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  کراین در مرکزوا
  ی بحران امپریاليست

 

  رامين جوان ی: نوشته 

  
  : کهاينتوضيح 

که اين اما نظر به   ، ) در برلين نگاشته شده2014(مه    1393بار در ارديبهشت ماه  اين مقاله نخستين 
قابل   ،رساند می فهم مسايل جاری روز ياری  ها امروز تحقق يافته و بسياری نکات ارزشمند که به بينی پيش 

  سودمند يافتيم.  بازنشر آن را  رو،؛ ازاين توجه و يادآوری است 

 *****  
 

جنگ قدرت در    ، شوند. تنها طی چند روزروی هم انباشته میسرعت  به   در سطح جهان  دادهارخ
ترين درگيری سياسی از زمان  پرمخاطره ی  المللی تبديل شد. جهان در آستانهيک بحران بينبه   کراين  وا

ی  جنگ جهانی اول که به«فاجعه  آغازصد سال پس از  سرد تا کنون قرار گرفته است. يک  پايان جنگ
های  است که «بازی بزرگ» ميان قدرت اين  بزرگ قرن بيستم» شهرت يافت، تمامی شواهد حاکی از  

ب  یعمده منطقهجهانی  نفوذ ر سر قدرت و  يافت شدت    ی  اينخواهد  با  همانند دورهنيز بار  ،  پيشين  های 
  .تر و جنگ همراه خواهد بود خشونت هرچه بيش 

  

  جنگ فقير و غنی  کراين:وا
بودنْ دليل  به   اوکراين و چندمليتی  استراتژيک  منازعه همواره    موقعيت  بزرگ  قدرت   یمورد  های 

ای ترين فجايع بود. اختالفات ملی و منطقهاين منطقه شاهد دردناک  ،جهانی بوده است. در دو جنگ جهانی
بار    اوکراينهايی کهن دارند. با سقوط بلوک شرق،  آيند، هرکدام ريشهناظرين می  یديدهکه امروزه به 

گيری سياسی و اقتصادی اوکراين  ی جهت مسئلههای امپرياليستی قرار گرفت.  ديگر در مرکز توجه قدرت
ظاهر قضيه چنين است که اوکراين نيز مانند ساير کشورهای اروپايی  . پذيرفت خود موقعيتی انفجاری به 

های حزبی و دولتی، گريبان پيش گيرد: نخبگان ديروز و امروِز دستگاهدر    دمکراسی/بورژوا راه  بايد  
و فاسد را در جامعه  مافيايی  طلبند و بدين شيوه يک اقتصاد  دهند و سهم خود را از ديگری میچاک می
قرار گرفته است. توليد   در اين کشورتحت تثير فروپاشی صنعت    اند. اين دوران گذار شديداً دامن زده

موقعيت سال توانست اين رقم به   1999سقوط کرده است. تنها در سال    درصد   60ناخالص ملی بيش از  
يک رونق اقتصادی ضعيف مشاهده شد، اما همين رشد هفت   2007تا    2000های  برسد. طی سال   1989

 فوالد   بهایويژه باال رفتن  طور عام و به به سبب باال رفتن نرخ مواد خام  به   تنها  در آن زمان درصدی  
های  نات اقتصادی سال. با ترکيدن حباب هيجابود در بازار جهانی    )اوکراينصادرات اصلی  عنوان  (به 

باره فرو ريخت.  يک  اوکراينبر استقالل اقتصادی  ها مبنی ها و ناسيوناليست يای ليبرال رؤ  2007/ 2008
به    2007در سال  درصد    12.8. نرخ تورم از  باريدن گرفت براين کشور    نيروی مخربشبحران با تمام  

يافت   2008در سال    درصد   25.2 با کاهش    ،افزايش  اقتصادی  توليد  و  درصدی روبر   34درحالی که 
بدهی و  دولتْ گرديد  به ابعاد   های  نجومی  پول ی  جهانی  صندوق  اعتبارات  گرفت.  مشروط خود  که 

طور  های دولتی بود، تنها توانست از ورشکستگی کامل کشور به های ميلياردی در هزينه جويی صرفهه ب
پرداخت. امروز بيش از ی کارگر  گيری نمايد. صورتحساب را اما مثل هرکجای ديگر، طبقه موقت پيش

بارتر است. کنند. وضعيت سالمندان در اين ميان بسيار رقت مردم در زير خط فقر زندگی می درصد  30
يورو در ماه، زندگی    81درصد بازنشستگان بايد با حداقل حقوق بازنشستگی يعنی چيزی در حدود    80

  اوکراين رای مردن.  سقف حقوق در  بنه    کافی است وه ماندن  قول معروف نه برای زند را بگذرانند که به 
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مثابه امتداد ميز کارشان  گذاران خارجی به همين خاطر برای سرمايهگيری پايين است و به ی چشم گونه به 
با متوسط   پايين  110يورو و حداقل    300جذابيت دارد.  برابر  از لهستان  يورو، ميزان دستمزد سه  تر 

شود تا حدود زيادی از  ی اروپا برای مسکن و انرژی پرداخت میاتحاديه هايی که از سوی  است. يارانه
تفاوت ميزان دستمزد در شهر بايد به   اين،بر  عالوه   گيری نموده است.ها انسان پيش فالکت نهايی ميليون

به  اختالف  اين  داشت.  توجه  نيز  کشور  مناطق مختلف  بين  يا  و  روستا  ً و  عمدتا (که  غرب  ميان    ويژه 
بيش   کشاورزی  از رشد  آن  در  (که صنعت  با شرق کشور  منطقه است)  مانند  بوده)  برخوردار  ی  تری 

که شد  اقتصادی    یفاصله  ای وامل سبب افزايش گرايشات منطقهی اين عوگيرتر است. همهدونتسک چشم 
تری  بيششدت در جنبش کارگری را  الفخت، اات اختالفگونه اين .طور سنتی از پيش نيز وجود داشت به 

 50.  قرار دارد   مابهتراناز  روزافزونها در مقابل ثروت و قدرت  ی تودهفقر و فالکت افزايندهبخشند.  می
اين برگزيدگان، کنترل بيش از يک سوم ثروت کشور را در اختيار دارند. بخش    نفر از قدرتمندترينِ 

لنگر انداخته است. البته بدون وجود اين باندهای  اوکراين  ز  اعظم اين ثروت در سواحل امن مالياتی خارج ا
اند که همواره  آموخته  جماعت   دهد. اينهيچ حرکتی رخ نمی  تقريباً نيز  ی سياست  اليگارشی، در عرصه 

کرسی بنشانند. در مورد سياست خارجی  به های اکثريت مردم ترجيح داده و  بايد عاليق خود را بر خواست 
ی انرژی زمينهشوند. درحالی که اليگارشی فعال در  نوع درآمد از يکديگر جدا میعاليق بسته به اما اين  
ميان باندها طی    بينند. اين رقابتِ ی اروپا مید، ديگران سود خود را در پيوند با اتحاديهروسيه دارنگاه به 

تا حد چشم سال اخير  اصلی درگيری های  در  گيری عامل  ثبات   اوکراينهای سياسی  عدم  و سبب  بوده 
  . ها گرديده است سياسی و تعويض دولت 

  

 ميان بروکسل و مسکو:
  رقص پاندولی يانوکوويچ 

توانسته   اوکراينی  شد که يانوکوويچ رئيس جمهور برکنار شدهطوالنی تصور مینسبتاً  برای مدتی  
دار روسيه طرف  یرعنوان سياستمداتر بهقل سرپوش بگذارد. وی بيش الا  منافع متضاد باندهای موجودْ   بر

ای، دست کار حرفهجنايت خردهعنوان يک  جا درست است که وی به شود. اين تصور تنها تا آن شناخته می
احمدوف»  نشانده  «رينات  به سرکرده(ی  متمايل  باندهای  از  يکی  داشت   )روسيهی  سياست  هويت  در   .

بر سر راه   یانعمی اروپا را حفظ کند. اما  مسکو و اتحاديه خارجی يانوکوويچ همواره کوشيد تعادل ميان  
بر سر راه انتقال نفت و گاز از شرق    خودْ   جغرافيايیِ   وضعيت سبب  به   اوکرايناين سياست قرار داشت:  

سياست به  دارد.  قرار  به   يانوکوويچ  غرب  محکوم  ابتدا  بود.  از  و شکست  بروکسل  توافق  ميان  مانور 
جديد   به قراردادهای  که روسيه  درحالی  افزود.  دوسو  هر  از  فشار  ميزان  بر  تنها  با روسيه  بستن  گاز 
المللی پول  کرد، اروپا اعطای وام از سوی صندوق بينمی  تهديد   ز يک جنگ اقتصادیشيرهای گاز و آغا

شامل   پول را نيز بايد بدان  افزود که بين المللی های صندوق. درخواست انداخت می ق يعلتبه را روسيه به 
  های عمومی و کاهش هزينه  درصد   40ميزان  پايين نگاه داشتن ميزان دستمزدها، باالبردن بهای گاز به 

خواست شد می کشورِ :  در  که  چون  به  هايی  فقيری  نکبت   اوکراينهرحال  سبب  زندگی  تنها  شدن  بارتر 
در دوران حکومت دوست.  سانان  یفرد جز  گرديد. البته يانوکوويچ هرچيزی هست بهمیها انسان  ميليون 
ب کمکوی  از  شد،سياری  حذف  اجتماعی  نمی  های  موقعيتی  در  را  خود  وی  بتواند  اما  که  ديد 

بينهای  درخواست به  جامهصندوق  پول  بپوشانالمللی  عمل  به ی  و  وی  د  موقعيت  روز  هر  سبب  همين 
ی  يليارد رسيده بود، ذخيره م   75رقم  به   اوکراينهای خارجی  گرديد. در حالی که بدهیمی تر از پيش  سخت 

ميليارد سقوط کرد. احتمال پايداری اين اقتصاد سرگردان ميان مسکو و    15به    37طالی اين کشور از  
ضعيف  روز  هر  میبروکسل،  پوتر  که  بود  زمان  همين  در  به شد.  دست  و  تين  زد  ماهرانه  اقدام  يک 

ی اتحاديه  مت را داد. با اعالم متن قراردادِ قول اعطای وام مورد نياز و ارسال گاز ارزان قي  اوکراينبه 
ن  اشنگت اما پاسخ بروکسل، برلين و و  ؛ای قرار گرفت اروپا با يانوکوويچ، پوتين در موقعيت پيروزمندانه

  درازا نکشيد.چندان به 
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  اروپا »ميدانِ «
بیمقابله  با تظاهراتِ رحمانه ی  پليس  چندان    ی  نه  ابتدا  به   مخالفينِ   پرتعدادِ در  بروکسل  آن قرارداد 

نخبگان  اعتمادی گسترده نسبت به ، نارضايی اجتماعی و بیسرکوب خشم نسبت به نيرويی فزاينده بخشيد. 
  گونه اين   ، اتفاقاً »ميدان«جا بود که در  مشکل اما آنگرديد.  تبديل  ی اجتماعی  جنبش گستردهفاسد سياسی، به 

ی  . طبقه هرگز مطرح نشد   ای اجتماعی تقريباً ه. درخواست سياسی را تشکيل نداد   فتمان مسلطِ فاکتورها گ
نق ايفای  از  نيز  به  ی ش کارگر  بازماند.  حوادث  در  منسجم  و  همه مستقل  اين جای  سياست ی  بازان ها 

های مالی اروپا و  سوی کمکها توانستند نگاه همگانی را به داران غرب، صحنه را پر کردند. آنطرف
بنا   بالغ بر    1991گوی دولت آمريکا، اين کشور از سال  بر ادعای سخن آمريکا متوجه کنند.    5رقمی 

کرده تا شرايط پيوستن اين کشور  گذاری  مرفه و دمکراتيک» سرمايه  اوکراينميليارد دالر برای «يک  
اتحاديه ی اروپا را ممکن سازد. ميزان سرمايهاتحاديهبه  به گذاری  تا  اين زمينه  حال معلوم ی اروپا در 

مسئول روابط  (چون سناتور مک کين، کاترين اشتون  بستگِی سران اروپا و آمريکا هم ت. ديدارهای هم نيس
عنوان  به )  ی) و ربکا هارمس (حزب سبزهاحزب دمکرات مسيحبروک (  ، المار)ی اروپاخارجی اتحاديه

اروپا توسط رسانه  پارلمان  در  آلمان  يافت نمايندگان  بازتاب  ابعادی جهانی  در  باالگرفتن و  بب  و س  ها 
: حضور  د شومی   برهاکننده ر ی تعيين الحظه  ها ما را بهی اين همه در «ميدان» گرديد.    تظاهرات   یادامه

ست». حضور  ی را» يا حزب پارلمانتاريست «فرقه 1چون حزب «اسوبودا ی نيروهای فاشيستی هم گسترده
ً ريزی بلندمدت و  برنامه   یاين احزاب بر پايه   اوکراين در    فاشيست های  گروه   سيستماتيک استوار بود. اتفاقا

تغذيه برخوردار بوده  برای    نيرومند   یمنبعهمواره از  اميدبخش،    یاندازچشم  نبود سبب نکبت عمومی و  به 
ها که از را رهبر فاشيست ی استفان باندهراست، تغيير چهرهانحراف گفتمان سياسی به هست. هنوز هم و 

»  اوکراينلقب «قهرمان  پس از مرگش به   2010ی  ژانويه   22شنکو در  جمهور نارنجی يوچ رئيس سوی  
های راست و ناسيوناليسم افراطی تمامی  نيروهای راست بخشيد. گرايشای بههای تازهپايه  ،مفتخر شد 

سياسی   است.    اوکراينفضای  آکنده  پرداخته   دليلبیرا  و  ساخته  حزب  که  آدنائر نيست  کنراد  بنياد   ی 
» برای  2برای اصالحات   اوکراينبا نام «اتحاد دمکراتيک    رهبری قهرمان بوکس جهان ويتالی کليچکوبه 

هيچ  اسوبودا  فاشيست  با حزب  ندارد.  ائتالف  مشکلی  فاشيست گونه  پشتوانهاما  از  تنها  نه  سياسی  ها  ی 
- که میاست  تا جايی    . ايننيز در اختيار خويش دارند   پرتوانیمنابع مالی    کهلنيرومندی برخوردارند، ب

مرعوب و متواری    را  ، مخالفين خود بپردازند ی اتوبوس و پول توجيبی  توانند برای هواداران خود هزينه
محافظتی تجهيز  بهادر را تحت نام نيروی  و بزن  های باتجربهگروه   ،کنند و برای درگيری خيابانی با پليس

ی عطف رسيد.  يک نقطهوخامت نهاد و به سرعت رو به اوضاع به   ،بار در «ميدان»نمايند. با شليک مرگ 
شد که يانوکوويچ  اما به روشنی ديده می  ،ست که چه کسی عامل اين حادثه بود درستی آشکار نيهنوز به 

ريزش  ارآيی الزم را نداشت و شروع به کنترل اوضاع نيست. اليگارشی حامی وی نيز ديگر کديگر قادر به
زدايی ی «تشنجبهانهيپلماتيک را بهد   یهجوم  ی اروپا و بيش از همه آلمانيهنمود. در چنين شرايطی اتحاد 
  يافتن کالهی از اين نمد برای خود برآمد. سياسی»  آغاز کرد و درپیِ 

  

  ها: ها و نارنجیاليگارشی، فاشيست
  مرکل از کراماتپارلمانی 

از پيروان ميلياردر    ارسنی ياتسنيوک» يکیرهبری ««دولت انتقالی» به ها تشکيل  ی اين تالش نتيجه 
بياِن ضعف اليگارشی در جنگ قدرت    ،رژيم  اين تغييرِ   ،عد داخلیبُ   در  تيموشنکو بود.مشهور، خانم جوليا  

-نجيب شنکو،  نام تيموبه  حضور دارد   «گاز»ی  یشاهزاده خانم   اکنون  بود. در ميان کارگزاران قدرتْ 
تاروتا، سلطان    «فوالد»ی  یاهزاد  نام سرگئی  پينچوک  «به  پروشنکو، ويکتور  پترو   خاقانِ ( شکالت» 
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ترين بانک کشور را  اتفاق گنادی بوگوليوف کنترل بزرگو نيز ايگور کولوموسکی که به   )«رسانه»ای
چنين  . هم شود ميليارد دالر، چهارمين فرد ثروتمند کشور محسوب می   6.5در دست دارند و با ثروتی حدود  

بوده و    يناوکراوتمند  ميليارد دالری يکی از مردان ثر   11بايد از رينات احمدوف نام برد که با ثروت  
  و اخيراً   ی استخراج ذغال سنگ و نيز توليد برق را در اختيار دارد بعالوه   ، نيمی از توليد فوالد کشور

قابل    قانونی از خارج ابداً اعالم نمود که: «به کار بردن قهر و خشونت و بی  ه،واگرِد سريع زد   دست به
و از شمال تا جنوب و از شرق تا   داشتههزار شاغل  300ی تحت کنترل او که تحمل نيست» و مجموعه 

  همين اعالمْ  کار خواهد برد.غرب کشور گسترده است تمامی توان خود را برای ايجاد ثبات در کشور به
  ی اروپا مصون بماند.های اتحاديهسبب شد تا وی از تحريم

ی  که از سوی اتحاديه   یکشور  ها درفاشيست  1945ماه مه سال   بار ازواقعيت که برای نخستين  اين
ً   قرار گرفته بود،رسميت شناخته شده و مورد حمايت آن  اروپا به  ی  نوبه به   ،اند در مسند قدرت نشسته  علنا

پديده  تاخود  به زهی  است.  گسترده ای  فاشيست رسانه  یسبب حضور  به ای،  تعيين  ها  در   ایکنندهنيروی 
و دستگاه امنيتی   اند. آنان با داشتن چندين وزير، کنترل بخشی از دولت  بدل شده  اوکراينياسی  ی سعرصه 
روهای  مقابله با نيتر به دهد که با خشونت هرچه تمام ت میأآنان جر  نظامپياده دست دارند. اين امر بهرا در  

دامن   در کشور  را  ناامنی  و  برخاسته، فضای خشونت  فضايی زن بسياسی مخالف خويش  در چنين  ند. 
چند از    شده و تنی   اوکراينيهوديان ناچار از تقاضای کمک برای يهوديان ساکن  های کمک به سازمان 

  ند. اهترک کيف فراخواند ها، يهوديان را به خاخام 
به  روسی  زبان  حذف  کنار  فاشيست در  کشور،  رسمی  زبان  دومين  (مجلس عنوان  «رادا»  در  ها 

کند.  ) خواهان حذف ماده قانونی شدند که تکذيب جنايات فاشيسم را جرم تلقی میاوکراينگذاری  قانون 
  ه و احساس خطر کنند. و اين ترس زبان کشور دچار ترس شد تمامی اين اقدامات سبب شد تا بخش روسی

ه  سيس شد هرگز نيات خود را پنهان نکرد أت  1991حزب «اسوبودا» که در سال    دليل نيست.بیهم  چندان  
ی ی»؛ لغو خودمختاری و ادغام شبه جزيره اوکراينايجاد يک «نژاد ناب    : توانمی. از اهداف آنان  است 

به يک قدرت   اوکراينهای بلشويسم، عضويت در پيمان ناتو و تبديل  تمامی سمبل  محو،  اوکراينکريمه در  
يک   ايجاد  «برای  برد...  نام  را  شراوکراين   اوکراينِ اتمی  شهرهای  در  خالص  کشور  ی  جنوبی  و  قی 

ها را دولتی و ، تمامی صنايع و رسانه منحلايست که ما نظام پارلمانی را ملغی، تمامی احزاب را  بمی
واردات فرهنگی از روسيه را ممنوع سازيم ... رؤسا و سرکردگان تمامی ادارات دولتی، مراکز آموزشی  

ی  همه و    زبانتمامی روشنفکران روسی ويژه در شرق کشور) بايد تعويض شده، و فرماندهان نظامی (به 
ی  اعدام شوند ...!» اين را حزب در يک اطالعيه   گونه دادرسی، فوراَ بايد بدون هيچ  اوکراين مخالفين  

  اعالم نمود.  ،انتشار داد  2010رسمی که در سال 
اس  «از يونيفورم    را» رهبران حزب علناَ ها «استفان باندهی فاشيست در کنار بزرگداشت از سرکرده

  کنند. استفاده می »اس
شدگان يکان اس اس «گاليزين» در «اسوبودا» يک راهپيمايی در بزرگداشت کشته  2013در آوريل  

بازماندگان آن در سالن بزرگ شهر مدال افتخار اهدا گرديد. اما با شهر «لويو» ترتيب داد که در پايان به 
اعتماد   قابل  یشريک  ، اين حزب اوکراينی اروپا در  ر اتحاديه ها برای «جان تومبينسکی» سفيتمام اين

  گردد.  برای مذاکره محسوب می
ندارد  مشکلی  هيچ  «اسوبودا»  با  تماس  برای  نيز  آلمان  است:  چراکه    ،دولت  معتقد  دولت  رئيس 

اما در    ،و ناسيوناليست است که گاه گرايشات راست افراطی نيز دارد   حزب پوپوليست راست   «اسوبودا
عضو حزب    ی کهياستمدارس و  دهد».  نمی  ی بروزانه گرايافراطی  مواضع پارلمانتاريستی خود هيچ نشانه 

ی خبری  ی مجله در تظاهرات ميدان شرکت داشته در برنامه   خود عمالَ   بوده و  دمکرات مسيحی آلمان
ورزد و دمکراسی را در  دارد: «تا زمانی که حزب برای حاکميت قانون تالش می«پانوراما» اعالم می

کننده سازد» همه چيز مرتب است. «به گمان من سخنان گذشته در اين زمينه تعيين ممکن می  اوکراين
  نيستند».  
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زمينه  آن بر  ژانويهی  در  آلمان  جمهور  رئيس  «گاوک»  قاطع  چه  «سياست  عنوان  تحت  امسال  ی 
تحسين و تمجيد اين سياست خارجی  های آلمان به کشتارهای کيف، رسانهخارجی» اعالم نمود و با توجه به 

  ی اروپا را در دستماير» نقش رهبری اتحاديهپرداختند. دولت آلمان در قد و قامت «فرانک والتر اشتاين
های گنجيد: «بدون تالش کفورتر آلگماينه» از شادی در پوست نمینی کنسرواتيو «فراگرفت و روزنامه

خارجهخستگی  امور  وزير  لهستان،  ناپذير  و  فرانسه  آلمان،  داخلی   اوکراينی  جنگ  يک  دامان  در 
  ها نيز دريافتند».  اين را آمريکايی درغلطيده بود. 

يل متعددی وجود داشته و  ناپذير» طبق اعالم وزارت امور خارجه دالهای خستگیبرای اين «تالش 
َ بازار    ونی،ميلي  45.6جمعيت تقريبا    دارد: رفته مانند صنايع  بزرگ داخلی، چند واحد صنعتی پيش  نسبتا

ی اروپا در شرق، اتحاديه  بازارهای ماوراءِ هواپيمايی و موشکی، موقعيت جغرافيايی حساس و نزديکی به 
و نيز پايين    مدرنيزاسيون، شرايط مساعد طبيعی برای کشاورزیرشار زيرزمينی و نياز مبرم به منابع س

  کارآيی باالی کارگران اين بخش. بودن سطح دستمزد نسبت به
 ،ل فهم باشد ترين افراد نيز قابی خبری «پورتال آنالين» با چنان روشنی که برای ابله برنامه  و اخيراَ 

ی اروپا از اهميت هم برای روسيه و هم برای اتحاديه  اوکراينآلمان را آشکار نمود: «امپرياليسم  تمايل  
ای برخوردار است» زيرا «در کريمه، ناوگان روسيه لنگر انداخته است». به عنوان دومين  نظامی ويژه

در    یمهم  ائيکهمين سبب موزگردد و به ی اروپا» محسوب میکشور پهناور پس از روسيه «انبار غله 
ی بازرگانی برنامه به   اوکراين. در صورت پيوستن  آيد شمار میروسيه به   یسيا»آی يوری «اتحاديهبرنامه 

منابع مواد تری به تواند بازارهای خود را در شرق گسترش داده و امکان دسترسی آساناروپا می  ،آزاد 
  خام اين کشور داشته باشد. 

  ) 1869ـ 1956«پاول رورباخ» (. ست ی صادرات اسنتی آلمان در زمينه اين امر يادآور استراتژی 
در آن زمان بر اين پندار بود که هدف سياست خارجی در مقابل روسيه    آلمان  از متفکرين سياست خارجی 

رود، بايد قطعات مختلف که اين ميوه دارد از هم وا میگونه  طی جنگ جهانی اول بايد چنين باشد: «اين
ها  از آن جدا کرد. اگر اين سياست عملی شود و اين سرزمين  و لهستان را  اوکراينزمين مثل  اين سر

  عمر امپراتوری روسيه پايان بخشيد».توان به کشورهای مستقل بدل شوند، آسان میبه 
هواداران  نيز    یامروز   بورژوايیِ های  در ميان استراتژيست   طلبانهتجزيه های  گونه تئوریالبته اين

  اوکراين است.  رمق  بیشده خيلی  انتخاب  برای تجزيه  ی نارنجی که اينک  اين تکههرچند که  خود را دارند.  
سياست تجزيه و گسترش    ،ترتيب ی ورشکستگی قرار دارد. بدينبسيار فقير و از نظر مالی در آستانه

بهبه  میشرق  برنامهنظر  پُ رسد  و  ای  بايد  رهزينه  پُ رمخاطره  لذا  به   ببينيمباشد.  آلمان  رهبر آيا  عنوان 
  تنش با روسيه، بنياد بر باد ننهاده است؟ به  دامن زدن اروپا با  یاتحاديه 
  

  سيا ـ آبر سر يورسلطه کسب 
  بيناامپرياليستیهای از رقابت  ترين مرحلهداغ

را امری ناگزير در کريمه  روسيه  ، که دخالت  هاقزاقهای  تشکلپوشش «نيروهای دفاع از خود» و  
  اوکراين ی جنوب شرقی  متقابل در منطقهی  ردن ضربه آوواکنش سريع و وارد  هرچه بود، نيازی به   نمود 

رخ کيف  نداشت.  استقاللبهدادهای  تمايالت  و  عبارات   طلبانههيجانات  با  تبليغاتی  انتشار  با  زد.  دامن 
شورویدروغين   و ضدفاشيستی،  نيز روسيه   شوونيسم / ناسيونال  طلبی عظمت گرايانه  مسکو  بزرگ،  ی 
تا بهبر آتش اين هيجانات بيش   کوشيد  اتفاقا کريمه در  تر دميده، هواداران خود را  تعرض تشويق کند. 

همين دليل موقعيت استراتژيک خاصی نيز  برخوردار بوده و به ای  روسيه از ارزش ناسيوناليستی ويژه
جايی ناوگان روسيه در ه شود تا جابسبب می  و پايگاه دريايی آنْ ی کريمه  دارد. از دست دادن شبه جزيره

، و طی جنگ گرجستان  2008ی قفقاز با مشکل جدی روبرو گردد. در سال سياه و ناحيه  دريایهای آب 
بود که پرزيدنت يوشچنکو رئيس جمهور متمايل  کريمه موضوع منازع ات جدی گرديد و آن هنگامی 

استقرار ناوگان روسيه در دريای سياه را تمديد نخواهد قرارداد مربوط به   نمود کهتهديد    اوکراينغرب  به 
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ی اوج يک  بحران کنونی نقطه در واقع،  ی تنها است.  کرد. بنابراين موضوع برسر چيزی فراتر از کريمه 
ديرينه  امپرياليستی  بحران  ناتو،  است ی  پيمان  در  متحد  آلمان  يک  است که عضويت  ما مسلم  «برای   .

سوی شرق گسترش نخواهد يافت (...) البته است: ناتو به  قطعی. اما يک چيز پرسش برانگيز خواهد بود 
ای  نامهضمانت ت  بايس». اين میاست عام    گردد کامالً سوی شرق مربوط میعدم گسترش ناتو به چه به آن

در برابر    1990ی  فوريه  10تاريخ  به   2+4ی وقت آلمان در مذاکرات  گنشر وزير امورخارجه  باشد که
عنوان زمانی طوالنی به و برای   جلسه شدهشوروی داده و صورت ی وقت  شوادنادزه وزير امور خارجه

خالف آن پيش آمد. گسترش ناتو  . در عمل اما  عمل آمده است محرمانه» از انتشار آن جلوگيری به سند  «
به به  در  سوی شرق  يافت.  تداوم  به   1999شکل سيستماتيک  مجارستان  و  ناتو  لهستان، جمهوری چک 

لتونی، ايسلند، بلغارستان، رومانی، اسلواکی و  پيوستند. پنج سال بعد کشورهای بالکان از قبيل ليتوانی،  
پيمان نظامی غرب پيوستند. طرح آلبانی و کرواسی به   2009اسلوانی نيز همين مسير را پيمودند. در سال  

چون انقالب رزها ـ  های رنگين هم دفاع موشکی آمريکا در اروپا، جنگ عراق، بحران سوريه و انقالب 
برای  در قرقيزستان    2005ها ـ  و انقالب الله   اوکرايندر    2004در گرجستان، انقالب نارنجی ـ    2003

شد  تر میی که هردم تنگا ی محاصرهمين نمودند. روسيه برای مقابله با حلقه أت فه  مواد خام اضابحران  اين  
«يورا هم طرح  پيش کشيد.  را  اتحاديه سيا»  اروپا می چون  برنامه ی  کشورهای  بايست طبق  ی کرملين، 

بلوک مشترک    اوکراينی سفيد، ارمنستان، کازاخستان، تاجيکستان، قرقيزستان و  روسيه، روسيه يک 
امورخارجه دی را تشکيل میاقتصا کلينتون وزير  بیدادند. هيالری  را  اين طرح  آمريکا  پروا ی وقت 

چين و «جهان غرب» يک نيروی تازه    ميانسيا»  آی يور«بازسازی شوروی» ناميد. با تشکيل «اتحاديه
اروپا برای کنترل  ی  همين سبب آمريکا و اتحاديهو امنيتی روسيه پديد خواهد آمد. به  نظامی  کنترلتحت  

حفظ   برایطی جنگ چچن نشان داد که  مسکو  اقدام متقابل زدند.  های انتقال انرژی و موادخام دست بهراه
و در   2008در سال  ی استراتژيک قفقاز با تمام توان عمل خواهد کرد. مرزهای خارجی خود در منطقه 

شکن داد و در بازی ديپلماتيک بر سر  های غرب پاسخی دندان  خواهی زيادهروند جنگ گرجستان نيز به
 اوکراين ی  های مهمی دست يافت. در مورد مسئلهپيروزی به   در برابر آمريکابا حمايت ايران  سوريه نيز  

کارشناس  گنيف برژينسکی  زبينيز اين منطقه در طرح «يوراسيا» از اهميت کليدی برخوردار است.  
های آمريکا برای سيادت بر جهان» در کتاب خود با نام «تنها ابرقدرت: نقشه سياست خارجی آمريکا  

 عنوان رف وجود آن به زيرا ِص   ،آسيايی نخواهد بود /ديگر يک قدرت اروپا  اوکراينبدون  روسيه    نوشت: «
و درست در    است   یبسيار مهم   کليدیی  منطقه  اوکرايندهد.  را تغيير میی روسيه  مستقل، چهره  یکشور

به باز میموقعيت حساس کنونی درهای خود را  برابرکند.  سوی غرب  در  آمادگی کامل  داشتن   برای 
  در اروپای مرکزی مستقر کند». ینيروی کارآمد  بايست حوادث ناگهانی، ناتو می 

اهميتی در جهان سياست ی اروپا بر آن است تا نقش با  گويد: «اگر اتحاديه برژينسکی در ادامه می
  .»آغاز کند  اوکراينداشته باشد بايد از 

سيادت جهان  حاکم شود،سيا آکسی که بر يور« توان چنين فرموله کرد: اين هدف استراتژيک را می
در شود. ه و نهايتا از ميدان ب  بايد از نفوذ روسيه هردم کاسته  . بدين منظور» را در دست خواهد داشت 

ای کاری بر اقتدار آن  ضربه  اوکراينمسلما روسيه نيز دست روی دست نخواهد گذاشت. از دست دادن  
پيمان ناتو به   اوکراينکار خواهد برد که يا از پيوستن  وارد خواهد آورد. مسکو تمامی توان خود را به

  از آن جدا خواهد ساخت.  کرايناوغير از کريمه مناطق ديگری را در جنوب و شرق  به گيری کند و/يا  پيش
  

  ديناميسم بحران ژئوپوليتيک 
گردد. تر میگيری سفت و سخت روسيه، شکاف ميان اروپا و آمريکا هر دم ژرفموضعبا توجه به 

که آمريکا و کشورهای اروپای شرقی عضو پيمان ناتو از قبيل لهستان، ليتوانی، ايسلند و لتلند  درحالی
اما نه  . اين ـاست تر  های معتدلبرابر روسيه هستند، آلمان فدرال درپی يافتن راهخواهان شدت عمل در  

  40خواهد در ميدان ديپلماسی برای خود جايی باز کند. آلمان فدرال  آن است که آلمان می دليل  ـ به تنها
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ی در های آلمانگذاری شرکت کند. حجم سرمايهنفت خود را از روسيه تهيه می  درصد   35گاز و    درصد 
قمار چندان ارزانی نيست. محاسبات    ،گردد. بنابراينميليارد دالر را شامل می  22روسيه رقمی بالغ بر  

همين سبب  بار بدل شده است. بهيک بازی مرگبه  غرب ظاهراً به   اوکراينسروصدای  پيوستن آسان و بی
در سطح ديپلماتيک باقی بماند.  تا حد امکان پايين نگاه داشته و منازعات را که هزينه خواهند کرد تالش 

را شست    »روسی   خرس« های  توان پشم که نمی   دانست چه در کيف رخ داده بايد  آن زمان و با توجه به هم
  د.يکه خيس شو بدون آن 

در  بار پس از پايان جنگ سرد  ی اروپا که برای نخستين ی سران اتحاديهالعادهدر پايان نشست فوق
گفت: «من    آنگال مرکل  تصويب رساند،را عليه روسيه به   ایسه مرحله  یانامهقطع   ستاريخ ششم ماه مار

های اقتصادی اروپا من ثابت شد که حق داشتم». دغدغهکردم. امروز به ی سوم فکر میمرحلههميشه به 
انرژی يا  ی  اهميت باشد. اين کشور در زمينهتواند برای آمريکا بیويژه آلمان در برابر مسکو میو به 
شکست ديپلماتيک در سوريه و رسوايی د. از سوی ديگر با توجه به روسيه نداراد وابستگی چندانی به اقتص

آلمان، همه  تلفنی در  . چندصدايی و است   ی اميد خود را برای مساعد کردن زمينه از دست دادهشنود 
  گی تازهد. اين واقعيت که چين به کا روی از مخاطرات بحران نمیهيچبه   غرب تفاوت عاليق در ميان بلوک  

به   نظامی  یبودجه  به   95آور  رقم سرسامخود را  داده،  افزايش  روشنی ديناميسم نهفته در  ميليارد يورو 
  نمايد. را باز می اوکراينبحران 

از خود صبوری و اعتدال نشان داده است. درازمدت بنگريم،   اوکراينی بحران  چين تاکنون در زمينه
نيز نشانه خواهد گرفت. چين با  بلوک غرب، عاليق اقتصادی و استراتژيک پکن را  به   اوکراينپيوستن  
حضور دارد و از سوی ديگر در چارچوب «سازمان    اوکراينگذاری ميلياردی در بازار اقتصادی  سرمايه

ند اقتصادی و نظامی با روسيه، هدف پس راندن آمريکا از آسيای مرکزی را  پيو کاری شانگهای» در هم 
، پکن  اوکراينتر شدن بحران  توان اطمينان داشت که در صورت ژرفهمين سبب نمیکند. به دنبال می

  د.نطرفی خود را حفظ کچنان موضع بی هم 
  

  وجود ندارد درست» جهت« در جنگ امپرياليستی 
 های نظامی» خبر از ک» و «واکنش های ديپلماتيحل ها»، «راهنامه سر «قطعهای کنونی بر  تالش 

يابند. قماری که هر طرف در  دهند. قماری کالن که اتحادها در آن هر روز تغيير می می  یبازی خطرناک
 » و «استقاللهاخلقحقوق  پرکنی همچون «تماميت ارضی»، «آن، خود نفر بعدی است. شعارهای دهن

ی اين ادعاها، واقعيت نزاع دانست. برخالف همه   ايدئولوژيکِ   زيک متنِ ـ مومثل هميشهـ را بايد  »  ملی
رأس آن    های امپرياليستی ودرقدرت ی نفوذ بين  سترش منطقه دهد که دعوا بر سر قدرت و گنشان می
تباه سياسی،  يک کشور يا حاصل يک اشپخت  دست   نه  . حلوايی که آماده شدهکاراست جنايت فوقِ آمريکای  

يک بحران خانگی،    روز جهانی سرمايه است، بُ تر  هرچه بيش   «محصول بلوغ يک تنش در روند   کهبل
تصور انتخاب طرف صحيح  باشد  يک واحد غيرقابل تقسيم که تنها در ارتباطات متغير خود قابل شناخت  

يک   اوکرايناگر مدعيان «چپ» در پوکر قدرت  تر، اشتباهی مهلک خواهد بود.  کاری کم خراب يا اميد به
رخ دمکراتيک  «روند  با  گاه  را  اين  و  کنند  انتخاب  را  دعوا  ادعاهای  طرف  يا  و  ميدان»  در  دادها 

داده نشان  ديگر  بار  کنند  توجيه  پوتين  نيز  «ضدفاشيستی»  خود  که  بحران اند  از  گونه  اين .  اند بخشی 
مشروعيت  يافته و به   های درگير در بحران رشد های تاکتيکی، در چارچوب تبليغات طرف گيری موضع 

معنی دفاع از جا بهرساند. دفاع از «ملت» و «سرزمين پدری» هميشه و همه ايدئولوژيک آن ياری می
بربريت  دامان بحران، جنگ و  تر به م اجتماعی است که بشريت را هر روز بيش نظا سرمايه و آن  استبداد  

- نام ناسيوناليسم «مترقی» يا «سالم» وجود ندارد. ناسيوناليسم هر شکل و چهرهکشاند. هرگز چيزی به می
به  که  و همه بخود  ای  هميشه  به گيرد،  استثمارگران  معنای همجا  با  ی  و سرسپردگی طبقه   خودیآوايی 
از قيمومت بورژوازی که با زبان  . تنها راه نجات در آن است که «خود را  است دولت و سرمايه  کارگر به
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و   قد بايد نه گفت شوونيسم تمام /ناسيونالگويد»(روزا لوکزامبورگ) رها ساخت، بهناسيوناليسم سخن می
  مبارزه زد. دست به رهايی برای 

گيرد هنگامی که کارگران (...) سرانجام  پذيرد و آتشفشان خونين خاموشی می«شوخی مرگ پايان می 
برادری و اتحاد به مستی به از خواب   افروزان و  های حيوانی جنگدهند و نعرهبيکديگر  درآيند، دست 

انسانی جای آفرين سرمايهسرودهای مرگ  نوای  اين  با  تمامی کشورها  گزين کنند: «کارگران  داری را 
ً   متحد شويد!» امپرياليستی  ی جنگ  صد سال پيش، روزا لوکزامبورگ در اوج سرگيجهيک اين را تقريبا

  خود را هنوز از دست نداده است. وفعليت  گی فرياد کرد. فريادی که تازه


