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جنگ در اوکراین ،نتیجه ی
نقشه ی امپریالیزم جهانی برای سلطه بر روسیه و
به قدرت رسیدن فاشیزم نو در سطح جهانی
جمعی از گرایش سوسیالیزم انقالبی ایران
از دید سوسیالیزم انقالبی هرگونه جنگی محکوم است .جنگ ها صرفا ً به قیمت
جااان اقشااار سحاات سااتت جامعااه سمااام ماای شااود و نااه بااوریوازی .لا ا ایاان و ی ااه ی
نیروهای انقالبی طبقه ی کارگر است که علیه جنگ موضع مستقل و متحد داشته
باشند .اما سرمایه داری جهاانی از سحمیال جناگ هاای سجاوزگرایاناه داود دریا و
شاارم ناادارد ،زیاارا امیاااف و اهااداب مااادی و طبقاااسی بااوریوازی را باار ا یااات
انسان ها ارجحیت می بخشد .الیگارشی پوسین هت مستثنا نیست.
در این مقاله ما به سرسیب به نکات زیر می پردازیت:

 -1جنگ اوکراین
 -2دلیل ورود روسایه در ایان جناگ و نقشاه ی سارمایه ی ماالی جهاانی باه
سرکردگی آمریکا و نقش ناسو

جنگ

اوکراین :طبیعی است که ما مله ی روسیه به اوکراین که سبب مرگ یاا آوارگای

انسااان هااای بیگناااک اوکرایناای شاادک اساات را محکااوم ماای کناایت .امااا بااردالب آنمااه کااه ماادیای
امپریالیستی می دواهد سزری جامعه ی جهانی بنماید ،این جنگ ،ادیاراً و سوسار روسایه آ ااز
نگردید .این جنگ هشت ساف پیش و در مناط دودمختار و کریماه پاا از کودساای آمریکاایی
در اوکراین آ از گردیاد .باه اقارار دیپلماات آمریکاایی ویکتوریاا نولناد در سااف  ،2014آمریکاا
طی دوران دک سااف 5 ،میلیاارد درر دارک کودساای سااف  2014در اوکاراین کاردک باود .یعنای از
ساف  2004آمریکا طرح این کودساا در اوکاراین را ریختاه باود .در ایان هشات سااف جناگ ابتادا
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الحاق کریمه به روسیه و سپا جنگ دونباس بین اوکراینی های فاشیسات و جادایی طلاب هاای
طرفدار روسیه (شرق اوکراین) رخ داد که هنوز هت ادامه دارد.
به داطر سپردن این ساریخ ها در درک ما از آنمه پیش آمدک بسیار مهت است .نهایتاا ً در سااف
 2013بحث پیوستن اوکراین به اسحادیه ی اروپاا کاه از سااف  2004شارو شادک باود ،بااردرک
به مر له ی عمل در آمد.
ت اوکراین ،ویکتور یانوکوویچ که روابر نسبتا ً داوبی باا اروپاا ،آمریکاا و
رئیا جمهور وق ِ
روسیه داشت دواهان بیطرب باقیماندن اوکراین بود .از طرفی ،بخش هاایی از اوکاراین با ِوی ک
رب اوکراین دواهاان پیوساتن باه اسحادیاه اروپاا باود ،لا ا یاانوکوویچ عااویت در اسحادیاه ی
اروپااا را مطاارح کاارد .اسحادیااه ی اروپااا عاااویت عااادی اوکااراین را نپاا یرفت و دواساات کااه
داص «سواف در رابطه با اسحادیه ی اروپا» عاو شاود و معاین کارد کاه
اوکراین سحت شرایر
ِ
اوکراین باید بالفاصله سصمیت بگیرد ،در یار ایان صاورت ،باه عااویت پ یرفتاه نخواهاد شاد.
یااانوکوویچ ماای دواساات اوکااراین را عاااو اسحادیااه اروپااا بکنااد ،امااا ایاان شاارطی کااه اسحادیااه
گ اشته بود ،به ضرر اوکراین سمام می شد ،زیرا به معنای قرار دادن اوکراین در شرایر بسیار
سخت و شکنندک با ریاضت اقتصادی کمرشکن باود

تای بادسر از یوناان! یاانوکوویچ نپا یرفت

و گ ت اوکراین نقداً در فقر اقتصادی قرار دارد.
مخال ت یانوکوویچ با پیشنهاد اسحادیاه اروپاا منجار باه نارضاایتی دادلای شاد .بایاد باه دااطر
داشت که اوکراین از اقلیت هاای قاومی مختل ای برداوردار اسات .ارب اوکاراین بارای نموناه،
پیش از جنگ دوم جهانی به پادشاهی گالیشی-ولهینی که لهستانی-لیتوانیاایی باود سعلا داشات
که بعاد از جناگ دوم جهاانی روسایه آن را ضامیمه اوکاراین کارد .مردماان ایان منطقاه همیشاه
دود را اروپایی دانسته و با روسیه رابطه دوبی نداشته اند.
شاید بد نباشد که نگاهی کوساک به ساریخ اوکراین با روسیه بیندازیت .اوکاراین باا امپراطاوری
سزار روسیه روابر دوبی نداشت و این امری طبیعی است .سجاوزات استعماری روسیه در آن
زمان بر هیچ کا پنهان نیست .اما بعد از انقالب  1917لنین سماام روابار مساتعمراسی روسایه
با سایر کشورها را منحل کرد ،از جملاه روابار ساتمگرایانه روسایه باا اوکاراین را .در انقاالب
اکتبر  ،1917اوکراینی ها مستقیما ً فعاف بودند .لئاون سروسساکی داود ،متولاد اوکاراین باود .اماا
بعد از لنین و با روی کار آمدن بوروکراسی استالینیستی ،انقالبیون اوکراین هات از آسایب ایان
رییت در امان نبودند انقالبیون و روشن کران اوکراینی نیز مانند بلشویک ها باه قتال رسایدند.
عالوک براین ،کرملین به سجاوز و سصا ب محصاورت اوکراینای ،باوی ک محصاورت کشااورزی
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که در آن دوران به اشتراک اجباری گ اشته شدک بود ،پردادت .این امر ،منجار باه اعتارا

و

قیاام هاای کشااورزان گردیاد کاه بدساتور اسااتالین سارکوب گردیاد و نیاز باا مصاادرک محصااورت
کشاورزان اوکراینی ،رییت استالینیستی در ساف  1932در اوکراین قحطی مصنوعی که باه ناام
«هولودومور» معروب شد ،ایجاد نمود که طی دو ساف منجر به مرگ  5سا  10میلیون ن ار در
اوکراین شد .دک ساف بعد ،در زمان مله ی ارسش نازی به اوکراین ،بخش هایی از اوکراینای هاا
از آمدن ارسش نازی استقباف کردند .این ها ا لب از رب اوکراین بودند و سصور می کردناد کاه
شار اساتالینیزم داالص شادک و از شاوروی جادا شاوند .اماا
با کماک ارساش هیتلار مای سوانناد از ا
همزمان ،بایش از  450هازار اوکراینای باه ارساش سارخ بارای مباارزک باا فاشایزم پیوساتند .آن
دسته از مردم روسیه که به اوکراین فرار کردناد ،در کریماه و منااط شارقی اوکاراین اساکان
گزیدند.
آمریکا از سیاست های کرملین در زمان استالین سوءاست ادک کردک و درگیاری هاای مسالحانه
جریانااات راساات افراطاای در اارب اوکااراین را بااا کمااک سااازمان ساایا آمریکااا علیااه شااوروی
ساااب  ،داماان زد .در نتیجااه از ساااف  1945سااا  ،1958یعناای بااه ماادت هشاات ساااف آمریکااا بااا
سوءاست ادک از ایان اا ناسیونالیساتی ارب اوکاراین ،باین ایان ماردم و شاوروی جنگای راک
اندادت که در آن  300هازار ن ار دمردناد  30هازار ن ار از ارساش روسایه دمردناد .یعنای منطقاه
روسیه و اوکراین بعد از جنگ دوم جهانی بار دیگر وارد چنین جنگ دانمانسوزی شد.
این ساریخمه به جای دود انکارناپ یر است ،اما آنمه که امروز در رابطه با اوکاراین مطارح
است ،سیاست سرمایه ی مالی جهاانی در رابطاه باا ایان کشاور اسات ،ناه ساریخماه ی آن .یعنای
این درست است که در اوکراین ن ادپرست وجود دارد .ن ادپرستان ناه سنهاا در اوکاراین کاه در
سمام اروپای شرقی ،اروپای ربی ،آمریکا و کال در سطح کشاورهای جهاان وجاود دارناد ،اماا
مسأله ی گرفتن قدرت سیاسی و اجتماعی چیز دیگری است .بادون قادرت سیاسای و اجتمااعی،
هر کسی می سواناد هار عقیادک را داشاته باشاد .ایان گارفتن قادرت سیاسای سوسار راسیسات هاای
افراطی است که راک را به سوی پا گرفتن فاشیزم باز می کناد .در اینجاا بایاد اضاافه کنایت کاه در
طوف دهه های ادیر ما شاهد گسترش فاشیزم به عنوان بازوی امپریاالیزم در جهاان باودک ایات و
ایاان نااو فاشاایزم سنهااا شااکل نااازیزم رباای را ناادارد ،بلکااه ایاان بااازوی دشااونت و جنایاات
امپریااالیزم در نقاااط مختلا

جهااان متناسااب بااا فرهنااگ و موقعیاات سیاساای منطقااه بااروز کااردک

است ،مانند القاعدک ،داعش ،طالبان و گروک های مازدور دیگاری در جناگ هاای داورمیاناه .در
افغانسااتان امااروز طالبااان نهایاات د گااان و جنایاات را باار مااردم آوارک و گرساانه ی افغانسااتان
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سحمیل می کند و آمریکا و ساایر کشاورهای امپریالیساتی شااهد ایان صاحنه هساتند و راضای از
نقشه ی ستمگرانه ی دود.
در مقطااع کنااونی امااا ،پااا از اینکااه یااانوکوویچ پیشاانهاد اسحادیااه ی اروپااا را رد کاارد ،مااردم
طرفدار این سیاست که در واقع سنهاا مای دواساتند باه اسحادیاه ی اروپاا بپیوندناد ساا شااید وضاع
زندگیشان بهتر شود ،در ماک های اکتبر ،ناوامبر و دساامبر  2013باه میادان بازرگ شاهر کیا
پایتخااات اوکاااراین آمااادک و علیاااه یاااانوکوویچ س ااااهرات گ اشاااتند .ناگ تاااه نماناااد کاااه کومااات
یااانوکوویچ ،فاسااد و سبهکااار بااود ،ولاای نتوانساات دساات آمریکااایی هااا را دااوب بخوانااد .در ایاان
س اهرات که به س اهرات میدان معروب است ،گروک های فاشیسات ،نئاو-نازیسات و ن ادپرسات
هت که سوسر آمریکا ساأمین مای شادند ااور پیادا کردناد .در ایان س ااهرات دیپلماات آمریکاایی
کنونی و منشی معاون هیلری کلینتون در آن زمان ،ویکتوریا نولند که همسرش رابارت ِکایگن
فاشیساات معااروب آمریکااایی اساات ،در ایاان س اااهرات اااور پیاادا کااردک و بااین مااردم شاایرینی
پخش نمودک و کنترف س اهرات را بدست می گیرد.
بااااردرک در  21فوریااااه  2014جلساااه ای متشااااکل از آمریکااااا ،آلماااان ،لهسااااتان ،روساااایه،
اپوزیسیون اصالی اوکاراین و فاشیسات هاا برقارار گشات کاه هماه در آن شارکت کردناد .در ایان
جلسه با سمام دواسته های س اهرکنندگان سواف شد ،تی اینکه انتخابات ریاست جمهوری باه
جلو اندادته شود سا رئیا جمهوری روی کار آید که طرفادار اسحادیاه اروپاا و انتقااف قادرت از
مرکااز کی ا

بااه مناااط

رباای باشااد .یااانوکوویچ بااا سمااام ایاان مطالبااات موافقاات کاارد و پااا از

جلسه ،دستور داد که پلیا ،میدان مرکزی پایتخت را دالی کناد و شارایر را باه ااف عاادی در
آورد .روز بعد فاشیست ها می ریزناد باه میادان و از آنجاا باه پارلماان اوکاراین و مرکاز ریاسات
جمهااوری یااورش ماای برنااد .یااانوکوویچ ااافلگیر شاادک و باارای

ا جااانش مجبااور بااه فاارار

می شود.
پا از این ،جان مک کین (ساناسور فاشیسات ازب جمهوریخاواک آمریکاا) هات باه ویکتوریاا
نولند پیوسته و این کودسای فاشیست ها و نئو-نازیست ها علیه یانوکوویچ را انقاالب مای نامناد
و می گویناد «ایان بازرگ سارین روز بارای اوکاراین اسات!» فاشیسات هاای در قادرت شارو باه
عملیات علیه روسیه کاردک و در ابتادا زباان روسای را مناع مای کنناد .در مااک اوت  2014در دو
ایالت دودمختاار دونتساک و لوهانتساک درگیاری شارو مای شاود ،زیارا ماردم منااط شارقی
درمی یابناد کاه موضاو پیوساتن باه اسحادیاه ی اروپاا نیسات ،بلکاه موضاو عااویت در نااسو
است .ل ا مبارزات مسلحانه از  2014شرو می شاود .از زماان کودساا ساا کناون  15هازار ن ار
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در ایاان دو منطقااه کشااته شاادک انااد ،امااا ماادیای امپریالیسااتی هرگااز آن را در بااوق وکرنااای دااود
نکرد.
ناگ تااه نمانااد کااه بااا وجااود انتخاااب ولودمااور زلنسااکی بااه ریاساات جمهااوری ،فاشیساات هااا و
نئااو-نازیساات هااا  -کااه اقلیاات ناااچیزی هسااتند -در سمااام ارگااان هااای دولتاای از جملااه پلاایا پخااش
می باشند و عملکرد زلنسکی را زیر ن ار دارناد .آن هاا اعاالم کاردک اناد کاه هار کاا از مقاماات
دولتی رکتی دالب ن ر آن ها بکند ،کشته دواهد شد .زلنسکی کاه سحات پالس اورم صالح روی
کار آمد،

اجرای هیچ سیاستی را بادون سوافا ایان فاشیسات هاا و نئاو -نازیسات هاا نادارد و

آلت دست آن ها شدک است.
ایاان وضااعیت البتااه زنااگ دطاار را باارای پااوسین بااه صاادا درآورد .پااوسین دریافاات کااه بااا سمااام
هشاادارهایی کااه باایش از ساای ساااف اساات بااه آمریکااا دادک ،باااز هاات ناااسو دارد لقااه را بااه دور
روسیه سنگ سرمی کند.

موضع روسیه در این جنگ و
نقشه ی سرمایه ی مالی جهانی به سرگردگی آمریکا و نقش ناسو:

دلیل ورود روسیه به جنگ با اوکراین را نمی شود ،بدون نقش آمریکا همزماان در مساأله ی
مربوط به روسیه بررسی کرد و باید به ساریخماه ی دشامنی امپریاالیزم ارب با ِوی ک آمریکاا باا
انقاالب  1917اشااارک کاارد .باار هایچ کااا پوشاایدک نیساات کاه آمریکااا و کشااورهای امپریالیسااتی
متحدش ،بعد از انقالب  1917با محاصرک و ایجااد جناگ باا شاوروی ،علناا ً دشامنی داود را باا
دولت دیکتاسوری انقالبی پرولتاریا به اثبات رسااندند .در ایان دوران ،هممناین از دسیساه هاای
دیگر علیه لنین و سروسساکی کوسااهی نکردناد .بارای مثااف ،اگرچاه علات بیمااری هاای لناین کاه
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عاقباات منجاار بااه ماارگ او شااد ،هرگااز بررساای نشاادک و شاانادته نشااد ،امااا بااا سوجااه بااه نقااش
استالینیزم بعد از لنین ،نمی سوان به این فکر نکرد که آیا می سوانست بیماری های لنین و نهایتا ً
مرگش ناشی از نقشه برای از بین بردن او و نابودی انقالب باشد؟! باه ن ار بعیاد نمای آیاد ،باه
ِوی ک در مقطعی که هت لنین بیمار می شود و هت سروسسکی و فرصت بارای گارفتن کنتارف ازب
کمونیساات بااه دساات اسااتالین و شاارکاء ماای افتااد .موضااو در اینجااا داسمااه نماای یابااد و دسااتگاک
«ک .گ .ب ».به دستور استالین بارها سروسسکی را که دیگر در شوروی نباود ،دنبااف کاردک و
قصد جانش را دارد ،سا اینکه باردرک موف می شود و سروسسکی را هت که می سوانست نیرویی
در برابر بوروکراسی استالینیستی باشد ،از میان برمی دارد .شاید قرار بود سروسسکی همزمان
با لنین بدست مرگ سپردک شود ،زیرا آدرین بار که لنین بیمار می شود ،سروسساکی هات بشادت
بیمار شدک بود ،ولی او بعد از ماک ها از بیماری بیرون می آید و برنامه ها را به هت می ریزد.
یکی از سئوارت اساسی در اینجاا ایان اسات کاه اساتالین و اساتالینیزم کاه و چاه بودناد و در
نهایت در ددمت چه طبقه ای قرار گرفتند .آنمه که مسلت است این است که بلشویک ها اکثریات
زب سوسیاف دموکرات روسیه بودند که از سوسیاف دموکرات ها جادا شادک و انقاالب اکتبار را
سازمان دادند .منشویک ها یا اقلیت باقیماندک که شاهد پیشرفت بلشویک هاا بودناد ،بهتارین راک
برای ضربه زدن به بلشویک هاا را ن اود درون ازب کمونیسات شاوروی دیدناد .منشاویک هاا،
یعناای سوساایاف دمااوکرات هااای روساایه ،از داار و سیاساات سوساایاف دموکراساای آلمااان پیااروی
ماای کردنااد .سوساایاف دموکراساای آلمااان هاات دیاناات دااود را بااه انقااالب اکتباار و بلشااویک هااا در
انقالب  1919-1918آلمان به اثبات رساانیدک بودناد .آنماه کاه نمای شاود رد کارد ایان اسات کاه
منشویک های روسیه راهی جز ن ود درون زب بلشویک بارای شکسات دادن انقاالب نداشاتن
و عاماال فعاااف آن هااا در ایاان اماار اسااتالین بااود .اگاار نخااواهیت باایش ساار از ایاان بااه ایاان ساریخمااه
بپااردازیت بایااد بگااوئیت کااه بوروکراساای استالینیسااتی کااه بااا مایاات منشااویک هااای سوساایاف
دمااوکرات در شاااوروی پیاااادک گردیاااد ،ضاااامن سااارکوب انقاااالب و مایااات از باااوریوازی باااود
سیاستی که سوسیاف دموکراسی به آن ایمان دارد.
در نتیجه ی جناگ ،محاصارک اقتصاادی و فیزیکای امپریاالیزم ،کشاور روسایه باه فقار کشایدک
شدک بود و با کشتار هزاران هزار نیروی انقالبی به دست بوروکراسی استالینیستی ،ساوان سار
بلند کاردن و کمار راسات کاردن از هماه گرفتاه شادک باود .اماا سارمایه داری ارب سنهاا باه ایان
سخریب راضی نبود .ساأثیر ایان انقاالب بار روی کشاورهای پیشارفته ی سارمایه داری ارب ،باه
قدری عمی بود که امپریالیزم سصمیت گرفت ریشاه ی ایان انقاالب را در جهاان بخشاکاند .البتاه
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در این رابطه الیگارشی های روسیه مثل مالکین بزرگ بیکار ننشساته و از درون باه مثالشای
کااردن آثااار باقیماناادک از انقااالب اکتباار پردادتنااد و طبیعتاا ً در جبهااه ی ساارمایه داری اارب قاارار
گرفتند و نهایتا ً شخص بوریا یلتسین را که آشکارا طرفدار رب بود ،به قدرت رساندند.
بوریا یلتسین در دسامبر  1991در واقع به طور یرقانونی اسحاد جماهیر شوروی را کاه
متشکل از روسیه و  15کشور دیگر بود ،منحل کرد .در نتیجه ی ایان سیاسات،

باوروکرات

هااای اااکت باار کاارملین و سااایر جمهااوری هااا بااه دصوصاای سااازی دساات یافتااه و سمااام سااادتار
اقتصادی این کشورها را نابود کردک و بار سماام سارمایه ملای ایان کشاورها پنجاه اندادتاه و باه
این سرسیب ،سبدیل به بوریوازی ایان جمهاوری هاا شادند .بطاوری کاه از سااف  1991ساا ،1997
یعنی رب شش سااف ،میاانگین عمار در ایان کشاورها شاش سااف کااهش یافات! ایان مساأله ی
بزرگ و قابل ساوجهی اسات کاه باوریوازی دادلای باا همدساتی باا سارمایه داری ربای چگوناه
مردم این کشورها را به فقر مطلا کشاید کاه شاش سااف از میاانگین عمار در ایان کشاورها کات
عمر جهشی عموما ً در زمان جنگ اس اق می افتد ،در الی کاه ایان،
شد .در الی که این
ِ
کاهش ِ
دوران صاالح در ایاان کشااورها بااود .بااه ایاان سرسیااب روساایه و بلااوک شاارق موقعیاات دااود را بااه
عنوان قدرت سیاسی در سطح جهانی از دست دادند
شوروی پیش از فروپاشی اش بیش از  30ساف پیش ،دومین قدرت بزرگ جهانی بشمار می
آمد و رهبر اردوگاک سوسیالیستی بود ،علیر ت سمام آسیب هایی که رییت بوروکرات کرملین بر
پیکر انقالب  1917در روسیه و جمهوری های همپیمان و تی در سطح بین المللی به طبقاه ی
کارگر زد ،شوروی باز هت رهبر کشورهای به اصطالح سوسیالیستی اروپای شرقی و مرکازی
و بخاش هاایی از آساایای دور (مثال ویتناام و کاارک شامالی) و کوباا بااود .در آن مقطاع ،جهااان در
واقع به دو اردوگاک شرق و رب سقسایت شادک باود و وجاود اردوگااک سوسیالیساتی ،امپریاالیزم
را سا دودی سحت کنترف نگه داشته و سوازونی ایجاد کردک بود .آمریکا و کشورهای ناسو البتاه
دواهان وجود این سوازون نبودند و آنمه کاه ایان را ثابات

مای کناد ،ایان اسات کاه پاا از

فروپاشی اروپای شرقی ،اسحاد ورشو هت که معادف نااسو در اردوگااک سوسیالیساتی باود ،از هات
پاشید .در اینجا عقل کت می کارد کاه بلاوک ارب هات نااسو را منحال کنناد ،زیارا دیگار دشامنی
وجود نداشت که به اسحاد بین کشورهای امپریالیستی نیازی باشد ،اما همان طوری کاه واضاح
است و دیدک ایت چنین نشد .یعنی با وجود اینکه بعد از فروپاشی ،روسیه در جبهه ی کشورهای
ربی قرار گرفت ،سرمایه ی مالی جهانی برای ناسو برنامه داشت.

7

جنگ در اوکراين ،نتيجه ی نقشه ی امپرياليزم جهانی برای سلطه بر روسيه و به قدرت رسيدن ...

در زمان فروپاشی بلوک شرق ،جیمز بیکر ،وزیار اماور دارجاه کومات جاورک باوش پادر
به روسیه قوف داد که ناسو درک ای به داک جمهوری های ساب نزدیک نخواهد شاد .ساپا باار
دیگر در ساف  ،1997پا از فرو ریختن دیاوار بارلن ،قاراردادی در ایان رابطاه باین آمریکاا و
روسیه امااء شد که بر اساس آن برلن شرقی هرگاز باه نااسو نمای پیوسات .باه عباارت دیگار،
روسیه همیشه در این رابطه هشیار بود که در محاصرک پایگاک های ناسو قرار نگیرد.
نقش نااسو :نااسو کاه مخ ا

ساازمان پیماان آسالسیاک شامالی اسات ،در واقاع جهات اسحاادی

ن امی بین آمریکا ،انگلستان ،فرانسه و بردای کشاورهای دیگار در سااف  1949ایجااد گردیاد.
در آن زمااان ،آلمااان کااه از سااابقه فاشیساات هااای نااازی ماای آمااد ،نماای سوانساات بااه ایاان سااازمان
بپیوندد .اما عاقبت در ساف  1955عاو ناسو شد .در آنزمان ،این عاویت برای روسیه مانناد
زنگ دطری بشمار می آمد ،زیرا سنها دک ساف پیش از آن آلماان ناازی باه شاوروی ملاه کاردک
وساابب کشااته شاادن  27میلیااون انسااان بیگناااک شاادک بااود و ایاان بااه یاار از کشااتار یهودیااان،
همجنسگرایان و سایر اقلیت ها است قتل عامی که بوسیله ی فاشیست هاای ناازی شارو شادک
بود ،با همت ،قهرمانی و جان شاانی میلیاون هاا انساان داسماه یافتاه باود .همزماان آمریکاا سنهاا
 4000کشته دادک بود .شاید گ ته شود که کشته شدن  4هزار ن ر کت نیست! کات نیسات ،اماا در
مقایسه با  27میلیون سعداد نااچیزی اسات .در ضامن بایاد در ن ار گرفات کاه ناازی هاا باه دااک
آمریکا و مردم بیگنااک آن ملاه نکردناد و ایان  4هازار ن ار ارسشای بودناد .در االی کاه ارساش
نااازی وارد داااک کشااورهای بلااوک شاارق شااد و بااه کشااتار مااردم عااادی و بیگناااک آن کشااورها
پردادت که اوکراین هت یکی از آن ها بود .ل ا قبوف اینکاه اار آلماان وارد نااسو مای شاد ،بارای
شوروی زنگ دطر بود.

در نتیجه

ناسو ،آمریکا چه نقشه ای داشت؟ در همان سااف  ،1999یعنای زماانی

که جیمز بیکر وزیر امور دارجه آمریکا به روسیه قوف دادک بود که نااسو باه کشاورهای بلاوک
شرق نزدیک نخواهد شد ،ناسو به یوکسالوی ملاه کارد .اکناون کاه روسایه باه اوکاراین ملاه
کردک ،مدیای امپریالیستی در بوق و کرنای داود اعاالم مای کنناد کاه ایان بازرگ سارین و بادسرین
جنگ از زمان جناگ دوم جهاانی اسات .در االی کاه بعاد از جناگ دوم جهاانی آمریکاا ،ویتناام
شمالی را با داک یکسان کرد ،در دو شهر یاپن ،هیروشامیا و ناکازاکااکی ،بماب اسمای انادادت
که مردم آن منطقه سا به امروز هنوز از عواقب آن بمب ها رنج می برند و نسال در نسال آسایب
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دیدک اند و نیز جنگ کرک که آمریکا سهت بزرگ در مرگ میلیون ها انسان داشت .عالوک باراین،
کیست که فراموش کردک باشد که ناسو چگونه کشور یوگسالوی که از اقلیت های مختل

شکل

گرفته و همگی در کنار هت با صلح بسر می بردند را از هات پاشاید و آن هاا را متالشای کاردک باه
کشورهای کوچک فقیر سبدیل نمود .در جنگ یوگسالوی آمریکاا از طریا نااسو  20هازار بماب
و موشااک روی ساار آن مااردم ریخاات .پااا اینکااه بعااد از جنااگ دوم جهااانی ،جنااگ روساایه در
اوکراین بدسرین جنگ است ،درو ی محض است .و شیانه سرین جناگ هاا را بعاد از جناگ دوم
جهانی ،آمریکا ایجاد کردک است .این ،به معنای دفاا از روسایه نیسات ،جناگ جناگ اسات! و
هیچ انسان عاقلی که منافعش درگیر نباشد از آن دفا نمی کند .اما آمریکا و اروپاا ایان روزهاا
جاو را بارای
وقیحانه دارند ،مغز مردم دنیا را با سبلیغات ساوء داود  24سااعته پار مای کنناد ساا ا
مله ناسو به روسیه آمادک کنند .روزی نیست که سلویزیون های مدیای امپریالیستی صحنه هاای
دلخراشی از جنگ اوکراین را نشان ندهد و عالوک برآن ،دبرنگاران و مقامات سیاسی آمریکاا
و انگلستان با کماف وقا ت می گویند مردم اوکراین س یدپوست هستند ،آن ها هت شکل داود ماا
هساتند ،مااردم اوکاراین مردماای مترقاای و اروپاایی هسااتند و بااا کشاورهای عااراق ،افغانسااتان و
ن یاار آن هااا فاارق دارنااد و عااادت بااه و شاایگری و دشااونت ندارنااد .ایاان گونااه بیااان در ماادیای
اجتمااعی مثاال سلویزیااون ،صارب ن اار از اینکااه کمااف بیشاارمی و وقا اات اسات ،هممنااین گویااا
رشد فاشیزم ناو در ساطح باین المللای اسات .سارمایه ی ماالی جهاانی باه قادری ا سااس امنیات
می کند به قدری دود را بی رقیب می یابد کاه ساخنگویانش باه وضاوح برداوردی راسیساتی و
جاو را آماادک پیاادک کاردن فاشایزم ناو،
بی شارمانه مای کنناد ساا در کشاورهای اروپاایی و آمریکاا ا
فاشیزم بین المللای نمایناد فاشایزمی کاه ارگاان پیاادک کاردن عملیاات سارمایه ی ماالی گلوباالیزک
است و مرکز آن ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پوف می باشد.
بااه هاار اااف ،آمریکااا دواهااان

ا ناااسو بااود و از کشااورهای اروپااایی ماای دواساات سااا %2

بودجه ملی دود را به ناسو ادتصاص دهند ،سا ناسو بتواند به افغانستان و بعاد لیبای ملاه کاردک
و آن هااا را بااا داااک یکسااان کنااد و سمااام زیرسااادتار اجتماااعی و ساانتی ایاان کشااورها را نااابود
نمودک و از آن ها بیابان هایی بسازد با مردماانی کاه گاویی باه هازار سااف پایش بازگشاته اناد .در
لیبای بااوریوازی بااین المللاای ،پاهااای سیاهپوسااتان را ماننااد ماار بااا طناااب بسااته و آن هااا را در
بازار شهر آویزان کردک و به ب روش می رسانند .ایان اسات نتیجاه دموکراسای ربای در لیبای!
در افغانستان اکنون دانوادک های فقیر ددتاران داود را مای فروشاند ساا باا پاوف آن بقیاه داانوادک
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مدسی زنادک بماناد .ساوء سغ یاه در افغانساتان ،اکناون کاه طالباان روی کاار آمادک بادسر از دوران
جنگ است.
روساایه بااا وجااود اینکااه دطاار را ا ساااس ماای کاارد ،امااا زمااان ملااه بااه یوگسااالوی هاایچ
عکااا العماال دفاااعی نشااان نااداد .البتااه کشااورهایی ماننااد افغانسااتان ،عااراق ،لیباای ،سااوریه در
اردوگاک سوسیالیستی نبودند ،ولای باه طارب اردوگااک سوسیالیساتی گارایش داشاتند .پاوسین در
برابر مله ناسو به این کشورها باز عکا العمل نشان نداد.
آنمه روسیه را به نگرانی واداشت ،عاو نااسو شادن بعاای از جمهاوری هاای سااب  ،مثال
لتونی ،لیتوانی و استونی بود .همان طوری کاه در نقشاه باار مای ساوان مال

اه کارد ،ایان ساه

کشور همجوار روسیه هستند .عالوک براین ،در ساف  2004آمریکا باه ماوک عااویت در نااسو
افاازود .در جلسااه ساااف  2008ناااسو در بخارساات (پایتخاات رومااانی) ،آمریکااا اصاارار داشاات کااه
اوکراین و گرجساتان کاه دو کشاور دیگار همجاوار روسایه هساتند و ساابقه سااریخی باا روسایه
دارنااد را عاااو ناااسو کنااد .ایاان در ااالی اساات کااه آمریکااا عاااویت روساایه در ناااسو را بعااد از
فروپاشی شوروی نپ یرفت.
روسیه که شاهد گسترش ناسو در ساف  1999و  2004بود ،باه آمریکاا ادطاار داد کاه هرگاز
اجازک نخواهد داد که هیمیک از این دو کشور به عااویت نااسو در آیاد و بالفاصاله وارد دااک
گرجستان شد و نشان داد که این در قرمز برای روسیه است.
بین سااف هاای  2008ساا  2014کاه زماان دو دورک ریاسات جمهاوری اوباماا باود ،باه آرامای
گ شات ،زیارا اوبامااا مخاال

آوردن اوکااراین باه ناااسو باود و در مقابا ِل نئاو-کااان (محاف اه کااار-

نو)هااای هااار دو ااازب جمهوریخاااواک و دماااوکرات ایساااتاد .ساااا اینکاااه کودساااای سااااف  2014در
اوکراین رخ داد .اوباما تی روسیه را به عاویت گروک 7گ (گروک7گ ،کشورهای با اقتصاد
پیشرفته هستند که شامل آمریکا ،بریتانیا ،آلمان ،یاپن ،فرانسه ،کانادا و ایتالیاا اسات) درآورد
و شااد گااروک 8گ ،امااا چااین را کااه از اقتصاااد در اااف شااکوفایی بردااوردار بااود ،بااه عاااویت
دعوت نکرد .ل ا قدمی ساکتیکی برای ایجاد آرامش بود.
جا دارد یادآور شویت که یکی از گزارش هایی که جولین آسان بنیادگزار ویکای لیاک انتشاار
داد ،این بود که ساف قبل از  ،2014تی بردی مقامات آمریکاایی گ تاه بودناد کاه باه عااویت
ناسو درآوردن اوکراین عواقب نادواسته ای بدنباف دارد.
ل ا با سوجه به  15ساف کشامکش باین نااسو و آمریکاا باا روسایه و ایان کاه روسایه در مقابال
ددالاات هااای ن ااامی در عااراق و لیباای سااکوت ادتیااار کاارد ،وقتاای آمریکااا سصاامیت بااه ملااه بااه
10

جمعی از گرايش سوسياليزم انقالبی ايران

نشر کارگری سوسياليستی

سوریه را گرفت ،پوسین پا جلو گ اشت و از متحد دوران ساب و زمان اف روسیه دفاا کارد.
هیلری کلینتون ،جان کری وزیر امور دارجه و سایر عقاب هاا در وزارت دارجاه اوباماا مانناد
جیک سالیون و سمام دستگاک ریاست جمهوری آمریکا دواهان ملاه باه ساوریه بودناد و فکار
سادگی ساقر کردن ق افی در لیبی دواهد بود .اما روسیه نگ اشت و وارد ساوریه
می کردند به
ِ
شد و با کمک جمهوری اسالمی ایران جلوی ساقر شدن رییت اسد را گرفت .پوسین گ ت ما هت
دواهان دفاع داعاش هساتیت ولای ناه باه قیمات برانادادتن رییات اساد در ساوریه .روسایه دسات
سروریساات هااای راسااتگرای سااوریه را کااه بدساات افاارادی ماننااد جااان مااک کااین از آمریکااا و
عربستان و سرکیه مایت می شدند ،از سوریه کوساک کارد .سااف بعاد از ایان ،کودساا در اوکاراین
صورت گرفت.
روسیه در مله ی دود به اوکراین به من ور افلگیر کردن نیروهاای دشامن ،از باین باردن
مراکز فرماندهی دشامن ،محاصارک نیروهاای دشامن و سساخیر مراکاز اساتراس یکی و ایان قبیال
وارد عمل شد .روس ها با  190سا  200هزار نیرو وارد جنگ شدند و با دود  600هازار ن ار
روبرو گردیدند ،زیرا ارسش اوکراین  260هزار سرباز عادی داشت کاه آماوزش دیادک و مسالح
به کنترف مرکز فرماندهی بودند و عالوک براین 200 ،سا  300هزار ن ر هت نیروی کمکی از آن
ها مایت کارد .یعنای ارساش روسایه  3:1در کمباود نیارو قارار داشات ،ولای  6:1مباارزک را ساا
کنااون بااردک اساات .ارسااش روساایه سااعی کاارد بااا مصااالحه وارد شااود و بااه شااهروندان عااادی و
سربازان پادگان ها و سادتمان ها صدمه نزند ،ولی نیروهاای اوکراینای از ایان فرصات اسات ادک
کردک و در محل های مسکونی و یرن امی پنهان شدند .در نتیجاه روس هاا چاارک ای جاز ملاه
ندیدند .آنمه کاه مسالت اسات ،ایان اسات کاه ساازمان سایا در عملیاات اطالعااسی اوکاراین دسات
مسااتقیت دارد و در واقااع آن را هاادایت ماای کنااد .عااالوک بااراین 40 ،هاازار ساارباز اوکرایناای بااا
اونی ورم نااسو مای جنگناد و سوسار نااسو دورک دیادک اناد .نااسو  20هازار ن ار از افاراد داود را باه
اوکراین فرستاد سا بقیه اوکراینی ها را سعلیت ن امی بدهد و همزمان  12هازار سارباز اوکراینای
به کشورهای اروپایی فرستاد شدند سا در پایگاک های ناسو سعلیت ن امی ببینند.
ناسو در اف رکت از رب به طرب شرق اوکراین است .اوکراینی ها هت می دواهند به ناسو
بپیوندند .اما موضاع روسایه از سااف  2007ساا کناون ثابات باودک و گ تاه کاه اجاازک نخواهاد داد
اوکراین به ناسو بپیوندد .همان طوری که در بار آمد ،با پیوستن اوکراین به ناسو ،نه سنهاا نااسو
در سمام مرزهاای شارقی روسایه (باه یار از باالروس) مساتقر مای شاود ،بلکاه نااسو باه آبهاای
دریای سیاک راک یافته و با پایگاک های دود ،موقعیت پایگاک های روسایه را باه دطار مای انادازد.
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این امر ،دود گویای این است که آمریکا قصد مله و نابود کردن روسیه را از ن ر سیاسای -
اقتصادی در سر می پروراند زیرا شکست آمریکا در اوکاراین باه مبناای پایاان دوران ه ماونی
جهانی آمریکاست و برای رسیدن به اهداب شاوم داود در ساطح باین المللای از سماام نیروهاای
راسیست ،فاشیست ،نئو-نازیست شرور هات اسات ادک مای کناد و تای آن هاا را سعلایت و پارورش
می دهد .اینگونه نیروهای راسات افراطای از هایچ گوناه شارارت و جناایتی رویگاردان نیساتند.
باارای نموناااه در اوکاااراین ،در سااااف  2014در شاااهر اودساااا 150 ،ن ااار از ماااردم عاااادی را در
سادتمانی ریخته و سپا سادتمان را به آسش کشیدند و مردم عاادی را در دیاباان قلاع و قماع
کردند.
مطالبات روسیه بسیار سریح و مشخص است :ناسو از اوکاراین بارود ،سعلیماات ن اامی نااسو
در ارسش اوکاراین قطاع گاردد ،فاشیسات هاا ،نئاو-نازیسات هاا از سماام ارگاان هاای اوکاراین پااک
شااوند و من ااور روساایه از «پاااک شاادن» از بااین بااردن آن هااا اساات .یعناای هاار کاادام آن هااا کااه
دسااتگیر شااوند ،کشااته دواهنااد شااد .روساایه ایاان کااار را ماای کنااد ،بااا وجااود ایاان کااه باار دااالب
کنوانسیون ینو است .گروک های مختل

فاشیست هاا و نئاو-نازیسات هاا باه ویا ک گاروک اسات ان

باندراز باید متالشی گردد .این البته کار سادک ای نیست ،زیرا سنها گروک است ان باندراز نیسات،
گروک های ناسیونالیست و روشان کرانی مانناد دیمتارو دوناساوب ،یاوهن کوناووالتز و میکاور
ستسیبورکی ای هت در اوکراین هستند .از بین بردن این ها کار ساادک ای نیسات و فقار مباارزات
متحد طبقه ی کارگر اوکراین می سواند دست این عوامل راست افراطی را کوساک کند.
هیچ کدام از طرفین این جنگ ،از عاقبت آن دبر ندارند .اما می سوان گ ت که پاوسین پایش از
شرو جنگ ،جوانب مهمی را در ن ر گرفته بود .یکی از ایان ماوارد افات ارزش روبال اسات.
پوسین ،سحریت های آمریکا را پیش بینی می کرد ،به هماین دلیال در ن ار دارد کاه پشاتوانه روبال
را طال قرار دهد .این کار به طور اساسی در سطح جهانی سأثیر دواهد گ اشات .زیارا روبال باه
سطح ارز بین المللی می رسد .در الی که درر آمریکا در پشت دود میلیاردها درر بدهی دارد.
ل ا مونوپولی درر در بازار جهانی به هت می ریزد.
یکی از جوانبی که بایدن رئیا جمهور آمریکا پیش از جنگ در ن ار نگرفات ،بسارعت باار
رفتن قیمت بنزین ،ن ت و گاز در اروپا اسات .وضاعیت کناونی مای سواناد منجار باه سعطیال شادن
شرکت های اروپایی گردد ،زیرا نمی سوانند قیمت سودت را سأمین کنند و این ،اروپا را باه زاناو
در میاورد .بایدن بر سر بار رفتن قیمت بنزین در آمریکا دست و پای دود را گت کاردک اسات و
بدنباف م اکرک با ایران و ونزوئال است .اگر این جنگ ادامه پیدا کند ،قیمت یاک بشاکه ن ات باه
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 300درر هت دواهد رسید و این یعنی سورم کمرشاکن بارای طبقاه ی کاارگر و طبقاه ی متوسار
آمریکا و اروپا و بار رفتن میزان فقر و گرسنگی در ساطح جهاانی باه مارگ و میار میلیاون هاا
انسانی می انجامد که در اف اضر سوان سأمین مخارک دود را دارند.
اما از طرب دیگر ،سرمایه ی مالی جهانی از این گرانای هاا ،باه ویا ک در اروپاا و آمریکاا ناه
سنها برای جنگ با روسایه کساب مایات مای کناد ،بلکاه مهات سار اینکاه ایان داود ،عااملی بارای
نارضااایتی عمااومی و ایجاااد جا ااو باارای جلااب دااردک بااوریوازی بااه پشااتیبانی از فاشاایزم نااوی
بین المللی است .دردک بوریوازی محاف ه کار و فرصت طلب برای منافع دود پایاه هاای فاشایزم
نو را شکل می دهد.
روسیه همین ار می سواند پیچ گاز را باه روی آلماان ببنادد ،زیارا آلماان قارارداد داود را باا
روسیه زیر پا گ اشته و به این سرسیب اقتصاد آلماان ساقوط دواهاد کارد .روسایه در ایان جناگ
ضربه می بیند ولی شکست نمی دورد.
نکاسی هت راجع به زلنسکی یهودی :از دیاد مارکسیساتی ،انساان هاا را سنهاا بار پایاه ی
طبقاسی می سوان طبقه بندی کرد ،نه بر پایه ی ن اد ،ملیت ،م هب و یرک .و ایان سئاوری بارهاا
و بارهااا در پراکساایا بااه اثبااات رساایدک ،نمونااه آن یهودیااان آلمااان نااازی هسااتند کااه دااود از

طرا ان ابزار شکنجه و کشتار یهودیاان بودناد .نموناه معاروب از چناین یهودیاانی فریاز هاابر
( )Fritz Haberاست که شیمیدان یهودی آلمانی سبار بود و در زمان هیتلار گاازی کاه باعاث
د ه شدن  6میلیون یهودی شد را سادت .زلنسکی را البته با هابر نمی شود مقایساه کارد ،اماا
بایااد قبااوف کاارد کااه یهااودی بااودن او در اااف اضاار هاایچ نقشاای ناادارد و او در ایاان بااارک درو
می گوید که سحت سأثیر فاشیست ها نیست و مستقل عمل می کند .او همان طوری کاه در باار هات
اشااارک شااد ،از فاشیساات هااای و نئااو-نازیساات هااای اوکرایناای کااه در سمااام دسااتگاک او پراکناادک
هستند ،می سرسد.
فراموش نکنایت کاه نئاو-ناریسات هاای اوکراینای ریشاه در طرفاداران ناازی هاای زماان هیتلار
دارند و در اف اضر در اروپا به وی ک آلمان و آمریکا پراکندک اند.
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این عکس استفان باندراز و دارودسته اش در  17اکتبر  2009در مونیخ می باشد که سالگرد  50امین سال
شکل گیری گروه را جشن می گیرند .این تنها یکی از گروه های موجود در لهستان است.

هاادب آمریکااا و ساارمایه ی مااالی جهااانی از ایاان جنااگ آفریناای هااا :جلااوسر مطاارح
کردیت که امپریالیزم از زمان پیروزی انقالب  1917دواهاان شکسات ایان انقاالب و دشاکاندن
ریشااه هااای ممکاان در رشااد آگاااهی سیاساای و طبقاااسی طبقااه ی کااارگر جهااان بااود .و باارای ایاان
من ور سنها راضی به ضربه ای کاه اساتالینیزم باه پیکار طبقاه ی کاارگر جهاانی زد ،نباود .تای
مثالشی شدن آنمه به عنوان اسحاد جماهیر شوروی باقی ماندک باود هات کاافی نباود .سجرباه 30
ساف گ شته نشان می دهد که از زمان فروپاشی شوروی و از بین رفتن سوازون جهانی باین دو
اردوگاک به اصطالح سوسیالیستی و سرمایه داری ،آمریکا جساورانه و بای پاروا باه کشاورهای
مختل

جهاان ملاه باردک اسات و اکناون هات در پای محاصارک کاردن روسایه بوسایله ی ماشاین

ن امی اش ،ناسو است سا در مقطع مسااعد ،روسایه را هات مثال یوگساالوی ،افغانساتان ،عاراق،
لیبی و سوریه نماید .باید سئواف کرد که چرا؟
روسیه در این جنگ سنها امنیت می دواهد می دواهد کشورهای بیطارب ،طبا قراردادهاای
قبلی هموارک بیطرب بمانند و از نزدیک شدن ناسو به داکش ا ساس ناامنی می کند .ایان کاامالً
به

است .پا از مشاهدک آنمه بسر کشورهای نامبردک آوردک شد ،طبیعی اسات کاه روسایه

نگران عاقبت دود باشد.
اما سرمایه ی مالی جهانی که دستش از آستین آمریکا بیرون می آید چرا این چنین دودکاماه
عمل کردک است؟ سرمایه ی مالی جهانی به مر له ای از یات دود رسیدک که برای بشاریت دو
راک قاطع بیش سر باقی نگ اشته :یا سوسیالیزم و یا نابودی کامل بشریت!
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بااه عبااارت دیگاار ،وقتاای آمریکااا بااه کشااورهای نااامبردک بااار ملااه کاارد ،نتیجااه مساااعد و
عمدک ای که سرمایه ی مالی جهانی گرفت ،این باود کاه شارکت هاای چناد-ملیتای کاه کنتارف هماه
چیز را در سطح جهانی بدست دارناد ،کنتارف مساتقیت بار مناابع زیرزمینای ایان کشاورها بدسات
آوردند .نمونه ی این ها ورود کارگزاران شارکت هاای چناد-ملیتای در افغانساتان اسات کاه بادون
اینکااه فااردی از آن کشااور را اسااتخدام کننااد ،نیااروی کااار دااود را بااا دااود آوردک و شاارو بااه
بهرک برداری از منابع زیرزمینی افغانستان کردند .این شارکت هاا در اِزای کشاته شادن هازاران
انسااان و باای دانمااانی و آوارگاای میلیااون هااا ،بااه منااابعی ن یاار د اااف ساانگ ،گاااز طبیعاای ،مااا،
لیتیوم ،طال ،سنگ معدن و بسیاری مناابع زیرزمینای ماواد معادنی بادون رابطاه و بادون اینکاه
اساات ادک ای بااه مااردم افغانسااتان برسااد ،دساات یافتنااد .پااودر ساااک کااه باارای نااوزادان در سراساار
کشورهای اروپایی و آمریکا مصرب می شود ،سنها در صاحنه ی پهنااور دااک افغانساتان یافات
می شود .اما امروز مردم افغانستان پودر ساک برای مصرب بر بادن ناوزادان داود ندارناد .ایان
سنهااا یااک نمونااه اساات .عااراق ،لیباای ،سااوریه و ...همگاای نااه سنهااا از منااابع ن تاای مختلااا
بردوردارند ،بلکه دارای منابع زیرزمینی ن یر افغانستان هات هساتند .بایاد باه دااطر ساپرد کاه
ن اات کشااورهای مختل ا

جهااان بااا هاات یکاای نیساات و صاانایع و سکنولااویی پیشاارفته امااروز در

کشاااورهای صااانعتی ربااای ،نیااااز باااه ن ااات هاااای مختلااا  ،گااااز طبیعااای ،لیتیاااوم بااارای ساااادت
باطری های سل ن های موبایل و کامپیوسرها و دستگاک های دیگر دارند.
همزمان اما ،برای انباشت مالی بیش سر ،سرمایه ی مالی جهانی قادر باه اداماه ی راک گ شاته
نیست و باید از روش هایی است ادک کناد کاه ساودآورسر باشاد .لا ا دسات انادادتن بار کشاورهای
نااامبردک در بااار بخشاای از نیاااز انباشااتن ساارمایه ی مااالی را باارآوردک کااردک اساات ،در ااالی کااه
سرمایه ی مالی نیاز به سلطه ی کامل بر سطح کرک ی زمین دارد ،بدون اینکه در برابر سااکنین
ایاان کاارک ا ساااس مساائولیت بکنااد باادون اینکااه تاای بااه دولاات هااای ساارمایه داری اااکت باار
کشورهای جهان سهمی بدهد .کشاورهای ناامبردک در باار کوچاک بودناد و رییات هاای آن هاا در
برابر یورش ماشین جنگی ناسو مقاومات نکردناد ،ولای روسایه کاه ایان موضاو را ساازک درک
کردک ،می دواهد مقاومت کند.
سرمایه ی مالی جهاانی بارای رسایدن باه هادب باار ،یعنای گارفتن کنتارف کامال بار کال کارک ی
زمین از راک های مختل

وارد شدک است :جنگ ،بیماری (از جملاه ویاروس ادیار کاه باا اناوا

ویروس کرونا بیرون آمدک) ،بی سوجهی به سأثیرات من ی سودت د اف سنک و ن ات یاا گااز کاه
جاوی آب و هاوایی شادک و در نتیجاه ی آن ،هار سااف میلیاون هاا انساان جاان
باعث ایجااد سغییار
ِ
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دود را بر اثر دشکساالی ،سایل ،طوفاان هماراک باا سایالب از دسات دادک و یاا از زنادگی عاادی
ساقر می شوند سا بمیرند.
در جنگ ها میلیون ها انسان که عمدسا ً از اقشار کارگری پایین و متوسار هساتند ،کشاته شادک
و بقیه سدریجا باه مارگ ساپردک مای شاوند .در نتیجاه بیمااری هاایی کاه دسات سااز انساان اسات،
بیش سرین کسانی که جان دود را از دست می دهند ،اقشار سحتانی جامعه و نیماه مرفاه هساتند.
در نتیجه اشاکاف مختلا

ویاروس کروناا ،آماار دقیا در دسات نیسات ،اماا بااری  6میلیاون ساا

کنون جان دود را از دست دادک اند .در میان این  6میلیون ،نه سنها یک ن ر از قشر  1درصادی
هااا نیساات ،بلکااه هاایچ کااا از قشاار میلیونرهااا هاات نیساات .اگاار بااه داااطر بیاااوریت در ااالی کااه
شرکت های داروسازی جهانی در اف چانه زدن بر روی سادتن واکسان بارای ویاروس کروناا
بودند ،سرامپ رئیا جمهور وقت آمریکا به این ویروس مبتال شد و به بیمارستان والتر ریادز
( )Walter Reedsکه یک بیمارستان ن امی و درجاه یاک آمریکاا اسات ،رفات و ارب چناد
روز دوب شد و به کاخ س ید بازگشت .اگر چه در ایان رابطاه هناوز ساندی وجاود نادارد ،ولای
باید به این شک کرد که برای ویروس کرونا دو نو درمان وجود دارد :یکی برای ثروسمنادان
میلیاردر و میلیونر و نیز کارگزاران دستگاک اداری بوریوازی (دقت کنید که مثالً هایچ کاا در
پنتاگون این ویروس را نگرفت و نیز عوامل امپریالیزم مانند دامنه ای  80و چند ساله باه ایان
ویروس مبتال نشد .آنانی هت که شدند ،مانند سرامپ یا در اف اضر اوباما بدون د د ه دوب
شدک و مای شاوند) ،درماان دیگار بارای ماردم عاادی اسات کاه در نتیجاه ی آن میلیاون هاا انساان
ساکنون جان بادته اند .به همین سرسیب ،در مورد آلودگی هاوا و سغییارات آب و هاوایی هماه مای
بینند که در سطح کشورهای جهان ،منااطقی کاه دشکساالی مای شاود یاا سایالب و طوفاان هماه
چیااز را سخریااب ماای کنااد ،سنهااا مناااط فقیرنشااین و نیمااه مرفااه ویااا مرکااز اداری و عمااومی کااه
سوسر کومت وقت ،پوف صرب آن ها نشدک ،آسیب های هولناک می بینند .اماا هرگاز سایالب و
طوفان های دانمان برانداز ،به کاخ ها و قصرهای میلیاردری و میلیونی

لطماه ای نمای زناد.

ناگ ته نماند که با گرفتن کنترف جهانی بر روی مواد ا ایی و دارویای و از باین باردن سولیادات
دادلی و ملی ،شرکت های سولیدکنندک مواد داوراکی و دارویای جهاانی در قیقات ساالمت جسات
انسان ها را نیز در کنترف دود دارند و این ،به این معنا است کاه یاات انساان از الات طبیعای
دود دارک شدک و بر پایه ی منافع سارمایه ی جهاانی سن ایت مای گاردد ساودک ی ماردم سحات ساتت
جهان ل ا نه دوراک سالت و طبیعی دارند و نه داروی سالمت بخش .داروها صرفا ً برای کنترف
بیماااری هااا اساات ،نااه باارای بهبااود وضااع بیماااران .بااه عبااارت دیگاار ،دارو کاااریی اساات جهاات
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سااودآوری و انباشاات ساارمایه باایش ساار ،نااه بهبااود اااف بیمااار .بااا مصاارب اجباااری دارو جهاات
کنترف بیماری ،شرکت های داروسازی به طور مدام سولید سود سرمایه اضافی می کنند.
از طرب دیگر ،جنگ ها در پارو کاردن ساودهای کاالن بارای پنتااگون آمریکاا و شارکت هاای
اسااحله سااازی جهااان نقااش اساساای دارنااد .در جنااگ دوم جهااانی شاارکت هااای اساالحه سااازی
سودهای بی ماننادی بردناد و بعاد از پایاان جناگ ،باه ایان نتیجاه رسایدند کاه بایاد باه جاای یاک
جنگ جهانی ،دریلی آفرید که بر اساس آن ها بشود دائما ً در نقاطی از جهان جناگ باه پاا کارد،
سااا بااه طااور دائماای باارای سااهامداران شاارکت هااای اساالحه سااازی سااودآور باشااد .در ایاان رابطااه
آمریکااا پیشااقدم بااودک اساات .پروپاگاناادای «سروریاازم» باارای نمونااه ،عاماال یرقاباال لمااا امااا
ممکن و دطرناکی بود که از طری آن کشورهای بسیاری (از جمله ه ت کشور مسلمان زمان
سرامپ) به سحریت های کمرشکن محکوم شدند و در مقابال ساهام کاردانجاات اسالحه ساازی باار
رفت.
در جهان  25شرکت اسلحه سازی هست که  10شرکت آن ها بزرگ سرین و معروب سریند .از
میان این  10کاردانه ی اسلحه سازی ،رکهید مارسین ( ) Lockheed Martinبا سود سهام
 40.83میلیااارد درر مقااام اوف ،بوئینااگ ( )Boeingبااا سااود سااهام  29.51میلیااارد درر مقااام
دوم و ریطیان ( )Raytheonبا سود سهام  22.95میلیارد درر مقام سوم را دارا هساتند .ایان
سه کاردانه ی آمریکایی مستقیت با پنتاگون آمریکا فعالیت دارند .امساف رئیا جمهاور آمریکاا
بایدن و کنگرک ی آمریکا  8.9میلیارد درر بودجه باه پنتااگون ادتصااص دادناد و از آنجاایی کاه
پنتاگون در واقع سازمان دفا آمریکا است در نتیجه بروز جناگ در اوکاراین ،از طارب بایادن
و کنگرک ی آمریکا نقداً  1.5سریلیاون درر بودجاه اضاطراری در ادتیاار پنتااگون قارار گرفات و
قرار بود  1.5میلیاارد درر مساتقیت باه کماک اوکاراین بارود ،مایچ ماک کانال ،نماینادک ی اقلیات
جمهوریخواک در سنا به چاک شاومرنمایندک ی اکثریات دماوکرات در سانا سل ان کاردک و دواهاان
دو برابر کردن  1.5میلیارد درر به اوکراین می شود و چاک شومر هت با کماف میل می پ یرد.
مسأله ی ادیری که بیرون آمد ،ادعاای روسایه در ماورد داشاتن آزمایشاگاک هاای ساالح هاای
بیولوییکی آمریکا در اوکراین است (که عاقبت سوسر ویکتاسوریا نولند سأیید شد) .ساالح هاایی
که مانناد ساالح هاای اسمای مراکاز اسمای ،کارک ی زماین را باا دااک یکساان مای کناد .ایان دبار از
طاارب دبرنگاااری هااای رباای رد شاادک ،ولاای بااا سوجااه بااه اینکااه آمریکااا باار روی سااالح هااای
بیولوییکی در گ شته کار کردک ،آیا می سوان مطمئن بود کاه بادنباف فرصات بارای آزماایش ایان
سالح ها در اوکراین و در آیندک با روسایه نمای گاردد؟! باه ایان سرسیاب ،یاک جناگ فقار جنباه ی
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ملااه بااه یااک کشااور را ناادارد ،بلکااه برنامااه ای اساات دراز-ماادت کااه از طاارب سااهامداران
سولیدکنناادگان سااالح هااای جنگاای دائم اا ً سحریااک ماای شااود .یکاای از دبرنگاااران مسااتقل گاازارش
می دهد کاه وقتای در پنتااگون سصامیت گرفتاه شاد جناگ در اوکاراین آ ااز گاردد ،او مای بیناد کاه
ناگهان همه هورا کشیدک و شاد شدند .او از یکی از کسانی که در جلسه اور داشت ،سائواف
می کند که چرا اینقدر همه شاد شدید .این یک جنگ است و جان میلیاون هاا انساان را باه دطار
می اندازد .در جواب به او گ ته شد« :برای ما جنگ مثل بازی شطرنج می ماند».
با سوجه به اینکه روسیه می سواند اقتصااد اروپاا را باه زاناو در بیااورد و باا سوجاه باه اینکاه
زلنسااکی رئاایا جمهااور اوکااراین اعااالم کااردک اساات کااه قبااوف ماای کنااد کااه اوکااراین عاااو ناااسو
نشود ،این ا تماف هست که روسیه این جنگ را ببرد .اگار چناین شاود ،در درجاه اوف ،آمریکاا
ه مونی کنونی دود را قطعا ً از دست می دهد و اسحادیه ی اروپا با قدرت اقتصادی بزرگ آلماان
از زیر ه مونی آمریکا بیارون مای آیاد و روسایه و همپیماانش چاین ،یاک قطاب یئاو-پلیتیکای-
اقصادی قوی ایجاد می کنند .در این صورت سارمایه ی ماالی چنادقطبی شادک و مجادداً جناگ در
نقاط مختل

جهان به دست بوریوازی این قطب ها باروز دواهاد کارد .اماا در ایان صاورت هات

ماننااد جنااگ اوف و دوم جهااانی ،هاایچ کاادام از ایاان جنااگ هااا بااه ن ااع طبقااه ی سحاات سااتت جهااانی
نخواهد بود .البته اگر فر

را بر این بگ اریت که از سالح های اسمی است ادک نشود ،میلیون هاا

انسان در این جنگ ها از بین دواهد رفت و فقر ،قحطی و بای دانماانی بار بایش سار نقااط جهاان
سایه دواهد افکند و نهایتا ً سارمایه ی ماالی جهاانی باه هار صاورت پیاروز بیارون مای آیاد و در
نتیجه این وضعیت ،بارای سماام اقشاار کاارگری بااز هات نابساامانی و ناابودی باه هماراک دواهاد
داشاات .بااردالب سصااور دیلاای از چااپ هااا ،اسحاااد روساایه و چااین کااه قط اب امپریااالیزم شاارق را
سشکیل می دهند ،نهایتا ً بر سر طبقه ی کارگر منطقه ی اروپای شارقی -آسایا( )Eurasiaهماان
بالئی را می آورد که امپریالیزم رب ساکنون آوردک است.
ل ا انسان وقتی کالهش را قاضی می کند ،به این نتیجه مای رساد کاه سارمایه داری جهاانی در
دات دود دواهاان ناابودی انساان هاای اقشاار فقیار و متوسار اسات .دلیال آن هات بسایار واضاح
است :سکنولویی به مر له ای رسیدک که بزودی از روبات ها به جای انسان هاا اسات ادک دواهاد
شد .این امار کماک شاایانی باه انباشات ساود بایش سار و افازودن پاوف باه انباار سارمایه ی ماالی
است گویی پوف ها را باا پاارو روی هات جماع مای کنناد .در ایان الات کاه سارمایه داران ،دیگار
مردم مازد یاا قاوق بگیار ،فاقاد شاغل و
نیازی به نیروی کار بسیاری از انوا مشا ل ندارند،
ِ
درآمد ،از گرسنگی شورش دواهند کارد و نهایتاا ً باوریوازی مجباور باه ساأمین زنادگی مردمای
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دواهد شد که دیگر وجودشان در سولید دادلی هیچ کشوری نقشی نادارد .پاا سارمایه ی ماالی
جهانی از اار برناماه ی از میاان برداشاتن سادریجی آناان را دارد ساا در آن مقطاع نیرویای بااقی
نماند که طبقه ای بسازد و علیه سرمایه ی مالی جهاانی بلناد شاود و ا یاناا ً آن را باه زیار کشاد.
نقشااه ای صاااب و همااوار و قاباال اجاارا باارای طبقااه ی ساارمایه دار .ناگ تااه نمانااد کااه در ایاان راک
سرمایه داران کوچک نیز نهایتا ً به کام مرگ کشیدک دواهند شد.
جمعبندی از شرایر سرمایه ی مالی جهانی :در نتیجاه ی بحاران ساادتاری سارمایه ی
مالی جهانی  -و به دلیل بیش از اندازک ،سراکت و سمرکاز سارمایه ی ماالی و از باین رفاتن رقابات
بوساایله ی انحصااارات در جهااان و سباادیل نیروهااای مولااد بااه نیروهااای مخاارب ،کاال بشااریت در
معااار

ناااابودی باااودک یاااا جهاااان را باااه یاااک پادگاااان ن اااامی ،درآوردک اسااات(قرار دادن یاااک

درصاادی هااا در مقاباال  99درصاادی هااا) -در ساااف  1999بااا پااایین کشاایدن دیااوار باارلن و سااقوط
بلوک شرق که بر اثر فشار سرمایه ی مالی جهانی بار اردوگااک سوسیالیساتی رخ داد ،سالطه ی
یک جانباه ی سارمایه ی ماالی امپریالیساتی بار جهاان ،راک را بارای یاورش هاای باوریوازی بار
طبقااه ی کااارگر بااین المللاای گشااود و از درون آن ،سیاساات هااای جنااگ افااروز راساات افراطاای
نئولیبرالیزم بر جامعه ی جهانی الب گردید .در نتیجه این سیاست ها بخش هاایی از کشاورهای
پیرامااونی نااابود گشااته و طبقااه ی کااارگر اروپااا و آمریکااا بااه فقاار و ان عاااف از سولیااد اجتماااعی
کشیدک شدند .در اف اضار باا سوجاه باه دالیای کاه در جنابش سوسیالیساتی انقالبای در ساطح
جهان وجود دارد ،دست سرمایه ی مالی جهان به کمک ماشین جنگی ناسو به را تی از آساتین
آمریکا بیرون آمدک و در کنار جنگ های دانمانسوزی مانند جناگ اوکاراین ،زمیناه بارای رشاد
و پرورش فاشیزم نو در اروپا و آمریکا آمادک کردک است.

سنهااا راک رهااایی انقااالب سوسیالیسااتی و ساارنگونی ن ااام ساارمایه داری اساات:
سادتار ن ام سارمایه داری ایجااب مای کناد کاه بارای انباشات سارمایه ،هماه چیاز را باه سخریاب
کشیدک و انسان ها را زیر پاا لاه کناد .در مقابال ،ن اام سوسیالیساتی ن اامی اسات کاه باه عکاا
عمل می کند ،یعنی ن امی است که بر اساس نیاز انسان ها عمل مای کناد و در دادمت نیااز هماه
افراد جامعاه اسات و در نتیجاه در دات داود بارای
می کند .بقای ن ام سوسیالیستی در

ا و بقاای هماه انساان هاا و طبیعات عمال

 ،شکوفایی و بقای انسان و محیر زیست او اسات .لا ا

جای شک نیست که اگر بخواهیت از نابودی انسان ها ،یواناات ،طبیعات و باه طاور کلای یاات
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جنگ در اوکراين ،نتيجه ی نقشه ی امپرياليزم جهانی برای سلطه بر روسيه و به قدرت رسيدن ...

بر روی کرک ی زمین جلوگیری کنیت ،باید ن اام سارمایه داری را هار چاه زودسار از روی کارک ی
زمین پاک کردک و با ن ام سوسیالیستی جایگزین کنیت.
متأس انه این سغییر به طور دودبخودی فارا نخواهاد رساید .باه طاور داود بخاود ،ناابودی در
راک است .برچیدن ن ام سارمایه داری و رکات باه طارب برقاراری ن اام سوسیالیساتی رکتای
علمی ،آگاهانه و بسیار سخت و ری

است .نیااز باه سئاوری انقالبای ،ساازماندهی انقالبای در

سطح جهانی و نیروهای انقالبی راسخ و صادق و وفادار دارد نیاز به مبارزک باا دسیساه هاا و
عوامل بوریوایی دارد نیاز به بر ر بودن از عوامل داردک باوریوا و باوروکرات دارد کاه در
داادمت بااوریوازی هسااتند .نهایت اا ً نیاااز بااه یااک سااازماندهی کاماال بااا رهبااری قاااطع در سااطح
بااین المللاای دارد .متأس ا انه نیروهااای چااپ کنااونی در سااطح بااین المللاای ا لااب فقاار در سئااوری
انقالبی هستند و وقتی به مر له ی پراکسیا آن می رسد ،سکوت کردک و عقب می نشینند .اگار
اقدام به سادتن یک سشکیالت انقالبی باین المللای ،یعنای یاک باین المللای انقالبای واقعای نکنایت،
مساایری کااه ساارمایه داری در پاایش دارد ،نااابودی مطلا اساات .و ایاان نااابودی مطلا از طریا
روی کاار آماادن فاشایزم نااو در ساطح اروپااا و آمریکاا آ اااز مای گااردد و اوکاراین ایاان زمینااه را
فراهت کردک است.
 23مارس 2022
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منابع:
https://www.youtube.com/watch?v=JAEybTns0Lg
https://www.youtube.com/watch?v=9Mfv2M9q8vc
https://www.youtube.com/watch?v=21h_2RyQKRU
https://www.youtube.com/watch?v=iOt1bWijwuQ
https://www.facebook.com/LeeCampComedian/videos/649323636323685
https://www.youtube.com/watch?v=FVWIDi4mceg
https://www.youtube.com/watch?v=JKGhIoDUUNM
https://www.youtube.com/watch?v=HmyDGZsrQyA
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نشر کارگری سوسياليستی

جمعی از گرايش سوسياليزم انقالبی ايران

https://www.wsws.org/en/articles/2022/03/12/biod -m12.html?fbclid=IwAR1fzA1XhJid0O_jO5-WhZnoF7y5TZ7X2aqbF1YIXe_WV8mwMJ0fozIvDI
https://www.politico.com/news/2022/03/11/mcconnell-phone-call-congress-ukraine-aiddeal-00016583
https://www.youtube.com/watch?v=46DWQ6RVcVI

https://www.facebook.com/khaled.rasulpur (3. März 2022)
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