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 اُکراین جنگ 

 ( 3ی )ضد احاله

 پویان صادقی

 

ها ذیل قانون عام لنینیستیِ »تحلیل مشخص از  ی جنگ یکن همه هاست. لی عام تمامی جنگ داری زمینه سرمایه

گروانه و  هویدا گردد. اخذ ازپیشیِ موضعی انسان   هاشرایط مشخص« باید تبیین دقیق گشته تا داللت نهایی آن 

های  که پیشاپیش از انگاره   "جنگ"ست علیه  ترین نگره و واکنشی اومانیستی و استقرار در موضع جان زیبا، سهل 

  "پاسیفیسم"خیزد.  ی بورژوایی و کدگذاریِ ناخودآگاه همیشه سیاسی ما توسط لیبرالیسم برمی ایدئولوژیک روزمره 

 اند. که بدان در ادبیات کمونیستی نهاده ست نامی

زاد  و هم  بسته با آن، این عادت چپ لیبرال جهانییافته و هم عمومیت   از دیگر سو، در کنار این اومانیسم بورژواییِ 

ایرانیسرنگونی احاله   اش طلب  با  که  است  جنگ شده  تمامی  به  ی  جنگ"ها  قطب  اطالق  "افروزدو  با  و   ،

بایستد. رسوخ گفتمان به د   "هاامپریالیسم " امپریالیسم مستقر  های و طرف، کار خویش را ساده کند و در کنار 

تدلیل  طبعاً دیگر جایی برای    "پاکس آمریکانا"ی  ها در طی دوره سازیِ این گفتمان فانتزیک دموکراتیک و درونی 

 1نگذاشته است.باز  هابرای آن  ی طبقاتیبرد مبارزه تعلیل کمونیستی و پیش و 

حمایت مو دوَج  تسلیحاتی  و  مالی  غربی  های  نئونازی ل  با  ممزوج  زلنسکیِ  دولت  دیار  از  کنار،    2اُکراین های  به 

گسترده  حمله   اعتراضات  به  علیه  روسیه  برون اُکراینی  درست  بی ،  بیریزی  و  همامیان واسطه  اومانیسم  جیِ  ن 

تنها به سود امپریالیسم آمریکا و بازوی نظامیِ آن    ،وضعیت  دِاللیِـسیاسی ی  بورژوایی است که در زنجیره ـلیبرال 

همان بازوی    طلبیِست که دلیل آن گسترش ای برای جنگی جبهه افزاییِ پشتیابد و در واقع هم یعنی ناتو، انحنا می 

 نظامی به سمت شرق تا مرزهای روسیه است.  

 
اند، بنگرید  رسدست  طور معتنابهی درزبان این روزها بههای فارسیکه در تارنگاشت  خاص چپ خارجی و ایرانیها و اشدر کنار انبوه مواضع احزاب، سازمان 1

« از ژیلبر آشکار، »دفاع از اروپا به چه معناست؟« و »آیا تجاوز  اُکراینی جنگ هایی چون »اصول کلی مواضع چپ رادیکال و ضدِّامپریالیست در زمینهبه نوشته

از منظر نوآم چامسکی،    اُکراین« از دیوید هاروی، »حمله به  اُکرایندادهای  ی رخود؟« هر دو از اسالوی ژیژک، »مالحظاتی دربارهناپذیر ب اجتناب  اُکراینروسیه به  

  وس ، »بحران اکراین و دو امپریالیسم« و »اکراین و امپریالیسم )پاسخ به پل میسون(« هر دو از الکس کالینیکیک مصاحبه«، »روسیه و چپ« از استفان شالوم

 و ... 
لوکاس لیروز د    «یک ادعاست؟  اُکراینآیا نازیسم در  » ی خوب بنگرید به:  مقاالت و گزارشات فراوانی در این خصوص نگاشته شده است. به عنوان یک نمونه  2
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ی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در جهان،  برندهراستی پیشآمریکای به   یالیسمرامپکه  است    پارادوکسیکال  ،البته

نئونازی خود گسترش طور  چه های دیگر در گذشته  و بسیاری نمونه   اُکراینهای  دهنده و حامی طالبان، داعش، 

تر چون  پس ساکن چون یک سمپتوم و س هایی را ابتدابه لیکن این خصلت لیبرالیسم است که چنین پدیده .  باشد 

ماحصل وضعیت که اعتراضات  ستای این هم خود لطیفه  3تراود. ترش، برون می ابزاری برای پایش و بازتولید کالن 

شوند و  است که برگزار می   اُکراین های  ضدِّجنگ اومانیستی شهرهای گوناگون جهان، درست در حمایت از نئونازی 

 اندیشند.می ی مفهومی پرولتری خانه با زرّادکه ست برای آنان در این لطیفه حقیقتی 

، خود یک یهودی  اُکراینآمیز است که زلنسکی، پرزیدنت  ه پندارد نقیض فاشیسم را ضدِّیهود می برای عقل مرسوم که  

تر از چیزی نیست  نه کم   ی عملیاتی آناند و دامنه که ضدِّروس ضدِّیهود نیستند، بل   اُکراینهای  باشد. لیکن نئونازی

 . بخواند کشی اگانف، دبیر اول حزب کمونیست روسیه، آن را نسلیکه ز

ها در آن مقطع چون انقالبی علیه الیگارشی پروروس تصویر شد  که از سوی غالب چپ   ، 2014سال    جنبش میدان

جهت گسترش به سوی    ای از مسیری بوده استالشمس شده است که وهله ظهرمنیگر اَاکنون دو حمایت، هم 

  88سبز در سال    معترضینسرکوب  که  گونه  مرزهای روسیه. پاسخ روسیه نیز پاسخ درخوردِ وضعیت است، همان

 شار اسد.بحفظ دولت ها جهت تمامیِ فِعل و نیز هم بود  درخورد وضعیت 

 *** 

 

 امپریالیسم و عملیات روسیه  "هژمونی  بازیابی "جنگ 

های زمانه و چگونگی  ها و گرایشقطعاً برای شناخت خصلت   اُکراینی روسیه به  حملهتبیین چرایی و تبعات و نتایج  

تکلیف تأسیس ثقل سیاسی با هدف تشکیل  کننده دارد.  هایی تعیینی طبقاتی داللت رد و انکشاف مبارزه بُپیش

مدد  ن کمونیستی را پیش بَرَد، درست به اش، رسالت تاریخی بازاحداث تمّدپرولتاریایی که واقف بر وظایف سیاسی

باری منجر  گریِ خیانت پاسیفیسم به نظاره  شود.حراز می های خطیری، اِگرانه از چنین تنگه گذر صحیح و مداخله 

پرواز  اکتبر کبیر دیگری به ققنوس    بار نیز از خاکستر جهاند که اینباش شود که پرولتاریا را به مسلخ خواهد برد.  می 

   ید.پرواز درآه جغد مینروای بلشویسم در شب افول هژمونیک ب باز هم که   درآید؛

 
ایدئولوگ 3 از  میزس،  فون  از  جمله  بسیار  این  آزاد،  جهان  و  نئولیبرالیسم  ارشد  تکاپوهای  نمی»نماست:  نمونههای  تمام  و  فاشیسم  که  کرد  انکار  توان 

ها در این مقطع زمانی اروپا را نجات داده است. خدمتی که فاشیسم با این کار خود انجام داده  ی آنهای خوبند و مداخلهپر از نیت  ی مشابه دیکتاتورجویانه

ز این  ی بیش اای اضطراری برای این مقطع زمانی بود و اگر آن را چیزشیسم تنها چارهفاها[ در تاریخ جاودان خواهد ماند ...  است ]یعنی نابودی کمونیست

 «ایم. باری شدهفاجعه بدانیم مرتکب اشتباه
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هایش کیف را محاصره کند، اما  خاطر آورید: »پوتین شاید با تانک ی بایدن را به روزه های زبانی این چند  لغزش 

گیرد  دانید، پوتین تصمیم می جایی رسیدیم که می طور به دست آورد« یا »چه تواند دل مردم ایران را به هرگز نمی 

ند. اما نیک که بنگریم  ارگذ می حساب اشتباه یک پیرمرد هشتادوچند ساله  به روسیه حمله کند.« این جمالت را به 

  "گیِازجادررفته "  شود. حقیقتِ دا می جمهورش اَهای هژمونی امپریالیسم آمریکاست که از زبان رئیس ها لکنتاین

 زایاند. ومعوج را می لغزاند و جمالت کج است که چنین خود را می  "افول هژمونی"منبعث از  

شود که  هایی از سوی امپریالیسم آمریکا پیش برده می ژمونیک، جنگی افول هترها باز شده بود که در زمانه پیش

جنگ  "یک    روسیه  یحملهی عام،  و در این زمینه بدین نمط    4نهاده شد.  "های بازیابی هژمونیجنگ "بر آن نام  

   دستانه است.پیش  "ضدِّبازیابی هژمونیِ

دومی  ، که  "گرایانهرونق مالیه "و    "رونق مادی"  یبا گذر از دوره های امپریالیستی  های سینوسی فرگشت سیکل

شوند. بستر مادی این افول چیزی نیست الّا گرایش  می   "افول هژمونی"است، وارد فاز    "خزان هژمونی"شروع   ̊ خود

ای که سنخ امپریالیسم موجود جهت پایش  ت نهادیسو و نیز ازکارافتادن الگوها و ترتیبانزولی نرخ سود از یک 

از سوی دیگر. بدین معنا که سطح رشد افقی و عمقیِ کاپیتالیسم در سطح    ، کاپیتالیسم گلوبال تکوین داده بود

به  الگوهای  گونه جهانی  و  ترتیبات  که  است  رفته  پیش  الزمفی   قرنیِای  بسندگیِ  و  کفاف  موجود  را    ش الحال 

الزامات نوین از سطح افول اقتصادی امپریالیسم  امات نوینی را می داده و الزدستاز طلبد. این نزول نرخ سود و 

آوردهای نوینی هژمونی امپریالیسم  د. بدین معنا که هم ندهشروع شده و خود را از مراتب سیاسی و نظامی گذر می 

رود. این  ی چیزی که دارد ازدست می جهت اعاده   ˚و امپریالیسم ناگزیر است از اقداماتیچالش طلبیده  موجود را به 

هژمونی"اقداماتِ   جدال   "بازیابی  از  وسیعی  می طیف  دامن  را  نظامی  و  سیاسی  و  اقتصادی  سطح  های  که  زند 

کرد امپریالیسم در این سطح و پاسخی که از سوی روسیه  نامیده شد. عمل   "های بازیابی هژمونیجنگ"ش  انظامی 

بازیابی  جنگ ضدِّ"ی روسیه را با نام صحیحش بخوانیم و آن را یک  دارد که حمله بدان داده شده است، ما را بدان می 

 بدانیم. "هژمونی

ا  های خود را در مرزهایش با کانادا ی خواهد کرد اگر ما موشک  به قولی مضمونی از پوتین »آمریکا چه برخوردی 

پُر گام واضح است که این پیش مکزیک مستقر نماییم؟«  از  به رویِ  امپریالیسم آمریکا در طول سه دهه پس  گام 

چنین یورشی را از سوی روسیه مهیا    یِ ی مادّ سقوط دردناک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است که زمینه 

از قراین پیداست   ،هایی چون یوگسالوی، عراق، سوریه، لیبی، افغانستانداشتن نمونه چشمه و پوتین با درپیش ساخت

 ی مسیری ساخته که تا انتهایش پیش خواهد رفت.خود را آماده  ، که
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می آن جلوه  امر  ظاهر  در  که  به کشور ضعیفکند حمله چه  روسیه  نظامی  ابرقدرت  با  اُکراینتر  ی  لیکن    است. 

کرد  ی امپریالیسم آمریکا عمل می ی نوک نیزه به منزله   اُکراینشود این است که  چه واضح می زدن غبارها آن پس

اش بازوی نظامی روسیه با امپریالیسم آمریکا و    ینیست. مسئله دقیقاً مواجهه   اُکراین به خود    و لذا مسئله اصالً حمله 

موجودیتش را مدیون    اُکراینکه خودِ دولت فعلی  آن چهرود.  دارد پیش می   اُکراینجی  ناتو است که به میان یعنی  

کردن توافقات  دنباس و عدم اجرایی   یطرز برخوردش با منطقه   ̊ داند و در ادامه می   2014کودتای امپریالیستی  

های امپریالیسم پیش  ها و یاریو ذیل اغماض طبق منویات  و تمایلش به عضویت در ناتو، همه و همه را    2مینسک  

   برده است.

ای که زمانی خود درخواست عضویت در ناتو را  که: چرا اکنون؟ مگر روسیه اثنا مطرح است ایناین پرسشی که در 

این مسئله  با  نیست که  ناتو، علی داشته است، سی سال  به شرقِ  وقرارهای زمان فروپاشی  رغم قولی گسترش 

ی آن باید  زمانه و گرایش عمده  یهای غربی، درگیر است؟ پاسخ را در همان خصلت ویژه عهدات طرف شوروی و ت

است که به روسیه رخصت چنین عملیاتی را در این سطح گسترده و با    "افول هژمونیک"جست: این بستر عام  

اگر جهان به سیاق سابق بود و روال تر میاندازی حتا گسترده چشم چون گذشته بودند  ها همش ها و گرایدهد. 

 غیرممکن بود که شاهد چنین جنگی باشیم. 

 

 تبعات 

از   توئیتی پیامی را به جهان عرب ارسال کرد: »جهان در حال گذر  محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، در 

دیگر نزدیک  یک های دشوار. آیا وقت آن نرسیده است که اعراب به  های جدید و ائتالف تغییرات بزرگ است و موازنه 

اینک در حال  گاهی در تاریخ جدید که هم شوند، همکاری کنند و توافق نمایند تا وزنی داشته باشند و نظر و جای 

جهانی در حال فروریزش و  نشین هم معلوم شده است که  یعنی دیگر برای رأس این شیخ   شدن است.«ساخته

  است.شدن جاچیزی درحال جابه 

شدن فرآیند افول  ی نظامی نشانه  است؛و تعمیق آشوب  جایی  این فروریزش و تسریع جابه   تشدید   اُکراینجنگ  

ل  تر مواجه خواهیم بود که در آن دوَشدهپس ما با جهانی میلیتاریزه که زین هژمونیک است و داللت برآن دارد  

ائتالف  سوی  به  اتّ بورژوایی  و  بلوک ها  و  کرد.  بندیحادها  خواهند  هم حرکت  با  نظامی مشخص  صدراعظم  های 

اوالف شولتس،  سوسیال آلمان،  اساسی در سیاست رانیدر سخن وقتی  دموکرات  تغییرات  آلمان  پارلمان  در  اش 
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اکنون  زهم ا  ،5یابد ی دفاعی آلمان صد میلیارد یورو افزایش می دفاعی و خارجی آلمان را اعالم کرد و گفت که بودجه 

 6سیری نهاده است.گام در چنین م

معنای  و شکستش در آن به   اُکراینجاکه جنگ  ازآن آمیز امپریالیسم آمریکا از افغانستان،  پس از خروج شکست   نیز،

  کرده است ای کاری دریافت  دموکراسی ضربه جنگ غرب و شکست غرب در آن است، گفتمان گلوبالیسم و لیبرال 

وبالیست در این کشورها خواهد گشت و این خود  که این امر موجب رشد راست افراطی و احزاب سیاسی ضدِّگل

گرایی، ناسیونالیسم  لتراراستوپس گرایش به سمت اترشدنِ این کشورها را دوچندان خواهد کرد.  اضطرار میلیتاریزه 

های  خواهیم بود. این چنین وضعیتی، گفتمان   پس متواتر شاهد الحساب چیزی است که زین افراطی و فاشیسم علی 

ی سیاست جهانی تا اطالع  رفته در صحنه ها و جریانات گلوبالیست را رفته خواهد راند و ایدئولوگ گلوبالیستی را پس 

 ، بالموضوع خواهد کرد. ی دیگرگسترجهان ثانوی و تا زمان برآمدن امپریالیسم هژمون 

ی مدنی در سطوح ملی و  برداشتن جامعه بالیستی و لیبرال دموکراسی و این تَرَک افتادن ایدئولوژی گلواز سکه این 

ی طبقاتی و پراتیک کمونیستی  برد مبارزه ی دیگری نیز خواهد داشت: جا برای پیش جهانی، قطعاً پیامد عمده 

آمده تا تشدید و  دربه   اُکراینشود. این مکر هگلی تاریخ است که از آستین روسیه در جنگ  تر باز می بیشهرچه 

آمدگوی  تسریع و تعمیق سازد فرآیندی را که ساختاراً جهان سرمایه از آن گریزی ندارد و یک کمونیست خوش 

 ست.چیز سرجای خودش نیست و این عالی آن است. به قولی از مائو در زیر آسمان هیچ 

 

 اُکراین انسداد ساختار و امکان کمونیسم در 

ای  چون میوه رشد جنبش کارگری است که هم   یِگرایانه و خطّمحصول فرآیند تکامل تسخیر قدرت سیاسی نه  

دارانه که در  ست حاصل گپ و انسدادی ساختاری در وضعیت سرمایه چون امکانی که هم رسیده چیده شود، بل 

 بلشویکی بالفعل گردد. ـبایست با پراتیک طبقاتیمی  وکند خوان تاریخ طلیعه می پیش

 
ر مقام دموکرات و  رانی بود که وی چنین گفت: »ما دتیتر خبر: »صدراعظم آلمان: شاهد یک چرخش دوران هستیم«، دویچه وله فارسی. در همین سخن   5

 ایم.«ها[ و در طرف صحیح تاریخ ایستادهیاُکرایناروپایی در کنار شما ]
نماید. یعنی ذات ساختارمند جای خود را به  ی توطئه است که رخ میمندی ذات و پدیدار که تبیین نشود، الجرم این نظریهتحلیل که غایب باشد، ضابطه 6

ی افول  شاهد و انگارههای بیگیری طالبان، بشارتهای »قدرتبنگرید به نوشته  کند.های امپریالیسم آمریکا، تفویض میجا توطئهایناََبردیگری بزرگ، حال در  

ه  نلی خروج آمریکا  اوّ  یاند. در نوشته« از مرتضا یگانه، که هر دو در تارنگاشت همّت منتشر شدهاُکراینها و پیامدهای جنگ  آمریکا« از مصطفا زمانی و »ریشه

ی آمریکاست که به  تصویر شده است و در دومی نیز این توطئهی امنیتی  در یک غائلهای برای درگیرکردن روسیه و چین و ایران  که توطئهشکست آمریکا بل

اد، »مهندسی تصاویر در پس بحران آمریکا«، نیز  ی ایرج فرز طور مثال نوشتهبه کشانده است. اُکراینقصد فروش میعانات گازی و ... روسیه را به دام پهن جنگ 

 ست شبیه همان دومی.اینوشته
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خون هستند و با ما پیوند  با ما هم   اُکراینچنین گفت: »مردم    اُکراین خنانش برای آغاز عملیات ویژه در  پوتین در س 

شکنند و به این  های لنین را می ها مجسمه گذاری کرد اما امروز برخی از آن را لنین پایه   اُکراینگی دارند.  خانواده 

گذشته   واقعی چیست.«   زداییِ نشان دهد که کمونیسم  این اُکرگویند. روسیه آماده است به  زدایی می کار کمونیسم 

ی وی  است، در گفته   اُکراینواقعی، در زدودن کار لنین یعنی تأسیس    زداییِپوتین که کمونیسم  از این منظورِ

لنین بلشویک و کمونیست    اُکراینملت مدرن  ـگذار دولتکه واقعاً پدر بنیانای حقیقی نهفته است و آن این وهله 

به  اَهیچ نحوی  است که  تقلیل به شمایلی در از  قابل  از سر  پرفرمنس   خورد نحا  های کاپیتالیستی نیست. درست 

ملتی کاپیتالیستی ناگزیر است از  ـی دولت منزله به   اُکراینقلیل است که  همین اضطرار و از سر همین عدم امکان ت

پدر  چنگ از  دیگر  و شمایلی  به سیما  فی گذار  بنیان زدن  آ که  استپانالفور  در سیمای  را  می   ن  پس   یابد.باندرا 

  اُکراین نه به نام  داراتأسیس موجودیتی سرمایه  ایِهای سیاسی بنیادین و پایه برآمده از ضرورت   اُکراینفاشیسم  

روست که  ایناست و روند انکشافش خیلی ارتباطی به روند کالسیک انکشاف فاشیستی در گذشته ندارد و هم از 

  7غایت ضدِّکمونیست.به شبیه نیاکانش ضدِّروس است و  ̊ این فاشیسم

ی نیز برقرار خواهد بود و این دقیقاً همان انسداد  اُکراینباشد، فاشیسم    اُکراینپس اگر قرار بر دوام کاپیتالیسم در  

، با درک  که   ی آمریکاایاالت متحدهبا آن مواجه است و از سوی دیگر    روسیهای است که از یک سمت  ساختاری

این نیست که    اُکراینی اصلی در  کند. پس مخمصه اتفاقاً از آن حمایت می   اش،و قوای دماغیِ امپریالیستی  یغریز

این است که دولت یا فاشیستی است و پروآمریکا و   اُکراینی اصلی در پروروس باشد یا پروآمریکا. مخمصه  اُکراین

دقیقه  تا  و  ثانوی  اطالع  تا  چه  دردهد.  تن  آن  به  باید  پوتین  اجباراً  که  است  کمونیستی  جهان  یا  تکوین  ی 

سدادی ساختاری در  پس ان  8صه ندارد. ای، روسیه پاسخی به این مخمست چند دهه ایپساآمریکایی، که خود بازه 

 مثابه امکان در شرایط اکراین تعبیه کرده است.ا به وضعیت کمونیسم ر

، با جنبش  ترین گزینه(عنوان محتمل)به   کارآوردن دولتی پیرو در آن روی و چه با به   اُکراینپوتین چه با الحاق  

و اطالعاتی  طور مستمر توسط غرب حمایت مالی و تسلیحاتی  زیرزمینی و مسلح فاشیستی مواجه خواهد بود که به 

ی  دارد که تا دقیقه محدودیتی را بر دولت کاپیتالیستی روسیه روامی  ̊ وضعیت  خواهد شد. پس این انسداد ساختاریِ

از    که در یک جنگ دراز زیرزمینی درگیر شود. هد تا اینبعدی بهتر است که به یک موجودیت کمونیستی رضا د

های فاشیست و  گیری برای اعضای گردان قضا از سر همین درک است که ارتش پوتین دستور تیر درصورت دست

 
بهاین   7 به    ،اُکراینمحض پیروزی کودتای میدان حزب کمونیست  چنین است که  انتخابات پیش از کودتا نزدیک  بود  4که در آخرین    ، میلیون رأی آورده 

 دادند. های لنین از خود بروز میای را به مجسمهچنین هیستری اه نئونازیچنین است که  شود و اینغیرقانونی اعالم می
ها نیست که فعالً باید با پوتین  دهد. این اجبار برروی کمونیسترا نشان میدر موقف نام عام«  »اش، ابتداییی گرایلو در نوشته  انحرافدر اینجا خود وضعیت   8

 ها کنار بیاید.روی پوتین است که فعالً باید با کمونیستو محورمقاومت کناربیایند، اتفاقاً این اجبار بر 
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دارانه  سرمایه  اُکراینست که از خاک عث از احتجاج پیشین فاشیسم چیزی دارد. لیکن منب  اُکرایننه اعضای ارتش 

 تواند دودمان پوتین را بر باد دهد.خواهد رویید که می گُله گُله 

آن  از  قاعدهپس  این  رفت،  افول چه  شب  در  بلشویسم  مینروای  جغد  که  عام  به   ی  درمی هژمونیک  آید،  پرواز 

مبارزه   اُکراینبرقضا در وضعیت خاص  دست این مسیر  واقعی شده است و  امکانی  به  پراتیک  بدل  و  ی طبقاتی 

کار و    یجاگی و امکان را بدل به فعلیت بکند یا نکند. تا اینتواند این بالقوه دیار است که می های آن  کمونیست

های زمینی که بر رویش تانک   زیرِ  ̊ اند و موش کور تاریخ د پیش نرفته چه از قراین و اخبار پیداست این است که بَآن

 کنند.  ها و ضدناتو آمدورفت می های کمونیست ضدِّنئونازی زند که در آن گردان نقبی می روند دارد  روسی پیش می 

 


