
Praxies.                                                    پراکسیس org

شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی نتایج و اوکراین بحران
نورث دیوید شوارتز، پیتر

خانی ترجمه: مینا

 را اوکراییین اعتراضا ت که هستند کشوری دو آلمان و آمریکا یمتحده ایال ت که شودمی آشکارتر روز به روز
 بییه کییه اندرسییانده قییدر ت به را راست جریان یک کنند. آنها آغاز روسیه با را رویارویی یک تا اند،برانگیخته

است. وفادار واشنگتن و ناتو به کامل طور

 نخسییتین آغییاز ، پییوتین ولدیمیر یجویانهآشتی لحن گرفتن نادیده با خود، یشنبهپنج روز سخنرانی در اوباما
 تا گذاردمی فشار تحت نیز را اروپا یاتحادیه هاتحریم این با متحده کرد. ایال ت اعل م را روسیه علیه هاتحریم

 و شییدند فرسییتاده بالکییان یحییوزه کشییورهای به آمریکایی هایجنگنده کند. همزمان، پیروی هاتحریم این از
اند.رفته پیش سیاه دریای تا آمریکایی جنگی هایکشتی

 از همچنییین و داد، رای روسیییه به پیوستن و اوکراین از جدایی به آراء اتفاق به کریمه مجلس اینکه محض به
 ،جدایی این که بود این اوباما گفت، واکنش سخن اوکراین از جدایی برای  مارس16 در رفراندو م یک برگزاری

گذارد.می پا زیر را اوکراین مرد م مل ِی حق

 اسییت. بوده کارانهفریب و ناشفاف همواره تاکنون، شرق هایناآرامی ابتدای از آمریکا یمتحده ایال ت برخورد
 آورد. در وارد زیادی فشار یوگسلوی یتجزیه جهت در آمریکا دولت شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از بعد
 کنیید. نگیرش جدا کشور این از هم را کوزوو تا رفت صربستان با جنگ به آمریکا یمتحده  ایال ت1999 سال

 اقتصییادی و سیاسییی منییافع بییا تنهییا بلکییه ندارد، مرد م حق به ارتباطی هیچ هرگز موضوعا ت این به واشنگتن
است. ارتباط در آمریکا

 در آمریکییا سفیر برود؟ پیش خواهدمی کجا تا آمریکا دولت که است آن دارد اهمیت میان این در که سوالی
 از که رژیمی باید که: «روسیه کرد حجت اتما م روسیه با بارها تلویزیونی یمصاحبه یکدر متحد ملل سازمان

 اخطییار دائییم کییه بییود حییالی در این بشناسد» و رسمیت به را شودمی حمایت یفکی در آمریکا دولت طرف
یابد.» سوق بدی هایسو و سمت به تواندمی اوکراین در هاآرامی نا که: «پیشرفت دادمی

 اسییبق یخییارجه امییور وزیییر حتی که است روشن حدی به میان این در آمریکا دولت یطلبانهجنگ سیاست
 و اسییت دریییافته را آن آمریکا- نیز امپریالیستی سیاست رحمبی یچهره -یک کیسینجر  ِهنری متحده، ایال ت

 گییونه این شد منتشر تازگی پست» به «واشنگتن یروزنامه در که ایمقاله در کند. ویمی خطر احساس آن از
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« «هدفمی آغاز  دانییممی واقعین ما آیا است. اما بحران به رسیدن اوکراین در سیاسی هایبحث این تما م کند:
هستیم؟» کاری چه انجا م حال در که

 اوکراین جمهور رئیس تا کردند استفاده فاشیست معترضا ِن از است: «آنها روشن واشنگتن استراتژی سناریوی
 فکییر بگیرند. آمریکا دستبه اوکراین در را وضعیت کنترل و بکشند پایین قدر ت از را یاونوکوویچویکتور یعنی

 یییک عنییوان بیه لاقیل تییا کرد خواهد هاییمقاومت نمادین شکل به حداقل میان این در هم پوتین که کندمی
بماند.» باقی منطقه در مقتدر یچهره

 شییکلی به روسیه که خواهدمی آمریکا نیست. دولت روسیه با سازشی هیچ دنبال به امریکا یمتحده ایال ت اما
 منطقییه در اتمی جنییگ یک خطر استقبال به نوعی به ترتیب بدین و کند؛ نشینیعقب باشد ریخته آبرویش که
 بپییذیرد؛ را دشمن به شده بدل اوکراین یک روسیه که دهدنمی رضایت این از کمتر به متحده رود. ایال تمی

 شییروع بییرای اینقطه عنوان به و ناتو و آمریکا جنگی نیروهای برای پایگاهی عنوان به پس این از که اوکراینی
کرد. خواهد عمل روسیه کردن سازی تکهتکه هایعملیا ت

 اخییر هیایماه وقیایع جرییان در را عصیبیت و خشم نوعی هایریشه واشنگتن نگرش در توانمی حتی بخشن
 ایین دوی کرد. هیر اسنودن) مشاهده ادوارد به پناهندگی اعطای طورهمین و اسد بشار رژیم از پوتین (حمایت
 و چییونبی قدر ت عنوان به آمریکا پذیرفتن در روسیه سرپیچی از هایینشانه عنوان به آمریکا طرف از مسائل
 روسیییه بییا خییودش قییدر ت روابط در آشکار و دائمی تغییر یک خواستار اند. واشنگتنشده تعبیر جهان چرای
است.

 اسییت. امییا اروپا در متحدانش و آمریکا برابر در پوتین زدن زانو انتظار در آمریکا که رسیدمی نظر به طوراین
 نتایییج تواندمی که کندمی روشن را اینظامی جنگ آتش دارد میان این در آمریکا که است آن مسلم واقعیت
 وقییایع و اتفاقییا ت باشیید، گذشته گوش بیخ از خطر این بار این اگر باشد. حتی داشته خود دنبال به باریفاجعه
 تنها شوندمی متوسل اتمی هایسلح به هاقدر ت آن در که دیگر جهانی جنگ یک خطر که دادند نشان اخیر
 میییان از برای و نشود میدان وارد کارگر یطبقه اگر بود خواهد گریزناپذیر اتفا ْق نیست. این انتزاعی خطر یک

برنخیزد. آن با جنگ به داریسرمایه بردن

 توسییط که ،فروپاشی است. این شوروری جماهیر فروپاشی بارتاسف عواقب تایید واقع در روسیه فعلی وضعیت
 استالینسییلو و کراچوک لیونید( سفید یروسیه و اوکراین از همکارانش و یلتسینبوریس روسیه جمهور رئیس

 اکتییبر انقل ب بییه استالینیسییتی بوروکراسییی خیانت هاده اوج ینقطه شد،  انجا م1991 دسامبر ) درشوسکویچ
 و سوسیالیسییتی ریزیبرنییامه یک یپایه بر شد، منجر سوسیالیستی کشور یک ایجاد به که  بود. انقلبی1917
بود. استوار جهانی

 بییه توخییالی و پوچ بسیار میان این روسیه» در طلبی«توسعه مورد در غربی هایرسانه طرف از جنگی تبلیغا ت
 متحییدان و کشییور اییین از بزرگییی هییایبخش شوروی، جماهیر اتحادیه فروپاشی از پس که چرا رسد؛می نظر

 تاییدگر واقع در روسیه گرفتند. سرنوشت قرار اروپا و آمریکا نفوذ تحت هایحوزه در شرق، بلوک در سابقش
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 بییه کییه شییودمی ختم ایروسیه به شوروری جماهیر اتحادیه گفت: « فروپاشیمی که بود تروتسکی هشدارهای
«- نیمه یمستعمره است؛ دچار فقر شد.» خواهد اداره غربی هایقدر ت استبداد تحت که اینصفه

 سیاسییت اصییلی خطییوط از یکییی امپریالیسم با آمیزمسالمت همزیستی شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از قبل
 طبقییاتی مبییارزا ت سییرکو ب بییرای خود نفوذ تما م از کرملین راستا این در و بود؛ استالینیستی حکومت خارجی

 اتحیاد حضییور بییا کییه داشت انتظار جهانی امپریالیسم از پاداش، عنوان به و کردمی استفاده داریسرمایه علیه
بیاید. کنار نوعی به شوروی جماهیر

 انقل ب از مانیده جیا بیه مییراث هر روسیه که وقتی گورباچف، زمان در شوروی حکومت هایلسا آخرین در
 یپییرداخته و سییاخته امپریالیسییم انگییار کییه کییرد عمییل طییوری کرملییین بوروکراسییی ساخت، نابود را اکتبر

مّهم اییین القییای بییه کردنیید، تکییهتکه را شییوروی هییایجمهوری هییاآن کییه باشد. وقتی بوده هامارکسیست  تییو
 زمان همان در کهحالی در داشت؛ برخواهند روسیه سر از دست دیگر اشغربی متحدان و آمریکا پرداختندکه

بودند. شوروی منابع غار ت حال در روسیه جدید اقتصاد ِی نخبگان

 جغرافیییای منییافع که است، رحمبی واقعیت یک بلکه نیست؛ خیالی موقعیت یک و داستان یک امپریالیسم اما
 مخییالفت نیییز اییین از دارد. پیییش قدرتمند] مغایر ت روسیه[ی مد ت طولنی تحمل با اش،اقتصادی و سیاسی
 هرگییز نبییود. آنهییا اشامپریالیسییتی غیییر ساختار خاطر به فقط شوروی جماهیر اتحاد با آمریکا متحده ایال ت

 از را آمریکییا و بییود آمییده پدییید اکتییبر انقل ب ینتیجه در کشور این که بیایند کنار موضوع این با نتوانستند
 بییاقی شییوروی جمییاهیر یاتحادیه از زیادی چیز امروز کرد. اگرچهمی محرو م خودش منابع بر مستقیم کنترل
نیست. شدنی تما م میان این در اروپا و آمریکا متحده ایال ت اشتهای اما است، نمانده

 هایقییدر ت جییانب از کییه داریییم، سروکار ضعیف داریسرمایه یک عنوان به روسیه یک با اکنون ما بنابراین
 توسط که حکومت یک رهبر عنوان به پوتین میان، این است. در گرفته قرار تهدید حال در امپریالیستی بزرگ
 اند،سییپرده آمریکا و اروپا به را شاننامشروع ثرو ت از بزرگی بخش که شودمی حمایت فاسدی نخبگان مجمع

«: یعنیمی عمل واکنشی و ارتجاعی شکلی به  چشییم یک پرستانه. بدون وطن شعارهای ونظامی مانورهای با کند
 بگییردد) متحیید دنبال به هم روسیه از خارج در تواندمی روسیه اینکه به توجه (بدون منسجم استراتژیک انداز

 بتوانیید حال عین در و نشود تحقیر آشکار چنین شکلی به آن یواسطه به که است گردیعقب دنبال به پوتین
 بکاهند، خود فشار از هاآمریکایی که ندارد وجود اطمینانی هیچ کند. اما حفظ حدی تا را اعتبارش و روسیه که
شود. خارج آن بازیگران یهمه کنترل از تواندمی بحران این که است واقعی خطر یکاین نظر، این از و

 اشاره با کلرک کریستوفر نگارتاریخ است، شده روندگان» چاپ راه خوا ْ ب «در عنوان با تازگی به که کتابی در
 هیایدیپلما ت هیایروش مقطع آن در که کندمی یادآوری شد اول جهانی جنگ به منجر  که1914 بحران به

 رقییم را اول جهانی جنگ اسم به ایفاجعه شاننادرست هایقضاو ت با چقدر و بود مسؤلنه غیر چقدر اروپایی
 داریخویشتن گناهکاران متحدانش و اوباما برابر در هاآن که دریافت توانمی ساده ایمقایسه با تنها زدند. اما

بودند.
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 راه از زودی بییه بعییدی بحییران شییود، ایجییاد کنییونی بستبن از رفت برون برای راهی موقت طوربه اگر حتی
 کییه باشیید بییرده بییین از بییاره اییین در را تردیییدی هرگییونه  باییید2014 مارس تا فوریه بحران رسید؛ خواهد

 بییرای مبییارزه در کییارگران المللییبین طبقییاتی اتحاد است. تنها تازه جنگی دنبال به روز هر جهانی امپریالیسم
دهد. خاتمه مکرر هایبحران این به که بود خواهد قادر سوسیالیسم

World Socialist Website منبع:

http://www.wsws.org/de/articles/2014/03/08/udss-m08.html

2014 مارس ۸ :(متن اصلی)تاریخ انتشار 
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