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 اجمته ،گفت این کشوردر سخنرانی در پارلمان  ، صدراعظم آلمان،شولتسولاف ا

 افزود:و « ما رقم زد یرا در تاریخ قاره نچرخش دورا»آغاز یک  روسیه به اوکراین

آری! این واقعه تبلور فصل نوینی .« جهان از این پس، دیگر جهان پیش از آن نیست»

تهاجم امپریالیستی روسیه به المللی است. های تاریخی در سطح روابط بینچرخشیاز 

ای از ساکن نبود و در خلأ هم حادث نشد. این رخداد حلقهای ابتدابهاوکراین پدیده

ی گذشته در ساختار نظم جهانی ایجاد تغییر و تحولاتی است که طی دو دهه یسلسله

واحوال هنگام با لحاظ کردن اوضاعهمالمللی را برهم زده است. شده و تعادل نظم بین

 ای از یکسان قطعهتر، بهتردهمشخص در اوکراین، این رخداد را باید در بافتاری گس

ـ یعنی آرایش مجدد موازنه ای هبندیی قدرت میان بلوکپازل بزرگ در مقیاس جهانی 

ها به مدد جنگ و قوای نظامی ـ تبیین و ی نفوذ آنامپریالیستی و بازتقسیم حوزه

 اختصار رئوس کلی این پویش و تحول جهانی را بهی حاضر، بهتحلیل کنیم. در مقاله

 کِشیم.تصویر می

آمیزِ پرشمار از سوی بلوک های اخیر، مانورهای نظامی و تحریکها و هفتهدر ماه

های اصلی ناتو از دیگرسو در جریان بوده و فضای روسیه و متحدانش از یک سو و قدرت

چون شمشیر داموکلس بالای سر مردم منطقه میلیتاریستی همواره خطر جنگ را هم

عیار و ها همواره بر سر درگیری جنگ تمامدر این مدت، نگرانینگه داشته است. 

 وهای اصلِی ناتو درتدیگر میان روسیه و ق« جنگ جهانیِ»انگیز و حتی شروع نفرت

گاه ی هر انسانی حبس کرده بود؛ گویی هیچها را در سینهبار آن، نفسپیامدهای فاجعه

، های پرطمطراقلفاظیتمامِی کند. های امپریالیستی بشریت را رها نمیکابوس جنگ

های اروپایی و آمریکا های فشرده و مستمر میان دولت روسیه و قدرتنشست و رایزنی

 حاصل ماند وهای گزنده درخصوص بحران اوکراین بیو نیز جنگ تبلیغاتی و تهدید

 ی عمل پوشاند.سرانجام تهاجم نظامیِ امپریالیسم روسیه به اوکراین جامه

قاچ کیک »های بزرگ غربی بر سر مذاکرات مستمر میان روسیه و قدرتظاهراً 

« اسیدیپلم»ی در پی نداشت و نتوانستند به واسطه« آمیزمسالمت»حاصلی « اوکراین

بر سر لغو درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو به « المللیقوانین نظم بین»و منطق 

اگر  بودمی« دردناک»و سران ناتو بسیار های غربی برسند. چراکه برای قدرت« توافق»

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/a-60935768
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/a-60935768
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ازپیش کردند بیشنهادند، که اگر چنین میی روسیه گردن میرأساً و آشکارا به خواسته

ناگزیر ریخت. آنان گذاشتند، یا به بیانی دیگر بهشان فرو میهیمنه و اقتدار سیاسی

تغییر  و« چنچرژیم»، پذیرفتند، روسیه مستقماً وارد عمل شود و با توسل به جبر نظامی

های غربی تاکنون در خوِد چه قدرتسیاق آنوبیش بهدر قدرت سیاسی اوکراین )کم

اوکراین و کشورهای دیگری نظیر افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و غیره به آن مبادرت 

اند(، موقتًا خط بطلانی بر واردشدن این کشور به سازمان ناتو بکِشد. سرانجام ورزیده

ی نظامی اسفند فرمان حمله 5شنبه جمهور روسیه، بامداد پنجدیمیر پوتین، رئیسولا

ی دونباس اوکراین را صادر نمود. پوتین صریحاً اعلام کرد این جنگ به منطقه

 ای جز اینروسیه چاره»و تصریح کرد که « یک اقدام ضروری بود،»و « ناپذیراجتناب»

ه ب امپریالیستی به جایی رسیده که پوتینهای عمق تخاصمات میان قدرت.« نداشت

ها و پردازی. این عبارتباش دادای روسیه دستور آمادهنیروهای بازدارنده هسته

ها آمیز بیانگر این واقعیت است که تضادها و تداخل منافعِ این قدرتجنون تهدیدهای

دهشتناک پیش حل نظامی و خلق فجایع ای جز راهکه چاره چنان لاینحل و عمیق شده

 اند.پای خود ندیده

مقامات سیاسی و « درخواست»ی تهاجم دولت روسیه به اوکراین اگرچه در لفافه

ها از امنیت آن« حفاظت»منظور های دونتسک و لوهانسک( بهمردم دُونباس )جمهوری

صورت گرفت، اما این تعرض با گسیل نیروهای نظامیِ زمینی و حملات هوایی در حال 

یف پایتخت اوکراین پیش رفته است. شواهد تاکنونی و است و تهاجم تا کی پیشروی

سیر پیشروی این جنگ حاکی از تغییرات جدی در ساختار سیاسی حاکم بر اوکراین 

انقلاب »طی یک  4112خواهد بود. دولت طرفدار غرب و دست راستی که در سال 

خود مواجه شده است. ناگفته آزمایی ترین توانبه قدرت رسید، اکنون با مهم« رنگی

نماند که روی کار آمدن این دولت و سوار شدن بر امواج اعتراضات مردمی، بخشی از 

تقلای بلوک غرب برای بازساختاربندی و ادغام این کشور در ساختار اقتصادی و سیاسی 

ی اروپا و کشاندن آن به مناطق تحت نفوذ سازمان آتلانتیک شمالی )ناتو( بود که از دهه

 قدر طولانیاین جنگ آنکه آیا  بپرسیمزود است هنوز . در شرق اروپا جریان دارد 1991

ه اوکراین نیز ب های مالی و تسلیحاتیِ بلوک ناتو،با کمک تا خواهد شدو فرسایشی 
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طوری که نیروهای روسیه آنقدر ، بهتبدیل شودی کنونی برای روسیه «یویتنام»

 2.آیندخونریزی کنند تا از پا در

توان و نباید بر مبنای شرارت شخص های دخیل در این جنگ را نمیتحلیل مؤلفه

ای پدیدهن ساپوتین تحلیل کرد. توسل جستن به جنگ و تعقیب قهر نظامی را نباید به

ری از تحولات تباید بر بستر وسیع بلکه، فهم کرد برخاسته از بدذاتیِ انسانیا انتزاعی و 

 الملل در مقیاس جهانیداری و در ساختار نظم بینهای نظام سرمایهبنیادین در پویایی

 ا مهیاهایی رچنین جنگی رخداد و استمرار های بالقوهزمینه ای برنشاند کهو منطقه

ت به سیاس توسل که به تبیین و تحلیل شرایطی لازم استسازند. درواقع، لازم می

و سیاسی و  حیث منافعِ طبقاتی های معینی، ازقهرآمیز از سوی دولت یا دولت

گی و ها نمایندکه این دولتهای پیکریافته در مناسبات قدرت بینادولتی بندیبلوک

دارانه ها و الزامات سرمایهضرورت کند.پیدا می دارانهضرورتِ سرمایه کنند،می تعقیب

 شدن بهخصلتی دوگانه دارند: هم تضاد و رقابت در سپهر اقتصادی و هم متوسل

ها بازتاب عینی آمیز. جنگ و تنشهای جنونافروزیسازوکارهای قهر سیاسی و جنگ

داری و به تبع آن شناورشدن و آشفتگیِ بحران و تضادهای انباشته در نظام سرمایه

کنند و ریزی میی خاصی از تاریخ برونالملل است که در برههتعادل در نظم بین

ی ظهور عیار جهانی به منصههای تمامیا جنگشکل جنگ میان دو کشور معیّن و به

های ساختاری بحران تضادها و یعمق و گسترهگاه سان تجلیوجدال، بهرسند. جنگمی

سازی اند که از رهگذر کشتار و ویرانهای مقطعی و قهرآمیزیحلداری، راهسرمایه

 سازد. میاز نو برقرار  ای دیگر و به صورت موقتیخورده را برای دورهمجدداً توازن برهم

های قدرت امپریالیستی از دو مسیر و به میان بلوک بندیتقسیم جهان و صف

( iپذیرد؛ )تنیده و دیالکتیکی صورت میمیانجِی دو سازوکار تضادآمیز ولی درهم

های نظامی. هرگاه قدرتـ( سازوکارهای سیاسیiiسازوکارهای اقتصادی و )

نباشند از رهگذر منطق بنیادی امپراتوری سرمایه، یعنی سازوکارهای داری قادر سرمایه

و رقابت به مدد ساختارها و قواعد عقلانیِ بازار جهانی، « نرم»های اقتصادی، اهرم

                                                      

راستی حاکم کنونی بر با دولت دست 1991و  1951ی بخش در ویتنامِ دهههرچند جنبش مقاومت و رهایی4 

 ی تاریخی با آن دوران یکی نیست.اوکراین مطلقاً قابل قیاس نیست و نیز اوضاع جهانی در این برهه
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حراست  شانی قلمرو نفوذ خود را توسعه بخشند و یا از منافع اقتصادی و سیاسیگستره

ابع و بازارهای جهان با هم سازش و مصالحه نمایند، یا اگر نتوانستند بر سر تقسیم من

« یرِناپذاجتناب»و « کارساز»ی درنگ به تنها گزینهکنند، منطق زور و قهر نظامی بی

شان بدل داری و امپریالیستی در یکسره کردن مناقشه و منازعاتهای سرمایهدولت

ی پیچیده و هاشود. یا اینکه هر دوی این سازوکارها به موازات هم و در ریختمی

 شوند.متنوعی وارد عمل می

ترین سطح تحلیل، هجوم نظامی روسیه به اوکراین مظهر رانش قدرت در در کلی

های امپریالیستی است. هرچند المللی و بازآرایی نظم جهانی میان بلوکسطح بین

که ای لیالملتوانیم فعلًا از فروپاشی نظم جهانِی مستقر صحبت کنیم، اما نظم بیننمی

قطبی از زهدان جنگ جهانی دوم زاده شد و پس از فروپاشی دیوار برلین به جهان تک

ی بحران ی اخیر در چنبرهتعدیل یافت، اکنون بیش از هر زمان دیگری در چند دهه

گوید، وقتی در راه نمیبی اولاف شولتسهژمونیک و عدم تعادل گرفتار آمده است. 

 تلاشی است»کراین وی نظامی روسیه در اکرد: مداخلهواکنش به بحران اوکراین اعلام 

آمیز مرزها در سطح اروپا، و ای بسا محو کردن تمامی جایی خشونتدر راستای جابه

روسیه به اوکراین  یحمله»وی در پیامی دیگر گفت:  3.«جهانی ییک کشور از نقشه

گ ]جهانی دوم[ وجودآمده پس از جنهیک نقطه عطف است. این کار روسیه، کل نظم ب

آنچه در پِس پشتِ این اظهار نهفته است، اعتراف به روندی است  2.«کندرا تهدید می

های امپریالیستی و تغییر در نظم جهانیِ بندیی نفوذ بلوکجایی مرزهای حوزهکه جابه

هاست در حال زند. این تغییر و تحول مدتبار در مقیاس اروپا، را رقم میمستقر، این

یابد و در این رُخسارها بروز و ظهور فتن و دگرگونی است و پیوسته استمرار میگرنضج

 یابد.می

ی پایانی قرن بیستم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن با دهه

ی ی آمریکا پایان گرفت. با فروپاشقطبی و ابرقدرتی ایالات متحدهگیری جهان تکشکل

« ولوژیپایان ایدئ»را اعلام کرد و بر شیپور « پایان تاریخ»داری غرب دیوار برلین، سرمایه

                                                      
 ولهدویچه. نخواهد شدشولتس: پوتین پیروز 3 

 یورونیوز. ها تغییر کردپیامد حمله روسیه به اوکراین؛ سیاست نظامی آلمان پس از دهه2 

https://www.dw.com/fa-ir/شولتس-پوتین-پیروز-نخواهد-شد/a-60897889
https://per.euronews.com/2022/02/27/russian-invasion-of-ukraine-german-military-policy-changed-with-delivery-equipment
https://per.euronews.com/2022/02/27/russian-invasion-of-ukraine-german-military-policy-changed-with-delivery-equipment
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نام فرآیند مناطق تحت نفوذ شوروی سابق در اروپای شرقی، تحت دمید.

ویژه در بلوک اقتصادیِ داری جهانی بهگام در اقتصاد سرمایهبهگام« زداییکمونیسم»

 5به عضویت سازمان ناتو درآمدند.ی اروپا ادغام شد و بسیاری از این کشورها اتحادیه

بار دیگر قادر نباشد مجدداً کمر راست « امپراتوری روسیه»طور مشخص برای اینکه به

برالی از های نولیکردن سیاستالمللی بازگردد، با دیکتههای بینکند و به ساحت رقابت

ول و المللی پی آمریکا )یعنی صندوق بینالمللیِ تحت سلطهسوی نهادهای مالی بین

                                                      

و سابقاً عض کشورهای مرکزی و شرقی اروپا که بسیاری ازفروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، پس از 5 

ی تحادیها پیمان ورشو و متعلق به اردوگاه شوروی بودند، به تدریج به اتحادیه اروپا و سازمان ناتو ملحق شدند. بلوک

 مناطق جادیبا ا ،جهان در سرتاسر یدارهیسرما یهابلوک نیب یاقتصادی ـ اسیس یهادر پاسخ به رقابتاروپا 

 تیوقعمی در پی این بوده ساختار لیتعد یهامرتبط با برنامه «یامنطقه یادغام اقتصاد»مختلف در قالب  اقتصادی

کنند. ادغام کشورهای مرکزی و شرق  میو تحک تیو شرق اروپا تقو انهیخاورم ترانه،یمد یکشورهای کرانهدر را خود 

ی صورت گرفته است. نمونه« ایهای منطقههمکاری»ی اروپا به شکل اروپا در ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه

( متشکل از کشورهای Visegrad Group« )شگرادگروه وی»بارز این سیاست راهبردی کلان، ابتکار تشکیل 

ی اروپا و پیوستن به سازمان ناتو بود. از حیث جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی جهت ادغام در اتحادیه

کلان  هایی واماقتصادی، شرایط و الزاماتی که کمیسیون اروپا برای وارد شدن این کشورها به این اتحادیه و یا ارائه

و  یاقتصادی، اجتماع هایدگرگونی با بوده همراهکرد، تعیین می« تعدیل ساختاری»های سازی سیاستجهت پیاده

که  گریو موارد د یونقل، انرژمخابرات، حمل ،ی، مالیتجار یدر حوزه از جمله ،در این کشورها ریگچشم یاسیس

 یهیاتحاددر اقتصاد این کشورها تثبیت نموده است.  ها راآن تیو مالک یِ اروپاییخارج یهاشرکت اساساً موقعیت

 تحول یبرا ییهامحرک»به این کشورها ارائه داده تا « گذاری اروپابانک سرمایه»سوی از کلانی  یهااروپا وام

 یبرا ورزیکاتالعامل  کیعنوان بهی و اجتماع یاسیاصلاحات س»فراهم و  «یباز و رقابت یبازارها یو توسعه یاقتصاد

 ترسازی فزایندهساختن و یکپارچهرا تقویت نماید. آنچه در عمل رخ داده، تابع« یکلان اقتصاد یِساختار لیتعد

تنیدگی اقتصادی و سیاسی رغم ادغام و درهمی بوده است. بهغرب یاروپا اقتصاد در ی و مرکزیشرق یاروپا یکشورها

است.  مراتبی توسعه یافتهشکل نامتوازن و سلسلهاین کشورها بهی اروپا، ساختار قدرت میان این کشورها در اتحادیه

کشورهای اروپای غربی در « پیرامون»تاری و روابط قدرت، کشورهای اروپای شرقی به خبه عبارتی، از حیث سا

بندی به مدد سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره حفظ و اند. این پیکرهاقتصاد اروپا درآمده« مرکز»

 اند.تحکیم شده

https://www.visegradgroup.eu/
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 «شوک درمانی»وبن ها و سازوکارهای اقتصادیِ روسیه را از بیخبانک جهانی(، شالوده

 از نو قد عَلَم کنند. « حقارت تاریخی»کردند تا هرگز نتواند از زیر آوار این 

ویکم با زوال ی سوم طوری دیگر رقم خورد. قرن بیستها در هزارهمنتها این معادله

رفتنِ قدرت اقتصادی آمریکا، نظم جهانی را تدریجاً متحول ساخت.  هژمونی و تحلیل

به  شانشدن به سیاست قهر و تهاجم نظامیِ امپریالیسم آمریکا و متحدحتی متوسل

اش در نظم (، نتوانست قدرقدرتی آمریکا و هژمونی4113( و عراق )4111افغانستان )

ور تدریجی و پرقدرت اقتصادی جهانی را محارست نماید و تداوم بخشد. در عوض، ظه

ی قدرت میان گام تعادل و موازنهبهو نظامی چین و احیای قدرت نظامیِ روسیه، گام

المللِ پساجنگ سرد را متحول ساخت. های بزرگ جهانی را برهم زد و نظم بینقدرت

های امپریالیستی و بندیشان در آرایش مجدد بلوکآفرینیظهور این دو قدرت و نقش

عنوان دومین اقتصاد اند. چین بهی قدرتِ بینادولتیْ متمایز ازهم صورت گرفتهازنهمو

ی اقتصادی قدرتمندی برخوردار است و تاکنون قادر شده از رهگذر بزرگ جهان از بنیه

و رقبای  بخشداش گستره و عمق نفوذ خود را توسعه این قدرت مالی و اقتصادی

ها پیشی بگیرد. به عبارتی ها از آندر بسیاری حوزه تدریج کنار بزند واش را بهاصلی

ی های قدرت اقتصادی و سرمایهتر، چین توانسته با برخورداری از توان و ظرفیتدقیق

داری جهانی و نیز به ی اقتصاد سرمایهاش در چارچوب همین نظم ساختاریافتهمالی

« کارگاه جهان»شدن به یلها ـ با تبدپیکرش در بسیاری حوزههای غولمیانجیِ شرکت

جایِ جهان و به تبع آن تسخیر به جای ترین صادرکنندگان سرمایهو یکی از بزرگ

ـ عرصه را به  هایروی دیگر قدرتبخش اعظم بازارهای جهان و منابع انرژی و زیرزمینی 

داری جهانی تنگ کند و بخشی از جهان را تحت سلطه و نفوذ خود بزرگ سرمایه

که  آفریدهرا  یطیشرا چین داده به یمال یهیکه سرما یقدرتبه بیانی دیگر،  9درآورد.

ی و حقیقی کلمه، به تصرف خود مجاز یبه معنا ،جهان رااین کشور بخشی از  تحت آن

 درآورده است.

ی ، اگرچه توانست در دهه«بریکس»عنوان یکی از کشورهای در عوض، روسیه به

 نسبتاً مطلوبی را تجربه و قدرت تصادیی اقنخست قرن حاضر رشد و توسعه

                                                      

 سعیدی / حامد ئوپلیتیکی نفوذ چین در ایراناقتصاد ژبرای بحث بیشتر در این خصوص بنگرید به: 9 

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
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ی اقتصادیِ نیرومندی برخوردار وتوان و بنیهاش را احیا کند، اما از چنان توشاقتصادی

های بینادولتی و نیست که به یاری صرفِ سازوکارهای اقتصادی و مالی وارد رقابت

 چالش بگیرد. روسیه،های اصلی اقتصادی را به ای شود و بلوکمعادلات جهانی و منطقه

پس از آمریکا، دومین قدرت نظامی جهان است. با تکیه بر این مزیت مهم نظامی، 

ای مجدداً عنوان یک بازیگر پرقدرت جهانی و منطقهی اخیر بهروسیه در دو دهه

اندام کرد و با دخالت مستقیم نظامْی معادلات قدرت را در برخی مناطق به نفع عرض

رهبری آمریکا، هرکجا های غربی بهاش با قدرتست. روسیه در منازعاتخود تغییر داده ا

اش با خطر جدی مواجه شده، به قهر و دخالت مستقیم نظامی متوسل شده است. منافع

چنین نشان داده که این تنها آمریکا و سران ناتو نیستند که در منازعات جهانی و این

 زنند.ای حرف آخر را میمنطقه

موازات ای مردم سوریه که بهیه را به یاد آورید. پس از خیزش تودهجنگ در سور

ی سقوط قرار رخ داد، رژیم جنایتکار بشار اسد در آستانه« بهار عربی»امواج انقلابیِ 

 هایهای اروپایی و برخی دولتهای اصلی در سازمان ناتو ـ آمریکا، قدرتگرفت. قدرت

قطر ـ با دخالت مستقیم نظامی و یا از طریق چون ترکیه، عربستان و هم ایمنطقه

ار گرا، درصدد برانداختن بشنظامی اسلامهای شبهجنگ نیابتی و با پشتیبانی از گروه

اسد بودند. اما روسیه با پشتیبانی سیاسی و دخالت مستقیم نظامی، بشار اسد، متحد 

اد. در میان تمامیِ استراتژیک و قابل اعتمادش در خاورمیانه را از سقوط حتمی نجات د

اند، سرانجام روسیه ای که در جنگ سوریه مداخله داشتهبازیگران جهانی و منطقه

د. ای خود را تحکیم و تثبیت نمایتوانست دست بالا پیدا کند و موقعیت و نفوذ منطقه

های غربی بازیابی این نیروی عینی ملزوماتی را فراهم آورده که بر بستر آن، قدرت

وبیش و به شکل ای را کمی روسیه و حضورش در معادلات جهانی و منطقهقدرت نظام

 دوفاکتو بپذیرند.

دخالت نظامی امپریالیسم روسیه در برخی کشورها و مناطق دیگر بیانگر این 

ی نظامی ی سیاست قهر و مداخلهواقعیت است که بازیابی قدرت روسیه به واسطه

گرجستان، بلاروس، قزاقستان و اوکراین.  گیرد، برای نمونه جنگ در چچن،صورت می

 ی و پشتیبانی سیاسی و نظامیترین تحولات در یک سال اخیر، مداخلهبا اشاره به تازه
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های استبدادی حاکم بر دو کشور بلاروس و قزاقستان، سرانجام اعتراضات روسیه از دولت

یل شدند. این ی روسیه تبدقد به سرسپردههای حاکم تماماجتماعی سرکوب و دولت

 اند.نفوذ امپریالیسم روسیه درآمدهطور کامل به مناطق تحتدو کشور اکنون به

 جمهورِ رئیس ،ویکتور یانوکوویی اوکراین برگردیم. به دنبال برکناری به مسئله

 ی اروپاو تشکیل دولت جدیدِ طرفدار آمریکا و اتحادیه 4112در سال  سو با روسیه،هم

های غربی و روسیه بالا گرفت. حمایت ها میان قدرت، تنشیاتسنیوکآرسنی  به ریاست

دن دست شبههای اروپایی از جریانات نئوفاشیستی و دستپروپاقرص آمریکا و قدرت

های اصلِی قدرت دولتی در این کشور، بخشی از سیاست راهبردی آمریکا و قدرت

خود در شرق اروپا است، ی نفوذ اروپایی در قامت سازمان ناتو برای گسترش حوزه

طوری که نیروهای نظامی خود را در بیخ گوش روسیه مستقر سازند. از آنجا که به

مذاکره و سازش و یا سازوکارهای اقتصادی قادر به حل تضادها و ستیزهای موجود 

گرفتن از رقبایش در اوکراین، با ها نیست، روسیه برای زهرچشم میان این قدرت

ی را ضمیمه« کریمه»ی وارد عمل شد و در گام نخست منطقهی مستقیم مداخله

یروهای نظامی از نـفدراسیون روسیه کرد. سپس با پشتیبانی سیاسی و لجیستیکی

 و جمهوری خلق لوهانسک (DPR) جمهوری خلق دونتسکمسلط در دو 

(LPR) تشکیل شدند، بحران در شرق اوکراین را تاکنون تداوم  4112که در سال

چنان که دولت حاکمِ طرفدار غرب در اوکراین هماست. در این فرایند، مادامی بخشیده

فشارد و سران ناتو نیز حاضر به بر تمایل به درخواست عضویت در ناتو پای می

ن به پایان داد« حلراه»ی تعرض نظامی به تنها نشینی از این اقدام نبودند، گزینهعقب

 ها بدل شد.این نزاع

کردن اوکراین به های اروپایی صرفًا محدود به ملحقو دیگر قدرت تقلای آمریکا

 بلوک های ژئوپلیتیکیِطلبانه و رقابتهای توسعهزمان با سیاستسازمان ناتو نیست. هم

اند کشورهای اروپای شرقی را های اروپایی همواره تلاش کردهناتو با روسیه، دولت

اروپا ادغام کنند و به موقعیت خود در ی وکمال در بلوک اقتصادِی اتحادیهتمام

های راهبردی و تحریکات نظامی های جهانی برتری بخشند. این سیاستکشاکش

پیوسته تشنج و درگیری در شرق اروپا را افزایش داد. از آنجا که روسیه نیز مجدداً 

های بلوک اروپا و آمریکا عقب آسانی در قبال پیشرویاندام کرده است، بهعرض



 

 
 

 جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی 9

نفوِذ  ی قلمرونشیند. حقیقتاً در این فقره نیز، انحصارطلبی و گسترش فزایندهنمی

های امپریالیستی است. های اصلی رقابت میان قدرتاقتصادی، سیاسی و نظامی، رانه

وار در اروپای شرقی میان افروزیِ دیوانههای مستمر و توسل به جنگبنابراین، تنش

ی آمریکا، در دو حوزهامپریالیسم ها غربی و در رأس آنهای روسیه و قدرتامپریالیسم 

شکل که هردوی این روندها بهطورییابد، بهژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تجلی می

 زنند.تری را رقم میپیوند تحولات کلانتضادمند و عمیقاً هم

 

 کند؟حرکت می سوجهان به کدام 

های قوای نظامی و و تعارضها شود و گستره و عمق تنشتر میجهان کوچک

داری جهانی بیش از گیرد. از سویی، اقتصاد سرمایهمیتر آمیز روندی فزایندهخشونت

 های اصلیِبرد. پویش و محرکسر میهم تنیده و در وابستگی متقابل بههر زمانی در

و  یارزش اضاف یابی بهدست برای اسر جهانتدر سر هیسرما یوقفهیتحرک ب

 شدت در هم ادغام کردهای را بهسرمایه، اقتصادهای ملی و منطقه انباشت سازیبیشینه

ها ننحوی که پیامدهای بروز بحراهم وابسته کرده است، بهای بهبسیار پیچیده و به شکل

وبیش در مقیاس جهانی بازتاب ای کمای و قارهدر هر جغرافیای سیاسی و یا منطقه

رار ای قهای کشندهثباتی و بحرانداری جهانی را در معرض بیمایهیابد و اقتصاد سرمی

چنان تشدید و استمرار خواهد یافت. برای مثال، روابط اقتصادی دهد. این روند هممی

ر ویژه دی اروپا به روسیه )بهفشرده و وابستگی شدید اقتصادیِ کشورهای اتحادیه

ات قداماروپایی برای مقابله با اهای اصلی ی واردات گاز و نفت(، قدرت مانور کشورحوزه

نظامی روسیه را محدود ساخته است. جنگ و رویارویِ مستقیم نظامی یا اعمال 

های موجود در اروپا را زمان بحران، همعلیه روسیه های سهمگینِ اقتصادیتحریم

یالات اشان به وابستگیو نیز . بیشتر متزلزل خواهد کردشان را هرچهتشدید و موقعیت

 متحده را تقویت و تشدید خواهد کرد.

های بندیتواند در سیر این تحولات برجسته شود، تشدید صففاکتور دیگری که می

ون های اروپایی تاکنکه آمریکا و قدرتای است. اینبینادولتی در مقیاس جهانی و منطقه

سرازیرکردن تسلیحات مستقماً وارد جنگ در اوکراین علیه روسیه نشدند و صرفًا به 
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د این تواناند، میگذاشته« تنها»جنگی اکتفا کرده و عملاً دولت اوکراین را در این جنگ 

 خواهندبپیام را نیز با خود به همراه داشته باشد، که اگر کشورهایی که عضو ناتو نیستند، 

ن به وستروسیه و چین در امان بمانند، پی طلبی بلوکتهاجم نظامی و توسعه« شرّ»از 

و  «حق حاکمیت»ی کنندهها و به تبع آن تضمینشرط حمایت از آنسازمان ناتو پیش

ا شدت هبندیچنین گرایش به تجمیع قدرت و تقویت بلوکشان است. این«استقلال»

 تری خواهد گرفت.و حدت روزافزون

، انیتافتگی اقتصاد جهها و درهمرغم این پویاییی مهم این است که بهاما نکته

داری جهانی و به تبع آن گرایش دائمی به چندپارگی سرزمینی و فضاییِ سرمایه

ها وکها و بلی دولتها و منازعه بر سر هژمونی و سلطهملتـیافتگی تاریخیِ دولتتجزیه

دمند و شود. این گرایش تضاامپریالیستی بر یکدیگر پیوسته بازتولید و تکثیر می

پیوسته با الزامات رقابت جهانی ـ چه در سپهر اقتصادی و چه در دیالکتیکی به طور 

های که بحرانبنابراین، مادامی 7یابد.سپهر سیاسی و نظامی ـ تعمیق و گسترش می

ها ی قدرت میان بلوکچنان پابرجاست و موازنهداری همساختاری و ادواریِ سرمایه

ر و بازآرایی د« تعادل»سوی ی عملاً بهارز شده و نظم جهانسان و ناهمامپریالیستی ناهم

های تجاری و های ژئوپلیتیکی، جنگرانش است، حدت و شدت این رقابت و تنش

بار شدت و ستیزهای گرم و خشونتهای سرد و نیز تجاوزگری نظامی و جنگ رقابت

 خواهد یافت.
نفوذ  وی نظامیْ قلمری قهریههمچنین، این تنها روسیه نیست که با توسل به قوه

دهد و یا مناطق تحت نفوذ خود را با چنگ و دندان پاسداری خود را گسترش می

گر این واقعیت است از سوی آمریکا علیه چین نشان« جنگ سرد جدید»کند. اعلانِ می

های ترین قدرت اقتصادی دنیا قادر نیست در سپهر رقابتکه آمریکا در جایگاه بزرگ

جهانیْ با امپریالیسم نوظهور چین به رقابت و جدال بپردازد. در اقتصاد و بازار « عقلانی»

داری های بزرگ سرمایهروی دیگر قدرتها عرصه را بهچین توانسته در بسیار از حوزه

های اقتصادی و مالی خود را تحکیم نماید. مادامی که آمریکا قادر تنگ کند و پایه

                                                      

Global capital, Meiksins , EllenWood“ .برای بحث بیشتر در این خصوص بنگرید به:7 

Rupert, Historical Materialism and Globalization, edited by  national state”, in

.Mark., and Hazel Smith (Abingdon, Oxon: Routledge, 2016) 



 

 
 

 جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی 11

بازار جلودار قدرت مهارنشدنی چین ی سازوکارهای اقتصادی و منطق نیست به واسطه

پای های قهرآمیز سیاسی و نظامی متوسل شود. همباشد، ناگزیر است به سیاست

های جدید های گمرکی و جنگ تجاری علیه چین، تحرک و ائتلافکردن تعرفهوضع

 های بینادولتی و تنشنظامی آمریکا علیه چین و مانورهای نظامی در منطقه، رقابت

امی ی حضور نظشوند. تمرکز شتابندههای امپریالیستی همواره تشدید میکمیان بلو

یمان پی جنوب شرقی آسیا )اقیانوسیه( که در تشکیل آمریکا و متحدینش در منطقه

 )معروف به آکوس( تبلور استرالیا میان آمریکا، بریتانیا وجانبه سه امنیتیِـنظامی

سازی منطقه و منازعه و تشنج نظامی را افزایش های میلیتاریزهتری یافت، زمینهتازه

ایش اش قادر بوده رقبی اقتصاد پُربنیهداده است. درست است که چین تاکنون به واسطه

ی اقیانوس آرام از سوی سازی منطقهدر کند، اما میلیتاریزهها بهرا از بسیاری میدان

چه اکنون دهد. آنمی های نظامی جدی سوقسوی تنشآمریکا و متحدانش، چین را به

های بحران در برخی مناطق، از در اوکراین شاهد آن هستیم، بعید نیست که در کانون

ی اقیانوسیه، تکرار شوند و فاجعه بیافرینند، های منطقهجمله میان چین و دیگر دولت

 خواه به همین شکل و شمایلِ جنگ در اوکراین، خواه در رخسار و نمودهای دیگری.

 سویوز تحریکات نظامیِ ناتو در اروپای شرقی، امپریالیسم روسیه را بهاگر امر

طلبی و دخالت نظامی در اوکراین سوق داد، بسترهای عینی تنش نظامی در توسعه

های امپریالیستی قادر اند. مادامی که قدرتجنوب شرقیِ آسیا نیز بالقوه خلق شده

بری از منافع و منابع اقتصادی و سهمنباشند با مصالحه و مذاکره و دیپلماسی بر سر 

افتد می راهسیاسی باهم کنار بیایند، ماشین جنگی در قامت حلال تضادها و تخاصمات به

کنند )که به گواه را با قدرت و قهر نظامی و سیاسی تعقیب می تقسیم مجدد جهانو 

 (.است وجود داشتهآمیز، این امر همواره طلبیِ جنونتاریخِ سرشار از جنگ

های امپریالیستی، چه در اوکراین و های نظامی میان قدرتافروزی و تنشجنگ

. انددارانه و امپریالیستیهای سرمایهاروپای شرقی و چه در خاورمیانه و آفریقا، جنگ

هیچ  ها هیچ ربطی به منافع کارگران و ستمدیدگان در این کشورها ندارد.این جنگ

نابرابری و  فساد و و پایان دادن به درجه از آزادی و رهایی از چنگال استبداد سیاسی

چه  ـ چه ناتو و های امپریالیستیقدرتی «بشردوستانهی مداخله»عدالتی، از مسیر بی
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های که قدرتمادامی وکمال محکوم است.تمام این جنگ میسر نخواهد بود. روسیه ـ

و  شان، جز کشتار و ویرانیتکلیف نهایی بر سر تضاد منافعتعیینداری برای سرمایه

توحش چیزی برای اکثریت مردم زحمتکش و ستمدیده در این جهان به ارمغان نیاورده 

خواه و نیروهای ی کارگر، مردم آزادیو نخواهند آورد، رسالت تاریخی و مبارزاتی طبقه

ها را این جنگ در گام نخست چپ و سوسیالیستی در سرتاسر جهان این است که

 داریهای سرمایهسوی پیکار طبقاتی علیه دولتمحکوم کنند و در درازمدت آن را به

حتی رهایی های امپریالیستی سوق دهند. حاکم در این کشورها و علیه تمامیِ قطب

ه از ن ،طرفدار ناتونئوفاشیستی و  حاکمِ  کارگران و فرودستان اوکراین از چنگ دولت

طبقاتِی  ی متحدانه وتنها به یاری مبارزه روسیه، بلکه امپریالیستی طلبیِمسیر توسعه

حتی زحمتکشان جهان ممکن خواهد بود.  المللیبینمردم اوکراین و همبستگی 

نوفاشیستی و واپسگرا را نیز های ظهور و تقویت نیروهای های ارتجاعی زمینهجنگ

 های ارتجاعی قرار بگیرند، بلکه تلاش کنندنباید در جبههدیدگان ستمکند. تقویت می

 ،، نیروی طبقاتی و سوسیالسیتی خود را سازمان دهندصف مستقل خودبا گردآمدن در 

ن نیروی و با اتکا به ای بخشیدن به این جنگ ویرانگر را تسریح ببخشندهای پایانزمینه

 تاریخ دیگری را رقم بزنند.، موجودداری علیه نظم سرمایه یافتهمستقل و سازمان

و  خواهبرانداز سرنوشت محتوم و ابدِی بشریت آزادیهای امپریالیستی و خانمانجنگ

 کارگران و رنجبران نیست.


