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 نموهن ای  دیگر از ازبار ضدخلقی امپریالیسم!  "داعش" 

 !زبرگ ۀانیخاورم  ۀنقش ی ر ی گ یپ  و رعاق رد گسترده تنش 

 : 5991ایدئولوژی فرمارنوایان روسیه رد سال  

 (ومس    )قسمت  اه                       روآسیائیگرایان و ارغب

 

 

 یکبار دیگر این واقعیت را که بازتقسیم امپریالیستیدر عراق  ری اخیهاتحوالت ارتجاعی هفته

وقفه ادامه دارد و بنیادگرائی اسالمی جز ابزاری در همین راستا، چیز دیگری نیست چنان بیهم

 2ی صفحهادامه در                                                                                                            دهد.را به عینه نشان می

 
  

 

سیاسی عراق افزوده شده است. دلیل اصلی آن به  هایگیقاعدهبیبر و  هابر ناهنجاریست که چند وقتی

 یدهه یشده "اعطاء"گردد. طعم دمکراسی المللی بر میداران بینسرمایه یگرایانههای چپاولسیاست

عراق شاهد  ی، جامعهرفته است که اخیراًکش دربند، از بین نهها کارگر و زحمتمیلیونگذشته از مشام 

 بوده است. "داعش" موسوم به ،دولت اسالمی عراق و شامجات مسلح و جانی عروج دسته

 5ی ادامه در صفحه                                                                                                                                                   

 
  

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

اند. ضمن این که، اساسن یکی از دارند و تا حدودی نیز موفق به انجام آن گشتهی اُروآسیائی گام برمییک اتحادیه
باشد و آخرین ی اروپا و آمریکا که مخالف سرسخت این امر هستند، بر سر همین موضوع میهای روسیه با اتحادیهکشمکش

ی مهم برای روسیه در تشکیل چنین ست که خود یک وزنه و پایهی این رویاروئی پنهان و آشکار نیز مورد اوکراین انمونه
های غربی گشته است. توسط امپریالیست "انقالب مخملین"بار دستخوش باشد. در این ایام، اوکراین برای دومینای میاتحادیه

ی و اقتصادی روسیه تر محدود و محصور نمودن توان سیاسی اروپا و هرچه بیشهدف، کشاندن اوکراین به طرف اتحادیه
 7ی ادامه در صفحه                                    باشد.ای باالئی برخوردار است، میهسته –مثابه رقیبی که از توانائی نظامی به

                                                                               

 

 9111  یرت                              بهمن 91تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              22 یسال چهارم، شماره

 
 

 (ومس )قسمت  هاو اُروآسیائیگرایان غرب: 5991ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال  مطالب این شماره:

  
 9159 ردادم 22 :  تاریخ شهادت

 گیری نقشۀ خاورمیانۀ بزرگ!تنش گسترده در عراق و پی



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه22ی شماره 9111 یرتم، چهار سال بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی حهادامه از صف

 

ی کامل بر منابع نفت و گاز خاورمیانه و آسیای سلطه

تر از رقبا در غارت این خوان دن سهمی بیشمیانه و بر

های امپریالیستی آمریکا را بر آن داشت که یغما، سرمایه

دهی جریانات با ایجاد بنیادگرائی اسالمی و سازمان

های حاکم بر این منطقه را با بنیادگرای اسالمی، رژیم

 گزین نمایند.هائی با پوشش اسالمی جایرژیم

نشانده در قالب جمهوری م دستدر اولین اقدام، یک رژی

اسالمی، در ایران حاکم ساختند و سپس با لشگرکشی و 

هائی با نشانده، رژیماستفاده از امکانات همین رژیم دست

 عناوین اسالمی به افغانستان و عراق نیز تحمیل کردند.

در کشورهای تحت سلطه با مسلط نمودن  هاامپریالیست

اقوامی بر اقوام دیگر، تضادها و تخاصمات بسیاری را بین 

نمایند تا که در واقع زمینه را این اقوام ایجاد و تشدید می

نه تنها برای تضعیف نمودن و تسلط بر این اقوام هموار 

جنگ  کرده باشند، بلکه در عین حال شرایط را برای

شه ابزار مناسبی هم برای برون رفت افروزی، که همی

 درونی یهای ژرف اقتصادبحرانداری از نظام سرمایه

کشورهای مردم  انحراف افکار عمومی خویش و هم جهت

 غربی بوده است، مهیا نمایند.

از آن جائی که طبقات حاکم بر اساس سیاست تفرقه 

ی قدیم، مسلمانان این بینداز و حکومت کن از ازمنه

 به دو گروه بزرگ شیعه و سنی تقسیم  منطقه را

های امپریالیستی نیز در راستای سیاست اند، دولتکرده

شان را در این تفرقه بینداز و حکومت کن، مزدوران

نشین، از میان هر دو گروه خیز و مسلمانمناطق نفت

ها را در یک مرغتمام تخم و به عبارتی کنندانتخاب می

 !رندگذانمیسبد 

 

های یت ایران شیعه هستند، بنابراین سرمایهاکثر جمع

امپریالیستی آمریکا، حکومت را در اختیار مزدوران 

دهند؛ مضافن این که در میان مردمان شان قرار میشیعه

های مزدور خویش را سازمان مذهب ایران نیز گروهسنی

 دهند.می

مذهب نیز در افغانستان و در میان قوم پشتون که سنی

اسالمی افغانستان را به رهبری گلبدین  هستند، حزب

های کنند، البته با امکانات دولتیار ایجاد میحکمت

های نشینمذهب پاکستان، عربستان سعودی و شیخسنی

فارس و در میان قوم هزاره که ی خلیجمنطقه

مذهب هستند، حزب وحدت اسالمی به رهبری شیعه

جا نیز از دهند و این عبدالعلی مزاری را سازمان می

مذهب حاکم بر ایران استفاده امکانات دولت شیعه

نشانده در افغانستان ضرورتن کنند. اما دولت دستمی

مذهب باشد زیرا که اکثریت جمعیت افغانستان باید سنی

 سنی هستند.

مذهب، با استفاده به خاطر اکثریت شیعه نیز در عراق

ی الدعوهبمذهب حاکم بر ایران، حزازامکانات رژیم شیعه

 سازند.مذهب را به رهبری نوری المالکی حاکم میشیعه

در رابطه با سوریه، به دلیل منافع و دخالت آشکار 

پس از  ،های امپریالیستی آمریکاسرمایهامپریالیسم روسیه، 

نشنی و انصراف از طرح سرنگونی رژیم حاکم بر عقب

سوریه، گروه داعش )دولت اسالمی عراق و شام( یا 

(ISISرا در نیمه ) تا  دهندسازمان می ۳۱۰۲ی دوم سال

هائی جدید، با توسل به ابزاری جدید و با اتخاذ تاکتیک

رژیم ضدخلقی بشار  مجددن با تحت فشار قرار دادن

↓یریالیسم رقیب یعنامپ منافع، در واقع به اسد در سوریه

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 1 ی، صفحه22ی شماره 9111 یرتم، ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

چه که در تعرض نمایند و این خود، با توجه به آن روسیه

گذرد، به روشنی ، لیبی، اوکراین و ... میعراق افغانستان،

 باشد.گویای تداوم بازتقسیم امپریالیستی می

ی خط لوله" گردد تامؤظف می "داعش"در همین راستا، 

ولی  ،کندنفتی کرکوک عراق به بانیاس سوریه را تخریب 

ی نفتی جیهان ترکیه را که نفت شمال عراق را به خط لوله

 "سازدچنان دست نخورده رها کند هماسرائیل منتقل می

 و "خالفت اسالمی"های نفتی، )دکتر موفق محادین: کارتل

  قومیت عربی در عراق(.

داعش مزدوران  ،دیدبان حقوق بشر سوریهبه گزارش 

ای برای تسخیر در حمله ۳۱۰2 ژوئیه ۰1شنبه روز پنج

این  د.نکشمینفر را  ۰۰۱یک میدان گاز در استان حمص 

علیه تا این تاریخ بر عملیات داعش "ترینبزرگ"حمله، 

 .است بوده نیروهای دولتی سوریه

 همین ماه اعالم نمود که ۳2این گروه مرتجع، روز 

ها در ترین پادگانیکی از بزرگ "رقه"نظامی  دگانپا

گردان هفدهم  که محل استقرار را شمال شرقی سوریه

این  نیروهایبه دست  نکاملباشد، می ارتش سوریه

 گروه افتاده است.

ی اولیه گروه داعش از هستهالزم به ذکر است که 

با عنوان القاعده در  مزدورانی تشکیل شده است که قبلن

امارت "سپس نام خود را به  کردند وعراق عمل می

با آغاز جنگ در  تغییر دادند. این جریان، "اسالمی عراق

سوریه وارد این کشور شده و در درگیری علیه رژیم 

گیری کنند. این گروه با به دستبشار اسد شرکت می

ر مناطقی در سوریه و عراق و تسلیم موصل، دومین شه

 "امارات اسالمی عراق و شام"نام خود را به  ،بزرگ عراق

در روز جمعه  تغییر داده و "دولت اسالمی"و متعاقبن به 

 .کند، خود را کشوری مستقل اعالم می۳۱۰2ژوئن  ۰۲

پشتیبانی خود را از گروه داعش با عنوان  نیز القاعده

 نموده است. اعالمرسمن  "قهرمانان امارات اسالمی"

جات مرتجع و مزدور دیگری ها و دستهدر عین حال گروه

، "طریقت نقشبندی"، "جماعت انصار االسالم"مانند 

و ... در مناطق  "ارتش اسالمی عراق"، "جیش المجاهدین"

همکاری و رقابت  "داعش"سنی عراق وجود دارند که با 

اعالم  کلی با هدف هااین گروهدارند. در واقع برخی از 

 اسالمی برقراری خالفت یعنیگروه داعش  ویاز س شده

ولی با ادعای خالفت توسط رهبران داعش  هستند،موافق 

 اند.مخالف

های امپریالیستی با اعالم این که این گروه از القاعده رسانه

آبروئی و کنند این گروه را از بیجدا شده است، سعی می

که خود الزامن چنین نقشی بدان  اعتباری القاعدهبی

گرچه  "داعش"دور نگه دارند، در حالی که گروه  اند،داده

است  ههمان القاعدتحت نامی دیگر، اما در واقع ماهیتن 

 باشد.می های دست امپریالیستکه ساخته و پرداخته

های امپریالیستی همین شیوه را در افغانستان نیز به رسانه

ها اعالم کردند حزب اسالمی رده بودند. آنکار بُ

افغانستان به رهبری مال محمد عمر از حزب اسالمی 

یار جدا شده است که افغانستان به رهبری گلبدین حکمت

 قع این طور نبود.در وا

های آمریکا و گیری قاطع دولتبنابراین، عدم موضع

، دقیقن به این دلیل است که "داعش"انگلستان در برابر 

این جریان مرتجع و مزدور به عنوان ابزار جدید 

سم آمریکا در عراق و سوریه جهت یضدخلقی امپریال

 به میدان آورده شده است.های آنان سیاست دنبرپیش

تا وقتی ": اعالم نمود که باراک اوبامابرای نمونه، 

هرگز در عراق  ،اندیشی مناسبی وجود نداشته باشدچاره

یعنی مادامی که  "و منطقه آرامش برقرار نخواهد شد.

رقبای اروپائی و روسی از منافع خود در منطقه 

پوشی نکنند و منافع سرشار این منطقه را فقط در چشم

آمریکائی قرار ندهند، دولت  هایاختیار سرمایه

 ↓ادامه  افروزی در این منطقهامپریالیستی آمریکا به جنگ



 

 

 !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

 

 4 ی، صفحه22ی شماره 9111 یرت م،ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –سی پیام سیاهکل، ارگان سیا

هرگز در عراق و منطقه آرامش برقرار "خواد داد و 

 "نخواهد شد.

باراک "گوید که ی آمریکا میجان کری، وزیر امور خارجه

اوباما، رئیس جمهور آمریکا در این مورد، به وقت خود 

 ."تصمیم خواهد گرفت

گوید: ی انگلستان میم هیگ، وزیر امور خارجهویلیا

ی نظامی در عراق را گونه مداخلهکشورش قصد هیچ"

 ."ندارد

گوید یکی از رهبران سنی در حال جنگ با داعش می

تری از ارتش تر و سنگینشورشیان، تسلیحات پیشرفته"

ای که در این رابطه ال سادهؤعراق دارند )بی بی سی(. س

تسلیحات "ساخت این است که این توان مطرح می

چگونه به دست  "تر از ارتش عراقتر و سنگینپیشرفته

افتاده است؟ چیزی که مسلم است این  "داعش"گروه 

از  "تر از ارتش عراقتر و سنگینتسلیحات پیشرفته"

ای "امدادهای غیبی"بلکه همان  ،آسمان نباریده است

در اختیار هستند که توسط دولت امپریالیستی آمریکا 

بسیاری از فرماندهان ارتش  اند.قرار گرفته "داعش"

، "داعش"عراق در مناطق به تصرف درآمده توسط 

ها دستور عدم اند که از باال به آنصریحن اعالم نموده

را داده  "داعش"مقاومت و خلع سالح در برابر نیروهای 

 بودند!

هیچ نفعی که برای  "داعش"پیشروی گروه به هر حال، 

های امپریالیستی آمریکا نداشته باشد، همین قدر سرمایه

 کافی است که:

های عراق، قیمت نفت خام و ارزش ی درگیریبا ادامه"

ژوئن افزایش  ۰۲دالر در معامالت جهانی در روز جمعه 

 )بی بی سی( ".یافت

فلوجه را تصرف کرد، آمریکا  "داعش"اوائل امسال که "

روند فروش تجهیزات نظامی به عراق را سرعت بخشید. 

از جمله فروش پانصد موشک هوا به زمین، بیست و چهار 

ی اف شانزده و یک هلیکوپتر تهاجمی، شانزده جنگنده

به عراق را آغاز کرد.  دیگر سری تجهیزات نظامی

ی فروش خارجی ت برنامهواشنگتن قرار است تح

تجهیزات نظامی، به بغداد پانزده میلیارد دالر تجهیزات 

 )بی بی سی( ".نظامی بفروشد

فروشد. این آمریکا یازده میلیارد دالر سالح به قطر می"

ترین قرارداد فروش سالح آمریکائی در سال جاری بزرگ

 (۳۱۰2ژوئیه  ۰۱)بی بی سی،  ".است

سط نیروهای ارتجاعی یعنی با توجه به وضعیتی که تو

ئی آن در عراق شکل امپریالیسم و ایادی محلی و منطقه

از فرصت نیز ردهای شمال عراق کُگرفته است، 

خیز کرکوک و کنترل استان نفت هکرد استفادهآمده پیش

تاکنون همواره یکی از موارد مهم   ۳۱۱۲که از سال  را

به  است رامورد اختالف آنان با دولت مرکزی عراق بوده 

 رند.یگمیدست 

حزب دموکرات  ،ژوئن، احزاب سیاسی کردستان عراق ۳۱

ی میهنی کردستان ها( و اتحادیهکردستان )بارزانی

اختالفات خود را کنار گذاشتند و یک دولت  ،ها()طالبانی

 محلی متحد را تشکیل دادند.

ژوئن، نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو طی  ۳2

کند که اسرائیل از آویو اعالم میدانشگاه تل رانی درسخن

. مشخص ردستان مستقل پشتیبانی خواهد کردایجاد کُ

است که یکی از دالئل این موضع دولت صهیونیستی 

گی ها، تمایل و خواست همیشهنشانده امپریالیستدست

شدن رقبا و و تضعیف ، پراکندهآن یعنی کوچک

 است. گی و منطقهدر همسایه "دشمنانش"

ولت خودگردان کُردستان در عراق به رهبری مسعود د

، تلویحن عنوان نموده است ۳۱۰2بارزانی، در اول ژوئیه 

پرسی در که خواهان استقالل کُردستان از طریق یک همه

 مناطق کُردنشین است.

گی به هر حال، اگر این امر به این شکل و بدین ساده

ی کُرد در وقوع بپیوندد، با توجه به این که مسئلهبه

 ↓ست، این موضوع خود حاکی ازی مطرح ائسطحی منطقه



 

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

 

 5 ی، صفحه22ی شماره 9111 یرت م،ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

تری آن خواهد بود که تغییر و تحوالت ارتجاعی بیش

به خصوص در سطح ژئوپولتیک یا جغرافیای سیاسی 

های امپریالیستی سوی قدرت ی خاورمیانه ازمنطقه

 در راه است.

 اخیر در ارتجاعی و ضدخلقی بدون تردید تحوالت

نیروهای  غیاب عراق و منطقه، خصوصن با توجه به

 اندازچشم یقینن نه تنها، مترقیو  کمونیست انقالبی

 قرار های این منطقهپیش روی توده را روشنی

اختالفات قومی، مذهبی و  ، بلکه آتشددهمین

ور و میزان قتل و تر شعلهئی را هرچه بیشقبیله

های محروم و گی تودهخانمانی و آوارهکشتار و بی

را  هاروزگار آن تر و در یک کالمرا فزون زحمتکش

 تر خواهد نمود.سیاه

المللی، با ها براساس شرایط بینامپریالیست

های های مستقیم و نیابتی، سیاستاندازی جنگراه

ظالمانه و ضدخلقی خویش را در مناطق مختلف 

بَرند و به گواه تاریخ تنها نیروی جهان به پیش می

در برابر آن را دارد یک  گیایستادهانقالبی که توان 

و  یئمنطقه ،جنبش کمونیستی منسجم و قوی جهانی

که قابلیت و توانائی بسیج و  ستییا حداقل کشور

 را داشته باشد. های کارگر و زحمتکشتسلیح توده

متأسفانه در شرایط کنونی چنین جنبشی وجود ندارد، 

 مدعی فل و جریاناتجا که هنوز عناصر، محااما از آن

ها، ی عاجل آندارند، لذا وظیفه وجود یستکمون

های ضدخلقی ها و دسیسهضمن افشای سیاست

ها، تقویت و انسجام ی عرصهها در همهامپریالیست

صفوف خویش در راه ایجاد چنین جنبشی، جهت 

های خلق در راستای انقالب سازماندهی و تسلیح توده

باشد.می شانها و ایادیو منکوب نمودن امپریالیست

 

 

 

 

شهرها و مناطق تحت تسلط دولت بعضاً گام تصرف گام به

ای تازهداد کایت از رخمردم، ح یرحمانهعراق و کُشتار بی

تنش و  در عراق تخریب شده دارد. این دُور جدیدِ

ها و تامپریالیس یخواهبم نوین جهانی دلبرقراری نظ

برقراری " یبویژه امپریالیزم امریکا در چهارچوبه

پاره نمودن و  تقسیم، تکه ،هدف. است "خاورمیانۀ بزرگ

در هم و  پاره تکه است. چون عراقیی همتجزیه کشورها

بار تجلی خود را در ، اینکه ایقبیله -گی قومی ریخته

 یسرزمین آتش و خون و در سرزمین تحت سیطره

نمایش گذاشته شان، بهامیانهای امپریالیستی و حدولت

 است.

اسناد و تحرکات بسیار زیادی در این چند دهه حقیقتاً که 

پیرامون سر در آوردن جریانات و نهادهای وابسته به 

 یمنطقهبویژه سرمایه وجود دارد و دنیای انسانی و 

دست این یداههبالفی با عروج اصالٌ و ابداً ،خاورمیانه

بیگانه نیست؛ نیروها  مسلح و ارتجاعی جاتو دستهنیروها 

 یتخطئه ،شانکه هدف و نیت اساسی جاتیو دسته

هر چه نمودن  هموار ،چنینهای اعتراضی و همجنبش

فراموش نه و. ستالمللیحاکمان بینگری چپاول ترشبی

طالبان در  که چگونهاست رفته نه هاو از یاد شده

و  ای بر مسند قدرت تکیه زدُدر دُورههم آنو  افغانستان

ها انسان فقر و نداری میلیونبر تحجر و  یبر دامنه

چگونه نیروهای رفته است که نه ها؛ از یاددربند فزود

با کدامین تسلیحات نظامی و چنین همو  رد عراقیکُ

تحت تصرف خود  ،گامکشور را گام بهاین لشما ،حمایتی

در مدتی کوتاه و به یاری دیگر عناصر و و  نددر آورد

از کار بر کنار نیروهای وابسته به سرمایه، صدام را 

 ↓ نیروهای مسلح و چگونه رفته است که؛ از یاد نهندنمود

 گیری نقشۀ خاورمیانۀ بزرگ!تنش گسترده در عراق و پی

   1ی ادامه از صفحه                                  
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 گاانی ماردمِهزناد یشاالوده ،المللیهای بینوابسته به سرمایه

دفااع را باه ند و هزاران انسان بیدلیبی و سوریه را از هم پاشان

هاا تان دیگار را از خاناه و و میلیاون انادسلخ مارگ کشااندهم

 اند. هشان آواره نمودیکاشانه

و  ندنایااب نیسات انگیزبار و غمدادهای فاجعهچنین رخبروز باری 

ناه تنهاا در گذشاته خاورمیاناه  یماردم منطقاهبویژه و جهان 

نیروهای مسالح  عات ومتج گونهگیری اینعروج و قدرتشاهد 

جاات گار دساته، نظاارههامبلکه در آیناده  ،اندو ارتجاعی بوده

هم باا شاکل و شامایل وابسته به سرمایه و آن مسلح و ارتجاعی

داران در پای ست که سرمایهاین آن دنیائی .د بوداهندیگری خو

دارنااد سرنوشاات کااارگران و  تمااام، گااریآننااد و بااا وحشاای

زنند. تعارض را رقم میخاورمیانه  یجهان و منطقهشان کزحمت

هاای انادازی جناگهاای محاروم و راههاای تاودهقولاهبه بای

حاکمااان و ای بااه جااان تااازهدارد طاارف از یااکارتجاااعی، 

دامناه و میادان  ،دارددیگار و از طارف دهادمای طلبانمنفعت

تعرضات رادیکال اقشار محروم جامعاه را محادود و محادودتر 

جامعاه و  امنیت و آسایشمخالف  ،دارانسرمایهاساساً . دسازمی

هام نیسات کاه مناسابت و بایدلیال بای و اندگانی مردمزنده

 چناینهام و ،تارتار و وسایعگساترده جناگِاندازی سیاست راه

کار خود قارار  یدر سر لوحه ،را مردمتر هر چه بیشگی آواره

و  جاات مسالحوار دساتهگسایل گلاه . به بیاانی حقیقایاندداده

در پاسخ باه ها و پاسخ به ضرورت ، درچون داعشای هممرتجع

بر این دانند و میست. المللیداران بینسرمایه نیازهای امروزی

 ی، دامناهشاانیاز خاناه و کاشاانهماردم  انادنکوچاند که ایده

و انقالباات  محادود ،را رادیکاال ییافتهعلنی و سازمان اعتراضات

بار مبناای چناین منفعات و  .خواهد اناداختعقب احتمالی را به 

متفااوت را  یجواماعتصااویر سیاسای  دارنادکاه  ساتسیاستی

وابساته عناصار جات و نیروها، دستهو نمایند می ترسیم گونهاین

 .اندازندمیمردم  به جانرا  خودبه

 یبار کال منطقاه ،زا و دردنااکمخرب سیاستِچنین  متأسفانه

خاورمیانه سایطره انداختاه اسات و روز باه روز دارد هازاران 

 گیرد.و جان هزاران تن دیگر را می دهدمی انسان را کوچ

ریاب، گیاری سیاسات تخپایکاه پُر واضاح اساتدر یک کالم و 

 نجاات مسالح و ارتجااعی در خادمت باه جهاااندازی دستهراه

و  حااکم نیااز باه تغییار سیاساتِ ،انسانی نیست و دنیای بشریت

 وابساته و مسالح تجااپس زدن تماامی دساتهنیاز به  ،چنینهم

نیااز باه بار  دارد؛کشان سرمایه از جان و مال کارگران و زحمت

های اعتراضی و های جنبشها و پُر نمودن تپه چالهطرفی نقصان

کناونی  ینیااز باه تغییار تصااویر باه رسام شاده دارد؛رادیکال 

نیااز باه عاروج و عارض انادام  دارد؛ المللایداران بینسرمایه

هاا سازمان یستی سالم و متعلق به مردم دارد؛کمون هایسازمان

شامار و ای که در تقابال باا تعرضاات باینیروهای کمونیستیو 

 نماوده گایکشان ایستادهزای دشمنان کارگران و زحمتمخرب

چارا  .پرتاب نماینادشان و یکی پس از دیگری را به جایگاه حقیقی

خاورمیانااه دارنااد از  یحاااکمین منطقااه یداعااش و همااه هکاا

تفااوت  انیاک از آناشاوند و هایچآبشخور واحدی تغذیاه مای

 د.ندارداشته و نهای با دیگری نهماهوی

اناد و ناه ماردم یماردان عاراق مادافعنه دولتبا این اوصاف 

چون داعش. جنگِ تضاد منافع بر جات مسلح و متفاوتی همدسته

نماودن تار روانچناین هامتار و بایشهر چاه خواهی سر سهم

علام  ،کاهمسلم استو  های امپریالیستی در منطقه استسیاست

با توافاق و  ،چون داعشای همجات مسلح و ارتجاعیشدن دسته

امپریالیسام  هاا و باویژهامپریالیساتچون و چرای بیهدایت  با

ساازاند و دسات ،جریانااتجاات و دساته ،دستنای .امریکاست

المللای مدارات بینهای شوم قدرتگیری نقشهشان پییوظیفه

گیار هماان برناماه و خاورمیانه اسات. داعاش پای یدر منطقه

عیناه باه اند وست که طالبان و القاعده و النصر و الشابسیاستی

جاات و دساته گوناهکه عروج و حکمیت ایاندریافته شده است

 فالکااتهاا و باار باار ناهنجاااریهااای متفااوت، هام در دُورهآن

هاای جامعاه را باه های محروم افزوده است و زیر ساختتوده

ناه تنهاا  تحارک آناانبنابر ایان . ه استمسیر نابودی سوق داد

دارد، بلکاه مردم محروم نه یهای پایمال شدهربطی به خواسته

هاای شاوم گیری سیاستها و پیگی ناامنیشان گستردهرسالت

 ها در منظقه است.امپریالیست

جاات در ساد نماودن راه و روش دساته ،راه و عاالج کااریگانه 

در عااروج چنااین هاامو  ،چااون داعااشای هااموابسااته و مساالح

و باا برناماه  گارا، عمالی کمونیساتی ساالمهاوو نیر هاسازمان

هاای شاوم گرائی که نقشاهها و نیروهای عملسازمان ؛باشدمی

را عقیم ساازند و جامعاه را از شار ساودجویان و  هاامپریالیست

 جات مسلح و ارتجاعی پاک نمایند.تمامی دسته

 شباهنگ راد
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داری، به خاطر سرمایه ی مدل غربیتواند برپایهنمی ایچنین اتحادیه

ها را ها آناش که اُروآسیائیهای فرهنگی اروپامحوریبنیان

کنند، بنا شود. گرائی تعریف میگرائی و مادهخودمحوربینی، منطق

هستند که گفته  "های سنتیارزش"ها خواهان بازگشت به درعوض، آن

شود وحدت عظیم قومی مردمان اُروآسیائی را طی هزارسال تاریخ می

اها، گرشان قوت بخشیده است. برخالف غربمشترک مفروض

و اشکال مذهبی  گرا، مستعد برای خلق اسطورهیان مردمانی جمعاُروآسیائی

 های مادی ارجهای معنوی را بیش از ارزشخودآگاهی هستند و ارزش

شده کار گرفتهمحوری اساطیری برای اثبات این بهی این قومنهند. همهمی

 است که:

حاد شوروی سابق ی انسانی که در سرزمین اتآن بخش از جامعه -الف     

موجودیت دارد  اسکان دارد، بنابر قوانین یا عقالنیت مخصوص به خودش

 اند.ست که در غربهائیو اساسن متفاوت از آن

های داری ملی را براساس جنبهایهی سرممدل اُروآسیائی توسعه -ب     

 اش توجیه نماید.سیاسیداخلی و جغرافیای

گذارند که مدل نئولیبرالی انگشت می ها به درستی بر این نکتهاُروآسیائی

داری، اختالفات اجتماعی عمیقی در صفوف طبقات انتقال به سرمایه

طور که یکی آورد که احتمالن به جنگ داخلی بیانجامد. همانوجود میبه

ی آنان استدالل میکند خطر اصلی اصالحات های برجستهاز ایدئولوگ

تر ا تضادهای طبقاتی را عمیقهآن"نئولیبرال عبارت از آن است که 

سازند و به همین دلیل ضرورت آگاهی طبقاتی و رادیکالیسم می

طور قطع سرانجام به رویاروئی بین انگیزانند و این بهایدئولوژیک را برمی

گیری سندیکالیستی و اتحاد راست با خصلت اتحاد چپ با جهت

 ( 3)"داری از فاشیسم خواهد انجامید.طرف

تر گر نگرانی هرچه عمیقهای شبیه به آن، بیانل و گفتهاین استدال

باشد که در پس شعارهای ضدغربی و گاهن ها میاُروآسیائی

ها نیز در آن داری آنان نهفته است. یعنی ترس آنان )که نئولیبرالضدسرمایه

ها که ممکن است به آن چیزی منجر گردد شدن تودهاند( از سیاسیسهیم

یاد  "ی دوم انقالب سوسیالیستیدوره"از آن به عنوان  که در حال حاضر

تواند ابزار تولید و دولت را تحت کنترل مستقیم مجامع شود که میمی

 اشتراکی کارگران قرار دهد.

 -ها مدل جامعه و دولتِ به اصطالح صنفیجای آن، اُروآسیائی به

شده و استنتاجی اصول مختلط کنند که بر پایهسندیکالیستی را پیشنهاد می

کار طرفداران شده و آن را از جناح محافظههای قرن نوزدهم بنااز ایده

فرهنگ اسالو، داستایوفسکی و ایدئولوژی رسمی امپراطوری روسیه به 

کند که مبتنی بر نظم ای را تجسم میاند،.یک مدل جامعهعاریت گرفته

هر  اساس اهمیتشدید سلسله مراتبی طبقات )با تخصیص امتیازات ویژه بر

آهنگی برادرانه ی احترام متقابل و همطبقه برای دولت( است و با روحیه

ای را زیست خواهد کرد و ارتش و سرویس امنیتی نیز طبقات جداگانه

 تشکیل خواهند داد.

های بسیار بزرگ که مکمل هم خواهند بود تا ی کارتلاقتصاد به وسیله

ی سیاسی جدیدی از آمد و نهایتن طبقه رقیب یکدیگر، به انقیاد در خواهد

وجود خواهد آمد که بنابر گرا بهآلیست ملیهای ایدهتکنوکرات

شوند. طبقات، ی طبقات به خدمت گرفته میشان از همهگی و لیاقتشایسته

در  آهنگهم به شکلی همساالری تکنوکراتیک باها و شایستهکارتل

ی و پیشرفت تکنولوژیکی، که اتحاد سازاقدامی استراتژیک برای فرامدرن

اش را به کمال رساند، اُروآسیائی را قادر خواهد ساخت تا رسالت مسیحائی

مشارکت خواهند کرد. رسالتی که عبارت است از رهائی جهان از قید 

کردن آن به سوی عصر تمدن مکانیکیِ فاقدِ معنویتِ غربی و هدایت

ی ی انعکاسی از دولت برادرانه، که ظاهرن به معنا"گرائی جدیدانسان"

 در مقیاسی جهانی است. "سندیکالیستی -صنفی"

ی گرد فرهنگی ناامیدانه به مدینهاُروآسیائیسم شاید همچون یک عقب

ای غیردموکراتیک و ی توازن اجتماعی در دل جامعهشدهی منسوخفاضله

، آلترناتیو هااستثمارگر باشد. اما در پس پندار متافیزیکیِ بد اُروآسیائی

ی ملی، نهفته است، چیزی که سمیر دوامی، برای توسعهمعتدل و شاید قابل

مجدد حول بندیصف انتخابی برای"(، آن را Samir Aminامین )

 (4) "نامد.داری ملی میسرمایه -زوجین تکنوکراسی دولتی

نمودن طور عینی به دنباال سارکوببه اُروآسیائی "توازن اجتماعیِ"سیاست 

کردن تضاد طبقاتی در مقیاس ملی، جهات کم به طرز مؤثری کمو یا دستِ

باشااد تااا وار ساارمایه میتر باارای انباشاات اتوماتیااکایجاااد شاارایط مناسااب

 ↓اینهی ملی را قادر به رقابت در سطح جهانی نماید. نمووسیله سرمایهبدین

 : 9115ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 

 هاگرایان و اُروآسیائیغرب



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده یطبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده

 

 2 ی، صفحه22ی شماره 9111 یرتم، ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

ی ملی بودنِ ایدئولوژی اُروآسیائی، گفتنی از درخدمتِ سرمایه

باشد که منافع می (Hermes)"هِرمِس"کمپین تبلیغاتیِ کارتل 

های بوروکراسیِ عظیمی در صنعت نفت دارد و به باالترین رده

عنوان کمپانی خودش را  به "هِرمِس"دولتی متصل است. کارتل 

های کند که از منابع ملی نفت دربرابر کمپانیمردم توصیف می

 "سوبورنوست"ی سنتی حیهچندملیتی دفاع کرده و از طریق رو

(Sobornostیعنی نهادی دسته[ )ی عشق متقابل همه جمعی برپایه

 (5دهد. )، این منابع را توسعه می"به مسیح[ و ضدیت با فردگرائی

 ها:یادداشت

(، Sergei Kurginianسرگئی کورگینیان ) -1

 3سناریوی هفتم، قسمت 

 .241ی (، صفحه2991)مسکو، سال   -4

سوی ارتباط: بهع(، قطSamir Amin) سمیر امین -5

ی مایکل ولفِرس )لندن: جهانی چندقطبی، ترجمه

ی (، صفحه2991(،Zed Booksهای ضد )کتاب

13. 

مدیرعامل (، Valery Neverovوالری نوِروف ) -6

، "نفت و ایدئولوژی"(، Hermesشرکت هِرمِس)

 .2994سپتامبر  23پراودا، 

 ی بعدادامه در شماره

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
E_Mail: pouyan@19bahman.ne 

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 91  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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