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Anahtar Terimlerin Tanımı
-Revolution = Siyaset biliminde, devrim, tipik olarak algılanan baskı (politik,
sosyal, ekonomik) veya politik yetersizlik nedeniyle hükümete karşı isyan
ettiğinde ortaya çıkan siyasi iktidar ve siyasi örgütlenmedeki temel ve nispeten
ani bir değişikliktir.
-Bolşevikler = Bolşevikler, Vladimir Lenin ve Alexander Bogdanov tarafından
1898'de kurulan devrimci bir sosyalist siyasi parti olan Menşevik fraksiyonundan
(RSDLP) ayrılan radikal bir sol-sol Marksist fraksiyondu. 1903'te İkinci Parti
Kongresi.
-Territory = yer, belirli özerk gruba veya belirli sınır çizgileri tarafından garanti
edilen resmi ülkeye aittir
-Assembly = genellikle meclisin gündem maddesi temasına uygun resmi yerde
tutan resmi toplantı
-Antlaşma = iki vatandaş veya iki ülke veya iki grup gibi iki tarafla belirli bir
anlaşma veya teklifi gösteren ayrıntılı belge
-Askeri Direktifi = Temel direktif türüdür ve Müdahalenin amacı ele alınmalı,
direktifte gerekli birlik oranları verilecek, zaman ve yer vs. her türlü ayar bu tür
direktifte belirtilmelidir.
-İletişim Direktifi = Temel direktif tipidir ve Meclis veya bireysel toplantının
amacı belirtilmelidir, sadece gerekli durumlarda kullanılmalıdır, referansı
karşılaması istenen grup veya vatandaş esastır, ilişki doğru şekilde ayarla
-Intelligence Directive = Bu temel direktif türüdür ve Belirli bilgi talebi ele
alınmalı, gerekli bilgi talebinin tüm nedenleri ve nedenleri ele alınmalı, talebin
önemi ele alınacak kriz ekibine bildirilmelidir. alıcı olarak
-Secret Direktifi = bu sorular cevaplanmalıdır: `` Neden ortak direktifin gizli
direktifini yazdınız? ' ; `` Girişiminizin sonuçlarının olası risklerini gerçekten
incelediniz mi? ' ; `` Bu direktifin yönü için kesin kâr nedir? '
-Joint Direktifi = ' ila: ' kısmı esasen doldurulmalı, ' ülke veya üyelik politikası ' , '
metninde belirleyici olarak şarttır, bunun yazılması için işbirlikçi avantajlar da
dikkate alınmalıdır.
- İşbirlikçi Direktif = kabine direktifinden fark; bu yönerge kabinin çok
üyeliğinden veya kabineden belirli bir işyerinden inşa edilebilir.

-Kabinet Direktifi = kabinin belirli avantajları dikkate alınmalıdır, tüm ayrıntılar
tipik direktif yazım hatası gibi verilmelidir, kabinin tüm üyeleri belirli metinle
birleştirilmelidir
-Basın Açıklaması = ana bileşenler başlık istasyonu, açıklayıcı içerik ve
bilgilendirici; hedefler ' bilgi ' , ' teşvik etmek ' veya ' bazı önemli haberleri
paylaşmak '
-Aksiyon Düzeni = Bu belge türü, hemen askeri direktif veya savaş durumunda,
beklenmedik durumda veya kritik kıyı sırasında genellikle uygun olan her türlü
diplomatik eylemdir.

JCC'ye Giriş

Kriz Kabinesine Giriş
Tarihsel Kabine, doğru tarihsel yıllardan geçen belirli bir sorunun
simülasyonudur. Birkaç farklı tipte kriz komitesi vardır; Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi krizi, Tek Kabine Krizi, Ortak Kabine Krizi ve Alternatif kriz.
Kabine, mekanizmasında tek bir kabine üyelerinin belirli bir görevde temsil
edilmesine odaklanan tek kabine krizleri prosedürünü ima edecektir. Krize göre,
personel meclis üyelerinin misyonunun oluşturulması sürecini zorunlu kılıyor.
Kurucu Öğeler
Tarihî kabinde her kabine üyesinin rolü vardır. Örneğin; bazı katılımcılar süreci
ele alacağı zaman, hazine koşullarını sorgularken, birkaç katılımcı yararına basın
bültenleri yayınlayacak ve birkaç delege donanma kuvvetlerini kontrol etmek
için bazı personel görevlendirebilir. Kabinin etkinliği, kabindeki her delegenin
harmonik ve uygun şekilde uygulanmasına göre gösterilecektir. Sonuç olarak,
diplomatik prosedür tarihi kabinede esastır.
Görev ve Özel Özellikler
Tarihsel Kabine, güncellemelerle temelde kriz personeli ile kabine üyeleri
arasındaki dolaşımı destekliyor. Delegelerin kendilerine verilen yetkileri, tarihi
kabinin belirli süreci boyunca başarıya ulaşmak için mümkün olduğunca
kullanmaları beklenir.
Kompozisyon
Komite müdür (ler) i, kabinin belirli taahhütleri sırasında sürecin mülkiyetini
denetlemektedir. Kabine müdürünün kabindeki özel sorumlulukları; kabinenin iyi
çalışmasına yardımcı olmak ve yardımcı olmak, gerekli durumlarda Kriz Personeli

ile iletişim kurmak, konferansın lojistik duyuruları ile ilgili mesajların iletilmesine
katkısı, komite gündemini takip etmek.

JCC: Ekim Devrimi
I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu

birinci Dünya Savaşı
31 Aralık 1893'ten itibaren Rusya, Fransa ile savunma birliği yaptı. 1904'te Fransa ve
İngiltere denizaşırı rekabetlerine son verdi. Bu İtilaf Cordiale'i, 13 Eylül 1907'de,
İngiltere ve Rusya arasında, İran, Afganistan ve Tibet'te karşılıklı ilgi alanlarını
sınırlayan bir anlaşma izledi. Böylece Üçlü İtilaf doğdu. I.Dünya Savaşı'na girerek
Rusya, müttefiklerine ve ortaklarına verilen sözü korudu.
Müttefik güçler; Merkezi Güçler
Önceki on yıldaki bazı reformlara rağmen, 1914'teki Rus ordusu büyük bir savaşa
karşı savaşmak için donanımlı değildi ve ne siyasi ne de askeri liderlik gereken
standarda uygun değildi. Yine de ordu cesurca savaştı ve hem askerler hem de
subaylar olağanüstü nitelikler gösterdi. Ağustos 1914'te Rus Doğu Prusya'yı işgali,
Paul von Hindenburg ve Tannenberg'deki Erich Ludendorff tarafından yenildi, ancak
Almanların Batı Cephesinden takviye göndermelerini ve böylece Fransa'yı
yenilgiden kurtarmasını ve Marne'nin zaferini mümkün kılmasını sağladı. 1915 ve
1916 kampanyaları Rus kuvvetlerine, zaman zaman yeterli tüfek bile bulunmayan
korkunç kayıplar getirdi. Ancak Temmuz 1916 gibi geç bir tarihte Rus ordusu
Volhynia ve Bukovina'daki General Aleksey Brusilov'a karşı başarılı bir saldırı
yapabilirdi.
Rus birlikleri; birinci Dünya Savaşı
Rus halkı savaşa gerçek bir coşkuyla cevap vermedi. Hükümet, güçler için tıbbi
malzeme veya mühimmat organizasyonunda bile, herhangi bir kamu girişiminden
duyduğu geleneksel güvensizliğin üstesinden gelemedi. Dördüncü Duma'da

merkezin ve ılımlı sağın çoğunluğu İlerici bir blok oluşturdu ve “ülkenin güvenine
sahip” bir ulusal koalisyon hükümeti ve savaş zamanında bile gerçekleştirilebilecek
bir reform programı oluşturulmasını önerdi. İmparator 16 Eylül 1915'te teklifi
reddetti ve Duma'yı protesto etti. 11 gün önce imparator sahadaki orduların kişisel
komutasını üstlenmeye karar verdi.
Nicholas II
Sonuç Petrograd'da (başkent savaşın başlangıcında eski Alman isminin yerine
yeniden adlandırıldığı için) imparatoriçe aslında komutadaydı. Kendisi, hemofilik
tsarevich Alexis'in kanamasını tutuklama yeteneğinden dolayı maceracı ve kendine
özgü "kutsal adam" Grigory Rasputin etkisi altındaydı. Böylece öndeki büyük
kayıplara, orduların geri çekilmesine ve büyüyen ekonomik zorluklara başkentte ve
üst sınıflar arasında yaygın olarak ülke hükümetinin beceriksizlerin elinde olduğu
bilgisi eklendi. Tarihsel kanıtlar doğru olduklarını göstermese de, yüksek yerlerde
ihanet söylentileri yaygın olarak inanılıyordu. 29-30 Aralık 1916 gecesi Rasputin
öldürüldü, ancak sistem kurtuluşun ötesindeydi. Aslında dümende el yoktu ve gemi
kayaların üzerine sürükleniyordu.
Rasputin, Grigory Yefimovich
Romanov hanedanının sonu
Çöküş aniden, 8 Mart 1917'de, hiç kimse tarafından planlanmadı. Petrograd'daki
bazı fabrikalar greve gidiyordu ve işçilerin çoğu, alışveriş sıralarındaki kadınlar ve
Kadınlar Günü'nün uluslararası sosyalist yıldönümünü kutlayan diğer kadınlar gibi
sokaklardaydı. Bu kalabalıklar gösteriye dönüştü ve gösteriler başkentin geniş
alanlarını ele geçirdi. İşçiler sokaklarda siyasi sloganlarla çıktılar: “Otokrasiyle
Aşağı!” ve “Savaşla Aşağı!” İki gün sonra imparator askeri valiye göstericilere ateş
etmesini emretti, ancak askerler tüfeklerini kullanmayı reddetti ve birim işçilere
gittikten sonra birim. Polis ve jandarmalar ateş ettiler ve sokak dövüşü gerçekleşti.
Bu arada, progüle edilen Duma dağılmayı reddetti. 1905 gibi Petrograd İşçi ve Asker
Temsilcileri Sovyeti seçildi.

Vladimir Lenin
14 Mart'ta, daha önce daimi bir komite kuran Duma, Georgy Yevgenyevich, Prens
Lvov başkanlığındaki ve esas olarak Kadet ve Octobrist partilerinin liderlerinden
oluşan geçici bir hükümet kurdu. Ertesi gün Pskov'daki merkezindeki imparatoru
ziyaret etti ve kendisi ve oğlu adına onun çekilmesini kabul etti. Erkek kardeşi Grand
Duke Michael tahta geçmeyi reddettiğinde Romanov hanedanı sona erdi. Ardından
Nicholas gözaltına alındı
Lvov
Eski imparator ve ailesi İngiltere'ye gönderilecekti, ancak Petrograd Sovyeti itiraz
etti ve bunun yerine batı Sibirya'daki Tobolsk'a kaldırıldı. Nisan 1918'de Urallar'daki
Yekaterinburg'a götürüldüler. Rus İç Savaşı etraflarında dolaşırken, Beyaz Rus
kuvvetleri bölgeye yaklaştı ve yerel Bolşevik yetkililere kurtarmayı önleme emri
verildi. 17 Temmuz 1918'in ilk saatlerinde Nicholas, tsarina Alexandra ve beş
çocukları hapsedildikleri evin mahzeninde öldürüldü. Tahtın tek ciddi davacı olan
Büyük Dük Michael, dört gün önce devrimci gizli polis üyeleri tarafından öldürüldü.

Kabineler için önemli hususlar
Bolşevik kabinesi için:
-Öncelikle ilk sessionun başlaması ile birlikte kabinenin toparlanarak Vladimir
Lenin’i o zamanda bulunduğu İsviçre’den getirmesi gerekiyor. Bunun için siyasi
hamleler(Almanlarla anlaşma, İsveçle muzakere, Alman İşçilerini kullanma)
Kullanılabilir, aynı zamanda illegal yollardan da bunu yapabilirler(gizlice Lenin’i
kaççırma v.s) Leninsiz bi ihtilal söz konusu dahi olamaz.
-Lenin’in gelmesinin ardından en kısa surede ulkedeki işçileri Uyandırmak
hususunda çalışmalar yapılmalı ve hukumete karşı arkanıza adam toplamalısınız.
Yalnız ihtilal çok zor olur ;)

Hukumet Kabinesi için:
-Yeni kabinenin kurulmasıyla tarihtekinin aksine savaşı bir an önce bitirip, işçilere
gerekli hakları vermek; ihtilalin yaşanmasını olanaksız kılar.
-Siyasat çok önemli zira gerek almanlarla anlaşmak gerekse muttefiklerle, sizlerin
savaş yorgunlugunu bir an önce atlatmaya başlamanıza aynı zamanda da Lenin’in
ulkeye gelmesini engeller. her yolu deneyin.

Roller
Bolşevik Kabinesi:
-Vladimir Lenin: V ladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk
21 Ocak 1924, Moskova), Rus sosyalist devrimci ve politikacı. Marksist-Leninist
ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi
(Bolşevik)'nin ilk lideri. Lenin aynı zamanda Marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı
olarak bilimsel sosyalizmin Marx ve Engels sonrası geliştiricilerindendir. Lenin'in en
büyük amacı, kapitalizmin uzlaşmaz sınıf çelişkilerinden proleter bir dünya devrimi
oluşturup toplumsal sınıf karşıtlıklarının olmadığı insan toplumunun tarihsel
oluşumuna öncülük etmekti.
-Nikolay Gorbunov: Sovnarkom sekreteryasının başkanı ve yönetsel konularda
Lenin'in yardımcısı olarak görev yaptı. Stalin'in döneminde 1938'de idam edildi.
-Lev Troçki: Lev Troçki[1] ([ˈlʲef ˈtrot͡skʲɪj]; 7 Kasım 1879,Yelisavetgrad yakınları 21 Ağustos 1940, Meksiko), Bolşevik siyasetçi, devrimci ve Marksist teorisyen.
Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında etkili bir siyasetçiydi. Dışişlerinden Sorumlu Halk
Komiseri görevini alan ilk kişi, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve komutanı, Savaştan
Sorumlu Halk Komiseri oldu. Ayrıca Bolşevik Parti'nin Politbüro üyesiydi. Josef Stalin
ile giriştiği siyasi mücadeleyi kaybedince resmi görevlerden alındı ve Sovyetler
Birliği'nden sürgün edildi. Önemli Marksist teorisyenlerden biridir, görüşleri
Troçkizm adıyla anılır, Stalin ve Mao'nun görüşlerine karşı en önemli muhalefet
hareketini oluşturur.
-Josef Stalin: Josef Stalin (asıl adı Yosif Visaryonoviç Cuğaşvili) (18 Aralık 1878[1];
Gori, Tiflis Guberniyası – 5 Mart 1953, Moskova), Gürcü asıllı Sovyet mareşal, devlet
adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri (1922-1953). Vladimir

Lenin'in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri olarak nüfuzunu artırdı ve
1927 yılında Sovyetler Birliği'nin lideri konumuna geldi. Başlangıçta Sovyetler
Birliği'ni kolektif bir liderliğin parçası olarak yönetmesine rağmen, sonunda
1930'larda ülkenin fiili diktatörü olma gücünü pekiştirdi. Buna karşın Grover Furr
aksi iddiaların olduğunu da belirtmiş, Ekim 1937 Merkez Komitesi Genel Kurulu'nda
Stalin'in yeni Sovyet Anayasası uyarınca yapılmasını önerdiği rekabetçi seçimler
kolektif olarak reddedilmesine benzer olarak Stalin'in kararlarının kolektif olarak
reddedildiği örnekler mevcut olduğunu ifade etmiştir.[2] İdeolojik olarak
Marksizmin Leninist yorumuna adanmış bir komünist olan Stalin bu fikirleri
Marksizm-Leninizm olarak resmileştirirken, kendi politika ve uygulamaları Stalinizm
olarak tanımlanmaya çalışılsa da Stalin bizzat bu tanımlamaya karşı çıkmıştır.[3]
Kendisine verilen lakaplardan biri Gürcü dilinde "Çivi" anlamına gelen "Koba"dır.
-Nikolay Krilenko: Nikolay Vasiliyeviç Krilenko- (14 Mayıs 1885 Smolensk - 29
Temmuz 1938 Moskova) - Sovyet devlet adamı. 1917 Ekim Devrimi'nden sonra
kurulan ilk Sovyet hükümetinde Savaş İşleri Halk Komiseri. 1927-1934 yılları arasında
SBKP Merkez Komitesi aday üyesi. 1917 Şubat Devrimi'nden sonra Pravda
Gazetesi'nde askerlere yönelik ajitasyon faaliyetlerine başladı. 3 Mayıs'ta Petrograd
Sovyetine katılarak savaşa son verilmesi çağrısında bulundu. Temmuz 1917'de
Mogilev'de tutuklandı ve Kiev'e gönderilerek ihanet suçlamasıyla yargılandı. Ancak
Ağustos'ta Kornilov darbesinin Bolşeviklerce önlenmesinden sonra Eylül 1917'de
serbest bırakıldı. Ekim Devrimi hazırlıklarına katıldı. 8 Kasım'da kurulan ilk Sovyet
hükümetinde Vladimir Antonov-Ovseyenko ve Pavel Dibenko ile birlikte Askeri ve
Deniz İşleri Halk Komiserliği'nde görev üstlendi. 9 Kasım'da Lenin'in önerisiyle
Avusturya ve Almanya ile barış görüşmelerine başladı. Şubat-Mart 1918'de
Petrograd Devrimci Savunma Komitesi üyesi olarak görev yaptı. Mayıs 1918'den
1922 yılına kadar Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi'ne bağlı Devrim
Mahkemeleri'nin başkanlığını yaptı.
-Aleksey İvanoviç Rikov: E kim devrimi sonrasında lenin hukumetinde içişleri halk
komiserliği görevinde bulunmuştur.
-Pavel Dibenko: Pavel Yefimoviç Dibenko (Rusça: Павел Ефимович Дыбенко,
Ukraynaca: Павло Юхимович Дибенко Pavlo Yuhımovıç Dıbenko) (16 Şubat 1889 –
29 Temmuz 1938) Rus devrimci ve Bolşevik bahriyeli. İlk Sovyet hükûmeti olan
Sovnarkom’da yer almıştır. 1917 Şubat Devrimi ile birlikte Çarlık rejiminin
devrilmesiyle beraber yeniden Baltık Donanmasına döner. Burada savaş karşıtı
hareketin lideri konumuna yükselir. Temmuz Günleri sırasında Petrograd'dadır.
Dibenko, Ekim Devrimi sırasında başkent Sankt-Peterburg’da iktidarın alınmasını
sağlayan Kızıl Muhafızların çoğunluğunu oluşturan bahriyelilerin komutanı
konumundadır. Kızıl Muhafızlar Geçici Hükümete karşı Kışlık Saray saldırısında ön

saflarda yer alır. Bolşeviklerin iktidarı almasından sonra kurulan ilk Sovyet hükûmeti
olan Sovnarkom’da Denizcilik İşleri Halk Komiseri olarak atanır.
Hukumet Kabinesi:
Aleksandr Kerenskiy: A leksandr Fedoroviç Kerenskiy (Rusça: Алекса́ндр
Фёдорович Ке́ренский; 22 Nisan (Gregoryen: 4 Mayıs) 1881; Simbirsk, Çarlık
Rusyası – 11 Haziran 1970; New York, ABD), Rus siyasetçi. 1917 Şubat Devriminden
sonra Rus hükûmetinin üyesi, Temmuz ayından itibaren de Geçici Hükûmetin
Başbakanı. Sosyalist Devrimci Parti (SR) üyesi. Kerenski daha radikal bazı
sosyalistlerin tersine, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'na girmesini destekledi. Şubat
Devrimi (1917) üzerine de monarşinin kaldırılmasını savundu. Petrograd İşçi ve
Asker Sovyeti'nin başkan yardımcılığı göreviyle, Duma tarafından oluşturulan geçici
hükûmette adalet bakanlığı görevini büyük bir istekle kabul etti. Her iki iktidar
organında da görev alan tek kişi olarak bu iki iktidar odağı arasında arabuluculuk
işlevini üstlendi. Ancak devrimin getirdiği özgürlük ortamının hükûmetin aldığı
kararlara olumsuz etki etmesi dolayısıyla yasakları uygulamaktan çekinmedi.
Devrimci önderlerin halk arasında en çok tanınan ve desteklenenlerinden oldu.
Şubat Devrimi başladığında Duma'daki inkılapçı üyelerin ağır topu olduğu
düşünülen Kerenski "Petersburg Sovyeti"nin başkan yardımcılığına getirildi. Geçici
hükûmet kurulduğunda SR'nin sağ kanadını temsilen Adalet Bakanı olarak kabineye
girdi. Kerenski'nin partisi Sosyalist-Devrimcilerden kopan bir grup olan Trudovikler
idi. Ama "SR" (Sosyalist-Devrimci) olarak biliniyordu. Mayıs ayında Harbiye
Bakanlığına getirildi ve STAVKA (Genelkurmay) Başkanı Mihail Vasiliyeviç
Alekseyev'i görevinden alıp yerine Aleksey Alekseeviç Brusilov getirdi.
Kerenski hükûmette görev aldığı dönemde ikili ve çelişkili siyasetiyle dikkat çekse
de yaptığı hataları hükûmet ortakları ve subaylara yükleyerek suçlamalardan
kurtulmayı başardı. Mayıs 1917'de hükûmetin açıkladığı - Kerenski'nin onayladığı savaş hedeflerine halkın gösterdiği tepki karşısında çok sayıda bakan istifa etmek
zorunda kaldı. Ancak ısrarlı bir savaş savunucusu olmasına rağmen kaypak
taktiklerle iktidarda kaldı. Oluşturulan yeni hükûmette savaş ve donanma
bakanlıklarını üstlenen Kerenski en etkili üye durumuna geldi. Yeni bir saldırı planı
hazırlayarak cepheyi dolaşmaya gitti. Moral bozukluğu içindeki birliklerde savaş
gücünü ve devrimi savunma isteğini artırmaya yönelik coşkulu konuşmalar yaptı.
1916 "Brusilov Taarruz"'un kahramanı olan Brusilov'un komutasıyla Alman
İmparatorluğuna karşı genel taarruza geçti ("Kerensky Taarruzu"). Ancak genel
taarruz başarısız olunca sorumluluğu Brusilov'a yükleyerek onu görevinden aldı ve
13 Temmuz'da yerine Lavr Georgiyeviç Kornilov'u tayin etti. Ama konuşma yeteneği

savaş yorgunluğunu ve askerler arasındaki disiplinsizliği ortadan kaldıramadı.
Kerenski'nin Galiçya saldırısı ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Temmuz'da geçici
hükûmetin yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğunca, katı siyasi inançları
bulunmayan ve dramatik konuşma becerisiyle halkın geniş desteğini sağlayabilen
Kerenski başbakan oldu. Ancak bu göreve geldiğinde daha radikal bir tutum
sergileyen ve tüm devrimci hareketi sindirmeye çalışan Kerenski yasaklarla dolu bir
dizi kararname çıkardı. Kerenski'nin başbakanlığı döneminde uygulanan bazı
yasaklar şunlardır:
Hükûmetten izinsiz bildiri yayınlanması yasaklandı.
Bolşeviklere ait matbaa basılarak Pravda gazetesinin yayımı yasaklandı.
Lenin hakkında idam kararı çıkarıldı.
Trotski ve diğer Bolşevik liderler tutuklandı.
Kısa süre sonra general Lavr G. Kornilov'u başkomutanlıktan uzaklaştırıp bu görevi
de üstlenince (Ağustos 1917) ılımlıları ve subayları karşısına aldı. Aynı zamanda
köklü sosyal ve ekonomik dönüşümlerin gerçekleştirilmesini reddederek ve kişisel
iktidarını kurmaya yönelerek sol kanadın da güvenini yitirdi. Ağustos ayında
Kornilov devrimci hareketlenmenin Rus ordusunu tehlikeye soktuğunu düşünerek bir
darbe gerçekleştirmeyi planladı. Kornilov darbe amacıyla birliklerini cepheden
Sankt Peterburg'a gönderince Kerenski tarafından görevinden alındı. Darbe
girişiminden korkan Kerenski en önemli siyasi güç olan Bolşeviklerden yardım istedi.
Kornilov Bolşeviklerin büyük şehirlerde oluşturduğu savunma hattı karşısında
başarısız oldu. Bu darbe girişiminden sonra, Bolşevikler daha da güçlendi.
Mikhail Tereshchenko: Mikhail Ivanovich Tereshchenko ( Rusça : Михаи́л
Ива́нович Тере́щенко ; Ukraynaca : Михайло Іванович Терещенко ; 18 Mart 1886
- 1 Nisan 1956) 18 Mayıs 1917 - 7 Kasım 1917 ( NS ) arasında Rusya'nın dışişleri
bakanı idi . Ayrıca büyük bir Ukraynalı toprak sahibi, çeşitli şeker fabrikalarının
sahibi ve bir finansördü . Bir şeker fabrikası sahibi, girişimci, hayırsever ve Ivan
Nikolaevich (1854-1903) ve Elizabeth Mikhailovna'nın sanat patronlarının zengin bir
Tereshchenko ailesinde doğdu . Mikhail'in erkek kardeşi Mykola (1894–?) Vardı.
Amcası Aleksandr Tereshchenko (1856–1911) Saint-Petersburg'da çalıştı . Mikhail
Tereshchenko, Kiev Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi'nden mezun oldu . 1910'da
Masonluğa katıldı ve Rusya'nın önde gelen beş masonundan biri oldu (diğer dördü
Aleksandr Konovalov , Alexander Kerensky , Nikolai Nekrasov veIvan Yefremov ).

Mikhail Tereshchenko, Dördüncü Devlet Dumasının bir üyesiydi ( Rus İlerici
Partisi'nin görüşlerini paylaştı ). 1912-1914 yılında Tereshchenko özel sahibiydi
yayınevi Şirin içinde St Petersburg'da yayınlanan Andrey Bely 'ın öncü roman
Petersburg 1913-1914 yıllarında üç taksit halinde. I. Dünya Savaşı sırasında Kızılhaç
hastanelerinin örgütlenmesine katıldı . 1915-1917'de Mikhail Tereshchenko, Kiev
bölgesinin Askeri Sanayi Komitesinin başkanı ve Tüm Rusya Askeri Sanayi
Komitesinin başkan yardımcısıydı.
1917 Şubat Devrimi'nden sonra , Mikhail Tereshchenko Geçici Kerensky Hükümeti
Maliye Bakanı olarak atandı . Nisan 1917'de Tereshchenko (Kerensky ve Nekrasov ile
birlikte) aktif olarak Sosyalistler ile bir hükümetlerarası koalisyon oluşturmaya
çalışıyordu. 5 Mayıs 1917'de Pavel Milyukov'un istifası sonrasında dışişleri bakanı
olarak atandı . Tereshchenko , Rusya'nın savaşı sürdüremediğini düşünen Savaş
Bakanı Alexander Verkhovsky ile çatışmasına yol açan dış politika kursuna devam
etti. Müdürlüğün bir üyesiydiTereshchenko, Ukrayna 1917'de Genel Sekreterlik'in
kurulmasına ve tanınmasına yol açan Ukrayna hükümetini desteklediği biliniyordu .
26 Ekim gecesi, Mikhail Tereshchenko Kış Sarayı'nda Geçici Hükümetin diğer
bakanlarıyla tutuklandı ve ofisi geçici olarak Anatoly Neratov tarafından tutulurken
Peter ve Paul Kalesi'ne yerleştirildi . 1918 baharında, Tereshchenko cezaevinden
kaçarak kaçan Norveç ile Tereshchenko mavi elmas Robert Mouawad, ünlü Lübnanlı
kuyumcuya, daha sonra bu Christie tarafından, $ 4,6 milyon, 1984 yılında satılan.
Tereshchenko destekçilerinin biriydi müttefik müdahale de Sovyet Rusya .
1920'lerde ve 1930'larda Fransa ve Madagaskar'da finansal faaliyetlerde bulundu.
Irakli Tsereteli: Irakli Tsereteli [a] (20 Kasım 1881 - 20 Mayıs 1959), Rus Devrimleri
döneminde Gürcistanlı bir siyasetçi ve Gürcistan Sosyal Demokrat Partisi ve daha
sonra Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDLP) lider sözcüsüdür .
Tsereteli, Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu zaman Gürcistan'da doğdu ve
büyüdü . RSDLP'nin Menşevik fraksiyonunun bir üyesi olan Tsereteli, 1907'de
Duma'ya seçildi ve burada yetenek yetenekleri için ün kazandı. Duma'ya girdikten
kısa bir süre sonra Tsereteli, Çarlık hükümetini devirmek için tutuklandı ve komplo
ile suçlandı ve Sibirya'ya sürüldü . Menşevik ideolojiye inanan özel bir Sosyal
Demokrat olan Tsereteli, Rusya'daki hareketin önde gelen isimlerinden biriydi.
1915'te Sibirya sürgünü sırasında Tsereteli , İkinci Enternasyonal'in rolünü savunan
Sibirya Zimmerwaldizm olarak bilinen şeyi kurdu.savaşı bitirirken. Ayrıca, sadece
bölgenin savunulmasına izin veren savunma savaşı kavramı olan "Devrimci
Savunuculuk" fikrini geliştirdi ve kullanılmadığını savundu.

1917 Şubat Devrimi'nin ardından hükümete dönerek Petrograd Sovyeti'nde liderlik
yaptı ve Rusya Geçici Hükümeti'nde Posta ve Telgraf Bakanı, kısaca İçişleri Bakanı
olarak görev aldı. Siyasi parçalanmanın Rusya'da bir iç savaşa yol açacağından
endişe eden Tsereteli, Rus Devrimi'ndeki çeşitli solcu gruplar arasında uzlaşmaya
aracılık etmeye çalıştı ve orta sınıflarla birlikte çalışma çabalarının arkasındaki
güçtü, boşuna. Konuşma becerisi ile tanınan Tsereteli, Duma ve Petrograd
Sovyeti'nde ateşli konuşmalar yaparak, bu konudaki yeteneğinden dolayı takdir aldı.
Siyasi iktidarı elde etmek veya sürdürmekle ilgilenmeyen Tsereteli, eşitsizlikle çok
daha fazla ilgilendi ve her şeyden önce bunu çözmeye çalıştı.
Bolşevikler Ekim Devrimi sırasında Rus hükümetinin gücünü ele geçirdikten sonra
Tsereteli Gürcistan'a döndü. Paris Barış Konferansı'nda diplomat olarak çalıştı . Yeni
bağımsız Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti için uluslararası tanınma ve yardım için
lobi yaptı ; 1921'de Bolşevik önderliğindeki Kızıl Ordu işgalinden önce anlamlı
yardım büyük ölçüde gerçekleşmedi. Avowed bir enternasyonalist olan Tsereteli,
Gürcistan Menşeviklerinden giderek uzaklaştıyavaş yavaş daha milliyetçi eğilimleri
benimseyen Hayatının geri kalanını sürgünde, çoğunlukla Fransa'da, sosyalist
örgütlerle çalışarak ve sosyalizm üzerine yazarak geçirdi ve 1959'da New York'ta
öldü.
Vladimir Nikolaevich Lvov: V ladimir Nikolaevich Lvov (2 Nisan 1872 - 20 Eylül 1930,
Tomsk ) - bir Rus politikacı ve devlet adamı, III ve IV devlet Dumaları Devlet Duması
üyesi . Ober-Savcı ait Sen Sinod Meclisine (1917; in Geçici Hükümeti ). NN Lvova
politikasının kardeşi AN Lvov'un torunu .
Nikolai Avksentiev: N ikolai Dimitrovich Avksentiev ( Rusça : Николай Дмитриевич
Авксентьев ; 1878, Penza - 1943, New York ) Rus Sosyalist Devrimci Partisi'nin (PSR)
önde gelen bir üyesiydi . VM Zenzinov gibi 'Heidelberg SR'lerinden ( 1890'larda
Heidelberg Üniversitesi'nde bir grup Rus öğrencisi) biriydi . Bu SR'ler neo-Kantçı
felsefe ve Marksizmden etkilendi . Geçici Tüm Rusya Hükümeti Başkanı olarak 23
Eylül - 18 Kasım 1918 tarihleri arasında Rus devletine başkanlık etti. Savaş Bakanı
tarafından devrildi ve tutuklandı,Kendisini Rusya'nın Yüksek Hükümdarı ilan eden
Alexander Kolchak .
Alexander Zarudny: A lexander Sergeyevich Zarudny ( Rusça : Алекса́ндр
Серге́евич Зару́дный , 31 Ağustos [ OS 19 Ağustos] 1863 Tsarskoye Selo , Rusya 30 Kasım 1934 Leningrad , Sovyetler Birliği ) bir Rus avukat ve politikacıydı. 1887'de
Rusya'nın 2. İskender'in suikastı nedeniyle tutuklandıancak delil yetersizliğinden
serbest bırakıldı. 1902-1917 yıllarında avukat ve hakim olarak çalıştı. Kısa süre sonra
vicdanının bir savcının ya da yargıçın çalışmalarına karışmadığını ve adaleti, basın

sansürünü ya da etnik azınlıklara kötü muameleyi içeren siyasi davalarda kendini
savunma çalışmalarına adadığını tespit etti. İş arkadaşı Oskar Grusenberg, onu "tek
kişilik bir kurtarma ekibi" ne benzetti. Grusenberg, Zarudny'nin bir zamanlar
1885-1917 döneminde Doğu Sibirya'dan Kafkasya ve Moldavya'ya kadar Rusya'nın
her yerinde ele aldığı 157 vakanın bir listesini derlediğini ve ardından "265 başka
vaka daha olduğunu" da ekledi. [1] Ritüel cinayetle suçlanan bir Yahudi olan
Menahem Mendel Beilis'i savunmak için bedavaya adım atan birkaç Rus avukattan
biriydi.rezil Beilis davasında . 1917'de Rus Geçici Hükümetinde Adalet Bakanı olarak
görev yaptı, ancak iki kez istifa etti. [2] sonra Ekim Devrimi Siyasal Suçlulari prestijli
Derneği onursal üyesi olarak görev yaptığı seçimde korunan ve bazı savunma
çalışma yaptı, ama yakında hayal kırıklığı durdu ve onun mahkeme salonu kariyerini
Sovyetler Birliği çapında konferanslar vererek hayatını yapıldı , büyük, hevesli
kitlelere. [3]
1890'larda Petersburg toplumunda Zarudny her zaman bir partinin hayatı olduğu için
"Zarudny furioso" olarak biliniyordu. Kısa süre evlendi ve bir oğlu Sergey vardı.
Zarudny, bir konferans turu sırasında Harbin'i ziyaretini anlatan yeğeni tarafından
sevgiyle hatırlandı. Harika bir el ele sihirbazıydı ve küçük çocuklu bir doğaldı. [4]
Oğlu evlendiğinde Zarudny yeni evlerine dairesini verdi ve hayatının geri kalanını
eski siyasi mahkumlara ayrılmış konutlarda yaşadı. [5] Zarudny o anılarını yazmıştı
fakat bu anılar henüz bulunamamıştır dair bir mektupta söz etti.
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