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 پاشدتصاویر وارونه از جنگ اوکراین بر چشم کارگران خاک میی ارائه

 

ای است که از طرف نظام طبقاتی جهانی تحمیل شده است. احساس نفرت های روزمرههای ویرانگر امتداد جنایتجنگ و رقابت

ای برای از وضعیت موجود، نیروی اولیه نفرتهاست. اگر واقعی باشد نشانگر مقاومت در برابر طبیعی پنداشتن آناز این رویدادها 

که  شودتبدیل می  هایی که وضعیت موجود را پیش آورده است، تنها به آه و فغانیحرکت است اما بدون شناخت روندها و ریشه

 .ودشو خود این آه و فغان به محملی برای ارتجاع تبدیل می کندی مسلط به خوبی آن را در جهت منافع خود هدایت میطبقه

، از جانب هواداران نظم مسلط جهانی، همچون جنگ ه استآغاز شد 2222ی فوریهدر  ظاهراًجنگ میان روسیه و اوکراین که 

ه ب ،کنند که آن احساس واقعیها تالش میتصویر شد. آن "استبداد و دموکراسی"، جنگ میان "تاریکی و روشنایی"میان 

ی هایلیبرالی قالب پیدا کنند؛ جنبش طلبصلحهای ن مجهز نشود و در جنبشهای این جنگ و ماهیت واقعی آشناخت ریشه

کوشیم در های به وجود آمدن این جنگ. در این نوشته میاست نه ریشه موجودکه انتقادشان تنها بر هم خوردن آرامش نظم 

س به سپریم و فراز و نشیب آن را مرور کنیم. ابر شمبه عنوان بستر اصلی وقوع این جنگ را  آمریکاییهای نظم ویژگیابتدا 

یگر در بخشی دهای فعلی دولت روسیه براساس تحوالتِ پس از فروپاشی شوروی اشاره خواهیم کرد. گیری واکنشی شکلزمینه

قد ن کنیم. در بخش جنگ اوکراین و موضع کمونیستی، بهزمانی که در اوکراین به وقوع پیوست را بررسی مینیز تحوالت هم

های رنگارنگی بر روی هایشان، پوششی طبقاتی در تحلیلدادن مبارزهنپردازیم که به علت کانون قرار هایی میمواضع چپ

ش پرسی با نقد این تصاویر وارونه، تالش کردیم زمینه را برای ارائه کنند.کشند و ماهیت واقعی آن را پنهان میواقعیت می

         های صحیح است. ترین گام در جهت رسیدن به پاسخپیرامون این جنگ فراهم کنیم که خود مهم صحیح

 نظم آمریکایی

به قدرت بالمنازع  و ایدئولوژیک نظامی، های سیاسی، اقتصادیدر تمامی عرصه )جنگ دوم جهانی( ایاالت متحده پس از جنگ»

جهان غرب تبدیل شد و رهبری بلوک غرب را در مواجهه با دول سوسیالیست، که از قدرت روزافزونی برخوردار بودند، در دست 

. دولت آمریکا در همراه بودهای امپریالیست اروپا این مسئله با از دست دادن قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت 1«گرفت.

رفته بود. گرا را پی گهای ملیی بریتانیا و فرانسه، تاکتیک حمایت از جنبششدههای امپریالیستی تضعیفولتهای نفوذ دحوزه

این مسئله از دو جنبه حائز اهمیت بود. نخست آنکه حضور »در ماجرای کانال سوئز شکل گرفت.  1591اوج این حمایت در 

طلبانه، به ویژه در آفریقا و آمریکای التین، امکان استعمار قاللهای استشوروی و چین کمونیست و سیاست حمایت از خیزش

طلبانه مستقیماً رقبای آمریکا را نشانه های استقاللهای امپریالیست را ازمیان برده بود. دوم آنکه این جنبشکالسیک دولت

، به ها در برابر قوای اشغالگراز این جنبشنگریستند.  حمایت آمریکا گرفتند و بعضاً آمریکا را چونان کشوری حامی آزادی میمی

 2«.ختی آمریکا را بر این کشورها ممکن ساشکل نوینی از سیطره ویژه در آفریقا و خاورمیانه،
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از این تاکتیک پیروی ، 3بردمنافع آمریکا را زیر سوال میکه  ایهای ملیتوجه به این نکته ضروری است که آمریکا در جنبش

در گواتماال  1591کودتای اِعمال و  علیه دولت مصدق میالدی( 1593) 1332مرداد  22آمریکا در کودتای . مشارکت کردنمی

( 1511)پاتریس لومومبا  و قتل اقدامات حمایتی از بلژیک به عنوان استعمارگر سابق کنگو در عزل، خاکوبو آربنزدولت علیه 

 های ملی بوده است.های آمریکا علیه جنبشیتترین فعالرهبر مبارزات ضد استعماری کنگو از جمله مهم

رای تاکتیک دیگر آمریکا بکه ، الزم است اشاره کنیم ی تاریخیاین دورههای آمریکا در تر از سیاستی تصویری دقیقبرای ارائه

به  وده است.اجتماعی نیز ب -انجام اصالحاتی سیاسیحمایت از بریتانیا، ویژه به  رقبایشنفوذ بیشتر در کشورها و مقابله با نفوذ 

ی محمدرضا در دوره 1311در سال تر انجام اقدامات موسوم به انقالب سفید انجام اصالحات ارضی و به طور عمومیطور ویژه 

که داران را بر سیاست ایران ی زمینسلطه ، به طور کامل1داری در ایران بوده استی تولید سرمایهتکامل شیوه ناشی ازکه  شاه

    کردند. ها و کارگزارانی بر سر کار آمدند که همسو با آمریکا حرکت می، از بین برد و پس از آن دولتپایگاه اجتماعی بریتانیا بود

ام پس از اتم ،ی قدرت اقتصادی و نظامی آن بودآمریکا به واسطه بالمنازع آمریکایی و قدرقدرتیی که سرآغاز ایجاد نظم ادوره

مدار بالمنازع دآمریکا در این دوره به سر ادامه داشت. (آمریکا )شروع خزان هژمونیِ میالدی 92ی تا دهه جنگ جهانی دوم

 به قدرتدر این دوره بود که آمریکا های بلوک غرب این رهبری را پذیرفته بودند. تبدیل شده بود و دولت غربداری سرمایه

 ؛گرفتی اول از قدرت مادی آمریکا در تولید مادی نشأت میو این هژمونی در درجه داری جهانی تبدیل شده بودرمایههژمون س

های ی کارگران آمریکا و قدرتوضعیت بهبودیافته. درصد از حجم تولید ناخالص جهان از آن آمریکا بود 92به طوریکه بیش از 

ی همراه بود با خشم فزاینده با این وجود این مسئله ؛9در جوامع مذکور شدنظم آمریکایی  نسبیِ مشروعیتاروپایی، باعث ایجاد 

به لحاظ تولیدی سیاسی آمریکا در کشورهای -مداخالت اقتصادی داران نسبت بهو بخشی از سرمایه کارگران، زحمتکشان

ی طهو سلآمریکا و نفوذ  یجویانههای مداخلهسیاست از طریقواضح است که بخشی از بهبود وضعیت کارگران غربی  .1ترضعیف

 ه بود.ایجاد شد این کشورهااقتصادی بر 

این دو  .شروع به کار نمودند 1519از سال  ،المللی پولو صندوق بینبانک جهانی  ،ی نظم آمریکاییسلطهابزارهای اقتصادی  

ها شرایط این وامهای اعطایی به کشورهای عضو را بر عهده دارند. صندوق پول برای اعطای ی وامی تأمین هزینهوظیفه»نهاد 

های اقتصادی این نهاد تأثیر مستقیمی در ورود و خروج ها و توصیهکند و گزارشخاصی برای دولت متقاضی وام تعیین می

کردند که خود ی تسهیالت به کشورها شرایطی را تحمیل میاین دو نهاد از زمان تأسیس برای ارائه 9«.سرمایه به کشورها دارد

  .تر شداستثمار مضاعف زحمتکشانِ کشورهای به لحاظ تولیدی ضعیفبه سرکردگی آمریکا و  غرب بلوکی سلطه ابزار

. دنی سیاسی و نظامی نیز همراه بود که ابزارهای آن سازمان ملل متحد و پیمان ناتو بوددر این دوره با سلطه نظم آمریکایی

بل نفوذ و قدرت این پیمان عالوه بر بازدارندگی در مقا قد گردید.دولت اروپایی و آمریکا منع 12میان  1515پیمان ناتو در سال 
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 رساند.در ایران یاری فرایند جداسازی نیروی کار از وسایل تولید یا همان پرولترسازی  به تکمیلانقالب سفید  1 

کارگری  هایی حیات اجتماعی کارگران، حمایت از تشکیل اتحادیهی دولت در بازار را ترویج میکرد و در عرصهکنندهی سیاسی نقش تنظیماین نظم اقتصادی در عرصه 5 

کرد. منطق فوردیستی حاکم بر اقتصاد خواهان تقویت لیغ میها و...( تبها، وامه بیمهجاد نهادهای ضامن رفاه را )از جملدست راستی، افزایش سطح دستمزد کارگران و ای

بود. سیستم  1929هایی چون رکود گرا به منظور حفظ توازن تولید و مصرف در نظام اقتصادی و پیشگیری از وقوع بحرانای مصرفتوان خرید کارگران و ایجاد جامعه

ی زمانی، رشد اقتصادی جهان داری موسوم شد. در این بازهبه همراه داشت که به عصر طالیی سرمایه اقتصادیِ پس از جنگ به مدت سه دهه چنان سطحی از شکوفایی را

ویژه ی کارگر بههطبق یهرشدی که البته با استثمار فزایندترین سطح و وضعیت رفاهی کارگران نیز مناسب بود، وضعیت رفاهی روبهکننده بود. بیکاری در پایینغرب خیره

 (39اصطالح جهان سوم و حتی در کشورهای پیشرفته همراه شد. )همان، ص به در کشورهای

 شوند.تر و یا آنچه به اصطالح جهان سوم نامیده میمنظور کشورهای با نرخ بهروری پایین 1 
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های اروپایی را به لحاظ نظامی های اروپایی به وجود آورد. با این وجود این پیمان قدرترا در میان دولت نظامی شوروی، صلح

 ی آمریکا در آورد.نیز تحت سیطره

و منجر  های زیادی روبرو بودبا چالش 1592داری پس از های سرمایهقدرتنظمِ آمریکایی و مشروعیت نسبی آن در میان دیگر 

 افولای خزان و یا بعدتر در اینجا قصد نداریم که علت ریشه (. 2223تا سال  1592)از سال  به خزان هژمونی آمریکا گردید

 ، آمریکادر این دورهند را مرور خواهیم کرد. های متفاوت این فرایبلکه وهله ؛را بررسی نماییمبه بعد(  2223)از هژمونی آمریکا 

های اروپای غربی منافع دید و به لحاظ سیاسی نیز قدرتبه لحاظ اقتصادی رقبایی چون ژاپن و آلمان را رو در روی خود می

روبرو شد. ی زمانی با کاهش سهم جهانی خود در تولید مادی گرفتند. آمریکا در این محدودهدر بلوک غرب پی می خاص خود را

سقوط  1522درصد در سال  29به کمتر از  1592درصد در سال  92سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانی در این دوره از بیش از 

همه  تر ازمهمنظیر خود را در اقتصاد جهانی از دست داده بود. جایگاه بی یکرد. به این ترتیب، ایاالت متحده به شکل محسوس

رف ای از طجانبهداری بود به طور یکدر جهان سرمایه )و نه بنیان هژمونی آن( نمایانگر هژمونی آمریکاسیستم برتون وودز که 

    2.گردیدداری غرب بلوک سرمایه درآمریکا نسبت به  سیاسیاعتمادی بیآمریکا فسخ شد و این موضوع باعث 

ی عطفی در به چالش کشیدن رهبری آمریکا بر بلوک امپریالیستی غرب بود. نقطه( 1599)شکست آمریکا در جنگ ویتنام 

 مقاومت علیهد. نگیر کنآمریکا را زمین ،هابا پشتیبانی توده ندتوانست 5با کسب هژمونی در جنبش ملی های ویتنامکمونیست

اقی نماند. حضور نیروی کارگران و زحمتکشان مین ویتنام بنیروی مادی آمریکا در این نبرد موجی ایجاد کرد که محدود به سرز

در کشورهای مشابه که درگیر جنبش ملی بودند، تأثیر شگرفی گذاشت.  ،آنتحت رهبری حزب کمونیست در این نبرد و پیروزی 

وعیتِ رحتی اقشار میانی رضایت و مشی کارگر کشورهای غربی و محدود نماند و در میان طبقهأثیر اما به به این کشورها این ت

ه هایی علیه تجاوز آمریکا به ویتنام بی پیشین کسب کرده بود، زیر سوال برد و در نتیجه  جنبشرا که آمریکا در دوره نسبی

این  در جهت توانستندبا برآمدن نیروی کارگران و زحمتکشان ویتنام  کارگران غربیای در غرب شکل گرفت. صورت گسترده

خود را با وضعیت باید  ی کارگر باشندبرای اینکه جزئی از جنبش جهانی طبقهها آن :بردارندگام ی طبقاتی ی مبارزهآموزه

الوه بر ع .ها است، آشنا سازندبدتر از وضع آن بسیار، که کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره و زحمتکشان بار کارگرانفالکت

 یهالتها در غرب، هژمونی آمریکا برای رهبری دودر اذهان توده )خزان هژمونی، نه افول هژمونی( دار شدن هژمونی آمریکاخدشه

مردان اروپایی در رهبری آمریکا غربی نیز به چالش کشیده شد. توان نظامی آمریکا به چالش کشیده شده بود و در ذهن دولت

                                                           
دهه با متحده از موقعیت ممتازی در جهان برخوردار شد. این کشور به مدت سهالملی، ایاالت ی مبادالت بینبا بدل شدن دالر به ارز پایه» وودز براساس سیستم برتون 2 

ی دالر رهی ذخیوودز، ایاالت متحده به معاوضهی برتونالمللی برخوردار بود. اما از سوی دیگر، بر مبنای معاهدهتزریق دالر به بازار جهانی از امتیاز کنترل نسبی بازار بین

کننده عصر طالیی، میزان ارزش ذخایر دالر کشورها از ذخایر طالی ایاالت متحده فراتر رفت. تزریق دالر شد. با وجود این، طی رشد خیرهد میدیگر کشورها با طال متعه

حجم دالر در گردش جهان 1592ترین کشور بدهکار جهان تبدیل کرد. تا سال المللی در عمل امریکا را به بزرگبه بازارهای اروپا و رشد سریع حجم تولید و مبادالت بین

ی دهه ی. در آستانهبرابر ذخایر طالی ایاالت متحده بود و چاپ غیرقانونی دالر توسط فدرال رزرو نیز روند انباشت ذخایر دالر را در دیگر کشورها شدت بخشید 9بیش از 

به الگویی 1519ی ذخایر دالر فرانسه با طال در سال در سال . در این میان، معاوضهوودز نداشتی برتونایاالت متحده ذخایر کافی طال به منظور پایبندی به معاهده 1592

ی ارزی خود را با طال مطرح کرد. میلیارد دالر از ذخیره 3ی پیمان استراتژیک امریکا، تقاضای معاوضهبرای دیگر کشورهای اروپای غربی بدل شد، تا آنجا که بریتانیا، هم

این قرارداد نه تنها اعتماد سیاسی و  یبهصورت یکجانبه فسخ کرد. فسخ یکجان قرارداد تبدیل ارز دالر به طال را به 1591یاالت متحده در سال در چنین شرایطی، دولت ا

تری آن بود در موقعیت ضعیف یهدای را که دالر بر آن مبتنی و نماینهای ایاالت متحده را به این کشور متزلزل کرد، بلکه دالر امریکا و نظام تولیدیپیماناقتصادی هم

 .(32)همان، ص « قرار داد.
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ها را به نقض این رهبری ن، گرچه همین عامل یعنی حضور دولت شوروی تردید آبرای مقابله با شوروی تردید ایجاد شده بود

  کشاند.نمی

دولت آمریکا، الهام بخش  علیهکارگران و زحمتکشان ویتنام  نبردی عطف حائز اهمیت است. بندی تأثیرات این نقطهجمع

های چریکی آمریکای التین، چون انقالب کوبا بر روی جنبششد و اثر خود را همبا وضعیت مشابه های ملی در کشورهای جنبش

الش به چهایی که مداخالت امپریالستی آمریکا را های اشغالی فلسطین برجای گذاشت، جنبشنایران، عمان، ترکیه و سرزمی

 دیگرح در سط و بودکا در خودِ غرب های ضد مداخالت آمریی جنبشبرانگیزاننده برد پیروزمندانهناین  کشیدند. در سطح دیگر، 

  را به چالش طلبید. مشروعیت رهبری آمریکا بر بلوک غرب

ی مالی و سیاسی خود در جهان به سیاست اعطای حفظ سلطه»های اقتصادی و سیاسی بود که آمریکا برای در بستر این چالش

های اروپای غربی در اجرای این ها روی آورد... دولتها و در نهایت گرفتن امتیاز از آنمقروض ساختن آن ،وام به کشورها

های اروپای غربی در عین ترین عوامل همراهی دولتاز مهم 12«ها هم همراه ایاالت متحده و هم رقبای این کشور بودند.سیاست

 رقابت با آمریکا، حضور شوروی بود.

ی رشد صنایع داخلی کشورهای در حال نفت و کاهش تقاضا برای کاالهای تولید شده در بلوک غرب، به واسطه افزایش قیمت 

انک المللی پول و بساخت. صندوق بینهای اروپای غربی ضروری میها را برای آمریکا و دولتبود که این سیاست بستریتوسعه 

ه عزایی برای کشورهای در حال توسپوشش کمک به رشد اقتصادی و اشتغالها بودند که در جهانی ابزارهای پیشبرد این سیاست

گذاری خارجی و خرید های گمرکی، تسهیل سرمایهکردند. کاهش تعرفهتوجیه میرا ها آنهای اقتصادی، ی گزارشبا ارائه

 ثباتیش دستمزدها و بیبود با کاه ها همراهها بود. اجرای این سیاست"کمک"ی وام از شروط اعطای این کنندهکاالهای تأمین

فریقا و آسیا اجرا شد، که اغلب با در هم شکستن مقاومت در آمریکای التین، آ»ها این سیاست  ی کارگر.شرایط کار طبقه

این  11«ی مستقیم نظامی همراه بود.های اقتصادی، کودتا و بعضاً حملهکارگران و فرودستان کشورهای هدف از طریق تحریم

ز در کشورهای غربی نی یداری با نام نئولیبرالیسم بودند، در سطح داخلهای اقتصادی نوین سرمایهی سیاستموارد که سازنده

پس گرفتن مزایای  در نتیجهها و سرکوب اعتصابها و اتحادیه تضعیفها با درون این کشورها، این سیاست. ندحال اجرا بود

 ،ی کارگر در شوروی بدست آمده بودی کارگر درون این کشورها و دستاوردهای طبقهطبقه یشغلی و رفاهی که در اثر مبارزه

ی کار در این دوره در ی سرمایه بر جبههتعرض جبهه. نداجرا شد چنین آزادسازی تجارتهای گسترده و همسازیخصوصی

وایی های بورژمشروعیت خود انواع گفتمانی کارگر شدت گرفت؛ تعرضی که برای تثبیت و های طبقههای سازمانضعف شرایط

ی کارگر تغییر داد؛ تغییری که در امتداد خود و با فروپاشی ضرر طبقهبه  بیش از پیشرا را به همراه آورد و توازن قوای طبقاتی 

م( در )کمونیسی کارگر طبقه تضعیف جنبش سیاسیین کشورها به ی کارگر اهای سوسیالیستی و دستاوردهای طبقهدولت

  12.تحوالت قرن بیست و یکم منجر شد

 بود که به فروپاشی منتهی شد. ی نهاییداری غرب، ضربهسیاسی سرمایه -های اقتصادیحرکت شوروی برای برقراری چارچوب

ر هی دهای رفای رشد صنعت، زیرساختانقالب اکتبر در زمینهاز  این فروپاشی دستاوردهایی که استقرار دولت شوروی پس

                                                           
 .11همان، ص  12
 .19همان، ص  11 
 تاه دانیم که این مبارزدار، جریان نداشته است زیرا میی سرمایهی کارگر و طبقهی طبقاتی، مبارزه میان طبقهمبارزه هادر آن سالاین مسئله به این معنا نیست که  12 

 ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دارد.ی کارگر در مبارزهآن بستگی به پیشروی طبقه شدنالبته آشکار  غای نظام طبقاتی حاضر و جاری است؛زمان ال
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ی کارگر عدم توانایی طبقههای داخلی و خارجی قرار داد. ی آموزش و بهداشت بدست آورده بود در معرض تهاجم سرمایهزمینه

فی که ضعگیری کرد. های سوسیالیستی شوروی پیجمهوری ی کارگر دردر حفظ این دستاوردها را باید در ضعف تدریجی طبقه

اریا را توانست دولت پرولتانقالب کمونیستی در اروپای غربی در ابتدای قرن بیستم بود که میی اول ناشی از شکست در درجه

 ،بسیاری از کارگران کمونیست را به نابودی کشاند که جنگ با ضد انقالب در روسیه چنینهم در موقعیت قدرتمندی قرار دهد.

ی کارگر د. این عوامل در کنار رشد بوروکراسی حزبی، طبقهی کارگر روسیه تأثیر گذار بوبه لحاظ کمی و کیفی بر روی طبقه

حوال با این ا را برای غلبه بر موانع به وجود آمده در انتهای قرن بیستم ناتوان ساخته بود.آن روسیه را در موقعیتی قرار داد که 

ر ناپذیر بای جبراناشی آن ضربهو فروپ در نهایت امکان قدرتمند شدن کارگران و زحمتکشان را فراهم کرده بودحضور شوروی 

برو ی کارگر رودر هر دو سطح پس از آن با ضعف قطعی طبقهی کارگر در سطوح اقتصادی و سیاسی بود. ی طبقهپیکر مبارزه

 بودیم. 

 شیفروپا»کنیم. ها و روشنفکران کمونیست مشاهده مین سازمانارا در می ی کارگری طبقهیف تعمیق شدهبازتاب این تضع

های چپ از این تغییرات مبرا نبودند. سقوط شوروی شوروی به تغییرات کالنی در نظام اجتماعی سیاسی جهان انجامید و جریان

های دشواری مواجه کرده بود و مدعیات آغاز شده بود و کمونیسم را با پرسش 1512ی به تکمیل فرایندی انجامید که از دهه

بخش بزرگی از چپ جهانی را به تجدید  1552کشید. پیروزی موقت بورژوازی در لش میای به چاسوسیالیسم را به شکل جدی

این امر با پذیرش  13نظر در مبانی خود واداشت و چپ با وانهادن افق مبارزه با منطق سرمایه به مبارزات روزمره بسنده کرد.

، زنان، هام، حقوق بشر، مبارزه برای حقوق اقلیتهای ایدئولوژیک لیبرالیسم ــ از قبیل دموکراسی، سکوالریسم، اومانیسدال

 11«به مثابه هدف غایی همراه بود. -حفاظت از محیط زیست و ...

ار سر دادند. نظم آمریکایی که دچ "پایان تاریخ"نظم آمریکایی سرمست از پیروزی خود فریاد در این موقعیت بود که سردمداران 

گر، ز سوی دی.. ابرداری کند.بغرنج پس از فروپاشی به نفع ترمیم موقعیت خود بهرهتوانست از وضعیت »های جدی بود، چالش

در اثر شکست جهانی  19«مدت خود را رهبر جهان معرفی کند.مریکا فراهم آمد تا از طریق آن در کوتاهامکانات نوینی برای آ

ین اانی به یغماگریِ شتابانی روی آورده بود. دار در سطح جهی سرمایهی کارگر، طبقهکمونیسم به عنوان جنبش سیاسی طبقه

ای پیدا کرد که در بخش بعدی برای فهم موقعیت بورژوازی های بلوک شرق ابعاد گستردهیغماگری به طور خاص در جمهوری

 روسیه به آن خواهیم پرداخت. 

      د.شچنان تعمیق مینیز همهای اقتصادی و سیاسی سرکردگی آمریکا بر بلوک غرب سرمستانه، چالش ی این تهاجمِدر ادامه

ا در مریکپیروزی نیز مواجه بود: سرکردگی آ های اینوک شرق با چالشلبه این ترتیب، ایاالت متحده در جشن پیروزی بر ب»

ترین در سطح سیاسی عدم حضور شوروی، به عنوان مهم 11«ه بود.جهان غرب در عین پیروزی بر این دشمن دیرین زیر سؤال رفت

ستیزی رشد یابنده را ایجاد کرده بود که در جنگ بالکان به اوج  ،های اروپای غربیعامل پذیرش رهبری آمریکا از طرف دولت

تشکیل گروه بیست در ». ی اقتصادی روبرو شدای در زمینهبلوک غرب با رقبای تازه کلیتخود رسید. از طرفی در این دوره 

جنوبی، هند و افریقای جنوبی به جمع رهبران اقتصادی جهان  یههایی چون برزیل، اندونزی، کرو اضافه شدن قدرت 1555سال 

                                                           
های اتحاد جنبش"چون نژاد، قوم و گرایش جنسی و راهبرد هایی همها و هویتی طبقاتی به مبارزه بر سر تفاوتتر این است که با وانهادن مبارزهی دقیقجمله 13 

د آمدن چپ سخره گرفت؛ پدی به "اکونومیسم"ا نام ها در اقتصاد سیاسی را بیابی پدیدهها به ریشهد و یا با تکیه بر زبان و گفتمان ، گرایش مارکسیستروی آور "اجتماعی

  ها بود.ی طبقاتی از تحلیلی کنار گذاشتن مبارزهپست مدرن در برابر کمونیسم در نتیجه

 .239همان، ص  11 
 .91همان، ص  19 
 .12همان، ص  11 
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در مسیر تبدیل شدن به عالوه بر این چین  19«المللی بود.ی بینای در مناسبات اقتصادی در عرصهخود نشانی از دگرگونی تازه

  داشت.اقتصادی گام بر میقدرت یک 

حدفاصل خزان هژمونی وشروع افول هژمونی در سال )هژمونی آمریکا در آغاز قرن بیست و یکم بستر به چالش کشیده شدندر 

برد. پیش میرنگی  "انقالب"ی هاهای سابق شوروی در قالب پروژهی خود را در جمهوریجویانه، آمریکا سیاست مداخله(2223

مخملی و رنگی شناخته شدند، تحوالتی در جهت  "انقالب"پرهیز، خشونت "انقالب"دارانه که با نام این تحوالت سرمایه

 هاییاز طریق سازمان»ها ریزی آمریکا برای این پروژهو برنامه گذاریسرمایههای این کشورها با آمریکا بود. دولت همسوسازی

های اطالعاتی و های فکر آژانسی آزادی، بنیاد ملی برای دموکراسی و اتاقی باز )بنیاد سوروس(، خانهجامعهچون بنیاد هم

با نام دموکراسی، حقوق بشر و  12«د.نی متحدان قرار ندارپردازد که در دایرههایی میاز اپوزوسیون دولت ... به حمایت و امنیتی

ی های رفاهی این کشورها را بیش از پیش به تاراج بردند و سلطهر آمدند که زیرساختهایی بر سر کامبارزه با فساد، حکومت

، گرجستان در 2222اقتصادی بلوک غرب به رهبری آمریکا را در آن به صورت موقت حفظ کردند. صربستان در سال -سیاسی

ی دارانهای( هدف تحوالت سرمایهالب الله)انق 2229)انقالب نارنجی(، قرقیزستان در سال  )جنبش گل رز(، اوکراین 2223سال 

 میلیارد دالر هزینه داشته است.  9همسو با آمریکا قرار گرفتند که برای آمریکا 

در ایران  22پس از انتخابات سال برای نمونه این سیاست به فراموشی سپرده نشد و   فرآیند افول هژمونی آمریکا تعمیقپس از 

با این همه، این سیاست در ایران به شکست انجامید. اگرچه غرب به ویژه آمریکا از کمک » ؛در قالب جنبش سبز پیگیری شد

توان از این نکته درگذشت که غرب از واکنش به موقع به مضایقه نکرد، نمی 1322شائبه به معترضان به نتایج انتخابات بی

ای غربی و نیز ضعف و ناتوانی آمریکا )نسبت به هچنین چنددستگی آشکار در میان دولتگستردگی اعتراضات بازماند. هم

هر چند دیدیم که این شکست به معنای نابودی جنبش  15«نتیجه گذاشت.ها را بی( عمالً این حمایت2222های ابتدایی سال

 شدند.راهی پاستور  52رهبران آن در سال و  مستحیل گشت جنبش بنفشدر دموکراسی خواهی طرفدار غرب در ایران نبود و 

 بخش آخر این نوشتهقسمتی از ، که پایگاه اصلی این جنبش بودند، در ی ایرانهها در اقشار میانی جامعییرات و چرخشتغبه 

 خواهد شد.  اشاره

که  ظاهر شدندی مدنی جامعهدر قالب  هایی اجتماعیجنبش، های پسامدرنیاندیشهو غالب شدن  ی نئولیبرالیسمپس از سلطه

ر تدر کشورهای به لحاظ تولیدی ضعیف جدید های اجتماعیدر بستر وجود این جنبش 22.بودندهای نظم آمریکایی با ارزش همسو

پس . شدمیهای لیبرالی ممکن در همسویی با غرب و ارزش دارانهتحوالت سرمایه های شوروی سابق،و به خصوص در جمهوری

 هایجنبشاین ی توانست برپایهتر می، مداخالت آمریکا هر چه کمبه بعد( 3002) از آغاز فرآیند افول هژمونی آمریکا

 ایبدین ترتیب وارد دورهپیش برود.  های مختلف جامعه، یعنی سوار شدن بر روی نارضایتی بخشجدید اجتماعی

                                                           
 .99همان، ص  19 

 .99همان، ص  12 

 .91همان، ص 15 

 هایی؛ جنبششدندشناخته می های ملیو یا جنبش جنبش زنانبه عنوان جنبش کارگری، هایی است که پیش از آن متفاوت از جنبش "های اجتماعیجنبش"این  22 

 گفتهیشهای پبرخالف جنبشهای جدید جنبش و پایگاه اصلی آن در میان زحمتکشان بود. شدندشمرده می یابنده و در بستر سوسیالیستیهای اعتالکه همگی جنبش

حت چپ نیز ت ،اند. عالوه بر اینچون، نژاد، قوم و گرایش جنسی به وجود آمدهای همهای ویژهها، هویتکید بر تفاوتبراساس تأمرفه دارند و  اقشار پیوند ناگسستنی با 

های دیگر چپ پست مدرن، تمرکز بر زبان، گفتمان را پیش کشید. از ویژگی "ماعیهای اجتاتحاد جنبش"روی آورد و راهبرد  ی جدیدهاتأثیر چنین فضایی به این جنبش

یل از حاشیه تجل است. پافشاری بر ماهیت سیال و متمایز نفس انسان، "اکونومیسم"ها با نام و فرهنگ و تخطئه کردن سنت پرداختن به اقتصاد سیاسی نزد مارکسیست

ه بشمرد.)چیست؟ بر می "پسامدرن"ی دستور کار های چپ پست مدرن را در مقالهنگار آمریکایی ویژگیود، محقق و تاریخهای بزرگ است. الن میک سینزوو رد روایت

 (، مراجعه شودی نقد، گزینش و ویرایش خسرو پارساکتاب پسامدرنیسم در بوتهاین مقاله در 
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ی مداخالت خود را بر پایهبیش از پیش ساحت اقتصادی و سیاسی،  در خودبالمنازع قدرت  با از دست دادنکه آمریکا شدیم 

 . بردپیش میگری نظامی

 تمامبا  بینیم آمریکاهایی بودند که برای بازیابی هژمونی آمریکا صورت گرفتند و همان طور که میجنگ افغانستان و عراقجنگ 

 نتوانست  ،جهانیداری رهبری خود بر سرمایهگیری رقبای اقتصادی و از دست دادن مشروعیت در بستر شکل ،هایشتالش

ها که پیش از این به . به این ترتیب مداخالت آمریکا برای تغییر حکومتهای همسو با خود را در این کشورها حفظ کنددولت

 های داخلیهای کودتا، انقالب مخملی و جنگ در آمده بود، در لیبی و سوریه منجر به  انهدام  اجتماعی دربستر درگیریشکل

لی قدر که باید به هر دلیی آمریکا را آننظامی آمریکا بر ضد کشورهایی که سیطره-هژمونی، مداخالت سیاسیدر عصر افول شد. 

هایی ی آمریکا در قبال این کشورها جنگگرایانههای یکجانبهگردد. سیاستاند در جهت بازیابی هژمونی آمریکا انجام میبرنتابیده

 شود.گفته میهای بازیابی هژمونی جنگها به آنرا به وجود آورده است که 

بایی گیری رقآورد اما با توجه به قدرتی بدست مییهاها با اینکه در مواردی به صورت موقت پیروزیآمریکا در انجام این سیاست

این  حفظاز فع مشترک بورژوازی این کشورها، ناتوان اهای نوین مبتنی بر منگیری اتحادها و پیمانخارج از بلوک غرب و شکل

ه، روسینیروهای کند اما ناتوان از بر سر کار آوردن دولتی همسو با خود است. در سوریه، اگرچه عراق را تصرف می هاست.پیروزی

ای در ها اشغال به صورت مفتضحانهشوند. افغانستان را پس از سالاند که در نهایت پیروز نبرد میایران و قوای دولتی سوریه

 کند. یسال گذشته ترک م

درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشت، با جهشی  9فقط  2222که تا سال »ترین رقیب آمریکا چین مهم

 2221در سال   21«درصد رساند. 19به  2229سال در کننده و با تکیه بر استثمار شدید نیروی کار ارزان خود، این رقم را خیره

های امنیتی و اقتصادی با شرکت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، های با هدف همکاریدر شرق آسیا، سازمان همکاری شانگ

هند و پاکستان نیز به این سازمان پیوستند. انجام مانورهای مشترک میان  2219در سال  تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد.

داری داخلی کشورهایی چون ایران باعث طلبی آمریکا در مقابل سرمایهسلطه و رشد اقتصادی کشورهای عضوو چین و روسیه 

به عنوان  2219بگیرد و در سال ی تیره و تار خود با غرب پیشد که ایران درابتدا رابطه با شرق را به عنوان بدیلی برای رابطه

شرق تبدیل به راهبردی اساسی در ابطه با گرای روحانی، ربا شکست مذاکرات دولت غربعضو ناظر این سازمان در بیاید. 

ی این پیگیرروی کار آمدن رئیسی و های آمریکا شد. اندازیداری ایران و مقابله با سنگی سرمایههای ایران برای توسعهسیاست

ا در این وجود کشورهای ناهمسو با آمریک 22ایران نیز به عضویت دائم این سازمان درآید. 2221راهبرد باعث شد که در سال 

در همین راستا کننده است. های کشورهای در حال توسعه جذبی الگوهای توسعه، برای بسیاری از بورژوازیسازمان و ارائه

داری اقتصادهای نوظهوری ی سرمایهالمللی برای توسعهبا هدف تغییر در مناسبات بین 2225چون بریکس در سال هایی همپیمان

  د، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شد.چون برزیل، روسیه، هنهم

ی نظم آمریکایی را های اقتصادی، سیاسی و نظامی که آمریکا هیچ نفوذی در آن ندارد هراس از دست دادن سلطهوجود پیمان

لبی ط، ها در بستر جنگ اوکرایناز جانب لیبرالطلبی تبلیغ شده مردان دوجناح حاکم آن دوچندان کرده است. صلحبرای دولت

غاز شد و میالدی آ 12ی های اروپایی در دهه، نظمی که با عقب راندن امپریالیستاستامتداد و استمرار نظم آمریکایی  برای 

  ادامه یافته است.اجتماعی  -ترین نیروهای سیاسیبا کودتا، جنگ، تحمیل فقر و حمایت از سیاه

                                                           
 .92همان، ص  21 
 ی بیشتری خواهیم کرد.داری ایران در بخش آخر این نوشته اشارهی چرخش به شرق بورژوازی و دولت سرمایهبه  مسئله 22 
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مرور تحوالتی که پس از فروپاشی  هاوکراین را مرور کردیم. حال ب ی اصلی جنگ روسیه وتحوالت نظم موجود به عنوان زمینه

 دریابیم.ی فعلی را اقدامات دولت روسیهبتوانیم معنای پردازیم تا شوروی در روسیه اتفاق افتاد می

     روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

 اش موردی زمامداریدر تمام دوره اتحاد جماهیر شوروی، برندگان انحاللبه عنوان یکی از پیش ،روسیه یلتسین رئیس جمهور

 هاییهای غربی همان سیاستدولتهای غربی خواهان تأمین منابع مالی بود. به دولت تمسکهای غربی بود. او با حمایت دولت

الی باید برای تأمین ممبستگی لهستان اجرا کرده بودند. را در قبال یلتسین در پیش گرفتند که پیش از آن در قبال جنبش ه

ای هدانان نئولیبرال به عنوان تیم اقتصادی یلتسین برنامگروهی از اقتصادشد. های نئولیبرالی توسط دولت پیگیری میسیاست

سازی های تجارت آزاد و خصوصیها، سیاستای شامل لغو کنترل قیمتسازی اقتصادی تدوین کردند؛ برنامه"آزاد"گسترده برای 

ها را توان حفظ آناز پای افتاده  ی کارگرطبقه شد ودستاوردهای رفاهی دولت شوروی به تدریج نابود می صنعتی.واحدهای 

تاخت و تاز به معنای  ؛آماده کرده بود داران داخلی و خارجیبرای تاخت و تاز سرمایه ترین بستر رااین عوامل مناسب نداشت.

 واقعی کلمه.

ی سرزمینی از بازارهای بکر و منابع سرشار های گشودهی غربی ناگهان خود را در برابر دروازههابا فروپاشی شوروی، دولت»

درصد ذخایر نفت و  32ی شوروی با دارا بودن سرسختانه بدل کرد. روسیه های بعضاًیافتند، امری که اتحاد پیشین را به رقابت

نیوم، کروم، طال و... و همچنین صنایع سنگین پتروشیمی، فوالد، درصد ذخایر نیکل و ذخایر عظیمِ فوالد، اورا 22گاز جهان، 

هزار شرکت دولتی به بخش  229سازی اهمیت فراوانی داشت. طی فرایند فروپاشیِ شوروی های انتقال انرژی و اسلحهزیرساخت

 گیری در این فرایند داشتند؛شمها تنها نبود. آلمان، بریتانیا و ژاپن نقش چخصوصی واگذار شد. ایاالت متحده در این واگذاری

یارد دالر به روسیه پرداخت میل 9/22های آزادسازی در روسیه وامی به ارزش ی پول برای اجرای سیاستلالملمثالً، صندوق بین

 23«سر درآوردند. های اروپاییکرد. این اعتبارات پس از مدتی از بانکدرصد اعتبارات آن را ژاپن تأمین می 12کرد که 

و پتروگراد، لنینگراد سابق، این درصد بیشتر است( در فقر  درصد جمعیت)خارج از مسکو 92بیش از  1552ی اواسط دههتا »

خانمانی به شدت افزایش یافته و نظام بهداشتی و آموزشی همگانی از بین رفته است. در تاریخ بشر، هرگز کنند. بیزندگی می

داری اتفاق افتاد، از نظر رفاه اقتصادی سقوط ی سرمایهاین میزانی که در روسیه کم به یکشوری در زمان صلح در این فاصله

سوپر میلیاردر است قرار گرفت  2کردند، یعنی اقتصاد در اختیار یک دسته تبهکار که شامل  "خصوصی"نکرده است. اقتصاد را 

آویو، لندن و سوئیس، فرستادند... برندگان ویورک، تلهای نیمیلیارد دالر سرمایه را به خارج از روسیه، به بانک 222که بیش از 

های آمریکا و اسرائیل، دالالن اروپایی زمین، های نظام شوروی سابق، روسای مافیا، بانکها بوروکراتاصلی اجرای این سیاست

ادی را سیاسی و اقتصهای فراملیتی بودند. بوش )پدر( و کلینتون نیز حمایت الزم طلبان و شرکتهای آمریکایی، جنگشرکت

فراهم کرده بودند، غارتی که با کمک بودند، های گورباچف و یلتسین که به واقع معماران اصلی این غارت و چپاول برای رژیم

افسردگی و افزایش چشمگیر  -بیکاری و فقر ناشی از آن -ی این غارت عظیمی اروپا و اسرائیل انجام گرفت. نتیجهاتحادیه

 21«کن شده بودند.هایی بود که در زمان شوروی سابق ریشههای روانی، الکلیسم، اعتیاد و شیوع بیماریبیماریخودکشی، 

 ی کارگر نبود که در این وضعیتتنها طبقه .از پای افتاده را هر چه بیشتر عقب راند گرِری کاطبقه ،وتاز سرمایه در روسیهتاخت

 ،اش بودند، بارها نارضایتی عمومی از وضعیتهای غربی حامیمرانی یلتسین که دولتدر دوران حکتحت تأثیر قرار گرفته بود. 

                                                           
 .93همان، ص 23 
 .39داری و سوسیالیسم، جیمز پتراس، از مجموعه مقاالت اقتصاد سیاسی جهانی کردن، ترجمه احمد سیف، صی سرمایهمقاله 21 
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سرمایه ی یابندهرشدانباشت  29.شدپوشانده میوقایعی این نارضایتی توسط یلتسین مهیا ساخته بود اما  کناررفتنشرایط را برای 

ارِ اساسِ سازوک نابود کرده بود.ها را آندارد که تاخت و تاز سرمایه پس از فروپاشی  ییهادرون هر کشور نیاز به حداقل زیرساخت

یتی موجود -داری سرمایهی طبقهنمایندهبه عنوان  داریسرمایه داران منفرد نیست؛ دولتِداری افزایش سود سرمایهدولت سرمایه

 های خارجی بودفع معدود میلیاردرهای روسی و سرمایهی مناندهدولت یلتسین نمای .است -دارفراتر از جمع جبری افراد سرمایه

سی سیا-این مسئله با نفوذ اقتصادی کرد.و بستر را نه برای انباشت سرمایه درون مرزها بلکه برای خروج سرمایه فراهم می

های شوروی سابق، زمان اقتصادی و سیاسی بلوک غرب در جمهورینماد نفوذ هم شد.های غربی در روسیه تشدید میدولت

  ترین تاجر ارز جهان در این مناطق از جمله کشور روسیه بود.  قدرتمندجورج سوروس اقدامات 

راهکاری آمد باید گفته موجود نبود و هرکس که روی کار میمجموع شرایط باال امکان امتداد وضعیت پیش با ،1555در سال 

بیان  به داد؛و بهداشتی ارائه می های آموزشینابودی حداقل زیرساخت و نارضایتی اقتصادی عمومی ناشی از فقر گسترده برای

ی کتهن کرد.داری دیگری بستر الزم را برای انباشت سرمایه درون مرزها فراهم میتری دولت آینده باید مانند هر دولت سرمایهعام

 کرد اما یک چیز از دولت قبلیگفته را باید برای انباشت سرمایه اصالح میسیاری از امور پیشمهم این است که دولت آینده ب

 روسیه ی کارگرافتادگی طبقهتثبیت از پایباقی ماند، و آن  دار روسیهی سرمایهای درخشان برای طبقهارثیهبه عنوان 

 آفرینی کند.توانست به عنوان نیروی سیاسی نقشکه نمیبود 

دولت ی این دو دهه، در فاصله به ریاست جمهوری روسیه رسید. 1555یلتسین، والدیمیر پوتین در سال  وزیر دولتِ نخست

ه هایی از اقتصاد را بر عهده گرفتچنین دولت مالکیت بخشهم کند.داران منفرد و بخش خصوصی مینظارت بیشتری بر سرمایه

سبت به نی گاز، شرکت گاز پروم، متعلق به بخش خصوصی است اما مالیات بیشتری کنندهترین استخراجبا اینکه بزرگ است.

هایی از آموزش و بهداشت ایجاد شده است. افزایش قیمت نفت و گاز در مقایسه با دولتِ پس از فروپاشی، حداقل پردازد.میقبل 

با این وجود شکاف طبقاتی به شدت وجود دارد و امکانات رفاهی عمومی در سطح بسیار ، رسان این اقدامات بوده استنیز یاری

 است. باالترداران داخلی و خارجی در زمان یلتسین با زمان تاخت و تاز سرمایه سطح پایینی کهولی ؛ پایینی است

 پیگیری کرد که با عدم پذیرفتن ناتو ی پیوستن به ناتو را که در زمان یلتسین مطرح شده بود،، خواسته2221در سال پوتین 

قوگی این دید. بالگسترش ناتو به شرق. آمریکا روسیه را به صورت بالقوه رقیبی خطرناک می این مسئله همراه بود با  همراه بود.

وسعت جغرافیایی روسیه، قدرت نظامی به ارث رسیده از دوران شوروی و توان در مواردی این چنین درک کرد: را میخطر 

د. دادنی شوروی در میان مردم روسیه که پس از سپری شدن دوران یلستین بیش از پیش به آن دلبستگی نشان میوجهه

 هایمخملی درون جمهوری های"انقالب"ی آمریکا در جویانهتر روسیه و اقدامات مداخلهی تنگگسترش ناتو به شرق و محاصره

بورژوازی روسیه و  ای بود که آمریکا در پی بازیابی هژمونی خود بود.شوروی سابق ناشی از این احساس خطر، آن هم در دوره

تواند به تنهایی امنیت و ثبات را به عنوان عوامل دولت آن، بر اساس سیر رویدادها دریافتند که راهبرد مذاکره با غرب نمی

امی با نظ-های اقتصادی، شرکت در پیمانافزایش بودجه برای تقویت قدرت نظامیی بستر انباشت سرمایه حفظ کند. سازنده

ی سیاست دولت روسیه در قرن و عناصر سازندهچنین بهبود نسبی وضعیت معیشتی و هماقتصادهای نوظهور دیگر چین و 

ای دولت های غرب برمکان غالب شدن راهبرد مقابله و ستیز با سیاستبا افول هرچه بیشتر هژمونی آمریکا ا .ندبیست و یکم بود

همینطور  وآفرینی روسیه در سوریه نقشروسیه بیشتر شد و پوتین تبدیل به نماینده و نماد این راهبرد در بورژوازی روسیه شد. 

                                                           
باعث شدندکه یلتسین  1551برابر پوشش تلویزیونی بیشتر در مقایسه با رقبا در سال  222مالی سی وسه برابر سقف قانونی، های کمکو  1551جنگ با چچن در  29 

 بوی( ود نکند، ترجمه مهرداد شهابی و میر محمی پینوشه را انتخاب میدر اوج نامحبوبی به ریاست جمهوری دوباره رسید. )دکترین شوک، نائمی کالین، روسیه گزینه
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های غربی در یک دوگانگی برای برخورد با این راهبرد دولت دولت .این راهبرد را به سطحی باالتر ارتقا داددر جدال ایران و غرب 

ی انرژی اروپا و همچنین بازار مصرف بزرگی برای اقتصادهای این روسیه بزرگترین تأمین کننده»روسیه قرار گرفته بودند. زیرا 

با  2222که این دو کشور در آوریل  قاره است. روابط سیاسی دو قدرت اقتصادی اروپا، آلمان و فرانسه، با روسیه در سطحی بود

های ناهمسو از جمله روسیه، ی دولتافول هژمونی آمریکا براتعمیق  21«پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو مخالفت کردند.

 .ی آن باز کردپیشبرد راهبرد تقابل با مداخالت آمریکا و امتناع از قبول سلطهتری را برای میدان عمل بزرگ

 اوکراینروسیه و ماهیت جنگ 

های آموزشی و بهداشتی در اثر اوکراین مانند باقی کشورهای عضو جماهیر شوروی، با نابودی ساختارهای حمایتی و زیرساخت

کشان این کشور را با فقر و فالکت روبرو کارگران و زحمت ،رواج بازار آزادهای داخلی و خارجی روبرو بود. وتاز سرمایهتاخت

  ردند.کداران را نمایندگی میهای گوناگون سرمایهای گروهواسطهگوناگون سیاسی در این بستر به صورت بی هایجناحساخت. 

اش بوده نیز زمینی برای ضربه زدن به روسیه از طرف آمریکا و متحدین غربی 2222فوریه  21اوکراین پیش از شروع جنگ در 

های همسو کرد که بلوک غرب برای روی کار آوردن دولتدر اوکراین از همان الگوهایی پیروی می 2221نارنجی  "انقالب"است. 

اوکراین داری های سرمایهمیان جناحهای داخلی درگیری از ابتدای قرن بیست و یکم، گرفت.در جماهیر سابق شوروی پی می

  رار گرفته بود.قهای آمریکا برای در تنگنا قرار دادن روسیه الشعاع سیاستتحت

شان ینههای راست افراطی و نئوفاشیستی که پیشگروهانداز کمونیستی، در نبود چشمو در این بستر فقر و فالکت و نابودی صنایع 

های ای از این گروهنمونه 1559شدند. حزب اسوبودا در سال  گشت، احیابه جنگ جهانی دوم و پیوند به آلمان هیتلری بر می

شان در صدد نابودی قوم روس و یهود ها براساس پیشینهاست. آن "نژاد خالص اوکراینی"فاشیستی است که هدفشان ایجاد نئو

ات شود و به طور مثال در ادبیی احیاء پیدا کردند تنها به این گروه ختم نمیتفکرات راست افراطی که زمینهدر اوکراین بودند. 

ده دهند، مشاهها که بخش عظیمی از کشور اوکراین را تشکیل میهای ضدیت با روسرگه ،رسمی بسیاری از این سیاستمداران

مانند ا اندازی برای اوکراین ری چشمهای نئوفاشیستی که در این بستر امکان احیاء یافتند به تنهایی قابلیت ارائهگروه د.شمی

ل به بازیگری مهم در تحوالت اوکراین نمود پشتیبانی بلوک ها را تبدینداشتند و آنچه آنجنبش فاشیستی آلمانِ زمان هیتلر 

 های کالن بلوک غربفراتر از ابزاری برای پیشبرد سیاست اکنون،، حداقل  همتوانها را نمیبنابراین نقش آن ها بود.غرب از آن

علیه روس و یهود بلکه صرفاً  های نئوفاشیسم نه است این گروهبه رهبری آمریکا علیه روسیه فهمید. نقشی که باعث شده 

 نقش ایفا کنند. و بتوانند در فضای سیاسی اوکراین و نفوذ در دولت ها شناخته شوندبراساس ضدیت با روس

اوکراین برای چین و روسیه با اشتراکات و افتراقاتی در منافع و از طرف دیگر برای  اروپا و آمریکا باز هم با اشتراکات و افتراقاتی 

ی نظامی از یک طرف و موقعیت ع اهمیت بسیاری داشت. حاصلخیزی زمین و نیروی کار ارزان و صنایع پیشرفتهدر مناف

این پارامترها برای بسیاری از کشورها در های اوکراین بود. گیریهتدیگر نشانگر اهمیت تحوالت و ج ژئوپولیتیک آن از طرف

در بستر سیاست تهاجمی ناتو برای  ،را به زمینی ملتهب تبدیل کرده استبه بعد اوکراین  2211جهان وجود دارد اما آنچه از 

        قابل درک است.ی روسیه محاصره

 یستکه در آن عناصر نئوفاش کودتاییمنجر به سرنگونی دولت یانوکوویچ شد؛  "جنبش میدان"کودتای موسوم به  2211در سال 

اوکراین را به بازار واحد اروپا و آمریکا تضمین  نپذیرش پیمانی که پیوستعدم . ابزار مهمی برای پیشبرد آن بودندضد روس 

                                                           
 .99سوریه ...، ص  21 



11 
 

حاصل این تحوالت گریختن به این کودتا بود. در شکل دادن ی بلوک غرب به رهبری آمریکا لهکرد محرک اصلی مداخمی

. نددادبه صورت علنی بروز میهای خود بود که نفرت از قوم روس را در تمام سخنرانیرهبرانی یانوکویچ و بر مسند نشستن 

مدن روی کار آآمریکا نیروهای سیاسی مناسبی را برای تضعیف روسیه یافته بود و به تجهیز و حمایت از این عناصر پرداخت. 

های گروه 2211ماه مه  . درگراچپهای ممنوعیت سازمان و زبانان در شرق اوکرایندولت جدید همراه بود با کشتار روس

  حاضر در آن در آتش سوزانده شدند. تن از افراد 12ی کارگری را در اودسا به آتش کشیدند و ساختمان اتحادیه نئوفاشیست

ه ب پروشنکوگرای روی کار آمدن دولت تماماً غربهای موجود به سطح جدیدی رسید. شکافبا پیروزی بلوک غرب در این نبرد، 

های غربی و تضعیف صنایعی بود که عمدتاً در شرق حضور داشتند. دولتی که معنای قراردادن بازار اوکراین در اختیار سرمایه

ها و داد. عالوه بر این حضور نئوفاشیستالمللی پول بود و فقر و فالکت را بیش از پیش افزایش میگوش به فرمان صندوق بین

 میان را در تضاد بین شرق و غربو حذف زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی کشور دید حکمرانان ج ادبیات ضد روسِ

ی ت جدید به شرق اوکراین، جبههلاقتصادی و نظامی دوبنابراین در مقابل تهاجم بر انگیخت.  روس زبانان و اوکراینی زبانان 

جود ی وبه واسطه گراهای چپسازمان شد.تشکیل می تی تشکیل شد که از کارگران و زحمتکشان و بورژوازی این مناطقممقاو

های نئوفاشیستی و هم چنین دولت اوکراین های مخصوص در این مقاومت عمومی در برابر گروههای کارگری و سازماناتحادیه

تا  تی خود را نیزها منظر طبقای نفوذ بلوک غرب به رهبری آمریکا در اوکراین بود، شرکت کردند. عالوه بر این آنکه سرنیزه

در بستر این  2219در فوریه  2و مینسک  2211در سپتامبر  1توافق مینسک  آشکار کردند.ی عمومی حدی در این مبارزه

  ها نینجامید.ها به صورت واقعی به پایان این جدالبا این حال هیچکدام از این توافق 29ها و کشتار مردم دنباس، امضا شدند.جدال

با روسیه و مانند هر سیاستمدار اوکراین با شعار حل کردن جدال شرق و غرب اوکراین و جدال دولت  2215زلنسکی در سال 

پس از جنگ از تبدیل کردن اوکراین به اسرائیل او یک یهودی است که  رفع فقر و فساد در انتخابات پیروز شد. با شعاربورژوایی 

وس ر پیش از این نیز با قوانین ممنوعیت زبان روسی به مخالفت برخاسته بود.روسی است و بزرگ صحبت کرده بود. زبان اول او 

 هاگشاید و به صورت متقابل آننشیست های نئوفاشود که او زمین سیاست را بر گروهزبانی و یهودی بودن او اما مانع از این نمی

 .داری غرب استسرمایه فرمانروایی  راندم میه در سیاست رسمی اوکراین حکزیرا آنچ کنندننیز با او همکاری 

ی شرق دست به مانورهای نظامی اوکراین در منطقه دولت .یافتبرای پیوستن اوکراین به ناتو در دولت زلنسکی ادامه  تالش

ن و تند برلی دار ساخت ترکیه در دونباس استفاده کرد که با واکنشبرای اولین بار از یک پهپاد بیرق 2221و در اکتبر زد می

ی دولت نیز حمالت گسترده 1122در بهمن و اسفند  22پاریس مواجه شد، زیرا این به معنای نقض قراردادهای مینسک بود.

                                                           
بس میان جبهه مقاومت شرق اوکراین و دولت کیف امضا شد. برخی از مواد ای، بر سر برقراری آتشماده 12در چارچوب توافق  2211در سپتامبر  1قرارداد مینسک  29 

هایی امضا شد که تا آن زمان س از آغاز درگیریماه پ 9های بشردوستانه و تخلیه تسلیحات سنگین بود. این توافق ی انتقال کمکی زندانیان، اجازهاین توافق شامل مبادله

ها، ی درگیریبا تشدید دوباره 2نفر تا قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین رسیده بود. قرارداد مینسک  19222 تلفاتی که به کشته برجای گذاشته بود، 2122بیش از 

ی طلب لوهانسک و دونتسک که طرفدار روسیه هستند در فوریهی جداییاروپا و رهبران دو منطقه این بار با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین، سازمان امنیت و همکاری

ای از این توافق حمایت کردند. هم آمده بودند نیز با انتشار بیانیهزمان در مینسک گردماده امضا شد. رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین که هم 13میالدی در  2219

آزمایی عمل به تعهدات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا، های سنگین توسط دو طرف درگیری، نظارت و راستینشینی تمامی سالحجانبه، عقبو همه آتش بس فوری

تانه، های بشردوس، ارائه کمک، عفو و بخشودگی افراد درگیر در جنگ، تبادل زندانیانمطابق با قوانین اوکراین ی خودگردانی لوهانسک و دونتسکوگو دربارهآغاز گفت

قانون  اصالح های مسلح خارجی،اجتماعی این مناطق با کیف، بازگرداندن اختیار کامل کنترل بر مرزها به دولت اوکراین، خروج کلیه تشکل-ازسرگیری روابط اقتصادی

های و لوهانسک، برگزاری انتخابات در این دو منطقه، تشدید فعالیت ی دونتسکاساسی اوکراین ازجمله گنجاندن اصول تمرکززدایی و تأیید موقعیت خاص دو منطقه

 ی این توافق بودند.ماده 13و... از جمله  جانبه متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تضمین آتش بس کارگروه تماس سه

 
22  https://www.isna.ir/news/1400092116220/ 
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ای خطاب به دولت آمریکا به منظور اتمام حجت پیرامون دولت روسیه پیش از جنگ نامهاوکراین به مناطق شرقی ادامه داشت. 

این  شود. ها میی تضمین از جانب آننویسد و خواستار ارائهپیشروی ناتو به سمت روسیه و حضور نظامی در مرزهای آن می

شناسد. لوهانسک و دونتسک را به رسمیت میهای خودمختار جمهوری 2222فوریه  23ماند و روسیه در نامه بدون پاسخ می

  بود. 2211کند، جنگی که به واقع آغازگاهش بهار جنگ علیه اوکراین را آغاز میفردای این روز روسیه 

برای حفظ بقای خود و به عبارت بهتر حفظ بسترهای الزم برای انباشت پایدار  21بورژوازی و دولت روسیه از ابتدای قرن 

ر در های ناهمسوی دیگآن تقویت نظامی، مشارکت با دولتی دهندهتشکیلد که عناصر نگزییج راهبردی را برمیسرمایه، به تدر

، روسیه را 21آمریکا نیز از ابتدای قرن  .هستند و بهبود نسبی وضعیت معیشتی نظامی-سیاسی-های اقتصادیشکل دادن پیمان

ه و های رنگی در همسایگان روسی"انقالب"پیشبرد داد. ای تشخیص میهای جغرافیایی و سیاسی خطر بالقوهبه دلیل پتانسیل

همان طور  . بودی عطفی در این مسیر میشد. پیوستن اوکراین به ناتو نقطهگسترش ناتو به سوی روسیه در این راستا انجام می

قدر ی آمریکا را آننظامی آمریکا بر ضد کشورهایی که سیطره-در عصر افول هژمونی، مداخالت سیاسی ،گفتیمپیش از این که 

کا در قبال ی آمریگرایانههای یکجانبهگردد. سیاستاند در جهت بازیابی هژمونی آمریکا انجام میکه باید به هر دلیلی برنتابیده

ی جنگ اوکراین پیشروی ناتو بنابراین ریشه های بازیابی هژمونی است.هایی را به وجود آورده است که جنگاین کشورها جنگ

ت گیرد. با توجه به سرعهای بازیابی هژمونی قرار میبه شرق برای بازیابی هژمونی آمریکا است و این جنگ نیز در چارچوب جنگ

درت پیمانان و قهای رقیب چون روسیه و چین، تغییر آرایش هماقتصادی دولت گیری نظامیگرفتن افول هژمونی آمریکا و قدرت

ی باالیی کنندگی این جنگ قدرت تعییننتیجه متفاوتی نیز کرده است. صورتاین جنگ را دارای  ،نظامی منحصر به فرد روسیه

  ها را دارد.آنداری جهانی و توازن قوا میان های رقیب سرمایهدادن و تغییر آرایش بلوکدر شکل

 موضع کمونیستی و جنگ اوکراین

توان تصور کرد بنابراین محکوم کردن میهای ارتجاعی نواع ایدئولوژیناو های ویرانگر رقابتداری را بدون جنگ، نظام سرمایه

ای دارانه فریبی بیش نیست. رویارویی نظامی، تخریب مناطق مسکونی، فقر و بی خانمانیاز موضع سرمایه فاشیسمنئوو  جنگ

کافی است بدانیم که طبق آمار در آفریند نیست. ای که نظام طبقاتی میهای روزمرهآید وقایعی جدا از جنایتکه در پی آن می

طلبی صلح ،ی آنبدون محکوم کردن ریشه بنابراین محکوم کردن جنگ  25.میرندنفر در جهان در اثر گرسنگی می 11هر دقیقه 

گی ای که فقر و گرسندارانهی موجود برآشفته است؛ نظم سرمایهدارانهریختن آرامش نظم سرمایهآفریند که از به همدروغینی می

اگوار آن جز از طریق نابودی نظام طبقاتی نها و تبعات دانیم که جنگمیبنابراین جهان تحمیل کرده است. را به بخش عظیمی از 

دانیم که نابودی نظام طبقاتی نیز جز از طریق جنگ طبقاتی، یعنی جنگ میان میاز طرفی  روند.و برپایی کمونیسم از بین نمی

دانیم که برای استخراج موضع حال می با این سطح ملی و جهانی امکان پذیر نیست.دار در ی سرمایهی کارگر و طبقهطبقه

ارگر ی کی مشخص نیاز به بررسی مضمون تاریخی هر جنگ و درک موقعیت طبقهپیرامون جنگ مشخص در زمانه کمونیستی

ی مارکس و لنین به ی طبقاتی، مواجههی جنگ بازیابی هژمونی و امکان اعتالء مبارزهحنانه در مقاله محمدرضا جهانی داریم.

 32پرهیزیم.های تاریخی متفاوت را بازگو کرده است و ما از تکرار آن میر نمونهجنگ د

گرایی و سیاست بازیابی هژمونی آمریکا در دوران افول هژمونی دریافتیم که آمریکا با یکجانبه و نشیب نظم آمریکایی با مرور فراز

جنگ اوکراین را در چارچوب جنگ بازیابی هژمونی در به این ترتیب  های ناهمسو است.گری در صدد تضعیف دولتو نظامی

                                                           
25  https://www.isna.ir/news/1400041913097 /  
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امپریالیسم آمریکا با نهادهای اقتصادی تحت چون عراق، لیبی و سوریه ارزیابی کردیم. هایی همتر از جنگکنندهای تعییننقطه

خود،  ی نظامیا بازواست. آمریکا بجهان ی خود سردمدار نئولیبرالیسم و تهاجم به وضعیت زندگی کارگران و زحمتکشان سلطه

 ند. این بار اوکراین زمیناهدر صدد احیاء هژمونی خود در بستری است که رقبایی بالمنازع بودن قدرت آن را زیر سوال برد ،ناتو

اند نهداراهای سرمایههای درگیر در آن دولتتواند در این جنگی که طرفی کارگر نمیپیشبرد این سیاست است و موضع طبقه

و از این طریق سعی  استهای نظامی پایگاهدارای قاره  9در تمام  بازیابی هژمونی خودئله را لحاظ نکند که آمریکا برای این مس

دیدآورندگان پوضعیت موجود باید سردمداران نئولیبرالیسم و  نقد کمونیستیِنوک پیکان ی خود دارد. بنابراین در تثبیت سلطه

متأثر از آن  هر جغرافیایدر  ی احیاء هژمونیهاشکست آمریکا در پروژهباشد.  و متحدین آن، آمریکا های بازیابی هژمونیجنگ

سترده شدند، مانند ی طبقاتی را از تخریب و حضور نیروهایی که به مدد حمایت مالی آمریکا گ، زمین مبارزهی اولدر درجه

 . کند، حفظ میها در اوکراینو نئوفاشیست داعش در سوریه

توان به تغییر وضعیت کارگران اروپا و آمریکایی اشاره کرد که متأثر از امتیازات ی برآمده از شکست آمریکا میامکانات ثانویهاز 

 تر است؛ تغییر وضعیتی کههایشان بر کشورهای به لحاظ تولیدی ضعیفی اقتصادی و سیاسی دولتی ناشی از سلطهویژه

ی طبقاتی یاری رساند در غیر این صورت جناح تواند به آشکارترشدن مبارزهی کارگر مییابی کمونیستی طبقهدرصورت سازمان

ر عملکرد آمریکا در بست .کنندداری کشورهای اروپایی امکان بیشتری برای به قدرت رسیدن پیدا میسرمایه سازیِضد جهانی

ی هرهاز چرا  انسانیت، پیشرفت و ترقیحجاب منادی ، ی کنونی(ها در لحظهاش)برای نمونه حمایت از نئوفاشیستافول هژمونی

دی به لحاظ تولیی کارگران در کشورهای و این نیز امکان پیوند زدن مبارزه داشته استبربیش از پیش سردمداران آمریکایی 

ی سردمداران نظم چهره؛ البته باید توجه کرد که این حجاب بارها از سازدی ضد امپریالیستی فراهم میهرا با مبارز ترضعیف

ی از این امکانات ثانویه تنها با حضور طبقهاست. شده برداشته هایش براساس جنایتان عروج و افولش آمریکایی در تمام دور

 یاسیسنیروی  ضعفدر صورت  بهره برد.ی طبقاتی توان در جهت اعتالی مبارزهکارگر به عنوان یک نیروی سیاسی می

طعی حل مق توانداری جهانی دارانه است، نظام سرمایهای نظم سرمایهدگرگونی ریشه اندازی چشمکنندهپرولتاریا که تنها ارائه

 . ردداهای کهنه و نو ها و گفتمانز طریق ایدئولوژیارا بخشی به سازوکار خود ها و مشروعیتبحران

ن و ی کارگرایابی مبارزهدهی و سازمانسازمان پیشبردها پذیر نیست و عمل برای کمونیستفرآیند شناخت بدون عمل امکان

حلیل ، هرگونه تایران چنینهمطبقاتی در جهان و  یبنابراین با توجه به سطح عمومی مبارزه. استی طبقاتی ارتقاء سطح مبارزه

بیش از آنچه گفته شد، ضمیمه کردن شعارهای رایج کمونیستی به وضعیت موجود است.   ،پیشگویانه در مورد جنگ اوکراین

ضد  چپِچپ پروغرب و های تحلیل های به ظاهر کمونیستی.تالش برای پوشاندن واقعیت با ایدهلفاظی است یا  ی آن نتیجه

گ میان جنچپ پروغرب این جنگ را  اشتراک دارند.ی طبقاتی گرفتن مبارزه، در نادیدهی کانونی جهان چندقطبیغربی با انگاره

ن جهان متمد"، برای این که با تمام انتقاداتش به غرب، دموکراسی و حقوق بشر را دستاوردهای خوانددموکراسی و استبداد می

ر سوسیالیسم ی مسیکننده. در طرف دیگر چپ ضد غرب، جنگ روسیه را هموار31را دشمن آن "پوتین اقتدارگرا"داند و می "غرب

  آورد.های سرخ را شاهد میو برای اثبات ادعای خود پرچم زندجا می

 32.کرد در متون بسیاری پیش از این افشا شده استحمایت میبشردوستانه  یمداخله ازچپ پروغربی که در سوریه و لیبی   

وضع د. با این مکنلیبرالی نبرده است محکوم میی هارا که بویی از ارزش "پوتین متجاوز"و  "ی استبدادیروسیه"این نوع چپ 

                                                           
 در سایت ایران امروز منشر کرده است.  "های حامی جنایات پوتینکمونیست"ی ی افراطی از چنین تحلیلی را در مقالهعلی کشتگر نمونه 31 

 رئال پلیتیک کمونیستی مراجعه کنید. توان به متن سوریه وبه این منظور می 32 
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 های آمریکا را باید از آن زدود.خواهیدانند که زیادهمیدموکراسی و لیبرالیسم چون هم نظم موجود را حامل دستاوردهاییها آن

گوید: ای میر مصاحبهجودیت باتلر دتوانیم مشاهده کنیم. می ویکردهایی را در سایت نقد اقتصاد سیاسیهای از چنین رنمونه

 گوید که اگر بخواهد، بهبسا او به طرزی مؤثر دارد میمطمئن نیستم برای پوتین مهم باشد که جنگِ او برحق است یا نه. چه»

ه همانا مسئل. کندخواهد[ جلوی او را بگیرد سرپیچی میکه ]می ی جهانیجامعهکند و از هر دلیلی که بخواهد، جنگ بر پا می

گناه است متوقف بار علیه غیرنظامیان بیاین است که چطور کسی را که برای هدف خودش خواستار استفاده از نیروی مرگ

افتد استثنا در نظر بگیریم، اما جنگ پوتین به طور خاص دهشتناک توانیم هر تعداد مکانی را که این اتفاق در آن میسازیم. می

وان او کنم خیلی دشوار بتادی که او کشته و نیز به دلیل شمار مهاجرانی که او تولید کرده است. فکر میاست به دلیل شمار افر

خندد. او پاسخگو کرد، چراکه او به چنین قوانینی می ی جنگشده دربارهالمللی یا قوانین پذیرفتهقوانین بینرا در برابر 

نی المللی را قربای جهانی و قوانین بین. جودیت باتلر در این نوشته جامعهت()تأکید از ماس33 «دهدبه چنین قوانینی اهمیتی نمی

 ،غرب بلوکشمار جنگ برپاشده توسط سردمدار آنکه راجع به بیبیند و بیچون پوتین می "ارگراهاییاقتد"تجاوز و سرپیچی 

های ه به وجود آید و ارتش روسیه سالحکند که جنبش صلحی در روسیاظهار امیدواری می . اوصحبتی به میان آورد آمریکا،

داری کنونی است که بیش از پیش کارکرد خود را برای هایی جزئی از نظم لیبرالی سرمایهچنین روایت خود را بر زمین گذارد.

  د داد.نبخشی به آن از دست خواهمشروعیت

ه مشکلی ک»شود، روشنگری بیشتری خواهد داشت. ی مارکسیسم معرفی میای که در ایران به عنوان مبلغ شهرهروایت چهره

د به مدت و فوری بایاند این است که مشکالت کوتاههایی از نوع کنونی در اوکراین با آن مواجهنخبگان سیاسی غرب در موقعیت

آید ا میچاقو به سمت م ابتوانیم با کسی که نمی ما...  های بنیادی منازعات را تشدید نکندشهای مورد توجه قرار گیرد که ریگونه

خلع سالح شوند که به هایی به روشباید ترجیحاً  هاآن .شان را کاهش دهیمبا کلماتی آرامش بخش مقابله کنیم تا اضطراب

همانطور که  31."تر باشدتر و غیرنظامی شدهآمیزتر، مشارکتیریزی نظم جهانی صلحباید پایه ماشان افزوده نشود. هدف نگرانی

متحد غربی یا مردم غربی است و منظور از  منظور او از ما، مای شدهاشاره   "سرمایه هاروی را اجاره کرده است"ی در نوشته

ها )چه پروغرب و چه ضد پایت امثال هاروی و دیگر چهرکسی به جز مای متحد غربی است. دو مفهوم کلیدی در رو هاآن

لیت ی کارگر قابی مارکسیسم که تنها طبقهترین آموزهعدم اعتقاد به اصلی، نخستی جنگ اوکراین آشکار است: بارهغرب( در

ی دارانهاعتقاد به وجود نظم سرمایه دومداری دارد، سرمایهی تولید شیوهتثبیت دوران  پس ازرا اعتال یابنده اندازی ی چشمارائه

 های کشورها.خواهیزیادهآمیز با زدودن صلح

اما نه از اند دیم که حامل همان دو مفهوم کلیدیرا شاه چپ ضد غربیپس از شروع جنگ اوکراین، گسترش و آشکار شدن  

 مریکایینظم آ و چین و روسیه در برابر امپریالیسم هایی نظیری از دولتاگرایانهبازتاب منجیمنظر مای متحد غربی. این نوع چپ 

  زنند.ی سوسیالیسم جا میسردمدار ایجاد جهان چند قطبی به عنوان مسیر هموار کنندهرا ها دهند و آنارائه می

ی خود از جهان چند کنیم. از آنجایی که جدال در ارائه، از تلویزیون جدال علی علیزاده آغاز میهاییمعرفی چنین دیدگاهبرای 

آنچه اشاره به این رسانه را در این قسمت گنجد. کند، به نوعی در این طیف مورد اشاره نمیقطبی، صحبتی از سوسیالیسم نمی

های تواند بحثمی هاپاسخ به این پرسشه مباحث آن است. های مخاطبان آن و چرایی اقبالشان بسازد ویژگیضروری می

  تر نماید.ها را روشنهای مارکسیست متناظر با آنطیف

                                                           
 جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت و گو با جودیت باتلر، ترجمه شیرین کریمی، منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی.   33 

 .1121انتشار اینترنی ، اردیبهشت سرمایه هاروی را اجاره کرده است؟، بابک جوان،  31 
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گراهایی ، دست به افشای پروپاگاند غرب39"آفریقاست؟نوین آیا چین استعمارگر "علی علیزاده و پریسا نصرآبادی در اپیزود 

را عملکردی مبتنی بر غارت منابع و تخریب محیط زیست  ترلحاظ تولیدی ضعیف بهزنند که عملکرد چین در قبال کشورهای می

نتشر م هاییدولتهای شود که این تبلیغات توسط رسانهجدال بر روی این حقیقت دست گذاشته می اپیزودزنند. در این جا می

ر این اپیزود جدال به اقدامات چین از جمله ی آفریقا هستند. دفقر فزایندهها پیش تا اکنون باعث و بانی شود که از قرنمی

اش با این اعمال با عملکرد بلوک غرب در رابطهشود و ونا به این قاره اشاره میها به آفریقا و اهدای واکسن کربخشش بدهی

که به آن های نصرآبادی این است: کشورهای آفریقایی پیش ازگردد. نقل به مضمون بخشی از صحبتی آفریقا مقایسه میقاره

های ها بتوانند پروژهگذاری آنالمللی پول شده بودند تا با سرمایهچین روی بیاورند، دست به دامن بانک جهانی و صندوق بین

 د.شان را رد کردنها توجیه اقتصادی ندارد و درخواستزیرساختی خود را جلو ببرند. پاسخ این نهادها این بوده است که این طرح

ریقا انجام داده است. این مسئله باعث شده که مردم های آفی زیرساختی را در توسعهگذاراین سرمایه ،شرطیشچین بدون پاما 

 دهد را درک کنند. اندازی که بلوک غرب ارائه میدهد و چشمای که چین ارائه میانداز توسعهاکنون تفاوت چشمآفریقا هم

ها برای افشای فضای از واقعیت موجود است که بیان آن یشود، بخشارائه میاری از مواردی که در گفت و گوهای جدال یبس

گراهای گراها ضروری است. برای نمونه ضرورت دارد که تزویر آشکار غربهای غرب و غربضد چینی ایجاد شده توسط رسانه

صحبت از فروش  و اکنون کردندمی های اقتصادی و نظامی آمریکا عنوانشرطایران که سعادت را در برجام و قبول تمام پیش

نکته اینجاست که این افشا از جانب جدال از چه  ، افشا شود.اندکنند و یادِ شعار نه شرقی و نه غربی افتادهایران به چین می

 شود و چرا به آن اقبال وجود دارد؟منظری انجام می

بسته با آن دولت پیدا کرد و هم 31ستیزیبا راهبرد غرببورژوازی ایران پس از به نتیجه نرسیدن برجام همگامی بیشتری    

انتخابات "ی پوریا سعادتی با نام هایی از مقالهداری ایران دستخوش تغییر آرایشی گردید. برای فهم این تغییر آرایش بخشسرمایه

از هرچیز و برخالف منظر پیش »کنیم. را مرور می  55منتشر شده در شهریور  "مجلس، جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران

ف تالش نظام برای حذ"ی آغاز گرا، باید در نظر گرفت که آنچه در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم، نه نقطهاپوزوسیون غرب

 تر است. فرایندی که با خروج امریکا از برجام و به دنبال آن خروج دولت یازدهم، بلکه فرازی از فرایندی طوالنی"جریان رقیب

ی الریجانی ادامه یافت و سرانجام در انتخابات ، آغاز شد، با حمالت به خانواده1351وحانی( از مرکز سیاست ایران در سال )ر

شان انجامید. این را که این فرایند تا کجا ادامه خواهد یافت باید طلبان حامیگرا و اصالحمجلس به حذف کامل جریان اعتدال

های فرودستان در تکوین آغاز شده و نقش شورش 52ها پیش از اعتراضات آبان ماه این فرایند مدت کهمنتظر بود و دید. دیگر آن

سیاست  یشویم نیرویی که از گردونهکند. با کمی دقت متوجه میاین پروسه اهمیتی ثانوی داشته و در مقام کاتالیزور عمل می

 سازی روابط ج.ا با آمریکا داشت. تالشی کهی در تالش برای عادیشود به تمامی همانی است که نقشی کلیدبه بیرون پرتاب می

 39«که به ثمر بنشیند، دولت ترامپ آن را از ریشه درآورد.با برجام جوانه زد، اما پیش از آن

نیز ادامه پیدا کرد و در آنجا بود که این حکم بیش از  1122 ریاست جمهوری های انتخابات مجلس در انتخاباترد صالحیت

رده شان را رد کپیش از آنکه این جماعت توسط شورای نگهبان رد صالحیت شوند، خود واقعیت صالحیت»یش آشکار شده بود:پ

                                                           
 .2222آپریل  11، 52اپیزود تلویزیون جدال،  39 

 .55بین، خرداد داری ایران به این مقاله رجوع کنید: یک پرچم در سه اپیزود، خسرو خاکبرای توضیح بیشتر چیستی دو راهبرد سرمایه 31 

 .55انتخابات مجلس، جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران، پوریا سعادتی، شهریور  39 
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داران و نه در ذهنیت دانستند که دیگر نه در دولت، نه نزد سرمایهدست داده بودند و می ها خاصیت و کارایی خود را ازبود. آن

 32«عمومی جامعه جایگاهی ندارند.

اینک برای بورژوازی ایران آشکار شده است که همسویی بورژوازی  »تغییر آرایش دولت با همراهی بورژوازی ایران همراه بود.

ایران با امپریالیسم آمریکا، در شرایطی که فرایند افول هژمونی آمریکا در جریان است، الجرم به وضعیت انهدام اجتماعی 

ی آن، معنایی جز نابودی هایی همراه است که نتیجهسازی سیاستاز جانب آمریکا با پیادهسازی روابط انجامد. پذیرش عادیمی

 35«ت و منافع بورژوازی ایران ندارد.امکانا

داران به عضویت بورژوازی ایران پس از روی کار آمدن رئیسی تقویت شد و بازتاب آن را در واکنش سرمایه گرایش به شرق در

کنیم. بخشی از نیروهای فعال در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، ی مشاهده میگهادرآمدن در سازمان شان

های سیاسی متفاوتی ؛ فعالینی  که پیشینه12های راهبردی با اعضای این سازمان اعالم کردندخوشامدگویی خود را به همکاری

این یک فرصت مناسب برای ایران است که با عضویت دائم »یدگومجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میدارند. 

آفرینی تری را در دنیا برقرار ساخته و نقشالمللی مهم، بتواند به لحاظ اقتصادی و سیاسی، ارتباطات قویخود در این سازمان بین

تواند اند که وجود آن میامضا رساندههای مشترک را به ساله همکاری 29هایی همچون سند ها و پروژهنماید. ایران و چین برنامه

در کنار عضویت دائم ایران، تغییرات گسترده در روابط تجاری و اقتصادی دو طرف را رقم بزند، بر همین اساس این امیدواری 

وجود دارد که با استقرار دولت سیزدهم، به سرعت این سند اجرایی شده و در بستر جدیدی که فراهم گردیده، بتوان شاهد 

توسعه روابط ایران و چین باشیم... اگر نگاه به الحاق دائمی ایران به پیمان شانگهای یک نگاه راهبردی و هوشمندانه باشد، 

ی کنندگان را متوجه این موضوع نمود که ایران با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا حتی در شرایط تحریم هم به واسطهتوان تحریممی

  11«اثر خواهد کرد.للی مهم، ارتباط خواهد داشت و بنابراین تحریم را تا حدودی بیالمحضور در این سازمان بین

یم؛ کندانند، ازگرایشی رو به رشد صحبت میگرا میالزم به ذکر است که ما در مقابل کسانی که بورژوازی ایران را تماماً غرب

ن اداراوکراین، علیه همراهی ایران با شرق از جانب سرمایههایی، به خصوص پس از جنگ قولتوان نقلوگرنه در طرف مقابل نیز می

الز ی مشخص آن سعید لینمونه ها شده است، کهدر سیاسیون هر دو جناح نیز موجب تغییر گفتمان یابی این گرایشقدرتآورد. 

ره راه را برای دزدها هموار مذاک ده ...معنی شمذاکره با آمریکا کامالً بی »اعالم کرد: 55است که پیش از این در اردیبهشت 

 «کند.می

عیت ها نهاد، در وضتوان نام طبقه بر آننمی ،از برخورداری از سیاست مستقلساختاری که در واقع به علت ناتوانی اقشار میانی   

انی گفتمهای های جدید در بورژوازی دچار دگرگونیی کارگر، با تغییرات گفتمانی و ظهور گرایشطبقهسیاسی ضعف قدرت 

وازی ستیزی بورژگرایی بیرون آمدند و با راهبرد غربی غربها از زیر سیطرهگونه است که بخشی از فعاالن میانیشوند. اینمی

ن ایهمراه بوده است. گرایی، استعمارستیزی و منافع ملی ایرانلعاب متفاوتی از جمله  راه شدند. این همراهی با رنگ ومه

گرایی واداده انی را غربوحاکنون رهم ،12کردسبز دفاع میپروغرب تمام قد از جنبش  22اده که در سال گونه است که علی علیز

 ها به عقب انداخته است. کند که فرصت ارتباط با چین را سالمعرفی می
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دموکراسی "و  "های جهان غربارزش"همچون نیروهای سمجی بر » سیاسی اقشار میانی که -در مقابل، فعاالن اجتماعی

چماقداریِ "شوند که به تعبیری مفهومی فاالنژ شده است، قسمی فشارند هر چه بیشتر تبدیل به نیروهایی میپای می "خواهی

ریزش بخش  13«کنند.که هیچ منفعت طبقاتی را مبتنی بر هیچ راهبرد عامی نمایندگی نمی "های فشاریافته در گروهسازمان

 29علیه قرارداد  و عدم اقبال به تجمع ی قاسم سلیمانیتشییع جنازهعظیمِ میانی را در مراسم  های غربِ اقشارهوادار ارزش

نداشتن افقی مشخص برای وضعیت ایران، پیش چشم بودن وضعیت  ده نفره. توانیم مشاهده کنیم؛ تجمعین میچی-ساله ایران

مکن را م خواهیی جنبش دموکراسیریزش و استحالهانهدام اجتماعی لیبی و سوریه و گرایش بورژوازی ایران به پیوند با شرق، 

 کرده است.

 دهنداقشار میانی را هدف قرار میی پرستانههای غرب، انگاره)نمایندگان سیاسی اقشار میانی( ها سازگار با جایگاه خودعلیزاده

، دهدیابند. تصویری که او از چین به عنوان بازیگر اصلی گذار به جهان چند قطبی ارائه میها میو مخاطب خود را در میان آن

زرگ ن یک قدرت بدولتی است که خود طعم استعمار را چشیده، مانند ما فقیر بوده، به تدریج جلو آمده و توسعه یافته است. چی

گیرد. قدرت برد را پی می-ی برداش با دیگر کشورها رابطهی خود، در رابطهشود اما به علت داشتن زخم استعمار بر گردهمی

داری بنا نشده است و رویکردش به سیاست خارجی رویکردی انسان و بردهچین برخالف بلوک غرب بر قدرت نظامی، تجارت 

گوید: )نقل به مضمون(  بحث ما این نیست که در مورد چین ای است. نصرآبادی نیز میکاری منطقهمسالمت آمیز و در پی هم

 کنه،داری گسترش پیدا میاش سفیدشویی کنیم، چین هم داره درون همین مناسبات سرمایهگذاریو نوع سرمایه دهیو وام

های این چارچوب گذاره، بنابراین باید محدودیتچوب قدم میاندازی که خودش از توسعه داره در این چارولی داره با اون چشم

را آمیز سرمایه به سبک چینی ی مسالمتانداز توسعهبنابراین تلویزیون جدال روبروی مخاطب خود چشم 11هم بفهمیم.را 

یی بر مارکسیسم و سوسیالیسم ندارد و از طرفی نوع مخاطبانی که دارد، باید بگوییم که گذارد. از آنجایی که این رسانه ادعامی

 .ندکنمیدرک منطبق با آن های جهان را دگرگونیکنند و حرکت می )نمایندگان سیاسی اقشار میانی( خود جایگاهمطابق با 

و پدید آمدن جهان چند  اندرا بر مارکسیسم بنانهاده هایی از چپ ضد غربی در ایران و جهان مواجهیم که ادبیات خودبخشبا ما 

ها را نهای آقول. در این بخش برخی از نقلکنندای از رسیدن به سوسیالیسم ارزیابی میقطبی و افول هژمونی آمریکا را مرحله

گرایی چند جانبه"ای به نام هبیانی 2221المللی مانیفست در سپتامبر گروه بین آوریم.های پیشِ روی جهان میپیرامون دگرگونی

هان چند انداز جکند. این بیانیه که حاوی حقایقی پیرامون افول هژمونی آمریکا است، چشمرا منتشر می "و گذار به سوسیالیسم

جای شگفتی نیست که حزب » گوید:دهد. این بیانیه در مورد حزب کمونیست چین میقطبی را به رهبری چین  ارائه می

برای  انسانی جشن گرفت. حزب، در مبارزه 2221ی آمیز خود را در ماه ژوئیهاکم بر چین صدمین سالگرد غرورکمونیست ح

نطبق با می ارزشمندی که سوسیالیسم را بخش و نمونهدستیابی به سوسیالیسم از چین ملتی بایسته ساخته است. ملتی الهام

 یمبارزهبرآمده از نیز چپ این نوع همانند چپ پروغرب سوسیالیسم )تأکید از ماست(  19«برد.به پیش می شرایط ملی خود

  های ملی است.های نخبگان حاکم درون چارچوبنیست، بلکه حاصل پیشبرد طرحدر زمین واقعیت  جهانیی کارگر طبقه

این مقاومت است که توان تولید »خوانند. ی جهان چند قطبی میهای مقاوم در برابر نظم آمریکایی را به وجود آورندهها دولتآن

ی خصوصی را از های مردمی سرمایهدهد، نه گسترش بازار جهانی یا امپریالیسم. هرجا انقالبرا در سراسر جهان گسترش می

ته است. ی اقتصادی دست یافقدرت سیاسی بیرون رانده است، چالش با امپریالیسم به بیشترین موفقیت و پایدارترین توسعه

                                                           
 .55بین، خرداد یک پرچم در سه اپیزود، خسرو خاک 13 

 .2222آپریل  11، 52تلویزیون جدال اپیزود  11 

  .1122بهمن  11منتشر شده در سایت تارنگاشت عدالت،  گرایی و گذار به سوسیالیسم،بیانیه: چندجانبه 45 
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هان تر نامیده است جهای چندگانه، یا آنطور که چاوز دقیقهای امپریالیستی به ایجاد قطبچنین مبارزاتی علیه قدرتی نتیجه

داری و سوسیالیسم حضور ی قدرت و تنوع ملی سرمایههای چندگانهقطبچندقطبی انجامید، جهانی که در آن 

گر ی کارراندن طبقهی نظامی روسیه که با هر چه عقبن و توسعهی اقتصادی چیو در اینجا توسعه)تأکید از ماست(  11«.دارند

ابی یقدرت است تا حاصل های رفاهبیشتر مطابق الگوی دولتبه وجود آمده است محلی از اعراب ندارد زیرا سوسیالیسم اینان 

 حقوق بشر صحبتی به میانتوان بدون صلح و توسعه، عدالت اجتماعی و حقوق اجتماعی از چگونه می» ی کارگر.متشکل طبقه

ها و مردم بدون داشتن استقالل، به رسمیت شناختن جهانی چند قطبی، احترام، به جای خوار آورد؟ چگونه ممکن است دولت

به  ترین حقوق انسانی هستنددار کردن کشورهایی مانند چین، کوبا یا نیکاراگوئه که در پی کسب این بنیادیشمردن و لکه

و اصول  های مشترکالمللی با آینده مشترک انسان بر مبنای ارزشی بینحمایت چین از جامعه. یافت چنین اهدافی دست

دهد، بدیلی که مسائل مشترک بشر را مورد مالحظه تری ارائه میسازمان ملل و پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز، بدیل جذاب

 المللی را ارائهآمیز و همراه با احترام به قوانین بینانداز صلحاین نوع چپ، چشمنزد چند قطبی  ی جهانانگاره 19«دهد.قرار می

آنکه ها ممکن است بیهیچ کشور دیگری در آن نخواهد بود، و این از نظر آنهای آمریکا و یا خواهیدهد که خبری از زیادهمی

 استثمار انسان از انسان رخت بربسته باشد.

جهان چندقطبی به این سبب » قطبی اینگونه توصیف شده استهای این طیف از چپ، جهان چندشتهی دیگری از نونمونهدر 

تواند قطب واحد ستمگر و های بزرگ کنونی نیست و از این طریق میخواه است که مضمون آن تقسیم جهان میان قدرتترقی

هایش وچهنو انگیزی که ناتو جیف مضحک و کثیف و حیرتی تولید و انتشار تمامی ارانشینی وادار کند. انگیزهزائد را به عقب

المللی سازندگان کنونی چهان چندقطبی و به ویژه چین و روسیه و باالخص عملیات جنگی روسیه در های بینعلیه پیشرفت

آن  پیشتاز هایسازندگان جهان چندقطبی و دولتی وقفهاند، وحشت و نگرانی آنان از پیشروی بیاوکراین به راه انداخته

ا کردند، ایف نقشی ارزنده و موافق تاریخ تمدن و فرهنگ بشریگر متفقین غربی در جنگ علیه فاشیسم هیتلری است... ا

های های همین مقاله، چونان همه دولتدولتی سرمایه دار اما غیرامپریالیست که مطابق ارزیابی-ائی روسیه کنونی ودولت بورژ

داری غیرامپریالیست نظیر هند و برزیل و کانادا و استرالیا و سوئد و سوئیس و اتریش و نروژ، فرصت تطور به سرشناس سرمایه

المللی شب بازی امپریالیسم بینهای اوکراینی خیمهشیسم حاکم بر اوکراین و عروسکدر مبارزه علیه فا -امپریالیسم را ندارد

 کند و به سبب قدرت نظامیایفا می خواهانه و بشر دوستانهنقشی ترقیمآب و در مبارزه جهانی با امپریالیسم، فاشیست

 المللیبین ید کرده، یکی از ارکان عمدههای چشمگیری که خود در آن ایجانظیری که از شوروی به ارث برده و پیشرفتبی

ئی گراهای مخالف یکجانبهو همکاری دولتهای رشدیابنده چین و روسیه مبارزه علیه جهان تک قطبی است. ترکیب توانائی

خته تاست و آن سنتز،  بشری آینده برای قبول قابل سنتزی حامل ...، وبا و ایران و ونزوئال والمللی چون ویتنام و کبین

انداز مترقی از جانب )تأکید از ماست( در این پاراگراف به صورت فشرده  چشم 12«خواهد بود. ای دلخواهپرش جهان به آینده

 ها چه مضمونی دارد،کند که ناهمسویی آنتفاوتی نمیی ناهمسو با نظم آمریکایی تصویر شده است و دارانههای سرمایهدولت

ها را در داری و یا حمایت از آنهای سرمایهها تاکتیک مقطعی همکاری با دولتکمونیست نشیند.ن میبنابراین کوبا در کنار ایرا

ن متفقی"گوید ال سازی کنیم مانند آنجا که میجاست که از این کشورها ایدهبرند اما انحراف آنشرایط مشخصی به کار می
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. این انحرافی شناخته شده در تاریخ کمونیسم است که امروز نیز "غربی نقشی ارزنده و موافق تاریخ و تمدن بشری ایفا کردند

 رود.به کار می چپ ضد غربیدر تحلیل جنگ اوکراین توسط 

ی روسیه در جنگ حاصل پیروز ،ی دلخواهی طبقاتی و سطح آشکارگی آن در تحلیل جایی نداشته باشد، آیندهوقتی مبارزه

زب حرنگ و بوی کمونیستی نیز به این نبرد بدهند، با پرچم سرخ تزیینش خواهند کرد. اوکراین خواهد بود. حال برای اینکه 

ای را برای تغییر پرچم روسیه به پرچم سرخ شوروی ارائه کرده است. تفکر بورژوایی به الیحه ماه گذشتهکمونیست روسیه در 

طبقاتی  یی کارگر در زمین واقعی مبارزهیابی طبقهپرچمی که نماد قدرت سوسیالیستی اثر گذاشته است.هایی شدت در نیرو

ی کنندهداری روسیه و اعمالجا زدن دولت سرمایهبوده است، بدون حضور آن نیروی واقعی چه کارکردی دارد؟ کارکرد آن 

داری ی نظام سرمایهاین رسم همیشه .است ی سوسیالیسمکنندهی کارگر روسیه به عنوان هموارترین شرایط برای طبقهسخت

  کند.خود می ها از آنِآن یابیشرایط ضعف سازماناست که  نمادهای گورکنان خود را در 

به  یکمونیست رنگ و لعابنیز  گیرددر سمت چپ این طیف قرار میکه و به عبارتی سایت تدارک تدارک کمونیستی  سازمان

توان از یک سو عروج نئو نازیسم امروز نمی»خوانیم می در بیانیه اول ماه مه این سایت جنگ روسیه علیه اوکراین داده است.

های سرخ به اهتزار درآمده در دنباس را نادیده گرفت و به طرح مطالبات اکتفا مولود دمکراسی در اوکراین و از سوی دیگر پرچم

رفاً به صو اعتنا ماند داری است بینبردی که در حال تغییر تاریخ پانصد ساله سرمایهتوان نسبت به امروز نمی. نمود

در این نبرد باید شرکت کرد و برای شکست آن ارتجاعی تالش نمود که . در همین چهارچوب اندیشید بهبود شرایط زندگی

ریکای التین تا خیل بردگان سیاهپوست، از جنگ تریاک چین تا دو رد پای خونین آن از قتل عام سرخپوستان و بومیان آم

این ارتجاعی است که هر جا توانسته است از . و کشتار ویتنام و عراق و بر جا مانده است  جنگ جهانی ویرانگر و خانمان برانداز

ی کارگر یادآور آن است تا قتل عام از تیرباران کارگران شیکاگو که روز جهان. گیردقربانی گرفته و می نیزدل طبقه کارگر 

ی موجود مبتنی بر استثمار تولیدکنندگان ثروت دارانه، انگار نه انگار که نظم سرمایه)تأکید از ماست15«.کموناردهای پاریس

 در تحلیل ایکژتابیبا  .(گیرددیگر قرار می قربانیانی در حاشیه نیزی ی کارگر بنا شده است و با کلمهاجتماعی یا همان طبقه

پیوند  اینگونه است که بدون. ده استکانون تحلیل از واقعیت طبقاتی به نمادها منتقل ش ای کهکمونیستی روبروییم به گونه

ها داده ی برپایی تعاونیسازی نسخهتپه علیه خصوصیتر در مبارزات هفتی کارگر در کیلومترها آنطرفی طبقهداشتن با مبارزه

چه اثری در زمین واقعیت داشته است،  شانباتی تجویز شدهلهای مطاد که جنبشنبیاور انکه به روی خودشآنبیشود. سپس می

سیاست حزب در برابر  1555در سال دبیر سیاسی این سازمان بهمن شفیق  د.نکنهای مطالباتی را اعالم میجنبشدوران پایان 

 درک صحیح اینکه ، بابود پاییهای اروجمهوری اسالمی در سفارتنی بر داغ کردن زمین زیر پای تمبکمونیست کارگری که 

ند با وقفه برای پیوها تالشی بی. در این سالرگر معنا دارد، از آن حزب جدا شدی کای طبقهسیاست پرولتری در پیوند با مبارزه

باعث تحلیل از آن است که نیت افراد داری بیش دانیم زور سرمایههای مارکسیستی کرده بود، اما میکارگران و احیاء آموزه

                  دکنحال در این نوشته شکست تجویزهای خود به کارگران را اینگونه با اتکا به کالم مارکس توجیه می. شان شوددرست

ردد و به گد میکه باید مکتبی برای انقالب باشد، تبدیل به مراسمی روتین و جاری بر متن مناسبات موجو ایمبارزه روزمره »

بت به همان نس ،درازا می کشداما هر چه این مبارزه به شود...  این ترتیب در خدمت حفظ نظم مسلط طبقاتی به کار گرفته می

ای و مبارزه برای تغییر بنیادین نظام مبتنی بر استثمار به آینده عادت به وضعیت موجود به امری بدیهی تبدیل شدهنیز 

                                                           
 ، سایت تدارک.2222اول ماه مه روی فرا رسیده است، مطالبه دیگر کافی نیست: بیانیه به مناسبت زمان پیش 15 
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ها و اعتراضات کارگری بیش از آنکه مبتنی بر مطالبات مشخصی گوید که اعتصابواقعیت به ما می .92«گردددوردست محول می 

داری ایران است، تدافعی که در ی دولت سرمایهههرروز مان باشد، تدافعی در برابر تهاجگرفتن امتیازاتی از جانب کارگر برای

احتماالً او برای کارگران آلمانی به زبان فارسی  کند. های سرمایه جلوگیری میها به پیچ و مهرهی اول  از تبدیل شدن آندرجه

رگران آلمان و اسازی با کای جز تصور آنان از طریق شباهتچاره ،پیوندی واقعی با کارگران ایران ندارد چوناما  نویسدنمی

مندی که در عملکردشان های قدرتچرا که این توصیف عادت به وضع موجود در آلمان با اتحادیه ای آنان ندارد.ی اتحادیهمبارزه

ای به کارگران به طور عام و به طور ویژه به سازش طبقاتی وجود دارد و از طرفی بورژوازی آن از قبل فراسود امتیازات ویژه

ای ی تدافعی کارگران ایران بدون وجود هیچ اتحادیهرای مبارزهکند قابل قبول است. اما این توصیف باشرافیت کارگری اعطا می

به عنوان یک نیروی سیاسی بدون تحلیل مارکسیستی اما با کالم مارکس توضیح را ی کارگر غیاب طبقه ،این سایتربط است. بی

   دهد.می

یستی های اساسی مارکسر آموزهیابی پرولتاریا و تجدید نظر دی طبقاتی و میزان سازمانسطح مبارزه نادیده گرفتنها اشتراک چپ

موضع کمونیستی ها، برای کمونیست ی یأس و هیجان در مسیر رویدادها است.ی آن افتادن در چرخهاست؛ که نتیجه

وضعی ی طبقاتی است. چنین محظات متفاوت مبارزهی میدان عمل و مضمون تبلیغ نیروی سیاسی کمونیستی در لکنندهتعیین

یعنی خطاست که خیزد. بلکه از درون وضعیت موجود بر میبه وضعیت موجود  نه از ضمیمه کردن شعارهای رایج کمونیستی

ر قبال د کمونیسم و فاشیسم بنامیم برای اینکه بتوانیم میان اعتنا به وضعیت طبقات در اوکراین و روسیه، این جنگ را جنگِبی

ا در ی شعار قدرت به دست شوراهتوانستیم بدون در نظر گرفتن توازن قوای طبقاتی، با ارائهآن موضع بگیریم. همانطور که نمی

کی از یمبارزات چند سال اخیر هفت تپه، رنگ و بوی کمونیستی به آن بزنیم برای اینکه بتوانیم در آن مداخله کرده باشیم. 

گر و ری کای میان طبقه، توازن قوا در مبارزهخیزدکه موضع ما از آن برمی ی وضعیت موجودکنندهصر تعییناترین عنمهم

  .چنین در سطح جهانی استشور و همکدار درون مرزهای یک ی سرمایهطبقه

که از برآمدن سوسیالیسم  ای نیستی زمانیدوره با، قابل مقایسه ی حاضرو توازن قوا در آن در لحظهی طبقاتی سطح مبارزه

م فراز ، با تماشود و با فروپاشی شورویعلمی به مدد حضور پرولتاریا به عنوان نیروی سیاسی در زمان مارکس و انگلس آغاز می

ایی برپ ی کشورهای اروپایی ورگران رزمندهدر زمان مارکس و انگلس، وجود انترناسیونال، کا .رسدبه پایان می آن،هایو نشیب

داری را آشکار کرد. در نتیجه تولید سرمایه یاولین حکومت کارگری در کمون پاریس به صورت عملی افق فراروی از شیوه

سوسیالیسم دیگر طرحی آرمانی برای رفع رنج بشر نبود بلکه افقی بود که لوازم و نیروی حرکت به سوی آن درون وضعیت آشکار 

بردند و در های قدرتمندی را به پیش میدر بستری که کارگران اروپا جنبش 1519اکتبر انقالب پرولتاریای روسیه در  شده بود.

به شدت به نفع را ی طبقاتی مبارزه درهای ملی علیه استعمار وجود داشت، توازن قوا ملل مستعمره و نیمه مستعمره جنبش

ات ی جدال میان طبقخورد اما حضور شوروی، صحنهری در اروپای غربی شکست با اینکه انقالب کارگی کارگر تغییر داد. طبقه

 .اندها یاری رسگیری سوسیالیستی آنبه جهت در ملل شرق های ملیجنبشحمایت شوروی از  ا دستخوش تغییر کرد. در اروپا ر

 ود به عللکشان بوده است، با این وجتا زمان فروپاشی به نفع کارگران و زحمتو انحرافات ها حضور شوروی با تمام کاستی

های داخلی، بوروکراسی به وجود آمده در حزب ی کارگر در اثر جنگمختلف از جمله کاهش کمی و کیفی نیروی سیاسی طبقه

گیری از انقالب اکتبر کاهش با فاصلهی شوروی تی و برانگیزانندهی کارگر در اروپا، قدرت حمایطبقه های جنبشو شکست

   سیاسی غرب فروپاشی آن به وقوع پیوست.-های اقتصادیوع حرکت شوروی به استفاده از چارچوباینگونه بود که با شر یافت.می

                                                           
 همان. 92 



21 
 

های دستاوردهای رفاهی، زیرساختی کارگر جهانی بود و تبعات ناگواری داشت. فروپاشی شوروی شکست بزرگی برای طبقه

اند و رهای غربی آغاز شد. نئولیبرالیسم در تمام وجوه پیش میآموزشی و بهداشتی در بلوک شرق تخریب شد. تهاجم سرمایه

ونیست روشنفکران کمشدند. ها در مسیر تثبیت اشاعه داده میها و ایدئولوژیکرد. گفتمانی کارگر را تثبیت میشکست طبقه

های نو کردند مفاهیم کمونیستی را در چارچوب لیبرالی باز تعریف کنند. انواع ایدهی خود نادم بودند و یا سعی میز گذشتهیا ا

ی طبقاتی، دیکتاتوری پرولتاریا، حزب پرولتاریا و انقالب یافت که مفاهیم طبقه، مبارزههای مارکسیستی رواج میبا پوشش

 وای های شبکههای اجتماعی، دموکراسی رادیکال، سازمانهای تحت ستم، جنبشروهگای آن کرد و به جاجتماعی را انکار می

          کرد.نافرمانی مدنی را تبلیغ می

ی ایدئولوژیک و گفتمانی ضعف طبقه ،اقتصادی، سیاسیهای داری جهانی در زمینهسرمایههرچه بیشتر  تهاجمدر این وضعیت با 

شدند. داری جذب میو کار امپریالیستی در چارچوب سرمایه در اروپا در بستر سازها . اتحادیهشدمی هر چه بیشتر تثبیتکارگر 

رمایه را های سشرق نیز با پیشبرد تجویزهای اقتصاد نئولیبرالی مقاومت ذاتی کارگران در برابر تهاجمدر داری های سرمایهدولت

 شکستند. در هم می

نیز  قاتیی طبتغییر توازن قوا در مبارزه ،ی کارگر ممکن شدبا اضمحالل نیروی سیاسی طبقه تثبیت این وضعیتهمان طور که 

 ونیسمشکست کمها از زیر آوار ممکن نخواهد شد. مسیر چنین احیائی برای کمونیست ی کارگرجز با احیاء نیروی سیاسی طبقه

ر منظوی ایرانی و جهانی نیست. اب کمونیست خودخواندهها احزمنظورمان از کمونیست با روشنایی اندکی رخ نمایانده است.

ارگران ی اکنون کاز گذرگاه پیوند با مبارزهرا و تطبیق آن با شرایط نوین طبقاتی  های مارکسیستیاند که احیاء آموزههاییآن

تیِ کمونیس موجودیتدر چارچوب  کار منضبط و با برنامهاین احیا و پیوند تنها با ی خویش قرار دادند؛ سرلوحههر کشور در 

و  دحزب کمونیست روسیه که برای خوشام از جنس موجودیتینه . شودمکن میم ی طبقاتیمنطبق با سطح فعلی مبارزه

    ندارد. هایش جایی کارگر در تحلیل یی خود حذف کرده و طبقهدیکتاتوری پرولتاریا را از برنامه ،شرکت در پارلمان

ت ی کارگر اسچون ناظران وقایع در تحلیل اینکه در این جنگ پیروزی کدام طرف به نفع طبقهاز این منظر است که نباید هم

حوالت برداری از تأثیرات تانگلس و لنین( صحبتی از بهره -ی مارکسی کارگر )برخالف زمانهدر غیاب سیاسی طبقهمتوقف شد. 

تصور آخرالزمانی پیدایش چنین نیرویی در تواند در میان باشد. ی کارگر نمیطبقهی سطهوابیگیری داری برای قدرتسرمایه

خورد که عاقبت آن تبدیل شدن به میاوج نابودی و اضمحالل جهان نیز تنها به درد فرار از طی مسیر احیاء چنین نیرویی 

 هایآموزهمادیِ آمیزی با درهماحیاء مسیر  .است اجتماعیانقالب بسته به نوستالژی ی طبقاتی و دلهای خسته از مبارزهچپ

این مسیر با توجه به شرایط مشخص  خطوط افق گردد.کارگران آغاز می اکنونی کارگر با مبارزات ی طبقهجهانی مبارزه-تاریخی

  .شده بودکراین پیدا ی کارگران پیش از جنگ اوهر جغرافیای مشخصی، در جایی آشکار و در جایی محوتر، براساس مبارزه

و  های عملیچه گامد این باشد که بایی کارگر در حوادث پیش آمده، در بستر فعلی، در غیاب نیروی سیاسی طبقهپرسش 

با ؟ کندا را دچار انحراف میها و شعارهایی مرسان باشد و یا چه گامد در مسیر احیاء یاریننتواچه شعارهایی می

ی ضد امپریالیستی )در شرایط مشخص فعلی ی کارگران در هر کشور مشخص، پیوند مبارزهتوجه به شرایط مشخص مبارزه

باید توسط ی کارگران های بازیابی هژمونی( با مبارزهسلسله جنگنظامی  بازوینابودی ناتو به عنوان مبارزه در راستای 

دادن صرفاً  و ی کارگر با امپریالیسمدر شرایط مشخص ایران این امر با بیان تضاد منافع تاریخی طبقه ها آشکار شود.کمونیست

های ها و اعمال سیاستمنافع کوتاه مدت و میان مدت کارگران در اثر تحریمممکن نخواهد بود. شعارهای ضد امپریالیستی 

کار و در شرایط فعلی آش انددر خطر قرار گرفته اندداری غربک سرمایهی اقتصادی بلونئولیبرالی که سردمدار و مبلغ آن نهادها
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اندازی که نیروهای هوادار غرب در اقشار چشمو افشای توضیح  .هاستی کمونیستکردن تضاد این منافع با امپریالیسم وظیفه

حضور در مبارزات جاری کارگران علیه تهاجمات سرمایه در حین ِدهند و تأثیر آن بر زیست و توازن قوای طبقاتی، میانی ارائه می

     ی کارگر ایران شود. ی به نفع طبقهتغییر توازن قوای طبقاتساز تواند زمینهدر ایران می
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