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، نی بحران اوکرایدرباره ها و مقالاتی انتشار سلسله یادداشتدر ادامه

 یم. وانخعلیه جنگ روسیه در اوکراین را می های ائتلاف سوسیالیستبیانیه

بخش بزرگی از چپ روسیه از رؤیاهای نیه در تأکید بر دوری این بیااهمیت 

 کشی ر نسلناسیونالیستی جریاناتی مانند حزب کمونیست روسیه است که د

 یسیاس اقتصاد نقد – .اند کنونی دولت روسیه متحد پوتین شدهو جنایات 

 

 ها علیه جنگ در روسیهف سوسیالیستمانیفست ائتلا
و کشور را وارد کرده  انتیصلح و ثبات خ برایخود  یبه وعده ها هیدولت روس

 .ه استکرد یاقتصاد یجنگ و فاجعه

موافق و ما را به دو قطب  یجنگ همه نیا خ،یتار ها در طولجنگ تمامیمانند 

ملت در  کهکند متقاعد را  ما دکنتلاش می نیکرمل غاتی. تبلکندیم میتقسمخالفت 

و مزدوران  گراغرب یهابرالیل ،باراسف نامرتداین و  -است شده پشت دولت متحد 

ر د اند که نیبار بزرگان کرمل نیاست. ا محض دروغ نیند. اخواهمیصلح ند که ادشمن

که هنوز به ولو آنان ستند،ین یبرادرکشو ها خواهان جنگ هستند. اکثر روس تیاقل

ه چگونه ک نندیبندند تا نبیم توانند چشمیکه م ییاعتماد دارند. آنها تا جا هیدولت روس

د. پاشفرومی شانچشماندر برابر  اندکرده میترس هیروس هایچیتبلیغاتکه  ییایدن

 کی بلکه ،یتهاجم یجنگ ، بدتر از آن نه حتیجنگه ن نیکه ا دوارندیهنوز ام یاریبس

 یهالمیشده است. ف یطراح نیمردم اوکرا «یآزادساز» یاست که برا «ژهیو اتیعمل»

درهم ها را افسانه نیا خیلی زودشهرها  یانهیباران وحشوحشتناک بمباران و گلوله

 نیه ابراضی خواهند گفت: ما  زین نیپوتبه دهندگان یأر نیوفادارتر ی. و حتشکندمی

 !مینیستجنگ ناعادلانه 

نفر در سراسر کشور وحشت و انزجار خود را از اقدامات دولت  ونیلیز ده ها متا امرو

که  کهچنانمختلف هستند.  یهاشیبا گرا یافراد ایناناند. ابراز کرده نیپوت

با  یادیافراد ز ناشانی. در مستندین برالیل آنانکنند اکثر یادعا م هاچیتبلیغات
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 تیاکثر -دم مر نی. و البته، اهستند یستیکمون ای یستیالی، سوسگرایانهچپ یهادگاهید

 .ندایواقع انپرستهنیم –مردم ما 

 ه نفعبنه در برابر جنگ، بلکه  که -ند اجنگ منافق نیکه مخالفان ا ندیگویبه ما م

 یتسیالیامپر یهااستیو س کایآمر یدروغ است. ما هرگز حام نی. اگیرندموضع میغرب 

د، ما باران کردندونتسک و لوهانسک را گلوله ینیاوکرا یروهایکه ن ی. زمانمیاآن نبوده

 اطرافیانشو  نیو اودسا به دستور پوت فییکه خارکف، ک امروز هم. مسکوت نکردی

 کرد. میشوند، سکوت نخواه یبمباران م

 و یعدالت اجتماع مدافعانما  یمبارزه با جنگ وجود دارد. برا یبرا بسیاری لیدلا

 :ای دارنداهمیت ویژهمورد  چند ،یو آزاد یبرابر

 اتوجود ندارد  هیدولت روس یبرا یدیتهد چیعادلانه است. هغیر وزیتجا نیا 

 «آزاد»را  یکس انآن .کنیمو مرگ  شدنهکشت یروانهرا  نماسربازان

جز  ستندین یزیچ آنانکنند. یکمک نم یمردم ینبشجبه  انکنند. آنینم

 حفظ یایؤکه ر اردریلیم یشمارانگشت شمارمنظم که به دستور  یارتش

 طلبصلح یهارپرورانند، شه یدر سر مرا  هیخود بر روس یطرهیسدایمی 

 کند.یم رانیرا و نیاوکرا

 هاینی. هم اوکرااستمردم  یبرا یامحاسبهقابل ریغ یایجنگ بلا نیاحاصل  •

. مدت ها پس از پردازندیخون خود مریختن آن را با  ینهیها هزو هم روس

ر قرا ریرا تحت تأثچیزی همه  یکاریغبار، فقر، تورم و بفرونشستن گردو

، ستیها نها و بوروکراتگارشیال نیابر دوش جنگ های بار هزینهخواهد داد. 

ها را که هزینه هستند کارانیو ب بازنشستگانکارگران،  ر،یبلکه معلمان فق

فرزندان خود  یهیتغذ یبرا یالهیوس چیاز ما ه یاری. بسکنندتحمل می

 داشت. مینخواه

 یاهخواهد کرد. رسانه لبدرا به زندان  هیو روس ویرانهرا به  نیجنگ اوکرا نیا 

 یاهاعتراض ها،هیاعلام انتشار لیاند. مردم به دلشده لیتعط تاکنون مخالف
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پشت  یاجتماع یهادر شبکه ییهاپستانتشار  یبرا یحت آمیز ومسالمت

یا انتخاب خواهند داشت:  کیروس ها تنها  ،یزود. بهندهستزندان  یهالهیم

متفاوت از کند یم جادیا ییهایکتاتوری. جنگ دیسرباز ایزندان 

 اند.دهیزنده د یهانسلتاکنون است که  ییهایکتاتورید

 یکند. حتیم را دوچندان روسیه یبرا دهایمخاطرات و تهد تمامیجنگ  نیا 

های گروهاکنون در  دند،بو لهمد هیبا روس شیهفته پ کیکه  ییهاینیاوکرا

جاوزات با ت نیپوت کنند تا با نیروهای ما مبارزه کنند.نام میثبت ینظامشبه

و  اکیآمر یهاسهیدس یتمام ،ینیاوکراهای ناسیونالیست اتیجنا یخود تمام

 یهاگاهیها و پااستقرار موشک نیکرد. پوت اهمیتبیناتو را  طلبانجنگ

 کرده است. توجیهما  یمرزها طولدر را  دیجد ینظام

 است. نه  یپرستانه هر روس هنیم یفهیصلح وظ یمبارزه برا سرانجام آن که

لکه ب م،یهست خیجنگ تار نیبدتر یخاطره انپاسدارکه ما  لیدل نیتنها به ا

 کند.یم دیرا تهد هیروس تیو موجود تیجنگ تمام نیکه ا لیدل نیبه ا

 

، موفق شود . اگرگره بزندکشور این سرنوشت خود با سرنوشت  خواهدمی نیپوت

 با ا  صورت، ممکن است واقع نیملت خواهد بود. در ااین او شکست کل  ناگزیرشکست 

 .یگناه جمع باور بهو  ،یارض می: اشغال، تقسمیسرنوشت آلمان پس از جنگ روبرو شو

 ه،ی، مردان و زنان روسخود ماوجود دارد.  عیفجا نیاز ا یریجلوگ یراه برا کیتنها 

 یانشیپر رمردیمشت پ کیمملکت مال ماست نه  نی. امیجنگ را متوقف کن نیا دیبا

. دشمنان میریرا پس بگمان سرزمینکه  رسیدهوقت آن  که کاخ و کشتی تفریحی دارند.

 ونریبلکه در مسکو هستند. وقت آن است که آنها را ب ستند،یو اودسا ن فیما در ک

ست ا لیدل نیاست. به هم مشیو رژ نی. جنگ پوتستین هیجنگ روساین . میدازبین

. ما میمخالف تکارانهیجنگ جنا نیبا ا هیروس یهاستیها و کمون ستیالیکه ما، سوس

 .میرا نجات ده هیتا روس میآن را متوقف کن میاهخویم
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 نه به مداخله!

 ه به دیکتاتوری!ن

 نه به فقر!

 

 

 با متن اصلی:پیوند 
https://www.greenleft.org.au/content/russian-

socialists-speak-out-against-war 


