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 جنگ اوکراینو پیامدهای  ریشه

 مرتضی یگانه، تارنمای هّمت

 

 

آغاز شد   2022فوریه سال  24ی حمله نظامی روسیه به اوکراین که از علت و ریشه
را  را در کجا بای  جستجو کرد؟ دولت روسیه به چده دلیدف فرمدام حملده بده اوکدراین

رسد  پدر کندار ایدن نگدرد؟ صادر کرد؟ روسیه از چه منظری به جنگ اوکدراین می
ان از جندگ اوکدراین کلی ی، مسئله محوری دیگری نیز وجود دارد: تبعات و چشد 

 واوکراین، آمریکدا  ؟ این جنگ، چه پیام هایی برای طرفین اصلی آم، یعنیچیست
امپریالیسد   ، و روسیه به همراه خواهد  داشدت؟ طدر  و اهد ا های اروپاییدولت

نگدرد؟ نگتن از چه منظری به بحرام اوکراین میآمریکا در این جنگ چیست و واش
سددت، دنیددایی کدده ا «دنیددای ج یدد »ای از ورود بدده یدد  آیددا جنددگ اوکددراین، نشددانه

اسدت؟ « زوال اتحداد دو سدوی اایدانوط اطلد »و « افول آمریکا»ی آم مشخصه
 پاسخ به این سواالت ه   این نوشتار است.
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زا کدردم  المدروی ای از بحدرامی تدازهی نظدامی روسدیه بده اوکدراین، مرحلدهحمله
، با رهبری آمریکدا 2014جغرافیایی و سیاسی  اوکراین برای روسیه است که از سال 
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، و از طریق کودتا در این کشور و برکناری ویکتور یانوکوویچ رئی  جمهور این کشور
هدای غربگدرا در اوکدراین در فوریده جریام .تای به خود گرفسابقهش ت و ابعاد بی

ی تددر از آم تحددت رهبددری کدد م  ایدد هبددا حمایددت مسددتقی  آمریکددا و مه  2014
، دولدت ایدن کشدور را سدااد و در «پیوستن به اتحاد آمریکایی، اتحادیه اروپا و ناتو»

 ی مخالفدامی بع  با تمام توام و با زور و روش نظامی سعی کردن  کده جبهدهمرحله
 در شرق اوکراین را در ه  بشکنن .

ترین ابزارهدای این کودتا واتی با مقاومت در شرق اوکراین روبدرو شد ، بدا وحشدیانه
را  2014ممکن به سرکوب روی آورد و تنها در ی  فقره، کشدتار اودسدا در مداه مده 

به نحوی بود که چیدزی جدز کشدتار، سدرکوب  کودتاچی گرایام  را  زد. ترکیب غرب
ی ج ید  نداتو و امپریالیسد  هراسی و تبد یف اوکدراین بده ید  بدردهم، روطمخالفا

باشد . آندام « انقد ب یورومید ام»آم بده اصدح    یتوانست نتیجدهآمریکا، نمی
های اوکدراین، استپام بان را کده سدازمام تحدت رهبدری او، سدازمام ناسیونالیسدت

هرمام ملی ا»بود را هزار نفر در جنگ جهانی دوم  200کشی بی  از مسئول نسف
یدد  ی میدد ام اسدتق ل کیهددای او را از هدر گوشدهنامی ند  و عک می« اوکدراین

بخ  راست  گردام آزو ، سووبودا،ا   هایها و نئونازیفاشیست آویزام کرده بودن .
گیرتددرین و و گددارد ملددی اوکددراین، بددا بازوبندد های صددلیب شکسددته بددر دسددت، پی

های آندام این کودتا بودن . بعد  از کودتدا، سدازمام ترین عناصر  می انی  کوشسخت
نظیددر گددارد ملددی اوکددراین بدده بخشددی از وزارت کشددور اوکددراین تبدد یف شدد  و ایددن 

بخ  اضایی و  نهادهای امنیتی، ها در وزارت دفاع، وزارت کشور، پلی ،فاشیست
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ا بده ه، موج ادای دین2014بع  از کودتای  کابینه دولت اوکراین سازمان هی ش ن .
ی  به خیابدام اسدتپام مسکو در کی استپام بان اری جنایتکار ش ت گرفت: خیابام

بان را تغییر نام یافت، بناهای یادبود بسیاری به نام وی ساخته ش  و حتی مسدئوالم 
« اسددال اسددتپام باندد ر »را بدده نددام  2019ویددو در غددرب اوکددراین، بعدد ا  سددال شددهر ل  

« انقد ب یورومید ام»ی آم به اصدح   گذاری کردن . جوالم فاشیس ، نتیجهنام
اش، ویکتوریا نوالن  دستیار وات  امور اروپدایی ی واوعکه در آستانه« انق بی»بود، 

ید  اش بده کیی سدفرهای پیداپیو اوراسیای وزارت امور خارجه آمریکا در بحبوبده
میلیارد دالر  5استق ل اوکراین، بی  از  ی آمریکا از َب ومتح هکه ایاالت  گفته بود

اوکدراین دموکراتید ، »گیری و شدکف« مشارکت م نی مردم اوکراین»در حمایت از 
ید  ر کیر دکین با حضدوکه جام م « انق بی»؛ هزینه کرده است« امن و ُپررونق

نیز نوالن ، سدفیر آمریکدا در « انق ب»و البته پ  از این  کردسخنرانی می برای آم
هدای دولدت چین  مهرهسخت مشغول  مستقیما   ی  و سایر مقامات آمریکایی،کی

   بودن .  موات اوکراین

، دولت موات اوکراین با سدرکوب مخالفدام در 2014دتای سال ب فاصله پ  از کو
شدود؛ نامید ه می« جندگ دنبداط»شرق این کشور، آغازگر جنگی داخلدی شد  کده 
 14نظدامی روسدیه بده اوکدراین،  یجنگی که هنوز ه  ادامه دارد و تا پی  از حمله

دولت روسیه که ش ی ا  احساط خحر کرده بود، ابت ا  ان .هزار نفر در آم کشته ش ه
با برگدزاری  2014جزیره کریمه کرد و سپ  در ماه مارط نیروهای خود را وارد شبه

پرسی، کریمه را به خاک خود ملحق کدرد. همزمدام روسدیه بده حمایدت از ی  همه

https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY#t=504
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
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جمهددوری خلددق »شددرق اوکددراین پرداخددت و دو حکومددت برخددی از مخالفددام در 
 2014در منحقدده دنبدداط در آوریددف « جمهددوری خلددق لوهانسدد »و «  دونتسدد

 تأسی  ش .

روسدیه  اوکراین، ته ی  امپریالیس  آمریکا و ناتو را به سرعت بده مدرز 2014کودتای 
ی نظدامی روسدیه بده اوکدراین در فوریده آورد و این چیزی بدود کده در نهایدت حملده

 را را  زد. 2022

2 

هدای ایدن کشدور دسدت بده اوکراین، برخی از دولتدر  2014کودتای  حتی پی  از
ش ه توسد آمریکدا اشغال نیرو به عراق   2004همکاری با ناتو زدن . اوکراین در سال 

هدای نداتو در افغانسدتام و کدوزوو شدرکت کدرد. بعد  از فرستاد و در برخدی مأموریت
دنبال کرد و من ، همکاری با ناتو را صورت راهبردی و نظام، دولت اوکراین به2014

، دو 2021درخواست عضویت در این پیمام نظامی را طر  کدرد. اوکدراین در سدال 
مداه  و در رزمدای  در ژوئیه و سپتامبر این سدال برگدزار کدردرزمای  مشترک با ناتو 

جزیره کریمده را سپتامبر در دریای سدیاه، نظامیدام اوکدراین و نداتو، حملده بده شدبه
آمریکدا و نداتو »دفاع روسیه همام زمدام گفدت کده تمرین کردن . سخنگوی وزارت 

ن اص  دارن  در پوش  رزمای  نظامی، اوکراین را به تسلیحات م روم مجهدز و اید
 «.اده کنن الواوع به کریمه آمکشور را برای حمله اریب
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 اوکراین در پارلمام این کشدور خحداب بده ، زلنسکی رئی  جمهور2021در دسامبر 
های متعلق به اوکراین با تمدام زادی تمام سرزمینبرای آ ایی بی»گفت که  نماین گام

، اانونی را برای الحاق 2021زلنسکی پی  از آم در مارط «. مام بجنگی تناامکا
در  2022او حتی همدین اواخدر در فوریده مج د کریمه به اوکراین امضاء کرده بود. 

تو اوکراین هرگدز از درخواسدت عضدویت در ندا»کنفران  امنیتی مونیخ گفته بود که 
ی نظامی روسدیه بده اوکدراین، درست چن  ماه پی  از حمله«. کن نشینی نمیعقب

های ضد تان  جداولین سداخت آمریکدا در منحقده دنبداط با موش ی  دولت کی
های غربدی ، از سد  2014ی پ  از سال کرده بود و در تمام دورهرزمای  برگزار 

در  کدرد.اسدتفاده می که متح  روسدیه بودند ، برای حمله به مخالفام شرق اوکراین
ای ، رئی  جمهور اوکراین از ناتو خواست که حضور نظامی خود در دری2021آوریف 

رای روسدیه را بسازی رامدولت اوکراین، ته ی  و بح سیاه را گسترش ده . در وااع،
 52هدای بدیافکن، بمب2021سدپتامبر  4در  بده اوج خدود رسدان : 2021در سال 

مبر ایدن سدپتا 25وارد آسمام اوکدراین شد ن ؛ در  ،آمریکایی برای اولین بار در تاریخ
روسدیه اسدت و در که بخشدی از   گرادحمله به کالینین 52های بیافکنسال، بمب

 تددوانی در سدداحف دریددای بالتیدد  اددرار دارد را تمددرین کردندد .میددام لهسددتام و لی
دار )ساخت ترکیه( بدرای ، اوکراین از پهپادهای بیرق2021همچنین در اوخرا سال 

 دنباط استفاده کرد. دو جمهوری  حمله به نیروهای 

از آمریکدا و نداتو  2021فزاین ه، روسیه در سال  سازی و ته ی   با مشاه ه این بحرام
آید . یدن  درخواست کرد که تضدمین ب هد  کده اوکدراین بده عضدویت نداتو در نمی
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عضدو نداتو هسدتن   30این تنها اوکراین و »استولتنبرگ دبیرکف ناتو اما می گفت که 
یه هیچ گیرن  چه زمانی اوکراین برای پیوستن به ناتو آماده است؛ روسکه تصمی  می

ی گیر نیست و روسیه حق ن ارد که حدوزهحق وتویی در این خصوص ن ارد، تصمی 
گفدت، او در واادع می«. نفوذ تعیین کن  و سعی کن  که همسایگان  را کنتدرل کند 

همسایگام روسیه را به یکی از ابزارهدای فروپاشدی ایدن کشدور )یعندی ناتو حق دارد 
رد مدانع از تبد یف همسدایگان  بده یکدی از روسیه( تب یف کن ، اما روسدیه حدق ند ا

گفدت کده عضدویت زلنسدکی هد  بدا تأکید  بسدیار می اش شود!ابزارهای فروپاشی
تنها راه پایام دادم به جنگ دنباط است و عضدویت در نداتو ید  »اوکراین در ناتو، 

ه آخرین میخ بر تابوت امی های دیپلماتی  روسدی«. پیام وااعی به روسیه خواه  بود
گفددت کدده بدده  ی آمریکدداو وزیددر امددور خارجدده کوبیدد  2022ژانویدده  27مریکددا در را آ

ی کده آمریکدا خواسدتهداده اسدت، مبندی بدر این «پاسخ رسمی»درخواست روسیه، 
روسیه برای ممانعت از عضویت اوکراین در ناتو را نپذیرفته است. همام روز ه  سده 

 ش !محموله تسلیحات از سوی آمریکا به اوکراین ارسال 

تدا جدایی توسدد سیاسدی اوکدراین -در المروی جغرافیایی برای روسیه سازیبحرام
حدف دیپلماتید  را از بدین بدرد. راهی  و آمریکا پی  برده ش  کده امکدام دولت کی

که با پیوسدتن اوکدراین بده نداتو، م دف  گفتمیوالدیمیر پوتین رئی  جمهور روسیه 
 شددود وهای اتحدداد غربددی در اوکددراین مسددتقر میرومددانی و لهسددتام، موشدد 

دایقده و در صدورت  10تدا  7ها بده مسدکو بده زمدام رسدی م موشد »ترتیب، ب ین
 «.رس . فقد تصور کنی دایقه می 5استفاده از س   مافوق صوت به 

https://www.businessinsider.in/politics/world/news/putin-warns-nato-of-russias-unstoppable-missiles-if-his-red-line-in-ukraine-is-crossed/articleshow/88018623.cms
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 از منظر راهبردی، گسترش ناتو به مرزهای روسیه برای دولت این کشور ی  خحدر
های ژئوپلیتی  بسیاری را از مزیت روی ناتو به مرزهای روسیه،وجودی است. پی 
کن  که ای در همسایگی آم ایجاد میهایی فزاین هبحرام کن  واین کشور سلب می

ها از طدر  مسدکو، مسدتلزم پرداخدت بهدای سدنگین دهی به آمت ش برای پاسخ
. ع وه بر این، گسترش نداتو بده مرزهدای روسدیه، از حیدب راهبدردی، تدوازم است

ای دائمدی هدده . این عوامف را اگر در کنار ت شنظامی را به نفع آمریکا تغییر می
، آمریکا برای ایجاد آشوب داخلی در کشدورهای خدارج از مد ار آمریکدا ادرار دهدی 

شوی  که تا چه ان ازه گسترش نداتو بده شدرق، خحدر بزرگدی بدرای دولدت متوجه می
 روسیه است.

بده  گسترش نداتوفوریه گفت:  24روز پوتین در سخنرانی اع م حمله به اوکراین در 
یتید  و متح ام آم، ی  سیاست مهار روسیه با منافع ژئوپلبرای آمریکا »اوکراین، 

ی مدرگ و زند گی اسدت، موضدوع آشکار است. برای کشور ما ]اما[ این ی  مسئله
عنوام ی  ملت است... این نه تنهدا ید  ته ید  وااعدی بدرای ی تاریخی ما بهآین ه

 منافع ماست، بلکه ته ی ی بدرای اصدف موجودیدت دولدت مدا و حدق حاکمیدت آم
هدا از آم اید . آماست. این خد ارمزی است که ما به دفعات در مورد آم حدر  زده

زنی  ]بدده اوکددراین حملدده دسددت بدده عمددف مددیکن : مددا اندد ... تکددرار مددیعبددور کرده
اند  و در برابدر خحدری بد تر از کنی [ تا در برابر ته ی اتی که برای ما ایجاد کردهمی

 «.ی ز خود دفاع کناکنوم در حال واوع است، اآنچه ه 
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رچه هاز منظر روسیه، جنگ اوکراین، جنگی است که بای  دیر یا زود جنگی ه شود و 
تدر و ی این جندگ اسدت، بزرگاین جنگ دیرتر جنگی ه شود، ته ی هایی که ریشه

ی خداک و ی جندگ اوکدراین، بحراندی کدردم  فزایند هشود. پ  ریشدهتر میبزرگ
ز منظدر مسدکو، هرچده یکا بدرای روسدیه اسدت و اسیاست اوکراین توسد دولت آمر 

ید  در ابدال کریمده، در ابدال ، سیاسدت کیدیرتر روسدیه ایدن جندگ را آغداز کند 
دژ نظدامی آمریکدا، اوکدرین بده  ن به ناتو و تبد یف  ی دنباط و در ابال پیوستمنحقه
 و تبعات  ورود به ایدن جندگ  نداگزیر کن یهای بیشتری را به مسکو تحمیف مهزینه

 اش خواه  بود.در آین ه، بیشتر از تبعات  کنونی

3 

المروی جغرافیایی و سیاسی اوکدراین بدرای  زا کردم  طراحی دولت آمریکا در بحرام
با اهد ا  چن گانده اسدت. ایدن  و روسیه، ی  طراحی تهاجمی امپریالیستی پیچی ه

ای گیدر اند اخت کده اگدر بده اوکدراین حملده طراحی، دولدت روسدیه را در مخمصده
شد  و اگدر بده ید  روبدرو میتری از جانب دولت کیروز با خحر بزرگکرد، روزبهنمی

های مسدتقی  جندگ و تبعدات چشدمگیر بای  ع وه بر هزینده کرداوکراین حمله می
های شد ی  تر، هزینهتی خحر تب یف ش م آم به جنگی بزرگطوالنی ش م آم و ح

روسیه با این محاسبه که اگر اکندوم پرداخت. ها و جنگ ااتصادی را نیز میتحری 
تدری در آیند ه در انتظدارش اسدت، ی بیشتر و جندگ بزرگوارد جنگ نشود، هزینه

 تمدال ادوی اصد   غاز کرد. دولت آمریکا ه  بده احفوریه آ 24حمله به اوکراین را از 
بده همدین  ؛را انتخداب کند  2022 ی جنگ اوکدراین  آم  که مسکو گزینهب ش نمی
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 دلیددف بددود کدده جددو بایدد م رئددی  جمهددور آمریکددا مرتبددا  بددر ایددن طبددف کدده روسددیه
ی کوبی  و واشنگتن هیچ روزنهکن ، میاین هفته به اوکراین حمله می یشنبهف م

بده اوکدراین روی ن هد ، بداز نگذاشدت. گفتدی  کده  که حملهدیپلماتیکی را برای این
ی آمریکددا بدده درخواسددت روسددیه، آخددرین مددیخ بددر تددابوت ژانویدده 27پاسددخ رسددمی 

ساخت که در حدال امی های دیپلماتی  مسکو بود. آمریکا مرتبا  روسیه را مته  می
خدود  ،برای حمله به اوکدراین اسدت، امدا در عمدف« عملیات پرچ  دروغین»اجرای 
ی روسیه به اوکراین، دیدر و حملهبرد که در آم راحی امپریالیستی را پی  میی  ط

ارجح واشنگتن نیدز ایدن بدود کده  سناریوی زود داشت، اما سوخت و سوز ن اشت، و
 این حمله در زمام کنونی صورت گیرد.

 ه در آمریکا حاضر است تا آخرین سرباز اوکراینی و تا آخرین جنبطبق این طراحی، 
دوسدت و آمریکاپرسدت بدرای ن، با روسدیه در اوکدراین بجنگد . اوکدراین  غرباوکرای

تر شدود و تلفدات اش با روسدیه تراژید آمریکا، گوشت دم توپ است و هرچه جنگ
برد؛ چرا که هرچده اوکدراین اش بیشتر شود، آمریکا حظ  بیشتری میماّدی و انسانی

وسدیه کشدور بیشدتر بده بدات ق ر  بیشتر در این جنگ اربانی شود، از دی  آمریکا این
 ش ه به روسیه نیز بیشتر خواه  بود.های تحمیفشود و هزینهتب یف می

دم روسدیه در بدات ق ید  جندگ ج ید  و تبد یف اوکدراین بده زمدین اما گرفتدار کدر 
، تنها اه ا  آمریکا در این طراحی خحرناک امپریالیستی نیست. واشدنگتن سوخته

ی آم بدرده ،شدود کده از حیدب سیاسدیبه اروپا یادآور می با این طراحی، یکبار دیگر
آمریکا با طراحی خود، به  ی سیاسی آمریکا است.سوی اایانوط اطل ، یعنی برده
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تخوام احسداط کند  تدا روسی را تا مغز اسد خرط  « خحر  »دنبال این است که اروپا، 
خدرط « رخحد»اش را تج ی  نمای . مه  این نیسدت کده بیعت خود با رهبر سیاسی

ش ه توسد آمریکا اسدت؛ مهد  ایدن اسدت کده ش ه و ساختهروسی، خحری طراحی
ی جندگ فعلدی در اوکدراین، واسحهاش با آمریکا و بهی اتحاد دیرینهواسحهاروپا به

اروپا با خود نیداز دارد، تج ید   کن . آمریکا به تج ی  بیعت  را تص یق می« خحر»این 
 Fuck theتوریا نوالن  در رابحه بحرام اوکراین، لفظ بیعتی که دیگر نیاز نباش  ویک

EU کار ببرد.را به 

عیدار  برای همراهی و مشدارکت تمام خواه ؟آمریکا این تج ی  بیعت را برای چه می
ی مهدار یدا اسدتحاله یدا فروپاشدی  هدر دولدت مخدال  آمریکدا کده اروپا در هر برنامه

. ایددن برنامدده در ابددال کشددورهای واشددنگتن میددف داشددته باشدد ، آم را پددی  بگیددرد
تواندد  پددی  گرفتدده شددود؛ از ایددرام و سددوریه و روسددیه گرفتدده تددا چددین. مختلدد  می

مسدتلزم  ،فروپاشدی-اسدتحاله-های مهدارعیدار در برنامدههمراهی و مشدارکت تمام
کنن گام است و تج ید  بیعدت اروپدا بده پرداخت هزینه از طر  همراهام و مشارکت

ر ها تنهدا کشدواش را بپدردازد. در ایدن برنامدهضدر اسدت هزیندهاین معنا است که حا
پدردازد، مجریدام برنامده نیدز باید  هزینده خارج از م ار آمریکا نیست کده هزینده می

اش در ابال جندگ اوکدراین، پرداخدت هزینده را تقبدف کدرده ب هن . اروپا با سیاست
ه احعدا  اردرات ش ه و در حال وضع علیده روسدیه کدهای سنگین  وضعاست. تحری 

مخربی بر ااتصاد این کشور خواه  داشت، اروپا را نیز تحت فشار ادرار خواهد  داد. 
درص  نفدت خدود را از روسدیه  26درص  گاز خود و  40دو ال ، اتحادیه اروپا تنها در 
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بزرگ  تجاری اتحادیه اروپدا اسدت و در سدال « شری   » پنجمینکن . روسیه وارد می
تحادیه میلیارد یورو از ا 79میلیارد یورو به اروپا صادرات کاال داشته و  95.3، 2020

ی واردات انرژی خصوصا  اروپا وابستگی ش ی ی ست. در حوزهاروپا کاال وارد کرده ا
شدد ه علیدده روسددیه از طددر  آمریکددا و هددای ااتصددادی وضعبدده روسددیه دارد. تحری 
م ت و ه  بلن م ت فشار و هزینده تحمیدف ها ه  در کوتاهاتحادیه اروپا، به اروپایی

 خواه  کرد.

بتواند   را نیداز دارد کده هدااییاز جاندب اروپ پرهزینده آمریکدا ایدن تج ید  بیعدت  پ  
 های تهاجمی امپریالیستی خدود را بدا اد رت بیشدتری در دنیدا دنبدال کند .سیاست

سیاسی با تبعات ااتصادی اسدت و آمریکدا آم را در  برای اروپا این ی  تج ی  بیعت  
خواه . از حیب ااتصادی ممکن اسدت در راستای تقویت و تج ی  هژمونی خود می

که سب  انرژی مصرفی خود را تغییر ده .  کا، اروپا را در راهی بیان ازددرازم ت آمری
تواند  وابسدتگی خدود بده گداز روسدیه را کندار بگدذارد امدا در مد ت نمیاروپا در کوتاه

ای، گذاری سنگین در انرژی هستهدرازم ت ممکن است اروپا وادار شود به سرمایه
ه در استخراج گاز در سایر نقاط دنیا و گذاری گستردهای تج ی پذیر و سرمایهانرژی

 برآوردها جی روی بیاورد.امی واردات الگذاری سنگین در حوزهمکمف آم، سرمایه
گدذارد و بده ، اسدترالیا و احدر را پشدت سدر می2022این است که آمریکدا در سدال 

، 2015شددود. تددا سددال جددی در جهددام تبدد یف میامی التددرین صددادرکنن هبزرگ
ی اط عات انرژی آمریکا برآورد کرده که جی آمریکا صفر بود و ادارهامصادرات ال

میلیدارد فدوت مکعدب در روز  11.5جدی آمریکدا بده ام، صادرات ال2022در سال 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/index_en.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/index_en.htm
https://www.reuters.com/business/energy/us-be-worlds-biggest-lng-exporter-2022-2021-12-21/
https://www.reuters.com/business/energy/us-be-worlds-biggest-lng-exporter-2022-2021-12-21/
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جدی در ایدن امدرصد  تقاضدای جهدانی بدرای ال 22خواه  رسی  که ح ودا  معادل 
های ااتصدادی اسدت سال است. رش  ش ی  تولی  گاز شیف در آمریکا یکی از زمینه

برد این طراحی امپریالیستی روی آم حساب کرده است. به هر که آمریکا برای پی 
خددود ایددن  ایددن طراحددی امپریالیسددتی، ااتصددادی   خدداص   هایهتددر از پایددروی مه 

، از گسترش ناتو به شرق گرفتده سیاست  تهاجمی است که آمریکا با هر ابزار ممکن
سدعی در  ،و تحدری  و جندگ ایجاد انضباط سیاسی در بدین صد  متحد ام خدود تا

 برد آم دارد.پی 

نگرد: دران اختن  کراین میآنچه گفته ش  منظری است که از آم آمریکا به بحرام او 
های سهمگین به مسکو، تبد یف ناگزیر و تحمیف هزینه روسیه به بات ق ی  جنگ  

ی تج ید  بیعدت از اروپدا و های آمریکاپرست بده گوشدت دم تدوپ، محالبدهاوکراینی
ی اداره»های سیاسدی خدود در آم بده اصدح   ایجاد انضباط ش ی تر در بین برده

آمریکا  های اتحاد با آمریکا به آنام. در ی  ک م، امپریالیس و تحمیف هزینه« سبز
 خوم، چرک و ک افت گذاشته است. یگر پا بر پ ال  گاز  ماشین  بار د

4 

دنیدای »ای از ورود بده ید  اوکدراین، نشدانه آیا لشرکشی روسدیه بدهو سوال نهایی؛ 
زوال اتحداد دو سدوی »و « افدول آمریکدا»ی آم است، دنیایی کده مشخصده «ج ی 

« دنیدای ج ید »ای از ورود به ی  مشخصا  نه، هیچ نشانه است؟« اایانوط اطل 
زمددانی  ان از ایددن جنددگ،در چشدد  ایددن نشددانه در دسددت نیسددت.« افددول آمریکددا»و 
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دفداع از موجودیدت  توانست پ ی ار شود که روسیه همزمام با حمله به اوکدراین ومی
ااتصادی برای ارائه بده دنیدا داشدته باشد . روسدیه -اجتماعی-خود، ب یلی سیاسی

دیگری  برای عرضه به اوکراین یا هر جای ااتصادی  ب یلی-یاست اجتماعیهیچ س
 ی خاکی ن ارد.در این کره

داری  اتصادی ی  دولدت سدرمایها-های اجتماعیدولت روسیه در ساحت سیاست
ی بدد یلی دهندد هتواندد  ارائهدارانه آم، نمیکدده بنددا بدده ذات سددرمایه ل اسددتنئددولیبرا

روبرو است: ایدن  یب یل چنین یدولت روسیه با امتناع  ذاتی ارائه بخ  باش .رهایی
هدایی از مردمدام ، بخ ااتصدادی داشدت-اجتمداعی-دولت اگدر بد یلی سیاسدی

راین تب یف ش ن ، به ولت اوکی کودتا علیه دبه سرباز پیاده 2014عادی که در سال 
شد ن . طدور دولدت  در معدرک  کودتدا تبد یف میسربازام دفاع از این بد یف و همین

گرایدی در دولت روسیه اگدر بد یلی داشدت، صدر  وجدود  ایدن بد یف، اتمسدفر غرب
در  2014ی غدرب در سدال های شدیفتهشکسدت و فاشیسدتاوکراین را در هد  می

در آم رروت اجتمداعی،  یلی داشت که بلت روسیه اگر دادن . دو ی  جوالم نمیکی
آفریندام اجتمداعی آفرینام اجتماعی بود، همدین رروتاز آم و تحت  حاکمیت رروت

آفرینام برای ایسدتادگی ش ن  و پاسبانی  همین رروتبه پاسبانام آم ب یف تب یف می
 بود. بف تهاج  امپریالیستی آمریکا، کافیدر مقا

ی نئدولیبرال  های اجتماعی و ااتصادی همام شدیوهسپهر سیاستدولت روسیه در 
آم را بددا « ترشددی »کندد  کدده آمریکددا نددوع ای را تددرویم میی تهدداجمیآزادگذاراندده

کندد . تددازه آمریکددا بیشددتر، عرضدده می پددردازی و تبلیغددات ایدد ئولوژی   «نظریدده»
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ی واسدحهچندین بهو هم دالریدزه جهانی   ی ا رت دالر و نظام مالی و پولی  واسحهبه
در این م ل  ااتصدادی  ض انسدانی،  ،نظام  اتحادی که حول خود تشکیف داده است

 داری دیگدری نیسدت.واج  اد رتی اسدت کده اابدف ایداط بدا هدیچ دولدت سدرمایه
 ش ه توسدد آمریکدا و اتحادیدههای اعمالی همین ا رت است که تحری واسحهبه

طور ن است آمو حتی ممک روسیه خواه  داشتسیار مخربی بر ااتصاد ، تأریر باروپا
آمریکا اا ام بده فریدز بخد  اابدف تدوجهی از ذخدایر  گوین های غربی میکه رسانه

 میلیارد دالری روسیه کن . 630ارزی 

ااتصدادی  -اجتمداعی-ید  بد یف پاید ار  سیاسدیروسیه نه تنها در مقابدف آمریکدا، 
د کار و سرمایه وجود ن اشته باش (، بخ  و ب وم تضاد )ب یلی که در آم تضارهایی

ی توأم با تضاد ذاتدی هد  دارانهی ی  ب یف  ناپای ار  سرمایهکنن هن ارد، بلکه عرضه
دارانه در مقابدف ی ی  ب یف  ناپاید ار  سدرمایهکنن هنیست. دولت روسیه حتی عرضه

اری جهدانی کده ددر سدرمایه ادغام  روسیه همین نئولیبرالیس   اساسا  ناپای ار نیست.
پذیر سداخته اسدت و آمریکا ا رت هژموم آم است، دولدت روسدیه را شد ی ا  آسدیب

پذیری، دارانه بودم خود، برای رهدایی از ایدن آسدیبدولت روسیه بنا به ذات سرمایه
تواند  بخواهد  کده بده سدمت بد یلی پاید ار حرکدت کند . تواند  و نده حتدی مینه می

های اجتماعی و ااتصادی، رفع  تضاد سیاست پهری این ب یف پای ار در سمشخصه
 آم در کده است برابر و آزاد مستقی    تولی کنن گام   از ایجامعه ایجاد  کار و سرمایه و 

 یدا کدار فرآیند  دهیسدازمام ،باش  اشتراکی و جمعی تولی ، ابزار بر مالکیت جامعه،
 و مد یریت فرآیند  و ،باش  اشتراکی و جمعی اجتماعی، حیات بازتولی    فرآین  و تولی 
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 . این ب یف را برافراشدتن پدرچ   باش  اشتراکی و جمعی نیز اجتماعی تولی ات مصر   
سدازد، بلکده پدوش نمیاتحاد جماهیر شوروی بر ی  یدا تعد ادی تاند  و نفربدر  زره

ای اش ایجداد جامعدهسازد که دید ش جهدانی اسدت و هد  جنبشی اجتماعی می
 مناسدبات و روابدد سدازیاشتراکی تولید ، ابزار بر مالکیتسازی جهانی با اشتراکی

 مناسبات   سازیاشتراکی طورهمین و اجتماعی، حیات بازتولی  فرآین  و تولی  فرآین 
 اجتماعی است. تولی ات   توزیع  

دارانه نیز در دنیا وجدود ند ارد گذشته از این، در حال حاضر ی  بلوک  ا رت  سرمایه
ای از نشدانه و موجودیدت آم ،در برابدر آمریکدا ایسدتاده باشد  که در مقیاط جهدانی

1باش  آمریکا« افول هژمونی» کسانی که اائف به وجود ی  بلدوک اد رت در شدرق  .
در مقیاط جهدانی در حدال نشسدتن بدر جدای »به رهبری چین و روسیه هستن  که 

دارن . در مقیاط جهانی، ه  پرده برمی، صرفا  از اعتقاد خود به ی  َو «آمریکا است
حدادی های خارج از م ار آمریکا وجود دارن ، اما در این مقیاط، هیچ نظام اتدولت

هیچ بلوک ا رتی در شرق وجود ند ارد کده در مقابف امپریالیس  آمریکا وجود ن ارد. 
خود را داشدته باشد  و واحد  پدولی و نظدام « ناتوی»داری، در مقیاط جهام سرمایه

پولی و مالی آم، رایبی جهانی در مقابف آمریکا باش . دیگر از بریک  کمتدر سدخن 
کردند  کده ای گمدام میپدی  بدود کده عد ه شود اما تا همدین چند  سدالگفته می

گرایی تا آنجدا بریک  در حال به زیر کشی م آمریکا است. توه   محض در بریک 

                                                 
اره - 1 ارهبرای بحب بیشتر درب ا»ی ی انگ ا و افول یرجوع کنی  به نوشته« افول آمریک الیس  آمریک امامپری و  گرای

ارت گیریا رتی وشتههمچنین ن ، بش ام الب ای بیط ارهه اه  و انگ ا»ی ش ای هّمت   «افول آمریک ارنم  در ت

https://hemat.org/24273/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://hemat.org/24266/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87/
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هدایی کردند  هند  و آفریقدای جندوبی و برزیدف، دولتباال گرفته بدود کده گمدام می
خواهن  ش ؛ اما آیا این سه حتی خدارج از مد ار « افول آمریکا»ساز هستن  که زمینه

  ریکا بودن  و هستن ؟!  آم

5 

داری توان  ب ان  که دولت سرمایهوالدیمیر پوتین رئی  جمهور روسیه که اساسا  نمی
به جهانیام نیسدت، تدا حد ی گنداه بحدرام  ی ب یلی پای ار بهر به ارائهاین کشور ااد

خدود  سدخنرانیان ازد. پدوتین در می 1917اوکراین را به گردم لنین و انق ب اکتبر 
صدورت کامدف توسدد روسدیه، یدا بهاوکدراین مد رم »گوید : می 2022فوریه  21در 
ایدن  ی کمونیسدتی، ایجداد شد .تر، توسد ]حزب[ بلشوی ، روسیهصورت دایقبه

ش  و لنین و یاران  با ج اسازی و آغاز  1917فرآین  عم   ب فاصله پ  از انق ب 
 احعه کردم چیزی که سدرزمین تداریخی روسدیه اسدت، آم را انجدام دادند ...احعه

هدا کنف ارتیو و شدعار حدق ملت های لنین که ماهیتا  به ی  نظ  و ترتیب  دولتی  ای ه
[ ج ایی ]از اتحاد جماهیر شوروی[ می در  ،رسدی برای تعیین سرنوشت خود تا ]مرز 

ی دولت شوروی ارار گرفت... واتی به سرنوشت تاریخی روسدیه و مدردم آم ودهشال
دولت  لنین، تنها ی  اشتباه نبود، این اصول، ب تر از ی   انکشا    اصول  رسی ، می

ایدن  1991  بعد  از انحد ل اتحداد جمداهیر شدوروی در سدال ووضاشتباه بود...به
نتیجه سیاست بلشویکی اسدت و .. ]جمهوری[ شوروی اوکراین موضوع آشکار ش .

خوان ه شدود. لندین، خدالق و معمدارش « اوکراین والدیمیر لنین»توان  به درستی می
، بناهدای یدابود لندین را در اوکدراین سدرنگوم «گذارسدپاط اخد    »بود... و امدروز 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828
http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828
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ید [، نامند . شدما ]خحداب بده دولدت کیزدایی میها این را کمونیزمسازن . آممی
چدرا  ]امدا[ خواهی ؟ بسدیار عدالی، ایدن کدام   خوشداین   ماسدت.دایی میز کمونیزم
زدایی ای  نشدام بد هی  کده کمدونیزمکاره رها کنی ؟ ما آمادهزدایی را نصفهکمونیزم

 «.برای اوکراین به چه معناست

ترین ردپدایی از لندین در بحدرام کندونی گوی ، حتی کوچد برخ   آنچه پوتین می
کشدور  15 بده فروپاشدی اتحداد جمداهیر شدوروی و تقسدی  آمارد. اوکراین وجود ند 

ی کدارگر، محصول بلشویس   لنین نبود؛ خود  بلشویس  لنین یا دولت طبقهمستقف، 
بخشددی بددود کدده در چندد  سددال  معدد ود  پدد  از مددرگ لنددین، توسددد ی رهاییپددروژه

استالینیس  و سوسیالیس  بوروکراتی  دولتی به شکست کشان ه ش  و تدا فروپاشدی 
اد جمداهیر شدوروی ، هیچ ردپایی از آم در نظام سیاسی اتحد1991شوروی در سال 

در سوسیالیسد  بوروکراتید  ی بلشویسد  لندین، باای نمان ه بود. بدر خد   پدروژه
دولتددی ایجادشدد ه توسددد استالینیسدد ، تولی کنندد گام مسددتقی  بددر شددراید تولیدد  
اجتماعی و کف محصول اجتماعی تولی ش ه تسلد ن اشدتن  و بدین تولی کنند گام و 

وت اجتماعی تولی ش ه، ج ایی وجدود داشدت. در شراید تولی ، و تولی کنن گام و رر 
و نبدود  ی کدارگراستالینیسی ، برخ   بلشویس  لنین، حزبی که دیگر حزب طبقده

بوروکراسی ایجادش ه توسدد آم، حداک  بدر تولی کنند گام مسدتقی  و شدراید تولید  
 بودن . این تضاد و ج ایی به مرور زمام آنق ر حاد ش  کده شدراید را بدرای فروپاشدی

ای در وات فروپاشی، هیچ جندب  کدارگریاتحاد جماهیر شوروی مهّیا ساخت و به
ی ی آم پی ا نش  کده بده دفداع از آم برخیدزد. چدرا؟! چدوم طبقدهالمروی گسترده
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ترتیب بدود کده دانست و ب ینکارگر، این سیست   توأم با تضاد ذاتی را از آم خود نمی
 ولتی فروپاشی .ب وم شلی  ی  گلوله، آم ساختار عظی  د

ی توان  گناه فروپاشی شوروی را به گردم بلشویس  لندین بیاند ازد؛ ریشدهپوتین نمی
ه شکسدت کشدان م و بدبلکه ی بلشویس  لنین، این فروپاشی، نه دنبال کردم پروژه

 گذشته از این، اتحاد جماهیر شوروی در بخد  آم توسد استالینیس  بود. سرکوب
در  اش،ولتدیم شکف  منحد  سوسیالیسد  بوروکراتید   داش در همابزرگی از تاریخ

بدرای  ضدادو تدوأم بدا ت دارانهمایهب یلی غیرسدر داری  دارای تضاد ذاتی،برابر سرمایه
ی فعلدی همدام را هد  داری روسدیه در دورهارائه به دنیا داشت؛ امدا دولدت سدرمایه

 ن ارد.

گفدت کده جندگ اوکدراین، ید  بیشدتر باید  طور خ صده و بدرای تأکو در نهایت، بده
ای از ی دور تدازهنیست. این جنگ، نشانه« افول آمریکا»ای از ورود به دنیای نشانه

ات و شد ی تر از تهاجمد ترریکدا اسدت، تهداجمی کده گسدتردهتهاج  امپریالیستی آم
تدری هدای بزرگتدر و جنگپیشین این کشور است و ممکن است که عواادب بزرگ

   درپی داشته باش . 

         

     


