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سپتایقر سال  4991ارائ م .یاتن انگلیساد یلالا در یجلا
دوره  ،14مماره  ،5اکتقر سال  4995ب چاپ رسی.ه است

این یلال  ،بار اول در سال  4991ب فارسد بربم گردی .و انتشار یافت اکنون ،اگر چ دو دا از ارائ
یدگذرد ،ایا از یک طرف رون .عیند حرکت و بوسع

این بحث

سریای دار ایپریالیستد روسی طد این ی.ت با واوبد

بیانگر صحت برود نظرات ییروح در این نومتار است و یا یدبینیم ک فریانروایاان رن نا بنلاا در نظار ،بلکا
عملن در راستا ایجاد یک ابحادی

اُرورسیائد گام بریددارن .و با ح.ود نیز یوفق ب انجام رن گشت ان .ضمن

این ک  ،اساسن یکد از کشمکشاا روسی با ابحادی
امین یوضوع یدبام .و رورین نمون
پای

اروپا و ریریکا ک یخالف سرسخت این ایر استن ،.بر سار

این رویاروئد پنلان و رمکار نیز یورد اوکراین است ک وود یک وزنا و

یلم برا روسی در بشکیل چنین ابحادی ا یدبام .در این ایام ،اوکراین برا دویینبار دستخوش "انلال

یخملین" بوسط ایپریالیستاا غربد گشت است ا.ف ،کشاان.ن اوکاراین با طارف ابحادیا

اروپاا و ارچا

بیشبر یح.ود و یحصور نمودن بوان سیاسد و اقتصاد روسی ب یثاب رقیقد کا از بواناائد نظااید – اسات ا
باالئد برووردار است ،یدبام.
از طرف دیگر ،با بوب ب یرور دوباره رن و لزوم اصالح نارسائداا یوبود در چاپ اول (چ در یتن بربم و
چ در نشر رن) و ب.قیق ارچ بیشبر رن با یتن اصلد ،اق.ام ب بازنگر

ام بانق  ،بربم و چاپ یج.د رن

یدنمائیم
امانطور ک در چاپ اول گفت م ،.این نومتار یشخصن دو بریان فکر

یوبود در بایع

روسی در پد

فروپامد ابحاد مورو  ،ک بوسط رومنفکران و نخق گان صاحب ایتیاز نماین.هگد یدمون ،.را بحت عناوین
غر گرایان و اُرورسیائداا (اروپائد-رسیائد) یعرفد یدنمای.
با بوب ب این یتن ،غر گرایان ،انلال

روسی و دوره

مورو

را انحرافد از یسیر عاد

باریخ بلان قلم.اد

یدکنن .و ووااان گذار ب سریای دار ی.ل غربد یدبامن .و اُرورسیائداا ،ضمن بوصیف بم.ن غر

ب یثاب

نژاد  -فرانگد و با بکی بر سنتگرائد و ای.ئولوژ

پ.ی.ها

اُرورسیائداا یددانن .و رؤیا

وانواده

م.ی.ن التلاطد وویش ،روسی را بزئد از

بشکیل یج.د ابحاد اُرورسیائداا ،ک با فروپامد ابحاد مورو

از بین

رفت ،را در سر دارن.
نویسن.ه وود ،این یلال را نل.
برود عملکرداا

رنان یددان .و عالوه بر رن ،با نل.

بسیار کلد بر این دو بریان و ای.ئولوژ

فرانگد ک بوسط رنان اعمال یدگردد ،بمرکز وود را بر رابی

بین پروژهاا

رنان در

سیح یلد و بلاند قرار یددا.
امچنین ،نویسن.ه یعتل .است ک غر گرائیسم و اُرورسیائیسم ن در بضاد با ام ،بلک یکمل یک.یگرن .و اعالم
یددارد ک "رنچ ک در سیح ب عنوان یناقش بین نمون اا رمتدناپذیر فرانگد -ابتماعد ظاار یدگردد،
درواقع بالش یوزوند است برا ساوتن فضا ای.ئولوژیک ب مکلد ک عرص را برا یانور سیاسد و ینازعات
یسابل

عموید حفظ سلی مان بر کل

ق.رت نخق گان درحالرقابت و امچنین برا امقست گد بر سر یسئل

بایع یلیا نمای".
درعینحال ،این یلال ق.رت ای.ئولوژیکد یارکسیسم در برابر بریانات فوقالذکر را نیز یورد بوب قرار داده
است ایی .است ک برا ووانن.هگان فارسد زبان و مناوت ارچ وسیعبر رنان از سیر بحوالت و اوضاع و احوال
بایع

روسی در دو دا

گذمت  ،یفی .و حاو نکابد ارزن.ه بام.

پویان کبیری
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بخش اول
امانطور ک بروبسکد  16سال ققل در بجزی و بحلیلاایش از بایع
بابرنای درواقع ب سیر قللرائد عمیق اقتصاد
ق.رت بئوریک یارکسیسم کالسیک ب بلا
عنوان ابر ق.ربد است ا

مورو پیشبیند نمود ،رد یک اقتصاد

و ابتماعد در سرزیین ابحاد مورو

سابق ینجر گشت است

بلخ و گزافد یج.دن یورد بأیی .قرار گرفت است گرچ روسی ب

باقد یان.ه ،ایا سریعن ب سیح ابتماعد ،اقتصاد

و فرانگد یک کشور بلان سوید

سلوط کرده است از یلمبرین بنق اا این پروس یدبوان نکات زیر را نام بُرد:

 در زیین

اقتصاد  :غیرصنعتدم.ن و بلت گیر یج.د اقتصاد یلد ب طرف ی.لد ک وسیعن برپای
ساوت م.ه و یواد غذائد و امچنین وابستگد فزاین.ه ب سریای

ص.ور یواد وام ،واردات کاالاا

واربد و نلاداا بینالمللد رن قرار دارد
 از لحاظ ساوتار ابتماعد و سیاسد :نابرابر
بلسیم ساوتار یسلط بر بایع

وسیع در زیین

ثروت ،در فلر زیستن اکثریت بمعیت و

روسی ب بخشاا وابست (کمپرادور) و ناسیونالیست

بلسیمبن .اویر (یعند بخشاا ناسیونالیست و کمپرادور) ،صفررائد دو قیب سیاسد -فرانگد رقیب را ایجاد
نموده ک یعمولن از رنان ب عنوان "دیوکرابیک" و "ناسیونالیست" یاد یدمود است اا

ای.ئولوژیکد رنان

یدبوان .ب یثاب "غر گرائیسم" و "اُرورسیائیسم" یورد مناسائد قرار گیرد ،زیرا اعتلادات ار دو ای.ئولوژ  ،از
طریق یک بفسیر یتقاین از یشخصات باریخد روسی و بایگاه رن در درون نظم بلاند بینالمللد ،ب بفصیل
درری.ه و قانوند گردی.هان .یتن زیر ،نل .بسیار کلد بر این ای.ئولوژ اا و برود عملکرداا فرانگد ک ب
وسیل

بین پروژهاا رنان در سیح یلد و فرانگد است

رنان اعمال یدگردد ،با بمرکز بر رابی

غر گرائیسم و اُرورسیائیسم ب یکباره پ.ی.ار نگشت ان .رناا از سالاا
بسیار نزدیک ب یحافل یختلف درون حز
ارگاناا ای.ئولوژیکد حز

وصمان

و بوروکراسد دولتد ،بحت یراققت نزدیک ایا دور از نظارت

کمونیست ابحاد مورو و کا گ

یارکسیستد بسیار پیشبر از رنک از سو
یزدور حز

 4946در بین یجایع علمد و ادبد

 ،ب رراید رم.ونمو کردهان .بفکر

راقران ابکوم سابق (بوروکراتاا

یحلد حز ) و نویسن.هگان

رسمن "یُرده" اعالم گردد ،در این دوائر ب بفکر ینسوخ و از یُ .افتاده بق.یل م.ه بود از رن

پس ،یارکسیسم ب یثاب

پاسخ عملد

بللوه ب

ار دو ،یعند ام ب

ای.ئولوژ اائد ک از چنین واقعیتد برواست و ب وسیل

واقعیت اسفناک ابتماعد و ام ب

رن بازبولی .یدمون ،.از ام

یواضع ق.رت کنار زده

م .و از سو رومنفکران صاحب ایتیاز ،بماین یورد نفد و انکار قرار گرفت و طرد گردی .یارکسیسم ب یثاب
دممن ق.یمد و رین.ه ای.ئولوژ اا یورد بحث در ذیل ،مای .عمیلن و وسیعن ب ووبد ایستادهگد نمای ،.ایا
ایروز بانگ سازیانیافت

ق.رتین .ن.ارد

بخش دوم
پای اا اصلد بفکر غر گرائد روسد یدبوان .ب مرح زیر والص گردد:
 انلال

روسی و دوره مورو  ،انحرافد باریخد از یسیر عاد باریخ بلان بودن .انحراف از یسیر ک

انتلایش ب سریای دار لیقرال و نلاداا رن ،امانطور ک در غر

وبود دارد ،وتم یدمود بنابراین

ا.ف استرابژیک ،بازگردان.ن روسی ب "وانواده

یلتاا

یتم.ن" ،و ا بسا ب عنوان مریک یراکز

ق.رت ممالداش ،یدبام.
 غر گرایان از لحاظ اقتصاد سیاسد و بئور
وودب وود نظمپرداز یا بنظیم مون.ه
ای.هاا

ابتماعدمان ،ب

ردام اسمیت و بفکر بایع

او ،اقتصاد کالن یکتب میکاگو ،و ب مکل راست افراطد ب

داروینیسم ابتماعد علبگرد کردهان .رقابت و نفع مخصد ب عنوان یحرکاا

"عاد " (بکی کالماا

ی.ند

"طقیعد" و

نئولیقرالیسم روسد) رفتار ابتماعد ،ک سرانجام ب نفع بایع ب یثاب یک کل

یدبامن ،.بل.یس یدمون .و دیوکراسد ب.ون بسلط بازار رزاد و یالکیت وصوصد ،غیرقابل بصور
قلم.اد یدمود
ب طور والص  ،غر گرائد روسد بکرار یقتذل است

یرکز فرضی اا رن فلسف

ابتماعد است ک در

اشتاد اللامبخش ب اصیالح "انلال " یحافظ کاران ب.ی( .نئوکنسروابیواا) در غر

دا

رن در روسی  ،عقارت از فراام نمودن یشروعیت و یعلولیت ای.ئولوژیکد برا

اولی

استلرار یج.د سریای دار ("انقامت اولی ") و مکلگیر بایع
سریای  ،بوده است امچنین یک بشاب امنوعگون ا
میکاگو ،ک ب دنقال دیکتابور اا

نخستین یرحل

بورژوائد با دو نیرو اصلداش یعند کار و

بین غر گرائد روسد و رژیماا

برور نظاید ریریکا

بود کارکرد

اقتصاد

یکتب

البین وضع گردی ،.وبود دارد این مقاات ،دفاع

ناییمون نئولیقرالاا در ستایش از میلد پینوم یدبام .ک بسیار از رنان رن را ب عنوان ی.لد برا روسی
یدبینن.
پای

ابتماعد اصلد ی.ل بوسع

یدبرد؛ بخشد از طقل

نئولیقرال مایل :بورژواز بجار ب.ی .ک از سیاست "دراا باز" سود
رن با امتااا

غربداش است؛ و

سیاسدئد ک ق.رتاش وابست ب روابط ویژه

باالبر از ام  ،رومنفکران صاحب ایتیاز علوم ابتماعد و اربقاطات یدبام .ک بسیار

از رنان از یلیع

سالاا  4946ب عنوان حلل
در غر

ابصال بین بوروکراسد مورو و نلاداا فرانگد ،سیاسد و اقتصاد ق.رت

و.یت نمودهان .و قابلیت سودبوئد از سریای

فکر

و روابط بنام.همان با غر

ب.اوم ی.ل نئولیقرال ائتالف دارد این گروهاا بخش کمپرادور در درون طقل
عالوه بر یوانعد چون اقتصاد یکپارچ و یلدم.ه (ب امراه روابط یالکان
امکال حلوقد بوده است) ،انتلال ب ی.ل غربد سریای دار

بست گد ب

حاکم را نماین.هگد یدکنن.
غیرسریای دار

ک زیین ساز

در روسی بایستد بر برود یوانع دموار وو

فرانگد غلق یاب .بمام سنتاا فرانگد بلایابن.ه ب عین رلترنابیواا پیشایوبود بازار و ارزشاا کاالئد
را ارائ یددان .و در یورد روسی سنت یحلد و یاققل ی.رن ن بوسط بازار کاالئد ،بلک ب وسیل

یک

سیستم یتلابل مورائد ک پول را از ق.رت ب.ا ساوت بود ،پومش داده م.ه بود از اینرو نئولیقرالاا
روسد در سیاستاا فرانگدمان یتوسل ب واردات انقواد از بولی.ات فرانگد غربد ب یثاب وسیل ا برا
"اصالح رگااد بودهاا" م.هان .رحاد یردم بحت نلل و انتلال وشن فرانگد ،بللین ارزشاا

یصرفد و

ای.ئولوژ نویحافظ کار (نئوکنسروابیو) ک ب دنقال باچریسم و ریگانیسم مکل گرفت ،قرار داده م.هان .این
واردات فلط نمایشات کم ارزش بلویزیوند ،دری.ا ( ،)DERRIDAفرومگاهاا سکس و پسای.رنیسم نقوده ،بلک
یقاند پدریز

و ساوت فضا

فرانگاا

فرانگد ب سو

بوده و "باال" ،کاالئدکردن بولی.ات فرانگد و

یصرفگرائد در انر ،ریوزش و پرورش ،بفریحات و روابط مخصد نیز بوده است اگرچ ارزیابد بأثیر
این وشونت ای.ئولوژیکد نیازین .گذر زیان یدبام ،.ایا بأثیر یخر

ام بانق

ووبد رمکار است بنابر ام پرسداا

بوان ب

رن وصوصن رو

نسل

اویرن ب عمل ری.ه در بین دانشریوزان دوتر

دبیرستاناا یسکو ،فاحش گد در اذا دریافت "ارز یعتقر" یکد از یشاغل بسیار باحیثیت یحسو

یدمود

بللین پول/کاال با بأکی .ب.ی .بر نلاد وانواده ،برویج رسان اا گرواد از یفلوم سیاست ب عنوان "عمل
ننگ" و اعالم معار "پایان ای.ئولوژ " بکمیل م.ه است ام
بین یسائل فرد

و ابتماعد ک یشخص

ایناا ب قص .زیین ساز برا ب.ائد بنیاد

بوایع یعاصر سریای دار ست بوده و بیش از ام ب ینظور

یمانعت از مکلگیر و رم .سازیان سیاسد از پائین یدبام.
امچنین فرانگ رومنفکر ب.ی .از درون یکانیسم واردات ،ب یثاب طقل

سیاسد و بخش نئولیقرال قشر

رومنفکر روسد ،ولق م.ه است ک رسان اا و ریوزش و پرورش را کنترل یدکن .و ب دوره کارریوز
چاپلوسد یراکز ق.رت رومنفکر
بئوریکد غر

در غر

داول م.ه است ایروز این گروهاا ،عمل پیون .با یقاحثات
دی.گاهاا ای.ئولوژیکد بین روسی و

و بمام قوائ .علوم ابتماعد را کنترل نموده و یقادل

بلان را از صافد یدگذرانن .کنترلد ک رومنفکرانصاحبایتیازاتویژه بر رو انتخا کردن و وطندساوتن
دانش و رگااد غربد دارن ،.ق.رت نخق گان را در استفاده از رن بلویت نموده و یانع کاربرد مایست

رن

برا ارگون نل .و عمل ابتماعد انسان یدگردد
بخش سوم
با زوال سریع مرایط اقتصاد

و ابتماعد برا

اکثریت بسیار وسیعد از بمعیت روسی  ،نئولیقرالاا با چالش

فزاین.ه بخشاائد از نخق گان ک وود را اپوزیسیون "یعنو " یا "یلد" یدناین ،.روبرو م.هان .در حالد
ک گروه ققلد (نئولیقرالاا) ی.ل غربد

"بایع

نریال" را پذیرفت ان ،.ای.ئولوگاا

سلسل یکتوبات یقلم (و واقعن نامناوت در غر ) از سالاا

 4996و  ،4996نگارش گرواد از یلابرین

روس یعروف ب "اُرورسیائداا" ،ربوع کردهان.

بربست

اُرورسیائداا در بازنگر
پسااستعمار
انلال

اپوزیسیون ب یک

نوروران مان پیرایون رابی

ی.رن از سلی

غر

روسی  ،در یلیع اوجگیر

فرانگد

بین اروپا و یابلد بلان ،پیشاپیش بنق اائد از نل.

را ییرح نمودن .نومت اا

رناا در پد وقوع بنگ بلاند اول و

فامیسم در اروپا ،رناا بم.ن غربد را ب عنوان یک پ.ی.ه

واص بوصیف کردن .و درواقع رن را کجراا

ایپریالیستداش را از طریق وشونت نظاید ،اقتصاد

ویرناکد دانستن .ک

و فرانگد بر دیگر گروهاا

بنابر انسانمناسد فرانگدمان ،رناا روساا را بخشد از وانواده

بدرحمان

قوید –
بسلط

قوید بحمیل یدنمای.

یردیان اُرورسیائد یددانن .ک

یوبودیت باریخدمان بوسط یک نظام ارزمد کایلن یتفاوت نسقت ب اروپا "روید – ژریند" ،اداره م.ه
است ()5

ارورسیائداا ی.رن از ای.هاا پیشینیان وویش در بلت بسط یک ای.ئولوژ بسیار التلاطد از راائد یلد
ک مایل عناصر

عرفاندست ،استفاده نمودهان .طرح رناا در

از قوییت ،ورافات بکنیکد و و.امناسد

مکل سکوالرم.ه رن ،رؤیا بازساز یج.د ابحاد اُرورسیائد ،ک با فروپامد ابحاد مورو از دست رفت،
سنتگرائد فرانگد ،دولتگرائد و ی.رنساز

را برپای

کشوراائد یثل کره بنوبد و ژاپن نمون

بکنولوژیکد در سر یدپروران .رناا در

باریخد چنین بوسع و ی.لاائد برا بللی .را یدبینن .بشکیالت

اقتصاد اُرورسیائد مقااتاائد با بالش نخق گان رسیا مرقد برا رراستن ی.ل بوسع

سریای دار مان

با ب اصیالح ارزشاا کنفسیوسد دارد
پایگاه ابتماعد قومیحور

اُرورسیائد ،وسیعبر از غر گرائد روسد ایا امچنین پراکن.هبر از رن است و

مایل ایناا یدبام" :.یتص.یان سرخ" یعند طقل
پای

صنعتد دارد ،رؤسا

کاربلاا

کشاورز

ک

ی.یران صنعتد ک ق.رتمان بست گد ب بلا
کشاورز

عرص

حتمد

را کنترل یدکنن ،.کنترلکنن.هگان ینافع

وصوصد ب.ی( .غالقن بانیان بغییرقیاف ن.اده) و ممار زیاد

ار دالالن ،سفت بازان ،یؤسسین

مرکتاا کوچک و ب طورکلد بیپاا بخر -بفروش -فرارکن ک در ر اا وصوصدساز (ک غارت و
چپاول است) رم .کرده و یدبینن .ک کوس اا
طقل

بزرگبر وارد یدمون .امچنین بخشاا

استادان مورو  ،یعند رومنفکران علمد و فند

وسیعد از

سابلن بلرهین .از ایتیازات ویژه ،ک یوقعیت

ابتماعد رنان با غیرصنعتدم.ن کشور و قیع بلریقن کایل کمکاا دولتد ب بحلیلات علمد و ریوزش عالد
ب ویر افتاده و با مکست اصالحات نئولیقرال سروورده م.هان ،.را مایل یدمود طیف سازیاناا و احزا
سیاسد دارا
ابحادی

گرایش ب ای.ئولوژ

اُرورسیائد از احزا

یخفد فامیست گرفت با ابحاد صنعتد قابل احترام،

نویسن.هگان روسی و عناصر در حال حاضر یسلط بر راقر بزرگبرین حز

کمونیست را در بر

یدگیرد ()1

امچنین این نکت یلم است ک بین ناسیونالیسم روسی
دوید (اُرورسیائیسم) بوسط نماین.هگان گروهاا
قزاقستان ،سلیان نظربایف ،اویرن برنای اش برا

بزرگ و اُرورسیائیسم بایستد بفاوت قائل م .زیرا
قوید یختلف استفاده یدمود چنانک رئیسبملور

یک ابحاد اُرورسیائد را با ای.ئولوژ

اُرورسیائیسم پیون.

داده و فراووان یک فضا فرانگد و یعنو یکپارچ را داد بماا اصلد ای.ئولوژ اُرورسیائد و بنیاناا
علنن غیرینیلد رن دروور مرح و بفصیلد بیشبر ید بام.
در سیح بغرافیا سیاسد یا ژئوپولوبیک ،ارورسیائداا چنین است.الل یدکنن .ک نیرواا "بلانگستر" غربد
(ب عنوان یثال گلوبالیسم) مروع ب ایجاد نظم نوین بلاندئد کردهان .ک روسی و دیگر بملور اا سابق
ابحاد مورو را در پائین ارم بلاند قرار یددا .و ینابع انساند و طقیعد رنان ،در بلت ینافع کشوراا
سریای دار یرکز و مرکتاا فرایلیتد ،یورد استثمار قرار وواا .گرفت رناا نئولیقرالاا را ب دست

دامتن در این بوطئ
غر

بلاند و ب قرار دادن یردیان اُرورسیائد بحت بسلط سیاسد ،اقتصاد

یتلم یدکنن .از نظر رناا ،بنلا رلترنابیو باریخد در برابر این سناریو
بلاند ب یثاب راقر یک ابحادی

یج.د ب بایع

غمانگیز برا

و فرانگد

روسی  ،ورود

اُرواسیائد است ک یدبوان .یسیر فابع بار کنوند باریخ

بلان را ک اینک ب سو بلاند پیش یدرود ک بوسط یک اُلیگارمد یالد فرایلد اداره مود ،بغییر دا.
چنین ابحادی ا

ی.ل غربد سریای دار  ،ب واطر بنیاناا

نمدبوان .برپای

فرانگد اروپایحور اش ک

اُرورسیائداا رناا را وودیحوربیند ،ینیقگرائد و یادهگرائد بعریف یدکنن ،.بنا مود درعوض ،رناا
سنتد" استن .ک گفت یدمود وح.ت عظیم قوید یردیان اُرورسیائد را

ووااان بازگشت ب "ارزشاا

طد ازارسال باریخ یشترک یفروضمان قوت بخشی.ه است بروالف غر گرااا ،اُرورسیائدیان یردیاند
بمعگرا ،یستع .برا

ولق اسیوره و امکال یذاقد وودرگااد استن .و ارزشاا

ارزشاا یاد ارج یدنلن .ام
الف -رن بخش از بایع

یعنو

را بیش از

این قومیحور اساطیر برا اثقات این ب کار گرفت م.ه است ک :
انساند ک در سرزیین ابحاد مورو

سابق اسکان دارد ،بنابر قوانین یا

علالنیت یخصوص ب وودش یوبودیت دارد و اساسن یتفاوت از رناائدست ک در غر ان.
 -ی.ل اُرورسیائد بوسع

سریای دار

یلد را براساس بنق اا

داولد و بغرافیا سیاسداش

بوبی نمای.
اُرورسیائداا ب درستد بر این نکت انگشت یدگذارن .ک ی.ل نئولیقرالد انتلال ب سریای دار  ،اوتالفات ابتماعد
عمیلد در صفوف طقلات ب وبود یدرورد ک احتمالن ب بنگ داولد بیانجای .امانطور ک یکد از ای.ئولوگاا
رنان است.الل ییکن .ویر اصلد اصالحات نئولیقرال عقارت از رن است ک "رناا بضاداا

بربست

طقلابد را

عمیقبر ید سازن .و ب امین دلیل ضرورت رگااد طقلابد و رادیکالیسم ای.ئولوژیک را بریدانگیزانن .و این
ب طور قیع سرانجام ب رویاروئد بین ابحاد چپ با بلتگیر سن.یکالیستد و ابحاد راست با وصلت طرفدار از
فامیسم وواا.

انجایی)3(" .

این است.الل و گفت اا

مقی ب رن ،بیانگر نگراند ارچ عمیقبر اُرورسیائداا یدبام .ک در پس معاراا

ض.غربد و گاان ض.سریای دار

رنان نلفت است یعند برس رنان (ک نئولیقرالاا نیز در رن سلیمان ).از

سیاسدم.ن بودهاا ک یمکن است ب رن چیز
انلال

ینجر گردد ک در حال حاضر از رن ب عنوان "دوره

دوم

سوسیالیستد" یاد یدمود ک ید بوان .ابزار بولی .و دولت را بحت کنترل یستلیم یجایع امتراکد کارگران

قرار دا.

ب با

رن ،اُرورسیائداا ی.ل بایع و دولتِ ب اصیالح صنفد -سن.یکالیستد را پیشنلاد یدکنن .ک بر پای

اصول یختلط و استنتاجم.ه از ای.هاا قرن نوزدام بنام.ه و رن را از بناح یحافظ کار طرف.اران فرانگ اسالو،
داستایوفسکد و ای.ئولوژ رسمد ایپراطور روسی ب عاریت گرفت ان ،.یک ی.ل بایع ا را بجسم یدکن .ک
یقتند بر نظم م.ی .سلسل یرابقد طقلات (با بخصیص ایتیازات ویژه براساس اامیت ار طقل برا دولت) است
و با روحی

احترام یتلابل و امرانگد برادران زیست وواا .کرد و اربش و سرویس اینیتد نیز طقلات

ب.اگان ا را بشکیل وواان .داد
اقتصاد ب وسیل
نلایتن طقل

بسیار بزرگ ک یکمل ام وواان .بود با رقیب یک.یگر ،ب انلیاد در وواا .ری .و

کاربلاا
سیاسد ب.ی.

لیاقتمان از ام

از بکنوکراتاا

ای.هرلیست یلدگرا ب وبود وواا .ری .ک بنابر مایست گد و

طقلات ب و.یت گرفت یدمون .طقلات ،کاربلاا و مایست ساالر بکنوکرابیک باام ب مکلد

امرانگ در اق.اید استرابژیک برا فرای.رنساز

و پیشرفت بکنولوژیکد ،ک ابحاد اُرورسیائد را قادر وواا.

ساوت با رسالت یسیحائد اش را ب کمال رسان ،.یشارکت وواان .کرد رسالتد ک عقارت است از راائد بلان از
قی .بم.ن یکانیکدِ فاق ِ.یعنویتِ غربد و ا.ایتکردن رن ب سو
یعنا انعکاسد از دولت برادران

"صنفد -سن.یکالیستد" در یلیاسد بلاند است

اُرورسیائیسم مای .امچون یک علبگرد فرانگد ناایی.ان ب ی.ین
دل بایع ا

عصر "انسانگرائد ب.ی ،".ک ظاارن ب

ینسوخم.ه بوازن ابتماعد در

فاضل

غیردیوکرابیک و استثمارگر بام .ایا در پس پن.ار یتافیزیکدِ ب .اُرورسیائداا ،رلترنابیو یعت.ل و

مای .قابلدواید ،برا

بوسع

یلد ،نلفت است ،چیز

ک سمیر ایین ( ،)Samir Aminرن را "انتخابد برا

صفبن .یج.د حول زوبین بکنوکراسد دولتد -سریای دار یلد یدنای" .

()4

سیاست "بوازن ابتماعدِ" اُرورسیائد ب طور عیند ب دنقال سرکو نمودن و یا دستِکم ب طرز یؤثر کمکردن
بضاد طقلابد در یلیاس یلد ،بلت ایجاد مرایط یناسببر برا
ب.ینوسیل سریای

انقامت ابویابیکوار سریای

یلد را قادر ب رقابت در سیح بلاند نمای .نمون ا

یدبام .با

گفتند از درو.یتِ سریای

یلد

بودنِ ای.ئولوژ اُرورسیائد ،کمپین بقلیغابدِ کاربل "اِریِس"( )Hermesیدبام .ک ینافع عظیمد در صنعت نفت
دارد و ب باالبرین ردهاا

بوروکراسدِ دولتد یتصل است کاربل "اِریِس" وودش را ب عنوان کمپاند یردم

بوصیف یدکن .ک از ینابع یلد نفت دربرابر کمپانداا
"سوبورنوست" ([ )Sobornostیعند نلاد
فردگرائد" ،این ینابع را بوسع یددا.

چن.یلیتد دفاع کرده و از طریق روحی

دست بمعد برپای

عشق یتلابل ام

ب

سنتد

یسیح] و ض.یت با

()1

ادامه در شمارهی بعد

یادداشتها:
 -4بنیانگذار اُرورسیائیسم ن اس بروبتسکو

-9

( )N.S. Trubetskoiبود ،ک بیشبر ب نام راقر یحفل زبانمناسد پراگ مناوت

یدمود کتا

او ب نام "اروپا و بشریت" (صوفیا ،سال  )4996بق.یل ب یانیفست بنقش ب.ی .م.

دبیرکل حز

کمونیست ف.راسیون روسی  ،گناد زوگانوف ( ،)Gennady Zuiganovسن .دروند ب اسم "نگااد ب فراسو

افق" نومت است ک ای.ئولوژ اُرورسیائد امانگون ک در اینبا یشخص م .یعند (بم.ن روسی سرانجام ابحادی

بزرگ

اُرورسیائد را دوباره برقرار وواا .کرد و اال رور) از رن براوش یدنمای .این نومت بوسط استانیسالو ینشیکوفِ ( Stanislav

 )Menshikovیعتقر در وقرنای اش ب نام "بایع

یشترکالمنافع اُرورسیائد و اروپا

 46و  ،44والص م.ه است "پالبفرم لنینیستد" در درون حز

کمونیست ف.راسیون روسی ( ،)CPRFبا زوگانوف ب واطر

"انحراف ناسیونالیستداش" ب یلابل برواست ،ولد امانطور ک رورین برنای
4995ب بصویب رسی ،.نشان یددا .گروه "اُرورسیائد" زوگانوف کنترل حز
معار "کارگران بلان یتح .موی "!.از برنای

مرقد" در ژانوی

حز  ،ک در کنگره

سوم در ژانوی

را در دست دارد ب عنوان یک یثال گفتند،

حز  -ب.ون یک راً گیر و عالرغم وبود یخالفین -حذف گردی.

 -9سرگئد کورگینیان ( ،)Sergei Kurginianسناریو افتم ،قسمت ( 9یسکو ،سال  ،)4999صفح
 -1سمیر ایین ( ،)Samir Aminقیعاربقاط :ب سو
 ،)4996،)Booksصفح
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