاھهام رد هدش ھتشابنا ِدرآ
 ]اھدوبمک زا[ لصاح فاکش یهرابرد کاروخ تاکرادت یایراسیمک یاھرادشھ
 وکسم رد هدش ھتشادرب شیپھب یاھماگ یارب نشج یرازگرب .دش ھتفرگ هدیدان
 اھاتسور رب ھک تشاد رارق یاھیحور اب دیدش لباقت رد ـیرھاظ ھچ و یعقاو ھچـ
 ،وکسم نوماریپ ،رتفرط نآ رتمولیک دنچ تسرد ھک ییاھاتسور ؛دوب مکاح
 ربتکا رخاوا زا .دندیشکیم یگنسرگً ابیرقت اجنآ رد ناییاتسور و دنتشاد رارق
 تبسن و ،دندادیم شرازگ یگنسرگ زا ییاتسور یحاون یضعب رد اکچ لماوع
 یهرداصم و یرابجا راک لباقم رد ناییاتسور ھک دنادیم رادشھ یمشخ زوربھب
 یضعب ربماسد هام رخاوا زا .دندادیم ناشن دوخ زا  ]ًالامتحا[ شکراب تاناویح
 نتشکھب روبجم ار ناییاتسور ھک ھفولع دوبمک تلعھب ھک دادیم ناشن اھشرازگ
 نینچمھ ناییاتسور .تسا هدمآ دوجوھب دوخنمشد یاھیحور ،درکیم واگ یاھھلگ
 وکسم رھش نوریب یاھکرھش رد .]70[دندوب هداد تسد زا زین ار ناشیاھبسا
 یاهدرتسگ تاباصتعا ربماون هام رد ،دنتشاد رارق اھنآ رد یجاسن عیانص ھک
 تدمھب رگراک Orekhovo-Zuevo 000/1  ُِووُزـوُوِخرُا ھیحان رد :دمآ دوجوھب

 رد رگراک Pavlova Posada 500 اداسوپ اوُلواپ رد ؛دندرک باصتعا زور 4
 و »ظوفحم« یاھھیمھس نوچ ،Dreznenskaia ایاکسنِزرد یھناخراک
 و ؛دندز باصتعاھب تسد ،دندوب هدرکن تفایرد ار دوخ ربماتپس هام یاھدزمتسد

 نالوئسم ،بزح .دنتسویپ اھنآھب ْکیدزن یاھھناخراک زا زین رگراک 000/3
 نارگراک مشخ دیاش .]71[دندرک بیوصت ار یریگتسد دروم 15 ھیداحتا و اروش
 .دوب هدش دیدشت ناشییاتسور ناگیاسمھ جنر اب تاکرادتھب طوبرم لئاسمھب تبسن
 رایتخا و یژتارتسا نیداینب رییغتھب کیوشلب ناربھر ات دیشک لوط رگید هام ود
 1921 سرام هام رد بزح مھد یهرگنک رد )پن( عون زا یاھیلوا تامادقا ندرک
 نارحب ،دوب هدش دیدشت یناقھد یاھشروش نآ یط ھک یھام ود ؛دنوش روبجم
 و ،درکیم دیدھت یگنسرگھب ار دارگورتپ و وکسم نارگراک ْکاروخ یتاکرادت
 .دوب هدیسر دوخ جواھب تاتشنورک شروش رد مارآان یاضف

 
 
 
 
[70] TsAOPIM, 3/la/l 1/128–29, 163-163ob, 168-168ob. 
[71] TsAOPIM, ibid, 142ob.



 



 

  
 1920 ربماسد ات ھیئوژ یھلصاف رد بزح
 1920 لاس رد ،دندوب ھتسویپ بزحھب یلخاد گنج یط ھک ییاھتسینومک

 یرایسب ھک یزیچ ؛دننک زاغآ ار حلص نارود یگدنزاس ات دنتشگیمزاب وکسمھب
 یهرابرد اھنآ .دندرکیم هاگن نآھب دوخ یماظن یهزرابم دادتما نوچمھ اھنآ زا
 یشنکاو بلغا و ،دنتشاد ییالاو یاھدیما دنزاسب دنتساوخیم ھک نیون یھعماج
 ]هرابود[ ھک دندادیم ناشن  یبتارمھلسلس و ییارگرادتقا تازوُربھب نیگامشخ
 رد یدام زایتما ربینبم یھناشن ھنوگرھھب هژیوھب اھنآ ؛دوب ھتشگزاب تختیاپھب
 نآھب اھنآ ھک یشوجوبنجُرپ ِبزح .]دندادیم ناشن شنکاو[ دیدج نادمآرس نایم
 نآھب مھد یهرگنک زا سپ ھک دوب یسوبع نامزاس لباقم یھطقن ،دندوب ھتسویپ
 .دیدرگ عنم ]ًالمع ْنآ نوریب و نورد رد[ تفلاخم ھنوگرھ و ؛دوب هدش لیدبت
 شرتسگ ِتسایس اب 1919 لاس رد ھک »کیتارکمد تسیلارتناس« هورگ

dispersing هدرک دوخ ِنآ زا ار تیرثکا ْاھاروش رسارس رد یریگمیمصت ِتردق 
 و اھنیا زا تیامح ،وکسم رد .تسویپ »یرگراک نویسیزوپا«ھب نونکا ،دوب
 .دوب هدرک کیدزن یگدیشاپمھزاھب ار یبزح نامزاس ،فلاخم یاھهورگ رگید
 بزحھب یلخاد گنج یط ھک یناسک :ینعی( یلخاد گنج یهرود یاھتسینومک
دادعت ْدروآربھب انب ؛دندوب بزح یاضعا نیرتشیب ١٩٢٠ لاس رد )دندوب ھتسویپ
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 نیب اھنآ دصرد 32 داد ناشن دروآرب نیا .دوب رفن ٢٢۶/٣۵ وکسم رد اھنآ
 رد هدمع روطھب و نآ زا سپ رگید دصرد 51 و ،1919 توا هام و ربتکا بالقنا
 .دندوب ھتسویپ بزحھب ،دش ماجنا 1919 ربتکا رد ھک »یبزح یھتفھ« ناوخارف
 10 و 1917 لاس زا شیپ )وضع 763/1 ینعی ،دصرد 5( یکچوک تیلقا اھنت
 هدش قحلم بزحھب )ربتکا بالقنا زا شیپ اما( 1917 لاس رد زین رگید دصرد
 70 و ،دندوب درم اضعا دصرد 89 :دش هدیدبآ ًالمع دربن یط بزح .دندوب
 هدرک لماک ،»یمزر یاھدحاو رد ًارثکا« ،اردوخ یماظن شزومآ اھنآ دصرد
 ماجنا نایرج رد ای دنتشگیمزاب ھھبج رد دوخ فیاظو زا نونکامھ یرایسب .دندوب
 اووکین لژایت ایروتکیو ھکنانچمھ .دندوب ]ھھبج و وکسم نیب[ دوخ یھفیظو

Viktoriia Tiazhel'nikova ھک یماگنھ اھنآ زا یضعب ،تسا هداد ناشن 
 یھحلسا لمح ِتداعھب تبسن ،دنتفریم یاھناخراک لغاشم ایو دوخ ِراک رتفدھب
 حالس زین دعب یاھلاس ات ھکلب ،1920 لاس رد اھنت ھن اھنآ ؛دنتشاد رارصا ،مرگ
 طساوا ات ھک یشیارگ ،تیریدمھب اھتسینومک راتشگ .]1[دندرکیم لمح مرگ
 وکسم یھقطنم یاضعا دصرد 27 :دوب هدش عورش ،تشاد ھمادا 1920 یھھد
 یاھتمسرد ای بزح رد دصرد 4 و دندرکیم راک یوروش یاھداھن رد
 18 و لقنولمح رد دصرد 5 ،ھناخراک رد دصرد 23 ربارب رد ،یاھیداحتا
 .]2[خرس شترا رد دصرد

 
 یلخاد گنج یاھتسینومک
 دایز هداعلاقوف ینیبشوخ زا یاھگر اب ،یلخاد گنج یاھتسینومک ھیحور

 یسفنھب دامتعا اب :ینعی( ناھج نتخاس نوگرگد و دوخ ییاناوت یهرابرد
 ھیحور اب ،)1919 ات 1917 یاھلاس یاھیزوریپ زا هدمآرب و زیمآھغلابم
 یثحب .دوب زیامتم ،دنتشاد رارق بزح یربھر رد ھک 1917 زا شیپ یاھکیوشلب
 تعرسھب و صاخ طیارش رد ار اھھیحور نیا ،دیآیم لابندھب ھک
  رــگید ِشھوژپ یهراـبرد دـیاب زین ار ھتکن نیا .دنکیم لابند شاهدـنوشنوـگرـگد

 
[1] Sekretariat TsK RKP(b), Materialy po statistike lichnogo sostava 

RKP, Moscow, 1921, pp. IX and 62-63; V. S. Tiazhel'nikova, '"Voennyi 
sindrom" v povedenii kommunistov 1920-kh gg.', in E. S. Seniavskaia 
(ed.), Voenno-istoricheskaia antropologiia. Ezhegodnik 2002. Predmet, 
zadachi, perspektivu razvitiia, Moscow: Rosspen, 2002, pp. 291-305. 

[2] Sekretariat TsK RKP(b), op. cit., pp. 42-47. ↓ 
 .تسا هدمآ 437 ھحفص ،جنپ هرامش تسویپ رد اھتسینومک لغاشم لیصفت ↑
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 یارب[ .]3[متسین قفاوم اھنآ یاھیریگھجیتن اب ھشیمھ نم :منک ھفاضا ناخروم
 یھندب فوفص یهرابرد Igal Halfin نیفلاھ لاگیا رثا اب ریگمشچ یلباقت ]لاثم
 ھن ]ھکینعم نیاھب[ ؛دناشکیم ھفازگھب ار »ینابز شخرچ« رثا وا .مراد بزح
 یتخانشنابز نایب ھک( یسایس و یعامتجا یاھینوگرگد یھظحالمھب زاین اھنت
 هدرمش دودرم یاهژیو روطھب ھکلب ،هداد ناشن کچوک ار )تساھنآھب طوبرم
 ناخروم ھچنآ« اب اھکیوشلب تاراھظا »قیفلت« ھک دنکیم لالدتسا وا .تسا
 ھیسور لیاوا طیارش ای یرازت یروطارپما ینیع طیارش ناونعھب تسیویتیزوپ
 ھک دنکیم اعدا رگید ییاج رد .تسا »یگرزب هابتشا ،دنریگیم رظنرد یوروش
 دنیوگیم ھچ یخیرات یاھتیصخش دنھد حیضوت« ھک دنرادن یزاین چیھ ناخروم
 یارب شالت رد .]4[»دننکیم ھچ یسایس تازرابم ای یداصتقا عفانم ساسارب ای
 نم درکیور ،دناهداد ماجنا ]یخیرات یاھتیصخش ای[ نانامرھق ھچنآ حیضوت
 .تسا هاگدید نیا لباقم یھطقن تسرد ھلئسمھب

 ھناخراک نارگراک یاضعا زا اھنت ھن دایز رایسب ینیبشوخ ربینبم دھاوش
 شقن نآ رد[ زین ینایم ِنابصنمبحاص زا ھکلب ،تفرگیم تأشن بزح رد
 رد رگید یھھبجھب یندم ی»ھھبج« ای یماظن یھھبج کی زا ]ایوگ[ ھک ]دنتشاد
 زا ،Pavel Lebedev-Polianskii یکسنایلوپـفِدھِبل لواپ .دندوب تکرح
 اب یلخاد گنج یط ھک دروآیم دایھب 1929 لاس رد ،یبدا یاھنامزاس ِنالوئسم
 یگدنز ،تسا عوقولابیرق یناھج بالقنا ھکنیاھب »فرژ رایسب یداقتعا«
 و ھتسخ :میدرکیم یگدنز یبالقنا مسیسیتنامر یعون رد ام یھمھ« .درکیم
  ،دنلب یاھوـم ،هدیشارخن و ھتسشن ،بترـمان و هدیلوژ ؛لاحشوخ و داش اما ،هدنام

 
 ،دروفسکآ ،»1932 ات 1917 ھیسور بالقنا« ،S. Fitzpatrick کیرتاپزتیف ]3[

 گنج« ،کیرتاپزتیف و ؛79 ات 76 تاحفص هژیوھب ،1982 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا
 .R ستیاتسا و P. Kenez زِنھک ،A. Gleason نسیِلگ رد ،»هدنزاس یاھبرجت ،یلخاد

Stites )نوتگنیمولب ،»ھیسور بالقنا رد شیامزآ و مظن :یکیوشلب گنھرف« ،)ناراتساریو: 
 رد ھک یرگید راثآ نینچمھ .76 ات 58 تاحفص ،1985 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا
 .تسا هدش لقن ھمدقم رد 24 و 22 یاھتشاددای

 ھیسور رد یراگتسر و یھاگآ ،ھقبط :رون ات یکیرات زا« ،I. Halfin نیفلاھ ]4[
 ؛)86 یھحفص زا هدش لقن( ،2000 ،گروبستیپ هاگشناد تاراشتنا ،گروبستیپ ،»یبالقنا
 ،جیربمک ،»ھمکاحم یهرابرد اھتسینومک یھمانیگدنز :نم حور رد تشحو« ،نیفلاھ
 دیلک رد یکیدزن« و ،»ھمدقم« ،نیفلاھ و ؛2003 ،دراواھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام
 :ندنل ،»نردم یسایس تیوھ داجیا :بالقنا و نابز« ،)راتساریو( نیفلاھ رد ،»کیژولوئدیا
 .2002 ،ساک
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 اب وا مسیسیتنامر .]5[»میتشاد هزیکاپ و کاپ یلد و رکف اما ؛هدیشارتن اھتروص
 دیما ،لاس نآ رد .دش تیوقت لوپ یاحما ناکما یهرابرد 1920 لاس رد یثحب
 ِیریگراکھب اب ھک ییارذگ یاھتیقفوم و رازاب تابسانم زا یعونصم شھجھب
 دیدشت ار ساسحا نیا ،دوب هدمآ تسدھب یداصتقا لئاسم رد یماظن یاھشور
 سیروب .تسا عوقو لاح رد مسیلایسوس یوسھب عیرس یاھتفرشیپ ھک درک
 شیارگ مسیشرانآھب یسایس ظاحلھب ھک یاهدنسیون ،Boris Pil'niak کاینلیپ
 ،دوب تسود دشرا و ینایم حوطس رد اھکیوشلب زا یرایسب ابً اصخش اما ،تشاد
 :دسیونیم

 1920 لاس ــ }SP ،مھم رایسب یھصخشم کی{ اھرھش رد ــ ھک منادیم
 اھنت ھن ،تشون نآ یهرابرد دیاب .دوب ...ھیسور خیرات رد لاس نیرتزیگناتفگش
 لاس نیرتزیگناتفگش لاس نآ اریز ،ناھج یمامت رطاخھب ھکلب ،ھیسور یارب
 .]6[تسا تیرشب خیرات رد

 
 و ناھج رییغت یارب اھنآ ِتردق ِیتسینومک ِساسحا ھک دنکیم دیکأت کاّینلیپ
 ،تسیویتکلک ھینایب ناگدنسیون و .دوب »زیگناتفگش« ناشنانمشد رب ندمآ قئاف
 تبسن ْدوخ زا زیمآداقتنا یرگنھتشذگ یهراب رد ،1921 رد نویسیزوپا زا یدنس
 :دنیوگیم نینچ »یرگراک نویسیزوپا« ِیماظن ِییارگرھشنامرآھب

 روصحم یهدننکفرصمـیماظن ِمسینومک ام رظن رد نامز نآ رد
 مھ رابکی ...دوب ییایراتلورپ مسینومک لیصا دیلوت ِدننام ]یگنج[ ژد رد
 میھد رارق یسررب دروم ار دوخ یاھزادنامشچ ھک درکن روطخ ام نھذھب
 .]7[میجنسب تیعقاو و عقاو روما اب ار هدنیآ یهرابرد نامهاگدید و

 
 اب ناوتیم ار بالقنا ھک دوب دیما نیا ْدایز هداعلاقوف ینیبشوخ یھبنج کی
 نیا رد و داد شرتسگ یبرغ یاپوراھب یگتشذگدوخزا و یفاک یهدارا تردق
 یوس زا ناتسھل لخادھب تفرشیپ .دمآ قئاف زین یلخاد یداصتقا لئاسمرب دنیآرف
 نیاھب Mikhail Tukhachevskii یکسفچاخوت لیئاخیم نامرف تحت یاھورین
  .دز نماد مھوت

 
[5] Lebedev-Poliansk ii in Krasnaya nov' 3, 1929, pp. 202-3. 
[6] Pil'niak, in Pisateli ob iskusstve i o sebe: sbornik statei. no.1., 

Moscow/Leningrad: 'Krug', 1924, p. 81.↓ 
 ھک  Mashiny i vol'ki »اھگرگ و اھنیشام« مانھب دوخ نامر رد ھیامناج نیاھب کاّینلیپ ↑
 .تسا ھتشگزاب ،تشاگن 1923 لاس رد

[7] RGASPI, 17/60/43/22. 
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 :دسیونیم Michael Farbman َنمبراف لکیام ،ییایناتیرب راگنھمانزور
 یگدنیامن یاھتئیھ ھک 1920 لاس تواـھیئوژ رد نرتنیمک مود یهرگنک رد
 شرازگ یرگراک شبنج رد یتسینومک یاھتفرشیپ یهرابرد یبرغ یاپورا
 اھکیوشلب« ،دشیم میسرت ھشقن یور زوررھ یکسفچاخوت تفرشیپ و دندادیم
 زا روش و قوش اب و یتحارھب یبالقنا ماجسنا و یگتسبمھ نیا شیامن ھطساوھب
 یاھهاگدید یھمھ ھتبلا .»]دندرکیم یداش زاربا[ و دنتساخیمرب دوخ یاج
 یضعب ؛دوبن اپورا رد بالقنا عوقو ِلامتحا زا یشان ھنانیبشوخقوف
 ییاپورا بالقنا لامتحا زا لقتسم  ھک دندرکیم ریوصت زین ار ییاھینوگرگد
 نیا رد[ M.N.Pokrovskii  یکسفورکوپ کیوشلب خروم .دوب هدمآ تسدھب
 :تشون ]دروم

 رد ام ناشخرد تیقفوم ھک دیسریم رظنھب نینچ }1920 لاس{ رد
 .دش دھاوخ رارکت زین داصتقا و شزومآ یھصرع رد یماظن یھھبج
 تکرح تعرسھب نانچ روما .میدوب اھدادیور تعرس زا تسم ...ام
 ؛میتسھ کیدزن مسینومکھب یلیخ ھک دیسریم نامرظنھب نینچ ھک درکیم
 رظتنم ھکنآ نودب ،میتخاسیم دوخ تاناکما و عبانم اب ھک یمسینومک
 .]8[میشاب نیمزبرغم رد ییایراتلورپ بالقنا یزوریپ

 
 ناوتیم لکش نیرتفافشھب ار اھکیوشلب ینایم بتارم ِزیمآھغلابم ییارگهدارا
 یرتلورپ گنھرف شبنج رد اھنآ ناگدنسیون و ییایراتلورپ نارعاش نایم رد
 یاھتسجرب تیصخش Mikhail Gerasimov فومیسارگ لیئاخیم .درک هدھاشم
 ناونعھب ،تفرگ لکش 1920 لاس ھیروف رد ھک Kuznitsa استنزوک هورگ رد
 ھناـخاتسگ تعاجش یارب«:دسیونیم ]9[وکسم ِیرتلورپ گنھرف یارب ینیزگیاج

 
[8]  M .N. Pokrovskii, Sem' let proletarskoi diktatury, Moscow: Gos. 

izdatel'stvo, 1924, p. 7; ↓ 
 .137 یھحفص ،1923 ،سنیلاک تاراشتنا :ندنل ،»ینیشنسپ لاحرد مسیوشلب« ،نَمبراف ↑

 ،هدنسیون ِنارگراک قیوشت ددص رد ،تفرگ لکش 1918 لاس رد ھک یرتلورپ گنھرف شبنج ]9[
 1920 لاس ھیروف رد .دنشاب نیون ییایراتلورپ گنھرف لماح ھک دوب نادیقیسوم و ھشیپرنھ
 توافت .داد لیکشت وکسم یرتلورپ گنھرف یارب ینیزگیاج ناونعھب ار استنزوک هورگ فومیسارگ
  تایبدا رد یرگنیاھفرح شقن و یشراگن یاھتراھم دشر یگنوگچ یور رتشیب هورگ ود نیا نیب
 گنھرف شبنج :هدنیآ گنھرف« ،L.Mally یلَآم ھب دینک ھعجارم .یسایس لئاسم ات دوب زکرمتم
 رسیمک« ،کیرتاپزتیف ؛1990 ،اینرفیلاک هاگشناد تاراشتنا ،یلکرب ،»یبالقنا ھیسور رد یرتلورپ
 ،»1921 ات 1917 زا یکسراچ انول رظن ریز یوروش رد رنھ و شزومآ نامزاس :یرگنشور
 بالقنا« ،Z .A. Sochor روخوس ؛109 ات 89 تاحفص ،1970 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا ،جیربمک
 ات 125 تاحفص ،1988 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا ،اکاتیا ،»نینل و فنادگوب یھثحابم :گنھرف و

 1910 ،ھیسور رد سدقت و ھتینردم ،دوخ :ییایراتلورپ لیلخت« ،M. D. Steinberg گِربنیَاتسا ؛157
 .55 و 54 تاحفص ،2002 ،لنورُک هاگشناد تاراشتنا ،اکاتیا ،»1925 ات
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 یروشک و یاھقطنم یبزح ناربھر

 
 و Avel' Enukidze، Mikhail Kalinin ھلمجزا 1920؛سرام رد بزح مھن یهرگنک رد یزکرم یھتیمک یاضعا

Nikolai Bukharin )؛)پچ تمس زا ھتسشن ِموس و مود و لوا یاھرفن Lev Kamenev و Evgenii 
Preobrazhenskii )تسار تمس ھتسشن( نینل و ؛)پچ تمس زا ھتسشن ِمتفھ و مشش یاھرفن(. 

 

 
 1921 سرام رد »ھیداحتا یھتفھ« یھدنامزاس یارب وکسم نویسیمک یاضعا
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 ھنوگنیا .»میتسھ نایتیت و یچنیواد ،رنگاو ام ،درادن دوجو یزرم ام
 ایلیا .جیار و مکاح ھیحور زا جراخ یماگ ھن و تسا زیمآھعط ھن اھیشورفرخف
 یپرد ،استنزوک هورگ رد یرگید یامنھار غارچ Il'ia Sadof'ev ِففوداس
 :دسیونیم یلخاد گنج

 ...تسا هدیرفاین ام زا رتاطخمک و رتتخبشوخ ینارعاش نونکات هرایس نیا
 
 ادصھب ھقباسیب یتمظع اب تسخن ،رامشیب یاھهدوت یاھھنارت ام یاھبل زا
 .]10[دیآیمرد

 
 نازادرپھیرظن زا یکی Platon Kerzhentsev فِسِتنژِرک نوتالپ
 »زرمودحیب سفنھب دامتعا« نیا ھک دراد رارصا یرتلورپ گنھرف یھتسجرب
 ایراتلورپ ھکتسا یقیمع یھاگآ ھکلب ،تسین دوخ یارب ھغلابم و رخافت«ً افرص
 یھقبط رکفنشور Semen Rodov فُدور نِمِس  .]11[»دوب دھاوخ دنمزوریپ
 زا ھک یھاگدید رطاخھب ار فومیسارگ 1920 لاس رد استنزوک هورگ رد طسوتم
 ]و تسا[ فومیسارگ وا مان :درک نیسحت ،تشاد یعمج یگدنز یهدنیآ یزوریپ«
 ھک ،نیون ناھج ناگدنزاس ینعی ،»ام« نیا .]12[»دنکیم نایب ار نیدالوپ ِی"ام"
 Vladimirفلیریک ریمدالو ییایراتلورپ رعاش طسوت روھشم یاهویشھب

Kirillov یکسراچانول یلوتانآ طسوت و تفرگ رارق دیجمت درومAnatolii 
Lunacharskii طسوت و ،تفرگ رارق نیسحت دروم زین شزومآ رسیمک 

 .دمآرد زنط تروصھب »ام« نامر رد Zamiatin نیتایماز
 تاساسحا هاگ کیوشلب ناربھر یضعب زین بزح سأر رد ھچرگ

 یلکروطھب یزادنامشچ اب تاساسحا نیا ]اما[ ،دندرکیم زاربا یاھنانیبشوخقوف
 یشم طخ یاھھبنج یهرابرد ناشدوخ نیب ـبلغاـ ناربھر و .دشیم لداعتم رقوم
 رتنییاپ یاــھهدر و بزح یھــــندب دزن دیسریم رظنھب ھــــک یداصتقا و یماظن
 ثحب ]ورنیا زا[ .دنتشاد فالتخا ،دادیم مسیلایسوسھب یُربنایم یهدعو
 .دراد دوجو کیوشلب یربھر ھیحور یهرابرد یایساسا یھناراگنخیرات
  اھردقنآ »یگنج مسینومک« یاھتسایس ھک دننکیم لالدتسا درس گنج ناخروم
 ھــچرھ عیرست یارـــب دوـب یشالت ھکـلب ،دوبن یگنج طیارشھـب یروــف یخساـپ«

 
 .21 ھحفص ،کی هرامش استینزوک ]ھیرشن[ ]10[

[11] P.M. Kerzhentsev, K novoi kulture, Petersburg, 1921, pp. 73-74. 
 .دینک عوجر 55 ھحفص ،هدش دای رثا ،گربنیاتساھب فُدور یهرابرد ]12[
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 نیا و ،)Richard Pipes سپیاپ دراجیر( »یتسینومک یھعماج نتخاس رتنکمم
 ایلام نیترام( دشیم ھیذغت »کیژولوئدیا نیتسار ناجیھ« اب ھک دوب یاھیحور

Martin Malia(. یل سرال Lars Lih یربھر ھک دناهداد ناشن نارگید و 
 رفوتسیرک ھک روطنامھ و دنام یقاب یعمج یھنایارگلمع تروصھب کیوشلب
 روطھب ـعقاو ردـ فلتخم یاھندرک سراپ« ،دیوگیم Christopher Read دیر
 رظنھب نینچ ینشورھب ،نیا دوجو اب .دوب ناشنتفرگ زاگ زا رتدب یھجوت لباق
 یوس زا ْیرابجا تمیزع یارب زیمآھغلابم یکیژولوئدیا تاھیجوت ھک دسریم
 لراک .درکیم کمک »یگنج مسینومک« موادتھب نارگید و نیراخوب ،یکستورت
 رد ھک یژولوئدیا ھک دنکیم هدھاشم 1922 لاسرد Karl Radek کدار
 روطھب تاقوا بلغا ،دوب هدروآ تسدھب اردوخ ییایوپ 1920 ات 1918 یاھلاس
 رب دوخ یھبونھب ماظن نآ ھک دشیم لیدبت یماظن نوردھب یلاقتنا ِتامادقاھب تقوم
 .]13[دیشخبیم موادت ،دوب مزال ھچنآ یارو ات ار اھنآ و تشاذگیم ریثأت تامادقا

 
 ،R. Pipes سپیاپ ،9 ھحفص ،دینیبب ار ھمدقم ،نیراخوب و یکستورت یهرابرد ]13[

 اییلام ؛371 ات 370 ھحفص ،1994 ،لیوراھ تاراشتنا :ندنل ،»یکیوشلب میژر تحت ھیسور«
M. Malia، »کرویوین ،»1991-1917 ،ھیسور رد مسیلایسوس خیرات :یوروش یدژارت: 

 زا "تردق"« ،L. Lih یل ؛130 ھحفص ،1994 ،لانویسانرتنا نالیمکم لوسکام تاراشتنا
  ؛6:2، 1999: 52-29 ،(Left Politics) کیتیلوپ تفل رد ،]'Vlast' from the Past'[ »ھتشدگ
 .C دیر ؛56:1، 1997: 72-50 (Slavic Review) کیوالسا ھیرشن ،»ابفلا زار« ،L.Lih یل

Read، »جیلتور تاراشتنا :ندنل ،»1917-21 اھنآ بالقنا و ھیسور مدرم :اھاروش ات رازت زا، 
  نسرداچیر رد ،»ھیسور بالقنا یاھریسم« ،K. Radek کدار ؛244 ھحفص ،1996

Richardson )1923 یکیوشلب یاھھتشون زا یبختنم :ھیسور بالقنا زا عافد رد« ،)راتساریو-
 یارب Lars Lih یل سرال زا .35-65 تاحفص ،1995 ،نیاپویکروپ تاراشتنا :ندنل ،»1917

 یھجرد نیرتالاب رد ام یریگعضوم« :مرکشتم ،داتسرف میارب ار شاهدشن رشتنم یھلاقم ھکنیا
 ،M.Dewar راوِدھب دینک ھعجارم نینچمھ .»1920 رد یکیوشلب ینیبشوخ« :تسا کیژارت

 ،للملانیب روما یتنطلس یوتیتسنا :ندنل ،»1917-1918 ،یوروش داحتا رد یرگراک تسایس«
 تسایسھب راذگ :مسیوشلب ینیشنسپ« ،B.M .Patenaude دوُنھتِیپ ؛52-58 تاحفص ،1956

 ،58-68 تاحفص ،1987 ،دروفماتسا هاگشناد ،یرتکد یھلاسر( »1920-1922 )پن( یداصتقا
  ↓ ؛118-22 و 9-104 ،98-92

↑ S.A.Pavliuchenkov, Krestianskii Brest, ili predystoriia bol'shevistskogo 
NEPa, Moscow: Russkoe knigoizdatel'skoe izdatel'stvo, 1996, pp. 117-67, 
216-49 and 257-69; S.V.Tsakunov, V labirinte doktriny: iz opyta rarabotki 
ekonomicheskogo kursa strany v 1920-e gody, Moscow: Rossiia molodaia, 
1994, pp. 50-63; and N.S.Simonov, 'Demokratichnaia alternativa 
totalitarnomu NEPu', Istoriia SSSR 1, 1992:41-56. 
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 ِنوزفازور زیمآطایتحا یبایزرا نیب لباقت 1920 لاس یسایس ثحابم
 بزح یھندب و نییاپ یهدر یاھکیوشلب قیمع رواب و ،بزح لیسناتپ زا یربھر
 .دھدیم ناشن هدارا یورین اب ناھج ینوگرگد یارب بزح تیلباقھب تبسن ار
 هدمع نایرج ناربھر اب ھسیاقم رد یتسینومک یاھنویسیزوپا ،بیترتنیدب
 یمومع یھلئسم نیا اھنآ ؛دندادیم یرتشیب نزو ـینھذ لماع ناونعھبـ بزحھب
 ار بزح ناربھر اما ،دوشیم دودحم ْینیع طیارش اب بزح  ھک دنتفریذپیم ار
 بانتجا لباقریغ یرما ناونعھب عیرس یلیخ ار طیارش نیا ھک دندرکیم مھتم
 رد ،1920 لاس ربماون رد .دنریگیم مکِتسد ار ینھذ لماع و دنریذپیم
 هدیسر ]دوخ[ جواھب یبزحنورد یاھتفلاخم ھک وکسم یاھقطنم یبزح سنارفنک
 رارق داقتنا دروم ار )نیلاتسا و نینل ھلمجزا( ناربھر R.B. Rafail لئافار ،دوب
 ،»دنھدیم رارق شنزرس دروم ینیع طیارش یهرابرد ار یزیچرھ« ھک داد
 ماجنا یتوافتم ِراک میناوتیم ]دوخ[ یھشیدنا اب ام ایآ« دنسرپب ھکنیا یاجھب
 Nikolai یکسراگنآ یالوکین ،رگید یھتسجرب فلاخم کی .»میھد

Angarskii، اب هزرابم یگنوگچ یهرابرد ندرک رکف یاجھب ھک تفگیم 
 ینیع طیارشھب ھعجارم اب ار یزیچرھ دنشوکیم« بزح ناربھر ،اھیرباربان
 درکیم لالدتسا یربھر یماح Petr Smidovich چیودیمسا رتپ .»دنھد حیضوت
 یمسر یشرگنً افرص ،دوشیم موکحم نیفلاخم طسوت ھک »مسیتارکوروب« ھک
 ام یاھورین ھک دنوشیم لیمحت عقاو رما نیا اب بلغا« ھک تسا یفیاظوھب تبسن
 ]ِرظنھب[ .»دنوش ھتفرگ هدھعھب ]دیاب[  ًارابجا ھک دنتسین یفیاظو اب بسانتم
 ْتیعقاو نیسحت نیا ،DC Mikhail Boguslavskii یکسوالسوگوب لیئاخیم
 تیامح ار مسیتارکروب ینیع یاهویشھب« ھک دوب یناسک یوس زا هدش ماجنا
 ،Efim Ignatov فوتانگیا نیِفا  ،رگید نویسیزوپا لاعف  کی  .]14[»دـندرکیم

 
[14] TsAOPIM, 3/la/2/35,39 and 63.↓  

 Rafail لئافار .دوش ھعجارم کی هرامش تسویپھب یکسالوگوب و یکسراگنآ  یهرابرد ↑
 وکسم یھتیمک وضع 20 یھھد رسارس رد ،تسویپ اھکیوشلبھب 1910 لاس زا ،)1966-1893(
 هورگ رد 21 و 20 یاھلاس رد و ؛تفرگ رارق شزومآ نامتراپد سأر رد 1922 لاس رد ،دوب

 هورگ رد 1927 لاس رد و ،پچ نویسیزوپا رد 1923 لاس رد ،اھ»تارکمد تسیلارتناس«
 .دـــنداتسرف دیعبتھب ار وا ھیسور لــــخاد رد زین 1933 لاس زا و ؛تشاد تکرش دحتم نویسیزوپا
 لاس رد ؛دمآ ایندھب یفارشا و رادنیمز یاهداوناخ رد ،)Smidovich )1935-1874 چیودیمسا

 یدشرا یاھتمس 1920 زا ؛تسویپ اھکیوشلبھب 1903 زا و یبالقنا شبنجھب هاگشناد رد 1893
  .تشاد یربیس یموب یاھقلخ یارب هافر یاھھتیمک رد و تعنص ،شرورپ و شزومآ رد
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 داقتنا ھباشم یاهویش اب نیراخوب زا و درب رتشیپ مھد یهرگنک رد ار ھتکن نیا
 .]15[درک

 یاھهار یهرابرد روش و قوش اب ھک ناربھر نیا ھکنآ زا سپ اھتدم
 یهرابرد تامھوت ،دنوریم ھھاریبھب ھک دنداد صیخشت ،دنتفگیم نخس ُربنایم
 تفلاخم رد نینل ،لاثم یارب .تشاد ھمادا بزح یھندب رد نانچمھ اھُربنایم نیا
 یکسفچاخوت یهدیا نیا زا یوریپ ،ناربھر رگید و یکستورت اب دیدش

Tukhachevskii دیاش ،ناتسھل رد رقتسم شترا ِینیشنبقع ھک تفای باذج ار 
 ھکنیا زادعب یمک اما .دیامن عیرست ار ناملآ بالقنا و دنکزاب اپوراھب یھار
 یھابتشا نیا ھک داد صیخشت دوز یلیخ ،درک عورش ار ینیشنبقع یکسفچاخوت
 هدامآ نینل ھک یماگنھ ،1920 لاس ربماتپس مشش رد .تسا هدوب ھبساحم رد یدج
 ،]16[دنک داقتنا دوخ زا ناتسھل یارجامھب تبسن بزح مھن یهرگنک رد ات دشیم
 Bauman َنمُواب ھیحان رد اھتسینومکھب یبزح نیغلبم زا Shpindler رلدنیپشا
 یگدولآ« و تسا یبرغ یاپوراھب شرتسگ لاحرد ھیسور بالقنا ھک داد شرازگ
 .]17[»تسا ناور نیمز یهرک  یاھگر رسارس رد ینایرج نوچمھ مسینومک
 یماظن یاھرگنس و عیانص عمتجم نیرتگرزب نتشاد ]رطاخھب[ ھک َنمُواب ھیحان
  هورــگ ِژد  ،درــکیم ییاتسدوخ و  دشیم یگدنیامن  تدشھب  یــبزح نامزاس رد

 
[15] Desiatyi s"ezdRKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. 

izd. polit. literatury, 1963, p. 234.↓ 
 .دوش ھعجارم کی هرامش تسویپھب Ignatov فوتانگیا یهرابرد ↑

 ↓.دش یناگمھ 1992 رد اھنت ناتسھل یھعجاف یهرابرد نینل شرازگ ]16[
↑ V.I.Lenin, 'la proshu zapisyvat' men'she: eto ne dolzhno popadat' v 
pechat", Istoricheskii arkhiv 1, 1992:12–30. ↓ 

 ھعجارم ،177 ھحفص ،هدش دای رثا ،Pipes سپیاپھب یکیوشلب یاھشزیگنا ریسفت یارب ↑
 ،نالیمکم تاراشتنا :ندنل ،»1917-1923 یکیوشلب بالقنا« ،E.H.Carr راک .چا  ؛دینک

 ،ناتسھل زا ھیسور ینیشنبقع« ،T.C. Fiddick کیدیف ؛209-17 تاحفص ،3 دلج ،1978
 ،1990 ،نالیمکم تاراشتنا :ندنل ،»زیمآتملاسم یتسیزمھ ات موادم بالقنا زا :1920

 تسایس ،ماجسنا و اقب« ،R.K. Debo وبِد ؛279 ات 251 و 124 ات 110 تاحفص هژیوھب
 ،زنیئوک لیگکم هاگشناد تاراشتنا ،لارتنوم ،»1921 ات 1918 یوروش ھیسور یجراخ

 ↓ ؛410 ات 408 و 247 ات 241 تاحفص ،1992
↑ S. A. Pavliuchenkov, Voennyi kommunizm v Rossii: vlast' i massy, 
Moscow: RKT-Istoriia, 1997, pp. 98–99. 

[17] TsAOPIM, 63/1/17/11. 
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 ]ِیبزح[ یاھھتسھ رد .]18[دوب ]زین[ رھش رد پچ دنمورین نویسیزوپا
 Vladimirفودیمِد ریمدالو ،ھیحان نیا ِنیگنس یھناخپوت یاھهاگراک

Demidov یهرابرد ار دوخ یھنانیبشوخ تاراھظا نانچمھ ،نویسیزوپا زا 
 12 رد ھک Pilsudski یکسدوسلیپ اب یھکراتم زا سپ یتح ،یللملانیب بالقنا
 و اھیتخس» زا ربتکا 29 رد و ؛دادیم ھمادا ،دوب هدیسر اضماھب ربتکا
 یماکان« زا ناملآ تاباختنا زا سپ ربماون 11 رد و »خرس شترا یاھیزوریپ
 تردق زا ناملآ نارگراک لماک تیامح و اھتسینومک دضرب یکیوشنم تاعیلبت
 .]19[تفگیم نخس »ییایراتلورپ

 رکفت رد تارییغت زا ینایم نالوئسم ھیحور زین یداصتقا »یھھبج« رد
 »یگنج مسینومک« یاھھبنج یضعب ندرک اھر ناکما .دوب رتبقع یربھر حطس
 ،ھیوناژ رد .تشاد رارق ثحب دروم بزح یربھر رد 1920 لاس لئاوا زا
 ار lurii Larin نیرال یرول داھنشیپ ،یروشک داصتقا یاھاروش موس یهرگنک
 توکسم ار نآ یزکرم یھتیمک اما ؛ددرگ فقوتم مدنگ یهرداصم ھک تفریذپ
 طسوت ھک درک در ار یھباشم داھنشیپ یزکرم یھتیمک ]زین[ ھیروف رد .تشاذگ
 و تفرگ هدھعھب ار لقنولمح تیلوئسم سپس وا .دوب هدش ھئارا یکستورت
 غلبُم نیرتدیدش تروصھب و ،دش سوکعم لماک روطھب شایریگعضوم
 اردوخ یرظن تاھیجوت ـودرھـ نیراخوب و یکستورت .دمآرد یرابجا یاھشور
  رد ھک یماگنھ اما  .]20[دندرک رشتنم لاس نامھ طساوا رد اھشور نیا یهرابرد

 
[18] Baumanskii komitet VKP(b), Ocherki po istorii 

revoliutsionnogo dvizheniia i bol'shevistskoi organizatsii v Baumanskom 
ralone, Moscow, 1927, pp. 71–78. ↓ 

 ↓ ،َنمُواب رد بزح یاضعا تسیل ↑ 
TsAOPIM , 63/1/23, 30, 62.↑ 

 , TsAOPIM .دوش ھعجارم کی یهرامش تسویپھب فودیمد یهراب رد ]19[
465/1/3/47-48. 

[20] Larin in Deiateli soiuza sovetskikh sotsialisticheskikh respublik 
i oktiabr'skoi revoliutsii: avtobiografii i biografii, Moscow: Granat, 
1925-26, cols. 279-80; ↓ 

 هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»1921 ات 1879 یکستورت .حلسم ربمایپ« ،رچیود کازیا↑ 
 63 ھحفص ،هدش دای رثاھب ، Patenaude دُونھتاپ ؛497 و 496 تاحفص ،1970 ،دروفسکآ
 ↓ ؛دینک ھعجارم

↑ Pavliuchenkov, Voennyi kommunizm, pp. 93-94; Pavliuchenk ov, 
Krestianskii Brest, p. 81. 
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 تعرسھب بزح ناربھر رگید و نینل ،درک زوُرب لقنولمح نارحب 1921 ھیروف
 نیا ؛تسا ریزگان رازاب یاھشور یوسھب تکرح ھک دندیسر ھجیتن نیاھب
 نانچمھ ار تاداھنشیپ ھنوگنیا ،ینایم یهدر یاھکیوشلب یخرب ھک دوب یلاحرد
 یکیوشلب نالوئسم زا یکی .دنتفاییمرد روصت لباقریغ ِینیشنسپ ناونعھب
 ِراکزلف نارگراک عمجت رد ،)Moisei Rafes سفِیر ِیزیوُم( ینایم حوطس
 بالقنا شتآ ،سپ« :تفگ یاهدنھد رازآ یادصورس اب ،1921 ھیروف رد وکسم
 راتساوخ ،]هدنھد رازآ یادصورس نیا لباقم رد[ تیرثکا ؟»درک شوماخ دیاب ار
 رازاب بوکرس یاھشور رگید و ھلغ یهرداصم یاھشور نتشاذگ رانک
 ھک یتسشن رد وا ؛دماین نینل زج یرگید ِسکچیھ زا تبثم خساپ .]21[دندوب
 .دوش »یرگنزاب« طباور نیا دیاب :تفگ ،تخادرپیم ناقھد و رگراک طباورھب
 )پن( دیدج یداصتقا تسایس یارب ار هار یدقنریغ تایلام یهرابرد وا داھنشیپ
 ار سفیر دیاب نیا .دش ھیھت نآ سیونشیپ دعب زور دنچ ھک یتسایس ؛درک زاب
 .دشاب هدرک یحور یھبرض راچد

 یهرود یاھکیوشلب یارب خیرات عوضوم:]ینعی[( فومیسارگ ی»ام«
 بختنم یھورگ ]»ام« نیا[ ؛دوب بزح ھکلب ،دوبن رگراک یھقبط )یلخاد گنج
 و دنتشاد کرتشم یاھرواب ھک دندوب دحتم ِتسینومک ناردارب زا یاھتسدوراد و
 زا شیپ یاھکیوشلب تشادرب .دندوب میھس ربارب روطھب زین راثیا و یراکادف رد
 یهزرابم زین و نینل یرظن یاھلالدتسا طسوت گنھآشیپ ِبزح زا بالقنا
 ِیاھکیوشلب ِدزن ]اما[ ؛دوب ھتفرگ لکش اھکیوشنم اب بزح نورد رد یحانج
 و اھھشیدنا ،ھبرجت نیا .دوب مھم ـتروصرھھبـ ھھبج یھبرجت ْیلخاد گنج
 یاھتسینومک ھک یرایسب دراوم و تخاسیم طورشم ار یقالخا یاھرایعم
 نیا رد ،دننک ظفح زین حلص نارود رد ار اھرایعم نیا دندیشوکیم یلخاد گنج
 یهدنسیون رثا یرسیمک نامر ھیامناج ]یگدنز زا تشادرب[ نیا .تس هدمآ باتک
 نامر نیا یاھنامرھق .تسا lurii Libedinskii یکنسیدبیل یرول ،رگراک
 :دنتسھ 1921 لاسرخاوا رد ،یشزومآ یهرود رد یلخاد گنج یاھتسینومک
 دربن رد ،دناهدش هدیدبآ یلخاد گنج رد ھکیناسک ،اناوت و زرابم یصاخشا«
 تاغیلبت ِمومس دضرب و کالوک ِنایشروش دضرب ،ناصصختم تنایخ دضرب
 زوریپ و ،هدنارذگرس زا ار لئاسم نیا یھمھ اھنآ .دناهدید شزومآ اھتسیشرانآ
  اھرسیمک زا  یضعب  :تشادن دوـجو یشوخ ِناـیاـپ ،یوررھھب  .]22[دـندوب هدـنام

 
[21] TsGAM O, 180/1/236/13-14. 
[22] Iu.Libedinskii, Nedelia: Kommissary: Povesti, Moscow: Voennoe 

izd., 1968, p. 138. 
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 )پن( نیون یداصتقا یھمانرب یارجاھب تبسن یعازن اب مأوت و دولآھنیک ِیجورخ
 گنھآمھ ْحلص نارود فیاظو اب اردوخ ات دندرکیم شالت نارگید و ،دنتشاد
 .دننک

 یدنمورین ِرواب اب یلخاد گنج یاھتسینومک ]یارب[ ندوب گنھآشیپ
 لامعِا و یریگمیمصت تروصھب مھ و یدام ظاحلھب مھـ اھتسینومک یرباربھب
 تایمصت ذاختا یارب بزح یھفیظو و قاقحتسا ،نیاربانب .دوب هدش قیفلت ـتردق
 نیب یرباربھب ھجیتنرد و دامتعا ،یرادافوھب رگراک یھقبط بناج زا یسایس
 .دوب دوخ جوا رد یرادافو و یربارب نیا ھھبج رد .دوب طورشم شیاضعا
 ایو دیدش تحارج ،گرم یارب ربارب زادنامشچ زا یکاح ییوس زا یربارب
 شترا یارب تیولوا یاراد تاکرادتھب ،رگید یوس زا و ؛دوب یماظن یزوریپ
 .درکیم ظفح ییاذغ داوم دیدش رایسب دوبمک زا ار ورین نیا ھک تشگیمرب خرس
 تسینومک یاھهداوناخ ِنزھب بلغا و دوب نادرم نیب بلاغ روطھب یربارب نیا
 یوضع lakov Dorofeev فیفورد فکال ھکنانچمھ .درکیمن تیارس رکذم
 :تفگ تقادص و تحارص اب یاھظحل رد کیوشلب بزح ِیوکسم یھتیمک زا

 زا .دننکیمن کرد ار یدازآ قح }رگراک یاھتسینومک{ اھنآ
 )یبزح تقومامت نالوئسم ھلمج زا( یرایسب .دنوشیم ادج ناشنارسمھ
 ھک ینارسمھ زا یتح اھنآ .دننکیم اھر کدوک 5 اب اردوخ رسمھ
 بزح یالاب ]یاھهدر[ رد تسرد اھنیا و دنوشیم ادج ،دنتسھ تسینومک
 ناھنپ ار اھنآ ناوتیمن و تسا ناوارف ینینچنیا دراوم ...دھدیم خر
 رارق ثحب دروم یبزح تاسلج رد ]ھلئسم نیا[ ھک تسا تسرد .درک
 و دوشیم تبحص نآھب عجار لامکومامت یبزح لفاحم رد اما ،دریگیمن
 .]23[دش دھاوخ ینلع اھنیا یھمھ دوز یلیخ ھک منکیم ساسحا

 

 یلصا 1920 لاسرد ]اما[ ،دشیم دودحم اھهویش نیاھب یربارب ھچرگ
 یھندب ھک دوب یراعش یربارب .دوب بزح یاضعا زا یرایسب یارب مھم رایسب
  نایب  بزح نادمآرس زا  ار دوخ یتیاضران و  یدامتعایب ْنآ  یھطساوھب بزح

 
 رد بزح یگدنز ھک تشاد تکراشم یدرگزیم ِیوگتفگ رد  Dorofeevفیفورود ]23[

 یکستورت یھتفای راشتنا ًاریخا ِباتک وترپ رد ار )پن( نیون داصتقا یھمانرب لاس ود نیتسخن
 توا Rabochaia Moskva ، 5اوکسم ایاچوبار .درکیم رورم ،»زوررھ لئاسم« ناونعھب

 دش دلوتم ییاتسور ریقف یاهداوناخ رد ،درک یگدنز 1979 ات 1886 زا ھک فیفورود .1923
 یزاسلبم هاگراک رد ات دومن ترجاھم وکسمھب شرتگرزب ردارب اب یگلاس 14 نس رد و
 وکسم یاروش ردص 1922 زا و ؛تسویپ کیوشلب بزحھب 1907 رد وا .دنک راکھب عورش
 .درکیم راک یتعنص تیریدم رد و دوب
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 و هدرک تمدخ ھھبج رد ھک دندوب یناوج بلغا و رکذم نیلاعف اھنیا ؛درکیم
 ھنوگنیا ھک یاهویش .دنتشگیمزاب یتیریدم یاھتَمِس ایو اھھناخراکھب کنیا
 شترا یهدنامرف طسوت ھک یاھمان رد ،دزیم نماد یسایس تاعزانمھب ْلئاسم
 یاھزایتما نآ رد و هدش ھتشون نینلھب ،Anton Vlasov فوسالو نوتنآ ،خرس
 رد فسالو .تسا راکشآ ،دنکیم موکحم ار یبزح دشرا نالوئسم نایم رد یدام
 ھک یاینورد ماجسنا نیب فلاخت یهدھاشم ؛تشگرب وکسمھب 1920 ربماتپس
 بجوم ،رھش رد نآ دوبن و دندوب هدرک رارقرب دوخ نیبرد ھھبج رد اھتسینومک
 :تشون نینچ فسالو .دش وا یگتفشآ و نتخیر مھھب

 لماکً ابیرقت یرباربھب ھھبج رد ھک ،ھھبج ]یاضفھب[ هاگآ قیفر رھ لد رد
 یروابان و رفنت ،تسا ھتسسگ لمجت و یدیقال و یگدنب عونرھ زا و هدرک تداع
 دوخ نوماریپ ]رھشرد[ یبزح یاقفر ھکیلئاسم زا ]رفنت[ :دنزیم شوج
 روطھب و بوخ یگدنز یارب یبزح ناربھر یضعب یھقیلس .دنراد ناوارف
 .]24[]تسا زیگناربرفنت[ ناشنارسمھ یرتریگمشچ

 

 دودحم اھیماظنھب یبزح ِنورد ِیربارب موھفم ]ھک تشاد ھجوت دیاب[
 تابسانم ات دشیم شالت ومآ یزاسلیبموتا یھناخراک لاعف یھتسھ رد .دشیمن
 ھک ھتسھ نیا .دوش ھئارا ینومک یگدنز تابیترت کمکھب اھتسینومک نیب ربارب
 رد ،دش هراشا نآھب کی لصف رد ھک تشاد ینارگراک اب یدودحم تابسانم
 ھئارا یبزح نامزاس تیوقت یهرابرد ار ثحابم ھتشر کی 1921 ھیروفـھیوناژ
 نیراخوب راثآ یھتفاینامزاس ندناوخ دننام( جیار یاھهدننکتیوقت ربهوالع .درک
 رتھب یھدنامزاس زین و Preobrazhenskii یکسنژاربوئرپ ِمسینومک یابفلا و
 نامزاس یاھیرامیب« ھک میتفرگ میمصت )ھبنش زور یھنابلطواد راک یارب
 :ناسنیدب ،»مینک نامرد ینومک یگدنز کمکھب ار نامدوخ

 تالیصحت نینچمھ ،تفای دھاوخ دوبھب اضعا یھمھ یلخاد تیعضو
 مینک یگدنز دحاو یاهداوناخ تروصھب لؤسم یاقفر اب ھک یماگنھ .اھنآ
 و یگتخلش ،یھاوخدوخ و ،میربب نیبزا ار مسیتارکوروب قیرط نیاھب و
 .تفای میھاوخ دوبھب ،میرادرب نایم زا ار یتقادصیب

 

 یھنانیبھتوک ِیتسیلایسوس ِرھشنامرآ رطاخھب یدودحات ھک ییاھنومک نینچ
 و  لوموسمک  یاضعا  نایم رد  ،دشیم  انب  Chernyshevskii  یکسفشینرچ

 
[24] A.Vlasov, 'My vse vidim i vse znaem: krik dushi krasnogo 

komandira', Istochnik 1, 1998: 85-87.↓  
 .دوش ھعجارم رظاح باتک 221 ھحفص مجنپ لصفھب تسینومک نالوئسم نارسمھ یهرابرد↑ 
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 دوب جیار متسیب نرق 20 یھھد طساوا ات 1917 لاس زا وردنت یگنھرف یاھهورگ
 و دنوشب »نیون یاھناسنا« ھک دوب اضعا یارب یاھلیسو نامزمھ روطھب و
 .]25[]دننک ادیپ[ یگدنز یاضف دیدش دوبمک یارب یایلمع لحهار

 یدنویپھب ْدوخ یاضعا نیب یربارب قیرط زا ھک یلخاد گنج یاھتسینومک
 مسیلایسوس یهدنیآ ِزادنامشچ اب ار رواب نیا ،دنتشاد رواب رگیدکی اب گنھآشیپ
 یاحما تروصھب بلغا )ییوس زا( ھک یمسیلایسوس ؛دندوب هدرک قیفلت زین
 یط رد ھک یایتلود هاگتسدھب )رگید یوس زا( و ،دشیم هدید یصوصخ ییاراد
 هاگن نآھب یبایتسد یھلیسو ناونعھب ،دوب هدش زاغآ نآ نتخاس یلخاد گنج
 زا رگراک یاهدنسیون ناتساد تسینومک نامرھق Uporov فوروپآ  .دندرکیم
 ییاراد ھک دسریم ینامز یدوزھب« ھک دوب دقتعم یکسفونومیسـوکسژوگور
 رارق رگیدکی رانک کرتشم ِراک اب اھناسنا تروصنآ رد و ؛تشاد دھاوخن دوجو
  .]26[»دوب دنھاوخ تخبشوخ و دنریگیم

 دروم مسیلایسوس فیرعت ھیحان نامھ رد ھک یاھسلج رد 1922 لاسرد
 ،Gavrilin نیلیرواگ ،ومآ یزاسلیبوموتا یھناخراک یھتسھ ریبد ،دوب ھعزانم
 ؛دـندوـب  هدرـک ذاختا  یلخاد گنج رد  بزح یاضعا ھک تخادرپ یاهویش نایبھب

 
 یھتسھ ھچرگ ،]ھن ای[ دش ارجا مصمصت نیا ایآ ھک تسین تسد رد یاھقباس چیھ ]25[

 راکھب ،تشاذگ ناینب ار وکسم یتسینومک نومک نیرتھتسجرب ھک 1928 لاس ات ومآ یھناخراک
 ↓.داد ھمادا دوخ

↑ TsAGM, 415/16/590/51, 53–55.↓  
 یاھناسنا یهرابرد یتایاکح« :دوش ھعجارم یکسفشینرچ رثا ،»؟درک دیاب ھچ«ھب نینچمھ↑ 
 ،R.Stites ستیاتسا ؛161 ات 153 تاحفص ،1982 ،وگاریو تاراشتنا :ندنل ،»نیون

 ،دروفسکآ ،»ھیسور بالقنا رد یبرجت یگدنز و یرھشنامرآ هاگدید :یبالقنا یاھایؤر«
 .217 ات 216 و 214 ات 213 تاحفص  ،1989 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا

 [26] N.Bondarev, 'Riadovoi', in Vagranka. Sbornik literaturno-
khudozhestvennogo kruzhka pri Rogozhsko-Simonovskogo raikoma 
RKP(b), Moscow: Moskovskii rabochii, 1921, pp. 61-71.↓ 

 یکسفونومیسـوکسژوگور ھیحان رد ھک تشاد قلعت رگراک ناگدنسیون هورگھب فرودنوب ↑
 نھآبوذ یهروک ینعمھب یسور یھملک(  Vagrankaاکنارگاو هورگ نیا .دندوب رقتسم
 نیاھب تبسن یاهدننکهراودیما رایسب دید ،Victor Serge چرس روتکیو .تشاد مان )کچوک
 رد هوکشاب رایسب یبدا یاھنلاس زا شیب یناسنا گنھرف یارب ھک دوب دقتعم و تشاد هورگ
  :ھب دینک ھعجارم جرس روتکیوھب .دراد تیمھا سیراپ

↑ 'Une literature proletarienne est-elle possible?', in Serge, Littérature et 
révolution, Paris: Maspero, 1976, p. 117. 
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 و ،]دشیم رود[ تلود یفن ناونعھب سکرام ِمسیلایسوس هاگدید زا ھک یاهویش
 درکیم فیصوت یزیچ تروصھب ار مسینومک ھک دشیم کیدزن ییارگتلودھب
 .دوب هدش کیدزن نآھب رتشیب ھچرھ 1920 لاس رد بزح ھک

 دوعص دنلب یاھلقھب ات ییوگ ،میرادیمرب ماگ نآ یوسھبً افرص ام
 .مینامب حطس نآ رد میتسناوتن اما ،میتفر الاب یلیخ ھک دوب ینامز .مینکیم
 ،هوک نیاھب ات میزاسب یزیرکاخ ھکتسا مزال الاح و .میدیطلغ نییاپھب
 .]27[میھدب یرتمیالم ِبیش

 
 اب گنج نارود یتسینومک یاھشور یهرابرد یتبثم یاھهاگدید نینچ

 ھیراع مھدزون یهدس مسیلایسوس رد رادمتلود یاھشیارگ زا ھک ییاھھشیدنا
 Edward Bellamy یمالب دراودا یاھھتشون .دیدرگیم تیوقت ،دشیم ھتفرگ
 یلخاد گنج ]نارود[ یاھتسینومک نایم رد ییاکیرمآ ِرادمتلود ِتسیلایسوس
 ،)یمالب ِیلیخت نامر( ھتشذگھب یھاگن یھنایارگرادتقا یھگر .تفای تیبوبحم
 ِراک تامدخھب ھتسباو یداصتقا اب ،تسا طبضنم رایسب ھک ار رادمتاواسم یتلود
 ،دشیم ذاختا نادیفسشیر زا یبتارمھسلس طسوت ھک یایسایس تایمصت و ریگارف
 دوخ زا ار William Morrisسیروم مایلیو  زا سپ ِهاوخیدازآ یاھتسیلایسوس
 بالقنا زا شیپ ِیرگراک شبنج نارود نامھ رد ھک یمالب باتک .درکیم دوخیب
-18 یاھلاس رد یاهدرتسگً اتبسن دادعت رد ،تشاد یدایز تیبوبحم مھ ھیسور

 دروم یاھباتک یھھایس رد ار نآ بلغا بزح یاضعا و دیدرگ رشتنم 1917
 ار یبزح ناربھر زا یضعب باتک نیا تیبوبحم .]28[دندادیم رارق دوخ یھقالع
  ]ناـیرـج[ رد ھک ار یناسک نینل ھک یماگنھ ،1922 لاس رد .درکیم دیمون
 یاـھتسینومک  اب  ھسیاقم  رد  ،دنتسویپیم  بزحھب  )پن(  یھمانرب

 
[27] TsAOPIM, 433/1/14/1 lob. See also Chapter 7, p. 176.↓ 

 .دوش ھعجارم 304 یھحفص باتک نیمھ متفھ لصفھب نینچمھ ↑
 رد ]اما[ ؛تسا مولعمان اھھخسن دادعت ھک دش رشتنم 1917 لاس رد ھتشذگھب یھاگن ]28[
 رد ،»بآ نزخم تیاکح« یمالب ناتساد  .]دیسر پاچھب نآ زا[ ھخسن رازھ هد 1918 لاس

 Nikoljukin نیکوژلُکین .دوب ییالاب مقر اھلاس نآ یارب ھک دش پاچ دیدجت ھخسن 000/200
A.، »َنمواب رد ،»ھیسور رد یمالب :ھتخانشانً اتبسن ناتساد S. Bowman، )راتساریو(، 
 ،1962 ،نیآوت تاراشتنا ،کرویوین ،»ییاکیرمآ ربمایپ ذوفن ،جراخ رد یمالب دراودا«
 ↓ ؛دینیبب ار 32 ھحفص ،هدش دای رثا ،Stites زتیاتس نینچمھ .85 ات 67 تاحفص

↑  S. Lapitskaia, Byt' rabochikh trekhgornoi manufaktury, Moscow: 
OGIZ , 1935, p. 78. 
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 285 ھحفص مشش لصفھب( تفرگیم رظن رد بولطمان ،یلخاد گنج یهرود
 تراظن نویسیمک ردص Aron Sol'ts ستلوس نورآ ،)دینک هاگن باتک نیمھ
 :دسیونیم یبزح

 نیا .دنشاب اھناوج زا رتھب نالاسنھک ھک تسین تسرد ھشیمھ
 زا یرایسب یتسینومک گنج نارود رد ھک دیریگن هدیدان ار تیعقاو
 زاب بزح بتارمھب اردوخ هار ًالمع نیبھتوک صاخشا و نایوجارجام
 دنمهرھب مسیلایسوس تارمث یمامت زا ھک دندرکیم نامگ اھنآ .دندرک
 ھمجرت( رگید لاس دصکی باتک رد ھک یتروص نامھھب ،دش دنھاوخ
 .]29[دوب هدش ریوصت )یمالب ھتشذگھب یھاگن یسور

 

 Nadezhdaایاکسپورک ادژدان ،کیوشلب شرورپ و شزومآ سانشراک
Krupskaia )ھنوگرھ نودب ،هدنیآ یھعماج کشخ ریوصت« زا ،)نینل رسمھ 

 .]30[»دوب یکاش ویتکلک یھعومجم ای شکمشک
 ،مسیلایسوس ِرادمتلود ِهاگدید ]یهرابرد[ ،یمالب ِبیترت و مظن ھک یلاحرد
 بزح یاضعا زا یضعب طسوت تیلقا هاگدید ،دوب ریذپلد تیرثکا یارب ًارھاظ
 :تسا هدش نایب ھنوگنیا ،دنداد افعتسا ھک Viatka اکتیاو ھیحان زا

 یدیدج یادخھب  ھک مشاب ییارگننامرآ تسینومک عون نآ مناوتیمن نم
 ؛دنکیم میظعت یسارکوروب ربارب رد و ،دمانیم تلود ار نآ ھک دراد رواب
 ھک تسا یمسینومک رظتنم و .تسا نارگراک زا رود رایسب ھک یایسارکوروب
 رد ییوگ ھکنانچ ،]دریگیم لکش[ ناتسدھب ملق و نابصنمبحاص تسد رد
 .]31[دراد رارق تشھب و اھنامسآ ورملق

 
 »یبزح یھندب یاضعا و اسؤر«
 یرباربان یھلئسم ،یرھش زکارمھب یلخاد گنج یاھتسینومک تشگزاب
 .داد رارق یسایس ثحب تاسلج روتسد سأر رد ار بزح نورد رد یدام
  ھچرگ .دشیم رادھــحیرج تازایتما نیا اب یتسینومک یرــبارــب زا اھنآ تشادرب

 
[29] A.V.Kvashonkin et al. (eds), Bol'shevistskoe rukovodstvo. 

Perepiska. 1912-1927, Moscow: Rosspen, 1996, p. 242. 
 .دینک ھعجارم 75 ھحفصھب ،هدش دای رثا ،Nikoljukin نیکوژلُکین ]30[
 Viktoriia Tiazhel'nikova ھکیدنس زا ندروآ لوقلقن یارب هزاجا رطاخھب ]31[

 ↓ :مرازگساپس ،تسا ھتشاذگ نم رایتخا رد
↑ Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Udmurtskoi respubliki g. 
Izhevsk, 2/1/195/98-98ob.  
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 عورش اردوخ ]یهژیو[ تشابنا بزح نادمآرس نایم رد اما ،دوب زیچان تازایتما
 زا[ نازابرس اجنآ رد اریز ،دوب ]رت[دیدش وکسم رد ریثأت نیا دیاش .دوب هدرک
 اما .دندیدیم دوخ نامشچ اب ار تازایتما نیا خرس شترا ]یھتشگرب ھھبج
 ابً افرص ،دش راکشآ ھک ھنوگنآ ،]32[»یبزح یھندب یاضعا و اسؤر« یھلئسم
 اب تازایتماھب تبسن مشخ .دشیمن ھتخیگنارب اھیتسدالاب اب ماخ و نشخ تداسح
 عوضوم ھک تخیمآیم سأر رد یسایس تردق تشابنا یهرابرد ینارگن
 تسیلارتناس« طسوت شیپ مین و لاسکی و ،دوب تدمزارد یاھعزانم
 .دوب هدش زاغآ اھ»کیتارکمد

 ـکیتارکمد تسیلارتناس نارادفرط زاـ Il'ia Vardin نیدراو ایلیا
 ]اھنآ[ :دوب هدرک فیصوت نینچ ،دنتشاد رارق »سأر« رد ھک ار ییاھتسینومک
 هدنکارپ یزکرم یھتیمک و ایراسیمک درِگ رب ھک دندش یتلود ]کی[ ناگتشامگ«
 یبزح یهدمع نایرج ناربھر .]33[»دندنام ادج اھهدوت زا« بیترتنیدب و »دندوب
 Sol'ts ستلوس 1921 لاس ھیروف رد :دندوب فرتعم ھلئسم نیاھب ررکم زین
 یھورگ عفانم« ھک دنکیم هراشا »یناگیاپ ِیتسینومک ِتساک کی« لیکشتھب
 شیب ربِک اب ،ھتفرگ شیپرد کیتارکوروب ]یراتفر[ ؛دراد ار اردوخ یصاصتخا
 و بزح یھندب ،رتنییاپ بتارم یاھتسینومک اب ھناقیفرریغ شرگن و هزادنا زا
 باستکا یارب کانتشحو یصرح یاراد و ،دنکیم دروخرب یبزحریغ یاھهدوت
 رادفرط یاھهورگ ینارگن ،نیا دوجو اب .]34[»تسا ]رتشیب ھچرھ[
 ھکلب ،دوبن نادمآرس ِیدام تازایتما یھلئسمً افرص کیتارکمد تسیلارتناس
 .دنتشاد لکشم زین یرگراک یروھمج »کیتارکوروب زکرمت« اب نینچمھ
 ِدودحم موھفمھب ار مسیتارکوروب ھک یبزح ناربھر زا یرایسب فالخرب
 یتاقبط راشف لصاح ار نآ و دندیمھفیم یتلود یاھداھن رد داسف و یدمآراکان
 شرتسگ ]یتلود[ نادنمراک طسوت هدمع روطھب ھک دنتسنادیم زاسھناگیب
 ھک دندوب دقتعم »کیتارکمد تسیلارتناس« ]یدنبھورگ[ نارادفرط ،تفاییم
 بزح ییادج رادفرط اھنآ .تسا کانرطخ دوخ یدوخھب یسایس تردق زکرمت
  یایراسیمک یاروش« ای( موکرانواس زا تردق لاقتنا ؛دندوب ییاروش یاھتئیھ زا

 
 یاھنایشان یھنوگھب و ًالمع شاھمجرت ھک 'verkhy i nizy' زا ھتفریذپ نایب ]32[

 .تس»اھیتسدنییاپ و اھیتسدالاب« ای »اھیتسدنییاپ و اسؤر« ناونعھب
 Pavliuchenkov, Voennyi نینچمھ .1919 ھیوناژ لوا ادوارپ ]33[

kommunizm, p. .183 
 .1921 ھیروف 12 ادوارپ ]34[
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 ھبلاطم ار »اھاروش یزکرم ییارجا یھتیمک« و یوروش یهرگنکھب )»قلخ
 و ،عیانص یزکرم یھتیمک و یتعنص یلاع یھتیمک زا نتفرگ ھلصاف ؛دندرکیم
 .دندیبلطیم ار اھنآ ییارجا یاھھتیمک و یلحم یاھاروشھب ندش کیدزن
 ھنتکی تیریدم ھک دندوب دقتعم ْتعنص رد کیتارکمد تسیلارتناس نارادفرط
 ینیرفآزاب راتساوخ 1920 لاس رد اما ،دوب یرورض یلخاد گنج یط رد
 رد کیتارکمد تسیلارتناس نارادفرط .دندوب ناراکمھ یناگمھ تیریدم
 یساسا نوناق ممتم ناونعھب یداھنشیپ 1919 سرام هام رد متشھ یهرگنک
 تیوقت موکرانواس نایزھب ار »یزکرم ییارجا یھتیمک« ات دندرک ھئارا یوروش
 نینل تفلاخم اب ،تسا »یتسیراتناملراپ« ھک ناونع نیا تحت داھنشیپ نیا .دننک
 Konstantinفونوروی نیتناتسنک .دشن عقاو لوبق دروم و دیدرگ ھجاوم

lurenev شریذپ مدع ھک دوب رواب نیارب ،کیتارکمد تسیلارتناس هورگ زا 
 رد«  بزح »ندش میلست«  نامز ،»یزکرم ییارجا یھتیمک« تیوقت داھنشیپ
 یشان ینیبشوخ جومرب راوس 1919 لاس ربماسد رد اما .]35[دوب »تلود لباقم
 تسیلارتناس نارادفرط ،دیفس یاھسور یهدمع یاھشترا تسکش زا
 دوخ داھنشیپ یارب و دندرک ادیپ ار الابِتسد بزح یربھرھب تبسن کیتارکمد
 .]36[دندروآ تسدھب ار تیرثکا یبزح سنارفنک و یوروش یهرگنک رد

 
]35[  I .lurenev, Nashi nestroenie, Kursk: "Tsentropechat", 1920, p. 7 

and p. 19.↓ 
 ،»یوروش یتسینومک نویسیزوپا :بالقنا نادجو« ،دینیبب ار R.V.Daniels زلیناد نینچمھ ↑
 ↓ ؛110 ھحفص ،1960 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام ،جیربمک

↑ Pavliuchenkov, Voennyi kommunizm, pp. 183–84;  ↓  
 ،تلود و بزح تابسانم یهرابرد ثحب و یکیوشلب یژولوئدیا« ،D.Priestland دنلتسیرپ ↓

 و نیلاتسا« ،دنلتسیرپ ؛61 ات 37 :1997 ،10:2 »یبالقنا ھیسور ]رد[ ،1921 ات 1918
 هاگشناد تاراشتنا :کرویوین ،»گنج نیب ھیسور رد تشحو و تردق ،اھھشیدنا :جیسب تسایس
 دض تازرابم« ،D.Orlovsky  یکسفولروا ؛110 ات 107 تاحفص ،2007 ،دروفسکآ
 رد مرفر« ،)راتساریو( T. Taranovski یکسفونارات رد ،»1920 یھھد رد یرالاسناوید
 ،1995 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»؟ھخرچ ای تفرشیپ :نردم ھیسور خیرات
 .315 ات 290 تاحفص

]36[  Sed'moi vserossiiskii s"ezd sovetov: stenograficheskii otchet, 
Moscow, 1920, pp. 196-245 and 247-53. ↓ 

 یهرود رد یوروش ناخروم و دندوب ھتفای یمھم رایسب یگریچ ھک اھکیتارکمد تسیلارتناس↑
 ⇦   یوروش نیزاـغآ ناراگنخـیرات  هاگـن زا اھنت ھن  ،دـندرـک دییأت ار یزوریپ نیا فچابروگ
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 یارب ھلیسو نیرتھب ناونعھب ار زکرمت ھک یبزح ناربھر 1920 لاس یط
 یاھھمانعطق نیا نتمھب ھن ،دنتسنادیم »مسیتارکوروب« اب هزرابم
 ھکییاج رد .دندومن یھجوت نآ ھیامناجھب و دندرک لمع هدننککیتارکومد
 و ینامزاس یاھشور زا ھک یتارطخرب کیتارکمد تسیلارتناس نارادفرط
 ینوریب یعبنم یبزح ناربھر ،دنتشاد دیکأت تساخیمرب اھکیوشلب ِدوخ یسایس
 متشھ یهرگنکھب فیونیز .دندیدیم ار )دیفسھقی نادنمراک :ینعی( رطخ زا
 نانکراک زا یا»هریخذ شترا« ھک درک شرازگ 1920 لاس ربماسد رد اھاروش
 ام یعافد طوطخ رد یلکشھب و دنروآیم دراو راشف ام یاھداھنرب« دیفسھقی
 ھک دوب فرتعم فیونیز .»دیآیم مھ مسیتارکوروب ،نیا هارمھ و ...دننکیم ھنخر
 قوفت و یوروش یسارکمد شھاک ،ایراتلورپ یوس زا تموکح یھبرجت دوبمک
 ]داجیا[ یارب یاھنوزفا للع یتلود هاگتسد رد باصتنا ]یهویش[
 ْکیتارکمد تسیلارتناس رادفرط یاھهورگ دزن اما .تسا »مسیتارکوروب«
 نایرج ناربھر یارب ھک یلاحرد ،دوب ھلئسم ِدوخ زا یشخب یسایس ییارگزکرمت
 1920 لاس رخاوا رد ھک یناسک .]37[دمآیم باسحھب لحِهار ]ھلئسم[ نیا هدمع
 هاگدید]ھب نداد لکش[ رد ،دنھد لیکشت ار »یرگراک نوسیزوپا« ات دندمآ مھِدرگ
 دزیخیمرب هاگتسد ییاوژروبهدرخ بیکرت زا »مسیتارکوروب« ھک بزح ناربھر
 ینعی ،دوب »یزاسیرگراک« رب زکرمتم اھنآ لحِهار .دندوب میھس ،دنکیم دشر و
 یبزح یاھھتیمک و هاگتسد نوردھب ھیمھس وً امیقتسم ساسارب ار نارگراک
 لحهار اب نینل[ .دندوب لباقت رد نینل هاگدید اب اھلحهار ودرھ نیا .دنروایب رتیلاع
 ھکنآ زا شیپ نارگراک ]وا رظنھب ھک دوب لباقت رد لیلد نیاھب »یزاسیرگراک«
 ؛دننک هرادا ار نآ ھـنوگـچ ھـک دـنزومایب دـیاب  ،دـنریگب لیوـحت ار یتلود هاگتسد
  یارب  کیتارکـمد  تسیلارتناس  نارادفرط  ناوــخارـف ]زین  لیلد  نیمھھب[  و

 
 هدیدان مھ یبرغ ناراگنخیرات دید زا یدایز دودح ات نینچمھ ھکلب ،دندوب دوجومان ًالماک ⇦
 یسارکوتا أشنم« ،تسا هدرک ھجوت ھتکن نیاھب L.Schapiro وریپاش .دندشیم ھتشاگنا
 دینک ھعجارم نینچمھ .223 ھحفص ،1955 ،نارسپ و  G. Bell لب .یج :ندنل ،»یتسینومک
 ↓ :ھب

↑  T.V.Sapronov, Stat'i i doklady, Moscow, 1920, p. 25 and p. 29; S.V. 
Kuleshov, O.V.Volobuev and E.I. Pivovar (eds), Nashe otechestvo: opyt 
politicheskoi istorii, Moscow: Terra, 1991, p. 78. 

[37] Doklady na VIII-m Vserossiiskom s'ezde sovetov, Moscow: MK 
RKP(b), 1921, pp. 66-72. 
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 .]38[تشاد رارق نینل هاگدید اب لباقت رد یوروش یاھتئیھ ندرک هزیتارکمد
 و ندرک هزیتارکمد دضرب یجوم ،تفرگ لکش نایم نیا رد ھچنآ

 1922 لاس زا  ھک یزکرم یھتیمک هاگتسد .دوب ـودرھـ »یزاسیرگراک«
 ؛دوب ینینج یھلحرم رد نانچمھ زونھ ،درکیم افیا یتایح یشقن تسیابیم
 رد ،دندوب رفن 30 ،1919 ھیروف رد ھک یزکرم یھتیمک یھناخریبد نانکراک
 یط اما .]39[دندیسر رفن 602 ھب 1921 سرام رد و رفن 150 ھب 1920 سرام
 و ،تفای زکرمت قلخ یاھیرسیمک و موکرانواس رد رتشیب تردق 1920 لاس
 ھک دوب یلاحرد نیا ؛تشاد تراظن اھ]داھن[ نیارب بزح یزکرم یھتیمک
 زین تعنص رد .دندوب نتفر نیبزا و نتخیرورف ِلاحرد یلحم ییاروش یاھتئیھ
 جیار یداصتقا یاھتیلاعف دصرد 86 رد 1920 لاس نایاپ ات ھنتکی تیریدم
 .]40[دوب

 کیتارکمد تسیلارتناس نارادفرط زا یکی ھک[ Vardin نیدراو لوقھب
 و اھایرایسیمک درگرب هدنکارپ ِیتلود ناگتشامگ« یلخاد گنج نایاپ رد ،]دوب
 نیا زا شیپ ھک یقیقحت 1920 لاس رد .دندوب زیچان مھ زونھ »یزکرم یھتیمک
 و دندوب رفن 4191 وکسم رد بزح یاضعا ھک دوب نیا زا یکاح ،دش هراشا نآھب
  یاھداھن رد  لغاش 3348( دنتفرگیم رظن رد  »وگخساپ نالوئسم« ار دوـــخ

 
[38] Deviatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. 

izd. polit. literatury, 1960, pp. 60-61; Deviataia konferentsiia RKP(b), 
sentiabr' 1920 g.: protokoly, Moscow: izd-vo politicheskoi literatury, 
1972, p. 176. 

[39] Desiatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. 
izd. polit. literatury, 1963, p. 56; ↓ 

 ھیسور رد نادمآرس تیوھ و یصخش یھکبش :تلود یزاسزاب« ،G. Easter رتسیا ↑
 ↓ ؛70 ھحفص ،2000 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا ،جیربمک ،»یوروش

↑ A. A.Timofeevskii (ed.), V.I. Lenin i stroitel'stvo partii v pervye gody 
sovetskoi vlasti, Moscow: Mysl', 1965, p. 139; I.V. Pavlova, Stalinizm: 
stanovlenie mekhanizma vlasti, Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 1993, 
p. 42; E.G. Gimpel'son, Sovetskie upravlentsy 1917-1920 gg., Moscow: 
Institut istorii RAN, 1998, p. 195. 

 ،S.A.Smith تیمسا  ؛113 ات 110 تاحفص ،هدش دای رثا ،Daniels زلیناد ]40[
 و 242 ات 241 تاحفص ،1983 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»خرس دارگورتپ«

 :تسوچاسام ،جیربمک ،»یوروش تسایس و تیریدم تردق« ،J.R.Azrael لِیرزآ  ؛260
 .46 ھحفص ،1966 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا
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 یاھھیداحتا و لقنولمح ،تعنص رد یکچوک یاھهورگ یھفاضاھب ییاروش
 .»دندادیم ماجنا یبزح راک« ھکیناسک ناونعھب 1930 لاس رد و ؛)یفنص
 دیفسھقی نانکراک و یتلود یاھداھن سأر رد ھک اھتسینومک نیا زا یرایسب
 نینچمھ .دندوب روج نیدراو فیصوت اب ،دندوب اھنآ رد لغاش ِتسینومکریغ

 »یسایس ِیربھر« اردوخ ھک وکسم خرس شترا ناگداپ زا تسینومک 131
 ،دنتشاد دوخ یارب ار »یلاع یھدنامرف« بسچرو رفن 104 ،دندرکیم فیصوت
 ْنادمآرس یدام تازایتما .]41[دندوب فاعم قیقحت نیا زا زین اکچ دشرا نارسفا و
 تک :دننام( ینوناق یاھهداعلاقوف  .تشاد ینوناقریغ عبنم ـمھـ و ینوناق عبنم مھ
 تبسن ھن ھتبلا و( 1923 لاس اب ھسیاقم رد )رتھب یاھاذغ و بوخ نکسم ،یمرچ
 یناسکھب تبسن ْیناگمھ رقف طیارش رد اما ؛دندوبن دایز نادنچ )1930 یھھدھب
 تیرثکا .دمآیم رظنھب ھنالداعریغ ،دندرکیم یگدنز ]مالقا[ نیا نودب ھک
 تازایتما نیا یاطعا اب لصا رد )یکستورت و نینل ھلمجزا( یبزح ناربھر
 یاھنوگھب و یدمآراک اب اھنآ ھک دوب مزال ھک ساسا نیارب ،»وگخساپ ِنالؤسم«ھب
 نتفرگ زا دندرکیم یعس ھک یدشرا یاھکیوشلب .دندوب قفاوم ،دننک راک رثؤم
 Aleksandr اپوریست ردناکسلا ،نیراخوب ھلمج زا( دننک عانتما اھهداعلاقوف نیا

Tsiurupa نیگون روتکیو و Viktor Nogin( نیا ھک هدش هداد روتسد اھنآھب 
 یاھشور زا هدافتسا اب و اھشور نیا اب ینوناقریغ تورث .]42[دنریذپب ار ایادھ
 طسوت ھک ار ییاھهوشر زا یاھتشر ادوارپ .دشیم ھتشابنا )هوشر ً:الثم( رگید
 ،دوب هدش تخادرپ ْمزال ِیمسر ِکرادم بسک یارب یصوصخ ِیداصتقا نیلاعف
 »نازابھتفس تمدخ رد هاگتسد یمامت« ھک دھدیم رادشھ و ،دنکیم فیصوت
 »ریگارف« هوشر ھک دنکیم ھجوت Fedor Dan ناد روِدف  ِمانھب یکیوشنم .تسا
 رد ،وکسم رد بزح وضع Mikhail Egorov فوروِگا لیئاخیم .تسا هدش
 زا ْنآ یھجیتنرد و دنک المرب تخوس تیلوئسم رد ار داسف ات دیشوک 1920 لئاوا
 زا ولمم یھمانافعتسا هرخالاب و ؛دش نادنزھب دیدھت شتسینومک یاقفر یوس
 رگید اما ،تسا یلاع یزیچ مسینومک« :دومن میلست اردوخ راجزنا و سارھ
  رد  بزح سنارفنک  .]43[»دناقداص  نآھب تبسن  اـھتسینومک  ھک تفگ ناوتیمن

 
 رد زین نیا .47 ات 42 تاحفص ،هدش دای رثا ،Sekretariat RKP(b) تایراترکس ]41[

 .تسا سرتسد رد جنپ هرامش تسویپ
 .207 ات 199 و 190 ات 189 تاحفص ،هدش دای رثا ،Gimpel'son نوسلپمیگ ]42[
 ↓ ؛1921 ھیروف 4 ،ادوارپ ]43[

↑ F.Dan, Dva goda skitanii 1919-1921, Berlin: sklad izd. Russische 
Bucherzentrale Obrazowanje, 1922, p. 16; TsAOPIM, 63/1/62/38-39. 
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 ،داد رارق راک روتسد رد یدج روطھب ار زایتما یھلئسم ھک 1920 ربماتپس
 رد ھک یبزح ناربھر نایم رد :ینعی( سأر ِدوخ زا ھلئسم ھک درک قیدصت
 یاھرایعم ات دش رومأم هرفن 3 ینویسیمک .تسا هدش عورش )دندوب ھتسشن نیلمرک
 یھناخراک یھتسھ ربھر Ignatov فوتانگیا :دنک ینیبزاب ار اجنآ رد یگدنز
 .M فوناروم و Konstantin Ukhanov فوناخوا نیناتسنک ،ومانید

Muranov )یهرگنکھب ھتیمک نیا شرازگ .)یزکرم یھتیمک هاگتسد زا یماقم 
 ییاھهدافتساِءوس رطاخھب ار اھنآ و دُربیم مان دشرا یاھکیوشلب زا ھک مھد
 زا یطارفا یهدافتسا و سکول یاھنامتراپآ ،ھناگدنچ یاھھیمھس تفایرد دننام
 .]44[دش ھتشاذگ توکسم یمارآھب ،تسنادیم راکایر لیبموتا

 رسرب یلوصا یھعزانم مھ و یدام یرباربان رثارد هدش داجیا فطاوع مھ
 رد ،دوب هدش زاغآ کیتارکمد مسیلارتناس نارادفرط یوس زا ھک یسایس تردق
 ثحب ]بیترتنیدب[ .دنتخاس لعتشم ار »ھندب و نارس« یھثحابم 1920 لاس
 ریثأت تحت ،تفرگیمربرد ار یعیسو عوضوم ھک »بزح نامتخاس« یهرابرد
 رد ھک دوب یلئاسم نیلوا زا یکیً ابلاغ ھک یثحب ؛تفرگ رارق لئاسم ھنوگنیا
 ششوپ ار بزح یلخاد لئاسم ،تفرگیم رارق یبزح تاعامتجا یھسلج روتسد
 دروم ار نارگراک اب نینچمھ و یوروش تلود اب بزح تیعقوم و ،دادیم
 قیقحت ِرومأم ار ینویسیمک وکسم یھتیمک ھیئوژ هام رد .دادیم رارق یسررب
 و شوج« :دوب رارق نیا زا نویسیمک نیا شرازگ .درک مسیتارکوروب یهرابرد
 رد بزح یھندب یهدرتسگ یاھرشق نایمرد ْفافش نادنچ ھن اما ،قیمع یشورخ
 و اروش و بزح ِنارس ِزیمآحاضتفا ِتازایتما«ً امیقتسم ھک »تسا نایرج
 و دعاسم یھنیمز« ھک یمسیتارکوروب ؛دنشکیم شلاچھب ار »مسیتارکوروب
 هدروآ مھارف ییارگیاھفرح و اھیتیلؤسمیب ،تازایتما ھنوگنیا یارب ار یبسانم
 لفاحم یارب یزکرم تلود تارادا رد تازایتماھب طوبرم تایعقاو .»تسا
 یاھهورگ یارب زین و یلکروطھب بزح یاضعا ،یبزح تاماقم یهدرتسگ
 اسؤر ْیبزح تاسلج رد ھک ییاھنارنخس .دوبن ناھنپ ـرگیدـ یبزحریغ یرگراک
  یاهدنیوگ ]اما[ و  ،دنتفرگیم رارق اسآھقعاص نیسحت دروم ،دندرکیم موکحم ار

 
 زا اما ،دش تئارق یزکرم یھتیمک یاضعا زا رفن دنچ طسوت نویسیمک شرازگ ]44[

 ↓ .دش ھتشاد ناھنپ مھد یهرگنک یگدنیامن یاھهورگ
↑ G.A.Bordiugov (ed.), 'Kak zhili v Kremle v 1920 godu: materialy 

Kremlevskoi kommissii TsK RKP(b)', in Neizvestnaia Rossiia II, 
1992:261-71. 
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 وا و دندرک وھ ،تفگیم نخس مسیتارکوروب زا عافد رد اینسِرپونسارک رد ھک ار
 رد یبزح نامزاس رد مھ یھباشم یاھشنت .]45[دنتخاس راداو توکسھب ار
 نانچ خرس نارسفا تازایتما یهرابرد مشخ ربماون رد :دمآ دوجوھب اھھھبج
 زا کیرھ رد تسینومک نالؤسم یارب یصاصتخا یتاسلج ھک دش هدرتسگ
 .]46[دش لیکشت نآ یهرابرد ثحب یارب اھھھبج

 ھک نینلھب Vlasov فسالو یھمان رد تازایتما یهرابرد تاساسحا قمع
 مھتم ار دشرا یاھکیوشلب زا یھورگ وا .دوب هدش ھصالخ ،دش لقن نیا زا شیپ
 یوس زا ھک دنکیم دای یقالیی کالما یهرابرد ار یدروم و ،درک هدافتساِءوسھب
 ،Zamoskvorech'e ِچرُوسوماز رد »نیشام یسدنھم« یھناخراک ِنارگراک
 کالما نیا اما ؛دوب هدش ھتفرگ رظنرد ناکدوک ِتالیطعت هاگرارق یهدافتسا یارب
 و Aleksandr Burdukovفوکودروب ردناسکلا وکسم یهدنامرف یوس زا
 یصخش یقالیی یاھھناخ ناونعھب و ،دوب هدش بحاصت تسینومک نارسفا رگید
 بزح یھندب تاضارتعا اب اردوخ یگتسبمھ فسالو .]47[دندرکیم هدافتسا نآ زا
 ھک Bauman َنمُواب یاھتسینویسیزوپا .دنکیم نایب یرباربان دضرب وکسم رد
 اردوخ ییاضران دندرک تئرج ھکنیا رطاخھب« ،دندشیم هدیمان »اقفر نیرتھب«
  طابترا وا .دندش طابضنا و تعاطاھب موکحم ،»دننک زاربا یلحم یھتیمکھب تبسن

 
[45] RGASPI, 17/112/69/50–57. 
[46] L.V.Borisova, Voennyi kommunizm: nasilie kak element 

khoziaistvennogo mekhanizma, Moscow: Moskovskii obshchestvennyi 
nauchnyi fond, 2001, pp. 205-9. ↓ 

 یماظن یاھینارنخس و یاھھتشون« :دش حلسم بالقنا ھنوگچ« ،L.D.Trotsky یکستورت  ↑
 ،مود دلج ،1981 ،کراپ وین تاراشتنا :ندنل ،)B. Pearce سریپ یھمجرت( »یکستورت نوئل
 .120 ات 115 تاحفص

 یهرابرد یاهدننکباجم لیصفت فسالو ھکیلاحرد .هدش دای رثا ،Vlasov فسالو ]47[
 تایاکش ]اما[ ،درک ھئارا ،دوب بزح یھنایمھب طوبرم یتیصخش ھک فوکودروب یوسزا داسف
 اتوتارات روتکیو ،فنماک ،یکسراچانول ،یکستورت دننام( بزح یروشک ناربھر دضرب وا

Viktor Taratuta یکسنایلسا میارِفا و Efraim Sklianskii( کاژ ناژ .دوبن یساسا 
 هدوب راک رد ھنازیتسدوھی شزیگنا ًالامتحا ھکتسا نیارب Jean-Jacques Marie یرام
 دروم وکسم یھتیمک رد فسالو یاھاعدا .منیبیم ھجومریغ ار یضرف نینچ نم اما ؛تسا
 ↓ .دنتفای »تسردان ار نآ مراھچھس« اھنآ و تفرگ رارق ثحب

↑ TsAOPIM, 3/la/6/42ob. ↓ 
 .154 ھحفص ،2005 ،درایاف تاراشتنا :سیراپ ،»تاتشنورک« ،J.-J.Marie یرام ↑
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 یروآدای نمض وا .دنکیم حیرصت ار زایتما و یرالاسناوید ،ییارگرادتقا نیب
 رد ام تسینومک نارگراک ِبزح« :دیوگیم نینلھب ،ھسنارف بالقنا رد داسف
 ھچرھ مییوگب ھکتسا رتھب ای ،درادن یرادتقا چیھ ؛تسا یگتسکشرو ضرعم
 اھنآ .دناهدش هزیتارکوروب ام یبزح یاھھتیمک ...تساکچ زا سرت رطاخھب دراد
 سنارفنک ھچنانچ« :ھک دنکیم دیدھت یتح فسالو .»دناھتسسگ اھهدوت زا ًالماک
 ،دھدن رییغت ار بزح یھنارالاسناوید یشم طخ یزکرم یھتیمک ای }بزح مھن{
 نازابرس ھنھک{ ام ْلاسما ناتسمز تروص نآ رد ،دننزن ماجل ار اھتراپانب رگا
 ھک دنکیم ھفاضا و ؛»میھدیم بالقناھب ناوخارف ْتسد رد ھحلسا }خرس شترا
 ار ھمان ـدندرک فیقوت ار وا رگا ھک راکروتسد نیا ابـ ار ھمان نیا زا ییاھھخسن
 مادقاھب ھک دوبن یدروم اھنت فسالو .تسا ھتشاذگ دوخ ناتسود دزن ،دننک عیزوت
 Iurenevفنوروی ؛درکیم رکف یرالاسناوید دضرب یبالقنا یھناحلسم
 زا وا ِدوخ ھک دنکیم هراشا »اسؤر دضرب ناگدنمزر«ھب موسوم وردنت یشیارگھب
 بالقنا« ھک دندوب رواب نیارب شیارگ نیا ]ناگدنھدلیکشت[ ؛دوب ھتفرگ ھلصاف نآ
 .]48[»تسا یرورض مود ِربتکا

 .دادیم رازآ ار یربھرھب نارادافو ،دوب زاجمریغ ھکاجنآ هژیوھب ،زایتما
 یھتیمک وضع سردآھب ،»یماظن تاکرادت« بسچرب اب یاھلومحم ھک یماگنھ
 مولعم یسرزاب رد ]و دش لاسرا[ ،Avel' Enukidze هزدیکونا ِلوآ ،یزکرم
 یتح ،تسا سکول یاھالاک رگید و کاینک ،نوتوت ،رکش ،جنرب لماش ھک دیدرگ
 تدشھب ار Rozaliia Zemliachka اکچایلِمز ایلازور نوچ یرادافو تسینومک
 ھک درک ضارتعا یزکرم یھتیمک نامزاس رتفدھب مناخ نیا .]49[درک ینابصع
 نامزاس رتفد( .تسا هدرک وربآیب یبزحریغ نارگراک دزن ار بزح هزدیکونا
 لاسرا یارب اھبارش ھک ھجومان رذع نیا دییأت اب ار هزدیکونا  ْیزکرم یھتیمک
  .]50[)داد تاـجن ]یبزح یسرپزاب[ بالـق زا  ،تسا  هدوب  یتمالس  یایراسیمکھب

 
 .33 و 32 تاحفص ،هدش دای رثا ،Iurenev فنوروی ]48[
 فییک رد )1947 ات 1876( ،Zemliachka (Zalkind) )نیکلاز( اکچایلمز ]49[

 نادنزھب اھراب .تسویپ اھکیوشلبھب 1904 لاس رد و یبالقنا شبنجھب 1893 رد ؛دش دلوتم
 رد و ؛درک راک وکسم رد یکیوشلب ینیمزریز نامزاس اب 1915 لاس زا وا .دش دیعبت و داتفا
 یدردمھ اھدیفس اب ھک یناسک یھناعبس مادعا رد ھک یشقن رطاخھب ھمیرک رد 1920 لاس
 یھتیمک رد 1924 زا ؛دوب وکسم یھتیمک رتفد وضع 1922 لاس زا .دش روھشم ،دندرکیم
 ]»قلخ یایراسیمک یاروش«[ موکرانواس تیوضعھب 1939 زا و تشاد رارق بزح یزکرم
 .دمآرد

[50] RGASPI, 17/112/60/4, 50-50ob. 
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 دوخ رظن دروم یھتکن ریوصت یارب ار یبزحریغ نارگراک مشخ اکچایلِمز
 یرایسب .درواین دوجوھب اھنآ اب یکرتشم یھھبج ]اما[ ؛داد رارق هدافتسا دروم
 بزح زا جورخ 1921 لاس رد ھکنیا ات ،دندرکن نینچ زین تسینومک نافلاخم زا
 یھعومجم یبزحریغ نارگراک ھک دوب نیا بزحرب مکاح رظن .دندرک زاغآ ار
 فدھ اپون ِنادمآرس اذھعم .دننکیم تفلاخم ایو تیامح ھک دنتسھ یھاگآانً اتبسن
 زیگناترفن »یرباربان« :دندوب یبزحریغ نارگراک و بزح یھندب ِکرتشم
 رد »یرباربان« اب یریگمشچ تھابش یلخاد گنج یهرود یاھتسینومک طسوت
 .دندوب هدرک ضارتعا نآ دضرب یبزحریغ نارگراک ھک تشاد یدنبھیمھس ماظن
 نارگراک تاضارتعا ھک دوب نیا کیتارکومد یاھتسیلارتناس هورگ ِضرف
 ...روآمرش روعش« نینچ زا و ،تسا یصخش عفن یهزیگنا ابً افرص یبزحریغ
 ی[اھھتسھ ھک ییاجرد ،اھھناخراک رد اما .]51[دنتفرگیم ھلصاف »یھاگآھمین
 ھک ینارگراک نیب ھک دندرکیم ساسحا اھتسینومک ،دندوب فیعض ]یبزح
 ار ناشتامادقا ھک یربھر و ،دوب یدردمھ یور زا یدودح ات ناشتاداقتنا
 زا اھنت ھن اکچ لماوع .دناهداتفا ریگ ،دننک دییأت لماک روطھب دنتسناوتیمن
 هدعو 3 ]ھنازور[ یوروش یاھداھن رد ام "یاقفر"« دندزیم دایرف ھکینارگراک
 رادشھ نینچمھ ھکلب ؛دندادیم شرازگ ،»میرادن یفاک یاذغ یتح ام و دنروخیم
 یهرابرد اھتیاکش نیاھب یحاون زا یضعب رد »اھتسینومک یتح« ھک دندادیم
 رد وکسم ِیاھقطنم یبزح سنارفنک رد .]52[دنتسویپیم »اسؤر« یاھیورهدایز
 یھمھ رد ام« ھک درک تیاکش ،تسا هدماین نآ مان ھک ضرتعم کی 1921 ھیروف
 ]نایم[ زا سکچیھ اما ،میونشیم ار یدننامھ یاھنارنخس یاھفرح تاسلج
 یاھهاگدید میناوتیمن }نارگراک :ینعی{ ام .دنکیمن ادیپ ینارنخس تصرف اھهدوت
 ھک دوب نیگمشخ نیا زا هژیوھب ،هدننکضارتعا نیا  .»مینک حرطم ار نامدوخ
 رخسمتھب ار کیتارکمد تسیلارتناس هورگ یسایس یحالصا تاداھنشیپ فنماک
 .]53[دوب ھتفرگ

 
 وکسم رد نیفلاخم
 ِهورگ ود ،تازایتما و بتارمھلسلسھب تبسن بزح یھندب ِمشخ جوم

  نیفا نایماح و  َنمُواب هورگ  :ینعی(  وکسم رد  ھتفاینامزاس یبوخھب ِنویسیزوپا
 
 ،Desiatyi s"ezd ھب نینچمھ .14 ھحفص ،هدش دای رثا ،lurenev فنوروی ]51[
 .دینک ھعجارم 50 ھحفص

[52] TsAOPIM, 3/la/11/39, 43ob. 
[53] TsAOPIM, 3/2/2/46-47, 76. 
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 و ھیحان رد بیترتھب هورگ ود نیا .درک تیوقت ار )Efim Ignatov فوتانگیا
 یاھتسیلارتناس اب یدایز تاکرتشم ھچرگا و ،دندرکیم لمع رھش حطس رد
 ناشدوخ صاخ یسایس تیوھ اما ،دنتشاد »یرگراک نوسیزوپا« و کیتارکمد
 اب ات دوب ھتفرگ لکش »اسؤر« دضرب مشخ اب رتشیب َنمُواب هورگ .دندوب اراد ار
 مھِدرگ هدش راھظا ِفدھ نیا اب 1920 لاس توا رد اھنیا .بوتکم یاھمانرب
 رد ؛]54[دنریگب رایتخا رد ار ھقطنم یبزح یھتیمک رب تراظن و لرتنک ات دندمآ
 هاگیاج .دنتشاد رایتخارد ار نآ لاس کی تدمھب و دندرک نینچ ربتکا هام
 شناربھر زا نت ھس یھنیمز زا هورگ نیا یدنبتروص رد یلخاد گنج یھبرجت
 کیتلاب ناگوان ناولم( Vasilii Paniushkin نیکشویناپ یلیساو :تسا راکشآ
 رسیمک ناونعھب یلخاد گنج یط و تشاد تیلاعف اکچ ییارجا یھتیمک رد ھک
 یمیدق ِیوان ِقیفر( P.V. Zakolupin نیپولوکاز ،)دوب هدرک لمع هژیو یماظن
 َنمُواب ِیماظنـیبالقنا یھتیمک سأر رد ھک( Demidov فودیمد و )نیکشویناپ
 نیگنس یھناخپوت هاگراک رد ار ھتیمک نونکا و تشاد رارق 1917 ربتکا رد
 Alekseiفوِتووس یسکلا ،هورگ نیا رگید ِیوگنخس .]55[)درکیم تیادھ

Sovetov، یاھھتسھھب و ،دوب هدش التبم لس یرامیبھب ،دوب ھتشگزاب ھھبج زا 
 رد بزح یاضعا »ِنتسویپ«( .دوب »طبترم« اھھناخراک رد یفلتخم یلحم
 اب ھلباقم یارب ھک دوب ییاھدنیآرف زا یکی یرگراک یاھھتسھ ِیتیریدم یاھتمس
 یلصا یاھهاگیاپ .)دشیم ھتفرگ راکھب »اھهدوت زا ییادج« و »یرالاسناوید«
 ھکییاج( نیگنس یھناخپوت یاھهاگراک :دندوب یماظن ناگدننککرادت ،هورگ نیا
 Anton چیونیتوک نوتنآ ،K.V.Burdakov فوکادروب ،فودیمد

Khotinovich، فونوسماس Samsonov تیریدم مھ )نیفلاخم ِرگید و 
 ِیزاسامیپاوھ یھناخراک ؛دندرکیم هرادا ار نآ مھ و دنتشاد ار ھناخراک یھتیمک
 هورگ یاضعا ار یربھر یاھتمس ھکییاج( Gnomi Ron نور یمونگ
 فولوگالگ ،سدنھم ]ناونعھب[ Aleksandr Baranov فوناراب ردناسکلا

Glagol'ev فونیزروک یروگیرگ و Grigorii Korzinov ]لوئسم ]ماقم رد 
  ]ِتخاس[ یسدنھم  یاـھهاگراک  نینچمھ و  ؛دنتشاد رایتخا رد )تقو مامت یــبزـح

 
[54] TsAOPIM, 3/1 a/6/27-29. 

 رد نیپولوکاز .دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب نیکشویناپ و فودیمد یهرابرد ]55[
 ↓ .دوب درونایرد نیکشویناپ دننام و تسویپ بزحھب 1908 لاس

↑ TsAOPIM, 63/1/36/2. 
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 ھقطنم رد یبزح تقو مامت یاضعا لماش ھک ییاضعا رگید .]56[جنسراشف
 اوناروک انیرتاکا ،Maria Berzina انیزِرب ایرام :زا دندوب ترابع ،دندشیم

Ekaterina Kuranova، نیاتشِنزور لیئاخیم Mikhail Rozenshtein 
 رد ھک )کشزپ( Shavtovalova اولاووتواش و )یزرواشک و کاخ صصختم(
 هورگ زا َنمُواب رد ھک یاھتسجرب یاھکیوشلب .درکیم راک یوروش هاگتسد
 Nikita فوکایلوت اتیکین و Kutuzov فزوتوک لماش ،دندرکیم یرادبناج

Tul'iakov )یاھهاگراک یھتسھھب »بصتنم« و وکسم رد اروش ییارجا وضع 
 .]57[دندوب )ھناخپوت

 و داسف و بتارمھلسلس ربارب رد تمواقم ْنانز و نادرم نیا زا یرایسب دزن
 ساپ یقالخاً اقیمع یمازلا ناونعھب یوروش تلود رد رگراک یھقبط طلست نیمأت
 فنایتِیوْورتسوا نیتناتسنک دننام( اھنآ زا یضعب ھچرگ .دشیم ھتشاد

Ostrovitianov  Konstantin]58[(،  و  دـندرـک موکحم ار نویسیزوپا  ًادــعب  
 

[56] TsAOPIM, 3/la/6/27ob, 3/4/37/101, 63/1/61/38, 465/1/3/12-54, 
465/1/4/15. ↓ 

 ِیزاسامیپاوھ یھناخراک ِینف رتفد و نواعم و تشگزاب ھھبج زا 1920 لاس رد فوناراب ↑
 شایسایس نانمشد ،دوب زاین دروم تدشھب ھک وا ینف یاھتراھم مغریلع ؛دش نور یمونگ
 و درک یراددوخ نتفر زا وا اما ،دننک مازعا ھھبجھب هرابود ار وا دندیشوک وکسم یھتیمک رد
 فولوگالگ .دیدرگ ریگتسد و جارخا بزح زا »نارگراک هورگ« اب یتسدمھ رطاخھب 1923 رد
 1924 لاس رد اما ،دنام یقاب ھناخراک یھتیمک ردص ناونعھب نور یمونگ یزاسامیپاوھ رد
 رد وا ؛دوب زاسرازبا و وکسم یموب نارگراک زا )1926 ات 1888( فونیزروک  .دش جارخا
 Dobrovykh خیوُربد رد نارگراک لفحمھب Navgol'ts ستلوگوان یھناخراک رد 1903 لاس
 بزح تقومامت وضع ناونعھب و ؛تشگزاب 1917 رد و دنارذگ دیعبت رد ار یتدم ؛تسویپ
 Proletarskii Trud دورُت یکسراِتلورپ یھناخراک ریدم 1921 لاس زا وا .تشاد تیلاعف
 .دوب

 .دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب فوکایلوت و اوناروک ،انیزرب یهرابرد ]57[
 وجشناد ناونعھب 1905 لاس رد ؛دمآ ایندھب یدوھی کشزپ کی یهداوناخ رد نیاتشِنزور
 یھاتوک تدم ؛تشاد تکرش 1923 و 1920 لاس یاھنویسیزوپا رد ؛تسویپ یبالقنا شبنجھب
 یزرواشک و کاخ تیریدم ناونعھب 1925 لاس زا و ؛درک تمدخ وکسم تراظن نویسیمک رد
 .دوب لاعف ناتسکبزا رد

 اھکیوشلبھب 1914 لاس زا ،)1969 ات Ostrovitianov)1892  فنایتِیوْورتسوا ]58[
 زا دعب ؛دش جارخا بزح زا هام ھس تدمھب شزیمآتفلاخم یاھتیلاعف رطاخھب ،تسویپ
 زا و درک راک یداصتقا یاھھنیمز رد سردُم ناونعھب 1922 لاس رد بزحھب ددجم نتسویپ
  زا وا .دمآرد یتسینومک یمداکآ تیوضعھب 1930 لاس رد ات درک دوعص یمداکآ قیرط

 تیوضع دزمان 1959 ات 1952 زا و تشاد هدھعھب ار مولع یمداکآ تنواعم 1962 ات 1953
 .دوب بزح یزکرم یھتیمک رد
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 یگناگود نیا اھنآ زا یرایسب ]اما[ ،دنداد ھمادا بزح هاگتسد رد دوخ یھفرحھب
 زا و هدرک ھشیپ ار تخس ِهار بزح ِداسف اب ]ھلباقم رد[ و دندرک لح ار یقالخا
 تیادھ ار اھھتسسگ نیا زا یھورگ Paniushkin نیکشویناپ  .دندش جراخ نآ
 جارخا 1921 لاس رد Burdako  فوکادروب و Sovetov فوتیوس و درکیم
 یُووِگِرب( Basmanny ینامساب یناشنشتآ هاگتسیا رد فلاخم ھس ؛دندش

S.G.Beregovoi، فومیسارگ V.G.Gerasimov فستنزوک ناویا و(Ivan  
Kuznetsov لاس رد و ؛]59[دنداد افعتسا رگیدکی هارمھھب 1922 لاس لئاوا رد 

 انیزرب ،Baranov فوناراب( َنمُواب نویسیزوپا قباس ربھر راھچ 1923
Berzina، فودیمِد  Demidovنیلیا و (Il'in یکی و ،دندش جارخا )ولاووتواش 

Shavtovalov( و تفرگ رارق تمالم دروم »یرگراک هورگ« یماح ناونعھب 
 بزح یلصا یاھناینب ھک یشیاسرف ربارب رد ھک دندوب دقتعم اھنیا .]60[دش خیبوت
 رد َنمُواب ]ھب ھتسباو[ نافلاخم ھک یماگنھ .دننکیم تمواقم ،دربیم نایم زا ار
 تیلاعف یهرابرد یتاماھتاھب ات دندش راضحا وکسم یھتیمکھب 1920 ربماتپس
 زا ار روتسد زا تعاطا و ندش ھفخ ِشرگن فودیمِد ،دنھد خساپ ھنارگھئطوت
 ھفخ" دننام یتاحالطصا« :تفگ وا .درک موکحم یبزح نابصنمبحاص یوس
 رد .»دوشیم هدینش ]هزادنا زا شیب و[ یناوارفھب "تسین ثحب لباق نیا" و "وش
 یھتیمکرب ِتراظن ْنافلاخم ھک ربتکا رد َنمُواب ھیحان یهدننکهرکاذم تئیھ یھسلج
 داسف دضرب ینیشتآ و ارغ ِینارنخس فوتووس ،دندوب هدُرب تاباختنا رد ار یلحم
 طسوت Kindarzhan ناژرادنیک مانھب یرازت قباس گنھرس کی :درک داریا
 نودب صخش نیا اما ؛دش جارخا Lefortovo ُووتروِفل ھیحان نانکراک زا یکی
 ِبوخ یاقفر زا یکی ؛دش شریذپ هرابود ھیحان هدنامزاس طسوت یحیضوت ]چیھ[
 ْلمع نیا یھجیتنرد و دش جارخا قحانھب Vysotskaia ایاکستوسیو ]مانھب[ نز
 زا تسردان یهدافتساھب مھتم Levit تیِول یلحم یهدنامزاس ؛درک یشکدوخ
 مشخ .]61[دشن ماجنا یمادقا چیھ اما ،دش ناتسرامیب کی زا کاروخ تاکرادت
 ھک دش مأوت یاھنانیبھتوک و صلاخ ییارگرگراک اب داسفھب تبسن َنمُواب هورگ
 دیدیم بزح یاھترارش یلصا عبنم ناونعھب ار بزح یاوژروبهدرخ یاضعا
  .درـکیم  هدھاشم نآ  رثؤم ِرھزداپ اھنت  ناونعھب ار  ھناـــخراک یاھتسینومک و
 ھسلجتروص یوس زا  عوـضوم  نیا یهرابرد فودیمِد  یاھشورـخ زا یضعب
 

[59] TsAOPIM, 3/3/34/66, 78. 
 .دینک ھعجارم 337 و 336 تاحفص ،متشھ لصفھب ]60[

[61] TsAOPIM , 3/la/6/27-29; 63/1/7/18-19. 
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 انیوالسا ھک تشاد رارصا 1920 لاس توا رد وا .تسا هدنام یاجھب اھسیون
Slavina »یھقطنم[ یھعومجمریز رد یھدنامزاس راک ماجنا زا »ناوتان[ 

 مناخ نیا ؛دوب هدش بصتنم تیلوئسم نیا یارب مناخ نیا ھک تساھنآ  ییاروش
 ِرادھناخراک بحاص رتخد وا اریز ،دوبن اھهدوت ندادرارق ریثأت تحتھب رداق«
 فوناخیلآ لیرواپھب تبسن فودیمِد 1921 لاس ربماتپس هام رد .»تسا یگرزب

Gavriil Alikhanov رد هدنھدنامزاس ناونعھب ھک درک ھلمح یقباس یوجشناد 
 و َنمُواب ]هورگ[ جارخا و یروآعمج یارب یزکرم یھتیمک تازرابم یط
 ار ام رگراک یھقبط یسانشناور ]فوناخیلآ[ وا« :دوب هدش بوصنم شنارادافو
 ھنارکفنشور ییاوژروبهدرخ یسانشناور ریثأت تحت ام بزح ...دنکیم فیعضت
 ،دندوب ارگرگراک ممصم یاھنوگھب اھیَنمُواب ھکیلاحرد .]62[»تسا ھتفرگ رارق
 و فودیمِد .دندرکیمن شالت هاگتسد نیا »نتخاس یرگراک« یاربً اترورض ]اما[
 ات دننامب یقاب ھناخراک رد دنتساوخیم نیگنس یھناخپوت یاھهاگراک رد شیاقفر
 ھکیماگنھ 1922 توا رد .دننک »ییایراتلورپ« ار یتلود هاگتسد دنشوکب ھکنیا
 ِتسپ ْبلطواد صخش کی ھک تساوخ اھهاگراک یاھھتسھ رتفد زا وکسم یھتیمک
 ناونعھب ھناخراک یاھتسینومک زا یرایسب ھک توعد یعونـ دریگب یھاگتسد
 نارگراک ام« :اریز ؛دش در توعد نیا ـدندرکیم لابقتتسا نآ زا هدوسآ یباختنا
 اب دوخ یھطبار خسف یارب ییوزرآ چیھ ،میراد یتلود دیلوت اب یکیدزن طابترا ھک
 .]63[»میرادن دیلوت

 یاھتسیلارتناس ھک دش لیکشت ینامز نامھ رد Ignatov فوتانگیا هورگ
 نیا .1919 سرام رد متشھ یهرگنک کرادت یهرود رد ؛دندش لیکشت کیتارکمد
 و Lisitsyn نیستیسیل ،فوتانگیا .دندوب کیدزن مھھب یسایس ظاحلھب هورگ ود
 دندرک ھئارا یداھنشیپ 1919 ھیوناژ رد وکسم رھش ِیبزح سنارفنک رد نارگید
 تردق لاقتنا یارب Osinskii یکسنیزوا داھنشیپ ھیبش نیا .دش تیرثکا زئاح ھک
 »اھاروش یزکرم ییارجا یھتیمک«ھب ]قلخ یایراسیمک یاروش[ موکرانواس زا
 رد وکسم زا هرگنک یگدنیامن تئیھ ؛دش دای نآ زا رتشیپ ھکدوب متشھ یهرگنکرد
 کیتارکمد یاھتسیلارتناسز  .]64[درک تیامح یکسنیزوا زا نامز نآ

 
[62] TsAOPIM, 3/1 a/6/28; 63/1/45/40. 
[63] TsAOPIM, 465/1/5/7. 

 یط وکسم یھعلاطم :تردق رد ییاروش یاھتسینومک« ،R.Sakwa اوکواس ]64[
 ↓ ؛188 ھحفص ،1988 ،نالیمکم تاراشتنا ،ندنل ،»یلخاد گنج

↑ Pavliuchenkov, Voennyi kommunizm, pp. 183-85. 
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 تبسن اما ،دندوب دحتم ییاروش ِراتخاس ندرک هزیتارکمد رطاخھب اھیفوتانگیا و
 کیتارکمد یاھتسیلارتناس ]ھکارچ[ .دنتشاد فالتخا »نتخاس یرگراک«ھب
 شیپ ]ھک[ »بزح یانب« ِثحب رد .دنتسنادیم طبریب یرما ْتیاھن رد ار راکنیا
 بزح »نتخاس یرگراک« زا فوتانگیا هورگ ،]تشاد نایرج[ مھد یهرگنک زا
 یارب ار اھیلدنص موسود یبزح یھتیمکرھ رد ھک بیترت نیاھب ؛درکیم تیامح
 بزحھب 1919 لاس ھیوناژ هام زا ھک یناسک یھمھ و ،دنرادب ظوفحم نارگراک
 ربماون زا ھک ی»رگراکریغ و ییاتسور رصانع« ]هارمھھب[ ،دندوب ھتسویپ

 .دننک مانتبث هرابود ْتیوضع یارب دیاب ،دناهدمآرد بزح تیوضعھب 1917
 شرتسگ یارب یرتشیب یراشفاپ ْلباقم رد کیتارکمد یاھتسیلارتناس
 یوررب یزکرم یھتیمک تاسلج ندوشگ اب ًالثم ؛دنتشاد یبزح یسارکومد
 .]65[نایب یدازآ نیمضت اب نینچمھ و رگاشامت ناونعھب رگید ِبازحا یاضعا

 یاھتسیلارتناس یھمانرب لثم فوتانگیا ناراداوھ یسایس یھمانرب
 نارگراک یارب  یلاعف شقن چیھ و دوب بزح نورد تاحالصا ھجوتم کیتارکمد
 یورین ناونعھب ار یبزحریغ نارگراک شبنج فوتانگیا اما .دوبن لئاق یبزحریغ
 ِنویسیزوپا اھنت وا ؛دادیم رارق لابقتسا دروم ینوگرگد و رییغت یارب یلصا
 یبزح سنارفنک رد .تشاد رارصا و ماجسنا راک نیا ماجنا رد ھک دوب یاھتسجرب
 یکیوشلب ضرف نیا صخشم روطھب فوتانگیا 1921 ھیروف رد وکسم ِیاھقطنم
 نیا ھلئسم .تسناد دودرم ،یوروشدض ای دنانئاخ ای نارگباصتعا ھک ار بلاغ
 .»درکیمن کرد ار اھهدوت بلغا ،دوب ایراتلورپ گنھآشیپ ھک بزح« ھک دوب
 ھک یماگنھ و دنریگب ار گنھآشیپ نیا ندرگ ِسپ دنروبجم بلغا« نارگراک
 ناشکناشک ار وا ،تسا حرطم باصتعاھب مادقا مدع ای باصتعاھب مادقا یھلئسم
 شروش و ھیروف تاباصتعا جوم زا ھک مھد یهرگنک رد .»دنربب ولجھب
 زا نویسیزوپا یاضعا زا یرایسب و ،دربیمرسھب تشحو تلاح رد تاتشنورک
 یعضوم فوتانگیا ،دنتسشنیم سپ نایشروش اب یدردمھ نوچ یتاماھتا سرت
 نینچ فوتانگیا ،تسا هداد تسد زا ھقبط اب اردوخ سامت بزح .تشاد یمجاھت
 ْنآ یط نارگراک ھکتسا یتاباصتعا ھتشر« رما نیا لیلد :درکیم لالدتسا
 »هوبنا یسایقم رد« نارگراک و »دنزادنایم نوریب اھھناخراک زا ار اھتسینومک
 یاھهدوت و یتسینومک "هاگیاپ" ِیتیلاعفـدوخ نودب« .دننکیم کرت ار بزح
 .]66[درک دھاوخن رییغت زیچ چیھ »یرتلورپ

 
[65] Des'iatyi s"ezd, pp. 644-622; Kommunisticheskii trud, 12 

February 1921. 
[66] TsAOPIM, 3/2/2/50; Desiaty s"ezd, pp. 236-38. 
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 نارگراک هورگ« :درک ذاختا یمسر یناونع 1920 لاس رد فوتانگیا هورگ
 یوکسدورگ ھیحان رد یبزح یھتیمک رایتخا و ؛»وکسم یحاون لاعف

Gorodskoi یھتیمک نتفرگ رایتخارد یارب شالت رد و ،تفرگ تسدھب ار 
 »یمیدق ِکیوشلب« هورگ نیا وضع نیرتھتسجرب .تسویپ نافلاخم ریاسھب وکسم
 ھک دندوب تقومامت یبزح نابصنمبحاص ًارثکا ھیقب ؛دوب Angarskii یکسراگنآ
 یسایس یھمانرب یهدننکاضما 17 نایم رد .دندرکیم راک یاھقطنم حطس رد
 یھقطنم یشنم I. Maslov فولسام زجھب ،»بزح یانب« یهرابرد فوتانگیا
 فوِخروا ردناسکلا ناسدنھم دننام( رگراک یاھکیوشلب ،یوکسدورگ

Aleksandr Orekhov نیکشافتسا ناویا و Ivan Stefashkin( گنج زا ھک 
 نِمِس ،دنریگب رایتخارد تقومامت یھدنامزاس یاھلغش ات دندوب ھتشگرب یلخاد
 رگراک و ،ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک رگراک Semen Smirnov فونریمسا
 رفن ود .دنتشاد روضح زین Vasilii Fonchenko وکنچنوف یلیساو ْنھآهار
 ھمانرب زین )Korzinov اوناروک  و Kuranova فنیزروک یاھمانھب( ینَمُواب
 هام رد ھک Andrei Lidak کادیل ِیردنآ ھک یلاحرد ؛دندوب هدرک اضما ار
 اجنآ رد وکسم یربھر یارب ییاپ یاج ات دش مازعا َنمُوابھب 1920 ربماون
 .]67[درک اضما یرگراک ھیداحتا یھلئسم رد ار فوتانگیا یسایس یھمانرب ،دبایب

  ناونعھب ھک اھنآ .دنتشاد یگنتاگنت یھدنامزاس کیتارکمد یاھتسیلارتناس

 
[67] Kommunisticheskii trud, 12, 13 and 15 1921.↓ 

 )1938 ات 1891( فولسام ؛دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب فونریمسا نِمِس هرابرد ↑
 ،دوب تارباخم و تسُپ رسیمک رایتسد و تشاد هدھعھب یجاسن تعنص رد یتیریدم یاھتمس
 یراکشارت )1951 ات 1887( فوِخروا .تشاد هدھعرب اھھیفصت رد شگرم نامز ات ھک یلغش
 و تفر رھشھب ھک خرس شترا زابرسھنھک زین و الوت رد رگراک ھقبط زا یاهداوناخ زا
 یتراظن یزکرم نویسمک« تیوضعھب 1923 لاس رد ات داد ھمادا یلم یتعنص تیریدمھب
 وکسمھب ،تساخرب ییاتسور ریقف یهداوناخ زا )1940 ات 1883( نیکشافتسا .دمآرد »بزح
 یاھتمس رد و ؛تسویپ اھکیوشلبھب 1905 لاس رد ؛دید شزومآ راکشارت ناونعھب و تفر
  .دوب لوغشم 1930 و 1920 یاھھھد رد یاھیحان یاھاروش و وکسم ناگداپ رد یتیریدم
 ایندھب Briansk کسناییرب رد نھآهار نارگراک زا یاهداوناخ رد )1966 ات 1887( وکنچنوف
 وا .تسویپ اھکیوشلبھب 1914 لاس رد و ؛درک عورش یگلاس 10 نس رد ار راک ؛دمآ
 بزح رد یمسر یماقم ناونعھب 1930 یھھد زا و ؛دنارذگ نھآهار تعنص رد ار شایگدنز
 ینوتل رد یزرواشک نارگراک زا یاهداوناخ رد )1937 ات 1880( کادیل .]تفای روضح[
 ،دوب ھفیظو ماظن تمدخ رد ھکیلاحرد 1905 لاس رد ؛درکیم راک یراکزلف رد و دمآ ایندھب
 یمسر ماقم سپس و ؛دوب خرس یھتسجرب نابھگن 1917 لاس رد ؛تسویپ اھکیوشلبھب
 .دوب ھناخراک ریدم 1925 لاس زا و تشاد ار بزح تقومامت
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 1920 ربناتپس رد ،دندوب لاعف بزح ِیروشک یربھر نورد رد راشف هورگ
 رادشھ ]ینوگانوگ[ لئاسم یهرابرد ھک دندرک ھئارا ار لوصا زا یاھعومجم
 ،یتسم ،لمجتُرپ یگدنز کبس( یبزح نادمآرس »یقالخا طوقس« :دادیم
 رد اھھتسدوراد شیادیپ ؛)اھنیا دننام و یتلود عبانم فالتا ،یزابھقح ،یروخرپ
 شترا رد نیلاتسا و اگلیمسا ،یکستورت یھتسدوراد دننام ]یبزح[ هاگتسد نورد
 یاھپیت« نایم رد دوخ یهرصاحم اب( نینل طسوت ھک  یتالکشم و ؛خرس
 یھتیمک اب ھطبار رد اھنآ هورگ .]68[دوب هدش داجیا )رالاسناوید و »بآمرجات
 یاروش یهریدم تئیھ نواعم( Boguslavskii یکسفالسوگوب طسوت وکسم
 رارق رھش شرورپ و شزومآ یهرادا سأر رد ھک( Rafail لئافار ،)وکسم
 1920 لاس رد .]69[دشیم یربھر Andrei Bubnov فوندوب ِیرِدنآ و )تشاد
 اما .تفرگیم تروص وکسم یربھر ییاجھباج یارب ھک دنتسویپ یشالتھب
 ھک دنشاب زاجم دیاب هزادنا ھچ ات بزح یھندب رد نافلاخم ھکنیا ِرسرب ناشدوخ
 ھک ییاھنویسیمک رد رابود لئافار ھکیلاحرد :دندش قاقشنا راچد ،دنورب شیپھب
 رابودرھ و درک تمدخ ،دوب هدش اپرب َنمُواب ناراداوھ یهرابرد قیقحت یهرابرد
 نینچ یارب ھبلاطمھب فوندوب ،قیلعت و جارخا ات دوب لمحت قوشم رتشیب
 .]70[تسویپ یتامادقا

 کیتارکمد یاھتسیلارتناس هورگھب 1919 لاس رد فوتانگیا هورگ ھکنآ اب
 ییزج ـَنمُواب هورگ نوچمھـ 1920 لاس رد هورگ نیا ]اذھعم[ ،دوب هدش کیدزن
 هورگ و اھهورگ نیا نیب دنویپ اما .دوب یلکروطھب »یرگراک نویسیزوپا« زا

 فوکیِنپایلش ردناسکلا طسوت یروشک حطس رد ھک »یرگراک نویسیزوپا«
Aleksandr Shliapnikov فودودم و S.P.Medvedev هدش یھدنامزاس 

 »ِیرگراک نویسیزوپا« .دشیم بوسحم فیعض و یمسرریغ ینامزاس ،دندوب
 ربماسد رد  اـھھـیداحتا تاثحابم یط رد  هدش ھتخانش یدنبهورگ اھنت ھـک یروشک

 
[68] RGASPI, 5/2//34. 

 رد ،تسویپ یاھتارکمد لایسوسھب 1903 لاس رد ،)1938 ات 1883( فوندوب ]69[
 کیوشلب بزح یزکرم یھتیمک تیوضعھب مود راب یارب 1924 لاس رد و 1918-19 لاس
 .تشاد تکراشم کیتارکمد یاھتسیلارتناس هورگ و پچ یاھتسینومک هورگ رد ؛دمآرد
 نیلاتسا فرطھب اھدعب اما ؛درک اضما 1923 رد ار هرفن 46 نویسیزوپا یسایس یھمانرب
 وکنیسوُاـفونوتنآ نوتنآ یاجھب ،خرس شترا یسایس تیریدم سیئر ناونعھب و دیخرچ

Anton Antonov-Ovseenko دیدرگ بوصنم ،دوب نویسیزوپا رد ھک. 
[70] TsAOPIM, 3/2/18/12, 15, 18; 3/la/6/29ob; 3/1 a/7/55; 

63/1/7/16. 
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 ؛دوب عیانص تاماقم و اھھیداحتا ]زا یدادعت[ یهدنریگربرد ،دوب 1920
 وضع 9 :زا دندوب ترابع »یرگراک نویسیزوپا« یسایس یھمانرب ناگدننکاضما
 لوئسم 3 ،وکسم رد ھیداحتا ییارجا وضع 2 ،یروشک یاھیداحتا ییارجا
 ییاھشنت .یروشک یتعنص یتیریدم یاھتئیھ وضع 6 و ،عیانص یلاع یھتیمک
 یاروش« زکرمت نارگن زیچرھ زا شیب ھک تشاد دوجو یمسر تاماقم نیا نیب
 یشان اجنآ زا شنت نیا .دندوب نآ اب یبزح یھندب یاھتفلاخم و ،»داصتقا یلاع
 یھناخراک نارگراک یوس زا یناگمھ یاهوکش 1921 لاس ھم هام رد ھک دش
 شرگن« یهرابرد )َنمُواب هورگ دنمورین هاگیاپ :ینعی( نیگنس یزاسپوت
 تالکشمھب تبسن »یزاسپوت یاھھناخراک یزکرم نامزاس« ی»ھناراگنالھس
 یھمانرب ناگدننکاضما زا رفن ود ھیلعرب هژیوھب ھک دش حرطم یرگراک
 و Genrikh Bruno ونورب خیرنگ  :ینعی( »یرگراک نویسیزوپا«
 .]71[دوب )A.Tolokontsev فوستنوکولوت

 
 وکسم ِرسرب دربن
 یوس زا یتاضارتعا هارمھھب 1920 لاس سرام رد بزح مھن یهرگنک
 یارجا زا بزح یربھر عانتما دضرب کیتارکمد یاھتسیلارتناس هورگ
 ربماسد رد ییاروش یاھییآمھدرگ و بزح یاھمیمصت ]زا[ ھک ،ییادززکرمت
 یاجرب هدشن لح ار عوضوم نیا هرگنک و ؛دیدرگ زاغآ ،دوب 1919 لاس
 رد 1920 لاس ناتسبات رد یدام یاھزایتماھب تاضارتعا جوم .]72[تشاذگ
 یھلئسم نازیم یهرابرد فارتعاھب راداو ار بزح یربھر اھاج رگید و وکسم
 یارب ھسلج روتسد سأر رد ار ھلئسم نیا و درک ]یبزح[ »بتارم و نارس«
 ار یتوعد َنمُواب هورگ دادیور نیا نایرج رد .دادرارق یبزح یهرگنک نیمھن
 موس زور ؛درک یھدنامزاس یلحم یبزح یھتیمکھب ھلمح ِیزیرھمانرب یارب
 ناشن شنکاو تروص نیاھب »ھئطوت« نیا رباربرد وکسم یھتیمک رتفد ربماتپس
 یھتیمک فعض اھنت راک نیا اما ؛دنک جراخ َنمُواب زا ار یلصا نالاعف ھک داد
  Korzinov فونیزروک و Kutuzov فوزوتوک نوچ ،تخاس راکشآ ار وکسم

 
[71] TsAOPIM, 465/1/4/37. 
[72] Deviatyi s"ezd, pp. 12-86; ↓ 

 .114 ھحفص ،هدش دای رثا ،زلیناد ↑
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 ھک درک قیدصت یزکرم یھتیمک یھمانشخب دعب زور .]73[دندرک عانتما نتفر زا
 شیپ یدروخرب ربماتپس 16 رد .تسا یغاد یھلئسم »بتارم و نارس« یھلئسم
 .دمآ شیپ وکسم یھتیمک ییآمھدرگ رد نافلاخم و نیراخوب نیب شیآمھ زا
 »ریذپانزیرگ یدام یاھیرباربان« رطاخھب ار »لگنا رصانع« نیراخوب
 »زکرمتم ِیماظن ِییایراتلورپ یروتاتکید« ھک تشاد رارصا و ،درک شنزرس
 ییاھن یزوریپ ھکتسا ینامزات و ینالوط ینارود« یارب یوَرشیپ هار اھنت
 یاھتسیلارتناس هورگ زا Bubnov فونبوب .»دوش نیمأت للملانیب یایراتلورپ
 صئاقن ھک تشاد رارصا ،درکیم ینارنخس نافلاخم داحتا دوسھب ھک کیتارکمد
 ییارگزکرمت« یھجیتن یدایز یهزادناات )اھیرباربان ھلمجزا( یبزح
 .تسا »ھنارالاسناوید

 رد ھک »لوئسم یبزح نارگراک« یهدھعھب ار رییغت داجیا یھفیظو ھسلج 
 ،دوب ھتفرگ میمصت متشھ یهرگنک ھک روطنامھ دیاب اھنیا :داد رارق ،دندوب سأر
 وکسم یاھیرسیمک رد ھک اھنآ ؛دنشاب ]رضاح دوخ[ راک لحم رد مظنم روطھب
 اب ربارب تسیابیم اھنآ ییاذغ یهریج و دنتشگیمزاب دوخ یاھلحمھب دیاب ،دندوب
 راک دودحمان تاعاس ھکیناسک یارب ییانثتسا ِدنب ھچرگا( .دشاب یبزح بتارم
 فیونیز ربماتپس 21 رد یروشک سنارفنک رد .]74[)تشاد دوجو ،دندرکیم
 وا .درک ینیشنبقع ،دنک ینیشنبقع تشاد یگدامآ نیراخوب ھچنآ زا رتشیب
 ْبزح »یھندب و نارس« یھلئسم للع :درک قیدصت ار نیفلاخم یهدمع تاداقتنا
 ییارگیماظن یفنم یاھدمایپ و عیانص یلاع یاھھتیمک تسد رد تردق تشابنا
 ھنارگرادتقا یاھشور زا و هدرک هدولآ ربکھب ار اھتسینومک زا یضعب ھک تسا
  spetsy  یستپسا  لـفاـــحم رد  اــھتسینومک زا یضعب ماــغدا  ؛دننکیم هدافتسا

 
 ِ نایماح ندرک ادج یارب یرادا یاھتیرومأم ِنییعت زا هدافتساھب تبسن نافلاخم ]73[
 ِفنوروی نیتناتسنک :دندوب یکاش 1920 لاس سرام رد بزح مھن یهرگنک رد دوخ

Konstantin lurenev ھک »یماظن«ھب ]بزح[ تارکمد یاھتسیلارتناس هورگ زا 
 .دنکیم هراشا ،»دننکیم دیعبت رگید طاقنھب فلتخم یاھھناھبھب ار }فلاخم یاھتسینومک{«
 تیاکش 500 زا یاهدنورپ یزکرم یھتیمک یھناخریبد ھک تفگ 1920 ربماتپسرد فیونیز
 ↓ .دراد رایتخارد نافلاخم ندرک تکاس یارب مادقا یهرابرد

↑ Deviatyi s"ezd, p. 47; Deviataia konferentsiia, p. 149. ↓ 
 تاراشتنا :جیربمک ،»یتسینیلاتسا یسایس ماظن یاھھمشچرس« ،G.Gill لیگ نینچمھ ↑
 .دینیبب ار 50 ھحفص ،1990 ،جیربمک هاگشناد

[74] TsAOPIM, 3/la/7/35, 51; 3/la/6/22-23. Kommunisticheskii trud, 
17 September 1920; Izvestiia TsK, no. 21, 4 September 1920, pp. 1-3. 
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 طباور و دندرکیم راک اھنآ اب ھک ]تسیلایسوس یاھاوژروب ای ینف ناصصختم[
 یاھششک نیا اب ییورایور یارب بزح یماکان ]نینچمھ[ و ؛نآ زا لصاح دساف
 ھتفھ ینارنخس نیا رگا تشاد راھظا یزیمآھنعط یاھنوگھب فوزوتوک  .لباقم
 داھنشیپ تامادقا .دشیم جارخا فویونیز ،دوب هدش ھئارا وکسم یھتیمک رد شیپ
 .]75[دش هدناجنگ سنارفنک یھمانعطق  رد وکسم یھتیمک یوس زا هدش

 ،دندوب هدرک لیمحت بزح یربھرھب ھک تازایتما نیا کمک اب وکسم نافلاخم
 ار وکسم یھتیمک لرتنک ربماون هام رد یاھقطنم یبزح شیآمھ رد ھک دیما نیاھب
 ِداھنشیپ وکسم یھتیمک ینیشنسپ اب .دندرک ور ھتیمک نیاھب ،دنریگب تسدھب
 شیپ َنمُواب نافلاخم ]بیترتنیدب[ ؛درواین یأر َنمُواب »نارگھئطوت« جارخا
 یھتیمک لالحنا Boguslavskii یکسوالسوگوب یوس زا ربتکا هام رد و دنتفر
 نیراخوب ،تفای شیاشگ ربماون 20 رد سنارفنک ھکیماگنھ .]76[دش ھبلاطم وکسم
 شیارگ زا ار وکسم نامزاس دیاب بزح ھک تفگ یزکرم یھتیمک یوس زا
 خساپ نافلاخم یوس زا ھک یکسراگنآ  .دنک نامرد شا»هرخسم یاھھعزانم«ھب
 نیراخوب« :درک هدافتسا نامز نآ رد جیار یکشزپ یهراعتسا نیا زا ،دادیم
 تسخن ھک میبایرد تسا رتھب .تسا رامیب ِرس ندیرب یرامیب یهراچ دیوگیم
 اب ار بالقنا یاھراعش« رگراک یھقبط 1917 لاس رد .»تسیچ یرامیب
 اب ھک دراد یدایز تاراظتنا نامز نیا و »دوب ھتخیمآ دوخ یاوتحم نیرتبولطم
 ییارجا یھتیمک .دوش دروخرب »میظع رایسب یرالاسناوید و میظع یرباربان«
 یأر »بزح نتخاس« یهرابرد فوتانگیا میمصت زا تیامح رد نافلاخم داحتا
 طسوت ھک دش هداد ینتمھب قفاوم یأر 124 ربارب رد فلاخم یأر 154 ؛درواین
 رارق زین بزح یروشک سنارفنک یھبوصم یانبم و دیدرگ ھئارا فنماک
 ار وکسم نامزاس ْسنارفنک نایاپ رد وکسم یھتیمک تاباختنا .]77[تفرگ
 و دندرک ھئارا یتوافتم یاھتسیل فرط ود .درک کیدزن یگراپود و تسسگھب
 .درک مالعا سفنت ،ھچراپکی یتسیل تھج هرکاذم یارب شالت ناونعھب سنارفنک
 و نینل ھلمجزا ،اھنآ یھتسجرب یاھنارنخس ھک یزکرم یھتیمک نارادافو اما
  هدـنادرـگرب Bashkiriia  اییریکشاب زا ھـــک دندوب Fedor Artem ِنترآ روِدف

 
[75] Deviataia konferentsiia, pp. 31, 139-56 and 186; ↓ 

 .دوش ھعجارم 117 ات 115 یاھھحفصھب ،هدش دای رثا ،Daniels زلیناد ↑
[76] TsAOPIM, 63/1/7/17, 19; and 3/la/6/29ob. 

 ↓ .1920 ربماون 16 ،ادوارپ ]77[
↑ TsAOPIM 3/1a/2/34, 88-91; 8654/1/309/127; Des'iatyi s"ezd, p. 869. 
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 ار ]تشونرس نییعت[ ھلباقم ،دنریگب رارق وکسم یھتیمک سأر رد ات دندوب هدش
 یهرفن 39 ِتسیل یارب فوتانگیا ھک یاھتسجرب فلاخم راھچ زا .دندرک باختنا
 :دنتفریذپ  ار رفن کی اھنت شنایماح و نینل ،درک داھنشیپ کرتشم
 اب[ بسانتم ِیگدنیامن یارب ]فلتخم[ تاداھنشیپ اھنآ .یکسوالسوگوب
 ات دنتفرگ راکھب ]یروط[ اردوخ زیچان تیرثکا و دندرک در ار ]اھیدنبهورگ
 نیا]ھب لسوت[ زا نویسیزوپا .دننیزگرب یگدنیامنریغ تروصھب ار وکسم یھتیمک
 اب رگید یهدنیامن 114 و فوتانگیا :دش توھبم و جیگ ،نیگنس یاھشور
 اردوخ« نویسیزوپا »دعبھب ھظحل نیا زا« ھک دندرک مالعا راکشآ ِیگدزتفگش
 رما نیا .»دنادیم اربم ،تسا هدرک وکسم یھتیمک ھک یراک ِتیلوئسم زا
 یطابضنا مادقا ِرسرب ات تخیگنارب ار رادافو 70 زا یھورگ دوخ یھبونھب
 .]78[دننک یراشفاپ اھنآ دضرب

 
 ]اھ[ھیداحتا یھثحابم
 نارس« یھعزانم اب ھک دوب یگیدھب ـالاب زاـ یاھبرض ]اھ[ھیداحتا یھثحابم
 1920 ربماون 8 زا ھک ھثحابم نیا ؛دوب هدمآ شوجھب ـنییاپ زاـ »بزح یھندب و
 ھمادا 1921 سرام رد مھد یهرگنک ات دوب هدش زاغآ یزکرم یھتیمک رد
 بلغا  ،دریگیم رارـق ثحب دروم اـجنیا رد ھـک بزح یھـندب شنکاو .]79[تشاد

 
[78] TsAOPIM, 3/la/2/41-42, 98-105; RGASPI, 17/84/73; Z.P. 

Korshunova (eds), Ocherki istorii Moskovskoi organizatsii KPSS, kn. II, 
noiabr' 1917-1945, Moscow: Moskovskii rabochii, 1983, p. 179; V.I. 
Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (izd. 5-ogo), Moscow, Gospolitizdat, 
1958-65, vol. 42, pp. 17-40. 

 یژوس ؛دینیبب ار 136 ات 119 یاھھحفص ،هدش دای رثا ،زلیناد تاثحابم حرش یارب ]79[
Y.Tsuji، »1921 ات 1920 ،اھھیداحتا یهرابرد ھثحابم«، Revolutionary Russia 2:1، 

 نویسیزوپا" :بالقنا یبایزاب یارب« ،L. Holmes زملوھ ؛100 ات 39 یاھھحفص ،1989
 Carl ِکب لراک 802 یهرامش یھلاقم ،»1921 ات 1919 ،کیوشلب بزح رد "نارگراک

Beck، ات 247 یاھھحفص ،هدش دای رثا ،اووکاس ؛1990 ،گروبستیپ هاگشناد :گروبستیپ 
 رد ،»Tsektran ناریکس ِیعامتجا یھنیمز« ،W.G.Rosenberg گربنبنزور ؛253
 و تلود ،بزح« ،)ناراتساریو( R.G.Suny یناس و گربنبنزور ،D.P.Koenker رکنوئک
 هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»یعامتجا خیرات رد یصحفت :ھیسور یلخاد گنج رد ھعماج
 ↑ .373 ات 349 یاھھحفص ،1989 ،انایدنیا

↑ Documents in Diskussiia o profsoiuzakh: materialy i dokumenty 1920-
21gg., Moscow/Leningrad, 1927, and Des'iatyi s"ezd, pp. 633-90. 
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 یاهدرتسگ یرازیب .دوشیم طوبرم زایتما و ییارگزکرمت یهرابرد یثحابمھب
 دوجو ]اھھیداحتا اب ھطبار رد[ یکستورت یاھداھنشیپ رد یتاذ رابجاھب تبسن
 نویسیزوپا« زا تیامح]ھب تبسن یاهدرتسگ یرازیب زین[ پچ حانج رد و ؛تشاد
 هورگ .]دشیم هدھاشم[ اھھیداحتا رتشیب یسایس ِیبایتردق یارب »یرگراک
 بسانمان ندش رود ناونعھب ار ھثحابم نیا نارگید و کیتارکمد یاھتسیلارتناس
 لصفھب( مھد یهرگنک ،عقاو رد و .دنتفرگیم رظنرد زایتما و زکرمت لئاسم زا
 دروم اجنیا ات ھک داد صاصتخا یلئاسمھب ار یرتشیب ِتقو )دوش ھعجارم موس
 نارگراک اب بزح طابترا ِنارحب ]دننام یلئاسم ،نیارب هوالع[ ؛میاهداد رارق ثحب
 ھک تفرگ رارق ثحب دروم زین »بزح یانب« یھلئسم و ،ناناقھد و
 اھھیداحتا یهرابرد ثحب تیمھا ]یجیردت[ شھاک یهدنھدناشن ]لاحنیعرد[
 .]80[دوب

 تاجن یارب یکستورت ]یطارفا و[ زیتودنت حرط ،ثحب یھطساویب تلع
 یارب شنایماح و یکستورت شالت .دوب یگتسکشرو زا لقنولمح ماظن
 ھیداحتا نتخاس روبجم صخشم روطھب و ،یرابجا ِراک رصانع نتفرگراکھب
 نھآهار رد ھک روطنامھ( یبزح یاھرسیمک ِتراظن ِشریذپھب یبآ لقنولمح
 .دش وربور یرگراک یاھھیداحتا نالاعف یدج تمواقم اب ،)دوب هدش لیمحت
 و دبای شرتسگ متسیس یمامتھب دیاب رابجا ھک تفگ خساپ لالدتسا نیا اب یکستورت
 یاھتروص زا یکاح ینمض روطھب رما نیا .ددرگ لماش ار عیانص یھمھ
 یاھتئیھ اب اھھیداحتا ماغدا ساسارب یریگمیمصت و یتعنص تیریدم زا یاهزات
 ندرک »یتلود« یارب یکستورت روش و قوش ]ھچرگ[ .دوب عیانص تیریدم
 زین ثحب نیا عورش زا لبق ات اما ؛تشاد هارمھھب یرایسب یاھدمایپ اھھیداحتا
 ،نینل اما .دوب بیترت نیمھھب یگنج مسینومک یهرود رد روما یعیبط لاور
 رصنع ناونعھب یرابجا راک اب ھکیلاحرد یزکرم یھتیمک تیرثکا و فیونیز
 اھھیداحتا تکراشم ْنامز نیا رد ،دندوب قفاوم یداصتقا یشم و طخ رد یلصا
 یاھتئیھ ھک دنتشاد رظندَم یتاغیلبت و یشزومآ ،یکمک یشقن ناونعھب ار
 رارق »داصتقا یلاع یاروش« رظن تحت زین ار دوجوم یتعنص یهدننکهرادا
 هرادا ار داصتقا دیاب اھھیداحتا ھکتشاد رارصا »یرگراک نویسیزوپا« .دادیم
  ار  اـھنآ یودرھ بزـح و  دنشاب ھتشاد تراظن  یتلود هاگتسدرب اـھاروش  ،دننک

 
 ار ھسلج 3 ھک دوب هرگنک رد ثحب نیرتینالوط ،»بزح یانب« یهرابرد ثحب ]80[

 رد یرگراک یاھھیداحتا ثحب .دوب زین نارنخس 17 و شرازگ 4 لماش و داد صاصتخا دوخھب
 .دش ھتسب نارنخس 7 و شرازگ 3 اب یدحاو یھسلج
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 ناونعھب ار ھیداحتا ثحب یوروش ناغلبم یدعب یاھلسن ھچرگ .دنک تیادھ
 ِرسرب دیابن ]اذھعم[ ،دندرک حیرشت یکستورت و نینل نیب یلوصا دروخرب
 ]فرط ودرھ[ ِیلصا تاکن زا یرایسب ،عقاو رد .درک ھغلابم اھنآ نیب تافالتخا
 ھکنیا یهرابرد اھنآ یاھتفلاخم دودحم تیھام اما .دندادیم ششوپ ار رگیدکی
 هارمھھب ،دننکب دیاب ھچ رازاب بوکرس و یتلود راصحنا طیارش رد اھھیداحتا اب
 یماگنھ ،)پن( یداصتقا یشم طخ یهرابرد کرتشم یاھضرف زا یرایسب
 .دندوب ھتفر رانکھب اھضرف و تافالتخا ھک دنتشگ راکشآ

 یاھشنکاو تروصھب »بزح بتارم رد یبزح نارس« یهرابرد ثحب
 یهرابرد ییاھھغدغد تروصھب و ،دمآرد ھیداحتا ثحب لباقم رد بزح یھندب
 .تفر شیپ ،دراد نارگراک یسارکومد یارب یکستورت تاداھنشیپ ھک یبیسآ
 نیا زا یشخب .داد رارق یسررب دروم تقد اب دیاب ار یکستورت اب ینمشد دھاوش
 هورگ ھک تفرگیم ھمشچرس تاعوبطم و یزکرم یھتیمک هاگتسد زا ینمشد
 .دندوب هدرک جیسب روش و قوش اب دوخ یاھقرف فادھا یارب فیونیزـنینل
 نایماح ،دنداد یأر یسایس یاھھمانربھب یاھقطنم یبزح یاھنامزاس ھک یماگنھ
 ،دوب ھتفرن شیپ اھنآ هار قباطم ھک ار ییاھیریگأر دندیشوک فیونیزـنینل هورگ
 ھچروکسوماز و Sokol'niki یکینلوکوس ]یاھھیحان[ رد( .دنھدب ماجنا ون زا

Zamoskvorech'e یوکسوروگ  ]ھیحان[ رد و یکستورت دضرب 
Gorodskoi یبزح یھندب سرت ھک دسریم رظنھب ،اذھعم .)فوتانگیا دضرب 

 .درکیم افیا یمھم شقن یکستورت یاھداھنشیپ کیتارکمددض رصانع دروم رد
 هورگ سأر رد Vasilii Kotovفوتوک یلیساو ھکییاج ،یکینلوکوس رد
 رد فیونیز ،تشاد رارق نھآهار یاھرابنا رد یکستورت نایماح زا یزکرمتم
 ھک درک یزاب اھسرت نیا اب یدج نانچ یبزح وضع نارازھ روضح اب یاھسلج
 .]81[تخاس سوکعم ار ھقطنم نآ رد یکستورت نیشیپ نارادفرط عضوم
 یزاسپوت یھناخراک رد راک یھتسھ و َنمُواب یلحم نامزاس صخشم روطھب
 یھمانرب زا ،دنتشاد رارق َنمُواب رد نافلاخم تراظن تحت ودرھ ھک نیگنس
 ثحب یارب یاھقطنم تئیھ یھسلج رد .دندرک تیامح فیونیزـنینل یسایس
 ام« :ھک دوب یکاش یلحم نالاعف زا Zheltov فوتلژ ،]فلتخم[ لئاسم یهرابرد

  
 رد ،راکزلف رگراک ،)1937 ات 189؟( Kotov فوتوک .1921 ھیوناژ 26 ،ادوارپ ]81[
 رد ؛دوب وکسم رد بزح تقومامت یمسر وضع 1919 زا ؛تسویپ اھکیوشلبھب 1915 لاس

 یزکرم یھتیمک تیوضعھب 1930 لاس زا و ؛درک تیامح ار تسار ِنویسیزوپا 1928
 .دمآرد
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 یارب هدمع یسایس تیریدم{ Glavpolitput توپیلوپوالگ ِماغدا دھاش ًالمع
 میناوتیمن ام .]82[میاهدوب }لقنولمح ھیداحتا{ Tsektran نارتکِِست و }لقنولمح
 »عیانص تیریدم یلاع یھتیمک« یوس زا اریز ،میوش دیلوت }نامزاس{ دراو
 .]83[»میاهدش هدنار نوریب

 نیرتھب ناونعھب فیونیزـنینل یسایس یھمانرب ،دروم نیا رد ھکیلاح رد
 ،دشیم ھتشادنپ یریگمیمصت رد بزح یھندب تکراشم شیازفا یارب ھلیسو
 تیامح »یرگراک نویسیزوپا« زا ھباشم لیالدھب ناراکزلف ھیداحتا رد نالاعف
 رد یاھسلج رد وکسم راکزلف نارگراک یهدنیامنھب فوکینپایلش ھکنانچمھ .دندرک
 تیلوئسم ندرپس« رادفرط »یرگراک نویسیزوپا« ،تفگ 1920 ربماسد
 »بولطم یفدھ« یوسھب ماگ نیتسخن ھباثمھب ،»ھیداحتاھب تعنص یاھھخاش
 زکرمتم تروصھب دنناوتب یرگراک یاھھیداحتا ھک یماگنھ ات« ]ینعی[ ،تسا

 و یبزح نارگراک تیامح دروم وا .»دنریگب رایتخارد ار عیانص }یھمھ{
 ِتسینومک Gavrilin نیلیرواگ .تفرگ رارق یبزحریغ نارگراک نینچمھ
 هافر و دزمتسد رب زکرمت اب اھھیداحتا ھک دوب یکاش نیا زا ومآ یھناخراک
 ار اھنآ یزاسمیمصت تردق ھک یلاحرد ،دناهدش لیدبت »رایکدوک«ھب یعامتجا
 ْیبزحریغ یهدنیامن Sadovnikov فوکینوداس .]84[دناهدوبر رگید یاھنامزاس
 رد ھک ار یلبق »یسایس بالقنا ود« ھک دش »دیلوت رد موس بالقنا« راتساوخ
 یھسلج رد یبزحریغ یاھنارنخس .دنک لابند ،دندوب هدش عقاو 1917 لاس
 یارب ار اھتساوخرد نیرتمجسنم زا یضعب 1921 ھیروف رد راکزلف نارگراک
 .دندرک ھئارا ،دوب هدش هدینش یاھیداحتا یاھثحب رد ھک یبزح یھندب ِیسارکمد
 ًادیکا یساسارب اھھیداحتا یاھتئیھ یھمھ ددجم باختنا« راتساوخ ھسلج
  یھمھ رد ھناــخراک یمومع تاسلج رد بختنم ناگدنیامن ِتکراشم ،»کیتارکمد

 
 یھتیمک ِتافالتخا 1920 ربماون رد ،دش ماجنا یکستورت راشف اب ھک ماغدا نیا ]82[

 .تخاس روھلعش ار یزکرم
[83] TsAOPIM, 63/1/44, 2-5; 465/1/1/1. 

 تسا »یرگراک یاھھیداحتا« ]ناونع اب[ فوکینپایلش یوس زا یاھلاقم لماش ھمانرب نیا ]84[
 ↓ .دوب هدمآرد شراگنھب 1920 ربماسد رد ھک

↑ Diskussia o profsoiuzakh, pp. 175-87. TsGAM O, 186/1/460/ 36ob-
38ob. ↓ 

 ،مراھچ لصف ،36 تشاددایھب یکیوشلب نامتفگ رد »رایکدوک«  ]موھفم[ یهرابرد ↑
 .دینک ھعجارم  196 و 195 یھحفص
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 یارب یلاع یاھھتیمک« رد تکراشم زین و ،یسرزاب و یتیریدم یاھتئیھ
 فوریموخیت( نارنخس کی .دوب اھھیداحتا ناگدنیامن طسوت »عیانص تیریدم

Tikhomirov( دنریگب تسدھب ار دیلوت یدصت اھھیداحتا رگا ھک داد رادشھ، 
 ار مزال تازیھجت ینامزاس ظاحلھب اھنآ اریز ؛دروآیم رابھب یبارخھناخ
 .دندوب دنمقالع شالت نیا ماجناھب اھنارنخس رتشیب اما .دنرادن رایتخارد
 ساسارب و ...ھشیر زا« اھھیداحتا »نداد ناکت« رادفرط Korfilin نیلیفروک
 عبات« ھک اریز ،دندادیمن ماجنا اردوخ یھفیظو اھھیداحتا .دوب »دازآ تاباختنا
 ناراکزلف ھیداحتا یزاسزاب یارب نییاپ زا یبوتکم یاھداھنشیپ .دندوب »تلود
 فرط زا راشف نودب ،نییاپ ات الاب زا ًادکؤم ِیباختنا لصا زا هدافتسا اب«
 لالدتسا »ناسمھ نزو اب یفخم یریگیأر« یارب زین و »یبزح یاھھتسھ
 .]85[درکیم

 اھھیداحتا ثحب یمامت ھک دوب رواب نیارب بزح رد یرگید مھم شیارگ
 هورگ ِیسایس یھمانرب ساسا نیا .تسا یعقاو لئاسم زا فارحنا
 :تشادیم مالعا ھک دوب اھھیداحتا ثحب یهرابرد کیتارکمد یاھتسیلارتناس
 یماظن نارادفرط شیارگ ود نیب« ]ِیگهراپود[ یکستورت و نینل یگهراپود
 نارحب زا شخب کی اھنت« ھک تساھھیداحتا نارحب و »داصتقا ِنیشیپ ندرک
 فیونیزـنینل هورگ 1921 ھیوناژ رد .دھدیم ناشن ار »یوروش هاگتسد یمومع
 باختنا ناوخارف و بالقنا نتخادنا رطخردھب یکستورت نتخاس مھتم اب دیشوک
 ار ثحب ،اھھیداحتا یھلئسمھب تبسن ناشعضوم قبطرب مھد یهرگنک ناگدنیامن
 نیا اب وکسم یھتیمک .دروآرد یرادافو نومزآ تروصھب ار نآ و دنک رتغاد
 شنکاو یصاخ ِیدنت اب کیتارکمد یاھتسیلارتناس هورگ و درک تفلاخم دنور
 هورگ زا ھک ار فنماک ،ھیروف رد وکسم یاھقطنم سنارفنک رد لئافار .داد ناشن
 یهرابرد نیشیپ تایمصت یارجا مدع رطاخھب ،درکیم تیامح فیونیزـنینل
 اپرب« رطاخھب ار فنماک نینچمھ وا ؛داد رارق ھلمح دروم یبزح یسارکومد
 یروطھب ،نشج یاھزور رد اھھیداحتا یهرابرد ھیسور مامت رد یاھثحابم ندرک
 .]86[داد داد رارق شنزرس دروم ،»دوش اھر رییغت نودب یرگید زیچرھً ابیرقت ھک

 
[85] TsGAMO, ibid, 38ob-39; 180/1/236/45-48, 63; 180/1/237/114, 

146. 
[86] TsAOPIM, 3/2/2/67; TsAOPIM, 3/2/23/5-13. 



 1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 140 

 اھھیداحتا ثحب طابترا یهرابرد کیتارکمد یاھتسیلارتناس هورگ تیکاکش
 زین یرایسب یارب ھکلب ،نویسیزوپا یوس زا طقف ھن یبزح لئاسم نیرتمربم اب
 رد ـیتحـ ار ھلئسم نیا وکسم رد ھناخراک یاھھتسھ زا یرایسب .دوب حرطم
 لئاسم ھک تاکرادت و دیلوت لئاسمھب دندادیم حیجرت و دندادن مھ رارق راک روتسد
 دحرد« نینل ھک دش عیاش نیغورد یناتساد و ؛دنزادرپب ،دوب اھنآ لصفالب
 ،ادوارپ رتافد رد تیکاکش نیا ]دوجو[ .]87[تسا رازیب ھثحابم نیا زا »گرم
 ینارگراک ]یهرابرد[ ھک دوب یفاک یاهدنھدرادشھ یھلاقم راشتنا یهزاجا یارب
 1920 و 1919 یاھلاس رد ،»دنراد تسود ار بالقنا« ھک ]دادیم رادشھ[
 ار بزح ْشرتسگ لاح رد ِییارگرادتقا و داسف تلعھب ]کنیا[ و دنتسویپ بزحھب
 ِکرد لباقریغ ثحب نانچمھ ناربھر ھکتسا یلاحرد نیا و ،دننکیم کرت
 فینگیتسا ]مانھب[ یرگراک زا ادوارپ .دنھدیم ھمادا ار یرگراک یاھھیداحتا

Evstigneev شدوخ یھتسھھب و ھتسویپ بزحھب 1919 لاس رد ھک درک لقن 
 ھک دنادیم هراب نیا رد ھشیمھ زا رتمک نونکا ھک دوب ھتفگ وکسم یھناخراک رد
 اھھیداحتا ثحب یهرابرد رگراک نیا .اجک رد و ،تسا هدنریگمیمصت یسکھچ
 .»دییوگن غورد نمھب ؟دیمھفیم ار نیا امش زا کیچیھ ایآ« :دسرپیم
 ،دناھتفرگ ار رگیدمھ نابیرگ بزح ناربھر ھک دش ھجوتم ار نیا طقف فینگیتسا
 فیونیز ھک تسنادیم نینچمھ وا ؛دنادیمن اھنآ ِفلاخم ساسا زا یزیچ چیھ اما
 ھلباقم »اھرسیمک یھتخیسگراسفا راتفر« اب ھک دوب هداد لوق یبزح سنارفنکھب
 .]88[تسا هدشن ماجنا هرابنیارد یمادقا چیھ اما ،دنک

 یتیریدم یاھراکهار رد ھک تخاس ھتسجرب ار یتاضقانت ھیداحتا ثحب
 راکھب تبسن اھشرگن درک کمک ]ثحب نیا[ ،تشاد دوجو بزح یتعنص
 تکراشمھب تبسن »یرگراک نویسیزوپا« یاھنامرآ و ،دوش فافش یرابجا
 نامزاس زا بزح راذگ رد .تشاذگ توکسم ار تیریدم رد ھیداحتا
  یاــــــــھیورهدایز   ْیتیریدم    یھنایارگرادتقا  رازبا  یوسھب   یماظنـیسایس

 
 یاھلاس یارب ھناخراک یاھھتسھ یاھھسلجتروص لماکً اتبسن یھعومجم جنپ زا ]87[
 یھناخراک و Goznak کانزوُگ رد( اتود اھنت ،ماهدرک یسررب ھک 1921 ات 1920

 رد .دوب هاتوک مھ ودرھ ھک دنتشاد ھیداحتا ثحب یهرابرد یاھسلجروتسد )نیگنس یھناخپوت
 ،تسا یساسا و دراد یلماک و یساسا یھسلجتروص ھک ثحب ھس ومآ یھناخراک رد لباقم
 ،تاتشنورک ،P. Avrich چیروآ ،»نینل یهرابرد« .دوب هدش ھئارا بزح یانب یهرابرد

 .177 ھحفص ،1970 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،1921
 .1921 ھیوناژ 25 ،ادوارپ ]88[
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 هورگ ،اذھعم .دوب یاھتسجرب ماگ فیونیزـنینل هورگ یھنایارگھقرف
ً انئمطم ْفارحنا ناونعھب ثحب نیا یهدھاشم رد کیتارکمد یاھتسیلارتناس
 یھلئسم ھکنیاھب تبسن اھنآ رارصا و دنتشاذگیم تشگنا یتسرد یھتکن یور
 یسکھچ :]دیسریم رظنھب[ تسرد ،تسا رتگرزب یاھلئسم زا یشخب اھھیداحتا
 :ینعی( اھنآ ِنھذ رباربرد ِلئاسم .ھنوگچ و دراد تسد رد ار تردق
 تدمزارد یاھدمایپ ،فافش یاھنوگھب )زایتما و ]تلود[ هاگتسد ،ییارگزکرمت
 نیا یانعمھب زونھ ]رظن زاربا[ نیا .اھھیداحتا ِرسرب تافالتخا ات دنتشاد یرتمھم
 یاھهورگ ای اھیَنمُواب زا اھکیتارکمد تسیلارتناس هورگ ھک تسین اعدا
 یرتمک تیمھا اب راکهار )فینگیتسا دننام( دندوب هداد افعتسا ھک یاهدروخرس
 ھک یایساسا شقن .دنشاب هدرک ھئارا تلود ندش یشالتم زا یریگولج یارب
 و ،تخاسیمزاب ار یناگیاپ یعامتجا تابسانم و درکیم افیا دیلوت رد تلود
 روطھب و تردنھب ]اھنت[ ْداصتقا رد تابسانم نیا یھنارگرامثتسا تیھام نینچمھ
 دروم 1921 و 1920 یاھلاس تاثحابم رد ناگدننکتکرش یوس زا میقتسمریغ
 تکاس ،دوب هراب نیارد ثحب ھچنآرھ مھد یهرگنک دعب یمک .تفرگ رارق هراشا
 1920 لاس نافلاخم ھک دومن تیوقت ار یاھنایارگرادتقا یاھشیارگ و درک
 .دننک تمواقم نآ رباربرد دندیشوک گنھآمھان یاهویشھب ای یدودحات

 



 



 

 
 1921 سرام ات ھیوناژ هام زا بزح و نارگراک
 ماظن .دوب یوروش تلود یارب یفطع یھطقن 1921 لاس راھب لئاوا
 رد نارحب ،تشاد رارق هدافتسا دروم یلخاد گنج یپ رد ھک ھلغ یهرداصم
 یارب ھک ینیمز زا نتساک اب اجھمھ ،نایئاتسور .دوب هدرک رتمیخو ار اھاتسور
 ھک یناقھد یاھشروش ؛دنداد خساپ ھلئسم نیاھب ،دندادیم صاصتخا تالغ تشک
 یھیسور رسارس رد ،دوب Tambov ُوبمات  شروش ناشنیرتھتفاینامزاس
 ْلقنولمح ماظن نتخیرورف .]1[تفای شرتسگ یربیس و لاروا یھقطنم ،ییاپورا
 و تخاس عطقنم ار رگید یرھش زکارم و دارگورتپ ،وکسمھب کاروخ کرادت
  تروـــــصھب سرام هام لئاوا رد نارحب نیا .دیدرگ یرگراک تاضارتعا بجوم

 
 .V.N نیکفورب یهدنریگربرد ھلمجزا اھشبنج نیا یهرابرد ریخا یاھباتک ]1[

Brovkin »رد یعامتجا یاھشبنج و یسایس بازحا :یلخاد گنج یھھبج لوا طخ تشپ رد 
 ↓ ؛1994 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتنسیرپ ،»1922 ات 1918 یاھلاس ،ھیسور

↑S.A.Pavliuchenkov, Krestianskii Brest, ili predystoriia bol'shevistskogo 
NEPa, Moscow: Russkoe knigoizdatel'skoe izdatel'stvo, 1996, especially 
pp. 250-58; and I.Narskii, Zhizn' v katastrofe: budni naseleniia Urala v 
1917-1922 gg., Moscow: Rosspen, 2001, pp. 271-327. 
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 کیوشلب یربھر ھک یمایق ؛دیسر دوخ جواھب تاتشنورک ییایرد هاگیاپ رد یمایق
 تاضارتعا یهرابرد ثحب رد .دندیمھفیم دوخ یاقب یارب یدیدھت ناونعھب ار نآ
 رارق دیکأت دروم شبنج نیا نوگمھان تیھام ،دیآیم یپ زا ھک وکسم رد یرگراک
 ار یلخاد گنج ھچرگ ھک دندوب نیگمشخ نیا زا یرایسب نارگراک .دریگیم
 کاروخ کرادتھب طوبرم لئاسم ھک دسریم رظنھب ]اما[ ،دناھتشاذگ رسِتشپ
 یسایس یاھھگر شبنج نیا رد اما .تسا هدنام یقاب ھشیمھ زا رتلرتنک لباقریغ
 تردق یارب یکیوشلب ِییارگراصحنا ربارب رد ھک ینویسیزوپا .تشاد دوجو مھ
 .دوب هدش یناگمھ اھاروش دیدجت یھبلاطم و ھتفای شرتسگ ،تشاد دوجو یسایس
 یوروش ماظن اب یشلاچ ھنوگرھ ای »موس بالقنا« ناراداوھ ،رگید یوس زا
 یتموکح زا تبحص یتح یدارفا دودعم .دندوب کچوک یتیلقا تروصھبً اساسا
 نیب تدحو نادقف و شبنج نیا یاتسارمھان تیھام .دندرکیم نیزگیاج
 رد یبالقنا شلاچ ھک ار ییاھاعدا یرھش یهدمع زکارم رگید و تاتشنورک
 نیا ،یوررھھب .دھدیم رارق دیدرت دروم ،تشاد دوجو یکیوشلب تیمکاح ربارب
 تردابم ]دوخ[ یداینب یشم ِطخ رییغتھب ات درک کمک بزحھب ]هدنکارپ[ شبنج
 یھتفھ نیتسخن رد ]بزح[ مھد یهرگنک .دندناوخ )پن( ار نآ دعب یمک ھک دزرو
 تفرگ میمصت ،دوب هدش لیکشت تاتشنورک شروش بوکرس زا سپ ھک سرام هام
 نینچمھ هرگنک نیا .دنزاس نیزگیاج یسنج تایلام یعون اب ار ھلغ یهرداصم ات
 ار هاگتسد نیا ِرتشیب ییارگزکرمت و تخاس عونمم ار بزح رد نویسکارف داجیا
 ْناتسجرگ یھلمح و تاتشنورک بوکرس هارمھھب اھنیا یھمھ ؛درک بیوصت
 رایتخا یوروش تلود دوب رارق ھک ار یزکرمـهاگتسد و ارگرادتقا یریگتھج
  .دادیم رارق دییأت دروم ،دنک

 
 .دش ربارب دنچ ناتسمز یط رد ھلغ کرادت و لقنولمحھب طوبرم تالکشم

 اکچ تیدودحم لامعِا و وکسم رد Sukharevka اکِوراخوس رازاب ندش ھتسب
 ِلیمکت یارب نارگراک ھک ار کاروخ عبانم زا یرایسب ْناشورفهدرخ درومرد
 تروص ریخأت اب نان عیزوت .درک دودسم ،دندوب یکتم اھنآھب دوخ ییاذغ یهریج
 بقع زور 51 وکسم یاروشھب طوبرم نان یهریج ھیوناژ طساوا ات ؛تفرگیم
 ات وکسم رد بزح یربھر و تفای شیازفا اھهریج ناتسمز عورش اب .دوب هداتفا
 ھیوناژ لیاوا ات اما .درک یریگولج نآ یهرابود شھاک زا تسناوتیم ھک ییاج
 عنام ار تختیاپھب تراکرادت ِندیسر لقنولمح نارحب نوچ ھک دوب هدش نشور
 و وکسم یاروش ییارجا یھتیمک .دوش رتدب تسناوتیمً افرص تیعضو ،دوشیم
 رادشھ نیا ،تشاد تراظن دارگورتپ و وکسم نارگراک تاکرادترب ھک یاھتیمک
 حطس شھاکھب میمصت کرتشم روطھب ھیوناژ 20 رد و داد تموکحھب ار
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 ھیوناژ 31 رد .]2[تفرگ تروص یرگید شھاک ھیروف لوا رد .دنتفرگ اھھیمھس
 زا یراک نادنچ اما ،تشاد رارق نینل نآ سأر رد ھک دش اپرب »نان نویسیمک«
 .تشادن دوجو نآ رتعیرس تکرح ناکما اما ،دوب هار رد ییاذغ داوم .دربن شیپ

 بجومھب اما ،دنتشاد لاغتشا کاروخ تاکرادت لمحھب وکسم هار رد راطق 1266
 تامادقا .دندرکیم تکرح رتمولیک 100 ات 80 اھنت ھنازور تخوس دوبمک
 یارب طوطخ زا یضعب لیطعت ھلمجزا ،تفرگ تروص نھآهار رد یرارطضا
 لمح یھفیظو نینچمھ ؛رگید طوطخ رد یتاکرادت یاھراطق تکرح عیرست
 رارق یبزح هاگتسد رایتخا رد ھک دنتشاذگ مھ ییاھراطق یهدھعھب ار تاکرادت
 یارب اما ،دش دراو وکسمھب یناوارفھب ییاذغ داوم ھیروف هام رحاوا ات .تشاد
 .]3[دوب هدش رید هزادنا زا شیب نارگراک ییاضران زا یریگولج

 یاھھیمھس« لصا ،یسایس یھنیمز داجیا یارب شالت رد وکسم یاروش
 .درک بیوصت ریخأت اب ،دندوب هدرک ثحب نآ یهرابرد نارگراک ھک ار »یواسم
 یاھھیمھس یضعب :داد ماجنا اھیرباربان شھاک یارب یتامادقا اروش نیا
 ار نآ قاقحتسا ھک ییاھھناخراک یارب »یتبرض« یاھھیمھس و نایھاگشناد
 یاروش« اب وکسم یاروش ھیروف هام طساوا رد .دیدرگ فذح ،دنتشادن
 ھبلاطم ار زاتمم یاھھیمھس یھمھ یاحما ات تشاد یاھسلج »قلخ یایراسیمک
  رییغت نیا اـما  .تشادرب نایمزا  ـار ھمھ ھن اماـ اھنآ رثکا قلخ یایراسیمک و دنک

 
 مینوکی ات نان ھیمھس ،تفرگ تروص ھیوناژ 20 رد ھک ییاھنتساک یھجیتنرد ]2[

 یارب تنوف کی ،)دندادیم ماجنا نیگنس یتعنص ِراک ھک ینارگراک( فلا هورگ یارب تنوف
 ریز نارگراک( ج هورگ یارب تنوف مین و )دیفسھقی نانکراک و نارگراک رگید رثکا( ب هورگ

 یارب اھھیمھس رد ھیروف لوا رد ھک یشھاک رد .دش نییعت )رگراکریغ نادنورھش و لاس 18
 ↓ .تسا مرگ 5/409 تنوفرھ .دوب رگید تنوف مین ،تفرگ تروص ب و فلا هورگ

↑ N.M .Aleshchenko, Moskovskii sovet v 1917-1941 gg., Moscow: 
Nauka, 1976, p. 298; ↓ 

 ات 1920 ،)پن( یھمانربھب راذگ :ینیشنبقع رد مسیوشلب« ،B.M.Patenaude دُوآنتاپ ↑
  ↓؛128 ھحفص ،)1987 ،دروفناتسا هاگشناد ،یرتکد یھلاسر( ،»1922

↑ TsGAMO, 66/12/879/206-107; Kommunisticheskii trud, 14 January 
and 23 March 1921. 

 وکنچشلآ ؛260 ات 259 تاحفص ،هدشدایرثا ،دُوآنتاپ ؛1921 ھیوناژ 22 ،ادوارپ ]3[
Aleshchenko، ؛299 ات 297 تاحفص ،هدش دای رثا ↓ 

↑ Shirokaia konferentsiia fab-zavkomov g. Moskvy 29 okt. 1921, 
Moscow, 1921, p. 55; E.B. Genkina, Gosudarstvennaia deiatelnost' V.I. 
Lenina 1921-1923 gg, Moscow, 'Nauka', 1969, p. 62. 
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 ِرسرب تاباصتعا زا یجوم .دوب ھتفرگ تروص ریخأت اب هزادنا زا شیب تسایس
 و ھیوناژ رخاوا رد ار وکسم رسارس دزمتسدھب طوبرم لئاسم و اھیدنبھیمھس
 یرگید درومرھ زا رتشیب ْنآ شرتسگ و رتینالوط نآ تدم ھک تفرگارف ھیروف
 رد نارگراک Zamskvorech'e ھِچرُوکسماز رد .دوب 1920 لاس رخاوا رد
 هام مھدجیھ زاـ زور 9 تدمھب Gustav List تسیل واتسوگ ِیسدنھم یاھهاگراک
 ،دناهدرک تبث اکچ نالماع ھک ھنوگنآ نآ تلع و ،دنتشاد ھتسشن باصتعا ـھیوناژ
 راک ِفقوت 5 هرامش یزاسنیشام یھناخراک رد .دوب رباربان یاھھیمھس عیزوت
 یاھهاگراک .دشیم طوبرم »اھھیمھس دوبن«ھب ھتسشن باصتعا تروصھب
 و دندز باصتعاھب تسد ھیوناژ هام رخآ یھتفھ رد Bromlei ِیلموُرب
 Mikhel'son نِسلِخیم(Russkaia mashina انیشام ایاکسور یھناخراک
 باصتعا Khamovniki یکینوُماخ رد .دندرک یگتسبمھ مالعا اھنآ اب )نیشیپ
 ـودرھـ یزاسنیز یھناخراک و یزاسھباشون یتلود یھناخراک نیتسخن رد ھتسشن
 یکسونومیسـوکسژوگور رد اکچ نالماع .دشیم طوبرم دزمتسدھب

Rogozhsko-Simonovskii ھلمجزا( دزمتسد ِرسرب باصتعا جوم زا 
 یاھهاگراک رد راک هاتوک یاھفقوت ،یزاسلباک یھناخراک رد )ھتسشن باصتعا
 شرازگ Merkurii یروکرم شفک دیلوت یھناخراک و Kursk کسروک نھآهار
 یراب ِیزاسراخبگید یھناخراک رد ھیروف مود و لوا رد هزور ود فقوت .دنداد

Bari ژوکتسِدورت مرچ عیانصھب Trudestkozh رد ھک ییاھهاگراک یضعب و 
 نیا رد اھرنویسولور لایسوس .]4[درک تیارس ،دنتشاد رارق اھنآ یگیاسمھ
 یوس زا ھک یاھمانعطق ًالثم ؛دوب راکشآ هاگ ناشریثأت و دنتشاد ریثأت تاباصتعا
 لئاخیم( روھمج سیئر یارب Khamovniki یکینوُماخ رد نارگراک زا یھورگ
 رد رییغت و دازآ تراجت تشگزاب ،ھننقم عمجم لیکشت و ،دش هداتسرف )نینلاک
 ،درکیم ھبلاطم ار ییاپورا یاھتردق »کیرحت« فقوت یارب یداصتقا تسایس
 .دوب ھلمج نیا زا

 یارب ییاضاقت و اذغ کرادتھب طوبرم زیچرھ زا شیب شبنج نیا اما
 Solomon یکسوُزول نومولوس ھکنانچمھ و ؛دوب اھھیمھس یزاسربارب

Lozovskii داد شرازگ مھد یهرگنکھب یکیوشلب یرگراک ھیداحتا ربھر: 
  طوـبرـم یاھینارنخس و  اھھمانعطق یمامت رد  ھک دوب یصخشم  یھگر دننام«

 
[4] GARF, 393/43a/1714/253; TsGAMO, 66/12/879/26; TsAOPIM , 

412/1/5/3. 
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 »دیدرگیم رازگرب یبزحریغ یاھنارنخس یوس زا ھک یرگراک عمجت ھنوگرھھب
 یتح ھک میدروآ دوجوھب ار ییدنبھیمھس ماظن ام یلخاد گنج یط« .دشیم هدید
 13 زا شیب یزیچ نارگراک ِدوخ نایم رد ،نارس تازایتماھب هراشا زا شیپ
 ھلئسم نیا ]اما[ .نآ دننام و یتبرض ھمین ،یتبرض قوف یاھھمھس ،تشاد ھلوقم
 .]5[»دش مھ سوملم و دیدرگ زراب ،تفای نایاپ گنج ھک ینامز

 
 راکزلف نارگراک سنارفنک
 ،تشاد یسایس یھمانرب ناونعھب نارگراک شبنج ھک یزیچ نیرتکیدزن
 .دوب ھیروف مراھچ ات مود زا وکسم راکزلف نارگراک سنارفنک یاھیریگمیمصت
 تاسلج و درکیم عورش اردوخ ددجم تاباختنا تسیابیم اروش ھک یلاحرد
 .دوب راھب رد نارگراک ییآمھدرگ فرعم نیرتھب سنارفنک نیا ،تشاد یحوریب
 ناونعھب ،اداوارپ یھمانزور رد یاھتسجرب یھلاقم رد اھدعب سنارفنک نیا ھچرگا
 ِموسرم شورھب ناگدنیامن ]اما[ ،دش ھتسناد دودرم اوسر ِیبزحریغ ییآمھدرگ
 رگنس 1917 لاس رد ھک تعنص نیا .دندوب هدش باختنا راکزلف نارگراک ھیداحتا
 نیرتشیب و ،دوب ھتفریذپن ینادنچ یدج ریثأت یلخاد گنج متخ اب ،دوب یکیوشلب
 طسوت ینمشد حطس نیا زا بزح .]6[تشاد ار لاعف یاھناخراک یاھنامزاس
  یھحفص یھلاقم :تفشآرب ،تسنادیم دوخ دنمورین نایماح ار اھنآ ھک ینارگراک

 
[5] Desiatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. 

izd. polit. literatury, 1963, p. 291; ↓ 
 :ندنل ،»یلخاد گنج یط وکسم یسررب :تردق رد یتسینومک یاروش« ،R.Sakwa اوکاس ↑
 تاراشتنا :ندنل ،»نینل دضرب نارگراک« ،J Aves زیِوا ؛222 ھحفص ،1988 ،نالیمکم
 .138 و 137 تاحفص ،1996 ،سیروات

 وضع 50 رھ یازاھب رفن کی ،دنتشاد تکرش ییآمھدرگ نیا رد هدنیامن 1000 دودح ]6[
 ↓ تاسلج تروص .ناراکزلف ھیداحتا را

↑ TsGAMO, 180/1/236/6-66; 180/1/235; other materials, TsGAM O, 
180/1/237. ↓ 

 یادوارپ نینچمھ .1921 ھیروف 16 و 15 و Kommunisticheskii trud، 8 ،اھھمانعطق
 ،P. Avrich چیروآ ؛136 ات 132 تاحفص ،هدش دای رثا ،زیِوا .دینیبب ار 1921 ھم 27
 ؛36 و 35 تاحفص ،1970 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1921 تاتشنورک«
 یھعماج و تلود« ،ماُبِلگیس ،140 ات 129 تاحفص ،هدش دای رثا ،Patenaude دونھتاپ
 ،1992،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»1929 ات 1918 یاھبالقنا نیب یوروش
 .76 ھحفص
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 زا نامز نآ رد ھک Andrei Vyshinskii یکنسیشیو هردنآ یھتشون ادوارپ لوا
 اھهدوت ِلماک ِتسسگ ییآمھدرگ نیا ھک تفگ ،دوب کاروخ یهدننککرادت تاماقم
 رد »اھینییاپ« ،»امش« رباربرد »ام« ....درک راکشآ ار ھیداحتا و بزح زا
 راتساوخ اھنت ھن سنارفنک .]7[دوب ییآمھدرگ یساسا مایپ نیا ؛»ییالاب«ربارب
 یهرداصم ینیزگیاج یساسا روطھب نینچمھ ھکلب ،دوب اھھیمھس یزاسربارب
 نتخاس نوگرگد رد سنارفنک نیا .درکیم ھبلاطم زین  ار یدقنریغ تایلام اب ھلغ
 ار ییآمھدرگ نیا ھک نینل .تشاد شقن ریخا یھلئسم یهرابرد بزح یاھشرگن
 ھلغ یهرداصم یاحمِا یارب ار شیاھتشاددای ھتفھ کی فرظ ،درکیم لابند
 کیوشلب بزح یزکرم یھتیمک یھمانعطق ساسا اھتشاددای نیا ؛درک ھئارا
 ،تشاد ھمادا ییآمھدرگ ھکیلاحرد .تفرگ رارق عوضوم نیا یهرابرد
 یزکرم یھتیمک میمصت ساسارب ییاذغ داوم رسیمک ،Tsiurupa اپوروییست
 دیدھت ھک ار یزکرم ھیسور زا ناتسا 13 رد ھلغ یهرداصم قیلعت کیوشلب
 .]8[درک مالعا ،تشاد دوجو اجنآرد یطحق

 ؛اھکیوشلب یهدنیامن :درک فیرعت ناوتیم یلکروطھب ار یسایس شیارگ ھس
 و ؛دندرکیم تکرح تالغ یهرداصم یاحما یارب ھک ناشناراداوھ و اھرآسا
 1917 لاس رد ھک workerists اھارگرگراک و یبزحریغ یاھتسیلایسوس
 .دندوب هدش یدامتعایب راچد اھنآھب تبسن اما ،دندرکیم تیامح ار اھکیوشلب
 یتح و کمک نودب ار یتعنص رگراک یھقبط ھک دندوب مھ یناسک ریخا هورگ رد
 ار اھنآ و دندیدیم لاعف یتسیلایسوس یسایس بازحا و نارکفنشور لباقم رد
 Jan یکسچاکام نای طسوت درکیور نیا .دنتسنادیم رییغت ھیلوا یورین

Machajski، یزادرپھیرظن ،»زروھشیدنا رگراک« ناونع تحت شباتک رد 
  ناربھر ھچرگ .]9[دوب لاعف ناتسھل ِیرگراک شبنج رد بالقنا زا شیپ ھک دشیم

 
 هدنیآ ناتسداد و قباس کیوشنم ،Vyshinskii یکسنیشیو .1921 ھیروف 8 ،ادوارپ ]7[

 .Bromlei ِیلمورُب یھناخراک رد یبزح یھتسھھب »ھتسباو« ،وکسم تامکاحم رد
[8] V.I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, Moscow: Gospolitizdat, 

1958-65, vol. 42, p. 333; V.A. Shishkin, Vlast', politika, ekonomika: 
poslerevoliutsionnaia Rossiia (1917-1928 gg.), St Petersburg: 'Dmitrii 
Bulanin', 1997, p. 168; Pavliuchenkov, op. cit., pp. 270-71. 

[9] See J .Machajski, Umstvennyi rabochii, New York: 
Mezhdunarodnoe Literaturnoe Sodruzhestvo, 1968, ↓ 

 یاھتسیشرانآ و مسیسکرام« ،A.D'Agostino ونیتسوگاد ]ھب دینک هاگن نینچمھ[ و ↑
 .138 ات 115 تاحفص ،1977 ،لانیمرژ تاراشتنا :وکسیسنارف ناس ،»یسور
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 ار اھکیوشلب نافلاخم رگید و »یرگراک نویسیزوپا« ھک دندوب لیام یکیوشلب
 یکسچاخام لیماف مانھب بوسنم( makhaevism »مسیویئاخام»ھب

Machajski's  ؛دننک مھتم »مسیلاکیدنس« و )تسا هدمآ رد یسور تروصھب ھک 
 زا یرایسب .دوب یبزحریغ نارگراک یضعب بسانم رتشیب تاحالطصا نیا ]اما[
 تردق فرصت زا ،دندرک ینارنخس راکزلف نارگراک ییآمھدرگ رد ھک یناسک
 و هدش هدروخرس نآ زا سپ اما ،دندرکیم تیامح 1917 ربتکا رد اھاروش طسوت
 .ددرگزاب یرگراک شبنجھب ،بزح یاجھب ]تردق[ لقث زکرم ھک دندوب رصُم
 راعش« :تفگ Ustinskii یکسنیتسوا یھناخراک زاKolyshkin  نیکشیلوک
 طخ بجومھب ،»دندروآ ناغمراھب ام یارب 1917 رد اھتسینومک ھک یربارب
 .»تسا ھتفر نیبزا عقاو رد« ،دنکیم ادج بزح یھندب زا ار نارس ھک یایشم
 تدمھب« :تفگ Elektrostal لاتساورتکلا ]یھناخراک[ زا Kuz'min نیمزوک
 یاھدروآتسد" نیا یھمھ اما ،میاهدینش ار تاثحابم یھمھ ھکتسا لاس 3
 رد یبزحریغ یتسیلایسوس شبنج شرتسگ( .»دروآیمرد ار ام کشا "بالقنا
 .)دریگیم رارق ثحب دروم رتشیب مراھچ لصف

 ییآمھدرگ نیا نیگمشخ نحلھب یبزحریغ نارگراک طسوت تنایخ ساسحا
 شوماخ دایرف اب و دشیم عطق ناشمالک یھاگ کیوشلب یاھنارنخس .دزیم نماد
 :تفگ زیمآهوکش Vyshinskii یکسنیشیو ،ناگدنیامن ]نایم زا[ .دندشیم
 باختنا ناشدوخ ھک اروش ییارجا یھتیمکھب یتح ،دندرکن دامتعا سکچیھھب«
 نیرتنییاپ زا اھھمانعطق ِسیونشیپ نویسیمک ھک تشاد رارصا و ،»دندوب هدرک
 ھئارا ھنازیتسدوھی یاھییارنخس ھک دوب یعدم یکسنیشیو .دوش باختنا حطس
 ربھر ،Lozovskii یکسوُزول طسوت عطاق روطھب ھلئسم نیا اما ،تسا هدش
 نتم رد و ؛دش ھتسناد دودرم ،دوب رضاح ھسلج رد ھک کیوشلب یاھیداحتا
 ثحب ربهوالع .]10[تفای ناوتیمن دروم نیا رد ینادنچ دھاش زین اھھسلجتروص
  میمصت  ،یکیوشلب یاھھیصوت فالخرب سنارفنک ،ھلغ تاکرادت نارحب یهرابرد

 
 ِیسدنھم رھش( Podol'sk کسلودوپ زا یرادھناخنامھم ،فورتپ ،یکسنیشیو ]10[

 نیا اب ار ادوارپ رد شاھتشون زین یکسفوزوول .درک مھتم یزیتسدوھیھب ار ،)وکسم کیدزن
 شبنج رد تیلاعف یھقباس لاس 18 ھک ار فورتپ غوردھب یکسنیشیو :درک زاغآ ترابع
 یھظحالم اھنت نم .1921 ھیروف 17 و 8 ،ادوارپ .دنکیم یزیتسدوھیھب مھتم ،دراد یرگراک
 یکسنیتوا هاگراک( Mosolov فوسولوم زا ،مدید اھھسلجتروص رد ھک یاھنازیتسدوھی

Ustinskii( ؛دوب ھتفگ نخس یتلود یاھداھن رد اھیدوھی یھطلس یهرابرد ھک دوب 
 اما ،متسین دوھی دض نم ...درادpakhnet zhargonom} { موھفمان یشیوگ ناشیاھنتلوب«
 .»دناهدرک باختنا ھیداحتا یازب ار اھنآ یناسک ھچ }منادب مھاوخیم{
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 .دشاب ھتشاد یرتهدرتسگ رایسب ثحب زین ناییاتسور اب طباور یهرابرد ھک تفرگ
 یکسناچینلِم .دیماجنا ھلغ یهرداصم یاحما ناوخارفھب رما نیا

Mel'nichanskii درک ھئارا یشرازگ ھلغ تاکرادتھب طوبرم لئاسم یهرابرد، 
 داوم ندش دساف دھاش ھک تفگ وا .دومن دیکأت نھآهار یگداتفاراکزا ریثأت یور و
 دوجو ییاذغ داوم لمح ناکما ھکنوچ ؛تسا هدوب یربیس یاھرابنا رد ییاذغ
 یھناخراک زا ،Khristoforov فوروفوتسیرخ ھلمج زا ییاھنارنخس .تشادن
 ھلئسم ھک دنتفگ خساپ رد ،Portnov فونتروپ و Presnia اینسِرپ  یزاسنیشام
 ھلغ تساوخرد یاھشورھب ،دشاب ھتشاد طابترا لقنولمحھب ھکنیا زا شیب
-Dobrovykh ستلوگوان-خیوربود زا Kazenkov  فوکِنزاک .تسا طوبرم

Navgolts، ِیوِرشیپ یداصتقا ِیشم ِطخ ھک درک لالدتسا ،رآ سا راداوھ 
 ار نآ دنناوتیمن رگید ناناقھد ھن و نارگراک ھن ؛تسا هدیسر تسبنبھب ْیرابجا
 ]ای کرادت[ عون ...؟میاهدنارذگ رس زا ار نارحب دنچ ،نیا زا شیپ« .دنھد ھمادا
 فوسورتام .»داد ھمادا ناوتیمن ،دوشیم ارجا رضاح لاح رد ھک ار یباستکا

Matrosov یراب هاگراک زا Bari، الوت یاتسور اب یگداوناخ یاھدنویپ ھک 
Tula ام زا زیچھمھ« :درکیم هراشا صخش لوا تروصھب ناییاتسورھب ،تشاد 
 میمصت .»میتسھ ربور یگنسرگ زا گرم دیدھت اب ناناقھد ام .تسا هدش هدوبر
 ھلمح دروم اتسور رد تشِک یاھھتیمک ییاپرب ربینبم اھاروش متشھ یهرگنک
 :تفگ فنماک ]فلاخم[ ِناگدننکلَکلَک زا یکی .تفرگ رارق

 ؛تسا یناقھد یروشک ،روشک نیا ھک دیرادن ھجوت ھتکن نیاھب امش
 یاھھتیمک ھک دیاهدرک شومارف .دنک یگدنز دناوتیمن ناقھد نودب رگراک
 .تسا ناقھد ندرگرب یغوی رما نیا و دیاهدرک اپرب تشک

 
 تایمصت زا ،نیمز یایراسیمک زا Vasilii Kuraev ِفیئاروک یلیساو
 ییاذغ داوم یروآدرگ رما رد ھک دوب نیا وا لالدتسا .درک عافد یوروش یهرگنک
 ھیذغت ناوتیمن ار روشک ْنان راصحنا نودب ؛»مینک یغلم ار رابجا« میناوتیمن
 ذوفن اھتسیشرانآ اجنآ رد ھک Il'in نیلیا یاھهاگراک زا ییاھنارنخس اما .درک
 داحتا ندرب نیبزا لاحرد اھکیوشلب ھک دنتساخرب لباقتھب ،دنتشاد
 و نارگراک رگا تفگ ،Solovev فوولوس ،اھنآ زا یکی .دناناقھدـرگراک
 دنھاوخ دوبان مھ هارمھھب ،دنورب شیپ تشک یاھھتیمک ھک دنھدب هزاجا ناناقھد
 ِشالت ِبوکرسھب تبسن Krepo-sklad دالکساـوپرک رابنا زا Begin نیِگب .دش
 .دوب یکاش وکسم رد یناقھد ھیداحتا یھدنامزاس یارب اھرآ سا زا ھتفرگماھلا
 ناردارب«ھب یھدنامزاس قح یاطعا راتساوخ ،دوب نییاپ زا ھک ییاھھمانعطق
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ْ ھلغ یهرداصم ھک دوب نآ زا یکاح ،دش ھتفریذپ ھک یاھمانعطق .دوب »نامناقھد
 نارگراک دوسھب ھن و ناناقھد ِدوسھب ھن ]هویش نیا[ ؛دنکیم دوبان ار یزرواشک
 یدقنریغ تایلام یعون اب ھلغ تساوخرد ینیزگیاج راتساوخ ھمانعطق نیا .تسا
 دیلوت قیرط زا ھکیحطسرد ؛دوش عضو »یلحم طیارشھب ھعجارم« اب ھک دوب
 ار یزرواشک شرتسگ ناکما ْیلحم یاھینواعت طسوت تیریدم زین و دازام
 زا ْنتم ھیھت نویسیمک رد و سنارفنک نیا رد اھرآ سا تردق .دشاب ھتشادیپرد
 رارقتسا زین و یناقھد یاھھیداحتا یھدنامزاس راتساوخ ھک ییاھیریگھجیتن
 ار یزرواشک تالآنیشام تادراو ناکما ھک یبرغ یاپورا اب یراجت تابسانم
 .]11[دوشیم راکشآ ،دزاس ریذپناکما

 موکحم رد )اھرآ سا( یبالقنا یاھتسیلایسوس ریثات ،اھدزمتسد ثحب رد
 اداچهرپورتکلا هاگورین زا .دوب راکشآ راکیورین رابجا ندرک

Elektroperedacha ار راکیورین ییاھر« ھک دش ھئارا مروفتالپھب یداھنشیپ 
 لقتنم یاھناخراکرھھب نامز رھ دیھدب هزاجا نارگراکھب :درکیم قیوشت
 اھتسیرکرُو ای[ اھارگرگراک بناج زا یتلود یشم اب هدمع لباقت اما .]12[»دنوش

workerists[ ار ناسانشراک و عیانص تیریدم یاھھتیمک دنتساوخیم ھک دمآ 
 شرازگ زا ومآ یزاسلیبموتا یھناخراک زا Kireev فیریک .دنزاس دودحم
 یاھخرنھب« ھک درک داقتنا لیلد نیاھب اھدزمتسد یهرابرد Gol'tsman نمزتلوگ
 یاهراشا چیھ ،دوب نارگراک دزمتسد ربارب نیدنچ ھک ناسانشراک قوقح یموجن
 ھمادا نانچمھ اھتخادرپ نیا ،اھھیداحتا تفلاخم مغریلع ھکنیا و »دوب هدرکن
 Metallo-khimik کیمیخولاتم زا Kamenetskii یکستنماک .تشاد
 یاھلاس رد نادمآرس تازایتما یهرابرد ثحب رد ھک تشاد هراشا یاھلئسمھب

 ررکم روطھب ،)دینیبب ار 324  ات 323 تاحفص ،متفھ لصف( 1923 و 1922
 تباب ناسانشراکھب دیاب ھک یتازایتما ھک تشاد تیاکش نیا زا وا ؛دش حرطم
 ییاھتسینومک«ھب ،دوش تخادرپ اھنآ نیزگیاج لباقریغ ًارھاظ یاھتراھم
 زا مناوتیم ]نم[ .دنرادن یصاخ شزومآ ای شناد چیھ ھک دوشیم تخادرپ زین
 هورگ ناربھر زا ،Fedor Chukhanov فناخوچ رودف .»مربب مھ مان اھنآ
 رد اھتخادرپ ھفاضا ماظن ھک دیوگیم ،]13[ومآ یھناخراک رد یبزحریغ
  600 تخادرپ زا یلاثم و  ،دریگیم رارق  هدافتساِءوس دروم  »یماظن یاھهدر«

 
[11] TsGAMO, 180/1/236/65–66.  
[12] TsGAMO, 180/l/236/77ob; and 180/1/237/136, 173. 

 .دینیبب ار کی هرامش تسویپ فناخوچ یهراب رد ]13[
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 وا .دنکیم لقن ار فنماک یارب یلیبموتا یزاسزاب یارب نارگراکھب یدصرد
 داقتنا یورهدایز ناونعھب ـرتائت نارگیزاب وـ ناسانشراکھب تخادرپ زا تدشب
 مالعا ،دوب ناراکزلف ھیداحتا دییأت دروم ھک شاداپ یمیظنت ماظن زا و ،دنکیم
 .تسالاب زا هاوخبلد تارییغت ْماظن نیا رد لکشم ھک دوب یعدم یو .درک تیامح
 یبزحریغ هورگ زا یرگید هدنیامن ،Vasilii Nastias'ian نایزایتسان یلیساو
 یلوپ یاھتخادرپ رد توافت ،لوپ ندش شزرایب مغریلع ھک تشاد دیکأت ومآ
 ھک تسا یدج ورنآ زا ،»دننکیم راک رخ لثم« ھک ینارگراک و ناسانشراکھب
 هدافتسا دازآ رازاب رد بایمک اھالاک زا یاهرتسگ دیرخ یارب لوپ زا ناوتیم
 و هدش »لوپ یاحما« راتساوخ یبتک یداھنشیپ رد Dodonov فنودود .درک
 دربراک ھک تسا یلایخ ،تسا ضحم غورد رگراک یارب لوپ« ھک تشاد رارصا
 تروصھب دزمتسد لماک ماظن ناھاوخ یو .»تسا ناسانشراک دوسھب اھنت ،درادن
 و اھتسیرکرُو نایم شزاس یعون هدش بیوصت یھمانعطق .]14[»دوب یسنج
 یاھیدنبھتسدھب }نارگراک{ تامیسقت ظفحھب زاین ھمانعطق نیا :دوب اھکیوشلب
 ،تخانش تیمسرھب ،دراد دوجو تراھم حوطس رد توافت ھک مادام ار فلتخم
 ھک تفگ و درک رارقا ناسانشراک یارب هاوخبلد شاداپ ندوب ھنالداعریغھب
 یاھنازیم ساسارب دیاب »ناسانشراک ھلمج زا انثتسا نودب نارگراک یھمھ«ھب
 دیاب مھ یدقنریغ یاھشاداپ .دوش تخادرپ ھیداحتا یوس زا دزمتسد بوصم
 :ینعی( »دوش عیزوت لغاش نارگراک بسانتھب اھھناخراک یھمھ نایم یواستھب«
 اب ھمانعطق نیا .)راک لحم رد »یتبرض تخادرپ« یارب هژیو طیارش نودب
 دوسھب ،عیانص ناریدم طسوت هاوخبلد تابیترت لباقم رد میظنت لصا زا تیامح
 دودحمان شاداپ« زا یراداوھ و نارگراکھب شاداپ تخادرپ رد تیدودحم فذح
 تامیظنت زا ییاھھبنج نآ اب ،رگید ترابعھب .درک لالدتسا »یراکھعطق ساسارب
 .دوریم ناراکزلف تمسق عفانم یارو ھک تشاد تفلاخم یتلود

 
 باصتعا شبنج
 یاھزور رد اھییآمھدرگ و ھفقو داجیا ِزور ھس رد وکسم رد باصتعا جوم

 یرھش زکارم رگید رد زین ییاھباصتعا .دیسر دوخ جواھب ھیروف 25 ات 23
 نیتسخن ھیروف 28 رد .دش عورش ھیروف 24 رد دارگورتپ رد ھک ،تشاد دوجو
  هاگــیاپ رد Petropavlovsk کسوُلواپورتپ هاگدربن رد یکیوشلبدض یھمانعطق

 
[14] TsGAMO, ibid, 81. 
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 .درکیم عیجشت ھناحلسم شروشھب ار ناناولم ھک دش مالعا تاتشنورک ییایرد
 تلود یارب ار یکانرطخ رایسب تیعضو ـمھاب یھارمھھبـ اھدادیور نیا
 یھمانربھب تموکح ِقوس یارب ار ھبرض نیرخآ و ،درک داجیا یکیوشلب
 ھک ینامز و ،دندوب هدشن گنھآمھ تاباصتعا اما .دروآ دراو )پن( یداصتقا
 مدع .دندوب ھتشگزاب راکھب وکسم یاھھناخراک ،داتفا هارھب تاتشنورک شروش
 نارگید و اھکیوشنم ،اھرآسا ھک یلاحرد :تشاد دوجو زین یسایس تدحو
 رد هدش ھئارا یسایس یھمانرب زا ییاھتیامح و دندوب ھتفای ییاونش شوگ
 ،تشاد دوجو )1917 کبسھب ییاروش یسارکمد دیدجت :ینعی( تاتشنورک
 یتح .دماین دیدپ لئاسم نیاھب تبسن ،دشاب یاهدوت ھک شبنج چیھ ]اذھعم[
 :دندوب قرفتم ییاذغ داوم تاکرادت ینارحب یھلئسمھب تبسن مھ نارگراک
 رد Goznak کانزُگ یاھھناخپاچ رد ،وکسم رد باصتعا نیرتگرزب
 ھیمھس یھبلاطم زا تیامح رد ھک تفرگ تروص  Khamovnikiیکینوُماخ
 اب اھکیوشلب .درکیم فیعضت ار »یزاسربارب« لصا ھک دوب یعون زا لمکم
 یشنیزگ روطھب و ،دندش راوس نافوطرب ْیتاکرادت لئاسم نیرتدب حالصا
 .دندرک تکاسً امامت ار یسایس نافلاخم اما ،دنداد لوق زین ار یرتشیب یاھدوبھب

 .دوب وکسم رد یرگراک زکارم نیرتگرزب زا یکی کانزُگ یاھهاگراک
ً اتبسن یاھنز زا هدمع روطھب و ،دوب رفن رازھ 7 زکرم نیا ِیرگراک یورین
 ادوارپ .دنتشاد رارق یتخس رایسب یراک طیارش رد ھک دشیم لیکشت یناوج
 رد  )تحارتسا تعاس کی اب( ھتعاس 11 ِیراک تفیش زا ھک درک رشتنم یاھلاقم
 زا لصاح داوم و دود زا ُرپ و دنتشادن یبوخ ھیوھت ھک تشاد هوکش ییاھهاگراک
 تلود ھک دوب مھ سانکسا لماش ،دشیم پاچ کانزُگ رد ھچنآ .دندوب قارتحا
 نیا ھک دوب تلع نیمھھب دیاش ؛تشاد زاین نآھب ًادیدش الاب رایسب مروت لیلدھب
 رد ییاضران اما .دندوب هدش »یتبرض« یاھھیمھس لماش 1920 لاسرد اھهاگراک
 یاھھیمالعا« یددعتم یاھهاگراک زا ھناخراک یھتیمک .تفرگ جوا ھیوناژ لئاوا
 و دوب هدش حرطم »یطارفاً اتبسن ِتابلاطم« اھنآ رد ھک درک تفایرد »یعمج
 میمصت ھیوناژ 20 رد وکسم یاروش ھک یماگنھ .دندوب هدرک راک لیطعتھب دیدھت
 دندوب نآ راوازس رتمک ھک ییاھهاگراک زا ار »یتبرض« تیعضو ھک تفرگ
 رارق میمصت نیا ریثأت تحت ھک دوب یزکارم نایم رد کانزُگ ،دنک فذح
 29 رد .تفای شھاک نان تنوف مین یهزادناھب اھھیمھس مظعا شخب .تفرگیم
 دوب نیا راتساوخ یاهدوت ییآمھدرگ ؛دنتشاذگ نیمز ار اھرازبا نارگراک ھیوناژ
 لیوحت یارب :دوب هداد تصرف ھیروف 10 ات و دوش فذح اھھیمھس شھاک ھک
 و ملک ،ینیمزبیس یارب ؛دنوش فاعم ھیمھس شھاک زا ھک اھهداوناخ یارب ؛مزیھ
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 اب ھک اھهاگراک رد نارگراکرس یارب و ؛ددرگ نیمأت ھک تاجیفیص رگید
 یھتیمک .»دننکن ھظعوم نانآ یارب و دنشاب ھتشاد یاھتسیاش راتفر« نارگراک
 نالؤسم یفنم خساپ اب اما ،دنک یثتخ ار اھھیمھس شھاک ھک درک تقفاوم ھناخراک
 ات دندوب هداد شھاک ار اھھیمھس :دوب یقطنم یرما نیا .دش وربور اذغ تاکرادت
 دوب ینعم نادب نیا و دنوش وربور »یزاسربارب« یهدرتسگ یھبلاطم اب دنناوتب
 23 رد .دندرکیم تمواقم دیاب صاخ یاھتساوخرد  عون نیا ربارب ردً اقیقد ھک
 دندیشوکیم ھک ینارگید یضعب و بزح یاضعا ؛درک باصتعا کانزُگ ھیروف
 اما ؛دوب »یداصتقا«ً اتدمع تابلاطم .دندش هدنار نوریب روزھب دننک راک
 ھک دندوب یناسک یتح ؛تشاد دوجو یسایس ناینادنز یدازآ« یارب مھ ییاھاضاقت
 رد اھدعب ھک دوب یرما نیا ،»دوش لیکشت ]دیاب[ ناسسؤم سلجم دندزیم دایرف
 ات دنتفر هژر ھقطنم رد هرفن رازھ 3 یتیعمج .دش مالعا یلحم ِیبزح ییآمھدرگ
 زا نارگراک ندنار نوریب یارب ھک ییاھشالت اما ،دننک بلج ار نارگید تیامح
 و Givardovskii یکسفودراویگ ،Zempalatka اکتالاپمز یاھھناخراک
 تالوصحم یھناخراک .دوب قفومان ،تفرگ تروص Giunberg گربنویگ
 .دادن ناشن یلیامت مادقا نیاھب نتسویپ یارب زین Kauchuk کوچوئاک یکیتسال
 روز لامعِا یاجھب نتخاس دعاقتم اب ار تیعمج ھک دیشوک یلحم یبزح نامزاس
 ھلباقم ینانابھگن اب یکینوُماخ یاھھناخزابرس رد ناگدننکرھاظت اما .دنک قرفتم
 رارق نیضرتعمھب خرس شترا زابرس 700 ِنتسویپ ناکما ِتشحو رد ھک دندرک
 هدش صیخرت ًاریخا نازابرس نیا ،دوب هداد شرازگ اکچ ھک روطنآ( ،دنتشاد
 زا یوضع یگتفشآ نیا رد .]15[)دنتشاد زین یوروشدض نشور تاقلعت و دندوب
 یمخز تدشھب Kuzmenko وکنمزوک مانھب ]بزح ناناوج نامزاس[ لوموسمک
  رصع رد  .]16[دید ھــــــمدص یحطس روــــــطھب زین نز نارگراک زا یکی و دش

 
 ↓ ؛1921 ھیوناژ 18 ،ادوارپ ]15[

↑ TsAGM, 2626/1/70/10; 2626/1/77/9; TsAOPIM, 3/2/23/36; 
1099/1/3/36, 40. RGASPI, 76/3/166/2–2ob; 76/3/166/3, published in 
V.P. Naumov and A.A. Kaskovskii, Kronshtadt, 1921, Moscow: 
Mezhdunarodnii fond Demokratiia, 1997, pp. 27-29; ↓ 

 ،»ینینل بالقنا دض ،کی دلج ،دوشیم لاعف نیتویگ« ،G. Maximoff فومیسکام ↑
 .139 ھحفص ،هدش دای رثا ،زیِوا  ؛160 ھحفص ،1970 ،سوگوفنیس تاراشتنا :وگاکیش

 اھرآسا زا یکی ھک .Maslov S.S فولسام تارطاخرب ھیکت اب یددعتم ناخروم ]16[
 و ،دندرک عانتما نارگراک یورھب کیلش زا و دندش راضحا یماظن یاھدحاو ھکدناھتشون ،دوب
  ⇦،هدش دایرثا ،زیِوا ؛دش ددعتم صاخشا ندرکیمحز و نتشکثعاب یتینما تلاخد یعون ھکنیا
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 یکینوُماخ رد هدرتسگ ییآمھدرگ راتساوخ ناگدننکباصتعا ْموسوتسیب زور
 گنیسِم والسیناتسا .دندمآ درگ رگراک رازھ 5 ییآمھدرگ نیا رد ؛دندش

Stanislav Messing )زا نلاس ود رد ھک داد شرازگ )وکسم رد اکچ سیئر 
 ؛دندوب رگید یاھھناخراک زا نارضاح یهدمع شخب ،گرزب نلاس ھس
 ،موس نلاس رد .دوب »روآمرش ناگدننکباصتعا یارب« هدش مالعا یاھھمانعطق
 دش قفوم نینیلاک  ،دندادیم لیکشت کانزُگ نارگراک بلغا ار تیعمج ھکییاجرد
 .دنک قیوشت راکھب ِنتشگربھب ار نارگراک ھک

 کانزُگ نارگراک تیامح زا رگید یاھھناخراک ھک تسین نیا رد یبجعت
 »یتبرض« یاھھیمھس تیعضو ظفح یارب اھنآ یاعدا .دنشاب هدرک یراددوخ
 فیعضت ،دوب نارگراک بلغا تساوخ ھک ار »اھھیمھس یزاسربارب«ً اقیقد
 رد زین ھنادرم ِراک یورین یرترب یهرابرد ییاھتشادنپ ھک دراد لامتحا .درکیم
 دزمتسد ھک دنتشاد رواب راکزلف نارگراک ھکیلاحرد .دشاب ھتشاد شقن نایم نیا
 کی لصف رد ھکنانچمھ ،تسا ھجوم ناشیکیزیف یورین رطاخھب اھنآ یفاضا
 یارب ھباشم یاھشاداپ زا تیامحھب ینادنچ لیامت ھک دسریم رظنھب ]اما[ ،هدمآ
 ؛دوب ھنانز بلاغ روطھب و رتکبس ]ینالضع ظاحلھب[ ھک دنتشادن یراک یورین
 هزادنا ھچ ات ھکنیا ای دشاب تمحزُرپ ردقچ رتکبس راک نیا ھکنیا زا رظنفرص
 نتخادرپ یارب یدحاو راکهار چیھ ،نیاربانب .دوش ماجنا یملاسان طیارش رد
 یهرابرد ییابیکشان و یگدروخرس ،رگید یوس زا .دشن ھئارا اھھیمھس نارحبھب
 ھک دندرک شرازگ اکچ لماوع .دوب یناگمھ یرما تاکرادت ددجم عطق دیدھت

 :ینعی( ھیروف 24 رد ،تاباصتعا یخرب اب ،»یاهدوت یاھشیآمھ زا یجوم«
 رابنا ِرگراک 000/3 .تفرگارف ار وکسم )کانزُگ تارھاظت زا دعب زور
 زور رسارس« Zamoskvorech'e ھِچرُوکسوماز رد »داصتقا یلاع یاروش«
  ذوفن تحت ھک( نھآهار نارگراک ِییآمھدرگ .دنتشاد ییآمھدرگ »ھفقویب روطھب ار
  رد تقو ندرک فلت رطاخھب ار بزح ھــــک درک مالعا یاھمانعطق ،)دوب اھرآسا

 
 تسد رد ییاھویشرآ نونکا .245 و 244 یاھھحفص ،هدش دای رثا ،اوکاس ؛139 ھحفص ⇦
 ھکDzerzhinskii  یکسنیژرزد اب Messing گنیسِم تابتاکم یاھویشرآ ھلمجزا ،تسا
 ھلولگ تباصا دروم وکنمزوک نآ رد ھک یدادیور .دنکیم دیدرت راچد ار فولسام یاھاعدا
 و درک شرازگ لصفم روطھب ار ھلئسم وا ھک تخاس ھتفشآ ار گنیسِم یردقھب ،تفرگ رارق
 .تسا هدرکن تافلت ِرگید زا یرکذ چیھ اما .درک هراشا نآھب رگید یاج ود رد رگید راب
 یاهراشا اھنآ ]ِدوخ[ھب اما ،تشاد هراشا کانرطخ یتلاح رد هدش صیخرت نازابرسھب گنیسِم
 هداد ار تیعمج یوررب کیلش نامرف اھنآھب ھک مھ یرگید یاھدحاوھب ]نینچمھ[ و ،هدرکن
 .درادن یاهراشا ،دنشاب هدرک عانتما یراک نینچ زا ھکنیا ای و ،دنشاب
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 رد یزاسمرچ ھناخراک ٣ ھیروف ٢۵ رد .درکیم موکحم یاھیداحتا تاثحابم
 ْ ییآمھدرگ زا دعب ،)دندوب لاعف اجنآ رد اھکیوشنم ًارھاظ ھک( ھِچرُوکسوماز
 تسا یداصتقا ْشبنج یمومع تیھام« :داد شرازگ گنیسِم .]17[دندرک باصتعا
 .»تسا هدوب نایم رد ]نویباصتعا[ زا ادج یسایس یاھمادقا طقف نونکات و

 یارب اما ؛دادیم لیکشت ار یسایس یشبنج تردنھب هوبنا یاھییآمھدرگ جوم
 نھآهار یاھرابنا رد .دروآ مھارف ییوکس فلاخم یسایس یاھهورگ
 Korolev ِفلوروک و Mikhailov فولیئاخیم ،Riazan'-Ural لارواـنازایر
 یارب و دنتفرگ ھثحابمھب رگراک رازھ 4رباربرد ار یکسراچانول ،)اھرآسا زا(
 ییاھر ھک یاھمانعطق ؛دندروآ تسدھب ار تیرثکا یکیوشلبدض یاھمانعطق
 یرگراک یاھھیداحتا ]داجیا[ ،تاعوبطم یدازآ ،هدش ریگتسد یسایس نالاعف
 ،]narodi vlasti[ »یمدرم یاھورین« طسوت اھرسیمک ینیرگیاج ،لقتسم
 یھمھ« زا یفالتئا ِتلود لیکشت و »تردق زا اھتسینومک یھمھ جارخا«
 یرانکرب یاضاقت .]18[دوب راتساوخ ار »اھتسینومک زجھب تسیلایسوس بازحا
 قیوشت ار فالتئا ْرگید ِیسایس یاھھمانعطق .دوب انثتسا اجنیارد اھکیوشلب
 یھمھ تدحو« ھکBogatyr  ریتاگوب یھناخراک یھمانعطق دننام ؛دندرکیم
 ار »داصتقا یناریو اب ھلباقم یارب شالت و هزرابم رد یتسیلایسوس بازحا
 Manometr رتمونام و Salmson نوسملاس یاھھناخراک رد .درکیم ھبلاطم
 اھنآ و دندش راضحا یلحم یاھاروشھب کیوشلب ناگدنیامن نموُاب ]یھقطنم[ رد
 یکیوشلب یهدنیامن .دندرک نیزگیاج کیوشنم کی و یبزحریغ ناگدنیامن اب ار
 یکیوشنم یاھھمانعطق زا ھک دش روبجم لیبموتا ریمعت یھناخراک رد اروش
 ییاضران هوبنا یاھییآمھدرگ رثکا .دوب تیلقا یادص اھنیا اما .]19[دنک تیامح
 ،لاثم یارب .دندادیمن ناشن ار یلاعف یسایس تفلاخم اما ،دندرکیم زاربا اردوخ
 داد شرازگ نینلھب ،درک رازگرب ومانید رد ار یھوبنا ییآمھدرگ ھک یکسراچانول
 واھب ضارتعا نودـــــب نارگراک اما ،دوب هدرسفا و مومغم نارگراک تلاح ھـــــک

 
[17] RGASPI, 17/3/166/3, 6, published in Naumov and Kaskovskii, 

op. cit, pp. 29 and 34. 
 لاعف زین یلخاد گنج یط ھک ،یرگراک ناربھر زا یکی و رآسا  ،فولیئاخیم ]18[

 .دش ریگتسد 1921 ھم هام رد ،دوب
[19] RGASPI, ibid.; TsGAMO, 66/22/64/19; Sotsialisticheskii 

vestnik 1921, no. 4. Sakwa, op. cit., p. 245. 
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 .]20[دنداد شوگ
 زا ودرھ ھک( یبزحریغ ِیتسیلایسوس یاھشیارگ و فلاخم یاھکیوشلب
 لاعف کیوشلبدض یاھنامزاس تازاومھب ،)دندوب رادروخرب یھجوت لباق تیمھا
 ِیرھش باصتعا ھک Saratov فوتاراس رد نھآهار نارگراک ربھر .دندوب
 30 زا ]لکشتم[ یھورگ وکسم رد .دوب قباس کیوشلب ،درک زاغآ ار یاهدرتسگ
 تاباختنا رد و »دنتحیگنارب ار اھهدوت« کانزُگ رد قباس یاھکیوشلب زا رفن
 زا سپ .دندرک یریگعضوم دوخ قباس یاقفر ربارب رد ھناخراک یھتیمک
 روطھب ار نافلاخم نیا جارخا داھنشیپ ھناخراک یبزح یھتسھ رتفد ،باصتعا
 زا عافدھب اھنآ نادنواشیوخ و ناتسود ھکنیا سرت زا اما ،تشاذگ ثحبھب لصفم
 مھد یهرگنک رد .]21[درک یراددوخ میمصت نیا ماجنا زا ،دنوش کیرحت اھنآ
 اھھناخراک رد یبزحریغ یاھهورگ نتفاینامزاس زا Shliapnikov فوکینپایلش
 نآ یارب ھک دننکیم یھاگیاج زا جورخھب راداو ار اھکیوشلب ھک دنار نخس
 .دنزادنایم نوریب ھناخراک یاھھتیمک زا ار اھتسینومک نونکا« :دناهدش باختنا
 .]22[»دنوشیم یبزحریغ دنراد و ،تسام یاھھیداحتا ساسا اھھتیمک نیا

 .تشاد یبوخ یگدامآ یباصتعا شبنج اب دروخرب یارب یکیوشلب یربھر
 و ؛داد تبثم خساپ ،دوب کاروخ تاکرادت یهرابرد ھک ییاھتساوخردھب
 .داد نامزاس دوخ یسایس نافلاخم یهرابرد ـار یلماک اماـ یشنیزگ یاھتیدودحم
 رقتسم یماظن ناربھر و اکچ )کانزُگ باصتعا زا شیپ زور 10( ھیروف 13 رد
 تیعضو رگا ھک دندوب هداد رادشھ و دندوب ھتشون یزکرم ھتیمکھب وکسم رد
  یتح« و ،دش دنھاوــــخ »رود« بزح ذوفن زا نارگراک ،دوش رتبارخ یداصتقا

 
[20] TsAGM, 100/5/5/16; Shcherbina et al. (eds), V.I. Lenin I A.V. 

Lunacharskii. Perepiska, doklady, dokumenty, Moscow: Nauka, 1971, 
pp. 253-54. 

 یهدنیامن ،Solov'ev فوولوس ھلمجزا ،کانزُگ رد قباس یاھکیوشلب ناربھر ]21[
 متشھ رد و ،دشن فقوتم باصتعا زا سپ اضعا جورخ نایرج .دوب یلحم یاروش رد نیشیپ
 رانکھب متامھوت« ھک تفگ وا .داد افعتسا Miniuk کوینیم مانھب اھھتسھ دارفا زا یکی سرام
 ↓ .»دنزیم مھھب ار ملاح ،داد یور ھچنآ ھمھ یهدھاشم ...دناھتفر

↑ TsAOPIM, 1099/1/3/5/7-8, 41-45. ↓ 
 ھعماج تسایس :ھیسور یلخاد گنج یھبرجت« ،D.J .Raleigh یلار ،فوتاراس یهرابرد ↑
 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1922 ات 1917 ،فوتاراس رد یبالقنا گنھرف و

 .379 ھحفص ،2002
[22] Desiatyi s"ezd, p. 389. 
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 ـھتبلاـ کیوشلب ناربھر یھمھ .»دننک مادقا یوروش تردق دضرب ھکتسا نکمم
 یبزح سنارفنک رد ھیروف 20 رد :دندوبن ساسح اھشنتھب تبسن هزادنا نیا ات
 دوجو یوروش تلود رد ینارحب چیھ« ھک تشاد رارصا فنماک ،وکسم یھقطنم
 ینارحب نینچ ھک دننزب دایرف اھمابرب دنھاوخب ھکتسا درومیبً اقلطم و درادن
 تیلقا رد وا اما .]23[درک نامرد ار بزح ِدوخ »یرامیب« دیاب ھکلب ؛»دراد دوجو
 کرتشم یھسلج ،تفرگرد وکسم رد ھیروف 23 رد نارحب ھکیماگنھ .دوب
 یدرکیور ھک تفرگ میمصت کیوشلب بزح ِیزکرم یھتیمک و وکسم یھتیمک
 تاکرادت تیعضو دوبھب یارب ھک ییاھشالت ،تسخن .دریگ شیپرد ھناگھس
 :دیدرگ فعاضم ،تسردان یاھهدافتسا یاھهار نتسب نینچمھ و دشیم رابراوخ
 و وکسم رد کاروخ کرادت رب تراظن یارب مھ یرگید یھتیمک ،لاحنیا اب
 نآ  سأر رد Lozovskii یکسفوزول ماگنھ نیا رد ھک ،دش سیسأت دارگورتپ
 کانزُگ رد ًالثم( دعب یمک ھک »یزاسربارب« لصا یانثتساھب .تشاد رارق
 یاھھتفھ رد ار ییاضران ْیزابهدبعش اب ]تسناوت[ نویسیمک ،دش حرطم )هرابود
 شترا ِرتالاب ھیمھس ]نامھ[ سرام هام ات هرابود راکیورین .دنک لرتنک یدعب
 یگدنیامن« یدعب تاروسک و اھشھاک زا تیفاعم یارب و ،درک تفایرد ار خرس
 شیارآ دیدجت ھیروف 23 ِییآمھدرگ ،مود .]24[دش ھتفرگ رظن رد اھنآ یارب »هژیو
 ِراک یارب )دندوب یکینوُماخ یھناخزابرس رد ھک ییاھنآ دننام( ار نازابرس
 ندش ھتسب یاھبھب یتح ،دوب یرورض ھک ییاجھب اھنآ مازعا و یماظنریغ
 یاضعا و گنیسِم زا بکرم ینوسیمک ،موس .داد نامرف ،اھھناخراک یضعب
 )Isaak Zelenskii یکسنلز کازیا و Iakovleva اِولوُکای( وکسم یھتیمک
 ھک دنداد نامرف ھتیمک نیاھب .]25[دننک یھدنامزاس ار بوکرس ات دندش بوصنم
 اب ھک ار یناسک ای دنتشاد یرگراک یتاقبط أشنم« ھک ار یصاخشا یورچیھھب
 و کیوشنم ،تسیشرانآ نالاعف یور و ؛دننکن ریگتسد ،»دندوب طبترم اھھناخراک
 رسارس یارب اکچ درکیور اب ]اھشنکاو و شنک[ نیا .دنوش زکرمتم رآسا
  راب ْفلاخم ِیتعنص نارگراک تشادزاب یهرابرد طایتحا .]26[دوـــــب وسمھ روشک
 

[23] RGASPI, 17/84/265/1-2, published in Naumov and Kaskovskii, 
op. cit, pp. 24-25. Kamenev, TsAOPIM , 3/2/2/39. 

[24] TsAGM  2626/l/70/16-16ob. 
 .دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب یکسنلز اب ھطبار رد ]25[

[26] RGASPI, 17/2/57/1-2, published in V.K. Vinogradov, V.P. 
Kozlov,  M.A. Antifeeva and I.I. Kudriavtsev (eds), Kronshtadtskaia ⇨  
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 اھنآ .دش نایب یکیوشلب یرگراک ھیداحتا ناربھر یوس زا سرام موس رد رگید
 طسوت شیپاشیپ ھکنیا رگم ،دوش عونمم دیاب یریگتسد ھنوگرھ ھک دندرک مالعا
 هدش قیدصت اکچ و اروش ناگدنیامن ،یرگراک ھیداحتا ،یبزح یهژیو نوسیمک
 نآ ات ھک دندش راتساوخ ار یناسک یھمھ تیدودحم نودب یدازآ نینچمھ ؛دشاب
 :تشاد یروف یرثا ناشمیمصت ھک دیسریم رظنھب .]27[دندوب هدش ریگتسد نامز
 یلیساو و Nastas'ian نایزاتسان( ومآ یھناخراک یبزحریغ هورگ زا رفن ود
 تشادزاب زور نامھ حبص ود  تعاس رد ھک )Vasilii Davydov فودیواد
 ھناخراک رد یھوبنا ییآمھدرگ سرام مراھچ رد .دندش دازآ ھلصافالب ،دندوب هدش
 نیا ھک دوب یتینما ضقن ھک درک مالعا دادیور نیا یهرابرد ار »یدیدش ینارگن«
 .]28[دندوب رادروخرب نآ زا وکسم یاروش رد هدنیامن ناونعھب نت ود

 
 تاتشنورک و وکسم
 وکسم نارگراک و تفای ھمتاخ لقن و لمح نارحب سرام لئاوا ات
 هرابود )اھنآ زا یرایسب یارب ھتفایشھاک یحطس رد ھچرگ( ار ناشیاھھیمھس
 وکسم نوماریپ یجاسن یاھرھش یارب تاکرادت لومعم قبط .دندرک تفایرد
 تاباصتعا یجاسن یھناخراک نیدنچ رد و دوب وکسم یاھھناخراک زا رتبقع
  ِیگدنسیر یاھھناخراک رد رگراک رازھ 5 :تشاد دوجو اھھیمھس رسرب ینالوط
 تدمھب Bogorodskii یکسفوروگوب ھیحان رد Glukhovskaia ایاکسفوخولگ
 اووکپیش و Belova اوولب یھناخراک رد رفن 1000 ؛دندرک باصتعا زور ۵

Shipkova یگدنسیر یاھھناخراک رد رگراک رازھ 4 و ؛زور ود بیرق 
 تدمھب Narofominsk کسنیموفوران رد Voskresenskaia ایاکسنِِسرکسُو
  ھکنانچمھ  ؛دوــــب ھتفای شیازفا یسایس یاھشنت  .]29[دــــندرک باصتعا زور 6

 
⇨ tragediia 1921 goda: dokumenty v dvukhknigakh, Moscow: Rosspen, 
1999, vol. 2, pp. 364-65; RGASPI, 76/3/167/24, published in 
Kudriavtsev et al., op. cit, vol. 1, p. 105; RGASPI, 76/3/166, published 
in Naumov and Kaskovskii, op. cit., pp. 28-29; Maximoff, op. cit., p. 
160; B. Dvinov, Moskovskii Sovet Rabochykh Deputatov, 1917-1922: 
vospominaniia, New York: Inter-university project on the history of the 
Menshevik movement, 1961, p. 100. 

[27] RGASPI, 95/l/22/44ob. 
[28] TsAGM, 415/16/262/14; 415/16/317/41. 
[29] GARF, 393/43a/1714/257. 
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 بوکرس زین و تاتشنورک ناناولم شروشھب طوبرم تاعیاش اھھمانزور شرازگ
 تاباصتعا نایرج رد ھک یسایس نانیمطا مدع اما .دندرک دییأت ار نآ رابتنوشخ
 ،دندوب یضاران نارگراک رتشیب .تشاد ھمادا نانچمھ ،دوب هدش داجیا ھیروف هام
 ات دندوب هدامآ یتیلقا اھنت .دندرکن تفلاخم یکیوشلب تموکح اب لاعف روطھب اما
 یھمانرب ساسا ھک رتهدرتسگ ِیوروش یسارکومد تابلاطم اب اردوخ یگتسبمھ
 بزح نایوگنخس ار تیرثکا یمارآان .]30[دننک نایب ،دوب تاتشنورک نایشروش
 ار نارگراک اھنیا .دندوب هدرک رفس فلتخم یاھھناخراکھب ھک دنداد شرازگ
 تروصھب ھن یلو ـ »دندید یاهدمع یتسیشرانآ فارحناھب لیامتم یناور ظاحلھب«
 اھھیمھس شھاک تلعھب« نارگراک تیعضو اکچ تواضقھب .لاعف نویسیزوپا
 ییاھتیاکش ھچرگ« ،یوروش تردقھب تبسن اھنآ شرگن و »دوب هدش رتمیخو
 تاعیاش هاگآ رتمک« رصانع اھنت .»دوب شخبتیاضر ]اما[ ،تشاد هارمھھب ار
 .]31[دنتشاد رواب ار یوروش تردق عوقولابیرق طوقس یهرابرد »هدوھیب
 ھک »اھھیداحتا یھتفھ« ھک دندیسرتیم تعنص رد رقتسم یاھکیوشلب
 مھارف ضارتعا یارب ییوکس و دشاب ھتشاد سکع ریثأت ،دوب هدش یزیرھمانرب
 جیاتن« دناوتیم دادیور نیا ھک داد رادشھ وکسم راکزلف نارگراک یربھر .دروآ
 رد وکسم ِیاھقطنم یاروش کیوشلب نویسکارف و »دروآ رابھب یبولطمان ًالماک
 وغل لماک روطھب »اھھیداحتا یھتفھ« ھک درک ھیصوت (MGSPS) اھھیداحتا
 هام رخاواھب ھیروف طساوا زا ار نآ اھنت وکسم رد بزح یربھر اما .ددرگ
 نایاونان تسیلاکیدنسـتسیشرانآ ربھر ِناگدننکتیامح .تخادنا ریخأتھب سرام
  هدافتسا وا یدازآ یاضاقت یارب تصرف نیا زا   ،دوــــب هدش ریگتسد ھک )فلواپ(
 

 کسولواپورتپ یگنج وان رد ھکتسا یاھمانعطق تاتشنورک یاھمانرب یهدمع دنس ]30[
Petropavlovsk باختنا راتساوخ ھمانعطق نیا .دیدرگ زاغآ اجنآ رد شروش .دش هدنارذگ 

 رگید[ .دوب تاباختنا یرازگرب زا لبق دازآ تاغیلبت و یفخم یأر قیرط زا اھاروش ددجم
 ناییاتسور و نارگراک یارب راتفگ یدازآ ]:زا دندوب ترابع ھمانعطق نیا رد حرطم تابلاطم
 یاھھیداحتا یارب عامتجا یدازآ ؛اھتسیشرانآ و پچ تسیلایسوس بازحا یارب نینچمھ و
 ییاھر ؛دارگورتپ یھقطنم رد یبزحریغ یاھشیآمھ لیکشت ؛یناقھد یاھنامزاس و یرگراک
 لالحنا و ؛ناینادنز یاھهدنورپ ددجم یسررب یارب ینویسیمک باختنا ؛یسایس ناینادنز
 یارب »نیمز دروم رد لماک لمع یدازآ« راتساوخ نینچمھ ھمانعطق نیا .یسایس یاھشخب
 .دوب اھھیمھس یزاسربارب و یصوصخ ِیتسد عیانص دیلوتھب ندیشخب تیمسر و ناییاتسور
 .192 ات 157 و 76 ات 72 تاحفص ،هدش دای رثا ،چیروآ

[31] GARF, 393/43a/1714/257, 259. 
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 اھرآسا ریثأت تحت ھک لارواـنازایر نھآهار رد یھاتوک باصتعا .]32[دندرک
 روتکیو و Tul'iakov فوکایلوت ،کیوشلب ناربھر اما ؛تفرگ تروص ،دوب
 .]33[دندرگزاب راک ِرسھب ھک دندرک دعاقتم ار نارگراک ،Viktor Nogin نیگون

 ،وکسم رد تاتشنورک نایشروش زا یرادفرط رد ضارتعا جوا
 سرام هام 25 رد ِیلمُروب یھناخراک نارگراک یوس زا ھک دوب یاھمانعطق
 و ؛درک جارخا یعمجھتسد ار نارگراک ،تکرح نیاھب خساپ رد بزح .دش رداص
 ناونعھب ار یکچوک تاباصتعا و دندرک تارھاظت ھِچرُوکسوماز رد زین اھنآ
 تامادقاھب تسد اھتسیشرانآ و پچ یاھرآسا .دندش بجوم یرگراک  یگتسبمھ
 اب زین کیوشلب بزح یلعف و نیشیپ یاضعا زا یھورگ و ؛دندز ]یضارتعا[
 نارجاھم زا یھورگ لماش ِیلمُروب راکیورین .]34[دندرک یدردمھ راھظا اھنآ
 کسیاژوم زا هژیوھب و( کیدزن ییاتسور قطانم زا ینارگراک و هزات

Mozhaisk( یلخاد گنج یط ھک ھناخراک .دنتشاد یگداوناخ یاھدنویپ ھک دوب  
 رد ار دوخ دیلوت ،درکیم ریمعت و دیلوت تالآنیشام حلسم یاھیورین یارب
 پچ یاھرآسا زا I. Ivanov فناویا .دوب هدرک ظفح 1920 لاس رسارس
 ژاتنوم یاھهاگراک رد ھک یتسیشرانآ( Kruglov فولگورک و )زاسرازبا(
 ربھر .دنتشاد رارق یسایس نویسیزوپا سأر رد ،)درکیم راک لزید روتوم
 شامراب ریمدالو و دوب پچ رآسا ھک O.L. Chizhikov فوکیژیچ ،رآسا

Vladimir Barmash رد ودرھ ،دوب تسیلانویسانرتنا ِتسیشرانآ لاعف ھک 
  یاھتسیلایسوس  اھتیلاعف  نیا رد  .]35[دندرک ینارنخس یاهدوـــت  یاھییآمھرگ

 
 ↓ ؛1921 ھیوناژ 19 ،ادوارپ ]32[

↑ GARF, 5469/5/29/126; TsAOPIM, 3/2/28/37; TsGAMO, 201/1/266/1; 
S.V.Shedrov (ed.), Profsoiuzy Moskvy: Ocherki istorii, Moscow: 
Profizdat, 1975, p. 146. 

[33] TsAOPIM , 8654/1/1131/4-5. 
[34] GARF, 393/43a/1714/259-259ob; 7952/3/95/141; 

7952/3/96/14-15; 7952/3/98/1ob4ob, 5; TsAOPIM, 412/1/5/6-8; 
TsGAMO, 66/22/64/30-31; 186/1/585; Maximoff, op. cit., p. 185. 

 1922 ات 1920 لاس زا ،پچِ رآسا بزح یزکرم رتفد وضع فوکیژیک ]35[
 یداصتقا یشم ِطخ وا ؛دوب Znamia ایمانز ھیرشن ریبدرس Shteinberg گربنیاتشا هارمھھب
 لصف( دش ریگتسد 1923 لاس رد و دوب وکسم یاروش یهدنیامن .داد ھئارا ار پچِ رآسا
-1918 یاھلاس رد ھک دوب یمانشوخ رکفنشور شامراب .)دینیبب ار 139  یھحفص مراھچ

 ⇦ 1921 لاسرد وا ؛تشاد تیوضع هایس دراگ و وکسم یاھتسیشرانآ نویساردفرد 1917
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 رد تکراشم رطاخھب ھکAnikeev  فییکینآ .دنتشاد روضح زین یبزحریغ
 لاعف نازابرسھنھک زا یکی ،دوب هدش جارخا تاتشنورک زا ھنارادفرط ضارتعا
 نیب مھً الومعم و دوب »الاب رایسب مارتحا اب یھدنامرف« ھک دروآیم دایھب ار
 تبسن ]اما[ ،درکیم لمع »هدنھدیتشآ« ناونعھب اھکیوشلب و اھرآسا
 یوگلا کی فییکینآ .داد تھج رییغت تموکح دضرب ھلغ یهرداصم یھلئسمھب
 1921 سرام زا شیپ یاھهام رد یتعنص یاھشکمشک رد ار هدنوشرارکت
 یھاگ ؛تفرگیم تروص ییاھثحب لزید ژاتنوم هاگراک رد :دروآیم رطاخھب
 ؛دشیم شخپ ھناخراک رسارس رد و تفرگیم تروص یھاتوک یاھباصتعا
 یتشآ یعون ْیرھش ھیداحتا نالوئسم اب یھاگ ای ھقطنم نالوئسم اب هرکاذم
 زا سرام 25 رد نویسیزوپا .تفرگیم مارآ رگید راب اھراک و ؛دروآیم هارمھھب
 یھوبنا ییآمھدرگ :داد تھجرییغت یسایس یریگعضومھب یداصتقا عضوم
 فوییلاک ]تشادیم راھظا[ ھک یاهدشن دییأت ھعیاش یهرابرد ات تفرگ تروص

Kaliaev، اکچ لماع شرازگ ساسارب .دننک وگتفگ ،هدش ریگتسد ْفلاخم رگراک 
 و اھکیوشلب مان ھنابیرفماوع یاھنوگھب« ھک دنارذگ ار یاھمانعطق ییآمھدرگ نیا
  .»درکیم دیجمت زین تاتشنورک نایشروش زا و  ییامنهایس ار یوروش تردق
 ربص تسایس« ھک درک ھیصوت نارگراکھب ،دوب ھمانعطق نایناب زا ھک فناویا
 یاھسلج ؛تفرگ دوخھب یمجاھت تلاح وکسم رد بزح یربھر  .»دنریگ شیپ
 تیریدم ناگدنیامن و یرگراک یاھھیداحتا ،اکچ ،اروش ،بزح ]زا لکشتم[
 ریگتسد ،دندوب ھمانعطق یناب ھک ار یناسک ھک تفرگ میمصت ناراکزلف ِیتعنص
 یشنیزگ تروصھب هرابود ار راکیورین یمامت و ،دننک جارخا راک زا و هدرک
 یاھهزاورد رب ھک ییاھھیمالعا اب ھناخراک لیطعتھب میمصت .دننک مادختسا
 ھب ار ییاھنارنخس ـبلغاـ بزح ھچرگا ؛دیدرگ مالعا ،دش بصن ھناخراک
 ،دننک وگتفگ دیلوتھب طوبرم لئاسم و اھھیمھس یهرابرد ات داتسرفیم ِیلمُروب
 .دنک ثحب یسایس لئاسم یهرابرد نارگراک اب ھک تشادن یلیامت یورچیھھب ]اما[
 نیا ات دوب هدرک کمک ھک دش لسوتم ناراکزلف ھیداحتاھب نارگراک یهدنیامن
 دعب زور .]36[درکن تفایرد یخساپ چیھ اما ؛دننک یھدنامزاس ار هوبنا جارخا
  ار رگید یاھھناخراک ات دندرک تارھاظتھِچرُوکسوماز رسارس رد نارگراک
 
 یاھنامزاسھب ھلمح نایرج رد 1921 ربماون رد و ؛دوب وکسم یاروش ناگدنیامن زا یکی ⇦
 رد و دش دازآ دعب یکدنا یو ؛)دینیبب ار 199 ھحفص مراھچ لصف( دش ریگتسد یتسیشرانآ

 .دش ریگتسد رابنیمود یارب 1929
[36] TsGAMO, 186/1/585/9; GARF, 5469/5/29/131.  
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 یاھھناخراک هدمع روطھب ،نارگراک زا رفن رازھ 3 زا شیب .دنشکب باصتعاھب
 اھنیا زا رفن 1000 دودح و ؛دندرک باصتعا اھنآ اب یگتسبمھ رد ،کچوک
 .دنتسویپ ،دندیشوکیم یاھھناخراک لیطعت رد رایس روطھب ھک نارگباصتعاھب
 زا ،دنتشاد لقتسم یسایس تیلاعف یھقباس ھک Sytin نیتیس رد پاچ نارگراک
 ادیپ یسرتسد اھنآھب دنتسناوتن نارگباصتعا و دندش سوبحم دوخ ناریدم یوس
 ون زا عیرس یلیخ نارگراک رتشیب ْتارھاظت زا سپ یاھزور رد .]37[دننک
 ،دننک عافد دوخ نایم رد یسایس نالاعف زا ات دندیشوک تخس اھنآ .دندش مادختسا
 نالاعف یدازآ تساوخرد یارب هوبنا ییآمھدرگ ود ،دندرک یزادناهار باصتعا ود
 یوجتسج رد ھتفھ نیدنچ اکچ یاھدحاو ھک ار فناویا و ،دنتشاداپرب هدش ریگتسد
 رد اما ،دندوب دونشخ اذغ تاکرادت لئاسمھب تبسن اھنآ .دندرک ناھنپ ،دندوب وا
 .]38[دندرک باصتعا رگید راب توا و یالوج ،ھم یاهام

 ،تاتشنورک نایشروش کیتارکمد تابلاطم زا تیامح اب یلمُروب نارگراک  
 ھک ھناخراک یھتیمک .دندش ھتسد ودھب ھناخراک یکیوشلب یھتسھ میسقت بجوم
 .درک تفلاخم یعمجھتسد جارخا اب ،دوب هدش لیکشت اھکیوشلب زا هدمع روطھب
 بزح یاضعا یودعم ھک دروآیم دایھب ،E.N. Sashilin نیلیشاس ،ھتسھ ریبد
 تارھاظت رد اھتسینومک زا رفن کی مکِتسد .دندوب قفاوم جارخا نیا اب
 فودایلوک ؛تفگ نخس شتابلاطم زا تیامح رد و درک تکرش نارگراک

Koliadov دش جارخا ھتسھ زا »ینلع یھسلج رد« شتفلاخم زاربا رطاخھب. 
 بزح یھندب یاھکیوشلب یوس زا یتیامح نینچ زا مھ یرگید دراوم
 Smilga اگلیمسا و یکستورت :تشاد دوجو تاتشنورک نایشروش زا یراداوھھب
 مایق زا بزح یاضعا دصرد 30 تاتشنورک ِدوخ رد ھک دندوب هدرک دروآرب
 یاضعا بلغا وکسم رد ھچرگا و .]39[دندنام یثنخ دصرد 40 و دندرک تیامح
 ،دندوب هدرک تیامح فافش یاھنوگھب تاتشنورک نایشروش دضرب مادقا زا بزح
 هام رخاوا رد .دنزب مھھب ار لداعت نیا تسناوتیم یناسآھب وجهزرابم تیلقا ]اما[
 فوروتکیو( کوچوئاک یھناخراک رد ،دوب بزح فلاخم ھک یوضع سرام

Viktorov( و درک یدردمھ راھظا یرـــــگراک شبنج اب ْیھوبنا ییآمــھدرگ رد  
 

[37] GARF, 7952/3/98/30ob. 
[38] TsAOPIM,  412/1/5/19;  Sotsialisticheskii vestnik 1922, no. 9, 

p. 12. 
[39] Des'iaty s"ezd, p. 253; ↓ 

 .186 ات 183 و 69 تاحفص ،هدش دای رثا ،چیروآ ↑
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 یاھتسجرب روطھب« ھک درک داھنشیپ »یبزحریغ نارگراک مانھب« ار یاھمانعطق
 ًارابجا اما ؛دنک جارخا ار وا ھک تفرگ میمصت ھتسھ .تشاد »یتسیشرانآ تیھام
 رد تواضق رد« ھک درکیم ھجوت رگید یاھتسینومک ناسونھب تسیابیم
 ،دننک در یعطقھب ار فوروتکیو یھمانعطق ھکنیا زا و ،دندنام ماکان هرابنیا
 رد یاھقطنم تاماقم یوس زا نانیمطا مدع ]یھلئسم[ .]40[»دندوب هدنامرد
 ،)Khamovniki یکینفوماخ یھعومجمریز ناونعھب( 3 هرامش یبزح نامزاس
 ،تشاد رارق اجنآ رد اھھتسھ نیرتگرزب زا یکی ناونعھب کوچوئاک یھتسھ ھک
 یهرابرد یریگمیمصت زا ھک دش نایب روطنیا Sazonov فونوزاس  طسوت
 رد نیا ؛تسا دیماان سرام هام یهدش لیمحت یداصتقا یاھتسایس زا ینیشنبقع
 ِرتهرتسگ یسارکومد یارب اھدایرف ھک درکیم فارتعا نامزمھ وا ھک دوب یلاح
 تفگ سرام 19 رد یلحم ییآمھدرگ کی رد وا .]41[تسا ینوناق یرما یوروش
 منادیمن و هدرک یلاخ اھتسینومک یاپ ریز زا ار نیمز« یدقنریغ تایلام ھک
 نوردھب یگرزب شھج ام راکنیا اب .مھد حیضوت نارگراک یارب ار نیا ھنوگچ
 یعون ییاھشزاس نینچ :تفگ شنانخس یھمادا رد فونوزاس .»میاهدرک ھکلھم
 نیا یدعب ییآمھدرگ رد ،دعب ھتفھ کی .تسا یناھج ھیامرسھب مارتحا زاربا
 رابتعا و دش هدناوخ لماک روطھب تاتشنورک نایشروش یسایس یھمانرب ،ھقطنم
 یکیوشلب یاھلالدتسا سپس فونوزاس .تفرگ رارق دییأت دروم ینمض روطھب نآ
 ،دوب ھتفرگارف ییاتسور رصانع لیس ار تاتشنورک ناگداپ ھک درک ھئارا ار جیار
 ھک درک ناشنرطاخ نینچمھ اما ؛اھنیا دننام و دندوب یبالقنادض نآ ناربھر ھک
 اھنآ اب دناوتیمن صخش ھک دراد دوجو تاتشنورک یھمانعطق رد یتاکن«
 یاھشیآمھ لیکشت و اھاروش ناگدنیامن ددجم باختنا دننام ،دنک تفلاخم
 :دادن تاجن ار فلاخم ِفوروتکیو ،فونوزاس دیدرت اما .]42[»یبزحریغ
 و Anna Kaspirovich چیوریپساک انآ ،فونوزاس زا لکشتم ینویسیمک
  ھک درک ھیصوت کوچوئاک یھتسھھب Timofei Emel'ianov فونایلِما یفومیت
 .]43[دوش جارخا شراک زا و بزح زا فوروتکیو

 
[40] TsAOPIM, 475/1/2/3-5, 33-34. 
[41] TsAOPIM , 88/l/65/6-6ob. 
[42] TsAOPIM, 88/1/65/3. 

 یھناخراک رد راک ]رگید ناوج نارتخد زا یرایسب دننامھ[ )1896-؟( چیوریپساک ]43[
 ادیپ لاقتنا وکسم یھناخراکھب ؛درک عورش یگلاس 14 نس رد Riga اگیر رد ار کوچوئاک
 ات ییاھعاطقنا اب ھک یتمس ،دش ھتسھ ریبد و تسویپ کیوشلب بزحھب 1917 لاس رد ؛درک
  .درک تیامح نویسیزوپا زا 1923 لاس رد ؛درک ظفح ار نآ 1920 یھھد رخاوا
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 مھرد تاتشنورک شروش اب ار ھیروف یباصتعا جاوما ناخروم یخرب
 ودنالروا .دناهدرک ھئارا یبالقنا یمایق تروصھب یلک یاھعومجم و دناھتخیمآ
 وربور یبالقنا یتیعضو اب اھکیوشلب« ھکتسا نیارب Orlando Figes سگیف
 اب ینزھناچ یارب یاھلیسوً افرص 1917 ھیروف تاباصتعا ھکیتروصرد ...دندوب
 میژر ینوگنرس یارب ھنادیمون یتوعد 1921 لاس تاباصتعا ]اما[ ،دوب میژر
 فادھا ھک دنکیم قیدصت Richard Pipes سپیاپ دراچیر .»دمآیم باسحھب
 ،تشادن رگید یاھاج رد نویباصتعا اب یکارتشا ھجوً اموزل تاتشنورک یسایس
 1917 ھیروف بالقنا یریگرد اب یزیمآھغلابم ھباشم طوطخ سگیف اب هارمھ ،اما
 وربور نارگراک ییوجهزرابم اب نینل ھک یماگنھ دسیونیم سپیاپ .دنکیم میسرت
 یور نایماظن«ھب و داد ناشن شنکاو »مود یالکین رازت دننام تسرد« ،دش
 ھک دوب هدامآ نینل ،»تخیرورف دوز یلیخ« سالکین ھک ییاج رد اما ،»دروآ

 جواً انئمطم .]44[»دھدب ماجنا ار یدودحمان تامادقا تردق رد ندنام یارب«
 لئاوا ات هدرتسگ یناقھد یاھشروش اب هارمھ رگراک یھقبط ییاضران نتفرگ
 مھ نیا اما ؛دیسریم رظنھب زیمآدیدھت اھکیوشلب یارب ھک دوب 1921 لاس
 ـًالوا :تشاد دوجو 1917 ھیروف رد ھچنآ فالخرب ھکتسا نشور
 مھ یداقتعا و دندوبن دحتم تموکح ینوگنرس رد اھشبنج نیا رد ناگدننکتکرش
 دناوتن ھک دوب هدشن جلف ]یکیوشلب[ تلود ھکنیا ـًامود و ؛دنتشادن نآ ینوگنرسھب
 .دیامن نیمأت ار دوخ یاقب ات دنکب  )پن دننام( یراک دوخ تسایس رییغت یارب
 رظنھب لزلزتم ییاعدا مکِتسد »یبالقنا تیعضو« یاعدا ،رصانع نیا نودب
 .دسریم

 یتالمحھب تبسن یاھنانیگمشخ و هدنکارپ یاھفرح و تارھاظت ،وکسم رد
 یھبلاطم یارب یاھتفاینامزاس دومن اما ؛تشاد دوجو ،دشیم یسارکمدھب ھک
 رد یتاباصتعا سرام هام طساوا رد .تشادن دوجو یوروش ماظن رد تاحالصا
 طساوا رد و ؛تفرگ تروص ،دش دای نیا زا شیپ ھک یجاسن نارگراک ]نایم[
 رصانع اما .]تفرگ لکش[ وکسم رھش رد یاهدنکارپ و هاتوک تاباصتعا لیروآ
 ندش یسایس یھناشن ھنوگرھھب و دنتفرگیم یپ ار تاباصتعا نیا ھک اکچ
 نارگنً افرص ناگدننکباصتعا ھک دنتشاد رارصا ،دندوب ساسح هداعلاقوف
  رتینالوط  دارگورطپ رد تاباصتعا  .دناهداتفا ریخأتھب ای ھتفای شھاک یاھھیمھس

 
 ناتاناج :ندنل ،»1924 ات 1891 ھیسور بالقنا :قلخ یدژارت« ،O. Figes ستیف ]44[

 ،»یکیوشلب میژر تحت ھیسور« ،R. Pipes سپیاپ ؛759 و 758  تاحفص ،1996 ،پیِک
 .380 ھحفص ،1994 ،لیوراھ تاراشتنا :ندنل
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 هژیوھب ،تفرگیمربرد ار نارگراک زا یرتشیب دادعت و دوب وکسم تاباصتعا زا
 یسایس شلاچ دارگورطپ نارگراک .ھیروف 14 نوماریپ یاھتفھ ھس یهرود رد
 یاحما یارب ھک یتابلاطم ربهوالع :دندرک ھئارا وکسم نارگراک زا یرتفافش
 ،دنتشاد »اھھیمھس یزاسناسکی« یارب ھک یتابلاطم و ییاذغ داوم یهرداصم
 و یفخم یأر قیرط زا ییاروش دازآ تاباختنا ِتساوخ یرایسب یاھھناخراک رد
 ،فوتاراس رد .]45[دوب راکشآ زین تسیلایسوس بازحا رگید یارب یسایس قوقح
 نیزاغآ رد ،تسا هدرک فیصوت Donald Raleigh یلِیر دلناد ھک نانچمھ
 اھکیوشلب تراظن زا دازآ و یمدرم یعمجم نارگراک سرام هام یاھزور
 ،یسایس ناینادنز ییاھر ،دیدج ییاروش تاباختنا راتساوخ ھک دندرک باختنا
 یباصتعا اب رما نیا .دوـــب عمجت و تاعوبطم ،نایب یدازآ و لقتسم یاھھـیداحتا

 رفن دصدنچ یریگتسد قیرط زا اھنت ھک دوب هارمھ رھش رد »یناگمھً ابیرقت«
 ،دوب وکسم تاباصتعا زا رتزاسمھ ھک تاکرحت نیا یتح اما .]46[دش بوکرس
 نیا ھچرگا و ؛دادیمن لیکشت تلود رباربرد ار ھتفاینامزاس یشلاچ مھزاب
 .دندوبن هدش گنھآمھ راکشآ روطھب اما ،دندش عقاو نامزمھ روطھب تاباصتعا
 ار دوخ جوا تاتشنورک مایق عورش زا سپ زور دنچ تاباصتعا نیا ،عقاو رد
 زا[ گرزب رھش ود نیا رد یلاعف تیامح تردنھب و ،دنتشاذگ رسِتشپ
 ھجوت نآھب Mary McAuley یلآکم ھک یتسسگ ؛تفرگ تروص ]تاتشنورک
 Sergei فورای ِیگرِس ھکنانچمھ و ،درک دیماان ار تاتشنورک ناناولم ،دنکیم

larov یسایس فعض یارب عیرس نیکست یعون اھباصتعا نیا ،دنکیم لالدتسا 
 زا تیامح رد مادقا یارب تحتیاپ ود نیا نارگراک لیامت مدع .دوب یرگراک شبنج
 اب یرایسب نارگراک وکسم رد .درک نیمضت ار یکیوشلب تلود یاقب تاتشنورک
 شبنج زا یشخب ناونعھب اردوخ اما ،دندرکیم یدردمھ تاتشنورک تابلاطم
 ْیاهدوت یاھییآمھدرگ رد .دندرکیمن ساسحا روشک یرسارس یسایس
  مادــقاھب اھقیوشت نیا اما  ،دـــندرکیم قیوشت ار تاتشنورک راداوھ یاھنارنخس

 
[45] S.V.larov, Gorozhanin kak politik: revoliutsiia, voennyi 

kommunizm i NEP glazami petrogradtsev, St Petersburg: 'Dmitrii 
Bulagin', 1999, pp. 63–78;↓ 

 ات 1917 دارگورطپ رد ھعماج و تلود :تلادع و نان« ،M .McAu-ley یلواکم ↑
 .411 ات 403 تاحفص ،1991 ،ندنِرالک تاراشتنا :دروفسکآ ،»1922
 .389 ات 387 تاحفص ،هدش دای رثا ،Raleigh یلیِر ]46[
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 ؛تفرن رتارف ھمانعطق کی ذاختا زا یلِمُروب رد روما یتح .دیدرگن یھتنم یلمع
 ھچنآ دننام ،دارگورطپ رد .دوب نارگراک هوبنا جارخا یھجیتن اجنآ رد تارھاظت
 .]47[تفای نایاپ نداد زایتما و بوکرس زا یبیکرت اب شبنج ،داد خر وکسم رد

 و ھچراپکی تروصھب ھن اما ،دوب یسایس اھاج یضعب رد یباصتعا شبنج
 یاھتسیشرانآ ربھر Grigorii Maksimov فومیسکام یگروئگ .دحتم
 طخ رد ینوگرگد یوجتسج رد« شبنج نیا ھک درکیم اعدا تسیلاکیدنس
 و یدازآ یهداعا زین و ،رورت و اھدرگیپ فقوت ،]48[تموکح یلک یاھیشم
 هدنکارپ روطھب اھنت یلئاسم نینچ وکسم رد اما .]49[»تساھاروش تاباختنا
 یسارکومد یارب دارگورطپ و تاتشنورک رد هدمع یاھراعش .دشیم حرطم
 ِتروص ینمض روطھب کیوشلبریغ بازحا یارب یسایس قوقح و یوروش
 راودیما نارگراک زا یرایسب اما .دیشکیم شلاچھب ار یکیوشلب ییاورنامرف
 اھکیوشلب نیب قفاوت یعون یھلیسوھب ناوتیم ار ییاھینوگرگد نانچ ھک دندوب
 ،وکسم رد .دروآ تسدھب یرگراک یاھنامزاس و یتسیلایسوس بازحا رگید و
 زا اھکیوشلب لماک یرانکرب راتساوخ ییاھنتھب لارواـنازایر نھآهار نارگراک
 یرگراک بازحا نیب ھک شزاس یعونھب دیما ]نیا دوجو اب[ .دندش بصانم یھمھ
 ھک راکزلف نارگراک ییآمھدرگ .دوب رتهدرتسگ رایسب ،دریگب تروص دناوتب
  یدنبھیمھس و ییاذغ داوم یهرداصم یهرابرد تلودھب ار رادشھ نیرتفافش
 و یسایس یاھیدازآ راتساوخ ھک دروآ مھارف ییاھنارنخس یارب ینادیم ،تشاد
 رد ھک ار ییاھھمانعطق عون نآ اما .دندوب اھاروش رد کیتارکومد تاحالصا
 رد .تفرگن رارق شریذپ دروم ،دوب هدش هدنارذگ لئاسم نیا یهرابرد تاتشنورک
 ھکلب ،ھناحلسم شروش قیرط زا ھن یوروش یسارکومد یایحا ِکرحم وکسم
 تازرابم رد تکراشم قیرطزا :دش لابند یتاباختنا یاھشور قیرط زا اھدعب
 ـزینـ نیا و .اھکیوشلب اب هرکاذم زین و ،ھمـلیروآ یاھهام رد اروش یتاباحتنا
 .تسا »یبالقنا تیعضو« ھباثمھب راھب یاھدادیور ریسفت دضرب

 
 ،هدش دای رثا ،McAuley یِلآکم ؛78 ھحفص ،هدش دای رثا ،Iarov فورای ]47[
 .410 ھحفص

 یبالقنا شبنجھب ،دوب وجشناد ھک 1915 لاس رد )1950 ات 1893( فومیسکام ]48[
 ؛دنارذگ تسیلاکیدنسـتسیشرانآ یهدنسیون و هدنھدنامزاس ناونعھب ار شرمع ھیقب و تسویپ
 .تفر وگاکیشھب اجنآ زا و دش دیعبت سیراپھب 1925 لاس رد

 .160 ھحفص ،هدش دای رثا ،فومیسکام ]49[
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 مھد یهرگنک
 رثکا ھک تفای شیاشگ سرام هام متشھ رد یماگنھ بزح مھد یهرگنک

 تاتشنورک یوسھب هژیو یاھهورگ و دوب ھتسشننورف زونھ یرگراک تاضارتعا
 مسیوشلب نورد فلتخم یاھشیارگ یھمھ یوس زا شیآمھ نیا ؛دندشیم مازعا
 یکستورت .تسا هدش ریوصت یبزح یاھدنور رد یمھم رایسب شخرچ ناونعھب
 ار مسیوشلب یھنانامرھق خیرات هرگنک نیا« ھک تشون هراب نیا رد دعب اھتدم
 نیا رد[ .]50[»درک هدامآ ھنارالاسناوید ندش خسم یارب ار هار و دناسر نایاپھب
 تروصھب تایلام بیوصت ،یکی :دش ھتفرگ ھتسجرب رایسب میمصت ود ]هرگنک
 یوسھب تکرح یارب ار هار و دش ھلغ یهرداصم نیزگیاج ھک یدقنریغ
 نورد یاھنویسکارف تیعونمم ،یرگید و ؛تخاس ایھم )پن( یداصتقا یھمانرب
 نیا اما .دوب ھنایارگرادتقا یسایس تیمکاح یوسھب شیارگ رب یدییأت ھک بزح
 زا دعب و ینایاپً ابیرقت یھسلج رد و تاثحابم نیرتمک ِسپ زا ھک( ریخا میمصت
 دوخ یدوخھب ،)دش ذاختا ،دندوب هدرک کرت ار هرگنک ْناگدنیامن زا یرایسب ھکنآ
 ار هرگنک نیا ناوتب نآ رطاخھب ھک یبزح یگدنز رد یمیظع نادنچ شخرچ
 هدمع تاثحابم رد ھک دوب یرتهدرتسگ ینوگرگد زا یشخب نیا .دوبن ،دروآ دایھب
 هام رد بزح مھن سنارفنک رد ھک یسارکمد زا رودھب ،»بزح یانب« یهرابرد
 رارصا ]عقاو رد[ و ؛دریگیم رارق ،دشیم یراداوھ نآ زا 1920 ربماتپس
 یتسکش ْشخرچ نیا .تسا یلخاد گنج زا سپ ییارگزکرمت تیوقت یوسھب
 دودحم یسارکمد زا اھنآ یتسیلاردف هاگدید و کیتارکمد یاھتسیلارتناس یارب
 یتلود اب ار مسیلایسوس ھک درکیم تیوقت ار یناسک عضوم و ،دوب یوروش
 .دنتسنادیم دننامھ ،دوشیم تیادھ یاهدرتسگ زکرمتم هاگتسد طسوت ھک دنمورین
 .دوش ھتشادرب نایم زا یبزح ناگبخن تفرشیپ عناوم ات درک کمک رما نیا

 یاھراعش کرت ]عقاو رد[ »بزح یانب« یهرابرد نیراخوب شرازگ
 رد بزح یھندب راشف ریز ھک تشادیم زاربا ار یربھر یوس زا کیتارکمد
 زا ھک یا»هدمع رطخ« ،تفگ نیراخوب .دوب هدیسر بیوصتھب مھن سنارفنک
 Kozlovskii یکسفوُلزوک لارنژ اب ھک تسین نیا ،دزیخیمرب تاتشنورک
 تروص دارگورتپ رد ھک تسا ییاھباصتعا ھکلب ،میوش وربور یبالقنادض
 .دندازآ تراجت راتساوخ نآ رد نارگراک ھکتسا ییاھھمانعطق و دریگیم
  تروصھب اردوخ و ،دنک دودحم اردوخ فوفص ھک دوــــب روبجم بزح ،خساپرد

 
 ،»)1935-36( یکستورت نوئل یاھھتشون« ،L.D. Trotsky یکستورت ]50[

 .186 و 185 تاحفص ،1977 ،ردنیافتاپ تاراشتنا :کرویوین
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 یلخاد گنج یط .دروآرد »دحاو یژولوئدیا و یسانشناور اب ،دحاو یبزح«
 و توافتم یاھیسانشناور ھک دوب هدش میسقت ینوگانوگ یازجاھب« بزح
 مالعا نیا زا شیپ پچ ِمسینومک ربھر ھکنانچمھ ؛»دنتشاد یتوافتم تافارحنا
 و رگید راب« دیاب بزح .تفاییم ھمتاخ دیاب ییاھدروخرب نینچ نونکا ،دوب هدرک
 .»دنک تکرح هاگتسد یرگیماظن و رتهدمع ییارگزکرمت یوسھب ...رگید راب
 یبزح یسارکمد یهرابرد ار کیتارکمد یاھتسیلارتناس یاھداھنشیپ نیراخوب
 زا تبحص یمسر روطھب و دوب هدش دراو هرگنک یھمانعطق رد نآ زا لبق ھک(
 نایبھب شکتمحز قلخ تردق تسایس نایب )درکیم مجسنم ِیبزح تسایس
 .]51[تسناد لوبق لباقریغ ار نآ و »دناوخ یبالقنا یاھتسیلایسوس«

 هاگتسد رتشیب ییارگیماظن و رتشیب زکرمت« یارب نیراخوب تساوخرد
 سیونشیپ رد ًالبق ھک ار یربارب و بزح نورد یسارکمدھب هراشا »یتلود
 اھنیا .تخاس ینعمیب ،دوب هدش ھتشاگن یزکرم یھتیمک یھمانعطق
 یاھتسیلارتناسھب یجاب دیاش ]ھمانعطق رد جردنم »یربارب« و »یسارکمد«[
 رد یزکرم یھتیمک ِیلمع تامادقا ھکیلاحرد ،دوب نافلاخم رگید و کیتارکمد
 ارگزکرمت یهدروخمسق یهدنیامن 40 زا ]لکشتم[ یھورگ تابلاطم اب ،هرگنک
 ھتخاس ایھم لبق زا و هدرک یبال اردوخ یاھھنیمز رگید یوس زا ھک دوب وسمھ
 شترا یسایس نامتراپد ردص ،Ivar Smilga اگلیمسا راویا ار هورگ نیا .دندوب
 داصتقا یلاع یاروش  ِتسایر یهدنیامن ناونعھب هرگنگ زا سپ ھک( خرس
 رد بزح رتفد ردصKarl Danishevskii  یکسفشیناد لراک و  )دش بوصنم
 نخس یزرم یاھنیمزرس یادص اب ھک دنتشاد اعدا .]52[دندرکیم یربھر یربیس
 سنارفنک تامیمصت اب  .دوب نئمطمان یوروش تردق اجنآ رد  ھک دنیوگیم

  
 یاھدادیور زا شیپ  ،1920 عضاوم زا شندش رود و یزکرم یھتیمک تکرح ]51[

 رد »بزح یانب« یهرابرد مھد یهرگنک یارب ھمانعطق سیونشیپ  .دوب هدش زاغآ تاتشنورک
 نیشیپ یهرگنک تایمصتھب یاهراشا چیھ ،دنتفگیم تارکمد یاھتسیلارتناس ھچنآ اب ھلباقم
 یرگیماظن یفنم دمایپ ندش هزیتارکوروب ھک درکیم لالدتسا نیشیپ یهرگنک تایمصت .تشادن
 یهرگنک ھکیلاحرد .تسین نآ اب دربن یارب یبزح یاھشالت تسکش لیلدھب ھجوچیھھب و تسا
 دیکأت یزکرم یھتیمک ،تسا مزال یبزح نورد ِرتهدرتسگ یسارکمد ھک درکیم رارکت نیشیپ
 یدمآراکان اب دربن ھکلب ،تسین یرباربان ای یرالاسناوید اب هزرابم ْیلصا یھفیظو ھک تشاد
 رد و بزح یاضعا یسایس روعش حطس یاقترا« :ینعی ؛تسا یبزح یاضعا یسایس
 .دیسر بیوصتھب ھمانعطق نیا .»یبزح یگدنز نوردھب لاعف تروصھب اھنآ ندروآ لاحنیمھ

Desiatyi s"ezd، 571 ات 559 و 231 ات 217 تاحفص. 
 .دینیبب ار کی هرامش تسویپ یکسفشیناد یهرابرد ]52[
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 دندش نآ راتساوخ و ؛دش تفلاخم ،دندوب ققحت لباقریغ اھنآ ھک ساسا نیارب مھن
 یهرگنک یھمانعطق زا ،دوب ھتفریذپ مھن سنارفنک ھک ار یکیتارکمد یاھراعش ھک
 رد فلاخم تارظن مالعا :تفگ هرگنکھب باطخ اگلیمسا .دوش ھتشاذگ رانک مھد
 ھک نیراخوب »یلاربیلـیتروص تسایس« و »لمحت لباقریغ« یناگمھ عماجم
 ھچنآ لباقم رد .تسا ھمتاخھب موکحم ،دھدیم یاج دوخرد یلکشھب ار نیفلاخم
 Vladimirیکسفومیسکام ریمدالو ،کیتارکمد یاھتسیلارتناس یهدنیامن

Maksimovskii، ھک تفگ اگلیمسا ،درک فیصوت »یسیلپ لیلحت« ناونعھب 
 ]دیاب[ ،دندوب نآ نتخاس هدرتسگ ددصرد نافلاخم و نویسیزوپا ھک یباختنا لوصا
 داقتنا »اسؤر« زا ھک ییاھنآھبً احیرص یو .دوش ھتشاذگ رانک لماک روطھب
 یھندب »لمحت لباقریغ شرگن« نیاھب نداد نایاپ راتساوخ و ،درب ھلمح دندرکیم
 رد یمسر یاھتَمِس ای رسیمک ناونعھب ھک دش بزح یاضعاھب تبسن یبزح
 رظن زا ھچنآ ،دیآیم متفھ لصف رد ھچنآ دننامھ .دندوب لاعف رگید یاھاج
 یاھھتسھ یاضعا و عیانص ِتسینومک ناریدم نیبـ یدعب خلت یاھشکمشک
 هرگنک یھمانعطق رد دنب کی فذح اگلیمسا ھک دوب نیا ،تشاد تیمھا ھناخراک
 ناریدم یاھیریگمیمصت اب ات دادیم قح ھناخراک یاھھتسھھب ھک درک قیوشت ار
 نایماح طسوت ھک یعضوم .دنشکب شلاچھب ار اھنآ و دننک تفلاخم تسینومک
 کی ]دیاب[ ھک درک دروآ دوجوھب ار رکفت نیاھب ربھار ِشنیب ،دش ذاختا اگلیمسا
 Murakhin نیخاروم .درک داجیا یبزح ناگبخن زا دنمتردق یهژیو شخب
 ار تاتشنورک دننام ییاھدادیور اھنت »ثحب و مسینویسکارف« درکیم لالدتسا
 ْاھیلدج یھمھھب« دیاب هرگنک ھک تفگ Mashatov فوتاشام و ،دننکیم داجیا
 یاھتسیلارتناس ِشرازگدض رد یکسفومیسکام .]53[»دھدب ار ییاھن یلامشوگ
 ار یسارکمد ھکنیا یارب دوب هداد رادشھ ،نیراخوب ]لباقم رد[ کیتارکمد
 تسیابیم بزح ؛دنزاس ھنوگژاو ار ھنارالاسناوید تکرح و دنھد شرتسگ
 نورد ِیماظنریغ و یماظن یاھورین رد »رادھشیر یاھتارکوروب تمواقمرب«
 رد رقتسم ِکیتارکمد یاھتسیلارتناس زا لئافار  .»دیآ قئاف«  دوخ فوفص
  ؛»دناوــخ یرالاسناوید راوھنومن و هدمع یهدنیامن« ناونعھب ار اگلیمسا ،وکسم

 
[53] Des'iatyi s"ezd, pp. 252–61, 301–3 and 306–9; I. Smilga, Na 

povorote: zametki k X-mu s"ezdu partii, Moscow: Gos. izdatel'stvo, 
1921, pp. 6–7 and 14–25; G.L. Olekh, Povorot, kotorogo ne bylo: bor'ba 
za vnutripartiinuiu demokratiu 1919–1924 gg., Novosibirsk: izd. 
Novosibirskogo universiteta, 1992, p. 62. 
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 نامھ ،هرگنک »ینارنخس نیرتمھم« ]ھک دوب درواب نیارب لئافار [ ،ناسنیدب
 ]دوجو[ تیعونمم ھمانعطق ھک درک دییأت نینل ھک یماگنھ .دوب اگلیمسا ینارنخس
 ندرک طبضنم تردق یزکرم یھتیمکھب ،دنکیم لیمحت ار بزح رد نویسکارف
 نینچمھ[ و ؛دنتشاد تکراشم ینویسکارف یاھتیلاعف رد ھک داد ار ییاضعا
 فارحنا« ناونعھب ار نویسیزوپا فیصوت ْتسایس رما رد ]ھک یماگنھ
 ِییارگزکرمت عون نآً اقیقد ،دیشخب تیمسر »یتسیلاکیدنسـیتسیشرانآ
 هارھب یتازرابم نادیم نآ رطاخھب اگلیمسا ھک تخاس یلمع ار یاھنایارگرادتقا
 .]54[دوب ھتخادنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
[54] Des'iatyi s"ezd, pp. 251–52, 274–75; ↓ 

 ،»یوروش ھیسور رد یتسینومک نویسیزوپا :بالقنا روعش« ،R.V. Daniels لییناد ↑
.152 ات 150 تاحفص ،1960 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام ،جیربمک



 



 

 
 1921 لاس رد نارگراک
 تراجت یایحا و اتسور زا ھلغ یهرداصم زا ینیشنبقع ،یلخاد گنج نایاپ
 زا سپ تسرد .تخاس راومھ یداصتقا یایحا یارب ار هار اتسور اب ینوناق
 دادنورب و دندرک ییاشگزابھب زاغآ هدش لیطعت یاھھناخراک ،مھد یهرگنک
 شیپھب حلص نارود یگدنزاسھب ھک بزح .تفای دوبھب جیردتھب یتعنص
 ییوگ .داد لکش ًاددجم رگراک یھقبط اب اردوخ یسایس یھطبار ،تسیرگنیم
 دوبھب و طابضنا ْنآ یھطساوھب نارگراک ھک دمآ دوجوھب یعامتجا یدادرارق
 بزحھب ار یسایس یریگمیمصت تردق و دنتفرگیم هدھعھب ار راک یروهرھب
 ار یگدنز حطس رد مجسنم ْیدوبھب دوخ تبونھب زین بزح و ؛دندرکیم راذگاو
 شاهدرتسگ یانعم ودرھھب تسایس فیرعتزاب مزلتسم رما نیا .درکیم نیمضت
 تسایس رد .دوب راک لحم رد نینچمھ و )یعامتجا یھصرع رد تلود ِتسایس(
 یدج روطھب دیاب یریگمیمصت رد هدوت تکراشم ،یعامتجا یھصرع رد تلود
 ھئارا رگراک یھقبط تردق ناونعھب هدش دودحم ِتکراشم نیا و دشیم دودحم
 اھر یعمج و یتکراشم یسارکومد یارب 1917 بالقنا یاھنامرآ .دیدرگیم
 )اھھیداحتا و اھاروش :ینعی( رگراک یھقبط یسایس تیلاعف یاھھصرع و ؛دشیم
 دوـــب  تامیمصت یارجا نمضتم رتشیب ھک دنتفای صاصتخا یدودحم یاھشقنھب
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 رد یناگمھ یاھشیامن رد تکراشمھب نارگراک ،لاحنیمھ رد .اھنآ ذاختا ات
 زا اھنآ زا یرایسب عقاو رد و ؛دندشیم قیوشت نیون مظن زا یراداوھ
 .دندرک تیامح 1917 لاس زا شیپ میژر یارب ینیزگیاج ناونعھب اھکیوشلب
 ،دنتفریذپن ار یعامتجا دادرارق نیا و دندوب لاعف یسایس ظاحلھب ھک ینارگراک اما
 نآ یهرابرد ثحبھب اجنیا رد ھک وکسم یاروش رد یبزحریغ هورگ دننام
 دندرک تمواقم لاعف یاھنوگھب ھک اھنآ .دندش هدنار ھیشاحھب ،میزادرپیم
 بوکرس اب )کیوشلب نافلاخم و فلاخم یاھتسیلایسوس ،اھتسیشرانآ ھلمجزا(
 .]1[دندش تکاس

 نارود یاھھبرجت .دش داجیا یراک تابسانم زا یاهزات ماظن راک لحم رد
 ِراک لوصحم اما .دیدرگ اھر ،دوب ندرکیماظن و یراک رابجا ھک یلخاد گنج
 تیھام »یرگراک تلود« بسچرب ؛دنام یقاب یتلود تراظن تحت نارگراک
 ،بزح کمکھب »یرگراک تلود« نیا .تخاسیم ناھنپ ار راک یهدش ھناگیب
 طابضنا ،دندوب رادافو تلودھب تبسن ھک ھناخراک ناربھر و یاھیداحتا نالؤسم
 یروهرھب شیازفا یارب دازآ یاھنوگھب یدام یاھشاداپ ؛درکیم لیمحت ار یراک
 رگراک یھقبط تکراشم یوسرد اھشالت نیرخآ و ؛تفرگیم رارق هدافتسا دروم
 دودحم یوناث لئاسمھب »نارگراک یسارکومد« و دشیم شوماخ تیریدم رد
 یاھشخب ِرگید و یتعنص ناریدم نیب ھک یعقاو یاھشنت زا رظنفرص .دیدرگ
 نیا .دننک بسک یسایس و ھنیداھن تیامح دنتسناوت اھنآ ،تشاد دوجو بزح
 طسوت ،دیدیم کرادت ]و دادیم دیون[ ار رتھب یگدنز حطس ِدیما ھک ،تیعضو
 قیفلت .تفرگ رارق لابقتسا دروم مھ یدودحات و دش ھتفریذپ نارگراک تیرثکا
 ،یعامتجا دادارق نیا لد رد یسایس کیرحت و یتلود یهدش لیمحت ِیراک طابضنا
 Michael یُواروب لکیام ھکنانچمھ ؛دوب ینیلاتسا لماک ماظن یوس رد یماگ

Burawoy یورین زا هدافتسا روحمرب« ]ماظن نیا ساسا[ :دنکیم فیصوت 
  و رامثتسا تابسانم ینیرفآزاـــب رد )extra-economic( "یداصتقا هداعلاقوف"

 
 هراشا یارب ار »یعامتجا دادرارق« حالطصا نارگید و Linda Cook کوک ادنیل ]1[

 یازاھب ،یوروش نارگراک« نآ تحت ھک یبیترت ناونعھب ،دناهدرب راکھب فنژرب نارودھب
 میدقت میژرھب اردوخ یسایس لاعفنا و یوریپ ،یعامتجا و یداصتقا تینما ریگارف نیمأت
 1920 یھھد طساوا رد ھک یتابیترت و هرود نیا نیب یحطس ییاھتھابش ھچرگا .»دندرک
 ود نیا رد یوروش یھعماج یتاقبط راتخاس رد تافالتخا ]اما[ ؛دراد دوجو ،تفرگ تروص
 ھنوگچیھ نم ،ورنیازا .دنرترادینعم بتارمھب اھورین یعامتجا و یسایس لداعت و نارود
 تاحالصا و فنژرب "یعامتجا دادرارق"« ،کوک .مروآیمن لمعھب هرود ود نیا نیب یاھسیاقم
 .۵۶ ات 37 ھحفص ،1992 ،کی دلج ،44 هرامش ،یوروش تاعلاطم ،»فچابروگ
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 یسایس یاھناگرا میقتسم تلاخد« نآ زیامت ھجو و ،»دیخرچیم یدیلوت طباور
 .]2[دوب »دیلوتھب نداد ناماس رد تلود

 یانعم رد ،تشاد بزحھب تبسن رگراک یھقبط ھک یعبات و نودام تیعضو
 .تفاییم باتزاب )یتیلاعفدوخ( 'samodeiatel'nost یهژاو یهدنوشنوگرگد
 رگراک یھقبط قالخ یسایس تیلاعف یهدنرادربرد 1917 لاس رد ]ترابع[ نیا
 سپ یاھلاس نیتسخن رد ْیتیلاعفدوخ .دوب راک لحم رد و یاهدوت یاھنامزاس رد
 یوس زا ،دناهدرک ششومارف کیوشلب ناربھر ھک یلصا ناونعھب ،بالقنا زا
 Jan Machajski یکستاچام نای .دشیم باترپ اھنآ تروصھب پچ نادقتنم
 ،یتیریدمدوخ« ھک تشاد تیاکش 1918 رد یناتسھل ِتسیلایسوس ِیرگراک لاعف
 بلغا رد ھک دنسریم رظنھب ]یمیھافم[ لاردف و یباختنا یاھناینب یتیلاعفدوخ
 یناگمھ جرم و جرھ تلع ار اھنآ و ؛دنابولطمان اھکیوشلب یارب دراوم
 یفومیت .»دنزاسیم نیزگیاج )یروتاتکید لصا :ینعی( شداضتم اب و دننیبیم
 رد کیتارکمد یاھتسیلارتناس ربھر Timofei Sapronov فونورپاس
 رب ھنتکی تیریدم و اھاروش رب ییارجا یھتیمک یھطلسھب ضارتعا
 ارچ« :دیسرپ 1920 سرام هام رد بزح مھن هرگنک رد ،یھورگ ]یاھتیلاعف[
  اجنیا ؟مییوگب نخس یرــــــگراک یتیلاعفدوخ ای ایراتلورپ یروـــتاتکید یهرابرد

 
 یاھھیداحتا یاھراتخاس یتیریدم شقن ندرک دودحم« ھک دنکیم لالدتسا یُواروب ]2[

 گنج زا سپ نارود رد یوروش داحتا رد و ناتسراجم رد وا ھک ھنوگنآ »بزح و یرگراک
 دادبتسا ربارب رد« ھک ،»تسا ھنارالاسناوید ِدادبتسا تسایس یھصخشم« ،تسا هدرک هدھاشم
 ھناخراک ماظن :دیلوت تسایس« ،M .Burawoy یُواروب .دریگیم رارق »یرادھیامرس رازاب
 .181 ھحفص ،Verso، 1985 وسرِو تاراشتنا :ندنل ،»مسیلایسوس و یرادھیامرس رد
 :دینک عوجر ،D. Filtzer رزتلیفھب پن یداصتقا یھمانرب تحت راک تابسانم یهرابرد
 یوروش ِنیون دیلوت تابسانم یدنبتروص :ینیلاتسا یزاسیتعنص و یوروش نارگراک«

 یضعب .29 ات 15 تاحفص ،Pluto، 1986 وتولوپ تاراشتنا :ندنل ،»1941 ات 1928
 W.J سیچ ًالثم ،دناهدرک فیصوت »راک شزیگنا« بسحرب ار تابسانم نیا نیخروم

.Chase، »1929 ات 1918 وکسم رد یگدنز و راک :یوروش تلود و ھعماج ،نارگراک«، 
 ↓ ؛255 ات 215 و 38 ات 35 تاحفص ،1990 ،زیونیلیا هاگشناد تاراشتنا :Urbana انابرا

↑ A. Markevich and A. Sokolov, 'Magnitka bliz Sadovogo kol'tsa': 
stimula k rabote na Moskovskom zavode 'Serp i molot', 1883–2001 gg., 
Moscow: Rosspen, 2005; and several contributors to A.V. Buzgalin, 
D.O. Churakov and P. Shul'tse (eds), Rabochii klass v protsessakh 
modernizatsii Rossii: istoricheskii opyt, Moscow: 'Ekonomicheskaia 
demokratiia', 2001. 
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 حالطصا ،یوررھھب !]3[»درادن دوجو یتیلاعفدوخ ھجوچیھھب
samodeiatel'nost' یھنابلطواد تکرش یانعمھب بزح ِدوخ نامتفگ رد 

 ھک یفیاظو ؛دوب هدش دودحم یداصتقا نامتخاس ]ھب طوبرم[ فیاظو رد یرگراک
 اب ھکتسا ییانعم نیا .دنتشادن اھنآ بیوصت و نیودت رد یشقن چیھ نارگراک
 داھنشیپ ،دیسر بیوصتھب مھد یهرگنک رد ھک یرگراک ھیداحتا یھمانعطق
 »دنمورین یتیلاعفدوخ« نیا :درک مالعا نینچ یبزح یھمانزور کی .]4[دش
 یھمانزور ؛دمآ قئاف 1920 لاس یداصتقا جرموجرح رب ھک دوب نارگراک
 تروصھب ھک ار Podol'sk کسلودوپ یسدنھم نارگراک میمصت مھ یرگید
 عمج مزیھ راخب یاھگید یهرابود یزادناهار یارب ات دنورب لگنجھب یعمجھتسد
 بزح ،هاگدید نیا رد .]5[درک فیصوت یتیلاعفدوخ ِینامرآ یھنومن ناونعھب ،دننک
 زیوجت مھ ار ینامزاس یاھتروص نینچمھ ھکلب ،دھدیم ناشن ار هار اھنت ھن
 حالطصا یانعم رد ار یرتشیب تارییغت یعامتجا دادرارق ]اما[ .درکیم

samodeiatel'nost' نردِلگ نُف زمیج  .درـک داجیا James von Geldern رد  
 یموھفم«ھب حالطصا نیا ھک درک ھجوت یکیوشلب یاھنشج یهراب رد شاھعلاطم
 تلود زا تیامح رد ھک ییاھشیامن رد تکراشم اریز .تسا هدش لیدبت »ضقانتم
 راکتبا ندرک دودحم« یارب شالت اما ؛دنکیم بسک ار یناونع نینچ ،تسا
 'samodeiatel'nost و .دوشیم فیصوت حالطصا نیمھ اب ـزینـ »هدوت
 یرگراک ھیداحتا ربھر ھک یماگنھ ؛دمآرد ھنارالاسناوید یوجھ تروصھب
 ققحت ھک درک مالعا 1922 لاس رد Mel'nichanskii) یکسناچینلِم(

samodeiatel'nost' ِیرگراک یاھھیداحتا نویساردف ھک تسا نآ مزلتسم 
 ھک دوش اطعا قح نیا یاھیحان نایرجمھب یاھقطنم نایرجم یھطساوھب یروشک
  ،ار دوــــخ رھُم ھک دنشاب ھتشاد  قح و  دننک هرادا ار دوـــخ روما لقتسم روطھب

 
[3] J .Machajsk i, Umstvennyi rabochii, New York : 

Mezhdunarodnoe Literaturnoe Sodruzhestvo, 1968, p. 401; Deviatyi 
s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. izd. polit. 
literatury, 1960, p. 52. 

[4] Desiatyi s”ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. 
Izd. Polit. Literatury, 1963, p. 664. 

  ↓ ؛1921 ھیروف 6 ،ادوارپ ]5[
↑ Kommunisticheskii trud, 6 March 1921. 
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 .]6[دنشاب ھتشاد ار ناشدوخ گربرَس و اردوخ ھجدوب ،اردوخ تاراشتنا
 لعف رد ،تفاییم داضتم ییانعم 'samodeiatel'nost ھکنانچمھ

samovol'no )راکھب ینارگراک یاھتیلاعفھب تبسن )ھنارسدوخ ینعمھب 
 ُوئوزـوِخروا ناگدنفاب ییآمھدرگ ًالثم ؛دندوب ضقانت رد یبزح طخ اب ھک تفریم

Orekhovo-Zuevo، زا ناشیعمج جارخا یھفرطکی مالعاھب خساپ رد ھک 
 .]7[دش هدیمان نینچ ،دوب  هدش مالعا اھنآ یرگراک ھیداحتا یوس

 دیدجتھب خساپ رد یدودحات و ،تفرگ لکش جیردتھب ھک یعامتجا دادرارق
 عوضوم ،دوب مھد یهرگنک زا سپ ِیبزحریغ نارگراک یوس زا یسایس تیلاعف
 1921 لاس ھم و لیروآ یاھهام تاباختنا یور رما نیا .تسا لصف نیا یهدمع
 اھکیوشلب دندش قفوم یبزحریغ یاھهورگ ھک یماگنھ ؛دیدرگ زکرمتم اھاروش
 .دندروآ تسدھب ار وکسم گرزب یاھھناخراک رتشیب یأر و دنشکب شلاچھب ار
 هدیشک شلاچھب یناخروم زا یضعب تایضرف ،دیآیم لابندھب ھک یحرش رد
 قباس یاھرآسا و اھکیوشنم نامھ ًالومعم ار یبزحریغ نابلطواد ھک دوشیم
 رایسب یسایس هاگیاپ نینچمھ ؛دندومنیم خر یدیدج ششوپ تحت ھک دننادیم
 یاھهورگ داھنشیپ .دش دھاوخ فیصوت زین یبزحریغ یاھهورگ رتهدرتسگ
 ھک یتصرف بیترت نیاھب و ،دش در اھکیوشلب یوس زا ْیراکمھ یارب یبزحریغ
 .تفر تسد زا ،دوب هدش زاغآ 1917 رد ھک یتکراشم یسارکومد یایحا یارب
 اھتسیشرانآ و اھکیوشنم ،اھرآسا دضرب اکچ بوکرس دیدجت هارمھھب رما نیا
 کرت 1921 لئاوا ار بزح ھک یفلاخم یاھکیوشلب دضرب نآ زا هدافتسا زین و
 تیمکاح ]زا تعنامم[ یارب ]نکمم[ یاھھنیزگ عطاق لالحنا ،دندوب هدرک
  ،نارگراک شبنج یارب یسایس یاضف ندش دودحم نیا .تشاد یپرد ار یبزحکت

 
[6] MGSPS, Otchet o deiatel’nosti Moskovskogo gubprofsoveta 

1921-22, Moscow, 1922, p. 9; TsAOPIM, f3 op3 d5, 11. 51-52; ↓ 
 تاراشتنا :یلکرب ،»1920 ات 1917 یکیوشلب یاھنشج« ،J. von Geldern ندلگ ↑ 
 .209 ھحفص ،1993 ،اینرفیلاک هاگشناد

[7] TsAOPIM , 3/3/34/225ob. ↓ 
 ار نارگراک ھک ،دش ماجنا یرگراک ھیداحتا بیوصت نودب و ترورضھب ییآمھدرگ نیا ↑
 حالطصا ْنآ فیصوت رد اکچ شرازگ رد و ،دوب هدرک جارخا یعمجھتسد تروصھب

samovolno-ustroennoe تروصھب ھک تسا یھوبنا ییآمھدرگ یانعمھب ھک ھتفر راکھب 
 رارق ثحب دروم 276 ھحفص مشش لصف رد ار باصتعا نیا .دشاب ھتفای نامزاس دوخِرس
 .میھدیم
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 شخب نیرخآ رد ھک داد خر یداصتقا دوبھب یاھماگ نیتسخن یھنیمز مغریلع
 .میزادرپیم وگتفگھب نآ یهرابرد لصف نیا

 
 ییارگیبزحریغ
 ]رگنیبزحریغ ای[ ارگیبزحریغ اردوخ 1921 رد ھک یرگراک یاھهورگ
 ربتکا رد ھک دندشیم یناسک رگید و workerists اھارگرگراک لماش ،دنتسنادیم

 زا لصا رد اھنیا زا یضعب .دندوب هدرک تیامح ار اھکیوشلب 1917
 ھک ینارگراک و ،قباس یاھکیوشلب :دندرکیم یرود یبزح یاھتسایس
 و یبزحریغ حالطصا .دنتشاد رآسا ایو یکیوشنم ِکدنا تاشیارگ
 زا[ اھهورگ نیا یناعم .دوریم راکھب ینعم نیاھب اجنیا رد ییارگیبزحریغ
 زا سپ و ھیسور بالقنا نایرجرد ]ییارگیبزحریغ و ارگیبزحریغ حالطصا
 یاھشالت تیمھاھب یددعتم نیخروم .دش لمحتم زین ار یفیرظ یاھینوگرگد نآ
 یسایس یهزرابمھب دحتم ِدورو نیتسخن یارب 1917 لاس رد ھک نارگراک یساسا
 .دننادیم یرگنیبزحریغ یناب ار رما نیمھ و ؛دناھتشاد ھجوت ،دندرکیم ساسحا
ً انیقی و دوب دنمورین مسیرازت دضرب یرگراک یاھشبنج رد شالت و ساسحا نیا
 تاباختنا 1917 ربماون و سرام نیب .دوب دوخ جوا رد 1917 ھیروف بالقنا رد
 زا میقتسم و ھطساویب باختنا ھک( دوخ نیزاغآ تروص زا یلکروطھب اروش
 تمَسھب و دش فرحنم ،)دوب نایئاتسور و نازابرس ،نارگراک یاھتئیھ
 Israel ِرلزِتگ لیئارزیا .تفر شیپ بیقر یبزح یاھماظن زا ییاھھھایس

Getzler یسارکومدھب زواجت« ،]یبزح[ ِیرادبناج تفرشیپ ھک دریگیم ھجیتن 
 فیغضت ار نآ و دوب نازابرس و نارگراک یلصا یھندب ]روضح اب[ یتکراشم
 دنکیم لالدتسا Timothy McDaniel لینادکم یتومیت ،رگید یوسزا .»درک
 شبنج یداینب تیعضو ود رد »یرادبناج و تدحو نیب هدشان لح شنت« ھک
 تیادھ ِموزل  و  ،شبنج یگچراپکی و ماجسناھب زاین  :تشاد ھشیر نارــــــگراک
 ،Helsingfors سروفگنیسلھ رد ًالثم ،اھاروش زا یکچوک تیلقا رد .یسایس 
 اما .دیدرگیم نایب یبزح تسیل طسوت تاباختنا میرحت قیرط زا یرگنیبزحریغ
 رد ات یلصا زکارم رد رتشیب ]یبزح[ یرادبناج دشر ،]نکمم[ تروصرھھب
 ،دوب عقاو نازابرس نایم رد ھچنآ زا رتعیرس نارگراک نیب رد زین و ،اھناتسا
  ِرلِزتگ ار ھــچنآ ،رگیدکی هارمھھب  ،]ھجو[ ودرھ نیا و  ؛تفاـــــــییم شیارفا
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 رد .]8[داد دشر ،دنکیم فیصوت »هاگآدوخ یبزحریغ نویسکارف« ناونعھب
 ،)دوب یسایس ظاحلھب اھاروش نیرتھتفایھعسوت زا یکی ھک( تاتشنورک
 یروھمج« رد لاعف نویسکارف نیرتگرزب1917 ھم هام رد اھیبزحریغ
 رد ار نویسکارف نیرتگرزب اھکیوشلب اب دحتم روطھب و ،دندوب »تاتشنورک
 ار دوخ یبزحریغ نویسکارف نیا ،دعب یمک .دنداد لیکشت توا هام تاباختنا
 ،1917 لاس رد وکسم رد .درک یفرعم رآسا maximalist)( یارگھنیشیب
 ات ھک دوب ینعم نیاھب ،بازحا تافالتخا کرد نادقف و ،تدحو یارب شالت
 ھک نآ زا دعب یتح .تشادن دوجو اروش رد یبزح نویسکارف ماظن چیھ ناتسبات
 رد یبزح تافالتخا و ،تفرگ رارق شریذپ دروم یبزح نویسکارف نئوژ هام رد
 ماود نانچمھ یرگنیبزحریغ ،دش رتفافش یلیخ ]*[ھیئوژ یاھزور یھجیتن
 یھجدوب یادھا ًالثم ھک دنکیم ناشنرطاخ Diane Koenker رکنُک ناید .تفای
 میھست یرگراک بازحا یھمھ نیب ھک دوب یسایس یھجدوب کی ھک( یرادرھش
 نیب کچوک یاھھیدھ تروصھب نانچمھ ربماتپس و تسوگآ یاھهام رد ،)دشیم
  ریثأت یرگنیبزحریغ رب ھـــک یرگید یاھتنس .]9[دش میسقت ھناگادج بازحا

 
 یکنارف ،E.R. Frankel لکنارف رد ،»ندرک هزیتارکمد لماوع و اھاروش« ،ِرلِزگ ]8[

. J. Frankel زاپـینکو B. Knei-Paz )ددجم یبایزرا :ھیسور رد بالقنا« ،)ناراتساریو 
 ،لینادکم ؛33 ات 17 تاحفص ،1992 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»1917

 ،1988 ،یلکرب هاگشناد تاراشتنا :یلکرب ،»ھیسور رد بالقنا و یرادھیامرس ،یسارکوتا«
 ↓ ؛377 ات 373 تاحفص

↑ A.Ya.Grunt, Moskva 1917-y. Revoliutsiia i konttrevoliutsiia, Moscow: 
'Nauka', 1976, p. 226. 

 رد تقوم تلودھب رادافو نازابرس :»ھیئوژ یاھزور« .)راتساریو یهدوزفا([]*[
 رداص اھکیوشلب یلصا ربھر ھس تشادزاب روتسد و ؛دش فیقوت ادوارپ ؛دندش ھتشامگ تختیاپ
 دنچ فرظ رد .دنتخیرگ دنالنفھب و دندش یفخم فیونیز و نینل ؛دندرک ریگتسد ار فنماک .دش
 ھنیباک رد رگید نارحب کی .دروخ تسکش نیگنس تافلت اب ایسیلاگ یھھبج یھلمح ،دعب زور
 ھک ،یتسینویارژم لکشت و یکستورت ؛دیماجنا یکسنرک یریزوتسخن و فوول یافعتساھب

 ریگتسد ار اھکیوشلب هورگ هورگ تلود ؛دنتسویپ اھکیوشلبھب ماجنارس ،دندشیم نت 4000
 نینل ھک یلاحرد ،1917 ھیئوژ نایاپ رد .ار یاتنلوک و یکسراچانول و یکستورت ھلمجزا .درک
 ]....دندوب ناھنپ زونھ اھکیوشلب ناربھر ریاس و

 :جیربمک ،»یوروش یسارکومد تشونرس :1921 ات 1917 تاتشنورک« ،ِرلِزگ ]9[
 ↓ ؛142 ات 134 و 56 ات 55 ،38 ات 37 تاحفص ،1983 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا

↑ A.F. Zhukov, Ideino-politicheskii krakh eserovskogo ⇨ 
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 Nikolaiفولیئاخیم یالکین .دوب نایئاتسور ِینامزاسدوخ تنس ،تشاد
Mikhailov یاھاروش نامزاس ْبالقنا زا شیپ یهرود رد ھک دنکیم لالدتسا 

 ییاھتروص موادت اھھناخراکرد (Sovety Upol'nomochennykh) یگدنیامن
 یھناخراک رد 1921 لاس رد .دوب ھتفای قاقتشا یئاتسور نومک زا ھک دوب
 راک رب ات دش باختنا ییاروش ھکیروطھب ،دوب دنمورین یرگنیبزحریغ ریتاگوب
 .]10[دشاب ھتشاد تراظن ھناخراک یھتیمک

 یھقبط تیامح میظع جوم ھک یطیارش 1917 لاس ناتسمز و زیئاپ رد
 دامتعا نتفر تسد زا ]:دننام یطیارش[ ــ دروآ مھارف مسیوشلب یارب ار رگراک
 ــ رآسا بزح رد فاکش و فلینرک یاھدادیور ،تقوم تلودھب نارگراک
 یارب[ ھک درک فیعضت ار یرگنیبزحریغ ِیلصا ضرف نیا ،لاحنیعرد
 نارگراک .دراد رارق مود یھجرد رد یرگراک بازحا نایم یاھتوافت ]نارگراک
 زا ھک یناسک نینچمھ ،دندوبن یسایس بزح چیھ رادبناج ْنآ زا شیپ ھک یرایسب
 زا تیامحھب ربماون و ربتکا یاھهام رد ،دندرکیم تیامح رآساـکیوشنم داحتا
 یرگنیبزحریغ ،لاحنیااب .دنتساخرب یوروش تردق رد یکیوشلب عضوم
 یکیوشلب تیمکاح رد ھتسجرب یرگراک شبنج نیتسخن رد یاهزات تروصھب
 تاکرادت رد ھک یتسسگ بجومھب هدش داجیا بوشآ :ینعی ؛درک روھظ
 عمجم« لیکشت اب تاضارتعا .دمآ دوجوھب 1918 لاس راھب رد دارگورطپھب
 رد نویباصتعاھب یزادناریت اب و دش زاغآ »اھھناخراک ناگنیامن یرارطضا
 یئگرِس .تفای نایاپ فلاخم یاھتسیلایسوس یریگتسد و Kolpino ونِیپلوک
 زا اھنآ :دریگیم رظنرد یسایس ظاحلھب ار ھلئسم نیا Sergei Iarov فورای
  و ،دــــندوبن هدنیامن رگید ھک دندشیم صخشم اھاروش رد یگدروخرس اب وسکی

 
⇨ maksimalizma, Leningrad: izd. Leningradskogo universiteta, 1979, 
pp. 48-49; ↓ 

 هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1917 بالقنا و وکسم نارگراک« ،.Koenker D.P رکنُک ↑
 ↓ ؛291 ات 290 و 192 ات 189 تاحفص ،1981 ،نتسنیرپ

↑ Kh. M .Astrakhan, Bolsheviki i ikh politicheskie protivniki v 1917-m 
godu, Leningrad: Lenizdat, 1973, pp. 364-70. 

 لحم و یسور نارگراک یعمج یسانشناور« ،N.V. Mikhailov فولیئاخیم ]10[
 .A.K تِیپ و M .Melancon  نوکنالم رد ،»متسیب یهدس لئاوا رد یھدنامزاسدوخ ،راک

Pate )1918 ات 1840 ،ھیسور رد ھبرجت و رگراک تیوھ :نیون راک خیرات« ،)ناراتساریو«، 
 ↓ ؛93 ات 77 تاحفص ،2002 ،اتیوالسا :نتگنیمولب

↑ TsAGM, 337/2/39. 
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 نایم رد ھک ار هدنوشتیوقت یبزحریغ تایحور و تالاح« رگید یوس زا
 یبزحریغ تایحور و تالاح[ نیا اما ؛دندادیم ناشن ،تسا لومعم نارگراک
 و اھکیوشنم .»دوب ھتفرگ دوخھب یوق یکیوشلبدض گنر رابنیا ]هدنوشتیوقت
 و ،دندوب هدرک کرت 1917 رخاوا رد ار اھاروش اھنآ زا یرایسب ھک اھرآسا
 ھک دندوب ددصرد ،دنتشاد رارق بوکرس دروم نامز نیا رد زین اھنآ زا یضعب
 رارق ریثأت تحت ار »یرارطضا عمجم« دننام یوروشریغ یرگراک یاھتئیھ
 :دومن خر 1921 لاس رد رگید راب ھک دنکیم حرطم ار یاھلئسم رما نیا و دنھد
 ؟دوب فلاخم یتسیلایسوس تیلاعف یارب یششوپً افرص یبزحریغ بسچرب ایآ
 و دنتشاد رایتخارد ار لمع راکتبا اھرآسا و اھکیوشنم ھکتسا نیارب فورای
 ریمدالو .دندوب رادوخرب »یلدمھ نیرتلاعف« زا زین نارگراک ِرگید نایم رد
 و اھرآسا یارب تیامح ْشبنج نیا ھک دسیونیم Vladimir Brovkin نیکْوروب
 اب ھک ار ییاھدیما رد »رابجنر یدیمون« ھک درکیمن نایب ردقنآ ار اھکیوشنم
 .]11[دوب هدمآ دوجوھب تردق یکیوشلب فرصت

 یضارتعا شبنج رد ،»دحتم نارگراک بزح« ،یبزحریغ یگژیو اب یھورگ
 نارگراک زا رفن ود یربھر تحت هورگ نیا .تشاد تکراشم دارگورتپ
 ردناسکلا و Nikolai Glebov فوِبلگ یالکین( فلیتوپ ]یھناخراک[
  عمجم«  یربھر تئیھ رد  ھک دوــب  )Aleksandr Rozenshtein  نیاتِشنزور

 
[11] S.V. Iarov, Gorozhanin kak politik: revoliutsiia, voennyi 

kommunizm i NEP glazami petrogradtsev, St Petersburg: 'Dmitrii 
Bulagin', 1999, p. 24; ↓  

 روھظ و یتسیلایسوس نویسیزوپا :ربتکا زا سپ اھکیوشنم« ،V.N.Brovk نیکْوروب ↑
 نینچمھ .166 و 165 ھحفص ،1987 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»یکیوشلب یروتاتکید
 ات 1917 دارگورتپ رد ھعماج و تلود :تلادع و نان« :دینیبب ار ،M. McAuleyیلآکم

 ، D. Mandelلدَنم ؛99 ات 94 تاحفص ،1991 ،مِدنِرالک تاراشتنا :دروفسکآ ،»1922
 ،»1918 ھیئوژ ات 1917 ھیئوژ یاھزور زا :تردق ییاروش فرصت و دارگورتپ نارگراک«
 .W گربنزور و ؛413 ات 390 و 383 ات 379 تاحفص ،1984 ،نالیمکم تاراشتنا :ندنل

G. Rosenberg، »ربتکا زا سپ یکیوشلب تردق و یسور رگراک«، Slavic Review 
 ریمدالو و Moshe Lewin نیول ھشوم اب ثحب و ،238 ات 213 تاحفص ،1985 ،44:2
 ↓ .256 ات 239 تاحفص ،هدش دای رثا ،نیکْوروب

↑ Documents in V.Iu. Cherniaev and E.I. Makarov (eds), Piterskie 
rabochie i 'Diktatura Proletariata. Oktiabr'1917-1929: ekonomicheskie 
konflikti i politichestkii protest, St Petersburg: Russko-baltiiskii 
informatsionnyi tsentr BLITs, 2000, pp. 55-113. 
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 ھبلاطم ار »یرگنیبزح غوی« زا ییاھر و ]12[دنتشاد ]تیوضع[ »یرارطضا
 زا لوقلقن اب »یرارطضا عمجم« ییآمھدرگ نیتسخن رد فوِبلگ .دندرکیم
 ھقبط ِدوخ ھفیظو رگراک ھقبط ییاھر« ھک دیزرویم رارصا یتسینومک تسفینام
 ھلمح »کیوشنم و کیوشلب بزح نارالاسناویدھب ناسکی«ھب و ،تسا رگراک
 ییاھھمانعطق رد یرگنیبزحریغ یاھھیمالعا فلیتوپ یاھھناخراک رد .درب
 فوخوبُا یھناخراک رد ؛دندرکیم تیامح یوروش تردق زا ھک دش رھاظ

Obukhov یتابلاطم اب یرگنیبزحریغ ،دوب لاعف فوِبلگ هورگ زین اجنآ رد ھک 
 سیونشیپ ھک یاھمانعطق .دوب هدروخ دنویپ ناسسؤم سلجم ددجم لیکشت یارب
 بیوصت فلیتوپ نارگراک یاهدوت ییآمھدرگ رد و دوب هدش ھیھت فوِبلگ طسوت نآ
 زا یرکذ ھکنیا نودب و مھبم یاھنوگھب 1919 لاس ِیباصتعا جوم جوا رد ،دش
 دحتم یھھبج« ]لیکشت[ راتساوخ ،دوش حرطم ینامزاس یاھتروص
 ،یبالقنا یسارکومد رد ،ھمھ ِیتسیلایسوس نامتخاس یارب جیسب و یتسیلایسوس
 .]13[»دندوب ندرک راکھب رداق ھک دوب هدش یناسک یھمھ طسوت

 زا یکیھب ھک دندرک کمک یزیچ نآھب نینچمھ دارگورطپ یاھشبنج
 رد نارگراک اب ناشتابسانم یرگیجنایم رد ،اھکیوشلب یارب لئاسو نیرترثؤم
 لاس لئاوا رد تسخن اھییآمھدرگ ھنوگنیا .دش لیدبت ،یبزحریغ یاھسنارفنک

 طسوت یدوزھب اما ؛دش هدناوخارف نویسیزوپا یاھتسیلایسوس یوس زا 1918
 نینچ زا یضعب یــلخاد گنج یط  .]14[تفرگ رارـق  شریذپ دروـــم اھکیوشلب

 
 ،تسویپ 1901 لاس رد تارکمد لایسوس بزحھب ھک راکزلف رگراک ،فوِبلگ ]12[

 دیعبت رد فناخلپ .گ راکمھ 1906 لاس زا و ،گروبزرطپ یاروش رد هدنیامن 1905 لاسرد
 ھناخراک رد یلغش و تشگزاب دارگورتپھب 1917 لاس رد ھیروف بالقنا زا سپ وا .دوب
 نامز ات دنام یقاب نآ رد و تسویپ کیوشلب بزحھب 1920 لاس رد و ؛درک رایتخا فولیتوپ
 1917 طساوا رد و فولیتوپ یھناخراک یھتیمک زا ،نیاتشنزور .یزاسکاپ نایرج رد شگرم
 لئاخیم ،شردارب هارمھھب 1918 رد ،دارگورطپ یاروش رد یکیوشنم نویسکارف زا
 ↓ .دش ریگتسد ،دوب فولیتوپ کیوشلب نارگراک زا ھک ،نیاتشنزور

↑ V.Iu. Cherniaev and E. I. Makarov  (eds.), Piterskie rabochie, p. 66 
and p. 71. 

 38 و 29 ات 28 ھحفص ،هدش دای رثا ،فورای  ؛67 ھحفص ،هدش دای رثا  ،نیکْوروب ]13[
 ؛39 ات

↑ M.S.  Bernshtam, Narodnoe soprotivlenie kommunizmu v Rossii: 
nezavisimoe rabochee dvizhenie v 1918 godu, Paris: YMCA Press, 1981; 
Cherniaev et al. (eds.), op. cit., pp. 113-15. 

 .24 ھحفص ،هدش دای رثا ،فورال ]14[
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 دوب یناناقھد و نارگراک یاھهورگ و اھکیوشلب نیب دربن یھصرع ییاھشیآمھ
 مالعا یارب ًالثم ؛دننک رایتخا دوخ یارب ار یبزحریغ ناونع دندیشوکیم ھک
 داھنشیپ اھکیوشلب یوس زا ھک ییاھنآ ربارب رد ھسیئر تئیھ یارب دیدناک
 ،نارگراک یارب یسایس یاضف ندش گنت اب 1921 لاس زادعب .]15[دندشیم
 ھتفاینامزاس ِیرگنیبزحریغ شبنج ،دندش تکاس فلاخم ِتسیلایسوس بازحا
 نیا لیکشت ]بیترتنیدب[ .تفای رییغت اھییآمھدرگ نیا تیھام و ،درک لوفا
 و ،دش لیدبت راک لحم رد یبزح یاھنامزاس یھتفریذپ یھفیظوھب اھییآمھدرگ
 زا .دمآرد یبزحریغ نارگراک تارظن زاربا یارب لعفنم یتئیھ تروصھب
 هاگدید اب اتسارمھ و درک رییغت مھزاب »ییارگیبزحریغ« ینعم ،ورنیا
 ،دنتسنادیم یوروش رادفرط عورشم بزح اھنت ار ناشدوخ ھک اھکیوشلب
 .دندشیم فیرعت یبزحریغ ناونعھب کیوشلب بزح زا نوریب نارگراک یھمھ

 
 اروش تاباختنا
 لیطعت ھلمجزا( ییاروش یسارکومدھب ھلمح 1920 ات 1918 یاھلاس رد
 یریگتسد و دنتشاد ھطلس اھنآ رد نویسیزوپا بازحا ھک ییاھاروش
 تیدودحم ]داجیا :ینعی[( راک لحم رد یسارکمدھب ھلمح و ]16[)ناگدنیامن
  تیریدــم اب یتکراشم تیریدم ینیزگیاج زین و ھــناخراک یھتیمک تردق ]یارب[

 
 تابسانم :یوروش ھیسور رد یبزحکت تلود أشنم« ،.Helgesen M.M نِِسگلھ ]15[

 ،»1921 سرام ات 1917 ربتکا ،یزکرم یاھناتسا رد یبزح یاھھتیمک و اھاروش نیب
 ات 370 تاحفص ،1980 ،کورُب ینوتسا رد ،کرویوین یتلود هاگشناد رد یرتکد یھلاسر(

 ات 1918 فوکراخ ناتسا :اتسور رد یوروش تردق رارقتسا« ،M. Baker رِکیِب ؛374
 .)2004 ربماسد ،نوتسوب ،AAASS دادرارق رد هدش ھئارا یھلاقم( »1921
 یھمھ ،دوب اھکیوشلب یھطلس تحت ھک یزکرم ییارجا یھتیمک 1918 نئوژ رد ]16[

 ات داد نامرف مھ یلحم یاھاروشھب و درک جارخا ار تسار یاھرآسا و کیوشنم ناگدنیامن
 رثکا دورو ،مایق یارب پچ یاھرآسا شالت زا سپ ،1918 ھیئوژ رد .دننک لمع هویش نیمھھب
 یاھهورگ رگید و رآسا یاھورودنت و اھتسیشرانآ ھک ینازیم .دش عونمم اھاروشھب اھنآ
  .تشاد یلحم لماوعھب یگتسب بلغا ،دندشیم لمحت اھکیوشلب یوس زا رتکچوک
 ،.Anweiler O رلِیونآ ؛293 ات 220 و 160 ات 126 تاحفص ،هدش دای رثا ،نیکفوروب

 تاراشتنا :کرویوین ،»1921 ات 1905 ناناقھد و نازابرس ،نارگراک یاھاروش :اھاروش«
 ،»ینیلاتسا یسایس هاگتسد أشنم« ،.Gill G لیگ ؛244 ات 218 تاحفص ،1990 ،نوئتناپ
 .23 ھحفص ،1990 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنتا :جیربمک
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 ھیجوت ای فیصوت یماظن یرارطضا یاھتیعضو تروصھب ًالومعم ]17[)ھنتکی
 سپ ھک دندوب راودیما اھکیوشلب مھ و کیوشلبریغ یاھتسیلایسوس مھ .دشیم
 لاس راھب رد شیامزآ ِنامز .دوش سوکعم یروتاتکید دنور یلخاد گنج زا

 یاھدزمان .دیسرارف یرگراک یاھنامزاس رگید و اھاروش تاباختنا رد ،1921
 ھئارا یکیوشلب ینومژھ یارب ار یاهزات شلاچ و دندمآ ھنحصھب یبزحریغ
 رارق ثحب دروم اجنیا رد ھک دوب وکسم رد اھیبزحریغ دنمورین شیامن .دندرک
 یعمجم ،دارگورتپ رد .دوب روشک رسارس رد یدنور زا یشخب نیا و دریگیم
 نایم یسایس گنج نادیمھب ،دش هدناوخارف اھکیوشلب راکتباھب انب ھک یبزحریغ
 ]شرازگ[ قباطم .دش لیدبت اھیبزحریغ و نویسیزوپا یاھتسیلایسوس ،بزح
 رد ار تیرثکا ْنیارکوا رد یبزحریغ یاھهورگ :کیوشنم راگنربخ کی
 و )ھیروف رد( فکراخ  ،)ھیوناژ رد( فوتسُر رد یرھش نارگراک یاھشیآمھ
 تسدھب )لیروآ رد( فییک یاروش یارب ار یتعنص نارگراک یارآ تیرثکا
  رد ھک اروش تاباختنا رد ھک داد شرازگ یکیوشنم یھمانزور کی .دندروآ
 زا یبزحریغ ناگدنیامن اب قلطم تیرثکا ،دش رازگرب )ھیروف هام رد( وکسنلومسا
 .]18[دوب یتعنص یرگراک تاسسؤم

 شالت ھن ْکرحم نامز نیا :دوب هدرک رییغت یرگنیبزحریغ یسایس یاوتحم
 رد ھنوگنآ( تسسگ ای ،)دوب هداد خر 1917 لاس رد ھک ھنوگنآ( تدحو رطاخھب
 یتکراشم یسارکومد یایحاھب دیما زا وسکی زا ھکلب ،)دش عقاو 1918 لاس
 تسیلایسوس بازحا لاعف بوکرسھب دیما زا رگید یوس زا و ،تفرگیم تأشن
 یتسس یاھفالتئا 1921 رد رگنیبزحریغ یاھهورگ .دشیم یشان نویسیزوپا
 رد ھک دنتفرگیمربرد ار ینارگراک اھنیا :دندوب ]فلتخم یاھیدنبھورگ زا[
 نینچمھ ؛دندوب هدش یگدروخرس راچد ]ًادعب[ اما ،هدرک تیامح مسیوشلب زا ربتکا
 نارکفنشور و بازحاھب تبسن ھکیناسک ھلمجزا و( workerists اھارگرگراک
 سکعنم ار makhaevism مسیویِئاخام زا ییاھھگر و دنتشاد تموصخ یعون
 اھنآ رانک رد و )اھپچ هژیوھب( قباس یاھرآسا  ؛دنتفرگیمربرد ار )دندرکیم
 اھنآ زا ییزج زین قباس یاھکیوشنم و ،رتمھبم یکیندوران یاھشیارگ یضعب
  ینازرابم ْدوـــخ ِراک ِلحم رد ًالومعم ْقباس یاـــھکیوشنم و اھرآسا نیا .دندوب

 
 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»خرس دارگورتپ« ،.Smith S.A تیمسا  ]17[
 .413 ات 379 تاحفص ،هدش دای رثا ،لدنم ؛2۵2 ات 230 تاحفص ،1983
 ↓ ؛88 ات 86 و 82 ات 79 تاحفص ،هدش دای رثا ،فورای ]18[

↑ Sotsialisticheskii Vestnik 5, 1921, p. 15 and 17, 1921, p. 9. 
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 اب یسامت و ،تشذگیم ناشناراکمھ نایم رد ناشیسایس یگدنز ھک دندوب
 یزیچان رایسب ِسامت ]دنتشاد مھ رگا و[ دنتشادن وکسم رد ناشبازحا تالیکشت
 لمحتم ار اکچ بوکرس زا یشان تامدص نیرتشیب ھک دندوب اھنیمھ ]اما[ ؛دوب
 یاھتسیلایسوس ھکدندرکیم لمع یایسایس یاضفرد اھرگنیبزحریغ .دندشیم
 مظنم روطھب اھکیوشلب ھجیتنرد و ،دندوب هدش هدنار نوریب نآ زا نویسیزوپا
 تروصھب باقن ھک دنتسھ ییاھرآسا و اھکیوشنم نامھ اھنیا ھک دندرکیم اعدا
 لالدتسا D.B. Pavlovفولواپ .دناقفاوم ]اعدا[ نیا اب ناخروم یضعب .دناهدز
 کیوشنمـرآسا یاھدزمانھب نداد یأر زا ار نارگراک ْبوکرس دیدھت ھک دنکیم
 اما .دوب ششوپً اساسا یرگنیبزحریغ و درکیم فرصنم اھنآ یاھھمانعطق ای
 اکچ بوکرس ،تسخن .دراد دوجو ھلئسم نیا اب ھلباقم رد یدنمورین دھاوش
 اردوخ ینلع تیلاعف نویسیزوپا بازحا اجنآرد ھک دوب ییاھناکم و دوبن ریگارف
 اھتسیشرانآ و ییایمیش داوم نارگراک نایم رد اھکیوشنم ًالثم( دندادیم ھمادا
 نیرتشیب وکسم رد اھکیوشنم ،مود .)نایاونان نایم رد پچ یاھرآسا و
 یزیچ ناونعھب ار ناشدوخ تیوھ و دنتشاد 1922 لاس ات ار نکمم تیعورشم
 Boris Dvinov فونیوِد سیروب .دنداھنیم جرا اھرگنیبزحریغ زا زیامتم
 یھورگ اروش رد اھرگنیبزحریغ ھک دسیونیم ،اروش رد کیوشنم یهدنیامن
 ؛دنتشاذگیم یرایسب مارتحا زین اھکیوشنم هورگھب ھک دندوب اھکیوشنم زا ادج
 دوخ تسوپ رد یداش زا ام ،دوب نینچ رگا« :دندوبن ناھنپ یاھکیوشنم اھنآ اما
 زین اھتسیشرانآ و پچ یاھرآسا .»دوبن روطنیا ھنافسأتم .میدیجنگیمن
 ھکیماگنھ .دندوب یکچوک یاھھقرف دنچرھ ،دنتشاد ار ناشدوخ یاھنویسکارف
 ار اھینارنخس ھتشر کی بوکرس رطخ مغریلع اھکیوشنم ِیوکسم نامزاس
 :دوب ناونع نیا یاراد اھینارنخس نیا زا یکی ،داد نامزاس 1921 لاس راھب رد
 یکسفژیچ ،یرگراک ھیداحتا کیوشنم لاعف ؟»میشاب یبزحریغ دیابن ارچ«

Chizhevskii D.، شبنج یانب هار رد هزات یعنام ناونعھب ار یرگنیبزحریغ 
 .]19[دمآ قئاف نآرب دیاب ھک یرگید مھوت ]ینعی[ ،درکیم فیصوت یرگراک

  یسایس تیلاعف ِتصرف نیتسخن 1921 لیروآ رد وکسم رد  اروش  تاباختنا

 
[19] D.B. Pavlov, Bol'shevistskaia diktatura protiv sotsialistov i 

anarkhistov 1917-seredina 1950-kh godov, Moscow: Rosspen, 1999, pp. 
59-60; B. Dvinov, Ot legal'nosti k podpol'iu 1921-22, Stanford: Hoover 
Institution, 1968, p. 47; Sotsialisticheskii vestnik 2, 1921, p. 15, and 17, 
1921, pp. 9-10. 
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 رایسب یهرھب تیعقوم نیا زا اھیبزحریغ و ،دروآ مھارف ار تاتشنورک زا دعب
 ار ناگدنیامن مراھچکی دودح اھنت اروش رد اھنآ نویسکارف ھچرگا .دندرب
 یاھھناخراک زا هدنیامن نیرتشیب یهدنریگربرد دادعت نیمھ اما ،تشادربرد
 یاھعجاف ناونعھب ار ]ھلئسم[ نیا وکسم رد اھکیوشلب یربھر .دوب گرزب
 رفن 533 ،تسینومک رفن 1543 ،اروش یهدنیامن 2115 زا .تفرگ رظنرد
 ،وردنت رآسا رفن 4 ،پچِ رآسا رفن 6( بازحا ریاس وضع رفن 28 ،یبزحریغ

 رفن ود ،تسیلاسروینویـوکرانآ رفن ود ،تسیشرانآ رفن 2 ،کیوشنم رفن 12
 .دندوب درفنم مھ رفن 11 و ،)تسار رآسا رفن کی و تسیلاکیدنس ِتسیشرانآ
 یسررب ار جیاتن ات داد ھسلج لیکشت کیوشلب بزح ِیوکسم یھتیمک ھکیماگنھ
 وکسم رد بزح ریبد ناونعھب 1921 لیروآ زا ھک  Zelenskii یکسِنِلز ،دنک
 تسناوتن ھک درک لمع فیعض نانچ عیانص یضعب رد بزح« ھک تفگ ،دوب
 ،میرادن اھنآھب یاھقالع چیھ ام ھک ییاھهورگ یضعب ...،دروآ تسدھب ار تیرثکا
 یکسوالسوگوب .دیفسھقی نانکراکھب دوب یاهراشا نیا و .»دنداد امھب ار تیرثکا

Boguslavskii نانکراک ھک داد ھجوت ھنعط اب ،اروش سیئر نواعم نامز نآ رد 
  لیلحت نیا .]20[دــــندمآرد یراک ِلصا یاھتسینومک تروصھب ھبترمکی دیفسھقی
 

 ،دادیم نازابرس و دیفسھقی نانکراک ،نارگراکھب ربارب نزو ھک یریگیأر هاگتسد ]20[
 رد هدنیامن کی ایو ،تفریذپیم ار هدنیامن کی ]ھعومجم نیا زا[ هدنھد یأر 500 رھ یازا رد
 ،رگید یاھهورگ یضعب ؛دندوب هدنھد یأر 100 زا رتالاب ھک اھیدنبھورگ نیا زا کیرھ یازا
 هدنیامن کی یاراد ]نیمدختسم و اھتمدخ شیپ[ یگناخ نانکراک ،ناگتسشنزاب ھلمج زا
 رھ یازاھب هدنیامن کی یرگراک یاھھیداحتا زا کیرھ و ؛دندوب هدنھدیأر ۵00 رھ یازاھب

 ]یلکروطھب[ .دادیم یفاضا نزو دصرد 10 یاھیداحتا نارگراکھب ھک دنتشاد وضع ۵000
 ماقرا .دنداد یأر مھ )دصرد 50.5 :ینعی( 061/340 و دندوب یأر ]قح[ زئاح رفن 927/671
 نانکراک 37۵/233 و رگراک 427/20۵ ھک دھدیم ناشن 1920 لاس رخاوا یارب یرامآ
 رد ار یمیظع تیرثکا ْناگداپ نازابرس هارمھھب ھک ،دندوب وکسم رد ]دنمراک ای[ دیفسھقی
 ،درکیم قیدصت تحارصھب یکسنِلز ھکنانچمھ .دندروآ دوجوھب اھهزوح یتاباختنا یاھتئیھ
 ↓ :دوب بزح یھمانراک رد »یھایس یھطقن« یتاباختنا تسکش

↑ two official histories of the soviet soviet (Moskovskii sovet rabochykh, 
krestianskikh i krasnoarmeiskikh deputatov 1917–27, Moscow: izd. 
Moskovskogo soveta, 1927, and N.M .Aleshchenko, Moskovskii sovet v 
1917–1941 gg., Moscow: Nauka, 1976), and one of the Moscow party (Z 
.P.Korshunova et al. (eds), Ocherki istorii Moskovskoi organizatsii 
KPSS, kn. II, noiabr' 1917–1945, Moscow: Moskovskii rabochii, 1983) 
make no mention of it. TsGAMO, 66/121 814/82; TsAOPIM, 3/2/23/51–
53; Aleshchenko, op. cit, pp. 248–49; Chase, op. cit, p. 311. 
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 نانکراک نایم رد اھکیوشلب ھکنیا نتفرگ رظنرد اب :دراد تقباطم زین ماقرا اب
 دصرد 73( دننک دوخ ِنآ زا ار تیرثکا یناسآھب دنتسناوت ،دنتشاد ینایماح دیفسھقی
 ھتفای شھاک یتعنص نارگراک نایم رد اھنآ نایماح ھک یلاحرد ؛)اروش ناگدنیامن
 .دوب
 

 تاباختنا زا شیپ ِهوبنا یاھییآمھدرگ رد اھکیوشلب ،اکچ شرازگھب انب
 رد ھک درک هدھاشم یکسنلز .دندش گرزب عیانص رد یدیدش یھبرض لمحتم
 هدش لمحتم درم یتعنص نارگراک نایم رد ار یرتهدرتسگ یاھتفرسپ ْتاباختنا
 رد تکرش زا عانتماھب رتشیب  درم نارگراک ،نز نارگراک اب ھسیاقم رد ؛تسا
 رد ِچرُوکسمار رد اھکیوشلب ،اکچ شرازگ قباطم .دنتشاد شیارگ تاباختنا
 ناراداوھ رگید بازحا ھک ییاجرد ،دندروخ تسکش گرزب یاھھناخراک یھمھ
 دوجو »یرگنیبزحریغھب یلیامت« کچوک یاھھناخراک رد .دنتشاد یھجوت لباق
 و کچوک عیانص ناگدنیامن زا یبیکرت ام ]طسوت هدمآ تسدھب[ تیرثکا« ؛تشاد
 اھکیوشنم مھ و اھکیوشلب مھ ،Sytin نیکتیس یاھھناخپاچرد .»دوب اھنمجنا
 راعش ؛دندروخ تسکش اھیبزحریغزا ،دنتشاد یفورعم هاگیاپ اجنیا رد ھک
 ھتسخ ناشیاھثحبورج زا و بازحا نیا زا« ھک دوب نیا زا ترابع اھیبزحریغ
 رادفرط و ،»دنریگب تسدھب ار تردق دوخ دیاب نارگراک« ؛»میاهدش
  رد .دندوب تعنص رد یرگراک یاھھیداحتا تراظن و اھاروش »ندرک یرــگراک«
 و اھاروش ناگدنیامن  دصرد 83 اھتسینومک Krasnopresnia اینسرپونسارـک 

 راکیورین اما ،دندروآ تسدھب ار یلحم یاھاروش ناگدنیامن دـــصرد 67
 تسیل رد تاباختنا ،اکچ شرازگھب انب .تفرگ رارق اھنآ لباقم رد یمیظع
 یھناخراک رد ؛»دش بارخ رابود« Gustav واتسوگ یسدنھم یھناخراک
 یکسِننسِرپ رابنا رد ،دندش باختنا تسیشرانآ ھس Il'in نیلیا یزاسروتوم

Presnenskii »یبزحریغ فارح 3 و دش ھتسناد دودرم یتسینومک تسیل 
 ،راکزلف نارگراک دصرد 42 ھک دیوگیم نمواب زا اکچ شرازگ .»دندش باختنا

 یبزحریغ ْییاذغ داوم نارگراک ناگدنیامن دصرد 66 و ناراکمرچ دصرد 71
 تیرثکا اھکیوشلب ھک دندش ثعاب یماظن ناگداپ و یجاسن نارگراک اھنت ؛دندوب
 ،دندرکیم تیامح ار اھکیوشنمً البق ھک ییایمیش داوم نارگراک .دنشاب ھتشاد ار

 یکسفونومیسـوکسژوگور رد اھکیوشلب .دنداد یأر اھتسینومکھب دصرد 50
 نارگراک میظع یاھزکرمت نایم رد ھن اما ،دندروآ تسدھب ار قلطم تیرثکا
 ،دوب پچ یاھرآسا هاگیاپ اھتدم ھک کسروک نھآهار تاریمعت رابنا ھلمجزا(
 یھناخراک و Guzhon نوژوگ دالوف یھناخراک ،ومانید یھناخراک
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 رایسب اھیبزحریغ نایم رد ینامزاس ]شیارگ[ حطس .]21[)ومآ یزاسلیبموتا
 نیا[ ؛دندرک رشتنم یاهوزج و دندرک اپھب ییآمھدرگ ومآ رد یھورگ .دوب عونتم
 تسیل ھک درک دعاقتم ھناخراک رد ار یھوبنا ییآمھدرگ 1921 ھیروف رد ]هورگ
 نامز نآ کیوشلب هدنامزاس( Dorofeev فویفورود بناج زا ھک ار ییاھادیدناک
 یبزح ریغ 4 .دنھدب یفخم یأر و ؛دنسانشب دودرم ،دوب هدش داھنشیپ )ھقطنم رد
 فودیواد :دندش باختنا یأر 136 ھب یأر 277 اب یکیوشلب تسیل کی ربارب رد

Davydov نیساتسن و  Nastas'ianریگتسد تاتشنورک زادعب یھاتوک تدم ھک 
 Kireev. وْیریک و Chukhanov فوناخوچ ،)دینیبب ار موس لصف( دندوب هدش
 داد شرازگ ِچرُوکسمار زا اکچ .دندوب شوجدوخ اھیبزحریغ رگید ییاجرد
 :ددنویپب اھاروشھب ھکتسا باتوبت رد دینیبیم ھک ار یتسینومکریغرھ ھک
 ات دندش دحتم مھ اب دندرکیمن تکرش تاباختنا رد ًالبق ھک کچوک عیانص
 لبق تعاس 24 ھک اھنآ یاھدزمان ]اما[ ،دننک یھدنامزاس ار یتاباختنا تازرابم
 طسوت »یتاباختنا ِییآمھدرگرھ رد ًالمع« ،دندوب هدش مانتبث یریگیأر زا
 .]22[دندش ھتفرگ هدیدان یلحم یتاباختنا نوسیمک

 رد ھک دندروآ تسدھب ار ییاھیأر اھیبزحریغ ھکتسا نشور
 یزیچ نآ ْنیا و ؛دندروآیم تسدھب نوسیزوپا بازحا تسیابیم تروصنیاریغ
 ھکنانچمھ ،دھدب ماجنا تسناوت رثؤم روطھب یکیوشلب یربھر ھک دوب
 ،لیروآ 11 رد .دوب ھتسناد دودرم ار دازآ تاباختناھب طوبرم یاھلالدتسا
 یزکرم یھتیمکھب ،دوب کیتارکمد یاھتسیلارتناس زا ھک Vardin نیدراو
 بازحاھب ھک تسا »یرورض« رایسب ھک تشون لالدتسا نیا اب کیوشلب
 ھک دوش هداد هزاجا ،دناهداتسیان یوروش لباقم رد ھناحلسم ًالبق ھک ینویسیزوپا
 ھک منکیمن کرد نم« .دننک رشتنم ھمانزور و دنشاب ھتشاد یتاباختنا یاھدزمان
 )Sotsialisticheskii Vestnik( اھکیوشنم یھمانزور بناج زا یرطخ ھچ
 رد ًالثم ھن و دشیم رشتنم وکسم رد ھمانزور نیا ھک رگا دوبیم ام ھجوتم
 رد .درک در ار نیدراو داھنشیپ نینل ھیصوتھب یزکرم یھتیمک ریبد ؟نیلرب
 رد اھکیوشنم یریگتسد اب David Riazanovفنازایر دیواد وکسم یھتیمک
 ندوب دیھش سدقت اھنآھبً افرص نیا ھک تفگ وا .درک تفلاخم تاباختنا یط
 شوھھب ھکتسا یدرکیور زا یشخب اھیریگتسد ھـــــک تفگ فونازایر .دھدیم

 
[21] Dvinov, Ot legal'nosti, p. 42; TsAOPIM, 3/2/48/1Sob-18; 

TsAOPIM, 432/1/7/27; Sotsialisticheskii vestnik 9, 1921, p. 5. 
[22] TsGAMO, 186/l/598/3ob and 10; TsAGM, 415/16/318/9. 
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 یبزح یاھھتسھ و یاھیحان نالاعف

 
 یمچرپ ربارب رد وکسم یزاساپوتسد یوتیتسنا یھتسھ یاضعا

 .)1922( ،دتسرفیم دورد »للملانیب خرس شترا«ھب ھک 

 
 

 
 .دھدیم ناشن 1920 لاس رد ار یکسفونومیسـوکسژوگور یھقطنم رد نالاعف
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 مزال اما ،مینک ینادنز ار یناسک ھکتسا مزال ھتبلا ؛دنکیم تناھا ناگدنھدیأر
 .میھدب ناشن تواصق و تقامح و میھدب جرخھب دح زا هدایز تیعبس ھک تسین
 یرگراک یاھھتسھ یضعب یوس زا ھک یلوبق لباقریغ کیتکات یهرابرد نینچمھ
 یاھتدم یارب ار اھقوقح تخادرپ ھک دوب یکاش ،دشیم ھتفرگ راکھب یکیوشلب
 اجکی ار قوقح هام دنچ تاباختنا زا شیپ تسرد و دندرکیم فقوتم ینالوط
 .]23[دنتخادرپیم نارگراکھب

 ،اھیبزحریغ ھک تسین نیا زا یکاح ]لئاسم[ نیا زا کیچیھ اما
 .دوب دنھاوخ یاھرآسا یتآ ناگدنھدیأر و اھکیوشنم یهدنیآ ناگدنھدیأر
 یوسزا دوب یششوک یهدننکسکعنم تاباختنا جیاتن ھک دیسریم رظنھب ،سکعرب
 یھتیمکھب یکسنلز .یبزح تامیسقت زا رودھب یمسیلایسوس یانب یارب ،نارگراک
  ،دراد دوجو یدودحم یتاباختنا یدازآ ھکیلاحرد ھک تفگ وکسم

 چیھ .دنتشاد تماقا اکریتوب }نادنز{ رد اھکیوشنم بلاغ تیرثکا
 ام طیارش ْبازحا ِرگید اب ھسیاقم رد .دشن رشتنم یتسیشرانآ تاعوبطم
 یوس زا تیلاعف زا ییالاب حطس دھاش نامز نیا رد اما .دوب رتھب رایسب
 دیکأت[دنریگ رارق تردق رد دوخ ھکنیا یارب اھنآ شالت و میدوب اھهدوت
 اما ،دنرادن دامتعا اھرآسا و اھکیوشنمھب نارگراک ....]تسا هدنسیون زا
 .دنھدیمن یأر مھ اھتسینومکھب رگید

 
 :داد شرازگ Boguslavskii یکسوالسوگوب

 ِنارگراک .....دیسریم شوگھب یبزحریغ یاھاروش یارب ییاھدایرف
 یاھتسینومکھب اھنآ .دننادیمن یبالقنادض ار راعش نیا ھتفوکوھتسخ
 زین بوبحم یاھتسینومکھب یتح ایو رادافو یاھتسینومکھب ،دنسپمدرم
 یأر یبزحریغ صاخشاھب »یشیامزآ تروصھب« اھنآ .دندادن یأر
 نایمزا لماک روطھب بازحا ِرگیدھب نامیا ،ام ذوفن شھاک اب هارمھ .....دنداد
 .تسا ھتفر

 
 کانرطخ تیعضوھب ار بزح تسکش ،وکسم یھتیمک یاضعا زا  یدادعت
 .دندرکیم تمالم ار اھھتسھ نیا و دندادیم طابترا اھھناخراک یاھھتسھ
 یهدنیامن دننکیم رکف« اھھتسھ یاضعا ھک دوب یکاش Lozovskii یکسفوزول
 Tul'iakovفکایلوت .دنھدیمن شوگ نارگراکھب هاگچیھو »دنانیمز یور رب ادخ
 

[23] Pavlov, Bol'shevistskaia diktatura, pp. 195-97; TsAOPIM 
3/2/23/52. 
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 ھب« (komiacheiki) یتسینومک یاھھتسھ زا یرایسب ھک تفگ
"komishcheiki" حالطصا .»دناهداد تسد زا اردوخ رادتقا و دناهدش لیدبت 

 ینعمھب( Kom دنوشیپ ندوزفا اب komishcheiki یھنایماع زیمآریقحت
 یاھورین یوس زا ھک یوق یھماش اب یگس :ینعی( ishcheika ھب )تسینومک
 یاھتسینومک ِندناوخ نیچربخ ینعمھب ،)دریگیم رارق هدافتسا دروم سیلپ
 تفرگ رارق دوخ یاوزنا ریثأت تحت قیمع نانچنآ وکسم بزح .]24[تساھھتسھ
 هام 3 .دندروآ یور یبزحریغ یاھسنارفنک فقوتھب یعمجتسد تروصھب ھک
 یھتیمک رتفدھب P.S. Zaslavskii یکسولساز ،ھیئوژ 21 رد ،تاباختنا زا سپ
 )پن( یداصتقا یھمانرب ]ناوتب[ ات تسا مزال ییاھسنارفنک نانچ ھک تفگ وکسم
 یوس زا اما ؛داد حیضوت »دناهدمآ هوتسھب تاعیاش« زا ھک ینارگراک یارب ار
 دش وربور )Isaak Minkov فوکنیم کازیا یربھرھب( وکسم یھتیمک تاماقم
 )پن( یھمانربھب تبسن ردقنآ ْدوخ بزح یاضعا ھک دندرکیم لالدتسا ھک
 .]25[دنھد حیضوت یبزحریغ نارگراک یارب ار نآ دنناوتیمن ھک دناھتفشآ

 و ینایم یاھهدر یاھکیوشلب یمگردرس زا بزح یربھر ]نیا دوجو اب[
 اب ار یسایس تردق ھک دندوب ھتفرگ میمصت .دشن ھتفشآ یدج روطھب بزح ینییاپ
 ،دننک میسقت ھتسد ودھب ار یبزحریغ نالاعف و ،دننکن مھس نارگراک ِرگید
 رد ھکیناسک و دننکیم کمک اھکیوشلب زا مھلم یاھتسایس یارجاھب ھکیناسک
 میمصت نینچ وکسم یھتیمک .دنوشیم لاعفریغ و هدش دمجنم یوروش ماظن
 )؟!(دندرکیم تیامح ار بزح ھک  ار یایبزحریغ ناگدنیامن نآ اھنت ھک تفرگ
 عنم ]مکح[ ھتیمک نیا رتفد .درک لمحت  اھاروش یارجا یاھتئیھ رد ناوتیم
 .]26[دومن غالبا زین اھاروشھب و درک رداص ار یبزحریغ ِینویسکارف یاھتیلاعف
 ندرک ریگرد یارب یتایلمع هارمھھب یسایس تیلاعف رد تراظن و تیدودحم نیا
  )هدـــــنریگمیمصت ھن و هدننکارجا ناونعھب(  »اھاروش راک« رد یبزحریغ نالاعف

 
[24] TsAOPIM, 3/2/23/51-53. 

 یزکرم یھتیمک ریبدھب هدزتشحو یاھمان رد ار دادیور نیا یکسوالساز ]25[
 1905 لاس زا یکسوالساز .درک شرازگ Viacheslav Molotov) فوتولوم والسچایو(
 ِیوکسم رد یاھیحان نامزاس Gorodskoi یوکسدورگ ھیحان ریبد سپس و ،دوب بزح وضع
 ↓ .دوب یزکرم

↑ A.V. Kvashonkin et al. (eds), Bol'shevistskoe rukovodstvo. Perepiska. 
1912-1927, Moscow: Rosspen, 1996, pp. 207-8. 

[26] TsAOPIM, ibid.; TsGAMO, 3/2/28/38, 46. 



1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 192   

 یرادا یاھتسپ یارب ات دندش توعد »راکتسرد یبزحریغ رگراک« 300 :دوب
 درکیور نیا .دنسیونب تساوخرد ـهافر و دیلوت یاھھصرع رد هدمع روطھبـ
 رد« ار ییاھلمعلاروتسد یزکرم یھتیمک :دوب بزح یروشک یشمطخ عوضوم
 راشتنا ییاروش راک یارجا یارب »دنمشزرا رایسب یبزحریغ صاخشا یوجتسج
 دصاقم یارب« ھک یبزحریغ عماجم لیکشت زا ]ھک درک رداص نامرف[ و ،داد
 .]27[دننک یریگولج ،»دنریگیم رارق هدافتسا دروم یبالقنادض و یکیوشنمـرآسا

 ھم هام 13 رد رابنیتسخن یارب وکسم یهدش باختنا یگزاتھب ِیاروش
 زا ار مسیوشلب اب طابترا مھوت ھکنآ یارب یبزحریغ ناگدنیامن .داد ھسلج لیکشت
 ]یاھ[تفلاخم اھاروش ییارجا یاھتئیھ رد یریگیأر ماگنھھب ،دننک رود دوخ
 نویسکارف .دناهدش وربور یرجآ یراوید اب اما ،دنتشاد زاربا یاهدنزاس
 ھک داد حیضوت Dvinov فونیوِد .دندمآ مھِدرگ ،ھسلج لیکشت زا شیپ یبزحریغ
 ار ناشبزح ھکیناسک ناونعھب( قباس یاھکیوشنم زا ییآمھدرگ نیا ھنوگچ
 زا ھک( قباس یاھکیوشلب اب و ،ریقحت اب )دناهدرک کرت راوشد طیارش رد
 یبزح چیھ ِینونک وضع چیھ .درک لابقتسا نیسحت اب )دندرک یرود ناسآ باختنا
 یئگرِس راکزلف رگراک ْدوخ یوگنخس ناونعھب اھیبزحریغ .دوبن زاجم
 )Bogatyr ریتاگوب یھناخراک یھتیمک ردص( Sergei Mikhailov فویلئاخیم
 رد اروش .]28[دوب هدرکن تکرش یبزح »چیھ رد هاگچیھ« ھک دندرک باختنا ار
 رضاح یبزحریغ رگراک رازھ 2 عمجم نیا رد .داد ھسلج لیکشت رتائت یوشُلب
 اھھناخراک یاھھتیمک و ھیحان یاروش زا نادھاش یوس زا اروش ناگدنیامن .دندوب
 ار ییآمھدرگ ،ھسلج سیئر ناونعھب فنماک ھک یماگنھ .]29[دندشیم تیامح
 رباربرد کیوشنم کچوک نویسکارف یاھشلاچ زا اھیبزحریغ ،درک حاتتفا
 یهرابرد ھعزانم یط .دندرک تیامح کیتارکمد یاھدنورھب اھکیوشلب تالمح
 ھـــک دنتفگ کیوشنم یاـــھنارنخس ،ناگدنیامن زا  یضعب  یاھھمانرابتعا تحص

  
 ↓ ؛1921 ھم 7 ،ادوارپ ]27[

↑ TsAOPIM, 3/2/23/51-53. 
 ↓ .دینیبب ار کی یهرامش تسویپ فولیئاخیم هرابرد ]28[

↑ Kommunisticheskii trud, 13 May 1921;  Dvinov, Ot legal'no sti, pp. 
42-43. 

[29] TsGAMO, 66/12/814/4-5. See also B. Dvinov, Moskovskii 
Sovet Rabochykh Deputatov, 1917-1922: vospominaniia. New York : 
Inter-university project on the history of the Menshevik movement, 
1961, p. 104. 
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 ار یتاباختنا نانچ رد »باعرا یمومع یاضف« ]دوجو[ دیاب ھطوبرم نویسیمک
 تکاس و دایرف و دادھب عورش کیوشلب تیرثکا ھک یماگنھ .دنک یسررب ًاددجم
 اب ھک یسکرھ ندرک موکحم رطاخھب ار اھکیوشلب ْفولیئاخیم ،درک اھنآ ندرک
 دیاب اھھمانرابتعا نویسیمک ھک تفگ و درک شنزرس ،دنکیم تفلاخم اھنآ
 :داد ھمادا نینچ وا .دنک یسررب ار اھکیوشنم یاھاعدا

 راوردارب میاهدمآ ،میاهدماین اجنیاھب ندز دایرف و یگناچُرپ یارب ام
 ار شاهدیقع دشوکیم ھک ار سکرھ ھک دیتسین روبجم ....مینک راک مھاب
 یاضعا یھمھ یارب ار راتفگ یدازآ دیاب ام ....دینک تکاس ،دنک زاربا
 .میرامشب مرتحم اروش

 
 ناینادنزھب مجاھتھب ھک دندرک داھنشیپ ار یاھسلج روتسد اھکیوشنم ،نآ زا سپ
 تیرثکا .دشیم طوبرم لیروآ 26 و 25 یاھزور رد اکریتوب نادنز رد یسایس
 ھک( ییارجا تئیھ طسوت ]ثحب دروم[ عوضوم ھک دنداد یأر نیاھب کیوشلب
 ِناضرتعم ھک داد هزاجا فنماک .دریگب رارق یسررب دروم )دندوب کیوشلبً امامت
 اردوخ ھک یبزحریغ Ozerov ِفوِرزُا .دننک تکاس ار تیلقا ِناگدنیوگ کیوشلب
 ،تسا یبزحریغ نونکا و هدوب بزح وضع اھتدم ھک درک فیصوت یمیدق یلاعف
 .درک مالعا »فنماک یھنامرشیب راتفر رطاخھب اردوخ قیمع تراقح«
 یارب اھکیوشلب شالت ربارب رد زین پچ یاھرآسا و اھکیوشنم ،اھیبزحریغ
 یکرتشم یھھبج ْیناگمھ یاھییآمھدرگ کبسھب اروش یمومع تاسلج یهرادا
 یهرابرد ثحب ماگنھھب ھک 1917 لاس ِراوھنومن دنور فالخرب .دنداد لیکشت
 تارظن بیکرت ساسارب ھک دشیم باختنا ینویسیمک اھییآمھرگ رد شرازگ کی
 هدرک لیمکت ار نآ رتگرزب عمجم ات دیامن ھیھت ار یاھمانعطق ِسیونشیپ ْفلتخم
 نیسارک دینوئل زا ً]اسأر وً امیقتسم[ اھکیوشلب ،دناسرب بیوصتھب ماجنارس و

Leonid Krasin و یلخاد تیعضو هرابرد لصفم یشرازگ ھک دندوب ھتساوخ 
 و سور یایراتلورپھب ار یاهدش هدامآ لبق زا یاھھیمالعا و دنک ھیھت یللملانیب
 .دش بیوصت ارآ قافتاھب ھمانعطق نیتسخن .دھد ھئارا للملانیب یایراتلورپ
 ھک تفگ یبزحریغ یوگنخس کی ،دش حرطم ھمانعطق نیمود ھکیماگنھ
 مارتحا« وا اریز ؛درادن یتفلاخم »اھتسینومک یوس زا ھمانعطق اب ھجوچیھھب«
 امش ھنوگچ« ھک دنادب دھاوخیم اما ؛تسا »لئاق اھنآ یارب یدایز رایسب
 ار ام ـاقفرـ ھکیلاحرد ،میھدب یأر ھمانعطق نیاھب ھک دیھاوخب ام زا دیناوتیم
 ،پچ رآسا ربھر ؟»میتسھ ھک مییوگب دیھدیمن هزاجا یتح و دینکیم تکاس
 و ندوب یطقنالم رطاخھب ار نیسارک ،Isaak Shteinberg گربنیاتشا کازیا
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 یقیفوت ھکنآ نودب و داد رارق رخسمت دروم شایورضریغ و یبتکم شرازگ
 .]30[درک حرطم ار رتیتکراشم یدنور داھنشیپ ،دشاب ھتشاد

 ییارجا یاروش باختنا ماگنھھب اھکیوشلب و اھیبزحریغ نیب شکمشک
 ھک دندوب هدرک قفاوت یمومع یھسلج زا شیپ فرط ود .دیسر دوخ جواھب
 تیرثکا اب ات دنک باختنا ییارجا ِراک یارب ار یبزحریغ 20 یکیوشلب نویسکارف
 یهرفن 20 تسیل کی یبزحریغ نویسکارف .دشاب ھتشاد یراکمھ کیوشلب
 تسیل نیا اما ؛دوب هدرک باختنا یأر 20 رباربرد یأر 339 اب ار یبزحریغ
 زارپ رگراک یاجھب تسیل نیا ھک اعدا نیا اب ،کیوشلب ناگدنیامن یوسزا

 یوس زا یغاد رایسب ثحب .دش ھتسناد دودرم ،تسا »دنمرنھ و نادقوقح«
 یادصورس زا سپ .تفرگرد ینامتخاس رگراک کی یھطساوھب اھیبزحریغ
 17 و تخادنا رود ار یبزحریغ نویسکارف تسیل کیوشلب تیرثکا ،دایز رایسب
 باختنا نآ یاجھب ،دندوب اھکیوشلب دییأت دروم ھک ار یبزحریغ صاخشا زا رفن
 ار یرگنیبزحریغ رگید اھکیوشلب ھک تخاس فافش ار ھتکن نیا فنماک .درک
 مسیشرانآ و مسیوشنم اب یزیچ نینچ نیب و دنریذپیمن ییاروش یشیارگ ناونعھب
 عضاوم دنناوتیمن یبزحریغ صاخشا ھک انبم نیارب وا .دنتسین لئاق یتوافت
 یهدنیامن ناونعھب نتفگ نخس یارب ار فولیئاخیم قح ،دننک رایتخا یعمج یسایس
 نودم یاھمانرب اھنآ ھک تیعقاو نیا رطاخھب« ؛تفرگ شلاچھب اھیبزحریغ
 نخس :ینعی[ یرما نینچ ،دنشاب رگیدکی یاھراک یوگخساپ دنناوتیمن و دنرادن
 .»تسین زاجم ]اھیبزحریغ یهدنیامن ناونعھب فولیئاخیم نتفگ

 و مود ِیمومع تاسلج رد کیتارکمد دنور یهرابرد یرگید یاھدروخرب
 Bretan ِناترب .دمآ شیپ بیترتھب نئوژ 20 و ھم 31 یاھزور رد موس
 ِکیوشلبھب نینچمھ و گربنیاتشاھب ْیمومع یھسلج نیمود رد ]31[یبزحریغ
 ناگدنیامن تینوصم ات تسویپ )Paniushkin نیکشویناپ( هدش جارخا یگزاتھب
  اروش  یمومع یھسلج رد  یریگتسد ھـــکنیا رگم  ،دنک ھبلاطم ار یریگتسد زا

 
 ↓ .دینیبب ار کی هرامش تسویپ گربنیاتشا هرابرد ]30[

↑ TsGAMO, 66/12/814/40-44. 
 رد یکیوشنم یھمانزور رد ھک تسا یشرازگ ناترب هرابرد یدعب عالطا اھنت ]31[
 رد یھاگودرا رد و هدش ینادنز وا ھک دوب نیا زا یکاح و تفای راشتنا 1922 ھیوناژ
 دروم ار وا یریگتسد یھلئسم ھتسناوتن ییارجا یاروش ھکنیا و دربیم رسھب کسلگناخرآ
 ↓ .دھد رارق یسررب

↑ Sotsialisticheskii vestnik 1, 1922, p. 14. 
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 ،دش قیقر کیوشلب تیرثکا یوس زا داھنشیپ نیا .دشاب هدیسر بیوصتھب
 تئیھھب ھکنیاھب طورشم ،دنوش ریگتسد ناگدنیامن دادیم هزاجا ھک یروطھب
 یمومع یھسلج طسوت ـھعقاو زادعب تروصھبـ و دوش هداد عالطا اروش ییارجا
 ِفلواپ و نیکشویناپ رما نیا زا سپ ھلصافالب .دریگ رارق بیوصت دروم اروش

Pavlov درک داھنشیپ نینچمھ ناترب .]32[دندش تشادزاب تسیلاکیدنس/تسیشرانآ 
 یرادا یاھتازاجم زا اھنآ تینوصم لماش ناگدنیامن یارب »راتفگ یدازآ« ھک
 ای اروش تاسلج رد اھنآ ھک زیچرھھب تبسن ھک ساسا نیارب« ،دشاب ییاضق ای
 زا دادعترھ« قح و ؛دنشاب ھتشاد تینوصم ،دنیوگیم »یرگراک یاھییآمھدرگ
 باختنا دوخ ھک ھنوگنآ ناشراک هرابرد و دنیآ مھدرِگ ھک دشاب »ناگدنیامن
 :ھک داد حیضوت ]نینچمھ[ وا ،دوــب اھیبزحریغ یارب نیا  .دننک ثحب ،دننکیم

 هدافتساِءوس ،دناھتفاین نامزاس ھکنیا رطاخھب اھیبزحریغ زا
 یعون ات دنوش دحتم مھاب ھک دنھدیمن هزاجا اھنآھب ]اریز[ .دوشیم
 ار نامدوخ میناوتب ھک یروطھب ،)هدنخ( دوش داجیا یبزح دیاش ای هاگتسد
 ھکییاھتسینومک زا نینچمھ و هرھچرب باقن یاھکیوشنم ای اھرآسا زا
 .مینک ادج ،تسا دایز مھ ناشدادعت ھک ،دناهدز هرھچھب باقن

 
 نامھرب ]اھنت ھن[ رتهدرتسگ ِییاروش یسارکمد یارب اھیبزحریغ تابلاطم

 اب ھکلب ،دندوب اونمھ نآ اب پچ یاھرآسا و اھکیوشنم ھک تخاونیم یرات
 .تشاد ییاونمھ زین ،دنوب هدرک کرت ار کیوشلب بزح یگزاتھب ھکینافلاخم
 یط .)دریگیم رارق ثحب دروم رتلماک روطھب مجنپ لصف رد ریخا عوضوم(
 ]33[یاهوزج »وکسم یبالقنا ِلاعف نارگراک« زا یھورگ ْیتاباختنا تازرابم
 ،رآسا  ،کیوشنم بازحا زا ھک دنتساوخ ناگدنھدیأر زا و دندرک رشتنم
 تیامح )اھکیوشلب :ینعی( »رادلوپ یهدروخاو یاھتسینومک« ایو تسیشرانآ
 تیامح یناسک زا :ینعی ؛دنھدب یأر »یبالقنا یتسارھب نارگراک«ھب اھنت و دننکن
 نارگراکھب تنایخ اب ار ناشدوخ ،دناهدوبن بازحا نیا زا کیچیھ رد ھک« دننک
 عاجرا .»دنشاب هدرکن شومارف ار ربتکا گرزب ثاریم و ،دناهدناشکن تفاثکھب
  1918 ناسسؤم سلجمھــب تبسن ]ھــمان[ نتم رد هدش زارــبا شنزرس و ربتکاھب

 
[32] TsGAMO, 66/12/815/42-50; RGASPI, 564/1/13/3. 
[33] TsAOPIM, 3/4/49/50; ↓ 

 .1921 لیروآ 17 ،ادوارپ ↑
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 یھباثمھب ار اھکیوشلب ،هورگ نیا ھچرگا ؛تشاد یکیوشلب أشنم ینشورھب
 یأر ھیصوت اما .درکیم موکحم »یتلود یرادھیامرس ییاوژروبهدرخ یهرھچ«
 یرگید هورگ ای هورگ نیا .دوب یتسیرکرُو ای ھنایارگرگراک ینشورھب ْاھنآ نداد
 ھک دنتخاس رشتنم ھناخراک نیدنچ رد یایمسر یاھھیمالعا ،دوب کیدزن نآھب ھک
 نداد یأر راتساوخ و تفاییم راشتنا »وکسم نارگراک« یاضما اب
 ار اھتمرح کتھ نیا یھمھ« ھک دندوب »یقداص ِرگراک یاھتسینومک«ھب
 صخشم روطھب اھنآ .]34[»دندوب هدرک کرت ار بزح و هدرک هدھاشم
 ]ھکارچ[ ،دنھدن یأر کیوشلب بزح وضع چیھھب ھک دندادیم رادشھ نارگراکھب
 دنوشیم روبجم دنریگب رارق اروش رد ھک یماگنھ ،دشاب قداص ھک مھ ردقچرھ
 .دنشاب یزکرم یھتیمک طخ یورھلابند ھک

 ،فلاخم ]کنیا و[ ِقباس یاھکیوشلب هورگ نیرتھتفاینامزاس یوس زا
 )RKSP( »نیشویناپ ِناناقھد و نارگراک یتسیلایسوس بزح« ]:ینعی[
 هورگ نیا .دش هداتسرف اروش رد اھیبزحریغھب باطخ یاھمانتساوخرد
 تحت« مسیوشلب یکیژولوئدیا و ینامزاس ندش خسم اب هزرابم اردوخ یاھفدھ
 لیصا تیمکاح رارقتسا زین و »دناھناگیب نارگراک اب ھک یرصانع تیمکاح
 ،]35[اروش ناگدنیامنھب ]لاحضرع ای[ ھمانتساوخ رد نیا .تشاد مالعا اھاروش
 »دنک نایب ار ایراتلورپ یهدارا ]تسیابیم[ ھک تئیھ کی زا اروش ینوگرگد«
 حیبقت ار »بآممیق یاھتسینومک بزح ِشیامن یهدرپ و انیبان یحالس«ھب
  یط  ایراتلورپ ھـــچنآ یھمھ  ھک درـــکیم لالدتساْ ھمانتساوـخرد  .]36[درکیم

 
[34] TsGAMO, 66/22/64/67. 
[35] TsAOPIM, 3/2/18/ 2-3. 

 میق کی یارب opekun .تسا هدش هدافتسا 'opekuny-kommunisty' ترابع زا ]36[
 نیا شیانعم و ؛تسا هدش بوصنم ناوتان صاخشا ای راغِص عفانم ظفح یارب ھک دوریم راکھب
 ریغص و ناوتان ناکدوک ناونعھب نارگراک اب دنراد رارق سأر رد ھک ییاھتسینومک ھک دوب
 Efim Ignatov فوتانگیا نیفا ًالثم ،دوب نافاخم ِکرتشم ھیامناج نیا .دندرکیم دروخرب
 فذح ار ییاوژروبهدرخ یاھیبآممیق نیا« ھک دناوخارف ار مھد یهرگنک رد بزح ناربھر
 ↓ .دینک

↑ . Desiatyi s"ezd, p. 238. ↓ 
 دیسریم روھشم قیفر اب دیابن ار وا ھک( S.G. Said-Galiev فویلاگـدیس راتات ِتسینومک ↑
 یسور اھتسینومکھب ضارتعا رد )مینک هابتشا Mirsaid Sultan-Galiev فویلاگ ناطلس
 ↓.دننکیم افیا ار ناتسکدوکراتسرپ ایو ملعم شقن راتات نارگراکھب تبسن اھنیا ھکتشون نینلھب

↑ . V.I. Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (izd. 5-ogo), Moscow: 
Gospolitizdat, 1958-65, vol. 36, p. 661. 
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 نیا یوس زا یاھنانیبدب زرطھب« ،دوب هدیگنج شرطاخھب یتاباختنا تازرابم
 اھاروش رد نارگراک نیتسار ناگدنیامن ھک درادن یبجعت .»دش بوکدگل اھبآممیق
 »ییارگییارجا یھتیمک« یعونھب اروش ھک دنشاب دودعم ]هزادنا نیا ات[

(ispolkovshchina)  'executivecommittee-ism' مزال و دشاب هدش خسم 
 داھنشیپ ھمانتساوخرد نیا .دوش ایحا 1917 لاس تروصھب ون زا ھک دشاب
 و یریگمیمصت ات دنشاب یتوافتم دارفا ْییارجا سیئر و اروش سیئر ھک درکیم
 ]یاھذوفن لامعِا و[ تالخادم زا و دوش نیمأت ینئمطم روطھب ییارجا یاھشقن
 و اروش نارادفرط یارب نینچمھْ ھمانتساوخرد .دوش یرود ھنحص تشپ
 یسایس ِقوقح ،دنشاب هدرکن تنایخ رگراک یھقبطھب ھک کیوشلبدض بازحا
 لقن نیا زا شیپ ھک نیکشویناپ ینارنخس ساسارب تواضق اب ھک درکیم ھبلاطم
 ،اھتسیشرانآ ،پچ یاھکیوشنم ،پچ یاھرآسا ھک دوب ینعم نیاھب ،دش
 یسایس قوقح نیا لومشم )وا ِدوخ لثم( قباس یاھکیوشلب و اھیبزحریغ
 و بازحا نیا ینادنز یاضعا یدازآ راتساوخْ ھمانتساوخرد نیا .دندشیم
 بزح« .دوب زین مادعا تازاجمھب تبسن یاهدرتسگ یاھتیودحم ]داجیا[
 یارب اردوخ یتاباختنا یهزرابم )RKSP( »ناناقھد و نارگراک تسیلایسوس
 رد بزح نیا یاضعا .داد ھمادا زین راک یاھلحم ات اھاروش تاحالصا
 Moskomgosor روسوگموکسم رد دیفسھقی نانکراک هوبنا ییآمھدرگ
 تبسن ار فنماک »یھنامرشیب راتفر« ھک دندرک ھئارا تیقفوم اب ار یاھمانعطق
 .]37[درکیم موکحم اھیبزحریغھب

 1921 لاس رخاوا ات .دشیم وربور اونشان یاھشوگ اب تاضارتعا ھنوگنیا
 .دشاب یناگمھ یریگمیمصت یارب یھاگنادیم ھک درکیم دومناو یتخسھب اروش
 یتئیھھب اروش و دشیم ذاختا یبزح یاھتئیھ یوس زا یسایس تامیمصت
 ناگدنیامن زا یرایسب یتح .دوب هدش لیدبت یرھش یرادا روما یارب یتراظن
 لوقھب .دندرکیم یراددوخ ،دنوش رضاح یدرگزیم تاسلج رد ھکنیا زا بزح
 زا تسایس« .دوب تومھبور تلاسک زا وکسم یاروش Dvinov فونیوِد
 ثحب دروم راکوبسکھب طوبرم حالطصاھب لئاسم و دش فذح تاسلجروتسد
 رد اکچ لماع .]38[»مھف لباق ھن و دندوب بلاج ھن اھنآ رثکا ھک تفرگیم رارق
 ھک داد شرازگ ]انبم نیارب[ ار یتاعیاش Krasnopresnia اینسرپونسارک
  یارب   روھمج سیئر کی و دـــــنوشیم  هدیچرب لماک روطھب یدوزب اــــھاروش

 
[37] TsAOPIM, 3/2/48/36ob. 
[38] Dvinov, Moskovskii Sovet, p. 107. 
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 1921 ربماسد رد اھاروش مھن یهرگنک عقاو رد و .دوشیم باختنا یروھمج
  .دوش ماجنا ھنالاس طقف دعبھب نامز نآ زا اروش تاباختنا ھک تفرگ میمصت
 ار »مکاح ِکیتارکوروب رشق« رارقتسا رما نیا ھک دندرک لالدتسا پچ یاھرآسا
 ھتیمک نیا :تشاد رتیلمع یاھلئسم وکسم کیوشلب یھتیمک .دشخبیم ماکحتسا
 ،دتفایب قیوعتھب دناوتیمن وکسم تاباختنا ھک داد رادشھ بزح یلم یربھرھب
 ]وضع[ 1543 زا نت 200 و دناهداد افعتسا ناگدنیامن زا یریگمشچ شخب اریز
 .دناهدش فذح 1921 لاس یزاسکاپ یط رد یکیوشلب دنمورین نویسکارف
 یدودعم یاھیلدنص .دش رازگرب 1922 لاس ھیوناژ هام رد یاهزات تاباختنا
 لیقت رفن 251ھب فصن زا یبزحریغ ناگدنیامن دادعت ؛تفرگ رارق تباقر دروم
 .]39[پچ رآسا رفن کی و کیوشنم 3 یھفاضاھب ،تفای

 ِتسیلایسوس ِبازحا ،دنتفاییم شھاک اھاروش رد اھیبزحریغ ھکیلاحرد
 ًالمع 1921 لاس رخاوا رد اھنآ .دندوب اکچ درگیپ تحت ھنامحریب زین فلاخم
 روطھب .دنشاب ھتشاد رگراک یھقبط یسایس یگدنزرب یریثأت چیھ دنتسناوتیمن
 ایو هدرک باختنا ار بازحا نیا یاضعا ھک ینارگراک ]ھک داتفا قافتا[ ررکم
 دنتشادن نیا زج یاهراچ ،دندوب هدرک تیامح کیوشلبریغ یاضعا زا یتروصھب
 جارخا اب ندش وربور ]ھجیتنرد[ و اھنآ زا عافد یارب باصتعاھب ِمادقا نیب ھک
 نھآهار رد رآسا ِفولیئاخیم .دننک باختنا ار یکی ،ندنام شوماخ ای یروف
 ھکینارگراک ؛دش ریگتسد نالاعف ریاس هارمھھب ھم هام لئاوا رد لارواـنازایر
 و جارخا یعمجتسد ،دننک ھبلاطم ار اھنآ یدازآ ات دندوب هدرک یھاتوک باصتعا
 نیاھب ضارتعا رد ییاھهوزج .دندش مادختسا ون زا یشنیزگ تروصھب سپس
 اھھیمھس رسرب یباصتعا اجنآرد ھک تسیل واتسوگ یھناخراک رد اھیریگتسد
 رد یگتسبمھ ِتاباصتعا یھدنامزاس یارب شالت اما ؛دش عیزوت ،دوب نایرجرد
 1886 هاگورین رد کیوشنم نالاعف .دنام ماکان یلمورب رد نینچمھ و ،اجنآ
 دضرب ،دننزب باصتعاھب تسد ھکنآ نودب ھک دندرک ھیصوت نارگراکھب
 .]40[دننامب نوصم یعمجتسد جارخا رطخ زا ات ،دننک ضارتعا اھیریگتسد
 نیرخآ .دنامزاب راک زا ھتسویپ یریگتسد رطاخھب وکسم رد اھکیوشنم نامزاس
  رد نآ ینادنز یاضعا زا رفن 44 یاذغ باصتعا ْنامزاس نیا یھتسجرب مادقا

 
 ↓ ؛هدش دای رثا ،فونیوِد ]39[

↓ TsAOPIM, 3/2/48/244; 3/3/5/1; RGASPI, 564/1/13/31; 
Sotsialisticheskii vestnik, 1922, no.7, p. 8. 

[40] TsAOPIM, 3/2/48/27-27ob. 
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 هورگ ھک وکسم یاھرآسا نامزاس .]41[دوب1922 ھیوناژ رد اکریتوب نادنز
 و گربنیتشا .تشاد یتیعورشم کدنا ،دوب هدش ماغدا نآ رد رآسا یطارفا
 .دندرکیم ینارنخس ھناخراک یاھییآمھدرگ رد ھتسویپ Chizhikov فوکیژیچ
 رد ناشرفن 42 ھک دندوب نادنز رد نآ یاضعا زا رفن 65 ،1921 لاس رخاوا اما
 رھش رد زین تسیشرانآ یاھهورگ .]42[دندز اذغ باصتعاھب تسد1922 سرام
 ار موس لصف( فولواپ هورگ دننام ،دندوب هدروخ ھبرض اھیریگتسد زا تدشھب
 یاھداھن رد یلخاد گنج یط ھک »ییاروش یاھتسیشرانآ« یتح .)دینیبب
 هورگ یاضعا اکچ 1921 ربماون رد :دندنامن ناما رد ،دندوب هدرک راک ییاروش
 Aleksandrفوریپاش ردناسکلا یربھر تحت تسیلاسروینویـوکرانآ

Shapirov فوراکسآ نامرگ و German Askaro درک ریگتسد ار، 
 Appolonنیلوراک نولوپآ یربھرھب تسینومکـوکرانآ هورگ ھکیلاحرد

Karelin 43[دنک ظفح 1922 لاس رخاوا ات اردوخ ینوناق تیلاعف تسناوت[. 
 
 یبزحریغ تسایس
 رگراک یھقبط یدنبلکش صاخ تروصھب تسیابیم ،ھمدقم ناونعھب تسخن
  یاعدا ھک یتلود هارمھھب  یدنبلکش نیا :مینکیم ھجوت یوروش ھیسور لئاوا رد

 
[41] Dvinov, Ot legal'nosti, especially pp. 67-97; TsAOPIM, 

3/3/33/15; 3/3/34/7; Pavlov, Bol'shevistskaia diktatura, pp. 64-72. 
[42] RGASPI, 17/84/296/10-11; 17/84/454/39-40; 564/1/13/6, 16-

17, 22; TsGAMO, 186/1/598/37; TsAOPIM, 3/2/48/19; D. Pavlov (ed.), 
Soiuz Eserov-Maksimalistov. Dokumenty, publitsistika. 1906-1924 gg., 
Moscow: Rosspen, 2002, pp. 342-62; Kreml' za reshetkoi (podpol'naia 
Rossiia), Berlin: izd. 'Skify', 1922, pp. 199-204. 

[43] TsAOPIM, 3/2/48/36ob, 87; 3/3/34/214ob; Pavlov, 
Bol'shevistskaia diktatura, p. 67. ↓ 

 ـودرھـ نیلوراک ِ تسینومکـوکرانآ یسورً امامت نویساردف و فوراکسآ ِیناھجـوکرانآ هورگ ↑
 یراکمھ یلخاد گنج یط اھنآ نوچ ،دندرکیم فیصوت یوروش یاھتسیشرانآ ناونعھب ار
 یاروش رد فوراکسآ و »داصتقا یلاع یاروش« رد رفنودرھ .دنتشاد اھکیوشلب اب یکیدزن
 ؛دندرب ردھب ناج 1926 لاس رد شگرم نامز ات نیلوراک هورگ .دندوب هدرک تمدخ وکسم
 هورگ زا یوضع فوریپاش .دندوب ھتفر دیعبتھب و هدش ریگتسد نآ لاعف یاضعا رتشیب ھچرگ
 رد 1920 لاس رد ھک ،دوب Golos Truda ادورت سولگھب موسوم ِتسیلاکیدنسـوکرانآ
 اجنآرد وا .دوب هدرک تیلاعف Chicherin  نیرِیچیچ رظن تحت ھجراخ روما یایراسیمک
 .درکیم ھمجرت و دناوخیم ار تالوسرم
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 عفانم تسیابیم رگراک یھقبط .تفریم شیپ ،تشاد ار رگراک یھقبط عفانم نایب
 لاس رد یرگنیبزحریغ یھبرجت .درکیم نایب تلود نیا ربارب رد اردوخ

 :ینعی[ هدرتسگ یھلئسم نیا ،نآ قیرط زا ھک دوب یکچوک رایسب ِناھج 1921
 یاھشالت ات دندیشوک اھیبزحریغ .دیدرگیم سکعنم ]یتاقبط عفانم نایب
 ندش ورایور یانعمھب ھک ،دننک نایب رتکیتارکمد تسایس رطاخھب ار نارگراک
 اھنآ اب داصتقا یزاسزاب یارب نامز نامھ رد ھکیلاحرد ؛دوب اھکیوشلب اب
 و ناشتلود زا عافد رد ـمھـ نامزمھ روطھب ات دندیشوک اھنآ .دنتشاد یراکمھ
 ھک دش ربھار ییاھشزاسھب ار اھنآ یھمھ رما نیا .دنریگب رارق نآ دضرب ـمھـ
 و اھشالت نیا یھمھ تیاھنرد اما ؛دوب لوبق لباقریغ اھکیوشنم رظنھب
 ِناترب .دیماجنا تسکشھب »نارگراک ِتلود« یلمحتیب رطاخھب اھشزاس
 دحتم اھتسینومک و یبزحریغ صاخشا« دیاب ھک تفگیم اروشھب یبزحریغ
 ھک اھنآ یھمھ و دننک تردق لامعِا رگراک مدرم یھمھ ھک یروطھب ،دنوش
 مدرم«ھب عاجرا اب یدنبتروصنیا .]44[»دننک راک ،دننکیم تردق لامعِا
 ماھلا اما .درکیم باتزاب ار مسیندوران یعون (trudiashchikhsiia) »رگراک
 مھ و سکرام مھ ھک دوب یماھلا ْکرتشم تروصھب تردق لامعا یارب
 .دنتسناوتن اھکیوشلب ھچرگ ؛دنشاب قفاوم نآ اب دنتسناوتیم یکسفشینرچ
 

 یھناخراک یناگیاب رد راک ِلحم حطس رد یبزحریغ/یکیوشلب ِییایوپ
 ْیدنمورین یبزحریغ هورگ ھک ییاجرد ؛تسا هدش سکعنم ومآ یزاسلیبموتا
 نآ رد ومآ  .]45[دنتشاد رایتخا رد 1921 لاس رثکا یارب ار یرگراک یاھنامزاس
 نیب یتیریدم یاھتَمِس .دوب هدش ایحا ھیسور لیبموتا دیلوت زکرم ناونعھب نامز
 نمس دننام( دندوب ھتشگرب ھھبج زا ھک یبزح یھتسھ ناربھر
 ،Nikolai Korobitsyn نیستیبوروک یالکین ،Semen Smirnovفونریمسا
 یاھتسینومک زا یھورگ زین و ،)Gavrilin نیلیرواگ و Lidak کادیل
 زا یضعب و A. Adams زمادآ یربھرھب( یزاسلیبموتا ِرگراک ِییاکیرمآ
  تعنص یزاسزاب رد ات دــــندوب ھتشگزاب ھیسورھب  ھک یسور رجاھم یاھهداوناخ

 
[44] TsGAMO, 66/12/815/46. 

 یھمانرب اب ھک مھ ار ییاھھبحاصم نم ،اھھتسھ و یرگراک ھیداحتا قباوس ربهوالع ]45[
 ↓ :هژیوھب .ماهدرک یسررب ،دوب هدش ماجنا »ھناخراک خیرات«

↑ TsAGM, 415/16/20, 39, 47, 110, 148, 167, 171, 171a, 217, 262, 657. 
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 1921 سرام رد یوروش تلود .دوب هدش مھس ،]46[)دننک کمک لیبموتا
 هورگ نیا ،نآ ساسارب ھک درک اضما ییاکیرمآ هورگ اب ار یاھمانقفاوت
 هدحتم تالایا رد ھک ار هوبنا دیلوت نونف ات تسویپ ومآ راکیورینھب ییاکیرمآ
 .دننک یفرعم زین اجنیا رد ،دندوب ھتخومآ

 1921 لیروآ و ھیروف نیب و ،تفرگ لکش 1920 رخاوا رد یبزحریغ هورگ
 و وکسم یاروش رد و ،تفای ریگمشچ یتیقفوم ھناخراک یھتیمک تاباختنا رد
 .دروآ تسدھب ار ]یرایسب[ یاھیلدنص یکسفونومیس وکسژوگور ھیحان یاروش
 نیدولو ناویا ،اھنآ زا یکی .دندوب رتنسم و رھام نارگراک ْنآ یاضعا رتشیب

Ivan Volodin، دوب ]وضع[ کیوشلب بزح رد ھک تشاد یرتناوج ردارب. 
 ینژین زا 1920 لاس رد ھک دندوب ینارگراک نایم رد یبزحریغ لاعف نیدنچ
 و دندوب هدمآ ھناخراک نیاھب راک یوجتسج رد Nizhnii Novgorod دورگون
 زا ھک ینارگراک :ینعی( nizhegorodtsy ناونع اب یھاگ ار اھرگنیبزحریغ
 نییساتان لماش نارگراک نیا .دندرکیم فیصوت )دناهدمآ دورگون ینژین

Nastas'ian فودیواد یلیساو ]مانھب[ مھرگید رگراکود و Davydov Vasilii 
 
 رد ھک 1923 سرام رد ؛دش بوصنم 1921 ھم هام رد ومآ ریدم ناونعھب زمادآ ]46[

 رد ینیشنزیمتشپ راکھب ،دوب هدش ریگرد لیبموتا تعنص تسارت و ومآ یھتسھ نیب شکمشک
 رادیاپً اتبسن یگدنز ھکنیا مغریلع 1924 نئوژ رد .تفای لاقتنا »داصتقا یلاع یاروش«
 ،دشاب ھتشاد تکراشم یوروش نتخاس رد ات دوب هدرک اھر ار ییاکیرمآ یزاسلیبموتا رگراک
 تیامح میمصت نیا دضرب وا ضارتعا زا ومآ یھتسھ .دش جارخا »یلیفط« ناونعھب بزح زا
 ھک رفن 47 و دندوب هدیسر 1920 لاس رد ھک دوب رگراک 165 یهدنریگربرد ھک هورگ نیا .درک
 رد ھک یسور تسیلایسوس L.K. Martens سِنترام یوس زا ،دندوب هدش دراو 1922 لاس رد
 یروھمج یمسرریغ یهدنیامن ناونعھب 1919 زا و دش لیکشت درکیم یگدنز اکیرمآ رد دیعبت
 ↓.دوب هدرک لمع یوروش

↑ A.P. Churiaev, N.V. Adfel'dt and D.A. Baevskii (eds), Istoriia 
Moskovskogo avtozavoda im. I.A. Likhacheva, Moscow, izd. 'Mysl", 
1966, p. 96; F. Sviatenko, Zavod 'AMO', Moscow: Gos. izd., 1929, pp. 
13-14. ↓ 

 لاس زا دعب لاس 20 یط ھک دندوب یرگراک 000/20 نایم رد دروآربھب انب ومآ هورگ ↑
 .دنتشگزاب ھیسورھب رگید یتعنص یاھروشک زا ایو دندرک ترجاھم ]ھیسورھب[ ای1917

 ↓ .دوب مسیلایسوس زا یراداوھ اھنآ بلغا یهزیگنا
See S.V. Zhuravlev, 'Malenkie liudi' i 'bol'shaia istoriia'. Inostrantsy 
moskovskogo Elektrozavoda v sovetskom obshchestve 1920-kh-1930-kh 
gg, Moscow: Rosspen, 2000, especially pp. 29-35. 
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 ھچنانچ ،ریخا صاخشا .دشیم )دندوب رآسا راداوھ ھک( Sivkov فوکویس و
 ناییاتسور یارب اھنیمز مامت میسقت« راداوھ ،دروآیم دایھب ناشیاقفر زا یکی
 شیپ ،Kuznetsov فوستنزوک ،رگید مھم تیصخش .دندوب »ربارب تروصھب
 هورگ .دوب رآسا بزح ِلاعف ِوضع ْگنج یط رد و لوا یناھج گنج زا
 یلیساو دننام( کیوشنم ناراداوھ ،رآسا ناراداوھ نیا نیب یداحتا ْیبزحریغ
 فوناخوچ ھک دوب ییاھتسیرکرو و )Vasilii Tikhonov فونوخیت

Chukhanov، فوییریک Kireev  فوکنِسیل یسنافا وAfanasii 
Lysenkov اب یاھیداحتا ناربھر زا ،فوناخوچ .]47[دندشیم لماش زین ار 

 ار ومآ یھناخراک یھتیمک  یهرادا 1922 لاس ات 1920 لاس زا ھک دوب یاھبرجت
 رطاخھب ھک مسا نیا .دوب valerianka اکنایرلاو وا راعتسم ِمان .تشاد هدھعھب
 مارآ رد وا ییاناوت یهدننکنایب ،دوب ھتشاذگ وا یور valerian نیرلاو نکسم ِمان
 واھب فودیواد ھنوگچ ھک دروآیم دایھب وا .دوب نیگمشخ ِهوبنا ییآمھدرگ ندرک
 دندرک قفاوت اھنآ و ،دندنویپب یبزحریغ هورگھب ھک تساوخ وا زا و دش کیدزن
 نیا اھنآ .دننک شلاچ اھکیوشلب اب ھناخراک یھتیمک نتفرگ رایتخارد یارب ھک
 .»دندناوخ زاوآ و دندیشون و نتفرگ نشج ینامھیم کی« رد اردوخ میمصت
 فوکوبوا یھناخراک رد 1918 لاس ات ،دوب هدمآ دارگورتپ زا فوناخوچ

Obukhov فوِبلگ دحتم نارگراک بزح« زا اجنآ رد ًالامتحا و ،درکیم راک 
Glebov« دیاقع« ھک یصخش ناونعھب اردوخ اھدعب وا ھچرگا .دوبن ربخیب 

 باطخ شیاھینارنخس اما ؛درک فیصوت ،دراد »کیتارکمد یکیوشنم
 یتسیرکرُو رصانع یهدنرادربرد 1921 ھیروف سنارفنک رد راکزلف نارگراکھب
 ھیسور یداصتقا نارحب ھک تفگ سنارفنک نیا رد فوناخوچ .دوب یکیوشلب و
 اھکیوشلب یبالقنا هار زا یوریپ رد یبرغ یاپورا نارگراک یماکان رطاخھب
 رصانع« دضرب کیوشلب بزح لخاد رد هزرابم یارب اردوخ تیامح و ،دوب
 ییاکیرمآ یزاسلیبموتا رگراک یتح وا ریخا یھلوقم رد .تشاد مالعا »اوژروب
 .»دوب هدش دراو تیفارشا بتارم زاً ابیرقت« :ھک درکیم لخاد مھ ار زمادآ

 یاھھسلجتروص«رد هورگ )ِمسیرکرُو ای( ییارگرگراکو مسیندوران یهزیمآ

 
 .دینیبب ار کی یهرامش تسویپ فوکنسیل و فوناخوچ ،فوستنزوک یهرابرد ]47[

 ار ھناخراک یھتیمک یاھتمس ای اروش ھک یبزحریغ هورگ وضع 13 یهرابرد تاعالطا
 رفن 2 ،تسیلارتناس رآساھب رفن 3 یسایس ظاحلھب اھنیا ھک دھدیم ناشن ،دنتشاد رایتخارد
 مھ رفن 3 یهرابرد و ؛دندوب لیصا یبزحریغ رفن 4 ،کیوشنم رفن کی و پچ رآساھب
 .تسین تسد رد یعالطا



اھیبزحریغ و )پن( یداصتقا ھمانرب 203   

 نیا .تسا ھتفای باتزاب 1921 لیروآ هام رد ھناخراک رد »رھام نارگراک عمجم
 دوبھب طرششیپ ناونعھب راکیورین ِدازآ شبنج راتساوخ اھھسلجتروص
  .دندوب »عیانص تیریدم یلاع یھتیمک« زا ملاس داقتنا یارب و یروهرھب
 زا و دروآیم دایھب ار 1932 لاس رد هورگ شزیگنا Lysenkov فوکنسیل
 رود رایسب اھزور نآ یھتفریذپ ِیتلود نامتفگ زا ھک دنکیم هدافتسا ییاھهژاو
 ،»دنھد صیخشت رتھب ار دازآ و لقتسم یگدنز ھکنآ یارب نارگراک« :دوب

 رس زا ار »یمیظع رایسب یفطاع یھبرجت« و ،»دندنارذگ ار یتخس نارود«
 .]48[]دنبایرد ار[»یرادتقا و متس عونرھ زا لقتسم« ِیگدنز ]ِینعم[ ات دندنارذگ
 اما ،دوبن لومعمریغ نادنچ 1930 یھھد رد »دازآ« یگدنز یهرابرد نتفگ نخس
 یژولوئدیا اب ھکارچ ؛دوبن نینچ ]راگزور نآ رد[ »لقتسم« ناونعھب نآ فیصوت
 ار »یلقتسم« زیچرھ و تشاد دیکأت یمتس ھنوگرھ یتاقبط تیھامرب ھک یکیوشلب
 اھیبزحریغ ھک یماگنھ .دوب راگزاسان ،تسیرگنیم نظِءوس یعون اب
 یارب ار ییاھتیلوئسم نامھ ،دندشیم باختنا ھناخراک یھتیمک رد تیوضعھب
 لوئسم فوناخوچ :یبزح یاضعا ھک دندرکیم لابند یداصتقا یگدنزاس
 اما .]49[ییاذغ داوم یاھرفس لوئسم Sivkov فوکْویس و دوب یراک طابضنا
 ِبزح عانتما ار اھیبزحریغ اب یراکمھ یارب ومآ یھناخراک یھتسھ تامادقا
 ھناخراک یھتیمک زا ار اھنآ ھک دنتشاد نآ مزع و ،درکیم نییعت کیژولوئدیا
 اما ؛دوب قفومان 1921 توا رد تاباختنا یارب شالت نیتسخن .دنراذگب رانک
 بلاغ اھکیوشلب نآ رد ھک راکزلف نارگراک یاھقطنم یھتیمک  طسوت ھجیتن
 تشگزاب اب نامزمھ .دش هدنرب یرگراک یھتسھ ْمود رود رد و دش لطاب ،دندوب
 راکیورین زا یاهرود ربماون هام رد ،ھھبج زا یرتشیب ِیبزح یھتسھ یاضعا
 یبزحریغ نالاعف  جارخا یارب تصرف نیا زا ]اھکیوشلب[ ھک دمآ شیپ دئاز
 ھک ییاھتمس زا اھیبزحریغ رتشیب 1922 لاس ھیوناژ هام ات .دندرک هدافتسا
 یھتیمک ردص ناونعھب فوناخوچ اھنت ،دندش هدنار ،دندوب هدش باختنا نآ یارب
 .]50[دوب هدنام یقاب لاس نآ ربماتپس هام ات ھناخراک

  یگدنزاس  یھنیمز رد  اھکیوشلب اب یراکمھ  یارب  اــــھیبزحریغ یگدامآ
 

[48] TsAGM, 415/16/171a/2-3. 
[49] TsGAMO, 186/l/598/3ob; TsAGM, 415/16/110/9 and 

415/16/167/59-60. 
[50] TsGAMO, 186/1/598/33, 40; TsAGM, 415/16/167/95-96; 

415/16/262, 25-27; 415/167 590/98, 105. 
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 رد ھک داد شرازگ اھنآ یھمانزور .دش اھکیوشنم ِداقتنا بجوم یداصتقا
 و اھیبزحریغ ،1921 لیروآ هام رد وکسم یرادرھش نارگراک سنارفنک
 ھک دندوب هدرک قفاوت یتحارھبْ ھمانعطق سیونشیپ ھیھت نویسیمک رد اھکیوشلب
ً ابیرقت اھکیوشنم ِدوخ یهدنیامن .دشابن تسایس زا یفرح یلصا یھمانعطق رد
 رطخ زاً ابیرقت و ،دوب هدرک بسک یسایس یھمانعطق یارب ار ارآ زا یمین
 رد ،دادیم رازآ ار اھکیوشنم ھک یرگید یھنومن .تسج یریگتسد
 ]نایرج[ رد 1922 لاس ھیوناژ بش .تفرگ تروص نیتیس یاھھناخپاچ
 رباربرد( ھبناجھس تباقر نیا رد تسکش سرت زا اھکیوشلب ،اروش تاباختنا
 ھشیپ اھیبزحریغ اب ار یدنبکولب ای تدحو یعون ،)اھکیوشنم و اھیبزحریغ
 ار اھ کیوشنم اب یلوصا تفلاخم ھک( یبزحریغ V. Fedotov ِفوتودف .دندرک
 ھک دروآیم دایھب یکسنرک یهرود رد ار یھوبنا ییآمھدرگ ،)دوب هدرک نایب
 اھکیوشنم تیامح دروم بوکرس نیا و ،دش بوکرس نارگراک شبنج ھنوگچ
 اب ار اھکیوشنم ،تاباختنا رد یدنبکولب نیا ]یوررھھب[ .تفرگ رارق ]مھ[
 قیفر و فوتودف یسایس درگبقع نیا اما .داد تسکش یکیدزن رایسب ھیشاح
 هام رد جارخا زا ار ،Nikolai Amelin نیلِمآ یالوکین ،وا یارگیبزحریغ
 تروص یفاضا راکِیورین رسرب ھک ییاھشکمشک رد 1922 لاس سرام
 سرت زا ھناخراک یھتیمک ھک دش عورش یماگنھ ھعزانم نیا .دادن تاجن ،تفرگ
 یناسک  ات دروایب مھارف یتصرف کیوشلب ِتیریدم یارب راکیورین شھاک ھکنیا
 رسرب ھک دوب نآ راتساوخ ،دنک جارخا ْندوب ھفاضا یھناھبھب ،درادن تسود ھک ار
 ]ھک دوب بیترتنیدب[ .دوش هرواشم ندوب دئاز مالعا یارب باختنا یاھدنیآرف
 یھمھ عیرس جارخا ْنآ زا دعب و باصتعا ،هوبنا و »ینافوط« ییآمھدرگ
 ھک ،]تفرگ تروص[ ھناخراک یهزور 10 لیطعت ]هرخالاب[ و ،ناگدننکباصتعا
 و اھکیوشنم اما .دوب یجارخا نارگراک عیرس یلیخ ینیزگیاج ْنآ دمایپ
 .]51[دندش مادختسا هرابود ھک دندوبن یناسک نایم رد اھیبزحریغ

 
[51] TsGAMO, 699/1/269/48, 49, 55, 72; TsAOPIM 3/3/33/67, 80; 
3/3/34/60, 65, 67-68, 70, 73, 74; Dvinov, Ot legal'nosti, pp. 106-7. ↓ 

 اردوخ یشھوژپ یاھتشاددای زا یضعب تبحم اب ھک Diane Koenker رکنُک ناید زا ↑
 ↓ .منکیم رکشت ،تشاذگ نم رایتخارد

↑ See also Sotsialisticheskii Vestnik, 1921 no. 7, p. 13, 1922 no. 4, p. 12; 
and 1922 no. 8, p. 11. The editors of Sotsialisticheskii Vestnik referred to 
Fedotov as 'Fedorov'. 
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 اھنآ .تسا راوھنومن اھیبزحریغ یامعم یارب ییاھدادیور نینچ
 ار نآ قایتشا ھک یایسارکمد اما ،دننک یراکمھ داصتقا نتخاس رد دنتساوخیم
 روبجم ار اھنآ اھکیوشلب .دوبن راگزاس یکیوشلب یبزحکت تیمکاح اب ،دنتشاد
 ھکیماگنھ .دوب یبزحریغ شبنج تسکش بجوم رما نیا و دندرکیم باختناھب
 نتخاس بورضم ھک دندوب یشرازگ شریذپ لاحرد وکسم یاروش رد اھکیوشلب
 نیا ناترب ،درکیم یلامتسام ار اکریتوب نادنز رد یسایس یاھیتشادزاب
 تیامح وا زا دنتسناوتن یبزحریغ ناگدنیامن ِرگید اما ،دیشک شلاچھب ار شرازگ
 روصت زا رود هراب نیا رد ھحلاصم اھکیوشنم یارب و ناترب یارب .]52[دننک
 ،تشاد شقنً انئمطم ھک یلماع ،دندرک ھحلاصم نینچنیا ھک یناسک یارب .دوب
 رتشیب ھک یلیامت مدع ؛دوب اھکیوشلب ندیشک شلاچھب یارب اھنآ لیامت مدع
 ھکاجنآ زا و .دندوب هداد ناشن دوخ زا 1921 لاس راھب نارحب یط نارگراک
 نارگراک ھک دوب ییاج ات دوبھب نیا و ،دوب ھتفای دوبھب زین یگدنز یاھدرادناتسا
 زا دنتسناوتیم ـھتشذگ لاس 8 ای 7 رد رابنیتسخن یاربـ دراوم زا یرایسب رد
 نیا ،دنورب رتارف ناشیگداوناخ یاقب و دوخ نتشادھگن هدنز یارب ھنازور دربن
 اب هارمھ ِلیامت مدع نیا ھکتسا یعیبط .دوب هدش رتھتسجرب ْمھ لیامت مدع
 نیمھ .درکیم رود یرگراک یاھنامزاس زا ار تیلاعف و یژرنا  ،بوکرس
  .دش لیدبت یعامتجا دادرارق یعون رد یمھم رصنعھب ھک دوب ھلئسم

 
 یداصتقا دوبھب
 دادرارق نیا .دوبن یاھنانیبدب یهوشر ھجوچیھھب یعامتجا دادرارق نیا
 مھ ھک تفرگ تروص یدیلوت عیانص دوبھب هژیوھب و یداصتقا دوبھب ساسارب
 ،هرگنک نیمھد زا سپ یاھهام رد .دندشیم عفتنم نآ زا نارگراک مھ و بزح
 اھنآ یدنبھتسد ،هدش لیطعت یاھھناخراک ییاشگزاب یارب یمیظع یاھماگ بزح
 یاھدزمتسد ]متسیس[ھب یدنبھیمھس ]متسیس[ زا تکرح زین و ،تسارت تروصھب
  یعون اب ھلغ یهرداصم ینیزگیاج یارب هرگنک میمصت .]53[درک زاغآ ار یلوپ

 
[52] TsGAMO, 66/12/816/31-48. 

 ،1978 ،نالیمکم :ندنل ،»1923 ات 1917 زا یکیوشلب بالقنا« ،راک .چا .یا ]53[
 ↓ ؛359 ات 280 تاحفص ،ود دلج

↑ I.B. Orlov, 'Vosstanovlenie promyshlennosti', in Pavliuchenkov, S.A. 
et al. (eds), Rossiia nepovskaia, Moscow: Novyi khronograf, 2002, pp. 
121-49, especially pp. 121-31. 
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 زا یرایسب 1921 سرام هام نایاپ ات و دمآرد ارجاھب یدقنریغ تایلام
 و دیرخ زوجم وکسم یاروش سرام 28 زا .دش ھتشادرب تراجت یاھتیدودحم
 رتشیب ]دزمتسد[ .]54[درک رداص ار ھقطنم رد یزرواشک تالوصحم شورف
 رید نانچمھ اھھیمھس و دشیم تخادرپ ییاذغ ھیمھس لکشھب زونھ نارگراک
 دنتسناوتیم نارگراک :درک کمک یراجت یاھتیدودحم شھاک اما ؛دیسریم
 و ،دنھدب ماجنا یاپایاپ یھلماعم ییاذغ داوم یارب ات دننک رفس اتسورھب
 یلصا یھغدغد یعونھب یعمج لکشھب ییاذغ داوم لیصحت یاھرفس یھدنامزاس
 زا یرایسب لیروآ متفھ و مشش رد »قلخ یایرایسیمک یاروش« .دیدرگ لیدبت
 ؛تشادرب نایم زا تشاد دوجو راکیورین ییاجھباج یارب ھک ار ییاھتیدودحم
 عفر ،دوب یراکھعطق تروصھب تخادرپ و شاداپ یهرابرد ھک ار ییاھتیدودحم
 یعون نینچمھ .تخاس ایھم نارگراک یاھینواعت رارقتسا یارب ار طیارش و درک
 زا یشخب دنتسناوتیم تیلاعف نابحاص نآ رد ھک دیشخب تیمسر ار تخادرپ ماظن
 ،ناسنیدب ؛دنھد رارق یاهژیو تمسق رد تراجت یارب اردوخ تالوصحم
 تفای شرتسگ یفرصم یاھالاک و اذغ یارب یتعنص تالوصحم یاپایاپ یھلماعم
 داوم ھیھت روحمرب نانچمھ یتعنص تابسانم .]55[تفرگ رارق بیوصت دروم و
 دوخ یهراھب تالیطعت زا نارگراک ھک ھم هام یھنایم رد .دیخرچیم ییاذغ
 ار اھھیمھس ْییاذغ داوم نالؤسم و داتفا ریخأتھب نان ھیمھس لیوحت ،دنتشگیمزاب
 رد رگید راب لئاسم نیرتیدج .]56[دنداد شھاک موسکی نازیم ات تقوم روطھب
 و Bogorodskoe  وکسدوروگوب رد »یگنسرگ« :دمآ شیپ یجاسن یاھرھش
  حبص زور کی ھــــک ،دش شرازــــــــگOrekhovo-Zuevo  ُوِھئوزـوفووخروا
 

[54] Kommunisticheskii trud, 30 March 1921; M. Gorinov, 'Moskva 
v 20-k h godakh', Otechestvennaia istoriia 5, 1996:3-17, here 5. 

[55] Kommunisticheskii trud, 9 April 1921; ↓ 
 ↓ ؛320 ات 318 و 283 ات 280 تاحفص ،ود دلج ،هدشدای رثا ،راک .چا ↑

↑ A.A. Matiugin, Rabochii klass SSSR v gody vosstanovleniia narodnogo 
khozaistva, 1921-1925, Moscow: izd. Akademii nauk SSSR, 1962, pp. 
128-29;↓ 

 Russian 47 ،»)پن( یداصتقا یھمانربھب راذگ رد دزمتسد تسایس« ،P. Ashin نیشآ ↑
Review، 1988: 298 و 297 اجنیارد ،313 ات 293 تاحفص. 

 نارگراک نان یلصا ھیمھس ھکداد شرازگ وکسم یاروشھب Khalatov فوتالاخ ]56[
 ↓.دوب ھتفای شھاک تنوف موسودھب تنوف کی زا زاب ھم مھد رد

↑ TsGAMO, 66/121 815/23-34. 
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 .]57[دندش هرصاحم کدوک 1000 زا یھوبنا اب ییاذغ داوم یایراسیمک نالؤسم
 نالؤسم .دنداد ناشن شنکاو تاباصتعا زا یجوم اب نارگراک وکسم رھش رد
 66 رد دیلوت ،ھم هام رد هزور 24 یهرود کی رد ھک دندرک دروآرب یبزح
 نوژوگ یھناخراک رد ھم هام مھدراھچ و مھن نیب :دوب هدش فقوتم گرزب تکرش

Guzhon )تروص ھتسشن باصتعا )وکسم رد عیانص نیرتگرزب زا یکی 
 ار ھلئسم نیمھ انیسرپونسارک رد یسدنھم یاھھناخراک رد نارگراک ؛تفرگ
 و تاباصتعا تروصھب تفلاخم« ھک دنداد شرازگ اکچ لماوع و ،دندرک لابند
 .]58[»دیسر دوخ جواھب« نمواب رد »ھناخراک لاغشا
 

 رظنھب .دمآ دوجوھب کاروخ لاصحتسا یاھرفس رامشرد یریگمشچ شیازفا
 یهرابرد »قلخ یایراسیمک یاروش« یاھھمانشخب نارگراک ھک دیسریم
 سرتسد رد ِراطق نیتسخن ات دندیدیم یزبس غارچ ھباثمھب ار دازآ تراجت
 اکچ لماوع ،لاثم یارب .دنوش راوس ییاذغ داوم نتفای یارب ار اتسور یوسھب
 کسنیموفوران یجاسن یاھھناخراک نارگراک ھک دندرک شرازگ نینچ

Narofominsk و فییک« ات دنشاب یاهزاجا رظتنم ھکنآیب و دنتساخرب 
 وکسم یاھھناخراک زا یھباشم یاھهورگ .دندرک رفس »رترود اھتفاسم
 دندش تشادزاب یلحم تاماقم طسوت اجنآرد اما ،دندرک رفس دورگلب و فکراخھب
 رد یبزح مھد سنارفنک رد نایوگنخس .دندش عنام ار اھنآ رتشیب ِیوَرشیپ و
 ھک دنداد ار اھھناخراک یفرصم یاھالاک زا یلک یاھیدزد شرازگ ھم هام
 لاصحتسا یاھرفس اکچ نارومأم زا یکی .دوش ھضواعم کاروخ اب تسناوتیم
 رومأم .درک فیصوت ھناخراک نارگراک »دیما یهدمع عبنم« ناونعھب ار کاروخ
 نھآهار رد هوشر و داسف »زیمآهرطاخم تاریثأت« ھک درک اعدا اکچ زا یرگید
 ھکنیا زا یکانتشحو یھنومن یموس رومأم .تسا ییاضران یهدمع تلع
 یرفس وا :درک شرازگ  ار »مینکن دروخرب کاروخ کرادت یھلئسم اب ھنوگچ«
 وکسم کیدزن وفھئوزـوفووخروا ھیحان زا راطق 9 رد رفن رازھ 13 طسوت ار
 شخب و دندنام ماکان ناشدصقمھب ندیسر رد ھک هدرک رکذ ناتسکبزا و دنکشاتھب
  زا یضعب  .دـــندرک فرصم تشگرب رد ار  هدـــمآ تسدھب ییاذغ  داوم  یهدمع

 
[57] TsAOPIM, 3/2/48/28, 62. 
[58] TsAOPIM, 3/2/9/34; 3/2/48/25-27, 33-33ob, 60, 76, 156, 160, 

244; 63/1/44/40; TsGAMO, 186/l/585/39ob. 
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 رس رب ھعزانم .]59[دندش رامیب تدش ھب ایو دندرم هار رد ناگدننک تکراشم
 تاعزانم نیا ،نئوژ هام رد :تفرگ الاب کاروخ لاصحتسا یاھرفس یگنوگچ
 .دوب یکسفونومیسـوکسژوگور ھیحان رد یتعنص تافالتخا یلصا لماع
 ،اھتفاسم ندرک درادناتسا یارب یزاسلباک یھناخراک رد ھک ییاھداھنشیپ
 قفومان یاھرفس ناربج و ،هدننکتکرشرھ یارب درآ زا ینیعم نازیم یھئارا
 ھئارا راک لحم رد ھک دمآرد »یسایس یھمانرب یعون« تروصھب ،دش ھئارا
 جیردتھب ،ھلدابم زا لوقعمان رایسب یتروص ھباثمھب ،یلاصحتسا یاھرفس .دشیم
 یلوپ یھلدابم و تفای تابث کاروخ نیمأت تیعضو ھک یماگنھ( 1922 لاس رد
 .درک شکورف ،)تفرگ ار یاپایاپ یھلدابم یاج

 ،درک لیھست ار تاکرادت یھلئسم تراجت یاھتیدودحم نتشادرب ھکیلاحرد
 ار کانتشحو یاھبرض ،دوب اھتمیقرب ھک ییاھتراظن یضعب نتخیر رود
 »زیگناتریح یریثأت« نئوژ هام رد نھآهار یاھھیارک شیازفا .دش بجوم
  لباقم رد »روبع لباقریغً ابیرقت« یعنام ھک دندرک شرازگ اکچ لماوع .تشاد
 رد اھتمیق شیازفا ربارب راھچ ات ھس بجوم ھک دنداد رارق یلاصحتسا یاھرفس
 تامدخھب ضراوع و هراجا لیمحت زا زین نارگراک .دش وکسم دازآ یاھرازاب
 نایم رد سرت یهرابرد یاھقطنم یبزح یاھنامزاس .دندوب تحاران یمومع
 دیاش ھک( دندادیم شرازگ میدق میژر رصانع تشگزابھب تبسن نارگراک
 یتالاؤس بلاق رد شرازگ نیا ؛)دنتشونیم ار ناشدوخ یاھینارگن و اھھغدغد
 ایآ« و »؟دراد ار نارگراک عفانم ظفح ناوت تلود ایآ« ھکنیا دننام دشیم ھئارا
 .]60[ »؟دوشب یرادھیامرس یایحا عنام دناوتیم اروش تردق

 یاھقطنم سنارفنک اب یمسر روطھب وکسم رد تعنص ددجم یھدنامزاس
 یداصتقا یھمانرب ھکنیا زا نارگراک سرت .دش زاغآ 1921 لاس رد اھاروش
 هدمع روطھب ،دماجنیب اھھناخراک بالقنا زا شیپ ناکلام تشگزابھب )پن(
  یقاب تلود تسد رد نانچمھ اھیراذگھیامرس یهدمع تیرثکا :دوــــــــب ساسایب
 یدنبھورــگ یتلود  یاھتسارت رد یعتنص یاھیراذگھــــیامرس رتشیب .دـــــنام

 
[59] TsGAMO, 66/22/64/71; TsAOPIM, 3/2/48/18, 40, 46, 49, 128; 

RGASPI, 46/1/2/ 152, 186-87. 
[60] MGSPS, Otchet o deiatel'nosti MGSPS, gubotdelov i 

uprofbiuro (mai-avgust 1921), Moscow: MGSPS, 1921, p. 5; TsAOPIM, 
3/2/48/60, 76; RGASPI, 17/65/ 228/27, 38. 
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 نانچمھ اھتسارت نیا نارگراک موسود زا شیب یمک ،زاغآ رد .]61[دندش
 تفایرد )یدنبھیمھس تروصھب ًارثکا مھزاب( تلود طسوت هدش نیمضت یاھقوقح
 اھنآ یھنیزھ ھک دنتشاد تیلاعف ییاھیراذگھیامرس رد ھیقب موسکی .دندرکیم
 شیازفا 1922 لاس رد جیردتھب تبسن نیا و دوب ]اھ[ھنیزھ یرادباسح لومشم
 دنتسناوتیم ھکییاھھناخراک یارب قلخ یایراسیمک یاروش یاھھمانشخب .تفای
 دوب یجراخ ناکلام یهدنریگربرد هدمع روطھب ،دنشاب ھتشاد یصوصخ تیکلام
 نیا اما .دنتشاد نکراک رفن 20 زا رتمک ھک دشیم لماش ار ییاھیراذگھیامرس و
 هراجا عیانص :درکیمن افیا وکسم رد یرادینعم شقن چیھ تیکلام یاھتروص
 یرھش نارگراک راکیورین متسیبکی دودح 1922 لاس رد دوخ ِ جوا رد هدش هداد
 اھنت .]62[مایسکی یصوصخ یاھیراذگھیامرس و دادیم صاصتخا دوخھب ار
 تخیگنارب ار یریگمشچ ضارتعا ھک وکسم رد ھناخراک یهراجا یارب داھنشیپ
 Zamoskvorech'e ھِچرُوکسوماز رد لیبموتا تاعطق نتخاس ھناخراکھب
 .]63[درکن ادیپ یلمع یھبنج ھک ،دشیم طوبرم

 
[61] MK RKP(b), K otchetu Moskovskoi gubernskoi konferentsii 

RKP (25-28 iiunia 1921) i III s"ezde sovetov, Moscow: Gos. izdatel'stvo, 
1921, pp. 10-11; Moskovskaia gubernskaia konferentsiia profsoiuzov, 
14-15 sent. 1921, Moscow: MGSPS, 1921, p. 6; ↓ 

 ،هدش دای رثا ،Matiugin نیگویتام ؛263 ھحفص ،هدش دای رثا ،Aleshchenko وکنچشلآ ↑
 .106 ات 101 تاحفص

 هداد هراجا رفن رازھ 11 رب غلاب یراکیورین اب ھناخراک 640 ،1922 ربماتپس ات ]62[
 راک یورین دصرد 92.6 یتلود عیانص 1923-1924 یلام لاس رد وکسم یھقطنم رد .دندش
 ،اھینواعت طسوت ھیقب ؛ار تالوصحم دصرد 91.1 و تفرگیمربرد ار لغاش
 .دشیم هرادا هدش هداد هراجا یاھیراذگھیامرس و یصوصخ تیکلام اب یاھیراذگھیامرس
 دای رثا ،Matiugin نیگویتام ؛265 ات 263 تاحفص ،هدش دای رثا ،Aleshchenko وکنچشلآ
 ↓ ؛5 ھحفص ،هدش

↑ Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii atlas gor. 
Moskvy i Moskovskoi gub. Vyp. 3. Promyshlennost' i torgovlia, Moscow, 
1925, p. 29. 

[63] Otchet sed'moi Moskovskoi gubpartkonferentsii RKP 29-31 
Oktiabria 1921 g., Moscow, 1921, pp. 14 and 16-17; TsAOPIM, 
3/2/48/128; TsGAMO, 186/1/598/ 131-33; Rabochaia Moskva, 11 May 
1922. 



1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 210   

 روط یلاس ھس ؛تشادرب ار شنازرل یاھماگ نیتسخن یتعنص دوبھب نونکا
 رثکا یارب .دنسرب گنج زا شیپ دیلوت حطسھب دنناوتب اھھناخراک ھک دیشکیم
 تاکرادت یایحا ینعمھب لوا یھلحو رد )پن( یداصتقا حرط وکسم یاھھناخراک
 لابندھب ـًاتحارص و میقتسمـ نیگنس عیانص .دیلوت ْنآ یھجیتن رد و ،دوب ماخ داوم
 اب شکمشک رد ھکنانچمھ اھتسارت ؛دندرکیم تکرح فرصم یاھالاک عیانص
 .دندرکیم ریزارس رازابھب ار هدش دیلوت تالوصحم ،]64[دندوب رازاب یاھورین
 یھدزاب اب ھچرگ ،دوب هدش ییاشگزاب اھھناخراک رتشیب 1921 لاس نایاپ ات اما
 رد 1921 لاس مود یھمین رد یجورخ ْیجاسن تعنص رد .نییاپ یحوطس رد
 اتسور زا جیردتھب نارگراک .دش ربارب 5 لاس نامھ مود یھمین اب ھسیاقم
 هدمآ اگلو یهدزیطحق قطانم زا ھک یناگدنھانپ اب اھنآ فوفص و دنتشگیمزاب
  لاس نامھ نایرج رد یتعنص راکیورین ھک دوب نیا دروآرب .دشیم مروتم ،دندوب
 رییغت دزمتسد ماظن .]65[دوب ھتفای شیازفا رفن رازھ 240 ھب رفن رازھ 200 زا
 اما .دندشیم ھیذغت تلود قیرط زا میقتسم روطھب نانچمھ نارگراک رتشیب .درک
 داوم لیوحت :ینعی( دمآ دوجوھب یعمج تاکرادت متسیس اب مھ یرگید یاھھبرجت
 و ،دوب ھناخراک یلک یجورخ اب بسانتم اھنآ رادقم ھک ھناخراکھب لوپ و ییاذغ
 ؛)تشاد یعیبط و ھنیھب یمتسیس اب نارگراک نایم رد ار اھنآ عیزوت تردق ریدم
 رد کرتشم ھیامناج .دمآ دوجوھب مھ یدودحم یزاسیصوصخ نیارب هوالع
 یارب اھتیدودحم و ،دوب رتالاب یروهرھب یارب یدام شاداپ ،دزمتسد تسایس
 لاس رسارس رد نانچمھ اھدزمتسد .تفر نیب زا یراکھعطق یاھتخادرپ و شداپ

 رد اھدزمتسد حطس فصن دودح اھنت لاس نآ نایاپ ات و ؛دنام نییاپ رایسب 1921
 نیا و ،دروخیم مشچھب یگدنز حطس رد یفیک یاھدوبھب اما .دوب 1913 لاس
 نینچمھ و نارگراک و اھکیوشلب نیب تابسانم یگنوگچ نییعت رد ھک دوب یلماع
 .تشادن اروش فیعضت زا یرتمک تیمھا ،طابترا نیا لوحت

 
 
 
 

 
 .315 ات 309 تاحفص ،مود دلج ،هدش دای رثا ،راک .چا ]64[

[65] M.N. Korovina and T.F. Kogan, 'Bor'ba za uluchshenie 
blagosostoianiia rabochego klassa (1921-25gg.)', Voprosy istorii 9, 
1961:42-55.



 

  
 1921 لاس رد بزح
 یکیوشلب بتارم رد یگدنز )پن( »یداصتقا دیدج تسایس« لاس نیتسخن رد
 اب ار دوخ یلخاد گنج یاھتسینومک زا یریگمشچ تیلقا .تفای یداینب ینوگرگد
 کرت ار رگراک یھقبط ْبزح دنتشاد رواب ھک ورنآ زا بلغا ؛دنتفای ھناگیب بزح
 یارب ناشیاھشالت .تسا هدروخ تسکش مسیتارکوروب دضرب هزرابم و ھتفگ
 .دشیم وربور بوکرس اب ،بزح جراخ رد ای لخاد رد ھچ ،فلاخم رکفت نایب
 ،دنتشاد زیمآھغلابم ییاھدیما عیرس ینوگرگد یارب 1920 لاس رد ھک ،نارگید
 یلخاد گنج یاھتسینومک رثکا یارب یداصتقا دوبھب اما .دندش هدروخرس
 رد ھک ،دوب یوروش تلود هاگتسد رد یتیریدم لغاشم یوسھب تکرح یانعمھب
 ھنوگنیا 1921 لاس نایاپ ات .دنتشادن یگدامآ یتیعقوم نینچ یارب دراوم بلغا
 ار یتیرثکا هدشکیوشلب ِناریدم و هدشریدم ِنازابرس هارمھھب هدشریدم ِنارگراک
 نینچ رد ات دندیشوک دیدج بزح نیا ِنادمآرس .دندادیم لیکشت بزح رد
 تلود رد نآ شقن و بزح ھکنانچمھ .دننک بسک تیامح دوخ یارب یتیعضو
 یاضعا .دشیم فیعضت نارگراک نایم رد نآ ساسا و ھیاپ ،تفاییم ماکحتسا
تشپ« ھک یناسک و ،تفای شھاک یتیلقاھب ھناخراک رد بزح رقتسم
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 .دنتفای شھاک تیلقا نیا زا یتیلقاھب ـدنشاب ریدم ھکنیا ھنـ دندرکیم راک »هاگتسد 
 لاس رد یتلود نامزاس و یسایس تردق فلتخم یاھتروص هرابرد ھک یثحابم

 ،بلاغ یژولوئدیا ساسارب .دندش یاھیشاح نامز نیا رد ،دوب ھتفرگ جوا 1920
 اب دیاب ار ]ھلئسم[ نیا و ؛دوب ییاوژروبهدرخ رصانع ذوفن ْبزح لئاسم یھشیر
 ییاضعا تبسن شیازفا زین و تیمکاح رنھ رد رگراک یھقبط یاضعا شزومآ
 رخاوا رد اضعا یزاسکاپ رد رکفت نیا .درک لح ،دنتشاد یرگراک هاگتساخ ھک
 هرابرد یشیدنامھ ِنادقف ْیزاسکاپ نیا یارجا اما .داد ناشن ار دوخ 1921 لاس
 تصرف نیا زا ات دندیشوک یضعب :تخاس راکشآ ار تلود اب بزح یھطبار
 زایتما ربارب رد یحالس ناونعھب یرالاسناویددض نابز زا هدافتسا یارب
 شوماخ یارب یتصرف ار نآ رگید یھورگ ھکیلاحرد ،دننک هدافتسا یھاگتسد
 .دندیدیم نافلاخم ندرک

 .دنکفا ھیاس بزح رب یسایس نانیمطا مدع زا یربا ،)پن( حرط یفرعم اب
 یزکرم یاھتلایا 1921 ھم و لیروآ یاھهام رد ھک Osinskii یکسنیزوا
 شرازگ کیوشلب بزح یزکرم ھتیمکھب ْتشگزاب رد ،دوب هدز تشگ ار ھیسور
 رد وا .تسا هدشن کرد ]یتسردھب[ بزح یاضعا یوس زا )پن( حرط ھک داد
 تساوخرد ھم 27 و 26 یاھزور یارب ار بزح یهژیو سنارفنک شداھنشیپ
 تافالتخا ،تفاین راشتنا هاگچیھ ھک سنارفنک یاھھسلجتروص .]1[دوب هدرک
 تالوصحم ِدازآ تراجت زا نینل زیمآقایتشا تیامح .دزاسیم راکشآ ار یقیمع
 هدیشک شلاچھب کاروخ تاکرادت یارب لوئسم تاماقم یوس زا ْدازام ِیزرواشک
 یھبونھب تاماقم نیا .دنتشاد ھمھاو رازاب یاھورین تسسگ یاھدمایپ زا اھنآ ؛دش
 یاحما یارب میمصت ھک ایوگ ،دندش ھلغ یهرداصم تسایس یھماداھب مھتم دوخ
 تساوخرد ْبزح ِییاتسور یاھنامزاس ناگدنیامن و ؛تسا هدشن ذاختا زگرھ نآ
 تحت یارب یزبس غارچ ناونعھب ار یلحم تاراکتبا یریگراکھب یارب نینل
 یاھتسینومک .دندرکیم کرد کاروخ تاکرادت هاگتسد نداد رارق دوخ تیعبات
 رگا ھکنیا زا ار دوخ سرت )اھییوکسم ھلمج زا( یرھش زکارم رد رقتسم
  و  دوش کرت تعنص  ،دریگب تروص ناییاتسور اب ییاجھــــــبان یاــــھھحلاصم

 
[1] A.V. Kvashonkin et al. (eds), Bol'shevistskoe rukovodstvo. 

Perepiska. 1912-1927, Moscow: Rosspen, 1996, pp. 204-5; 
S.V.Tsakunov, V labirinte doktriny: iz opyta razrabotki 
ekonomicheskogo kursa strany v 1920-e gody, Moscow: Rossiia 
molodaia, 1994, pp. 52-53. 
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 ِیکسونسوس ِول و Larin نیرال .دندرکیم زاربا ،دشاب هدنزاب رگراک یھقبط
Lev Sosnovskii کرحم رگا ھک دنداد رادشھ نارگید و ]2[تسیلانروژ 

 ،دوشن ھنزاوم یحیحص لکشھب کچوک ِتعنص یایحا یارب نینل یداھنشیپ
 نینچمھ و رگراک یھقبط تیاھنرد و دناسرب بیسآ گرزب عیانصھب دناوتیم
 مھف مدع حطس زا ییاھھناشن نینچمھ سنارفنک .]دنک بیرخت[ ار یرگراک تلود
 رد یگتفشآ .]3[تشاذگ شیامنھب ار یبزح بتارم رد )پن( یھمانرب لماک
 هراجا ،اھدزمتسد تخادرپ ماظن رد تارییغت .دوب بلاغ مھ وکسم یبزح نامزاس
 گرزب عیانص یایحا یھمانرب رد یماکان و ،نیشیپ نابحاصھب اھھناخراک نداد
 یکسوالساز ؛دش دیدشت اگلو تلایا یطحق اب ھک درک اپھب بزح رد یجرموجرھ

Zaslavskii فوتولومھب Molotov بتارم زا بزح یاضعا« ھک داد شرازگ، 
 یهرابرد ھک یتاثحابم رد ْلوئسم تاماقم زا عقاوم یرایسب رد و ینایم حطس زا
ً اقلطم نحل ،تسا ھتشاد دوجو )پن( یداصتقا حرط یارجا یارب ریخا ماکحا
 یاھھصخشم« یهدنھدناشن اضعا یاھییآمھدرگ ؛دناهدرک رایتخا یلوبق لباقریغ
 زا یفافش تاعالطا ھنوگچیھ ھکنیا ْنآ زا رتدب و هدوب »یبسانمان و زیمآتفلاخم
 .]4[دوشیمن تفایرد یزکرم یربھر

 
 یلخاد گنج یاھتسینومک یگناگیب
 رد ]بزح[ دنمشزرا یرگراک یاضعا یوس زا اھافعتسا زا یتباث نایرج

 بزح تیوضع یلکروطھب .تفرگ تعرس 1921 لاس لیاوا رد ،نارگید نایم
 ھیئوژ هاــــم رد رفن 254/52 زا وکسم یاھقطنم نامزاس :دوــــب شھاک لاح رد

 
 سپ و تسویپ اھتارکومد لایسوسھب 1905 لاس رد )1886-1937( یکسونسوس ]2[

 ات 1918 زا ؛دوب لاعف یکیوشلب تاراشتنا رد تسیلانروژ و یاھفرح یبالقنا ناونعھب نآ زا
 1920 لاس رد ؛تشاد هدھعھب ار Bednota اتوندب شیاریو و تشونیم ادوارپ یارب 1924

 زین 1927 و 1923 یاھنویسیزوپا رد ؛درک تیامح یکستورت زا اھھیداحتا ثحب رد
 .تشاد تکراشم

[3] Lenin, Polnoe sobranie sochinenii, Moscow: Gospolitizdat, 
1958-65, vol. 43, pp. 205-45; RGASPI 46/1/2, especially 61-81, 113-15, 
118, 127-29, 140-45, 156–58, 160-62, 164-67, 180-86, 191-95. 

 .207-8 تاحفص ،هدش دای رثا ،)ناراتساریو( ،ناراکمھ و Kvashonk نیکنوشاوک ]4[
 یھدنامزاس وکسم یھتیمک ھک داد شرازگ ھمان نیمھ رد Zaslavskii یکسوالساز
 .دینک عوجر 1۵9 و 1۵8 تاحفص مراھچ لصفھب .درک اھر ار یبزحریغ یاھییآمھدرگ



1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 214   

 هام رد دادعت نیا ؛تفای شھاک 1921 نئوژ هام رد رفن 836/50 ھب 1920 
 ددجم مانتبث زا سپ 1922 لاس ھیروف رد و رفن  767/40 ھب 1921 ربماتپس
 ات دنداد افعتسا رتشیب ھک یناسک نایم رد .]5[تفای شھاک رفن 436/34 ھب یلم
 چیھ نودب ای یصخش لیالد افعتسا یارب لیالد نیرتشیب ،دنشاب هدش جارخا
 ریبد ،فوتولوم .دندرک اھر ار بزح یسایس لیالدھب مھ یتیلقا اما .دوب یحرش
 ربارب رد »دیدرت«ھب ار »یھورگ ای یدرف یاھافعتسا« نیا ،یزکرم یھتیمک
 دنیآرف نیا اما .]6[داد تبسن ،تفرگ تروص مھد یهرگنک رد ھک یتشگزاب تسایس
 یدودح ات ؛دش عورش هرگنک زا شیپ بزح کرت .دوب اھفرح نیا زا رتقیمع
 کانزُگ یھتسھ .دوب تازایتما و ناگیاپ ،بتارمھب تبسن یمارآان یھجیتن
 یھتسھ .تفریذپ 1921 سرام و 1920 ربماون نیب ار لاعف وضع شش یافعتسا
 لمحتم ار یھجوت لباق یجورخ جوم نامز نامھ رد ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک
 مھد یهرگنکھب فوتانگیا .)دینیبب ار باتک 95 ات 92 تاحفص ،مکی لصف( دش
 بزح ھک دنکیم تباث »هوبنا تروصھب« یرگراک یاضعا کرت ھک داد شرازگ
 زا« ،دشاب نآ گنھآشیپ تفریم نامگ ھک رگراک یھقبط اب ار »دوخ دنویپ«
 یھندب یاھینارگنھب طوبرم اھافعتسا 1921 لیروآ هام رد .]7[»تسا هداد تسد
 نینلھب یاھمان رد G. Lebedev فودبل ھک ،دوب »مسیتارکوروب« زا بزح
 دوب Gorodskoi یوکسدوروگ ھیحان رد یبزح ماقم فودبل ؛دوب هداد شرازگ
 تیلاعف هرگنک زا دعب اما ،دوب هدرک اضما ار 1921 ھیروف رد فوتانگیا ھینایب ھک
  درفنم نارگراک اھنت ھن« ھک داد رادشھ فودبل  .]8[درک اھر ار نویسیزوپا
 

 .دینک ھعجارم باتک نیا 434 ھحفص ،راھچ هرامش تسویپھب اضعا رامآ یارب ]5[
 هدش لقنTsakunov  فونوکاست طسوت RGASPI, 17/65/223/46 ]هرامش دنس[ ]6[

 بزح یامنھار[ Spravochnik partiinogo rabotnika 2 ؛52 ھحفص ،هدشدای رثا .تسا
 بزح ِتیوضع« ،T.H. Rigby یابگیر طسوت هدش لقن ،79 ات 78 تاحفص ،]2 رگراک
 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1967 ات 1917 زا یوروش داحتا رد تسینومک

 ،ناقاتشم :یبالقنا ھیسور رد ناناوج« ،A. E. Gorsuch چوزروگ ؛105 ھحفص ،1968
  .88 ات 81 تاحفص ،2000 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نوتگنیمولب ،»ناراکهزب ،نادنمرنھ

[7] TsAGM , 415/16/590/50; TsAOPIM, 1099/1/2/38, 42; 
1099/1/3/5, 7ob, 8, 41, 43; Desiatyi s"ezdRKP(b): stenograficheskii 
otchet, Moscow: Gos. izd. polit. literatury, 1963, pp. 236-38. 

[8] Kommunisticheskii trud, 16 February 1921; M.P. Mchedlov and 
A.M .Sovokin, V.I. Lenin: biograficheskaia khronika, 1870-1924, 
Moscow: izd. polit. literatury, 1985, vol. 10, p. 300. 
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 یھنومن نینلھب و ،دننکیم کرت ار بزح دنراد ،یرگراک یھتسھ یمامت ھکلب
 یرادا شخب رد Registupr رپوتسیجر ھناخپاچ رد اھتسینومک زا یھورگ
 روظنمھب فودبل و ،دنداد افعتسا یعمجھتسد روطھب ھک درک ناشنرطاخ ار اروش
 فولومرا( هورگ ربھر تیعقوم وا .]9[دوب هدرک لاسرا ار نآ یریگشیپ

Ermolaev( لقتسم یھشیدنا اب و رکفتم یتسینومک« و نیچفورح رگراک ار« 
 یارب فولومرا لیالد .دوب ھتفای اقترا ھناخپاچ تیریدمھب ًاریخا ھک داد حیضوت
 یھندب رامثتسا« ،»ایراتلورپ یاھهدوت زا بزح ندش ھناگیب« ْبزح ندرک اھر
 ،یزابلیماف« یھبلغ ،»یبزح نارس یوس زا یلکروطھب ایراتلورپ و یبزح
 »بزح رد یربارب و یردارب زا یرثا ِدوبن« و ،»ذوفن لامعا و یرگھلماعم
 بزحھب »بزح ھتفھ« یط 1919 ربتکا رد فولومرا ھک یماگنھ .]10[دوب
 .دوب 1921 لیروآ ھک درکیم ساسحا نونکا زا رتکیدزن رایسب اردوخ ،تسویپ
 و ؛دوب هدش رترود رگراک ھقبط زا ھتسویپ روطھب هام هدجیھ نیا رد بزح
 ،رگراک کی ناونعھب فولومرا و »دوبن رگراک بزح رگید ھک دوب اھتدم«
 .دھدب یبزح نینچھب بزح بتارم رد ندنام یقاب اب ار رابتعا نیا ھک تساوخیمن
 ناونعھب( ار »ناشدوخ تسینومک ِبزح نارگراک« ھک دوب هدرک دیکأت فولومرا
 رگید و اھنیا ھک تفگ نینلھب فودبل  .دننک انب )اھکیوشلب زا زیامتم یبزح
 دوخ نظِءوس نیا و دنتسھ رگیدمھ اب سامت رد دننکیم کرت ار بزح ھک یناسک
 رد تسینومک بزح یزاوم یبزح« ھک دسریم رظنھب نونکامھ ھک درک زاربا ار
 .دوب ھجوم سرت نیا .»تسا یباینامزاس لاح

 نیکشویناپھب دشیم طوبرم یبزح نینچ نتخاس یارب شالت نیرتقفوم
Paniushkin ناییاتسور و نارگراک تسیلایسوس بزح« تیامح ھک« 

)Rabochaia-krestianskaia sotsialisticheskaia partiia-RKSP( ار 
  هدروآ تسدھب نمواب یحاوـــــن و  یوکستورگ رد فلاخم یاھتسینومک نایم رد

 
[9] RGASPI, 2/1/18135/1-3.↓ 

 رپوتسیجر ِدنمورین 132 یھتسھھب Registupr رپوتسیجر یھناخپاچ رد تسینومک 11 ↑
 »دشاب مانتبث شخب« یارب یراصتخا ،رپوتسیجر ھک منکیم روصت .دنتشاد قلعت
)registratsionnoe upravlenie(. 

 kumovstvo, svatovstvo, no tol'ko ne' :دوب نینچ ھتفرراکھب ترابع ]10[
bratstvo i ravenstvo' و ،تبحم یلالد ،یگدناوخردپھب شیارگ« نآ یظفلاتحت ینعم ھک 

 و تیبثت یانعمھب Kumovstvo and svatovstvo تارابع و .تسا »یربارب ای یردارب ھن
 .تشاد دوجو اجنآ رد یتنس روطھب اھشقن نیا ھک تسا یزابلیماف و یرگھلماعم
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 کیوشلب بزح کیژولوئدیا و ینامزاس داسف ،هورگ نیا ھینایب نیتسخن .]11[دوب
 ھک »دراد رارق ینارگراک اب ھناگیب رصانع ریثأت تحت« ھک درکیم حیبقت ار
 دنت یدرکلمع و ،ھنارسکبس و جیگ یاھحرط ،یرابودنبیب ،ھعجاف« زا ییاضف
 انیچفوکاتسلخ زا یروصت لباق عونرھھب و هدرک داجیا ار ارگتیامح و
akhlestakovshchin ])اھنیا ھمھ اب« .]12[»]دناهدولآ)؟!یتفصنوملقوب 
 )پن( یھمانرب یفرعم .دوب نکممریغ ْندنام یقاب بزح لخاد رد و »ندیگنج
 ھک ار یتردق ،بزح یربھر ھک دناسر ھجیتن نیاھب ار Paniushkin نیکشویناپ
 ؛»دھدیم لاقتنا یزاوژروبھب« دوب هدمآ تسدھب 1917 ربتکا رد نارگراک طسوت
 ماکحا ھک تشاد مالعا ،بزح کرت زا شیپ تسرد ،1921 سرام رد و
 یتمحرم« دازآ تراجت و یدقنریغ ِتایلام یهرابرد »قلخ یایراسیمک یاروش«
 بزح« :ینعی( RKSP اما .»تسا یزاوژروب و نارادنیمز ،نارادھیامرسھب
 یھمانرب ربارب رد تسژ کی زا شیب ْیشنکاو »ناناقھد و نارگراک تسیلایسوس
 لاس ِکبسھب ییاروش یسارکومد یهداعا ناھاوخ ،تسایس رد وا .دوب )پن(

 .دوب هداد ناشن اروش یهرابرد اھیبزحریغھب عاجرا رد ھکنانچمھ ،دوب 1917
 نویسیزوپا« ھک درکیم تیامح »دیلوت یاھھیداحتا« زا یداصتقا یھصرع رد
 و ،دوب هدرک یراداوھ نآ زا یرگراک ھیداحتاھب طوبرم ثحابم یط »یرگراک
 ییاھھیداحتا نانچ قیرط زا یرادا تاباصتنا یھمھ ھک دوب هدرک داھنشیپ
 یاروش« یوس زا وتو قح زا ھتفایباصتنا صاخشا ھکنیا و ،دریگ تروص
 ای (Vysshii sovet narodnogo khoziaistva-VSNKh) »داصتقا یلاع
 ھک ]دنشاب قح نیا یاراد[ زین اھھیداحتا و دنشاب نوصم نآھب ھتسباو یاھتأیھ
 دعب ھتفھ دنچ یط RKSP بزح .]13[دنناوخبارف ھلصافالب ار بصتنم صاخشا
 .درک بسک تیامح تعرسھب ،1921 نئوژ و لیروآ هام نیب ،شلاعف دوجو زا
 ھک درک داجیا وکسم زکرم رد ار یتاناکما و تفرگ وضع 2300 بزح نیا
 .دنشاب ھتشاد ]هدننکتکرش[ رفن 80 دودح رد یتاسلج دنناوتب اجنآ رد شیاضعا
  نارگراک اب ار یرتگرزب یاھعمجم و  درک لاسرا راک زکارمھب ار ینایوگنخس

 
[11] TsAOPIM, 3/2/48/43; 5/1/2572/52; 'O «Narodnoi 

sotsialisticheskoi raboche-krestianskoi partii'».↓ 
  .]دراد رارق[ »وکسم رد یعامتجا و یسایس خیرات یھناخباتک« ویشرآ رد هوزج نیا  ↑

 فوکاتسلخ زا ھکتسا یرادا یاھقوفام یسولپاچ ،ترابع نیا زا روظنم ]12[
Khlestakov ، تسا هدش سابتقا لوگوگ رثا ،»یتلود سرزاب« باتک تیصخش. 

[13] TsGAMO, 3/2/28/36ob; TsAOPIM, 3/2/18/2-3. 



ناریدم و اھیشکدوخ ،نیفلاخم ،نینئاخ 217   

 متفھ رد .]14[دندوب اھکیوشلب ندیشک ثحبھب یپ رد ھک داد نامزاس نازابرس و
 ریگتسد رفن 18 مکتسد .تفرگ رارق ھلمح درومRKSP  بزح زکارم ،نئوژ
 نوچ ًالامتحا .دنداتسرف یرادا دیعبتھب ای نادنزھب ار نارگید و نیکشویناپ ،دندش
 ساسحا Cheka اکچ ،دندوب ــ فلاخم یاھتسینومک ھچرگ ــ اھتسینومک ْفدھ
 »درکیم یعس«  RKSPھک ھنیمز نیا ساسارب ار مادقا نیا تسیابیم ھک درک
 ھیجوت ،»دشیم هدامآ« پاچ لئاسو تقرس یارب و دھدب هوشر لوئسم تاماقمھب
 درک فارتعا Zelenskii یکسنلز ،کیوشلب بزح ِیوکسم یھتیمک رد اما .دنک
 اب نیکشویناپ .»دنزاس لعفنم ار }نیکشویناپ نایماح{ ھک« دوب نیا فدھ ھک
 ،درک تاقالم نینل اب ،دش دازآ نادنز زا 1921 ربماسد رد ھقیثو طرش
 .]15[تفای هار کیوشلب بزحھب رگید راب و ،»درک فارتعا شھابتشاھب«

 ،دنتسسگ 1921 لاس رد بزح زا ھک نافلاخم زا یرگید هورگ
 تبسانمھب ار اھکیوشلب یربھر ھک دندوب »یبالقنا پچ یاھتسینومک«
 رد ھک دنتشاد رارصا اھنآ .دندرکیم موکحم »یرادھیامرسھب تشگزاب«
  یاــــــھھیداحتا  ،نییاپ بتارم یاـــھتسسینومک زا«  رتشیب  ییاروش  تاباختنا

 
 ھک تسا هداد ناشن اکچ یاھویشرآ رد قیقحت اب Pavliuchenkov فوکنچویلواپ ]14[

 تشاد وکسم رد یمومع نانکراک یمداکآ رد تموکحدض نارگھئطوت اب یتاثحابم نیکشویناپ
 .دنتشاد سامت »نُد ِیغای شترا« و یرتالاب حطس رد رآِساھب لیامتم ِنارگھئطوت اب مھ اھنآ و
 یاھھتسھ لیکشت یارب اھنآ داھنشیپ وا اما ،دندش نیکشویناپ یاھلالدتسا بذج نارگھئطوت
 ↓ .درکن تقفاوم نآ اب و داد صیخشت عقومیب ار RKSP یاضعا زا یماظن

 ↑ Pavliuchenkov, 'Ekonomicheskii liberalizm v predelakh 
politicheskogo monopolizma'  n S.A.Pavliuchenkov et al., Rossiia 
nepovskaia: issledovaniia, Moscow: Novyi k hronograf, 2002, pp. 15–
57, pp. 23–24. ↓ 

 ،»1923 رد نویسیزوپا دانسا« ؛TsAOPIM 3/2/ 48/36 :دینیبب ار دنس نیا نینچمھ ↑
 ↓ ؛19 ھحفص ،1975 ،کراپوین تاراشتنا :ندنل

↑ Sol'ts, 'Partiia v bor'be s rabochei oppozitsii', Bor'ba klassov 5, 1935, p. 
25; ↓ 

 زاغآ رد ناماس و تابث :وکسم تسایس و یندم ھعماج ،یوروش تلود« ،R .Sakwa اوکاس ↑
 .E .A ِسیر و M. Perrie یِرپ  ،J. Cooper رپوک رد ،»1924 ات 1921 زا پن ھمانرب

Rees )نالیمکم تاراشتنا :ماگنمریب ،»1953 ات 1917 ،یوروش خیرات« ،)ناراتساریو، 
 .47 ھحفص اجنیا رد ،77 ات 42 تاحفص ،1995

[15] TsAOPIM, 3/2/18/4a; 3/2/48/43; Sotsialisticheskii Vestnik 14-
15, 1921, p. 14. 
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 تحت« ھک یناسک زا ات دوش یریگیأر »اھپچ و نارگراک نویسیزوپا ،یرگراک
 نیا .»دناهدرپس یشومارفھب و هدرک کرت ار ام عفانم و دنراد رارق "اسؤر" ریثأت
 و وکسم رد بزح نامزاس حالصا یارب شالت رطاخھب ھک دندوب یکاش هورگ
 اھنآ .»دناهدش هدنار نیمز ریز«ھب شیاضعا »یفونِماک یراکبیرف« اب شلاچ
 هدش ھئارا یللملانیب پچ یاھتسینومک طسوت ھک دنتفرگ شیپ ار ییاھلالدتسا
 یشمطخ ناونعھب ار نرتنیمک »ِدحتم ھھبج« یشمطخ ]بیترتنیدب[ ،دوب
 .]16[دندرکیم موکحم یسیلگنا و یناملآ نارگراک تازرابمھب ناسربیسآ

 و دندرک کرت یسایس یهزرابم ِیریگیپ رطاخھب ار بزح ھک ینافلاخم نیب
 دوجو زیامت ،دنتخاس اھر ار نآ یگدروخرس تلعھب ھک یرگید یاھتسینومک
 نینچمھ ــ فولومرا و نیکشویناپ نارادفرط دزن مسیسکرام ،ساسا نیارب .دراد
 نوگرگد و ناھج مھف یارب یاھلیسو ــ دندنام بزح لخاد رد ھک ینافلاخم دزن
 ھتخومآ ار مسیسکرام ھک( یبزح ناربھر دضرب ھک دوب نآ یارب ،دوب نآ نتخاس
 ار یاینیشنبقعھب زاین نافلاخم نیا .دننک هدافتسا ھلیسو یھباثمھب نآ زا )دندوب
 ار نآ یارجا یهویش اما ؛دنتفریذپیم ،تشاد دوجو )پن( یھمانرب ردً اجیولت ھک
 اب ناشتابسانم ھک نارگید دزن .دنتسنادیم دودرم ار یسایس میژر تروص و
 دزن هژیوھب و ،یسایس تاظحالم ات تشاد رارق یفطاع ِناینبرب رتشیب بزح
 )پن( یھمانرب ،دندرکیم تکرح تاناجیھ رثارب ھک یلخاد گنج نانیبشوخ
 یھارھاش ناونعھب ار »یگنج مسینومک« ھک اھنآ یارب .دوب خلت رایسب یاھبرض
 زا )پن( یھمانرب ،دندوب هدرک هدھاشم یتلود مسیلایسوس یعونھب ندیسر یارب
 هاوخ ــ دندوب هدیگنج شرطاخھب ھک دوب ییاھزیچ نآ زا یرایسب ِنتفر تسد
 یناوج تسینومک ،ومآ رد .ھن ای دنتفرگیم رظن رد نآ یارب یرگید نیزگیاج
 بوکرسھب کمک رطاخھب تاتشنورک رد ھک Dvoretskii یکستروود ]مانھب[
  وا یقیفر .داد افعتسا بزح زا تشگزاب زا سپ ھلصافالب ،دوب هدش حورجم مایق
 .دوب یضاران یزیچ ھچ زا وا میوگب مناوتیمنً اقیقد« :دروآیم دایھب نینچ ار
 ومآ زا یرگید یهرطاخ .»دوب هدرک رییغتً الماک شقلُخ ھک مدرک هدھاشمً افرص
 ینوتل لھا تسینومک Vigant Zemliak کایلِمز تناگیو ھنوگچ ھک دنکیم لقن
 بزح 1921 لاس رد ،دوب هدرک تکرش ینابایخ یاھگنج رد 1917 لاس رد ھک
 :دز دایرف و دیشوپ ار دوخ یھنھک یاھھمکچ ،دمآ ھناخراکھب« .درک کرت ار
  ِیبزــح« ،Grislin نیلزیرگ ؛»"؟میدیگنج یزیچ ھــــچ رطاخھب اـــم"

 
[16]  RGASPI, 5/1/2572/73; 17/84/454/3; 17/84/455/8. 
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 مھ اب ار زیچھمھ« :تفگ واھب ،درکیم راک وا رانک یوکس رد ھک ،»کین
 یاضعا ھک داد خساپ دایرف اب کایلمز .»درذگب نامز دیاب .داد ماجنا ناوتیمن
 رد »مرسمھ و نم ھکیلاحرد ،دندوب ھتسشن ناشیاھھناخ رد« یربھر یھتسھ
 ھھبج زا ِقداص کیوشلب .»میدیگنجیم اھنابایخ رد« یلخاد گنج نایرج
 ِلومعم رایسب تیصخش ،دوب هدش یگدروخرس راچد )پن( یھمانرب اب یاھتشگزاب
 ِنامر رد ًالثم .دروخیم مشچھب تارکھب نارود نآ یاھھتشون رد و دوب نامز نآ
 ار یتاملاکم ،Kommissary ایراسیمک مساھب Libedinskii یکسنیدبیل
 :تشاد دوجو ومآ رد ھکتسا لماش ار یرصانع نآ یھمھ ھک درادربرد
 ناشیاھھناخ رد ھک یبزح یاھھتسھ تاماقم ؛هدزرقف یلخاد گنج نانامرھق
 ھک ییاھدیدرت و ؛دنراد تکرش دربن رد نارگید ھکیلاحرد ،دننکیم تحارتسا
 ییاھادیور ومآ ِناسیونهرطاخ ،بیترتنیاھب .دوب هدش داجیا )پن( یھمانرب تلعھب
 ًالبق ھک تسا ییاھزیچ ریثأت تحتً الامتحا ھک دندرک تیاکح دعب لاس 10 ار
 رد گنج زا سپ نارود یدرسلد تردق اما .دندوب هدناوخ ای هدینش ییاجرد
 .]17[تسا ھتفای باتزاب زین یرگید رصاعم کرادم

 راعشا زا یضعب رد اسر یاھنوگھب )پن( یھمانرب تلعھب یگدروخرس
 ،دندوب هدرک کرت 1921 رد ار بزح ناشنارعاش ھک ھیسور ھتسجرب یرگراک
 گنھرف یزکرم یھتیمک یارب ھک رگراک رعاش شش زا .تسا هدش نایب
 باختنا 1918 ربماتپس رد نآ یراذگناینب یهرگنک ردproletkult  ییایراتلورپ
 1920 لاس رد Fedor Kalinin نینیلاک روِدف ]مانھب[ رفن کی ،دندوب هدش
 ایلیا و Mikhail Gerasimov فومیسارگ لیئاخیم(رگید رفنراھچ و تشذگرد
 Vladimirفولیریک ریمیدالو و ،)وکسم زا( Il'ia Sadof'ev فووداس

Kirillov فوریشام یِسکلا و Aleksei Mashirov )لاس رد ،)دارگورتپ زا 
 هارمھھب ھک وکسم رد رقتسم نارعاش زا .]18[دندرک کرت ار بزح 1921

 یلیساو ،دـــنداد  لیکشت 1920 رد  ار Kuznitsa استینزوک  هورگ ،فومیسارگ
 

[17] TsAGM, 415/16/170/7; 415/16/657/8; lu. Libedinskii, Nedelia: 
Kommissary: Povesti, Moscow: Voennoe izd., 1968, pp. 200-203. 

 لراک ھفاضاھب ،هدربمان رعاش جنپ زا ھک تشاد وضع تشھ یزکرم یھتیمک ]18[
 Vasilii Ignatov ِفوتانگیا یلیساو ،)رعاش(  Karl Ozel-Prednekِِکندورپ-لزوا
 لیکشت )یرگراک ھیداحتا تاماقم زا( Vladimir Kossior رویسوک ریمیدالو و )رگیزاب(
 رد ]یرتلورپ گنھرف ای[ تلوکتلورپ شبنج :هدنیآ گنھرف« ،L. Mally یَلم ِلا .دوب هدش
 .96 و 50 ات 41 تاحفص ،1990 لاس ،اینرفیلاک هاگشناد تاراشتنا :یلکرب ،»یبالقنا ھیسور
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 چیووداربآ یگرس و )دیاش( Vasilii Aleksandrovskii یکسوردناسکلا 
Sergei Obradovich )دندرک کرت ار بزح 1921 لاس رد )انئمطم، 

 نیزاک یلیساو و Grigorii Sannikov فوکیناس یروگیرگ ھکیلاحرد
Vasilii Kazin لاس رد فومیسارگ یھنارعاش دایرف .]19[دندنام بزح رد 

 ،) Black foamهایس فک ینعمھب( Chernaia pena »انپ ایانرچ« ،1921
  ]20[)pena/NEPa اپن/انپ( :تسا یپن ]یھمانرب[دض یاھهژاو اب یزاب شناونع

 یلپ ریز رد و دنزرلیم یگنسرگ زا ھک ار »یبرس یاھتروص« ْرعاش
 sov-bourzh { »ژروبوُس یھبنلق و دیفس یاھمناخ« اب ،دناهدش فیعض رایسب
 ژل رد ھک دنکیم ھسیاقم }یوروش یاوژروب :ینعی ؛پن ِیاهرواحمِ حالطصا
 زا نیگمشخ فومسارگ .دناهدش ھتشابنا ناشیاھسابل مشیربا ششخرد اب رتائت
  :دسیونیم اھمناخ نیا رویز و رز

 منزیم دایرف ھنادرگلو و یبآھقی
 مھرد رتشیب ھک ییاھگر و دنروخیم مھھب ھک ییاھنادند اب
 :دناهدیچیپ

 !»دیدنبب ار ناتخرس یاھبل«
 ،ریقح یاھمخز نیا
 !دوارتیم نوریب نآ زا ھتشذگ ھک

 
 ناینب ینارگراک و رکذم یاھتسینومک طسوت ھک دوب یتنسھب قلعتم فومیسارگ
 ار تسینومک تاماقم نارسمھ ،تازایتما زا تیاکش نمض ھک دوب هدش ھتشاذگ
 یھمان .دراد دوجو یددعتم یاھلاثم .دندرکیم ریوصت ینمیرھا تروصھب
 ناربھر نارسمھ )دش دای نآ زا مود لصف رد ھک( نینلھب Vlasov فوسالو
 ِگرزب یاھهالک و دنوریم دوخ یناتسبات یھبلکھب لیبموتا اب« ھک ار یبزح
 یط .»درک موکحم ،دنراذگیم رس رب ابیز ناگدنرپ یاھرَپھب نیزم ِیشزرو
 رد Novgorod دارگوُن نھآهار رد »یبزح بتارم و اسؤر« هرابرد وگتفگ
 ھک تشاد رارصا ]یبزح[ یھتسھ کی Moscow-Nizhny ینژین-وکسم
  ،»دنصقریم یتسینومک مچرپ ریز رد ھک یاھکساملاب نادرگلو« زا ]دیاب[ بزح
 

 .دینک عوجر 103 ھحفص مود لصف 9 هرامش تشاددایھب استنیزوک لیکشت هرابرد ]19[
 ،دوخ :ییایراتلورپ لیخت« ،M .D. Steinbergگربنیاتِسا ،یاھمانیگدنز یاھحرط یارب
 ،2002 لاس ،لنروک هاگشناد تاراشتنا :اکاتیا ،»1925 ات 1910 ،ھیسور رد سدقت و ھتینردم
  .287-312 تاحفص
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 یھندب یاھتسینومک ھکیلاحرد« ھک درکیم ھفاضا مشخ اب و ؛دوش یزاسکاپ
 گرم دھاش و دنیوشیم تسد ناشیگدنز زا راثیا و یگتشذگدوخزا اب بزح
 رضاح }تاماقم یاھنز :ینعی{ نارگید ،دنتسھ یگنسرگ زا دوخ نادنزرف
 بحاص تاماقم رسمھ .]21[دنشکب تسد دوخ تارھاوج و الط زا یتح ھک دندوبن
 نیا ،لاثم یارب :دنتفای یھاگیاج یبدا یاھھتشون رد ]زین[ اھدعَب زایتما
 لزھ رد »Pashkin نیکشاپ قیفر رسمھ« ناونعھب 1930 لاس رد تیصخش
 ناولتک رد یرابجا یزاسیعمج زا Andrei Platonov فونوتالپ یردنآ هایس

Kotlovan درک افیا شقن. 
 رد ھک نارگراک شبنج یھنارالاسدرم گنھرف و اھتیاکش یتیسنج یهویش

 .دنرابتعایب هراومھ اھاعدا نیا ھک تسین انعم نادب ،ھتفای باتزاب اھتیاکش نیا
 و یسایس یناوتان رگنایب فومیسارگ نتم رد اھیزادرپریوصت ،نیارب هوالع
 گنج جوا زا دندرکیم ساسحا ھک دوب یلخاد گنج نانامرھق یضعب یعامتجا
 یط ھک ییاھدامن »Chernaia pena انپ ایانرچ« ردً انئمطم .دناهداتفاورف یلخاد
 یورین« .دناھتفر نیبزا ،دوب یرتلورپ بالقنا تایح ششوج ینعمھب یلخاد گنج
 ھم هام یاوھ رد ناشخرد دیشروخ .»دکشخیم ورف وکسم قالتاب رد ناشخرد
 نیزاک یلیساو( فومیسارگ یاقفر زا یکی یارب ْنآ زا شیپ لاسکی تسرد ھک(

Vasilii Kazin(، »ور ]کنیا[ )درکیم عولط }ام{ نازوس یاھھناشرب 
 .]22[تسا »لوفا«ھب

 طسوت 1921 نئوژ هام رد ھک )»ھتفھ یاھزور«( »ینْدوب« عوضوم
 فاکش ،دش ھتشاگن ]Vasilii Aleksandrovskii]23 یکسوردناسکلا یلیساو
 ،دیوگیم ھنعطھب وا .تسا بزح یھندب یاھتسینومک و یبزح نادنمراک نیب
 اب ھک دننکیم روصت اھنآ .تسا نادنمراک نیا یارب »یاهزات یانشآ« تایقالخا
 رد یزاسھناگیب و فاکش اب دنناوتیم »قلخ یایراسیمک یاروش« مکح کی
 یھتیمکھب ،تیریدم نوردھب« دساف تایح نیا اما ،دننک ییورایور یوروش ھعماج
 وا مشخ یلصا فدھ و .»دزیوآیم هدرککزب یاھمناخ نمادھب و ،دزخیم یلحم
 تشپ رد یوروش یرادا یاھشخب زا کیرھ رد »ھک تسا یریقح صخش نآ«
  تأرــــج رگم و ،»تسا 4 ات 3 تعاس زا شایرادا تعاس« ؛»تسا ھتسشن زیم

 
[21] A. Vlasov, 'My vse vidim i vse znaem: krik dushi krasnogo 

komandira', Istochnik 1, 1998:85-88; TsAOPIM, 80/1/37/6-7. 
[22] Kazin, 'Slitsia solntse maia', Kuznitsa 1, 1920, p. 4. 
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 اجنآ عوجر بابرا ھکیلاحرد 4 تعاس رد ؛دییایب وا دزن شرازگ نودب دینکیم
  .دوشیم شلیبموتا راوس ،دنتسیایم »سرت زا رک و روک«

 تسینومک نیلاعف اب ار دنمراک نیا Aleksandrovskii یکسوردناسکلا
 :دنکیم ھسیاقم لیصا

 ،رگید ینامدرم ،مسانشیم ار یرگید یگدنز
 ،گرزب ییایؤر :دننیرفآیم ار دوخ یراک یگدنز ھک
 ،دشکیم درد یرامیب زا ناشاھھنیس
 .ینابھگن ماگنھھب نانابھگن نوچمھ
 ؛رایسب یربص اب دنتسھ ینامدرم
 ،هریج و Sukharevka اکفراخوس ،درادن دوجو یدزد نانآ یارب
 دنراد رواب ْدوخ ینوگرگدھب اھنآ
 .درک رود ناوتیمن هدزگنز ِشارت یاھهاگتسد زا ار اھنآ و

 
 ناشتیلاعف یهدنزاسنوگرگد ِتردق رد یرتلورپ نارعاش رواب رد شخرچ
 ھتفور ،دوب ناششیپ رد ھک ار یعنامرھ یلخاد گنج یط اھنآ .دوب ریگمشچ
 فویسارگ .دندوب هاگآ دوخ یناوتان زا تدشھب 1921 لاس یھمین رد اما ؛دندوب

Gerasimov مشخھب رتائت رد و دنکیم روصت ار دوخ ییاھنت »انپ ایانرچ« رد 
 نلاس نیا رد /یبآھقی ِیچھیداحتا - منم نیا« .دشاب راذگریثات یعونھب ات دیآیم
 نیا ھک یدایرف ؟»دنک تکاس ارم نینھآ دایرف دناوتیم یسک ھچ و /منزیم دایرف
 نوریب اما .»دنکفایمورف یھایس یھطرو«ھب ار یوروش یاوژروب یاھمناخھبنلق
 نارعاش ،دوشیم هدناشن مدرم یهرھچرب »تشز غاد« رگید راب نابایخ رد
 نایاپھب اجنیارد رعش .»دنوشیم بولصم قرب غارچ یاھریت رب« رگراک
 زیمآقارغا یاھاعدا اب شیپ لاس کی ھک تسا یفومیسارگ نامھ نیا و .دسریم
 تلوکِتلورپ شبنج رسارس نیسحت شاتیلاعف یهدنزاسنوگرگد ِتردق رد دوخ
 فودور نمس .دندشیم مرن زین یبزح رادافو یاضعا .تخیگنایمرب ار

Semen Rodov نانزمدق یبش رد ـ]24[)»اینسپ«( »اھھنارت«ـ شھاتوک رعش رد 
 .دناوخیم دوخ یارب یبالقنا ھنارت و دوریم

 ھتشذگ نادنچ ھن - دوب یراگزور
  ـ ؟دناھتفر ھک اھزور نآ تساجک ـ
 میتشادیمرب ماگ مجسنم یفوفص رد ھکیماگنھ
 

 .9 ھحفص ،1922 ،7 ]هرامش[ Gorn نروگ ]24[
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 ،رگیدکی اب دنویپ رد
 لد نویلیم کی
 ،لد کی وچمھ
 نامسآ زا یمین و
 .داتفایم هزرلھب ام یھنارت اب

 
 ،دندوب هدش فیعض ھک یناسک ندروآدرگھب یکمک »ییاھنت ھنارت« نیا نونکا اما
 رد ھک یناوج ناگدنسیون زا Anton Prishelets ستلشیرپ نوتنآ .درکیمن
 :ینعیـ یراتساریو رتفد رد یلغش ِرابتلاسک تشرس ،تشاد تکرش استینزوک
 رد سوسفا اب ار ـقاتشم یاهدنسیون یارب )پن( یهرود ِراوھنومن مادختسا
 .]25[دنکیم فیصوت »رعاش« ناونع اب شرعش

 ،نینل ،یکستورت ،فویوونیز - اھراوید رب
 .یلاخ یاھتکاپ ،رابغودرگ ،اھراگیسھت - قاتا فک یور

 
 .یلخاد گنج یاشگناھج یاھھملکد زا رود یدایرف

 یهرابرد دوخ یھعلاطم رد ،Mark Steinberg گربنیتسا کرام
 زا یگرزب شخب ھک هدشنلح یماھبا و دیدرت ،کش« یور یرتلورپ ناگدنسیون
 رگراک ناگدنسیون ھک دھدیم ناشن وا .]26[دراد دیکأت ،»دزاسیم ار خیرات نیا
 یهرابرد ،بالقنا یهرابرد یھاگ ـزینـ یلخاد گنج و بالقنا نارود رد یتح
 ؛دندرکیم کش زاربا ھتینردم و رھش یهرابرد و ،ینف یھعسوت و اھویتکلاک
 یتسینردم یاھھیام ربینتبم یدنمورین رواب نامزمھ روطھب ھک یماگنھ یتح
 رد یتح ،تشاد دوجوً انئمطم اھلاؤس تمالع و اھکش نیا .دندومنیم زاربا
 یدج ار تاساسحا و اھھشیدنا ھک دندوب یناسک اھنیا :یلخاد گنج نایرج
 یلخاد گنج یط ،لاح نیا اب .دنشیدنیب ناشیاھدمایپھب دندیشوکیم و دنتفرگیم
 1921 لاس رد ھیحور نیا ؛تشاد ھبلغ ویتکلک ای یعمج ِتردق ھیحور یعون
 .تفریم نایم زا تعرسھب

 اھتسینومک یشکدوخ جوم یارب یاھنیمز 1921-22 یاھلاس یگدروخرس
  ؛درادـــن دوجو ،دنک نییعت تقدھب ار هدیدپ نیا نازیم ھک ینادنچ رامآ .دروآ مھارف

 
 .11 ھحفص ،1921 ،8 ]یهرامش[ استینزوک ]25[
 .20 و 19 تاحفص ،هدشدای رثا ،گربنیاتسا ]26[
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 .تشاد دوجو ــخرس شترا رد و اھهاگشناد رد هژیوھبــ یاهدیدپ نینچ اما
 هار رد زونھ ،26 ات 1924 یاھلاس رد ،یتسینومک یشکدوخ جوم نیرتگرزب
 :دوب ھتشون شیپاشیپ M. Reisner رنسیار ،1922 لیاوا رد اما .دوب

 رصع زادنامشچ .تسا رتلکشم ھمھ زا یبالقنا یاھکیتنامر یارب
 روھلعش ناشیاھلد .دوب کیدزن یلیخ اھنآھب فاشکنا لاح رد ِنیرز
 زا یکی اجنیا .دشیم لقن ھک دنتشاد یزیگنامغ یاھناتساد و ...دوب
 رگید وا .تشک ار دوخ و تفر ھناخھب ْگنج رد ام یاھنامرھق
 یهرطق کی .دنک لمحت ار تشز رابتراقح یاھھعزانم تسناوتیمن
 یرگراک ماگنھبان گرم یهرابرد اجنآ و ...دش زیربل ھساک و رگید
 نینچ .لذتبم یرما ھجیتن مھنآ .دننزیم فرح لوموسمک وضع ،ناوج
 .]27[دراد دوجو شیبومک ییاھدادیور

 
[27] M. Reisner, 'Staroe i novoe', Krasnaia Nov' 2, 1922, p. 284.↓ 

 یاھتسینومک کیژارت روصت درِگرب ھک ینامتفگ زا ار یخیرات تیعقاو ھک تسا راوشد ↑
 ینیشنسپ رد یدیمون رد ھک یناسک ]:ینعی[ ؛مینک ادج ،دراد دوجو یلخاد گنج کیتنامر
 ناھنپ یارب ییاھشالت ،یوروش نامز رد .دندرک یشکدوخھب مادقا )پن( یھمانرب زا یکاح
 ایروتکیو .تفرگیم تروص عوضوم نیا یهرابرد تاعالطا ندرب نیب زا ای نتشاد
 نایم رد یشکدوخ یهرابرد ھک یقیقحت زا Viktoriia Tiazhel'nikovaاووکینلژایت
 ات 1924 یاھلاس رد اھیشکدوخ جوم نیرتگرزب ھک دریگیم ھجیتن ،هداد ماجنا اھتسینومک

 ھک دیسر جواھب یلکروطھب مدرم نایم رد هدش تبث یاھیشکدوخ ،1925 رد .دیسرارف 26
 ،ربارب تفھ اھتسینومک نایم رد یشکدوخ عوقو .دوب 1922 لاس ربارب ود زا شیب نآ حطس
 ھکنانچمھ اما .دوب طسوتم دح زا رتشیب ربارب هدزناپ خرس شترا یاھتسینومک نایم و
 1921 لاس رد )پن( یھمانرب اب طابترا رد اھتسینومک یاھیشکدوخ جوم ،هداد ناشن رنسیار
 فوسولب رتپ ،درک یشکدوخ 1922 رد ھک کیوشلب یھبتریلاع تاماقم زا یکی .دش زاغآ

Petr Belousov، دش شرازگ ادوارپ رد ھک یدروم .دوب نیارکوا رد بزح دشرا وضع، 
 ،Serpukhov فوخوپرس رد یجاسن ھناخراک رد یرگراک( Berdonosov فوسونودرب
 »راسمرش« یتسمدب رطاخھب بزح زا جارخا زا نانچ و ،دوب )وکسم نوریب ییاتسور ھقطنم
 یاجرھ دننام( اھتسینومک نایم رد یشکدوخ یهزیگنا نییعت .دیرب غیت اب ار دوخ یولگ ھک دوب
 زا یحرش شاھنازور تشاددای رتفد رد Litvinov فونیوتیل ،ًالثم .دوب یراوشد راک )رگید
 فوکینژزِم( شایقاتامھ ِنمزم یگدرسفا لابندھب ھک دنکیم لقن ار 1922 لاس رد یشکدوخ

Mesezhnikov( دشیم عورش روطنیا ،تشاذگ یاجھب فوکینژزِم ھک یاھمان ؛داتفا قافتا: 
 ،دوب فوکینژزم ناتسود دودعم زا یکی ھک فونیوتیل .»مرادن ار راب نیا ندیشک ناوت رگید«
 یھھد یھمین رد .»شیاھییاناوتھب یروابیب و ایلوخیلام ...تشاد یبصع یرامیب« وا ھک تفگ

 ھلمجزا ،تشاد دوجو تسینومکنافلاخم طسوت یسایس هزیگنا اب ییاھیشکدوخ ًارھاظ 1920
  ⇦ شوب اینژِوا و  lurii Lutovinovفونیوول یرول
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 بزح نورد نویسیزوپا
 هزرابم بزح نورد رد ھک ینافلاخم زا ھتسد نآ یارب مھد یهرگنک
 ھک نینل یاھنداد نانیمطا .دروآ ناغمراھب یعطاق یاھینوگرگد ،دندرکیم
 راک زا شزرایب ،دروآیمن دراو یبیسآ دازآ ثحبھب نویسکارف داجیا تیدودحم
 فولیئاخیم و laroslavskii یکسوالسورال ،فوتولوم( نینل ناراکمھ .دمآرد

V.M. Mikhailov( یکستورت نایماح یاج Trotsky )یکسنیتسرک 
Krestinskii فوکایربرس و Serebriakov( یکسنژاربوئرپ و 

Preobrazhenskii نیا و دندرک لاغشا یزکرم ھتیمک یھناخریبد رد ار 
 یرگراک ھیداحتا یاھنویسکارف رب ار شرادتقا رھُم 1921 ھم هام رد ھناخریبد
 نارگراک ھیداحتا رب ار یاهزات یربھر ،دیدج یھناخریبد .]28[دناشنورف یکیوشلب
 و ،دوب »یرگراک نویسیزوپا« یلصا نیمزرس نامز نآ ات ھک درک لیمحت راکزلف
 رسارس یرگراک ھیداحتا یزکرم یاروش« زا ار کیوشلب یورھنایم ناربھر
 کاتوزدور و Riazanov فونازایر ،Tomskii یکسمات ؛دز رانک »ھیسور

Rudzutak یھمانعطق ِیدنبهژاو هرابرد یبیرغ راکروتسد زا درمت رطاخھب زین 
 کیتارکومد یاھتسیلارتناس ھکیلاحرد .]29[دندش یتشونرس نینچ راچد هرگنک
 ینیشنبقع ناھنپھمین یتلاحھب دنتسناوت ،دندوب یاهدینتمھردً اتبسن راشف هورگ
 ار یھجوت لباق تیامح بزح یھندب نایم رد ھک »یرگراک نویسیزوپا« ؛دننک
  میلست ایو ،جارـــخا اب ییورایور و هزرابم نیب ِباختناھب روبجم ،دوب هدرک بسک

 
 ،Writers & Readers، 1977 :کرویوین ،»یبالقنا تارطاخ« ،V. Serge ِیگرِس .⇦
 ↓ ؛195 ات 193 تاحفص

↑ V. S. Tiazhel'nikova, 'Samoubiistvo kommunistov v 1920-e gody', 
Otechestvennaia istoriia 6, 1998:158–73;  ↓  

 مولع تسایس و یقالخا رامآ ،بط :یشکدوخ ِیاروش نتخاس« ،K. Pinnow فونیپر .یک ↑
 ؛)1988 ،ایبملک هاگشناد ،یرتکد ھلاسر( ،»1930 ات 1920 ،یوروش ھیسور رد یعامتجا
 ،اھکیوشلب و وکسم نارگراک نیب ینوگرگد لاح رد یسایس تابسانم« ،S. Pirani یناریپ

 .363 ات 361 تاحفص ،)2006 ،سکِسِا هاگشناد ،یرتکد یھلاسر( ،»1924 ات 1920
 ھیسور رد یتسینومک نویسیزوپا :بالقنا نادجو« ،R.V. Daniels زلیناد ]28[
 .149-51 تاحفص ،1960 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام ،جیربمک ،»یوروش

[29] RGASPI, 17/65/224/205-8; 17/84/219/4-7; ↓  
 یاھھیداحتارب تسینومک بزح تراظن ِروطت« ؛158 و 157 تاحفص ،هدشدای رثا ،زلیند ↑
 .105 ات 72 تاحفص ،Revolutionary Russia، 15:2، 2002 ،»یرگراک
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 رد .تفرگ رارق ثحب دروم قوقش نیا 1922 ھیروف هام یاھییآمھدرگ رد .دوب
 ونورب خیرنگ ھلمجزا( نارگتعنص و وکسم یاھیچھیداحتا ْناگدننکتکرش نایم

Genrikh Bruno، کایندوب F.D. Budniak فولیئاخیم لیئاخیم و 
(Mikhail Mikhailov رد یربھر تَمِس ْبیترتھب ھک دنتشاد روضح زین 

 ؛دنتشاد رایتخا رد ار یدروناوھ یاھتسارت و یزاسلیبوموتا ،ھناخپوت عیانص
 یلوئسم ھک تشاد روضح مھ Grigorii Deulenkov فوکنلود یروگیرگ و
 .دوب ومانید ھناخراک ِنارگراک فوفص نایم زا ھتساخرب ِناراکزلف ھیداحتا زا
 لیدبت و ،یمجاھت تلاح ِذاختا یور »یرگراک نویسیزوپا« نایماح زا یضعب
 ھک ییاوژروبهدرُخ یاھشیارگ دضرب یھدنامزاس یارب یزکرم تروصھب هورگ
 یانعمھب ًالامتحا رما نیا .دندیزرویم رارصا ،دوب هدش ادیپ )پن( یھمانرب اب
 دیدرت راچد یزادنامشچ نینچ اب هورگ دارفا رتشیب و ،دوب بزح زا تسسگ
 ،Shliapnikov فوکینپایلش ِفانیتسا یور ،ضوعرد ،اھشالت .دندشیم
 نرتنیمکھب »یرگراک نویسیزوپا« ناربھر رگید و Medvedev فودودم
 زکرمتم ،دشیم لیمحت یکیوشلب یربھر یوس زا ھک یطابضنا تامادقا دضرب
 رتتخس ار تامادقا نیا بزح مھدزای یهرگنک ،دنام ماکان فانیتسا نیا .دیدرگ
 .]30[دش هدز بقع یعافد تلاحھب ریذپانتشگزاب یاھنوگھب نویسیزوپا و درک

 ْتفلاخم رطاخھب رھش ِیبزح نامزاسھب ھک وکسم رد نویسیزوپا یاھهورگ
 یمسر روطھب فوتانگیا هورگ .دندش وربور ھھارود نیمھ اب ،دندوب هداد یتیثیح
 ییاھھبنج دضرب :درک رایتخا یمجاھت تلاح نمواب هورگ اما .درک لحنم ار دوخ
 دراو رگراک یھقبطھب ھک ار ینایز هورگ نیا .درک لالدتسا )پن( یھمانرب زا
 ھک دش مھد یهرگنک یھمانعطق یارجا راتساوخ و داد رارق رظن دم ،دشیم
 یھسلج 1921 ھیئوژ رد فوکینپایلش  .درکیم نیمأت ار یبزح نورد یسارکومد
 زا هدافتسا رد یوروش تلود ھک درک لالدتسا و داد رارق بطاخم ار یاھیحان
 تیعضو حالصا ای ایراتلورپ یروتاتکید تیوقت روظنمھب ھــــک یتورث

  
 )Ivan Perepechko وکچپرپ ناویا دایز لامتحاھب( یمیدق فلاخم کی زا یاھمان ]30[

 ار قباس »یرگراک نویسیزوپا« یاضعا اھھیداحتا رد یزکرم یھتیمک مجاھت ھک درک مالعا
 ار نارگید« و ،»ھن ای دننامیم بزح رد ھک دنریگب میمصت یدج روطھب« ھک درک روبجم
  ↓.»تشاداو ینزدوخھب

↑ RGASPI, 17/71/77. ↓   
 رد یداقتنا نارود :ود و تسیب یھمان و فوکینپایلش ردناسکلا«، B.Allen نلآ نینچمھ ↑
 سنارفنک رد ھک یاھلاقم( ،»یبزح طابضنا و داقتنا دروم رد تسینومک بزح ینورد تاثحابم
 .دینیبب ار )دش ھئارا 2003 سرام هام رد mid-Atlantic Slavic کیتنالتآ نایم ِیوالسا
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 ار تورث ْتلود نیا« .تسا هدنام ماکان ،هدرک هرداصم یزاوژروب زا نارگراک
 ھئارا نآ یازا رد یزیچ ھک هدرک عیزوت ییاھهورگ نایم رد ـیتحـ ھنادازآ
 لصا رد ار )پن( ھک درک حرطم ار یاھمانعطق Sovetov فوتووس .»دناهدرکن
 نداد نادیم یاجھب ھک درکیم قیوشت ار ییاھتسایس اما ،تفریذپیم
 رد یراذگھیامرس یور ،زابھتفس ِنارادهراجا و راکھعطاقم ِناراذگھیامرسھب
 یهرابرد نمواب هورگ یاھلالدتسا .]31[درکیم دیکأت یرگراک یاھویتکلک
 یاھقطنم سنارفنک رد هدننکهرکاذم تأیھھب یاھمان رد یبزح نورد یسارکومد
 :دیوگیم وکسم یھتیمکھب ھمان نیا .دش ھئارا 1921 ربتکا رد وکسم رد بزح
 ،naznachenstvo فوتسنچانزان :ینعی{ تاباصتنا لامعِا زا عطاق روطھب«
 یھندب حوطس مامت رد }نابصنمبحاص دروم رد "باختنا" یاجھب "باصتنا"
 یرود هدنھدخساپ یاھشرازگ دوبن و یتیلوئسمیب زا« و ،»دنشکب تسد بزح
 عون داجیا زین نیا و دماجنایم تمزالم و یسولپاچ ،یبآمرکونھب ریزگان ھک دننک
 نابحاص و بزح نارس صاخ دامتعا اب ھک دراد یپرد ار ییاھرداک زا یاهژیو
 تامیمصت ِیعمج ِیدمآراک و لیصا داحتا .»دنوشیم صخشم ییارجا یاھھفرح
 ِداقتنا ِلماک یدازآ اب« ْلئاسم ھک دیایب تسدھب دناوتیم یتروص رد اھنت یبزح
 لاقتنا« ِینونکات یھتفریذپ لاورھب یھمان .دنریگب رارق ثحب دروم »یبزح نورد
 ھیحانھب ھیحان کی زا و رگید تعنصھب تعنص کی زا یبزح نالاعف دودحمان
 .]32[»دنکیم ضارتعا مھ رگید

 زواجت و هاگتسد زایتما نوچ ،دنام یقاب دنمورین نمواب هورگ یاھلالدتسا
 زین ار اھتسینومک تاساسحا و تشاد ھمادا نانچمھ بزح نورد یسارکومدھب
 یارجا ھک درک ناشنرطاخ نئوژ هام رد بزح یاھقطنم سنارفنک .تخیگنایمرب

 مھد یهرگنک رد ھک بزح یاضعا یدام تیعضو یزاسربارب یارب شالت«
 راتساوخ و ،دراد رارق یدعاسمان تیعضو رد »دوب ھتفرگ رارق قفاوت دروم
 زا ھک Kauchuk کوچواک یھتسھ .دش تھج نیا رد »یعقاو تامادقا«
 بزح یقالخا رادتقا ھک داد رادشھ ،دوب هدرکن تیامح 1920 لاس رد نویسیزوپا
 طوبرم یهژیو تازایتما« ِلامعِا اضعا زا یضعب ھک دراد نیاھب یگتسب
 لاس رد نیلمرک رد زایتما یھلئسم .دنزاس فقوتم ار »ناشیرادا یاھتیلوئسمھب

 1921 ربماون رد :دش حرطم رگید راب ھک درک ادیپ یراجفنا تلاح نانچ 1920
  ؛دنک لیطعت ار نیلمرک رد ینواعت هاگشورف ھک تفرگ میمصت وکسم یھتیمک رتفد

 
[31] TsAOPIM  63/1/44/28. 
[32] TsAOPIM, 3/2/18/18.  
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 نآ زا نیلمرک ینواعت ھک »هژیو قوقح صیصخت« هرابرد یزکرم یھتیمک زا و
 ار نیلمرک یارب کاروخ نیمأت تیریدم و ؛دھاوخب خساپ ،دوب رادروخرب
 تمدخ مھ تیعمج ھیقبھب ]تروص نیا رد[ ھک دھد لاقتنا یلحم یاھنامزاسھب
 اھنآ یبسن هافر و نیلمرک نانکاسھب تبسن وکسم یھتیمک مشخ .]33[دندرکیم
 ھک یحیرص نینچ دقن ھکنیاھب رواب اما .دوب یعقاو یفاک یهزادناھبً انئمطم
 یعقاو هزادنا نامھھب ـمھـ دوش تکاس دیاب ،دندرکیم ھئارا هراب نیا رد اھینمواب
 ًالثم -دندرک هدافتسا یطابضنا یاھشور زا اھنآ دضرب ]ورنیازا[ ؛دوب
 داجیا و وکسم زا جراخھب بولطمان رصانع »دیعبت« ،اھرداک یزومآزاب
 ون زا ھیحان نیا ربماتپس و تسوگآ یاھهام رد .]ناش[تاسلج یارب تیودحم
 یاھاج زا ناوج ِتقومامت رصانع ِندرک دراو اب رادافو یاضعا ،دش یھدنامزاس
 سپس .دندش ھتخادنا نوریب یاھیحان یھتیمک زا نافلاخم و دندش هدوزفا رگید
 لس یرامیب اب یلخاد گنج زا ھک ،Sovetov فوتووس .دیسرارف یھیبنت تامادقا
 ار وا تیعضو لس یرامیب ددجم ھلمح 1921 لاس ربماتپس رد و دوب ھتشگزاب
 ییاذغ داوم لیصحت یارب ھک تفای تیرومأم ررکم روطھب ،دوب ھتخاس رتمیخو
 تیعضو دضرب وا یھاوخشھوژپ نیتسخن یزکرم یھتیمک .دورب اتسورھب
 هام رد ،رگید یتبون رد یھاوخشھوژپ نیا اما ؛تفریذپ ار شاهدنوشناریو
 تراسج ھکنیا یارب ،تسا نم اب باسح ھیوست یعون« اھییاجھباج ھک ،ربماسد
 رتفد .تفاین ییاونش شوگ چیھ ،»مشاب ھتشاد ار مدوخ صاخ دیاقع ھک ماهدرک
 انیزرب و Kuranova اوناروک .]34[درک دییأت ار وا جارخا وکسم یھتیمک

Berzina  و ؛دــــندش مازعا   یزاسپوت  یاھهاگراک رد و  ھیحان زا جراــــخھب  

 
[33] K otchetu Moskovskoi gubernskoi konferentsii RKP (25-28 

iuniia 1921g.), Moscow, 1921, p. 8; TsAOPIM, 3/2/28/161ob; 
475/1/2/24. 

 یارب شطیارش ندوب بسانمان مغریلع ھک دوبن یفلاخم کیوشلب اھنت فوتووس ]34[
 کوچواک رد تیریدم اب اھتسینومک زا یھورگ ھکیماگنھ .دشیم رومأم ییاذغ داوم لاصتحا
 اھنآ نایماح زا یکی ھک دندرک اعدا ،)دینیبب ار 7 لصف( دندرک دروخرب 1922 لاس رد
 دب رایسب یسور و دوب ینوتل یلاھا زا یزابرسھنھک ِتسینومک ھک( Bentsel لستنب ]مانھب[
 نیب رد راکھب« روبجم یطیارش رد وا ؛تفای تیرومأم ھلغ یروآعمج یارب ،)درکیم تبحص
 بوخ ار یسور ھک یسکھب اھنآ )دننادیم ھمھ ھک روطنامھ( ھک دوب یسور ناییاتسور
 ↓.»دندرکیمن دامتعا ،درکیمن تبحص

↑ TsAOPIM, 3/2/28/177-177ob, 182; Rabochaia Moskva, 28 May 1922. 
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  هورگ ناربھر .]35[دش جارــخا )پن( اب تفلاخم رطاخھب Burdakov فوکادروب
 تیرومأم فوتانگیا :دنتفرگ رارق فدھ ،دوب هدنامزاب راک زا ھک زین فوتانگیا
 طیارش نآ رد ھک ،دوشب Vitebsk کسْبتیو رد بزح نامزاس لوئسم ھک تفای
 نویسیمک رد راکھب Angarskii یکسراگنآ و ؛دشیم بوسحم دیعبت یعون
 .]36[دش رومأم نیلرب رد یوروش یراجت

 ]تیبرت[ یارب ھک یلاع شزومآ تاسسؤم رد فلاخم یاھھشیدنا
 ھکنیمھ .درک ادیپ قفاوم یاھهدنونش ،دندوب هدش اپرب دیدج »خرس نارکفنشور«
 ،دندمآ درگ وکسم رد تاسسؤم نیا رد یلخاد گنج نازابرس زا یدایز دادعت
 ترابع تاسسؤم نیا[ ؛دندرک مھارف ار نویسیزوپا دشر و دیلوت یارب ییاھھنیمز
 یارب یلاع شزومآ ھک  Sverdlovفولدروسا یتسینومک هاگشناد ]:زا دندوب
 یهدکشناد و »خرس ناداتسا« یوتیتسنا ،دروآیم مھارف رگراک یاھتسینومک
 و )rabfaky( یرگراک یاھهدکشناد ،نآھب طوبرم یلیمکت تالیصحت
 بزح یربھر و ،دوب یفخم ھک »نارگراک تقیقح« هورگ .]37[رگید یاھهاگشناد
 یرادھیامرس یزاسزاب رب تراظن رد »ینف نارکفنشور« یهدنیامن ناونعھب ار
 یاھهدنامزاس زا رفن ود .دوب »خرس« یمداکآ شایلصا هاگیاپ ،تخانشیم
 ایناف و Polina Lass-Kozlova اولزوک-سال انیلوپ( هورگ نیا ھتسجرب
 نیا یھـمانرب .]38[دندوب تسینومک نایوجشناد )Fania Shutskever ِرِوکستوش

  
[35] TsAOPIM, 465/1/4/18; 3/2/18/2; 467/1/5/32. 
[36] A.V. Lunacharskii, L. Trotsky and K. Radek, Siluety: 

politicheskiie portrety, Moscow: izd. politicheskoi literatury, 1991, p. 
431; TsAOPIM, 3/2/28/88. 

[37] TsAOPIM , f685 opl d23. ↓ 
 اھکیوشلب نایم رد یلاع یریگدای :نھذ بالقنا« ،M .David-Fox سکافدیوید نینچمھ ↑

 و 62 ات 57 ،52 ات 42 تاحفص ،1997 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا :اکاتیا ،»1929 ات 1918
 .دینیبب ار 114 ات 113

 تسویپھب Shutskever ِرِوکستوش و Lass-Kotlova اولتوک-سال یهرابرد ]38[
 پیات یاھھخسن تروصھب »نارگراک تقیقح« یسایس یھمانرب .دینک ھعجارم کی یهرامش
 نیا دنس اھنت نیا و ؛تفای راشتنا یکیوشنم یاھمانزور رد 1922 لاس رد و دش عیزوت هدش
 راشتنا زا دعب ،ادوارپ ایاچوبار مان اب ھمانزور نیا زا هرامش ود .ماھتفای نم ھک تسا هورگ
 ,RGASPI هرامش دنس .دندش عیزوت وکسم رد اھھناخراک یاھھتیمکھب تسُپ  طسوت

 ⇦ ↓ ؛دینیبب ار 17/71/81
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 راوھنومن تابسانم رارقتسا دیدجت« )پن( یھمانرب ھک درکیم لالدتسا هورگ
 تازرابم خیرات رد دادیور نیرتھنانامرھق« ربتکا بالقنا .»تسا یرادھیامرس
 یرالاسناوید ،نیمز ناکلام تردق نتسکش مھرد اما ؛»دوب سور ییایراتلورپ
 یروشکھب« ھیسور »عیرس ِلوحت« یارب ار هار طقف ،یزاوژروب و یرازت ِلگنا
 گنج و بالقنا زا سپ ،یزاوژروب .»درکیم زاب ھتفرشیپ یرادھیامرس اب
 ار ھعماج ات تشادن ار نآ یگدامآ« رگراک یھقبط و دش میسقت دوخ دضرب ،یلخاد
 ھصرعھب »ینف یهدنھدنامزاس نارکفنشور« .»دنک یھدنامزاس نیون یساسارب
 ،دشیم ماغدا میدق یزاوژروب رصانع اب هورگ نیا ھکنانچمھ و ؛دندمآ
 بزح 1917 لاس رد ھک کیوشلب بزح .تفرگ لکش یدیدج یزاوژروب
 اب و دمآرد هدنھدنامزاس نارکفنشور نیا بزح تروصھب ،دوب نارگراک
 نارگراک« نایم رد »یتاقبط تیلاعف« .دش ادج نارگراک زا نوزفازور یفاکش
 ھک دوب یساسا »کیوشلب بزح رد یتاقبط هاگآ رصانع و گنھآشیپ یبزحریغ
 یبزح نینچ ؛دشیم انب نآ یانبمرب تسیابیم »ھیسور یایراتلورپ دیدج بزح«
 یھسنارف« و دشاب ھتشاد ناملآ و اکیرمآ اب یرتکیدزن دنویپ تسناوتیم
 ِکیتارکومد فادھا رطاخھب تسیابیم بزح نیا ؛دنک »درط ار یعاجترا

 اب ،درکیم هزرابم »ییایراتلورپ ِیبالقنا رصانع عامتجا و راتفگ یدازآ«
 قح ظفح ِیگراوتب دضرب و درکیم تفلاخم »یرادا یھنارسدوخ« رصانع
 .تساخیمرب دربنھب شکتمحز تاقبط یارب یأر

  زا سپ ھــک ]losif Litvinov]39 فونیوتیل فیسول یھنازور یاــھتشاددای
 

⇨ ↑ V.Iu.  Cherniaev and E.I. Makarov (eds), Piterskie rabochie i 
'Diktatura Proletariata'. Oktiabr'1917-1929: ekonomicheskie konflikti i 
politichestkii protest, St Petersburg: Russko-baltiiskii informatsionnyi 
tsentr BLITs, 2000, pp. 305-12; Sotsialisticheskii vestnik 3, 1923, pp. 12-
13. See also TsAOPIM, 3/3/34/329, 364, 365; E.  laroslavskii, 
'Rabochaia oppozitsiia, 'Rabochaia gruppa', 'Rabochaia pravda , 
Moscow: Molodaia gvardiia, 1927, pp. 56-80; Sotsialisticheskii vestnik 
19, 1923, pp. 3-4. 

[39] I.I. Litvinov, '"Ptitsegontsvo nadoelo do smerti". Iz dnevnika I.I. 
Litvinova', in Neizvestnaia Rossiia IV, 1993:81-139, citing RGASPI, 
589/3/1509/16-52. ↓ 

 لایسوس بزح یدوھی شخب سأر رد یلخاد گنج یط ھک ،)1896-؟( فونیوتیل ↑
 و یتعنص تیریدم رد یس  و تسیب یاھھھد رسارس رد و ،تشاد رارق ینوتل کیتارکومد
 .تخیرگ ایناتیربھب 1933 لاس رد ،دوب راکھب لوغشم یداصتقا



ناریدم و اھیشکدوخ ،نیفلاخم ،نینئاخ 231   

 ار ِرِوکستوش و دش »خرس ناداتسا یوتیتسنا« دراو خرس شترا رد تمدخ
 تقیقح« هورگ ھک دنکیم میسرت ییاضف زا هدنز رایسب یریوصت ،تخانشیم
 و ،تسینومک دیدج نادمآرس داسف فوینوتیل  .دندرکیم لمع نآ رد »نارگراک
 ار تسینومک نایوجشناد زا یرایسب ھک دیدیم ار بزح لخاد یاھثحب رد ناقفخ
 1922 ھیوناژ رد .دناریم یدیمونھب ،)دندرکیم یگدنز یھجوت لباق رقف رد ھک(
 یھنامحریب یاھیخوش« یهرابرد ھک هدرک طبض ِرِوکستوش اب ار یاھملاکم
 راچد ھیسور ھکیلاحرد .تسا نآ یاھلآهدیا و بزح اب ھطبار رد »تشونرس
 دساف یاھتسینومک ،تشاد رارق زابھتفس یاهدع »مجاھت« دروم و دوب یطحق
 .دندوبن یضاران ھجوچیھھب

 رد دیاب ناشدوخ ،دننکیم مالعا دوخ ِفدھ ار ناھج ِرییغت ھک یناسک
 ینامز .دنشاب یبالقنا و روسج و کابیب ،ھشیدنا و لمع و فرح
 تواضق ناوت دقاف ِدنفسوگ یاھلگ ...؟کنیا و .دندوب نینچ اھکیوشلب
 دونشخ دنتسھ ذوفن ِبحاص ھک ار یناسک ات دنیآیم نوریب ھک ،یصخش
 .دننکیم تشحو ،دنرادرب  لقتسم ماگ کی ییاھنتھب ھکنیا زا و ؛دنزاس
 زا ار ناشیاھهزومآ و لوصا ،نیناوق ،یاھقرف تابصعت اھتسینومک نیا
 .دناهداد تسد

 
 »یرکفھتوک و ناشیاھهزومآ و لوصا ،یونعم دوکر ،یرالاسناوید نفعت«
 یاھثحب« نرتنیمکھب »یرگراک نویسیزوپا« ناربھر لسوت .تسا نایع اجھمھ
 زا یرایسب اما .دروآ تسدھب »یدایز یدردمھ« و تخیگنارب ار »یدایز رایسب
 رد .دندش هدنار بزح زا یافعتساھب و دندرکیم یتردقیب ساسحا نایوجشناد
 عیاش رایسب ًاریخا بزح زا زیرگ« :تسا ھتشون نینچ فونیوتیل 1922 سرام
 رما نیا ھچنانچ .دننکیم کرت ار بزح یرتلورپ رصانع نیرتقداص .تسا هدش
 دھاوخ راوشد بزح یھندب رد یرتلورپ تسینومک نتفای یدوزب ،دبای ھمادا یتدم
 .»دوب

 ضرف ،دندوب لاعف یوروش یناگیاب شیاشگ زا شیپ ھک یناسیونخیرات
 فونادگوب ردناسکلا ِیورھلابند »نارگراک تقیقح« هورگ ھک دندرکیم

Aleksandr Bogdanov )یاھقرف فلاخم و »یرتلورپ گنھرف« زادرپھیرظن 
 تقیقح« :تشاد دوجو یکرتشم یاھھنیمزً انئمطم .دندوب )بالقنا زا شیپ رد نینل
 نارکفنشور« اب دربن یھصرع روحم ناونعھب ار گنھرف »نارگراک
 ینادنز ییاوژروب یژولوئدیا اب ار نارگراک ھک ،دیدیم »هدنھدنامزاس
 یمسر رنھ تایبداھب تبسن تیدودحم نیرتشیب« ھک تشاد رارصا و ،دنتخاسیم
 تیامح یرتلورپ یگنھرف یاھنامزاس زا نینچمھ و دوش لامعا »یوروش
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 )اھتسیویتکلاک( ]مانھب[ یرگید ِهورگ ،نویسیزوپا ِهورگ نیا اما .]40[درکیم
 اھنآ ھک دندوب ددص رد و دنتفریذپیمً اتحارص ار فونادگوب یاھھیرظن  ھک ،دوب
 تلوکتلورپ یهرگنک رد ھک اھنآ ھینایب .دنھد قابطنا )پن( تیعضو اب ار

proletkult ]دش عیزوت 1921 ربماون رد وکسم رد ]یرگراک گنھرف، 
 فونادگوب و درک در ار نینل و Plekhanov فوناخلپ ینید-یعازتنا مسیسکرام
 ھئارا یخساپ ھک تشاد رارصا نینل .تشاد مالعا ناشدوخ یرظن بتکم ربھر ار
 .]41[دشن هداد یخساپ ارھاظ اما ،دوش

 یھاگآ« یارب یھاگدید ھینایب .یسایس ات تسا یفسلف رتشیب ھینایب نیا
 :تسا فونادگوب بالقنا زا شیپ یاھھتشون کاوژپ ھک دنکیم ھئارا »یعمج
 لیکشت یایعمج ِراک یھبرجت زا« ،هژیوھب رنھ و ملع و ،یلکروطھب یژولوئدیا
 زین و عمج تیوقت یارب یحالس و ،»تسا هدش یھدنامزاس و ھتفای ناماس ھک هدش
 یارب هزرابم رابکی اھنت اھتسیویتکلاک .تسا یعمج راک یھدنامزاس یارب
 شخب ]ھباثمھب[ ار تسایس و ،یرتلورپ ِگنھرف یتاقبط صولخ ِتیولوا
 ییاھر یارب ار دوخ یرگراثیا و ،دنتشاد رظن رد گنھرف زا یراگدنام
 ،دندومن مالعا ارگرادتقا-ینید و یدرف-یعازتنا رصانع زا یرتلورپ یژولوئدیا
 نویسیزوپا« زا تیامح اب .دنتخادرپ زین یسایس لئاسمھب دروم نیا رد ھک
 یرتلورپ یبزح زا ]کیوشلب[ بزح لکشرییغت دھاش ،1920 لاس رد »یرگراک
 بزح رد فاکش ھک دندوب دقتعم اھنآ .دندوب یرگراک-یرکفنشور یبزحھب
 تلود .دننک هزرابم و دننامب بزح نورد رد ھک دنتساوخیم اما ،تسا ریزگان
 »یتلود یرادھیامرس« داصتقا اب یناقھد-یرگراک یروتاتکید ار یوروش
 :رتحیحص ترابعھب ،ای( »یعقاو مسینومک« یوسھب تکرح یارب و ؛دندیدیم
 ،کیتارکوروب-ینف نارکفنشور« روھظ زا یریگولج و ،)مسیویتکلاک یوسھب
  .دنتسنادیم یرورض ار دیدج یسایس بالقنا کی ،»دــیدــج یزاوژروـــــب ینعی

 
 :اکاتیا ،»نینل-فونادگوب ھثحابم :گنھرف و بالقنا« ، Z.A. Sochorروخوس ]۴0[

 ات 1۵9 تاحفص ،هدشدای رثا ،زلیناد ؛180 و 179 تاحفص ،1998 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا
 ↓ ،)ناراتساریو( N.V. Drozdova اودزورد و N.S. Antonova اونوتنآ نینچمھ .161

↑ Neizvestnyi Bogdanov v 3-kh knigakh, Moscow: AIRO, 1995, kn. 1, 
pp. 204-22; and N. Karev, 'O gruppe "Rabochaia pravda'", Bol'shevik 
nos. 7-8, 1924:27-43. 

[41] RGASPI, 17/60/43/20-28. ↓ 
 ،44 دلج ،هدشدای رثا ،نینل ؛دینیبب ار 180 و 179 تاحفص ،هدشدای رثا ،روخوس نینچمھ ↑
 .266 ھحفص
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 ترابع ینآ فیاظو .دوبن یراج یسایس راعش اما ،یلک دوب یفدھ نیا ھچرگ
 گنھرف شرتسگ و ؛راک یملع یھدنامزاس ؛»تعنص یایحا« :زا دندوب
 .یرتلورپریغ رصانع زا نآ یزاسکاپ ،»تلوکتلورپ یایحا« ،یرتلورپ
 زا سپ یاھتیلاعف ای ھینایب نیا نایماح هرابرد یتاعالطا چیھ نونکات ھنافسأتم(
 .)تسا ھتفاین راشتنا نآ

 بزح رد تیرثکاھب یبایتسد ]رما[ رد 1920 ربماون رد ھک اھنویسیزوپا
 ماکان و دندش قرفتم نآ زا سپ لاس کی ،دندوب هدش کیدزن رایسب وکسم رد
 ھشیپ توکس و دندش جارخا و دندرک کرت ار بزح ای اھنآ نایماح .دندنام
 یشخب[ .دنتفر نیمز ریزھب و دندش هدنار بقعھب یطابضنا تامادقا اب ایو ؛دندرک
 ،داقتنا ندرک فقوتم اب ،دمآیمرد ارجاھب مھد یهرگنک تامیمصت ھک یلاحرد ]مھ
 .دنداد شزاس ]هزات تیعضو اب[ یسایس ظاحلھب ار ناشدوخ

 
 یتلود هاگتسدھب دورو ،ھناخراک زا جورخ
 ار رگراک یھقبط یکیژولوئدیا ظاحلھب بزح ھکنیا زا نافلاخم یاھسرت
 ،دنکیم کرت ار بزح یکیزیف روطھب رگراک یھقبط ھکنیا هدھاشم اب دنک کرت
 یرادا یاھتُسپ و تیریدمھب اھهاگراک زا بزح رگراک یاضعا .دشیم دیدشت
 ناشدورو لامتحا دنتشگیمزاب خرس شترا زا ھک یناسک .دنتفاییم لاقتنا یوروش
 تیدودحم رد بزح یربھر .دوب ھناخراکھب دورو زا رتشیب یتلود تاراداھب
 یاھتسینومک هژیوھب و اھتسینومک تساوخیم :دوب ھتفرگ رارق ]یاهژیو[
 اھنآرب درکیم ساسحا ھک یتعنص و یتلود یاھهاگتسد یاھھخاش رد ار رگراک
 یجنایم ناونعھب اھمدآ نیمھھب اما ؛دھدب رارق یدصتم ناونعھب ،درادن تراظن
 یربھر[ .تشاد زاین زین ناناقھد اب اھنآ زا رتشیب یتح و نارگراک اب طابترا
 ظاحل زا ار یوروش تلود رد تاحالصا یارب یداھنشیپ ھنوگرھ ]بزح
 یهرابرد یغاد ثحب تروصھب دوخ یھبونھب ھلئسم نیا :دوب هدرک در یسایس
 یارب دیاب یبزح هاگتسد ِدوخ .دوب هدمآرد یتلود هاگتسد یهرادا یگنوگچ
 روطھب ھکیلاحرد ،تفرگیم رارق هدافتسا دروم یتلود هاگتسدرب تراظن
 نیا .دوب رظن دروم زین تیعمج اب تاطابترا و تابسانم دوبھب و ظفح نامزمھ
 یناسک اھنت اھنآ ]ھکارچ[ ،درکیم اطعا اضعاھب ار قح زا یعون درکیور
 ھتشادنپ بسانم یرادا و یسایس یاھتَمِس نیرتمھم ندرکُرپ یارب ھک دندوب
 یدایز ھجوت ،رگید یتمسھب تَمِس کی زا اضعا نیا یھدناماس یارب .دندشیم
 لبق یرامشیب یاھھتیمک .دشیم فرص زین یدایز یژرنا و تفرگیم تروص
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 و لقن ،بیترتنیاھب .دنتخادرپیم نانکراک تالاقتنا و لقن ھلئسمھب زیچرھ زا
 ،عقاو رد و ؛دمآرد ]یصاخ[ یهدیدپ تروصھب اضعا ییاجھباج و لاقتنا
 رارقتسا 1920 یھھد یھمین رد ھک دش لیدبت رداک عیزوت ماظن یارب یاھمدقمھب
 ،دراد دوجو نآ ]یرامآ[ قباوس ھک یلاس نیتسخن ینعی ،1922 لاس رد .تفای

 نیا ؛دنتفای لاقتنا رگید یھقطنمھب ھقطنم کی زا وکسم یاضعا دصرد 40
 ،دندرک ضوع لغش ھقطنم کی لخاد رد ھک ار یناسک ھکتسا یتروصرد
 .]42[میرواین باسحھب

 »وکسم یھتیمک« نیب ورین بذج ای یشکبانط یھقباسم یعون وکسم رد
 یرادا تاسسؤم و )تشاد تیولوا شیارب یتعنص یاھھتسھ ندرک لاعف ھک(
 )درکیم تفایرد شاھنالداع مھس زا یرتشیب یمھس تختیاپ ناونعھب ھک( وکسم
 یھتیمک« یوس زا رتافد رد رقتسم یاھتسینومک 1921 ھیروف زا .دمآ دوجوھب
 بجوم رما نیا .دندش »جیسب« اھھناخراک یوسھب یلم یربھر زین و »وکسم
 Zelenskii یکسنلز ربتکا رد .]43[دش یرایسب یاھتیاکش و تمواقم
 رد وکسم یاھتسینومک زا »یمیظع تیرثکا« ھک داد شرازگ بزح سنارفنکھب
 ،ھقطنم نیا تسینومک رازھ 30 ًادودح زا ھک تفگ وا .دنالاعف یوروش یاھداھن

 رد ھلمجزا( خرس شترا رد رفن 500/6 و یرادا یاھداھن رد رفن رازھ 15
 لمح رد رفن 2000 اھنت .دنراکھب لوغشم )یداتس و یرتفد یاھتمس زا یرایسب
 رارق ثحب دروم اجنیا رد ھکنانچمھ و دندوب اھھناخراک رد رفن 4000 و لقن و
 دادعت 1920 ربماتپس زا .دنتشاد رارق یتیریدم یاھتمس رد اھنیا ِرثکا ،دریگیم
 روضح ھکیلاحرد ،تشاد شیازفا دصرد 50 دودح یرادا یاھداھن رد دارفا نیا
 یط :تشاد مالعا یدیماان اب یکسنلز .تفای لیلقت فصنھب اھھناخراک رد اھنآ
 ار اضعا ھک هدرک لمع یپمپ ناونعھب« بزح ،میاهدوب تردق رد ھک یلاس راھچ
 رگراک ھکنیمھ« .»دنک ژاپمپ یوروش یاھداھنھب ار اھنآ ات دیشکیم نوردھب
 ھلصافالب ،دنکیم زاورپ دربن یوسھب و دزیخیم اپھب ،دریگیم لابورپ یتسینومک
 تسد زا لاــح رد ھـک درادن یبجعت ]نیاربانب[ ...دنیشنیم نیمزھب اروش راک رد

 
 .355 ھحفص ،هدشدای رثا ،یناریپ ]42[
 ↓ ؛1921 یم 10 و 4 ،ادوارپ ]43[

↑ Z .P.Korshunova (ed.), Ocherki istorii Moskovskoi organizatsii KPSS, 
kn. II, noiabr' 1917-1945, Moscow: Moskovskii rabochii, 1983, pp. 207-
9; O.I. Shkaratan, Problemy sotsial'noi struktury rabochego klassa SSSR, 
Moscow: 'Mysl', 1970, p. 240. 
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 یارب یرمخم چیھ« اھھناخراک رد .»میتسھ نارگراک نایم رد دوخ ذوفن نداد
 دوجوھب ار ینیلاعف و دنک دشر ،دوش عورش ریمخت دنیآرف ھک درادن دوجو ریمخت
 تھج رد پمپ نیا« ھک دش نیا راتساوخ یکسنلز .»دنک تیوقت ار اھنآ و دروایب
 یاھتَمِس ھک ار یناسک و ،دنادرگرب اھھناخراکھب ار اضعا ات »دنک راک سکع
 ،دنتسنادیم )یناوید( »chinovnichii« یاھتمس زا رتھیاپنود ار یاھناخراک
 وضع ای chinovnik زا ھک تسا یتفص chinovnichii تفص{ ؛درک حیبقت
 و نتفرگ الاب ِتسد یارب یدامن و هدش ھتفرگ یرازت هاگتسد رد ھبتریلاع یناوید
 ھک یماگنھ 1922 لاس سرام ات .]44[}تسا رتخبت و یگدیسر نارودھب هزات
 .دوب ھتفای دوبھب یکدنا تیعضو ،دش اپرب وکسم یدعب یاھقطنم سنارفنک
 رفن رازھ 6 ،رھش رد بزح وضع رازھ 26 دودح زا ھک داد شرازگ یکسنلز
 و یرادا یاھتیریدم رد ای یماظن تمدخ رد ھیقب ھکیلاحرد ،دندوب ھناخراک رد
 جیسب یارب اھشالت اما .]45[دنتشاد لاغتشا لیصحتھب ایو ،دندوب یداصتقا
 رد .دنام ماکان اھھناخراک فرطھب sluzhashchie یچشاژولسا ِیاھتسینومک
 یاھنامزاس ،دوب هدش جیسب راتساوخ ربتکا سنارفنک ھک ینامز زا سپ هام راھچ
 یاھناخراک صخشم یاھتمسھب نتفر یارب وضع 1300 تساوخرد یاھقطنم
 زا یدنیآرف زا سپ اما .دندش راک نیاھب فلکم لمع رد رفن 850 ھک دندوب هدرک
 زا یرایسب ھک دنکیم یریگھجیتن یکسنلز .دنتفای لاقتنا رفن 250 اھنت ییوجلسوت
 یاھناخراک یگدنزھب زونھ ھک دنتشاد ار ...لداعت یھنزو ِتلاح« دیفسھقی یاضعا
 تیوقت ْنارگراک یارب یریگوضع طیارش لیھست اب اھنت .»دندوب هدرکن تداع
 .]46[دشیم مھارف ھناخراک یاھھتسھ

 ،دندوب وکسم یاضعا رثکا یهدنریگربرد ھک ییاروش یاھداھن یاھھتسھ رد
 ،دندوب هدش ناریدمھب لیدبت ھک ینازابرسـناقھد و ھتفای لیدبت ریدمھب ِنارگراک
 دنتشاد یتلود تاماقم ای بالقنا زا شیپ ھک دندزیم بزح یاضعا یھناشھب ھناش
  رتپ .تشاد دوــــــجو ییاھکاکطصا  ]ھطبار  نیا رد[ .]47[دـندوب  وجشناد  ایو

 
[44] Otchet sed'moi Moskovskoi gubpartkonferentsii RKP 29-31 

oktiabria 1921 g, Moscow, 1921, pp. 24-25. 
[45] Vos'maia gubernaskaia konferentsiia Moskovskoi organizatsii 

RKP (23-25 marta 1922 g.), Moscow: MK RKP, 1922, p. 39. 
[46] Vos'maia Moskovskaia konferentsiia, p. 41. Izvestiia MK 

RKP(b) 1, 1922, pp. 22-23. 
 زا دعب و دندرکیم راک یرازت یسارکوروب رد ھک دندوب یناسک ،مود ھلوقم نیا ]47[
        ⇦ یوروش یسایس نادنمشناد زا یھورگ .تسا راوشد اھنآ فیرعت و دنتسویپ بزحھب 1917
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 رد یاھیداحتا ینامزاس رد یچشاژولسا کی Petr Korotkov فوکتورُک
 »اھهدناوخرسپ« و »اھرسپ«ھب ھتسھ ھک تیاکش نیا اب ،1921 سرام رد وکسم
 افعتسا بزح ِتیوضع یدزمان زا ،تسا هدش میسقت )اھیدوخریغ و اھیدوخ ای(
 هدش یتیریدم یاھتسپ دراو 1917 لاس زا ھک دندوب ینارگراک »اھرسپ« .داد
 دمآرد عبانم ھک یاھقطنم و یلحم یاھتأیھ )کچوک ای گرزب( ِناربھر« ؛دندوب
 یاھفرح یاھیچشاژولسا« ،»اھیرسپان« .»دنتشاد رایتخا رد ینایاپیب ِیفاضا
 رد .]48[دندوب ھتفرگ رارق ضیعبت دروم یسایس و یدام ظاحلھب ھک دندوب »یمیدق
 یرتلورپ هاگیاج و دندرکیم تکرح الاب تمسھب ھک یتسینومک نارگراک ،لباقم
 ْ تسینومک یاھرگراک یضعب ،دندزیم ھنیسھب یرترب لادم ناونعھب ار دوخ
 ،تسا هدش ھتشاذگ اھنآ شودھب ھک ییاھتیلوئسم یارب ھک دندرکیم ساسحا
 یکینیلوکوس زا یرگراک M.A. Matekhin نیِختام .دنرادن یگدامآ

Sokol'niki بسک رگید یلغش یپ رد ار یتیریدم لغش کی 1917 ھیروف زا ھک 
 یھقطنم ییارجا یاروش یدصت رد ھک درکیم سامتلا 1921 رد ،دوب هدرک
 دوخ یاقفر زا یرایسب« نوچ :تشون ]ھطبار نیا رد[ وا ؛دریگن رارق ییاتسور
 .»میرادن یصاخ شزومآ چیھ ام .مراد تسود ،دناهدمآ ھناخراک زاً امیقتسم ھک ار
 راک یارب »شناد زا ینیعم حطس« و »دوب هدش رتهدیچیپ رایسب« یتلود هاگتسد
 ایو دوش هدنادرگزاب شاھناخراکھب ای ھک درک تساوخرد وا .دوب مزال نآ رد ندرک
 .]49[دنک راک ناراکزلف ھیداحتا رد

 
 نیا ھک دنداد ناشن و دندرک لیلحت ار یچشاژولسا ]یهرابرد[ 1922 لاس تاعلاطم جیاتن ⇦ 
 ار دوخ بالقنا زا لبق لغش ًابلاغ ،دنتشاد رارق یرادا دشرا یاھتمس رد ھک بزح یاضعا

 یدادعت .دندرکیم یفرعم »یماظن تمدخ« ایو »دازآ یھفرح« ،»وجشناد« ،»ینف لنسرپ«
 ھک دنھدب رارق »رگراک« یھلوقم رد ار دوخ ھک دندرکیم ادیپ ار ھناھب نیا ،مھدکی زا رتمک
 ↓ .دوب نیرتبولطم یسایس ظاحلھب

↑ V.I. Vasiaev, V.Z. Drobizhev, L.B. Zaks, B.I. Pivovor, V.A. Ustinov 
and T.A. Ushakova, Dannie perepisi sluzhashchikh 1922g. o sostave 
kadrov narkomatov RSFSR, Moscow: izd. Moskovskovskogo 
universiteta, 1972, pp. 148-52; ↓ 

 .160 ھحفص ،هدشدای رثا ،یناریپ ↑
[48] TsAOPIM, 63/1/62/43–44. 

 راودیما تسناوتیم نیختام و دوبن دنیاشوخ هژیوھب ییاتسور قطانم رد تیرومأم ]49[
 یعقاو ْ◌شزومآ نادقف هرابرد وا سرت ھک تسین ینعم نآھب نیا اما ؛دنامب وکسم رد ھک دشاب
 .319 ھحفص ،دریگیم رارق  ثحب دروم رتشیب متفھ لصف رد ھلئسم نیا .دوبن
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 ھناخراکھب ھک دننک تساوخرد ات دندوب عضاوتم یفاک یهزادناھب ھک ییاھنآ
 ]یقالخا[ یلک لصا کی ساسارب ھک یرگید ناسک زین و ،دنوش هدنادرگرب
 لصف رد ھک یاھلئسم( دندوبن ناشهاگیاج کرتھب رضاح و دندرکیم تمواقم
 نینچ 1921 ربتکا رد یکسنلز .دندوب یکچوک تیلقا )میاھتخادرپ نآھب مود
 مادکرھ نیگنایم روطھب وکسم یاھھناخراک یاھھتسھ ھکیلاحرد :درک دروآرب

 وضع 5400 دوخ نیب رد یزکرم یرادا رتافد رد ھتسھ 24 ،دنتشاد وضع 14
 ھک یشرازگ :دندوب ریدم ھناخراک رد اھتسینومک رثکا ،نیارب هوالع .دنتشاد
 زا ھک تفایرد نینچ ،دش یروآعمج 1922 لاس لیاوا رد یزکرم یھتیمک طسوت

 »راک هاگتسد تشپ« رفن 1819 اھنت وکسم تعنص رد تسینومک 5424
 یتیریدم شقن رد هدمع روطھب و ،رگید یاھشقن رد اھنآ رفن 3605 و دندرکیم
 راوھنومن Bromlei یلمورب یھتسھ ھک دسریم رظنھب .دندوب راکھب لوغشم
 رفن 15 اھنآ نایم زا ھک دندنام یقاب وضع 26 ،1921 یزاسکاپ زا دعب :دشاب
 یھفرح رد نانچمھ اھنیا زا رفن 10 اھنت اما ،دندوب رھام ای رھامھمین ناراکزلف
 ای و دندوب یتیریدم یاھتمس رد ای ھتسھ وضع 12 مکِ تسد و دندرکیم راک ْدوخ
 )یروشک ِرسارس روطھب( بزح رد .]دندوب لوغشم[ ھناخراک زا رود لاحرھھب

 یاھھتسھ رد دصرد مھدکی و 7 ،ھناخراک یاھھتسھ رد اضعا دصرد 10.5
 یور ھک یشھوژپ .دندوب یتیریدم یاھتمِس رد یمین زا شیب و ،لقن و لمح

 نیرتیتعنص زا ھقطنم 22 ِرسارس رد یتعنص یاھھتسھ رد تسینومک 750/14
 تشپً اعقاو اھنیا زا رفن 4255 اھنت ھک داد ناشن ،تفرگ ماجنا ھیسور قطانم
 ای دندوب یتیریدم یاھتمس رد )دصرد 71 :ینعی( ھیقب ؛دندرکیم راک هاگتسد
 لوغشم ینواعت و یاھیداحتا یھدنامزاس یاھتیلاعف دننام یرگید یاھراکھب
 .]50[دندوب

 
 بزح یزاسکاپ
 یاضعا مجنپکی ھک 1921 لاس رخاوا رد بزح یزاسکاپھب طوبرم رتسب
 یبزحکت یسایس ماظن کی داجیا تھج رد ،دندش جارخا روشک رسارس رد نآ
 راتخاس دوسھب کیتارکومد یاھتسیلارتناس یاھھمانرب ِنتخیر رود اب .دوب
  و ،یراکمھ یارب اــھیبزحریغ یاھداھنشیپ ِنتفرگ هدـــیدان ،یوروش رتهدرتسگ

 
[50] TsAOPIM, 412/1/14; TsK RKP(b), Itogi partiinoi raboty za 

god 1922-23, Moscow: Krasnaia nov', 1923, pp. 146-47. 
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 نینچمھ ھکلب ،روشک حطس رد اھنت ھن یسایس یریگمیمصت تردـق یمامت فرصت
 ات درک ھیکت دوخ یاضعاھب یرگید نامز رھ زا شیب بزح ،یلحم یاھتأیھ رد
 بزح تسد رد یرتشیب تردق ھچرھ .دنک تیادھ یاھنالوئسم روطھب ار تردق
 ستلوس .دشیم رتشیب زین نآ یاضعا یقالخا تیلؤسم ،دیدرگیم زکرمتم

Sol'ts دبای رارقتسا دناوتیم« بزح ھک تشاد راھظا جارخا تسایس حیضوت اب 
 ،اجنیا رد ام .دھد ھمادا دوخ تایحھب نآ تلاح و راجنھ ساسارب دیاب ھعماج و
 انب مییوگیم ام ھچنآ قبطرب یگدنز و میتسھ مکاح یھقبط ،نامروشک رد
 ]ھجیتنرد[ .دوشیم یراج ینامزاس یاھفدھ ،یقالخا ماکحا زا .]51[»دوشیم
 دساف ھک دوب یرصانع زا بزح نتخاس اھر ،]یزاسکاپ[ فیاظو زا یکی
 :دوب »یرالاسناوید« دضرب هزرابم یریگیپ ،رگید یھفیظو .دندومنیم
 یاھداھن رد یتیافکیب و ییارگرادتقا ]اب هزرابم ینعی[ ،نآ یدعبکی موھفمھب(
 تردق لامعِا هرابرد بزح تاضورفم رد یثحب ھنوگرھ زا ادج ،یوروش
 ،دندوب بوخ تموکح نماض یرتلورپ ِبزح ِقداص یاضعا .)یسایس
 »یرالاسناوید« أشنم ناونعھب قداصریغ و اوژروبهدرخ یاضعا ھکیلاحرد
 یناسک و یربھر رد ْبزح یزاسکاپ یارب قایتشا .دندشیم ھتفرگ رظن رد
 نیا نورد رد اما .دنتشاد رارق نویسیزوپا رد 1920 لاس رد ھک دوب کرتشم
 ،دندوب ھتفرگ فدھ ار »اسؤر« تازایتما اھپچ »ھنارالاسناویددض« نامتفگ
 ناراداوھ یھباثمھب Smilga-ist اھتسیاـاگلیمسا ای اھتسینینل ھکیلاحرد
 ندرک تکاس یارب یزاسکاپ زا ات دندیشوکیم workerist ییارگرگراک ِفلاخم
 .دننک یرادربهرھب دوخ نافلاخم

 نیا ھک تشادیم راھظا یزاسکاپ یهرابرد یزکرم یھتیمک ھیلوا ھیعالطا
 ھیعالطا نیا :تسا یرتلورپریغ یاھھنیمز اب ارگدرف یاضعا دضرب دروم
 یاھھیال و ناناقھد و ایراتلورپ ،بالقنا زا سپ یاھلاس رد ]بزح[ ھک تفگیم
 نیا ناگدنیامن ]ھجیتن رد و[ ،درک بذج دوخ یوسھب ار یرھش طسوتم ھقبط
 اھنیا ؛تسا یرتلورپ رگید تاھج زا ھک دندش یبزح دراو ھناگیب ِتاقبط
 .دنوش جارخا دیاب نونکا اھنیا .دندروآ زین ار داسف و یرالاسناوید دوخ هارمھھب
 تسا ینایاقآ« شایلصا فدھ ھک درک مالعا وکسم ھقطنم یزاسکاپ نویسیمک
  یاـــھهزیگنا یپ ردً افرص ھکلب ،تسین مسینومک رطاــــخھب هزرابم ناشفدھ ھـک

 
 ،)راتساریو( .یج .ویلبد ،گربنزور رد ،»یتسینومک قالخا« ،A.Sol'ts ستلوس ]۵1[

 :ناگیشیم ،»یوروش ھیسور رد یگنھرف بالقنا یھلحرم نیلوا :یکیوشلب یاھهاگدید«
 .31 ھحفص ،1 شخب .1990 ،ناگیشیم هاگشناد تاراشتنا
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 تازایتما و دننک زارحا یاھنالؤسم تمس ات دنتسھ دوخ ھنارودزُم و ھناھاوخدوخ
 اھتسینومک حالطصاھب نیا .»دنشاب ھتشاد یمرن و مرگ و ،تحار و کچوک
 زا ار نارگراک و »دننکیم لامعِا ار یرازت نارالاسناوید یھنھک یاھهویش«
 یزاسکاپ نویسیمک .]52[دننکیم رابتعایب زین ار بزح و دنزاسیم رود بزح
 یهرابرد ار دوخ تارظن ھک درکیم توعد یبزحریغ نارگراک زا بلغا
 تصرف نیا زا نارگراک و دننک نایب بزح تیوضع یارب اھتسینومک یگتسیاش
 دحاو کی رد .دندرکیم هدافتسا ھناخراک ناریدم یهرابرد اھاطخ زاربا یارب
 زا ار بزح وضع 36 ،یبزحریغ زابرس 400 وکسم رد رقتسم ِیماظن
 یزاسکاپ دیاب اھنآ ھک دنتفرگ میمصت ناشدوخ و دنتخادنا نوریب ییآمھدرگ
 .]53[دش یثنخ یزاسکاپ نویسیمک طسوت اھنآ میمصت ًادعب اما ،)!(دنوش

 یرایسب قوش و روش ربماون هام رد و ؛دش زاغآ 1921 توا رد یزاسکاپ
 .دندش جارخا یاھقطنم نامزاس زا وضع 7270 عومجم رد .درک داجیا وکسم رد
 ناونعھب ،دندادیم لیکشت ار اھنآ لک موسکیً ابیرقت ھک اھهورگ نیرتگرزب

 یلمعلاروتسد .]54[دندش جارخا »یلاعفنا تیوضع« رطاخھب و »ھناگیب رصانع«
 هدیدان یھاگ ،درک هدافتسا نافلاخم اب باسح ھیوست یارب دیابن یزاسکاپ زا ھک
 جارخا )پن( ھمانرب اب تفلاخم رطاخھب وضع 10 اھنت ھچرگا .دشیم ھتفرگ
 یارـــــــجا زا یراددوـــــخ« دننام ینکرپنھد تارابع زا ]اما[ ؛دـــــندش

 
 ↓ ؛1921 توا 16 ،ادوارپ ]52[

↑ Izvestiia TsK RKP(b) 33, 1921, pp. 38-41. 
[53] Izvestiia MK RKP (b) 1, 1922, p. 6. 

 رصنع :دندوب رارق نیا زا ،دشیم هدافتسا اھنآ زا جارخا یارب ھک ییاھھلوقم ]54[
 ؛رفن 906 یدوخھبدوخ جارخا و ھنابلطواد کرت ؛رفن 976 لعفنم یاضعا ؛رفن 1340 ھناگیب
 607 ناسون لاحرد و دامتعا لباقریغ رصانع ؛رفن 706 یبزح طابضنا یارجا زا یراددوخ
 ای یزابتسم ؛رفن 374 بزح یهدننکرابتعایب ؛رفن 600 هاوخدوخ و رگنیاھفرح ؛رفن
 ینید کسانم یارجا ؛رفن 361 یبزح ]تکرح[ یهدننکدنک ؛رفن 364 تکازنیب یاھراتفر

 123 بصغ و یدزد ؛رفن 104 کوکشم رصانع ؛رفن 1۵9 تردق زا هدافتساِءوس ؛رفن 179
 ؛رفن 9۵ یماظن فیاظو ماجنا زا بانتجا ؛رفن 121 یبزح یھمانرب کرد رد یناوتان ؛رفن
 بانتجا ؛رفن 4۵ یریگهوشر ؛رفن ۵9 ییانج تافلخت یارب ھمکاحم لاحرد ؛رفن 62 یزابھتفس
 ؛رفن 22 یریگجاب و یذاخا ؛رفن 30 سیلپ نیشیپ نارسفا ؛رفن 30 یرگراک جیسب زا
 ؛رفن 1۵ فرعم ھئارا رد یناوتان ؛رفن 1۵ یوروش تردق دضرب کیرحت ؛رفن 19 یزابقرو
 اب بزحھب دورو ؛رفن 10 )پن( یھمانرب اب تفلاخم ؛رفن 11 ییاوژروب یگدنز کبس
 MK :تسایتسوزیا ]زا لقنھب ماقرا نیا[ .رفن 3 یتسرپداژن ،رفن 4 یبالقنادض یاھفدھ

RKP(b) 1, 1922, pp. 5-18. 
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 باقلا و »ناسون لاح رد ای دامتعا لباقریغ رصنع« ،»یبزح یاھلمعلاروتسد
 1300 زا شیب یارب عومجمرد ھک ،دشیم هدافتسا نافلاخم دضرب رگید روجان
 یارب یروشک رسارس ِمانتبث کی یزاسکاپ لابندھب .تشاد دربراک یجارخا
 یمسر ماقرا مانتبث نیا ساسارب .تفرگ تروص 1922 لاس ھیروف رد تیوضع
 .دش رشتنم بزح یعامتجا بیکرت یهرابرد

 تبسن شیازفا موزل و دنتشاذگیم بزح یاضعا یعامتجا أشنمرب ھک یدیکأت
 زایتماھب ْصاخشا ییایراتلورپ یاھھشیر تابثا یارب ْیرتلورپ أشنم اب ییاضعا
 یاھرامآ .تفای شرتسگ رایسب یراکبیرف و ھغلابم روظنم نیاھب و ،دش لیدبت
 یرتلورپ دصرد 44.4 یروشک حطس رد بزح ھک دھدیم ناشن ددجم مانتبث
 و ]نادنمراک ،دیفسھقی نانکراک[ یچشاژولسا نیب یواسم روطھب ھیقب و دوب
 دصرد 35.5 ،یرتلورپ دصرد 49.1 وکسم نامزاس .دندشیم میسقت ناییاتسور
 نیا اب دیاب اما .]55[دندشیم میسقت »نارگید« و ناییاتسور نیب ھیقب و یچشاژولسا
 یزاسکاپ یزکرم نویسیمک شرازگ رد .درک دروخرب طایتحا اب ماقرا
 :ھک داد حیضوت M.F. Shkiriatov فوتایریکشا ،هرگنک نیمھدزایھب

 شکچ ھک تسا لاس 20 اھتقو یھاگ اما ،تسا رگراک یصخش ھک میونشیم«
 تسدھب شکچ شرمع یھمھ رد وا :رتدب نیا زا یتح یھاگ و ،ھتفرگن تسدھب
 رارق "رگراک" یھلوقم رد ار دوخ ،هدوب رگراک شگرزبردپ نوچ اما ،ھتفرگن
 ھک داد شرازگ ،وکسم یزاسکاپ نویسیمک ردص Antipov فوپیتنآ .»دھدیم

 دش هدیمھف ھکنیا زا سپ اھنت اما ،دناهدش جارخا بزح زا قباس یرازت سیلپ 27
 دوخ ییانج یھتشذگ ھک دنتشاد ششوک و دندوب هدرک مالعا رگراک ار دوخ« ھک
 ھک دناهدوب مھ یرگید نادزد و ناراکبیرف ھک دوریم روصت .]56[»دننک ناھنپ ار
 ناونعھب ندرک هزیرتلورپ نوچ ،دش رتدب هرگنک زا دعب ھلئسم و .دناهدشن راتفرگ
 ماقرا ھک دندشیم ھسوسو صاخشا و دش زیوجت بزح یھندب یمامت یارب ھفیظو
 .دننک یراکتسد اضعا یعامتجا أشنم هرابرد ار

 باتزاب ار بزح یهدشن لح یسایس یاھھعزانم ْیزاسکاپ ھک یاهویش
  راک یھسیاقم  اب ناوــــتیم ار هاگتسد نیاھب  تبسن اـھشرگن قاقشنا و  ،درکیم

 
[55] Vserossiiskaia perepis' chlenov RKP 1922 goda, Moscow: izd. 

otdel TsK RKP, 1922, pp. 20-21. See also S. Ivanovich, VKP: desiat' let 
kommunisticheskoi monopolii, Paris: bib. demokraticheskogo 
sotsializma, 1928, p. 65; Rigby, op. cit., p. 85. 

[56] Odinnadtsatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: 
Gos. izd. politicheskoi literatury, 1961, p. 376; TsAOPIM, 3/2/18/39. 
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 لثم یکینفوماخ رد .داد ناشن نمواب رد و یکینفوماخ رد یزاسکاپ نویسیمک
 دورف ھقطنم رد ییاروش و یماظن ِیرادا یاھھتسھ رسرب وجماقتنا یھتسد کی
 یرگراکدض راتفر و داسف رطاخھب ار دشرا کیوشلب ربھر ود دندیشوک و دندمآ
 یاھھتسھ نوماریپ رد طایتحا اب یلیخ تکرح نمواب رد ھکیلاحرد ؛دننک جارخا
 دیابن صاخشا ھک( فافش یراک ِروتسد ربارب رد دندیشوک و ،دش عورش هاگتسد
 زا یاھتسجرب وضع ات دنورب شیپ )دنوش یزاسکاپ یسایس تفلاخم رطاخھب
 تسایر تحت یکینفوماخ نویسیمک .دننک جارخا ار نمواب هورگ نویسیزوپا
 .تشاد رارق ،دوب »یرگراک نویسیزوپا« نیشیپ نایماح زا ھک Shubin نیبوُش
 یکی ،Kochetkov فوکتچوک :]دندوب بیترت نیاھب[ نویسیمک رگید یاضعا
 ؛دوب ھتسویپ اھکیوشلبھب 1913 رد ھک »یرگراک نویسیزوپا« ناراداوھ زا
 یدنمورین رایسب یرگراک یھگر ھک Nikolai Mizikin نیکیزیم یالوکین
 زا ھک Grigorii Belen'kii یکنلب یروگیرگ و Gurvich چیوروگ ؛تشاد
 یارب یتصرف ناونعھب ار یزاسکاپ ،نویسیمک .]57[دندوب یربھر نارادافو
 هدافتسا ینابز زا لمع رد و ،تفرگیم رظن رد هاگتسد نیا سأرھب یبایتسد
 ار اھنآ یتسردھب ھک( قباس نارگراک دضرب یریگتخس یارب ھک درکیم
 یھمھ و ،تفریم راکھب )دندوب هداد مان »ھتسجرب تاماقم« ای »هدزیرسیمک«
 نایم رد .]58[دوب ھتخودنا ]شیوخ رد[ ار نارالاسناوید یفنم تایصوصخ
 روضح دشرا کیوشلب ود ،دندش جارخا یکینفوماخ نویسیمک طسوت ھک یناسک
 رد یبالقنا یاروش یاضعا زا ھک Danishevskii یکسوشیناد ]یکی[ :دنتشاد
 ]یرگید[ و ،دوب مھد هرگنک رد Smilga اگلیمسا یلصا راداوھ و گنج هرود
 ردارب و نیلاتسا کیدزن نارایتسد زا ھک Trifon Enukidze هزدیکونا نوفیرت
 

[57] TsAOPIM, 88/1/101/46; TsAOPIM, 685/1/36, especially 261. ↓ 
 رد 1903 زاغآ زا و تسویپ یبالقنا شبنجھب یگلاس14 نس رد )188۵-1938( یکنلب ↑
 رطاخھب ؛دوب وضع وکسم یھتیمک رد 192۵ ات 1917 زا ؛تشاد رارق یکیوشلب نویسکارف
 زا یاهداوناخ رد )1886-19۵8( نیکیزیم .دش جارخا 1927 رد دحتم نویسیزوپا زا تیامح
 رادرابنا ناونعھب اجنآ رد و تفر وکسمھب یگلاس11 نس رد و دمآ ایندھب نیمزیب ناییاتسور
 رد .دوب یلخاد گنج نازابرس ھنھک زا ؛تسویپ اھکیوشلبھب 1911 رد ؛دش راکھب لوغشم
 و دنچ ھمھنیا« :تسا ھتفگ ھک دنداد شرازگ 1918 رد یبالقنا تیعورشم هرابرد یاھثحابم
 :دنتشاد تشوگ رگا .مدرکیم هاگن ار گید لخاد ،ھناخزپشآھب متفریم نم ؟تسیچ یارب نوچ
 ↓ !»راوید رانک ناشمیتشاذگیم و !دندوب قلخ نمشد

↑ L. Sosnovskii, Dela i Liudi, kn. 1, Moscow, 1924, pp. 53-54. 
[58] 58 Izvestiia TsK RKP(b) 33 (1921), pp. 38–40. 
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 ود رھ نیا .]59[دوب )یزکرم ھتیمک وضع( Avel' Enukidze هزدیکونا ِلوَا 
 .دنتشگزاب دوخ راکھب ،دنام یقاب فافشریغ ھک یطیارش رد ًادعب رفن

 Severoglavles ِسلوالگوِروِس ِینابلگنج ھتیمک سأر رد ھک یکسوشیناد
 ھک دش ثنؤم یرگراک جارخاھب مھتم یزاسکاپ نویسیمک طسوت ،تشاد رارق
 یروآییاوسر تالمجت« رد ھک دوب یکاش ِسلوالگوِروِس یاسؤرھب تبسن
 تساوخرد ار نز نیا راکھب تشگزاب ھیداحتا ناربھر ھک یماگنھ .»دنلولیم
 ریگتسد ار یاھیداحتا لاعف ود ھک تساوخ اکچ زا یکسوشیناد ًارھاظ ،دندرک
 یراکبیرف کی ریگرد و ،دوب هدرک هرداصم ار یلمجت یاھناخ نینچمھ وا .دننک
 یتح و ]هدنریگمیمصت[ یاھتأیھ ِتامیمصت رد یراکبارخ یارب ینالوط
 ناونعھب ار ھناخ نیا دنتساوخیم ھک دوب »قلخ یایراسیمک یاروش« زا یشخب
 مھ ار یرگید یتلود یاھییاراد صخش نیا .دننادرگزاب تلودھب یتلود ییاراد
 هدافتسا یارب )اھنیا دننام و یلمجت ییاذغ داوم ،لیبموتا ود ،کلم کی(
 راتفرھب کانزُگ ھناخپاچ ریدم هزدیکونا .]60[دوب هدرک بصغ یگداوناخ
 یزاسکاپ نویسیمک .دوب مھتم بزح و یاھیداحتا یاھنامزاس اب »زیمآریقحت«
 ھک هدرک مالعا و هدز رانک ار ھنایوجیتشآ یاھشالت صخش نیا ھک تفایرد
 اعدا نینچمھ نویسیمک ؛دنا»ییاروش تردق ندب رد یمخز« ھناخراک یاھھتیمک
 نارگراک ،دشیم رھاظ ھناخراک رد یتقو ھک هدوب یمدرمریغ یردقھب وا ھک درک
 بصعت یعون دیدرتیب ]اجنیارد[ .»دندادیم شحف و دندزیم توس»
 هدش هدافتسا نآ زا هزدیکونا دضرب ًالامتحا ھک هدوب راک رد زین صصختدض
 یاروش رد کانزُگ یهدنیامن ،Ivan Bogdanov فونادگوب ناویا ًالثم .تسا
 نایاپھب ھنوگنیا ،دنتشاد هزدیکونا اب ھک ییاھھعزانم هرابرد ار یشرازگ یاھقطنم
 مزال .تسا هداد اوژروب ینف ناصصختمھب ار تردق یھمھ مھن یهرگنک« :دناسر
 .»میریگب اھنآ زا ار تردـق ات مینک اپرب رگید راب ار ربتکا 25 بالقنا ھـــک تسا
 رخافت اھنآھب ھتسھ و ھناخراک یھتیمک رد هزدیکونا ھک یتاماھتا ،نیا دوجو اب 
 ،تفای ھمادا مھ 1922 لاس رد ینمشد .دراد دوجو زین اھنآ قباوس رد ،درکیم
 رد یھجوت لباق شاداپ ھک دندرک تیاکش ھیداحتا نالؤسم و نارگراک ھکیماگنھ
 نیا  وکسم  حطس رد  تیمکح  یارب  ینویسیمک  ؛تسا هدش  عیزوت  ناریدم نیب
  ار میمصت  نیا ْیلم ِتیمکح ِنویسیمک اما  ،داد ھمتاخ ھــیداحتا  عفنھـــب ار ھلئسم 

 
 .دینیبب ار کی هرامش تسویپ ،هزدیکونا و یکسوشیناد هرابرد ]59[

[60] TsAOPIM, 685/l/36/95-95ob. 
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 .]61[درک سکعرب 
 زا دوب هدیشوک ھک ار وکسم هاگیاپ ِیربھر یکینفوماخ ِیزاسکاپ نویسیمک

 ،دنک یریگولج یلحم یاھنویسیمک طسوت خرس شترا یاھتسینومک ِیزاسکاپ
 و ،تخیر مھھب ار یداتس نانکراک یھتسھ هد نویسیمک نیا ؛دیبلط هزرابمھب
 درک ھیصوت و ،دراد دوجو »یسیلھمکچ و یزابیتراپ« اجنآ رد ھک تشاد مالعا
 یربھر تفلاخم ،نیارب هوالع نویسیمک .]62[دنوش نامزاسدیدجت اھھتسھ نیا ھک
 ینابصنمبحاص زا لکشتم یھتسھ زا دیدش داقتنا اب ار یکینفوماخ ھیحان بزح
 کیوشلب« ھک درک ررقم و ؛تخیگنارب ،دندرکیم راک یلحم یاروش یارب ھک
 تقو یلحم یھتیمک رگید لوئسم ود و Boris Breslav والسرب سیروب »یمیدق
 ردناسکلا( بزح یلحم ریبد .دننارذگب یتعنص یاھھتسھ رد ار ]یرتشیب[
 ار تامادقا نیا زا کیچیھ یارجا )Aleksandr Mandel'shtam ماتشلدنام
 Kochetkov فوکتچوک ،تفرگرد ھلئسم نیا یپ زا ھک یاھعزانم رد .تفریذپن
 .]63[تسا »راکتیانج یعونھب« ھک دش نیاھب مھتم

 راکمھ )Gans Lemberg گربمل زنگ( نمواب یزاسکاپ نویسیمک ریبد
 یاضعا .دیدیم بزح یزکرم هاگتسد زا یلماع ناونعھب ار دوخ ھک دوب نیلاتسا
 ھک یرگراک Ivan Kamkov فوکماک ناویا :زا دندوب ترابع نویسیمک رگید
 هدرک لمع یتاکرادت یاھنامزاس رد و ،تشاد تیوضع بزح رد 1902 لاس زا
 لاس زا  بزح وضع  Georgii Blagonravov  فُوارنوگالب  یگروئگ  ؛دوــب

 
[61] TsAOPIM, 3/2/28/135; 3/3/34/178; 1099/1/2/35; RGASPI, 

17/84/151/15, 21ob; 17/84/378/15-16.↓ 
 تاحفص ،متفھ لصف ،تشاد دوجو یبزح ھتسھ و هزدیکونا نیب ھک یرتشیب یاھدروخرب هرابرد ↑

 .دینیبب ار 32۵ و 324
[62] Izvestiia MK RKP(b) 1 (1922), p. 6; TsAOPIM , 685/1/36/256. 
[63] TsAOPIM, 685/1/36/251-61; 88/1/101/2, 50. ↓ 

 ،دمآ ایندھب Vitebsk کسبتیو کیدزن شکتمحز یاهداوناخ رد )1882-1938( والسرب ↑
 و دش ریگتسد اررکم ؛تسویپ اھتارکومد لایسوسھب 1889 رد ؛دید شزومآ شافک ناونعھب
 زابرسھنھک ؛درک تمدخ وکسم یھتیمک ریبد ناونعھب یھاتوک تدم 1918 رد ؛تفر دیعبتھب
 .دوب رفن 46 یسایس یھمانرب لوا یهدننکاضما ھس زا یکی 1923 رد ؛دوب یلخاد گنج
 لاس رد ؛تسویپ اھکیوشلبھب 1902 لاس رد ؛دوب وکسم لھا )1878-1929( ماتشلدنام

 ؛تفر دیعبتھب و دش ریگتسد ررکم نآ زا سپ و دوب اھکیوشلب ِیوکسم یھتیمک وضع 1905
 .تشاد لاغتشا یددعتم یبزح و یتیریدم یاھتمس رد 1917 زا
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 یهدمع تیلاعف .]Gadarein]64 نیرداگ و ؛1918 زا اکچ رسفا و 1917 
 نادمآرس زا رودھب ینعی ،دوب یکینفوماخ نایاتمھ اب فلاخم تھجرد نویسیمک
 ،1920 رد یاھقطنم ِفلاخم ِهورگ ربھر ود .نافلاخم نیرتیدج یوسھب و یبزح
 Sergei Maslennikov فوکینلسام یئگرس و Maria Berzina انیزرب ایرام
 .دندرک تیاکش نویسیمک زا فلاخم هورگ نایماح دضرب ضیعبت رطاخھب
 ادیپ بزح رد رتمک ھک یعون نآ زا ار ھناخراک رد رقتسم لاعف کی نویسیمک
 فیاظو ِماجنا رد یفاکان طابضنا« رطاخھب ،Baranov فوناراب مانھب ،دندشیم
 زا تیامح ینابرق ھک ساسا نیارب وا رظندیدجت تساوخرد .درک جارخا »یبزح
 عون نیا زا نمواب نویسیمک ،رگید یوس زا .]65[دش دییأت ،تسا هدوب نویسیزوپا
 ،دشیم ماجنا یکینفوماخ رد شنایاتمھ طسوت ھک هاگتسد یاھھتسھ زا داقتنا
 یاھبزح نیشیپ یاضعاھب تبسن ]نمواب نویسیمک دروخرب[ .تسج یرود
 ھک دوب یتاماقم لمعلاروتسد فالخرب نیا و ؛دوب فطعنم اھھتسھ نآ رد رگید
 154 زا رفن 30 ھک دش شرازگ .دندرکیم بلط ار یشمطخ نیرتنشخ ذاختا
 زا کیچیھ اما ،دندوب بازحا رگید نیشیپ یاضعا نارتکست رد ھتسھ وضع
 ھک دوب کیرش نینل داقتعا نیا رد نمواب نویسیمک ًارھاظ .دندشن جارخا اھنآ
 راک هاگتسد نیا رد ،یناگمھ رظن مغریلع ،بازحا رگید قباس یاضعا
 دیابن ھکتسا یرما نیا و دندادیم ماجنا داصتقا یھنیمز رد ار یدنمشزرا
 .]66[دوش فیعضت

 
[64] TsAOPIM , 685/1/2. ↓ 

 .دینیبب ار کی هرامش تسویپ گربمل یهرابرد ↑
[65] TsAOPIM, 3/2/13/150; 63/1/50/6; 685/1/2/133. ↓ 

 نیا .دمآ ایندھب دنمراک یاهداوناخ رد فوکینلسم .دینیبب ار کی هرامش تسویپ انیزرب هرابرد ↑ 
 ناتسرنھ رد ھک یماگنھ 1906 رد ؛دوب لاعف Tver ِرِوت رد ھناخ ھیثاثا تراجت رد هداوناخ
 ؛تشاد تکراشم یاھیداحتا یفخم یاھتیلاعف یھدنامزاس رد ؛تسویپ یبالقنا شبنجھب ،دوب
 1917 زا وکسم یاروش رد و ؛دوب یلخاد گنج زابرسھنھک ؛تسویپ اھکیوشلبھب 1911 رد
 .تشاد تیوضع 1924 ات

 دصرد 99 جارخا یارب یمومع و یمسر روطھب 1921 ربماتپس رد نینل ]66[
 اھدعب اما -درک مالعا ار دوخ رظن ،دندوب ھتسویپ بزحھب 1918 زا سپ ھک ییاھکیوشنم
 رد وکسم یزاسکاپ نویسیمک ھک دندوب نیا راتساوخ ھک تسویپ بزح دشرا یاضعا رگیدھب
 دروم تدشھب )L.G. Shapiro وریپاش دننام( قباس یاھکیوشنم یاھتراھم ھک یدراوم
 و 124 ات 122 تاحفص ،44 دلج ،هدشدای رثا ،نینل .دنھد ناشن فاطعنا ،تسا تعنص زاین
   ↓ .۵۵ ات ۵2 تاحفص ،۵4 دلج

↑ On Tsektran, TsAOPIM, 685/1/2/63. 
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 شایعامتجا بیکرت رد بزح ھک دوب نیا ددجم مانتبث و یزاسکاپ فدھ
 یراک نینچ ِماجنا تالکشم و دش شرازگ جیاتن ھکیماگنھ .دوش یرتلورپ رتشیب
 نینل .تفرگرد ور ِشیپ ِهار یهرابرد بزح یربھر رد یاھعزانم ،دیدرگ راکشآ
 دنتسھ ییاضعا ْبزحھب یعاجترا یعامتجا یاھراشف یهدمع أشنم ھک دش دعاقتم
 دیکأت دروم ار یریگوضع یاھرایعم دیدشت وا ؛دنراد یرتلورپریغ یھنیمز ھک
 یھنیمز اب ھناخراک نارگراک یدورو ھک دوب نیا ناھاوخً اساسا وا .دادیم رارق
 لسن نیتسخن ِنارجاھم ،زیچرھ زا شیپ ینعی ؛دننک دودحم ار »ییاوژروبهدرخ«
 لیکشت ار اھھناخراک زا یرایسب راکیورین زا یاهدمع شخب ھک اھاتسور زا
 ار یرتشیب یاھتیدودحم داھنشیپ بزح ییارجا یھتیمکھب نینل .دندادیم
 رد راک لاس هد زا رتمک اب رگراک یھقبط زا یریگوضع و ناوخارف یهرابرد
 ام« ھچرگ ھک یناسک  یارب رتشیب تیودحم :ینعی ؛درک داھنشیپ ار تعنص
 ینادنچ ِیدج شزومآ ]اما[ ،»میروآیم باسحھب رگراک ناونعھب ار اھنآ ھشیمھ
 یسایس یدامتعایب رد بزح ناربھر زا یرایسب .»دنرادن نیگنس عیانص رد«
 یاھرایعم ندرک رتتخس ھک دندوب دقتعم اما ؛دندوب کیرش رگراک یھقبطھب نینل
 نینل زا ھنارصم نارگید و Kalinin نینیلاک .تسا یلمعریغ یریگوضع
 سیونشیپ یزکرم یھتیمک .دنک رتقیقر ار دوخ تاداھنشیپ ھک دنتساوخیم
 یاھھنیمز ابـ خرس شترا نازابرس و نارگراک نتسویپ یارب ار ییاھزت
 و ،یروتادیدناک هام 6 اھزت نیا ؛درک حرطم بزحھب ـییاتسور و یرتلورپ
 یمازلا تیوضع یارب  ار بزح رد تیوضع یھقباس لاس 3 اب فرعم 3 نتشاد
 اھرایعم خرس شترا نازابرس و ناییاتسور ،رگید ِنارگراک ِدروم رد .درکیم
 5 ِدنمزاین نارگید و )دیفسھقی نانکراک ای( اھیچشاژولسا .دوب رتتخس یردق
 ود تدمھب و دنتشاد یبزح ھقباس لاس جنپ زا شیب ھک دندوب ییاضعا زا فرعم
 نیرتیطارفا یزکرم یھتیمک .دندنارذگیم یروتادیدناک یهرود دیاب زین لاس
 یارب دیاب اھنت یروتادیدناک هام 6 تفگیم ھک درک رایتخا ار نینل داھنشیپ
 نامزاس ناربھر .]67[»دندوب هدرک راک هاگتسد تشپ« لاس 10 ھک دشاب ینارگراک
 دندیشوکیم و دنتشاد راکورس ھناخراک یاھھتسھ یاھفعض اب زوررھ ھک وکسم
 اب ،دننکرپ ار یتیریدم یاھتمسھب اھتسینومک لاقتنا زا هدنام یاجرب فاکش
 سرام رد وکسم یاھقطنم سنارفنک .دندرک تفلاخم نینل یاھھمانرب و حرط
  ار یزکرم یھتیمک یاھداھنشیپ ،دوب مھدزای هرگنک یارب یاھمدقم ھـــــک

 
[67] Odinnadtsatyi s"ezd, pp. 10-44, 554, 680-87 and 734-35; 

Kvashonkin et al. (eds), op. cit, p. 239. 
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 رد اما ،دندوب بزح زا جراخ ھک« تسناد ینارگراک یریگوضع یارب یعنام
 ویتانرتلآ ھیرظن .»دندربیم شیپ ار بزح طخ و دندرکیم تیامح بزح زا لمع
 زا هدافتسا اب اھھناخراک یاھھتسھ زا یریگوضع یارب گنھآمھ شالت وکسم
 نیگنایم ھک تفگ ،ھیرظن نیا داھنشیپ نمض یکسنلز .دوب دوجوم یاھرایعم
 یور زا وا .تسا راکیورین ِدصرد 4 ریز گرزب عیانص زا بزح تیوضع
 نایم رد ]یبزح تابسانم[ یھکبش شرتسگ ِیعقاو قش اھنت ھک تسنادیم ھبرجت
 ]اما[ ــ تساھھناخراک تیریدمھب رتناوج یاضعا لاقتنا ،اھھناخراک نارگراک
 چیھ ]یرادا[ هاگتسد یاھھتسھ یاضعا .دنام ماکان و ،دش ناحتما راک نیا

ً افرص ھناخراکھب اھنآ لاقتنا و ،تشاد دنھاوخن »نارگراک نایم رد یرادتقا«
 .دھدیم رارق »یرازت نیشیپ نابصنمبحاص تسد رد« ار یتلود نیشام
 ھقطنم رد Bogorodskii یکستوروگوب ییاتسور ھیحانھب هراشا اب یکسنلز
 490 ھک دراد دوجو جاسن رگراک رازھ 45 اجنآ رد :تخاس ناشنرطاخ وکسم
 اھر ھقطنم تیریدم زا ناوتیم ار رفن 150 اھنت و ،دنابزح وضع اھنآ زا رفن
 .]68[دننک راک تعنص رد ات درک

 نینل ھیبش ھک فیونیز طسوت یزکرم یھتیمک ھیرظن هرگنک نیمھدزای رد
 تارکفت« موجھ اب بزح ھک تفگ نخس نیا زا وا ؛دش ھئارا ،درکیم ینارنخس
 ییاراد نابحاص« دورو یھطساوھب نینچمھ و »ناوج یاھاوژروبهدرخ لذتبم
 لکیپ دراچیر .دریگیم رارق رطخ رد »ھقبط زا هدش هدنَک نارگراک و اھرھش رد

Richard Pikel هدنیآ ِپچ نویسیزوپا یاضعا زا و نرتنیمک نیشیپ تاماقم زا 
 دصرد 90 ھکنیا دروم رد ار فویوونیز یاعدا رگا یتح :درک ھلباقم رظن نیا اب
 دنامیم یقاب ِدصرد 10 مھزاب ،میریذپب دناهدش هدنَک رگراک یھقبط زا نارگراک
 اب یزکرم یھتیمک تاداھنشیپ .دنتسھ وضع بزح رد نآ دصرد کی اھنت ھک
 اضعا لاقتنا رد ار تیمک ھن ،تیفیک ھک یدنب زین و( یکسنلز اب یکچوک شزاس
 هرگنک طسوت ،)درکیم مالعا حجرا یتعنص یاھھتسھھب یتیریدم یاھھتسھ زا
 نایاپ ات وکسم رھش رد ھناخراک یاھھتسھ یارب یریگوضع .]69[دش ھتفریذپ

 ھیقب رد و یلکروطھب وکسم یھقطنم رد اھھتسھ ھنوگنیا ؛دوب دنک رایسب 1922
 ھکیماگنھ ،ینعی ؛دندرک دشر یساسا روطھب 1924 لاس رد اھنت زین ھیسور
 روطھب نارگراک و دش ھتخیر رودھب درکیم لامعا نینل ھک ییاھتیدودحم یھمھ
 .دندش ھتفریذپ هوبنا

 
[68] Izvestiia MK RKP(b) 1, 1922, pp. 56-61; Vos'maia gubernskaia 

konferentsiia, p.4l. 
[69] Odinnadtsatyi s"ezd, pp. 380-410, especially p. 392, pp. 442-

45,453-56 and 545-54.



 

 
 1922 لاس رد نارگراک
 اھکیوشلب یابقر .دوبن یدزد یهداس مادقا رگراک یھقبط یسایس یهرداصم
 نافلاخم و ،تسیلایسوس بازحا رگید ،اھیبزحریغــ یرگراک شبنج رد
 بزح یارب .دندوب هدش تکاس ایو یوزنم 1922 لاس لیاوا ات ــتسینومک
 .دوب هدنام یقاب رگراک ھقبط تیرثکا اب طابترا داجیا رد یاهزات یجنایم یاھشور
 و اسیلک دضرب هدرتسگ ِیناگمھ یهزرابم ھلمجزا ،یاهدوت جیسب زا ییاھتروص
 یاھتروص نتخاس نیزگیاج یارب ،)اھرآِسا( یبالقنا یاھتسیلایسوس
 یریگلکش و ھعسوت لاح رد 1917 لاس رد ھک یاهدوت تکراشم کیتارکومد
 اھنآ رد تسناوتیم یتکراشم یسارکومد ھک ییاھھصرع یارب .دش زاغآ ،دوب
 ھتفرگ رظن رد یدودحم رایسب یاھشقن )اھھیداحتا و اھاروش دننام( دبای ھعسوت
 ]رگید فرط زا[ ؛تفرگیم بزح ھک دوب یتامیمصت یارجا نمضتم ھک دش
 روطھب ،دندیشکیم دوخ تراظن هرطیس ریزھب ار بزح نونکا ھک ینادمآرس
 ناربھر نتخاس یوزنم یاھراکوزاس .]دندشیم رتدنمتردق[ ینوزفازور
 اھھیداحتا زا جارخا قیرط زا ًالومعم یداصتقا و یسایس یاھباصتعا
 رد ار یدوبھب 1922 لاس رد داصتقا یدوعص و عیرس شخرچ .دشیمارجا
یھنیمز ]دوخھب دوخ روطھب[ ھک تخاس ریذپناکما نارگراک یگدنز حطس
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 ناراکیب .دروآ مھارف ار نارگراک زا یرایسب یوس زا یتابیترت نینچ شریذپ 
 یاھھیشاحھب ،دنشاب ھتشاد تلاخد یعامتجا دادرارق نیا رد دنتسناوتیمن ھک
 .دندشیم هدنار یسایس

 
 یگدنز حطس دوبھب
 تیمھا زئاح ،دروآیم دوخ اب ھلصافالب ھک یتابث یارب اھنت ھن داصتقا دوبھب
 نیا .تشاد تیمھا زین ،دادیم دیون ھک یاھتفایدوبھب یگدنز حطس یارب ھکلب ،دوب
 و نیگنس عیانص فعض دننام ییاھیلداعتیب و اھعاطقنا دوجو مغریلع ،دوبھب
 1922 لاس رد .دوب هدش زاغآ 1921 لاس رخاوا رد ،یتعنص یاھتمیق تُفا
 ربارب ود لاسھب لاسً ابیرقت یتعنص دادنوُرب وکسم رد .دوب راکشآً ابیرقت جیاتن
 دوکر ِتھج اما ؛دوب 1913 لاس حطس ِموسکی دودح زونھ ]اذھعم[ .دشیم
 طساوا رد .درک رییغتھب عورش زین نارگراک یدام طیارش و .]1[دوب هدش سکعرب
 لرتنک ار یگنسرگ دیدھت ھک تشاد دوجو یاپایاپ تالماعم اھنت 1921 لاس
ً الومعم و دنتفرگیم دزمتسد مظنم روطھب نارگراک 1922 لاس رد اما .درکیم
 کیرھ رد اھدزمتسد ،بیترتنیدب .تشاد مھ ینیعم شزرا ھک دقن لوپ تروصھب
 رد( بزح مھدزای یهرگنک زا دعب ھک ،یتعنص تابسانم ماظن ِتسخن لاس جنپ زا
 ادیپ شیازفا ،دوب ھتفای ار دوخ هاگیاج )1927 لاس طساوا ات 1922 لاس طساوا
 دوبھب اما ،درکیم دیدھت ْدوکر یهدشن لرتنک یاھشھج و یراکیب .]2[درک
 تسدھب ھچنآ زا عافد یارب بلغا و داد شیازفا ار نارگراک دامتعا یتعنص
 جوا ھک تسا تیمھا زئاح زین نیا .دندشیم یتعنص مادقاھب لسوتم ،دندوب هدروآ
 ھجوم ھک یاھلئسم ؛دنک ادیپ ھمادا نانچمھ دوبھب ھک دوب نیا نارگراک راظتنا
 .دیسر تابثاھب ]لمعرد[ شندوب

 تخادرپ عومجم وکسم یھقطنم رد .دوب ریگمشچ دزمتسد حطس شیازفا
  رد لبور 2.4 زا )کاروخ ھیمھس و دزمتسد لماش( یتعنص نارگراک یھناھام

 
 »وکسم داصتقا یاروش« طسوت هدش یسررب یاھیراذگھیامرس یهدزاب یھعومجم ]1[

 لاس رد درایلیم 167.6 ،1913 لاس رد درایلیم 1069 مقر اب ھسیاقم رد الط لبور تروصھب
 رد یھدزاب نیا .دوب 1923 لاس رد درایلیم 420.4 و 1922 لاس رد درایلیم 319.7 ،1921
 ↓ .تفر رتارف 1913 حطس زا 1926 لاس

↑ Statisticheskii otdel Moskovskogo soveta, Statisticheskii atlas gor. 
Moskvy i Moskovskoi gub. Vyp. 3. Promyshlennost' i torgovlia, Moscow, 
1925, pp. 21-23, 29. 

[2] A.G. Rashin, Zarabotnaia plata za vosstanovitel'nyi period 
khoziaistva SSSR 1922/23-1926/27 gg., Moscow: Gosizdat, 1928, p. 6. 
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 ھیوناژ رد لبور 11.5 ،1921 ھیوناژ رد لبور 3.5 ات 3 ھب 1920 ھیوناژ هام
 زا ،نیاربانب .]3[تفای شیازفا 1922 نئوژ و ھم یاھهام رد لبور 14 و 2192
 رادینعم یاهویشھب صخشرھ دزمتسد یھبساحم ھک ،1922 لاس طساوا
 و ،تفای شیازفا یلخاد گنج نامز ربارب نیدنچ اھدزمتسد ،دیدرگ ریذپناکما
 رد :دوب یدوبانھب ور یدقنریغ تخادرپ .تشاد ھمادا نانچمھ زین یدوعص ریس
 ھب 1922 ھیوناژ رد دصرد 75 یالاب زا اھدزمتسد یلوپریغ یاوتحم وکسم

 رد .تفای شھاک 1923 ھیروف رد دصرد 3 و 1922 ربماسد رد دصرد 13.6
 21.7 ھب 1921 رد دصرد  86.2 زا اھدزمتسد یلوپریغ یاوتحم روشک رسارس
 دامجنا ْبزح 1922 لاس رخاوا رد .تفای شھاک 1923 ھیوناژ رد دصرد
 اما ؛درک قیوشت ،دنتشاد ار دزمتسد نیرتالاب ھک ینارگراک یارب ار اھدزمتسد
 ھک دوب هارمھ ھیداحتا ناربھر و تموکح یوس زا یناگمھ قیدصت اب ھلئسم نیا
 یاھھسیاقم ھک دورب 1913 لاس حطس زا رتارف و دبای شیازفا دیاب اھدزمتسد
 حطسھب ھیسور ھیقب زا رتدوز وکسم .تفرگیم تروص أدبم نآ اب ھتسویپ یرامآ
 ِدصرد 67 رھش نیا رد یتعنص نارگراک دزمتسد نیگنایم :دیسر 1913 لاس
 1923 لاس موس عبر رد دصرد 83.4 و 1922 لاس ِعبر نیرخآ رد 1913 لاس
 و ،دندوب هدرک روبع 1913 لاس حطس زا اھھناخپاچ نارگراک نامز نآ ات .دوب
 ھکیلاحرد ؛دندشیم کیدزن حطس نیاھب کاشوپ نارگراک و راکزلف نارگراک
 ھلصاف نآ اب نانچمھ ،دشیم لیکشت نانز زا هدمع روطھب ھک یجاسن نارگراک
 ،دوب 1917 بالقنا دروآتسد نیرتمھم ھک زور رد راک تعاس 8 .]4[دنتشاد
 ِتسایس تخسرس دقتنم ھک David Dalin ِنیلد دیوید ؛دش اقبا اجھمھ ردً ابیرقت
 ھکنیا تابثا یارب ار دروآتسد نیا 1923  لاس رد ،دوب اھکیوشلب یرگراک
 یاھهاگراک رد .]5[تسنادیم یفاک ،تسین »ییاوژروب« یھعماج کی ھیسور
 تفلاخم اب تدشھب رتینالوط راک زور نتشادھگن یارب تیریدم شالت ،کانزُگ
 لیصفتھب ،دشاب ھقیقد 60 ای 30 راھان نامز ایآ ھک ھلئسم نیا و دش وربور
  راک تاعاس  ھکتشاد دوجو ناکما نیا یتح  .تفرگ رارق ثحب دروـــم
 

 .تسا هدمآ 3 یهرامش تسویپ رد اھدزمتسد رامآ ]3[
[4] A.A. Matiugin, Rabochii klass SSSR v gody vosstanovleniia 

narodnogo khozaistva, 1921-1925, Moscow: izd. Akademii nauk SSSR, 
1962, p. 164; M.N. Korovina and T.F. Kogan, 'Bor'ba za uluchshenie 
blagosostoianiia rabochego klassa (1921-25gg.)', Voprosy istorii 9, 
1961:42-55, here 48; ↓ 

 .68 ھحفص ،1978 ،نالیمکم :ندنل ،» »1923-1924 تسسگ نارود« ،راک .چا.یا ↑
[5] Sotsialisticheskii vestnik 19, 1923, pp. 3-4 
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 هرکاذم دروم ،دندرکیم راک تخس طیارش رد ھک ینارگراک یارب ار یرتهاتوک
 نارگراک ،)یچیپمیس هاگراک( Serp i Molot تولوم یا پرس رد ؛داد رارق
 1927 لاس رد( .]6[دنتفر شیپ باصتعا دح ات راک تعاس شش زور رطاخھب
 لوا ھلاسجنپ ھمانرب یط اما ،دش زاغآ یوروش عیانص رد راک تعاس تفھ زور
 رانک لماک روطھب 1940 لاس رد و دندیشک تسد نآ زا یاهدرتسگ روطھب
 .)دش ھتشاذگ

 ِیعقاو حطس یارب یلصا یرایعم ییاذغ داوم فرصمھب طوبرم تاعالطا
 ِرگراک یھقبط یاھراوناخ رد یتفایرد یرلاک دھدیم ناشن ھک تسا یگدنز
 ات سپ نآ زا و دوب هدیسر دوخ حطس نیرتنییاپھب 1919 لاس لیاوا رد وکسم
 یھقبط یاھراوناخ رد یتفایرد یرلاک .تشاد یجیردت شیازفا 1924 لاس
 زا ؛دوب 1925 ات 1924 لاس حطس ِدصرد 58 ،1919 لاس لیاوا رد رگراک
 1924 لاس حطس ِدصرد 80 ات 70 نیب 1922 لاس لیاوا ات 1919 لاس طساوا
 رد ؛دوب ناسون رد )1920 لاس لیاوا رد هدشن هداد حیضوت دوعص کی اب ھتبلا(
 1924 ربتکا ِدصرد 100 ھب ،1923 ھیروف رد و دصرد 97 ھب ،1922 ربتکا
 ییاذغ میژر زاً ابیرقت یلخاد گنج یط ھک یبرچ و تشوگ فرصم .دیسر
 یھجوت لباق حوطسھب 1921 ربماتپس رد ،دوب ھتسبرب تخر رگراک یھقبط
 تدشھب ییاذغ داوم یارب هدش فرص دمآرد تبسن 1922 لاس یط .]7[دیسر
 یاھدیرخ یھنماد یھعسوتھب اقب یارب یگتفھ دربن زا یتکرح ھک ،تفای شھاک
 فرص ْدمآرد دصرد 95 زا شیب 1922 لاس طساوا ات :دھدیم ناشن ار راوناخ
 شھاک و دوب دصرد 50 ریز 1922 ربماسد رد تبسن نیا ؛دشیم کاروخ
 :دوب دوبھبھبور زین یگدنز حطس یاھصخاش رگید .]8[تشاد ھمادا نانچمھ
 تامدخ سیورس ،تشاد یناماسبان عضو نانچمھ یرگراک راوناخ ھکیلاحرد
 لقن و لمح و ،قرب یھکبش ،بالضاف تامدخ ،بآ ،ناتسرامیب ھلمج زا( یساسا

 
 یھناخراک رد یتاقبط یهزرابم :بالقنادض و بالقنا« ،K. Murphy یفروم ]6[

 ↓ ؛97 ھحفص ،2005 ،ناگرِب تاراشتنا :روفسکآ ،»وکسم یراکزلف
↑ TsAGM, 2626/1/70/10ob; 2626/11 77/5ob; TsAOPIM, 1099/1/4/19; 
1099/1/5/37. 

 لئاوا رد ییاذغ داوم فرصم قباوس و یطحق« ،S. Wheatcroft تفارکچیو ]7[
 .Oddy, D ید یدُا و .Geissler, C یس رلسیَگ رد ،»1925 ات 1917 ،یوروش
 :رتسیِل ،»ھتشذگ و لاح رد یداصتقا ینوگرگد و ییاذغ میژر ،کاروخ« ،)ناراتساریو(
 .174 ات 151 تاحفص ،1993 ،رتسیِل هاگشناد تاراشتنا

 وکسم رد یگدنز و راک :یوروش تلود و ھعماج ،نارگراک« ،W.J .Chase سِیچ ]8[
 .179 و 178 تاحفص ،1990 ،زیونیلیا هاگشناد تاراشتنا :انابرا ،»1929 ات 1918 زا
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  .]9[تفای شرتسگ نیشنرگراک یاھھموحھب )یناگمھ
 زا تکرح .درک نوگرگد ار یتعنص تاعزانم تیھام ْتعنص رد تارییغت
 ِلبور« یھضرع اب 1921 لاس ربماون رد یلوپ یاھدزمتسدھب یدقنریغ تخادرپ
 لاس یاھتمیق دبس ربینتبم یریگهزادنا یارب یرایعم نیا ؛دش مالعا »الاک

 نییعت یوروش لبور ساسارب ھک دوب ـییاھدزمتسد و اھتمیق ِربارب ردـ 1913
 هام رد .)دشیم تخادرپ یدقنریغ تروصھب ھک ییاھدزمتسد ھلمجزا( دندشیم
 اھھیداحتا و یتعنص ناریدم اما ؛دش یفرعم یدیدج یالط ِلبور 1922 سرام
 شزرا ادابم ھک دندوب نارگن یریگهزادنا ]یاھرایعم رد رییغت[ یهرابرد ھک
 ھمادا »الاک ِلبور« زا هدافتساھب مھزاب ،دنک فیعضت ار یعقاو یاھدزمتسد
 زا یشرازگ .دوب لیدبت یاھخرن ھجوتم اھھناخراک رد اھمشچ یھمھ .]10[دنداد
 حیضوت ھنوگنیا 1922 ھیوناژ رد کیوشلب بزح ِیوکسم یھتیمکھب اکچ
 :دھدیم

 و دنتسھ نایرج رد ِلوپ دوبمک راچد یدب زرطھب یداصتقا یاھداھن
 یارب ھک اھتمیق دوعص .تساھدزمتسد تخادرپ رد ریخأت ینعمھب نیا
 رب تدشھب ،تسا تعاسھب تعاس ھکلب ،زورھب زور ھن هدننکفرصم
  یورین }یهدش نییعتً امسر{ ِلقادح و دراذگیم ریثأت نارگراک یگدنز
 .]11[تسین ]یفاک[ اقب یارب

 
 رثارب اھرابنا ندش یلاخ زا سپ .تفرن نیب زا یورچیھھب تاکرادت لئاسم
 یاروش ،1921 لاس رد اگلو یطحق و لوصحم ِدب تشادرب ،یلاسکشخ
 یهریج و دیرخ جراخ زا یفاضا یھلغ ریاخذ ھیوناژ رد وکسم ییارجا
 اھهریج تقورید عیزوت .]12[داد شھاک ار )دیفسھقی نانکراک( اھیچشاژولسا
 تخادرپ یدنبنامزھب فوطعم رتشیب ھجوت اما  .دوب یرادھمادا یھلئسم نانچمھ
 95 اھنیا .تفرگیم رارق هدافتسا دروـم ھک دوـب یلوپ لیدبت خرن و اھدزمتسد
 ،نارـــگراک و .دش بجوم ار 1922 لاس لوا یھمین یاـــھباصتعا زا دــصرد
 

[9] N.M .Aleshchenko, Moskovskii sovet v 1917-1941 gg., Moscow: 
Nauka, 1976, p. 293 and pp. 311-14; ↓ 

 :وکسم« ،T.J. Colton نوتلوک ؛189 و 188 ،185 و 184 ھحفص ،هدش دای رثا ،سِیچ ↑
 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام ،جیربمک ،»یتسیلایسوس رھشنالک رب تیمکاح

 .796 و 171 ات 164 تاحفص ،1995
 431 ھحفص ،3 هرامش تسویپھب ،یوروش لوپھب تبسن اھینوگرگد یهرابرد ]10[

 .دینک ھعجارم
[11] TsAOPIM, 3/3/33/13. 

 .304 و 303 تاحفص ،هدش هدای رثا ،وکنچشلآ ]12[
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 یهرابرد اھنت ھن تابلاطم :دندروآیم نایمھب ار نیشیپ لئاسم ھتسویپ
 ریخأت لوئسم ھک تخادرپیم زین یناسک یاطخھب ھکلب ،دوب عقومھب یاھتخادرپ
 دزمتسد دایز هداعلاقوف شیازفا ؛دندشیم صخشم دیاب راکھانگ ناونعھب و دندوب
 ھبلاطم زین تیریدم ریخأت زا یریگولج یارب ماگنھشیپ یاھتخادرپ ایو
 رییغت رگید راب نارگراک یھغدغد ِعوضوم 1922 لاس مود یھمین ات .]13[دشیم
 ؛دندوب هدرک تکرح اھھنیزھ دروآرب فرطھب یرتشیب یاھتکرش .دوب هدرک
 و هرکاذمھب عورش اھھیداحتا و ؛دوب ھتشاذگ ریثأت یاهزادناات زرا تیبثت ِتامادقا
 تابلاطم ھک دوب یدوبھب یھناشن اھنیا .دندرک یعمج یاھقفاوت یهرابرد وگتفگ
 دزمتسد رطاخھب رگراک رازھ 10 ھک یھاگنھ .تخیگنایمرب ار رتھنازاورپدنلب
 وکستوروگوب رد Glukhovskaia ایاکسفوخولگ یجاسن یاھھناخراک رد رتشیب

Bogorodskoe دینک ھعجارم لصف نیا رد 275 ھحفصھب( دندرک باصتعا(، 
 زا رتھب رایسب لاسما ھک دننکیم قیدصت اھنآ« :درک شرازگ ادوارپ ھمانزور
 یگدنز رتھب مھزاب ھک دنھاوخیم لاح نیمھ رد و .دننکیم یگدنز ھتشذگ لاس
 شیازفا دصرد 100 یھبلاطم کانزُگ یاھھناخراک رد یبزح یھتسھ رتفد .»دننک
 ھک تشاذگ ثحبھب یعمج یهدیقع نیا اب ار ھطبار نیا رد اھتوافت وغل و دزمتسد
 فرطھب تکرح« یھطساوھب ھک »نارگراک یدام طیارش رد یبسن ِدوبھب«
 تورث و ،هدمآ مھارف )پن( دیدج یداصتقا یشمطخ ساسارب یداصتقا راتخاس
 تابلاطم حطس« ،»تسا سرتسد رد اھهاگشورف و رازاب رد ھک تالوصحم دایز
 ھیذغت اب یگدنز کبس یتح و ،هافرھب یبایتسد یارب شالت« و هداد »شیازفا ار
 .]14[»تسا هدروآ ناغمراھب ار بوخ

 
 یاهدوت تکراشم ربارب رد یاهدوت جیسب
 نیا رد ،دندوب ھتخادرپ اھاروش رد ناشیسایس نافلاخمھب ھک اھکیوشلب
 یاهدوت تکراشم ربارب رد یرگید باختنا ناونعھب یاهدوت جیسب نونف زا نامز
 یسارکومد ،یتسیلایسوس یاھھشیدنا خیرات رد .دندرکیم هدافتسا یریگمیمصت رد
 مسیلایسوس« تنس ِناھاوخ ،دش افوکش 1917 رد صقان یاھنوگھب ھک یتکراشم
 ساموت :دنکیم فیصوت Hal Draper رپیرد لاھ ھـک دوـــب یاھنوگھب »نییاپ زا

 
[13] VK, 'Godovoi opyt professional'noi raboty v novykh 

uslovyakh', Vestnik truda 2-3, 1923:3-24, here 7; ↓ 
 زا اھکیوشلب و وکسم نارگراک نیب رییغت لاحرد یسایس تابسانم« ،S. Pirani یناریپ ↑

 .326 ات 321 تاحفص ،)2006 ،سسِا هاگشناد ،ارتکد یھلاسر( ،»1924 ات 1920
[14] TsAOPIM, 1099/1/5/70; Pravda, 14 June 1922 
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 سکرام ،Thomas More روم ساموت ربارب رد Munzer Thomas رزنوم
 William سیروم مایلیو و مھدزون یهدس یتلود یاھتسیلایسوس ربارب رد

Morris  بو یندیس ربارب رد Sidney Webb]15[. رد بزح ھک یاهدوت جیسب 
 دھاوخیم مدرم هدوت زا ،دنکیم فیرعت هزرابم یارب ار یفادھا و اھرتماراپ ْنآ
 دروم ناشتکراشم حطسھب ھجوت اب ار یاهدوت یھاگآ و ،دننک تیامح نآ زا ھک
 .دراد قلعت »الاب زا مسیلایسوس« تنسھب فافش روطھب ،دھدیم رارق تواضق
 طسوت ھک ییاھتیلاعف رد و دنکیم دودحم یریگمیمصت رد ار اھهدوت ْنونف نیا
 ھبنج نیا .دھدیم اھنآھب یدودحم شقن ،دوشیم تیادھ بزح رد ناریگمیمصت
 ،تفای راشتنا 1923 لاس لیاوا رد ھک »نارگراک هورگ« ھینایب رد شیارگ نیا زا
 ،دنوش ایحا راک یاھاروش ھک دوب زکرمتم ھبلاطم نیارب ھینایب ؛دوب هدش صخشم
 :ھک درکیم تساوخرد و

 ؛دینیشنب مارآ امش« ؟تسا هدش ھتفگ ھچ امھب }کیوشلب یربھر{
 موزل تروصرد ؛دینک تارھاظت و دیورب نوریب دیدش توعد ھک یماگنھ
 ،دوشیم ماجنا امش نودب ]اھراک[ ھیقب و ـ دیناوخب لانویسانرتنا دورس
 ھک دنتسھ ینارگراک عون نامھ زاً ابیرقت ھک لوا ھقبط زا یصاخشا طسوت
 لمع میراد زاین ام ھچنآ اما ...»رتکریز و رتدنمشوھ اھنت ،دیتسھ امش
 زا بزح سرت ساسارب ھکنیا ھن ،تسا رگراک ھقبط یتیلاعفدوخ ساسارب
 .]16[دشاب ھقبط ندوب لاعف

 
 تربار زا ،دناھتشون یکیوشلب یاهدوت جیسب نونف هرابرد ھک یناسیونخیرات
 و  Thomas Remingtonنوتگنیمر سمات ات ھتفرگ Robert Tucker رکات
 رارق ثحب دروم ھمدقم رد ناشرثا ھک( David Priestland دنلسیرپ دیوید
 هرابرد« شرثا رد( Siegelbaum Lewis مُابِلگیس سیئول نینچمھ و )تفرگ
 دیکأت تلود نامتخاس اب یاهدوت جیسب یھطبار یور ،)»مسیووناخاتسا
 فیصوت »تکرح میژر« ناونعھب ار یکیوشلب تلود رکات تربار .]17[دناهدرک
  ماو Mazzini's Young ینیزام ناناوج ِییایلاتیا شبنج زا ار یزیچ ھک دنکیم

 
 ،New Politics 5:1 ،»مسیلایسوس یھمشچرس ود« ،H. Draper رپیرد ]15[
 تسایس  :ود دلج ،سکرام لراک یبالقنا ھیرظن« ،رپیرد ؛84 ات 57 تاحفص ،1966 ناتسمز
 .165 ات 147 تاحفص ،مود دلج ،1978 ،ویویر یلتنام تاراشتنا ،»یعامتجا تاقبط

[16] RGASPI, 17/71/4/71. 
 ،»تکرح ِیاھمیژر یاھسیاقم تسایس یوسھب« ،R.C. Tucker رکات ]17[

American Political Science Review, 55:2، 1961، ؛289 ات 281 تاحفص 
  .1988 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»یروهرھب تسایس و مسیفوناخاتسا« ،ماُبِلگیس
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 و دنلسیرپ .»دحاو بزح تراظن تحت یبالقنا یهدوت ِتکرح ِمیژر« :دوب ھتفرگ
 یط جیسب نونف یهدافتسا هرابرد زین Wendy Goldman نمدلگ یدنو
 ؛تسا زکرمتم نیچ یور یاهدوت جیسب ِرگید تاعلاطم .]18[دناھتشون اھیزاسکاپ
 ھک دشاب یجنایم ار یاھطبار ات دش ھتفرگ راکھب یاهدوت جیسب ھک ییاجرد ینعی
 .دوب نآ دقافً اساسا شایتکراشم یسارکومد و ینامزاس یاھتنس ،رگراک یھقبط
 رد ییاتسور تیعمج و تسیئوئام ِشترا/بزح نیب یرگیجنایم ْنآ یھنومن نیلوا
-45( نانی یهرود ]رد مھ دعب[ و ،)1931-34( یسگنایک یوروش یروھمج

 ناونعھب زیچرھ زا شیب ار جیسب ھک دنلسیرپ اب لباقت رد .]19[دوب )1940
 ار جیسب نونف زا یهدافتسا دیآیم لابندھب ھک یحرش ،دنادیم یژولوئدیا لوصحم
 رد ھک یایتاقبط تابسانم رتسب رد ،یتکراشم یسارکومدھب ھلمح یاتسار رد
 .دھدیم رارق ،دوب یریگلکش لاح رد یوروش ھیسور لیاوا

 یکدنا ودرھ یاهدوت جیسب نونف یریگراکھب و یتکراشم یسارکومد شیاسرف
 هزرابم ْاھاروش لوفا اب نامزمھ .دش ھتفرگ راکھب اھکیوشلب ِیریگتردق زا سپ
 لوا رد و دش زاغآ 1919 لیروآ رد وکسم نھآهار رد )راک یھبنش( یکینتوباس
 دوجو مھ یماظن یاھجیسب .دیدرگ لیدبت یلم دادیور کیھب 1920 ھم هام
 بزحھب رگراک نارازھ ھک 1919 ربتکا رد »بزح یھتفھ« ،لاثم یارب ؛تشاد
 یپ زا ھلصافالب ھک »عافد یھتفھ« ؛دندیدرگ مازعا اھھھبجھب و دندش هدناوخارف
 »یروآدرگ یھتفھ« و ؛دننک یزاسرگنس ات دندش جیسب مدرم ھک یماگنھ ،دمآ نآ
 لاصحتسا یاھدحاو مازعا .ناتسھلھب مجاھت زا تیامح یارب 1920 ربماتپس رد
 و یلخاد گنج یط ھک یرما ،اھاتسورھب یاھناخراک یاھهاگیاپ زا کاروخ
 ار هدش جیسب تازرابم یاھھصخشم زا یخرب ،دوب یرورض نآ زا سپً امیقتسم
 مزیھ یروآعمج یارب ھناخراک نارگراک زا ییاھجیسب 1920 لاس رد .تشاد
 تمرم ،اھنامتخاس ندرک مرگ یارب ات تشاد دوجو ینتخوس یهدام ناونعھب
 تمالس یھتفھ یتح .دننک هدافتسا نآ زا راــــھب زا سپ یناکتھــــناخ و  اھنھآهار

 
 ود نیب ھیسور رد رورت و تردق ،اھھشیدنا :جیسب تسایس و مسینیلاتسا« ،دنلسیرپ ]18[
 ،نمدلگ ؛403 ات 304 تاحفص ،2007 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا:کرویوین ،»گنج
 American Historical Review ،»1937 لاس یهزرابم :یسارکومد و ینیلاتسا رورت«

 .1453 ات 1427 تاحفص ،2005 ،110:5
 یربھر رد یاهدوت تازرابم« ،Yundong گنودنای ،G. Bennett ِتِنب ]19[

 لس ؛32 ات 20 تاحفص هژیوھب ،1976 ،ینیچ تاعلاطم زکرم :یلکرب ،»نیچ یتسینومک
C.P. Cell، »کیمداکآ تاراشتنا :کرویوین »نیچ رد ندرک جیسب تازرابم :راک رد بالقنا، 

 رد  دنلسیرپ ھک ار یثحب نینچمھ ؛46 ات 44 و 40 ات 38 ،21 ات 8 تاحفص هژیوھب ،1977
 .دینک هاگن ،تسا هدرک ھئارا 429 ات 416 تاحفص ،هدش دای رثا
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 مدرم زا یاهراپ ؛دننک ھلباقم اھیرامیب و یتشادھب لئاسم اب ات تشاد دوجو زین
 گنج نامز یاھجیسب نیا ھکیلاحرد .]20[دندیمانیم »مامح یھتفھ« ار ھتفھ نیا
 رد ْیصخشم ِیلمع فادھا اب ]اما[ ،دنتشاد یسایس یلقع لالدتسا کی یلخاد
 ،رگید یوسزا .دندشیم تیادھ داصتقا یانب و اھدیفس تسکش اب طابترا
 دصق نیاھب ھک دندوب ینیدامنً اتدمع یمومع تامادقا ،1922 لاس یاھنیپمک
 ردـ ای ؛دوش ھتشاذگ شیامنھب اھکیوشلب زا نارگراک تیامح ات دندش یحارط
 اسیلک :ینعی( بزح یهدمع یسایس نانمشدھب تبسن ھنایوخنمشد تاساسحا ـعقاو
 .دیآرد شیامنھب )اھرآِسا و

 
 ییاسیلک دنمشزرا سانجا یهرداصم تضھن
 و دیلوت دیدجت یھغدغد یرھش زکارم رد بزح ھکیلاحرد 1921 لاس یط

 و اگلو یھقطنم رد یطحق نارحب ،تشاد ار )پن( یداصتقا یھمانرب یارجا
  ،لاس نآ رخاوا رد  .]21[دوـــــب شرتسگ لاح رد  رگید  ییاتسور یحاون یضعب

 
 ↓ ؛171 ات 169 و 140 ات 137 تاحفص ،هدش دای رثا ،وکنچشلآ ]20[

↑ A.I. Mazaev, Prazdnik kak sotsial'no-khudozhestvennoe iavlenie, 
Moscow: 'Nauka', 1968, pp. 301-4; A.M. Sinitsyn et al. (eds), Istoriia 
rabochykh Moskvy 1917-1945 gg., Moscow: 'Nauka', 1983, pp. 63 and 
98-99; lu.A. Poliakov, Moskovskie trudiashchiesia v oborone sovetskoi 
stolitsy v 1919 godu, Moscow: izd. Akademii nauk SSSR, 1958, p. 137; 
Otchet sed'moi Moskovskoi gubpartkonferentsii RKP 29-31 Oktiabria 
1921 g., Moscow, 1921, p. 19; TsAOPIM , 3/2/48/18, 40, 46, 49, 128; ↓ 

 ِیلخاد گنج رد یرھش یھعماج و یبایمک :ھنسرگ ِیوکسم« ،M .Borrero وِرروب ↑
 .99 ات 89 تاحفص ،2003 ،گنال رتیپ تاراشتنا :کرویوین ،»1921 ات 1917 ،ھیسور

 نویلیم 30 زا شیب یتیعمج اب یحاون ھک دوب یاهدرتسگ سایقم رد یدژارت ،یطحق ]21[
 یطحق نیا .دش مامت رفن نویلیم 5 یگدنز تمیقھب ھک دوشیم ھتفگ و داد رارق ریثأت تحت ار رفن
 شھوژپھب زاین ھلئسم نیا .دوب یلخاد گنج زا دعب یهرود رد یساسا یاھدادیور زا یکی
 :یگنسرگ تسایس« ]ِباتک رد[ ،C. Edmondson نُسدنومدا .دراد یرتشیب رایسب یخیرات
 ،518 ات 506 تاحفص ،Soviet Studies 29:4، 1977 ،»1921 ،یطحقھب یوروش خساپ
 اب ریخا یخیرات تاثحابم رد .دھدیم رارق یسررب دروم ار ]ھلئسم نیاھب[ اھکیوشلب خساپ
 ات ار نآ و دندرک داجیا ار یطحق اھکیوشلب ھک دوشیم اعدا درس گنج کبسھب یتاراھظا
 میژر تحت ھیسور« ،R. Pipes پیاپ رد هژیوھب ،دنتشادھگن ناھنپ ،دنتسناوتیم ھک ینامز
 .B دونھتاپ  .419 ات 410 تاحفص ،1994 ،لیوراھ تاراشتنا :ندنل ،»یکیوشلب

Patenaude، »ھیسورھب اکیرمآ یمازـــعا یاھکمک :دنلولُب رد گرزب شیامن ⇦  
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 روطھب یبزح تاراشتنا رد یطحق ناینابرقھب یناسرکمک یارب هزرابم
 تضھن نیا ھک یکستورت داھنشیپ 1922 ھیوناژ رد .دش رتھتسجرب نوزفازور
 .تفرگ رارق شریذپ دروم یکیوشلب یربھر یوس زا ،مینادرگب اسیلک دضرب ار
 ،دندرمیم یگنسرگ زا مدرم ھکیلاحرد ار اسیلک ْیبزح تاراشتنا رد یتالاقم
 23 رد اھاروش یزکرم یھتیمک و ،درک موکحم شدنمشزرا یایشا ظفح رطاخھب
 ناینابرقھب کمک یارب ار اسیلک دنمشزرا یایشا یھمھ هرداصم روتسد ھیروف
 نوخیت کرایرتاپ یسور ِسکودترا یاسیلک سأر رد .درک رداص یطحق

Patriarch Tikhon دیاب سدقمریغ یایشا یھمھ ھک داد خساپ ھیمالعا نیا اب 
 .]22[دوب نکشسدقت هرداصم نیا اما ؛دوش عیزوت ناگدزیطحق مالآ نیکست یارب
 ھک 1918 ھیوناژ یھبوصم ھیمالعا زادعب یهدش ھتفریذپ درکیور زا اھکیوشلب
 هارمھھب ھبوصم نآ یارجا ]اریز[ ؛دنتفرگ ھلصاف ،درکیم ادج تلود زا ار اسیلک
 تیامح تحت یمجاھتھب 1922 لاس تضھن .دوب ینیددض شزومآ و تاغیلبت
 نیب ینشخ یاھدروخرب اھاتسور رد .]23[دیدرگ رجنم یتلود یاھبوکرس
 ،دندشیم تیادھ نویناحور طسوت ھک ییاتسور تیعمج و هرداصم یاھتأیھ
 رد یجاسن یرھش( Shuia ایوش رد نینوخ یاھدروخرب نیا ؛دمآ دوجوھب
 نویناحور یهدمع یھمکاحم ود .دیسر دوخ جواھب )Ivanovo ُووناویا یھقطنم
 رجنم نادنزھب یرگید و  ،)نینل دییأت دروم( ِمادعاھب یکی ھک تفرگ تروص
 یاھقباسیب روطھب و ،دوب هدش گنھآمھ روشک رسارس رد تضھن نیا .دیدرگ
  .تشاد رارــق )اکچ یھتفایرییغت مان( ُوا.پ.گ یتینما سیلپ و بزح تبقارم تحت

 
 زکرمت ،2002 ،دروفناتسا هاگشناد تاراشتنا :دروفناتسا ،»1921 لاس یطحق رد یوروش ⇦
 .دراد اکیرمآ یناسرکمک شالت رب

 ھیسور یھعماج و ییادخیب :"ادخیب اھتسینومک"« ،B. Husband دنابزاھ ]22[
 54 تاحفص ،2000 ،یلامش زیونیلیا هاگشناد تاراشتنا :بلاکِد ،»1937 ات 1917 یوروش
 ات 1917 کیوشلب بزح ینید تسایس :نامیایب بزح« ،A. Luukkanen نناکول ؛59 ات

 ↓ ؛117 ات 107 تاحفص ،SHS، 1994 :یکینسلھ ،»1929
↑ O.Iu. Vasil'eva, 'Russkaiia pravoslavnaia tserkov' i sovetskaia vlast' v 
1917-27 godakh', Voprosy Istorii 8, 1993:40-54; ↓ 

 تاراشتنا :ھھال ،»1922 ات 1917 یکستورت تالاقم« ،)راتساریو( ،J .Meijer ریام ↑
 ↓ ؛672 ات 670 تاحفص ،ود دلج ،1964 :نوتوم

↑ N.N. Pokrovskii and S.G. Petrov (eds), Arkhiv Kremlia: Politbiuro i 
tserkov' 1922-1925 gg., Moscow: Rosspen, 1997, kn. 1, pp. 113-15. 

 .100 ھحفص ،هدش دای رثا ،نناکول  ؛54 ات 47 تاحفص ،هدش دای رثا ،دنابزاھ ]23[
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 ھئارا نارگراک یاھییآمھدرگھب ار یاھتفریذپ یاھھمانعطق یبزح یاھنامزاس
 ماجنا ھمانعطق قباطم اھراک ھک دندوب بقارم یاھقطنم یبزح ناربھر ،دندرکیم
 شیاپ وا.پ.گ لماوع طسوت دنمماظن روطھب ییاھییآمھدرگ نینچ جیاتن و ،دوش
 رصنع ھنوگرھ زا تضھن نیا ات درک کمک شیاپ و یگنھآمھ نیا .]24[دشیم
 .دوش یھت ،دوب هدنام یقاب ًالامتحا ھک یتکراشم کیتارکومد

 ربارب رد ،داتفا هارھب اسیلک دنمشزرا یایشا ]یهرداصم[ یارب ھک یتضھن
 یرھش نایرج یط شاینید ِیاھرواب ِتعیبط ھک تشاد رارق یرگراک یھقبط
 نانمؤم زا یرایسب یارب ینید رواب .دوب هدش نوگرگد یساسا روطھب ندش
 فوسریف یگرس  .دوب هدش زاسمھ یویند ای ینیدریغ گنھرف اب یرایسب قرطھب

Sergei Firsov یرایسب ،1917 لاسھب ربھار یھھد رد ھک دنکیم یریگھجیتن 
 روشنم قیرط زا یمسر یاسیلک و نید یرگنزابھب« یبھذم ِنارگراک زا
 هدش هدیچیپ یتسیلایسوس "یدنبھتسب" رد ھک دنتخادرپ یعامتجا تلادع یھشیدنا
 ،دندوب هدنام یقاب یتنس نانمؤم تروصھب یرایسب نارگراک ھکیلاحرد .»دوب
 یوس زا .]25[تفرگیم رظن رد ھعماج ینید شخب نیرتمک ناونعھب ار اھنآ اسیلک
 ِنتفرگ نشج قحھب ممصم روطھب ،دندوب یبھذم ھک یایرھش نارگراک ،رگید
 تاعزانم یلخاد گنج زا سپ یاھلاس رد ھلئسم نیا و دندیبسچ دوخ ینید دایعا
 تالیطعت رگا ھک دندرکیم دیدھت نارگراک .دیدرگ بجوم ار یددعتم یرگراک
 رتشیب تالوصحم راتساوخ و ؛دننزیم باصتعاھب تسد ،دنوش عنام ار یبھذم
 ْیتسینومک تالیطعت یاجھب ھکدندرکیم وگتفگ ناریدم اب و ،دندوب دایعا نیا یارب

 
 رد ،»1922 ،اسیلکھب یکیوشلب مجاھت :"هاگیاپ نیرخآھب موجھ"« ،J. Daly یلاد ]24[

 ،»یلخاد گنج و بالقنا :ھیسور یھعماج رد اھکیوشلب« ،)راتساریو( V. Brovk نیکوروُب
 ،هدش دای رثا ،دنابزاھ ؛259 ات 252 تاحفص ،1997 ،لیی هاگشناد تاراشتنا :کرویوین
 دای رثا ،)ناراتساریو( Petrov فورتپ و Pokrovskii یکسفورکوپ ؛58 و 57 تاحفص
 .50 ات kn. 2، 45  و 54 ات 42 تاحفص ،]کی دلج ینعمھب ًالامتحا[ kn. 1 ،هدش

 رد ،»ھیسور متسیب یهدس لئاوا رد سکودترا یاسیلک و نارگراک« ،فوسریف ]25[
 و تیوھ :نیون راک خیرات« ،)ناراتساریو( A.K. Pate ِیتاپ و M. Melancon نوکنالم
 ،2002 ،اکیوالسا تاراشتنا :نتگنیمولب ،»1918 ات 1840 ،ھیسور رد یرگراک ھبرجت
 ِیگدنز یھبرجت و یسکودترا« ،P. Herrlinger رگنیلِرھھب نینچمھ .76 ات 65 تاحفص
 ↓ و ؛64 ات 34 تاحفص ،هدش هدای رثا ،)ناراتساریو( ِیتاپ و نوکنالم رد ،»یاھناخراک

↑ E. Kabo, Ocherki rabochego byta: opyt monograficheskogo 
issledovaniia domashnego rabochego byta, Moscow: VTsSPS, 1928, pp. 
199-201. 
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 لیبقنیا یارب رگید یلکشھب ار ینامز ای دنریگب رظنرد ار ینید تالیطعت
 ،دش حرطم یطحق نیکست ھلئسم ھکیماگنھ .]26[دنھدب صاصتخا تالیطعت
 اھکیوشلب ھک یاهویشھب ھن اما ؛دندوب نآ زا تیامح هدامآ نانمؤم زا یرایسب
 ایانروگخرت یجاسن ھناخراک رد ار ]شنکاو[ نیا زا یاھنومن .دنتساوخیم

Trekhgornaia مھ و نارادنید مھ اجنآ رد .مینکیم هدھاشم اینسرپونسارک رد 
 ثنؤم هدمع روطھب ھک راکیورین تیعمجرب نانچمھ یکیندوران رکفت ]ناوریپ[
 ،دندوب هدرک ترجاھم رھشھب اتسور زا ًاریخا اھنآ زا یھجوت لباق شخب و دندوب
 ،هرداصم تضھن زاغآ زا شیپ 1922 لاس ھیروف رد .دنتشاذگیم ریثات
 داوم لاصحتسا تأیھ ِشرازگ رد اھھناخراک زا یکی رد یھوبنا ییآمھدرگ
 یرادھگن اھرابنا رد یھلغ اجنآ رد ھک دندینش Chuvashiia ایشاوش رد ییاذغ
 یھتیمک ردص زا ییآمھدرگ نیا .دشیمن عیزوت هدزیطحق تیعمج نیب هدش
 )Pomgol لُگموپ( »ھیسور رسارس کمک ھتیمک«ھب ھک تساوخ ھناخراک
 .]27[دنک ضارتعا

 و نانمؤم زا ییاھییآمھدرگ ،یاھناخراک یاھییآمھدرگ اب هرداصم تضھن
 یاھتأیھ یوس زا دنمشزرا یایشا یهرداصم ْنآ لابندھب و ،ملیف ِندروآ ھنحصھب
 دھاوش .دش عورش سرام هام رد لماک روطھب خرس شترا یاھدحاو و هژیو
 تروصھب تضھن نیا زا وکسم نارگراک بلغا ھک تسا نآ زا یکاح دوجوم
 ییآمھدرگ 550 وکسم یھتیمک عیجشت و غیلبت نویسیمک .دندرکیم تیامح یلاعفنا
 ار دیدرت ای تفلاخم اھنآ ِدصرد 10 دودح رد ھک دندرک شرازگ ار راک طیحم رد
 روطھب ار نالاعف شرازگ ْبوکرس زا ِسرت ھکیماگنھ یتح .]28[دنتشادیم نایب
 رد تفلاخم ھک تیعقاو نیا نتفرگ رظنرد اب و ،دھدیم ناشن قفوم زیمآھغلابم
 ْیرامشرس مھزاب ،دمآیم باسحھب طسوتم دح زا رتگرزب راک یاھطیحم
  اھاسیلک رد ار نانمؤم بزـــح .دادیم ناشن ار تضھن نیا زا تیامح

 
[26] TsAOPIM, 3/3/34/46, 98, 100; 3/2/48/17ob; 3/la/11/57ob; 

GARF, 393/43a/1714/ 255, 261, 263ob.↓ 
 گنھرف و ھعماج ،تسایس :ھیسور یلخاد گنج یھبرجت« ،D.J. Raleigh ِیلار نینچمھ ↑
 ھحفص ،2002 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1922 ات 1917 ،وتاراس رد یبالقنا

 .137 ھحفص ،هدش دای رثا ،یفروم و ؛217
[27] TsAGM, 425/1/100/1; S. Lapitskaia, Byt' rabochikh trekhgornoi 

manufaktury, Moscow: OGIZ , 1935, pp. 128, 137-40. 
]28[ RGASPI, 17/60/336/74-82، رثا ،فورتپ و یکسفورتوپ رد هدش دیلوتزاب 

 .216 ات 207 تاحفص ،kn. 2 ،هدش دای
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 میمصت بلغا اھنآ .دنک بلج ار تضھن زا اھنآ تیامح ات دروآیم مھدرگ
 ار اھنآ ِنیرتمھم ھن اما ،دنھدب لیوحت ار دنمشزرا یایشا زا یضعب ھک دنتفرگیم
 اب هرکاذم و وگتفگ یارب مھ تاقوا یضعب ؛)اھبیلص ای سدقم فورظ دننام(
 ،دش عورش هرداصم ھکیماگنھ .دندرکیم باختنا یناگدنیامن هرداصم نویسیمک
 یاھدروخرب یضعب .دندمآ درگ وکسم یاھاسیلک رد مدرم زا یعیسوً اتبسن هورگ
 یاھدروخرب اجکچیھ رد اما ،دمآ دوجوھب هرداصم یاھنویسیمک اب زیمآتنوشخ
 .]29[تفرگن تروص اتسور اب یاھسایقم لباق

 تبسن یدامتعایب اب رگید راب ،یطحق ِناینابرقھب کمکھب لیامت
 مھ و نانمؤم مھ ھکییاج ،دندرکیم عامتجا ھناخراک رد ھک ییاھکیوشلبھب
 یکیوشلب ِتضھن یاھشور اب تفلاخم .دش بیکرت ،دندوب رضاح اھنامیایب
 رد یبزحریغ هورگ .دشیم زاربا )ینیدریغ نالاعف :ینعی( اھتسیلایسوس طسوت
 کمک تضھن رب »یمدرم تراظن« عفنھب ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک
 روطھبً اعقاو دنمشزرا یایشا ھک دنوش نئمطم« ات درکیم لالدتسا اھهدزیطحقھب
 دش باختنا Solov'ev فوولوس ]مانھب[ یاهدنیامن .»دنوشیم لیوحت یاھتسیاش
 ،دوب یبزحریغ کی ھک Vasilii Tikhonov فونوخیت یلیساو .دنک یسررب ات
 زا و ،دشیم زاغآ اھنیا زا رتدوز دیاب هرداصم ھک تفگ یھوبنا ییآمھدرگھب
 رد »تسردان یاھهرداصم« زا ییاھشرازگھب هراشا اب فوولوس باختنا
 تاررقم هرداصم نارومأم ھک دوب نیا روصت ؛درک تیامح Tambov فوبمات
 دناهدروآ دوجوھب مزالریغ لباقت و دناهدز »یورهدایز«ھب تسد ،دناهدرک ضقن ار

 لاعف کیوشلبریغ یاھتسیلایسوس ھک ییاج رد ،یرگید ِراک یاھطیحم رد
 یتفلاخم اسیلک دنمشزرا یایشا هرداصم هرابرد اھکیوشلب یھمانعطق اب ،دندوب
 فوناویپا طسوت 1886 هاگورین رد ھک ییآمھدرگ کی رد :دیدرگ حالصا اما ،دشن

Epifanov 500 ھک دنتفرگ  میمصت ییآمھرگ رد رضاح دارفا ،دوب هدش رازگرب 
 ار هاگورین رد ناشدوخ یاھرابنا زا یفاضا تالغ زا )نت 2/8 لداعم( دوپ
 ھیحان رد یاییاونان رد .دننک ادھا کمک یارب ھنابلطواد یایادھ هارمھھب
 حرطم ار اھهرداصم رب تراظنھب زاین اھکیوشنم ،Gorodskoi یوکسدورگ
 رد ناگدنیوگ زا یکی .دنتخاس طبترم راتفگ یدازآ یھلئسم اب ار نیا و دندرک
 :تفگ نینچ هرداصم یھتیمکھب اینسرپونسارک رد هدش رازگرب ییآمھدرگ

 
[29] TsAOPIM, 3/3/34/53, 58ob, 60ob, 76ob, 78, 78ob, 79; 

TsGAMO, 66/22/71/9, 14, 15, 45; ↓ 
 .135 ھحفص ،kn. 2 ،هدش دای رثا ، فورتپ و یکسفورتوپ ↑
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 دوشیم یروآعمج ھچنآ ایآ .دنرادن دامتعا }امشھب{ مدرم یرایسب
 هداد یسک ھچھبً اقیقد میتسنادیم رگا ؟دیسر دھاوخ ناگدزیطحقھب
 کی اب صخشم یهدکھد کی طابترا قیرط زا ًالثم ؛دوب بوخ ،دوشیم
 ای ھیحان ای ھقطنم ھچ ای رفن دنچ ھکنیا و ،اجنیا رد صخشم راک طیحم
 .]30[دننکیم تفایرد ار اھکمک نیا ییاتسور

 
 زا یضعب طسوت اسیلک دنمشزرا یایشا یهرداصم یهرابرد ییاھییآمھدرگ
 ناونع نادمآرس زایتما یهرابرد ار یلئاسم ات تفرگ رارق هدافتسا دروم نارگراک
 :تشادرب دایرف اینسرپونسارک رد اھنزھلکورس زا یکی .دننک

 اسیلک زا ار تانیئزت نیا دیاب ھک میاهدیسر ھطقن نیاھبً اعقاو ،اقفر
 تحت ھک ار یاھفاضا تورث ھک دوب دھاوخ رتھب امش یارب ...؟میرادرب
 ھک ار ییوتلاپ نیا دییایب .دینک کمک ،دیاهدروآ تسدھب یوروش تیمکاح
 هدزیطحق ناکدوک اب و میروآ ردھب نت زا ،تسا هدش ھتفرگ یزاوژروب زا
 رطاخھب تسیلآهدیا یاھتسینومک ِنارسمھ دیراذگب .مینک مھس
 .]31[دننک راک ناگدزیطحق

 
 Kosa ازوک زلف بوذ یاھهاگراک رد ھک ییاھھمانعطق رد یھباشم تاکن
 زا تیامحھب ھک یناسک .دوب یبزحریغ یاھنامزاس یارب یرگنس ھک دش ھتشون

 زین ار نیا ،دنداد یأر هرداصم یهرابرد »اھاروش ییارجا یزکرم یھتیمک«
 یوروش یروھمج نادنورھش زا ار دنمشزرا یایشا یھمھ« ھک دندوزفا نآھب
 یهرداصمھب« Varts Makgill لیگکم تراو یرگھتخیر و ؛دینک هرداصم
 یأر اسیلک زا سپس و ناناگرزاب و ناشنارسمھ ،اھتسینومک زا تسخن ،الط
  وکسم رد بزح ناربھر ھــــک دــــندوبن هاگآ نارگراک یضعب دــــیاش .]32[»دنداد

 
[30] TsAOPIM, 3/3/34/85, 85ob; 433/1/14/10; TsAGM , 

415/16/318/37; ↓ 
 1235/140/59/68ob ؛210 ھحفص ،kn. 2 ،هدش دای رثا ،فورتپ و یکسفورتوپ ↑

GARF,، هدشدایرثا ،فورتپ و یکسفورتوپ رد هدش دیلوتزاب، kn. 2، 113 ات 110 تاحفص. 
 ار 221 ھحفص مجنپ لصف اھکیوشلب نارسمھ دضرب تیاکش تیمھا یهرابرد ]31[

 رد Vinogradov ودارگونیو طسوت ھک تسا یھباشم لقن نیدنچ زا یکی نزھلکورس .دینیبب
 .210 ھحفص ،kn. 2 ،هدش دای رثا :تسا هدمآ فورتپ و یکسفورتوپ

]32[ TsAOPIM, 3/3/34/78ob, 80یکسولیپسوپ ؛ A. Pospielovsky، 
 ات 1 تاحفص ،Revolutionary Russia 10:1، 1997 ،»)پن( یھمانرب یط تاباصتعا«

 .15 و 14 تاحفص اجنیا ،34
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   یایشا ھک دندوب ھتساوخ بزح یاضعا زا 1921 لاس ناتسبات رد ناشدوخ
 میمصت نآ مھ دیاش ؛]33[دننک میلست یطحق ناینابرقھب کمک یارب ار دنمشزرا
 اھکیوشلب طسوت بحاصت ِیریگمیمصتھب نارگراک زا یضعب .دوب هدشن ارجا
 رد اھنآ دییأتھب یتح اھکیوشلب ھک دندوب ضرتعم نیاھب اھنآ ؛دنتشاد ضارتعا
 رد .دنادیمن تیمھا ،دنتشادن تکراشم نآ یریگلکش رد ھک یتایمصت دروم
 زا تیامح رد یأر 18 اھنت یکینلوکوس رد Geo-fizika اکیزیفـویج ھناخراک
 امش« :تفگ دنلب یادص اب تیرثکا یهدنیامن کی ؛دش بسک هرداصم یھمانعطق
 یارب ام زا ندیسرپ رگید ،دینکیم ارجا ار نآ مھ نونکا ،دیاهدرک رشتنم ار مکح
 اینسرپونسارک ردMiusskii  یکسویم یاومارت کراپ رد .»تسیچ

Krasnopresnia یھناخپاچ یاھهاگراک( ھچرووکسوماز رد هاگراک ھس رد و 
 یاپ و تسد ھناخراک و Gulutvinskaia ایاکسنیوتولوگ یجاسن هاگراک ،نیتیس
 لیالدھب هرداصم زا تیامح رد اھھمانعطقھب نداد یأر زا راکیورین ،)یعونصم
 ِتضھن ھک تسا هدش تبث روطنیا ناخروم طسوت .]34[درک یراددوخ ھباشم
 ناگدزیطحق مالآ نیکستھب یکمک نادنچ اسیلک ِیتمیق یایشا یهرداصم
 مادقاھب اھکیوشلب ینیددض تاغیلبت زا ار دیکأت ـاماـ تضھن نیا .]35[تشادن
 اب و دوب گنھآمھ یتلود یاھتأیھ و بزح اب ھک یراک ؛درک لیدبت یمجاھت
 ینیدریغ یابقر ھیلعرب اھدعب ،اھشور نیا .دشیم تیامح زین یتلود بوکرس
 .تفرگ رارق هدافتسا دروم زین بزح

 
 اھرآسِا یھمکاحم
 ماھتاھب وکسم رد رآِسا بزح ناربھر زا یھورگ 1922 لاس نئوژ هام رد
 .]36[دندش ھمکاحم اھکیوشلب دضرب یتسیرورت تامادقا یھدنامزاس یارب ھئطوت
  ھمکاــحم نیا زا یناگمھ  تیامح میظنت  یارب لاس گرزب جیسب نیمود

 
[33] TsAOPIM, 3/2/28/92; 63/1/50/4. 

 ,TsAOPIM. ؛209 ھحفص ،kn. 2 ،هدش دای رثا ،فورتپ و یکسفورتوپ ]34[
3/3/3/70 

 .58 و 56 تاحفص ،هدش دای رثا ،دنابزاھ ؛208 ھحفص ،هدش دای رثا ،Daly یلید ]35[
 رظن ریز یشیامن یھمکاحم« ،M .Jansen نسناجھب ،ھمکاحم ِدوخ یهرابرد ]36[

 ]نینچمھ[ و ؛دینک ھعجارم ،1982 ،فوھیان سونیتام تاراشتنا :ھھال ،»نینل
 نیکیبوچ و K.N. Morozov فوزوروم ،S.A. Krasil'nikovفوکینلیسارکھب

I.V.Chubyk )دینک ھعجارم )ناراتساریو، ↓ ⇦ 
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 نیا ،اسیلک دنمشزرا یایشا یهرداصم تضھن اب ھسیاقم رد .تفرگ تروص
 و ،دشیم رود 1917 یاھتنس زا رتشیب ]مھزاب[ ھک دوب یرگید ِگرزب ِتکرح
 نارگراک نیا .دیدرگ ھجاوم لاعف یسایس نارگراک یوس زا یرتدیدش تفلاخم اب
 یسایس لئاسمھب و داوساب بالقنا و ینیشنرھش دنیآرف یط اھنآ زا یرایسب ھک
 رتشیب اسیلک دنمشزرا یایشا یهرداصم تضھن یهویش اب ،دندوب هدش هاگآ
 شیپ یرتهدمع یھھارود اھرآِسا ھمکاحم رد اما .نآ یاوتحم اب ات دندوب فلاخم
 نالماح ناونعھب ھک تشاد دوجو نانچمھ اھرآِسا زا تیامح یایاقب ،تسخن .دمآ
 یھلئسم یهرابرد رآسا یربھر اب ھتبلا .دندشیم بوسحم یکیندوران تنس
 روطھب 1917 لاس رخاوا رد ھک یتفلاخم ؛تشاد دوجو تفلاخم یوروش تردق
 .تخاسیم ھنیمز ار لاعف یسایس نارگراک نایم رد کیوشلب تیرثکا دُرب ینمض
 گنج یط ،Komuch چامُک تموکح رد رآِسا ناربھر زا یرایسب تکراشم
 دزن اما .تخادنا پچ حانج نارگراک زا یرایسب مشچ زا ار اھنآ ،یلخاد
 تموکح طوقس زا سپ .دروآیمن دوجوھب ار یاھلئسم ]تکراشم[ نیا ،نارگید
 ھناحلسم تمواقم ھکنیاھب تبسن قفاوت مدع تلعھب رآِسا بزح یربھر ،چامک
 ،دوش ھتفرگ شیپ دیفس یاھسور اب دربن ای دنک ادیپ ھمادا اھکیوشلب رباربرد
  .]37[دیدرگ میسقت قیرط نیدنچھب

 رد و یجاسن یاھھناخراکرد ،نھآهار یاھهاگراکرد اھرآِسا یھندب وکسمرد
 1920-21 یاھلاس یاھیتخس یط و ،دندوب لاعف فارگلتوتسپ نارگراک نایم
 یھھارود .دندوب حرطم یتسیلایسوس ویتانرتلآ ناونعھب اھکیوشلب ربارب رد
 یھبلاطم لباقم رد ایآ :دوب نیا ،تشاد رارق نارگراک ربارب رد ھک یرگید
 ھتشاد یدردمھ اھرآِسا اب ،دنوش مادعا دیاب هاگداد نیا یاھهدناوخ ھک اھکیوشلب
 ھبلاطم نیا .]تسا مھتم ینعمھب یقوقح حالطصا کی »هدناوخ«[ .ھن ای دنشاب
 لاس ِکیتارکومد ِلصا ؛دوب مادعا تازاجم اب تفلاخم زا ندیشک تسد نمضتم

 .]38[دندوب دنبیاپ نآھب ذغاک یور مھ زونھ اھکیوشلب ھک 1917
 

⇨ ↑ Sudebnyi protsess nad sotsialistami-revoliutsionerami (iiun'-avgust 
1922 g.). Podgotovka. Provedenie. Itogi. Sbornik dokumentov, Moscow: 
Rosspen, 2002. 

 .دینیبب ار 21 ات 1 تاحفص ،هدش دای رثا ،نسنای ،لاثم یارب ]37[
 نایب ار مادعا تازاجم لصا اب تفلاخم تارکھب یلخاد گنج یط اھکیوشلب ]38[

 یاھرارطضا ببسھب اکچ یوس زا ییاضق قوف یاھمادعا ھک دنتشاد رارصا و دندرکیم
  ⇦،دش عیزوت مدرم نیب یعیسو روطھب بزح یوسزا 1920 لاسرد ھکیاھمانرب .تسا یماظن
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 بزح ناربھر ھک تفرگ میمصت تسخن کیوشلب بزح یزکرم یھتیمک
 لاس ھیروف رد ار دوخ دصق نیا و دنک ھمکاحم 1921 ربماسد هام رد ار رآِسا

 اب یناگمھ یھعزانم اب یتاغیلبت یھھبج .درک مالعا یناگمھ روطھب 1922
 راتساوخ جیردتھب نینل نآ یط ھک دش زاغآ تسیلایسوس لانشنرتنیا ناربھر
 یارب ار یاھھبج نئوژ و ھم یاھهام یط وکسم یھتیمک .دش مادعا تازاجم
 طسوت تیلاعف نیا .داد نامزاس راک لحم یاھییآمھدرگ رد اھھمانعطق رودص
 کیوشلب ِتسیشرانآ ھک دشیم گنھآمھ وا.پ.گ نارسفا »یهرفن ھس هورگ«
 .]39[تشاد رارق نآ سأر رد ،Timofei Samsonovفونوسماس یفومیت ،هدش
 رد و ،درکیم تراظن ار اھکیوشنم ِیوکسم نامزاس بوکرس لیروآ هام رد وا
 و ،دومن مادقا رآِسا یهدش ھتخانش نالاعف یھمھ یریگتسد یارب ھم هام رخاوا
 یبزح یاھتأیھ .دندوب لاعف وکسم نھآهار یھکبش رد ھک درک عورش یناسک اب
 گنھآمھ ار اھھمانعطقھب راک لحم یاھخساپ شیاپ نینچمھ وا.پ.گ و
  Emileدلورادناو لیما دوروھب ضارتعا اب ینابایخ یاھشیامن .]40[دندرکیم

Vandervelde، ناماھتم عفادم لیکو ناونعھب ھـک یکیژلب تارکوـــمد لایسوس 

 
 اما ؛تسا نکممریغ مادعا تازاجم یاحما ،دراد دوجو یلخاد گنج ھکیماگنھ« :دیوگیم ⇦
 ھک دھدیم ناشن بالقنادض ِییاوژروب تلادع اب یرتلورپ تلادع یھنالدمھریغ یھسیاقم
 .دراد دوجو ییاوژروب تلادع یاھمادعا اب ھسیاقم رد نارگراک تامکاحم رد یرایسب فاطعنا
 و نیراخوب .»دننکیم مالعا یطارفا رایسب دراوم رد اھنت ار مادعا مکح نارگراک
 تسینومک بزح یھمانرب یھنادنسپمدرم حیضوت :مسینومک یابفلا« رد یکسنژاربواهرپ
 یهرگنک یریگعضومھب نیا .232 ھحفص ،1922 ،ایناتیرب تسینومک بزح :ندنل ،»ھیسور
 دییأت دروم ار اھکیوشلب یوس زا تردق ِفرصت ھک ددرگیمرب 1917 لاس رد اھاروش مود
 .تخاس یغلم ،دوب هدش لیمحت تقوم تلود طسوت ھک ار ھھبج رد مادعا تازاجم و داد رارق
 رد طلسمً ابیرقت هاگدید اب وسمھ میمصت نیا ھک دسیونیم مادعا تازاجم ِریخا ناخروم زا یکی
 یاھھمانعطق زا یکی زا لقنھب و دوب مادعا تازاجم یاحما راتساوخ ھک دوب 1917 لاس
 ↓ .»تسا هدوب ھیسور گرزب بالقنا یاھدروآتسد نیرتدنمشزرا زا یکی« یوروش راوھنومن

↑ S. Zhiltsov, Smertnaia kazn' v istorii Rossii, Moscow: Zertsalo-M , 
2002, pp. 213–27. ↓ 

 ماظن یاھھمشچرس« ،G. Gill لیجھب ھمکاحم زا شیپ دیدج یقوقح مکح یھئارا یهرابرد ↑
 ھعجارم 333 و 31 تاحفص ،1990 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»ینیلاتسا یسایس
 .دینک

 .دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب فونوسماس یهرابرد ]39[
[40] Krasil'nikov and Morozov, 'Predislovie', in Krasil'nikov, 

Morozov, and Chubyk in (eds.), op. cit, pp. 61-63. 
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 نئوژ 20 رد اھشیامن نیا .دش زاغآ راطق هاگتسیا رد هام 25 زور رد ،دوب هدمآ
 یکسرادولو یسیوم رورت درگلاس نیمراھچ رد یمیظع ینابایخ شیامن اب

Moisei Volodarskii، 41[دیسر دوخ جواھب ،کیوشلب ناربھر زا[. 
 رتراوشد ار ھمکاحم یارب تیامح بسک اھکیوشلب تسخن ،اھھناخراک رد

 زا ھک یایتامدقم یھصالخ .دندوب هدید اسیلک دضرب جیسب رد ھک دنتفای نآ زا
 ،دوب هدش مھارف نئوژ هام لوا رد وا.پ.گ طسوت رگراک یھقبط یاھشرگن
 ِشرگن مھدکی زا شیب ،دندوب یماح نارگراک مجنپھس ھک تسا نآ زا یکاح
 اب تفلاخم نیرتدیدش .]42[دندوب لعفنم ای »ددرم« ھیقب و دنتشاد »یفنمً اعطق«
 ایانروگِخِرت یجاسن یھناخراک رد اھرآِسا ناراداوھ ِیریگتسد

Trekhgornaia رد ار یعمجت یکسراچونول ھم هام 25 زور .دش ھتخیگنارب 
 دش هدنارذگ عنتمم جنپ و فلاخم ِیأر کی اب یاھمانعطق و داد رارق بطاخم اجنآ
 ھک وا.پ.گ .درکیم موکحم ار »رگراک نامدرمھب نئاخ و لتاق« یاھرآِسا ھک
 درک ریگتسد ار هدنفاب 6 نئوژ مراھچ رد ،دوب تفلاخم نیا ندناشنورفھب مصصم
 هاگراک نئوژ 6 زور .»دندوب اھرآِسا ھمکاحم یهرابرد کیرحتھب نونظم« ھک
 6 ییاھر ناھاوخ و ،درک باصتعا ھنازور تفیش رد ِرگراک 600 اب یگدنفاب
 و ددنبیم ار هاگراک ھک درک دیدھت تیریدم .دش دزمتسد شیازفا و یتشادزاب
 و تفای نایاپ باصتعا لکش نیاھب .دنکیم جارخا ار شنارگراک یھمھ
 ،گرزب ینابایخ شیامن زا لبق زور ،نئوژ 19 زور .دش زاغآ ھنابش یراکتبون
  ییاھر یھبلاطم ھـــــک درــک ینارنخس یرگــــید هوبنا عمجت یارب یکسراچانول

 
 درگیپ .دش رورت رآسا  یاضعا زا یکی Sergeev فییگرِس طسوت یکسرادولو ]41[

 گنج یط اھکیوشلبھب تبسن ھناحلسم تمواقم رد اھرآسا شقنھب هاگداد رد هدنورپ نیا
 رودص یارب رآسا ناربھر ھک دوب هارمھ زین اھاعدا نیا اب نینچمھ اما ،تشاد هراشا یلخاد
 .دناهدز ھئطوتھب تسد اھکیوشلب دضرب یتسیرورت تامادقا رگید و یکسرادولو رورت نامرف
 دنور .دوب یکتم اھنیچربخ ِنئمطمریغ کرادمھب دوخ یساسا یاھھبنج رد ریخا یاھاعدا نیا
 Nikolai Krylenko وکنلیرک یالکین مومعلایعدم و دشیم ضقن لومعم روطھب یقوقح
 حلاصریغ ار هاگداد رآسا ناربھر .دشاب یسایس یتواضق دیاب تواضق نیا ھک تخاس فافش
 تافارتعا و هدش ییامنگرزب یلعج یاھھئطوت .دنتسناد دودرم ار تاماھتا یھمھ و دنتسناد
 .تشادن دوجو ھمکاحم نیا رد ،دندوب هدنیآ یشیامن یاھھمکحم یلصا یاھامیس زا ھک چوپ

[42] TsAOPIM, 3/3/33/71.↓ 
 600/10 عومجمرد ھک دھدیم ششوپ ار راک لحم ییآمھدرگ 31 وا.پ.گ یسررب شرازگ ↑
 شرگنَ اعطق رفن 1400 ،ھمکاحم زا هدننکتیامح ناونعھب رفن 6400 اھنیا زا ھک دندوب رگراک
 .دندوب هدش شزارگ لعفنم رفن 500 و ددرم رفن 2300 و یفنم
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 ھک راک یاھلحم رگید رد .]43[دش حرطم عمجت نیا رد رگید راب ناگدشتشادزاب
 یاکسفیسکلا بآ تاسیسأت ھلمج زا ،دندرکیم زاربا ار اھرآِسا زا تیامح

Alekseevskaia و اھرآِسا اجنآ رد ھک دشیم لماش ار یکنلوکوس رد 
 ار ھتسھ نیا ]ھکاجنآات[ ،دنتشاد دروخرب کیوشلب یھتسھ اب اھیبزحریغ
 ات 320 تاحفص ،متفھ لصف(دندوب هدرک یراذگمان اوسر و اوژروب ناصصختم

 ھک ییاھهاگراک ردْ ھمکاحم یهرابرد یکیوشلب یاھھمانعطق .)دینیبب ار 323
 یاھهاگراک رد ھچنآ دننام ،دندوب لاعف نآ رد نانچمھ اھرآِسا و اھکیوشنم
 خر Rusalkii یکلاسور ِمارت یوپد رد و یکینفوماخ رد متفھوتسیب ھناخپاچ
 زا جراخ رد دیعبت رد اھنآ ناربھر رثکا ھک پچ یاھرآِسا  .]44[.دنام ماکان ،داد
 مھ رگید راب ات دندرک دیدجت وکسم رد ار دوخ یناگمھ تیلاعف ،دندوب روشک
 ناشدوخ نالاعف زا یضعب یھمکاحم و تسار رآِسا ناربھر یھمکاحم دضرب
 هارمھ ھک K. N. Krasnopresnia) چیووپوکورپ( پچِ رآِسا .دننک ضارتعا
 رد ،دوب رادروخرب یتیامح زا نیلیا یزاسنیشام یاھھناخراک رد اھتسیشرانآ
 یھمکاحم یهرابرد یکیوشلب نیپمک دضرب ینارنخس زا دعب ،نئوژ لوا زور
 رد .دش جارخا ،دوب هدنیامن اجنآ رد ھک اینسرپونسارک یاروش زا اھرآِسا
 شیامنھب ھک دنتساوخ نارگراک زا پچ یاھرآِسا و اھیبزحریغ ،ھناخراک
 .]45[دنوشن قحلم رآِسا دض ینابایخ

 یعونھب ھک یناسک یوسارف ینعی ،نارگراک رتهدرتسگ یاھرشق یاھھغدغد
 اھکیوشلب رارصا اب ،دندیدیم دننامھ ار دوخ اھرآِسا اب یسایس ظاحلھب
 اب« ھک ینارگراک ھک دوب هدرک ھجوت وا.پ.گ .دش ھتخیگنارب مادعا تازاجمرب
 ار اھھمانعطق ،»دندوب فسأتم اھنآ رطاخھب ای دندرکیم یدردمھ هاگداد نامھتم
 تازاجم« تساوخرد نودب ]یاھمانعطق[ ِینعمھب نیا و ،دندرکیم »فیطلت«
 ار ییاھمچرپ مدرم زا هورگ ھس ینابایخ شیامن رد ،نئوژ متسیب رد .دوب »دیدش
 ھسردم ییآمھدرگ .درکیم مالعا ار مادعا تازاجم اب تفلاخم ھک دــندرکیم لمح
 

[43] TsAOPIM, 3/3/34/149, 150, 166ob; ↓ 
 دای رثا ،نسنای ؛67 و 64 تاحفص ،هدش دای رثا ،فوزوروم و فوکنلیسارک ↑
 Golos Rossii، 22 یسوُر سولوگ زا لقنھب ؛148 و 147 تاحفص ،هدش
 .1922 ربماتپس

[44] TsAOPIM, 3/3/34/148; 3/3/33/81. 
[45] TsAOPIM, 3/3/34/147; ↓ 

 .1922 نوئژ 30 ادوارپ ؛65 ھحفص ،هدش دای رثا ،فوزوروم و فوکنلیسارک
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 وکسم رد تارھاظت

 
 1922 لاس رد ربتکا بالقنا درگلاس نیمجنپ

 
 

 
 1920 یھھد طساوا رد ار ناشهدوناخ یاضعا و یزاسنامتخاس نارگراک

 .دناهدش لیصحتلاراف یزومآداوس هرود زا ھک
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 زا هورگ کی :دش میسقت ھتسد ھسھب ھمکاحم یهرابرد وکسم رد ینف یلاع
 اب یدردمھ رد دوریم روصت( رگید هورگ ؛دندرکیم تیامح یکیوشلب ھمانعطق
 عانتما ،»دشیم ارجا ھفرطکی ھک لیلد نیاھب« ھمکاحمھب نداد یأر زا )اھرآِسا
 و یروھمج ینونک تردقھب ھجوت اب ھک دندرکیم لالدتسا ھنایم هورگ و ؛دندرک
 دیدش تازاجمھب ار اھرآِسا ھک تسین نیاھب یزاین یوروش تسینومک بزح
 ار ییاضق دنیآرف ْجیسب نیا ھک ھنیمز نیا اب نارگراک یضعب .]46[مینک موکحم
 رد Tsutran نارتوست ھناخراک رد .دنتساخرب شلاچھب نآ اب ،دنکیم فیعضت
 ھک دندرک لالدتسا رگراک ود ھکنیا زا دعب یکیوشلب یھمانعطق نمواب

 ،تسین نارگراک یھفیظو هاگداد رباربرد یعوضوم یهرابرد یریگمیمصت«
 یسدنھم هاگراک رد نارگراک زا یھورگ .دش در ،»تسا هاگداد یھفیظو ھکلب
 رد .دندرک ھئارا نداد یأر زا عانتما یارب یھباشم لیالد Podol'sk کسلودوپ
 لابقتسا یهوحن« زا ،Shapov فوپاش ھناخراک رد و نمواب رد پاچ یاھهاگراک
 داھنشیپ و »دندوب یضاران شناراکمھ و دِلورِدنَو ،اھرآِسا عفادم لیکو زا
 اپورا رد یوروش تیثیحھب هاگداد نیا ھک دنشیدنیب نیاھب نارگراک ھک دندرکیم
 یبزحریغ ِکیناکم هورگ کی ،فارگلت یزکرم یهرادا رد .]47[دنزیم ھمطل
 و دش دحتم رآِسا یھناگادج هورگ اب Ikonnikov فوکینوکیا یربھر تحت
 یارب »تازاجم دشا« دروم رد یکیوشلب ھمانعطق زا یترابع ھک دندرک داھنشیپ
 یرگراک ھیداحتا یھتیمک و هاگراک رد هورگ ودرھ .دوش فذح هاگداد یاھهدناوخ
 .]48[دنداد ھمادا کیوشلب ناربھر اب تفلاخمھب لاس رسارس رد

 زا هدنوشادج ِیاهدوت یاھییآمھدرگ لکشرییغت رد رگراک یھقبط یمارآان
 ار اھهدوت عانتما ،اھھمانعطق دییأت یوس رد ]تکرح[ و یتکراشم یسارکومد
 ،دندوب هدنام مورحم یریگمیمصت تردق دنیآرف زا ھک نارگراک .تشاد یپرد
  روبجم  ھک دــندرکیم مالعا یماگنھ  اھنت ار  دوــخ تارظن و  دنداــمیم  تکاس

 
[46] TsAOPIM, 3/3/34/166; ↓ 

 ↓ ؛66 ھحفص ،هدش دای رثا ،فورازوم و فکینلیسارک ↑
 ↑ Sotsialisticheskii Vestnik 15, 1922, pp. 7-9. 
[47] TsAOPIM, 3/3/34/147, 161; ↓ 

 .1922 ندوژ 23 ادوارپ ↑
 تحت ھک دوب نآ اب دحتم و رآسا هورگ زا ادج Ikonnikov فکیننُکیآ هورگ ]48[
 1922 ربماتپس رد .تشاد رارق Lavrent'ev ِفِتروال ِردارب ود و Uvarov فوراوُا یربھر
 ↓ .دش ریگتسد اھهورگ نیا زا یکی اب طابترا رد دیاش ھناخراک یھتیمک وضع

↑ TsAOPIM, 3/3/34/210, 213, 214, 217, 261, 264, 351. 
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 رد درادناتسا ِیکیوشلب یھمانعطق ھکیماگنھ ،بیترتنیدب .دندوب رظن مالعاھب
 Varts لیگکم ستراو نھآ یاھھناخراک رد دنمورین یاهدوت ییآمھدرگ کی

MakGill ؛دنداد یأر عنتمم رفن 2 و قفاوم رفن 40 ،رفن 150 زا ،دش ھئارا 
 ھک دنتساوخ اھنآ زا ھکیتقو .دنتشادن ]دوخ[ عانتما ِتبث یتحھب یلیامت مھ تیرثکا
 ار اھرآِسا ام ارچ« :داد خساپ تیرثکا زا رفن کی ،دنھد حیضوت ار دوخ عضوم
 }یلخاد گنج نایرج رد{ ھک یماگنھ ار اھهدوت ھک ار یناسک ھن و مینک تواضق
 و دندرکیم تراغ و دندزیم ،دنتفریم نان و ینیمزبیس نتفرگ یارب
 یھمانعطق ،نمواب رد ھناخپاچ هاگراک کی رد ؟»دنتخادنایم ریت ناشیوسھب
 ِمرت هاگراک رد .دوب عنتمم یأر 800 زا شیب و درک بذج یأر 25 یبزح
 زا رفن 100 ییآمھدرگ رد یبزح یھمانعطق یکینفوماخ رد Uvarov فوراوا
 نف رد .دوب عنتمم ھیقب و فلاخم رفن 18 یأر ؛درک بسک یأر 35 ،نارگراک
 ھک دشیم ھتساوخ نارگراک زا ،تخیگنارب تمواقم ھک یرگید یاهدوت جیسب
 ھطوحم رد .دننک اضما یدارفنا تروصھب مادعا تازاجم دییأت رد ار یاھمانعطق
 یاھمانعطقھب رگراک 600 اینسرپونسارک رد Miusskii یکسویم ِمارت هاگراک
  .]49[دندرک اضما ار نآ رفن 50 اھنت اما ،دنداد یأر هاگداد زا تیامح یارب

 .تشاد دوجو ییاھتفلاخم مھ هزرابم نیا یهرادا یهوحن رد بزح نورد رد
 زا ھمھ زا شیب نایوجشناد تأیھ ھک ییاج ،فولدِروِسا یتسینومک هاگشناد رد
 دضرب ینابایخ شیامن رد یتأیھ ،دندشیم لیکشت کیوشلب بزح یاضعا یھندب
 تلاح ــوا.پ.گ لماع شرازگ قبطربــ سپس اما ،دوب هدرک تکرش دلوردناو
 نایوجشناد .داد ینامیشپ یعونھب ار دوخ یاج اھرآِساھب تبسن »ھنایوخنمشد«
 ،»ندرک یسررب تواضق لھا دید زا ار دوخ تارھاظت« ھکنیاھب دندرک عورش
 هدناوخ تاعوبطم رد رآِسا ناینادنز زا ھک ییاھھمان ]یهوالعھب یسررب نیا[
 وکسم رد یبزح یاھقطنم سنارفنک رد .دیدرگ رجنم »یداقتنا« نیپمک کیھب ،دش
 ، David Riazanovفونازایر دیوید ،یگشیمھ فلاخم نئوژ 26و 25 رد
 صخشم ناربھر دضرب  مادعا تازاجم دروم رد دیابن بزح ھک درک لالدتسا
 زیمآنیھوت و دنت ینحل اب فونماک وکسم یبزح ربھر .دزروب رارصا رآِسا
 ار یتلاح ای دنک عافد ...درادن قح ]فنازایر[ وا« ھک تفگ و داد ناشن شنکاو
  یارب فونماک داھنشیپ ،یزکرم یھتیمک .»دنارورپب مادــــعا تازاـــــجم دضرب

 
[49] TsAOPIM, 3/3/34/147ob, 161, 161ob; ↓ 

 .66 ھحفص ،هدش دای رثا ،فورازوم و فکینلیسارک ↑
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 رد لاس کی یارب ھک دش فیلکت واھب و ؛تفریذپ ار فونازایر دضرب »مادقا«
 .]50[دنک راک یبدا یاھراک یهرابرد طقف و ،جراخ

 
 رگید ینابایخ یاھشیامن و نئوژ 20
 رایسب دادعت ،دش دای نیا زا شیپ ھک تفلاخم یاھتروص یھمھ یاوس
 یلک تیعمج اب یرھش کی زا )رفن رازھ 300 ات 200 نیب( مدرم زا یدایز

 ِیزوریپ نیا .]51[دندرک تکرش نئوژ 20 ینابایخ شیامن رد ینویلیم 1.28
 سیروب یرابتعاھب و ،دوب یتکراشم یسارکومد رب یاهدوت جیسب یارب یگرزب
 ریز ھک ینارگراک هرظنم ھک تشاد قح کیوشنم Boris Dvinov ِفونیود
 »یفطع« ھطقن ار دندوب مادعا تازاجم ِراتساوخ و دنتفریم هژر خرس یاھمچرپ
 یراکیب{ زا گرم ِسرت« ھک درکیم لالدتسا فونیود  .دنادب ھیسور بالقنا رد
 رگراک ھکیماگنھ ،دروآرد تکرحھب ار نارگراک یھتسد }ْلصاح ِیگنسرگ و
 ار تازاجم تساوخرد ھکیماگنھ و دھدیم یأر یبزح یھتسھ یھمانعطقھب
 حیضوت نیا نکیل .]52[دوشیم هدیشک ینابایخ شیامنھب هاوخان هاوخ ،دنکیم اضما
 راھب رد اھدوبمک .دسریم رظنھب یفاکان ینابایخ شیامن رد هدرتسگ روضح یارب

 تسناوتیم1919-20 یاھلاسرد جارخا .دیسر دوخ یھطقن نیرتنییاپھب 1921
 1922 لاس ات اما ،دشاب ھتشاد دوخ شیپ ار یگنسرگ زا گرم یروف زادنامشچ
 ار صخش یاقب ْییادتبا رایسب یھافر یایازم ماظن و اتسورھب نتشگرب ِناکما
 Gendel'man نملدنگ لیئاخیم  ،رآِسا هاگداد نامھتم زا یکی  .درــــکیم نیمأت

 
[50] TsAOPIM, 3/3/34/148; ↓ 

 ؛499 ات 494 تاحفص ،هدش دای رثا ،)ناراتساریو( نیکیبوچ و فورازوم ،فکینلیسارک ↑
RGASPI 17/3/1394/1-2، نیکیبوچ و فورازوم ،فکینلیسارک  رد هدش لقن 

 ↓ ؛757 و 756 تاحفص ،هدش دای رثا ،)ناراتساریو(
↑ la. Rokitianskii and R. Muller, Krasnyi dissident: akademik Riazanov-
opponent Lenina, zhertva Stalina, Moscow: Academia, 1996, pp. 202-4. 

 نیا ]ھک مینک هراشا نیاھب دیاب[ ،میشاب ھتشاد تیعمج نیا زا یروصت ھکنیا یارب ]51[
 و ندنل رھش رد 2003 ھیروف رد رصاعم ینابایخ گرزب شیامن اب ھسیاقم لباق ]تبسنھب[ دادعت
 شیامن کی رد نردم نارود رد رھش نیرتگرزب رد  ھک تسا قارعھب گرزب مجاھت دضرب
 7.6 رب غلاب یتیعمج زا شیامن رد هدننکتکرش رفن نویلیم 1.5( دناھتشاد روضح ینابایخ
 .208 و 146 تاحفص ،هدش دای رثا ،نسنای ؛1922 نئوژ 22 ادوارپ .)نویلیم

[52] B. Dvinov, Ot legal'nosti k podpol'iu 1921-22, Stanford: 
Hoover Institution, 1968, pp. 136-37. 
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Mikhail، یجاسن یھناخراک رد هدرتسگ یاھیریگتسدھب هاگداد رد 
 اب ینابایخ شیامن رد ناگدننکتکرش ھک درک اعدا و دومن هراشا ایانروگخرت
 :تسا راوشد مھ نیا شریذپ .]53[دندش هدناشک اھنابایخھب وا.پ.گ یاھدیدھت
 تشگزاب و بوکرس ِسرت لاحنیعرد ،دوب کدنا رایسب ناگدشریگتسد دادعت
 ؛دوش ھتخیگنارب تسناوتیم زین اھرآِساھب مجاھت اب یلخاد گنج یاھتشھدھب
 .دھد حیضوت ار یاهدرتسگ جیسب نانچ دناوتیمن ییاھنتھب اھنیا ]یوررھھب[
 ناگدنیامن طسوت هاتوک و راولومرف یاھینارنخس نیا زا کیچیھً انئمطم
 ،ادوارپ شرازگھب انب .]دوب ھک[دشاب نینچ دناوتیمن یبالقنا هاگداد رد نارگراک
 ریگمشچ دروم ود اھنت ،نامھتم مادعا یارب هدنھدرادشھ یاھناوخارف نایم رد
 نالتاق ناونعھب کدوک ھس ردام طسوت اھرآِسا ِندرک موکحم ،تسخن .تسا
 تسپ تارادا یهدنیامن ار ینارنخس نیمود .دوب هدش ھتشک ھھبج رد ھک شرھوش
 نیا .دوب دنمورین نانچمھ اھرآِسا ذوفن اجنآ رد ھک درک ھئارا وکسم فارگلت و
 اھکیوشلبھب یدام و نشور رایسب لیالدھب ھک تفگ دوخ ینارنخس رد رگراک
 امھب ،دھدیم امھب دناوتیم ھک ار زیچھمھ یوروش تردق« :تسا هدروآ یور
 رگا .}دننک یگدنز نآ رد ھک نارگراک یهداوناخ ات{ تسا هداد بسانم ِنکسَم
 اھنکسم نیا زا ار ام ھک منئمطم ،دندوب تردق رد شناتسدمھ و Gots ستاگ
 هدمآ طایتحا یور زا ای سرت زا وس کی رد ھک یناسک نیب .»دندناریم نوریب
 و بالقنا نمشد ناونعھب ار اھرآِساً اعقاو رگید یاھتنا رد ھک یناسک و دندوب
 تمواقم نیرتمک اب ًالامتحا مھ یرایسب ، دندیدیم نآ یاھدروآتسد و تازایتما
 رد روضح ،ناگدننکتکرش زا ھتسد نیا .دندرکیم تکرش مسارم ھنوگنیا رد
 زا دعب رد( ار ھناخراک زور زا یمین ات دندیدیم یتصرف تروصھب ار مسارم
 کرت )دزمتسد رد یشھاک نودب و تیریدم هزاجا ابً الامتحا ،یباتفآ یرھظ
 .]54[دننک

 
 .147 ھحفص ،هدش دای رثا ،نسنای ؛1922 نئوژ 24 ،ادوارپ ]53[
 یروآعمج فیطل ییاوھ رد رھظ زادعب 2 تعاس رد ھقطنم رد راک لحم لئاسو ]۵4[

 دییأت اب اھنیا یھمھ[« :تفگ ھک دوب نیا ھناخراک یهدنیامن کی یلیضفت فیصوت اھنت .دشیم
 یاھشیامن رد[ تکرشھب روبجم ناریدم ھکنیا ضرف اب .تفرگیم تروص »تیریدم
 دوجو یاهدرتسگ تروصھب رما نیا ھک مینک ضرف ھک دسریم رظنھب یقطنم ،دندوب ]ینابایخ
 ِنارگراک ھک دش ھجوتم Kevin Murphy یفروم نیِوک .1922 نئوژ 22 ،ادوارپ .تشاد
 .»دننکیم تکرش تارھاظت رد دزمتسد یلومعم خرن اب« Serp i Molot تولوم یا پرس
 .13 ات 5 تاحفص ،هدش دای رثا ،یفروم
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 ِنارگراک یضعب .دش ھئارا یعامتجا دادرارق یعون نئوژ 20 شیامن رد
 یارب یاهدوت دییأت راتساوخ ھک »یمسیلایسوس«ھب تبسن هاگآ یسایس ظاحلھب
 نظ اب ،دندوب کوکشم ،دنک دروخرب شایسایس نانمشد اب ات دوب مادعا تازاجم
 بوکرس یاھب اما .دنتشاد نآ اب ھنایوخنمشد یدروخرب ایو دندرکیم شھاگن
 فدھ نیا یور نارگراک زا یرایسب .دوب شیازفاھبور یتفلاخم نینچ نایب یارب
 ،دنناسرب گنج زا شیپ یگدنز حطسھب ار دوخ یاھهداوناخ ھک دندوب هدش زکرمتم
 .دنراد ار یاھتساوخ نینچھب ییوگخساپ ییاناوت اھکیوشلب ھک دندوب هاگآ و
 یعقاو رایسب قباس نانیشنھغازھب یکستوسیو]ھب موسوم[ یاھھناخ لیوحت ِتلادع
 طبترم نیشیپ رگرامثتسا تاقبط یدوبان رد اھکیوشلب اب یرایسب نارگراک .دوب
 دنتسناوتیم اھنآ ،هوالعھب .دنتسنادیم دوخ ِنآ زا ار یتعنص یایحا و دندوب
 لیمحت رگراک یھقبط یھدنامزاس یاھلکشھب ھک دننیبب ار ییاھتیدودحم
 و ییاروش یسارکومد .دنتشادن یسایس تفلاخمھب مھ یداقتعا نادنچ و ،دشیم
 یارب یتاناکما ھک دیسریم رظنھب و ؛دوب هدش دودحم راک لحم رد یسارکومد
 یھتیمک ریبد یکسنلز 1922 لاس ربماون هام رد .درادن دوجو یتعنص دشر
 ھک تفگ ،دوب هدرکن ھغلابم یبزح یاھدروآتسد اب ھطبار رد هاگچیھ ھک ،وکسم
 یگدنز حطس« نوچ ،دنریمعت لاحرد یبزحریغ نارگراک ھلیسوھب اھراصح
 یارب ینان اجک ھکنیا یارب نارگراک کانتشحو ینارگن .تسا ھتفای دوبھب
 و یرگھلیحھب زاین رگید ،تسا ھتفر نیبزا دننک اپوتسد ادرف ای زورما
 .]55[»تسا ھتفای شیازفا تسایسھب اھنآ ھقالع نونکا و ؛تسین  یزادرپھنامگ

 ِکیتامتسیس ِیتاغیلبت یھمانرب رتسب رد دناوتیم نئوژ 20 ینابایخ شیامن
 بالقنا درگلاس ،ھم هام وا زور دننام( زین یناگمھ یاھدادیور یارب اھکیوشلب
  نیا ھک دـــناهدرک هدھاشم خروم نیدنچ .دوش ھتفرگ رظنرد )ھباشم دراوم و ربتکا
 لباق لمعراکتبا ایو یگتخیگنادوخ یھبنج زا یلخاد گنج یط رد اھدادیور
 1922 لاس زا شیپ .دندمآرد یاھشیلک و یمسر تروصھب ًادعب ھک دوب ھجوت
 نیا ْمکح« نآ زا سپ اما ،دندوبن »هدننکدودحم یاھراتخاس تحت« مسارم ھنوگنیا
 نودب مھ ْیدعب یھھد دنچ یارب و »دشاب شدوخ یاج ِرس دیاب یزیچرھ ھک دوب
 حور کی اھنشج ،اھھناخراک رد ؛)V. Glebkin نیکبلگ( دندنام یقاب رییغت

 ھفخ یرادا و یمسر تلاح اب حور نیا ًادعب اما ،دنتشاد »یگداوناخ و یعامتجا«
 ]ھکنیا هرخالاب و[ ؛)Viktoriia Tiazhel'nikovaاووکینلژایت ایروتکیو( دش
 ستیاتسا دراچیر( داد »دــیدش ِیرگنیرازبا«ھب ار دوــخ یاج یـــبالقنا یاوتحم

 
[55] Izvestiia MK RKP(b) 3, 1922, pp. 5-13. 
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Richard Stites(]56[. یهدرتسگ تکراشمھب یبایتسد رد یبسن نزو 
 ِیناچیپتسد ،دیدھت زا معا ]دشاب ھچرھ[ ینابایخ یاھشیامن رد ]نارگراک[
 میژر اب یرگراک یدردمھ ایو ،هداعلاقوف یاھیدنبهریج عیزوت ،ھنارالاسردپ
 .دریگ رارق قیقحت دروم رتشیب دناوتیم ،1917 ننس نتشادھگن اپرس یارب
 1922 لاس رد ربتکا بالقنا درگلاس نیمجنپ ھک نامز نیا رد اھنشجً انئمطم
 و ،دوب )رفن رازھ 250 زا شیب( دایز یلیخ تکراشم .دوب رتهدش تیادھ ،دوب
 اینسرپونسارک رد ھتسب یاھرد تشپ رد یاھسلج رد کیوشلب ناگدنھدنامزاس
 زا یکی ھک ییالاب ھیحور نانچ :دندرک هراشا نارگراک یالاب ھیحورھب
 تخادرپ رد ریخأت یتح« تفگ Shapiro وریپاش ]مانھب[ ناگدنھدنامزاس
 Likhachev فوچاخیل .»دشن عنام ندمآ نابایخھب زا ار مدرم مھ اھدزمتسد
 هدشن یھدنامزاس یمسر روطھب ینابایخ شیامن نیا رابنیا ھک تشاد راھظا
 ھنوگنیا رگید یاھتارھاظت ھک دنکیم قیدصتً احیولت ]نیاربانب[ ،»دوب
 ِلعفنم ِناوریپ ناونعھب نارگراک عضوم تیبثت رد یدیلک رصنع .]57[دناهدوب
 نیمجنپ رد .دوب کیوشلب ناربھر زا یزاسلیامش ،نیسحت دروم یگنھآشیپ
 یاھتیصخش ِمانھب اھنت ھن ؛دندش یراذگمان ون زا اھھناخراک ْبالقنا درگلاس
 دروم رتمک »ِیمیدق یاھکیوشلب« نینچمھ ھکلب ،یکستورت و نینل دننام گرزب
 Ian کاـــتوْزدُر ناــــــی و Viktor Taratuta اتوتارات روتکیو دننام( ھــــــجوت

 
[56] V.V. Glebkin, Ritual v sovetskom kul'ture, Moscow: Inus-K, 

1998, pp. 98-99; ↓ 
 :دروفسکآ ،»ھیسور بالقنا رد یبرجت یگدنز و یلیخت هاگدید :یبالقنا یاھایؤر« ،ستیاتسا ↑
 ↓ ؛50 ھحفص ،1989 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا

↑ V. Tiazhel'nikova, 'Povsednevnosf i revoliutsionnie preobrazovaniia 
sovetskoi vlasti', in G.N. Sevost'ianov (ed.), Rossiia v XX veke: Reforma 
i revoliutsiia, Moskva: 'Nauka', 2002, vol. 2, pp. 84-100, here 89-94. ↓ 

 :یلکرب ،»1920 ات 1917 ،یکیوشلب یاھنشج« ،J .von Geldern نرِدِلگ نینچمھ ↑
 مسارم« ،C. Lane نییل ؛219 ات 208 تاحفص ،1993 ،اینورفیلاک هاگشناد تاراشتنا
 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»یوروش دروم ـ یتعنص یھعماج رد کسانم :نامکاح

 .169 ات 162 تاحفص ،1981
[57] TsAOPIM, 69/1/93/130. 
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Rudzutak( ھک یکسراچانول 1922 لاس ربماسد رد .]58[تفرگیمربرد زین ار 
 ایانروگخرت ھناخراک رد یاهدوت ییآمھدرگ رد ،دوب ییایند بھذم راداوھ اھتدم

Trekhgornaia ھکیلاحرد ؛درک تبحص نینل هرابرد زیمآمارتحا رایسب ینحل اب 
 نیا .تشاد رارق نیلمرک زا رتوسنآ رتم دصدنچ رد ییاتسور ِیبھذم نابهدید
 »رگراک یھقبط گرزب ربھر« ار وا ھک داتسرف ییاھدورد نینل یارب ییآمھدرگ
 .]59[دوب هدرک باطخ

 
 اھھیداحتا و اھاروش
 و اھاروش زا تردق ،دشیم رتهدیچیپ بزح یاهدوت جیسب هاگتسد ھچرھ
 دناوتیم یعمج روطھب رگراک یھقبط ھک ییاھھصرع نامھ :ینعی( اکیدنس
 عمجم لیدبت .دشیم هدنَک رتشیب و رتشیب )دھد شرتسگ ار دوخ یسایس تیلاعف
 ،حوریب ِینارنخس نلاس کیھب یتکراشم یتأیھ زا وکسم رد اھاروش یمومع
 ورد یرگراک لاعفنا و ییانتعایب تروصھب 1922 لاس رد دوب ھتشِک ار ھچنآ
 توکسھب و هدش رضاح تاسلج رد ای نارگراک ،تاباختنا ماگنھ رد .درک
 رضاح تاسلج رد ًالصا ھکنیا ایو ،دنتشادن یأر ندادھب یلیامت ای ،دندنارذگیم
 ھک اروش تاباختنا یط .دندرک نینچ رآِسا دض نیپمک یط ھکنانچمھ ؛دندشیمن
 ًالمع ھک پچ رآِسا یطارفا هورگ طسوت یاهوزج ،دش رازگرب 1922 ربماسد رد
 تیامح ھک تخاسیم ناشنرطاخ هوزج نیا .تفای راشتنا ،دوب ینیمزریز یھورگ
 رد یثحب چیھ ھک دیآیم ییاھییآمھدرگ زا بلغا ْکیوشلب یاھدزمان زا یعمج
 ناگدننکفرصم نمجنا" نارگراکھبً الامتحا لوا یهزیاج« :درادن نایرج اھنآ
 2500 ]ھکارچ[ ؛»دوشیم میدقت }تسا یشورفهدرخ هاگشورف کی{ ھک "وکسم
 و یللملانیب تیعضو هرابرد یشرازگھب تعاس کی تدمھب نارگراک زا رفن
  تسیلھب یاھــــمزمز نیرتمک نودب و دــــنداد شوگ یلـــخاد تیعضو

 
 یهوالع .دندش یراذگمان زین فنماک ،نینلاک ،نیرچیچ ،نیراخوب مانھب اھھناخراک ]۵8[

 رد ھک دش یراذگمان یکستیروا و یکسرادولو ،فوبودروسا مانھب مھ اھھناخراک دنچ ،اھنیارب
 اھھناخراک ھک تشاد رارصا اما ،دنور نیا قیوشت نمض یکستورت .دندوب هدرم یرامیب رثا
 ↓ .دنوش یراذگمان هرابود »ییاروش یهویش«ھب 1922 ھم هام لوا زا سپ

↑ RGASPI, 17/84/347/38. 
 ↓ ؛1922 ربماسد 15 ،ادوارپ ]59[

↑ N.I. Rodionova, Gody napriazhennogo truda: iz istorii Moskovskoi 
partiinoi organizatsii 1921-1925 gg., Moscow: Moskovskii rabochii, 
1963, p. 68. 
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 لالدتسا هوزج نیا .دنداد یأر ،تشاد رارق ناشسأر رد نینل ھک ییاھدزمان
 یأر زا یرابجا یهدافتسا ،وا.پ.گ ِدیدش تراظن حطسھب ھجوت اب ھک درکیم
 زا ھک ییاھلاثم .تسا هدرک بصغ ار یسارکومد ْیفخم یأر یاجھب راکشآ
 Guzhon نوژوگ دالوف یھناخراک لماش ھلمجزا ،دروآیم یاهدوت عانتما
 قفاوم یأر 100 اب  اروش یارب کیوشلب یاھدزمان ِتسیل اجنآ رد ھک دوشیم
 .]60[دندش باختنا عنتمم یأر 1900 دودح اب و فلاخم یأر 2 ربارب رد

 ،دشیم فیرعت ون زا یرھش تیریدم ناگرا ناونعھب اروش ھکنانچمھ
 یاھتسایس  یارجا :زا دوب ترابع ھک دنتفای هزات و عبات یشقن زین اھھیداحتا
 .دشیم تراظن و هدش راک اھنآ یور یبزح یاھتأیھ حطس رد ھک یتعنص
 ھتسناد دیلوت فیاظو یارب نارگراک جیسب لوئسم ار اھھیداحتا ،مھد یهرگنک
 طابضنا یارب ینیپمک تروصھب هدمع روطھب ،لمع رد فیرعت نیا ]اما[ ؛دوب
 ربینتبم یاھمانعطق 1922 لیروآ-سرام رد مھدزای ِیبزح هرگنک .دمآرد یراک
 ھشیمھ یارب و رابکی ھمانعطق نیا ؛دنارذگ ،دوب هدرک ھیھت نینل ھک یسیونشیپ
 ار یتعنص تیریدم رد اھھیداحتا تکراشم ھک داد نایاپ یداھنشیپ ھنوگرھھب
 »نارگراک عفانم عفادم« تروصھب ار اھھیداحتا شقن ھمانعطق نیا .دنادب نکمم
 زین یتلود یاھیراذگھیامرس یارب مزال یاھزاینشیپ اب ھک درکیم فیرعت
 یرگراک تلود یھعسوتھب« ھک دشیم تبقارم دیاب ھطبار نیا رد ؛دشیم طورشم
 ار یایتعنص مادقا نآ اھنت ھمانعطق نیا .»دوشن دراو یاھمطل لک کی ناونعھب
 زین و }یتلود عیانص رد{ اھیورهدایز و اھیراکمنادن« ھک تسنادیم زاجم
 و ،»دنک حیحصت ار یتلود نیشام یھنارالاسناوید تافارحنا زا یشان یاھاطخ
 ناریدم و نارگراک نیب »یجنایم ناونع«ھب تسیابیم اھھیداحتا یدعب یھلھو رد
 یربھر رد سیونشیپ نیا یهرابرد ثحب ماگنھھب .]61[دندرکیم لمع یتعنص
 و Andrei Andreev فویردنآ یردنآ( یکیوشلب یاھیداحتا ناربھر ،بزح
 ًالامتحا ھک ییاھداھنشیپ اب )Aleksandr Dogadov فوداگود ردناسکلا
 نیا وکسم رد .دندرک تفلاخم ،دندشیم عنام ار یتلود یاھتکرش رد باصتعا
  و  رتنییاپ حطس رد  ار یکیوشلب یرـــگراک یاھھـــیداحتا  نالوئسم ھماــــنعطق

 
[60] TsAOPIM, 3/11/76. 
[61] Odinnadtsatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: 

Gos. izd. politicheskoi literatury, 1961, pp. 528-37; A.V. Kvashonkin et 
al. (eds), Bol'shevistskoe rukovodstvo. Perepiska. 1912-1927, Moscow: 
Rosspen, 1996, pp. 234-35. 
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 یکیوشنم یربھر یرانکرب زادعب ]ھکنوچ[ ؛دادیم رارق نکممریغ یتیعضو
 رد اھنت کیوشلبریغ بازحا ،1921 ربماون رد ییایمیش داوم نارگراک ھیداحتا
 ھکروطنامھ .دوب یکیوشلبً امامت اھھیداحتا یربھر و ،دندوب لاعف ھناخراک حطس
 و تسد« ،داد حیضوت وکسم یھتیمک یارب Mel'nichanskii یکسناچینلم
 ھک ییاھتیلوئسمھب ناشداقتعا رطاخھب وا ِدوخ دننامھ لوئسم تاماقم »یاپ
 باصتعاھب دیدھت و باصتعا اھنآ ؛»دوب ھتسب« ،دنتشاد ییاروش ماظنھب تبسن
 روطھب ھن رگا« ورنیا زا و ،دندیدیم »بسانمان یرما یسایس ظاحلھب« ار
 .]62[دننک لح ار تاضراعت ات دندوب »بزحھب ھتسباو ًالماک لمع رد ]اما[ ینوناق
 زین و دننک یگدنیامن ار نارگراک ات دندوب هدش بوسنم ھک ییاھکیوشلب نیب
 یتارکاذم ،دننک یفرعم ار یتعنص تیریدم ات دندوب هدش بوسنم ھک ییاھکیوشلب
 یھفیظو ھک دندوب ھتفریذپ فرط ودرھ ھک ]ھکاجنآزا اما[ ؛تفرگیم تروص
 عضوم نیا زا اھنت ار یرگراک لئاسم نیاربانب ،تسا دیلوت حالصا اھنآ یلصا
 .دندادیم رارق ثحب دروم ]دیلوت حالصا :ینعی[

 راکشآ ]مھھب[ طبترم یھبنج ود رد بزحھب اھھیداحتا یسایس یگتسباو
 بوصم دنور زا ھک دندرک کمک ینارگراک طابضناھب اھھیداحتا ،تسخن .دوشیم
 ؛دندرکیم هدافتسا ینزھناچ یارب باصتعا حالس زا و دنتفریم نوریب تارکاذم
 .دش رتھچراپکی یتلود یاھهاگتسد اب یلام و ینامزاس ظاحلھب ناشهاگتسد ،مود
 یتعنص ناریدم نیدحتم ناونعھب ھشیمھً ابیرقت اھھیداحتا ،یتعنص تاعزانم رد
 یجاسن  یاھرھش رد  ھــعزانم ھس  .دـــندشیم ھتفرگ رظن رد نارگراک یوس زا
 یجاسن ھناــــخراک رد ،تسخن .دنکیم ھــئارا  ار  ییاھلاثم وکسم  یھقطنم رد 
 رد Narofominsk کسنیموفوران رد Voskresenskaia ایاکسنسرکسو 
 رد ثحب ھک تفرگرد یاھعزانم ناگدنفاب نایم رد یماگنھ ،1922 ھیوناژ طساوا
 یاھیمالعا یوس زا یرادشھ اب سکودترا درگلاس نشج یرازگرب نامز دروم
 و دوش جراخ یتلود یاھهریج ماظن زا تسا رارق ھناخراک ھک تخیمآمھرد
 .دوش تخادرپ یدقن تروصھب اھدزمتسد و دیآرد دمآردـھنیزھ تروصھب
 ھجوتم صخشم روطھبً اتمدقم ناگدنفاب مشخ .تفرگ تروص یھاتوک باصتعا
 وا .دیدرگ Sergei Sel'diakov فوکایدلس یگرس ،ھناخراک بوبحمریغ ریدم
  یوس زا تیامح نیا اما ،دش تیامح یدج روطھب ھیحان ھیداحتا رتفد یوس زا
  رد ھک ییاھوجتسج رطاخھب دعب ھتفھ کی .تشاد یرتمک تیدج ھناـخراک یھتیمک

 
[62] TsAOPIM, 3/3/5/55-59. 
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 ؛تخاس روھلعش ار یرگید ھعزانم ،تفرگیم تروص ھناخراک یاھیدورو
 و درک موکحم ار یلحم ھیداحتا رتفد »ھناخاتسگ شرگن« یاهدوت ییآمھدرگ
 نیا ،تفرگرد نئوژ هام رد رگید راب رسدرد .دش فوکایدلس جارخا راتساوخ
 ھبلاطم دزمتسد ھفاضا تنس 50 ھک ار یناگدنفاب فوکایدلس ھک دوب یماگنھ
 درک داھنشیپ یاھقطنم ھیداحتا یربھر .تشاد هاگن ھناخراک نوریب ،دندوب هدرک
 یھتیمک ھک یداھنشیپ ،دوش لیطعت هام ود تدمھب لماک روطھب ھناخراک ھک
 رد ،سرام هام رد اداورپ شرازگھب انب .]63[درک یریگولج نآ یارجا زا ھناخراک
 Bogorodskoe وکسدوروگوب رد Glukhovskaia ایاکسفوخولوگ ھناخراک
 دزمتسد ھعزانم کی ھک دش بجوم یرگراک ھیداحتا تاماقم ربک و توخن
 نارگراک ،توا هام رد .]64[دیآرد رگراک رازھ 10 تکرش اب یباصتعا تروصھب
 رد ،1922 لاس رد وکسم ھقطنم رد هدش تبث باصتعا نیرتگرزب لوط رد
 تاماقم مجاھت اب ًاددجم Orekhovo-Zuevo وُوزـوُوُِخروا یجاسن یاھھناخراک
 زور نیدنچ ،دوب دزمتسد شیازفا یارب ھک باصتعا نیا .دندش ھجاوم ھیداحتا
 جارخا اب ھیداحتا .تشاد هدننکتکرش رازھ 19 دوخ جوا رد و تفای ھمادا
 نیارب تیریدم ھکیلاحرد ؛داد خساپ ،دندوب هدرک زاغآ ار مادقا نیا ھک یناگدنفاب
 ھکیماگنھ .دوش عطق مھ ناشنان یهریج و دنوش جارخا مئاد روطھب اھنآ ھک دوب
 یرگراک یھندب زا هدننکهرکاذم تأیھ کی دنتسویپ باصتعاھب نارگراک ریاس
 ھک دوب نیا روصت ]اریز[ ؛دش باختنا ھیداحتا یاھقطنم یربھر اب هرکاذم یارب
 رما نیا ،)پن( یهرود لیاوا رد .]65[دشاب ھتشاد ار لباقم فرط ھیداحتا یربھر
 یارب یتأیھ ،تاعزانم زوُرب ماگنھھب ھک دوب نارگراک یارب موسرم یلاور
 ھناخراک یاھھتیمک اب یتح و »ناشدوخ« یاھھیداحتا اب ات دننک باختنا هرکاذم
 ھکلب ،یجاسن نارگراک دزمتسد نیپمک اب اھنت ھن وکسم یاھھیداحتا .دنک وگتفگ
 ،1920 لاس دننامھ ھک دندوب نآ راتساوخ ھک( اومارت نارگراک اب نینچمھ
 یارب ھک( ناملعم زین و )دنزاس مکحتسم ار فلتخم یاھوپد نیب یگچراپکی
 و اھباصتعا ناشیاھدزمتسد تخادرپ رد ریخأت هام نیدنچھب ضارتعا
 .]66[دندرک تفلاخم )دندوب هدرک یھدنامزاس ار یددعتم یاهدوت یاھییآمھدرگ

 
[63] TsAOPIM, 3/3/34/12, 17, 147, 164ob, 165. 

 .1922 نئوژ 14 ،داوارپ ]64[
[65] TsAOPIM, 3/3/34/218, 225ob, 226ob, 229ob, 230, 233ob, 

242ob, 244; Sotsialisticheskii Vestnik 19, 1922, pp. 14-15. 
 .332 ات 328 تاحفص ،هدش دای رثا ،یناریپ ]66[
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 یرما ووز-ووخروا ناگدنفاب جارخا یارب یجاسن نارگراک ھیداحتا میمصت
 وکسم رد یاھقطنم ناملعم ھیداحتا یربھر 1922 لاس سرام رد .دوبن ییانثتسا
 یھتیمک تیامح رطاخھب و ،دوش جارخا ھیحان ھیداحتا ربھر ھک تشاد رارصا
 نئوژ هام رد .دوب زین نآ لالحنا ناھاوخ ،دزمتسد ھبلاطم زا یاھیحان ھیداحتا
 نآ رد وکسم یاھباصتعا نیرتگرزب زا یکی ناگدنھدنامزاس 1923 لاس
 ناشراک زا نینچمھ و ھیداحتا زا دوک ھیھت ِیلصف رگراک رازھ 13 اب ،لاس
 یمھم نادنچ ریثأت یتعنص نازرابم ندرک درط ،لاحرھھب .]67[دندش جارخا
 یهرابرد ھک یبزح یاھیرشن .تشادن باصتعا یارب نارگراک یهزیرغرب
 هداد ماجنا شھوژپ 1923 لاس رد یتلود یاھتکرش رد اھزیتس و تاباصتعا
 ھک تفایرد و ،تسناد دزمتسد تخادرپ رد ریخأت رطاخھب ار اھنآ ِرتشیب ،دوب

 و عالطا نودب ھک دندوب ینارگراک ْتاباصتعا رد ناگدننکتکرش زا دصرد 96.5
 .]68[دندوب هدز باصتعاھب تسد ناشھیداحتا تامیمصت فالخرب یتح

 تیاھنرد و دیدرت اب هارمھ یشالت اھھیداحتا ،ینامزاس و یلام ظاحلھب
 ،دوب هدش داجیا یلخاد گنج یط رد ھک تلودھب یگتسباو شھاک یارب قفومان
 یایراسیمک قیرط زا لماک روطھبً ابیرقت اھھیداحتا ،1921 لاس ات .دنداد ماجنا
 ھبساحم اب اتسارمھ اھھیداحتا نانکراک 1922 رد .دندشیم یلام نیمأت راک
 درادناتسا و زکرمت داجیا یارب یتکرح رد .دندش قوقح شھاک لومشم اھھنیزھ
 زین رگید یاھھیداحتا و دندش ماغدا مھرد اھھیداحتا زا یضعب ،اھراتخاس ندرک
 هدمع روطھب اھھیداحتا اھقوقح شھاک زا سپ مھ و شیپ مھ .دنتفای نامزاس دیدجت
 یھخاش کی زا ھنادازآ ھک دندشیمُرپ رضاح اجھمھ یبزح »یاھرداک« یوس زا
 ْیباختناریغ نالوئسم حوطس مامت رد و ؛دندرکیم تکرح رگید یھخاشھب یتلود
 لوئسم 33 زا رفن 8 اھنت ،لاثم یارب :دوب بختنم نالوئسم زا رتشیب ناشدادعت
 Moskovskii gubernskii)وکسم ھقطنم یرگراک یاھھیداحتا یاروش دشرا

sovet professional'nykh soiuzov-MGSPS)  کمک .دندوب بختنم 
 ھنیزھ یھبساحم تسایس اب تسیابیم اھھیداحتا یزکرم یھتیمکھب یتلود میقتسم
  ار یکمک نینچ نانچمھ اھھـیداحتا یاھقطنم یاھشخب .دشن نینچ اما ،دشیم عطق

 
[67] TsAOPIM, 3/3/33/74-75; 3/3/34/55, 56, 61; 3/4/49/99-101; 

Trud, 12 July 1923. 
[68] I. B. Orlov, 'Problemy edinoi ekonomiki', in S.A. 

Pavliuchenkov et al. (eds), Rossiia nepovskaia, Moscow: Novyi 
khronograf, 2002, pp. 150-65, here p. 156. 
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 رفن 1500 زا دصرد 40 زا شیب 1922 لاس نایاپ رد تلود .دندرکیم تفایرد
 لیاسو ،نکسم و ؛درک مادختساً امیقتسم ار وکسم یاھقطنم یاھیداحتا لوئسم
 نیمأت زین ار اھھیداحتا هاگتسد ]نانکراک[ یمامت یارب کاروخ و قرب ،ھناخ
 .]69[درک

 ناریدم زا و تلود زا ینامزاس لالقتساھب زاین کیوشلب یاھیداحتا تاماقم
 .دنبای تسد یلالقتسا نینچھب دنتسناوتیمن اما ،دندوب فرتعم ار یتعنص
 زا ]تساوخیم[ ھک دش رتراکشآ 1922-23 لاس نیپمک ِیماکان اب اھیراوشد
 :ینعی( نارگراکھب دزمتسد تخادرپ زا شیپ ِیاھیداحتا یاھتیوضع قح شھاک
 یھنابلطواد تخادرپ زا یمتسیس فرطھب )ھمیب قح هارمھھب »عبنم زا رسک«
 ـیخیرات ظاحلھبـ یلوا .دنک تکرح ]نانکراک ای[ نیلاعفھب ]اضعا[ تیوضع قح
 یھتسباو یاھھیداحتا اب ،یلامش یاکیرمآ و یبرغ یاپوراھب نینچمھ و ھیسورھب

 .دوب طبترم راک لحم دنمورین نامزاس اب یمود و ؛دشیم طوبرم »درز«
 ساسارب اھھیداحتا یاضعا یھمھ ھک تفرگ میمصت مھدزای یبزح یهرگنک
 دندوب نارگن ھیداحتا نالوئسم ،تسخن .دنوش مانتبث هرابود ھنابلطواد ]روضح[
 فیعضت یراک طابضنا لیمحت یارب ار اھھیداحتا ییاناوت ھنابلطواد تیوضع ھک
  .دنکیم

 دیاب نارگراک ھک درک لالدتسا یکسناچینلم وکسم رد ییآمھدرگ کی رد
 ھک دوش هداد زوجم ناریدمھب و ،دنوش ھتفرگ رظنرد ھیداحتا یاضعا ناونعھب
 Gud'kov فوکدوگ لالدتسا .دننک جارخا ،دنراد ار نآ کرت دصق ھک ار یناسک
 روظنمھب دیاب اھھیداحتا ]اما[ ،»ھن ای دشاب بسانم ام یارب رما نیا هاوخ« ھک
 رباربرد ار ھنابلطواد تیوضع یھلئسم ،اضعا یوس زا نیتسار دھعت یاقترا
  میمصت ،یوررھھب .]70[تفای هرفنکی یتیلقا رد اردوـــــخ ،دنھد رارق راکیورین

 
[69] S.V. Shedrov (ed.), Profsoiuzy Moskvy: Ocherki istorii, 

Moscow: Profizdat, 1975, pp. 148-49; MGSPS, Rezoliutsii i 
postanovleniia IV-ogo Moskovskogo gubernskogo s"ezda profsoiuzov (5-
8 sent. 1922), Moscow, 1922, p. 4; Sotsialisticheskii vestnik 19, 1922, p. 
12; Otchet o deiatel'nosti Moskovskogo gubprofsoveta 1921-22, 
Moscow, 1922, pp. 60-61; G. Mel'nichanskii, Moskovskie 
professional'nye soiuzy, Moscow: Glavlit, 1923, p. 14; Perepis' 
sluzhashchikh sovetskikh uchrezhdenii g. Moskvy 1922 g., Moscow, 
1922, p. 122. 

[70] TsAOPIM, 3/2/27/3-22.  
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 ھجوت زا رتمک ،اھھیداحتا رد نارگراک یھنابلطواد تیوضع ربینبم هرگنک
 بسحرب رتشیب و ،تفرگیم تأشن راک لحم رد ییوجهزرابمھب طوبرم لئاسمھب
 طسوت رگراک یھقبط ]یفیک[ لیلقت ربارب رد تمواقم ھک دشیم قیوشت یزاین

 رظنرد ار  اھھیداحتا زا »یرتلورپھبش« رصانع فذح زین و ،»اھرتلورپریغ«
 لغاشم ھک یناسک و یلصف نارگراک ،ناروھشیپ دننام یرصانع فذح ؛تشاد
 ھیداحتا .دندوب هداد تسد زا )پن( ھمانرب یاھشھاک رود نیتسخن رد ار دوخ
 هاگراک کی زا ار دوخ دزمتسد ]دوبمک[ ھک یناسک تفرگ میمصت ناراکزلف
 تاماقم زا یکی ؛دنتسین طیارش زئاح تیوضع یارب ،دننکیم لیمکت یگناخ
 ای تسا رادهزاغم شرسمھ ھک یرھام رگراک ھک درکیم لالدتسا ھیداحتا
 جارخا یارب »یراکشآ« یاھدزمان ،دنکیم کمک ھناخ یھنیزھھب و شورفوجبآ
 .]71[تسا ھیداحتا زا

 ار »عبنم رد قوقح رسک« زا رودھب یتکرح مانتبث دیدجت ھک دشیم روصت
 ،دوش تفایرد یاھیداحتا نالاعف عمج طسوت اھتیوضع قح ات دشاب ھتشاد یپرد
 رد .دورب نیب زا تسناوتیمن یتعنص ناریدمھب ھیداحتا یگتسباو ِدنویپ اما
 یعمج میمصت ھلیسوھب ھنابلطواد تخادرپھب راذگ ،اھتکرش یهدمع تیرثکا
 تیوضع قح رسک ْنآ لابندھب ھک ،دمآ تسدھب یاهدوت ییآمھدرگ کی رد یدحاو
 ھمانعطق یدنبھلمج اب یدنور نینچھب دورو( .تفای ھمادا نانچمھ عبنم رد
 ،درکیم قیوشت ار ھنابلطواد تیوضع« ھک تفاییم شیاشگ مھدزای یهرگنک
 ھیواز زا یتامیمصت نینچ یدمآراکان .)»یعمج ای یدرف مادختسا ظاحل زا هاوخ
 تایحدیدجت یارب ھنابلطواد تیوضع نیپمک یماکان زین و ،راک لحم رد تیلاعف
 و ؛تسا هدش مالعا یرگراک ھیداحتا یاھھیرشن رد ،اھتکرش رد ینامزاس حطس
 یاھتیوضع قح تبسن شیازفا یارب یقفومانً اتدمع یاھشالت 1923 لاس زا
 ربماون ات .]72[تفرگ تروص یاھناخراک یاھتیریدم زا لقتسم یهدش یروآعمج

 ینارگراک تبسن وکسم تعنص رد :دوــب ھتفرگن تروص یتفرشیپ نادنچ 1923
  
 زا وکسم یاھقطنم یاھیداحتا نامزاس تیوضع ،ددجم مانتبت تکرح یھجیتنرد ]71[
 ھیداحتا هرابرد .تفای شھاک 1922 ربماسد و ھیوناژ هام نیب رد 274/653 ھب رفن 906/728
 .دینیبب ار 20 ات 17 تاحفص ،Metallist 2، 1923 ھیرشن ،ناراکزلف

[72] M. Tomskii, 'Pervye rezul'taty novoi soiuznoi politiki', Vestnik 
truda 8-9, 1922:3-11; TsAOPIM, 3/3/5/30; M. Briskin, 'Perekhod k 
individualnomu chlenstvu', Vestnik truda 1, 1923: 3-14; A. Gurevich, 
'Dobrovol'noe chlenstvo v soiuzakh', Vestnik truda 2, 1922: 38-40; 
Sotsialisticheskii vestnik 11, 1922, pp. 10-11; 16, 1922, pp. 8-9; 
Odinnadtsatyi s"ezd, p. 531. 
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 نادنچ ھن« عبنم رد رسک اب ھسیاقم رد ،دندرکیم تخادرپ یدرف تروصھب ھک 
 گرزب عیانص رد مکتسد ،یدرف یروآدرگ .دوب »دصرد 10 دودح ھک ،دایز
 اھدزمتسد تخادرپ رد ریخأت زا ھیداحتا نالوئسم و ،دوب هدیسر یلوبق لباق دحھب
 یروآدرگ رما ھک دندوب یکاش تخادرپ یارب تشرد یاھسانکسا زا هدافتسا و
 و یسایس ظاحلھب ھچ اھھیداحتا یگتسباو .]73[تخاسیم راوشد ار تیوضع قح
 .دوب هدمآرد راکشآ یتیعقاو تروصھب ینامزاس یھبنج زا ھچ

 
 ناراکیب
 تبسن بزح شرگن رد رگراک ھقبطھب تبسن بزح هاگدید یاھضقانت
 ،تشاد یرایسب شیازفا 1922-23 یاھلاس رد ناشدادعت ھک زین ناراکیبھب
 و تخاسیم مروتم ار راکیورین ،وکسمھب ترجاھم دیدجت .تشاد باتزاب
 دنھد شھاک ار رگراک ]دادعت[ ھک درکیم روبجم ار اھتکرش ْاھھنیزھ یھبساحم
 دنتفریم راک رسھب ھک ینارگراک ِشھاک :ینعی( دوش ھتساک ناھنپ یراکیب زا ات
 ار ناراکیب یھدنامزاسدوخ اھکیوشلب یضعب .)دندادیمن ماجنا یراک چیھ و
 رواب .تشاد دروخرب یبزح جیار یهدیقع اب ھلئسم نیا اما ،دندرکیم قیوشت
 نارجاھم و ناوج نارگراک ،نانز ًالثم( ناراکیب زا یرایسب ھک دوب نیا جیار
 اھنت یھدنامزاس ھنوگنیا ھکنیا و دندوب یرتلورپ رتمک نارگیدھب تبسن )دیدج
 .تسا زاجم هدش نییعت شیپزا تدشھب یاهدودحم رد

 رازھ14 زا شیب یکدنا 1922 ھیوناژ رد وکسم رد هدش تبثً امسر یراکیب
 ھکنانچمھ .دش رتشیب مھ رفن رازھ 100 زا 1923 لاس طساوا رد ھک دوب رفن
 زا مدرم ترجاھم و ،دندیسر وکسمھب و دندش صیخرت خرس شترا نازابرس
 و ناوج نارگراک ،نانز ]اب ھطبار رد[ ،دش ھتفرگ رس زا وکسمھب اتسور
 ار دوخ یاج ات دنوش جارخا راکیورین زا ھک دش ادیپ شیارگ نیا رھامریغ
 لاس طساوا ات .دندوب تراھم یاراد ھک دنھدب یناسک هژیوھب و رکذم نارگراکھب

 هدش یروآعمج رامآ .دندوب اھنز وکسم ناراکیب مراھچھس زا رتمک یمک 1922
 هدش تبث ِلغش نودب هورگ نیرتگرزب ھک دھدیم ناشن 1923 و 1922 لاس رد
 دیفسھقی نانکراک هدمع روـطھب و »یوروش نانکراک« )عومجم ِموسکی زا شیب(

 
[73] MGSPS, Piatyi gubernskii s"ezd moskovskikh profsoiuzov. 

Itogi, rezoliutsiia, postanovleniia, Moscow: Mosgublit, 1923, p. 13; 
TsGAMO, 609/1/183/46-49, 184; Trud, 4 September 1923; Metallist 8, 
1923, cols. 47-48. 
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 مجنپکی( ناراکیب یهدمع ِهورگ نیمود .یتعنص نارگراک ات دندوب نادنمراک ای 
 لاس ات .دندوب رھامریغ نارگراک )1923 رد مراھچکی زا شیب ،1922 رد

 مرچ نارگراک ،یگدنزود نارگراک ندش راکیب یارب یھجوت لباق لامتحا 1923
 یضعب رد راکیورین دوبمک ھچرگا ؛تشاد دوجو مھ راکزلف نارگراک یتح و
 .]74[دنام یقاب نانچمھ اھھفرح

 دوز یلیخ ناراکیب یھدنامزاسھب تبسن بزح شرگن رد هابتشا طوطخ
 ناوج نارگراک یارب ار ییاھهاگشاب ،ناناوج نامزاس ای لوموسمک .دش راکشآ
 یارب ار یلباقتم یلام یاھکمک ھناخراک یاھھتسھ و ،درک یھدنامزاس راکیب
 یرگید یھنوگھب دیکأت راک لحم رد اما .]75[دندرک نیمأت ھیداحتا راکیب یاضعا
 1921 ربماتپس هام زا یزاسراکیب ِتسیل ھیھت ،اکچ یاھشرازگ ساسارب ؛دوب
 یرگراک ھیداحتا نالوئسم .]76[دوب هدرک داجیا نارگراک نایم رد ییاھھغدغد
 ْنآ یهدمع ناینابرق ھک دندرکیم اعدا ،دندرک ینوریب ار ھلئسم نیا ھک ـهژیوھبـ
 یاھقطنم یاھھیداحتا سنارفنکھب شرازگ کی .دناهدوب یرتلورپریغ رصانع
 وضع ْناراکیب زا »یدودعم دصرد اھنت« ھک تشاد دیکأت 1922 لاس رد وکسم
 اعدا شرازگ نیا .دنرھامریغ نارگراک ای دیفسھقی نانکراک ًارثکا ؛دناھیداحتا
 دمآرد ای دنراکبساک ای ،دنتسھ نیغورد« ناراکیب ِدصرد 30 ات 20 ھک درکیم
 .دناهدوبن راکھب لوغشم یاھناخراک ای تکرش چیھ رد ًالبق و دنراد یرگید
 »وکسم یرگراک ھیداحتا یاھقطنم یاروش« ار نآ سیونشیپ ھک یرگید شرازگ
 دنتسھ یاهدمآرید رصانع« هدمع روطھب ،ناراکیب ھک تفگیم ،دوب هدرک ھیھت
 prishlyi, sluchainy v proizvodstve]دناهدش ھناخراک دراوً افداصت ھک

element]«اب یدنمورین دنویپ« ناراکیب زا ھتسد نیا ھکتسا نآ ینعمھب نیاو ؛ 
  نکمم اجرھ ھک دوب نیا یوجتسج رد بزح .]77[»دناھتشاد راکوبسک اب و اتسور

 
 ،سیچ و 22 ھحفص ،1921-1922 »وکسم یرگراک یاھقطنم یاروش« زا رامآ ]74[

 ،سیچ نینچمھ .یوروش عبانم ]ِعیسو[ یھنماد زا هدش یروآدرگ ،139 ھحفص ،هدش دای رثا
 ↓ .دینیبب ار 150 و 149 ،143 ات 141 تاخفص ،هدش دای رثا

↑ F.D. Markuzon (ed.), Polozhenie truda v Moskovskoi gubernii v 1922-
1923gg.: sbornik materialov biuro statistika truda, Moscow: MGSPS, 
1923, pp. 8, 18 and 38-40; ↓  

 .1921 ربماون 4 ،ادوارپ ؛195 ھحفص ،هدش دای رثا ،Matiugin نیگویتام ↑
[75] TsAOPIM, 634/1/10/38; TsAGM , 415/16/318/71. 
[76] TsAOPIM, 3/2/48/156-58; 3/3/33/9. 
[77] MGSPS, Piatyi s"ezd, p. 38; MGSPS, Otchet o deiatel'nosti 

1921-22, p. 5. 
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 توا هام رد ؛درادب ظوفحم ،دنوش مالعا دئاز ھکنیا زا ار دوخ یاضعا ،تسا
 یاھشخب یارب یصخشم لمعلاروتسد وکسم یھتیمک رتفد رد 1922 لاس
 نیا زا هدرتسگ تفایرد .]78[دش رداص نومضم نیمھھب یرگراک ھیداحتا
 لغش نتفرگ یارب ات دوش کمک راکیب یاھتسینومکھب ھک دوب نیا لمعلاروتسد
 1922 لاس لیاوا رد و ،دش مشخ بجوم ھلئسم نیا  .دنریگب رارق فص لوا رد
 هدنامیقاب یاھتصرف دودعم اب ھک داد اھکیوشلب یسایس نانمشد تسدھب یاھناھب
 .دننک لیدبت یسایس تفلاخمھب ار یداصتقا ِیتخسھب ْضارتعا ات دنشوکب

 فدھ اھنآ ھک اعدا نیا و ،نارگراک ندوب دئاز مالعا یارب شنیزگ یاھدنور
 تسود ار اھنآ ْتیریدم ھک دناهداد رارق ینارگراک رگید و اھکیوشنم ار دوخ
 رد 1922 لاس راھب رد یتعنص یھعزانم رد یریگرد نیرتخلت بجوم ،درادن
 ار 204 و 203 تاحفص ،مراھچ لصف( دش نیتیس یھناخپاچ یاھهاگراک
 ھک )Petr Kamyshev فشیماک رتپ( زابرسھنھک ،نایاونان ھیداحتا رد .)دینیبب
 1922 سرام رد ؛دیسر ناراکیب یربھرھب ،]79[دوب تسیلامیسکام یاھرآِسا زا
 تامادقا دیاب نارگراک ِدوخ« :تفگ رفن 500 لباقم رد ییآمھدرگ کی رد
 زا یراظتنا چیھ نوچ ،دنریگب هدھعرب ناراکیبھب کمک یارب ار یاهداعلاقوف
 ھک تشاد رارصا فشیماک ،اکچ لماع شرازگربانب .»تشاد ناوتیمن تلود
 زا یرایسب هوبنا ھک« زین لگنا ناگتشامگ و دوش کچوک ]دیاب[ یتلود هاگتسد
 .»دنوش ھتخیر نوریب ،دندادیم صاصتخا دوخھب نارگراک نایزھب ار ریاخذ
 رد )Samuil Krol لورک لئومس( کاروخ نارگراک ھیداحتا تسینومک لوئسم
 کی دیاب لغاش ِنایاونان ھک درک داھنشیپ ار یاھمانعطق و دوب رضاح ییآمھدرگ
 .]80[دننک ادھا دوخ یهدش راکیب ِناراکمھھب ھتفھ رد ار دوخ دزمتسد زور
 .درک نارگن ار اکچ لماوع زا یضعب ،ناراکیب لقتسم یھدنامزاس زادنامشچ
 ناراکیب ھک تفگیم چرووکسوماز زا شرازگ کی 1922 لاس نئوژ هام رد
 یایحا زا ْتلود نیا ھک هاگدید نیا اب و دننیشنیم یداصتقا زکارم« کیدزن
 یوروش تردق دضرب هزرابم و ضارتعا موزل یهرابرد ،تسا ناوتان عیانص
 .]81[»دننکیم ثحب

 
[78] TsAOPIM,  3/2/28/90ob. 

 .دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب فشیماک هرابرد ]79[
[80] TsAOPIM, 3/3/34/65. 
[81] TsAOPIM, 3/3/34/150.↓ 

 .دینیبب ار 158 ھحفص هدش دای رثا ،سیچ نینچمھ ↑
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  زا یکاح ھک یزیچ رھ اب یبزح تاماقم زا یرایسب تموصخ
 یاھعزانم زا رتفافش رگید یاجکچیھ رد ،دشاب رگراک  یھقبط یباینامزاسدوخ
 نانزھب تبسن دیاب بزح نانز یاھشخب ھک یشرگن هرابرد 1923 لاس لیاوا رد
 ھک دوب نیارب  شرگن نیا ؛تسا هدشن نایب رتفافش ،دندرکیم رایتخا رگراک
 Vera Golubeva اِوبولگ اِرو .دنوش هدنار نوریب اھھناخراک زا دیاب اھنز
 ِنمجنا یھدنامزاس زا یدیدج عون زا ،]بزح[ نانز یاھشخب یروشک نواعم
 جورخ« بجوم اھنت ھن ھک درکیم یرادفرط )پن( زا هدیدبیسآ نانز یارب
 یتلود یاھکمک عطقھب نینچمھ ھکلب ،دش »اھھناخراک زا نانز هوبنا
 ھک دیدرگ رجنم یتالیھست رگیدھب و یناگمھ یاھھناخزپشآھب ،اھکدوکدھمھب
 یاھییآمھدرگ .دوب هدش یحارط نانز شود زا یگناخ ِراک ِراب نتشادرب یارب
 هدوشگ رادھناخ نانز و ناراکیب لباقم رد یرظن ظاحلھب نانز شخب ناگدنیامن
 نانز زورید نیمھ ھک ییاھنآ« نایم رد ینامزاس تسناوتن لمع رد اما ،دوب
 ھنازور لاذتبا بادرمھب تسیابیم زورما و ،دندشیم بوسحم رگراک
 ،یعامتجا لماک ییاھر یارب اوبولگ لالدتسا ربانب .درایب مھارف ،»دنوربورف
 شالت نیا .دریگباپ یاهژیو یاھنمجنا ھک دوب مزال ْنانز یداصتقا و یقوقح
 بجوم ،دنتشاد رارق ]رقف[ ھیلااھتنم رد ھکیناسک یھدنامزاس قیوشت یارب
 ایاکسولواپ( حیرص هژیوھب ِنایوگخساپ زا یکی .دش تفلاخم زا ینافوط

Pavlovskaia(، نانزھب »نتفگ یارب یزیچ چیھ« بزح ھک درک لالدتسا 
 نانز زا یکچوک لفحمرب« ھک هدوب روبجم ینامزاس نینچ ھکنیا و درادن راکیب
 نیا بزح یھفیظو ھک تفگ F. Niurina انیروین .»دوش زکرمتم دیلوتھب لصتم
 هدنامبقع ثنؤم یهدوت قمع رد رتشیب ھچرھ ار دوخ یاھکخاش« ھک تسین
 ،]سکعرب[ ھکلب ؛]82[دبایب »لاعفدوخ یاھنز« ھک دنک شالت هدوھیب و »درَب ورف
 ھناخراک ربینتبم یاھهاگشاب دننام( راک لحم تالیھست یور ار یباینامزاس دیاب
 ناربھر یروشک ییآمھدرگ رد اوبولگ یاھداھنشیپ .دنک زکرمتم )اھینواعت و
 یحطس رد و دش ھتسناد دودرم تدشھب 1923 لیروآ رد بزح نانز یاھشخب
 اوبولگھب ھلمح رد زین یناملآ راکھنھک تسینومک نیکتز ارالک .دیدرگ موکحم الاب
  ناونعھب دیعبت یعون رد نامز نیا رد ھــــــک زین یاتنولک اردناسکلا .درک تکرش

 
 ھک دراد ینعم 'samodeiatelnost' ِیسور تغل رد  'samodeiatel'nyi' تفص ]82[

 .تسا ھتفرگ رارق ثحب دروم مراھچ لصف رد
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 ھکرعم لخاد اوبولگ زا تیامح یارب و ،دربیم رسھب ژورن رد یوروش ریفس
 .]83[دش موکحم ،دوب هدش

 
 تیعقاو و نامرآ ،رگراک ھقبط
 روحمرب نینچمھ و اسیلک دنمشزرا لاوما یهرداصم یارب ھک ییاھنیپمک
 یاهویش تروصھب ار ِیاهدوت جیسب یاھشور ،دیدرگ رازگرب اھرآسا یھمکاحم
 یگدنز زکرمھب نانچ ،تراظن تحت کیتامتسیس روطھب و هدش تیادھ ًادمع
 هارمھھب اھنیپمک نیا .تشادن ھقباس نآ زا لبق ھک دناشک ]یوروش[ یسایس
 یاھماگ ،یاهدوت تکراشم یاھناگرا ناونعھب اھھیداحتا و اھاروش یزاسمیقع
 .دوب ]یسایس تردق زا[ رگراک یھقبط فذح رد اھکیوشلب تسایس رد یمھم
 رد یوروش مکاح دیدج یھقبط ھک یاھتسھ ناونعھب ،الاب رد یبزح ناگبخن
 .دندوب یدام تازایتما و یسایس تردق تشابنا ریگرد ،تفرگ لکش نآ فارطا
 ھئارا یساسا یتمواقم دنیآرف نیا رباربرد دنتسناوتیم یسور نارگراک ایآ ھکنیا
 یبرغ یاپورا رد دناوتب بالقنا ھکنیاھب اھدیما یمامت .تسا ھعزانم دروم ،دنھد
 یتعنص هار هزات مھ ھیسور ؛دوب ھتفر دابرب اھنیا زا رتشیپ یلیخ ،دبای شرتسگ
 رارق تیولوا اب ھک دوشیم لالدتسا بلغا .درکیم زاغآ ار ینیشنرھش و ندش
ً افرص کیوشلب ناربھر ،یرگید زیچرھ زا رتارف ،یتعنص ھعسوت نداد
 ریقحت و ناربھر نیا ییارگماگشیپ اما .دندرکیم قیدصت ار یخیرات یاھتیعقاو
 و ،دش ھناگی اھنآ یوس زا یسایس تردق راصحنا اب یتکراشم یسارکومد
 رد ار دوخ ھک قالخ یخیرات یورین یھعسوت یارب ار رگراک یھقبط دادعتسا

  .دناشک یدوبانھب ،دوب ھتشاذگ شیامنھب 1917
 .تشاذگیم ریثات شایژولوئدیا رب تلود بابرا ناونعھب بزح عضوم
 مھدزای یهرگنک رد .درک موکحم ار تفلاخم رثؤم یاھنوگھب مھد یهرگنک
 یداصتقا ھمانرب یط اھکیوشلب طسوت یسایس تردق راصحنا یارب یتاھیجوت
 ھک دوب نیا یارب یاھلیسو ـصقان دنچرھـ »نارگراک« ِتلود .دش هدنارورپ )پن(
 نیا »یرتلورپ« تیھام .دوش ماجنا نآ طسوت ندرک هزینردم و ندش یتعنص
 اردوخ »یرتلورپ« یھمانرابتعا ھک یبزح ،دشیم نیمأت بزح طسوت تلود
  رد ـدوخـ رگراک یھقبط .دادیم رارـــق 1917 لاس رد شایریگعضوم ساسارب

 
 :نتگنیمولب ،»یبالقنا ھیسور رد تسایس و تیسنج :قیفر و اباب« ،E. Wood دوو ]83[

 ،ھیروف لوا یادوارپ ؛262 و 261 ،191 ات 188 تاحفص ،1977 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا
 .1923 لیروآ مھدراھچ و مجنپ ،سرام متسیب و مھد ،مھن و
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 ِرگید و اھاتسور زا اھهدیسر هزات ،نانز اب و دوب یرتلورپریغ رایسب ،ھسیاقم
 دنیآرفھب ار نارگراک ھک دوبن نیا ْتسایس .دشیم »قیقر و فیعضت« رصانع
 ،دراد ناکما ھک ییاج ات ھک دوب نیا نیمأت یارب ھکلب ،دنناشکب یریگمیمصت
 و دنمھفب ،دشیم ذاختا بزح طسوت و اھنآ یوس زا ھک ار یتامیمصت ْنارگراک
 رارق رظندم ار یراک طابضنا و هدیشخب دوبھب دیلوت رد ار دوخ یروهرھب ھکنیا
 .دنھدب

 یارب ،دوب رتتسم رکفت نیا رد ھک یتسیلایسوس یاھنامرآ یھکحضم
 زا ھتکن نیا .دوب راکشآ )بزح زا نوریب رد ھچ و بزح لخاد رد ھچ( یرایسب
 رد شروھشم ینارنخس رد نینل طسوت ھک بزح یربھر لالدتساھب تبسن شنکاو
 یداصتقا »ینیشنبقع« :دوشیم نشور ،دیدرگ ھئارا مھدزای یهرگنک ربارب
 بوکرس تروصھب یسایس مجاھت اب تسیابیم )پن( یداصتقا ھمانرب زا یکاح
 رد .دیدرگیم مأوت اھکیوشلب نافلاخم دضرب نشخ تامادقا و یسایس نافلاخم
 یاهدوت ددجم تکراشم نینل ،تسا رتشیب ھجوت راوازس ھک راتفگ نیا زا یشخب
 یلمعریغ ،یلخاد گنج زا سپ طیارش رد هژیوھب ،ار تسایس رد رگراک یھقبط
 رتمکحم رایسب دیاب بزح تیوضع ھک درک رارکت ار دوخ رواب نیا وا .تسناد
 یناسک وا .دوش یریگشیپ اوژروبهدرخ رصانع دورو زا ات ددرگ ]رتدودحم و[
  نارگراک ددــــجم تشگزاب ْھجیتنرد و  یداصتقا  دوبھب  دندرکیم اــــعدا  ھک ار
 و ،دراد هارمھھب ار رگراک یھقبط نالاعف زا ینیون عبنم ،اھھناخراکھب
 زا بزح ھک دوشیم داجیا رگراک یھقبط یھاگآ تایحدیدجت یارب ییاھتصرف
 ھک درک لالدتسا نینل .دادیم رارق رخسمت دروم ،دریگ هرھب دناوتیم اھنیا یھمھ
 ھملک حیحص ینعمھب رتلورپ یھقبط ناونعھب ناوتیمن ار سور رگراک یھقبط
 نخس "نارگراک" زا صاخشا ھکیماگنھ بلغا« تفگ وا .تفرگ رظن رد
 ییانعم نینچ "نارگراک" نیاً انیقی .دنشیدنایم ھناخراک یایراتلورپھب ،دنیوگیم
 ،تسا ھتشون شاهرابرد سکرام ھک یرگراک یھقبط ھک درک اعدا نینل .»دنرادن
 راک ھناخراک رد ھک یناسک ،دیرگنیم ھک اجکرھ« .درادن دوجو ھیسور رد
 یعونرھ زا مظنمریغ رصانع ]اھھناخراک رد[ ھکلب ،دنتسین ایراتلورپ دننکیم
 دیاب یسایس یریگمیمصت ھک دوب نیا ،ھلئسم نیا یلمع یاھدمایپ .]84[دنراد دوجو
 ْدوخ یسایس نانمشد رب ار دوخ یرترب دیاب بزح و دبای زکرمت بزح رد
  و اسیلک  ]لاوـــــما[ یهرابرد  ییاھنیپمک  هاگیاج  .دنک  میھفت  رگراک یھقبطھب

 
[84] Odinnadtsatyi s'ezd, pp. 10-44. 
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 .تسا نشور رکفت نیا رد اھرآِسا ]یھمکاحم[
 یھقبط زا نینل فیرعتزاب )فوکینپایلش( »یرگراک نویسیزوپا« ِقباس ربھر
 یرگید لالدتسارھ زا رتیدج یدیدھت ْیتسیلایسوس یژولوئدیا یارب ار رگراک
 هدش ھتفرگ راکھب »یرگراک نویسیزوپا« دضرب ھتشذگ یاھلاس رد ھک تسنادیم
 نینل ]رظن[ اما ،دوب »یکیتکات« لئاسم ھجوتم 1920 لاس یاھثحب .دوب
 ام ،دوشیم نیشنرھش ون زا نونکا ھک یرگراک یھقبط نتسناد دودرم ]ربینتبم[
 نینچ هرگنکھب فوکینپایلش .»دنکیم دیدھت یلوصا یتفلاخم ِراکشآ ِرھاظم« اب ار
 یاھباصتعا ندرک شنزرس اب ًالثم ،دنھدیم بیرف ار دوخ بزح ناربھر :تفگ
 ھک درک اعدا فونماک .دوب هداتفا هارھب یداصتقا ِیتخس اب ھک اھ«نابلطتنطلس«
 .»دننکیم نایب ار ییاتسور کالماھب ھقالع« وکسم ورشیپ نارگراک یتح
 دیسرتیم نیا زا فوکینپایلش

 ھیجوت یپ رد اقفر ،نیغورد یاھگنر اب ایراتلورپ یزیمآگنر ھک
 ھک{ دنشاب یعامتجا یاھورین ریاس تیامح یوجتسج و یسایس یاھرونام
 طسوت ھک تفرگ رظن رد ییاھنآ ناونعھب ار نآ ناوتیم یشیدنازاب اب
 و راب کی دیروآ دایھب .}دنوشیم یھدنامزاس مھِدرگ یبزح نادمآرس
 میھاوخن »یرتھب« ای توافتم رگراک یھقبط هاگچیھ ام ھک ھشیمھ یارب
 دونشخ ،میراد ھک یرگراک یھقبط نیمھ اب ھک تسا مزال و تشاد
 .]85[میشاب

 
 .تفرگ رارق تیامح دروم زین نافلاخم ِرگید یوس زا فوکینپایلش رادشھ
 هزادنایب یاھامیس« یهرابرد 1922 لاس رخاوا رد »یمانیب یسایس یھمانرب«
 I. N. Smirnov فونریمِسا .دادیم رادشھ نینل راتفگ رد ھعطق نیا »ِکانرطخ
 لاس یبزح تاثحابم یط ،تشاد رارق 1923 لاس ِنویسیزوپا پچ حانج رد ھک

 ھک تشاد راھظا فویوونیز .تشگزاب عوضوم نیاھب ]هرابود[ 24-1923
 مھد یهرگنک تامیمصت یارجا ،رگراک یھقبط لالحنا و »ینیع طیارش« تلعھب
 فونریمِسا واھب خساپ رد .تسا نکممریغ بزح لخاد یسارکومد هرابرد
 .درک هراشا 1921-22 یاھلاس رد »ام یداصتقا دادعتسا یاسآلوغ شیازفا«ھب
 لالحناھب ار یبزح یسارکومد نادقف ھک تسا کحضم ھک درک لالدتسا وا
 ھک دوب مھد یهرگنک زا دعب تسرد ھکیماگنھ مھ نآ ؛مینک ھلاوح رگراک یھقبط
 .]86[دش عورش اھرھشھب نارگراک تشگزاب موجھ لیس

 
 .109 ات 101 تاحفص ،هدش دای رثا ]85[

[86] RGASPI, 324/1/35/164; TsAOPIM, 3/4/36/61-62.  
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 نارگراک زا شخب نآ یارب اھکیوشلب ِتردق رد ِییارگماگشیپ ریثأت
 لاس ھیوناژ هام رد .دندوب هدش هدنار ھیشاحھب ھک دوب نشور زین لاعف ِیبزحریغ

 یاضعا زا ریغ نآ رد ھک یاییآمھدرگ :ینعی( زاب ِییآمھدرگ کی رد 1923
 یاھهاگراک رد یبزح یھتسھ رد )دشیم لابقتسا مھ نارگید تکرش زا ،بزح
 مان نینچ ون زا ھک Bromlei یلمورب ،عقاورد( Krasnyi ینسارک یرتلورپ
 یاضعا زا یکی ،Stolentsev فوسنلوتسا ھکیماگنھ ،]87[)دوب هدش ھتشاذگ
 یبزحریغ نارگراک نایم رد هدننکهاگآ یشزومآ راک رد یشوکمک رطاخھب ،بزح
 هدربمان .تفرگرد هرابود تردق رد ِییارگماگشیپ ثحب ،تفرگ رارق داقتنا دروم
 گنج یط رد اھنآ .دناهاگآ نارگراک نیا یھمھ« :ھک درک دایرف دوخ زا عافد رد
 ماجنا اھنآ نایم رد مناوتب نم ھک تسین یایشزومآ راک .دندوب ھھبج رد یلخاد
 یاھضرف اب ھتفگ نیا .»منادیمن ،دننادیم اھنآ ھچنآ زا شیب یزیچ نم .مھدب
 بزح اب صخش یھطبار اب رگید زیچرھ زا شیب یھاگآ ھک یکیوشلب ھتفریذپ
 ،یبزحریغ تسینومک ،Velichenko وکنچیلو و ؛تشاد ضقانت ،دوشیم نییعت
 رارق تناھا دروم ار نارگراک شوھ ْبزح ھک تفگ وا .داد شرتسگ ار ثحب نیا
 یعون اب مادم ار ]یبزح یاھتیلاعف رد[ یبزحریغ نارگراک عانتما و ،دھدیم
 .دنکیم رارکت زنط

 یناسک ھک تسانعمیب :دیوگیم ،تسا یبزحریغ ھک وکنچیلو قیفر
 یسایس ظاحلھبً افرص ام .میمانب »یبزحریغ« ،دنرضاح اجنیا رد ھک ار
 رد ھک مینآ زا رتلبنت و مینکیم یگناخ تالاذتبا فرص ار نامتقو ،میلبنت
 اھنآ اب دشاب رارق ھک دنشاب دیفس یاھسور رگا .مینک تکرش اھییآمھدرگ
 ،میتسھ تسینومک نامبلق ھت رد ام یھمھ .میوریم ھھبجھب یگمھ ،میگنجب
 .میتسین بزح رد ورنیا زا و میلبنتً اتعیبط یسایس ظاحلھب اما

 
 ھک تفگ ھمادا رد ،پچ یاھرآِسا ناراداوھ زا ًارھاظ Beliakov فوکایلب
 ھلئسم .دنالبنت یسایس ظاحلھب هاگآ نارگراک دیوگیم ھک دنکیم هابتشا وکنچیلو
 :تساھکیوشلب نیغورد تسایس

 و یتسیلایسوس بازحا بصاغ تسینومک بزح :فوکایلب قیفر
 یتح ھک تسا مرش بجوم ام روشک یارب ...تسا نارگراک یاھیدازآ
 .دنشاب نادنز رد اھتسیلایسوس ْنامز نیا

 اوژروب کیوشنم و رآِسا ناربھر ھکنیاھب ھیانک اب{ وکنچیلو قیفر
 .دننکیم دود راگیس و دناھتسشن نادنز رد :دیوگیم }دندوب

 
[87] GARF, 7952/3/76/177-83. 
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 ھجوت نودب و دنتفرگ ار تردق اھتسینومک :دیوگیم فوکایلب قیفر
 .دندرب راکھب ار نآ رثؤم یاهویشھب نارگراکھب

 
 ھک درک لالدتسا ،Aleksandrov فوردناسکلا ،یرگید یبزحریغ رگراک
 و دنریگب رگراک یھقبط تیامح نودب ار تردق دنتسناوتیمن اھکیوشلب
 دنتشادن یروصت چیھ نارگراک 1917 لاس رد ھک داد خساپ فوکایلب .دنرادھگن
 .دنھاوخیم ھچ اھتسینومک ھک

 ربتکا رد ھچنآ زا رتشیب و رتشیب زوررھ :دیوگیم فوکایلب قیفر
 دوجو مسینومک ھیسور رد .میوشیم رود و میزغلیم ،میدروآ تسدھب
 اضما ار اھھمانشخب اھنآ :دنتسین مھ تردق رد یتح اھتسینومک .درادن
 نیا فدھ .دنسیونیم ار اھھمانشخب نیا اھتسینومکریغ اما ،دننکیم
 .تسا نارگراک اب تیدض اھھمانشخب

 
 نایم رد ثحب عون نیا .دش تکاس سپس و دش هدنار ھیشاحھب یکیوشلب تسایس
 یتسیلایسوس رصانع یایحاھب تسناوتیمً افرص ھک زین رگراک یاھتسیلایسوس
 .دش هدنار ھیشاحھب ،دنک کمک بالقنا کیتارکومد و

 



 

  
 1922 لاس رد بزح
 ھجوتم 1920 لاس رد بزح یھندب یاھتسینومک مشخ ھک دودعم ِنادمآرس

 و دنتفای شرتسگ )پن( یداصتقا یھمانرب یاھلاس نیتسخن رد ،دوب هدش اھنآ
 اب .دش مروتم و درک دشر شزیچان ِنیزاغآ ھطقن زا تعرسھب ناشتازایتما
 تیعضو دوبھب اب .دنتشابنا یرتشیب یسایس تردق ،نادمآرس ْتلود ماکحتسا
 بالقنا نتسشنسپ :تشاد دوجو هدافتسا یارب زین یھجوت لباق تورث ،یداصتقا
 و ھناخراک ناریدم .تشاد شقن ،دمآ دوجوھب یتاقبط طباور رد ھک یتارییغت رد
 زا( نارگراک نیب مصاخت ؛دنتفرگ لکش یراک طابضنا لیمحت روحمرب تعنص
 )وسرگید زا( یبزح یاھھتسھ و ینف ناصصختم ،یتعنص ناریدم و )وسکی
 دیدج مکاح یھقبط تروصھب ھک اھهورگ نیا نیب شنت زا رظنفرص .تفای تدش
 یھمھ ،یبزح هاگتسد قیرط زا یبزح نادمآرس ،دندشیم ماغدا مھرد یوروش
 ِتیاضرھب دیآیم یپ رد ھک یحرش .دندرکیم تیامح نارگراک ربارب رد ار اھنآ
 یتعنص ناریدم شیادیپ ،نادمآرس یوَرشیپھب ـشیوخ تیلکردـ کیوشلب بزح
 نیا نیب تابسانم و نارگراک]ھب[ طابضنا ]لیمحت[ رد اھنآ شقن و تسینومک
 رد .دزادرپیم راک لحم رد یبزح یاھھتسھ و ینف ناصصختم ،ناریدم
 ،یوروش رالاسناوید یھقبط یدنبتروص رد تسایس شقن ،یبرغ یراگنخیرات
.تسا ھتفرگ رارق یسررب دروم Graeme Gill لیگ میرگ طسوت ْنیا زا شیپ
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 ھک دھدیم حرش ار یبزح ِدشرا ناربھر »ِیشراگیلوا« یعون تفرشیپ یو 
 .T. H یبگیر رثا ساسارب لیگ .دندوب ھتسباو اھنآھب هاگتسد ِرتنییاپ حوطس

Rigby و یصخش یھکبش شقن ییاسانش شتامدخ زا یکی ھک هدرک راک 
 Geraldرتسیا دلارج شھوژپ .تسا هدوب یبزح نادمآرس رد اھھتسدوراد

Easter یفیرعت .داد طسب ار ییاسانش نیا یھنیمز یاھقطنم ناربھر هرابرد 
 Stephen رمیاھمتسا نویتسا طسوت رالاسناوید دیدج یھقبط زا یتخانشھعماج

Sternheimer ینوار ناد .تسا هدش ھئارا Don Rowney یھقبط 
 تفرشیپ ھک دنکیم فیرعت »یرالاسنف ای یسارکونکت« ناونعھب ار رالاسناوید
 ھک تسا یدرکیور نیا ؛دوب ینف یاھتراھمھب زاین بسحرب زیچرھ زا شیب نآ
 یرالاسناوید و نارگراک نیب یتاقبط تابسانم یسررب یھنیمز رد نم رظنھب
 .]1[دنکیم یورهدایز تلود

 ِرالاسناوید یھقبط مھف یارب یبوچراھچ داجیا یارب یتسیلایسوس ھیرظن
 و ھتخاس ھیرظن چیھ سکرام .تسا هدوب ھجاوم یدایز یاھیراوشد اب یوروش
 ھلئسم نیاھب ھک ییاھثحب رد اما .تشادن یسارکوروب یهرابرد یاھتخادرپ
 و یرالاسناوید بتارمھلسلس یاحما ھک دوب هدرک راھظا ،دشیم طوبرم
 راک[ رھام رگراک کی دزمتسد یازا رد ھک یلوئسم تاماقم ]یریگلکش[
  ؛]2[»تسا یعامتجا  ییاھر  یسایس  ِتروــــص« ِریذپانکیکفت  شخب  ،]دننکیم

 
 هاگشناد تاراشتنا ،جیربمک ،»یتسینیلاتسا یسایس هاگتسد أشنم« ،G. Gill لیگ ]1[

 یسایس نادمآرس« ،T. Rigby یبگیر ؛112 ات 51 تاحفص هژیوھب ،1990 ،جیربمک
 و ؛436 ات 415 تاحفص ،1971 ،1:4 ایناتیرب یسایس مولع ھیرشن ،»یوروش
 3 تاحفص ،1981 ،33 دلج یوروش یاھیسررب ،»نیلاتسا شیادیپ و یناتسا یاھھتسدوراد«
 ھیسور رد نادمآرس تیوھ و یصخش یھکبش ،تلود یزاسزاب« ،G. Easter رتسیا ؛28 ات
 ،S.Sternheimer رمیاھنرتسا ؛2000 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»یوروش
 ِرنتنیپ رد ،»1930 ات 1920 ،روھظ لاحرد رالاسناوید نادمآرس :ھعسوت یارب تیریدم«

W. Pintner ینواَر و D.K. Rowney )یسور ِیبصنمبحاص« ،)ناراتساریو: 
 ،1980 ،نالیمکم :ندنل ،»متسیب یهدس ات مھدفھ یهدس زا سور یھعماج ندش هزیتارکروب
 یراتخاس أشنم :یرالاسنفھب راذگ« ،G.K. Rowney ینواَر و ؛354 ات 316 تاحفص
 ،Lupher ِرفول نینچمھ .1989 ،لنروک هاگشناد تاراشتنا :اکاتیا ،»یوروشرد ناریدم تلود
 .دینیبب ار 1996 ،ویوتسو تاراشتنا :دروفسکآ ،»نیچو ھیسور رد تردق یزاسزاب«

 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»لگھ قح یھفسلف دقن« ،K. Marx سکرام ]2[
 گنج یهرابرد تشاددای نیتسخن« ،سکرام ؛142 ات 131 و 54 ات 45 تاحفص ،1970

 تاراشتنا :ندنل ،نآ زا سپ و لوا للملانیب رد ،»ھسنارف رد یلخاد گنج« و »ھسنارف یلخاد
 .235 ات 187 و 168 ات 136 تاحفص ،1974 ،نئوگنپ
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 رد .دادیم تبسن سیراپ نومکھب ییارجا ظاحلھب ـاطخھب دیاشـ وا ھک یرواب
 .دش ھتفرگ هدیدان لماک روطھبً ابیرقت سکرام رکف زا ھبنج نیا ،مسیوشلب
 لح و یتلود هاگتسد رب تراظنھب زاین یهرابرد یبزح نایاپیب یاھثحب
 ،لوئسم تاماقمھب تبسن تراظن دننام( دنتشاد دودحم ییانعم ْیرالاسناوید
 ناونعھب اھتراظن ھنوگنیا یھمھ ]اریز[ ؛)یدمآراکان و داسف ،ییارگرادتقا
 رد سکرام فادھا .تفرگیم رارق ھجوت دروم نارگراک تلود یاھییاسران
 تاماقمھب رھام نارگراک دزمتسد تخادرپ و ،ھنارالاسناوید ِبتارمھلسلس یاغلا
 ھک یناسک .دشیم ھلاوح رود یاهدنیآھب ـدوخ تروص نیرتھب ردـ لوئسم
 یهدننکرامثتسا ]ییورین[ ای ھقبط کی ناونعھب ار یرالاسناوید دندیشوکیم
 داصتقا رد ھنارگرامثتسا شقن یبزح نادمآرسھب ھک یناسک زین و ،دننک لیلحت
 تکاس ،دش فیصوت نیشیپ یاھلصف رد ھک یاهویشھب ،دندادیم یوروش
 ار یبزح ِنورد یسارکومد بوکرس 1923 لاس رد پچ نویسیزوپا .دندشیم
 دودحم ار یسارکوروب دقن راک نیا ،اھزیچ رگید نایم رد نوچ ،درک موکحم
 ییاھرازبا شنادمآرس و بزح ھک ار ضرف نیا اما ؛)دینیبب ار 9 لصف( درکیم
 رارق نوچودنچ دروم ،»ایراتلورپ یروتاتکید« یارب ـصقان دنچرھـ دندوب
 دیعبت رد نیلاتسا ِکیوشلب نافلاخم نیرتھتسجرب 1920 یھھد رخاوا رد .تفرگن
 ِورشیپً اساسا تلود رد وخنمشد مسیناگرا ناونعھب یسارکوروب لیلحتھب
 ھک Christian Rakovsky یکسفوکار نیتسیرک یتح .دنداد ھمادا نارگراک
 طقف ھن ،ینھذ یاھنوگھب ھکلب ینیع یاھنوگھب اھنت ھن« یسارکوروب درک قیدصت
 رگراک یھقبط زا یشخب رگید »یقالخا ظاحلھب نینچمھ ھکلب یدام تروصھب
 ردً اتقوم ِلعفنم یایراتلورپ زا شکرس »یلماع« زا شیب یزیچ ار نآ ،تسین
 )یکستورت لیلحت( یوروش ِیتسیلایسوس لیلحت نیرتذفان .دنیبیمن تردق
 شقن ناکما و دنیبیم یرتلورپ تلود رد »یلگنا« ناونعھب ار یرالاسناوید
 یسارکوروب أشنم زا وا حرش .دنکیم راکنا نآ یهرابرد ار لقتسم یخیرات
 »ھناگیب یتاقبط رصانع« یهرابرد اھکیوشلب یمیدق نامتفگ ربینتبم تدشھب
 دوخ یسررب زا ار بزح طسوت رگراک یھقبط یسایس یهرداصم و ،تشاد رارق
  Cornelius Castoriadisسیدایروتساک سویلنروک نیا .]3[درــــکیم فذــــــح
 

  یاھھتشون« رد ،»تردق یاھفرح تارطخ« ،Kh. Rakovsky یکسفکوار ]3[
 و نِسیلآ تاراشتا :ندنل ،»1930 ات 1923 یوروش داحتا رد نویسیزوپا یهرابرد یهدیزگ
 تیھام« رد عماج رایسب یاهویشھب یکستورت ھیرظن .136 ات 124 تاحفص ،1980 ،یبزاب
 :کرویوین ،»)1933-1934( یکستورت نوئل یاھھتشون« رد ،»یوروش تلود یتاقبط
 داحتا :بالقناھب تنایخ« یکستورت و ،122 ات 102 تاحفص ،1972 ،ردنیافثَپ تاراشتنا
 .1973 ،کراپوین تاراشتنا  :ندنل ،»دوریم اجکھب و تسیچ یوروش
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 ییاناوت وا .دنکیم داھنشیپ ار تاضقانت نیارب ھبلغ یهراچ ھکتسا
 فیاظو ھک یعامتجا یرشق ناونعھب ،یزاوژروب یاجھب ْدوخ ...ِینیزگیاج«
 ناونعھب ییاھشقن ماجنا نینچمھ و ،»دنکیم ارجا ار ھیامرس ھیلوا تشابنا

 سیدایروتساک .دھدیم تبسن یسارکوروبھب ار »ھتفایزکرمت ھیامرس تیریدم«
 ،کیوشلب بزح یوس زا ،ار لعفنم و قاتشم نادنورھشھب رگراک یھقبط شھاک
 Claude تروفل دولک ،عضوم نیا زا .دنادیم یساسا یسارکوروب شیادیپ یارب

Lefort یهویشھب یوروش ِرالاسناوید یھقبط ْنآ قبطرب ھک داد ھئارا یلیلحت 
 )دنکیم اطعا یصوصخ تردق اھنآھب ھک یاھفرح تیلاعف قیرط زا( یزاوژروب
 تسناوت ھک دوب یتلود تردقھب یگتسباو قیرط زا ھکلب ،تفاین ھطلس
 Weber ربو زا یشناوخ اب تروفل .دنک ظفح و دھن انب ار یعامتجا بتارمھلسلس
 یاھداھن زا یاھنماد رد ھک یسارکوروب »یھقبط تدحو« ھک دنکیم لالدتسا
 ھکلب ،دوشیمن طلسم "یعیبط روطھب"« ،دباییم شرتسگ یتلودریغ و یتلود
 یاھهاگتسد تباقر :نیارب هوالع .تسا »هدنشخبتدحو یھتسویپ تیلاعف دنمزاین
 ؛دریگیم ینوزف کیتارکوروبـنیب یاھھتسدوراد شکمشک اب کیتارکوروب
 تحت یعامتجا تایح یاھشخب یھمھرد و حطسرھرد تلاخد اب اھنت ھکیشکمشک
 .]4[تسا یسایس لماک روطھب یشیارگ و لصا  ھک دریگیم رارق یلصا تراظن
 و شیارگ و لصا نیا لماع ناونعھب بزح نادمآرس ،دیآیم یپ زا ھک یحرش رد
 رارق یسررب دروم هدنشخبتدحو یھتسویپ تیلاعف یارب کرحم یورین زین
 و ـیوروش تلود یراذگناینب ِماگنھھبـ یلخاد گنج یط مھ ھک یلماع ؛دنریگیم
 .]تشاد روضح[ یداصتقا یایحا یارب )پن( یداصتقا ھمانرب لیاوا مھ

 
 دلوت رد کیوشلب یژولوئدیا شقن« ،C. Castoriadis سیدایروتساک ]4[

 یهرابرد« ،سیدایروتساک  ؛]دوشیمن زاب ھک یتنرتنیا تیاس کی[ )1964( ،»یرالاسناوید
 یھعلاطم« ،)مجرتم و راتساریو( D.A. Curtis سیتروک رد ،»مسیلایسوس یاوتحم
 و ،105 ات 40 تاحفص ،1977 ،لِوکالب تاراشتنا :دروفسکآ ،»سیدایروتساک
 .C تروِفل  ؛238 ات 218 تاحفص ،هدش دای رثا ،»ھیسور رد یعامتجا میژر« ،سیدایروتساک

Lefort، »و یسارکومد ،یرالاسناوید :نردم یھعماج یسایس یاھتروص 
 .M ربو ؛120 ات 89 تاحفص هژیوھب ،1986 ،یتیلوپ تاراشتنا :جیربمک ،»یھاوختیمامت

Weber، »1970 ،لُپ نگیک و ِجلتور تاراشتنا :ندنل ،»یسانشھعماج یهراب رد یتالاقم، 
 ،Farber ربراف ،یوروش نادمآرس یتسیلایسوس یاھهاگدید یارب .244 ات 196 تاحفص
 تاراشتنا :دروفسکآ ،دینیبب ار »یوروش یسارکومد طوقس و روھظ :مسینیلاتسا زا شیپ«
 یرالاسناوید أشنم« ،A.M . Podshchekoldin نیدلوکچشدوپ و ،1990 ،یتیلوپ
 .]دوشیمن زاب ھک یتنرتنیا تیاس کی[»دیدج یحیرات یاھتیعقاو یضعب ـ یتسینیلاتسا
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 بزح نادمآرس روھظ
 دنچ زا لکشتم وکسم رد 1920 لاس رد بزح نادمآرس ینینج تروص

 ار یندشنتراظن یاھیرسیمک دندیشوکیم ھک دوب ھبتریلاع کیوشلب رازھ
 یاھشخب رد .دندادیماو یرالاسناوید یاھتلاذر ربارب رد بلغا و دننک تراظن
 یارب یرتمکحم یاھهدولاش دندیشوکیم یبزح تاماقم ،ھیسور ورملق روانھپ
 اما ،دنتشاد تراظن داصتقا رب بزح نادمآرس .دنراذگب ناینب یوروش تیمکاح
 ود یکی ای یحیرفت یاھبلکــ دوب زیچان نادمآرس تازایتما .دوب هدش ریقف داصتقا
 ھن ار اھتسینومک ْیبزح یھندب مشخ و ــتحار ینکسم و بوخ یاذغ ،لیبموتا
 رد اھنیا ھک تخیگنایمرب نیا رطاخھب ھکلب ،تخیگنایمرب ناشرادقم رطاخھب
 رواب مدرم ھک دوب یلوصا زا یندشهدھاشم یاهدافتساِءوس یهدنھدناشن رقف نایم
 نیمأت اب 1923 ات 1921 یاھلاس رد .تسا هدرک هزرابم نآ اب بالقنا ھک دنتشاد
 هاگتسد تیادھ ییاناوت هژیوھب و یسایس تردق ،یبزحکت تیمکاح ماکحتسا و
 ْنادمآرس .تفای زکرمت یبزح نادمآرس ناتسد رد عیرس یاھنوگھب تلود یتیریدم
 یاھهورگ ھچنآھب و دنتشابنا دوخ یارب یدام تازایتما ،تردق نیا لامعِا رد
 و یتعنص ناریدم ھلمج زا ،دنتسویپیم رالاسناوید ھقبطھب ھک یرگید
 یراگنخیرات رد دنیآرف نیا یاھامیس .دندیشخب تیعورشم ،ینف ناصصختم
  یارب یسور ناخروم ]اما[ ؛تسا هدش میسرت  1960 و 1950 یھھد رد یبرغ
 تسسگ یهرابرد Gorbachev فوچابروگ یهرود یاھثحب نتم رد رابنیلوا
 رارق شھوژپ دروم رایسب لیصفت اب ار نآ زا یددعتم یاھھبنج یوروش داحتا
 .]5[دنداد

 
 ↓ :اھنآ راشتنا بیترتھب ریخا لاس 20 رد ھجوت لباق یسور تالاقم و اھیراگنکت ]5[

↑ V.S.Lel'chuk (ed.), Istoriki sporiat: trinadtsat' besed, Moscow: izd. 
polit. literatury, 1988; lu.A. Poliakov '20-e gody: nastroenie partiinogo 
avangarda', Voprosy istorii KPSS 10, 1989:25-38; S.V. Kuleshov, O.V. 
Volobuev and E.I. Pivovar (eds), Nashe otechestvo: opyt politicheskoi 
istorii, Moscow: Terra, 1991; N.S. Simonov, 'Reforma politicheskogo 
stroiia: zamysly i real'nost' (1921-23 gg.)', Voprosy istorii KPSS 1, 
1991:42-45; I.V. Pavlova, Stalinizm: stanovlenie mekhanizma vlasti, 
Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 1993; T.P. Korzhikhina and lu.Iu. 
Fignater, 'Sovetskaia nomenk latura: stanovlenie, mekhanizmy, 
deistviia', Voprosy istorii 7, 1993:25-38; G.A. Trukan, Put' k 
totalitarizmu,1917-1929 gg. ,Moscow: 'Nauka', 1994; E.G Gimpel'son,⇨ 
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 کیوشلب بزح یزکرم ھتیمک یھناخریبد تراظن تحت ْدشرھب ھتفایزکرمت ھجوت
 زا یرثؤم روطھب ھک دوب بزح ناگتشامگ زکرمتم ماظن نوھرم و ،تشاد رارق
 زا طقف ھن ار تردق ،ماظن نیا .دندشیم  بوصنم هاگتسد نآ یھناخریبد یوس
 یلحم یبزح یاھتأیھ زا ھکلب ،تشاد قلعت نآھبً اساسا ھک ]یی[اروش یاھداھن
  یلکریبدھب شباصتنا زا دعب نیلاتسا ھک یزکرم ھتیمک یھناــخریبد .]6[دندوبر زین
 

⇨ Formirovanie sovetskoi politicheskoi sistemy 1917-1923 gg., 
Moscow: 'Nauka', 1995; V.V. Zhuravlev et al. (eds), Vlast' i oppozitsiia: 
Rossiskii politicheskii protsess XX stoletiia, Moscow: Rosspen, 1995; 
V.A. Shishkin, Vlast', politika, ekonomika: poslerevoliutsionnaia Rossiia 
(1917-1928 gg.), St Petersburg: 'Dmitrii Bulanin', 1997; S.V. Leonov, 
Rozhdenie sovetskoi imperil: gosudarstvo i ideologiia 1917-1922 gg., 
Moscow: Dialog-MGU, 1997; E.G. Gimpelson, Sovetskie upravlentsy 
1917-1920 gg., Moscow: Institut istorii RAN, 1998; A.B. Nenin, 
Sovnarkom i Novaia Ekonomicheskaia Politika (1921-23 gg.), Nizhnii 
Novgorod: izd. Volgo-Viatskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby, 
1999; E.G. Gimpel'son, Novaia ekonomicheskaia politika i 
politicheskaia sistema 20-e gody, Moscow: Institut istorii RAN, 2000; 
I.V. Pavlova, Mekhanizm vlasti i stroitel'stvo staliniskogo sotsializma, 
Novosibirsk : izd. SO RAN, 2001. 

 و یتعنص ناریدم ،بزح نادمآرس« ،S. Pirani یناریپ ربینتبم حرش نیا ]6[
-1923 ،وکسم رد یوروش مکاح یھقبط یدنبروص رد لحارم نیتسحن :یبزح یاھھتسھ

 ↓ ؛228 ات 197 تاحفص ،2006 ،19:2 یبالقنا ھیسور ،»1922
↑ Gimpel'son, NEP i politicheskaia sistema, pp. 124-25, 131 and 160, 
348-50; R.V. Daniels, The Conscience of the Revolution: Communist 
Opposition in Soviet Russia, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1960, pp. 166-67; Pavlova, Stalinizm, pp. 66-61, 70-73, 75, 85-93; S.A. 
Pavliuchenkov, '"Novyi klass" I stanovlenie sistemy gosudarstvennogo 
absoliutizma', in Pavliuchenkov et al. (eds), Rossiia nepovskaia: 
issledovaniia, Moscow: Novyi khronograf, 2002, pp. 169-207, p. 174. 
See also Odinnadtsatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: 
Gos. izd. politicheskoi literatury, 1961, pp. 46-47; Izvestiia TsK RKP(b) 
3, 1922, pp. 27-28 and 3, 1923, pp. 39-40; RKP(b), Uchet i 
raspredeleniia rabotnikov (k soveshchaniiu sekretarei i zaveduiushchikh 
orgotdelami gubkomov), Moscow: izd. otdelenie TsK RKP, 1923, pp. 3-
6; Otchet o rabote MK RKP(b) za 1922-23 g., Moscow: MK RKP(b), 
1923, pp. 31-33. 
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 یھناگادج یاھشخب ،درکیم افیا یساسا یشقن نآ رد 1922 لیروآ رد بزح
 تیادھ ار یلحم یمسر تاماقم ھک اھتأیھ نیا .دروآ مھدرگ ار یبزح نامزاس
 نآ عبات شزومآ یهریاد و ]اھ[نامزاس و ]اھ[شخب باصتنا و تبث ،دندرکیم
 ماقم رازھ تفھ ،1922 لیروآ /سرام هام رد مھدزای یهرگنک زا شیپ یتح .دوب
 و دندوب وگخساپ یزکرم یھتیمک ھناخریبدھبً امیقتسم ،یاھقطنم و یروشک
 رازھ 33 زا یاھھایس نامتراپد نیا ،هرگنک ات ؛دندرکیم طبر و طبض ار اھشخب
 رد .تشاد رایتخا رد ار اھنآ یدصت و دوب هدرک میظنت و یسررب ار یمسر ماقم

 نیتسخن 1923 رخاوا رد ؛دش دنمماظن یمسر تاماقم باصتنا 23-1922
 .دش میظنت ،دوب یزکرم بیوصت مزلتسم ھک یتلود و یبزح تاباصتنا یاھتسیل
 اھنآ ِدلاو ِیزکرم یاھتأیھ ربارب رد طبر و طبض یاھنامتراپد 1924 رد
 .دندوب هدش تیبثت یتلود هاگتسد یهدمع یاھشخب یھمھ رد و ،دندوب لوئسم
 1922 لاس ھیئوژ هام رد ھک وکسم یھقطنم رد بزح طبر و طبض نامتراپد
 یھھامتفھ نیتسخن رد یلحم حطس رد ھباشم یاھنامتراپد هارمھھب ،دش سیسأت
 ییاھتمسھب ار )وکسم یاضعا مجنپکی دودح ینعی( یبزح وضع 5863 ،لاس
 بوصنم ،دوب یوروش یاھتأیھ ای و یلحم ای یزکرم بزح ردً اتدمع ھک
 ،دوب هدش عورش یلخاد گنج یط ھک 'appointism' »یرگیباصتنا« .دندرک
 تاثحابم نیاھب خساپ رد مھد یهرگنک .دیدرگ طلسم دوز یلیخ و تفای شرتسگ
 شرتسگ ْنآ زا سپ یاھلاس رد اما ؛دوب هدرک موکحم ار نآ ،1920 لاس رد
 مھدزاود سنارفنک ْیساسا ِفطع یھطقن .درک ادیپ تیعماج 1924-25 رد و تفای
 یھمانساسا یارب ار یممتم سنارفنک نیا ؛دوب 1922 لاس توا هام رد بزح
 ؛درک رایتخا ،دوب هدش داھنشیپ فوتولوم تماعز اب ینویسیمک یوس زا ھک بزح
 زا شیپ یاضعا زا دیاب بزح یاھقطنم یاھریبد ھک دوب نیا ممتم ]ھیامنورد[
 رارق دییأت دروم یروشک حطس رد دیاب زین ناشباختنا و دنشاب 1917 لاس
 یهرود رد .تسا صخش زا ندرب مان نودب اما ،باصتنا ِینعمھب نیا ؛دریگب
 بزح ]تیلک[ رب ار دوخ تراظن یبزح هاگتسد ،مھد یهرگنک زا سپ یھلاسھس
 تراظن تحت نوگانوگ قرطھب زین ار یتلود هاگتسد ،نآ بجومھب و درک تیوقت
 یاھهرگنکھب اھتأیھ باختنا نییعت یارب نامرف و باصتنا یاھلاناک زا :تفرگ
 تیعضو ھکلب ،تاعالطا عیزوت رب اھنت ھن ار یدیدش تراظن ؛درک هدافتسا یبزح
 نایرج ؛تخاس رارقرب اھتسایس و اھدومنھرھب تبسن زین و ،یسایس و یداصتقا
 زا تینما زا یاھجرد و ؛دیشخب ماظن ار ھناخریبدھب تاعالطا یالابھب نییاپ زا
 .دومن نیمأت تاماقم یارب هژیوھب و بزح یاضعا یارب ار ینوناق درگیپ
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 اھدنیآرف نیا باتش ھک تسا هدرک لالدتسا Irina Pavlova اوولواپ انیریا
 رانکرد .]7[دش »یناھنپ یتلودـیسایس ِمروفر« یعونھب رجنم 1922 یھمین رد
 لاس نآ رد یبزح نادمآرس ،درکیم لرتنک بزح ھک ییاھرداک زکرمت
 .دندنارشیپ زین ار یتعنص هاگتسد و تلود یھنازور تیلوئسم یهرداصم
 و بزح یھدنامزاس یهرابرد« بزح ناربھر ھک یمظنم یاھرادشھ مغریلع
 راکھب ار اھاروش راک ْبزح ھکنیا و دندادیم یوروش هاگتسد تروصھب نآ دشر
 یاھھصرع یھمھھب یاھفقویب روطھب یبزح هاگتسد ،]8[»دنکیم لیدبت یبزح
 1923 لاس لیروآ هام رد بزح مھدزاود یهرگنک .درکیم ذوفن تلود تیلاعف
 زا ادج یدرکراک دیاب یتلود یاھتأیھ ھک درک رارکت ار لصا نیا رگید راب
 ]اما[ ؛تسا مزال تلود یارب یبزح تیادھ اھنت و دنشاب ھتشاد یبزح یاھتأیھ
 ام یسایس رتفد یھتیمک« ھک داد شرازگ رورغ اب فویوونیز دعب لاس کی
 هاگتسد و )یتینما سیلپ( وا.پ.گ رب تراظن .]9[»تسا تلود یساسا ناگرا
 رد اکچ ھک ار یتیعقوم وا.پ.گ 1923 لاس ات اما ،تشاد یتوافتم لوحت یماظن
 ھک یراتخاس ناونعھب ]:ینعی[ ،دوب هدناسر هرابود دییأتھب ،تشاد یلخاد گنج
 یتراظن ھنوگرھ زا و ،دوب وگخساپ یبزح یاھتأیھ نیرتیلاعھبً امیقتسم و اھنت
 بزح ِیوکسم یھتیمک .]10[دوب اھر زین یرتسگداد ترازو ای اھهاگداد یوس زا
 یھمھ رب یاهدرتسگ تراظن ،بزح یلحم یاھھتیمک زین و ھیسور تسینومک
 دندرکیم لامعا  یتعنص یتیریدم یاھتأیھ و یرگراک یاھھــــیداحتا  ،اھاروش

 
[7] Pavlova, Stalinizma, pp. 66–95. 

 لاس سرام هام رد مھدزای یهرگنکھب یزکرم یھتیمک شرازگ زا اھترابع نیا ]8[
 اب یبزح یاھنامزاس تشاد رارصا ھک دنارذگ ار یاھمانعطق هرگنک نیا .تسا هدش لقن 1922

 نویسکارف .دشن یلمع ییادج نیا اما .دننکن لخادت یداصتقا و ییاروش  یھنازور درکراک
 یزکرم یھتیمک ھک دش نیا راتساوخ 1922 لاس رد اھاروش مھد یهرگنک رد تسینومک
 نیا یهرابرد ھک دوب ممصم یزکرم یھتیمک اما ؛دھد ماجنا ییادج نیا یارب صخشم ییاھمادقا
 .47 ھحفص ،هدش دای رثا ،Simonov فونویس .دنکن ثحب عوضوم

[9] Trinadtsatyi s"ezd RKP(b), mai 1924 goda: stenograficheskii 
otchet, Moscow: Gos. izd-vo politicheskoi literatury, 1963, p. 73. 

[10] S.A. Pavliuchenkov, 'Ekonomicheskii liberalizm', in 
Pavliuchenkov et al. (eds), Rossiia nepovskaia, p. 53; Leonov, op. cit., p. 
297; G.L. Olekh, Krovnye uzy: RKP(b) i ChK/GPU v pervoi polovine 
1920-kh godov: mekhanizm vsaimootnoshenii, Novosibirsk: 
Novosibirskaia gosudarstevennaia akademiia vodnogo transporta, 1999. 
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  رود نادنچ ھن
 وکسم یاھهرگنک رد هدننکتکرش ناگدنیامن

 
 1920 طساوا رد )نادنمراک ای اھیچشاژولسا  :ینعی( یوروش نانکراک ھیداحتا

 

 

 
 )1923( ییایمیش داوم نارگراک ھیداحتا
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 .تشاد هدھعرب ار راک نیا یلم یحطس رد یزکرم یھتیمک ھک
 تاماقم« اب مود لصف رد ،یبزح نادمآرس ِیتخانشھعماج فیرعت رد
 یاھلاس یارب زین اجنیا رد ار شور نیمھ .مدرک زاغآ 1920 لاس رد »لوئسم

 تاماقم یعامتجا یھنیمز یهرابرد تاعالطا .درب مھاوخ راکھب 23-1922
 ،یبزح نادمآرس سأرھب کیدزن .دشیم یروآعمج هدنکارپ عبانم زا دیاب یمسر
 رد یدنمورین دامتعا ،یاھقطنم ِیبزح یاھنامزاس یھناخریبد 101 نایم رد
 و 1917 سرام نیب ھک رفن 35( تشاد دوجو یلخاد گنج یاھتسینومک دروم
 زا شیپ نازابرسھنھک زا رتگرزب یھورگ و ،)دنتسویپ بزحھب 1919 ربماسد
 1917 ات 1905 یاھلاس نیب رفن 53 و 1905 لاس زا شیپ رفن 10( بالقنا
 تالیصحت رگید رفن 35 و یھاگشناد تالیصحت رفن 14 ؛)دنتسویپ بزحھب
 تالمح ریز مھ نونکامھ ،بالقنا زا شیپ »ِیمیدق دراگ«  اما .دنتشاد یناتسریبد
 شرازگ رد .دوب ھتفرگ رارق نیلاتسا یوس زا یزکرم یھتیمک یھناخریبد
 رد زین تاعالطا نیا ھک ییاھرداک عیزوت یهرابرد 1922 لاس یزکرم یھتیمک
 )stariki یکیراتسِا( یمیدق یاھھچب دضرب ینیشتآ ینارنخس ،دراد روضح نآ
 ھک یناسک یتح و یلخاد گنج دارفا ھک دنکیم لالدتسا ینارنخس نیا ؛تسا هدمآ
 لاح رد[ حیجرت نیاربانب ،دندوب ریذپلکش ،دنتسویپ بزحھب یلخاد گنج زا سپ
 رد ،ھیسور یرسارس یهرگنک رد ھک یناوج و لاعف رگراک« :تسا نیا ]رضاح
 نینچ ،تسا هدمآ شتسدھب روما خنرس و هدرک تکرش یسنارفنک رد ای شیآمھ
 هاگیاج .]11[»دراد ارگرادتقا مرتحم ھنھک ِرداکھب تبسن یاھتسجرب زایتما یدرف
 ریقحت ساسحا نینچمھ و ،دننک تعاطا ْرکف نودب ْنادمآرس ھک یگنھرف یھعسوت
 نیلاتسا اب زیتس رد ار اھنآ ناشیرکف لالقتسا ھک یمیدق یاھکیوشلبھب تبسن
 یھطساوھب بلغا ،)تسا ھتفای باتزاب شرازگ نیا رد ھچنآ :ینعی( دادیم رارق
  یرتشیب شھوژپ راوازس رما نیا ]اما[ ؛تسا ھتفرگ رارق هراشا دروـم تارطاخ
 رایتخارد ددصرد ینیلاتسا یھناخریبد ھک دراد دوجو یناوارف کرادم .تسا
 رد ھک دوب »لوئسم ماقم« رازھ 33 زا »یمیدق یاھھچب« نارس یھمھ نتفرگ
 و یمیدق نارگراک هدمع روطھب اھنیا .دندش ھتشاذگ یأرھب مھدزای یهرگنک
 نادنچ ھک تشاد رارق یاھیال ،سأرھب رتکیدزن اما .دندوب خرس شترا نازابرس
 یاھایراسیمک رد دشرا نادنمراک ناونعھب( بزح یاضعا رامآ .دوبن یرتلورپ
 دندوب یکچوک تیلقا ْقباس نارگراک ھک دھدیم ناشن )1922 لاس رد قلخ
  طسوتم یھقبط رد یاهدرتسگ عونتم یاھھنیمزسپ نارگید و ،)دـــــصرد 3/12(

 
[11] RKP(b), Uchet i raspredelenie, p. 40. 
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 ،)دصرد 3/17( وجشناد ناونعھب اھنآ 1917 لاس زا شیپ لغاشم ؛دنتشاد
 ینف لنسرپ ،)دصرد 9/12( »دازآ لغاشم« ،)دصرد 7/16( یماظن تمدخ
 .]12[دوب )دصرد 2/11( ھنھک میژر ِدنمراک ایو )دصرد 3/12(

 اب ،دنتخاس زکرمتم ار دوخ یسایس تردق ھکنآ زا سپ نادمآرس ھکنانچمھ
 ،دندوب دوخ یدام تازایتما ندرک ینوناق ددص رد یکیوشلب یهویش زا تسسگ
 .دنتخاسیم راومھ زین یلکروطھب رالاسناوید مکاح یھقبط یھعسوت یارب ار هار
 یاقفر یدام طیارش ات داد نامرف یزکرم یھتیمکھب ھک بزح مھدزای یهرگنک
 اھنآ یگدنز طیارش هدش یتمیقرھھب« و دنک یسررب ار }اھتقومامت :ینعی{ لاعف
 تسایرھب یزکرم یھتیمک نویسیمک .]13[درک زاب ار هار ،»دزاس لمحت لباق ار
 ھک تشگزاب یاھمانعطق اب 1922 توا رد بزح مھدزاود سنارفنکھب فوتولوم
 رد( دشرا و طسوتم تیریدم لداعم یقوقح )ًالوا( ْیبزح ماقم 15325 یارب
 و هدشنیمضت نکسم ً)امود( ؛دصرد 50 یھفاضاھب ،)17 ات 12 یاھھبتر
 مھارف ار ناشناکدوک زا تبقارم و شزومآ ً)اموس( و ؛یکشزپ یاھکمک
 ربارب 1.5 زا شیب ھک یبزح یاضعا نآ ھک تشادیم نایب ھمانعطق .درکیم
 کمک قودنصھب ار یفاضا رادقم زا یشخب دیاب ،دنراد یتفایرد مھدفھ یھبتر
 زیرگ ِهار یهرصبت کی مھ نامز نامھ رد ھک دنب نیا اما ؛دنزادرپب بزح لباقتم
 ،دزاس قلعم ار مازلا نیا ھک دادیم هزاجا یزکرم یھتیمکھب و تشادربرد
 نیا لومشم نآ ناگدننکتکرش تیرثکا ھک یسنارفنک .دش فذح لماک روطھب
 یاھخرن ابـ زین ناناوج نامزاس نالوئسم ھک داد یأر نینچمھ ،دندشیم ایازم
  یھتیمک زا لاحنیعرد سنارفنک .دـنوش رادروــــخرب ایازم نیا زا ـرتنییاپ یکدنا

 
 »ِینف نانکراک« ًالثم اب ھسیاقم رد 1922 لاس رد الاب یهدر صاخشا نیا ]12[

 43.8( یمیدق نازابرس زا یرتهدرتسگ رایسب هورگ اھنآ نایمرد ھک 1922 لاس رد تسینومک
 و )دصرد 9.7( نیشیپ ینف نانکراک زا یطسوتم ھباشم یاھنوگھب هورگ ،تشاد دوجو )دصرد
 ادیپ اھنآ نایم رد )دصرد 3(  قباس نارگراک ای )دصرد 3.6( قباس نادنمراک زا تردنھب
  ↓ .دشیم

↑ V.I. Vasiaev, V.Z .Drobizhev, L.B. Zaks, B.I. Pivovor, V.A. Ustinov 
and T.A. Ushakova, Dannie perepisi sluzhashchikh 1922g. o sostave 
kadrov narkomatov RSFSR, Moscow: izd. Moskovskovskogo 
universiteta, 1972, pp. 148-52. 

[13] Odinnadtsatyi s"ezd, pp. 551-52 and pp. 685-86; Vserossiiskaia 
konferentsiia RKP (bol'shevikov) 4-7 avgusta 1922 g., Moscow: izd. MK 
RKP(b), 1922, pp. 98-99. 
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  تاماقم یاھیدنبهورگ یضعب یارب ار یھباشم متسیس ھک تساوخ یزکرم
 ،دندوب هدشن ایازم نیا لومشم و )دندوب ییاتسور یحاون رد ھک یناسک( یبزح
 .]14[دننیبب کرادت

 فوستروکِسا ناویا ،»یمیدق کیوشلب« ھک دوب نیا زا شیپ لاس کی طقف
 بزح یاھنامزاس زا دیدزاب لابندھب ،Ivan Skvortsov-Stepanov فوناپتِسا
 دنک بیوصت ار یلصا ھک تسج لسوت یزکرم ھتیمکھب لاروا و اگلو قطانم رد
 ،دشاب هدننکدیماان ردقچ ھکنیا زا رظنفرص ،»لوئسم تاماقم» یگدنز حطس ات
 ،نامز نآ رد .دریگن رارق رھام نارگراک یگدنز حطس زا رتنییاپ  ]اما[
 ،»دندوب طوقس لاح رد دنتشاد رارق ھک ییاج ردً المع« ھک وکسم یاھتسینومک
 ات دندشیم هداتسرف ییاتسور یاھرفسھب یکاروخ داوم لاصحتسا یارب
 یاضعا ،دوب هار رد ھک یتعنص دوبھب اب اما .]15[دننک ھیذغت ار ناشیاھهداوناخ
 حوطس ،دنتشاد تیلوئسم یتعنص یاھداھن رد و اروش رد ھک یبزح نادمآرس
 و ؛دنتفریم شیپھب تعرس اب و دندرکیم تفایرد ار دشرا ناریدم ِیتخادرپ
 هدینش اگلو رد شیپ لاس کی  یاھیتخس زا ھک یاھنادیمون دایرف زا رتارف رایسب
 نیدنچ ھک دننک تفایرد ییاھقوقح ینوناق روطھب دنتسناوتیم نونکا ،دشیم
 سنارفنک رد ھک یتازایتما ،لاحنیا اب .دوب نارگراک قوقح زا شیب ربارب
 دیاش :دوب یلومعم تاھج یضعب رد ،تفرگ رارق تقفاوم دروم مھدزاود
 ھک یناسک ًالثم اب ھک دناشکیم یگدنز زا یحطسھب ار یبزح نالوئسم تیعضو
 میمصت نیا اما .دشاب ھسیاقم لباق ،دندوب یلحم ِیتلود لوئسم یبرغ یاپورا رد
 یعون ،درکیم یتافاضا قحتسم ناشیاھتمس بسحرب ار یبزح تاماقم ھک
 ار یقالخا یتمالع و ؛دوب اھتسینومک نایم رد یربارب لصاھب راکشآ شروی
 نآ داجیاھب عورش )پن( ھمانرب ھک یتورث رد دنناوتیم اھنآ ھک درکیم لاسرا
 یاھدزمتسد یهرابرد ھعزانم جوا رد 1919 لاس رد .دنوش کیرش ،دوب هدرک
 نیب 5 ھب 1 ار یمسر خرن یرگراک یاھھیداحتا ،ناصصختم یارب یفاضا
 تبسن نیا رد 1922 لاس رد و ،دندوب هدرک تیبثت دزمتسد نیرتالاب و نیرتنییاپ
 ھتسناد زاجم ،دندوب دزمتسد لقادح ربارب 8 ات ھک ییاھقوقح و دش رظندیدجت
  طسوت مھ  ،اھتیدودحم  نیا نامز نیا رد اما  .دنتفای تخادرپ یهزاـــجا و  دندش

 
[14] Vserosiiskaia konferentsiia, pp. 98-102 and 136-39; Pavlova, 

Stalinizm, p. 68. 
[15] RGASPI, 17/65/228/12; Otchet sed'moi Moskovskoi 

gubpartkonferentsii RKP 29-31 Oktiabria 1921 g., Moscow, 1921, p. 19. 
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 ھک )STO( عافد و راک یاروش میمصت اب مھ و یبزح سنارفنک میمصت
 یتعنص ناریدم یارب ار ییاھشاداپ و ناصصختمھب »یصخش« یاھتخادرپ
 رثکادح و لقادح 1922 ربماسد رد .دوب ھتفر رتارف دوخ دح زا ،درکیم بیوصت
 80 ھب 1 ھک یتوافت ،دنداد راشتنا ماکحا تروصھب جیردتھب ار نالوئسم قوقح
 یسوُو 1924 لاس رد .]16[دش 40 ھب 1 و درک طوقس 1923 نئوژ هام ات ،دوب

M. Vovsi، دصرد 13.8 ھک فشک نیا اب نادنمراک ھیداحتا یارب ،نادرامآ 
 تفایرد ربارب 8 زا شیب یدمآرد ،دندوب ھتفرگ رارق یسررب دروم ھک نادنمراک
 وا .درک اپھب ییادص و رس ،دزمتسد لقادح ربارب 30 زا شیب یضعب و دندرکیم
 اجرباپ زونھ ربارب تخادرپ لصا ھکیماگنھ 1922 لاس عورش رد« :تشون
 یط اما ؛»دشیمن هدید ییاج رد دزمتسد لقادح ِربارب 5 زا رتالاب ییاھخرن ،دوب
 یهدرتسگ یاھضقن ،دناهداد شھاک ار تبسن نیا نالوئسم ھکنیا مغریلع ،لاس
 ،ھیداحتا رد ،تعنص رد ،اروش رد ھک تفایرد یسوُو .تسا راکشآ یاھماننیئآ
 ِربارب 8 زا رتالاب رفن رازھ 80 زا شیب ْینواعت یاھداھن رد و یرادکناب رد
 30 و 15 نیب یدمآرد رفن 15400 اھنیا زا ھک دندرکیم تفایرد دزمتسد ِلقادح
 دزمتسد لقادح ِربارب 30 زا شیب رفن 1500 دودح و ،دزمتسد لقادح ربارب
 یبزح نادمآرس وضع ـارچونوچیبـ صاخشا نیا زا یرایسب .دندرکیم تفایرد
 رخاوا رد .تشاد هارمھھب شاداپ )ناشیاھتراھم ھن و( ناشتاطابترا و ،دندوب

 ناریدمھب تبسن یزیمآلاجنج روطھب یرگراک یاھھیداحتا ھکیماگنھ ،1923
 ناشنرطاخ ،دندرک ضارتعا دشیم تخادرپ ھفاضا قوقح اھنآھب ھک یایتعنص
  رادروـخرب ایازم نیا زا ھـــک دنتسھ »کوکشم "ناصصختم"« نیا ھـــک دنتخاس

 
 رثکادح و لقادح یهرابرد A. Andreev فییردنآ یرگراک ھیداحتا ربھر ]16[

 ار دزمتسد نیرتمک رباربود لقادح ْیداصتقا یاھدحاو رتشیب ھک تشاد راھظا ]یتفایرد[
 .دبای شھاک 1 ھب 20توافتھب دیاب 1 ھب 40 توافت ،بیترتنیدب ؛دندرکیم تخادرپ نارگراکھب
 یوتیتسنا :ندنل ،»1928 ات 1917 یوروش رد راک ِیشم« ،Dewar راوید ھب دینک هاگن
 ینامز یھلصاف رد ترتف خیرات« ،راک.چا.یا ؛94 ھحفص ،1956 ،للملانیب روما یتنطلس

 .42 و 41 تاحفص ،1978 ،نالیککم تاراشتنا :ندنل ،»1924 ات 1923
 اھ تکرش رثکا ھک تشاد راھظا ،یرگراک یاھ ھیداحتا ربھر ،فھردنآ ،رثکادح و لقادح

 1 :40 اھ توافت تروص نیا رد ؛دننک یم تخادرپ ار نارگراک قوقح لقادح ربارب ود لقادح
 ،یوروش ریھامج داحتا رد راک تسایس« ،Dewar دینیبب .تفای دھاوخ شھاک 1 :20 ھب

 تسسگ« ،راک.چا ؛94 ھحفص ،1956 ،للملانیب روما یتنطلس ھسسوم :ندنل ،»1917-1928
 .42-41 تاحفص ،1978 ،نالیمکم :ندنل ،»1924-1923
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 ھک دندوب ییاھنآ نایم رد زین یتعنص تیریدم رد ِیبزح یاضعا .]17[دنوشیم
 یعینش رما نینچھب مھتم )sovmestitel'stvo وتسالتیتسموس( نویسیمک طسوت
 لاس رد ،دوب یزکرم یھتیمک یھناخریبد نویسیمک ھک نویسیمک نیا ؛دندوب هدش

 دودحم یفاضا یاھدزمتسد ،تھجرھھب .]18[درک تیاکش نیلاتساھب 1923
 رد ]بزح ی[اضعا یاھدمآرد یهرابرد شھوژپ کی :دشیمن یتعنص ناریدمھب
 ناشن 1923 ربتکا هام رد Krasnyi proletarii یراتلورپ ینسارک یھناخراک
 ی[ھتسھھب ھک دندوب یایسایس تاماقم ،دزمتسد ناگدننکتفایرد نیرتالاب ھک داد
 یسکلا ،راکزلف نارگراک ھیداحتا یروشک لوئسم ؛دندوب »ھتسباو« ]یبزح
 تفایرد ار دزمتسد نیرتمک ِربارب 12 لقادح ،Aleksei Gurevich چیوروگ
 وکسم رد دیعبت رد ھک ،Bela Kun نوک الب ،یراجم تسینومک و درکیم
ً اتعیبط .]19[تشاد دزمتسد نیرتمک ِربارب 25 لقادح یدزمتسد ،درکیم یگدنز
 یایازم زا ھک دندوبن ینوناقریغ یاھدمآرد یهدنرادربرد ،ماقرا نیا زا مادکچیھ
 رد ھک )تمالس زا تبقارم و شرورپ و شزومآ ،نکسم دننام( یدقنریغ
 بزح یاضعاھب ھک الط یاھتعاس ًالثم ای ،دش ریوصت یبزح مھدزاود سنارفنک
 دروم نیا رد بزح یناتسرھش ماقم کی و ،دشیم ھیدھ یتعنص تیریدم رد
 .]20[دوب هدرک تیاکش نیلاتساھب

 
 درک توکس بزح ھنوگچ
 تفرشیپھب تبسن یرایعم ناونعھب ناوتیم اھنت ھن ار یدام زایتما یھلئسم
 زین بزح یمامت توکس یهرابرد رایعم نیا ھکلب ،درب راکھب یبزح نادمآرس
 ً اتبسن تازایتما رطاــخھب 1920 لاس رد ھک یبزح بتارــم .دنکیم ادیپ قادصم

 
[17] M .Vovsi (ed.), Polozhenie truda sluzhashchikh, 

ob"ediniaemykh profsoiuzom administrativno-sovetskikh, 
obshchestvennykh i torgovykh rabotnikov v 1923/24 g. (Statisticheskii 
sbornik.) Vyp 3-i, Moscow: TsK VSASOTR, 1924, pp. 97-98; Trud, 1 
December 1923. 

[18]  RGASPI, 17/84/480/20-21. 
[19] TsAOPIM , 412/1/14/3-4, 9. 
[20] A.V. Kvashonkin et al. (eds), Bol'shevistskoe rukovodstvo. 

Perepiska. 1912-1927, Moscow: Rosspen, 1996, p. 285. 
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ً ابیرقت 1922 لاس رد ،دندادیم ناشن شنکاو نیگمشخ نانچ »اسؤر« ِزیچان
 تفایرد مھدفھ یھبتر زا شیب ھک ییاضعا نیب نوزفازور فاکش .دندوب طاتحم
 سرام رد وکسم یاھقطنم یبزح سنارفنک رد ،دندوب راکیب ھک اھنآ و دندرکیم

 ؛دننک داجیا لباقتم کمک قودنص دنتفرگ میمصت .تفرگ رارق ثحب دروم 1922
 نآ دازام ،دندرکیم تفایرد مھدفھ یھبتر زا رتالاب ییاھقوقح ھک ییاضعا ھک
 دیاب اھتسینومک دمآرد« رد هدرتسگ یناوخمھان ھک ؛دننک ادھا قودنصھب ار
 یاھتسینومک« زا ات تفای دیاب ییاھهار ھکنیا و ؛»دبای نایاپ عطق روطھب
 ]یلکروطھب و[ ،اھنآ دننام و دنرادن تکرح ناوت ھک یناسک ،نالولعم ،دنمزاین
 زا بالقنا و بزح رطاخھب تیلاعف رد ار دوخ تردق و دوخ تمالس ھک یناسک
 باطخ Bubnov فونبوب ،هام نامھ رخاوا رد .»دوش تیامح ،دندوب هداد تسد
 رایسب یتروصھب یدام یرباربان یھلئسم« :تفگ نینچ مھدزای یهرگنکھب
 انش نایرج فالخ وا اما .»تسا حرطم ،دوب }1920 رد{ ھچنآ زا رتزیمآدیدھت
 ،درک بیوصت لباقتم کمک قودنص یارب ار وکسم ِداھنشیپ یھمانعطق :درکیم
 نامھ مھدزاود یهرگنک ،دعب هام راھچ و ؛دوزفا ار ھنابلطواد یهژاو نآھب اما
 .]21[دناسر بیوصتھب ،دوب هدرک داجیا ار ھلئسم نیا ھک ار ییاھیرباربان
 ربماتپس هام رد .تشادن یصاخ ریثأت لباقتم کمک یارب ھنابلطواد ِییوجلسوت
 رد عیانص ناریدم و تسینومک دیفسھقی نانکراک ییآمھدرگ رد 1922 لاس
 یارب ھک یایزاسنادمچ یھناخراک ھک دیسر عمسھب یشرازگ اینسرپونسارک
 .درادن فقس و یفاک تازیھجت ،دوب هدش حاتتفا راکیب تسینومک 620 مادختسا
 ھک تشاد تیاکش نیا زا ،درکیم ھئارا ار شرازگ نیا ھک Sokolov فولوکوس
 یھتسھ 9 اھنت ،دندرکیم تفایرد الاب یاھقوقح ھک »لوئسم نارگراک« زا
 رد ِیوخوقلخ .]22[دناهدرک ھئارا ار اھکمک نیا اھھتسھ یرایسب نایم زا یبزح
 ،Zelenskii یکسنلز ،وکسم یھتیمک ریبد طسوت ھک یشرازگ رد ،رییغت لاح
 نایم رد ْشرازگ نیا رد .تسا ھتفای باتزاب ،دش ھئارا 1923 ھیروف رد
 یوس زا »یدام شیاسآ یارب وجتسج« ،ھقطنم نامزاس یهدمع یاھیرامیب
 لغش یوجتسجھب« اھنیا .تسا هدش تسیل زین رتنییاپ حوطس ِیبزح نالوئسم
  یتح ای اقفر  یھنیزھھب  تفرشیپ یارــــــب شالت و  ،نارگــــید کیرحت ،]رتھب[
 

[21] TsAOPIM, 3/3/2/141; Vos'maia gubernaskaia konferentsiia 
Moskovskoi organizatsii RKP (23-25 marta 1922 g.), Moscow: M K 
RKP, 1922, p. 53; Odinnadtsatyi s"ezd, pp. 434-35, p. 459 and p. 552. 

[22] TsAOPIM, 69/1/93/134. 
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 .]23[»دیدرگ ربھار یبزحریغ یاضعا ھنیزھھب رتناوارف یاھنوگھب
 یرباربان ھک دندوب هدنام یقاب یلخاد گنج یاھتسینومک زا یضعب ]زونھ[
 کژرتپ ریمیدالو ًالثم ؛دوب یایدج یقالخا یامعم ناشیارب بزح رد

Vladimir Petrzhek، ھک ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک یھتسھ زا یوضع 
 :دسرپیم ھک درک میلست یاھمان رد 1922 نئوژ هام رد ار دوخ یافعتسا

  .تسا ھتسبرب تخر بزح زا مسینومک ھک دنکیم لالدتسا وا ؟»تسیچ مسینومک«
 کیدزن یاھھناخراک و ومآ ھناخراک زا بزح یاضعا یهژیو ییآمھدرگ رد
 ِیریگراکھب ْیوروش ھیسور ِرقف یلکروطھب ھک دنکیم قیدصت کژرتپ ،]24[نآ
 زا یرایسب ھکنانچمھ اما ؛تسا ھتخاس نکممریغ ار ھعماج رد یربارب لوصا
 بزح یاضعا ھک دھدیم تیاضر ،دنتشاد رواب 1920 لاس رد اھکیوشلب
 نیا کژرتپ .دننک شالت ناشدوخ نایم رد یربارب رطاخھب دیاب نیتسار تسینومک
 نآ رییغت زا بزح ھک تسا ینیع یتیعقاو اھتسینومک نیب یرباربان ھک ار ھیرظن
 مسینومک زا شیایؤر ققحت ھک دوب راودیما }کژرتپ{« .درک در ار ،تسا ناوتان
 زیارغ ھک تخومآ اھنت وا .تفاین یمسینومک وا اما ؛دنیبب تسینومک بزح رد ار
 ھکیماگنھ .»تسا ھتفای دشر تدشھب اھتسینومک نایم رد یصوصخ تیکلام
 کژرتپ ،درک شنزرس دیاب ار ینیع طیارش ھک دنداد خساپ ھتسھ  یربھر رصانع
 ھک دمھفیم ،تسین هدروخرس مسینومک یھشیدنا زا وا« ھک داد خساپ اھنآھب
 یربارب و یگچراپکی ِدوبن اما ،دراد ام اب یدایز یھلصاف یلکروطھب مسینومک
 وLide  دیال .»تسین لمحت لباق وا یارب اھتسینومک ِدوخ نایم رد
 تفگ دیال .دندرک مھتم ییارگدابآاجکانھب ار کژرتپ ، Korobytsinنیستیبورک
 رارقتسا بزح وضع رازھ 500 نایم رد دیاب مسینومک ھک تسا طلغ ضرف نیا«
 ؛دنتسین »شکتضایر« زین بزح یاضعا و ،تسین نومک ای ھقرف ،بزح :»دبای
 رد عقاو رد ای »روشک کی« سایقم رد اھنت ھک تسا یعامتجا یتروص مسینومک
 وکیالات .یوزنم تعامج کی نایم رد ھن ،دبای ققحت دناوتیم یناھج یحطس

N.M. Talaiko یوضع{« ھک ھتفگ نیا اب ،دوب هدنام یقاب بزح رد دوخ وا ھک 
 ،»دنکیم ترفاسم ھبارا رد رگید وضع ھکیلاحرد ،دوریم ھنھرباپ }بزح زا
 ناونعھب لومعم تیموکحم اب ھکنآ یاجھب ییآمھدرگ .درک تیامح کژرتپ زا
 یافعتسا دروم رد لومعمریغ ِدنمھوکش شریذپ اب ،دسرب نایاپھب تمدخ زا زیرگ
  گنج نامرھق ــ کژرتپ ھک دندوب نیارب اھھتسھ ناربھر .دیسر ناــیاـپھب کژرتپ

 
[23] TsAOPIM, 3/11/90/201-2. 
[24] TsAOPIM, 433/1/14/11-12. 
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 تسرپرس ناونعھب ار وا و تشذگرد ماگنھبان 1918 رد شرسمھ ھک یلخاد
 لیروآ رد سپس و تفریم ھھبجھب »دوخ زا غراف« ھک وا ،تشاذگ یقاب دحاو

 ھک تشاد رارصا وا اما .تسا هدش هدوسرفً افرص ــ تسویپ بزحھب 1919
 هراشا یلئاسمھب وکیالات و کژرتپ .دنکیم کرت ار بزح یکیژولوئدیا لیالدھب
 رد ھکنیا ضرف اب :دنتخادرپیم اھنآھب 1920 لاس یاھتسینویسیزوپا ھک دندرک
 ار یتلود تردق ھک تسینومک بزح ،دشاب ریزگان یرباربان ْمسیلایسوسھب راذگ
 دوخ بتارم رد یرباربان اب دربن یارب یاهژیو تیلوئسم یاراد ،دراد تسد رد
 داجیا ار زایتما دَر ربینتبم ینورد یگچراپکی یعون ھکنآ نودب ْبزح ؛تسا
 ؛دنک تیادھ یتاقبط میسقت رب ندمآ قئاف یوسھب ار ھعماج دناوتیمن ،دشاب هدرک
 لیدبت یرباربان لاعف لماعھب ار نآ ،ھلئسم نیاھب نتخادرپ یارب بزح یماکان
 ھباثمھب »ایراتلورپ یروتاتکید« ِمگُدھب تبسن مھم اما ،ییادتبا یشلاچ نیا .درک
 و دوب هدش هدز نغور و گنر ھک دوب ییارگرادتقا تیمکاح و یرباربان ھیجوت
 یاھشالت رد نآ یلک حرط اما ؛دیدرگ لماک 1920 یھھد یھنایم رد اھنت
  .دوب راکشآ دوجوم تیعضو ھیجوت یارب ھتسھ ناربھر

 اب .دندش هدنار ھیشاحھب یبزح یاھثحب رد یتاظحالم نینچ ،لاح نیا اب
 زیمآطایتحا ییاھهوکشھب اھنآ اب تفلاخم ،یبزح و یتلود تاماقم تورث دشر
 زا یکی 1923 لاس لیروآ هام رد وکسم یبزح سنارفنک رد .تفای شھاک
 طیارش نیب ار »یاهدمع ِیبسانتیب« ،Gurovفوروگ ،بزح یلحم تاماقم
 نایاپ رد »کچوک یاھتکن« ناونعھب اھتسینومک رثکا و تاماقم زا یضعب یدام
 دوخ نانخسھب یاھناھاوخشزوپ وحنھب فوروگ .تخاس ناشنرطاخ شراتفگ
 یبزح ناربھر .]25[»دشاب ھتشادن اجنیا رد ار وگتفگ شزرا دیاش« ،دوزفا نینچ
 هام رد ھک یاهداشگرس یھمان ًالثم :دندرکیم داقتنا »اھیورهدایز« زا یھاگ
 هدافتسا و اھیورهدایز اب هزرابم یهرابرد« فوتولوم طسوت 1923 لاس ربتکا
 یاهویشھب ھک ار بزح یاضعا نارسمھ ،تفای راشتنا »اھتمس زا ھناراکتیانج
 نینچ اما .]26[دوب هداد رارق دیکأت دروم ،دندرکیم هدافتسا تارھاوج زا ھناریرش
 ْیبزح و یتلود تاماقم تازایتماھب ندیشخب تیعورشم رتسب رد ییاھنالعا
 سیروب یوس زا نیلاتساھب یاھمان رد ھتکن نیا .دسریم رظنھب ھنابیرفماوع
 ،اواتلوپ رد بزــــــــح یلحم یشنم ،دوب هدش هراشا Boris Magidov فودجم

 
[25] TsAOPIM, 3/4/1/61. 
[26] RGASPI, 17/84/467/58.↓ 

 .دینک ھعجارم 221 یھحفص مجنپ لصفھب اھتسینومک نارسمھ یهرابرد ↑
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 رگا« ھک دھدیم رادشھ وا ،فوتولوم هداشگرس یھمان ساسارب :نیارکوا
 یهرابرد ،"بزح یھندب" و "اسؤر" یهرابرد یرتشیب یاھشسرپ
 ناونع هژیو دوس و شاداپ عونرھ و الاب یاھقوقح یهرابرد و "ناصصختم"
 .]27[»دوب دھاوخ یعیبط ًالماک ،دوش

 
 یتعنص ناریدم
 یاھتسجرب تیعقوم یلخاد گنج زا سپ نارود رد ھک ]28[تسینومک ناریدم

 اب اھنآ یھطساوھب یبزح نادمآرس ھک دندوب یاهدمع یاھهورگ ھلمجزا ،دنتفای
 ِرکنوک نایاد و راک.ِچا.یا ھلمج زا ،ناخروم .دندشیم طبترم رگراک یھقبط

Diane Koenker و تفاییم شیازفا دیلوت ھک یاهویش نامھھب ھک دناهدرک ھجوت 
 فدھ .دندرکیم دوعص عیرس مھ یتعنص ناریدم ،تفریم الاب راک یروهرھب
 تامادقاھب یناسآھب ار اھنآ ،دوب دیلوت و یروهرھب یاقترا ھک ناریدم نیا یلصا
 ار بزح یاضعا یوسزا یلباقت و ؛دنازغلیم یرگراکدض یاھتیلاعف و
 .]29[تفرگیم تأشن اھنآ راتفر ِیتسیلایسوسدض ِدروآرب زا ھک تخیگنایمرب
 ینعمنیدب[ .تشاد مھ یسایس یاھبنج ناریدم نیا ]یتیریدم[ ِنامرف ،نیارب هوالع
 یرگراک یاھنامزاسھب تبسن اھنآ ھنایارگرادتقا خساپ ـلمع ردـ بزح ]ھک
 :ینعی ،تشاد یاهدرتسگ یسایس لیالد ھک یدییأت ؛درکیم دییأت ار لقتسم
 روصت ھک یسایس داح رایسب دراوم رد .دوب رتمک نآ یدیلوت ِرثؤم یریگتھج
 اھنیا ،دناهدرک ضقن ار نارگراک شبنج نیداینب لوصا ْتسینومک ناریدم دشیم
 ،راک لحم ِتیامح بسک یارب یرتھب بتارمھب یاھتصرف ]ناریدم نیا :ینعی[
 ینارگراک تیامح دنناوتب ات دنتشاد یروشک و یلحم حطس رد یبزح یاھنامزاس
  رارق اھنآ لباقم رد  ھک دندشیم زین  یتسینومک نارگراک لماش ھک دننک بسک ار

 
[27] Magidov in Kvashonk in et al. (eds.), op. cit, pp. 282-86. 

 دروم رد حالطصا نیا ھکارچ ،منکیم بانتجا »خرس ناریدم« ندرب راکھب زا ]28[
 اھنآ فیاظورب دیکأت اب ناریدم یھمھ یارب مھ یھاگ و ،صخا روطھب تسینومک ناریدم
 .دوشیم هدرب راکھب یوروش تلودھب تبسن

 زا یتایاور :ھناخراک یاھھصق« ،رکنوک ؛46 ات 40 تاحفص ،هدش دای رثا ،راک.چا ]29[
 ،The Russian Review 55:3 ،»)پن( یھمانربھب راذگ یهرود رد یتعنص تابسانم

 و نینل تیمکاح تحت ھعماج و یروآنف« ،K. E. Bailes زلِیب ؛411 ات 384 ،1996
 هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1941 ات 1917 ،یوروش ینف ناصصختم أشنم :نیلاتسا
 ،یملع تیریدم« ،M.R. Beissinger رجنیسِیب ؛64 و 63 تاحفص ،1978 ،نتسنیرپ
 .49 ات 45 تاحفص ،1988 ،سیروت :ندنل ،»یوروش تردق و یتسیلایسوس طابضنا
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 یساسا تاررقم رارقتساھب )یبزح تاماقم رگید دننام( تسینومک ناریدم .دنتشاد
 ینزھناچ ،دادرارق نیا تحت ھک دندناسریم یرای نارگراک اب یعامتجا دادرارق
 یاضف رد یضقن عون چیھ اما ؛تشاد دوجو راک لحم طیارش یهرابرد یدودحم
 یارب ناریدم قح ربارب رد یشلاچ چیھ و نارگراک یوس زا یسایس
  .دوب هدشن ینیبشیپ یسایس یاھیریگمیمصت

 قیالعھب تبسن ھک تخاسیم مزلم ار ناریدم ،یمومع راظنا رد ْبزح
 وربور ییاھشلاچ اب یھاگ ،دندوبن نینچ ھک یناسک و دنشاب ساسح نارگراک
 رد ار ناریدم ھک تشاد دوجو یاھراکوزاس ینامزاس ظاحلھب اما ؛]30[دندشیم
 دروم ار اھنآ یرگراکدض یاھمیمصت و ،درکیم تیوقت فلاخم نارگراک ربارب
 نارگراک قوقحھب نتشاذگ مارتحا یارب ناریدم تیلوئسم .دادیم رارق تیامح
 ،یبزح یاھھتسھ اب :ینعی( »یرگراک یاھنامزاس« اب اھنآ تابسانم تروصھب
 بلغا و ؛دوب ھجوت دروم )یاھیداحتا یاھتأیھ رگید و ھناخراک یاھھتیمک
 تبسن دوخ تیلوئسم و دندوب بزح وضع اھنامزاس نیا ِیرادا نالوئسم
 یوناث و عبات ْتلود ربارب رد یرادافو اب ھسیاقم رد ار رگراک یھقبطھب
 تسارت رد ینعی ،دریگیم رارق ثحب دروم ریز رد ھک یلاثم رد .دنتسنادیم
 رگراکدض ِتسینومک ناریدم تشپ یبزح یاھداھن ،وکسم یکیتسال یاھالاک
 ،تسا بزح راوھنومن تکرح نیا ھک مییوگب ھک تسا راوشد ھچرگا .دندش عمج
 یاھداھن »لومعم عضوم« یتیوقت و کرادت نینچ ھک دسریم رظنھب ]اما[
 ھیحان یبزح سنارفنکھب یمازعا هدنیامن ،Gusev ِفزوگ تیاکش .دوب ]یبزح[
 زا ار یرگراک یریدم ھچنانچ :تفگ وا .دوب ھنوگنیمھ 1924 ھیوناژ رد ،نمواب
 زین ھیحان یھتیمک زا و ،دنزاسیم رومأم ار ینویسیمک اھنآ« ،دنک جارخا بزح
 یلیامت اھنآ ]عقاورد[ .دنھدیم رارق }نویسیمک نیا رد{ ار رگید ریدم ود
 داھنشیپ ،رگید ییوس زا .»دنرادن یتیعضو نینچ رد نارگراک رظن ندینشھب
 .]31[دوشیمن هدینش ]ًالصا[ ریدم کی جارخا یارب

 دندروآ تعنصھب ،نآ زا سپ و یلخاد گنج نایرج رد ار تسینومک ناریدم
 یمیدق )spetsy( ناصصختم و ناریدم ذوفن و هدرک تیوقت ار بزح تراظن ات
 دوجو ناریدم نیا یعامتجا یھنیمز یهرابرد یفاک تاعالطا .دننک فیعضت ار
 یھجوت لباق دادعت اھنآ نایمرد .دندوب قباس نارگراک اھنآ زا یرایسب اما ،درادن

 
 ،تسا ھتفرگ رارق رکنوک یسررب دروم ھک یبزح تاراشتنا ِثحب رد ،لاثم یارب ]30[

 .هدش دای رثا رد
[31] TsAOPIM, 63/1/144/78. 
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 یھقطنم کی رد یسررب :تشاد دوجو 1917 لاس زا شیپ یاھکیوشلب زا
 نآ یاھھناخراک ِتسینومک ناریدم ھک داد ناشن 1922 لاس طساوا رد وکسم
 نیا نس نیگنایم ،دنتشاد روضح بزح رد 1915 لاس زا نیگنایم روطھب ھقطنم
 ات .]32[دندوب قباس نارگراک زا ناشرفن 6 رفن 7 رھ زا و ،دوب لاس 32 ناریدم
 ھچرھ یفاکش اھنت ھن ،یتعنص دوبھب زا سپ لاس کی تسرد ،1922 لاس طساوا
 یتح ھکلب ،تشاد دوجو تسینومک نارگراک و ناریدم نیا نیب هدنوشرتقیمع
 یکسنیلز .دوب حرطم یبزح یاھنامزاس رب ناریدم لیلدیب ذوفن یهرابرد ھجوت
 اھنت ھن ھک داد رادشھ 1922 نئوژ رد وکسم یاھقطنم یبزح سنارفنک رد
 نالوئسم و تسینومک ناریدم نیب یدیدش رایسب و قیمع رایسب یاھزیتس
 دننامھ تسرد ــ نآ ساسارب« ناریدم ھک دراد دوجو تسینومک یاھیداحتا
 نارگراک ندادن هار دننام ییاھشورھب یکتم ــ تعنص یمیدق نابحاص یاھشور
 تراظن نتفرگ رایتخارد« یارب ناریدم نیا شالت نینچمھ ھکلب ،»دناھناخراکھب
 زا ،لاثم یارب ؛تشاد دوجو زین »ناشدوخ عفنھب یبزح یلحم یاھداھن لرتنک و
 ھتسھ ِیداعریغ ماغدا«ھب رجنم ھک یبزح یھتسھ رتافد یارب تاباختنا قیرط
 ھک تفرگن ار راکشآ یھجیتن نیا یکسنیلز( .]33[»دوشیم تیریدم و یبزح
 رارق دیدرت دروم ار بزح کیژولوئدیا تاضورفم یدج روطھب ھعسوت ھنوگنیا
 درکراک یھجیتن هاگتسد نیا یرگراکدض یاھھصخشم ھک یتاضورفم ؛دھدیم
 .)دنراد ییاوژروبهدرخ أشنم ھک تسا نآ یاضعا زا یضعب

 طساوا ات ھک دنکیم لالدتسا ، G. Shvartsزتراوش ،کیوشنم راگنھمانزور
 لماک ،»"خرس نارگتعنص"ھب موسوم یدیدج یعامتجا رشق رولبت« 1922 لاس
 یتلود یاھتکرش رد ار دشرا یاھتَمِس یعامتجا هورگ نیا یاضعا و دوب هدش
 دای اھنآ زا ناصصختم ناونعھب ھک ار بالقنا زا شیپ ِناریدم و دنتشاد رایتخارد
 و 1922 یاھلاس نیب ھک دـــیوگیم راک.چا.یج .]34[دنداد رارق ھیاس رد  ،دشیم

 
 ناریدم نایمرد ھک درک راھظا فیونیز 1923 رد .1922 نئوژ 25 ،ادوارپ ]32[

 ات 68 ،دندوب بالقنا زا شیپ یاھکیوشلب زا دصرد 30 ات 28 یروشک حطس رد تسینومک
 دصرد 10 ،دنتشاد ھیلاع تالیصحت دصرد 12 ؛یلخاد گنج یاھکیوشلب زا دصرد 70
 و تیریدم تردق« ،J.R. Azrael لیرزآ .ییادتبا تالیصحت ھیقب و ھطسوتم تالیصحت
 ،67 ھحفص ،1966 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام ،جیربمک ،»یوروش تسایس
 ..Trinadtsadtyi s"ezd, p. 243 زا لقنھب

[33] Zelenskii, Deviataia konferentsiia Moskovskoi organizatsii 
RKP, Moscow: M K RKP, 1922, pp. 80-82. 

[34] Sotsialisticheskii vestnik 3, 1922, pp. 8-10. 
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 ،دندوبن تسینومک ْنآ زا شیپ ھک رگراکریغ ناریدم زا یدایز دادعت 1923 
 حیضوت اما ؛درک نوگرگد ار هورگ نیا یلک بیکرت رما نیا و دنتسویپ بزحھب
 نینچمھ و ناشدوخ طسوت ھک ناریدم .]35[دبلطیم ار یرتشیب قیقحت ھلئسم نیا
 ھک دندرک نیاھب  عورش ،دندشیم ھتفرگ رظن رد زیامتم یھورگ ناونعھب نارگید
 .دوب ریگرد نایرج نیا رد لاعف روطھب اگلیمِسا ؛دننک ادیپ نامزاس یسایس ظاحلھب
 اپرب »یتقوم رتفد« ،»نامزمھ یسایس شنک یگنھآمھ« یارب 1922 ربماتپس رد
 ناریدم یاھهرگنک یمئاد یاروش کی تروصھب ربماسد رد رتفد نیا .دندرک
 ناریدم هاگشاب« 1923 لاس رد .دندرکیم رشتنم مھ یاھیرشن و دمآرد عیانص
 سیسأت وضع 146 اب ،یروشک یاھیدنبهورگ زا یشخب ناونعھب وکسم »ِخرس
 نینچمھ و ،دندرکیم لالدتسا رازاب راکوزاس زا رتھتسجرب هدافتسا یارب ؛دش
 یاھتسایس زا یتعنص یاھتسارت »ِییادتبا« و یحطس یهدافتسا ھکدنتشاد مالعا
 .]36[دناشنزرس لباق یاهزادنا ات »یچیق« نارحب رطاخھب اھھنیزھ یرادباسح
 

 یکیتسال یاھالاک تسارت رد ھسیسد
 ،درک بسک یاهاعلاقوف یھنایارگرادتقا ترھش ھک تسینومک ریدم کی
 زا مھد یهرگنک زا دعب یمک ھـــک ]37[دوـــب Valerian Miurat تارویم نیرلاو

 
 ھک دھدیم ناشن ھک دنکیم لقن اھاکیدنس و هدمع یاھتسارت زا ییاھرامآ راک.چا ]35[

 لاس رد دصرد 35 زا ،دوب یرگراکریغ ناشیعامتجا یھنیمز ھک یتعنص ناریدم تبسن
 ،رگراکریغ ِرصانع نیا یھلمجزا .تفای شیازفا 1923 لاس رد دصرد 64 ھب 1922

 .دندوب هدش بزح وضع 1923 لاس رد اھنآ زا یمینً ابیرقت و 1922 لاس رد ناشمتفھکی
 ناصصختم و قباس یاوژروب ناریدم تسدھب تعنص تیریدم« ھک دریگیم ھجیتن راک.چا
 بسک ار بزح تیوضع تینما و نأش اھنیا زا یرتشیب تبسن و ،تفاییم لاقتنا نیشیپ
 خروم زا زلِیب ،لاثم یارب .دراد رتشیب شیامزآ و یسرربھب زاین یریگھجیتن نیا .»دندرکیم
 یزکرم یتعنص یھقطنم رد ناریدم دصرد 70 ھک دنکیم لقن )Fediukin نیکویدِف( یوروش
 .تفای شھاک تعرسھب تبسن نیا 1923 لاس زا و دندوب ناصصختم زا وکسم نوماریپ رد
 یهرگنک رد .دش نایب راک.چا طسوت دنکیم تیاکح یزیچ نآ لباقم رد یشیارگ زا نیا
 وضع اھتسارت یتیریدم یاھتئیھ یاضعا دصرد 29 ات 23 اھنت ھک دنداد شرازگ مھدزاود
 دروـــم ،دنتسویپ بزحھب ناصصختم ھکنیارب ینبم ار راک.چا رظن ْشرازگ نیا ؛دندوب بزح
 ؛65 ھحفص ،هدش دای رثا ،زلِیب ؛40 ھحفص ،هدش دای رثا ،راک.چا .دھدیم رارق دـــیدرت
 .46 ھحفص ،هدش دای رثا ،لیرزآ

[36] Predpriiatie 3, 1923, p. 7; 4-5, 1923, pp. 3-4; 1, 1924, p. 106; 
Ekonomicheskaia zhizn, 2 August 1923;↓ 

 .46 ات 40 تاحفص ،هدش دای رثا ،راک.چا ↑
 .دینک ھعجارم کی یهرامش تسویپھب تارویم یهرابرد ]37[
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 نامز نآ رد ھک ار Bogatyr ریاتاگوب یدصت ات دش هدروآ خرس شترا
 وا ھک دناھتفگ .دریگب هدھعھب ،دوب ھیسور یکیتسال یاھالاک ھناخراک نیرتگرزب
 اھکیوشنم دضرب زین و یمیدق ناریدم و ینف ناصصختم دضرب یدج یزرابم
 ییایمیش داوم نارگراک ھیداحتاھب تبسن ناشلرتنک و ،دوب یاھیبزحریغ و
 یسایس نویسیزوپا تسکش اب 1922 لاس رد اما .تسکش مھرد وا طسوت وکسم
 هدش لیکشت یگزاتھب ھک یکیتسال یاھالاک ِتسارت یربھرھب تارویم یاقترا و
 ھکلب ،درک نیگمشخ ار یلومعم نارگراک اھنت ھن وا یھنادبتسم یاھشور ،دوب
 نیا رد .تخیگنارب زین ار اھھیداحتا و ھناخراک یاھھتسھ رد ار اھتسینومک
 رد اھنت .درکیم لمع تارویم دوسھب بزح ِینامزاس راکوزاس ،اھدروخرب
 هاگیاج زا ،ینادنچ یناگمھ حیضوت نودب و یناھگان روطھب 1923 لاس رخاوا
 دیاب ار تارویم زا ]یبزح[ یاھداھن تیامح لیالد .درک طوقس شیوخ عیفر
 تلع .دندروآ مھارف ار وا طوقس تابجوم ھک تفرگ رظن رد یلیالد هارمھھب
 رد مکاح ھتسدوراد یوس زا 1923 لاس رد ھک دوب ینیپمک دیاش وا طوقس یهدمع
 یھارمھ اھنآ اب مھ ِنویسیزوپا ھک یتعنص ناریدم ندرک رابتعایب یارب بزح
 .داتفا هارھب ،درکیم

 داوم دوبمک تلعھبً ابیرقت یلخاد گنج نایاپ رد یکیتسال یاھالاک ِتعنص
 ِیلصا یھتیمک( Glavrezin نیزروالگ .دش فقوتم ھناخراک یارب مزال ِماخ
 نیزگیاج ھک دوب میدق میژر ینف نیصصختم و ناریدم یھطلس تحت )تعنص
 رد .دوب راوشد ْیصصخت ِینف شزومآ یالاب حطسھب زاین تلعھب اھنآ ندرک
 :داد رارق دیدش رایسب داقتنا فدھ ار نیزروالگ ْبزح یربھر 1920 لاس
 ،اھکیوشلب نیرتدشرا زا یکی ،Nikolai Krylenko وکنلیرک یالکین
 مھتم ار اھنآ و درک ھئارا بزح یاضعا دضرب ار ینحلادیدش یداقتنا ِینارنخس
 لاس راھب رد .دناهدرک شزاس ینف ناصصختم اب یاھنادیمون زرطھب ھک تخاس

 نیزروالگ رد ریتاگوب ریدم ناونعھب تارویم ھلمجزا و یاهزات هورگ 1921
 رد Treugol'nik کینلوگیورت( نیزروالگ یهدمع یاھھناخراک .دندش بوصنم
 وکسم رد Provodnik کیندورپ و Kauchuk کوچوئاک ،ریتاگوب ـ دارگورتپ
 گنج یط ھک دندوب )لوالسورای یھقطنم و وکسم رد زین رگید یھناخراک ود ـ
 :دندرکیم تیلاعف یماظن تاموزلم اب طابترا رد یلخاد گنج و یناھج لوا
 یماظن لقن و لمح لیاسو یارب ار یرگید یاھتمسق و خرچ ششوپ ریتاگوب
 .دوب زین شترا یارب بآدض یاھھمکچ و شوپاپ دیلوت ریگرد و ،درکیم دیلوت
 1920 لاس ات و ،دشیم دراو جراخ زا دیاب ھناخراک ِیفرصم ماخ کیتسال یھمھ
 .درک تُفا ھناخراک تیفرظ زا یکچوک شخبھب دیلوت ،دش فقوتم تادراو نیا ھک
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 دیدج هورگ فدھ نیتسخن ،توا هام رد کیتسال تادراو دیدجتھب ھجوت اب
 )شلاگ دننام( حلص نامز رد یتعنص یهدمع دیلوت ددجم عورش ،تیریدم
 یمرچ شفک یور یگدنراب ماگنھ رد ھک یکیتسال شفک = شلاگ[ .]38[دوب
 طسوت یسایس ظاحلھب و دنتفای رارقتسا وکسم رد نادراوهزات .]دندیشوپیم
 نیزروالگ میدق یربھر زا یضعب ؛دندشیم تیامح Sosnovskii یکسفونسوس
 وکنچوش ،کینلوگیورت ھناخراک ریدم ھلمجزا( دندوب رقتسم دارگورتپ رد ھک

Shevchenko(، یوس زا هزات هورگ .دندوب فویونیز تیامح دروم 
 دندوب ھتخومآ ھک ھھبج زا ینادرم ،یماظن یاھتسینومک« ناونعھب یکسفونسوس
 دروم ،»دننک دربن مھ رتدنمورین رایسب نمشد اب و دننک راک ناصصختم اب
 ار تراجت« مھ ھک دوب »یماظن رداک کی« تارویم ؛دنتفرگ رارق لابقتسا
 یداصتقا تیریدم رد یلبق یھبرجت چیھ ھچرگ ،دوب »دربن لھا« مھ و »دیمھفیم
 ار یربھر رد اھکاکطصا ْتعنص یهرابرد یکسفونسوس تالاقم .تشادن
 و ناصصختم دضرب نیون یایوپ یاھتسینومک( ِیسایس کاکطصا یھباثمھب
 تباقر رد ینشورھب اھکاکطصا نیا ھچرگ ؛دھدیم ناشن )میدق میژر یاھپیت
 دارگورتپ و وکسم یاھھناخراک نیب یراذگھیامرسھب تبسن و بایمک عبانم رس رب
 .]39[دنباییم ساکعنا

 رارق شیوخ دصق ار ریتاگوب رد دیلوت هداعا ریذپاندیدرت ییورین اب تارویم
 هدنام فقوتم Provodnik کیندورپ ھناخراک رد اھتدم ھک تالآنیشام .داد
 دضرب ار یتامادقا ،درک دیدشت ار طابضنا وا ؛دندش لقتنم ]دیدج لحمھب[ ،دندوب
  نیرتمــــھم اذھعم  .درک مالعا زاین رب  دازام ار رفن 300 و  دومن ھـــئارا یدزد

 
 هاگشناد تاراشتنا :انابروا ،»خرس دراگ یاھتشاددای« ،,E. Dune نُود ]38[

 ↓ ؛6 و 5 تاحفص ،1993 ،زیونیلیا
↑ A.M. Panfilova, Istoriia zavoda 'Krasny Bogatyr", Moscow: izd. 
Moskovskogo universiteta, 1958, pp. 74-75; M.Ia. Proletarskii, Zavod 
'Krasnyi bogatyr" (1887-1932), Moscow: gos. khim-tekh izd., 1933, pp. 
39-43; V.P. Kravets (ed.), Rezinovaia promyshlennost'. kn. 2., 
Moscow/Leningrad: tsentr upr. pochati VSNKh SSSR, 1926, pp. 5-6; 
G.M. Davydov and E.Ia. Knop, Zavod na Usachevke, Moscow: 
Moskovskii rabochii, 1980, pp. 30, 32. N.V. Krylenko, 
'Proizvodstvennaia demokratiia v tsifrakh i faktakh', in Na Strazhe 
(biulleten  osobmezhkoma i ekonomicheskogo upravleniia) 1-2, 1921 
:22-35. 

 .1923 ھیوناژ 30 و 1922 نئوژ 24  ،1921 توا 26 و 7 ،6 ،ادوارپ ]39[
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 Sergei فولیئاخیم یگرس ،ھناخراک یھتیمک ردص وا :دوب یسایس شدروآتسد
Mikhailov هدھعھب زین ار وکسم یاروش رد یبزحریغ هورگ یربھر ھک 

 داوم نارگراک ھیداحتا رد ار ھناخراک یاھکیوشلب و ،دنار نوریب ،تشاد
 ھناخراک یھتیمک ،تارویم دورو زا شیپ .درک جیسب اھکیوشنم دضرب ییایمیش
 یاھعزانم رد کیوشلب یھتسھ ،دوب هدش ریقحت و ھتفرگ رارق شلاچ دروم
 سپ ھلصافالب اما .دوب ھتفرگ رارق ریقحت دروم شاداپ متسیس رد تیفافش هرابرد
 هام رد ھناخراک یھتیمک تاباختنا رد .دش سکعرب عاضوا ،تارویم ندیسر زا
 ردص ناونعھب کیوشلب Aleksandr Titovِفوتیت ردناسکلا ،1921 لاس نئوژ
 1921 توا مراھچ رد یھوبنا ییآمھدرگ .تفرگ ار فولیئاخیم یاج ،تأیھ
 ھیداحتا ھمانعطق نیا .درک بیوصت ،دوب هدرک داھنشیپ تارویم ھک ار یاھمانعطق
 رطاخھب ،دشیم لرتنک اھکیوشنم طسوت ھک ار وکسم ییایمیش داوم یرگراک
 ،توا 16 رد مود ییآمھدرگ رد .درک حیبقت نارگراک عفانم زا عافد رد یناوتان
 تیامحْ ھسلج ِنامھیم یوگنخس ناونعھب یکسفونسوس یوس زا ھک تارویم
 ھتفاینامزاس یدزد رد تکراشمھب ار ھناخراک یھتیمک یاضعا زا یضعب ،دشیم
 »زابھتفس و زاب ھبناجود ،دزد« ھک دش مھتمً اصخش فولیئاخیم و ،درک مھتم
 تاماھتا ھک تسا نآ زا یکاح نیا و ،تسا زیچان یناگیاب کرادم( .تسا
 رد تکرش یارب ھناخراک یهدنیامن فولیئاخیم ھکنآ دوجو اب .)دناھیاپیب
 ھس فرظ و ؛دش مالعا زاینرب دئاز ،دوب یکینلوکوس و وکسم یاھیحان یاھاروش
 کی زا یشخب ریتاگوب رد تارویم ِمجاھت .داد تسد زا ار دوخ یاھتَمِس مامت هام
 ات دوب هدش گنھآمھ وکسم رد بزح یربھر طسوت ھک دوب یتازرابم نیپمک
 .دننارب نوریب ییایمیش داوم یرگراک ھیداحتا زا ار اھیبزحریغ و اھکیوشنم
 .دمآ تسدھب ربتکا مراھچ زور رد ھیداحتا یاھقطنم سنارفنک رد فدھ نیا
 تأیھ رد و سنارفنک رد ار یزیچان تیرثکاً اکرتشم اھیبزحریغ و اھکیوشنم
 ھیداحتا نویساردف یوس زا تأیھ نیا ؛دندادیم لیکشت دیدج بختنم ھیئارجا
 رد ھک ییایمیش داوم »خرس« نارگراک ھیداحتا اب و دش لحنم وکسم یرگراک
 .]40[دیدرگ نیزگیاج ،دنتشاد رارق کیوشلب نیبصتنم نآ سأر

 
 رگراک یھقبط تسایس« ،J .Hatch َچھ ؛206 و 205 ھحفص ،هدش دای رثا ،یناریپ ]40[

 ،»1921-1922 یرگراک یاھنامزاس و اھکیوشنم :)پن( یھمانرب زاغآ یط وکسم رد
Soviet Studies 34:4، 1987، ؛566 ات 563 تاحفص هژیوھب و 574 ات 556 تاحفص 

 رثا ،Proletarskii یکسراتلورپ ؛102 و 101 تاحفص ،هدش دای رثا ،Panfilova اوولیفناپ
 ⇦ ↓ :ھب دینک هاگن نینچمھ ؛41 و 40 تاحفص ،هدش دای
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 یاضعا زا یرایسب اب ار وا تارویم ِیروتاتکید کبس 1922 لاس یط
 .تساخرب ریتاگوب یھتسھ زا شلاچ نیتسخن .درک ییاھزیتس دراو کیوشلب بزح
 ِماظن ،تفای نامزاسدیدجت یکیتسال یاھالاک تعنص 1922 لاس ھیوناژ هام رد
 یتعنص تسارتھب ار دوخ یاج نیزروالگ و دش ھئارا اھھنیزھ ییوگخساپ
 تأیھ سیئر ناونعھب تارویم .داد Rezinotrest تسرتونیزر ]مانھب[ کیتسال
 ریبد و تقومامت تسینومک ماقم کی ھک  Zorinaانیروز .دش داھنشیپ دیدج
 بزح زا ھک یتسینومک ،Ivanov فوناویا و ،دوب ریتاگوب ھناخراک یھتیمک
 یلاع یاروش« سیئر ،Petr Bogdanov فونادگوب رتپ ندیدھب ،دوب هدش جراخ
 اب ھتسھ رد تارویم نایماح .دننک لالدتسا تارویم دضرب ات دنتفر »داصتقا
 مھتم تنایخھب ار اھنآ و دندش وربور یھوبنا ییآمھدرگ رد فوناویا و انیروز
 ھنوگچ تارویم« ھک درکیم لاؤس وا زا فونادگوب ھکیماگنھ فوناویا .دندرک
 یھتیمک« ھک داد خساپ ،»دوشیم وربور ھناخراک رد یرگراک یاھنامزاس اب
 ناگدنیامن یاروش و تسوا عبات لماک روطھب و ،تسا تارویم تسد رد ھناخراک
 نیب نیپمک زا یشخب ناونعھب ًارھاظ ،تارویم نایماح .»درادن ییادص چیھ زین
 باصتنا زا تیامح رد ار یاھمانعطق یزیمآتیقفوم زرطھب ،هدش گنھآمھ ِیداھن
 اب شیاھھغدغد نتشاذگ نایم رد اب ھک ضرف نیا اب انیروز .دندرک ھئارا وا
 یھتیمک زا ،ریتاگوب یھتسھ زا ،»هدرک ضقن ار یبزح طابضنا« فونادگوب
 رد شاهزات تَمِس رد تارویم .دش هدنار نوریب وکسم یاروش زا و ھناخراک
 رد ییایمیش داوم یرگراک ھیداحتا یربھر یوس زا ھک ییاھکیوشلب اب ،تسارت
 مھ ؛درک ادیپ دروخرب ]و تفرگ رارق ضقانت رد[ ،دندوب هدش بوصنم وکسم
 زا یکی .دنتشاد تیمکح رب یعس وکسم تراظن نویسیمک مھ و وکسم یھتیمک
 ربارب رد وا ،لاثم یارب .دوب تاباصتعا اب دروخرب رد وا شور ،شنت یاھتلع
 یاھخرنھب تبسن ْتالوصحم تخادرپ هاگراک رد ھتخیگنادوخ باصتعا
 یهرابرد یتاغیلبت نیپمک جوا رد ــ 1922 نئوژ رد ھک ،ریتاگوب رد یراکھعطق
 رد .درک داختا ار نکمم عضوم نیرتیمجاھت ،دش عقاو ــ اھرآِسا یھمکاحم
  درادـــــناتسا یھماــــنعطق ِشریذپ زا سپ ،ھیئوژ لوا زور رد یھوبنا ییآمھدرگ

 
⇨ ↑ TsAGM, 337/2/39/24-30, 99, 116, 125, 170ob, 187; TsAOPIM, 
36/11/36; Pravda, 26 August and 5 and 9 October 1921; 
Sotsialisticheskii Vestnik 18, 1921, pp. 12-13; 22, 1921, p. 12; and, 1922, 
p. 16; Moskovskaia gubernskaia konferentsiia profsoiuzov, 14-15 sent. 
1921, M oscow: MGSPS, 1921, p. 10. 
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 ،دندوب رآِسا هاگداد نامھتم یارب تازاجم نیرتدیدش راتساوخ ھک یکیوشلب
 بیرغ یھئطوت« ْتالوصحم ِناگدننکتخادرپ هاگراک ِمادقا ھک درک مالعا تارویم
 دص دنچ اب .تشاد دھاوخ یپ رد »یدج رایسب یاھدمایپ« ھک هدوب »یکیوشنم
 زا ار تالوصحم ناگدننکتخادرپ ھک دش نیارب میمصت ،یأر جنپ ربارب رد یأر
 ردص ،Korchagin نیگچروک .دننک جارخا ییایمیش داوم نارگراک ھیداحتا
 .درک لالدتسا زیمآھحلاصم یدرکیور یارب هدوھیب وکسم یھقطنم رد ھیداحتا
 وا ھک دندرک اعدا اھکیوشنم .دش ماندب ،یرگراکدض یاھراتفر رطاخھب تارویم
 یکسنیشوبایر«وا ھک دوب ھتفگ کیندورپ ھناخراک رد هوبنا ییآمھدرگ کی رد

Riabushinksii تبسن تسارت ریقحت و ؛]41[تسا »دیدج خرس 
 ینابصع ار کوچوئاک رد یبزح یھتسھ ،یرگراک ھیداحتا یاھھمانتقفاومھب
  .]42[دوب وکسم ھقطنم رد یکیتسال تالوصحم ھناخراک نیمود عقاورد ھک درک

 ھک دوب یعیانص نیتسخن زا یکی یکیتسال یاھالاک ِتعنص 1923 لاس رد
 ،میزادرپیم نآھب رتشیب متشھ لصف رد ھک ار »یچیق« یراجت نارحب ریثأت
 هژیوھب اھالاک زا یھوبنا کیتسال تسارت و دوب فیعض ْشورف .درک ساسحا
 رد ار رگراک 1000 ھک دش تقفاوم لیروآ هام رد .تشاد رابنا رد ار اھشلاگ
 و )دوب ریتاگوب دیدج مسا عقاورد ھک( Krasnyi Bogatyr ریتاگوب ینسارک
 یاھهاگراک ندش ھتسب ناکما یهرابرد توا هام رد و ،دننک مالعا دئاز کوچوئاک
 تبسن وا .دش رتدنمتردق تارویم ،لاس لیاوا رد .دش ثحب زین کیندورپ
 یمجاھت تلاح یرگراک نویسیزوپا ربارب رد ]دئاز یورین ناونعھب[ جارخاھب
 نارگراک تیعضو ]ِیسررب[ ِنویسیمکھب »داصتقا یلاع یاروش« رد  وا ؛تشاد
 یاھهاگیاپ و ؛دش بوصنم یتعنص کناب یهریدم تأیھ وضع ناونعھب زین و
 .دنتشاد ار دوخ ]قباس[ درکراک نانچمھ بزح بتارمھلسلس نورد رد وا یماح
 راتفرھب تبسن ھک یمشخ اب ندش مالعا دئاز زا سرت ریتاگوب ینسارک رد
 دوجو )Sorokin  نیکوروس :ینعی( ریدم ناونعھب تارویم نیشناج رابتوخن
  و ،دنوش دراو شرتفدھب نارگراک ھک دادیمن هزاجا نیکوروس .دش دــیدشت ،تشاد

 
 رد عیانص یھتسجرب نابحاص زا ،Pavel Riabushinskii یکسبیشوبایر ،عجرم ]41[

 اب ھک »یگنسرگ یناوختسا تشم« اب ار اھاروش 1917 لاسرد وا ھکتسا روھشم .دوب وکسم
 ↓ .درک دیدھت ،دش دنھاوخ وربور نآ

↑ Sotsialisticheskii vestnik 13-14, 1922, p. 16. 
 ↓ ؛207 و 206 تاحفص ،هدش دای رثا ،یناریپ ]42[

↑ TsGAMO, 609/1/107/7, 69-70, 73ob, 80; TsAOPIM, 1300/1/1/1-3; 
2867/1/4/41, 95; 3/3/6/57; 475/1/4/25; 475/l/7/9-9ob. 
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 شدورو ماگنھ ھک درکیم راداو ار نارگراک یو وا.پ.گ زا یشرازگ ربانب
 یاضعا ھکیماگنھ و .دنرادرب رس زا ار دوخ هالک و دنزیخ اپرب اھهاگراکھب
 زا وکسم یھتیمک ،دندرک دروخرب تسارت و نیکوروس اب ھناخراک رد بزح
 وکسم یھتیمک زا ینویسیمک 1923 ھیوناژ هام رد .درک تیامح نیکوروس
 زیمآشنزرس تاکرح و اھجارخا ھلیسوھب ھک تخادرپ »یراجنھھبان« طباورھب
 ھنوراو یساسا یاھنوگھب تارویم تخب زییاپ رد ،یوررھھب .]دوب هدش رارقرب[
 ھیداحتا ناربھر ،دندروآ مھارف ار وا طوقس یھنیمز ھک یناسک ،ًارھاظ .دش
 وا زیمآریقحت دروخرب ربماتپس هام رد .دندوب وکسم رد ییایمیش داوم نارگراک
 نمواب رد یبزح تاماقم نایم رد ار ییاھھغدغد کیندورپ نارگراکھب تبسن
 یھتسھھب تبسن ار وا »لمحت لباقریغ راتفر« ربتکا 9 رد اھنآ ؛درک داجیا
 داوم نارگراک ھیداحتا ربماون مود رد و ؛دنداد رارق ثحب دروم کیندورپ ِیبزح
 مشش رد .درک تیاکش ھلئسم نیا هرابرد وکسم یھتیمکھب یمسر روطھب ییایمیش
 رد نیرضاحھب ،کیندورپ رد یھوبنا ییآمھدرگ رد روضح اب تارویم ،ربماون
 نیشیپ تاماھتا ھکیلاحرد .دناوخ »لگنا و ادگ« ار اھنآ و درک نیھوت اجنآ
 ،دش تفایرد رابنیا ھک یتیاکش  ،دوب هدش ھتشاذگ توکسمْ ھباشم راتفرھب تبسن
 مانھب یاھمان رد و ،تفرگ رارق ھجوت دروم وکسم یھتیمک رتفد یوس زا ًاروف
 نارگراکھب تارویم .تفای راشتنا زین ادوارپ یھمانزور رد »ھناخراک نارگراک«
 دنکن جارخا ای دنکب جارخا ار اھنآ ھک دراد ار تردق نیا« ھک دوب ھتفگ کیندورپ
 مالعا اھهد ،ھمان نیا راشتنا یھجیتنرد .»"دَنَکیم ار نارگراک تسوپ" ھکنیا و
 رد نارگراک« ھکنیا ً:الثم ؛تفای راشتنا ھناخراک یراوید ھمانزور رد تیموکحم
 دروم ھنھک یاھهویشھب ار اھنآ ناوتب ھک دنتسین دنفسوگ یتسیلایسوس تلود
 رد ھک هدرک شومارف تارویم قیفر ھک تسا راکشآ« ھکنیا ای ،»داد رارق نیھوت
 یبزح یھتسھ طسوت ھک ،راکیورین ،»تسا نارگراک ِنآ زا تردق ام یروھمج
 تارویم جارخا راتساوخ ،دوب ھتفرگ رارق تیامح دروم یھناخراک یھتیمک و
 نیا .تشاد رارق بزح یھطلس ریز ]شیوخ یھبونھب[ ھتیمک نیا ]ھتبلا[ ؛دش
 ییایمیش داوم نارگراک ھیداحتا یلاع یاروش یوس زا ربماون 20 رد ھبلاطم
 یاھشرازگ یارب ھبترمکی ادوارپ ؛تفرگ رارق یسررب دروم وکسم
 Shevchenko وکنچوش :ینعی( تارویم یمیدق نمشد ِراکھب تبسن زیمآنیسحت
  ھک دش  هدنکارپ ییاھھعیاش  ؛]43[درک ادیپ اج ھمانزور رد )دوـــب دارگورتپ رد ھک

 
 ،ربماون هام 30 و 11 هرامش ،ادوارپ ؛209 ات 207 تاحفص ،هدش دای رثا ،یناریپ ]43[
 ⇦ ↓ ؛1923 ربماسد هام 6 هرامش
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 رکف نیا .دش مامت وا راک ْنآ زا سپ یمک و ؛هدوبن مھ بزح وضع یتح تارویم
 ِتسینومک ناریدم ھک دھدیم ناشن روما نیا مییوگب ھک تسا هدنھدشمارآ
 ]یروصت نینچ[ اما ؛دندید ار ناشدوخ یازس یتسردھب ارگرادتقا ِرگراکدض
 ار تارویم دضرب تیاکش وکسم یھتیمک یربھر ارچ .تسا ھناشیدناهداس یلیخ
 و ؟تفرگ یدج ،دنک ینابرق )دوب هدرک ًالبق ھکنانچمھ( ار نایکاش ھکنآ یاجھب
 نویسیمک طسوت راشتناھب و تفرگ ھمشچرس بزح یربھر زا اھاعدا نیا ارچ
 ؟]44[دوبن مھ بزح وضع یتح تارویم ھک دیماجنا )CCC( یزکرم رظان
 یرازت سیلپ مجنپ نوتس تارویم 1917 لاس زا شیپ ھکنیارب ینبم ییاھاعدا
 اما ؛دوب هدش حرطم )فلاخم تسینومک( Miasnikov فوکینسایم یوس زا ،دوب
 حیضوت .]45[دننامیم ]یقاب نانچمھ[ و دناهدنام یقاب هدشن تابثا تاماھتا نیا
 تسا نیا سکچیھھب یتعنص ِیشم ِنامرھق زا تارویم راتشگ یارب یرتمجسنم
 فونماک ،فویوونیز ،نیلاتسا( کیوشلب یزکرم یھتیمک رد مکاح ھتسدوراد ھک
 یدنمشزرا یسایس یراذگھیامرس دنتسناوتیم وا جارخا بیوصت اب ،)ناراکمھ و
 یکسنژاربوئرپ ،یکستورت یربھر تحت نویسیزوپا اب هزرابم یارب

Preobrazhenskii فونارپاس و Sapronov یارب یگدامآ زاربا .دنشاب ھتشاد 
  هورگ یاھکیتکات زا یاهدنوشرارکت یوگلا یتعنص ناریدم تردق ندرک فقوتم
 یپرد ار یبزح بتارم دییأت تسیابیم اھنت ھن تارویم جارخا .دوب مکاح
  یکسونسوس ]تیعقوم[ رب یدیدش ساکعنا دیاب نینچمھ ھکلب ،تشادیم

Sosnovskii یاضعا .دوب نویسیزوپا یھتسجرب نایوگنخس زا ھک تشاذگیم 
 تیامح دروم و دوب دنمورین وا ھکیماگنھ( تارویم اب ھک کوچوئاک یھتسھ
 تیامح ار 1923 نویسیزوپا ،دندوب هدرک ادیپ دروخرب )تشاد رارق تیرثکا
 لماک روطھب بزح یربھر عضوم رییغت ھکنیا ھب تبسن اھنیا ؛دندرکیم
 ،1923 ربماسد رد ھتسھ ییآمھدرگ رد .دنتشاد نظءوس ،دشاب یلوصا
 بزح نورد رد یسارکومد ندوبنھب یضارتعا رد Kaspirovich چیوریپساک
  دــناوتیمن سکچیھ و داتفا  هارھب تارویم  یهرابرد تاعیاش  نیرتتشز«  :تفگ
 

↑ ⇨  TsAOPIM, 3/11/86/30-32; 3/11/91/17; TsGAMO 609/ 1/183/5-18, 
55, 141, 157ob; 609/1/168/143, 182; RGASPI, 17/84/468/67; 
Sotsialisticheskii vestnik 4, 1923, p. 12 and 21-22, 1923, p. 19. 

 ھیمالعا ،دوب هدش ھتفریذپ بزح وضع ناونعھب یلکروطھب تارویم ھچرگ ]۴۴[
 وضع تقوچیھ تارویم ھک تسا نآ زا یکاح وا یهدنورپ دروم رد یزکرم تراظن نویسیمک
 .1924 ھیوناژ 13 ادوارپ .دوبن بزح

[45] RGASPI, 17/71/4; Sotsialisticheskii vestnik 21-22, 1923, p. 19.  
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 ،}داد رارق داقتنا دروم ار وا ھتسھ ھکنیا زا سپ{ .دیوگب یزیچ ]نآ یهرابرد[
 فوولوس .»تسا هدوبن بزح وضع ًالصا وا ھک دوشیم مولعم ھبترمکی

Solov'ev، رد یکینفوماخ ھیحان یبزح سنارفنک رد کوچوئاک ِرگید ِتسینومک 
 وا زا و متفر یلوئسم قیفر شیپ ھکیماگنھ« :تفگ روطنیا 1924 ھیوناژ
 ار ناتنھد ،دینادیم امش" تفگ وا ،تسا ھنوگچ تارویم باسح ھک مدیسرپ
 ھنوگنیا ،ھلئسم نیا یهرابرد ھک دنراد دوجو مھ یرگید صاخشا .دیدنبب
 نایماح زا ھک Skvortsov-Stepanov فوناپتساـفوستروکِسا .»"دنشیدنایم
 داوم نارگراک ھیداحتا و وکسم یھتیمک :داد خساپ ،دوب نیلاتسا-فویوونیز هورگ
 ھک دینادیم امش اما ،دندوب هدرک داھنشیپ ار تارویم جارخا راب نیدنچ ییایمیش
 .]46[تسا کانمھس یفلاخم وا و ؛یکسونسوس -درکیم عافد وا زا یسک ھچ
 وضع هاگچیھ تارویم ھک درک مالعا شاھیمالعا رد یزکرم تراظن نویسیمک
 هدافتسا زین ھتکن نیا یروآدای یارب تصرف نیا زا نینچمھ ،تسا هدوبن بزح
 ،دنک بزح وضع ار شقیفر ھک درک شالت راب نیدنچ یکسونسوس دیوگب ھک درک
 .دنام ماکان اما

 ،ھناخراک یاھھتسھ ھک دراد دوجو نیا زا یکاح یرگید یاھلاثم
 ماگنھھب یروشک و یاھقطنم یاھتأیھ نینچمھ و ھقطنم یبزح یاھنامزاس
 تیامح ناریدم زا ینامزاس ظاحلھب نارگراک اب یتعنص ناریدم دروخرب
 و تشاد یحیرصً اتبسن یربھر ھک کوچوئاک یھتسھ یتح .دندرکیم
 ِراشف تحت و دیدرت اب ھچرگ ــ دوب هدناوخ شلاچھب ار تارویم یاھیزابردلق
 یکسورکوپ( ھناخراک ریدم ھکیماگنھ و ،داتفا ماد رد اما ــ ھیحان تاماقم

Pokrovskii( رد ار فلاخم رگراک تسینومک کی تساوـخیم 1922  لاس رد  
  Fedor Sorokin نیکوروس رودف .درک تیامح وا زا ،دنک راکش کوچوئاک
 ار یبزح یھتسھ و درک مھتم یتیافکیب و داسفھب ار یکسورکوپ ینلع روطھب
 ھک یاھمان رد ھک تفگ نیکوروس  .]درک شنزرس[ وا یاھراک ِیلامتسام رطاخھب
 و ،هدرک تبحصً احیرص ،ھتفای راشتنا مھ وکسم رد بزح یھمانزور طسوت
 ـیوروش ھیسور ردـ رگراک ھک دنک ساسحا تیریدم« ھک تسا هدوب نیا شایعس
 یھنھک تینھذ اب و ھناکریز ــ یکچوک صاخشا ھک تسین وسرت یاهدرب
 باقن یاھیاھفرح ربارب رد وا ؛دننک دروخرب وا اب دنھاوخب ــ }یرازت{
  کی رد نیکوروس ھـــکیماگنھ .»تسوـجهزرابم و عاجش ،هاگآ ِیبالقنا ،هرھچرب

 
[46] TsAOPIM , 475/1/7/44-45; 88/1/169/14-19. 
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 طسوت ار وا یکسورکوپ ،درکیم شالت شیاعدا ھیجوت یارب ھتسھ یھسلج
 ار تسینومک کی دضرب روز زا هدافتسا ،ھتسھ .دنار نوریب حلسم یاھدراگ
 ھیحان رد بزح یربھر ھکیماگنھ اما ؛درک موکحم و دناوخ »روآمرش«
 .درک ینیشنبقع زین ھتسھ ،درک ھلخادم یکسورکوپ زا تیامح رد یکینفوماخ
 زا تیامح رد ھک رگید وضع ود و ؛دش جارخا بزح زا یرادا ھناھبھب نیکوروس
 ھتسھھب ھک Angarskii یکسراگنآ و ؛دندش جارخا زین ،دندوب ھتفگ نخس وا

 ریبد یوس زا زیمآرخسمت یراتفر اب ،دوب هدرک یدردمھ زاربا و دوب »ھتسباو«
 ْنآ زا سپ یمک ھچرگا .دش وربور ،Mandel'shtam ماتِشلدنم ،ھیحان
 ھلئسم نیا اب طابترایب ًارھاظ یاھعزانم رد ھیحان تاماقم طسوت یکسورکوپ
 ،تسا هدش ینابرق ھکنیا رطاخھب نیکوروس رامشیب یاھلسوت اما ؛دش رانکرب
 .]47[دنام ماکان

 
 ینف ناسانشراک و ناریدم ،ھتسھ ناربھر
 لاحرد تلود-بزح ناگیاپ نییاپ ِرشق ھناخراک یبزح یاھھتسھ رد
 یتاھج زا و دندادیم رییغت ار دوخ لمع یهویش اھھتسھ نیا .دوب یریگلکش
 ھکنانچمھ تسرد .دنتخیمآیم نآ اب و دندشیم رتکیدزن ھناخراک تیریدمھب
 ،دندرکیم یزادناتسد ییاروش درکراکھب یروشک حطس رد یبزح یاھتأیھ
 ِراک ِتایئزج رد ینوزفازور روطھب زین اھھناخراک رد اھھتسھ ناسنامھھب
 کیرحت و یسایس لئاسم اھنت ھن ناشیاھییآمھدرگ رد .دندشیم ریگرد یتیریدم
 رتدنمماظن یاهویشھب نینچمھ ھکلب ،دنتشادیم ظوحلم ار اھنآ درگرب تاغیلبت و
 زین ار یلام و مادختسا ،یرادھگن و ریمعت ،کینکت ،ھضرع ،دیلوت دننام یلئاسم
 ]یناگمھ[ درگزیم یاھھسلج زا یریگمیمصت تردق .دندادیم رارق ثحب دروم
 رد ھک اھھتسھ فعض .تفاییم لاقتنا ھتسھ رتافدھب نوزفازور یاهویشھب
 زا ،)دینیبب ار 246 ھحفص ،مجنپ لصف( تفرگ رارق ثحب دروم مھدزای یهرگنک
 ،)دوب راودیما ادتبا رد وکسم یھتیمک ھک ھنوگنآ :ینعی( یریگوضع قیرط
 لاس و 1922 لاس رخاوا رد راکهزات دارفا زا یریگمشچ دادعت .دشن فرطرب

 لاس ناوخارف مھ بزح ِیلم حطس رد و ،دندیسر وکسم یاھھناخراکھب 1923
  .)دینیبب  ار 386 ھحفص  ،مھن لصف( ]دوـــمن افـــیا ار شقن  نیمھ[  نینل 1924
 
 ↓ ؛210 و 209 تاحفص ،هدش دای رثا ،یناریپ ]47[

TsAOPIM, 88/l/101/21-21ob; 88/1/169/91; 475/1/2/14; 475/1/4/12-17, 1. 
23; TsGAMO, 609/1/207/100; Rabochaia Moskva, 28 May 1922. 
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 ییاروش هاگتسد زا اھتسینومک لاقتنا یهزات کرحم اب اھھتسھ ،لاحنیعرد
 تیریدمھب ھک دنتشاد شیارگ ،هزات یاھیدورو .]48[دندشیم تیوقت دوخ لخادھب
 هاگتسد اب و دندرک ظفح ار ناشیرتفد لغاشم ،رگید یرایسب ؛دنزادرپب

 ربماون رد یکسنلز .]49[دندش رت طبضنم ھچرھ زین اھھتسھ و ؛دندنام »طبترم«
 یاھتسینومک ھک تشاد دوجو یدراوم مھ زونھ ھچرگا :داد شرازگ 1922

 ایو دندرکیم لمع »ھنافرطیب« یاهویشھب نارگراک تاضارتعاھب تبسن ھناخراک
 دنیآرف« ِریگرد اھھتسھ ِرتشیب ]اما[ ؛دندادیم رارق تیامح دروم ار نآ یتح
 .]50[دنتخیریم نوریب ار »هدننکلتخم رصانع« و دندوب »دوخ یزاسکاپ

 ِنتفرگ هدھعھب ماگنھ رگراک یاھتسینومک زا یرایسب ھک یبجُح
 رارق هراشا دروم 236 ھحفص مجنپ لصف رد ،دنتشاد یتیریدم یاھتیلوئسم
 طیحم بتارمھلسلس ینییاپ رشق نیا ھک دسریم رظنھب اجنیا رد .تسا ھتفرگ
 راکش یارب شزیگنا یاھثحب رد .دوب ینف ِناصصختم راکش یارب یدنمورین
 نادقف ربً الومعم یبرغ یراگنخیرات ،یوروش ھیسور زاغآ رد ناصصختم
 ینمشد ھکیلاحرد ؛دنکیم دیکأت نارگراک یرکفنشوردض ]شیارگ[ و گنھرف
 اب و 30 ات 1928 یاھلاس رد »گرزب تسسگ« اب ،ینف ناصصختمھب تبسن
 زا یضعب ھک تسا نآ زا یکاح رما نیا .]51[دش حرطم الاب زا یگنھآمھ
 ھکلب ،دندوبن یمیدق نارگراک ینف ناصصختم ناگدننکراکش نیرتمجاھم
 و بزح نییاپ حوطسھب بزح رد یبصنم نتفرگ قیرط زا ھک دندوب ینارگراک
  هراشا اھنآھب ریز رد ھک دراوم یضعب رد .دــــندوب هدش هدــناشک یبزح نادمآرس

 
[48] Vosmaia gubernskaia konferentsiia, pp. 40-41; Deviataia 

konferentsiia, p. 70. 
 

 رد .دینک ھعجارم  126 و 125 تاحفص ،مود لصفھب ،»ھتسباو« ماظن یهرابرد ]49[
 کوچوئاک رد ار یشرازگ ھک )Kivirkianov فونایکرویک( فلاخم کی ثحب 1923 لاس
 زا لماک روطھب ھک یرتفد و ھتسباو وضع 18 و رگراک ھس اب اھھتسھ»ھب تبسن ،درک ھئارا
 .TsAOPIM, 475/1/7/42 .تشاد تیاکش ،»دوب هدش تسرد ھتسباو یاضعا

[50] Izvestiia MK RKP(b) 3, 1922, pp. 5-13. 
 رد ناصصختم راکش ھک دیوگیم ، Moshe Lewinنیِول ھشیم ،لاثم یارب ]۵1[

 ھکیلاحرد ،»دوب نارگراک یگدنز حطس و نییاپ رایسب گنھرف اب طابترا رد« )پن( یھمانرب
 لیکشت« ،نیول .دشیم کیرحت یبزح تاماقم یوس زا 1920 یھھد رخاوا رد ]ھلئسم نیا[
 وین تاراشتنا :کرویوین ،»گنج ود نیب ھیسور یعامتجا حیرات رد یتالاقم :یوروش هاگتسد
 .248 و 233 ات 231 تاحفص ،1994 ،سِرِپ
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 ھک دشیم ثعاب ،دوب ینف ناصصختم ھجوتم ھک یتیذا و رازآ ،دش دھاوخ
 تاماقم ،دراوم رگید رد ؛دننک ضارتعا اھنآ زا عافد رد یلومعم نارگراک
 ھنادنسپمدرمریغ یتامادقا زا ھک دندرکیم روبجم ار ینف نیصصختم یبزح
 یوس زا ھک دنزاس رارقرب ار دیدج یراکھعطق تابیترت ًالثم ،دننک هدافتسا
 رد بزح یھندب ینایم یاضعا نیا .]52[تفرگیم رارق شنزرس دروم نارگراک
 نینچمھ ؛دنتشاد لکشم )پن( عاضوا اب دوخ یلخاد گنج یاھھبرجت قیبطت
 مھ ناشدوخ رادتقا راھظاھب تبسن دوخ ینماان و یگچاپتسدھب ھک دندوب روبجم
 هدننکدیدھت ناصصختم رترب شناد ھک تسا نکمم ،تھج کی زا .دنیآ قئاف
 و فیعض ھک ردقچرھ ،اھنآ ھک دوب نیا رگید یھلئسم و ؛دیسریم رظنھب
 .دندوب طبترم زین بالقنا زا شیپ میژر اب ]اما[ ،فیرظ

 اب یراگنخیرات رد (Spets-baiting) ینف ناصصختم راکش
 ھتکن نیا اما ،تسا هدش طبترم (workerism) ییارگرگراک یاھنویسیزوپا
 تاراشا یتح و ینف ناصصختم اب تیدضرد بصعت .تسا یرگنزاب راوازس
 یاضعا طسوت )اھتسینویسیزوپا( نافلاخم دضرب ھنازیتسدوھی ِدنیاشوخان
 دروخرب دنمزاین ،دش هدیشک نایمھب غاد ِتاثحابم نایرج رد ھک بزح ھتسجرب
  بزح  یھـــندب رد  نافلاخم زا  یضعب  ھکیلاـــحرد .]53[تسا رایسب زیمآطایتحا

 
[52] N.V.Valentinov, Novaia ekonomicheskaia politika i krizis partii 

posle smerti Lenina: gody raboty v VSNKh vo vremia NEP, Moscow: 
Sovremennik, 1991, p. 182. 

  طسوت ینف ناسانشراک اب ینمشد یاھثحب رد اھتسینویسیزوپا ]تیعضو حرش[ ]53[
 رد ،»ینیوکت یاھبرجت ناونعھب یلخاد گنج« مانھب یرثا رد ،S. Fitzpatrick کیرتاپزتیف
 گنھرف« ،)ناراتساریو( R. Stites تیاتسآ و P. Kenez ِزِنک ،A. Gleason نسیلگ
 ،1985 ،انایدنیا هاگشناد تاراشتنا :نتنیمولب ،»ھیسور بالقنا رد مظن و شیامزآ :کیوشلب
 :یوروش تلود و ھعماج ،نارگراک« ،W.J .Chase سِیچ ؛تسا هدمآ 78 ات 58 تاحفص
 ھحفص ،1990 ،زیونیلیا هاگشناد تاراشتنا :انابرِا ،»1929 ات 1918 ،وکسم رد یگدنز و راک

 یاھلدج زا زیامتم ،یاھیلوا عبنم چیھ نم ،یوررھھب .59 ھحفص ،هدش دای رثا ،زلِیب و ؛45
 ْنآ رد اھتسینویزوپا ھک ماهدرکن هدھاشم ینف ناسانشراکھب یفاضا یاھتخادرپ دضرب یسایس
 :دیوگیم کیرتاپزتیف ،یزیتسدوھی یهرابرد .دنشاب ھتشاد زاربا ینف ناسانشراک دضرب یبصعت

 "یرگراک نویسیزوپا" یاضعا یوس زا یرکفنشور یربھرھب ھلمح ھک دیسریم رظنھب«
 زا وا .)72 ھحفص ،»ینیوکت یاھبرجت ناونعھب یلخاد گنج«( ،»تشاد ھناتسرپداژن ینحل
 ِداھنشیپ ھک تشاد ھیالگ مھد یهرگنک زا ھک دنکیم لقن ،laroslavskii یکسوالسورای

 طسوت  ،ییاوژروب أشنم اب ْبزح یاضعاھب »یرگراک نویسیزوپا« »ِیناگمھ یھلمح«
   ⇦ ندرک بورضم«  یارب یناوخارف  ناونعھب اھتلایا رد  بزح یاضعا
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 ناسانشراک و نارکفنشور دضرب ماخ یھنایارگرگراک تابصعت ریگردً انئمطم
 ناربھر نیا .دندوبن نینچ یلکروطھب »یرگراک نویسیزوپا« ناربھر ،دندوب ینف
 ،دندوب فلاخم ینف ناصصختم یارب یدام شاداپ ینینل لصا اب ھکیلاحرد
 ،1922-23 یاھلاس رد .دندادیم رارق تیامح دروم ار اھنآ زا هدافتسا
 تسارت سیئر و »یرگراک نویسیزوپا« قباس وضع ،F.D. Budniak کایندوب
 ھتسھ یھتسجرب یاضعا زا یھورگ اب ینالوط یعازن نایرج رد لیبموتا تعنص
 ینف ناصصتخم زا ْیبزح یھتسھ ربارب رد ھک دش نیاھب مھتم ومآ ھناخراک رد
 زین وا ؛دنکیم تیامح )V.I. Tsipulin نیلوپیست ھناخراک سدنھمرس دننام(
 ھتبلا و .]54[درکیم مھتم ناسانشراک راکشھب ار شنافلاخم ْدوخ تبونھب

 نویسیزوپا« اب 1920 لاس نویسیزوپا رد ھک »کیتارکومد یاھتسیلارتناس«
 رارق تیامح دروم ار ینف ناسانشراک یریگراکھب ًادکوم ،دندوب دحتم »یرگراک
 .دندادیم

 یھمانرب لیاوا یط رد ینف ناسانشراک راکش یارب ھک یدروم نیرتدیدش
 سدنھمرس ،V.V. Oldenborger رگروبندلوا دروم ،تشاد دوجو )پن(
 .دوب یکینلوکوس ھیحان رد ،Alekseevskaia ایاکسویسکلا یناسربآ ]متسیس[
 حطس ناگدنیامن طسوت ینالوط تیذا و رازآ زا سپ 1921 ربماون 30 رد وا
 ھنوگنیا زین  یبزحریغ نارگراک و ؛دز یشکدوخھب تسد یبزح نادمآرس نییاپ
  یربھر .دــــندرکیم هاگن ریقحت یهدید اب ار بزح ِنییاپ یهدر نادمآرس تامادقا

 
 نارگراک اب ار »یرگراک نویسیزوپا« عضوم ھک ،لئافار و ؛دوشیم هدیمھف »نارکفنشور ⇦
 تیعقاو نیا زا یزیچرھ دندرکیم نامگ« اھنآ :دیوگیم ،تسا هدرک ھسیاقم نایئاتسور و
 یھغلابم اب اھنارنخس رگید اما .»دراد دوجو "یدوھی" یدایز دادعت اجھمھ ھک دوشیم یشان
 اب و اھتسیلاکیدنس ،اھتسیشرانآ ،اھکیوشنم اب ار »یرگراک نویسیزوپا« ،یکیوشلبً اعون
 ]نییبت[ یارب تاماھتا ھنوگنیا ھکتسا راکشآ ؛دندرکیم ھسیاقم Machajski }*{یکسئاچام
 ییامنھار کی لئافار و یکسوالسورای یارب روطنیمھ و »یرگراک نویسیزوپا« یاھتسایس
 هدراو ِیزیتسدوھی ِماھتاھب تبسن  ]؟لئافار و کیرتاپ زتیف[ اھنآ یودرھ ،عقاو رد .تسین یدج
 تیعورشم دسریم رظنھب ھک دندرک لالدتسا ضوعرد ،دندمآ هاتوک ناشیبزح یاقفرھب
 ـدیدش یدودح ات ھچرگـ دناوتیم نارکفنشور یهرابرد »یرگراک نویسیزوپا« عضوم
 نینچمھ ،یزیتسدوھی یهرابرد .دنک قیوشت نارگراک ریاس رد ار یرکفنشوردض تابصعت
 .دینک ھعجارم 149 ھحفص رد ،10 هرامش تشاددای ،موس لصفھب

 یاھیسررب یژولودتم ھک یناتسھل یبالقنا ،)Machajski )1926-1866 یکسئاچام[ }*{
 مسیشرانآ و مسیسکرام ،لاحنیعرد اما ؛دوب ھتفرگ مسیشرانآ زا مھ و مسیسکرام زا مھ ار شایعامتجا
 ]دادیم رارق داقتنا دروم ،دناھنارکفنشور یلوصحم ھکنیا رطاخھب ار

 .213 ھحفص ،هدش دای ھحفص ،یناریپ ]54[
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 :تخاس یناگمھ ار ینف ناسانشراک راکش زا یاھنومن ،نینل رارصا اب بزح
 ؛)ھناخراک یبزح یھتسھ ربھر ود( Merkulo فولوکرم و Elagin نیگالا
 زا( Semenov فونمس و ؛)تقومامت ماقم کی( Sedel'nikov فوکینلدس
 ھک یدروم رد 1922 سرام رد اھنآ .)»ناناقھد و نارگراک یسرزاب« نالوئسم
 ناتسداد طسوت و دندش راضحا یلاع یبالقنا هاگدادھب ،دندوب هدرک ارجاً اصخش
 رگروبندلوا ات دوب هدرک کمک ھک دندش یطیارش داجیاھب مھتم )وکنلیرک( یتلود
 .]55[دندوب هدش بزح ییوربآیب ثعاب ْنآ بجومھب و ،دوش هدنار یشکدوخھب
 هدیشوک یقفومان زرطھب ینف ناسانشراک ِناگدننکراکش ھنوگچ ھک دش علطم هاگداد
 و ،دننک جارخا ار رگروبندلوا ْشیوخ ِ یھاگتسد تاطابترا زا هدافتسا اب ات دندوب
 رد ھک رگروبندلوا .دندوب هدش رگروبندلوا دضرب یلذتبم تاکیرحت ریگرد ھنوگچ
 هاگداد نیا رد ،درکیم تاھابم 1898 لاس زا یناسربآ ]متسیس[ نتخادناراکھب
 اب فونمس ھکنآ زا سپ ھک دش ریوصت ارگنورد و راکھب داتعم یصخش ناونعھب
 تسد ،دش بجوم ار هاگتسد کی یروف ریمعت ْتازیھجت لیوحت رد ھفقو داجیا
 رگنایصع یاھتسدورادً افرص ینف ناسانشراک ناگدننکراکش .دز یشکدوخھب
 ؛دنتشاد یسرتسد یروشک حطس رد یتعنص ناگدنریگمیمصتھب اھنآ :دندوبن
 ،»داصتقا یلاع یاروش« وضع ،V.A. Avanesov فوسنوآ ]لاثم یارب[
  حطس  رد  ھن ھــــــــچرگ( بزح ناربھر یوس زا زین تیموکحم زا سپ یتح
  تیامح یکینلوکوس ھیحان رد  اما  ،)وکسم یاھقطنم
 

 لاس کیھب یمومع وفع اب ًادعب ھک تفرگ نادنز لاس ود تیموکحم فوکینلدس ]55[
 مورحم لاس 3 تدمھب لوئسم یاھتمس نتشاد زا یناگمھ روطھب ،رگید نامھتم ؛تفای شھاک
 ↓ :زا تسا ترابع حرش نیا ذخأم .دش

↑ N.V. Krylenko, Za Piat' Let 1918-1922 gg. Obmnitel'nye rechi, 
Moscow: Gosizdat, 1923, pp. 431-59, and Izvestiia, 9, 12 and 14 March 
1922. ↓ 

 اب ار رگروبندلوا یھلئسم دروم رد میالم یاھتیموکحم Solzhenitsyn نیستینژلوس ↑
 ↓.دش لامعا Glavtop پوتوالگ ناسانشراکھب تبسن  ھک هدرک ھسیاقم ینیگنس تیموکحم

 ↑ A. Solzhenitsyn, Arkhipelag Gulag, Paris: YMCA Press, 1973, vol. 1, 
pp. 336-41. See also Odinnadtsatyi s"ezd, pp. 730-31 and Lenin, Polnoe 
sobranie sochinenii (izd. 5-ogo), Moscow: Gospolitizdat, 1958-65, vol. 
44, pp. 354-55. A.Solzhenitsyn, Arkhipelag Gulag, Paris: YMCA Press, 
1973, vol. 1, pp. 336-41. See also Odinnadtsatyi s"ezd, pp. 730-31 and 
Lenin, Polnoe sobranie sochinenii (izd. 5-ogo), M oscow: Gospolitizdat, 
1958-65, vol. 44, pp. 354-55. 
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 ھطلس لامعِا رد شیوخ یھنایشان و قفومان یاھشالت نایرج رد اھنآ .]56[دشیم
 ناراداوھ و اھیبزحریغ یهدنرادربرد ھک( لاعف یسایس ظاحلھب ِراکیورین رب
 ار ناشرادتقا ات دندرک یردلق رگروبندلوا اب ،)دوب زین یبالقنا یاھتسیلایسوس
 زین یناسربآ هاگراک نارگراک ،وکسم نارگراک زا یرایسب نوچمھ .دنزاس طلسم
 1921 لاس رد ،دنتشاد یدردمھ ساسحا مسیوشلبھب تبسن 1917 لاس رد ھک
 تاباختنا رد ھک( یبزح یھتسھھبً انئمطم اما ـ تلودھب ھن رگا ـ ار دوخ نامیا
 تسد زا )دوب هدروخ تسکش رآ.سا نراداوھ و اھیبزحریغ زا ھناخراک یھتیمک
 اب رگروبندلوا ،1921 لیروآ رد اروش یتاباختنا تازرابم رد .]57[دندوب هداد
 .تفرگ رارق یبزح دزمان ربارب رد یبزحریغ نارگراک یھتفاینامزاس تیامح
 دزمان ھک دندرک قیدصت یلاع هاگداد ربارب رد یرگراک یھتسھ یاضعا
 نایم رد رگروبندلوا ھک »یرادتقا«ھب ھجوت اب و ،دوب »هدنزاب« اھنآ یتاباختنا
 نیا ،اذھعم .دنداد ھمادا «ھنادیمون« ار یتاباختنا یهزرابم اھنآ ،تشاد نارگراک
 »یراکبارخ«ھب مھتم ار رگروبندلوا ْدوخ یتاباختنا یاھینارنخس یط ھتسھ
 .دش شوماخ هوبنا ییآمھدرگ »غورد غورد« یاھدایرف اب ھک یراھظا ؛درک
 یھمکاحم و دز یرتشیب بیسآ راکیورین اب ھتسھ طباورھب رگروبندلوا گرم
 سرام هام رد .دیشخبن دوبھب ار ھطبار نیا زین (intriguers' trial) یشیامن

 یھتیمک تاباختنا رد ار اھکیوشلب ْیبزحریغ نارگراک تسیل رگید راب 1922
 جواھب اھرآِسا یھمکاحم درِگ رب تازرابم ھک نئوژ هام رد .داد تسکش ھناخراک
 یهرابرد Alekseevskaia ایاکسویسکلا یھتسھ یھمانعطق ،دوب هدیسر دوخ
 یأر 35 اب ،دوب مک نآ ناگدننکتکرش دادعت ھک ییآمھدرگ کی رد عوضوم نیا
 ھئارا رابهودنا یشرازگ وا.پ.گ لماع .دیسرن بیوصتھب ،یأر 17 ربارب رد
 اریز ،دوب »دیدش }یبزح{ یھتسھھب تبسن یدامتعایب« ھک تسا هدرک
 موکحم .]58[»دنتسنادیم اھتسینومکً اتدمع ار رگروبندلوا لتق رصقم نارگراک«
 یراگنخیرات رد نینل یوس زا ایاکسویسکلا رد ینف ناسانشراک راکش نتخاس
 ارجا نآ رد رگروبندلوا دضرب تازرابم ھک یرتسب اما ؛تسا هدش تابثا یرما
 ھکلب ،دشاب یرکفنشوردض تاکرح ریثأت تحت ھک یراکیورین یوس زا ھن ،دش
 ار دوخ تیعضو ھک دش ارجا یروھظ لاحرد ِیبزح نادمآرس یاضعا یوس زا
  ھلئسم نیا .دندرکیم میکحت ینف ناسانشراک لباقم رد مھ و نارگراک ربارب رد مھ
 

[56] TsAOPIM, 3/3/6/19. 
 .437 ھحفص ،هدش دای رثا ،وکنلیرک ]57[

[58] TsAOPIM, 3/3/33/64 and 3/3/34/165, 214. 
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 کیوشلب ناگدننککیرحت وکنلیرک ،یلاع هاگداد رد .دبلطیم ار ]یرتشیب[ ھجوت
 یمامتھب تبسن ھکلب ،رگروبندلواھب تبسن طقف ھن ،»کچوک یگماکدوخ«ھب ار
 راتفر نینچ ھک تفرگ هدیدان زین ار تیعقاو نیا اما ...؛درک مھتم راکیورین
 ھک درک لالدتسا ْنادھاش زا یکی ھکیماگنھ .دوب یجیار رما یاھنایارگرادتقا
 یسانشناورھب« ]؟![)بآ یھناخراک ای( یناسربآ ]متسیس[ نارگراک
 رخسمتھب ار »یھت یاھهژاو« نیا وکنلیرک ،»دندوب هدش هدولآ ییاوژروبهدرخ
 ھک دوب یاھتفریذپ رما ترابع نیا ھک تفرگ هدیدان ار تیعقاو نیا و ؛تفرگ
 .دندوب هدرک رارکت اھراب ،نارگراک تیامح نداد تسد زا حیضوت رد اھکیوشلب

 ینف ناسانشراک ربارب رد حلاصان ِیبزح لوئسم تاماقم یضعب ھکیلاحرد
 دمآرد دوبھب روظنمھب نارگید ،دندادیم رونام لکش نیاھب تداسح یور زا
 ِلوئسم تاماقم ھنوگنیا .دندزیم هرھچ رب ار ینف ناسانشراک کسام ،دوخ
 ینف ناسانشراک یقوقح یاھخرن زا ھک ـینییاپ ای ینایم یاھهدر ردـ تسینومک
 ار یزیچ نینچ ات دنشاب ھتشاد ار اھنآ ینف تراھم ھکنآیب ،دنتفرگیم هرھب
 رد .دندش روھشم (Izhespetsy) نیغورد ناصصختمھب ،دزاس ھجوم
 یکسویگرس ،تراک ِپاچ هاگراک ریدم ،کانزُگ یھناخپاچ یاھهاگراک

Sergievskii، داھنشیپ اب و یبزح یھتسھ رارصاھب 1923 ربتکا هام رد 
 سانشراک وا« ھک ساسا نیارب ،ھتسھ ربھر ماقم رد Vinukurov فوروکونیو
 تسینومک ریدم .دش جارخا ،»تسا رگنیاھفرح کیً افرص ھکلب ،تسین ینف
 تاماقم اب و ھتسھ اب ھتسویپ ھک Trifon Enukidze هزدیکونا نوفیرت ،هاگراک
 ار 243 و 242 تاحفص ،مجنپ لصف( دوب زیتس رد یرگراک ھیداحتا نالوئسم
 ار ھیضق« هام 3 ھکنآ زا سپ اھنت و دنک عافد یکسویگرس زا درک یعس ،)دینیبب
 ناربھر ھکیماگنھ 1923 لاس رخاوا رد .]59[دش وا جارخاھب روبجم ،»داد شک
 ناریدم فازگ یاھقوقح دضرب ار دوخ تاضارتعا نارگید و یرگراک ھیداحتا
 :تفرگ فدھ ار نیغورد ناصصختم قوقح عیرس ِدشر ْمشخ ،دنتفرگرسزا
 دصرد 50 ات 1 نیب{ هژیو یاھخرن« ھک درکیم تیاکش ادوارپ رد یاھلاقم
 .»دنتسین ینف سانشراک ھک دوشیم تخادرپ یناسکھب }یراج مُرن زا رتشیب
  ناسانشراک  یارب اـھخرن" شونوشیع«  یهرابرد ھـیداحتا  ناربھر تاضارتعا

 
 ار یکسویگرس دضرب تاماھتا یتسردان ای یتسرد ھک درادن دوجو یکردم چیھ ]۵9[

 یربھر تحت ،یکسویگرس ِهاگراک رد نارگراک زا یھورگ .درک یبایزرا نآ ساسارب ناوتب
 ↓ .دنتخادنا هارھب وا جارخا دضرب ار ینیپمک )Fedorov فوردف( بزح قباس وضع کی

↑ TsAOPIM, 1099/1/7/3lob, 45, 49; 1099/1/8/46, 56, 61, 74. 
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 یایراسیمک یوس زا ار یاھحلاصم ریزگان ،ناشدزمتسد عطق یھبلاطم و »"ینف
 یبزح نالاعف ییآمھدرگ رد .]60[دش اضما ربماون هام رد ھک دروآ دوجوھب راک
 تبسن نارگراک ھک تفگ Andeichin نیشیدنآ 1923 ربماسد هام رد وکسم
 رد دودحمان یاھشیازفا« دروم رد هژیوھب و ،یلکروطھب اھدزمتسد توافتھب
 ینف صصختم ار ناشدوخ ھک یلذاراھب تخادرپ و اروش نادنمراک ِدزمتسد
 نیب ھنادازآ تروصھب تلود ھک دنوشیم رادروخرب یاهژیو دوس زا و دنمانیم
 .]61[دناینابصع »دنکیم عیزوت نانمشد

 تاماقم یوس زا ینف ناسانشراکھب تبسن تداسح و نظِءوس زا رظنفرص
 ،هورگ ود نیا ھک تشاد دوجو یرایسب یاھتیعضو ،رتنییاپ یهدر یبزح
 ـهدنیآ مکاح ھقبط یازجا ]یھباثمھب[ یگمھـ نآ رد ،تسینومک ناریدم یھفاضاھب
 تاماقم ،وکسم نوماریپ ِیتعنص یاھرھش رد ،عقاورد .دندرکیم راک رگیدمھ اب
 تروصھب یداصتقا و یسایس یاھداھن نارس ھک دنتفایرد تختیاپ زا هدننکدیدزاب
 یھاگ ھک تیعمج ھیقب زا ادج یرشق ؛دننکیم یگدنز دوخ یارب یاھناگادج رشق
 یرتکیدزن یرادافو رگیدمھھب تبسن ھک دنھدیم لیکشت ییاھھتسدوراد تاقوا
 یھتیمک یوس زا 1923 لاس لیاوا رد ھک ینویسیمک .]62[زکرمھب تبسن ات دنراد
 رد ھک تفایرد ،دوب هدش مازعا یلحم تیریدم لئاسم رد قیقحت یارب وکسم
 یتعنص ناریدم و یلحم یبزح ناربھر نیب Zvenigorod دورگینوز ھیحان
 فرط زا یچیپرس نینچمھ و زکرم فرط زا تلاخد ربارب ردـ یکیدزن یرادافو
 زا اقفر یضعب یاوزنا« یعون ،یلحم یربھر رد .دراد دوجو ـرتنییاپ بتارم
 تیرثکا« و ،درکیم داجیا »یملاسان یاضف ھک تشاد دوجو یتسینومک بتارم
 هدرک رارقرب[ ینف ناسانشراک اب یاھفرحریغ یتابسانم زین ...}یبزح تاماقم{
 و دشیم نایامن یراوخبارش یاھینامھم رد دنمماظن تروصھب ]ھک دندوب
 :دوبن ناسکی ]اجھمھ[ شیارگ نیا .]63[»تخانشیمن یرصحودح نآ رد یتسم
  یتعنص و یـــــبزح تاماقم نیب وکسم نوـــماریپ ِییاتسور ھیحان رد ،لاثم یارب

 
 ربماسد 1 و ربتکا 17 و 10 یهرامش ،Trud دورت نینچمھ .1923 ربماون 10 ،ادوارپ ]۶0[
 .96 و 95 تاحفص ،هدش دای رثا ،راک.چا .دینیبب ار 1923

[61] TsAOPIM, 3/4/36/32. 
 تاحفص ،هدش هدای رثا ،لیج ،»ھیلوا یناتسا یاھھتسدوراد« ،Rigby یبگیر ]62[
 .69 ات 9 تاحفص هژیوھب ،هدش دای رثا ،رتسیا و ؛126 ات 124

[63] TsAOPIM, 3/11/90/17. 
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 یھاگن اب ار ناشتافالتخا ْفرط ود ،رگید دراوم رد .]64[دوب نایرج رد یدربن
 یزاسینغدوخ روظنمھب داسف یاھتروص رگید و یتلود ھجدوب زا یدزدھب
 رد یشیامن هاگداد کی 1922 لاس ربماون و ربتکا یاھهام رد .]65[دندادیم شھاک
-Orekhovoووئوز-ووخروا ،وکسم ھقطنم رد یجاسن رھش نیرتگرزب

Zuevo، و هدز ھئطوتھب تسد ھک ناناگرزاب و یجاسن تسارت تاماقم دروم رد 
 گرمھب تیموکحم شاھجیتن ھک دش رازگرب ،دندوب هدرک یرادربھالک تسارت زا
 هراشا یارب Orekhovozuevism مزیوئوزوخروا یهژاو .دوب رفن 13 یارب
 و یلحم یاضعا ھک داد ناشن هاگداد نایرج .دش ھتخاس یلحم نادمآرس داسفھب
 تأیھ ناوج سیئر M.P. Serebriakovفوکایربرس ھلمج زا( بزح ھتسجرب
 فوتاگوب و ،بزح یاھیحان ییارجا یھتیمک وضع و وکسم رد اکچ یهرواشم

Bogatov دندش یناشوپال یعونھب )یجاسن ِتسارت تیریدم یھتیمک زا یوضع 
 سرام هام رد .دنتشاد یعفانم یرادربھالک نیا زا و ھکرعم نیا زا ًالامتحا و

 فوخوپرس ِیجاسن تسارت دشرا تاماقم طسوت یھباشم حرط 1923
Serpukhov 66[دیدرگ یثنخ وا.پ.گ طسوت ھک دوب هدش هداد بیترت[. 

 
 لاس ناتسبات ِیتعنص تاعزانم رد وکسم ھیحان رد یتعنص ناریدم نایم رد داسف ]64[
 ↓.دمآرد یاھلئسم تروصھب 1923

↑ TsAOPIM, 3/11/90/16, 128. 
 شرازگھب یھاگن اب ناوتیم ار یبزح تاماقم نایمرد داسف نازیم ِصخاش ]۶۵[

 1923 لاس ربماون ات ھم هام زا ار یاھھام 6 یهرود ھک تفایرد »یزکرم تراظن نویسیمک«
 ار وضع 1182 »یزکرم تراظن نویسیمک« طقف ھھام 6 یهرود نیا یط .دریگیمرد
 ھجوت زین ھظحالم نیاھب دیاب .درک جارخا »ناشفیاظو یارجا نایرج رد یراکهزب« رطاخھب
 تروصھب ھک یناسک ات دنتشاد یرتمک جارخا لامتحا ْفلخت نیا ِراکهزب یاضعا ھک تشاد
 .دندرکیم تکرش ینید فیاظو یارجا رد ھک یدارفا ایو دندشیم ھتخانش »ھناگیب رصانع«
 دساف یاھداھن رد ًالومعم ھک میشاب ھتشاد نھذ رد هاگرھ ،دوشیم رتھتسجرب رایسب ماقرا
 ↓.دنراد ندش راتفرگ لامتحا رتمک نافلختم نیرتماقمالاو و نیرترھام

↑ RGASPI, 323/2/23/1 lob-14. 
 ↓ ؛1922 ربماون 5 و 3 ،2 و ربتکا 31 ٍادوارپ ]۶۶[

↑ Sotsialisticheskii vestnik, 5-6, 1923, pp. 11-12; L.V. Borisova, 'NEP v 
zerkale pokazatel'nykh protsessov po vziatochnichestvu i 
khoziaistvennym prestupleniiam',Otechestvennaia istoriia1,2006 84-97 ↓ 

 یبزح نادمآرس دیدش یلیخ داسف زا یدروم 1922 ربماسد رد وا.پ.گ زا یشرازگ ↑
'Orekhovozuevshchina' دھدیم ھئارا ار. ↓ 

↑ RGASPI, 17/84/296/81. 



یرگراک یاھھتسھ و یتعنص ناریدم ،یبزح نادمآرس 327   

 تردقھب زیچرھ زا شیپ ھک دوب یسایس یدنیآرف ْیبزح نادمآرس یدنبلکش
 هورگ زین تسینومک ِیتعنص ناریدم و ،درکیم ادیپ طابترا زکرمتم ِیسایس
 ]اب ھطبار رد[ .دندوب یبزح نادمآرس ِرانک رد یترابعھب ای نورد رد یرگید
 مھن لصف رد 1923 لاس یبزح تاثحابم رد ھک( اھنآ زا یضعب زا ییوگدب
 یعقاو یاھشنت زا یباتزاب ]اھییوگدب نیا[ ھک مینیبیم ،)میھیم رارق ثحب دروم
 ھک نانچمھ ؛تشاد زین یتاغیلبت شزرا بزح یربھر یارب لاحنیعرد ھک دندوب
 رارق یسایس دصاقم تمدخ رد زین داسف و یرالاسناوید دضرب یاھنیپمک
 و یتعنص ناریدم ،شرتسگ لاحرد ِیتاقبط تابسانم ،نیا دوجو اب .دنتشاد
 نایب تردق زا کیتامتسیس روطھب ھک رگراک ھقبط ربارب ردـ ار ینف ناسانشراک
 یرایسب .دروآ مھ ِدرگ ْیبزح نادمآرس رانک رد ـدشیم مورحم یسایس تردق و
 یریگراکھب یگدامآ مھ زونھ اھھناخراک حوطس نیرتنییاپ رد یبزح تاماقم زا
 راکش یاھتلع زا یکی ْدارفا رد ینماان زین و یگدامآ مدع نیا ؛دنتشادن ار تردق
 ،ینف ناسانشراک نیب مھ یرگید یاھشنت .دمآیم باسحھب ینف ناسانشراک
-23 رد ھک دندوب زین بزح زا ییاضعا و ؛تشاد دوجو یبزح تاماقم و ناریدم

 بناج نانچمھ راک لحمھب طوبرم لئاسم رد )نآ زا دعب یاھلاس یتح و( 1922
 نادحتم و یبزح نادمآرس یسایس تردق ھک یناسک اما .دنتفرگیم ار نارگراک
 زا ھک دندیدیم ییاھداھن زا یماظن اب ھجاوم ار دوخ ،دنتفرگیم شلاچھب ار اھنآ
 یھقبط ھک تفگ ناوتیم راوشد ھک هرود نیا رد یتح .درکیم عافد تردق نیا
.دوب ھعسوت لاح رد یناگیاپ ِیتاقبط تابسانم ،دوب ھتفرگ لکش رالاسناوید مکاح



 



 

 
 
 1923 لاس رد نارگراک
 ھیسور رد یتعنص نارگراک یورردور ِیداصتقا لئاسم 1923 لاس رد
 لئاسم اب ار تھابش نیرتشیب ،ربتکا بالقنا زا سپ یرگید نامز رھ زا شیب
 تحت ھک رازاب راکوزاس .دوب هدرک ادیپ یرادھیامرس یاھروشک رد یرگراک
 :دادیم ناشن ار دوخ راثآ ،تفریم راکھب )پن( دیدج یداصتقا تسایس یھمانرب
 دیدھت دروم مروت اب یعقاو یاھدزمتسد  و ،تفاییم شیازفا تعرسھب یراکیب
 ناونعھب یتعنص ناریدم زا یضعب ھک دندوب ییاھهدیدپ اھنیا .تشاد رارق
 دندرکیم رکف نارگراک .دنتفرگیم رظن رد یداصتقا دشر یارب مزال یھنیزھ
 بزح ھک تسا مزال تفگیم ھک ار یسکرھ و ،هدرب دوخ اب ار زیچھمھ )پن( ھک
 نیسحت ،»دزاس شوماخ ار نآ یکدنا« یتح ای دنک »یچیق ار )پن( یاھلاب«
 زین لیروآ هام رد وکسم یاھقطنم یبزح سنارفنک رد لئاسم ھنوگنیا ؛دندرکیم
 جوا نارگراک مشخ ْناتسبات رد یتعنص ِیمارآان زا یجوم رد .]1[دشیم هدینش
 نآھب نارگراک یگدنز حطس یاقترا یارب دھعت دیدجت اب یکیوشلب تلود و ،تفرگ
 .دوب رابتلاسک ،یتعنص طباور زا زیامتم ،رگراک یھقبط تسایس .داد خساپ

  رظن رد  فرع فالخ  ار رگراک  یھقبط یسایس ِتفلاـــــخم  »نارگراک تلود«
 

[1] TsAOPIM ,3/4/1/60  
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 رد ھک فلاخم ِتسینومک ِنارگراک ناربھر زا عافد یارب اھشالت .تفرگیم
  عانتماھب نارگراک رتشیب .تفای یکدنا تیامح ،دندوب »نارگراک هورگ« اب طابترا
 یارب اھکیوشلب تساوخردھب خساپھب یلیامت ای بلغا ؛دنتسشن سپ تسایس زا
 .دندادیمن یأر مھ اروش تاباختنا رد یتح ایو دنتشادن یلام کمک

 ِیراکیب .دوب یراکیب ْنارگراک یارب )پن( یھمانرب یھبنج نیرتشوخان
 ١٠٢ ھب ١٩٢٢ ربماسد رد رفن ٣۵٣ و رازھ ۵۵ زا وکسم یھقطنم رد هدش تبث
 مقر نیا لاس نامھ ربتکا ات .تفای شیازفا 1923 نئوژ رد رفن ١٢٣ و رازھ

 ار )رگراک تیعمج دصرد١۵ دودح :ینعی( رفن ۴٢۴ و رازھ ١٢۴
 رایسب زاینرب دازام زا یشان ِجارخا زادنامشچھب تبسن نارگراک .تفرگیمربرد
-Dobrovykh ستلوگوان-خیوربود یھناخراک ھم هام رد :دندوب ساسح

Navgolts ھک نارگراک هوبنا ِجارخا .]2[دز باصتعاھب تسد ھلئسم نیا رسرب 
 رد :دیدرگ عقاو رترثؤم ،دشیم هدافتسا نآ زا باصتعا اب دروخرب یارب بلغا
 ھک دنتشاد راظتنا ،دندشیم مالعا زاینرب دازام ھک یناسک ٢١ و ١٩٢٠ یاھلاس
 اب نامز نیا اما ؛دننک ادیپ راک یرگید یاج رد ای دندرگزاب راکھب زور دنچ فرظ
 و یتعنص یزاسزاب دمایپ یراکیب .دندوب وربور تدمزارد یاھیتخس زادنامشچ
 یداصتقا دشر یدنک زا یشان ھکنیا ھن ،دوب رھشھب اتسور زا ترجاھم یھجیتن
 زین دزمتسد حطس شیازفاھب نارگراک دیما ْنآ هارمھھب و تفای ھمادا دشر .دشاب
 دصرد ٢2 یعقاو یاھدزمتسد خرن ١٩٢٣ لاس یھھامھس نیتسخن رد .تفر الاب
 و تلود یاھشالت عیرس رایسب دوبھب زا یبیکرت اب شیازفا نیا ،]3[تفای شیازفا
 یعمج یاھقفاوت ندرک درادناتسا ،تخادرپ یاھشور نتخاس هداس یارب ھیداحتا
 زا اھدزمتسد ندنار نییاپ یارب راشف اما .دوب هارمھ یرگراک ییوجهزرابم زین و
 اھیلوا ]ھکارچ[ ؛تشاد رارمتسا یلام یایراسیمک زین و یتعنص ناریدم یوس
 .دوب یلوپ تابث زین اھیمود تیولوا و ،دندوب اھتسارت ندرک روآدوس لوئسم
 »داصتقا یلاع یاروش« نیب وگتفگ قیرط زا یتلود شخب رد اھدزمتسد نییعت

(VSNKh) یرگراک یاھھیداحتا یروشک یزکرم یاروش« و« (VTsSPS) 
 تیمکح  ]اھنیا یھمھرب[  بزح  یربھر  ،تیعقاو رد اما  ؛تفرگیم تروــص
  رما یاتسار رد ًادکوـم دیاب اھدزمتسد )I( ھک دنتشاد قفاوت اھفرط یھمھ .تشاد

 
[2] TsAOPIM, 3/4/49/91. 
[3] A.G. Rashin, Zarabotnaia plata za vosstanovitel'nyi period 

khoziaistva SSSR 1922/23-1926/27 gg., Moscow: Gosizdat, 1928, pp. 
12-13. 
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 یساسا شیازفا زا سپ اھنت اھدزمتسد )II( ؛دوش میظنت یتعنص دادنوُرب شیازفا
 یاھشنُک اب )III( و ؛دسرب 1913 لاس حطسھب دناوتیم دیلوت یروهرھب رد
 دروخرب تدشھب دیاب ْدزمتسدھب تبسن رگراک یھقبط ِبوچراچ نیا زا جراخ
 یاھلیسو ناونعھب اھھیداحتا یوس زا مھ و تیریدم یوس زا مھ یراکھعطق .دوش
 رد ھک یتعنص نارگراک تبسن :دوب ھجوت دروم یروهرھب شیازفا یارب لآهدیا
 ،دنتفرگیم دزمتسد یراکھعطق یاھخرن قیرط زا یروشک حطس رد ١٩٢٣ لاس
 .]4[تفاییم شیازفا نانچمھ ھک دوب رفن ١٠ زا رفن ۴

 نیاھب »روشک یرسارس یاھھیداحتا یزکرم یاروش« 1922 ربماسد رد
 ینیع روطھب« ار اھدزمتسد یناگمھ شیازفا یداصتقا تیعضو ھک دیسر ھجیتن
 ْکیوشلب بزح یزکرم یھتیمک لمعلاروتسد تحت .دزاسیم »نکممریغ
 یراج نامز نآ رد ھک دنرادھگن یحطسرد ار اھدزمتسد ات دندش فلکم اھھیداحتا
 دزمتسد نیگنایم زا رتنییاپ ھک ییاھشخب رد اھنت شیازفا یارب ششوک ؛دوب
 نیا اما .]5[دریگب تروص تسناوتیم لقنولمح شخب رد هژیوھب و دنتشاد رارق
 و صخشم هژیوھب یھلاقم کی .دوبن یفاک یتعنص ناریدم یارب لمعلاروتسد
 نزیژ ایاکسچیمونوکا ،»داصتقا یلاع یاروش« یھمانزور رد هدننازیگنارب

Ekonomicheskaia zhizn، مھ راکیورین یھنیزھ« ھک درک لالدتسا 
 و ھلاقم نیا .»تسا دایز هزادنا زا شیب قلطم تروصھب مھ و یبسن تروصھب
 ،دنزادنیب نارگراک یاھدزمتسد ندرگھب ار مروت هانگ ھکنیا یارب رگید یاھشالت
 زا وکسم یھتیمک .تخیگنارب بزح یربھر بناج زا ار Larin نیرال خساپ
 یوس رد یداصتقا یاھتأیھ یضعب شیارگ« ھک درک هراشا زین کیوشلب بزح
 یدیدج قفاوت تروصھب ثحب نیا ١٩٢٣ سرام هام رد .»تساھدزمتسد شھاک
 جوا »روشکرسارس یاھھیداحتا یزکرم یاروش«و »داصتقا یلاع یاروش« نیب
  ھکنیا و ،دوب دــھاوخ »زاجمریغ« اھدزمتسد رد  یشھاک رھ تفگیم ھــک تفرگ

 
[4] N.V. Valentinov, Novaia ekonomicheskaia politika i krizis partii 

posle smerti Lenina, Moscow: Sovremennik, 1991, p. 182; Rashin, op. 
cit, pp. 32-33; Predpriatiie 4-5, 1923, p. 115; MGSPS, Piatyi gubernskii 
s"ezd moskovskikh profsoiuzov. Itogi, rezoliutsiia, postanovleniia, 
Moscow: Mosgublit, 1923, pp. 64-65. 

]5[ Trud، 25 ؛1923 ھیروف ↓ 
 ↑ Trinadtsatyi s"ezd RKP(b), mai 1924 goda: stenograficheskii otchet, 

Moscow: Gos. izd-vo politicheskoi literatury, 1963, p. 84; ↓ 
.73 ھحفص ،1978 ،نالیمکم تاراشتنا:ندنل ،1923-1924 ،»تسسگ نارود« ،راک.چا ↑  
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 یھفیظو  ھکنیا و ،دبای شیازفا نیگنس عیانص و لقنولمح رد دیاب اھدزمتسد
 رتشیب شیازفا ھک تسا یا»یداصتقا طیارش داجیا« فرط ودرھ یهدمع
 مھدزاود یهرگنک بیوصتھب میمصت نیا لیروآ هام رد .دنک ھیجوت ار اھدزمتسد
 نینچ ھیامرس اب ھطبار رد ار قفاوت نیا وکسم یھتیمک ھم هام رد .]6[دیسر بزح
 نارگراک یارب ١٩٢٢ رخاوا رد هدمآ تسدھب ِحوطس »میکحت« :درک ینعم
 ِدامجنا و ؛نھآهار و تاطابترا نارگراک یارب طقف ْشیازفا ؛راکزلف و یجاسن
 حطس شیازفا ای ظفح یارب .]7[تایناخد و ییاذغ داوم عیانص رد دزمتسد
 و عقومھب یاھتخادرپ یارب ھتسویپ تسیابیم نارگراک ،یعقاو یاھدزمتسد
 هدرک ١٩٢٢ لاس رد ھک دندرکیم هزرابم ھنوگنامھ لوپ ھنافصنم لیدبت خرن
 هام ات ھیوناژ یاھهام رد دصرد ٢۵ وکسم رد اھتمیق مروت نیگنایم .دندوب
 ات ھیئوژ یاھهام رد و ،نئوژ و لیروآ یاھهام رد دصرد ٣۶ ،١٩٢٣ سرام
 اھتخادرپ رد ریخأت زور کی یتح ،نیاربانب .دوب دصرد 67 زین ربماتپس
 )وا.پ.گ( یتینما سیلپ ھکنانچمھ و ؛دوب دزمتسد فذح ]زا یشخب[ ینعمھب
 »دنمماظن روطھب« ار اھدزمتسد نانچمھ ناریدم ،دوب هدرک دیکأت یسررب کیرد
 قیرط زا ار لیدبت یاھخرن ًالومعم زین اھتسارت  .دندرکیم تخادرپ ریخأت اب
 .دندرکیم یراکتسد ،]8[ناشدوخ عفنھب ،»ییالاک ِلبور« حطس یھبساحم دیدجت
 دندیشوکیم ناریدم :دوب یرگید حالس ْیدنبھبتر ،دزمتسد شھاک گنج نیا رد
 لالدتسا ھناخراک یاھھتیمک ھکیلاحرد ،دنروایب نییاپ ار نارگراک یھبتر ھک
 .]9[دبای شیازفا دیاب یرگراک یاھهورگ یھبتر ھک دندرکیم

 
 24 ،دورت ؛1923 ھیروف 18 و 16 ،2 ـ ھیوناژ 27 و 25 ،نزیژ ایاکسچیمونوکا ]6[

 ↓ ؛1923 لیروآ 5 ،ادوارپ ؛1923 سرام
↑ TsAOPIM , 3/4/5/6; ↓ 

 .89 ات 85و ،75 ات 73 تاحفص،»تسسگ نارود« ،راک.چا ؛13 ھحفص ،هدشدایرثا ،نیشار ↑
[7] TsAOPIM, 3/4/5/20-21. 
[8] TsAOPIM, 3/4/49/91; F.D. Markuzon (ed.), Polozhenie truda v 

Moskovskoi gubernii v 1922-1923gg.: sbornik materialov biuro statistika 
truda, Moscow: MGSPS, 1923, pp. 46-47; ↓ 

 .79 ات 76 تاحفص ،»تسسگ نارود« ،راک.چا ↑
 یاھهام یهرود رد )321 زا رفن 195( دراوم موسودً ابیرقت کوچوئاک رد ،ًالثم ]9[

 یراک یھبترھب طوبرم ھک دندش هدروآ فالتخا نویسیمکھب 1923 ِلیرپآ ات 1922 ِربتکا
 ↓ .دوب یراکھعطق یاھخرنھب طوبرم رگید یهدنورپ 53 ؛دوب نارگراک

↑ TsGAMO, 609/1/207/99-100. 
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 حطس زا ار نآ طیارش و دزمتسد ثحب ات دندیشوکیم تخس نانچ ناریدم
 بتارمھلسلس و یبزح رتالاب بتارمھب ار نآ ناکمالایتح و هدرک فذح هاگراک
 .دندوب هدش یکاش یخلتھب کیوشلب یرگراک ھیداحتا ناربھر ھک دننک لوحم یتلود
 (MGSPS) »یرگراک یاھھیداحتارد وکسم یاھقطنم یاروش«ھب یکسناچینلم
 نودب ات دوب هدرک شالت ھیداحتا یزکرم یاھھتیمک ربماون هام رد ھک داد شرازگ
 یاروش« :دنناسرب اضماھب ار ییاھقفاوت ھقطنم ھیداحتا یربھر اب تروشم یتح
 نیا ھک درک روبجم ار »روشک رسارس یاھھیداحتا یزکرم یاروش« ،»وکسم
 یتح و ھناخراک یاھھتیمک .دراذگب ثحبھب حوطس یھمھ رد ار اھھمانتقفاوم
 یرتمک تصرف ،دنریگب رارق هرواشم فرط ھکنیا یارب یاهدوت یاھییآمھدرگ
 چیھ ھک دننکیم }لالدتسا{ اقفر زا یرایسب« :تشون نینچ یکسناچینلم .دنتشاد
 هوبنا یاھییآمھدرگ ای هدننکهرکاذم یاھتأیھ تاسلج رد ھک تسین نیاھب یزاین
 ھیلوا نتم ھک میراد رارصاً اتحارص ام .مینک ثحب یعمج یاھقفاوت یهرابرد
 یکسناچینلم .»دریگ رارق ثحب دروم دیاب ،دسرب اضماھب ھکنآ زا شیپ اھقفاوت
 ینیمضت یاهدوت یاھییآمھدرگ ھکنیا ھن ھک دوب یکاش زین رگید یاھنیمز رد
 و دنراد ار ھقباسم عون کی تیھامً ابلاغ ھمھ« اھنآ :دشاب تکراشم و ثحب یارب
 .»دننک رظنراھظا ھک دنباییم تصرف ناگدننکتکرش زا یلیلق رایسب دادعت اھنت
 توا هام رد ً،الثم .دشیم حرطم زین نارگراک یوس زا ھک دوب یاھتکن مھ نیا
 شقباس مسا ھک(  Krasnaia Rozaازور ایانسارک یجاسن ھناخراک رد نارگراک
 یقفاوتھب ھناخراک یھتیمک ،یکینفوماخ رد )دوب Zhiro وریژ یفابمشیربا هاگراک
 هدش اضما راکیورین اب تروشم دروم نودب ھک درک ضارتعا مشیربا تسارت اب
 .]10[دوب

 
 یتسینومک پچ
 یماکان زا ناوتیم ار رگراک یھقبط ضارتعا ندش هدنار ھیشاحھب نازیم

 و ١٩٢٣ لاس رد وکسم نارگراک نایم رد ،بزحھب تبسن ریگمشچ شلاچ اھنت
 ھم هام رد .داد رارق تواضق دروم ،فلاخم ِتسینومک »نارگراک هورگ« طسوت
 ١٩٢٠ رد نمواب نویسیزوپا قباس یاضعا زا ھک وکسم رد هورگ نیا ناربھر
  تفلاخم ھک یماگنھ رد  .دندش جارخا راکزلف نارگراک ھیداحتا و بزح زا ،دندوب

 
[10] Piatyi gubernskii s"ezd, pp. 22-23; G. Mel'nichanskii, 

Moskovskie professional'nye soiuzy, Moscow: Glavlit, 1923, p. 7; 
TsAOPIM , 3/4/49/70. 



1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 334   

 تامادقا ]اھنآ[ ،دشیم ھجاوم وا.پ.گ بوکرس اب دوخھبدوخ روطھب یسایس
 یبزح یاھنامزاس و ھناخراک هوبنا یاھییآمھدرگ رد و ،دندادیم ماجنا ییانثتسا
 »نارگراک هورگ« تیلاعف جواھب جارخا یھلئسم اما .دندزیم تسد ضارتعاھب
 ناتسبات رد یتعنص ییاضران ھک دوب نیا بزح ناربھر سرت .دش لیدبت
 دوخ لغش ھک دوش لیدبت ینافلاخم یارب یتیامحھب و دماجنیب یسایس شکمشکھب
 لیام ]اما[ ،دندوبن لاحشوخ نارگراک زا یرایسب ھچرگ .دندوب هداد تسد زا ار
 یگدنز حطس رد دوبھب بسکھب اھنیا ؛دنریذپب ار یعامتجا دادرارق ھک دندوب
 ،دندیبلطیم شلاچھب ار اھکیوشلب یسایس یربھر ھک یناسک زا و دنتشاد ھجوت
 یھمھ اب »نارگراک تقیقح هورگ« هارمھھب »نارگراک هورگ« .دنتسجیم یرود
 .]11[دندش دوبان وا.پ.گ یوس زا ربماتپس هام رد ،دنتشاد ھک یتاین و دصاقم

 لیروآ هام رد بزح یهرگنک نیمھدزاود زا سپ تسرد ،»نارگراک هورگ«
 نارگراک یسارکومد یایحا ھینایب نیا ِ یلصا ھیامناج ؛]12[داد راشتنا یاھینایب
 گنج یط ھکاجنآزا ،درکیم لالدتسا ھینایب .دوب راک لحم یاھاروش تروصھب
 اھاروش یزاسزاب دنمزاین ـاماـ )پن( ،دوب نارگرامثتسا بوکرس رب دیکأت یلخاد
 یارب نایب یدازآ ھنوگچیھ .تسا یتلود تردق »یاھیاپ یاھلولس« ناونعھب
 ،»اھراسا ات ھتفرگ تنطلس نارادفرط زا« ،دندوب بالقنا فلاخم ھک یناسک
  یلخاد گنج یط یسارکومد  نداتفا قیوعتھب و  ؛دشاب ھتشاد دوــجو تسناوتیمن

 
 و G. Miasnikov فوکینسایم :نینل اب یکیوشلب تفلاخم« ،P. Avrich چیروآ ]11[

 رد یدیدج تاعالطا .29 ات 1 تاحفص ،Russian Review 43، 1984 ،»نارگراک هورگ
 ↓ تفای راشتنا 1990 یھھد رد ھیسور

↑ G. Miasnikov, 'Filosofiia ubiistva, ili pochemu i kak ia ubil Mikhaila 
Romanova', Minuvshee 18, 1995, pp. 7-191; '1921 god. Miasnikov, 
Lenin i diskussiia', Svobodnaia mysl 1, 1989:62-75; V.V. Zhuravlev et 
al. (eds), Vlast' i oppozitsiia: Rossiskii politicheskii protsess XX stoletiia, 
Moscow: Rosspen, 1995; G.L. Olekh, Povorot, kotorogo ne bylo: bor'ba 
za vnutripartiinuiu demokratiu 1919-1924 gg., Novosibirsk: izd. 
Novosibirskogo universiteta, 1992, pp. 106-7. 

[12] RGASPI, 17/71/4 ↓ 
 ،یتسینومک للملانیب نایرج رد دیناوتیم ار ]دنس نیا[ یسیلگنا یهدش ھصالخ یھمجرت ↑
 .دینبب 180 ات 163 تاحفص ،ICC، 200۵ :ندنل ،»1930 ات 1918 ھیسور یتسینومک ِپچ«
 مزال »یاهزات درکیور« )پن( یھمانرب تحت اما .دوب ریذپانبانتجا یترورض
 ناونعھب یزیچ ھیسور رد« :نارگراک یھمھ یارب نایب یدازآ ھلمجزا ،تسا
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 ،اھکیوشلب ھکتسا یرگراک یھقبط نیا ؛درادن دوجو تسینومک رگراک یھقبط
 ]نیاربانب[ ،»دنراد رارق نآ بتارم رد زین اھکیوشنم و اھرآِسا ،اھتسیشرانآ
 هاگدید .درک هدافتسا »ندرک عناق زا ،رابجا یاجھب« دیاب ھقبط نیا اب ھطبار رد
 دروم یھلئسم اما ؛دوب ھقبط ربینتبم و طورشم ْیکیوشلب تنس رد یسارکومد
 یاھتسیلارتناس« یھبلاطم و بزح یربھر داھنشیپ زا رتهدرتسگ ھینایب داقتنا
 رما کی«  اھنآ ھکارچ ،دوب بزح نورد رد یسارکومد یارب »کیتارکومد
 زا هدافتسا ،ھینایب نیا .«دندوب ھتفرگ هدیدان ار )ایراتلورپ :ینعی( ییزج
 یهرادا رد »رگراک یھقبط میقتسم تکراشم ھک ار ھنارالاسناوید تاباصتنا«
 یدمک« اھشور نیا .داد رارق داقتنا دروم تدشھب ،»دراذگیم رانک« ار تعنص
 روتاکاوورپ[ .تسا نآ یھنومن »روتاکاوورپ« ھک دروآ رابھب ار »خرس ناریدم
 ھینایب .]دنزیم نویبالقنا نایم رد کیرحتھب تسد سیلپ بناج زا ھک یصخش =
 "هدنامرف نارس" تیمکاح تروصھب ھک )پن( یھمانرب گرزب رطخ«ھب تبسن
 لبور ٢٠٠ ھناھام دمآرد اب یناریدمھب یلاحرد :دھدیم رادشھ ،»دمآ دھاوخرد
 لبور ۵ ای ۴ ھناھام نارگراک ھک ،دنراد دامتعا ـھجوت لباق هداعلاقوف ھفاضاھبـ
 و دوبن فلاخم ْنآ تسرد ینعمھب )پن( اب »نارگراک هورگ« اما .دننکیم تفایرد
 طسوت »یرادھیامرس تابسانم« ھک »یرگراک تقیقح هورگ« لیلحت رد
 تیعضو«ھب ھجوت اب .دوبن میھس ،تسا هدش هداعا »رالاسنف نارکفنشور«
 نینچ ؛دوب یرورض یداصتقا تسایس ینیشنسپ »ام روشک دلوم یاھورین
 زا تکرح یارب و درفنم ناییاتسور یزرواشک دیلوت تیوقت« یارب یدرکیور
 ارجا ناناقھد و نارگراک طسوت دیاب ]ْمھم نیا[ اما .دوب مزال »روتکارتھب نھآواگ
  ھینایب .]13[دش دھاوخ »ایراتلورپ دیدج رامثتساھب« لیدبت تروصنیا ریغرد ،دوش
 

 رامثتسا دیدج لکش« ناونعھب ار )پن( »نارگراک هورگ« ھک زیمآھغلابم راھظا نیا ]13[
 تایبدا دراو ]بزح[ نافلاخم راکش ناصصختم قیرطزا ،دندرکیم موکحم »ایراتلورپ
 ↓ .تسا هدش یسایس

↓ V. Sorin, Rabochaia gruppa ('Miasnikovshchina'), Moscow: M K 
RKP, 1924.↓ 

 هورگ« ھنایب رد »ایراتلورپ دیدج رامثتسا« ترابع ھک یاھعفد 3 زا کیرھ ،عقاو رد ↑
 اھاروش یایحا ھکیتروصرد ھک دیوگیم ینعی ؛تسا هدوب طورشم ،ھتفر راکھب »نارگراک
 .دمآ دھاوخرد »رامثتسا« تروصھب )پن( ،دشاب ھتشادن دوجو
 و دنکیم ناونع ار یناھج بالقنا اب ھطبار رد یاھنایارگپچ هاگدید نینچمھ
 .دھدیم رارق داقتنا دروم ار نرتنیمک »دحتم یھھبج« کیتکات
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 ار نآ یاھھمانشخب و اھکیوشلب ِیبزح یھمانرب »نارگراک هورگ«
 .دنک یریگولج اھنآ داسف زا دیاب رگراک یھقبط ھک تشاد رواب اما ،تفریذپیم
 »نارگراک هورگ« یاضعا ھک دوب نیا مزلتسم ]یرواب و فدھ[ نینچ ]ققحت[
 نایضاقتم و اضعا یهدنریگربرد ھک دنشاب ھتشاد یاھناگادج نامزاس ْتسینومک
 دیدرتیب »نارگراک هورگ« .دنک جارخا زین ار بزح یاضعا و دشاب تیوضع
 نارگراک ھیداحتا ھک تشاد نھذ رد ار یرفن ٣٠٠ نآ دننام ییاھتسینومک
 لباقریغ« یاهویشھب ھک]ارچ[ ،دوب هدرک تیاکش اھنآ زا توا هام رد راکزلف
 تخادرپ ِدرکرید رسرب یبزحریغ نارگراک طسوت باصتعا ناوخارف زا »لمحت
 نوزفازور دادعتھبً املسم نینچمھ ،هورگ نیا .]14[دندوب هدرک تیامح اھدزمتسد
 نینچ .تشاد ھجوت اھھناخراک رد لاعف یسایس ظاحلھب و قباس یاھتسینومک
 اب Mospoligraf فارگیلوپسوم یھناخپاچ هاگراک نیمجنپ رد ینیفلاخم
 دحتم هوبنا ییآمھدرگ کی رد بزح وضع یادیدناک کی و اھکیوشنم ناراداوھ
 یهدنرادربرد« ھک دندرک داھنشیپ زیمآتیقفوم یاھنوگھب ار یاھمانعطق و دندش
 ھبلاطم و دوب »یداصتقا نالوئسم و یرگراک یاھھیداحتا زا یدیدش داقتنا
 هدناسر یصوصخ عیانص حطسھب یتلود یاھتسارت رد اھدزمتسد ھک درکیم
 یھتسھ رتفد ،Krasnyi proletarii یراتلورپ ینسارک یاھهاگراک رد .دوش
 نیا زا عنام ات دنک تاقالم قباس یاضعا زا یھورگ اب ات تفرگ میمصت یبزح
 »نارگراک هورگ« .]15[دننزب »رابنایز یسایس تیلاعفھب تسد« اھنآ ھک دوش
 رد و وکسم رد هورگ نیا .تشاد وضع دصدنچ ]شیوخ تیلاعف[ جوا رد ًالامتحا
 نمواب نویسیزوپا رد ١٩٢٠ لاس رد ھک( بزح و یرگراک ھیداحتا تاماقم نایم
 Demidov فودیمرد هورگ نیا یاضعا یھلمجزا .دوب رتیوق ھمھ زا ،)دندوب
 رد بیترتھب نیگنس ھناخپوت ھناخراک رد نونکا( دندوب Berzina انیزرب و
 ،اولاوتفاش Baranov فوناراب ؛)دنتشاد رارق یبزح یھتسھ ریبد و ردص

Shavtovalova نیلیا و Il'in دوب بزح تقومامت وضع نیلیا ھک دندوب مھ. 
 نایماح لماش دنتسویپ اھنآھب ھک وکسم یتعنص ای یرگراک ھیداحتا تاماقم رگید
  Mikhail Mikhailov فولیئاخیم لیئاخیم  ْقباس  »یرگراک نویسیزوـــــــپا«

 
[14] RGASPI, 17/84/559/238-44. 
[15] RGASPI, 17/84/296/82ob; TsAOPIM, 3/11/86/215; GARF 

7952/3/75/221. 
 A.I. Medvedev فودودم ،)اضفـاوھ تعنص تسارت رد لوئسم ماقم نونکا(
 و )فوتانگیا ِقباس هورگ وضع(  G.V. Shokhanovفوناخوش و
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 ]16[یکسفونیمس وکسژوور زا K.D. Radzivilov فولیویزدار
Rogozhsko-Simonovskii دندوب. 

 رد یرایشوھ موزل مھدزاود یهرگنک ھکنآ زا سپ ،١٩٢٣ لاس ھم هام رد
 دضرب مجاھتھب وکسم یھتیمک ،داد رارق دیدش دیکأت دروم ار نافلاخم ربارب
 .داد ھمادا ،دندرکیم راک نیگنس یھناخپوت یھناخراک یھتسھ رد ھکیناسک
 یعس وکسم یھتیمک مھ و نافلاخم مھ :تشاد ھمادا هام نیدنچ ْییامزآروز یعون
 ناربھر .دنناشکب ھتسھھب و دننک بلج دوخ یوسھب ار بزح یاضعا دندرکیم
 و ،دنتشاد وکسم یھتیمک یاھدزمان ندرک در یارب ینوگانوگ یاھھناھب ھتسھ
 مھدجھ ییآمھدرگ رد .درک بوصنم قیقحت یارب ار ینویسیمک مھ وکسم یھتیمک
 فودیمد وکسم یھتیمک .دش هدینش نویسیمک شرازگ ،وکسم یھتیمک ھم هام

Demidov، انیزرب Berzina ؛درک جارخا بزح زا ار ھتسھ یاضعا رگید و 
 .درک قلعم هام ۶ تدمھب ار اھنآ زین وکسم ناراکزلف ھیداحتا ،نآ زا سپ یمک
 ،»نارگراک هورگ« ربھر .دمآ یرتهدرتسگ تراظن و یریگتخس نآ ِلابندھب
 و ،دوب رقتسم Perm  مِرپ رد ھک Gavriil Miasnikov فوکینسایم لیرواگ
 دش ریگتسد ھم هام ٢۴ رد ،درکیم دیدزاب شناراداوھ اب تاقالم یارب وکسم زا
 .دیدرگ مازعا ناملآ رد یوروش یرگلوسنک رد راک یارب ْنآ زا سپ زور دنچ و
  .]17[دیدرگ مازعا ناینادنز هاگودراھب و دش ریگتسد ًاددجم لاس نامھ رد دعب یمک

 
 طسوت ھک یبلاطم زا هدافتسا اب بزح نافلاخم راکش ناصصختم زا ،نیروس ]1۶[
 200 ،دوخ جوا رد »یرگراک هورگ« ھک درک راھظا ،دوب ھتفرگ رارق سرتسد رد وا.پ.گ
 درک لقن Kuznetsov فوستنزوک طسوت هدش یبایدر تابتاکم زا وا .تشاد وکسم رد وضع
 رسارس رد رگید وضع 800 و وکسم رد وضع 2200 زا شیب اھنآ ھک  هدش اعدا نآ رد ھک
 ات 112 تاحفص ،هدش دای رثا ،نیروس .دیآیم زیمآھغلابم ًالماک رظنھب ماقرا نیا ؛دنتشاد روشک

 هدرب مان Miasnikov فوکینزایم طسوت عبنم نیدنچ رد »نارگراک هورگ« ناراذگناینب .115
 راکزلف نارگراک ھیداحتا تاماقم زا( Nikolai Kuznetsovفوستِنزوک یالکین :تسا هدش
 و 1920-1921 یاھلاس رد »یرگراک نویسیزوپا« رد لاعف ،دوب کیوشلب 1904 لاس زا ھک
 ،هدش دای رثا( ،نیروس .P.G. Moiseev فوّیسیوُم و )1922 لاس رد بزح زا یجارخا
 مان ار دندش دودحم ای جارخا بزح طسوت ھک ار »نارگراک هورگ« وضع 28 ،)113 ھحفص
 .تسا هدرب

[17] G.L.Olekh, Krovnye uzy: RKP(b) i ChK/GPU v pervoi polovine 
1920-kh godov: mekhanizm vsaimootnoshenii, Novosibirsk: 
Novosibirskaia gosudarstevennaia akademiia vodnogo transporta, 1999, 
pp. 105-6. 

 ار نافلاخم رگید ھیلعرب ییانج یزاسهدنورپ وا.پ.گ ]ھک دوب عیاقو نیا ِسپ زا[
 رد دصراھچ دنمورین یھتسھ  :دندش لیطعت یبزح یھتسھ نیدنچ .درک زاغآ زین
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 ،یکینلوکوس رد  (MSPO)»وکسم ناگدننکفرصم یاھنمجنا ھیداحتا«
 یاھهاگراک رد ییاھھتسھ و ؛تشاد رارق تیامح دروم نیلیا ھک ییاجنآ
 و Gosmoloko وکولومسوگ تاینبل یھناخراک ،ییاکیرمآ-یسور یزاسرازبا
 یھتیمکھب یاھمان .]دندش لیطعت[ نمواب رد Oktiabr ربایتکا یسدنھم ھناخراک
 تامادقاھب ضارتعا رد وکسم رد بزح یاضعا زا یھورگ طسوت یزکرم
 ششوک« اھھتسھ نیا هانگ اھنت ھک دندرک تیاکش و ،دش ھتشون ھنارگبوکرس
 یاھقطنم شیآمھ یارب وکسم یھتیمک یاھزت و لوصا رب یممتم یھئارا یارب
 ھم هام ٣٠ رد یکینلوکوس ھیحان یبزح شیآمھ رد زین فولیئاخیم  .»تسا هدوب
 .]18[درک ضارتعا ھباشم ینایب اب

 بلج ار یبزحریغ نارگراک ھجوت بزح ینورد بوکرس یهدرتسگ نازیم
 ناگیاپ کچوک یگماکدوخ« ھک دنداد رادشھ یزکرم یھتیمکھب ناضرتعم .درک
 یبزحریغ نارگراک ھجوت« ،دید ناوتیم ار نآ یھنومن اھجارخا رد ھک »یبزح
 اھنآ مشچ زا اھھتسھ رد ینونک تیعضو نوچ ،تسا هدرک بلج ھلئسم نیاھب ار
 یاھهاگراک رد یگدنیامن یاھتأیھ ییآمھدرگ ھم هام مایس رد .»دنامیمن ناھنپ
 ؛دنک وغل ار انیزرب و فودینرد جارخا ھک دنتساوخ ھیداحتا زا نیگنس ھناخپوت
 رد ار دوخ یهزرابم ھک درک رداص ار ھمانعطق نیا یھوبنا ییآمھدرگ ْدعب زور
 ھمادا ،دوشیم لیکشت کیدزن یهدنیآ رد ھک زین راکزلف نارگراک ھیداحتا شیآمھ
 ناگدنیامن ناونعھب ار ینابرق ود نیا ،رگید هوبنا یاھییآمھدرگ و ؛دنھدیم
 Ikar راکیا ،ھیحان یزاسامیپاوھ یھناخراک ود رد مشخ .دندرک باختنا سنارفنک
 نارگراک یهدنیامن .تفای شرتسگ زین ،دندوب کیدزن ھک Amstro ورتسمآ و
 هارمھھب ار انیزرب و فودیمد یهدنورپ راکزلف نارگراک شیآمھ رد ورتسمآ
 Koshtiurov ِفورویتشوک و تسیشرانآ Rodionov ِفونیدور یاھهدنورپ
 حرطم ،دــــندوـــــب هدش یسایس یهزیگنا اب یاھجارــخا یناــــبرق  ھـک کیوشنم

 
[18] RGASPI, 589/3/9103/vol.3/27-28.↓ 

 نم رایتخارد اردوخ یشھوژپ یاھتشاددای ھک مرکشتم Barbara Allen نلآ ارابراب زا ↑
 ↓ :دینک ھعجارم زین دانسا نیاھب نینچمھ .تشاذگ

↑ RGASPI, 17/84/455/22-28; TsAOPIM, 3/4/5/21, 52; Sokol'nicheskaia 
raionnaia konferentsiia RKP(b). 30-31 mala 1923 goda. Otchet., 
Moscow, 1923, p. 54. 

 تیامح تسناوتن تیاھن رد »نارگراک هورگ« ،لاوحا نیا یھمھ اب .]19[درـک
 شبنج .دھد شرتسگ یبزحریغ نارگراک نایم رد ایو دنک ظفح ار دوخ یھاگیاپ
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 هورگ« یارب ،)دریگیم رارق ثحب دروم ریز رد ھک( ناتسبات یباصتعا
 شیپ تصرف زا ات دوب یگرزب شیامزآ »نارگراک تقیقح هورگ« و »نارگراک
 اب شالت ود رھ .دننک هدافتسا تیقفوم بسک و دوخ یاھھشیدنا نایب یارب هدمآ
 اھکیوشلب زا اھنآ تاداقتنا ھکنیا رطاخھب ھن دیاش ؛دش ھجاوم تسکش
 ھک دندوب ھتفرگ میمصت نارگراک رتشیب ھکنیا لیلدھب ھکلب ،دوبن هدننکباجم
 .دنربب شیپ یسایس لئاسم اب طابترا نودب ار یداصتقا تابلاطم

 ِیاھنامزاس ھک دوب یسایس هزرابم زا رگراک یھقبط ینیشنبقع یھنیمز رد
 .دندش ھتسکش مھرد وا.پ.گ طسوت وکسم رد تسیلایسوس بازحا رگید
 زا یجوم و دندش مالعا ینوناقریغ ١٩٢٢ ربماسد هام رد اھکیوشنم
 ار یزیمآضارتعا ھیمالعا اھنآ .تفرگ ماجنا ١٩٢٣ لاس راھب رد اھیریگتسد
 رابنیتسخن یارب ١٩٢٣ لاس رد اما ؛دندرک رشتنم اھیریگتسد نیا یهرابرد
 .دننک رشتنم ھم لوا زور رد ار دوخ ]یغیلبت و[ هدننازیگنارب یهوزج دنتسناوتن
 و ،تفاین یباصتعا شبنج نیا یط یکیوشنم تیلاعف زا یاھقباس چیھ وا.پ.گ
 ]اما[ ،دشیم تفای اھھناخراک رد یھاگ یکیوشنم یاھهوزج ربتکا هام ات ھچرگ
 رد .تسا هدش فقوتمً اساسا اھکیوشنم یناگمھ تیلاعف ھک دوب دقتعم وا.پ.گ
 نیا ؛دندش ایحا یھاتوک یهرود یارب اھتسیلامیسکام و پچ یاھرآِسا راھب
 تیوقت ]یکدنا[ یربیس ِدیعبت زا ناشیاضعا تشگزاب یھطساوھب ھک دوب یماگنھ
 رد اما .دندرک یھدنامزاس رفن ١٠٠ ات ٧۵ زا ار یمظنم یاھییآمھدرگ و ؛دندش
 Petr Lavrov ِفوروال رتپ لاس نیمدص یارب ییآمھدرگ زا سپ نئوژ ١۵
 و Prokopovich چیووپوکورپ( وکسم پچ یاھرآِسا ِیربھر ،کیندوران
 Aleksei Borovoi ِیُوُروب یِسکلا ِهارمھھب ،Chizhikov) فوکیژیچ
 ریگتسد )تسیلامیسکام(  G Nestroev ِفورتسِن و )تسیلاودیدنا/تسیشرانآ(
  ھچرگ .درادن دوجو ینلع تیلاعف زا یرگید یھقباس چیھ ]دعبھب نیا زا[ ]20[دندش

 
[19] TsGAMO, 19/1/62/134-43; TsAOPIM, 3/4/49/96; 467/1/7/2-3, 

16ob. 
[20] TsAOPIM, 3/4/49/104, 115; RGASPI, 17/84/468/61; G.N. 

Sevost'ianov et al. (eds), 'Sovershenno sekretno': Lubianka-Stalinu o 
polozhenii v strane (1922-1934 gg.), Moscow: Institut rossiiskoi istorii 
RAN,   2001:   vol.  1  (1922-23),  part 2,  p.  772,   citing   TsA  FSB, ⇨  

 زین »دحتم نویسیزوپا« و دندوب لاعف یباصتعا جوم یط تسینومک نافلاخم
 یهرود نایاپ ات ]اما[ ،درک یھدنامزاس ١٩٢٧ لاس رد ار یایناگمھ تارھاظت
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 تیلاعف ینلع تروصھب وکسم رد یتسینومکریغ یسایس نامزاس چیھ یوروش
 .تشادن

 
 یتعنص یمارآان
-21 لاس نارحب دننام( دوب یبایمک زا یشان ھک یلبق یاھنارحب اب ھسیاقم رد
 یداصتقا دشر نارحب رتسب رد 1923 ناتسبات رد یتعنص یمارآان ،)1920

 دوجو یریگمشچ روطھب اھنمرخ دازام و دندوب ُرپ اھرابنا .]21[تفای شرتسگ
 یاھشور و طیارش رارقتسا رد« ،تسا هداد ناشن راک.چا ھکنانچمھ اما ؛تشاد
 ١٩٢٣ لاس لیاوا رد رما نیا .دندوب هدنام ماکان اتسور و رھش نیب »تراجت
 یاھالاک ِنییاپ یاھتمیق ،یتعنص ِیالاب یاھتمیق نیب بسانت مدع تروصھب
 یاھتمیق یھجیتنرد .دمآرد رثؤم یراجت یاھراکوزاس نادقف زین و یزرواشک
 مھ دمآرد و دنتشابنا اھرابنا رد ار ھتفرنشورف یاھالاک اھتسارت ،الاب ِیتعنص
  ،ھلئسم نیاھب تبسن ِثحب رد ،بزح مھدزاود یهرگنک رد یکستورت .تفای شھاک

 
⇨ 2/1/782/12-18; D.B. Pavlov, Bol'shevistskaia diktatura protiv 
sotsialistov i anarkhistov 1917-seredina 1950-kh godov, Moscow: 
Rosspen, 1999, pp. 80-82; la.V. Leont'ev and K.S.lur'ev, 
'Nezapechatlennyi trud: iz arkhiva V.N. Figner', in Zven'ia: istoricheskii 
almanakh, no. 2, St Petersburg: Feniks/Atheneum, 1992, pp. 424-88, 
here pp. 460-61.  

 یرثا[ و 148 ات 92 تاحفص ،»تسسگ نارود« ،راک.چا رثا ساسارب حرش نیا ]21[
 ↓تسا ھتفرگ لکش ،]دیآیم یدعب رطس رد نآ تاصخشم ھک

 ↑ 'Problemy edinoi ekonomiki', in S.A. Pavliuchenkov et al. (eds), 
Rossiia nepovskaia, Moscow: Novyi khronograf, 2002, pp. 150-65. ↓ 

 ↓ ھب دینک هاکن نینچمھ ↑
↑ N.I. Rodionova, Gody napriazhennogo truda: iz istorii Moskovskoi 
partiinoi organizatsii 1921-1925 gg., Moscow: Moskovskii rabochii, 
1963, pp. 137-43; N.M. Aleshchenko, Moskovskii sovet v 1917-1941 gg., 
Moscow: Nauka, 1976, pp. 274-83; A.M. Sinitsyn et al. (eds), Istoriia 
rabochykh Moskvy 1917-1945 gg., Moscow: 'Nauka', 1983, pp. 120-25. 

 .]22[درب راکھب ار »یچیق نارحب« ترابع ْنآ فیصوت یارب
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 یوق لوپ کیھب زاین بزح یربھر .تشگیمرب یوق لوپ کی داجیاھب لکشم
 یفرعم ار (chervonets) ستنوورچ 1922 ربماون رد و دنتخانش تیمسرھب ار
 .دوب یلخاد و یجراخ گرزب یاھھکس یارب یسور یتنس مان ستنوورچ[ .دندرک
 ھتخانش )زُر یالط ناونعھب نینچمھ( »زمرق یالط«  یھملک بیکرت زا مان نیا
 ستنوورچ اما .]دوب یلاع یالط عون کی یمیدق مان ،یلکروطھب .دشیم
 نآ موادم پاچ و دودحمان مجح و ،دوب شدرگ رد یوروش لبور یولھپھبولھپ
 طسوت ْمروت راشف .تساکیم ششزرا زا ]ینوزفازور روطھب[ تلود طسوت
 ،دننک ناربج اردوخ دمآرد شھاک ات دندوب یکناب یاھتیدرک لابندھب ھک اھتسارت
 عقوم .دندیسر دوخ جواھب ناتسبات رد لکشم ود نیا .درکیم ادیپ یرتشیب تدش
 ]نانچمھ[ یتعنص و یزرواشک تالوصحم نیب بسانت مدع و ،دیسرارف تشادرب
 ھلغ دیرخ یارب ـزیگنابارطضا یتیعضو ردـ تلود و ؛دوب یقاب هدشن لح
 ار جیار لوپ تیبثت ِکرحم ْلبور پاچ ھکیلاحرد .دروآ یور لبور پاچھب
 راظتنا ھک یوحنھب زین اھالاک شورف و تراجت ،تشاذگ ماکان رثؤم یاھنوگھب
 ھک دناهدرک دروآرب یوروش ناخروم .دیکشخ تراجت و ؛تفاین شیازفا ،تفریم
 .تشاد تفا موس ود 1923 ربماون و نئوژ یاھهام نیب  وکسم رد تراجت مجح
 دوبمک اھتمیق بسانت مدع .داد تعنصھب ار دوخ دروخزاب یراجت و یلام نارحب
 ِیوکسم یھتیمک رتفد ،ھم هام رد .درک دیدشت یجاسن عیانص یارب ار ماخ یھبنپ
 یاھمان رد و ،تشاذگ ثحبھب ار نانکراک یزاسراکیب زا یشان دیدھت بزح
 رد یکاروخ داوم دوبمک ریثأت اب ار ھقطنمرب یرما نینچ ریثأت یزکرم یھتیمکھب
 Mossukno ونکوسم ھلمجزا اھتسارت .درک ھسیاقم 20 ات 1918 یاھلاس
 Rezinotrest تسرتونیزر )یجاسن(  Mostekstil لیتسکتسم ،)ھچراپ(
 شورف ناشیاھالاک ھک دندرک عورش ار ییاھھناخراک ِلیطعت )یکیتسال یاھالاک(
 یجاسن رھش نیرتگرزب رد یگدنسیر یھناخراک ود ،نئوژ هام رد .دوب ھتفرن
 و ھناخراک ِندش ھتسب .دندش لیطعت )ووئوز-ووخروا( وکسم یھقطنم
 شھاک ناریدم زا یضعب .تفای ھمادا زییاپ رسارس رد نانکراک یزاسراکیب
 ریخأت اب ِتخادرپ .دندرک دیدشت دمآرد دوبمک اب ھلباقم یارب ار اھدزمتسد
  ھک تشاد یپ رد ار نارگراک نیگمشخ شنکاو و ،دومن یور رگید راب اھدزمتسد

 
[22] Dvenadtsatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: 

izd-vo politicheskoi literatury, 1968, pp. 309-52; ↓ 
 .87 ھحفص ،»تسسگ نارود« ،راک.چا نینچمھ ↑
 .]23[دناھتشاذگ رس تشپ یدایز یهزادنا ات ار ھلئسم نیا ھک دندرکیم نامگ
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 رد ھک دوب یایداصتقا نارحب زا یشان یدایز هزادنا ات یتعنص یمارآان
 باصتعا ود( وکسم نارگراک مادقا .تفرگ جوا ربماتپس لیاوا و زییاپ رخاوا
 رد راک فقوت اب )نھآهار رد گنھآمھ ضارتعا زین و یجاسن نارگراک طسوت
 نارگراک و دُرُگوُن ینژین ھیحان رد Sormovo ووُمرُس یسدنھم هاگراک
 زا یکاح دوجوم ِیِرامآ کرادم .دش نامزمھ Kostroma امورتساک ِینابلگنج
 یدادعت زا رتمک ١٩٢٣ لاس یباصتعا جوم رد ناگدننکتکرش دادعت ھک تسا نآ
 زا رتگرزب ]لاحنیعرد[ اما ،دندز باصتعاھب تسد ١٩٢١ راھب رد ھک دوب
 ِیتخسرس و .]24[دوب هدش عقاو 1923 ات ٩١٧1 زا ھک دوب یشبنجرھ
 تاباصتعا ،نیا دوجو اب .تخادنا تشحوھب ار بزح زین ناگدننکباصتعا

 لاس یباصتعا جوم اب ھسیاقم رد ،ینامزاس  یھبنج زا و یسایس ظاحلھب ١٩٢٣
 ھچرگ ،اراکشآ یسایس تابلاطم ١٩٢١ لاس رد .دمآیم باسحھب مارآ ،١٩٢١

 نینچً المع ١٩٢٣ رد اما ؛دیسریم شوگھب ،دارگورتپ زا رتمک وکسم رد
 ار شبنج »اھھیمھس یربارب« راعش ١٩٢١ لاس رد .تشادن دوجو یتابلاطم
 زا یاھعومجم ھیبش رتشیب ١٩٢٣ یمارآان اما ؛دناریم شیپ دحتم یاھنوگھب
 راعش نایب رد ،رگیدکی دوجو زا یھاگآ نمض ھک دوب یاھناگادج تاعزانم
 ِمادقا گرزب زکرم ود رد نارگراک ١٩٢١ لاس رد .دنتشاد دیدرت زین کرتشم
 ،ار رایس تاباصتعا )یلموُرب و کانزوگ یاھهاگراک :ینعی( وکسم رد یباصتعا
  تاباصتعا رد ناگدننکتکرش اما ،دندرک یھدنامزاس ،دودــــحم یتیقفوم اب ھچرگ

 
[23] TsAOPIM, 3/11/91/323; ↓ 

 گنھرف :)پن( یداصتقا نیون یھمانرب و ھیسور رد ھبنپ نارگراک« ،C. Ward دراو ↑
 تاحفص ،1990 ،حیربمک هاگشناد تاراشتنا :جیربمک ،»1921-1929 تلود یشم و ھناخراک

 ↓ ؛132 ات 130
↑ Sevast'ianov et al, op. cit, vol. 1, part 2, p. 886 and p. 910, citing TsA 
FSB, 2/1/794/114-36, 137-59; Aleshchenko, op. cit., pp. 275-77; 
Sinitsyn et al. (eds.), op. cit., pp. 120-22; Piatyi s"ezd gubernskikh 
profsoiuzov, pp. 29-30. 

 یھھد طساوا ات و ،هدنکارپ1922 لاس ات یوروش رد باصتعا یاھرامآ ]24[
 تابسانم رییغت« ،دینیبب ار ،S. Pirani یناریپ هراب نیارد ثحب یارب .تسا دنمماظنریغ1920
 ،سکسا هاگشناد ،یرتکد یھلاسر( ،»1920-1924 اھکیوشلب و وکسم نارگراک نیب یسایس

 یط تاباصتعا« ،A. Pospielovsky یکسوولیتسوپ و ،339 ات 335 تاحفص ،)2006
 .34 ات Revolutionary Russia 10:1، 1997، 1 ،»)پن( یھمانرب
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 یبزح ناربھر .دندزن یمادقا نینچھب تسد ١٩٢٣ لاس ِرتدیدش و رتینالوط
 ھیبش ھک یزیچرھ ربارب رد و ،دندوب ساسح رایسب ھتفایمیمعت مادقا رطخھب تبسن
 یسایس تیلاعفھب اھنآ یبصع شنکاو ؛دنتشاد دراگ ،دوب یسایس تمواقمھب
 ار نیا ھک نارگراک .تفرگیم ھمشچرس اجنیمھ زا زین تسینومک ِنافلاخم
 یبوچراچ بزح .دندرک لیدعت ار دوخ یضارتعا یاھتروص ،دندرکیم ساسحا
 :ینعی( یعامتجا دادرارق یهرابرد :دوب هدرک فیرعت یتعنص یاھزیتس یارب ار
 تردقھب نارگراک میلست :ینعی( نآ ساسا اما ؛دز ھناچ ناوتیم )یگدنز حطس
 رد ١٩٢٣ لاس  ِزکرمتمریغ ِیباصتعا شبنج .تشادن ندز ھناچ یاج )یسایس
 ناریدم زا ھبلاطم ْبزح یربھر خساپ .دوب تیقفوم یعون هدودحم نیا نورد
 عضوم لمع رد و ،دوب اھدزمتسد تخادرپ رد ریخأتھب نداد نایاپ یارب یتعنص
 ١٩٢٣ لاس رخاوا رد ھک ،درک اھر یعقاو یاھدزمتسد شیازفا ربارب رد ار دوخ
 .تشاد هارمھھب ار اھدزمتسد شیازفا رگید راب

 نایم رد نئوژ هام رد دزمتسد رس رب وکسم ھقطنم رد اھیمارآان
 دارفا نیا .دش زاغآ ،دندرکیم راک یلصف تروصھب ھک گرب ِکاخ ناگدنروآعمج
 یجاسن تسارت و وکسم تخوس تاماقم طسوت لیروآ هام زا هام ھس تدمھب
 ات دننک ھیھت یداوم ھنھک یاھکیتسال ]و گرب کاخ[ زا ات دندوب هدش مادختسا
 رثکا ھک گرب ِکاخ ناگدنروآعمج .دریگب رارق هدافتسا دروم تخوس ناونعھب
 تروصھب ،دندرکیم راک ییاتسور نارگراک ناونعھب لاس ھیقب یارب اھنآ
 تخادرپ دزمتسد اھنآھب یراکھعطق خرن اب و دندوب هدش یھدنامزاس یھورگ
 و دندرک زاغآ ار تاباصتعا ھتشر کی ١٩٢٢ لاس راھب رد نارگراک نیا .دشیم
 رازھ ١٣ وا.پ.گ لماوع دروآربھب ھک دنداد ماجنا یرتهدرتسگ تامادقا دعب لاس
 رازھ ۴٢ دودح یزیچ زین و تخوس عون نیا ھیھت ِلحم ١٣ رد رگراک ١٨۵ و
 یروشک شبنج زا یشخب اھفقوت نیا ،نآرب هوالع .تفر تسد زا یراک زور
 تخوس عون نیا ناگدنروآدرگ یھمھھبً ابیرقت ھتخیگنادوخ تروصھب« ھک دوب
-Ivanovo کسنسنزُو-ووُناویا رد یھجوت لباق زرطھب و ،»درک تیارس

Voznesensk ِرِوت و Tver »شیازفا ]دننام[( ناسمھ یتابلاطم یھئارا اب 
  ناــیامرفراک .»تفای شرتسگ )عقومھب تخادرپ و ھچراپ رتم 40 ات 35 ،دزمتسد
 نیا یلصف دزمتسد نیتسخن یھتسب زا یاهدمع شخب ھک یتاروسک یھطساوھب زین
 یهدنروآدرگ نارگراک ھیداحتا ناربھر .دندز نماد شبنجھب ،دیعلبیم ار نارگراک
 اھنآ یاضعا جارــــخا زین و ریذپان طابضنا یاھهورگ جارخا بیوصت اب تخوس
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 .]25[دندرک تیامح  نایامرفراک زا ھیداحتا زا
 زا یکاح ]یباصتعا[ مادقا کی رد ییاتسورھمین نارگراک نیا ِیریگرد
 نارگراک طسوت ھک دوب یضارتعا ،رگید یریگرد ؛دوب اھیمارآان شرتسگ
 ِفیراعت رد و دندوبن ھیداحتا وضع ھک تفای نامزاس ناتسبات رد لولعم
 زا رفن نارازھ .دنتفرگیمن یاج رگراک زا بزح دودحم و یکیژولوئدیا
 ثداوح ای و یلخاد گنج ،یناھج گنج نیحورجم ھک یناسکً اتدمع ،نیلولعم
 ھک اھنآ ْنیلولعم نیا نایم زا ؛دندمآ مھِدرگ یرھش زکارم رد ،دندوب یتعنص
 راک یصوصخ ای یرادرھش یاھهاگراک رد ،دندوب راکھب رداق یلکروطھب
 رظنرد نیلولعم یارب ھک ییایازم یور اھھنیزھ یرادباسح یهوحن .دندرکیم
 وکسم یاروش زین ھیئوژ ١٩ رد و ؛تشاذگیم ]یفنم[ ریثأت ،دوب هدش ھتفرگ
 .دوش فذح ،دوب ناگیار نیلولعم یارب ھک اومارت اب دمآ و تفر ات درک داھنشیپ
 صاخشا یوس زا هوبنا یاھییآمھدرگ لکشھب یروف تاضارتعاھب ھلئسم نیا
 تارھاظت یارب دیدھت .دیدرگ رجنم وکسم یھقطنم ۶ زا ھقطنم ۵ رد لولعم
 نانیمطا نیاھب تعرسھب وکسم یعامتجا هافر تارادا یلصا رتافد زا جراخ
 دروم توا لوا زور رد نیلولعم یناجم دمآ و تفر فذح یھلئسم ھک تفای تسد
 یارب تلھم نایاپ زا شیپ یاھزور رد .دشن نینچ اما .دریگیم رارق یرگنزاب
 هورگ نیا یسایس گنر .دش لیکشت نیلولعم زا »یراکتبا یھورگ« ،تارھاظت
 بزح یھندب زا ییاھتسینومک یهدنرادربرد ھک دراد ناکما اما ،دوبن صخشم
 و اھهاگباوخ زا هورگ نیا ناگدنیامن .دندوب لاعف نالولعم نایم رد ًالبق ھک دوب
 اب یتارھاظت ،ناگیار ِدمآ و تفر فذح اب ھیئوژ 30 زور .دندرک دیدزاب اھهاگراک
 »یراکتبا هورگ« .تفرگ تروص یعامتجا هافر ترازو رد رفن 400 روضح
 یھمھ زا لکشتم یسنارفنک ِییاپرب و داد نامزاس ار ییآمھدرگ کی توا مود رد
 عامتجا توا ٨ رد .درک یزیرھمانرب ار ھیسور رسارس نیلولعم ناگدنیامن
 یاھتخادرپ اب یدرف یایازم ینیزگیاج و ناگیار دمآ و تفر اھنت ھن یرگید
 ناگدنیامن زا ییاروش لیکشت ناھاوخ نینچمھ ھکلب ،درک ھبلاطم ار یعمج
 .]26[دش وکسم یاروش رد نآ هاگیاج نییعت و نیلولعم

 
[25] TsGAMO, 3/4/49/100-101; Sevost'ianov et al. (eds), op. cit, 

vol. 1, part 2, pp. 890-91, citing TsA FSB 2/1/794/114-36; 
Sotsialisticheskii vestnik 1923, no. 16, pp. 6-7; Trud 12 July 1923. 

 نیا ھکتسا نکمم .متفاین یزیچ توا 8 زا سپ لولعم نارگراک شبنج یهرابرد نم ]26[
 ↓ .دنشاب هدیسر شزاسھب وکسم یاروش اب ای دشاب هدش بوکرس شبنج

↑ TsGAMO, 19/1/62/176, 186, 188, 192; 66/111/5/62; Sevost'ianov et al. 
(eds), op. cit., vol. 1, part 2, p. 637; Pravda, 31 March 1923. 
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 ار لقنولمح رد ھفقو داجیا ییاناوت ھک وکسم ِنھآهار ِنارگراک تاضارتعا
 ،دندوب زین ھیداحتا زا جراخ ییاھراتخاس ندرک گنھآمھ ناھاوخ و ،دنتشاد
 اھنآ یوس زا ار یتازایتما عیرس بسک و ،دوب یبزح تاماقم یارب یرادشھ
 نوسلخیم قباس ھناخراک رد توا ٢٣ رد یھوبنا ییآمھدرگ رد .تشاد یپرد

Mikhel'son یداھنشیپ ،دوب نھآهار یتاریمعت یاھهاگراک وزج نونکا ھک 
 یأر ھک دش ھئارا ھناھام دزمتسد اب یراکھعطق تخادرپ ماظن ِینیزگیاج ربینتبم
 ھتفھ کی .دندش جراخ ییآمھدرگ نیا زا یدایز هورگ ]لیلد نیمھھب[ و درواین
 یتح ،لامش ِنھآهار تاریمعت نانکراک یهرفن ١٠٠٠ ییآمھدرگ رد نآ زا سپ
 باصتعا کی ،دوش ھتشاذگ ثحبھب دناوتب دزمتسد ماظن تارییغت ھکنآ زا شیپ
 ٧۵ شیازفا ھک دش هدنارذگ یاھمانعطق ،یوررھھب .تسویپ عوقوھب رگید
 لیکشت و ،درکیم ھبلاطم ار ربماتپس و توا هام یتخادرپ ھتسبھب یدصرد
 لوپ اب تخادرپ هرابرد ثحب« یارب ار وکسم رسارس ناگدنیامن ییآمھدرگ
 »)رگید یاھھیداحتا یاھخرن اب یربارب :ینعی( هدش ماجنا راک یارب یعقاو
 نیتسار ناگدنیامن زا دیاب یشیآمھ نینچ ھک دندوب نیارب اھنارنخس .دوب ناھاوخ
 کسروک نھآهار رد یاییآمھدرگ ،دعب زور و زور نآ .دوش لیکشت نارگراک

Kursk لبور تروصھب تخادرپ و راکزلف نارگراک اب ربارب دزمتسد راتساوخ 
 یگتسبمھ لامش ِنھآهار نارگراک ؛دوب )sovznaky یکانزووس اب ھن :ینعی( دقن
 کی نوسلخیم نارگراک ؛دندرک مالعا هاگریمعت نیا نانکراک تابلاطم اب ار دوخ
 یاھییآمھدرگ رطاخھب راک ،رگید یاج رد و ؛دندرک رازگرب ھتسشن باصتعا
 تروص دزمتسد ماظن رد یتارییغت .دیدرگ فقوتم دزمتسد هرابرد یعمجھتسد
 .]27[دادیم خساپ نارگراک تابلاطم زا یشخبھب ھک تفرگ

 روطھب ھک دوب یجاسن نارگراک باصتعا ،وکسم رد باصتعا نیرتگرزب
 ٧ .دندرکیم ھبلاطم ار راکزلف نارگراک اب دزمتسد یربارب و دندوب نز هدمع
 و رازھ ٢ و Trekhgornaia ایانروگخرت یگدنسیر ھناخراک رد رگراک رازھ

 یتیاضران .دندرک باصتعا Tsindel لدنیست یاھهاگراک رد رگراک ١۵٠
  دازاـــمھب تبسن زین و یراکھعطق یاــھخرـــنھب تبسن ،دزمتسدھب تبسن نامزمھ
 لماوع طسوت ،رگید یگدنسیر ھناخراک ١٢ زا شیب رد ،نارگراک ندرک مالعا
 نارگراک :درک افیا ار دوخ شقن زین ھمخپ تیریدم .دش شرازگ وا.پ.گ
  ھک  دنتفگ  اھنآھب  ھــــــک دنتشگیم زاب  ناشیناتسبات  تالیطعت  زا  ایانروگخرت

 
[27] RGASPI, 17/84/468/45-47, 58; TsGAMO, 19/1/62/205, 210ob, 

211ob, 213ob, 220ob. 
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 و ،تسا هدوب یعمج ِبوصم ِقفاوت زا شیب دصرد ١١ تالیطعت یاھتخادرپ
 رد لدنیست یاھهاگراک تسخن .]28[دش دھاوخ رسک اھنآ دزمتسد زا فالتخا نیا
 رد .دندرک باصتعا ھمھ یارب دزمتسد شیازفا یھبلاطم یپرد توا ٢٨ زور
 هدننک هرکاذم میت ناونعھب رفن 6 و هرفن ھس یھسیئر تئیھ کی یھوبنا ییآمھدرگ
 ،دعب زور باصتعا .دندوبن ھناخراک یھتیمک یاضعا زا مادکچیھ ھک دندش باختنا
 هورگ« اما ؛تفای نایاپ ،درک یعمج جارخاھب دیدھت تیریدم ھکنآ زا سپ
 ھتفھ ود ھکیماگنھ .دنام یقاب لاعف نانچمھ ھیداحتا راتخاس زا جراخ »یراکتبا
 ار یاهوزج لدنیست هورگ ،درک باصتعا ایانروگخرت یگدنسیر ھناخراک دعب
 ایانروگخرت ِباصتعا .]29[دندرک لاسرا تیامح ناونعھب ییاھمایپ و دنداد راشتنا
 رسارس رد تعرسھب و دش زاغآ یگدنفاب هاگراک رد ربماتپس ١١ زور رد
 دنچ رد وکسم یھناخراک نیرتگرزب لیطعت .تفای شرتسگ یگدنسیر ھناخراک
 ،یقیقح یاهرکاذمھب ار یعقاو ناگدنریگمیمصت تعرسھب نیلمرک خاک یرتم دص
 هوبنا ییآمھدرگ طیارش تسخن .تخاس راداو ،)روھمج سیئر( نینیلاک یگدنیامنھب
 نیا و ،دشاب اھنآ ِدوخ زا یکی لوئسم ھک دندش راتساوخ نارگراک :دش نییعت
 ھک اھنآ یھبلاطم یھناتسرپداژن نحل .دشاب ناما رد زین یریگتسد زا صخش
 نیا ناربھر ھک دوب نیا زا یکاح ،دشاب »یسور أشنم زا« دیاب وگتفگ میت لوئسم
 ھکلب ،دنشاب ھتشاد رارق یتسیلایسوس تنس رد ھک دندوبن ینارگراک باصتعا
 .تشاد ییاپ ِیاج ھناخراک نیا رد ھک دندوب رآِسا بزح زا رتشیب لامتحاھب
 رد ار ییآمھدرگ نیا ،)Lazarev فورازال( یباصتعا نارگراک بختنم لوئسم
 دزمتسد اب یربارب :درک حاتتفا رارق نیا زا یتابلاطم یھئارا اب ربماتپس ١۴ زور
 ِزور یاھلدابم خرن اب »ییالاک لبور« تروصھب تخادرپ و راکزلف نارگراک
 رطاخھب )Alekseev فویسکلا( بزح وضع کی جارخا ،تخادرپ

 ریگتسد ھک ینویباصتعا ندرک دازآ ؛»نارگراک اب شدروخرب رد یگظحالمیب«
 ؛دش دنھاوخن جارخا ناگدننکباصتعا زا کیچیھ ھکنیا یارب نیمضت ؛دندوب هدش
 لصا وا .درک ینیشنبقع یردق نینیلاک .ھتفرتسدزا نامز یارب تخادرپ و
  تسا نکمم ھـــک درک داھنشیپ اھنت و ،تفریذـــپ ار جیار لوپ تروصھب تخادرپ
 ھتشاد حیجرت »ییالاک لبور«ھب )الط لبور یاھھکس( chervontsy یستنورچ
 یجاسن و ناراکزلف یاھھیداحتا نیب دزمتسد یربارب ھک درک لالدتسا اما ؛دشاب

  یرتمک دزمتسد  امش  زا  ھــــک نھآهار  نارــگراک دننام  ،نارگراک  ھیقب  یور«
 

[28] TsGAMO, 19/1/62/192. 
[29] TsAOPIM, 3/4/49/70; TsGAMO, 19/1/62/209, 214ob, 223 
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 نارگراک ھیداحتا کمکھب ھک درک حرطم وا .»دراذگیم ]یفنم[ ریثأت ،دنریگیم
 ادیپ نارگراک یگدنز حطس دوبھب یارب یرگید یاھهار وکسم یاروش و یجاسن
 و ،دوش تخادرپ دصرد ۵٠ باصتعا یاھزور تباب ھک تفگ نینچمھ وا .دننک
 یھتسھ ناگدنیامن ھفاضاھب فورازال زا لکشتم ینویسیمک ھک درک داھنشیپ
 میمصت فویسکلا تشونرس یهرابرد ات دوش لیکشت ھناخراک یھتیمک و یبزح
 زا کیچیھ ات دھد ماجنا »دناوتیم ھک ار ھچرھ« ھک دش دھعتم وا .دریگب
 ؛دنوش دازآ مھ یلبق اھیتشادزاب و دنوشن تشادزاب ای جارخا ناگدننکباصتعا
 وضع و دنشاب هدشن یتیانج بکترم اھیتشادزاب ھکنیارب طورشم« ھتبلا
 ھلماعم نیا .دش ھتفریذپ داھنشیپ نیا .]30[»دنشابن مھ یوروش دض یاھنامزاس
 اھدزمتسد یهرابرد دناوتیم بزح :تسا یعامتجا دادرارق طیارش یهدنھدناشن
 ار یلم تابصعت نایب و دیامن دودحم ار تعنص ناریدم ،دنک داجیا یاھنیمز
 دیاب )اھرآِسا تیلاعف ینعی رتسب نیا رد( یوروشدض تیلاعف اما ؛دریگب هدیدان
 .دوشیم تازاجم

 باصتعا جومھب تبسن ھک بزح یربھر شنکاو یھبنج نیرتبلاج دیاش
 ھک دوب ناکما نیا زا اھنآ دیدش یگچاپتسد ،دش ھتشاذگ شیامنھب ناتسبات
 مولعم ]ًادعب[ ھک ھنوگنآ ؛دننک بلج ار رگراک یھقبط تیامح تسینومک نافلاخم
 رد »نارگراک هورگ« یوس زا ھک یشقن .دوب زیمآھغلابم رایسب زادنامشچ نیا ،دش
 رد ھک هورگ نیا یھدنامزاس رتفد .دوب ھنیمک ،دش افیا شقن یباصتعا شبنج
 یارب ار ییاھھمانرب ،دوب هدش باختنا ١٩٢٣ نئوژ رد وکسم رد یسنارفنک
 .داد رارق ثحب دروم ھمانبش و تارھاظت ]زا هدافتسا[ اب ،شبنج ندرک یسایس
 Nikolai فوستنزوک یالکین( ]نایرج نیا[ یهدنھدنامزاس هورگ

Kuznetsov( زا ار نارگراک ات دوب مزال یمدرم یاھمانرب ھک درکیم لالدتسا 
 ھک دندرکیم ساسحا اھنآ ]اریز[ ،دنک رود »ندوب یثنخ و سرت ،یتوافتیب«
 ،بزح ،ھناخراک یھتیمک ،اروش اب دیاب ]31[اھمیق و اھھِلَل هوبنا دوجو یھطساوھب«
 نویسیزوپا« ،»نارگراک هورگ« ھچرگ .]32[»دنیایب رانک اھنیا دننام و ھیداحتا
  ،دوب ھتشاذگ رانک »یرگراک یاھھیداحتا تاماقم« یادص ناونعھب ار »یرگراک

 
[30] TsAOPIM, 19/1/62/222-24 

 ،مراھچ لصف رد 36 هرامش تشاددایھب »اھمیق و اھھِلَل« ترابع تیمھا مھف یارب ]31[
 .دینک ھعجارم 196 یھحفص

[32] RGASPI, 323/2/62/3; ↓ 
 .110 ھحفص ،هدش دای رثا ،نیروس ؛22 ھحفص ،هدش دای رثا ،چیروآ ↑
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 شبنج زا ات دنک باجم ار شناربھر زا یضعب دناوتب ھک دوب راودیما ]اما[
 هدرک تاقالم یاتنولوک اردناسکلا اب نارگید و فوستنزوک .دنک تیامح نارگراک
 .درک عانتما وا اما ،دنک تکراشم ینابایخ شیامن رد ھک دندرک توعد وا زا و
 اھنآ تیلاعف زا یشرازگ چیھ »نارگراک تقیقح هورگ« اب ھطبار رد ھکنانچمھ
 هراب نیا رد زین وا.پ.گ یاھتبقارم ،تسین تسد رد یباصتعا شبنج رد
 ،ربماتپس هام یط نافلاخم راکشآ تیقفوم مدع مغریلع .دنکیمن نشور ار یزیچ
 فودینرد ،فوستنزوک ھلمج زا( »نارگراک هورگ« یاضعا زا رفن ٢٢ وا.پ.گ

Demidov، خام Makh، فوکچاک Kachkov فونویت و Tiunov( ار 
 تقیقح هورگ« زا .دش ریگتسد زین Baranov فوناراب ً ابقاعتم .درک ریگتسد
 نملوش ،Shutskever ِرِوکستوش ،Lass-Kotlova اولتوک-سال »نارگراک

E. Shul'man، چیوکیاخ Khaikevich یتح .دندش تشادزاب زین نارگید و 
 تلع نیاھب یھاتوک تدم یارب Aleksandr Bogdanovفونادگوب ردناسکلا
 نیرلاو .]33[دندوب هداد ناشن ھقالع شیاھھشیدناھب نافلاخم ھک دوب تشادزاب رد
 نویسیمک« ناگتسجرب زا نامز نآ رد ھک Valerian Kuibyshev فوشیبویک
 یاهویشھب ار لئاسم ،دوب (CCC) »کیوشلب بزح یزکرم تراظن
 .دوب قفومان یاتنولوک دضرب یمادقا ِماجنا رد اما ،درکیم یبال ھنارگشاخرپ
 ھنادرخیب یاهزادناات ِمادقا دیاش ،هدش ھتخانش و بوبحم یتیصخش دضرب تکرح
 دش ھتخادرپ »یزکرم تراظن نویسیمک« یوس زا ھک یرترثؤم یژتارتسا ؛دوب
 ]ییاپرب[ هارمھھب نافلاخم بوکرس ،دیسر بیوصتھب زین بزح یربھر طسوت و
 و داسف دضرب نینچمھ و نارگراک یگدنز حطس حالصا یارب یناگمھ یاھنیپمک
  .]34[دوب یرالاسناوید

 
[33] RGASPI, 589/3/9103/vol.3/38.↓ 

 یشھوژپ یاھتشاددای تبحم اب ھک منکیم رکشت Barbara Allen نلآ ارابراب زا رگید راب ↑
 ↓ ھب دینک هاگن نینچمھ .تشاذگ نم رایتخارد ار ھلئسم نیا هرابرد دوخ

RGASPI, 323/2/62/2-11; TsAOPIM, 3/11/86/35; V.P. Vilkova et al, 
RKP(b): vnutripartiinaia bor'ba v dvadtsatye gody. Dokumenty I 
materialy 1923 g., Moscow: Rosspen, 2004, pp. 51, 104-5 and 116-17; 
Sorin, op. cit., p. 112; and N.S. Antonova and N.V. Drozdova (eds), 
Neizvestnyi Bogdanov v 3-kh knigakh, Moscow: AIRO, 1995, kn. 1, pp. 
34-57. 

[34] RGASPI, 323/2/62/3, 6-8; ↓ 
 .104 و 103 یاھھحفص ،هدش دای رثا ،شناراکمھ و Vilkova اوکلیو ↑
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 ]ِلومعم و[ دودحم درکیور نیب یزیامت ْنافلاخم اب دروخرب رد ،یوررھھب
 ھک دراد دوجو یماگنھ اب ،یسایس رتفد زین و »تراظن یزکرم نویسیمک«
 ار یتعنص یمارآان و یداصتقا نارحب یاھسرد دنتساوخیم کیوشلب ناربھر
 ھکنآ زا سپ ینعی ،ربماتپس ٢۵ رد .دنھد ھئارا نآ رتهدرتسگ ینعمھب بزح یارب
 کیوشلب بزح یزکرم یھتیمک ِگرزب مونلپ ،دوب هدرک شکورف تاباصتعا
 ندوب یدج یور ،درک ھئارا ار یلصا شرازگ ھک یکسنیژرزد .تشاد ییآمھدرگ
 هاگآان نآ زا وا شرازگ تئارق زا شیپ شناگدونش زا یرایسب ھک نارحب نیا
 ھغلابم زین یباصتعا شبنج رد نافلاخم شقن دروم رد و  ؛تشاد دیکأت ،دندوب
 ار گرزب باصتعا دنچ »نارگراک هورگ« ھک درک اعداً اصخشم وا .درک
 ھتفھ کی و تشاد دودحم عبانم زا وا ھک یدروآرب ھچرگ ؛تسا هداد نامزاس
 یکاح ،دوب هدش ھئارا بزح یسایس رتفدھب ھتسب یاھرد تشپ رد مھ نآ زا شیپ
 یکسوالسوگوب .]35[تسا راوشد وا یاعداھب رواب ھک دوب نیا زا

Boguslavskii توکس اب یکسنیژرزد شرازگ :تفگ نینچ ًادعب 
 یتح ییآمھدرگ نیا رد .]36[دش ھجاوم ،»ناتسروگ توکس دننام« ،یزیگناتریح
 اھنت ییآمھدرگ زا لبق ھک دندش ھجاوم یلماک ریوصت اب بزح دشراً اتبسن یاضعا
 ھک دوب نیا زا یکاح ْدوخ یدوخھب ھلئسم نیا .دندوب هدید ار نآ زا ییاھشخب
 رجنم ھتشذگ لاس ود عیرس یدنبرشق :تسا هدوب هدرک رییغت هزادنا ھچ ات بزح
 و توافت .دوب هدش بزح لخاد رد تاعالطا نایرج رد دنمماظن ییاھتیدودحمھب
 نآ رد .تسا ریگمشچ ،دوب ١٩٢١ لاس راھب رد ھچنآ اب تیعضو نیا لباقت
 روطھب ،دشیم روصت یربھر یوس زا ھک یرابگرم تارطخ یهرابرد ،نامز
 یھسلج رد و عمج رد مھ نینل و ؛دشیم تبحص حوطس یھمھ رد و حیرص
 .درکیم رداص روتسد یتحارھب نافلاخم تازاجم و یریگتسد یارب یناگمھ
 بوکرس ریگیپ یتروصھب و شمارآ اب یلخاد گنج یط ھک یکسنیژرزد ،نونکا
 عفن رطاخھب ھک دیدیم مزال ،دوب هدرک یھدنامزاس ار یرتیوق رایسب نانمشد
 دوب یدربن نیتسخن نیا .دنک ھغلابم نافلاخم شقن دروم رد بزح ینایم تاماقم
 یتنس یسایس نانمشد ربارب رد ھن دندرکیم ساسحا بزح نادمآرس نآ رد ھک
 یلخاد نافلاخم ربارب رد ھکلب ،)اھنیا دننام و اھرآِسا  ،اھکیوشنم دننام( بزح
 ًالماک یروھمج رد بزح عضوم نونکامھ ھکنیا ھفُرط .دنریذپ ھبرض زین
  چیھ  ،دشیم روصت ١٩٢١ لاس  لیاوا رد ھــــک ھنوگنآ و  ؛دوــــــب هدش نیمضت

 
 .101 ات 99 و ۵2 ات 48 یاھھحفص ،هدش دای رثا ،شناراکمھ و اوکلیو ]3۵[

[36] TsAOPIM, 63/1/144/68-69. 
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 ییاناوت ،دوبن هدش نیمأت ھچنآ .تشادن دوجو بزح یاقب دروم رد یاھلئسم
 .دھدب ماجنا ار اھنآ هدارا ات دننک راداو ار بزح ھک دوب نیا یارب بزح نادمآرس
 لصف رد ھک دوب ١٩٢۴ و ١٩٢٣ یاھلاس رد بزح نارحب ھجیتن ،عقاورد نیا
 .دریگیم رارق ثحب دروم مھن
 

 عانتما و ضارتعا
 وا.پ.گ لماوع یتعنص یاھیمارآان جوا رد ١٩٢٣ لاس ربماتپس ٢٢ رد
 تساوخیم نارگراک زا ھک دنتفای یاهوزج یکینلوکوس یزاسنیشام ھناخراک رد
 یئانثتسا یدروم نیا اما ؛»دنوش دحتم یکیوشلب یروتاتکید دضرب رگیدکی اب« ات
 ھک دوب شوماخ نانچ یسایس یھنیمز ْاھیمارآان یهرود نیا یط .دوب ردان و
 یاھیدنبھلوقم اب شرازگ یعون رد ــ روشک رسارس رد وا.پ.گ شھوژپ
 و تالاح زا ــ ھتفایراشتنا دانسا یضعب ِبذاک ینیبشوخ زا اھر اما ،یمسر
 مشخ زا رظنفرص ھک دیوگیم ربماتپس و ھیئوژ یاھهام رد نارگراک تیعضو
 ھیحور دیدرتیب« ]اما[ ،دب تیریدم زین و اھدزمتسد ِریخأت اب تخادرپھب تبسن
 نارگراک نوزفازور روضح و ،تسا »یوروش تردق دوسھب نارگراک یمومع
 نیا رد شرازگ .تسا رما نیا هدنھدناشن یبزح یھتسھ تاسلج رد یبزحریغ
 اب نایئاتسور و نارگراک یدردمھ دایز رایسب شیازفا« ھک دنکیم تیاکش دروم
 رما نیا .]37[تسا هدناشک یدنسپدوخھب ار یبزح ناگدنھدنامزاس یتح »ام بزح
 و تسا لیام میژر ھک دندیمھف نارگراک .تسناد تقیقح زا یمین ناوتیم ار
 تیامح نآ زا رابتعا نیاھب ؛دشخبب یرتشیب ِدوبھب ار اھنآ یگدنز حطس دناوتیم
 ھتفر نیا زا رتارفً انئمطم نارگراک زا یضعب ھکیلاحرد ]بیترتنیدب[ .دندرکیم
 تردق بصغ رگید یھورگ ،دنتشاد تموکح اب یسایس یگتسب یعون ساسحا و
 و .دندشیم میلست یتیاضران اب و دنتشادن تسود ار اھکیوشلب یوس زا یسایس
 دودح یدوزب ،تبثم ِیتیامح یاھنیپمک یھدنامزاس یارب اھکیوشلب شالت
 زاً المع ،دندرک یعس ھکیماگنھ ،لاثم یارب ؛تخاس راکشآ ار نارگراک قایتشا
 دیرخ یارب اھکیوشلب یھمانعطق .دننک هدافتسا نیرز ماو اب نارگراک تیامح
 زا یشخب تخادرپ :ینعی( راک یاھناکم زا یرایسب رد ھضرق قاروا یرابجا
 تخادرپ نآ یاجھب و درواین یأر )ھضرق قاروا تروصھب نارگراک دزمتسد
  .دش حرطم ھنابلطواد تیوضع قح

 
[37] TsGAMO, 19/1/62/232; RGASPI, 17/84/486/222-23. 
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 دصکیھب نیرز ماو شیازفا ِدصق ١٩٢٢ لاس ربتکا رد تسخن ،یلام یایراسیمک
 .درک مالعا »جیار لوپ تیبثت ریسم نتخاس ایھم« یارب ار الط لبور نویلیم
 یبوخ شورف ْنآ رانک رد و ،دمآ نآ لابندھب مھ ھلغ ماو زیمآتیقفوم شورف
 رد )Grigorii Sokol'nikov فُکینلوکوس یگروئگ( یلام یایراسیمک .تشاد
 نادنورھش »یقالخا مازلا« هرابرد ١٩٢٢ لاس ربماسد رد اھاروش مھد یهرگنک
 رازاب رد ھضرق قاروا .دوب فیعض ھبلاطم اما ،دنار نخس ماو نیا زا تیامح رد
 ١٩٢٣ لاس طساوا ات یتلود کناب و ،دشیم ھتخورف ینیگنس فیفخت اب دازآ
 نتشادھگنھب لیامت ھک ینابحاصھب ار قاروا نیا یروص شزرا دصرد ۶٠ دودح
 ار ینیپمک یبزح یاھنامزاس ١٩٢٣ لاس لیاوا رد .]38[تخادرپیم ،دنتشادن نآ
 راک ،رابجا نودب شالت نیا اما ،دندرک عورش ماو نیا یھنابلطواد مانتبث یارب
 شزرا اب یاھضرق قاروا ات دش بلطواد وکسم یاروش .دمآرد بآ زا یراوشد
 نآ دیاوع زا یشخب ھک درک مالعا و ،دناسرب شورفھب الط لبور نویلیم ١۵
 یاھقطنم یاروش« .تفر دھاوخ راکھب وکسم ھقطنم یداصتقا یزاسزاب یارب
 ھضرق قاروا لبور نویلیم ٨.١ ھناھام ھک تفرگ میمصت »اھھیداحتا رد وکسم
 دیاب ،ناشیراک ھبترھب ھتسب ،نارگراک ھک درک ییامنھار نینچ و دناسرب شورفھب
 .دننک کمک هام ۵ تدمھب و ھناھام ار ناشدزمتسد ِدصرد ١٠ نیگنایم روطھب
 و دنشورفب ناشیاضعاھب ار ھضرق قاروا ھک دندرک قفاوت ھناگادج یاھھیداحتا
 تامیمصت نیا ات دندیشوک یرگراک یاھھیداحتا یاھنامزاس و یبزح یاھھتسھ
 تاسیسأت نوچ ییاھاج رد نارگراک .]39[دنربب شیپ طوطخ نیمھ یاتسار رد ار
 زین و تسپ یهرادا زکرم ،Alekseevskaia ایاکسفویسکلا یناسربآ
 و اھیبزحریغ دنمورین رقم ھک قباس Mikhel'son ِنسلخیم یاھھناخراک
 و یداصتقا نارحب .دندرک عانتما تامیمصت نیا شریذپ زا ،دوب قباس یاھرآِسا
  دودـــحم یارب  ھیئوژ هام یریگمیمصت اب ھک یتلود یھـــجدوب رد فاکش هژیوھب

 
 ھک دشیم یقاروا لماش تسخن .دندوب نیرز ماو زا رتکچوک رایسب ھلغ یاھماو ]38[

 رداص وج )نت 800/163 لداعم( توپ نویلیم 10 دیرخ فدھ اب 1922 لاس نئوژ هام رد
 ھب ًادعب ھک ،دش رداص )400/491( توپ نویلیم 30 دیرخ یارب 1923 لاس رد مود ؛دندش

 نئوژ 24 و 11 ،10 ]یاھهرامش[ ،ادوارپ .تفای شیازفا )نت 000/6۴0/1( توپ نویلیم 100
 مود دلجم ،1978 ،نالیمکم :ندنل ،»1917-1923 یکیوشلب بالقنا« ،راک.چا ؛1922 لاس
 .3۵6 و 3۵۵ تاحفص

[39] TsGAMO, 609/1/183/36-38; TsAGM, 415/16/318/94; ↓ 
 ،6 یهرامش ،Metallist، 1923 تسیلاتم ؛1923 لاس ھیروف 1 و ھیوناژ 17 ،ادوارپ  ↑
 .64 و 63 یاھھعومجم
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 ماو یھلئسم .دروآیم راشف تموکحھب ،دوب هدمآ دوجوھب یکانزواس ھلئسم ندرک
 اھقوقح و اھدزمتسد زا یشخب تخادرپ .دمآرد یلیمحت یراب تروصھب لمع رد
 مراھچ رد و ،دش ماجنا یاهدرتسگ تروصھب ھیئوژ هام یط رد ھضرق قاروا اب
 رد« :ھک داد شرازگ وا.پ.گ  .دیسر بیوصتھب ]یتموکح[ مکح اب ربماتپس
 ،دراد دوجو یدیدش ییاضران »وکسم ِگرزب عیانص زا یھجوت لباق دادعت
 یأر نیتسخن شالت رد ھضرق قاروا تروصھب دزمتسد تخادرپ یاھھمانعطق
 دراوم رد ؛دندمآ بلاغ ھک دوب شالت نیمود رد طقف یبزح یاھھتسھ و دندرواین
 درک بیوصت مکح نیا .دیسر بیوصتھب ھنابلطواد تیوضع قح اھنت زین رگید
 اما ،دشاب دصرد ٢٠ ات ٣ زا ھضرق قاروا تروصھب دزمتسد یاھتخادرپ ھک
 و ،درک ینیشنبقع نارگراک ِینمشد یھطساوھب ربماتپس ٧ رد وکسم یھتیمک
 .]40[دشاب دصرد ۴ زا شیب دیابن ییاھتخادرپ نینچ ھک تفرگ میمصت

 نیرتراکشآ ،تفرگ هدھعھب ً]اسأر[ ار یرابجا مانتبث تلود ھکیماگنھ
 زا ھن و ،دوب اھکیوشلب هاگیاپ ھک تساخرب کوچوئاک یاھھناخراک زا تفلاخم
 رد .تشاد دوجو رآِسا و یکیوشنم ای یبزحریغ یاھتنس نآ رد ھک ییاھهاگراک
 قاروا یرابجا شورف کوچوئاک راکیورین ،ربماتپس مشش رد یھوبنا ییآمھدرگ
 دودرم ،تسا »راوشد نارگراک یدام طیارش« ھک ساسا نیارب ار ھضرق
 یارب ایراتلورپ یرایشوھھب ار دوخ قیمع رواب« ]لاحنیعرد[ اما ؛تسناد
 دنمورین یهدارا ھکاجنآات ،ھضرق قاروا ِرتشیب ھچرھ دیرخ و ھنابلطواد مانتبث
 ؛دشاب زیمآھنعط یدودح ات دناوتیم رخآ ترابع .»درک نایب ،دھدیم هزاجا اھنآ
 ار تیدج نیا :تشاد تیدج ،تسایراتلورپ یرایشوھ یهرابرد ھک یاھتکن اما
 یارب یبزح ناوخارفھب نارگراک ھک یقایتشا یھجرد ساسارب ناوتیمن یگداسھب
 نینچمھ کوچوئاک هوبنا ییآمھدرگ .تفرگ هزادنا ،دندادیم ناشن یراکادف مالعا
 ار وکسم یاروش ِیدصرد 10 یامنھار لوصا بیوصت یارب یکیوشلب تکرح
 ات ٣ نیب ھضرق قاروا تروصھب تخادرپ قح ھک تیریدم داھنشیپ .درک در زین

 مانتبث اب تفلاخم .دشن ھتشاذگ مھ یأرھب یتح ،دشاب اھدزمتسد دصرد ٢٠
  و Gorodnichev فچیندوروگ(  بزـــــــح قباس وضع ود یربھرھب  یرابجا

 
[40] RGASPI,17/84/486/58; TsAOPIM,3/4/5/148; and 3/11/86/29; ↓ 

 یتایریپِدِرپ ؛1923 ربماون 29 ادوارپ ؛1923 ربماتپس 1 و ھیئوژ Trud، 27 دورت ↑
Predpriiatie، 4 فنایتسُوِس ؛136 ھحفص ،1923 ،5 و Sevost'ianov ناراکمھ و، 

 ،راکچا ؛731 و 613 ،612 تاحفص ،مود شخب ،کی دلج ،هدش دای رثا ،)ناراتساریو(
 .100 و 99 تاحفص ،»تسسگ نارود«
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 ،ھتسھ ناربھر یارب هدننکنارگن .تفرگ تروص )Lukashevich چیوشاکول
 یکیوشلب ھمانعطق دضرب ایو دندرک یراددوخ نداد یأر زا وضع ٢٠ زا شیب
 رد و دش هورگ دیدجت ھتسھ .دندرک تیامح نآ زا رفن ۵٠ ھکیلاحرد ،دنداد یأر
 یرابجا تخادرپ ھک درب شیپ ار یاھمانعطق ربماتپس ١۵ رد مود هوبنا ییآمھدرگ
 بیوصت »اھھیداحتا رد وکسم یاھقطنم یاروش« طسوت هدش ھیصوت خرن اب ار
 یھنومن زا یکینفوماخ یھناخراک ھس رد نارگراک ،نامز نآ ات اما .درکیم
 ،یبزح قباس یاضعا قیوشت اب رگید راب و ،دندوب ھتفرگ بلق توق کوچوئاک
 .]41[دندرک در ،درکیم تیامح یرابجا تخادرپ زا ھک ار اھھمانعطق

 تیریدم یوس زا ھک ھضرق قاروا تروصھب اھدزمتسد زا یشخب تخادرپ
 کانزوُگ رد یاهدوت ِییآمھدرگ .تخیگنارب ار یدیدش تاضارتعا ،دشیم لیمحت
 درکلمع نیا اب ات درک باختنا اروش یارب ار یایگدنیامن تأیھ ربماتپس ١۵ رد
 شالت نیمود رد طقف زین بزح تیامح دروم یاھھمانعطق و ،دنک تفلاخم
 یعون اب یبزح یھتسھ ،ومآ یزاسلیبموتا یھناخراک رد .دندیسر بیوصتھب
 قاروا یارب ھناخراک یاھدزمتسد یھجدوب ِدصرد 10 ھک زیمآھحلاصم داھنشیپ
 نیا اما ؛دریگ تروص حیرص تفلاخم ھک دش نآ عنام ،دوش تخادرپ ھضرق
 ینارگراک ِراب ندرک کبس ینعمھب یبزح یھتسھ و ھناخراک یھتیمک یارب شالت
 یهرابرد یتساوخرد ھک ،ریتاگوب ینسارک رد .دنتشاد یرتنییاپ دزمتسد ھک دوب
 اب ِنارگراک ھک دش ھتفرگ میمصت ،دوب هدرک بلج ار اضما ٢٠۴ ھلئسم نیا
 زا وا.پ.گ .دنوش فاعم ھضرق قاروا دیرخ زا لماک روطھب مک دزمتسد
 و وکسم رد اھھناخراک رگید زا یاھتشر رد یرابجا تخادرپ دضرب »کیرحت«
 فقوتم نیپمک .]42[دادیم شرازگ ووئوز-ووخروا یجاسن یاھھناخراک زا زین
 قاروا ِنویلیم ١٠٠ زا ھک داد شرازگ فوکینلوکوس ربماون هام رد .دش
 .]43[تسا هدش یروآدرگ الط لبور نویلیم ٧۵ اھنت رظن دروم یھضرق

 نارگراک تیامح تیھام یهرابرد کیوشلب ناربھر نایم رد یمھوت ھنوگرھ
 بیسآ  تدشھب ،دش رازگرب اروش یتاباختنا نیپمک ھک ١٩٢٣ ربماون ات بزح زا
  هام رد ھنافصنمریغ یاھباختناھب  نداد یأر زا نارگراک یراددوخ  .دوــــب هدید

 
[41] TsGAMO, 19/1/62/217, 224ob; 609/l/207/122-122ob; 

TsAOPIM, 2/11/86/215-16; 475/1/7/30, 33 
[42] TsGAMO, 19/l/62/224ob, 230; TsAGM, 415/1/318/93-95; 

TsGAMO, 19/1/62/ 213ob, 236, 237, 241, 259-259ob, 266ob. 
 .100 ھحفص ،»تسسگ نارود« ،راکچا ]43[
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 کی ؛)دینیبب ار 273 و 272 تاحفص ،مشش لصف( دوب ریگمشچ ١٩٢٢ ربماسد
 دھدیم ناشن وا.پ.گ شرازگ .دش لیدبت عیاش یرماھب عانتما ،نآ زا سپ لاس
 ]یتاباختنا[ یاھییآمھرگ رد دصرد ۵٠ ات ١٠ نیب اھھناخراک زا یرایسب رد ھک
 رد رفن رازھ Trekhgornaia، 3 ایانروگخرت یھناخراک رد .دندرکیم تکرش
 یاھادیدناک یارب یریگیأر نامز ھکیماگنھ و دندش رضاح یتاباختنا ییآمھدرگ
 ووئوز-ووخروا رد .دندرک کرت ار ھسلج نیرضاح زا یمین ،دیسر بزح
 خسف و دصرد ١٠ ریز ]یتاباختنا[ یاھییآمھدرگ :دوب نیا زا رتبارخ عاضوا
 رد راک یاھلحم یضعب رد ھک یبزحریغ یاھدزمان .]44[اھتاباختنا زا یرایسب
 ھیداحتا« رد لاثم یارب ؛دندوب بلاغ ،دنتشاد روضح اھکیوشلب ربارب
 زین و چروکسوماز رد »ھیسور رسارس یجاسن نارگراک یاھھناخراک
 ات ھک دندوب کیوشنم اھنیا زا یضعب دیاش .نمواب رد فوناراب ِمرچ یاھھناخراک
 تاضارتعا .دندوب هدش هدنار ینیمزریز یسایس یاھراکھب یدایز دودح
 فارگیلوپسوم یھناخپاچ رد :تشاد دوجو زین رگید عاونا زا یاهدنکارپ

Mospoligraf ھک دندوزفا ار یدنب اروش یهدنیامن ِراک ِروتسدھب نارگراک 
 یاھھناخ رد }یسیلپ{ یوجتسجھب دیابن نارگراک تلود« تشادیم راھظا
 جیار هدیدپ نیرتشیب ،]یأر نداد زا[ یراددوخ اما .]45[»دھد ھمادا نارگراک
 یاھنوگھب نارگراک ھک دندرکیم قیدصت فویونیز ھلمج زا یبزح ناربھر .دوب
 صاخشا ھک دندش زکرمتم نیارب و ،دنتشاذگاو بزحھب ار اھاروش رثؤم
 لئاسم دنتسناوتیم اجنآ رد ھک دننک باختنا یلغاشم یارب ار »ناشدوخ«
 رد بزح یاضعا ییآمھدرگ رد .دنھد رارق ریثأت تحت ار راک لحم یھنازور
 نینوکاف( وـــگنخس کی ربماون هاــــم رد وکسم نھآهار یتاریمعت یاــــھهاگراک
 

 اھاروش رامآ اب هوبنا یاھعانتما یهرابرد وا.پ.گ یاھشرازگ ،تسخن هاگن رد ]۴۴[
 884/698 زا رفن ۴01/۵9۴ ،1923 ربماون رد ھکتسا نآ یهدنھدناشن ھک دراد تریاغم
 ھک مراد دیدرت نم .دنتشاد تکراشم )دصرد 85 :ینعی( طیارش زئاح یهدنھدیأر
 و راک لحم یاھتیریدم ؛دشاب هدش اپرب اروش یاھتئیھ باختنا یارب یھوبنا یاھییآمھدرگ
 اما ،دندوب رضاح نداد یأر یارب ھک دندرکیم شرازگ ار یناسک ماقرا یاھیداحتا یاھنامزاس
 راھظا اروش یمسر یھچخیرات .دندربیمن یمان دندرکیم عانتما ایو دندوب بیاغ ھکیناسک زا
 تفا دصرد 72.5 ھب 1925 لاس ِیاھاروش تاباختنا رد ،1923 لاس ِدصرد 85 نیا ھک دنکیم
 لباق ریز دانسا رد[ وا.پ.گ تاشرازگ .255 و 251 ھحفص ،هدش دای رثا ،وکنچشلآ  .درک
 ↓ :]تسا یبایتسد

↑ TsGAMO, 19/l/62/293ob, 294, 294ob, 295ob, 296-98, 312-312ob. 
[45] TsGAMO, 19/1/62/294, 296ob, 297ob. 
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Fakunin( یارب ار بزح یاضعا یدونشخ اب نارگراک ھک تخاس ناشنرطاخ 
 رد اھیبزحریغ ھکنیا زا نانیمطا لوصح یارب اما ،دندرک باختنا اروش
 :دندش زکرمتم ،دنشاب بلاغ ھناخراک یاھھتیمک

 ،دنشاب ھتشادن دامتعا اھتسینومکھب ھک تسا نآ رطاخھب ھن نیا«
 تاعوضوم رد نارگراک زا عافد یارب ھک تسا نآ تلعھب ھکلب ،ریخ
 ...و ،دننکیم باسح ھناخراک یاھھتیمک یور ،ھنازور لئاسمھب طوبرم
 نآ رد ،دنوش باختنا اھھتیمک نیا یارب اھتسینومک رگا ھک دنراد نیا میب
 دودحم ]یبزح[ ِطابضنا اب }اھتسینومک ینعی{ اھنآ تروص
 .]46[»دنوشیم

 
 تیبثت یعون
 تیامح یتعنص ناریدم یوس زا ھک یلام یایراسیمک ،١٩٢٣ لاس رخاوا رد
 )chervonet تنوورچ :ینعی( جیار لوپھب ار اھدزمتسد یھمھ لیدبت ،دشیم
 نیا ھیلوا ریثأت ھک دندرک لالدتسا کیوشلب یاھیچھیداحتا .داد رارق تیامح دروم
 و دوب دھاوخ یفنم ،دشیم تخادرپ الاک ِلبور اب ًالبق ھک اھدزمتسد رب داھنشیپ
 رد بزح مھدزیس یهرگنک رد وگتفگ و ثحب زا سپ .دندرک تمواقم نآ ربارب رد
 .دنک داجیا ار ھحلاصم یعون ات دش لیکشت ینویسیمک ،١٩٢۴ ھیوناژ
 :ینعی( chervontsy یتسنورچ اب اھدزمتسد ھک دندرک قفاوت ]بیترتنیدب[
 شیازفا ھک یشاداپ هارمھھب ھتبلا ؛دوش تخادرپ )الط یلبور هد یاھھکس
 یعیانص یارب میقتسم شیازفا یھفاضاھب و ،دنکیم ناربج ار یگدنز یاھھنیزھ
 رد اھاروش مھدزای یهرگنگ رد .دندوب نارگید زا رتبقع ْدزمتسد ظاحل زا ھک

 رد اھدزمتسد ھک تشاد راھظا ،)فونادگوب( داصتقا یلاع یاروش ردص ،١٩٢۴
 یوروش خروم .تشاد شیازفا دصرد 3 ھتفرمھیور ،١٩٢٣ لاس مود یھمین
 یاھتمیقھب ھجوت اب ،یعقاو یاھدزمتسد ھک درک دروآربA.G. Rashi)  نیشار(
 ١٩٢۴ لوا عبر رد ،یروهرھب ِرتالاب شاداپ تخادرپ زین و رتنییاپ یشورفهدرخ
 تخادرپ ١٩٢٣ لاس رخآ عبر رد ھک دوب ییاھدزمتسد زا شیب دصرد هدزاود
 یاھدزمتسد یلو ،دنتفای شھاک ١٩٢۵ لاس رخاوا رد اھدزمتسد ھچرگا .دشیم
  یاھدزمتسد حطس زا لاس نیا رد و دنتشاد شیازفا ١٩٢٧ لاس ات نانچمھ یعقاو

 
 ↓ ؛1923 ربماون 7 ،ادوارپ ]46[

↑ TsAOPIM, 3/11/85a/138. 
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 ناریدم یاھدیماھب ھجوت اب .]47[دندوب ھتفر رتارف داصتقا لک رد ١٩١٣ لاس
 رثکا ھک ١٩٢٢ لاس نایاپ رد بزح میمصت زین و دزمتسد رسکھب یتعنص
 ]ناریدم دیما و تلود میمصت نیب لباقت[ نیا ،دوش دمجنم دیاب اھدزمتسد
 یاھیمارآان رد ھک ینارگراک یارب ،زیچان  ھچرگ ،دیآیم باسحھب یدروآتسد
 یھقبط تکراشم شھاک یھمادا ،ھکس رگید یوس .دنتشاد تکراشم یتعنص
 یاھییآمھدرگھب نارگراک١٩٢١لاسرد ھکیلاحرد .دوب اھیریگمیمصترد رگراک
 باختنا ار یبزحریغ یاھتسیلایسوس لماک نامیا اب و دنتفریم اھاروش یتاباختنا
 .دنتسجیم یرود ھلئسم نیا زاً افرص اھنآ ١٩٢٢ لاس رد ،دندرکیم

 دادرارق اھھناخراک رد ،دوب ششوج لاحرد بزح ینورد نارحب ھکیلاحرد
 رارق هدافتسا دروم رگراک یھقبط نآ رد ھک یاھعومجم تروصھب یعامتجا
 بزح یوس زا ھک درکیم بیوصت ار یتامیمصت یلاعفنا یاھنوگھب و تفرگیم
 یسررب رد ِرکنک نایاد Diane Koenker .دوب لوحت لاح رد ،دوب هدش ذاختا
 یسارکومد ناونعھب ار ھطبار نیا یوروش رد پاچ نارگراک یهرابرد شریخا
 یاھسوساجً الثم( نارگراک یضعب یوس زا »هدش تیامح و بوصم« ،دودحم
 شاداپ »ماظن طسوت ندش هدیرخ« رطاخھب ھک )ھیداحتا نیلاعف و اھھناخراک لخاد
 قابطنا میژر اب اردوخ »شوماخ تیرثکا«ھکیلاحرد ؛دنکیم فیصوت ،دنتفرگیم
 ضیوفت قیرط زا ار دوخ قیالع دنناوتیم« ھک دندرکیم باسح و دندادیم
 :دسیونیم رِکنک .»دنھد شیازفا تسینومک بسانُم تاماقمھب یسایس قوقح

 ...تشاد دوجو یروتاتکید و تکراشم نیب ھک یاهدیچیپ لداعت
 یاھتروصھب ار دوخ دیاب تفلاخم و تمواقم ھک درکیم نیمضت
 نیا رد نارگراک ھک اجنآ ات ...دنھد ناشن یرتھناکریز و میقتسمریغ
 ،»یداصتقا تیلاعف« تروصھب تارظن یھلدابم ،دندنامیم یقاب هدودحم
 لایسوس یارب ....تفرگیم رارق ھجوت دروم ًالامتحا و دوب زاجم تفلاخم
 رظنھب یھت عقاورد نارگراک یسارکومد ْدھعتم یتسارھب یاھتارکمد
 یسارکومد نیا ...یداع نارگراک زا یرایسب یارب اما ؛دیسریم
 .]48[درک یگدنز نآ اب دشیم ھک دوب یزیچ دیاش یتسیلایسوس

 
 ،»تسسگ نارود« ،راکچا ؛23 ات 15 تاحفص و 6 ھحفص ،هدش دای رثا ،نیشار ]47[
 ↓ ؛138 ات 136 تاحفص و 130 ھحفص

↑ Trinadtsataia konferentsiia RKP(b): biulleten' Moscow, 1924, pp. 81-
83, 91 and 187. 

 مسیلایسوس و ھیسور یاھھناخپاچ :راک یروھمج« ،D.P. Koenker ِرکنُک ]48[
 و ،173 ات 143 تاحفص ،2005 ،لنرُک هاگشناد تاراشتنا :اکاتیا ،»1918-1930 یوروش
 .172 و 171 تاحفص هژیوھب
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ً افرص ماظن نیا ھک اھکیوشنم لالدتسا ھک دزاسیم ناشنرطاخ ِرکنُک
 یضار ماظن نیا رد نارگراک .درادن داقتنا بات ،تشاد رارق بوکرس ساسارب
 رد تدم هاتوک رد ھک دنداد ماجنا ار یاھلماعم نیرتھب ھک رواب نیا اب ،دندوب
 رایسب نیا و ؛تشاد دوجو رابتعا نیاھب اھنت یرگراک تکراشم .دوب ناشسرتسد
 رد هدننکتکرش ِنارگراک ِیعمج و قالخ مادقا یانعمھب تکراشم زا رود
 لاس زا بزحھب نارگراک هوبنا ناوخارف اب .دوب هدرتسگ یسایس یاھیریگمیمصت

 ھقبط و بزح نیب تابسانم یارجا یارب یاهزات ِینامزاس بوچراچ ١٩٢۴
 .میزادرپیم نآ ثحبھب یدعب لصف رد ھک دمآ دوجوھب



 



 

 
  

 1923-24 یاھلاس رد بزح
 یارب یریگلکش لاحرد ِمکاح یھقبط زاین تیاھنرد و یبزح نادمآرس زاین
 زکرمتم یتراظن نآ قیرط زا ھک ،یتیریدم یھاگتسد تروصھب بزح لکشرییغت
 رد بزح رد ینوگرگد یهدننکنییعت لماع ،دنشاب ھتشاد داصتقا و تلود رب
 ثاریم و یخیرات ثاریمـ بزح یسایس شقن .دوب 1924 و 1923 یاھلاس
 ١٩٢٣ لاس لیاوا تاعزانم .دوب هدش یوناث یرما نونکا ـ١٩١٧ ربتکا بالقنا
 ار )فونماک ،فویوونیز ،نیلاتسا( یهرفنھس هورگ ،بزح ِیزکرم یھتیمک رد
 هدنریگمیمصت یداصتقا لئاسم رد ھک داد رارق یدشرا یاھکیوشلب ربارب رد
 ییاروش یاھتأیھ و بزح نیب یسایس تردق میسقت رب تسخن ،هورگ نیا ؛دندوب
 تیولوا دیاب یتعنص دشر ھک ینازیم و یداصتقا لئاسم رب سپس و ،دش زکرمتم
 یداصتقا ینارحب ،١٩٢٣ لاس رخاوا رد »بزح نارحب« ]نایرج[ رد اما .دبای
 ،یکستورت یربھر تحت( نویسیزوپا فالتئا یریگلکش و دیسرارف
 ات درک لیدبت یوناث یرماھبار لئاسم نیا زین )فونورپاس و یکسنژاربورپ
 .دبای تیولوا بزح یھندب شقن و تردق لامعِا یهرابرد یرتهدرتسگ تاعزانم
 هرفن ھس هورگ .داد رارق فدھ ار »ییارگباصتنا« یھلئسم ْثحب نیا ،ماجنارس
 اما ؛دھد ھمادا نانچمھ اھھمانعطق رد ار کیتارکومد یاھراعش ات دوب دونشخ
 یھبلاطم اب ھک نالوئسم باصتنا یارب یبزح هاگتسد و بزح نادمآرس قح
 ،تفرگیم رارق دیدھت دروم یروف و دنمماظن تاباختنا یارب نویسیزوپا
یارب ییارگباصتنا ماظن .دیشکیمن تسد نآ زا بزح ھک دوب ساسح یعضوم
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 بزح ھک دنتشاد زاین یبزح نادمآرس ھک دوب یروحم یرما یرادا هاگتسد
 .دوش لیدبت یھاگتسد نینچھب

 ھک دوب هدمآ مھدرگ باتش اب یفالتئا ١٩٢٣ لاس ِنویسیزوپا
 ناریدم یضعب ،داصتقا روما ناگدنریگمیمصت ،»کیتارکومد یاھتسیلارتناس«
 کیتارکومد یاھشیدنا ھک تفرگیمربرد ار بزح یھندب ]زا شخب نآ[ و یتعنص
 ،تفریذپیم ار دوخ ینورد تاضقانت تردنھب نویسیزوپا نیا ھکیلاحرد .دنتشاد
 اب یزاب یھطساوھب هژیوھب و ،]تاضقانت نیا زا[ تراھم اب هرفن ھس هورگ
 تلع اما .تفرگ هرھب اھنآ زا ،یتعنص ناریدمھب تبسن یبزح بتارم نظِءوس
 مکاح یھقبط :ینعی( یرتدنمتردق یعامتجا یاھورین ْنویسیزوپا یماکان ییاھن
 ناربھر زا یرایسب ھک دوب یبزح نادمآرس زا ینابیتشپ رد )شنادحتم و روھظون
 رد مھم عنام نیرخآ نویسیزوپا تسکش .دندوبن نآ دوجوھب فرتعم نویسیزوپا
 ،تشادرب نایم زا ار ییارجا یاھتأیھ رب نادمآرس ِتراظن یگچراپکی ربارب
 ار ناشیاھتسایس یارجا یارب یاھلیسوھب بزح لیدبت یارب اھنآ کرحم و
-25 یاھلاس رد ھک دوب یاهدرتسگ ناوخارف یدعب ماگ .]تشاذگ یقاب عنامالب[

 زا راب نیتسخن یارب ھک ،تفرگ تروص دیدج یاضعا نتفریذپ یارب 1924
 ؛درک بزح دراو یتعنص نارگراک نایم زا ار یھجوت لباق یاضعا ْبالقنا نامز
 نیاھب ھکلب ،یریگمیمصت رد رتهدرتسگ تکراشم یارب ھن ]یریگوضع جوم[ نیا
 تاغیلبت و تیریدم یاھھصرعھب بزح یبایتسد ]بیترتنیدب[ ھک دوب رطاخ
 یعامتجا بیکرتھب و ،دش ربارب ود هزادنا ظاحلھب بزح .دیدرگیم عیرست
 ینامزاسھب ْصاخشا اما .تشاد ار شیوزرآ ھک تفای تسد زین یرتیرتلورپ
 و دوب یلخاد گنج نامز رد بزح ھچنآ اب یفیک ظاحلھب ھک دندوب هدش ھتفریذپ
 رد یسایس راکتبا :تشاد توافت 1921-23 یاھلاس ِیبزح نامزاس اب نینچمھ
 ،بزح زا یرتهدرتسگ یاھشخب رد اھراکتبا ثحب ؛تشاد رارق نادمآرس تسد
 یشنکاو یھبنج ،تفرگیم رارق روسناس دروم و تفاییم تیعقاو ھکنآ زا سپ
 .دوب نادمآرس تامیمصت یارجا یبزح بتارم ھیلوا شقن و ؛تشاد

 
 بزح مھدزاود یهرگنک
 عیزوت رس رب ١٩٢٣ لیروآ رد بزح مھدزاود یهرگنک زا شیپ یاھثحب
 ناریدم زین و ،یتلود هاگتسد و بزح ،یبزح نادمآرس نیب یسایس تردق
 هورگ ھک دش عورش »یرالاسناوید« یهرابرد نینل فورعم یھلاقم اب یتعنص
  ار شرواب ھک نینل  .]1[دمآرد تکرحھب نآ بوکرس یارب یقفومان زرطھب هرفنھس

 
 ⇦ :ندنل،»1923-1924 تسسگ نارود«،راکھب هرگنکزا شیپ یاھثحب یهرابرد]1[
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 روطھب داصتقا نتخاس رد دیاب اھکیوشلب ھک دوب هدرک رارکت تروص نیاھب
 ھک دوب نآ زا یکاح ،دننک ھیکت یزاوژروب یایاقب رگید و ناصصختمرب  هدمع
 ینایئاتسور و نارگراک یهدنبای شیازفا ِیسرزاب تراظن تحت ]دیاب[ رصانع نیا
 زا تدشھب نینل .دوب ظوفحم اھنآ یارب یزکرم یھتیمک رد اج ھک دنریگب رارق
 نیرلاو کیتارکومد یاھتسیلارتناس نیشیپ ربھر طسوت( پچ حانج یوس
 ار مھدزای یهرگنک وا .دش ھتفرگ شلاچھب )Valerian Osinskiiیکسنیسوا
 یاھتسد اب« ار داصتقا دیاب نارگراک ھک دوب ھتفگ اجنآ رد نینل ھک درک یروآدای
 ھک درکیم لالدتسا یکسنیسوا .دنزاسب ،یزاوژروب یاھتسد اب ینعی ،»نارگید
 تلود ؛دادیم هزادنا زا شیب یتردق »نارگید« نیاھب نینل یهزات یاھداھنشیپ
 قیرط زا ھک یذوفن ؛»دنکیمن اھر ار تعنص رب شعطاق ذوفن« زگرھ یرگراک
 یکسنیسوا یاھداھنشیپ .دروآیم تسدھب شدوخ یداصتقا یاھتأیھ و اھاروش
 ات دندوب ددصرد اھنآ ؛تفریم نینل یاھھتفگ زا رتارف یسایس تاحالصا یارب
 نیرال  .دننک فیرعت ون زا ار )اروش :ینعی( تلود و بزح یاھشقن نیب میسقت

Larin نیسارک دینوئل و Leonid Krasin دروم ار نینل یاھداھنشیپ نینچمھ 
 یھقبط یریگدای یارب هار نیرتھب ھک درکیم لالدتسا نیسارک .دنداد رارق داقتنا
 نارگید ھچنآ ِیسرزاب زا ھن ،تسا نآ نداد ماجنا ْدیلوت تیریدم یهرابرد رگراک
 ھک دندشیم تیریدم یسرزاب نودب ھشیمھ یبرغ یاپورا عیانص ؛دنھدیم ماجنا
 .تشاد یرازت نارود رد یسرزاب اب یدایز تاکرتشم شاییاروش گنر رد
 ،یکسنیسوا ھک دوب هدرک داھنشیپ Robert Daniels زلیند تربار ،لاثم یارب
 .دنھدب لیکشت »یتیریدم نویسیزوپا« کی رثؤم یاھنوگھب نیرال و نیسارک
  ،دندوب دحتم یتعنص تیریدم یاھتأیھ یارب رتشیب لالقتسا یھبلاطم رد ھچرگ
 
 ،Danielsزلیناد  ؛دینک  ھـعجارم 285 ات 257 و 38 ات 13 تاحفص ،1978 ،نالیمکم ⇦
 تاراشتنا :تسوچاسام ،چیربمک ،»یوروش ھیسور رد یتسینومک نویسیزوپا :بالقنا یھاگآ«
 رد یتلود تراظن« ،E.A. Rees زِیر ؛208 ات 187 تاحفص ،1960 ،دراوراھ هاگشناد
 ،»1920-34 ناناقھد و نارگراک یسرزاب تأیھ طوقس و روھظ :یوروش ھیسور
 تردق« ،J .R. Azrael لئارزآ ؛57 ات 43 تاحفص ،1987 ،نالیمکم :کوتسگنیسیب
 ،1966 ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :تسوچاسام ،جیربمک ،»یوروش تسایس و یتیریدم
 دنا ربیِف تاراشتنا :ندنل ،»نینل یهزرابم نیرخآ« ،M. Lewin نیِول ؛77 ات 71 تاحفص
 :جیربمک ،»یداصتقا یاوزنا تسایس و یکستورت نوئل« ،R.B. Day ید ؛1968 ،ربیِف
 ↓ ؛80 ات 73 تاحفص ،1973 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا

↑ G.L. Olekh, Povorot, kotorogo ne bylo: bor'ba  za vnutripartiinuiu 
demokratiu 1919-1924 gg, Novosibirsk : izd. Novosibirskogo 
universiteta, 1992, pp. 79-102. 
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 ناریدم تازایتما زا یورچیھھب و .دنتشاد زین رگیدکی اب یمھم یاھتوافت اما
 نایب یعامتجا یھورگ ناونعھب ار اھنآ عفانم و ،دندرکیمن عافد یتعنص
 ناریدم« عضوم و اھتسارت رد زایتما دشر زا یدیدش تاداقتنا نیرال .دندرکن
 Danishevskii یکسوشیناد .درک ھئارا اھدزمتسد شیازفا اب ھلباقم رد »خرس
 لمعھب ار یتعنص ناریدم تورث زا حیرص عافد اھنت ھک تفرگ رارق وا ربارب رد
 داھنشیپ ،دش هرفنھس هورگ یوس زا ھنایوخنمشد شنکاو بجوم ھچنآ .]2[دروآ
 و فویونیز :دوب Osinskii یکسنیسوا یوس زا هژیوھب یسایس تاحالصا
 ِلباقتم یھلمح و دندرک »مسینینل رد رظندیدجت»ھب مھتم ار یکسنیسوا ،فونماک
 رگید و Vladimir Smirnov فونریمسا ریمیدالو یوس زا ار یدیدش رایسب
 یوس زا یکسنیسوا دضرب هرفنھس هورگ مشخ .]3[دندش بجوم نایارگپچ
 زا یرایسب ھک یاھمانرب ؛دش دیدشت »مانمگ یھمانرب« ِیناھنپ یھمانبش
 راتساوخ ،ھتشذگ اھنیا یھمھ زا و درکیم رارکت ار یکسنیسوا یاھلالدتسا
 یورین لماع ناونعھب ار یبزح نادمآرس ،ھمانرب نیا .دوب هرفنھس هورگ فذح
 یفرعم ،دوب هدرک ییاسانش »نارگراک تقیقح« ھک ھنوگنآ ،وخنمشد یتاقبط
 بزح رد ار »ییاوژروبهدرخ و ھنارالاسناوید لالحمضا« یعون اما ؛درکیمن
 »دازآ ثحبھب نداد نایاپ« بجوم ھک درکیم فیصوت ـدعبھب مھد یهرگنک زاـ
 نیا .دوب هدیدرگ ربھار یسایس رتفد رد هورگ کی »یروتاتکید«ھب و ،دوب هدش
 نداد نایاپ ؛دوب اروش و بزح یاھدرکراک فافش میسقت راتساوخ ھمانرب
 ھبلاطم ار یسایس رتفد و یسایس رتفد طسوت یزکرم یھتیمک تردق »بصغ«ھب
 ارگھقرف رکفت ھک دوب یناسک زا نت ود ای کی« فذح ناھاوخ نینچمھ و ؛درکیم
   ...یارب ار ھنیمز نیرتشیب ،ھـناراکایر یاھیزادرپترابع ششوپ تحت و دنتشاد

 
 ،رلیناد ؛1923 لیروآ 15 و 5 ،4 ـ سرام 26 و 24 ،6 ،3 ،2 ـ ھیوناژ 25 ،ادوارپ ]2[

 ،D.T. Orlovsky یکسولروا ؛201 و 200 ،196 ات 194 تاحفص ،هدش دای رثا
 T. Taranovski یکسونارات رد ،»1920 یھھد رد یرالاسناوید دض یاھنیپمک«
 هاگشناد تاراشتنا :جیربمک »؟رود ای تفرشیپ :نیون ھیسور خیرات رد مروفر« ،)راتساریو(
 ↓ ؛298 ات 295 تاحفص هژیوھب ،315 ات 290 تاحفص ،1995 ،جیربمک

↑ Olekh, Povorot, pp. 87-95.  
 ↓ ؛1923 لیروآ 5 ،ادوارپ ]3[

↑ ; Dvenadtsatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: izd-
vo politicheskoi literatury, 1968, p. 102. 
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 .]4[»)نیلاتسا و فونماک ،فویوونیز( دندرکیم داجیا یرالاسناوید
 ینمشد و ناشیداصتقا یشم رد هرفنھس هورگ (pragmatism) ییارگهدیاف
 زین و نیگنس عیانص رد یراذگھیامرس دھعت زا یراددوخ ،یزیرھمانرب اب اھنآ
 رد ھک ار یداصتقا دوبھب ،یداصتقا ناگدنریگمیمصتھب تردق یراذگاو زا سرت
 .تخادنایم رطخھب ،تشاد رارق اھکیوشلب یزاستلود یاھھمانرب نوناک
 داھنشیپ چیھ اما ،درک لیلحت مھدزاود یهرگنک رد ار ھلئسم نیا یکستورت
 نیب یدحتم یھھبج ھک دنکیم لالدتسا راک.چِا .درکن ھئارا نآ لح یارب یفافش
 یریگشیپ تارطخ نیا زا تسناوتیم یتعنص ناریدم و رگراک یاھتسینومک
 ھجوت دقاف یتعنص ناریدم ھکنیا رطاخھب یدایز دودح ات یقافتا نینچ اما ؛دنک
 رد .]5[دشن عقاو ،دندوب نارگراک رب )پن( »دیدج یداصتقا یشم« ریثأتھب مزال
 ،دش رازگرب ١٩٢٣ لیروآ و سرام رد ھک وکسم رد بزح یاھقطنم سنارفنک
 هورگ ِیداصتقا یشم ْپچ نافلاخم .دوب راکشآ یکرتشم یھھبج نینچ نادقف
 اھنآ رظن زا .طورشم یلکشھب اھنت اما ،دنداد رارق داقتنا دروم ار هرفنھس
 یداصتقا یاھهورگ ھکنیا یارب وا تساوخرد :دوب یرتگرزب رطخ نیسارک
 رب یتلود تراظن ھک دیسریم رظنھب ،دننک لمع بزح زا لقتسم یاهویشھب
 ١٩١٨ لاس رد ھک I.N. Stukov فوکوتسا .تخادنایم رطخھب ار دیلوت لئاسم
 زا ،درک اضما ار هرفن ۴۶ یھمانرب ١٩٢٣ لاس رد اھدعب و دوب پچ یتسینومک
 ؛درک داقتنا ناناقھد اب یوروش تلود یھطبار نتخاس فافشریغ رطاخھب فونماک
 ار یاهراشا چیھ« :تخاس ھجوتم نیسارک یوسھب ار دوخ یهدمع شتآ اما
 جراخ یتلود یریگرد زا ...نامعیانص دھد هزاجا امھب ھک تسناد زاجم ناوتیمن
 یفلاخم ،Semkov فوکمس رواب رد .»دیایب نوریب یتلود تامیظنت زا و ،دوش
 ،دوب روھشم )پن( یھمانربھب تبسن ینامگدبھب 1920-21 یاھلاس رد ھک پچ
 وا :دندشیم تیادھ اگلیمسا طسوت ھک دوب »یتعنص ناریدم ِنایصع« هدمع فدھ
 دوخ جواھب نیسارک یاھداھنشیپ رد ھک دیمان »تسارھب فارحنا« ار نیا
  »ناریزو یـــلاع یاروش«ھب  لیدبت ار  »داصتقا یـــلاع یاروش«  ھـــک دسریم

 
 یزاسهدامآ یارب فویونیز طسوت ھک ییاھذغاک نایم رد ھمانرب نیا زا یاھخسن ]4[

 ناخروم و هرفنھس هورگ .دراد دوجو ،ھتفر راکھب مھدزاود یهرگنکھب وا یلصا شرازگ
 ↓ .تسا ھتشون ار شرازگ نیا یکسنیسوا ھک دناهدرک ضرف

↓ RGASPI, 324/1/35/158-79. 
[5] Dvenadtsatyi s"ezd, pp. 309-52. ↓ 

 تاحفص ،هدش دای رثا ،زلیناد ؛85 ات 82 تاحفص ،هدش دای رثا ،راکچا :ھب دینک هاگن نینچمھ ↑
 .207 ات 202
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 Semkov فوکمس و Stukov فوکوتسا .]6[درک دھاوخ }میدق میژر کبسھب{
 دورو ،»یرگراک نویسیزوپا« یساسا ھیامشقن و ھنیمز ]اب قباطم[ ودرھ
 ثحب نادقف  ودرھ و ؛دنداد رارق داقتنا دروم ار یجراخ یهدش ھتخاس یاھالاک
 ،دندوب اھنآ ھیبش ھک ینارگید ھن و اھنآ ھن اما .دندرک حیبقت ار بزح رد راکشآ
 یکسنیسوا کیتارکومد تابلاطم ای یکستورت یتعنص یراذگھیامرس دربھار زا
 مھ هرفنھس هورگ اب دشرا ناربھر تاعزانم یهرابرد رگا و .دندرکن یتیامح چیھ
  .دندرک توکس اھنآ یهرابرد ،دنتسنادیم

 هدمع یسایس لئاسم ھک ھتفگان یاھضرف و روسناس زا یقیفلت قیرط زا
 نیا زا یدایز دودح ات یبزح بتارم ،تسا یربھر یارب یمھم تاعوضوم
 ادوارپ رد نارگید و یکسنیسوا ،نینل تارظن ھچرگا .دندنام رانکرب تاثحابم
 یبزح یاھھتسھ رد یفداصت و هدنکارپً افرص یاهویشھب اھنیا ]اما[ ،دشیم پاچ
 لیاوا رد }مانمگ{ ِیرگراک یاضعا زا یھورگ« .]7[تفرگیم رارق ھجوت دروم
 روسناسھب ْثحب دنمماظن عنم :دنداد رادشھ نینچ یزکرم یھتیمکھب ١٩٢٣ لاس
 ،دش مالعا مھد یهرگنک رد ھک بزح نورد ِیرتلورپ یسارکومد ؛دیماجنا
 ؛دنشاب قفاوم یزکرم یھتیمک اب ھک هدمآرد یناسک یارب یسارکومد« تروصھب

 »بالقنادض زا رتدب ]ایوگ[ ھک دوشیم ھتفرگ رظنرد یروط یتفلاخم ھنوگرھ«
 ینایم حطس ناربھر .]8[دوش ھجاوم یریگتسد یتح و ِجارخا لامتحا اب و تسا
 و هدش ھتخانش ـمھـ نامزمھ روطھب ناشتیعضو ھک یبیرغ یایند رد ]بزح[
  هام رد وکسم ِیبزح یاھقطنم سنارفنک رد .دنتشاد رارـــــق ،دوــــب ھتخانشان ـمھـ

 
[6] TsAOPIM 3/4/1/65-69, 86-89; lu. Larin, Intelligentsiia i sovety: 

khoziaistvo, burzhuaziia, revoliutsiia, gosapparat, Moscow: Gosizdat, 
1924, p. 41; ↓ 

 لصف ناریدم یاھنامزاس رد اگلیمسا تکراشم یهرابرد .197 ھحفص ،هدش دای رثا ،زلیناد ↑
 .دینیبب ار 309 و 308 تاحفص ،متفھ

 یهرگنک یهراب رد ثحبھب ،ماهدناوخ ار اھنآ یھسلجتروص ھک اھھتسھ رتشیب ]7[
 و تشاد یایمسر شرازگ ھتسھ کی .دندوب ھتخادرپن ،دوش رازگرب ھکنآ زا شیپ ،مھدزاود
 یهرگنک تامیمصت یهرابرد فنماک شرازگ 1923 ھم 7 رد .دوب هدرک قیوشت ار تدحو
 وضع یاضعا یهرفن رازھ 3 ییآمھدرگ رد ،لاؤس ای ثحب نودب و ارآ قافتاھب ،مھدزاود
 ↓ .دش ھتفریذپ یکینوماخ رد بزح

↑ TsAOPIM , 88/1/138. 
[8]  V.P. Vilkova et al., RKP(b): vnutripartiinaia bor'ba v 

dvadtsatye gody. Dokumenty i materialy 1923 g, Moscow: Rosspen, 
2004, p. 77. 
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 و »نارگراک تقیقح« ،مانمگ یھمانرب یدایز دودح ات فونماک شرازگ ،لیروآ
 تقیقح« بلاطم زا یضعب  .داد رارق ھلمح دروم ار »نارگراک هورگ« زین
 ھک تفاییم راشتنا ون زا دیعبت رد ِیکیوشنم تاعوبطم یوس زا »نارگراک
 اھنت ْرگید تادنتسم ھکیلاحرد ،دنتشاد یسرتسد نآھب رتالاب یاھهدر یاھکیوشلب
 زا ار نآ یاوتحم تسیابیم یبزح بتارم و ،تفاییم راشتنا یفخم تروصھب
 شرازگ یهرابرد ثحب رد .دندزیم سدح ھعونمم تالاقم قیقد رایسب ندناوخ
 اما ،دندرک هراشا فلاخم نوگانوگ تاراشتناھب نارنخس ١۴ زا رفن ١٣ ،فونماک
 ِنویسیزوپا ناربھر .]9[دندوب هدیدن ار تاراشتنا نیا ھک دندرک ھفاضا یرایسب
 بوکرس ِلباقم رد و ،دنتشادن روسناس یاضف نیا اب یشلاچ نادنچ ١٩٢٣ لاس
 »بزح ِنارحب« ھکنانچمھ ١٩٢٣ لاس ربتکا رد .دندرکن یراک چیھ نافلاخم
 زا ار دوخ »ییاضران« نمواب رد ـمھـ یبزح یھندب ،دوب هدمآرد نایلغھب
 هورگ نیا یهزرابم یارب »یدردمھ« و »یرگراک هورگ« یاضعا یریگتسد
 ھک دوب یلاحرد نیا ؛]10[درکیم نایب ار »بزح تمالس هداعا یاتسار رد«
 دوخ دیدش تالمح نیتسخن ،تشونیم یسایس رتفدھب ھک ییاھھمان رد یکستورت
 اما[ ،درک زاغآ یبزح نورد یسارکومد نادقف و »ملاسان میژر« دضرب ار
 .]11[درکیم تیامح پچ ھیلااھتنم دضرب ھنارگبوکرس مادقا زا ]لاحنیعرد

 
 ناشدوخ بزح یهرابرد تاعالطا یلصا عبنم اھکیوشلب یارب یکیوشنم تاعوبطم ]9[

 و یجرگ یاھتسینومک نیب ھک تفایرد یکیوشنم تاراشتنا قیرط زا تفگ فوکمس .دوب
 رگا ھک تفگ Georgian فییگرِس .دراد دوجو رظن فالتخا یلم یھلئسم یهرابرد یسور
 رشتنم یوروش تلود یراجت یاھنامزاس فعض یهرابرد یداقتنا بلاطم یکیوشنم تاراشتنا
 ↓ .تفرگیمن رارق ثحب دروم بزح رد ھلئسم نیا ،دندرکیمن

↑ TsAOPIM, 3/4/1/72, 88, 116-18. 
[10] TsAOPIM , 3/11/86/35-35ob; ↓ 

 اھکیوشلب و وکسم نارگراک نیب رییغت لاحرد یسایس تابسانم« ،S. Pirani یناریپ ↑
 .276 و 275 تاحفص ،)2006 ،سکسِا هاگشناد ،یرتکد یھلاسر( ،»1924-1920

 شرازگ یارب بزح یاضعاھب یکسنیژرزد لمعلاروتسد زا شاھمان رد یکستورت ]11[
 )»نارگراک تقیقح« و »نارگراک هورگ« :ینعی( »بزح نورد رد یدنبھورگ عونرھ« یروف
 ،یزکرم یھتیمکھب اھنت ھن شرازگ نیا یھئارا ھک درک دیکأت ]ھمان نیا رد[ وا ؛درک لابقتسا
 هراشا G.L. Olekh ِکلوا .»تسا بزح وضعرھ ھیلوا یھفیظو« زین وا.پ.گھب ھکلب
 ھکنیا رد Leonard Schapiro وریپاش درانوئل  و  Pierre Broue وروب رییپ ھک دنکیم
 اھنت .دننکیم هابتشا ،درک ھلباقم ْنافلاخم تیلاعف زا شرازگ ھنوگنیا اب یکستورت دنیوگیم
 نویسیزوپا ھک روطنامھ ،اھیریگتسد ]ھنوگنیا[ ھک درک نیاھب یھاتوک یهراشا فونورپاس
   ⇦ لاعف یاضعا عمجم رد وا :دناسریم بیسآ  بزح نورد یسارکومدھب ،تسا دنمقالع نآھب
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 بزح نارحب
 ھک دوب یایداصتقا و یعامتجا لئاسم »یبزح نارحب« یھطساوالب لماوع

 یلام یرادیاپان ،تراجت رما رد »یچیق« نارحب :دش هراشا نآھب متشھ لصف رد
 دیدشت ار یداصتقا ِیشمھب تبسن قفاوت مدع اھدادیور نیا .یتعنص یمارآان و
 »یچیق« ]ِنارحب[ یاھتمیق یجیردت ِندش ھتسب یژتارتسا زا ھک یکستورت .درک
 ْنایز داجیا تیفرظھب نداد ھمتاخ و نیگنس عیانص یهدش یزیرھمانرب یھعسوت اب
 شنانمشد .تفای یرفن کی یتیلقا رد یسایس رتفد رد ار دوخ ،درکیم یراداوھ
 ھک دنتفرگ رارق )فوکینلوکوس( یلام رسیمک رانکرد هرفنھس هورگ رد
 یدوزب ثحب نیا ،یوررھھب .دوش ھتساک عیانص تارابتعا زا تساوخیم
 تلود رد تردق تابسانم ِرتیساسا لئاسمھب یداصتقا تسایس زا و تفای شرتسگ
 یھقبط یتیامح هاگیاپ و بزح نیب تسسگ اھنیا ِنیتسخن .تفای شرتسگ یوروش
 ،ناتسبات تاباصتعا یهرابرد یکسنیژرزد رادشھ مالعاھب خساپ رد .دوب رگراک
 یدح ات نارگراک تیامح ظفح یارب بزح یماکان ھک درک لالدتسا یکستورت
 ثحب ھک هدش ناوتان نورد رد ]ییاجنآ ات[ شدوخ ْمیژر ھک تسا نیا رطاخھب
 و یبزح هاگتسد ندرک هزیتارکوروب زا رتسب نیا رد وا .دنکیم ھفخ ار یسایس
 اضما ۴۶ ِهورگ یوس زا اھلالدتسا نیا .درک داقتنا اھریبد ِباصتنا ماظن هژیوھب
 یارب هدرتسگ تسشن کی تساوخیم یزکرم یھتیمک زا ھک یاھیمالعا اب
 رارق تیامح دروم ،دریگب تروص ]بسانم[ یژتارتسا کی یراکشکچ
  ]ھب طوبرم[ لئاسم ،دش زاب یبزح یاضعا یارب ثحب نیا ھکیماگنھ .]12[تفرگ

 
 ھک بزح یاضعا زا یکی ندرک ینادنزھب تبسن ربماسد 11 رد وکسم رد یبزح ⇦
 ،دندوب هدش ریگتسد 1921 لاس رد Paniushk نیکشوناپ هورگ ییآمھرگ رد ً»افداصت«
 نینچمھ و 155 و 154 تاحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و Vilkova اوُکلیو .دوب دنمھیالگ
 ↓ ؛226 و 225 تاحفص

↑ G.L. Olekh, Krovnye uzy: RKP (b) i ChK/GPU v pervoi polovine 
1920-kh godov: mekhanizm vsaimootnoshenii, Novosibirsk: 
Novosibirskaia gosudarstevennaia akademiia vodnogo transporta, 1999, 
p. 62; ↓ 

 .19 ھحفص ،1975 ،کراپوین تاراشتنا :ندنل ،»1923 ِنویسیزوپا دانسا« رد فونورپاس ↑
 زلیناد ؛341 ات 292 تاحفص ،هدش دای رثا ،راک.چا ،بزح نارحب یهرابرد ]12[

Daniels، رچیوُد ؛235 ات 209 تاحفص ،هدش دای رثا I. Deutscher، »حلسم ربمایپ 
 اوکاس و ؛140 ات 106 تاحفص ،1970 ،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»1929-1921

Sakwa، »پن( لئاوا رد مظن و تابث :وکسم یاھتسایس و یندم ھعماج ،یوروش تلود( ⇦  
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 خساپ رد هرفنھس هورگ .درک ادیپ ار الاب ِتسد هاگتسد و یلخاد یسارکومد
 ،نارگوداج راکش نیپمک اب ــبزح یرادا هاگتسد اب یگنھآمھ ردــ نویسیزوپاھب
 ؛درک عورش ،دشاب لباقم فرط نایزھب ھک یدنبھقبط یعونھب لسوت و روسناس
 زا ار نویسیزوپا یاھلالدتسا یضعب نامزمھ روطھب ھک دوب ھکیلاحرد نیا
 رثا مک ربماسد لیاوا رد بزح یلخاد روما رد یا»هزات نایرج« شریذپ قیرط
 یظافل اب ،زایتما و یسارکوروب یهرابرد اضعا یاھھغدغد اب نینچمھ و ،درک
 نافلاخم تیذا و رازآ = نارگوداج راکش[ درکیم یزاب داسف اب هزرابمھب تبسن
 .]نویسیازیگنا و اسیلک زا یاھیانک ـ یفاک لیلد نودب

 تیرثکا اب یکیژولوئدیا یاھضرف زا یرایسب رد نویسیزوپا ناربھر
 یهرابرد ناشدیدش یاھدروخرب زا رظنفرص .دندوب هارمھ یزکرم یھتیمک
 نیا ْفرط ود  ،دننک  هزرابم  هاگتسد نیا ندش تخیریب اب ھـــــــنوگچ ھــــــکنیا

 
 E.A. Reesزیر و M. Perrie رییپ ،J .Cooper رپوُک رد ،»1924-1921 ⇦

 ،1995 ،نالیمکم تاراشتنا :ماگنمریب ،»1917-1953 یوروش خیرات« ،)ناراتساریو(
 ↓ ھلمجزا یوروش ناخروم ریخا یاھراک .77 ات 42 تاحفص

↑ N.S. Simonov, 'Termidor, Briumer ili Friuktidor? Evoliutsiia 
stalinskogo rezhima vlasti: prognozy i real'nost", Otechestvennaia 
istoriia 4, 1993:3-17; A.V. Gusev, 'Naissance de l'Opposition de 
Gauche', Cahiers Leon Trotsky 54, 1994: 5-39; V.A. Shishkin, Vlast', 
politika, ekonomika: poslerevoliutsionnaia Rossiia (1917-1928 gg), St 
Petersburg: 'Dmitrii Bulanin', 1997, pp. 228-29 and 262-71; E.G. 
Gimpel'son, Novaia ekonomicheskaia politika i politicheskaia sistema 
20-e gody, Moscow: Institut istorii RAN, 2000, pp. 75-80 and 134-40; 
Olekh, Povorot, pp. 116-81; and I.V. Pavlova, Stalinizm: stanovlenie 
mekhanizma vlasti, Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 1993, pp. 73-84. ↓ 

 و Vilkova اُوکلیو رد یوروش زا سپ نارود رد یبایتسد لباق تادنتسم نیرتمھم ↑
 ↓ لماش ھطوبرم تارطاخ .هدش دای رثا ،ناراکمھ

↑ N.V. Valentinov, Nasledniki Lenina, Moscow: Terra, 1991; B. 
Bazhanov, Vospominaniia byvshego sekretaria Stalina, Moscow: SP 
Sofinta, 1990, especially pp. 65-85; I. Pavlov, 1920-e gody. Revoliutsiia, 
biurokratiia. Zapiski oppozitsionera, St Petersburg: 'Peterburg-XXI vek', 
2001; G. Grigorov, Povoroty sud'by I proizvol: vospominaniia 1905-
1927, Moscow: Chastnyi arkhiv, 2005, especially pp. 326-42, and the 
Zotov notebooks, at the People's Archive, Moscow. 
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 یرتلورپ تیھام و ،دندادیم تبسن ینوریب یتاقبط یاھراشفھب ار اھیتخیریب
 نیا .دنتفرگیمرظنرد بوکرس رازباھب نآ لیدبت ربارب رد ینیمضت ار بزح
 یاھشنکاو یدنبتروص رد یشقن تسا نکمم یبزح نادمآرس ِدوخ ھک رطخ
 زا یرایسب  :ینعی( پچ نافلاخم طسوت اھنت ،دننک افیا ھنارگبوکرس ِیعامتجا
 نینچمھ ْفرط ود .تفاییم راشتنا ،)دندوب یربیسھب دیعبت هار رد ھک یناسک
 رگراک یھقبط یارب گنھآشیپ زاتمم عضوم زا بزح ھک دنتشاد قفاوت
 و دودحم قوقح یعون »نارگراک یسارکومد« ھکنیا و ،تسا رادروخرب
 لصاح بزح یاھتیلوئسم یتسینومک شریذپ زا ھک دروآیم رابھب ار طورشم
 رارق دیاب اجک ار دودح نیا ھک دنتشاد دروخرب ھلئسم نیا دروم رد اھنآ .دوشیم
 ھعزانم مھ اجنیا رد اما ،دوب یداصتقا یشم دروم رد اھتفلاخم نیرتیدج .داد
 زا تفایرد و بزح یهدننکیربھر شقن یهرابرد کرتشم یاھضرف ھیاپرب
 ،نیارب هوالع .دوب یتلود عیانص ھعسوت نیلوا و نیتسخن ناونعھب مسیلایسوس
 و دوبن رادروخرب ینادنچ یکیژولوئدیا ینورد ماجسنا زا ١٩٢٣ لاس ِنویسیزوپا
 .تشادن ،دندوب فلاخم ًالبق ھک ینارگراک یتیامح هاگیاپ اب مھ ینادنچ طابترا
 زا کیرھ ھک دوب ییاھهورگ ییآمھدرگ ١٩٢٠ لاس ِدحتم نویسیزوپا ھکیلاحرد
 یھغدغد ١٩٢٣ لاس فالتئا رد ]اما[ ،دنتشاد اردوخ ]صاخ[ یھمانرب اھنآ
 ]طوبرم[ لئاسم ،دندوب هرفنھس هورگ یاھقرف درکیور فلاخم ھک یناسک یھمھ
 لوصا ساسارب ھک دوب بزح ینورد تایح بلصت زین و یداصتقا یشمھب
 ]یهدنھدلیکشت[ یاھفرط .دندوب هدش دحتم )هرفن ۴۶ ھمانرب دننام( یرصتخم
 یاھھبنج لباقمرد بزح نورد رد رتشیب ِیسارکومد ِتابلاطم زا رتارف ْفالتئا
 کارتشا ،رتزکرمتم یداصتقا یژتارتسا یارب و ،هاگتسد نیا یهدننکدودحم
 تسیلارتناس« ٧ )I( :یهدنریگربرد اضما ۴۶ یھمانرب .دنتشادن ینادنچ
 تفر رتارف ١٩٢٣ لاس نویسیزوپا زا ناشیھورگ ماجسنا ھک دوب »کیتارکومد
 زا ھک یرگید یاھلاکیدار )II( ؛تفای ھمادا مھ ٣٠ یھھد لیاوا ات و
 فوکاتایپ یگروئگ دننام( دوب هدش لیکشت ١٩١٨ لاس رد »پچ یاھتسینومک«

Georgii Piatakov، اولفوکال lakovleva فوکوتسا و Stukov(؛ )III( 
 ھک فوکایربرس و یکسنژاربوئرپ دننام یکستورتھب کیدزن ِدشرا یاھکیوشلب
 نینچمھ و ،دندوب هداد تسد زا مھد یهرگنک زا دعب ار دوخ یربھر عضاوم
 ینارگید )IV( و ؛)Nikolai Muralov فولاروم یالوکین( یماظن یهدنامرف
 یھنیمز هدننکاضما ۴۶ زا نت ٣ اھنت .دندوب رادافو بزح یربھرھب تبسن ًالبق ھک
 یلاع یاروش« رد نونکا ھک Gol'tsman نمستلگ :دنتشاد یرگراک ھیداحتا
 دورت( ھیداحتا یھمانزور ریبدرس ،فونریمسا ریمیدالو ؛درکیم راک »داصتقا
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(Trudفونابول لیئاخیم و ؛ Mikhail Lobanov، رد تقو مامت یبزح ماقم 
 .دوب 1917 لاس زا شیپ راکزلف نارگراک ھیداحتا ینیمزریز نالاعف زا ھک وکسم
 »ِیرگراک نویسیزوپا« وضع ھک دوب یسک اھنت فونابول ،اضما ۴۶ نیا نایم رد
 یزکرم یھتیمک یاھنویسکارف زا )فوکینپایلش ھلمج زا( نارگید ؛دوب قباس
 ھیداحتا رتدنمورین یریگرد یارب ار دوخ یادص رگید راب و ،دنتشاد ھلصاف
 تاماقم رگید یوس زا .]13[دندرک دنلب یتعنص یاھیریگمیمصت رد یرگراک
 اضما ١٢ اب یایوق یگدنیامن ْنآ عبات یاھتأیھ و »داصتقا یلاع یاروش«
 لاس رد ھک دوب Danishevskii یکسوشیناد لماش ]ھلمجزا[ اھنیا ؛دنتشاد

 ۴۶ یھمانرب .دوب اگلیمسا یطارفا کیتارکومددض داھنشیپ نایماح زا ١٩٢١
 هارمھھب ار بزح یھندب یاضعا یاضما نیاربانب و دوب هدش ھیھت افخ رد اضما
 یھتسھ ریبد ھک دوب هدننکاضما یهدر نیرتنییاپ Shmidel لدیمشا .تشادن
  .]14[دوب یکیتسال یاھالاک تسارت هریدم تأیھ وضع و کوچوئاک

 رد یزکرم ھتیمک یاضعا یھمھ عمجم رد ناھنپھمین یتروصھب ثحب نیا
 یھمان .)دینیبب ار 348 و 347 تاحفص متشھ لصف( دش زاغآ ربماتپس ٢۵
 ،درک زاغآ ار ینمشد اراکشآ ھک ربتکا ٨ خیراتھب یسایس رتفدھب یکستورت
 شرتسگ تعرسھب یمسرریغ لکشھب نآ رابخا اما ؛دوب یفخم تروصھب ًارھاظ
 ناشنرطاخ ربماون ١۴ زور رد کیوشلب ِبزح ِیوکسم یھتیمک رتفد .تفای
 هورگ .تسا هدش ھتخانش ًالماک بزح یاضعا نایم رد ھلئسم نیا ھک دنکیم
 هداد رارق تیامح دروم ار ]ھمان[ نآ ھک یزکرم یھتیمک تیرثکا و هرفنھس
 هدافتسا نآ یسایس جیاتن زا ات دندرکیم لرتنک ار تاعالطا ]شخرچ[ ،دندوب
 دروم ربتکا ٢٧ ات ٢۵ یاھزور رد ار نویسیزوپا ِدانسا ْیزکرم یھتیمک .دننک
 یبزح نورد یھلئسم اما ،دنکن رشتنم ار اھنآ ھک تفرگ میمصت و داد رارق ثحب
 ٧ زور ،ادوارپ یھمانزور رد فویوونیز یهدش فیطلت یھلاقم قیرط زا ار
 نیا .درکیمن یزکرم ھتیمک یاھثحبھب یاهراشا چیھ ھک دومن ناونع ربماون
 ار بزح نامزاسزا »ییاھاجرد نوکسو دوکر یتحو ،دحزا هدایز شمارآ« ھلاقم
  یرایسب  ھک دشکیم شیپ ار  نیا ،لکشم نیرتگرزب ناونعھب و ،دنکیم قیدصت

 
 ↓ ؛1924 ھیوناژ 18 ،ادوارپ ]13[

↑ TsAOPIM, 88/1/168/65-79. 
 ایتسوزیا ،448 ات 415 تاحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و Vilkova اوکلیو ]14[

Izvestiia TsK KPSS، 1990، یاھلیاف ھلمجزا( یناگیاب عبانم و ،195 و 194 تاحفص 
 .(RGASPI, f124) یمیدق یاھکیوشلب دحتم ًالماک یھعماج
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 میمصت نآ یهرابرد ًالبق ھک دوشیم حرطم نییاپھب الاب زا یماگنھ« لئاسم زا
 هدش بیوصت ھک ار یلبق یاھھمانعطق زا یرایسب یارجا و ؛»تسا هدش ھتفرگ
 قیوشت بزح رد »نارگراک یسارکومد« داجیا یارب ار ــهدشن ارجا اماــ
 .]15[دنکیم

 زا ناگدنناوخ ھکنیا یارب ادوارپ یھمانزور ناریبدرس یوس زا یناوخارف
 یارب ینانیمطا پاپوس ،دننک رظنراھظا فویوونیز یھلاقم یهرابرد ھمان قیرط
 حیرص رایسب ییاھهژاو اب و دنداد خساپ تسینومک اھدص .دوب راشف ندرک اھر
 .دندرک شنزرس بزح نورد یسارکومد فیعضت رطاخھب ار یبزح هاگتسد
 یشخب اھنت ھک تسا هدش تفایرد عون نیا زا ھمان ۴٠٠ ھک درک اعدا فونارپاس
 رتفد تیرثکا و یکستورت ،ربماسد ۵ رد ،دعب هام کی .]16[تفای راشتنا اھنآ زا
 تقفاوم »بزح نتخاس یهرابرد« یزیمآتحلاصم یھمانعطقھب تبسن یسایس
 زاــ یلمع ییاھرایعم و یبزح نورد روما رد »یاهزات ریس« زاین ھک دندرک
 مالعا ار ــیبزح رتمظنم یاھشیآمھ زین و تاماقم یضعب ددجم تاباختنا ھلمج
 »یزکرم تراظن نویسیمک« و یزکرم یھتیمک طسوت ھمانعطق نیا .تشادیم
 ھعزانم دروم لئاسم یهرابرد یبزحـمامت یثحب .دش بیوصت کیوشلب بزح
 نورد یسارکومد یارب نویسیزوپا ناوخارفھب قایتشا اب اھھتسھ .دمآ نآ لابندھب
 هورگ .دنداد خساپ ،دوب هدش هدناجنگ یزکرم یھتیمک یھمانعطق رد ھک بزح
 اھارتفا نیپمک یھمانعطق زا ھک ]یبزح[ هاگتسد زا ییاھشخب نآ جیسب اب هرفنھس
 ییآمھدرگ رد ،درکیم تیادھ ار نیپمک نیا ھک نیلاتسا .داد خساپ ،درکیم تیامح
 نویسیزوپا ھک درک ناونع ار دنت رایسب یاعدا نیا اینسرپونسارک رد ربماسد مود
 یوروش تردق ندرک دوبان ینعمھب نیا و ،دراد ار تلود رد فاکش داجیا« ِدصق
 فونارپاس ،یکسنژاربویرپ ،یکستورت دضرب نیلاتسا ِییارسهوای ،سپس .»تسا
 یناگمھ نیپمک و ،تفای راشتنا ربماسد ١۵ یادوارپ رد و دش زاغآ لئافار و
  یگدیسر تیلوئسم  .]17[دش عورش نوزــــــفازور  یاـــــھییوگهزرھ و تاماھتا

 
[15] A.V.  Kvashonkin et al. (eds), Bol'shevistskoe rukovodstvo. 

Perepiska. 1912-1927, Moscow: Rosspen, 1996, p. 283; ↓ 
 .1923 ربماون 7 ،ادوارپ ؛175 و 174 تاحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و اوکلیو ↑

 ↓ ؛1923 ربماون 27 ،ادوارپ ]16[
↑TsAOPIM, 1099/l/7/44ob. 

 Izvestiia TsK KPSS ،28۵ و 284 تاحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و اوکلیو ]17[
  .1923 ربماتپس 28 و 23 ،18 ،16 ،1۵ ،ادوارپ ؛16۵ و 164 تاحفص ،1990 ،12
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 تسدمھ( .Nazaretian  A.Mنایترازان یهدھعھب ادوارپ رد یبزح یاھثحبھب
 دضرب یتخمز لکشھب ربماسد یھمین زا ھک دوب هدش ھتشاذگ )نیلاتسا کیدزن
 اراکشآ یھلاقم کی قیرط زا وا ؛تشاد زیمآبصعت یاھدروخرب نویسیزوپا
 ِرگید یھحلسا .]18[دروآ مھارف ار یزکرم یھتیمک ِحاضتفا بابجوم ْیگتخاس
 هورگ« دضرب ]ًالبق[ ھک دوب )یتینما سیلپ( وا.پ.گ ،هرفنھس هورگ یھناخارز
 راکشآ روطھب نونکا و ،دوب هدش ھتفرگ راکھب »نارگراک تقیقح« و »نارگراک
 .]19[.دش ھتفرگ راکھب ،هدش جیسب هزات نویسیزوپا دضرب

 ،دوب دنمورین وکسم رد نویسیزوپا ،بزح ِیروشک حطس ]اب ھسیاقم رد[
 هدشن روسناس تاعالطاھب یرتشیب یسرتسد ناکما اجنآ رد ھک تلع نیاھب دیاش
 زا ،دوب فونماک یربھر تحت ھک یزکرم یھتیمک تیرثکا اما .تشاد دوجو
 یلابقتسا اب اھھتسھ یھمھ یھمانعطقً ابیرقت .درکیم تیامح هرفنھس هورگ
 زا و »بزح تراظن نویسیمک« ای یزکرم یھتیمک یاھھمانعطق زا ھنوگھشیلک
 تیامح ار نویسیزوپا ھک یناسک .دشیم زاغآ ('new course') »نیون ریسم«
 ھکیلاحرد ؛دندوب یبزح تاماقم یھمھ ددجم تاباختنا راتساوخ ،دندرکیم
 بزح یگچراپکی رطخ یهرابرد ،دندرکیم تیامح ار هرفنھس هورگ ھک یناسک
 رد اھنویسکارف نینچمھ و »اھهورگ« ھک دنتشادیم راھظا و دندادیم رادشھ
 اب  ایو ،یکستورت ینلع ندرک موکحم اب ای اھھتسھ ِبلغا .دنزاجمریغ بزح
 .دندرکیم مالعا اردوخ تیعبت اھتسینویسیزوپا »ِییارگھقرف« ندرک موکحم
 یھناخراک ٣ یهرامش یھتسھ رد ،لاثم یارب .دندش میسقت اھھتسھ زا یرایسب
 یأر ٢٢ ربارب رد ]یزکرم ھتیمک[ تیرثکا یھمانعطق Russkabel لباکسار
 رتفد نادنمراک یگدنیامن یھتسھ ای ؛دش ھتفریذپ یأر 26 اب ،یکسنژاربوئرپ یارب
 فلاخم یأر کی و تیرثکا اب ار ھمانعطق ھکنیا نمض ،لقنولمح یایراسیمک
  .]20[»تسا ھفرطکی« ادوارپ شرازگ ھک تشاد تیاکش اما ،تفرــــیذـــپ
 یارب یساسا یاھمانرب ربماسد ١١ رد وکسم رد یـبزح لاعف یاضعا ییآمھدرگ
 

[18] Olekh, Povorot, p. 141; TsAOPIM, 88/1/170/52.↓ 
 363 و 34۵ تاحفص ،هدش دای رثا ،وکلیو ؛28 ھحفص ،هدش دای رثا ،Bazhanov فوناژب↑ 
 .366 ات

 ↓ ؛414 ات 409 تاحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ و وکلیو ؛ ]19[
↑ Olekh, Krovnye uzy, pp. 93-97. 

[20] TsAOPIM 3/11/85a/l, 6. 
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 رد فرط ود ،اھھتسھ یرادافو بسک رس رب دربن رد .]21[دوب ثحب
 ار تیرثکا یکینوماخ رد نویسیزوپا ؛دنتفریم شیپ اپھب اپً ابیرقت اینسرپونسارک
 یھتیمک .تشاد یھجوت لباق تیلقا زین وکسم رگید یھیحان ٣ رد و دروآ تسدھب
 ]یزکرم یھتیمک تیرثکا عفنھب[ یتاباختنا یاھهزوح یدنبھیحان و وکسم یبزح
 سنارفنک و ؛دادیم شھاک یاھیحان یاھشیآمھ رد ار نویسیزوپا ناگدنیامن
 .دوب لکش نیمھھب ١٩٢۴ لاس ھیوناژ ١٠ رد وکسم رد بزح مھدزای یاھقطنم
 ار وکسم یاضعا یارآ زا یمینً ابیرقت نویسیزوپا ھک دیسریم رظنھب ھچرگ
 سنارفنک نآ رد ھک تشاد ار یناگدنیامن مجنپکی زا رتمک ]اما[ ،دنکیم بسک
 18 ات 16 یاھزور رد بزح یروشک مھدزیس سنارفنک .]22[دندرک تکرش
 یراکتسد مھ رتلماک یتح ،دوب اھثحب یارب ینایاپ یھطقن ھک ١٩٢۴ ھیوناژ
 نویسیزوپا زا سنارفنک رد هدننکتکرش یهدنیامن دصدنچ زا رفن ٣ اھنت :دوب هدش
 .دندرک تیامح

 
 کیتارکومد هدرپنایم
 ار تصرف نیا بزح یاضعاھب ،دز نماد نآھب فویوونیز یھلاقم ھک یثحب
 1921 لاس زا( مھد یهرگنک زا ،ار اھھتسھ ِشقن ِتدمزارد تارییغت ات داد
  اھھتسھ  ،1921 لاس زا شیپ  .دنھد رارـــق ثحب دروم  ینلع روــــطھب ،)دعبھب

 
 تیرثکا یارب نینلاک ِیداھنشیپ یھمانعطق ھک دوب نیا زا یکاح ادوارپ شرازگ ]21[

	 ونرپاس اھدعب ]اما[  ؛تفرگ رارــق  بیوصت  دروـم زیچان تفلاخم دنچ اب  یزکرم یھتیمک
  .دنداد یأر ھمانعطق نآ اب تفلاخم رد رفن 300 ،نیرضاح رفن 1۵00 زا ھک تشاد رارصا
 ↓؛1923 ربماسد 16 و 15 ،13 ،ادوارپ

↑ TsAOPIM 3/4/36; 88/ 1/168/52. 
 .دنافلتخم رایسب ،دنراد دوجو نویسیزوپا تیامح حطس یهرابرد ھک ییاھمقر ]22[

 راشتنا هاگچیھ ھک دش یروآعمج 1924 ھیوناژ رد وکسم یھتیمک طسوت ماقرا نیرتلماک
 یھتیمک تیرثکا زا وضع 890/34 یھعومجم اب ھتسھ 808 ھک دنھدیم ناشن ،تفاین
 یمامت .دندرکیم تیامح نویسیزوپا زا وضع 442/13 یھعومجم اب ھتسھ 178 و ،یزکرم
 50 ات 40 ِتیامح ْنویسیزوپا ھکتسا نیا زا یکاح ،تسا سرتسد رد نونکا ھک یرامآ داوم
 یتاباختنا یاھهزوح یدنبھیحان اب نازیم نیا ھک تشاد رایتخا رد ار وکسم یاضعا زا دصرد
 ↓ .تفاییم شھاک یاھقطنم سنارفنک رد دصرد 18 ات بزح عفنھب

↑ TsAOPIM, 3/1 l/85a/l1-12; Odinnadtsataia Moskgubpartkonferentsiia: 
stenograficheskii otchet, Moscow: MK RKP(b), 1924, p. 123; ↓ 

 .282 یھحفص ،هدش دای رثا ،یناریپ ↑
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 یتازرابم یاھدرکراک و جیسب رانک رد ار یدودحمان یسایس یاھثحب شیبومک
 ،اھاروش شقن فیعضت تازاومھب اھھتسھ یسایس تایح ،نآ زا سپ .دنتشاد دوخ
 یمسر یاھشرازگ :درک رییغت اھییآمھدرگ رد تاسلج ِروتسد .دش دودحم
 لئاسم و ؛دشیم ھسلجتروص ْثحب نودب بلغا یروشک یسایس لئاسم یهرابرد
 ار تامیمصت بزح یاھیحان هاگتسد .دندمآیم بلاغ ینوزفازور روطھب یرادا
 هاگتسد اھھتسھ .تشاد تراظن اھنآ یارجا رب و درکیم لقتنم ]نییاپھب[ الاب زا
 یدایز یهزادنا ات ِنادنمراک زا لکشتم یرتفد ینعی ،دنداد شرتسگ ار ناشدوخ
 ،دندرکیم رظن زاربا یبزحریغ نارگراک ربارب رد ھک اھتسینومک .تقومامت
 بزح طخ ِشیپاشیپ ِدییأت مدع تلعھب ،راک لحم یھنازور لئاسم یهرابرد یتح
 طسوت اھھتسھ رد تایح نادقف .دنتفرگیم رارق تمالم و دیدش داقتنا دروم
 یسایس حطس«ھب یدایز هزادنا ات ار رما نیا وا ؛دشیم قیدصت زین فویوونیز
 ارگرادتقا ِیربھر ْثحب نیا رد ناگدننکتکرش رگید .دادیم تبسن اضعا »ِنییاپ
 ھک دوب یکاش A. Bobrov فورباب .دندادیم رارق شنزرس دروم ار
 لیدبت هرمزور یهدننکھتسخ راکھب ،دوب شورخرپ ینامز ھک ام یاھییآمھدرگ«
 امھب اھنت ھن ھک دننادیم دوخ نآ زا ار تیلوئسم نیا ْناربھ« ھکارچ ،»دناهدش
 دنراذگیم ام لباقم رد ھک ار ییاذغ نینچمھ ھکلب ،میروخب ھنوگچ دنیوگب
 .]23[»دننک هدامآ و هدیوج نامیارب

 نآ رد ھک ــ یسایس رتفد تیرثکا و یکستورت نیب ١٩٢٣ ربماسد ۵ قفاوت
 و دھدن رارق داقتنا دروم ینلع روطھب ار هرفنھس هورگ ھک درک تقفاوم یکستورت
 یسارکومد ھک درکیم رایتخا ار »نیون ریسم« یھمانعطق زین هرفنھس هورگ
 ھک دوب یقفاوت ــ دادیم رارق دییأت دروم ار یدودحم ِیبزح نورد
 دایھب نآ زا برخم یکیتکات هابتشا ناونعھب دعب یاھلاس رد اھتسینویسیزوپا
 اھثحب رد ار یاھقباسیب جرم و جرھ نامز نآ رد ھلئسم نیا ،اذھعم .]24[دندرک
 ًالمع ،الاب زا یقیوشت یهراشا اب ،اھھتسھ زا یضعب تاسلج .دروآ دوجوھب
  ھک Tsindel لدنیست یگدنسیر یھناخراک رد اھتسینومک .تفاییم ھمادا اھزور
  ھتفھ کی تدمھب  ،درـــبیم رسھب یناتسبات تاباصتعا زا یکی رد

 
 .1923 ربماون 24 و 22 ،7 ،ادوارپ ]23[
 و اھھغلابم ،تامھوت« دضرب 1928 لاس رد ،Sosnovskii یکسونسوس ]24[
 ار نویسیزوپا و دندرگزاب وکسمھب دنتساوخیم ھک نارگید و یکسنژاربوئرپ »یاھیگدزبانش
 ↓ .»دیروایب دایھب ار 1923 ربماسد مجنپ« :دھدیم رادشھ ،دننک کرت

↑ Biulleten oppozitsii 3-4, 1929, p. 20. 
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 اھھتسھ یاھییآمھدرگ .دندرکیم وگتفگ بش زا یساپ ات رھظزادعب زا زوررھ
 رد و ،حبص ۵ ات ١٨٨۶ هاگورین رد ،حبص ٣ تعاس ات ریتاگوب ینسارک رد
 ریسم« یھمانعطق .]25[تشاد ھمادا حبص ۶ ات چرووکسوماز رد یاھسردم
 قیدصت ار یرگباصتنا تیبولطم مدع ھک دوب یترابع یهدنرادربرد ھک »نیون
 اھتدم ھک ار یایمسر نالوئسم ات درک قیوشت ار اھھتسھ زا یضعب ،درکیم
 زا ات تشاداو ار رگید یاھھتسھ زا یضعب و ،دننک رانکرب ،دندوب تمس نیا رد
 ِییآمھدرگ .دننک لابقتسا ،دندوب لوبق لباقریغ نآ زا شیپ ھک ییاھناوخارف
 دص نیدنچ« و ،تفای راشتنا ادوارپ رد ھک وکسم رد یگرزب یھناخراک یھتسھ
 یارب یاھقطنم یھتیمک ِدییأت دروم تسیل ،دنتشاد روضح نآ رد مھ »رفن
 یارب ار یرگید یھھایس ْنآ یاجھب و تشاذگ رانک ار وکسم یاروش تاباختنا
 یھتسھ .]26[دوب هدمآرب نییاپ زا و نابایخ فک زا ھک درک نیزگیاج ْتاباختنا
 رد ھک ار ،فوچابروگھب موسوم ،قباس کیوشنم کی تفرگ میمصت کانزوُگ
 یھمانربھب ضارتعا رد رگید راب اما ،دوب ھتسویپ اھکیوشلبھب یلخاد گنج یط
 یعنام ًالومعم یایسایس یھقباس نینچ .دریذپب ،دوب هدرک کرت ار اھنآ )پن(
 دضرب شاهزرابم زا ؛دوبن هاوخترذعم فوچابروگ اما ،دوب تیوضع یارب
 ھک درکیم فارتعاً انلع و ؛درکیم عافد ییالط ماو یارب یرابجا مانتبث
 عفانم زا و دھدیم شوگ نارگراک یهدوت«ھب اریز ،دراد ترھش »زاسرسدرد«ھب
 شایدعب ییآمھدرگ رد ھتسھ نیا .»دنکیم عافد ھناخراک یھتیمک ربارب رد اھنآ
 )Mandel'shtam ماتشالدنم( یلحم یاھیحان یھتیمک یھقباساب ریبد جارخا رد
 یاتمھ .درک داھنشیپ زین ار ھیحان یھتیمک وضع ٣ لزع و ،تشاد رارصا
  )Zemliachka اکچایلمز(  Zamoskvorech'e چروکسوماز  رد   ماتشالدنم
 ھیحان ناتسرامیب یاھھتسھ کرتشم ییآمھدرگ یوس زا یھباشم یھمانعطق فدھ
 ومآ یزاسلیبموتا یھناخراک یھتسھ ھیلوا ناراذگناینب زا یکی .]27[دش عقاو
 ھناخراک یھتیمک زا و دش شیاقفر کیتارکومد یهویش ینابرق ،)نیلیرواگ(
  شرتسگ نانچ هاگچیھ بزح یاضعا ِکیتارکومد ِقایتشا اما .]28[دــــیدرگ جارخا
 

[25] TsAOPIM, 3/11/85a/4-5, 7, 9, 28; V.Kurakhtanova, Pervaia 
sitsenabivnaia, Moscow: izd. sotsial'noi-ekonomicheskoi literatury, 
1960, p. 88. 

 .1923 ربماسد 5 ،ادوارپ ]26[
[27] TsAOPIM, 3/11/85a/9; 1099/1/7/48, 50-51. 
[28] TsAGM, 415/16/317/135; 415/16/318/122-23; and A.P. 

Churiaev,    N. V.  Adfel'dt,  D. A.  Baevskii   et   al.   (eds),    Istoriia ⇨    
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 ناربھر .دشاب اھیزاسمیمصت رد یبزحریغ نارگراک یهدنریگربرد ھک تفاین
 یسارکومد« ــ یزکرم یھتیمک تیرثکا یتخسرس نامھھب ــ نویسیزوپا
 راھظا ھک یماگنھ .دنتسنادیم بزح یاضعا یارب یزایتما طقف ار »نارگراک
 ،تفای راشتنا ادوارپ یھمانزور رد یبزحریغ نارگراک یهدش نیچلگ یاھرظن
 یوس زا ام یھثحابم ھکنیا رطخ« ار نآ کدار ھچنآھب تبسن فرط ود رھ
 ییارگترثک لباقم رد زین و ،»دریگ رارق هدافتسا دروم یبزحریغ نارگراک
 .]29[دنداد رادشھ یسایس یاھنویسکارف تروصھب بزح نورد

 و بزح نورد یسارکومد یارجا( یصخشم یاھمادقا رب ثحب هدنُرب یاھتنا
 حرط رد اھھتسھ یرایسب .دیدرگ زکرمتم )نالوئسم ددجم باختنا هژیوھب
 »وکسم ِندعم ِیمداکآ« یھتسھ :دنتفر رتارف نویسیزوپا ناربھر زا ناشتابلاطم
 الابھب نییاپ زا یبزح یاھھتیمک یھمھ ددجم باختنا اھنت ھن ھک درکیم رارصا
 نارگراک یھمھ ھک تسا مزال نینچمھ ھکلب ،تسا مزال ـنییاپھب الاب زا ھنـ
 .دنریگب رارق یرگنزاب دروم زین ]دعبھب[ مھد یهرگنک زا هدش جارخا ِ تسینومک
 زا ییانثتسا دراوم زجھب ،رتالاب ِیبزح یاھتأیھ ھک دوب نآ راتساوخ ھتسھ نیا
 وغلھب رارصا و ؛دنوش مورحم دراوم یمامت رد یطابضنا تامادقا قح
 باصتنا ایو دییأت قح ْیبزح رتالاب یاھتأیھھب ھک تشاد یایبزح یھمانشخب
 Metron نورتم ھناخراک یھتسھ .دادیم ار ھیحان ]یھتیمک[ و ھتسھ ناریبد
 نایاپ و ،دوب یاھتیمک رھ تاسلج رد یبزح یاضعا یھمھ روضح قح راتساوخ
 ھبلاطم زین ار بزح یاضعا زا یناھنپ یاھلاح حرش ِیروآعمجھب ندیشخب
  .]30[درکیم

 ٨ رد .دوب ریذپانفاطعنا شیوخ تردق زا عافد رد ]یتلودـیرادا[ هاگتسد
 )Shumskaia ایاکسموش( اینسرپونسارک رد یبزح تقومامت ماقم کی ربماسد
 ریسم« یھمانعطق یارجا زا هاگتسد نیا ھک داد رادشھ ادوارپھب یاھمان رد
 ھیحان یھتیمک ھنوگچ ھک درک فیصوت وا .درک دھاوخ یراددوخ »دیدج
 یزکرم یھتیمک تیرثکا طخ ات دوب هداد روتسد تقومامت یاھتسینویسیزوپاھب
  ھـــنوگچ و  ،دننارب ولج  ،دـــنراد یاهدیقع ھچ ناشدوخ ھکنیا زا رظنفرص ،ار

 
⇨ Moskovskogo avtozavoda im. I.A. Likhacheva, Moscow: izd. 'Mysl", 
1966, p. 111. 

[29] TsAOPIM, 63/1/144/187; 88/1/168/87; 3/4/36/74-76; 
69/1/138/20. 

[30] TsAOPIM, 3/11/85a/90ob-91, 131. 
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 هدرک مازعا فلاخم یاھھتسھ باعرا یارب ار اھتقومامت زا یگرزب یاھهورگ
 نینچ یکسنژاربوئرپ :تخیگنارب ھیحان ییآمھدرگ رد ار یاھلباقم رما نیا .دوب
 Belen'kii یکنلب ؛درک موکحم لمحت لباقریغ رما ناونعھب ار ییاھدرکلمع
 .]31[درک در ار ایاکسموش یاھغورد ،ھتیمک ردص

 
 هرفن 3 هورگ یزوریپ
 تسکش یسارکومد یهرابرد شیاھلالدتسا زا تیامح مغریلع نویسیزوپا
 رد زین یتاباختنا یدنبھقطنم و )witch-hunting( نارگوداج راکش .دروخ
 ھک دراد دوجو یایسایس لیالد نینچمھ ؛دنتشاد اردوخ شقن ینیچھسیسد ماگنھ
 یزیمآتیاضر توکس مکتسد ایو تفرگ رارق تیامح دروم هرفنھس هورگ ارچ
 یھجیتن ھک ار نویسیزوپا ِتاماھتا ،یربھر .دروآ دوجوھب یبزح بتارم رد ار
 اب ار تسا هدوب ]دیلوت اب[ ھناگیب یھقبط نتفرگ ورین ]ْبزح[ یداصتقا یشم
 ِراکشآ رایسب یھنرادھیامرس یاھیوَر هدایز ھیلعرب ھنارگبوکرس ِنیپمک
 یناوتان تسناوت یاھنارھام یهویشھب یربھر ؛درک یثنخ )پن( یھمانرب
 دروم نارگراک یگدنز یاھدرادناتسا یارب یدیدھت ناونعھب ار نویسیزوپا
 زا یرایسب یهوقلاب تیامح زا بیترتنیدب و ،دھد رارق یرادربهرھب
 بالقنا تشونرس ]ھک ھناھب نیاھب[ و ؛دزاس مورحم رگراک یاھتسینومک
 ناونعھب ار نویسیزوپا ،دوب هدنام یقاب قلعم تلاحھب ناملآ رد یللملانیب
 ِتاماقم نایم رد داسف دضرب ِنیپمک ،بزح یربھر .درک ریوصت زادنھقرفت
 ١٩٢٣ لاس ربماون هام رد ار ھنازابھتفس ِتراجت دضرب زین و یبزح و یتعنص
 ربماون ١٧ رد نیپمک .درک زاغآ ـدشیم ینلع یبزح یھثحابم ھکیماگنھ تسردـ
 و نارگراک یسرزاب داحتا و »یزکرم یھتیمک تراظن نویسیمک« ردص یوس زا
 راثآ رب ْنیپمک نیا رد دیکأت .درک راکھب عورش ،Rabkrin نیرکبار ،ناییاتسور
 سیلپ یاھقطنم یسرزاب و تراظن ْتاعوبطم ،لاثم یارب :دوب دوھشم ]رایسب[
 ار یصوصخ دصاقم یارب یتلود یاھلیبموتا زا هدافتسا یھنیمز رد وکسم
  یوس زا دساـــف تاماقم دروم رد ینلع تامکاحم ،ربماسد هام رد .دندرک ریوصت
 Shchelkovskii یکسفوکلچش  وکسدوروگوب  یجاسن تسارت

 
 ↓ ؛1923 ربماسد 14 و 8 ،ادوارپ ]31[

↑ TsAOPIM, 69/1/138/21-24; 3/4/36/36-37. 
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-Bogorodsko ماگ تراجت زکرم و GUM نیپمک نیا وا.پ.گ .]32[دش زاغآ 
 هزرابم زا یشخب ناونعھب ار نآ ،وکسم رد نآ نارسفا و درکیم یگنھآمھ ار
 یاضعا ییآمھدرگ رد ،ربماسد مراھچ رد .دنتفرگیم رظنرد نویسیزوپا دضرب
 یاھینوگرگد ھیلعرب تمواقم ]وسکی زا[ وا.پ.گ ،وکسم یھقطنم رد بزح
 و ؛دناسر بیوصتھب ار )نویسیزوپا :ینعی( بزح یلخاد طخ رد ھنابلطرظندیدجت
 یھمھ اب ار یعطاق یهزرابم« ْدزمتسد یھلئسمھب تبسن ]رگید یوس زا[
 یاھهدوت زا اوزناھب تبسن زین و ،)پن( ھمانرب یاھیزاسشودخم و اھیورهدایز
 .]33[]داد رارق دیکأت دروم[ ار »یتعنص ناریدم یوس زا هژیوھب ،نارگراک
 ِرتکیتارکومد یاھتروص یارب وا.پ.گ جیسب اب هرفنھس هورگ نایماح یضعب
 نچیِدنَا :دندرک ھلباقم داسف اب هزرابم یارب ھلیسو نیرتھب ناونعھب هزرابم

Andeichin اب دیاب تفگ وکسم ِیبزح نالاعف ربماسد 11 ییآمھدرگھب 
 فونارپاس ھک ییاھشورھب ھن ]اما[ ،دوش هزرابم )پن( یھمانرب یاھیورهدایز
 شاھفیظو ھک تسا یایسایس ناگرا« ھک ،وا.پ.گ طسوت ھکلب ،دنکیم داھنشیپ
 یروما ییارگباصتنا و ییارگزکرم هزرابم نیا یارب ؛»تسام عفانم زا عافد
 ھک »دش ھجاوم راضح ِینالوط و دنلب یهدنخ« اب رظن زاربا نیا .]34[دنایتایح
 یھنزو زا یھابتشا دروآرب دیاش اھنآ .دوب اھتسینویسیزوپا یوس زا ًالامتحا
 نچیِدنَا ھک ییاتسار ردً اقیقد بزح یربھر ]ھکارچ[ :دنتشاد شیوخ ]یبزح[
 .درکیم تکرح ،دوب هدرک فیصوت

 و نارگادوس دضرب هدشغیلبت یبوخھب ِتالمح ،ربماسد هام نایاپ رد
 لکش )پن( یھمانرب نایرج رد ھک ییاھناگرزاب = ('NEPmen')[ اھ»نمپن«
 رد .دندش دیعبت ای ینادنز اھنآ زا یرایسب .دش ارجا وکسم رد ]دندوب ھتفرگ
 ناوخارف« یط و نویسیزوپا تسکش زا سپ ١٩٢۴ سرام و ھیروف یاھهام
 رد یشیامن یاھمکاحم ،('Lenin enrolment') »نینل ِبزح تیوضع مانتبث
 Aleksandr فوکچشونارک ردناسکلا دضرب داسف ماھتا دروم

Krasnoshchekov ییارجا وضع زین و  تراجت و  تعنص کناب  سیئر ھـــک  
 
 یراذگناشن یارب« ؛1923 ربماون 28 و 25 ،9 ،6 و ،ربماون 16 و 1۵ ،ادوارپ ]32[

 وکنچونسارک یشیامن یھمکاحم :)پن( یداصتفا یھمانرب نازغل ریسم
Krasnoshchekov«، Russian Review 61، 2002، ِخلُا ؛275 ات 249 تاحفص 

Olekh، Povorot، 178 و 177 تاحفص. 
[33] TsAOPIM, 3/4/37/65. 
[34] TsAOPIM, 3/4/36/66. 
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 یاھتیموکحم ھتشر کی اب ھمکاحم نیا .دش ارجا ،دوب »داصتقا یلاع یاروش«
 .دوب هارمھ ینف ناسانشراک یارب دایز هزادنا زا شیب یاھقوقح یهرابرد یمسر
 ،یبالقنا یاھتسیلایسوس بزح و اسیلک دضرب هزرابم دننام ،داسف دضرب هزرابم
 یزاسامیپاوھ ھناخراک یھتسھ ھکیماگنھ .دوب هدش یھدنامزاس نییاپھب الاب زا
 راکشآ داسف دروم ات دیشوک 1924 لیروآ رد اینسرپونسارک رد Duks سکود
 ار فلتخم تمس دنچ نامزمھ روطھب ھک( ار Malakhov فوخالام ،یبزح ماقم
 ِتیعقاو ْھیحان ناگدنھدنامزاس رظن زا رما نیا ،دریگب تسد رد )تشاد رایتخا رد
 ،نیارب هوالع .]35[دمآ باسحھب »ھتفایدیدشت ِینویسیزوپا یاھتلاح« ِیفنم
 Robert تیاربنگرآ تربار ھکنانچمھ :دوب یشنیزگ ،اھیوَرهدایز تازاجم

Argenbright ینمض روطھب بلغا یبزح دشرا یاھتیصخش ،تسا هداد ناشن 
 نیپمک یعقاو تیمھا .دندشیم فاعم تازاجم زا اما ؛دنتفرگیم رارق هراشا دروم
 .درکیم بلج ار بزح یھندب تیامح و ؛دوب نآ یشزیگنا و یکیرحت یھبنج
 یناسکھب تبسن« اھهاگداد ھک درک تیاکش ١٩٢۴ ھیروف هام رد ومآ یھتسھ ً،الثم
 ناشن دوخ زا یفاک یتخس ،دننکیم سالتخا و یداصتقا یدزدھب تردابم ھک
 فوکچشونسارک یارب مادعا تازاجم راتساوخ و ،»دھدیمن

Krasnoshchekov ِخلوا  .]36[دش Olekh G.L.، بزح رد ار ثحب نیا ھک 
 نایب یهویش ھک درک یریگھجیتن ھنوگنیا ،درکیم یریگیپ یربیس
 یدایز رایسب ریثأت« داسفدض نیپمک و هرفنھس هورگ یوس زا ینف ناسانشراکدض
 .]37[درک نیمضت ار نآ تسکش و تشاد »نویسیزوپا پچ حانج رب

 رابتعا ھک درکیم ریوصت لوئسم ِیربھر ناونعھب ار دوخ هرفنھس هورگ
 دادرارق .ددرگیمزاب واھب ھتشذگ لاس ود یداصتقا زیمآتیقفوم شخرچھب طوبرم
 یگدنز حطس اب ھک یتابثھب ِقایتشا :تشاد درکراک زین بزح نورد رد یعامتجا
  حطس ِناگدننکتیامح .درــکیم لمع نویسیزوپا دضرب ،دوب هدش داجیا ھتفایدوبھب

 
[35] TsAOPIM, 3/4/37/103. 

 .چا ؛177 ھحفص ،Olekh, Povorot توُرووپ ،ِخلوا ؛هدش دای رثا ،تیاربنگرآ ]36[
 ↓ ؛121 و 120 تاحفص ،هدش دای رثا ،راک

↑ TsAOPIM, 433/1/19/9, 12; Sotsialisticheskii vestnik 1, 1924, p. 13. 
 رثا ،راک .چا ؛1924 ھیوناژ 4 و 3 ،1 ،ادوارپ نینچمھ .178 ھحفص ،ادوارپ ،ِخلوا ]37[

 ↓ ؛130 ات 126 تاحفص ،هدش دای
↑ Trinadtsataia konferentsiia RKP(b): biulleten', Moscow, 1924, pp. 81-
83, 91 and 187. 
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 دروم یسایس یاھینوگرگد ھکنیا زا ار دوخ یاھسرت ،هرفنھس هورگ ِطسوتم
 ییآمھدرگ رد .دندرکیم زاربا ،دزاس ھتفشآ ار یداصتقا دوبھب ْنویسیزوپا رظن
 ینسارک ھناخراک یھتسھ ریبد ،بزح نارحب یط اینسرپونسارک رد ھتسھ ناریبد
 نم« :درک حیبقت ار نویسیزوپا نخس نیا اب )Kozlov فولزوک( ،یراتلورپ
 متسین زین یایسارکومد نآ ناھاوخ اما ،متسین یسارکومد دضرب ھسفنیف روطھب
 ام یارب ار اھرآ.سا راعش ات دنتسھ نآ فرطھب ندیزخ لاحرد "اھتارکومد" ھک
 یگمھ و میراد رواب نامیزکرم ھتیمکھب ام ."ناسسؤم سلجم دابهدنز" :دنروایب
 ییآمھدرگ رد !»تسا نییاپ هزادنا زا شیب ام دزمتسد :مییوگیم یرگید زیچ مھاب
 زا یھباشم زیمآھنعط یاھهژاو اب Seletskii یکستلس ،ھیحان نیا رد یرگید
 رایسب ،دناهدنامبقع ام بزح یھندب یاضعا« :درک تیامح هرفنھس هورگ
 .]38[»دنریگیم رارق هدافتسا دروم یدام عفانم فرِصھب اھنآ ،هدنامبقع

 لوح یکرتشم یھھبج داجیا رد شایناوتان لیلدھب نویسیزوپا ،نامز نیا رد
 یاھب رگراک یاھتسینومک و یرگراک یاھھیداحتا اب یتعنص یاھتسایس
 ار یتدمزارد راکهار یزکرم یھتیمک نورد رد نویسیزوپا .تخادرپ ]ینیگنس[
 )پن( یھمانرب ِیتاذ ھک یرادھیامرس یایحا تارطخ ربارب رد تمواقم یارب
 ـھجیتن ردـ تشادن نآ یارب یخساپ هرفنھس هورگ ]ھکاجنآزا اما[ ؛درک ھئارا ،دوب
 نیا زا تردنھب یبزح بتارم اما .داد تلاخد دوخ درکیور رد ار نآ زا یرایسب
 رد ،اھییآمھدرگ یضعب رد نویسیزوپا یھمانرب ھکیلاحرد .دندوب هاگآ یھمانرب
 تردنھب ]اما[ ،دشیم حرطم هاتوک و یرسرس یاهویشھب ،وکسم و ھیحان حطس
 »یرگراک نویسیزوپا« یایاقب نیا .]39[تفرگ رارق یسررب دروم اھھتسھ رد
 ]یهدننکدیدھت[ ِتارطخھب ھک فونارپاس-یکسنژاربویرپ-یکستورت داحتا ات دندوب
 و یبزح ناگبخن روھظ ردً احیولت ھک دندرک هراشا نارگراک یگدنز حطس
 ،نمواب ھیحان رد اـــــھھتسھ کرتشم یھسلج رد .دوــــــب ھتفھن اھنآ یاھتسایس

 
[38] TsAOPIM, 69/1/136/33; 69/1/138/36. 

 بزح نورد تیعضو ھک اھھتسھ ییآمھدرگ 10 رھ یازاھب ھکتسا نیا نم دروآرب ]39[
 رد .دشیم طوبرم یداصتقا یشم ثحبھب ییآمھدرگ کی ،دندادیم رارق یسررب دروم ار
 تاحفص ،هدش دای رثا ،راک .چا نینچمھ .TsAOPIM, 69/1/138/1-22 ،وکسم یاھثحب

 ↓ ؛166 ات 155 تاحفص ناراکمھ و Vilkova اوکیلیو ؛121 ات 120 و 113 ات 90
↑ K.A. Popov (eds), Diskussiia 1923 goda: materialy i dokumenty, 
Moscow: Gosizdat, 1927, pp. 198-201, p. 207 and p. 275؛ ↓ 

 .167 ھحفص ،ادوارپ ،ِخلوا  ↑
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 یاھخرنھب نداد نایاپ ،نوزفازور یراکیب تلعھب Tul'iakov فوکایلوت 
 یهداعا زین و ،نامزمھ روطھب تمس نیدنچ نتشاد ،ناریدمھب هژیو تخادرپ
 رگید یاھنارنخس .دش ھناخراک لیطعت راتساوخ ْگنج زا شیپ حطسھب دزمتسد
 ،یوروش جیار سانکسا اب دزمتسد تخادرپ دروم رد ییآمھدرگ نیا رد
 ِیژتارتسا و ییالط ماو قیلعت رد یتلادعیب اھنآ ؛دنتشاد تیاکش ،»یکانزواس«
 دننام( فوکایلوت اما .]40[دنداد رارق ھجوت دروم زین ار تعنص رد زیچان یھنیزھ
 ناربھر زا یلم یھصرع رد )Lutovinov فونیووتول و فوکینپایلش
 راک .چا لالدتسا هدننکدییأت اھھتسھ زا هدمآ تسدھب ِکرادم .دش ادج نویسیزوپا
 زا عافد رد ھک یناسک و نویسیزوپا ناربھر نیب یدردمھ نادقف« ھک تسا
 مھدزیس یهرگنک رد نویسیزوپا ییاھن تسکشھب ،»دنتفگیم نخس نارگراک
 یھتیمک یھمانعطقھب تبسن نویسیزوپا یاھھیحالصا اجنآ رد .درک کمک بزح
 تدشھب ،دش ھئارا Piatakov فوکاتایپ طسوت ھک یداصتقا یشم هرابرد یزکرم
 یچھیداحتا( Lutovinov فونیووتول ھکیلاحرد ؛تفرگ رارق ارآ تفلاخم دروم
 و درکیم نیودت ار ییاھن سیونشیپ دیاب ھک دش باختنا ینویسیمک یارب )فلاخم
 زین و ،نیگنایم زا رتنییاپ یاھدزمتسد شیازفا نیمأت یارب ییاھدنب ندوزفا رد
 یسانکسا[ یستنورچ ساسارب هدش ھتخادرپ یاھدزمتسد یھمھھب شاداپ تخادرپ
 .تفای قیفوت ،]دوب هدش لبور نیزگیاج ھک

 رب رارصا اب نویسیزوپا ھک دوب نیا هرفنھس هورگ یاھلالدتسا زا رگید یکی
 یاھشالت هوقلاب روطھب و دنکیم فیعضت ار بزح تدحو ،یسایس یھعزانم
 ِتروص نیا ،یبزح یھندب رد .دنکیم فیعضت ار ناملآ بالقنا]ھب ربھار[
 ضارتعا ھتسب یاھرد تشپ رد یکستورت .]41[دوب یفطاع یذاخا زا یدنمورین
 زا رتهدرتسگ »یلخاد گنج تاعاس نیرتتخس لوط رد« ثحب یدازآ ھک درک
  نویسیزوپا اب ھک دوـــب یزکرم یھتیمک وضع اھنت کدار ھچرگ .دوب 1923 لاس

 
[40] TsAOPIM, 467/1/7/32. 

 یط ثحب دروم لئاسم نایم رد ناملآ رد نرتنیمک طسوت هدش رایتخا یاھکیتکات ]41[
 زا هدافتسا اب ھلئسم نیا زا یتسیکستورت یاھحرش یضعب ھچرگا ؛تسا هدوبن یبزح نارحب
 داجیا هدنناوخ رد ار ریثأت نیا ،تسا تسد رد ھک یکستورت یدعب یاھھتشون و یرگنزاب
 .A رمیاھلات ؛290 ھحفص ،هدش دای رثا ،یناریپھب دینک هاگن .تسا هدوب ھنوگنیا ھک دننکیم

Thalheimer ، »1923: یعقاو خیرات و ناملآ ربتکا یھسامح ـ ؟ھتفر تسد زا تصرف 
1923«، Revolutionary History 8:4، 2004، دای رثا ،رچیود ؛125 ات 90 تاحفص 
 .151 ات 140 تاحفص ،هدش
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 و یکسنژاربوئرپ ،یکستورت اب شلاعف تکراشم زا ادج اما ؛تشاد یدردمھ
 نداد نایاپ یارب یلیلد ناملآ یاھدادیور ھک دوب رواب نیارب فوکاتایپ
 ْیزاسدودحم یارب هرفنھس هورگ تساوخرد یناگمھ تاثحابم رد .تساھثحبھب
 ،K. Rozental لاتنزور ،بزح وضع کی .دشیم دیدشت و تفاییم ساکعنا
 بزح وضعرھ ]یتح[ و ،بزح یمامت ناملآ یاھدادیور« ھک تشون ادوارپ رد
 نیا ،»یتخانشناور« جیسب نیا .تسا ھتفرگ اھشنت نیرتکانتشحو لاگنچ رد ار
 و اھیرامیب" ًالعف ھک دنکیم روبجم ار ام ،ھتفایشیازفا یبالقنا تیساسح
 ھک دنتشاد رواب ھمان ناگدنسیون رگید .»مینک شومارف ار بزح "یاھمخز
 ؛دوش )رتمک ھن و( رتمربم و رتشیب اھثحب ھک دزاسیم مزال ناملآ رد تیعضو
 تیلقا رد اھنیا ھک تسا نیا زا یکاح اھھتسھ زا هدمآ تسدھب کرادم اما
 .]42[دندوب

 
 یبزح بتارم رد ]ییاجھباج ای[ ینوگرگد
 نآ لمع یهویش زین و بزح راتخاس رد یقیمع یاھینوگرگد ْیبزح نارحب
 ار یتمواقم نارحب نیا .دناسر دوخ جواھب ،دوب هدش زاغآ مھد یهرگنک زا ھک ،ار
 هوبنا ناوخارف نیپمک هارمھھب .تسکش مھرد ،درکیم دس ار اھینوگرگد نیا ھک
 نامز نآ رد ھک دش یفطع یھطقن زین نویسیزوپا تسکش ،دمآ نآ یپ زا ھک
 بتارمھلسلس .]43[دندادیم عاجرا نآھب )تسسگ ینعمھب( perelom ناونعھب
 هاگتسدھب ار دوخ یاج یلخاد گنج یهرود رد بزح فافش و هداسً اتبسن
 .تشاد زکرمت یزکرم یھتیمک هاگتسد رد ھک دوب هداد یایھدنامرف یارگرادتقا
 دضرب هدنیآ تاضارتعا ،اھتسینویسیزوپا دضرب ]نوگانوگ[ تامادقا یدعب ریثأت
 یباختنا لصا یظفل قیدصت اب بزح یربھر .درک دودحم تدشھب ار هاگتسد نیا
  ار ییارگباصتنا ،تفرگیم تروص نآ ندرک یلمع یارب ھـــک ییاھشالت در و

  
 وVilkova  اووکلیو رد ،1923 ربتکا 8 رد یسایس رتفدھب ھمان ،یکستورت ]42[
 ↓ .160 ھحفص ،هدش دای رثا ،ناراکمھ

 ↑ Radek , 'la zaiavliaiu', Istochnik 2, 1998:42-45; Pravda, 25, 27 and 29 
November 1923; TsAOPIM, 3/11/85a/29. 

 یارب هژاو نیمھ .تسا fracture فاکش و تسکش ینعمھب (Perelom) یهژاو ]43[
 ندرکیتعنص و یرابجا (collectivization) ِندرکیعمج ِتکرح فیصوت

(industrialization) تفریم راکھب 1929 لاس رد. 
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 ماکحتسا ْتیریدمھب تسایس زا اھھتسھ لاقتنا .دروآرد یشلاچ لباقریغ تروصھب
 یبزحریغ نارگراک یارب اھاروش]ھب دورو[ ھک ناسنامھھب تسرد و .تفای
 .دش داجیا یبزح یاضعا یارب ییاھتیدودحم زین ناس نامھھب ،دوب هدش دودحم
 ناوخارف رد ھک یعناوم ؛دش نوگرگد تیوضع ِدوخ و بزح ِتیوضع تیھام
 یدایز رارصا اھنآھب تبسن زین نینل و تشاد دوجو ]بزح رد تیوضعھب[
 مادقا هوبنا یاھنوگھب و رابنیتسخن یارب اھھتسھ و دش ھتشادرب ،تشاد
 .دندرک یریگوضعھب

 رد ١٩٢٢ لاس رخاوا زا ناوخارف نیا یوسھب یبرجتـیشیامزآ تاکرح
 ١٩٢٣ لاس لصف نیتسخن رد .دوب هدش ماجنا یرھش زکارم رگید و وکسم
 ،]بزح زا[ جورخ نایرج زا نتفرگیشیپ یارب وکسم رد نارگراک ناوخارف
 رد نیا ؛دش زاغآ یلخاد گنج نامز زا رابنیتسخن یارب و مجسنم یاهویشھب
 .]44[تفای ھمادا ١٩٢۴ لاس راھب ات ھک دوب یروشک حطس رد شھاک اب ِلباقت
 اھنآ مجنپراھچ ھک درک رایتخا دیدج ِبلطواد ِوضع ٣۴٠٠ وکسم رد بزح
 یارب ار وضع ٢٠٠٠ زین ھیحان یاھھتیمک و وکسم یھتیمک و ؛دندوب رگراک
 یاضعا اب یبزحھب گنھآشیپ بزح زا لاقتنا .دندرک باختنا راک لحم یاھھتسھ
 یاھرایعم مھدزاود یهرگنک ١٩٢٣ لاس لیروآ رد .دش زاغآ الاب زا ،رتهدرتسگ
 لیھست ،دوب هدش رتتخس نینل رارصاھب ْنآ زا شیپ لاس کی ھک ار تیوضع
 لماک تیوضع یارب رگید یتاقبط ھنیمز اب بلطواد یاضعا یاقترا ھچرگ .درک
 نارگراک ھک تفرگ میمصت هرگنک نیا ]اما[ ،داتفا قیوعتھب لاس کی یارب یلکھب
 ھتشاد ھقباس لاس ود دوخ ھک بزح یاضعا زا ھیصوت ود اب ار نایئاتسور و
 کی زا ھیصوت کی ،تعنص رد لوموسمک یاضعا دروم رد ای ؛دریذپب ،دنشاب
 ینتفریذپ ھیحان ناناوج نامزاس یھتیمک زا مھ یکی ھفاضاھب بزح وضع
 .]45[دنشاب

 ھک یناسک و دندوب هدش ھتفریذپ تیوضعھب یلخاد گنج یط ھک یناسک نیب
 .تشاد دوجو یریگمشچ یاھتوافت ،دندش هدناوخارف بزحھب ١٩٢٣ لاس رد
  ینامزاسھب ْیلخاد گنج یاھهدـــناوـــخارف  ،]ھکنیا[ اھنآ نیرتراکشآ و  تسخن

 
 3 یهرامش تسویپھب بزح تیوضع یهرابرد رامآ یارب .1923 لیروآ 4 ،ادوارپ ]44[

 .دینک ھعجارم
[45] lu.A. Lipilin and G.A. Sachkovskii, Leninskii prizyv v 

leningradskoi partiinoi organizatsii, Leningrad: Lenizdat, 1984, p. 20; 
TsAOPIM, 3/11/91/13. 
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 تیوضع نیا ؛دوب رتلزلزتم رایسب ،تردق رد یراگدنام ظاحلھب ھک دنتسویپیم
 یاھهدناوخارف .دوب زین یماظن مادقا رد تکراشم نمضتم و تشاد یپرد رطخ
 هاگتسد رایتخا رد یمکحتسم روطھب ھک دنتسویپیم ینامزاسھب ١٩٢٣ لاس
 بذج یارب نآ تیفرظ ،بزح ندوب رایتخارد نیا بجومھب و ؛دوب یتلود
 یثحب عوضوم )تاقبط ھمھ زا( ،دندوب دوخ عفن ِیپرد ھک یناسک و نابلطتصرف
 ،ھناریگشیپ یاھمادقا مغریلع ھک تسا نیا زا یکاح کرادم و ،دوب ھتسویپ
 بزح دیکأت و یداصتقا دوبھب ،مود .دندش ریزارس بزح لخادھب یصاخشا نینچ
 اب ناشبلق ھک ناوج نارگراک یارب یاھفرح یاھھصخشم و شزومآ تیمھارب
 یھمھ و ؛تشاد تیباذج ،دوب نویسازینردم یاھھمانرب و یکیوشلب ِندش یتعنص
 قیفلت رتهدرتسگ یتسیلایسوس زادنامشچ اب ار ]هزات درکیور[ نیا اھنیا
 و نداد ناشن یدونشخان ــ بزح یسایس یاضف رد ینوگرگد ،موس .دندرکیمن
 ِدھعتم یاھتسینومک اھنت ھن ــ یبزح بتارم رد دازآ ثحب ندرب نیب زا سپس
 ]یتح[ ھک تفگ زین نینچ ناوتیم ھکلب ،دناریم نوریب بزح زا ار یلخاد گنج
 یاھرواب یسایس ظاحلھب ھک درکیم فرصنم بزحھب نتسویپ زا ار ینارگراک
 .دنتشاد ینیداینب

 ِناوج نارگراک و نانز ،ناوخارف دیدج جوم رد ھک دراد دوجو یدھاوش
 ینعمھب نیا و ؛دنتشاد روضح ،میدید یلخاد گنج رد ھچنآ تبسنھب یرتشیب
 یهدنامبقع ناونعھب اھکیوشلب بلغا یوس زا موسرم روطھب ھک تسا یناسک
 دننام( یدارفا اھکیوشلب ،رگید یوس زا .دندشیم هدنار نوریب هاگآان و یسایس
 یارب ار )هدش دلوتم رھش رد »یثرا روط«ھب و رتدنملاس ،رھام ِرکذم نارگراک
 اھرامآ .دندرکیم تمواقم ناوخارف نیا ربارب رد ھک دندادیم حیجرت تیوضع
 :ینعی( دھاوش زا یضعب اب دیاب و ،تسین ھچراپکی نادنچ ،دنور نیا دییأت یارب
 طایتحا اب )دندیدیم یفنم یرما ناونعھب ار دنور نیا ھک یبزح نالاعف تاراھظا
 ١٩٢٣ لاس توا هام رد .مینک حرطم ار یتالاؤس تسا یفاک نکیل .درک دروخرب
 ارچ ھکنیا یهرابرد ]یبزح[ نیلاعف زا یضعب اب وکسم یبزح یھمانزور
 فوستلوک .درک ھبحاصم ،دننکیم تمواقم ناوخارف ربارب رد نارگراک

Koltsov دودحم ھکنیا زا سرت« رطاخھب رھام ِرکذم نارگراک ھک تفگ 
 بزحھب نتسویپ زا »دوخ یھفرحھب قشع« رطاخھب نینچمھ و ،»دنوش
 ھک دندوب ھتفگ ،دوب هدرک شالت اھنآ بذج رد وا ھک ینارگراک .دننکیم یراددوخ
 ؛دننک فرص دوخ یاھفرح یالتعا و دشر یارب ار ناشتقو دنھدیم حیجرت

 و دناوخب ار یعیبط مولع یضعب ای موجن ًالثم ،دنک ھعلاطم دناوتیم رگراک«
 تقو ،میورب اھییآمھدرگھب بترم ھک رگا اما ،مناوخب رایسب مناوتیم الاح :دیوگب
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 یگدنز حطس ھک درک ھفاضا Kul'kov فوکلوک .»تشاد میھاوخ یرتدودحم
 زا سپ« ؛»دندرکیم ھبلاطم دوخ یارب رتشیب« اھنیا و دوب دشرھبور نارگراک
 رییغت و عونت یارب مھ یزیچ یتح و دننکیم مامحتسا ،دنوریم ھناخھب ْراک
 تبسن »یثوروم و رھام ِیایراتلورپ« یھناگیب کرد یھلئسم .]46[»دنراد
 قیدصت ،یکسنلز ،وکسم یھتیمک ریبد .دش ینلع یبزح یھثحابم یط بزحھب
 قیوشت بزح زا تیامح یاھنیپمک یارب هوبنا یاھییآمھدرگ ھکیماگنھ ھک درک
 تیدض اب یتح یھاگ ای دنداتسیایم فرط کی ای« رکذم ِیمیدق نارگراک ،دشیم
 ثحب ریگرد اردوخ ھکنیا زا شیب یبزح یاھھتسھ ،ورنیا زا ؛»دنتفگیم نخس
 مالعا ْلباقم رد یکسنژاربوئرپ  .دندروآیم یور ناوج نارگراک و نانزھب ،دننک
 ،دراد دوجو بزح نورد رد ثحب یارب ھک ییاھتیدودحم ضرف اب ھک درک
 دروم بزح یاضعا زا رتھب ار یسایس لئاسم دنناوتیم یبزحریغ نارگراک
 ومآ یھتسھ اب ھک نز ِتقومامت رگراک ،B. Lavler رلوال .]47[دنھد رارق ثحب

 ظاحلھب ناشدوخ ھک یناسک هژیوھب( ھتسھ ناربھر ھک تشون ،دوب »طبترم«
 ار ییاھداقتنا ھک ار رتھتخیھرف و رتھتفرشیپ نارگراک« ،)دنا»فیعض« یسایس
 نارگراک اب اھنت و دننکیم اھر ،دنریگیم رارق لباقم تھجرد و »دنشکیم شیپ
 .]48[دنیوگیم نخس رتناوج

 تیوضع ھک دوب نیا ،دناشکیم بزحھب ار ناوج نارگراک ھک یرتمھم لماع
 راتخاس .دشیم ھتفرگ رظن رد یاھفرح و یصخش تفرشیپ یارب یھار ناونعھب
 ناربھر اھناوخارف رد .دوب هدید شزومآ نانکراک و رداک مزلتسم یداصتقا
 رتشیب و دنتشاد یسایس ِتیلباق و یھاگآ تیمھا رب یرتمک دیکأت جیردتھب یبزح
 لیم دوخ ھبونھب رما نیا .دندرکیم ھجوت ھعلاطم و یریگدای یارب اھنآ یگدامآھب
 ھک تخیگنایمرب ینف یاھتراھم و شزومآ بسک یارب نارگراک رد ار یدیدش
 طبترم مھدزون یهدس رخاوا زا ھقبط لیکشت و ندش یرھش اب ار نآ ناخروم
 .]49[دننادیم

  
[46] Rabochaia Moskva, 2 August 1923; TsAGM, 415/16/262/5. 

 .1923 ربماون 29 و 28 ،ادوارپ ]47[
 .1923 ربماسد 8 و ربماون 24 و 14 ،ادوارپ ]48[
 تارطاخرب یاھمدقم :یسور نارگنایصع« ،R.E. Zelnik کینِلزھب ،لاثم یارب ]49[

 Matvei رشیف یوتام و Semen Kanatchnikovفوکینچتاناک نمِس سور نارگراک
Fisher« دینک ھعجارم، Russian Review 35:3، 1976، ِلنوب ؛289 ات 249 تاحفص 

Bonnell،  »و گروبزرتپنس رد یرـــــگراک یاھنامزاس و تسایس  :نایصع یاھھشیر ⇦ 



نادمآرس یرگیدصت 385   

 ھک درک مالعا ١٩٢٢ ربتکا رد ناناوج نامزاس مجنپ یهرگنک رد نیراخوب
 صخشھب ھکلب ،»تسیلھین نویبالقنا«ھب ھن لوا یھجرد رد بزح ھک تسا مزال
 اب ار شیاھشوگ و دنادرگیمرب یور زیچھمھ زا« ھک دنک ھیکت یناوج
 دھاوخیم اریز ،دیزاس برطضم ار وا دیناوتن امش ات دریگیم شیاھتسد
 تلاح« اھکیوشنم زین و لوموسمک یاھھمانزور یضعب .]50[»دنک لیصحت
 ندروآ تسدھب یارب ناوارف قوش :ینعی( 'ralfak mood' »کَفلَر
 نیا اما .]51[دندرک حیبقت ار تسینومک ناناوج نایم رد )یاھفرح یاھتیحالص
 یھئارا اھھتسھ ]ھک دوب بیترتنیدب[ .دوب گنھآمھ بزح تامزالم اب تلاح
 نیلاعف و لوموسمک یاضعا یارب تسخن یھلھو رد ار ینف شزومآ یاھهرود
 ھک دوب دقتعم )Antonov فونوتنآ( یبزح نیلاعف زا یکی .دندرک زاغآ یبزح
  ھکلب ،درک دھاوخ دیلوت ار »خرس نارگراکرس« اھنت ھن یشزومآ یاھهرود نیا

 ندیسر یارب هار نیرتتسرد زین نارگراک یهدنامبقع یهدوت یارب«
 .]52[دوب دھاوخ »مسینومکھب

 یاھنامرآ رتسب رد ار یاھفرح شزومآ ]بزح[ ِدیدج یاضعا زا یضعب
 تارطاخ رد یناوارف کرادم :دنتسیرگنیم یرتهدرتسگ ِیتسیلایسوس
 رد تکراشمھب ]نانچمھ[ اھنآ ھک دراد دوجو ١٩٢٣ لاس یاھهدناوخارف
 ھکنیا نودب ،نارگید ھک دسریم رظنھب اما .]53[دنداد ھمادا یتسینومک نویسیزوپا
 و مسیلایسوس یهرابرد یرتهدرتسگ یاھھشیدنا اب ار یاھفرح یاھتراھم
ً اتدمع ار ناناوج نامزاس ای بزح ِتیوضع ،دنزاس طبترم نویسازینردم
 ھجوت لباق .دنتفرگیم رظن رد دوخ یارب ینف یاھتراھمھب یبایتسد یھطساوھب
 یھھد لیاوا رد ھک Krasnyi proletarii یرتلورپ ینسارک رگراک نیدنچ ھکنیا

  یھچخیرات  یهراــبرد ھبحاصم ماگنھھب ،دــــندوـــــب ھتسویپ لوموسمکھب ١٩٢٠
 
 و 52 ات 47 تاحفص ،1983 ،اینرفیلاک هاگشناد تاراشتنا :یلکرب ،»1900-1914 ،وکسم ⇦

 :یلکرب ،»یرازت میژر تحت راک و یگدنز :یسور رگراک« ،)راتساریو( ،لنوب ؛219 ات 215
 .208 و 152 ات 150 ،84 ات 82 تاحفص ،1983 ،اینرفیلاک هاگشناد تاراشتنا

[50] Piatyi s"ezd komsomol'tsev (rechi t.t. Trotskogo, Bukharina), 
Viatka: izd. gubkom RKSM, 1922, pp. 48-49. 

[51] Sotsialisticheskii vestnik 4, 1923, pp. 8-9. 
[52] Rabochaia Moskva, 2 August 1923. 

 .I فولواپھب و ،دینیبب ریز تیاس رد ار Abramovich  چیوماربا تارطاخ ًالثم ]۵3[
Pavlov، دینک ھعجارم زین ،هدش دای رثا. 

http://lib.ru/MEMUARY/ABRAMOWICH 
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  زا یرکذ نودب یگمھ ،دندش تسینومک ارچ ھکنیا و اھھناخراک یاھھمانرب
  .دندرک هراشا ینف یاھشزومآ تیباذجھب ـارذگ تروصھب یتحـ مسیلایسوس
 تفگیم ،دوب ھتسویپ لوموسمکھب ١٩٢٣ لاس رد ھک R. Romanov فونامور
 ناوج صاخشا نایم رد »یریثأت نادنچ« ْمسیلایسوس 1921-22 یاھلاس رد ھک
 یاضعا زا رتدب« ھجوچیھھب ناوج یبزحریغ نارگراک ؛تشادن ھناخراک رد
 لوموسمک یاضعا زا رتھب »دیلوت لئاسم لح رد بلغا و دندوبن لوموسمک
 یهرابرد و ،دوب ناگدشهدناوخارف یارب یدیلک یھحلسا ْیشزومآ یھسردم .دندوب
 مزال اما .مشاب ناناوج نامزاس وضع متساوخیمن« :دوب رثؤم زین فونامور ِدوخ
 ،دیھدب ماجنا یھدنامزاس راک }ینف ھسردم رد{ دیناوتب ات دیشاب لوموسمک ھک دوب
 یط ھک Al'brekht تخربلآ .»مدوب لوغشم نآ ماجناھب نم ھک یراک ]ینعی[
 نارگراک یوس زا ھک دروآیم دایھب ،دوب ھتسویپ ناناوج نامزاسھب یلخاد گنج
 لوغشم نادنچ لوموسمک یاضعا ھک تفرگیم رارق دیدش داقتنا دروم رھام
 ناوج یبزحریغ نارگراک .دننک راک روطچ دندوبن دلب ھک دندوب تسایس ھعلاطم
 دننک ادیپ ینف تیحالص ھک دنتساوخیم اھنآ .دنتشادن یسایس لئاسمھب یاھقالع«
 دشر یشزومآ یاھھمانرب عورش اب ناناوج نامزاس .»دنربب تذل دوخ راک زا و
 دنتساوخیم اھنآ« .تفرگ تیوضعھب ار ناوج نارگراک ْنآ قیرط زا و ،درک
 رد{ .دنبای تسد یرتالاب یهدش یدنبھبتر یاھهدرھب دنناوتیم ھنوگچ ھک دننادب
 .]54[»مینک اپرب ینف شزومآ زکرم ھک میتفرگ میمصت ام }خساپ

 
 ینینل مانتبث
 رد نینل گرم زا سپ تسرد ھک ینینل ]یریگوضع ای[ ِمانتبث یھمانرب اب
 ھتخادنا رودھب گنھآشیپ ِبزح راتخاس یایاقب ،داتفا نایرجھب ١٩٢۴ لاس ھیوناژ
 ندناوخارف یارب دیاب راک لحم یاھھتسھ ھک تشاد ررقم یبزح تسایس و دش
 ساسحا ھک یبزح نادمآرس .دنیآرد تکرحھب هوبنا تروصھب نارگراک یاھهورگ
 یھتیمک یھناخریبد قیرط زا بزح رتنییاپ یھندب رب ناشتراظن دندرکیم
 ناونعھب ار ناوخارف کرحم ،تسا هدش نیمأت اھرداک عیزوت ماظن و یزکرم
 .دنتفرگیم رظنرد نارگراک اب یعامتجا دادرارق تیریدم یدعب یھلحرم
 اب شکمشک یط یزکرم یھتیمک تیرثکا طسوت رابنیتسخن یارب هوبنا ناوخارف
  یروآمازلا دروــــم ناونعھب ار نآ ناخروم یضعب و ،دش داھنشیپ نویسیزوـــپا

 
[54] GARF, 7952/3/98/1, 7, 58, 68; 7952/3/96/8-8ob; TsAOPIM, 

412/1/8/13. 
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 دنس چیھ ]اما[ .دوب نویسیزوپا تاثحابم لالحنا یارب یاھلیسو ھک دننکیم روصت
 یوسھب تکرح ،لاحرھھب .درادن دوجو هراب نیا رد یایعطق کردم و
 ربخ یبزح یاھدرکراک رد لاقتنا یعون زا یقطنم روطھب هوبنا یریگوضع
 ار ینیپمک نینچ نآ روحمرب ھک دوب یبسانم دادیور نینل گرم و ،دادیم
 .دوب یریگلکش لاح رد زین نینل گرم زا شیپ یتح ھک دننک یھدنامزاس
   ھک دوب هدرک بیوصت ھیوناژ 18 ات 16 یاھزور رد بزح مھدزیس یهرگنک

 یمازعا ناگدنیامن ِییآمھدرگ و ،دنوش هدناوخارف تیوضعھب رتلورپ رازھ ١٠٠
 زور شیپاشیپ ،هوبنا ناوخارف یهرابرد ثحب یارب اھاروش مھدزای یهرگنکھب

 مانتبث .دوب هدرک نییعت ار )تشذگرد نینل ھک یزور نامھ( ١٩٢۴  ھیوناژ ٢١
  .دش بیوصت یزکرم یھتیمک طسوت نینل گرم زا سپ زور ١٠ ینینل تیوضع
 رد نارگراک زا ھکلب ،یتعنص نارگراک زا طقف ھن ،هوبنا یریگوضع یارب اھرد
 ناونعھب اھتدم اھکیوشلب یوس زا ھک دش زاب زین یتسد عیانص یاھھفرح
 بزحھب[ مھ ار ناییاتسور زاب یاھرد نیا .دندشیم ھتفرگ رظنرد اوژروبهدرخ
 .]55[]دناوخیمارف

 وکسم یھقطنم رد یبزح تیوضع ْمانتبث یھھامھس ِنیپمک یھجیتن رد
 ات و ،رفن 416/76 ھب رفن 121/53 زا ؛دش مروتم یدصرد ۵٠ تروصھبً ابیرقت
 نیا زا یرایسب رامش .]56[دیسر رفن 384/88 ھب ١٩٢۴ لاس نایاپ
  نتسویپھب  تبسن ١٩٢٣ لاس رد  ھک دـــندوــــب ینارگراک ً اقیقد ناگدشهدناوخارف

 
-1967 رد یوروش داحتا رد تسینومک بزح ِتیوضع« ،T.H. Rigby یبگیر ]55[
 ،خلوا ؛130 ات 116 تاحفص ،1968 ،نتسنیرپ هاگشناد تاراشتنا :نتسنیرپ ،»1917

Povorot، 110 ات 104 تاحفص ،هدش دای رثا ،اولواپ ؛176 ھحفص. 
 000/350 ات یروشک ظاحلھب .تسا تیوضع نابلطواد و اضعا لماش ماقرا نیا ]56[
 200 دودح ینینل مانتبث ھک دندوب 1924 لاس زاغآ رد بلطواد 000/122 یهوالعھب وضع
 زا اضعا یھعومجم 1926 لاس عورش ات .درک ھفاضا اھنآھب ار )نابلطوادً اتدمع( رفن رازھ
 ↓ .تفر رتارف رفن نویلیم کی

↑ Leninskyi prizyv v Moskovskoi organizatsii: sbornik, Moscow: MK 
RKP(b), 1925, p. 12; MK RKP(b), Moskovskaia organizatsiia RKP (b) v 
tsifrakh. K XIV gubpartkonferentsii. Vyp. 2-oi., Moscow, 1925; K.I. 
Bukov, Z.P. Korshunova and N.I. Rodionova (eds), Moskovskaia 
gorodskaia organizatsiia KPSS 1917-1988: tsifry, dokumenty, materialy, 
Moscow: Moskovskii rabochii, 1989; Gimpel'son, op. cit., p. 127; Rigby, 
op. cit., p. 127. 
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 دندوب رھام ھک ییاھنآ هژیوھب و رتدنملاس ِرکذم نارگراک :دنتشادن یلیامت بزحھب
 یھتیمک یاعدا ھچرگ .دنتشاد زین ینالوط یاھناخراک ِمادختسا راک قباوس و
 یھقباس زا ایو دنتشاد ییالاب تیحالص اھهدناوخارف »ِدصرد ٨٠ ات« ھک وکسم
 کرادم ریاس ]اما[ ؛دسریم زیمآھغلابم رظنھب ،دندوب رادروخرب راک ینالوط
 زین و ،دنتشاد ار گنج زا شیپ راک یھبرجت ھک ییاھنآ ھک تسا نآ زا یکاح
 رد[ ،دندوب هدمآ اھھناخراکھب ١٩٢٠ ات ١٩١۴ یاھلاس لصاوف رد ھک ییاھنآ
 ھیحان رد ،لاثم یارب .دنتشاد یگنررپ روضح ]اھهدش هدناوخارف نایم
 ١٠ ات ۵ یراک قباوس ،دندش یریگوضع ھک یناسک دصرد ۶٠ یکینلوکوس
 زاغآ ١٩١٩ و ١٩١۴ یاھلاس نیب ار ھناخراک رد راک ھک ینعی( دنتشاد ھلاس
 تیرثکا .دنتشاد رتشیب ای لاس ١١ یراک قباوس زین دصرد ١۵ و )دندوب هدرک
 زا شیب اھنآ موسکیً ابیرقت ،دنتشاد نس لاس ٢۵ زا شیب ناگدشهدناوخارف هوبنا

 مجنپراھچ زا شیب .دنتشاد نس رتمک ای لاس ٢۴ مراھچکی زا رتمک و ،لاس ٣۵
 ؛دندوب هدرک تمدخ خرس شترا رد اھنآ موسکی زا رتشیب .دندوب رکذم اھنآ
 زا شیپ یرگراک شبنج ھبرجت ھک ار )مھدکی زا رتمک( یکچوک تیلقا اھنیا
 نایم رد .دندادیم رارق عاعشلاتحت یریگمشچ روطھب ،دنتشاد گنج
 مک رایسب ھیلوا یاھهرود رد رگید بازحا نیشیپ یاضعا دادعت ناگدشهدناوخارف
 رد ای هداد افعتسا بزح زا ھک دنتشاد دوجو کیوشلب رازھ دنچ طقف و ،دوب
 .]57[دندوب هدش جارخا 1921-23 یاھلاس

 اب بزح تابسانم ھک دندوب نآ یپ رد ١٩٢٢ لاس یاھنیپمک ھکییاج رد
 ِدوخ ھک دوب ددصرد نیپمک نیا ،دنھدب لکش ون زا ار یبزحریغ نارگراک
 داھنشیپ تیوضع یارب یدنلب یاھھھایس .دھدب لکش ون زا ار یبزح یاھھتسھ
 رد هوبنا تاسلج یط بلغا و ،اھھتسھ دوجوم یاضعا طسوت تسخن ھک دشیم
 یاھاضاقت شریذپ هارمھھب ،ھیور نیا .دنتفرگیم رارق دییأت دروم ،ھناخراک
 دوجوم یاضعا طسوت دیاب نایضاقتم ھک مزال ِطرش نیا قیلعت زین و یھورگ
 ِیکیوشلب تنس زا تسسگ ِتعسو زا یکاح ،مھاب اھنیا یھمھ ،دنوش ھیصوت
  هزادنا ظاحلھب راک لحم  ِگرزب یاھھتسھ یضعب  .دوب گنھآشیپ ِنامزاس ِموھفم

 
[57] Leninskii prizyv, pp. 11 and 15-17; Sekretariat TsK RKP(b), 

Materialy po statistike lichnogo sostava RKP, Moscow, 1921, pp. 2-3; 
TsK RKP(b) (statisticheskii otdel), Partiia v tsifrovom osveshchenii: 
materialy po statistike lichnogo sostava partii, Moscow/Leningrad: 
Gosizdat, 1925, p. 81.  
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 ھب وضع ١٠۶ زا Serp i Molot تولوم یا یپرس یھتسھ :دندش ربارب دنچ
 ھب وضع ٢۵۴ زا Trekhgornaia ایانروگخرت یھناخراک یھتسھ ،وضع ٢۵٧
 .]58[تفای شیازفا وضع 623 ھب وضع 136 زا کانزوُگ ھتسھ و ،وضع ۶١٧
 تیوقت ار هرفنھس هورگ یسایس تیعقوم بزح نوردھب ندش ریزارس ِنایرج
 Krasnyi یراتلورپ ینسارک رد :درکیم ادیپ تحارص بلغا طابترا نیا و ،درک

proletarii ھجیتن نیاھب[ یزاوژروبهدرخ ]یهرابرد[ ثحب یط« ھک دندش رکذتم 
 ِدوخ زا ار نارگراک ھک دنتفرگ میمصت سپس و ،دناهدش اھر شرش زا ]ھک دندیسر
 ینینل مانتبث ھکنیا ماجنارس .]59[»دننک مادختسا هاگتسد تشپ زا راک لحم
 و روشک رد ینوناق یسایس نامزاس اھنت ناونعھب ار بزح یھتفای قیفلت هاگیاج
 .درک تیوقت تلود تیریدم یبصع هاگتسد

 یھاگ یتح و دندوب توافتم ًالماک اھهدنھدناوخارف و اھهدناوخارف یاھهزیگنا
 نیرتھب نیا ھک دنتسویپ رواب نیا اب بزحھب یرایسب .دنتفرگیم رارق مھ لباقم رد
 زا یدراوم یزکرم یھتیمک .تسا نارگراک عفانم یگدنیامن یارب هار
 رارصا یارب ناشهزات هاگیاج زا ھک هدرک طبض ار ینینل مانتبث یاھهدناوخارف
 رد :دندرکیم هدافتسا تیریدم ربارب رد نارگراک تابلاطم رب ندیزرو
 یأر ھتسھ تاداھنشیپ دضرب« گرزب ھناخراک نیدنچ رد هوبنا یاھییآمھدرگ
 یاھھتیمک یارب ار یبزحریغ یاھدزمان و دنتفگ نخس ھتسھ دضرب ،دنداد
 ھک یتابلاطم زا Uritskii یکستیروا یھناخراک رد ؛»دندرک داھنشیپ ھناخراک
 لباکسور رد و ؛دندرک تیامح ،دوب یدصرددصً ابیرقت دزمتسد شیازفا یارب

Russkabel' یکسفونومیس-وکسژوگور رد Rogozhsko-Simonovskii زا 
  اھهدناوخارف  نیا اما .]60[دندرک تیامح کیوشنم کی جارخا رــبارــب رد ینیپمک

 
[58] Leninskii prizyv, p. 11; MK RKP(b), op. cit., pp. 3-4 and 16; 

N.I. Rodionova, Gody napriazhennogo truda: iz istorii Moskovskoi 
partiinoi organizatsii 1921-1925 gg, Moscow: Moskovskii rabochii, 
1963, pp. 151-55. 

[59] TsAOPIM, 412/1/15/7. 
[60] Leninskii prizyv, pp. 26-27; V.S. Tiazhel'nikova, 'Mekhanizmy 

"surovogo samoochishcheniia"' ↓ 
 رد یوالسا تاعلاطم ییایناتیرب نمجنا 2003 لاس سنارفنک رد ھک یاھتفاین راشتنا یھلاقم ( ↑
 یھمانرب یط رد تاباصتعا« ،A. Pospielovsky یکسفولیپسوپ ؛)،دش ھئارا یقرش یاپورا
 .2۴ ات 21 اجنیا رد ،3۴ ات 1 تاحفص ،Revolutionary Russia 10:1، 1997 ،»)پن(
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 ١٩٢٠ ای ١٩١٧ لاس یاھهدناوخارف نامزاس اب ھک دندوب هدش ینامزاس دراو
 ِمھف ِنادقف ،روکذم ِدراوم رد ھک درک اعدا یزکرم یھتیمک .دوب توافتم ًالماک
 یتامادقا نینچ ھک داد حیضوت ھتسھ رتفد ھک ینامز و ،هدوب نایمرد یطابضنا
 و دندرک فارتعا دوخ تاھابتشاھب ھشیمھً ابیرقت دیدج یاضعا ،تسا زاجمریغ
 لاؤس دروم یتافارتعا نینچ تیمیمص .»دننک حیحصت ار اھنآ ھک دندیشوک«
 یگدنیامن یرتفد طسوت راک لحم رد یبزح هاگتسد :دوب فافش تابسانم اما ،تسا
 رظنرییغت دیدج ناگدشهدناوخارف هوبنا ھک دنکیم داھنشیپ رتفد نیا .دوشیم
 لاس ِمھم ِیسایس لئاسمھب تبسن ھک ناگدشھتفریذپ نیا ھک دوشیم اعدا .دنھدب

 ،دندوب انتعایب نآھب تبسن ایو فرتعم دوخ یعالطایبھب یدایز دودح ات 1923
 تدحو« رارصا اب ھک 1924 رخاوا رد یکستورتِ ربتکا یاھسرد ِثحبھب تبسن
 .]61[دندادیم ناشن ]تبثم[ ِشنکاو ،تسنادیم »رتمھم زیچھمھ زا ار بزح

 
 تسسگ زا سپ
 زا »تسسگ« رد یمھم شقن نینل مانھب بزح ِدیدج یاضعا مانتبث ناوخارف
 یاھتسینومک زا رتشیب اھهدناوخارف نیا دادعت .درک افیا یبزح راک یاھشور
 روضح ھناخراک یاھھتسھ زا یرایسب رد ھک دوب ینارگید زین و یلخاد گنج
 اقترا ییاھھتسھ رتفد لوئسم ناونعھب دوخ فالسا زا شیب بلغا اھنیا ؛دنتشاد
 ،یبزح یاھقطنم و یاھیحان یاھنامزاس تاروتسد لاقتنا قیرط زا ھک دنتفاییم
 ناونعھب تعرسھب اھنیا زا یرایسب .دندوب اھنآ رد طابضنا یهدننکنیمأت

 زا سپ ١٩٢۵ لاس ربتکا هام رد .دندش ]ھتفرگ تمدخھب[ »لوئسم تاماقم«
 وکسم نامزاس ،ناشھناخرتفد ددجم باختناھب اھھتسھ قیوشت یارب ینیپمک
 و ،دیدج ناگدناوخارف زا اھھتسھ یھناخرتفد یاضعا دصرد ۴٠ ھک تفایرد
 زا رتشیب ناریدم :ینعی( دندوب یبزح تاماقم ای اھاروش زا مھ دصرد ۶٠ً ابیرقت
 هاگتسد ،١٩٢۴ لاس لیاوا زا .]62[)دندرکیم راک هاگتسد تشپ ھک ینارگراک
 زا مکتسدــ نویسیزوپا نارادفرط یزاسکاپ یارب ار اھھتسھ ْیبزح
 ات دندشیم قیوشت زین ناگدشهدناوخارف و ،درکیم تیادھ ــلوئسم یاھتَمِس
 زاغآ خرس شترا رد هژـیوھب و یلم حطس رد یزاسکاپ .دننک کمک ھفیظو نیاھب

 
[61] Leninskii prizyv, p. 28 and p. 33. 

]62[ MK RKP(b)، 29 و 28 تاحفص ،هدش دای رثا. 
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 لاس ھم هام رد بزح مھدزیس یهرگنک زا شیپ ھطوبرم یاھکرحم و ،]63[دش 
 ناگدنھدنامزاس زا وکسم یھتیمک ،وکسم رد .تفای نامزاس اھھتسھ رد ١٩٢۴

 دنھدب شرازگ ییاھھتسھ تیعضو یهرابرد« ھک درک تساوخرد بزح یاھیحان
 اب ھک ار ییاھھتسھ و ؛»دنتشاد رارق نویسیزوپا تمَس رد تاثحابم یط ھک
 ھک دننک زیامتم ییاھھتسھ نآ زا ،دندوب هدرک ارجا »تسسگ« یھمانرب تیقفوم
 زا یرادبناج رد« ایو »هدرکن نیزگیاج ار یمیدق یاھتلاح« ،لاثم یارب
 ماتشنورآ ،نمواب رد .]64[»دندوب هدنام یقاب تخسرس و جوجل اھتسینویسیزوپا

Aronshtam رارق تیامح دروم درکیم گنھآمھ ار نویسیزوپاھب ھلمح ھک 
 تفای لاقتنا Ikar راکیا یھتسھھب ،نیلاتسا تسدمھ ،Lemberg گربمل .تفرگ
 لاس ربماسد هام رد وا .دوب نمواب نویسیزوپا یهدنامیقاب هاگیاپ نیرتھتسجرب ھک

 Ivan فورتپ ناویا( ھناخراک تسینویسیزوپا ِریدم جارخا ِشخبماھلا ١٩٢٣
Petrov( گربمل ؛تخیگنارب نارگراک نایم رد ار »یدیدش ییاضران« ھک ،دوب 

 ار I.A. Potapov  فوپاتوپ دننام ییاھتسینویسیزوپا جارخا ١٩٢۴ راھب رد
 راکش ھکنیا قیدصت ابً ابقاعتم وکسم یھتیمک .دوب ھتسھ ریبد ھک داد نامزاس زین
 ار ییاضف ،دراذگیم ھتسھ یور »یرابگرم« ریثأت ْتسد نیا زا ینیفلاخم
 »فرحنم« ناونعھب ،درکیم زاربا یدیدرت نیرتمک ھک یسکرھ ھک دروآ دوجوھب
 هدشهدناوخارف یگزاتھب یاضعا ]بیترتنیدب و[ ؛تفرگیم رارق تواضق دروم
 نوریب رد نتفگ نخس زا« و »دندش ارگنورد ،دندرک رایتخا توکس«
 رد ھک ییاھنآ ھلمج زا ،اھھتسھ یضعب رد .]65[»دندرک یراددوخ اھییآمھدرگ
 اھتسینویسیزوپا وسکی زا ،دنتشاد رارق رتمونام ھناخراک و کانزوُگ
 زا ھکیلاحرد ،دندرکیم بلج دوخ فرطھب ھناکابیب ار دیدج ناگدناوخارف
 دوجو اب .دندرکیم ]یغیلبت[ راک اھنآ یور دنمزوریپ یربھر نایماح ،وسرگید
  اــــت دشیم جیسب ]یاھنوگھب[ نیدراو هزات یأر ،یرتشیب ددعتم دراوـــم رد ،نیا
 

 دوب عیاش ھک ،Vladimir Antonov-Ovseenko وکنیسوُاـفونوتنآ ریمدالو ]63[
 دش رانکرب شترا یسایس شخب سأر زا ،تسا یکستورت رس ِتشپ رد نایماظن جیسب رادفرط
 هام ات یکستورت .تفای اقترا وا یاجھب هرفنھس هورگ نایماح زا یکی ،Frunze زنورف و
 ،رچیود .دنام یقاب گنج رسیمک ناونعھب ،داد افعتسا تمالس لیالدھب ھک 192۵ لاس ھیوناژ
 .175 ھحفص ،Povorot ،ِخلوا ؛163 ات 160 ،هدش دای رثا

[64] TsAOPIM, 3/4/37/98-102. 
[65] TsAOPIM, 63/1/144/256; TsGAMO, 19/1/62/314; Leninskii 

prizyv, p. 23. 
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 یاھهاگراک رد لاثم یارب :دننک جارخا ھتسھ یھناخریبد زا ار اھتسینویزوپا
 نویسیزوپا تسکش« ،نمواب رد  Semenov فونمس یزاسدیفس و یزرگنر
 یهرھوج اھنآ و ،تفرگ ماجنا ینینل مانتبث رد اھهدناوخارف یأر اب نیشیپ
 فداصتھب ار یزیچ چیھ ،یزکرم یھتیمک .»دندرک کرد ار ھتسھ یکرحتیب
 چیھ بلطواد یاضعا ْاھنآ ساسارب ھک دندرک عضو ار یدعاوق اھنآ ؛تشاذگناو
 تاباختنا رد ینینل مانتبث یاھهدناوخارف ]طقف[ ھکیروطھب ،دنتشادن ییأر قح
 .]66[دندرک تکرش مھدزیس یهرگنک ناگدنیامن

 
 لیدبت یارب یبزح نادمآرس یوس زا دیدج ناگدناوخارف یریگراکھب یهویش
 نیا .تفرگ رظن رد یعامتجا دادرارق دادتما ھباثمھب ناوتیم ار یبزح نامزاس
 ھک دندادیم لیکشت ار یناگیاپ یراتخاس زا یدیدج رشق اھهدشهدناوخارف
 یربھر ار رگراک یھقبط ْنآ قیرط زا ،20 یھھد رسارس رد ،نادمآرس
 اردوخ ١٩٢٠ لاس ِبزح .دنتشاد تراظن نآرب و دنتخاسیم طبضنم ،دندرکیم
 یوزرآً اقالخا ؛دشیم تیوقت یلخاد گنج ِتقافر اب ھک تسنادیم یگنھآشیپ
 و ؛تشاد ار یسایس میژر لخاد رد یبسن یدازآ و اھتسینومک نایم رد یربارب
 رد و ،دوب یتلود یاھداھنرب شتراظن ِماکحتسا لاحرد زونھ زین یلم یحطس رد
 یاھنامزاس و اھتیریدم رب شتراظن ِماکحتسا  لابندھب مھ ھناخراک حطس
 ،یبتارمھلسلس یراتخاس ،دیماجنا نینل ناوخارفھب ھک یلاس ود یط اما .یرگراک
 دیلوتزاب نایاپیب »ِلوئسم تاماقم« ِینایم رشق اب و یزکرم یھتیمک لرتنک تحت
 یاھھتسھ ات ]یزکرم یھتیمک[ یھناخریبد قیرط زا ھک دش داجیا ،هدنوش
 ،یسایس یاھثحب رد بزح یھندب بتارم ِتکراشم .درکیم ادیپ ھمادا ھناخراک
 »بزح نارحب« نایاپ ات رگید راب ،١٩٢٣ لاس رخاوا رد یھاتوک یایحا زا سپ
 نیا .دوب بزح روطت رد یدعب ماگ نینل ناوخارف .تفرگ رارق لرتنک تحت
 ییاج :ینعی( یبزح بتارمھلسلس ھک دنداد لکش ار یایجنایم ناگدشهدناوخارف
 طبترم رگراک یھقبط اب )دوب زکرمتم نآ رد یریگمیمصت تردق و تاثحابم ھک
 ییاھشخب نآ زا ْبزحھب اھنآ ندروآ اب نادمآرس .درکیم لرتنک ار نآ و دشیم
 یراشرس یهدافتسا ،دندرکیم تیامح مسیوشلب زا یسایس ظاحلھب ھک نارگراک زا
  نیمارف .دننک تیادھ و »دنھدب شزومآ« ،دـــــنروایبرد مظنھب ار نارگید ات دندرب

 
[66] TsAOPIM, 3/4/37/45, 98-102; ↓ 

 .177 و 176 تاحفص ،Povorot ،ِخلوا ↑
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 یاھھتسھ و یبزح هاگتسد قیرط زا ،دشیم رداص الاب زا ھک یسایس و یرادا
 موھفم رد یسایس یسارکومد تبیغ رد .دشیم لقتنم تیعمج یمامتھب ھتفایدشر
 و یدیلوت فادھا رطاخھب اھنت راک لحم یھتفایدشر یاھھتسھ ،مالک یهدرتسگ
 زین ار یدودحم یاھشنکاو و تاضارتعا اھنآ ؛دندرکیمن تیلاعف ْطابضنا
 کی ،یلخاد گنج ِبزح .دندادیم لاقتنا نادمآرس یوسھب و الاب فرطھب
 فادھا یارب ھک دش نیزگیاج ینامزاس اب ْیماظن-یسایس یهدنمزر نامزاس
 .دوب رتبسانتم دیدج مکاح یھقبط

 
[66] TsAOPIM, 3/4/37/45, 98-102; ↓ 

 .177 و 176 تاحفص ،Povorot ،ِخلوا ↑



 



 

  
 لاس راھب رد یھاتوک تدم ،نوگمھان و ینغ ،رگراک یھقبط یسایس تایح
 ھتخادگ لاغذ تروصھب ١٩٢٣ لاس ات اھھلعش نیا ،دیشک ھلعش وکسم رد ١٩٢١

 ششخرد یاینالوط تدم اھھلعش نیا .دش شوماخ نآ زا سپ یمک و ،دمآرد
 یشبنج مسیلایسوس ھک دندوب هدرک ینیبشیپ سلگنا و سکرام ھکیلاحرد .تشادن
 و یفن ِینعمھب نیا و ،دوشیم تسایس نیزگیاج ھک تسا یناگمھ تردق یوسھب
 سپ و یلخاد گنج یط ھیسور رد تکرح ]اما[ ]1[تسا تلود رب ھبلغ ]نینچمھ[
 یاھماگ اھنت ،دوش ھنوراو نایرج ھکنآ زا شیپ .دوب لباقم یوس ردً اتدمع نآ زا
 یوسھب تکرح .دش ھتشادرب راک ِیگناگیبرب ھبلغ یوسھب ینازرل و کچوک
 شنک قیرط زا رگراک یھقبط ھک دیسرن یاھطقنھب تلود و تسایس ینیزگیاج
 دوب هدیسرنارف ھطقن نیا زونھ ]رگید ترابعھب[ ؛دوش ریگرد تسایس اب یعمج
 .دش زاغآ ھتفای تایح دیدجت ِتلود یوس زا تشگزاب ھک

 رایسب زونھ اما ،دش فیعض یلخاد گنج نایاپ رد رگراک یھقبط شبنج
 .تسا  هدرـــــک  هراشا نآھب رچود کازیا ھک دوــــــب »یھت یاھتسوپ« زا رتشیب

 
 و تسا ھتساخرب نایم زا یتاقبط تاریامت ...ھکیماگنھ« :دنتشون سلگنا و سکرام ]1[
 ار تلم یمامت ھک تسا ھتفای زکرمت یاهدرتسگ یاھنمجنا ناتسد رد دیلوت یھمھ
 و سکرام لراک .»دھدیم تسد زا اردوخ یسایس تیھام ْیناگمھ تردق ،دریگیمربرد
 ھحفص ،1977 ،سرگورپ تاراشتنا ،وکسم ،»تسینومک بزح تسفینام« ،سلگنا کیردرف
 :دنلیرم ،»رشب یهدنیآ و سکرام لراک« رد C. Smith تیمسا نآ ثحب نینچمھ .۵9
.دینیبب ار 142 ات 131 تاحفص هژیوھب ،200۵ ،نوتنیزگل تاراشتنا
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 یھقبط یتخانش تیعمج لوفا زا ھیوسکی زادنامشچ ،نیا زا نیشیپ ْیراگنخیرات
 یسایس تیھام زا رتیلیصفت یریوصت باتک نیا .تسا هدرک حیحصت ار رگراک
 ھک ینافلاخم ،اھکیوشلب اھنت ھن شبنج نیا .دنکیم میسرت شبنج نیا نوگمھان
 یاھهورگ و پچ یاھرآِسا ،ینوناق ھمین یاھکیوشنم ،دندرک کرت ار بزح
 دنمورین یتسیلایسوس شیارگ نینچمھ ھکلب ،دریگیمرب رد ار یتسیشرانآ
 عاونا و اھارگرگراک ،اھکیندوران ھک دریگیمربرد زین ار یبزحریغ
 یھقبط رتهدرتسگ یریگردھب رواب اب ھک دوشیم لماش ار ییاھتسیلاکیدنس
 .دندوب دحتم ْتلود رد رگراک
 

 یگدروخرس و نارگراک یدیمون اب لوا ھجرد رد ١٩٢١ لاس لیاوا یمارآان
 داوم نیمأتھب طوبرم لئاسم اب ھطبار رد هژیوھب و یداصتقا یاھیتخس زا یشان
 راعش .دندوب مھ یسایس یاھلحهار یوجتسج رد نارگراک اما .دش زاغآ ییاذغ
 زا و ھنانیبھتوک دیاش .تساھنآ یسایس یوجتسج یهدنھدناشن »اھهریج یربارب«
 و طورشم »یربارب« زا نارگراک موھفم ھکنوچ ،دشاب یقطنمریغ تاھج یضعب
 روآمازلا ردقنآ کیوشلب بزح ِدوخ یارب ]یربارب راعش[ اما .دوب ھقبط ربینتبم
 راعش نیا .دریگبربرد ار نآ ،ھیوناژ هام طساوا رد ،ینارحب یھظحل رد ھک دوب
 یاھعماج رد زاتمم نادمآرس روھظھب تبسن ینارگن یهدننکنایب یفاک یهزادناھب
 لئاسمھب اردوخ شبنج نیا ]اما[ .تسا یتسیلایسوس ھک دشیم روصت ھک دوب
 هام لیاوا رد وکسم ِراکزلف نارگراک یھبلاطم .درکن دودحم کاروخ عیزوت
 ،تفرگ تروص اھکیوشلب زا لقتسم ھک اذغ یدنبهریجھب نداد نایاپ یارب ھیروف
 رظندیدجت ھلئسم نیاھب تبسن ات دوب شیاقفر و نینل ندرک روبجم رد یمھم لماع
 رد اھرآِسا ذوفنھب یدودح ات ار ھبلاطم نیا ]حرط[ ناوتب اسبھچ ھکیلاحرد .دننک
 نارگراک حیرص تیامح بسک یارب اھنیا اما ،داد تبسن راکزلف نارگراک نایم
 یھعسوت نودب دنتساوخیم راکزلف نارگراک .دندوبن رتاناوت اھکیوشلب زا راکزلف
 هدمآ مھارف )پن( یداصتقا دیدج تسایس ھطساوھب ھک اھرھش رد تورث طبترم
 .دوش زاغآ ون زا اتسور رد تراجت ،دوب

 ییاروش یسارکومد رب ١٩٢١ لاس لیاوا رد شبنج یسایس یهدمع زکرمت
 نیا .دشاب زین کیوشلبریغ بازحا یارب یدازآ یهدنریگربرد ھک دوب رتهدرتسگ
 شروش رد و دشیم حرطم تاباصتعا و ینابایخ یاھشیامن یط ھک لئاسم
 رتیدج وکسمھب تبسن فوتاراس و دارگورتپ رد ،دیسر دوخ جواھب تاتشنورک
 رتشیب ییاروش یسارکومد دیدجت یارب نارگراک یاھوزرآ ،تختیاپ رد .دش یقلت
 رگناشن ھلئسم نیا رگا و ؛اھنابایخ رد ات دیدرگیم نایب اھاروش تاباختنا رد
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 ناشن ار یداصتقا یزاسزاب یارب اھکیوشلب اب ندرک راک یگدامآ ،دشاب یزیچ
 رد ار اھکیوشلب ْیبزحریغ یاھهورگ ھکیماگنھ ،ھلئسم نیا مغریلع .دھدیم
 .دش هدز سپ یراکمھ یارب اھنآ تساوخرد ،دنداد تسکش گرزب یاھهاگراک
 مدع و کرتشم یسایس تابلاطم نادقف و وکسم نارگراک یسایس یبسن لادتعا
 یارب  شبنج ھک دنراد دیکأت ھتکن نیارب ،فلتخم یتعنص زکارم نیب یگنھآمھ
 ھک دندوبن اپوتسدیب ردقنآ مھ اھکیوشلب ھتبلا .دوب هدشن دحتم ْتلود ینوگنرس
 ار یمارآان نیا ھک تسا ینعمیب ،نیاربانب .دنشابن ناشتردق زا عافدھب رداق
 یزیچرھ شبنج نیا ،رگید یوس زا .مینک ریوصت »یبالقنا تیعقوم« ناونعھب
 رد رگراک یھقبط رتهدرتسگ تکراشم یوزرآ و ؛یسایسریغ الا ،دوب
 نوناک رد ،دوش لامعا راکشآ یاھنوگھب تسناوتیم ھکینامز ات ،یریگمیمصت
 .دنام یقاب یبزحریغ یتسیلایسوس تسایس

 دوب نآ لباقم ھچنآ اب دراوم یضعب رد یبزحریغ مسیلایسوس ھکیلاحرد
 ]اما[ ،دشیم فیرعت )اھکیوشلب یوس زا یسایس تردق یرگراصحنا :ینعی(
 ،دنتشاد رایتخا رد ھک یایسایس کیراب یاضف رد ات دندیشوکیم ناشنارادفرط
 یھتسیاش عوضوم نیا ]ھتبلا[ .دننک ھئارا ار مسیلایسوس زا یتوافتم یاھزادنامشچ
 ھچنآ اب وکسم یھبرجت ھک تسا مزال .تسا یرتهدرتسگ شھوژپ
 .دوش ھسیاقم ،دندرک ھبرجت یتعنص زکارم رگید رد یبزحریغ یاھتسیلایسوس
 .تسا نشوران زین ینیلاتسا یهرود رد یبزحریغ مسیلایسوس یراشفاپ نازیم
 ھھد کی ِشخب نیرتھب ھک تسا هداد ناشن Jeffrey Rossman نمسار یرفج
 ،دنتسکش مھرد ار وکسم رد ھتفاینامزاس ِیبزحریغ یاھهورگ ھکنآ زا سپ
 افیا شقن Ivanovo ووناویا یھقطنم رد تمواقم رد یبزحریغ یاھتسیلایسوس
 تبسن اما ،دنتشادن ینامزاس ھنوگچیھ ھک دندوب یعاجش دارفا اھنیا ؛]2[دندرک
 قلعت رگراک یھقبطھب یتسردھب ھک بزح یوس زا یسایس تردق بصغھب
 نینچھب خساپ ؟دوب راوھنومن تکرح نیا ایآ .دنتشاد یفافش یاھھشیدنا ،تشاد
 .دزاسیم رتینغ ار ھیسور رگراک یھقبط تسایس یراگنخیرات ییاھشسرپ
 ھک تسا ھتفرگ تروص یناگدنسیون طسوت اھتدم ،یراگنخیرات نیا ]ھکارچ[
 مھ بلغا و هدوب زکرمتم اھتسیشرانآ و اھرآِسا ،اھکیوشنم ،اھکیوشلب یور
 .دناھتشاد یدردمھ و یرکفمھ اھنآ یسایس یاھتنس اب

 قالخ  دادعتساھب  تبسن ار اھنآ ،اھکیوشلب ندوــــب ارگتلود و گنھآشیپ
 
 فک رد بالقنا و ھقبط :نیلاتسا یھطلس تحت رگراک ھقبط تمواقم« ،نمسار ]2[

  .112 ات 62 تاحفص هژیوھب ،200۵ ،دراوراھ هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»هاگراک
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 یاھورین ریاسھب تبسن و ،تخاس انیبان کیتارکومد نارگراک یاھنامزاس
 تردق اما .محریب ْتفلاخم ندرک تکاس رد و ابیکشان رگراک یھقبط یسایس
 لیاوا رد ھچنآ .دشن بلس رگراک یھقبط زا ْبوکرس قیرط زاً افرص یسایس
 اب ھک دوب یاھلماعم ،تشاد یروحم شقن یسایس یژتارتسا رد )پن( یهرود
 ھک یزیچ نیرتھب ھک دنتشاد رواب نارگراک ؛تفرگ تروص نارگراک تیرثکا
 تحت یبسن تابث و یگدنز حطس دوبھب ،تسب دیما نآھب تدمنایم رد ناوتیم
 :دنکیم لالدتسا Sergei larov فورال یگرِس .تساھکیوشلب تیمکاح
 نوریب ١٩٢١ لاس رد اھکیوشلب اب یریگرد و دروخرب زا نارگراک ھکنانچمھ
 نکمم دمآرب نیرتھب )پن( ْیداصتقا یشم ظاحلھب ھک دندیسر ھجیتن نیاھب ،دندمآ
 .]3[دندرک تکرح »یراگزاس یوسھب یاهدوت یهدش یسایس راجفنا زا« و ،تسا
 یایعامتجا دادرارق تحت :تشاد دوجو یراگزاس زا شیب یزیچ اجنیا رد اما
 ھتسویپ حطس ھک دوب هدش دھعتم بزح ،دیدرگ دقعنم فرط ود نیب ھک
 شیازفا تیلوئسم ،نارگراک .درک زین نینچ و ،دنک نیمأت ار یگدنز یهدنبایدوبھب
 لئاسم و راک لحم تیریدم دقنھب ار دوخ ھکیلاحرد و ،دنتفریذپ ار راک یروهرھب
 رتگرزب یسایس لئاسم یهرابرد یزاسمیمصت ،دنتخاسیم دودحم رگید یلحم
 لاس رد نارگراک ھک یرگراک یاھھیداحتا و اروش .دندرک میلست بزحھب ار

 .تفرگ رارق بزح دیدش تراظن تحت ،دندرکیم یسایس تیلاعف اھنآ رد ١٩١٧
 ِیناگمھ یاھشیامن :دش زاغآ ١٩٢٢ لاس رد جیسب یاھنیپمک یهژیو تروص
 ار دوخ یاج ْیسایس نانمشد یارب یشزرایب ساسحا و تلود زا تیامح
 رتشیب ھک تیعقاو نیا .داد نارگراک یوس زا لیصا یسایس تیلاعف ھنوگرھھب
 ای قایتشا یهدنھدناشن ]دناوتیم[ یتخسھب ،دنتفریذپ ار تابیترت نیا ْنارگراک
 روصت .دشاب اھکیوشلب طسوت یسایس تردق راصحنا یارب اھنآ یدج تیامح
 نآھب مشش لصف نایاپ رد ھک یلمورب نارگراک یافعتسا و ینیبدب ھک دوریم
 نآھب زین نارگراک رگید زا یرایسب ھک تسا یزیچ نآ نایب ،تفر هراشا
 و »لبنت یسایس ظاحلھب اما ،دندوب تسینومک لد رد« ھکیناسک( :دندیشیدنایم
 ربتکا رد ھچنآ زا رتشیب و رتشیب زوررھ ام« ھک دندوب هاگآ زین نیا زا ًالماک
  ای ییالط ماوھب کمک یارب ھک دوب یلاحرد نیا ؛)»میوشیم رود ،میدروآ تسدھب
 .دنتخادنایم الاب ھناش و دنتشادن یلیامت اھاروش تاباختنا رد تکراشم یتح
 

[3] S.V. larov, Gorozhanin kak politik: revoliutsiia, voennyi 
kommunizm i NEP glazami petrogradtsev, St Petersburg: 'Dmitrii 
Bulagin', 1999, p. 91. 
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 رب اراکشآ ،دناھتفرگ رارق ثحب دروم باتک نیا رد ھک ییاھدادیور
 یروتاتکید و یوروش دیدج مکاح یھقبط روھظ یهرابرد ھک ییاھثحب
 افیا یکیوشلب یژولوئدیا طسوت ھک ییاھشقن زین و ،ھتفرگ تروص یتسینیلاتسا
 رد .دراذگیم ریثأت ،دندرکیم لمع اھکیوشلب نآ رد ھک یطیارش نینچمھ و ،دش
 »یھاوختیمامت« بتکمھب ھک ،تسخن ریسفت .تسا بلاغ ریسفت ود یراگنخیرات
 ھک دوب ]رواب[ نیارب ،تشاد ھبلغ نآ رد یکیوشلب یژولوئدیا و تسا طوبرم
 ناربھر یوس زا ھک دومن یبایدر ییاھھشیدنا رد ناوتیم ار ینیلاتسا ماظن أشنم
 ،مود ریسفت .دندوب هدرک یزیریپ )یناھج لوا گنج زا شیپ( دیعبت رد ِکیوشلب
 زا( پچ حانج ناراگنخیرات یوس زا ھک تسا ییارگراتخاس ِلاکیدار ِدرکیور
 ھک دراد دیکأت نیارب و ،هدش رایتخا )راک.چا.یا یدودح ات و رچیود کازیا ھلمج
 و ،دوبن یزیرگ نآ زا ھک داتفا یرتگرزب یخیرات یدژارت مادھب بالقنا ھنوگچ
 دوجو ،دندرک باختنا ھچنآھب تبسن یاهراچ دودعم زین اھکیوشلب یارب
 ھک لالدتسا نیا اب ،دنک ھئارا یموس ریسفت ات هدیشوک باتک نیا .]4[تشاد
 فیعضت رد یساسا یشقن یکیوشلب یکیژولوئدیا یاھھبنج یضعب ھکیلاحرد
 ریثأت یعامتجا یاھینوگرگد زا تدشھب ْیژولوئدیا ِدوخ ]اما[ ،تشاد بالقنا
 نآ درکلمع و ،تشادن ینادنچ تراظن و رایتخا اھنآھب تبسن ھک تفریذپیم
 .دوب روک و انیبان ـبلغاـ شدوخھب تبسن

 یوریپ بالقنا تفرسپ زا یکیوشلب تسایس و یژولوئدیا رد اھینوگرگد
 زا سپ .درک هزیلاکیدار ار بزح ١٩١٧ لاس رد بالقنا تفرشیپ .درکیم
 هرابرد ار دوخ یاپرید تاضورفم اھکیوشلب ،ھیروف هام رد مسیرازت ینوگنرس
 ،دیسریمارف ھناھاش ییاورنامرف ِیپ زاً اترورض ھک ییاوژروب تموکح عاونا
 ریثأت تحت .دنتخاس حرطم ار یوروش تردق ناکما و دنتخادنا یرانکھب
 ربتکا هام رد اھنآ بناج زا تردق فرصت هارمھھب ھک یناقھد یاھشروش
  ھک ار نیمز تیکلام نتخاس یعمجھب طوبرم لوصا اھکیوشلب ،تفرگ تروص

 
 یدژارت« ،M .Malia ایلام باتک رد ،»یھاوختیمامت« دروم زا یاهزات حرش ]4[
 نالیمیم لوسکام :کیرویوین ،»1991-1917 ،ھیسور رد مسیلایسوس خیرات :یوروش
 ،رچیود کازیا  .تسا هدش ھئارا 108 ات 21 و 12 ات 1 تاحفص هژیوھب ،1994 ،لانشنرتنیا

 ،1970،دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا :ندنل ،»1921-1929 یکستورت ،حالسیب ربمایپ«
 بالقنا« ،راک.چا و ؛468 ات 459 و 409 ات 405 ،131 ات 126 ،22 ات 3 تاحفص هژیوھب
 تاحفص هژیوھب ،1979 ،زِیرِگلاپ :کوتساگنیسیب ،»1917-1929 ،نیلاتسا ات نینل زا ھیسور

 .دینک هاگن ار 189 ات 186
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 ناناقھدھب ھک دندرک رداص ینامرف و ؛دنتشاذگ رانک ،دندنارورپیم رس رد اھلاس
 رد ار رآِسا بزح زا یگرزب شخب و درکیم کمک ]نیمز تیکلام رما رد[
 رد ینوگرگد ،تسشن سپ بالقنا ھک ١٩١٨ لاس زا .داد رارق اھنآ رانک
 رد ھک ییاھھشیدنا .تفرگ رارق لباقم تھج رد یکیوشلب تسایس و یژولوئدیا
 یاھتیلاعف شزیخ ریثأت تحت ھک یباتک ،دوب هدمآ نینل »ِبالقنا و تلود« باتک
 نیسحت ار تموکح رد یمدرم تکراشم و دش ھتشاگن ١٩١٧ لاس رد یوروش
 ات درب موجھ ناتسجرگھب خرس شترا ھک ١٩٢١ لاس رد .تخیر ورف ،درکیم
 رد ھک کچوک للم ینادرگدوخ لصا ،دنک کمک یلحم یاھکیوشنم یرانکربھب
 دانتسا نآھب دنالنفھب لالقتسا یھئارا یارب یھیجوت ناونعھب ١٩١٧ لاس ربماسد
 نیرتراکھظفاحم ،یلخاد گنج زا سپ یاھلاس رد .دش ھتشاذگ رانک ،دوب هدش
 رد ھک ــ ییارگتلود و ییارگرادتقا ،یگنھآشیپ ــ یکیوشلب یژولوئدیا یاھھبنج

 رد اھینوگرگد .دش تیوقت ْبالقنا ِینیشنسپ اب ،دوب هدمآرد هزرلھب ١٩١٧
 یهدنبایدشر تردق و یبتارمھلسلس یعامتجا تابسانم باتزاب ْیژولوئدیا
 و بزح ینامزاس راتخاس .دندوب یریگلکش لاح رد ھک دوب بزح نادمآرس
 لاس یسایسـیماظن گنھآشیپ نامزاس .دش نوگرگد زین تیوضع ]یهوحن[

 یدنبعمج رد .دش نیون نادمآرس یتیریدم رازباھب لیدبت ١٩٢۴ لاس ات ١٩٢٠
 هراشا فطع یھطقن ھسھب ناوتیم بزح ینورد تایح رب بالقنا ینیشنسپ ریثأت
 یھطساوھب ھک ١٩٢١ لاس رد نویسیزوپا ]فلتخم[ یاھشیارگ ِتسکش :درک
 یژولوئدیا رد ینوگرگد ؛دندوب هدمآ دوجوھب یلخاد گنج یاھتسینومک تیعضو
 نامز ِیگدنزاس ِفطع یھطقن هارمھھب ھک 1921-22 یاھلاس رد یکیوشلب
-24 یاھلاس رد نامزاس نیا رب یبزح نادمآرس تراظن ماکحتسا و ؛دمآ حلص

1923. 
 رب ییارگزکرمت ِیزوریپ و اھنویسیزوپا تسکش ،فطع یھطقن نیتسخن
 تایحدیدجت ]یارب شالت[ لباقم رد بزح رادتقا ]یھبلغ[ نینچمھ و ،مسیلاردف
 ھک دوب یناسک رب ]ھبلغ[ ،یبزح نادمآرس یارب و ؛دوب اھھیداحتا و اھاروش
 تسین نیا روظنم .دندیشکیم شلاچھب ار ار ناشیسایس تردق زکرمت و تازایتما
 دنتشاد یتسیلایسوس یھعسوت یارب یلومرف ْنویسیزوپا یاھهورگ زا کیرھ ھک
 نیمضت ار یزوریپ ،یلصا نایرج ناونعھب اھکیوشلب تسکش لباقم رد ھک
 تیقالخ یهرابود یرادیب ِتسکش ،نآ زا مروظنم ھک ــ ْتسکش اما .درکیم
 ــ دوب زاستشونرس بالقنا رتشیب تفرشیپ یارب ھک تسا ِرگراک یھقبط یعمج
 تاداھنشیپ ًالثم .دندروخ تسکش اھنویسیزوپا ھک درک ادیپ تیعطق یماگنھ نآ

 ییارجا بیکرت یراتخاس شرتسگ یارب »کیتارکومد یاھتسیلارتناس«
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 سنارفنک رد ھک ،دشاب زین یلحم یاھاروش یهدنریگربرد دناوتب ات یراذگنوناق
 ْنآ زا سپ یمک و دش ھتفریذپ ١٩١٩ لاس ربماسد رد اھاروش یهرگنک و یبزح
 ،دیدرگ جراخ یباختنا یاھهزوح ]راک روتسد[ زا یبزح هاگتسد یھنانیبدب هاگن اب
 ]رما نیا[ .دنک تیوقت ار رگراک یھقبط نامزاس و یسارکومد تسناوتیمً انئمطم
 یھندب رادافوً اساسا یاھتسینویزوپاھب تبسن بزح یربھر ِیراداوران نینچمھ
 یھطبار .دھدیم ناشن ،تشاد دوجو نمواب ھیحان رد ھک ھنوگنآ ،ار بزح
 و ،دوب ھنایوخنمشد رایسب ١٩٢١ لاس رد رگراک یھقبط اب یبزح هاگتسد
 راکفا لدابت یارب نانچ ،تشگ رارقرب بزح رد مھد یهرگنک زا سپ ھک ییاضف
 فودیمد ریمیدالو دننام( یرمالامادام یاھتسینومک اب ھک دوب برخم

Vladimir Demidov نیکشویناپ یلیساو و Vasilii Paniushkin( ناونعھب 
 یبزحریغ یاھتسیلایسوس اب ھک یاهویش نامھھب تسرد ــ دندرک دروخرب نمشد
 اراکشآ ،حلص نامز یگدنزاسھب لاقتنا و ،)پن( حرط یفرعم .دندرکیم دروخرب
 نآ یلخاد گنج یهرود یاھتسینومک زا یضعب ھک دروآ دوجوھب ار یطیارش
 رد اھنآ رتشیب ِندش شخپ و دنتفای راوشد رایسب یسایس ظاحلھب ار طیارش
 نویسیزوپا یاھشیارگ تسکش اما .تشاد ار دوخ ضراوع زین یتلود هاگتسد
 ارگرادتقا یوس ِرگشیامن زیچرھ زا شیب ،دندرکیم تیامح اھنآ زا یرایسب ھک
 .درکیم تکرح ْنآ تھج رد مسیوشلب ھک دوب  یبتارمھلسلس و

 1921-٢٢ یاھلاس رد ،یژولوئدیا رد تھجرییغت ،فطع یھطقن نیمود
 مانھب تلود ھک دیدرگ بوصم .دمآ مھارف یداصتقا یزاسزاب زاغآ هارمھھب
 رد رتهدرتسگ تکراشم و ،درک دھاوخ تراظن یزاسزاب نیارب نارگراک
 ِکیوشلب ِناربھر لوق .دش هدنار رانک صخشم روطھب یسایس یاھیریگمیمصت
 اھرارطضا ھکیماگنھ رگید راب ناوتیم ار یتکراشم نینچ ھک گنج ِنامز
 نیا ساسارب درکیور نیا .دش هدرپس یشومارفھب ،درک زاغآ ون زا ،تفر رانکھب
 یناسک و ؛تسین یرتلورپ یفاک یهزادناھب رگراک یھقبط ھک دشیم ھیجوت ھنیمز
 شوماخ ،دشاب یرتلورپ دناوتیمن ھک تسا تلود نیا ھک دندرکیم لالدتسا ھک
 دمآ مھارف یتعنص و یبزح نادمآرس یارب ییاھتصرف ْیداصتقا دوبھب اب .دندش
 زا یزودناتورث نیا یارب یبزح یمسر عناوم و ؛دنزادرپب تورث تشابناھب ات
 .دش ھتخادنا رودھب زین اھتسینومک نیب یربارب یوزرآ و دش ھتشادرب نایم

 
 یوروش تلود ھک دندوب هدرک دیکأت ھشیمھ کیوشلب ناربھر رگید و نینل

 قاتشم و تسایراتلورپ عفانم یهدنیامن ،مکتسد ،ای تسا »یرگراک تلود«
 تلود یرتلورپ تیھام ھک دندوب هدرک لالدتسا تارکھب اھنآ .مسیلایسوس
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 ھنادازآ ھک ییاھھبنج ــ دوشیمن نیمضت رگراک یھقبط اب ھطبار یھطساوھب
 رد اھکیوشلب روضح اب نیمضت نیا ھکلب ــ دوب یریذپانیتشآ ،دندرکیم قیدصت
 لامعا بزح رب یژولوئدیا نیا ھک ییورین .دوشیم نیمأت ھک تسا بزح سأر
 مجنپ لصف رد ھک دوشیم راکشآ »نارگراک تقیقح« هورگ یھبرجت زا درکیم
 ھک دنتفگ  دوخ تسفینام رد 1921 لاس رد هورگ نیا .تفرگ رارق هراشا دروم
 ھیسور یھعماج سأرھب ھک »ینف هدنامزاس ناصصختم و نارکفنشور«
 ار دیدج مکاح یھقبط و دنزیمآیم میدق یزاوژروب زا یرصانع اب ،دناھتساخرب
 یدنبهورگ نیا یسایس یهدنیامن تروصھب زین کیوشلب بزح و ،دنھدیم لیکشت
 گنج یاھکیوشلب راوھنومن روطھب ھینایب نیا ناگدنسیون .دیآیمرد ]دیدج[
 زا شیپ ،دندادیم رارق باطخ دروم ھک ییاقفر اب ناشیاھھشیدنا و ،دندوب یلخاد
 تاماقم زا یرایسب ھکنآ دوجو اب یتح .دوب تخاونمھ ،دنوش دیعبت یربیسھب ھکنآ
 یمسر عماجم رد اما ،دنتشادن یسرتسد »یرگراک تقیقح« هورگ دانساھب یمسر
 ،بزح یھندب یاھکیوشلب .دندیدرگ موکحم تدشھب یبزح تاماقم یوس زا و
 دندوب انشآ یربھر نعل دروم یھشیدنا نیا اب ،یتسینومک یاھهاگشناد رد مکتسد
 اھنآ زا یرایسب اما .دشابن شیب یلایخ ھک تسا نکمم تلود یرتلورپ تیھام ھک
 ْمئاد ِشرتسگھبور ِیبزحـیتلود هاگتسد رد ھک ]یبزح یھندب رصانع :ینعی[
 یجاتنتسا نینچھب ندیسر رد تمواقم یارب ار دوخ یعس تیاھن ،دنتشاد روضح
 ،دوب ینوگرگد لاح رد زین بزح رد یعامتجا یاھورین لداعت .دنداد جرخھب
 هداد رارق دیکأت دروم ار نآ تقد ابً اتبسن »نارگراک تقیقح« ھینایب ھک یاهویشھب
 .دوب هدرک مالعا ریزگان ار نافلاخم رگید یاوزنا و تسکش و

 »یرتلورپ« ار یرتلورپریغ تلود ھک یکیوشلب یژولوئدیا نیمھ
 ِتلع ھلئسم نیا .تفرگیم رظن رد »اوژروبهدرخ« ار ایراتلورپ ِدوخ ،تسنادیم
 لاس سرام رد بزح مھدزای یهرگنک رد فوکینپایلش ردناسکلا اب نینل یھعزانم

 اھراب یلخاد گنج یط نینل .دش هراشا نآھب مشش لصف نایاپ رد ھک دوب ١٩٢٢
 نونکا تسرد اما .تسا »هدش یرتلورپریغ« رگراک یھقبط ھک دوب هدرک مالعا
 نیا یور ]مھزاب[ وا ،دنتشگیم زاب اھھناخراکھب یداصتقا دوبھب اب نارگراک ھک
 ،نینل یارب نارگراک »ندش یرتلورپریغ« ھلئسم یھجیتن .درکیم دیکأت ھلئسم
 بزح و دنشاب دامتعا دروم یسایس ظاحلھب دنتسناوتیمن نارگراک ِدوخ ھک دوب نیا
 یعامتجا یاھورین« ھک فوکینپایلش خساپ .دنک تموکح اھنآ یوس زا دیاب
 .دوب ھنایوگشیپ یعونھب ،دنیوج هرھب ییاھلالدتسا نینچ زا ات دنرظتنم »یرگید
 .دندوب یوروش هدنیآ مکاح یھقبط یاھھفلؤم اھورین نیا ھک دش مولعم
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 بزح نداد نت ،یکیژولوئدیا ]ِدرگبقع و[ ییاجھباج ِرگید یھناشن
 متفھ لصف رد ھک دوب )یبزح یھندب :ینعی( بزح ِدوخ بتارم رد یرباربانھب
 رارق یوروش ھعماج یالاب رد ھک یاھیال رگید راب .تفرگ رارق ثحب دروم
 هدرک قفاوت ١٩٢٠ لاس ربماتپس رد بزح مھن سنارفنک .دوب روهرھب ،تفرگیم
 یهرابرد ات درک اپرب ینویسیمک و دشابن زاجم اھیرباربان ھنوگنیا ھک دوب
 لاس توا هام رد ،دعب لاس ود زا رتمک اما .دنک قیقحت نیلمرک رد تازایتما

 تازایتما ھک درک رایتخا ار فوتولوم ھمانعطق بزح مھدزاود سنارفنک ،١٩٢٢
 زا سپ لاس کی و .درکیم نیودت »لوئسم نارگراک« یارب ار یریگمشچ یدام
 ،دوخ یبزحریغ ناراکمھ رانک رد ،یتعنص تیریدم رد بزح یاضعا ،نآ
 ینورد یگچراپکی رد تسسگ دضرب تاضارتعا .دندز مھھب یساسا یتورث
 کچوک یتیلقا یوس زا اھنت ١٩٢٢ لاس رد ،دوب راکشآ ١٩٢٠ لاس رد ھک بزح
 ،Vladimir Petrzhekکژرتپ ریمیدالو اھنآ هدنیامن ھک دیسریم شوگھب
 و یگچراپکی نادقف« وا یارب ھک دوب ومآ یزاسلیبموتا یھناخراک رگراک
 .»دوبن لمحت لباق اھتسینومک ِدوخ نایم رد یربارب

 زین ار ینامزاس یاھینوگرگد ْیکیژولوئدیا ]ِدرگبقع و[ ییاجھباج
 گنج یط رد ھک یناغاد و برد ِیھدنامرف تیزکرم یاجھب .تشاد هارمھھب
 زا یاھتسجرب هورگ ھک دوب هدرک دشر یگرزب هاگتسد ،تشاد دوجو یلخاد
 یزکرم یھتیمک یھناخریبد رد و دندادیم لیکشت ار نآ »لوئسم تاماقم«
 ،یاھقطنم حطس رد ثحبھب تبسن اھراشف ،مھد یهرگنک زا سپ .تفاییم زکرمت
 زا یاھنارھام ماظن .دیدرگ لامعا زین اھھناخراک یاھھتسھ حطس رد و یاھیحان
 یاھلاس رد ھناخراک یاھھتسھ تایحدیدجت .تفرگ لکش رداک عیزوت و تیریدم

 کیرھ رد یرتفد داجیا اب ،دندوب ھتخیرورفً البق اھنآ زا یرایسب ھک ،22-1921
 رتشیب و دندوب تقومامت نالوئسم یھطلس تحت ھک تفرگ تروص اھنآ زا
 ات دندرکیم لمع تلود و تیریدم یاھروتسد یارب یگنھآمھ زکرم ناونعھب
 .دنشاب یسایس نامزاس

 رد ،بزح رد یبزح نادمآرس تراظن یگچراپکی ،فطع یھطقن نیموس
 ،یتعنص یایحا ِتسخن ِلاس ود یط ،نادمآرس نیا .دوب 1923-٢۴ یاھلاس
 ،دندرکیم تیادھ ار داصتقا و تلود نآ اب ھک ار ییاھمرھا ات دندوب هدرک شالت
 ار بزح ھک دندوب نآ یپ رد نونکا .دنزاس زکرمتم دوخ یاھتسد رد
 رود ِینعمھب ھک ،دننک لیدبت تراظن و تیریدم یارب رتدمآراک یراکوزاسھب
 .دندوب هدرک ظفح ار اھنآ ھک دوب یایسایس نامزاس یاھشقن زا یرایسب نتخادنا
 یاھییاناوت ات تفرگ رارق هدافتسا دروم »ییارگباصتنا« دننام ییاھهویش
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 رود یسایس یریگمیمصت رما زا ار رتنییاپ حوطس یاھنامزاس یهدنامیقاب
 .دننک لیدبت الاب زا ِنیمارف یارچ و نوچیب یارجا لیاسوھب ار اھنآ و ،دنزاس
 رد اھینوگرگد نیاھب خساپ ردً اتدمع ١٩٢٣ لاس رخاوا رد ھک پچ نویسیزوپا
 یاھتسیلارتناس« .دوب نوگانوگ ِعفانم زا یداحتا ،تفای نامزاس بزح
 ؛دندوب یبزح یسارکومد عیرس نتفر تسد زا نارگن رتشیب »کیتارکومد
 و ؛دنتفرگیم داریا یداصتقا تسردان یاھیریگمیمصت زا یتعنص ناریدم
 هورگ ھک دندوب داقتعا نیا یارو ،دنتشادن یکرتشم ھجو نادنچ ھک ینارگید
 یتسردان یهویشھب ار اھراک )فونماک و فویوونیز ،نیلاتسا( مکاح یهرفنھس
 یاھثحب نتخادنااج یارب بزح یربھر یهدافتسا دروم یاھشور .دھدیم ماجنا
 .دندوب هدش رود 1921 لاس یاھشور زا اجک ات ھک دھیم ناشن ١٩٢٣ لاس
 روطھب ــ ار )وا.پ.گ( یتینما سیلپ زا ییاھشخب و ،تاعوبطم ،یبزح هاگتسد
 ینیچھسیسد ،]یلعج[ تاماھتا ندرک دراو ِنیپمک رد ــ لماک و ھقباسیب ،هدرتسگ
 1924-25 یاھلاس رد ھک ینارگراک ،ناسنیدب .دندرک جیسب ارآ یسدنھم و
 تیھام ھک دندشیم ینامزاس دراو ،دندش هدناوخارف بزحھب هوبنا تروصھب
 و فیاظو .دوب ھتفای رارقتسا یبوخ وحنھب شیپاشیپ نآ یارگرادتقا و یناگیاپ
 ِیاھلمعلاروتسد و نیمارف یارجا ،دنتسویپیم نآھب نارگراک ھک ییاھھتسھ شقن
 .دوب الاب زا

 لاس رد نویسیزوپا نایماح ْمھ و یربھر نایماح ْمھ ھکتسا ھجوت لباق
 ْتازایتما رد اھیوَرهدایز  زا ایو بزح »یھنارالاسناوید ِیسیدرگد« زا ١٩٢٣

 ِیعامتجا تابسانم زا بزح عافد ِدوخ ھک دندرکن ناعذا هاگچیھ اما ؛دندوب یکاش
 تروصھب بزح ھک رطخ نیا .دنارب بقعھب ار بالقنا تسناوتیم ھنارگرامثتسا
 و هدش ھناگیبراک ساسارب یدیدج مکاح یدنبتروص نآ درِگ رب ھک دیآرد یروحم
 نینچمھ و »نارگراک تقیقح« هورگ یارب ،دیایب درگ یناگیاپ یعامتجا تابسانم
 رد اما ؛دوب راکشآ ،دندوب نآ دھاش ھک یرگید درفنم یاھتسینویسیزوپا یارب
 ِدیدج مکاح یھقبط ھک یرصانع ،لاح نیا اب .دوبن زاجم ْیکیوشلب نامتفگ
 باختنا یبزح نادمآرس ]نایم[ زا نامز نیا رد ،دندادیم لیکشت ار یوروش
 تابسانم ِیریگیپ ناکما ،ھعقاو عوقو زا سپ ِکاردا ]ِکمک[ اب .دندشیم
 ناریدم دننام( نوگانوگ یعامتجا یاھهورگ نیا و نارگراک نیب ھنایوخنمشد
 رد یبزح هاگتسد ھک یاهویش زین و )رتنییاپ یهدر یبزح تاماقم و یتعنص
 هورگ ھکنآ زا لبق .دوشیم مھارف ،تفرگیم راکھب جیردتھب نارگراک عفانم لباقم
 ینیلاتسا یروتاتکید لیاسو زا هدافتسا اب یاهدش فیرعت فافش روطھب ِیعامتجا
 رایسب یاھلاس ْمکاح یھقبط لیکشت دنیآرف ،دوش طلسم یوروش داحتا رد
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 ھکنآ زا شیپ یتح ،١٩٢٠ یھھد ھمین نامھ رد اما .تشاد مزال ار یرتشیب
 ار تیمکاح ]عون[ ھک یاھنارگرامثتسا تابسانم ،دریگب لکش یاھقبط نینچ
 .دوب داجیا لاح رد ،درکیم صخشم

 ناشتاثحابم زا جراخ ھناتخسرس و ھناجوجل نانچ اھکیوشلب ھک ھلئسم نیا
 ار دوخ ِتلود ھک تشاد ییانعم چیھ ایآ ھک دروم نیا رد ،دندرکیم تموکح
 هدش تباث .دراد زاین یتسیلایسوس ھیرظن اب یرگنزابھب ،دنمانب »نارگراک تلود«
 یعامتجا تابسانم و هدش ھناگیب راک یهرابود ِ لیمحت رب تلود نیا ھکتسا
 ماجنا مکاح یھقبط بایغ رد ار شقن نیا ]یبزح هاگتسد[ .تشاد تراظن یناگیاپ
 ھک یاھقبط ؛درک افیا ھقبط نیا داجیا دنیآرف تیادھ رد یساسا یشقن سپس و ،داد
 »ِتیکلام« قیرط زا ھکلب ،یصوصخ ییاراد ِتیکلام قیرط زا ھن ،ھجیتنرد
 ربارب رد دنتسناوتیم ھک ییاھورینھب تبسن تلود نیا .دناریم مکح ْتلود
 یاهویشھب ،رگراک یھقبط لباقم رد ینعی ،دنزرو تمواقم بالقنا ینیشنسپ
 عفانم ساسارب تلود نیا ،]صاخ[ ییانعمھب .درکیم دروخرب ھنایوخنمشد
 ،رگراک یھقبط یگدنز حطس دوبھب ١٩٢٠ یھھد رد :درکیم لمع نارگراک
 یدام یایازم رگید و یکشزپ و تمالس تبقارم ،شرورپ و شزومآھب یبایتسد
 تیقالخ .داد ماجنا ]نیگنس رایسب[ یاھنیزھ اب ار راک نیا اما .درک نیمضت ار
 یھقبط ١٩٢٠ یھھد رخاوا رد ھکیماگنھ و .دش ھفخ نارگراک یعمج یسایس
 ھنوراو ایازم نیا زا یرایسب ،دیبلطیم ار رامثتسا زا یرتالاب حطس دیدج مکاح
 یارب یتایح یتسیلایسوس یھشیدنا رد »نارگراک تلود« موھفم ً،انمض .دندش
 تلود و مسیلایسوس نیب ریذپانیتشآ داضت ]دیدج مکاح یھقبط[ .درک رایتخا دوخ
 رایسب یاھنیمزسپھب و ،دنار ولجھب ،تشاد رارق یسکرام رکفت زکرم رد ھک ار
 ناونعھب شیاھییاسران یھمھ اب ار یوروش ریسم ،راک نیا .درک لیمحت رود
 زین تاقوا بلغا رد و ،دننک یوریپ نآ زا ات درک سیدقت نارگید یارب ییوگلا
 .درک ادیپ ار یوروش تلود تامادقا ھیجوت تروص

 
 و ناکما ١٩٢١ لاس رد ھک دناهدرک لالدتسا ؟تشاد ناکما یتوافتم لاور ایآ
 تسایس ھک دندرک باختنا اھنآ .دوب ھتفای شرتسگ اھکیوشلب رونام یاضف
 یاھشور یهرابرد اما ،دنزاس نوگرگد نیداینب ییاھهویشھب ار دوخ یداصتقا
 یایحا یاجھب ات دندرک باختنا اھنآ .دندرکن یباختنا نینچ ناشیسایس
 تردق یھنشت ھک ورنآ زا ھن ،دننک تیوقت ار بزحـتلود ،ییاروش یسارکومد
 اھنآ .دوب ھتفرگ لکش ْکیژولوئدیا ظاحلھب ھک یتاظحالم ساسارب ھکلب ،دنشاب
 تلود« تیادھ یھتسیاش یاهویشھب ناشگنھآشیپ بزح ھک دنتشاد رواب
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 ْکیوشلب ناربھر رگا .دندوبن نآ یھتسیاش نارگراک ِدوخ ھک دوب »نارگراک
 اھیبزحریغ تساوخرد دروم ھک ھنوگنآ ار یرتهدرتسگ ییاروش یسارکومد
 Il'ia نیدراو ایلیا ھک ھنوگنآ اھنآ رگا ؟داتفایم یقافتا ھچ دندرکیم قیوشت ،دوب

Vardin ھچ ،دنتسنادیم ینوناق ار رگید تسیلایسوس بازحا ،درک داھنشیپ 
 یاوق دیدجت یارب ار »کیتارکومد یاھتسیلارتناس« یاھداھنشیپ رگا ؟دشیم
 نینچ ھک دسریم رظنھب ؟دشیم ھچ ،دندوب ھتفریذپ ییاروش ِیسارکومد
 .درکیمن داجیا ھیسور خیرات ریسم رد ینادنچ رییغت تدمزارد رد ییاھباختنا
 دنمتردق لماوع اب مسینیلاتسا دربشیپ و بالقنا یتسیلایسوس یاھھبنج ِندنارسپ
 :دنتشادن اھنآرب یتراظن و رایتخا چیھ اھکیوشلب ھک دوب هدش طورشم یرایسب
 ینوگرگد داجیا یارب یناھج گنج نیتسخن نایاپ رد یرگراک یاھشبنج تسکش
 یاھھبرجت یارب ار ھیسور ھک یایداصتقا طیارش ؛ھیسور زا نوریب یبالقنا
 ار ھیسور ھک یایداصتقا یاھمازلا ْنینچمھ و ؛تخاسیم دعاسمان یتسیلایسوس
 توافتم ْرگید ِیّلع لماوع رگا ھک ]تسا یعیبط[ .دناریم ندش یتعنص یوسھب
 یتوافتم یاھباختنا دیاش اما .دشیم داجیا یتوافتمً اساسا یاھدادنورب ،دندوبیم
 تابسانم یهرابود لیمحت ربارب رد تمواقم زا یتوافتم عاونا ،١٩٢١ لاس رد
 .درکیم داجیا زین ار یروتاتکید رارقتسا و ھنارگرامثتسا یتاقبط

 
 رب ریثأت .دوبن یوروش خیراترب نآ ریثأتھب دودحم اھکیوشلب تامادقا ثاریم
 زئاح هزادنا نامھھب زین یللملانیب حطس رد نارگراک شبنج یسایس شرتسگ
 ]رگید[ و بلطگنھآشیپ ،ھنایارگرادتقا ،رگنیتلود رکفت یاھهویش .تسا تیمھا
 بازحا و نرتنیمک للملانیب قیرط زا میقتسم روطھب اھنت ھن ــ اھتشادنپ
 ،دندوب راذگریثات نارگراک نیداینب تازرابم رب رایسب یاھھھد یط ھک یتسینومک
 .تفاییم شرتسگ وکسم زا ــ زین میقتسمریغ ددعتم یاھهویشھب نینچمھ ھکلب
 یوسارف اما ؛دوشن ای دوش تعاطا تسناوتیم تسینومک بازحاھب وکسم میلاعت
 ،تخاس هریت ار ییاھشالت ْیکیوشلب یاھیژولوئدیا ،بازحا نیا یھندب بتارم
 و یتسیلایسوس یاھھشیدنا شرتسگ یارب ھک درک فرحنم و دومن فقوتم
 یکیوشلب یژولوئدیا .تفرگیم تروص رگراک یھقبط شبنج یاھیژتارتسا
 حبش نیا :تشاد نارگراک قفوم بالقنا نیتسخن اب یھارمھ رد یدنمتردق طابترا
 یهدس رسارس رب ھک 1789 بالقنا یھیاس نوچمھ ھک دوب ١٩١٧ دادیور میظع
 ورین اھیژولوئدیاھب و دنکفا ھیاس متسیب هدس یمامترب ،دوب هداتفا مھدزون
 نیا ؛دیدن بیسآ ،دندرک اھکیوشلب ھک ییاھباختنا اب اھنت مسیلایسوس .دیشخبیم
 ریثأت ،تسا بالقنا موادت اھباختنا نیا ھک اھنآ ھنامیمص رارصا زا بیسآ
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 زین یعامتجا ییاھر یدعب یاھشبنجرب اھنآ یژولوئدیا دنمتردق ذوفن و ،تفریذپ
 .دوب هدننزبیسآ

 رد ،دمآ دوجوھب اھتسیلایسوس یارب ھیسور بالقنا طسوت ھک ییاھامعم
 یرایسب ھکنآ زا شیپ ،١٩٢٠ لاس رد .دوب وگتفگ و ثحب دروم مھ نامز نامھ
 Victor جرس روتکیو ،دھد خر تشگ فیصوت باتک نیا رد ھک ییاھدادیور زا

Serge هدمآ نوریب یلخاد گنج زا ھک ھنوگنآ ،یوروش یروھمجھب عاجرا اب 
 :تشاگن نینچ ،دوب

 یھصرع خیرات یھنامحریب قطنم ھک دسریم رظنھب اجنیا ات«
 نیا لیلد .تسا ھتشاذگن یقاب اھبالقنا شخبییاھر حور یارب ینادنچ
 حطس یاقترا و گنھرف لصاح ھک ار ناسنا یدازآ ھکتسا نیا ھلئسم
 ًاقیقد }لاحنیعرد و{ ؛تخاس رقتسم تنوشخ اب ناوتیمن ،تسا یھاگآ
 ھنھک یایند رب ــ حالس تردق قیرط زا ــ بالقنا ھکتسا یرورض
 نمجنا ،ھتخیگنادوخ مظن ،ھتسویپ ینوگرگد ناکما ]ات[ ...دوش زوریپ
 رتشیب ھچرھ ،نیاربانب .]دوش مھارف[ یتلودیب و ،دازآ نارگراک دازآ
 شخبیدازآ حور ،تازرابم نیا رسارس رد ھک تسا تیمھا زئاح
 .]5[»ددرگ ظفح ]یبالقنا[

 
 (libertarian communists) »ارگرایتخا یاھتسینومک« یھفیظو جرس
 تلود ھک دنروآ دایھب ناشتامادقا اب و اھداقتنا اب« :دنکیم فیرعت نینچ ار
 رابنایز ثاریم .»دنامب رود نتفای رولبت زا دیاب ،دشاب ھک ییاھبرھھب یرگراک
 ھک دوب نینچ ،دندرک 1920-23 یاھلاس رد کیوشلب ناربھر ھک ییاھباختنا
 تلود« و دیدرگ فقوتم ھیسور رد لماک روطھب یلئاسم نینچ یناگمھ مالعا
 ھک دش یتیوھ و زمر مسا یرگراک شبنج یارب ھتفایرولبت تروصھب »نارگراک
 .درکیم ینیگنس نآ رب

 
 
 
 
 
 
 :رطخ رد بالقنا رد ،»ھیسور بالقنا یھبرجت و اھتسیشرانآ« ،جرس روتکیو ]5[

 ات 81 تاحفص ،1977 ،درُودِر تاراشتنا :ندنل ،»1919-1920 ھیسور زا ییاھھتشون«
120. 



 



 

  
 
 :)فوتسلک( چیوونمس یالوکین ،یکسراگنآ
 فوتانگیا هورگ رد تسینویسیزوپا و »یمیدق کیوشلب«
 رد زونھ ھکیماگنھ ار یسایس تیلاعف .1941 تشذگرد .مولعمان دلوت
 هوزج عیزوت رطاخھب ناتسریبد زا .درک عورش کیندوران ناونع اب ،دوب ھسردم
 سیراپ رد ارکسیا هورگھب 1902 .دش تسیسکرام ١899 لاس .دش جارخا
 یماظن یھتیمک رد 1905 .دش هداتسرف دیعبتھب اھراب و دش ریگتسد .تسویپ
 ھیامرس باتک راشتنا نیتسخن 1906-7 .تشاد تکراشم فوکراخ رد یبالقنا
 و درک راک وکسم یکیوشلب یربھر رد .درک یھدنامزاس ار وکسم رد سکرام
 لاس .تشاد روضح یکینفوماخ ھیحان رد یبالقناـیماظن یھتیمک رد ربتکا رد

 تدم یارب ،درک ینارنخس اتسور رد ارقف یاھھتیمک لیکشت دضرب ھک 1918
 .دوب وکسم یاروش ییارجا وضع 1929 ات 1917 .دش جارخا بزح زا یھاتوک
 1918 زا .تسویپ کوچوئاک ھناخراک یھتسھھب یلخاد گنج زا سپ یاھلاس رد
 فوتانگیا هورگھب 1920 .دوب Tvorchestvo ووتسچرووت ھیرشن راتساریو
 نویسیزوپا رد لاعف یاهویشھب ھک دوب یمیدق کیوشلب رکفتم اھنت .تسویپ
 یاھباتک ھک تسا یبدا دقن وا یاھھتفایراشتنا زا .تشاد تکراشم
 یربھر زا 1923 .دریگیمربرد مھ ار یکسفوشینرچ و فوخچ ،یکسفولیئاخیم
 یتسرھف ساسارب و دش ریگتسد 1940 .درک تیامح نویسیزوپا ربارب رد بزح
یرازت سیلپ ناکرحم ِءزج 1898 زا ھکنیا ًالثم ،ھتفر ور و گنر تاماھتا زا
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 یارب نیلاتساھب هدوھیب یلسوت زا سپ 1941 .دش ھتخانش راکھانگ ،تسا هدوب
 .دش مادعا ،دنک تلاخد وا گرم تیموکحم رد ھکنیا

 
 :انولراک ایرام ،انیزرب
 نمواب تسینویسیزوپا و یتسینومک یھیحان لوئسم

 لاعف ْملعم ماقم رد نآ زا سپ و 1917 زا شیپ .تسویپ اھکیوشلبھب 1907
 رد ھک دوب نمواب سپس و یکینفوماخ رد بزح یاھیحان نالوئسم زا 1920 .دوب
 1923 .دش جراخ نمواب زا 1921 .دمآرد نویسیزوپا یربھر ِءزج اجنآ
 هورگ«ھب .درکیم تیلاعف نیگنس ھناخپوت یاھهاگراک یھتسھ ریبد ناونعھب
 و دش ھتشاذگ رانک بزح زا Demidov فودیمد هارمھھب .تسویپ »نارگراک
 ھجاوم دیعبت و یریگتسد اب 1923 ربماتپس .تخیگنارب ار یرگراک تاضارتعا
 یاھیحان لوئسم ماقم کی  اب دعب ،Nikolai Ezhovفوژا یالکین اب ]ادتبا[ ؛دش
 .تشاد ھطبار شناتسود زا یکی اب نآ زا سپ و

 
 :چیونومولوس لیئاخیم یکسوالسوگوب
 »کیتارکومد یاھتسیلارتناس« زا و یتسینومک یاھقطنم لوئسم
 1905 .دوب نیچفورح ھفرح ظاحلھب .درک یگدنز 1937 ات 1886 زا
 گوچنمرک یاروش رد 1917 .تسویپ نایدوھی یتسیلایسوس نمجناھب

Kremenchug و رھش یاروش لوئسم 1918-19 .دوب لاعف نیارکوا رد 
 یوروش تموکح رد یھاتوک تدم سپس .دوب ژِنرُو رد رھش یکیوشلب یھتیمک
 توپتیلوپوالگ رد لقن و لمح یسایس شخب سأر رد 1920 .درک تمدخ نیارکوا
)Glavpolitput( یزکرم یاروش« وضع .تفای لاقتنا وکسمھب .تفرگ رارق 
 Vserossiiskii tsentral'nyi) »یرگراک یاھھیداحتا رد ھیسور رسارس

sovet profsoiuzov-VTsSPS)، دش خرس یاھھناخپاچ ھیداحتا سیئر و. 
 ،دنتشاد یھاگیاپ اھھناخپاچ ھیداحتا رد ھک ار اھکیوشلب نداد تسکش مزع
 یارب ار ناشیسایس ھمانرب و تسویپ »کیتارکومد یاھتسیلارتناس«ھب .درک
 زا .دوب 1922-24 یاھلاس رد وکسم یاروش نواعم .درک اضما مھد یهرگنک

 یاروش رد ییارجا یعرف ھتیمک ،کچوک داصتقا یلاع یاروش سیئر 1924
 بزح زا و ؛درک تیامح ار دحتم نویسیزوپا 1925-27 .دوب داصتقا یلاع
 .تشاد رارق یربیس یزیرھمانرب نویسیمک سأر رد ١٩٢٨ لاس .دش جارخا

-37 .تشگرب وکسمھب و درک کرت یکسنژاربوئرپ هارمھ ار نویسیزوپا 1930
 .دش مادعا و ریگتسد 1936
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 :چیوونوخیت رودوئف ،فوناخوچ
 دوب یبزحریغ نالاعف زا ومآ یھناخراک رد
 دارگورتپ زا .دوب هدرک زاغآ ار ھفرح نیا یگلاس 12 زا ھک یراکزلف رگراک

 لاس رد و درک راک Obukhov فوخوبا ھناخراک رد اجنآ رد و دمآ وکسمھب
 راک 1919 ربتکا .تشاد تکراشم فولینروک ربارب رد رھش زا عافد رد 1917

 وضع ناونعھب 1920 ھیروف .درک زاغآ ار ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک رد
 1920-21 .دوب ھتیمک نیا ریدم 1922 لاس ات و ؛دش باختنا ھناخراک یھتیمک
 هورگ ناربھر زا .دوب وکسم راکزلف نارگراک ھیداحتا ھسیئر تئیھ وضع
 .دش باختنا وکسم یاروش وضع ناونعھب 1921 لیروآ .دوب ومآ یبزحریغ

 لاعف ومآ یھناخراک ینواعت تیریدم رد .تسویپ تسینومک بزحھب 32-1924
 ھناخراک رد راکھب هرابود 1929-31 یاھلاس و 1925-26 یاھلاس رد .دوب
  .دش لوغشم

 
 :چیوونایتسرخ لراک ،یکسوشیناد
 تسینومک ِیتعنص لوئسم و »یمیدق کیوشلب«
 تارکومد لایسوس بزحھب 1900 لاس .درک یگدنز 1937 ات 1884 زا
 بزح یزکرم یھتیمک« رد بزح نیا یهدنیامن 1906 زا .تسویپ یناوتیل
 ،)RSDLP( »ھیسور کیتارکومد لایسوس راک بزح« ،»ھیسور تسینومک
 1917 .تفر دیعبت و نادنزھب اھراب .تشاد تیلاعف یاھفرح یبالقنا ناونعھب
 یماظن یاروش وضع 1918-19 .دوب کیوشلب بزح رد وکسم یھتیمک وضع
 ریبد 1921 .درک تیامح مھد هرگنک رد اگلیمسا زا 1921 .یروھمج یبالقنا
 تسارت رد یداصتقا تیریدم رد راکھب سپس ؛دوب کیوشلب بزح یربیس رتفد
 یکینفوماخ یزاسکاپ نویسیمک طسوت 1921 ربتکا .تفای لاقتنا راولَا عیانص
 .دش ھتفریذپ تیوضعھب هرابود فافشریغ یطیارش رد و ؛دش جارخا داسف ماھتاھب

 1922 لاس رد .دش بوصنم راولَا یزکرم عیانص سیئر ناونعھب 1922
 ١٩٢۴ زین  لاسرد و ،نمواب ھیحان رد یبزح فیاظوھب تبسن »تلفغ« رطاخھب
 .تشاد یریگرد یزکرم تراظن نویسیمک اب عبانم زا تسردان یهدافتسا رطاخھب

 تراجت کناب لوئسم 1927 .درک اضما ار رفن 46 یسایس ھمانرب 1923
 لاعف یوروش داحتا ییارجا یزکرم یاروش رد 1930 یھھد رد .دش یجراخ
 .دش مادعا و ریگتسد 1938 .دوب
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 :چیووپاتاپ ریمیدالو ،فودیمد
 نمواب ِتسینویسیزوپا و نیگنس ھناخپوت یاھهاگراک یھتسھ لوئسم
 .تسویپ کیوشلب بزحھب 1907 لاس رد .درک یگدنز 1937 ات 1884 زا

 اھزابرسـرگراک نایم رد Tul'iakov فوکایلوت هارمھھب یسایس راک رد 1916
 .تشاد تیلاعف Brest-Litovsk کسفوتیلـتسرب رد ھناخپوت یاھهاگراک رد

 یط .تشگزاب نمواب ھیحان رد نیگنس ھناخپوت یاھهاگراکھب اھنآ اب 1917
 ووتروفل ھیحان ِیبالقناـیماظن ھتیمک رد ربتکا رد وکسم رد تردق فرصت

Lefortovo لیکشت اھهاگراک رد ھک ار خرس دراگ .درکیم تمدخ نمواب رد 
 رصانع تسد رد ھک ار ییاھنامتخاس نارابھلولگ و ؛درک یربھر ،دوب هدش
 یقرش یھھبج رد یپیت یهدنامرف یلخاد گنج یط .داد نامزاس ،دوب بالقنادض
 و ؛دش نمواب نویسیزوپا هورگ ربھر .تشگرب هاگراکھب 1920 لاس رد .دوب
 دصق[ ھک درک یربھر و یزیرھمانرب ار یزیمآھئطوت حالطصاھب یھسلج
 تراظن نویسیمکھب رابود 1922 لاس .دریگب رایتخا رد ار ھقطنم بزح ]تشاد
 یبزح تاماقم دضرب ییاعدا ضیعبت یهرابرد ار یتاماھتا ات دش راضحا وکسم
 و ؛دش جارخا بزح زا 1923 ھم .دھد خساپ ،دندوب ھتفای لاقتنا ھیحانھب ھک
 یکستوولوس ریازجھب و ریگتسد 1923 ربماتپس رد .تسویپ »نارگراک هورگ«ھب

Solovetskie و درک اضما شتاھابتشا ربینبم ار یاھمانفارتعا .دیدرگ دیعبت 
 رگید هارمھھب ،دش ھمکاحم و ریگتسد 1935 .دش هداعا شیارب بزح تیوضع
 .دش مادعا نیشیپ »ِیرگراک نویسیزوپا« ناگدننکتیامح

 
 :چیوولارومیت نوفیرت ،هزدیکونا
 تعنص تسینومک لوئسم و یمیدق کیوشلب
 دلوتم یناتسجرگ ناقھد کی یهداوناخ رد .درک یگدنز 1937 ات 1877 زا 
 ،Avel' Enukidze هزدیکونا ِلوَا کیدزن نادنواشیوخ زا ای رداربً الامتحا .دش
 فولیلع ِیگرِس( نیلاتسا رسمھ ردپ و نیلاتسا تسود .دوب یزکرم یھتیمک وضع

Alliluev( رگید و سنمیز رد .دید شرومآ راکزلف رگراک ناونعھب .دوب 
 سیلفت تارکومد لایسوس نامزاسھب 1899 لاس .درک راک یسدنھم یاھھناخراک
 و تشاد یبزح تیلاعف گروبیاو و گروبزرتپ ،وکسم ،وکاب ،سیلفت رد .تسویپ
 ییارجا یھتیمک ریدم 1917 زا .تفر دیعبتھب و دش ینادنز و ریگتسد اھراب
 تیریدم 1919 زا .دوب پاچ یاھهاگراک یارب )CEC( اھاروش یزکرم
 یھتسھ اب یرایسب یاھشکمشک ھکییاج ؛تشاد هدھعھب ار Goznak کانزوُگ
 ھیحان یزاسکاپ نویسیمک طسوت 1921 .تشاد یرگراک یاھنامزاس و یبزح
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 ١9٢٧ لاس رد یوحنھب اما ،دش جارخا یرگراکدض راتفر یاعدا اب یکینفوماخ
 یاھنامزاس اب دب تابسانم رطاخھب« تراظن یزکرم نویسیمک طسوت .تشگزاب
 .دش موکحم »یرگراک

 
 :چیویسکلا یالکین ،نیلیرواگ
 ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک رد یتسینومک یھتسھ ربھر
 رد یاھیحان ،Sharapovo ووپاراش رد .درک یگدنز 1951 ات 1886 زا
 .دنک راک ات تفر وکسمھب یگلاس١٢ نس رد ؛دمآ ایندھب وکسم یھقطنم
 هارمھھب .تسویپ اھکیوشلبھب 1917 بالقنا زا شیپ .تفرگارف ار یزاستنیباک
 رد ومآ رب تراظن ھک ار ھناخراک یھتیمک Semen Smirnov فونریمسا نِمِس
 رارق ومآ نارگراک زا یتأیھ سأر رد 1919 لاس .درک یربھر ،دوب نآ رایتخا
 رد .دندوب ھتساخرب دارگورتپ زا عافدھب Iudenich چیندویا لباقم رد ھک تفرگ
 ومآ یبزح یھتسھ رتفد یارب .تشاد تکراشم تاتشنورک شزیخ بوکرس
 1921 لاس توا هام رد ھک دوب کیوشلب یاھدزمان تسرھف سأر رد .دش باختنا
 یھدنامزاسھب 1922 لاس رد .دندروخ تسکش تاباختنا رد اھیبزحریغ طسوت
 یاھدزمان تسیل زا 1923 ربماسد .درک کمک اھیبزحریغ ِیتاباختنا تسکش
 رد .داد تسد زا ھناخراک رد ار دوخ تیعقوم و دش جراخ ھناخراک یھتیمک
 ًادعب ،Tambov فوبماتھب و تفرگ رارق بوکرس دروم 1930 یھھد رخاوا
 .دش دیعبت Serov فورِسھب ماجنارس و Beloretsk کسترولبھب

 
 :انویلوکین اراوراو ،اولووکای
 یاھقطنم تسینومک لوئسم و یمیدق کیوشلب
 زا شیپ .تسویپ اھکیوشلبھب 1904 رد .درک یگدنز 1941 ات 1885 زا

 .دش دیعبت و ریگتسد اھراب .تشاد ینیمزریز یبزح تیلاعف وکسم رد 1917
 ربتکا .دش باختنا اھکیوشلب یارب وکسم ھیحان رتفد ریبد ناونعھب 1916
 ار مایق ھک دارگورتپ رد یکیوشلب یزکرم یھتیمک یھسلج رد 1917

 شرازگ وکسم رد بزحھب نآ یهرابرد و ؛تشاد تکراشم ،درک یزیرھمانرب
 بزح حطس نیرتیلاع رد .دوب وکسم مایق یاھهدنھدنامزاس زا یکی .داد
 و مھدزناش ،مھدراھچ ،مھدزای ،مھد ،متفھ یاھهرگنکھب .تشاد تیلاعف کیوشلب
 .درک اضما ار پچ یتسینومک یسایس یھمانرب 1918 لاس رد .دش مازعا مھدفھ

 یلاع یاروش و بزح یربیس رتفد رد و ،اکچ لوئسم ناونعھب 1921 ات 1918
 کیتارکومد یاھتسیلارتناس اب 1920 رد .درک تمدخ تاکرادت یایراسیمک
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 1923 .دوب وکسم یھتیمک ریبد 1921 لیروآ ات 1920 ربماسد .درک یدردمھ
 .دوب یرگنشور رسیمک نواعم 1922 زا .درک اضما ار رفن 46 یسایس یھمانرب

 1937 .داد تسد زا دوخ نیشیپ ینویسیزوپا تیلاعف تلعھب ار تَمِس نیا 1929
 .دش ریگتسد

 
 :چیووتیکین میِفا ،فوتانگیا
 ھقطنم و ھیحان تسینومک لوئسم و تسینویسیزوپا
 .تسویپ کیوشلب بزحھب 1912 لاس رد .درک یگدنز 1938  ات 1890 زا
 .درک تمدخ ییارجا یاروش و وکسم یاروش یھسیئر تأیھ رد 1917 زا
 داھن ندرک هزیتارکومد ِممتم یارب ار وکسم رھش یبزح سنارفنک 1919 ھیوناژ
 ھیحان نامزاس رب یسایس تراظن 1919 .درک تیامح یوروش یساسا نوناق
 مھن سنارفنک یارب 1920 ربماتپس .دروآ تسدھب ار Gorodskoi یوکستورگ
 ینویسیمکھب Muranov فوناروم و Ukhanov فوناخوا اب .دش باختنا بزح
 رد لاعف نارگراک هورگ« 1920-21 .دش باختنا نیلمرک رد داسف ِقیقحت یارب
 ثحب و بزح راتخاس یهرابرد ار یدانسا ھک درک یھدنامزاس ار »وکسم یحاون
 نویسیزوپا یاھشالت و ،دندرک داھنشیپ مھد هرگنک رد ار یرگراک یاھھیداحتا
 ،دروآ تسدھب ار تیرثکا یتخسھب وکسم یاھقطنم یبزح سنارفنک رد ھک ار
 و درک فقوتم ار ینویسیزوپا یاھتیلاعف 1921 لاس طساوا .دندرک گنھآمھ
 کسبتیو ییارجا یاروش ردص ناونعھب ات دش مازعا Vitebsk کسبتیوھب
 1929 لاس زا .تشون اھاروش خیرات یهرابرد یتالاقم و اھباتک .دنک تمدخ
 نتخاس رد رتیلاع یشزومآ یاھهرود یارب یزکرم ییارجا ھتیمک سیئر
 .دش مادعا و ریگتسد 1938 .درک تیریدم ار )CEC( یوروش

 
 :چیوتنمد رتپ ،فوشیماک
 نایاونان ھیداحتا و تسیلامیسکام ِیاھرآِسا ربھر
 نیکمتوپ وانمزر شروش رد 1905 لاس رد .مولعمان رمع نایاپ ،1879 دلوت
 لاس .درک یھدنامزاس زین ار وکسم نایاونان یمومع باصتعا ؛تشاد تکرش

 ینوگنرس رد یلاعف شقن ١٩١٧ ؛.تسویپ تسیلامیسکام یاھرآِساھب 1907
 زا .تشاد تکراشم »ناسسؤم سلجم« لالحنا رد 1918 ؛تشاد تقوم تلود

 رد ١٩٢۴ لاس ات و ؛دوب تسیلامیسکام یاھرآِسا  یزکرم یاروش وضع 1919
-19 .دش مازعا وکسم یاروشھب هدنیامن ناونعھب 1917-21 .دنام یقاب هورگ نیا

 ؛دوب هدنھدنامزاس لاحنیعرد و هدنھدشزومآ وکسم نایاونان ھیداحتا رد 1917
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 .دوب ییاذغ داوم نارگراک ھیداحتا ییارجا وضع و ھیداحتا نیا سیئر 21-1919
 رد 1924 زا .دش ریگتسد ییاونان ھیداحتا ِرگید ربھر ھس هارمھھب 1920

 اب 1927 و 1926 ،1924 یاھلاس رد .تشاد تیلاعف ییاذغ عیانص تیریدم
 .دش ریگتسد یوروشدض تیلاعف یاھاعدا

 
 :اولوکای انیرتاکا ،اوناروک
 نمواب ِتسینویسیزوپا و ھیحان یتسینومک لوئسم
 رد راک یگلاس هدزای رد 1901 لاس .درک یگدنز 1980 ات 1890 زا
 1906 .درک زاغآ ار ،نُد دور رانک رد ،فوتسور رد یزاسھبعج یھناخراک
 رد 1917 لاس رد .دش دیعبت لاس کی یارب 1908  ؛تسویپ کیوشلب بزحھب
-20 لاس .درک تمدخ نُد رانک رد فوتسور یبالقنا یھتیمک یکشزپ داگیرب

 و نمواب رد Lefortovo ووتروفل ھیحان رد نانز شخب یهدنھدنامزاس 1918
 نآ رد ھک نمواب یبزح ھیحان ییارجا لوئسم ناونعھب 1920-21 .دوب وکسم
 تیلاعف وکسم ییارجا یاروش رد زین و ،دوب نویسیزوپا ھطلس تحت نامز
 یوتیتسنا رد 1922-25 .درک اضما ار فوتانگیا یھمانرب 1921 ھیوناژ .تشاد
 یرادا یاھتَمِس رد 1925 زا .درک لیصحت ralfak کفلار یرادربھشقن
 رد Krasnyi Kholm ملوخ ینسارک یاروش سیئر 1934 زا .دوب لوغشم
 کناب رد یگتسشنزاب نامز ات 1937-46 .دوب Kalinin نینیلاک ھقطنم
 .درک تمدخ یوروش داحتا یزرواشک

 
 :فوستنزوک
 ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک رد یبزحریغ

 رد .تسا مولعمان شتشذگرد خیرات ،تسوا دلوت خیرات 1893 ای 1892
 یھناخراک رد یگلاس١٢ نس رد ار راک ؛دش دلوتم وکسم رد یرگراک یاهداوناخ
 1905  لاس .دوب دنمورین اجنآ رد رآِسا نامزاس ھک درک عورش کیناکمورتکلا
 نیا ھک دروآیم دایھب اھدعب اما ؛درک تکرش وکسم رد ھناحلسم شزیخ رد
 یھلمح .»مدوب ھچبرسپ ؛داقتعا ات دوب تنطیش تلعھب رتشیب« تکراشم
 ریثأت تحت .تشاذگ وا رب یاپرید یریثأت اینسرپ رد نارگراکھب یرازت یاھورین
 لاس .دش تسود وا اب ھک تفرگ رارق فونریمسا ناویا هژیوھب ،اھکیوشلب

 یاضعا اب دوب نادنز رد ھک یھاتوک تدم یط اما ،تسویپ اھکیوشلبھب 1908
 تایلمع یط 1909 .تسویپ اھنآ یتسیرورت نیپمکھب و دش انشآ رآِسا
 رد ؛تفر گروبزرتپھب 1910 .داتفا نادنزھب رگید راب و دش یمخز یتسیرورت
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 یرگراک یاھھیداحتا رد و دوب لاعف سنمیز و رنسل  ،فولیتوپ یاھھناخراک
 رتریگمشچ یاھهاگدید اب« 1914 .دش دیعبت و ریگتسد ؛تشاد تیلاعف ینوناقریغ
 ار اجنآ رد راک ،دش زاب ومآ ھکیماگنھ 1916 .تشگزاب وکسمھب »یرآِسا
 بزح ود رھ ؛درک زاغآ ار ینیمزریز یرآِسا-یکیوشلب داحتا ؛درک عورش
 اب تسخن زور زا« ھک دروآیم دایھب فوستنزوک .دندرک یریگوضع تعرسھب
 یاھباصتعا ومآ یاھکیوشلب هارمھھب ات دیشوک وا ؛»مدوب فلاخم گنج
 ژاتنوم یاھهاگراک رد 1920 یھھد رد .دنک یھدنامزاس ار گنج دضرب یسایس
 لاسرد .تشاد تکراشم اھیبزحریغ هورگ رد 1920-21 زا .تشاد تیلاعف

 .دش ھناخراک ینف شزومآ شخب نواعم 1932
 
 :اوناویا انیلوپ ،اولزوک-سال
 »نارگراک تقیقح« هورگ ربھر
 زا .دمآ ایندب ینوتل رد ییاتسور یاهداوناخ رد .مولعمان تافو ،1894 دلوت

 فوکراخھب 1913 .درکیم راک یزرواشک رگراک ناونعھب 1909 ات 1906
 شارت نیشام روتارپا ناونعھب ؛دش راکھب لوعشم تعنص رد ،تفر )نیارکوا(
 یچتاغیلبت ناونعھب یلخاد گنج یط .تسویپ کیوشلب بزحھب و ،دید شزومآ
 ینف یلاع یھسردم کافلار دراو 1921 .تشاد تیلاعف ژنُرو رد خرس شترا
 تقیقح« هورگ ناربھر زا 1922-24 .تفای لاقتنا نمواب ھیحانھب و دش وکسم
 و ؛دش هدنادرگزاب بزحھب 1927 .دش دیعبت و جارخا بزح زا ؛دوب »نارگراک
 یوتیتسنا رد 1928-32 .درکیم تیلاعف »تراظن ییارجا یھتیمک« رد
 .تشاد تیلاعف سدنھم ناونعھب 1932-35 .درک لیصحت وکسم یدروناوھ

 
 :سناَگ ،گربمل
 یتسینومک ھیحان و ھتسھ لوئسم ماقم
 رد یزرواشک نارگراک زا یاهداوناخ رد .مولعمان تشذگرد ،1895 دلوت
 تشاد لاس ود سنَگ ھکیماگنھ ھک دوب یاهراوخیم شردپ .دمآ ایندب اینوتسا
 طسوت وا و ؛تفر ایند زا ،دوب ھلاس تفھ وا ھکیماگنھ شردام ؛تشذگرد
 رد راک ؛دنتفر گروبزرتپھب شیومع و ردارب اب 1906 .دش گرزب شاھمع
 لیصحتھب ییاینوتسا یھسردم رد و ،درک عورش ار نوسکیرا نفلت ھناخراک
 ،تسوا دوخ ھتشون ھک یاھمانیگدنز رد .تسویپ اھکیوشلبھب 1912 .تخادرپ
 1915 .دوشب یبالقنا ات درک قیوشت ار وا ارجام و رفسھب قشع دسیونیم
 و تخیرگ ناتسجرگھب ،دوب رقتسم اسدوا رد ھکیماگنھ ،1917 .تفر یزابرسھب
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 یماظن ینیمزریز نامزاس رد 1920 .درک رارقرب طابترا اجنآ یاھکیوشلب اب
 1921 .تشاد تیلاعف ناتسجرگ رد اھکیوشنم تموکح دضرب یکیوشلب
 نمواب یزاسکاپ نویسیمک ریدم ؛دش مازعا نمواب ھیحانھب و درک رفس وکسمھب
 ،)نیشیپ نار یا مونگ( راکیا یزاسامیپاوھ یھناخراک یھتسھھب 1923-24 .دوب
 درکیم تاھابم اھتسینویسیزوپا ربارب رد شراکھب .»تسویپ« ،نافلاخم هاگیاپ
 ریبد 1925 .تسا ھتخاس فقوتم راکیا رد ار اھنآ ھک تفگیم رخافت اب و
 یارب ھنابلطواد 1926 .دش Sportintern نرتنیاتروپسا یشزرو نامزاس
 لیصحت ات تشگزاب وکسمھب 1930 .تفر یروچنمھب ینیمزریز یبزح تیلاعف
 .دنک

 
 :چیتیکین یسینافآ ،فوکنزیل
 ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک رد یبزحریغ
 ومآھب راک یھلدابم قیرط زا 1918 .دید شزومآ زاورپ روتارپا ناونعھب
 یلخاد گنج یط .درک عورش تالآرازبا هاگراک رد ار دوخ راک و دش مازعا
 نیا ،دننک یگدنز شاهداوناخ اب ات داتسرف فوکسپھب ار شیاھھچب و رسمھ
 هورگ رد 1920-21 .درکیم تبقارم شدنملاس ردام زا دوب ھکیلاحرد
 طابضنا ھک ھتشاد میمصت« ھک دروآ دایھب اھدعب ؛تشاد تیلاعف ومآ رد یبزحریغ
 نایب یاهویشھب ار یبزحریغ نارگراک تارظن و ،دنکن فیعضت ار ھناخراک رد
 ھناخراک ِراکھب یبیسآ ای دریگن تروص یگتسسگ تلود یشمطخ اب ھک دوب هدرک
 ناونعھب ناراکزلف ھیداحتا یاھیحان یھتیمک رد 1921 توا هام رد .»دوشن دراو
 زا نآ زا سپ .داد تسکش ار اھکیوشلب تسیل ھک تشاد رارق یتسیل زا یشخب
 راکھب سپس ؛تفای لاقتنا یسیونھفرعت رتفدھب لاس کی تدمھب هاگراک رد تیلاعف
 .دوب لاعف اجنآ رد 1948 لاس ات و تشگزاب دوخ ھفرح رد

 
 :چیووناتان یروگرگ ،یکسناچینلم
 ھیحان تسینومک لوئسم و »یمیدق کیوشلب«
 رد Kherson نوسرخ یھقطنم رد .درک یگدنز 1937 ات 1886 زا
 اھتارکومد لایسوسھب 1902 لاسرد .دمآ ایندھب کچوک یراکھعطاقم یهداوناخ
 یبزح تیلاعف ریگرد و درک یرادبناج کیوشلب نویسکارف زا .تسویپ
 وضع 1910 لاس زا .دیدرگ دیعبت روشک زا جراخھب و ریگتسد .دش ینیمزریز
 ات یالوج .تشگرب ھیسورھب یکستورت اب 1917 .دش اکیرمآ تسیلایسوس بزح
 ریبد ناونعھب سپس و تشاد تیلاعف وکسم ناراکزلف ھیداحتا رد 1917 ربماسد
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 یھتیمک رد اھھیداحتا یهدنیامن 1917 ربتکا .]تفریذپ تیلؤسم[ ھیداحتا نیا
 و »اھھیداحتا رد وکسم یاھقطنم یاروش« سیئر 1918-24 .دوب یبالقناـیماظن
 .دوب »روشک رسارس یرگراک یاھھیداحتا یزکرم یاروش« ھسیئر تایھ وضع
 یاروش« ییارجا وضع و وکسم یاروش ،وکسم یھتیمک رتفد وضع نینچمھ وا
 یھتیمک رد تیوضع دزمان 1930 ات 1925 زا .دوب مھ »ھیسور رسارس یزکرم
 وضع 1931-34 ؛دوب »داصتقا یلاع یاروش« وضع 1929-31 ؛دوب یزکرم
 .دوب دیدج تاعارتخا یھتیمک سیئر 1934-36 ؛دوب نالپسوگ ھسیئر تأیھ

 .دش مادعا و ریگتسد 1937
 
 :مِا یگرس ،فولیئاخیم
 ریتاگوب ھناخراک یھتیمک سیئر و یبزحریغ
 یھتیمک رد 1917-18 .ریتاگوب یزاسکیتسال ھناخراک رد راکزلف رگراک
 ار دوخ تَمِس 1919 .درک تمدخ ،دوب اھکیوشنم یھطلس تحت ھک ھناخراک
 ردص )١٩٢١ نئوژ ات( رابنیا ؛تشگزاب 1920 .داد تسد زا تقوم روطھب
 رد[ وکسم یاروش یهدنیامن ناونعھب )1921 ربماون ات( و ھناخراک یھتیمک
 یسایس ظاحلھب ِراکیورین رد یمدق تباث ِیبزحریغ فولیئاخیم .]دوب تمدخ
 یارب راب کی مھ لیلد نیمھھب و دوب اھکیوشلب مارتحا دروم وا :دوب هدش میسقت
 رد .دنک نیمأت ار هدش ریگتسد نارگراک یدازآ ات دش باختنا اکچ اب هرکاذم
 وکسم یاروش رد یبزحریغ نویسکارف یوگنخس ناونعھب ١٩٢١ لاس لیروآ
 اما ،گنراگنر ییاھاعدا اھیبزحریغ دضرب یکیوشلب مجاھت یط .دش باختنا
 ھفرم یکوکشم زرطھب وا ھک دندرک اعدا ؛دش ھماقا فولیئاخیم دضرب ،چوپ
 ھلمجزا تلکیسروتوم دیرخ و طولب درآ زا یکچوک شخب ینوناق شورف ؛تسا
 یھمھ هرخالاب و ؛)دوبن نینچ ھک( تسا کیوشنم ھکنیا و ،دوب وا یاھماھتا
 دیدپان دانسا یھمھ زا وا مان ]شیامن[ نآ زا سپ  .دش پاچ زین ادوارپ رد اھنیا
 .دش

 
 :چیووکاسیا نیرلاو ،)تارویمـاواژل ای( تارویم
 ھناخراک تسینومک ریدم

 رد Didi-Dzhikhansi یسناخیژید-یدید رد .درک یگدنز 1938 ات 1881
 لاس رد ھک درکیم اعدا تارویم .درک لیصحت ھناخ رد .دمآ ایندھب ناتسجرگ

 یاھتسینومک زا یکی« ناونعھب وا .دوب ھتسویپ اھتارکومد لایسوسھب 1902
 یکیتسال یاھالاک تعنص رد شتمدخ نارود یط و ،دشیم فیصوت »رواگنج
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 سیئر ناونعھب زین و ،یتاگوب ھناخراک ریدم ناونعھب ،)1923 ات 1921 زا(
 1923 لاس رد .تشاد یدروخرب نینچ )1922 زا( یکیتسال یاھالاک تسارت
 زین و ،نارگراک تیعضو یسررب یارب »داصتقا یلاع یاروش نویسیمک«ھب
 »یبزح نارحب« یط سپس ؛دش بوصنم یتلود کناب یهریدم تأیھ تیوضعھب
 یحاضتفا زا سپ ،1924 ھیوناژ .دش جارخا اھتسپ یھمھ زا 1923 لاس
 پاچھب یاھیمالعا اھتسیلارتناس یزکرم یھتیمک ،بزح اب شاھطبار هرابرد
 در راب ھس شتیوضع تساوخرد و ،تسین بزح وضع وا درکیم اعدا ھک دناسر
 حرطم یاهدشن تباث یاھاعدا .)تسا مھبم هرابنیا رد یناگیاب قباوس( .تسا هدش
 رد رقتسم یرازت سیلپ ناگدننککیرحت زا 1917 زا شیپ تارویم ھک دش
 ھمانزور طسوت و تفای راشتنا وکسم رد اھاعدا نیا ؛دوب لاروا یلامش یاھشخب
 ردص ،)1870-1937( اواژل.ِما.ِیا ابً الامتحا تارویم .دیدرگ رشتنم یکیوشنم
 1930 یھھد و 1920 یھھد رد .تشاد ھطبار 1920 یھھد رخاوا رد نالپسوگ
 و ؛دش ریگتسد 1937 .تشاد تیلاعف ردنب سرزاب ناونعھب ًادعب و ،وکسم رد

 .دش مادعا 1938
 
 :کچیکول یلیساو ،نیکشویناپ
  »ناناقھد و نارگراک تسیلایسوس بزح« ربھر و تسینومک
 یتچوک رد یریقف ِییاتسور یهداوناخ رد .درک یگدنز 1960 ات 1888 زا 

Kochety )لروا رد یاھقطنم Orel( اجنآ رد ار ییادتبا تالیصحت ؛دمآ ایندھب 
 ناولم کیتلاب ناگوان رد .دید شزومآ راکزلف رگراک ناونعھب شردپ اب و دنارذگ
 بالقنا رد و دوب دارگورتپ رد 1917 .تسویپ کیوشلب بزحھب 1907 .دش
 »کیوشلب ناشکمدآ« نایم رد ،یکیوشنم یاھتشاددای ساسارب .تشاد تکرش
 1918 .دناسر لتقھب ،دنتشاد یرازت نارسفا یشودرس ھک ار وجشناد 7 ھک دوب
 .دوب نمواب نویسیزوپا ربھر 1920 .دوب هژیو یماظن رسیمک و دوب اکچ وضع

 »ناناقھد و نارگراک تسیلایسوس بزح« و درک کرت ار کیوشلب بزح 1921
 ھتیمک( CEC یلاع هاگداد طسوت و ؛دش ریگتسد 1921 نئوژ .داد لیکشت ار
 1921 ربماسد .دیدرگ موکحم ھقاش لامعا اب راک لاس ودھب )اھاروش ییارجا
 رد 1922 زا .تشگزاب بزح تیوضعھب نینل اب یتاقالم زا سپ و دش دازآ

 رد 1927-30 و ،لروا یبزح یھتیمک رد 1925-26 ،»داصتقا یلاع یاروش«
 و یتعنص تیریدم رد 1931-37 .دوب لاعف نیلرب رد یوروش یراجت تأیھ
 .تشاد تیلعف یکارتشا عرازم تیریدم
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 :چیوورتپ یفومیت ،فونوسماس
 دش اکچ وضع ھک یتسیشرانآ
 یاودلوم(  Bessarabia ایباراسب رد .درک یگدنز 1956 ات 1885 زا

Moldova تالیصحت .دمآ ایندب یزرواشک رگراک کی یهداوناخ رد )زورما 
 یاھتسینومک[ تسینومکوکرانآ بزح وضع 1919 ات 1904 زا .تشاد ییادتبا
 ھک تشاد هدھعھب ار ناییاتسور زا یاھتسد یربھر 1906-7 .دوب ]تسیشرانآ
 نینچمھ وا ؛دندرکیم یھدنامزاس ناکلام دضرب ار یتالمح و اھهرداصم
 .دش ریگتسد 1907 .درکیم عیزوت یبرغ نیارکوا رد ار یتسیشرانآ یاھھتشون

 1915-17 .درک رارف ناتسلگناھب سپس و رود رواخھب یربیس دیعبت زا 1914
 گنجدض ینارنخس رطاخھب 1917 سرام .درک راک لوپرویل زادناراب رد
 کسنیبایلچ یاروش وضع 1917 ربتکا رد .دش تروپید ھیسورھب و دش ریگتسد

Chel'iabinsk 1919 .دوب لاعف یوروش یماظن تاعالطادض رد 1918 .دش 
 ھسیئر تأیھ وضع و هژیو نامتراپد سیئر 1919 ھم زا .تسویپ اھکیوشلبھب
 هدھعھب ار اکچ یفخم شخب تسایر 1920 ربماتپس زا .دوب وکسم رد اکچ
 یسایس ناینادنز نتخاس بورضم روآمرش یھدنامزاسھب 1921 لیروآ .تشاد
 یارب ھک دوب ییاھنیپمک رد اکچ یهدنیامن 1922 .درک کمک اکریتوب نادنز رد
 تسپھب 1923 .دندرک مادقا اھرآِسا ھمکاحم و اسیلک یتمیق یایشا فرصت
 یاھتسپ رد 1924-1939 .دش بوصنم کیتلاب-سورالب نھآهار رد تیریدم
 نرتنیمک و ملیف تعنص ،»داصتقا یلاع یاروش« ،بزح رد دشرا یتیریدم
 .تشاد تیلاعف

 
 :چیووراخاز کازیا ،گربنیاتشا
 وکسم یاروش رد هدنیامن و پچ رآِسا ربھر
 زلیپواگواد( Dvinsk کسنیود رد .درک یگدنز 1957 ات 1888 زا

Daugavpils گربلدیاھ ،وکسم یاھهاگشناد رد .دمآ ایندھب ینوتل رد )ینونک 
 افوا رد ار پچ یاھرآِسا نامزاس 1917 لاس .درک لیصحت نازاک و ناملآ

Ufa، ناتسوتروکشاب Bashkortostan ات 1917 ربماسد زا .درکیم یربھر 
 ضارتعا رد ؛دوب یفالتئا یتسیلایسوس تلود رد یرتسگداد رسیمک 1918 سرام
 1919 .درک تفلاخم پچ رآِسا شزیخ اب 1918 .داد افعتسا تسرب دادرارقھب
 لیروآ رد .تفرگ رارق یگناخ رصح رد سپس و دش ینادنز هام ھس تدمھب

 یگدنیامن ار نایاونان ھک دش باختنا وکسم یاروش رد هدنیامن ناونعھب 1921
 نیا رد ھک دنتفگ واھب ،دورب روشک زا جراخھب ھک تساوخ هزاجا 1921 .درکیم
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 رد ،بلغا ؛دنام یقاب وکسم رد ؛تشاد دھاوخن تشگزاب هزاجا تروص
 ھیوناژ .درکیم ینارنخس ،دشیم اپرب راک لحم رد ھک یھوبنا یاھییآمھدرگ

 کیرحتھب 1922 ربتکا .دش باختنا وکسم یاروش یارب رگید راب 1922
 لالدتسا نیا اب ،پچِ رآِسا نامزاس .درواین یأر نایاونان ھیداحتا رد اھکیوشلب
 »ناشتایانج یارب یششوپ« ناونعھب وا روضح زا هدافتسا اب اھکیوشلب ھک
 ھک اروش مھد یهرگنک رد دیابن گربنیاتشا ھک تفرگ میمصت ،درک دنھاوخ هدافتسا
 .درک ترجاھم 1922 لاس رخاوا  .دشاب ھتشاد تکراشم ،دشیم رازگرب یدوزب

 باتک نیدنچ .تفر کرویوینھب یناھج گنج نیمود یط ؛تفر ندنلھب 1933
 Maria  اونودیریپسا ایرام یھمانیگدنز ھک تشون ھیسور بالقنا یهرابرد

Spiridonova تخادرپ دوھی خیرات ھعلاطمھب و ؛دوب اھنآ یھلمجزا. 
 
 :اُولیوماس ایناف ،رِوِکستوش
 »نارگراک تقیقح« هورگ ربھر
 ِراکمرچ نارگراک زا یاهداوناخ رد .مولعمان تشذگرد لاس ،1898 دلوت
 Vil'no ونلیو رد یناتسریبد زا .دمآ ایندب یناوتیل ،Vilnius سوینلیو رد یدوھی
 رد .تفر نیارکوا رد فوکراخ کینکتیلپ یوتیتسناھب و دش لیصحتلاغراف
 اولزوک-سال ًالامتحا اجنآ رد .تسویپ فوکراخ رد اھکیوشلبھب 1916 ربماسد

Lass-Kozlova طسوت ؛دوب راتسرپ خرس شترا رد 1918 .درک تاقالم ار 
 نادنز زا ؛دش ینادنز  Samara ارماس رد Czech Whites دیفس یاھکچ
 راک Komuch چوموک تلود دضرب ینیمزریز یکیوشلب تمواقم اب و تخیرگ
 سیردت خیرات Sverdlov فولُدروِسا یتسینومک هاگشناد رد 1921 لاس زا .درک
 1921-22 .دوب لوغشم لیصحتھب زین وکسم ینف یلاع ھسردم رد و درکیم
 1923 ربتکا زا .دش جارخا بزح زا 1923 .تسویپ »نارگراک تقیقح« هورگھب
 کسنیبایلچ و laroslavl لوالسورال ،وکسم رد 1924 ربماون ات

Cheliabinsk راک ْبزح خیرات نویسیمک یارب 1926 ات 1925 .دوب ینادنز 
 »تاھابتشا« هرابرد یاھمانفارتعا یاضما زا سپ 1926 ربماسد رد .درکیم
 تیلاعف شزومآ و غیلبت و کیرحت یاھتَمِس رد ؛تسویپ بزحھب ]هرابود[ دوخ
-یملع یوتیتسنا رد 1936 زا .تخادرپ یدروناوھ لیصحتھب 1932-36 .تشاد
 .دش ریگتسد 1938 .تشاد تیلاعف خرس ییاوھ یورین یبرجت

 
 :چیووپاتوپ نمس ،فونریمسا
 ومآ یزاسلیبموتا ھناخراک رد یتسینومک یھتسھ ربھر
 ھقطنم رد ییاتسور ِریقف یهداوــــــناخ رد .درک یگدنز 1958 ات 1878 زا
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 نآ زا سپ و درک مامت ار یناتسبد تالیصحت .دمآ ایندھب Kaluga اگولاک 
 ناونعھب و درک راکھب عورش یگلاس 11 نس رد 1885 .تشاد یزومآدوخ
 Mytishchi یچشیتیم یسدنھم هاگراک رد 1901 لاس .دید شزومآ زاستنیباک
 ھناخراک ،Mytishchi یچشیتیم زا یپایپ تاباصتعا رطاخھب ؛دش لوغشم
 Velikie یگول یکیلو رد نھآهار یاھهاگراک و 'Tver ِرِوت رد یزاسنگاو

Lugi دیعبت و ریگتسد ؛تسویپ اھتارکومد لایسوسھب 1905 لاس .دش جارخا 
 .داد لیکشت اجنآ رد ار یکیوشلب هورگ نیتسخن و دش لوغشم ومآ رد 1916 .دش

 ،تشاد رایتخا رد ار ھناخراک ھک ار ومآ یھتیمک نیلیرواگ هارمھھب 1917
 هارمھھب ،1919 .دوب ھناخراک یھتیمک وضع 1917-21 .دندرکیم یربھر
-وکسژوگور ھیحان زا ار نارگراک یھنابلطواد نادرگ S.I. Moiseev فیسیوم
 تکرش چیندوی لباقم رد دارگورتپ عافد رد ھک درک یھدنامزاس یکسونومیس
 اضما ار اھنآ یھمانرب و تیامح ار فوتانگیا ِنویسیزوپا 1921 لاس .تشاد
 نواعم ناونعھب داسف ماھتا و یرگراک نویسیزوپا اب ھلباقم رد ،1921 ھم .درک
-وکسژوگور یاھیحان یاروش رد 1922 ھیوناژ رد .دش بوصنم ومآ رد سیئر
 ار اھیبزحریغ ھک دوب اھکیوشلب یتاباختنا تسیل رد ؛دش باختنا یکسونومیس
 رد 1922-38  .تشگرب یزاستنیباک هاگراکھب راک یارب 1922 .دنداد تسکش
 .تشاد تیلاعف ومآ زا نوریب رد یداصتقا تیریدم یاھتَمِس و یرگراک ھیداحتا

  .دش ھتسشنزاب یگداتفاراکزا تلعھب 1946
 
 :چیورودف یگروئگ ،فوسارات
 یرگراک تسینویسیزوپا و تسینومک ناراکزلف ھیداحتا ربھر
 رد Podzolovo وولوزدوپ یهدکھد رد .درک یگدنز 1938 ات 1884 زا
 1904 لاس رد .درک مامت ار ییادتبا تالیصحت ؛دمآ ایندب وکسم یھقطنم
 تأیھھب 1918 .دوب ومانید ھناخراک یھتیمک وضع 1917 .تسویپ اھکیوشلبھب
-22 .دوب وکسم نامزاس ناراکزلف ھیداحتا ریدم .دش باختنا ومانید یهریدم

 یارب ھک ییاھشالت رد 1922 .درک تیامح »یرگراک نویسیزوپا« زا 1920
 1922 ربماتپس رد .درک تکرش ،تفرگیم تروص نویسیزوپا ددجم یدنبهورگ
 ھک راک تاعاس یط وکسم ناراکزلف ھیداحتا داتس رد یشونهدایز رطاخھب
 رگراک ھس هارمھھب ،دوب هدش رجنم لکلا تیمومسم رطاخھب رگراک کی گرمھب
 و دوش جارخا ھک دوب کیدزن .دش هدروآ وکسم یبزح تراظن نویسیمکھب رگید
 تدمھب اما ؛دشن جارخا ،دوب هدرک بزح و بالقناھب ھک شمھم تامدخ رطاخھب
 ١٩٣٠ یھھد رد .دیدرگ مورحم تیلوئسم یاراد یاھتمس نتشاد زا لاس ود
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 1938 لاس رد .تشاد هدھعھب ار نالولعم یارب اھینواعت یاروش تنواعم
 .دش مادعا و ریگتسد

 
 :چیویگرس اتیکین ،فوکایلوت
 ھقطنم رد تسینومک لوئسم ماقم
 یھقطنم ،Chertanovka اکوُناترچ رد .درک یگدنز 1973 ات 1887 زا
 ھسردمھب وا .دمآ ایندب یریقف ییاتسور یهداوناخ رد Simbirsk کسیریبمیس
-14 .درک عورش یگلاس ٩ نس رد یزرواشک رگراک ناونعھب ار راک و ؛تفرن

 ھھبج زا 1915 .تفر یزابرسھب 1914 .درکیم راک راجن ناونعھب 1908
 اھکیوشلبھب 1917 سرام .تفای لاقتنا وکسم رد نیگنس ھناخپوت یاھهاگراکھب
 یاھنامزاس سنارفنکھب ]یمازعا[ یهدنیامن و اھهاگراک یھتیمک لوئسم ؛تسویپ
 و ،تشاد وکسم یاروش رد ار اھهاگراک یگدنیامن1917-25 .دوب یماظن
 بوکرس رد 1918-19 .دش باختنا اروش ییارجا یاھتَمِس یارب تاعفدھب
 یزرم یاھدحاو یماظنـیسایس سرزاب ؛تشاد تکراشم پچ یاھرآِسا شزیخ
 .دوب وکسم رد هژیو یمازعا یاھدحاو یهدنھدنامزاس ًادعب و بونج ھھبج رد
 تقومامت یبزح یهدنھدنامزاس ناونعھب ؛تشگزاب نمواب ھیحانھب 1920 ربماسد
 یاروش سیئر 1921-25 .تشاد یدردمھ نمواب نویسیزوپا اب ؛درکیم تیلاعف
 ینارنخس 1924 رخاوا .دوب وکسم یھتیمک رد بزح وضع و نمواب ھیحان
 یکستورت ِییوگازسان دضرب نیگنس ھناخپوت یاھهاگراک یھتسھ رد یتاساسحا
 دھد رییغت یاھتسھ نآ زا ار شتیوضع ات دنتساوخ وا زا ھکیماگنھ .درک داریا
 یلکروطھب بزح زا ،دورب اروش یچشاژولسا یھتسھھب و دوب نآ »وزج« ھک
 .تشاد تیلاعف اروش تیریدم رد 1925 لاس زا .دش در افعتسا نیا .داد افعتسا

 »یبالقنادض تیلاعف رطاخھب ھقاش لامعا اب راک« لاس ھسھب و دش ریگتسد 1936
 .دش دازآ ،دشاب ھتشاد وکسم رد یگدنز یهزاجا ھکنیا نودب 1939 .دش موکحم

 1941 .درکیم راک نھآهار یرگراک ھیداحتا ناتسرامیب /هاگشیاسآ رد 46-1939
 یھثداح کی رد ھک ار یناسک ات دیرپ بآ لخادھب فوتاراسھب ھیلخت یط
 وا یالتبا ثعاب ھلئسم نیا .دھد تاجن ،دندوب ندش قرغ لاحرد یاھناخدور
 1954 .تفرگ یگداتفاراکزا یگتسشنزاب 1952 رد .دش ھیرلاتاذ یرامیبھب
 .دش ھتفریذپ بزحھب ًاددجم

 
 :چیووماربآ کازیا ،یکسنلز
  وکسم رد تسینومک بزح یاھقطنم لوئسم و »یمیدق کیوشلب«
 رد  یدوھی طایخ  کی  یهداوــــناخ رد  .درک یگدــــنز 1937 ات 1890 زا
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 رد دعب .تشاد ییادتبا حطس رد و ھناخ رد ار تالیصحت .دمآ ایندھب فوتاراس 
 شبنج رد .تسویپ اھکیوشلبھب 1906 .درک راکھب عورش یزاسهالک هاگراک
 ھیوناژ .دنارذگ نادنز رد ار یلاس ٨ عومجم رد .دوب لاعف ینیمزریز یبالقنا

 وضع 1917 .دناسر وکسمھب ار دوخ و تخیرگ کستوکریا رد دیعبت زا 1917
 ِییاذغ داوم تاکرادت شخب رد 1918-20 .دوب وکسم یاروش ییارجا تأیھ
 و هریدم تأیھ ردص ناونعھب سپس و هریدم تأیھ رد تسخن ،دوب لاعف وکسم
 رب 1920 .بزح یزکرم یھتیمک رد و وکسم یھتیمک ریبد ناونعھب هاتوک یتدم
 1924 رخاوا ات 1921 لیروآ .درک راک یربیس رد ییاذغ داوم تاکرادت یور
 سرام .دوب وکسم یاروش ییارجا تأیھ وضع و بزح ِیوکسم یھتیمک ریبد

 یھتیمک تقومامت وضع ناونعھب 1922 .یزکرم یھتیمک تیوضع دزمان 1921
 بزح یزکرم یھتیمک ییایسآ یزکرم رتفد ریبد 1924 زا .دش باختنا یزکرم
 .دوب Tsentrosoiuz زوئوسورتنست یشورفهدرخ نامزاس سیئر 1934 زا .دوب

 .دش مادعا 1938 و ریگتسد 1936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :عبانم
 اھیناگیاب زا ،هدمآ اھتشوناپ رد ھک یتاعالطا و اھحرط و یاھمانیگدنز تاعالطا نیا

 نمجنا( RGASPI f124 ،)یصخش یاھهدنورپ( TsAOPIM f8654 :تسا هدش جارختسا
 یھعومجم و TsAGM رد »اھھناخراک یھچخیرات« یاھمانرب داوم ،)یمیدق یاھکیوشلب
 ↓ ،)راتساریو( N.I.Rodionova اونویدور ؛RGASPI رد Krylov فولیرک ھیامن

↑ Soratniki: biografii aktivnikh uchastnikov revoliutsionnogo dvizheniia 
v Moskve i Moskovskoi oblasti, Moscow: Moskovskii rabochii, 1985, ↓ 

 تابسانم« ،S.Pirani یناریپھب تایئزج یارب .تسا هدش رشتنم ھک یرگید بلاطم و ↑
 یھلاسر( ،»1924 ات 1920 زا اھکیوشلب و وکسم نارگراک نیب رییغت لاح رد یسایس
 .دینک ھعجارم 432 ات 364 تاحفص ، )2006 ،سکسا هاگشناد ،یرتکد



 

  
 :یحاون
 وکسم ھقطنم یتیریدم یساسا یاھدحاو ،یلخاد گنج زا سپ نارود رد

 ییاتسور یحاون و )raiony ینویار( یرھش یاھدحاو ،)guberniia اینربوگ(
 یتیریدم دحاو وکسم رھش ١٩٢٠ لاس نئوژ ات .دندوب )uezdy یدزوی(
 قطانم رد ھقطنم نیا ْیروشک نامزاسدیدجت رد اما ،دادیم لیکشت ار یاھناگادج
 ،Bauman نمواب :زا دندوب ترابع وکسم یرھش ھیحان تفھ .دش ماغدا رگید
 اینسرپونسارک ،Khamovniki یکینفوماخ ،Gorodskoi یوکسدوروگ

Krasnopresnia، یکسونمیس-وکسژوگور Rogozhsko-Simonovskii، 
 1922 لاس رد .Zamoskvorech'e چروکسوماز و Sokol'niki یکینلوکوس
 نآ نیمزرس و دش لحنم ،دادیم ششوپ ار وکسم زکرم ھک یوکسدوروگ ھیحان
 :زا دندوب ترابع ییاتسور ھیحان هدفھ .دیدرگ میسقت رگید ھیحان شش نیب
 ،Vereis کسیرو ،Bronnitsy یستینورب ،Bogorodskoe یوکسدوروگوب
 دورگینوز ،Dmitrov فورتیمد ،Volokolamsk کسمالوکولُو

Zvenigorod، کسفومیلک Klimovsk، انمولوک Kolomna، کسنیموفوران 
Narofominsk، ووئوز-وخروا Orekhov-Zuevo، کسلودوپ Podol'sk، 

 فوخوپرس ،Ruza  ازُر ،Pavlovskii-Posad داسوپ-یکسولواپ
Serpukhov، ویگرس Sergiev، یکسوکسوم Moskovskii کسیئاژوم و 
Mozhaisk. 
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 :راک یاھلحم
 )تسا هدش هدرب مان اھنآ زا تارکھب باتک نیا رد ھک ییاھلحم(
 
  )وکسم یزاسلیبموتا تکرش( ومآ

Avtomobil'noe Moskovskoe Obshchestvo 
 ناردارب طسوت یکسونمیس-وکسژوگور ھیحان رد 1916 لاس رد
 سیسأت ،دندوب روھشم نارگتعنص زا ھک Riabushinskii یکسنیشوبایر
 ،ھیسور رد یزاسلیبموتا شرتسگ ]ِزاین و[ هاگدیدھب ھجوت اب گنج یط .دیدرگ
 یارب یلخاد گنج یط .دش یلم 1918 .تفرگ رارق تلود تیامح دروم
 یارب تلود میمصت اب 1921 لاس .درکیم دیلوت تاعطق نھآهار یزاسنگاو
 اکیرمآ زا تسینومک ناسدنھم زا یھورگ دورو و یزاسلیبموتاھب نداد تیولوا
 ،دش ھتساک راکیورین زا 1921 لاس رخاوا رد .درک ادیپ یھجوت لباق شرتسگ
 ،اھلیبموتا نیتسخن 1924 .تفای شیازفا رفن 2000 ھب 1923 لاس ات اما
 رد .دش دیلوت تایف یاھحرط ساسارب یسور یاھسوبوتا و اھرابتناو ،اھتناو
 ،)ییایلاتیا تسینومک( Pietro Ferrero وررف ورتیپ تشادگرزب رد 1924 لاس
 Vasilii فوچاخیل یلیساو تشادگرزب رد ماجنارس و ،نیلاتسا راختفاھب سپس

Likhachev )یاھمان )1921-23 یاھلاس رد وکسم داصتقا یاروش ردص 
 ِففخم ھک دش هدیمان Likhachev فوچایل ھناخراک ]هرخالاب[ .درک ادیپ دیدج
 .تسا (zavod imeni Likhacheva, ZiL) ترابع

 
 Bogatyr/Krasnyi Bogatyr ریتاگوب ینسارک/ریتاگوب
 ھیحان رد Bogorodskoe وکسدوروگوب هاگتنوکس رد 1887 لاس رد
 شیپ .دندرک یراذگمان ریتاگوب ار نآ ،1910 لاس .دش هداھن ناینب یکینلوکوس
 ،دوب ھیسور رد یکیتسال یاھالاک ھناخراک نیرتگرزب یناھج گنج نیتسخن زا
 4100 ھب ھنوگچراق راکیورین ،1915 .دندرکیم راک نآ رد رگراک 2180 و
 ار بآدض ]یوتلاپ[ و لیبموتا کیتسال ،زاگ یاھکسام ھناخراک و دیسر رفن
 فقوتم دیلوت ،1919 .دش یلم 1918 لاس رد .دوزفا دوخ تادیلوت یھنمادھب
 عورش ون زا ،1921 .دوب یتادراو ]ماخ[ کیتسال دوبمک شاهدمع لیلد و دیدرگ
 یھدنامزاس 1895 لاس رد ھناخراک رد یتسیسکرام لفحم نیتسخن .درک راکھب
 ھناخراک رد بالقنا یط اھکیوشلب و اھیبزحریغ ،اھرآِسا ،اھکیوشنم و ،دش
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 نارود رسارس رد .درک رییغت ریتاگوب ینسارکھب شمان ،1922 .دندوب لاعف
 .تسا ھتشاد ھمادا ھناخراک نیا رد دیلوت زین زورما ات و یوروش

 
 Bromlei/Krasnyi proletarii یراتلورپ ینسارک /یلمورب
 Fedor یلمورب )شیردیرف( رودف و Eduard دراودا طسوت 1869 لاس رد

(Friedrich) Bromley، رایتخا یسور تیعبات ھک یناملآ-یسیلگنا ناردارب 
 نیمود نیا .دیدرگ سیسأت ھچروکسوماز رد یزاسنیشام ناونعھب ،دندوب هدرک
 گنج یط .دوب هدش حاتتفا 1857 لاس رد یلوا ؛دوب وکسم رد اھنآ ھناخراک
 یھدناماس و دوب ھتشامگ راکھب ار رگراک رازھ 3 ات 2 یلخاد گنج و ]یناھج[
 فقوتم سپس و دنُک شتادیلوت 1920 .دش یلم 1918 لاس رد .تشاد یماظن
 .درکیم دیلوت یلزید یاھروتوم و درک تیلاعفھب عورش ون زا ،1921 .دیدرگ
 ،ییوکسم و سفن هزات نارجاھم ؛دوب موس و مود لسن زا یاھتخیمآ راکیورین
 هدمآ وکسم زا نوریب تسرد ،Mozhaisk کسیاژوم زا ھک یرایسب ھلمجزا
 رد هزورما .دنداد رییغت یراتلورپ ینسارک ھب ار نآ مان 1922 لاس رد .دندوب
 .تسا ھتفرگ Ravsak کساوار یسدنھم یھناخراک ار نآ یاج ،لحم نامھ

 
 Dinamo ومانید
 ھیحان رد یکیرتکلا یسدنھم یاھراک ماجنا یارب 1897 لاس رد
 .درک راکھب زاغآ )یکسونومیس-وکسژوگور ًادعب( Simonovskii یکسونومیس
 ھتفرگ لکش 1903 لاس رد ھک تشاد یدنمورین یکیوشلب نامزاس ھناخراک نیا
 لباق کمک ھیحان رد خرس شترا بلطواد یورینھب یلخاد گنج یط و ؛دوب
 دنچ یارب ماخ داوم دوبمک تلعھب ،1919 .دش یلم 1918 لاس رد .درک یھجوت
 یھھد یط .درک زاغآ ار اھهاگورین یارب تازیھجت دیلوت ،1921 .دش ھتسب هام

 یسدنھم یاھھناخراک نیرتگرزب زا یکیھب ھک تفای شرتسگ اجنآ ات 1930
 .تسا دیلوت لاح رد زورما ات مھ زونھ .دش لیدبت یوروش داحتا رد یکیرتکلا

 
 Gnom i Ron/Ikar راکیا /نور یا مونگ
 یهدش یحارط یاھروتوم و دش حاتتفا نمواب ھیحان رد 1912 لاس رد
 رد یخلم یاھامیپاوھ دیلوت و امیپاوھ روتوم ماگشیپ ؛درکیم دیلوت یوسنارف
 راکیا ون زا ،1922 .درک رییغت نور یا مونگھب شمان ،1919 .دوب ھیسور
 یھناخراک ،یرگید یزاسامیپاوھ روتوم ھناخراک اب ،1927 .دش یراذگمان
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 یھناخراک 1923 ات ، Sal'mson نوسملاس 1920 لاس ات شمان ھک( 4 هرامش
 ماغدا )دوب Amstro  ورتسمآ 1924 لاس ات  و ،6 هرامش یتلود یزاسامیپاوھ
 .ِما ھناخراک ار نآ مان و تفرگ تروص یکرتشم یراذگھیامرس ،1928 .تشگ
 ،عقاو رد ھناخراک نیا میقتسم فَلَخ .دنتشاذگ 24 یهرامش M. Frunze  هزنورف
 prospekt وگوندوب تکپسارپ رد Saliut تویلاس یاضفاوھ یھناخراک

Budennogo دھدیم ھمادا  امیپاوھ یاھروتوم دیلوتھب نانچمھ ھک تسا. 
 
 Goznak کانزوُگ
 ففخم مھدفھ هدس زا ھک دنتشاد مان کانزوُگ ھیسور یتلود یاھھناخپاچ

gosudarstvennyie znaky دوخھب ار یتلود هدش رداص یاھسانکسا ای 
 زا ار یکناب یاھسانکسا دیلوت ھیلام یایراسیمک 1919 لاس رد .دندوب ھتفرگ
 و Perm مرپ رد ار رتکچوک یتلود پاچ یاھهاگراک و درک اجھباج گروبزرتپ
 یکینفوماخ ھیحان رد گرزب یاھهاگراک رد ار دیلوت و درک لیطعت Penza ازنپ
 ات 5 کانزوُگ راکیورین یلخاد گنج زا سپ یهرود رد .تخاس زکرمتم وکسم
 یاضف زا کانزوُگ 1921 نئوژ  رد .دندوب نانز هدمع روطھب و رفن رازھ 7
 ulitsa اویردنآ الواپ استیلوی رد Brokar راکورب یزاسرطع یھناخراک نیشیپ

Pavla Andreeva ار شتایلمع یھمھ و ،درک هدافتسا ھچروکسوماز رد 
 .تسا هدنام یقاب نانچ مھ زورما ات ھکییاج ،داد لاقتنا اجنآھب

 
 Kauchuk کوچوئاک
 Freizinger رگنیزیارف ناردارب طسوت Riga اگیر رد 1897 لاس رد
 ایاکسنیستیرازت ایالامھب 1915 رد .دندوب یناملآ نارگتعنص ھک دش سیسأت
 Malaia ایاکسوگوریپ ایالام نونکا( Malaia Tsaritsynskaia ulitsa استیلوی

Pirogovskaia( زا یرایسب .تفای لاقتنا وکسم رد یکینفوماخ ھیحان رد 
 یلخاد گنج یط اھنآ زا یضعب ھچرگا و ،دنتفای لاقتنا اجنآھب زین راکیورین
 مھ و اھکیوشلب مھ .دوب ھنابز ود 1920 یھھد لیاوا ات ھناخراک ؛دنتشگزاب
 1917 لاس رد وکسم رد رگید راب و ،اگیر یھقطنم رد ھناخراک رد اھکیوشنم
 لیدبت ریتاگوب زا سپ یکیتسال یاھالاک گرزب یهدننکدیلوت نیمودھب .دندوب لاعف
 ١٩٢٣ لاس ات اما ،تفای شھاک رفن 500 دودحھب راکیورین 1919 لاس رد .دش
 1000 ھب   رگید راب راکیورین ،دش هدنادرگزاب گنج زا شیپ حطسھب دیلوت ھک
 Krasnyi کوچوئاک ینسارک ار نآ مان 1923 لاس .تفای شیازفا رفن

Kauchuk دنتشاذگ. 
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 )Mastiazhart تراژایتسام( نیگنس یھناخپوت یاھهاگراک
 masterskye) ترابع زا ِیراصتخا یھتفرگرب تراژایتسام یھملک

tiazheloi artillerii) ووتروفل رد 1916 لاس رد .تسا Lefortovo، رد 
 رگید و نیگنس و ییارحص یاھپوت ریمعت و دیلوتھب و ،دش سیسأت نمواب ھیحان
 ھناخپوت یاھهاگراک زا ھک زابرس رازھ ھس ،1917 .تخادرپ یماظن تازیھجت
 یھتسھ .دندش رقتسم اھهاگراکریمعت رد ،دندوب ھتفای لاقتنا یبرغ یاھھھبج رد
 300 ھب و ھتفای شیازفا ربارب 10ً ابیرقت »یالوج یاھزور« زا سپ ھک یکیوشلب
 .تشاد هدھعرب وکسم رد تردق فرصت رد یلاعف شقن ربتکا رد ،دوب هدیسر رفن
 یگرزب مجح اب اما ،تفای شھاک رفن 1000 دودحھب راکیورین یلخاد گنج یط
 .میا و ]داد مانرییغت[ ْتراژایتسام ،1941 .دوب لاعف یماظن یاھشرافس زا
 نآ زا یشخب و ؛دش هدیمان Mastiazhart im. Timoshenko وکنشومیت
 تعنص رد گنج زا سپ .تشگزاب وکسمھب ،1942  .دش لقتنم  Serov وُرِسھب
 نامھ رد نانچمھ زورما ات .تفرگ ار Vympel لپمیو مان و دش ماغدا اوھـاضف
 .تسا هدنام یقاب ،)Veliaminovskaia 34( لحم

 
 Trekhgornaia manufaktura اروتکفونام ایانروگخِرِت
 زکرم کیدزن ،)ینسرپونسارک ًادعب( Presnia اینسرپ رد 1799 لاس رد
 vertical( یدومع ِیجاسن عمتجم کیھب ؛دش ھتشاذگ ناینب وکسم رھش

integration( دوب یناتک یاھھچراپ یور پاچ شاهدمع دیلوت ھک دش لیدبت. 
 ھناخراک رد مھدزون یهدس رخاوا رد نارگراک لفاحم و یرگراک یاھھیداحتا
 رطاخھب ھناخراک ھطوحم رد رگراک هدزناش 1905 لاس رد و ،دنتفای رارقتسا
 6000 زا شیبھب راکیورین 1917 لاس ات .دندش مادعا وکسم مایق رد تکراشم
 روطھب دیلوت یلخاد گنج یط .دندوب نز اھنآ زا یمین دودح ھک دوب هدیسر رفن
 رس زا یگدنسیر یاھهاگتسد متشھکی اب 1920 ربماتپس رد و دش فقوتم لماک
 ات راکیورین و هدش کیدزن گنج زا شیپ حوطسھب دیلوت 1923 ات .دش ھتفرگ

 شدیلوت و دش افوکش یوروش نارود یط ھناخراک .دوب ھتفای شیازفا رفن 6000
 یهدس رد ار نآ مان .دیسر لاس رد ھچراپ رتم نویلیم 200ھب 1980 یھھد ات
 رد ًادعب ،دندوب ھتشاذگ Prokhorov فورخورپ ْشراذگناینب تبسانمھب مھدزون
  یناھج مود گنج زا سپ .تفای رییغت یکسنیژرزد سکیلفھب 1937 لاس
 .دش یصوصخ زین 1992 رد .تفرگ مان ایانروگوخرت

 
 :عبانم

Kratkii   obzor   deiatel'nost'    Moskovskogo   soveta   (Vyp.l.  1920), 
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 Moscow, 1921; A.M .Sinitsyn et al. (eds), Istoriia rabochykh Moskvy 
1917-1945 gg., Moscow: 'Nauka', 1983; P.A. Voronin et al., Moskva. 
Entsiklopediia, Moscow: Sovetskaia entsiklopediia, 1980; F. Sviatenko, 
Zavod 'AMO', Moscow: Gos. izd., 1929; A.P. Churiaev, N.V. 
Adfel'dtand D.A. Baevskii (eds), Istoriia Moskovskogo avtozavoda im. 
I.A. Likhacheva, Moscow: izd. 'Mysl', 1966; M .Ia.Proletarskii, Zavod 
'Krasnyi bogatyr' (1887-1932), Moscow: gos. khim-tekh izd., 1933; A.M 
.Panfilova, Istoriia zavoda 'Krasny Bogatyr", Moscow: izd. 
Moskovskogo universiteta, 1958; A.I. Efanov, et al., Istoriia zavoda 
'Dinamo'. Kn. 2. 'Dinamo' v gody stroitel'stva sotsializma, Moscow: 
Profizdat, 1964; G.M. Davydov and E.Ia. Knop, Zavod na Usachevke, 
Moscow: Moskovskii rabochii, 1980; Baumanskii komitet VKP(b), 
Ocherki po istorii revoliutsionnogo dvizheniia i bol'shevistskoi 
organizatsii v Baumanskom raione, Moscow, 1927; I.I. Vernidub, Na 
peredovoi linii tyla, Moscow: TsNIINTIKPK, 1993; P. Podliashuk, 
Raduga trekh. gor. Iz biografii odnogo rabochego kollektiva, Moscow: 
Moskovskii rabochii, 1967; S. Lapitskaia, Byt' rabochikh trekhgornoi 
manufaktury, Moscow: OGIZ , 1935; ↓ 

 ،یناریپ نومیس رد ار اھتیاسبو نیا لماک تسیل .یتکرش یاھتیاسبو ؛یناگیاب عبانم ↑
 ،»1924 ات 1920 زا ،اھکیوشلب و وکسم نارگراک نیب رییغت لاحرد یسایس تابسانم«
 .دید ناوتیم 441 ات 435 تاحفص )2006 سکسسا هاگشناد ،یرتکد یھلاسر(



 

  
 ریز رادومن رد یلخاد گنج زا سپ نارود یط اھدزمتسد ھتسویپ شیازفا
 رامآ ناصصختم ھک تسا یتابساحم بسحرب رادومن نیا .تسا هدمآرد شیامنھب
  یراکشآ یاھیراوشد  .دـــناهدرک ھبساحم »ییالاک لبور« زا هدافتسا اب یوروش

 

 
 1920-1926 ،یتعنص نارگراک دزمتسد نیگنایم

 
 هدمع روطھب ھک تشاد دوجو 1920-21 یاھلاس رد اھدزمتسد یّمک نییعت رد
ھکیماگنھ ینعی ،1922-23 یاھلاس رد و ،دشیم ھتخادرپ یسنج تروصھب
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 ]زونھ[ تخادرپ یراج یاھتروص ربارب رد »ییالاک لبور« خرن یھبساح
 نیرتھب اھرادومن نیا .دمآ دوجوھب زین یرتشیب لئاسم ،دوب قیقدریغ یشناد
 نیب هابتشا نادیم .دنھد ھئارا دناھتسناوت نانادرامآ و نانادداصتقا ھک تسا یزیچ
 وکسم یھقطنم رد راک یایراسیمک و نلپسوگ نانادرامآ طسوت ھک ییاھنیگنایم
 .تسا راکشآ ،هدش ھبساحم

 
 :عبانم
 :)تسا ھنالاس نیگنایم 22-1921 و 1920 یاھلاس ماقرا(  Russia ھیسور

Trud 15 December 1923; Rashin, Zarabotnaia plata za vosstanovitel'nyi 
period khoziaistva SSSR 1922123-1926/27 gg., Moscow: Gosizdat, 
1928, p. 6.  

 »هریخذ« زا یدروآرب 1921 لاسھب طوبرم ماقرا( Moscow region وکسم یھقطنم
 :)تسا نارگراک یهریج

Markuzon, Polozhenie truda v Moskovskoi gubernii v pervom polovine 
1922g., Moscow: Glavlit, 1922. 

 :City of Moscow وکسم رھش
Statisticheskii ezhegodnik g. Moskvy i Moskovskoi gubernii. Vyp. 2. 
Statisticheskie dannye po g. Moskvy za 1914-1925 gg., Moscow, 1925, p. 
208. 

 رد ناریگرامآ ھلیسوھب ماقرا نیا( City of Moscow (Gosplan) وکسم رھش
  :)دش ھبساحم راکیورین یایراسیمک رد ھن و نالپسوگ

Rashin, op. cit., p. 6. 
 

 
 نودب ھک ییاھسانکسا ینعی ،یلخاد گنج یط نایرج رد لوپ مجح

 جنپھب 1920 لاس رد و ربارب ھسً ابیرقت 1919 لاس رد ،دشیم پاچ تیدودحم
 رگید راب یتلود یھجدوب لصا 1921 توا هام رد .تفای شیازفا ربارب
 اب ات دننک رشتنم دیدج لوپ ھک دنتفرگ میمصت 1921 ربماون رد .دش نیزگیاج
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 .دوش نیزگیاج کیھب رازھ هد خرنھب ،(sovznaky) یکانزوس ،یوروش لبور
 رازھ تسیودھب 1922 سرام ات و تفای رییغت کیھب رازھ تصشھب خرن نیا
 »ییالاک لبور« ناونعھب ھک دوب جیار لوپ تمیق صخاش ،ھجیتن .دیسر کیھب
 لوپ تیبثت یارب نارگن ،یلام روما یایراسیمک 1922 سرام رد .دش روھشم
 »ییالاک لبور« کرت یگدامآ رگید یاھداھن اما .درک داجیا ار الط لبور ،یراج
 .درکیم لصتم اھتمیق شیازفاھب ار اھدزمتسد یرثؤم روطھب ھک دنتشادن ار
 ھعسوت و یگنھآمھ لوئسم ھک یوروش یتلود یزیرھمانرب نویسیمک[ نلپسوگ
 »اھالاک لبور« ساسارب ار دوخ صخاش ]دوب هریغ و یعامتجا تامدخ ،داصتقا
 1922 ربماون رد .درک ریبدت ،دشیم هدافتسا دزمتسد یاھدادرارق رد ھک
 ،chervonets ِتنُورچ مساھب ار یرادیاپ جیار لوپ یلام روما یایراسیمک
 یجراخ یاھزرا هریخذ و الط نآ یھناوتشپ ھک درک یفرعم الط لبور هد لداعم
 تلود اما .دننک نیزگیاج دیدج دحاو نیا اب ار یکانزوس ھک درک داھنشیپ و ،دوب
 نارحب .درک دیدرت ،تشاد دھاوخ یگدنز درادناتساھب تبسن ھک یجیاتن زا کانمیب
 یاھثحب ،دش رداص یکانزوس یدایز رایسب رادقم نآ یط ھک 1923 ناتسبات
 ربماون ات و ،دش تیوقت تنُورچ هاگیاج .دناسر جواھب ار ]دروم نیا رد حرطم[

 لوپ حالصا 1924 لاس رد .دادیم لیکشت ار نایرج رد ِلوپ مجنپراھچ 1923
 .دش جراخ نایرج زا یکانزوس و دش لماک جیار

 
 :عبانم
 ات 2۵7 تاحفص ،مود دلج ،1978 ،نالیمکم :ندنل ،»یکیوشلب بالقنا« ،راک.چا.یا
 ات 28 تاحفص ،1978 ،نالیمکم ،ندنل ،»تسسگ نارود« نینچمھ و ،3۵0 347 و ،268
-1928 ،یوروش داحتا رد راک تسایس« ،M .Dewar راوِد  ؛133 ات 131 و 70 ات 69 ،29

 .9۵ ات 94 تاحفص ،19۵6 ،للملانیب روما یتنطلس یویتسنا :ندنل ،»1917



 

 
 یریگوضع 1924 لاسرد ینینل تیوضع ناوخارف زا شیپ ینامز چیھ رد
 ھکیماگنھ ،سکعرب .دوبن اھکیوشلب یارب یفدھ دوخیدوخھب بزح یارب
 دراو اھتسیریراک ھک دندوب نآ نارگن یبزح ناربھر ،دیسر تردقھب بزح
 یاھرد ھک دوب 1919 ربتکا رد اھنت ،بزح .دنوش نازیوآ بزحھب و هدش بزح
 یاھسور« زا تسکش ھکیماگنھ ینعی ؛دوشگ دیدج یاضعا یورھب ار دوخ
 دیدج یاضعا و ،دوب یعقاو ناکما اھتسینومک یارب رطخ ْنآ هارمھھب و »دیپس
 زا طقف دیدج یاضعا 1921-22 لاس رد .دندشیم مازعا ھھبجھب تسارکی
 اھھناخراک رد تیوضع نوچ ،دنتفرگیم رارق لابقتسا دروم ھناخراک نارگراک
 اھنآھب یلخاد گنج یط ھک ینارگراک رتشیب و دوب دوخ دح نیرتنییاپ رد
 کرت ار ھناخراک ایو دندش مازعا یماظن ای یتیریدم یاھتَمِس یارب دندوب ھتسویپ
 هوالع .تشادن ینادنچ تیقفوم ْناوخارف یارب اھشالت یھمھ اما .دندوب هدرک
 رایسب ار تیوضع ناوخارف یاھرایعم نینل راشف ریز مھدزاود یهرگنک ،نیارب
 تیوضع .)دینیبب ار 245 و 244 تاحفص ،مجنپ لصف( دوب هدرک رتتخس
 دوب یلاحرد نیا ،تشاد شھاک ھتسویپ روطھب 1921-24 یاھلاس نیب یروشک
 زا شیارگ نیا .تشاد رارق یروشک شیارگ نیا لباقم رد وکسم نامزاس ھک
 شترا زا و اھناتسا زا اھتسینومک دورو وترپ ردً اتدمع ،1922 لاس طساوا
 1923 لاس رد مھدزاود یهرگنک .تشاد مھ ]یرتشیب[ شرتسگ ،تختیاپھب خرس
 و ،)دینیبب ار 383 و 382 تاحفص ،مھن لصف( درک لیھست ار اھرایعم رگید راب
یارب ھک ییاھتیدودحم رثکاھب ًالمع 1924 لاس رد ینینل مانتبث
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 هوبنا تیوضع یارب ناوخارف ِدیدج هار و ،داد ھمتاخ تشاد دوجو دیدج تیوضع
 .تخاس مھارف ار یبزح

 یھجیتن رد اھرامآ .درادــــن یمظن 1920-21 یاھلاس زا تیوضع یناگیاب
 یبزح هاگتسد دشر و ددجم مانتبث 1922 .دناھتفای دوبھب لاس 1921 یزاسکاپ 
 :تسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد دناسرتسد رد ھک یماقرا نیرتھب .تسا

 
 
 روشک حطس رد و وکسم رد تسینومک بزح تیوضع

 
Ca = تیوضع یارب دیدناک. 
 .1920 ھیوناژ یارب دادعت 

 .1921 لیرپآ یارب دادعت 
 .دندرکن ھئارا ار دادعت ھک ھقطنم دنچ یاثتساھب #
 ھناگادج روطھب »یسایس-یماظن یاھناگرا« رد وضع رازھ 57 ،دادعت نیا ربهوالع ##

 .دندوب هدش تبث
 
 :یروشک تیوضع یارب عبانم

Izvestiia TsK RKP (b) 15, 1920; S. Ivanovich, VKP: desiat' let 
kommunisticheskoi monopolii, Paris: bib. demokraticheskogo 
sotsializma, 1928, pp. 31-32, 34 and 76; T.H. Rigby, Communist Party 
Membership in the USSR 1917-1967, Princeton: Princeton University 
Press, 1968, p. 85; Vserossiiskaia perepis' chlenov RKP 1922 goda, 
Moscow: izd. otdel TsK RKP, 1922; TsK RKP(b) (statisticheskii otdel), 
Partiia v tsifrovom osveshchenii: materialy po statistike lichnogo 
sostava partii, Moscow/Leningrad: Gosizdat, 1925, p. 5. For Moscow 
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membership, MK RKP(b), Moskovskaia organizatsiia RKP(b) v tsifrakh. 
K XIV gubpartkonferentsii. Vyp. 2-oi., Moscow, 1925; Otchet o rabote 
MK RKP(b) za 1922-23 g., Moscow: MK RKP(b), 1923, p. 47; 'Otdelnye 
dannye kharakterizuiushchii lichny sostav Moskovskoi organizatsii', 
TsAOPIM, 3/4/5/20; Moskovskaia gorodskaia i Moskovskaya oblastnaia 
organizatsiia KPSS v tsifrakh, Moscow: Moskovskii rabochii, 1972, p. 
27; Bukov, K.I., Korshunova, Z .P. and Rodionova N.I. (eds), 
Moskovskaia gorodskaia organizatsiia KPSS 1917-1988: tsifry, 
dokumenty, materialy, Moscow: Moskovskiirabochii, 1989. 

 



 

 
 

 و ناریدم طلست ھجیتنرد و ،یتیریدم یاھتَمِسھب اھتسینومک ندنار یهوحن
 رد ،دندرکیم راک »اھهاگتسد تشپ رد« ھک ینارگراک رب بزح رد نازابرس
 درِگ اھکیوشلب ھک ییاھرامآ .تسا ھتفرگ رارق ثحب دروم باتک رسارس
 یهرابرد یتاعالطا مظنم روطھب بزح .دھدیمن ناشن ار شیارگ نیا ،دناهدروآ
 »رگراک« یاھتارکوروب لماش ھک درکیم رشتنم شیاضعا یعامتجا یاھھنیمز
 رگا ]ھتبلا[ ،دندوب هدرکن راک ھناخراک رد اھلاس ھک دشیم »رگراک« نازابرس و
 .)240 و 239 تاحفص ،مجنپ لصف( دندوب هدرکراک ناشرمع مامتردً الوصا
 نآھب اھتسینومک ھک ییاھھتسھ عاونا یهرابرد مظنم روطھب نینچمھ ،تاعالطا
 تیوضع زا یجنسرظن ود جیاتن اھنت نم اما .تسا هدش یروآعمج ،دنتشاد قلعت
 ،دش ھیھت 1920 ربماتپس رد اھنیا ِنیتسخن .ماهدرک ادیپ ار لاغشا ساسارب بزح
 یارب ،دندوب هدش راضحا یلخاد گنجھب ھک یصاخشا لاقتنا ھکیماگنھ تسرد
 ،دش ھیھت 1925 لاس رد یمود .دوب هدش زاغآ هزات حلص نامز فیاظو
 گنج نیب ،اھھناخراک رد هدنامیقاب ِیاھتسینومک کچوک یاھهورگ ھکیماگنھ
 اب .دندوب هدش قرغ مادختسالادیدج نارگراک زا ییایرد رد ،١٩٢٣ لاس و یلخاد
 ھئارا ًاددجم ار جیاتن ھک تسا دنمشزرا مھزاب ،فعض طاقن نیا نتشاد رظن رد
 نتم یھمجرت[ زین و ،دیآیم ]یسیلگنا نابزھب[ ھمادا رد ھک ار یلودج .میھد
 :دینک هدھاشم ار ]نآ یسراف
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 بزح یاضعا لغش ِرادومن
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 )رادومن نودب( بزح یاضعا لغش
  )الاب رادومن پچ تمَس نوتس( 1920 ربماتپس
 و یرادباسح نانکراک ـ رفن 204 لؤسم تاماقم :لماش ،رفن 8071 :یلکروطھب عیانص

 .رفن 7516 نارگراک ـ رفن 20 ءزج ناسانشراک ـ رفن 322 تراظن
 یرادباسح نانکراک ـ رفن 229 لؤسم تاماقم :لماش ،رفن 1706 :یلکروطھب لقن و لمح

 .رفن 1247 ءزج ناسانشراک و نارگراک ـ رفن 230 تراظن و
 .رفن remesl. i kustarnye prom(: 516( کچوک ناگ دننکدیلوت و ناروھشیپ
 ؛رفن 1009 :یزرواشک شخب
 یبزح نالؤسم ـ رفن 133 یسایس یربھر :لماش ،رفن 6441 :یلکروطھب خرس شترا

 ـ رفن 1090 تیریدم و یکشزپ نانکراک ـ رفن 1334 یبزح تاماقم ریاس ـ رفن 104 دشرا
 373 یمزرریغ یاھدحاو ـ رفن 2119 یگنج یاھدحاو ـ رفن 1288 (kursanty) اھرداک
 ؛رفن

 نانکراک ـ رفن 3348 لؤسم تاماقم :لماش ،رفن 9684 :یلکروطھب یوروش یاھداھن
 ؛رفن 2698 نادنمراک و نارگراک ـ رفن 3638 تراظن و یرادباسح

 ؛رفن 1930 :یبزح ناگدنھدنامزاس
 یھتیمک یاضعا ـ رفن 410  لؤسم تاماقم :لماش ،رفن 1042 :یلکروطھب اھھیداحتا
 ؛رفن 1 ءزج دنمراک ـ رفن 35 تراظن و یرادباسح نانکراک ـ رفن 596 ھناخراک

 ؛رفن 18 :ھناخ نارگراک 
 ؛رفن 293 :راکیب 
 ؛رفن 5782 :صخشم تاعالطا نودب
 .رفن 35226 :لک عمج
 
  )الاب رادومن تسار تمَس نوتس( 1925 ھیوناژ
 ؛تیوضع دزمان رفن 19563 ـ وضع 22826 :دندادیم ماجنا یندب راک ھک ینارگراک
 ؛تیوضع دزمان رفن 13 ـ رفن 13 وضع :کچوک یهدننک دیلوت و روھشیپ
 ؛تیوضع دزمان 65 و وضع 52 :یزرواشک رگراک
 ؛تیوضع دزمان 250 و  وضع رفن 158  :دندرکیم تکرح شیوخ تشپ ھک ینایئاتسور
 ؛تیوضع دزمان رفن 2122 ـ وضع رفن 4329 :یماظن
 رفن 5467 ،وضع رفن 19491 :اھنامزاس ریاس و یرگراک یاھھیداحتا ،یبزح تاماقم

 ؛تیوضع دزمان
 ؛تیوضع دزمان رفن 110 ـ وضع رفن 60 :نیریاس
  تیوضع دزمان 3235 وضع 9278 :وجشناد
  تیوضع دزمان 271 ـ وضع رفن 239 :راکیب
 ؛تیوضع دزمان رفن 665 ـ وضع رفن 1212 :صخشم تاعالطا نودب
 .تیوضع دزمان رفن 31761 ـ وضع رفن 57658 :لک عمج
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  :الاب رادومن عبانم
Sekretariat TsK RKP(b), Materialy po statistike lichnogo sostava 

RKP, Moscow, 1921, pp. 42-47; MK RKP(b), Moskovskaia 
organizatsiia RKP(b) v tsifrakh. K XIV gubpartkonferentsii. Vyp. 2-oi., 
Moscow, 1925, p. 12. 

 
 ات 1921 یاھلاس رد اھتسینومک ھک ییاھھتسھ عاونا یهرابرد تاعالطا

 ]یّمک[ یھبلغ ینعی ؛دھدیم ناشن ار ھلئسم زا یشخب ،دنتشاد قلعت اھنآھب1923
 ھک روطنامھ .یتعنص یاھھتسھھب تبسن یماظن و یرادا یاھھتسھ رد اضعا
 یاضعا رتشیب ھک تشاد رظن رد دیاب ،تفرگ رارق ثحب دروم مجنپ لصف رد
 زا یضعب .دندرکیم راک یتیریدم یاھتَمِس رد لقن و لمح یاھھتسھ و یتعنص
 زین ییاھھتسھ و یتلود تارادا رد اما ،دندرکیمن راک یتعنص تیریدم رد اھنآ
 .دندوب تعنصھب »ھتسباو« ھک دندرکیم راک

 
 دنتشاد قلعت نآھب وکسم یاھتسینومک ھک ھتسھ عون

 )اضعا یارب طقف(

 
 راک خرس شترا یھدنامرف رد ھک بزح یاضعا نایم زا ،1923 لاس یھمین رد 
 .دندش هداد لاقتنا »یتیریدم« یھتسرھب »یماظن« رفن 2000 مکتسد  ،دندرکیم

 
  :الاب رادومن عبانم

Sekretariat TsK RKP(b), Materialy po statistike lichnogo sostava 
RKP, Moscow, 1921, pp. 42-47; MK RKP(b), Moskovskaia 
organizatsiia RKP(b) v tsifrakh. K XIV gubpartkonferentsii. Vyp. 2-oi., 
Moscow, 1925, p. 12. 



 

 

GARF (Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi federatsii, State Archive 
of the Russian Federation). 

f393 (commissariat of internal affairs); f5469 (metalworkers' union); 
f7952 (history of factories project). 

Narodny Arkhiv (the Popular Archive). 
f389 (Zotov). 
RGASPI (Rossiisky gosudarstvennyi arkhiv sotsial'noii politicheskoi 

istorii, Russian State Archive of Social and Political History). 
f2 (Lenin); f5 (Lenin's secretariat); f17 (CC); f46 (tenth party 

conference); f70 (Ist-part); f95 (Bolshevik fraction in VTsSPS); f124 
(All-Russian Society of Old Bolsheviks); f323 (Kamenev); f324 
(Zinoviev); f564 (left SRs and maximalists); the Krylov card index. 

TsAGM (Tsentralnyi arkhiv goroda Moskvy, Central Archive of the 
city of Moscow). 

Workplace archives: fl00 (Dinamo); f337 (Krasnyi Bogatyr); f415 
(ZiL (formerly AMO)); f425 (Trekhgornaia cotton manufacture 
combine); f2626 (Goznak ). 

TsAOPIM (Tsentral'nyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoi istorii 
Moskvy, Central Archive of the Social-Political History of Moscow (the 
former Moscow party archive)). 

Party organization archives: f3 (Moscow region); f63 (Bauman 
district); f69 (Krasnopresnia district); f80 (Proletarskii (formerly 
Rogozhsko-Simonovskii) district); f88 (Frunzenskii (formerly 
Khamovnicheskii) district); f412 (Krasnyi proletarii cell); f432 (Dinamo
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cell); f433 (ZiL (formerly AMO) cell); f459 (Sverdlov University cell); 
f465 (Vimpel' (formerly heavy artillery work shops) cell); f467 (factory 
no. 24 'Frunze' (formerly Gnom i Ron) cell); f475 (Kauchuk cell); f634 
(M oscow Komsomol); f685 (commission for checking the party, 1921-
22); f1099 (Goznak cell); f1300 (Krasny Bogatyr cell); f2867 (Moscow 
control commission); f8654 (personal archives). 

TsGAMO (Tsentralnyi gosudarstvennyi arkhiv Moskovskoi oblasti, 
Central State Archive of the Moscow Region).  

f19 (militia); f66 (Moscow soviet); f180 (MGSPS); f186 
(metalworkers' union); f201 (food workers' union); f609 (chemical 
workers' union). 

TsMAMLS (Tsentral'nyi moskovskii arkhiv-musei lichnyk 
hsobranii, Central Moscow Archive/Museum of Personal Collections). 

f16 (Boguslavskii); f72 (Kamyshev); f74 (Kaspirovich); f87 
(Kubiak); f176 and f177 (material on victims of repression). 

 
 

Biutteten' oppozitsii, 1929-30 
Bor'ba klassov, 1931, 1935 
Ekonomicheskaia zhizn', 1920-24 
Izvestiia, 1920-24 
Izvestiia MK RKP(b), 1922-23 
Izvestiia Tsk RKP(b), 1920-24 
Izvestiia TsK KPSS, 1989-91 
Kommunisticheskii trud, 1919-21 
Krasnaia nov', 1921-22, 1929 
Kuznitsa, 1921 
Pravda, 1919-24 
Predpriatie, 1923-24 
Rabochaia Moskva, 1922-23 
Sotsialisticheskii vestnik, 1923-24 
Trud, 1922-23 



یسانشباتک 443   

Bondarev, N., 'Riadovoi', in Vagranka. Sbornik literaturno-
khudozhestvennogo kruzhka pri Rogozhsko-Simonovskogo raikoma 
RKP(b), Moscow: Moskovskii rabochii, 1921, pp. 61-71. 

Briskin, M ., 'Perekhod k individualnomu chlenstvu', Vestnik truda 
1, 1923:3-14. 

Bukharin, N. and Preobrazhenskii, E., The ABC of Communism: a 
Popular Explanation of the Program of the Communist Party of Russia, 
London: Communist Party of Great Britain, 1922. 

Dan, F., Dva goda skitanii 1919-1921, Berlin: sklad izd. Russische 
Bucherzentrale Obrazowanje, 1922. 

Dekrety sovetskoi vlasti, Moscow: Gos. izd. polit. literatury, 1986. 
Desiatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. izd. 

polit. literatury, 1963. 
Deviataia konferentsiia RKP(b), sentiabr' 1920 g: protokoly, 

Moscow: izd-vo politicheskoi literatury, 1972. 
Deviataia konferentsiia Moskovskoi organizatsii RKP, Moscow: MK 

RKP, 1922. 
Deviatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: Gos. izd. 

polit. literatury, 1960. 
Doklady na VIII-m Vserossiiskom s'ezde sovetov, Moscow: MK 

RKP(b), 1921. 
Dvenadtsatyi s"ezd RKP(b): stenograficheskii otchet, Moscow: izd-

vo politicheskoi literatury, 1968. 
Fabrichno-zavodskaia promyshlennost' g. Moskvy i Moskovskoi 

gubernii, 1917-1927 gg., Moscow, 1928. 
Gurevich, A., 'Dobrovol'noe chlenstvo v soiuzakh', Vestnik truda 2, 

1922:38-40. 
laroslavskii, E., 'Rabochaia oppozitsiia', 'Rabochaia gruppa, 

'Rabochaia pravda', Moscow: Molodaia gvardiia, 1927. 
lurenev, I. [pseudonym for Konstantin lurenev], Nashi nestroenie, 

Kursk: 'Tsentropechat", 1920. 
K otchetu Moskovskoi gubernskoi konferentsii RKP (25-28 iuniia 

1921g.), Moscow, 1921. 



1920-24 ھیسور بالقنا ینیشنسپ 444   

Kratkii obzor deiatel'nost' Moskovskogo soveta (Vyp.l. 1920), 
Moscow, 1921. 

VK, 'Godovoi opyt professional'noi raboty v novykh uslovyakh', 
Vestnik truda 2-3, 1923:3-24 

Karev, N., 'O gruppe "Rabochaia pravda'", Bol'shevik nos. 7-8, 
1924:27-43. 
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