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 یهاجمهوری شناختن رسمیت به با ،تحوالت مهم اخیر در بحران اوکراین از پس

 نظامی نیروهای اعزام آن در پی وتوسط والدیمیر پوتین  اوکراین شرق در جداشده

 ماری ازشسوی  اززیر در مخالفت با این کشمکش بیناامپریالیستی  یبیانیه روسیه،

 که برای است شده صادر دونباس و اوکراینروسیه، ی در مارکسیستفعاالن گرایش 

ی فارسی متن کامل آن در ادامه ارائه اطالع خوانندگان نقد اقتصاد سیاسی ترجمه

 شود.می

 

 تنشناخ رسمیت به برای یپیشنهاد طرح به روسیه دولتی دومای فوریه، پانزدهم

 لوهانسک خلق جمهوری و( DPR) دونتسک خلق جمهوری فوری دیپلماتیک

(LPR )نفع به فوریه 12 در روسیه فدراسیون امنیت شورای اکثریت. داد مثبت رأی 

. کرد پیروی ارک این از هم جمهوررئیس. کردند صحبت شناختن رسمیت بهاین 

 مناطق این در روسیه نیروهای مستقیم نظامی یمداخله فوریه، 11-12 شب سرانجام،

 .شد آغاز

 شناختن رسمیت به که شوندمی سلمتو واقعیت این به رویه این مبتکران

 ناتو اردوگاه و اوکراین از جانب نظامی تهدید به پاسخی هاجمهوریاین  دیپلماتیک

جاری  هایکشاکش و پوتین رژیم برسر فراوانی اختالفات ناتو کشورهایاین که  و است

 ارآشک را روسیه سیاسی نخبگان رفتار یریاکارانه جوهر استداللی شیوه این. دارند

 اوکراین یدرون هایدرگیری در» که اندکرده کیدأت سرسختانه تاکنون که کند،می

 یمنطقه در روسیه که بود آشکارتمامی ناظران  برای تاکنون. «ندنکنمی شرکت

 لتبدی آشکار تهاجم یک به این مداخله اکنون. دارد دخالت اوکراین شرق در درگیری

 به گویا که آنها ای رسانه خادمان و ناتو هایکشور رهبران اظهاراتاین . است شده

، نیز به دهندمی اهمیت «مداخله از اوکراین آزادی» و «ارضی وحدت» ،«بشر حقوق»

 .ریاکارانه استی ادعاهای روسیه همان اندازه

 هایدولت. است درگیریاین  اصلی هایطرف یهمه مشترک ویژگی ریاکاری

 به را خود اقدامات گیهم اوکراین، و اروپا یاتحادیه کشورهای متحده، ایاالت روسیه،



 نباسفعاالن گرایش مارکسیستی در روسیه، اوکراین و دو 2 

 عمل، در. کنندمی توجیه آنها حقوق و مردم منافع یدرباره دادن شعار با ممکن انحای

چیزی  دونباس سرزمین و ارزان، کار نیروی ازغیر  چیزی مردم این آنها یهمهبرای 

 مشعشع هایپردازیتاین عبار. نیست جدید بازارهای ایجاد و غارت برای هدفی غیر از

 مهه که است ایمسلکانهکلبی سیاست برای پوششی تنها بورژوازی یهادولت یهمه

 .کننددنبال می هاآن حقوق و کارگر یطبقه اکثریت منافع علیه جا

 انتخاب در مختلف هایطرف در هاچپ انداختن دام به دنبال به تبلیغاتی یجنگ

 بین ایمنطقه یا المللیبین مقیاس در مختلف امپریالیستی نیروهای بین نادرست

 ما. است شوونیستی – قومی لفمخت مواضع بین ،دارانسرمایه مختلف هایدسته

 و رمایهس فریب گذاریمنمی که کنیممی یدکتأ طرفداران انترناسیونالیسم عنوانبه

 نیم،ک تبدیل آنها بی جیره و مواجب خدمتگزارانبه  را خود و بخوریم را شانسخنگویان

 انبج زا فقط ما. کیفدر  یاو  واشنگتن و بروکسلیا در  ،باشند مسکو در کهاین از فارغ

 .هاکشور یهمه کارگر یطبقه مشترک مصالح - کنیممی صحبت مصلحت یک

 خاص مقاطع در مختلف کشورهای در گرایانچپ وظایف و استراتژی با این همه،

 نه روند،ب پیش «ژئوپلیتیک» موضع از نباید محلی گرایانچپ و کارگران. است متفاوت

 جنگ توقف ما یوظیفه. کرد شروعاول  را چیزی چه کسی چه کهاین برسر بحث از

 وکراینا روسیه، در کارگر یطبقه جنگ ضد جنبش گیریشکل از پشتیبانی و احتمالی

 کنیم عمل اساس این بر که است این کار این انجام راه تنها. است هاجمهوریاین  و

 نباید. دارد متفاوتی دشمن طرف هر. «است مانخود کشور در اصلی دشمن» که

 یمتواننمی وجههیچبه و شویم سردرگم «خارجی متجاوز» مقصر دانست با که بگذاریم

 .کنیم همسو مانهایدولت با را دخو

 

 دونباس مختاری خود
 مردم: مکنی اشاره اصلی ینکته به است الزم ،تیآ صلح توافق یدرباره بحث از قبل

 اساس بر باید خودمختاری این و. ندکن تعییندارند سرنوشت خود را  حق دونباس

 بایدرا  دونباس سرنوشت کهاین اشاره به هرگونه. باشد دموکراتیک و آزاد انتخاب



 

 
 

 ی بحران اوکرایندرباره 3

 ینتعی روسیه و متحده ایاالت آن، از ترفرا حتی یا اوکراین، دولت ،«هااوکراینی یهمه»

 . ستا سرنوشت تعیین حق دموکراتیک اصل به خیانتبه هر شکل که ارائه شود،  د،کن

 ملت» نای که گویندمی کنند،می انکار را دونباس سرنوشت تعیین حق که کسانی

 یا «رایناوک» ملت به متعلقاین مردم را  ،برحسب تمایالت ناسیونالیستیآنان . «نیست

 رایب را دونباس ساکنان توانایی اصوالً که روندمی پیش جاآن تا آنها. دانندمی «روس»

ی ناش این واقع در. تأمل ندارد ارزش اینها از کدام هیچ. شوندمنکر می مستقل انتخاب

 .ودشرا منکر می نفر میلیون چهار دموکراتیک حقوقاست که  آورشرم ینیسمیشوواز 

 حمایت معنای به سرنوشت تعیین حق از حمایت ،قبل از هر چیز ،همه این با

 سرنوشت تعیین حق شرط و قید بدون ما. نیست طلبیجدایی گونه هر از ودکارخ

 دموکراتیک تصمیم و شناسیممی رسمیت به را و لوهانسک دونباسهای خلق جمهوری

 مورد در توانیممی عالوه بر آن اما. شناسیممی رسمیت به ،باشد که چه هر ،آنها مردم

 مبارزه و کارگر یطبقه عمومی منافع نظرگاه از خودمختاری اعمال هایراه ترینمترقی

 رنوشت،س تعیین چارچوب در انتخاب، که معتقدیم ما. کنیم صحبت سوسیالیسم برای

یش ، پمسکو و دونتسک کیف، کارگران بین آینده رفاقت و همکاری اندازچشم از باید

 یمهه بین. معلم یک و پزشک یک نویس،برنامه یک و معدنچی یک بین اتحاد برود؛

 زادانهآ باید انتخاب که است دلیل همین به. کنندمی آفرینیارزش جامعه در که کسانی

 .باشد آگاهانه و

روی  هاآن عوامل و هاامپریالیست انگشتانای که اسلحهاتکای  هب گیرییأر ما ثانیاً،

 واقعی انتخاب. شناسیمبه رسمیت نمی خودمختاری عنوان به راهایش است ماشه

 در اما. است ممکن انمخالف آزادی و سیاسی دموکراسی شرایط در تنها دموکراتیک

 دانیافته تنزل روسیه کنترل تحت فاسد کارگزاران به هاجمهوری مقامات حاضر، حال

 نبشج موضوعاین دو جمهوری  سرنوشت تعیین. گیرندمی قرار تعقیب تحت مخالفان و

 دونباس، سرنوشت مورد در گیریتصمیم در که است آینده کارگری و دموکراتیک

 .کرد خواهد عملناگزیر به هاجمهوری در موجود مقامات برخالف
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 های بورژواییمواضع و اهداف دولت
 دبای آن دولت که رسدمی نظر به و کندمی وارد اوکراین به بسیار صدمات جنگ

 از سپ که سیاسی نیروهای اما. باشد داشته آمیزمسالمت حلراه به را عالقه بیشترین

 .هستند آمیزحل مسالمترابر راهدر ب اصلی موانع از یکی رسیدند قدرت به «میدان»

و به  و ندابسیار خوب قومی هایناسیونالیست با اوکراین انرهبر خود ،کهنخست آن

 و ندنکمی قانونی را راست افراطی سیاسی هایسازمان واقعبه ،دهندبال میپروها آن

 مبارزات هایوعده برخالف و پوروشنکو، رژیم. بعد از آوردمی مقامات بال زیر را آنها

 با مخالفت برای گرایانهملی هایسیاست و هالفاظی از زلنسکی دولت اش،انتخاباتی

. ندکمیتجلیل  هانازی همدستان ازکماکان  و بردبهره می زبانانروسی برای زبان آزادی

کنار  رامردم دونباس و لوهانسک و  با آمیزمسالمت اجماع هرگونه سیاستی چنین

 .دشومی آنها یداوطلبانه مجدد ادغام ازمانع  و گذاردمی

 و هاالیگارش کردن غنی ی برایمنبع پایانبی جنگ سال، هشت طی ،کهدوم آن

 بر اوکراین، در حاکم ارتجاعی یدسته بنابراین،. است بوده اوکراینی فاسد دزدساالران

 خفیف جنگ یک ازکه  دموکراتیک قعاًوا صلح حلراه از نه اوکراین، مردم منافع خالف

 برندمی سود

 ناقشهم آمیزمسالمت فصل و حل به یترکمی عالقه حتی متحده ایاالت امپریالیسم

 ار،ک این انجام برای. کندمی استفاده روسیه بر فشار اعمال برای آن از مقابل در و دارد

 و ترینارتجاعی از متشکل ،«جنگ حزب» اصطالحبه از ،گذشته سال هشت طی

 .کرده است حمایت ها،ونازینئ جمله از اوکراین، سیاست نیروهای تریننظامی

 عدم بر مبنی رسمی اظهارات رغمیعل. است ریاکارانه بسیار روسیه دولت موضع

 ،و جمهوری خلق لوهانسک دونباسجمهوری خلق  و اوکراین داخلی امور در مداخله

ن ای شناسایی از پس. دارد لتسلط کام هاجمهوری این بر روسیه امپریالیسم واقع در

 .نیست مداخلهعدم از صحبت به نیازی دیگر ،دو جمهوری

 زنیچانه ابزار و اوکراین دولت بر فشار اعمال برای دونباس هایجمهوری از روسیه

 امپریالیسم. کندمی استفاده اروپا یاتحادیه و متحده ایاالت با سیاسی هایبازی رد

 رد. دارد نیاز هاجمهوری این در قابل کنترل سیاستمداران و مطیع هایرژیم به روسیه
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 سیاست بر تأثیرگذاری برای روسیه ابزار اینها اوکراین، باها آن مجدد ادغام صورت

 از کندمی وانمود که حالی در روسی داریسرمایه این، بر وهعال. بود خواهند اوکراین

 دونباس ساکنان از کند،می صحبت «فاشیستی خونتای» برابر در مردم از محافظت

 کوزباس سنگزغال معادن در ازجمله ارزان، العادهفوق و محرومنیمه کار نیروی عنوانبه

 یاتحادیه داریسرمایه مراکز رینتبزرگ. کندمی استفاده ،روسیه فدراسیون داخل در

 .کنندمی استثماررا  اوکراین کار نیروی اصلی بخش ترتیب همین به اروپا

 در سمی ناسیونالیسم کاشت برای درگیری نای از روسیه دولت این، بر عالوه

 مرزهای به ناتو تجاوز خارجی، تجاوز تهدیدهای با مردم ترساندن روسیه، یجامعه

، طبقاتی رویارویی از را روسیه مردم که است این هدف. کندمی استفاده غیره و روسیه

 دشمن» سمت به رامردم  ساره و خشم و دور کشور خود عدالتی درنابرابری و بی

 .ندک هدایت «خارجی

ابل ق است، متجاوز مناقشهاین  در اوکراین تنها اینکه بر مبنی روسیه مقامات ادعای

 و دروغاز  بارها بلکه کرده حفظ را تنش مداوم طوربه تنهانه روسیه رژیم. نقد است

 ود،ب مشهود کنونی تنش لدر خال ویژهبه امر این. است بهره برده آمیزتحریک اقدامات

 برای مناسب توجیهی ایجاد برای روسیه رژیمرسانی نادرست کارزاری از اطالع با که

 از شده ضبط پیش از «ویدیویی شواهد» مثال، عنوان به. ریزی شدپی خود اقدامات

 داشت وجوداین دو جمهوری  سرانحمایت  هایدرخواست و هاجمهوری بارانگلوله

 پوچ اینها یهمه. شد منتشر غیرنظامی جمعیت یتخلیه شروع از بلق روز چند که

 تالش همچنین و فعلی درگیری تشدید به کرملین تمایل عدم یبارهدر ادعاها بودن

 .ندکمی آشکار را «رتمک شرّ» عنوانبه آن دنرک تصویر برای روس گرایانچپ از برخی

 که ت،نیس روسیه داریسرمایه نفعبه آمیزمسالمت دموکراتیک حلراه یک بنابراین،

کارگری  هایسازمان از همین رو و. بردمی سود دونباس در دائمی تنش از کمدست

 یعهتوس و نددار مترقیموضع  ،اندروسیه در جنگ ضد اساساً موضعی انپشتیب که چپ

 .است لهأمس اینحل تنها راه کارگر طبقه دهی خودسازمان و طبقاتی آگاهی

 با گسست از مردم، حاضر حال دردونباس و لوهانسک  هایدولت سرانجام آن که

 ییژهو موقعیت سرچشمه پایان بی جنگ. هستند محلی الیگارشی و روسیه کارگزاران
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 روسیه. ندارند ایعالقه نیز دموکراتیک واقعاً حلراه یک به هاآن بنابراین و آنهاست

 بدون. ها را در اختیار داردآن بلکه کند،می حمایت این دو جمهوری هایدولت از تنهانه

 امپریالیسم حمایت با. آوردندنمی دوام هاجمهوری در فعلی هایدولت حمایت، این

 نهرحمایب کارگری مستقل ابتکارات تمام گیرند،می قرار تعقیب تحت مخالفان روسیه،

 با اندداده نشان استقالل از حدی که میدانی فرماندهان حتی و شوندمی سرکوب

 .اندشده ترور روسیه یویژه هایسرویس مشارکت

 متحده، ایاالت نه روسیه، مقامات نه اوکراین، دولت نه بعد، سال هشت مجموع، در

 وفصلحل به ، هیچ کدامکهای دونباس و لوهانسجمهوری هایدولت حتی نه و

 .ندارند ایعالقه درگیری این موکراتیکدواقعاً  آمیزمسالمت

 

 استقالل؟ یا دوباره ادغام
 جنبش اینیروهرشد  و بشریت المللیبین سوسیالیستی یآینده نافعم منظر از اگر

 ایگزینه ملی، یمنازعه یک حل برای ارجح یگزینه قاعدتاً ،حرکت کنین کارگری

 ارک هایمحل بازگشایی ای،فرقه هایشکاف توقف ،ملی تضادهای حل به که بود خواهد

 .شد نخواهد یطوالن جدید ملی هایدرگیری ایجاد باعث و ،بینجامد

 کدموکراتی مجدد ادغام گاهآن بپردازیم، دونباس در مناقشه به منظر این از تنها اگر

 و هاآزادی دیگر و زبانی هایآزادی حفظ با اوکراین، در هاجمهوریاین  آمیزمسالمت

 مردم که بود خواهد فصل و حل هایگزینه از یکی ،خودمختاری از ایدرجه تضمین

 .مردم لوهانسک و دونباس خواهان آن هستند

 .اجباری الحاق از نه و کنیم،یم صحبت آمیزمسالمت دموکراتیک مجدد ادغام از ما

 جراحت و دسازمی ترعمیق را ملی هایشکاف صرفاً اجباری مجدد ادغام گونه هر

 و فعلی دولت که زمانی تا در اوکراین امروز و. کندمی وارد کارگری جنبش بر عمیقی

 .است غیرممکن دموکراتیک مجدد ادغام ،هستند قدرت در «طلبجنگ حزب»

 ال،ح این با. استدونباس و لوهانسک  واقعی استقالل مجدد، ادغام برای بدیل یک

 بود، خواهد خیالی داستان یک هاجمهوریاین  استقالل روسیه، در رژیم تغییر بدون

 برای ارزان کار نیروی منبع و مضمای جنگ، از شده ویران این مناطق واقع در زیرا
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 گه اینآن بماند، باقی متخاصم اوکراین اگر این، بر عالوه. ماند خواهند باقی روسیه

 .بود خواهند وابسته روسیه نظامی حمایت به همچنان هاجمهوری

 شناخته رسمیت به لوهانسک و دونباس را استقاللتنها روسیه نه حاضر، حال در

 ،شرایط این تحت اما. است گرده تقویت آن را نیز ی نظامینیروها گسیل با بلکه

 هایرژیم تررسمی وجود معنای به تنها روسیه توسط هاجمهوریاین  رسمی شناسایی

 حتی و واقعی استقالل با این. است روسیه کارگزاران عنوان بهدونباس و لوهانسک 

 این دو جمهوری ارتباطی ندارد. خودمختاری بااز آن  ترکم

 رد تنها جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک واقعی استقالل بنابراین،

 ضد و کارگری دموکراتیک جنبش حمایت با آنها، مردمان دموکراتیک انتخاب ینتیجه

 .است پذیرامکان روسیه و اوکراین در جنگ

 گرایش» بحران، تیآ حل برای احتمالی هایگزینه ارزیابی از نظرصرف

 مردم. کندمی حمایت سرنوشت تعیین حق از اساساً قبل از هر چیز ،«مارکسیستی

 و آمیزصلح فرایندی طریق از خود سرنوشت تعیین حق اعمال راستای در ،نباسود

 واندتنمی اجباری مجدد ادغام. آن بگیرند یآینده مورد دررا  نهایی تصمیم دموکراتیک

 .باشد همکاری و رفاقت مبنای

 لحراه هیچ درازمدت، در که این. کرد اشاره حقیقت ترینبنیادی به باید همچنین

 سوی به حرکت از خارج اجتماعی و قومی زبانی، منازعات یمسأله برای کاملی

 یشرایط شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی و داریسرمایه احیای. ندارد وجود سوسیالیسم

 شوروی،پسا هایدولتشپهر  در ی،زبورژوا مختلف هایدسته آن در که کرد ایجاد را

 رارق یکدیگر برابر در مندنظام طوربه را زبانی و قومی مختلف یهاگروه کارگر یطبقه

 ملی مرزهای مخالف یهاطرف در کارگران کردن منحرف برای هااین یهمه. دهندمی

: دارند مشترک دشمن یک آنها کهاست  واقعیت این از نظامی مرزبندی خطوط و

 .سرمایه

تحمیل  دارانسرمایهکه  کارگران بین متقابل دشمنی و زبانی-قومی دعواهای

 شرایطی واقع، در. است کارگر یطبقه شکاف انداختن میان خدمت در تنها ،کنندمی

 به دارند قرار آن در دونباس و لوهانسک خلق جمهوری روسیه، اوکراین، کارگران که
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 و انحاکم با تا دارند بیشتری بسیار اشتراکات یکدیگر با آنها که است معنی این

 .شانسایؤر

 یوظیفه این. دارد وجود بدیل یک که است معنی این به تنها واقعیت این

 کارگران متحد مستقل جنبش یک برای کردار و گفتار در که گرایان استچپ

 ستببن از واقعی خروج برای مبارزه پیگرد به قادر که کنند، مبارزه مختلف کشورهای

 .ایمگرفته قرار آن در که است خونینی

 اتحاد در تنها نه کارگری، یهادولت از سوسیالیستی آزاد فدراسیون یک برای

 ظرمنتصرفاً  نباید ما که معناست بدان این! جهان کل در بلکه سابق، شوروی جماهیر

 است زمال برعکس،. برسندخود  طبیعی ینتیجه به رویدادها یا بیفتد اتفاقی تا باشیم

 ات کنند، همکاری یکدیگر با دونباس و اوکراین روسیه، در واقعی گرایانچپ یهمه

 سراسر رد را یافتهسازمان کارگر یطبقه یبالقوه توان قادر باشد که کنند خلق نیرویی

 .بسازد انقالبی چپ حزب یک و را رها شورویسپهر پسا

 

 است واقعی نجات راه تنها کارگران متحد دموکراتیک جنبش
 و تحدم جنبش یک ایجاد دونباس، در کنونی انگیزغم وضعیت بر غلبه اصلی شرط

 امپریالیستی هایبلوک تمامی هایفشار از فارغ ،هاطرف یهمه از کارگران دموکراتیک

 سیک هر برای بینانهواقع واقعاً کار تنها همچنین اما است، دشوار بسیار یکار این. است

 دو هر در را کارگر یطبقه زندگی شرایط که دهد، پایان جنگ بربریت به خواهدمی که

 درک همچنین. بینانه استتنها کار حقیقتاً واقع ،کندمی ویران نظامی خطوط طرف

 یک رب مبتنی مستقل، و توانمند کارگری جنبش یک بدون که است ضروری نکته این

 طرف دو ره کارگران برای «آزادی» انترناسیونالیستی، سوسیالیستی سیاسی یبرنامه

 .بود خواهدن قعیوا

 رد توانمد کارگری جنبش یک و ،فراگیر دموکراتیک جنبش یک گیریشکل

 همچنین و هاجمهوریاین  سرنوشت تعیین امکان برای هایشرطپیش ها،جمهوری

 را،اقتدارگ دزدساالر هایدسته. است روسیه و اوکراین کارگران برای واقعی آزادی کسب

 دموکراتیک جنبش این اگر. کنندمی بیان را خود منافع فقط ها،جمهوری هایدولت
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 آن به و گرفته باید تصمیمی چنین کند، جدا اوکراین از را خود بگیرد تصمیم آینده

 دونب را آن بتوانند باید کارگران که است این کلیدی یلهأمس. شود گذاشته احترام

 .دهند انجام بیگانه اتیطبق نیروهای سوی از خارجی فشار

 جمعی طور به که است اینلوهانسک و دونباس  روسیه، اوکراین، در چپ یوظیفه

اسی ی سیبرحسب اراده که کنند، تالش خود یآینده تعیین برای کارگران آزادی برای

 مجدد ادغام شکل به هم و جمهوری استقالل شکل به هم تواندمیی کارگر طبقه

 یهاآزادی به احترام با ،اوکراین از بخشی عنوان به دونباس و لوهانسک آمیزمسالمت

 واحد یجنبش باید ناگزیربه امر، این تحقق برای جنبش .باشد ها،آزادی دیگر و زبانی

 غیرنظامی بس،آتش آن، تشکیل برای اساسی شرط. باشد هاجمهوری و اوکراین در

 بازی باید ما. است خطوط منازعه از اوکراین و روسیه نیروهای متقابل خروج و کردن

 درپی فقط که را زنی متقابلهای مختلف برای سرزنش یکدیگر و اتهامحکومت بورژوازی

 .کنیم رد است، کارگر یطبقه سردرگم ساختن

های لوهانسک و قلمرو در سرنوشت تعیین آزادی و استقالل به واقعی دستیابی

 یتوانهبه پش کارگر، یطبقه توسط قدرت گرفتن دست به طریق از تنها فعلی دونباس

 مقامات یفعل سیاست. است پذیرامکان آنها متقابل طبقاتی دشمن علیه ،«سالح نیروی»

 هم و رسمی شناسایی هم. است اصل این علیه روسیه نتیجه در و منزوی هایجمهوری

 .است مخالف هدف این با روسیه نظامی یمداخله

 الیسمسوسی برای یافتهسازمان کارگر یطبقه مستقل یمبارزه واقعی، نجات راه نهات

 !است

 :است روشن ما موضع

 !روسیه نظامی یمداخله علیه

 !لمتقاب کشتار به روسیه و اوکراین کارگر یطبقه کشاندن و جنگ علیه

 !کارگران سرنوشت تعیین واقعی آزادی برای

 !رکارگ یطبقه رهبری به مستقل و توانمند دموکراتیک جنبش یک برای

 !کشورها یهمه کارگراناز  سوسیالیستی یفدراسیون برای
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