قھرمانان فريب و اشتباھات بلشويکھا
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کنفرانس به اصطالح دمکراتيک برگزار شده است .خدا را شکر ،نمايش ديگری در پشت سر
ماست و ما ھنوز پيش می رويم ،مشروط بر اينکه سرنوشت چيزی بيش از تعدادی معين از
نمايشات مسخره برای انقالب ما در چنته نداشته باشد.
برای داوری صحيح دربارۀ نتايج کنفرانس ،می بايد در تبيين معنای دقيق طبقاتی آن ،چنانکه
حقايق عينی داللت دارند ،بکوشيم.
تجزيۀ بيشتر احزاب دولتی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا؛ از دست دادن آشکار اکثريت
شان در بين دمکراتھای انقالبی؛ گامی ديگر در جھت پيوند آقای کرنسکی و آقايان تسره تلی،
چرنف و شرکاء و عيان شدن بناپارتيسم مشترکشان – چنين است اھميت طبقاتی کنفرانس.
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا اکثريت خود را در شوراھا از دست دادهاند .و لذا مجبور
شدهاند به نيرنگ متوسل شوند – آنان قول خود مبنی بر دعوت کنگرۀ جديد شوراھا در عرض
سه ماه را زير پا گذاشتهاند .از باز پس دادن گزارش به آنان که کميتۀ اجرائی مرکزی شوراھا
را برگزيدهاند طفره رفته و کنفرانس »دمکراتيک« را علم کردهاند .بلشويکھا قبل از کنفرانس
دربارۀ اين فريب سخن گفتند و پی آمدھا ،تماما ً حقانيت آنان را تأييد نمودند .ليبردان ھا]،[٢
تسره تلی ھا ،چرنف ھا و شرکاء می ديدند که اکثريتشان در شوراھا ضعيف می شود ،از اينرو
به فريب متوسل شدند.
استدالالتی مشابه اين که کئوپراتيوھا و نيز نمايندگان زمستوو و شھرھا که »بطور صحيح«
انتخاب شدهاند» ،ھم اکنون دارای اھميت زيادی در بين سازمانھای دمکراتيک ھستند« ،به حدی
سست می باشند که مطرح کردن آنھا چيزی جز رياکاری زمخت نيست .اوال کميتۀ اجرائی
مرکزی ،توسط شوراھا انتخاب شد ،و امتناع آن از تحويل گزارش و ترک خدمت به شوراھا،
نيرنگی بناپارتيستی است .ثانيا ً شوراھا تا آنجا که از کسانی تشکيل می شوند که خواھان
مبارزهای انقالبی ھستند ،دمکراسی انقالبی را نمايندگی می کنند .درھای شوراھا به روی
اعضاء کئوپراتيوھا و ساکنين شھرھا بسته نيست .آنھا ھم ھمانند اس آرھا و منشويکھا شوراھا
را اداره می کنند.
آنان که فقط در کئوپراتيوھا ماندند و خود را فقط به کار مربوط به شھرداری )شھر و زمستوو(
محدود نمودند ،خود را داوطلبانه از صفوف دمکراسی انقالبی جدا کرده ،و بدينسان به
دمکراسی ای پيوستند که يا ارتجاعی و يا بيطرف بود .ھر کسی می داند که کار کئوپراتيو و
شھرداری نه تنھا به وسيلۀ انقالبيون ،بلکه ھمچنين توسط مرتجعين انجام می شود؛ ھمه می
دانند که در کئوپراتيوھا و شھرداريھا مردم صرفا ً برای کاری انتخاب می شوند که از مقياس و
اھميت سياسی عمومی برخوردار نيست.
ھدف ليبردان ھا ،تسره تلی ،چرنف و شرکاء از علم کردن کنفرانس ،باال کشيدن مخفيانۀ
نيروھای ذخيره از ميان ھواداران يدينستوو و مرتجعين »بيطرف« بود .اين نيرنگی بود که آنان
بدان دست زدند .اين بناپارتيسم آنھا بود] ،بناپارتيسمی[ که آنھا را با کرنسکی بناپارتيست متحد
می سازد .آنان در حالی که رياکارانه ظواھر دمکراتيک را حفظ می کردند ،دمکراسی را
غارت نمودند – اين است جوھر مسئله.
نيکالی دوم ،بطور تلويحی مقدار زيادی از دمکراسی دزديد .او نھادھای انتخاباتی را تشکيل داد
ولی به مالکين صد برابر بيشتر از دھقانان نمايندگی داد .ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و چرنف ھا،

مقدار کمی از دمکراسی می دزدند؛ آنھا يک کنفرانس دمکراتيک تشکيل می دھند که در آن ھم
کارگران و ھم دھقانان با عدالت کامل کاھش نمايندگانشان ،فقدان تناسب ،تبعيض به نفع نزديک
ترين اعضای کئوپراتيوھا و انجمنھای شھرداری به بورژوازی )و دمکراسی ارتجاعی( را تأييد
می کنند.
ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و چرنف ھا راھشان را از تودهھای فقير کارگر و دھقان جدا کردهاند.
آنان خود را با فريبی که کرنسکی را سرپا نگه می دارد ،نجات دادند.
مرزبندی بين طبقات رشد می کند .در احزاب سوسياليست رولوسيونر و منشويک اعتراضی در
حال رشد است ،انشعابی مستقيم شکل می گيرد زيرا »رھبران« به منافع اکثريت مردم خيانت
کردهاند .رھبران عليرغم اصول دمکراسی ،به حمايت يک اقليت اتکاء می کنند .تا آنجا که به
آنھا مربوط می شود ،فريب حتمی است.
کرنسکی بيشتر و بيشتر خود را بمثابۀ يک بناپارتيست آشکار می کند .او يک سوسياليست
رولوسيونر فرض می شد .اينک می دانيم که او صرفا ً يک سوسياليست رولوسيونر »مارس«
نيست که از ترودويکھا »بخاطر مقاصد تبليغاتی« بدانان پيوسته باشد .او طرفدار برشکوفسکايا،
سوسياليست رولوسيونر ،آقايان پلخانف يا پوترسف و روزنامۀ ديين آنھا است .جناح به اصطالح
راست احزاب به اصطالح سوسياليست ،پلخانف ھا ،برشکوفسکاياھا و پوترسف ھا در جائی
قرار دارند که کرنسکی بدان تعلق دارد؛ به ھر حال اين جناح در ھيچ مورد فرق اساسی با
کادتھا ندارد.
کادتھا دليل خوبی برای ستايش کرنسکی دارند .او سياست آنھا را تعقيب می کند و دور از چشم
مردم با آنان و رودزيانکو مشورت می کند؛ او به وسيلۀ چرنف و ديگران در رابطه با اغماض
نسبت به ساوينکوف ،دوست کورنيلوف افشا شده است .کرنسکی يک کورنيلوفی است؛ او
صرفا ً بطور تصادفی با شخص کورنيلوف اختالف پيدا کرده بود ،ولی او نزديک ترين متحد
ساير کورنيلوفی ھا باقی مانده است .اين واقعيتی است که به وسيلۀ افشاگريھای ديلو نارودا
دربارۀ ساوينکوف و با ادامۀ بازی سياسی» ،جفتک چارکش وزارتی« کرنسکی با کورنيلوفی
ھايی که تحت عنوان »طبقۀ تجارتی و صنعتی« پنھان شدهاند ،ثابت می گردد.
پيمانھای سری با دار و دستۀ کورنيلوف ،مراوده )از طريق ترشچنکو و شرکاء( با »متفقين«
امپرياليست ،کارشکنی و خرابکاری مخفيانه در مورد مجلس مؤسسان ،فريب مخفيانۀ دھقانان
از طريق خدمت به رودزيانکو يعنی مالکين )به وسيلۀ دو برابر کردن قيمت نان( – اين است
آنچه کرنسکی واقعا ً انجام می دھد .اين است سياست طبقاتی وی .اين است بناپارتيسم او.
برای پنھان کردن اين ]واقعيت[ از کنفرانس ،ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و چرنف ھا مجبور به
توسل به فريب بودند.
شرکت بلشويکھا در اين نيرنگ شنيع ،در اين نمايش مضحک توجيھی ھمانند شرکتشان در
دومای سوم] [٣داشت ،حتی در يک »خوک دانی« ما بايد از خط خود پشتيبانی کنيم ،حتی از
»خوک دانی« بايد موضوعات افشا کنندۀ دشمن را برای آموزش تودهھا بيرون بفرستيم.
به ھر حال تفاوت در اين است که دومای سوم موقعی تشکيل شد که انقالب آشکارا در حال
پسرفت بود ،در صورتی که در حال حاضر انقالب نوينی آشکارا در حال اعتالست؛ بدبختانه ما
دربارۀ مقياس و سرعت اين انقالب بسيار کم می دانيم.

***

به نظر من منش نماترين واقعۀ کنفرانس سخنرانی زارودنی بود .او به ما می گويد به محض
اينکه کرنسکی به تجديد سازمان دولت »به ھمان اندازه اشاره کرد« ،تمام وزيران شروع به
دادن استعفا کردند .زارودنی ساده ،به نحو کودکانهای ساده )خوب است اگر او فقط ساده لوح
باشد( ادامه می دھد »روز بعد با وجود استعفايمان دعوت شده ،مورد مشورت قرار گرفتيم و
باالخره مجبور به ماندن شديم«.
خبرنگار ايزوستيا در اينجا اظھار می دارد»:خندۀ عمومی در سالن«.
آنھايی که در فريب بناپارتيستی مردم به وسيلۀ جمھوريخواھان شريکند ،خوشحال ھستند .ما
ھمه دمکراتھای انقالبی ھستيم – بدون شوخی!
زارودنی می گويد »از ھمان آغاز دو چيز شنيدم؛ ما بايد برای ساختن ارتشی قادر به جنگ
بکوشيم و صلح بر پايهای دمکراتيک را شتاب بخشيم .خوب ،تا آنجا که به صلح مربوط می
شود ،در عرض شش ھفتهای که عضو حکومت موقت بودم ،نمی دانم آيا کاری در اين مورد
کرده است .من توجه آن نشدهام) «.خبرنگار ايزوستيا اظھار می دارد :کف زدن حضار و يک
صدا از جمعيت»:کاری نکرده است«( .وقتی من به عنوان عضوی از حکومت موقت دربارهاش
تحقيق کردم ،پاسخی دريافت نکردم .«...
بر طبق گزارش خبرنگار ايزوستيا زادرونی چنين صحبت می کند ،و کنفرانس در سکوت گوش
می دھد ،چنين چيزھايی را تحمل می کند ،ناطق را متوقف نمی سازد ،جلسه را قطع نمی کند،
به پای آنان نمی پرد و کرنسکی و دولت را وادار به فرار نمی کند! آنھا چگونه توانستند؟ اين
»دمکراتھای انقالبی« تا آخرين نفر ،با کرنسکی ھستند!
بسيار خوب عالی جنابان ،اما بعد ،اين اصطالح »دمکرات انقالبی« چه فرقی با اصطالحات
»نوکر« و »پست« دارد؟
طبيعی است که اين نوکران ھنگامی قادر به شليک خنده باشند که وزير »آنھا« که از نظر
سادگی کمياب يا حماقت نادر برجسته است ،به آنھا می گويد که چگونه کرنسکی به برکناری و
جانشينی وزيران ادامه می دھد )بخاطر کنار آمدن با دار و دستۀ کورنيلوف دور از چشم مردم و
»در خفای کامل«( .تعجبی ندارد که نوکران ھنگامی که وزير »آنھا« که به نظر می رسد
عبارات کلی را دربارۀ صلح جدی گرفته ،بدون اينکه ريای آنھا را ببيند ،تصديق می کند که
حتی يک پاسخ به سؤالش دربارۀ اقدامات واقعی برای صلح دريافت نکرده ،سکوت را حفظ می
کنند .چنين است سرنوشت نوکران ،که اجازه می دھند توسط حکومت فريب داده شوند .اما ،اين
امر چه ربطی به انقالب دارد ،چه ربطی به دمکراسی دارد؟
آيا تعجب آور بود اگر سربازان و کارگران انقالبی به اين فکر می افتادند که خوب می شد اگر
سقف تئاتر الکساندرينسکی* فرو می ريخت و تمام دار و دستۀ رذلھای پست را له می کرد،
کسانی که می توانند ھنگاميکه دارد برايشان آشکار می شود کرنسکی و شرکاء ،آنان را با
صحبت دربارۀ صلح گول می زنند ،ساکت بنشينند ،کسانی که وقتی به واضح ترين شيوۀ ممکن
توسط وزيرانشان بديشان گفته می شود که جفتک چارکش وزارتی نمايش مضحکی است )برای
پنھان کردن زد و بندھای کرنسکی با کورنيلوفی ھا( ،می توانند شليک خنده سردھند .خداوند ما
را از دست دوستانمان نجات دھد ،ما خود از عھدۀ دشمنانمان می توانيم برآئيم! خداوند ما را از
دست اين مدعيان رھبری دمکراتيک انقالبی نجات دھد ،ما خود می توانيم از عھدۀ کرنسکیھا،
کادتھا و کورنيلوفی ھا برآئيم!
* محل برگزاری کنفرانس )م(.

***
و حاال می رسيم به اشتباھات بلشويکھا .محدود نمودن خود به کف زدن طعنه آميز و فرياد در
چنين لحظهای خطا بود.
مردم از تزلزلھا و تأخيرھا بيزارند .نارضايتی آشکارا رشد می کند .انقالب نوينی فرا می رسد.
دمکراتھای انقالبی ،ليبردان ھا ،تسره تلی ھا و ديگران ،تنھا می خواھند توجه مردم را با نمايش
»کنفرانس« مسخره منحرف کنند ،با آن ايشان را مشغول سازند ،بلشويکھا را از تودهھا جدا
کنند و نمايندگان بلشويک را به کار ناشايست نشستن و گوش دادن به زارودنی ھا مشغول کنند!
و زارودنی ھا کم صداقت ترين آنھا نيستند!
بلشويکھا می بايست از جلسه به عنوان اعتراض بيرون می آمدند و اجازه نمی دانند به دام
کنفرانس برای انحراف توجه مردم از مسائل جدی ،بيفتند .بلشويکھا می بايست دو يا سه نفر از
 ١٣۶نماينده شان را بخاطر »کار ارتباطی« يعنی گزارش تلفنی لحظهای که وراجی ابلھانه
پايان يافته و رأی گيری آغاز شد بجا می گذاشتند .آنان نبايستی اجازه می دادند که با چرنديات
واضح به منظور آشکار فريب مردم با ھدف روشن متوقف کردن انقالب در حال رشد به وسيلۀ
تلف کردن وقت با موضوعات جزئی سرگرم نگھداشته شوند.
نود و نه درصد نمايندگان بلشويکھا بايد به کارخانهھا و سربازخانهھا می رفتند؛ که جای مناسبی
برای نمايندگانی بود که از تمام نقاط روسيه آمده بودند و پس از نطق زارودنی می توانستند تمام
عمق پوسيدگی سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را ببينند .آنجا ،نزديکتر به تودهھا ،در
صدھا و ھزاران گردھم آيی و سخنرانی بايد درسھای اين کنفرانس مضحک را مورد بحث قرار
می دادند ،کنفرانسی که منظور آشکار آن فقط دادن مھلتی بود به کرنسکی کورنيلوفی ،تا شرايط
برای آزمودن اشکال نوين »جفتک چارکش وزارتی« توسط وی آسانتر شود.
معلوم شد که بلشويکھا طرز برخورد اشتباھی نسبت به پارلمانتاريسم در لحظات بحرانی انقالبی
)نه مشروطه خواھی( و نظر خطائی نسبت به سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا داشتند.
می توان فھميد که اين مسئله چگونه اتفاق افتاد – تاريخ در زمان غائلۀ کورنيلوف چرخش
بسيار تندی کرد .حزب از ھمگامی با سرعت باور نکردنی تاريخ در اين نقطۀ عطف عاجز
ماند .حزب اجازه داد ،برای لحظۀ حاضر به سوی دام دکان حرافی محقری منحرف گردد.
حزب بايد يک صدم نيرويش را به آن دکان حرافی و نود و نه درصد آنرا به تودهھا اختصاص
می داد.
اگر چرخش تاريخ سازش با سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا را ايجاب می کرد )من
شخصا ً اينطور فکر می کنم( ،بلشويکھا می بايست بطور واضح ،علنی و با سرعت آنرا مطرح
می کردند تا بتوانند امتناع ممکن و محتمل دوستان کرنسکی بناپارتيست را از پذيرفتن سازش،
فوراً مورد استفاده قرار دھند.
اين امتناع قبال در مقاالت ديلو نارودا و رابوچايا گازتا در آستانۀ کنفرانس نشان داده شد .می
بايست به تودهھا تا حد ممکن رسماً ،علنا ً و آشکار ،بدون فوت يک دقيقه گفته می شد که
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا پيشنھاد مصالحۀ ما را رد کردهاند ،مرگ بر سوسياليست
رولوسيونرھا و منشويکھا! کنفرانس توانايی اين را داشت که به ساده لوحی زارودنی ھمراه با
اين شعار در کارخانهھا و سربازخانهھا »بخندد«.
جو ابراز احساسات مشخص برای کنفرانس و موقعيت محيط آن به نظر می رسيد توسط جوانب
شکل داده شده است .رفيق زينوويف در نوشتهاش راجع به کمون مرتکب اشتباه آنچنان ابھام
آميزی شد )ابھام آميز ،کمترين چيزی است که می توان گفت( که چنين می نمود کمون با وجود

پيروزيش در پتروگراد ممکن است مثل فرانسۀ  ١٨٧١شکست بخورد .اين مطلقا ً نادرست
است .اگر کمون در پتروگراد پيروز شود در تمام روسيه پيروز خواھد شد .نوشتن اينکه
بلشويکھا در پيشنھاد ترکيب متناسبی برای ھيئت رئيسۀ شورای پتروگراد محق بودند ،اشتباھی
از طرف وی بود .تا زمانی که تسره تلی ھا اجازۀ شرکت نسبی در شوراھا را دارند،
پرولتاريای انقالبی ھرگز قادر به انجام عمل با ارزشی نخواھد بود؛ اجازه ورود دادن به آنھا در
واقع محروم کردن خودمان از فرصت کار کردن ،به معنای تخريب کار شوراھا است .رفيق
کامنف ھنگام ايراد نمودن سخنرانی اول در کنفرانس موقعی که با روح صرفا ً »مشروطه
خواھی« مسئلۀ ابلھانۀ اعتماد يا عدم اعتماد به دولت را مطرح کرد ،در اشتباه بود .اگر در چنين
اجتماعی گفتن حقيقت دربارۀ کرنسکی کورنيلوفی که قبال ھم به وسيلۀ رابوچی پوت] [۴و ھم
سوتسيال دمکرات مسکو] [۵بيان شده بود ناممکن بود ،چرا به آن روزنامهھا رجوع نداديم و
برای تودهھا به خوبی روشن نکرديم که کنفرانس نمی خواھد حقيقت را دربارۀ کرنسکی
کورنيلوفی بشنود؟
فرستادن سخنرانان به چنين کنفرانسی بعد از اينکه زارودنی صحبت کرده و اوضاع روشن شده
بود ،به نوبۀ خود اشتباھی از جانب نمايندگان کارگران پتروگراد بود .چرا چيزھای با ارزش را
به دوستان کرنسکی داديم؟ چرا توجه نيروھای پرولتری را به سمت کنفرانس مسخره منحرف
کرديم؟ چرا آن نمايندگان بطور کامال مسالمت آميز و قانونی به سربازخانهھا و کارخانهھای
بيشتر عقب مانده نرفتند؟ اين ،يک ميليون بار سودمندتر ،ضروری تر ،جدی تر و بجاتر از
مسافرت به تئاتر الکساندرينسکی و صحبت با شرکت کنندگان طرفدار يدينستوو و کرنسکی،
بود.
ده سرباز يا ده کارگر يک کارخانۀ عقب مانده که از نظر سياسی روشن شدهاند ھزار بار با
ارزش تر از صد نمايندۀ دستچين شده از نمايندگان گوناگون توسط ليبردان ھا ھستند.
پارلمانتاريسم ،مخصوصا ً در دورانھای انقالبی نه برای تلف کردن وقت با ارزش برای
نمايندگان چيزی که فاسد شده ،بلکه بخاطر استفاده از نمونهای از آنچه که فاسد شده برای
آموزش تودهھا بايد بکار گرفته شود.
چرا نمايندگان پرولتاريا از کنفرانس برای انتشار مثال دو پوستر افشاگر کنفرانس به عنوان
مضحکه ،و نمايش آنھا در سربازخانهھا و کارخانهھا »استفاده« نکردند؟ يکی از پوسترھا می
توانست زارودنی را به شکل دلقکی رسم کند که روی صحنه می رقصد و می خواند »کرنسکی
ما را بيرون کرد ،کرنسکی ما را برگرداند« .دور او تسره تلی ،چرنف ،اسکوبلف و يک شرکت
کننده ]کنفرانس[ بازو در بازوی ليبر و دان ايستاده و ھمه با خنده تاب می خورند.
زيرنويس – آنھا خوشحالند.
پوستر شمارۀ  .٢زارودنی دوباره در جلوی ھمان حضار می گويد»:من شش ھفته دربارۀ صلح
سؤال کردم .من جوابی دريافت نکردم «.حضار ساکتند .چھرۀ آنھا »اھميت سياستمدارانه« را
ابراز می دارد .تسره تلی مخصوصا ً مھم به نظر می رسد ،در حالی که در دفترچۀ يادداشت
خود می نويسد»:اين زارودنی عجب احمقی است! اين ابله بايد بجای وزارت گاری کود براند.
او طرفدار ائتالف است و آنرا بدتر از صد بلشويک تضعيف می کند! او وزير بود ،ولی ھرگز
صحبت کردن مانند يک وزير را ياد نگرفت ،او بايد می گفت»:من شش ھفته ،مداوما ً مبارزه
برای صلح را تعقيب کردم و کامال از پيروزی نھايی آن دقيقا ً تحت دولت ائتالفی در مطابقت با
ايدۀ شگرف استکھلم اطمينان دارم ،و غيره و غيره« بعد حتی روسکايا وليا] [۶از زارودنی
بمثابۀ شواليۀ انقالب روسيه تمجيد می نمود«.

زيرنويس – کنفرانس »انقالبی  -دمکراتيک« مردان خودفروش.

***
قبل از پايان کنفرانس نوشته شده؛ عبارت اول را با چيزی شبيه »در تمام اصول به اصطالح
دمکراتيک  «...عوض کنيد.
نوشته شده نه خيلی بعد از  ٢٢سپتامبر) ۵اکتبر( ١٩١٧
به صورت متن خالصه در رابوچی پوت شمارۀ  ٧ ،١٩اکتبر) ٢۴سپتامبر(  ١٩١٧چاپ شد.
امضاء  :ن .لنين
توضيحات
 -١نسخۀ خالصه شدهای از اين مقاله برای اولين بار در شمارۀ  ١٩روزنامۀ رابوچی پوت ٧
اکتبر ) ٢۴سپتامبر(  ١٩١٧تحت عنوان »قھرمانان فريب« منتشر شد .اين خالصه قسمتی از
مقالۀ لنين که در آن از اشتباھات بلشويکھا در رابطه با کنفرانس دمکراتيک و ھمچنين از
اشتباھات زينوويف و کامنف انتقاد شده بود را دربر نداشت .ممکن است لنين ھنگامی که در
قسمت ششم از مقالۀ »بحران سر رسيده است« که بين اعضای کميتۀ مرکزی ،کميتهھای
پتروگراد و مسکو و شوراھا پخش شد ،خشمگينانه نوشت که ارگان مرکزی اظھاراتش دربارۀ
»اشتباھات خيره کننده از جانب بلشويکھا  «...را حذف می کند )به صفحه  ٨۴از جلد ٢۶
مجموعه آثار لنين مراجعه نماييد( ،ھمين موضوع را در نظر داشته است.
ويرايش اول ،دوم و سوم مجموعه آثار لنين متن مقاله را آنطور که در رابوچی پوت منتشر شده
بود ،دربر داشتند ،اما در ويرايش چھارم متن کامل از روی دست نوشته چاپ شده بود؛ اين
ترجمه از روی متن دست نوشته صورت گرفته است.
 -٢ليبردان ھا ،لقب طعنه آميزی بود که به ليبر و دان منشويک و پيروانشان بعد از چاپ
پاورقی دميان بدنی ] [Demyan Bednyتحت اين عنوان در سوتسيال دمکرات )شمارۀ ،١۴١
 ٢۵اوت ) ٧سپتامبر(  (١٩١٧اطالق می شد.
 -٣در  (١۶)٣ژوئن  ١٩٠٧تزار بيانيهای مبنی بر انحالل دومای دوم و اصالح قانون انتخابات
صادر کرد .مالکين ،صاحبان صنايع و تجار کرسی ھای بيشتری به دست آوردند و سھم
کارگران و دھقانان بسيار کمتر شد .اين ،نقض آشکار بيانيۀ  ١٧اکتبر  ١٩٠۵و قانون اساسی
 ١٩٠۶که تمام احکام دولتی را تابع تصويب دوما می ساختند ،بود .دومای سوم که طبق قانون
جديد انتخاب و در اول) (١۴نوامبر  ١٩٠٧تشکيل شد ،کامال ارتجاعی بود.
 -۴رابوچی پوت )راه کارگر( روزنامۀ ارگان مرکزی حزب بلشويک که از  (١۶)٣سپتامبر تا
 ٢۶اکتبر) ٨نوامبر( بجای روزنامۀ پراودا که به وسيلۀ حکومت موقت تعطيل شده بود انتشار
می يافت .در  ٢٧اکتبر) ٩نوامبر( پراودا تحت نام اصلی خود دوباره انتشار يافت.
 -۵سوتسيال دمکرات ،روزنامۀ ارگان دفتر منطقهای مسکو ،کميتۀ مسکو و بعد ھمچنين کميتۀ
محلی حزب بلشويک در مسکو ،از مارس  ١٩١٧تا مارس  ١٩١٨منتشر می شد .ھنگامی که
حکومت شوروی و کميتۀ مرکزی حزب به مسکو انتقال يافت اين روزنامه در پراودا ادغام شد.
 -۶روسکايا وليا )آزادی روسيه( ،روزنامۀ بورژوايی که به وسيلۀ پروتوپوپوف وزير کشور
تزار تأسيس شد و توسط بانکھای بزرگ حمايت مالی می شد .از دسامبر  ١٩١۶در پتروگراد

منتشر می گرديد .پس از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريۀ  ١٩١٧مبارزهای افترا آميز را
برعليه بلشويکھا به پيش برد .لنين گفت اين روزنامه »يکی از فاسدترين روزنامهھای
بورژوازی« است .در  ٢۵اکتبر) ٧نوامبر(  ١٩١٧به وسيلۀ کميتۀ نظامی انقالبی تعطيل شد.
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