
 

  .به چاپ رسيد" سوسيال دموکرات" روزنامه ٢۴در شماره  ١٩١١ اکتبر سال ١٨) ٣١( در تاریخ این نوشته

  
  لنين. ای. نوشته  و

  

   استوليپين و انقالب
  

 قتل استوليپين سردژخيم، مقارن با زمانی است که وجود یک سلسله عالئم و قرائن پایان دوران اول تاریخ 
 بدین سبب حادثه اول سپتامبر که بخودی خود یک حادثه بسيار کم اهميتی .ضدانقالب روس را خبر ميدهد

است، مجددًا یک مسئله حائز درجه اول اهميت، یعنی مضمون و اهميت ضد انقالب کشور ما را، در دستور روز 
 تاریخ در بين گروه مرتجعين هم آوازی که نوکر صفتانه از استوليپين مدیحه سرائی مينمایند و یا در. ميگذارد

دسایس باند سياه که بر روسيه فرمانروائی ميکند بکاوش مشغولند، ـ در بين گروه ليبرالهای هم آوازی که در 
که » دلو ژیزنی « البته سوسيال دموکراتهای مجلۀ ( سرتکان ميدهند » وحشيانه و مجنونانه « مورد تيراندازی 

، نغمه های جداگانه ای شنيده )  جزء ليبرالها هستندعبارت پيش پا افتادۀ توی گيومه استعمال کرده اند نيز
تاریخ روس همچون یک » دوره استوليپينی« سعی ميشود . ميشود که دارای مضمون واقعا اصولی و جدی است

  .کل واحد وانمود گردد
یژه این دوره واقعا هم  دارای خصوصيت و.  رئيس دولت ضدانقالب بود١٩١١ تا ١٩٠۶ سال از ۵استوليپين قریب 

آنرا ميتوان از لحاظ جنبه خارجی بمثابه دوره تدارک و اجرای کودتای سوم . خود و مشحون از حوادث آموزنده است
 هنگاميکه، استوليپين به سمت وزیر کشور در برابر دومای ١٩٠۶درست در سال .  توصيف نمود١٩٠٧ژوئن سال 

ی خود را در کليه شئون زندگی اجتماعی ما نشان اول سخن گفت، تدارک این کودتا که اکنون دیگر تمام ميوه ها
حال سئوال ميشود که آیا سران این کودتا به کداميک از نيروهای اجتماعی متکی بودند و یا چه . داده آغاز گردید

» سير ترقی« چه بود ؟ ـ  » سوم ژوئن« نيروهائی آنان را هدایت مينمودند؟ ـ مضمون اجتماعی و اقتصادی دوره 
  .ليپين مدرکی عبرت انگيز و تصویری جالب توجه در مورد این سئوال بدست ميدهدشخصی استو

 در زمان وزارت پله وه به استانداری منصوب ميشود و ١٩٠٢این مالک و سلسله جنبان اعيان و اشراف در سال 
مقرب الخاقانهای خود را در نزد تزار و ) در استان ساراتف( بوسيله سرکوب سبعانه دهقانان و زجر و شکنجه آنان 

 به تشکيل باندهای سياه و قتل عام و تاالن یهودیان می ١٩٠۵در سال . »مشهور ميکند« مرتجع افراطی وی 
این .  وزیر کشور و از هنگام انحالل دومای دولتی اول، نخست وزیر ميگردد١٩٠۶ـ در سال ). قتل باالشف( پردازد 

 و این شرح حال رئيس دولت ضدانقالب، در عين حال .است شمه مختصری از شرح حال سياسی استوليپين
شرح حال آن طبقه ایست که ضدانقالب کشور ما را انجام داده و استوليپين فقط نماینده یا مجری دستورهای آن 

این طبقه، اشراف نجيب زاده روس هستند که نيکال رومانف ـ اول فرد اشراف و بزرگترین مالک در . بوده است
 ميليون دسياتين از امالک روسيه ٧٠ هزار مالک فئودالی هستند که ٣٠این طبقه ـ همان . داردراس آنها قرار 

امالک وسيع . اروپائی، یعنی همانقدر زمينی که مجموع ده ميليون خانوار دهقانی دارد، در اختيار آنهاست
بيگاری، ( ین گوناگون زراعتی که در دست این طبقه است ـ اساس آن استثمار سرواژیست که به اشکال و عناو

( دهقانان روس » کم زمينی« . در مرکز روسيه یعنی منطقه دیرین سال روس حکمفرماست) کار برده وار و غيره
چيزی نيست مگر قطب مقابل پر زمينی ) اگر بخواهيم اصطالح مورد پسند ليبرالها و ناردنيکها را استعمال نمائيم

 ما را تشکيل ميداد باینجا خالصه ميشد که آیا مالکيت اربابی ١٩٠۵مسئله ارضی که محور انقالب . این طبقه
 سالهای متمادی بحال فقر و مسکنت و ناگزیرباقی ميماند ـ در اینصورت دهقانان، که توده اهالی هستند 

گرسنگی و خواری و ذلت باقی ميمانند ـ یا اینکه توده اهالی خواهد توانست شرایط آزادی را برای زندگی بدست 
آورد که تا حدی بشری و تا اندازه ای شبيه به زندگی انسان اروپائی باشد ـ و این امر هم بدون نابودی انقالبی 

  .غير عملی استمالکيت اربابی و سلطنت مالکی، که با آن ارتباط الینفک دارد 
ه سلطنت با آن وضعی ک. شرح حال سياسی استوليپين انعکاس و بيان دقيق شرایط زندگی سلطنت تزاریست

هنگاميکه از روی تجربه ایکه . در لحظه انقالب پيدا کرده بود استوليپين نميتوانست رفتاری بجز آنچه کرد بنماید
 بدست آمده بود با وضوح کامل معلوم گردیده ١٩٠۶ دوما در سال موقع و خواه در ١٩٠۵ ازدوما در سال  قبلخواه

اپذیری منافع خود با بقاء طبقه مالکان آگاه شده و برای انهدام بود که اکثریت عظيم توده اهالی دیگر از آشتی ن
هيچ چيز سطحی تر و خطاتر از این .  رفتاری بجز آنچه کرد بنمایدنميتوانستاین طبقه ميکوشد، ـ سلطنت نيز 

« ادعای نویسندگان کادت نيست که ميگویند حمالتی که در کشور ما به سلطنت شد مظهر انقالبيگری  
برعکس، شرایط عينی طوری بود که مبارزه دهقانان برضد مالکيت اربابی، ناگزیر مسئله حيات و . بود» روشنفکران

مجبور شد بمبارزه حياتی و مماتی دست بزند، مجبور شد تزاریسم . ممات سلطنت مالکی را بميان می آورد
ی و انحطاط داخلی ضعيف وسائل دیگری غير از بوروکراسی بکلی ناتوان و ارتشی که در اثر شکستهای نظام

تنها کاریکه در یک چنين وضعی برای سلطنت تزاری باقی ماند عبارت بود از تشکيل . شده بود، جستجو نماید
باندهای سياه از بين اهالی و راه انداختن تاالن ها، خشم اخالقی عاليجنابانه ای که ليبرالهای ما هنگام گفتگو 

نميتواند در نظر هر فرد انقالبی چيزی جز بروز منتهای فرومایگی و جبن جلوه درباره تاالنها از خود نشان ميدهند 
کند ـ بخصوص وقتی که در این تقبيح اخالقی تاالنگری اندیشه مذاکره و سازش با تاالنگران کامال مجاز شناخته 

 رومانفها روساژ سلطنت نميتوانست در مقابل انقالب از خود مدافعه نکند و سلطنت نيمه بربریت یا سرو. ميشود
: نميتوانست جز با پليدترین و نفرت انگيزترین و سنگدالنه و رذیالنه ترین وسائل طور دیگری از خود مدافعه نماید

برای هر فرد سوسياليست و هر فرد دموکرات، یگانه شيوه شایسته و معقول در مبارزه با تاالن گران همکاری 
  .این سلطنت است نه تقبيح عاليجنابانهسرنگون ساختن به انقالب برای جامع و بيدریغ با انقالب و سازمان دادن 



 

استوليپين تاالنگر، خود را برای مقام وزارت درست بهمان ترتيبی حاضر کرد که هر استاندار تزاری فقط بدان 
ابراز وسيله ميتوانست خویشتن را مهيا سازد، یعنی ـ بوسيله زجر و شکنجه دهقانان، راه انداختن تاالنها و 

اقتباس » اروپائيها« آسيائی؛ زرق و برق و عبارت و ادا و اطوارهائی که از » شيوه عمل« استعداد در استتار این 
  .شده است

پيشوایان بورژوازی ليبرال ما نيز که بنام اصول عاليه اخالقی تاالنگری را تقبيح مينمودند، با تاالنگران وارد مذاکره 
حيات بلکه سلطه آنها را نيز در امر سازمان روسيه جدید و اداره امور آن برسميت شدند و بدینطریق نه فقط حق 

بقتل رساندن استوليپين موجب یک سلسله افشاگری ها و اعترافات جالب توجهی در مورد این ! شناختند
» ماعیرجال اجت« مسئله شد، مثال یکی از آنها نامه های ویته و گوچکف در خصوص مذاکراتی است که ویته با 

 نموده ١٩٠۵ اکتبر ١٧درباره ترکيب کابينه پس از ) با پيشوایان بورژوازی سلطنت طلب ليبرال و اعتدالی: بخوان( 
روزهای طاقت فرسائی که صرف « در مذاکرات با ویته ـ که از قرار معلوم طوالنی بوده است زیرا گوچکف از . بود

استاخوویچ، یعنی سران آتيه هم . تسکوی، اوروسوف ، مسخن ميراند ـ شی پف، تروب» این مذاکرات شده است
علت قطع .  حزب اکتيابریست شرکت داشتندهمو )  ١(، » تجدد طلب مسالمت جو«  حزب همحزب کادت و 

نميخواستند پست وزارت کشور به او واگذار شود و ویته » ليبرالها« مذاکرات از قرار معلوم موضوع دورنوفو بود که 
« و ضمنا اوروسوف یعنی چشم چراغ کادتها در دومای اول، . جت در اینمورد پافشاری ميکردبا لحن اتمام ح

« وقتيکه شاهزاده اوبولنسکی نامزدی استوليپين را پيشنهاد نمود . بود» پشتيبان دو آتشه نامزد شدن دورنوفو
خوب بخاطر دارم « : ویسدگوچکف مين. » بعضيها از آن پشتيبانی نمودند و بعضی ها اظهار عدم شناسائی کردند

  .» نظر منفی که کنت ویته از آن صحبت ميکند نداشتهيچ کسکه 
برخ بکشند، شاید، بخصوص، بمناسبت !) شوخی نکنيد( اکنون جراید کادت که ميخواهند دمکراتيسم خود را 

 است، ميکوشند به انتخابات حوزه اول پطربورگ که در آنجا کاندید کادت با کاندید اکتيابریست مبارزه می کرده
چه بسا «  سپتامبر خود مينویسد ـ ٢٨در شماره » رچ« روزنامه . گوچکف در مورد مذاکرات آنموقع نيش بزنند

! آقایان اکتيابریستها بسرکردگی گوچکف برای خوش آیند مقامات عاليه با همفکران آقای دورنوفو همکاری ميکردند
روسيکه « سرمقاله . »از افکار عمومی روی بر می تافتندچه بسا چشم اميد بسوی مقامات عاليه دوخته 

  .نيز در همان تاریخ با الحان گوناگونی عين همان سرزنش کادتها به اکتيابریستها را تکرار مينمایند» ودوموستی
 چه حقی دارید اکتيابریستها را مذمت کنيد وقتيکه در همان  شمااصوال: ولی اجازه بفرمائيد، آقایان کادتها

 نيز شرکت کرده و حتی از دورنوفو پشتيبانی نموده اند؟ مگر در آنموقع، یعنی در شماکرات از کسان خود مذا
و » چشم اميد بسوی مقامات عاليه دوخته«  کادتها همان وضعيت افراد تمام باستثناء اوروسف ١٩٠۵نوامبر سال 

ه نزاع دلدادگان ـ تفریحی بيش نيست؛ را نداشتند؟ آری مثلی است معروف ک» از افکار عمومی روی برتافته« 
این یک مبارزه اصولی نبوده بلکه رقابت بين احزابيست که در بی پرنسيبی یکسانند ـ اینست آنچه که ناچار باید 

این قبيل .  از اکتيابریستها مينمایند گفت١٩٠۵پایان سال » مذاکرات« درباره مذمتهائيکه اکنون کادتها بمناسبت 
 تمامی استتار یک حقيقت واقعا مهمی است که از نقطه نظر تاریخی مسلم است و آن اینکه مناقشات فقط برا

و از » به مقامات عاليه چشم اميد دوخته« الوان گوناگون بورژوازی ليبرال، از اکتيابریستها گرفته تا کادتها، 
ی، از لحاظ ترکيب شرکت ، از آن زمانيکه انقالب ما جنبه انقالب واقعی مردم را بخود گرفت یعندموکراسی

صفت مشخصه دوره استوليپينی ضدانقالب  . »روی برتافته اند« کنندگان فعال خود، یک انقالب دموکراتيک گردید، 
برای امکان داشت روس همين است که بورژوازی ليبرال از دموکراسی روی برتافت و بهمين جهت استوليپين 

اگر یک چنين . مراجعه نماید و گاه بنماینده دیگر این بورژوازی همکاری و همدردی و مشورت گاه باین نماینده
وضعی وجود نميداشت استوليپين نميتوانست سلطه شورای اشراف متحد را بر بورژوازی با استفاده از همکاری 
و همدردی و پشتيبانی فعال یا غير فعال همين بورژوازی، که روح ضدانقالبی در وی براتگيخته شده بود، مستقر 

  .نماید
این جنبه مسئله شایان توجه مخصوصی است زیرا همين جنبه است که جراید ليبرال ما و ارگانهای سياست 

استوليپين ـ تنها نماینده . آنرا از نظر دور داشته یا عمدا به آن توجهی نميکنند» دلوژیزنی« کارگری ليبرال نظير 
دوره « توصيفی معنایش اینستکه از خود ویژگی و اهميت دیکتاتوری مالکان فئودال نيست، اکتفا نمودن به چنين 

 بورژوازی، که بورژوازی تماماستوليپين ـ وزیر زمانيست که در آن در بين . هيچ چيز درک نشده باشد» استوليپينی
به چنين روحيه ای متکی گردند و  ميتوانستندکادت نيز جزو آن باشد، روحيه ضدانقالبی حکمفرما بود و فئودالها 

پيشنهاد خواستگاری با عشق و ( » پيشنهادهائی«  به پيشوایان این بورژوازی ميتوانستندمتکی ميگردیدند، آنها 
) ٢( » اپوزیسيون اعليحضرت« ترین پيشوایان را نيز جزو » چپ«  حتی ميتوانستندبنمایند و مينمودند، ) محبت

ت پيشوایان مسلکی ليبراليسم بسوی خویش، بسوی ارتجاع ، بسوی مبارزه برضد  به برگشميتوانستندبدانند، 
استوليپين ـ وزیر زمانيستکه . دموکراسی و لجن مال نمودن دموکراسی استناد جویند و استناد هم می جستند

ی را عملی در آن مالکان فئودال با تمام قوا و با حداکثر سرعت،  در مورد زندگی ارضی دهقانان سياست بورژواز
موژیک دست شسته و در بين عناصر جدید » جنبه پاتریارکال« نمودند و از تمام تخيالت و اميدهای رمانتيک درباره 

استوليپين .  پرداختندمتحدینی برای خود به جستجوی بورژوازی روسيه عموما و روسيه روستائی خصوصا 
 کهنه را به سلطنت بورژوازی تبدیل کند و ميخواست در خم کهنه شراب تازه بریزد، یعنی حکومت مطلقه

راهی است که برای تزاریسم در این آخرین ورشکستگی سياسی استوليپين عبارت از ورشکستگی تزاریسم 
» اصول پدر شاهی« و بطور کلی بر » پدر شاهی«سلطنت مالکی آلکساندر سوم ميکوشيد بر دهات . متصور بود

سلطنت مالکی نيکالی دوم .  سياست هم بطور قطعی قلم بطالن کشيد اینبرزندگی روسيه اتکاء نماید؛ انقالب 
پس از انقالب سعی داشت به روحيه ضد انقالبی بورژوازی و به سياست ارضی بورژوازی، که از طرف همان 
مالکين تعقيب ميشد، اتکاء نماید؛ ورشکستگی این کوششها، که اکنون حتی برای کادتها و حتی برای 

  . ممکن بود هم مسلم است، ورشکستگی آخرین سياستی است که برای تزاریسم اکتيابریستها



 

یعنی تمام بورژوازی را نيز » زمره سوم« دیکتاتوری مالکان فئودال در زمان استوليپين متوجه تمام مردم که تمام 
اکتيابریست نه از روی خير بورژوازی در این دوران این دیکتاتوری شرایط بهتری داشت، بورژوازی . دربر ميگيرد نبود

خوف بلکه از جان و دل باین دیکتاتوری خدمت ميکرد؛  مالکان و بورژوازی دارای مجلسی انتخابی بودند که در آن 
برای بلوک آنها اکثریت تامين شده بود و این موضوع به آنها امکان ميداد رسما با تخت و تاج به گفتگو و بند و 

 و سایر اعضاء وخی با حمالت هيستریک خود به انقالب لجن پرانی ميکردند و بست بپردازند؛ آقایان استروه ها
ایدئولوژی خاصی را بوجود می آوردند که قلب آنتونی ولينسکی را شاد ميساخت؛ آقای ميليوکف اپوزیسيون 

ضرات می ناميد و مع الوصف با اینکه برای ح) اعليحضرت فئودال پس مانده( » اپوزیسيون اعليحضرت« کادت را 
رومانف ها شرایط مساعدتری وجود داشت و با اینکه شرایط آنها از نقطه نظر  تناسب اجتماعی قوا در روسيه 
سرمایه داری قرن بيستم مساعدترین شرایط ممکنه بشمار ميرفت، با اینهمه ـ سياست استوليپينی به 

لقه تزاری یا بعبارت صحيحتر ورشکستگی گرائيد؛ استوليپين زمانی بقتل رسيد که گورکن تازه حکومت مط
  .گورکنی که نيروهای تازه جمع آوری مينماید دق الباب را بصدا درآورده است

                                    ¤                  ¤                ¤           
  

ان را نسبت به استوليپين با دوران دومای اول روش استوليپين را نسبت به پيشوایان بورژوازی و روش این پيشوای
 در سير ترقی استوليپين ١٩٠۶دوره از ماه مه تا ژوئيه « می نویسد ـ » رچ« روزنامه . وضوح خاصی توصيف ميکند

  مرکز ثقل این دوره عبارت از چيست؟ . »دارای تاثير قاطعی بود
ا را نميتوان مرکز ثقل این دوره بدیهی است که نطقهای دوم« : ارگان رسمی حزب کادت در این باره چنين ميگوید

  . »دانست
این دوره » مرکز ثقل« در آنموقع در جدال بر سر این مسئله که آیا ميتوان  ! واقعا که چه اعتراف گرانبهائی است

چه ناسزاهای تندی که بر زبان رانده نشد و ! دانست یا نه چه شمشيرها که شکسته نشد» نطقهای دوما« را 
فروشانه و عاليجنابانه ای که آنروزها در جراید کادت خطاب به سوسيال دموکراتها، که در چه موعظه های فضل 
چه !   تاکيد ميکردند مرکز ثقل آن دوره فعاليتهای مربوط به دوما نيست ایراد نگردید١٩٠۶بهار و تابستان سال 

« روس نشد که چرا جامعه آرزوی » جامعه« بر ضد تمام » دوما« و » رچ« مذمتهائی که آنروزها از طرف روزنامه  
پنج سال از آن ! دومای اول اظهار شعف نميکند» پارلمانی« دارد و چرا از پيروزیهای کادتها در صحنه » کنوانسيون

کادتها با سهولتی که گوئی دستکش خود را عوض . تاریخ گذشت، باید دوران دومای اول را بطور کلی ارزیابی کرد
  .»بدیهيست که نطقهای دوما را نميتوان مرکز ثقل این دوره دانست« : ميکنند، اعالم ميدارند

  پس مرکز ثقل عبارت از چيست؟! بدیهی است که نميتوان! آقایان
یکی  توصيه ميکرد . بين نمایندگان دو جریان در پس پرده، مبارزه حادی روی می داد« ... چنين ميخوانيم» رچ« در 

دیگری . نيز مخالفتی نشود» کابينه کادتی« گردد و حتی با تشکيل راه سازش با نمایندگان مردم جستجو 
چنين برنامه ایرا شورای اشراف متحد اجرا . خواهان اقدام شدید یعنی انحالل دوما و تغيير قانون انتخابات بود

بار استوليپين مدتی مردد بود، قرائنی در دست است که وی دو « ...»ميکرد که به نفوذهای پرقدرتی متکی بود
بتوسط کرژانفسکی به مورومتسف پيشنهاد کرده بود موضوع امکان تشکيل کابينه کادتی را با شرکت استوليپين 

ولی در عين حال استوليپين بدون شک با شورای اشراف . در آن بسمت وزیر کشور مورد شور و بحث قرار دهد
  ."متحد مراوده داشته است

مرکز « پس معلوم ميشود ! ان تحصيل کرده و دانشمند و فاضل ليبرالاین است طرز تاریخ نویسی آقایان پيشوای
این ! مبارزه دو جریان در بين مقرب الخاقانهای مرتجع افراطی تزار بوده استنبوده، بلکه این دوره نطقها » ثقل

اد را فورا و بدون دفع الوقت عملی مينمود ـ یعنی افر» هجوم« شورای اشراف متحد بود که هر بار سياست 
طبقه معينی  این سياست را اجرا ننموده بلکه »محافل فوقانی« در » جریان واحدی« جداگانه یا نيکال رومانف یا 

دست چپ ولی آنچه در . کادتها رقيبان خود را در دست راست هشيارانه و بطور واضح می بينند. آنرا اجرا ميکرد
شورای اشراف متحد و کادتها بوجود » محافل فوقانی« خ را تاری. کادتها قرار داشت از ميدان دیدشان ناپدید گردید

حزب ) اشراف( در مقابل یک طبقه معين !   عوام الناس در ایجاد تاریخ شرکت نداشته استالبتهمياورده اند و 
  .در حال تردید بودند) یعنی پدر تاجدار( ایستاده بود و محافل فوقانی » آزادی خلق«  طبقاتی مافوق

نابينائی طبقاتی از این مغرضانه تری ممکن است؟ آیا در تاریخ تحریفی از این بزرگتر و در مورد حقایق آیا تصور یک 
مقدماتی علم تاریخ فراموشی از این بيشتر و در مورد مخلوط نمودن طبقه و حزب و شخصيتها آشفته فکری از 

  این رقت انگيزتری متصور است؟
  .يروهای آنرا ببيند از هر نابينائی بدتر استنابينائی آنکسی که نخواهد دموکراسی و ن

مرکز ثقل این دوره عبارت بود از مبارزه طبقات در .  که مرکز ثقل دوره دومای اول نطقهای دوما نبوددیهی استب
درست در همين زمان .  عليه توده مردم یعنی کارگران و دهقانانآنهاخارج دوما، مبارزه مالکان فئودال و سلطنت 

 هم اعتصابات بطور کلی و ١٩٠۶در بهار و تابستان سال . بش انقالبی توده ها دوباره رو به صعود نهادبود که جن
هم اعتصابات سياسی، و هم شورشهای دهقانان و هم عصيان های نظامی همه و همه بطرز مخوفی شدت 

داخل باند تزاری مبارزه در : مردد بودند» محافل فوقانی« ، که بهمين علت بودآقایان مورخين کادت، . گرفتند
 دست به کودتا زد یا باز باید بالفاصلهجریانهای گوناگون بر سر این بود که آیا با وجود این پيروزی انقالب ميتوان 

  . بورژوازی را اغفال نمودصبر کرد و
ن و کارگران را کامال مطمئن ساخت که بين آنها و توده دهقا) رومانف، استوليپين و شرکاء( دومای اول، مالکين، 
باقی مانده بود حل مسئله فرعی و آن . و این اطمينان آنها با واقعيت عينی تطبيق ميکرد. صلح ممکن نيست

بورژوازی مردد بود ولی تمام رفتار وی ـ . اینکه چه موقع و چگونه، یکمرتبه یا بتدریج باید قانون انتخابات را تغيير داد
بهمين جهت بود که مالکين . ز انقالب صد بار بيشتر ميترسد تا از ارتجاعحتی بورژوازی کادت ـ نشان ميداد که ا

را به مشاوره ) مورومتسف، گيدن، گوچکف و شرکاء( ميل مبارکشان بر این قرار گرفت که پيشوایان بورژوازی 



 

ها با تزار، با  بورژوازی حتی کادتتمامو .  کابينه ای تشکيل داد یا نهبه اتفاقجلب نمایند تا معلوم کنند ممکنست 
تاالنگران و با سران باند سياه درباره وسائل مبارزه با انقالب مشورت ميکردند، ـ و حال آنکه بورژوازی از پایان سال 

 سرنگون ساختن حکومت چگونگی هرگز حتی یک حزب خود را هم نزد پيشوایان انقالب نفرستاد تا در باره ١٩٠۵
  .مطلقه و سلطنت مشورت کند

زمانی که انقالب هنوز نيروئی بود، تزاریسم بورژوازی را . تاریخ روس» استوليپينی« رس عمده دوره چنين است د
 پيشوایان تمامبرای مشورت دعوت می نمود ـ و هنگاميکه فشار انقالب از پائين رو به ضعف گذاشت متدرجا 

 را با نوک چکمه سربازی بدور بورژوازی را، ابتدا مورومتسف و ميليوکف، سپس گيدن و لووف و باالخره گوچکف
فرق ميان ميليوکف ها، ولووفها و گوچکف ها بهيچوجه مسئله مهمی نيست ـ این فرق فقط در نوبه . انداخت

رومانف ـ پوریشکویچ ـ » بوسه های« ...ایست که این پيشوایان بورژوازی بترتيب گونه های خود را در اختيار 
  .را دریافت می کردند» وسه هاب« ... استوليپين قرار ميدادند و این

استوليپين درست وقتی از صحنه خارج شد که سلطنت باند سياه تمام آنچه را که ميتوانست از تمام بورژوازی 
اکنون این بورژوازی که مطرود و لجن . روس که دارای روحيات ضدانقالبی شده بود بنفع خود بستاند، ستانده بود

 دموکراسی و از مبارزه توده ها و انقالب، خود را ملوث نموده و با دیدن مال شده، در نتيجه دست کشيدن از
یا باید از . استوليپين به مردم روس درس خوبی داد. عالئم نمو انقالب جدید دچار پریشانی و حيرت گردیده است

لکی و طریق سرنگون ساختن سلطنت تزاری، به رهبری پرولتاریا بسوی آزادی پيش رفت ـ و یا به رهبری مس
  .سياسی ميليوکوفها و گوچکوفها، به اسارت پوریشکویچ ها، مارکف ها و تولماچف ها تن در داد

  
ـ سازمان ضد انقالبی مالکان و بورژوازی بود، » حزب تجدد طلب مسالمت جو« ـ » تجدد طلبی مسالمت جو« ـ ١

حزب تجدد « لنين .  متحد ميکرد تشکيل شد و اکتيابریستهای چپ و کادتهای راست را در خود١٩٠۶که در سال 
  .می ناميد» حزب غارتگری مسالمت جویانه« را » طلب مسالمت جو

  
ـ این عبارت را ميليوکف، ليدر کادتهای روس، ضمن سخنرانی خود در نهاری که از » اپوزیسيون اعليحضرت« ـ ٢

دولتی ـ و شورای دولتی در  هنگام اقامت هيئت نمایندگی سومين دومای ١٩٠٩طرف شهردار لندن در ژوئن سال 
ميليوکف مراتب وفاداری کادتها را نسبت به حکومت مطلقه تزاری اظهار داشت . انگلستان داده شده بود بکار برد

اپوزیسيون روس اپوزیسيون بر ضد اعليحضرت نيست، بلکه « و گفت مادامکه دوما در روسيه موجود است، 
  . »اپوزیسيون شخص اعليحضرت است

 
  


