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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۶ فبروری ٠۶
  

  بنياد پژوھش ھای مارکسيستی

  . نه فرشته و نه ديو– "پوتين"روسيۀ 
  سياست روسيهتأمالتی برای تحليل مارکسيستی 

  

  جغرافيای سياسی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه :پيشگفتار

پيش از اين به شکل پراکنده ولی دائمی بحث ھائی پيرامون اين موضوع که روسيه و يا چين امپرياليست ھستند يا 

 فکر می کنم مقالۀ ويلی گرنس از مرکز پژوھش ھای مارکسيستی تا حدود زيادی به اين. نيستند مطرح شده بود

  .پرسش پاسخ گفته باشد

مدت ھا پيش ايران در سازمان پيمان  از. ًبی گمان ايران نيز بايد طبيعتا به جرگۀ چنين کشورھائی تعلق داشته باشد

 مقامات عالی روسيه از پيوستن تمام عيار ايران به اين سازمان پيشتيبانی می شانگھای نقش ناظر را داشته و اکنون

ھمه چيز برای پيوستن ايران به . است شانگھای اعالم کردهپيمان مايل خود را برای پيوستن به ايران نيز بارھا ت. کنند

يعنی (پيشبينی من اين است که ايران . ديدگاه من ترديدھائی وجود دارد با اين وجود از. شانگھای حاضر و آماده است

دليل چنين امری بسيار ساده . خواھيم ديددر دقايق آخر  پا پس خواھد کشيد، اين موضوعی است که ) اسالمی ايران

ايدئولوژی اسالمی ھيچ گاه نمی تواند از خرد و راه ھای خردمندانه   حاکميت است، يعنی به اين دليل بسيار ساده که

البته . دشمن نوع بشر و زندگی در جھان واقع است و با ھمجنس خود ھمپيمان خواھد شد دين اسالم. پشتيبانی کند

  بنيادی اش ھيچنيز با خصوصياتمريکا به ھم پيمان نياز ندارد به خدمتگذار نيازمند است و اسالم ا همشھور است ک

  . گاه از خدمتگذاری به قدرت ھای برتر و طبقات حاکم کم نياورده است

است البته پيشبينی من بی فايده . پس پيشبينی من برای پيوستن ايران به سازمان پيمان شانگھای را فراموش نکنيد

ًولی اين پيشبينی در صورتی که واقعا به وقوع . زيرا موجب تغيير سرنوشت ايران در اين نقطۀ حساس نخواھد شد

بپيوندد، روشنگر موضوع ديگری خواھد بود، و  آن ھم ضرورت تخريب قاطعانۀ دستگاه دين اسالم و با آن دستگاه 

 ھدف ما در افشای دروغ شاخداری به نام اسالم،  البته در صورتی که. جمھوری اسالمی ايران  در ايران است

ھدف تخريب اسالم نيست، ھدف باز کردن دروازه ھای ايران . پيشرفت و تعالی و آزادی و خوشبختی ملت ايران باشد

البته نيازی ھم نيست تا يادآوری کنيم که اين دين برای . به روی امپرياليست و اپوزيسيون ھای رنگين کمان آن نيست

از ديدگاه من مبارزه عليه چنين روبنائی به اندازه ای حائز اھميت است . وازی وابستۀ ايران نقش روبنا را داردبورژ
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که ھزار برابر از زير بنا در مفھوم کالسيک بيشتر ارزش دارد و برای ايجاد جامعۀ کمونيستی ايران ضرورت خواھد 

ب کمونيستی برساند، ما مجبور نيستيم بين روبنا و زير بنا در ھر صورت در مبارزاتی که ما را بايد به انقال. داشت

دين اسالم جامعۀ ايران را از حرکت بازداشته، حاال ما . کيد قائل شويم، ھر کجا ضروری باشد بايد مداخله کنيمأتفکيک 

 ما به علم نيازمند دين اسالم شبه علم را در جامعه  گسترش می دھد، در حالی که. بايد اين مانع را از سر راه برداريم

چگونه . يعنی کاری که کمونيستھا کمتر انجام داده اند. پس گاھی بايد روی دين يا روبنا تأکيد و تأخير کنيم... ھستيم

 سال در حال مرگ مضاعف به سر برده و گروگان دين اسالم ١٤٠٠اين ملت وحشت زده و جراحت ديده را که طی 

  را يکبار ديگر با تحليل عينی از شرايط عينی دوباره تعريف کنيم؟  بيدار کنيم و شور حسينی ،بوده است

  حميد محوی

  . نه فرشته و نه ديو–روسيۀ پوتين 
  

در چشم انداز رويدادھای کنونی در اوکراين، در کشورھای امپرياليستی شاھد اردوی تبليغاتی ضد روسی بی سابقه ای 

نگی سال ھای ديکتاتوری نازی و جنگ دوم جھانی و به ھمين گونه لمان، اين ابراز نفرت به شکل پر رادر . بوده ايم

امواج صوتی اين اردوی تبليغاتی حتی از سوی . را تداعی می کند) در آن دوران به شکل ضد شوروی(اوج جنگ سرد 

را از سوی ديگر، در اينجا و آنجا در واکنش به چنين جريانی، جريان ديگری . برخی عناصر چپ نيز شنيده می شود

که مناسبات طبقاتی را در نظر داشته باشد از سياست روسيه پشتيبانی می  می بينيم که به شکل خدشه ناپذيری بی آن

  .نه اين و نه آن رويکرد نمی تواند مدعی بيان نگرش کمونيستی باشد. کند

 

  مناسبات مالکيت و قدرت در روسيه

ورد داوری قرار دھيم، بايد نظم اجتماعی را زير عالمت به عنوان مارکسيست، وقتی می خواھيم سياست دولتی را م

سؤال ببريم و بدانيم که اين نظم اجتماعی کدام است، مناسبات حاکم بين مالکيت و قدرت در اين کشور کدام است، منافع 

تحليل عينی « و تالش ما به عنوان مارکسيست در عين حال با تکيه به  طبقاتی تعيين کنندۀ چنين سياستی کدام بوده است

  .، بر اين اساس که ببينيم نقش کنونی اين دولت در متن سياست جھانی کدام است)١) (لنين(» از شرايط عينی

پس از روی کار آمدن ضد . ًوقتی اين اصول را در مورد روسيۀ امروز به کار می بريم، معموال بايد به نتايج زير برسيم

ايه داری تبديل شد و بخش مھمی از وسايل توليدی به دست دارندگان انقالب ضد سوسياليستی، روسيه به کشوری سرم

به موازات . امالک به سرقت رفته توسط باند اليگارشی، اين آن چيزی است که مسلط شد. سرمايه ھای خصوصی افتاد

که ھنوز اين جريان، با وجود خصوصی سازی گسترده، ھنوز بخش مھمی از وسايل توليد و امکانات مالی را می يابيم 

ژيک، يدر مورد شرکت ھای مرتبط به امور سترات. به دولت تعلق دارد و يا به شکل مخلوط دولتی و خصوصی می باشد

  .ل خود داردوًدولت عموما بخش مھمی را ھنوز تحت کنتر

ادی قدرت سياسی در حاکميت برگزيدگان است که در بطن آن ديوان ساالری حاکم در دولت بيش از پيش با قدرت اقتص

  . و برخی گروه ھای اليگارشی متحد می شود

 در وب ٢٠١٢با اشاره به ارگان قدرت عالی در اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، نويسندگان پژوھشی که سال 

 را به عنوان طبقۀ باالئی معرفی « Politburo 2.0 »در مورد ساخت و ساز قدرت در رژيم پوتين، ) ٢(منتشر شد 

 ٢٠١٣ بروریدر ف. ت ويژهأً بايد بخشی از دولت روسيه باشد، احتماال يک ھي« Politburo 2.0 »: مترجم (کرده اند 
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 ترجمه ٢شايد بتوانيم آن را دفتر سياسی شمارۀ .  عضو بوده که ھر يک بخش خاصی را تحت نفوذ خود دارند٩دارای 

  ).کنيم

، سياست شناسان روسی ٢٠١٢سندگان پژوھش سال ًاين تقريبا مؤسسه ای که به قدرت جمعی تعلق دارد، به گفتۀ نوي

 Cyrille Petrowو سيريل پتروو ) رئيس انجمن مشاورتی ميتچنکو (Evgeni Mitchenkoمانند اوژنی ميتچنکو 

 پس از تقسيم مجدد منابع گروه ھای ٢٠٠٠، در کوران سال ھای )مدير بخش تحليلی بنياد بين المللی کارشناسان سياسی(

ی و از ميان برداشتن بخش بزرگی از پدر خوانده ھای محلی شکل ئرشی، تخريب امپراتوريھای رسانه خرده پای اليگا

  .گرفت

رئيس دولت در عين حال روی قراردادھای دراز مدت .  در نقش داور و مدير به صحنه آمد"پوتين"رئيس جمھور 

اعضای اين طبقۀ عالی رتبه در قدرت .  ل مستقيم داردوژيک کنتريمرتبط به گاز، مديريت بخش انرژی و بانک سترات

برگزيده می » Politburo 2.0نامزد ھای «ھستند که با وضعيت سياسی و اقتصادی و نزديکترين شريکانشان به عنوان 

  .شوند

زيرا قلۀ ساخت و ساز . نظر می رسده يادآوری دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی افراطی ب

با وجود . وروی روی پايه ھای اقتصادی ديگری بنا شده بود و حتی در قطب مخالف به سر می بردقدرت در اتحاد ش

اين، ترسيم اتحاديه در اين پژوھش به عنوان ھستۀ نظام، بين قدرت سياسی دولت و قدرت اقتصادی برخی گروه ھای 

جود تمام تفاوت ھا می توانيم بگوئيم که در نتيجه با و. ًدا به کرملين نزديک ھستند حائز اھميت استياليگارشی که اک

  .موضوع عبارت است از نوعی سرمايه داری انحصارگرای دولت در روسيه

  

  آيا می توانيم کشور روسيه را امپرياليسم ارزيابی کنيم؟ 

مارکسيسم لنينيسم سرمايه داری انحصارگرای دولت را به عنوان نوعی از گسترش مرحلۀ امپرياليسم در نظام سرمايه 

ًبه ھمين علت ما در اينجا می خواھيم مختصرا به اين پرسش بپردازيم و بدانيم چگونه و يا تا چه . داری تلقی می کند

امپرياليسم باالترين مرحلۀ « در يکی از آثارش تحت عنوان "لنين"اندازه ويژگی ھای بنيادی امپرياليسم به شکلی که 

  . داشته باشدابقمطرح کرده است می تواند با سرمايه داری روسيۀ امروز تط» سرمايه داری

 مطرح "لنين"ھيچ ترديدی وجود ندارد که در سرمايه داری روسيۀ امروز عناصر اقتصادی و بنيادی را که در کتاب 

به ويژه، وجود و حاکميت انحصاراتی که در زندگی اقتصادی نقش تعيين کننده دارند، ادغام سرمايۀ . تشده خواھيم ياف

بانکی و سرمايۀ صنعتی و ايجاد اليگارشی مالی بر اساس سرمايۀ مالی، به ھمين گونه نقش مھمتری که ھميشه سرمايه 

  .ا نيز مد نظر داشته باشيمبا وجود اين، بايد ويژگی ھای روسيه ر. صادراتی به عھده می گيرد

در حالی که حاکميت انحصارات در کشورھای امپرياليستی کالسيک نتيجۀ روند تاريخی دراز مدت تمرکز و مرکزيت 

ًسرمايه بود، در روسيۀ امروز حاصل روندی تبھکارانۀ نسبتا کوتاه مدتی بود که طی ضد انقالب ضد سوسياليستی بخش 

 .غارت رفتمھمی از دارائی ھای مردم به 

در روسيه سرمايۀ بانکی و . عالوه بر اين، سرمايۀ اليگارشی در ساختار باز ھم قوی تری منسج شده و تمرکز يافت

ی و پيدايش اليگارشی ئصنعتی نيز در ھم ادغام شد، و ھمان گونه که به شکل اجتناب پذيری وجود شرکت ھای خوشه 

مايه گذاری ھای مستقيم روس ھا در خارج نشان می دھد که سرمايۀ تمايل به گسترش سر. مالی قدرتمند نشان می دھد

 يکی ديگر ،تالقی با سرمايۀ خارجی چه در خود روسيه و چه در خارج. صادراتی ھمواره نقش مھمتری بازی می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 داری در نتيجه، روسيۀ پوتين يک کشور سرمايه داری است که در آن بنيادھای اقتصادی نظام سرمايه. از حقايق است

  .انحصارگرا، امپرياليسم با برخی خصوصيات، وجود دارد

برای درک آنچه به سياست روسيه مرتبط می باشد، ضرورت ايجاب می کند که بين سياست داخلی و خارجی تفکيک 

سياست داخلی در راستای منافع و مصلحت قدرت طبقۀ . قائل شويم و به ھمين گونه بين دو سطح در سياست خارجی

سياست داخلی از يک سو برای ايجاد شرايط مساعد مؤثرترين و سودآور . ه در باال توضيح داديم تعيين می شودحاکم ک

ترين بھره برداری از طبقۀ کارگر روسيه ھدايت می شود، ولی از سوی ديگر در راستای تحکيم و تثبيت رژيم با 

  . به سياستی قدرتمندءواگذاری ھای اجتماعی و در عين حال با اتکا

عالوه بر اين موضع گيری مثبت در رابطه با ميراث اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در خدمت جذب بخش بزرگی 

 به کار بسته می شود، يعنی بخشی از مردم که به ابر قدرت شوروی به عنوان اوج "پوتين"از مردم روسيه به رژيم 

دودی نزد بخشی از طبقۀ حاکم به ويژه نزد آنھائی که مانند ابراز چنين افتخاری را تا ح. تاريخ روسيه افتخار می کنند

با وجود اين، چنين موردی .  به گروه افسران اطالعاتی و نظامی شوروی تعلق داشته اند مشاھده می کنيم"پوتين"خود 

د، و به امروز اين جريان موضع گيری ملی روسيه را بازتاب می دھ. ھيج ارتباطی به تعلق خاطر به سوسياليسم ندارد

  . سرمايه داری قدرتمند استۀعبارت ديگر بازتاب تمايل به روسي

  

  دو وجه در سياست خارجی روسيه

يعنی مناسبات .  خارجی نزديک می نامند،در سياست خارجی، نخستين وجه به آن چيزی مرتبط می گردد که در روسيه

). استونی، لتونی و ليتوانی(زۀ دريای بالتيک  کشورھای حویبا دولتھائی که جايگزين اتحاد شوروی شدند به استثنا

 در رابطه با خارجی ھای نزديک سياست بازگرداندن آنھا به زير چتر روسيه را در اشکال دراز مدت پی "پوتين"رژيم 

محور اين سياست اتحاد گمرک بين روسيه، بالروس و قزاقستان است که بايد به يک اتحاديۀ اقتصادی . گيری می کند

در اين سطح، در مناسبات روسيه با ھمکاران ضعيفترش . ئی و سپس به يک اتحاديۀ اورآسيائی تبديل شوداورآسيا

به عنوان مثال اعمال فشار اقتصادی تکراری روی بالروس برای . مناسبات و روش ھای امپرياليستی را تداعی می کند

 صرفنظر Gazprom د مليتی روسيه گازپروم مجبور ساختن رھبران آن تا از حق مالکيت دولت به نفع شرکت ھای چن

  .کنند و راه را برای ورود اليگارشی روسيه در اقتصاد بالروس  آزاد سازند

. ًاياالت متحده، ناتو و اتحاديۀ اروپا به ھر قيمتی شده می خواھند از اتحاد جمھوری ھای سابقا شوروی جلوگيری کنند

 شوروی ھم ًابقابه مدد پيمان ھای بين اتحاديۀ اروپا و کشورھای س به مرزھای خودش محدود شود و دروسيه می باي

تمام اين .  ناتو به سوی شرق گسترش يابددزمان به محاصرۀ اقتصادی و نظامی در آيد، و در تداوم ھمين روند می باي

  .موارد چشم انداز بحران اوکراين کنونی را به نمايش می گذارد

خالف اياالت متحده و ھم ). يا سياست بين المللی(ط است به سياست جھانی دومين وجه سياست خارجی روسيه مرتب

ه پيمانانش در ناتو، امروز و در آيندۀ نزديک نبايد از روسيه انتظار داشته باشيم که بلند پروازی جھانی داشته باشد و ب

 به "پوتين"روسيۀ . نداردعالوه بر اين توازن نيروھای ضروری برای چنين تسلطی وجود . فکر تسلط بر جھان باشد

طريق اولی در پی ايجاد نظم جھانی چند قطبی بوده تا از بلند پروازی ھای تسلط جويانۀ امپرياليسم اياالت متحده 

در اين ھدف، ھمآھنگی بزرگی بين موضع گيری روسيه و منافع چين و ديگر اعضای بريکس و . جلوگيری کند

  . شکل عينی به نفع صلح و پيشرفت اجتماعی خواھد بوداين وضعيت به. کشورھای ديگر وجود دارد
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 و به ھمين گونه  با توجه به نظريات لنين در رابطه با وجود تفاوت بين تنوعات سياست سرمايه داری و امپرياليست

 پيش از و طی جنگ دوم جھانی به اتحاد شوروی اجازه داد تا فراسوی تمام تضادھای ،تحليل عينی از وضعيت عينی

لمان خطر اصلی برای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و اود با قدرت ھای امپرياليستی غربی در امپرياليسم موج

چنين امری به بنياد مبارزۀ اتحاد شوروی برای امنيت جمعی خود تبديل شد و با وجود . برای بشريت را باز شناسی کند

لمان ای فراھم آورد و به عامل مؤثری در پيروزی عليه تمام مشکالت، اين امکان را برای تحقق اتحاديۀ ضد ھيتلر

  .نازی تبديل شد

من به اين نتيجه رسيده ام که تحليل عينی از وضعيت تاريخی عينی امروز در جھان بايد ما را در زمينۀ سياست بين 

 ديوان ساالری المللی به اين نتيجه برساند که روسيه نيز يک کشور سرمايه داری است و تحت حاکميت اليگارشی و

دولتی به سر می برد که در پيوند تنگاتنگ با يکديگر ھستند، ولی بايد بين روسيه و قدرت ھای امپرياليستی بزرگ 

تقاوت قائل شويم، خطر اصلی برای صلح و پيشرفت اجتماعی در سياست تسلط جويانۀ جھانی امپرياليسم اياالت متحده 

  .ا می باشدو ھم پيمانانش در ناتو و اتحاديه اروپ

 ٢٠١۶ جنوری ١٩

 

 

Notes :  

 

(1) Cet article est paru pour la première fois dans Unsere Zeit, juin 2014, p. 12.  

(2) Lénine, « Le communisme », Œuvres, t. 31, p. 168.  

(3) Voir www.mitchenko.ru/analitika. Cette étude a été discutée de façon détaillée dans le 

numéro de Unsere Zeit du 14 septembre 2012.  
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