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بهروز فراهانی  

جـــنبش کـــارگـــری و دانـــشجویـــی در ایـــران وارد دوران نـــویـــنی از حـــیات خـــود شـــده اســـت، بـــه ویـــژه کـــه ایـــن  تـــحول بـــا بحـــران 

عـمومـی و عـظیم سـرمـایـهداری تـوأم شـده اسـت. بحـرانـی کـه نـه تـنها هـمچون بحـرانهـای دهـهی هشـتاد - نـود مـیالدی محـدود 

بـه حـوزه مـالـی و مـنطقه ای نیسـت، بـلکه سـاخـتاری وجـهانـی بـوده و در بـزرگـتریـن کـانـون نـظام سـرمـایـهداری، یـعنی ایـاالت 

متحـده امـریـکا شـکل گـرفـته و گسـترش یـافـته اسـت.  بحـرانهـای پـی در پـی نـظام سـرمـایـهداری در دو دهـهی پـیش، کـارگـران 

و حـــقوق بـــگیران کـــشورهـــای پـــیرامـــونـــی را یـــکی پـــس از دیـــگری بـــه خـــاک ســـیاه نـــشانـــدنـــد، کـــشورهـــایـــی هـــمچون انـــدونـــزی، 

ســـنگاپـــور، بیشـــتر کـــشورهـــای آمـــریـــکای التـــین و حـــتا روســـیه، دچـــار انـــواع بحـــرانهـــای ســـیاســـی و اجـــتماعـــی شـــدنـــد و ایـــن 

بحـرانهـا تـنشهـای فـراوانـی را در مـناسـبات اقـتصادی ایـن مـناطـق دامـن زدنـد. اقـتصاددانـان سـرمـایـهداری، عـلت و ریـشهی 

بحــــرانهــــا را در "ضــــعف مــــدیــــریــــت" دولــــتهــــا و ســــرمــــایــــهدارن "نــــاالیــــق" ایــــن کــــشورهــــا مــــعرفــــی مــــیکــــردنــــد، امــــا هــــمایــــنک 

ورشکســــتگی اقــــتصادی، ســــیاســــی و اجــــتماعــــی نــــظام ســــرمــــایــــهداری منجــــر بــــه بحــــران ســــاخــــتاری شــــده و بــــی پــــایــــه بــــودن 

تـوجـیهات نـئولـیبرالـی و سـرمـایـهداری را بـرمـال سـاخـته اسـت در نـتیجه شـرایـطی بـه وجـود آمـده کـه رویـکرد جـدیـدی نسـبت بـه 

تجـربـههـای آلـترنـاتـیو گـذشـته الزم شـده و پـیش از هـمه، لـزوم بـازنـگری تجـربـهی بـزرگـتریـن انـقالب کـارگـری تـاریـخ بشـر یـعنی 

انقالب کبیر اکتبر روسیه برجسته شده است. 

فـروش بـیسـابـقهی آثـار مـارکسیسـتی و حـتا کـتاب دشـوار "سـرمـایـه"، بـرگـزاری سـمینارهـا و کـنفرانـسهـای مـختلف بـا هـدف 

بـــــررســـــی انـــــدیـــــشههـــــای مـــــارکـــــس، هـــــمه گـــــواه از ایـــــن رویـــــکرد جـــــدیـــــد دارنـــــد. درعـــــین حـــــال پیشـــــرویهـــــای نـــــیروهـــــای چـــــپ و 

ســوســیالیســت در آمــریــکای التــین مــسایــل مــربــوط بــه گــذار بــه ســوســیالــیسم را در دســتور کــار نــیروهــای آلــترنــاتــیو قــرارداده 

است؛ بنا براین اهمیت بازنگری تجارب تا کنونی جنبش کارگری بیش از پیش نمایان میشود. 

ایـن بـازنـگری نـه تـنها در هـمه جـای جـهان ضـروری اسـت، بـلکه بـه ویـژه در ایـران اهـمیت بـسیاری دارد، چـرا کـه سـایـهی آنـچه 

کـه امـروز از آن تـحت عـنوان "سـوسـیالـیسم روسـی" یـاد مـیشـود، در کـشور ایـران بـه عـلت هـمسایـگی بـا شـوروی، هـمچنین 

ســـنت و فـــرهـــنگ حـــزب تـــوده و درپـــی آن ســـازمـــان اکـــثریـــت  وزن و ســـنگینی مـــضاعـــفی دارد. هـــمهی مـــا کـــم و بـــیش از ایـــن 

ادبــیات تــأثــیر گــرفــتهایــم. ایــن یــک واقــعیت بــی تــردیــد اســت کــه آمــوزشهــا و روشهــای اســتالینیســتی حــزب تــوده نــقش بــسیار 

مخـربـی در درک و کـنش فـعاالن چـپ ایـران گـذاشـته اسـت. اکـثریـت قـاطـعی از مـا بـه تـاریـخ انـقالب روسـیه و قـوانـین زنـدگـی 

حـزبـی بـا عـینک اسـتالـینی یـا نـواسـتالـینی نـگریسـتهایـم. اغـراق نیسـت اگـر بـگویـیم کـه آنـچه مـا از تـاریـخ حـزب بـلشویـک مـی

دانســتیم از"تــاریــخ مــختصر حــزب کــمونیســت روســیه" اســتالــینی فــراتــر نــمیرفــت. کــسی حــتا نــمیدانســت و یــا اگــر هــم مــی

دانســت ضــرورتــی در تــوجــه و اشــاره بــه آن را احــساس نــمیکــرد) ، کــه زیــنوویــف،کــسی کــه اورا ایــنگونــه مــعرفــی مــیکردنــد: 

"بـلشویـک سـابـق کـه خـیانـت کـرد و تـوسـط اسـتالـین بـه سـزای اعـمالـش رسـید"!!، نـه تـنها یـکی از مـبارزان تـراز اول بـلشویـک 



بـود بـلکه انـدیـشه ورزبـود کـه درضـمن کـتاب بـسیار جـالـب و پـربـاری در بـارهی تـاریـخ حـزب بـلشویـک نـوشـته کـه زمـین تـا آسـمان 

بـا آن جـزوهی مـعروف اسـتالـین تـفاوت دارد . یـا ایـنکه تـروتـسکی را بـا ایـن تـعریـف مـیشـناخـتیم: "ایـن سـر دسـته جـاسـوسـان 

نـفوذی بـورژوازی در صـفوف پـرولـتاریـا" گـفتنی اسـت کـه تـروتـسکی عـالوه بـر انـدیـشهورزی، نـظریـه پـردازی الیـق بـود کـه تـاریـخ 

مــفصلی دربــارهی انــقالب روســیه نــیز نــوشــته اســت کــه دســتکم مــیبــایســت نــگاهــی بــه آن انــداخــت تــا شــایــد مــطلب مــؤثــری در 

مـفهوم انـقالب در آن یـافـت! بـرای چـپهـای دهـهی چهـل، پـنجاه و حـتا دهـهی شـصت ایـران ایـن سـخنان مـطرح نـبود. حـتا هـر 

انتقاد ریشهای به سیاستهای دولت وقت شوروی به سرعت انگ "تروتسکیستی" به مثابه یک ننگ میخورد!  

از سـوی دیـگر، بـخش مـهمی از کـادرهـای سـابـق جـنبش چـپ ایـران، کـه یـا بـه کـلی بـه طـیف هـواداران سـرمـایـهداری بـه ویـژه 

از نـوع هـار نـئولـیبرالـی آن پـیوسـتهانـد و یـا در "بهـتریـن حـالـت" بـه سـوسـیال دمـکراتهـای راسـت تـبدیـل شـدهانـد، امـروز تـالش 

بـسیاری مـیکـنند  کـه آن درک خـود از سـوسـیالـیسم و کـمونـیسم را بـه عـنوان تـنها درک و بـدیـل مـمکن از دنـیایـی دیـگر 

مـــعرفـــی کـــنند و بـــا اتـــکا بـــه شکســـتی کـــه خــود آنــها بیشـــتریـــن نـــقش را در آن داشـــتهانـــد بـــر ســـوســـیالیســـتهـــای انـــقالبـــی و 

کـــمونیســـتهـــا بـــتازنـــد کـــه "آنـــچه شـــما مـــیکـــنید نـــادرســـت اســـت و بـــه نـــقد تجـــربـــهی شکســـت خـــوردهی اســـت." بـــه هـــمین دلـــیل 

بــازنــگری ایــن "تــجارب واقــعا مــوجــود" از دیــدگــاهــی دیــگر یــک ضــرورت مــهم مــبارزاتــی فــعاالن چــپ و جــنبش کــارگــری اســت. 

ایـن تـاریـخ، بـا شکسـتهـا و پـیروزیهـایـش، تـاریـخ و مـیراث مـاسـت. ایـن مـیراث را نـه مـیبـایـد بـدون انـتقاد 

پـذیـرفـت و نـه مـیبـایـد آن را بـه طـور کـلی بـه دور افـکند. تـنها یـک بـاز نـگری انـتقادی و جـدا کـردن سـره از نـاسـره مـی

تواند راهگشای ما باشد.   

خــــوانــــدن دو کــــتاب از الــکسانــدر رابــینوویــچ (Alexandre Rabinowitch)، تــــاریــــخنــــویــــس آمــــریــــکایــــی روســــی تــــبار، 

پـیرامـون مـوارد اشـاره شـدهی بـاال، مـیتـوانـد بـسیار مـفید و راهـگشا بـاشـد. انـتخاب رابـینوویـچ تـصادفـی نیسـت؛ ایـن تـاریـخ

نـویـس  کـه یـکی از مـتخصصان بـالمـنازع تـاریـخ روسـیه انـقالبـی بـه شـمار مـیرود، خـود را مـارکسیسـت نـمیدانـد و بـاالتـر از 

آن ضــمن تــأیــید نــقش تــعیین کــنندهی لــنین، دیــدگــاه خــیلی خــوشبــینانــهای نــیز بــه شــخص وی نــدارد و هــر از چــندگــاه کــمان

هـایـی را بـه سـمت او پـرتـاب مـیکـند. امـا او مـتعلق بـه مـکتب آن دسـته از تـاریـخنـویـسانـی اسـت کـه شـوخـی تـلخ تـاریـخٍ!، بـه آن 

"مـکتب رویـزیـونیسـت" لـقب داده اسـت! تجـدیـدنـظرطـلب، بـه ایـن دلـیل کـه او پـس از سـالهـا مـطالـعهی تـاریـخ انـقالب روسـیه بـا 

قـاطـعیت بـه ایـن نـتیجه رسـیده کـه قـیام اکـتبر نـقطه اوج رونـد بـزرگـتریـن جـنبش انـقالبـی کـارگـری اسـت کـه بـه هـیچ روی نـمی

تــوان بــه آن بــه مــثابــه یــک کــودتــا نــگریســت. در قــامــوس تــاریــخ نــویــسی مــد روز بــورژوایــی - ســوســیال دمــکراتــیک بــه ایــن شــیوه 

تــفکر "رویــزیــونــیسم یــا تجــدیــد نــظر طــلبی" گــفته مــیشــود، چــرا کــه ایــدئــولــوژی حــاکــم، حــکم داده  کــه انــقالب اکــتبر را تــنها و 

تــنها یــک کــودتــای بــلشویــکی بــخوانــند و بــس! حــکمی کــه در کــتب درســی تــاریــخی و مــقاالت غــیرمــارکسیســتی "مــکتب تــاریــخ

نــویــسی جــنگ ســردی" بــا جــدیــت هــرچــه بیشــتر رعــایــت شــده و در ایــن راه مــارکسیســتهــای تــواب ســوســیال دمــکرات شــده، 

گــوی ســبقت را از دیــگران ربــودهانــد و ضــمن اعــالم ایــنکه "بــلشویــکهــا نــبایــد دســت بــه مــاجــراجــویــی مــیزدنــد و هــنوز وقــت 

ســوســیالــیسم نــرســیده بــود"! بــی هــیچ تــردیــدی ایــن "کــودتــای بــلشویــکی عــلیه دمــکراســی نــوزای روســیه" را مــحکوم مــیکــنند. 

کـتابهـای رابـینوویـچ بـه هـمهی ایـن ادعـاهـا پـاسـخ داده و کـذب ایـن "دمـکراسـی" را، بـه ویـژه بـا تـوضـیح سـرکـوب هـمه جـانـبهی 



بــلشویــکهــا پــس از شــورش ژوئــیه، بــی آنــکه حــتا آنــان خــودشــان ســازمــانــده ایــن شــورش بــاشــند، بــرمــال کــرده و بــه خــوانــنده 

اجازه میدهد تا با در نظر گرفنت انبوه اطالعات و اسناد گردآوری شده، خود نظر مستقلی داشته باشد.  

پـروفـسور رابـینوویـچ پـیش از نـوشـنت ایـن دو کـتاب، یـک کـتاب دیـگر در سـال ۱۹۶۸ منتشـر کـرده بـود: "پـیش درآمـد انـقالب 

- بـلشویـکهـای پـتروگـراد و شـورش ژوئـیه ۱۹۱۷" کـه در آن کـتاب بـه بـررسـی شـرایـط عـینی و ذهـنی ای کـه بـه انـقالب فـوریـه 

انـجامـید پـرداخـته ، از زاویـهی دیـد مـردم پـتروگـراد ایـن مـوضـوع را بـررسـی کـرده و نـقش حـزب بـلشویـک را زیـر ذره بـین بـرده 

بود.    

کــتاب "بـه قـدرت رسـیدن بـلشویـکهـا - انــقالب ۱۹۱۷ در پــتروگــراد" در ســال  ۱۹۷۶ در ۳۹۳ صــفحه، انــتشارات "هــی 

مـــارکـــت"      (Hay Market) در شـــیکاگـــو و "پـــلوتـــو پـــرس(Pluto Press) "  منتشـــر شـــد و در ســـال  ۲۰۰۴، تجـــدیـــد چـــاپ 

شـده اسـت. ایـن کـتاب بـه بـررسـی انـقالب روسـیه در سـال ۱۹۱۷ از طـریـق دنـبال کـردن زنـدگـی روزمـره در پـتروگـراد و فـعالـیت 

سـتاد انـقالب کـارگـری مـیپـردازد و بـا رجـوع بـه صـورت جـلسههـا و تـندنـویـسیهـای مـوجـود ازجـلسههـا و کـنگرههـای شـوراهـا، 

نشسـتهـای دولـت مـوقـت، جـلسههـای احـزاب چـپ و بـه ویـژه دو حـزب بـلشویـک و مـنشویـک، دریـایـی از اطـالعـات جـالـب را در 

اخـتیار مـخاطـب مـیگـذارد کـه بـا تـکیه بـه آنـها مـیتـوان تـصویـر زنـده و روشـنی از رونـد شـکل گـیری قـیام کـارگـری در اکـتبر، 

مناسبات میان احزاب راست و چپ و نیز زندگی درون حزبی بلشویکی و مباحث مربوط به آن را به دست آورد. 

کـــتاب از شـــانـــزده فـــصل تـــشکیل شـــده و تـــمام وقـــایـــع فـــاصـــلهی بـــین فـــوریـــه و اکـــتبر را پـــوشـــش مـــیدهـــد. آنـــچه در ایـــن مـــیان 

خــوانــنده را مــتحیر مــیکــند، رابــطهی تــنگاتــنگ و ارگــانــیک بــلشویــکهــا بــا کــارگــران صــنعتی و تــودهی مــردم پــتروگــراد، اتــخاذ 

تــصمیمهــا و تــالش بــرای اصــالح ارزیــابــیهــای اشــتباه از طــریــق دخــالــت مســتقیم بــدنــهی حــزبــی و تــودههــای کــارگــر، زنــدگــی 

شــاداب داخــلی حــزب بــلشویــک، پــرخــروش بــودن مــباحــثههــا و اخــتالف نــظرهــای جــدی مــیان رهــبران حــزب، مــواضــع اشــتباه 

اکــثریــت آن، در اقــلیت مــانــدنهــای نــظرات لــنین از یــک ســو، مــبارزهی نــظری بــی امــان و قــدرت خــارقالــعاده اقــناع او بــرای 

کسـب اکـثریـت در مـیان کـمیته مـرکـزی و کـادرهـای حـزب در پـتروگـراد و نـیز مـحبوبـیت بـی چـون و چـرا و اتـوریـتهی مـعنوی او 

از ســوی دیــگر اســت. اتــوریــتهای کــه هــرگــز مــانــع از اعــالم عــلنی مــخالــفت یــا نــقد نــظریــههــای لــنین نــه تــنها از طــرف رهــبرانــی 

چـون کـامـنف و زیـنوویـف، بـلکه از جـانـب کـادرهـای بـه مـراتـب کـمتر شـناخـته شـدهای چـون ولـودارسـکی نـمیشـد (ولـودارسـکی 

مبلغ زبردست بلشویک که به او لقب "سخنگوی خلق" داده بودند که مدتی بعد در جریان ترور اس- آر ها به قتل رسید).

وقـتی ایـن تـصویـر را بـا آنـچه تـعلیمات و روشهـای اسـتالـینی دربـارهی حـزب آهـنینی کـه هـرگـز اشـتباه نـمیکـند و مـانـند یـک 

پـیکر مـتجانـس بـی تـزلـزل، یـکدل و یـک جـان گـوش بـه فـرمـان رهـبری، کـه او نـیز هـمچون فـوالد یـکپارچـه و مـحکم عـمل مـیکـند و 

بـه پـیش مـیرود، مـقایـسه مـیشـود؛ خـوانـنده بـاور نـمیکـند کـه آیـا واقـعا ایـن هـر دو دربـارهی یـک حـزب صـحبت مـیکـنند و یـا 

ایـنکه از دو حـزب مـتفاوت سـخن رانـده مـیشـود. انـبوه ایـن اطـالعـات، بـی آنـکه حـتا خـود رابـینوویـچ قـصد آن داشـته بـاشـد، 

خـوانـنده را بـه سـوی پـذیـرش ایـن واقـعیت هـدایـت مـیکـند کـه در واقـع مـیان روابـط حـزبـی ایـن دوران و آنـچه پـس از کـنگرهی 

۱۰ بـا تـأکـید بـر اسـتثنائـی بـودن آنـها تـدویـن شـده وبـا سـلطهی اسـتالـین بـه قـاعـدهی روابـط حـاکـم تـبدیـل گـردیـد، دنـیایـی 

فاصله وجود داشته و در حقیقت ما با یک گسست تمام عیار و با دو سبک کار حزبی روبرو هستیم.



جـالـب اسـت کـه رابـینوویـچ در جـزیـیات (فـصل یـازدهـم، صـفحات ۱۹۱ تـا ۱۹۷) واقـعهای را بـیان مـیکـند کـه حـاوی نـکتههـای 

آمـــوزنـــدهای دربـــارهی مـــناســـبات درون حـــزبـــی پـــس از لـــنین اســـت و آن ایـــنکه وقـــتی نـــظر لـــنین دربـــارهی لـــزوم تـــدارک هـــر چـــه 

سـریـعتـر قـیام، در اقـلیت قـرار مـیگـیرد و عـلیرغـم تـالشهـای او تـصمیمگـیری دربـارهی ایـن مـسئله بـه مـدتـی بـعد مـوکـول مـی

شــود، لــنین نــامــهای خــطاب بــه کــادرهــا و فــعاالن حــزبــی در مــسکو و پــتروگــراد مــینــویســد. ایــن نــامــه تــوســط اکــثریــت کــمیته 

مـرکـزی کـه حـول نـظرات زیـنوویـف - کـامـنف شـکل گـرفـته بـود سـانـسور شـده و نـه تـنها در حـزب پـخش نـمیشـود، بـلکه بـه کـلی 

مـسکوت گـذاشـته مـیشـود و تـنها پـس از اعـتراض شـدیـد و تهـدیـد بـه اسـتعفای لـنین اسـت کـه مـدتـی بـعد ایـن نـامـه در جـلسه

ی کـمیته حـزبـی پـتروگـراد کـه هـمواره یـک اکـثریـت پـرقـدرت لنینیسـت در آن وجـود داشـت خـوانـده شـد! پـرسـیدنـی اسـت کـه آیـا 

ایــن درک بــوروکــراتــیکی کــه اکــثریــت کــمیته مــرکــزی  از حــقوق اقــلیت در ایــن مــورد از خــود نــشان مــیدهــد هــمانــی نیســت کــه 

پـس از مـرگ لـنین تـوسـط تـرویـکای اسـتالـین - زیـنوویـف و کـامـنف بـه تـدریـج در حـزب بـرقـرار وتـوسـط اسـتالـین، پـس از حـذف 

متحدان اولیهاش، به اوج رسید؟

رابـینوویـچ بـه نـتایـج سـیاسـت دولـت مـوقـت در ادامـهی جـنگ، گـرایـش هـرچـه بیشـتر آن بـه راسـت و تـمایـل سـربـازان خسـته از 

جــنگ، بــه چــپ پــرداخــته و نــشان مــیدهــد کــه اگــر قــیام اکــتبر تــحقق نــمییــافــت، نــتایــج انــقالب فــوریــه تــوســط یــک ضــد انــقالب 

سـراپـا ارتـجاعـی خـونـین از بـین مـیرفـت و شـرکـت روسـیه در جـنگ جـهانـی اول، بـه فـاجـعهی کشـتار مـخالـفان و صـلح طـلبان 

منجـــر مـــیشـــد و ویـــرانـــی روســـیه کـــماکـــان ادامـــه پـــیدا مـــیکـــرد. انـــتخاب، مـــیان دمـــکراســـی و دیـــکتاتـــوری نـــبود بـــلکه پـــیش از 

هـــرچـــیز ادامـــه یـــا پـــایـــان دادن بـــه جـــنگ و جـــلوگـــیری از نـــابـــودی جـــامـــعه بـــود. پـــاســـخ بـــلشویـــکهـــا کـــه در شـــعار "صـــلح، نـــان، 

آزادی" فـورمـولـه شـده بـود، مـانـند یـک قـطب مـغناطـیسی، تـودههـای کـارگـر و دهـقان و سـربـاز را بـه خـود جـذب مـیکـرد. رابـطه

ی ارگـــانـــیک حـــزب بـــلشویـــک بـــا تـــودههـــای مـــردم پـــتروگـــراد، پیشـــرفـــت تـــدریـــجی، امـــا پـــیگیرانـــهی نـــفوذ ایـــن حـــزب در صـــفوف 

کــارگــران، تــغییرات ســیاســتهــای آن و نــقش بــرجســتهی لــنین در تــشخیص پــیچهــای زنــدگــی ســیاســی در فــاصــلهی فــوریــه تــا 

اکتبر به تفصیل بیان شده است.

نــقطه ضــعف ســبک کــار رابــینوویــچ را نــیز بــایــد خــاطــر نــشان کــرد؛ تــمرکــز بــیش از انــدازه در جــزئــیات و نــداشــنت یــک درک 

عـمومـی ازچـگونـگی اتـصال وقـایـع تـاریـخی بـا در نـظر گـرفـنت شـرایـط ویـژهی هـر دوره. بـه طـورمـثال، او بـا تـمرکـز یـک جـانـبه 

روی مـجادالت در داخـل شـوراهـا، اهـمیت کـمیتههـای کـارخـانـه و نـقش آنـها در کـل مـبارزهی سـیاسـی را خـوب درک نـمیکـند 

و در نـــتیجه، پیشـــرفـــت نـــفوذ بـــلشویـــکهـــا در ایـــن کـــمیتههـــا و ســـپس کســـب رهـــبری بـــال مـــنازع در آنـــها را، در شـــرایـــطی کـــه 

شـوراهـا زیـر نـفوذ سـیاسـتهـای اس- آر هـا و مـنشویـکهـای راسـت در جـا مـیزدنـند و از ایـفای نـقش خـود بـه عـنوان یـک بـدیـل 

حـکومـتی در بـرابـر دولـت مـوقـت هـراس داشـتند، بـرجسـته نـمیکـند؛ حـال آنـکه بـدون ایـن کـار مـداوم و کسـب رهـبری درمـبارزات 

اقـتصادی - سـیاسـی  کـارگـران در کـارخـانـههـا کـه بـا اسـتقالل نسـبی از مـبارزهی سـیاسـی بـرای کـنترل شـوراهـا در جـریـان 

بــودنــد، بــلشویــکهــا قــادر بــه تــغییر تــوازن قــوا در کــل جــامــعه و بــه دســت آوردن اکــثریــت در شــوراهــا نــبودنــد. امــا از آنــجا کــه 

خـوانـنده  بـا وفـور جـزئـیات و انـواع اطـالعـات در بـارهی وقـایـع مـهم ایـن دوره روبـروسـت، مـیتـوانـد بـا تـکیه بـر انـدیـشهی خـویـش 

به نوعی جمعبندی مستقل دست پیدا کند و به این ترتیب تا حدودی کمبودهایی از این دست را خودش جبران کند.



در مجــموع، ایــن کــتاب بــا اســتدالل و بــا تــکیه بــر وقــایــع تــاریــخی و نــه پیشــداوریهــای ایــدئــولــوژیــک، از هــردو مــکتب حــاکــم بــر 

تـاریـخنـویـسی روسـیه چـه در شـکل تـقلبی و اغـراقهـای اسـتالـینی و نـواسـتالـینی و چـه تـاریـخنـویـسان جـنگ سـردی، هـمچون 

ریـچارد پـایـپز( Richard Pipes)، ریـمون آرون (Raymond Aaron)، کـورتـوا(Stephan Courtois) و ... فـاصـله گـرفـته و 

اثـر مـهمی در کـمک بـه درک واقـعیت کـارگـری- تـودهای اسـت و اهـمیت تـاریـخسـاز و بـه ویـژه ضـرورت انـقالب اکـتبر را نـمایـان 

میسازد.    

 

کـــــتاب دوم، "بـــلشویـــکهـــا در قـــدرت - اولـــــین ســـــال قـــــدرت شـــــوروی در پـــــتروگـــــراد" در ســـــال ۲۰۰۷، در ۴۹۴ صـــــفحه، بـــــه 

مـناسـبت نـودمـین سـالگشـت انـقالب اکـتبر، تـوسـط انـتشارات دانـشگاه ایـندیـانـا، منتشـر شـد. ایـن کـتاب از چـهار فـصل و هـر 

فصل از سه یا چهار بخش تشکیل شده است.

ایــــن کــــتاب ویــــژگــــی مــــهمی دارد کــــه آن را از دیــــگر آثــــار مــــشابــــه و حــــتا آثــــار پــــیشین خــــود رابــــینوویــــچ نــــیز مــــتمایــــز مــــیکــــند. 

رابـینوویـچ، ایـن بـار تـوانسـت از مـنابـعی اسـتفاده کـند کـه تـا کـنون در دسـترس نـبودنـد. او خـود در مـقدمـه تـوضـیح مـیدهـد کـه 

چــگونــه ، بــا شــگفتی فــراوان، خــبر انــتشار تــرجــمهی روســی کــتاب پــیشین خــود در ســال ۱۹۸۹در مــسکو را شــنید و در ســال 

 ۱۹۹۱ اجـازه گـرفـت تـا بـر روی آرشـیوهـای حـزب و دولـت شـوروی در مـسکو و سـپس در لـنینگراد کـار کـند. در سـال ۱۹۹۳ 

حــتا اجــازهی اســتفاده از آرشــیوهــای ک.گ.ب را نــیز دریــافــت کــرد. فهــرســت مــدارکــی کــه او در اخــتیار دارد بــسیار طــوالنــی 

اسـت: صـورت جـلسههـای کـمیته بـلشویـکی و دیـگر کـمیتههـای حـزبـی شهـر پـتروگـراد در سـال ۱۹۱۸، پـروتـکلهـای جـلسههـای 

شـورای کمیسـرهـای خـلق (سـونـارخـوم)، یـادداشـتهـای تـندنـویـسی شـدهی نشسـتهـای مـهم و کـلیدی "شـورای پـتروگـراد" و 

نـهادهـای رهـبری کـنندهی آن، صـورت جـلسههـای تـندنـویـسی شـدهی گـردهـمایـیهـای شـوراهـای مـنطقهی پـتروگـراد، خـالصـه 

نـویـسیهـا و مـکاتـباب، پـرونـدههـای شـخصی رهـبران مـهم بـلشویـکهـا، پـرونـدههـای تـحقیقات چـکا و نـظایـر آن. افـزون بـر ایـن، 

او بـه ۵۱ روزنـامـهی نـادر، ۳۱ مجـله و مـاهـنامـه، و ۱۴ صـفحه کـتابـنامـهی مـربـوط بـه انـتشارات ایـن دوره دسـترسـی پـیدا کـرد. 

حجـم اطـالعـات مـورد مـطالـعهی رابـینوویـچ، در تـاریـخنـویـسی مـربـوط بـه ایـن دوره بـی هـمتاسـت. خـوانـنده در ایـنجا اطـالعـات 

بــــی نــــظیری در بــــارهی شــــخصیت و نــــقش رهــــبران کــــمتر شــــناخــــته شــــدهای چــــون اســــوردلــــف، اورتــــیسکی، لــــونــــاچــــارســــکی، 

ولـودارسـکی، ریـازانـف، آنـتونـف، رادک، زوریـن، اوسـینسکی، نـوسـکی، لـوزوسـکی، سـامـوئـیلووا، اسـپیریـدونـوا (اس- آر چـپ) 

و .. به دست می آورد که تا کنون در هیچ کتابی با این دقت ثبت نشده است.

نخســتین نــتیجهای کــه رابــینوویــچ، پــس از ســالهــا مــطالــعهی ایــن مــنابــع مــیگــیرد، آنــطور کــه خــود در پــیش درآمــد کــتاب بــیان 

مــــیکــــند، تــــأیــــید نــــتیجهگــــیری پــــیشین خــــود اوســــت: انــقالب اکــتبر یــک رونــد انــقالب تــودهای کــارگــری بــه هــمراهــی 

دهـقانـان تـهیدسـت بـه رهـبری حـزب بـلشویـک و قـیام  اکـتبر نـقطه اوج و عـطف آن و نـه پـایـان ایـن رونـد اسـت 

و ایـنکه اطـالق کـودتـا بـه ایـن قـیام یـک اشـتباه تـاریـخی و نـاشـی از بـرخـورد خـصمانـه و ایـدئـولـوژیـک بـرخـی 

تاریخنگاران غربی و شرقی است.  

تـا آنـجا کـه بـه گـرایـشهـای درونـی حـزب بـلشویـک مـربـوط مـیشـود رابـینوویـچ ضـمن تـأکـید بـر هـمکاری بـسیار نـزدیـک لـنین و 



تـروتـسکی در سـالهـای ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ و نـقش بـرجسـتهای کـه ایـن هـمکاری در تـدارک انـقالب اکـتبر ایـفا کـرد، امـری کـه در 

کـشاکـشهـای تـشکیل دولـت شـورایـی و مـذاکـرات مـربـوط بـه دولـت ائـتالفـی سـوسـیالیسـتی در درخـواسـت اکـید مـنشویـکهـا و 

اس – آر هـای راسـت مـبنی بـر مـخالـفت بـا حـضور ایـن دو نـفر در ایـن دولـت ائـتالفـی خـود نـشان داد، اطـالعـات دسـت اولـی 

از مــباحــثات درونــی حــزب بــلشویــک و نــیز ســایــر احــزاب چــپ در مــورد تــشکیل دولــت شــورایــی، مجــلس مــؤســسان، مــباحــثات 

صــلح بــرســت لــیتوســک در اخــتیار مــیگــذارد و بــه ویــژه بــا نــقل نــظرات احــزاب مــخالــف در کــنار مــباحــثات حــاد داخــلی حــزب 

بلشویک تصویر بدیع و بی نظیری از این مجادالت به دست میدهد.  

در مـورد تـشکیل دولـت یـکدسـت بـلشویـکی، نـقل و قـولهـای جـدیـد، نـه از جـانـب بـلشویـکهـا بـلکه از جـانـب مـخالـفان نـشان 

مـیدهـد کـه بـر خـالف "بـاورهـای" تـاکـنونـی، ایـن نـه بـلشویـکهـا بـلکه مـنشویـکهـا و بـه ویـژه اس - آر هـای راسـت بـودنـد کـه بـا 

تـمام قـوا بـا هـر نـوع مـصالـحهای مـخالـفت مـیکـردنـد و امـیدشـان ایـن بـود کـه قـیام اکـتبر تـوسـط ائـتالف عـملی نـیروهـای وفـادار 

بـــه کـــرنـــسکی و افســـران کـــادتـــی بـــه شکســـت بـــیانـــجامـــد. قـــطعنامـــه کـــمیته مـــرکـــزی مـــنشویـــکهـــا در ۲۸ اکـــتبر کـــه بـــا "هـــرگـــونـــه 

مـصالـحهای بـا بـلشویـکهـا، تـا درهـم شکسـنت مـاجـراجـویـی بـلشویـکی" مـخالـفت مـیکـرد (صـفحه ۲۷)، چـنان تـند و بـر خـالف 

انـــــتظارهـــــای عـــــمومـــــی طـــــبقه کـــــارگـــــر بـــــود کـــــه ا. بـــــلوم ( A.Blum)، یـــــکی از نـــــمایـــــندگـــــان جـــــناح "ســـــوســـــیال- دمـــــکراتهـــــای 

انـترنـاسـیونـالیسـت متحـد" حـزب مـنشویـک گـفت: "آیـا تـا بـه حـال فـکر کـردهایـد کـه شکسـت بـلشویـکهـا بـه چـه مـعنایـی خـواهـد 

بـــود؟ اقـــدام بـــلشویـــکهـــا اقـــدام کـــارگـــران و ســـربـــازان اســـت. کـــارگـــران و ســـربـــازان هـــمراه بـــا حـــزب پـــرولـــتاریـــا درهـــم کـــوبـــیده 

خـواهـند شـد." ( صـفحه ۲۹) ایـن چـنین مـوضـعگـیریهـایـی از جـانـب جـناحهـای غـالـب مـنشویـکهـا تـا شکسـت نـظامـی قـزاقـان 

کــادتــی در نــبرد "پــولــکوو" کــه بــه "نــبرد واملــی انــقالب اکــتبر" مــعروف شــده اســت ادامــه داشــت. آنــها در واقــع بــه خــاک و خــون 

کشیده شدن قیام، توسط نظامیان دست راستی دل بسته بودند.  

در مــیان بــلشویــکهــا ، لــنین کــه بــا اولــین مــانــورهــای مــنشویــکی - اس آری عــمیقا مــعتقد شــده بــود کــه تــمام ایــن مــذاکــرات از 

سـوی آنـان فـقط بـه مـنظور خـریـدن وقـت بـرای کـمک بـه کـادتـیهـاسـت و آنـان هـرگـز یـک دولـت ائـتالفـی احـزاب سـوسـیالیسـت بـه 

رهــبری حــزب بــلشویــک و یــا حــتا حــضور پــرقــدرت آن را نــخواهــند پــذیــرفــت، نــاچــار بــود کــه مــبارزهی ســنگینی را عــلیه "جــناح 

مـعتدل" (واژهای کـه رابـینوویـچ دربـارهی جـناح راسـت بـه کـار مـیبـرد) بـه رهـبری کـامـنف - زیـنوویـف - ریـازانـف، بـه پـیش بـرد. 

رابــینوویــچ در صــفحات ۲۹ تــا ۴۴ هــمین کــتاب نــشان مــیدهــد کــه در ایــن مــبارزات درون حــزبــی حــداکــثر دمــکراســی رعــایــت 

شـده و لـنین بـا اتـکابـه اسـتداللهـای منسجـم و،بـه قـول رابـینویـچ ،"قـدرت اقـناع افـسانـه ای خـویـش " ،از طـریـق مـتقاعـد کـردن 

کادرهای حزبی و بسیج آنهاست که با فاصلهی اندکی در رأی گیریهای کمیته مرکزی به پیروزی میرسد.   

رابـینوویـچ، ضـمن هـمدلـی بـا "جـناح مـعتدل" بـلشویـکهـا مـینـویسـد: "بـی تـردیـد عـوامـلی نـظیر حـملهی دیـرهـنگام کـرنـسکی بـه 

چـپ، خـروج سـوسـیالیسـتهـای مـعتدل از دومـین کـنگرهی سـراسـری شـوراهـای روسـیه و اتـخاذ مـواضـع غـیرمـعقول از جـانـب 

آنـان در مـذاکـراتـی کـه بـه ابـتکار اتـحادیـه کـارگـران حـمل و نـقل بـرپـا شـده بـود، راه را بـرای ایـن تـحوالت هـموار کـرد." (صـفحه 

۵۳) و بـا اشـاره بـه نـقش تـعیین کـنندهی لـنین مـیگـویـد: "وقـایـع ۲۵ اکـتبر تـا ۴ نـوامـبر سـال ۱۹۱۷، نـقش گـاه تـعیین کـنندهی 

شخصیت در تاریخ را به نمایش میگذارد." 



در مــورد مجــلس مــؤســسان نــیز اطــالعــاتــی کــه رابــینوویــچ ارایــه مــیدهــد، اکــثر"اطــالعــاتــی" را کــه تــا کــنون گــزارشهــای ضــد 

بــلشویــکی از انــتخابــات ایــن مجــلس چــون حــکم مــطلق نــازل مــیکــرد بــه چــالــش مــیگــیرد. "نــتایــج انــتخابــات مجــلس مــؤســسان 

بــیانــگر حــمایــت پــرقــدرت طــبقات تــحتانــی مــنطقهی پــتروگــراد از ســیاســتهــای انــقالبــی حــزب بــلشویــک بــود." (صــفحه ۶۹) او 

ایــن را نــه از زبــان بــلشویــکهــا، بــلکه بــه نــقل از روزنــامــهنــگار نشــریــهی ضــد بــلشویــکی "نــووایــا ژیــزن" اثــبات مــیکــند کــه مــی

گـویـد: "هـرطـورهـم کـه بـخواهـیم فـکر کـنیم نـمیتـوانـیم یـک چـیز را تـصدیـق نـکنیم: تـا آنـجا کـه بـه مجـلس مـؤسـسان مـربـوط مـی

شـود کـارگـران پـتروگـراد، بـلشویـکهـا را بـه مـثابـه رهـبران خـود و نـمایـندگـان مـنافـع طـبقاتـی خـویـش در نـظر مـیگـیرنـد." و بـاز 

از جــانــب یــکی دیــگر از مــخالــفان بــلشویــکهــا اضــافــه مــیکــند کــه "اســویــاتــیتسکی Sviatitsky) ) احــتماال حــق دارد وقــتی 

خـاطـر نـشان مـیشـود کـه ایـن بـی تـفاوتـی بـنیادیـن روسهـا بـه سـرنـوشـت مجـلس مـؤسـسان بـود کـه بـه لـنین اجـازه داد کـه بـه 

این مجلس به سادگی دستور دهد تا به خانه برود." (صفحه ۱۲۷ )

در مـورد بحـران نـاشـی از حـملهی آملـانهـا و قـرارداد "بـرسـت لـیتوسـک" نـیز اطـالعـات جـمعآوری شـده تـوسـط رابـینوویـچ، تـمام 

اتـهامهـایـی را کـه تـاریـخنـویـسان ضـد بـلشویـکی چـون پـایـپزPipes)) و ولـکوگـونـوفVolkogonov))  در"تـبانـی لـنین بـا آملـان

هــا" مــطرح کــردهانــد، مــردود اعــالم مــیکــند. او نــشان مــیدهــد کــه مــواضــع لــنین فــقط و فــقط بــا تحــلیل مــداوم از تــوازن قــوای 

مـتغیر مـیان انـقالب و ضـد انـقالب در سـطح اروپـا و وضـعیت پیشـروی بـلشویـکهـا در جـنگ داخـلی تـغییر مـیکـرد و نـه چـیز 

دیـگر. حـتا مـارتـف، کـه بـه هـیچ وجـه نـمیتـوان او را از طـرفـداران بـلشویـکهـا و بـه ویـژه لـنین در نـظر گـرفـت، پـس از شـنیدن 

گــزارش تــروتــسکی در ســومــین کــنگرهی ســراســری روســیه "از پیشــرفــتهــای مــهمی کــه تــوســط کــنشگــران انــقالب بــیناملــللی 

جهانی در جهت صلح حاصل شده است" تقدیر کرد. ( صفحه ۱۴۶) از این دست اطالعات در کتاب فراوان است. 

بـا آغـاز جـنگ داخـلی، مـشکالت بـلشویـکهـا بـه طـور غـولآسـایـی در سـال ۱۹۱۸رشـد کـردنـد. اعـزام کـادرهـای اصـلی و مـاهـر 

حـزبـی بـه جـبهه هـای جـنگ درچـهار گـوشـهی کـشور، منجـر بـه ضـعف کـیفی جـدی در دو شهـر پـتروگـراد و مـسکو شـد، کـاهـش 

مــحبوبــیت حــزب هــمزمــان بــا کــاهــش فــاحــش جــمعیت شهــر پــتروگــراد کــه در اثــر ویــرانــی اقــتصاد و هــرج و مــرج بــه خــارج از 

شهـرهـا مـهاجـرت کـرده بـودنـد، رشـد فـزایـندهی فـقر و بـیکاری، بـیماری وبـا و... مـورد تـوجـه رابـینوویـچ قـرار داشـته و او آمـار و 

اطــــالعــــات بــــسیار جــــالــــبی دربــــارهی  ایــــن دوره ارایــــه کــــرده اســــت و هــــمچنین بــــه بــــررســــی راه حــــلهــــای ارایــــه شــــده از ســــوی 

بـلشویـکهـا و اس- آر هـای چـپ مـیپـردازد و آنـان را بـه بـاد انـتقاد مـیگـیرد. اتـفاقـا در ایـن قـسمت (صـفحات ۲۱۳ تـا  ۳۰۹) 

رابـینوویـچ، بـی آنـکه بـتوانـد سـیاسـت بـدیـلی از جـانـب هـیچ نـیروی سـیاسـی دیـگر ارایـه دهـد، بـه سـختی بـه سـیاسـتهـای لـنین 

در مــورد جــمعآوری خــواربــار بــه مــنظور تــغذیــهی ارتــش ســرخ در حــال تــشکیل و مــردم شهــرهــا حــمله مــیکــند. بــایــد گــفت کــه 

ضـعفی کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد یـعنی تـوجـه بـیش از حـد بـه جـزئـیات و نـدیـدن شـرایـط عـمومـی سـیاسـی - اجـتماعـی در 

ایـنجا مـزاحـم رابـینوویـچ شـده و او را کـم وبـیش از مـوضـع تـاریـخنـویـسی بـه جـانـبداری سـیاسـی مـیکـشانـد، تـا آنـجا کـه بـدون 

در نــظر گــرفــنت شــرایــط جــنگ داخــلی و پیشــروی تهــدیــدآمــیز آملــانهــا در جــبهه، بــرخــی مــحاکــمههــای فــوقالــعادهی جــنگی ( بــه 

طــور مــشخص، یــک افســر ارتــش ســرخ بــه نــام شــاســتنی (Schastny) کــه از مــسئولــیت خــود ســر بــاز زده بــود و حــاضــر بــه 

اجــرای فــرمــان جــابــجایــی نــاوگــان بــالــتیک نشــده بــود، بــه دســتور تــروتــسکی مــحاکــمه و تــیربــاران مــیشــود) را مــقدمــهای بــر 



مـحاکـمههـای بـعدی دوران اسـتالـین یـعنی مـحاکـمههـای سـاخـتگی و اتـهامهـای دروغـین جـاسـوسـی بـه مـخالـفان سـیاسـی در 

شــرایــط غــیر جــنگی مــیدانــد! (صــفحه ۳۹۵) در واقــع ایــن اشــارهی رابــینوویــچ تــعجب آور اســت و بــا ســبک کــار رعــایــت شــده 

در دیگر بخشهای کتاب خوانایی ندارد. به این مسئله میتوان در فرصتی دیگر با دقت بیشتری پرداخت. 

ایــــن کــــتاب، اطــــالعــــات دقــــیقی در مــــورد رابــــطهی پــــرتــــالطــــم بــــلشویــــکهــــا و اس- آر هــــای چــــپ ارایــــه مــــیدهــــد و تــــحت عــــنوان 

"خــودکــشی اس- آر هــای چــپ" بــه دوران گسســت هــمکاری، آغــاز تــرور اس- آری و ســپس دوران "تــرور ســرخ" مــیپــردازد. 

رابــینوویــچ ایــن بــار بــه جــای بــرجســته  کــردن نــقش تــصمیمهــای لــنین و رهــبری حــزب بــلشویــک، عــلت را بــه خــصوص در "بــی 

صــبری بــخشی از کــارگــران پــتروگــراد بــرای تــسویــه حــسابهــایــی کــه در دورهی زمــامــت "اورتــیسکی" بــر چــکا مــتراکــم شــده 

بـودنـد بـا کـسانـی کـه آنـها را دشـمن خـود مـیدانسـتند"، جسـتجو کـرده و وضـعیت فـوقالـعاده حـساس مـحاصـرهی انـقالبـیهـا 

از هر طرف، در این مورد را به درستی گوشزد میکند. 

در ایــن جــا یــک پــرســش مــهم مــطرح مــیشــود؛ اگــر رابــینوویــچ و امــثال او بــه تــازگــی بــه ایــن اســناد و مــدارک دســترســی پــیدا 

کــردنــد، مــورخــان رســمی شــوروی هــمواره بــه بــخش مــهمی از آنــها دســترســی دایــمی داشــتند، هــر چــند مــیتــوان بــه راحــتی 

تـصور کـرد کـه آرشـیو ک.گ.ب. چـندان در اخـتیار آنـان نـبوده بـاشـد. امـا در مـورد سـالهـای ۱۹۱۷-۱۹۱۸ مـیتـوان چـنین در 

نـظر گـرفـت کـه اهـم مـطالـب و اسـناد اصـلی در اخـتیار آنـان بـوده اسـت، پـس چـگونـه اسـت کـه بـایـد مـنتظر رابـینوویـچ شـد تـا 

اطــالعــات مــربــوط بــه حــزب و دولــت شــوروی در ایــن دوره در اخــتیار جــنبش کــارگــری و دیــگران قــرار بــگیرد؟ چــرا مــناســبات 

مـیان اس آر هـا، مـنشویـکهـا و بـلشویـکهـا بـرای تـشکیل یـک دولـت ائـتالفـی زیـرذره بـین گـذاشـته نشـده بـود؟ چـرا ایـن حـقیقت، 

هـمانـطور کـه رابـینوویـچ نـشان مـیدهـد، کـه دلـیل اصـلی شکسـت تـالشهـایـی کـه بـرای تـشکیل یـک دولـت فـراگـیر چـپ بـا شـرکـت 

هـــمهی احـــزاب چـــپ نـــه ســـیاســـت چـــپروانـــهی بـــلشویـــکهـــا بـــلکه ســـر ســـختی مـــنشویـــکهـــا  و اس- آر هـــای راســـت بـــود کـــه بـــا 

تــصویــب قــطعنامــههــای ضــد بــلشویــکی در مــحکوم کــردن قــیام اکــتبر و بــه ویــژه بــا بــه رســمیت نــشناخــنت قــدرت شــورایــی در 

انـتظار شکسـت ایـن "مـاجـراجـویـی بـلشویـکی" بـودنـد، از چـشم ایـن تـاریـخ نـگاران رسـمی دولـت شـوروی پـنهان مـانـده اسـت؟ 

بـه نـظر مـیرسـد کـه بـی هـیچ چـون و چـرایـی پـاسـخ را مـیبـایـد در ا یـدئـولـوژی رسـمی حـزب و دولـت شـوروی جسـتجو کـرد کـه 

بـا مـسکوت گـذاشـنت روابـط درونـی و بـیرونـی حـزب و دولـت شـوروی در ایـن سـالهـا سـعی در تـرویـج ایـن افـسانـه دارنـد کـه در 

یــک دولــت شــوروی بــه مــثابــه شــکل حــکومــت کــارگــری، تــک حــزبــی و تــک صــدایــی قــاعــده و قــانــون اجــتناب نــاپــذیــر اســت. حــزب 

فــقط یــک حــزب و آن نــیز حــزب مــن! ایــنکه کـمون پـاریـس چـند حـزبـی بـود و ایــنکه در ســال ۱۹۱۷ تــا ۱۹۱۸هــیچکدام از 

جـناحهـای حـزب بـلشویـک از جـمله خـود لـنین بـه هـیچ وجـه بـه حـذف سـایـر احـزاب چـپ از دولـت و سـپس از صـحنه

ی سـیاسـت در دوران جـنگ داخـلی بـه لـحاظ اصـولـی و بـه مـثابـه یـک قـاعـده کـه در هـمه جـای کـره زمـین مـی

بـایـد پـیاده شـود نـگاه نـکرده و آن را تـنها و تـنها نـتیجهی وضـع و صـفآرایـی طـبقاتـی آن دورهی روسـیه و 

بـه ویـژه سـیاسـت هـمکاری فـعال بـا بـورژوازی اتـخاذ شـده از جـانـب مـنشویـکهـا و اس- آرهـای راسـت مـی

دانسـتند، هـیچ یـک مـورد "تـوجـه "ایـن تـاریـخ نـگاران رسـمی قـرار نـگرفـتند تـا وارد شـدن نـظام تـک حـزبـی در قـانـون اسـاسـی 

استالینی به عنوان یک "اصل لنینی" توجیه شود.



کـتاب بـا تـصویـر سـوررئـالیسـتی جـشن شـادمـانـهی اولـین سـالـگرد حـکومـت شـوروی در پـتروگـراد و رسـیدن خـبر شـروع انـقالب 

در آملـان و سـقوط رژیـم هـابسـبورگهـا بـه پـایـان مـیرسـد. در آن هـنگام هـمگان ایـن را هـمچون آغـاز انـقالب جـهانـی در اروپـا 

انـگاشـته و بـا شـادی بـسیار از نـقشی کـه پـرولـتاریـای روسـیه در ایـن راه ایـفا کـرده، احـساس غـرور مـیکـردنـد. امـا هـمانـطور 

کــــه هــــمه مــــیدانــــیم بــــا شکســــت ایــــن انــــقالب، قــــتل بــــیرحــــمانــــهی روزا لــــوگــــزامــــبورگ و کــــارل لیبکنشــــت تــــوســــط رهــــبران دولــــت 

سـوسـیال دمـکرات آملـان فـردریـش ابـر و گـوسـتاو نـوسـکه وسـپس تـهاجـم کـشورهـای امـپریـالیسـتی بـه دولـت بـلشویـکی، مـسیر 

حرکت انقالب اکتبر به طور کلی راه دیگری در پیش گرفت.

بـه نـظر مـن بـا هـمهی کـاسـتیهـا و کـمبودهـایـی کـه مـیتـوان در ایـن کـتاب یـافـت، انـتشار آن یـک واقـعهی مـهم در تـاریـخنـگاری 

انــقالب روســیه و مــنبعی قــابــل اعــتماد بــرای درک پــیچیدگــیهــای ایــن بــزرگــتریــن اقــدام تــاکــنونــی طــبقه کــارگــر در ســرنــگونــی 

نـظام سـرمـایـهداری و بـرپـایـی نـظمی نـویـن اسـت. پـروفـسور رابـینوویـچ بـا ایـن کـار، نـتیجهی شـانـزده سـال کـار مـداوم بـر روی 

آرشـــیوهـــای حـــزب و دولـــت شـــوروی، خـــدمـــتی بـــزرگ بـــه هـــمهی فـــعاالن جـــنبش کـــارگـــری و ســـوســـیالیســـتی کـــرده و خـــوانـــدن و 

تــرجــمهی آن بــه زبــانهــای مــختلف، نــه تــنها تــوصــیه مــیشــود، بــلکه تــالشــی روشــنگرانــه بــرای هــمهی مــبارزان و ســوســیالیســت

هاست.                                                       برگرفته از  مجله سامان نو                                      


