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 ١۴دی -جدی ١٣٩١
تا ساعاتی ديگر ،سومين در برخی مناطق جھان ،چھارمين روز از سال نو
ميالدی پشت سر می ماند ولی من ھنوز افزايش يک سال به عمر تاريخ را به
دوستان ،رفقا ،ھموطنان ،بخصوص ھموطنان مسيحی ام تبريک نگفته ام .اين
کوتاھی ،دليل روشنی دارد و آن اينکه ،دستم خالی بود و نمی توانستم سنت
پسنديده تقديم ھديه در اعياد را در نظر نگرفته ،با دست خالی ،تھنيت عرض کنم.
تغيير تقويم ميالدی تنھا پايان يک سال و آغاز سال ديگر نيست .آخرين
روزھای ھر سال ميالدی يادآور حوادث تاريخ ساز و جاودانه مھمتر از شروع سال
نو نيز می باشد .روزھای آخر سال ميالدی ،مصادف است با تشکيل کشور شھيد
اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ،اولين تجربه عملی اتحاد برادرانه و داوطلبانه
خلقھا و ملتھا ،اولين تجربه عملی ساختن عدالت اجتماعی با ھمياری و کمک
ھمديگر ،سالگرد انقالب کوبا ،سمبل و الگوی مقاومت و پايداری ،صداقت و
پايداری و باالخره ،تولد يوسف ويساريونويچ جوگاشويلی )استالين( ،مرد شکست
ناپذير ) ،(Cobaرھبر سازندگی اولين جامعه عادالنه.
بمناسبت سالگرد ھمه اين حوادث عظيم تاريخی ،با تقديم ترجمه مقاله »در
حسرت آينده« بمثابه ھديه ،تبريکات صميمانه خود را با اين اميدواری که سال
آينده سال آغاز مبارزه نھائی برای پايان دادن به استبداد و ديکتاتوری سرمايه و
سرمايه داران و نجات بشريت از خطر جنگھای استعماری -تروريستی امپرياليسم
جھانی باشد ،بخدمت ھمه مبارزان راه صلح ،آزادی ،استقالل و عدالت اجتماعی و
ھمچنين ھموطنان مسيحی ام عرض می کنم.
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ھمه بشريت متمدن ،متعھد و مترقی جھان ،سی ام دسامبر ،نودمين سالگرد تشکيل بھترين
کشور تاريخ ،اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی را با غم و اندوه برگزار می کنند.
نابود کردن اتحاد شوروی يک فاجعه برای ھمه جھان بود .اين حادثه ،در کنار دو جنگ
جھانی ،شايد ،يکی از وحشتناک ترين فاجعه قرن بيستم بوده باشد .آرزوی صدھا ساله
خلقھا ،پيش از ھمه ،زير فشار سرمايه فرامليتی و بدست ستون پنجم تطميع شده و تربيت
يافته آن ،ناگھان سقوط کرد.

در آستانه سالگرد تشکيل اتحاد شوروی ،انواع متلون ليبرالھا و ضد شورويھا با اين
توجيه که اتحاد شوروی بدست رھبران و مديران احمق و راحت طلب حزب عمدا تجزيه
شد ،تاريخ اخير ما را گستاخانه لگدمال می کنند .البته ،تجزيه کشور بدون اقدامات ھمآھنگ
حاکميتھای وقت جمھوريھای متحد ،با آن سرعت فاجعه بار ممکن نبود .با اين حال ،اگر آن
شرايط عينی وجود نداشت ،ھمه اين اقدامات و تالشھا ھيچکاه به نتيجه نمی رسيدند.
چنين شرايطی می توانست بر اطمينان کامل خلقھای برخی جمھوريھا به خودکفائی،
توانائی زندگی مستقل و ادامه توسعه مبتنی باشد .و اين خلقھا ،چنين اعتماد به نفس را فقط
در شرايط اتحاد جمھوريھای متحد بر مبنای اصول سوسياليستی توانستند بدست بياورند.
ھمه خلقھا و مليت ھا در دوره زندگی در مجموعه اتحاد جمھوريھای سوسياليستی
شوروی ،از امکان دستيابی به ذخاير مادی ،مالی و ديگر منابع کشور بزرگ برخوردار
شدند ،فرصتھای زيادی را برای توسعه فرھنگ ملی خود )حتی برای ايجاد آن( بدست
آوردند .ھمه خلقھائی که داوطلبانه به اتحاد پيوستند ،از فرصتھای موجود بھره مند شدند.
البته اين دور از انصاف است ھر گاه تصور شود که فقط روسيه اھداءکننده کمک بود و
ديگر جمھوريھا )منھای بالروس و ازبکستان که با مشکل کسری بودجه مواجه نبودند(،
نوميد ،بيکاره و گيرنده کمکھا .ھمه کار می کردند .ھمه ما دست در دست ھمديگر ،کشور
ويران و متالشی شده مان بدست متجاوزان اروپائی در سالھای جنگ کبير ميھنی را از نو
برپا ساختيم ،زمينھايمان را ھمه با ھم احياء کرديم ،خط آھن سراسری بايکال -آمور و خط
لوله انتقال نفت »دوستی« را دوش به دوش ھم ساختيم ،ما عشق آباد ،تاشکند و اسپيتاک
ويران شده در اثر زلزله را در کمال عالقمندی آباد کرديم .اين مسئله منتفی نيست که اين
کمکھای متقابل برادرانه ،درک متقابل و مسئوليت ھمه در مقابل ھمه  ،به اين باور دامن
زدند که ھر جمھوری می تواند مستقل باشد .پيدايش چنين باور و اعتماد به نفس ھم تنھا به
برکت سياست ملی حاکميت شوروی ممکن گرديد.
آنھائی که در ھفته ھای اخير سالگرد تشکيل اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و بيست
و يکمين سال تجزيه آن را مورد بحث می دھند ،بر وجود اختالف نظر بين والديمير ايليچ
لنين و يوسف ويساريونوويچ استالين در باره شکل و فرم اتحاد نيز تأکيد می کنند .آنھا ضمن
بازی آگاھانه با احساسات امپرياليستی بخش معينی از مردم جامعه روسيه ،سعی می کنند ما
را متقاعد سازند که در صورت اجرای نظريه استالين)خودمختاری( ،تجزيه کشور اتفاق
نمی افتاد.
در اينجا از ديدگاه من ،مفاھيم صريح و روشن جايگزين شده اند .آن اصول اساسی که
موجب اتحاد بخش بزرگی از خلقھای امپراتوری روسيه سابق با روسيه گرديد ،اصول
شکوفائی و نزديک ملتھا ناظر بر تقارب ملل و خلقھای مختلف در عرصه ھای توسعه
اقتصادی و اجتماعی توأم با توسعه خودآگاھی ملی در تمام اشکال آن بود .اين اصول در
تمام دوره موجوديت  ۶٩ساله اتحاد شوروی بی کم و کاست رعايت می شد .بر اين اساس،
نواحی و مناطق عقب مانده تر مثل جمھوريھای کشاورزی حوزه بالتيک ،مولداوی ،آسيای
ميانه و ماورای قفقاز ناآرام ،بيش از ھر جای ديگر مورد توجه قرار داده می شد و مابقی
منابع در سه جمھوری تشکيل دھنده پايه اتحاد صرف می گرديد .در نتيجه ،در پايان سالھای
 ٨٠قرن گذشته شرايط نامتناسب با چنين وحدت و اتحاد بی نظير تاريخ به وجود آمد .اين
جمھوريھا که در پايان سالھای  ٢٠بلحاظ استانداردھای زندگی پيشرفته تر از جمھوريھای
ھمسايه بودند ،ناگھان از آنھا عقب ماندند .در اين واقعيت که سطح زندگی در جمھوريھای

حوزه دريای بالتيک و ماورای قفقاز تا اندازه قابل مالحظه باالتر از جمھوريھای اسالو بود،
ترديدی نيست .استانداردھای زندگی ھمه آن خلقھا ،بعبارت روشن تر ،آن جمھوريھا ،ايالتھا
و نواحی خودمختار ،که معموال کوچک ناميده می شدند ،بسيار بھبود يافته بود.
بدين ترتيب ،ھدف اصلی دولت لنينی سال  ١٩٢٢و ھمچنين ،برابر حقوقی ھمه خلقھا،
ملتھا و مليتھا متعھد به مدل توسعه اقتصادی و اجتماعی ،نه تنھا بلحاظ قانونی ،حتی در
شکل عملی نيز محقق شده بود )منظور از برابر حقوقی در اينجا ،ايجاد فرصتھای برابر
برای دسترسی به ثروتھای ملی ھمه کشور می باشد(.
تفاوت سطح زندگی در جمھوريھای مختلف ،باستثنای ظاھرا فقط جمھوری بالروس،
زمينه سوءاستفاده ناسيوناليستھا در سمت جدائی از اتحاد شوروی را فراھم ساخت.
اما جالب توجه تر از ھمه اين است که زندگی در ھيچيک از جمھوريھا که پس از سال
 ١٩٩١دولت مستقل تشکيل دادند ،بھتر نشد .برعکس ،ھمه آنھا با چالشھای نوع جديد ،از
جمله ،اليه بندی جامعه بر مبنای مالکيت ،فقير شدن يکسری گروھھای اجتماعی و تخريب
اقتصادی مواجه گرديدند .و از اين ھم فقط يک نتيجه می توان گرفت که در اتحاد شوروی
ھيچکس سربار ديگری نبود ،ھيچکس زندگی انگلی نداشت .اين کشور بزرگ و فرزانه از
قدرت تأمين کار مناسب ،دستمزد مناسب و حقوق بازنشستگی مناسب برای ھمه و تأمين
دوران کودکی سعادتمند براب ھمه برخوردار بود.
جای تعجب نيست که مدل شوروی وحدت ملتھا و خلقھا در يک اتحاد ،به آرزوی ديگر
خلقھا ھم تبديل شده بود .ديگر کشورھا ھم ،چه در غرب و چه در شرق ،سعی می کردند
اين مدل را به اين يا آن شکل اجرا کنند .اما ،ھنوز نتوانسته اند کاری از پيش ببرند...
انواع بلوک بنديھا و اتحادھای اقتصادی يا کوتاه مدت بوده اند و يا کامال بی تأثير .اکنون
شاھديم که ھمين اتحاديه اروپا ،بعنوان بزرگترين پروژه ،در آستانه ورشکستگی کامل قرار
گرفته است.
کارھا در امر تحاد کشورھای اروپائی از ھمان ابتدا در مسير صحيح پيش نرفت .در اثر
اعمال سياستھای اقتصادی و مالی واحد ،کشورھائی که پيشتر گرفتار مشکالت چندانی
نبودند )يونان ،اسپانيا ،پرتقال( و تا قبل از عضويت در اتحاديه اروپا ،کشورھای خودکفا،
ثروتمند و دارای مردم سعادتمند و با روحيه مثبت بحساب می آمدند ،ناگھان با چالشھای
غيرقابل حلی مواجه شدند .پس از ورود به »خانواده واحد اروپا« ،معلوم شد که دولتھای
آنھا ،نه تنھا نمی توانند کار کنند ،حتی تعھدات اجتماعی آنھا بيش از حد زياد است و بطور
کلی به انگلی برای کشورھای نسبتا تأثيرگذار منطقه اروپا تبديل شده اند.
ايده تنوع فرھنگی جايگزين اصول انترناسيوناليسم پرولتری گرديد .در نتيجه اروپای
کھنه ،پس از  ١٠٠٠سال مقاومت موفقيت آميز در مقابل يورش اعراب ،با خطر واقعی از
دست دادن سنن تاريخی و فرھنگی خود روبرو گرديد.
ديکتاتوری دو عضو اصلی اتحاد )تاريخا بيزار از ھمديگر( و نھادھای اقتصادی ،عمال
جايگزين اصول مرکزيت دمکراتيک گرديد )حاکميت عمودی و افقی در اتحاد شوروی و
کشورھای »اروپای شرقی« بر روی اصول مرکزيت دمکراتيک بنا نھاده شده بود( .آنھا از
کمک به عقب مانده ھا ،بعقيده آنھا ،به حاشيه ھا ،امتناع نمی کی کنند ،ولی به ازای اين

کمکھا ،چنان شرايطی را در پيش پای اين کشورھا می گذارند که در صورت تن دادن ھر
کشور به آن شرايط ،الزاما به دوره رشد چندين دھه پيش خود برخواھد گشت.
بدين ترتيب ،ھمه امور )يا تقريبا ھمه امور( در اروپای متحد ،بر خالف آنچه که در
اتحاد شوروی انجام می گرفت ،پيش می رود.
شايد ،اتحاد شوروی را )به يک معنی( بتوان با کلبه بزرگ روستائی ،که در آن ،ھمه از
ھمه مراقبت می کند ،ھمه ،ھمه را دوست می دارد ،ضعيفان را مورد حمايت قرار می دھند
و به عقيده بزرگترھا احترام می گذارند ،مقايسه کرد .در مرکز اين کلبه ،اجاق روسی قرار
دارد و ھر گاه در بيرون ھوا سرد است و اوضاع خطرناک ،ھمه اعضای خانواده به دور
اين اجاق گرد می آيند و اين اجاق ھم به ھمه آنھا غذا می دھد و گرمشان می کند.
اما بھار فرامی رسد و در پی آن تابستان .کودکان بزرگ شده در اين خانواده بزرگ،
دوستانه و سخت کوش ،بطور ناگھانی به فکر استقالل و ترک خانه خود می افتند .آنھائی که
بزرگ شدند ،خانواده تشکيل دادند و برای خود خانه ساختند .بگونه ای ديگر با ھمسايه خود
رفتار کردند .ھر يک از آنھا در مواجه با مشکالت جديد ،خانه و اعضای خانواده سابق خود
را ،برادران و خواھران بزرگتر و موفق خود را متھم کردند.
در آن خانواده يک برادر بزرگ بود .اما نه از آن نوع برادر بزرگ مستبد ،ستمگر،
استثمارکننده کوچکھا و کوچکترھا ،که در سالھای اخير ليبرالھا و شبه مورخان به ما معرفی
می کنند .نه ،در اينجا ،برادر بزرگ فقط از نوع روسی آن وجود داشت که ،کوچکترھا را
از خطر گردن کلفتان حفظ می کرد و بھترين لقمه ھا را به آنھا می داد .او ،حتی پس از
آنکه ھر يک از برادران و خواھرانش به سوئی رفتند ،نگران سرنوشت آنھاست و سعی می
کند در ھر شرايطی ،حتی در شرايطی که اگر آنھا از اين کمکھا و حمايتھا مصرانه امتناع
کنند ،به آنھا کمک کند ،از آنھا پشتيبانی نمايد...
اکنون جھان نسبتا آرام است و ھيچيک از بحرانھای موجود ھنوز به جنگ يا باليای
مشابه ديگر منجر نشده است .اما ھمينکه دوره سرما و يخبندان و وحشت دوباره فرابرسد،
ھمه اعضای خانواده بزرگ پيشين ،به سوی خانه سابق خود روی خواھند آورد .و اميدواری
آنھا به نجابت و کرامت برادر بزرگ که در تمام اين سالھا برای حفظ ديوارھای اين خانه
تالش کرده و اجاقشان را گرم نگه داشته است ،دوباره به واقعيت خواھد پيوست.
اميدوارم ھيچکس بدنبال يافتن آثار شوونيسم يا ناسيوناليسم در اين توصيف نگردد.
دولتھای روسيه در طول تمام تاريخ خود نه تنھا ايده ھای ويژگی ملی را در مبنای سياست
داخلی و خارجی خود قرار نداده اند ،حتی در سطح گفتگوھای روزمره نيز از چنين ايده ای
پشتنبانی نکرده اند.
حتی »بار مسئوليت انسان سفيد« سرمايه داری را روسيه در ھيچيک از مراحل تاريخ
روسيه بکار نبسته است .قاعده کلی عبارت از اين بوده است که ھر گاه ملتی يا خلقی به
سوی تمدن روسيه روی آورده ،آن را از آن خود شمرده است .تو از حق توسعه فرھنگ
خود ،تاريخ و تمدن خود ،از حق سخن گفتن و نوشت به زبان مادری خود برخوردار ھستی
و پس از اتحاد کشور تو با روسيه ،در زمينه حقوق ،مسئوليتھا و امتيازات ھيچ تفاوتی با
»روسھای بزرگ« نخواھی داشت .شايستگی ھر کسی صرفنظر از تعلق ملی او ارج
گذاشته می شود .بعنوان مثال يادآوری می شود :از ميان  ١٠٩تنديس موجود )مجسمه

شخصيتھای مشھور تاريخی( در مجتمع يادواره  ١٠٠٠سالگی روسيه واقع در نوگوراد،
کمتر از نيمی مجسمه ھا ،به شخصيتھای روس تبار تعلق دارند و از ميان  ١۶مجمسه
شخصيتھای فرھنگی )نويسنده ،شاعر ،آھنگساز ،ھنرمند( ،فقط يک چھارم آنھا دارای مليت
روس می باشند و اين ھم موجب حيرت ھيچ کس نمی شود.
دھمين دانشگاه روسيه )اولين دانشگاه سيبری( در سال  ١٨٧٨در تومسک افتتاح شد.
ھمه آن ده دانشگاه ھنوزھم به فعاليتھای آموزشی خود ادامه می دھند .فقط چھار واحد آنھا
در اراضی روسيه کنونی واقع ھستند.
کدام کشور ديگر در جھان می تواند چنين رفتار ملت خود را به رخ ديگران بکشد؟
آيا خواھيم توانست بار ديگر ،بدون جنگ و باليای جھانی متحد شويم؟ آيا موفق به
ساختن کشوری مشابه کشور نحيب و سعادتمند سابق خواھيم شد؟
البته خواھيم توانست .حتی اگر ھمه آنھائی که خوشبختانه در دوره اتحاد شوروی بدنيا
آمدند و بزرگ شدند ،در قيد حيات نباشند ،ياد آن دوره پر از سعادت ،حتی در قالب داستانھا
و افسانه ھای اساطيری ملتھا زنده خواھد ماند .و اين رؤيای جاودانه انسانی در باره چنان
شيوه زندگی که در آن ،خلق خوب و بد ،ظالم و مظلوم ،ستمگر و ستمکش بی معنی بود ،به
واقعيت خواھد پيوست.
البته ،چنين اتحادی در شرايط کامال ديگری ،با احتساب تمام اشتباھات گذشته ،و بيشتر از
آن ،با الزام به آگاھی بر اينکه ھر خلقی ،از جمله ،خلقھايی که ما آنھا را )روسھا،
بالروسھا و اوکراينی ھا( اسالو می ناميم ،دارای ويژگی منحصربفرد است ،اتفاق خواھد
افتاد.
شايد زمان بازبينی اين مدعا که ھمه ما خلق اسالو ھستيم ،فرارسيده است .به ھر حال،
ھمه )بی ھيچ قيد و شرطی( معترفند که مجارھا و فنالندھا ،چکھا و سالواکھا ،رومانھا و
مولداوھا ،خانتھا و مانسھا دارای مليت ھای متفاوت می باشند .عجيب است که ھيچ کس نمی
خواھد قبول کند که نژاد ماردوی از ترکيب دو تيره مستقل تشکيل يافته ،در داغستان ١۴
خلق بومی ساکن ھستند و به زبانھای وابسته به چھار گروه زبانی تکلم می کنند و فقط
روسھا ،بالروسھا و اوکراينی ھا از کاربد شناسه ملی خود منع شده اند و اصول لنينی
شکوفائی و تقارب ملل بطور کامل شامل آنھا نشده است .خلقھای ما ھمواره بلحاظ سطح
اقتصادی و اجتماعی به ھمديگر نزديک بوده اند ولی به توسعه فرھنگ ملی ما ،چه در دوره
تزاريسم و چه در دوره شوروی توجه الزم مبذول نشده است.
ھمه خلقھا تفاوتھائی با ھمديگر دارند .ھر خلقی دارای زبان ،آداب و سنن ،فرھنگ و
تاريخ ملی خود -اغلب عام ،ولی گاھی بی پيوند با نوابغ خود و مستبدان خود می باشد .به
ھمين سبب ھم ،اتحاد آينده ممکن است فقط بر مبنای برابرحقوقی مطلق ،در شرايطی که ھر
گونه اضمحالل يا تالشی متقابل فرھنگھا را منتفی بسازد ،تشکيل بشود .واقعا ھم ،رشد
مستقل خودآگاھی ملی و احترام به تاريخ خود ،الزمه تحقق اين امر خطير می باشد.
بگمانم ،اشتباه نخواھد بود اگر با صراحت اذعان کنم ،که با وجود ترکيب ساختار
حاکميتھای کنونی ،پيش از ھمه در روسيه ،اتحاد مجدد جمھوريھای سابق اتحاد شوروی
محتمل به نظر نمی رسد .تا زمانيکه در باالترين سطوح دولتی به اتحاد شوروی فحاشی می

کنند و ناسزا می گويند ،تا وقتی که سعی می کنند اوکراين برادر را يک جغرافيای جعلی با
جمعيت سارق مسلک و روحيه ملی گرايانه تعريف کنند ،تا زمانيکه يک تصوير زائده و
انگل از جمھوری برادر بالروس ترسيم می کنند ،تا ھنگامی که ليتوانی برادر را جمھوری
ضد روسھا و اس اس ھای نيمه مرده می شمارند ،متاسفانه نمی توان منتظر اتحاد مجدد
)اتحاد نوين( بود.
با اين وجود ،ما بار ديگر بھم خواھيم پيوست .حداقل بدين سبب که ما چنين زندگی را
تجربه کرده ايم -ما می فھميم چگونه بايد زيست ،از اين رو ،بسيار اسف انگيز است که
خانه جمعی ما از غارت و آشفتگی در امان نماند .برغم اينھا ،آرزومنديم آينده روشن ھر چه
زودتر فرابرسد...

