ՈՈԻՍԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 80-ԱՄ ՅԱ ԿԸ

ՌՈԻՍԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆԸ
ԵՎ ՆՐԱ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ԽԻԿԱՐ ՐԱՐՍԵՂՅԱՆ

Ռուսաստան յան 1905— 1907 թթ. հեղափոխությունը' իմպերիալիզմ ի պա
րաշրջանի առաջին ժողովրդական հեղափոխությունը, որի 80-ամյակը նշվում
է աշխատանքային մեծագործ սխրանքներով, սոցիալիստական հայրենիքի,
կոմունիստական կուսակցության և սովետական ժողովրդի, միջազգային կո
մունիստական, բանվորական ֊ա զատագրական շարժման պատմության ան
մոռաց էշերից է ։
Ռուսաստանի առաջին հեղափոխությունը, որ նախապատրաստվել էր եր
կու դարերի սահմանագծում, երկրի տնտեսական ու քաղաքական զարգացման
ողջ ընթացքով, սասանեց ի նքնակալության հիմքերը։ аՀեղափոխությունը քա
ղաքական կյանքի արթնացրեց, — ասված է ՍՄԿԿ Կենտկոմի' « Ռուսաստանի
1905— 1907 թվականների հեղափոխության 80-ամյակի մասին» որոշման
մեջ, — բանվորների ու գյուղացիների ամենալայն զանգվածներին, բնակչու
թյան այլ խավերի, նշանավորեց պատմական նոր ժամանակաշրջանի1 սոցիա
լական խոր ցնցումների ու հեղափոխական ճակատամարտերի ժամանակա
շրջանի սկիզբը})1։
Ռուսաստանի հեղափոխությունը համաշխարհային պատմության մեջ,
ինչպես նշել է Վ. Ի. Լենինը, առաջին մեծ հեղափոխությունն էր, որտեր ք ա ֊
ղաքական ֊մ աս иայա կան գործադուլը արտասովոր խոշոր դեր է կատարել։
Ռուսաստան յան հեղափոխությունը իր պրոլետարական բնույթով, « մնում է
որպես գալիք եվրոպական հեղափոխության նախերգանքյյ^է
1905 թ. հունվարի 9-ի ( 2 2 ֊ի ) « Արյունոտ կիրակին1) ազդարարեց Ռու
սաստանի առաջին ժողովրդական հեղափոխության սկիզբըւ Այդ օրը հազա
րավոր բանվորներ Պետերբոլրգի բոլոր ծայրերից հանդիսավոր կերպով գնում
էին դեպի Ձմեռային պալատի հրապարակ' ցարին հանձնելու իրենց խնդրա
գիրը։ Տարը հրամայում է զորքին' կրակել անզեն ժողովրդի վրա։ Սպանվում
են ավելի քան հազար, վիրավորվում շուրջ հինգ հազար մարդ։ Խաղաղ ցո ւյ
ցի տմարդի գնդակոծումը սպանեց (Гհայր-ցարիX) նկատմամբ ժողովրդի տա
ծած միամիտ հավատը։
1905 թ. հունվարի 9-ի չարագործության լուրը ցնցեց Ռուսաստանը։ Պետերբոլրգի պրոլետարիատի էէՄա'հ կամ ազատությոմւո մարտակոչին արձա
գանքեց ամբողջ Ռուսաստանի բանվոր դասակարգը։ Երկրով մեկ հնչեց «Կոր
չի ցարը» լոզունգը։
XIX դ. վերջին Ռուսաստանը դարձել էր իմպերիալիզմի հակասություն
ների հանգուցակետը, նրա առավել թույլ օղակը։ Կապիտալիզմի տնտեսա
կան ու քաղաքական զարգացման անհամաչափությունը, որն ուժեղացել էր
իմպերիալիզմի ժամանակաշրջանում, մեծ չափով սրեց հակասությունները
իմպերիալիստական տերությունների միջև։ 1904— 1905 թթ. ռուս ֊ճ ա պ ոն ա ֊
կան պատերազմն արագացրեց հեղափոխության բռնկումը։ Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական զարգացման օբյեկտիվ պայմանները, որոնք անհաշտելի հակ աս ության մեջ էին մտել իր դարն ապրած քաղաքական
վերնաշենքի հետ, անխուսափելիորեն հասցրին հեղափոխական պայթյունի։
1885 թ. Մորոզովյան հռչակավոր գործադուլից սկսած, Ռուսաստանի հե1 ссՍովետական Հ ա յա ս տ ա ննէ 3 . 1 . 1 9 8 5 ։
2 Վ. Ի. Լ ե ն ի ն , ԵԼԺ, հ. 3 0 , է։ 4 0 4 ,
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ղափոխական ուժերը, պրոլետարական ավանգարդի ղեկավարութեամբ, մի
շարք ճակատամարտեր մղեցին, Նշենք 1901 թ. օբոլխովյան գործադուլը,
1902 թ. Դոնի Ռոստովի և Բաթումի քաղաքական ցույցերը, 1903-ի Հարավա
յին Ռուսաստանի արդյունաբերական խոշոր կենտրոնների, Բաքվի պրոլետա
րիատի 1904 թ. դեկտեմբերյան և այլ գործադուլներըւ Բաքվի գործադուլը նախափոթորկա յին կայծակ էր հեղափոխության մեծ մրրիկների նախօրեին։
1905 թ. հունվարի 3-ին գործադուլ սկսվեց Պետերբուրգի խոշորագոլյն' Պ ո լ֊
տիլովյան գործարանում։ Գործադուլավորներին միացան մայրաքաղաքի ուրիշ
գործարանների ու ֆաբրիկաների բանվորներըг Գործադուլը համընդհանուր
բնույթ կրեց։ Տարական կառավարությունը վճռեց սկզբից ևեթ ճնշել գործա
դուլները։ Վնասակար դեր կատարեցին հայտնի պրովոկատոր Գապոն քահա
նան և նրա օգնությամբ ոստիկանության կազմակերպած «Ռուս ֆաբրիկագործարանային բանվորների ժողովը»' զուբատովշչինան։ ՀԼուբատովը, որը 1917 թ »
մարտի 3-ին ատրճանակի կրակոցով վերջ տվեց իր կյանքին, ինքնակալության հավատարիմ ծառան երից էր, Մոսկվայի քաղաքական գաղտնի ոստիկա
նության պետըւ Զուբատովականության' «ոստիկանական սոցիալիզմի», եզ
րափակիչ շրջանը դա պոն ական ությոլնն էր։ ՀԼուբատռվը, Տիխոմիրովը և Գ ա ֊
պոնը «ֆեոդալական սոցիալիզմ ի» ջատագովներն էին» Հեղափոխական պրո
լետարիատն իր ավանգարդի' բոլշևիկների կուսակցության ղեկավարությամբ,
զինված մ արքսիստական-լենին յան տեսությամբ, ձախողեց բանվորական
շարժումը հեղափոխական ուղուց շեղելու թշնամական փորձերը։
Հունվարի 9-ի պատմական իրադարձություններից հետո ալիքաձև աճե
ցին գործադուլային շարժումները, Ռուսաստանում բոն կվեց ժողովրդական հե
ղափոխություն, որը պատմության մեջ մտավ որպես նոր տիպի բուրժուադեմ ոկրատական հեղափոխություն։ Միայն հա ն վ ա ր ֊մ արտ ամիսներին գործա
դուլ արեց 810 հազար արդյունաբերական բանվոր, այսինքն՚ երկու անգամ
ավելի, քան նախորդ տասը տարում։ Գործադուլային շարժման ավանգարդում
էին մետաղագործները։
Վ, Ի. Լենինի բնութագրությամբ, աշխարհը չէր տեսել գործադուլային մի
այնպիսի հզոր շարժում, ինչպես Ռուսաստանում 1905 թ .։ Մայիսյան օրերին
գործադուլ արեցին ավելի քան երկու հարյուր հազար բանվոր։ Գարնանը և
աշնանը Օդեսայոլմ, Վարշավայում, Լոձում և այլ քաղաքներում տեղի ունե
ցան բանվորների զինված ընդհարումներ ցարական զորքերի հետ։ Ռուսաս
տանի պրոլետարիատի առաջավոր շարքերում էին արդյունաբերական խոշորկենտրոնների' Պետերբուրգի, Մոսկվայի, Իվանովո-Վոզնեսենսկի , Վարշավայի
բանվորները։ 1905 թ. գործադուլ արեց շուրջ երեք միլիոն ֆաբրիկա գործարա
նային բանվոր։
Բանվոր դասակարգի ետևից բարձրանում է գյուղացիությունը։ Ագրարա
յին հեղափոխական շարժումները ծավալվեցին ամբողջ երկրում։ Գյուղացի
ներն ավերում էին կալվածատիրական դաստակերտները, գրավում կալվածա
տերերի հողերը։
Բանվորագյուզացիական շարժումներն իրենց բարերար ազդեցությունն
ունեցան բանակի վրա։ Բռնկվեցին զինվորական ապստամբություններ։ Դրանց
բարձրակետը Սևծովյան նավատորմում «Պոտյոմկինտ> զրահանավի վրա ծա
գած ապստամբությունն էր, որը, Վ. Ի. Լենինի գնահատմամբ, մեծանշանակ
փաստ էր' հեղափոխական բանակ կազմակերպելու փորձ։
Ռուսաստանի 1905— 1907 թթ. հեղափոխության գագաթնակետը 1905 թ.
Մոսկվայի դեկտեմբերյան զինված ապստամբությունն էր, որը բռնկվեց հոկ
տեմբերի 1 7 ֊ի ցարական մանիֆեստից հետո։ Զինված ապստամբության միջ
նաբերդը Կրասնայա Պրեսնյան էր։
1905— 1907 թթ. հեղափոխության ընթացքում որպես հեղափոխական իշ
խանության մարտական մարմիններ ծնունդ առան բանվորական սովետները,այնուհետև գյուղացիների սովետները և զինվորների դեպուտատների սովետ
ները, որոնք ապագա սոցիալիստական պետականության նախատիպն էին։ Ս ո ֊
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վետներ ստեղծվեցին 1'վանովո֊Վ ոզն ես են սկում, ՊԼտերբուրգոլմ, Մոսկվայում,
Դոնի Ռոստովում, Կիևում, Եկա տ երին ո иլավում, Սևաստոպոլոլմ, Կոստրոմայում, Չիտայոլմ, Կրա սն ոյարսկոլմ, Իրկուտսկում, Սմոլեն սկում, Ռևելում և
այլ վայրերում։
Հեղափոխության պայքարի րովոլմ կազմավորվեց բանվոր դասակարգի
ու գյուղացիության, ինչպես և աշխատավորության ոչ պրոլետարական մյուս
խավերի միշև դաշինքը
պրոլետարիատի ղեկավար դերի պայմաններում։
Հեղափոխական ժողովրդի ճնշման տակ ց աՐԸ ստիպված Էր 1905 թ,
հոկտեմբերի 17 ֊ի մանիֆեստով, գոնե խոսքով, ժողովրդին խոստանալ
խոսքի և մամուլի ազատություն, արհեստակցական միոլթյոձների և այլ կազ
մակերպությունների գործունեության հնարավոր ությո մ ։։
Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ սկսեցին լույս տեսնել
հեղափոխական լեգալ թերթեր։ Ռուսաստան յան հեղափոխության մարքսիս
տական լուսաբանության գործում մեծ ավանդ ունի Վ. Ի. Լենին ի խմբագրու
թյա մբ արտասահմանում լույս տեսած «Վպերյոդ» ( « Առաջ») թերթը, որը հրա
տարակվել Է 1905 թ. հունվարի 4-ից մինչև մայիսի 18-ը։
Հեղափոխսւթյան տակտիկայի և ստրատեգիայի հարցերի մշակման գոր
ծում հսկայական դեր խաղաց ՌՍԴԲԿ I I I համագումարը։ Այն վճռական նշա
նակություն ոմւեցավ նաև մենշևիկ պառակտիչների դեմ մղվող պայքարումէ
Վ. Ի. Լենինը СԱոցիալ դեմոկրատիայի երկու տակտիկան դեմոկրատական հե
ղափոխության մեջ» գրքում տվեց բոլշևիկյան տակտիկայի փայլուն հիմնավո
րումը, մենշևիկյան օպորտունիզմի քննադատությունը։ Վ. Ի. Լենինը նշում Էր,
որ Ռուսաստան յան առաջին ժողովրդական հեղափոխութ յո մէն իր բնույթով
բուրժուա դեմոկրատ ական Էրէ Նրա նպատակն Էր տապալել ցարական ի ն ք ն ա ֊
կալությունը և հաստատել դեմոկրատական հանրապետություն, սահմանել ութ
ժամյա բանվորական օր, բռնագրավել կալվածատիրական հողերը։ 1905—
1907 թթ. հեղափոխությունն իր պայքարի միջոցներով պրոլետարական Էր ։
Պատմության մեջ առաջին անգամ, որպես հեղափոխության հեգեմոն, հանդես
եկավ բանվոր դասակարգը' զինված մա րքսիզմ֊լ ենինիզմի վսեմ գաղափար
ներով։ Հեղափոխության գլխավոր առանձնահատկությունը հենց այն Էր, որ
նրա հիմնական շարժիչ ուժը և ղեկավարը պրոլետարիատն Է ր ։ Պայքարի ու
րույն պրոլետարական միջոցը' գործադուլը, իր կնիքը դրոշմեց հեղափոխա
կան տարիների քաղաքական բոլոր իրադարձությունների վրա։ Ժողովրդի ազատա գրական պայքարի ավանգարդում ընթանում Էր Վ. Ի. Լենին ի ստեղծած
■ու գլխավորած բոլշևիկների կոլսակցոլթ յունը, որը գործնականում իրակա
նացրեց հեղափոխական տեսության միացումը բանվորական շարժման հետ։
Համաշխարհային պատմության մեջ դա առաջին հեղափոխությունն Էր, որի
ընթացքում մարքսիստական կուսակցությունը հանդես եկավ որպես ինքնու
րույն քաղաքական ուժ, իր ծրագրով, հստակ ստրատեգիայով ու տակտիկա
յո վ ։ Հեղափոխության տարիներին բոլշևիկների կուսակցությունը համալրվում
Էր ժողոէԼրդի ազատագրության գործին անձնվիրաբար նվիրված առաջավոր
բանվորներով։ Այսպես, 1905 թ . վերջին Պետերբոլրգի կուսակցական կազմա
կերպությունն ուներ 3000 անդամ, Մոսկվայինը 2 .500, Իվանովո-Վոգնեսենսկինը' 900, Բաքվի և Խարկովի կազմակերպությունները' 1000֊ա կ ա ն , Երևանը
և նրա մերձակա շրջանները' 280 անդամ։
Ռուսաստանի 1905— 1907 թ թ . հեղափոխությունը մի ամբողջ դարաշրջան
Է մեր երկրի ժողովոլրդների և կոմունիստական կուսակցության կյանքում է
Իրենց եղբայրների' ռուս մեծ ժողովրդի քաջակորով զավակների հետ միասին
ինքնա կալութ յան դեմ պայքարի ելան Ուկրաինայի, Բելոռուսիա յի , ՄերձբալթԻԿա1Ի> Անդրկովկասի, Միջին Ասիայի և ազգային մյուս շրջանների բան
վորներն ու գյուղացիները։ 1905 թվականը միավորեց Ռուսաստանի բոլոր ազ
՛գերի բանվորներին, աշխատավոր լայն զանգվածներին։ Ռուսաստանի բան
վոր դասակարգը, բոլշևիկների կուսակցության ղեկավարությամբ, բարձր
պահեց պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի դրոշը, ստեղծելով սոցիալական
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ու ազգային ճնշման դեմ բոլոր ազգերի աշխատավորների պայքարի միասնա
կան- ճակատ։
Հեղափոխության տարիներին ամբողջ ուժով դրսևորվեց Վ. Ի. Լենին ի տե
սական հանճարը, որպես պրոլետարիատի մեծ առաջնորդի և տեսաբանի։
Ռուսաստան յան առաջին հեղափոխությունը նշանավորեց մարքսիստական
մտքի զարգացման նոր փուլը' լենին յան գաղափարների կենսունակությունը
գործնականում ստուգելու, մարքսիզմը նոր, համարձակ դրույթներով հաբըստացնելու փուլը։ Վ. Ի. Լենինը մշակեց բոլրժուադեմոկրատական հեղափոխու
թյունը սոցիալիստականի վերաճելու իր հանճարեղ պլանը։
1905—1907 թթ. հեղափոխությունը լայն արձագանք գտավ Անդրկովկա
սում, այդ թվում նաև Հայաստանումւ Անդրկովկասի բանվորներն ու գյուղա
ցիները Ռուսաստանի հեղափոխական առաջավոր ջոկատներից էին։ Բաքվի,
@'իֆլիսի։ Բաթումի, Քոլթայիսի, Ալեքսանդրապոլի, Երևանի, Ալավերդու, Ղափանի, Կարսի և այլ քաղաքների պրոլետարիատը, Ռուսաստանի պրոլետա
րիատի օրինակով, պայքարի ելավ ցարիզմի և բուրժուազիայի դեմ, ուժ հղաց
րեց մարտակռիվը բոլրժուական նացիոնալիզմի դեմ, համախմբվեց պրոլե
տարական ինտերնացիոնալիզմի դրոշի ներքո։ 1905 թ. փետրվարին Բաքվում
տեղի ունեցավ պրոլետարիատի 50 հազարանոց հսկայական ցույց, որն ըն
թանում էր «Կորչի ինքնակալությոլնը» լոզունգով։ Բաքվիս հետևեցին երկրա
մասի այլ քաղաքներ և շրջաններ։ 1905 թ . փետրվար-մարտ ամիսներին գոր
ծադուլ արեցին Ալավերդու պղնձահանքերի բանվորները, Սանահինի երկա
թուղայինները, 1905 թ . մարտի 20-ից' Ալեքսանդրապոլ— Ղարաքիլիսա եր
կաթուղային գծամասի, Ալեքսանդրապոլի դեպոյի, ապրիլին Երևանի Շուստովի, Սարաջևի սպիրտ-կոնյակի գործարանների և մի շարք այլ ձեռնարկու
թյունների բանվորներն ու ծառայողները։ Հեղափոխությունն
արձագանք
գտավ նաև Ջանգեզուրում, հատկապես ‘Լափանում։
Ռուսաստանի հեղափոխական շարժումները խթան հանդիսացան Հայաս
տանում ազատագրական, ագրարային շարժումների ծավալման համար։ Հ ա ղ ֊
բատի գյուղացիները, տեղի բոլշևիկյան
կազմակերպության
ղեկավարու
թյա մբ, տակավին հեղափոխության նախօրյակին, ապստամբեցին կալվածա
տերերի դեմ։
1905 թ. հոկտեմբերի 16—29-ը տեղի ունեցան Հայաստանի երկաթուղա
յին բանվորների ու ծառայողների ժողովներ և միտինգներ, ուր նրանք հան
դես եկան տնտեսական ու քաղաքական պահանջներով։ Սանահինի երկաթու
ղայինների գործադուլային կոմիտեն Ռուսաստանի արդյունաբերական խոշոր
կենտրոններում ծնունդ առած սովետների օրինակով մոտ երկու ամիս գոր
ծում էր իբրև փաստական իշխանութ յոմո
Բոլշևիկյան կազմակերպության և գործադուլային կոմիտեի մարտունա
կության մասին է վկայում Անդրկովկասի երկաթուղու ծառայության պետին
ՌՍԴԲԿ Սանահինի կազմակերպության ուղարկած հեռագիրը, որտեղ ասված
էր* «Ծառայողների և բանվորների կողմից պահանջված էր հեռացնել Սանա
հին կայարանի պետ Մաքսիմովսկուն, բտ յց մինչև ա յժմ այդ պահանջը չի կ ա ֊
տարված։ Հետևողականորեն պահանչում ենք Մաքսիմովսկու հեռացումըյ>^։
Նոյեմբեյլին քաղաքական ցույցեր և գործադուլներ արեցին Ալավերդու
հանքերի բանվորները։
1905 թ, Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկների ղեկավարությամբ կազմակերպված
մայիսմեկյան տոնակատարությունը վերածվեց քաղաքական ցույցի։ Ապրիլին
գործադուլ են անում 2իթողցյանի գործարանի և քաղաքի մի քանի այլ ճեռնարկությունների բանվորներ, որոնք ընտրում են գործադուլային կոմիտե։
Վերջինս մշակում է տնտեսական պահանջներ և ներկայացնում գործարան ա ֊
տՒՐո1Ը։ 1905 թ « Ալեքսանդրապոլի երկաթուղայինների գարնանային գործաղուլը թեև ճնշվեց ցարական ոստիկանների կողմից, բա յց հող նախապատ֊
3 Վրացական ՍՍՀ պետական կենտրոնական պ ա տ մական ա րխ իվ, ֆ . 2 6 , գ. 6 , թ , 3 6 ։
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րաստեց նույն թվականի հոկտեմբերյան և հետագա քաղաքական ցույցերի ու
գործադուլների համար։ Հոկտեմբերի 15-ին աշխատանքը դադարեցրին Ա լե ք ֊
սան դրա պոլ — Կարս— Երևան գծամասի բանվորներն ու ծառայողները։ Ստեղծ
վեց գործադուլային կոմիտե։ ՌՍԴԲԿ Ալեքս ան դրա պոլի կազմակերպության
հոկտեմբերի 16-ի թռուցիկում ասված է. «Մենք, դեպոյի և Ալեքսանդրապոլի
կայարանի ծառայողներս, միանալով ռուսական երկաթուղայինների ընդհա
նուր գործադուլին, հայտարարում ենք, որ մենք ընդունել ենք բոլոր գործա
դուլավորների որոշումը' գործի չանցնել, մինչև չբավարարվեն ներքոհիշյալ
մեր այն պահանջները, որոնք հանդիսանում են Ռուսաստանում բնակվող բո
լոր ժողովու.րդների բարեկեցության գրավականըЛ4» Գործադուլավորների պա
հանջների մեջ հատկապես ընդգծված էր խոսքի, մ ամուլի, ժողովների, միու
թյունների ազատությունըւ Հոկտեմբերի 15-ից Ալեքսանդրապոլ— Երևան—
Ջուլֆա և Ալեքսանդրապոլ— Կարս գծամասերում իշխանությունը փաստորեն
գտնվում էր Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկների ձեռքում։ ՛նոյեմբերի ՅՕ֊ի ն Ա լե ք ֊
иան դրապ ոլում կազմակերպված միտինգին մասնակցում էին նաև Կարսի
բանվորները։
ՌՍԴԲԿ Երևանի կազմակերպության կյանքում նշանավոր իրադարձու
թյուն հանդիսացավ 1905 թ. մայիսի 12-ին Ստ. Շահումյանի ղեկավարու
թյա մբ գումարված քաղաքային ժողովը, որտեղ նա զեկուցեց «ՌՍԴԲԿ խոնգիրները հեղափոխության մեջս թեմա յով։ Ստ. Շ ահումյանը հանգամանորեն
լուսաբանեց կուսակցության I I I համագումարի որոշումների նշանակությու
նը, կուսակցության տակտիկան ու ստրատեգիան, քննադատեց մենշևիկներին,
բոլոր տեսակի օպորտունիստներին։ Ժողովը ստեղծեց ՌՍԴԲԿ Երևանի բ ո լշ ե ֊
վիկյան կոմիտե, որն արդյունավետ աշխատանք կատարեց հեղափոխական
շարժումների ղեկավարման գործում։
1905 թ. մարտին Երևանում սկսված գործադուլային շարժումները գնալով
ծավալվեցին և ընդգրկեցին նորանոր ձեռնարկությունների բանվորների ու
ծառայողների։ Փոստ ֊հ ե ռ ա գրատ ան' նոյեմբերի 15-ից սկսած գործադուլը շա
րունակվեց մինչև դեկտեմբերի 2 3 -ը ։ ՛Հափ անի հանքափորները, որոնք 1905-ին
գերազանցապես տնտեսական պահանջներ էին ներկայացնում, 1907-ին ավե
լի ակտիվացրին իրենց գործունեությունը։ Մարտին նրանք ընդհանուր գոր
ծադուլ արեցին' ներկայացնելով 27 կետից կազմված գրավոր պահանջ։ Բան
վորներին հետևեցին գյուղացիները։
Բանվորա գյուղացի ական հեղափոխական շարժումներն արձագանք գտան
նաև Հայաստանի տարածքում' Ալեքսանդրապոլում, Կարս ում, Երևանում և այլ
վայրերում տեղակայված զորամասերում։ Զինվորական մասերում հեղափո
խական աշխատանքն ավելի ուժ եղա ցավ «Պ ոտ յոմկին» զրահանավի ապստամ
բությունից և 1905 թ. հոկտեմբերի 17-ի մանիֆեստից հետո։ Քաղաքական
գործադուլներն ու ցույցերը զորքին հեղափոխական պայքարի հորձանուտն
էին քաշում։ Հայաստանի կայազորների զինվորները, բոլշևիկյան կա զմա կեր֊
պությոձների ղեկավարությամբ, պահանջում էին զորացրել բոլոր նրանց, ում
ծառայության ժամկետը լրացել էր։ 1905 թ . նոյեմբերին Ալեքսանդրապոլի եր
կաթուղային բանվորների հետ միասին ցույցի դուրս եկան 153-րդ, 229-րդ,
հրետանային 150-րդ և այլ գնդերի զինվորները։ նոյեմբերի 2 8 ֊ի ն 153-րդ հե
տևակային գնդի զինվորները, բոլշևիկյան խմբի ղեկավարությամբ, առաջադ
րում են պահանջներ' զորքը դուրս չբերել բանվորների և գյուղացիների դեմ,
ներում շնորհել քաղաքական բանտարկյալներին, զորացրել այն զինվորներին,
որոնց ծառայության ժամկետները անցել են, տալ խոսքի, մամուլի, ժողով
ների ազատություն։ Այս պահանջները պաշտպանեցին Կարսի և այլ կայազոր
ների զինվորները< Ալեքսանդրապոլի և Կարսի զորամասերում ստեղծվեցին
զինվորական հեղափոխական սովետներ, որոնց մեջ մեծամասնություն էին
կազմում բոլշևիկները։
* «Революционное движение в Армении 1905— 1907 гг.», Ереван, 1955, с. 146— 147,
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Ռուսաստանյան առաջին հեղափոխության տարիներին Հայաստանի աշ
խատավորության պայքարը գլխավորելու ասպարեզում հզոր ուժ էին մ ամ ուլը, հեղափոխական կոչերն ու թռուցիկները։ Ստ. Շահումյա նի, Ի. Ֆիոլետովի,
Ա. Ջափալւիձեի, Մ. ԱղիղբԼկովի, Ս. Սպանդարյանի, Ս. Օրջոնիկիձեի, Ա. Ծոլչոլկիձեի, Ս. Կասյանի և հեղափոխական այլ գործիչների ջանքերով հիմք է
դրվում Անդրկովկասի բոլշևիկյան մամուլին, որի էջերում արտացոլվում են
հեղափոխական շարժումները։ Բոլշևիկյան «Պրոլետարիատի կռիվը», «Բա■կինսկի ռաբոչի», « Բակին սկի պրոլետարի», «Կ ա յծ», « Նոր խոսք», « Կոչ-դեվեթը», «Օրեր» և այլ թերթեր լուսաբանում էին Հայաստանի բյսնվորական
և գյուղացիական հեղափոխական շարժումները։ Երկրամասում մարքսիստակ ան ֊լ ե ն ին յան գաղափարների տարածման գործում մեծ էր ՌՍԴԲԿ կովկաս
յան միութենական կոմիտեի լեգալ օրգան « Կավկազսկի ռաբոչի լիստոկ» թեր
թի ղերը, որը լույս է տեսել 1905 թ. հեղափոխական շարժումների բուռն ժա
մանակաշրջանում։ Նրա էջերում են հրապարակվել Ստ. Շահումյանի «Հեղա
փոխության նոր հաղթությունը», «էվոլյուցիոնիզմը և հեղափոխականությունը
հասարակական գիտության մեջ», «Ութժամյա բանվորական օրը և բանվորնե
րի պետական ապահովագրումը» և այլ տեսական հոդվածներ։ Հայ ականավոր
մարքսիստներ Ստ. Շահումյանը, Ս. Սպանդարյանը, Բ. Կնունյանցը և ոլրիշներ իրենց աշխատություններում պրոպագանդում էին մա րքսիզմ֊լ ենինիզմը,
բոլշևիկյան կուսակցության տակտիկան ու ստրատեգիան, արտացոլում հեղա
փոխական իրադարձությունները։ Լենինիղմի սկզբունքների պաշտպանությանն
Հին նվիրված Ս. Սպանդարյանի «Հեղափոխոլթյան ալիքը բարձրանում է»,
«Ւնքնակալությունը և գյուղացիությունը», «Հեղափոխություն մի թաս ջրում»
և այլ հոդվածներ։ Գյուղացիության հեղափոխական պայքարի կազմակերպ
ման առումով նշանակալից էր Ս. Սպանդարյանի «Մեր ղերը գյուղերում» հ ո դ ֊
վածաշարը։
Հեղափոխության բովում կոփվող ժողովուրղների բարեկամությունը լու
սաբանվում էր Ստ. Շահումյանի, Ա. Ջափարիձեի, Մ. Ազիզբեկովի և այլոց
ջանքերով 1905 թ. հրատարակված «Կոչ-դևեթ» թերթի էջերում։ Անդրկով
կասի հեղափոխական շարժումները արտացոլում էին գտել ՌՍԴԲԿ կենտրո
նական մամուլում' «Վպերյոդ» և «Պրոլետարի» թերթերում, ինչպես և «Նովայա ժիզն», «Ռաբոչի» և այլ պարբերականներում։ « Ռաբոչի» թերթը (Մ ոսկվա) անդրադարձել է Վրա ստ անի և Հայաստանի գյուղացիական շարժումնե
րին։ « Հեղափոխությունը և հակահեղափոխությունը Ռուսաստանում» հոդվա
ծում (№ 3, 1905) նշվում էր, որ Անդրկովկասում ևս տեղի են ունենում փողո
ցա յին մարտեր, բարիկադներ են կառուցվում և արյունալի կռիվներ մղվումւ
Բոլրժոլաազգայնական կուսակցությունները, նրանց վայ-գաղափարախոսները մեծ վնաս էին հասցնում հեղավւոխական շարժումներին։ Նրանք ամեն ինչ անում էին արգելակելոլ քաղաքական ցույցերն ու գործադուլները,
աշխատավոր մասսաների ուշադրությունը հեղափոխությունից շեղելու և ազ
գային նեղ շրջանակներում պարփակելոլ համար։ Սակայն նրանց չհաջողվեց
մասսաներին շեղել հեղափոխական ուղուց, մասսաներ, որոնք փողոց էին
դուրս եկել ինքնակալոլթյոմյը տապալելու վճռական պահանջով։
Չնայած կրած պարտությանը, Ռուսաստանյան առաջին հեղափոխությու
նը համաշխարհային պատմական մեծ նշանակություն ունեցավ։ «Առանց
1905 թվականի «գլխավոր փորձի» , — ԳՐ^լ է Վ• /'• Լենինը, — 1917 թվականի
Հոկտեմբերյան հեղափոխության հաղթանակն անհնարին կլիներ»5։ Ռուսաս
տանյան առաջին հեղափոխոլթյան փորձն իր անանց նշանակությունը այսօր
էլ պահպանում է այն ժողովուրղների համար, ասված է ՍՄԿԿ Կենտկոմի ո ֊
րոշման մեջ, որոնք հանգես են գալիս հանուն սոցիալիստական ու ազգային
ազատագրության, հանուն սոցիալիզմի և խաղաղության
5 Վ. Ի. Լ ե ն ի ն , ԵԼԺ, հ . 41, կ
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