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وم  بازمیسقت  امپریالیستی  جهان   تدا

 دولت روحانی  و   گرانی 
 : 5991ایدئولوژی فرمارنوایان روسیه رد سال  

 (دوم   )قسمت       اه                  روآسیائیگرایان و ارغب

 

 

صات آن نیز از هم گسسته شد و در پی فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، جهان دوقطبی و مخت

. این دوره از نیز ادامه دارد چنانجدیدی از بازتقسیم امپریالیستی جهان آغاز گردید که هم یدوره

 بر گرفته و مورد هجوم قراردراقمار و مناطق تحت نفوذ شوروی سابق را  عمومن بازتقسیم امپریالیستی

 2ی صفحهادامه در                                                                                                                                       است. داده

 
  

 

های مسیری خالف مسیر دولت بها از تکیه بر مسند دولتی، جامعه رقرار بر این بود که روحانی بعد  

دولت  یگذشته رهنمون سازد؛ قرار بر این بود که فضای جامعه تغییر یابد و قربانیان نظام در زیر سایه

شان دست یابند؛ قرار بر این بود که سیاسِت یشدههای پایمال گام به خواسته، گام به"امید و اعتدال"

ها مواجه ای قیمترویه و ثانیهزندگی اتخاذ گردد و مردم، کمتر با صعود بی یخالفِ گرانی اقالم اولیه

 5ی ادامه در صفحه                                                                                                                                       گردند؛

 
  

داری امپریالیستی روسیه طی این مدت به خوبی بیانگر صحت ی سرمایهروند عینی حرکت و توسعه  بخشی از یادداشت مترجم: 
راستای ایجاد یک  بینیم که فرمانروایان آن نه تنها در نظر، بلکه عملن دربرخی نظرات مطروحه در این نوشتار است و ما می

های اند. ضمن این که، اساسن یکی از کشمکشدارند و تا حدودی نیز موفق به انجام آن گشتهی اُروآسیائی گام برمیاتحادیه
ی این باشد و آخرین نمونهی اروپا و آمریکا که مخالف سرسخت این امر هستند، بر سر همین موضوع میروسیه با اتحادیه

ای ی مهم برای روسیه در تشکیل چنین اتحادیهآشکار نیز مورد اوکراین است که خود یک وزنه و پایهرویاروئی پنهان و 
های غربی گشته است. هدف، توسط امپریالیست "انقالب مخملین"بار دستخوش باشد. در این ایام، اوکراین برای دومینمی

مثابه و محصور نمودن توان سیاسی و اقتصادی روسیه به تر محدودی اروپا و هرچه بیشکشاندن اوکراین به طرف اتحادیه
 6ی ادامه در صفحه                                                باشد.ای باالئی برخوردار است، میهسته –رقیبی که از توانائی نظامی 
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 تداوم بازتقسیم امپریالیستی جهان
 

 مطالب این شماره:

 (دوم )قسمت  هاو اُروآسیائیگرایان غرب: 5991ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 

  
2151 خرداد 8 تاریخ شهادت:   

 دولت روحانی و گرانی

 



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده
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 1ی ادامه از صفحه

 

با توجه به فراهم بودن  این روند، ابتدا در اروپای شرقی شروع شد و

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در این جوامع و با استفاده از زمینه

د حاد دول جدید تضا چنینهم و بر اثر فروپاشی ضعف و ناتوانی روسیه

با سهولت  ی غربیهاکشورها با دولت روسیه، امپریالیست نحاکم بر ای

اقتصاد  نظام ها و به طورکلی اقتصاد این جوامع را درنظیری سرمایهبی

نمودند و با وارد نمودن این کشورها به بازار  جهانی امپریالیستی ادغام

را  مشترک اروپا و پیمان نظامی آتالنتیک شمالی )ناتو( عملن این کشورها

رو هروبنیز دند و هر جا که با مخالفت و مقاومتی به انقیاد خویش درآور

موانع را با جنگ و کشتار از سر راه این گشتند، مانند یوگسالوی، 

 برداشتند.

طق تحت نفوذ به منا ی غربیهاروپای شرقی و بالکان، امپریالیستپس از ا

، بازتقسیم مناطق در این .آفریقا هجوم آوردند شوروی سابق در آسیا و

های تمام عیار همراه بوده و ن با قهر و خشونت و جنگامپریالیستی عُمدت

 تاکنون نیز ادامه دارد.

جهت برقراری نظم نوین ، تالش امپریالیسم آمریکا عالوه بر مورد فوق

برخی از گردید که  هائیمنجر به اتخاذ سیاست ،بر جهان "تک قطبی"

 تغییر و تحول نمود. دچاررا نیز  خویش سلطهکشورهای تحت

 بود که توسط باراک اوباما با شعارآن سیاستی  در واقع تبلور "بهار عربی"

، گسترش "تغییر"منظور واقعی باراک اوباما از شعار  شد.ادا می "تغییر"

تغییر  بازتقسیم امپریالیستی و تداوم های آمریکائی از طریقی سرمایهسلطه

بدین ترتیب کشورهای تحت سلطه بود و  برخی های سیاسی درحاکمیت

بهار "را  خاورمیانه و شمال آفریقا اعمال این سیاست در کشورهای عربی

 گذاری کردند.نام "عربی

های های آمریکائی، سرمایهی سرمایهرش سلطهاما از آن جائی که با گست

های نهایتن تضاد سرمایه ،گردنداروپائی و روسی دچار مضیقه می

امپریالیستی به شکل جنگ میان موافقین و مخالفین دولت در کشورهای 

 گردد.تحت سلطه نمایان می

 

 

برد پیشی ادامهدر های امپریالیستی سرمایهاین روش از حل تضاد میان 

 ۶۲ درپس از تونس و یمن و مصر و لیبی،  "بهار عربی" موسوم به سیاست

های مخالف دولت سوریه د و گروهکار گرفته شبهدر سوریه  ۶۱۲۲ژانویه 

نگ با دولت مسلح شده و به ج های آمریکائی و اروپائیسط سرمایهتو

شود، پرداختند و میی روسی حمایت هاسوریه که عمدتن توسط سرمایه

های امپریالیستی هزار نفر را قربانی سیاست ۲5۱بیش از  ۶۱۲2رس تا ما

 بان حقوق بشر سوریه(.دیده از آمارخویش ساختند )

های آمریکائی و اروپائی مسلح مخالفین دولت سوریه که توسط سرمایه

بودند که توسط  "اخوان المسلمین"های از یک سو گروه ،شده بودند

ی هماهنگی کمیته"های شدند و از سوی دیگر گروهآمریکا حمایت می

 شدند.های اروپائی ایجاد و حمایت میبودند که توسط سرمایه "ملی

 

ماه جنگ و گریز میان گروهای مسلح آمریکائی و اروپائی از  ۶۱پس از 

های سرمایه ،یت روسیه از سوی دیگریک سو و دولت تحت حما

های مسلحی که رسند که توسط گروهآمریکائی و اروپائی به این نتیجه می

اند قادر به سرنگونی دولت سوریه نیستند و نهایتن باید نیروهای ایجاد کرده

سازی برای ینهنظامی خود را وارد سوریه سازند و بدین ترتیب شروع به زم

 .کنندمی قیممست ی نظامیمداخله

مور یافتن گی از سازمان ملل مأه به نمایندهک ، کوفی عنان۶۱۲۶اوت  ۶ در

خورده اعالم شکست شده بود، مأموریت خود را آمیزراه حل مسالمت

 کنند.میرا ترک ران سازمان ملل نیز سوریه ناظبه دنبال آن و  کندمی

اند در درآمده "دوستان سوریه"های فرانسوی که به پوشش گروه سرمایه

خود از پشتیبانی سیاسی و مالی  کنند که بهمیاعالم  ۶۱۲۲فوریه  ۶۲

از  ولی ،اند ادامه خواهند دادایجاد کردهسوریه  های مسلحی که درگروه

 د کرد.نخودداری خواه های سنگین به آناندادن سالح

 ۶۱۲۶اوت  ۶۱های آمریکائی نیز توسط مزدورشان باراک اوباما درسرمایه

از  ی آمریکا، استفادهایاالت متحده "خط قرمز"کنند که اعالم می

ئی توسط رژیم حاکم بر سوریه است و یک روز پس از های شیمیاسالح

↓و غوطی شرقی ) ی دمشقی در حومهاوت یک انفجار شیمیائ ۶۲در  ،آن

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندیم نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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کنند که این انفجار توسط رژیم حاکم دهند و اعالم میسازمان می (غربی

ی طرح حمله به سوریه را به کنگرهانجام گرفته است. سپس  بر سوریه

 گیری شود.به سوریه تصمیمنظامی  ند تا برای تجاوزبرمی آمریکا

مریکا به سوریه، برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی اروپا و آ

تصمیم  ،های روسی که در لیبی متحمل شکست شده بودندسرمایه

د و پس از این توافق مهم میان نکن نشینید از ایران عقبنگیرمی

های روسی از های امپریالیستی آمریکا و اروپا از یک سو و سرمایهسرمایه

شود و به دنبال آن تصمیم به تجاوز نظامی به سوریه ملغی می ،سوی دیگر

 از این تاریخ ماه پیش ۲۱فرانسوی که چهار خبرنگار  ۶۱۲2آوریل  ۲۱در 

 .گردند، آزاد میه ربوده شده بودندیسوردر 

حکومت در ایران  "تغییر"حکومت در عراق،  "تغییر"پس از  ۶۱۱۲سال 

 گیرد.های آمریکائی قرار مینیز در دستور کار سرمایه

های حکومت در جوامع تحت سلطه که توسط سرمایه "تغییر"سیاست 

های صرفن محدود ساختن سائر سرمایه ،آمریکائی عنوان گردیده بود

های های اروپائی و روسی( و گسترش قلمرو سرمایهرقیب )سرمایه

 چون عراقبرد این سیاست در ایران نیز همی پیشآمریکائی بود و لفافه

رژیم  "تغییر"بود و به همین منظور پس از اتمی  هایموضوع تولید سالح

در  ،ایرانوسط رژیم حاکم بر تهای اتمی عراق، موضوع تولید سالح

 .گیردای حکام قرار میشوردستور کار اجالس 

های اروپائی نیز به تکاپو های آمریکائی، سرمایهبه دنبال این اقدام سرمایه

اعالم  ۶۱۱۲اکتبر  ۶۲ تهران در اروپائی بهسه وزیر  افتند و با اعزاممی

سازی لیق غنیکنند که رژیم حاکم بر ایران پروتکل الحاقی و تعمی

های اورانیوم را پذیرفته است. شاید که بدین ترتیب این سیاست سرمایه

 آمریکائی در ایران را خنثی سازند.

تر هائی که خواستار منافع بیشبندیدر ایران نیز تمام عناصر و گروه

ظاهرن علیه این سیاست آمریکا موضع گرفته  ،های آمریکائی هستندسرمایه

ای ادامه خواهد داد. به همین د که ایران به تولید انرژی هستهکننو اعالم می

اعالم  به عنوان دبیر شورای امنیت ملی ، حسن روحانی۶۱۱2خاطر در سال 

سال  ۲۱اش ادامه خواهد داد و ایوژهیایران به ساختن سانتریفکند که می

های سیاست عملی بردنقش اصلی را در پیش در جایگاه رئیس جمهور بعد

 گیرد.آمریکا در ایران به عهده می

سیاست تهدید به های آمریکائی سالی که سرمایهدر تمام مدت این ده

 هایبسیاری از سرمایه ،بردندی نظامی به ایران را به پیش میحمله

 کنند.های خود را در ایران تعطیل میفعالیت غیرآمریکائی

فعالیت خود را در  "شل"تی هلندی شرکت نف ۶۱۱۲مه  ۲۱در به طور مثال 

 کند.مناطق گاز ایران متوقف می

میتسوبیشی یو اف جی گفت که  -گوی بانک توکیو سخن ۶۱۲۶مه  ۲۱در

های ایران نزد حکم کرده است که دارائی قاضی دادگاهی در نیویورک

به . این بانک مسدود و مراودات این بانک با دولت ایران متوقف شود

خبرگزاری رویترز، بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت گزارش 

 گیردیق بانک توکیو میتسوبیشی صورت میهای نفتی ژاپن به ایران از طر

 )بی بی سی(.

شرکت نفتی توتال فرانسه قرارداد خود را در مورد  ۶۱۱۲ژوئیه  ۲۱در 

ی اکند. شرکت توتال همکاری گستردهفعالیت در صنعت گاز ایران لغو می

، ۲۱۱۱این شرکت در سال . در ده سال گذشته با ایران داشته است

قراردادی با دولت ایران امضا کرد تا همراه با شرکت روسی گازپروم و 

برداری از میدان گاز ی اکتشاف و بهرهشرکت مالزیایی پتروناس در زمینه

 .)بی بی سی( پارس جنوبی با این کشور همکاری کند

ابزار و وسائل ارتباطی این  یکنندهدومین تولیده چین ک ZTEشرکت 

به دلیل فشار آمریکا معامالت خود با دولت  که کشور است، گفته است

 (.۶۱۲۲آوریل  ۲۲ایران را قطع کرده است )بی بی سی، 

های دو شرکت صنعت خودروسازی در ایران که عمدتن متشکل از سرمایه

های صاحبان سرمایه "تحریم"باشد، توسط سیاست میفرانسوی رنو و پژو 

 رسد.می در دو سال گذشته عملن به رکودآمریکائی، 

 

ی اقتصادی های غیرآمریکائی از ایران نظم چرخهاما با خارج شدن سرمایه

رژیم حاکم بر ایران نیز به هیچ مشکل اقتصادی و بیند ای نمیایران خدشه

شان را جایهای غیرآمریکائی، شدن سرمایهبا خارجزیرا  .خوردبرنمی

هائی که این بار خود را به نام . سرمایهگیرندهای آمریکائی میسرمایه

هائی از کشورهای آسیای جنوب شرقی های چینی و یا سرمایهسرمایه

آژانس بین المللی  ۶۱۲۲مارس  ۲2 به طوری که در کردند.معرفی می

، صد و امسال فت ایران در ماه فوریهدهد که صادرات نمی انرژی گزارش

بی بی ) پنجاه هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته است

 ↓.سی(



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله
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های امپریالیستی در مورد سوریه و ایران و لغو تحریم پس از توافق سرمایه

به ایران هجوم  مجددن های اروپائیایران از سوی آمریکا، صاحبان سرمایه

گان بیش از صد شرکت هنمایند ۶۱۲2ه یفور ۲ز دوشنبه رو آورند.می

 شوند.وارد ایران میفرانسوی 

های سرمایهیابد. تی همچنان ادامه میاما سیاست بازتقسیم امپریالیس

 ،رژیم حاکم بر سوریه "تغییر"آمریکائی و اروپائی پس از شکست در 

اواخر نوامبر در ی خویش را در مورد اوکراین طلبانههای توسعهسیاست

های روسی گذارند تا این منطقه را از تحت نفوذ سرمایهمی به اجراء ۶۱۲۲

 خارج سازند.

ساکنین این  باشد.ان قلمرو مییای روسی و به معنای پالمهک "نیراکاو"

ها و برای جلوگیری از تجاوزات لهستانی ،منطقه که از اقوام اسالو هستند

شوند و تا انقالب کبیر اکتبر روسیه متحد میبا  ۲۱ها در اواسط قرن عثمانی

 ۲۱۶۶سپس در سال این سرزمین جزئی از امپراتوری روسیه بوده است. 

همراه با جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی روسیه،  اوکراین جمهوری

ی سوسیالیستی ماوراء جمهوری سوسیالیستی شوروی بالروس و جمهور

 بودند.سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی  گاندهندهقفقاز اولین تشکیل

نفوذ  مداراز  اگرها دارای آن چنان اهمیتی است که اوکراین از تمام جنبه

برای  اگر نه ی امپراتوری روسیهپرونده ،خارج گرددهای روسی سرمایه

 بسته خواهد شد.در تاریخ  ای نامعلوم، بلکه برای آیندههمیشه

ترین یکی از مهمترین کشور اروپاست و پهناور ،اوکراین پس از روسیه

خیزی از خاک نوع بسیار حاصل در اوکراین کشورهای معدنی دنیاست.

 ،شودنامیده می خاک سیاهوم یا یچرنوزنام ه . این خاک که بوجود دارد

نیز وجود  در روسیه و کانادا ی زمین است کهترین خاک کرهخیزحاصل

مسیر اوکراین  شود.انجام می کشاورزی در این خاک بدون کود .دارد

است و به همین دلیل  یکشور اروپائ ۶5گاز روسیه به نفت و عبور 

به  ۶۱۲۶اوکراین طی سال  ترین مرکز تالقی منافع روسیه و اروپا است.مهم

 چهارمین صادرکننده بزرگ تسلیحاتی جهان تبدیل شده است.

مقابله اروپائی جهت  های آمریکائی وبنابراین بسیار طبیعی است که سرمایه

بازتقسیم امپریالیستی متوجه این  و تداوم بردهای روسی و پیشبا سرمایه

های نقطه از جهان بشوند و این کشور دائمن مرکز کشمکش سرمایه

 امپریالیستی قرار بگیرد.

ویکتور  گیِههای روسی به نمایندداران سرمایهطرف ۶۱۱2در سال 

طریق انتخابات در اوکراین به دست  یانوکوویچ قدرت سیاسی را از

ویکتور  گیِ های غربی به نمایندهداران سرمایهولی طرف ،گیرندمی

شوند دولت را مجبور به برگزاری انتخابات جدیدی یوشچنکو موفق می

سازند های روسی خارج میبکنند و بدین ترتیب قدرت را از دست سرمایه

ز نمادهائی به رنگ نارنجی انجام شان را با استفاده اهایو چون فعالیت

جائی قدرت، به انقالب نارنجی اوکراین معروف دهند، این جابهمی

های روسی قدرت داران سرمایهمجددن طرف ۶۱۲۱شود. اما در سال می

 قطعی گیرند و بدین ترتیب حلز طریق انتخابات به دست میسیاسی را ا

های روسی ی نفوذ سرمایههخارج ساختن اوکراین از دائر یعنیاین مسئله 

 گردد.های امپریالیستی موکول میبه تقابل نظامی میان سرمایه

، تا به حال ۶۱۲۱از سال امپریالیستی غرب  هایسرمایهبر همین اساس، 

مشغول آموزش و  ،مالی و تبلیغاتی خویش یبهجانهمههای حمایت ضمن

 و فاشیستی راستینیروهای دست عناصر و تشکیالتی –سیاسی  سازماندهی

 اند.هبود .ی اوکرایندر جامعه طرفدار خویش

 های روسیسرمایهو پارلمان حامی منافع  دولت، ۶۱۲۲نوامبر سال  ۶۲در 

اروپا،  یتجاری با اتحادیه یرابطه در اوکراین اعالم نمود که به جای ایجاد

عطفی ی و همین نقطه دبط و همکاری با روسیه را تقویت خواهد نموروا

طرفدار  یدیدهآموزش نیروهای در تشدید تضادها و به میدان آوردن

با  که نهایتن دشدر پایتخت اوکراین و مناطق غربی آن های غربی سرمایه

 که تبلور آن امضاء حاکم های روسیسرمایه گانضعف نمایندهتوجه به 

تر نیز دوام نیاورد، بود و یک روز بیش نامه با نیروهای هوادار غربتفاهم

 ۶۱۲2 فوریه ۶۶سرنگونی دولت یانوکوویچ در  انجام کودتای سیاسی و به

 د.منجر گردی

ت های غربی بر دولتسلط طرفداران امپریالیست پس از ،تر از یک ماهکمدر

سریعن واکنش نشان داده  اینبار خود های روسی، سرمایهو پارلمان اوکراین

کریمه را با بکارگیری نیروهای نظامی خویش استراتژیک ی و شبه جزیره

 .به خاک روسیه الحاق نمودند

ی گذشته در اوکراین و رویدادها و تحوالت چندماه ، با توجه بهاینک

 جنگ داخلی از جمله ،اندنموده بر آن تحمیل که عمیق اجتماعی بحران

نظامی تقابل  توان تجلی، به خوبی میگرفته در آنعملن شکل یناعادالنه

 و عواقب ناگوار انسانی آن را در این جامعه های امپریالیستی راسرمایه

 مشاهده نمود.



 

 
 اش!زنجیری هایسگ و امپریالیسم بر مرگ                              است!             پرولتری سیاست جوهر تعرض،           

 

 5 ی، صفحه22ی شماره 2111 اردیبهشت م،ال چهارس بهمن 21تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 

حادیث، قرار و مدارها و وعده و عیدها، بسیار و ابه هر حال 

بسیاران بود و در مقابل اعمال دولت روحانی حکایت از سیاسِت 

زندگی و  یم و افزایش اقالم اولیهکند. آمار و ارقادیگری می

چنان و تحت لوای ها انسان همحقوقی میلیونها و بیاعدام

کند و هم دارد، جهت واقعی خود را طی می "اعتدال"دولت 

اند. به بیانی حقیقی مردم فاقد کمترین امکانات و نعمات جامعه

گی بر خالف ادعای در این چند وقته، زنجیرهای اسارت و برده

میر جوانان در وتر شده است و آمار مرگوحانی، تنگ و تنگر

مسکنی افزایش یافته است. در چنین شغلی و بیاثر نداری و بی

 -که باری تاکید دولت روحانی بر آن استاوضاع رقت

ی و گردش منظور رفع صدها معضل و مشکالتِ عدیدهبه

زمان بیش ، نیاز به -اقتصادی جامعه به نفع محرومان  -سیاسی 

شود توان و میمی "امید و اعتدال"از این دارد. به باور دولت 

زندگی  یها و افزایش کودکان کار و اقالم اولیهبر میزان اعدام

سیاست اعدام  یشود، زنجیرهتوان و نمیافزود، امّا نمی

چنین سرعت رو به افزون و قربانیان و مخالفین نظام و هم

توان طناب دار را شود و مینمود؛ می ها را قطعرویه قیمتبی

 یتوان، ریشهشود و نمیبر افراشته نگه داشت و در عوض نمی

خانمانی فالکتی و بی یهزاران بالیای اجتماعی را خشکاند و مانع

 های امپریالیستی گردید.یان نظامبیش از این قربان

ها و غارت اموال عمومی جزء کشیاز منظری دیگر، گردن

ی جمهوری اسالمی را ترین سیاست دولِت رژیم وابستهایهپای

هم  "امید تدبیر"دولت  یدهد و طبعاً و در زیر سایهتشکیل می

 4کند. نزدیک به گی خود را طی میدارد سیر طبیعی و همیشه

نخست  ینفر در نه ماهه 895میلیون کودک کار، اعدام 

تومان  6126 داری دولت روحانی، افزایش گوشت مرغ اززمام

و  77225به  92سال  10770، گوشت 91سال  6078به  92سال 

، لوبیای چیتی 91سال  1677به  92سال  2441سبزی کیلوئی 

، افزایش 91تومان سال  9007به  92تومان سال  67 07کیلوی 

گر این حقیقت مواد سوختی و بنزین و غیره و غیره، نمایان

های نظام دیگر دولت یکه دولت روحانی، ادامه دهندهاست

فعلی حاکمیت  یهم در دورهجمهوری اسالمی و آن

چون روحانی و هایی همست. اساساً عناصر و دولتامپریالیستی

اند تا را با توافق بر سر کار گمارده "امید و تدبیر"دولتِ 

های اعتراضی را به انحراف کشانند. بدون کمترین شک و جنبش

تی هیچ عنصر و دولتی قادر به تأمین ای در چنین مناسباشبهه

میان توهمی محروم نیست و در این یها تودهمیلیون یمنافع

 یدر کار نیست که دولت روحانی هم با تمام وجود، مدافع

ترین نیازهای زندگی باال بردن قیمت بدیهی یها، مدافعاعدام

؛ گی کودکان کار استگسترده یها انسان ندار، و مدافعمیلیون

های اقتصادی و دولتی که در این مدت کوشیده است تا سیاست

ایران پی گیرد و بر  یامپریالیستی را در جامعه یدیکته شده

کاهد. در حقیقت چنین داری بهالتزائد نظام سرمایهبحران دائم

ها و ورود شرطها و کارکردهایی از زمره پیشسیاست

 -ت حکومتی چون روحانی به مدارج متفاوعناصرئی هم

چون و چرا گذاری بیشان تأمین و خدمتیست و وظیفهدولتی

داران است و کاری به منفعت طبقات پائین سرمایه یبه منافع

 دارند.داشته و نهنه

ست که مردم ایران در بدترین های طوالنیمتأسفانه سال

اند و حاکمان زورگو هم سیاسی قرار گرفته -شرایط زیستی 

افزایند. تضاد های متفاوت میتعرض خود در عرصه دارند بر

درون حاکمیت به روال سابق ادامه داشته و یکی دارد دیگری را 

دهد تا ماهیت حقیقی خود و مورد سرزنش و مالمت قرار می

های نظام استثمارگر را الپوشانی نماید. در این اثناء سرمایه

لنبار شده خاصیت تخوار و بیای منفعتمملکت در جیب عده

اند. کار، از بهرهگان اصلی سرمایه از سهم آن بیاست و سازنده

 یکشان است و ماحصل آن دارد به کیسهآن کارگران و زحمت

شود. نه این خواست داران سرازیر میگُشاد و بی انتهای سرمایه

ها انسان محروم جامعه است و نه این شعار باطنی میلیون

روحانی  "امید و اعتدال"متفاوت و از جمله دولت  هایدولت

 بوده است.

قبل از تکیه به ریاست  -روحانی  -حال عنصر حامی نظام  به هر

جمهوری اسالمی هزاران وعده، تحویل جامعه داده است تا 

چه را که به نفع و منفعت زمام دولتی را در دست گیرد و آن

-بقی عناصر دولتیمانند ماست را بهداریسرمایه یطبقه

سیاسی خود چیزی  یحکومتی پی گیرد. عنصری که در کارنامه

                                   شکحمتز ها انسانجز، تعرض به معیشت و جان و مال میلیون
↓ 

 دولت روحانی و گرانی

   1ی ادامه از صفحه                                  



 

 
 گردد!می مهمل و پوچ چیز یک به تبدیل شود، توجه امپریالیستی یسلطه و خلق بین تضاد یعنی موجود نظام اصلی تضاد به که آن بدون جامعه، در تغییر و تحولی هرگونه تبیین

 

 6 ی، صفحه22ی شماره 2111 اردیبهشتم، ال چهارس بهمن 21تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

رغم رنگ و هایی علیکه چنین دولتدارد و پُر واضح استنه

ترین پتانسیل الزمه ها و شعارهای پر طمطراق، فاقد پائینلعاب

گذاری به جامعه و رفع و رجوع صدها تو فاقد خدمت و خدم

ها و عناصری اند. چنین دولتکشانمعضل کارگران و زحمت

 یگان اصلی جوامعجان سازنده یآیند تا شیرهآمده و می

چنین حکمی خالف حقیقت نیست و  یمکند. ارائهبشری را به

توان ای از حیات حاکمیت امپریالیستی در ایران را نمیدُوره

اشت که مردم بدون مشکالت، گذران زندگی کنند. از سراغ د

آغاِز به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسالمی این چنین بوده 

که حاکمیت امپریالیستی در ایران پا برجاست، است و تا زمانی

زا و بگیر و به بندها و اعدام مخالفین و قربانیان روند مخرب

با شتابی بیش از زندگی  یچنین افزایش اقالم اولیهنظام و هم

کار در  یگذشته ادامه داشته و خواهد داشت. در حقیقت چاره

کشان ست که از منفعت کارگران و زحمتبرقراری نظامی

شان پرتاب گران را به جایگاه اصلیدفاع، و زورگویان و سرکوب

توان انطباق حرف و ست که میهایینماید. تنها در چنین نظام

نمود و جامعه را از شر هزاران مصائب  عینه مشاهدهعمل را به

  خوار نجات داد.داران منفعتساز سرمایهو معضالت دست

 شباهنگ راد
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 1 یحهادامه از صف 

 نویسنده: والدیمیر بیلنکین            

 (یری                    )قسمت دومترجمه: پویان کب                                                     

 

های ی مرکزی فرضیهگرائی روسی تکرار مبتذل هسته، غربطور خالصهبه

اصهالال  بخش بهی هشهتار اهاها ی اجتماعی است کهه رر رهههآن فلسفه

کهارکرر  کاران جدید )نئوکنسهرواتیوها  رر غهرب بهور محافظه "انقالب"

ی آن رر روسههیه، عبههار  اا فههراهن نمههورن مشههروعیت و م قوهیههت اوهیههه

انباشت "راری )ی استقرار مجدر سرمایهایدئوهوژیکی برای نخستین مرحله

اش ی نی کهار و ی بورژوائی با رو نیروی اصلیگیری جام ه  و شکل"اوهیه

گرائهی بهین غرب ایگونههنوعنین یک تشهابه هنچبوره است  هنسرمایه، 

ههای ریکتاتوری اقتصاری مکتب شیکاگو، که بهه رنبهالهای روسی و رژین

ایهن شهباهت، رفهاع  ، وجهور رارر آمریکای التین وضع گررید ترور نظامی

باشد که بسیاری اا آنان ها رر ستایش اا شیلی پینوشه مینامیمون نئوهیبرال

 بینند عنوان مدهی برای روسیه میرا بهآن 

ی نئهوهیبرال شهاملب بهورژواای تجهاری ی اجتماعی اصلی مدل توسه هپایه

ی بههررب بخشههی اا طبقهههسههور می "ررهههای بههاا"جدیههد کههه اا سیاسههت 

اش ی آن با همتاههای غربهیاش وابسته به روابط ویژهئی که قدر سیاسی

فکران صاحب امتیاا علو  اجتماعی و ارتباطا  روشن ،باالتر اا همهاستب و 

ی عنوان حلقههبهه 0791های باشد که بسیاری اا آنهان اا مقالهع سهالمی

اتصال بین بوروکراسی شهوروی و ناارههای فرهن،هی، سیاسهی و اقتصهاری 

ی فکهری و و قابلیت سورجوئی اا سرمایه اندخدمت نموره قدر  رر غرب

گی به تداو  مهدل نئهوهیبرال ائهتالا رارر  بسته بشان با غرروابط بناشده

 کنند گی میی حاکن را نمایندهها بخش کمپرارور رر ررون طبقهاین گروه

)بهه همهراه روابهط  شهدهپارچهه و ملیالوه بر مهوان ی چهون اقتصهار یکع

ساا اشکال حقوقی بوره اسهت ، انتقهال راری که امینهی غیرسرمایهماهکانه

راری رر روسیه بایستی بر برخی موانع رشهوار خهوی سرمایهبه مدل غربی 

ههای آهترناتیو عینههبه قایابنهدههای فرهن،ی بما  سنتتفرهن،ی غلبه یابد  

و رر مهورر روسهیه  رهنهدارائه می ئی راکاال هایاراش و بااار پیشاموجور

 یهک یوسهیلهمحلی و ماقبل مدرن نه توسط بهااار کهاالئی، بلکهه به سنت

پوشهش راره  اخته بهور،ل شورائی که پول را اا قدر  جدا سهسیستن متقاب

شان متوسل های فرهن،یهای روسی رر سیاسترو نئوهیبرال  اا اینشده بور

اصال  "ای برای مثابه وسیلهبه واررا  انبوهی اا توهیدا  فرهن،ی غربی به

فرهن،هی،  نقهل و انتقهال خشهن اند  آحار مرر  تحتشده "هاآگاهی توره

کهه بهه  نئوکنسرواتیو )کار نومحافظه های مصرفی و ایدئوهوژیاراش تلقین

اند  ایهن واررا  ار راره شهده، قررنبال تاچریسن و ری،انیسن شکل گرفت

های  ، فروشه،اهDERRIDAنمایشا  کهن اراش تلویزیهونی، رریهدا ) فقط

فضای فرهن،هی  و ساخت ریزیپی مبانی سکس و پسامدرنیسن نبوره، بلکه

کهررن توهیهدا  فرهن،هی و ، کهاالئی"بهاال"ههای تهوره و سوی فرهنگبه

نیهز  گرائی رر هنر، آمواش و پرورش، تفریحها  و روابهط شخصهیمصرا

ی ایهن خشهونت ایهدئوهوژیکی جانبههاگرچه ارایابی تهثییر همه بوره است 

وان باشد، اما تثییر مخرب آن خصوصن روی نسل جهنیاامند گذر امان می

عمل آمهده رر بهین های اخیهرن بههپرسهیبه خوبی آشکار است  بنابر همه

ارا "گی رر اذای رریافهت های مسکو، فاحشهآمواان رختر ربیرستانرانش

بها  شور  تلقین پول/کاالمحسوب می باحیثیتاا مشاغل بسیار  یکی "م تبر

های گروهی اا مفاو  سیاست بر ناار خانواره، ترویج رسانه تثکیدی جدید

 تکمیل شده است  "پایان ایدئوهوژی"و اعال  ش ار  "عمل ننگ"به عنوان 

ساای برای جدائی بنیاری بین مسهائل فهرری و ها به قصد امینهی اینهمه

ست بوره و بیش اا همه راریی جوامع م اصر سرمایهاجتماعی که مشخصه

 ↓ باشد ساامان سیاسی اا پائین می گیری و رشدشکل ور ممان ت اابه منظ

 : 2115رمانروایان روسیه در سال ایدئولوژی ف

 هاگرایان و اُروآسیائیغرب
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مثابه ، بهفکری جدیدی اا ررون مکانیسن واررا چنین فرهنگ روشنهن

که  خلق شده است فکر روسی،ی سیاسی و بخش نئوهیبرال قشر روشنطبقه

ی کارآموای کند و به رورهرا کنترل میها و آمواش و پرورش رسانه

امروا این  غرب راخل شده است  رر فکریروشن قدر  راکزچاپلوسی م

ها، عمل پیوند با مباحثا  تئوریکی غرب و تما  قوائد علو  اجتماعی گروه

را  های ایدئوهوژیکی بین روسیه و جاانی ریدگاهرا کنترل نموره و مبارهه

بر روی  ویژهامتیااا صاحبانفکرروشن ی کهکنتره گذرانند اا صافی می

 گانبه، قدر  نخرارند ساختن رانش و آگاهی غربیو وطنی کررنانتخاب

آن برای هرگونه  یشایسته را رر استفاره اا آن تقویت نموره و مانع کاربرر

 گررر اجتماعی انسان می نقد و عمل

 بخش سوم

با اوال سریع شرایط اقتصاری و اجتماعی برای اکثریت بسیار وسی ی اا 

گان که هائی اا نخبهی بخشها با چاهش فزایندهیه، نئوهیبرالجم یت روس

رر حاهی  اند نامند، روبرو شدهمی "ملی"یا  "م نوی"خور را اپوایسیون 

اند، را پذیرفته "ی نرمالجام ه" یها  مدل غربیکه گروه قبلی )نئوهیبرال

های اپوایسیون به یک سلسله مکتوبا  مبان )و واق ن ناشناخته ایدئوهوگ

، ن،ارش گروهی اا مااجرین 0791و  0791های اا سال رر غرب 

  اندرجوع کرره ،"هااُروآسیائی"ی روس م روا به برجسته

 مابقی وی بین اروپا شان پیرامون رابالهها رر باان،ری نوآورانهاُروآسیائی

ی غرب را هائی اا نقد پسااست ماری مدرن اا سلالهپیشاپیش جنبه جاان،

وقوع جنگ جاانی اول و انقالب  ها رر پیهای آننوشته  مالر  نمورند 

ها تمدن غربی را به عنوان ، آنگیری فاشیسن رر اروپا، رر مقالع اوجروسیه

 توصیف کررند و ررواقع آن را صخا یفرهن،ی –ی قومی یک پدیده

اش را اا رحمانه تسلط امپریاهیستیی رانستند که بیخالرناک یکجراهه

های قومی تحمیل طریق خشونت نظامی، اقتصاری و فرهن،ی بر ری،ر گروه

ها را بخشی اا ها روسشان، آنشناسی فرهن،ینماید  بنابر انسانمی

شان توسط که موجوریت تاریخیرانند می ی مررمان اُروآسیائیخانواره

، "ژرمنی –رومی "نسبت به اروپای  ی کاملن متفاو یک نظا  اراشی

  0اراره شده است )

یک  بسطیان خویش رر جات های پیشینهای مدرن اا ایدهاروآسیائی

ه شامل عناصری اا قومیت، ملی ک رهائی ایدئوهوژی بسیار اهتقاطی اا

ها طر  آن اند ست، استفاره نمورهعرفانیی کنیکی و خداشناسیخرافا  ت

ی آن، رؤیای بااساای مجدر اتحار اُروآسیائی، که با شدهرر شکل سکوالر

گرائی فرهن،ی، ی سنتفروپاشی اتحار شوروی اا رست رفت، را برپایه

رر ها پروراند  آنهوژیکی رر سر میساای تکنوگرائی و مدرنروهت

چنین توس ه و  ی تاریخیژاپن نمونه جنوبی وی کشورهائی مثل کره

تشکیال  اقتصاری اُروآسیائی  بینند می را برای تقلید ئیهامدل

ی گان آسیای شرقی برای آراستن مدل توس ههائی با تالش نخبهشباهت

 های کنفسیوسی رارر شان با به اصالال  اراشراریسرمایه

روسی اما  گرائیاا غربتر روآسیائی، وسیعمحوری اُپای،اه اجتماعی قو 

 "متصدیان سرخ" باشدبها میاین تر اا آن است و شاملپراکنده چنینهن

ی گی به بقای حتمی پایهشان بستهی مدیران صن تی که قدر ی نی طبقه

کنند، می ی کشاورای را کنترلصن تی رارر، رؤسای کشاورای که عرصه

ید )غاهبن جانیان های خصوصی جدگان منافع کارتلکنندهکنترل

های بااان، مؤسسین شرکتو شمار ایاری ار رالالن، سفته نداره تغییرقیافه

های فرارکن که رر آب -بفروش -های بخرتیپ کلیطورکوچک و به

بینند که ساای )که غار  و چپاول است  رشد کرره و میخصوصی

ی طبقه ی وسی ی ااهاچنین بخششوند  هنوارر میتر های بزرگکوسه

مند اا ی سابقن بارهفکران علمی و فنیاستاران شوروی، ی نی روشن

شدن کشور و قالع امتیااا  ویژه، که موق یت اجتماعی آنان با غیرصن تی

به تحقیقا  علمی و آمواش عاهی به خالر  های روهتیتقریبن کامل کمک

شور  شامل می را ،اندافتاره و با شکست اصالحا  نئوهیبرال سرخورره شده

رارای گرایش به ایدئوهوژی اُروآسیائی اا  ها و احزاب سیاسیطیف ساامان

ی احزاب مخفی فاشیست گرفته تا اتحار صن تی قابل احترا ، اتحاریه

ترین گان روسیه و عناصر رر حال حاضر مسلط بر رهبری بزرگنویسنده

  9)گیرر رر بر می حزب کمونیست را

ی بزرگ و که بین ناسیوناهیسن روسیه مان استچنین این نکته هن

 توسط اُروآسیائیسن بایستی تفاو  قائل شد  ایرا رومی )اُروآسیائیسن 

جماور که رئیسشور  چناناستفاره می های قومی مختلفگان گروهنماینده

اش برای یک اتحار اُروآسیائی را قزاقستان، سلالان نظربایف، اخیرن برنامه

و فراخوان یک فضای فرهن،ی و  اُروآسیائیسن پیوند رارهبا ایدئوهوژی 

های روآسیائی و بنیانهای اصلی ایدئوهوژی اُ  تنپارچه را رارم نوی یک

 تر می باشد بیش ین غیرمنالقی آن ررخور شر  و تفصیلعلن

ها چنین استدالل تیک، اروآسیائیوسیاسی یا ژئوپوه رر سالح جغرافیای

غربی )به عنوان مثال گلوباهیسن  شروع  "گسترجاان"کنند که نیروهای می

های سابق اند که روسیه و ری،ر جماوریئی کررهبه ایجار نظن نوین جاانی

رهد و منابع انسانی و اتحار شوروی را رر پائین هر  جاانی قرار می

های راری مرکز و شرکتی آنان، رر جات منافع کشورهای سرمایهطبی ی

ها را به رست نئوهیبرالها آن استثمار قرار خواهد گرفت فراملیتی، مورر 

ی جاانی و به قرار رارن مررمان اُروآسیائی تحت راشتن رر این توطئه

ها، تناا کنند  اا نظر آنتسلط سیاسی، اقتصاری و فرهن،ی غرب متان می

برای روسیه، ورور مجدر  ان،یزآهترناتیو تاریخی رر برابر این سناریوی غن

تواند ی اُرواسیائی است که میمثابه رهبر یک اتحاریهی جاانی بهجام هبه 

رور میتاریخ جاان را که اینک به سوی جاانی پیش  بار کنونیمسیر فاج ه

 که توسط یک اُهی،ارشی ماهی فراملی اراره شور، تغییر رهد 
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 ها:یادداشت

 .N.Sبتسکوی )اُروآسیائیسن ن  اس  تروگذار یانبن -0

Trubetskoiشناسی محفل ابانتر به نا  رهبر   بور، که بیش

 "بشریتاروپا و "شور  کتاب او به نا  پراگ شناخته می

   تبدیل به مانیفست جنبش جدید شد 0791)صوفیا، سال 

 بیرکل حزب کمونیست فدراسیون روسیه، گناری اوگانوار -9

(Gennady Zuiganov  ن،اهی به "، سندی ررونی به اسن

گونه ایدئوهوژی اُروآسیائی همان که است نوشته "فراسوی افق

جا مشخص شد ی نی )تمدن روسیه سرانجا  که رر این

ی بزرگ اُروآسیائی را روباره برقرار خواهد کرر و اال اتحاریه

استانیسالو  این نوشته توسطنماید    اا آن تراوش میآخر

اش   م تبر رر خبرنامهStanislav Menshikov) منشیکواِ

 "و اروپای شرقی اهمنافع اُروآسیائیی مشترکجام ه"به نا  

 ، خالصه شده است 00و  01، صفحا  0771ی رر ژانویه

رر ررون حزب کمونیست فدراسیون  "پالتفر  هنینیستی"

 نحرااا"خاطر  ، با اوگانوا بهCPRFروسیه )

طور که به مقابله برخاست، وهی همان "اشناسیوناهیستی

ی ی سو  رر ژانویهی حزب، که رر کن،رهآخرین  برنامه

 "اُروآسیائی" گروه رهدبه تصویب رسید، نشان می0771

عنوان یک مثال اوگانوا کنترل حزب را رر رست رارر  به

ی اا برنامه "کارگران جاان متحد شوید!"گفتنی، ش ار 

حذا  -مخاهفینوجور عالرغن گیری و اًیبدون یک ر  -حزب

 گررید 

 ی بعدادامه در شماره
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