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 پاسخ »چپ« جنگ و بخش اول: 
ورش نظامی روسیه به اوکراین، جنبش مقاومت ملی،  ییکمین سالگرد  ی  هدر آستان

سال پیش آغاز شد، با شدت ی  هفوری  ۲۴اکنون، جنگ ویرانگری که در  هم  ادامه دارد.

کس، نه طراحان جنگ در روسیه، و نه سردمداران آمریکا ادامه دارد. هیچ  تمام کماکان

ناتو،   کننده بود، تعیین عامل مادی، یعنی برتری نظامی روسیه،  که در ذهنیت آنها  و 

ی هکردند. واکنش بالواسطنمی  حساب  شهروندان اوکرایننظیر  بی   اراده و پایداری روی  

بود. از سوی دیگر،  ناتو، تشویق دولت زلنسکی به خروج و   ایجاد حکومتی در تبعید 

قشون یک  با  روسیه  نظامی  جانبرهبران  همه  کیی  هکشی  سوی  به  ف، یمستقیم 

مقاومت  طی یک سال گذشته،  کردند.  می   بینیسرنگونی سریع دولت اوکراین را پیش 

نظامی در برابر شهروندان غیری  ه ایستادگی شجاعاناوکراین،  پیر و جوان در  سراسری  

تانکپی کمیته هاشروی  سازماندهی  روسی،  کنشگری های  پایین،  از  محلی  دفاع  ی 

ی ها رسانی، درمان سربازان زخمی، و نیز شرکت فعال اتحادیهروزی برای آذوقهشبانه 

پیوستن گرایش به جنبش مقاومت ملی،   های کارگری و  آنارشیستی  سوسیالیستی و 

 زده کرده است.جهانیان را حیرت

اقتصاددانان »چپ«، از   و  گرانان، تحلیلپرداز نظریهشروع جنگ،    بالفاصله پس از

نوام چامسکی گرفته تا جان بالمی فاستر، یکی پس از دیگری، با شتاب آرای خود را به 

ثبت رساندند. اکثر آنها بر این باورند که چنین جنگی به خاطر گسترش ناتو به مرزهای 

نظر از مقربان »تحمیل« شده است. صرف روسیه، یا ناگزیر بوده است و یا به روسیه  

درگاه کرملین، آنها در مواردی اتفاق نظر دارند: یکم، مخالفت عام با جنگ؛ دوم، ابراز 

توان مشاهده کرد، می  جا کهگناه اوکراین. تا آنبی   دردی با مصیبت وارده بر مردمهم

بس و »صلح«، راه  کنون به جز طرح آتشاکثر مفسران، با اشاره به پیچیدگی اوضاع، تا

نکرده  رفتیبرون دیوید  عنوانبه ند.  اارایه  از    هاروی   نمونه،  اقتصادی پس  علل  تحلیل 

کند که »بر مبنای صلح،  می  جنگ کنونی، دست آخر به »یک نظم نوین جهانی« اشاره

تلخ.«   نزاعی  نه رقابت، تهدید و  باشد و  ان دیگری، پرداز نظریههمکاری و همبستگی 

اری به همچون  برونر،  »غیرت«، ک  کردن  برطرف  ضرورت  بر  اقتصادی،  منافع  جای 

. به باور او، اکثر اندکردهطلبی و مقوالت مشابهی تکیه  طلبی«، جاه«، »برتری گرایی»ملی
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رفت از برای فاتحان سودآور نبوده است. او نیز در انتها گامی در جهت برون   هاجنگ

 کند. نمی بحران ارایه

جنگ ی  دربارهبالمی فاستر،  جان  سردبیر »مانتلی ریویو«،  ی  هیانینگاه کنید به ب 

علیه جنگ است. اما در واقع محور اصلی آن، توجیه ای  اوکراین. در نظر اول، این بیانیه 

یک رونویسی ناشیانه از مواضع    منطقی »جنگ دفاعی« روسیه علیه ناتو است. این دقیقاً

لفت با جنگ، نه این جنگ مشخص،  هم در مخاای  پوتین است. سپس جملهی  هروسی

شود. در پایان، بیانیه ابراز می   طلبصلح چسباند و  می  عام، به بیانیه  طوربهبلکه جنگ  

کند که اوکراین و روسیه به »مسیر سوسیالیسم بازگشت« کنند؛ تو گویی می  امیدواری 

گونه  ناند. آنچه در ایپیش از فروپاشی »شوروی«، آنها کشورهایی سوسیالیستی بوده 

خونسردی قابل   هاتحلیل است،  شببی  توجه  یک    هامارکسیست هنظیر  با  مواجهه  در 

کنند می   بار دیگر ثابتی مشابه  هادر حال وقوع انسانی است. این بیانیه و بیانیهی  هفاجع

یی مرئی و نامرئی کماکان هاپندارد، با رشته می   که افسار »چپ نو«، که خود را مستقل

  وابسته است. به چپ سنتی 

مذهب،  انهتأسفم مناسک  از  طیفی  ه گونیکی  هر   »چپ« ی هااکثر  تحلیل  برای 

وضعیتی، ابتدا اعتراف به تعهد به مبارزه علیه »امپریالیسم« است؛ هرچند که از دیرباز  

امپریالیسم«   نوع »ضد  است.  ضد ی  هیک جانبی  هعمده سوی  طوربهاین  غربی داشته 

زدگی« که در انقالب ایران چیرگی یافت،  »غربی  ه این بیان به مثابی  ه تعبیر عامیان

نداشت شکست  در  کوچکی  گرایشپردازنظریهامروزه    .سهم  همان  دوراندیش    ، هاان 

با   ضدیت  حول  را  خود  امااندکردهبزک    «گلوبالیسم»مواضع  گسترد   .  چتر  ی هزیر 

که جنبش    اند کردهرایی  آصف   یمخالفت با گلوبالیسم، در عین حال نیروهای گوناگون

ی قدرت در ایران هاجناحترین  ی شرق و کثیف هاراست افراطی در غرب را با اتوکرات

 . کرده استاست که پاالن عوض  «امپریالیستخرِ ضد»بسته کرده است. این همان هم

امپریالیستی روسیه  ی  هتهاجم گستردست که در رویارویی با  اآور  تعجبآیا  پس   

ه اوکراین،  را چپ  ربه  که خود  باید سوگند پنماید،  می   عیاری  ابتدا  هر چیز  از  یش 

معین و ی  هاما در وهل  ؟ی ناتو هستمطلبتوسعهوفاداری یاد کند که من قاطعانه مخالف  

موشک مرگبار  آتش  زیر  اوکراین  شهروندان  که  کنونی  هستند،  هامشخص  روسی  ی 
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شهرها با خاک یکسان ،  اندشده   خانمانبی   نفر  هامیلیوننفر کشته و زخمی و    هزاران

تا آب شرب، بمباران شده است،  هاشده و زیرساخت از برق گرفته  هر ی غیر نظامی 

و  بهتحلیلی که   با  با    قاطعانهروشنی  شروع روسیه  سوز  جنگ خانمانمخالفت صریح 

 . است از باال و ژئوپلیتیکی کرده ، بار دیگر سرنوشت مردم آن دیار را قربانی نگاهنکند

این   مسألهموضوع این نیست که نباید با امپریالیسم آمریکا و ناتو مخالفت کرد.  

 طور بهراستین چپ کجا است. آیا    هی جهان، جایگاهااست که یکم، در نزاع بین قدرت 

کند؟ و دوم، چنانچه  می  گیری مستقیم یا غیر مستقیم به نفع این یا آن جهانخواره موضع 

داند، آیا در برخورد با شرایط عینی جهان، از خاستگاهی می  شانخود را »حامی« زحمتک

کند؟ شعارهای انتزاعی در حمایت از می  طبقاتی، زحمتکشان اوکراین و روسیه، حرکت

و روسیه مشتق ی  ه طبق اوکراین  انضمامی وضعیت  تحلیل  منطق  از درون  که  کارگر 

 احترام است. نشده باشد، توخالی است و فقط نوعی انجام وظیفه و ادای 

خود، چه در  ی  هپرسش این است: آیا تعرض نظامی روسیه به کشورهای همسای

روسیامپراتور دوران   چه  و  تزاری،  رخدادی بهی  هی  سوسیالیستی،  سابقه  بی  اصطالح 

انقالب اصیل مجارستان و حاکمیت    ۱9۵۶در سال  است؟ هنگامی که ارتش روسیه  

به ،  خون کشیدوبه خاکرا  (  ۱9۵۶)آنجا  شورایی   کجا    ی مستقل هاچپ  اصطالحاین 

سرباز، چکسلواکی را اشغال   هزار۵00پیمان ورشو با تانک و    ۱9۶۸بودند؟ وقتی در سال  

که چه ، اینکشدمی  را یدک»چپ«  نام  که    وسیعیبرای طیف    ظاهراًکرد، کجا بودند؟  

  اهمیت  –  پوتین   چه  کمونیست،   حزب  چه  –قدرت باشد  ی  هاریککسی در روسیه در  

 !ندارد چندانی

آمریکا  اما   امپریالیسم  که  سال  هنگامی  کرد،    ۲00۳در  حمله  عراق  ی  ه کلیبه 

درستی علیه جنگ نظر از ماهیت رژیم صدام، بهاز هرنوع گرایشی، صرف   ،چپنیروهای  

خواستبه در ند پا  مهمی  سهم  که چپ  افتاد  جریان  به  جنگ  علیه  جهانی  جنبشی   .

 چنین جنبشی علیه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین   . آیا اساساً دایفا کرآن  سازماندهی  

 یی توسط جوانان باشهامت روسیه،هامشاهده است؟ بله حرکت قابل جهانی    از سوی چپ

 .راه افتاد  به  و در کشورهای اروپایی  ی غیر روس،هااقلیت  ویژهبه مادران سربازان روسی،  

 نداشت. انداختن آنها  راه ه اما چپِ رسمی هیچ دخالتی در ب
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و  ظاهربهاز سوی دیگر، شعارهای   همچون »تبدیل جنگ    -عاریتی    لیرادیکال 

مشخص جنگ جهانی اول شرایط    در خواستی که در  -امپریالیستی، به جنگ داخلی«  

  استراتژییک    عنوانبه  کپی کردن و ارایه کردنشبود، و  و انضمامی  جا  به  در روسیه

ثمر بی  کنیفقط یک دلخوشو  ایط عینی و ذهنی کنونی ندارد،  ارتباطی با شر  ، هیچعام

حکومیت  مبا  یکم،    در شرایط بالفعل کنونی، هر تحلیلی باید  .روشنفکرانه است  اثربی  و

کند؛  روسیه  امپریالیستی  تجاوز   شروع  اوکراین  تعیین  دوم،  به  و  ملی  حاکمیت  حق 

مختاری -برای خودمناطق شرقی اوکراین  ی  هانتخاب آزادانسرنوشت مردم اوکراین و نیز  

و فعاالنه   از هر جنبش اصیلی علیه این جنگ، قاطعانه دفاعسوم،  رسمیت بشناسد؛  را به

 در آن شرکت کند.  

جنگ  ی ضدهامقاومت در اوکراین و نیز حرکت جنبش  از  شروع، حرکت  ی  ه نقط

،  یک جنبش سراسری از پایین  یابیکه تداوم و قوام  امید در درون روسیه است، با این  

با پالودن صفوف نیروهای مقاومت از عناصر و جریانأتو هم به ی افراطی راست،  ها م 

بدیل قدرتمندی علیه نظام حاکم  گیری  شکل اًل به  آو هم م   حاکمیت ملی در اوکراین

  عاجل است. ای  در حال حاضر، حمایت از جنبش مقاومت اوکراین، وظیفه   منجر شود.

این لحظات سرنوشت ی  ه دقیقترین  انه، در حیاتیتأسفم این وهلنیاز، در  ی هساز، در 

را معیار  ای  درون هر جامعهطبقاتی  باید تعارضات  می   مرگ و زندگی، چپی که قاعدتاً 

پشت شعار »نه روسیه، نه ناتو« )نه شرقی، نه    عموماً  ،سنجش تحوالت آن قرار دهد

شّر مطلق را نظاره کرد و در   - گذاشت  غربی( سنگر گرفت، و مردم اوکراین را تنها  

  کسوف عقل!عملی خود، به تداوم فاجعه یاری رساند. بی  عمل، یا

که   است  این  در  قدرت گذشته  شگفتی  منافع  و  مطامع  یا  هااز  مستقیم  که  یی 

مردم  عاملیت یا سوژگی یک از آنهامستقیم درگیر این جنگ ویرانگر هستند، هیچ  غیر

قربانیان صرفاً    ها. در چشم آنها، اوکرایینی دهدنمی   ی خود دخالتهاتحلیل در  را  اوکراین  

بندهای ودرگرو زدصرفاً یی هستند که سرنوشت آنها هاابژه   یا  محمول –جنگ هستند  

 ی بزرگ در چنین مواقعی هاالبته این درست است که قدرت   ی جهانی است.هاقدرت

ازتا    کنندمی  تالش نظرخواهی  ساخت  شهروندانبدون  کشور   – کنند    پاختویک 

که کندی و خروچف بدون اشاره کرد  بحران موشکی کوبا  توان به  می  نمونه  عنوانبه
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مردم اوکراین خودِ  توافق رسیدند. اما این صحت ندارد که  مشارکت مستقیم مردم کوبا به 

 . اندکردهدراز دست به سوی غرب صرفاً برای پایان بخشیدن به جنگ، 

نظیر  بی   مداران هردو کمپ را بهت زده کرده است، مقاومت واقع، آنچه سیاست   در

صرف است.  نظامی  غول  یک  برابر  در  اوکراین  شهروندان  و  قساوت، سربازان  از  نظر 

هنگامی که علیه کودکان انجام شود، که همواره باعث خشم،   ویژهبه آشکار،    شرّ  عنوانبه

عنوان چپ، شور عظیم مردم یک   زیرس که  شود، هرکمی   تحرک، و ناآرامی اجتماعی

نادیده بگیرد، و از درون    کم دستکشور برای حق تعیین سرنوشت خود را    فرایند یا 

بالفعل نه  آنها  جنبش  نکند،  پیدا  اجتماعی  انقالب  به سوی  شایستراهی  نام  ی  ه تنها 

 »چپ« نیست، بلکه »شریک دزد و رفیق قافله« است! جنگ و صلح، و جنگ و انقالب،

 . مفاهیم یکسانی نیستند ابداً

  

 ی فاشیسم وجو جستدر بخش دوم: 
است.    هایت شروع هر جنگی، نبرد برای تصاحب و قبضه کردن ذهنی  ه نهادپیش 

وقت آمریکا،   جمهوررئیسجنگ و سپس اشغال نظامی عراق، جورج بوش،  ی  هدر آستان

به دو حربه متوسل    جهانی و مشروعیت بخشیدن به جنگی  هبرای متقاعد کردن جامع

ی هاکه صدام حسین دیکتاتوری پلید است که مردم کشور خود را با سالحشد. یکم، این 

قتل  اینشیمایی  دوم،  و  است؛  کرده  ی کشتار جمعی هاکه درحال ساختن سالح عام 

است که کل جهان را با خطری جدی مواجه کرده است. باید از دشمن اهریمنی ساخت  

 وجیه گردد.تا جنگ موجه و قابل ت

جنگ تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا را نپذیرفت. درست    وجههیچبهاما افکار جهانی  

کوبید، حتی پیش از شروع جنگ، جنبشی جهانی علیه می   در زمانی که برطبل جنگ

م که  گرفت  شکل  با   اًلآجنگ  را  بوش  ایدئولوژیکی  جنگ  نیز  آمریکا  خود  درون  در 

کشتار هزاران عراقی و کشته و زخمی شدن سربازان    شکست مواجه کرد. ویرانی عراق،

در   داشت.  آمریکایی،  هولناکی  آمدهای  پی  منطقه  و  »ارتش  هاعراقینزد  عراق   ،

آمریکا،  آزادی  روبرو   عنوانبه بخش«  همگانی  انزجاری  و  تنفر  با  اشغالگر،  نیروی  یک 

رای شیعی از یک  گیک دولت قوم  گیری شکلگشت. فقدان یک بدیل چپ در عراق به  
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منجر شد که در چنین بستری از سوی دیگر  سو، و یک حرکت فراگیر افراطی سنی  

میر پوتین علیه اوکراین آغاز کرده است نیز  یجنگی که والد  باعث ظهور داعش گشت.

 باال مستثنی نیست.  ی هاز قاعد

ناتو،   پیشروی  بر  ارکان  عالوه  از  معرفی مشروعیتاصلی  یکی  جنگ  به  بخشی 

کردن   عامقتل فاشیستی« بود که در حال  یک جریان »نئو  عنوانبهاو    زلنسکی و دولت

است.    هاروس اوکراین  فروپاشی »شوروی«، حدود  در  از  تبار، میلیون روسی   ۲۵پس 

ونی، لتونی و اوکراین و غیره باقی ی ساکن در کشورهایی چون قزاقستان، استهااقلیت

اشغال و سپس الحاق بخشی ی  ه ژرمن را بهانماندند. برخالف هیتلر که حمایت از اقلیت  

از چکسلواکی کرد، رژیم بوریس یلتسین در فدراسیون روسیه از ماجراجویی خودداری 

به قومیت،  به  توسل  با  که  بود  میلوسویچ  تنها  اتحاد کرد.  ارتشی، خواهان  قدرت  زور 

من زد اسالوها گردید و به جنگی داخلی دای  هی یوگسالوی اما زیر سلطهاجمهوری 

کشی و پاکسازی قومی منجر گردید. در سال گذشته شاهد بودیم که در که به نسل 

از  نژاد اسالو« در حمایت  و  مادری، مذهب،  از »سرزمین  نفر در دفاع  بلگراد هزاران 

هزاران نفر در ساریوو برای    عامقتل پوتین به خیابان آمدند. بله همان اسالوهایی که  

 کنند.  می   جنایات جنگی، به اعمال خود افتخار  رغمعلیاند و  بره پاکسازی قومی را از یاد ن

پوتین نیز از ابتدا با یک توجیه ناسیونالیستی آغاز  نزد  کبیر  ی  ه یای احیای روسیؤر

و آن به کریمه حمله    ۲0۱۴ی روس در سال  هاحمایت از اقلیت ی  هد. پوتین به بهانش

به روسیه مشبه  با طلبجداییهنگام  لحق کرد. همجزیره را بالفاصله  ان شرق اوکراین 

آوردند. البته الزم حمایت مستقیم ارتش روسیه بخشی از دونباس را به تصرف خود در

مردم آن مناطق قومیت و زبان روسی دارند. امروز    درصد۳۸آوری است که حدود  به یاد

در اودسا و مناطق ی اوکراین نیز در دونسک،  هابینیم که بسیاری از روسمی   آشکارا

اهالی ی  ه وضوح نشانگر آن است که هماند. این به دیگر به جنبش مقاومت ملی پیوسته

 روس دونباس خواستار الحاق منطقه به »کشور مادری« نیستند. 

به  باشند،  داشته  آشنایی  روسیه  تاریخ  با  تا حدی  که  که  می   خوبیکسانی  دانند 

اغلب شوونیسم روسی پنهان بوده است. اگر   است که پشت آنای  زدایی«، واژه»نازی 

در   را  آن  به  ۲0۲۲پوتین  اوکراین  ژوزف  می  کارعلیه  روسی،  کبیر  شوونیست  بندد، 

 ۱9۴۴استالین در سال    برد.می   کارپردازی را علیه تاتارهای کریمه بهاستالین، همین واژه
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سیبری ی  هنیزه روانبه زور سر  که مردم بومی و اکثریت آنجا بودندرا  تاتارهای کریمه  

تاریخی، منطق ی  هاز جنب   کردن آنجا همراه بود.کرد. پاکسازی قومی تاتارها با روسی 

استالین، و متهم کردن رهبران حزب بلشویک به جاسوسی برای آلمان نازی،   زدایینازی 

ی ه جمعی آنها، در حقیقت پوششی برای تبانی خود او با هیتلر بود. معاهدو اعدام دسته 

پس  ( در واقع چراغ سبز آغاز جنگ جهانی دوم بود. ۱9۳9استالین )-م تجاوز هیتلر عد

چف، جماعت اندکی از شاز مرگ استالین، و واگذاری کریمه به اوکراین در زمان خرو

و الحاق آنجا   ۲0۱۴تاتارها به کریمه بازگشتند. آنها پس از یورش پوتین به کریمه در  

شدید تحت  روسیه،  قرار    فشارهای ترین  به  تاتار اندگرفتهامنیتی  فعالین  از  بسیاری   .

ی مخفی در کریمه خواستار هاتاتارها با پخش شبنامه   .اندشده دستگیر، زندانی و تبعید  

و بارها مخالفت خود را با تجاوز نظامی به اوکراین    اندشدهخروج نیروهای نظامی روسیه  

 .اندکردهاعالم 

ی راست افراطی که در  هااز حضور فعال اوکرایینیتوان در درون اوکراین  نمی   البته

پوشی کرد. اند، چشمناسیونالیسم روسی به جنبش مقاومت ملی پیوسته ی  هبرابر سلط

  ۲0۱9ی راست افراطی و نئونازی که در یک ائتالف در انتخابات  هاجریانی  هاما مجموع

پارلمان نفرستادند. در واقع  حتی یک نماینده به    ا،درصد آر  ۱/۶شرکت کرده بودند با  

پس از آغاز جنگ، خطری    ویژهبه « گفتند. با این حال آنها  !مردم اوکراین به آنها »نه

ی ناسیونالیست هاکه جریانبا این حال، با اینآن کشورند.  ی  ه آنی و غایی برای آیند

ی  زبانافراطی در اوکراین حضوری فعال دارند، این صحت ندارد که زلنسکی که روسی 

بهترین راه برای مقابله و منزوی کردن آنها،  یهودی است، یک »نئوفاشیست« است.  

مرگ و زندگی اوکراین برای تعیین سرنوشت و کمک به ی  هشرکت فعال چپ در مبارز

 عملی و انفعال است. بی  توجیهی برای صرفاً جهت دادن آن است. هر استدالل دیگری 

یم، مقاصد او برای چنین جنگی، خالف چنین  ، منطق پوتین و یا بهتر بگوهرحالبه

بسیار مفصلی ی  هاو در نطق پیش از جنگ و نیز در مقال  دهد. خودِمی  فرضیاتی را نشان

یک   کند که اوکراین اساساًمی  نگاشته بود، آشکارا تصریح  ۲0۲۱که در ماه ژوئن سال

او   تأکید  ساخته و پرداخته شده است.  هاکشور جعلی است که توسط لنین و بلشویک

بر »یگانگی« تاریخی روسیه و اکراین است. او کشور یا هویتی مستقل به نام اوکراین را 
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  روشنی ابراز کرده است، هدف او ادغام مجدد دو کشور است.تابد. همانطور که به نمی بر

اسطور اذعان کرد که  باید  نیست.  کهن ی  هعظمت روسیی  ه)البته  بیش  توهمی  سال 

به غیر   انقالب  ی  هاز یک دورقدمت آن  از  باز ی  ه ، به سد۱9۱۷کوتاه پس    شانزدهم 

بر آن سرزمین پهناور که   هاسده حاکمیت مغول   پنجگردد، یعنی پس از انقراض  می 

جمله »مسکوا« بود؛ درحالیکه قدمت اوکراین  نشین پراکنده، ازمرکب از چندین شاهزاده

تردید بی  گردد.(می   دهم بازی  ه اروپا، به سدیک مرکز تجاری در    عنوانبه  یفکی   ویژهبه

تحقق کبیر قابل ی ههای احیای روسیرؤیاتاریخی پوتین صحت دارد و نه  نظرنه تجدید

رسانده است. بنابراین، تجاوز   اثباتبه    هااست. این مهم را مقاومت سراسری اوکراینی

دونسک و لوهانسک ی  ها رسمیت شناختن جمهوری نظامی روسیه به اوکراین ابتدا با به 

بخش   را  اوکراین  کل  پوتین،  بیان  به  که،  کشید  بدانجا  سپس  و  گردید  آغاز 

راستی اگر پوتین مردم روسیه و تاریخی محسوب کرد. به ی  ه ناپذیری از روسیتفکیک

 ریخت؟می این چنین بر سر آنها بمب فروآیا انگاشت، می اوکراین را »یکی«

 

 انقالب پوتین-ضد  بخش سوم:
جای مناسبی برای تحلیل ماهیت نظام روسیه و روند حاکم بر آن  حاضر  ی  ه نوشت

نیست.  ی  هدر سه ده است.  گذشته  کاوشی جداگانه  نیازمند  مبحث  است  این  کافی 

فروپاشی »شوروی«،   از  ثروتی که پیش  به مردم   کمدستبدانیم کل  در روی کاغذ، 

قرض  با  داشت،  تعلق  مرکزی  ها روسیه  بانک  یک   روسیه،  راسیونفدی  انحصار  به 

عظیم ی  ه س آنهاست، در حالی که وضع طبقأاولیگارشی واگذار شد که خودِ پوتین در ر

گاه  تضعیف شده است. اختالف طبقاتی در روسیه هیچای  هفرایند  طوربه کارگر روسیه  

انداز ی هرفتدستامروز نبوده است. توسل به ناسیونالیسم، نوستالژی عظمت ازی  هبه 

یابی یگانه رهبری که قدرت  عنوانبهحیثیت از استالین  ی  ه پهناور روسیه، اعادکشور  

کند: منحرف  می   روسیه در جهان را احیا کرد، فقط و فقط یک هدف واحد را دنبال

 – کردن مردم روسیه از فقر مادی، رکود اقتصادی به همراه افت درآمد ناخالص ملی  

 نفت و گاز. فروش و تولید از هنگفت درآمدهای  رغمعلی
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و »انقالب نارنجی« در  (  ۲00۳« در گرجستان )گل رُزتر توسط »انقالب  آنچه پیش

رخ داده بود، همگی بدون (  ۲00۵و »انقالب الله« در قرقیزستان ) (  ۲00۴اوکراین )

ی هامنجر به سرنگونی دولت   کمدست که به یک انقالب اجتماعی اعتال پیدا کنند،  آن

ی داخلی و خارجی آن کشورها هاگیری سیاستسزایی در سمتهب  تأثیردند و  شوقت  

ی اجتماعی متعددی در هاسال گذشته با جنبش   ۲0پوتین نیز طی  ی  ه روسی  داشتند.

کوتاه گشایش فضای باز برای  ی هدرون مرزهای خود مواجه بوده است. پس از یک دور

پس از به قدرت رسیدن  ویژهبه مرور فضای عمومی،  اعتراضات جمعی، بهی هبیان آزادان

تر گردید. پوتین احزاب مخالف را غیرقانونی کرد و رهبران اپوزیسیون را  پوتین، تنگ 

 نیست، و یا زندانی و تبعید کرد.  بهیکی پس از دیگری یا سر

ی  هقوانین سنگینی وضع کرد تا کلی  'عوامل خارجی'و    'ن داخلیاخائن 'پوتین علیه  

اعتراضات عمومی جلوگیری کند.    گیری شکلب کند و از  دولتی را سرکونهادهای غیر

جمهوری به  او با تمرکز قدرت در دست خود، تغییر قانون اساسی و تبدیل پست ریاست 

قو تبدیل  نیز  و  دایمی،  فرمانی  ه مقامی  و  وابسته  نهادی  به  نظام  قضائیه  یک  بردار، 

در مسکو کنفرانسی   ۲0۱۴او همچنین در سال  امنیتی ایجاد کرد.  -اقتدارگرای پلیسی

کنندگان این کنفرانس عالوه بر وزیر  ی« برگزار کرد. شرکتالمللبین پیرامون »امنیت  

ی ه سای دفاع سوریه و برمه بودند. نتیجؤدفاع روسیه، از جمله شامل وزیر دفاع ایران، و ر 

نظامی روسیه در سوریه بود. ی  ه کردن دخالت همه جانببالفصل این کنفرانس، عملیاتی 

،  کل یک شهر، یادآور فجایع روسیه در حلبمسطح کردن  بمباران هوایی ماریوپل و  

 شهرهای سوریه است. سایرو  ادلیب

کشورهای ای  ی تودههاپوتین هم از درون و هم از بیرون توسط جنبش   ،بنابراین

انقالب گل  از »  کند. تجاوز نظامی به گرجستان پسمی  احساس خطر  همسایه شدیداً

ان شرق اوکراین پس  طلبجدایی« و سپس تصرف نظامی کریمه و حمایت نظامی از  رُز

-یی ضدهاواکنش  ، و دخالت نظامی در قزاقستان، همگی(۲0۱۴از »جنبش میدان« )

ی نوین اجتماعی بودند. این حقیقتی است که ناتو به سرکردگی هانقالبی علیه جنبشا

کند که در مقابل معاندین خود، در می  ان، مثل ایران، تالشآمریکا، در هر نقطه از جه

از آن جنبش    کمدستهر جنبشی نفوذ کند و آن را به سوی خود هدایت کند و یا  
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طور که در خیزش انقالبی »زن، زندگی،  برداری کند. اما هماناهرم فشار بهره   عنوانبه

ی یک قدرت هابه توطئه ی اعتراضی  هاایم، ترفند وابستگی جنبش آزادی« شاهد بوده

 است.  هابرای سرکوب آنای اعتبار کردن جنبش و بهانه بی برای صرفاً خارجی، 

ی دموکراتیک، خفه کردن و انحالل  هاآزادی ی  ه وجود از بین رفتن فزایند  بااما  

 نظری که مخالفکردن هر    غیر قانونین و  ای منتقد، ترور مخالفهاو رسانه  هاسازمان 

ی ه، حربباشد   در جنگ دوم جهانی  ،به رهبری استالین  ،پیروزی ارتش سرختجلیل از  

طور همان  ولیتاکنون تا حدی موفق بوده است.  روسیه  ایدئولوژیک ناسیونالیسم افراطی  

حمله به مراکز بمباران شهرها،  پس از  ،  و اولیه  شور و شعف مقطعی  ایم،که شاهد بوده 

، هروندانی که با آنها خویشاوندی نزدیک دارندکشتار و آوارگی شدرمانی و حتی مدارس،  

ای فزاینده  طوربه از اقوام غیر روس هستند،    و نیز بازگشت جسدهای سربازانی که اکثراً

 از حمایت داخلی از جنگ کاسته است.  

کرد که سلطه بر ذهنیت مردم روسیه، و تبدیل اوکرایینی به    تأکیدبنابراین، باید  

جا مستحق مجازات جمعی، تا حدی شکست خورده است.  ننفرت جمعی و از آی  هابژ

در موارد بسیاری، سربازانی که برای اشغال اوکراین به مسلخ روانه شده بودند، نه فقط  

اوکرایینیوشور کشتار  برای  نشان  هاشوقی  خود  روی نمی  از  به  بارها  بلکه  دهند، 

. برطبق آخرین آمار، از زمان اندکردهو یا اقدام به فرار    گشوده  آتشفرماندهان خود  

هزار   ۷00  بیش ازسرکوب و هزاران دستگیری، تا کنون    رغمعلی اعالم بسیج عمومی،  

امنیتی و خفقان حاکم، تاکنون هزاران   . با وجود جوّاندکرده نفر از مرزهای روسیه فرار  

با  آمدهای اعتراضات خود در همبستگی  نظیر و آگاهی کامل از پینفر با شجاعتی کم

 .  اندشدهبه خیابان سرازیر در شهرهای مختلف اوکراین 

  نظر از منافع و مطامع اقتصادی، لشکرکشی کنونی به اوکراین نیزتردید، صرفبی 

جا سرنگونی نظم جهانی موجود بیش و پیش از هر چیز بر بستر هراس از انقالب و از آن

آنهاست    ی وجودعلت  انقالب شاخص اصلی    قاعدتاًاصیلی که  ی  ها. چپفهم استقابل 

ضد  و  انقالب  مصاف  در  که  کنند  مشخص  عرصه-باید  در  کجا   ی انقالب  در  جهانی، 

نهایی،  ایستاده تحلیل  در  پس  و می   آنچهاند.  کند  تعیین  را  اوکراین  سرنوشت  تواند 

زای کنونی را دارد، پیوند یک جنبش سراسری در ظرفیت پایان دادن به جنگ مرگ
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حاکمیت  حق برخورداری از  با جنبش مقاومت اوکراین برای    ی،یه دولت خودعل  ،روسیه

 ملی است. 

 

 بخش چهارم: استراتژی امپریالیسم آمریکا برای سلطه بر جهان 

امپریالیسم آمریکا کوچک استراتژی راهبردی  از  اطالعی داشته  ترین  هرکس که 

، نه روسیه بلکه چین رقیب  سال پیش  ۲0از    کمدستیابد که  سهولت درمیباشد، به 

سال    ۳0اصلی آمریکا برای کسب هژمونی و تسلط بر بازارهای جهانی بوده است. طی  

ی آمریکایی های شرکت گذارسرمایهیی که چین برای  هاگذشته، درمقایسه با محدودیت

کرده روسیه  ایجاد  دقیقاً  نسبتاًدرهایی  ،  است.  داشته  وسیع    باز  بازار  به خاطر حفظ 

معلق نگاه داشته   هاو نیز ناتو عضویت اوکراین را سال   ی اروپااتحادیهه است که  روسی

بودند. آخرین باری که اوکراین تقاضای عضویت در پیمان ناتو کرد، آلمان و فرانسه آن 

البته    را کردند.  کارکشتمدارسیاست وتو  برابر ی  ه ان  در  برنده  برگ  حفظ  برای  غرب 

  م نکردند که اوکراین را به عضویت نخواهند پذیرفت. گاه به وضوح اعالروسیه، هیچ

  ۲0۱۴حتی پس از دخالت نظامی در گرجستان و سوریه، زمانی که روسیه در سال  

تصرف را  مستقیماً  کریمه  اوکراین  شرق  در  تجزیه  و  حمایت خواهااز  روسی  ن 

بود. پس از لشکرکشی   خفیف  نظامی کرد، واکنش اروپا و حتی آمریکا نسبتاًی  هجانبهمه

نظامی کنونی روسیه به اوکراین، تازه متوجه شدیم که اقتصاد روسیه و غرب تا چه حد 

ی گاز به  های عظیم استخراج نفت تا لوله هاپروژهی  هاند. از کلی به یکدیگر پیوند خورده

تا شرکت ی مالی، بیمه، هواپیمایی، خودروسازی و کشتی هااروپا، از شرکت  ی ها رانی 

اپل، مایکروسافت، مک  به  برسد  استارباکس، همگی مشغول  کامپیوتری، چه  و  دونالد 

برجمع بودند.  خود  کالن  سودهای  دانشگاه  اآوری  آمار  آخرین  بیساس  رغم  ه یل، 

ی خود های کماکان به فعالیت المللبینشرکت    ۴00اکنون بیش از  ی غربی، هم هاتحریم

ادامه بازگشت، فعالً   دهند. صدها شرکت دیگرمی   در روسیه  امید  به  ی ها فعالیت   هم 

  اند.آوردهبه حالت تعلیق در را خود

و ی گمرکی  های تبلیغاتی و سیاسی و تعرفههای اخیر، جنگهادر واقع، در سال

هنگام با  جمهوری ترامپ، همغیره جملگی علیه چین صورت گرفت که در زمان ریاست
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نظامی روسیه   ی نیست که تا پیش از حملهطور  نزدیکی او به پوتین، به اوج رسید. این

ی روسی در جوامع خود، های الیگارشگذارسرمایه ی غربی نسبت به  هابه اوکراین، دولت

 خبر بودند.بی امالک در قلب لندن، نیویورک و فلوریدا،ترین خرید بهترین و مرغوبو 

ای  بر  کمدست در حال حاضر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین معادالت قبلی را  

ی انحصاری هااین جنگ، نه روسیه و حتی شرکت ی  ه مدتی متحول کرده است. برند 

اقتصاددانان رسمی و غیر رسمی اتفاق نظر دارند که دود  ی  ه غرب بلکه چین است. کلی

رود. بر اساس آخرین برآوردها، حتی پس از می   ی غرب به چشم خودشان همهاتحریم

م با رکودی نسبی مواجه أدرصدی تو  ۸با تورمی    پشت سر گذاشتن کرونا، اقتصاد آمریکا

 . شده است 

ی  هاز دریچصرفاً  بنابراین، ساده انگاری است چنانچه به تقابل کنونی روسیه و غرب  

روسیه نگاه کنیم. واقعیت این است که جوامع غربی بعد از دوران   -ناتوی  هتنگ دوگان

ی ثابت  هاام بخش عظیمی از سرمایهرونق پس از جنگ جهانی دوم، یعنی پس از انهد

با بحران مزمن نازایی یا کاهش نرخ   ۱9۷0ی  هدهی  ه از نیم  کمدستواسطه جنگ،  به

ی، و یا دارسرمایهی  های شرکت هااند. ترفندهایی چون تخفیف مالیات سود مواجه بوده

کوتاه  بازنشستگی،  دورافزایش سن  و حتی  ی  هبیم ی  هکردن   سازی خصوصی بیکاری، 

از آن است که   بازنشستگی، و غیره، حاکی  به هادولتعمر  حقوق  لیبرال غربی  سر ی 

ی رفاه، و ضعف هااصطالح دولته همراه زوال بی لیبرال به دارسرمایهآمده است. نازایی  

سوی  به  قهقرایی  روندی  که  است  کرده  فراهم  را  مناسبی  شرایط  چپ،  نیروهای 

محدود و  آزادی اقتدارگرایی  بیاید  هاشدن  بوجود  دموکراتیک  که ها آزادی   -ی  یی 

 اجتماعی بوده و به کسی اعطا نشده است. ی ه دستاورد چند سده مبارز

شکاف هانارضایتی   از  ناشی  عمومی  روهای  طبقاتی،  بهی  بالقوه،    طوربهرشد 

ی متعارضی را پیش روی فرودستان جوامع غربی گذاشته است. یکی، جنبش  هابدیل

د و دیگری حرکتی از باال، گراییرفته به خاموشی استریت بود که رفته م والجهانی و عظی

گرای ترامپ، ماری لوپن،  از سوی راست افراطی است که در ساحت پوپولیسم واپس

سنت  احیای  با  دیگران،  و  اوربان،  با  هاویکتور  ضدیت  نژادپرستی،  چون  منسوخی  ی 

مخالفت با علوم انسانی و اجتماعی،  برابری زنان و حقوق دگرباشان، توسل به دین و  

 .  اندکردهاندام بدیل لیبرالیسم عرض عنوانبه
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کنند که پس از سرنگونی نظام سلطنتی  می   تأکیدآمریکا،    کارمحافظهسردمداران نو

یک جمهوری داللت    تأسیس بر  صرفاً  و کسب استقالل از انگلیس، قانون اساسی آمریکا  

لزوماً که  پوپولیست »دموکرا  معادل  دارد  نیست.  به   هاسی«  از  با  برخی  گرفتن  عاریت 

سازی، مخالفت با نخبگان و بوروکراسی اداری، حمله مواضع چپ، مانند ضدیت با جهانی

و است،  کشانده  فالکت  به  را  صنعتی  کارگران  که  نو«  »اقتصاد  به    به  توسل  با  نیز 

که بخشی از کارگران   اندشده ی سپری شده، به بدیلی بالفعل تبدیل  هانوستالژی دوران

  .اندکردهجوامع غربی را هم با خود همراه 

زدن حقوق اجتماعی، آنها چه از لحاظ اجتماعی و چه فرهنگی، با پس   گراییواپس

ی هانتقال قدرت از نهادهای بوروکراتیک به اشخاص همراه بوده است. وجه مشخصه کلی

قطار و متحد در پوتین نه رقیب بلکه هم   ها، پوپولیست روایناز آنها اقتدارگرایی است.  

دهند. انتخابات فرانسه و آرای ماری لوپن و سایر جریانات می   طبیعی خود را تشخیص

ی او، زنگ خطری هاراست افراطی، و احتمال انتخاب مجدد ترامپ یا یکی از همپالکی 

دوراندیش  برسر دوراهی قرار داده است. با این حال، نخبگان    است که جهان را اجباراً

آمریکا   نظامی  اتفاق تقریباً  امپریالیسم  اشغال  و  روسیه  دربرابر  کرنش  که  دارند  نظر 

تلویحاً که  است  سبزی  چراغ  باز   اوکراین،  تایوان  نظامی  تصرف  برای  را  چین   دست 

 گذارد. می 

  ی چپ اصیل قرار دارد بسیار بغرنج است: چپ چگونه ها پرسشی که در برابر جریان 

یابی راست افراطی  نحیف خود، با حفظ استقالل نظری، از قدرتی  هجث  رغمعلیتواند  می 

راه ی  ه جلوگیری کند؟ و بدون کرنش در برابر لیبرالیسم، با ترویج سوسیالیسم به مثاب

یابی یک بربریت جدید ی، در عین حال از قدرتدارسرمایهعالج  بی  ی ها خروج از بحران

 شاند، به هر نحو ممکن جلوگیری کند؟ نابودی خواهد کی هکه جهان را به ورط

 

 ناتواروپا و ی هاتحادیچرخش به سوی   بخش پنجم:
، اوکراین اعالم استقالل کرد. در ۱99۱اوت    ۲۳زمان با فروپاشی »شوروی«، در  هم

به استقالل   هادرصد اوکراینی  90که در اوایل دسامبر همان سال برگزار شد،    سیرپهمه

نخستین    عنوانبه   ،حزب کمونیست اوکراینرهبر  لئونید کراوچوک،  ی مثبت دادند.  أر
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روند    جمهوررئیس  شد.  انتخاب  »مستقل«  ملی، هاسرمایه  سازی خصوصی اوکراین  ی 

همان مسیری را طی کرد که در روسیه در حال وقوع بود. افرادی با سوابق طوالنی در 

ی ها که اغلب پاسپورت  عاتیی اطالهادر در سازمان   ویژهبه حزب کمونیست،  بوروکراسی  

   سسات صنعتی، مالی و کشاورزی گشتند.ؤمترین روسی داشتند، صاحب مهم 

مانند سال  نظر، کماکان  از همه  اوکراین،  استقالل،  هااقتصاد  از  با  کامالً  ی پیش 

ذخایر معدنی غنی،  ن  دارا بود  رغمعلیاقتصاد روسیه گره خورده بود. در واقع، اوکراین  

تا پیش از استقالل، یکی از فقیرترین  و تولید انرژی اتمی ، فلزاتی هرفتو صنعت پیش 

ناپذیر انکار  یروسیه، واقعیتی  هبزرگ بود. تشبیه اوکراین به مستعمری  ه نواحی روسی

ده اوایل  تا  استقالل  زمان  از  عرص۲0۱0ی  هاست.  در  چه  روسیه  چه ی  ه،  تجارت، 

و   اوکراین،گذارسرمایهبانکداری  در  اولیگارش  بود.  رقیببی   ی  تبهکاری  و  ی هافساد 

ملی اوکراین منجر ی  هآور درآمد سران، به کاهش سرسام 90ی هاوکراینی در ده-روسی

سسات خارجی بود. اما به  ؤ ی بانکی زیر کنترل مهادرصد دارایی  ۴0شده بود. بیش از  

 ر ترجیح دادند. فرار را بر قرای روسیه،  هاجز بانکخاطر فساد فراگیر، بسیاری از آنها، به 

در حال رشد بود و در سال   ، دایما۲000ًی  هارزش صادرات روسیه به اکراین در ده

سوخت  ،  درصد آن شامل گاز، نفت  ۶0بیش از  میلیارد دالر بود که    ۳0بالغ بر    ۲0۱۱

چنانچه به وابستگی اقتصادی  سایر مواد سوختی بود.  اوکراین و   ی هااتمی برای نیروگاه

ی گاز و نفت روسیه به اروپا و هار لولهشاهراه گذترین مهم  عنوانبه آن اوکراین اهمیت 

سیاه  دریای  بندرهای  جاده نیز  راه   ها،  خطوط  غربو  به  شرق  کنیم،    آهن  اضافه  را 

به هیچ عنوان حاضر نیست از این منبع سودآور    چرا روسیهیابیم که  می   راحتی دربه

، سقوط  م با تورمأاک اوکراین، رکود تواین درحالی است که وضعیت اسفن دست بکشد.

سرمایه، ایجاد تنوع در روابط  ، نیازمند  واحد پول، کاهش درآمد سرانه، و غیرهارزش  

 مقابله با فساد مالی بود. و تجاری، 

رو، مسیر حرکت به سوی جنگ کنونی زمانی آغاز شد که اوکراین به ایجاد و ایناز

، ۲0۱0اورپا اقدام کرد. در سال  ی  هتحکیم روابط تجاری و سیاسی نزدیک تری با اتحادی 

جمهوری اوکراین انتخاب شد. اما روسیه تبار، به ریاست ینیِ روسیاویکتور یاناکویچ، اوکر

کرد   تهدید  را  قراردادیاناکویچ  اتحادی  چنانچه  با  با  ی  ههمکاری  کند،  امضا  را  اروپا 

از اوکراین و متوقف کردن صادرات به چین از راه روسیه،    ی تجاری، منع وارداتهاتحریم
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تلویحی، عدم امنیت داخلی مواجه خواهد شد. فشارهای شدید و ممتد روسیه    طوربه و  

به حالت  را  اروپا  ی  هنامه با اتحادی امضای موافقت   ۲0۱۳باعث شد که یاناکویچ در سال  

 تعلیق درآورد.  

اوکراین لحظه  ظاهراً برای  بود: سمتتعیین ای  این  یا  کننده  اروپا  گیری به طرف 

تنگ روسیه. رخدادهای موسوم به »میدان« و سرازیر شدن مردم ی  هماندن در حلقباقی 

چندین ماه اعتراضات   طی، در واقع ناشی از چنین تصمیمی بود.  هامعترض به خیابان

گرم، یاناکویچ که حمایت    ی شدن صدها معترض با اسلحه عمومی، به قیمت کشته   پایدار

به روسیه گریخت. آنچه او و   نخبگان و حزب خودش را هم از دست داده بود، نهایتاً

چپ  بخشی از  گذاری کردند، به مرور بر فضای فکری  سپس پوتین »کودتای میدان« نام

کریمه ی  هشبه جزیریکفاصله پس از چنین رخدادهایی بود که روسیه  الب  نیز غلبه کرد.

مستقیم    طوربهان دونباس،  طلبجداییبا تحریک و حمایت نظامی از  را تصرف کرد و  

 ور است.شعلهرا برافروخت که همچنان داخلی در شرق اوکراین  جنگآتش 

الزم به یادآوری    شود، ابتدامی   جا که به پیوستن اوکراین به ناتو مربوط تا آن اما  

ی اتمی خود )که در آن زمان ها، اوکراین در ازای تحویل سالح۱99۴درسال   است که

توزیع سالح  عدم  پیمان  به  پیوستن  و  بود(  اتمی جهان  قدرت  با  هاسومین  اتمی،  ی 

پیمان در این    بوداپست را امضا کرد.ی  ه نامروسیه، آمریکا، انگلستان و فرانسه، موافق

سالح  دادن  تحویل  با  که  بود  شده  امضاهاقید  اتمی،  تعهدکنندی  که می   گان  دهند 

استقالل و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کنند. با یورش نظامی و تصرف کریمه در 

تعهدات خود در قبال پیمان بوداپست را باطل کرد. هیچ شک   روسیه عمالً  ،۲0۱۴سال  

 ندارد. در این مورد وجودای و شبهه 

ناتو، در درون اوکراین   ویژهبهو    ی اروپا اتحادیهخواست پیوستن به  در از سوی دیگر  

ی مختلفی هاتا کنون، دولت  ۲00۸برانگیز بوده است. از سال  موضوعی مناقشه همواره  

که اند بدون آن اند، این موضوع را در پارلمان اوکراین به بحث گذاشته که سر کار آمده 

ی گوناگونی هاشرطو ناتو نیز پیش   ی اروپااتحادیه.  واحدی رسیده باشندی  گیرنتیجه به  

اوکراین تعیین   برای اندکردهبرای پیوستن  اوکراین  از »حق«  استقبال  ناتو در حین   .
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ی را به یک ن به خاطر حساسیت موضوع و واکنش روسیه، چنین پیوست  پذیرش، احتمااًل

 بود. مشروط کرده ساله   ۲0تا  ۱۵ فرایند

به روسیه، نقط الحاق کریمه  افکار ی  ه اما تصرف و  عطفی بود که باعث چرخش 

شنکو، متمم قانون واوکراین، پور  جمهوررئیس ،  ۲0۱9  ی د. در فوریهشعمومی اوکراین  

. امضا کرد  که توسط اکثریت قریب به اتفاق پارلمان تصویب شده بودرا  اساسی اوکراین  

موظف را  اوکراین  متمم  تمی   این  سال  کند  اروپااتحادیهبه    ۲0۲۳ا  ناتو سپس  و    ی 

نداشتند که بین این ای  پیوندد. اما نه پوروشنکو و نه زلنسکی پس از او، شک و شبهه ب

 .دارنددرخواست و پذیرفته شدن هنوز راه درازی در پیش 

در   پیوستن  ۲0۲۲فوریه    ۲۴بنابراین،  اوکراین حمله کرد،  به  پوتین  که  زمانی   ،

قریب نبود. برخالف تمهیدات پوتین و  ، چه برسد به ناتو، عن ی اروپااتحادیهاوکراین به  

اند، تجاوز نظامی قرار دادهی ژئوپولیتیک خود  هاتحلیلی  هکه منطق او را سرلوحآنهایی  

  .یک ضرورت عاجل نبود روسیه به اوکراین ابداً

یک   عنوانبه   روس ی  هرفتدست ناسیونالیسم روسی و سودای احیای امپراتوری از

 قطعاًخود را توجیه کند.  ی  هاعمال جنایتکاران  تا   داشت  نیاز ترفندی  به  ،  قدرت جهانی

به جهانیان باید  پوتین  نهایی،  این هدف  به  که   قبوالندمی   برای مشروعیت بخشیدن 

د یتواننمی  شما»عملیاتی« دفاعی است تا به ناتو بفهماند که  صرفاً  اشغال نظامی اوکراین  

تفاوتی پوتین نسبت به پیوستن  بی  اعتنایی وبی   اما  د.یبه روسیه ظلم کن  برای همیشه

دهد که اصل موضوع بر سر انقیاد مجدد می   وضوح نشان سوئد و فنالد به پیمان ناتو، به 

 اوکراین است.

آنچه امروز در برابر ماست نه فقط نابودی اوکراین، بلکه همچنین تهدید به توسل  

ی نابودی کل جهان است. اگر کسی تاکنون از خواب غفلت بیدار ی اتمی، یعنهابه سالح 

 نشده باشد، همان بهتر که خاموشی اختیار کند و فضا را بیش از این آلوده نکند. 

 

 ثانیه تا نیمه شب!  ۹۰بخش ششم:  
دقیقه  ترین  زمان« به کوتاهنمادین ساعت »آخری  ه سال جاری، عقربی  هدر ماه ژانوی

توسط آلبرت  ۱9۴۷در تاریخ خود رسیده است. از زمان راه اندازی این ساعت در سال  
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فرازینا شاهد  بوده هافرودوشتاین،  بسیاری  بحران  ی  زمان  در  نظامی  رویارویی  ایم. 

ثانیه رساند. اما در   ۱۲0اتمی را به  ی  ه عقرب  ۱9۶۱موشکی کوبا پیش و پس از سال  

دقیقه عقب کشیده شد. پس از تهاجم   ۱۴، و پایان جنگ سرد، این عقربه  ۱99۱سال  

 فاصله تا نابودی دنیایی کهترین  نظامی روسیه به اوکراین، اکنون با کوتاه ی  هجانبهمه

 شناسیم روبرو هستیم! می 

انهدام تمدن بشری را نمادیناین ساعت    سی به أتی  هکس به واسطهیچ  ظاهراً  ،

باید ما را به   ،سردمداران روسیه  مکرر  و تهدیدهای   جنگ اوکراینگیرد. اما  نمی  جدی 

درصد از کشور اوکراین به »سرزمین مادری«،   ۲0مل وادار کند. روسیه پس از الحاق  أت

بزرگ ی  ه رضی روسیکه این مناطق، بخشی تفکیک ناپذیر از تمامیت اکرده    تأکید  دایماً

هر اساس »دکترین اتمی فدراسیون روسیه«، این کشور برای »دفاع از خود«، به است. بر

، تعرض به مناطق اشغالی،  رواینازای، از جمله قدرت اتمی، متوسل خواهد شد.  وسیله

 تعرض به خاک روسیه است.  کریمه، مستقیماً ویژهبه

، موضوع یک برخورد محتمل اتمی را به ابتدای جنگ اوکراین  دولتمردان روسیه از

پیشین روسیه، مدودف، با صراحت    جمهوررئیس گذشته،  ی  ه . هفتاندکردهجهان مخابره  

در جنگ متعارف کنونی   اعالم کرد که چنانچه حمایت غرب از اوکراین باعث شکست 

مجبور ما  روشمی  گردد،  از  کنیم.  نا  ی هاشویم  استفاده  اتمی،  توان  حتی  متعارف، 

ی هاهنگام، دولت روسیه آغاز مذاکره با ایاالت متحده برای محدود کردن کالهکهم

فعال اتمی را به حال تعلیق درآورده است. پیمان کنونی بین دو کشور، به نام »شروع 

استراتژیک محدودسازی سالح«، در سال  خ«، م۲  منقرض  ۲0۲۵فف »پیمان جدید 

ات و تعداد تأسیسمی هر دو کشور مجازند  شود. براساس این پیمان، کارشناسان اتمی 

گذشته، فدراسیون روسیه اعالم ی  هی اتمی یکدیگر را بازرسی کنند. اما هفتهاکالهک

پیمان   رغمعلیدهد.  نمی  ات خود را تأسیسبازدید از  ی  هکرد که از این پس به کسی اجاز

و ایاالت ی اتمی جهان در انحصار فدراسیون روسیه  هادرصد کالهک  90«،  ۲»شروع  

نظامی خود ی  ههزار کالهک اتمی فعال در زرادخان  پنجمتحده است، که هریک بیش از  

 دارد.  
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حوالی صرف  در  جنگ  گذشته  سال  طی  اتمی،  مستقیم  درگیری  یک  از  نظر 

با شدت و حدتی باورنکردنی،    ،در زاپوریژیای اوکراین  ،ترین نیروگاه اتمی جهانبزرگ

، فدراسیون روسیه، اکنونهم   .است  ه پذیر کردی را امکانبار اتمخطر یک انفجار فاجعه

. طی سال  و درصدد انتقال انرژی اتمی آنجا به روسیه است  این نیروگاه را تصرف کرده

یی به درون این نیروگاه اتمی بودیم. راکتورهای زاپوریژیا هاگذشته، شاهد پرتاب موشک

، اما ر اتمی تا حدی کاهش یافتهبارها از کار افتادند. در حال حاضر، خطر یک انفجا

اتمی فوکوشیمای ژاپن و چرنوبیل  ی  هطور که ضایعبرطرف نشده است. همان  وجههیچبه

 ی اتمی، درحکم تهدیدی جدی و ویرانگر هستند. هااوکراین نشان داد، نیروگاه 

ی هامیالدی علیه نیروگاه   ۸0  و  ۷0ی هاامروزه، با فروکش کردن جنبش جهانی دهه 

ی جدید،  هااروپا، پس از مدتی امتناع از ساختن نیروگاه   ویژهبه اتمی، کشورهای جهان،  

 ه ی بازیافتنی، در مواجه هاآنها، و آغاز گذار به سوی انرژی   بسیاری از  و خاموش کردن

مخصوصاً انرژی،  بحران  به    با  دیگر  بار  اوکراین،  در  جنگ  شروع  از    تأسیسپس 

ی خاموش هاسازی برخی از نیروگاهی اتمی گرایش پیدا کرده، و در حال فعال هاگاه رونی

محتمل اتمی خواهد ی  هبالفصل یک فاجعی  ه رسد که اوکراین صحنمی  هستند. به نظر

ی پیشرو در جهان، از سبزها گرفته تا هانیروها و گرایشی  هعاجل کلیی  ه بود. وظیف

بهاجریان مقابله  فاجعی اصیل چپ،  وقوع یک  از  اتمی است. فردا،  ی  ها و جلوگیری 

 امروز است! همین 

 

 آگاهی ملی در اوکراین-خود  گیریشکلبخش هفتم:  

 ۲۰۲۲؛ ۱۹۴۱-۴۴ ؛۱۹۳۰-۳۱  ؛۱۹۱۷-۱۹۲۰

در   تاریخی  مهم  رخداد  اوکراینی-خود  گیری شکلچندین  ملی  اثری   هاآگاهی 

است. داشته  روسیامپراتوردر    جاودانی  که ی  هی  بود  سرزمینی  اوکراین  تزاری، 

از در این کشور ، رواینازبودند.  اتریشیدارانش، انش روس کمپرادور، و زمین دارسرمایه

 ملی گره خورده بود. ی مسألهطبقاتی با  ی  ه مبارزدیرباز 

»کمونیسم جنگی«  ی  ه دور، سپس  ی تزاری امپراتور فروپاشی  انقالب اکتبر و    یکم:

بحبوح۱9۱9درتابستان سال    . ۲0۲0تا    ۱9۱۷ی  هاسال بین   داخلی، ی  ه، در  جنگ 
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»روس ژنرال  دنیکین،  »روسیها آنتون  به  سفید«،  اوکراین( ی  هی  )یعنی  صغیر« 

کشی کرد و با تصرف بخش اعظمی از کشور، یک حکومت مرکزی اضطراری برقرار لشکر

هقانان در »جمهوری رسید که قدرت شوراهای کارگران، سربازان و د می  ساخت. به نظر

ضد است.  فروپاشی  درحال  اوکراین«  اسطور-خلق  با  دنیکین،  احیای ی  هانقالب 

علیه   «پوگروم»بزرگ، و ناسیونالیسمی افراطی به سرکوب شدید و  ی  هی روسیامپراتور

تجدید از  پس  او  نهایی  مقصد  شد.  متوسل  و یهودیان  پترزبورگ  به  لشکرکشی  قوا، 

بلشویک )ن  هاسرنگونی  از بود.  یکی  دنیکین  ژنرال  پوتین،  نظر  از  که  نماند  اگفته 

بقایای او از آمریکا به    ۲00۵در سال    روایناز ی تاریخ روسیه است.  هارجلترین  محبوب

 روسیه منتقل شد و با تشریفات رسمی به خاک سپرده شد.( 

غالب ادغام اوکراین با روسیه بود،    ی ، نظریههادر آن زمان، در میان خود بلشویک

کردند. شکست دونیکین    تأسیسی که برخی در دونسک یک جمهوری مستقل  طوربه

برست قرارداد  از  پس  سال  -تا  در  اوکراین،  کارگران  و  دهقانان  وپایداری  لیتوفسک، 

لیتوفسک، بخش اعظمی از خاک اوکراین -ساس پیمان برستابر  ، عملی نگردید.۱9۲۱

از   ط جمهوری موقت اوکراین شد. به امپریالیسم آلمان واگذار گردید که موجب سقو

ریشآن که  دوره ی  هجا  این  به  اوکراین  کنونی  معضالت  و  تخاصمات  از  بسیاری 

شکست انقالب اکتبر منجر  نهایتا  که به    ۱9۱۷-۱9۲۳ی  هاگردند، تالطمات سال می باز

   که در بخش آخر این مقاله جداگانه بررسی خواهد شد. شد،

  ۳۱-۱9۳0  ی هاسال   اجباری کشاورزی به فرمان استالین درکلکتیویزه کردن  دوم:  

کردن  اصطالح اشتراکی ه ها اوکراینی منجر شد. این بون یمیر میلوکه به قحطی و مرگ

باال، بعضاً  دهقانی اوکراین و نیز  وسیع  ی  هابرای سرکوب جنبش  مالکیت بر زمین از 

 .خاطر تمرکز و تملک کشاورزی در دست دولت بودبه

« سال  عمسوم:  در  هیتلر  ویژه«ی  بمباران  ۱9۴۱لیات  نظامی    یفکی،  اشغال  و 

میلیون  مرگ  موجب  دیگر  بار  که  گردیداوکراین  اوکراینی  مقایسها  ی هشیو ی  ه. 

 یف کیی  ه محاصر  روش   با  –  غذا  و  دارو   ،سوخت،  برق  آب،  قطع  –ماریوپول  ی  ه محاصر

ت پوتین و هیتلر را ، شباهت قساو۱9۴۱توسط هیتلر در »عملیات بارباروسا« در ژوئن 

شکست   سال در اوکراین حکمرانی کرد اما نهایتاً  ۳دهد. هیتلر بیش از  می  وضوح نشانبه
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 تاریخی ی رخدادهااین  خورد. آیا سرنوشت متفاوتی در اوکراین در انتظار پوتین است؟ 

آنها    تعجب کرد که  نباید  ،نقش بسته است. بنابراینوضوح  به   هااوکراینیی  هدر حافظ

این جنگ ویرانگر هرچه ی  ه مقاومت کنند. نتیج  نیز  ی پوتیندر برابر »عملیات ویژه« 

کنار این رخداد در  اوکراینی  سه  باشد،  پیشین، در ذهنیت  تاریخی  جایگاه    هارخداد 

 .کرد خود را کسب خواهدی هویژ

اثر معروف ی  هنویسند   ،(۱۸9۸-۱9۶۷رومن روسدولسکی، مارکسیست اوکراینی )

در   هاکه از اردوگاه مرگ نازی »کتاب سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت«، پس از آن

 . به آمریکا مهاجرت کرد ۱9۴9آشوویتز جان سالم بدر برد، در سال 

زیر عنوان   هنگاشت  تر شنیده شده است،که نام آن کم  ی،در اثر دیگر روسدولسکی  

ملیت  و  از  ،«'غیرتاریخی 'ی  ها»انگلس  پس  منتشر    که  او  اودشمرگ  فصل   .  در 

فصل و  کتاب  استداللها»اوکراین«  دیگر،  که  می  ی  آنکند  با  ی  مسألهجا  در  ملی 

خورده اجتماعی  ی  مسأله سدسرشت  است.    پیوند  در  اوکراین  اجتماعی  ی هجنبش 

نه جنبشی بورژوا دموکراتیک، بلکه یک جنبش وسیع  ،  هاخالف نظر منشویکربنوزدهم،  

بو آندهقانی  از  زمین د.  و  اشراف  که  ا جا  ارضی،   مجاری -ریشیتداران  انقالب  بودند، 

مشابه چنین  بیست ی ه سد اوایل در .ریش بودتی اامپراتورهنگام حرکتی ملی علیه هم

توان در»دیالکتیک انقالب اوکراین«، اثر کریس فورد، مشاهده کرد با این  می  رانظری  

اینجا   در  که  نیز    یروسان  دار سرمایهتفاوت  مورد  این  در  بودند.  اوکراینی  کارگران  و 

 . استقالل ملی با جنبش کارگری پیوند خورده بودی مسأله

 

 بخش هشتم: جنگ و انقالب

روسیه در دفاع از استقالل    یرحمانه جنگ و انقالب چه در زمان مارکس و نقد بی 

بود، و چه در دفاع   ی کارگرانالمللبین سازمان    تأسیسلهستان که یکی از عوامل مهم  

انتقادی از جمهوری فرانسه علیه بیسمارک، و چه در زمان ما، همواره معیار سنجش  

ی مفصلی ها( مقاله ۱۸۵۳-۵۶بوده است. مارکس در زمان جنگ کریمه )  هاسوسیالیست 

ی مرتجع  هامخالف سلطان  که شدیداًون« به قلم کشید. با اینیدر »نیویوریک دیلی تریب

ی روسیه نبود. به نظر او  امپراتورموافق شکست ترکیه توسط    وجههیچبه عثمانی بود،  
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جا دریای سیاه، روسیه را به قدرتی نیه، واز آنطپیروزی روسیه با تصرف کریمه و قسطن

انتقال پایتخت  ی  هتر با بررسی موشکافان پیش   کند. مارکسمی   مسلط در اروپا تبدیل

پ زمان  پترزبورگ در  به ساحل  از مسکو  این عمل  کبیر  ترروسیه  به   ایجاد   عنوانبه، 

او، روسیه  ی  هنگریست. به دیدمی   ی روسیهامپراتورکشورگشایی  پایگاهی نظامی برای  

در اروپا بود که هدف بالفصلش  ریش و پروس، منبع اصلی تحکیم ارتجاعتدر تبانی با ا

 ی انقالبی است. هاسرکوب جنبش 

بحبوح درخواست  ی  هدر  به  بنا  کریمه،  مقال  تأییدو  جنگ  انگلس  ی  ه مارکس، 

در  ی  درباره جامعی   که  نوشت  تریب  ۱۸۵۴فوریه    ۲جنگ  دیلی  »نیویورک  ون« یدر 

ناوگانشمنتشر   رویارویی  تحلیل  از  او پس  فرانسها د.  روسیه،  انگلیس،    هی جنگی  و 

تابع امیال و ضوابط  دیگر  جنگ پس از شروع،  یک  کند که روند  می   درستی اظهاربه

کند. سپس با بررسی پنج قدرت می   ، بلکه منطق خود را دنبالنخواهد بوددیپلماتیک  

اما ما نباید فراموش کنیم که قدرت ششمی در اروپا »  گیرد کهمی   بزرگ اروپایی، نتیجه

اعمال کند   'عظیم'تواند برتری خود را بر کل آن پنج قدرت  می  وجود دارد که هر لحظه

سکوت و    هاآورد. آن قدرت، انقالب است. این قدرت، پس از مدتها را به لرزه درو آن

بحران و کمبود مواد غذایی، بار دیگر به عمل فراخوانده شده  ی  هسکون، اکنون به واسط

جانبه دارد، سرش است. از منچستر تا روم، از پاریس تا ورشو و بوداپست حضوری همه

ی بازگشت آن به زندگی، چندگانه  هاشود. نشانه می   یدارکند، و از خواب بمی   را بلند

پرولتاریا مشهود است. تنها اشارتی ی  ه است، و همه جا در ناآرامی و جوش و خروش طبق

پوشی رخشان و شمشیری در قدرت اروپایی، با زره ترین  الزم است تا ششمین و عظیم 

الوقوع اروپا جنگ قریبی  ه اندست، مانند مینروا از سر المپیا، فراخوانده شود. این نش

ی های قدرتهاقوا، و تمام نقشهی  ه گاه تمام محاسبات مرتبط با موازنخواهد بود. آن

ی آنها، با افزودن یک عنصر جدید که همواره سرزنده و جوان هاقدیمی اروپا و ژنرال

  «، برهم خواهد ریخت.۱۸00تا  ۱۷9۲ی هااست، درست مانند سال 

درباری  ه مقال  ۱۵  کمدست انگلس   از سوی ی  ه دیگر  که  و خطری  کریمه  جنگ 

ای طور که مارکس در نامه کند به قلم کشید. همانمی  اسالویسم« اروپا را تهدید-»پان

»تریب سردبیر  )یبه  اظهار ۱۸۵۵آوریل    ۱۷ون«  یک می   (  »سرآغاز  مقاالت  این  کند، 
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ه است که آلمان را  من زمان آن فرا رسیدی  هاسالویسم است. به دید-پلمیک علیه پان

کنیم.«  جداً آگاه  اوست  متوجه  که  به خطراتی  انتشار یک   نسبت  انگلس،  و  مارکس 

گاه به سرانجام اسالویسم را طراحی کرده بودند که هیچ-ی جداگانه در نقد پانجزوه

نرسید. پس از مرگ انگلس، النور مارکس با همکاری ادوارد آولینگ، منتخبی از مقاالت 

ی زیر عنوان »مسئله  ۱۸9۷لس را گردآوری کرد که پس از مرگ او در سال  مارکس و انگ

گفتار کوتاهی که  النور مارکس و ادوارد آولینگ در پیش  شرق« در لندن منتشر شد. 

دهند: »ما بر گونه توضیح می نویسند، ضرورت انتشار آن را اینبرای این مجموعه می 

ی شرق وارد فاز ای دارد. مسئلهرد ویژهاین نظریم که این مجلد در زمان کنونی کارب

سال گذشته، شرایط جغرافیایی، تاریخی و اقتصادی اروپا   ۴0نوینی شده است. طی  

عنوان نمونه، صربستان، بلغارستان و رومانی به کشورهایی شدت تغییر کرده است. به به

بزرگ های  دست شده است. روابط قدرتبه لورن دست-اند. آلزاسمستقل تبدیل شده 

عنوان یک عامل مؤثر، تر از همه، به شماری شده است. شاید مهمدستخوش تغییرات بی 

ی اروپا باید روی آن حساب کنند.  های قارهدموکراسی بوده است که ملت رشد سوسیال 

 –اما یک چیز همچنان ثابت باقی مانده است: سیاست کشورگشایی حکومت روسیه  

مانده است. در حال حاضر،    باشد،  یافته  تغییر  هاروش  شاید تغییر  بدون  اما سیاست 

همانند   نیست،  یکی  روسیه  با  دیگر  که  روسیه،  پنجاهدهه'حکومت  بزرگ 'ی  ترین ، 

 مجلد   این  اهمیت   بنابراین،  ... سنگر ارتجاع استترین  ها، و بزرگی پیشرفتدشمن کلیه 

است که   هایینوشته   بلکه  است،   تاریخی  ی مجموعه  یک  که  نیست   خاطر   بدین  فقط

جز یک دهد.« شاید بتوان ادعا کرد که به رخدادهای امروز و شاید فردا را توضیح می 

یک   عنوانبه ای که مارکس و انگلس  ، روسیه۱9۱۷ی کوتاه پس از انقالب اکتبر  دوره

النور »بدون -حکومت کشورگشای ضد انقالبی توصیف کرده بودند، امروز نیز به قول 

 !تغییر باقی مانده است«

ای  مسألهجنگ اول جهانی و انقالب اکتبر نیز، معضل جنگ و انقالب، به    فراینددر  

اختالفات نظری، چگونگی رویارویی با جنگ جهانی بود. ی  هحیاتی تبدیل گشت. ریش

»تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی« و »شکست    -تروتسکی در برابر نظر لنین  

»صلح بدون الحاق« و »بسیج پرولتاریا برای ی  هنظری  -تر است«  کشور خودی بالیی کم 
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یی که در تالش برای اتحاد هاصلح« را ارایه داد. لنین، تروتسکی و سایر انترناسیونالیست 

 یی اصیل بودند. هابودند، همگی مارکسیست 

مقدم  ۱9۱9تروتسکی در سال  اما   انقالب«  ی  ه در  و  اثر »جنگ  بر  که  جدیدی 

ا (  ۱9۱۴) اختالفنگاشت، مدعی شد که  ابداً  هانقالب »تمام  این  اما  برد.«  بین  از   را 

شوند! برعکس. وقتی گرمای نبرد  نمی  خود حلبهی نظری خودهاصحت ندارد. اختالف

 گردد.می  از بین رفت، انحراف از مارکسیسم تازه مثل طاعون باز

های نظری  آید، اختالفدر واقع، درست هنگامی که شرایط عینی جدیدی پدید می 

گاه بر مبنای نقاط اوج نظری و نیز عملی کنند. آننو ظهور میترین وجه ازه شدیدب

محور به یک  بدون  اگر  عوض،  در  کرد.  پالوده  را  خود  نظری  مبانی  باید  آمده،  دست 

های »درست«، اگر نه به یک ضدانقالب تمام اصطالح تحلیلفلسفی باقی بمانیم، آن به

بود،   ۱9۱۷انجامد. این مصداق وضعیت تروتسکی در  روی میو کمال، قطعاً به دنباله 

دیگر، یعنی جنگ ی  هروی کرد. اما در یک دورچرا که او در آن زمان از لنین دنباله 

جهانی دوم، به نحو خطرناکی حقیقت یافت، چرا که تمام اعتراضات و مبارزات عظیمی  

نهایتاً بود،  انجام شده  استالینسیم  بر ضد  از به دنباله   که  از    روی  استالین در حمایت 

 استالین منجر شد. -پیمان صلح هیتلر

تعیین  حضور  بدون  شهروندان،  کل  اوکراین،  در  ،  هاسوسیالیست ی  ه کننداکنون 

حزب   طوربه بر  عالوه  هستند.  پوتین  نظامی  تجاوز  علیه  مقاومت  حال  در  یکپارچه 

حامی که  گروه   کمونیستی  با  است،  پوتین  نظامی  ولهاتجاوز  فعال  ضعیف ی  ی 

بدیل محدود است. آنها، به    عنوانبهسوسیالیستی مواجه هستیم که توان راهبری آنها  

آنارشیست اتحادیه  هاهمراه  کارهاو  منطقه ی  دفاع  نیروهای  جذب  همگی  ای گری، 

د را علیه انحالل احزاب ضد دولتی، حتی حزب . در عین حال، آنها مخالفت خواندشده 

اندازی  با چشم  ،روی در قوانین کارگری در شرایط جنگی  کمونیست اوکراین، و نیز پس

اعالم   این وجود جریاناندکردهسوسیالیستی،  با  ی ه جث  رغمعلی ی سوسیالیستی،  ها. 

بحبوح و  کنونی خود،  ملی،  ی  هنحیف  مقاومت  درون جنبش  از  کماکان  باید  جنگ، 

 د. بدیل سوسیالیستی غفلت نکننی هاز پرداختن، ترویج و اشاعای لحظه
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پیش  رو دارند. هیچ چیز از  خم و دشواری پیشِوپیچشهروندان اوکراین مسیر پر

ی هوظیف   کند. قطعاًمی   مقدر نیست. در درون وضع موجود، امکانات گوناگونی زیست

بر حق تعیین سرنوشت ملی است. نقش    تأکیدعاجل، مقابله با تعرض نظامی روسیه و  

ای  هاراهبری سوسیالیست است.  سرنوشت - ن خودتبیین سرشت  تمام   رغمعلی سازی 

اساسی را به پرسشی همگانی تبدیل ی مسألهی اوضاع جنگی، آنها باید یک هادشواری 

اما در اجتماعی  که پس از کسب استقالل کامل، چگونه  کنند: این در انتظار ماست؟ 

از  ی بیرون  هاحال حاضر صدای آنها رسا نیست. بنابراین، یکی از وظایف سوسیالیست 

 ی، رساندن صدای آنها به گوش جهانیان است. المللبینهنگام با همبستگی  اوکراین، هم

 

 هاصدای اعتراض کارگران و سوسیالیستبخش نهم: 
   ی آزاد اوکراینهافراخوان کنفدراسیون اتحادیهیکم: 

زحمتکشان صنعت انرژی اتمی، سندیکای فلزکاران و معدنچیان، سندیکای مستقل  

 یکارگران نفت و گاز، اتحادیه  ی کارگران انرژی و برق، اتحادیه  ی معدنچیان، اتحادیه

کارگران شیمی و پتروشیمی، سندیکای زحمتکشان صنایع هوایی، سندیکای کارگران 

کارکنان دولت، سندیکای اقتصاد شهری و صنایع محلی، سندیکای   ی مکانیک، اتحادیه

کراین اطالعیه مشترکی واجتماعی ا  زحمتکشان  ی زحمتکشان تجهیزات گاز و اتحادیه

از تجاوز نویسند که مدتخود می  ی منتشر کردند. این کارگران در اطالعیه ها پیش 

نظامی روسیه به اوکراین، تهدید آن وجود داشت و همین تهدید موجب توقف ایجاد 

ساختارهای صنعتی و فالکت کارگران شد، کارگرانی که همواره برای صلح و گسترش 

های گزاری از حمایتکنند. در این اطالعیه کارگران ضمن سپاس تالش می دمکراسی  

ی کارگری درخواست کرده است که هامردم اکراین علیه تجاوز روسیه، از سایر تشکل

هر آن چه در توان دارند انجام دهند تا جنگ به دیگر کشورهای اروپا گسترش پیدا 

 اند.اوز روسیه پیوسته نکند. این کارگران به جنبش مقاومت ملی علیه تج

ی بشری را به شدت  المللبین کنیم که روسیه در خاک اوکراین قوانین  می   تأکید»ما  

عیار روسیه به اوکراین، جدا از اهداف نظامی،  از زمان تهاجم نظامی تمامکند:  می   نقض 

ی برق آبی،  ها، نیروگاههاغیرنظامی، زیرساخت  ساتتأسی   به  نیروهای روسی مستقیماً
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هسته و  بیمارستان حرارتی  مهدکودکهاای،  حمله   ها،  مدارس  نیروگاه  نکنمی   و  د. 

گروگان گرفته    ، چرنوبیل تسخیر شده و کارگران، اعضای اتحادیه کارگری ماای  هسته

. برخی از شهرهای اوکراین مانند ماریوپل، خارکف و خرسون در حال حاضر در  شدند 

ک  اعضای  هستند.  انسانی  بحران  یک  اتحادیهچنگال  کارگران هانفدراسیون  آزاد  ی 

 ی ی مهم و زیرساختی، کمک به پناهندگان و تخلیههااوکراین به کار خود در شرکت 

 کارگری که از اوکراین دفاع   ی کمک به کارکنان پزشکی و اعضای اتحادیه  ی مردم، ارائه

 دهد.«می کنند، ادامهمی 

 

 شورای کنفدراسیون کار روسیهی هدوم: بیانی

ی سندیکایی با توجه المللبین بخشی از جنبش    عنوانبهسیون کار روسیه  »کنفدرا

به  و  جهان  کل  و  اوکراین  روسیه،  زحمتکشان  قبال  در  خود  مستقیم  مسئولیت  به 

رسمیت شناختن نقش خود در ترویج و تضمین صلح بین مردم، از حوادثی که اکنون 

  شدت برآشفته است.در حال وقوع است، به 

هر   -  تضادهااختالفات و    ی ر روسیه متقاعد شده است که همهکنفدراسیون کا

نیت و پایبندی به اصل صلح جهانی با  اساس حسنباید بر  -مدت  چند عمیق و طوالنی

ناپذیر انداز بیش از یک قرن است که بخشی جدایی فصل شود. این چشمومذاکره حل 

ز طریق ایجاد نهادها و از دیدگاه جهانی و ضد میلیتاریستی جنبش کارگری بوده و ا

 تضمین صلح را برعهده دارند، تحقق یافته است. ی ی که وظیفه المللبین سازوکارهای 

خاطرنشان فراوان  تلخی  با  روسیه  کار  کارگران می   کنفدراسیون  این  که  کند 

برند.  می   کشورهای ما در هر دو طرف هستند که از نتایج مستقیم درگیری نظامی رنج 

های حمایت اجتماعی کشورهای ما  ویرانگری، اقتصاد و سیستم تشدید درگیری، شوک  

می  تهدید  را  کارگران  زندگی  استانداردهای  کاهش  بهو  را  درها  این  موج  کند.  روی 

 عظیمی از نقض حقوق کار شهروندان شاغل باز خواهد کرد.

موارد فوق، کنفدراسیون کار روسیه اعتقاد خود را مبنی بر لزوم   یبا توجه به همه 

آمیز و همزیستی بین  های مسالمت وگوگفت تر اقدام نظامی و تجدید  چه سریعف هرتوق

 دارد.« می  مردم چند ملیتی روسیه و اوکراین ابراز
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ب اتحادیه  یکمیته   ییانیه سوم:  کنگره  دموکراتیک هااجرایی  کارگری  ی 

 بالروس 

و بالروس نیز از   هیچ ملتی در جهان خواهان جنگ نیست. مردم روسیه، اوکراین»

متحمل چنین    مانند سه ملت ما،،  تر مردمی در جهاناین قاعده مستثنی نیستند. کم 

میلیون شهروند خود را در تاریخ خود قربانی   هاو جان ده  اندشده خسارات وحشتناکی  

قدر به یکدیگر نزدیک هستند. و این واقعیت که دولت روسیه  ، مردمانی که این اندکرده

درک، توجیه یا بخشش نیست. این  را علیه اوکراین آغاز کرده است قابل امروز جنگی  

واقعیت که متجاوز از خاک بالروس با موافقت مقامات بالروس به اوکراین حمله کرده 

 . توجیه و بخشش نیستاست قابل 

و  اتفاقات جبران است  داده  رخ  درازآمدپی ناپذیری  زندگی  های  بر  که  آنها  مدت 

نسل   بین روسمی   تأثیرچندین  روابط  اوکراینیهاگذارد،  بالروس  ها،  را مسموم   هاو 

اتحادیه اعضای  از  نمایندگی  به  کرد.  کارگران هاخواهد  بالروس،  مستقل  کارگری  ی 

آوریم. ما می  کشورمان، در برابر شما برادران و خواهران اوکراینی خود سر تعظیم فرود

بر همای  کنیم، شرمندگی می   شما عذرخواهیاز  شرمندگی    با بالروس  ی ه که دولت 

تبدیل شده و مرز با اوکراین را   تجاوزگرتحمیل کرده است، زیرا به متحد    هابالروس

 . برای آن باز کرده است

های عزیز اطمینان دهیم که اکثریت  خواهیم به شما اوکراینیبا این حال، ما می

رژیم کنونی بالروس ی  هحظمالها، از جمله کارگران، اقدامات بی قریب به اتفاق بالروس

به اوکراین را تحمل می  ما خواستار توقف   کنند. ، محکوم می کندرا که تجاوز روسیه 

 . و خروج نیروهای روسیه از اوکراین و بالروس هستیم  هافوری درگیری 

کنیم که ذهن و قلب ما در کنار شما  می  ساز اعالمدر این زمان سخت و سرنوشت 

 . ما برای شما آرزوی مقاومت و پیروزی داریم ی عزیز است.هااوکراینی

 !زنده باد بالروس

 !«افتخار برای اوکراین
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 چهارم: »جنبش سوسیال« اوکراین

والدیسالو استارودبکف، یکی از رهبران جوان »جنبش سوسیال« اوکراین است. او  

دست کارفرمایان   ولیبرالی زلنسکی است که با تغییر دادن قوانین کاری نهامنقد سیاست 

اخراج برای  کارگرانبی  را  شرایط   دلیل  در  که  است  معتقد  او  اما  است.  گذاشته  باز 

معین که تهاجم نظامی روسیه، اوکراین را به خاک و ی  همشخص کنونی، در این وهل

برای سازماندهی دفاع ملی، ضروری  از زلنسکی  انتقادی«  خون کشیده است، »دفاع 

 است. 

اولین   از  من »من  بمانم...  اوکراین  در  گرفتم  تصمیم  جنگ  چون می   روز   مانم 

خواهم به سهم خود از کشورم دفاع کنم و به مردمی که محتاج هستند کمک کنم.  می 

کنم.«   مقاومت  اوکراین،  اشغال  در صورت  روسیه  و  برابر  در  مقاومت  والدیسالو،  نزد 

عین حال او از واکنش چپ در ی انسانی، مانند غذا و دارو است. در  هامترادف با کمک

 خورد. می تأسفخارج از مرزهای اوکراین 

محکوم کردن ی  ه، شیو اندکرده که بسیاری از نیروهای چپ جنگ را محکوم  با این»

راه انداخته است توسط  ه که جنگی که کرملین بماند؛ اینمی  آنها به نوعی بهانه آوردن

  یه نیست. غرب تحریک شده و محصول ناسیونالیسم احیای روس

کند که بسیار  می  آنها بر این باورند که روسیه در برابر گسترش ناتو از خود دفاع

 عنوانبهنشانده و انهدام اوکراین  اشتباه و احمقانه است. هدف روسیه یک دولت دست

ی های غرب، چپهاچپی   در مقایسه با یک کشور مستقل از روسیه است... دست برقضا،  

ی ها یه هستند. آنها حکومت خود را از دی.اس.آ. ) سوسیالیست روسیه کمتر حامی روس

»ا یا  آمریکا(  ضدئدموکرات  پودتالف  و  بریتانیا  در  در  جنگ«   بهتر  اسپانیاموس 

 مخالف پوتین و جنگ هستند.  شناسند. آنها شدیداًمی 

مسلحانه علیه امپریالیسم  ی  هاما آنچه اوکراین بدان نیازمند است، حمایت از مبارز

آور است، چراکه چشم خود را یه است. واکنش چپ در غرب برای من بسیار تعجبروس

جنگند، بسته می  به این واقعیت که مردم اوکراین برای زنده ماندن و برای استقالل خود

است. کشور ما به حضور نیروهای نظامی خارجی یا هواپیماهای ناتو احتیاجی ندارد. اما 

ی هاو راکت   هاایی برای دفاع از شهرها در برابر بمب ی جنگنده و ضدهوهانیازمند جت 



 علی رها  28 

انداز به  چنانچه  است.  باشیم،ی  ه روسیه  داشته  اختیار  در  اسلحه  توانیم  می   کافی 

 ایستادگی کنیم.«

 

 روسیه یهاالیستیپنجم: مانیفست سوس

ی خود برای صلح و ثبات خیانت کرده و کشور را وارد  اه»دولت روسیه به وعده

فاجع  جنگ است.ی  هو  کرده  به   اقتصادی  را  ما  دیگری،  هر جنگ  مانند  این جنگ، 

ضدهاقطب  یا  طرفدار  است:  کرده  تقسیم  مختلف  تالش ی  کرملین  تبلیغات   جنگ. 

ی هالیبرال   کهاین  و  –ایم  کند ما را متقاعد سازد که ما متحدانه پشت دولت ایستادهمی 

 یر است... ذناپاین دروغی توجیه هستند. طلبصلحطرفدار غرب و مزدوران دشمن 

یک   نای  . هستند   غرب  طرفدار  – فریبند  شود که مخالفان جنگ عواممی   گفته ما  به  

هیچ ما  است.  سیاست دروغ  و  متحده  ایاالت  از  حمایت هاگاه  آن  امپریالیستی  ی 

هواداران عدالت  ما  برای  برای پیکار علیه جنگ، دالیل بسیاری وجود دارد.    ایم...نکرده

 عی، برابری و آزادی، چندین نکته اهمیت دارد: اجتما

یک: این تجاوزی ناعادالنه است. هیچ خطری علیه دولت روسیه وجود نداشت تا 

آنها هیچ را توجیه کند.  برای کشتن و کشته شدن  ما  را روانه کردن سربازهای  کس 

 کنند... نمی 'آزاد '

  با خون خود   هاکراینیو هم او  ها بار است. هم روسدو: جنگ برای مردم ما فاجعه

بیکاری گریبانگیر ما خواهد   و  وفان، فقر، تورمتپس از    هاپردازند. مدت می  آن رای  ههزین

هزین ای  ه بود.  را  بوروکرات  هایگارش لآن  معلمان  نمی  هاو  بلکه  ، تنگدست پردازند. 

 ... پردازندمی کارگران، بازنشستگان و بیکاران

  ها زودی، روسکند. به می  روسیه را به زندان تبدیلسه: جنگ اوکراین را به ویرانه و  

 نام برای سربازی یا زندان... دو انتخاب بیشتر نخواهند داشت: ثبت 

یی هااوکراینیی  هکند. هممی  برابرچهار: این جنگ خطرات علیه کشور ما را چند

 بازان ما کردند، اکنون به میلیشیا پیوسته و با سرمی  دردی با روسیه ابراز هم  که قبالً

کلیمی  تجاوزی،  چنین  با  پوتین  ناسیونالیست ی  هجنگند.  تمام هاجرایم  اوکراین،  ی 

 ی ایاالت متحده و ناتو را خنثی کرده است. هادسیسه
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رو آنهر روسی است. نه فقط ازی  هدوستانمیهن ی  ه پنج: مبارزه برای صلح، وظیف

، بلکه همچنین بدین جهت  کنیممی   بدترین جنگ در تاریخ محافظتی  ه که ما از خاطر

 کند. می  که جنگ کنونی تمامیت و هستی روسیه را تهدید

گیری از فاجعه وجود دارد. خود ما، مردان و زنان روسیه،  فقط یک راه برای پیش 

باید این جنگ را متوقف کنیم. این کشور به ما تعلق دارد نه به مشتی مردان فرتوت با  

 برند... می   و اودسا، بلکه در مسکو به سر  یفکی ا نه در  یشان. دشمنان م هاو کشتی   هاکاخ 

 نه به تجاوز! 

 نه به دیکتاتوری! 

 نه به فقر!« 

 

 ی گیرنتیجهجای بخش دهم: به

. جهان پس  استایجاد کرده    شرایط عینی نوینی  یورش نظامی روسیه به اوکراین

سوسیالیستی در حکم ی  هابرای گرایشاز جنگ تغییر کرده است. این شرایط نوین  

هنگام، بحران نظری چپ را بیش از پیش آشکار کرده است.  چالشی بزرگ است که هم 

بسیار ی  های سوسیالیستی، واکنشهابین گرایش  ، جنگ امپریالیستی روسیه،روایناز

برانگیخته است. طبعاً با چپدر اینجا    متفاوت و متضادی  ی مستقل و هاروی سخن 

کنند و یا می   امپریالیستی روسیه دفاعی  هکه از حمل  یهایگرایش  ،اصیل است. بنابراین

احیای عریان شدن و  مد نظر نیستند. اصل موضوع    کنند، قطعاًمی   نحو توجیههرآن را به

وجهی  ترین  گربار به شدید یاما د  ،است که بر حسب ظاهر مختومه بودندتاریخی  مباحثی  

گشت به انقالب اکتبر و شایش بحث باز. شاید برای گاندور یافته ظهتاریخ  ی  ه بر صحن

سوسیالیستی به    های وسایر گرایش  هاو بین بلشویک  هایی که در درون بلشویکهاتنش 

 باشد.  بیوجود آمد، آغاز مناس

باید   کنونی  معین  وضعیت  در  آن  مشخص    طوربهآنچه  بازگشت    تأکید بر  کرد، 

نظری  هااختالف ملی  دربارهی  است  هات حق  سرنوشت  تعیین  لوکزامبورگ،  در   .

پانه هاچپ آنتوان  از جمله  رادیکال،  یا حتی  ی  مسألهکوک،  ی  و  منتفی شده  را  ملی 

ارزیابیواپس اما  می   گرا  اکتبر  مسألهکردند.  انقالب  از  که حتی پس  خودِ    ،اینجاست 
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نمونمشابهی  نظرات    هابلشویک دارد، ی  ه نداشتند.  بازنگری  ضرورت  که  معینی 

بسیاری از تخاصمات و معضالت کنونی  ی  ه ریش  ل اوکراین است.سر استقالنظر بر اختالف

  ۱9۱۷-۱9۲۳ی  هاتالطمات سال یعنی به  گردد،  می   اوکراین به این دوره بازی  درباره

در بستر یک شرایط    هاامروزه همان اختالف  .به شکست انقالب اکتبر منجر شد  نهایتاًکه  

اوکراین، بروز داده و ی  همتعارض نظری دربار  ی هاگیری جدید عینی، خود را در سمت

 . ستبازتولید کرده ا

منافع پرولتاریای جهانی  لنین با تشبیه کردن اوکراین به ایرلند، معتقد بود که »

کند که اوکراین استقالل ملی می   خاص ایجاب  طوربه کل و پرولتاریای روسیه    طوربه

پرستان امپراتوری روسیه  از رفقای ما میهن   برخی  متأسفانه  خود را دوباره به دست آورد.

دهیم می   به بردگی گرفته شده ایم، نه فقط به این دلیل که اجازه  ها. ما مسکووی اندشده 

دهد که  می  تحت ستم قرار بگیریم، بلکه به این دلیل که انفعال ما به دیگران نیز اجازه

مهم در این شکست داشتند    متضاد، سهمی  اما دو رویکرد ظاهراً  .« تحت ستم قرار گیرند

 یکه لنین در واپسین دقایق زندگی علیه آنها هشدار داده بود. یکم، شوونیسم روسیه 

ساالری، و تجسم آن در کمیسار بزرگ و تجلی آن در استالین و جناح او، و دوم، مدیریت

اخراج و  شدید  تنبیه  حتی  هرقیمتی،  به  که  تروتسکی،  خواستار   جنگ،  کارگران، 

 اختن چرخ تولید بود. اندراههب

ا زمان  آن  بزرگ ی  ه منطق  ویژهبهوکراین،  در  دونباس،  مرکز صنعتی شرقی  ترین 

 ی روسیه، و محل تالقی آن دو رویکرد بود.امپراتور

مرگ و زندگی انقالب به گسترش آن به غرب وابسته بود. پیوند آن با شوراهای 

برلین، از درون اوکراین   اًلآ مجاور، و م  کارگران و سربازان مجارستان و سایر کشورهای 

  کرد.می  عبور

پس از انقالب اکتبر، گئورگی پیاتاکف، یکی از رهبران اپوزیسیون چپ در حزب 

، دو  ۱9۲0و پیش از    شددهقانی« اوکراین  -بلشویک، سرپرست »دولت موقت کارگری 

عهده  را  اوکراین  کمونیست  اول حزب  دبیر  پست  بگشتدار  بار  پیاتاکف  »شورای .  ه 

این اوکراین،  سرنوشت  تعیین  حق  علیه  را  خود  نظر  ملی«،  کرد: اقتصاد  ابالغ  گونه 

»امپریالیسم و تضادهای درونی انترناسیونالیسم، شعار حق تعیین سرنوشت را از اعتبار  

، مسکو پیاتاکف را از سمت خود برکنار کرد و سپس  این  وجود  ساقط کرده است.« با
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غال سنگ در دونباس کرد. جانشین او،  زسئول اجرایی تولید  او را م  ۱9۲0در نوامبر  

ب راکوفسکی  گردید.  راکوفسکی  با ه کریستین  و  بود  اوکراین  امور  متخصص  اصطالح 

. به بیان او، دهقانان کردت می مخالف  موجودیت کشور مستقلی به نام اوکراین شدیداً

ی هاخته و پرداختاصطالح آگاهی ملی، سه اوکراین از آگاهی ملی برخوردار نیستند. این ب

درصد از   90)الزم به توضیح است که پیاتاکف و راکوفسکی به همراه  روشنفکران است.  

ی شوونیست کبیر، ژوزف استالین،  هارهبران »حزب کمونیست اوکراین«، در بیدادگاه

  ی اعدام سپرده شدند!(هامحکوم به مرگ شده و به جوخه

قدری آشفته اوضاع بهونیسم جنگی«،  »کمی  ه، یعنی دور۱9۱۷-۲0ی  هابین سال 

در   حدی بغرنج بود که بررسی دقیق آن نیازمند یک مطلب جداگانه است.و شرایط به

ی  هاکرد. از سوی دیگر، روسمی   آن زمان، تیفوس، قحطی، گرسنگی و جنگ، بیداد

سفید به سرکردگی دنیکین، که بخشی از اوکراین را به تصرف خود درآورده بود، برای  

برای شکست دونیکین،    هاجناحی  هلت جوان تهدیدی بسیارجدی بود. همکاری هم دو

لویت داشت. اما شکست دونیکین، پایان کار نبود. تولید سقوط کرده بود. خط آهن  وا

به   طوربه هنوز   دریافت  کامل  بدون  برهنه،  پاهای  با  کارگران گرسنه،  بود.  نیفتاده  راه 

وضاع  اجنگ جهانی هنوز ادامه داشت. در چنین    حقوق، مجبور به احیای تولید بودند. 

برست پیمان  به  لنین  که  بود  بخش -وانفسایی  آن،  موجب  به  که  داد  تن  لیتوفسک 

به آلمان واگذار شد. چند ماهی از انعقاد آن پیمان نگذشته بود که  اعظمی از اوکراین  

 دولت آلمان در جنگ جهانی شکست خورد.

در   فاصله،  این  تنشدر  موجود،  بلبشوی  بعضاًهاگیرودار  بین  خشونت   ی  آمیز 

ناسیونالیستهاگرایش از سویی  بود.  یافته  اوکراین شدت  و   هامنشکویک  ،های درون 

بر  صرفاً  بودند که در کشوری که فاقد یک بورژوازی ملی بود،    هاجناح راست اس. ار.

 ها از سوی دیگر »بلشویک«  کردند.می  دموکراتیک و استقالل ملی تکیهیک انقالب بورژوا 

مستقل    های . بین این دو، گرایشکردندمی   با استقالل اوکراین مخالف  بودند که غالباً

مانند »بروبیست«ها   ییهاجریانصدای آنها خفه شد؛    اًلآکه م  هم وجود داشتنددیگری  

ملی و مبارزه طبقاتی با هم گره خورده است.    ی مسألهداشتند در اوکراین    تأکید که  
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ی مسألهمشخص، اپوزیسیون چپ درون حزب بلشویک، با نفی  ی  هانه در آن برهتأسفم

 ی روس برای حذف »مستقلیون«، هم پیمان شد. هاناخواه با شوونیست ملی، خواه

در    ،خصوصی و »بازار آزاد«  ی هاسرمایه دهی به  و امتیاز،  داخلی  پس از اتمام جنگ

بیناقتصادی»نپ«،  ی  هبرنامی  هدور شدیدی  استقالل  بر  هابلشویک  بحث  سر 

ی کارگری درگرفت. منطق انتزاعی تروتسکی این بود که چون این دولت یک هااتحادیه

همان   معنی است. این دقیقاًبی   دولت کارگری است، استقالل کارگران از دولت خودشان

تنبیه و حتی اخراج   اعتصابات کارگری،  اوکراین در شکستن  او در  بود که  دیدگاهی 

کار گرفته بود. استدالل لنین این بود که، یکم، این دولت کارگری خالص به  کارگران

بور کارگران و دهقانان است؛ و دوم، دولتی است  بلکه دولت  و  ونیست،  کراتیزه شده 

کارگرمدیریت در چنین شرایطی،  اتحادیهمی   انساالر.  در  باید  و  کارگران هاتوانند  ی 

اعتصاب   کنند؛ حق  را حفظ  برخورد استقالل خود  است.  محفوظ  آنها  برای  کماکان 

چپ،   شلکامالً  اپوزیسیون  بود.  تروتسکی  این    پردازنظریهکوف،  یپن یابرعکس  در  آنها 

به وجود این »دولت کارگری« نیازی   ی کارگری اساساًهااتحادیهکه    معتقد بود   ،بحث

 یابی آنهاست. ، اصل موضوع بر سر انحالل دولت و قدرتروندارند. ازاین

اوکراین مربوط به  آنجا که  کارگران و ی  ه در سومین کنگر   شود،می  تا  سراسری 

( اوکراین«  سوسیالیستی  شورایی  »جمهوری  با  ۱9۲۱دهقانان  اوکراین  استقالل   ،)

 دهد کهمی   اما تاریخ گواهیرسمیت شناخته شد.  تصویب یک قانون اساسی جدید به

گردانی -د. تراژدی در اینجاست که نفی عملی خودشگاه اجرایی ن این قانون اساسی هیچ

که  اوکراین کشوری  در  بود،  ۸0،  دهقانی  آن  بحبوحآن  درصد  در  ی ها تنشی  ههم 

خود  به درنهایت    موجود، شوراهای  اوکراین-اضمحالل  قدرت  گردان  خزندو  ی ه یابی 

 شد.  منجر  جناح استالین

گرایش همان  اصلی  اوکراین    هاامروز خطوط  به جنگ  برخورد  مشهود  کامالً  در 

است: از سویی شوونیسم روسی و از سوی دیگر ناسیونالیستم اوکراین. اما در این میان 

  کنم:می  تکرار  ی مستقل تا حدی زیادی خفه شده است.هاامروز هم صدای سوسیالیست 

از وظایف   با همبستگی  ، همجهانی  هاسوسیالیستاصلی  درحال حاضر، یکی  هنگام 

اوکراین  یالمللبین  صدای  با  رساندن  اوکراینیهاسوسیالیست،  مستقل  گوش   ی  به 

 جهانیان است. 
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 نامه به کارگران و دهقانان اوکراین   -پیوست 
 والدیمیر ایلیچ لنین 

 ۱9۱9دسامبر  ۲۸

 علی رها ی ترجمه
 

پیروزی   ی زمینه ، فرصتی دست داد تا در  ۱9۱9  اوتماه پیش، در اواخر    ۴رفقا،   

 بنویسم.  به کارگران و دهقانانای نامه  ۱کابر کولچ

بر دنیک  پیروزی  با  ارتباط  را در  نامه  این  برای کارگران و دهقانان   ۲ن یمن کل 

 کنم. می اوکراین بازنشر

و پیروزمندانه به سوی   اندکرده، پوتاوا و خارکف را تصرف  یفکیسپاهیان سرخ  

باید   ن است. یاگرم خیزش علیه دنیک ماوکراین در گر  ف در حال پیشروی هستند.وروست

برای احیای قدرت   ارتش دنیکین که  نهایی  برای شکست  را  قوا  ان و دارسرمایهتمام 

ترین  ما باید برای حراست از خود در برابر خفیف  داران تالش کرده است، فراخواند.زمین 

 امکانِ یک یورش تازه، دنیکین را نابود کنیم. 

،  که کارگران و دهقانان روسیه ی  یهادرسبا  ید خود را  اکارگران و دهقانان اوکراین ب 

آزادی آن و    ،کااز فتح سیبری توسط کولچ  ،دارسرمایهدار و  ستم زمین   هاپس از ماه 

 آشنا کنند.  اند،آموخته  توسط ارتش سرخ

ک بر سیبری  احاکمیت دنیکین بر اوکراین به همان شدت آزمون حاکمیت کولچ 

ن سهمگین، به کارگران و دهقانان ی این آزمو هابوده است. تردیدی نیست که درس

اورال    –اوکراین   و  کارگران و دهقانان سیبری  به  درک روشن  –همانند  تری نسبت 

 
1 Alexander Kolchak (1874-1920), 

ی روسرریه که طی جنگ داخلی روسرریه در سرریبری حکومتی علیه دولت جدید امپراتورافسررر ارتش  

 ی سفید بود.هاای زمینی و دریایی روسو، رئیس کل ق ۱9۲0تا  ۱9۱۸تشکیل داد و از سال 
2Anton Ivanovich Denikin (1872-1947), 

ی  ها که در طی جنگ داخلی روسیه رئیس قوای روسک،  اجانشین کولچی روسیه،  امپراتور  ژنرال ارتش

 سفید بود.
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با استواری بیشتری از آن   کرد تاوظایف قدرت شورایی خواهد داد و آنها را وادار خواهد  

 دفاع کنند. 

کار باید در   نهمی  شده است.  الغاکامالً  الطوایفی  بزرگ، نظام ملوک ی  هدر روسی

شود انجام  الغااوکراین  باعث  باید  دهقانان  و  کارگران  شورایی  قدرت  و  کامل   ی ، 

داران  الطوایفی و آزادی کامل دهقانان و کارگران اوکراین از هر نوع ستم زمین ملوک

 گردد.

ی  هادیگر که کماکان در برابر تودهی  ه اما گذشته از این وظیفه، و چندین وظیف

ی هبزرگ و اوکراین است، قدرت شورایی در اوکراین دارای وظایف ویژی  هکارگری روسی

یکی از این وظایف ویژه، نیازمند بیشترین توجه است. این    خود است. در حال حاضر،

این  ی  مسأله دیگر،  بیان  به  یا،  است،  یک جمهوری   مسألهملی  باید  اوکراین  آیا  که 

اتحاد    داگانه و مستقل اوکراینیِ شورایی سوسیالیستی ج با جمهوری اسیون(  ر)فددر 

شورایی فدراتیو سوسیالیستی روسیه باشد، یا باید برای ایجاد یک جمهوری شورایی  

کارگران و دهقانانی که آگاهی ی  هو کلی   هاواحد، در روسیه ادغام شود. تمام بلشویک

 مل کنند. أدقت تبه مسألهسیاسی دارند باید در این 

کمیتاستقال توسط  هم  اوکراین  فدراتیو ی  هل  شورایی  اجرایی جمهوری  مرکزی 

سوسیالیستی روسیه و هم توسط حزب کمونیست روسیه )بلشویک( به رسمیت شناخته  

کالً و  است  بدیهی  بنابراین،  است.  که    شده  است  شده  داده  کنگرتشخیص  ی ه در 

اوکراین،   سراسری  اوکرایشوراهای  دهقانان  و  کارگران  خودِ    و   توانندمی  نیفقط 

خواهند تصمیم بگیرند که با روسیه ادغام شوند، یا یک جمهوری جداگانه و مستقل می 

باشند، و در آن صورت، بین آن جمهوری و روسیه، چه پیوندهای فدراتیوی باید برقرار  

 شود.

یوغ  از  کار  برای رهایی کامل  آنها  پیکار  ترویج  و  منافع کارگران  به  تا جایی که 

 ، چه تصمیمی باید گرفت؟مسألهشود، برای این می  یه مربوطسرما

اتحاد بین کارگران کشورها و ترین  ، منافع کار نیازمند اعتماد کامل و نزدیکیکم 

برای تضعیف ان، حامیان بورژوازی،  دارسرمایهداران و  ملل مختلف است. حامیان زمین

، خصومت و هدکرران را از هم جدا  کارگ کوشند تا  می  کارگران و تقویت قدرت سرمایه،

 ملی را تشدید کنند.  اختالف
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نیرویی   برادری  المللبین سرمایه،  و  اتحاد  نیازمند  آن،  کوبیدن  درهم  است.  ی 

 ی کارگران است. المللبین 

ا مخالف تخاصم و اختالف ملی، و برتری ملی هستیم. ما انترناسیونالیست هستیم.  م

تنگا اتحاد  خواستار  کاملما  ادغام  و  کلی  تنگ  دهقانان  و  یک ی  هکارگران  در  ملل 

 جمهوری شورایی واحد جهانی هستیم. 

نباید فراموش کنند که   به تعداد معدودی    های، ملتدار سرمایهدوم، کارگران  را 

ی بسیار زیادی  های ممتاز و مقتدر، و ملیتهاستمگر، قدرت )امپریالیستی( بزرگ، ملت 

مستقل هستند. جنایتکاران  دیده و غیروابسته، ستم ه وابسته، نیمهتقسیم کرده است ک

کردند،   برجستهچنین تقسیمی را هر چه بیشتر    ۱9۱۴-۱۸جنگ  ی  هو مرتجعان عمد

در وو  کردند. خشم  تشدید  را  تخاصم  و  تنفر  غیر  بی   نتیجه،  و  وابسته  ملل  اعتمادی 

اشته شده است، مللی مانند  هاست که انب، قرنگر و ستمگرمستقل نسبت به ملل سلطه 

 بزرگ. ی هاوکراین نسبت به روسی

وحدتی که مانع از اعمال فشار ملتی    –ملل هستیم  ی  ه ما خواستار وحدت داوطلبان

مبنای تشخیص وحدتی برادرانه اعتماد کامل، بری  هوحدتی برپای  –بر ملت دیگر باشد  

مطلقاً  رضایتی  و  و  چنین  راحداوطلبانه.  با  نمی  دتی  باید  ما  کرد؛  ایجاد  ضربتی  توان 

آسیب    مسأله ی که به  طوربه حداکثر بردباری و احتیاط در چنان مسیری تالش کنیم،  

و عدمبی   نرسانده  و  نکنیم،  تحریک  را  قرناعتمادی  میراث  که  ستم    هااعتمادی 

صی و تخاصم ناشی از توزیع و مالکیت خصو  ها، قرنان استدارسرمایهداران و  زمین 

 بازتوزیع آن است، فرصتی برای ترمیم پیدا کند. 

 بنابراین، ما باید مصرانه برای وحدت ملل تالش کنیم، و هرآنچه باعث جدایی آنها

چنین کاری، باید بسیار صبور و محتاط   در انجامرحمانه منکوب کنیم، و  بی  ،شودمی 

چیزی که منافع    هر املی امتیاز بدهیم. ما باید نسبت باعتمادی  بی  باشیم، و به بقایای 

دهد، پایدار می  قرار  تأثیررا تحت  بنیادین کارگران در مبارزه برای رهایی از یوغ سرمایه  

ی هچراکه ما برای امحای کلی  –ناپذیر باشیم. اکنون مشخص کردن مرزها  و سازش  

اهمیت است. در چنین  بی   ی یافرعی، غیر اساسای  ألهمس  فعالً  -کنیم  می  مرزها تالش

ما چراکهمی  موردی،  کنیم،  صبر  باید  و  کنیم،  صبر  بین  بی  توانیم  در  ملی  اعتمادی 
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تواند  می   مالکان، اغلب بسیار مقاوم است، و عجله فقطی وسیع دهقانی و خردههاتوده

 آن را تشدید کند. به بیان دیگر، هدف وحدت کامل و نهایی را به خطر بیفکند. 

، و دو ۱9۱۷نوامبر  -انقالب کارگران و دهقانان در روسیه، انقالب اکتبری  هتجرب

وضوح نشان ان روسیه، به دارسرمایهی و  المللبین پیروزمندانه علیه تهاجم  ی  ه مبارز  سال

 – اعتمادی ملی  بی   بازی گرفتن احساسان برای مدتی در بهدارایهسرمداده است که  

خردهبی  و  دهقانان  لتو اعتمادی  لهستانی،  فنالندی  ن مالکان  و  استونی  به    -ی،  نسبت 

برای مدتی   اندشدهاعتمادی، موفق  بی  اند، و بر اساس اینی بزرگ، توفیق داشتههاروس

این  که  است  داده  نشان  تجربه  بکارند.  نفاق  بذر  ما  و  آنها  نفاق  بی   بین  و  اعتمادی 

که مدت زمانی بسیار   –بزرگ  ی  هاشود، و هرچه روسمی  رنگ و ناپدیدآهستگی کم به

بوده  ستمگر  ملت  دهند،  - اند  طوالنی  خرج  به  بیشتری  احتیاط  و    این   بردباری 

ببی  با  شد.  خواهد  برطرف  بیشتری  یقین  با  دولت ه  اعتمادی  شناختن  ی هارسمیت 

توانیم آهسته و پیوسته اعتماد  می   که مااست  لهستان، لتونی، لیتوانی، استونی و فنالند  

کنیم؛ کسانی که عقب هاکارگری دولت  ی هاتوده را جلب  تر ماندهی کوچک همسایه 

راه  ترین  این مطمئن   اند. تر فریب خورده و رنج برده ان بیشدارسرمایهاند و توسط  بوده 

ان ملی »آنها«، و هدایت کردن آنها به سوی اعتماد کامل دارسرمایه گذاری بر  تأثیربرای  

 ایی است.شوری ه جمهوری متحدی ه به آیند

اوکراین   که  زمانی  نشست   طوربهتا  زمان  تا  باشد،  نشده  آزاد  دنیکین  از  کامل 

  انقالبی سراسری خواهد بود. ی  ه شوراهای سراسری اوکراین، دولت آنجا کمیتی  ه کنگر

کمونیست بر  کمونیست هاعالوه  اوکراینی،  بلشویک  هم    ۳یبوروتبای  های  اوکراین 

یکی از مواردی که آنها را   انقالبی شرکت دارند.ی  ه اعضای دولت در این کمیت  عنوانبه

بلشویک استقاللمی   تفکیک  هااز  بر  آنها  پافشاری  است. و قیدبی   کند،  اوکراین    شرط 

و    هابلشویک به موضوع اختالف  را  تبدیلاین  را سدّنمی   چندپارگی  و آن  راه   کنند، 

مشت هاکوشش  قراری  پرولتری  سرمایه،  نمی  رک  یوغ  علیه  مبارزه  برای  برای دهند. 

درمورد   و  کرد،  وحدت  باید  پرولتاریا،  بین  ی  مسأله دیکتاتوری  نباید  مرزها  تعیین 

 
3 Borotba, 

 نام حزب انقالبیون سوسیالیست، که سپس به حزب کمونیست اوکراین )بوروتبیست( تغییر نام دادند.
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پیوندی فدرال   هاکه آیا باید بین دولتتفرقه ایجاد شود، و یا در مورد این  هاکمونیست 

، کسانی استقالل کامل اوکراین، هالشویکوجود داشته باشد. درمیان ب  ی پیوند دیگریا  

 روسیه را ترویج   در  و کسانی یک پیوند کمابیش فدرال، و کسانی ادغام کامل اوکراین

 کنند. می 

شوراهای  ی  ه نباید در مورد این مسایل اختالفی باشد. در مورد این مسایل کنگر

 سراسری اوکراین تصمیم خواهد گرفت. 

بزرگ بر ادغام اوکراین در روسیه پافشاری کند، ممکن  ی  ه یچنانچه کمونیست روس

اوکراینی انگیز  اوبه  سادگی  به  هااست  کنند  تصور  و  شوند،  چنین  ی  ه مظنون  ترویج 

تعصبات کهن بلکه  علیه سرمایه،  پرولتارها  کردن  متحد  نه  ناسیونالیسم ی  ه سیاستی، 

است.ی  هروسی امپریالیستی  و  عدم  بزرگ  حدی طب  اعتمادی چنین  تا  و  است،  یعی 

داران ست که زیر یوغ زمین های بزرگ قرنهاناپذیر و مشروع است، چراکه روساجتناب

 .اندکردهتنفرانگیز شوونیسم روس بزرگ را جذب آور و ان، تعصبات شرم دارسرمایهو 

اوکراینی   استقالل  چنانچه یک کمونیست  اصرار  وقیدبی   بر  اوکراین  شرط دولت 

خاطر منافع موقتی کند که حمایت او از این سیاست به می  را ایجاد  ه ورزد، این شبه

تعصبات ی  هکارگران و دهقانان اوکراین در مبارزه علیه یوغ سرمایه نیست، بلکه برپای

خرده خردهملی  تجربهبورژوایی  است.  نمونه    ،مالک  ی« هاسیالیست »سو  ازصدها 

ی هایالیست س انواع گوناگون سو  –بورژوای کشورهای مختلف را عرضه کرده است  خرده

 –و امثالهم    هاانقالبی -، سوسیالی گرجیهاکاذب لهستانی، لتونی و لیتوانی، منشویک

به  پرولتاریا،  حامیان  پوشش  زیر  در  مزورانکه  ترویج  با  ی  هجز  سازش  سیاست  یک 

علیه کارگران انقالبی، هدف دیگری ندارند. ما این را در مورد ژوازی ملی »خودی«  ربو

مشاهده کردیم، و آن را در تمام کشورهای   ۱9۱۷حاکمیت کرنسکی در اکتبر تا فوریه  

 بینیم. می دیگر دیده و

متقابل  بی   بنابراین، روسیهاکمونیست بین  اعتمادی  اوکراینیی  هی  و   ، بزرگ 

مقابله کرد؟ چگونه اعتمادی  بی  توان با اینمی   راحتی ظهور پیدا کند. چگونهتواند بهمی 

 شود؟می برطرف شده و اعتماد متقابل برقرار
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فعالیت مشترک جهت حفظ دیکتاتوری  این هدف،  به  برای رسیدن  راه  بهترین 

کشورها، و ی  هان همدارسرمایهداران و  پرولتاریا و قدرت شورایی در مبارزه علیه زمین 

سلط احیای  برای  آنها  کوشش  مبارز ی  هعلیه  این  است.  عمل، ی  ه خود  در  مشترک، 

که، صرف به داد  نشان خواهد  از هر تصمیمی  روشنی  و  ی  درباره نظر  استقالل دولتی 

روسی کارگران  بین  باید  مرزها،  یک  ی  هحدود  اوکراین  و  تنگاتنگ همبستگی  بزرگ 

ان »آنتانت«، یعنی  دارسرمایهود داشته باشد. در غیر این صورت،  نظامی و اقتصادی وج

ما    –بریتانیا، فرانسه، آمریکا، ژاپن و ایتالیا    –ی  دارسرمایهکشورهای  ترین  ائتالف غنی 

جنگ ما علیه کولچاک و دنیکین که آن کوفته و خفه خواهند کرد.  جدا درهمرا جدا

 گذارند، بیان روشن این خطر است. می  ان پول و اسلحه در اختیارشاندارسرمایه

بزرگ و ی  ه تنگاتنگ بین کارگران و دهقانان روسیهمبستگی  کسی که وحدت و  

کشورها ی  ههم  دارسرمایه، و راهزنان  ها، دنیکین هااوکراین را تضعیف کند، به کولچاک

 کمک کرده است.

تجلی ناسیونالیسم  ترین  بزرگ باید کوچکی  هی روسیهانتیجه، ما کمونیست   در

خیانت به    کوب کنیم، چراکه کالًمنبزرگ را در میان خودمان، با شدت تمام  ی  هروسی

وارد  را  بیشترین صدمات  اوکراینی خود،  رفقای  از  ما  با جداکردن  کمونیسم است، و 

 افتیم. می رو، به دام دنیکین و رژیم اوازاینکرده و 

سر استقالل  بر  هابلشویک اوکراین و بورتوبیست ی  ها در نتیجه، وقتی بین کمونیست 

ملی، اختالفی وجود ی  مسألهکل،    طوربه با روسیه، و  همبستگی  دولت اوکراین، شکل  

کمونیست  ما  باشد،  روسیهاداشته  همی  ه ی  اما  بپذیریم.  باید  ما،  ی  هبزرگ 

روسیهاکمونیست  کمونیست ی  هی  کمونیستهابزرگ،  و  اوکراین،  کشور های  هر   ی 

کشورها مشابه است،  ی  ه اساسی و بنیادینی که در کلیباید درمورد مسایل  می  دیگر،

ناپذیر باشیم؛ نباید پرولتری، و دیکتاتوری پرولتاریا، مصمم و سازشی  ه مبارزی  درباره

با بورژوازی یا هر   کند، را تحمل می   علیه دنیکین محافظتاز ما  که  ای  تفرقهسازش 

 کنیم. 

بای به این تاختدنیکین  نباید  او اجازود شکست خورده و منهدم شود، و  ی  هتاز 

بزرگ و اوکراینی  ی  ه بازگشت داد؛ این به خاطر منافع بنیادین کارگران و دهقانان روسی
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ان تمام کشورها در حال دارسرمایه، چراکه  است. مبارزه، سخت و طوالنی خواهد بود

 هستند.  هاکمک به دنیکین و سایر دنیکین 

و سخت نبرد طوالنی  این  روسی   ،در  کارگران  اتحاد  ی  هما  باید  اوکراین  و  بزرگ 

آییم.  این وظیفه برنمی ی  ه جداگانه از عهد  طوربه   تنگاتنگی را حفظ کنیم، چراکه قطعاً

رابطاین اشکال  و  اوکراین،  و  باشند،  ی  هکه مرزهای روسیه  آنها چگونه  متقابل دولت 

 ؛ ش مصالحه کرد توان و باید در موردمی   وضوعی است کهاهمیت زیادی ندارد؛ این م

ی، دار سرمایهاین یا آن، یا چیز سومی را آزمود. هدف کارگران و دهقانان، پیروزی بر  

 سر این موضوع از بین نخواهد رفت. بر

نزدیک حفظ  در  اگر  همهمترین  اما  علیه بستگی،  دنیکین،  علیه  بستگی 

هدف   ی کشورمان و کشورهای دیگر، قصور کنیم، مطمئناً ها۴ان و کوالک دارسرمایه

تا هم اوکراین قادر خواهند شد  ان  دارسرمایهرود، و  می   از بین  هاکارگران برای سال

 شورایی را خرد و خفه کنند. ی ه شورایی و هم روسی

ب  و آنچه بورژوازی تمام کشورها، و انواع و اقسام احزاب خرده بورژوایی، یعنی احزا

دانند، برای کسب آن می  مجازرا  کارگران    بورژوازی علیهبا  اتحاد    کهکاری«  »سازش

را تالش  تفرقهمی  بیشترین  هم کنند،  کارگران  بین  ایجاد هاملیتی  هانداختن   ، 

ی کارگران المللبین ی و برادری  المللبین تنگاتنگ  همبستگی  اعتمادی، و مختل کردن  بی 

خورد. می   موارد پیروزی کسب کند، هدف کارگران شکستاست. هرگاه بورژوازی در این  

ی روسیه و اوکراین باید با بردباری، پایداری، سرسختی، و تالش هابنابراین، کمونیست

دسیسه بورژوازیهامشترک،  ناسیونالیستی  کرده،  ی  افشا  هر  را  تعصب    و  نوع 

را   برای  ناسیونالیستی  شورایی،  قدرت  برای  پیکار  در  و  کنند،  یوغ نابود  سرنگونی 

ان، و برای یک جمهوری فدراتیو شورایی جهانی، برای کارگران دار سرمایهداران و  زمین 

 جهان سرمشق باشند.  

  

 
4 Kulak 

از بیش  که  مرفهی  کار   ۸دهقانان  فقیر  دهقانان  از  و  داشتند،  اختیار  در  دام  چندین  و  زمین   هکتار 

 کشیدند. می



 علی رها  40 

 

آثار، جلد    منبع:  پروگرس مسکو،  ۳0مجموعه  انتشارات  -۲9۷، صص.  ۱9۶۵، 

۲9۱ 

 


