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کیوان نوفرستی ، آرام نوبخت: ترجمه  



  مذهب در شورويمذهب در شوروي

  پال دیکسن

  و آرام نوبخت ان نوفرستیکیو: ترجمه

به رشتۀ تحریر درآمده است، به ارزیابی و تحلیل رابطۀ میان دولت  1945مقالۀ زیر که نخستین بار در سال 

نویسنده در این جا نشان می دهد که میان رویکرد لنین و . روسیه می پردازد ارتدکسشوروي و کلیساي 

ستالینیستی پس از آن، یک مرزبندي بلشویک ها نسبت به مسألۀ مذهب و زیگزاگ هاي معمول سیاست ا

  . مشخص و غیرقابل انکار وجود داشته است ،روشن

***  

ا رشد ب خود را که پرداختیم شوروي بروکراسیما به موضوع انحطاط » اخبار بین المللی کارگري«در شمارة اخیر 

البته مسیر این انحطاط استالینیستی را می توان با مطالعۀ . در شوروي به تصویر کشیده است عظیم ناسیونالیسم

با کلیساي  روکراسیباین انحطاط، به خصوص در روابط . تقریباً تمامی جنبه هاي حیات شوروي دنبال کرد

  .روسیه آشکار و نمایان می شود ارتدکس

اول، بنیان ماتریالیستی که اساس : از دو جنبه مقید بود ارتدکسنسبت به کلیساي رویکرد بلشویک ها 

نه فقط  ارتدکسکلیساي . مارکسیسم را شکل می دهد، و دوم، نقشی که این کلیسا در روسیۀ تزاري ایفا کرد

، -لیون روبلمی 150زمین و درآمد ساالنۀ  1میلیون جریب 7.5با مالکیت  -یکی از بزرگ ترین صاحبان زمین

با رشد جنبش انقالبی تا اواخر قرن نوزدهم، روحانیت . بلکه ابزاري حاضر و آماده در دستان تزاریسم بوده است

. روسیه درخواست کرد که اجازة همکاري او با پلیس مخفی تزار براي تعقیب و دستگیري انقالبیون صادر شود

  .قدامات نداشتنددر این ا م اهمیتینقش ک بسیاري از آن ها

شوراي «، )1905ژانویۀ (پس از قتل عام کارگران سن پترزبورگ به دست سربازان تزار در روز یکشنبۀ سیاه 

بی هیچ «ي پرداخت که »افراد مسموم الفکر«ضمن صدور بیانیه اي، به تقبیح ) هیئت گردانندة کلیسا( 2»مقدس

شورا اعالم کرد که . »دیگران را به مرگ بی ثمر کشاندندندامتی، با قساوت در قلب ها و نفرین بر لبانشان، 

                                                           
  .ھزار متر مربع یا چھل درصد یک ھکتار است ۴تقریباً ) Acre(ھر جریب   ١

2 Holy Synod 



از خدا ... و قدرت مطلقۀ تزار ما را متزلزل سازند ارتدکسدشمنان ما، در صدد هستند که بنیان هاي ایمان «

ا بنا به مشیت خداوند، ب... مطیع هر قدرتی باشید که خداوند مقدر فرموده است... بترسید، تزار را محترم شمارید

  .»عرق جبین زحمت بکشید

، پیامی به مؤمنین فرستاد و 3»تیخون«، ارتدکس، اسقف اعظم کلیساي 1918پس از انقالب اکتبر، در ژانویۀ 

تقبیح و هر کسی را که از انقالب  پشتیبانی می کرد، » هیوالهاي نژاد بشر«طی آن بلشویک ها را به عنوان 

  .تکفیر نمود

  

ینی ستون فقرات کلّ جهان باین سخن حکیمانۀ مارکس، . مذهب، افیون توده هاست«لنین نوشته بود 

م، تمام ادیان و کلیساها و تمام تشکیالت مذهبی سمارکسی. مسألۀ دین تشکیل می دهد م را در موردسمارکسی

که می خواهند از استثمار دفاع کرده و طبقۀ کارگر را تحقیر و  - نوان ارگان هاي ارتجاع بورژوازيرا همواره به ع

  ).1909رویکرد حزب کارگران نسبت به مذهب، مه (» تلقی می کند -منحرف نمایند

 اما لنین در همان مقاله به روشنی عنوان کرد که بلشویک ها انتظار محو فوري مذهب را، حتی پس از تسخیر

نوشته » آنتی دورینگ«انگلس، که لنین به او نیز ارجاع می دهد، تقریباً چهل سال پیش از این در . قدرت، ندارند

  :بود

                                                           
3 Tikhon 



تماماً صورت بگیرد، هرگاه جامعۀ با تملیک بر کلّ ابزار تولید و استفاده از  ]انقالب اجتماعی[هرگاه این عمل «

، از اسارت ابزار تولیدي هستند از اسارتی که هم اکنون در قید آنآن بر پایۀ یک برنامه، خود و کلیۀ اعضایش را 

که خود آن ها تولید کرده اند، ولی در برابرشان همچون نیروي مقتدر بیگانه اي صف آرایی می کند، نجات دهد، 

ه هر گاه انسان دیگر نه فقط تعقل، بلکه تحکم نیز کند، تازه آن زمان است که آخرین نیروي بیگانه اي نیز ک

از بین می رود، آن  هماکنون در مذهب منعکس می شود، ناپدید خواهد شد و همراه با آن، خود بازتاب مذهبی 

  ».هم به این دلیل ساده که دیگري چیزي براي بازتاب شدن وجود ندارد

در این تنها در یک جامعۀ تماماً سوسیالیستی است که می توان انتظار محو کامل مذهب را داشت، چرا که تنها 

دیگر  - توده هاي مردم به دلیل فروماندگی آن ها در برابري نیروهاي تولید ترس -زمان بنیان اجتماعی مذهب

  :اعالم کرد 1919در این بین، حزب کمونیست اتحاد شوروي مطابق با برنامۀ خود در سال . وجود نخواهد داشت

و سازمان هاي مبلغ مذهبی را تضمین کند، در قطع پیوندهاي میان طبقات استثمارگر  ]حزب تالش دارد تا[« 

رهایی واقعی توده هاي کارگر از پیش داوري هاي مذهبی همکاري نماید، و دست به مبسوط ترین تبلیغات 

در عین حال ما باید با احتیاط تمام از هر آن چه که بتواند . روشنگري علمی و ضد مفاهیم مذهبی بزند

ازد، دوري کنیم؛ چرا که چنین روشی تنها می تواند به تقویت تعصبات احساسات مؤمنان را جریحه دار س

  .»مذهبی منجر شود

دولت شوروي با داشتن چنین هدفی در پیش روي خود، فرمان به جدایی کلیسا از دولت داد و نظام آموزشی را 

دارایی کلیسا . شد حقّ تبلیغات مذهبی و ضد مذهبی به تمامی شهروندان اعطا. از کلّ نفوذ کلیسا رها ساخت

چنان از آزادي عبادت، کلیسا هم. مصادره، ولی ساختمان هاي کلیسا جهت استفادة روحانیون عودت داده شد

انجمن آتئیست «اما از سوي دیگر حزب کمونیست نیز با راه اندازي . اجتماع، گردهمایی و تبلیغات برخوردار بود

  .دست به تبلیغات ضد مذهبی نیرومندي زد، »آتئیست«آن به نام  نشریۀو  4»هاي رزمنده

در طول سال هاي جنگ داخلی، اکثر روحانیون روسیه از سفیدها حمایت کردند، اما مقاومت آن ها در برابر رژیم 

، حکومت شوروي به منظور تهیۀ منابع مالی الزم 1921در سال . درهم شکسته شد 1920شوروي در اوایل دهۀ 

خارج و غلبه بر قحطی، فرمان مصادرة طال، نقره و سنگ هاي قیمتی متعلق به کلیسا  ایی ازذبراي خرید مواد غ

کشیش اعدام و  45اسقف اعظم، روحانیون را به مقاومت فراخواند و طی مبارزة شدیدي که رخ داد، . را صادر کرد
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براي ماندن تا این زمان دیگر مشخص بود که حکومت شوروي . نفر به حبس هاي بلندمدت محکوم شدند 250

به بهترین شکلی که می با حکومت  را آمده است؛ بنابراین بخشی از روحانیت با عجله تالش کرد تا صلح خود

را ایجاد کرد که سرمایه داري را یک  5»کلیساي نوگرا«اصطالح به 1922این بخش در سال . توانست، اعالم کند

از این زمان به بعد حتی اکثریت . درون کلیسا بود پیامد این امر، ایجاد شکاف در. می نامید» گناه مهلک«

  .مخالف بودند، در ظاهر امر دولت شوروي را تأیید می کردند» گراکلیساي نو«روحانیون که با 

لنینیست وجود  - استالینیستی و پیروزي آن بر اپوزیسیون چپ بلشویک بروکراسیاین وضعیت، تا پیش از عروج 

از آن روي  -به خصوص در شهرها -ر اتحاد شوروي ادامه داد، اما توده هاکلیسا به فعالیت خود د. داشت

حمایت از کلیسا در بین جوانان بسیار ناچیز بود؛ در واقع پایگاه اصلی کلیسا در بین توده هاي . برگردانده بودند

ت جمع دستگاه روحانیت به کمک نذورا. عقب مانده تر، به خصوص نسل هاي قدیمی تر دهقانان قرار داشت

. آوري شده از حامیان خود سرپا بود و پیوند آن با حیات جامعۀ شوروي تقریباً به طور کامل قطع گشته بود

براي کارگران . کشیش ها حقّ رأي دادن در انتخابات شوراها یا انتخاب شدن در سازمان هاي شورایی را نداشتند

شد مادي و رکه به دلیل تأثیر استانداردهاي رو به  آگاه شوروي، کلیسا در حکم عتیقه اي بود مربوط به گذشته

  .فرهنگی توده ها محکوم به زوال تدریجی است

استالینیستی  بروکراسیچنان چه انزواي دولت شوروي به وسیلۀ انقالب جهانی در هم می شکست و از رشد 

گویی هاي د تحقق پیشدر آن صورت ما می توانستیم شاه. جلوگیري می شد، این مسیرِ تکامل ادامه می یافت

جزوه اي که از سوي حزب کمونیست اتحاد شوروي در دورة لنین و تروتسکی  -»الفباي کمونیزم«جسورانۀ 

  :باشیم - نوشته شده بود

گذار از جامعه اي که کارِ سرمایه داري را تمام می کند، به سوي جامعه اي که به کل از تمامی بقایاي تقسیم «

  .»د است، مرگ طبیعی تمامی مذاهب و خرافات را به ارمغان خواهد آوردکار و تخاصم طبقاتی آزا

این خود اثبات قطعی ماهیت . م شدیداً عکس این بوده استسمسیر واقعی رویدادهاي تحت حاکمیت استالینی

ساخته » در نهایت و به طور قطعی«م را سرژیم استالینیستی است و نشان می دهد که تا چه میزان سوسیالی

  !است

                                                           
5 Living Church (Живая Церковь) 



در قبال کلیسا از مسیر زیگزاگ هاي همیشگی و معمول سیاست استالینیستی عبور کرده  بروکراسیرویکرد 

در طی چهار » برنامه هاي پنج ساله«و اجراي » اشتراکی کردن اجباري«در دورة سیاست مافوق چپِ . است

از این تالش ها در سال با آغ.  سال، تالشی براي انحالل کلیسا و نفوذ آن به دستور حکومت صورت گرفت

زیارتگاه مشهور . ، کلیسا ها به اجبار بسته و کشیش ها در سرتاسر اتحاد شوروي دستگیر و تبعید شدند1929

استالین و . ویران شد -جایگاه در سرتاسر روسیه می دانستند» مقدس ترین«که مؤمنان آن را  - 6»باکرة ایبریا«

ترین هراسی از تقویت تعصبات مذهبی از طریق جریحه دار حکومت او برخالف لنین و تروتسکی، کوچک 

به اعتقاد آن ها مذهب می تواسنت مانند کوالك با یک چرخش قلم ! ساختن احساسات مذهبی مردم نداشتند

برنامۀ «از  1932مه  15در دورة زمامداري استالین، در تاریخ » انجمن آتئیست هاي رزمنده«. منحل و نابود شود

حتی یک عبادتگاه هم نبایستی «، 1937به این ترتیب گفته شد که تا اول ماه مه . خبر داد» یسمپنج سالۀ آتئ

در قلمرو اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی باقی بماند و مفهوم خدا، به عنوان مفهومی بازمانده از قرون وسطی 

  !»و ابزاري براي ستم بر توده هاي کارگر، باید از اتحاد شوروي رخت بربندد

  

درهم شکستن خدایان یهودیت، اسالم و : 1929در سال ) بزبوژنیک(» آتئیست«جلد نشریۀ 

  ر زیر فشار برنامۀ پنج سالۀ آتئیسممسیحت د

                                                           
6 Iberian Virgin 



کراسی طی دورة اعالم برنامۀ مذکور، عمالً مشغول تقویت رواستالینیستی، ب» برنامۀ«راي این اما با نهایت تأسف ب

بنیان اجتماعی مذهب در اتحاد شوروي بود، خصوصاً به دلیل مصائب و مشکالت فزاینده اي که سیاست 

که طی آن  33- 1932در سال هاي » قحطی بزرگ«. ه هاي مردم تحمیل می کرداقتصادي فاجعه بار آن بر تود

 نفوذمیلیون ها نفر از مردم اتحاد شوروي جان باختند، نقش به مراتب بزرگ تري از تبلیغات مذهبی در تقویت 

ینیستی این دوره، هاي استال»برنامه«هم درست مانند سایر » برنامۀ پنج سالۀ آتئیسم«. توده ها ایفا کردبر کلیسا 

  .پیش از اتمام زمانی که براي تحقق و تکمیل آن الزم بود، رسماً به فراموشی سپرده شد

 -پس از انقالب بار نخستین براي -الزم به ذکر است که حتی در این دوره از آزار و اذیت هاي مسلم مذهبی

، طی یک مصاحبۀ نمایشی مهندسی شده »سرگیوس« موقت پاتریاركیعنی ، ارتدکسسرپرست متملق کلیساي 

گز در اتحاد جماهیر آزار و اذیت پیروان ادیان هر«: با خبرنگاران خارجی فرصت آن را یافت تا اعالم کند که

 بروکراسیمایل بود تا به همان شکل به دستگاه  ارتدکسدر واقع کلیساي . »شوروي وجود نداشته و ندارد

استالینیستی آن ها را  بروکراسیاستالینیستی خدمت کند که سابقاً به تزاریسم می کرد، تنها تفاوت این بود که 

  !نمی خواست

 اقدامات ضد. شد همراهخش به راست رناگزیر با چ بروکراسیچپ روانۀ  زاگ هايزیگ .اما انتظار زیادي الزم نبود

ت کریسمس جام می شد، الغا گردید؛ فروش درخمذهبی که در طول فستیوال هاي کریسمس و عید پاك ان

شتاب زده  اما استالین. دادند؛ به کشیشان تبعیدي اجازة بازگشت به حوزة کلیسایی خود را یافتمجدداً اجازه 

او حقوقی را به کلیسا اعطا کرد که هرگز سابقاً از زمان . فراتر از صرفاً کاهش فشارها علیه کلیسا پیش رفت

در  گزینش، کشیش ها حق رأي و 1936سال  دردر قانون اساسی جدید شوروي . انقالب از آن برخوردار نبود

  .انتخابات شورایی را پیدا کردند

، 1937در طی تسویه حساب هاي سال . نهایتاً مستحکم نشد ارتدکساستالین و کلیساي با این حال اتحاد میان 

بار دیگر کشیش ها دستگیر و تبعید شدند و در ژانویۀ . حمله به کلیسا براي مدت کوتاهی از سر گرفته شد

، اخالل در روحانیون را به خدمت به نیروهاي نطامی دولت هاي فاشیست» انجمن آتئیست هاي رزمنده«، 1938

  .اه آهن و نظایر این ها متهم کردارتش، منهدم کردن خطوط ر

جم آلمان به شوروي چرخشی که بعد از تها. شدید به راست همراه شد ا این حملۀ جدید به سرعت با چرخشام

غات ضد تمامی تبلیبلکه  ،متی به کلیسا متوقف شدنه تنها کلّ فشار حکو. تاً قابل توجهی رسیدبه ابعاد حقیق

طی ده سال . در گذشته انتشارات زیادي داشت» انجمن آتئیست هاي رزمنده«. مذهبی هم پایان گرفت



کلّ مجموعه . میلیون نسخه می رسید 43و مجالتی درآورده بود که تیراژ آن به جلد کتاب منتشر کرده  1700

  .و خدمات دولتی الغا گشت آزمون هاي ضد مذهبی براي ارتش. تعطیل شد »کمبود کاغذ«انۀ به به

مین 25به مناسب  »سرگیوس«پیام زیر را . استالینیستی آمد بروکراسیدر عوض کلیسا با اشتیاق به خدمت 

  :به استالین فرستاد که خود گواه همه چیز است) 1942نوامبر (سالگرد انقالب اکتبر 

روسیه، فرزندان  ارتدکسپیروان کلیساي ت ما و تمامی یمین سالگرد جمهوري شوراها، به نام روحان25در این «

ش و نیروهاي فرهنگی ا رهبر برگزیدة خداوند، رهبر ارتبا ایمان میهن ما، من صمیمانه و با تقوا، به شخص شم

مان در صلح، به سوي آینده اي نم بربرمنشانه، به سوي رستگاري میهجمان که ما را به سوي پیروزي بر تها

وند با اعطاي موفقیت و افتخار، اباشد که خد. هدایت می کند، درود می فرستمدرخشان براي تمامی مردمان 

  .»مان را برکت دهددستاوردهاي متهورانۀ شما براي سرزمین

ارسال  ارتدکسپیام هاي مشابه دیگري در این مراسم و سایر مناسبت ها از سوي تمامی مراجع عظام کلیساي 

روسیه به دستگاه  ارتدکسالحاق کلیساي تر از و نه کم ترجنگ در واقع با خود چیزي نه بیش .شد

این امتیارات را . به بار آورد استالینیستی همراه با تمامی امتیازاتی که دربرگیرندة آن است بروکراسی

می توان از کمک هاي اعطایی مراجع عظام کلیسا به توان نظامی شوروي مطابق با آن چه در روزنامه ها به چاپ 

، »الکساندر الکساندرویچ تروئیتسکی«، 1942دسامبر  27به عنوان مثال، در تاریخ . ست، درك کردرسیده ا

از پس اندازهاي «هزار روبل متقبل شده است که  30، به استالین می نویسد که تاکنون »چوبینو«کشیش ناحیۀ 

ام که از پس انداز  تصمیم گرفته«: ارداو اظهار می د. شته شده استبراي دفاع ملی کنار گذا» شخص من

شخصی خود یک هواپیما براي ارتش سرخ خریداري کنم و من براي این کار سترگ مجموعاً مبلغ یک صدهزار 

من تاکنون پنجاه هزار روبل از آن را به بانک دولتی پرداخته ام و پنجاه هزار روبل باقی . روبل ارسال می کنم

 »الکساندر الکساندرویچ تروئیتسکی«الزم به ذکر است که . »م کردحواله خواه 1943ژانویۀ  15مانده را در تاریخ 

این هم باید یادآوري شود که . یک روحانی عالی رتبه نیست، بلکه صرفاً کشیش یک شعبۀ کلیسایی است

به بیان دیگر این کشیش قادر به . بود روبل 300متوسط حقوق ماهیانۀ یک کارگر شوروي، در شرف جنگ، تنها 

کل درآمد یک کارگر طی بیش از هشت اندازي بوده است که او را قادر می سازد تا معادل جمع آوري پس 

  !چرا درآمد یک کشیش یک حوزة کلیسایی باید این مقدار باشد؟. را به دولت ببخشد سال

نمونه هاي بسیار دیگري از اعطاي مبالغ عظیم از سوي اعضاي نسبتاً رده پایین . فقط همین یک نمونه نیست

ژانویۀ  14به عنوان مثال در تاریخ » کلیساي معراج«کشیش . روسیه وجود دارد ارتدکسله مراتب کلیساي سلس



 273تمامی پس اندازهاي شخصی خود را که به «به استالین اعالم می کند که تاکنون به بانک دولت  1943

ویچ استدعا دارم که با این پول دو ونُاز شما ژوزف ویساری«او در ادامه می گوید » .هزار روبل می رسد بخشیده ام

ي را بر آن ها سک و دیمیتري دونوسکووِهواپیماي جنگی بسازید و نام پیشینیان قهرمان ما یعنی الکساندر ن

  .»بنهید

ژانویۀ  5مثالً در . تر می شودهرچه در هرم سلسله مراتب کلیسا باالتر می روید، مقدار مبالغ تقبل شده بیش

 3،182،143قف اعظم لنینگراد به استالین اطالع می دهد که اسقف هاي تحت نظارت او ، الکسیس، اس1943

او نوشتۀ خود را با این جمله ! هزار روبل دیگر به آن اضافه می کند 500روبل تقبل کرده اند؛ او با این حال مبلغ 

از عزت، . ود همیاري نمایندبه درگاه خداوند دعا می کنیم که شما را در مأموریت تاریخی خ«: تمام می کند که

  .»آزادي و افتخار سرزمین پدري ما دفاع نمایید

مثالً کشیش مذکور . در هر مورد استالین یک پیام مؤدبانۀ کوتاه ارسال می کند که در مطبوعات چاپ می شود

  :از کلیساي معراج این پاسخ را گرفت

خواستۀ شما . گزاري می کنمیی ارتش سرخ سپاستان به نیروي هوااز شما، والدیمیر الکساندرویچ بابت توجه«

  .»استالین. با احترام، ژ. خواهد شد اجابت

در روزنامۀ . روسیه غرامت پرداخت کند ارتدکسخیلی نگذشت که استالین به حامیان وفادار خود در کلیساي 

عظام اصلی کلیسا را  ، بیانیه اي آمده که طبق آن استالین مراجع1943سپتامبر  5رسمی ایزوستیا، به تاریخ 

 رهبري محافلپاتریارك سرگیوس به سرپرست شوراي کمیساریاي خلق اطالع داد که «مالقات کرده است و 

قصد فراخواندن شوراي اسقف ها را در آیندة نزدیک با هدف انتخاب پاتریارك مسکو و کل  ارتدکسکلیساي 

  .»دنرك را دارمردم روسیه و تشکیل یک شوراي مقدس به موازات پاتریا

از طرف دولت هیچ « استالین، رئیس حکومت نیز خود را همسو با این امکان نشان داد و اعالم کرد که 

  .نخواهد بود» مخالفتی

کلیسا براي نخستین بار از زمان کرنسکی، یک پاتریارك را . ، کلیسا به آرزوي خود رسید1943سپتامبر  8روز 

. روسیه و دولت شوروي ایجاد شد ارتدکسیک پیوند رسمی میان کلیساي . این همۀ ماجرا نبود اام. انتخاب کرد

» یسریاي خلق اتحاد جماهیر شورويي کماشور وابسته بهروسیه  ارتدکسشوراي امور کلیساي «امروز یک 

یارك جدید به جاي رته منظور انتخاب پاب» مجمع کلیسا«همین سال، یک هنگامی که در ماه ژانویۀ . وجود دارد



 ارتدکسشوراي امور کلیساي «این  پرستسر »کارپوف. گ.گ«برگزار شد،  که اخیراً درگذشته بود» سویسرگ«

  :او به کشیش هاي گردآمده در مجمع اطالع داد که. با یک سخنرانی از آن استقال کرد »روسیه

ت مه به مجمع عالی فعلی، به نام حکوکار داده است یاهیر شوروي سوسیالیستی به من اختحکومت اتحاد جم«

 دستگاه اجراییترین عالی"ساخت  در جهت ین آرزوها را براي فعالیت موفق و مثمر ثمررتهنیت بگویم و بهت

  .داشته باشم "کلیسا

و یک نقطۀ آغاز مهم براي تغییر و تحول آتی د تقویت کلیسا من عمیقاً معتقد هستم که تصمیمات مجمع به سو

 فعالیت هاي کلیسا خواهد بود که به سوي همیاري با مردم شوروي در دستیابی به وظایف تاریخی عظیم پیش

  .»روي آن هدف گرفته می شود

لنین . او تاجایی پیش می رود که از گذشتۀ کلیسا قدردانی جدیدي کنداما کارپوف در این جا متوقف نمی شود؛ 

 دوره اي در »نفرین شدة کلیسا گذشتۀ شرم آور و « آن به ،1901در سال » سوسیالیسم و انقالب«با نوشتن 

کلیسا در وابستگی فئودالی به دولت قرار داشت و شهروندان روسیه در وابستگی فئودالی به «که  ه بوداشاره کرد

روسیه، در روزهاي  ارتدکسکلیساي «او اعالم کرد که . ما کارپوف امروز چنین نمی گویدا. »کلیساي حکومتی

مردم نگسست؛ بلکه با کرد، پیوند خود را با می در گذشته به کرّات تحمل  که سرزمین پدري ما ون سختیآزم

بسیاري از اعضاي اصلی کلیسا ... و آمال آنان زندگی کرد و توان خود را به مبارزة مشترك بخشید یدهانیازها، ام

  .»نثار کردندن پدري یما براي مصلحت و خیر سرززندگی خود ر

 ،به حکومت شوروي فرستادکه پیامی ع می توانست در که مجم چندان جاي شگفتی نداردتحت این شرایط 

  :اعالم کند

کلیساي . زندگی کاملی برخوردار است هاي کلیسا، از مطابق با قوانین ما و عرف، وندخدا انۀشکر به ما يکلیسا«

ست از سوي و در وهلۀ نخهاي خود را با همکاري کامل از سوي دولت زاتمامی نیما در تمامی فعالیت هاي خود 

   .»اتحاد جماهیر شوروي رفع می کند 7کومِرناوسوابسته به دکس روسیه شوراي امور کلیساي ارت

به عنوان . علناً براي اعالم حمایت خود از استالین و سیاست او می شتابد ارتدکسم، کلیساي اکنون در هر گا

پاتریارك مسکو و کل  عالی رتبه ترین«: خود می نویسد سرتیترفوریۀ همین سال در  17، »ایزوستیا«مثال 

کلیسا به این آمال و آرزوهاي درخشان «: ب می خوانیمدر این مطل. »رامون تصمیمات کنفرانس کریمهروسیه پی

                                                           
  )Sovnarkom(شورای کمیسریای خلق   ٧



را افزون می  )6، 4اشعیا، ( "شاهزادة صلح"و  "یهوه صبایوت"کنندگان دتشمار عبامسیحی برکت می دهد؛ و 

استالین و ود در اتحاد شوروي، در اظهار وفاداري به جکشیش هاي سایر کلیساهاي مو .و غیره و غیره» کند

دایت همرکز « فتیِ، م»فولعبدالرحمان راس« به این ترتیب. دکس خود عقب نمی مانندرتاز برادران ا ،حکومت او

با آن را مین سالگرد انقالب اکتبر می فرستد و 26 به مناسبت، تبریکات خود را به استالین »معنوي مسلمانان

  :این کلمات به پایان می رساند که

به سرانجامی  ندیدگاد که تالش هاي باشکوه خود را براي رهایی ستمخداوند به شما یاري رسانباشد که «

  »آمین. موفقیت آمیز برسانید

بنابراین استالین . سال می شودرهاي مقتضی از سوي روحانیت یهود اپیام هاي شادباش مشابهی در مناسبت 

  !پشتیبانی نه فقط مسیح، که اهللا و یهوه را نیز تضمین کرده است

ا از اتحاد شوروي طی سال هاي گذشته در این نقطه توافق دارند که از زمان انقالب، مذهب تمامی بررسی ه

هزاران نفر از می خوانیم که  خدمات کلیسادربارة  در نوشته ها .تودة مردم نداشته استبر یکنترلین نهرگز چ

اوت  22مورخ  ،»اخبار جنگی شوروي« طبق. شرکت می کنندجمله کارگران و سربازان جوان ارتش سرخ در آن 

یک کشیش انگلیسی . تنوع در اتحاد شوروي وجود داشهزار انجمن مذهبی از همه  300طع ، در آن مق1941

  .میلیون نفر برآورد کرده است 60حدود را  ارتدکساي کلیس فقط تعداد هواداران »کانن ویدرینگتن«به نام 

در وهلۀ نخست، مسألۀ . نتایجی که از همۀ این موارد می توان گرفت، به اندازة کافی روشن و واضح هستند

عۀ درحال حرکت به سوي سوسیالیسم رخ ماوي، به عنوان موردي که باید در جخشکیدن مذهب در اتحاد شور

» قطعینهایی و «ست ها به استقرار نییبه تنهایی دروغ بودن ادعاي استالهمین مورد . ستدهد، مطرح نی

تداوم و افزایش کنترل خود بر  ،برعکس مذهب درحال حفظ. سوسیالیسم در اتحاد شوروي را برمال می کند

دارانۀ توزیع ه سرمای تردید به دلیل ماهیت بیش از پیشاین بی. بخش هاي وسیعی از توده هاي شوروي است

زي روپیتداوم وجود به طبقه تبدیل شده باشد و با  بدون آن که بروکراسی. اتحاد شوروي است اخلدرآمد در د

. فزاینده اي از درآمد ملی دولت شوروي را به خود اختصاص داده است نسبت اکنوناقتصادي اولیۀ انقالب اکتبر، 

جایگاه کارگران با به ده ها و صدها هزار روبل می رسد، و  شانکه درآمدبوروکرات ها،  جایگاهابرابري ها میان ن

ود تمام خودستایی هاي جدر عین حال با و. خود گرفته است ل، یک خصلت سرمایه دارانه بهبرو تنها چندصد

که نه آن ها و زندگی می کنند نیروهایی  زیر سلطۀو  ، توده ها هنوز در فالکت»تأمین اجتماعی«توخالی دربارة 

ان سرمایه مانند جههنشده دیگر مهار ي اقتصاديِااین نیروه هرچند که. کنندد کنترل نتوان نمی بروکراسینه 



مهم تحت تأثیر قرار می  یک اندازهآن ها را به شیوه هایی به  اماکنند، بیکاري تهدید نمی با داري توده ها را 

به قحطی، از طریق کمبود مزمن اجناس از همه نوع، کمبودي که به طور از طریق دوره هاي قحطی یا ش :دهند

به . اجباري جمعیت ، یا از طریق جابجایی هاي عظیماشکال حادي به خود می گیرد در این یا آن حوزه مداوم

خود به معناي آن است که زندگی و آزادي توده ها دائماً با نیرویی تهدید می  ،بروکراسیعالوه ماهیت حاکمیت 

  .بینی کنندرا پیش ششود که بر آن هیچ کنترلی ندارند و نمی توانند اقدامات

ندگی روزمرة توده ها بر آن که در ز ترس از نیروهاي اجتماعی مهارنشده ايیعنی ریشه هاي اجتماعی مذهب، 

نه فقط هنوز در ، »ضعف طبقات تحت استثمار در مبارزه با استثمارکنندگان« یا به بیان لنین فرماست،ها حکم

افزایش باري که بر دوش توده هاي مردم تلنبار و  بروکراسیانحطاط پیش رفتن اتحاد شوروي وجود دارد، بلکه با 

  .می کنند، درحال تقویت شدن است

نفرت تند حزب . و کلیسا از میان رفته است بروکراسیایی میان دشکاف و جنه دلیل براي واین، هر گمضاف بر 

از روحانیت، حزبی که نمایندة توده هاي زحمتکش بود و براي استقرار جامعه اي بی  بلشویک لنین و تروتسکی

نمایندة یک  استالینیست ها ؛است انتقال نیافته آن ها طی کرد، به اسالف استالینیست منحطبقه فعالیت م

، کاست اینوجود با . نشان می دهندهستند که تنها براي حفظ و بسط جایگاه و امتیازات خود ولع  کاست غاصب

دیگر با در سرتاسر تاریخ دست یابد که می توانسته  ییب به توافقاتبه همان ترت می یابدروحانیت این امکان را 

ت یافته، اکنون به طور در مورد فعلی، توافقاتی که روحانیت به آن دس .دست یابدطبقات حاکم و استثمارگر 

خاطر  بداناین اما . در طی زمان بهبود پیدا می کند تدمبه طور م این توافقاتده است، اگرچه وباخص خوب ن

است که حتی روسیۀ استالین هم هنوز روسیۀ سرمایه داري نیست و پیامدهاي ضربۀ وحشتناکی که انقالب 

به مذهب تحقیر  ۀهنوز به نشان ي وسیعی از توده هااکتبر بر پیکر مذهب زد، هنوز ناپدید نشده است؛ بخش ها

  .پشت می کنند

اما با این وجود به . ندارد که تزار داشت کلیسابه خدمات  نیاز مبرمی آن چنان کم هنوزبنابراین استالین دست

هدایت ، باید حمایت بخش هاي وسیع جمعیت را بروکراسیت شرایط حاکمیت کلیسا ناگزیر تح. آن ها نیاز دارد

کرده و شکست  یتالشچنین  سابقاً او -می تواند با ابزارهاي حکومتی این حمایت را نابود کندن؛ استالین کند

بر توده هاي  بروکراسیحفظ کنترل  رخاطبه باید توافقی را با این کلیسا تضمین کند که  او بنابراین .بودخورده 

 متخاصم مستقل و بالقوهبه وجود یک نیروي  اجازه ماهیت رژیم اوچرا که . بشکندنمی تواند آن را مردم شوروي 

  .نمی دهد را ولت شورويددر درون 



در مصاحبۀ خود با  باریک استالین. ترتیب دادن چنین توافقی دشوار نبودهمان طور که خاطر نشان کرده ایم، 

حزب نمی تواند «: اعالم کرده بود) 1927سپتامبر (» نخستین هیئت نمایندگی اتحادیه هاي کارگري امریکا«

داوري مذهبی دست می زند، هر نوع پیشطرف باشد؛ حزب به تبلیغات ضد مذهبی علیه نسبت به مذهب بی

داوري هاي مذهبی بر خالف علم هستند، در نتیجه هر مذهبی چیزي چرا که مدافع علم است، درحالی که پیش

اگرچه هنوز  -طرف نیست، اما از آن حمایت فعالهمین استالین امروز نسبت به مذهب بی. »علم است خالف

سا امروز یبنابراین کل. مورد قدردانی قرار می گیردروحانیت علناً  يبابت آن از سومی کند، به طوري که  -محدود

از  بروکراسیبا توافق اعضاي  جزئی اساسی، هرچند فرعی، از ماشین دولت استالینیستی است و روحانیت

داشته  ظاربا تداوم حاکمیت استالینیستی و انحطاط استالینیستی می توانیم انت. بهره مند می شودامتیازات 

 .نه تنها ادامه می یابد، که اساساً با افزایش امتیازات اعطایی به روحانیت تقویت نیز می شودحاد تاباشیم که این 

. و کلیسا رخ نخواهد داد بروکراسی، آن هم از نوع حاد، میان البته این به آن معنا نیست که در آتیه تنازعاتی

رخ خواهد داد و در گذشته نیز میان طبقات حاکم و  بروکراسیود چنین تنازعاتی بین بخش هایی از خ

  .اما گرایش عمومی، گرایش به سوي افزایش ادغام این دو خواهد بود. کلیساهاي آنان اتفاق افتاده است

کمیت مستقیم پرولتاریا در اتحاد شوروي است که می تواند حااستالینیستی و بازگشت  بروکراسیتنها سرنگونی 

را  مسیرو  کرده نابود ،است آوردندیدي را که مذهب درحال به دست جند با انقالب جهانی، امتیازات در پیو

   .خود مذهب هموار کند يبراي نابود
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