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 Political  سياسی

 
  (Valentin Katasonov) -  *کاتاسانوف والنتين

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ١٩

 

 گرفت خواھند ھابانک را آنھا جای، يافت خواھند زوال بزودی ھادولت
 اجبار و مديريت ھایاھرم از که است، جامعه خودسازمانی شکل :دولت .نيست تصور قابل دولت بدون انسانی ۀجامع 

 از حمايت کشور، از دفاع .دارد متعددی وظايف دولت .کندمی استفاده مشخصی قلمرو در قانونی نظم برقراری برای

 .است دولت وظايف ترينمھمۀ جمل از اجتماعی مشکالت حل اقتصاد، مديريت اجتماعی، نظم

 نسبی، ھم چند ھر( استقالل مشخص، مرزھای با سرزمين از است عبارت کشور ھر ۀمشخص عالمت ترينضروری

 و کشور مديريت نھادھای مديران از متشکل کشور امور ئیاجرا مجمع ترينعالی -دولت .حاکم دولت وجود ،)ظاھری

 را قوانينی )محدود( نخست معنای در دولت .کشور ۀادار عمومی ظامن )تروسيع یامعنه ب( يا دولتی، کارکنان ساير

 ئیابتدا ھایواقعيت اينۀ ھم .شودمی تصويب )پارلمان( کشور گذاریقانون نھاد ترينعالی سوی از که کندمی ءاجرا

 .است واضح عالی تحصيالت دارای انسان ھر برای

 ويژه،ه ب .شودمی ناپديد ما چشمان برابر در صبحگاھی مه مثل .ھستيم آن سنتی یامعنه ب دولت زوال شاھد ما امروزه

 زوال ملی حاکميت که باره اين در .شودمی مربوط ملی حاکميت و استقالل مثل ئیھامشخصه به که آنچه با رابطه در

 اطالعاتی، -لیم مرزھای که سازی،جھانی تأثير تحت آن سريع نابودی .است شده گفته زياد اخير ھایسال در ابد،يی م

 عبور .است وقوع حال در دھد،می ادامه ھمچنان حرکتش به و گذاشته سر پشت را تجاری و مالی اقتصادی، فرھنگی،

 بابل، برج ساختن برای مردم بسيج با بابل پادشاه نمرود قبل سال ھزار چند .جھانی بابل ايجاد يعنی ملی حاکميت از

 .پراکند جھان سرتاسر به را ھاخلق و نمود متوقف را وارديوانه تالش اين اخد سپس آميزد؛ھم در را آنھا کرد سعی

 ھایخلق اکثريت شرکت با جديد جھانی بابل ۀمتعصبان ايجاد برای که اند،آمده پديد نمرود ايدئولوژيک پيروان امروز

 .دارند ميل شدن "خدا" به و کنندمی سعی جھان

 -ارزی و اقتصادی -تجاری آزادسازی فرايند روسيه که شود گفته کافيست، .است پيوسته روند اين به روسيه متأسفانه،

 پيشتر من .دارند وجود ظاھری شکل به فقط گمرکی و اقتصادی مرزھای .است رسانده اتمام به کامل طوره ب را مالی

 قاچاق تجارت ابعاد با يهروس )سفيد( تجارت رسمی ابعاد .بود اين پيامد قاچاق پرقدرت تجارت که نوشتم، باره اين در

 درآمدھای کردن خارج از ناشی روسيه ۀساالن خالص زيان و ضرر اين، بر عالوه .است قياس قابل )سياه و خاکستری(

 ميليارد ١٠٠ به ميانگين طوره ب اخير ۀدھ يک طول در سرمايه خروج و خارجی گذارانسرمايه توسط گذاریسرمايه

 .گرديد منجر روسيه ھایخلقۀ سابقبی تاراج به ملی حاکميت از پوشیچشم ب،ترتي اين به .رسيد سال در دالر
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 قانون در آن وجود زيرا، .دارد وجود ظاھری طوره ب دولت ما کشور در .است زوال حال در دولت اين، موازاته ب

ه ب ،١٩٩٧ سال برمدس ١٧ تاريخه ب فدرال اساسی قانون اين، بر افزون .است شده بينیپيش روسيه فدراسيون اساسی

 کشور .است رسيده تصويب به )اصالحی مواد و اتتغيير ۀافضافه ب( "روسيه فدرال دولت باره در" ٢ -زکف ۀشمار

 و کميسيون اقسام و انواع مرکزی، دولت دستگاه اداره، و وزارتخانه مشت يک و )مدوداوف دميتری( وزير نخست ما

 از توانمی دولت، رسمی تارنمای به رجوع با .دھندمی نشان را دولت تأيھ ۀجلس ھاتلويزيون ھفته ھر .دارد کميته

 .يافت اطالع آن وسيع ھایفعاليت

 وزير، نخست نه .کندمی يادآوری را سريالی ھاینمايشً اساسا و است واقعی کار از تقليد فقط دولت ھایفعاليت اين اما

 مقامات ساير .کنندنمی احساس اتخاذی تصميمات مقابل در وليتیؤمس ھيچ ادارات رؤسای و وزيران از يک ھيچ نه

 اثربخشی ۀبار در فقط نه حتی صحبت اما .بينندنمی کورھا فقط امروز را واقعيت اين .ترتيب ھمين به نيز دولتی ولؤمس

 فقط .ردندا وجود ما کشور در ًتقريبا دولتی چنين که است، باره اين در بلکه، ،)است صفر برابر آن که( دولت کار

 ..چرا؟ .کنندمی دريافت ھم ھنگفتی ھایپول روسيه معيارھای طبق که اند،مانده باقی مأموران و تابلوھا

 نابودسازی روند اين از اطالعاتی پشتيبانی .است جھانی روند يک دولت، نابودی که است، گفتن به الزم عدالت پاس به

 خدمات ۀارائ برای دولت :گويندمی اينک اما .جامعه خدمت در دولت :گفتتدمی پيشتر .مفاھيم جايگزينی از است عبارت

 بعدی گام خصوصی بخش به دولتۀ وظيف ۀاحال حالت، اين در بيايد، ميانه ب خدمات ۀارائ از صحبت اگر اما .جامعه به

 و شآموز بھداشت، ھایعرصه در خصوصی بخش خدمات ۀالزحمحق دولت .)سپاریبرون اصطالحه ب( بود خواھد

 امنيت حتی و دفاع اجتماعی، نظم تأمين مانند حساسی وظايف سپس .کندمی پرداخت بودجه از را فرھنگی و پرورش

ه ب اخير ۀدھ دو در جھان در محلی ھایجنگ ۀمالحظ قابل بخش .گرددمی واگذار یصوصخ بخش ۀعھد به دولتی

ه ب اول، ۀوھل در دولت ترتيب، اين به .)اردد ادامه ھمچنان و( شده برده پيش خصوصی نظامی ھایشرکت ۀواسط

 صحنه وارد خصوصی مشتريان .است شده ثبت دولتی خدمات فھرست در که کند،می نقش ايفای خدماتی مشتری عنوان

 تدريجه ب .کنندمی پرداخت را خصوصی طبی مؤسسات پزشکی خدمات حق خودشان بيمار شھروندان ً،مثال .شوندمی

 ساير و دولت زوال ترتيب ھمين به ًتقريبا .شودمی حذف بيماران به پزشکی ھایکمک ۀارائ بر مبنی دولت ۀوظيف

 فرھنگ و پرورش و آموزش جمعی، ھایرسانه توسط که ليبرالی ھاینظريه و ھاايده از .گرددمی محقق آن وظايف

 -دولتی مشارکت" ۀنظري ً،مثال .دشومی استفاده دولت نابودی روند تسريع برای شود،می القاء جامعه به پيگيرانه

 .آخرالی و )وکارکسب و اقتصاد ۀعرص در( خودتنظيمی ھایسازمان" ۀايد ،"الکترونيک دولت"ۀ پروژ ،"خصوصی

 از .گيرندمی عھدهه ب ھابانک نظير )غيردولتی يا( خصوصی مؤسسات اول ۀوھل در را دولت ۀوظيف که آيد،می نظره ب

 اين در یاتازه چيز ھيچ که صورتی در .است غيرمنتظره ًکامال و جديد چيز يک ھابانک ۀزتا وظايف ھابسياری نظر

 نخستۀ مرحل در .است شده القاء جامعه به پيش مدتھا از ھابانکۀ وسيله ب قدرت تصرف ۀبرنام .ندارد وجود واقعيت

 برای بالمنازع حق از آن تبع به و شدند تبديل "پول واقعی صاحبان" به سوداگران )بورژوازی انقالب وقوع از پس(

 .خريدند را دولتی مقامات آنھا .)بود ھمين ئیبورژوا ھایانقالب اصلی ھدفء قضا از(گرديدند برخوردار پول نشر

 تصويب قوانينی چه کسانی چه نيست مھم ًاصال من برای بدھيد، پول ضرب اجازه من به" :گفت روچيلد که ھمانطور

 دادند ادامه مزدور شکل به منتھا خود، موجوديت به) کلمه محدود یامعنه ب ھم و وسيع یامعنه ب ھم( ھادولت ."کنندمی

 .گرديدند بدل "پول صاحبان" امور مديران به نخست، ۀوھل در بورژوازی، امور مديريتۀ کميت به و

 که ئیجا تا .نيست الزم اصال آنھا برای دولت و کنندمی غصب کامل طوره ب را دولت وظايف ھابانک دوم ۀمرحل در

 ھایدولت از بھتر ھابانک که نمود، استدالل تخيلی سوسياليسم بنيانگذاران از يکی سيمون، سن نوزدھم، قرن آغاز در
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 بشوند، مسلط جامعه بر ھابانک قدر ھر .بود "بانکی سوسياليسم" تفکر مبنای اين .کنند اداره را جامعه توانندمی مرسوم

 کنی،می درک فرانسوی، سوسياليست سيمون، سن آثار دقيق ۀمطالع با .رسدمی زودتر ھمانقدر انتظار مورد سوسياليسم

 جوانی در سيمون سن ً،ضمنا .بود "اردوگاھی" سوسياليسم بلکه، ،"بانکی" ليسمسوسيا" آنقدر نه و فقط نه اين که

 مثال، عنوانه ب .يافتند تقاءرا اروپا مقياس در رانیبانکدا به بعدھا که بودند کسانی او شاگردان ميان در و بود بانکدار

 .).م .ميالدی نوزده قرن در فرانسه بزرگ بانکداران پرير ايزاک و اميل( پرير برادران

 او کتاب .داشت بيان جامعه در ھابانک ۀويژ نقش ۀبار در را خود بزرگ حرف ھلفردينگ رودولف قرن يک از پس

 .شودمی محسوب مارکس کارل "سرمايه" کتاب از پس اثر دومين ھاسوسياليست نظر از "مالی ۀسرماي" عنوان تحت

 نوع اين .نمود تدوين را "يافتهسازمان داریسرمايه" ۀنظري بعدی آثار در و کتاب اين در یالمان دموکرات -سوسيال اين

 ناگزير ھابانک لطف به داریرمايهس .است سوسياليسم به ھالکتبار و وحشی داریسرمايه از گذارۀ مرحل -داریسرمايه

 توليد، انباشت شرايط در بحران بروز از آنھا ھستند، نظارت و محاسبه نھادھای آنھا .شودمی تبديل سازمانيافته به

 سوسياليسم اصول حامل ھابانک ھلفردينگ ۀعقيد به .کنندمی جلوگيری جنگ و اجتماعی ۀغيرمترقب تحوالت کاری،بی

 نظم آن در ھابانک که نمود، تصور اردوگاھی حد در چيزی را سوسياليسم یالمان دموکرات -سيالسو فقط .ھستند

 شکل به اجتماعی زندگی سازماندھی که داشت، سوسياليسم از درکی چنين نيز تروتسکی ً،ضمنا .نمايندمی برقرار

 .کرد پيشنھاد شوروی روسيه برای را "کارگری ھایارتش"

 .کنيم تمرکز دھد،می روی روسيه در اخير ھایسال در که آنچه روی .شودمیء اجرا چشمان مقابل رد ھابرنامه اينۀ ھم

 و ھاوزارتخانه ۀھم از آن وظايف و اختيارات اما نيست، دولت ترکيب از بخشی روسيه فدراسيون مرکزی بانک

 دولت از ئیجز روسيه دراسيونف مرکزی بانک که آن سوای .است بيشتر روسيه دولت اقتصادی -مالی بخش مؤسسات

 صراحته ب روسيه مرکزی بانک مورد در فدرال قانون که شود، گفته بس ھمين .گيردمی فاصله آن از حتی نيست،

 مرکزی بانک تعھدات مقابل در وليتیؤمس دولت و نيست، دولتی تعھدات پاسخگوی مرکزی بانک که دارد،می اشعار

 ۀعرص در آن اختيارات و وظايف .گرديد برخوردار کالن ۀکنندتنظيم حق از مرکزی بانک ٢٠١٣ سال در .ندارد

 بازارھای طريق از و کندمی مديريت را مالی بازارھای حتی تجاری، ھایبانک فقط نه آن اکنون .شد نامحدود اقتصاد

 و بزرگ ھایشرکت ۀھم از عبارتند ھمه ھااين و .کند پيدا دسترسی بازار اين اعضای تمامی به ًعمال تواندمی مالی

 کوچک مؤسسات بيمه، سوداگری ھایفعاليت مرکزی بانک که نيست، تکرار به الزم ديگر .اقتصاد واقعی بخش متوسط

 .دولت داخل در دولت يعنی مرکزی بانک .درآورد خود کامل لوکنتر زير به را رسیحساب ھایشرکت و مالی

 بانک .کنندمی کسب فراوان اختيارات دارند، زياد ۀفاصل تجاری معمولی ھایبانک الزامات با که نيز دولتی ھایبانک

 جلسۀ در .اندازپس بانک به مربوط خبر آخرين ھم اين .است گرفته قرار خاصی ممتاز وضعيت در روسيه اندازپس

 پاسپورت ورصد به اندازپس بانک که داشت، اظھار شاروف آندری انداز،پس بانک رئيس نايب اقتصادی، انجمن اخير

 و دولتی خدمات مؤسسات ۀمنظور چند مرکز" وظايف يعنی کند،می آغاز روسيه شھروندان به رانندگی ۀنامگواھی و

 را دولتی ۀمنظور چند مرکز کارکنان وظايف بانک کارکنان" :او خود سخنان ھم اين .گيردمی عھدهه ب را "شھری

ۀ نامگواھی يا پاسپورت برسانيد، ثبت به منزل بانک در توانيدمی شما که است معنی بدين اين .نمود خواھند ءاجرا

 خواھد آزمايش ٢٠١٨ سال در جديد ۀپروژ ."کنيم ءاجرا ٢٠١٩ سال در را برنامه اين داريم نظر در .بگيريد رانندگی

 شد خواھد ھمکاری روسيه مناطق آن با اول ۀوھل در پروژه اين چھارچوب در که نمود، تصريح بانک رئيس نايب .شد

 روسيه جمعيت از نيمی از بيشً تقريبا و .شوندمی سختی متحمل دولتیۀ چندمنظور مرکز به دسترسی برای آنھا مردم که

 .ھستند مواجه ھادشواری چنين با
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 سالجوالی  ٢٧ مصوب روسيه، فدراسيون فدرال قانون مبنای بر دولتیۀ چندمنظور مرکز فعاليت که شوم،می يادآور

 قانون اين طبق .شودمی انجام "شھری و دولتی خدمات سازماندھی ۀبار در" عنوان تحت ٢١٠ -ز اف ۀشمار به ٢٠١٠

ه ب ًشخصا من را شاروف آندری اظھارات .نيست مجاز غيردولتی مؤسسات به دولتی ۀچندمنظور مرکز حقوق اعطای

 در نحوی چه به ھابانک که ت،اس آن روشن مصداق ۀمثابه ب و روسيه در کامل حقوقی خودسری نمايش عنوان

 ھایبانک گروه جزو حتی اندازپس بانک که شوم، يادآور ديگر بار يک مايلم .کنندمی مشارکت دولت سازیخصوصی

 است، دولتی مؤسسه يک اندازپس بانک که دعاا اين .خارجی اقتصاد بانک يا خارجی تجارت بانک مانند .نيست دولتی

  :کنممی نقلً عينا را آن تارنمای در مندرج بانک، ۀسرماي سھام ساختار .است اشتباه

 .سھم ١ +۵٠ -روسيه بانک

 .سھم صدم ۴١ و ۴۵ -غيرمقيم -حقوقی ھایشخصيت

 .سھم صدم ٩٠ و ١ -مقيم -حقوقی ھایشخصيت

 .سھم صدم ۶٩ و ٢ -خصوصی گذارانسرمايه

 سھم .دھندمی تشکيل را اکثريت خارجی سھامداران بين در امريکائی موسسات که است اين اينجا در توجه قابل ۀمسأل

 توانمی شد، گفته باال در که آنچه ۀھم اساس بر .است درصد ٣٣ سھامدارن تعداد کل جمع از امريکائی ھایشرکت

 .ناميد امريکاۀ متحد اياالت اندازپس بانک بلکه، روسيه، فدراسيون اندازپس بانک نه را مذکور بانک

 از که کرد، خواھند صادر مؤسساتی اکنون را روسيه شھروندی مؤيد ھایپاسپورت که شود،می حاصل نتيجه چنين

  نيست؟ روسيه دولتمداری بقايای نابودسازی ۀنشان اين آيا .شوندمی اداره واشينگتن
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