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 چند نکته درباره جنگ اوکراین                       

 

که    بنظر من، جنگ کنونی اوکراین از سوی این کشور  دارای دو طرف مختلف است   

  - 2مردم اوکراین و    -1مواجه با تهاجم نظامی امپریالیستی حکومت روسیه میباشند:  

ناتو و حکومت  حکومت اوکراین) بعنوان نماینده بورژوازی این کشور( که مورد حمایت  

آمریکا و دستگاه اداری اتحادیه اروپا ) بعنوان متحدین حکومت و بورژوازی آن کشور  

 د. میباش  حکومت روسیه(در برابر 

نه تنها بطور ضمنیِ  اوکراین  ارتش حکومت روسیه مردم    اندازه   شاید بهرحال  را  تا 

یعنی در طول نبرد هایش با نیروهای نظامی حکومت اوکراین بلکه   اجتناب ناپذیر  کمی

بطورمستقیم   عادیهمچنین  مردم  و  کشتار  به شهرها  )حمله  وسیعاً  بدین طریق   ، و 

مورد   آواره کردن توده های وسیع مردم و غیره(  ،تخریب ساختمانهای عادی و مسکونی

 تهاجم و تجاوز قرار داده است. 

اتحاد مردم   نوعی  و  بغ اوکراین  بنابراین همسویی  از عمده مردم  ی)البته  منطقه  ر  سه 

کریمه که اکثریت جمعیت های آنها روس   -چنانچه بتوان گفت-و  لوهانسک  دونتسک،  

های نظامی حکومت  تهاجم نیرودر قبال    با حکومت اشان  (ار و روسی زبان هستند تب

معذلک مردم اوکراین باید کوشش کنند که تا آنجا که    طبیعی و عادی هست.    روسیه

درمقابل نیروهای خودشان  در جریان جنگ  برای  ممکن است  یک صف یا جبهه مستقل  

این  نظامی حکومت روسیه  تشکیل داده و داشته باشند؛ در اینصورت همچنین آگاهی  

و  امکاناً تشکل سیاسی    ارتقاء پیدا میکنداوکراین  مردم درمورد بورژوایی بودن حکومت  

 افزون میابد.مبارزه با این حکومت بویژه  در زمان پس از جنگ مقابله و اشان  برای 

ا    به روشن  گذار  و  سوسیالیستی  انقالب  برای  اوکراین  کارگر  طبقه  مبارزه  که  ست 

بحران  موقعیت  در  واقعی  بمفهوم  آینده  فعلی  یسوسیالیسم  در  اش  ادامه  بواسطه  ،  و 

 کنونی اوکراین و جهان غیرالزم و غیرعملی هست. ن تاریخیدوراشرایط نامساعد 
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بالفعل      و  نظامی  بنظر من، علت مستقیم  اوکراین  حمله  به  پوتین  و  حکومت روسیه 

اینکه از  و  عبارتست  ای  اقتدار  امپریالیستی  گرایی  حکومت    ناقتدار  این  و  با  شخص 

این   سوی  از  آنها  بیشتر  شدن  محاصره  لذا  و  ناتو  در  اوکراین  دولت  عضویت  تهدید 

 مواجه گردید. امپریالیستی  -سازمان نظامی بورژوا

ن و در این رابطه مقابله این دولت با ناتو و حکومت یه به اوکراتهاجم ارتش دولت روس    

مدیریت اتحادیه اروپا جزئی از جریان  باصطالح تقسیم و بازتقسیم آمریکا و دستگاه  

محسوب نمیشود. چنین جریانی بمعنای واقعی اش )    الیست ها  ریمناطق نفوذ بین امپ 

مستعمره و نیمه   دمان کشورهایرکه مهمترین وجه آن استثمار و غارت استعماری م

 ی کنونی در جهان وجود ندارد.است( رویهمرفته دیگر در دوران تاریخ مستعمره

 گذشتهِ  ، که متعلق به دوران تاریخی  "مناطق نفوذ"دنبال  بنه  امروزه امپریالیست ها     

استعمارگر   تر  امپریالیسم  بیان دقیق  به  یا  متحد  مناطق  بلکه در جستجوی  میباشد، 

 چنین متحدینی رقابت و مبارزه میکنند.حکومت های متحد  هستند و با یکدیگر برسر  

بالنسبه مترقی    افراد  بویژه در   بنظر من، طبقه کارگر و همه جریانها و  در هر کشور 

مریکا و بخش عمده  مدیریت  روسیه، در عین موضع گیری روشن  علیه ناتو و حکومت آ 

اتحادیه اروپا، بایستی بطور کامل تهاجم ارتش دولت روسیه به اوکراین را  محکوم و  

و خروج کامل و قطعی این جنگ    طعیگیری فوری و ق  ایانموده و خواستار  پافشاء ن

 و پیگیرانه در این زمینه فعالیت نمایند  اشندب ارتش حکومت روسیه از اوکراین

 حمید پویا                                                                                            

 2020مارس  11                                                                                   

 

ودم یسی نوشته ام و سپس خلنوشته حاضر  ترجمه مقاله ایست با همین عنوان و همین تاریخ که من به زبان انگ   

 آن را به فارسی برگردانده ام و در حین این کار  اصالحات بسیار مختصری هم در آن واردکرده ام.  حمید پویا 

     

    


