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بوو،   نه وه کانه  سیاسیه  ڕکخراوهیشتنی هۆی تگه به ١٩٢١ – ١٩١٧   له ندنی شۆڕشی ڕوسیه سه ره      توانای په
می  ده ک له واوی خه  ته  کاتکدا که له.  دیاریکرا وه کانه  چاالکه تیه یه  کۆمه  گروپه و فراوانیهۆی ئامانج کو به به

  م چینه شداربوون، به دا به رکوتی تزاری ی سه وه شاندنه وه  هه ک ئامانجی سیاسی واته  یه دندا لهشۆڕشکر
  بۆرژوازی فره. بوو ، داخوازی جیاواز و لکجیایان هه م چینانه کانی نو ئه کان و گروپه  جیاوازه تییه یه کۆمه

رماداری ڕووسی   سه کردن به شه  توانای گه وو، کهرجک ب لومه پی سروشتی خوازیاری هه الواز و بچووک به
 بۆ  ن و له کاندا کار بکه وره  گه ویداره ی زه  کگه  ناچاربوون له ک، که زۆری خه ره ی هه رزان، زۆرینه وه. بدات
کان  وره  گه هویی رداگرتنی زه سه ستبه ن، خوازیاری ده ر بده ده به ڕاده دکی لهوکانیان سو  بچووکه وییه  زه پارچه

 و م که  وه تییه ندایه  ڕووی چه ران، له ، کارگه وه تره کی  الیه له. تی بچووک بوون ی تایبه می کگه پکھنانی سیسته
ری ئابوری و  م، نامسۆگه ستی که قده ڵ هه گه  له هوروپایی، ک ی ئه کانی ڕوسیه ارییه ش  ناوچه بوو له کۆوه
سازی و  کردنی پشه  سۆشیالیزه  جۆرک له لک که ڕوو بوون؛ پرسگه ووبهرجی ترسناکی کاردا ڕ لومه هه
»ویست ده» ری ی کارگهکۆنترۆکرد ناڕۆشنی پ.  
  

. ران و بۆرژوازی ی نوان کارگه ملمالنی ئاشکرا  له بجگه. گونجاو بوون کدیدا نه ڵ یه گه  له م ئامانجانه    ئه
توانی  یده  نه، ڕکخرابوو دارانه رمایه  سه رتی کشتوکای که  که،دا م ئامانجانه  بهیشتن ستاگه ری ده گه  ئه ت له نانه ته
روبوومی کشتوکاڵ،  ی بههۆی ئاستی نزم .  کرابوو بگونج  سۆشیالیزه  کهسازی رتی بچووکتری پشه ڵ که گه له
کو  کرد، به  ده سازی ئاماده یشهندنی پ سه ره گونجاوی بۆ په یی نه پگه)  کشتوکای بچووکی بازاری(نیا  ک ته نه

  .رژی ئابووری رنامه  ڕگری به بووه  ساڵ ده  ساڵ بهکی زاڵ یهیریناجگ
  

نیا ئامانجی  ک ته م نه به. دی یانتوانی بننه کان ده تییه یه  کۆمه وره  گه کانی چینه شه  هاوبه  سیاسییه    ئامانجه
یی بۆ  ی ڕکخراوه ک بنچینه توانی وه یانده  نه و ئامانجانه کو هیچکام له ، به هو هاتنه ده کدی نه ک یه ته ئابووریان له

ران ڕکخراب،  کانی کارگه زوو و پداویستییه ر ئاره سه  له ک که یه گه کۆمه.  وه  کاره بننهپ  گه واوی کۆمه ته
ڵ الوازی  گه  له کاتکدا بوو، که  له مه ئه. ستدا بوو  دوورده لهران  تی بوونی کارگه مایه پی ڕوشونی که به

ی ت سه دهکورتی  ران و بهرز واری وه خونده ژاری، نه یی، هه ره وبه ره ت، بسه وه  ده یی به سته بۆرژوازی و وابه
  ش له داری رمایه ، ئابووری بازاری سه١٩١٧ پاش سای  وه ڤیکه ن پارتی بۆلشه الیه ستھنراو له ده سیاسی به

  .رچووبوو نادا دهتوا
  

  تن له سه کانی ده ندییه یوه نی جۆراوجۆری په کو الیه ی لکداباو نین، به  دیاردهدوو" ئابووری" و "ت سیاسه"   
   گروپه کک له ن یه الیه  له ، کهبوو ی شۆڕشگی  کردهبووی  سته رجه  به،پرسی شوازی سیاسی. اد گه کۆمه
وتی  ڵ ڕه گه له.    وه کرایه کالده  یه ئابووری،تی و یه نانی هزی کۆمهستھ ده  به، به وه انهید ناو مه یکان باتکاره خه

  شک له ن به الیه کو له ؛ به  پۆلیتاریاوه رزان و نه  وه ن بۆرژوازی، نه الیه  له  نه م کاره کان، ئه ڕووداوه
   بوو، که مه کان ئه ڤیکه زنی بۆلشه کاری مه. جامدران ندامی پارتی کۆمونیست بوون ئه ئه   که وه ڕۆشنبیرانه
رخانکی  کرا، سه  کۆنترۆڵ ده وه ن خۆیانه الیه  له یدانی سیاسی، که چ پیکردنی ئابووری بۆ مه  ملکه توانییان به
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ک چینکی   وه وه وانه ن ئه الیه ت له سه ده گرتنی  وه سته ده بهی  ڕگه  له مه ئه. ن تی دیاری بکه یه ی کۆمه تازه
ی پارتی   ڕکخراوه وان به  ئه ی که وه لهر به. دیھات ، به راندا رزان و کارگه داران، وه رمایه ر سه سه وا به رمانه فه

رانی ڕوسی توانییان  ون، کارگه رکه  سه سته به م مه ری بۆ ئه ماوه کانی شۆڕشی جه پۆله و سواربوونی شه
 سنوری شون و  تر له  گرنگیان واوه رنن، که روه تی بپه یه ی کۆمه وه کخستنهبات و ڕ ندین شوازی خه چه

ی کورت مژووی دوو جۆر ک یه  شوه  به وه ی خواره م وتاره ئه. درا رهه یان تدا سه م شوازانه  ئه کات بوو، که
وڕۆ  کانی ئه  بۆ شۆڕشگه ک کهل کات؛ ئامرازگه  تاوتوێ ده-  ی کارخانهکان کان و کۆمیته ته سۆڤیه -  ئامراز

  . یه زنترین گرنگیان هه مه
  

   له وڕۆکه  ئه ی، که وه ک له یه م، شوه که ڕی جیھانی یه  شه ر له  به  ڕوسیه داری له رمایه ندنی سه سه ره    په
ر کۆنترۆی ژ سازی له واوی پیشه ی ته نزیکه.  خۆ گرتبوو ، له یه سندا بوونی هه ره ی وتانی په زۆربه
 ر  چینی کارگه ی که وه ڕای ئه ره سه.  وه کی شاری چ بووبووه یه ند ناوچه  چه کیدا بوو و له ره ی ده رمایه سه
رزترین   به وه یه ن ترۆتسکی الیه له% ١٠  مندنی به خه(م بوو  ر که به راده واوی دانیشتوان له  ته راورد به به له
  هه کان، له وره  گه ی کارخانه زۆربه.  بووستووتر قبه چه زۆر -ر پی چینی کارگه ه ب–سازی  ، پیشه) رژمرییه سه

خرایی  ڕدا به ی پش شه هه  ده س ر له چینی کارگه. ستبوو قیان به و کاتدا چه مھنانی ئه رهه ی بهکان مۆدرنه
  رده روه خرایی په تی به ستکی چینایه  هه دواوه ی نودا به ده تای سه ره ندی سه روبه  سه ی کردبوو؛ له شه گه
  .بوو ده
  

   سایان له شك له نیا به زۆری ته سازی ڕوسی به رانی پشه مدا کارگه هه ی نۆزده ده ی کۆتایی سه  ماوه    له
ی تری  که شه به. کرد کاندا دابین ده  کارخانه کارکردن له بهرجی ژیانیان  برد و خه ر ده سه کاندا به  شارییه ناوچه

ڵ  گه کانیان له ییهک ره  سه ندییه یوه راند و په گوزه دهکانی پشتریان   گونده وی، له ر زه سه  کارکردن له سایان به
ژمارکی  سازی بۆ هه ندنی خرای پیشه سه ره ، پهشدا وه ڵ ئه گه له.  کشتوکای و ژیانی گوندنشینیدا بوو چاالکییه

   دابان له کانیان به ڵ خزانه گه ران له کارگه. ر کرد به سته ی ده دنی سانهران، کارکر رچی زۆرتری کارگه هه
 و ١٨٨٥کانی  نوان ساله له.  وه گواستهکان   شارییه بۆ ناوچهکانی پشتری خۆیان شونیان   دھاتییه ندییه یوه په

  کانه م خه  ئه]1[.ی کرد شه گه% ١٢٣  و دانیشتوانی مۆسکۆ بۆ نموونه% ٣٣,٨ دا دانیشتوانی شارنشین ١٨٩٧
  رز که ک وه ک وه ، نه خۆیان بنواڕن ر له ک کارگه  وه ی که وه به  وه  بیرکردنه بهستیان کرد   دهک تایه ره ک سه وه
  کان وییه ن زه  خاوه رزاری به قهی    شوه کانیان له چیتر گرفته. کرد کاندا کاریان ده  کارخانه  سایان له شک له به

رجی کار و  نرخی  لومه و هه) ست قده هه (کار  کی کو گۆڕابوون به ، به بوو  نه وه  کشتوکاه بهبوون  سته و وابه
یان  راندا دیاریکراو بوو و زۆربه نوان کارگه شکاری له  دابه  که ووه له. کانی ژیانیان تاییه ره  سه پداویستییه

  سنه شه  گه سته م هه هتی ئ ری یارمه وه ی پشهت ستدانی سونه ده ڕوو بوون، له ک ڕوبه ک یه ی وهل ڵ پرسگه گه له
کاندا  وره  گه  کارخانه ک له ڵ یه گه ڵ کراو له وپکه تکهرانی  کارگه. اد ، ده وه ره  چینی کارگه ۆگربوون بهی ه یه تازه
  لکی فره  پرسگه  له  کرد، که وه رکیان به کاندا، ده  شارییه سنه ره  خرا په  ناوچه ک له ک یه ته ژیانیان له و به
. واوی جیاوازن هت یانبوو، به ژیانی پشووتری گووندنشینیاندا هه  له لک که ڵ پرسگه گه  له شن، که تدا هاوبه تایبه
  .ی کرد شه  گه سازی ڕوسیه  هاوشانی پشه تی تازه ستی چینایه  هه وه م ڕگه له
  
. ریان بوو نه م پاپوه دا و هه ریان هه  سه وه تییه  چینایه سته م هه هۆی ئه یش به١٩٠٥کانی سای   ڕووداوه  

و  ری ئه  مانگی جنیوه  له)Sankt Petersburg (رسبۆرگ هتیپت کان س  له ی کارخانهر  کارگه١٠٠,٠٠٠  زیاتر له
 بارودۆخی  تی به زایه  ناڕه کانیان، به ران و خزانه ، کارگهند ڕۆژ دواتر چه.  مانگرتن کرد ستیان به دا ده ساه

و داوایان لیکرد )  ری ڕوسیه یسه قه( تزار  م رده به کیان خسته تییان، داواکارییه یهرا بوونی نونه  و نه کارخانه
  وه ه»تزار«ربازانی  ن سه الیه له. خشت رانیان پ ببه زرنه نکی دامه نجومه  و ئه وه مکاته کانیان که کو گرفته تاوه
کانی  سازییه  پشه واوی شاره  ته ری له ماوه مانگرتنی جه. ران کرا ۆپشانده خ  له قه یدا، ته که ر کۆشکه رامبه به له



م   النیکه ، کهنرگیر بوو ی دوو مانگدا تیدا ده  ماوه کی له  خه س له  که ملیۆنک  یه ند و زیاتر له ی سه ره وتدا په
کان  وه کان و کۆبوونه کان، خۆپیشاندانه رکوتکی توند، مانگرتنه ڕای سه ره سه ]2[ .وه ی گرته  شار و ناوچه٢١٢
کان  ران بۆ ڕکخستنی مانگرتنه کارگه. بوو یان هه هار و هاویندا درژه کانی به  مانگه  لهناو ناوبهکی  یه شوه به

].] 3بژارد کاندا هه  شارییه ناوچه  لکیان له گه کۆمیته
  ستیاندایه  مۆسکۆ ده کان له ره  و چاپگه)typesetters (ر  تایپگه ره ردا، کارگه مبه ڕاستی مانگی سپته  ناوه    له

م  کانی تری ئه سازییه رانی پیشه کارگه. وتن کارکه ه ل نجا کارگه  په زیاتر له. سازی ری پیشه رتاسه مانگرتنکی سه
تای مانگی  ره سه  له. وه کارکشانه ست له  ده  بهستیانکرد ر ده رانی تایپگه ڵ کارگه گه  هاوپشتی له  له شاره

  ره ڵ هاوڕێ کارگه گه رگ بۆ نیشاندانی هاوپشتی لهرسبو هت پیتک سان ر له رانی تایپگه گهردا کار ئۆکتۆبه
رانی  ردا کارگه می مانگی ئۆکتۆبه که ی یه فته  کۆتایی هه له.   ڕۆژه مانگرتنیکی س ستیان دایه کانیان ده سکۆیهمۆ

واز بۆ مانگرتنی گشتی   بانگه وروپایی بیاری مانگرتنیان دا و به ی ئه راپای ڕوسیه  سه ر له فه نده مه هی شه
نی  نجومه کان، لبوردنی گشتی و ئه  گشتییه ، ئازادییه انهشت کاتژر کاری ڕۆژ ری، خوازیاری هه رتاسه سه
واوی  راگرتنی ته   لهندن کرد و سه ره  په  بهستی کان ده  شارییه واوی ناوچه  ته لهمانگرتن . ران بوون زرنه دامه

وتنی  رکه  بۆ سه ی که هوان  ئهی وه  هنه ، بهوتوو بوو رکه سهمدا  هه  ڕۆژی دوازده مھنان له رهه  به کانی چاالکییه
گرتبوو و  رانیان هه رانی کارگه  نونه ی که رانه فه نده مه و شه کان، ئه  چاپخانه وانه ، له پویست بوون که تنهمانگر
  . وه ی دایه م مانگرنه می ئه رکوت وه  و سهسازش  ت به حکومه. هیتر

  
ران بۆ   ناردنی نونه ستیانکرد به رسبۆرگ، ده هتینی سانت پکا  کارخانه وه ره می مانگی ئۆکتۆبه هه  ڕۆژی ده له   

دا  وانه م کۆبوونه لهر نه نو٤٠ تا ٣٠  تادا، له ره سه له). شورا(ت  ڤیه  سۆ  بیار بوو ببنه لک، که گه وه کۆبوونه
نی  نجومه  بۆ ئه اتهکرد، و  وازییان بۆ مانگرتنی گشتی سیاسی ردا،  بانگه ی ئۆکتۆبه  سیازده له. شدارییانکرد به

. یان بنرنی خۆران کان نونه واوی کارخانه  ته  کهکردنکان؛ داوایا  سیاسییه ازادییهران و ماف و ئ زرنه دامه
رانی   ناردنی نونه له. رک کرد مای شونی کار بوو، ده ر بنه سه  له یان که تییه رایه م نونه ی ئه ران بنچینه کارگه

کانی   بارودۆخی کارخانه  له که (»Shidlovski«ی شیدلۆڤسکی )کۆمیسیۆن(ی  هلژنکان بۆ  کارخانه
ست  ده لیک به زموونگه کرا ئه  پکھاتبوون، ده مه ر له  مانگ به٩  کانی مانگرتن که ها کۆمیته روه ههو )  وه کۆییه ده
 : نووست   ده)Anwiler(ر  ئانڤایله. بن

  
ردا  ی ئۆکتۆبه١١   له  و کاتک که وه ی گرته  رسبۆرگ هتیا سانت پپۆلی مانگرتن مۆسکۆ ت  شه کاتک که

   پویستیان به کرد که ستیان خۆیان هه ران به  کار ڕاگیران، کارگه  کارخانه له سته مین ده که یه
   بوو که سته به م مه بۆ ئه. ر به  بگرنه  ڕچکه ن کامه بدهش بیار   و هاوبه وه کو پکه اوه ت یه  هه وه کۆبوونه

  و  )Obukhov (بوخۆڤو ئۆ) Putilov (تیلۆڤ پو وانه  له-دران بژر ران هه دا نونه لک گه  کارخانه له
  رانی پشتر له یا نونهی مانگرتن  ندامی کۆمیته سکیان ئه  که ، زیاتر له رانه م نونه  له،-کانی تر  خانهکار
]4[ .ی شیدلۆڤسکی بوون لژنه

  
   کارخانه٩٦ تی رایه ر، نونه  نونه٢٢٦ی س ڕۆژدا،   ماوه له. بژارد رانی خۆیان هه تر نونه لی فره گه    کارخانه
بیار . بژردران  هه)کدا یه  کارخانه ریک له  کارگه١٠٠ر  ر بۆ هه ک نونه ی، یه ر بنچینه سه له( کرد  یان ده و کارگه
 کان ڤیکه نشه ، مهBolsheviksکان  ڤیکه بۆلشه(کان  سیاسییه  رانی پارته نونه شداریکردن به  تی به مۆه  درا که

Mensheviksه ، سۆشیالیستهکان  شۆڕشگ Social-Revolutionaries(تردا،  ی ئۆکتۆبه١٧  له. یش بدر
 ر خۆی دانا سه لهی » Soviet of Workers' Deputies ران رانی کارگه تی نونه سۆڤیه«  نوی  یه سته م ده ئه

، ی شار که وت ناوچه  حه ک له ر یه س بۆ هه دوو که( بژارد  ندام هه  ئه٢٢  ری کاتی له به ڕوه کی به یه و کۆمیته
 «  نوی ی خۆی به  ڕۆژنامه ها بیاری دا که روه ، هه)کان زۆر گرنگه   کتییه  چوار یه رکام له س بۆ هه وو کهد
  ت که سۆڤیه.  وه ردهبوک»  News from the Soviet of Workersکان  رییه کارگه  ته تیه سۆڤیه یوا هه



ند  ی چه ماوه بوو، لهگرت نهستۆ   ئه کان له یکردنی مانگرتنهر ابهڕ ڕکخستن و   له رککی تری بجگه  هیچ ئه تا ره سه
ی  وه ندی بزووتنه وه ن ان لهر تی گشتی و سیاسی کارگه رایه  ئۆرگانی نونه دا، خۆی گۆڕی بهکڕۆژ

کو  کۆشا تاوه  تده ، که»ران مانی کارگه پارله «  خرایی گۆڕا به به. دا خت  پایته  لهر چینی کارگهی  شۆڕشگانه
م  ئه " ر ی ئانڤائله پی وته به. وه روا بمنته ههردا   کۆتایی ئۆکتۆبه کان له ت پاش کۆتاییھاتنی مانگرتنه نانه ته

   له ی که وه  پاش ئه ی شۆڕشگانه وه بزووتنه. دا ری هه  سه وه هوشیارییه  ه ل  نه و وه سته به مه  به  نه ڕهئاوگۆ
راندبووی،   ئافه  خرۆشا و ئۆرگانک که وه ره ده به  راده کی له  توندییه به،  وه ره ده تی هنایه ی خۆیدا سۆڤیه لووتکه

 پداویستی ڕکخستن و -مای پداویستی پکھاتبوو  ر بنه سه ت له  سۆڤیه]5[."وتی خۆیدا هاوڕایی کرد  ڕه له
ها   وه ی که ڕه و باوه ر ئه  سه ران بھنته بوو، که کارگه  نه وه س پویستی به هیچکه. - پاراستنی مانگرتنی گشتی

  . نووسسازه ڕکخراوك چاره
  

  له(  وروپای و ی ئه کانی ڕوسیه شارییه  واوی ناوچه  ته کاندا له می مانگرتنه  ده  له و جۆره ی له ڕکخراوه   
ڵ  گه له. ردا دروستبوون  مانگی ئۆکتۆبه  له م ڕکخراوانه  له  نموونه٥٠ – ٤٠. دا ریانھه سه) کاندا  گونده ندک له هه
  مه ئه. م بگرین که م نابت گرنگیان به بهبوو،   کارکردیان ههکی کورت یه نیا بۆ ماوه یان ته  زۆربه ی که وه ئه
  کان له ته سۆڤیه. رقایان بوون  سه  بوو، که وانه ی ئه وخۆ بۆ زۆربه زموونی دیموکراسی راسته مین ئه که یه

رد ک  ده سته رجه وانی به کانی ئه  پکھاتن و داخوازییه وه ربازانه رزان و سه ران، وه ن کارگه الیه ڕا، له وه خواره
کاندا  ته ر سۆڤیه سه هیچ پارتکی سیاسی به.  وه کرانهرز کاندا به ستییه ناسکتاری   بیاره  له ی که وازییانهو داخ ئه_

. کان بدرت  سیاسییه  پارته تی به رایه  مافی نونه  بوون، که وه ران دژی ئه  کارگه  له ژمارکی فره بوو و هه زاڵ نه
- جکانیان پکھنرابوون ستبه  ده ری گرفته سه  بۆ چاره وه رانه ن کارگه الیه کان له هت ی سۆڤیه ، زۆربه مجۆره به
   پرسه ڵ به  و خۆیان تکه-کان  سیاسییه شت کاتژر ڕۆژکاری و مافه  مانگرتندا، هه وتن له رکه ک سه وه

  .گرت رانیان ده ی کارگه خه  یه کان کرد، که ییه ڕۆژانه
  

ی  که  و مانگرتنه وه سته بژردراو به رکوتی هه  سه ی به)Duma مامان، دو خشینی پارله به( ندی  امهز    تزار، ڕه
ی  ه ڕگ١٩٠٥، شۆڕشی تی ڕای شکستی ڕواه ره الم، سه  به.نوبرد کانی له ته ی سۆڤیه تشکاند و پاشان پاشماوه

  مانه کان پکھاتبوون و کارکردی پارله مای کارخانه ر بنه سه کان له ته سۆڤیه.   خۆشکرد١٩١٧کانی  بۆ ڕووداوه
ستی  ران هه ها بۆ کارگه روه کرد؛ هه یان پیادهکانی مانگرتن کان و کۆمیته کتییه کان، یه رییه کارگه
تای  ره کانی سه  دژواره ر گرفته رامبه به  داهاتوودا، له له.   ئاراوه  هنایه)self-government (تی رایه به ڕوه خۆبه

، بیاربوو پشت  وه تیدا دیته یه یرانکی قووی کۆمه  بارودۆخی قه ران خۆیان له  کارگه ، کاتک که١٩١٧سای 
  .ستن  ببه زموونانه م ئه به
  

شداری  کارایی به. راستی دژواربوون دا به کی ڕوسیه ر خه رامبه به کان له دا گرفته١٩١٧تای سای  ره  سه له   
وروپای ڕۆژاوایی بۆ   ئه یی به سته وابه. پروکاند کانی ده  تواناییه ره به ره بهمدا،  که ڕی جیھانی یه  شه  له ڕوسیه

 نی مه وتی خوارده که پاشهمی  رتیلخۆری و که ئاوسان، به هه.  دستوپ خست ی له ی خاو، ڕوسیه سته ره که
می   هۆی که ربازی بووه کی بۆ سه ی خه  کۆمه ڕاکشانی به. مھنان تکشکا رهه به.  یران قهلووتکه   یشته گه

کارهنانی  نی، چ بۆ به مه ستھنانی سوته ده به. رانی کشتوزار می کارگه سازیدا و که  پیشه زا له ری شاره کارگه
بۆ چین و . ر خراپتر بوو وبه وه  له ت له نانه سازی، ته مھنانی پیشه رهه و چ بۆ به) رمی نوماڵ گه( تی  تایبه
ڤۆلین . بوو کی ڕوون نه  هیوایه سازی، هیچ جۆره ری پشه ت چینی کارگه  تایبه ، به کی ڕوسیه هکانی خ توژه

)Voline (ت زمونی خۆی ده ر ڕۆشنایی ئه به لهنووس:  
  

ران و  ژاری کارگه ی ئابووری، ههی ره وبه ره بسه. ر بوو ده  توانا به دا له١٩١٧ری  جنیوه  بارودۆخ له
  به -  وره ندین شاری گه وشاریانی چه ها ها توند بوو، که  وه تی ڕوسیه یه ی کۆمه لکترازانی شیرازه



ڵ  گه دا بوون له وه بوونه ڕوو باری ڕووبه نیا له ک ته  نه- Petrograd ترۆگراد پ رچاو له کی به یه شوه
دا  یشمی نان ڵ که هگ ت له نانه کو ته کر، به رێ و شه نی، که مه نی، پۆشاک، خوارده مه می سوته که

نیا دانیشتوانی  ک ته  بینی، نه خۆوه رجی به لومه ری خراپترین هه مانگی فبریوه. بوون روو ڕووبه
دا  و باره سوپا له. کردبوومی  واوی که ته کو پویستی سوپاش به ، بهن قاتوقی بوو تووشیشارنشین 

]6[ . ڕوویداربازی  ی سهواو ساتکی ته کاره
  

ران،  فسه ری ئه رکوتگه  دژی سه له. دا ری هه  سهریاییدا ناکۆکی زی ده سوپا و ه ڕ، له کشانی شه  درژه    به
ندی  یوه ژاوتری سوپادا، په رچی شه ر بارودۆخی هه رمبه به  و له شۆڕش ستیان دایه  سوپادا ده هرزان ل وه

راپای سوپادا  نیو سه رزران له ران و وه کانی کارگه باسه. ند ی سه ره اواندا پهربازگیر سه نوان به  له هاوڕیانه
  له.  گرت خۆوه کانی به ربازییه  سه  هیزهجۆشھاتنی شۆڕشی  به١٩١٧ سای تای ره سه.  وه ربوبوونه فراوان و به

ستی  ده) رسبورگ ی پیشوو هت پسانت(ترۆگراد  پ و چنین له ری ڕستن  ا، مانگرتنی ژنانی کارگهرید  فبریوه٢٣
ربازان  سه. ند یان سه ره کاندا په ارهواوی ش  ته رۆشان بوون بۆ نان، له خ وه کرده  به ، کهکان خۆپیشاندانه. کردپ
چیان کرد و رپ ڕین سه رکوتی ڕاپه  سه وو، لهرکوت کردب هایان سه لکی وه دا خۆپیشاندانگه١٩٠٥ سای   له که

خۆ و   خۆپیساندانی خۆبه  کۆتایی مانگدا، پاش س ڕۆژ له له. ست بوون وهی  په وه رانه پشانده خۆ یان بهزۆرک
) Victor Serge(ڤیگتۆر سرگ . دا بوو م شاره ری ئه ستی چینی کارگه ده ترۆگراد لهمانگرتنکی گشتی، پ

  :نووست   ده و ڕووداوانه داربووانی ئهش  به کیک له یه
  

 تکژابوون و ری مانگرتووی زاران کارگه کاندا هه  کارخانه چوو، له کاندا هه قامه  شه شۆڕش له
له  بوون؛  که وه  بزووتنهپشی ری هاتنه  بینه وه داماوییه بهلپرسراوان، !. نان! نان"کرد  هاواریان ده

ران  اندانی کارگهڵ خۆپش گه ربازان له ی سه رایانهستی ب هه. ا زابن د که یرانه ر قه سه بهبوو  توانایاندا نه 
  کان، ڕکخراوه ڕووداوهی کتوپ.   لووتکه یانده راسی گهدا، ڕوخانی ئاریستۆک ترۆگرادکانی پ قامه  شه له

7[ ...رسوڕمان کرد کانی تووشی سه هشۆڕشگ[
  

ک  ریدا وه  فبریوه کان له  شۆڕشگه ڕکخراوه   ، که ناچار دانی پداناترۆتسکی  ی که یه و ڕاده تا ئهت  نانه    ته
  : وه جووالنه ردا ده م چینی کارگه رده به ڕگرک له
  
 رگری ر به سه ستی پکرد، به ڕا ده وه  خواره ری له یوه شۆڕشی فبر ، که یه وه ت ئه ، واقیعیه وه م ڕووه له

 وتنی خودی  ڕکه لهری  خهستپش ت، دهو که دهر کانی خۆیدا سه  شۆڕشگییه ڕکخراوه
  لهری ڕستن و چنین و بشک کارگه ژنانی -  شی پۆلیتاریاوه ترین به مدیده تهرکوتکراوترین و س سه

]8[ .گرت ده ی  رچاوه سه_ کانیان  ربازه  سه ره هاوسه   زۆرک لهنوانیاندا  
  

 سوپادا  دا گرت؛ لهکان وییه ر زه سه ستیان به رزان ده وه. ند ی سه ره  پهدا ری ڕوسیه رتاسه  سه    شۆڕش له
کاندا گرت و  شتییه ر که سه ستیان به دا ده ناری بالتیک  که  له ی کرۆنشتات رگه نگه  له ریاوانان له ما؛ ده نهدیسپلین 
کان، پاشان  سازییه  پیشه  ناوچه تا له ره کان، سه تی ڕکخراوه ی سۆڤیه ؛ شوه وه  ژیر ڕکفی خۆیانه ستهشاریان خ

  . وه وتنه رکه نوێ ده رله رزاندا سه وه و) ریایی هزی ده (انریاوان ربازان، ده نو سه له
  

م  ئه.  گرت وه سته ده التی به سه تکی کاتی ده ، حکومه وه شایهکستی  دهوایی  رمانه  فه  تزار، له    کاتک که
 مای ته تا به ره  سه که  یه ه م کۆمه ئه پکھاتبوو، )aristocracy(خانزادان ی بۆرژوازی و ندامان  ئه  له  که ته حکومه

  ر زوو هه. ن بوو )  a constitutional monarchy (مانی  ی پارلهت یا پاشایهرجدار  ی مهت پادشاییهپکھنانی 
انیان و هیتر، ک ، لکدوانه، یاساکانکان مهیاننا  به ه ل چاوپۆشی بهم  ن، بهیه بوو م برۆکه رداری ئه ستبه ده



رزران،  م وه ران و هه م کارگه ژماری دانیشتوان، هه  ههن الیه  له ڕوو، که نه کان بخه  بۆ پرسه ارهچ یانتوانی ڕگه نه
رزیران  ن، وهرا ن کارگه یه  له ری وتدا پکھنرابوون، له رتاسه سه  له کان، که ته سۆڤیه.  وه کردنه ده یانڕوو ڕووبه
  .کران وا چاو لده تکی ڕه ک حکومه  کنیان، وه چوونه کانیان ده  پرسه ند به یوه په  له ربازانک که و سه

  
   که وه کاته مان بۆ ڕوونده وه کان، ئه ته ی سۆڤیه  پکھاتن و پکھاته رنجدانیکی وردتر له  سه ، به مه ڕای ئه ره    سه

کانیاندا  ییه  ڕۆژانه  چاالکییه له هز کاربردنی  بهکانی ئامرازه   بوون، که ری نه ماوه لیکی جه  ئۆرگانگه وانه ئه
ی   پکھاته کی چاک له یه نموونه_ کان  ته وبانگترینی سۆڤیه نا به. رزان ران و وه کارگه م به رده به نه بخه

ک  ن کۆمه الیه ، له وه  خواره بۆ وه ره  سه  له م ڕکخراوه ئه. تی پترۆگراد بوو سۆڤیه_ یی و کارکردیان ڕکخراوه
ی  کۆمیته«ک   و خۆیان وه وه ری کۆبوونه ی فبریوه٢٧   له  ڕۆشنبیرانی لیبراڵ و ڕادیکاڵ پکھات، که له
. رکرد وازایان ده  بانگه که ته بژاردنی خودی سۆڤیه بۆ هه پاشان ]9[ .دیاریکرد» تی پترۆگراد ری سۆڤیه به روه به
کاندا   کارخانه بژاردن له هه»  یهری به روه ی به کۆمیتهم   ئه«یندراوی   راگه الم به وه ریدا  له ی فبریوه٢٨  له
م  ، ئهند رچه هه.  وه ی گشتی کۆبوونه وه ر بۆ کۆبوونه  نونه١٢٠  زیاتر لهڕۆ  ی پاشنیوه١تا کاتژر . ڕخرا به

توانرا  ده  نهی کۆتایی یارنامه ب:  بوون ر روبه بسه -کانی دواتر وه ی کۆبوونه زۆربه - ) نهدانیشت ( وه کۆبوونه
" واوی دسۆزی ته " کان له پویسته  واوی بیاره  ته.دران  ده وه سته ده م به یکی کهل  و شتگه وه پشتراستکرنه

می مانگی  ک بیاری ڕۆژی دووه  وه ،م بیارانه ندک له  هه]10[ .کران جده  جیبه وه رییه به هڕیو ی به کۆمیته
ک  ت وه م سۆڤیه رده  به دان خرایهر سه  لهتی کاتی ناکات، بۆ بیار ڵ حکومه گه ت هاوکاری له  سۆڤیه مارس که
  . بیاردان  پایهنووچ کان نه  پنیارهزۆری م به  به،گشتک

  
 ئاوا  ته م سۆڤیه ، کارکردی ئه بردنه ڕوه ی به م کۆمیته ندامی ئه نووس و ئه ژنامه، ڕۆ)Sukhanov (خانۆڤسو   

   : کات باسده
  

  ت له  سۆڤیه ی که وه واوی له ته به، مت ری سۆڤیه به ڕوه ی به ی کۆمیتهندام ش، من ئه وڕۆکه تا ئه
  ، نهبوو گرنگ نههیچکات بۆم . ، ئاگادار نیم وه جویه دهکانی ڕۆژ، چۆن  ڵ پرسه گه  لهکردنی ه مامه
  وتبوونه کان که کییه ره  سه واوی کاره  ته ن بوو، که بۆ خۆی ڕوو ش، چونکه وه  پاش ئه وکات و نه ئه

  و بارودۆخه ، لهدا خته  وه م ساته  له وه هت  سۆڤیه ت نیسبه م به به. ری به ڕوه ی به ۆمیتهر شانی ک سه 
وپش بردنی هیچ کارکی  ره  ڕۆشنی توانای به ی، به وه تییه ندی و چۆنایه  چه و پکھاته دا، به رچاوه به
  . ستاوه ههکانی   مۆڕاییه  رکه نیا ئه  ته بوو و به مانی نه ک پارله وهت  نانه ته

کانی  پایهها  روه  و هه یشتایه کاندا ڕابگه  کاروباره نیا به ته بوو بۆ خۆی به ری ده به ڕیوه ی به کۆمیته
واوی  ته  به وه ته ن سۆڤیه الیه  لهکی وا یه رنامه ر به سه بیاردان لهم،  که یهی   پله  به.  داڕشتایهتی  کومهح

  ...دا ده سیش گرنگی پ نه بوو و هیچکه  نهدژوار  تی بوونه م ڕواه م، ئه تی بوو؛ دووه ڕواه
   هاته وه رده پشتپه  له سک کرا، که  که  له رهم پرسیا  ئه  که یادمه  له"دا؟ تدا ڕوویده  سۆڤیه لهچی  ی ئه"

!  ری ماوه  جه ی وه کۆبوونه" و وتی  وه  جووندنه اباوانهکی هیو یه  شوه کانی به سته رشانۆ و ده سه
]11[ !"یت کات، ده زوو ده  ئاره رچی که  هه  ه وه ستته ده وت هه س بیه رکه هه

  
ک  یه ربازان له ران و سه رانی کارگه سی نوان نونه ندی که یوه ، په ته م سۆڤیه نی ئه رنجاکشترین الیه سه   

  تی کاتی هزی واقیعی به  حکومه تر له ربازان، فره ی سه رانه  نونه مووه و هه بوونی ئه ئاماده. ئۆرگاندا بوو
 )محلی(ی ربازانی نوخۆی پارزگاری سه  لهت  سۆڤیهی وه ئهر به خشی، له به ری ده به ڕوه هی ب کۆمیته

  .بوو  ند مه رهه به
  



رباز   سیان سهر سه  دوو له ت بوون، که ری سۆڤیه س نونه  که٣٠٠٠  ، زیاتر لهدا  کۆتایی مانگی مارس    له
  متر له  که ک که یه ارخانهر ک ر بۆ هه ک نونه ر، یه  کارگه١٠٠٠رک بۆ  ر نونه ی هه ر بنچینه سه  له وانه ئه. بوون
راستی مانگی   ناوه له. بژردران ده ربازی، هه کی سه یه که ر یه ر بۆ هه ک نونه ری تداب و یه  کارگه١٠٠٠

 نگ ده،   بووبوو وره ی زۆر گه که باره ت قه ی سۆڤیه وه ر ئه به لهری،  به ڕوه ی به کۆمیتهپشنیاری  ر سه  لهدا، پریل ئه
یان  نیوه  که  ،، درابوو ندامی هه  ئه٦٠٠ی  نزیکه  کهی نوێ  ئۆرگانی شوه له  ،ی وه ازی و ڕکخستنهچاکس  به
ن  الیه  له ، که وه ته کی تایبه یه ن کۆمیته الیه  له یه وه نوێ ڕکخستنه رله م سه ئه. ر بوون تر کارگه ی که رباز و نیوه سه

ها البردنی  روه  و هه")جگیرنا(رانی کاتی نونه"البردنی  بوو، پکھنرا و بهبژردرا  هه وه رییه به ڕوه ی به کۆمیته
ت  ندامانی سۆڤیه ی ئه می کردبوو، ژماره یان که  ژماره  هاتبوون، که وه لکه گه سته ن ده الیه  له رانک که نونه
  تاوه ره سه  له م بارودۆخه ئه.  وه دا مایه ری به ڕوه ی به ست کۆمیته ده الت له سه شدا، ده وه ڵ ئه گه له.  وه خواره هاته

]12[ .ی کشا  درژه مجۆره شدا به١٩١٧هار و هاوینی  ی به  ماوه  و لهئاوا بوو
  

   پرسهر سه  لهکارکردنی جۆراو جۆری بۆ   و کۆمیته وه ری ڕۆی خۆی فراوانکرده به ڕوه ی به    کۆمیته
. _تگوزاری جۆراوجۆردا و هیتر ر خزمه سه ، چاودری به ی ڕۆژنامه وه بوکردنه_ پکھنا کان  جیاوازه

تر  ت فره  سۆڤیه)ی وه کانی خواره ڕیزه (کانی کرد، پایه  دهانیه زیادکردی م کۆمیته ندامانی ئه ی ئه ند ژماره رچه هه
ت  دا خۆدی سۆڤیه مه  دوای ئه  و به وه مکرانه که) کان دانیشتنه(کان  وه ی کۆبوونه ژماره. دا ست ده ده التیان له سه ده

،  وه یانتوانی تیدا کۆببنه ربازن ده ران و سه  کارگه  شونک که بوو، واته تر نه  شتکی وه  شونی کۆبوونه  له بجگه
 ڕوی  ی که وه نیان لهبژارد ی ههکان  و بنکه وه نه ر بکه سه ک خۆیان به سانی تری وه ینن، که کانیان ڕاگه بۆچوونه

کانیان  ربینی بۆچوونه  هیچکات بواری ده کانک که  بۆ خه م ئۆرگانه ئه.  وه نه ڕووداندا بوو ئاگادار بکه دا و له ده
 بوو، رچی هه  ههبوو؛ ر نه ی چینی کارگهتی هز ایهر م نونه به. خشین به ی پده م توانایه خسابوو، ئه ڕه بۆ نه
  .تی سه  بده و لهک بو یه نموونه

  
   ناوچه م له  هه–دا  ی ڕوسیه رتاسه  سه  له کانه ته واوی سۆڤیه  باالنمای ته ته م سۆڤیه  ئه وت که که رده    وا ده
کانی خۆیاندا  ته ڵ سۆڤیه گه رزان له ران و وه ، کارگه کاتی بهزۆر . -کاندا  گوندنشینه ناوچه م له کاندا و هه شارییه

ر  ی چینی کارگههیزک ئامرازی  توانرا وه ده تی کاتی نه  حکومه  و نه م ئۆرگانه  ئه نه.  وه  ناکۆکییه هوتن که ده
  . ی کارخانهکان کۆمیته:  دابھننها ئامرازک  وه ران توانیان، که دا، کارگه مه پاڵ ئه له. رچاو بگیرن به له
  

 ،-ڕ ی شه ت و درژه کومه پکھنانی ح-سی سیاسی بوون رقای پر  زۆری سه کان به ته  سۆڤیه  کاتکدا که   له
زۆرک . ریکبوون کاندا خه  کارخانه مھنان له رهه وامی به رده کانی به سته یوه  په  پرسه نیا به  ته ی کارخانهکان کۆمیته

کی کتوپ  یه  شوه کاندا، به نکارخانه کاری خاوه کان یا خراپه  داخستنی کارخانه نگاری ره  به  له م کۆمیتانه له
کانیان  تاییه ره  سه  گرفته ر که به وه وته ران هیوایان که  کارگه  بوو، که وه یتانهمم کۆ ی ئه ڕگه له. دا ریانھه سه
 نو  کانیان له رانی خۆیان و خزانه  و چۆن گوزه وه نوێ ڕکبخرته رله مھنان سه رهه  چۆن به-ن  بکهر  سه چاره

خۆیان   یا به ،ڕوو بوون دا ڕووبه م دووڕیانه ڵ ئه گه ران له  کارگه زۆرک له. -ن ا، دابین بکهگژاوی ئابوورید
  وه زراوییه ڕووی دامه  له تر که رانی کارگه. تی بکشن ی برسیه وه  بگرن یا ئه وه سته ده مھنان به رهه ری به به روه به
ندی شۆڕش بوو  تمه  تایبه کان که دانی چاالکییه رهه  سهر کاراییژ   وتبوونه  کهم  بوون، ههترر مسۆگهک  یه ڕاده به

  بوو له ، ده وه ر بمننه  مسۆگهی وه بۆ ئه.  ژر کارایی خراپتربوونی باری ئابووری وتبوونه م که و هه
 بۆ پاراستنی  رد، که ب وه یان به پهران   کارگه مجۆره به.   یان بۆشتایه  قسهتر فرهکاندا  تی کارخانه رایه به وهڕی به
  . یه  هه  ئاستی کارخانه لیک له کخراوگه ڕ شترکردنی بارودۆخیان پویستیان به ندییان و با وه رژه به
  

  کتییه یه،  ی نۆزده ده تاکو پش کۆتایی سه. ک بنتوانی پاپشت یانده  نه وه م پرسانه ند به یوه  په کان له کتییه    یه
ککتییه  ن یه الیه کی گنگ بوون له رییه ستپشخه ده  ، کهکان تییه سونه  کتییه یه. ایی بوونکان نایاس رییه کارگه



   هشتاکه  ڕوسیه  له ی که هو ر ئه به  له،نبوو ئارادا نه  له  ڕوسیه ، له وه هوروپای ڕۆژئاوایی ئهکانی  ریه کارگه
   له بکرت، که  وه ئهڕوانی  کرا چاوه دهران  ترین کارگه  سیاسی لهنیا  ته.  بوو)ساوا(بچووک سازی  پیشه
  ستبوون به یوه الی په تر به  فرهرانک ها کارگه رایی بن و وه کتیگه یهدا هۆگری  رانه رکوتگه سهوا رجی  لومه هه

کی  کی الوهڕۆ کان رییه  کارگه کتییه دا یه١٩٠٥ سای  له.  وه شکانه وکاتدا ده کانی ئه  رادیکاه  سیاسییه ڕکخراوه
کی  یه م ژماره به. اننرشکند سای دواتردا تک رکوتی چه  سه یان له زۆربه.  گاڕیندا  راپه و الوازیان له
  له. ن ن بدهکارکرد  به  درژهدری پۆلیسدا ژر چاوه کو له  تاوه،رگرت تییان وه یان مۆه بژارده دیاریکراوی هه

  له) میللی(ری  رتاسه ک ڕکخراوی سه ری وه کتی کارگه ندین یه دا چه١٩١٧ری  ڕینی فبریوه می ڕاپه رده سه
  کتییه رانی یه ی ڕابه زۆربه. بوو کاندا هه  کارخانه یان لهر ماوه میان جه کی که یه م ژماره ئارادا بوون، به

  ران له بت کارگه  ده  که، وه کرده تده یان ڕه و بۆچوونه  ئه کان بوون، که ڤیکه نشه  مه ر به کان سه رییه کارگه
ندامانی  ی ئه دا، ژماره١٩١٧می سای  که ند مانگی یه ی چه  ماوه  له.ب ستییان هه کاندا ده رخانهکاروباری نیو کا

 بۆ  تی بوو، واته واو ڕواه ، ته م زیادکردنه ی ئه زۆربه. ندام  ملیۆن ئه١,٥   بوو به وه زاره ند هه  چه کان له کتییه یه
بوونی  ره ف چاالکی واقیعی له. کاندا بن کتییه  یه ب له  ده ک، که یه  بنچینه  بووبووه مه رانی ڕادیکاڵ ئه کارگه
  بووب ، له کدا هه یه  کارخانه ر ئۆرگانک له  بووبوو، هه سته رجه دا به ی کارخانهکان هرانی کۆمیت رسوڕهنه سه

ران  ی کارگه  زۆربه  بوو، که وه م کۆمیتانه ی ئه  ڕگه له. بران ده ڕوه  به وه نهوا ن ئه الیه  و له ران پکھاتووه کارگه
  .ن ر بکه سه کانیان چاره دا تا گرفته ویان ده هه
  

  وه وه ی ئه ڕگه  له ، کهدا ران ده یی کارگه کی ڕکخراوه یه هنانی پکھاته  پکده گرنگیان به  م کۆمیتانه    ئه
 پرسی   واته: -ب ری هه سه چاره  یا هیوایان به-  وه ڕوو ببنه نیان ڕووبهم گرفت که ڵ یه گه وانی لهیانت ران ده کارگه

   که، وه کانی کارخانه ک کۆمیته لیکی وه ی ئۆرگانگه  ڕگه نیا له ته. کاندا  کارخانه مھنان له رهه ری به به ڕوه به
، بران ده ڕیوه  به وه مان کارخانه رانی هه ن کارگه الیه وخۆ له  ڕاسته وبوون پکھنرا وه رانه ن کارگه الیه ۆ لهوخ ڕاسته

ستھنانی زانیاری  ده  به له و ن  بدهتییان  چینایههاوپشتی  به، کانیان ه ڕکخراو  به شه  گهیانتوانی ران ده  کارگه که
رقای پرسی  زۆری سه کان به ته  سۆڤیه  کهروا هه. (شداربوون ، بهمھنان رهه ری به به ڕیوه  بۆ بهداپویست

جی  ستبه ری گرفتی ده سه بۆ چاره. وون ب ر وبه ر بسهکانیان ئاسایی   دانیشتنه وه ر ئه به بوون و له"سیاسی"
ها  دا وه ی ڕۆژئاوایی ری ڕوسیه راسه سه سازی له ندکی پیشه ر ناوه هه له .)ر بوون تیده متر یارمه ران که کارگه
و   له  هشتاکه رانیک بوو، که  کارگه ت به  تایبه میشه کدا هه یه  کۆمیته تی له ندامه ئه. دا ریانھه لک سه گه کۆمیته
. درا دا ده  کارخانه ران له واوی کارگه ی گشتی ته وه  کۆبوونه گرنگترین بیاردان له. کرد دا کاریان ده کارخانه
هیچ . دا بپارزن نیو کارخانه یان لههز ویاندا  ههجکانیان، تبهس  ده ری گرفته سه دا بۆ چاره ویان ده ران هه کارگه
ک  ڕووی کۆمه کانی شۆڕشدا بۆ خستنه مین مانگه که  یه له. نجام بدات یان بۆ ئه م کاره توانی ئه یده تر نه سکی که

ن  الیه  له م کۆمیتانه ، ئه هو خواستان دیھنانی ئه و به ره کاربوون به ستبه  بۆ ده وه ندێ باره  هه له  داخوازی و 
کانی   کۆمیته ندێ له کارکردی ههی  باره ئاوا له )Paul Avrich(ڤریچ ل ئاپاو. کارهنران وه به رانه کارگه

  :دوێ  ده دا ڕین کانی راپه م مانگه که  یه  لهوه کانه کارخانه
  

ی کار  ی ماوه وه مکردنه  که زیادکردنی کرێ و کانیان به تا داخوازییه ره  سه کانی کارخانه کۆمیته
 وه هکان ی داخوازییهموو لیستک روی هه سه  له م داخوازییانه  ئه ی که وه ڵ ئه گه ، له وه کرده سک نه رته به

   بوو لهگانیانندی مادییان خوازیاری بوون، مافی ڕۆ وه رژه  به  له وان بجگه ی ئه وه ئه  ، بوون
ی سکۆرۆخۆد )وش که(ی پو  رانی کارگه  کارگه وی که ئه،  نهبۆ نموو. تیدا رایه به ڕوه به
)Skorokhod (ھهدا  چواری مانگی مارس له پترۆگراد،  لهشت  ههڕای  ره  سهوان ی ئه وه ئه، ستان  پ

نکار   خاوه  له ، کاری ری کرێ بۆ زیاده رابه وو به دانی د وانه  له و زیادکردنی کرێ، ر کاری ڕۆژانهکاتژ
 ربینی  ڕادهیان  و مافیکان ی کارخانهکان رمی ناسینی کۆمیته  فه بهروا خوازیاری  هه بوون؛ ارخوازی
گرافی پترۆگراد،  ی رادیۆتله  کارخانه له. ، بوونداران رکاری کارگه سه ن و خستنهرکرد  ده وی له



ی کان  و بیارنامه ری بنچینهپشنیا" یاند  گه  رایده جۆروی کهو کو به ران پکھات تاوه کی کارگه یه کۆمیته
 بۆ کۆنترۆکردنی چاالکی تر کانی  کارخانه کانی  کاتکدا کۆمیته ، له"اتک ب له  گه ژیانی نو کارخانه

کانی  وره  گه ره مھنه رهه  به   نده  ناوه له. لبژردرابوون کان هه ره رکارگه ندازیاران و سه ران، ئه به ڕوه به
 پداویستی  ت به نیا تایبه کی زۆر ته یه  ڕاده  به تی، که وه ندی فلزکاری ده  ناوهت تایبه پترۆگراد و به

دری  چاو"تایی  ره ی سه بووب، شوه ختدا هه  پایته ری له  ملیۆنک کارگه که  چاره یه وانه نگی بوو و له جه
]. ]13دا ریانھه  سه وه ک شه شکردندا یه مھنان و دابه رهه ر به سه  به"ری کارگه

  
وام بوو،  رده ئاوسان به هه(  خراپتر بوو  وه ریدا باری ئابووری له دوای شۆڕشی فبریوه ه ب  که ووه له   
  ران له ، کارگه)پچۆچکی  یه  شوه ش به وه م ئه  زیادبوون کردبوو، به ستی به  ده مھنان تازه رهه به

  وه  کرده ، به"ری چاودری کارگه"کانی  تا ره سه و ررجی کا لومه یکار، هه کر ند به یوه  په ی لهی داخوازڕوو خستنه
بۆ . کان رچی زۆرتری کارخانه کی هه یه کاری ژماره وه کان و خستنه گرتنی کاروباره وه سته ده  به ڕوویان له

. کار بن ستبه بوو ده وا ده ، ئه وه  بدۆزنه یرانه  قهی وه بوونه  قووتر  لهرچوون ک بۆ ده یه ران ڕگه کارگهی  وه ئه
نوێ  رله تی سه  چۆنیه- ڕووی بوون ڕووبهدا    ئاستی کارخانه ڕی لگرتبوون و له ره ج که سه ستبه پرسکی ده

م   ئهڕووی به روو کاتک که. -بوو) تی خۆیان رایه به ڕوه ژر به له(کانیان  مھنانی کارخانه رهه ی به وه ستپکردنه ده
_ رکردنی  سه  چاره ستیاندایه  ده وه کانیانه ی کارخانهکان ی کۆمیته ڕگه ران له  و کارگه وه  بوونه تاییه ره سه  پرسه

ت  نانه  ته و  پرسکی تازه-ر گه وه تی خۆیاندا خسته رایه به ڕوه ژر به مھنانیان له رهه  به وه  کرده ، به وه زۆر باره له
  .یدا بوو  پهدژوارتریش

ی خاو  سته ندی که مھنان پابه رهه به. بیت )خودکفا(خۆی  ستوو به نیا پشتبه ته بهتوانی  یده ک نه یه    هیچ کارخانه
ی خاو بۆ  سته ره ستھینانی که ده  بۆ به زۆر کۆمیته.  بووشکردن تی دابه چۆنیه  ومھنان رهه وامی به رده و به
ک  یه چاره ها ڕگه  وه وت که هرک ده. تر کرد کانی ی کارخانه ڵ کۆمیته گه  کبرک له هستیان ب  ده،مھنانیان رهه به
) برکمده وه)رقابت_ ک ی خاوی  سته ره توانی که یانده کان نه موو کارخانه هه.    نییه  دژوارانه و گرفته  به وه ره

  کی  تازه لک که گه ی کارخانه  زۆربه. وه رزکرده ی خاوی به سته ره کبآ، نرخی که. ستبینن ده پویست به
ی خاو و ئامری  سته ره ستھنانی که ده ر بتواناییان بۆ به به ، له وه ستپکردبووه نوێ ده رله سهمھنانیان  رهه به
  بوو بهپداویستی فیدراسیۆنیک .  وه دا دیته وه کارخستنه  لهاربوون بهترسی ناچ م مه رده به ێ، خۆیان لهنو
بت ئامرازک بۆ   ده  که- دیکه سانی  که  خیراتر له زۆر- کرد  نیارک ران ده  کارگه ی که وه به. رچاو کی به یه یاردهد

  ی که وانه ئهڵ  گه له: ن  پیبده ره تردا په کانی  و ناوچه  کارخانه تر له رانی ڵ کارگه گه نگی له هاوکاری و هاوئاهه
  ی که وانه هنا و ئه م ده رهه میان به رهه مان به  هه ی که وانه کردن، ئه ر ده به سته ی خاویان بۆ ده سته ره که

،  وه و کارخانه رانی ئه ن کارگه الیه پنراو له  سه یی ک کارخانه  یه"تی موکایه". کانیان بوو مه رهه  به پویستیان به
ن  الیه رفراوان له نگی به ا کۆششکی هاوئاههنی ته. ر بکات سه کان چاره  ئابوورییه  دژواره توانی گرفته یده نه

گیری نیو   گۆشه بوو له دهران  کارگه .کرد ر ده یسه ی مه و کاره ، ئه وه کانه  جۆراوجۆره ی کارخانهران کارگه
سازی و  ری پیشه رتاسه نگی سه ی شوازی هاوئاههبۆ داهنان،  وه م ڕووه تر بۆن و له کانی خۆیان واوه کارخانه
  . نا کانیان   کارخانه کانی  کۆمیته ن لهیی ڕوویا ناوچه

  
مھنان  رهه تی به رایه به ڕوه ڕ به مه کانی خۆی له وونه بۆچ دا که وی ده ههتی کاتی  من کاتدا حکومه هه له   
ر  سه  چاودری به  به کانی کارخانه ی چاالکی کۆمیته وه سکردنه رته  به دا بوو به وه  کۆششی ئه له. پنیت بسه
ژیر چاودری  کان له نگییه واوی هاوئاهه بوو ته ده. زیان بکاتالواکاندا،   کارخانه تی و ئاساییش له المه سه

کو   تاوه،ئارا هۆکارکی هنایه   کانی کارخانه  بۆ کۆمیته مه ئه.   ایهنی ویدا بووستان ده کاربهتی کاتی و  حکومه
.  وه لبستنرته  تواناییان وه ستانییه ده ت و کاربه ن حکومه الیه توانرا له یایی، دهن ته به  که .ست بن یوه  په وه که یه به
ی  وه ر ئه گه  مه-بت   توانادا نه ناوبردنی له  له یانتوانی هزک پکبھنن، که ک، ده ک یه ته کگرتندا له  یه الم له به

ی ک یه  کۆمیته ه کۆمهمین دانیشتنی  که  یه . -رگیز رکی هه کا نان ڕاگرێ، واتهمھ رهه واوی به ب ته ت ئاماده حکومه



ی  وه  پداگرتنه م کۆنفرانسه  ئهکی ره سهی بیار. دات ڕووده پترۆگراد   له پریل ئهراستی مانگی  ناوه  له کارخانه
ک درژی  وه"لی  تگه بوو؛ بابه   ژیانی نوخۆیی کارخانهگرتنی وه سته ده  به لهران  ر مافی کارگه سه هز له به

رێ  ونده م، تا ئه  به]14[".ت و هیتر ران، مۆه رمانبه ران و فه رکردنی کارگه رگرتن و ده ڕۆژکار، کریکار، وه
 شارکدا  ئاستی مھنان له رهه بستی ڕکخستنی به مه  به کانی کارخانه کانی نوان کۆمیته ندیگرتنه یوه  په که
  .دا ك ڕووی نه وییه  هیچ پشه وه م ڕووه ڕوو، له خرانه ده
  

 ک  یاسایه ه مان مانگدا کۆمه ی هه٢٣ڕۆژی   له. خۆ وته تر که جارکیدا  پریل  مانگی ئه تی کاتیش له    حکومه
ڵ  گه له) وتن ڕکه(توگۆ  گف ران له تی کارگه رایه  بۆ نونه کانی کارخانه  مافی کۆمیته ردرا، که سه بیاریان له

ئامانجی . ناسی رمی ده  فه دا به نو کارخانه تی له المه رجی سه لومه ر هه سه تی و چاودری به رایه به ڕوه به
ی  وه سککردنه رته  و به کانی کارخانه  گرنگی ڕۆی کۆمیته لدان بوو له "  م بیارنامانه  ئهکی ره سه
ری  رتاسه  سه ران له کارگه. بوو ی نه بیارانهم  پاندنی ئه تی کاتی توانای سه م حکومه به.  بوو]"]15تیان سه ده

ی خۆیان ی تواناڕی وپه  و به وی چ کارکدایه  هه تی کاتی له  حکومه وت، که رکه خرایی بۆیان ده دا به ڕوسیه
 ی وه ڤیکی بزووتنه مژووناسکی بۆلشه  که _ )Pankratova( ی پانکراتۆڤا پی وته به.  وه المیان پدایه وه

خۆ  کی فراوانی شاری، شانۆی چاالکی خۆبه یه ر ناوچه  و هه وره کی گه یه ر کارخانه هه _  هکان ی کارخانه کۆمیته
اوکیان نگ ند هه ه و چ وه کردهت تیان ڕه حکومه کانی ه نوی نونیران ڕ کارگه.  بوو انهبیارم   به وه المدانه بۆ وه

ی نوان نگ وئاههندی و ها یوه  په   له نوێوی هه. کاندا هاویشت  کارخانه ی خۆیان لههزکردنی هز و به ره به
هۆی  کو به بوون، به ت نه  کارکردی حکومه م به نیا وه  ته مانه واوی ئه ته.   ئاراوه  هاتنهکاندا کارخانه

   ]16[ . بوون وه هیشرجی ئابوور لومه خراپتربوونی هه
  

   بووه سترا، که  به)Kharkov ( خارکۆڤ  له کانی کارخانه ی کۆمیتهر دا، کۆنگه)ئایار(ی  ی مانگی مه٢٩     له
ک  کانی وه نووسسازه  چاره یتوانی پرسه م نه ران، به ارگهتی ک رایه به ڕوه ر خۆبه سه هز له هۆی پیداگرتنیکی به

 ی گشتی نگرهڕۆژی دواتر، کۆ. ر بکات سه شکردن چاره مھنان و دابه رهه ، بهکردن ئامادهی نگ وئاههها
ری   نونه٤٠٠ی  نزیکه. سترا بهخت   پایته ری له وروبه کانی ده  پترۆگراد و ناوچه  له کانی کارخانه کۆمیته
کانی تا  وی ئاوگۆڕه  پشه ا، کهکر ه گهک  یه یاننامه دا به که هگری کۆن  ماوه له. شدارییان تداکرد کان به کۆمیته

 تیدا   که وه رانکه ن کارگه الیه لهک  یه تا چ ڕاده  م ئاوگۆرانه ئه  ڕوو، که ی خسته وه ئه _  وه کرده می ڕوونده و ده ئه
  ._ وهکرا رک  شداربوون، ده به
  

.  وه کانیان کشایه  کاره ستیان له کان ده تی کارخانه ایهر به ڕیوه رانی به رمانبه ستپیکی شۆڕشدا، فه  ده له
بوو   ده کانی کارخانه ، کۆمیته وامی کاری کارخانه رده بۆ به. نکار  خاوه  بووبوونه وه کرده کان به ره کارگه

دا  ری و مارس  مانگی فبریوه شۆڕشدا لهکانی  مین ڕۆژه که  یه له. ستی خۆیان ده ری بگرنه به ڕوه به
ی دوو  نزیکه. وتن  کارکه کان له کارخانه. کان قامه رشه  سه جھشت و ڕژانه کانیان به ران کارخانه کارگه
. جھران کان به  کارخانه زۆرک له. کانیان رکاره  سه وه ڕانه ران گه ری کارگه ماوه  دواتر، جه فته هه
ی،  وه پیانوابوو و دنیابوون لهکان  ره رکارگه  سهکان، کان، میکانیکه کهرۆ ندازیاران، سه ران، ئه به ڕوه به
ی  وه ب ئه بوو به ران ده کارگه.  وه  خۆیان شارده وه ر ئه به ، له وه نه که یان لده ران تۆه  کارگه که
لیک  گه بوو کۆمیته ده.  وه نه ست پبکه کانیان ده ن، کاره تی ڕنونیان بکه رایه به ڕیوه رانی به رمانبه فه
بوو  کان ده کۆمیته.  وه نه نوێ چیکه رله سه کار،ی  وته میکی جکه  سیسته ره به ره  به بژرن، که هه
ڕوان   چاوه رکه تی گشت ئه  لپرسراوه وه مووان پکه ن و هه یدا بکه ی خاوی پیویست په سته ره که
]17[ .تایهستۆ بگر  ئه کان له وته کان و ناجکه کراوه نه

  



مای  ر بنه سه  له  که باتکارانه ی خه ڕکخراوه"ک  ی وه کانی کارخانه ، کۆمیته که گرهی کۆتایی کۆن بیارنامه   
بۆ   هرجی نوی لومه دیھنانی هه به"  ئامانجیان  ، که"بژردراون ڵ هه کۆمه ری به فراوانترین دیموکراسی و ڕابه

، ناساند"شکردندا مھنان و دابه رهه ر به سه ران به کردنی واقیعی کارگهی کۆنترۆ ڕکخراوه... کارکردن 
 بوو  وه ڕوو و خوازیاری ئه ی خۆی خسته ڕوانگه" سیاسی"لی  ڕ پرسگه مه  له یه یارنامهم ب ، ئه  مه ای ئهو.ناساند

]18[ .ت ب ب ئاماده ده" پرۆلیتریی  ، زۆرینه یه بردنیان هه ڕیوه  توانای به لکدا که گه زگه واوی ده  ته له " که
  

تی  رایه به ڕوه کانی خۆبه ر بنچینه سه له) مجرد (دامااوکی   پداگرییه  لهدا بوو، تاکو وه وی ئه  هه  له    کۆنگره
کی مھنان رهه گی بهن بۆ هاوئاهه) التجریبیة ( رانه ی تاقیگه خشه نهی  وه تر بوات و تکۆشت بۆ ئه واوه
.  دوان وه کانه رییه  کارگه کتییه دانی یه ی یاریده باره دا له که ه کۆنگر ران له نونه.  بکات له فۆرمۆرفراوانتر به
ی  متر جگه مکدا که رده سه  له ی که وه ڵ ئه گه کان له رییه  کارگه کتییه دا دیتمان، یه م وتاره  پشتر له ی که وجۆره به
کانی  ندییه یوه  په ستوو به  پشتبه ک که یه بوو، پکھاته  بوونیان ههدا ه ڕوسیری رتاسه سه لهوان و گرنگی بوون، لید

  نگی چاالکییه یه بۆ هاوئاهه م پکھاته ئه   کههیوا بوون، بهدا  هم کۆنگر له. کان بوو ی و ناوچهساز نوان پشه
  نان له ڕوو ند به یوه په ی له وه ڵ ئه گه له. ربگیرت  سوودی لوهکان، میتهکانی هاوکاتی کۆ وتووه رکه دهک  یه ڕاده به

  کتییه کان، چ یه  سیاسییه چ پارته( دا  ریھه نگی، دوودی سه ستی هاوئاهه مه تی به هتر بۆ یارم کانی ڕکخراوه
داویستی یرانی ئابووری پ توندی قه، ) کانی کارخانه  خودی کۆمیته  له تر بجگه سکی ر که کان و چ هه رییه کارگه
ی  ھاتهک پ  لهرگرتن  سوودوه  پشچاو که هاته  و وادهڕوو خسته ده  راندا ر نونه سه سورانی به  هه ستوبرد له ده

  .ی نوێ ئاسانیتر بت  پکھنانی پکھاته  له وته جکه
  

نو  ڤیک له  بۆلشهی، کارایی پارت) مانگی جونیتای ره  سه واته (دا م قۆناخه ستپکردنی ئه دهتای  ره  سه    له
ڕشگانی  شۆ ک بچووک له یه کی تاڕاده یه هست کان ده ڤیکه بۆلشه. کرد شه  گه ستی به دا ده کانی کارخانه کۆمیته
تاکو .  یهردا گه  ئه لهدا   ڕوسیه له" شۆڕشی سۆشیالیستی "  پیانوابوو کهدا ری لینین ژر ڕابه له   یی بوون، که پیشه

گیر   گۆشه  وه کانه ڕووداوه   ڕوودانی ند به یوه په دا، وان له پریل  مانگی ئه  له  دوورخراوگه ی لینین له وه ڕانه پش گه
ند  یوه په کان له ڤیکه کانی شۆڕشدا، بۆلشه مین مانگه که  یه له. ی پارتی گۆڕی  خرایی ئاراسته م لینین به به. بوون
  رزاندا، پشتیوانی له ر وه سه وی به شکردنی زه مھناندا، دابه رهه ر به سه ران به کارگه پرسی کۆنترۆی  به

. -نووسساز بوون رزران چاره ران و وه  بۆ کارگه  لک که  پرسگه–ڕ ڕارابوون  وامی شه رده ی و بهتی کات حکومه
  و پرسانه واوی ئه ی ته باره  ڕوشونی له هک، ک یه ر ڕگه  سه، پارتی کشایه وه  ماندووبوونکی زۆره لینین، به
ن  الیه رباو له  ده ڕوونی لکی پشتر به  داخوازیگه ی پارتی به رنامه دا به م کاره نجامی ئه  ئه  و له وه ڕوونکاته
التی  سه نی ده گرت وه ته سه ده ، به وه کانی کارخانه ن کۆمیته الیه مھنان له رهه ، کۆنترۆی به بۆ نموونه( ران  کارگه

ڕ و  شه ، کۆتاییھنان به بۆ نممونه (  وه هرزان و وه) ڕی جیھانی  شه  له وه ، کشانه وه کانه ته ن سۆڤیه الیه سیاسی له
ئاشکرا  تر به هیچ پارتکی سیاسی.  وه ڕاستکرده ،)ن که ر ده سه  کاری له ی که وانه ر ئه سه وی به شکردنی زه دابه

ران   کارگه ، زۆرک له وه م ڕووه له.  ری ڕوسیه ماوه کانی جه  کارکرد و خواسته پشتیوانی لهکشایه ژر  خۆی نه
ان بۆ کانی وه کانیان و هه وته ستکه  ده ستی الوازکردنی به مه تی کاتی به کانی حکومه وه ر هه رامبه به له

ی  پی زۆرینه به. ڕوانی ڤیکیان ده شه پارتی بۆل یمانکی خوازراو له ک هاوپه ، وهی هزیان وه فراوانکردنه
بۆ جگیرکردنی ( کان  کگرتنی کۆمیته  یه  له کردنیانی پشتگیریهۆ  کان به ڤیکه  بۆلشه،کان هرچاوگرتن به له
  .بوو دا هه هم کۆنگر هزیان له کی به راییه کا)کان ڤیکه نسه کانی ژر کارایی مه ته ر سۆڤیه رامبه  به الت له سه ده
  

  کتییه  یه پشت به نگی  ناتوانن بۆ هاوئاهه کانی کارخانه  کۆمیته وت که رکه دا، ده فته ند هه ی چه وهام     له
دا  لره. ڕخرا  پترۆگراد به کان له رییه  کارگه کتییه ی یه دا، کۆنگره  کۆتایی مانگی جونی له. ستن کان ببه ییه کارگه

. ژی کۆنترۆی خۆیاندان  له کانی کارخانه کردنی کۆمیته  گوایهکان خوازیاری کتییه  یه  که وه ڕوون بووه
 ،شکردن مھنان و دابه رهه به  ست به یوه کانی په ییه چینه بن واوی بیاره  ته  که، بوو وه ئه" نگی هاوئاهه " رکیان له ده



کاندا  کتییه ناو یه  له  یه مشوه  به که (  کانی کارخانه  بدرن و کۆمیته وه هکان رییه رتاسه  سه ئۆرگانهن  الیه لهبت  ده
ی   ڕگه له" نگی هاوئاهه"تر،  کی  واتایه به. ن ج بکه  جبه م بیارانه بوو ئه ده) بوون  دهکی ، ناوه ل پکھاته وه
  . بوو وه کانه کتییه ن یه  الیه  لهکان کردنی کۆمیته مانای کۆنترۆ  به وه کانه کتییه یه
  

ڕوونی   به کانی جیایی نه هه. ستپکرد  ده وه ندی بوونه ربه مسه  جه وسیه ڕ دا، له ایی مانگی جونی کۆت    له
. کران رک ده کاندا ده  ڕووداوه  له وه شداربووانه ن به الیه  له م هنه پی پویست ئه  به ی که وه  ئه کشرابوون و نه

کان،  ته سۆڤیه _ تر کانی هزراو دامهواوی   ته ی له انی کارخانهک ه کۆمیت  بوو که و هه گرنگترین هی جیایی ئه
دا بوون،  وه وی ئه  هه لهمووان   هه که.  وه کرده جیا ده_ تی کاتی  کان و حکومه  سیاسییه کان، پارته کتییه یه

، تردا بوون وانی ر ئه سه کردن بهخۆ زا وی  هه له   دا که م گروپانه نیوان ئه له. ن  کۆنترۆڵ بکه م کۆمیتانه کو ئه تاوه
.) ردک کان ده  کۆمیته  لهانکان پشتیوانی ڤیکه نیا بۆلشه تهتردا،  کانی نه نو الیه له. (بوو جیاوازی ئاشکراش هه

 ڕارایی  کو له دیت، به ده ک دوژمن نه کانیان وه ته دا سۆڤیه کانی کارخانه  کۆمیته سوڕاو له رانی هه کارگه
ی  وه  و خۆدزینه وه کانه ن کۆمیته الیه  لهمھناندا رهه ر به سه پدانی کۆنترۆڵ به ره  په ند به یوه  په ن لهکا ته سۆڤیه
تی سیاسی،  سه  پرسی ده ند به یوه  په تی کاتی له ڵ حکومه گه ی ئاشکرا له وه ڕووبوونه  ڕووبه  له کان ته سۆڤیه

  .هیواباو بوو بوون
  

وامی  رده به( کانی  ته تی کاتی و سیاسه ر حکومه رامبه ری به ماوه تی جه زایه  جوالی، ناڕهتای مانگی ره  سه    له
یا، ( دا  نجامیان ده کان ئه ته  سۆڤیه ی که وه ها ئه روه و هه)  کانی کارخانه کانی بۆ الوازکردنی کۆمیته وه ڕ و هه شه

کان  وییه رداگرتنی زه سه ستبه  و ده ۆپیشاندانی توندوتژانهی خ  شوه ، له)دا ده نجامیان نه  ئه ی که وه ڕوونتر، ئه
 کدار هرشیان کرده رانی چه ربازان و کارگه  سه ک له ی جوالی، کۆمه٣  له. دا ریھه  سه وه رزانه ن وه الیه له
ر  به و له) کرد ه خۆپیشاندانیان د وه ره ده تر له وره کی گه  کۆمه  کاتکدا که له(تی پترۆگراد  ر سۆڤیه سه 

رانی  الماری نونه تی کاتی په  حکومه ت له سه رگرتنی ده ڕ وه مه ڵ بۆرژوازی و دوودییان له گه سازشکارییان له
ی بکرن، کان خۆما وییه واوی زه ی ته وه به،  کان بوون ته الت بۆ سۆڤیه سه خوازیاری گشت ده. تیان دا سۆڤیه

راپای مانگی  سه  ]19[ .ڕدا کۆتایی پبھنرت  شه شداری له البنرن و به  وهشالیارانی جۆراوجۆری بۆرژوازی
تی  حکومه.  گرت خۆوه کانی وتی به  شارییه ری ناوچه رتاسه  سه  لهیری و مانگرتن ماوه جوالی خۆپیساندانی جه

ویان دابوو  کان هه ڤیکه  ڕاستیدا بۆلشه الم له به. بار بکات تاوان وونانهچ م هه کان به ڤیکه یدا تا بۆلشهو کاتی هه
  وه دوان و خوایاری ئه  ده م خۆپیساندانانه کانیاندا دژی ئه  بوکراوه  له راگرن، م خۆپیشاندانانه ندک له کو هه تاوه

ران   گومانلیکراوی کارگهکی کۆمه   به وانه نجام، ئه ره سه. ن که شدارییان تدا نه ندامانی پارت به  ئه بوون که
  وه ته فره  نه تی خۆیان به ندامه  کارتی ئه،ندامی پارت بوون  ئه ران که  کارگه ندک له ناسنران و هه

  .کرد پارچه پارچه
  

بوو  هه" سیاسی"زۆری خواستی   به مانگرتنکی گشتی ڕوویدا، که مۆسکۆ لهدا،  تای مانگی ئۆگۆست ره  سه له   
  تی مۆسکۆ دژ به سۆڤیه.  وه تی کاتی بگرنه ی حکومه کان جگه ته بت سۆڤیه  ده ی که وه ڕ و ئه کۆتایی شه_ 

  بجگه. ینن تی کاتی ڕاگه رناتیڤی حکومه ته ک ئه  خۆیان وه  که،بوو  نیازیان نه رانی هشتاکه مانگرتن بوو و رابه
مھنان  رهه وامی به رده رقای پرسی به رچی زیاتر سه  ههت یرانی دژواری ئابووری، سۆڤیه ر قه رامبه به ، له مه له
   خرایی خۆیان گۆڕی به  به  ڕکخرابوو، که وه کانی کارخانه ن کۆمیته الیه  له  گشتییه م مانگرتنه ئه. بوو ده

شکردنی  که، پش ی پاره وه ران، کۆکردنه وه و راهنانی کارگه ئاگادارکردنه " ها به وه هه. کانی مانگرتن تهکۆمی
رقاڵ   سه وه رانه مھنه رهه ن خودی به الیه مھنان له رهه کانی کۆنترۆی به ی خواسته وه  پیشه  هنانه و به" تی یارمه

ران و  ندی نوان کارگه ربه مسه  جه]20[ .جکرا  جبه وه کانی کارخانه ی کۆمیته ڕگه  له ک که داواکارییهبوون؛ 
  .کانی تووندتر بوو ته ۆڤیهس
  



کانی  کانی پترۆگراد و ناوچه کانی کارخانه ی کۆمیته مین کۆنگره مانگی ئاوگۆست، دووهی ١٢-٧ ڕۆژانی     له
   هم کۆنگر ئه. سترا ری به وروبه ده

کانی  یتهن کۆم الیه  له رانک که ی کارگه کی موچه دا یه  سه   لهی٤/١ی  وه ندکردنی ئه سه ی په  ڕگه له... 
،  الوه  بخرته کانی کارخانه ندی کۆمیته تی ناوه  سۆڤیه کران، بۆ پشتیوانی له تی ده رایه  نونه وه کارخانه

. کگرتوو پکبھنت  یه کانی کارخانه  کۆمیته ری کارا له ندکی کارگه کو ناوه ا تاوهری د یگیرانه وی په هه
  کتییه ت و یه وه  ده خۆ له ربه ی سه رانه ریکه زکی پارزگه ئامرا  بوو که سته به و مه  به م کاره ئه

]21[.ندی تی ناوه  سۆڤیه  بدرتهکان رییه کارگه
  

مھنان  رهه نگی به نی ڕکخستن و هاوئاهه  الیه توانی سوود له یانده کان نه کتییه  یه ی که وه ند به یوه  په    له
   خۆ گرتبوو، به یان له هم کۆنگر رانی ئه ی نونه رینه زۆ کان که ڤیکه بۆلشه.  ئارادا بوو ک له اییهرگرن، هاوڕ وه

  به. بینی ده) مجرد(دامااو نگی   هاوئاهه  جیاواز له  کارکردی فره ک ئۆرگانک به ندیان وه تی ناوه ئاشکرا سۆڤیه
مھنان و  رهه ڕ به مه کو بتوانت له  تاوه،ب رچاوی هه کی به نایه توا ندییه  ناوه ته م سۆڤیه بوو ئه بۆچوونی وان ده

تر  رانی ه نون  زۆرک له]22[ .وه سترانه به  ده  وه نهی کارخاکان  کۆمیته به  لیک که بیارگه. شکردن بیار بدات دابه
ن خودی  الیه مھناندا له رهه ی به پرۆسه ر سه توانی کۆنترۆڵ به ها ئۆرگانک ده  وه پیانوابوو که

کا و مافی  الواز ده)  بووباری کشاندا و له( بوو  هه   کهی وه ، ئه ) وه فراوان بکاته(پنت   بسهوه رانه مھنه رهه به
م  کھنانی ئهڕ پ مه  له فرهکی   دوودییه وه م ڕووه له. کشت رده  دهران مھنه رهه ستی به ده کان له  گرنگه بیاردانه
ران و  مھنه رهه  الوازکردنی توانای خودی به نیا به  ته تک که  ئارادا بوو، سۆڤیه  له ندییه  ناوه ته سۆڤیه
کانی  رمانه فه""  تیدا هاتبوو  ی کۆتایی که بیارنامه. کرد ر ده سه نگی چاره  پرسی هاوئاهه، کانی کارخانه کۆمیته
ر  توانت هه  ده  که ته  سۆڤیه وه ندین و ئه تی ناوه ندی ڕازیبوونی سۆڤیه  پابه دواجار کانی کارخانه کۆمیته

، بۆ کردنی شکستکی واقیعی بوو سته رجه  به]23[،" وه شنته وه  هه وه  کارخانهی ن کۆمیته الیه رمانک له فه
  وه ریانه  ڕاسه  به  که وه ر ئۆرگانکه  هۆی هه کان به ه کۆنترۆکردنی کۆمیت رپچییان له  سه که ی وانه ئه

کانی  کۆمیتهری  رتاسه ی سه  کۆنگره– دا تای مانگی ئاوگۆست ره سه   له–دا  هم ده و  لهر هه.  کرد ده،   وه قوتکرابته
م   بهرا،کۆشش ک نگی، کی هاوئاهه یه وڵ بۆ داهنانی پکھاته شدا هه لره. سترا مۆسکۆ بهشاری   کانی کارخانه

  .یی تی ناوچه ژر کۆنترۆی سۆڤیه له" ندتی پدان ناوه" ی   شوه  له مجاره ئه
  

ودان بۆ   هه یان به  درژه کانی کارخانه دران، کۆمیته نجام ده نگی ئه  بۆ هاوئاهه ونه م هه  کاتکدا ئه    له
ڕخستنیان  گه مھنان و به رهه کانی به رداگرتنی ئامرازه هس ستبه  ده-دا   دهکانیان کییه ره سه  ری پرسه سه چاره
تر بووبوو،  ت فره نانه ها کارک ته نجامدانی وه دا پداویستی ئه م ساته له.  -وه رانه مھنه رهه ن خودی به الیه له

  خراتر لهر  رابه دوو تا س به) وش ک خواردن، پۆشاک و که وه( کان  کییه ره  سه  نرخی پداویستییه چونکه
 ]24[ .مھنان دا رهه وی راگرتنی به ههکان  نکارخانه خاوه  کی زۆرتر له یه ژمارهکان زیادی کردبوو و  سته قده هه

 ی وره ڕاوک بووبوو و هرشکی گه ووشی ده ت کانی کارخانه کانی کۆمیته  چاالکییهست ده تی کاتی له حکومه
،  ووهکرد  م کۆمیتانه ناوبردنی ئه ی لهویستدا پ ستی به ت هه  حکومه ی که  یه ڕادهو  به. ریان هس یاسایی کرده

 )Skobelev( سکۆبلڤ دا، ی مانگی ئاوگۆست٢٢  له. وت که رده مان بۆ ده م کۆمیتانه  ئهڕوشون و کارکردی 
  :تبووی تدا ها مه  ئه  که وه بوکردهرمی  فهکی  یه شالیاری کار نامه

  
نگاوی  هه ...   وه ڕته گه کان ده نی کارخانه  خاوه ران به رگهواوی کا رکردنی ته رگرتن و ده مافی وه

نگاوی  ک هه سانکی دیاریکراو وه رگرتنی که رکردن یا وه ستی ده به  مه  به وه رانه ن کارگه الیه توندوتیژ له
]25[ .وت که  ده وه ر لپرسینه  به تاکارانه خه

  



ی  کانی کارخانه کانی کۆمیته رپاکردنی دانیشتنه ی مانگی ئاوگۆست، به٢٨ مژووی   بهرمی ی فهتر کی یه   نامه
گشتی  بوو، به ی نه م یاسایانه پاندنی ئه التی سه سه ت ده  حکومه  که ووه م له به.  کرد خه ده ی کارکردندا قه ماوه له
ران  ندی خودی کارگه وه رژه  به  له کانی کارخانه کۆمیته. خران  پشتگوێ ده وه رانه ن کارگه  الیه  له م یاسایانه ئه

ران  ، کارگه همجۆر به. ستیان رده  به خسته مھنان و کۆنترۆکردنی ده رهه  بۆ پاراستنی بهیمرازاباشترین ئ
بات   خه١٩١٧ پاییزی   ڕووخانی لهتا هه. ن اتی بدهتی ک ی حکومه تانه سه رمانی ب ده  فه ویست مل به یانده نه

پانکراتۆڤا . کی کۆتایی ببت ره قیبی سه و ڕه م یا ئه ناوبردنی ئه  له یتوانی به  ده باتک که خه. ی کشا درژه
)Pankratova (نووسیت  ده وه باته م خه  لۆژیکی ئه ڕ مه له:  

  
  شداری به.  کرابوو  دیکته وه هۆی لۆژیکی پاراستنه  به انه بۆ کۆنترۆی چاالک وه هی سست ربوون له تپه

وخۆی  شداری ڕاسته  به نگاو بوو له مین هه که رکردندا، یه رگرتن و ده ران له وه کانی کارگه کۆمیته
کنیکی و  ی باتری کۆنترۆی ته و شوه ره ڕین به پاشان، تپه... مھناندا  رهه ی بهشواز  ران له کارگه
:  وه ڕوو کرده دا ڕووبه گرفتکی تازه ڵ گه ، پرۆلیتاریای له م پرسه ئه.  وه ڕانه بگه شتکی  ی بووهدارای
     ]26[ .مھنان رهه ندی نوی به یوه دی په الت، هنانه سه گرتنی ده وه سته ده به

  
تی  یه ی کۆمههزباتیان بۆ   گرنگی خه ی به یانتوانی په  نه، کانی کارخانه ران و کۆمیته شدا، کارگه مه ڵ ئه گه    له
ران  کارگه. کان بوو هت  سۆڤیهی کشه" التی سیاسی سه ده. " وه دا  گیرسانه"ئابووری"اری  بو کانیان له وه هه. رن به
  و تواناییه ربگرن و ئه تی کاتی وه  حکومه زۆر له به" التی سیاسی سه ده" زوویی  کان به ته  سۆڤیه ون که بوهیوا به
سازی  مھنانی پیشه رهه کو به  تاوه،کانیان بدات ییه  ناوچه سنه ره  په  و ڕکخراوه کانی کارخانه  کۆمیته به
دا   ناوچه جیاجیاکانی ڕوسیه  له کانی کارخانه میتهلکی کۆ تگه ها سۆڤیه ردا وه  مانگی ئۆکتۆبه له.  رن به ڕیوه به
  ؛ له)Nevel (، نڤل)Pskov (، پسکۆڤ)Petrograd (ترۆگرادپ : ئاوای باکووری ڕۆژ هناوچ  له: یدا بوون په

کانی   پارزگه ؛ له)Ivanovo-Vosnesensk ( ڤۆسنسنسک-ۆمۆسکۆ، ئیڤانۆڤ: ندی سازی ناوه ی پیشه ناوچه
  ی ئۆکرانیا؛ له وچه نا ؛ له)Tsaritsyn (، تزاریتسین)Kazan (، کازان)Saratob (ساراتۆب: )Volga (ڤۆلگا
 یۆزۆڤکا، ئ)Odessa (، ئۆدیسا)Kiev (، کیڤ)Karkhov (کارخڤ  :باشوور) معدنی(کانی  کانییه ناوچه

)Iuzovka(فقاز ی باشووری ڕۆژیاوایی و قه  ناوچه ؛ له) Caucasus(  : رۆستۆڤ) Rostov(انڤ خجه ، نه  
)Nakhichevan (نڕۆخی ڕوباری دا) Dan(کاترینۆدار ، ئه) Ekaterinodar(راڵی ئو  ناوچه  له؛) Ural( و 

]Irkutsk(. ]27 (تسکئیرکو): Siberia(ا سیبری
  

ر و  مبه  کۆتایی مانگی سپته گراد و مۆسکۆ لهۆتر پ له) محلی (کان ه خۆجیی ی کارخانه ی کۆمیتهکان    کۆنگره
ی  پرۆسهی راپا سهتی  رایه به ڕوه  به-مھنان  رهه  به  ڕۆلیان له دان به ر درژه سه  پیان له،ر تای ئۆکتۆبه ره سه
  .وه نگی، داگرته پدانی شوازی باشتری هاوئاهه ره ها پداویستی په روه و هه_ مھنان  رهه به
  

. وازی بۆ کرا بانگه"  ری ڕوسیه رتاسه کانی سه ی کارخانهکان ی کۆمیته کۆنگره"مین  که ، یه کی کورت یه ش ماوه   پا
کاندا   شارییه سازییه  پیشه  ناوچه نیا له  ته م کۆمیتانه  ئه ، چونکه وییه ڕه مک زیاده که"  ری ڕوسیه رتاسه سه("
  نووکه هه. هنا و هزکی زابوون رانیان پکده ی گشت نونه٦٢دا   سه ڤیک له ندامانی پارتی بۆلشه ئه.) بوون هه

بوو و بۆ  ههکی پکھاتبوو،   تازه دا که ی کارخانهکان ندی کۆمیته تی ناوه ر سۆڤیه هس واوی به پارت کۆنترۆی ته
  ی، وه  گانه به. رگرت  وه م کۆنترۆه کانی خۆی سوودی له ئامانجه

  
  وه رچاوه ژمارکی به  هه  به کان که ڤیکه بۆلشه.  واو دیاریکراوه  ته ته م سۆڤیه  کاری ئه ت که و رکه ده... 
  ست ڕگریان له نقه  ئه  ئاشکرا و به کرد، به  ڕاستیدا کۆنترۆیان ده  و له وه ندییه تی ناوه  ناو سۆڤیه نههات

  به. کرد ، ده وه رانه ن کارگه الیه باتی ئابووری له ندک بۆ خه ک ناوه ندی وه تی ناوه کاری سۆڤیه



کان،  کتییه یدان بۆ ڕاکشانی یه  مههزکردنی  بۆ ئامانجی سیاسی خۆیان بۆ بهکی ره  سهیک یه شوه
   ]28[ .گرت رده ندی وه تی ناوه  سۆڤیه سوودیان له

  
یی  کی ڕکخراوه یه کدا بۆ پکھنانی پکھاته یه نداندنی بیارنامه سه  په دا له هم کۆنگر  لهکان ڤیکه    بۆلشه

ڕاشکاوی چاالکی  یه به م پکھاته م ئه به. ستھنا ده یان بهوتن رکه کان، سه بۆ کۆمیته) ملی(ری  رتاسه سه
کرد،  بات پشنیار ده  و شوازکی بۆ خهکرد دیاری دهمھناندا  رهه ی به  چوارچوه نیا له تهی  ی کارخانهکان کۆمیته

  ان، لهی که ڕکخراوهژر چاودری   له ی کارخانهکان ه کۆمیت-  وه گرته ی ناکارای دهسوران شکاری هه  دابه که
تی  سه ژر ده  له نووکه هه (کان ته ؛ سۆڤیه-داکانیان   چاالکییه  بهیان ا درژهمھناند رهه کانی به بواره
کانی   داخوازییه کان پشتیوانی له ڤیکه  بۆلشه ت، پیانوابوو که ندامانی سۆڤیه  ئه  زۆرک له.نکاندا ڤیکه بۆلشه
   پارته یان له پشتیوان زیاتر  که،ربازان ت سه تایبه بهن،  که دهتر  ندامانی  ئه زۆرک لهرزران و  ران و وه کارگه

یان  کان زۆربه ڤیکه  بۆلشه  که مجۆره به کانیان؛  گونده وه ڕانه و و گهوجھشت کانیان به کان کرد، شاره لیبراتره
م  کان چاالکی ئه ڤیکه ن؛ بۆلشه که تی کاتی ده کومه ح له   التی سیاسی سه ی دهرگرتن وهبۆ ملمالن ) ستھنا ده به

و _  ڤیک  رانی نابۆلشه نونه. ن ده  گرێ ده وه رزان، پکه ر و وه گهباتی پرشوبوی چینی کار  و خه ئۆرگانانه
کتی  داویستی یه پ ی که وانه ئه.  وه کرده  نهت یان ڕه  تازه م پشنیاره ئه_ کردن  تییان ده رایه  نونه رانک که کارگه
  .مبوون سانیکی که کرد، که رک ده تیان ده باتی چینایه کانی خه یه"سیاسی"و " ئابووری " نه الیه

  
 داڕشتنی  ستیانکرد به دا بوون، ده"رمی فهتی  سه ده"گرتنی  وه سته ده م  به رده به  له نووکه  هه کان که ڤیکه    بۆلشه
ن  الیه پدانی چاالکی له ره  چیتر هانی په وان ئه. ردا ر چینی کارگه سه هوکردنی کۆنترۆیان ب تی پته چۆنیه
و  ر ئه سه  له دا، کشیه م پاشه کانیان ملیان به ران و کۆمیته ی کارگه زۆربه. دا ده ، نه  وه کانی کارخانه کۆمیته
 یان"سیاسی"التی  سه کان ده ڤیکه ه بۆلش  و کاتک که نیا شتکی کاتییه  ته  نویه م ستراتیژییه  ئه ی که ڕه باوه
  .سپرن وان ده بواری ئابووریدا به   له التی ئازادانه سه ستھنا، ده ده به
  

کان  واو کۆنترۆلکراوه  ته ته  سۆڤیه تی کاتی به ی حکومه وه  جگرتنه کان به ڤیکه کی کورت، بۆلشه یه    پاش ماوه
ران  ر کارگه سه  له م کاره کارایی ئه. تن و رکه التی سیاسیدا سه سه نی دهگرت وه سته ده  به ، له وه ن خۆیانه الیه له

ن،  پبده ره کانیان په کو چاالکییه کا تاوه ده وزیان بۆ هه  چرای سه یه  تازه م شۆڕشه  ئه پییان وابوو که. فراوان بوو
کار . ئچ. ئی. نگی پکبھنن هه هاوئاهزی کی به یه ن و پکھاته داران خۆ ڕزگارکه رمایه ی سه ست پاشماوه ده له
)E. H. Carr(ت سه رداگرتنی ده سه ستبه  پاش ده ره کسه  یه هی ک وه  ئه کات باسده ڕوویدا، ئاوا :  
  

تی  رایه به ڕوه  به ردان له ستوه  و ده کانی کارخانه  ڕکخستنی کۆمیتهران بۆ خۆی کارگه  خۆبهیلی مه
کانی  زگه  ده ی ڕه م باوه ر ئه  سه رانی هنایه  کارگه نرا، که پوهی  پا وه هن شۆڕشک الیه ، له کارخانه

ندی خۆیان و  وه رژه  به  له ژر ڕکفی خۆیان و توانن بیانخنه  و ده وانن مھنانی والت هی ئه رهه به
و، وان کردب ڕوود ستی به ر ده  پش شۆڕشی ئۆکتۆبه ی که وه ئه. کاربھنرن  به وه ن خۆیانه الیه له
 کشانی  ر توانی به یده  نه  هیچ شتک،یشدا؛ بۆ ساتک کی زیاتر و ئاشکراتر ڕووی ده  خراییه  به نووکه هه

    ]29[ . شۆڕش بگرت
  

  خۆ له ربه  خۆیان، سه  له)ملی(ری  رتاسه  بۆ پکھنانی ڕکخراوکی سه ی کارخانهکان ی کۆمیتهو مین هه که    یه
کی  یه شه ڕه خراوک ههها ڕک وهپکھنانی . ر ده  هاته وه م چاالکییانه دانی ئه رهه  سه کان، له زگه گشت پارت و ده

  شدار بوون، هشتاکه دا به م کاره  له ی که وانه  ئه ی که وه ڵ ئه گه  لهکان، ڤیکه توند بوو بۆ بارودۆخی نوی بۆلشه
ردنی وک وی پته  هه  له کان که ڤیکه بۆلشه.  سته یوه  په وه یه"ئابووری" پرسی  نیا به یان ته که وه ڕکخرا پیانوابوو که

ستان   هه ئامرازی کهنوو هه. رن نو به  له ی کارخانهکان بت کۆمیته  ده ، که کرد وه  بهیانرک ڕوشونیان بوون، ده



 کۆنترۆکردنی  کان به ڤیکه بۆلشه. _یبوو تی کاتی نه  حکومه  شتک که-ستدا بوو  رده به یان له م کاره هب
کانی  رییه رتاسه یی و سه  ناوچه ته ر سۆڤیه سه زابوونیان به.  کۆنترۆڵ کردکانیان  نیزامییه هزهکان،  ته سۆڤیه
ر  ، هه وه هخاوی  سته ره دانی که ی نه  ڕگه  له بۆ نموونه   که،خشی بهوان  ی به و توانایه ، ئه کانی کارخانه کۆمیته
  نه بووبوو نووکه  هه کان که رییه  کارگه کتییه یه. رت  بهینو  و له وه تهشن وه یی هه کی کارخانه یه کۆمیته

 ر چهئیساک دۆی. رگیرا یان لوهودسو  ی کارخانهکان رکوتی کۆمیته بۆ سه ڤیکی و تی بۆلشه وه پاشکۆی ده
)Isaac Deutscher(تییه  یه کان سوودیان له ڤیکه  چۆن بۆلشه  که ،هو کاته ، ڕوونی دهرگرت کان وه رییه  کارگه ک 

  ):ن کار بخه له(سنن  کان بخه  کۆمیته، پاش شۆڕشند مانگی ی چه  ماوه کو له تاوه
  

و تی ساوا  تی سۆڤیه  حکومه  بهت ی تایبهت بۆ خزمهکان  رییه  کارگه کتییه  یه دا م کاته کان له ڤیکه بۆلشه
 بۆ  ی کارخانهکان وی کۆمیته دژی هه کان له ییهکت یه. برد کارده به  ی کارخانهکان ستنی کۆمیته ستبه ده

ی   کۆنگره ڕگرییان له.  وه ستانه  خۆیان، وهخۆی ربه سهری  رتاسه پکھنانی ڕکخراوکی سه
ڕژی کرابوو،  مهرنا  به وه کانه ن کۆمیته الیه  له پشتر ، که ری ڕوسیه رتاسه کانی سه ی کارخانهکان کۆمیته

هیزتر بوون   به وه کان، له الم کۆمیته به. کان بۆ خۆیان بوون واوی کۆمیته وی ته کرد و خوازیاری پاشه
 تیدا   کهدا سازشک ڕوویدا،١٩١٧ کۆتایی سای  له. ن  بده وه سته ده بهیان  خۆ  روا پکا  هه که

  یی پکبھنن، که ی بناخه وان ڕکخراوه بوو ئه ده: یان ڕازیبوون ازه ڕوشونی یاسایی ت کان به کۆمیته
  روا، به هه،   وه رانه یامی خۆسپنه پهمان   هه م به ن؛ به روان جگیر بکه سه کان خۆیان له کتییه یه
کان یا  کتییه یه   لهخۆ ربه فی کاری سه رزه به  وازیان لهکان   کۆمیته ره به ره به.  لکندران وه کانه کتییه یه

کان بووبوونه  کتییه ئیتر یه. ریدا، هنا رتاسه  ئاستی سه یی چ له  ئاستی ناوچه کان، چ له کتییه دژی یه
]30[ .کرد  دهیساز  پشهۆی کۆنتر وه ی وانه  ڕگه ت له  حکومه یی، که نای بنچینه که

  
 ڕینی کرۆنشتات ڕاپه( ستیان کرد  رهه کاندا به  جۆراوجۆره کان و ناوچه  کارخانه ن لهکا رییه  کارگه ه    کۆمه

Kronstadtستیانه ههر م به ناوبانگترینی ئه  به وه"شۆڕش دژه"الم مۆری  ، به) بووزه الیه نرا و له یان پن ه  
ڵ بزووتنی  گه  زووی، له به. رکوتکران ن، سهترۆڵ کرابوو کۆن وه کانه ڤیکه ن بۆلشه الیه  له  که وه کانه ربازییه سه

  کتییه ت یه نانه التیان، ته سه دژی ده ک له ستکارییه رهه  به رجۆره ری هه گه ناوبردنی ئه کان بۆ له ڤیکه بۆلشه
   که وه ینه کاریدا ڕوونیکه  ورده  له گرت، که  ده وه می بوار ڕێ له دا که لره. ناو ببرن بوو له کانیش ده رییه کارگه

ست  ده ئاسانی به کیش به یه ن و تاراده  هه ی فره وه الم گانه ختکرد، به کان ڕوشونی خۆیان ته ڤیکه چۆن بۆلشه
     ]31[ .ون که ده
  

ت  نانه ته -شۆڕش . بن  ده سته رجه نی جۆراوجۆری به کان، الیه وتی ڕووداوه  ڕابوردوو و ڕه  ئاوڕک له    به
  کانی کارخانه  کۆمیته.دی  هاته وه رزییه کی فراوانی وه ن کۆمه الیه  له -   بتتیڤیش کی نیگه یه  شوه بهر  گه ئه

  وتوو بن، که رکه دا سه وه توانی له یانده کرد و هیچکات نه یان ده  کۆمه شکی بچووک له نیا به تی ته رایه نونه
 هۆی  کانیان، بووه سته  البردنی چاوبه ران له ب توانایی کارگه. رن به ڕوه  به ڕوسیهمھنانی  رهه واوی به ته
،  مه الم ئه به. ڕوانکراوبوو کاندا ببینن، شتکی چاوه یه"ئابووری "  سنوورداره یشتنه  تگه نیا له  ڕۆیان ته ی که وه ئه

التی  سه نانی ده ن خاوه الیه کانیان له وته ستکه کو ده وهی دا تا وه  و بواری ئه وه سک کرده رته کانیانی به چاالکیه
رجکی  لومه ژر هه  له  ڕوونی نیشانیاندا، که  به کانی ڕوسیه ، ڕووداوه وه تره کی الیه له. نیو ببرن  له وه یه"سیاسی"

  لیک که ڕکخراوگه.  یه بات، هه کانی خۆیان بۆ خه راندنی ڕکخراوه ر، توانای ئافه ری کارگه ماوه تدا جه تایبه
  مھنان له رهه  بهی پرۆسهوخۆ  ران بتوانن ڕاسته مھنه رهه  به وه  هۆیانه  به ، کهکارببرن بهک ئامرازک  توانن وه ده

   تاکه  له مھناندا رهه ی به ر پرۆسه سه به" ران کۆنترۆی کارگه"الم  به. ن خۆیاندا کۆنترۆڵ بکهکانی  کارخانه
بردنی  ڕوه ر بۆ به وی چینی کارگه  هه ، واته م ڕکخراوانه نگی ئه قۆناخی دوایی، هاوئاهه.  س نییه بهکاندا  رگه که
  یگیرانه کی په یه شیوه تر به لی جۆراوجۆری گروپگه.  تی، زۆر دژوارتره یه مھنانی کۆمه رهه راپای به سه



ن  ده وده مانه بدرت، هه ر مل به گه ئه. ن نجام بده ر ئه ارگه بۆ چینی ک م کاره کو ئه نن، تاوه نگاو ده وپش هه ره به
مان کاتدا   هه ن و له ری تازه روه  چینی سه وه  کرده  بهلک ها ڕکخراوگه وه. ن ران کۆنترۆڵ بکه تا چاالکی کارگه

رناسیونای  نته ی ئه ه کانی کۆمه مین بیاره که کی یه  پشه  مارکس له ی که وجۆره به. ن پبگیرتیار بت به ده
    ".  دی کان دته هر  کارگه خودی چینه ستی ده  به نیا ، ته کان هر  کارگه ڕزگاری چینه " :ران دا نووسی می کارگه که یه
  
  
  :کان رچاوه رواز و سه په
   

 *Peter Rachleffکه ر ڕاچلیف یه  پیتهه  له ککۆته رگهی کا وه کانی بزووتنه ناوبانگه  به وه ره  لو  مریکایه کانی ئه کگرتووه  یه ری و 
رتووک و نووسینی جۆراوجۆری   په  سوتا، که رمی مینه  هه ل له شاری سانت پاو له) Macalester( کۆلجی   له همامۆستای مژوو
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ی  وه بن، بۆ ئه) محکم(و  ندی پته تکی ناوه  خوازیاری سۆڤیه وت که که رده کان وا ده ڤیکه بۆلشه: "  بوون وه ندییه تی ناوه پکھنانی سۆڤیه
" بت تر هه کانی ییه گر  ناکار ری و ڕکخراوه  کارگه کتییه ر یه مبهار به کیان له یه  بتوانت پگه رن که به ڕوه ری به ی کارگه بتوانن ڕکخراوه

  .٦٧ ل هرچاو مان سه هه
[23]Ibid., p. 75.  

 کۆنفرانسی   له ، که  وه هک یه  بیارنامه  لهپانکراتۆڤا. کرد میان ده رده کانی به رکه رناتیڤ و ئه ته  ئه رکیان به ران ده  کارگه  زۆرک له]24[
  ودا دیتیان که ران له نونه.  وه گته ندکرا، بۆمان ده سه دا په  کۆتایی هاوین ن و چنین لهسازی ڕست کانی پیشه ی کارخانهکان هکۆمیت
   له شداری چاالکانه  به ی به وه ترسی ئه  مه ن، یا به مھنان بده رهه ی به وه مکردنه  که یا مل به "   بوو که وه میان ئه رده ی به ڕگه
 شوازی هۆی به  نه: "ند کرد سه په." ربکرن  کۆمپانیادا، ده  کار لهی وه ئاساییکردنهی و ر به ڕوه نی بهگرت وه سته ده مھنان و به رهه به

تیان  سه و دهداران  رمایه  سه هۆی پشتیوانی له  به داری و نه رمایه واو سه ی ته که یه زگه هۆی پکھنانی ده  به ، واته وه بۆرۆکراتیانه
نیا جگیرکردنی کۆنترۆی واقیعی  ربازبوون ته ی ده ڕگه. ین سات ڕزگار بکه  کاره توانین خۆمان له  ده ا، ئمهمھناند رهه ر به سه به

  ٤٠، ل  وه ره ی سه رچاوه سه."  رانه کارگه
[25]

 
Quoted in Browder and Kerensky, op. cit., Vol. 11, p. 722.  

[26]
 
Pankratova, op. cit., p. 48.  

[27]
 
Kaplan, op. cit,, p, 81.  

[28]Browder and Kerensky, op. cit., p, 726  
[29]

 
E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, Vol. II p. 69. Cf. also Paul Avrich, "The Bolshevik Revolution 

and Workers' Control in Russian Industry," in Slavic Review, March, 1963.  
[30]Deutscher, Soviet Trade Unions, p. 17.  
[31]

 
The best are: Brinton, op. cit.; Avrich, article op. cit.: Daniels, op. cit.; Leonard Schapiro, The 

Origin of the Communist Autocracy; James Bunyan, The Origin of Forced Labour in the Soviet Union, 
1917-21; Alexandra Kollentai, The Workers Opposition; Marya Gordon, Workers Before and After 
Lenin; and many others.  

  
  
  
  
  
   org.kavoshger.www:http :ی  که  فارسییه رگدراوه وهی  رچاوه سه
  

ک   زمانی فارسیدا وه کان له ی ناوه  زۆربه ، چونکه رگرتووه ی وه که  ئینگلیزییه قه  ده  سوودم له رگانه م وه بۆ ئه
ی  که  ئینگلیزییه قه دا ده که م لینه توانن له ران ده خونه.  وه رنهی نانووس که ی یا ئینگلیزییه که ییه ڕوس ربینه ده
htm.raclef/~johngray/com.geocities.www://http        : ست بنن  ده به
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