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آن  ی  دربارهاوکراین و همراه آن جدال نظرها    باروسیه    ویرانگرِرحمانه و  جنگ بی

 توان دو نظراین نظرها در کار باشد، می   شناسیسنخ   یکه قصد ارائه آن  بی  ادامه دارد.

، و چند نظر بینابینی را تشخیص داد. در رویارویی این نظرها افراطی  به درجات مختلف

ی زشتی و پلیدی ی خوبی و پاکی و طرف دیگر نماینده اغلب یک طرف جنگ نماینده

از شوروی سابق را مانده  افراط، تنها روسیه، شخص پوتین و اثرات باقی  یک طرفِاست.  

می در  مسئول جنگ  که  نظری  شده   اصطالحِبه داند،  متداول  آزاد«    ی دوباره  »جهان 

مقابل تنها امپریالیسم امریکا و متحدین پیمان نظامی ناتو را   حاکم است. نظر افراطیِ

از احزاب کمونیست    ای در میان پاره   کند. این نظرافروزان جنگ محکوم می آتش عنوان  هب

پارهباقی  قدیم،  از  چپمانده  از  پارهای  نیز  و  اسالمی،  ها،  بنیادگرای  جریانات  ای 

است.قابل  نظر   مشاهده  به  البته  اشاراتی  به یک طرف،  بینابینی که ضمن حمله  های 

نظر معدودی  نیز  و  دارند،  هم  مقابل  تالش طرف  که  شده،  مطرح  نیز  متعادل  های 

 ی از اوضاع ارائه دهند.  کنند درک روشنمی 

اشاره کنم که  مقدمتاً اوکراین  حمله  باید  به  نظامی روسیه    و عملکردِ سیاسیِ ی 

و دستگاه دیکتاتوری   پوتین  اگری مسئولِاو    رحمِی بشخص  و  اما  جنگ   بدون هیچ 

که  جنایت است  میلیون باری  آوارگی  ویرانی به  مردم،  از  بسیاری  نفر، کشته شدن  ها 

های غیرمولد و مخرب به مردم هر دو  شهرها، ویرانی محیط زیست، و تحمیل هزینه

انجامیده  اما  است  کشور  هیچ  .  نمیتحت  پیششرایطی  و های  زمینه توان  سیاسی 

از عملکردِ   ناشی  امریکا و  اقتصادی   ی درماشین جنگی سرمایهنش  امتحدامپریالیسم 

 .  را نادیده گرفتجهانی، ناتو، 
 

 فرایند »دوستی« و »دشمنی« روسیه و غرب
ی دو سوی جنگ، اشاره به چند نکته در مورد روسیه  در ادعای مسئولیت دوجانبه 

و سیاست غرب در قبال آن الزم است. با تاریخ روسیه و مردم روس با فرهنگ بسیار  

 تاریخی  ی یاسی آن آشنا هستیم. با این حال یادآوری چند نکته غنی ادبی، موسیقی و س 

ها استبداد تزاری پایان داد، اما خود با  به قرن   ۱۹۱۷  ی انقالب فوریهمناسبت نیست.  بی 

بی با آرمانی بس بزرگ و همان سال به پایان رسید. انقالب اکتبر، انقال  انقالب اکتبرِ

https://pecritique.com/2017/02/03/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/02/03/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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داری گام گذاشته، تواند در کشوری که تازه در راه سرمایهاین که می   --تر  توهمی بزرگ

شبه  یکیک نظام سوسیالیستی را از باال در جامعه برقرار سازد و رَه صد ساله را    مستقیماً

تدارگرا را از همان آغاز در مقابله با دشمنان داخلی و خارجی یک نظام اق  --   طی کند

»نپ« با شدت و    ی دوباره برقرار ساخت. نظامی که با مرگ لنین و کنار گذاشتن برنامه 

با   درگیری  و  دیگر  جهانی  جنگ  با  بعد  کمی  و  استالین  دوران  وحشتناک  خشونت 

ترین صدمات را به کشور و بزرگ   ، در کنار برخی دستاوردها،فاشیسم انسجام یافت و

الملل« جدیدی که پس از انقالب به وجود آمد، با همان ین مردم روسیه وارد آورد. »ب

های مختلف جهان مسلط شد. آن اقتدارگرایانه بر تمام احزاب کمونیست کشور  ی شیوه 

دسته از کشورهای اروپای شرقی که پس از جنگ دوم زیر نفوذ شوروی به سوسیالیسم 

های روسی داشتند، با تانک   گیری راه دیگری راپی موجود پیوسته بودند، اما قصد    واقعاً

خورد.  مواجه   شکست  اصالحات  برای  تالش  مسابقهنیم شدند.  و  سرد  جنگ   ی قرن 

را   شوروی  ناکارآمد  اقتصاد  سر  تربیش تسلیحاتی،  و  انداخت  نفس   ی تله  درانجام  از 

خود را کشید و بر اثر فشارهای خارجی و پوسیدگی داخلی   های افغانستان، آخرین نفس 

و عالوه از بین رفت. شوروی دستاوردهای بزرگی در داخل و خارج از روسیه نیز داشت،  

های طرف مقابل، تازی یکهها و  هایی را در برابر قلدری رف وجودش محدودیتصِ  بر آن

آخرین   ،در آخرین توافق با امریکا، گورباچف  یعنی امپریالیسم امریکا، ایجاد کرده بود. 

نزدیک نشدن «  اینچ»یک    رای ی آمریکا بحتی نتوانست وعده   ،کفایت شوروی بی   رهبر

ترین جریانات با سقوط شوروی، راستناتو به مرزهای روسیه را بر روی کاغذ بنشاند.  

در اروپای شرقی، به روی کار آمدند. ملت    اشسابقسیاسی و مذهبی در روسیه و اقمار  

دوران شوروی طعم آزادی و دموکراسی را نچشیده  حتی  در دوران تزاری و    روسیه که

بود، انتظار داشت که با تغییر شرایط اوضاع تغییر کند. اما بالفاصله با استقرار حکومتی 

میشه مست، رهبر مطلوب ه  یلتسینِ  دزدساالر و تسلیم در مقابل غرب، از نو تحقیر شد. 

بین  صندوق  بالفاصله  و  شد  امریکا  از  کمک  خواستار  غرب،  محبوب  با  و  پول  المللی 

و    تعدیل  ی برنامه  صنایع  شد،  صحنه  وارد  سوم  جهان  کشورهای  خاص  ساختاری 

توزیع شد، روسیه  ثروت اقوام  و  بین دوستان  عنوان یک »دموکراسی« به های روسیه 

را وارد گروه »هشت کشور   آنقرار گرفت، و حتی  یید  أ تجدید و دوست غرب مورد  

سیاست پس    ی خاطر ادامهبه بزرگ« هم کردند. با روی کار آمدن پوتین، که تا چندی  
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می محسوب  غرب  دوست  فروپاشی،  به  از  اعتراض  در  روسیه  خارجی  سیاست  شد، 

وش خدست،  بخشی از سرزمین های از دست رفته  گرداندنِیای بازؤ و ر  های ناتو پیشروی 

 تغییر شد. 

 ۱۹۴۹با شوروی در    خاطر مقابلهه زمان در غرب، ماشین جنگی ناتو که از آغاز بهم

تر فربه آن که هرگز در هیچ جنگی شرکت نکرده بود و مرتب    رغمبه ایجاد شده بود، و  

، با سقوط شوروی دلیل وجودی خود را از دست داده بود. با این حال شدو مجهزتر می 

و   آن در تولید و فروش اسلحه فعال بوده   بزرگی ازجهانی که بخش بسیار    ی سرمایه

های نظامی  ی حیات این ماشین بزرگ جنگی و افزایش مداوم بودجه، به ادامههست

از   عضو جدید هم عمدتاً  ۱۴ده نشد، بلکه  تنها ناتو برچینه با سقوط شوروی  نیاز داشت.  

های ورشکسته  ی اروپای شرقی با اقتصاداصطالح »دموکراتیک« شدهبهکشورهای تازه  

تر آن که حتی بحث پیوستن خود مضحکراستی، به آن پیوستند.  دستهای  و دولت

 روسیه به ناتو هم مطرح شد! 

پیشروی توان  میه  به اوکراین نهای تجاوز روسیه  به این ترتیب در رابطه با زمینه 

ی خودداری از حتی یک ، به جای وعدهبه سوی مرزهای روسیهصدها کیلومتری ناتو  

می   اینچ نه  و  سپرد.  فراموشی  به  را  آن  خودگسترش  داوری  برابر  در  موجه -توان 

رسانه های غرب علیه تجاوز روسیه به اوکراین، مداخالت، تجاوزات و    سیاستمداران و

ه  زمینتر جهان را در این  علیه کشورهای ضعیف  اشجنگ های امریکا و متحدان نظامی

رای شرکت ناتو در یک جنگ، پس از نزدیک به . اولین فرصت مناسب بندیده گرفت

های بین قومی فراهم آمد  نیم قرن، به دنبال سقوط فدراسیون یوگسالوی و آغاز جنگ

با کسب رضایت سازمان ملل در   بمباران  سنیبودر جنگ    ۱۹۹۵و  در های وسیع  و 

سازمان   ی ، این بار بدون اجازهووکوسدر جنگ    ۱۹۹۹در    جنگ شرکت کرد. مجدداً

به حیات   های وسیعمخالفت روسیه و چین( نیروهای ناتو با بمباراناعالمِ    دلیلهبملل )

جنگ از  بگذریم  دادند.  پایان  یوگسالوی  پارهفدراسیون  با  دیگر  کشورهای های  ای 

، حمله به افغانستان ۲۰۰۳و    ۱۹۹۱در  اصطالح جهان سوم، از آن جمله حمله به عراق  به

ها در شاخ افریقا، ازجمله (، و درگیری ۲۰۲۱تا    اًیتنها)و    ۲۰۱۵تا    ۲۰۰۱و    ۱۹۹۸در  
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امریکا هایی بود که  ی واضح کمکنتیجه  هاای از آنیی که پارههاجنگ    ؛جنگ سومالی

 به رشد بنیادگرایی اسالمی کرده بود.  تر پیش 

نیز  انقالب  ناتو در بر علیه دیکتاتورهای خودی آغاز کردند،  های عربی که مردم 

هیچ  لیبی و رویارویی جدید با روسیه در سوریه بود.    ی مداخله کرد که اوج آن فاجعه

ویژه که ها توجیهی برای حفظ این دستگاه عظیم جنگی نداشت، به یک از این جنگ

از مهم ازترین جنگدر یکی  فقیر  هایش  نه یک  افغانستان  کشور  ، شکست  ابرقدرت، 

 خورده بود.

سیاست  تدریجی  تغییر  سال    های با  در  پوتین  انتخاب  از  پس  و ۲۰۰۰روسیه   ،

ها افزایش یافت.  های ناتو و هواداران امریکا، تنشپیشروی   ی او به ادامه  تربیش اعتراض  

درگیری در گرجستان بود که در سال    ی مهماولین عرصهجنگ دومِ چچن  کنار از  بر

به قدرت رسیدگل سرخاز طریق »انقالب    ۲۰۰۳ ه بود، و « یک دولت طرفدار غرب 

بود، که روسیه در مقابل نفوذ   ۲۰۰۸آن جنگ روسیه و گرجستان در سال    سرانجامِ

نشین  ارمنیروس و    ی طلبان دو منطقه جداییغرب در گرجستان، به کمک    ی فزاینده

قوای دولتی گرجستان، از طریق زمین، و هوا و    ی گرجستان شتافت و به محض مقابله 

پایان سریع جنگ با  و  کرد،  به گرجستان حمله  به    ،دریا  را  منطقه  دو  این  استقالل 

روسیه به »دشمن« غرب بود.   ی رسمیت شناخت. این جنگ اولین گام در تبدیل دوباره

ادند، پوتین  العمل شدیدی نشان ندعکسجز اعتراض ه جا که امریکا و متحدانش باز آن

جوار استفاده از همهای غرب به مرزهای  دچار این توهم شد که راه مقابله با پیشروی 

 قدرت نظامی است.  

سال   در  بعد  سال  چند  سیاست  غرب ۲۰۱۴این  کمک  با  باز  که  زمانی   ،

 کودتا/»انقالب« دیگری در همسایگی روسیه صورت گرفت و سرانجام یک دولت شدیداً

شغال کریمه طلبان منطقه و اِجداییراین به قدرت رسید، با کمک طرفدار غرب در اوک

العمل عکس   بار، دنبال شد. اینپرسیهمه اصطالح  بهو الحاق آن به روسیه پس از یک  

های گوناگونی برعلیه  « بیرون انداختند و تحریم ۸غرب شدیدتر بود. روسیه را از »گروه  

توسل به   -پوتین کماکان توهم قبلی خود  های غرب،  واکنش   رغمبه آن بر قرار کردند.  

مرزهایش    یحمله به  ناتو  پیشروی  کردن  متوقف  برای  این    –نظامی  کرد.  حفظ  را 
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ضعیف شدن امریکا هوسِ فرضِ تتر با پیشبداز آن    ترین خطای سیاسی او بود.بزرگ

  پروراند.وی را نیز در سر می ای مناطقِ قبال تحت کنترل شور گرداندنِ پاره باز

های  در سوی دیگر، امریکا و متحدانش ازجمله کانادا شروع به تجهیز نظامی و کمک

جمله مالی به دولت جدید اوکراین کردند. دولت جدید با حمایت نیروهای ارتجاعی از

در شرق اوکراین و   زبانی روسهای محلی شروع به تحریک و سرکوب اقلیت  فاشیست 

 های روسیه بار دیگر آن که در مقابل این پیشروی   رغمبه . ناتو  کردها  ها و کمونیستچپ

گرفت، از این جهت که  قرار میال  ؤسمورد    تربیش داد و  فایدگی خود را نشان می بی 

شد، خشنود بود. با  دشمن خطرناک غرب شناخته می  عنوانبه تربیش و  تربیش روسیه 

های روسیه، دولت اوکراین سیاست پیوستن به پیمان ناتو هشدار  رغمبه، و  تحریک غرب

و پیرا   امریکا  آغاز شد.  تر  بسیار وسیع  ابعاد  با  کنونی  و سرانجام جنگ  گیری کرد، 

عقب نشینی از سیاست تحریک و تشویقِ پیوستنِ  با  توانستند  راحتی می به متحدانش که  

حشتناک شوند، برعکس به آن دامن زدند، و ناتو،  این جنگ و  مانع ازاوکراین به ناتو،  

به شکل غیرمستقیم و نیابتی، وارد جنگ با روسیه شد. پوتین هم که در خیال خود 

چند شهر را اشغال    سرعتبه تواند  های گرجستان و کریمه میکرد نظیر جنگتصور می 

  که حال وسیعاً  های مورد نظرش را کسب کند، با مقاومت ارتش و مردم اوکراینو امتیاز

از سوی ناتو از نظر نظامی و اطالعاتی تجهیز شده بود مواجه شد، و با طوالنی شدن  

های اوکراین زد، و هر لحظه جنگ دست به کشتار مردم و نابودی شهرها و زیرساخت 

کرد این   تأکیدباید بر آن  جا  در اینمهمی که    ی نکته گل فرو رفت.    در   تربیش پایش  

  د ینبا  وتواند  ی ها اشاره شد، نمو ناتو که به آن  کایامر  ی از تعرض ها   کی   چیه  است که

به حساب   رانگریو  جنگ  نیا  آغازِو    ن یحمله به اوکرا  به  نی پوت  مِیتصم  ی برا  یهیتوج

 .دیآ

 

 در باب بحث »جنگ بیناامپریالیستی« 
بحث انبوه  میان  و  در  هم   های پردازی نظریهها  روسیه  اوکراین،  به جنگ  مربوط 

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار  یک قدرت امپریالیستی مشابه دیگر امپریالیست   عنوانبه

شوروی مطرح ی  دربارهگیرد. بحث امپریالیسم روسی پس از جنگ جهانی دوم نیز  می 
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 ، که خود بحثاندتأکید کردهها همیشه بر آن  یست ئها و بعد مائوبوده و تروتسکیست

ربط دیگری است که در زیر به آن اشاره خواهم کرد. نکته این است که اگر امپریالیسم بی 

با  صِرفِ  به   ما  تقلیل داده شود،  از ست  فهر کشورگشایی  از کشورهای جهان  طوالنی 

پاره اماای کشورهای جهان سوم مواجه می جمله  امپریالیسم معنی    برای چپ  شویم. 

جای تعریف هیلفردینگ/لنینی که در    منظور لزوماً  مشخصی دارد. هر چند در این جا

هایی از آن تعریف که با واقعیات ، نیست، اما به هر حال جنبه امکردهبه آن برخورد    دیگر

شود جهانی مربوط می   ی امروزه انطباق داده شده باشد، و به عملکرد سرمایه در عرصه

اول قدرت مالی/اقتصادی است که تمام   ی ارجاع است. امپریالیسم امروز در وهلهل بقا

تولیدی آن از طریق   ی ویژه سرمایهآن جهانی شده و به  جمعی  ی سرمایه  های دورپیمایی

اش در تقسیم کار جدید جهانی )پراکندگی  تحت کنترل   فراملیتیهای بزرگ  شرکت 

امتیاز حق  کنترل  صنعتی،  نقش  فناوری های  فرایند   )... می تعیین ،  ایفا  کنند.  کننده 

نظامی   ی ، و ویژگی واضح دیگر سلطه ای اطالعاتی و رسانه   ی ویژگی مهم دیگر سلطه

 است.  

 

 امریکا/روسیه 
سریع امریکا    ی امپریالیستی«، مقایسهادر روشن کردن بحث به اصطالح »جنگ بین

اقتصادی، اطالعاتی   ی در ارتباط با سه عرصه با روسیه  اش به کنار(  امپریالیست)متحدان  

اند،  کردهکه بسیاری اضمحالل امریکا را اعالم    روآنویژه ازمناسبت نیست، به بی   و نظامی

خواندند. از نظر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی هم آن را ببر کاغذی می  قبالً  البته  و

با   تقریباً   ۱۵تریلیون دالر حدود    ۲۴امریکا  ناخالص روسیه  تولید   برابر روسیه است. 

ن اخالص داخلی هندوستان  نصف تولید ناخالص داخلی ایالت کالیفرنیا، و نصف تولید 

همان  است،  کوچکی  امپریالیست  روسیه  که  شود  گفته  است  ممکن  که است.  طور 

تر است. اما یک قدرت امپریالیستی باید از طریق  کوچکامپریالیسم هلند هم از آن  

های های خود در تقسیم کار جدید جهانی حضور داشته باشد. شرکت ها و بانک شرکت 

گذاری مستقیم  ترین میزان سرمایهاند و امریکا بزرگفعالام جهان  فراملیتی امریکا در تم

ست، و صاحب  ا( در جهان را داراوراق بهادار)  ی پورتفودر  گذاری  ( و سرمایهFDIخارجی )

های بزرگ در جهان است. شرکت   فناوری های  (patentترین میزان حق امتیاز ) بزرگ

https://pecritique.com/2016/06/13/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%90-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD/
https://pecritique.com/2016/06/13/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D9%90-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD/
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ماس( هستند که این در واقع تقسیم کار روسیه تنها در نفت و گاز و معدن )از جمله ال 

قدیمی جهان است )تولید مواد اولیه در پیرامون و تولید صنعتی در مرکز(. خارج از این  

معدنیِ  ،هاحوزه مواد  و  نیز    فوالد  و  شرکت التغمستغیرفلزی  عمالً،  روسی  در   های 

سرمایه و  سرمایه«  عمده   گذاری »صدور  و  ندارند.  حضور  خارجی  این   ی مستقیم 

بگذاری سرمایه هم  در کشوره ها  یونان،  و  اسپانیا  در  اما جز  است.  شرقی  اروپای  های 

های امپریالیستی  گذاری شرکتمستقیم خارجی، یا سرمایه  ی بالعکس »ورود سرمایه«

باال بود   نسبتاًغربی در روسیه، بعد از فروپاشی شوروی تا زمان اولین جنگ با اوکراین  

و تلفن    خودرومهم  ع ایصنرسید. در دو میلیارد دالر می   ۷۰به حدود    ۲۰۱۳و در سال  

ترین بخش بازار داخلی روسیه را در کنترل دارند. روسیه از  های خارجی مهم شرکت 

سرمایه در    های نظر  و  است  محدود  نیز  بانکی  و  بزرگ یکست  فهرمالی  ترین  صد 

شَصتم قرار    ی بانک روسی )با اکثریت سهام دولتی( در رده  های جهان تنها یکبانک 

دارد. البته روسیه از نظر صنایع نظامی بسیار پیشرفته است و در تجارت جهانی اسلحه 

تنهایی کشوری را  به امریکا( نقش بسیار مهمی دارد، اما تجارت    ٪۳۹در مقابل    ۱۹٪)

داری با آن که روسیه بخشی از نظام جهانی سرمایه   ی کل  طوربه سازد.  امپریالیست نمی

است، حضورش در اقتصاد جهانی ناچیزتر از آن است که بخواهد از نظر اقتصادی وارد  

 »جنگ امپریالیستی« با امریکا و متحدانش شود. 

ای آمارها پارهبراساس  از نظر کنترل اطالعات، امریکا با حدود سه هزار ماهواره )

زمین را در اختیار دارد. با این   ی واره( پوشش اطالعاتی تمام کرهماه  ۴۳۰۰بیش از  

های کشاورزی داند که چه میزان از زمین می  پوشش امریکا نه تنها از نظر اقتصادی دقیقاً

صنعتی در کجا قرار دارد، بلکه سیسات  أتجهان زیر کشت کدام محصوالت است، و چه  

های دریایی را ها و ناوگانهای نظامی، فرودگاه های نیروو انتقال نقل از نظر نظامی تمام 

ای، اعم از  رسانه ماهواره دارد. از نظر پوشش    ۱۶۹زیر نظر دارد. در مقابل، روسیه تنها  

 منازع امریکا کامالًبی  ی های اینترنتی، سلطه تفورم روزنامه و مجله، رادیو و تلویزیون، و پل

امریکا   و بسیاری دیگر از آنِ  نیسدی، والت  پلکس، اَیفلهالیوود، نت های آشکار است. فیلم 

ارتجاعی و نولیبرال امریکایی مدام در حال »فکر«سازی هستند.    های اندیشکده است.  

گیرد در اختیار  عمومی« جهانی، جایی که افکار عمومی شکل می   ی در واقع »عرصه
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مقابلغول های  شرکت  در  است.  امریکایی  تبلیغاتی   ، پیکر  سیستم  یک  با  روسیه 

ی به تربیش توجه  های اخیر  در سال البته  مانده فاقد این امکانات تبلیغاتی است.  عقب 

به زبان   .تلویزیونی آر.تی  ی اندازی شبکهراهاقدام به    ۲۰۰۵این مسئله کرد، در سال  

شورهای انگلیسی )و بعد از آن به پنج زبان دیگر( نمود. اما در جریان جنگ اخیر ک

اعالم کرده و آن   راحتی این شبکه را ممنوعبهامریکا، کانادا، آلمان و چند کشور دیگر  

 آن که روسیه توان مقابله با این اقدام را داشته باشد. بی   را برچیدند

های نظامی ده کشور بعدی نظامی امریکا از مجموعه بودجه  ی از نظر نظامی، بودجه

پایگاه    ۷۶۱تر است. امریکا دارای  بزرگرا دارا هستند،    نظامی  ی ترین بودجهکه بزرگ 

پایگاه    ۳۶بریتانیا در اوج قدرتش  وری  تامپرا)  است.  کشور جهان  ۷۰نظامی در بیش از  

پایگاه    جزه، که بهای خود داردنظامی خارج از مرزپایگاه    ۲۲  داشت.( در برابر روسیه

در اقمار سابق خود از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان   دریایی در سوریه، تماماً

منطقه  دو  آن  و  از  دارند.  قرار  گرجستان  شرقی  امریکا  مهم ی  با    ۱۱تر  هواپیمابر  ناو 

پایگاه  به  متحرکهای هوایی  سوخت اتمی دارد که در واقع  نیاز  گیری سوختاند که 

افکن را با حدود پنج هزار خدمه در بمبجت جنگنده و    ۷۵تا    ۶۰  ندارند. هریک بین

قادرند که هر کشور و هر منطقه خود جای می  قرار دهند.  دهند و  را مورد حمله  ای 

های محدود هلیکوپتربر های هوایی متحرکی را ندارد، بلکه ناو تنها چنین پایگاه نه روسیه  

  ۷۱  یعالوه امریکا از مجموعهبه نیست.  های جنگی امریکا  آن رقیبی برای این ماشین 

های جنگی ترین ماشین زیر دریایی ترایدنت دارد که از مخوف ۱۸اش، اتمیزیردریایی 

با کالهک   ۲۴جهان است و هر یک   اتمی و غیرموشک  بُرد  های  با  را  هزار   ۱۲اتمی 

 ی شبکه  و مدام با  های دنیا در حرکتساعت در زیر آب  ۲۴کند و  کیلومتر حمل می

ماهواره این  اطالعات  دسترس  از  دور  کشوری  هیچ  پایتخت  است.  تماس  در  ای 

ردزیردریایی قابل  غیر  زیردریاییهای  در  ملوان  و  افسر  هزار  نیست. شصت  های یابی 

 ه وجه قابل مقایسهیچبه اتمی است که    ییدریازیر    ۳۳اند. روسیه دارای  فعالامریکایی  

پیکر نظامی امریکا از جمله غولهای  امریکا )و انگلستان( نیستند. شرکت   های با ترایدنت

  ی ، شرکت ری یتان سازنده ادپپههای جنگنده، موشک و  جت  ی مارتین سازنده -الکهید

بر، سوخت هواپیماهای    ی تاماهاک، و شرکت بویینگ سازنده   ی شونده هدایتهای  موشک

سازی اسلحهالکترونیکی، و صدها شرکت  های  ها و ردیابیابجهت های موشکی،  شبکه 
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هرحال هرگونه در ترازو قرار دادن امریکا و به ترین صنایع نظامی جهان هستند.  از مهم 

 کننده است. گمراهروسیه بسیار  

 

 « ابرقدرت»دو  یامریکا/شوروی: افسانه
بود، و در واقع در آن    مورد»دو ابرقدرت« بی   ی حتی در زمان شوروی هم مقایسه

تبلیغ »روسیکزمان   با  امریکا همیشه  ابرقدرت داشتیم، که  آیند« ها دارند میونیم 

داد تا قدرت نظامی و نفوذ جهانی خود را گسترش تر نشان می بزرگخطر شوروی را  

شک نیست که شوروی هم در دوران پس از جنگ جهانی دوم با توسل به زور از   دهد.

مونیست وابسته به خود کشورهای اروپای شرقی را تحت کنترل حفظ  طریق احزاب ک

کرد، ازجمله سرکوب قلمرو خود هر حرکت مخالف را سرکوب می  ی کرده بود، و در حوزه

لهستان، سرکوب مجارستان )  ۱۹۴۰  ی اوایل دهه (.  ۱۹۶۸( و چکسلواکی )۱۹۵۶در 

به جنبش به قرهاییهای  عالوه ضمن کمک  ملی در کشورهای   یمستعمره  بالًبخش 

سوسیالیستی از طریق احزاب کمونیست وابسته به خود    گیری سمت غرب، تحت لوای  

قلمرو خود را در مقابل امپریالیسم امریکا گسترش دهد.    ی زد تا حوزهدست به کودتا می

به خاطر ضعف، همیشه واکنشی ن  آ های خارجی شوروی در طول حیات  سیاست اما  

تنها روایت رسمی شوروی را شنیده و  چپ ایران  ی بود. با توجه به این که بخش عمده

طوالنی شدن بحث    رغمبههای تاریخی  ای فاکتباره اشاره به پارهخوانده است، در این

 ضروری است. 

سیاست  استالین،  دوران  اردوگاهی«  »دو  سیاست  از  »همزیستی بعد  های 

نشینی شوروی عقب و    ۱۹۶۲آمیز« خروشچف که پس از بحران موشکی کوبا در  المتمس

پایگاه ایجاد  سیاست  کرد،  و  تغییر  مختلف  نقاط  در  دریایی  تاکتیک پی های  گیری 

در این    های ملی بود در پیش گرفته شد.حمایت از دولت   مردمی« که عمدتاً  ی »جبهه

نزدیکی به    ملی کرد.  بخشی رهاییهاهای زیادی نیز به جنبش روی کمکمسیر، شو

قبل  عبدالناصر   از  شوروی عظ  کمکِخاطر  ه بکه  دهه  یمِ  در  آسوان  سدِ   یبه ساختِ 

، به شکل امریکا بر سر اسرائیل  وبا شدت گرفتنِ تضاد بین مصر    آغاز شده بود،  ۱۹۶۰

  نجامید. ا  در مصر  هکسب پایگاه دریایی در ساحل مدیتران  گیری شد و بهتری پیجدی 
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قدر برای شوروی اهمیت  مخالف بود آنهم  ها  که سخت با کمونیست نزدیکی با ناصر  

خود و  رد  از مخالفت با ناصر دست بردا  تابه حزب کمونیست مصر دستور داد    داشت که

کاری که استالین در دوران جنگ دوم که متحد انگلستان بود    مشابهرا منحل کند. )

از کمونیست و  با  کرد  تا  علیه سلطه   نیروهای ملیهای هند خواست  انگلستان    ی که 

و نزدیک شدن انورسادات به   ۱۹۷۰کردند، همکاری نکنند.( با مرگ ناصر در  مبارزه می 

توجه خود را شوروی  شوروی و اخراج نیروهای آن از مصر،    های امریکا و برچیدن پایگاه 

یک کودتای نظامی  دست به  حزب کمونیست سودان    ۱۹۷۱. در  دکربه سودان معطوف  

امریکا )مصر و لیبی( شکست خورد و با بازگشت نُمیری به  ن  امتحد  ی با مداخله   زد اما

 شدند.   اعدامها کمونیست  رهبرانقدرت 

به دلیل آن که دیگر  ۱۹۷۰در سال  هبریتانیا از خاورمیانوری تامپرابا خروج قوای  

امریکا در خلیج    ی با نفوذ فزاینده   زمانهمهای خود را نداشت، و  امکان مالی حفظ پایگاه

چندانی شانس  که  شوروی  عرب،  دریای  و  نزدیکی   فارس  های نشین شیخ با    برای 

به جنوب  محافظه  را معطوف  توجه خود  نداشت،  در    ی جزیرهشبه کار عرب  عربستان 

از جنبش و  یمن ساخت  و  عُمان  عُمان  در  کرد.  دو کشور حمایت  این  در  های چپ 

زودی امریکا از ه خلق برای آزادی خلیج عربی فعال بود، اما ب  ی جنبش ظفار و جبهه

جای ای طرفدار امریکا بهطریق »دکترین نیکسون« )استفاده از قوای محلی و منطقه 

برای   را  ایران  ارتش  که  خواست  ایران  شاه  از  مخالفین(  با  جنگ  برای  امریکا  ارتش 

دموکراتیک خلق یمن در جنوب جمهوری  از سوی دیگر،  سرکوب انقالبیون به کار گیرد.  

در قدرت بود،   ۱۹۶۹عنوان تنها حکومت کمونیستی در دنیای عرب از  به این کشور که  

شد، اما نتوانست به پایگاه مهمی برای  از سوی شوروی و کوبا و آلمان شرقی حمایت می 

 های محلی نابود شد. در درگیری خود زودی هشوروی تبدیل شود و ب

تی بود که در شاخ افریقا صورت گرفت، و توجه شوروی به آن  تر تحوال از آن مهم 

منطقه جلب شد. سیاست شوروی در آن زمان در رابطه با کشورهای به اصطالح جهان 

سوسیالیستی بود، و کشورهای شرق   گیری سمت داری و بعد  سوم راه رشد غیر سرمایه

، امریکا ۱۹۷۱چه بود؟ در    اضافه شدند. اما علت این انتخابست  فهرافریقا هم به این  

از   --گو گارسیا  استراتژیک دیه  ی برای گسترش کنترل خود بر اقیانوس هند، جزیره

را به پایگاه دریایی   هامجموعه جزایری که امپریالیسم بریتانیا با اخراج مردم بومی، آن
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بود   کرده  کشور    --تبدیل  آن  از  بزرگاجارهرا  از  یکی  به  را  آن  و  پایگاه ،  های ترین 

عظیمی که یک سوی آن   ی . به این ترتیب منطقه دکردریایی، هوایی، موشکی تبدیل  

امریکا قرار   آسیا بود زیر پوشش  ی در قارهندونزی  اتانزانیا در افریقا و سوی دیگرش  

برای   شوروی  در  بهمقابله گرفت.  نداشت.  امکانی  مرگبار   ۱۹۶۵مثل  کودتای  با  نیز 

کودتایی که با کمک   –نفوذ خود را در آن کشور از دست داده بود  ندونزی  اامریکایی در  

اعضا    نفر  و حدود یک میلیون  را سرنگونندونزی  اسازمان سیا سوکارنو، رهبر استقالل  

. بر این اساس توجه شوروی  بود  هکرد  عامقتلن حزب کمونیست اندونزی را  او هوادار

اقیانوس هند در شرق افریقا، از جمله اتیوپی، تانزانیا  کشورهای ساحل غربی  به    معطوفِ

- در سومالی یک جریان مارکسیست ۱۹۶۹و تا مدتی سومالی شد. قبل از آن در سال 

های مترقی را ه به قدرت رسیده بود و برای مدتی سیاست بارنینیست به رهبری زیادل

. اما در های نظامی مهمی از جانب شوروی برخوردار بودبرد و از کمکپیش می به هم  

هایله   در اتیوپی با پشتیبانی مستقیم شوروی یک کودتای کمونیستی به رهبری   ۱۹۷۴

کردن را در پیش    اشتراکی  های تند و تیزرژیم سلطنتی خاتمه داد و سیاست به  م  اریام

گرفت. با تالش امریکا سومالی به غرب نزدیک شد، و بین اتیوپی و سومالی جنگ در 

که   است  این  نکته  رفت.  اتیوپی  کمک  به  شوروی  و  رسیدن  گرفت  قدرت  به  علت 

های ضد غرب در این منطقه و در نقاط دیگری که اشاره شد، نه ها و چپکمونیست 

طور مستقیم و غیرمستقیم سوی سوسیالیسم بلکه به به ی حرکت  براجوامع  آمادگی این  

بود.سوق انتخاب    ی نتیجه  نمونه   الجیشی شوروی  از  اتیوپی  های »موفق«  برای مدتی 

شد، و مورد حسرت بسیاری از هواداران شوروی سوسیالیستی« معرفی می   گیری سمت»

   .در کشورهای جهان سوم از جمله ایران نیز قرار داشت

اصطالح جهان  به ها در این کشورها و دیگر کشورهای  تالش  همراه با شکست تمامی

برژنف از سیاست حمایت از   ی ساله۱۸و اواخر دوران طوالنی  ه  سوم، شوروی در میان

تری کم   تأکیدها« روی آورد.  اصطالح ملی، به سیاست »حمایت از جنبش به های  دولت

کشور  گیری سمت بر   در  دوران  سوسیالیستی  در  و  شد  سوم  جهان  - پسا »های 

دستور قرار  تری را برای پیشگیری از نفوذ غرب در  جویانهسیاست مداخله  «زداییتنش 

همین    چارچوبدر    ۱۹۷۸در افغانستان در سال    ها. حمایت از کودتای کمونیستداد
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سیاست بود. با توهم نسبت به تضعیف شدن امریکا در منطقه به دنبال انقالب ایران در 

های افغانستان که در حال کشتن یکدیگر بودند، به ، به منظور حفظ کمونیست ۱۹۷۹

ا و در پیش گرفتن  . با روی کار آمدن ریگان در امریکدکرآن کشور حمله و آن را اشغال  

با کمک با شوروی، همراه  مقابله  بنیادگرایان  سیاست شدیدتر  به  نظامی  و  مالی  های 

منطقه متحدین  مشارکت  با  افغانستان ای اسالمی  سعودی،  عربستان  و  پاکستان  اش، 

 ، کشور  آمیز از آنتحقیرخروج  و  برای شوروی به جهنمی تبدیل شد که پس از ده سال  

 ت شوروی را رقم زد.پایان دول نهایتاً

سال پس از جنگ جهانی دوم و ظهور به اصطالح »دو  ۴۵در طول طور خالصه هب

ونیم ابرقدرت، این ابرقدرت اصلی، امریکا بود که مدام در حال  یکابرقدرت« و در واقع 

های های نیم ابرقدرت شوروی تنها واکنش به پیشروی گسترش و پیشروی بود. سیاست 

ال  ؤساما به    موارد هم سرانجام با شکست مواجه شد.  ی بود، و در همه  تربزرگ رقیب  

   .گردیماصلی باز

 

  شوروی یک قدرت امپریالیستی بود؟ ابرقدرتآیا نیم 

با تعریف چپ از امپریالیسم که در باال به آن اشاره شد، پاسخ منفی است. در هیچ  

شوروی نبودند که پس از    های و شرکت   هایک از مواردی که اشاره شد این »سرمایه«

اشغال و یا نزدیکی به یک دولت، به آن کشور سرازیر شدند، و جالب آن که در اغلب  

های ای هم در کار بود، چرا که کشورهای زیر نفوذ شوروی به کمکوارونه  ی موارد رابطه

که امریکا   ،مداوم مالی و نظامی آن نیاز داشتند. شوروی در مصر سد عظیم آسوان را

مالی و   ت، با تسهیالداری کرده بودخود برای آن  وام  مین  أخاطر مخالفت با ناصر از تهب

آن که سهمی از منافع عظیم آن را برای خود بی   نیل ساخت،  ی روی رودخانهبرفنی  

کمک با  کوبا  کند.  مقابل طلب  در  توانست  روسیه  مداوم  و رحمانهبی   های  ترین 

ها و خود را حفظ کند، و پس از سقوط شوروی سال اقتصادی    ی ترین محاصره طوالنی

تا هم  اقتصادی  حتی  زند. شک نیست که  وپا می دستاکنون در شرایط بسیار سخت 

الجیشی سوققلمرو    ی شوروی در حفظ و گسترش حوزهشد،  اشاره    طور که قبالًهمان

های و اعمال زور و حمایت از دیکتاتوری ها  سرکوبخود، مستقیم و غیر مستقیم در  
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به آن در معنی دقیق این  امپریالیسم  اما اطالق  طرفدار خودش نقش مهمی داشت، 

 مفهوم، نادرست است.  

شود که وجود شوروی مانع بزرگی برای امپریالیسم امریکا بود که نتواند  گفته می 

زمان نباید  است، اما هم   خواهد در جهان انجام دهد. این ادعای درستیهر کاری که می 

اش مقابل قدر در  قدر قدرتمند و شوروی آنامریکا آن  داشت. چندانی  نسبت به آن توهم  

ضعیف بود که در تمام طول دوران مورد بحث در واقع آمریکا به هر تجاوزی در هر 

 یدید دست زد، و برای حفظ و گسترش منافع خود و سرمایهجای جهان که الزم می

جنبش  امریکایی، سرکوب  و  در  ملی  نقش  آزادی های  جهان  سراسر  در  خواهانه 

برکننده تعیین  گرفت.  ای  تجاوزکارانهمداخلهست  فهرعهده  کودتا  یهای  و امریکا،  ها 

 جا پس از جنگ جهانی دوم تا سقوط شوروی بسیار طوالنی است و من در این  هاجنگ

(، ۱۹۵۳(، ایران )۱۹۵۰-۵۳(، کره )۱۹۴۸کنم: ونزوئال )می  را یاد آوری ها  ای از آنپاره

( )ا(،  ۱۹۵۴گواتماال  )۱۹۵۸ندونزی  کوبا   ،)۱۹۵۹-۶۱( گواتماال  کنگو  ۱۹۶۰(،   ،)

(، ۱۹۶۷-۶۹(، گواتماال )۱۹۶۴-۷۳ئوس، کامبوج، ویتنام ) (، ال ۱۹۶۵)ندونزی  ا(،  ۱۹۶۴)

(. ۱۹۹۱(، و عراق )۱۹۸۹(، پاناما )۱۹۸۶(، لیبی )۱۹۸۳-۸۴(، لبنان )۱۹۸۳گرانادا )

که است  سقوط   واضح  از  سیاست   بعد  همین  نیز  شدت    هاشوروی  در تربیش با  ی 

کشورهای مختلف ادامه یافت، که از بحث ما خارج است. در اکثر این موارد با تغییر  

و   دیکتاتوری رژیم  آوردن  کار  یاروی  نظامی  شرکت غیرنظامی  های  بالفاصله  های ، 

های مختلف اقتصادی وارد بازار این کشورها شدند و با حمایت از امریکایی در عرصه

خود را   یهای ملی و چپ و درآمیختن با نیروهای ارتجاعی محلی سلطهسرکوب نیرو

 دادند. گسترش 

درپی در های پیاکنون امپریالیسم امریکا به خاطر شکست تردیدی نیست که هم 

 ابرقدرت دومین    مثابهبهتر چین  اش تضعیف شده و از همه مهم خارجیهای  سیاست 

جهانی تبدیل شده است. آنچه که در جنگ   ی اقتصادی به رقیب واقعی امریکا در عرصه

این نوشته به  ارتباط مستقیمی با این واقعیت دارد، که در  نیز  کراین در جریان است  وا

 آن اشاره خواهد شد. 

 



 سعید رهنما  14 

 نظام سیاسی امریکا و روسیه یمقایسه
نکاتِ  از  دیگر    یکی  مهم  بحث کلیدی  جدالدر  و  اشاره ها  اخیر  نظری  های های 

که نظام . تردیدی نیست که  استنیز به بود و نبود دموکراسی در این یا آن نظام    فراوان

سیاسی امریکا نظیر کانادا، بریتانیا، اروپای غربی و ژاپن، یک نظام دموکراتیک است،  

د، حقوق نهای سیاسی و مدنی وجود داردارد، رهبر دایمی ندارد، آزادی   آزاد  انتخابات

نیست خاطر مخالفت با دولت دستگیر یا سربه هکسی را ب  اساسی و قانون وجود دارد،

  . برندسر نمیبه ت  ماترس و وحشتِ دائمی از مقااز  ، و مردم و حتی مخالفین  کنندنمی

دزدساالر   ناپارتیستی ارتجاعیِو الیگارشیِ ب ی  رژیم کنونی روسیه یک دیکتاتور  در مقابل

داران نوکیسه و تازه به دوران رسیده،  گر است که برای حفظ منافع سرمایهو سرکوب

کند. افکار ارتجاعی  رساند و یا زندانی میخود را در داخل و خارج به قتل می مخالفان  

ناسیونالیست   ی روسیه و  ارتدکس  کلیسای  مرتجع  رهبران  حمایت  با  نیز  های بزرگ 

های طبقاتی، جنبش چپ و افزایش مداوم فاصله  رغمبه   شود.افراطی روس تقویت می

آن که حزب کمونیست   روسیه  کارگرِی با  است.  واداشته شده  به سکوت  و  سرکوب 

تر از احزاب چپ اروپایی هایی چپ مانده از دوران شوروی هنوز وجود دارد و سیاستباقی 

دارد، نقش و نفوذ چندانی در تعیین  ی  أردرصد هم    ۱۳کند و حدود  را هم مطرح می 

های نظریه  حصارعالوه هنوز هم نظیر دیگر احزاب برادر در  بههای کشور ندارد.  سیاست 

متفکر روسی هم در آکادمی علوم و   های قدیمی باقی مانده است. معدودی مارکسیست 

 . شودشان شنیده نمیها هستند که صدای دانشگاه

در  داوری  در  حال  این  معروف  دموکراسی  ی بارهبا  از  که  نیز امریکایی  و  ترین 

زدگی و توهم باید پرهیز کرد، از شوقدموکراتیک موجود است،    های ترین نظاممدعا پر

چه از نظر ساختار رسمی/حقوقی و چه در عمل داراست، که مشکالت فراوانی  ه  چرا ک

نقد  در  ، و به بخشی از آن  پرداختن به جزییات آن خارج از امکان مقاله حاضر است

نظام سیاسی امریکا عامدانه    .ماهاشاره کرد  باسکار سونکارامانیفست سوسیالیستی  کتاب  

مانع »جباریت )تیرانی( اکثریت« شود.   از سوی طراحان اصلی آن طوری تنظیم شده که

ها  شرکتها و  نهاد  مِی عظو نقش    ندگانینما  تخابان  ی نحوه   ،ی کنار از مسائل ساختاربر

که از هر جهت    صلی با آنهای ارسانه   .اندتوجه  قابل  هانقش رسانه   زینفوذ، و نبا  و مجامعِ

https://www.radiozamaneh.com/705042/
https://www.radiozamaneh.com/705042/


 

 
 

   امپریالیستی«جنگ اوکراین، جدال نظرها و بحث »جنگ بینا 15

های بزرگ در کنترل شرکت   کند،  «ارشاد »ها را آزادند و هیچ نهاد دولتی نیست که آن

در نشریاتی پراکنده  خواه  جریانات چپ و ترقی .  کار یا لیبرال راست قرار دارندمحافظه 

دانشگاه  در  یا  و  محدود،  بسیار  خوانندگان  می ها  با  محدودی  گهگاه  .  یابندنقش 

پوستان ارزش سیاه درصد و جنبش زندگی    ۹۹های مهمی هم از جمله جنبش  ش جنب

ای از نفوذ و قدرت نمونه  .یابندمیتداوم نتشکل    نداشتنخاطر  هشود، اما بدارد مطرح می 

وضوح  بهکراین  وا  را در همین جنگ  راستی در غربال کردن اطالعاتدستهای  رسانه 

توجهی از مردم امریکا )و کانادا قابل   شبخی  توان دید. ریاکاری عریان و نژاد پرستانه می 

نفع اوکراین و پذیرش سریع پناهندگان اوکرایینی،  و اروپا( در حمایت از این جنگ به

ای که خاورمیانه و  افغان  تر پناهندگان  تلخ ها به سرنوشت  کامل آن  توجهیبی   در عین

سیاست بر دولتاثر  امپریالیستی  فالکت  های  به  غربی  نمونه افتاده های  این اند،  از  ای 

این مشکالت، این نظام   ی همه  رغمبه تردیدی نیست  در هر صورت  اما  واقعیت است.  

شرایطی   هیچ  نظام تحت  اقتدارگرا  با  سرکوبهای  روسیه  گر  و  آن و  نظیر  امثال 

 . مقایسه نیستقابل 

 

 تمرین قبل از نمایش اصلی؛ امریکا و چین؟ 
با مشکل  بر خطر جدی نابودی محیط زیست،  عالوه  برکنار از جنگ حاضر، دنیا  

امریکا با چین است. آنچه که   ناپذیرنیز روبروست و آن رویارویی اجتناب  دیگری   بزرگ

تواند های بسیار، می تفاوت رغمبه گفته شد،  ابرقدرتهای امپریالیسم و در مورد ویژگی

تریلیون دالر دومین    ۱۸شامل حال چین شود. چین با تولید ناخالص داخلی معادل  

ادامه می به رشد خود  از نظر مالی قدرتمنداقتصاد جهان است و کماکان  ترین دهد. 

بانک(، و چهار   ۱۱بانک چینی است، )امریکا   ۱۹ترین صد بانک جهان  است و از بزرگ 

ترین بدهکاران چین است. در بانک اول جهان هم چینی هستند. امریکا خود از بزرگ

جهانی،  فهر شرکت  پانصد  بزرگترین  )امریکا    ۱۳۵ست  هستند  چینی    ۱۲۶شرکت 

میلیارد دالر    ۲۳۵بیش از    ۲۰۱۸ال  گذاری مستقیم خارجی چین در سشرکت(، سرمایه 

جهانی  ی جهان است و بخش عظیمی از سرمایهصنعتی کارگاه  بود. چین امروزه رسماً

نظامی در   ی ترین بودجهاش بعد از امریکا بزرگنظامی   ی در چین فعال است. بودجه
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ترین ارتش جهان است. چین هوشیارانه با  جهان است و ارتش آن از نظر نفرات بزرگ

 خاورمیانهزیدن آرام در کشورهای مختلف جهان از افریقا تا امریکای التین و آسیا و  خ

های دهد. راه ابریشم جدید و پیمان شانگهای ازجمله سیاست نفوذ خود را گسترش می

اش است. چین و روسیه که عالقه و اعتماد ن غربی ا امریکا و متحد  ی مقابله با سلطه 

اند.  هم نزدیک شدهمقابله با امریکا در بسیاری جهات به  ند، درشتچندانی به یکدیگر ندا

وحشت اصلی امریکا از چین است و مقابله با آن را چه از نظر اقتصادی و چه نظامی  

ها ناوگان و پایگاه دریایی امریکا در دریای چین  داند. هم اکنون دهتر می مراتب مشکل به

مستقیم نظامی با چین بسیار   ی مقابلهداند که  خوبی می ه مستقر هستند، اما امریکا ب

تحریم کاالهای چینی   ی تواند از حربه راحتی نمیپیچیده است. از نظر اقتصادی نیز به 

شود که کنندگان امریکایی وارد می استفاده کند، چرا که اولین ضربه به خود مصرف 

مصرفی کاالهای  اعظم  می قسمت  تولید  چین  در  این  شودشان  تولید  بازگرداندن   .

تضعیف های امریکایی نیست.  محصوالت به امریکا نیز از نظر اقتصادی به نفع شرکت 

عنوان یک قدرت مهم جهانی، چین را نیز در مقابل امریکا تضعیف روسیه و حذف آن به

رو جنگ حاضر نوعی تمرین قبل از نمایش اصلی، یعنی رویارویی دو غول  کند. ازاینمی 

 تواند به حساب آید، که خود داستان ترسناک دیگری است. ان، می اول جه

 

 بزرگ در سیاست جهان  عطفنقطه
پایان رسد،   به  موقع  و چه  این جنگ چگونه  که  آن  از  به مستقل  نابودِی و  رغمِ 

این    ی بازنده مردم این کشور،    آوارگیشهرها و زیر ساخت های اوکراین و کشته شدن و  

بود،   جنگ ایدئولوژی  از  بود. اگر سقوط شوروی شکست یک برداشت  روسیه خواهد 

یک   مثابهبهشکست روسیه در جنگ اوکراین شکست یک قدرت جهانی و حذف آن  

درست است که روسیه دومین قدرت اتمی   کننده در سیاست جهانی است.بازیگر تعیین 

تفاده کند، چرا که در جریان تواند از آن اسداند که نمیخوبی می هجهان است، اما ب

تالفیعکس  این حماقت خود العمل  با  پوتین  شد.  خواهد  نابود  کامالً  جویانه خودش 

ویژه امپریالیسم امریکا تر ناتو و بهمهم آبرو کرد، بلکه از آن  بی   تنها روسیه را تضعیف ونه

ش به فعالیت  وخروجوشرا تقویت نمود. بازار تسلیحاتی که کمی از رونق افتاده بود پر
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های نظامی کشورها به قیمت کاهش  افتاده و همه در حال خرید سالح هستند. بودجه

وارد این   آلمان هم رسماًدر این میان  .  نداهای رفاهی و آموزشی رو به افزایشبودجه

معروف قول  به  و  شده  همه  مسابقه  عاقبت  و  استقرار  خیربه   آخر  نگران  پوتین  اگر   !

پوشی در استونی،  پردههیچ  بی   هاهای امریکایی در لهستان بود، حال این موشکموشک

قصد پیوستن به ناتو هم  فنالند و سوئد    و  شوند نیز مستقر شده و می   التویا، و لیتوانی 

 اند. را اعالم کرده

های محیط زیستی،  بحرانشروع این جنگ وحشتناک مسائل اصلی جهان از جمله  

فاصله  ی مسئله و  گرایش  ی مسئلهفلسطین،    ی مسئله طبقاتی،    ی فقر  های رشد 

جریاناتِ با تهاجم  فاشیستی و بنیادگرایی مذهبی را به فراموشی سپرد.  فاشیستی و شبه 

کارگری راست،   زنانجنبش چپ، جنبش  دیگر جنبش  ، جنبش  ترقیو  با  خواه  های 

حمله   اینپوتین با  الزم به تکرار است که  اند.  شده   ری مواجهت مسائل و مشکالت جدی 

امپریالیسم کرد  جنایتکارانه خود به  بزرگی  این دههتاریکدوران  .  خدمت   یتری در 

شدهبیست قرن  وم  س آغاز  بود  تاریکی  قرن  نیز  آغاز  از  که  قرنی  نظام است  ویکم،   .

 یبه جنگ جنایتکارانه، روسیه  کوبدعظیم غرب بر طبل جنگ می   تبلیغاتیِتی و  تسلیحا

 طلبی علیه جنگ خاموش است.صلحو صدای  خود ادامه می دهد،

چپ در برخورد با این جنگِ    ترین سیاستترین و عاجلمهم رسد که  ی نظر م  به

قیداز یک طرف محکوم کردن  ک،  وحشتنا اوکراین  ی شرطِ حملهو بی  به  و  شوروی   ،

 بر برقراری  تأکیدیحاتی، و نیز  تسل  ی و مسابقه طلبی ناتو  زمان محکوم کردنِ توسعههم

 یک طرف   محکوم کردنِدر هیچ شرایطی    .باشد   بس و مذاکرات صلحآتش  ی بالفاصله 

   .نجامد یحمایت از طرف دیگر بخطای نباید به 

 


