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اين را خود زندگی به من آموخته است
کشور به صدمين سال انقالب کبير سوسياليستی اکتوبر وارد شده است.
ارزيابی ھمۀ آنچه که در اين دوره در ميھن ما و در جمھوریھای متحد سابق ساخته شد ،دشوار است .اتحاد شوروی
 ۵٠سال به سازندگی مشغول بود ،اما ما را ھمواره از آن منحرف میکردند بدون اين که کشور ما مزاحم کشور ديگری
بشود و به کشور ديگری ھجوم ببرد .ما ھيچ کشوری را به جنگ داخلی گرفتار نکرديم .اين يلتسينیھا حاکميت شوروی
را به درگير ساختن آن متھم میکنند .آری ،ھر طور مايل ھستيد ،زندگی کنيد .و ما ھم ھر طور که میخواھيم ،زندگی
میکنيم.
والديمير ايليچ لنين ،انديشمند نابغه تمام توان خود را به مبارزه برای آزادی انسان کارگر از ستم سرمايهداری صرف
نمود تا کشور سوسياليستی ايجاد نمايد .آثار او را ھمۀ جھان فرامیگيرد .آيا ،کسانی مثل گوربچوف ،يلتسين ،چوبايس
ايجاد جامعۀ عادالنۀ نوين بدون سوسياليسم را میدانستند!؟
بر چه اساس پيروان يلتسين والديمير ايليچ لنين را به ھمۀ گناھان ،حتی به خيانت متھم میکنند؟ !آری ،او کليسا را از
دولت و مدرسه را از آن جدا کرد تا در راه ساختن سوسياليسم مانع ايجاد نکند.
حاکميت شوروی علم ،صنايع ،تحصيل ،سالمت و بھداشت ،صنايع دفاعی ،کشاورزی شکوھمندی ايجاد نمود ،روستاھا
را نه تنھا در جمھوری فدراتيو روسيه ،بلکه ،در ھمۀ جمھوریھای متحد از وجود انرژی برق بھرهمند ساخت .ھمانا
والديمير ايليچ لنين فرمولبندی کرد ":کمونيسم يعنی حاکميت شورائی به اضافۀ برقرسانی به سراسر کشور" .کميتۀ
دولتی برقرسانی به جمھوری سوسياليستی فدراتيو روسيه تشکيل گرديد .بدون توسعۀ برق توسعه اقتصاد ،و ھمچنين
توسعه علم و دانش ممکن نيست .و لنين خطاب به جوانان مبارز ندا در داد " :بخوانيد ،بخوانيد و بخوانيد!"
در ھمه جا مدارس افتتاح گرديدند ،و در سالھای سی جوانان تحصيل کرده در کشور پديدار گشتند .دانشمندان،
مھندسان ،تکنسينھا ،معلمان ،پزشکان و کارگران ماھر به عرصه رسيدند .آموزشگاهھای نظامی و فرھنگستانھای
تربيت افسر برای ارتش سرخ و کادرھای مدرس افتتاح شدند.
مدارس علمی ،مؤسسات طراحی شکل گرفتند ،که در آنھا طراحان ھواپيما مانند توپولوف ،ايليوشين ،ياکوليف،
الووچکين ،سوخوی و ...رشد يافتند.
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ارتباطات راديوئی ،نيروھای زمينی و بحری توسعه يافتند .در امور کشاورزی فنآوری جايگزين کار سنگين جسمی
گرديد.
ھمچنين در سالھای سی کارخانهھای توليد وسايل حمل و نقل ،ھواپيمائی و خودروسازی در شھرھای خارکوف،
ستالينگراد ،مسکو ،گورکی ،چليابينسک ،نيژنیتاگيل و ساير شھرھا و شھرستانھا راهاندازی گرديد .صنايع سبک نيز
طبق برنامه توسعه يافتند .ھمۀ دانشمندان ،طراحان ،مخترعان ،نويسندگان ،کارگردانان سينمای اتحاد شوروی ھمراه
خلق بودند و افزايش باروری ماشينآالت و مکانيزمھای نوين ،به کار آن غنا بخشيد.
نويسندگان آثاری در راستای تربيت و تعميق ميھنپرستی ،عشق به وطن خلق نمودند .فلمھای نشاندھندۀ موفقيتھای
انسان سادۀ شوروی ساخته شدند .تمامی ميراث فرھنگی برای عموم مردم قابل دسترس گرديد .در ھمه جا کتابخانهھا
تأسيس شدند .
در ھمين دوره ورزش توسعه يافت ،جوانان برای کار و دفاع آماده شدند )آمادۀ کار و دفاع از اتحاد شوروی(.
اين است مفھوم صنعتی کردن در شرايط سوسياليسم ".حکومت شورائی -راھی است به سوی سوسياليسم ،راه کشفشده
به واسطۀ تودهھای زحمتکش ،و به ھمين دليل ھم صحيح است و چون صحيح است ،شکستناپذير است" .چنين است
کالم لنين.
ھمۀ آنچه که من نوشتم ،زندگی ،مدرسه از سالھای کودکی در دورۀ اتحاد شوروی در ضمير و شعور من ثبت کرده
است .بدون سوسياليسم ،آنطور که من میفھمم ،دولت ھم معنی ندارد -ھست برده و بردهدار .و اين به کجا ختم میشود،
به توضيح نياز ندارد.
کالم لنين را ستالين فرزانه خوب درک میکرد .بر اساس طرح او کاخ علوم در تپهھای لنين احداث گرديد .اما
يلتسينیھای بیخرد امروزی با وجود اين که ستالين در جنگ پيروز گرديد و کشور را به قدرت صنعتی با سپر اتومی
تبديل نمود ،خروار -خروار لجن بر او میپاشند .او را به تشکيل اردوگاهھای اصالحی -تربيتی کار و اعدامھا متھم
میکنند ...سؤال میشود ،در کدام کشور مجازات اعدام اجراء نشده است؟ آيا ستالين فھرست تيرباران شدهھا را تھيه
کرد؟ خوب ،اگر دادگاه حکم صادر کرد ،او حکم صادر شده را تأئيد نمود .مقصر آنھائی ھستند که پشت سر او "آب
پاشيدند" .خلق به ستالين اعتماد داشت .او برای خود کاخ نساخت ،او نه فقط برای خود نساخت ،حتی به افراد تحت امر
خويش نيز اجازۀ ساختن کاخ نداد .ھنگام جنگ در سينۀ او مدالھا ندرخشيدند ،بلکه ،سينۀ فرماندھان جبھهھا پر از نشان
و مدال بود.
پس از درگذشت ستالين ،سکان ھدايت کشور به دست خروشچف "آزادفکر" افتاد .به دنبال او ،برژنف ظاھر شد ...و،
به طوری که آنوقتھا میگفتند ،دورۀ "سوسياليسم پيشرفته" فرارسيد .پس از برژنف ساير رھبران پديدار شدند.
انگار افراد متفکر در اتحاد شوروی ناياب شدند ،رھبری کشور به دست کودنھا افتاد و چون به آموزهھای لنين و
مارکس آگاھی نداشتند ،برای ساختن جامعۀ نوين دست به دامن "دوستان" ماورای اقيانوسی شدند.
"دوستان" ھم صالح ديدند :روسيه چه نيازی به جمھوریھای متحد دارد؛ چرا روسيه برای تسلحيات و حفظ ارتش پول
خرج میکند؟ )..راکتھا ،کشتیھا را بريدند ،سکوھای پرتاب را منفجر کردند( ".دوستان" با تأکيد گفتند :با وجود گاز
و نفت زياد در کشور ،شما چه نيازی به توسعه توليد داريد؟ ما قيمت آنھا را افزايش میدھيم ،و شما خودرو ،ماشينآالت
و خواربار از ما خواھيد خريد .به سخنان ما گوش فرادھيد ،خودسرانه تصميم نگيريد !
خيانت ادامه يافت.
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اما خلق کجا بود؟ چرا صدای اعتراض برنياورد؟ آيا حکومت شوروی بد بود و تغيير آن نيز الزم؟ خلق ،که حاکميت
جديد آن را به فقر مھلک گرفتار کرده است ،با مصرف اندوختهھای دورۀ شوروی خود ،سکوت اختيار نمود .او در
خانهھای رايگان شوروی زندگی میکرد و ھيچ درکی از بیکاری نداشت.
خلق گرفتار در دامن فقر و بیکاری به جای مبارزه برای حاکميت شورائی ،غسل تمعيد کرد و از خدا خواست ":از
بدتر از اين حفظش کند!"
در روسيه رھبر جديد ،والديمير پوتين به طور غيرمنتظره و پيشبينی نشده ظاھر شد .شايستگی او در اين است ،که از
ادامۀ سقوط کشور جلوگيری کرد و فھميد که بدون ارتش مقتدر نابودی استقالل کشور حتمی است .ھمۀ توان خود را
برای بازسازی آن صرف نمود .خوشبختانه در اين کار موفق شد .کريمۀ باستانی روس را به آغوش روسيه بازگرداند .
و ،شايد اين ،ھمه شايستگی وی در دورۀ رھبريش باشد .اگر برای توسعۀ اقتصادی ،مبارزه با فساد ،ارتقاء سطح رفاه
عمومی به طور جدی سعی نکند ،او ھم از قدرت کنار خواھد رفت.
پس از جنگ در سوريه ،پوتين بايد به بازسازی اقتصاد کشور خود بپردازد .و برای انجام اين کار ،او بايستی صرفنظر
از شخصيت ،دولت به رياست نخست وزير را برکنار نمايد .خوب ،اگر در دورۀ کودرين -شوالوف اقتصاد دچار رکود
گرديد ،و خلق ھر چه بيشتر به دامن فقر درغلتيدند ،چه توقعی میتوان از آنھا داشت !روسيه دارای سرزمين بسيار
وسيع ،منابع طبيعی غنی و خلق شکستناپذير میباشد!
برای پوتين الزم نيست به اقتصاد ديگر کشورھا بينديشد .بگذار آنھا به فکر اقتصاد خود باشند .بگذار روسيه در راه
توسعۀ اقتصاد خود گام بردارد و موفق شود .و ھمۀ اين برادران سابق که از روسيه فاصله گرفتند ،دوباره باز خواھند
گشت و باز ھم در کشور واحد گرد خواھند آمد.
اقتصاد برنامهريزی شده ،راه آزمودهای است !اما بدون برنامه ھمينطوری ھم در حد يک صدم درصد آن را افزايش
خواھيم داد .يکی را بلند خواھيم کرد ،ديگری را خواھيم انداخت.
اگر پوتين ھيچ کاری انجام ندھد ،روسيه گزينۀ ديگری دارد .ما رئيس جمھور ديگری انتخاب خواھيم کرد .در تاريخ
روسيه ھميشه چنين بوده است .کسی به قدرت خواھد رسيد ،که به تعبير پوتين" ،ياوهسرائی نخواھد کرد" ،به سرعت
ھمۀ مشکالت بينالمللی مرتبط با روسيه را ،پيش از ھمه ،مرتبط با اوکراين را حل خواھد کرد .اقتصاد را در مسير
جديد -در راه شکوفائی ھدايت خواھد نمود .کشور را دوباره به يک ابرقدرت صنعتی دارای ارتش مقتدر تبديل خواھد
نمود.
روسيه دوباره راه سازندگی سوسياليسم -کمونيسم را ھمچنان که در سال  ١٩١٧قصد داشت ،در پيش خواھد گرفت و
ديگر ھيچ وقت از اين مسير منحرف نخواھد شد.
و تاريخ حق کسانی را که ميھن بزرگ ما -اتحاد شوروی را مثله کردند ،به کف دستشان خواھد گذاشت.
 ١٠٠سالگی انقالب ،تاريخی عظيم در تاريخ روسيه است .خلقھای شکستناپذير ما با قربانی دادن ميليونھا نفر از
شايستهترين فرزندان خود در محراب پيروزی ،جھان را از خطر طاعون فاشيسم رھانيد.
چگونه میتوان به يادوارۀ سربازان شوروی در کشورھای اروپائی ،در اوکراين بیاحترامی کرد؟ !و در ارتباط با اين
ھيچ صدای اعتراضی از طرف روسيه به گوش نمیرسد.
اين بیاعتنائی چه نتيجهای در پی داشت؟ نتيجه اين بود که به گروه  ٢٨نفری پانفيلوف که در جادۀ والکاالمسکی دشمن
را متوقف کرد ،بیحرمتی شد ،و زويا کاسمادميانسکايای قھرمان را بيمار آتشافروز ناميدند !و سروان گاستللو را ،که
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با ھواپيمای خود تجھيزات دشمن را نابود ساخت ،ديگر قھرمان به حساب نياورند ...بر اساس ايدئولوژی جديد معلوم
میشود که نه ارتش سرخ ،بلکه ،سرمای روسيه در جنگ پيروز گرديد.
برادر بزرگ آناتولی چوبايس فراموش میکند ،که ما برمیخيزيم ،ما ميخھای تابوت را درمیآوريم ،و خود او و ھمه
شرکايش را دفن میکنيم!
***
...
روستای داراژايوا ،استان توهر
http://www.sovross.ru/articles/1516/30558
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