
1 
 

  ی جنگ و درباره 
  اوکراینتهاجم روسيه به 

  
  ی: عباس فرد نوشته

  
  تصويری کوتاه از جنگ
مورد تهاجم    شود)گذاری مینام   چه دليلْ نظر از انگيزه و آن (صرف   شکی در اين نيست که اوکراين

 ها می خز  و  هاکشته  تعداد ر از  ظنصرفدر اين نيست که    هم  شکیچنين  ؛ همنظامی روسيه قرار گرفته است 
  ، ی حاکم(نه طبقه   های مردِم اوکراينتوده   ،اين تهاجم نظامیيان يافتن  اچگونگی پ   و  ميزان خرابی نيز  و  

ی بر همه عالوه   خواهند بود؛اين تهاجم نظامی    ترين قربانی عمده   اين کشور)و دستجات فاشسيتی در  دولت  
اين    ها،اين  که کنش و عمل شکی    نيزدر  دولت همهکرد  نيست  هم، گروهنهادها  ،های  افراِد  با  ها و  سو 

ـ از يکی از ، اعم از سياسی و اقتصادی و اجتماعی هرنحویبهـ   پشِت پردهکه آشکارا ويا از    هادولت 
  ارتجاعی است.و  کنند، بورژوايی/امپرياليستیحمايت میاين جنگ  ينطرف

آن بنابرهمه  درستی  اثبات  در  (که  پارامترها  اين  سند  ها میی  و  نوشته  و توان هزاران  کرد    ارائه 
نامد، فاقد هرگونه  میاز وطن  چه دولت اوکراين دفاع  اوکراين و آن تبادل گذاشت) تهاجم نظامی روسيه به به 

است؛   های مردمتودهو    سويی با تهيدستانطبقاتی در هم   گرايیو تکامل  خواهیترقی   عنصِر متصوری از
لحاظ  يافته و به نه تنها حضور سازمان   های مردمْ توده سو با   هم گرايیِ خواهی و تکاملترقی شرِط  چراکه  

(حتی    مورد تهاجم است، بلکه اين شرط مقدماتیکشور    در  انکشو زحمت   انخودآگاه کارگر  طبقاتی نسبتاً 
های کشور مهاجم و  کند که تودهدرصورتی فعليت اجتماعی/تاريخی پيدا می  اساساً   برفرض موجوديت)

تهاجم   مورد  سازمان کشور  طبقاتیِ ضمن  خودآگاه،    يافتگی  با  درعين نسبتاً  ی  رابطه  يکديگرحال 
  و ممکن   تصورمين حِد  تا بتوانند در ناچيزتر  داشته باشند نيز  تاريخی  و    اجتماعی،  طبقاتی  یيابندهش گستر

هايی  دولت ، توانايی طبقاتی/اجتماعی/تاريخی خود را به ی طبقاتی)ی دموکراتيک مبارزه (يعنی: از جنبه 
و   گرهای کارجاکه توده تحميل کنند. اما از آنطور نسبی  بهاند،  ی انقالبی سرنگون نشدهشيوه که هنوز به 

توان  ، میرواز اين نسبتاً خودآگاه نيستند؛   يافتگی طبقاتیِ در روسيه و اوکراين دارای سازمان   کشزحمت 
که   فی نتيجه گرفت  اوکراينجنگِ  در  و جاری  تنها  الحال موجود  همه   نه  متصورْ ی جنبه از  فاقد   های 
  متصورْ وجوِه  ی  همه   در ، بلکه  است   طبقاتی و انسانی  گرايیخواهی و تکامل ای از ترقی هرشکل و گونه 

  . هست نيز  ارتجاعی
امری   سرمايهاست   بديهیاين  حاکميت  در  سرمايه   که  نظام  استقرار  حاکميتی    داریو  در  (يعنی: 

در درون   ستيزی  هرگونهی  عمده موضوع و علت  ليه يکديگر)  ع  ی صاحبان سرمايهرقابت همه بر  مبتنی 
تری سود از جيب  بيرون کشيدن مقدار بيش (اعم از سياسی، تبليغاتی ويا نظامی)،  ويا بيرون از کشورها

های مردم و فروشندگان  از جان و شرف تودهسود را  ـ  خويش   درست همانند رقيب او نيز ـکه  رقيب است 
ها ی انواع ستيزها و درگيری عمده اساسی و  بنابراين، موضوع    کشد.می کشيده و بيرون  کار بيرون  نيروی 

بلوک  اقتصادی/سياسی/نظامی)  بندی (بين  گرفتن  های  دراختيار  و  تصرف  امکانات  آن  نيز 
آميز ای ذاتاً رقابت ساز افزايش سود برای يک طرف از رابطه که زمينه ای است سياسی/اجتماعی/طبيعی 

  زيان طرف ديگر است.به 
که نظر از اين ، صرفاوکراين)  با(و ازجمله جنگ روسيه    باهمها  دولت   جنگِ،  ترمشخص بيان  به 

کش و مردم کارگر، زحمت   ضد جنگ بر  ـدر واقع ـ  باشد کدام طرف مهاجم و کدام طرف مورد تهاجم  
  ترين دارای بيش   جاکه ويژگی سرمايه در وضعيت کنونی با وجود اين، ازآن   است.کشور  هردو  در  تهيدست  

جاکه سرمايه (در هرشکل و در هرکجای جهان)  ، و ازآن است   در تاريخ بشری  گسترش و تبادالت جهانی
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ً   و  عنوان تهاجمی ضدمردمیجنگ به   :توان گفت رو، می؛ از اين طلب است سودمحور و ناگزير توسعه   ذاتا
و کارگران و   طور مستقيمرا به درگير جنگ در کشورهای  کشو زحمت  گرهای کار توده  ،دارانهسرمايه 
مسلخ به بسا بسيار شديدتر)  (و چه غيرمستقيمطور  به اصطالح غيرمتخاصم را  کشان کشورهای به زحمت 

 کند که اين تهاجم ضدمردمی نمی فرقی  بنابراين،    کشاند.تر و انباشت شديدتر سرمايه می آفرينی بيش سود 
 کننده بازسازی   حالدرعين   و  ،دارد نيز    نوعیانسانی/د ضی  گستره ی جهانی و  زمينه (که    دارانهو سرمايه 

بقابخشنده  شمالیاست   داریسرمايه نظام    یو  کشورهای  بين  جنوبی متروپل/)  و    پيرامونی /،  شمال  ويا 
هم در    ،هم در رقابت ـاش  ويژه در وضعيت کنونی ؛ چراکه سرمايه ماهيتاً و به جريان داشته باشد جنوب  
ی همه اش را به های وجودی ، و آسيب کند ناگزير جهانی عمل می   ،ـ جهانی است و هم در تخاصم   شراکت 

  گستراند. جهان می 
 

  و جنگ  ارتشی/ی نيروهای نظامیدرباره
اثبات به های معتبر  و در نوشته   بسيار  استفاده از فاکتورهای عينیِ با  ،  طور مستدلاين واقعيت بارها به 

نظامیِ مثابه به   های رنگارنگارتش   یِ وجود علت  ترين  رسيده است که مهم نيروهای  انواع  از   ی  (اعم 
از   گرانهو سرکوب   نظامی  حفاظتِ عمدتاً  المللی)  اصطالح بين ای و به های منطقه ملی، نيابتی ويا پيمان 

در برابر  حفاظت  ـنيزـو  ،کشانجويی کارگران و زحمت مبارزه گيری اوجخودی در مقابل داری سرمايه 
(اعم از پيشرفته    دارینظام سرمايه جاکه  شود. اما ازآنچيزی است که تحت عنوان دشمن از آن ياد می   آن

انباشت شدت   يا درحال توسعه) نيز  بازارهای فروش کاال و    ی روزافزونِ يابنده سرمايه و توسعه بدون 
به دست  تازهعرصه يابی  خامْ های  مواد  بلع  بقای  ی  و  تداوم  دست می   امکان  از  از  خودرا    رو، ايندهد؛ 

عالوه بر سرکوب    الحال موجوْد کشورهای فی ها و دستجاِت نظامِی وابسته به ی ارتش ی ذاتی همه خاصه 
مردمی،  جنبش  زمينه های  قدرت  ايجاد  گسترش  به ی  جانبه همهی  خودی  بورژوازی  بورژوازی  زيان 

حال ودرعين در آشکارترين  گسترشی  چنين  اين   است.  و ممکن  های متصوری زمينه در همه   غيرخودی
  شود.جنگ ناميده می  شکِل خودْ ترين نهايی 

درعين   تداوم  »جنگْ «بنابراين،   گسترِش و  اقتصادی/سياسیستيز   حال  بورژوايی  دولت   های  های 
و  داری  نظام سرمايه تر  برای بقای بيش ايجاد امکان    ،حاصلی جز تخريب رو،  اين از   ؛است يکديگر    ضد رب

مبارزه  توده سرکوب  مردم  جويی  کهندارد های  درصورتی  است   ناگزير  (که»«مبارزه   ؛  باِر )طبقاتی   ،
  . شود فراروندگی اجتماعی/تاريخی دارد و با سرکوِب بورژوازی خودی و حتی غيرخودی مواجه می 

  آن)  از  یا(در هرشکل و اندازه  سرمايه  ذاتیِ   رقابتْ طور که  توان گفت: همان ترتيب است که میبدين 
نظام سرمايه  و  رقابتْ   داریاست  واقع  بدون  در  معنی (و  است،  فاقد  نظام سرمايه   جنگ) الوجود  در 

ذاتی   ها و دستجات نظامیْ ارتش   درقالب   سياسیْ اقتصادی/  ای از فعليتِ عنوان شکِل ويژه به نيز  داری)  
نظر از شکِل بُروز و (صرف  ساالِر بدون جنگداری است، و گفتگو از وجوِد نظام سرمايهنظام سرمايه 

  توانند نوک يک سوزن برقصند.که می همانند بررسی تعداد فرشتگانی است   ای آن)های دوره گيری اوج 
ها (يعنی: فعليت هرگونه نهاد دولت نظامِی وابسته به ها و دستجات مختلف  وجوِد ارتش طورکلی،  به 
الينفِک اقتصادی، سياسی و    عدِ داری در سه بُ ظام سرمايه ندرست همانند کليِت  )  الحال موجود فی   نظامی

در    ای است کهگونه به   ،يکی از ابعاِد وجودِی ارتشو تبارِز  اين خودنماياندن  .  نماياند اجتماعی خودمی 
بيان ديگر، وجوِد به   گيرد.خود می به   و لواليی  عمده  یچهره   بُعد   سه  های گوناگون يکی از اين وضعيت 

نژاد و سرزميِن خودی در ،  يت قوم  ،ی مليت کننده تبليغ سياسِی  و دستجاِت نظامِی بدون نهادهای    هاارتش 
، درست همانند وجوِد ارتشی  شود)ناميده می   دشمن(که    نژاد و سرزمين غيرخودی  ،يت قوم   ،مليت   بربرا

اصطالح ملی  نقشی در سودافزايی به دار  عنوان سرمايه به که فاقد نهادهای تحقيقاتی/تکنولوژيک است و  
است  توده ندارد، تصويری  تحميق  مردم  که فقط برای  بُعِد   شود.می جعل  نيز  اينک  هم شده و  جعل  های 

نماياند و  خودمی  »دشمن«ها که در تبليغ ناسيوناليسم و دفاع از سرزمين خودی در برابر  اجتماعی ارتش 
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يابی طبقاتی و انترناسيوناليستی کارگران  ای) در مقابل سازمان کننده مانع بسيار سخت (و در واقع سرکوب 
چنان با کليت نظام    تاکنون موجودْ   ی کشورهایی موارد و در همهکند، در همهکشان ايجاد می و زحمت 

داری که گويا ارتش نام ديگِر کليت نظام سرمايه   گره خورده و الينفک بوده  جوامع مختلف  اقتصای/سياسی
  است. گوناگونکشورهای در 

شان، در اغلب موارد در پِس ديگر ابعاِد  رغم فعليت و تأثيرگذاری مداوم ها، علی نقش سياسی ارتش 
و   خويش  شاکله هم وجودِی  نهادهای  پِس  در  دولت چنين  می ی  پنهان  بهها  مواقع  در  تا  اصطالح شود 

گاه حذف رقبا، انباشت سود قربان ی امکانات مملکتی و مردمی را بهاضطراری پرچم بربيفرازند و همه
  دارِی خودی ببرند. و تجديدحيات نظام سرمايه 

به ارتش در ارتباط با  سرمايه  و سودافزايی  مالکيت   ی ظاهراً دو گونه ها و نيروهای نظامی عمدتاً 
و انواع خدمات نظامی    توليد و فروش سالح  چنينو هم   سرمايهمستقيم  مالکيت  يکی،  شود:  متفاوت واقع می 

چنين توليد و هم   مالکيت غيرمستقيم سرمايه  ديگری،  شکل مستقيم (مانند ايران و مصر)؛ و به   و غيرنظامی 
توليدکنندههاشرکت توسط  و غيرنظامی  روش انواع سالح و خدمات  نظامی  و ف ها و  ی انواع سالح ی 

د که  نشومی  صادر  يی نيزديگر کشورها گيرند و به ها قرار می اختيار ارتش در  عمدتاً  که  خدمات نظامی  
افزايی د و سوهای بارز و درحال گسترش اين شکل از مالکيت  نمونه   .قرار دارند   »دوستان«يست  لدر  

شمال و  ی  يافته را عمدتاً در کشورهای توسعه ارتشی  نهادهای  ه به ت های وابسشرکت توسط    نظامی  سرمايه
ساالرترين  عنوان جنگ (به   اياالت متحدهکنيم که  چنين در آمريکای شمالی مشاهده می و هم   اروپاغرب  

  در رأس آن قرار دارد.  کشور جهان)
ها در بسياری از موارِد موجود (ازجمله در ايران و آمريکا و  تحقيقاتی/تکنولوژيک ارتش  کارکرد 

عنوان موتوِر بسياری از  توان به چنان جدی و گسترده است که می   ی شکلی مالکيتْ جنبه منهای  روسيه)  
صنايع ارتشی و وابسته  ال موجود،  حالی فیه در لحظ  اکتشافات و اختراعاِت ملی و جهانی از آن نام برد.

اغلب کشورهای جهان    ارتشبه  نئوليبرالی  در  افراد و به طور روزافزونی  به براساس مديريت  مالکيت 
بارزتريِن   .فروشند ولت مید هايی درآمده که محصوالت خود را (اعم از سالح و خدمات نظامی) به شرکت 
اين چهره مالکيِت  شيوه   ی  توليد سالح  یارتشی  در کشورهای سرمايه   و  به را  پيشرفته  داری  اصطالح 

توان ديد. اين امر در ايران هم میطور نسبی  بهاوکراين و حتی  ، در روسيه، در  )در قالب ناتو(عمدتاً  
های نظامی،  افزايش بودجه ها،  گسترش اقتصادی/سياسی/اجتماعی ارتش خودی خود معنای ديگری جز  به 

  ندارد. های نظامیاحتمال درگيری و افزايش  ی خودیجامعهتناق به ختر اتحميل هرچه بيش 
  

  تهاجم روسيه ماهيت ی درباره چند نکته 
  اوکراين و جنگ بين روسيه و  

1 {  
نيروی اتمی  با    دفاعی  در تقابلدفاعی  /يک پيمان نظامیی  بهانه به   1949ناتو که در چهارم آوريل  

ی حتی يک درگيری دفاعِی  بدون تجربه اما اينک    .عضو رسمی داشت   12شکل گرفت،  شوروی (سابق)  
،  سال پس از ناتو شکل گرفت)  3(که  انحالل پيمان ورشوفروپاشی شوروی و    پس از سال  30و   واقعی

دارد؛  عضو  30 تدارکِ   رسمی  اوکراين  همسايگی روسيه  در ّويکمين عضو  سی پذيرش    و در  که  بود 
ور شد که پايان آن و جنگی شعله  عنوان نامزد شرکت در ناتو مورد تهاجم نظامی روسيه قرار گرفت به 
  چنان نامعلوم است. هم 

  
2 {  

تداوم وجودی  شکل   یبررسی تاريخچه    های نمايی ها و سياه بازی شامورتی که منهای  (ناتو  گيری و 
هنگام  که به (مان نظامی ورشو  يی انحالل پ عالوه بهاداری/حقوقی)، حتی يک درگيری دفاعی هم نداشته،  
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نيرويی مهاجم درنظر گرشکل ناتو  نظر گرفتن  و هم ،  )شد ته میفگيری  در  با  به اين چنين  ناتو  طور  که 
سادگی اين به روسيه گسترش يافته،    طرفکيلومتر به   1400حدود  ويژه  کشورهای ديگر و بهای به پيوسته 
  ای از پيمانی درجه   180ی دفاعی ناتو با چرخش  دارد که ماهيت تعريف شده نهاده  گيری را پيش نتيجه 

  تهاجمی است.و هرچه آشکارتر پيمانی چرخيده که نيرويی اساساً دفاعی به  ظاهراً 
  
3 {  

است  درست  هم اين  ناتو  شکلِ و    است عضو    30  دارای  اينککه  آن  اصطالح به   مديريت 
 کنند هايی که اقتدارگرايی آمريکايی را پشت خود پنهان می دارد؛ اما منهای فورماليته   دفاعی/دمکراتيک

ی ناتو را آمريکا و کانادا  ترين هزينه بيش   که، واقعيت اين است دهند می   آنبه   اعیفد /ی دموکراتيک و جلوه 
طلبی مقابله با خطر توسعه فقط    4919از همان سال  نيز  تشکيل ناتو  اصلِی  عامل و هدف  ند، و  زدارپمی

نبود.   واقع،  شوروی  دليل  عمدهدر  ناتوترين  توسعه   تشکيل  و  حفظ  برای  نظامی  بازوی  ی ايجاد 
داده بود که مجموعاً در سه عبارت  آورهايی بود که طرح مارشال در  دست  خدمت اياالت متحده قرار 

ی ترين جنبه در دست داشتن عام   ،آمريکايیی  هاو سرمايه   بازار کاالهاشود: تبديل اروپا به خالصه می 
سياسی فرهنگِی)ح(و    مديريت  به و    ،اروپا  تی  اروپا  جهانی  تبديل  گسترش  برای  ، هاسياست پايگاهی 

  ی جهان.همه های آمريکايی به سرمايه و  ها، کاال فرهنگ
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گيری  جهت   انحالل پيمان ورشوْ ترين ويژگی گسترش کمی/کيفی ناتو پس از فروپاشی شوروی و  مهم 
شرقی به آن   اروپای  سابقبه ويژه  به،  طرف  شرق  بلوک  کشورهای  مهم   ،سوی  همه  از  به و  طرف تر 

  کشورهايی بوده است که در همسايگی روسيه قرار دارند. 
  
5 {  

  2001تا    1945از سال    بيان آمار:به  ی تاريخ بشری است.ساالرترين کشور در همهآمريکا جنگ 
(يعنی:    201درگيری نظامی واقع شده که    248ی جهان  نقطه   153در   کليه    )درصد   81مورد آن  از 

يادآور شده  اين نکته را نيز  عالوه براين، بايد    .ی زمانی را آمريکا آغاز کرده است ها در اين بازه جنگ 
واسطه  از جنگ دوم جهانی (بدون در نظرگرفتن ديگر عمليات سياسی/نظامی) فقط و فقط به آمريکا پس که  

  ان را کشته است.ميليون انس  22هايی که مستقيم يا غيرمتقيم موجب آن بوده، جنگ 
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های  دولت هايی مانند  چنين نوچه و هم   ی مالی/سياسی ی سلطهواسطه به رهبرِی سياسی و عملياتی ناتو  
نيروهای ناتو  ست آمريکاست؛ و  د عمدتاً در  ها)  نگليس، استراليا، کانادا و مانند اين ا(يعنی:  انگلوساکسون  

تر در انستان و از همه مخرب غسومالی، عراق، پاکستان، افدر کشورهايی مانند  گذشته  سال    20در طول  
بالکان و  است. قصد از تهاجم نظامی به کرده  ی کمک، دخالت نظامی  ليبی تحت پوشش ارائهبالکان و  

ها و  ی زيرساخت همه   تخريب   د.اين دو کشور بو  غيرآمريکايی نسبتاً پيشرفته و البته  مدنيت  ليبی تخريب  
ای چاره خود که مردم برای بقای زيستی  ه است ای بود گونه به اين دو کشور   مؤسسات توليدی و اجتماعی

اش گسترش فقر مادی و فرهنگی  که نتيجه   اند هرا نداشت  آمريکای دولت  استعماری ويژه تابعيِت  جز پذيرش  
  بوده است.در اين دو کشور روزافزون 
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سپتامبر سال گذشته در خاک اوکراين يک مانور نظامی انجام شد. بسياری از کشورهای عضو  در  
مانور نظامی حضور داشتند  اين  در  ناتو  در  با  ويا کانديد عضويت  به .    که   ونیافزز های روبحث توجه 
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مانور  اين  انجام    که  شود ذهن متبادر می موضوع آن عضويت اوکراين در ناتو بوده است، اين احتمال به 
 ست.بوده ا  در ناتو  موافقت با عضويت اوکرايندر  ناتو  از سوی بخشی از اعضای    قدمنظامی نوعی خيرمَ 

از:   بودند  مولداوی،   ،اياالت متحدهاين کشورها عبارت  ليتوانی،  آلمان،  کانادا، گرجستان،  بلغارستان، 
  لهستان نيز در اين مانورها حضور/اوکراين/تيپ مشترک نظامی ليتوانی. ضمناً  لهستان، ترکيه و انگلستان

ی جنگ احتمالی بين  ها بايد يادآور شد که فراتر از افزايش گفتگوها درباره ی اين بر همه عالوه  داشت.
در ميان کشورهای عضو ناتو، تعداد سربازان اين اتحاد نظامِی اساساً ضدروسی نيز    اوکراين و روسيه

  گيری داشته است. مرزهای روسيه افزايش چشم ای نزديک بهدر کشورهای عضو و خصوصاً درکشوره
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(که فرد    ويکتور يانوکويچْ برعليه    2014خونيِن سال    حالدرعين   ترين داليل «انقالب» رنگی ومهم 
نام  ناتو و هم هم نبود)    یچندان خوش  بود. ودر اتحاديه ارچنين  مخالفت او با عضويت اوکراين در  پا 

اين   يانوکويچ به ضمن  همه که  رابطه جانبه طور  گسترش  از  می ای  حمايت  روسيه  با  اوکراين  کرد، ی 
عنوان ارتش  فاشيستی به نئونازی و  آشکارا    و  رشد حال با گسترش و اقتداريابی انواع دستجاِت روبه درعين 

در و  ودند ب  آمريکايی/اروپايینيروهايی و حمايت مالی (که تحت تعليم های اوکراين خصوصی اليگارش 
ترور   و  اتحاديه سرکوب  و  مدنی  روبه پيشرو    ایِ فعالين  داشتند فعاليتی  بود.  )  تزايد  هرروی، بهمخالف 

الحاق ی مسئله،  گذشته از اين جنبه دانند.  را کودتا می   1420ها تحوالت سياسی اوکراين در سال  روس 
هزار    15دنباس (که تا امروز بيش از  مردم  و خونين  ی سياسی بسيار سخت  و مبارزه روسيه  به کريمه  

.  ه استمنجر گرديد   لوهانسکو    دونتسکهای  جمهوری اعالم خودمختاری  ، به)جا گذاشته است کشته به 
(با حضور    نامه مينسکتوافقد و در  نی خودمختار مورد حمايت روسيه قرار دارگرچه اين دو منطقه 

به   )  فرانسه و اوکراين  بالروس، روسيه، آلمان،رهبران   به نيز  ؛ اما  ند رسميت شناخته شد طور ضمنی 
که    سيهروارتش   نيروهايی  از  حمايت  آنضمن  میدارطرفها  از  بسيار  به،  د کری  و شکل  خونين 
هيچ به که وابسته   زد و ديگر نيروهايی  ها، آنارشيست هاترور و کشتار کمونيست ای دست بهکارانه جنايت 
نکتهد نبو  روسيه)دولت  (ازجمله    دولتی اين  از    ند.  که  شد  يادآور  بايد  نيز  دستجات   2014را  تاکنون 

برنامه  (از يک طرف) در روندی تصاعدی و  اوکراين  در  يافته فاشيستی  افزايش  و مسلح   ريزی شده 
  ) در دستگاه بوروکراسی دولتی ريزی شدهطور سيستماتيک (و طبعاً برنامه اند، و (از طرف ديگر) به شده

آلماِن   رويدادهاوقوع    مذهبی/نژادیِ   ی کّمی و شکلِ که منهای جنبه نتيجه اين   اند.ادغام شده  اوکراين در 
واقع   اوکراين  در  گذشته سال    10که طی    رويدادهايیی محتوايی اين وقايع با آن  و مقايسه   1930ی  دهه

آناند هگرديد  توجه را  طور چشم به چه  ،  و گسترش دستجات  کند،  جلب میخود  به گيری  بنيادگرای  رشد 
آلمان و   پيشرو و کارگری در هردو کشور  در جريان سرکوب خونين نيروهایفاشيستی  و    راستیدستِ 

تفاوت صرفاست.    اوکراين تبيين  از  جزئیِ نظر  حوصله   های  در  (که  نيست)، بسيار  يادداشت  اين  ی 
های  فاشيسِم آلمانی ضمن دريافت کمک که  فاشيسم آلمانی با فاشيسم اوکراينی در اين است   ترين تفاوت مهم 
  رؤيای سرکردگی جهان حال  در عين   ،اروپايی/آمريکايی  دموکراتيکِ اصطالح  به جانبه از کشورهای  همه 

ی خدمات توليدی در ارائه /اجتماعی /دليل تاريخیکه فاشيسم اوکراينی به د؛ درصورتی پرورانْ را در سر می
در مقابل    امپرياليستی نيز چاکرمنشی  اروپايی/آمريکايیِ و  دموکرات اربابان  مثالً  ی  همانند همه خود،     

  کند.می  ت و موفقي های امپرياليستی، احساس سرفرازیخواران قدرت جيره ديگر 
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هايی که هويت کشوری پيدا کرده و پيدا ی آن سرزمين داری امپرياليستی همه ی سرمايه در مرحله
نظر از داشتن ها و حتی صرفرسميت «جهانی» آن   وقیِ ی حقو جنبه   نظر از چگونگیکنند، صرف می

ً ناگزير (يعنی:  ،  یرسميتچنين  يا نداشتن   بيان ديگر، بهکردی امپرياليستی داشته و خواهند داشت.  عمل  )ذاتا
و عمالً جنبه  که صراحتاً  واکنشی  و  به   تاريخی/اجتماعی/طبقاتیی  هرکنش  فراروندهويژه خاصه و   ی 
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باشد  ناخواستهنداشته  يا  خواسته  به   ،،  را  امپرياليست آسياب  از  يکی  حتی نفع  (و  درشت  و  ريز  های 
به   هداری انحصاری چرخاند ميکروسکپِی) سرمايه  الزاماً  معنای  است. چراکه وجوِد سرمايه انحصاری 

مبلغ معينی از سرمايه  ويا    چيزها  ،چيز  خاصیْ جغرافيايی  ی  نيست که در محدوهدر سرزمينی    وجوِد 
انحصاری/امپرياليستیْ هايی  سرمايه  سرمايه  باشد.  داشته  انحصار  در  در شبکه   را  سرمايه  مبادالتِی  ی 

چهره زمانه  بارزترين  که  است  شرکت   آنانحصار    ،سرمايه وجودِی  ی  ای  (مانند:  توسط  تودرتو  های 
«مرکز»،    ...)←نوه  ←دختر  ←مادر يا  «متروپل»  کشورهای  نيروی در  غارت  شکِل و  در  کار 

  جهاِن کنونیْ   بنابراين، در وضعيتِ   است.  يا درحال توسعه  در کشورهای اصطالحاً پيرامونی  اشتجسديافته 
خاصه و ـ های مخلتف گونه بيش و به و کمهای سياسِی غيرطبقاتی/تاريخی/فرارونده ـی کنش و واکنش همه 
  (نه الزاماً کّمی   ی کيفیويژه از جنبه کردی امپريايستی، ضدانسانی و ارتجاعی دارند. در اين ميان، به عمل 

اسرائيل،   اوکراين،  ، فرقی بين ماهيت جمهوری اسالمی، دولت اياالت متحده، روسيه،)سرمايهمقدار  و  
  نيست. ديگر کشورها  کشورهای عربی و 
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تهاجمِ   حمله  ،کراندر هستی بی ی مادی ديگری  اوکراين همانند وقوع هرپديده نظامی روسيه به   و 
بعضی  که در بندهای باال به گرديد  ای از عوامل واقع  . اين تهاجم بربستر مجموعه ه است الساعه نبود خلق
  های و درخواست  گرايی، همتعامالت  از مملوِ  ،سال گذشته 03ی اين احوال، با همه ها اشاره کردم.آناز 
در برابر غرب و    پرخاش و حتی التماسهشدار،    ،اعتراض   دراز سوی دولت روسيه  المللِی سياسی  بين 

  فدراسيون روسيه) يعنی:  (   »ما«مبنا بوده که لطفاً سِر خِر ناتو را اندکی از قلِب وجودِی    نآمريکا براي 
خويش، که ضميمه کردن کريمه    2014مارس    18سخنرانی    والديمير پوتين در.  ردانيد گب  طرف ديگریبه 

چنين اين رهبران غربی را  کينه خود نسبت به گاليه و حتی  کرد،  توسط فدراسيون روسيه را توجيه می 
گذاشت به  وآن : «نمايش  بارها  به   ها  تصميم بارها  ما  بدون اطالع  گفتند،  دروغ  وي هاما  گرفتند  را    ی  ما 

نزديکی    ايجاد زيربناهای نظامی در  نيز   سمت شرق ودرمقابل عمل انجام شده قرار دادند. گسترش ناتو به 
که مؤيد انواع تذکرات   است   براين، مدارک بسياری منتشر شده  عالوه   ».است   يد اين امرؤ مرزهای ما م

پاسخ سران و است.    بوده  طرف ماندن اوکراينطرف روسيه و درخواست بیناتو به   رویشپيروسيه به 
طرف روسيه، تقويت دستجات فاشيستی  به ريزی شده  برنامه ی پيشروی  روسيه، ضمن ادامهمسؤالن ناتو به 

آن  ادغام  و  اوکراين  دولتی،در  بوروکراسی  در  به   حالدرعين   ها  آسيب رساندن  قصِد  فدراسيون  انکار 
است.رو بوده  ساده  گونه اين   سيه  جستجوی  يک  با  اينترنتیمدارک  به   ی  قابل  (حتی  هم)  فارسی  زبان 

  يابی است.دست 
، والديمير پوتين رئيس جمهور  قابل دسترسی نيست)اتحاديه اروپا  در  ديگر  (که    گزارش اسپوتنيکبه 

به  ناتو  روسيه در سخنرانی خود خطاب  گسترش  پنج موج  گفت:  و روسيه را  شهروندان  داشت  وجود 
نقشه کافی است تا ببينيم چگونه کشورهای غربی  امروز يک نگاه به «پوتين گفت:    .سادگی فريب دادند به 
سادگی ما را فريب دادند. ها به اند. آن شرق عمل کرده بر جلوگيری از حرکت ناتو به های خود مبنی وعده به 

وی توضيح داد که لهستان، جمهوری  ».  ميدريافت کرد   ما پنج موج از گسترش ناتو را يکی پس از ديگری
نی در ا ، بلغارستان، استونی، لتونی، ليتوانی، رومانی، اسلواکی و اسلوو1999چک، مجارستان در سال  

آلبانی و کرواسی در سال  2004سال   و مقدونيه شمالی در سال   2017نگرو در سال  ، مونته 2009، 
   .شدند عضويت اين ائتالف پذيرفته به  2020
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سياسی/اطالعاتی ناتو در اوکراين با وقوع  /های نظامیعضويت اوکراين در ناتو و استقرار پايگاه 
  ، تبارها جز روسی ای دارد. بهکننده گير، و حتی خيره ديگر کشورهای عضو ناتو تفاوت چشم همين امر در  
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، بقيه مردم اين  )دهند سوم مردم اوکراين را تشکيل میيک  حدود که ها و مسيحی/ارتدوکسها زبان روسی 
سان نيست؛ اما منهای  ی مناطق يک جا و همه همه در    امراين  گرچه  دِل خوشی از روسيه ندارند.    سرزمينْ 

خاطرات   مسائل هم   و  و  شانزدهم  قرن  از  شده  شروع  بقايایتاريخِی  منهای   از   نوعی   یدفرمه   چنين 
هايی از اوکراين با انقالب ی دهقانِی بخش مقابله ی آن به که ريشه [  ماخنوئيسممعروف به  آنارشيسِم دهقانیِ 

برمی  نادلخوشی  ،  گردد]اکتبر  از    تربيش اين  برنامه ناشی  شده بازتوليِد   کهاست   خاطراتیی  ريزی 
گرچه دهقانان اوکراينی   گردد. برمی   های استالينیسازی اشتراکی   ی محصوالت کشاورزی ومصادرهبه 

ها  مقاومت زدند، اما اين مقاومت زای استالين دست به های مخرب و فقيرسازنده و قحطی در مقابل سياست 
، پس از همين دليلبه .  سرکوب شد   یخونينی  گونه تر و بهبود با شدت هرچه تمام   1932که اوج آن سال  

 اوکرائينی و ميانی  های نسبتاً ثروتمند  گروهبندی از  ای  پاره ،  در آلمان  فاشيستی/هيتلریگيری جريانات  اوج 
به عاصی شده بودند   های روسی/استالينیاز سياست   که دوم   آلمانی   فاشيسم ،  روی آوردند و طی جنگ 

که نتيجه اين   برعليه نيروهای شوروی داشتند.و  با نيروهای آلمانی    ایگستردهکاری نسبتاً  هم نيز  جهانی  
  ؛ و همين هستند غات ضدروسی/فاشيستی  يش تبلی پذيرزمينه دارای  بخش قابل توجهی از مردم اوکراين  

دهد تا حضوِر مفروِض ناتو در و اين امکان را مینات   مادی و «معنوی»  های مورد حمايت فاشسيت به  رام
بسا بسيار خطرناک برای  بخش و چهرهايی مثالً  ،  جويانه انتقام فعليتی تهاجمی، قابل تعبير به اوکراين را به 

کنند.  بقای   تبديل  میبهروسيه  اوکراين  در  ناتو  حضور  به طورکلی،  نظامِی  تواند  تهاجم  پيکاِن  نوک 
تبديل شود؛ پيکان  بخش و بورژوايِی ضدروسی  گرايِی «رهايی» آرمان ای آميخته به زه تااندا  جانبه وهمه 

های فراوان مالی و  چنين از کمکو هم روسيه    های ناتوئیِ مهاجمی که از حمايت و تدارکات ديگرهمسايه 
ناتو (در واقع: آمريکا و  بيان ديگر، . بهاست  ارنيز برخورد ای کشورهای اروپايی  تبليغاتِی آمريکا و پاره 

ی بخشی  قصد دارند با استفاده از وضعيت سياسی/فرهنگی ويژه   )يی از کشورهای اروپای معدوی  پاره 
فقر   که  اوکراين  مردم  به اقتصاد شديد  از  هم  می ی  اضافه  پولآن  پخش  با  آرمان سالح  ،شود،    گرايیِ ، 

جنگ نيابتی  اوکراين را به   ادغام شده در دستجات فاشيستیْ   دولتِ   و اميدهای دروغين  ماورائی/فاشيستی
بدين ع بکشانند.  توده ليه روسيه  ملزهای مردم کشورهای  ترتيب،  از  بايد  ناتو  مات زندگی خود وعضو 

ترين  جنگی بزند که نيابتی است و بيش زعامِت عملی اياالت متحده برعليه روسيه دست به به بکاهند تا ناتو  
های اروپايی  آمدگويی دولت گزيند. قصد از خوش اوکراين برمی  یخوردهقربانی را نيز از ميان مردم فريب 

ه روسيه  ی همين جنگ نيابتی برعلي يافته اند، تداوِم تجديدحيات که از جنگ گريخته   یِ اوکراين  نپناهندگا به 
هر انقالب اکتبر را نيز برپيشانِی تاريخی  رغم حکومت بورژوايی/مافيايی حاکم برآن، اما مُ که علی است 

  خود دارد. 

  
 12 {  

يابی  شدت از    بسياری  يابیِ اسناد قابل دست   چنينهم وگرا  های معتبِر غربی و غرب اخباِر خبرگزاری 
سال   15حداقل از    مديريت امپرياليستی جهانْ نسبت به های آمريکا  که دولتی کنند  حکايت میاختالفاتی  

  ترامپ سرپرستی  اصطالح افراطی آمريکايی به راست بهالحال موجوِد  فیاختالف  اند.  باهم داشته گذشته  
و غيرراست  ظاهراً  دولت  بهدرباره  بايدن  غيرافراطیِ   با  نسبت  آمريکا  رفتار  نی  روسيه  امی  ظتهاجم 

  را   در سال گذشتهساختان مجلس نمايندگان  داران ترامپ بهی طرفيافته که حملهاوکراين چنان شدت به 
به کند  ذهن متبادر میبه تمرينی  همانند   و جدیمعين  یعملياتاجرای  قصد  که   .شده است انجام    ، واقعی 
های  ها در شاخه و صاحبان سرمايه   ضات دعوای قُ به گونه اختالفات در موارد نه چندان نادری  اين گرچه  

دارند   اعدامکه درمورد چگونگی    شباهت دارد  مختلِف انباشِت سود  با هم  همين اختالفاِت   ، امامتهمين 
تاکتيکی و حتی عمدتاً «شکلی»   ی يابندهو شدت   افزايشی تغييِر روبه دهندهکليت خويش نشان   در  اساساً 

ی نوبه که به   ست ای «خرِد» نظام امپرياليستی  مثابه ستگاه بوروکراسی اياالت متحده به د بينِش امپرياليستی  
 کند.ی اين ابرقدرِت جهاِن دوقطبی حکايت می  درونی و بيرون تغييرات اقتصادی/سياسیِ خود از 
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31 {  
  یهنر   یمقاله توان  می   برای مثالهای اياالت متحده،  سياسی در ميان دولتی   در رابطه با تغيير بينِش 

در واشنگتن پست منتشر شد: کسينجر در اين   2014که در پنجم مارس    گرفت را در نظر    [*]نجريکس
ی روسيه و اوکراين (از طرف ديگر)  رابطه بحران  (از يک طرف) و  ی آمريکا  رابطهی  درباره مقاله  

آن خواهيم داشت. دهد که در ادامه اشاراتی به ارائه می  هم  ی رهنمودهايو    تحليل   ضمن ابراز نگرانی،
ی تغييِر  کننده وجود دارد، بيان الحال جاری  وقايع فی   وتناقضی که بين نظرات کسينجر  تفاوِت قابل تعبير به 

ساله  20ساله است. اين تفاوت تقريباً  80ساله و بايدن   76ترامپ ساله با  100 اساسی در بينش کسينجرِ 
نوعی در راهبری آمريکا  به   1990ی  در دههآسای آمريکا با نظراتی که  کشتِی غول   بين مدعايان رهبری

و بيرون آمريکاست. اقتصادی/سياسی در درون    تحوالت   یدهنده، بيش از هرچيز نشان ند آفرين بود نقش 
همان  کسيبنابراين،  که  به طور  می نجر  با  درستی  ناتو  و  آمريکا  نيابتِی  نظامِی  درگيری  سرانجاِم  گويد: 

بيش از   شود)گذاشته می   احتمالبنا به جا که  آنها (حتی  گويی بينی نيست؛ و اغلب پيشروسيه قابل پيش 
ی تأکيد  اشاره و حت  رغمعلی نمايد. کسينجر  جادوگرانه میتر  ی نسبِی واقعيت باشد، بيش کننده که بيان اين 

در اشتراکات تاريخی  چنين اشاره به بين روسيه و اوکراين و هم و زبانی  فرهنگی    ،روی اشتراکات دينی
  مخالفان مشهور   یحتو  ،  هها جزئی از خاک روسيه بود که اوکراين سال ويژه اين و به های متفاوت  دوره

  ی بخش  ني اصرار داشتند که اوکرابراين    )یو جوزف برادسک  ني تسيمانند الکساندر سولژن(سابق    شوروی
و    جمعيتی  چنين تأکيد روی ترکيب و هم   ــ  است   هيروس خاک  و در واقع    هي روس   خياز تار   ريناپذ يی جدا

لحاظ دينی  و به   کنند زبان روسی تکلم می، بخش قابل توجهی به اوکراين که روسی/اوکراينی هستند   زبانی
که هم روسيه و غرب (يعنی:  براين باور است کسينجر    ؛اند نيز بخشی ارتدوکس و بخشی هم کاتوليک 

های قومی/دينی مختلف درونی  بندی آمريکا و اروپا) بايد تالش کنند تا اوکراين در تعامِل دمکراتيِک گروه 
پيدا کند.   یتوسعه   متناسب با ويژگی خودْ های مختلِف اقتصای/سياسی/اجتماعی  از جنبه   و طور مستقلبه 

يکی از اقمار خود به   ن ي وادار کردن اوکرا  یکه تالش برا  رد يبپذ   د يبا  هيروسکه  براين باور است کسينجر 
ی اتحاد شوروی بار ديگر (همانند دورهنفع روسيه، مسکو را يک يا تغييِر مجدِد مرزهای اين کشور به 

  هرصورت که پايان آن به تقابلی   کشاند.تقابل با اروپا و آمريکا می حاکميت تزارها) به ی  سابق و حتی دوره 
  بينی نيست.قابل پيش  که باشد،

[*] https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-

a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html 

توصيه  مقابل  در  به کسينجر  آمريکا)  رب  غبه   ،روسيههايش  عمدتاً  توصيه (يعنی  که نيز  دارد  هايی 
ها  يکی از جناح جای تقويت  ده بايد (به حاياالت متکه  آن نشده است. او براين است همانند روسيه توجهی به 

های  گروهبندی   یعمده  دو بخش  یکارهم   یبرا  یراه دنبال  ) بايد به مذهبی/های قومی/زبانیو گروهبندی 
نه های مختلف باشد،  ها و گروهبندی ها، بخش جناح   یدنبال آشت به باشد؛ آمريکا بايد    گريکد يکشور با    نيا

از سال    جناح  کيسلطه   که  به   2014برديگری  اين تا  است. کسينجر ضمن  دنبال شده   ت يماه که  حال 
دو  ی بارز ستيز  ، را چهرهموشنکويت  ايول ياو،    یاصل  یاسي س  ب يو رق  چ يانوکوو ي  کتوريو  ني ب   یريدرگ

های اوکراين، روسيه  دولتی به اش  ، توصيه شتند قدرت ندا  م يتقس به   یليتماداند که  می   ن ياوکرا عمده در  جناح  
  شود: نکته خالصه می 4و غرب در 

  .داشته باشد  ی خودراويژه  یاس يو س یاقتصاد  ی نهادهایحق انتخاب آزادانه د يبا  نيوکراا الف)
ارائه  هم در زمان بوش پسر    2007ا درسال  نظر ر  . [کسينجر اينوندد ي ناتو بپ به   د ينبا   نياوکراب)  

  ].کرد 
که اوکراين بايد در انتخاب دولتی بکوشد که با وضعيت مردم اين کشور سازگار باشد. ضمن اين   پ)

های مختلف مردم اين کشور را [فراتر از  گرايی بين بخش رهبران اين کشور نيز بايد سياست آشتی و هم 
مشابه با   یت يوضع  د يبا  یالمللن يدر سطح باوکراين    ] پيش ببرند.ایمنطقه مذهبی//های قومی/زبانی تفاوت 
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که در بسياری قالل فنالند وجود ندارد. اين کشور ضمن اين تهيچ شکی در اسفنالند را دنبال کند.    ت يوضع
  کند.یم اجتناب  هيبا روس ساختاری  کند، اما با دقت از خصومت یم  یکاربا غرب هم از موارد 

اما اوکراين بايد سياستی  سازگار نيست؛    جهان  کنونی   نظم  ني با قوان روسيه  گرچه الحاق کريمه به   ت)
انتخاباتی در کريمه رضايت بدهد به رتنش نباشد. برای ايجاد چنين سياستی روسيه بايد  را پيش بگيرد که پُ 

رسميت هرروی، اوکراين بايد خودمختاری کريمه را به شود. به می انجام    یالمللکه زير نظر ناظرين بين 
  بشناسد. 

حل است ی فوق نه نسخه، که نوعی راهکند که اصول چهارگانه اش تصريح می کسينجر در پايان مقاله 
هايی از اين  حلکه اگر راهآيند نيست. نظر نهايی او اين است های دعوا خوش ی طرفکه الزاماً برای همه 

ی نيز بزودی فرا و زمان اين رودروي  خواهد شد   عي تسر  يیارو ي سمت روحرکت به دست انتخاب نشود،  
  رسد.می

  
41 {  

  توان مورد بررسی قرار داد:میمتفاوت زاويه  3اکراين را از تهاجم نظامی روسيه به 
که عمدتاً تحت کنترل   است  الحال موجود فی  ایرسانه ی/تبليغاتترين نگاه، نگاِه نخستين و رايج   يک):

. در  دهد قرار دارد و تصويری کرباليی/عاشورايی از اين تهاجم نظامی می   کشورهای اروپايی/آمريکايی
های سرمايه امپرياليستی را تشکيل بندی بخشی از ستيز بلوک   خودی خودْ (که به   هاپردازی تصوير   گونهاين 
و اوکراين    ِشمرشوند تا روسيه را در نقش  چين و حتی جعل میدست   ایگونه ، اخبار و واقعيات به)د ندهمی
نقش  را   بکشند به   امام حسيندر  بررسیِ . صرف تصوير  از  نادرستیِ نظر  يا  درستی    گونه اين   جزئياتِ    

،  رسد)نظر می به امری تقريباً غيرممکن    وقايع  ی وقوعدر لحظه «اخبار» و «اطالعاِت» تبليغاتی (که  
برخورد   آلود تناقض   اغلبْ ی  هاگونه دادهاين به و ترديد بسيار بااليی    ا شکنه تنها بکليت نگاه علمی/تحقيقی  

بنايی برخوردارند، راز عمدگِی زيکند که  روی آن عواملی متمرکز میرا    یتحقيقکار  کند، بلکه اساس  می
  آيند. حساب میالعلل بهعلت طالحاً صاو 

که گرچه از قراردادهاِی   است   تهاجم روسيه  و خصوصاً حقوقیِ   بررسِی عمدتاً سياسی  نگاه دومدو):  
  ؛ اماگذرد ، در مید ندار  یی معينی را برپيشانالحال موجود که ُمهر توازون قواِی زمانه حقوقی/قانونِی فی 

ی برابر دربازار  مبادلهبر را اصل  ـآگاهانه يا ناآگاهانه ـ  هرصورت لوژی حقوقی خويش (که به ومتد به بنا 
مسئله  االطراف و طبقاتی/تاريخی  گرايد و تواِن بررسی جامع میو برتری قدرت    سياست گذارد)، بهمی

ترتيب، عوامل مورد بررسی را براساس گرايش سياسی/حقوقی خويش  ؛ و بدين کند را از خود سلب می
  سيدن نيست. ی دلخواه رنتيجه گزيند که در واقعيت چيزی جز به چنان برمی 
اوکراين را از زاويه  ی تهاجم روسيه به مسئله   بررسیی مارکسی دارد،  نگاه سوم که صبغه   سه):

میمبارزه  شروع  طبقاتی  فرارفت ی  جستجوِی  و  آزادیکند  استقرار صلح،  نهايتاً  و  تاريخی  های های 
  گيرد.سوسياليسم را هدف می نهايتاً دموکراتيک و 

  
51 { 

که   کنيم  بهفرض  اعتراض  به روسيه  ناتو  بهپيشروی  خودرا  مرزهای  نظامیطرف  تهاجم    جای 
شد. آيا پيشروی ناتو  گير میالمللی) پی شکل سياسی و در مجامع بين ی ديگری (مثالً به شيوه به  اوکراينبه 
در اين    گذشته  یه سال  30ی  ، تجربه )که موقتاً بگذريم(؟ از بررسی و تحقيق علمی/انتزاعی  شد توقف می م

که در رابطه  چنان ی (هم های تبليغات د مانورهای حقوقی/قانونی و شگردهد که ناتو در پِس  نشان می  زمينه
عمل  سابق  شوروی  هم می  با  به کرد)،  مسلح چنان  هرچه  و  و  پيشروی  خود  اعضای  کردن    نيز تر 

دستجات رسازمان  کهگارنگندهی  بشری   ی  يک سو حقوقی  ـ  اند از  ديگرسو  از  فاشيستِ عمالً و  مثالً   ـ 
های المللی (که همواره در خدمت قدرت نظر از حق و حقوق رايج بين اما صرف داد.ادامه می ،المللیبين 

طرف مرزهای روسيه و تقويِت پوشيده و حتی آشکاِر برتر بوده و خواهد بود)، قصِد ناتو از پيشروی به 
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اين سؤال بسيار ساده و روشن است: نابودی  دستجات و نهادهای فاشيستی در اوکراين چيست؟ پاسخ به 
بيان  به  !گيرد ی قرار مینابود در خطر   سياسی/اقتصادی/جهانِی خويش، که اگر نابود نکند، ناگزير  رقيبِ 
به ساده پيشروی  از  ناتو  قصِد  راهتر:  و  روسيه  مرزهای  آدمطرف  دستجات  در  اندازی  فاشيست  خواِر 

  مستعد  و طبيعی صادیلحاظ امکانات اقت بالکانيزه کردن روسيه، تقسيم اين سرزمين پهناور و به   اوکراينْ 
به رشد و گسترش در يوست که  اکشورهای کوچکی  ،  از اين  پيش   سالوی «تجربه» کرده است.گناتو 

بين ی  فرض کنيم که روسيه در محدوده حقوق  « ماند و مدافعان  المللی متوقف می روال سياسی/حقوقِی 
چه در بسياری  (همانند آن را  نگ  رپُرخيلی  توانستند يک انقالب رنگِی  میامپرياليستی/غربی هم    »بشرِ 

انداخته  راه  کشورها  می  )اند از  راه  هم  روسيه  داخل  آستانه در  در  را  روسيه  و  فروپاشِی اندختند  ی 
می  یاقتصادی/نظامی/سرزمين  دراين قرار  گروه دادند!  آخرين  آيا  مفروض،  باقی صورت  از های  مانده 

کرد و کليت حيات را  استفاده نمی   خود   اتمیِ   یهمتااز قدرت بی  روسيه برای بقای خويشْ دستگاه دولتی  
به روی کره  نمی ی زمين  آيا از همهمخاطره  اين فرض انداخت؟  به ی  بايد  تهاجم  ها  اين نتيجه برسيم که 
به  بمب نظامی  از  استفاده  احتمال  با  مقايسه  در  اتمی،  اوکراين،  انسان های  و  مترقی  و  حرکتی  دوستانه 

  !! پيشرونده بوده است؟
  
61 {  

طرف مرزهايش  ی ناتو به ونشان از اين دارند که نگرانی روسيه از پيشر ها  اد ی وقايع و رويد همه 
بهانه   يرواقعیغ  ،مورد بی چندان هم   بقای روسيه در درازمدت مستلزم نبوده است.    انهجويو  بنابراين، 

در مقابل اوکراين)  ويژه  به های اروپايی ( ای از دولت نوعی واکنش در مقابل ناتو، اياالت متحده و پاره 
چه اکنون هست، دارای جای آن به   ی روسيهاين مسئله، فرض کنيم که دستگاه حاکمه ه است. با توجه به بود 

تعبير،   قابل  به ويا  مختصاتی  مینزديک  حقيقتاً  که  بود  درسوسياليستی  تواند  آن چيزی  اين ناميده شود. 
 که اين . چرا؟ برای  بود ن   یامظ تهاجم ننيازی به ،  در جريان است   امروزچه  آنصورت مفروض، برخالف  

های مردم در کشورهايی  يکی از مشخصات چنين دولت مفروضی داشتن مناسبات سوسياليستی با توده
 یِ ها برعليه روسيه ترتيب، اگر دولت بدين ها قرار دارند.  ی صاحبان سرمايه چنان تحت سلطه است که هم 

کارگر و    های مردمدرعوض توده  د،مآحساب میبه   نوعی سوسياليستیکردند که به مفروضی توطئه می 
های حاکم برکشورشان  در مقابل دولت   دست با اعتصابات، اعتراضات و مبارزات خودْ کش و تهی زحمت 

 کاستند.می   عليه نيروهای مترقی و انقالبی  هاآن   گریطور روزافزونی از توان توطئه ايستادند و بهمی
توانست از آن برخوردار که دولِت مفروِض سوسياليستِی روسيه می   المللی بين های مردمیِ بر حمايت عالوه 
ميليونِی دفاعِی ماهانه در   20های مثالً  اين امکان را نيز در اختيار داشت که با برپايی تظاهرات باشد،  

وحشت بيندازد، بلکه مردم دنيا را نيز برعليه  های مهاجم خارجی را بهها دولت داخل کشور خودش، نه تن
به گری توطئه  بورژوازی  برهای  خودی  و  ين ااصطالح  رقابت گزد  از  ناشی  را    یهاستيز  امپرياليستی 

ی  داری فرابروياند. اما همهکش برعليه موجوديت نظام سرمايه ی انقالبِی مردم کارگر و زحمت مبارزه به 
است  براين  مشروط  اتفاقات  روسيهاين  بين  تنِش  و  ستيز  هم   که  نزديک  پيمان و  و  دور  های 

ی نباشد يبورژوا رقابت    (از طرف ديگر)  و ناتو و کشورهای غربی  اش (از يک طرف)صادی/سياسی تاق
  خواهانه/انقالبی در مقابله با ارتجاع و ضدانقالب داشته باشد، که متأسفانه چنين نيست.ی ترقی جنبه  و
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دنبال  به که  قبل از اين   اوکراينْ ی روسيه به بررسی حمله  رد ارائه کردم،  جا  تا اين براساس نکاتی که  
را    کننده و شروع   مقصر يا هردو طرف  از طرفين  يکی  و  به هردليلی  به بگرديم  بايد  اين  محکوم کنيم، 

های پيشرو و  ش ب ی طبقاتی و جنبار توجه داشته باشيم که وضعيت کنونی مبارزه واقعيت تلخ و مصيبت 
تضادها و    ،مسائل  های مردمْ توده  کنش   بيمی ازترين  ها بدون کم که دولت ای است گونه به  در جهان  انقالبی

اگر کسی از    کنند.می  »وفصلحل «نظامی  طبعاً  و  سودمحورانه    ،ی بورژوايیشيوه را به  مشکالت خود 
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مبارزه موجوِد  اساسی چرايی وضعيت  کند،  می ی طبقاتی سؤال  که  جوابی  به ترين  بايد  و  داد، توان  او 
جانبه در کجا و چگونه  همه اما اين سرکوب قابل توصيف به   است.  سرکوب در ابعاد و اشکال گوناگون

  آن نيز پاسخ به رو،  جاکه اين سرکوب در دو مختصات متفاوت واقع گرديده است؛ ازاين ازآن واقع شد؟  
  ت.سوسماهيتاً متفاوت و ذاتاً هم قسمت  دارای دو

است  اين  مبارزهحقيقت  کنونی  وضعيِت  بررسی  برای  در جهانْ که  از هرچيز    ی طبقاتی  بايد قبل 
. وجود آورد جانبه را در تاريخ جهان به ترين اميد رهايِی همه انقالب اکتبر عظيم   انقالب اکتبر برگرديم.به 
  و سرانجامْ   ای گوناگون وعده داده بود حانکه انقالب اکتبر به   اندازهايیچشم عدم تحقق  همين دليل هم  به 

جهان  موجوِد  ی  دارانهوضعيت سرمايه ترين يأس و طبعاً تسليم به با گسترده   فروپاشی اتحاد شوروی سابق
رهبری  به   . سرکوب و ترور سيستماتيک فعالين کمونيسِت غيراستالينیْ يست اما اين تمام ماجرا ن  همراه بود.

نه   در بسياری از کشورهای اروپايی و غيراروپايیْ دار مسکو  و احزاب کمونيست طرفکا.گ.ب    ،چکا
اکتبر    تنها اميدهای انقالب  از  های مردم خنثی کرد و حتی  طور گسترده و درميان توده به   رابرخاسته 

ای ی آميزه واسطه نيز به را  دار انقالب اکتبر  فکران طرف، بلکه بسياری از روشن نمود ضد خود تبديل  به 
گزاری اين خدمت   خودرا در خدمت نهادهای گوناگون بورژوايی قرار دادند.  از نااميدی و ترس و تطميعْ 

های مديای  توان چنين ادعا کرد که يکی از پايه جايی گسترده بود که میتاآن   تطميعْ / ترس /ناشی از نااميدی 
  گذاری کردند که از جهنم استالينيستی فکرانی پايه ی افکار عمومی در غرب را همين روشن دهندهفريب 

هنم دوم است که  جی همين  واسطه هم به   زو در مواردی هنو  ند گريخته بود   غرب   داریجهنم سرمايه به 
، ی اين احوال، يأس برخاسته از دفرمه شدن انقالب اکتبر با همه   کشند.ری را يدک میکفعنوان روشن 

های استالينی و استالينيستی يک طرف قيچی سرکوب صدسال گذشته  و سرکوب   چرخِش ضدانقالبی آن
  دهد. را تشکيل می 

ی طبقاتی در آميز کنونِی مبارزه سرکوب و جنايت که سازای وضعيت تسليم طرف ديگر اين قيچیِ 
های  آمريکايی است که جنايات، سرکوب /همين بورژوازی امپرياليستی اروپايی ی جهانی است،  عرصه 

- 1966انقالبيون اندونزی در سال    یچندصدهزار نفره  کشتار(برای نمونه:  ليونی  ينين و کشتارهای م خو
های مردم تحت عنوان دمکراسی و پُشت ليبراليسم و نئوليبراليسم و مديريت افکار تودهخود را    )9651

طلبی در وضعيت  روحيه تسليم   یکننده آور و ايجاد کند. اين باِل قيچی سرکوِب يأس زاد پنهان می آانتخابات  
يک در  اش)  سيايی آژاپنی و غيرآسيايی/ی ملحقات  عالوه داری اروپايی/آمريکايی به کنونی (يعنی: سرمايه 

ها درگيری اندازی دهراه   ،کره و ويتنام)تهاجم به مثالً  (  کارانهها تهاجم نظامی جنايت ده طی  قرن گذشته  
با قربانی له يقب آفريقا  بيش از    های ميليونیای در  با  ها کودتای ، دههزار قربانی)  800(مثالً در رواندا 

ويژه در آمريکای  (به   ای، ترور هزاران فعال مدنی و اتحاديه (برای نمونه کوتای پينوشه در شيلی)  خونين
و باالخره ايجاد صدها بنگاه خبرپراکنی    گر (مانند ساواک)ها سازمان اطالعاتی/سرکوب ، تعليم دهالتين)

قيچِی سرکوِب عمدتاً کيفِی استالينی    گرِ آميز از بال ديتر و جنايت ـ بُرندهبسا چهلحاظ کّمی ـبه   و جعل اخبارْ 
آفرين ها هستيم، نقش عمل کرده و در ايجاد وضعيت کنونی که درگير انواع و اقسام جنگ و استالينيستی  

  بوده است.
که اين دو باِل قيچِی سرکوب بدون کرد، اين است تأکيد  روی آن  ی باال بايد  چه در رابطه با مسئله آن

بيان ديگر، آن بالی که با دفرمه شدن انقالب به .دادند مؤثر خويش را از دست می وجودیِ يکديگر امکاِن 
بسيار زيادی از دست  ی  اکتبر شکل گرفت بدون بال امپرياليسم غرب احتمال وجودی خود را تا اندازه

رسيد، می  داف خود هاطور نسبی به چه انقالب اکتبر دفرمه نشده بود و به ، چنان داد. از طرف ديگرمی
و  سرکوب کند   انهتازچنين يکه توانست اين قيچی سرکوب (يعنی: امپرياليسم غرب) اصوالً نمی   باِل ديگرِ 

به اين  دهد.چنين  ادامه  خود  هرگام   بقای  در  هرتحولی  چراکه  مبارزه   و  و  مبارزان  هرچه  با  ای 
  .کرد اش را الوجود می بسا اساس وجودی شد که چهمی روبرو  هترشوند د نقدرتم
  
81 {  
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محکوميت  با بياِن  هايی که با شعار توقِف بالدرنگ جنگ ويا  که آن افراد و گروهی نهايی اين نتيجه 
نظامی ظاهراً   تهاجم  صلح   روسيه  می موضع  ناخواسته ـ  گيرند طلبانه  يا  وضعيت ـ  خواسته  تأييد   ضمن 

روندی که وضعيت موجود جهان حاصل  اما با پرش از  جنگ ذاتی آن است)،  موجوِد جهان (که  بورژوايی  
با نگاه حقوقی/سياسی به  تأثير مديای تحت کنترل بورژوازی غربی ـ آن است،  دانسته يا مسئله و تحت 

ترتيب، با يک  ؛ و بدين کنند ی آن (يعنی: بورژوازی غربی) دفاع می ـ از ناتو و کشورهای شاکله نادانسته 
  کشند.تر) پيش می خرب مای گونه بسا به ين جنگ را (چهزنند و با دست ديگر همدست جنگ را پس می 

 تأييدو  را بايد مورد توجه    ایطلبانه صلح  های نظری/عملیِ و کنش   هاگيری بنابراين، تنها آن موضع  
دمکراتيک    يابیسازمان و    ی طبقاتیشديد مبارزهتروشنی در امِر  نسبتاً    کرد و روی   قرار داد که طرح

دارانه ضدسرمايه يابی  دارند و در راستای سازمان در کشورهای مختلف (اعم از شرقی يا غربی)    کارگری
از اين دست، گرچه    یلين افع  کنند.حرکت می   ی درجهت استقرار سوسياليسمهای نوعی/انسانتبادل ارزشو  
ی طبقاتی و جامعه تکامل و بارورِی کيفی مبارزهجاکه در راستای  رشمار نيستند، اما از آنپُ   یْ لحاظ کمّ به 
با استقرار  يابند، ارتقا خواهند داشت و سرانجام  کنند، افزايش میرشد می  ـ  کنند طورکلی حرکت میبه 

ی انسان بودِن  ساز شوِر عاشقانه محورانه و پس زدن روابِط خودبيگانه مناسبات توليدی/اجتماعی انسان 
  آفرينند.بشريت را بازمی 

ی  سوی مبارزه پيش به،  برقرارباد صلحايم:  روی آن نوشته  یبا سرفرازرويم که  بپس، با پرچمی پيش  
  در سراسر جهان، برقرارباد سوسياليسم. دمکراتيک کارگری 


