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این اولین بار نیست که پس از قصابی جنگ جهانی دوم بین سالهای 1939-1945اروپا وارد جنگ شده است.
در آغاز دهه  ،1990جنگ یوگسالوی سابق را ویران کرد و باعث کشته شدن  140000نفر شد ،با قتلعامهای
عظیم غیر نظامیان به نام "پاکساااااازی قومی" هسرون ساااااربرنیتساااااا در و یه  ،1995که در آن  8000مرد و
نوجوان با خونسردی کامل به قتل رسیدند .جنگی که به تازگی با حسلۀ ارتش روسیه به اوکراین آغاز شده است
در حال حاضر مرگبار نیست ،اما هنوز هیچ کس نسی داند که در نهایت چه تعداد قربانی خواهد گرفت .در حال
حاضر این جنگ بسیار گسترده تر از جنگ در یوگسالوی سابق است .امروز ،این شبه نظامیان یا دولت های
کوچک نیساااتند که با یگدیگر می جنگند .جنگ کنونی بین دو کشاااور بورا اروپایی ،بالم بر جسعیتی به ترتی
 150و  45میلیون نفر و با ارتش های عظیسی که مساات ر شااده اساات  700000ساارباز در روساایه و بیش از
 250000سرباز در اوکراین.
به عالوه ،اگر قدرت های بورا قبال در جنگ یوگسالوی سابق با هم درگیر بودند ،به شگل غیر مست یم و یا با
مشاااارکت "نیروهای نیابتی" تحت حسایت ساااازمان ملل در گیر بودند .امروز نه تنها روسااایه با اوکراین رو در
رو در جنگ قرار دارد ،بلگه هسه کشاااااورهای غربی متشاااااگل در ناتو اگرچه مسااااات یسا ت درگیر جنگ نیساااااتند،
هسومان با آغاز ارسال اسلحه به اوکراین تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه روسیه اعسال کرده اند.
بنابراین ،جنگی که به تازگی شاااروش شاااده ،یک رویداد غم انگیو و ناراحت کننده اسااات که در درجه اول برای
اروپا و بیش از آن برای کل جهان بسااااایار مهم اسااااات .این حادجه تاکنون جان هواران نفر از ساااااربازان و غیر
نظامیان را از دو طرف گرفته ا ست .صدها هوار نفر پناهنده را از خانه و کا شانه جدا و سرگردان کرده ا ست.
این امر منجر به افوایش بیشاااتر قیست انر ی و غالت خواهد شاااد که منجر به افوایش گرسااانگی و سااارما زدگی
خواهد شاااد ،در حالیگه در اکثر کشاااورهای جهان ،اساااتثسار شااادگان ،اقشاااار پا ین جامعه ،قبال شااااهد فروپاشااای
شاااراین زندگی خود به دلیل تورم بوده اند .مثل هسیشاااه ،طب ه ای که بیشاااترین جروت اجتساعی را تولید می کند،
طب ه کارگر ،بیشترین هوینه را برای اقدامات جنگ طلبانۀ اربابان جهان خواهد پرداخت.
این جنگ ،این ترا دی را نسی توان از وضاااعیت کلی جهان در دو ساااال اخیر از هم جدا کرد هسه گیری ،بدتر
شدن بحران اقتصادی ،چند برابر شدن فجایع زیست محیطی .این تجلی آشگار جهانی است که در بربریت فرو
می رود.
دروغ های تبلیغاتی جنگ
هر جنگی با کسپین گسااترده ای از دروه هسراه اساات .برای وادار ساااختن مردم و به ویقه طب ه اسااتثسار شااده،
فداکاریهای وح شتناکی که از آنها خوا سته می شود را بپذیرند ،ک سانیگه به جبهه فر ستاده می شوند ،جان شان را
فدا کنند ،برای مادران ،شااااااریگان زندگی ،بره ها عواداری کنند ،مردم غیرنظامی را وحشاااااات زده کنند ،برای
پذیرش محرومیت ها و تشدید استثسار ،الزم است که مغو آنها را با اید ولو ی طب ه حاکم پر کرد.
دروه های پوتین نپخته و خام اساات ،انعگاساای از دروه های ر یم شااوروی اساات ،جایی که او کار خود را به
عنوان افساار ا ب  ،پلیس ساایاساای و سااازمان جاسااوساای آغاز کرد .او مدعی اساات که برای کسک به مردم

دونباس که قربانیان «نسل کشی» هستند «عسلیات نظامی ویقه» انجام می دهد پوتین مدعی انجام یک «عسلیات
نظامی ویقه» برای کسک به مردم دونباس که قربانی «نسالکشای» شادهاند ،می باشاد و رساانهها را منع کرده تا
از کالسۀ «جنگ» به خاطر تحریمها استفاده نگنند .به گفته پوتین ،او می خواهد اوکراین را از «ر یم نازی» که
بر آن کشور حگومت می کند ،آزاد کند .درست است که مردم روسی زبان شرق اوکراین توسن شبه نظامیان
ناساااایونالیساااات اوکراینی که اغل حساااارت دوران ر یم نازی را دارند ،مورد آزار و اگیت قرار می گیرند ،اما
نسل کشی در آنجا در جریان نیست.
دروه های دولت ها و رسانه های غربی معسوالت ظریف تر است .نه هسیشه ایاالت متحده و متحدانش ،از جسله
بریتانیای بساایار «دموکراتیک» ،اسااپانیا ،ایتالیا و ...اوکراین ) ا از مداخلۀ نظامی سااال  2003در عراق به نام
تهدید  -کامال ساختگی  « -سالح های کشتار جسعی» در دستان صدام حسین دفاش کردند .حسلۀ نظامی که منجر
به صدها هوار کشته و دو میلیون آواره در میان مردم عراق و ده ها هوار نفر در میان سربازان ا تالف شد.
امروز ،رهبران کشااااورهای «دموکراتیک» و رسااااانه های غربی به ما افسااااانه دعوای بین پوتین «شاااارور» و
زلنسااااگی «پساااار خوب» را به خورد ما می دهند .ما مدت های مدیدی اساااات که می دانیم پوتین در کل یک
جنایتگار بدبین است .عالوه بر این ،او ساب های دارد که با او مطاب ت دارد .زلنسگی از این واقعیت سود میبرد
که او ساب ه کیفری مانند پوتین ندارد و از این واقعیت که قبل از ورود به سیاست ،کسدین محبوبی بود )در نتیجه
جروت زیادی در بهشاااات های مالیاتی داردا .اما اسااااتعدادهای طنو او اکنون این امگان را به او داده اساااات که با
شجاعت وارد ن ش جدید خود به عنوان یک فرمانده جنگ شود ،ن شی که از جسله به این معنا ست که او مردان
 18تا  60سااااااااله را از هسراهی با خانواده های خود منع می کند تا به خارج از کشااااااور پناهنده شااااااوند و از
اوکراینیها میخواهد که در راه «سااااارزمین پدری» یعنی برای منافع بور وازی و الیگارشااااای اوکراین کشاااااته
شاوند .جدا از اینگه احواب حاکم چه رنگی باشاند ،صارف نظر از لحن ساخنانشاان هرچه میخواهد باشاد ،هسه
دولتهای ملی مدافع منافع طب ه استثسارگر ،بور وازی ملی و هم چنین در م ابل استثسارشدگان و هم در م ابل
سایر رقبای بور واهای کشورهای دیگر هستند.
در تسامی تبلیغات جنگی ،هر کشاااااوری خود را «قربانی تجاوز» معرفی میکند که باید در برابر «متجاوز» از
خود دفاش کند .اما از آنجایی که هسه دولت ها در واقع جنگ سااااااالران هساااااتند ،بیهوده اسااااات که بپرسااااایم کدام
راهون در تسویه حساب ها شلیک اول را کرده است .امروز پوتین و روسیه هستند که ابتداء شلیک کردند ،اما
در گذشته ،تحت نظارت آمریگا ،ناتو بسیاری از کشورهایی را که قبل از فروپاشی بلو شرق و اتحاد جساهیر
شوروی تحت سلطه روسیه بودند ،در صفوف خود ادغام کرده است .پوتین با آغاز جنگ قصد دارد تا بخشی
از قدرت گذشتۀ کشورش را ،به ویقه با مسانعت از پیوستن اوکراین به ناتو بازیابی کند.
در واقع ،از آغاز قرن بیستم ،جنگ دا سی ،با تسام رنج های وحشتناکی که به هسراه دارد ،از نظام سرمایه داری
جدایی ناپذیر شده است ،سیستسی که مبتنی بر رقابت بین شرکتها و بین دولتها است ،جایی که جنگ تجاری
به جنگ نظامی منتهی می شود .رفش بحران اقتصادی و شدت یافتن تضاد اقتصادی ،درگیریهای نظامی را
دامن می زند .سی ستسی مبتنی بر سود و ا ستثسار شدید تولیدکنندگان که در آن کارگران مجبور ه ستند با خون و
عرق جبین پرداخت کنند.

از ساااال  ،2015هوینه های نظامی جهانی به شااادت افوایش یافته اسااات .این جنگ به طرز وحشااایانه ای به این
روند سرعت بخشیده است .به عنوان نسادی از این مارپیچ مرگبار آلسان شروش به تحویل تسلیحات به اوکراین
کرده است که از زمان جنگ جهانی دوم برای اولین بار در تاریخ است .برای اولین بار نیو اتحادیه اروپا خرید
و تحویل تسلیحات به اوکراین را تامین مالی می کند و ر یس جسهور روسیه والدیسیر پوتین ،آشگارا تهدید کرده
است که از سالح هستهای برای اجبات اراده و توانایی ویرانگر خود استفاده خواهد کرد.
چگونه می توانیم به جنگ پایان دهیم؟
باوجود اینگه ارتش رو سیه ب سیار قویتر از اوکراین ا ست ،اما هیچ کس نسی تواند دقی ا ت پیش بینی کند که جنگ
فعلی چگونه خواهد شد .امروز تظاهرات زیادی در سراسر جهان و در خود روسیه علیه مداخله روسیه برگوار
می شااود .اما این تظاهرات نیساات که به خصااومت ها پایان می دهد .تاریخ نشااان داده اساات که تنها نیرویی که
میتواند به جنگ های سرمایه داری پایان دهد طب ه استثسار شده ،پرولتاریا ،دشسن مست یم طب ه بور وای است.
به این ادعا که کارگران روساااایه در اکتبر  1917دولت بور وایی را ساااارنگون کردند و کارگران و سااااربازان
آلسان در نوامبر  1918شاااورش و دولت خود را مجبور به امضاااای آتش بس کردند .اگر پوتین توانسااات صااادها
هوار سرباز را بر علیه اوکراین ب سیج کند تا در آنجا ک شته شوند ،اگر امروز ب سیاری از اوکراینیها حا ضرند
جان خود را برای «دفاش از میهن» بدهند ،بیشتر به این دلیل است که در این بخش از جهان طب ه کارگر ضعیف
ا ست .فروپا شی ر یمهایی که در سال  1989ادعای « سو سیالی ستی» یا « جسهوری کارگری» دا شتند ،ضربه
بساایار وحشااتناکی به طب ه کارگر جهان وارد کرد .این ضااربه تاجیر بیشااتری بر کارگرانی گذاشاات که از سااال
 1968به بعد و در طول دهه  1970در کشورهایی مانند فرانسه ،ایتالیا و بریتانیا جنگیده بودند ،اما حتی بیشتر
از آن بر کارگرانی که در کشورهای به اصطالح « سوسیالیستی» بودند ،مانند کارگرانی که در لهستان به طور
گسااااااترده جنگیده بودند ،متاجر کرد ،کارگرانی که با عومی راسااااااخ در اوت  ،1980دولت را وادار کرد که
مطالبات آنها را برآورده سازد بدون اینگه متوسل به سرکوب شود.
با تظاهرات «برای صلح» ،یا حسایت از یک کشور در برابر کشور دیگر نیست که میتوانیم هسبستگی واقعی
خود را با قربانیان جنگ ،جسعیت غیرنظامی و ساااربازان از هر دو طرف ،پرولترهایی که یونیفورم پوشااایده به
گوشااات دم توب تبدیل شااادهاند ،ابراز کنیم .تنها هسبساااتگی در محگوم کردن هسه دولتهای سااارمایهداری ،هسه
احوابی که خواسااتار تجسع در پشاات این یا آن پرچم ملی هسااتند ،هسه کسااانی که ما را با توهم صاالح و «روابن
خوب» بین مردم ترغی میکنند  .تنها هسبستگی که می تواند تأجیر واقعی داشته باشد ،توسعه مبارزات گسترده
و آگاهانه کارگران در هسه جای جهان اساااااات .به ویقه ،این کارگران مبارز باید از این واقعیت آگاه شااااااوند که
مبارزات طب اتی م دمه ای برای ساارنگونی ساایسااتم مس ا ول جنگ ها و هسه بربریتهایی اساات که بشااریت را به
طور فواینده ای تهدید می کند یعنی نظام سرمایه داری.

امروز شااعارهای قدیسی جنبش کارگری که در مانیفساات کسونیساات  1848آمده اساات ،بیش از هر زمان دیگری
در دستور کار است کارگران وطن ندارند! کارگران همه کشورها متحد شوید!
برای گسترده کردن مبارزه طبقاتی پرولتاریای بین المللی!
جریان کسونیست بین السللی
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