دربارهی جنگ و
تهاجم روسيه بهاوکراین
نوشتهی :عباس فرد

تصويری کوتاه از جنگ
شکی در اين نيست که اوکراين )صرفنظر از انگيزه و آنچه ْ
دليل نامگذاری میشود( مورد تهاجم
نظامی روسيه قرار گرفته است؛ همچنين شکی هم در اين نيست که صرفنظر از تعداد کشتهها و زﺧﻤیها
مردم اوکراين )نه طبقهی حاکم،
و نيز ميزان ﺧرابی و چگونگی ﭘايان يافتن اين تهاجم نظامی ،تودههای
ِ
دولت و دستجات فاشسيتی در اين کشور( عﻤدهترين قربانی اين تهاجم نظامی ﺧواهند بود؛ عﻼوهبر هﻤهی
اينها ،در اين نيز شکی نيست که کنش و عﻤلکرد هﻤهی دولتها ،نهادها ،گروهها و افرا ِد همسو با
ت ﭘرده ـبههرنحوی ،اعم از سياسی و اقتصادی و اجتﻤاعیـ از يکی از
دولتها که آشکارا ويا از ﭘش ِ
طرفين اين جنگ حﻤايت میکنند ،بورژوايی/امپرياليستی و ارتجاعی است.
بنابرهﻤهی اين ﭘارامترها )که در اثبات درستی آنها میتوان هزاران نوشته و سند ارائه کرد و
بهتبادل گذاشت( تهاجم نظامی روسيه بهاوکراين و آنچه دولت اوکراين دفاع از وطن مینامد ،فاقد هرگونه
عنصر متصوری از ترقیﺧواهی و تکاملگرايی طبقاتی در همسويی با تهيدستان و تودههای مردم است؛
ِ
گرايی همسو با تودههای مرد ْم نه تنها حضور سازمانيافته و بهلحاظ
تکامل
و
ﺧواهی
ترقی
شرط
چراکه
ِ
ِ
طبقاتی نسبتا ً ﺧودآگاه کارگران و زحﻤتکشان در کشور مورد تهاجم است ،بلکه اين شرط مقدماتی )حتی
برفرض موجوديت( اساسا ً درصورتی فعليت اجتﻤاعی/تاريخی ﭘيدا میکند که تودههای کشور مهاجم و
طبقاتی نسبتا ً ﺧودآگاه ،درعينحال با يکديگر رابطهی
کشور مورد تهاجم ضﻤن سازمانيافتگی
ِ
گسترشيابندهی طبقاتی ،اجتﻤاعی و تاريخی نيز داشته باشند تا بتوانند در ناچيزترين ح ِد متصور و مﻤکن
)يعنی :از جنبهی دموکراتيک مبارزهی طبقاتی( ،توانايی طبقاتی/اجتﻤاعی/تاريخی ﺧود را بهدولتهايی
که هنوز بهشيوهی انقﻼبی سرنگون نشدهاند ،بهطور نسبی تحﻤيل کنند .اما از آنجاکه تودههای کارگر و
طبقاتی نسبتا ً ﺧودآگاه نيستند؛ از اينرو ،میتوان
زحﻤتکش در روسيه و اوکراين دارای سازمانيافتگی
ِ
متصور فاقد
نتيجه گرفت که جنگِ فیالحال موجود و جاری در اوکراين نه تنها از هﻤهی جنبههای
ْ
متصور
هرشکل و گونهای از ترقیﺧواهی و تکاملگرايی طبقاتی و انسانی است ،بلکه در هﻤهی وجو ِه
ْ
ارتجاعی نيز هست.
اين امری بديهی استکه در حاکﻤيت سرمايه و استقرار نظام سرمايهداری )يعنی :در حاکﻤيتی
مبتنیبر رقابت هﻤهی صاحبان سرمايه عليه يکديگر( موضوع و علت عﻤدهی هرگونه ستيزی در درون
ويا بيرون از کشورها )اعم از سياسی ،تبليغاتی ويا نظامی( ،بيرون کشيدن مقدار بيشتری سود از جيب
رقيب استکه او نيز ـدرست هﻤانند رقيب ﺧويشـ سود را از جان و شرف تودههای مردم و فروشندگان
نيرویکار بيرون کشيده و بيرون میکشد .بنابراين ،موضوع اساسی و عﻤدهی انواع ستيزها و درگيریها
)بين بلوکبندیهای اقتصادی/سياسی/نظامی( نيز تصرف و دراﺧتيار گرفتن آن امکانات
سياسی/اجتﻤاعی/طبيعیای استکه زمينهساز افزايش سود برای يک طرف از رابطهای ذاتا ً رقابتآميز
بهزيان طرف ديگر است.
بهبيان مشخﺺتر ،جنگِ دولتها باهم )و ازجﻤله جنگ روسيه با اوکراين( ،صرفنظر از اينکه
کدام طرف مهاجم و کدام طرف مورد تهاجم باشد ـدر واقعـ جنگ برضد مردم کارگر ،زحﻤتکش و
تهيدست در هردو کشور است .با وجود اين ،ازآنجاکه ويژگی سرمايه در وضعيت کنونی دارای بيشترين
گسترش و تبادﻻت جهانی در تاريخ بشری است ،و ازآنجاکه سرمايه )در هرشکل و در هرکجای جهان(
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سودمحور و ناگزير توسعهطلب است؛ از اينرو ،میتوان گفت :جنگ بهعنوان تهاجﻤی ضدمردمی و ذاتا ً
سرمايهدارانه ،تودههای کارگر و زحﻤتکش در کشورهای درگير جنگ را بهطور مستقيم و کارگران و
زحﻤتکشان کشورهای بهاصطﻼح غيرمتخاصم را بهطور غيرمستقيم )و چهبسا بسيار شديدتر( بهمسلخ
سودآفرينی بيشتر و انباشت شديدتر سرمايه میکشاند .بنابراين ،فرقی نﻤیکند که اين تهاجم ضدمردمی
و سرمايهدارانه )که زمينهی جهانی و گسترهی ضدانسانی/نوعی نيز دارد ،و درعينحال بازسازیکننده
و بقابخشندهی نظام سرمايهداری است( بين کشورهای شﻤالی/متروﭘل ،جنوبی/ﭘيرامونی ويا شﻤال و
جنوب جريان داشته باشد؛ چراکه سرمايه ماهيتا ً و بهويژه در وضعيت کنونیاش ـهم در رقابت ،هم در
شراکت و هم در تخاصمـ جهانی است ،ناگزير جهانی عﻤل میکند ،و آسيبهای وجودیاش را بههﻤهی
جهان میگستراند.

دربارهی نيروهای نظامی/ارتشی و جنگ
عينی بسيار و در نوشتههای معتبر بهاثبات
اين واقعيت بارها بهطور مستدل ،با استفاده از فاکتورهای
ِ
نظامی )اعم از
ی ارتشهای رنگارنگ بهمثابهی انواع نيروهای
رسيده است که مهمترين علت وجود ِ
ِ
ً
ملی ،نيابتی ويا ﭘيﻤانهای منطقهای و بهاصطﻼح بينالﻤللی( عﻤدتا حفاظتِ نظامی و سرکوبگرانه از
سرمايهداری ﺧودی در مقابل اوجگيری مبارزهجويی کارگران و زحﻤتکشان ،و ـنيزـ حفاظت در برابر
آن چيزی است که تحت عنوان دشﻤن از آن ياد میشود .اما ازآنجاکه نظام سرمايهداری )اعم از ﭘيشرفته
روزافزون بازارهای فروش کاﻻ و نيز
يا درحال توسعه( بدون انباشت شدتيابنده سرمايه و توسعهی
ِ
دستيابی بهعرصههای تازهی بلع مواد ﺧا ْم امکان تداوم و بقای ﺧودرا از دست میدهد؛ از اينرو،
نظامی وابسته بهکشورهای فیالحال موجو ْد عﻼوه بر سرکوب
ت
ﺧاصهی ذاتی هﻤهی ارتشها و دستجا ِ
ِ
جنبشهای مردمی ،ايجاد زمينهی گسترش قدرت هﻤهجانبهی بورژوازی ﺧودی بهزيان بورژوازی
غيرﺧودی در هﻤهی زمينههای متصور و مﻤکن است .اينچنين گسترشی در آشکارترين ودرعينحال
نهايیترين شک ِل ﺧو ْد جنگ ناميده میشود.
گسترش ستيزهای اقتصادی/سياسی دولتهای بورژوايی
بنابراين» ،جنگْ« تداوم و درعينحال
ِ
برضد يکديگر است؛ ازاينرو ،حاصلی جز تخريب ،ايجاد امکان برای بقای بيشتر نظام سرمايهداری و
بار
سرکوب مبارزهجويی تودههای مردم ندارد؛ درصورتی که »مبارزه«)که ناگزير طبقاتی است(ِ ،
ب بورژوازی ﺧودی و حتی غيرﺧودی مواجه میشود.
فراروندگی اجتﻤاعی/تاريخی دارد و با سرکو ِ
ْ
ذاتی سرمايه )در هرشکل و اندازهای از آن(
بدينترتيب است که میتوان گفت :هﻤانطور که
رقابت ِ
ْ
رقابت فاقد معنی )و در واقع( ﻻوجود است ،جنگ در نظام سرمايه
است و نظام سرمايهداری بدون
داری( نيز بهعنوان شک ِل ويژهای از فعليتِ اقتصادی/سياس ْی درقالب ارتشها و دستجات نظام ْی ذاتی
ساﻻر بدون جنگ )صرفنظر از شک ِل بُروز و
نظام سرمايهداری است ،و گفتگو از وجو ِد نظام سرمايه
ِ
اوجگيریهای دورهای آن( هﻤانند بررسی تعداد فرشتگانی است که میتوانند نوک يک سوزن برقصند.
نظامی وابسته بهدولتها )يعنی :فعليت هرگونه نهاد
بهطورکلی ،وجو ِد ارتشها و دستجات مختلف
ِ
ﻻينفک اقتصادی ،سياسی و
نظامی فیالحال موجود( درست هﻤانند کليتِ نظام سرمايهداری در سه بُع ِد
ِ
وجودی ارتش ،بهگونهای است که در
تبارز يکی از ابعا ِد
اجتﻤاعی ﺧودمینﻤاياند .اين ﺧودنﻤاياندن و
ِ
ِ
وضعيتهای گوناگون يکی از اين سه بُعد چهرهی عﻤده و لوﻻيی بهﺧود میگيرد .بهبيان ديگر ،وجو ِد
سرزمين ﺧودی در
سياسی تبليغکنندهی مليت ،قوميت ،نژاد و
نظامی بدون نهادهای
ت
ارتشها و دستجا ِ
ِ
ِ
ِ
برابر مليت ،قوميت ،نژاد و سرزمين غيرﺧودی )که دشﻤن ناميده میشود( ،درست هﻤانند وجو ِد ارتشی
که فاقد نهادهای تحقيقاتی/تکنولوژيک است و بهعنوان سرمايهدار نقشی در سودافزايی بهاصطﻼح ملی
ندارد ،تصويری استکه فقط برای تحﻤيق تودههای مردم جعل شده و هماينک نيز جعل میشود .بُع ِد
اجتﻤاعی ارتشها که در تبليغ ناسيوناليسم و دفاع از سرزمين ﺧودی در برابر »دشﻤن« ﺧودمینﻤاياند و
2

مانع بسيار سخت )و در واقع سرکوبکنندهای( در مقابل سازمانيابی طبقاتی و انترناسيوناليستی کارگران
و زحﻤتکشان ايجاد میکند ،در هﻤهی موارد و در هﻤهی کشورهای تاکنون موجو ْد چنان با کليت نظام
ديگر کليت نظام سرمايهداری
اقتصای/سياسی جوامع مختلف گره ﺧورده و ﻻينفک بوده که گويا ارتش نام
ِ
در کشورهای گوناگون است.
ﭘس ديگر ابعا ِد
نقش سياسی ارتشها ،علیرغم فعليت و تأثيرگذاری مداومشان ،در اغلب موارد در ِ
ﭘس نهادهای شاکلهی دولتها ﭘنهان میشود تا در مواقع بهاصطﻼح
وجودی ﺧويش و همچنين در ِ
ِ
اضطراری ﭘرچم بربيفرازند و هﻤهی امکانات مﻤلکتی و مردمی را بهقربانگاه حذف رقبا ،انباشت سود
داری ﺧودی ببرند.
و تجديدحيات نظام سرمايه
ِ
مالکيت و سودافزايی سرمايه در ارتباط با ارتشها و نيروهای نظامی عﻤدتا ً بهدو گونهی ظاهرا ً
متفاوت واقع میشود :يکی ،مالکيت مستقيم سرمايه و همچنين توليد و فروش سﻼح و انواع ﺧدمات نظامی
و غيرنظامی بهشکل مستقيم )مانند ايران و مصر(؛ و ديگری ،مالکيت غيرمستقيم سرمايه و همچنين توليد
و فروش انواع سﻼح و ﺧدمات نظامی و غيرنظامی توسط شرکتهای توليدکنندهی انواع سﻼحها و
ﺧدمات نظامی که عﻤدتا ً در اﺧتيار ارتشها قرار میگيرند و بهديگر کشورهايی نيز صادر میشوند که
در ليست »دوستان« قرار دارند .نﻤونههای بارز و درحال گسترش اين شکل از مالکيت و سودافزايی
سرمايه نظامی توسط شرکتهای وابسته بهنهادهای ارتشی را عﻤدتا ً در کشورهای توسعهيافتهی شﻤال و
غرب اروﭘا و همچنين در آمريکای شﻤالی مشاهده میکنيم که اياﻻت متحده )بهعنوان جنگساﻻرترين
کشور جهان( در رأس آن قرار دارد.
کارکرد تحقيقاتی/تکنولوژيک ارتشها در بسياری از موار ِد موجود )ازجﻤله در ايران و آمريکا و
ْ
موتور بسياری از
مالکيت چنان جدی و گسترده است که میتوان بهعنوان
روسيه( منهای جنبهی شکلی
ِ
ت ملی و جهانی از آن نام برد .در لحظهی فیالحال موجود ،صنايع ارتشی و وابسته
اکتشافات و اﺧتراعا ِ
بهارتش در اغلب کشورهای جهان براساس مديريت نئوليبرالی بهطور روزافزونی بهمالکيت افراد و
بارزترين
شرکتهايی درآمده که محصوﻻت ﺧود را )اعم از سﻼح و ﺧدمات نظامی( بهدولت میفروشند.
ِ
ت ارتشی و توليد سﻼح را در کشورهای سرمايهداری بهاصطﻼح ﭘيشرفته
چهرهی اين شيوهی مالکي ِ
)عﻤدتا ً در قالب ناتو( ،در روسيه ،در اوکراين و حتی بهطور نسبی در ايران هم میتوان ديد .اين امر
بهﺧودی ﺧود معنای ديگری جز گسترش اقتصادی/سياسی/اجتﻤاعی ارتشها ،افزايش بودجههای نظامی،
تحﻤيل هرچه بيشتر اﺧتناق بهجامعهی ﺧودی و افزايش احتﻤال درگيریهای نظامی ندارد.

چند نکته دربارهی ماهيت تهاجم روسيه
و جنگ بين روسيه و اوکراين
{1
ناتو که در چهارم آوريل  1949بهبهانهی يک ﭘيﻤان نظامی/دفاعی در تقابل دفاعی با نيروی اتﻤی
دفاعی
شوروی )سابق( شکل گرفت 12 ،عضو رسﻤی داشت .اما اينک بدون تجربهی حتی يک درگيری
ِ
واقعی و  30سال ﭘس از فروﭘاشی شوروی و انحﻼل ﭘيﻤان ورشو )که  3سال ﭘس از ناتو شکل گرفت(،
تدارک ﭘذيرش سیويکﻤين عضو در ّهﻤسايگی روسيه بود که اوکراين
 30عضو رسﻤی دارد؛ و در
ِ
بهعنوان نامزد شرکت در ناتو مورد تهاجم نظامی روسيه قرار گرفت و جنگی شعلهور شد که ﭘايان آن
همچنان نامعلوم است.
{2
بررسی تاريخچهی شکلگيری و تداوم وجودی ناتو )که منهای شامورتیبازیها و سياهنﻤايیهای
اداری/حقوقی( ،حتی يک درگيری دفاعی هم نداشته ،بهعﻼوهی انحﻼل ﭘيﻤان نظامی ورشو )که بههنگام
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شکلگيری ناتو نيرويی مهاجم درنظر گرفته میشد( ،و همچنين با در نظر گرفتن اينکه ناتو بهطور
ﭘيوستهای بهکشورهای ديگر و بهويژه حدود  1400کيلومتر بهطرف روسيه گسترش يافته ،بهسادگی اين
نتيجهگيری را ﭘيشنهاده دارد که ماهيت تعريف شدهی دفاعی ناتو با چرﺧش  180درجهای از ﭘيﻤانی
ظاهرا ً دفاعی بهﭘيﻤانی چرﺧيده که نيرويی اساسا ً و هرچه آشکارتر تهاجﻤی است.
{3
اين درست استکه ناتو هماينک دارای  30عضو است و مديريت آن شک ِل بهاصطﻼح
دمکراتيک/دفاعی دارد؛ اما منهای فورماليتههايی که اقتدارگرايی آمريکايی را ﭘشت ﺧود ﭘنهان میکنند
و جلوهی دموکراتيک/دفاعی بهآن میدهند ،واقعيت اين استکه بيشترين هزينهی ناتو را آمريکا و کانادا
اصلی تشکيل ناتو نيز از هﻤان سال  1949فقط مقابله با ﺧطر توسعهطلبی
میﭘردازند ،و عامل و هدف
ِ
شوروی نبود .در واقع ،عﻤدهترين دليل تشکيل ناتو ايجاد بازوی نظامی برای حفظ و توسعهی
دستآورهايی بود که طرح مارشال در ﺧدمت اياﻻت متحده قرار داده بود که مجﻤوعا ً در سه عبارت
ﺧﻼصه میشود :تبديل اروﭘا بهبازار کاﻻها و سرمايههای آمريکايی ،در دست داشتن عامترين جنبهی
فرهنگی( اروﭘا ،و تبديل اروﭘا بهﭘايگاهی برای گسترش جهانی سياستها،
مديريت سياسی )و حتی
ِ
فرهنگ ،کاﻻها و سرمايههای آمريکايی بههﻤهی جهان.
{4
ورشو جهتگيری
مهمترين ويژگی گسترش کﻤی/کيفی ناتو ﭘس از فروﭘاشی شوروی و انحﻼل ﭘيﻤان
ْ
آن بهطرف اروﭘای شرقی ،بهويژه بهسوی کشورهای بلوک شرق سابق ،و از هﻤه مهمتر بهطرف
کشورهايی بوده است که در هﻤسايگی روسيه قرار دارند.
{5
آمريکا جنگساﻻرترين کشور در هﻤهی تاريخ بشری است .بهبيان آمار :از سال  1945تا 2001
در  153نقطهی جهان  248درگيری نظامی واقع شده که  201مورد آن )يعنی 81 :درصد( از کليه
جنگها در اين بازهی زمانی را آمريکا آغاز کرده است .عﻼوه براين ،بايد اين نکته را نيز يادآور شده
که آمريکا ﭘساز جنگ دوم جهانی )بدون در نظرگرفتن ديگر عﻤليات سياسی/نظامی( فقط و فقط بهواسطه
جنگهايی که مستقيم يا غيرمتقيم موجب آن بوده 22 ،ميليون انسان را کشته است.
{6
رهبری سياسی و عﻤلياتی ناتو بهواسطهی سلطهی مالی/سياسی و همچنين نوچههايی مانند دولتهای
ِ
ً
انگلوساکسون )يعنی :انگليس ،استراليا ،کانادا و مانند اينها( عﻤدتا در دست آمريکاست؛ و نيروهای ناتو
در طول  20سال گذشته در کشورهايی مانند سومالی ،عراق ،ﭘاکستان ،افغانستان و از هﻤه مخربتر در
بالکان و ليبی تحت ﭘوشش ارائهی کﻤک ،دﺧالت نظامی کرده است .قصد از تهاجم نظامی بهبالکان و
ليبی تخريب مدنيت نسبتاً ﭘيشرفته و البته غيرآمريکايی اين دو کشور بود .تخريب هﻤهی زيرساﺧتها و
مؤسسات توليدی و اجتﻤاعی اين دو کشور بهگونهای بوده است که مردم برای بقای زيستی ﺧود چارهای
ت استعﻤاری ويژهی دولت آمريکا را نداشتهاند که نتيجهاش گسترش فقر مادی و فرهنگی
جز ﭘذيرش تابعي ِ
روزافزون در اين دو کشور بوده است.
{7
در سپتامبر سال گذشته در ﺧاک اوکراين يک مانور نظامی انجام شد .بسياری از کشورهای عضو
ويا کانديد عضويت در ناتو در اين مانور نظامی حضور داشتند .با توجه بهبحﺚهای روزافزونی که
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موضوع آن عضويت اوکراين در ناتو بوده است ،اين احتﻤال بهذهن متبادر میشود که انجام اين مانور
نظامی نوعی ﺧير َمقدم از سوی بخشی از اعضای ناتو در موافقت با عضويت اوکراين در ناتو بوده است.
اين کشورها عبارت بودند از :اياﻻت متحده ،بلغارستان ،کانادا ،گرجستان ،آلﻤان ،ليتوانی ،مولداوی،
لهستان ،ترکيه و انگلستان .ضﻤنا ً تيپ مشترک نظامی ليتوانی/اوکراين/لهستان نيز در اين مانورها حضور
داشت .عﻼوهبر هﻤهی اينها بايد يادآور شد که فراتر از افزايش گفتگوها دربارهی جنگ احتﻤالی بين
نظامی اساسا ً ضدروسی نيز
اوکراين و روسيه در ميان کشورهای عضو ناتو ،تعداد سربازان اين اتحاد
ِ
در کشورهای عضو و ﺧصوصا ً درکشورهای نزديک بهمرزهای روسيه افزايش چشمگيری داشته است.
{8
ﺧونين سال  2014برعليه ويکتور يانوکوي ْچ )که فرد
مهمترين دﻻيل »انقﻼب« رنگی و درعينحال
ِ
چندان ﺧوش نامی هم نبود( مخالفت او با عضويت اوکراين در ناتو و همچنين در اتحاديه اروﭘا بود.
يانوکويچ ضﻤن اينکه بهطور هﻤهجانبهای از گسترش رابطهی اوکراين با روسيه حﻤايت میکرد،
ت روبهرشد و آشکارا نئونازی و فاشيستی بهعنوان ارتش
درعينحال با گسترش و اقتداريابی انواع دستجا ِ
ﺧصوصی اليگارشهای اوکراين )که تحت تعليم و حﻤايت مالی نيروهايی آمريکايی/اروﭘايی بودند و در
ای ﭘيشرو فعاليتی روبهتزايد داشتند( مخالف بود .بههرروی،
سرکوب و ترور فعالين مدنی و اتحاديه ِ
روسها تحوﻻت سياسی اوکراين در سال  2014را کودتا میدانند .گذشته از اين جنبهی مسئله ،الحاق
کريﻤه بهروسيه و مبارزهی سياسی بسيار سخت و ﺧونين مردم دنباس )که تا امروز بيش از  15هزار
کشته بهجا گذاشته است( ،بهاعﻼم ﺧودمختاری جﻤهوریهای دونتسک و لوهانسک منجر گرديده است.
گرچه اين دو منطقهی ﺧودمختار مورد حﻤايت روسيه قرار دارند و در توافقنامه مينسک )با حضور
رهبران بﻼروس ،روسيه ،آلﻤان ،فرانسه و اوکراين( نيز بهطور ضﻤنی بهرسﻤيت شناﺧته شدند؛ اما
ارتش روسيه ضﻤن حﻤايت از نيروهايی که از آنها طرفداری میکرد ،بهشکل بسيار ﺧونين و
جنايتکارانهای دست بهترور و کشتار کﻤونيستها ،آنارشيستها و ديگر نيروهايی زد که وابسته بههيچ
دولتی )ازجﻤله دولت روسيه( نبودند .اين نکته را نيز بايد يادآور شد که از  2014تاکنون دستجات
فاشيستی در اوکراين )از يک طرف( در روندی تصاعدی و برنامهريزی شده افزايش يافته و مسلح
شدهاند ،و )از طرف ديگر( بهطور سيستﻤاتيک )و طبعا ً برنامهريزی شده( در دستگاه بوروکراسی دولتی
آلﻤان
مذهبی/نژادی وقوع رويدادها در
اوکراين ادغام شدهاند .نتيجه اينکه منهای جنبهی ک ّﻤی و شک ِل
ِ
ِ
دههی  1930و مقايسهی محتوايی اين وقايع با آن رويدادهايی که طی  10سال گذشته در اوکراين واقع
گرديدهاند ،آنچه بهطور چشمگيری توجه را بهﺧود جلب میکند ،رشد و گسترش دستجات بنيادگرای
دستِ راستی و فاشيستی در جريان سرکوب ﺧونين نيروهای ﭘيشرو و کارگری در هردو کشور آلﻤان و
جزئی بسيار )که در حوصلهی اين يادداشت نيست(،
اوکراين است .صرفنظر از تبيين تفاوتهای
ِ
فاشيسم آلﻤانی ضﻤن دريافت کﻤکهای
مهمترين تفاوت فاشيسم آلﻤانی با فاشيسم اوکراينی در اين استکه
ِ
دموکراتيک اروﭘايی/آمريکايی ،در عينحال رؤيای سرکردگی جهان
هﻤهجانبه از کشورهای بهاصطﻼح
ِ
را در سر میﭘرورا ْند؛ درصورتیکه فاشيسم اوکراينی بهدليل تاريخی/اجتﻤاعی/توليدی در ارائهی ﺧدمات
اروﭘايی/آمريکايی مثﻼً دموکرات ﺧود ،هﻤانند هﻤهی
امپرياليستی و نيز چاکرمنشی در مقابل اربابان
ِ
ديگر جيرهﺧواران قدرتهای امپرياليستی ،احساس سرفرازی و موفقيت میکند.
{9
در مرحلهی سرمايهداری امپرياليستی هﻤهی آن سرزمينهايی که هويت کشوری ﭘيدا کرده و ﭘيدا
وقی رسﻤيت »جهانی« آنها و حتی صرفنظر از داشتن
میکنند ،صرفنظر از چگونگی و جنبهی حق ِ
يا نداشتن چنين رسﻤيتی ،ناگزير )يعنی :ذاتا ً( عﻤلکردی امپرياليستی داشته و ﺧواهند داشت .بهبيان ديگر،
هرکنش و واکنشی که صراحتا ً و عﻤﻼً جنبهی تاريخی/اجتﻤاعی/طبقاتی و بهويژه ﺧاصهی فرارونده
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نداشته باشد ،ﺧواسته يا ناﺧواسته ،آسياب را بهنفع يکی از امپرياليستهای ريز و درشت )و حتی
ميکروسکپی( سرمايهداری انحصاری چرﺧانده است .چراکه وجو ِد سرمايه انحصاری الزاما ً بهمعنای
ِ
وجو ِد مبلغ معينی از سرمايه در سرزمينی نيست که در محدوهی جغرافيايی ﺧاص ْی چيز ،چيزها ويا
مبادﻻتی سرمايه در
انحصاری/امپرياليستی شبکهی
سرمايههايی را در انحصار داشته باشد .سرمايه
ْ
ِ
وجودی سرمايه ،انحصار آن توسط شرکتهای تودرتو )مانند:
زمانهای است که بارزترين چهرهی
ِ
مادر← دﺧتر← نوه← (...در کشورهای »متروﭘل« يا »مرکز« ،و غارت نيرویکار در شک ِل
جهان کنون ْی
تجسديافتهاش در کشورهای اصطﻼحا ً ﭘيرامونی يا درحال توسعه است .بنابراين ،در وضعيتِ
ِ
سياسی غيرطبقاتی/تاريخی/فرارونده ـکموبيش و بهگونههای مخلتفـ ﺧاصه و
هﻤهی کنش و واکنشهای
ِ
ً
عﻤلکردی امپريايستی ،ضدانسانی و ارتجاعی دارند .در اين ميان ،بهويژه از جنبهی کيفی )نه الزاما ک ّﻤی
و مقدار سرمايه( ،فرقی بين ماهيت جﻤهوری اسﻼمی ،دولت اياﻻت متحده ،روسيه ،اوکراين ،اسرائيل،
کشورهای عربی و ديگر کشورها نيست.
{10
تهاجم نظامی روسيه بهاوکراين هﻤانند وقوع هرﭘديدهی مادی ديگری در هستی بیکران،
حﻤله و
ِ
ﺧلقالساعه نبوده است .اين تهاجم بربستر مجﻤوعهای از عوامل واقع گرديد که در بندهای باﻻ بهبعضی
از آنها اشاره کردم .با هﻤهی اين احوال 30 ،سال گذشته ،مﻤل ِو از تعامﻼت ،همگرايی و درﺧواستهای
الﻤللی سياسی از سوی دولت روسيه در اعتراض ،هشدار ،ﭘرﺧاش و حتی التﻤاس در برابر غرب و
بين
ِ
ً
وجودی »ما« )يعنی :فدراسيون روسيه(
ب
ﺧر ناتو را اندکی از قل ِ
ِ
سر ِ
آمريکا براين مبنا بوده که لطفا ِ
بهطرف ديگری بگردانيد .وﻻديﻤير ﭘوتين در سخنرانی  18مارس  2014ﺧويش ،که ضﻤيﻤه کردن کريﻤه
توسط فدراسيون روسيه را توجيه میکرد ،گﻼيه و حتی کينه ﺧود نسبت بهرهبران غربی را اينچنين
بهنﻤايش گذاشت» :آنها بارها و بارها بهما دروغ گفتند ،بدون اطﻼع ما تصﻤيمهايی گرفتند و ما را
درمقابل عﻤل انجام شده قرار دادند .گسترش ناتو بهسﻤت شرق و نيز ايجاد زيربناهای نظامی در نزديکی
مرزهای ما مؤيد اين امر است« .عﻼوه براين ،مدارک بسياری منتشر شده است که مؤيد انواع تذکرات
روسيه بهﭘيشروی ناتو بهطرف روسيه و درﺧواست بیطرف ماندن اوکراين بوده است .ﭘاسخ سران و
مسؤﻻن ناتو بهروسيه ،ضﻤن ادامهی ﭘيشروی برنامهريزی شده بهطرف روسيه ،تقويت دستجات فاشيستی
در اوکراين و ادغام آنها در بوروکراسی دولتی ،درعينحال انکار قص ِد آسيب رساندن بهفدراسيون
روسيه بوده است .اينگونه مدارک با يک جستجوی سادهی اينترنتی )حتی بهزبان فارسی هم( قابل
دستيابی است.
بهگزارش اسپوتنيک )که ديگر در اتحاديه اروﭘا قابل دسترسی نيست( ،وﻻديﻤير ﭘوتين رئيس جﻤهور
روسيه در سخنرانی ﺧود ﺧطاب بهشهروندان گفت :ﭘنج موج گسترش ناتو وجود داشت و روسيه را
بهسادگی فريب دادند .ﭘوتين گفت» :امروز يک نگاه بهنقشه کافی است تا ببينيم چگونه کشورهای غربی
بهوعدههای ﺧود مبنیبر جلوگيری از حرکت ناتو بهشرق عﻤل کردهاند .آنها بهسادگی ما را فريب دادند.
ما ﭘنج موج از گسترش ناتو را يکی ﭘس از ديگری دريافت کرديم« .وی توضيح داد که لهستان ،جﻤهوری
چک ،مجارستان در سال  ،1999بلغارستان ،استونی ،لتونی ،ليتوانی ،رومانی ،اسلواکی و اسلووانی در
سال  ،2004آلبانی و کرواسی در سال  ،2009مونتهنگرو در سال  2017و مقدونيه شﻤالی در سال
 2020بهعضويت اين ائتﻼف ﭘذيرفته شدند.
{11
عضويت اوکراين در ناتو و استقرار ﭘايگاههای نظامی/سياسی/اطﻼعاتی ناتو در اوکراين با وقوع
هﻤين امر در ديگر کشورهای عضو ناتو تفاوت چشمگير ،و حتی ﺧيرهکنندهای دارد .بهجز روسیتبارها،
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روسیزبانها و مسيحی/ارتدوکسها که حدود يکسوم مردم اوکراين را تشکيل میدهند( ،بقيه مردم اين
ْ
سرزمين د ِل ﺧوشی از روسيه ندارند .گرچه اين امر در هﻤهجا و هﻤهی مناطق يکسان نيست؛ اما منهای
تاريخی شروع شده از قرن شانزدهم و همچنين منهای بقايای دفرمهی نوعی از
مسائل و ﺧاطرات
ِ
دهقانی بخشهايی از اوکراين با انقﻼب
دهقانی معروف بهماﺧنوئيسم ]که ريشهی آن بهمقابلهی
آنارشيسم
ِ
ِ
ِ
اکتبر برمیگردد[ ،اين نادلخوشی بيشتر ناشی از بازتولي ِد برنامهريزی شدهی ﺧاطراتی استکه
بهمصادرهی محصوﻻت کشاورزی و اشتراکیسازیهای استالينی برمیگردد .گرچه دهقانان اوکراينی
در مقابل سياستهای مخرب و فقيرسازنده و قحطیزای استالين دست بهمقاومت زدند ،اما اين مقاومتها
که اوج آن سال  1932بود با شدت هرچه تﻤامتر و بهگونهی ﺧونينی سرکوب شد .بههﻤين دليل ،ﭘس از
اوجگيری جريانات فاشيستی/هيتلری در آلﻤان ،ﭘارهای از گروهبندیهای نسبتا ً ثروتﻤند و ميانی اوکرائينی
که از سياستهای روسی/استالينی عاصی شده بودند ،بهفاشيسم آلﻤانی روی آوردند و طی جنگ دوم
جهانی نيز همکاری نسبتا ً گستردهای با نيروهای آلﻤانی و برعليه نيروهای شوروی داشتند .نتيجه اينکه
بخش قابل توجهی از مردم اوکراين دارای زمينهی ﭘذيرش تبليغات ضدروسی/فاشيستی هستند؛ و هﻤين
مفروض ناتو در
حضور
امر بهفاشسيتهای مورد حﻤايت مادی و »معنوی« ناتو اين امکان را میدهد تا
ِ
ِ
اوکراين را بهفعليتی تهاجﻤی ،قابل تعبير بهانتقامجويانه ،مثﻼً رهايیبخش و چهبسا بسيار ﺧطرناک برای
نظامی
ﭘيکان تهاجم
بقای روسيه تبديل کنند .بهطورکلی ،حضور ناتو در اوکراين میتواند بهنوک
ِ
ِ
بورژوايی ضدروسی تبديل شود؛ ﭘيکان
گرايی »رهايی«بخش و
هﻤهجانبه و تااندازهای آميخته بهآرمان
ِ
ِ
ناتوئی روسيه و همچنين از کﻤکهای فراوان مالی و
مهاجﻤی که از حﻤايت و تدارکات ديگرهﻤسايههای
ِ
تبليغاتی آمريکا و ﭘارهای کشورهای اروﭘايی نيز برﺧوردار است .بهبيان ديگر ،ناتو )در واقع :آمريکا و
ِ
ﭘارهی معدوی از کشورهای اروﭘايی( قصد دارند با استفاده از وضعيت سياسی/فرهنگی ويژهی بخشی
گرايی
از مردم اوکراين که فقر شديد اقتصادی هم بهآن اضافه میشود ،با ﭘخش ﭘول ،سﻼح ،آرمان
ِ
ت ادغام شده در دستجات فاشيست ْی اوکراين را بهجنگ نيابتی
ماورائی/فاشيستی و اميدهای دروغين دول ِ
عليه روسيه بکشانند .بدينترتيب ،تودههای مردم کشورهای عضو ناتو بايد از ملزومات زندگی ﺧود
ت عﻤلی اياﻻت متحده برعليه روسيه دست بهجنگی بزند که نيابتی است و بيشترين
بکاهند تا ناتو بهزعام ِ
قربانی را نيز از ميان مردم فريبﺧوردهی اوکراين برمیگزيند .قصد از ﺧوشآمدگويی دولتهای اروﭘايی
تداوم تجديدحياتيافتهی هﻤين جنگ نيابتی برعليه روسيه
بهﭘناهندگان اوکراين ِی که از جنگ گريختهاند،
ِ
برﭘيشانی تاريخی
است که علیرغم حکومت بورژوايی/مافيايی حاکم برآن ،اما ُمهر انقﻼب اکتبر را نيز
ِ
ﺧود دارد.
{12
يابی بسياری از شدتيابی
اﺧبار ﺧبرگزاریهای
ِ
ِ
معتبر غربی و غربگرا وهمچنين اسناد قابل دست ِ
ْ
جهان حداقل از  15سال
اﺧتﻼفاتی حکايت میکنند که دولتیهای آمريکا نسبت بهمديريت امپرياليستی
گذشته باهم داشتهاند .اﺧتﻼف فیالحال موجو ِد راست بهاصطﻼح افراطی آمريکايی بهسرﭘرستی ترامپ
غيرافراطی بايدن دربارهی رفتار آمريکا نسبت بهتهاجم نظامی روسيه
با دولت ظاهرا ً غيرراست و
ِ
بهاوکراين چنان شدتيافته که حﻤلهی طرفداران ترامپ بهساﺧتان مجلس نﻤايندگان در سال گذشته را
هﻤانند تﻤرينی بهذهن متبادر میکند که بهقصد اجرای عﻤلياتی معين ،واقعی و جدی انجام شده است.
گرچه اينگونه اﺧتﻼفات در موارد نه چندان نادری بهدعوای قُضات و صاحبان سرمايهها در شاﺧههای
ت
ت سود شباهت دارد که درمورد چگونگی اعدام متهﻤين با هم دارند ،اما هﻤين اﺧتﻼفا ِ
مختلف انباش ِ
ِ
تغيير روبهافزايش و شدتيابندهی
اساسا ً تاکتيکی و حتی عﻤدتا ً »شکلی« در کليت ﺧويش نشاندهندهی
ِ
بينش امپرياليستی دستگاه بوروکراسی اياﻻت متحده بهمثابهی »ﺧردِ« نظام امپرياليستی است که بهنوبهی
ِ
جهان دوقطبی حکايت میکند.
ت
ﺧود از تغييرات
اقتصادی/سياسی درونی و بيرونی اين ابرقدر ِ
ِ
ِ
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{13
بينش سياسی در ميان دولتیهای اياﻻت متحده ،برای مثال میتوان مقالهی هنری
در رابطه با تغيير ِ
کسينجر]*[ را در نظر گرفت که در ﭘنجم مارس  2014در واشنگتن ﭘست منتشر شد :کسينجر در اين
مقاله دربارهی رابطهی آمريکا )از يک طرف( و بحران رابطهی روسيه و اوکراين )از طرف ديگر(
ضﻤن ابراز نگرانی ،تحليل و رهنﻤودهايی هم ارائه میدهد که در ادامه اشاراتی بهآن ﺧواهيم داشت.
تغيير
ت قابل تعبير بهتناقضی که بين نظرات کسينجر و وقايع فیالحال جاری وجود دارد ،بيانکنندهی
تفاو ِ
ِ
ً
کسينجر  100ساله با ترامپ  76ساله و بايدن  80ساله است .اين تفاوت تقريبا  20ساله
اساسی در بينش
ِ
کشتی غولآسای آمريکا با نظراتی که در دههی  1990بهنوعی در راهبری آمريکا
بين مدعايان رهبری
ِ
نقشآفرين بودند ،بيش از هرچيز نشاندهندهی تحوﻻت اقتصادی/سياسی در درون و بيرون آمريکاست.
نيابتی آمريکا و ناتو با
نظامی
سرانجام درگيری
بنابراين ،هﻤانطور که کسينجر بهدرستی میگويد:
ِ
ِ
ِ
روسيه قابل ﭘيشبينی نيست؛ و اغلب ﭘيشگويیها )حتی آنجا که بنا بهاحتﻤال گذاشته میشود( بيش از
نسبی واقعيت باشد ،بيشتر جادوگرانه مینﻤايد .کسينجر علیرغم اشاره و حتی تأکيد
اينکه بيانکنندهی
ِ
روی اشتراکات دينی ،فرهنگی و زبانی بين روسيه و اوکراين و همچنين اشاره بهاشتراکات تاريخی در
دورههای متفاوت و بهويژه اينکه اوکراين سالها جزئی از ﺧاک روسيه بوده ،و حتی مخالفان مشهور
شوروی سابق )مانند الکساندر سولژنيتسين و جوزف برادسکی( براين اصرار داشتند که اوکراين بخشی
جدايیناﭘذير از تاريخ روسيه و در واقع ﺧاک روسيه است ــ و همچنين تأکيد روی ترکيب جﻤعيتی و
زبانی اوکراين که روسی/اوکراينی هستند ،بخش قابل توجهی بهزبان روسی تکلم میکنند و بهلحاظ دينی
نيز بخشی ارتدوکس و بخشی هم کاتوليکاند؛ کسينجر براين باور استکه هم روسيه و غرب )يعنی:
دمکراتيک گروهبندیهای قومی/دينی مختلف درونی
آمريکا و اروﭘا( بايد تﻼش کنند تا اوکراين در تعام ِل
ِ
مختلف اقتصای/سياسی/اجتﻤاعی متناسب با ويژگی ﺧو ْد توسعهی ﭘيدا کند.
بهطور مستقل و از جنبههای
ِ
کسينجر براين باور استکه روسيه بايد بپذيرد که تﻼش برای وادار کردن اوکراين بهيکی از اقﻤار ﺧود
تغيير مجد ِد مرزهای اين کشور بهنفع روسيه ،مسکو را يکبار ديگر )هﻤانند دورهی اتحاد شوروی
يا
ِ
سابق و حتی دورهی حاکﻤيت تزارها( بهتقابل با اروﭘا و آمريکا میکشاند .تقابلیکه ﭘايان آن بههرصورت
که باشد ،قابل ﭘيشبينی نيست.
[*] https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html

کسينجر در مقابل توصيههايش بهروسيه ،بهغرب )يعنی عﻤدتا ً آمريکا( نيز توصيههايی دارد که
هﻤانند روسيه توجهی بهآن نشده است .او براين استکه اياﻻت متحده بايد )بهجای تقويت يکی از جناحها
و گروهبندیهای قومی/زبانی/مذهبی( بايد بهدنبال راهی برای همکاری دو بخش عﻤدهی گروهبندیهای
اين کشور با يکديگر باشد؛ آمريکا بايد بهدنبال آشتی جناحها ،بخشها و گروهبندیهای مختلف باشد ،نه
سلطه يک جناح برديگری که از سال  2014تا بهحال دنبال شده است .کسينجر ضﻤن اينکه ماهيت
درگيری بين ويکتور يانوکوويچ و رقيب سياسی اصلی او ،يوليا تيﻤوشنکو ،را چهرهی بارز ستيز دو
جناح عﻤده در اوکراين میداند که تﻤايلی بهتقسيم قدرت نداشتند ،توصيهاش بهدولتیهای اوکراين ،روسيه
و غرب در  4نکته ﺧﻼصه میشود:
الف( اوکراين بايد حق انتخاب آزادانهی نهادهای اقتصادی و سياسی ويژهی ﺧودرا داشته باشد.
ب( اوکراين نبايد بهناتو بپيوندد] .کسينجر اين نظر را درسال  2007هم در زمان بوش ﭘسر ارائه
کرد[.
پ( اوکراين بايد در انتخاب دولتی بکوشد که با وضعيت مردم اين کشور سازگار باشد .ضﻤن اينکه
رهبران اين کشور نيز بايد سياست آشتی و همگرايی بين بخشهای مختلف مردم اين کشور را ]فراتر از
تفاوتهای قومی/زبانی/مذهبی/منطقهای[ ﭘيش ببرند .اوکراين در سطح بينالﻤللی بايد وضعيتی مشابه با
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وضعيت فنﻼند را دنبال کند .هيچ شکی در استقﻼل فنﻼند وجود ندارد .اين کشور ضﻤن اينکه در بسياری
از موارد با غرب همکاری میکند ،اما با دقت از ﺧصومت ساﺧتاری با روسيه اجتناب میکند.
ت( گرچه الحاق کريﻤه بهروسيه با قوانين نظم کنونی جهان سازگار نيست؛ اما اوکراين بايد سياستی
را ﭘيش بگيرد که ﭘُرتنش نباشد .برای ايجاد چنين سياستی روسيه بايد بهانتخاباتی در کريﻤه رضايت بدهد
که زير نظر ناظرين بينالﻤللی انجام میشود .بههرروی ،اوکراين بايد ﺧودمختاری کريﻤه را بهرسﻤيت
بشناسد.
کسينجر در ﭘايان مقالهاش تصريح میکند که اصول چهارگانهی فوق نه نسخه ،که نوعی راهحل است
که الزاما ً برای هﻤهی طرفهای دعوا ﺧوشآيند نيست .نظر نهايی او اين استکه اگر راهحلهايی از اين
دست انتخاب نشود ،حرکت بهسﻤت رويارويی تسريع ﺧواهد شد و زمان اين رودرويی نيز بزودی فرا
میرسد.
{14
تهاجم نظامی روسيه بهاکراين را از  3زاويه متفاوت میتوان مورد بررسی قرار داد:
ً
يک( :نخستين و رايجترين نگاه ،نگا ِه تبليغاتی/رسانهای فیالحال موجود است که عﻤدتا تحت کنترل
کشورهای اروﭘايی/آمريکايی قرار دارد و تصويری کربﻼيی/عاشورايی از اين تهاجم نظامی میدهد .در
اينگونه تصويرﭘردازیها )که بهﺧودی ﺧو ْد بخشی از ستيز بلوکبندیهای سرمايه امپرياليستی را تشکيل
میدهند( ،اﺧبار و واقعيات بهگونهای دستچين و حتی جعل میشوند تا روسيه را در نقش ِشﻤر و اوکراين
ت اينگونه
بررسی درستی يا
را در نقش امام حسين بهتصوير بکشند .صرفنظر از
نادرستی جزئيا ِ
ِ
ِ
ً
»اﺧبار« و »اطﻼعاتِ« تبليغاتی )که در لحظهی وقوع وقايع امری تقريبا غيرمﻤکن بهنظر میرسد(،
کليت نگاه علﻤی/تحقيقی نه تنها با شک و ترديد بسيار باﻻيی بهاينگونه دادههای اغلبْ تناقﺾآلود برﺧورد
عﻤدگی زيربنايی برﺧوردارند،
میکند ،بلکه اساس کار تحقيقی را روی آن عواملی متﻤرکز میکند که از
ِ
و اصطﻼحا ً علتالعلل بهحساب میآيند.
بررسی عﻤدتا ً سياسی و ﺧصوصا ً
قراردادهای
حقوقی تهاجم روسيه است که گرچه از
دو( :نگاه دوم
ِ
ِ
ِ
قوای زمانهی معينی را برﭘيشانی دارند ،در میگذرد؛ اما
حقوقی/قانونی فیالحال موجود که ُمهر توازون
ِ
ِ
بنا بهمتدولوژی حقوقی ﺧويش )که بههرصورت ـآگاهانه يا ناآگاهانهـ اصل را بر مبادلهی برابر دربازار
توان بررسی جامعاﻻطراف و طبقاتی/تاريخی مسئله
میگذارد( ،بهسياست و برتری قدرت میگرايد و
ِ
را از ﺧود سلب میکند؛ و بدينترتيب ،عوامل مورد بررسی را براساس گرايش سياسی/حقوقی ﺧويش
چنان برمیگزيند که در واقعيت چيزی جز بهنتيجهی دلخواه رسيدن نيست.
سه( :نگاه سوم که صبغهی مارکسی دارد ،بررسی مسئلهی تهاجم روسيه بهاوکراين را از زاويه
جستجوی فرارفتهای تاريخی و نهايتا ً استقرار صلح ،آزادیهای
مبارزهی طبقاتی شروع میکند و
ِ
دموکراتيک و نهايتا ً سوسياليسم را هدف میگيرد.
{15
فرض کنيم که روسيه اعتراض بهﭘيشروی ناتو بهطرف مرزهای ﺧودرا بهجای تهاجم نظامی
بهاوکراين بهشيوهی ديگری )مثﻼً بهشکل سياسی و در مجامع بينالﻤللی( ﭘیگير میشد .آيا ﭘيشروی ناتو
متوقف میشد؟ از بررسی و تحقيق علﻤی/انتزاعی )که موقتا ً بگذريم( ،تجربهی  30سالهی گذشته در اين
ﭘس مانورهای حقوقی/قانونی و شگردهای تبليغاتی )همچنانکه در رابطه
زمينه نشان میدهد که ناتو در ِ
با شوروی سابق عﻤل میکرد( ،همچنان بهﭘيشروی و هرچه مسلحتر کردن اعضای ﺧود و نيز
ت مثﻼً
سازماندهی دستجات رنگارنگی که از يک سو حقوقی بشریاند و از ديگرسو ـعﻤﻼًـ فاشيس ِ
بينالﻤللی ،ادامه میداد .اما صرفنظر از حق و حقوق رايج بينالﻤللی )که هﻤواره در ﺧدمت قدرتهای
آشکار
ت ﭘوشيده و حتی
برتر بوده و ﺧواهد بود( ،قص ِد ناتو از ﭘيشروی بهطرف مرزهای روسيه و تقوي ِ
ِ
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دستجات و نهادهای فاشيستی در اوکراين چيست؟ ﭘاسخ بهاين سؤال بسيار ساده و روشن است :نابودی
سياسی/اقتصادی/جهانی ﺧويش ،که اگر نابود نکند ،ناگزير در ﺧطر نابودی قرار میگيرد! بهبيان
ب
رقي ِ
ِ
ﺧوار فاشيست در
سادهتر :قص ِد ناتو از ﭘيشروی بهطرف مرزهای روسيه و راهاندازی دستجات آدم ِ
ْ
اوکراين بالکانيزه کردن روسيه ،تقسيم اين سرزمين ﭘهناور و بهلحاظ امکانات اقتصادی و طبيعی مستعد
رشد و گسترش ،بهکشورهای کوچکی است که ناتو ﭘيش از اين در يوگسﻼوی »تجربه« کرده است.
سياسی/حقوقی بينالﻤللی متوقف میماند و مدافعان »حقوق
فرض کنيم که روسيه در محدودهی روال
ِ
رنگی ﺧيلی ﭘُررنگ را )هﻤانند آنچه در بسياری
بشر« امپرياليستی/غربی هم میتوانستند يک انقﻼب
ِ
ِ
فروﭘاشی
از کشورها راه انداﺧتهاند( در داﺧل روسيه هم راه میاندﺧتند و روسيه را در آستانهی
ِ
اقتصادی/نظامی/سرزمينی قرار میدادند! دراينصورت مفروض ،آيا آﺧرين گروههای باقیمانده از
اتﻤی ﺧود استفاده نﻤیکرد و کليت حيات را
ﺧويش از قدرت بیهﻤتای
دستگاه دولتی روسيه برای بقای
ْ
ِ
روی کرهی زمين بهمخاطره نﻤیانداﺧت؟ آيا از هﻤهی اين فرضها بايد بهاين نتيجه برسيم که تهاجم
نظامی بهاوکراين ،در مقايسه با احتﻤال استفاده از بﻤبهای اتﻤی ،حرکتی مترقی و انساندوستانه و
ﭘيشرونده بوده است؟!!
{16
هﻤهی وقايع و رويدادها نشان از اين دارند که نگرانی روسيه از ﭘيشروی ناتو بهطرف مرزهايش
چندان هم بیمورد ،غيرواقعی و بهانهجويانه نبوده است .بنابراين ،بقای روسيه در درازمدت مستلزم
نوعی واکنش در مقابل ناتو ،اياﻻت متحده و ﭘارهای از دولتهای اروﭘايی )بهويژه در مقابل اوکراين(
بوده است .با توجه بهاين مسئله ،فرض کنيم که دستگاه حاکﻤهی روسيه بهجای آنچه اکنون هست ،دارای
مختصاتی قابل تعبير ،ويا نزديک بهآن چيزی بود که حقيقتا ً میتواند سوسياليستی ناميده شود .دراين
صورت مفروض ،برﺧﻼف آنچه امروز در جريان است ،نيازی بهتهاجم نظامی نبود .چرا؟ برای اينکه
يکی از مشخصات چنين دولت مفروضی داشتن مناسبات سوسياليستی با تودههای مردم در کشورهايی
ی
است که همچنان تحت سلطهی صاحبان سرمايهها قرار دارند .بدينترتيب ،اگر دولتها برعليه روسيه ِ
مفروضی توطئه میکردند که بهنوعی سوسياليستی بهحساب میآمد ،درعوض تودههای مردم کارگر و
زحﻤتکش و تهیدست با اعتصابات ،اعتراضات و مبارزات ﺧو ْد در مقابل دولتهای حاکم برکشورشان
میايستادند و بهطور روزافزونی از توان توطئهگری آنها عليه نيروهای مترقی و انقﻼبی میکاستند.
سوسياليستی روسيه میتوانست از آن برﺧوردار
مفروض
ت
عﻼوهبر حﻤايتهای
مردمی بينالﻤللی که دول ِ
ِ
ِ
ِ
ً
دفاعی ماهانه در
ميليونی
باشد ،اين امکان را نيز در اﺧتيار داشت که با برﭘايی تظاهراتهای مثﻼ 20
ِ
ِ
داﺧل کشور ﺧودش ،نه تنها دولتهای مهاجم ﺧارجی را بهوحشت بيندازد ،بلکه مردم دنيا را نيز برعليه
توطئهگریهای بورژوازی بهاصطﻼح ﺧودی برانيگزد و ستيز ناشی از رقابتهای امپرياليستی را
انقﻼبی مردم کارگر و زحﻤتکش برعليه موجوديت نظام سرمايهداری فرابروياند .اما هﻤهی
بهمبارزهی
ِ
تنش بين روسيه و همﭘيﻤانهای دور و نزديک
اين اتفاقات مشروط براين استکه ستيز و
ِ
اقتصادی/سياسیاش )از يک طرف( و ناتو و کشورهای غربی )از طرف ديگر( رقابت بورژوايی نباشد
و جنبهی ترقیﺧواهانه/انقﻼبی در مقابله با ارتجاع و ضدانقﻼب داشته باشد ،که متأسفانه چنين نيست.
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ْ
براساس نکاتی که تا اينجا ارائه کردم ،در بررسی حﻤلهی روسيه بهاوکراين قبل از اينکه بهدنبال
مقصر و شروعکننده بگرديم و يکی از طرفين يا هردو طرف را بههردليلی محکوم کنيم ،بايد بهاين
واقعيت تلخ و مصيبتبار توجه داشته باشيم که وضعيت کنونی مبارزهی طبقاتی و جنبشهای ﭘيشرو و
انقﻼبی در جهان بهگونهای استکه دولتها بدون کمترين بيﻤی از کنش تودههای مرد ْم مسائل ،تضادها و
مشکﻼت ﺧود را بهشيوهی بورژوايی ،سودمحورانه و طبعا ً نظامی »حلوفصل« میکنند .اگر کسی از
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چرايی وضعيت موجو ِد مبارزهی طبقاتی سؤال کند ،اساسیترين جوابی که میتوان و بايد بهاو داد،
سرکوب در ابعاد و اشکال گوناگون است .اما اين سرکوب قابل توصيف بههﻤهجانبه در کجا و چگونه
واقع شد؟ ازآنجاکه اين سرکوب در دو مختصات متفاوت واقع گرديده است؛ ازاينرو ،ﭘاسخ بهآن نيز
دارای دو قسﻤت ماهيتا ً متفاوت و ذاتا ً همسوست.
ْ
جهان قبل از هرچيز بايد
ت کنونی مبارزهی طبقاتی در
حقيقت اين استکه برای بررسی وضعي ِ
رهايی هﻤهجانبه را در تاريخ جهان بهوجود آورد.
بهانقﻼب اکتبر برگرديم .انقﻼب اکتبر عظيمترين اميد
ِ
بههﻤين دليل هم عدم تحقق چشماندازهايی که انقﻼب اکتبر بهانحای گوناگون وعده داده بود و سرانجا ْم
فروﭘاشی اتحاد شوروی سابق با گستردهترين يأس و طبعا ً تسليم بهوضعيت سرمايهدارانهی موجو ِد جهان
غيراستالينی بهرهبری
ت
هﻤراه بود .اما اين تﻤام ماجرا نيست .سرکوب و ترور سيستﻤاتيک فعالين کﻤونيس ِ
ْ
چکا ،کا.گ.ب و احزاب کﻤونيست طرفدار مسکو در بسياری از کشورهای اروﭘايی و غيراروﭘاي ْی نه
تنها اميدهای برﺧاسته از انقﻼب اکتبر را بهطور گسترده و درميان تودههای مردم ﺧنثی کرد و حتی
بهضد ﺧود تبديل نﻤود ،بلکه بسياری از روشنفکران طرفدار انقﻼب اکتبر را نيز بهواسطهی آميزهای
تطﻤيع ﺧودرا در ﺧدمت نهادهای گوناگون بورژوايی قرار دادند .اين ﺧدمتگزاری
از نااميدی و ترس و
ْ
تطﻤيع تاآنجايی گسترده بود که میتوان چنين ادعا کرد که يکی از ﭘايههای مديای
ناشی از نااميدی/ترس/
ْ
فريبدهندهی افکار عﻤومی در غرب را هﻤين روشنفکرانی ﭘايهگذاری کردند که از جهنم استالينيستی
بهجهنم سرمايهداری غرب گريخته بودند و در مواردی هنوز هم بهواسطهی هﻤين جهنم دوم است که
عنوان روشنفکری را يدک میکشند .با هﻤهی اين احوال ،يأس برﺧاسته از دفرمه شدن انقﻼب اکتبر،
چرﺧش ضدانقﻼبی آن و سرکوبهای استالينی و استالينيستی يک طرف قيچی سرکوب صدسال گذشته
ِ
را تشکيل میدهد.
کنونی مبارزهی طبقاتی در
قيچی سرکوب و جنايت که سازای وضعيت تسليمآميز
طرف ديگر اين
ِ
ِ
عرصهی جهانی است ،هﻤين بورژوازی امپرياليستی اروﭘايی/آمريکايی است که جنايات ،سرکوبهای
ﺧونين و کشتارهای ميليونی )برای نﻤونه :کشتار چندصدهزار نفرهی انقﻼبيون اندونزی در سال -1966
 (1965ﺧود را ﭘُشت ليبراليسم و نئوليبراليسم و مديريت افکار تودههای مردم تحت عنوان دمکراسی و
ب يأسآور و ايجادکنندهی روحيه تسليمطلبی در وضعيت
انتخابات آزاد ﭘنهان میکند .اين با ِل قيچی سرکو ِ
کنونی )يعنی :سرمايهداری اروﭘايی/آمريکايی بهعﻼوهی ملحقات آسيايی/ژاﭘنی و غيرآسيايیاش( در يک
قرن گذشته طی دهها تهاجم نظامی جنايتکارانه )مثﻼً تهاجم بهکره و ويتنام( ،راهاندازی دهها درگيری
قبيلهای در آفريقا با قربانیهای ميليونی )مثﻼً در رواندا با بيش از  800هزار قربانی( ،دهها کودتای
ﺧونين )برای نﻤونه کوتای ﭘينوشه در شيلی( ،ترور هزاران فعال مدنی و اتحاديهای )بهويژه در آمريکای
ﻻتين( ،تعليم دهها سازمان اطﻼعاتی/سرکوبگر )مانند ساواک( و باﻻﺧره ايجاد صدها بنگاه ﺧبرﭘراکنی
ب عﻤدتا ً
کيفی استالينی
گر
و جعل
ْ
قيچی سرکو ِ
اﺧبار بهلحاظ ک ّﻤی ـچهبساـ بُرندهتر و جنايتآميز از بال دي ِ
ِ
ِ
و استالينيستی عﻤل کرده و در ايجاد وضعيت کنونی که درگير انواع و اقسام جنگها هستيم ،نقشآفرين
بوده است.
قيچی سرکوب بدون
آنچه در رابطه با مسئلهی باﻻ بايد روی آن تأکيد کرد ،اين استکه اين دو با ِل
ِ
وجودی مؤثر ﺧويش را از دست میدادند .بهبيان ديگر ،آن بالی که با دفرمه شدن انقﻼب
امکان
يکديگر
ِ
ِ
اکتبر شکل گرفت بدون بال امپرياليسم غرب احتﻤال وجودی ﺧود را تا اندازهی بسيار زيادی از دست
میداد .از طرف ديگر ،چنانچه انقﻼب اکتبر دفرمه نشده بود و بهطور نسبی بهاهداف ﺧود میرسيد،
ديگر قيچی سرکوب )يعنی :امپرياليسم غرب( اصوﻻً نﻤیتوانست اينچنين يکهتازانه سرکوب کند و
با ِل
ِ
اينچنين بهبقای ﺧود ادامه دهد .چراکه در هرگام و هرتحولی با مبارزان و مبارزهای هرچه
قدرتﻤندترشونده روبرو میشد که چهبسا اساس وجودیاش را ﻻوجود میکرد.
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بيان محکوميت
نتيجهی نهايی اينکه آن افراد و گروههايی که با شعار
ِ
توقف بﻼدرنگ جنگ ويا با ِ
تهاجم نظامی روسيه ظاهرا ً موضع صلحطلبانه میگيرند ـﺧواسته يا ناﺧواستهـ ضﻤن تأييد وضعيت
بورژوايی موجو ِد جهان )که جنگ ذاتی آن است( ،اما با ﭘرش از روندی که وضعيت موجود جهان حاصل
آن است ،با نگاه حقوقی/سياسی بهمسئله و تحت تأثير مديای تحت کنترل بورژوازی غربی ـدانسته يا
نادانستهـ از ناتو و کشورهای شاکلهی آن )يعنی :بورژوازی غربی( دفاع میکنند؛ و بدينترتيب ،با يک
دست جنگ را ﭘس میزنند و با دست ديگر هﻤين جنگ را )چهبسا بهگونهای مخربتر( ﭘيش میکشند.
نظری/عﻤلی صلحطلبانهای را بايد مورد توجه و تأييد
بنابراين ،تنها آن موضعگيریها و کنشهای
ِ
امر تشديد مبارزهی طبقاتی و سازمانيابی دمکراتيک
قرار داد که طرح و رویکرد نسبتا ً روشنی در ِ
کارگری در کشورهای مختلف )اعم از شرقی يا غربی( دارند و در راستای سازمانيابی ضدسرمايهدارانه
و تبادل ارزشهای نوعی/انسانی درجهت استقرار سوسياليسم حرکت میکنند .فعالينی از اين دست ،گرچه
باروری کيفی مبارزهی طبقاتی و جامعه
بهلحاظ ک ّﻤ ْی ﭘُرشﻤار نيستند ،اما از آنجاکه در راستای تکامل و
ِ
بهطورکلی حرکت میکنند ـ رشد میکنند ،افزايش میيابند ،ارتقا ﺧواهند داشت و سرانجام با استقرار
بودن
شور عاشقانهی انسان
روابط ﺧودبيگانهساز
مناسبات توليدی/اجتﻤاعی انسانمحورانه و ﭘس زدن
ِ
ِ
ِ
بشريت را بازمیآفرينند.
ﭘس ،با ﭘرچﻤی ﭘيش برويم که با سرفرازی روی آن نوشتهايم :برقرارباد صلح ،ﭘيش بهسوی مبارزهی
دمکراتيک کارگری در سراسر جهان ،برقرارباد سوسياليسم.
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