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ضميه 3
به مقاله ی «جنگ در اوکراین ،نتيجه ی نقشه ی امپریاليزم
جهانی برای سلطه بر روسيه و به قدرت رسيدن فاشيزم نو در
سطح جهانی»
موضع جمعی از گرایش سوسياليزم انقالبی ایران

روسيه ی امروز
در مقالههه ی اصههلی ،مهها د کيههد کههردیع کههه موضههع مهها نههه دنههها بههر ضههد جنههگ و جنههگ افههروزی
امپریاليزم غرب اسه ،،بلههه موضهع مها از اليیارشهی سهرمایه دار روسهيه مهع دفهام نمهی کنهد و
حمله به اوکراین این کشور محهوم اس ،،اگر چه کشورمای نادو ،پودين را در مهوقعيتی قهرار
دادند که مجبور به عهس العمل شد .ما در اینجا نشهان وهواميع داد کهه روسهيه ويلهی زوددهر از
این ما باید محهع در مقابل امپریاليزم غهرب مهی ایسهتاد و کهالا انحهالت ادحهاد جمهامير شهوروی و
دار اواوههر رمیههع استالينيسههتی بههه وههون مههای
پيمههان ورشههو ،ويانهه ،بههزرر اوليیارشههی سههرمایه ِ
ریخته شده در انقالب اکتبر  1917و کل طبقه ی کارگر جهان بود.
ممچنههين در مقالههه هورده ایههع کههه در جنههگ دوم جهههانی ،پههس از حملههه ی نههازی مههای هلمههان بههه
ادحاد جمامير شوروی ،در نهای ،این شوروی بود که دوانسه ،فاشيسه ،مهای نهازی را مولهوب
و نابود کند .البته برای این کار بهای گرانی با جان انسان ما پرداوته شد و در ضميمه  2نشان
دادیع که این در واقع همریها نبود که نازیزیع را شهس ،داد ،بلهه ادحاد جمهامير شهوروی بهود
که نهایتا ا در این مبارزه پيروز بيرون همد.
مبارزه و پيروز بيرون همدن ادحاد جمامير شوروی عليه ميتلر در جنگ دوم جههانی ،ربطهی
به موقعي ،و موضع روسيه ی امروز در قبات فاشهيزم نهدارد .ادحهاد جمهامير شهوروی در زمهان
هن جنگ ،با وجود اینهه از ستع بوروکراسی استالين و حزب کمونيسه ،اش رنه مهی بهرد ،امها
هثار باقيمانده از انقالب باقی بود و این برای طبقه ی کارگر ادحاد جمامير شهوروی روشهن بهود
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که بروز فاشيزم در هلمان ،اساسا ا برای نابودی ادحاد جمامير شوروی و انقالب اکتبر  1917و
به عبارت دییر مبارزه ميان فاشيزم سرمایه داری با انقالب سوسياليستی طبقه ی کارگر بود.
امروز دوده ی مردم کشهورمای ادحهاد جمهامير شهوروی کهه از بازمانهدگان هن دوران مسهتند،
منوز مع یاد هن انقالب را ارج می نهند و به پهرچع سهر احتهرام مهی گذارنهد .ایهن بهه مهيه وجهه
بدان معنا نيس ،که پس پودين و اليیارشی مای حاکع در روسيه ی امروز نيز ممهين طهور فههر
می کنند ،نه! ممان طوری که پهودين مهع در یههی از سهخنرانی مهایش هشههارا بيهان نمهود ،وهو ِد
او ،در دضاد طبقادی با لنين قرار دارد و وضعي ،بد سياسی امروز روسيه را بهه گهردن لنهين و
سياس ،مای او می اندازد.
با دوجه به مامي ،سرمایه داری نظام حاکع بر روسيه ی امروز ،نمهی دوانهد از روسهيه انتظهار
داشهه ،کههه بهها فاشههيزمی کههه از اوکههراین سههر بلنههد کههرده بجنیههد ،زیههرا بههرای مبههارزه بهها ويلههی از
وصل ،مای نظام سرمایه داری ،باید پيش از مهر چيهز ،موضهع سوسهياليزم انقالبهی را داشه ،و
نه موضع یک اوليیارشی عقب افتاده اقتهدارگرا .بهه عبهارت دییهر ،روسهيه تیها حتهی چهين بهه
علهه ،ماميهه ،طبقههادی سههرمایه داری ،روزی اگههر م ههل کشههورمای غربههی بههه مرحلههه اوفههوت وههود
برسد و در منجالب بحران ساوتاری سرمایه داری گير کنهد ،مهی دوانهد بهرای جلهوگيری از رشهد
مبارزات کارگری و احتمات انقالب سوسياليستی به فاشيزم پناه ببرد.

روسيه دس ،امپریاليزم را دیر وواند
در مههورد اوليیارشههی روسههيه بعههد از منحههل شههدن پيمههان ورشههو بایههد گ هه ،کههه سههاده لوحانههه
بقدری از فروپاشی باقيمانده مای دول ،کارگری و بهه قهدرت رسهيدن و چپهاوت ثهروت مهای ملهی
تنه دنها در روسيه کهه در دمهام کشهورمای ادحهاد جمهامير شهوروی ورسهند بهوده و در پوسه،
وود نمی گنجيدند که متوجه نشدند چرا امپریاليزم غهرب بهه سهرکردگی همریهها ،پهس از انحهالت
پيمان ورشو اقدام به انحالت نادو نهرد و روسيه به ویژه کورکورانه در ابتدا ووامهان پيوسهتن
به نادو شد و همریها دس ،رد به سينه اش زد .سپس ووامان عضوی ،در ادحادیه اروپا گردیهد
و باز با هن مع مخال  ،شد.
ایهن اوليیارشهی عقهب افتهاده در قهدرت ،بهاز مهع مسه ،از بهه قهدرت رسهيدن ،متوجهه نشهد کههه
گرر سياه بزرر زیر لحاف مادر بهزرر ووابيهده اسه .،لهذا فههر مهی کهرد کهه وقتهی امپریهاليزم
همریها قولی می دمد ،حتما ا به هن عمل مع مهی کنهد! امها از سهات  1989دها  2004طهوت کشهيد دها
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کنههد کههه ایههن کههه در دخهه ،مههادر بههزرر ووابيههده ،زیههاد شههبيه

مادربزرر نيس .،با وجود این نشس ،و ووش وياالنه نظاره کرد دا پس از پيوند هلمان شهرقی
و غربی ،نادو در هلمان یههی از پاییهاه مهای نظهامی مسهتقيع همریهها گردیهدی همریهها کشهورمای
ممسایه شمات شرقی روسيه را تاستونی ،ليتوانی و لتهوی عضهو نهادو کهردی امپریهاليزم غهرب
به افوانستان ،عراق ،ليبی و سوریه حمله کرد تجای دعجب دارد که روسيه در مقطهع جنهگ بها
سوریه ،برای دفام از حهوم ،اسد وارد جنگ شد ،اما باز مع متوجه وطهر نسهب ،بهه وهودش
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نشد  .دنها موقعی که همریها دصميع گرف ،گرجستان را عضو نادو کنهد ،دهازه کنتهور پهودين و
دستیامش افتاد و بعد مسئله عضوی ،اوکراین ،دییر م ل این بود کهه گهرر سهياه بهزرر ،بعهد
در وانههه ی اوليیارشههی روسههيه را زده بههود و اگههر پههودين
از رفههتن بههه وانههه ممسههایه ،حههاال ِ
نمی جنبيد ،گرر سياه بزرر در را شهسته و وارد وانه می شد.
نتيجه اینهه موضع ما در رابطه با پودين و اوليیارشی فاسد و اقتدارگرای روسيه این اس،
که مسخ قدرت و ثروت شدن و از موش رفتن ،می دواند سر انسان را به باد بدمد.
موضههوم اینهههه ایههن جنههگ در نهایهه ،بههه کههدام طههرف ووامههد رفهه ،و بههه ن ههع یهها ضههرر چههه
اردوگامی دمام می شود ،در ظرفي ،این ضميمه نيس.،

زلنسهی یهودی
اگههر چههه زلنسهههی وهههود ظههامرا ا طرفههدار فاشههيزم نيسههه ،،امهها دسههتیاه او را فاشيسهه ،مهههای
اوکراینی ای که نادو دعليع داده و سرمایه ی مالی مخارج هن را فرامع کرده ،می گردانند .لذا اگهر
چه او وود را یهودی می نامد ،اما صهرف یههودی بهودن ،چيهزی را دعيهين نمهی کنهد .پشهتوانه ی
مالی به روی کار هوردن زلنسهی ،یک سرمایه دار درجه یک یهودی در اوکراین اس .،رینهات
هوودهوف ،ثرودمنههددرین فههرد اوکههراین ،در ممدسههتی بها نههادو در دلویزیههونی کههه وههود صههاحب هن
زلنسهی کمهدین نقهش رسهيس جمههور را بهازی کهرد.
اس ،،برنامه ای نمایشی گذاش ،که در هن
ِ
از طریق هن نقش ،زلنسهی معروف و محبوب گردید .امروز ،هن نقهش را زلنسههی در حقيقه،
به عهده گرفته اس .،کسی که حاضر باشد برای منافع شخصی وود ،با فاشيس ،ما کنار بيایهد،
با فاشيس ،ما فرقی ندارد ،فقط پاالنش فهرق مهی کنهد .لهذا از نظهر مها ایهن مهذمب ،قهوم ،زبهان یها
نژاد نيس ،که در سياس ،دعيين کننده اس،ی دنها یک عامل اساسی و دعيين کننده وجود دارد و
هن پاییاه طبقادی اس .،ويلی ما ممهن اس ،،از اقشار دح ،ستع جامعهه برواسهته باشهند ،ولهی
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به وهاطر منهافع ،کهيش شخصهي ،و پاییهاه اجتمهاعی و شههردی کهه بهورموازی بهه هن مها امهدا
می کند ،حاضرند وود را ب روشند.

زیرنویس:
 -1ناگ ته نماند کهه ایهن وهوش بينهی در اات دهز منشهویهی و بوروکراسهی استالينيسهتی مميشهه
وجههود داشهه .،ایههدسولومی سوسههيات دموکراسههی متهههی بههه وههوش بينههی و سههازش بهها بههورموازی
اسهه .،در مههورد وههای شههوروی بعههد از لنههين ،بایههد دقهه ،کههرد کههه بوروکراسههی استالينيسههتی
محصوت ضعف و عقب نشينی طبقهه ی کهارگر روسهيه در مبهارزه بها بوروکراسهی و دوطئهه مهای
امپریاليزم بهود .امها پاییهاه بوروکراسهی استالينيسهتی در ایهدسولومی سوسهيات دمهوکرات نه تهه
بود و از اینرو بود که حتی استالين مع در مورد ميتلهر مردههب ممهان اشهتبامی شهد کهه امهروز
پودين شده اس .،روی مدوف می گوید:
«طهی مههاه مهای پههيش از شهروم جنههگ ،دسهتیاه مههای مخ هی نظههامی شهوروی حتههی دندنویسههی
یادداشهه ،مههاسی از فيلدمارشههات والترفههون بههراوويه را بدسهه ،هوردنههد .ایههن یادداشهه ،مهها حههاوی
دحليلی از دمرین مای نظامی اردش هلمان در بهار  1941و دنظيع جزسيهات مختلهف مجهوم عليهه
شوروی بود .ریشارد سورگه از ماپن اطالعات فوق العاده مهمی فرستاد .او ،در مهه  ،1941و
بار دییر در موسن ،نه دنها جزسيهات جریهان حملهه ی هینهده ی هلمهان را اکهر کهرد ،بلههه ممچنهين
دعداد ن رات اردش ،طرح مای عمليادی و جه ،حمله مای بزرر را روشن کرد .این گهزارش مها
فوراا به استالين دسليع شدند .اسهتالين روی هن مها نوشه« ،بهرای هرشهيو»« ،باییهانی شهود» و
دوجهی به هن ما نههرد .عهده ای مهی گوینهد اسهتالين و گوليههف قصهد داشهتند سهورگه را احضهار
کنند و بهه عنهوان «ایجادکننهده ی وحشه »،و «مه مور نهاالیق اطالعهادی» بهه مجهازات برسهانند.
عده ای دییر می گویند که شولنبورر ،س ير هلمان در ادحاد شهوروی و رقيهب مخ هی ميتلهر ،دها
هنجها پهيش رفه ،کههه چنهد م تهه قبههل از حملهه ،بهه شههوروی مشهدار داد .و .ر .دکهانوزف ،سه ير
شهههوروی در هلمهههان ،دوسههه ،بریههها و محهههرم اسهههرار اسهههتالين ،در هن منیهههام در مسههههو بهههود.
شولنبورر او را بهه شهام دعهوت کهرد و از او وواسه ،بهه اسهتالين وبهر بدمهد کهه ممههن اسه،
ميتلر در هینده ی نزدیههی بهه ادحهاد شهوروی ضهربه ای وارد سهازد .امها اسهتالين بهه حهرف مهای
شههولنبورر نيههز بههيش از مطالههب سههورگه ،روزولهه ،و دییههران ،اعتنهها نهههرد .او گمههان کههرد کههه
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گزارش سه ير هلمهان فقهط حيلهه و شهانتامی از جانهب ميتلهر اسه ،دها امتيهازات دهازه ای از ادحهاد
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