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سطح زندگی مردم اتحاد جماھير شوروی با سرعت ارتقاء يافـت .ساختن منازل رايگان آغاز شد ،حقوق ھا و توليد
نيازمنديھای عمومی افزايش يافت ،بيکاری کامال ملغی گرديد ،بيسوادی ريشه کن شد و قانون تحصيل رايگان اجباری
برای جوانان ،خدمات پزشکی و تحصيل رايگان برای ھمه ،به اجراء در آمد .تعداد مراکز آموزشی عالی ،از ١٠٤
واحد در دوره تزاری در سال  ،١٩١٤به  ٦٠٠واحد در سال  ١٩٣٣افزايش يافت .شبکه گسترده مدارس ،بيمارستانھا،
تئاترھا ،کلوب ھا و سالن ھای سينما تأسيس و روزنامه ھای پرتيراژ چاپ گرديد .ھمه مردم ،يا بصورت رايگان و در
يا ازای پول ناچيزی ،از اين امکانات استفاده می کردند .دھھا ھزار مدرسه ،مؤسسه درمانی ،مھد کودک ،کانون
فرھنگی ،کتابخانه ،خانه جوانان ،بعد از تخريب اتحاد شوروی بسته شده است.
حزب در پايان دھه  ،30برای باالبردن بيشتر سطح رفاه و فرھنگ ھمه آحاد جامعه ،گامھای بازھم جدی تری
برداشت.
ھمه اينھا در شرايط بازسازی اقتصاد مردمی ،با صرف ھزينه ھای ھنگفت عملی شد .صرفه جوئی در ھمه زمينه ھا
ضرورت يافت :ھم در مدارس و ھم در کاالھای مصرفی .ی .و .استالين در سخنرانی خود در آکادمی ارتش سرخ در
سال  ،١٩٣۵به تأکيد گفت :ما می توانستيم ٣ميليارد روبل ارز بدست آمده از طريق صرفه جوئی در اقتصاد را که
برای صنعتی کردن ھزينه کـرديم ،در جھت توليد کاالھای پر مصرف عمومی بکار گيريم .اما ،در آن صورت ،ما از
صنايع ذوب آھن ،ماشين سازی ،از نيروی ھوائی و تانک محروم می شديم ،ما بی سالح در مقابل خصم خارجی قرار
می گرفتيم.
آماده سازی ايدئولوژيکی کشور
حزب نيروی قابل توجھی را ،دقيقا ،در جھت آمادگی کامسامول لـنينی ،اتحاديه ھا ،مدارس ابتدائی و متوسطه ،مجامع
کارگری ،مطبوعاتی و راديوئی ،ھنرمندان روشنفکر صرف نمود.

حزب و دولت ،با توصيه ی .و .استالين ،س .م .کيروف ،آ .آ .ژدانوف ،دستورالعملی در مورد تھيه کتاب ھای درسی
خالصه تاريخ اتحاد شوروی و تاريخ نوين ،برای تدريس تاريخ ملی درمدارس ،صادر کردند .بی شک ،اين امر ،تأثير
بسيار مثبتی در مبانی تحصيل تاريخ و تکامل شعور ميھن پرستی نسل جوان داشت.
در سال » ،١٩٣٨تاريخ کوتاه حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی)بلشويک(« چاپ شد .اين کتاب نقش مھمی
درآمادگی تئوريک فعالين حزبی و غير حزبی ،شناخت تاريخ مبارزاتی حزب و خلق در راه سوسياليسم و در جھت
کاربست مارکسيسم -لـنينيسم برای حل درست مسائل اجتماعی ايفاء کرد.
پاکـسازی صفوف حزب از عناصر تروتـسکـيستی و پاکـسازی جامعه از عـناصر بورژوا -مالکان ،اھميت بـسزائی در
امر دستـيابی به اتحاد در جامعـه و پيروزی در جـنگ ميھـنی داشت .ھمراه با آن ،در اين پاکسازی ھا ،خطاھا و
اشتباھات فاجعه آميزی روی داد .پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی در سال  ،١٩٣٨قرار
اصالح اشتباھات ارگان ھای حزبی را که ھنگام اخراج کمونيست ھا از حزب روی داده بود ،تصويب کرد .گاھی وقت
ھا ،کمونيستھا را بطور دسته جمعی از حزب اخراج و بدنبال آن ،از کار و منزل محروم ساخته و دستگير می کردند،
در موارد زيادی ھم ،بدون کمترين دليلی ،به دشمنی با خلق متھم می ساختند .پدر من ،ژنرال گاردھای سرخ در جنگ
ھای داخلی ،که به ھمراه ھمسرش ،از حزب اخراج و تير باران گرديده بود ،کامال تبرئه شد و بدنبال آن ،ھمسر ،دو
دختر و پسر وی به عضويت حزب کمونيست اتحاد شوروی درآمدند .آنھا فھميدند که ،اين کار ،ربطی به حاکميت
شوروی و حزب کمونيست نداشته ،بلکه ،ناشی از اشتباه رھبران محلی حـزبی و کار جاه طلبان سياسی ،دشمنان واقعی
خلق بوده است که ،به درون ارگانھای سرکوب نفوذ کرده بودند.
کميته مرکزی حزب ،مقررات اکيدی را برای بررسی مجزا و تـفکـيکی پرونده شخصی اعضای حزب وضع نمود.
بسياری از کمونيست ھای اخراجی از حزب ،به صفوف حزب و به سر کارھای خود ،بازگردانده شدند .ھمه اينھا،
تأثـير مثبتی در تقويت وحدت جامعه و اوضاع سياسی کشور داشت.
کنگره ١٨حزب ،مسائل مربوط به دولت و سوسياليسم علمی را بر مبنای نظريه ی .و .استالين مورد تحليل و بررسی
قرار داد .آنوقت ھا ،قضاوت در باره کاستی ھای دولت بی جا نبود .زيرا برخی ھا به نظريه مشخص مارکسيستی
مبنی بر اين که دولت با ھدايت جامعه به سوی کمونيسم ،مسير زوال خويش را می پيمايد ،استناد می کردند .در اين
جا ،شرايط تاريخی و يا دقيق تر بگوئيم ،موقعيت کشوری فقير در محاصره کشورھای سرمايه داری و خطر تجاوزات
نظامی خارجی در نظر گرفـته نمی شد .کـنگره وجود دولت مقتدر برای تقويت و تحکيم سوسياليسم و بنيه دفاعی
کشور در مقابل تجاوز خارجی را مورد تأکيد قرار داد.
آنچه که ،به سوسياليسم علمی مربوط می شود ،اين است ،که کنگره حزب ضرورت برخورد دوستانه ،توجه و
ھمکاری با آن را مورد تأکيد قرار داد .جای شکی نيست که اين امر تأثير مثبتی بر روحيه روشنفکران و مواضع
شديدا ميھن پرستانه آنھا در دوره جنگ کـبير ميھنی گذاشت.
سرتاسر کشور را سازندگی ،شور وشوق بی سابقه ،مسابقات وسيع توليداتی و جنبش استاخانوف برای ارتقاء کـيفـيت
کار ،فراگرفـته بود .من فراموش نمی کـنم که آن وقتھا ،روحيه ھمياری ،صداقت ،فروتنی ،دوستی ،رفاقـت و گرايش
توده ای به سوی شرکـت در امور اجتماعی جامعه را فراگرفـته بود .مارشال ژوکوف بيھوده نگـفت »:ما ،زندگی را
بسيار خوب آغاز کرديم!«.
تقويت نيروھای مسلح اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی.
ارتش سرخ در آستانه جنگ ،نوع جديد تانکھا و ھواپيماھای تيز پرواز تحويل گرفـت .با اين ھمه ،زمان امکان باز
تسليح ارتش تا آغاز جنگ را ممکن نساخت .در حاليکه ،دھھا ھزار دستگاه از اين تانکھا و ھواپيماھا مورد نياز بود،
در حدود پنج ھزار دستگاه توليد شده بود .ھمراه با آن ،آغاز توليد انبوه تجھيزات نظامی جديد ،تبديل صنايع به
تکنولوژی نظامی را در سالھای جنگ تسھيل نمود .طی سه سال آخر جنگ ،ساالنه٣٠ ،ھزار تانک٤٠ ،ھزار ھواپيما،
١٢٠ھزار اسلحه ،بيش از آلمان و کشورھای تحت اشغال آن ،در کشور توليد می شد.
سراسر مرزھای غربی کشور تجھيز و تقويـت شد .در ارتباط با تغيير مرزھا) پيوستن مجدد اوکرائين غربی ،بليو
روس غربی و بسـسارابی( ساخت سريع استحکامات جديد ضرورت يافت ،اما ،تجھـيز آنھا تا آغاز جنگ ،پايان
نپذيرفـت.
پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی)بلشويک( در سال  ،١٩٤٠به بررسی و مذاکره نتايج و
درسھای جنگ با فنالند پرداخت .نحوه آمادگی ارتش و اجرای عملـيات نظامی شديدا مورد انتـقـاد قرار داد .ارتش بر
مبنای اصل»ھمانطور که در ميدان جنگ عمل می کـنند« ،آماده شد.
تعداد نفرات ارتش در آستانه جنگ ،بيش از  ۵ميلـيون نفر بود .در سايه اجرای مواد قانون اساسی جديد در باره انجام

خدمت سربازی اتباع اتحاد شوروی ،نيروھای احتياطی ارتش سرخ بسيار افزايش يافـت .شبکه وسيع آموزشگاھھای
نظامی به تربيت کادرھای فرماندھی و سياسی پرداخت .يک ھشتم نظاميان ،کمونيست و يک سوم آنھا ،کامسامول
بودند .ميليونھا جوان در مدارس متوسطه ،حرفه ای و عالی ،در مجامع کارگری با شرکت فعال کامسامول ،انجمن
حمايت از نيروی ھوائی و توليدگران مواد شيميائی ،مراحل مقدماتی آمادگی نظامی را طی کرده وتخصصھای نظامی
کسب کردند .ارتش سرخ از نفوذ واعتبار بسيار باالئی در جامعه برخوردار بود ،احترام و اعتماد به آن حد و مرزی
نداشت .ارتش سرخ به دانشگاھی برای تربيت نسل ھای جوان تبديل شده بود .چيزی که در روسيه سرمايه داری
کنونی نمی توان ديد.
تنظيم سياست خارجی
رھبری اتحاد شوروی ،ھمه خلق ھای کشور،ھمه مشغوالن سازندگی و ارتقاء کيفيت زندگی مردم ،نيازمند صلح بودند
و آنھا ،فعاالنه در راه صلح جھانی مبارزه می کردند .دروغگويان سياسی تا آنجا پيش می روند که ،گويا » رھبری
شوروی ،برای خالصی از شر عناصر نامطلوب به جنگ احتياج داشت و مردم تاوان آنرا پرداختند« )روزنامه »پو
ايسک= جستجو« ،ژوئن .(٢٠٠٦
فاشيسم آلمان ،دست پرورده سردمداران سرمايه داری ،قبل از ھر چيزی ،با ھدف نابودی خلق ھای اتحاد شوروی ،به
کشورما حمله آورد .گفتگوھای اتحاد شوروی با انگليس و فرانسه بمنظور مھار کردن سياستھای خصمانه آلمان با
شکست مواجه شد .عالوه بر آن ،دولتھای انگليس و فرانسه با دادن امتيازھای پياپی ،با چشم پوشی به درھم کوبيدن
چکسلواکی ،اسپانيا ،لھستان و کشورھای ديگر ،ھـيتـلر را به جنگ با اتحاد شوروی تشجيع کردند .اتحاد شوروی به
محاصره درآمد .انعقاد قرارداد عدم تجاوز بين اتحاد شوروی و آلمان در سال  ،١٩٣٩در واقع ،ازيک سو ،برای
بدست آوردن دو سال زمان برای آماده شدن در برابر حمله ارتش آلمان و از سوی ديگر ،برای در ھم شکستن
تالشھای انگليس و فرانسه درجھت تشکيل ائتالف نظامی با آلمان بر عليه اتحاد شوروی ،ضروری بود.
پيروزی بزرگ ديپلماسی شوروی انعقاد قرارداد عدم تجاوز با آلمان بود که ،باعث پيروزی خلق ھای شوروی در
جنگ کـبير ميھنی ،رھائی ملل اروپا ،از جمله آزادی لھستان و کشورھای حوزه دريای بالـتيک از اسارت فاشيـسم
گـرديد .صحـبت از سازش استالين با ھـيتـلر بر سر اين کشورھا ،ساخته و پرداخـته ذھـن دروغگـويان بورژوازی
است.
خوب بياد دارم که ،حـزب در تبليغـات شفـاھی قرارداد را به مفھـوم بدست آوردن زمان ،نه گريز از تجاوز فاشيسم
آلمان ارزيابی می کرد .و پس از انعقاد آن ھم ،از تالشھای رھبری اتحاد شوروی برای تقويت وتحکيم بنيه دفاعی نه
تنھا کاسته نشد ،حتی ،افزايش يافـت.
پيوستن مجدد استان ھای غربی بالروس،اوکرائين وبسارابی ،ورود داوطلبانه دولت ھای حوزه دريای بالتيک به
ترکيب اتحاد شوروی وعقد عھدنامه صلح با فنالند ،موجب بھبودی وضعيت استراتژيک اتحاد شوروی گرديد،
مرزھای کشور ما را در حدود ٢٠٠ـ  ٣٠٠کيلومتر ،از جمله ،دھھا کيلومتر در لـنينگراد تغـيير داد .عقد قرارداد حفظ
بيطرفی با ژاپن ،از درگيرشدن در دو جبھه جنگ ،جلوگيری کرد.
بدين ترتيب ،مبارزه اتحاد شوروی و مجامع مترقی جھان برای صلح و امنيت ،موقعيت بين المللی اتحاد شوروی را
تقويت کرد و زمينه مساعدی برای سازندگی سوسياليستی و دفع تھاجم دشمن فراھم ساحت.
٭٭٭٭٭
رھبری اتحاد شوروی و مردم ما ،بدين نحو ،کشور را برای دفع تھاجم نظامی فاشيسم آلمان آماده کردند .سؤال می
شود ،چرا ارتش سرخ در مراحل اوليه جنگ شکست خورد؟ قبل از ھر چيزی عوامل زير باعث آن بود:
 تھاجم غيرمنتظره ارتش چندين ميليونی آلمان. ارتش آلمان دارای تجربه کافی در جنگ ھای معاصر بود. اقتصاد آلمان و متحدان آن بر روی ريل جنگی سازماندھی شده بود. نوسازی تسليحات ارتش سرخ در آستانه جنگ آغاز شده بود.اتحاد شوروی در جنگ شديد و طوالنی ماشين نظامی آلمان را در ھم کوبيد .جنگ پرده از روی اظھارات جعلی
ھمچون؛ »خانه مقوائی«» ،غولی با پاھای گلين«در باره اتحاد شوروی برداشت .جنگ اظھارات ی .و .استالين در
کنگره ١٨حزب را که گفت »:ما از چنان ثبات و استکام داخلی وحکومت توانا در کشور برخوردار بوديم که ،موجب
حسادت ھر دولتی در جھان می شد« ،به اثبات رساند.
دستيابی به پيروزی و غلبه در چنين جنگ ويرانگری ،بدون نيروی سازمانگرغيرممکن بود .پيروزی بخودی خود
بدست نمی آيد .حزب کمونيست اتحاد شوروی به رھبری ی .و .استالين ،سازمانده پيروزی خلقھای اتحاد شوروی

براشغالگران فاشيسم آلمان بود .حزب راه تحول سوسياليستی را برگزيد و تحقق بخشيد ،جبھه و پشت جبھه را متحد
ساخت ،امکانات مادی و معنوی پيروزی در جنگ سرنوشت ساز را تأمين کرد.
کليسا ،حاکميت و حزب کمونيست.
"توضيح ماترياليستی باورھا و اديان توده ھا ...گريز از ھر گونه توھين به اديان ضروری است)".و .ای .لـنين(.
اکثريت معتقدان به اديان ،در ھمه جنبشھای رھائی بخش ملی ،در سه انقالب روسيه شرکت کرده اند ،اما ،روحانيت
در جبھه مقابل -در اردوی استبداد -موضع گرفـته است.
در کنگره دھم حزب کمونيست جمھوری فدراتيو روسيه) ژوئن سال  ،(٢٠٤مسئله رابطه حزب و مجامع دينی مطرح
شد .چـرا؟ علت در اين بود که ،بخش معينی از معتقدان به حزب کمونيست روی آورده اند ،به صفوف آن می پيوندند
و در انتخابات به آن رأی می دھند .حزب کمونيست ،از منافع مردم ،صرف نظر از تعلقات دينی آنھا  ،دفاع می کـند.
کليسا ھم در راه مسائل اخالق و زندگی بھتر مردم مبارزه می کـند .بنابر اين ،زمينه ھمکاری وجود دارد.
ھمانطور که ،در گزارش گنادی زيوگانوف به کنگره دھم آمده است » ،بخش معينی از تشکيالت کليسا و ھيرارشی،
در مقابل دعوت ما مبنی بر تقويت مبارزه در راه ميھن ،سنن ملی و روحيه تفاھم در روسيه ،سکوت اختيار کرده
است« .حوادث سالھای اخير نشاندھنده آن است که ،شخصيتھای باالی روحانيت در صدر کليسا و قبل از ھمه کليسای
ارتدکس ،نه تنھا در مقابل دعوت ما سکوت اختيار کـرده اند ،حتی ،حزب کمونيست و تاريخ آن را به زير ضرب
گرفته اند.
مرتجعين ابتدا ،حاکميت شوروی را به غصب زمين ھای متعلق به کليسا و صومعه متھم ساختند .حداقل آنھا می دانند
که ،دھقانان ،اکثريت جمعيت آن وقت روسيه ،با حسن نيت از تقسيم زمين ھای اربابان ،کليساھا و صومعه ھا استقبال
کردند .عالوه بر آن ،ھمان وقت مالکان و بورژوازی ساقط شده ،تصميم گرفتند ،با دست بردن به اسلحه ،زمينھا،
فابريکھا و کارخانه ھا را پس بگيرند ،اما کارگران ،دھقانان و اکثريت معتقدان نيز در جواب سالح بدست ،تحت
رھبری حزب لـنينی بلشويکھا ،در مقابل گارد سفيديھا و سلطه طلبان خارجی مقاومت کردند .صرفنظر از ھر چيزی،
با قاطعـيت می توان گفت که ،کليسا در کنار سلطنت و طبقات استثمارگر -مالکان و سرمايه داران بزرگ -جای گرفته
بود.
ھيرارشی کنونی کليسا ،خواستار احيای زمينداری کليسائی است .رئيس جمھور و »حزب روسيه واحد« درمجلس ،با
دادن رايگان زمين ھای کليساھا و ابنيه وابسته به آنھا ،گام اول را برداشتند .گام دوم نيز با دادن زمينھای سافخوزھا)
تعاونی ھای دولتی( ،برداشته شد .بدين ترتيب ،کليساھا بار ديگر ،به استثماگران و مالکان بزرگ تبديل گرديدند.
الزم به گفتن است که ،در دوره ھای معينی از تاريخ ،تدابير مشخصی برای محدود کردن بزرگ زمينداری کليسا و
اعمال کنترل دولتی بر فعاليتھای کليسا به کار بسته شده است .قشر باالئی ھيرارشی کليسای ارتدوکس ھم گاھی تالش
کرده است ايده» مقدسان ارجح تر از پادشاه اند« را به دولت القاء کـنند .زيرا ،پشت آنھا به توده ھای عظيم معتقدان،
مواضع محکم اقتصادی وابسته به امالک و زمينھای صومعه ھا و کليساھا بند بود .تزارھائی چون؛ ايوان گروزنئی،
آلکسئی رومانوف ،پطر اول ،يکاترينای دوم ،اينگونه تالشھا را خنثی کردند.
پطر اول ،سلسله مراتب پدرساالری کليسا را منحل و بجای آن مجلس عالی روحانی به عنوان ارگان دولتی برای اداره
امورکليسا را تشکيل داد .اين بدين معنی بود که ،ھيرارشی را »درامور دولت دخالتی نداد« .پطراول ،کليسا را تحت
تابعيت کامل دولت درآورد و اين سيستم دويست سال ادامه داشت تا اين که ،با يکی از اولين فرامين حاکميت شوروی،
مجلس عالی روحانی بعنوان ارگان دولتی منحل شد و سلسله مراتب پدر ساالری ،مجددا در کليسا احياء گرديد .مجلس
عالی به يک ارگان کامال کليسائی تبديل شد.
الزم به يادآوری است که ،پطر اول ،کليسا را به ساختن کشتی با پول خود ،درآوردن زنگھا کليساھا و استفاده از آنھا
در اسلحه سازی وادار کرد .ملکه يکاترينای دوم فرمان سکوالريسم کامل را صادر کرد ،يعنی در دولت الئيک ،کليسا
و صومعه را قائم به دارائی خود نمود.
بازگرداندن زمين ھای کليسا ،يعنی »امالک مصادره ای توسط بلشويکھا «)شامل؛ کاخھا ،امالک و دارائيھای غير
منقول اربابان و سرمايه داران( موضوع رساله آ .ب .زوبوف ،پرفسور دانشگاه ارتدکس ،منتشره در روزنامه »نی زا
وی سيمايا گازتا«٧ ،دسامبر سال ،٢٠٠٤منعکس کـننده موضع بخش مشخصی از ھيرارشی کليسا بود .در اين نوشته
آمده است» :حاکميت شوروی زمينھای دھقانان را ملی کرد« و خلق با چاپلوسی در مقابل وعده ھای انقالبی...زمين
خود را از دست دادند...دچار فـقـر و بی حقوقی شدند« .پرفسور الھيات خدا شناس ،اينگونه افسانه می نويسد!

مقايسه زندگی دھقانان در دوره حاکميت شوروی و تزاری – مقايسه نور و تاريکی است .واقعا ھم جامعه دھقانی در
روسيه تزاری ،فـقـير ،بی چيز و بی حقوق بودند .در دوره حاکميت شوروی کشاورزی شکوفا شد ،ھمه دھقانان از
رفاه ،سواد و حقوق کافی برخوردار گرديدند .روابط کاری ،دھقانی و اقتصادی بطور ريشه ای تغيير يافت)اقتصاد
خرد -قطعه زمين خصوصی ،تعاونيھای دولتی و غير دولتی ،مجتمعھای بزرگ دامپروری -موسسات بزرگ اقتصادی
حاکميت شوروی ،رندگی آنھا را متحول ساخت( .دھقانان در ھمه سطوح ارگانھای قانونگزاری و دولتی نمايندگان خود
را داشتند .اما اکنون ،در روز روشن ،چراغ بدست يک نفر از آنھا را در ارگانھای دولتی نمی توان يافـت .پرفسور
محترم ،اين است واقعيت!
در مورد »وعده ھای انقالبی« گـذشته ،نبايد فراموش کرد که٢٢٠ ،ميليون ھکتار زمين بالعوض و رايگان ،برای
استفاده در اختيار دھقانان گذاشته شد .اين ،ھمان »وعده انقالبی« بود! به فرمان دنيکين ،کسی که سعی می کرد با
اصالحات درکشاورزی ،دھقانان را به جبھه ضدانقالب جلب کـند) ،اصالحات( وی »فاقد ايدئولوژی و اھرم اجرائی
بود«») .جنگھای مسکو ،شرح شورشھای روس« صفحه  .(٦٤باز پرداخت بھای بخشی از زمينھای مالکان -طبقات
سرنگون شده بورژوازی و فئودالھا -مھمترين کار گارسفيد بود .با اين وصف ،چگونه می توان از بی زمين ماندن
دھقانان صحبت کرد و قانون مربوط به زمين را »غارت بلشويک ھا« ناميد .در اينجا ،آوردن جمله ای از ای .آ.
کرئلوف ،تمثيل نويس روس بجاست که گـفـت » :چقدر گفته اند که ،دروغ موجود زشتی است که سر پا می ايستد
ولی ،راه نمی رود«.
شورای روابط اديان روسيه و رھـبران کليسا ،بدون مشورت و نظر خواھی از جامعه ارتدکس ،مسلمان ،يھودی و
بودائی ،لغو جشن ملی سالروز انقالب کبير سوسياليستی اکـتبر)ھفتم نوامبر( و بجای آن اعالم روز چھارم نوامبربه نام
روز اتحاد ملی را به دولت پيشنھاد کردند .روزی که ،فـدائيان مينين و پاژارسکی بيرون راندن اشغالگران لھستانی-
ليتوانيائی از مسکو را در سال  ١٦١٢آغاز کردند .نتيجه اين گونه تصميمات ،چه خواھد بود؟
لغو جشن ملی سالروز انقالب کبير سوسياليسی اکـتبر ،بر خالف نظر رھبری کليسا ،نه تنھا باعث وحدت جامعه
نخواھد شد ،بلکه ،در ادامه موجب انشقاق در آن خواھد گرديد .لغو جشن انقالب اکـتبر -بمنزله خيانت به فداکاری ھای
ميليون ھا معتقد و دگرانديش که ،زندگ خود را فدای برقراری حاکميت شوروی و دفاع از آن در مقابل تھاجم آلمان
فاشيستی کردند ،شمرده می شود .آنھا ديگر نمی توانند از خود دفاع کـنند .اين ،وظيفه ما ست ،ما زنده ھا!
ھيرارشی کليسا ،چنين پيشنھاد ضد مردمی را بيھوده طرح نمی کـند .اقدامات ميھـن پرستانه کليسا ،با صفحات سياه
زيادی در تاريخ توأم است ،چيزی که ،ازاعتراف آن ھراس دارند .ھمراه با آن ،ھمانطور که ،الکساندر نوسکی می
گويد»:حقيقت از خدا قويتر است«.
واقعيت اين است که ،بعد از انشعاب کليسا ارتدکس)قرن  (١٧دھھا ھزارمعـتـقـد بنيادگرا به طرق سوزاندن ،خفه کردن
و منجمد کردن قلع و قمع شدند .حکومت تزار ،با پشتيبانی و حمايت کليسا ،شورشھای دھقانی دکابريست ھا را
باخشونت تمام سرکوب کرد.
کليسا ،ل .ن .تولستوی را تکـفـير نمود و طرد کرد .ھيرارشی کليسا سعی برآن داشت تا نابغه بشری را در نطر خلق و
دوستدارانش که ،صاحب نفوذ واحترام عميقی بود ،خوار نمايد و بدين طريق ،به سازش با کليسا وادار کـند .ل .ن.
تولستوی انبوه نامه ھای ھمدردی و حمايت از مومنان دريافت می کـرد .کارگران و کارکـنان کارخانه شيشه سازی
»مالـتسوف« نوشتند»:بگذار تاريک انديشان ،ھر طور می خواھند ،شما را تکـفـير کـنند .شما باعث افتخار خلق روس
ھستيد ،و اين خلق شما را متعلق به خود ،بزرگ و عزيز می شمارد و دوست دارد«.
مگر ممکن است که ،نقش و عملکرد قشر فوقانی روحانيت ،در راه نشان دادن به گارد سفيد و مھاجمان خارجی-
جالدان خلق را از تاريخ کليسا پاک کرد.
خادمان دين با رھنمود دادن و راھنمائی کردن گارد سفيد ھا و مداخله گران خارجی ،عمال ھمگام با ژنرال ھای سفيد و
اربابان آنھا -دولت ھای انگليس ،فرانسه و آمريکا ،برای بازگردندن مالکان و سرمايه داران به حاکميت ،تخريب
تماميت تاريخی دولت ،روسيه وارد کارزار شدند .به ھمين جھت ھم حاکميت شوروی رفتار روحانيت را زير نظر
گرفت .بی جا نيست وقتی که می گويند آنکس که به مسيح خيانت کرد ،به زحمتکشان ھم خيانت می کـند .البته در ميان
روحانيون کسان ديگری ھم بودند .فقط بلشويک ھای لنينی به پشتوانه زحمتکشان ،تماميت کشور روسيه را که ،مداخله
گران خارجی تکه -تکه کرده بودند ،نجات دادند .بايد اين را عميقا درک نمود.
امّا ،زمانی که ،کليسا به حمايت از حاکميت شوروی ،مردم را به مقابله با اشغالگران آلمان فاشيستی ،به شرکت فعال
در کار و امور اجتماعی و به مبارزه برای صلح فراخواند ،حاکميت شوروی نيز از کليسا روسيه برای تقويت و تحکيم
تشکيالتی خود ،پشتيبانی کرد .خليفه گری منحل شده در دوره تزار ،بازسازی گرديد ،در جنب خليفه گری  ،مجلس

عالی روحانی تشکيل شد ،اجازه تشکيل سمينارھا و آکادمی الھيات داده شد ،مجله دينی مسکو منتشر و کارخانه ھای
توليد شمع ،تأسيس گرديد و بسياری از روحانيت تبرئه شدند .مکان مناسبی با امکانات الزم ،برای استقرار پاتريارشی
و وسايل نقليه برای تسھـيل رفت و آمد ،در اختيار کليسا گذاشته شد.
طبيعی بود که کليسا خود را با شرايط تازه وفق داد .کليسا بجای نگاه دگماتيسم به کار ،ھمچون »مجازات خدا« ،کار
را »عمل نيک« اعالم کرد .در دوره حاکميت شوروی کليساھای محلی حکم تکـفير بنياد گرائی عقيدتی را لغو کرد.
در ميان کليسائی ھا») ،نوانديشانی«( بودند که ،در سال  ،١٩٢٢به حمايت از خريد نان از خارج ،به حساب اشيای
قيمتی کليسا ،برای کمک به گرسنگان حوزه ولگا برخاستند.
ھيرارشی کنونی کليسا به زندگی سخت معتقـدان معترف است .پس چرا؟ برای اين که ،بر عليه فقر و خشونت مبارزه
می کـنند؟ به ھيچوجه نه .آنھا مردم را به تحمل و بردباری ،يعنی تسليم در برابر مظالم اجتماعی ،سکوت در برابر
ماھيت استثمارگرانه حاکميت اليگارشھا و بوروکراتھا ،دعوت می کـنند.
در ھمين رابطه ،پيام پاپ ،يوھان پاول دوم ،تحت عنوان» به سوی ھزاره سوم« در سال  ،١٩٩٤از اھميت خاصی
برخوردار است .وی ،با اشاره به گناھان کليسا در گذشته ،از جمله؛ جنگ ھای دينی ،محاکم تفتيش عقايد ،انشعاب در
مسيحيت)طبق اقرار ھر سه کليسا( -تأکيد کرد که ،کليسا نه فقط در گذشته مرتکـب خطا شده است ،حتی ،ھم اينک نيز
با »دعوت مردم به سکوت در مقابل بی عدالتی« ،مرتکب گـناه می شوند.
خليفه گری کليسا ارتدوکس روسيه ،در سال  ،١٩٩٢اعالم کرد :کليسا ،خود را به ھيچ نظام دولتی وابسته نمی داند.
باور کردنی نيست .در واقع ،کليسای ارتدوکس ھمانطور که موضع دفاع از پادشاھی در زمان تزاری گرفته بود ،در
رابطه با حاکميت بورژوازی کنونی نيز موضع دفاعی گرفته است .کليسا در امور دولتی ،درمسائل تحصيلی و
نيروھای مسلح دخالت می کـند.
ھيرارشی کليسا در مجمع خليفه گری ،درسال  ،٢٠٠٠اعالم کرد که ،از حاکميت اليگارشی پشتيبانی می کـند .در سند
نھائی مجمع» نقطه نظرات اجتماعی کليسای ارتدکس روس« آورده شده است :کليسا »محدويت مالکيت را مورد تأئيد
قرار نمی دھد« ،يعنی ،مخالف باز گرداندن دارائی فوق العاده عظيمی ملی به صاحبان اصلی آن ،دولت و زحمتکشان
جامعه است که ،اليگارشھا تصرف کرده است .مسئله اساسی اين است .چه کسی ثروتھای کالن به چنگ آورده است؟
با در نظر گرفتن اينکه ،سرنوشت انقالب به تار موئی بند بود ،و .ای .لـنين در مقابل کليسا به شدت موضع گيری
کرد) روحانيون زيادی به مبارزه برعليه دولت جوان و ھنوز تحکيم نيافته شوروی برخاسته بودند( اما ،ھميشه نسبت
به مومنان و محافـل صادق کليسا توجه خاصی مبذول می داشت.
موضع ما تغييری نکرده است .به ھيچوجه نبايد احساسات معتقـدان را جريحه دار نمود ،روابط مستحکمی با آنھا بايد
برقرار کرد ،بايد آنھا را به امور اجتماعی جلب کرد ،به عالقمندی ھای مومنان توجه نمود و بايد از آنھا در مقابل
خودسری ھای حاکميت دفاع کرد .ديدگاھھای دين و کمونيسم علمی پيش از ھمه ،در برخورد به نابرابری ھای
اجتماعی  ،تھيدستان ،ثروتمندان و استثمارگـران متفاوت است .زيرا کمونيست ھا برای حل مشکالت اجتماعی ،در
آسمان ھا بدنبال بھشت نمی گردند و اميدی ھم به فرستادگان خاص ندارند ،راه حل مشکالت را در مبارزه مردم
زحمتکش برای بدست گرفتن حاکميت می بينند.
اما ،کليسا و کمونيسم در رابطه با مسائل معنوی و اخالقيات نقاط مشترک زيادی دارند .از جمله ،در زمينه مسائل باز
سازی دولت اتحاد ملی ،مبارزه برعليه تخريب و تجزيه نرمھای معنوی اجتماعی ،حاکميت ،پول ،فساد و زندگی غير
عادی اشتراک نظر دارند .در ميان روحانيت کم نيستند کسانی که ،به مومنان نزديکند و به زندگی معمولی ،شايسته
مشغولند و زير بار ناروائی ھای امروزی نمی روند .اين ،زمينه مناسبی است برای ھمکاری متقابل کليسا و حزب
کمونيست و آن ھم به نفع ھمه مردم روسيه ،مومن و دگرانديش است.

