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اوکراین):  «ارو-مایدان» ( در رویدادهای از زداییتقدس

*واقعی سوسیالیسم میرا ِث و شورش

.ش ترجمه: مصی

 تاثیر تحت پیوسته را ما داشتند، نگاه پا بر مایدان در شدن پیروز تا را سنگرها که کسانی سرسختی و شجاعت
 واقعععی تحول و تغییر هایوعده حامل و برانگیختند آزادی نسیم وزیدن به باور در را امیدی دهد. آنهامی قرار

 «واکنععش عنععوان با اینوشته در ریو چارلز دارد! این را وجود تردیدهایی که جاست همین شدند. ولی اجتماعی
گوید.خیزش» می این پشت در

 و یانوکوویععچ سععقوط بععاعث کععه کشععتاری و [شهر] کیععف در مایدان اشغال اوکراین، رویدادهای کردن دنبال
 بععا ویععژهنیست. به آسان خیلی هستند، خود پیرامون جهان فهم دنبالبه که کسانی برای اشدرک شد، باندش

 و اروپععا یاتحععادیه طرفععداران تبلیغععات قععدرت چنیععنهم و اعتمععاد قابععل و مستقیم اطلعات فقدان به توجه
 اشععتباه یععک بععا ما چنینهم و اروپایی هایرسانه شده) توسط چین دست (اطلعات مقطر دمکراسی طرفداران

 و باشععد. سععنگرهامی پلیععس بععا خیابععانی هععایدرگیری توسععط شععدن اغععوا آن و هستیم، روروبه دیگر عادی
 را نقععادانه نگاه یک جای و کندمی تداعی را خیزش بودن رادیکال اغلب رژیم، مزدوران با خونین هایدرگیری

 اروپا، اتحادیه به پیوستن درخواست برای خیزش این به دادن دمکراتیک محتوای که چنانهم ،گذاردمی خالی
است. غلط منطق یک یدهنده نشان

 قععدرت و منععافع توسععط مانععد،می بععاقی محععدود سیاسععت یحوزه به که اجتماعی هایشورش تمام سرنوشت
 بین یرابطه کردیم مشاهده و دانیممی کهطوریشود. همانمی تعیین دارانسرمایه میا ِن روابط و داریسرمایه
 اوکرایععن بحران مرکز در روسیه، دارانسرمایه آلمان) و یعنی آن اصلی یهسته ویژه (به اروپایی دارانسرمایه

 و بزنععد برهععم را حکععومت یععک درون سیاسععی روابط تعادل که است قادر اجتماعی جنبش یک باشد. ولیمی
 دارانسععرمایه بیععن روابط سرد منطق یعلیه ایوزنه تواندمی چنینهم و کند ایجاد بینیپیش قابل غیر شرایط

است. ضروری اوکراین جنبش در کننده شرکت نیروهای ماهیت و پروژه درک خاطر همین باشد. به

 کنععار داشععتند: در وجود او حزب و یانوکوویچ رژیم علیه مایدان، خیزش در ابتدا از متشکل، سیاسی نیروی دو
 حععوادث در را خععودش تععاثیر توانسععت کععمکم دیگری نیروی اروپا، یاتحادیه طرفدار دمکرات لیبرال احزاب

 قععدرت حععزب ایععن ،1«سووبودا» حزب نام با باشدمی نژادپرستانه و افراطی یست جریان یک نیرو بگذارد. این
دارد. غربی اوکراین و کیف در زیادی بسیج

1. Svoboda
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 کوچععک بسععیار را حزب این حضور ُمزدها،بهقلم و غربی هایدمکرات سیاسی، منافع و جوییمصلحت دلیل به
 سععکوت بععه و گرفتنععد نادیععده را حععزب این سیاسی یپروژه و ایدئولوژی که گفت شودمی حتی و دادند جلوه

 «سععووبودا» یععک حععزب چراکععه اسععت؛ متفاوت اروپاست، طرفدار که حزبی با حزب این . البته2کردند برگزار
 و کنععدمی مخععالفت اروپععا و حرف) روسیه در (حداقل هژمونی با زمانهم که است ناسیونالیست هوادار حزب
. 3داندمی یهودیان المللی بین منافع منحط هایارزش از نشانی را قدرت دو این یسلطه

 است؛ ارزشمند بسیار دارند، داریسرمایه منافع و جهان به منتقدانه نگاه که کوچکی جریانات حضور کیف، در
 بسععیاری آورد. متععوندرمی اند،کرده ایجاد خیزش این در اروپا طرفداران که آلودیمه فضای از را ما که چرا

 آنارکوسندیکالیسععت رفیععق یععک بععا مصععاحبه تععوانیممی جملععه از باشععد،می دسترس در جهانی یشبکه روی
 (امریکععا) شععمالی کارولینععای در مسععتقل رادیویی ایستگاه یک توسط که را اوکراین مستقل کارگران یاتحادیه
 یععک انگلیسععی بععه و گروه این سایتوب روی توانیممی چنینبخوانیم. هم است، شده انجام اف.ام رادیو اشویل

 سععندیکای ایععدئولوژیک) از بیشععتر و جالب (کمتر متن یک بالخره و بخوانیم را گفتگو یک و دیگر یمصاحبه
 کعععه «حقیقتی» را که نیست معنا این به متون این است. خواندن موجود فرانسه زبان به کیف کارگران مستقل

 حععاکم آنجععا در حععال عین در که ایسردرگمی و ابهام به توجه فهمید. با خواهیم است، جریان در اوکراین در
 بیععان بایععد و باشدمی مشروع هاتحلیل و تجزیه در تفاوت دارد، وجود که متغیری و متناقض هایجنبه و است

 شععوند. و خوانععده کننععد،می بیععان را اطلعععات این که کسانی شعور به احترام با متفاوت متون باید شود. البته
 و هاخواسعععته جهت در لزوما اجتماعی حرکت یک کشید. درک بیرون بیشتر تامل و تفکر برای را مهم عناصر

 هاشععورش دولععتی، داریسععرمایه یگسسععتههم از یجامعه در تحولت سایر مانند چراکه نیست؛ ما انتظارات
خطر!  در حتی و اقلیت در بخشرهایی هایجریان و هستند ارتجاعی روند حامل

: بنگریم اوکراین رفقای توسط شده مطرح ینکته چند به خلصه طور به حال

 بیشععت ِر ابتععدا اسععت. در یععافته تحععولتی اخیععر مععاه یععک طععی مایععدان در تظاهرکننععدگان اجتمععاعی ترکیب
 شععروع بععا بودنععد. سععپس یانوکوویععچ مخالف احزاب حامیان و غرب طرفدار متوسط طبقات از تظاهرکنندگان

 شععدیم. روروبه طبقععات از تریمتنععوع ترکیب با ما مایدان، به اجتماعی ترپایین طبقات ورود و پلیس سرکوب
 مثععل نژادپرسععت، و گععراملی افراطععی جریانععات نقععش و کرد تغییر حاضر نیروهای قدرت توازن ترتیببدین

 دارند)، قوی بسیار حضور کارگران میان در اوکراین غرب در که حزبی «سووبودا» (دو  و4سکتور» «پراوتی

 عنععوان: ] بععا2۰14[ دپیلماتیععک لومونععد در دریفععوس  ِامانوئععل از اسععت ایمقاله زمینه، این در متفاوت ینوشته یا استثناء . یک2
» ناسیونالیست هایافراطی اوکراین، در«

 بععا کععه نژادپرسععتی یمسععئله از و رسععاندمی مععا گععوش به را دیگری صدای که کنیم ذکر را دیگری متن باید رابطه، همین . در3
گوید.   می است، پیوند در مستبدانه و ناسیونالیستی هایایده تسلط و مذهب بازگشت

4. Pravity Sektor    
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 هیسععتری توسععط شععده اغععوا بیکععاری، و فقر از خشمگین بیکاران، و جوانان از بسیاری شد. احتمال مهم بسیار
 نععبرد مقععدم خط آمیز) بهمخاطره کارهای (برای و شدند نظامیشبه هایگروه جذب آسانی به هاناسیونالیست

 نقععش فاشیسععتی نظامیشبه احزاب نظامی) در کمتر و منفعل (کمی کارگران از عظیمی یشدند. توده فرستاده
 رفقععای را ایععن کننععد، محععافظت حععاکم فاسععد یطبقه برابععر در را آنهععا توانععدمی یابنععدکه«پیشععتاز» می

دهند.می تذکر آنارکوسندیکالیست

 ناسیونالیسععتی هایایععده کهجععایی دهععد،می تشععکیل را اورمایععدان عمععومی فضععای احععزاب این مسلط حضور
کند.می نزدیک و زندمی پیوند هم به را کنندگاناشغال

 در اطععراف، هععایخیابان و مایدان از خارج که است این دهد،می نشان را خیزش محدویت که دیگری یجنبه
 غربععی اوکرایععن در کلععی طععوربه و شععهر در هععا،کارخانه در جععا،همه در دارد. البته ادامه عادی زندگی کیف

 یععا و جمعععی همبستگی حرکت هیچ وجود این است. با هامشغولیدل و گفتگوها مرکز در خیابانی هاییدرگیری
 کععه شععد داده سیاسععی اعتصععاب یععک جهت فراخوانی لیبرال تشکل چند توسط نشد. البته اعلم اعتصابی هیچ
 خیزش این با ایرابطه هیچ بدون ژانویه، در شهری ونقلحمل کارکنان اعتصاب حتی نداشت، بازتابی گونههیچ

 شبه نیروهای توسط هادانشگاه  از برخی در اعتصاب برپاکردن برای گرفت. تلش صورت مایدان در تجمع و
شد.  لغو فاشیستی نظامی

 مخععالف (حععزب حزبععی دستگاه افراد توسط مایدان اشغال است، شده تهیه مانرفقای توسط که اطلعاتی طبق
 در را سهم بیشترین احزاب این واقع است. در گرفته نژادپرست) صورت و افراطی ناسیونالیست حزب و رژیم

 خیابعععان در خود از دفاع ای،حرفه افراد  عنوانبه شاننظامی ماهیت طبق ابتدا، همان از داشتند؛ مایدان اشغال
 وجععود تقربیععا مسععتقلنه حرکععات یععافت، ادامععه ماه دو از بیش که مایدان اشغال گرفتند. علرغم عهده به را

 یهمه و کردنععد حفععظ هععاحرکت تمععامی در را خععود هژمععونی احععزاب، هرم رأس است. سردمداران، نداشته
 و نداشته وجود جمعی گیریتصمیم از دیگری شکل یا عمومی مجمع شد. هیچمی گرفته آنان توسط تصمیمات

 کععردن مطععرح جهععت در تلشععی است. هر بوده محدود سیاسی و وطنی ملی، پرسش چند به سیاسی گفتگوی
 رد زدنععد،(تحریععک) می فریععاد که نئونازی و ناسیونالیست سردمداران فوری مخالفت با اجتماعی هایپرسش

شد.می

  تحععت5«سععوتنیا» نظامیشععبه هایداشتند. گروه کنترل مایدان هایفعالیت تمام روی افراطی هایناسیونالیست
 مردان از هاگروه این ماندند. معمول باقی دارند، ارتباط پلیس با بعضا که ناسیونالیست رؤسای تسلط و هدایت
 بععه کععه نیسععت آورتعجب راسععتا، ایععن کنند. درمی برجسته (مردسالر) را ماچو هایارزش و اندشده تشکیل
 بععا را اداری مهععم امععاکن و کیععف مرکز هاگروه این کردند، ترک را حکومت باندش و یانوکوویچ اینکه محض
 شدند رانده حاشیه به رادیکال کوچک هایکردند. گروه اشغال گرفت، قرار کنارشان در که پلیس نیروی کمک

 زنان و هارادیکال از تعدادی که پزشکی امداد هایگروه جز (به شد جلوگیری اماکن اشغال در آنان حضور از و

5. Sotnia
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 مععورد در سععوالت یععا و خود یعقیده داشتند سعی اینکه محض به  کوچک هایهستند). گروه فعال هاآن در
 از و شععدندمی کننده» متهععم «تحریک عنوانبه و شدمی برخورد سختی به آنان با کنند، بیان اجتماعی مسائل

کردند.می بیرونشان اورمایدان

 اقتصععادی ریاضت مترادف اروپا که باشیم داشته یاد (به اروپا اتحادیه یاسطوره به نسبت مخالفت ابرا ِز جرات
 گععروه یک که کردند تلش هارادیکال از تن چند حال، این شد. بامی تعبیر روسیه از طرفداری معنی ) بهاست

 هععای«رادیکال بععه  را آنععان و کردنععد حمله آنها به بلفاصله سوبودا» «هایبسیجی ولی دهند، تشکیل مستقل
کردند. ناخالص» متهم

 بععاقی سععوتنیا» «در توانسععتند که هاییرادیکال و هاآنارشیست اندک رفقا، این توسط شده تهیه اطلعات طبق
 سععازش و آمدند کنار هاناسیونالیست با اپورتونیسم خاطربه یا و تاکتیکی دلیل به یا که هستند کسانی بمانند،
 و زدنععد. ابهععام دسععت سیاسععی خودکشععی به نوعیبه ترتیببدین و پذیرفتند را رؤسا هژمونی واقع در کردند،

 ناسیونالیست یچهره یک عنوان به ماخونو مثل ایچهره که است شدید آنقدر امروز هاناسیونالیست زورگویی
است.   جنگیده هابلشویک علیه چراکه شود،می معروفی

 ایععدئولوژی ظهععور هععایپایه و گشععاید: علععلمی مهععم سععوالی رویبه را گفتگععو د ِر بال، در شده ذکر متن سه
 جععوری چیععزهمه باشععد؟می چععه دولععتی داریسععرمایه (سععابقا) بلععوک جوامع در نژادپرستانه و ناسیونالیستی

 خیععزش یععک بععا کمونیسععتی توتععالیتر هععایرژیم فروپاشععی از ناشی ایدئولوژی خالی جای اینکه مثل گذرد،می
 واقعععا «ناسیونالیسععم بععه را علمععی» جععایش «سوسیالیسععم قدیم ایدئولوژی و است شده جایگزین ناسیونالیستی
است. موجود» داده

 «سوسیالیسععم بععر کععه ایرویدنباله فرهنگ به گویی پوپولیستی، احزاب مقابل در کارگران رویدنباله و انفعال
دارد. ربط است، بوده موجود» حاکم واقعا

 جلععوه فاشیسععم گیریقدرت به مربوط را ارو-مایدان خیزش تمام خواهدمی روسیه (پروپاگاند) دولت تبلیغات
 حععزب کععه کنععدمی بععازی را ایپوپولیسععتی نقععش همان اوکراین، کمونیست حزب اوکراین شرق در دهد. اما

 طرفععداران طلبیجنگ و ناسیونالیسم از پشتبانی و کندمی بسیج را خود نظامیانشبه هم غرب! او در سوبودا»«
بالعکس.  و قرمز فاشیسم برابر در ایقهوه است. فاشیسم گرفته عهدهبه را روسیه دولت

 سوسیالیسععم، نقععاب کععه اسععت سععابق سععرکوبگر رژیم حرکات همان راستای در هستیم آن شاهد امروز آنچه
شد. نخواهیم خل ص آن لطمات از هاسال تا هنوز ما و بود زده چهره به کمونیسم و مارکسیسم

 از مشخصععی اشکال پرسد: چهآنارکوسندیکالیست) می (رفیق او از وقتی شمالی امریکای آزاد رادیو گرمصاحبه
 کنیععد! چععرا زداییدهد: « ابهاممی پاسخ رفیق باشد؟ مفید آنارکوسندیکالیست رفقای برای تواندمی همبستگی

 اوکراین رویدادهای به خوشبینانه خیلی غربی کشورهای در هاآنارشیست از بسیاری که دانیممی ما که
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 کنععد. کععامل ارزیععابی ایاندیشععانهساده شععکل به را پیچیده موقعیت یک نباید المللیبین نگرند» همبستگیمی
 طععوربه که هستم روروبه حرکتی با برعکس بلکه نیستیم، بخشرهایی جنبش یک مقابل در ما که است روشن
بگبععار ایععدئولوژی حامععل جریانععات ایععن و شععودمی هععدایت مستبد سیاسی جریانات کنترل تحت عمده  و مر

 و ناسیونالیسععت رؤسععای کععه شععودمی یععافت نععادری فضععاهای و هاروشععن سععایه احتمال هستند. اما ارتجاعی
 بععرد.پیش را حرکت از دیگری شکل و دیگر نگاه توانمی جاآن در باشند، نداشته نفوذی جاآن در نژادپرست

 ایععن هستیم. قبععول دور بسیار بخش،رهایی جنبش یک از ما که دهدمی نشان چیز همه فعلی وضعیت در ولی
 گععوش بععه را خععود سععخن تواننععدمی زحمت به آنجا در که باشدمی ما رفقای با همبستگی و کمک نوعی امر،

برسانند.    دیگران

13۹2 اسفند

توضیحات:

Démystifier عنوان با مطلبی از است ایترجمه نوشته  این*  Euromaidanهایاکتویسععت از جمعععی توسععط  که 
است.  شده منتشر  فوریه28 تاریخ در فرانسه آنارشیست

 غععالب گرایعع ِش و تمایععل سععاز ِی برجسععته منظوربه ) راEuromaidan«ارو-مایدان» ( یواژه نویسنده رسدمی نظر به
است. [مترجم.] برده کاربه اروپا، یاتحادیه به پیوستن و غرب هایسیاست سمت «مایدان» به کنندگا ِناشغال
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