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 پيش گفتار نويسنده

  
نند، تا سيمای گذشته  نيمه تئوکراتها، بوروکراتهای دولتی دست به اقداماتی می ز-حاکميت اوليگارشی

 دوران سازندگی و پيشرفتهای فوق العاده عظيم، گذشته روشن و بهبود -شوروی را بدنام و بی اعتبار جلوه دهند
  .مداوم زندگی را از حافظه توده ها پاک سازند

دان طبيعيتا، بخودی خود این سئوال مطرح می شود که، هدف از همه این اقدامات چيست؟ این کار برای آنها ب
جهت الزم است که، بر گرده زحمتکشان بنشينند، به استثمار و چپاول آنها ادامه دهند، مایملک غصب شده مردم 
را در دستان عده ای اوليگارشی، نيمه تئوکراتها و مقامات دولتی حراست کنند و دستاوردهای سوسياليسم را 

  .مدفون سازند
روی، گئورگی ماکسيم اوویچ ماکاروف، از زبان امروز، مثل هميشه، صدای رسای نویسنده بزرگ شو

، که، در جریان جنگ داخلی می »استروگ اوفها« بلشویک، قهرمان رمانش –قهرمان او، ماتوئيا استروگ اوف 
 اراذل و اوباش مردم ما را لگدمال خواهند کرد، روح شریف آن را به تمسخر خواهند -تا کی بی لياقتها«:گفت

  .، همچنان طنين انداز است»را از بين برده و چشمه الهام بخش اش را کور خواهند کردگرفت، انگيزه نجيب آن 
اینها، .  مردم ما را به استهزاء می گيرند-وازده ها و ریاکاران - سياسیانچقدر دموکراتهای دروغين واوباش

ولی،   ساختندافسانه های دروغين در مورد خلقهای شوروی، حاکميت شوراها و حزب کمونيست اتحاد شوروی
  .»دروغ روی پا می ایستد ولی، راه نمی رود«به مصداق این مثل معروف 

  :و به بویژه دروغهائی در باره
ــ بی اهميت نشان دادن و پائين آوردن نقش انقالب کبير سوسياليستی اکتبر، در گير کردن بلشویکها در جنگ 

  ،»ترور سرخ«داخلی و
  ای خونين سرمایه داری،وپاک کردن رد پ» جنایت کمونيسم«ــ 

  ــ اینکه گویا رهبری شوروی، کار دفاع از شوروی در مقابل تجاوزگران فاشيسم را تدارک ندید،
  ،»دوران رکود«ــ رسوائی 

  ؛)٢٠٠٠ـ١٩٨٦سالهای(ــ ناتوانی پانزدهمين برنامه پنج ساله تامين مسکن شوروی 
  رخورد با دین؛بلشویکها و حاکميت شوروی در ب»بربر منشانه« ــ رفتار 

ــ اینکه، رهبری شوروی واقعيتهای پيرامون سانحه انفجار نيروگاه اتمی چئرنوبل را مخفی کـرد ونيزتدابير 
  کافی برای از ميان برداشتن پيامدهای ناشی از آن اتخاذ ننمود؛

  مبارزه با مشروبخواری در زمان شوروی؛» زیان بار بودن«ــ 
  .روسيه کنونی» خودکفائی مواد غذائی«و » صادرات غله«د ــ کالخوزها و ساوخوزها، در مور

کتاب با بخشی تحت عنوان تاکتيکهای حزب حاکم سرمایه و استراتژی حزب کمونيست جمهوری فدراتيو 
  .روسيه پایان می یابد

هدف از رواج بد خواهی و یا دروغگوئی در مورد تاریخ دوره شوروی این بود که اعتماد به نيرو و توان 
 . برای بازگشت به سوسياليسم را از ذهن مردم پاک کـنندخود

بدون تغيير در آگاهی اجتماعی، نمی . مهم اين است که اذهان مردم را از افتراهای ضدشوروی پاک کرد
توان مردم کشور را از فقر و بدبختی عمومی نجات داد و در شرايط بی حقوقی او، حاکميت شوراها را برقرار 

  ساخت
. پ. آ(» آفت ــ بوستان را، زنگ زدگی ــ آهن را، و دروغ ــ روح را تخریب می کند«داشت که،باید توجه 

زیرا، کم اتفاق نيافتاده است که دروغ را به شکل نيمه واقعيتهائی در آورده اند و افشای آن ، کار چندان ) چخوف
  .هم ساده ای نبوده و نيست

ند، قبل ازهرچيز، مایملک عظيم اجتماعی و حاکميت بازپس گرفتن همه آنچه که از مردم غصب کرده ا
  .ــ یک هدف ملی، بزرگترین عامل اتحاد ویگانگی در جامعه  است)تمام بهترینها(شوراها

» پانزدهمين برنامه مسکن اتحاد شوروی«بخش مربوط به. این کتاب به همين امر مهم اختصاص یافته است
،مسئول پيشين شعبه تامين مسکن کـميته مرکزی حزب کمونيست ملنيکف، از کادرهای سرشناس حزبی. گ. را، آ

  .اتحاد شوروی و دبير کنونی احزاب کمونيست متحد شوروی نوشته است
  لـيـگاچف. ک. ی



  
 
  

  واقعيتهای تاريخی و دالليهای سياسی
  انقالب کبير سوسياليستی اکتبر

  و اغتشاشات دوره های آغازين قرن هفدهم
 
  

 به پيش کل جامعه بشری نقش بزرگی داشت، چراغ روشنی است که نمی توان آن انقالب شوروی در حرکت
  . آن، تمدن تازه ای را بنياد نهاد که جهان بر مبنای آن به پيش خواهد رفت. را خاموش کرد

  ).نهرو، سياستمدار و دولتمرد هند. ج(
 

. ای مردم کشور ما روز کار بود، سالروز انقالب کبير سوسياليستی اکتبر بر٢٠٠۵برای اولـين بار در سال 
اين روز را بدان جهت روز کار اعالم کردند که، مانع بزرگداشت اين رويداد بزرگ که اهميت جهانی دارد، بشوند 

بر اساس قانون مصوب دومای دولتی و شورای فدراسيون روسيه روز . و آن را حافظه توده ها پاک کـنند
 . رسمی تازه اعالم گـرديد و رئيس جمهـور نيز آن را تائـيد کـردچهارم نوامبر را روز اتحاد ملی، جـشن

  
، از آن روی  به تغيير و تحریف تاریخ  روی آورده است که، با »حزب روسيه واحد« حزب حاکم کنونی، 

یکی . وارد ساختن تهمت و افترا، گذشته پر افتخار، بویژه دوره شوروی را از خاطره توده های ميليونی بزداید
ر از ریاکاریها و حيله گریهای حاکمان کنونی این بود که در سالروز پيروزی بزرگ خلق شوروی بر آلمان دیگ

هيتلری وميليتاریسيم ژاپن، نه تنها هيچ اشاره ای به اهميت و ارزش آن پيروزی بزرگ نکردند، حتی، از حزب 
 شوروی بدون رهبری به پيروزی کمونيست اتحاد شوروی و یوسف استالين، یادی هم نکردند که گوئی، مردم

  .دست یافته است
اينک يک رويداد تاريخ روسيه را در مقابل حادثه تاريخی ديگری قرار داده و با تجاهل پرنسيپهای تاريخ زير 

بخش فوقانی . یعنی، شرایطی را که منجر به آن حوادث و پيامدهای آنها شد  در نظر نمی گيرند. پا می گذارند
در اینجا بر خورد به  دو حادثه، یعنی، انقالب کـبير سوسياليستی اکـتبر . راین امر دخالت داده اندروحانيت را نيزد

بطوریکه ، اعالم .، پایان اغتشاشات در روسيه، مطرح است١٦١٢و بيرون راندن اشغالگران از مسکو در سال 
» روسيه واحد« ان دومای دولتی از حزب روز چهارم نوامبر به نام روز اتحاد ملی به ابتکار کليسا بوده و نمایندگ

 .نيز، صورت قانونی به آن داده اند
اکثریت محقـقـين تاریخ دولت روسيه، آغاز پادشاهی بوریس گودانف و تا به پادشاهی رسيدن ميخائيل 

ه  را، دوره اغتشاشات چهارده سال١٦١٣رومانوف، بنيانگذار سلسله پادشاهی جدید، از آخر قرن شانزده تا سال 
 .ارزیابی می کـنند

  
  سرشت و خصوصيات دوره اغتشاشات، علل و عواقـب آن کدامند؟

. او. زیمين، و. و. سئکرئن نيکف، و. گ. گرئکف، ر. د . ب(به نظر بسياری از مورخان شوروی و روسيه
ه به زمين،  و قيام قزاقها و دهقانان وابستاغتشاش ها، اولين جنگ داخلی و جنگ دهقانی، )کليوچفسکی و دیگران

. بود» ناهنجاری اجتماعی« اقتصادی -آن خود، زاده علل اجتماعی. به رهبری باالتنيکف، نقطه اوج آن بود
  .در این باره سکوت می کـنند و کلمه ای  هم بر زبان نمی آورند» اعضای روسيه واحد« هيرارشی کليسا و 

. شورش پشت شورش روی می داد. ا بودتحت انقياد درآوردن و بی حقوقی دهقانان باعث بروز اغتشاشه
دهقانان وابسته به زمين برای رهائی از مظالم مالکان و ، دهقانان برای نجات از بی حقوقی نابخردانه و وابستگی 

  .خود به صاحبان زمين، بپا خواستند
 دیگر از  ليتوانی و سوئدی نيز یکی-در عين حال، دوروئی و حيله گری خادمان دربار، اشغالگران لهستانی

برای پادشاهی لهستان و گروههای مختلف ) لژدیمتری اول و دوم(فریبکاران، . عوامل بروز شورشها بودند
اشراف که سلطنت بوریس گودانف و واسيلی شویک در مسکو را،جدا از سلسله پادشاهی برسميت نمی 

تاریخ روسيه، جلد . وچفسکیکلي( »فعال در مسکو، دست پخت لهستان بودند« شيادان،. شناختند،الزم بودند



  ).٣،بخش ٣
شورشها، دولت مسکو را در آستانه سقوط قرار داد و آن، به خوراک ارزانی برای دشمنان خارجی تبدیل شده 

مقاومت اقشار پائينی جامعه بر عليه . لهستانيها، سمولنسک و سوئدیها، نوگوراد را به تصرف درآوردند. بود
سازماندهی نيروی دوم مردمی، با وسعت هر چه بيشتربلحاظ ترکيب . فتاشغالگران خارجی بشدت باال گر

 اجتماعی،
 
 
 

، بسرعت آغاز ١٦١٢در سال  در نيژنئی ـ نوگوراد، رهبر زئمسکها، کوزما ميـنيـنبا فراخوان تاجری بنام 
ا می کـنيم، زندگی خود را فـد . کار بزرگی در پيش داريم«: این ميهن پرست روس خطاب به هموطنانش گـفت. شد

( »...به دولت مسکو کمک می کـنيم   و خانه هايمان را می فروشيم، زن و بچه هايمان را گرو می گذاريم
 ).»تاریخ روسيه«کاستامار، 

دسته های ارتش خلق به نزدیکی مسکو رسيدند، لشکر بزرگ لهستان را که برای ١٦١٢در ماه اوت سال 
طبق تاریخ جدید، (همان ماه ٢٦ گراد،-ماه اکتبر کيتای٢٢. تار و مار کـردندپشتيبانی اشغالگران کرملين آمده بود، 

. چند صد نفر نيروی لهستانی که تا مرز آدم خواری  رسيده بودند، در کرملين تسليم شدند) نوامبر٤نوامبر، نه ٨
در سال . شتپاکسازی سرزمين روسها از اشغالگران لهستانی ـ ليتوانيائی و سوئدی تا مدتها بعد ادامه دا

 .کليسای جامع زئمسک، ميخائل رومانوف، سرسلسله پادشاهی جدید روسيه را شاه اعالم کرد١٦١٣
  

 نيتجه گيريها
  
 خطری را که دولت مستقـل مسکو را تهدید می پاژارسکی، و مينينـ مردم ميهن تحت رهبری رهبران خود، ١

  .کرد، دفع کردند
يت کشور بود،نه اینکه پس از بيرون راندن اشغالگران بهتر نشد، ـ وضعيت روستائيان که شامل اکثریت جمع٢

اوضاع خلق بعد از طوفان قيامها، با « . حاکـميت مطلقـه قـوت گرفـت. حتی بدتر شد و چـپاول دهـقانان شدت یافت
قرن هيجدهم، ... آنچه که پيش از آن همچون سالحی مطيع و حرف شنو در دست حاکميت بود، فاصله ای نگرفت

این، نتيجه ). ٨٩، صفحه٣منتخب تاریخ روسيه، جلد سوم، بخش (» .دوره شورشهای مردمی در ميهن ما بود
  .کليوچوسکی، دانشمند تارخ شناس بورژوای نيمه دوم قرن نوزده و آغاز قرن بيستم بود. او. گيری و
تند که تغييراتی در ـ مالکين و اشراف به عنوان طبقه حاکم، از جنگ داخلی درسی نياموختند و نياموخ٣

در رابطه با سياست خارجی، در آغاز پادشاهی سلسله تازه رومانوفها از گسترش و توسعه . سياست داخلی بدهند
زمينهای روسيه به بخش اروپائی، همانطور که در سده پانزده، شانزدهم، نيمه دوم قرن هيفـدهم و هيجدهم  معمول 

مسکو، از سواحل خليج فنالند که در راه . شمالی به لهستان واگذار شدسمولنسک و ایاالت . بود، خودداری کردند
  . آن خون جنگاوران روس ریخته شده بود، دور شد

  ٭٭٭٭٭

واضح است که شورشهای آن دوره ، نه بلحاظ مقياس و ماهيت آن و نه از نظر نتايج و پيامدهائی که نصيب 
  . اکتبرقابل مقايسه نيستروسيه و همه بشريت کرد، با انقالب کبير سوسياليستی

استالين، . و. لنين و ی. ای. انقالب کبير اکتبر و خلقهای آزاد شده به رهبری حزب کمونيست تحت رهبری و
به استثمار زحمتکشان، .روسيه را پس از هزاران سال اعتال بخشيد، تمدن تازه سوسياليستی را پی ریزی کردند

. دم پایان دادند، اتحاد شوروی با علم و فرهنگ پيشرو را تشکيل دادندفقر ميليونها انسان و بی سوادی عمومی مر
نقشه جهان را تغيير ریشه ای دادند، سيستم استعمار و امپراطوری آن را . بشریت را از طاعون فاشيسم نجات دادند

  .نابود ساختند، ميلياردها انسان به سوی عدالت اجتماعی و سازندگی سوسياليستی  روی آوردند

ید فراموش کرد که رهبری کليسا و پيش از همه، کليسای پروتستان، بدون مشورت با معتقدان، پيشنهاد کرد؛ نبا
بجای هفتم نوامبر، روز انقالب کبير سوسياليستی اکتبر، روزچهارم نوامبر، بمناسبت بيرون راندن اشغالگران 

  .ی دولتی روسيه نيز به آن قانونيت بخشيدو دوما. لهستانی از مسکو و پایان شورشها، روز جشن ملی اعالم شود

 مردمی، دومای دولتی و رئيس –موضع قاطع حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه و سازمانهای ملی 
جمهور را مجبور ساخت تا روز هفتم نوامبر، سالروز انقالب کبير اکتبر را همچنان جشن ملی، روز کاری اعالم 



 .   کنند

  ٭٭٭٭٭

سالروز انقالب کبير سوسياليستی اکتبر به چه معناست؟ اين يعنی خيانت به ميليونها انسان لغو و تعديل جشن 
معتقـد و يا غير معتقـد که، زندگی خود را فدای برقراری حاکميت شوراها، حراست تماميت ارضی روسيه و دفاع 

بول کرد که، خلق ما، اميد به  عالوه بر آن، باید ق.از کشور شوراها در مقابل تجاوزگران فاشيسم آلمان، کردند
  .آینده خود را با انقالب اکتبر پيوند داده است

و هيرارشی کليسا با پاک کردن روزهای سرخ در تقویم، به چه کاری » روسيه واحد«می بينيد که، حزب 
کا را با همه اینها، یادآوری بوروکراسی شئدرینی است که، همانطور که می دانيد ختم عمليات آمری. دست می زنند

  .، تائيد کرد»بنظرم این، از اختيار من خارج است« : این تفاوت که، او با شهامت اعتراف کرد

اما، . ما کمونيستها می دانيم که، مذهب ارتدکس نقش مهمی در تشکيل و حراست دولت روسيه ایفا نموده است
 .مسائل دیگری هم هست که، خادمان دین آنها را مسکوت می گذارند

انقالب اول، سالهای ( ه، دهها ميليون معـتقد، درهمه جنگهای داخلی، دهقانی و در سه انقالب روسيهبا آنک
، شرکت کردند، اما اکثریت قریب به اتفاق  روحانيت، نه در ) و انقالب اکتبر١٩١٧، انقالب فوریه١٩٠٧ـ١٩٠۵

  .کنار معتقدان، بلکه، در جبهه مقابل، در کنار استبداد جای گرفتند

در . رشی کليسا مسئول سازماندهی تعقيب و آزار و اذیت لئو نيکوالیوچ تولستوی، این نابغه روس استهيرا
  .را صادر کرد» تولستوی از کليسا. ن. اخراج ل«، شورای کليسا با رضایت نيکوالی دوم، حکم ١٩٠١سال 

بان اصلی آن، یعنی؛ امروز، قشر فوقانی روحانيت، مخالف بازپس دادن دارائيهای هنگفت ملی به به صاح
اسقف اعظم کليسای ارتدکس روسيه، . حاکميت و توده های زحمتکش است که، بوسيله عده قليلی غصب شده است

، مخالفت کرده است، »تقسيم مجدد دارائيها«کليسا را مشخص نموده و در آن  با » خط و مشی اجتماعی« 
درصد مردم کشور ٨٠ این، در حالی است که، .موضوعی که رئيس جمهور نيز، اغلب آن را تکرار می کـند

  .خواستار بازنگری به امور خصوصی سازی و باز گرداندن دارائيهای غارت شده ملی می باشد

 با استفاده از منابع مالی دولتی و کمکهای پولی هنگفـت ثروتمندان، برای شستن گناهان خود دعا می ،کليسا
 پولها، ثروتهای غارت شده مردم است که، از طریق خصوصی سازی در واقعيت امر، منبع اصلی همه این. کـند

  .جنایتکارانه بدست آورده اند

کليسا، زمانی که مردم را به دفع . علل مقابله محافل رهبری کليسا را، اساسا باید، در اعتقاداتشان جستجو کرد
ر جنبش صلح، خواست اکثریت تجاوزگران فاشيست فرا می خواند، در سازندگی ملی فعاالنه شرکت می نمود، د

آنچه را که، کليسا در دوره حاکميت . معتقدین را نمایندگی می کرد، با پشتيبانی حاکميت اتحاد شوروی مواجه شد
  .پطر اول از دست داده بود، اعاده شد، دارائيهایش برگردانده شدند و مورد پشتيبانی مالی و فنی قرار گرفت

، سخنان رهبران کليسای ارتدکس در دوره حکومت شوروی، در باره چگونه هيرارشی کليساهای امروزی 
استالين، آلکسی اول، اسقـف اعظم مسکو و کل روسيه، . م. پس از مرگ ی. استالين را فراموش کرده اند. و. ی

او، برای سازندگی پر تالش خود، از نيروی عظيم اجتماعی و از آگاهی « : وی را انسان نابغه ای ناميد و نوشت
استالين یکی از « : کریستوفر، اسقـف کليسای الکساندری، نوشت. »...مردم ما به قدرت خویش، الهام گرفت

  .»انسانهای بزرگ دوران ماست که،به کليسا اعتماد می کرد و نظر مساعدی نيز به آن داشت

سيه در سايه  پرسيدنی است، در شرايطی که، وحدت ملی جامعه رو- روز وحدت ملی–در باره جشن ملی تازه
حاکميت بورژوازی، در وضعيت ازهم گسيختگی کامل قرار دارد، در حاليکه، اقليتی نا چيز، که با دزديدن و 
غارت دارائيهای مردم به ثروتهای افسانه ای دست يافته است، در يک سو و در سوی ديگر، ملتی رانده شده به 

که، باعطش سيری  بود تنها آبرام اویچ مگر،. حبت کرددامن فـقـر، ايستاده است، ازکدام وحدت ملی می توان ص
  ناپذیری ثروتهای ملی را دزدید و بلـعـيد؟

 فقط ، روز مادر خدای کازان، مصادف با روز وحدت ملی بوده و در واقع عيد -در باره جشن مذهبی ارتدکس
اد؟ این خالف قانون در این صورت، جواب شاخه های دیگر مذهب را چگونه می توان د. ملی اعالم می شود

  .زیرا، کليسا از دولت جاست. اساسی است



 ٭٭٭٭٭

جواب ما به ويرانگران ميهن، نيروهای ضد خلقی که در فکر حذف جشن زحمتکشان، از جمله، از بين بردن 
يادمان تاريخی دينداران، مصالحه با بازسازی کامل سرمايه داری و پايمال کردن حقوق مردم و فقر ميليونها 

ن هستند، اين است که، بايد، شرکت وسيع دينداران و دگرانديشان در جشن سالگرد انقالب کبير انسا
ما، بايد با برگزاری جلسات، تظاهرات و ميتينگها، راهپيمائيها و نشان دادن . سوسياليستی اکـتبر را بپذيرند

ب اکتبر، زندگی مردم اتحاد اتحاد و عزم راسخ توده ها در مبارزه برای زندگی بهتر، از دستاوردهای انقال
 .اين وظيفه و مسئوليت ماست. شوروی، صحبت کنيم

 

 

 

  

 يک وظيفه انقالبی است انقالب اکتبر سخن از دستاوردهای
  تبليغات دروغين ضد کمونيستی

 

  در مقابل واقعيات

  .سرمايه داری

  .نور حقيقت تا ابد پشت ابر، پنهان نمی ماند

  ).داستايوسکی. م. ف(

 

 موج تازه ضد کمونيستی راه افتاده است، در مقياس بين المللی، تالشهائی برای محکوم کردن در اروپا
صورت می گيرد، ممنوع کردن فعاليت احزاب کمونيست و محاکمه رهبران آنها را پيشنهاد » جنايت کمونيسم«

ند حمالت جديد نيروهای آيا کمونيستها و طرفداران آنها می توان: طبيعتا این سئوال پيش می آید که. می کنند
  امپرياليستی برعليه کمونيسم را دفع کـنند؟

قبل از جواب دادن به این سئوال، می خواهم این موضوع را مورد تاکيدقرار دهم که، علت اصلی فشار فزاینده 
نيروهای دشمن به نيروهای جنبش جهانی کمونيستی این است که، احزاب کمونيستی پس از شکست موقتی 

سم در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسياليستی بازسازی می شوند و تاثير آنها در جهان  افزایش می سوسيالي
  .یابد

ما می توانيم دستاوردهای عظيم اتحاد شوروی را درساختن تمدن و فرهنگ جدید سوسياليستی، جامعه عاری 
اليستی تکامل می یافت و سطح از استثمار و ستم را که، درآن، دموکراسی واقعی مردمی، دموکراسی سوسي

  .زندگی زحمتکشان را ارتقاء می داد، درمقابل سيل دروغ وافتراههای ضد کمونيستی قرار دهيم

قهرانقالبی برای بدست آوردن آزادی و استقالل، با جنایت عليه زحمتکشان، تفاوتهای بسيار جدی وجود دارد 
نطور که در مانيفيست حزب کمونيست گفته می شود، بورژوازی، هما« . و توجه به این تفاوتها ضروری است

نقش انقالبی فوق العاده مهمی در تاریخ بازی کرده است، بورژوازی در مدت کمتر از یک صد سال سلطه طبقاتی 
. »خود، نيروهای مولده بی شمار و عظيمی را در مقایسه با مجموع همه نسلهای پيش از خود، بوجود آورده است

. ش، توان پيشرفت خود را از دست داده و به مانع بزرگی در مقابل ترقی اجتماعی تبدیل شده استاما، ازمدتها پي
متعدد نيروهای امپریاليستی بر عليه کمونيسم و واقعيات انکار ناپذیر تاریخ خونين » جنگهای صليبی«ما باید،

 را در جامعه جهانی محکوم سرمایه داری، از آن جمله جنایات خونبار نظام سرمایه داری در دوران معاصر
مبارزه با امپریاليسم و محکوميت بين المللی جنایات آن، هدف طرح پيشنهادی گنادی زیوگانوف، صدر . کـنيم

  .حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه نيزمی باشد



شریت سرمایه داری استعمارگر در جریان استثمار و ستم شدید و جنگها، رنج و عذاب غيرقابل وصفی برای ب
سرمایه داری مبتنی . به ارمغان آورد، سيلها از خون و اشک توده ها جاری ساخت، صدها ميليون انسان را کشت

،در تمام مراحل برقراری و رشد خود، بویژه، در دوره های آغازین انباشت  مالکيت خصوصی سرمايه داریبر
برای تصاحب ارزش اضافه مالی، انحصاری، سرمایه، توليد مانوفاکتوری و کارخانه ای سرمایه داری، سرمایه 

  .، هميشه ميليونها انسان را استثمارکرده و می کـندحاصل از کار مزدوری

سرمايه داری با اشغال، تصرف، آتش افروزی و بزور شمشير، امپراطوری استعماری را برقرار ساخت، که 
  .اشتتشکـيل آن، اسارت و نابودی کامل ملل و خلقهای بسياری را در پی د

تعداد جمعيت مستعمرات تا جنگ . برای نشان دادن مقياس برده داری استعماری، به ارقام مراجعه می کنيم
مساحت ممالک مستعمره، بالغ .  ميليون نفر بود٤٦٠ ميليون نفر و جمعيت کشورهای متروپل، ٦٦٠جهانی دوم،

جمعيت و مساحت . ربع می شدميليون کيلومترم١٢ ميليون کيلومترمربع و کشورهای استعمارگر، ۵١بر
  . برابر کشور متروپل را شامل می شد٦٠ و ٨مستعمرات، مثال انگليس، به ترتيب بيش از 

به گفته مارکس، دوران سرمایه داری با ریشه کن ساختن، اسارت و نابودی ساکـنان بومی معادن آمریکا، 
دهها هزار نفر . ارگاه سياه پوستان، طلوع کردگامهای اول برای تصرف و ویرانی هندوستان و تبدیل آفریقا به شک

. از ميليونها سياه پوستی که، از آفریقا به آمریکا آورده شدند، در زندانهای انباشته شده کشتيها، از گرسنگی مردند
 از مردم بومی 

 

  .آمریکا، تنها نمونه ها و جمجه ها باقی ماند

نابع طبيعی مستعمرات را غارت کرده و ثروتهای افسانه صاحبان سرمایه، با استفاده از نيروی کار ارزان، م
ای بدست آوردند، برای تحکيم حاکميت خود، با گشاده دستی بزرگ منشانه ای سفره مردم کشورهای متروپل را 

سرمایه داران، صدها سال جلو رشد مستعمرات را گرفتند و مانع ترقی صنایع، به استثنای معدن . رنگين ساختند
  . کشورها شده، باعث عقب ماندگی شدید ، فـقـر و بيسوادی مردم مستعمرات شدندکاری در این

امپرياليسم استعمارگر، در طول سه قرن موجوديت خويش، خيزشهای مردم مستعمرات تحت استبداد رژيم 
 سرمایه داران قيامها را به شدت سرکوب نموده و قربانيان .برده داری و کار سنگين شاق  را سرکوب نمود

  .بيشماری به بشریت تحميل کردند

در جنگهای اول ودوم جهانی، بيش . شده بود، جنگها، موجب تقسيم مجدد شد در اوایل سده بيستم، جهان تقسيم
  .ميليون نفر زخمی و معلول شد١٢٠ ميليون انسان کشته و ٧٠از

يت، بواسطه بزرگترين جنايت سرمايه داری، زايش و پرورش فاشيسم هيتلری، خشن ترين دشمن بشر
 فاشيسم، همچون پاد .ميليونها انسان در اردوگاههای هيتلری سوزانده شدند، کشته شدند. بورژوازی بزرگ بود

زهری در دست دولتهای پيشرفته، برای مبارزه برعليه جنبشهای کارگری، آزادیبخش ملی و اتحاد شوروی الزم 
 .بود

ه آنها، تحت تأثير انقالب کبير سوسياليستی اکـتبر و نقش برخالف ميل سرمایه داران وعليرغم مقاومت مأیوسان
تعيين کـننده اتحاد شوروی در تارومار کردن فاشيسم و زیر فشار جنبشهای رهائی بخش ملی، خلقهای مستعمرات 

  .از یوغ استعمار برده داری آزاد شدند

  ٭٭٭٭٭

دولتهای . راق مقصر استسرمایه داری معاصر، درکشتار صدها هزار مردم ویتنام، یوگسالوی و ع
امپریاليستی با استفاده از همه ابزارها، از جمله، جنگ، توطئه ، خرید مزدوران، مبادله نا برابر کاالها، تخریب 
اخالقيات، فشارهای سياسی و اقتصادی، و هر شيوه ممکن دیگر، تالش می کردند تا، مستعمرات سابق را در 

در نتيجه سياستهای . و جلوی راه رشد و ترقی آنها را مسدود نمایندچهاچوب سيستم سرمایه داری نگه دارند 
  .امپریاليستس غرب، بيش از یک ميليارد انسان در شرایط فـقـر زندگی می کنند

امپریاليستهای آمریکا و غرب، ضمن جلوگيری از راه اندازی موسسات توليدی مدرن در اکثریت مستعمرات 
در اروپا، . ای اشتغال به کارهای سنگين و غير تخصصی دعوت می کـنندسابق، ميليونها انسان آنها را بر



مهاجرین به خاطر شرایط غير قابل تحمل زندگی و دست مزد ناچيز کار، به خشن ترین شيوه های اعتراضی 
  .متوسل می شوند

ری از برای جلو گي. چنين چيزی در روسيه سرمایه داری ممکن است؟ البته که ممکن است: اغلب می پرسند
تراژدی تجزیه . این،  بدون اینکه از موضوع اصلی صحبتی به ميان آورند، شقوق مختلفی را پيشنهاد می کـنند

یعنی بازسازی حاکميت . اتحاد شوروی و احيای سرمایه داری، علت اصلی انفجار اجتماعی مهاجرین می باشد
  .گيری هائی استشوروی، دولت متحد خلقهای برادر، ضامن ممانعت از وقوع چنين در

، بعنوان »تروریسم بين المللی« امپریاليسم، با پایمال کردن حقوق ملتها وتحميل فقر به آنها، موجب پيدایش  
، پوششی برای استثمار ملتها و تسلط بر جهان »تروریسم بين المللی«مبارزه آمریکا بر عليه . جواب متقابل، گردید

 دور تر از کشور خود، از جمله، جمهوریهای عضو اتحاد شوروی آنها، کشورهائی درهزاران کيلومتر. است
سابق، اوکرائين، گرجستان، حوزه دریای خزر را، منطقه منافع خویش اعالم می کـنند و همچون شخصيتهای 

از اینجا، تا آنسوی جنگل، از آن من، و از آنجا ببعد هرچه که باشد، آن هم از آن « :خودخواه افسانه ها می گویند
  .»من

 بویژه مستعمرات پيشين و آلوده کردن محيط زیست با استثمار وحشيانه منابع طبيعی جهان،سرمایه داری، 
وانگهی، ضمن کاهش منابع طبيعی ، باز توليد ثروتهای . انسان، بشریت را به سوی فاجعه هولناکی سوق می دهد

صدها ميليون تن مواد مضر به جو زمين رها طبيعی نيز، کمتر از ميزان مصرف آنهاست و همگام با این، ساالنه، 
  .می سازند

کشورهای امپریاليستی و در رأس آنها، امپریاليسم آمریکا، به نسبت جمعيت، دهها برابر بيشتر از دیگر 
. را، به مستعمرات سابق منتـقـل می سازند» آلوده«تکنولوژی صنایع . کشورها از منابع طبيعی استفاده می کـنند

جهانی و توافق نامه های بين المللی حراست و بهره برداری از منابع طبيعی را، بسياری از قراردادهای 
آیا این، جنایت عليه نسل امروزی و آینده . کشورهای سرمایه داری، به خاطر مجازات نشدن، رعایت نمی کـنند

  بشری نيست؟

 

زگشت از سوسياليسم به آغوش سرمایه ما، امروزشاهد جنایات متعدد سرمایه داری در روسيه هستيم که، با با
به بهای احيای سرمایه داری، جمعيت .  هزار نفـر از جمعيت کشور می شود٧٠٠داری، موجب کاهش ساالنه 

 کشور 

 

  .را منهدم می نماید

در مورد دموکراسی باید گفت که، حقوق و تضمين های اجتماعی در روسيه سرمایه داری برخالف سوسياليسم 
تحصيل و استفاده از کمکهای پزشکی فقط در اختيار ثروتمندان است، توده های عظيم مردم بی این است که، 

نمایندگان کارگران، زحمتکشان و روشنفکـران در پارلمانهای بورژوازی، . کارند و در شرایط فقر به سر می برند
، اختالس و استثمار به حاکميت در دست کسانی است که، از راه های دزدی. از جمله، روسيه، حضور ندارند

  .ثروتهای کالن دست یافته اند

سوسياليسم مبتنی برمالکيت اجتماعی بر وسایل توليد و شيوه مدیریت برنامه ریزی شده، به عنوان مرحله اول 
کمونيسم، در اتحاد شوروی خلقهای روسيه را از زیر ستم تزاریسم آزاد ساخت، از ملتها و خلقها حفاظت کرد، 

ت، تحصيل هر یک از آنها را تشکيل داد، قدرت اقتصادی بزرگی تبدیل شد، فرهنگ، تمدن و باالتر از دولت، کتاب
  .همه، ضروریات زندگی همه زحمتکشان را تأمين نمود

، نمی خواهند با محکوم کردن »دموکراتها«از آنچه که در باال گفته شد، می توان فهميد که، چرا در غرب 
 . بشریت را از خطر امپریاليسم نجات دهندجرایم واقعی سرمایه داری،

 

  



  لنين، حزب بلشويک. ای. و
  در باره جنگ داخلی و ترور

 .رد پای خونين سرمايه داری

  

يکی از افسانه های جعلی در باره حاکميت شوروی اين است که، گويا، والديمير ايليچ لـنين و حزب 
مقامات . ميت ارضی کشور را مورد تهديد قرار دادند، تما»ترور سرخ«بلشويک، با براه انداختن جنگ داخلی، 

و اتحاد نيروهای راستگرا، توده ای از ) ژيرنوفسکی ها(، حزب ليبرال دموکرات روسيه»روسيه واحد«حزب
  .اراجيف رويهم انباشتند

ا یعنی، با درک شرایط تاریخی وقوع این و ی. برای درک دقيق و درست مسئله، باید اصوليت تاریخ را فهميد
لـنين، با شناخت ترور، بعنوان یکی از اشکال عمليات . ای. و. آن حادثه است که، می توان به ماهـيت آن پی برد

استفاده از ابزار جنگی در شرایط مشخص، هنوز در اوایل قرن بيستم، در آستانه تشکيل حزب انقالبی بلشویک، 
قد بود که، ترور، انقالبيون راستين را از مبارزه او معت. ترور برعليه حکومت استبدادی تزاری را مردود شمرد

تفرقه، بر خالف آنکه باعث ایجاد « اصلی آنها، یعنی از مبارزه بر عليه استثمارگران، منحرف می سازد و
» مهمترین هدف کل جنبش، در ميان نيروهای دولتی شود، موجب پراکـندگی در صفوف نيروهای انقالبی می شود

شناسائی ترور به عنوان ابزار مبارزه انقالبی، مفهوم دیگری غيراز دنبال روی ). ٣. وم، صمنتخب آثار، جلد س( 
  .از جنبش خود بخودی کارگران، نا باوری به قدرت زحمتکشان و سازمان انقالبی آن ندارد

 -عليرغم آن، حزب بلشویک تحت شرایط مشخصی، ترور درجواب اقدامات تروریستی دشمن طبقاتی
 خود به کارگران آمریکا، با تأکـيد بر اینکه، ١٩١٨لـنين، در نامه  سال . ای. و.  مجاز می شمرد را-بورژوازی

زمانی که بورژوازی انگليس، « : بورژوازی و دنباله روان آنها، بلشویکها را به ترور متهم می سازند، می نویسد
عليه فئودالها دست می زد، چگونه ، به عمليات تروریستی بر١٧٩٣ و بورژوازی فرانسه، در سال ١٦٤٩درسال 

اما، وقتی که، راهی جز ترور در پيش پای طبقه ! فراموش کرده است که، آن را عادالنه و قانونی می دانست
، ٨منتخب آثار، جلد (» کارگر و دهقانان تهيدست بر عليه بورژوازی نمی گذارند، آن را جنایت و هيوال می نامند

 ).٢٣٠صفحه 

 

 

  .بورژوازی و همدستان آندو روئی سياسی 

همچون روسيه واحد ) احزابی(بورژوازی جهانی دوران ما، از جمله بورژوازی روسيه، دوستان و شرکایش 
و پيروان ژیرنوفسکی، در تالشند با افسانه پردازیهای دروغين، همسانی و همپيوندی کمونيسم و تروریسم را به 

  . جامعه جهانی نشان دهند

جعليات پيرامون اینکه، . نامه ضد کمونيستی را به  پارلمان شورای اروپا کشاندندنيروهای مرتجع، قطع
  .ایدئولوژی کمونيستی هميشه موجب ترورهای جمعی شده است، بهانه اصلی این اقدام تحریک آميز بود

در طول بيش از چهارصد سال حيات سرمايه داری ، تروريسم مسلح منبعث از مالکيت خصوصی بورژوازی 
  .ليونها انسان را قربانی کرده است، مي

، )قرن شانزده(هنوز در دوره های آغازین پيدایش سرمایه داری، در زمان انقالبات بورژوائی هلند
،  جنبشهای مردمی به شدت سرکوب شد و )قرن نوزده( دموکراتيک فرانسه-، انقالب بورژوا)قرن هفده(انگليس

بورژوازی بزرگ، از . پادشاه انگليس و فرانسه اعدام گردیدند. ندبسياری از دهقانان و همفکران آنها کشته شد
  .بهره انقالب سودمند شد

تاريخ مبارزه توده های خلق برای کسب آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی، سرشار از قهرمانيهاست و 
  .بهترين پسران و دختران آنها، بدست جالدان بورژوازی کشته شده است

. سرکوبی اولين انقالب پرولتری، با تروریسم بورژوازی ضد انقالب همراه شد. آوریدکمون پاریس را بخاطر 



 هزار نفر دستگير ٤۵ هزار پاریسی کشته شد، در حدود ٣٠کمون را در خون غرق کرد، کشتار به راه انداختند، 
  .دندشدند، بسياری از آنها را تيرباران کردند، هزاران نـفـربه زندان با اعمال شاقه محکوم ش

تزاریسم و بورژوازی روسيه هميشه برعليه آنهائی که، برعليه استثمار، بی حقوقی و خودکامگيهای حاکميت، 
، در زمان انقالب ١٩٠۵ ژانویه سال٩. در راه آزادی وحاکميت خلق مبارزه می کردند،به ترور متوسل می شدند

، »!دستگير کردن الزم نيست« :ن، دستور صادر شداول روسيه،  تظاهرات آرام مردم را به گلوله بستند و بدنبال آ
 .»!به گلوله قناعت نکـنيد«

در پی تارو مار کردن قيام مسکو، سواستوپل، دونباس و دیگر شهرهای کشور، سالهای سياه استالـئپـين مرتجع 
بق ط: ميليوکوف، رهبر کادتها، دشمن سرسخت حاکميت شوروی، در خاطرات خود می نویسد. ن. پ. آغاز شد

جوخه های خون آشام قصاص برای نوشيدن خون تيرباران شدگان بدون «دستور استالـئپـين، رئيس دولت تزاری،
از چنگالهای استالـئپـين، نورچشمی ). ٢٧٢صفحه ( » دادگاه و هر آنکه سر راهشان قرار گيرد، تشکيل گردید

  .دام شده اند، می چکـيددموکراتهای دروغين، خون هزاران نفرکه، بدون بازجوئی و دادگاه اع

  .شروع جنگ داخلی و ترور سرخ بوسيله بلشويکهاجعلی اتهام 

لـنين، برخالف تمام انقالبهائی که . ای. بر همگان روشن است که، انقالب اکـتبر، به رهبری حزب بلشویک، و
( جنگهای داخلی . سيد، به پيروزی ر)مجموعا چند نفر کشته شد(در جهان روی داده است، با کمترین تلفات انسانی

هم، تروری بود که نيروهای ضد انقالب و سلطه طلبان خارجی برای برقراری سلطه ) ١٩٢٠ـ ١٩١٨سالهای 
همانطور که در کتاب خالصه تاریخ حزب کمونيست اتحاد . مجدد خود به کارگران و دهقانان، براه انداختند

ران همراه ژنرالهای گارد سفيد با حمایت دولتهای مالکان و سرمایه دا«نوشته شده است، ) بلشویکها(شوروی
 به کشور شوراها  مشترکدرهم کوبيدن انقالب اکـتبر و سازماندهی حمله، برای )انگليس، فرانسه، آمریکا(آنتانت

  ).٢٣٦ـ٢٣۵صفحه ( »و سرنگون کردن حاکميت شورائی آن، جنگ داخلی براه  انداختند

 کی از سردسته های ضد انقالب ، در همه بيانيه های خود، خواستاردنيکين، دست نشانده آنتانت و ی. ای.آ
خلع ید دهقانان از زمينهای مالکان واز پرداخت ... اعاده حقوق قانونی صاحبان موسسات توليدی و کارخانه ها«

 و روشن است که، بلشویکها، زمينها را، رایگان). ۵٨ـ ۵٦دنيکين، حمله به مسکو، صفحات . ای. آ(بود » غرامت
  .بدون مدت به دهقانان واگذار کردند

هدف آنها، . سلطه جویان، تماميت دولت روسيه را نشانه گرفته بودند. روسيه، به سمت فاجعه کشانده می شد
امپریاليستهای سلطه جو، روسيه را . وحشيگری می کردند. تجزیه روسيه و به تابعـيت خود درآوردن آن بود

ژاپنيها و آمریکائيها، شرق دور را، انگليسها، شمال روسيه :  تقسيم کرده بودندگرفتار مصيبت ساخته و بين خود
مرکزی را، فرانسویها، اوده سا را، چکها، ولگای ميانه و سيبری را، آلمانيها و لهستانيها، اوکرائين و بليوروس 

، قيامهای ضد انقالبی بر دربسياری از مناطق. را، انگليسها و ترکها، ماورای قفقاز را به تصرف درآورده بودند
. کارخانه ها کار نمی کردند). مسکو، یارسالول، قفقاز شمالی، ولگا، سيبری(عليه حاکميت شوروی برپا کردند

 حمل و نقل را محتل

 

لـنين و بلشویکها، بالفاصله بعد از انقالب اکـتبر، به مسئله خروج کشور از جنگ جهانی . ای. و.  ساخته بودند
سرمایه . ، فرارسيد١٩١٨اما، سال . ریاليستی، بازسازی ویرانيها و ساماندهی اقتصاد پرداختندغارتگرانه امپ

جهانی، روسيه را به محاصره خود درآورد، تهاجمات خارجی، خرابکاری های عمدی و آگاهانه ماموران، توطئه 
  .  ها و شورشهای گارد سفيد، کشور را با خطر گرسنگی مواجه ساخت

ره های مواد خوراکی، خرید مازاد نان دهقانان، بویژه خرده مالکان، تنها راه نجات ميليونها توزیع مجدد ذخي
بدین منظور، دسته های کارگری به روستاها اعزام گردید و در آنجا، کميته . انسان از خطر گرسنگی کشنده بود

اقتصادی  موجود را در اختيار دهقانان همراه با این، آنها، زمينهای مالکان و امکانات . های فقيران تشکيل داده شد
  .یعنی، مجددا توزیع کردند. گذاشتند)بی زمين و کم زمين( فقير

لـنين به نماینده تام اختيار دولت . ای. برای درک ابعاد فاجعه گرسنگی تحميلی برکشور، در اینجا، تلگرام و
نقالبی خود را برای ارسال نان بکار بخاطر خدا، تمام توان ا«:شوروی در جنوب روسيه را یادآوری می کـنم

. جمع آوری و ارسال. قطارها و دسته های ویژه.  ازپا در می آید)منظور،لنينگراد است(و گرنه، پطر. گيرید
  .»!بخاطر خدا. هر هفته اطالع دهيد. قطارها تحت نظر



نند، آن را همانطور که، کرئلوف داستان پردازروس می نویسد، گرگ را بخاطر رنگ خاکستریش نمی ز
تصميمات شدید برعليه کوالکها، بخاطر کوالک بودنشان نبود، بلکه، بخاطر نان . بخاطر خوردن گوسفند می زنند

ميليونها انسان با سهميه اندکی زندگی می کردند و به هر نفر از . مازادی بود که، آنها، احتکار و مخفی کرده بودند
  .نان داده می شد)   گرم۵٠ (ف دستـبه اندازه ک جمعيت مسکو و پطروگراد

گارد سفيدیها و اشغالگران، وحشيگری کـردند، کارگران و دهقانان، مردم دهات و نواحی را به صورت دست 
به شدیدترین « ، »جبهه و پشت جبهه را پاکسازی کـنيد« : ژنرال دنيکين دستور داد. جمعی مجازات می کردند

دانستن این موضوع، برای مزخرف نویسانی ( » ا از ميان برداریدمطبوعات ویرانگر ر« ، »وجه تصفيه نمائيد
به فعاليت تعاونيها، اتحادیه های ضد دولتی « ).  را می ستایند، الزم است- جالدان خلق–که، ژنرالهای گارد سفيد 

  .»و غيره با چنان تدابير شدیدی خاتمه دهيد که، توان ایستادن در مقابل دولت را نداشته باشند

صحنه گردانان غربی، در اتحاد با وی، .  آمریکائی بود– فرانسوی -ک، مایه اميد استيالجویان انگليسیکالچا
بيهوده نبود که، .  تکه کردن روسيه، جدا کردن سيبری و تبدیل آن به نيمه مستعمره خود، دلبسته بودند-برای تکه
همراه هوکس، ژنرال انگليسی به اومسک ، کالچاک، به آمریکا و انگليس دعوت شد و پس از آن، ١٩١٨در سال 
رهبری عالی « ، کالچاک، به کمک نظاميان استيالگر، حمالت خود را تشدید نمود، ١٩١٨در پایان سال . بازگشت

دیکتاتوری نظامی برقرار نمود، شوراها را منحل ساخت، اتحادیه ها را از هم . را اعالم کرد» دولتی روسيه
 را به سرمایه داران برگرداند، در دهات و روستاها، سياست اربابی پيش برد، زجر و پاشيد،  کارخانه و فابریکها

 .شکنجه کردن عمومی مردم بومی را سازمان داد

لکه های خون و چرک پاک ناشدنی روی  فرنچ سفيد  «:، در مورد کالچاک نوشت»وولـيا راسيا« مجله مهاجر
ز مردم سيبری و اورال را تيرباران کردند، بسياری را نيز در  کالچاکی ها هزاران نفر ا.»دریاداریش باقی است

طول راه آهن سراسری سيبری، از تيرهای تلگـراف به دار آویختند، دهات و قصبات مسکونی کارگران را آتش 
ویران کردن یک آبادی بهتر از این است که، یک  « شعار آنها با. زدند، دارائی های مردم را تاراج کردند

  .، دست به حمله می زدند»در آنجا باشدکمونيست 

در طول مدت دهها سال زندگی و کار در سيبری، با انسانهائی دیدار کردم که، از جهنم کالچاک نجات یافته 
آنها درباره سفاکيهای کالچاکی ها و کشتارهای ). حاکميت کنونی برای کالچاک مجسمه یادبود برپا می کـند(بودند

 بدست آنها، در مورد آنکه، افسران کالچاک، پرسنل ارتش سرخها و پارتيزانها را در جمعی دهقانان و کارگران
 زنده  وخوراک حشرات شوند و یا از گرسنگی زجر کش شوند، بسيار -جنگلهای تایگا به درخت می بستند تا،زنده

  .سخنها می گـفـتند

: ای ارتش سرخ، گـفـته می شوددر بيانيه للوئيد جرج، نخست وزیر بریتانيا، عليرغم مشاهده پيروزیه
مداخله . »پيروز شود«بر سالحهای تحویلی دولتهای انگليس و فرانسه به دنيکين و کالچاک، » بلشویسم نمی تواند«

تجهيز ) لباس متحد الشکل(گران، ارتش سفيد چندین صد هزار نفری مرکـب از سربازان و افسران را با اونيفورم
  . کردند

 کشور را در ازای تجهيزات نظامی دریافتی خود، پرداختند، به سرمایه داران خارجی ژنرالهای سفيد، طالی
آن زمان، این مبلغ، پول هنگـفتی (امتيازات بزرگی اعطاء کردند، دوازده ميليارد روبل بدهی خارجی تقـبل نمودند

  ).بود

  

 جنگ و ترور سفيد بدين ترتيب، فعالين کارگری و دهقانی شوروی به رهبری حزب بلشويکها، درجواب
 قطعه کردن روسيه راه انداخته -بورژوازی روسيه و خارجی که بمنظور سرنگون کردن حاکميت شوروی، قطعه

بودند و در جواب وحشيگری گارد سفيد و سلطه جويان خارجی، شورشهای ضد انقالبی، زجر و شکنجه 
ميلياردرهای آنتانت بر عليه ما «:  گويدلنين می. ای. و. عمومی، کشتارها،  به جنگ وترور سرخ متوسل شدند

راه دیگری هم . »، ما مجبور بوديم جواب بدهيم، اين جواب، فقط از روی ضرورت بود»دست به ترور زدند
  .وجود نداشت

  .لـنين، تشکيل گردید. ای. کميته فوق العاده مبارزه با ضد انقالب، طبق رهنمود حزب بلشویک و شخص و

ت فاجعه آميز نبود، انسانهای بيگناه هم کشته شدند، بعضی اوقات، دهقان، نان حاللش جواب ما، بدون اشتباها
، با بيانيه های جعلی و با سکوت در مورد خشونت و »روسيه واحد« دموکراتهای دروغين،. را از دست می داد



عالوه بر آن، . اندوحشی گری طبقات سرنگون شده مالکان و بورژوازی، این واقعيات را مورد معامله قرار داده 
ماموران سابق، مالکان، بورژوازی و دیگر فرصت طلبان چسبيده به «لـنين می گوید؛ آنها، . ای. همان طور که، و

  . آلت دست خود ساخته بودند،»انقالب را، که به خشونت و تجاوز بر عليه کارگران و دهقانان دست زده بودند

تشکيل یافته در مبارزات، کارگران و دهقانان تحت رهبری  در نهایت امر، جمهوری شوروی و ارتش سرخ 
حزب بلشویک، مداخله گران خارجی و گاردسفيد را درهم کوبيدند، اولين حمله نظامی سرمایه بين المللی به کشور 

و این موفقيت در شرایطی بدست آمد که، گارد سفيد و متجاوزین، کادرهای نظامی مجرب، . ما را دفع کردند
  .درجه یک و ارتش آماده در اختيار داشتندسالحهای 

 نفربه جرم شرکت ۵١٠٦نفر از جمله ١٢٧٣٣، ١٩٢٢ـ ١٩١٨در دوره کميته فوق العاده در فاصله سالهای 
  .در شورشهای ضد انقالبی، و مابقی، به جرم تبـه کاری، فرار از ارتش و جاسوسی اعدام گردیدند

 ٨٠تش سرخ و مردم غير نظامی شهرها و روستاها، از جمله، صدها هزار نفر از اسيران مرکب از افراد ار
هزار سرباز که در لهستان اسير شده بودند، در شکنجه گاههای ضد اطالعات دشمن، بدست گروههای قصاص، 

  . به قـتـل رسيدند

  .بورژوازی امپرياليستی به ترور سفيد متوسل شد

ترور سفيد بر عليه مبارزان انقالب پرولتری، حتی در امپریاليستها، بخاطر حراست و تحکيم حاکميت خود، به 
  .کشورهای دیگر هم دست زدند

 هزار نفـر به ٩٠بيش از . را سرکوب کرد) ١٩١٨سال (بورژوازی فنالند با خشونت تمام انقالب پرولتری 
  .مردند هزار نفـر اعدام شدند و بسياری نيز از گرسنگی ٨اردوگاهها و زندانها افکنده شدند، بيشتر از 

، در آلمان، ضد انقالبيون با اجازه و حمایت دولت، کارل ليبکـنشت و رزا لوکزامبورگ، ١٩١٩در سال 
نيروهای انگليسی بسياری از مقامات و رهبران طبقه کارگر، : توضيح مترجم. (رهبران طبقه کارگر کشتند

 هزار ١۵ دموکراتها و ژنرالها، - سوسيالبورژوازی آلمان با همدستی. ...).  کميسرباکو را نيز کشتند٢٦ازجمله، 
  .کمونيست آلمانی را قـتـل عام کردند

انگليس، فرانسه، آمريکا، آلمان و ديگر کشورهای امپرياليستی با شمشير و آتش امپراطوری استعماری را 
. بودبرابر بيشتر از کشورهای متروپل ٤ برابر و وسعت اراضی آنها ١ ⁄۵ جمعيت مستعمرات .بوجود آوردند

بورژوازی با ثروتهای هـنگـفـت به چنگ آورده از غارت نيروی کار و مواد خام ارزان مـستعـمرات، مردم 
  .متروپـل را خوراند، ثبات اجتماعی برقرار ساخت

در مدت دو قرن تسلط استعماری انگليسی ها بر کشور هند، سرکوبی بربرمنشانه اعتصابات و قيامهای توده 
ورشاگين، نقاش روس،در تابلوی خود صحنه بستن شورشيان هندی به لوله توپ و . و. و. ادای، کشور را تکان د

  .شليک آن را ترسيم نموده است

و حق امتياز، ) حق تملک بخشی از اراضی بدون تقسيم(امپریاليستها، چين را با برقراری حق خارج المملکتی
از ميان . ت، قيامها و اعتصابات، بالوقفه ادامه داشتدر همه چين، تالطما. به کشوری نيمه مستعمره تبدیل کردند

  .آنها، قيام تایپه، شورش برنج، اعتراضات ضد دولتی در شانگهای، سيچوآن و دیگر مناطق را می توان نام برد

  

  

  

، من به چشم خود، ردپای تازه استعمار برده داری ١٩۵٧در چين بعد ازشکل گيری جمهوری خلق، در سال 
، دستگاههائی را )کالسکه ای که بجای اسب، توسط انسان کشيده می شود - RIKSH(،و ریکش رافقر : را دیدم

انسانهائی را دیدم که در . که با دست و یا پا کار می کـنند، کودکانی را که در ميان آشغالها می ميرند، مشاهده کردم
  قایق 

 سال، دوباره به ٤۵اما اخيرا، پس از گذشت . بدنيا می آیند، در آن زندگی می کنند و  در همانجا هم می ميرند
  چين 



کشور قدرتمند سوسياليستی چين را دیدم که، راه شکوفائی و ترقی را می . اینجا چين دیگری بود. سفر کردم
  .پيماید

با کمک بی شائبه اتحاد شوروی، خلقها جهان زنجيرهای استعماری را از هم گسيختند و به راه رشد آزاد و 
 . گذاشتندمستقـل گام

  

 عليرغم شکست موضعی سوسياليسم
  

  دوران ما، دوران گذار
 به سوسياليسم است

  

ميليون نفـر انسان، زخمی ٧٠امپرياليستها با تحميل دو جنگ جهانی به بشريت در قرن بيستم، باعث کشتار 
  .و عليل شدن تعدادی به مراتب بيشتر ازآن شدند

  .تبه کاريهای فاشيسم آلمان

  .از سنگين ترين جرايم امپرياليسم استفاشيسم، يکی 

سرمایه داری امپریاليستی آلمان، انگليس، فرانسه و آمریکا با هدف در هم شکستن اتحاد شوروی و به اسارت 
ميليون انسان در اردوگاههای ١٨ جنگ جهانی دوم، در سالهای. در آوردن دیگر خلقها، هـيتـلر را پرورش داد

اتحاد شوروی و احزاب کمونيست نقش تعيين . فـر از آنها سوزانده شدند، نابود گردیدندميليون ن١١. فاشيسم افتادند
شاهکاری بود شایسته . کـننده ای در انهدام فاشيسم آلمان و نجات خلقهای اروپا از قيد و بند اسارت ایفا کردند

  !تحسين ابدی

در .  توسل به نيروی نظامی توسعه دهنددر تاریخ معاصر، امپریاليسم سعی می کـند دموکراسی آمریکائی را با
پس از فرار آمریکائيان از ویتنام من به چشم خود دیدم که آنها چه ویرانيها از خود بجای . ویتنام چنين کردند

اینک، آنها عراق را اشغال کرده اند، کوبا، ایران، . گذاشتند، چه بالیا و مصایبی را به مردم ویتنام تحميل نمودند
  .را تهدید می کـنند ... کره شمالی و

 سال پس از ١٢درمدت. امروز، بورژوازی روسيه سياست انهدام مردم کشور خویش را در پيش گرفته است
 هزار نفـر ازجمعيت کشور ٧٠٠تخریب اتحاد شوروی، در نتيجه تشکيل جامعه سرمایه داری بورژوائی، ساالنه 

از آن جمله در ( تکه کردن اتحاد شوروی، -ای ناشی از تکهصدها هزار نفـر در جریان درگيریه. کاهش یافته است
  !حيرت آور است. کشته شده اند) چچن

آنها براین موضوع .  اشک تمساح می ریزند٣٠بعد از این همه، دموکراتهای هرزه برای قربانيان سالهای 
در : پرسيدنی است. ه استميليون نفـر از بين رفت١٠٠ ـ ٨٠، در اتحاد شوروی ٣٠توافق کرده اند که در سالهای 

ميليون نفر و آهنگ رشد ١۵٠، ١٩٣٠ميليون نفر، در سال ١٩٤مجموعا ١٩٤٠حالی که جمعيت کشور در سال 
 درصد بود، نابودی این تعداد انسان، چگونه ممکن است؟ دروغ حد و مرز ٣) باالترین حد رشد جمعيت( جمعيت 

غين، این خود حزب کمونيست بود که، موارد تخلف از قوانين گذشته از این، پيش از دموکراتهای درو. نمی شناسد
  .سوسياليستی را باز کرد و از ميان برداشت

  ٭٭٭٭٭

حزب کمونيست اتحاد شوروی و اتحاد احزاب کمونيست پيگـيرانه و با تمام نيرو در جهت دفع تحریکات ضد 
  .کمونيستی تازه کار می کـنند

  

ترور «ا بورژوازی و دنباله روان آنها برای باز کردن افسانه ساختگی طبيعتا این سئوال پيش می آید که، چر



، این چنين مجدانه تالش می کـنند ولی، در باره وحشيگریهای غير قابل تصور »جمعی در رژیمهای کمونيستی
  سرمایه داری، کلمه ای بر زبان نمی آورند؟

اف اذهان عمومی از ماهيت تروریستی امپریاليستها، تبليغات زهرآگين ضدکمونيستی خود را برای انحر
سرمایه داری وبخاطر ادامه موجودیت آن که ناگزیر، با وجود تمام موانع و زیگزاگ زدنها، جای خود را به 

می خواهم این موضوع را مورد تاکيد قرار دهم که، صرفنظر از شکست . سوسياليسم خواهد داد، تشدید بخشيده اند
  .وران ما، دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم استدموضعی سوسياليسم در روسيه، 

بورژوازی روسيه و بوروکراسی دولتی و حزب روسيه واحد، سيمای اتحاد شوروی را لجن مال می کـنند تا، 
تاکنون، در تاریخ روسيه .   بزرگترین جنایت قرن را پرده پوشی نمایند-تاراج اموال عمومی و فقر ميليونها انسان 

ن و کاله بردارانی به این قدرت و به این تعداد که، با چپاول دارائی های مردم ثروتهای افسانه ای به چنگ شيادا
ميليارد ٢۵٠اینک، روسيه دارای یک صد نفـر ميلياردر دالری است که، مجموعا، . آورده اند،  وجود نداشته است

.  که همه چيز باید آنچنان که هست، باقی بمانددر چنين وضعيتی، رئيس جمهور معتقد است. پول در اختيار دارند
  !حيرت آور است

  . سه پيشنهاد-و دو

 ژانویه، آغاز جهنگهای جهانی اول و دوم، آزادسازی دهات، ٩کمون پاریس، : گرامی داشت روزهای تاریخی
 ای اعاده نام خيابانها، شهرها و استانها از اشغال گارد سفيد، مداخله گران و فاشيسم آلمان، پشتيبانی از ابتکار توده

  . مبارزان راه حاکميت شوراهااستالين،. و. یو لـنين . ای. وشهرها و مجسمه های 

بررسی و . تنظيم برنامه ای  واحد برای جلوگيری از کاهش جمعـيت در همه روسيه و ارائه آن به همه جامعه
  .ه داری و افزایش آنتعيين روز مبارزه بر عليه قـتـل عام مردم روسيه، کارزار برای نگ

افشاء و توضيح جنایات سرمایه داری، باال بردن سطح آگاهی مردم، متحد کردن و سازماندهی آنها برای 
مبارزه در راه رشد سوسياليستی، بر عليه رژیمهای بورژوائی که ميليونها قربانی گرفته اند، دین مقدس 

 .کمونيستهای ميهن پرست می باشد

  

  د شورویدر باره آمادگی اتحا
 .برای دفع تهاجم نظامی خارجی

  

 .اکاذيب و حقايق

  

همه کينه ورزان به اتحاد شوروی، ضد کمونيستهای سرسخت و دموکرات نماهای لجن پراکن اراجيفی را 
سرهم بندی می کـنند که گويا، رهبری اتحاد شوروی، کشور را برای شرايط جنگی و دفع تهاجم فاشيسم 

  .اين هم يکی از آن خيال پردازيهاست. ده بوداشغالگر آلمان آماده نکر

آغاز یک طرفه جنگ جهانی امپریاليستی تازه برای تقسيم جهان، بحرانهای عميق اقتصادی در کشورهای 
پيشرو سرمایه داری از یک طرف و از دیگر سوی، آغاز ساختمان سوسياليسم دراتحاد شوروی، رشد عظيم 

بهبود شرایط زندگی خلقهای شوروی، تاثير پرتوان شوروی در مبارزه اقتصادی و افزایش قدرت دفاعی کشور، 
آتش . جهانی برای جلوگيری بروز جنگ تازه، مشخصه بارز اوضاع جهانی سالهای دهه سی قرن گذشته می باشد

با وارد .  ميليون نفـر را در برگرفت٧۵٠جنگ اراضی چين، اروپای غربی و بخشی از آفریقا با جمعيتی بيش از 
، برای دفع حمله غير منتظره آلمان هـيتلری، جنگ جهانی دوم به ١٩٤١ن اتحاد شوروی به جنگ در سال شد

  .جنگ عليه فاشيسم و جنگ آزادیبخش تبدیل شد

  

  



  

پيروزی اتحاد شوروی در جنگ کبير ميهنی بر عليه فاشيسم آلمان ومتفقين آن، یکی از فاکتورهای اثبات 
 شوروی، تحکيم پایه های وحدت جامعه، دوستی ملتها، ميهن پرستی درستی ساختار اجتماعی و دولتی

لـنين و حزب، . ای. پيروزی ما، در نتيجه کاربست ایده های و. سوسياليستی و نقش رهبری حزب کمونيست بود
  سازماندهی عمومی 

  سازمانی، اجتماعی و-خلقهای شوروی برای شرایط جنگی، یعنی تعميق و تحکيم اقـتصادی، سياسی
نگارنده، انطباق کامل این مسائل با اصول تاریخی را، با توجه به شرایط . يروهای مسلح حاصل شدن ایدئولوژیکی

  .آن دوره، مورد بررسی قرار داده است

  

  

  آماده سازی
  اقتصادی و مالی کشور
  .برای شرايط تجاوز نظامی

  

ير ميهنی در حضور انتخاب کـنندگان این ، طی سخنرانی خود بعد از پایان پيروزمندانه جنگ کباستالين. و. ی
حزب می دانست که، ماشين جنگی به حرکت درخواهد آمد و کشور، بدون «: موضوع را مورد تاکيد قرار داد

بدون ...  يعنی، بايد پيروز شد-صنايع سنگين توان از خويش را نخواهد داشت، اين، امری تاخير ناپذيری است
  .»آن، تاريخ شوروی می ميرد

 ماشين سازی و تعاونيهای عظيم –و هسته مرکزی آن تی کردن و تشکيل تعاونيها، ایجاد صنایع سنگين صنع
توليد محصوالت روستائی موجب تحکيم بنيانهای اقتصادی قدرت دفاعی گردید و پایه های مادی جنگی کشور را 

ه بورژوائی کنونی،در فکر جلوگيری رهبران روسي. این موفقيتها بدون اتکا به سرمایه های بدست آمد. قوام بخشيد
  .از سقوط آن، بدون جلب سرمایه و نيروی کار خارجی، نيستند

بلشویکها، کشوری را از تزاریسم تحویل گرفـتند که، در نتيجه چهار سال جنگ جهانی اول و سه سال جنگ 
جی، به مملکتی نيمه فـقـيـر داخلی تحميلی توسط مالکان، سرمایه داران، ژنرالهای گارد سفيد و مداخله گران خار

  .و نيمه ویرانه ای تبدیل شده بود

تغييرات بنيادی .  اقتصادی سوسياليسم دراتحاد شوروی پيروز گردید-در سالهای دهه سی، ساختار اجتماعی
  .درکشور، نشانه های عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی را پاک کرد

مجله . اره اتحاد شوروی بسيار جالـب توجه استنوشته های مطبوعات بورژوائی خارجی آن دوره در ب
دستآوردهـای برنامه پنج ساله، تأسيس کارخانه های تراکتور سازی « : می نویسد» راوند تـيبـل« انگليسی 

درخارکف و استالـينگراد، کارخانه های اتومبيل سازی در مسکو و نئژنئی نوگوراد، نيروگاه آبی 
 توليد فوالد در ماگـنيتاگورسک و کوزنتسک، زنجيره کامل کارخانه های دنيپروپطروسک، کارخانه های عظيم

هيبسون، سرمایه دار انگليسی و رئيس بانک، پس از . »شگـفت انگيز است ... ماشين سازی و شيميائی در اورال
وفقيت اما، م. احتمال می رفت که، برنامه پنج ساله شکست خواهد خورد«: دیدار خود از اتحاد شوروی می نویسد

بر پایه برنامه مورد نظر، درتمام شهرهائی که من سفر کردم، . این برنامه بيش از حد پيش بينی شده می باشد
مناطق مسکونی تازه، دارای ميادین و خيابانهای عریض درخت کاری شده، آپارتمانهای مدرن، مدارس، 

اقبت از اطفال مادران شاغل، ساخته شده بيمارستانها، باشگاههای کارگری، مهد کودکها و کودکستانها برای مر
اکنون روسيه ، کشور ایده ! اتحاد شوروی فرونخواهد پاشيد! بی جهت اميدوار نباشيد! آقایان، اشتباه نکنيد... است

  .»آلها و اميدهاست
روسيه باسرعت  از عهد چوب به عهد فوالد، بتون و موتورها می . می سازد» ماشين متفکر« روسيه« 



  ).»نئيشن«مجله آمریکائی ( . »رود

 هزار مؤسسه توليدی راه اندازی شد، بخش اعظم آنها در ٩، )١٩٤٠ـ ١٩٢٨سالهای (سال،١٣در عرض 
اورال و سيبری واقع بود، که در سالهای جنگ در پشت جبهه قرار گرفت، مناطق شرقی کشور، با سرعت به 

در آن دوره، بخشهای تازه ای . ده از جمله آنها بود مؤسسه منتـقـل ش١۵٠٠منطقه صنعتی قدرتمندی تبدیل گردید، 
از ميان آنها ساخت دستگاههای صنعتی، الکترو تکـنيکی، اتومبيل، تراکتور و کمباین سازی . در  صنعت ایجاد شد
  و صنایع شيميائی را 

 در ، صنایع پرقدرت جدید نفت) کوزنتسک-مجتمع اورال(مراکز ذوب آهن کشور در شرق. می توان نام برد
  . ولگا تأسيس و مورد بهربرداری قرار گرفت-منطقه اورال

پس از تجزیه اتحاد شوروی بسياری از بخشهای توليدات صنعتی، از جمله، آلت و ابزارسازی، ساخت 
 .دستگاههای توليدی ،ماشينهای کشاورزی و بخش مهمی از مجتمع صنایع نظامی از بين رفته است

، ١٩١٣ر سالهای سی، حجم توليدات اتحاد شوروی به نسبت سال در دوره حاکميت شوروی، اساسا د
حجم توليدات کشور به جايگاه اول در اروپا و دوم در جهان ارتقاء يافت و آهنگ توليد و . برابر افزايش يافت٩

  . مقام اول را درجهان احراز نمودبازدهی توليدی کار،

 ١٠،)ودار نشاندهنده ميزان رشد اقتصادینم(هم اکنون، ميزان توليد محصوالت نا خالص ملی روسيه
از نظر ميزان متوسط . می باشد) با در نطر گرفتن قدرت خرید(برابرکمتر از محصوالت نا خالص ملی آمریکا

پس، در چنين . سرانه محصوالت نا خالص ملی، کشور ما، درجای چهلم و آمریکا، در جای دوم قرار دارد
  نایل شد؟»  دولت مقتدر بزرگ« ب عنوان وضعيتی، روسيه امروزی، چگونه به کس

  توليد فوالد، زغال سنگ، نفـت، گـندم و پنبه

  )به ميليون تن(

زغال   فوالد  سال
  سنگ

  پنبه  گـندم   نفت

٧⁄٠  ٦⁄٢١  ٩  ٢٩  ٣⁄٤  ١٩١٣  

 
١٩٤٠  

٧⁄٢  ٣٨  ٣١  ١٦٦  ٣⁄١٨  

  .بر افزایش یافتبرا٤ برابر و گـندم و پنبه، ۵⁄۵ ـ۵⁄٣فوالد، زغال سنگ، نفـت، بدین ترتيب، توليد 

اگر ميزان رشد صنایع در طول سه . ماشين سازی در مجموع سریعتر از سایر بخشهای صنایع رشد یافـت
 درصد رسيد که، ٧٦ درصد بود، اما، رشد صنایع ماشين سازی به ٤٤، مجموعا )١٩٤٠ـ١٩٣٨سالهای (سال 

  .برای رشد اقتصادی کشور و تحکيم قدرت دفاعی آن، بسيار مهم بود

هـزار دستگاه مجهـز به سيـستـم کـنترل الکترونيکی ساخته شد، ٢٦، در زمان حاکـميت شوروی ١٩٩١رسالد
بدون توليد دستگاه .  در صورتی که در حال حاضر توليد این نوع دستگاهها،  به زحمت به چند صد واحد می رسد

ت قدرتمندی نيست و نمی تواند هم و ابزار آالت، بدون صنایع الکترونيکی و ماشين سازی داخلی، روسيه دول
بعد از تجزیه اتحاد : توضيح مترجم.( این، فقط  زائده مواد خام اقتصاد جهانی است، نه چيزی بيشتر. باشد

شوروی، بخشی از دستگاههای فوق الذکر که در کارخانه های توليدی جمهوریهای آسيای ميانه و ماورای قفقاز 
در . اههای کارخانجات، به نام آهن قراضه به خارج از کشور فروخته شدنصب شده بود، به همراه دیگر دستگ

نتيجه تمامی کارخانه ها و مؤسسات توليدی بزرگ و کوچک، منهای آن تعداد از توليدیهای وابسته به نفت در 
  ).جمهوریهای نفـت خيز، بطور کلی تعطيل گردید و از بين برده شد

از خارج به اتحاد شوروی، ميهن ما،بخش عظيمی از منابع مادی و در ارتباط با افزايش خطر حمله نظامی 
 شامل ١٩٢٩اگر، بودجه دفاعی کشور در سال . اقتصادی خود را صرف باال بردن بنيه دفاعی خود ساخت

صنایع .  درصد افزایش یافـت٣٣، یک سال قبل از جنگ، به ١٩٤٠درصد کل هزینه ها می شد، در سال ١٠



  . بيش از سه برابر آهنگ رشد سایـر بخشهای صنعتی رشد کردنظامی کشور، با سرعتی

 تحقيقاتی و طراحی موجود، مجموعه کامل –همان موقع در اتحاد شوروی همراه با توسعه مؤسسات علمی 
مراکز آموزش عالی برای تربيت . مؤسسات علمی برای مطالعه و بررسی تکنولوژی جدید نظامی  تأسيس گردید

من خود، در یکی از این مراکز .  طراحی در بخشهای مختلف صنایع دفاعی تشکيل شدمهندسين تکنولوژی و
 مسکـو، در رشته مهندسی هواپيما، تحصيالتم را به پایان �آموزشی عالی، در دانشکده هوانوردی اورژونيکدز

در آنجا . دمدر سالهای جنگ، در یکی از بزرگترین کارخانه های هواپيماسازی در نواسيبيرسک کار کر. رساندم
 .به دریافت اولين مدال شوروی مفـتخر شدم

  

تنها در زمينه انواع توليدات صنعتی بسيار مهم نبود که، اتحاد شوروی بر کشورهای سرمایه داری اروپا پيشی 
، مسائل بسيار ١٩٣٩، درسال )بلشویک( حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی١٨حزب، در کنگره . گرفت

پيشی گرفتن بر اقتصاد کشورهای سرمایه داری، به عبارت دیگر، : ا مورد تاکيد قراردادضروری و با شکوهی ر
بی شک، در . باالبردن حجم توليد انواع مهم محصوالت صنعتی به نسبت جمعيت، یکی از مسائل مورد نظر بود

توان دفاعی کشور پروسه دستـيابی به این امر تاریخی، امکانات جدیدی برای ارتقاء سطح رفاه زندگی مردم و 
  .پدیدار شد

  

   

  

 

  اعمال تدابير سياسی و تشکيالتی
  بمنظور آماده سازی کشور

  .برای دفع حمله نظامی از خارج
  

 حزبی و همچنين، در ١٨ و ١٧استالين در کـنگره های . و. ، حزب کمونيست به رهبری ی٣٠در دهه 
، با در نظر گرفتن شروع )بلشویک(ورویکـنفرانس عمومی حزبی حزب کمونيست سراسری اتحاد شهيجدهمين 

جنگ و بودن درمحاصره خصمانه سرمایه داری و با توجه به روی کارآمدن فاشيسم در آلمان، سمت اصلی 
سياست خارجی و داخلی کشور را تعيين کرد، برنامه پنج ساله رشد اقتصاد مردمی و پيامدهای اجرائی آن را 

  .مورد مطالعه و بررسی قرار داد

هشت «شوروای عالی فرمان . ر شدید، اما ضروری برای تحکيم نظم وانضباط کاری و دولتی اتخاذ شدتدابي
ساعت کار در روز و هفت روز در هفته را صادر نمود و خروج بدون اجازه کارگران و کارکنان از محلهای کار 

ننده مسئول محصوالت بی ، همچنين، فرمانی را  تصویب کرد که  بموجب آن، توليد کـ»را ممنوع اعالم کرد
  .کـيفـيت وناقص شناخته می شد

از سری تدابير مهم، تصمـيم مبنی بر تقـویت اقتصادی و بنيه دفاعی کشور از طریـق تأسيس سيستم 
 هزار تا یک ميليون نفر نيروی احتياطی دولتی ٨٠٠آموزشگاهها و مدارس حرفه ای برای تربيت ساالنه بين 

مشکل بتوان از اهميت این . رهای کارگری جوان با سواد، درالویت قرار گرفتکارگری متخصص ازميان کاد
 .تصميم سرنوشت ساز برای تکامل طبقه کارگر، ساختمان سوسياليسم و دفاع از حاکميت اتحاد شوروی کاست

یکی دیگر از تصميمات،بکارگيری اقدامات ضروری برای بهسازی رهبری حزبی درصنایع و حمل ونـقـل در 
به کارگران حق نظارت بر کار مدیریت داده شد و در ارگانهای .جا و تـحکيم شروع همزمان در مؤسسات بودهمه 

تشدید انتقادها، نظارت بر اجرای تصميمات حزبی و . حزبی، پست دبير مسئول صنایع و حمل ونـقـل تشکيل گردید
ا و کنفرانسهای حزبی، کافی است تا، فقط آشنائی با اسناد و مدارک کنگره ه. تقاضا از رهبری افزایش یافت



  .مطمئن شد که، حزب، هيچ ميانه ای با خودستائی و الف زنی نداشت

» صنعت، مشکالت را حل می کـند« از ميان برداشتن کمبود در زمينه تجهيز فنی مؤسسات، زمانی که شعار
یژه ای به جلب مبتکران را پيش کشيد، توجه و» کادرها، مشکالت را حل می کـنند« مطرح بود، حزب شعار

  .متخصص، جوان به پستهای رهبری، نه تنها از ميان اعضای حزب، حتی افراد غيرحزبی معطوف گردید

 ماه بحث و بررسی پيش نویس قانون اساسی، کـنگره شوراها، قانون اساسی جدید را ۵، پس از ١٩٣٦در سال 
ندهنده دستيابی و نيل به هدفی بسيار مهم، غير از چرا که، نشا. تصویب کرد که، از اهميت خاصی برخوردار بود
  .آنچه که در برنامه انعکاس یافته است، می باشد

براساس موازین قانونی، مالکيت سوسياليستی بر ابزار توليد، لغو استثمار و طبقات استثمارگر، حق کار برای 
. خفی و غيره به رسميت شناخته شدهمه، تحصيل و طب رایگان، حق انتخابات عمومی برابر،مستـقـيم با رای م

  نصف 

  

در . تا یک سوم کارگران و دهقانان، عضو شورایعالی اتحاد شوروی و شوراهای کارگری و دهقانی بودند
حاليکه، امروز، در روز روشن، چراغ بدست، یک نـفـر کارگرو یا دهقان در ارگانهای دولتی کنونی نمی توان 

کامال واضح . چيزی جزهمان دموکراسی عادی و ضد مردمی بورژوازی نيست، »دموکراسی«واین افسانه . یافـت
است که، مردم هر کشور، هر قدر از حقوق واقعی شهروندی برخوردار باشند و بسته به اینکه، در چه سطحی 

  .زندگی می کـنند، به همان ميزان هم از ميهن خویش دفاع می کـنند

  

  

 

  ،ارتقاء سطح زندگی مادی و فرهنگی مردم
  بعنوان جزء الينفک ساختمان سوسياليسم و
  .آماده سازی کشور برای دفع تجاوزات خارجی

  

ساختن منازل رایگان آغاز شد، حقوق ها و توليد نيازمندیهای . سطح زندگی مردم اتحاد با سرعت ارتقاء یافـت
 رایگان اجباری برای عمومی افزایش یافت، بيکاری کامال ملغی گردید، بيسوادی ریشه کن شد و قانون تحصيل

 ١٠٤تعداد مراکز آموزشی عالی، از . جوانان، خدمات پزشکی و تحصيل رایگان برای همه، به اجراء در آمد
شبکه گسترده مدارس، .  افزایش یافت١٩٣٣ واحد در سال ٦٠٠، به  ١٩١٤واحد در دوره تزاری در سال 

همه مردم، یا بصورت . روزنامه های پرتيراژ چاپ گردیدبيمارستانها، تئاترها، کلوبها و سالنهای سينما تأسيس و 
دهها هزار مدرسه، مؤسسه درمانی، مهد . رایگان و در یا ازای پول ناچيزی، از این امکانات استفاده می کردند

  .کودک، کانون فرهنگی، کتابخانه، خانه جوانان، بعد از تخریب اتحاد شوروی بسته شده است

ی باالبردن بيشتر سطح رفاه و فرهنگ همه آحاد جامعه، گامهای بازهم جدی تری حزب در پایان دهه سی، برا
  .برداشت

صرفه جوئی در همه . همه اینها در شرایط بازسازی اقتصاد مردمی، با صرف  هزینه های هنگفت عملی شد
ر آکادمی استالين در سخنرانی خود د. و. ی. هم در مدارس و هم در کاالهای مصرفی: زمينه ها ضرورت يافت

ميليارد روبل ارز بدست آمده از طریق صرفه جوئی ٣ما می توانستيم : ، به تأکيد گفت١٩٣۵ارتش سرخ در سال 
اما، . در اقتصاد را که، برای صنعتی کردن هزینه کـردیم، در جهت توليد کاالهای پر مصرف عمومی بکار گيریم

وی هوائی و تانک محروم می شدیم، ما بی سالح در در آن صورت، ما از صنایع ذوب آهن، ماشين سازی، از نير
  .مقابل خصم خارجی قرار می گرفتيم

  آماده سازی ايدئولوژيکی کشور



حزب نيروی قابل توجهی را، دقيقا، در جهت آمادگی کامسامول لـنينی، اتحادیه ها، مدارس ابتدائی و متوسطه، 
  .رف نمودمجامع کارگری، مطبوعاتی و رادیوئی، هنرمندان روشنفکر ص

ژدانوف، دستورالعملی در مورد تهيه کتابهای . آ. کيروف، آ. م. استالين، س. و.  ی�حزب و دولت، با توصي
بی شک، . درسی خالصه تاریخ اتحاد شوروی و تاریخ نوین، برای تدریس تاریخ ملی درمدارس، صادر کردند

  .ر ميهن پرستی نسل جوان داشتاین امر، تأثير بسيار مثبتی در مبانی تحصيل تاریخ و تکامل شعو

این کتاب نقش . چاپ شد» )بلشویک(تاریخ کوتاه حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی«، ١٩٣٨در سال 
مهمی درآمادگی تئوریک فعالين حزبی و غير حزبی، شناخت تاریخ مبارزاتی حزب و خلق در راه سوسياليسم و 

  .مسائل اجتماعی ایفاء کرد لـنينيسم برای حل درست -در جهت کاربست مارکسيسم

 مالکان، اهميت -پاکـسازی صفوف حزب از عناصر تروتـسکـيستی و پاکـسازی جامعه از عـناصر بورژوا
همراه با آن، در این پاکسازیها، . بـسزائی در امر دستـيابی به اتحاد در جامعـه و پيروزی در جـنگ ميهـنی داشت

پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی در سال . خطاها و اشتباهات فاجعه آميزی روی داد
، قرار اصالح اشتباهات ارگانهای حزبی را که، هنگام اخراج کمونيستها از حزب روی داده بود، تصویب ١٩٣٨
گاهی وقتها، کمونيستها را بطور دسته جمعی از حزب اخراج و بدنبال آن، از کار و منزل محروم ساخته و . کرد

  ر می دستگي

پدر من، ژنرال گاردهای . کردند، در موارد زیادی هم، بدون کمترین دليلی، به دشمنی با خلق متهم می ساختند 
سرخ در جنگهای داخلی، که به همراه همسرش، از حزب اخراج و تير باران گردیده بود، کامال تبرئه شد و بدنبال 

آنها فهميدند که، این کار، . تحاد شوروی درآمدندآن، همسر، دو دختر و پسر وی به عضویت حزب کمونيست ا
ربطی به حاکميت شوروی و حزب کمونيست نداشته، بلکه، ناشی از اشتباه رهبران محلی حـزب و کار جاه طلبان 

  .سياسی، دشمنان واقعی خلق بوده است که، به درون ارگانهای سرکوب نفوذ کرده بودند

ی بررسی مجزا و تـفکـيکی پرونده شخصی اعضای حزب وضع کميته مرکزی حزب، مقررات اکيدی را برا
همه . بسياری از کمونيستهای اخراجی از حزب، به صفوف حزب و به سر کارهای خود، بازگردانده شدند. نمود

  .اینها، تأثـير مثبتی در تقویت وحدت جامعه و اوضاع سياسی کشور داشت

استالين مورد تحليل و . و. لمی را بر مبنای نظریه یحزب، مسائل مربوط به دولت و سوسياليسم ع١٨کنگره 
زیرا برخی ها به نظریه مشخص . آنوقتها، قضاوت در باره کاستی های دولت بی جا نبود. بررسی قرار داد

مارکسيستی مبنی بر این که، دولت با هدایت جامعه به سوی کمونيسم، مسير زوال خویش را می پيماید، استناد می 
 جا، شرایط تاریخی و یا دقيقتر بگوئيم، موقعيت کشوری فقير در محاصره کشورهای سرمایه داری در این. کردند

کـنگره وجود دولت مقتدر برای تقویت و تحکيم . و خطر تجاوزات نظامی خارجی در نظر گرفـته نمی شد
  .سوسياليسم و بنيه دفاعی کشور در مقابل تجاوز خارجی را مورد تأکيد قرار داد

، به سوسياليسم علمی مربوط می شود، این است، که کنگره حزب ضرورت برخورد دوستانه، توجه و آنچه که
جای شکی نيست که، این امر تأثير مثبتی بر روحيه روشنفکران و . همکاری  با آن را مورد تأکيد قرار داد

  .مواضع شدیدا ميهن پرستانه آنها در دوره جنگ کـبير ميهنی گذاشت

 سازندگی، شور وشوق بی سابقه، مسابقات وسيع توليداتی و جنبش استاخانوف برای سرتاسر کشور را
من فراموش نمی کـنم که آن وقتها، روحيه همياری، صداقت، فروتنی، . ارتقاء کـيفـيت کار، فراگرفـته بود

ال ژوکوف مارش. دوستی، رفاقـت و گرايش توده ای به سوی شرکـت در امور اجتماعی جامعه را فراگرفـته بود
  .»!خـوب، ما، زندگی را بسيار خوب آغاز کرديم«:بيهوده نگـفت

  

  .تقويت نيروهای مسلح اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی
  

با این همه، زمان امکان . ارتش سرخ در آستانه جنگ، نوع جدید تانکها و هواپيماهای تيز پرواز تحویل گرفـت
در حاليکه، دهها هزار   دستگاه از این تانکها و هواپيماها مورد . تباز تسليح ارتش تا آغاز جنگ را ممکن نساخ

همراه با آن، آغاز توليد انبوه تجهيزات نظامی جدید، تبدیل . نياز بود، در حدود پنج هزار دستگاه توليد شده بود



تانک، هزار ٣٠طی سه سال آخر جنگ، ساالنه، . صنایع به تکنولوژی نظامی را در سالهای جنگ تسهيل نمود
  .هزار اسلحه، بيش از آلمان و کشورهای تحت اشغال آن، در کشور توليد می شد١٢٠هزار هواپيما، ٤٠

پيوستن مجدد اوکرائين غربی، ( در ارتباط با تغيير مرزها. سراسر مرزهای غربی کشور تجهيز و تقویـت شد
ا، تجهـيز آنها تا آغاز جنگ، ساخت سریع استحکامات جدید ضرورت یافت، ام) بليو روس غربی و بسـسارابی

  .پایان نپذیرفـت

، به بررسی و مذاکره ١٩٤٠در سال ) بلشویک(پلنوم کميته مرکزی حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی
 آمادگی ارتش و اجرای عملـيات نظامی شدیدا مورد انتـقـاد قرار �نحو. نتایج و درسهای جنگ با فنالند پرداخت

  .، آماده شد»همانطور که در ميدان جنگ عمل می کـنند«ارتش بر مبنای اصل. داد

در سایه اجرای مواد قانون اساسی جدید در .  ميلـيون نفر بود۵تعداد نفرات ارتش در آستانه جنگ، بيش از 
شبکه وسيع . باره انجام خدمت سربازی اتباع اتحاد شوروی، نيروهای احتياطی ارتش سرخ بسيار افزایش یافـت

یک هشتم نظاميان، کمونيست و یک سوم . ظامی به تربيت کادرهای فرماندهی و سياسی پرداختآموزشگاههای ن
ميليونها جوان در مدارس متوسطه، حرفه ای و عالی، در مجامع کارگری با شرکت فعال . آنها، کامسامول بودند

آمادگی نظامی را طی کامسامول، انجمن حمایت از نيروی هوائی و توليدگران مواد شيميائی، مراحل مقدماتی 
ارتش سرخ از نفوذ واعتبار بسيار باالئی در جامعه برخوردار بود، . کرده وتخصصهای نظامی کسب کردند

. ارتش سرخ به دانشگاهی برای تربيت نسلهای جوان تبدیل شده بود. احترام و اعتماد به آن حد و مرزی نداشت
  .چيزی که در روسيه سرمایه داری کنونی نمی توان دید

  

  .تنظيم سياست خارجی

رهبری اتحاد شوروی، همه خلقهای کشور،همه مشغوالن سازندگی و ارتقاء کيفيت زندگی مردم، نيازمند صلح 
« دروغگویان سياسی تا آنجا پيش می روند که، گویا، . بودند و آنها، فعاالنه در راه صلح جهانی مبارزه می کردند

» نامطلوب به جنگ احتياج داشت و مردم تاوان آنرا پرداختندرهبری شوروی، برای خالصی از شر عناصر 
  ).٢٠٠٦، ژوئن »جستجو= پو ایسک«روزنامه (

فاشيسم آلمان، دست پرورده سردمداران سرمایه داری، قبل از هر چيزی، با هدف نابودی خلقهای اتحاد 
ظور مهار کردن سياستهای گفتگوهای اتحاد شوروی با انگليس و فرانسه بمن. شوروی، به کشورما حمله آورد

عالوه بر آن، دولتهای انگليس و فرانسه با دادن امتيازهای پياپی، با چشم . خصمانه آلمان با شکست مواجه شد
پوشی به درهم کوبيدن چکسلواکی، اسپانيا، لهستان و کشورهای دیگر، هـيتـلر را به جنگ با اتحاد شوروی تشجيع 

، در ١٩٣٩انعقاد قرارداد عدم تجاوز بين اتحاد شوروی و آلمان در سال . مداتحاد شوروی به محاصره درآ. کردند
برای آماده شدن در برابر حمله ارتش آلمان و از سوی دیگر،  واقع، ازیک سو، برای بدست آوردن دو سال زمان

شوروی، برای در هم شکستن تالشهای انگليس و فرانسه درجهت تشکيل ائتالف نظامی با آلمان بر عليه اتحاد 
  .ضروری بود

پيروزی بزرگ دیپلوماسی شوروی انعقاد قرارداد عدم تجاوز با آلمان بود که، باعث پيروزی خلقهای شوروی 
در جنگ کـبير ميهنی، رهائی ملل اروپا، از جمله آزادی لهستان و کشورهای حوزه دریای بالـتيک از اسارت 

ر بر سر این کشورها، ساخته و پرداخـته ذهـن دروغگـویان صحـبت از سازش استالين با هـيتـل. فاشيـسم گـردید
  .بورژوازی است

خوب بياد دارم که، حـزب در تبليغـات شفـاهی قرارداد را به مفهـوم بدست آوردن زمان، نه گریز از تجاوز 
تحکيم بنيه و پس از انعقاد آن هم، از تالشهای رهبری اتحاد شوروی برای تقویت و. فاشيسم آلمان ارزیابی می کرد

  .دفاعی نه تنها کاسته نشد، حتی، افزایش یافـت

پيوستن مجدد استانهای غربی بليوروس،اوکرائين وبسـسارابی، ورود داوطلبانه دولتهای حوزه دریای بالتيک 
به ترکيب اتحاد شوروی وعقد عهدنامه صلح با فنالند، موجب بهبودی وضعيت استراتژیک اتحاد شوروی گردید، 

عقد قرارداد .  کيلومتر، از جمله، دهها کيلومتردرلـنينگراد تغـيير داد٣٠٠ـ ٢٠٠ور ما را در حدود مرزهای کش
  .حراست بيطرفی با ژاپن، از درگيرشدن در دو جبهه جنگ، جلوگيری کرد

بدین ترتيب، مبارزه اتحاد شوروی و مجامع مترقی جهان برای صلح و امنيت، موقعيت بين المللی اتحاد 



  .تقویت کرد و زمينه مساعدی برای سازندگی سوسياليستی و دفع تهاجم دشمن فراهم ساحتشوروی را 

  ٭٭٭٭٭

سؤال . رهبری اتحاد شوروی و مردم ما، بدین نحو، کشور را برای دفع تهاجم نظامی فاشيسم آلمان آماده کردند
  :یر باعث آن بودمی شود، چرا ارتش سرخ در مراحل اوليه جنگ شکست خورد؟ قبل از هر چيزی عوامل ز

  . تهاجم غيرمنتظره ارتش چندین ميليونی آلمان-

  . ارتش آلمان دارای تجربه کافی در جنگهای معاصر بود-

  . اقتصاد آلمان و متحدان آن بر روی ریل جنگی سازماندهی شده بود-

  .نوسازی تسليحات ارتش سرخ در آستانه جنگ آغاز شده بود -

جنگ پرده از روی اظهارات . نی ماشين نظامی آلمان را در هم کوبيداتحاد شوروی در جنگ شدید و طوال
. و. جنگ اظهارات ی. در باره اتحاد شوروی برداشت»غولی با پاهای گلين«، »خانه مقوائی«جعلی همچون؛ 

ما از چنان ثبات و استکام داخلی  وحکومت توانا در کشور برخوردار « :حزب را که گفت١٨استالين در کنگره 
  .، به اثبات رساند»م که، موجب حسادت هر دولتی در جهان می شدبودي

پيروزی بخودی . دستيابی به پيروزی و غلبه در چنين جنگ ویرانگری، بدون نيروی سازمانگرغيرممکن بود
استالين، سازمانده پيروزی خلقهای اتحاد . و. حزب کمونيست اتحاد شوروی به رهبری ی. خود بدست نمی آید

حزب راه تحول سوسياليستی را برگزید و تحقق بخشيد، جبهه و پشت . الگران فاشيسم آلمان بودشوروی براشغ
  .جبهه را متحد ساخت، امکانات مادی و معنوی پيروزی در جنگ سرنوشت ساز را تأمين کرد

  

  

  . ، حاکميت و حزب کمونيستکليسا و روحانيت

. ای. و.( هر گونه توهين به اديان ضروری استگريز از... توضيح ماترياليستی باورها و اديان توده ها
  ).لـنين

اکثريت معتقدان به اديان، در همه جنبشهای رهائی بخش ملی، در سه انقالب روسيه شرکت کرده اند، اما، 
  . موضع گرفـته است- در اردوی استبداد-روحانيت در جبهه مقابل

، مسئله رابطه حزب و مجامع )٢٠٠٤ل ژوئن سا( در کنگره دهم حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه
چـرا؟ علت در این بود که، بخش معينی از معتقدان، به حزب کمونيست روی آورده اند، به . دینی مطرح شد

حزب کمونيست، از منافع مردم، صرف نظر از تعلقات . صفوف آن می پيوندند و در انتخابات به آن رأی می دهند
بنابر این، زمينه .  هم در راه مسائل اخالقی و زندگی بهتر مردم مبارزه می کـندکليسا. دینی آنها ، دفاع می کـند

  .همکاری وجود دارد

 بخش معينی از تشکيالت کليسا و «همانطور که، در گزارش گنادی زیوگانوف به کنگره دهم آمده است، 
يه تفاهم در روسيه، سکوت هيرارشی، در مقابل دعوت ما مبنی بر تقويت مبارزه در راه ميهن، سنن ملی و روح

 در صدر کليسا و قبل شخصيتهای باالی روحانيتحوادث سالهای اخير نشاندهنده آن است که، . »اختيار کرده است
حزب کمونيست و تاريخ آن را از همه کليسای ارتدکس، نه تنها در مقابل دعوت ما سکوت اختيار کـرده اند، حتی، 

  .به زير ضرب گرفته اند

حداقل آنها . تدا، حاکميت شوروی را به غصب زمينهای متعلق به کليساها و صومعه ها متهم ساختندمرتجعين اب
می دانند که، دهقانان، اکثریت جمعيت آن وقت روسيه، با حسن نيت از تقسيم زمينهای اربابان، کليساها و صومعه 

، تصميم گرفتند، با دست بردن به عالوه بر آن، همان وقت مالکان و بورژوازی ساقط شده. ها استقبال کردند
اسلحه، زمينها، فابریکها و کارخانه ها را پس بگيرند، اما کارگران، دهقانان و اکثریت معتقدان نيز در جواب، 
. سالح بدست، تحت رهبری حزب لـنينی بلشویکها، در مقابل گارد سفيدیها و سلطه طلبان خارجی مقاومت کردند

 مالکان و -ـيت می توان گفت که، کليسا در کنار سلطنت و طبقات استثمارگرصرفنظر از هر چيزی، با قاطع
  . جای گرفته بود-سرمایه داران بزرگ



» حزب روسيه واحد« رئيس جمهور و .هيرارشی کنونی کليسا، خواستار احيای زمينداری کليسائی است
گام دوم نيز با دادن . اول را برداشتنددرمجلس، با دادن رایگان زمينهای کليساها و ابنيه وابسته به آنها، گام 

 بار دیگر، به استثماگران و مالکان هابدین ترتيب، کليسا. ، برداشته شد)تعاونی های دولتی( زمينهای سافخوزها
  .بزرگ تبدیل گردیدند

در دوره های معينی از تاریخ، تدابير مشخصی برای محدود کردن بزرگ زمينداری الزم به گفتن است که، 
قشر باالئی هيرارشی کليسای ارتدوکس هم .  و اعمال کنترل دولتی بر فعاليتهای کليسا به کار بسته شده استکليسا

زیرا، پشت آنها به توده های . را به دولت القاء کـنند» مقدسان ارجح تر از پادشاهند« گاهی تالش کرده است ایده
تزارهائی . نهای صومعه ها و کليساها بند بودعظيم معتقدان، مواضع محکم اقتصادی وابسته به امالک و زمي

  .چون؛ ایوان گروزنئی، آلکسئی رومانوف، پطر اول، یکاترینای دوم، اینگونه تالشها را خنثی کردند

پطر اول، سلسله مراتب پدرساالری کليسا را منحل و بجای آن مجلس عالی روحانی به عنوان ارگان دولتی 
پطراول، . »درامور دولت دخالتی نداد«این بدین معنی بود که، هيرارشی را . ادبرای اداره امورکليسا را تشکيل د

کليسا را تحت تابعيت کامل دولت درآورد و این سيستم دویست سال ادامه داشت تا این که، با یکی از اولين فرامين 
ری، مجددا در حاکميت شوروی، مجلس عالی روحانی  بعنوان ارگان دولتی منحل شد و سلسله مراتب پدر ساال

  .مجلس عالی به یک ارگان کامال کليسائی تبدیل شد. کليسا احياء گردید

الزم به یادآوری است که، پطر اول، کليسا را به ساختن کشتی با پول خود، درآوردن زنگها کليساها و استفاده 
ادر کرد، یعنی در دولت ملکه یکاترینای دوم فرمان سکوالریسم کامل را ص. از آنها در اسلحه سازی وادار کرد

  .الئيک، کليسا و صومعه را قائم به دارائی خود نمود

شامل؛ کاخها، امالک و دارائيهای (»امالک مصادره ای توسط بلشویکها «بازگرداندن زمينهای کليسا، یعنی 
ر زوبوف، پرفسور دانشگاه ارتدکس، منتشره د. ب. موضوع رساله آ) غير منقول اربابان و سرمایه داران

،منعکس کـننده موضع بخش مشخصی از هيرارشی ٢٠٠٤دسامبر سال ٧، »نی زا وی سيمایا گازتا«روزنامه 
و خلق با چاپلوسی در مقابل » حاکميت شوروی زمينهای دهقانان را ملی کرد«: در این نوشته آمده است. کليسا بود

پرفسور الهيات خدا شناس، . »وقی شدنددچارفـقـر و بی حق...زمين خود را از دست دادند...وعده های انقالبی
  !اینگونه افسانه می نویسد

واقعا هم جامعه .  مقایسه نور و تاریکی است–مقایسه زندگی دهقانان در دوره حاکميت شوروی و تزاری 
در دوره حاکميت شوروی کشاورزی شکوفا شد، . دهقانی در روسيه تزاری، فـقـير، بی چيز و بی حقوق بودند

روابط کاری، دهقانی و اقتصادی بطور ریشه ای . ن از رفاه، سواد و حقوق کافی برخوردار گردیدندهمه دهقانا
 -  قطعه زمين خصوصی، تعاونيهای دولتی و غير دولتی، مجتمعهای بزرگ دامپروری-اقتصاد خرد(تغيير یافت

 سطوح ارگانهای دهقانان در همه). موسسات بزرگ اقتصادی حاکميت شوروی، رندگی آنها را متحول ساخت
اما اکنون، در روز روشن، چراغ بدست یک نفر از آنها را در . قانونگزاری و دولتی نمایندگان خود را داشتند

  !پرفسور محترم، این است واقعيت. ارگانهای دولتی نمی توان یافـت

وض و رایگان، ميليون هکتار زمين بالع٢٢٠گـذشته، نباید فراموش کرد که، » وعده های انقالبی«در مورد 
به فرمان دنيکين، کسی که سعی می ! بود» وعده انقالبی«این، همان . برای استفاده در اختيار دهقانان گذاشته شد

فاقد ایدئولوژی و «وی ) اصالحات(کرد با اصالحات درکشاورزی، دهقانان را به جبهه ضدانقالب جلب کـند، 
باز پرداخت بهای بخشی از زمينهای ). ٦٤صفحه » روسجنگهای مسکو، شرح شورشهای «. (»اهرم اجرائی بود

با این وصف، چگونه می توان از .  مهمترین کار گارسفيد بود- طبقات سرنگون شده بورژوازی و فئودالها-مالکان
در اینجا، آوردن جمله . ناميد» غارت بلشویکها«بی زمين ماندن دهقانان صحبت کرد و قانون مربوط به زمين را 

چقدر گفته اند که، دروغ عمل زشتی است که سر پا « : کرئلوف، تمثيل نویس روس بجاست که گـفـت.  آ.ای از ای
  .»می ایستد ولی، راه نمی رود

شورای روابط ادیان روسيه و رهـبران کليسا، بدون مشورت و نظر خواهی از جامعه ارتدکس، مسلمان، 
و بجای آن اعالم روز ) هفتم نوامبر(سياليستی اکـتبریهودی و بودائی، لغو جشن ملی سالروز انقالب کبير سو

  بيرون پاژارسکی و مينينروزی که، فـدائيان . چهارم نوامبربه نام  روز اتحاد ملی را به دولت پيشنهاد کردند
نتيجه این گونه تصميمات، چه .  آغاز کردند١٦١٢ ليتوانيائی از مسکو را در سال -راندن اشغالگران لهستانی

  ود؟خواهد ب

لغو جشن ملی سالروز انقالب کبير سوسياليسی اکـتبر، بر خالف نظر رهبری کليسا، نه تنها باعث وحدت 



 بمنزله خيانت به - لغو جشن انقالب اکـتبر.جامعه نخواهد شد، بلکه، در ادامه موجب انشقاق در آن خواهد گرديد
برقراری حاکميت شوروی و دفاع از آن در مقابل فداکاریهای ميليونها معتقد و دگراندیش که، زندگ خود را فدای 

این، وظيفه ما ست، ما زنده . آنها دیگر نمی توانند از خود دفاع کـنند. تهاجم آلمان فاشيستی کردند، شمرده می شود
  !ها

اقدامات ميهـن پرستانه کليسا، با صفحات . هيرارشی کليسا، چنين پيشنهاد ضد مردمی را بيهوده طرح نمی کـند
همراه با آن، همانطور که، الکساندر . ه زیادی در تاریخ توأم است، چيزی که، ازاعتراف آن هراس دارندسيا

  .»حقيقت از خدا قویتر است«:نوسکی می گوید

دهها هزارمعـتـقـد بنيادگرا به طرق سوزاندن، ) ١٧قرن (واقعيت این است که، بعد از انشعاب کليسا ارتدکس
حکومت تزار، با پشتيبانی و حمایت کليسا، شورشهای دهقانی .  وقمع شدندخفه کردن و منجمد کردن قلع

  .دکابریستها را باخشونت تمام سرکوب کرد

هيرارشی کليسا سعی برآن داشت تا نابغه بشری را در . تولستوی را تکـفـير نمود و طرد کرد. ن. کليسا، ل
ار نماید و بدین طریق، به سازش با کليسا وادار نطر خلق و دوستدارانش که، صاحب نفوذ واحترام عميقی بود، خو

کارگران و کارکـنان کارخانه . تولستوی انبوه نامه های همدردی و حمایت از مومنان دریافت می کـرد. ن. ل. کـند
شما باعث . بگذار تاريک انديشان، هر طور می خواهند، شما را تکـفـير کـنند«:نوشتند» مالـتسوف«شيشه سازی 
  .»ق روس هستيد، و اين خلق شما را متعلق به خود، بزرگ و عزيز می شمارد و دوست داردافتخار خل

مگر ممکن است که، نقش و عملکرد قشر فوقانی روحانيت، در راه نشان دادن به گارد سفيد و مهاجمان 
  . جالدان خلق را از تاریخ کليسا پاک کرد-خارجی

دن گارد سفيدیها و مداخله گران خارجی، عمال همگام با خادمان دین با با رهنمود دادن و راهنمائی کر
 دولتهای نگليس، فرانسه و آمریکا، برای بازگردندن مالکان و سرمایه داران به -ژنرالهای سفيد و اربابان آنها

به همين جهت هم حاکميت شوروی رفتار . حاکميت، تخریب تماميت تاریخی دولت، روسيه وارد کارزار شدند
بی جا نيست وقتی که، می گویند آنکس که، به مسيح خيانت کرد، به زحمتکشان هم . زیر نظر گرفتروحانيت را 

فقط بلشویکهای لنينی به پشتوانه زحمتکشان، . البته در ميان روحانيون کسان دیگری هم بودند. خيانت می کـند
  .باید این را عميقا درک نمود. ادند تکه کرده بودند، نجات د-تماميت کشور روسيه را که، مداخله گران خارجی تکه

اّما، زمانی که، کليسا به حمایت 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 

خليفه گری منحل شده در دوره تزار، بازسازی گردید، در . د، پشتيبانی کردبرای تقویت و تحکيم تشکيالتی خو
جنب خليفه گری ، مجلس عالی روحانی تشکيل شد، اجازه تشکيل سمينارها و آکادمی الهيات داده شد، مجله دینی 

بی با مکان مناس. مسکو منتشر و کارخانه های توليد شمع، تأسيس گردید و بسياری از روحانيت تبرئه شدند
  . امکانات الزم، برای استقرار پاتریارشی و وسایل نقليه برای تسهـيل رفت و آمد، در اختيار کليسا گذاشته شد

مجازات «کليسا بجای نگاه دگماتيسم به کار، همچون . طبيعی بود که، کليسا خود را با شرایط تازه وفق داد
روی کليساهای محلی حکم تکـفير بنياد گرائی عقيدتی در دوره حاکميت شو. اعالم کرد» عمل نيک«، کار را »خدا

، به حمایت از  خرید نان از خارج، به ١٩٢٢بودند که، در سال ) »نواندیشانی«(در ميان کليسائيها، . را لغو کرد
  .حساب اشيای قيمتی کليسا، برای کمک به گرسنگان حوزه ولگا برخاستند

پس چرا؟ برای این که، بر عليه فهر و خشونت .  معترف استهيرارشی کنونی کليسا به زندگی سخت معتقـدان
آنها مردم را به تحمل و بردباری، يعنی تسليم در برابر مظالم اجتماعی، سکوت . مبارزه می کـنند؟ به هيچوجه نه

  .در برابر ماهيت استثمارگرانه حاکميت اليگارشها و بوروکراتها، دعوت می کـنند

، از اهميت ١٩٩٤در سال » به سوی هزاره سوم« وهان پاول دوم، تحت عنواندر همين رابطه، پيام پاپ، ی
وی، با اشاره به گناهان کليسا در گذشته، از جمله؛ جنگهای دینی، محاکم تفتيش عقاید، . خاصی برخوردار است
 است،  تأکيد کرد که، کليسا نه فقط در گذشته مرتکـب خطا شده-)طبق اقرار هر سه کليسا(انشعاب در مسيحيت

  .، مرتکب گـناه می شوند»دعوت مردم به سکوت در مقابل بی عدالتی«حتی، هم اینک نيز با 

کليسا، خود را به هيچ نظام دولتی وابسته نمی : ، اعالم کرد١٩٩٢خليفه گری کليسا ارتدوکس روسيه، در سال 
پادشاهی در زمان تزاری گرفته در واقع، کليسای ارتدوکس همانطور که موضع دفاع از . باور کردنی نيست. داند

کليسا در امور دولتی، درمسائل . بود، در رابطه با حاکميت بورژوازی کنونی نيز موضع دفاعی گرفته است



  .تحصيلی و نيروهای مسلح دخالت می کـند

، اعالم کرد که، از حاکميت اليگارشی  پشتيبانی می ٢٠٠٠هيرارشی کليسا در مجمع خليفه گری، درسال 
محدويت «کليسا : آورده شده است» نقطه نظرات اجتماعی کليسای ارتدکس روس« ر سند نهائی مجمعد.کـند

، يعنی، مخالف باز گرداندن دارائی فوق العاده عظيمی ملی به صاحبان »مالکيت را مورد تأئيد قرار نمی دهد
چه کسی . سی اين استمسئله اسا. اصلی آن، دولت و زحمتکشان جامعه است که، اليگارشها تصرف کرده است

  .ثروتهای کالن به چنگ آورده است، او هم اکم است

لـنين در مقابل کليسا به شدت موضع . ای. با در نظر گرفتن اینکه، سرنوشت انقالب به تار موئی بند بود، و
، اما، )روحانيون زیادی  به مبارزه برعليه دولت جوان و هنوز تحکيم نيافته شوروی برخاسته بودند( گيری کرد

  .هميشه نسبت به مومنان و محافـل صادق کليسا توجه خاصی مبذول می داشت

به هيچوجه نباید احساسات معتقـدان را جریحه دار نمود، روابط مستحکمی با . موضع ما تغييری نکرده است
نمود و باید از آنها در آنها باید برقرار کرد، باید آنها را به امور اجتماعی  جلب کرد، به عالقمندیهای مومنان توجه 

دیدگاههای دین و کمونيسم علمی پيش از همه ، در برخورد به نابرابریهای . مقابل خودسریهای حاکميت دفاع کرد
زیرا کمونيستها برای حل مشکالت اجتماعی، در . اجتماعی ، تهيدستان، ثروتمندان و استثمارگـران متفاوت است

يدی هم به فرستادگان خاص ندارند، راه حل مشکالت را در مبارزه مردم آسمانها بدنبال بهشت نمی گردند و ام
  .زحمتکش برای بدست گرفتن حاکميت می بينند

از جمله، در زمينه . اما، کليسا و کمونيسم در رابطه با مسائل معنوی و اخالقيات نقاط مشترک زيادی دارند
جزيه نرمهای معنوی اجتماعی، حاکميت، پول، مسائل باز سازی دولت اتحاد ملی، مبارزه برعليه تخريب و ت

در ميان روحانيت کم نيستند کسانی که، به مومنان نزدیکند و به . فساد و زندگی غير عادی اشتراک نظر دارند
این، زمينه مناسبی است برای . زندگی معمولی، شایسته مشغولند و زیر بار ناروائيهای امروزی نمی روند

  .زب کمونيست و آن هم به نفع همه مردم روسيه، مومن و دگراندیش استهمکاری متقابل کليسا و ح

  
  .آن سالهای گرامی

  .»دوران رکود« جعليات خصمانه در باره
  

، از سری افسانه های جعلی خصمانه در باره حاکميت شوروی و حزب کمونيست »دوران رکود«طرح مسئله 
، بهره بر »تر تکرار شود، همانقدر واقعی تر می نمايددروغ هـر قـدر بيش«زيرا طراحان آن، از اصل. می باشد
  .برژنفی، از زمين تا آسمان فاصله دارد» رکود«حتی، دوره ثبات کنونی هم با دوران . می گيرند

  :آنها را مقایسه کـنيم

  

،روسيه شوروی به سرعت )١٩٨٢ـ١٩٦٤سالهای( سال، ١٨، در مدت »رکود«در دوران مشهور به دوران 
  .پيشرفت سوسياليستی افزود، گامی بزرگتر به سوی ترقی برداشتخود در راه 

در این دوره، حزب کمونيست و شوراهای نمایندگان خلق، همه شرایط  الزم برای تسریع آهنگ رشد و ارتقاء 
سطح رفاه مردم را فراهم آوردند، به اراده گرائی و ذهنی گرائی در سياست، خاتمه دادند، به تعادل نظامی بين 

  .فضای کيهانی را تسخير نمودند. اد شوروی و آمریکا دست یافتند، مانع بروز جنگ جهانی جدید شدنداتح

از حاکميت عموم . روسيه بورژوائی کنونی، از سوسياليسم، به سرمایه داری، به عقب، به قهقرا، برمی گردد
 خارج از کـنترل، از نيروی خلق خلقی به حکومت بورژوازی، از اقتصاد برنامه ریزی به اقتصاد آزاد، به بازار

به قدرت اليگارشی و بوروکراسی دولتی، از مالکيت اجتماعی بر وسایل توليد، به مالکيت خصوصی سرمایه 
اگر توليد ناخالص ملی کشور کمتر از ده در صد توليد ناخالص ملی آمریکا ست، از کدام . داری برمی گردد

  !روسيه بزرگ می توان صحبت کرد



این اواخر، اصطالحاتی همچون؛ . ضر، اصالحات ویرانگر،  یکی بعد از دیگری اجرا می شوددر حال حا
  . فـقـرعمومی عميق تر می شود-،  مد روز شده اشت ولی، نتيجه همان است...مدرنيزه کردن، پروژه ها و

ل مشخص کـننده را، با اقتصاد دوره سوسياليسم که، برپایه اصل عدالت اجتماعی، عامابتدا، اوضاع اقتصادی 
  .بهبودی سطح زندگی مردم زحمتکش بود، مقایسه کـنيم

انرژی . ، حجم صنایع تـقـریبا، بميزان یک سوم محصوالت صنایع روستائی افزایش یافت»رکـود«در دوره 
 اتمی بنيانگذاری شد، بخشهای تازه صنایع، از قبيل ماشين سازی اتمی، تکنولوژی الکـترونيکی و کـيهـانی، صنایع

  .ميکـروبيـولـوژیکی، اصالح زمـيـنهای کـشاورزی و شالی کاری راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت

 برابر یک تریليون روبل، -ميليارد روبل، به نرخ امروزی٢٢، ١٩٨٠ميليارد روبل و درسال ١٩٦۵،٧درسال 
تبار جهانی در سيبری، با نام در همان دوره، مجتمع های عظيم علمی با اع. صرف پروژه های علمی گردید

. کاری که، جهان نطير آن را بخود ندیده است. شهرهای علم، در هـفت استان، منطقه و مرکز جمهوریها ساخته شد
 .سيبری، به پهلوان علم و تکنولوژی تبديل گرديد

حجم توليدات . ، افزایش یافـت١ ⁄ ٦ برابر، ، ذوب فوالد٣ ⁄ ٣ برابر، گاز طبيعی، ٢ ⁄ ٤استخراخ نـفـت 
  .ميليون تن رسيد١٤٨متر مکعب و ٤٣٣ميليون تن، ۵٩۵محصوالت یاد شده فوق در کشور، به ترتيب، به رقم 

 ميلــيون کيلـووات و ١١۵، به رقم ١٩٦۵ کـشور در سال توان الکـتريکی. انرژی بطور دیناميکی رشد یافت
 -نيروگاههای آبی سایانو.  یافـتافزايشبرابر ٢ ⁄ ٣کـيلـووات، رسيد، یعـنی، ٢٦٧به رقم ١٩٨٠در سال 

.  ایليمسک، نيژنيکامسک و نيروگاههای اتمی  لنينگراد، کورسک، بيليبين، راه اندازی گردید-شوشينسک، اوست
را » رکـود«چنين سالهای . کارخانه های اتومبيـل سازی ولگا و کامسک ساخته شد ومورد بهره بردای قرار گرفت

المپ : در ميان مردم شوروی، این مثل رایج بود.( حتی، در خواب هم نمی توان دیددر روسيه سرمایه داری، 
. یعنی، برق تقریبا رایگان بود. نور خورشيد هم رایگان است. ، خورشيد مصنوعی است»المپ معمولی«لنينی 
  ).  مترجم

 صنعتی و  سال، حجم توليدات١٤بعد از شکست حاکميت شوروی، ضد انقالب بورژوازی، درست در مدت 
کشاورزی را تقریبا تا نصف کاهشداده است، هيچگونه تاسيساتی، حتی، یک نيروگاه برق و یا یک کارخانه نسبتا 

در این مدت، دهها هزار موسسه مدرن، مدرسه، مراکز پزشکی، کلوب و کتابخانه، . بزرگ تأسيس نکرده است
جالبتر این که، حتی یک ! این، یعنی ثبات. استراحتگاههای دانش آموزی و مهد کودک بسته و غارت شده است

در جمهوریهای آسيای ميانه و ماورای قـفـقـاز، تمامی کودکستانها و مغازه .(نـفـر هم به مسئوليت جاب نشده است
  ).مترجم. های کتابـقـروشی، به استثنای موارد انگشت شمار، بکلی از بين رفته است

 منطقه –با ساختن موسسات بزرگ توليدی، مجتمع های توليدی نظامی جالب توجه اینکه، در این سالها، همراه 
 ایليمسک، یوژنی - اوست-ای، بویژه در مناطقی کم بودجه و دور دست، از جمله، در سایانسک، براتسکو

در آن هـنگام، فـقـط در سيـبری، بيـش از . یاکوتسک و مجتمع پتروشيمی در سيبری غربی نيز سازماندهی گردید
ـ ١٩٦۵در شمال غـربی سيبـری، در استـانهای تيومن و تومسک، اولين تن نفـت در سالهای . ر ساخـته شـدشـهـ٤٠

ميليـون تن  استخراج گــردید یعـنی، روزانه یک ميليـون تن نـفـت ٣٢١، ١٩٨٠سال بعد، در سال ١۵ و ١٩٦٦
  !»رکـود«این هم از دوره. استخراج می شد

مثال، همه جمهوریها، در احداث مجتمع پتروشيمی سيبری غربی . بيه بودکشور به ميدان بزرگ سازندگی ش
مراکز توليدی، مسکونی ساخته می شد، کارگران ماهر، متخصصان و کادرهای رهبری،  برای . شرکـت داشتند

. ای. ویک نمونه دیگر، رهبری کار احداث صنایع نـفـت سيبری غربی، به . کشف معادن اعزام می شدند
تا آن وقت، وی، رهبری صنایع . ، سازمانگر بزرگ، متخصص نامدار و کمونيست صادق، سپرده شدموراولنکو

 که، از حفاری تا پسر موراولـنکوالزم به یادآوری است، در حال حاضر، . نـفـت استان سامارا را به عهده داشت
 روسيه و عضو فراکسيون رهبری بزرگترین کمپانی نفتی مدارج ترقی را طی کرد، نماینده مجلس قانونگزاری

  .حزب کمونيست روسيه در مجلس می باشد

باتالـين، رهبر با استعداد، دارنده جایزه لنين که، هنوزهم به کار خود . پ. موسسه استخراج نفـت و گاز را، یو
  .ندچنين نمونه هائی بسيار بود. او از باشقـيرستان به سيـبری اعزام شده بود. ادامه می دهد، رهبری می کرد

خدمات زمين .  سال، حتی یک معدن با حجم متوسط کشف نکـرده است١٤روسيه بورژوائی کنونی در طول 
کشور حتی به یک منطقه تازه منابع طبيعی دست نيافـته . شناسی از هم پاشيده و به اميد سرنوشت رها شده است



 های اقتصادی زیادی، از جمله، عرصه. است و به حساب ذخيره های دوره شوروی به حيات خود ادامه می دهد
ابزار سازی، ساخت ماشينهای ساختمان سازی و کشاورزی، الکترونيکی و دستگاههای صنعتی، بسياری از 

،در آکادمی علوم ١٩٩١تا سال. ( تحقـيقاتی از بين رفته است-مجتمع های صنایع دفاعی، انستيتوهای علمی
د، دوسال پس از تخریب اتحاد شوروی و سوسياليسم، شمار  هزار نـفـر کار می کر١۵٠٠٠جمهوری آذربایجان 

بعد از همه اینها، هر گونه صحبت از استقالل روسيه در مقابل ). مترجم. نـفـرکاهش یافت٨٠٠٠آنها، به رقم 
 !غرب، بی مورد و بی جاست

ستائی در درصد کل محصوالت رو٣٠بيش از . ، اقتصاد دهـقـانی پيشرفتهای عظيمی کرد»رکـود«در سالهای 
در دهات، توليد متمرکز، اختصاصی و تعاونی گسترش یافت، . مناطق آبياری شده و و زه کشی شده توليد می شد

هزاران مجتمع بزرگ دامپروری و مرغداری، سيستمهای آبياری،از جمله در حوزه رود ولگا و قـفـقـاز شمالی، 
  .ر بيشتر، تراکتور و کمباین دریافت می کردندبراب١٤موسسات کشاورزی، در مقایسه با  امروز، . ساخته شد

هزاران آبادی از بين رفته است، ميليونها هکتار . در روسيه بورژوائی، روستاها در حال از هم پاشيدن هستند
  .اراضی قابل کشت بایر مانده است، شمار گاوها به حد کمتر از یک صد سال پيش رسيده است

، حجم توليدات صنعتی اتحاد شوروی، برابر با ١٩٦٠اگر در سال  .اتحاد شوروی دومين قدرت جهانی بود
در عين حال الزم . در صد رسيده بود٨٠، به ١٩٨٠ درصد توليدات آمریکا بود، پس از بيست سال، در سال ۵۵

به یادآوری است که، عـقب ماندگی از آمریکا در عرصه بازدهی کارتوليدی کاهش نيافـت، درصنایع کـمتر از دو 
  . برابر مانده بود۵ر و در عرصه تولـيد محـصوالت روستائـی، درحد براب

در دوره شوروی . کاسيگين هميشه توجه جدی به سيبری مبذول می داشتند. ن. برژنف و آلکسی . ای. لئونيد
بطورکلی ، در این برهه، بخصوص، توانائی شوروی برای نيل به پيش بينی های  لومونسوف بزرگ، موجب 

تواردوفسکی، شاعر نامی شوروی، الهام می گرفتند که، در باره . ت. آنها، از سخنان آ. ی گردیدتوسعه سيبر
و بياد ندارم که، حتی، یکی از پيشنهادهای » سيبریائيها، مردم مختلط ، اما،  برگزیده ای هستند«: سيبریائيها گـفـت

من ). يشنهادهای مدلل و محاسبه شده می باشدمنظور پ(رهبران منطقه سيبری، مورد پشتيبانی آنها واقع نشده باشد
  . سال دبير   کميته ایالتی حزب کمونيست اتحاد شوروی دراستان تومسک بودم، به این امر، مطمئنم١٧که، سابقا، 

، درعرصه احداث صنایع نفتی، توليد محصوالت پترو شيمی در مقياس جهانی، برژنف. رهبری لئونيد ای
کز علمی در سطح آکادمی بزرگ علوم و آکادمی علوم پزشکی، در تبدیل شهر نيم ميليون نفری تأسيس دو مر

تومسک به آرتيزان زیر زمينی تأمين آب، در تجهيز کامل مجتمع های توليد گوشت پرندگان، خوک، تخم مرغ و 
  .بسياری دیگر، غير قابل انکار است

 - ميليون متر مکعب سرو٤٠٠ هنگـفـت، تقریبا،  ذخيره-در استان تومسک. و این هم یک نمونه مشخص
وزارت تهيه فراوردهای جنگـلی، درخت سرو را در حد چوب ارزیابی می . مرواید جنگلهای سيبری موجود است

 جوز و -بنظر ما، سرو، قبل از هر چيزی، درخت باردهی است که محصوالت آن. موضع ما متفاوت بود. کرد
 هزار ٧ساالنه . نایع داروسازی و تکنولوژی، مورد استفاده قرار می گـيردصمغ، ارزش غذائی داشته و در ص

الزم به گفتن است که، درخت سرو، در (درخت سرو بریده می شد و بازپروری آن به کـندی صورت می گرفـت
  ). سالگی به بار می نشيند١۵٠ـ١٢٠حدود 

برژنف مراجعه . به لئونيد ای. راه نشدتالشهای ما برای تنظيم بهره برداری از درخت سرو، با موفقيت هم
یادداشت را برسی . آبرو ریزی است« :بعد از بررسی نظر ما، در یادداشتی به کميته حزبی استان نوشت. کردیم

امـّا، . بدنبال آن، دولت اتحاد شوروی نيز، قرار مشابهی صادر کـرد. »کرده، مقصرین را به مسئوليت جلب کـنيد
  .چ محدودیتی، درختان سرو را می برنددر حال حاضر، بدون هي

سيستم برنامه ریزی برای کشور، به نظر من، به عنوان رهبر یک استان، نه تنها مانعی نداشت، حتی، وسيله 
اطهاراتی مبنی براينکه، . قدرتمندی برای تمرکز نيرو برای حل سریع مشکالت و مسائل کشوری و محلی بود

 اکنون، زمانيکه .شيدن اتحاد شوروی گرديد، دروغ بی پايه ای بيش نيستسيستم برنامه ريزی باعث از هم پا
سياست اقتصادی، علمی و فرهنگی دولت را موردمطالعه و بررسی قرار می دهيم، براحتی درمی یابيم که، آن، 

 بيهوده نبود که، رئيس جمهور روسيه مجبور شد اعتراف کـند که، برنامه بهره. چيزی جز خودکشی دولت نيست
  .برداری از سيبری با شکست مواجه گردید

در این عرصه، فعاليت انسانی اتحاد .  قرن گذشته برنامه فراگيری کيهان تحقـق یافت٧٠ـ٦٠در سالهای 



.  تکنيکی، پرسنلی و آماده سازی آنها تدارک دیده شد-پایه های علمی، مادی. شوروی نقش راه بردی داشت
 های اقتصاد مردمی و نظامی، از جمله آنها، در عرصه های زمين شناسی، تحقيقات کيهانی در خدمت حل برنامه

، بسياری از بخشهای فراگيری کيهان را نابود کردند و »روسيه واحد«حاکميت فعلی، . هوا شناسی قرار گرفت
  .را پائين کشيده و در اقيانوس غرق نمودند» مـيـر«ایستگاه فضائی بين المللی 

مربوط می شود؟ بطور متـوسط » رکود« ارتقاء سطح زندگی مردم شوروی در دوره چه کارهائی مستقيما به 
.  مـيلـيون متر مربع منـزل مسکـونی، بطور رايگان در اخـتيار مردم گذاشته می شد۵٣در روسيه ساالنه 

که، هزار روبل قيمت گذاری شده است ٩٠ تا ٤۵ ميليون مترمربع ساخته می شود و هر مترمربع آن، ٣۵امروز، 
، شرایط مسکن یک سوم مردم ٢٠١٠طبق طرح رئيس جمهور، تا سال . اکثریت مردم توانائی خرید آن را ندارند

 برابر بيشترنسبت به امروز، منزل ۵ـ ٤برای رسيدن به این منظور، باید ساالنه، درحدود . بهبود خواهـد یافت
صالح ساختمانی، ماشين و مکانيزم ضروری برای اجرای این طرح، احداث دهها کارخانه توليد م. ساخته شود

  .هيچکام از اینها عملی نبوده، فـقـط یک هوس است. است

ميليون نفر به تعداد جمعيت روسيه شوروی ١٢در آن سالها، . برابر افزايش يافت١ ⁄ ۵درآمد واقعی مردم، 
 در اثر فقر عمومی مردم، در نقطه مقابل آن، در روسيه سرمایه داری، اآلن که دوره رکود نيست، .اضافه شد

 قيمتها ،در حالی که. این هم یعنی، فاجعه، یعنی، انحطاط،. هزار نفر از جمعيت کشور کاسته شده است٧٠٠ساالنه 
  .برابر اضافه شده است٢٠ـ ١۵ برابر باال رفته است، حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت، ١٠٠ ـ ۵٠بيش از 

توأم با آن، در زمينه .  با کيفيت باال، توليد کشور تامين می گردیدجمعيت اتحاد شوروی با محصوالت غذائی
درصد محصوالت دامی ٤٠امروز بيش از . و کره حيوانی، کمبود داشتيم) گوشت گاو(توليد فرآورده های گوشتی
  .از خارج وارد می گردد

 استفاده از منازل و سه پرداختهای مردم بخاطر.  درصد درآمدها نبود٣کرايه منازل، بطور متوسط، بيشتر از 
بخش از خدمات، در مجموع، فـقـط یک سوم هزینه های مصرفی دولت در این زمينه را تأمين می کـرد و دو سوم  

  .امروز همه صد در صد هزینه ها، بر دوش زحمتکشان گذاشته شده است. باقی مانده را خود دولت می پرداخت

 در حال حاضر، این سيستم لغو شده است وبا .ی رايگان بودتمامی مراحل تحصيـلی و همه مراقبتهای پزشک
این رقم، در جمهوریهای ( برابر کاهش یافته است٣٠ـ ١٦ استفاده از کودکستان و مدارس .پول زیادی مقدوراست

  ).مترجم. آسيای ميانه و ماورای قـفـقـاز، تقریبا به صفر رسيده است

امروزه، .  خطری است که، روسيه را تهدید می کـند بزرگترین-اپيدمی مرگ زا-از بين رفتن جمعيت
 خواست و آرزوی دیرین امپریاليسم -تضعـيف خلق روس. بخصوص، ملت روس تلفات سنگين را متحمل می شود

ساوینکوف، خصم کينه توز اتحاد شوروی، هدف غائی استيالگران خارجی از تحميل جنگ . ب. غرب می باشد
اما، هدف نهائی، هر قدر ...نـفـت به عنوان هدف حداقـل« : دگاه چنين بيان کرد، در دا١٩٢٤داخلی را، در سال 

  .»روسها همدیگر را بکشند، بهتر است، روسيه ضعيف می شود و ما همانقدر بهتر اداره می کـنيم

. ، تعاریف متفاوتی دارد)»روسيه واحد«حزب( بر خالف چرندگوئيهای دموکراتهای دروغيندموکراسیواما، 
 حاکميت و مالکيت، عليرغم وجود برخی اختالف سليقه ها، دردست -اس دموکراسی کنونی سرمایه داریبر اس

بورژوازی بزرگ، اليگاشی و بوروکراسی دولتی متمرکز می شود و این هم هيچ کمکی به تغيير اوضاع نمی 
  !»چه کسی کباب و چه کسی بوی کباب، می خورد« به عبارتی دیگر،. کـند

 -تـفـکر و عملکرد درست مردم شوروی، گـذار از جامعه بورژوائی  پيشين. القی توجه کـنيدبه موازین اخ
والدیمير ایليچ لـنين، رشوه خواری را منفورترین دشمن حاکميت شوروی . عالمت مشخصه جامعه شوروی بود

 مقدار آن نيز اما، در حدی محدود و. رشوه خواری در دوره حاکميت شوروی هم وجود داشت. ارزیابی می کرد
مهم این بود که رشوه خواری مجازاتهای سنگينی را در . در مقایسه با آنچه که امروز رایج است، بسيار ناچيز بود

پرونده شولکوف، . زندان، اخراج از حزب وهر مقامی که عهده دارش بود، از مجازاتهای معمول بود. پی داشت
 و اختالس در روسيه سرمایه داری کنونی، به خطر بزرگی رشوه خواری. ، مثال بارز آن است)١٩٨٣سال(وزیر

کميسيونهائی تشکيل می شود، مقرراتی برای . تبدیل شده است، از باال تا پائين،  تمامی جامعه را فرگرفته است
 ـ ۵مأموران دولتی . جلوگيری از اختالس تنظيم می گردد ولی، اختالس و رشوه خواری همچنان توسعه می یابد

  . بيشتر از حقوق خویش، رشوه می گيرندبرابر١٠

در دوره حاکميت شوروی، همه مایحتاج ضروری زحمتکشان تأمين می شد، هيچ کس هراس از دست دادن 



مجامع کارگری با فرستادن نمایندگان خود به ارگانهای حاکميت، . کار خود نداشت و نگران آینده فرزندانش نبود
نصف نمایندگان ارگان قانـونگـزاری، کارگـران، دهـقـانان و . ددر رهبری موسسات و دولت شرکت داشتن

حاکميت شوروی مردم را آشغال، آشغال سازندگی « :پس از دیدن این هـمه ، بازهـم می گـویند. متخـصصان بودند
  !دروغ عجيبی است). ٢٠٠۵ژوئن ١٤، »ایزوستيا«گریگوری یاولينسکی، روزنامه (»حساب می کرد

مایه داری، که بخش قابل توجهی از جامعه را بی اعـتنائی و بی تفاوتی احاطه کرده است، بر خالف روسيه سر
. و آن، حاصل کار و اشتغال عمومی بود. در دوره حاکميت شوروی شور و اشتياق همياری در جامعه حاکم بود

  !با یاد آن سالهای گرامی، سر تعظيم فرود می آوریم. بحق، آن دوره، باعث افتخار ماست

این سالها، همچون همه دوره تاریخ شوروی، سالهای سازندگی، دفاع از ميهن، مبارزه در راه تحکيم صلح 
در این سالها توازن نظامی بين اتحاد .  بود- سوسياليسم و سرمایه داری -جهانی، همزیستی دو سيستم اجتماعی

 صرف هزینه های بسيار عظيم مالی و تأمين صلح جهانی، نيازمند. شوروی و ایاالت متحده آمریکا، برقرار شد
  .مادی بود، که امکانات تأمين نيازمندیهای رو به تزاید مردم شوروی را محدود می ساخت

  عوامل الهام بخش سازندگی در تاريخ دوره شوروی کدامند؟

قيد مالکيت اجتماعی، حاکميت خلق، اتحاد کارگران، دهقانان و روشنفکران، دوستی ملتها، رهائی مردم از 
  .ستم و استثمار و نقش رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی، سرچشمه قدرت و ثروت روسيه شوروی بود

توأم با دستاوردها، نارسائيهای جدی، از جمله، در زمينه های عقـب ماندگی ازغرب در عرصه تعميم 
ود اختالف نظربين کاوشهای علمی، بهره وری صنایع توليدی ملی، توقف تعميق دموکراسی سوسياليستی و وج

در بسيارجاها و همچنين در مرکز، مظاهر خود تسکـينی، گریز رهبران برخی . جمهوریها با مرکز، وجود داشت
و استانها از حوزه انتقاد، عدم کـنترل، تخلف از جایگزینی وتعویض ) اوکرائين، قزاقستان، گرجستان(جمهوریها

  .کادرها چشم گير بود

برای دموکراتهای دروغين » رکـود«برژنـف و دوران. ایليچ. ریف چهره لئونيدنباید فراموش کرد که، تح
رهبری روسيه ازآن جهت الزم است که، از مسئوليت خود در تخریب کشور، سر باز زنند، با افتراهای ناروا 

دی سيمای حزب را بياالیند، اذهان مردم را باضدیت با شوروی مسموم سازند، حاکميت بورژوازی بزرگ را اب
هدف از افترا و تهمت زدنها به گنادی زیوگانف، رهبر مجرب و مقاوم حزب کمونيست جمهوری . نشان دهند

فدراتيو روسيه که، توانست با کمک کمونيستها، حزب را حراست ، بازسازی و تقویت کرده و دامنه نفوذ و اعتبار 
  .آن را در جامعه توسعه دهـد، نيز همين است

  .»هميشه کارگر بود«: برژنف صادق است. ای. مورد لاین سخن پوشکين، در 

. برژنف پيش از آنکه به رهبری حزب و دولت برگزیده شود، راه پر افتخاری را طی کرده بود. ای. ل
در دانشکده و کارخانه کار . تجربيات ارزنده ای در زندگی و کار کسب کرده بود، بيوگرافی بسيار جالبی داشت

 مولداوی و قزاقستان، دبير کميته مرکز حزب -وپطروسک اوکرائين، جمهوریهای متحدهکرد، رهبر استان دنيپر
در سالهای جنگ کبير ميهنی، به جبهه . کمونيست اتحاد شوروی، صدر هيئت رئيسه شورایعالی اتحاد شوروی بود

  .درجنگ درجه ژنرالی گرفت. رفت

   وشکوفائی کشور انديشيده شد؟چه تدابير برای خروج از بن بست در راه ترقینهایت این که، 

حاکميت بورژوازی اقداماتی نظير، ميلياردها سرمایه گذاری خارجی، ميليونها نيروی کار مهاجر و تمرکز 
. مالکيت در دست آنهائی را که از طریق کاله برداری بدان دست یافته اند، راه خروج از بن بست ارزیابی می کـند

ه مربوط به استقالل، امنيت ملی کشور و عدالت اجتماعی هيچ محتوا و در این حالتی، حتی خود صورت مسئل
  .     مفهومی نمی تواند داشته باشد

 آقایان محترم، همه دزدیده های خود را به صاحبان واقعی آنها، به دولت و طبقه کارگر، برگردانيد،  دارائی 
در غير این . رائی اجتماعی دعوت کـنيدهای مردم زحمتکش را پس بدهيـد و بعد از آن ، به صلح، به هم گـ

  .صورت، عوامفریب نکـنيد

حاکميت و مالکيت، راه رشد سوسياليستی و دولت جمهوريهای متحد، حراست از خلق و افزايش جمعـيت، از 
  .مردم ربوده شده است، همه آنها، بايد برگردانده شود



  .فقط اتحاد شوروی قادربه  رفع خطر هسته ای بود

  

 آثار ناشی از انفجار رئاکتور برق نيروگاه اتمی چئرنوبل را از ميان برداشتند و - چئرنوبليها-نامداد گرا
اينک، قبل از هر کاری، بايد اليه های دروغ را دفن کرده، واقعيات را روشن سازند وجعليات کينه توزانه را 

  .افشاء کـنند

هزار نفـر ١٣٠بيش از .  نفـر شرکت کـردندهزار۵٠٠در کار از ميان برداشتن پيامدهای انفجار، بيش از 
  .ساکن منطقه، به مکانهای امن منتـقـل شدند

 هزار نفـر ٢٠ هزارمترمربع مسکن در اختيار انتقال یافتگان گذاشته شد، شهر سالووتيچ برای پذیرش ۵٦٠ 
  .تجهيز گردید

 مقابل آلودگی به تشعشات هزار نفـر برای ارائه خدمات پزشکی سيستماتيک در۵٧٦دولت، ليستی مرکب از 
  .رادیواکتيو و کنترل آن را تنظيم کرد

. آزمایشگاه رادیولوژی برای کـنترل تاثير تشعشعات اتمی بر روی محصوالت روستائی راه اندازی شد١٢٠٠
.   هزار هکتار اراضی کشاورزی برای بررسی قابليت مصرف آنها، معاینه به عمل آمد٣٦٠ميليون و٢محصوالت  

  .کردن ميليونها متر تربع اراضی متوقف گردید فعال 
سه بلوک نيروگاه اتمی مجددا مورد بهره بداری قرار گرفتو بلوک چهارم منفجر شده در تابوت مخصوصی 

  .بسته شد
فاجعه ملی حادثه انفجار نيروگاه اتمی چئرنوبل، زمانی روی داد که، اتحاد شوروی هنوز یک قدرت بزرگ 

نوسازی تازه آغاز شده بود، کشور، هنوز سرپا بود، نوسازیها در چهار چوب سوسياليسم، جهانی بود، مرحله اول 
 کشور شوراها، همه نيرو و توان خود را بکار گرفت و به تنهائی .برای بهسازی، نه تخریب آن،  پيش می رفت

ر روسيه سرمایه خدای نکرده، اگر چنين حادثه ای د. و بدون کمک خارجی، خطر مرگبار هسته ای را رفع کرد
  .داری اتفاق می افتاد، تمام کشور ویران می شد

در اینجا، الزم است به شرح مفـصل سازماندهی کارهای بازسازی گسترده، در شرایط بویژه سخت می 
با این همه، بعدها، پس از پایان کارهای حادثه انفجار،سياستها واژگـون گردید . چنين فرصتی هيچگاه نبود. پردازم
، شاعر شوروی ترسيم می کـند، روباه تزئين شده، با تخریب اتحاد شوروی، به آلـئـينـيک. ای. بطوری که، ویا ب

طرز غریبی همه آنچه را که، برای نجات صدها هزار انسان شوروی از خطر حمله هسته ای انجام شده بود، دگر 
  .گونه جلوه داد

يروگاه اتمی چئرنوبل، در اثر تخلـف جدی از مقررات ، ن١٩٨٦آوریل سال ٢٦به این ترتيب، بيست سال قبـل، 
، رئاکتور با مسدود کردن تجهيزات حفاظتی و خاموش کردن کامل سيستم خنک کـننده اضطراریاستـفـاده، دقيقا، 

آتش، به سرعت خاموش . مواد رادیوآکـتيویته در فضا پخش شد، آتش سوزی روی داد. چهارم آن منفجر شد
با توجه به این که، مترجم، حوادث منجر : توضيح مترجم.(و نـفـر در اثر آتش سوزی کشته شدگردید، متاسفانه، د

به تخریب سوسياليسم و تجزیه اتحاد شوروی را از همان ابتدا، تعقيب کرده است، یادآور می شود که، حادثه 
ده غير منتظره، همانطور انفجار در رئاکتور چهارم نيروگاه اتمی چئرنوبل، در جریان یک بازرسی پيش بينی نش

 مسدود کردن تجهيزات حفاظتی و خاموش کردن کامل سيستم خنک «که نویسنده اشاره کرده است، درنتيجه 
ورزشی آلمانی در ميدان سرخ  هواپيمای پس از فرود آمدن یک مدتی، توسط متصدی امر» کـننده اضطراری

ين کتاب، مسئله بازرسی پيش بينی نشده در نيروگاه، بنابراین، انتظار می رفت، نویسنده هم. روی داد مسکـو،
ارگان سازمانده آن، ترکيب اعضای هيئت بازرسی و علل احتمالی این عمل اوپراتور و سرنوشت بعدی وی را نيز 

بویژه اینکه، در سالهای پروسترویکای گارباچف، از زبان انسانهای زیادی در محافل . تحليل و بررسی می کرد
سؤال اساسی این است که، آیا . »بزودی، اتحاد شوروی را از بين می بریم« : له شنيده می شدخصوصی این جم

فرود آمدن هواپيمای ورزشی در ميدان سرخ، حادثه انفجار در نيروگاه چئرنوبل و هزاران رویداد دیگر،از جمله، 
ست و حاکميت شوروی  سوراخ شدن حزب کموني–ظهور شيادانی نظير کاشپيروفسکی، چوماک، نشانه سوراخ 

  ).   بواسطه امپریاليسم جهانی و تشدید فعاليت نيروی تخریب داخلی نبود؟

رهبری کشور، پيش از همه، الزم . نظيرچنين حادثه ای با احتساب پيامدهای آن، در جهان روی نداده است



اين هم نيازمند . ر گيردبود، علل حادثه و مقياس آن را بررسی و ارزيابی کـرده، اقدامات فوری اوليه را بکا
از همه مهم تر، اين بود که، تصميم گيری عجوالنه و نا محتاطانه، باعث ترس وهراس ميليونها مردم . زمان بود

  .نگشته و موجب افزايش تلفات انسانی بيشتر نگردد

ی و گروه عمليات سريع هيئت سياسی حزب کمونيست اتحاد شوروآوریل، ٢٧یک روز بعد از حادثه انفجار، 
  . تشکيل شدکميسيون دولتی

آوریل تشکيل داد، پس از آن جلسات روزانه، در ٢٩گروه عمليات سریع هيئت سياسی، اولين جلسه خود را 
در دوره های اوليه که، از ميان برداشتن سریع . طول نيمه اول ماه مه، حتی روز اول ماه مه، بر گزار می شد

کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی هم، هر هفته اوضاع  پيامدهای حادثه ضروری بود، هيئت سياسی 
  .منطقه حادثه را مورد بررسی قرار می داد

اعضای گروه، وزیران و رهبران . مقر گروه عمليات در مسکو و کميسيون دولتی در محل حادثه واقع بود
گروه عمليات از ماه . ی شدندموسسات علمی، در صورت نياز، به مناطق تحت تأثير مواد رادیوآکـتيو، اعزام م

 جلسه برگزار ٤٠. ، یعنی بيش از یک سال و نيم، به کارش ادامه داد١٩٨٨تا ماه ژانویه سال ١٩٨٦آوریل سال 
  .کرد، عمال مسائل زیادی حل وفصل گردید، توده های مردم نجات داده شدند

، عضو لـيگاچوف. ک. ای ،)عضو هيئت سياسی، نخست وزیر اتحاد شوروی، مسئول گروه(رئژکوف. ای.ن
رئيس کميته امنيت ملی اتحاد (چبريکوف. م. و، )دبير کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی(هيئت سياسی 

: ،اعضای مشاور هيئت سياسی)نخست وزیر جمهوری سوساليستی فدراتيو روسيه(واراتنيکوف. ای. و، )شوروی
) وزیر دفاع اتحاد شوروی(ساکالوف. ل. س، )اد شورویدبير کميته مرکزی حزب کمونيست اتح(دولگيخ. ای. و

  . وزیر کشور اتحاد شوروی، اعضای گروه عمليات سریع بودندوالسوف. آ. و و

. پ. ای، معاونان نخست وزیر اتحاد شوروی، موراخووسکی. س. و، مارچوک. ای. گ، باتالين. پ. يو
، صدر هيئت الکساندروف. پ .آکمونيست، ، مسئوالن شعب کميته مرکزی حزب مانيکوف. گ. آ، ياستربوف

، وزیر سالوسکی. پ. ای، صدر کميته دولتی هواشناسی، ايزرائيل اوف. آ. يورئيسه آکادمی علوم اتحاد شوروی، 
، وزیر صنایع زغال سنگ، شادوف. ای. م،وزیر انرژی، مايورتس .ای. آوزارت خانه ساخت ماشينهای متوسط، 

، رئيس ستاد آخرامی اوف. ف. س، وزیر بازرگانی خارجی، آريستوف. ای. و، ، وزیر راه آهنکاناروف. س. ن
. پ. او، وزیر بهداری اتحاد شوروی ومعاون اول وی، چازوف. ی. ایمرکزی وزارت دفاع اتحاد شوروی، 

 ، معاون وزیر امورکاواليوف. گ. آ، وزیر بهداری جمهوری سوسياليستی فدراتيو روسيه، پاتاپوف. ای. آ، شئپين
و دیگران، وارابيوف . م. آ، وليخوف. پ. ای، لگاسوف. آ. وخارجی اتحاد شوروی، سه نفر از آکادميسين ها، 

سووتسکایا «و » پراودا«روزنامه های . هميشه در کار گروه عمليات سریع و جلسات آن، شرکت می کردند
گری بمنظور از ميان برداشتن ، در امر روشنچيکين. و. و و آفاناسيوف. گ. وو سر دبيران آنها، » راسيا

  .پيامدهای حادثه، نقش بسيار ارزنده ای داشتند

 دانشکده ٤ وزارت خانه، ٢١برای از ميان برداشتن پيامدهای اين حادثه، آکادمی علوم اتحاد شوروی، 
علمی، ارگانهای رهبری کشور، مرکزی و محلی جمهوريهای روسيه، بليو روس، اوکرائين و نيروهای مسلح 

  .اد شوروی وارد عمل شدنداتح

، به نوبت، ودرژنيکـوف. گ. گ و گوسيـوف. ک .و، سيـاليـوف. د.يو، شربـين. ای. بمعاونان نخست وزیر، 
  .کار کميسيون دولتی را در محل حادثه، رهبری می کردند

وادث، ، وزارتخانه انرژی اتمی ، مرکز علمی طب رادیوآکـتيو، شورای هماهنگی مقابله با ح١٩٨٦در سال 
  .تشکـيل و مستقيما وارد عمل شدند

همانطور که، توضيح داديم، عالی ترين ارگانهای حزب کمونيست و دولت اتحاد شوری، کار سازماندهی و 
 رهبران پرتوان، سازمانگران کارآزموده و .رهبری از ميان برداشتن پيامدهای حادثه را بر عهده گرفتند

. اینها، انسانهای سيستم شوروی و هر یک شخصيت بارزی بودند. جلب شدنددانشمندان آگاه  کشور، به این کار 
  .هيچ یک از آنها، در انجام مسئوليتهای محوله، عليرغم احتمال خطرات سنگين، کوتاهی نکردند

گروه عمليات سريـع هيئت سياسی، با بهره گيری از کمکهای دائمی و گسترده دانشمندان و متخـصصان، 
 برای از ميان برداشتن و جلوگيری ازگسترش پيامدهای ناگوار حادثه انفجار نيروگاه چئرنوبل، تدابير بسيار جدی

تقويت امنيت نيروگاههای اتمی، مدرنيزه کردن و ساختن  رئاکـتورهای اتمی نـسـل جديد، انديـشيده و به کار 



بخوبی از عهده کار هماهنگی این گروه . بست و اجرای کامـل تـصـميمات هـيئت سياسی را زير نظر خود گـرفت
همه تالشهای کشور، حزب، ارگانهای علمی و اقتصادی برای تحـقـق اقدامات الزم، تعـيين اولویت زمانی برای 

  .اجرای امور تأخيرناپذیر، برآمد

 آوریل و اول ماه مه، مسئـله اوضاع رادیوآکـتيوی ٣٠، ٢٩در سه جلسه اول خود،  گروه عمليات سریـع
رنوبل و مناطق نزدیک اطراف آن، سازماندهی ارائه خدمات پزشکی به مردم، کوچاندن مردم شهر نيروگاه چئ
 هزار تن سهميه ١٠، شرکت واحدهای وزارت دفاع در عمليات رفع پيامدهای حادثه و توزیع )Pripyat(پریـپـيـات

زار نفر پرسنل نظامی از ه٢درست همين روزها، . مواد غذائی بين انتقال یافتگان را مورد بررسی قرار داد
واحدهای شيميائی نيروهای مسلح، به محل حادثه رسيدند و کار پاکسازی محوطه نيروگاه و مناطق مسکونی 

  .همجوار از تأثيرات اتمی را آغاز کردند

دّوم ماه مه، نيکالی ریژکوف و ایگـور ليگاچوف از محل حادثه و مناطق مسکـونی انتقال یافتگان بازدید 
 اوکرائين، وضعيت منطقه را در محل  رهبران، صدر کميسون دولتی وشربـين. ای. بآنها، با حضور . کردند

در . بررسی کرده و در جریان تماس مستقيم با مردم مطمئن گردیدند که، کارهای ضروری سازماندهی شده است
ه مردم نواقصی وجود ضمن آن، معلوم گردید که، در سازماندهی ارائه خدمات و کمکهای پزشکی مورد نظر ب

  .دارد

 کيلومتر در اطراف نيروگاه، به مکان ٣٠همچنين، همانجا تصميم گرفته شد، همه ساکنان منطقه ای به شعاع 
حضور هيئت ما در منطقه و تصميمات اتخاذ شده، در . انتقال مردم همان روز، آغاز شد. امن تری  کوچانده شود

در . ماه مه، ميخائيل گارباچف از تلویزیون سخنرانی کرد١٤. نعکاس یافتروزنامه ها، رادیو و تلویزیون وسيعا ا
  .واقع، این، مراجعه به مردم اتحاد شوروی بود

مسئله ، صرفنظر از اهميت مشکالت دیگر، در تمام جلسات گروه عمليات سريعالزم به یادآوری است که، 
ق، تحصيل دانش آموزان در مدارس، ارائه کوچاندن ساکنان منطقه، اسکان و تأمين شغل آنها، پرداخت حقو

، پاکسازی منطقه از تأثيرات تشعشعات اتمی و ساخت منازل »مواد غذائی سالم«خدمات پزشکی به مردم، تأمين 
يعنی، درمرکز عاجلترين برنامه های هيئت . جديد برای مـنتـقـل شدگان، مورد بحث و بررسی قرار می گرفت

، شورای وزيران و کميسيون دولتی، ارگانهای حزبی و دولتی اتحاد شوروی، سياسی و گروه عمليات سريع آن
  . و اجرای همه برنامه ها، کنترل می شدانسان و تأمين مايحتاج ضروری آن، قرار داشت

ماه مه، درمورد مسئله ضرورت و ترتيب انتقال کودکان، زنان باردار، مادران شيرده ١٢از جمله، در جلسه 
  .اطق مسکونی همجوار تصميم گرفته شداز شهر کـيف و من

، رئيس کميسيون دولتی با هواپيما ايزرائيل. آ. يو، معاون وزیر بهداری و شيـپيـن. پ. اودرست همان روز، 
 ماه مه، با شرکت وزارت بهدای و آکادمی علوم اوکرائين جلسه مشورتی تشکيل دادند و ١٣به شهر کيف رفـتند و  

همچنين بر این .  نتيجه رسيدند که، منتقـل کردن افراد نامبرده اخير، ضرورتی نداردپس از بررسی اوضاع، بدین
ارزیابی وزارت بهداری اوکرائين از وضعيت رادیوآکـتيو اشتـباه بوده، اقدامات شتابزده « موضوع تأکيد شد که، 

 بی اساس بوده و توصيه ها که، باعث بروز ترس و وحشت و شایعات دروغ در ميان مردم کـيف شده است،
  .»است

همراه با آن، اهالی برخی مناطق آلوده به مواد رادیوآکـتيو، تا جائی که، ميزان آن، برای سالمتی دهها هزار 
زن و کودک  مضر نبود، تابستان همان سال، در تفریحگاههای دانش آموزی، استراحتگاهها و نقاهـتگاهها اسکان 

  .داده شدند

 نفـر، به ٢٠٩.   هزارنـفـر مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند٤٣١وکـرائين، انبوه مردم ، ازجمله، در ا
نفـر که،هنگام انفجار در نيروگاه اتمی، روز ٢، با احتساب آن ١٩٨٦تا پایان سال . تشعشعات اتمی آلوده شده بودند

  . نفـر مردند٢٨ آوریـل کشته شده بودند، ٢٦

ر خود نيروگاه و نزدیکيهای آن انجام شود، سریعا مشخص کارهای تأخيرناپذیری که، می بایست مستقما د
محدود کردن کانونهای حادثه، جلوگـيری از نفوذ سوخـت اتمی گـداخته به زمين و مواد راديـوآکـتيـويته، . گردید

آلوده . که،آن خود، به درياچه کـيف می ريزد، جزء کارهای تأخير ناپذير بود) Pripyat(به رودخانه پريـپـيـات
دن آب رودخانه پریپيات به مواد رادیوآکتيو، می توانست حوزه رودخانه دنئپر را که، منبع تأمين آب آشاميدنيها ش

  .که خود این می توانست، به فاجعه عظيم تری تبدیل شود. ميليونها مردم اوکـرائين است، آلوده سازد



ن سيستم دفع حرارت بمنظور خالصه اینکه، کارهای منحصر بفردی در شرایط بویژه سخت، برای ساخت
جلوگيری از تخریب فونداسيونهای بتونی رئاکـتورهای اتمی با سوخت هسته ای گداخته و ممانعت ازآلوده شدن 

همراه با آن، بمنظور جلوگيری از آلوده شدن منابع آب به مواد . آبهای زیر زمينی و مخازن آب به اجرا درآمد
 مواد �سيع، سدها، چاهها، ساخته شد و با پاشيدن ماده خفه کـنندرادیواکـتيو، تجهيزات هيدروتکنيکی و

  ).ماه مه٤(ردایواکـتيو، از ریزش سواحل رود پریـپيـات، جلوگيری به عمل آمد

در هر حال، مقدار قابل توجهی مواد رادیواکـتيو، از رئاکـتور منفجر شده پخش شده بود که، با استفاده از 
در .  هزار تن از این مواد را از هوا ریختند۵خلبانان هلی کوپترها، . دفـن گردیدماسه، گل، سرب و اسيد بوریک 

ماه مه، پخش مواد رادیواکـتيو صدها ٦تا تاریخ . این کار،خلبانان مهارت و قهرمانيهای بزرگی از خود نشان دادند
  .برابر کاهش یافت، اما، هنوز زیاد بود

  .هارم و راه اندزی مجدد سه رئاکتور نيروگاه نير به پایان رسيدهمزمان با این کارها، کار دفن ردئاکتور چ

کميته دولتی هواشناسی با استفاده از تجهيزات هوائی و زمينی، اجرای همه تصميمات مبنی بر دفع آثار 
، کميته دولتی هواشناسی ١٩٨٦مثال، در اواسط ماه ژوئن سال . حادثه و انتقال ساکنان منطقه را، زير نظر داشت

 منطقه مسکونی اوکرائين را مشخص ٤۵٨ استفاده از عکس برداریهای هوائی و زمينی، وضعيت رادیواکتيو دربا
زیرا، تصميم به . مرکز مسکونی داده شد٢٣٧به جمهوریهای روسيه و بليوروس، پيشنهاد بازگردندن اهالی . نمود

  .ی شدبازگرداندن اهالی هر منطقه، بعد از بررسی جداگانه و مشخص، گرفته م

تعـداد قابل مالحظه ای از آنها در در اماکن تازه ساز اسکان . هزار نـفـر کوچانده شدند١٣٠در مجموع، 
، با تمامی امکانات شهری، مدارس، مهد )Slavoutich(برای کارکـنان نيروگاه، شهر مدرن سالووتيچ. يافتند

  .کودکها، مراکز پزشکی، استخرها و سالنهای کـنسرت، ساخته شد

هزار هکتار از اراضی ١۵٠بعد از معاینه دقيق فراورده های خوراکی روستائی، فعاليت در.  نمونه دیگریک
  .زیر کشت، ممنوع گردید

گروه عمليات سریع و کميسيون دولتی، عمدتا، توجه خود را به اجرای تصميمات گرفته شده در رابطه با  
ت اتحاد شوروی، بطرز بسيار گسترده ای به این کار، ارگانهای حزب کمونيس. کارهای بازسازی، معطوف داشتند

در جلسات گروه عمليات سریع، نمایندگان وزارتخانه ها، کميته های ایالتی، کميته های اجرائی . جلب شدند
برای اجرای بـرخی تـصـميـمات، چند . استانها، رهـبران اوکـرائين، روسيه و بليوروس نيز شرکـت می کردند

  . روز مهلت تعـيين می گـرديد٣ـ ٢ـقـيه کارها، ساعـت  و برای ب

گروه عمليات سریع، با شرکت دانشمندان، شعـب کميته مرکزی حزب و شورای وزیران، پروژه کارهای کم 
وبيش بزرگـتری را که، اجرای آنها به زمان زیادتری نياز داشتند، تدوین و به هيئت سياسی کميته مرکزی حزب 

  . اتحاد شوروی ارائه می کردکمونيست و شورای وزیران

دانشمندان و . همه تصميمات اصولی دفتر سياسی و دولت، بر مبنای توصيه های دانشمندان، گرفته می شد
  .مجامع علمی موظف بودند، پيشاپيش، پايه های علمی مصوبات را مورد تحقـيـق و بررسی قرار دهـند

  ٭٭٭٭٭

وروی در جلسه اختصاصی خود در ماه ژوئن سال هيئت سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد ش
 حادثه انفجار در نيروگاه اتمی، گزارش کميسيون دولتی �، پس از ارزیابی نظرات متخصصان دربار١٩٨٦

گزارش این جلسه . در ارتباط با این مسئله قرار صادر کرد.  بررسی قرار دادو راجع به حادثه را مورد مطالعه
در ماه . ذ شده برای تأمين امنيت نيروگاههای اتمی در مطبوعات شوروی انتشار یافتدفتر سياسی و تدابير اتخا

، با هدف اعمال کـنترل بر اجرای مصوبه مزبور، کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد ١٩٨٧ژانویه سال 
زه در باره مدرني. شوروی، باشرکت دانشمندان و متخصصان، تکنسينها و طراحان، جلسه مشاوره برگزار کرد

، اتوماتيزه کردن کامـل ١٠٠٠ –کردن سيستم اتمی وقت و تسريع تعويض آنها با رئاکـتورهای الکتريکی آبی 
 تدابيرمشخصی برای ساختن رئاکتورهای حرارتی .سيستم هدایت کـننده و حفاضتی رئاکـتورها، تصميم گرفت

بهره برداری از دو دستگاه اتمی . ل گردیددفتر ویژه طراحی تشکي. خنک شونده با گاز، در کوتاه مدت، اتخاذ کـرد
کارهای بسيار جدی در . را پيش بينی کرد) ١٩٩۵ـ ١٩٩١سالهای ( صنعتی در پنج ساله هشتم-تازه آزمایشی 

زمينه مدرن سازی رئاکتورهای اتمی موجود، ارتقاء کيفيت آموزشی و مهارت کادرهای شاغل در رئاکتورها، به 
  .اجراء گذاشته شد



  ٭٭٭٭٭

يت، باعث ـجار در نيروگاه اتمی چـئرنوبل، موجب پخش مواد رادیواکـتيویته در مناطق مسکونی پر جمعانف
حزب، دولت و همه کشور، تمام آنچه را که در توان داشت، برای . آسـيـب دیدن و عذاب هزاران نـفـر گردید

عليرغم . ص مردم و حراست سالمتی آنهااین مبارزه ای بود در راه استخال. تسکين و تخـفـيـف آالم آنها انجام داد
  .نـفـر، در نتيجه بيماریهای ناشی از تشعشعـات اتمی  مردند٢٨آن، همچنانکه گفته شد، متاسفانه، 

هزار نـفـر شرکت ۵در کار های مختلف برای از ميان بر داشتن پيامدهای انفجار نيروگاه اتمی، بيش از 
  کوچاندن. و وسايل جلوگيری ازتأثير راديو آکـتيو به کار گرفته شدکردند، تکنولوژی مدرن کـنترل از راه دور

اهالی مناطق واقع در حوزه تأثير مواد رادیوآکـتيو، ضرورت پرداختهای اجتماعی، بهبودی ارائه خدمات پزشکی 
 مالی خود بسياری از امدادگران حادثه نيازمند بهسازی شرایـط مسکن و تأمـينات. به آنها، کار بغایت سنگينی بود

آنها در شرایط سخت و فشرده کار کردند و برای نجات زندگی انسانها، شجاعتها و قهرمانيهای بزرگی از . هستند
دولتها و خلقهای زیادی با .  نفر به دریافت مدالها و نشانهای شوروی مفـتحر شدند٦٤٠٠بيش از. خود نشان دادند

  . از آنها به اشکال مختلف، پيشنهاد کمک دادندبسياری. دولت و مردم شوروی اظهار همدردی کردند

بود و نبود « به مرحله) بازسازی(در عين حال بودند کسانی که، بعد از گذشت چند سال، زمانيکه، پروسترویکا
اوکرائين، تازه فهميدند که، رهبری کشور و » انجمن تحـقـيقـات«وارد شده بود، بخصوص در » اتحاد شوروی

به مخفی نگاه داشتن ابعاد حادثه نيروگاه هسته ای و سازماندهی گویا، نادرست کارهای جمهوری اوکرائين را 
خود آنها که، مستقيما  در این کارها شرکت نکـرده بودند، ازبریده های نوشته های انتقادی . بازسازی، متهم کـنند

ارالـيتسکی، با استفاده از نوشته  اخيرا، شخص دیگری بنام ک.مطبوعات وقت و بيانيه های دولتی استفاده کرده اند
، بدون ارائه حتی یک فاکت،حزب »آژیر خطر«خود، تحت عنوان » اطالعيه«های جعلی روزنامه ها، در 

عجيب است، این . کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه و رهبر آن، گـنادی زیوگانوف را، به فساد متهم کرده است
م زنان، با سربار شدن به بدبختيهای مردم، به مقام نمایندگی مجلس بسياری از این اتها! قصه هنوز ادامه دارد

  .می شوند» مشهور«رسيده، کتاب چاپ می کـنند و 

بزرگترین نگرانی رهبری اتحاد شوروی، این بود که، هر چه زودتر بفهمند در نيروگاه هسته ای چئرنوبل چه 
ه جّو رعب و وحشت در جامعه دامن نزنند، روی داده است، مقياس حادثه و عواقـب آن را مشخص کـنند، ب

  . مالی کشور را به سمت هدف اصلی هدایت کـنند–تدابيرعملی اتخاذ نمایند و توان انسانی و اقتصادی 

 آوریل، هيئت سياسی اطالعيه ای در باره حادثه انفجار در نيروگاه اتمی چئرنوبل صادر ٢٨اگـر در تاریخ 
همچنين در . شکـيل گردد، چگونه می توان از پرده پوشی حادثه صحبت کردکرد و همان روز، کميسون دولتی ت

دوم ماه مه، اعضای گروه عمليات .  صدر کميسيون دولتی، به در چئرنوبل رفتشربـيـن،. ای. بهمين تاریخ، 
 ١٨اژ ، هم همان موقع، با تير»ایزوستيا«و » پراودا«سریع در منطقه انفجار اتمی کار می کردند، روزنامه های 

رهبری وقت کشور، از اعتماد مردم برخوردار بود، روحيه اعـتماد بخود و . ميليون نسخه، در این باره، نوشتند
  . آرامش را در جامعه برقرار ساخت

در دو هفته اول ماه مه، کنفرانسهای مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، با سفرای 
 صورت گرفت، ازخبرنگاران و دوبار ازهيئت نمایندگی آژانس بين المللی انرژی کشورهای خارجی دیدارهائی

اتمی، همچنين از نمایندگان پارلمان اتحاد شوروی و کشورهای خارجی، وزرا و شخصيتهای اجتماعی، دانشمندان 
، مدیرکل هانس بليکس. آمریکا، انگليس، فرانسه و کشورهای دیگر، برای سفـر به چئرنوبل دعوت به عمل آمد

مهم این است که، اتحاد شوروی در رابطه با انرژی : آژانس بين المللی انرژی اتمی،در مصاحبه خود اعالم کرد
  .»اتمی شـفـاف و عـلـنی عمل کرد

درست از همان روزهای اول انفجار، هزاران نفـر مکانيک،متخصص ساختمانی، سرباز و افسر در محل 
کارهای توضيحی و دیدارهای منظم با روستائيان . فـر از منطقه کوچانده شدنددهها هزارن. حادثه کار می کردند

پس، از کدام مخفی کاری می توان صحبت کرد؟ . ، دو فيلم مستند ساخته شد١٩٨٦در نتيجه در سال . عملی می شد
 هسته ای، راز در اینجا، غير از تحقـيـقـات علمی و تکنولوژی بازسازی امنيت! این، دروغ کـينه توزانه ای است

  .نهانی باقی نمانده است

در باره . البته، در پيشبرد چنين کار بزرگ و پيش بينی نشده، خطاها و نارسائی هائی محسوسی وجود داشت
همه آنچه که برای تأمين : روشن است. آنها، اغلب، علنی صحبت شده است، مهم این بود که، برطرف شدند

 به اعتراف متخصصان و آگاهان، فـقـط در حد توان اتحاد شوروی، ساختار امنيت هسته ای کشور انجام شد، بنا



اجتماعی و اقتصاد برنامه ريزی شده آن بود که، قدرت تدارک ذخاير عظيم خود در کوتاهترين مدت، برای 
رشد نيروهای ، موضوع مهم دیگر، این که. ازميان برداشتن پيامدهای چنين حوادثی و بازسازی آن را داشت

 فـنی، نيازمند تـقـویت نقـش دولـت در -د امروزی، تأمين امنيت تکـنيک نوین و تکنولوژی دوره انقالب علمیمول
  .جامعه می باشداقتصاد و در 

  

  .زندگی و يا مرگ
  .مبارزه بر عليه الکليسم جنبه های مثبت و پندارگرايانه

  .معتاد کردن ميليونها انسان به مشروبات الکلی در دوره کنونی
  

گـر انسانها به تخدير، مست و مسموم کردن خود با عرق،شراب، تنباکو و افيون هم پايان دهـند، تصور ا
  ).تولستوی. ن. ل(تحول مثبت در زندگی همه مردم مشکل است 

یکی مسائلی که، به نسبت بيشتر از هر مسئله دیگر مشخصه فاجعه جامعه روسيه است، بپردازیم، بی شک، 
 ٨٠٠ـ ٧٠٠ روسيه با بازگشت ازسوسياليسم به عقب، به سرمايه داری، ساالنه -د بودجواب آن، چنين خواه

، جمعيت ٢٠۵٠این پيش بينی سازمان ملل متحد واقعيت می یابد که؛ تا سال . هزار نفـر انسان از دست می دهد
ميليون نفر به  ٢٨٠نفـر کاهش خواهد یافـت و در آمریکا از ١٢۵ـ ١٢٠ ميليون نـفـر، به ١٤۵روسيه از رقم 

هزار ٩٠٠ ـ ٨٠٠در دوره حاکميت شوروی، نرخ رشد جمعيت ساالنه روسيه، بين . ميليون نفـر خواهد رسيد٣۵٠
  .نفر بود

حاکميت سعی می کـند، . تا کنون، دولت هيچ برنامه ای برای بيرون بردن کشور از بحران جمعيتی ندارد
ز کشورهای مشترک المنافع وحوزه دریای بالتيک، جبران کاهش جمعيت کشور را به حساب نوزادان و مهاجران ا

در ضمن، شرکت کـنندگان چهار کنگره خلقهای برادر و دو کنگره خلقهای دولتهای متحد بليوروس و . نماید
مهاجرت مردم روس زبان   قطعه کردن اتحاد شوروی تشکيل گردید، اعالم کردند که؛ -روسيه که، پس از قطعه
المنافع، مسئله اصلی نبوده، بلکه، مسئله مهم، اتحاد داوطلبانه خلقهای برادر، برمبنای از کشورهای مشترک 

الزم به یادآوری است که،سال به سال از تعداد . اتحاد نوين دولتهای برابر حقوق جمهوريهای مستقل می باشد
به ٢٠٠٤بود، در سال  هزار نفر ۵٩٧، تعداد مهاجران شامل ١٩٩٧اگـر در سال . مهاجران نيز کاسته می شود

 ١۵بدین ترتيب، تنها .  هزار نفر بيشتر از متولدین بود٨٠٠تعداد مردگان، .  هزار نفر کاهش یافت١١٢رقم 
  .درصد کاهش جمعيت را مهاجرین جبران می کـنند

بموازات فـقـر و شرايط سخت زندگی اکثريت مردم، ميخوارگی و اعتياد به مواد الکلی، يکی از علل بحران 
 در این رابطه، الزم به گفتن است که، از مبارزه حاکميت شوروی با ميخوارگی، .عيتی در روسيه می باشدجم

البته، در توضيح . می باشد١٩٨٨ـ ١٩٨۵سالهای » کارزار ضد الکليسم«در اینجا، منظور . تجـربياتی بدست آمد
  .این مبارزه جنبه های مثبت و منفی هم داشت. آن، مغلطه هائی هم بود

 قرن گذشته، انبوه نامه ها به کميته مرکزی حزب و دولت، ٨٠در آغاز سالهای . به تاریخچه آن می پردازم
که، در آنها، زنان ) بسياری از آنها را، زنان و مادران نوشته بودند( تلویزیون واصل می شد-روزنامه ها و رادیو

 را می ربود، کودکان را معيوب می ساخت، لعن با درد و اندوه بی حد، ميخوارگی را که، پسران و شوهران آنها
  .می کردند

درآمد .  لـيتر الکل خالص به ازای هر نفر در سال رسيده بود١٠ـ ٩استفاده از مواد الکلی به حد بحرانی، 
ـ ١٩٦٤ ميليارد روبل رسيد، یعنی در فاصله ۵٣، به بيش از ١٩٨٤دولت از فروش نوشيدنيهای الکلی درسال 

  .ابر افزایش یافته بود، چهار بر١٩٨٤

بيهوده نيست که، می گویند،هـر قدر، مردان . ازخواندن نامه های پردرد زنان لرزه بر اندام انسان می افتاد
در سال . بی توجهی به صدها انسان ممکن نبود. ودکا می نوشند، همان قدر، زنان و کودکان اشک می ریزند

ساالمانتسوف، برای بررسی و . س.  کميسيونی به رهبری م، هيئت سياسی حزب کمونيست اتحاد شوروی،١٩٨٤
، تصویب نامه کميته مرکزی ١٩٨۵در سال . یافتن راه های مؤثر جلوگـيری از ميخـوارگی و الکلـيسم، تشکيل داد



اين اسناد، . حزب کمونيست، شورای وزیران و قرار هيئت رئيسه شورای عالی اتحاد شوروی صادر گردید
حکيم سالمتی انسان، نجات کودکان و بزرگان از رنج وعذاب، ارتقاء توان کاری انسانها را حفاظت از خلق، ت
 و به همين خاطر، حزب کمونيست و دولت به از دست دادن چنين درآمدی از بودجه دولـتی .هدف قرار داده بود

  .کار بی نظيری که، نمونه آن در جهان دیده نشده است. راضی شدند

  . بالفاصله اجرای مجموعه تصميمات اتخاذ شده شروع شدبا پشتيبانی مردم،

به تولـيد .  درصد افـزایش یافت۵٠درصد کاهش داده شد، کـنياک، بالتغـيير ماند و شامپایـن ٤٠تولـيد ودکا،
نيکوالی رئژکوف، صدر هيئت . از ميوه ها و ميوه های بوته ای خاتمه داده شد» مستی آور«هرگونه فرآورده
حزب مبارزه « : اعالم کـرد) ١٩٨٦سال (حزب کمونيست اتحاد شوروی٢٧ شوروی، در کنگره وزیران اتحاد

خط سير کاهش توليد و فروش مشروبات الکلی را، . آبرومندانه ای را با ميخوارگی و الکليسم آغاز کرده است
  .»بدون انحراف به پيش خواهيم رفت

 فرهنگی نيازمندی -ارگی، کـفايت و کمال اجتماعی در اجرای مجموعه تدابير انديشيده شده برای لغو ميخو
  .های مردم اتحاد شوروی، نقش بزرگی بازی کرد

 تئاترها، مدارس ورزشی کودکان در سراسر -آن وقتها، شبکه وسيع کانونهای فرهنگی، کلوبها، سينما
درصد ٨٠ بيش از .اما، اینک، دهها هزار مرکز آموزشی، فرهنگی و ورزشی، بسته شده است. کشورگسترده بود

اآلن، ساخت مسکن دو برابر کاهش یافته . مسکن رایگان بود. جمعيت شهرنشين، در منازل مستقـل ساکن بودند
رئيس جمهور پس از اعطای استقالل به آذربايجان، : عالوه مترجم(است و مسکن رایگان نيز تقریبا وجود ندارد

  ).ازی را غير اقتصادی خواند و همه آنها را تعـطيل کرد اولين فرمان صادره خود، مجتمع های خانه سباوقت، 

هزارکلوب در مناطق ٦، ساخت )١٩٩٠ـ ١٩٨٦سالهای (در عين حال، در برنامه دوازدهم حزب کمونيست
برای ساختن منازل . سالن کنسرت در مراکز استانها و شهرهای بزرگ، در نظر گرفته شده بود٤٢روستائی، 

، طرح احداث مراکز )١٩٨٨ـ ١٩٨۵سالهای (در چهار سال اّول نوسازی.  گردیده بودجدید برنامه ویژه ای تنظيم
  . تحصيلی، فرهنگی و خانه های مسکونی بطور کامل اجرا شد

با بهره گيری از امکانات وسيع کشور، از جمله، رسانه های جمعی، ادبيات، هنر، ورزش، صنعت توریسم 
  .نت، تبليغ زندگی سالم برای مردم گسترش داده شدرشد یافت، در مجامع کارگری  و یا محل سکو

، در باره تشدید مبارزه بر عليه )١٩٨٦سال .(س.ش. ج.در گزارش سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست ا
بخاطر سالمتی جامعه و انسان، ما تصميم جدی گرفته ایم، با عادتهائی بدی «: ميخواری و الکليسم، گفته می شود

بدن اینکه محو دستاوردها شویم، می توانيم .  گرفـته و ریشه دوانده است، مبارزه می کـنيمکه، در طول قرنها شکل
نباید عقب نشينی ... بگوئيم که، ميخواری را در تولـيد عقب رانده ایم، اکنون در مجامع عمومی کاهش یافته است

  .»کرد

يخوارگی کرده بود،  به ارگانهای سيل نامه های تشکرآميز به خاطر آنچه که حزب برای رهائی کودکان از م
خانواده های زیادی نفس راحتی کشيدند، معتادان الکلی از ظاهر شدن در . مرکز و محلی حاکميت وارد شد

ـ ٢٠ براساس آمار و به گفته متخصصان جنايتکاری مشحصا به چه چيزی دست یافتيم؟. خيابانها پرهيز می کردند
 محل  کار و در زندگی، حوادث رانندگی و همچنين بيماريهای قلب و درصد، غيبت از کار، آسيب ديدگی در٣٠

  .عروق به ميزان قابل توجهی کاهش يافـت

« : ، آورده شده است)١٩٨٨سال (، به کنفرانس حزبی.س. ش. ج. در گزارش کميته مرکزی حزب کمونيست ا
رتباط با مبارزه برعليه ميخوارگی و آمار تولد در کشور باال رفته و ميزان مرگ ومير کاهش یافته است که، بی ا

از ميزان . نيم ميليون نفر بيشتر از حد معمول بود١٩٨٧ و ١٩٨٦تعداد متولدين در سالهای  .»الکليسم نيست
 ميليارد بيش از ٣۵در این سالهای سپرده های مردم به بانکها، . مرگ ومير در ميان کودکان نيز کاسته شده است

  به صنوق بودجه کشور ميليارد روبل١٠يک درصد افزايش،  توليدی با ساالنه بازدهی کار. حد معمول بود
  .با يک حساب شفاهی می توان فهميد که، هشياری، سود بيشتری از فروش ودکا برای دولت، داشت. افـزود

درحزب و جامعه و در ميان رهبری روحيه احساس مسئوليت بسيارعالی برای ریشه کن ساختن الکليسم، 
هر کسی، در هر مقامی، حتی مقامات . درسرسفـره دولـت، شکـل گـرفته بود» مـفـتخواری«ادن به خاتمه د

اين گـفـته نويسنده، حداقل در (عاليرتبه، در استعمال مواد الکلی زیاده روی می کرد، از مقام خود عزل می گردید
يلتسين، يکی از کوتاچيان ضد ) سبوري(چرا که، باريس. رابطه با مقامات عالی رتبه، بشدت قابل ترديد است



، نه تنها در استـفاده از مواد الکلی زياده روی می کرد، حتی، "مستقل"شوروی و اولين رئيس جمهور روسيه 
به نقـل از متن اخبار تلويزيونهای روسيه، (به گـفـته دوستان و دشمنانش، معـتاد الکلی و دائم الخمر بود 

، هنگامی که زبانش ١٩٩٩ دسامبر سال ٣١و تا )  در روز مرگ يلتسين...و. سی.بی.يورونيوز، راديو بی
مشکل در دهان می چرخيد و کلماتش به سختی مفهوم بود، باالجبار، از حاکميت کنارگيری کرد، به کارش ادامه 

  ).»مترجم.  می داد

ایالتی حزب، به کميته از استان اوليانوفـسک نامه هائی در باره ميخوارگی رهبر دبير . در باره حادثه دیگری
پلنوم کميته ایالتی، دبير اول کميته ایالتی حزب را از کار . مرکزی حزب و بدتر شدن وضعيت استان واصل شد

، زنی که کارمند هتل اقامتم بود، پيش من آمد و )من چهار روز آنجا بودم(در بازگشت از اوليانوفسک. برکنار کرد
قبال، وضع طور دیگری بود، مهمانان عالی مقام می آمدند و در معيت .  رویماآلن من و شما، به خانه می« : گـفـت

  .»رهبران ایالتی ساعتهای زیادی خوشگذرانی می کردند

متاسفانه در جریان مبارزه با ميخوارگی اشتباهاتی روی داد، باال به متدهای اداری، ممنوعيت و تبليغاتی دست 
اّما، حتی، با احتساب مشروبات الکلی  توليد شده در خانه ها، مصرف . توليد الکل در خانه ها جان گرفت. می زد

  . لـيتر الکل خالص در سال بود٦، فقط  ١٩٨٧سرانه آن در سال 

چرا که . به تصحيح اشتباهات پرداختند، تاکتيکها تغيير کرد، استفاده مفيد از اوقات فـراغت سازماندهی گردید
، از ادامه کار دولت و سازمانهای اجتماعی در طرد بيماری قرنها، پشتيبانی ما، متکی به اکثریت مردمی بودیم که

  .کار وفعاليت همه کسانی که، برای حراست سالمتی خلق انجام دادند، شایسته افتار است. می کردند

اما، در جریان نوسازی، اوضاع سياسی کشور، حاد شد، نيروهای ضد سوسياليست که، ارتباطات خارجی 
به اصطالح دموکراتها، در فحاشيهای . ر بلند کردند، تبليغات بر عليه ميخوارگی و الکليسم فروکش کردداشتند، س

خود، از آن بهره می گرفتند، شایعه از بين بردن تاکستانها و خالی شدن خزانه دولت و سيستم پولی کشور را برسر 
 .همه اینها، دروغ خصمانه ای بيش نبود. زبانها انداختند

، )١٩٨٨ـ  ١٩٨۵(و) ١٩٨۵ـ ١٩٨١در سالهای (» تبليغات ضد الکليسم«همه، قبل و بعد از شروع با این 
در عين حال، . این ارقام در اسناد آماری موجود است.  ميليون تن در سال بود٦ـ ۵محصول انگور در حدود 

نهادهای اقتصادی . ـتميليون تن در سال به یک ميليون تن افزایش یاف٣٠٠فروش انگور تازه در این دوره، از 
 و ٩٠اما چرا در روسيه سال . مجبور شدند سيستم نگهداری و حمل و نقل انگور را بطور بنادی سازماندهی نمایند

، همين حاکميت فعلی محصول انگور را دو برابر کاهش داد؟ جـواب این سؤال را باید دموکـراتهای ٢٠٠٠سال 
  .بدهد» حزب روسيه واحد«دروغگـو، 

آقای سابچاک که، نقـش کـمی در تخـریب کشور نداشت، هنگام . ی یک موضوع دیگر را الزم می دانمیاد آور
نمایندگان کراسنادار . برگزاری کـنگره نمایندگان خلقها، اعالم کرد که، ناحيه کراسنادار تاکستانها را می برند

. د و نشان دهد، در کجا تاکستانها را بریده اندخواستند به ناحيه سـفـر کر)با تـقـبـل هزینه  سفر ایشان(ازهمين آقا 
  .اما چه معنی داشت، چون ایشان و تاکستانهای بریده شده را سرما برد

آنچه که، به تحليل رفتن بودجه مربوط است، این، مسئله خطرناکی نبود، همانطور که، هنگام کاهش توليد 
  .برابر افزایش یافـت١ ⁄ ۵ودکا، قـيمت محصوالت الکلی 

در هر جا می خورند، در محل کار، . سال است که، الکلی کردن عمومی جامعه ادامه دارد١٠نک،  بيش از ای
اگر در دوره حاکميت شوروی رقم معتادان الکلی چند ده هزار نفـر . در خانه و به هر سبب و بهانه ای می خورند
 ليتر الکل خاص در سال رسيده ١٨ـ   ١٦به مصرف سرانه الکل . بود، اآلن دیگر، سر به ميلـيـونها نـفـر می زند

عليرغم اینکه، رئيس جمهور، در ارتباط با توسعه الکلی کردن جامعه، برای چندمين بار هشدار داده است، . است
البته، این مشکل تنها با دعوت به . واقعا هم مردم را به ورزش دعوت کرد. هيچ نتيجه مثبتی حاصل نشده است

توليد الکل و . مجموعه تدابير اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید بکار گرفته شود. يستورزش کردن حل شدنی ن
  .سالها می گذرد، هنـوز گاری همانجاست. ودکا، باید در انحصار دولت باشد

 -و درک هدف اصلی آن» تبليغات ضد الکليسم«بجای اینکه همه مردم را با ارزیابی از نکات منفی و مثبت 
ممانعت از ميخوارگی ميليونها انسان، رهائی زنان، کودکان، خویشان و نزدیکان از رنج وعذاب حفاظت از مردم، 

» حزب روسيه واحد«در این کار،.   به این مسئله جلب کـنند،به هذیان گوئی در باره گذشته مشغولـند-ميخوارگی،
 مبارزه با الکليسم، باعث رواج عدم.  دموکرات، گوی سبقت از دیگرا ربوده اند-و شبه حزبی آنها، حزب ليبرال



  .جنایت کاری و فـقـر گسترده شده است

آنها در . ، چندان تمایلی به حفاظت از مردم در مقابل ميخوارگی ندارد»حزب روسيه واحد«رهبران کنونی، 
،هـيچ اکـنون، حاکميت الـيگارشها و بوروکراتهای دولتی. تالشتند مغازه ها را با مشروبات الکلی خوب پر کـنند

توجـهی به ميخـوارگی عمومی و الکـليسم نداشـته و از سود سرشـار  بازار الکل، به عـنوان ابزاری برای 
 .انحـراف اذهـان مـردم از اعـتراضات اجـتماعی، به شـدت استـفـاده می کـند

  

  .و سقوط آنهادر دوره کـنونیی شکوفائی روستاها در زمان شورو
  یخود کـفـائی روسيه بورژوائ

   افسانه جديد-در زمينه گندم
  

دروغ زشت و زيان آور است، اما، کسی عمل کرئلوف در جهان تکرار شده است که، . آ.بارها اين گـفته ای
مردم هر خطائی را به غير از دروغ، می « : پوتين، رئيس جمهور روسيه، بدرستی گفت. و. يک بار، و. نکرد
  .ولی، دروغ گوئی متوقف نشد. »بخشند

مانهای اخير، اغلب بيانات پرشور و شوق دولت و رئيس جمهور را می توان شنيد ویا خواند که، روسيه، در ز
به نظر آنها، روسيه به کشور صادر کـننده غالت . چند سال است که، گندم به کشورهای خارجی صادر می کند

  .در حرف، طنين پيروزی به گوش می رسد. تبدیل شده است

، یک »صادرات گندم«چرا؟ برای اینکه، . های کشورمان افتخار کنيم، ولی، ممکن نيستعالقمندیم به موفقيت
، ٢٠٠٤ـ ١٩٩٩در طول پنج سال، سالهای . پس واقعيت چيست؟ به آمار مراجعه کنيم. دروغ دیگر حاکميت است

« :  هم گفتگاردیيف، وزیر کشاورزی روسيه.  ميليون تن گـندم در کشور توليد شده است که، آ٧٢بطور متوسط 
، حق سخن را نباید فراموش »ما با آن، توليد نان و فراورده های آردی و علوفه  روسيه را کامال تامين می کـنيم

مجتمع های صنایع « سال پس از حاکميت شوروی، ١۵ما، : ، گفت٢٠٠٦کرد که وزیر، در ماه ژوئن سال 
  .»کشاورزی ر،ا هر قدر می توانستيم تخریب کردیم

 روستاها تخليه می شوند، ویران می شوند، ميزان مرگ و مير به دو برابر بيش از تولد رسيده .عجيب است
 و تاسيسات دامداری نابود شده است، کارگاههای - کالخوزها و سافخوزها-است، هزاران موسسه بزرگ اقتصادی

سيده است، اگرگـفته درصد ر٧٠به غارت رفته است، فرسایش تکنولوژی کشاورزی در دوره حاکميت کنونی، به 
  .حاکمان کشور قریب به واقعيت باشد، تازه توانسته اند فقط نان و علوفه دامی کشور تأمين کـنند

مثال (توجه داشته باشيد، که در دوره حاکميت شوروی، کالخوزها و سافخوزهای روسيه، ساالنه بطور متوسط 
 اینهمه، عليق دامی از جمله، ذرت، سویا و با. ميليون تن برداشت می کردند١٠۵، )١٩٩٠ـ١٩٨٦پنج ساله 

در رژیم جدید، با اینکه، توليد غله روسيه، تقریبا تا یک سوم . چاودار، از بازارهای جهانی خریداری می شد
بلی، بدین ترتيب، مشکل . کاهش یافته است، گویا، این مقدار برای تأمين نان و علوفه دامی کشور کـفایت می کند

  .استشده » حـل«گندم 

، کاهش توليد گندم و ) بيش از سالهای جنگ(با ندادن علوفه به دامها و ازدست رفـتن آنها : معما حل شد
ميليونها رأس دام به . »حـل شد«مشکل گـندم خوراک دامی، تخریب کالخوز وسافخوزها و مؤسسات دامداری، 

 ٣٦مـيلـيون گـاو و ٢١م، از جمله،  ميليون رأس دا۵٧، در کشور روسيه،١٩٩٠در سال . زير چاقو کشيده شد
 ميليون رأس ١٣ ⁄۵ و ٦ ⁄۵، با بيش از دو برابر کاهش، به تـرتـيب به ٢٠٠٦خوک وجود داشت، که در سال 

آن وقتها در . ، روسيه تزاری رسيده است١٩١٦تعداد دامهای اهلی به رقمی بسيا کمتر از سال . رسيده است
  . ميليون گاو موجود بود١٧له، ميليون راس دام اهلی، از جم٣٣کشور، 

.  قرن گذشته پائين آمده است۵٠ميزان توليد شير و گوشت در روسيه سرمایه داری امروزی، تا سطح سالهای 
 کيلوگرم در سال بود ولی، در حال حاضر، ٣٨٦ و٧۵، به ترتيب، ١٩٩٠مصرف سرانه گوشت و شير در سال 

  .گرم رسيده است کيلو٢٣٠ و ٤٩ کاهش، یعنی به ١ ⁄٤با تقریبا 



کشور استقالل خوار وبار خود را از دست داده است و ميليونها تن گوشت و محصوالت لبنی، یعنی، بيش از 
واردات مواد غذائی با کـيفـيت مشکوک .  در مواد غذائی مورد نياز بازارهای داخلی، از خارج وارد می شود٤٠

چنين بهائی، می » حـل مشکل گـندم«برای . یافته است ميليارد دالر افزایش ٢٣ به ١٠در پنج سال اخير از 
  .پردازیم

توليد، سير انحطاطی می پيماید، به شمار بيکاران در روستاها  .  مسئله واضح است-نيازی به توضيح ندارد
سال، ٦٠ ـ ۵٠با گذشت . برای مردم، مهم زنده ماندن است. اضافه  می شود، توانائی خرید مردم کاهش می یابد

ئی به کار سخت یدی که، جسم وروح انسان را می فرساید، وقـت آزادی برای استراحت واقعی و روستا
سهم توليدگران فرعی شامل بيش از نصف حجم کل توليد گوشت، . خودپروری باقی نمی گذارد، باز گـشته است

يب زمينی وسبزیجات بطور شير و دام سرانه کشور می باشد و توليدکـنندگان خرده پا، تقریبا همه فرآورده های  س
 اقتصاد -اقتصاد روستائی ساقط می شود، کار دستی جای ماشين را گرفته است. کامل به خود اختصاص ميدهند

  .طبيعی، جايگزين مؤسسات عظيم کشاورزی می شود

ویا رسانه های ارتباط جمعی وابسته به حاکميت و اليگارشی ها، این تصور را در جامعه القاء می کـنند که، گ
در دوره تزارها، اقتصاد روستائی روسيه تحکيم یافته بود و غالت به خارج صادر می شد ولی، در زمان حاکميت 

، توليد سرانه گندم، تقریبا ١٩١٣در صورتيکه، در روسيه تزاری سال . شوروی، از خارج خریداری می گردید
کان برای بدست آوردن سودهای کالن، از به همين جهت، مال. کيلوگرم بود٧٢٠کيلوگرم و در دوره شوروی٣٠٠

این در حالی است که، برای تأمين تمام و کمال نان مورد نياز مردم، توليد سرانه گندم . خارج گندم وارد می کردند
  .باید تا ميزان یک تن افزایش یابد

يچ قيمتی در ما بخش زیادی را به ه« : چنين می نویسد» کليسا«در باره اوضاع روستاهای آن دوره، مجله 
خودمان نان سير نمی خوریم،یا، بطورکلی ... حالی به خارجيان می دهيم که، خودمان بشدت بدان نيازمندیم

چه های ما فقط در مراسم عيد پاک تخم . گرسنگی می کشيم، ولی، گندم طالئی خویش را به خارج می فرستيم
آن وقتها، این مبلغ هنگفتی (ه خارج می کـنيم ميليون روبل از آن را روان٦٠ ـ ۵٠مرغ می خورند، در عوض، 

به این مسئله، ساده ترین نيازهای . »اکثریت روستائيان، طعم روغن حيوانی را هم نچشيده اند). نویسنده. بود
  .ضروری روستائيان، زندگی محقر و ميزان بيسوادی در ميان نسلهای بزرگتر آن را هم اضافه کـنيد

همه عرصه های زندگی روستائيان تغيير بنيادی یافت، ميليونها اقتصاد حاکميت شوروی، ٣٠ـ ٢٠در طول
روستای .  و دهات بسيار زیادی آباد گردید- کالخوز وسافخوزاها-خرد به اقتصاد عظيم تعاونی تبدیل گردید

روسيه، راه بيسوادی و نيمه طبيعی دوره تزارها را به سوی باسوادی همگانی، ارتـش ميليونی متخـصص و 
، به سوی ) ميليون واحد از آنها وجود داشت٨ـ ٧، در حدود١٩١٠در سـال (سين طی کرد، از خـيش چـوبی تکن

، به سوی الکتریکی کردن - صدها هزار تراکتور، کمباین، دستگاههای دوشنده-مکانيزه شدن کارهای روستائی
  .توليد و زندگی دهقانان راه پيمود

در آن دوره، هزاران مجتمع . اورزی، وسيعا احياء گردید، دهها ميليون اراضی کش٨٠ـ٧٠درسالهای 
  .مرغداری، خوکداری و گرمخانه مجهز به تکنولوژی مدرن و با شرایط خوب کار وزندگی، راه اندازی شد

سال عمر حاکميت شوروی برای دفع تجاوزات ٧٠سال از ٢۵عالو بر همه اینها، باید این را نيز قبول کرد که، 
کارهای مربوط به بازسازی اقتصاد دهقانی در شرایط سخت . قتصاد ملی، صرف گردیدخارجی و بازسازی ا
برابر و کشورهای اروپائی ٢ ⁄ ٣این را هم نباید فراموش کرد که، امکانات بيواقليمی آمریکا، . طبيعی انجام می شد

. ، جعليات خصمانه استهمه اینها. در اقتصاد روستائی هم هيچگونه رکودی نبود. برابر بهتر از روسيه است٣ـ٢
 را احراز ۵٠ در جهان بود اما، اینک روسيه جای٧کشور ما بلحاظ تغذیه در دوره حاکميت شوروی، در ردیف 

  .می کند

آنهائی که کشور تا مرحله از دست دادن خودکـفائی خوار وبار کشاندند، مالکيت جمعی را لغو نمودند، 
دند، خرید و فروش زمين را آزاد کردند، توليد خرد دهقانی را موسسات عظيم توليدی روستائی را در هم کوبي

نمودند تا، در روستاها، به پشتوانه ميليونها کارفرمای خرده )کالخوز وسافخوزها(جایگزین تعاونيهای کشاورزی
  .هدف نهائی سياستهای کشاورزی همين است. پا، پایگاه اجتماعی خود را تحکيم بخشند

کدار و کشاورز مشهور آمریکائی، موسسات کوچک خصوص کشاورزی که، به نظر جون کریستال، بان
سال پيش در آمریکا بوجود آمدند، مفلوک شدند و خوار و بار مورد نياز مردم را نه آنها، بلکه، کئوپراتيوهای ٢٠٠

حاد وی، چند بار به ميهن ما سفر کرد و من بعنوان عضو دفتر سياسی حرب کمونيست ات. بزرگ تأمين می کـنند



واقعيت را بگوئيد، : ، او از من پرسيد٨٠یک بار در یکی از دیدارهای اواخر دهه . شوروی با ایشان دیدار کردم
آیا این درست است که، اتحاد شوروی تصميم گرفته است، بجای کالخوزها و سافخوزها، اقتصاد خرد روستائی را 

  گسترش دهـد؟

  ظر شما در این باره چيست؟ ن-:من با سؤال دیگری جواب سؤال وی را دادم

کله « کسی که، این کار را بکـند، واقعا: کـریستال با ژست مخصوصی به سرش اشاره کرد وگـفـت
فقط موسسات اقتصادی بزرگ می توانند از دستاوردهای علمی، وسایل و تکنولوژی : است و ادامه داد»خراب

  .جدید استفاده بکـنند

اقتصاد تنها زمانی می تواند واقعا رشد کـند «:دال مشهور روس نوشتکشاورز و فئو)Engelgart(انگلـگارت
رفورميستها و . »که، زمينها بصورت مشترک مورد استفاده قرار گيرند و کشت وزرع بطور جمعی انجام گيرد

اقتصاد خرد با شکست . ، بخش عظيم اقتصاد جمعی در روستا را ویران کردند)حزب روسيه واحد(پيروان آنها
درصد، فرآورده ٢مينها کشاورزی، تنها، درصد ز٧صاحبکاران کوچک، با در اختيار داشتن . واجه شدکامل م

  .های روستائی را توليد می کـنند

   خريد و فروش زمينهای کشاورزی باعث شد که، دهقانان  بصورت جمعی زمينهای خود را از دست داده و 
کمونيستها بر اين نظرند که، زمينها بايد در اختيار . ندند کارگران فصلی به پيو-به اردوی عظيم دهقان مزدور

تنها، قطعه زمينهائی برای . دولت بوده و به اجاره طوالنی مدت، به آنهائی داده شود که، روی آن کار می کـنند
استفاده خصوصی، ويالها، ايجاد باغهای فردی، ساختن خانه و گاراژ خصوصی، با برسمت شناختن کامل 

  . و حق فروش و وراثت آن، دراختيار مردم گـذاشته شودمالکيت شخص

  ٭٭٭٭٭

سؤال اين است که، چه هـدفی را از اعالم کسب به اصطالح پيروزی، در زمينه خودکـفائی غالت و صادرات 
آن دنبال می کـنند؟ اين بدان جهت است که، در نهايت، با دادن اطالعات نادرست و بزرگ نمائی موفـقـيتهای 

ست سياستهای کشاورزی را پرده پوشی نموده، مفـيد بودن اقتصاد به اصطالح بازار را نشان دهـند و ناچيز، شک
  .تخريب مؤسـسات عظيم توليدی سوسياليستی در دهات را تبرئه نمايند

اینجا، بن بست (راه خروج کدام است؟ خريد وفروش زمينها نمی تواند از ويران شدن دهات جلوگيری کـند
 صنعتی جديد و بخشهای ترکيبی آن می تواند به رشد و ترقی روستا و کشاورزان -است کشاورزیفقط سي). است

  :بطور مؤثری کمک نمايد وآنها عبارتند از

 ایجاد موازنه درقيمت محصوالت کشاورزی و صنعتی، قيمت خرید قطعی، دادن وام ارزان و تخصيص -
  اعتبارات دولتی؛

در (ازی توليد تراکـتور و ماشينهای مورد استفاده در کارهای کشاورزی تکـنيکی دهات، بازس- تأمين مالی-
  ؛)هزاردستگاه تراکـتور توليد شده است٨، کال، ٢٠٠٤هزار، در سال ٢١٤، مجموعا ١٩٩٠سال 

 رشد همه اشکال مختلف اقتصاد، در رآس آنها، موسسات توليدی بزرگ در روستا، متمرکز و اختصاصی -
  کردن توليد؛

  کردن سيستم نگهداری و تبدیل کردن فرآورده های روستائی؛ مدرنيزه -

   تربيت کادرها، تقویت انگيزه های جوانان روستائی؛-

   ساخت انبوه منازل، مدارس و بيمارستانه؛-

  . حمایت دولتی از علوم-

يارد ميل٦(ميليارد روبل١٦٢  کنونی،  ميليارد دالر و در روسيه۵٠در آمریکا، ساالنه : برای آگاهی بيشتر
، برای توسعه کشاورزی اختصاص داده می شود که، شامل کمی بيش ار یک درصد بودجه کل کشور می )دالر
از کجا می . ميليارد روبل ماليات می پردازند١٠٠در مقابل، مجتمع های صنایع کشاورزی، ساالنه در حدود . باشد

باید از . تریليون روبل است٨طال، بيش از توان پول تأمين کرد؟ موجودی صندوق پشتيبانی، صندوق ذخيره ارزی 
. با ید هـزینه های بی حد وحصردستگاههای دولتی تخـفـيف داده شود. ریخت و پاش سرمایه ملی جلوگـيری کـرد



مقررات مالياتی مترقی بر درآمد پولی مردم به اجرا . مالياتهای سنگين سازمانهای توليدی روستائی کاهش یابد
  . درصدی از کل درآمد برای ثروتمندان و فـقـيران، عادالنه نيست١٢ماليات یکسان پرداخت . گذاشته شود

زمانی بود که، اتحاد . تجربه اتحاد شوروی درستی موارد پيشنهادی در زمينه کشاورزی را ثابت می کند
لگران بدون آنها، اشغا(سال ایجاد کرد١٢ـ ١٠شوروی، صنایع مدرنی را در مدت زمان کوتاه وغير قابل تصور

بدون آنها، نمی توانستيم اقتصاد روستائی را مورد حمایت همه جانبه قرار ). فاشيست، ما را در هم می شکستند
درصد بخش هزینه های بودجه دولتی، صرف اقتصاد روستائی ٢٠در سالهای آخر حاکميت اتحاد شوروی، . دهيم

این بود مقياس و آهنگ رشد سازندگی . ی بوددر ضمن، بودجه دولتی چند برابر بيشتر از بودجه امروز. می شد
 .سوسياليستی در جهت بهبودی زندگی انسان شوروی

  

  پانزدهمين برنامه اتحاد شوروی
  برنامه مسکن و طرح ملی

  .»مسکن قابل دسترسی«
  .واقعيات و وعده ها

  

دستاوردهای  و رسانه های ارتباط جمعی تحت کـنترل آن، در باره -»حزب روسيه واحد « -حاکميت کنونی
دو « واما اين، افسانه. بعد از جنگ کشور شوراها، کمتر می گويند و بخش اعظم آن نيز، تحريف واقعيات است

، انواع برنامه های مخـتلف و نظريه مسکن نبود، بلکه،  واقعا رشد اقتصادی و رونق »برابر شدن در آمد سرانه
  .بی سابقه احداث مساکن بود

  به يک سوم از اتباع روسيه، بمنظور دستيابی ٢٠٠۵سيه، در ماه آوریل سال رئيس جمهوری فدراتيو رو
را به عنوان برنامه کليدی تامين مسکن ) ملی(، سازماندهی بازار وسيع مسکن قابل دسترسی٢٠١٠مـنزل تا سال

ميت کنونی  سال اخير با مدت مشابه دوره حاکميت شوروی، نشانگر ناتوانی حاک١٤ولی، مقایسه ساده . ارائه داد
دولت شوروی، در یک دوره . یک مثال نمونه. در سازماندهی کار، بخصوص برای حـل مشکل مسکن است

، بعد از پایان جنگ کبير ميهنی، ساکنان شهرها و دیگر مناطق مسکونی را، که در تهاجم فاشيسم ) ساله٨ـ ٧(کوتاه
ل شده به شرق، به مکانهای سابق آنها برگردانده مؤسسات منتـقـ. خسارت دیده بودند، با منازل مناسب تأمين کرد

باتامين مسکن واشتغال همگانی، مردم شوروی کارگاهها، کارخانه ها، معادن، ویران شده را بازسازی . شدند
نموده حجم توليدات بسرعت باال رفت و همچنين با کار در محل مؤسسات منتقـل شده، قدرت توليدی بسياری از 

  .ر، عمال تا دو برابر افزایش یافتبخشهای اقتصادی کشو

همزمان با آن، برای توسعه و تطبيق تکنولوژی عالی در عرصه های مختلف صنعتی و علمی، برای گشودن 
راه دستيابی به انرژی هسته ای، تسخير فضای کيهانی  و رسيدن به اهداف استراتژیک، دهها شهر جدید احداث 

  .گردید

ارد مترمربع منزل مسکونی در اتحاد شوروی، مورد بهره برداری قرار ، سه ميلي١٩٨۵ـ ١٩۵٦در سالهای 
درسيستم ساختمان سازی شوروی، فـقـط مساحت اتاقها جزو مساحت عمومی ساختمانها : توضيح الزم(گرفت

حساب می شد، بدين ترتيب که، مساحت آشپزخانه، حمام، توالت،بالکنها،کريدور و راهروها، در محاسبات 
با احتساب اين موارد، مساحت کل منازل مورد استفاده مردم . سازها در نظر گرفته نمی شدعمومی ساخت و

 بيش از یک صد شهر جدید، دهها هزار روستا و ).مترجم. بسيار بيشتر از سه ميليارد مترمربع را شامل می شود
ان اسکان یافت، و بر اساس در این مناطق تازه ساز، ميليونها انسان در منازل رایگ. شهرکهای کارگری ساخته شد

  . ميليون نـفـر به جمعـيت کشور افزوده شد٦۵در این سالها، . رشته تخصصی خود، مشغول به کار شد

در سال .  درصد جمعيت کشور با منازل و یا خانه های مستقل تأمين شده بود٨٠، بيش از ٨٠تا اواسط دهه 
هدف این . به تصویب رسيد» ٢٠٠٠ -مسکن«تحت عنوان برنامه دولتی پانزده ساله مسکن اتحاد شوروی، ١٩٨٦

تأمين پشتوانه مالی، پيشرفتگی وسيع پایه های . برنامه، تأمين تمام خانواده های روسيه با منزل یا خانه جداگانه بود
در .( سازندگی، توسعه و تقویت توان ارگانهای سازندگی، واقعی بودن اهداف دولت شوروی را تأئيد می کـرد



همين برنامه، در کنار شهر باکو، درست در مسير رفت و آمد ما، در مدت نزديک به دو سال، شهرک اجرای 
هزار ٣٠٠با تمام امکانات شهری و منازلی با امکانات رفاهی بيشتر، برای اسکان » ينی گونشلی«جديد

  ).مترجم. دالبته، اين شهرک عالوه بر ساخت وسازهای معمول همه ساله ساخته ش. نـفـر،احداث گرديد

ميليون مترمربع مسکن ساخته شد که، ٦۵٠،)١٩٩٠ـ ١٩٨٦سالهای(در پنج سال اول برنامه پانزده ساله
ميليون مترمربع ٧٠ميليون مترمربع آن، سهم جمهوری فدراتيو سوساليستی روسيه بود، یعنی ساالنه تقریبا، ٣٤٣

 و وسایل الزم در ساختمان سازی، افزایش بموازات احداث مسکن، قدرت توليد دستگاههای فنی، مصالح، طراحی
بر ميزان توليد سيمان ، توليد قطعات بزرگ خانه های پيش ساخته، آجر، بتون، دیوارهای پوکه ای، کـف . یافـت

فروش مصالح ساختمانی به مردم، عمال دو برابر شد که، آن . پوش پالستيکی تا حد قابل مالحظه ای افزوده شد
  .ميليون مترمربع گردید٢٩به ١٦ خانه های شخصی از هم، موجب افزایش ساخت

با توجه به تسریع آهنگ رشد خانه سازی، به تأکيد می توان گـفت که، پایه های مادی و فنی برای ساختن 
بموازات آن، .  تأمين منزل برای هر خانواده، فراهم شده بود-ميليون مترمربع، حد مورد نظر١٢٠ـ ١١٠ساالنه 

  .وسيع آپارتمانهای پيشين نيز در نظر گرفـته شده بودتعمير و بازسازی 

 انبوه سازی مسکن بر پایه توسعه شبکه پيش رفته مهندسی، خدمات عمومی شهری و تمام بخشهای 
مخارج مالی این کارها را دولت، نه از بودجه، بلکه، از کاهش هزینه های جاری . دیگرخدماتی استوار شده بود

وتعمير شبکه خدمات، با ساخت خانه های تازه و حذف خانه های کـهنه، برابری می حجم ساخت . تأمين می کرد
  .کـرد

سال بدون صرف هزینه های هنگـفـت، زمانيکه، ١٠حاکميت بورژوازی کنونی، وارث حاکميت شوروی،
 خدمات رساند و با راه انداختن هياهو پيرامون اصالحات در زمينه" به پایان"ارائه خدمات عمومی به منازل را

الزم به توضيح است که، (.عمومی مسکن، بمنظور تحميل بار سنگين  بازسازی آن بر دوش مردم، دوام می آورد
، از سالهای آخر حاکميت اتحاد شوروی تا کـنون، به مفهومی غير از آنچه که، مورد »رفورم«کلمه اصالحات يا

 کلمه به معنی افزايش بی رويه و ناگهانی اين. نظر سياسيون و برخی اصالح طلبان است، استفاده می شود
در طول . قيمتها، حذف خدمات رايگان دولتی، تعطيلی کارخانه ها و مراکز آموزشی و غيره به کار برده می شود

سالهای بعد از تخريب سوسياليسم و تجزيه اتحاد شوروی، هر از چند گاهی يکی از مقامات عاليرتبه دولتی بر 
با توجه به اينکه، نان در کشور ما «:را با آگاهی مردم می رساند» خبر خوشی«ده و صفحه تلويزيون ظاهر ش

برای جلو گيری از آن، دولت تصميم . بيش از حد نياز توليد می شود، مردم به دامهای خود، نان می خورانند
. »اصالحات«: ويند، می گ»تغييرات«: توجه داشته باشيد، نمی گويند. گرفته است، در قيمت آن اصالحاتی بنمايد

فراموش می کـنند . »امشب، چهار برابر افزايش می دهد٢٤بنا براين،قيمت نان برای مصرف کـننده را از ساعت 
ما موظفيم قيمت خدمات را طبق « : و يا مثال ديگر. بودند" نگران"که، دو روز قبل از اين، از کمبود نان 

توجه به اينکه، سطح کـيفی خـدمات پزشکی رايگان پائين است، استانداردهای اتحاديه اروپا تنظيم کـنيم و با 
برای باال بردن کيفـيت اين بخش از خدمات، دولت مصمـم به انجام اصالحاتی در اين زمينه است و از فردا 

( همين بهار سال جاری. مراجعـه کـنندگان می توانند با پرداخـت بها، از خـدمات پزشکی استفاده کـنند
 ٣در يکی از جمهوريها سابق شوروی، بهای استفاده از آب، برق، گاز و آسانسور، به يک باره، ، )٢٠٠٧سال
اين شيوه اصالحات در همه زمينهای زندگی، کاری، آموزشی و غيره، در همه .  برابر افزايش داده شد٦تا 

رباچف بود که، يک اين نوع، اصالحات پولی گا از اولين اصالحات. جمهوريهای متحد سابق صورت گرفته است
 برابر، درابطه با قيمت کاالهای مختلف، بدون تغيير در دستمزدها، پائين ۵٠ تا ٣٠شبه، قدرت خريد روبل را 

 اول بعد از شوروی، چند صد ميليونر و ميلياردر و دهها ميليون گرسنه و ٣ـ٢با همين شيوه، در همان . آورد
  ).جممتر. فـقـيـر در جامعه شوروی پيشين پديد آمد

و اينک . اقتصاد، نقطه پايانی بود برموجوديت برنامه" ليبراليزه کردن" تجزيه اتحاد شوروی و بدنبال آن
 .ما، صاحب صنايع تخريب شده ساختمانی شده ايم که، اجرای نيمه تمام برنامه مسکن، کمبود آن را تشديد کرد

 در سالهای  .خوانده و متوقـف کردند» یتخيل« برنامه احداث مسکن اتحاد شوروی را اصالح طلبان ليبرال
نيمی از آنچه که ساخته شد، خانه های ، ساخت منازل نسبت به دوره شوروی، دو برابر کاهش یافت و ١٩٩٠

تعمير و بازسازی آپارتمانهای . هزار آبادی را بکلی از بين بردند١٣. مجلل ثروتمندان و محقر حاشيه شهرها بود
 ميليون ٩٠تا (سایش و حوادث در اماکن مسکونی، تا سه برابر افزایش داده شد فر. شهری را متوقـف کردند

 ميليون ۵٤٠آپارتمانهای جدید نيمه کاره ساخته می شود، در نتيجه، مساحت اماکن محتاج به تعمير، تا ). مترمربع
  .مترمربع افزوده شده است



آگاه است ولی، از تغيير اوضاع عاجز حاکميت روسيه نيز بر این امر . وضعيت مسکن به درجه حادی رسيد
. را تدوین کرد) ٢٠١٠ـ ٢٠٠٢«، برنامه مسکن ٢٠٠١در سال . است، بدین سبب، به چشم مردم خاک می پاشد

. را بميان کشيد»  برای مردم روسيه-مسکن قابل دسترسی و راحت«، پروژه ملی ٢٠٠۵پس از آن در سال 
  .ان شدید مسکن نمی کـندهياهوی تبليغاتی در جامعه، کمکی به حل بحر

طبق برنامه تأمين مسکن برای یک سوم جمعيت . درمورد برنامه مسکن دولت، خودتان قضاوت کـنيد
 ٤٨، یعنی برای اسکان )،مطرح کرده است»روسيه واحد«این برنامه را، رئيس جمهوری روسيه و حزب(روسيه

ميليون مترمربع مسکن ساخته ٩٦٠، باید ٢٠١٠سال  ميليون خانواده، تا ١٦ـ ١٢ميليون نـفـر، به عبارتی دیگر، 
  ). مترمربع به ازای هر نـفـر٢٠(شود

 ميليون مترمربع مسکن را در نظر گرفته است، برای ٤٠٠، احداث »مسکن قابل دسترسی«در حاليکه، برنامه
زش دهها هزار متحقـق ساختن آن، تأسيس دهها کارخانه توليد کـننده قطعات، مصالح و مکانيزم ساختمانی، آمو

بموازات آن، این را هم باید در نظر . ساختمان ساز و مهمتر از همه، یافتن منابع تأمين مالی آن، ضروری است
گرفت که، به عقيده متخصصان، برای یافتن مسکن از بازار آزاد و تهيه امکان خرید آن حتی به اقساط ، نباید 

در صورتيکه، متوسط درآمد ماهانه مردم روسيه، .  روبل باشدهزار٢۵درآمد سرانه ماهانه هر خانوده، کمتر از 
ميليون ٢٠درآمد دو سوم جمعيت کشور، پائين تر از حد متوسط بوده و بيش از . تقریبا سه برابر کمتر از آن است

  .روبل، کمترین حد الزم برای زنده ماندن، زندگی خود را می گـذرانند٢۵٠٠نـفـر، با 

  . حـقـوق و مستمریهای مردم، صرف گرانيهای زندگی می شودبخش اصلی افزودگـيها به

حاکميت روسيه، عليرغم اینکه، پولهای کالنی را که، از فروش نـفـت و گاز، در ارتباط با افزایش قيمت آن در 
بازارهای جهانی، بدست می آورد، عمال غارت می کـند، به تخریب بسياری از بخشهای توليدی، از جمله، 

لی و دارای قابليت رقابت که، محل کار مناسبی با دستمزد نسبتا عالی بود و می توانست باشد، ادامه تکنولوژی عا
  .می دهـد

بنابراین، ما با قاطعيت کامل می گـوئيم که، سياست مسکن دولت کـنونی روسيه، هيچگونه چشم انداز روشن و 
. کن نيست، و نباید به فـریب مردم ادامه داددر شرایط سلطه فـقـر در جامعه، حل مشکل مسکن مم. محکمی ندارد

  . جز جنجال تبليغاتی در آستانه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری چيز دیگری نيست-برنامه تازه مسکن

. البته، اگر کاهش جمعيت روسيه با آهنگ بازهم سریعتری ادامه یابد، مشکل مسکن بخودی خود حل خواهد شد
  .، براین مبنا پيش بينی شده است»ابل دسترسی تشکيل بازار مسکن ق« احتماال،

در غير این صورت، برای خروج از اوضاع پيش آمده، دولت باید برای توسعه سریع ساخت مسکن، در حدود 
  .ميليون مترمربع در سال، اقدامات جدی تری بعمل آورد١٤٠ـ ١٣٠

 ⁄ ٦ـ ٠ ⁄۵ری روسيـه شـوروی، ساالنه ، در جمهـو٨٠در پایان دهـه . برای پيـش برد این کار، پـول الزم است
درصد آن با پول ٢٠. ، منـزل ساخـته می شد) مـيلـيون مترمربع٨٠ـ ٧٠( مترمربع به نسبت سرانه جـمعـيت٠

، به حساب بودجه دولتی و صندوق اجتماعی مؤسسات )ميليون مترمربع٦۵ ـ ۵۵(درصد مابقی٨٠شخصی مردم و 
  این پولها کجاست؟. ساخته می شد

بخشهای متکی به .  بورژوائی روسيه عمال دولت را از مشارکت در ساختن مسکن آزاد کرده استدولت
بودجه، در اختيار بخش خصوصی گذاشته شده است، ذخایر عمومی اجتماعی به جيب اليگارشها و بوروکراتها 

لـيتهای اقتصادی در  وکسل برگ و فعا-سرازیر شده است، در بخش غيرمنقـول، تيم فـوتبال، جـوجـه های  فابرگ
خارج از کشور، تشکـيـل یافـته است و در داخـل، توده های مردم، با مشکالت خود، بی خانه و بی پول، تنها مانده 

  .است

رئيـس جمهـوری فـدراتيـو روسيه که، باید از حـقـوق قانونی مردم دفاع کـند، با پيشنهاد عـفـو غارتگـران و 
  . شده  بدست آنها، عمال، با چنـين وضعـيتی تـوافـق می کـندتـضميـن کـردن ثروتهای غـارت

دادن وامهای پيشنهاد شده در شرایط فعلی زندگی و درآمد مردم، چيز جز اجبار مردم برای رفتن به زیر 
و یا به عبارتی دیگر، اجبارمردم برای مشارکت درتشدید گردش (اسارت طوالنی مدت بانکهای خصوصی نيست

، ) درصد١۵ـ ١٠(با قـيمتهای کنونی و رقم باالی بهره بانکی وامهای مسکن ).  خصوصی استسرمایه بانکهای
  .بهای یک منزل را تا آخرعمرهم نمی توان پرداخت



بانکهای خصوصی، دست آخر، صاحبان اصلی انبوه مساکن مردم می شوند، شرایط خود را دیکته خواهند 
يرحمانه از خانه و منزل خود بيرون می اندازند، بدون در نظر کرد و در صورت ناتوانی در پرداخت، مردم را ب

گـرفتن اینکه، براساس شرایط کنونی وامهای مسکن، خریدارعمال بيش از دوبرابر قيمت منزل را به بانکها می 
اکثریت . بدین جهت، کمتر کسی حاضر است، چنين هدیه ای را به فرزندان ونوه های خود، اهـداء کـند. پردازد
  .م روسيه اعتمادی به وامها نمی کـنند و جلو تالش برای تعميم اجباری آن را خواهـند گرفتمرد

تجربه جهانی دادن وامهای مسکن موجود است و بر پایه رشد اقتصادی کشور، بعنوان تضمين کـننده افزایش 
به گزارش . عه می یابدمنظم دستمزدها و ارتـقـاء سطح زندگی عمومی مردم، و با درصد پائين بهره بانکی، توس

درصد و باالترین حد آن ۵، متوسط بهره بانکی در اتحادیه اروپا، ٢٠٠٣بانک بين المللی اروپا، در سال 
  . درصد در فرانسه بود٣⁄ ٢ درصد و پائين ترین ميزان بهره بانکی، ۵ ⁄٤درسوئـد،

زی را به لوکوموتيو مخصوص راه دیگری هم وجود دارد و آن  اینکه، دولت می تواند و باید ساختمان سا
باید به کنه مطلب پی برد، سرمایه گزاری برای ساختن مسکن، امروز منافع . توسعه اقتصادی کشور تبدیل کـند

می باشد، یعنی، سه برابر کمتر )  هزار روبل١٢ـ ١٠(قيمت تمام شده یک مترمربع ساختمان. زیادی در پی دارد
زار غير ثابت مسکن، که، قيمتها نه روزانه، بلکه، هر ساعـت، تغيير در با)  هزار روبل٣٠(از قيمت فروش آن

سرمایه گذاران، بنگاههای معامالتی، بانکها، شرکتهای بيمه و نهایتا واسطه ها، از این گرانيها، سودهای . می کـند
کـرد، قدرت را، به سوی خزانه دولتی هدایت » چربيها«با اتخاذ تدابير الزم، می توان این . کالنی می برند

سازمانهای خانه سازی و مؤسسات انبوه ساز مسکـن . سازندگی را در جهت توسعه احداث مسکن بکار گرفـت
  .، باید از امتيازات تشویقی دولت در پرداخت مالياتها، عوارض، اخذ وامها و غيره برخوردارشوند)ارزان(

از هزینه های سرسام . ت پيش بينی شوددر این سمت الزم است عدم استفاده بی رویه از صندوق بزرگ ثبا
آور دولتی برای حراست ارگانهای عریض و طویل اداری کاسته شود، از افراط در تجهيز ساختمانهای متعدد 

  .اداری، دفاتر تشریفاتی پر طمطراق و امثـالهم جلـوگيری شود

وابسته به ساختمان روشن است هر روبلی که، برای ساختن مسکن، ذخيره می شود، باعث توسعه صنایع 
سازی، از قـبيـل، توليد مصالح ساختمانی، شيمی جنگلی، ماشين سازی، الکتروتکنيک و صنایع سبک نيز خواهد 

این یعنی، ميليونها محا کار، دستمزد، ماليات که، به صندوق بودجه دولتی اضافه می شود و امکانات مردم را . شد
  .در دستيابی به مسکن گسترش می دهد

ارها، بدون نشستن در انتظار رسيدن سرمایه گذاران خارجی به کشور، چيزی که، عالی ترین مقامات این ک
) گذاران خارجی(بویژه اینکه، به هرجا که، پای آنها. کشور ما، چشم به آن دوخته اند، باید به اجرا گذاشته شود

. نـفـت و گاز مرتبط است»  لولهخط«رسيده است، بدون چشم مسلح می توان دید که، به نحوی از انحاء، با 
در خارج نيز، کمتر کسی یافت می . سرمایه گذاری خارجی هيچگاه هم باعث توسعه اقتصادی روسيه نخواهد شد

شود، با پول خود در کشوری که، ميلياردها پولش، به قيمت فـقـر عمومی مردم، به خارج برده می شود، سرمایه 
 .گذاری کـند

  

  زب حاکم سرمايهدر باره تاکتيکهای ح
  .و استراتژی حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه

  

ضرب المثل ( در همه حال، حقيقت، حقيقت است -حقيقت را چه در قاب طال بگيری، چه در لجن دفن کنی
  ).ملی

تا انتخابات مجلس و رياست جمهور روسيه، انتخابات ارگانهای محلی و منطقه ای حاکميت، اعتراضات 
بنظرم، امروز، روشن ساختن مواضع رقبای . دهای عظيم اجتماعی، زمان زيادی نمانده استعمومی، برآم

  .طبقاتی، تشريح اهداف سياسی آنها، ضروری است

در اینجا، پيش از هر صحبتی، باید جواب این سؤال داده شود که، کدام نظام اجتماعی در روسيه برقرار 
  .ی متخالف داده شده استگردیده و چه تغييراتی در تاکـتيکهای نيروها



هجوم بزرگ سرمایه خارجی تدارک . در کشور، نظام توليدی سرمایه داری جایگزین نظام سوسياليستی گردید
 باید شرایط ورود آزاد سرمایه خارجی، -درمطبوعات، پيشنهادات بشدت خطرناکی مطرح می شود. دیده می شود

بگذار آنها خود درفکـر دفاع از سرمایه «ری، فـراهم شود، بویژه آمریکائی، آلمانی و کشورهای دیگر به سيـب
  !عجيب و وحشتناک است. »در آن صورت، آنها نگران منافع عمومی ما خواهند بود. گزاریهای خود باشند

مالکيت اجتماعی، کار دائمی، دستمزد خوب، . مردم زحمتکش این کشور، متحمل تلفات بسيار سنگينی شد
گی، تحصيل و مراقبتهای پزشکی رایگان، اطمينان به زندگی و امنيت آن، حاکميت حقوق و مستمری بازنشست

افزایش مرگ و مير . بجای سازندگی سوسياليستی، تخریب آغاز شد. قدرتمندی بنام اتحاد شوروی، را از دست داد
ساختن چقدر باید بی شرمی بود که، ضمن ویران . و کاهش جمعيت، جایگزین بهزیستی و رشد جمعيت گردید

کشور، ادعای دروغين وجعلی به سيمای خلقهای شوروی و حزب کمونيست لجن مالـيد که، کشور را در راه ترقی 
و تعالی پيش بردند، به کشوری قدرتمند و بزرگ تبدیل کردنئ، زندگی شایسته و هوشمندانه ای برای مردم فراهم 

  .ساختند

ينکه، از کـنار تغييرات ريشه ای اجتماعی با سکوت ، عالوه بر ا»حزب روسيه واحد«حزب حاکميت سرمايه،
 آنها، با درنظر گرفتن دیدگاه منفی اکـثریت .می گـذرند، تازه، چهره خود را در پشت نقاب هم پنهان می سازند

و . ، نام دیگری برآن مينهند)حکومت ثروتمندان( پلوتوکراسی-جامعه نسبت به حاکميت سرمایه داری و الـيگارشی
  .ریق، در باره جامعه مدنی، آزادی، دموکراسی، اقتصاد بازار و تجارت، افسانه سرائی می کـننداز این ط

در واقع در روسيه، سرمايه داری معمولی با ويژگی های روسی، با بهره کشی کارگران، تصرف ابزارهای 
. ط يافته استتوليد توسط بورژوازی، تصاحب حاصل زحمت ديگران از طريق بدست آوردن ارزش اضافه، تسل

در روسيه، حاکميت بورژوازی . ، ماهـيت طبقاتی سرمایه داری را توضی نمی دهـد»جامعه مدنی«افسانه 
 وسيله -بازار. ، ماهيت آن را می پوشاند»اقتصاد بازار«مفهوم .  کمپرادور و بوروکراسی دولتی برقرار شده است

 اقتصادی جای -بازار، در درون نظام اجتماعی. ضا استارائه کاال و خدمات، تعـيين کـننده رابطه عرضه و تقا
  . سر وکار داریمسرمايه داریدر حال حاضر، ما با اقتصاد بازار . ولی، سطح رشد آن متفاوت است. دارد

آنچه را از .  ادغام کـردندمالکيت خصوصی را از دور خارج کـرده و آن را در مقوله مالکيت شخصیمقوله 
دزدیده اند و آنچه که، برای زنده ماندن زحمتکشان مانده است، همه با یک معنی، ) ثروتهای اجتماعی(دولت

کارخانه ها، موسسات، از یک سو، از دیگر سوی، منزل، ماشين، هم اینها  و .  توجيه می شودمالکيت خصوصی،
رمایه داری و هدف همه اینها، تحميق مردم، پرده پوشی استثمار س. هم آنها، مالکيت خصوصی ناميده می شوند

  .ماهيت تغـييرات در جامعه است

رئيس ٢٠٠٦پيام سال . گاهی اوقات سخنان تهدیدآميزی برعليه بورژوازی بزرگ و اليگارشی می شنویم
جمهور به مجلس، با سخنانی پر سر وصدائی در باره آنچه که، درميهن ما روی داد، در تایخ آن بی سابقه بوده 

: ، تحقـق یافته است»!به ریشه نگاه کن«کـوزما پروتکـوف، نهایت، آرزوهای گوئی، در . است، آغاز می شود
طبيعتا، ما انتظار داشتيم که، علتها ریشه یابی گـردد، تدابيـر مقتضی برای جلوگيری از ادامه بزرگـترین جنایت 

  .پرونده جنائی خادارکوفسکی تغييری در آرایش نيرو نداد. اما، چنين نشد. قرن، اتخاذ شود

 پلوتوکراسی چنين بيانيه هائی را در حکم آهی ارزیابی می کند که، مردم از روی نارضایتی می -اليگارشی
  .به همين سبب، گاهی، ارباب منشانه، تکه استخوانی به جلو فـقـرا می اندازند. کشند

  ٭٭٭٭٭

ه حـزب حاکـم عدم تغيير در سيستم دولـتی حاکـم و حراست مبانی تاريخ سرمايه داری، مهمترين مسئل
آن، بدون تغيير در » تکـميــل« آنها از مـردم فـقـط برای مـشـارکـت در . و رهـبران آن است» روسـيه واحـد«

 - اليگارشی-ماهيت استـثـمارگـرانه سيستم و برای حراست مالکيت بزرگ در دست قشر باالئی بورژوازی
ان، به ايده و شعارهای نيروهای چـپ ميهن پرست برای کسب آراء رأی دهندگ. پلوتوکراسی،  دعوت می کـنند

  .اوپوزسيون مـتوسـل می شوند، بدون آنکه در فکر تحقـق آنها باشند

تأمين رفاه، . ، در انتخابات مجلس چهارم شرکت کرد»راه پيروزی ملی« با مانيفـست» روسيه واحد«حزب
تحرک « ، حتی، »انداردهای بين المللیارتقاء کـيفـيت زندگی تا سطح است« پاداش خوب برای هر زحمتکش، 

  .را هدف خود اعالم کرده بود» نيک بختی همگانی« و تالش برای دستيابی » بخشيدن به عدالت اجتماعی

چه نتيجه ای داد؟ از یک طرف، رشد قشربندی طبقاتی جامعه، ميليونها بی کار، بی خانه، تعميق فساد و رشوه 



صيل و مراقبتهای پزشکی، تداوم فروش بقایای دارائی های ملی، تجاری خواری، افزایش شدید شهریه برای تح
از دیگر سوی، ظهور صدها . بود» مانيفست«کردن موسسات علمی، تحصيلی، پزشکی، هنری، محصول 

ميلياردر دالری که، به حساب مردم زحمتکش، به زندگی مجللی دست یافته اند، شاید، واقعی ترین موفـقـيت 
که، با حقوق متوسط )  ميليارد دالر ثروت دست یافته است١٩تنها، آبرام اویچ، به (باشد » روسيه واحد«حزب

در جواب همه . این بود، نتيجه واقعی  وعده ها.  ميليون باز نشسته روسيه برابر است١٤بازنشستگی یک سال 
  . هـو-هـو: اینها، فقط می توان گـفـت

بدست آوردن اکثریت کافی در مجلس و با آگاهی از حسن ، این بارهم، برای »روسيه واحد«رهبران حزب
توجه مردم ما نسبت به تاریخ دوره حاکميت شوروی، چندان هم بی ميل نيستند بخشهای جداگانه اجزاء تشکيل 

  .به ابزار دست خود تبدیل کـنند) در حرف(دهنده آن را به شيوه الزم ارزیابی کرده و 

، برای اولين )٢٨⁄٤⁄٢٠٠٦،  »پارلمان«روزنامه( گرئزلوف . و. ، ب»روسيه واحد«صدرشورایعالی حزب 
شرکت دادن « سيستم شوروی، در زمينه  تضمين تأمينات اجتماعی عالی، : بار از ميان رهبران کشور، گـفـت

نمایندگان گروههای مختلف اجتماعی و متخصص در ارگانهای حکـومتی، توسعه منظم سيستم حقوقی و ایجاد 
  .اعتراف بسيارجالبی است. ، برتری های  زیادی داشت»ری متقابل بين نمایندگان و انتخاب کـنندگانمکانيزم همکا

واقعا هم، در دوره شوروی، نمایندگان کارگران، دهقانان، متخصصان موسسات اجتماعی و همچنين، 
های انتخابی نمایندگان خلقهای بومی نواحی،استانهای خودمختار و جمهوریهای ملی، در همه سطوح ارگان

اینک، آن نمایندگان در چنين ارگانهائی حضور ندارند و اگرهم باشند،تنها مورد استثنائی . حاکميت، حضور داشتند
اینک در مجلس ملی روسيه و مجالس قانونگذاری .  نفر نماینده داشتند٧حتی در مجلس تـزاری، کارگران . است

 حدود قابل توجهی، نمایندگان ملتهای دیگری که، خارج از نواحی ملی، استانهای خود مختار و جمهوریها، تا
سازماندهی » روسيه واحد«زیرا همه این کارها راحزب حاکم. محدوده اراضی آنها زندگی می کـنند، حضور دارند

دستان بخش اعظم خلقهائی که، ارزشهای مادی و معنوی می آفرينند، از حاکميت ! این، اهانت است. می کند
  .ستکوتاه شده ا

. ، دوباره، مسئله عدم تغيير در قانون اساسی روسيه مطرح شده است»روسيه واحد« در گزارش صدر حزب
نمی خواهد تغييری در قانون اساسی موجود » روسيه واحد« طبيعتا این سؤال پيش می آید که؛ چرا حزب حاکم 
  . برمی شمارمدر زیر، دالیل آن را. داده شود؟ رهبران آن در این باره سکوت می کـنند

آورده بود که، بين برنامه » قانون اساسی اتحاد جمهوریهای سوسياليستی« در گزارش مربوط به استالين. و. ی
در عين حال، همچنانکه در برنامه در باره رسيدن به کدام اهداف «. حزب و قانون اساسی تفاوتهائی وجود دارد

مورد آنچه که موجود است، آنچه که دست یافته ایم، به چيزی آتی نوشته شده است، قانون اساسی برعکس، باید در 
  .»که واقعا، نائل شده ایم، تاکيد کند

 و .قانون است اساسی موجود روسيه بورژوائی، بجای دستآوردها، وعده های تظاهری را منعکس می کند
  .بروز نمایداگر به تغيير قانون اساسی پرداخته شود، ممکن است تهدیدات واقعی در چهارچوبه آن 

بخصوص، موردی که ضرورت آن را ایجاب می . در قانون اساسی موجود، باید تغـييرات کلی داده شود
 دولت اجتماعی، سياسی است که، در جهـت بوجود آوردن شرایط وتأمين زندگی -جمهوری فدراتيو روسيه« :کـند

 ميليون گـرسنه، با کاهـش جمعيتی ٤٠ا  واقعا هم، دولت اجتماعی ب.»خوب و ترقی آزاد انسان، تالش می کند
 هزار نفر، تخليه جـمعـيت سيبری کـه، پيشرفـت وتوسعه آن باعث تقویت توانائيهای شوروی و روسيه ٧٠٠ساالنه 
  .گـردید

چه فکری در پشت سه ماده قانون اساسی که، عمال مبارزه اجتماعی، اعتصابات فـقـط مربوط به مسائل کاری 
  ، ایستاده است؟را ممنوع  می کـند

فاش ....درصورت مشاهده سوء استفاده های زیاد، غصب کردنها«:اعالميه مستقـل آمریکا تأکيد می کـند که
شدن اقدامات مبنی بر تسليم مردم به حاکميت استبدادی نا محدود، مردم نه تنها حق دارد، بلکه، موظف است چنين 

و اعالميه جهانی » مقاومـت در مقابل ستمگری«فـرانسه، حـق اعالميه حـقـوق بشر . »حاکميتی را سرنگـون سازد
  .را برسميت می شناسد» قيام برعليه ظلم و ستمگری « سازمان ملل متحد نيز، حـق

  ٭٭٭٭٭



و رهبران آن، برای الپوشانی سياستهای ضد مردمی خود، در پشت ایده و » روسيه واحد« من گـفتم که، حزب
وهميشه هم نمی تواند سياست کی برکی را . دراتيو روسيه پناه می گـيرندشعارهای حزب کمونيست جمهوری ف

اخيرا، از محافـل رهبری صداهای بگوش می رسد مبنی بر این که، ما باید به اقتصاد . راحت تشخيص بدهند
حزب . ولی فکـرهای اساسی وجود دارد که، خطوط اصلی را جدا می سازد. برنامه ریزی شده روی آوریم

موضوع مالکيت ابزار اساسی توليد، يکی از خطوط عمده جداکـننده . در این باره سکوت می کـند» واحدروسيه «
  .می باشد» روسيه واحد«حزب کمونيست ومتحدان آن با حزب 

موضع روشن هرحزب سياسی، هر جنبش سياسی نسبت به خصوصی سازی جنایتکارانه اموال دولتی و 
  .ت روسيه وخلقهای آنها، نشاندهنده سيمای واقعی آنهاستنگرانی واقعی آنها نسبت به سرنوش

گزارش دیوان محاسباتی در باره خصوصی سازی جنایتکارانه را، به بوته فراموشی » روسيه واحد« حزب 
در این حزب، هستند کسانی که، پس گرفتن اموال غارت شده از دست اليگارشها را، عادالنه می . سپرده است

افراد دیگری هم هستند . صور می کـنند که گویا، این کار مانع توسعه نيروهای مولده خواهد شداما، آنها ت. خوانند
گوئی، . آن مهم نيست که، مالکيتهای بزرگ در اختيار چه کسانی است، مهم شيوه رهبری آن است: که می گویند

ست هرکسی باشد، حاکميت مالکيت بزرگ در دنه، آقای محترم، . نوع مالکـيت از ارزش چندانی برخودار نيست
 خود مالکيت هم اعتراف می کـند که، نوع مالکيت، اجتماعی ویا خصوصی سرمایه داری، تعيين !هم از آن اوست

 .کـننده مهمترین مسئله، مسئله حاکميت است

بر غير مؤثر بودن مالکيت دولتی » روسيه واحدیها« این موضوع را نيزنباید فراموش کرد که، حاکميت و 
ضمن . در حاليکه، خصوصی سازی، سطح نازل بازدهی مالکيت خصوصی را ثابت می کـند. د می کـنندتاکي

مسکن، درمانگاهها، کلوبها، تأسيسات ورزشی و (اینکه در اینجا، موسسات و شرکـتهای رها شده بخش اجتماعی
  .، در نظر گرفته نمی شود)غيره

يست متحـد، خواهان برقراری مالکيت اجتماعی بر حزب کـمونيست جمهوری فدراتيو روسيه و احزاب کمون
بخش کليدی اقتصاد بوده و همچنين، از واگذاری بخشهائی از اقتصاد، در زمينه توليد و عرضه کاالهای مصرفی 

  .و خدمات، به بخش خصوصی، پشتيبانی می کـنند

ائيها، بلکه، اقدامی برای  اين نه به مفهوم تقسيم مجدد دار-استرداد دارائيهای غصب شده به مردم زحمتکش
مردم ! بگذار ما را نترسانند. جنگ داخلی روی خواهد داد: به ما می گویند. اجرای عدالت اجتماعی است

مردم، از خادارکوفسکی، گوسينسکی، نئوزلين و . پلوتوکراتها را ندارند-زحمتکش به حق، چشم دیدن اليگارشها
عيت موجود، باالخره، به اعتراضات عمومی زحمتکشان، تحوالت اما، حراست وض. دیگران پشتيبانی نمی کـنند
  .تاریخ گواه این است. اجتماعی منجر خواهد شد

دزدیدن اموال مردم و بدنبال آن، از طریق استثمار وحشيانه منابع زیر زمينی، عدم پرداخت مالياتهای بزرگ، 
ه ثروتهای کالنی دست یافته و بموازات آن، در نتيجه قيمتهای بی سابقه گران مواد خام در جهان، بورژوازی ب

ميليارد ٢۵٠تنها دارائی صد ميلياردر دالری، سر به . ميليونها انسان به اعماق فـقـر و بی حقوقی رانده شده است
  .سال گذشته، درآمد آنها دو برابر افزایش یافـت. دالر، یعنی، برابر بودجه یک ساله روسيه، می زند

سورکـوف، معاون رئيس . یو. عالوه بر آن، و. در باره هـمه اینها سکـوت می کـند، »روسيه واحـد«حـزب 
از بورژوازی ملی و کمک به تکامل » حراست، نوازش و حمایت«دفتر رئيس جمهور روسيه، فراخوان 

الزم است از . در آن صورت، به نظر وی ، می توان به آینده ميهن ما ، مطمئن شد. بوروکراسی دولتی می دهد
، به خاطر افکار بکرش، »روسيه واحـد«سورکـوف، بعنوان رهبر ایدئولوژیک و سازمانده حـزب . یو. آقای و

 بورژوازی -نگو که، نه طبقه کارگر، دهقان و روشنفکران زحمتکش، بلکه، سرمایه بزرگ. سپاسگزاری کرد
  .عجب دنيائی است. ملی و بوروکراتها، نيروهای محرک جامعه هستند

اغلب شنيده می شود که، مقامات کشوری و . »روسيه واحـد«کی دیگر از فنون تاکـتيکی حـزب در باره ی
من از ماموران . محلی مامورین را بخاطر کوتاهی در انجام وظيفه و رشوه خواری، مورد سرزنش قرار می دهند

ذیت و آزار داده شده به برای گریز از مسئوليت شکست، ا» روسيه واحد«طرفداری نمی کنم، ولی باید بگویم که، 
مردم، اذهان عمومی را به راه انحرافی سوق داده و مسئوليت برگردن مامورانی که، به شيوه خاصی و همچون 

ولی، ماموران وقتی که، می بينند، حاکميت اليگارشها و پلوتوکراتهائی را . دولت خود، شکل گرفته اند، می اندازند
.  کرده اند، مورد عفو قرار می دهد، چگونه دزدی نکـنند، رشوه نگيرندکه، دارائی های عظيم مردم را غارت

 سال، برعليه دزدان ٣به ١٠و تخفـيف مدت اقامه دعوی از » عفو سرمایه «، قانون »روسيه واحـد«حـزب 



   .دارائيها هنگام خصوصی سازی را، به تصویب رسانده است

 دولت -دارائيهای بزرگ به صاحبان واقعی آنها) »پس گرفتن و تقسيم«نه  (فراخوان حزب، برای استرداد
برای هر انسان ساکن این مرز و بوم خلقی، کارگران و زحمتکشان و همچنين برقراری حاکميت شورائی خلق، 

فقط در سایه این مبارزه . چه مفهومی دارد؟ آیا ارزش آن را دارد که، بخاطر این امر مبارزه کرد؟ البته که دارد
نبود، در مالکيت عمومی شریک شد، از شّر اليگارشی و » مامور مزد بگير«، آزاد بود، ميتوان، واقعا

پلوتوکراسی خالص شد، در افزایش توليد و توسعه ميهن شرکت کرد، از خطرات عدم امنيت زندگی، از دست 
از مزایای دادن کار و آینده فرزندان رها گردید، دستمزد، حقوق بازنشستگی و مستمری کافی، دریافت کرد، 

منزل، تحصيل و طب و مراقبتهای پزشکی رایگان، بهره مند گردید، بر فـقـر و بی کاری غلبه کرد و به 
فـقـط مبارزه در این راه می تواند، زمينه و شرایط احيای استقالل روسيه ، توان . دموکراسی واقعی دست یافـت

. برای نيل بدانها،حل مسئله روسيه مهم است.  سازددفاعی کشور و تشکيل دولت متحد خلقهای برادر را فراهم می
تقاضای حزب برای بر گزاری رفراندوم، نه تنها، درجهت خالف، حتی بر عکس، با اهداف استراتژیک حزب 

  .منطبق است

برای واقعيت عينی بخشيدن به فراخوان استرداد مالکيتهای بزرگ به زحمتکشان و برای برقراری حکومت 
.  همه اين مسائل را به خلق تشريح کرد، آنها را سازماندهی نمود و به مبارزه فعال جلب کردشورائی خلق، بايد
  .این، وظيفه ماست

. راه رشد سرمايه داری نمی تواند در حل مشکالت روسيه، در تبديل آن به دولت مقتدر و مستقل، مؤثر باشد
 به همين سبب، .لی را از دست داده استزيرا، سرمايه داری، توان پيشبرد و ترقی جوامع به سوی تمدن عا

بدون سمت گيری  -احزاب کمونيست متحـد و حزب کـمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، بر مبنای نظريه لنينی
  .حرکت می کـنند -سوسياليستی، پيشروی و تعالی، امکان پذير نيست

-----------------------------------------------  
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  .رد پای خونين سرمایه داری

  .برای دفع تهاجم نظامی خارجی دگی اتحاد شورویدر باره آما

  .اکاذیب و حقایق

  .کليسا، حاکميت، حزب کمونيست

  .آن سالهای گرامی

  .»دوران رکود« جعليات خصمانه در باره

  .فقط اتحاد شوروی قادربه  رفع خطر هسته ای بود

  .زندگی و یا مرگ

  .مبارزه بر عليه الکليسم جنبه های مثبت و پندارگرایانه



  .الکلی در دوره کنونی عتاد کردن ميليونها انسان به مشروبات م

  .و سقوط آنهادر دوره کـنونی شکوفائی روستاها در زمان شوروی

  خود کـفـائی روسيه بورژوائی

   افسانه جدید-در زمينه گندم

  پانزدهمين برنامه اتحاد شوروی

  برنامه مسکن و طرح ملی

  .»مسکن قابل دسترسی«

  .اواقعيات و وعده ه

  در باره تاکتيکهای حزب حاکم سرمایه

  .و استراتژی حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه

----------------------------------------------------  

  در باره نويسنده

. ایگور کوزميچ ليگاچف، در سيبری زاده شد، مدت طوالنی در سيبری و استان تومسک زندگی و کار کرد
در نواسيبرسک در کارخانه . د در رشته های فنی و علوم انسانی را در مسکو به پایان رساندتحصيالت عالی خو

و در مقامهای دبير اول کميته ایالتی حزب کمونيست اتحاد شوروی، صدرهيئت رئيسه » چکالوف«هواپيما سازی 
  .تشورای نمایندگان زحمتکشان استان، دبير کميته ایالتی استان، به کار مشغول بوده اس

 ١٩٨٣تا سال ١٩٦۵ معاون رئيس شعبه حزب کمونيست اتحاد شوروی، از سال -٦٠در سالهای آغاز دهه 
، مجددا، مدیر شعبه ١٩٨٣دبير اول کميته حزبی حزب کمونيست اتحاد شوروی در استان تومسک، از سال 

ی حزب کمونيست  عضو هيئت سياسی کميته مرکز١٩٩٠ تا سال ١٩٨۵درکميته مرکزی و دبير کميته مرکزی، 
  .اتحاد شوروی، بود

چند بار به نمایندگی شورایعالی اتحاد شوروی و جمهوری . به عضویت حزب کمونيست در آمد١٩٤٢درسال 
  .نماینده دومای سوم می باشد. سوسياليستی فدراتيو روسيه انتخاب شد

  .در حال حاضر، معاون صدر شورای رهبری احزاب کمونيست متحد است

   

  
  

  

  

  

 
 
  

 


