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 سرمقاهل

 

  
 

 !اهی امپریالیستیصهیونیسم و بنیادگرائی اسالمی، دو جلوه از سیاست 

 !داعش،  نقشه  راه  امپریالیستی 

 : 5991ایدئولوژی فرمارنوایان روسیه رد سال  

 (آخر   )قسمت  اه                       روآسیائیایان و اگر رغب

 

 
یافتن جنگ جهانی اول و ی امپراتوری عثمانی قرار داشت. با پایاناز جنگ جهانی اول، فلسطین تحت سلطه قبل

 اما .گیرد، فلسطین تحت قیمومت انگلستان قرار مین امپراتوری عثمانی توسط استعمار انگلیس و فرانسهشدمتالشی

، چند ساعت پیش از 4۴1۱مه  41در های امپریالیستی انگلیس گردد که سرمایهمیاهمیت استراتژیک فلسطین باعث 

 2ی صفحهادامه در                .دکنناعالم را در فلسطین بر فلسطین، تشکیل رژیم اسرائیل  شانتپایان حاکمی
 

  
 

گی امپریالیسم امریکا، افزوده  شده است. و به سرکردهکشور  14بر تنش منطقه و با ائتالف بیش از 

این  -گران اصلی اند و بازیها را تدارک دیدهاند، صحنه را آماده و سالحپیشاپیش سناریو را نوشته

تر نمایند. نظر به پایانیِ چنین های ارتجاعی را گستردههای جنگاند تا شعلهرا انتخاب نموده -دُوره 

ی محرومان و بر نب جانیان بشریت نیست. یکی پس از دیگری دارد بر فضای خانههایی از جاجنگ

 4ی ادامه در صفحه                                                            کند. ی خاورمیانه سنگینی میی منطقهجوامع

 
  

امپریالیستی روسیه طی این مدت به خوبی بیانگر داری 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

یکی از  اند. ضمن این که، اساسندارند 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 ی این رویاروئی پنهان و آشکار نیز مورد اوکراین است که خود یک وزنه و پایهنمونه
های غربی گشته است. توسط امپریالیست "انقالب مخملین"بار دستخوش اوکراین برای دومین باشد. در این ایام،ای میاتحادیه

تر محدود و محصور نمودن توان سیاسی و اقتصادی روسیه ی اروپا و هرچه بیشهدف، کشاندن اوکراین به طرف اتحادیه
 6ی ادامه در صفحه                                    اشد.بای باالئی برخوردار است، میهسته –مثابه رقیبی که از توانائی نظامی به

                                                                               

 

 9212  رشهریو                              بهمن 91تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              22 یسال چهارم، شماره

 
 

 مطالب این شماره:
 (آخر )قسمت  هاو اُروآسیائیگرایان غرب: 5991لوژی فرمانروایان روسیه در سال ایدئو

  
 9205 رمه 99 تاریخ شهادت:

 !امپریالیستی راه داعش، نقشه



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه22ی شماره 9212 رشهریوم، چهار سال بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

ای که در حد فاصل غرب رود اردن و دریای مدیترانه واقع منطقه

پلیتیک خود،  -یک و ژئواکونوم -گردیده به خاطر موقعیت ژئو

واره در طول تاریخ مورد توجه اقوام مختلف قرار گرفته است. هم

، خیز این منطقهها از یک سو ناشی از خاک حاصلاین موقعیت

های و همچنین قرارداشتن بر سر راه مجاورت آن با دریای مدیترانه

های بزرگ تاریخی بازرگانی و از سوی دیگر محل تالقی تمدن

 ن بابل، کلده، مصر و یونان بوده است.چوهم

از تمدن  در عصر کهن کنعان بوده و این منطقهاز لحاظ تاریخی، نام 

 در حال حاضرو  روم به این سو با نام فلسطین شناخته شده است

شلوتزر  1871در سال  گاه دو قوم سامی عرب و یهود است.سکونت

عراب و یهودیان به گذاری ااتریشی اصطالح اقوام سامی را برای نام

باشد که سام برد. این اصطالح برگرفته از روایات تورات میکار می

 پسر نوح بوده است.

در عصر جدید، اولین موج مهاجرت یهودیان به فلسطین به سال 

 -گردد، یعنی زمانی که یهودیان طبق عقاید سوسیال برمی 1771

داران عرب زمینصهیونیستی اقدام به خرید زمین از دولت عثمانی و 

 .مودندنمی

و سیاسی صهیونیسم توسط  جنبش ایدئولوژیک 1788در سال 

گذاری مجاری، پایه –نگار یهودی اتریشی تئودور هرتسل، روزنامه

شد. با تشکیل جنبش صهیونیستی، موج دوم مهاجرت یهودیان به 

تا  1811سال یعنی از سال  11ی فلسطین شکل گرفت که در فاصله

 نفر از آنان به این منطقه نقل مکان کردند. 11111یبن تقر 1811

وقت انگلستان، با  یآرتور جی. بالفور، وزیر خارجه 1818در سال 

ی دولت انگلیس بود، از درنظر گرفتن ئی که مصوبهانتشار اعالمیه

فلسطین به عنوان سرزمینی برای یهودیان حمایت کرد. پس از جنگ 

  1898هارم مهاجرت یهودیان تا سال های سوم و چجهانی اول، موج

 

گیری نازیسم در آلمان و رشد ، با شکل1811ادامه یافت. در سال 

گردد و یهودی ستیزی، پنجمین موج مهاجرت یهودیان آغاز می

به  1899درصد در سال 11نسبت جمعیت آنان در فلسطین از 

یابد. این موضوع با پایان جنگ افزایش می 1811درصد در سال 11

در اروپا بازهم فزونی گرفت.  "هولوکاست"جهانی دوم و اعالم 

آخرین موج وسیع مهاجرت نیز با فروپاشی شوروی شکل گرفت و 

 هزار نفر از یهودیان آن به اسرائیل رفتند. 171

ی امپراتوری عثمانی قبل از جنگ جهانی اول، فلسطین تحت سلطه

ن شدالشیمتیافتن جنگ جهانی اول و قرار داشت. با پایان

، فلسطین تحت امپراتوری عثمانی توسط استعمار انگلیس و فرانسه

اهمیت استراتژیک فلسطین  اما گیرد.قیمومت انگلستان قرار می

، 1817مه  11در های امپریالیستی انگلیس گردد که سرمایهمیباعث 

بر فلسطین، تشکیل رژیم  شانتچند ساعت پیش از پایان حاکمی

 .دکنناعالم سطین را در فلاسرائیل 

طور که قبلن گفته شد پیش از اعالم تشکیل دولت اسرائیل، همان

ی بالفور پوشش مذهبی سیاسی اجراء این توسط هرتسل و اعالمیه

ایجاد  "صهیونیسم"سیاست را نیز در قالب بنیادگرائی یهودی و با نام 

نام  به میدر اورشل یانام تپهرا از  "سمیونیصه"کرده بودند. اصطالح 

 ، به وجود آوردند.به آن اشاره شده است زیکه در تورات ن ،ونیصه

بر اساس ادعاهای صهیونیسم، فلسطین موطن اصلی قوم یهود است 

به این قوم وعده داده است و به  "ارض موعود"به عنوان  "خدا"که 

همین خاطر تمام یهودیان جهان باید به این منطقه آمده و در این 

در تمام قلمرو برد این سیاست، د و جهت پیشگی کننمحل زنده

گیرند که به فلسطین یهودیان تحت فشار قرار می ،دولت انگلیس

و از همان زمان تاکنون دولت اسرائیل به موازات  مهاجرت کنند

و بیرون  کشان یهودی، به کشتار وحشیانهاستثمار کارگران و زحمت

↓فلسطین پرداخته راندن و آواره نمودن مردم عرب زبان مسلمان

 
 



 

 

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

 

 2 ی، صفحه22ی شماره 9212 رشهریوم، ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

ی یهودیان جهان به این است. ناگفته نماند که تا به امروز نیز همه

ای صاحب اند و جمعیت قابل توجهی از آنان که عدهمنطقه نیامده

اجتماعی قدرتمند و  -های سیاسی های کالن و موقعیتسرمایه

باشند، همچنان تأثیرگذار خصوصن در آمریکای شمالی و اروپا می

 کنند. ارج از مرزهای این منطقه زندگی میدر خ

 

ی عربستان و توسعه و جزیرهاز آن جا که با پیدایش اسالم در شبه

بار قلمرو آن، زبان و دین بسیاری از اقوام منطقه گسترش خشونت

عربی و اسالمی شد و بنابراین، مردمان عرب زبان مسلمان نیز 

های کنند، سرمایهمی گیهای متمادی است که در فلسطین زندهقرن

شان مانند دیگر هایبرد سیاستامپریالیستی آمریکا جهت پیش

کشورهای منطقه در فلسطین نیز جریانات بنیادگرای اسالمی را 

 باشد.کنند که آخرین آن جریان حماس میایجاد می

حرکت مقاومت اسالمی که اختصارن حماس نامیده می شود در 

دولت  توسط  وهای آمریکائی هی سرمایبه توصیه 1878سال 

ی فلسطینی کار حاکم بر ایران به عنوان شاخهرژیم جنایتاسرائیل و 

 گردد.المسلمین در نوار غزه ایجاد میاخوان

ی تایمز وگو با روزنامهیکی از فرماندهان ارشد حماس در گفت

ایران مادر ما بوده و به ما اطالعات و تجهیزات "گوید:لندن می

 "کند.اده و به لحاظ مالی از ما حمایت مینظامی د

عملیات حماس علیه دولت اسرائیل از یک سو اعتراضات و 

ساز مبارزات مردم فلسطین را در چارچوب این سازمان دست

کند و از سوی دیگر این منطقه را امپریالیسم آمریکا کانالیزه می

ی طلبانههای جنگدر راستای سیاست -چنان در حالت جنگی هم

 دارد.نگه می -های امپریالیستی سرمایه

از  911۲ سال تابستان ها، دولت اسرائیل دری این سیاستدر ادامه

 هزار نفر از یهودیان،کند و نزدیک به دهنشینی میعقبغزه  یمنطقه

 کنند.شده توسط دولت اسرائیل را تخلیه میهای ساختهشهرک

و  سازندپیروز میپارلمانی انتخابات در  احماس ر 9112در ژانویه 

وزیر توسط محمود به عنوان نخست ،حماسرهبر  ،اسماعیل هنیه

از آن گردد. اما میعباس رئیس دولت خودگردان فلسطین منصوب 

های جائی که قرار شده است که حماس فقط مجری سیاست

 9112پس از پیروزی در انتخابات سال  ،های آمریکائی باشدسرمایه

های اروپائی است به جنگ که مورد حمایت سرمایه اسبا محمود عب

کند تنها در صورتی ی اروپا نیز اعالم میپردازد و اتحادیهمی

های چند صد میلیون دالری خود را به فلسطین ادامه خواهد کمک

داد که حماس، دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به 

 افروزی در این منطقه خاتمه بدهد.جنگ

هنیه را از اسماعیل عباس، این اختالفات، محمود  با بروز

، نیروهای 9118در سال نیز حماس کند و میوزیری برکنار نخست

. دنکمیاخراج  ی غزهمنطقهرا از محمود عباس دولت خودگردان 

حماس به ریاست  یغزه توسط کابینه یمنطقهدر حال حاضر 

غرب رود  یقهنطگردد و ماداره می یر(اسماعیل هنیه )نخست وز

خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس  یتوسط کابینه اردن

 شود.اداره می

ی ربایش و قتل جنگ اخیر میان دولت اسرائیل و حماس که به بهانه

ای از پیش آغاز شد برنامه 9111ژوئن  19سه نوجوان اسرائیلی در 

ولت ای بود که باید توسط این دو جریان وابسته به دشدهتعیین

گردید تا اذهان عمومی از جنایات امپریالیستی آمریکا اجراء می

منحرف گردد و این مزدوران در این  "داعش"مزدوران موسوم به 

دهی کرده و ضمن تسلیح هرچه فرصت مناسب خود را سازمان

های سبک و سنگین و تجهیزات ها از طریق تسلیم سالحتر آنبیش

 ور شوند.ناطق کردنشین سوریه حملهنظامی ارتش عراق به آنان به م

گی کارگران و از آن جائی که فلسطین در حال حاضر محل زنده

ی فلسطین منوط به کشان عرب و یهودی است، حل مسئلهزحمت

های وابسته به سرنگونی دولت صهیونیستی اسرائیل، سرنگونی رژیم

 ها وی فلسطین و نابودی گروهامپریالیسم در کشورهای همسایه

ی کارگران و جات بنیادگرای اسالمی توسط مبارزات متحدانهدسته

 ی انقالبی است.کشان عرب و یهودی و به رهبری یک جبههزحمت

 
 

 ستُرگ یخاطره کشتار زندانیان سیاسی و وششمین سالگردبیست 

 !آنان گرامی باد



 

 

 !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 9212 رشهریو م،ال چهارس بهمن 91تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 

 

مداران جات ارتجاعی از جانب قدرتبازتولیدِ عناصر، نیروها و دسته

خوار و المللی هم تمام شدنی نیست و هر از چند گاهی حامیان جیرهبین

ی برندهدار و پیشعنوان میدانشان بهدور، دارند به دستور اربابانمز

گویم که چنین نمایند. اگر نههای امپریالیستی، ایفای نقش میسیاست

جات ارتجاعی، تاریخ مصرفی داشته، بلکه و به جرأت جریانات و دسته

ی معینی، صحنه گردان توان گفت که هر یک از آنان، در دُورهمی

داران جهانی در منطقه و در گیر منفعت سرمایهها و پییاستاصلی س

 اند.ی متفاوتجوامع

عنوان دشمن اصلی مردم، و اند و دارند بهبار داعش را علم نمودهاین

ای دار نقض دمکراسی و زیر پا گذاشتن حقوق پایهعنوان پرچمبه

بل بار داعش را در مقانمایند؛ اینها به دنیا معرفی میانسان

های شوم خود را اند تا نقشهی انسانی به صف نمودهگان جوامعسازنده

ی مالی و تسلیحاتی آن، از جانب پی گیرند؛ داعشی که تغذیه

ی ترین شک و تردیدی، از تعلق وی، به طبقههاست و کمامپریالیست

گویند و بارها و بارها اعالم شان دارند میهایها نیست. خودیباالئی

منظور ی ماهاست و بهپرودهاند که القاعده و داعش، دستنموده

اند. پُر واضح است که تاریخ ی خاصی علم شدهمنفعت و منافع

ی جات مسلح و ارتجاعی در منطقهدست، دستهپیدایش، و اهداف این

دارد و طبعاً، داعش نه آخری، بل نه -داشته و نه -گی خاورمیانه تازه

هم از و آن -های امپریالیستی ی سیاستدُورهگر این از جمله بازی

باشد. چرا که قرار در منطقه می -ها های کنونی امپیریالیستنقشه راه

های ارتجاعی و مخرب، فروکش شود؛ قرار نیست ی جنگنیست شعله

ی خود تا مردم منطقه، روی آرامش و آسایش را در زندگی روزمره

های داران، آینده از آن تودهمایهلمس نمایند؛ قرار نیست تا بزعم سر

ترین شکل ممکنه کش را دارند به فجیعمحروم باشد. کارگر و زحمت

ها و دهند تا چرخش سیاستمورد تعرض و یورش قرار می

گردد و از المللی، دچار اخالل نهداران بینهای سرمایهخواهیزیاده

 بخواه باز نه ایستد.مسیر دل

های ارتجاعی، یر مخابره شده از میادین جنگدر حقیقت نگاه به تصاو

هایی، مردم گذارد که در چنین جنگبر این حقایق آشکار صحه می

ها به حساب گان واقعی آنعنوان بازندهنیستند و به -نبوده و  -ذینفع 

های رقیب، بر سر ها، جنگِ جناحآیند. این جنگمی -آمده و  -

ر منایع طبیعی و ایجاد رعب و تهژمونی و بر سر چپاول هر چه بیش

ها و کُشت و کُشتاری که تر مردم است. جنگوحشت گسترده

دهنده، چنان تکاناندازی در پایانی کوتاه مدت آن نیست و آنچشم

توان از در, فجیع و دردناک است که با هیچ کلمات و مفاهیمی نمی

ه دروغ شان بها بر آمد. جانیان بشریت و حامیان رنگارنگتوضیح آن

ی نمایند و قیافهدارند خود را منادی و ناجی مردم معرفی می

گیرند. چپاول، ستم، استثمار و خود میی بشری را بهگان جوامعسازنده

های اندازی جنگچنین راهی مردم و همتخریب خانه و کاشانه

دهد و کار و شانرا تشکیل میایارتجاعی از زمره وظایف اولیه و پایه

آینده متعلق به "که ن و برخالف اراجیف اوباما مبنی بر اینبارشا

نیست. به این  "کنندسازند نه آنانی که خراب میکسانی است که می

ی اند تا اموال عمومی جوامعاش آمدهقطاراندلیل که اوباما و دیگر هم

های اند تا تتمهرا غارت نمایند؛ آمده ی طبیعیسرشار از منابع

جهت دارند کشان را به جیب زنند؛ بنابر این و بیحمتکارگران و ز

دهند. دیروز با بازی خود را در مقام و منصب ناجیان بشریت قرار می

عنوان صحنه اند و امروزه، داعش را بهمیدان آمدهو با برگ القاعده به

اند. آری، دارند داعش را شان به صف نمودههای ناتمامگردان سیاست

رفت انسانی به دنیا معرفی ی پیشیروی باز دارندهعنوان یک نبه

 "تالشی"و  "مبارزه"نمایند و دارند نیروی بس عظیمی را در جهت می

دهند. در حایشه و گان به سرمایه سازمان مینهایی مرتجعین و وابسته

سو شدن با چنین فضایی، جا نیست که همموضوع به نابهتاکید بر یک

های اعتراضی خالص اثر منفی ی جنبشبه بالندهبر روند و بر مسیر رو 

خواهد گذاشت و امر انقالب را، به تأخیر و در حقیقت به موضوع 

ایی و دست چندمی مبدل خواهد ساخت. تشخیص چنین حایشه

سو دادن جهت ومنظور تغییر آن و سمتسو و تالش بهموردی از یک

و مولدان چنین  گیری عملی، به سمت مبتکراناصلی مبارزه و نشانه

 هاست.دیگر، از ضرورتوضعیتی از سوی

که بر خالف بلندگوهای امپریالیستی، داعش، در واقعیت این است

دنیای سراسر رشد و تکنولوژی سرمایه، و در دنیای حاکمیت 

های مدرن و کشف کننده، نیروئی غیر قابل کنترل نیست؛ نیاز سالح

همه بسیج انسانی و به اینهمه لشکرکشی و تبلیغات؛ نیاز به این

باشد؛ نیاز به آن نمی -نبوده و  -سرازیر نمودن تسلیحات به منطقه 

ساز را در دستور ها مبارزه با این نیروی دستی سالنیست تا نقشه

تر نمود؛ نیاز به آن کار خود قرار داد و فضای منطقه را میلیتاریزه

 ↓را عناصر سرمایه  "نکارآمدتری"ها و ترین سالحرفتهنیست تا پیش

 !داعش، نقشهِ راه امپپریالیستی

   1ی ادامه از صفحه                                  
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های ی دیگری از سرمایه را، از بازیدر منطقه به صف نمود تا تفاله

مداران سیاسی منطقه دفع و خارج نمود. به بیانی دیگر، هدِف قدرت

گان اصلی جنگ، نه مبارزه با داعش، بل گسیل المللی و گردانندهبین

هواپیماهای جنگی اندازی چنین راهتر نیروی سرمایه و همهر چه بیش

های مدرن امپریالیستی و قرادادهای کالن تسلیحاتی ی سالحو استفاده

ی مبارزه با تروریست و داعش است؛ هدف تثبیت هم به بهانهو آن

ی خاورمیانه از جانب امپریالیسم مجدد هژمونی دنیا و منطقه

ست که دارند، نقشه و امریکاست و بر بستر چنین اهداف و سیاستی

 دهند.های گوناگون را در مقابل خود قرار میهرا

هایی، پرسش آن است که آیا به هر حال و فارغ از ماهیت چنین جنگ

ست و آیا گریهایی، فاقد مدیریت و هدایتچنین اوضاع و آشوب

های میلیونی طبقات پائین، روندکنونی را رغم مخالفتتوان علیمی

ی زیر ستم و ، به جوامعمتغییر ساخت و سیاستِ جنگی دیگری را

گان اصلی آن تحمیل نمود؟ آیا چنین به مبتکران و گردانندههم

المللی را بر گرداند داران بینی سرمایهبخواهتوان مسیر و شکل دلمی

 و جامعه را به سمت جنگی انقالبی و ثمربخش هدایت نمود؟

ای ی نخست، به انجام کارههای فوق در درجهطبعاً پاسخ به پرسش

ها و ماهیت ی سیاستمهم و اساسی، و به توضیح و تشریح همه جانبه

، و در ثانی در اقدام عملی  -کوبانی  -طرفین درگیر در جنگ کنونی 

داشت و کمک از هم بدون چشمها و آنانقالبیون و کمونیست

المللی و بویژه امپریالیسم امریکا. و دیگر دار و داران بینسرمایه

گردد تا سیاست مستقل خود گردد. به آن بر میبر می شانهایدسته

هم در و آن -ی عمل گذاشت و با مرزبندی عملی و قاطع را بورطه

داعش زد. انتخاب  "مخالفین"ی ، دست رد به سینه-صفی جداگانه 

های مردمی و چنین رفتار و کرداری از جانب نیروها و سازمان

های امپریالیستی در سترفت و روند کنونی سیاکمونیستی، پیش

های ارتجاعی و گام، صف جنگمنطقه را کُند، و در ادامه و گام به

های روشن و مند را، به صف جنگی روشن و هدفبدون برنامه

های انقالبیون با ضد انقالبیون مبدل خواهد مند و به صف جنگهدف

گفت توان های دُور، ولی و به جرأت میگوئیم در دههساخت. اگر نه

تر شاهد بر که از زمان فروپاشی کامل بلوک شرق، دنیای انسانی، کم

ی ضد ها و مردمی علیهی کمونیستیافتهگی و تعرض سازمانانگیخته

های مبارزاتی هاست که شاخصهانقالب حاکم و مسلح بوده است. دهه

های مردم دنیا و بویژه چنین اولویتو هم -ها دلیل و بنابه ده -

ی کارانههای فریبو به دلیل اتخاذ سیاست -ی خاورمیانه منطقه

تغییر یافته است و مسیر اعتراضات مردمی  -المللی داران بینسرمایه

سوی دیگری هدایت وشان، به سمترغم تمایل باطنیدارد علی

داران صد چندان شده است و هاست که تقالی سرمایهشود. مدتمی

شانرا بر دوش میلیاردها انسان محروم سرشکن دارند بار بحران ناعالج

ها گی دهایم که چگونه ورشکستهها شاهد بودهی آننمایند. به تبعمی

بانک امریکایی و اروپائی، در چند سال اخیر، بر فضای اقتصاد دنیای 

گانی میلیاردها انساِن محروم اثر چنین بر فضای زندهکنونی و هم

سو، و المللی از یکداران بینمایهگری سرگذاشته و باعث وحشی

ی دیدههای ستمتر کارگران و تودهاعتراضات و نارضایتی هر چه بیش

دیگر گردیده است. اعتراضات و اعتصاباتی اقصا نقاط جهان، از سوی

که دمار از روزگار جانیان بشریت در آورده و باعث گردیده است تا 

چنین با علم های تازه و همکتیکها و تاها، با اتخاذ سیاستامپریالیست

چنان ی خود را همنمودن جریانات ارتجاعی و وابسته، مناسبات گندیده

به مردم تحمیل نمایند. مخالفتی در آن نیست که اوضاع جهان بسیار 

ها هر وخیم و در هم ریخته، ُپر آشوب و به تار موئی بند است. خیابان

ی مصاف طلبیدن طبقه لحظه در انتظار سرازیر شدن مردم و به

ست. بحران بر تار و پود سرمایه ریشه دوانده است و داریسرمایه

المللی مداران بینای، قدرتگیرغم چنین اوضاعِ و در هم ریختهعلی

آیند؛ دارند با انتخاب میدان میدارند با نقشه و با مدیریت روشنی به

اندازی راهتوأم با هجوم افسار گیسخته و  "کشیریاضت"سیاست 

بخشند سوز و مخرب، بر حیات بناحق خود تداوم میهای خانمانجنگ

جات مسلح و ارتجاعی جدیدی را در و عناصر، نیروها و دسته

کنند. سیاست و شان به صف میی منفعت استراتژیکچهارچوبه

گران تازه، و منوط ها، منوط به بازیرفت آنمنفعتی که اجرایی و پیش

جایی ی زیر سلطه و جابهی و روبنایی بعضاً جوامعبه تغییر صور

 دیکتاتورهاست.

المسلمین و النصر و غیره و اهلل، اخوانبنابر این، طالبان، القاعده، حزب

ست و ایها داعش، در خدمت به انجام چنین راه و نقشهگیبه تازه

های مسلح، جات و گروهدست دستهای، اینترین شک و شبههبدون کم

گیر داشته و یکی پس از دیگری، پیدیگر نهای با یکوت ماهویتفا

المللی در دنیا و در مداران بینهای قدرتها و خواستههمان سیاست

ها از یک تبار و از یک ی ایناند. در حقیقت همهی خاورمیانهمنطقه

یک از آنان خواهان، و هیچیک از آنان در صف آزادیاند و هیچقماش

چنین تأمین گی و آبادانی و همی سازندهتضمین کنندهمدافع و 

ها انسان دردمند نیستند. ترسیم های بدیهی میلیونی خواستهکننده

ها، بر چنین محترم شمردن به حقوق انسانجهان سراسر آزاد و هم

اند. در یک ی آنان مستحق نابودی و دفنی آنان نیست و همهعهده

 ↓رغم  علین نمود که صفوف جنگ کنونی، متأسفانه باید اذعاکالم و 
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، پِر ابهام و -ها و یویژه  کوبانی -تسلیح مردمی و زنان و جوانان

ی بایست با درایت و با هوشیاری تمام، جبههناروشن است و می

ای ، به جبهه-ی سنجیده و دقیق هم با برنامهو آن -ی داعش را علیه

گان اصلی آن در ن و گردانندهکارای تمامی جنایتتر و علیهوسیع

خروج از ترین تردیدی، چرخش اوضاع و منطقه تبدیل نمود. بدون کم

 -های اعتراضی دهی جنبشگوئی و در سازمانچنین وضعیتی در پاسخ

هاست. تا هم در بستر جنگی انقالبی توسط کمونیستمردمی، و آن

ها و قشهکمونیستی در تقابل با ن -های اعتراضی که جنبشزمانی

ها به صف نه شوند، اوضاعِ مردِم دنیا و های گوناگون امپریالیستراه

 .تر خواهد شدتر و وخیمی خاورمیانه، دردناکبویژه مردم منطقه

 شباهنگ راد
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گرا، ی نخست ذاتگرائی روسی، در وحلهایدئولوژی اُروآسیائی مانند غرب

باشد. درحالی که محصول ایدئولوژیک شدیدن لفاظ و دارای گفتمانی نمایشی می

های ی رفتار اجتماعی و الگوکنندهنئولیبرالی درصدد شکستن کدهای کنترل

داری و به سرمایه های اکتسابیِ تمایلی شوروی و آزادسازیِ انگیزهفرهنگیِ دوره

چه که از برداری از آنبرای بهره ی اُروآسیائی کوششیگرائی است، پروژهمصرف

چه که این باشد. آنمانده در راستای منافع ملی میهای سمبلیک گذشته باقیانرژی

حرکت ی اجسامی بیمنزلهها بهگرشی است که به تودهباشند، ندو در آن سهیم می

چه به طرق متفاوت، اما ( گر2برای تلقین ایدئولوژیک و به انقیاد درآوردن دارند. )

های عمیقن ضددموکراتیکی هستند که واقعیت اجتماعی و ها ایدئولوژیهر دو آن

پایان "نوان تحت ع شناسی دنیوی نئولیبرالی تاریخی را، چه با آخرتپروسه

آلود و مبهم محوری اُروآسیائی، رمزی قومو چه با مکاشفات پیامبرگونه "تاریخ

 کنند.می

ی اختالفاتی که دارند، متقابلن گرائیسم و اُروآسیائیسم، با تصدیق همهغرب

باشند که نه در تضاد با هم، بلکه مکمل یکدیگرند. های منحصری میایدئولوژی

پذیر و متغیر است که بین ها به همان اندازه خللآن درحقیقت، اختالف بین

های اجتماعی نزدیک های کمپرادور و ناسیونالیست بورژوازی جدید و گروهبخش

ناپذیر های آشتیسطح به عنوان مناقشه بین نمونهچه که در باشد. آنبه آنان می

اختن فضای گردد، درواقع تالش موزونی است برای ساجتماعی ظاهر می -فرهنگی

ی قدرت ایدئولوژیک به شکلی که عرصه را برای مانور سیاسی و منازعات مسابقه

ی عمومی حفظ گی بر سر مسئلهچنین برای همبستهرقابت و همگان درحالنخبه

 شان بر کل جامعه مهیا نماید.سلطه

تیکی ی ملی، چالش سیستمای اُروآسیائیِ توسعهالمللی، حتا مسیر ویژهدر سطح بین

دهد و تنها در قالب الگوی خود باقی داری جهانی ارائه نمیرا در برابر سرمایه

های ملی تطابق دارد. رقابت بین ماند که در حال حاضر با انواعی از مدلمی

های جهانی عملن موجود هژمونی ها درعوض، دینامیزمگرایان و اُروآسیائیغرب

گذارد. میی خود بر آن تأثیرنوبه کرده و بهفرهنگی و اجزاء آن را منعکس

چنان مسلط کردن ایدئولوژی نئولیبرال در روسیه حضور همکه نهادیدرحالی

طلبی نماید، مبارزهداری جهانی را تقویت میمحوری در مرکز سرمایهفرهنگ اروپا

 کند.اُروآسیائی روند تمرکززدائی فرهنگی آن را تسهیل می

 بخش چهارم

چه؟  "هاتوده"گان نهائی این انتقال ایدئولوژیکی، یعنی کنندهیافتاما در مورد در

هائی که ها، اعتقادات و ارزشای جهت پُرشدن از ایدهها ظروف خالیِ آمادهآیا آن

های ی تالششدت و دامنه ماند؟گان معنا و مفهوم دارند، باقی میبرای نخبه

ها )خصوصن تلویزیون(، رسانه ایدئولوژیکی جاری از باال و کنترل شدید بر روی

دهد. کواه دیگر رسد غیرمستقیم گواهی برخالف این امر را ارائه میخود به نظر می

ظرف  شدن است.احیاء ها درحالاین که، مارکسیسم به زبان عامی در سطح توده

 ،چند سال گذشته، انتشارات کوچکی از ادبیات کارگری به صورت مقاالت

هیچ  اند. این ادبیات بهکشوری تکثیر شدهره در سطحبروشور، جزوات و غی

وجه از نظر ایدئولوژیکی همگون نیست یا به عبارتی از لحاظ سیاسی 

گوید آن است که چه که این واقعیت به ما میدرست. اما به هر حال، آن

ی کارگر روسیه، روشنفکران خالق خود را تر طبقهکردههای تحصیلبخش

ی کافی پیچیده هستند که قدرت ایدئولوژیک اندازه ها بهدارند و آن

گان را به چالش بکشند. مضافن این که، روی این مبارزه نه تنها در نخبه

 ی روسیه، بلکه بلقوه در سطح جهانی نیز بایستی حساب کرد.عرصه

توسط  اندازیم به مثال نسبتن گویائی از مارکسیسم به زبان بومیحال نگاهی می

 : 9110ایدئولوژی فرمانروایان روسیه در سال 

 هاگرایان و اُروآسیائیغرب



 

 

 نیست! پذیرنامکا مسلحانه یمبارزه راه از جز هاتوده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاستتوده بسیج مسلحانه یمبارزه پیروزی شرط طرف یک از
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( است، Piotr Indeev) یفایندی فکران کارگر. نام او پیوترنروشیکی از 

(. او در ژوئن Ryazanکارگری از یکی از شهرهای قدیمی روسیه به نام ریازان )

هائی از آن بدین قرار های ملی نوشت که گوشهای برای یکی از روزنامهنامه 1881

 می باشد:

ی تضاد بین نیروهای است، نتیجه های اخیر در کشور ما رخ دادهچه که در سالآن"

جات ما به سطحی رسیده باشد. تولید صنعتی در کارخانهمولده و روابط تولید می

های علمی، ابزار در بسیاری از زمینه کردهکرد تا کارگران تحصیلبود که اقتضا می

ی کارگر به حدی رشد کرده بود ی تولید را اداره کنند. سطح فکری طبقهپیشرفته

ی اشتباهات دولت شده بود. ی تولید و دیدن همهه خود او قادر به کنترل پروسهک

دیگر، زمان آن فرا رسیده بود که کنترل بر تولید به کارگران واگذار گردد. دقیقن 

در همان لحظه بود که از اعماق بوروکراسی حزب این ایده، که سوسیالیسم 

داری ی سرمایهتداد راه متمدنانهی کشورها در امبستی تاریخی است، که همهبن

ایم، سربرآورد. راهه رفتهیاند و این که تنها ما، مردم شوروی، به بیتوسعه می

متصل  ( و بوروکراسی یکباره به این ایدهnomenklaturaمدیران انتسابی حزب )

شان بر توزیع خویش، کنترل ها فقط برای حفظ منافع نامشروعی آنگردیدند. همه

باره تبدیل به های هر چیزی، به یکالت و دراختیار داشتن بهترینمحصو

 "شدند. "هادموکرات"

چنین تشریحی از که، اینخواهم دو مورد را توضیح دهم. یکی اینجا، میدر این

ست، ولی مطمئنن نه از تردید از نوع مارکسیستیضدانقالب در اتحاد شوروی بی

ی اش را از درون نمونهحال طبقهرگر، شرحنوع مارکسیسم رسمی شوروی. این کا

ی ی کارگر شوروی نیروهای مولدهدارد. طبقهمارکسیستی تولید اجتماعی بیان می

ای تبدیل شده کرده است و، در این روند، به طبقهای را خلقمند و پیچیدهقدرت

دام که قادر به اعمال کنترل بر تولید است. چیزی که پس از آن اتفاق افتاد، اق

ی کارگر ی مدیران انتسابی حزب برای ممانعت از به قدرت رسیدن طبقهدستانهپیش

داد، اش آموزش نمیبود. بوروکراسی شوروی این نوع از دیالکتیک را به کارگران

 آموختند.ها بایستی خود آن را میآن

تههر هههائی کههه پیشرا از آن "یواینههدی"کههه، چیههزی کههه ایههدئولوژی نههوع دوم این

کند، آن است که این ]ایدئولوژی[ شرایط محتمل شان بحث نمودم متمایز میربارهد

نماید. تاریخ را به طبیعت )قوانین بازار یها جبرگرائهی تاریخی خویش را منعکس می

سهاز دانسهته و ی کارگر را، تاریخسازد، بلکه موضوع خود را، طبقهقومی( بدل نمی

سازد. برای همین ی شرایط موجود مجسم میاش را در درون و از وراطرح تاریخی

کند و نهه بها خویش را انکار می است که این ایدئولوژی نه مقاصد اجتماعی خاص

هها بهه آن "ی اُروآسهیائیایهده"یها  "ههای انسهانی جههانیارزش"هائی چهون لفاظی

ه تغییهر ناگههانی ظهاهر ایهدئولوژیک زند و قدرت توضیح آن را دارد کهماسک می

ی آن، از شهکل پردهمسلط را، با افشاء نمودن منهافع اجتمهاعی واقعهی پشهتی طبقه

 سحرآمیز به در آورد.

این کارگر سپس فراخوان اعتصاب عمومی برای برقراری مجدد قدرت شهوارها بهه 

گی دهی و کنتهرل زنهدهمعنای اصلی آن یعنی قدرت جمعهی کهارگران در سهازمان

در رابطه با حقانیت طرح خویش چنین ادامه دهد. او اقتصادی و سیاسی کشور را می

 دهد:می

هها تنهها تجلهی ها بایستی به شکل شوراها باشد؟ به خاطر این که آنچرا قدرت توده
باشهند و بهه خهاطر ایهن کهه ها در روسیه میحقیقی تداوم تاریخی خودگردانی توده

(، obschchina) "هههای کشههاورزی ابتههدائیکمون"مههردم مهها از دیربههاز بههه مههدد 
های روستا، خودگردانی محلهی از طریهق نووگهورد وک )مجلهس خلهق در نشست

پرداختند. این شکل از خهودگردانی ی امور میجمهوری باستانی نووگورد( به اداره
ها نیسهتند. کهارگران اصالتن روسی به شوراها تبدیل شد. شوراها اختراع کمونیسهت

راهای محلی، قدرت خلق در سراسر ( خالق آنانند. از طریق شو Ivanovoایوانوو )
شد. فقط در باالترین سطح بود که حزب و بوروکراسی دولتی این کشور اعمال می

گان بازسهتانیم قدرت را مجددن مطالبه و قبضه کرد. ما بایستی این قدرت را از نخبه
و آن را به شوراها بازگردانیم. این، تهداوم تهاریخی پیشهرفت کشهور مها را تضهمین 

 (8) "کرد.خواهد 

ی این کارگر روایتی مستمر از تاریخ ملی، اما از نوعی متفاوت نسبت به نمونه 

غائی هدف عنوانکردن این تاریخ بهجای کلیسازد. بهاُروآسیائی آن. را می

های اسرارآمیزش، او هم با راه حلتفکیک سرنوشت قومی، آناجتماعن غیرقابل

گزیند و از دل تاریخ اجتماعی روسیه را برمی های ناهمگون و غیرمرتبطی ازپدیده

ای ذهنی را خلق و افق تاریخی بازی را ترسیم ها یک نوع تداوم دموکراسی تودهآن

انداز آن اش را شکل داده و چشمی متقابل طبقهکند. روایت وی، سپس حافظهمی

ه نظر که ب ی تاریخی جهاناز دموکراسی کارگری برای آینده را دقیقن در لحظه

 نماید.ی زمین محو گردیده، تشویق میای از چهرهرسد چنین ایدهمی

ی کارگر به هیچ وجه مشخص نیست که این جوشش ایدئولوژیک در درون طبقه

روسیه بتواند به سطح یک فعالیت سیاسی سراسری رشد نماید. اکنون چنین 

ل و از نظر المللی، غیرمتشککارگرانی، چه در داخل کشور و چه در سطح بین

ی کارگر صنعتی ئی که طبقهاند. اما با توجه به موقعیت مرکزیسیاسی ایزوله مانده

تنها بر آگاهی وی، نهی روسیه دارد، بیداری طوالنی ناشی از خوددر جامعه

اندازهای مبارزات اجتماعی در سطح ملی مؤثر است، بلکه بلقوه ها و چشمدینامیزم

 شود.داری محسوب میی سرمایهلطهخطری برای سیستم جهانی س

ی بیند. در عین حال در عالم رؤیائی شفاف دهکدهغول خفته هنوز هم رؤیا می

توانند مسری باشند. رؤیای کارگران روسیه برای جهانی، رؤیاهای رادیکال می

گی اجتماعی، هنوز امکان آن را های زندهکردن رادیکال تمام عرصهدموکراتیزه

آن  1827( در کتاب سال سرخ Habermasچه که هابرماس )ی آنرائهدارد تا با ا

داری دولتی... را در برابر اذهان های سرمایهئی که محدودیتمدل رقابتی"را 

، نامید، به رویاروئی با "سازدشده آشکار مییکپارچهخوبیحاضر بههای درحالتوده

 زد و ذهنیت سیاسیداری برخیرمایهفشارهای ایدئولوژیک جوامع معاصر س

 هم زند.ها را بهپرولتاریای آن



 

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

 قدرت، شکل نیباالتر": دیگویم زوگانوف یگناد مذکور، ینوشته در -6

 یتکنولوژ یهیبرپا[ تیجمع] کیدئولوژیا یزیربرنامه ،یادراک قدرت

 موضوع") ".باشدیم یادیبن یجهان یهادگاهید و هاارزش هدفمند ساخت

 میمفاه.( 1881 یجوال 1 ،یشورو یهیروس یروزنامه ،"هیروس

 یاجتماع تیذهن یمرکز ینقطه ،"کیدئوکراتیا" قدرت و "یدئوکراسیا"

 که شده یناش هاآن یهیفرض نیا از منطقن و بودند هیاول یهایائیاُروآس

 اقتصاد بر فرهنگ یبرتر یلهیوسبه یائیاُروآس اقوام یخیتار تیموجود

 .است شده مشخص

 .1881 جون 4 ،(Sovetskaiia Rossiia)یشورو یهیروس یروزنامه -7

 یبرا شروط یبرخ" ،(Jurgen Habermas)هابرماس ورگنی -8

 و یدئولوژیا کتاب در[ 1827] "یدارهیسرما معاصر جوامع کردنیانقالب

 A. and)کروکر. ام و. یا: گانگردآورنده ن،یرا در نیلن عصر در قدرت

M. Kroker)، 1۲ یصفحه ،1881 سال ورک،یوین. 
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 !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 رارق بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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