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 نیاوکرا ینبرد در جبهه

    

 اریکام صمد

 ساعات   همان   از.  است  شده  دوخته   ن یها به اوکراچشم  فیک  در  مستقر   دولت  ه یعل  ه یروس   یبا شروع تهاجم نظام

. داشت  خواهد   یجهان  نظم  یبرا  یاریبس  یاجتماع  و  یاس یس   ،ی اقتصاد  عواقب  جنگ  نی نمود که ای م  روشن  ییابتدا

  : رند یبگ   ی موضع  آن  به   نسبت  ت یجمع  یهاتوده   ی و حت  استمدارانیس   ، گرانل یها، تحلدولت   که  شد   باعث  هم  نیهم

گناه  یب  یهاو خشم از مرگ انسان   یناراحت"،  "روس    یهاگارش یاول  :یاستبداد  دولت  کی  هیعل  یدفاع از دموکراس "

ناتو    ی توسعه   به  ماجرا  علت  دادن  نسبت   و   ه یروس   ینظام  اتیعمل  از دفاع  "  ت یو در نها  ": نه به جنگو دفاع از صلح

  مواضع   ه ی اند و بقبوده   ز یها نآن   ینماخصلت   موضع   سه   نی ا  اما  دارد،   وجود   هم   ی گر ید  ارِی؛ مواضع بس"به سمت شرق

 هستند. هانیهم پوشاندن ن یو همچن  ی زیآمدرهم   جنس از  یزیچ

  د یها رس توده  ی بر زندگ می مستق ی اثرگذار به سطح انیوسعت نبرد در جر   ه یروس   ینظام ی که با حمله نیبا وجود ا

  ی به رو  یشدن افق نظام شوده گ ی حت و   نبرد  ن یاما ا، قرارداد ر یرا تحت تأث هادولت   عموم یتیامنـیاس یاوضاع س  و

بدون    است.  بوده  انیجر  در  نیاوکرا  یمل  یا یدر جغراف  ۲۰1۴از سال    ینگ داخل بود. ج  ها قبل آغاز شدهآن از مدت 

  ی تهاجم نظام  ه یروس   چهاگر.  است  ناممکن  ی کنون  جنگ  خصلت   درک   ی داخل  جنگ   نی ا  یهای ریدرک عوامل و سوگ

  جهت   در   فعال  ی نقش  ی فای ا  به   ز ین  ۲۰1۴سال  همان  از    اما   کرده،   آغاز   ۲۰۲۲  ه ی ر فورد  را  فی در کدولت مستقر    هیعل

 یهارو یدر حال کمک به نها  از همان سال  ه یروس است.    پرداخته  نیاوکرا  در   یداخل  جنگ  یجبهه   ک ی  ت یتقو

اکنون و با شروع  هم بودند. اگر    افته یخود    در کنار  ییروین  را   هی که روس   است  ،در دنباس مستقر    ف، یک  دولتضدِّ

  ارتش  و  دنباس   یروهاین هی عل نبرد  ی برا را  فیک  در  مستقر دولت کایآمر یناتو به رهبر  ، "یخارج" ینظام یحمله

و از    ست ین  ی د یجد   ز یهم چ  نیدهد، ای م  م ی را تعل  هاجنگد و آنی درکنارشان م  یلکجُریکند، زی م  ز یتجه  ه یروس 

که منجر به شروع جنگ    چ، یانوکووی  هیعل  کودتا  از  شیپ   یحت  و  انی. ناتو در جراست  بوده  انیدر جر  ۲۰1۴سال  

. پس اگر  بود  را در دستور کار قرار داده   زیستروس   ستیفاش   یروهاین   ینظام  زیتجه  و  یاس یس   غی تبل  شد،  یداخل

  ی ،کودتا و آغاز جنگ داخل  ۲۰1۴بلکه    ه یروس   یو با آغاز حمله   ۲۰۲۲ماجرا متصور باشد نه    ی برا  یآغاز   ینقطه 

 ممکن شده است.   یجهان لحاظبه و هم   یمل   لحاظبه هم  یاژه ی و یخیر تارهم بر بست نیاست و خود ا

ا هل یتحل  و   ریاز تفاس   یتوان بخشی جا هم من ی، تا همن یدر اوکرا  نبرد  یهاامد یعلل و پ  ها،نه یزم  حیتوضاز    شیپ

دور  به  از جنگ را    یداریپد   یهار یتفس نیتره یمای ب  قیطرنیو بد  قضاوت نشستبه   را جنگ   عواقب   و  علل  رامون یپ

 .ختیر
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  گسترش   از  هی روس   دولت  یت یاحساس خطر امنصرفاً    نیشود که منشأ نبرد اوکرا ی م  روشن  میاچه تاکنون گفته از آن 

 یهاقدرت   حساب  هیتسو  ی برا  ینیبه زم  از همان ابتدا هم  نیاوکراتوان گفت که  یم  ای . اما آاست  نبوده  شرق  به  ناتو

 ی اتوده ـی خصلت جنبش  یجنگ داخل  یدو جبهه   .است  شده  آغاز  نیجنگ از درون اوکرابود؟    شدهبدل    یخارج

گاه هم تحت  چیه  تیو در نها  اند بوده   نیاوکرا  یمل  یا یجغراف  یهاتوده   یِدرون   یهای دئولوژیا  یپاهم  اند وداشته 

به اشکال مختلف از خود بروز    ی اللاستق   ، اند و به تناسب اوضاعنبوده   یخارج  یهاقدرتکدام از  چیتام ه   یرهبر

بودند و    هاست یکمون  یدنباس عمدتاً تحت رهبر  یروهاین  ، یدر آغاز جنگ داخل  خاطر داشت کهبه   د یاباند.  داده 

  ش یپهم  حسنه    کامالً   اما  نداشتند   ی مخالفت  ن یآن به اوکرا  ی با حمله   یکه حت ن یدر ضمن ا  ه ی روابطشان با روس 

و    کایجداگانه از آمر  یالتیساختار تشک  کی  آن،  یستیفاش   یدسته و دارو   فیک  دولت  یعنی  گریرفت. سمت دینم

  ی ک ی  نیا  ؛دادی م  یمشخص  یبه آن استقالل عمل  یستی الیدر بلوک امپر  یگریکه مانند هر دولت د  اند ناتو داشته 

  ی خارج  یهادولت تالش    هرچند   کند.ی م  غ ی را تبل  سمیبرالیل  سم، یالیامپر  خود که    یشود در حال  ستیتوانست فاش ی م

  نیدر دل جامعه اوکرا  شاتی و گرا  روهاین  نیا  قابل انکار است اما  ریغ  یت ینبرد واقع  یسو   آن  ای  و   نیا  تیتقو  یبرا

وجه  چیهجنگ را به   ن یا  یپس دو سو  اند.شده   فی تضع  ای  ت یها تقودولت  نیتوسط ا  سپس  اند که از ابتدا موجود بوده 

درکارند که   ن یاوکرا یایجغراف یهاتوده  با  مرتبط  یاهداف و  ی داد و عوامل ل یتقل ه یروس  ایو   ایتوان به عوامل س ینم

 بودند.  دهیکش  جنگ دان یم به  هیروس  یحمله  از  شیرا از پ هاآن

  ی استقالل ممکن برا یقسم ی ادآوریو فقط  ستیاز هم ن  "مانیپهم " یهارو ین نیا ییجدا مقصودم  اصالً نجا یدر ا

که  بل   ستند یبرد منافعش نش یپ  یبرا   "یخارج"یرو ین  ک یعمدتاً مزدور    هانیکنم ا  د یبازهم تأک  است.  روهاین  نیا

منافع  بوده   یاجتماع  یت یموجود ا  را خود  یژه یو  یو  که  کرده   نیدارند  را ممکن  ااست  استقالل    ی هستکه  ن ی. 

استقاللشان حفظ  چنان  هم  ای  سازد   بدل   زیچک یبه    تی نها  در  ناتو   ا ی  ه یروس دولت  ها را با  آن  هارو ین  نیا  یاجتماع

 1. گرددی ها با هم برمآن ان یم ی به نسبت طبقات شود

  یهااز دل تضاد جنگ    نیا   م یبگوو    نسبت دهم   یمل   صرفاًجنگ منشأ    ن یابه  که    ستی مقصودم آن ن   اصالً   نیهمچن

نزاع    نیو ا  ی نزاع خارج  آن  و نداشته  "یخارج"منشأ  صرفاً  است که    نیکه استداللم ابل   ،زاده شده نیاوکرا  اصخ

  و   ه ی روس   ان یم  ی خارج  تضاد  آن   ل یدل  به   ن یاوکرا  ی مل  ی ا یجغراف  درون   جنگ   ن یاند و ابستهسطح و هم هم   یداخل

در    ر یدرگ  یهارو یرا با ن  یهمشاب  یهاراهبرد   و  هاآرمان   اهداف،  ی خارج  ی روهاین  الحسابی عل  . است  امده ین  د یپد   ناتو

  که آن   بدون   است،  گشوده   مناقشه   به  هاطرف   از  ی کی  ی دلهم   و   توافق   ضمن   را  هاآن  یپا  ن یو همدارند    نیاوکرا

 
ها را  جنگ آن  نی پس هرچند هم که ا .است  افتهی  یبروز گونه نی ا که  ستیطبقات  یضرورت که بل  یتصادف ی امر نه   هی روس دولت  و ها ستیکمون   انیم استقالل 1

استقالل   .است فاوتمت گرید  سمت در هاروین  نسبت  اما کرد خواهد حکم انشانیم که است یطبقات یستیآنتاگون  تضاد  تیقرار داده باشد در نها  گریکدی در کنار

  ی ژهی تناسب کامل با اوضاع و  ه کار را ب   نی باشد و ا   کا یناتو و آمر   یرو  شِیپ  ی هاضرورت  یبرندهشیپ  دولت  نی ا  که   شودیموجب م  ن یدولت اوکرا   یالتیتشک

  وحدت   یینها   یوهله  در  هیبا دولت روس  ای و پرولتار  هاستیبرخالف نسبت کمون ،  بین دولت اوکراین و ناتوی  در رابطهدهد. پس    انجام  نیاوکرا   یمل  یایجغراف

 . کندیم حکم که   است
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ا  کند   یی خودنما  متحد   یهارو ین   نیا  انیم  یاساس   یتخاصم آن   نیو  که  امر  است  بی مقدر صادق    ی ننده یتواند 

  شکاف  چیه بدون  و  واحد  ی روین ک ی تنها  و  تنها  جنگ  ی سو دو  از  ک یدر هر   که  برساند  جه ی نت ن یرا به ا یرجد یغ

  یی نواهم   ک یکه  تام بل   ییست و نه از جنس جدایرینه از جنس مزدبگ   هارو ین  نیا  انیم  یرابطه   وجود دارد.  یدرون

کشور ثالث   دانیو کشاندن جنگ خود به م  یخارج  یروهایمداخله ن  ریپس قطعاً تصو  زمان است.و استقالل هم 

  چگونه   هم   با  دو   ن یا  یهایبستگ چه و هم   یجهان  چه بوده و علت آن نزاع   ی که منشأ جنگ داخلن یا  ۲پرت و پالست. 

 متن. یادامه  یبرا بماند  اما است

  و   میخواند   ف یک   در   مستقر   دولت   ه یکه علبل   ن یاوکرا  هی را نه عل  هی روس   ی متن حمله   یاز ابتداکه،  بعد آن   ینکته 

نم  یاس یس   ی وحدت  نیاوکرا  .میکرد   نیچن  چرا  است  مشخص  اکنون شامل  دولت صف  ی را  سر  پشت  که  شود 

اوکراکه مدت اند بلدهیکش   واجد   نیاوکرا  ی مل  یایجغراف  در   استیس   میبگو  بهتر  ا ی  دارد  وجود  ن یهاست که دو 

از    و  افتهی  تمرکز  آن  مجاور  مناطق  و  دنباس   ن،یتر در شرق اوکراش یب   که  آن  یسو  کی  ،ستی ادوگانه   ییبازنما

  و   ست یخواندن درست ن  نی اوکرا  ه یرا عل  ه یروس  یحملهکرده است. پس   ی استقبال و با آن همراه  ه یروس  یحمله

مستقل    ملتـدولت هم دانستن نادرست است.    نیملت اوکراـدولت   یاس یبا استقالل س   تیآن را در ضد   جه ی در نت

.  هیبسته و همراه با روس هم  یگر ید  و   غرب   ی ستیالیبسته با بلوک امپرهم   و   همراه   یکی   است   دهییزا  روین  دو   نیاوکرا

  د یست اگر که روشن نکنییگوهوده یب  ملت  نیا  سرنوشت  نییتع  حق   از  دفاع  که   گرفت  جهیتوان نتی م  جا  نیا  از

 .  ملت کدام

با ناتو و چه از    یچه از همراه  د،یها که دفاع کنراهبرد   نیهرکدام از اکه از  ییجاآن  از   ،م بعد اگ  در   و   نیچنهم

 ی مانیپو دفاع از هم   د نداللت دار  مشترک  راهبرد  کیتحقق    یبرا  یملاتحاد فرا جور  کی هر دو بر    هیبا روس   یهمراه

از    یکه شعار استقالل ملشود  ی آشکار م  ،داللت ندارند   ریاز غ  یواحد مل  ییو بر جدا  هستند   نانیا  با  یهمراه  و

هست و نه    ینه ملت واحد   3.ست متعلق به گذشتهی و امر  است  ناتوان  آن  تیهدا  و  جنگ  نیا  یهاافق  ییبازنما

تحت کنترل و استثمار درآوردن    ی برا   یخارج  ی حمله   ک یاست. ما با    روز   یمناقشه   مورد   یئله مس  ی استقالل مل

و نه   میبودیم شاهد  ستیبای م  زین را  یواحد  یجنگ مل یجبهه  صورت آن در که  میارو نبوده ه روب گرید ملت کی
 

  ی بستگهم  ن یها ا ؛ آننداشت  نگه   را   اتمش  ی هابمب  نی کرااو  دولت   چرا   ندی گویم  و  کوبند یم  ن یاوکرا   دولت  ی کاف  استقالل  عدم  طبل  بر   ران ی هم در ا  ی اعده   ۲

  عامل  و   متجاوز   دولت  ک ی  چونان   را   ه یروس  نه   چه   و  بخواهند   چه  ن یچنهم  و   نندیب ینم  را   یجهان   جدال   آن   در  ریدرگ  یروهاین   با   نی اوکرا  داخل   در   ر یدرگ  ی روهاین 

  هم   سر  را  هاحرف  نیا   همه  سندگانی نو  فیط  نی البته ا .نادرست  و  است  چرند  گفته  شیپ  لیدال   به  هم  هانی ا  یهمه  و  کنندیم  ری تصو  نیاوکرا   ملت  یبدبخت

   .کاهدینم  یاستدالل  ر یس  آن  بودن   هودهیب   از   یزیچ  یدلهم  نی ا  اما  میستین   دلهم  ریغ  آن  با   همما    که  بسازد  اتم  بمب  دیبا   هم  ی اسالم  یجمهور  ندیبگو  تا  کنندیم
  ی مل  یهامستقل بنا شده است و از دل جنبش  یهاملتـبر دولت  ییکا یآمر  سمیالی امپر  .است  نده یآ  یفرض روندهاشیپ  شده  کسب   ترشیپ  یِ استقالل مل 3

ب استقالل بر سنت امپر   رونیخواهانه  نه  اوکرا   رپاگذاشتنیهم ز  ه ی. در مورد روسملل  سرنوشت  نییتع  حق   ه یعل  ییای تان یبر   سمیالیآماده است،  به    نیاستقالل 

  کشاند  خواهد هیروس قلب به را سمی فاش نیا  تنها مقابلش سمیفاش تیتقو  با ی اسیلحاظ سعمالً و به هیروس یراهبرد ممکن برا کیالحاق آن در قامت   یواسطه

  افق  کی )در   ینیاوکرا سمیونالیناس  به   دادن  پاسخ  یبرا مؤثر  ی اسیس  راهبرد ک ی  که آن یجابه سازد، یم یدرون  ترمیعظ برابر   نی چند یهاتنش دچار را  ه یروس و

  کی عنوان ، بهستین   نیاوکرا   امروز امر یخواهاستقالل اگر خب. ستین  تیوضع  یرو  شیپ یواقع امکان   کی  هم نیا  پس. باشد  هاستیفاش زدن کنار و( یخی تار

 متن. ی ادامه یباز هم بماند برا  حشیاما توض .کایآمر سمیالیرف خواهد بود؟ امپر ط کدام   کام به و  دارد یخصلت چه   یاسیس  موضع
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دو طرف    یهابلندگو   مستمر  یریگ ی. حداقل ما تاکنون با وجود پیجنگ داخل  د یو تشد   یمل  واحد   در   شکاف  کی

گفته  ش یپ  یرو یو مستقل از دو ن   (یاپراکنده   یصدا  یحت )و    ثالث  یرو ین   چیه  آن  متنوع  اریبس  یهارو یجنگ و ن

  ه یروس   و   ناتو  از  استقالل   و   یی جدا  در  ملت  سرنوشت  نیی برنده حق تعش یپ  و  نیکه طرفدار استقالل اوکرا  میادهیند 

  ی آنان  البته .  شود  بدل  بدان بتواند  ای  باشد   ی مل  جنگ   کی که جنگ  ن یا  رد   ست بری گریقاطع د  ل یهم دل  نیا  .باشد 

  ی رویپردازند و از نی من  یخاص  ی روی دفاع از نکنند به یم  دفاع  ی مل  استقالل   و  سرنوشت  ن ییتع  حق   نیا  از   که  هم

پ  یانشانه   نیترکوچک   یکنند و حتینم  ادی  هم  باشد   موضع  نیبرنده اش یپ  که  یخاص امکان   نیچن  شیدایاز 

  . کنند ی مو توهم    ل یتخ یسو   به  ت یگرداندن از واقعی به رودعوت  که ما را  بل   ؛دهند ی نم  نشان   ما به   هم   را   یی روین

  دان یوسط م  یهاتوده   م،یگردان و مواد مخدر ندارروان   یهابه قرص   ی اژه یو  یما دسترس   م یمتأسف  م ییبگو  د یخب با

 ۴همراه نخواهند شد.  شما با و  بکاهند  یواقع  جنگ  کی  رنج و  درد از  ل یتوانند با تخی نم هم جنگ

  که   داستیپ  هم  ه یقض  ظاهر  نیهم  از  که   است  آن  رمیبگ   تیوضع  ی عموم  فی خواهم از توصی که م  یگر ید  یجه ینت

  ی هاتیحمابوده و با  یجنگ داخل ریدرگ نی. اوکراد یدست آه ب  آن خروج با که  نرفته دست از هیروس  ورود با صلح

.  نگذارند   نیزبان در شرق اوکراروس   کیسر به تن    نیدولت اوکرا  یهاستیرفت تا فاش ی غرب م  ینظام  یجانبه همه

  لوگانسک   و  دونتسک  استقالل  شناختن  تیرسمبه از    شی پ  یو حت  هی روس   یحمله   شروعاز    شیکه پ  د یاوریب  ادیه ب

اوکرا  ، هیروس   توسط  گردان   نیارتش دولت  آماده به   یستیفاش   یهاو  در مرزها  یبراباش  صورت  دنباس    یحمله 

ا بمباران  و  بودند  بودند. پس کسان  ینواح  نیمستقر  آغاز هم کرده  از    ی را  صلح    اد یبه    هی روس   ی حملهکه پس 

  ی روهاین  یغلبه   ا که ب  یها از صلحطرف بخوانند. آن ی توانند هم خود را بی نم  و   ستند یطرف ن ی اند اصالً و ابداً بافتاده 

نبرد    ی جه ینت   و   کنند، ی مدت( دفاع مکوتاه   البته   یصلح)   رفت که برقرار شودی م  ،هاو با قتل عام روس   ستیفاش 

  کا یآمر  سمیالیامپر  نیا  یکنون  یدر لحظه   .ستین  هم  نی اوکرا  مختص  نیا  .بس  و  بود  ن یهم  هی روس   یبدون مداخله 

ا  طند مسل   برجهان  که  هستند   ستیالیرپ پروام  یروها ین  و توان در  ینم  .هاستآن   یو رَشیها پدهه   یجه ینت  نیو 

ن آنعقب  یبرا  که  ییروهایمقابل  جنگ راندن  خواهند  کردصلح  موضع  د یها  اتخاذ  از  ی نم  و  طلبانه  صلح  توان 

  سم یفاش   ت یتقو  ی عنی  اروپا   شرق   و   نیاوکرا  ی خود برا  ییموضع پلشت و قهقراطلبان  صلح   . کرد  دفاع  ی ستیالیامپر

آن هم منوط به رفع    استمتصور    "داریپا"جا دو صلح  نی پنهان کنند. درواقع در ا  یدوستتوانند پشت انسانی نم  را
 

جز    یخصلت  یینها  یدر وهله  نانیا  ی لی. البته ناگفته نماند موضع تخ/18640https://t.me/SarKhatism:   رابطه  نی ا  در   وزین   سرخط  متن  به  دیمراجعه کن ۴

  ح یترج  وزین   سرخط  چرا  کهنیا.  کرد  میخواه  استدالل  را  آن  ییکا یآمر  سمیالیامپر  یبندشاکله  ترقیدق  میدر ادامه با ترسکه    ست یبودن را سزاوار ن   یستیالیپروامپر

  چپ . ندارد  اصالً که  ستین   شرم لیدل به اما  نکند  دفاع  ی دموکراس و یآزاد مدافعان  عنوان تحت هاستیفاش و ناتو   از راست و رک  اما   کند دفاع  اوهام از  دهدیم

که باالخره بتوانند  آن  یبرا  و.ا.ا  ج  راست  ونیاپوزس با تامشان  ییصدا هم  یالپوشان   یبرا  تالش   در  آن   از یبخش عنوان  به   هم   وزین   سرخط و  برالیل  و  طلبیسرنگون 

دادند    ح یج.ا.ا گرفتند و ترج  ی سرنگون  یبرا  ران ی به ا ینظام  ی حمله  هی عل  موضع  و   کرده  شرمنده  را ما  کنند  پا  و  دست  خود یبرا  ران ی ا  است یس  ی در صحنه  یی جا

نامشان در دفاتر حقوق  اناً،یباشند و اح  سمیالیجنگ امپر   نامیب   نظام ادهیپ بد   ران یبگحداقل در ظاهر  را هم وارد    سمیالیبود که امپر   بیترت نیناتو ثبت نشود. 

  نشود دوتا  حرفشان که  است  ی خارج  ی نظام دخالت  با   مخالفت  نی، هم"مستبد" نینزدن تنفرشان از پوت  ادی فر یبرا مانعشان  گفتمان خود نمودند. اکنون تنها 

  ییاروپا  ی هاارزش  از دفاع  یبرا ناتو   ینظام  یحمله:  است گرفته   ندارد  را گفته  شیپ ی هاتی معذور که  ن یاروپانش ژک یژ  همان  را  حشان ی صر و  یدل موضع  وگرنه 

   (.  بشر حقوق ،ی)دموکراس
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و خود    ن ینو  یبا نظم  یکنون ینظم جهان  ینیگزیجا  یعنی   جنگ را موجب شده  نیکه ا یاه یو علل پا تضاد  یجهان

 شود. ی م ممکن هاجنگ  نیترهم با بزرگ  نیا

از    ک ی  نابود  ا ی  یجهان   "صلح"دوران  خواهد    ییکایآمر  سمیال یامپر  ی به شکل  و    ه یروس   ی نابود  ای  افت یتحقق 

صلح تحت نظم    .است  جانشان  به   ی آتش  ییکایآمر  نظم   که   ی گرید  یروها یها و ناز دولت   ی اریدنباس و بس  ی روهاین

نها  ی گر یو ما و هرکس د  5ناممکن است  یی بورژوا با  ش یخو  ییکه آن را چونان آرمان  باشد    د یبگو  د یقرار داده 

  ی طبقات یمبارزه  یه توسع امکانات طرف  کدام  یرگیچ م ییبگو بهتر  ای طرف کدام صلح نبرد  نیالحساب و در ایعل

 خواهد کرد.  ک ینزد سمینقاط جهان را خواهد افزود و جهان را به کمون ی و مابق  نیدر اوکرا

سخن راندن از صلح همواره    ،سمت درستها بهاسلحه   گرفتن  و   جنگ   نیادیبه علل بن  ی اه یگونه برخورد پان یبدون ا 

  ط یشرا  نیدر او    یی بورژوا  ی موضعلذا  ممکن است و    ییخواهد بود که صلح در جهان بورژوا  ده یا  ن یا  غی تبل  ی به معن

 هست.   ز ین یستیالیامپر

برخصلح  و   ان یگوجنگ   به   نه   ان یدرم امپر  ی طلبان  را  جنگ    6دانند ی م  ی ستیالیجنگ  ساختن  بدل  موضع  و 

 هامدت   از  هاستیکمون  ،یدارچه حرف خنده   .اند گرفته   ش یدر پ  را  ی مل  ی بورژواز  هیعل  یبه جنگ داخل  یستیالیامپر

 اند افته ی  جنگ   ن یا  در   خود  همراه   و   خود   کنار   در   را  ه یروس   و   اند بوده   هاستیفاش   ه یعل   ی داخل  جنگ   حال  در   قبل

حتمقتل   ه یروس   یمداخله   بدون   که   ی طیشرا  در   همآن ا  ی عامشان  در  توان  ی نم  را  جنگ  اوالً  تی وضع  نیبود. 

نمچیهبه   هیروس   ه ی عل  ی داخل  جنگ   به   یست یالیامپر  جنگ   کردن   بدل  اً یثان  و   دانست   ی ستیالیامپر تواند ی وجه 

 . د یچطور؟ آن جا را به آتش بکش کایآمر سم یالیباشد. در مورد بلوک امپر هاست یکمون  یخواسته

آن :  تذکر  کی و صلح با وجود  نه به جنگ  برا  ،سمیالیامپر ست در دست  یسالح  یخواهکه   یهاست یکمون  ی اما 

اند و در مقابل ارسال سالح و  برخواسته   شانیهاجنگ و حکومت  ه یعل  ی واقع  یکه به مبارزه   شانیهاآن   ،ییاروپا

امکان    نیا  ی ستیالیبلوک امپر  هیعل  مشانیمستق  یمواجهه  ل یبه دل  ستند یای کارگر م   ی بر طبقه   ی اقتصاد  یهافشار

و    یباشند و چه بسا بتوانند موضع نظر   کارگر داشته  یطبقه   یجهان  یمبارزه   در   یبهتر   نقش   که   شودی م  ایهم

  ی سو  به  حرکت  حال  در   سمیبرالیست که دشمنشان لا ل یبدان دل هان یا یکنند و همه   ح یرا تصح ش یخو یاس یس 

  را   یخود   دولت  که  کیهژمون  ضد   یهادولت   درون  یهاچپ   آن  یبرا  اما.  است  مسلط   الیامپر  و  یجهان  سمیفاش 

اگر تا    نجایخواهد کرد و از ا  م یو تحک  تیرا تقو  شانیست یالیامپر  سمیبرالیفهمند تنها خصائل لی م  جنگ  عامل

 بزرگ فاصله است.  یدره   کی  یو موضع پرولتر  سمیتا کمون ستین ی راه سمیالیامپر

 
 . است هی سرماکارـ تضاد گرید یجنگ ها ی همه یهی پا  و ییبورژوا  جامعه  درون  جنگ و مبارزه  ن یتر مهم که دیفراموش نکن 5
به نوشتهبرای مطالعه 6 به نام  ی یک تحلیل جامع و تاریخی در رد خصلت امپریالیستی جنگ  بازیابی هژمونی و امکان اعتالی  "ی محمد رضا حنانه  جنگ 

  رجوع کنید. "ی طبقاتیمبارزه
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 را   جنگ  هاست یکمون  یبرخ  یحت  و  چپ  یهاانیجر  عمده  رفته،  شرحش  تاکنون  که  یمباحث  یجه ینت  نیاما آخر

جان و ناتوان  ی ب  ی چون جسمهم   نه یزم  ن یا  در   را  ایدانند و پرولتاری م  هاآن   با  را   فشیتکل  نییتع  و   بزرگان   جنگ

دانند  ی م  یی ایپرولتار  یمداخله   ینامناسب برا  یی باشند جنگ را فضا  هم که داشته   یها هر موضع کنند. آن ی تصور م

  ی از مبارزه   یرا بخشآن   ییاند گوقائل  یرونیو ب  ه یثانو  یاتنها رابطه   ایپرولتار  یطبقات  یو مبارزه   یکنون   جنگ   ی و برا

  بوده   ن یاوکرا  درون   ی نبرد ماجرا   آغاز ینقطه   م یکه بدان ن یبه نظرم هم  .دانند ی نم  یبورژواز   ه یعل  ا یپرولتار  ی طبقات

  ی تینبرد معضل امن  نیالعلل ااند و علتبوده   ین یاوکرا  یها ستیفاش   گرید  یو جبهه  7هاستیآن کمون  یجبهه   کی  و

  ی اثبات خواهد شد و فرضشان مبن  نان یدرک ا  یبوده نادرست  ان ینبوده و جنگ از قبل هم در جر  ه یدولت روس   یبرا

 یهاکرد  د یبا  چه و ینیکنم تا امکانات عی باطل. در ادامه متن تالش م  یو انقالب پرولتر  یجنگ  ط یشرا تیبر ضد 

عمده    یخیتار  لیدل  کی  جانیاما از هم  . کنم  ذکر   است  مشاهده  قابل  رانیا  از   که  یحد   در   را  جنگ  نیا  در  ی پرولتر

  جمله   از  خیتار  یهاانقالب   نیترم یاز عظ   یاریکه بس  میبگذر  نیاگر از ا  قابل مشاهده است.نگارنده  دفاع از نظر    یبرا

کند که  ی م  د ییتأ  خیتار  هم  را  نکته   نیا  اند آمده   رون یب  بزرگ   ییهاجنگ   دل   از   سیپار  کمون   و  اکتبر   ری کب  انقالب 

چ  سازمانیب  ی ایپرولتار  یسازمانده  یحت انقالب  در  آن  بارز  نمونه  است،  ممکن  دل جنگ  در  کوبا.    نیهم  و 

نادرست در ذهن    ر یتصو  نیا  د یشا  .ستند یپر از صلح و صفا ن  یامحتاج دوره   ی روزیپ  یبرا   ایو پرولتار  هاستیکمون

پر از    یاتر تمام عمر خود را در دوره جوان   ی رفقا  ی برا  ایاست که بخش عمده    ل یبه آن دل  ی رانیا  یهاست یما کمون

 هراسناک  د ینبا  هاپرولتر   و  هاستیکموناتفاق    نیو از ا  دهیسر رس به  غالب بر جنگ  . دوران صلحِ میاصلح گذرانده

 است.درکار نبوده  ی واقع  یگاه صلحچیه  ما یبرا  میباش بوده  درست اگر. باشند 

 

 8ی طبقات یمبارزه  و کی هژمون افول کا، ی آمر سمیالیامپر -۱ 

 د؟ییجوی م  چه ی برا غبارم  و  گرد ان یم در مرا  ن،ینشدل  و  پرتوان  یسرودها ،یآسمان ی سرودها ی]ا

 .د یگذاری ها هنوز اثر مآن   بر که  د یانداز شون یطن یکسان  یبرا 

 کنم،  ی م  گوش   من د یآوری را که با خود م ی خبر 

 
  باًیشکل تقر   به   که  را  ناتو  پرو  یهاتوده  فقط   نه   و  بکشد  انیمبه  را   هاتوده  یپا   توانسته   که  داشته  یعوامل  کودتا   از   پس  یهاروز  همان   از  جنگ  دیفراموش نکن 7

قرار داده،    دانیم  یانهیرا در م  ای پرولتار  ،. منشأ جنگشانیها استیو س  نانیا   هیعل  ییها توده  کهبل  شوند یم  زاده  یمدن   جامعه  سطوح  نی تریاهی از پا   یخودکار

ب   تواندیجنگ بر ما نم  ریهست و تأث  زیجنگ ما ن   نی پس ا هم  آن  یو سازمان   یجنگ است و ضعف نظام  نی ا  ریدرگ  ماًیمستق  ای فرض شود. پرولتار  یرون یصرفاً 

 .دهدینم رییجنگ را تغ یخصلت اساس
می   8 آمریکایی  امپریالیسم  بحث  بیشتر  روشن شدن  سهبرای  مقاالت  به  صادقی:  گانهتوانید  پویان  مؤلفهکلیت،  "ی  و  نوینتروما  و  خیابان یک"،"ی  طرفه 

 ی شاپور اعتماد مراجعه کنید.ی پری اندرسون با ترجمهنوشته "فرمان و دیوان"چنین کتاب و هم "مساحی جغرافیای سیاست" ،"اشهای کوتولهعروسک
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 . است مانیا فرزند   نیتریگرام معجزه  و  ست،ین من  در  یمانیباورداشتنش، ا ی برا ی ول

 افکن است ندارم. نیخبر خوش در آن طن ن یا یکه آگه یبه فلک افتن یراه  د یمن، اما، ام 

  [ن یبه آذ م.ا.  گوته،  فاوست،

 

  ی رگ یچ  از  مشخص   دوران   نیا  یدرون   یهاو انکشاف تضاد   ی عنوان آشکارگبه   کایآمر  سمیالیامپر  ی فول هژمونا  ند یفرآ

مولده و    یهارو ی ن  انیو تضاد م   د یتول  یی مناسبات بورژوا  ترق یعم  یهااز تضاد   ستیبازتاب   که   ،یی بورژوا  مناسبات

که   آوردیم د یرا پد  و امکان ضرورت نیا ایو پرولتار یبورژواز ی، برااش ژه یو شکل نی ا در د یتول یمناسبت اجتماع

حفظ آن تضاد   یراستادر  یاول .گذارند و قدم در راه برساختن جهان نو  ند ساز نیگزیجا نینظم کهنه را با نظم نو

  ی جهان  نظم.  یطبقات  جامعه  نیادیبن  برانداختن  جهت  در  یدوم   و  ی طبقات  نظم   از  دفاع  در   و  هیسرماـ کار  ،یاهیپا

  دوران   از   را  دوران   کی  و  است  ه یسرما  ی ستیالیامپر  ساختار  از   یخیتار  زیمتما  شکل  ک ی  کایآمر  یرهبر   به  هیسرما

  ی مبارزه انکشاف    یکار مشخص براو سبک  استیس   کی   تیکفا  بیترتنیبد .  سازدیم   زیمتما  خود  از  پس  و  شیپ

  که  ک یهژمونضدِّ ی بورژواز یبرا نیچنکند و هم ی م نیع تم خود  یژه یبرد امر انقالب را با خصائل وش یو پ  یطبقات

سرما جهان  مع  ،است  نده یآ  یسوبه   هی راهبر  امکانات  م  ینیهم  با  تند ی را  چه  ثغور  و  حدود  و  کرد   د یکه  ها 

 .دسازی م نیمع را  یستیال یامپر نینو دوران برساختن یبرا شیهاضرورت 

گونه  همان   ؟یستیالیست به نظم امپری ازین   چه  دارد  اریاخت  در  یاس یس   یالت یعنوان تشکبه   را  دولتش  که  هیسرما  یبرا

در حرکتش    ،رودی مفرو   تام  یآنارش   در  و  ابد یتواند تداوم  ی بدون دولت نم  ،محدود   یای جغراف  در  هیکه انباشت سرما

دولت   انیم ن  مختلف  یهاملتـو درون    ه ی که حرکت سرما  است  یاینظامـیاس یس   ی ضابط و ضابطه   ازمند یهم 

  کند   یریجلوگ  یجهان  یآنارش   کیاز درافتادن به    ،سازد  ممکنها را  ملتـدولت   انیو روابط م  یمل  یهامرز خارج از  

وارد    ه یسرما  یجهان  یمنج  عنوانبه   ابد ی  انیجر  یخارج  یا یجغراف  کیدرون    "نامناسب"  یاستیهرکجا که س و  

   . مینامی م  ستیالیامپر  یهادولت /دولت   را  آن  نیضابط/ضابط   و   سم یالیامپر  را  یاس یس   یکربند یپ  و  ضوابط   نیا  ما  .شود

امپر افول    ی هاتوسط دولت   یاس یس   لحاظبه چه که  آن   ان یم  تضاد  د یتشد   با   شد   همراه   ییایتان یبر  سم یالیدوران 

هم    تضاد  د یتشد .  هاواحد   نیا  در  استیس   یشد و اقتضائات ملیمگرفته یمستعمرات پ  ی ایدر جغراف  ستیالیامپر

و    "متمدن"در دول    هیسرما  ی با بحران اقتصاد  ییافزاکرد و ضمن هم  عی را تسر  یانقالبـی مل   یهاانکشاف جنبش

را فراهم آورد. در    یموجبات دو جنگ جهان  ،هاستیالیامپر   توسط   جهان  کامل  میتقس  دن یرس   انیپا  به  نیچنهم

  یناتوان   جهیو در نت  هیو انباشت سرما  ییبورژوا  یبرد جامعه   شیپدر    ییایتانیبر  ینظم کهنه  یناتوانبا بروز  دوره    نیا

  ی و راهبر آن به سو  هینجات جهان سرما  یفرشته   عنوانبه   کایآمر سمیالیکه امپر  ، بودیطبقات  یمبارزه در کنترل 
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  ی ستیالیفقط با رفع تناقضات نظم امپر  یی کاینظم آمر  کرد.  نیشروع به تکو  یی بورژوا  ی جامعه   خ یتار  از   ن ینو  ی دوران

 .بکشد  رون یب یخیبحران تار نیرا از ا ییجامعه بورژواتوانست ی بود که م نیشیپ

شناختن    تیرسمبا به   یمل  یهاجنبش  به  یاس یهم از جهت پاسخ س   :شد   موفق  هم  قتاًیحق  ییکایآمر  سمیالیامپر

هم شکست    تیو درنها  یجهان  یهاو مهار جنگ   یی دول بورژوا  ان یقواعد روابط م  م یو هم از جهت تنظ  هاملتـدولت 

 . یانقالب یایپرولتار  یمرکز رهبر  عنوانبه  یستیالیسوس  ی شورو ریاتحاد جماه

  سش یاست که گام اول تأس  یی بورژوا یهاملتـدولت از  یجهان یِاس یس  یِکربند یپ و راهبرد  کی کایآمر سمیالیامپر

  نقش   آن  یرهبر   به  یستیالیامپر   بلوک  و  کایآمر.  استبوده  همراه  یمل  یهادولت  استقالل  یشناس   تیرسمهب  با

  کا یآمر  ی سرکردگ  به  یستی الیامپر  بلوک .  است  واگذارده   هاآن   به   خ یکه تار  ی کنند نقشی م  فا یا  نظم   نیا  در   یاژه یو

. اگر دولت  یمدنکه دولت در نسبت با جامعه   آوردی طور مشابه فراهم مرا به   ی زیهمان چ  امکان   یلالملن یب  سطح   در

شهروند    یسوژه   ی را برا  یمنافع فرد   ی ریگ یاز آن امکان پ  ی نظام  ی بانیو پشت  م یو تحک  یمدنجامعه   ن یقوان  تیبا تثب

چه به علت منافع متضاد درون   ی آن به جنگ و تخاصم درون  یاو از در افتادن هرلحظه   کند ی فراهم م  یمدنجامعه

  ی ستیالیامپر  نظم   ی برا   هم  کا یآمر  ی کند سرکردگ ی م  یر یجلوگ  ایپرولتار  ی طبقات  ی مبارزهو چه به علت    ی بورژواز

 دارد.   یگاهیجا ن ینچ دوران نیا

  دوران   در  هادولت  ان یم  یگونه   یمدنجامعه نظم خود را در  خاص  بتواند منافع  یی بورژوا ملتـدولت که هر  آن   یبرا

  ان یم   ی اقتصاد/یکیژئوپلت  مختلف   اقتضائات  و   منافع   تضاد  ل یهنگام جهان به دلهم   و  ردیبگ   ی پ  یی کایآمر  سمیالیامپر

ها دولت   انیم  یِبرال یل  نظمِ  دولتِ  چونان  که  باشد   داشته  وجود  یدولت  د یبا  نرود  فرو  تام  یآنارش   ینوع  به  هادولت 

رسد آن است  ی همراه م   یجا به ذهن هر خواننده ن یکه در ا  ی سؤال  9کند.  نیرا تضم  یقواعد باز  تیعمل کند و رعا

  ما  همه  ذهن به  که  یل یدل  نی ابد؟ اولیی م   ییکایآمر  نظم   در   را   ی نقش  ن یچن  ی گرید  دولت چیه  نه   و کایکه چرا آمر

از آن برخوردار بوده    ییایتانیبر  سم یالیبحران در امپر  ی در دوره  کا یکه آمر  ی ای نیع  امکانات  که،   است  نیرسد ای م

العاده به  فوق   یتوان نظام  نیچنو هم   1۰پس از جنگ دوم   یقدرت اقتصاد   نیبرتر  عنوانبه   یازجمله توان اقتصاد 

  کا یآمر  که   است  آن   ید یکل  لیدل  نین خود سازد. دومآ  از   را  نینو  نظم  یرهبر  گاهیجا  که   ده یبخش  را  امکانات  نیآن ا

 
  ست؟ یاما شباهتشان در چ  ؛ است  ییبورژوا  یدرون جامعه  یمدن از جامعه  یبازتاب  ییگو   کا یآمر  ی به سرکردگ  ها دولت  ان یم  یگونه  یمدن جامعه  نظم   مییگویم 9

منافع    "برابر"  یگونه ابه  توانندینظم را به چالش بکشند، م  ن یکه ا   یی هاها و شهروندانشان به جز آندولت  ی همهکه    ستینظم   آلدهیا   حالت   در   یی کایآمر   نظم

و در    دغارت نکن  ایها را استعمار  آن  یآزادانه با هم تجارت کنند و کس  ،گردند  برخوردار  یبرابر  یمل  و  یشهروند  حقوق  از  ونظم دنبال کنند    نیرا در ا   شی خو

  حفاظت ی برا  ییهانهاد یجهان  تجارت سازمان . سازمان ملل و ابدییرا م یمل ی هامرز ت یترجمان قدس ها دولت انیکه در م یخصوص تیحفاظت از مالک ت ینها 

  چون هم  د یبزن   هم  بر  را   نظم   اگر.  نزنند  هم  بر   را  کایآمر  یرهبر  به  یی بورژوا  جهان  نظم  که  مسئولند   ی کسان   قبال  در   فقط  البته  هستند  "یو آزاد  یبرابر"  ن یا   از

 . است کارتان  عاقبت یجهان  سی پل یحمله ت یو در نها  یجهان یهانهاد  از  اخراج م، یتحر بود، دیخواه حقوق  ی الغا سزاوار  یگری د مجرم هر
عروج    که   ی در حال  .شد  جهان  یاقتصاد  برتر  قدرت   ا، یتان یبر  گذاشتن   سر   پشت  با   کایآمربود که    ست یقرن ب   ل یبه ذکر است در اواخر قرن نوزده و اوا  الزم   1۰

  .گرددیها بعد باز م به دهه  ییکا یآمر سمیالیامپر
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که نتواند از آن رها شود. هر دو   د چنان بند کرده باش آن  ییایتانیبر نظم  به  را  نافش که نداشت یمستعمرات چندان

  یبرا  یزیچ  یپرسش اساس   کیچون هردو در مقابل پاسخ به    ؟یاند. چرا ناکاف  یاما هنوز ناکاف  حیادله صح   نیا

توانند  ی منخود    یو نظام  یقدرت اقتصاد   یبا توسعه   هیو روس   نیمانند چ  ییهادولت   چراگفتن به ما نخواهند داشت.  

و عروجشان با قرار گرفتنشان در مقابل    شوند   آن  رهبر  چند   از   ی کی  ا ی  شده  ییکای آمر  نظم   در   کایآمر  نیگزیجا

    ده؟ یگرد  زمانو دول تحت زعامتش هم کایآمر

  سم یبرالیل  ها،آن  انیم  عد و حافظ قوا   ییبورژوا  یهاملتـدولت از    یبتواند رهبر جهان  کایآمر  ملتـدولت  آنکه  یبرا

 اش ی نیو توان عجهت اراده کند    ن یکه خود در ا  ستین   ی کاف  نیا  ، باشد،هاآن   انیم  ی برابر  و   یآزاد   و   یالمللنیب

 هاآن   یسو  از  یعنی  باشد   داشته ها و شهروندانشان  آن   دگانیاز د  ،کار را هم  نیا  تیمشروع  د یبا  باشد؛  داشته  هم  را

 یستیبای م  پس  . گردد  رفته یپذ   باشد،  هادولت   ان یم  یگونه   یمدنجامعه   نظم  نیتواند ضامن ای که م  ی عنوان دولتبه 

و ساختار نمونه ایدرون   یهارفتارش  و ی م   که  یسمیبرالیل  نیهم   از  یآلدهیا  یش  خواهد در سطح جهان ضابط 

 .بوده باشند ضامنش باشد، 

روس ن یهم  از   قاً یدق که  پ  هیجاست  آن  دولت   ،   "اقتدارگرا"و    یستی کمون  ینه یشیبا  و شهروندان    کار محافظه   یبا 

هم  نی چ  ای  "برالیل  "چندان  نه  به  به ی نم  ییکایآمر   نظم   درون  شکل  نیهم  رهبر توانند    سته یشا  یعنوان 

  نیشود و با تکوی نم  رفتهیپذ   یراحتبه   هم  ساده   عضو  ک یعنوان  به حضورشان    یحتکه    مینیبی مشوند و  شناخته

  ی گفتمانـیاس یس   تیکفا  نی بدون ااز نظم اخراج گردند.    یکلرود تا به ی م  کایآمر  سمیال یامپر  کیهژمون  افول  ند یفرآ

  د یکردند. اما راستش را بخواهی نم  "ییکایآمر'نظم    یرا سرکرده   کایآمر  ، ینظام  یو قوا  یاقتصاد  یتمام آن قوه 

  ی م انجامش    کایکه آمر  یانجام آن کار   یامروز و پس از  هفت دهه در حد و قواره   یهم حت   ی گریدولت د  چیه

  س یدر سرتاسر جهان ندارد که بتواند نقش پل  ی نظام  ییهاگاهیپا  ی دولت  چیهدر حال حاضر  حداقل    ست،ین  دهد 

پول    عنوانبه خود نداشته و پولش    یبرا   یتحت کنترل  یجهان  یو اقتصاد   یاس یس   یهاسازمان  .کند   فایرا ا  یجهان

از    ک یهم در مقابل عروج هر    گرید  ی گونه به   خیتار گذشته  هان یا  یاز همه   شود.ی شناخته نم  یمعامالت جهان  جیرا

و    کایه آمر ی عل  به جدالها با ورود  دولت   ن یاز ا  ک یهر  .رد یگی قرار م  یی کایهژمون جهان آمر  عنوانبه ها  دولت   نیا

دولت    ک ی  عنوانبه ،  یدست گرفتن رهبر ه ب   ی الزم برا  یو اقتصاد   ی نظام   ، یاس یس   یهاساختار  جاد یا  ی تالش برا

  رهبر   ک ی  قامت  در   ابند یکه فرصت  آن   از  ش یپ  بیترتنی اند و بد بپاخواسته   ینظم جهان  بالفعل  رهبر   هی وارد علتازه 

با اقتضا  شوند   ظاهر و    یداخل  یهابرال یبا ل  تی خود را در ضد   دهند،  وفق  آن   کیدئولوژی اـیاس یات س ئو خود را 

  ی به سوباز هم    لیدل  نیکنند. به هم ی شروع به دفاع از خود م  یاس یو س   یتیامن  قناچار از طر به    و  دهید  یجهان

، البته اگر  دهند ی م دست  از  را  یی کایآمر  نظم ینده یآ رهبر  ک ی تیکفا ش یاز پ شیو هرچه ب شوند ی مقابل رانده م

 . نشوند  م یتسل ییکایدر مقابل مدافعان نظم آمر
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دل  ییهاآن به  اوکرا  یه ی روس   ا ی  انهیخاورم   در   ران یا  ی نظام  مداخالت  ل یکه  شرق  را    نیا  نیدر    ی هادولت دو 

  ی عنیسراپا متفاوت    ی تیدرون کل  یی ایتانیبر  یهاستیالیها با امپر شباهت عمل آن   ابند یی دانند درنمی م  ی ستیالیامپر

  دن یکش  چالشبه   با  لحظه  نی ا  در   نیشیپ  ی ستیالیامپر  عمل  آن متفاوت دارد.    ییداللت و معنا  یی کایدرون نظم آمر

از سمت   .ابد یی م   ز ین  کیهژمون ضدِّ  خصلت  چ یه  که   د ابیی من  یست یالیامپر  ی و عقب راندن آن داللت  کا یآمر  ی هژمون

را    هادولت  گریداز    یخواهو تعداد دل   رانیو ا  نیو چ  هی روس   ،هیکه به علت صدور سرما  ییهاست یهم اکونوم  گرید

که    ی گونه بود که هر دولت ن یا  یی ایتانیبر  سم یالیامپر  و   ن یلن  ی دوره رند که در  یگی م  ده یناد،  نامند ی م  ستیالیامپر

 ینظامـی اس یس   ضوابط   بر  یمبتن   ییایتانیکرد که در نظم بری را هم دنبال م  ییهااستیس   داشت  هیصدور سرما

  رو  ن یهم از  و  ، ینظام  قیطر  از  ی مل ی ایجغراف از  خارج  یمل  منافع  ی ریگ یپ ی عنیبودند،    ی ستیال یامپر نظم  د یبازتول

  بستر   هی گرفت. صدور سرمای م  گریدک یدو را معادل    نی ا  نیبود که لن  جانیشدند. از همی م  محسوب  یستیالیامپر

 .ستین  کسانی  آن  با اما است سمیالیاز امپر یهر نوع یمند امکان

رد: به چه  یگی قرار م  مانیرو  شِ یسؤال پ ن یا مرحله نیا  در . میاشده  آشنا یی کایآمر نظم ی کربند یجا با پنیما تا بد 

از آن قدرتمند    ش یب  ا یآ  رند؟یگی م  قرار   کایآمر  مقابل   در ...  و  ن یچکم  کم   ی و حت   ه، یروس   ران، یا  ه یشب  ییهاعلت دولت 

  که   است  یقدرتمند   یاس یس   یرو یحامل ن  نیچرا اوکرا  شود؟  نیمنافعشان تأم  ییکا یاند که درون نظم آمرشده

را دشمن    هادولت  ی برخ  کایچرا آمر  ماند؟ی م  راسخ  خود   ییکایآمرـی غرب  راهبرد  بر  ندهیفزا  ی نه یهز  وجود با  یی گو

 ؟ ند یبی در کنار خود م   ینظام  یو حت   یاقتصاد  ندهی را با وجود قدرت فزا گر ید یو برخ  آورد یحساب مخود به 

  ی هژمون  یاز خصلت ساختار  یترق یدق  نییبه سراغ تب  ستیبایم  میده  پاسخ  سواالت  نیا  به  میکه بتوانآن   یبرا

پرو ناتو در غرب    یهارو ین  ،یساختار  یِهژمون   نیچگونه بر بستر ا  میده  حیسو توض  کی تا از    رفته   کایآمر  سمیالیامپر

 میشناس ی م  سم یالیامپر  کی افول هژمون  عنوانبه که    یند یفرآ لیذها  ساختار  نیچرا ا نیچنهم   و   ند یروی م نیاوکرا

  سم یالیامپر مدار  از  خارج و  دشمن یهادولت  ی ریگشکل موجب  و  کرده   پرتاب شیخو از  رونیرا به ب ییهاجماعت

  در   یداخل  جنگ  نیچنهم  و  نیاوکرا  در  ناتو  و  هیجدال روس   یهاجاست که علل، عواقب و افق در آن   گردند.ی م

 . شد خواهد  روشن ی تمام به  باهم وند یپ

 

 و افول آن  کایآمر  سمیالیامپر  یساختار هژمون  -۱-۱

ملبه  که    کایآمر  ینیاوکرا  "مزدوران"  شودیمگفته  اوکرای نم  تیاهم  یمنافع    یامخمصه   ن یچن  در  را  نی دادند 

  ی وند یکند تا پی م  هیروس   با  یمواجهه   به  ناچار  را   اروپا  که  کاستیآمر  نیا  ند یگوی م  هم  منطق  نیهم  بر  و  انداختند 

  خود   از  کاسه  چرا  ستین  مشخص  اما  ری تصو  دو  هر  در.  شود   تیتثب  اش ی رهبر  و   ردینگ   شکل  انشانیم  کیاستراتژ

سرکوب   یعن ی ی شرق یدر اروپا کایامر مشخص آمر یریگ یچنان در پآن  نیاوکرا یهاستیشود. فاش ی تر مداغ  آش 
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  نیترقدرتمند   عنوانبه آلمان    ریشوند. شولتز نخست وزی تر م روس ضدِّ  هم   کایروند که از خود آمری م   شیپ  ه یروس 

اروپا شروع حمله  ییدولت  از  م  هی روس   ی نظام  یپس  سرعت  نه   یدارانه یبه  کرده  رها  تعلرا  با    ی پروژه   قیتنها 

نشان    به مجلس   ینظام   یهانه یبرابر شدن هزکه با بردن درخواست سهدهد بل ی دو واکنش نشان م  میاسترنورد 

سه    ی دو ال  واکنش که در فاصله اندکِ   ن یا  . بود  خواهد   کار   ی ه یهم پا  نده یجنگ بزرگ آ  ی برادهد که آلمان  ی م

  ندارد   خود  در  آن  توسط   یاجبار  ای  متحده  االتیا  از  یناراحت  از  ینشان  چیه  اما  ردیگ ی روز بعد از حمله صورت م

چه  رود.  ی م  هم   ترتند   گرش ید  ی شرکا  از   گذشته   اشتباهات  جبران   ی برا  و   درآمده   غفلت  خواب   از   شولتز   یی گو

سو جهت و هم خود را هم   هله و  هر   در ...  و  ی رانیا  ون یاپوزوس   ن، یاوکرا  یهاستیشود اروپا و فاش ی موجب م  ی سازوکار

و    ی درون  یجوشش  یپا  ای  هستند   کایآمر  دولت  ریبگ جبهه مواجب  نیا  مداراناستیس   یهمه   ا یآ  ابند؟ی  کایبا آمر

  کا یآمر  ر یمزدبگ   روهاین  نیا  از   یبخش  هرچند   که  دهم   حی خواهم توضی م   است؟  انیدرم  شانی همراه  یخودکار برا 

  ی سرکرده   عنوانبه )  ییکای پروآمر  یروهاین  شیرو  موجب  که  است  کار  در  یساختار  و  یاهیپا  یوند یپ  اما  باشند   هم

     گردد. ی م کایآمر یمل  ی ایاز جغراف رون یب یا ی( از جغرافیستیالینظم امپر 

 کند؟ یم  د یتولباز یخاککره  سرتاسر  در  را  ییکاینِ آمروط جهان یسوژه  ییکاینظم آمرچگونه 

درک مسئله    ی برا  حیآغاز صح  ینقطه   ییکایآمر  یدر باب خصلت هژمون  "ی مثل هژمون  ـه  "اندرسون در کتاب  یپر

  یی هو  ونگ   که   یازدوده استیس   و   ی اس یرس یدر عالم غ  ی سوم هژمون  یلفه ؤ م  ی اما درباره"  دهد:ی را به ما نشان م 

که  کند بلی نم  عمل  یالدولن یب  سطح  در  نه  و  دولت  سطح  در  نه   که  یجهان  ای  یترامل  یلفه ؤ م  یعنیـ   کرد  فیتوص

بله    ...   )و رسانه(  توان گفت؟... مصرفی چه م  ـ نورددی در م  یو اجتماع  یها را در سطح فرهنگ مرز   یهمه   ، انیم  از

  ل یتشک د یتول نظام  ک ی از  ی داره یسرما اد یاما بن روزانه است.  ی زندگ ی در قلمرو  کیدئولوژیا ر یتسخ  ی: عرصه ناًیقی

، آن هم به قول مارکس در قالب اجبار  شودی م   د یبازتول   استراحت   هنگام  هم   و   کار   سر  هم   آن،   ی هژمون  و   است،شده

کند... و  ی موجود منطبق م   یروابط اجتماعها را بر  رحمانه سوژه ی ب   که  یاجبار  شده،  گانهیکار از خود ب  یاحمقانه

 11"دهد.ی م ل یرا تشک یی گراینوگرامش دگاهینظر دمدِّ یهژمون  یه و اساس اشکال ترامل یپا نیا

نقطه  از  هم  برا  ی پرشروع    یما  هژمون   ی اندرسون    ک یدئولوژیا  خصلت  از  م،یآغازی م   ییکایآمر  یترامل   یدرک 

 .یمدنجامعه : ییبورژوا د یتول مناسبات

  ان یم  ی گونه یمدنجامعه   یصور  یو برابر   یی بورژوا  یهاملتـدولت بر    ی مبتن  یساختار  کایآمر  سمیال یامپرکه    م یتگف

  ی صور  ی از برابر   ی بازتاب  یدولالن یب  ی صور  یبرابر   نیا  هاست.برفراز نظم دولت  ی دولت  کایدولت آمر  و  هاستدولت 

  یساختار  یارزعلت همبه   .دهد ی م  وند یپ  یمدنبه جامعه   یبه صورت ماد را    ییکایاست و سوژه آمر  یمدندرون جامعه 

هم   ییکاینظم آمرمؤمن به  ،یمدنجامعه  ناب یدهیمتناسب با ا ،یاس یس  سمیبرال یل مؤمن به یسوژه  دو،  نیا انیم
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متناسب با نظم    ی دئولوژیا  یمدناز دل جامعه   دشونده یبازتول  ی دئولوژیا  نیترمتناسب  عنوانبه   سمیبرالیل  خواهد بود. 

بورژوا  یبرساخته   یسوژه   یونددهنده یو پ  هست  زین  ییکایآمر  یجهان و نظم    یمل  یهادرون واحد   یی مناسبات 

سوژه   ب یترتنیبد   ست.یی کایآمر ا  استشیس   ی عنی  تر برالیل  یی بورژوا  ی هرچه    یمدنجامعه   ی گفتمان  آل دهیبه 

.  بود  خواهد ترمؤمن هاست،  دولت   ان یاما م  یمدناز جامعه   یکه بازتاب  ،ییکایآمراست پس به نظم    ترک ی نزد  یی بورژوا

د عبارت  سوژه   برال یل  یسوژه  د یبازتول   ی ماد  یه یپا  ی مدنجامعه   گریبه   یهاوند یپ  یواسطه به   برالیل  یو 

  ی ایجغراف  رون ی ب  و   درون   یارزهم   خصلت   نیهم.  است  ییکایآمر  نظم   یاساس   اصول   به   متعهد   یاسوژه   کش یدئولوژیا

بورژوا  یِمل امپر  ییجوامع  دوران    جاد ی ا  یستیالیامپر  یاس ی س   ی روهاین  سطح   در  را  یکپارچگ ی،  کایآمر  سم یالیدر 

  خواهد   هم   گرد   کایآمر   سمی الیامپر  ی رهبر  ل یذ  را   سمیبرال یل  به   مؤمن   ی اس یلحاظ س به   یهاسوژه   ی و همه   کند ی م

 ا ی  شیهادر خارج از مرز   کایآمر  یت یامن  یبه صورت توطئه   گراتجربه   یسوژه   نزد  هارو ی ن  یاه یپا  یِهماهنگ   نیا.  آورد

و در    د یروی بستر است که م  ن یبر ا  ی نیاوکرا  ی پروناتو  سم یبرالیل  1۲گردد. ی م  درک   به آن  یخارج  ی رو ین  یوابستگ 

شعار    یستیفاش   یهاگردان قالب   زنده  "با  عقل،  باد  مرگمرده  روس   13"باد  با  جنگ  مبه  که  نیا  رود. ی ها 

 .شد  خواهد  روشن ادامه در  اما انجامد ی م سمی فاش  به  چگونه  سمشانیبرالیل

  ق یها خود را از طرملتـدولت  انیم  یگونه یمدنجامعه   ی اس یس   یکربند یپ ،ییکایآمر  سم یالیامپر  یدوره   در   م یگفت 

مرتبط ساخته    ، ییمناسبات بورژوا  یکذب واقع  نیا  ،متشکل از شهروندان  ییبورژوا  یمدنجامعه   با  یداریپد   یارزهم

  دشوندهیزتول باو    کیدیولوژی ا  ی خصلت  یماد   لحاظبه خورده و    وند ی پ  ییبورژوا  یجامعه  یوارگعتیشکل با طبنیو بد 

جامعه ـسوژه   ذهن  در صورت  ی زیچ  همان  نیا.  ابد یی م  ییبورژوا  یشهروند  به  که  دوران    "یهژمون "ست  در 

که صرفاً توسط   یرونیب  ای  یگفتمان  صرفاً  ی امر  نه  کایآمر  یهژمون  نیگردد. بنابرای م  داریپد   ییکایآمر  سمیالیامپر

به    است و اساساً  ییبورژوا  یهاملتـدولت   ی برا  ی درون   یکه امر بل   شود   ی کارگذار  یارسانه   ای  ی ت یامن  یهادستگاه

  ی هر روزه   د یبازتول  هب  د یبپا  ییایجغراف  یاطه یدر ح  یمدنجامعه که  نیهم  .ابد یی تحقق م  ی ملّ  ی بورژواز  یانجیم

  سم یبرالیاز ل  یی که دولت بورژوا  هم   یگفتمان  ی ریگفاصله   هر   جه ی. در نت انجامد ی م  هادر ذهن سوژه   ی برال یعناصر ل

  .شد  خواهد   ه یتسو  یبه تمام  یروز  یدرون   سازوکار نیتوسط ا باشد  داشته  کایآمر سمیال یو امپر

  بر   ستیالیامپرضدِّ  ی روهایاما ن  .د یزای پروناتو م  ی رو ین  کی   نیمستقل اوکرا  ملتـدولت روشن شد چگونه    جانیتا ا

   ند؟یروی م  ی بستر چه

ساله را    ست یتالش ب  ک یشرق اروپا    گریغالب مناطق د  و   ن یآرژانت  ،یو ی، بولنیاکرا  ،ی لیش   ، یبیل  افغانستان، عراق،

در تناسب    ییمناسبات بورژوا  یو راهبر  و توسعه   جادیا  یبرا  کایاز توان آمر  یانشانه  چیدهند بدون هینشان م

 
  ا ی  یاطالعات  کار   با  و  دارد  انی جر  که  است  قدرتمند  یماد  ینهیزم  ک ی  بر  کایآمر  یتوطئه  که   است   نی که مسئله اکند بلیتوطئه نکند که م  کاینه که آمر 1۲

 کن کرد. شهیر را  استش یتوان سینم  ینظام
 . یجهان  دوم جنگ در  ییا یاسپان  ی هاستیشعار فاش 13
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جوامع بدون درنظر   ن یاز ا ک یهر . ییایجغراف یهاحوزه   ن یا زحمتکش  یهاعمده توده  ستیز با اقتضائات  یحداقل

هجمه گرفته  مورد  مشخصشان  اقتضائات  شده   ییکایآمر  سمیالیامپر  نظم  ینظام  ای  یاس یس   یشدن  تا واقع  اند 

آمده و    هیسرما  نمانده است.  یجاه ب  ش یب  یارانه یها غالب و مستقر گردد، اما هربار ودر آن   یغرب  ناب   سمیبرالیل

  سم یالیامپر  ینده یفزاهردم   یحداقل دو دهه است که ناتوان  .است  مانده   یاز خاک برجا  یرفته و پشت سرش تل

  ن یغالب ا  یچهره  داریپا  یدموکراس   برالیل   کیبه سمت    یستیال یخارج از بلوک امپر  یه یسرما  یدر رهبر  کایآمر

  را   هاجوامع آن   ن یا  ید یتول  یهارساختیبه ز  انهیوحش  یبا حمله   یبازار آزاد   سمیبرالیل  جوامع را رقم زده است. 

 یاز مبارزات اجتماع  یناش   یرا گسترش داده و امکانات اجتماع  یکاریاست، بها را قبضه کرده آن   یهانابود و بازار 

  داشته   قوام  د یبا  یمدنجامعه   کند   کار   کایآمر  یکه هژمونآن   یبرااست.  ها سلب کرده را از آن   ستمیب  ی قرن انقالب

  ی حداقل  د یبازتول  یگوپاسخ  ستیبای م  ه یسرما  انباشت  باشد،  داشته   یاس یقوام س   یمدنکه جامعه آن   ی برا  و  باشد 

  پس   ،که  ۲۰۰8-۲۰۰۰فاصل  فرجه حدِّ  ک یبه جز    ی سقوط شورو  از   بعد   نیست که اوکرای زیچآن   نیا  .باشد   جامعه

امکانات    ی تمام  ی نابودبا    نی در اوکرا  کا یآمر  سم یال یاست. امپراز آن فاصله گرفته   د،ش   ی اقتصاد  بحران از آن دچار  

 ییهاآن روند   ، دالر  با  نیاوکرا  در  آن   ید یتول  یاتیح  یهارساختیو تبادل ز  یمانده از شورو   یجاهب  یاجتماع  یهمگان

  یهانهیزم  هانی. ااند کشور اروپا شده  نیترر یبه فق  یکه منجر به بدل شدن قلب تپنده صنعت شورو  گرفته   شیرا درپ

  یی کایآمر  سم یالیامپر  یناتوان  ن یاند که بر بستر ان یناتو در دل اوکراضدِّ  جنبش   آن   یریگشکل   یاقتصادـیاجتماع

ا  تیدر رعا ااستده ییرو  ییایجغراف  یحوزه   نی اقتضائات خاص  فالکت    نیا  ه یمبارزه عل  چرا  الحسابی که علنی. 

  مشخصِ   خیتار  به   ساخته  نمودار  هاآن   ت یعامل  به  را   خودها گره خورده و  و روس   نیبه شرق اوکرا  یاجتماعـی اقتصاد

  ی ستیال یامپرضدِّ  و  یستیکمون  قدرتمند   یدئولوژ یاکه موجبات حضور    است  مربوط  جاآن   یپرولتر   سنت  و  یصنعت

از سواست  بوده   اکتبر   انقالب   اوان  همان  از اوکرا  که ن یا  گر ید  ی .    خ یتار  به   بازهم  د، یروی م  سمیفاش   ن یدر غرب 

چنان هم   انهیگراغرب  خین علت است که آن تاریبد   گردد؛ی برم   یستیفاش   یهای دئولوژی ا  یطره یس   و  یدهقان  مشخص

چنان علل وضع اسفناک را در ناتمام  هم   ن یاوکراغرب    یها وتوان دارد و توده توش   نی اوکرا  شرق   از  ش یدر آنجا ب

 1۴د.ننیبی ها مروس  یعلت کارشکنبا بلوک غرب به  انوحدتش یشدن پروژه گذاشته

 شود؟  ی م  پرتاب   رون یب  به   یی کایآمر  نظم   دل   از  ه ی روس   چرا.  می بازگرد  "هی روس چرا  "  پرسش  به   مجدداً  م یتوانی اکنون م

آمر  ه، یروس   یهاتوده   یبرا و  دوران  فاجعه  یهاروز   یمعنابه   کایغرب   یهارساخت یز  رفتن  ازدست  ، ینیلتسیبار 

مند از آن بهره   ی شورو  نکه در دورا  ی قدرت و امکانات اقتصاد   ی تمام  ن رفت  ازدست  و  ی اقتصاد  ی آزادساز  و  ی د یتول

ها اگر در کنار  ن یهمه ا  .استه  بود  دوره آن   بارفالکت  ط ی شرا  از   نشان  که  ی مداوم  تی جمع  کاهش  و  یکار ی، بد بودن

  چندان   ه یروس   یهاتوده   یعمده کنند چرا  ی م  روشن   رند یگ  قرار   کایآمر  مقابل  در   ی شورو   یریناپذ ی آشت  راثیم

 
برای مطالعهمی 1۴ به نوشتهریخ مختصر و مفید از مسئلهی یک تاتوانید  نام  ی  ی اوکراین  به  “ d anWhat is happening inحزب کمونیست روسیه 

around Ukraine” اجعه کنید. مر 
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  "وانهید"  ن یپوت  ن یهم  یدوره   در   و   هم   ه ی روس   نیهم  اما .  ندارند   آن   ی اس یس   سمیبرالی ل  ا ی  ییگراغرب   با   یاانه یم

خواهد؟ و چرا  ی م چه  هیروس  جان از کایکند. آمری م  رد  که   است ناتو نیدهد، اما ای در ناتو را م  تیدرخواست عضو

 شود؟ ی م پرتاب  کایآمر مدار  از رون ی ب به هی دولت روس 

را   یپرولتر  ای ییبورژوا یهاجنبش  یریگشکل  ینه یزم  کیدر اثر افول هژمون کایآمر  سمیالیامپر  یتناقضات عمده

و    "فاصله گرفته "  ییکایآمر  سم یالیآورده که از امپر  د یپد   ییبورژوا  یهادولت را در    ییهاو روند   استفراهم آورده  

از رهگذر گفتمان است که منافع    ی بورژواز  اند.کرده   یصورتبند   زیمتما  کی دئولوژیا  گفتمان  کیالب  قخود را تحت  

تواند  ی نم  دارد   ایپرولتار  با  که  یاه یپا  به علت تضاد   یمارکس بورژوازکند. به قول لوکاچ و  ی خود را درک م  یژه یو

 ستیبای م  که  است   آن  یمعنا  به  هاشرط   ش یپ  ن یا  به  او  یآگاه.  گردد  آگاه   شیخو  د یبازتول   ی واقع  یهاشرطش یبه پ

  ی امکان  نیچن  ید یدر مناسبات تول  اش یاجتماع  گاهیبکوشد و منافع مشخص و جا  هیدر جهت لغو تضاد کار و سرما 

بر تجربه است که منافع    یکه مبتن بل  یعلم  طوربه نه    یبورژواز   لیدل  نیاست. به هماز او سلب کرده   شیشاپیرا پ

  م یترم  کیدئولوژیا  یهاگفتمان  با  را  ندهیآ  باب  در  یتجرب  درک  نیا  تیکند و عدم قطعی م  یبند خود را صورت 

مسی م به  بتواند  تا  مسی م   که  یر یکند  آن  در  و  باشد  مؤمن  شانیهم  از.  د یبپا  ریرود    برال یلـ بورژوا  یبرا  د یرو 

محل تولدش را تنها    یایجغراف  ی رانیو او و  باشد   داشتهخاص وجود ن  هن یم  ک یبا    یمشخص  تنسب  چیوطن هجهان

همان    ی و کار راه  احتیس   ی فرض کند و خود برا  "متمدن  "کشور  ک یبدل شدن به    ی مدت براان یم   یانه یهز

گردد   یهاکشور  بس  مید ی د  ؛متمدن  تعداد  هواپ  یار یچگونه    آغاز   با  ی نیاوکرا  یهااردریل یابرم  ی شخص  یماهایاز 

  که   آمده   د یپد   یی بورژوا  ییهاروین  حال   هر  به   اما.  ختند ی رها کردند و به غرب گررا    "نشان یاوکرا"  ،ه یروس   یحمله

: ج.ا.ا و  کند و نه در دل آنی م  م یترس   یی کایآمر  نظم   مقابل  مقاومت  در   را   یبورژواز   منافع  ش یخو  یژه یو  گفتمان   با

 . هیهم اکنون روس 

را عمدتاً از آن اشکال  ییبورژوا مناسبات یتوسعه  یاس یس  یهاها ضرورت ملتـدولت   نیاز ا دامهرک زیمتما خیتار 

جنگ پسا   یاگر در دوره سازد.  ی م   ز یمتما  گرفت، ی م  خود   به   ی برالیل   ی البکه ق  ی داره یسرما   ه یاول  یتوسعه   ک یکالس 

بدل سازد   یاقتصاد  یهاولغبه  ی اسفناک ت یو ژاپن را از وضع ی غرب یتوانست کل اروپای م کایآمر  سم یالیمپرادوم 

اش  وقفه   یب  یهاو کمک   یتوان روزافزون اقتصاد   لیبه دل  سازد  غالب  هاآن   انیم  در  را  خود  ی هژمون  جه ی و درنت

 یاس یس   راهبرد   تیموفق  یهانمونه   دمهر  هفتاد  یاز دهه   اما  .بود  یستیها در مقابل انقالب کمونحفاظت آن   یبرا

ماجرا    نیبر ا  یاستثنائ  ن یچ  هیشب  ی دولت  15  .است  آمده  چشم  به   کمتر خارج از بلوک غرب    ییکایآمر  سمیالیامپر

 
ببرها   ی و اقتصادها  نیمانند چ  ی یهادولت  ی رابطه با رشد اقتصاد  در 15 به    ورود  با  که   است  سمیبرالینئول  یدر دورهاقتصادها    نی ا  گفت  د یبا   ا،یآس  یمشهور 

  نیا   ارزان  یای پرولتار  کردن  حاظل  با  امر   نیا   که  داستیپ  ناگفته.  افتندی  نیتکو  باشند،  مولد  توانستندینم  مبدأ  یکشورها  در  گری د  که  یکالن   یمال  یهاهیسرما 

.  نیست  های زماندر همهها در مدار امپریالیسم آمریکایی  قرار گرفتن این دولت  مینی بر لزوماً تضهم،    ی اقتصاد  تیموفق  نیهم  اما  .است  فهم  قابل  کشورها 

  شده است.ن ی اساسی در کاپیتالیسم گلوبال  ها شکاف مانع ازژمونیک در عصر افول هتصادی پیوستگی اقبینیم ما می کهکمااین
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هم که شده دوام    یی بورژوا  یهااریحداقل با مع   نبوده که توانسته   یغرب   سمیبرالی ل  یاستراتژ  با  گاهچ یهکه  بل  ستین

  لحاظ به   یدولت قدرتمند مرکز   کی دولت و جامعه و با    یمتفاوت از رابطه   یگرفتن شکل  شیبا درپ  قاًیکه دقبل  ابد ی

جوامع را به    نیا  از   یاریبسدر    یماد   اتیح  یهاانیقوام بن  ییکایآمر  سمیال ی. راهبرد امپربرود  شیپ  به   ی اقتصاد

. ابد یی م  بروز   یاس یصورت س به   جهت  خالف  در  یحرکت   یبرا   یاجتماع  یای ریسوگ  امکان  جهیکشاند، درنتی م  ینابود

نامتوازن    یهست، توسعه   ز یکه اکنون بلوک مسلط آن ن  یداره ی در مقابل بلوک متأخر سرما  که   است  لیدل  نیهم  به

ا  هیسرما به  به دالشده   ییهاملتـدولت   جاد یمنجر  که    از   یدولت  سطح  در   و   یاتوده  سطح  در   یخ یتار  لیاست 

  .اند گرفته   فاصله  سمیبرالیل

آمر امپر  یسرکرده   عنوانبه   کایدولت  چ  یکنون   ی ستیالینظم  ا  سم یبرالیل  ی رگیعدم  و  ملتـدولت   ن یدرون  ها 

با هژمونبه   را   آن  از  شانیهادولت  یر یگفاصله را  تگس  کند و ی خود درک م  یو سرکردگ   یعنوان مقابله  آن  رش 

م  یهژمون   ی نابود به سازمانده. پس  ند یبی خود    موجب   هم   نیهم.  د ینمایم   هاآن   ه یعل  ینظامـیاس یس   یشروع 

 ی هاه ید. البته خود حضور پادرگی ها مدولت   نیدر ا  "غرب"ضدِّ  یاس یس   یهارو ین  کردن  کالیراد  و   تنش  د یتشد 

و   شودی م  ییکایآمرپرو   یروهاین  وجود  و  هادولت   نیا  درون  یاس یس   یشکاف  به  منجر همواره  یمدنجامعه   یاقتصاد

 یهابه مرز   کایآمر  سمیالیست. اکنون امپری ست که در درون هم جاریای رونیاز جدال ب  یهم بخش  نیخود هم

از سو شده   یجهان  یهاتنش   د یموجب تشد   نیاو    ده یرس   ه یو روس   نی چونان چ  ی بزرگ  یهادولت    گر ید  ی است. 

اقتصاد    ی کایدر آمر  ی طبقات  یهاتضاد  د یبه شکل تشد   ریاست و در چند سال اخ  رش یکه جهان درگ  یبحران 

موجود    یهاتضاد   ف یتکل  نیی تع  ی برا  ضرورت   ییافزاو هم  د یاست موجب تشد کرده   ییاروپا خودنما  و   ایآس  ،یجنوب

. ییکای غلبه بر نظم آمر  است:  گرفته   قرار  خ یتار   مقابل  در  یافه یوظ   شود.ی م  یی کایآمر  سم یالیدر دل امپر

تضاد کار و    راه خواهند گذاشت.   نیقدم در ا  شیخو   یوه ی به ش  کی هر    یاز بورژواز  یو بخش  ایپرولتار

که  نیا.  ند یروی م   که  است  آن  دل  از  گرید  یهاتضاد   یهمه ست که  ی تضاد  و  ییبورژوا  یجامعه   یاه یپا  تضاد   هیسرما

ست ی پرسش  دارند   همراه   به  یاه یپا  تضاد   آن   رفع   جهیدرنت  و   ی ستیکمون  ی اعتال  ی برا  یامکانات  هاتضاد   نیا  از   کیکدام  

  به   که   است  آن   کند   فا یا  را ی نقش  نیبتواند چن  ی که تضاد و جدالآن   ی برا  الزم   شرط   اما.  مشخص ط یمربوط به شرا

خود را اداره   یخواهند زندگی م چگونه هاتوده  که آورد انیمبه  را  پرسش نیبخورد و اگره   جامعه یعموم سرنوشت

نبرد    د یگوی م  نیلن   هم  اکتبر  دوران  در  و  بود  یافه یوظ  ن یچن  ی مل  دولت  لیتشک  سی کمون پار  یکنند. در دوره 

پ  هیعل چن  یی شابورژوایدولت  پ  یامسئله   نیتزار  قرار  توده   یرو  ش یرا  مختلف  طبقات  و  و    نیلن  .است  داده ها 

مسئله    نیخواهد بود اما ا  16ریگ یناپ  و   سست  فهیوظ  نیبرد ا ش یدر پ  یاز ابتدا متوجه بودند که بورژواز   هاکیبلشو

 
انداخت، بورژوازی  کرد. یعنی نه اینکه بورژوازی دولت تزار را برنمیطور کلی درک به  ذاتی و ناپیگیریاز ابتدا یک  توان دقت کنید ناپیگیری بورژوازی را نمی 16

توانستند  خواستند، میاخته بودند اگر میها دهقانانی که به مبارزه علیه تزار پردانداخت و پرولتاریا و بعدمیاش را تأمین کند برتزار را به صورتی که منافع طبقاتی

ها هم  ست و نه ناتوانی عام بورژوازی. بورژوای بورژوایی گام فراتر نهند. پس ناپیگیری متضمن یک قضاوت طبقاتیز جامعهشرایط بورژوازی را بر خود نپذیرند و ا

قانان،  تزار برای دهالیستی.  ها و کنار کشیدن از جنگ امپریاما نه با پذیرش قدرت شوراها، تقدیم زمین به دهقان  خواستند که تزار را کنار نهندتوانستند و میمی
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کارگران و دهقانان به سرانجام    ی کتاتوریو در غالب د   ی را به شکل پرولتر  ”ییبورژوا“  یفه ی وظ  نیا  ایکه پرولتار

 روشن شد.  لیآور یها و با تزهاساند فقط بعد خواهد ر

 

 کای آمرضدِّ یروهاین یرو شِی پ یهاافق  میترس -2-۱

لوکاچ در رد نظر    ،یطبقات  یو آگاه  خیاز کتاب تار  یدهسازمان  یمسئله   یدرباره   یشناختروش   یهادر فصل نکته  

  یهمانند امر   م،یاز آن داشته باش   یاتجربه   چ یه  میتوانی نم  هنوز  که   را  نو  اساس   در  ی زی چ  شیدایپ"که    یکسان

است که    شهیاند   نیبر اساس ا  یکیبلشو  یداور شیپ"  17سد ینوی م  یبه نقل از تروتسک  و  "کنند ی رد م  ریناپذ امکان

هنگام رو  میریبگ   ادی  یسواراسب   میتوانی م  یفقط    که   دهد ی م  ادامه   لوکاچ  ".میباش نشسته    یاسب  یکه محکم 

  عظمت   برابر  در   گر یدبار  »  آن   در   که ]است[    )پرولتاریا(  یو   تحول   از  یامرحله   کارگر  یطبقه   یدتیعقبحران  "

مانند جغد    میتوانی نم  ما  .کند ی م  د یتأک  آگاهانه   ی شرویپ  ضرورت   بر  و  18"«ند ینشیم   پس   خود   یهاهدف   نینامع

  ک یبلشو  یهاسوژه صورت نه    نیچرا که در ا  میآن صبر کن  لیدرک و تحل  یبرا  تی واقع  ند ی فرآ  یتا انتها  نروایم

  حال  زمان   در   د یتوانی نم .  بود  م یخواه  خیتار  وقوع   منتظر   و   ورز نظر     ی لسوفانیف  که بل   سمیکمون  ی سو  به   خیتار  راهبر

  ن ییاست که سراغ درک و تب  لیدل   ن یبه هم  .د یباش   داشتهکه در حال وقوع است   چهآن  از  ی نظرگاه  مگر  د یبجنگ 

 .ستین  روشن آخر  به تا  هنوز که   میروی م  یت یوضع یهاافق

دل  یی بورژوا  دولت    ی افاصله   ناب  سم یبرالیل  از  ن یمع  ی ایجغراف  ک ی  در   هیسرما  انباشت  ی خیتار  اقتضائات  ل یبه 

امپر  ردیگی م مدار  از  خارج  در  درنتی م  مستقر   سم یالیو  ناچار    نیا  جه ی شود.  به  را  دولت    ک یقالب  در  خود 

را به    یاس یس   سمیبرالیل  یبه صورت مداوم   یمدنجامعه اما  کند.  ی م   و ارائه  یبند صورت  زیمتما  یدئولوژیاـگفتمان 

  سمیال یبازگشت به مدار امپر  یبرا   یمداوم درون  یرا تحت هجمه   ییدولت بورژوا  لذا  و  ؛کند ی م  قیها تزره درون سوژ

  شروع   آن  یدرون  فشار  و  کایآمر  سم یالیامپر  ی رونیدر مقابل فشار ب  ییدهد. دولت بورژوای قرار م  "ونیزاس ینرمال"و  

 ی ستیبای م  التشیحفظ تشک یبرا  در گام اول .کند  حفاظت یاس یس  یرو ین کیکند تا خود را چونان ی م  مقابله به

را    دولت   ی خواهد سکان رهبری م  که   یی روین  ی برا  ی گفتمان خودـی دئولوژیا  با  نسبت  در  یمانیاـیاس یس   یضمانت

 
شد. پس  گر میانداخت و به صورت ناپیگیری جلوهرا به دلهره و ترس در مبارزه می  همین بود که بورژوازی   ؛دار، سرمایهپرولتاریا  برای  بود وشده  ارباب فئودال  

  توان به صورت بورژوایی و با تقلیلنخواهد بود. پس نمیی طبقاتی پرولتاریا ناپیگیری بورژوازی هم در کار آموزد که بدون اعتالی مبارزهی اکتبر به ما میتجربه

مبارزه به  امپریالیسم  با  مبارزهمبارزه  از  آن  تهی ساختن  و  نظامی  امکان  ی  بورژوازی  علیه  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزهی  ناپیگیری  دولتروشن گشتن  های  ی 

 ید.هژمونیک بورژوایی در نبرد علیه امپریالیسم آمریکا را انتظار کشضدِّ
 . ۴9۴و آگاهی طبقاتی،محمد جعفر پوینده، نشر بوتیمار، ص تاریخ  17
 .همان  18
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مداوم آن   یو هجمه  تالطم از  را خود تا ردیگی م یافاصله  یمدندولت از جامعه   جهیدرنت . ، قرار دهد ردیدست بگ ه ب

 .نجات دهد 

قرار گرفتن در خارج از مدار    یابر  هادولت   امکانات  ،ترشی ب  برالیل   یِمدنجامعه   ای  سمی برالیل  از   یاس یهرچه فاصله س 

 نیچنهم و     .ا دولت ج.ا  نگهبان در   ی و شورا  سخت  ی هسته  که   روست  ن ی. از همخواهد بود  ترش یب  کایآمر  سمیالیامپر

  نظم   از  یریگتاب فاصله   ،خود  یژه یو  یهاار یو مع  ی دئولوژیبا ا  یحزب متمرکز دولت   عنوانبه   نیچ  ستیحزب کمون

  ن یهم  ل یبه دل  قاًی را دارند و دق  یمدنمستقر در جامعه   برالیل  ی از سوژه   ی ر یگکه تاب فاصله   اچر  دارند   را  یی کایآمر

حمله ساختار مورد  هم  عمده  هابرال یل  ی ها  م  یداخل  شهروند ـبرال یل  یهاسوژه   یو  هم    ه ی روس .  رند یگی قرار 

تار  یمدنجامعه   فراز   بر  یی کایآمرضدِّ  روح   یواسطهبه  امکانات  و  شراروح    نیا   تیتقو  ی برا  یخیآن    تنش   ط یدر 

و خارج از    کند   استخراج   جامعه  نیهم  دل  از  دوره   نیا  ی حداقل برارا    برالیرلیغ  یتواند دولتی م  کایآمر  با  ندهیفزا

   . ردیقرار گ کایمدار آمر

برا  یمدنیجامعه   از   برآمده   یاس یس   سم یبرالی ل  از   دولت   ی ریگشرط فاصله  بورژوا  ی بقا  ی شرط الزم  در    یی دولت 

  ک ی  کایآمر  سمیالیامپر  هیفعال عل  یمواجهه   یبرا  ؛ستی ن   یکاف  شرط  اما  است  ییکای آمر  سم یالیخارج از مدار امپر

  یِرونیو ب  ی در نبرد درون  یی کاینظم آمر  ی در محاصره   تا ابد   تواند ی نم  ی دولت  چ یست: هی ضرور  هم   گر ید  راهبرد 

افق مل  طه یح  رش یپذ   باکه  ی زمان  تا  یاستیو س   دولت   هر  ل یدل  ن یآورد. به همزمان تاب  هم از    د یعمل نما  ی و 

  ی الزم است برا  یراهبرد فعال  داشت.خواهد ن  گرید   یاشکست در مقابل آن چاره  ای  کایمدار آمر و بازگشت به    رش یپذ 

  ی رونیتحت فشار ب  ظاهر شود.  لیچونان بد   ییکایکه بتواند در مقابل نظم آمر  19ی ملفرا  یاس یس   یکربند یپ  کی  جادیا

  ی گفتمانش برا ـی دئولوژیا  ت یسوژه به کفا  مانیا  ،یاس یلحاظ س و چه به   ی لحاظ اقتصادچه به   سمیالیامپر   ی و درون

  کا یآمر  مدار   به  بازگشت  از  ی زی گر  تیبازد و در نهای رنگ م  یستیالیامپر  مدار  از   خارج  ییِبورژوا  یجامعه   یراهبر

  و   رد یگی قرار م  ییکاینظم آمر   یهاهمواره در چارچوبه   ی مل  ی بورژواز  م، یاروست که گفته   ن یاز ا  . داشت  نخواهد 

سرنوشت    نییو حق تع  یدفاع از استقالل مل  است که   لی دل   ن یبه هم  و  است  ییکایآمر  سم یالیامپر  تحقق   یانجیم

 اند.یستیالیذاتاً امپر   ،نیمشخصشان در اوکرا یهاداللت  ی ورا  یهم حت

  از   گسست  کی   و  یمدنجامعه   از   یر یگفاصله   کی  هنگام  هم   ی بورژواز  توسط   ییکایاز نظم آمر   یفرارو   یپس برا

ما   .ستی ضرور   ییکایآمر  نظم   درون  محاصره  ط یفرار از شرا  یها براملتـدولت   انیم   یگونه یمدنجامعه   یرابطه 

  تالش   روست  ن یز هما.  مینیبی م   ک یهژمونضدِّ  و   سمیالی خارج از مدار امپر  یاهرا نزد دولت   نبرد   ن یا  یهاقدم   ن یاول

موجود  یبرا.ا  .اج تشک  یواسطه به   هاآن   حفظ   و  خود  مشابه  یاس یس   یهاتی برساخت  در    یگفتمانـی التیرابطه 

 
است.  نهفته داریای ایجابی نیز دارد که در اقتصاد سیاسی سرمایهها پایهای جدالآمریکا خصلت منطقهی با امپریالیسم  های سیاسی مواجههجدای از ضرورت 19

که موجب تعمیق و تکوین مناسبات بورژوایی  های تولیدی در بلوک امپریالیستی و یا نقاط زیادی از جهان را به زوال نبرده بلگرایی آمریکایی صرفاً بنیانمالیه

 آید.  نظر میهای کنونی برایشان زندانی تنگ بههای خود شده که مرزهای خارج از مرزدر برخی جغرافیا
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توسط    ی برا  انه یخاورم  یگستره  محاصره  بورژوا  یهاملتـدولت درهم شکستن  م  یی مستقل  و  مدار    دان یدرون 

بازگشت    است  ن یو چن  ؛باشد حرکت نکرده   یملفرا   یوستگ یپ  ک ی  جاد ی، هرچند که هنوز به سمت اکایآمر  سم یالیامپر

 .دارد  داللت  "یمل "  فرا  یوستگ یپ  بر  که  نیاوکرا  شرق  ییکایآمرضدِّ  یدر جبهه   یشورو  ریخودکار ارواح اتحاد جماه
س  أی   یچالهاه یس   به   شانیدهایآرزوها و ام  ی که با شکست آن تمام  یزحمتکشان  ی حداقل برا  ی البته که ارواح شورو

  هردو   ایپرولتار  و   نشیدوران نو  یبه سو   هیراهبر جهان سرما  یِبورژواز   .دارد  زین  یطبقات  ی گرفتار آمد، داللت ها

هستند    سمیالیاز نبرد در مقابل امپر   ر یگزچون هر دو نااند ی فرامل یاس یس   یهااندام  برساختن  و   دن یبرکش  ازمند ین

در    متعلق به گذشته.  یاست و نه صرفاً خاطرهی هدف امروز  نیابزار ا  یشورو  ریاتحاد جماه  ارواح    نیدر اوکرا  و

که    یعنصر  عنوانبه   هیروس   ،یروس ضدِّ  سمیفاش   ونالیبه ناس   ینیاوکرا  یپروناتو   سمیبرالیل  هاست کهروند   نیمقابل ا

  ی خیتار  گام  برداشتن  یبرا  یروس   سمیونالیناس   ی ناتوان  بستر  ن یدر اگردد.  ی ، بدل ماست  یفرامل  یوستگ یپ  نیا  ریگ یپ

  ه ی روس   از   یبخش  دارند   تیاکثر  آن  در  هاروس   که  نیکه شرق اوکرانیا  . گرددی مشخص م  ،لحظه  نیا  در  یضرور

و    کرد  خواهد   ت یتقو  غرب  در   را  سمیفاش   تنها  نیا  .ستی طرف بدل شود ممکن نی ب  ن یزم  به   نیاوکرا  غرب   و  شود

از    ست، یهم ن  نیمعطوف به اوکرا  ی . مسئله حتاندازدیتضاد را حل نخواهد کرد و فقط حل آن را به عقب م   نیا

در جنگ    ی جا روشن نشود هر توافقآن   ف یتکل  تا   و   د یروی م  ستیو فاش   ست یالیپروامپر  ی روهاین  ی غرب  ی اروپا  نیزم

  ی روس   سم یونالیتوان با ناس ی به بعد را نم  ،رسد ی م  انیپا  به   ی روس   ی ایکه جغراف  نی. از شرق اوکرااست  یموقت  ی کنون

خود را با اوضاع وفق    نشده  خورده   هاستیکه توسط فاش   ی وقتتواند تا  ی م  ه ی دولت روس   که ن یا  کرد.  ف یتکل  نیتع

نه    ای  بکند   دل   شیخو  ییگرا ی و از مل  ردیبگ   یرا پ  ییایورآس ی  یهای جمهوراتحاد    یای بر اح  یمبتن  یاستیدهد و س 

را غالب کند    ییبورژوا  ریاتحاد جماه  ایدر نبرد با پرولتار  توانست  خواهد   ایآدارد که    یبستگ   نیبه ا  زیاز هر چ  شیب

که  آن   یبرا   هی روس   محقق خواهد کرد.   ش یراهبرد خو  عنوانبه را    یستیالیسوس   ی شورو  ریاتحاد جماه  ایپرولتار  ای

تحقق    یعنوان ابزار عملبه   ر،یاتحاد جماه  خیتار  زیاز هرچ  شیپ  ستیبای م   ردیگ  بهره  ی خیتار  راهبرد   نیبتواند از ا

  یی گرای از مل ییبورژوا یه ی اگر روس  نخواهد بود. یکار راحت نیجدا سازد و ا ایپرولتار  خیرا از تار ،یفرامل یوستگ یپ

  ی خصلت طبقات  یکننده نیی تع  ایپرولتارو    یبورژواز   انیم  ریاتحاد جماه  یخیتار  یبر سر معنا  یدل بکند آنگاه نبرد 

  ی شورو :  ند یگویم  هاستی کمون  خواهد بود.  نده یدر آ  از اروپا  یاحداقل بخش عمده   یاقتصادـی اجتماع  یکرهیپ

 .یستی الیسوس  ی شورو قهرمان ریمرده است، زنده باد اتحاد جماه

بر فرهنگ و تمدن    ی فرامل  یاس یس   وستاریپ  جادیا  یبرا  کای آمر  سمیالیامپر  ه یعل  نبرد  نی در ا  کیهژمونضدِّ  ی بورژواز

  ی حوزه   نیرفتن از ا  ترفرا   ی برا  یمناسب  کیدئولوژ یا  گاهه یکند و تکی م  هیمشترکش در مناطق مختلف تک  خاًیتار

  و   است  وابسته  "یاسالمتمدن  "  یهامرز   به  حالتش  نی ج.ا در بهتر  یها. مرز ندارد  "یتمدن"محدود    ییایجغراف

نها  م یگفت که  ی ودیق  یهمه   با   ه یروس   یینها  یهامرز    اما   ایپرولتار   یبرا.  یشورو  یی ایجغراف  یهابه مرز   تیدر 

  و   یتمدن   محدود  یهاحوزه   یورا   اتحاد  جادیا   یبرا  یقدرتمند  یدئولوژ یا  ابتدا  از  است،   متفاوت  اوضاع
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گسترد  ی م  یجهانرا تا سطح    ایپرولتار  یبالقوه   یهاتیظرف  ی دئولوژیا  نیااما هرچند    . ی طبقات  یمبارزه   :دارد  یمل

یش  گرا  اش ی مبارزات  یفضاقالب    ی مبارزات  یهافضا   و   هاساختار   دنیدر برکش  ی بورژواز  ی کنندگن ییتع  ل یاما به دل

آن افق  که  ست  یامنطقه   یهاظرف   نیهم  قیطر  از.  گشود  خواهد   شیبرا  یکه بورژواز  دارد  یامنطقه ظرف  به  

ظهور    ایپرولتار  یستیونالیافق انترناس   ی مل  یهاظرف   یانجیبه م   یگونه که زمانهمان  ،ابد یی امکان تحقق م  یجهان

ست  ا  نیدر ا  ،اما  یاو ظرف منطقه   یدر نسبتشان با افق جهان  یو بورژواز   ایپرولتار  ید یکل  تفاوت.  افتیی و بروز م

  ی خود و جبهه   یاز رهگذر منافع جزئ  (کیهژمونرفته ضدِّرفته   و  اکنون  ای)خارج از مدار    ییبورژوا  یهاکه دولت 

و    هاستیاما کمون  ؛تضاد است  ینگرند چون وحدتشان همواره حاوی تر کل جبهه م ی خاص خود به منافع عموم

  ن یدر ع  یی دول بورژوا "یر یگ یناپ"روست    نیاز ا  .نگرند ی م  ی خودجنبش به نبرد    یاز منظر منافع عموم   ایپرولتار

 . رو شِی پ اتیکرد عمل د یباچه  عنوانبه  ایو پرولتار هاست یکمون ی وحدت متضادشان و فداکار

ا از  ی م  ایتواند  یم  کایآمر  نه  یخیتار  ط یشرا  نیدر  نه    "شیامپراطور"خواهد  و  بکشد  دست  سرتاسر جهان  در 

قرار دارند    یست یالیکه مورد تهاجم امپر  ییهادولت   .ورند آ موجود را تاب    ط یشرا  یزحمتکش حاضرند ادامه   یهاتوده 

ست ی نبرد   است  ان یجر  در  نیاوکرا  در   که   ینبرد .  ند یآیکوتاه نم   کایدر مقابل آمر  شی خو  ی بقا  ینه یهم قطعاً به هز

  نیگزیآن، جا  ی نابود  ای  کایآمر   سمیال یامپر  یاچنددهه   تی تثب   : ندهیآ  جهان  ف یتکل  نییتع  با  مگر  ردیپذ ی نم  انیکه پا

با دوره  با    تشیرا در ضد   ایکه پرولتار  یاس یس   یموضع   .ایپرولتار  یکتاتور ید  ای  ه یاز نظم سرما  نینو  یاشدنش 

و م  کا یآمر  سم یالیامپر را در مدار  ندهد خود  پ  ی راهبرد  دان یقرار  قرار    آن   ن یمتع  ساختاراً  و  افته ین یتکو  ش یاز 

طور که  همان.  د یآی م  هیسرما  یکنون  نظم  تیتثب   کار  به  تنها  و  کرده  سلب  خود  از  را  تیعامل  شیشاپیدهد و پی م

داد  هر سطح   کایآمر  سمی الیامپر  ی هژمون   م ینشان  ل  ی ساختاراً جاذب  بر    ی مبتن   یِخواهی دموکراس و    سم یبرالیاز 

هم وجود    یی بورژوا  ییروهاین  رند یگی قرار م  کایآمر  سمی الیدر مقابل امپر  که   ا یاز پرولتار  ر یاست. اما غ  ی مدنجامعه

ا  ایپرولتار  ایآ   .رند یقرار گ  ییکایآمر  ی هژموندارند که در مقابل    یهانخواهد شد؟ دولت   ده یبلع  هارو ین  ن یتوسط 

  ی زیچ  چ یه   نیمتع   یساختار  نبود  دردردست ندارند.    افته ین یتکو  و   ی ماد  ی راهبرد  ه یروس   جمله  از   کیهژمونضدِّ

  را   کا یآمر  سم یالیامپر  هی عل  مبارزه   یینها  داللت   ی طبقات  یمبارزه   و  یانسان  تیعامل  خود  از  ریغ  به

قدرت    یجا قادر به قبضه در آن   هاست یاگر کمون  یحت  هیتوسط روس   کایعقب راندن آمر  . کرد  نخواهد  مشخص

  ی فضا  ،یستیالیامپربرال یل  یجهان  لیبد   و   آلده یا  آن  و  کایآمر  سمیالیامپر  یبه موجب عقب راندن هژموننشوند  

.  د یقوت خواهد بخش  ار  ایپرولتار   ی و ذهن  ینینقاط جهان را خواهد گشود و امکانات ع  ریدر سا  یطبقات   یمبارزه 

هژموندرهم  طب  یِشکستن  به  ساختاراً درهم  کایآمر  سمیالیامپر  یِمدنجامعه   یِوارگعت یمتصل  خصلت  شکستن 

سازد و موجبات  ی مواجه م   هیسرما  یجهان  لیرا همواره با بد   یدولت خود   ه یعل  یطبقات  یست که مبارزه یاافته ینیتع

را درون خود    یاو هر مبارزه   آورد ی م   د یپد   ی خارج  یمل   ی ایرا در جغراف  یطلبی سرنگون  ی ته یوی سوبژکت  ی رگیچ

   .نکنند  استقبال باشد   داشته  یاجه ینت نی که بتواند چن ی توانند از جنگ ی نم هاستیکمونلذا . بلعد ی م
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بوده و اگر در نطفه خفه نشود الجرم به    یروشیپ  از  ناچار  که  است  کیهژمون  یابیبازضدِّ  یجنگ   نیاکرا  جنگ

  ک یالکتیاز اصول د  نیشوند و ای م   منجر  یفی ک  راتییتغ   به  یکم  راتییتغ  شد،  خواهد   بدل  کیهژمونضدِّ  یجنگ 

سو    ک یاز    یی کایآمرضدِّ  یروهاین  ی روش یپ  و   ک یهژمونافول  یاصورت فشرده به زمان  تا امروز    ه یاست. از جنگ سور

  ن یاوکرا  و   ه یاست. اما شروع جنگ سوررا رقم زده   ی مبارزات کارگر  ی به سو  ینی نو  یدرها  شیگشا  گر ید  ی و از سو

  چرا؟   اما.  ریخ  را  یاول  که  ی حال  در  میدانی م  یستیکمون  یرا واجد امکان اعتال  ی ما دوم  است.  زمان بودههم   باًیتقر

  ی ارتباط  نیچنهم.  اند مشابه  خصلتاً  ییهاجنگ   که  ستی ن  حیتوض  قابل  جنگ  یعموم  خصلت  با  مسئله  نیا  نظرم  به

  یمسئله   ؛ندارد  وجود  اسد   یدفاع  خصلت  مقابل  در  هیروس   ینظامـی و خصلت تهاجم  ی ستیکمون  یامکان اعتال  نیب

داشته باشد.   ی ستیکمون  ی با امکان اعتال  ی میتواند ارتباط مستقی نم  یی دولت بورژوا  کی   ینظام   ک یو تاکت  یاستراتژ

هم    هی . هرچند که در مورد جنگ سوراست  یشرق  یو اروپا  انهیمشخص خاورم   ط یبه نظرم پاسخ در تفاوت شرا

  مانع   ی مشخص  یاس یس ـیخی تار  یهااما ضعف نبود    ی منتف  ی ساختار  لحاظبه   ی و طبقات  یستیکمون   ی امکان اعتال

  داشتند،   را  یشورو   ریها اتحاد جماهآن .  یستیکمونـیپرولتر خط  و قدرتمند    یخیعدم حضور تار  :شد   آن   انکشاف

  سم یالیخارج از مدار امپر  یی دولت بورژوا  نی. در اوکرامی بهره بودی ب   مورد  ن یا  از  ما   و  داشتند   را   ستیکمون  احزاب

موجب    نیو خود هم  افتیی بازتاب مدر وجود اسد    یلیبد   نیچن  ه یکه در سوری وجود نداشت در حال  لیبد   عنوانبه 

  یاساس   ی ئشود باشد و خالی م   ت یتقو  ییبورژوا  یهادولت   توسط   که   موجود   ییرویمبارزات به دست ن  یشد رهبری م

  ی اژه ی و  ز یخأل هم چ  نیاول در صورت وجود ا  ی د یضعف کل  لی. البته به دلد یاین  د یپد   انکشاف تضاد  یوهله   ن یدر ا

آخر و    یشد. اما نکته ی النصره مجبهه و    اعشد  مقابل،  یجبهه   بیتر نصشیب  احتماالً  و  ماند ینم  هاست یکمون  یبرا

اساس  نظرم  مل  یی بورژوا  ی روهاین  : تریبه  سطح  مناسب  یدهسازمان  ی در  چ  ؛ دارند   ی نسبتاً  به    ی زیآن  که 

  ینقطه   ن یو ا  ستیشورو  ر یافق اتحاد جماه  لیذ   یامنطقه   ی دهد استراتژی م  ی برتر  ن یشرق اوکرا  یهاستیکمون

  ن ی اوکرا   غرب  با  اما  دیگوی م  سخن  یروس  زبان  به  نی اوکرا  شرق  با  هیروسهم هست.    ه ی روس   ملتـدولت  ضعف

  ی برتر  هاآن   به  نیا   و  اندداشته   یفرامل  یزبان  همواره   هاست یکمون  اما.  ندارد  یزبان  الحسابی عل   چه؟

انکشاف    یامنطقه ـیاس یس   وستاری پ  ک ی  جاد یسطح ظاهر شدن ضرورت اتا  اما اوضاع هنوز    انه یدر خاورم  . دهدیم

تر  مهم .  کند ی م  سلب  آن  از را    یمل  یز بورژوا  کیدئولوژیاـی گفتمان  توانعمده    نده، یآ  در  افق  نیا  انکشاف.  استافته ین

  سم یکمون  کی  یتواند در توسعه ی م  ی کارگر  جنبش  مبارزات  انکشاف  انه یو خاورم  ییاروپا  یها در هر دو جبهه نیاز ا

  یهاجبهه   ان یم  ارتباط   تا   م یکنی در گام بعد تالش م .  کند  فای را ا ینقش اصل   ی در مقابل بورژواز  مستقل   یامنطقه 

 . میکن  نییتب کرد  د یباچه  ک ی رئوس  و  خطوط ل یذ یجنگ  نیچن  در  را ایپرولتار یبرا  ی طبقات یمبارزه   مختلف
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 کرد؟  دیچه با -2

 هاآن .  گرفت  خواهند   قرار  کیهژمونضدِّ  در معرض جنگ   نیاوکرا  یایپرولتار  د،یآی اکنون برم  یاز لحظه   که چنانآن

  ی نظام   یجبهه   که دریدرحال.  بود  خواهند   ی کارگر  جنبش  درون  یبورژواز  ه یعل  روزمره  یجدال  ریدرگ   نیچنهم

طبقات بورژواز   ینیاوکرا  یایپرولتار،  ینبرد  فاش   هاستیالیامپر  ه ی عل  (هی روس   دولت )  کی هژمونضدِّ  یو   هاستیو 

م  یایهمراه  ن یچن  یکارگر   جنبش  ی جبهه   در   د،یجنگ   ند خواه و  است  برای ناممکن  کنم  استدالل    ی خواهم 

  به   ت یوضع  خود   هنوز هرچند   ۲۰. میبس دهآتش   یی بورژوا دولت  به   م یتوانی نم  ما  و  هست  ز ین  آور مرگ  هاستیکمون

اما متناسب    ،باشد   روشن  یتمام   به  یعمل  دکردیباچه   کی   مشخص   خصائل  که   استدهی نرس   انکشاف  از   یسطح  چنان

  ی که کمک کند به بدفهم  یاگونه آن صحبت کرد به   یرئوس کل  یتوان درباره یم  یاس یموضع س   یبا خطوط عمده

   .   میموضع دچار شو ینیع  یهادر مورد داللت   یترکم 

  سم یالیامپر  ه یاز رهگذر نبرد عل  یی دولت بورژوا  ه ینبرد عل  اگر  کایآمر  سم یالیامپر  یدر دوره   م یگونه که گفتهمان

  سم یالیبه امپر  مان یبا ا  ییشهروند بورژوا  یسوژه   .شد   خواهد   بدل  کایآمر  سمیال یامپر  یبرا   یگرفته نشود به نبرد یپ

است   مؤمن  دولتش  به  که  آن  لذا    واست  به  حمله    دن یکش  ریزبه   ،(سمی)امپریال  یبورژواز   گانیخدابدون 

 ی مبارزه خواهد داد.    امتدادن را  آن ایمابه آن خدا را دست نخواهد زد و    مانیا(  یخود   ی )دولت بورژوا˚پادشاه

)خارج از مدار    یدولت خود   ه یعل  ی پرولتاریامبارزه   بردشی و لذا پ  تاس   ی طبقات  یمبارزه   از  یاوهله   یستیالیامپرضدِّ

امپریالیسم    مبارزه علیه   و  بود   نخواهد   ی ستیکمون  یاستی س   سم، یالیامپر  هی بدون لحاظ کردن مبارزه عل(  یستیالیامپر

تی نخواهد  ی کمونیسسیاست  همعلیه دولت بورژواییِ خودی    اریای پرولتن مبارزه متعیبرد  کردن پیش بدون لحاظ  

 . بود

  نیا  تنها  نه  مییگوی گردد، ما می م   بدل  ی دولت  نوع   هر  هی عل  نبرد  به  ایپرولتار  یبرا  دولت  ه یگفت نبرد علی مارکس م

  سم یالیامپر  ه یگردد. نبرد علی م  بدل   یسمیالیامپر  هرنوع  ه یعل  نبرد   به   ایپرولتار  ی برا  سمیالیکه نبرد در برابر امپربل

  مناسبات   ی نابود  و  هیسرماـلغو تضاد کار  آن،  یاس یس ـیاقتصاد   یهاان یبن  ینابود   یمعنابه   ایرپرولتا  یبرا  کایآمر

تواند ی نم  ،یای بورژواز   چیه  گردد. ی م  لبد   یسمیالیامپر  نوع   هر   هیعل  نبرد   به  معنا  نیبد   و  بود   خواهد   د یتول   یی بورژوا

نها باشد ی م  سمیال یامپر  هی عل  پرولتاریا  که  یجنگ   اتیضرور  ریگ یپ  تیتا  اگر  ،کند  تنها  و  مبارزه    که   تنها  اعتالی 

  پیش رفته ی طبقاتی تا آن حد ی مبارزه اعتالکه ؛ چرا اندازدورژوایی را به خطر ی بجامعه حیات  ا یپرولتار طبقاتی 

  کیهژمون دولت ضدِّ  تیاگر در نها  یحت  ۲1. ه استجهانی سرمایه بازشناسی کردزار  مپریالیسم را در مقام کارگا که  

  در   نیچنو هم .  کند یم  نی چن  ترشیب  اریبس  یهارنج  و  درد   لیتحم  باشود تنها    یکنون  سمیالیموفق به غلبه بر امپر

 
 کند.  می  اتخاذ،  "چپ و وقایع اوکراین-مغزی ناتو  مرگ   پس از کمونیسم  "اش با عنوان  بس به بورژوازی ضدِّ هژمونیک را بهمن شفیق در سخنرانیآتش  موضع   ۲۰
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۲۲ 

 

  ی دهد اعتال  یی حفاظت از مناسبات بورژوا  ی برا  ی فالکت  ن یتن به چن  "نخواهد "  ایاست که اگر پرولتار  نه یزم  نیا

  ی ستیالیامپرضدِّ  یجبهه  ی روش یپ  شرط  به  هانیا  یهمه   اوکراینجنگ    ط یدر شرا  ۲۲. گرددی ممکن م   یستیکمون

  نخواهد   کار  در   یسمیکمون  چیه  در آن خطّه   لحساباعلی  ، بخورد  شکست  ی نظام  یجبهه  نیخواهد بود اگر اممکن  

   .بود

  صورت   ن یدر ا  که واگذار کند   ی مبارزه را به بورژواز  نیا   ی مبارزه کند اما رهبر  سمیالیامپر  ه ی تواند علی نم  ایپرولتار

اگر  برقرار خواهد ماند.    یجا خواهد شد و نظم طبقات ه جاب  ی ستیال یامپر  نده یآ  نظم  با   ی ستیالیامپر  نظم  ک ی  تنها

  و   بخشد   نیتکو  را  شیخو  یخیتارـی اجتماع  راهبرد  که   ستیبایم  باشد   اش ی خیتار  رسالت  ریگ یپ  بخواهد   ایپرولتار

جا تا آن   ر ام  ن یا  یسازد و برا   گسترده   و درون زحمتکشان  نبرد   ی جبهه   درون   را  خود  یهژمون   دهد،   شکل   آن  به

دولت    ه ی ، علرد یگی نم  قرار  سم یالیامپر  کنار   در (  یاس یس   یمعنابه   چه  جنگ  کی در دل    ینظام   یمعنا)چه به که  

  ی بورژواز  یرهبر   به  یاجتماع ـی اسیس  یجبهه  ک ی   در  را  خود  استقالل  ا یپرولتار   اگربرزمد.    ی خود

   . یطبقات نظم به را خ یرتا  و است کرده  م یتسل  یبورژواز به را خود  کند میتسل  ییکایآمرضدِّ

پس ما از    .ماست  ی جبهه   ی کننده ها مشخص گلوله   ی سووسمت   سم یالیامپر  ه ی عل  ینبرد طبقات   ی نظام   یدر جبهه 

  یهاما و گلوله   یهاگلوله   ن یب  فعالً   .میکنی دفاع م به ناتو    هی دولت روس   و  سمیالیبه امپر  ک یضدِّهژمون   یبورژواز   کیشل

تماآن البته فقط   ی زیها  ندارد،  زمان  وجود  انکشاف س ی تا  به    های بورژواز   ،ی پرولتر  یجبهه  یاجتماعـیاس یکه  را 

  ی )تاحد   ن یاوکرا  در  نبرد  یهاجبهه   ریسا  در  یاس یس ـینبرد اجتماع.  و در کنار هم قرار دهد شان آگاه سازد  یسبنَهم

  یاما سازمانده  نبرد است  نی ا  ی ادامه مستقل در    ی طبقات  یجبهه   ک ی  یتوسعه   د یکلجنگ ممکن کند(    ت یکه واقع

 یهادر جبهه .  است  هاستی کمون  امروز   امر  ستی طبقات  نبرد  ی اصل  گاهجلوه   لحظه  نیا  در   که  مستقل   یاس یس ـی نظام

  ی با بورژواز   قطعاً  گرید،  داد  میخواه  ادامه   زحمتکش  یهاتوده   و  ایپرولتار  یهانبرد را مطابق با ضرورت که  ما    ،گرید

از    نبرد   ن یدر ا  ایپرولتار  یالت یتشک  یاس یپس استقالل س   .می هست  یستیآنتاگون  یتقابلدر    یی کایآمر  سمیالیامپرضدِّ

است و ما هم    نده یدر حال ساختن نظم آ  یکنون   هژمونِ   ه یمبارزه عل  نیح  در   ،هم  یتر است. بورژوازنان شب واجب

به    مینبرد ناچار از تسل  نیا  یانتهادر    میاوریگرد هم نرا    شیروهاین  و  میاگر در حال ساختن نظم خودمان نباش 

اقتضائات    البته  و نه )  ایپرولتار  ی نبرد برا  یها با لحاظ اقتضائات واقع ن یا  ی که همه   مینبر  اد یاز    . بود  می خواه  ی بورژواز

برا با چپ  (یبورژواز   ی آن  تا  امپر  ییگرااست  موضع  بورژوازدنباله   به   نیچنهم   و   م ینشو  گرفتار  سمیال یبه    ی رو 

نگرد  ییکایآمرضدِّ  "بسآتش  "  دارند  شکاف  سمیالیامپر  با  که  ییهادولت   به  می توانینم  ما  پس.  می بدل 

 
ترس ۲۲   جنگ  از  پس   و  سی پار  کمون  انی جر  در  ا یپرولتار   انقالب   به  منجر  عیوقا  روند  و  آن  انیم  یجالب  یهاشباهت  ناخودآگاه  یکنون   نبرد  مختصات  میبا 

فرانسه    یایپرولتار   یدولت ملدد که  رگیها روشن مجنگند اما با انکشاف تضادیم  یلت ملود  لیتشک  یبرا  ایو پرولتار  ی . بورژوازمیآوریم  ادی هپروس را بـفرانسه

  دم  هر  ایپرولتار   و  یبورژواز  انیم  تضاد  سمیالیامپر   هیعل  مبارزه   بستر   بر .  یورسا  کاخ  یرهبر  به  فرانسه  ی بورژواز  یمل  دولت  و  است  سیکمون پار   یبه رهبر

  .جنگندینم  زیچ کی   یبرا دو  نی ا  گردد روشن  که  یالحظه  تا افت ی  خواهد یمشخص خاً ی تار یهاداللت و  خصائل



۲3 

 

نه   هم  سم یالیامپر و   بود دولتش  ی بورژواز یاس یس  واحد   نیترعام  که   اکتبر  ر یبه انقالب کب ی دوران منتهدر . میده

  ،افتیی م  تحقق  یی بورژوا  یهادولت   نیهم  از   کیهر    یواسطه به که  بل   سرکرده   کی   و   ساختار  کی  یواسطهبه 

  لذا  .گرفتند ی قرار م  یعموم  جبهه  کیدر    دند یجنگ ی م  ییدولت بورژوا  هیکه عل  یاس یس   یهارو ین  ریبا سا  نکارگرا

  کنند   افشا  را  هاآن   اتیعمل  ییتا خصلت بورژوا  دند یش کو یطبقات   یخود و با انکشاف مبارزه   یوه یبه ش   هابلشویک

ل نشان  و از مبارزه ها و پرولتر بورژوا  برالیدهند که  ها را دولت شورا   یکیندارند    یمشترک   مقصود تزار    هیعل  یها 

  ی کتاتوریدبه    ی انقالب  یبود که اعتال  یتزار ضدِّ  یجبهه  یِ کیبلشو  انشقاق  پس.  را  موقت  دولت   یگر یطلبد و دی م

  با   را  قاقی انش  نیچن  یستیبای ما هم م  هژمونیک   در یک جنگ ضدِّ  .ساخت  ممکن  1917  اکتبر  در  را  ایتارپرول

 . میساز برقرار  ییکایآمرضدِّ ییبورژوا یهادولت 

 

 ی طبقات  یمبارزه  یبرا نیاوکرا در نبرد یهاامد یپ -۳

 یهاتر هم افق قبل   .میپرداخت  کردد یباچه   مسئله   به  کیهژمون ضدِّ  یهادرون دولت   یهادر بخش قبل از منظر پرولتر 

در    یطبقات  یبر مبارزه   جهیغرب و درنت   ی بحران بر رو  نی که ا  ی اما از اثرات شگرف  میها را گفت دولت   ن یا  یرو  شِیپ

 .امد ین ان یبه م یسخن چندان، جهان خواهد نهاد ریسا

  که   ستیمانند عراق و افغانستان ن  ییجا، با تمام احترام، جان یا"  : نیاوکرا  از  یس ی بیدر گزارش زنده ب   یخبرنگار

.  کنم  دقت  د یبا  واژگانم  انتخاب  در  البته  است،  ییاروپا  و   متمدن  باًیتقر  ییجا جانیا.  هستند   جنگ  گرفتار  هادهه 

 ".د یندار را ییهااتفاق نیچن  انتظار که  ییجا

تلگراف:   خاص   اتفاق  گریکند. جنگ دی کننده م شوکه   را  موضوع  نیهم  هستند،  ما  هیشب  اریها بسآن "  خبرنگار 

 ".فتد یاتفاق ب یهرکس یتواند برای که م بل  ست،ین دورافتاده   و  ریفق  مناطق

  کشور   از  یانیجوکه پناه بل.  ستند ین  هی سور  از   یانیجوپناه  هان یا  که   است  نیا  ت یواقع"  :لهستان  از  یس یبی خبرنگار ب

 "اند.لهستان  مردم   نیهم هی شب اریبس و دپوستی سف و  یحیمس هاآن  میبگو حی صر. هستند  ن یاوکرا هیهمسا

 هاصد   که   هرچند   است،  غرب  در  یستیفاش   یپرستنژاد   یموج حرکت به سو   ی بازنما  یکاف   ی هم به اندازه   ی همان اول

  یپرستنژاد   به   هنوز   ندارد،   "انه یگراراست"  اعتقادات  او   د،ی کن  دقت   نده یگو  جمالت   به .  دارند   وجود   هم   گرید  ینمونه 

و در طول چند جمله نگرفته  بار  یخو  مِکوتاه  به  مومِن ها  زبانش جار آن   از  د یآی م  شرمش  و  افتد ی ن  بر    ی چه 

کند مشکل  ی لنگد، اما به اشتباه گمان می م  کار  یجا  کی  دهیفهم ییتر دقت کند گوشیکند بی تالش م  شود.ی م

دهد ی م   نشان   اما  هایغرب  و   انیگراها در رفتار و کردار غرب لمان اِ  ن یا  یتکرار چندصدباره   .است  اش ی از لغات انتخاب

کمبود از  دا  ی مشکل  کهنیگوی م  که   ی زیچ  خودِ   نیا.  ستین  یس یبی ب   ینده یگو  لغات  یره یدر  است    البته   د 



۲۴ 

 

  ی گریکس د  که   د یرستانه بزند. حال اگر فرض نکنپخواسته حرف نژاد  ی داند که نمی م  نده یگونژادپرستانه است. اما  

  ت یواقع  با  او  نسبت  و  موضع  منطق،   در  یز یچ  که  د یباش   نظر  هم  من  با  د یزند بای م   را  ها حرف   نیا  و   نشسته  او  یجا

  نقاط   ریسا  در   هامهاجرت   و  هاجنگ   که   یغرب   یهابرالیراند. ل ی م  سمت   نیا  به   را  او   یشخص   ل یم  خالف   بر   که   است

  در  و  اروپا در  چرا  همه هانی اند که ازده اند اکنون شگفت زده و ... گره   ی یگرااسالم  و  تی بربر و  یتمدنی ب  به را جهان

  ک ی  از  ناگاه  به  که  دهند   ح یتوض  را  موضوع  نیکنند همی دهد!؟ همه تالش می م  رخ  تمدن  و  تیحیمس  یهامرز 

 یهاجنگ   یهمه   رند یبپذ ،  نباشند   ستیتوانند فاش ی م  شکل  ک ی  به  فقط .  ند یآی م  در  ستیفاش   کی  قامت   به  برالیل

ها سرورانش  قضا همان ست که از  ی جهان  ی نظم  ل یکه به دلبل   گر ید  مردمان   مختص   یها ی ژگ یو  ل یهم نه به دل  ی قبل

  آن انکار با و  نداشته  را یز یچ ن یچن رش یتاب پذ و نظم گره خورده  نیبه ا مانیا ها که روحشان با هستند. اما آن 

  ی پاسخ  در  یساختار  یناتوان  به  قبل  روز  از  شیب  روز  هر  اکنون  که  ییکایآمرشوند. نظم  ی م   یجار  سمیفاش   یسو  به

  ان یذ ه  به   کنند،  شیتوانند رهای که نم  ییهامؤمنانش را، آن   ،شودی م   دچار(  مقابل  یرو ین  یاتوده   ی نابود  از  ری)به غ

جوره نتوانستند درک کنند  چیکه ه  های غربکند.  ی دچار م  و نوپا   عروج هرچند هنوز در حال    سمیفاش   ک ی  ک یزوئیش 

موجود    کیکه حتماً دشمنشان اصالً    دند یرس   جهینت  نی داده به ارخ   یجنگ   نیمتمدن چن  یکه چرا در وسط اروپا 

اما    ت یدر واقع ابد؟یرا درن  یی کایآمر برال یکه مواهب نظم ل  ستی نکود  چه   وگرنه   است  وانه ید و   ست ینو عاقل  آگاه  

  ی نابود   از  ریغ  به  یپاسخ  چیه  کهن  سمیالیشوند. امپری م  وانه یدارند د  یساختار  لی ها هستند که به دالآن  نیا

  ز یمتما  انهیراراستگ   یو تندرو  ی از هرگونه نژادپرست  نی ا  .کند ی م  ستشیفاش  هم  نیهم  و   ندارد   خود   مقابل  ی روین

  ی گرید  انیغرب  سمیبه سمت فاش   "انیغرب"حرکت  زمان با  هم   اما.  یستیالیامپر  یجنون  است،  جنون  خود  نیا  ؛است

  اگر   ژهی بو  کرد،  خواهد   سلب  هاآن   از  را  هیروس   هیعل  نبرد  با  هیاول   یدلهم امتداد    یاجازه  یگرسنگ هم هستند که  

 هاماسک   النیا  اند کرده   هیروس   با  جنگ  یفدا  را  زشانیها همه چکه آن ی حال  در  هم  بحران  نیا  یانتها  در   که   نند یبب

  ی که حت   بود   دواریامدر غرب    یای طبقات  سمیفاش توان به ضدِّی م  رو  نی. از ااند زده   بیج   به  یدالر  اردیلیماما چندده 

برا نتواند  درهم   ی اگر  با  بردارد  گام  قدرت  اتصرف  نظم    نیا  ،یغرب  یجامعه   آلده یشکستن خصلت  سرکردگان 

 دا خواهد کرد.  اَ خیخود را به تار ن یجهان د یهادر ذهن پرولتر   ،یستیالیامپر
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 سرآغاز  یسوبه

 ور شدشعله  گریبار دک ی] جنگ 

 کند ی ها را پر متنش قلب          

 شودی م  جوان گریبار دک ی نیو لن 

 کنند ی م  یو جوانان، اکتبر را رهبر         

 جنگندی با ما م ن یجوانان سرزم 

 هستند  د یجد  یایها سازندگان دنآن           

 بجنگند  تا هستند  جا آن د یجد  سربازان چون! باشید  داشته   مانیپدران به ما ا

 حاصل خواهد شد د یجد  یهای روز یپ           

 ["هاستیفاش  هی عل دوم  جنگ در  ی شورو  ریاتحاد جماه یهااز سرود "

 

  حکومت   بارنکبت   و  شوم  یدوره   یانسان  خیبر فراز تار  یستیالیسوس   یقهرمان شورو   ریاتحاد جماه  د یغروب خورش 

  د ینو  را   حکومت  نیا  یسرنگون  ایپرولتار  د یخورش   یدوباره طلوع  شیموگرگ   و   کرد  آغاز  را   جهان  بر  هیسرما  تازکه ی

  نظم   نیا  بر   تا  ، یشورو  ریجماه  اتحاد   قامت   در   ی شبح  است،کرده   احضار   را   سمیکمون  شبح  دوباره   خ یدهد. تاری م

بار کی  جهان  زحمتکشان  یهادل   در  د یام  و  ردیفراگ  را  وجودشان   تمام  هم  باز  ترس   تا  بتاراندشان  و  بتازد  یطبقات

 جوانه زند.   گرید

  و   ردشانیفراگ  جنون  تا  بود  یکاف   یشورو   ریجماه  اتحاد  ارواح  فقط .  داستیاز هم اکنون هم ترس در وجودشان هو

  کم دارد کم   سم یفاش .  بردارند   گام   قرارشان   راه   و  مفر   تنها  ی سو  به   نبوده   ینیبش یپ  قابل  نیا  از   ش یپ  که   یسرعت  با

  سم یکمون  ز ینبار  نیا  .روست  ش یپ  یهانبرد   از   یترس   چه  میابار آن را فروکوفته ک یشود و ما را که  ی م  دانیوارد م

 ست.ی جاودانگ  نیاتحقق  ی و در انتظار مؤمنانش برا  ستادهیا تیابد  یوازه ر د بر

 

 

 


