
www.leftcom.org گرایش کمونیست انترناسیونالیستی
____________________________________________________________________________________

اوکراین:اوکراین:

 نه ناتو، نه پوتین! نه ناتو، نه پوتین!
 هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی! هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!

 

 ساله برای کنترل اوکراین، یکباره به جنگی تمام عیار به سراس��ر قلم��رو آن کش��یده۳۰چرا مبارزه 

 به همان دلیلی که هزینه های زندگی در سرتاسر جهان س��ر ب��ه فل��ک کش��یده اس��ت. رک��وددرستشد؟ 

سیستم سرمایه داری به معنای عمیق تر شدن بحران اقتصادی س��ت ک��ه تنه��ا ب��ه دلی��ل همه گی��ری کرون��ا

نبوده است.

۴۰ سال، اوکراین شاهد جنگ قدرت بین دو گروه اصلی زب��انی ب��وده اس��ت. تع��داد تقریب��ا ۳۰برای بیش از 

الیگارش  این دو گروه، اکثر ثروت  رو به زوال این کشور را تحت کنترل خود دارند. در پش��ت جناح ه��ای درگی��ر،

هر دو  امپریالیسم غرب و  روسیه صف آرایی کرده اند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیم��ان ن��اتو

 کش��ور گس��ترش ی��افته و تان��ک ه��ای خ��ود را درس��ت در مقاب��ل  درب ورودی روس��یه، در۳۰ کشور به۱۷از 

، ناتو و اتح��ادیه اروپ��ا در تلش هس��تند ت��ا اوکرای��ن را ب��ه۲۰۰۴کشورهای بالتیک پارک کرده است. از سال 

، پس از واقعه میدان کیف که با حمایت غرب به س��رنگونی رئی��س۲۰۱۴حوزه نفوذ خود بکشانند. در سال  

جمهور طرفدار روسیه منجر شد، پوتین وارد عمل شد. او به جدایی طلبان روسی در دونباس کم��ک ک��رد و

کریمه را «دوباره» تصرف کرد. قصد او این بود که اوکراین را ضعیف نگه دارد، اما پشتیبانی تسلیحاتی ن��اتو،

به ارتش این کشور  نیروی جدیدی داد. از این رو، با تقویت آن، منجر به بحران فعلی شد.

در مقابل  درخواست های غرب مبنی ب��ر خ��روج نیروه��ای روس��یه، پ��وتین نی��ز خواس��تار ع��دم ملح��ق ش��دن

اوکراین به ناتو شد. برآورده نشدن درخواست های طرفین از همدیگر، منجر ب��ه تص��میم پ��وتین ب��رای حمل��ه

شد. ش��هروندان اوکرای��ن «تلف��ات ج��انبی» سیس��تم س��رمایه داری غ��رق در بح��ران هس��تند. هی��چ ی��ک از

طرفین، دیگر جایی برای امتیاز دادن ندارد. ما در آستانه مرحله جدیدی از بحران و تاریخ هس��تیم. ای��ن ی��ک

«جنگ سرد» جدید نیست، بلکه پیش درآمد چیزی بسیار خطرناک تر می باشد. پوتین قبل  به غرب ی��ادآوری

کرده بود که روسیه یک قدرت هسته ای است. او در روز اول تهاجم این کشور، پرخاشانه گفت که هرگ���ونه

تلش غرب برای مداخله، عواقبی خواهد داشت «که جهان هرگز ندیده است».

  به س��رعت در۲۰۲۰بحران در اوکراین همچنین بر تثبیت صف آرایی امپریالیستی تأکید می کند که از سال 

حال شکل گیری ست. در این بحران، ایالت متحده توانسته است اروپا را (با اکراه) مجبور کن��د ت��ا خ��ط او  را

، یک پیروزی برای ایالت متحده است. در سوی۲دنبال کند. اعلم آلمان مبنی بر معلق کردن نورد استریم 

دیگر، چین و روسیه قراردادهای تجاری امضا کرده اند که روسیه سوخت اصلی چین را ت��امین خواه��د ک��رد.

  درصد به یورو انجام میگی��رد و ن��ه ب��ه دلر، ک��ه۸۹به طور قابل توجهی، تجارت روسیه و چین در حال حاضر 

ضربه ای به اهرم آمریکا بر آنها است. این جدایی اقتصادی راه را برای رقابت حتی بیش��تر هم��وار می کن��د.

 روسیه و چین برای اولین بار در مانورهای نظامی مشترک شرکت کردن��د ک��ه بخ��ش اعظ��م۲۰۲۰در سال 

شرق اقیانوس آرام نزدیک به ژاپن را در بر گرفت. صحنه ب��رای ی��ک جن��گ امپریالیس��تی  گس��ترده ت��ر آم��اده

می شود که آینده بشریت را حتی شدیدتر از تغییرات آب و هوایی تهدید می کند.
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کارگران چگونه می توانند جلوی فرورفتن به این ورط��ه خطرن��اک را بگیرن��د؟  علیرغ��م ش��جاعت بس��یاری از

تظاهرکنندگان «نه به جنگ» در روسیه، به نظر نمی آید که چنین امری، تنه��ا ب��ا برگ��زاری تظ��اهرات ممک��ن

 علیه جنگ عراق بزرگترین تظاهرات در تاریخ بریتانیا بود، اما با این وج��ود جن��گ۲۰۰۳باشد. تظاهرات سال 

شد. با این حال نشان داد که میلیون ها نفر دروغ های رسمی را نپ��ذیرفته ان��د. م��ا بای��د جنبش��ی داش��ته

باشیم که بتواند میلیون ها نفر را برای تضعیف قدرت دولتی به اعتصاب سوق ده��د. چنی��ن چی��زی ب��ه ای��ن

زودی ها شکل نخواهد گرفت، اما ادامه بحران سرمایه داری ب��ه معن��ای ب��دبختی بیش��تر ب��رای ک��ارگران در

همه جا است. مبارزه علیه این روند رو به زوال، باید جنبشی را بوجود آورد که تشخیص دهد ما در به��ترین

دنیاهای ممکن زندگی نمی کنیم، بلکه در دنیایی زندگی می کنیم که ب��رای ام��روز فق��ر و ب��رای ف��ردا جن��گ

امپریالیستی ارائه می کند. کارگران در سراس��ر جه��ان از ای��ران ت��ا ای��الت متح��ده، ب��رای ی��افتن راه مب��ارزه و

اشکال مستقل هماهنگی، شروع به تلش کرده اند. این یک شروع اس��ت. ب��ا ای��ن ح��ال، آنچ��ه م��ورد نی��از

است، یک قطب نمای سیاسی ضد سرمایه داری است که بتواند ک��ارگرانی را ک��ه م��ی بینن��د س��رمایه داری

آینده ای جز بدتر شدن ارائه نخواهد کرد، متحد و سازماندهی کند. این به سرعت محقق نخواهد شد و ب��ا

موانع زیادی مواجه است، اما بحران سرمایه داری که اکنون چندین دهه ادام��ه دارد، فاق��دهر گ��ونه راه ح��ل

می باشد. فقط طبقه کارگردر سطح جه��انی می توان��د ج��امعه ای ب��دون دول��ت، ناسیونالیس��م، اس��تثمار و

جنگ برپا کند.

جهانی برای فتح!  هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی! 
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