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  ضدجنگ  اعتراضات  سرکوب سریع  با  اوکراین  به  تهاجم  به  روسیهدر    عمومی  واکنش

باند   و  زندمی   دامن  هابحران  ای از سایرسلسله   به  جنگ  کُند  پیشرفت  اما.  خاموش شد

 . کند می ترمنزوی  هرچه را پوتین والدیمیر متنفذ

 خطر  با  جنگ  ،رسدمی   خود  ماه  پنجمین  به  اوکراین  به  روسیه  ی حمله  که  حالی  در

  افزایش به    –  اروپا   در  حداقل  -  و  است  مواجه   المللیبین   عمومی  توجه  دادن  دست  از

 جای   دما  رکوردشکنی  با  دیگر  تابستانی  و  ،یتورممارپیچ    گاز،  و  غذایی  مواد  قیمت

  بکشد،   طول  بیشتر  هرچه  یمن،  تا  افغانستان  از  هاجنگتمامی    مانند.  است  سپرده

  واقعیت  یک  تهاجم  اوکراین،  مردم  برای   حال،   این  با .  شودمی   ترپذیرفته  و  ترعادی 

 غیرنظامیان   تلفات  و  روندمی   تر پیش  کشور  شرق   در  روسی  نیروهای   زیرا  است،  گریزناپذیر

 . یابدمی افزایش

.  است   شده  ترسروصدابی   محسوسی  طرزبه   تهاجم  آغاز  از  روسیه  اخبار  مقابل،   در

 و  لتدو  انطرفدار  ی طلبانه جنگ  تظاهرات  جنگ،  ضد   تظاهرات  از  اولیه   های گزارش

  ممکن  جنگ  از  حمایت.  اندشده   ناپدید  از عناوین خبری   دونالدمک  های شعبه   تعطیلی

 پدیدار  اخیر  های ماه   در  عمومی   مخالفت  از  چندانی  های نشانه   اما  شود،  خاموش  است

  با  ، دبیر ژاکوبن بالهورن  لورن  اند؟شده  خود  سرنوشت  تسلیم  هاروس  آیا.  است   شدهن

 گویوگفت   ی برنامه   میزبان   و  مسکو  ساکن   شناسجامعه   کاگارلیتسکی،  بوریس

 تسلطمیزان    و  جنگ  تأثیر  ی درباره   تا  کرد  وگوگفت   ، رابکور  روسی  یوتیوب  پرطرفدار

 . بداند  بیشتر قدرت بر پوتین والدیمیر

 

  در   جنگ  ضد  تظاهرات  از  زیادی  یهاگزارش  اوکراین،  به  تهاجم   آغاز  در

 است  شده  آرام  اوضاع  زمان  آن   از  رسدمی  نظر  به .  شد  منتشر  روسیه   اسرتسر

. ندهست   پوتین  مدافع  هاروس   اکثر  که   شوندمی  مدعی  بیشتری  یهارسانه   و

 است؟ چگونه جاوضعیت آن  – کنیدمی زندگی  مسکو در شما

  سرکوب  وحشیانه  بسیار  روشی  به  اما  داشت،  وجود  زیادی   بسیار  اعتراضات  ابتدا  در

  به   مردم  روز  هر  تقریباً.  شد  سرکوب  مادی   نظر  از  این جنبش  ظاهر،به   حداقل.  شدند 
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 در   ضدجنگی  بیانیه صدور    دلیل  به  رینوفاگ  الکسی  مثال،  عنوان  به  -  روندمی   زندان

 . شد  محکوم زندان سال هفت به مسکو در کراسنوسلسکی شهرداری   شورای  ی جلسه

  اصطالحبه  آغاز  زمان  از.  دهدمی   جواب  حدی   تا  و  است  مردم  ارعاب  برای   راهی  این

  داد   گزارش  اوکراین.  اندکرده  ترک  را  کشور  نفر  میلیون  چهار   کمدست  «ویژه  عملیات»

 تاکنون  آنها  از  نیمی  حدود  اما  کردند،  ترک  را  کشور  نفر  میلیون  هشت  تا  هفت   حدود  که

 که  افرادی   تعداد  با  اند کرده  مهاجرت  روسیه  از  که  افرادی   تعداد  نظر،   این  از.  اندبازگشته 

 بمباران   جااین  در  یکس   اینکه  به  توجه  با.  است  برابرتقریباً    اندکرده  فرار  اوکراین  از

 . دهدمی به شما ارائه   عمومی نگرش از تصویری  مهاجرت این شود،نمی

 ند؟هست جنگ مردم حامی اکثریت که کنیدنمی فکر بنابراین،

  موافق   نه  روسیه  مردم:  است  سیاسی   و  شناختیجامعه  ی مسأله  ترینجالب  این

 . دهندنمی نشان واکنشی جنگ  به آنها. آن مخالف نه و نداجنگ

 غربی   منابع   که  اندکرده   منتشر  کرملین  طرفدار  های رسانه   نیز   هایینظرسنجی   البته

  ثابت  کوشندمی   و  کنندمی   نقل از آن    شوق  و  شور   با  هااوکراینی  منابع هوادار  برخی  و

 به   ربطی  این  اما.  ندافاشیست   و  کنندمی  حمایت  پوتین  از  هاروس  یهمه  که  کنند

  افرادی   تعداد  جنگ،  آغاز   از  ،که  کنم  تأیید  توانممی   شناس،جامعه  در مقام.  ندارد  واقعیت

معرف    اصالً  که  یافته  کاهش  سطحی  به   دهند  پاسخ  هانظرسنجی   به  کنندمی   موافقت  که

  زمانی  اکنون،  داد.اصالً کفاف نمی.  که  بود  درصد  30  زیر  جنگ  از  قبل.  نیست  جامعه

 معموالً االن  .  شودمی  محسوب  بزرگی  موفقیت  باشند،  دادن   پاسخ  موافق  درصد  10  که

 . کنندها مشارکت می در نظرسنجی  درصد 7 تا 5

  این  از  تفسیر  دو.  کنند می   حمایت  جنگ  از  درصد  70  تا  65  حدود  درصد،   5  این  از

گذاشته    لیبرال  پوزیسیونادر    اکثراً  که  آنها  از  یکی.  دارد  وجود  هاداده اشتراک  به 

  دقیقاً  قضیه  که کنم می فکر. ترسندمی دادن پاسخ از صرفاً مردم  که است این ،شودمی 

  است  ممکن  کنند،می  امتناع  دادن   پاسخ  از  که  درصدی   95  آن  میان  در.  نیست  این

  حال،   این  با.  بیان کنند آن را    کنندنمی  جرات  اما  نداجنگ  مخالف  که  دنباش   بسیاری 

 نظری   اصالً  مردم  اکثر  که  است  این  -  کنم  اثبات  را  آن   توانمنمی   البته  که  -  من  گمان

 . ندارند
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 ندارند؟ نظری اصالً

  که   دانستندنمی  هاروس  بیشتر  اواخر،  همین  تا  ، اما  شده باشید  شوکه  است  مکنم

 دشومی   استفاده  «ویژه  عملیات»  اصطالح  از  تلویزیون   در.  درگرفته  اوکراین  در  جنگی

اصطالح   این.  هستند  محدود   اقدام  نوعی  درگیر  جایی  در   خاصی  نیروهای   دال بر این که

آن  و  هاتوپخانه  و  هاتانک  و  واقعی  های دشمنی  اصالً نمی  جز  تداعی   تلفات   و  کندرا 

 . کنندنمی گزارش را اوکراینی غیرنظامی

  را   تلویزیون   سیاسی  ی هابرنامه نه    مردم  بیشتر:  رساندمی  دوم  ی نکته  به  مرا  امر  این

هیچ   به  عالقه  اصالً  آنها .  اینترنت  در  را  مخالف  ی هارسانهی  نه برنامه   و   کنندمی   تماشا

دیدگاه .  ندارند  یسیاستنوع   حکومت  وفاداران  جمله  از  -  سیاسی   های مجموع   و  به 

 20  تا  15  شاید  -  کار  محافظه  یا  باشند  لیبرال  فاشیست،  یاباشند    چپ  خواه  ،الفانخم

مردم   ی بقیه .  دهندمردم را تشکیل می   درصد  10  از   کمتر  احتمااًلو    جمعیت  درصد

 . هستند  سیاسی  غیر کامالً

  مشکل  بزرگترین  در عین حال   اما   است،  رژیم  برای   یبزرگ  مزیت  این  ،سو  یک  از

  حرکت   آن  نفع   به  هم  یکس  اما  کند،نمیکاری    دولت  علیه  کس  هیچ.  است   هم  رژیم

از این   و  خورد  شکست  کرونا  واکسیناسیون  کارزار  که  است  دلیل  همین  به.  کند نمی

 کرد   اعالم  دیروز  زلنسکی  ولودیمیر.  کند  اعالم  عمومی  بسیج  تواندنمی  پوتین   روست که 

  بسیج  را   نفر هزار  دویست  تواندنمی   روسیه.  کند  بسیج  را   نفر  میلیون   یک  خواهدمی   که

 . کنندمی  فرار همه زیرا کند

  اکنون  و  اندشده  تعطیل  جنگ  شروع  زمان   از  مستقل  یرسانه  چندین

 کارگران   و  نگاران روزنامهی  اتحادیه  کردن   ممنوع  درصدد  دولتی  دادستان 

وگو تا اصالً گفت   مانده  باقی  روسیه  درچیزی    عمومی  از سپهر  آیا.  است  هارسانه 

 باشد؟  پذیرامکان  در آن 

  سادگی   به  اما  کنند، می  را  خود  تالش  تمام  آنها.  است   نشده  تعطیل  کامل  طور  به

فرقی   خورد،می   شکست  چیز   همه  که  است   این  کشور  این  خوبی.  خورندمی   شکست

 تواندنمی  هرگز  فاشیسم  که  گوییممی  شوخیبه   ما  از همین روست که.  کند چه باشد نمی

 . شودعملی نمی جااین در چیز هیچ زیرا -عملی شود  روسیه در
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.  شودمی   پخش  روزانه  تقریباً  و  دارد  مشترک  هزار  نود  حدود  ،ربکور  ما،   یوتیوب  کانال 

  حدود  مثال،  برای   ،بوری   وستنیک[  یوتیوب   گرای چپ  های کانال   از  دیگر  یکی]  اما

 تلگرام   های کانال .  لیبرال  ای هرسانه   های پروژه  بگذریم از  –  دارد  مشترک  هزار  دویست

  هابحث  و  آورممی   دست  به جا  از آن  را  اطالعاتم  از  بسیاری   من  پرطرفدارند،  بسیار   نیز

 . افتدمی اتفاق آنجا در

هنوز در عمل   درست است   و  کردند،  مهاجرت  سازندمی  ویدیو  که  افرادی   از  برخی

  زنند،می   بیگانه«  عامل»  برچسب  من  به  مثال   عنوانبه.  دارد  وجود  ما  برای   مشکالتی

تکراری   ی احمقانه  جمالت  شوممی   مجبور  کنم،می   صحبت  برای عموم  وقتی  بنابراین

 خندند،می   مقامات  به   همچنان  مردم  اما.  بپردازم  ای جریمه  یا  بگویم   بیگانه  عامل   مورد  در

از  این  که دیگر    دستگیر  ند،اندازمی   زندانبه    را  مردم.  است  روسیه  های یخوب  یکی 

 . خندند می  آنها به کماکان مردم اما کنند، می  جریمه و کنندمی 

  سال   اصلی  ی هاچهره   از  یکی  استرلکوف،   ایگور  با  دولت  ببینیم   که  است  جالب

نظامی  دونتسک  در  2014 و  امپریالیسم  طرفدار   چه  ،روسیه  تهاجمی  بسیار   گری و 

 منتقد  ترینسرسخت   به  اما  گذارد،می   اشتراک  به  را  «ویژه  عملیات»  اهداف   او.  کندمی 

  اوکراین   ی هارسانه   در   اغلب  او  نظرات که  است   دلیل  همین   به  است،   شده  تبدیل  دولت

 جنگ   از  که  جامعه  از  بخشی  میان  در   دقیقاً  د،کنن  دستگیر را    او  اگر.  شودمی   بازنشر

 .دشومی  ایجادخشم زیادی  کنند، می حمایت

 سپس  و  نشریات زیرزمینی  انتشار  دلیل  به  برژنف[  لئونید]  زمان   در  شما

به .  شدید  دستگیر  غیرقانونی  تظاهرات  در  شرکت  دلیل  به  پوتین  زمان   در

 بود؟ شوروی اتحاد در که است حدی از  ترشیب سرکوب امروزنظرتان 

از .  هستند   بهتر  دیگر  برخی  و  بدتر  هاجنبه  از  برخی  زیرا  است،  دشوار  اشمقایسه

اصالً به    برژنف  زمان در  که   کنندمی   دستگیر   جزئی   جرایم  خاطر   بهرا    افراداین نظر که  

  دوست.  وضعیت باثبات داشت  شوروی   جماهیر  اتحاد.  شود، قطعاً بدتر استتوجه نمیآن  

  ینتیجه  نیز  حد  از  بیش  بودن  خشن  دیگر،  سوی   از.  کند  تضعیف  را  آن  کسی  نداشتند

 . یدخیلی شد  نه بود اما عادی   سرکوب بنابراین داشت، معکوس
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  اکنون   همچنین،.  است   بیشتر  برژنف  دوران  از  سیاسی  زندانیان  تعدادحاضر،    حال  در

این    که  بپردازند  باید  جریمه  مردم  کامالً   روش  یک  جریمه.  نبود  رویهزمان شوروی 

 این   است   بهتر  قطعا  اکنون  که  چیز  یک  اما .  است  مخالفان  مجازات  برای   انهدارسرمایه

بیشتر از سامیزدات ]نشریات زیرزمینی    برابر  هزارظرفیتی    که  داریم  اینترنت  ما  که  است

 .دهدمی  ما  به در شوروی[

  یی هانگرانی  نوع  چه  ند،گیرنمی  جنگ  قبال  در  موضعی  هاروس   اکثر  اگر

 هستند؟ اقتصادی یهاتحریم تأثیر نگران  قطعاً دارند؟

به طور جدی    سپتامبر  یا  اوت  اواخر  از   ما  و  استامت  وخرو به    اقتصادی   وضعیت

 شود، می   تعطیل   شرکت  یک.  است  تدریجی  ی روند  این.  خواهیم کرد  این وخامت را حس

.  به همین ترتیب  و  شودمی   تعطیل  دیگری   سپس   باشند،   جدید  شغل   دنبال  به  باید  مردم

 .اجناس ی همه نه اما  ،شوندمی  ناپدید اجناس برخی

  خانواده،  ،کار  مشغولدل   آنها .  هستند  غیرسیاسی  هاروس  اکثر  گفتم،  که  همانطور

 مذهبی  خیلی  هاروس.  هستند  خود  خانگی   حیوانات  و  خانه  شاید  و  دوستان  تریننزدیک

 آنچه.  کند می  ایفا  مهمی  نقش  سیاسی  نهاد  یک  عنوان  به  کلیسا  چهاگر   نیستند،  هم

 توانید می   گاه آن  باشد،  نخوردهدست   شما  خانوادگی  زندگی   که  است  این  است   مهم 

 . کنید تحمل را ی چیزهابقیه 

  و   کار  خانواده،  بر  جنگ.  داشت  نخواهد   ادامه  ابد  تا این وضع    که  اینجاست   مشکل

 زندگی  بر  تأثیرگذاری   به   شروع  وقتی  و.  ردگذامی   تأثیر  شما  خانگی   حیوانات  حتی

  دولت   که   زمانی   کنممی   فکر  من .  کند  تغییر   بالفاصله   تواندمی   اوضاع  کند،  افراد  خصوصی

 خیلی  تواندمی   مقاومت  دهد،  قرار  تأثیر   تحت  را  هاخانواده  زندگی  که  دهد  انجام  کاری 

  نکرده  جنگ  اعالم  آشکارا  دولت  که  است  دلیل   همین  به .  کند  افزایش  به   شروع  سریع

 . است

  برای   مؤثر   ابزاری  هاتحریم   آیا  کهشود  می   مورداین    در  زیادی  هایبحث

 هستند  داخل  در  پوتین  برای  مشکالت  ایجاد  و  روسیه  جنگی  ماشین  کردن   کند

 .ها مؤثرندتحریم گوییدشما می  که رسدمی نظر به. یا خیر
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  ابتکاراتی   مانند  ،است  پوتین  به نفع  هاآن  از  برخی.  تحریمداریم تا    تحریم  ب،خ

 ایدئولوژی  دقیقاً  انزوا  این  زیرا  مانند آن  و  روسیه  یفرهنگ  « برگزاری مراسملغو»  برای 

 . باشد  آنها نفع   به تواندمی  تنها آن افزایش و است رژیم

 چطور؟  گاز تحریم مثل اقتصادی یهاتحریم 

 امر  این  زیرا  است،  بوده  روسیه  از  خارجی  ی هاشرکت  خروج  ابزار  ترینمؤثر  تاکنون

 . شودمی  یدکی لوازم مانند خاص کاالهای  تحریم ویژهبه دیگری، مشکالت  به منجر

 تولید چیزی    دیگر .  است  شده  متوقف  روسیه  خودروی   صنعت  مثال،   عنوان  به

 مجتمع.  است  وابسته  بسیار  جنوبی  ی کره   و  ژاپنی  آلمانی،  قطعات  به  زیرا  کند، نمی

 نیز  هوانوردی   در.  وضعیت بدی دارد  یدکی  قطعات  کمبود  علت   به  نیز  صنعتی-نظامی

 اند شده   ورشکسته  حاضر   حال  در  داخلی  های شرکت   از  بسیاری :  است  صادق  امر  همین

 .شوندمی  7  اس  و  آئروفلوت  مانند  تری بزرگ   ونقلحمل  های شرکت   دارن لقمۀ  اکنون  و

 بیاورد؟ دوام تواندمی  کی تا روسیه اقتصاد تان نظر به

 دوام  دیگر  ماه  سه   شاید  یا  دو  تواندمی   زنیم ی حرف می صنعت  این که از چه  به  بسته

 ضرر   به  شروع  چیزندهمه  مالک  واقعاً  که  حضراتی  که  است  این  مهم  ی نکته   اما.  یابد

 .سودند  فکر  به   شانهمه  ، نیست  تاعین خیال حضر  اصالً  مردم  یا  صنعت   . کنندمیدیدن  

 واقعاً  و  نداناراضی   دهدرخ می   آنچه  از  ای فزاینده  طوربه  بورژوازی   های بخش   برخی

  سیاسی  صدای   آنها  که   است  این  مشکل.  هستند  صلح  مصالحه برای   نوعی  به  مندعالقه

.  د ن ریگمی  پوتین یاناطرافاز  محدود بسیار تیم یک را  تصمیمات چون  ندارند، پرقدرتی

 . د نندار دسترسی او به هاالیگارش ی همه حتی

  است که   طوالنیزمانی    مدت  این.  نامممی  «قدرت  غیرمنطقی  تمرکز»  را  این  من

 قدری   به   محلی  بوروکراسی.  است   دولت  ناکارآمدی   از  ناشی   ی ااندازهتا  و  داشته  ادامه

 مرکز   این.  انجام هر کاری باید بر اختیارات مرکز افزود  برای   که   است  فاسد   و   ناکارآمد

 را  مرکز  سیستماتیک  طوربه   که  دلیل  این  به  ندارد،  اعتماد  محلی  ی هابوروکرات  به

  دست  و  شده  عقالنیغیر  کامالً  که   است  بخشتداومخود  یندا فر  یک  این.  کنند می   تضعیف

 . را از پشت بسته شوروی  ی دوره
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 ،گیردفزونی می  جنگ  از  بورژوازینارضایتی    گویید،می  که  طورهمان   اگر،

 د؟ انجاممی دولت خود یا روسیه الیت در شکاف ایجاد به امر این آیا

است تصمیم  یگانه  پوتین .  است  شده  منزوی   شدت  به  روزها  این  چهاگر  ،گیرنده 

 نظر  به .  ندامنزوی   شدتبه   نیز  الیت  درون  حتی  که  است   یکوچک  گروه  پوتین  اطراف

داشته    ارتش  که  رسدنمی قضایا  از   هایی اختالف  ارتش  در  احتمااًل.  باشددل خوشی 

 . دارد وجود بزرگ های شکاف  از هایینشانه   اما دانیم،نمی ما دارد، وجود

  ممتازترین   از  گروهی  و  پلیس  نیروی   عمدتاً  است  ایستاده   پوتین  پای   کماکان  آنچه

  همین   به  و  است،  دار سرمایه  ی طبقه   در  یکوچک  بسیار  گروه  این.  هستند  هاالیگارش

طوالنی  کنمنمی  فکر  که  است  دلیل  مدت دراز  منطق  با  چون  ،ندوریابدوام    خیلی 

 یاداره  برای   حاکم،  ی طبقه  درون  حداقل  ،شما.  اندناقضت  در  داری سرمایه  ی جامعه

 .داریدتری نیاز وسیع  پایگاه  به کشور

  که   ،محدود  بسیار  گروه  این.  همین است  اخیر  ماه  چهار  در  دولت  شدن  فلجدلیل  

 اجماع اند  نتوانسته   ابتکاری   هیچ  مورد  در  کنند،نمی  نمایندگی   نیز  را  الیت  حتی  دیگر

 . بگیرند یتصمیم و کنند ایجاد

  از   غرب  با  مجدد  ادغام  و  نهایی  فصل  و  حل  هدف،  آیا  چیست؟  شان برنامه 

  آسیا  سمت  به  مدترازد  چرخش  آغاز  شاهد  یا  است  ترمندانهقدرت  یموضع

 هستیم؟

  اشتباه  که  دانندمی  آنها.  ندارد  وجود   ای برنامه   هیچ:  است  این  دقیقاً  مسأله

  کت   توی .  است  همینمسأله    و  ،شان کندهالک  تواندکه می  اندشده   مرتکب  وحشتناکی

  حتی   یا  علنی  طور  به  هرگز  دولت.  شدباکه اشتباهی رخ داده    رودنمی  تیمش  و  پوتین

نمی   غیررسمی اعتراف  اشتباه خود  به  بدون  اما  ،کندبه   جلو  توانیدنمی   اشتباه  اذعان 

 . به پیش برد تواننمیرا  ای استراتژی  هیچ. بروید

  منطقی   های انتخاب  که  منطقی  افراد  با  ما  که  دوشمی   فرض  غربی  های تحلیلدر  

انتخابی در   اما.  داریم  سروکار  کنند،می  انتخاب  که  افرادی   با   حداقل  یا  دهند،می   انجام

نیست   هیچ  باشد،  داشته  وجود  پیشنهادی   اگر   حتی!  کند نمی  انتخاب  کسهیچ  ،کار 
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الیت    شماری کافی ازکدام از پیشنهادها از سوی    هیچ  زیرا  ،عملی نیست   پیشنهادی 

 . قابل پذیرش نیست

 سال  هشت   از  پس   تا  شتوادا  را  پوتین  چیزی  چه  ندارد،   وجود  ایبرنامه   اگر

 کند؟ حمله اوکراین به و عبور روبیکون  از دونباس، در بستبن

  تصور :  است   غربی  های تحلیل  در  درک  قابل   اما  رایج،  اشتباهات  زا  دیگر  یکی  این

 بسیار  ینقش  المللبین   سیاستبه گمان من،  .  دارد  ژئوپلیتیک  در  ریشه  جنگ  کنندمی 

  تصمیم  اینشرط  پیش  ، اگر اصالً نقشی ایفا کرده باشدکرد  ایفا  تصمیم  این  در  یفرع

 افتاد  اتفاق  ناگهانی  طوراین  چرا  که  دهدمی   توضیح  که  بود،  روسیه  داخلی  شرایط  عمدتاً

 آن  پشت  دیپلماسی  ، ندنبود  از قبل مهیای این جنگ.  خورد  شکست  این شدت  به  و

 . بود داخلی سیاستبلکه به دلیل   نبود، خارجی  سیاست سر  بر چون نبود،

 از  ترسریع  روسیه  اقتصاد  ،2010  تا  2008  «بزرگ  »کسادی   اصطالحبه   طول  در

. بود  وابسته   گاز  و  نفت  به   کامالً  روسیه.  شد   منقبض   یافتهتوسعه  های اقتصاددیگر    ی مهه

  به   این  و  کرد  سقوط  نیز  گاز  و  نفت  برای   تقاضا  شد،  دچار رکود  جهانی  اقتصاد  که  زمانی

 . شد  منجر روسیه اقتصادی  فروپاشی

  فدرال  که   زمانی.  داشت  را  هابهبودی   ترینسریع  از  یکی  2011  سال  تا  حال،  این  با

  نفت،  بازار  در  یسوداگری مال  باالی   سطوح  کرد،  آغاز  را  خود  یکمّ  تسهیل  ی برنامه  رزرو

 کالسیک   بحران  به  و   دکر  سرازیر  این کشور  الیت  و  روسی  ی هاشرکت سر    برپول را  

.  نداشتند  گذاری سرمایه  برای  جایی  اما  داشتند،  زیادی   پول  آنها.  شد  منجر  انباشتاضافه

 به   که   دهید،  تغییر  را  روسیه   اقتصاد  ساختار   که   شدمی  پذیرامکان   صورتی  در  تنها  این

الیتی   و  دولت  با  که  شود و این چیزی استمی   نیز  اجتماعی روسیه  ساختار  تغییر  معنای 

 . شدنی نیست کارمحافظه تا این حد

  غنی  و  فقیر  بین  شکاف  که  دیدند  همه   زیرا  زد،  دامن  داخلی  ضادهای ت  به  امر  این

 ینحوه   برسر   همچنین .  است  افزایش  حال  در  سریع  بسیار  قبل   ی دوره  با  مقایسه  در  حتی

الیت نیز شکاف   مختلف  های گروه   بین   پول  این  تقسیم  نتیجه  هایی پدید آورد.درون 

 .تاریخ پل ترینگران کریمه، پل مانند  ،ساختیزیربزرگ  های پروژه عبارت بود از
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. است  مازاد  پول  از  استفاده  برای   دیگری  راه  نظامی  گسترش  ،وضعیت  این  در

 بنابراین کنید،  استفاده  آنها از نحوی  به  باید  که  سازیدمی  زیادی  نظامی  افزارهای سخت 

.  سوزانیدمی   پول  خود  اقتصاد   سوخت رساندن به   برای   فقط  شما   اساساً .  روید می   سوریه  به

 بیمار  شدت به   پوتین کهاین یعنی  شد، همراه ی سوم ی جنبه  با سپس   طلبیتوسعه این

 . است

 ؟ است بیمار جسمی نظر از

گان از آن هم  اما   است،   شایعهها  این  البته.  رددا  ی دیگر   ی هابیماری   و  سرطان  او

 از   بیش تاکنون    او  -   ماند   نخواهد  زنده  همیشه  برای   نبود،  بیمار  اگر  حتی.  گویندمی 

 تصمیم   باید  که   رسیدمی  ای نقطه   به  وقتی  و.  است  بوده  قدرت  در  که  است   سال   بیست 

  مدیریت   را  انتقال  خواهیدمی   چگونه:  بپرسید   باید  ،چه کسی باشد  بعدی   حاکم  بگیرید

 کنید؟ 

  ، دست نزد  کار  اینبه    هرگز  اما  کند،  آغاز   را  انتقال  روند  که   دکر  وعده   بارها  پوتین

 یاولیه طرح . داشت  نخواهد  بر اوضاع  کنترلی  دیگر د،ن ک معرفی  را  جانشینی وقتی زیرا

  سازماندهی  مورد  در  د،کر  تصویب  پوتین  خود  که  2020  سال  در  اساسی  قانون  تغییر

. شودبدل می   العظمیاهللآیت   نوعیبه  ایران  مانند  پوتین  که  بود  ای گونه   به  انتقال  ی دوره

  والنتینا  دهد،  رای   اصالحیهاین    به  داشت  قصد  دوما  که  روزی   همان  در  ناگهان  سپس 

دوما  پوتین  طرفدار  ی نماینده]  ترشکووا  یدوره  شدن   طوالنی  خواستار   ناگهان[  در 

 دادند   تغییر  را  خود  نظر  دقیقه  بیست  عرض  در  همه  البته  و  شد  پوتین  جمهوری   ریاست

 . دادند ی أر ی دیگر چیز به و

  کردند،   نابود  بود،  شده  احیطر  انتقال  ی دوره  مدیریت  برای   که  را  نهادهایی  آنها

 مدیریت   پوتین  خود  که  دارند  ای عده نون و قاقا  هیچ  بدون  یانتقال   آنها  اکنون  بنابراین

کار   برای .  دکنمی  فوق   چگونه.  دارید  نیاز  العادهفوق  اختیارات  به   این    به  العادهاختیار 

 . جنگبا   آورید؟می  دست

.  نه چنین جنگیاما    ،نیا داشتند  جنگ  که  رسیدند  ای نقطه   به  آنها  که  بود  گونهاین

به نحوی که   سپس   و  ،کنندمی  پیروزی   سریع دارند و اعالم  نبرد  یک  کردندفکر می 
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 بعدی  جمهوررئیس   شاید  روند،این    پایان  از  پس .  کنند می   مدیریت  را  انتقال خواهند  می 

 .دهد انجام را غرب با  مصالحه

  ساعت   چهار  و  بیست   ظرف  اوکراین  در  چیز  همه  که   بودند  مطمئن  درصد  100  آنها

 2022  سال  در  اما  ، عملی شود  2014  سال   در  توانستمی   طرح  این  شاید.  ریزدومیفر

 . خوردند شکست  آنها. بودن عملی

است، بحرانی  چنین  درگیر  الیت  که  شرایطی  چپ    در  میان  در  قدر  چه 

دارد وجود  اختالف  جنگ  برسر   حزب   که  رسدمی  نظر   به  دور   از  ؟روسیه 

 .کنندمی حمایت جنگ از عمالً کارگری یهااتحادیه  اکثر و کمونیست

  صرفاً رسمی های اتحادیه. است  ضعیف  بسیار  روسیه در ی ا اتحادیه مستقل جنبش 

 . ندارند کارگری  جنبش به  یربط و ندادولت از بخشی

ان رهبر  اول،.  دارد   وجود  گرایش  سه   اساساً  فدراسیون،  کمونیست  حزب  در مورد

 شود   گفته  آنها  به  که   کاری   هر  و  اندشده   ادغام  سیستم  در  کامالً  آنها  .حزب کمونیست

 - اندمخالف جنگ با  عمدتاً که داریداعضای عادی حزب را  شما سپس.  دهندمی انجام

  سیاستمدارانی   دارد،  وجود  جناح میانه  نوعی  همیشه  مثل  و .  دانیلوف  آندری   مانند   افرادی 

 .شودمی  برنده کسی چه ببینند  منتظرند و خاموش که

 اظهارات   هاآن.  است  بدتر  حتی  ،نهعادال   ی روسیه  دموکرات،  سوسیال  حزبدیگر  

 را   حزب   افراد  از  زیادی   تعداد  اما  کنند،می   فاشیستی   تقریباً  و  طلبانهجنگ  العادهفوق

  شناسممی   را  اعضایی  من.  است   از دست رفته  عمالً  ی این حزب بدنه   و  اند،کرده  ترک

  مستقلی  چپ  البته  آن،  از  فراتر.  کنند   سکوت  دهندمی  ترجیح  اما  منتقدند،  بسیار  که

 . است فعال تلگرام و یوتیوب در بیشتر که دارد وجود هم

 دارند؟   جامعه  در  واقعی  یپایه  مستقل  و  ترکوچک  یهاگروه  از  یک  هیچ  آیا

 واقعی  سیاسی  فعالیت  نوع  هر  اما   برسند،  ظرن  به  ای حاشیه   شاید.  بله   کنممی   فکر

 این   از  و  ،آوردسر برمی دارد    ی مجدد  آرایش.  است  ای حاشیه   حاضر  حال  در  روسیه  در

  کنم می   فکر.  است  ضروری   جامعه  در  واقعی  ی هاریشه  ایجاد  برای حضور قدرتمندانه    نظر،

 . داریم خوبی نسبتاً عملکرد فعلی، شرایط به توجه با
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آینده    اتفاقی  چه   جنبش   یک  برای  گشایشیشاهد    آیا  افتد؟میدر 

 ؟خواهیم بود روسیه یجامعه در خواهترقی یا ضدجنگ

  نظامی   وضعیت   غربی  تجهیزات  تحویل.  کشددارد ته می   ارتش  نیروی   کنم می   فکر

  ها انگلیسی  وقتی   است،  کریمه  جنگ  شبیه  خیلی.  دهدمی   تغییر  جدی   بسیاربه شکل    را

  روسیه   نظامی  دستگاه  به  نزدیک  افراد  با  اگر.  داشتند  برتری   ی هاسالح  هافرانسوی   و

 .نداهراسان حتی گاهی و نگران شدتبه  کنید،  صحبت

.  افتدمی   اتفاقی  ،بله  دهد،  رخ  اوکراین  در  بیشتری   ی هاشکست   اگر  کنممی  فکر

 کودتا  به   آنها   که   گویمنمی .  دهد  رخ   است  قرار  مهمی  رویدادهای   اما  چیزی،  چه  دانمنمی

می  ندارد  روسیه  نظامی  سنت  با  این  زیرا  ،زننددست   به   توانندمی  اما  ،هیچ خوانایی 

 . کنند مداخله شکلی در جریان امور

  ، مشموالن سربازی را گسترش دهند  یا ،دست بزنند  عمومی  بسیج  به  بخواهند اگر

 خواهیم  یواکنش  دقیقاً شاهد چه  دانیمنمی .  شد  خواهیممواجه    شورش  یک  با  وقت  آن

 . بود خواهد منفی بسیار اما بود،

  در   گراچپ  شناسانجامعه  از  دیگر   یکی  یودین،  گریگوری   با  داشتم  دیروز  همین

 در  اگر  ببین، : »گفت  او  است،  بازگشته  خارج   از  تازگی  به   که  کردممی  صحبت  مسکو

  دیگری  اروپایی  کشور  هیچ.  بزرگ  ی ها حصار  جاهمه  بینی؟می   چه  بگردی،  مسکو  اطراف

  دهند،نمی  اهمیتی  گذردآن سو می  در  آنچه   به  حصار  پشت  مردم.«  ندارد  حصار  همه  این

 . اندکشیده خود کوچک دنیای  صرفاً حصاری دور آنها

 هاحصار این  ی همه  شوند  مجبور  اگر  اما.  است  راضی  کامالً  فعلی  یجامعه از  دولت

 ای جامعه  این.  دهدمی   تغییر  را  بازی کل    که  شودمی  پدیدار  چیزی   بکشند،   پایین  را

  ناخواه   خواه  مقطعی  در  اما  اند،شده  جدا  یکدیگر  از  که  است  کوچک  ی هاگروه  از  متشکل

  است کسانی ی همه  برای  و چپ، برای  فرصت  ی لحظه این  و. کنندمی   تالقی یکدیگر  با

  کنند،   برقرار  ارتباط  چگونه  که  بگیرند  یاد  باید  مردم.  ندااجتماعی  تغییر  خواهان  که

  دقیقاً   این.  کنند  شناسایی  را  خود  جمعی  عالیق  چگونه  و  کنند   دهیسازمان   چگونه

 . ماست ی برای فرصت این و دن شومی نزدیکبه یکدیگر   که است ای لحظه همان
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  اقتصادی  و  اجتماعی  علوم   ی دانشکده   در  شناسیجامعه  استاد  کاگارلیتسکی  بوریس

  روشنفکران :  گفتمان  و  طبقه  میان:  از  عبارتند  هایشکتاب.  است  رابکور  سردبیر  و  مسکو
 سیستم  و  روسیه:  پیرامون  امپراتوری   ،(2020  راتلج،)  داری سرمایه  از   دفاع  در  چپ

 ورسو،)  خورد  شکست  داری   سرمایه  چرا:  روسیه  در  بازسازی   و(  2007  پلوتو،)  جهانی

1995 .) 

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://jacobin.com/2022/07/russia-ukraine-war-media-public-

apolitical-vladimir-putin 
 

 
 

 


