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 داری در جنگ اوکراینسرمایه نقش 1

انگیزسرمایه   نی د: سود. ا افزو  بشر  خیجنگ در تار   ی ها  زهیبه انگی دیگری  هداری 

پ  زه یانگ ا  ی فناور  شرفتی باعث  همچن  یجهانواقعاً  اقتصاد    کی  جادیو    ن ی شد. 

فرانسه،   ا،یتانیهلند، بر  ا،یاسپان  ی های مانند امپراتور  ی د یجد  ی دار هیسرما  ی های امپراتور

مختلف   ی با ابزارها  کشورها  نیاز ا  کیرا ساخت. هر    کای مر آلمان، ژاپن و آ  ه،یروس  ک،یبلژ

ر و د  شانخود، در مستعمرات  ی که در قلمروها  های پیشیننظام   هیاز جمله جنگ عل

  بیترت  نی به همساختند.    خود را   ی امپراتورکردند،  ی م  تیفعال  یخارج  « نفوذ  ی هاحوزه»

 یهاجنگ»)  ی نجها  افروزی . جنگبود  های امپراتور  انیتعامالت می  مشخصه ها  جنگ

 ن یآن همراه بود. جنگ در اوکرادر    سود  ی زهیو انگ  ی داره یشدن سرمای( با جهان «یجهان

 .و جنگ است ی امپراتور ،ی دار هیسرما خیفصل در تار نیآخر

  ان یکارفرما  -  افراداز    یکوچک  ی هاگروهاست که    هاییبنگاه   ی به معنا  یدارهیسرما

اداره ها را  آن  –  استخدامتحت  ان  نک کار  -  کنندیم  استیبزرگ ر  یب هاکه بر گروه  -

خلق ارزش  شوند: مازاد  ی به سمت حداکثر کردن سود سوق داده م  انی. کارفرما ندکنی م

  ن یبه آنها. به هم  یپرداختدستمزد    در مقایسه با   شدهکارگران استخدام  دستشده به 

توان پذیرش که بازار    یمتیق  نیبا باالتر  محصوالتبه سمت فروش    انیکارفرما  ب،یترت

ممکن در بازار    متیق  نیتربا کم   ها )از جمله زمان کارگران(اده نهو خرید    آن را دارد

تا   ددار وامیرا    انیکارفرما  ی همه  ی داره یسرما  ی هاشرکت  نی . رقابت بشوندهدایت می 

ند و بازگردانند تا به رشد آن کمک ک  شانکاروخود را تا حد امکان به کسب   ی سودها

به دست آورند. هر کدام بازار    ی ازسهم به حداکثر رساندن سود    ی برا  ی عنوان ابزاربه

درهم  ها را  دارند بازنده   لیتمابرندگان رقابت    رایکار را انجام دهند ز  نیا  دیبا  بقا  ی برا

است که   نیها ابنگاه   ن یرقابت در ب  نیا  یاجتماع  آمدپی و سپس جذب کنند.    بشکنند 

 .ابدیی سرعت گسترش مذاتاً به ستمیس کیعنوان به ی دارهیسرما

د.  کنیم  زیآن سرر  ی از مرزها   ریناگزاین گسترش به  ،ی دارهیسرماهر کشور    درون

 یابند جویند، می را میو بازار    کارگرغذا، مواد خام،    یمنابع خارج  ی دارهیسرما  ی هابنگاه 

 یداره یسرما  ی ها، شرکتدیابجهانی می ابعاد  همچنان که رقابت  .  بخشندمی   و توسعه

سرعت متوجه به  استمدارانی. س خواهندیگسترش کمک م  ی برا  شانی هادولت از    بیرق

شرکت   شوندی م جهان  شانداخلی  ی هاکه  رقابت  در  م  یکه  ن  ای   ورند،خی شکست 
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که   ییها، شرکت عین حال. در  دانندی مقصر م  یناکاف  تیحما  لیدلرا به  استمدارانیس

جهان رقابت  م   ی در  چن  شوند، ی برنده  می  یاستمدارانیس   نیبه  نتدهندپاداش   یجه ی. 

است.    هاملت ها مستلزم رقابت  در کنار رقابت شرکت   ی دار هیاست که سرما  نیا  یاجتماع

ملی  نشانهاغلب  ها  جنگ تاریخ بنابراین  .  است  ی داره یسرما  های ترقابت  طول  در 

 .ودندب ختن امپراتوری درصدد سااغلب  هابرندگان این رقابت

کمک    ایتانیبر  ی دار ه یها به سرما، جنگهمدجهفدهم و ه  ی هاسده عنوان مثال، در  به

  ل یتکم   ی نشانه   شتری ب  ی هاجنگ   بسازد. در قرن نوزدهم،  ی جهان  ی امپراتور  کیکرد تا  

ها را ها و رقابت خود انواع چالش  ی به خود   ی . رشد امپراتوربود  ی آن امپراتور  میو تحک

جنگو    خت یبرانگ به انجامی  شتر یب  ی هابه  زماند.  مثال،  سرما  ی عنوان  در   ی داره یکه 

با    تی در نها  ی استعمار  ی هابنگاه و رشد کرد،    یافت  شهیر  ایتانیبر  ی مستعمره  ی کایآمر

موانع    نیها( مواجه شدند. انهاده محدود به    یو دسترس  اتیمحدود، مال  ی )بازارها  یموانع

از طرف  و  شان  مستعمرهکشور  آنها و رهبران  از یک طرف    نیب  رویاروییبه    سرانجام

 جنگ استقاللحاصل آن  شد.    لیتبدو پادشاه جورج سوم    ایتانیبر  دارانهیسرمادیگر  

بعدها،  بود سال  .  بر  1812در  ا  به  ایتانیرهبران  با  زدندمتحده    االتیجنگ  و   دست 

داشتند در جنگ داخل  نیهمچن نظر  برد  کایآمر  یدر  کنار  برابر دارهدر  در  ان جنوب 

 . رندیگقرار ب ی دار ه یشمال سرما

تالش شاهد  نوزدهم  براسایر    شماریب   ی هاقرن   ، آزماییوانترقابت،    ی کشورها 

از  ای  فیتضع شرکت  ای تانیبر  ی امپراتور  کاستن  استعمار   یبرق  ی داره یسرما  ی هابود. 

کشورهای اصلی  متحده و آلمان به    االتیبه وجود آوردند. ا  متعددی   ی هاو جنگ  یبرق

قرن نوزدهم، در طول  در    ی دار هیرشد سرمای  نشانه ها  . جنگ شدند  لبد   ایتان یبر  رقیب

 یهاد. همانطور که شرکت بو  ،نقاط جهان  ریدر سا  نیمتحده و آلمان، و همچن  االتیا

هم    یدارهیسرما کردند    ادغامبا  رشد  و  شدند  متمرکز  ناش  -شدند،  رقابت    یکه  از 

ها کشورها ادغام شدند. جنگ   زا  ی تردر تعداد کم   زیاز کشورها ن   ی اریبس  -بود    شانمیان 

 . دیبه اوج خود رس  یجهان ویرانگرجنگ   نخستینتر شدند و با بزرگ  زین

هر    جنگ  نی. ادیآلمان جنگ  ی با امپراتور  ایتانیبر  ی امپراتوراول    ی در جنگ جهان

متحده که    االتیا  ی دار ه ینابود کرد. سرما  بودند   جهان  بر   تسلط  یمدع  کهآنها را    ی دو

 ی هات یموقعا جایگزین  شد یافت تسرعت ربه بود،    دهی د  بیآستر  کم اول    یاز جنگ جهان
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جنگ از دست داده   لیدلبه    این دوکه  د  وش  یجهان  ی دار هیسرمایتانیا و آلمان در  بر

ها در قبال ده   ی داره یسرما  ت یمسئول  ی دهنده نشان   ن یاول همچن  ی. جنگ جهانبودند

جان   شد، ی م  ی تلق  خیجنگ تار  نیکه در آن زمان بدتر  ی که در جنگ  است  ی نفر  ون یلیم

  یجهان  ی کرد سلطه   ی سعآلمان  چند سال بعد  .  باختند، مجروح شدند و پناهنده شدند 

جنگ   جیمتحد شد تا نتا  ،ی دارهیسرما  ی امپراتور  نیدتریجد  ،ژاپنو با    ابدیرا باز  خود

متحده آلمان و ژاپن را   االتیا  رایشکست خورد، زآلمان  .  میان بردارداول را از    یجهان

  ی جهان  ی امپراتور( خود را نشان دهد.  ی ا)هسته   یو نظام  ی اقتصادتفوق  شکست داد تا  

 حاکم بود.  اواخراین تا  1945متحده از سال   االت یا ی کپارچهی

کشف کرده بودند. ساختن ها قبالً  ی سیکه انگل  چیزی را آموختمتحده    االتیسپس ا

 انی. در مانگیزدرا برمی از رقبا    یانیپای ب  ی رشته  ،ی دارهیسرما  ی امپراتور   کی  میو تحک

می   یان کنکار  ،ی دارهیسرما  های بنگاه  را  رقابت  م برنده   ی برا  زندباکه  کار  .  کنند ی ها 

کنند. رشد برندگان اغلب مستلزم یو بازنده ها افول م   ندکنی برنده رشد م  ی هاشرکت 

ند خوافرامیرا    دیجد  ی رشد رقبا  نیاست. ا  شتریب   یرقابت  ی های روزیو پ  شتریب  های سود

  بنگاه شوند که چگونه ی متوجه م  دیجد  بیچند رق  ای  کی  تی. در نهاراندو به پیش می 

و  یدار هیسرما ی اهی . امپراتوراش شوندجایگزینو  بکشندرا به چالش  کارکهنه مسلط 

  ، دیجدابتی  رق  بنگاهگذارند. همانطور که  ی م  شیرا به نما  مشابه  ییهاخیآنها تار  ی رقبا

 ن ی افتد. ای اتفاق مهم  ها  ی امر در مورد امپراتور  نیبرد، همی م   نیرا از ب  یمیقد  بنگاه

 . بینیممی نیاست که اکنون در اوکرا ی زیهمان چ نیبوده است و ا ی دار هیسرما خیتار

برخوردار    یجهان ی قرن سلطه کی از ناپلئون بناپارت، حکومت انی پس از پا ای تانیبر

 یها چالش  ی کرد. هر دو امپراتور  ن یچن  اول  یپس از جنگ جهاننیز  متحده    االتی. اشد

  ی اسیو رهبران س  عی ها، صنابنگاه بزرگ و کوچک،    ی . کشورها به وجود آوردند  یانیپای ب

حرکت کنند که با    ییهادر جهت   ای کنند    جادیا  یراتییغت  خواستندیند که م اندپروررا  

و یا تفاوت داشت  اول    یحده پس از جنگ جهانمت  االتیا  یجهان  ی دارهیسرما  یهژمون

مانیفست  به    توسل  ن،یالت  ی کایمثال، در سرتاسر آمر  ی . براکشیدبه چالش می آن را  
رسال ]به   سرنوشت  توسعهاصطالح  برای  امریکا  حوزهت  نفوذی  ها  به  [شی   یجنگ 

که   ی زمان  ب،یترت  نی. به هممنتهی شد  در منطقه  بیرق  ی هارفع چالش  یکوچک برا
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مصدق،   اوا   ران یا   ریوزنخستمحمد  اول  سیپاتر  ای،  1950  یدهه  لیدر    نی لومومبا، 

انتخاب شده بود، نشانه    کیصورت دموکراتکنگو که به   ک یدموکرات  ی جمهور  ریوزنخست

دو برکنار شدند.  ، هربروز دادندمتحده    االتیا   ی جدا شدن از کنترل امپراتور  برای   ییها

 االت یبود. سپس ا  متحده که شکست خورد در کوبا   االت یای  گرانهسرکوب  تالشتنها  

  گرفتار  ی و از نظر اقتصاد  ی منزو  ی اقتصادی محاصره ها و  میتحر  قیمتحده کوبا را از طر

جنگ همانکرد.  اافروزی  نظامی  که  می   ی اقتصاد  ستگونه  اوکراتواند  هم   ن یباشد. 

 یبرا   تالش  نیامتحده از اوکر  االتیا  تی: حما دارد  یژگیو  کی  است، اما  ی گرید   ی نمونه 

د  کشور  روسیه،ی گریسرکوب  یعنی  هژمون  ،  که  چالش    االتیا  یاست  به  را  متحده 

 د ی تهد  نیترمقابله با بزرگ  ی برا  یبی عج  میرمستق یغ  روش   زین  هیسرکوب روس.  کشدی م

 است.  نیچ  ی عنیمتحده،  االتیا  ی دارهیسرما ی امپراتور  ی برا

دوم و   یآن در جنگ جهان  ی های روزی، پ 1917پس از    ی شورو  ریاتحاد جماه   ی بقا

زمینه توسعه در  از    ی اهسته   ی هاسالح  ی اش  چالش 1945پس  برا   گری ،   یبالقوه 

  ن یشد. فرانکلی با آن مقابله م  دیکرد که با  جادیمتحده ا  االتیا  یدارهی سرما  ی امپراتور

امریکا  رئیسروزولت  .  ی د پیشین  وجمهوری  سابق    ریوزنخست   لیچرچ  نستونیو 

 نیکنار آمدند، اما ا  یشرق  ی ر اروپاب   ی شوروبا کنترل اتحاد    ، 1945پس از سال    ای تانیبر

  ی شرق  ی اروپا  ن،یبنابرا. رفتبه شمار میمتحده    االتیا  یجهان  ی سلطه  یبرا  «یانیز»

را در    یو دموکراس  ی شد که آزاد   لی»سرد« تبد  ای  کیدئولوژیا سرعت به محل جنگ  به

قرار    اش«یاقمار  ی و »دولت ها  ی شورو  ریدر اتحاد جماه  سمیتاریتوتالو    سمیبرابر کمون 

ا   اری بس  ی اعواقب جنگ هسته  رایبود زیم  «سرد »جنگ    ستیبامی   رویارویی  نیداد. 

جهان  باروخامت جنگ  از  قبل   ریسا  هیعل  هاجنگدر  متحده    االتیادوم،    ی بود. 

عنوان  اشی امپراتور  ستیکمون  گرانچالش به  را  آنها  به   «ی طانیش  ی هاستیکمون»، 

جهانینمبدل    «منی اهر» جنگ  طول  در  ا   یکرد.  شکست    ی برامتحده    االتیدوم، 

متحد شد. اما پس از سال    ی شوروبا اتحاد    یحت)آلمان و ژاپن(    بالفصل  ی مشترک رقبا

از   تیحما  برد تاه کار میب  ی شورو  حاد ات  را در مورد  کی دئولوژیاواژگان    نی، ا1945

 اش و تسلط    ی شورو  ریاتحاد جماه  وقتی،  گاهآن .  را توجیه کندمتحده    االتیا  ی امپراتور

اصطالح    کیبه نفع    یمیقدواژگان    د،ی فروپاش  1989/1990در سال    یشرق  ی بر اروپا
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د: شو استفاده  از آن    دیجد  بیرق  کی  هیعل  ی دیشروع جنگ جد  ی برا  کنار رفت تا  دیجد

 .گرااسالم سمی ترور

چالش    متحده و هم  االتیا   ی هم امپراتور  1989/1990از  سال    30با گذشت بیش از  

را  یشرق ی اروپاه بخش اعظم تر از آن است کضعیف  هیه است. روسیافت رییتغآن  ی ها

 ی هانامه اروپا و ناتو، موافقت   ی هیدر اتحاد  تیعضو  قیمتحده از طر  االتی. ارل کندکنت

 غرب   ی دارهیسرما  در   بار دیگررا    همنطقاین    ترِبیش   ، غرب  ی های گذارهیو سرما  ی تجار

از نقاط ضعف خود پس از سال    یبر برخ  یآرامبه   هیسال گذشته، روس  20ادغام کرد. در  

آمد.    1989 چ  ی جمهور   آورشگفت   رشدفائق    یبرا   یدیجد  ی هاچالش  نیخلق 

  نیو چ   هیاتحاد روس  هااین چالش ی  متحده به همراه داشت، از جمله  االتیا  ی امپراتور

  ن یخلق چ  ی است که با جمهور  انهدار ه یسرما  ی اقتصاد  نظام   کی  وناکن   هی. روس است

بخش   ،1949در سال    نیانقالب چ  هنگاماز    ی گرینسبت به هر زمان د  )که اقتصاد آن

ا  یتربزرگ   یخصوص  ی دارهیسرما است.  شده  متحد  قدرتمند   نیدارد(  اقتصاد  دو 

 یاقتصادها  نیتر( بزرگنی)چ  یتی( و از نظر جمعهی)روس  ییایاز نظر جغراف  ی دارهیسرما

 متحده هستند.   االتیا  یجهان  ی امپراتور  ی برا  ای عمدهمشکل  ر  نشانگآنها    جهان هستند.

 یاقتصاد  واحدو با    قدر قدرت دارداحساس کرد آن  ت یدر نها  هیروس آشکار است  

ام  تا  ه استمتحد شد  یتربزرگ   اریبس در   شتریب  «انیزضرر و  »با  باشد    دواری بتواند 

  نیگرجستان و اکنون اوکرا  مه،یبه کر  اینبنابرمتوقف کند.  آن را  و    مقابله  یشرق  ی اروپا

 حمله کرد. 

  یجهان  ی سلطه  ی هاسرکوب چالش  ی متحده برا  االت یا  ی امپراتور  یی در مقابل، توانا

کاهش   کش.  افتیخود  جنگور  این  همچن  و  تنامیو   ی هادر  و  عراق  و    ن یافغانستان 

در مقایسه آن    یجهان  ی اقتصاد  نفوذشکست خورد.    ه یسور  یدر جنگ داخل  اشمداخله

قادر   سال  چند  طی  اریبس  های تالش  رغمیعلکه    ن دادنشااست.    افتهیکاهش    نیچ  با

 . ر کندمها را رانیمانند ونزوئال و ا ییکشورها  ستین

 یگر ید  روکش  تا  جریان داردها  ستی ونال یناس   ری رهببه   یتالش  سو  کیاز    ن،یدر اوکرا 

 گری د سوی د. در ننمتحده بازگردا االتیا ی به رهبر یجهان  ی دارهیسرما  ی را به امپراتور

تااو متحدانش مصمم   هیروس امپراتور  ی پروژه   با  ند    ن ی متحده در اوکرا  االتیا  ی رشد 
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دنبال کنند.    آنکل    ایاز اوکراین    یبخش   ی را برا   شانرقیب   ورکاردستو    کنند  ابلهمق

:  نددار  به تاریخ و جهان  روسیه   مشابه  باًیتقر  ی نگاه  شرهبران  رایز  ماند یم   ه یبا روس  نیچ

 متحده دارند.  االتیا یعنی یمشترک بیهر دو رق

جنگی    ینظام ادهیپ  شکل تراژیکیبه    کشور  نی. استین   اصل مسألهنفسه،  یف  ن،یاوکرا

همچن   تربزرگ   اری بس  ویاروییریک    در مسأله    نی است.  والداین    ن،یپوت  ریمی به 

ان این دو عنوان رهبرمتحده به   االتی جمهور اس یرئ   دن،یو جو با  هیجمهور روسس یرئ

. در بود  اهدخو  هم چیرهها  آن  نانیبر جانش   ییارو یو رو  خی. همان تار گرددبرنمی  کشور

 ر ییتغ  لیتحم  ی متحده برا  االتیسابق ا  جمهورس یحال، تالش دونالد ترامپ، رئ  نیهم

 ی جنگ تجار  یعنی)  خیدر تار   یمیاقدام تحر  نیتربا اعمال بزرگ  نیخلق چ  ی به جمهور

 شرایط تاریخی جای گرفته که ( کامالً شکست خورد. ترامپ در همان  یاو جنگ تعرفه

 د.حمله کنن   نیو چ  هیاتحاد روس  به شکل متفاوتی بههرکدام    کهولو آن،  اردقرار د  دنیبا

خواهد داد. هر دو طرف احتمااًل اعالم   انیپا  نیبه جنگ اوکرا  ای مصالحه  سرانجام،

خواهند    ی گریجنگ را به گردن د  ،یغاتیتبل  ی هاکوالک  ان یخواهند کرد و در م  ی روزیپ

روس طرف  غ  یانداخت.  روس  زدایینازی   ،ی سازیرنظام یبر  از  حفاظت  شرق و  در  ها 

  حق تعیین سرنوشت استقالل و    ،ی بر آزاد   ینیخواهد کرد. طرف اوکرا  دیکأت  نیاوکرا

است. کل جهان   نیفراتر از رنج اوکرا  یتراژد  نیحال، ا  عینخواهد کرد. در    دیکأت  یمل

 ییدر هر جااست.    گری د   ی امپراتوریک  و ظهور    ی دارهیسرما  ی امپراتور  کیگرفتار افول  

 رخ دهد. تواندی م  هاآن نی ب ی ریدرگور شود، شعله این دو امپراتوری نی که اختالف ب

مسئول   تراژدی   نی تربزرگ   دیشا  سرما  ت ینشناختن  بازارها  ی داره ینظام   ی با 

اداره   م، ینامی که ما آنها را کارفرما م   ییهات ی اقلبه دست  آن باشد که    ب یرق  ی هابنگاه 

ریشه  ،  یخی تار  ی تکرارها  نیا.  شوندی م سیستم  این  طبقهدارددر  کارفرما    تیاقل  ی . 

رقابت  یی کشورها  رهبر  ای  کننده کنترل  که  کهاست  را  می  ی داره یسرما  ی  کند،  ایجاب 

 رانیو  های داراییها،  یها، زخمکشته)ها  بخش اعظم هزینه .  کنندجذب و بازتولید می 

زندگ مال   یشده،  و  طرف    در  کارکنان   ی طبقه   تیاکثر  را  (اتیپناهندگان  دو  هر 

تر ای ریشه  حل، راهدشویارائه م  که اکنون  ی دیگر  شنهادیپهر    در مقایسه با.  پردازندی م

جنگ   دی. شاکندهبری نمیآن را راسود    ی زه یانگ  کهاست    یمتفاوت  ی اقتصادنظام  در  

 اموزد یکند و به مردم ب   داریرا ب  اشانهدارهیسرما  ی هاشهیاز ر  یبتواند آگاه  نیدر اوکرا 
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 یهایرانیجنگ و و   نیباشد، ا  نی. اگر چنرا کشف کنندیک نظام بدیل    ی هاحلکه راه

  ندهیدر آ  ی مثبت  جینتا   سرانجامکه    دبینجام عطف مهم  نقطه   کیتواند به  ی از آن م  ی ناش

 .به بار آورد
 

 پیوند با متن انگلیسی: 
https://zcomm.org/znetarticle/the-role-of-capitalism-in-

the-war-in-ukraine / 


