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 جنگ اوکراین  مروری بر
ای که امروز بعد از تدارک نظامی چندین ماهه طرفین در گرفت. وظیفه  2022فبروری    24جنگ بین امپریالیزم روسیه و اوکراین در  

حقیقی  ماهیت قبل از همهاین است که  ها و به خصوص نیروهای انقالبی مائوئیست اوکراین و روسیه قرار داردپیش روی مائوئیست

که به خاطر تحکیم   را   نیروهای ارتجاعی در گیر جنگ  "میهن پرستانه "جنگ امپریالیستی را آشکار کنند و اکاذیب و عبارت پردازی  

 نباید جنبه طبقاتی و سیاسی جنگ را از نظر دور بداریم.   بی رحمانه فاش نمایند.مطرح می گردد    هر دو کشورقدرت طبقات حاکمه در  

 ( 1)  .«ادامه سیاست با وسایل دیگر استفقط  شد هر جنگی  اشتباه بود هرآئینه فراموش می  ازنقطه نظر تئوری کامالا »بنا به قول لنین  

ای رسید که دیگر به طور عادی پیش آید که جنگ ذاتاا یک نوع سیاست است. زمانی سیاست به مرحلهمی  چنین براز نقل و قول لنین  

یابد. مائو تسه دون گردد، زمانی که موانع بر طرف شد، جنگ پایان میر میگردید، جنگ اجتناب ناپذیایجاد نرفت و موانع سر راهش 

 نگی است بدون خونریزی، در حالی که جنگ سیاستی است توأم با خونریزی.« سیاست ج":  نمایدست و جنگ را این طور بیان میسیا

توان یافت که فاقد سیاست بوده باشد. زمانی هم به ذات خود یک عمل سیاسی است. هیچ جنگی را در جوامع بشری نمی  گیعنی جن

بر    از طریق جنگ  به جنگ توسل جست تا این موانع را  ، ل نمایدحبا اوکراین  که روسیه نتوانست موانع پیش آمده را از طریق سیاسی  

  طرف کند. 

ۀ امپریالیستی است، که یک طرف آن روسیه امپریالیستی و طرف دیگر زلنسکی و کنونی در اوکراین یک جنگ تجاوز کارانجنگ  

مناسبات عصر امپریالیزم و تضاد ذات البینی میان امپریالیزم روسیه و سوسیال   ۀامپریالیزم غرب قرار دارد. این سیاست معلول مجموع

در این میان زلنسکی به عنوان عروسک خیمه   باشد.از یک طرف و امپریالیزم امریکا و متحدینش از سوی دیگر می  چین   امپریالیزم

کش  های زحمتورزند تا طبقه کارگر و تودهحارب تالش میم  ۀکند. هر دو گروامپریالیزم امریکا، جنگ اوکراین را رهبری می  یشب باز

 )روسیه و اوکراین( را تحمیق نمایند.   هر دو کشور

جنبش "ها اطمینان دهد که برای حمایت از  فریبد و به آنها را بنماید تا طبقه کارگر و تودهاز یک سو امپریالیزم روسیه تالش می

اوکراین در دونباس در مقابل اوکراین   "عملیات ضد تروریستی"انسک و خنثی نمودن  هلوجمهوری های خلق دونتسک و    "بخشآزادی

و امپریالیزم امریکا قرار گرفته است. اما در حقیقت هدف امپریالیزم روسیه از تجاوز به اوکراین نه تنها این است که رژیم زلنسکی  

روسیه تالش می نماید و هدفش اینست که   اتحاد جماهیر  دوباره   یایبرای اح  کهوابسته به امپریالیزم امریکا را سرنگون نماید، بل

گاه برای ساحه نفوذ روسیه امپریالیستی را تا مرزهای سابق سوسیال امپریالیزم شوروی گسترش دهد. بناءا امپریالیزم روسیه هیچ

از   آزادی"حمایت  های  ل  "بخشجنبش  و  دونتسک  های  نمودن  وهجمهوری  خنثی  و  تروریستی عملیات  "انسک  در   "ضد  اوکراین 

ف به اوکراین ینشانده در کیو ایجاد یک رژیم دست که به خاطر منقاد نمودن ملت اوکراین  دونباس به اوکراین لشکرکشی نکرده، بل

مجموع انسک و در  هتجاوز نظامی نموده است. روسیه امپریالیستی بیش از همه به بردگی مردمان جمهوری های خلق دونتسک و لو

چه برای امپریالیزم روسیه در آن  ضرورت دارد.ف  یکینشانده در  مند است. به همین جهت او به یک رژیم دست خلق اوکراین عالقه

خواهد رقیب خود )امپریالیزم امریکا و متحدینش( را در شرق اروپا تضعیف نموده جنگ اوکراین جنبه اساسی دارد، این است که می

      این منطقه متزلزل نماید.  و سیادت شان را در  

دیده اوکراین های ستمنماید تا طبقه کارگر و تودهامپریالیزم امریکا تالش می  یاز سوی دیگر زلنسکی به عنوان عروسک خیمه شب باز

جنگد  امپریالیزم روسیه میو در راه آزادی و فرهنگ بر ضد تجاوز    "دفاع از میهن"که به خاطر  ها را مطمئن سازد  را تحمیق نماید و آن

نوا با زلنسکی برای فریب اذهان عامه این شعارها و تدافعی است. امپریالیزم امریکا و متحدینش نیز هم  "عادالنه"و جنگ از جانب وی  

چپاول غارت و    و به خصوص مردم اوکراین،  های بیگانه منقاد نمودن ملتمحارب جز    ۀ کنند. در حقیقت هدف هر دوگرورا  زمزمه می
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منحرف نمودن طبقه کارگر و توده های مردم از بحران های اقتصادی و سیاسی روسیه، امریکا، اوکراین و عی ملت رقیب،  یمنابع طب

انقالبی دن شان از جنگ واقعاا  ومنحرف نم  اتحادیه اروپا و  ایجاد شکاف میان طبقه کارگر و فریب دادن شان با شعارهای فریبنده و  

هر دو گروه محارب فقط   چیزی دیگری نیست.  ر به منظور تضعیف جنبش انقالبی این طبقهگپیش آهنگ طبقه کارنابودی  داخلی و  

  ندارند.  یکدیگردرنده خویی دست کمی از    و گریهمین هدف را در جنگ پیش می برند و بس. هر دو گروه از لحاظ غارت

 موضوع  نمایند، نمی  دقت  بدان   کافی   اندازه  وبه   کنندمی  فراموش  جنگ  مسئله  باره   در  معموال   ای کهاصلی  موضوع   من   بنظر   » لنین گفت :  

گیرد، همانا بدون اهداف انجام می  خواهم بگویم که، مباحثات پوچ و بی مورد ومه مباحث که حتی من میه  این  آن،   مورد  در  ای که

علت افروخته شدن این جنگ چیست ، کدام طبقات فراموش کردن این مسئله اساسی است که جنگ دارای چه جنبه طبقاتی است ،  

 (2)  .«را بوجود آورده استبدان دست می زنند وکدام شرایط تاریخی اقتصادی است که آن

 و  اقتصاد باید  کنند، می  دنبالدر این جنگ  را نمود که طرفین درگیر جنگ دارای چه پایه طبقاتی بوده و چه سیاستی   باید توجه بناءا

وعوامل باعث گردیده   علل  کدام   که   برد   پی  نکته   این   به   باید   نمود،  بررسی جنگ  از   قبل   زمان  در  را جنگ    درگیر هایجناح  سیاست

 . بگشاید  را  خود  راه است که آن سیاست بواسطه این جنگ

میالدی اتحاد نظامی   1949اپریل    –  4به تاریخ  های غربی برای مهار اتحاد جماهیر شوروی  بعد از جنگ جهانی دوم امپریالیست

کشورهای دیگری مانند ترکیه، یونان، آلمان غربی و اسپانیا به این نام سازمان پیمان اتالنتیک شمالی)ناتو( را تشکیل دادند که بعداا  به

 .پیمان نظامی شامل گردیدند و این روند تا کنون ادامه یافته است

بعد از در گذشت استالین و غلطیدن حزب و دولت شوروی به رویزیونیزم، سوسیال امپریالیزم شوروی در رقابت تنگاتنگ با امپریالیزم 

موفق   میالدی  1955ی در مقابله با ناتو گردید، باالخره در سال  م نش قرار گرفت و به فکر ساختن یک پیمان نظاامریکا و متحدی

گردید که پیمان نظامی ورشو را در مقابل پیمان نظامی ناتو تشکیل دهد. از این به بعد رقابت سختی بین این دو پیمان به رهبری 

خورشیدی( هیچ جنگی میان این دو بلوک   1357میالدی)  1978تا سال    وروی شروع شد.امپریالیزم امریکا و سوسیال امپریالیزم ش

امپریالیزم امریکا و متحدینش   ،"شوروی"صورت نگرفت. بعد از تجاوزگری روسیه به افغانستان و اشغال این کشور توسط قوای نظامی  

جبهه    تا  نداخوانی ها نمود  جمع و جور نمودن  پاکستان تالش برایخورشیدی با هم دستی    1357روز اول کودتای هفت ثور  همان  از  

به   و  دیدگر  شروعاز هر طرف علیه کودتا چیان    ی مردمیهاقیام  ، هایاخوان  با جمع و جور شدن  ایجاد نمایند.علیه سوسیال امپریالیزم  

امپریالیز  تاچیاندجبهات علیه کو  زودی جنگ   زآغام شوروی شروع گردید. از همان  شکل گرفت و جنگ مقاومت علیه سوسیال 

جنگ مقاومت در افغانستان   اتبه طور قطع پشت جبهکاری ایران و پاکستان  به هم  و کشورهای عربی  امپریالیزم امریکا و متحدینش 

اقتصادی و سیاسی دچار گردیده بود   شدید  های افغانستان با بحراندر  جنگ    بعد از ده سالسوسیال امپریالیزم روسیه که  .  ندایستاد

جز عقب نشینی از   علیه جنگ روسیه در افغانستان ایستادند، سوسیال امپریالیزم شوروی هیچ راه دیگری،و از طرفی مردم روسیه  

 افغانستان را نداشت.

امپریالیزم شوروی که به اثر بحران های اقتصادی و سیاسی و مخالفت مردم روسیه با رژیم حاکمه ضعیف گردیده بود به سوسیال  

 ی سوق داده شد.شسمت فروپا

امپریالیزم شوروی  قبل   امپراتوری سوسیال  اروپا    ، از فروپاشی  به سمت شرق  را  ناتو  پیمان  که  بود  نموده  تعهد  به خصوص ناتو  و 

ه ج، اما امپریالیزم امریکا بعد از فروپاشی سوسیال امپریالیزم شوروی به این نتیگسترش ندهدکه جز پیمان ورشو است    یکشورهای

کرد که یگانه خویش فکر می  ۀ ، و با اعالن حکومت صد سالتواند در مقابل او بایستدقطعی رسیده بود که دیگر کسی در جهان نمی
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م کشورها تحمیل نماید. روی این دلیل تعهد عدم گسترش به سمت شرق را اونی خود را بر تم قدرتی در جهان است که می تواند هژم 

  نایده گرفت و به جنگ و تجاوزگری در سراسر جهان و به خصوص اروپا پرداخت.

اش به برای تجاوز و جنگ در جهان هیچ مخالفتی را قبول نداشت و حتی برای به رسمیت شناختن لشکر کشی  امپریالیزم امریکا  

میالدی متکی بر این بود که اعضای پیمان ورشو باید به ناتو   1996سیاست خارجی کلینتون در سال    سازمان ملل مراجعه نکرد.

 ، به این سیاست متکی گردید.دهد  ملحق گردد. او برای این که روسیه را در محاصره مطلق خود قرار

امپریالیزم امریکا برای محاصره روسیه به تشدید   کشور به ناتو پیوستند.  30کنون  بعد از فروپاشی سوسیال امپریالیزم شوروی تا  

بعد از تجاوز امپریالیزم   دانست که برای تسلط بر جهان باید بر اروپا مسلط بود.زیرا او می  گسترش ناتو در اروپای شرقی پرداخت.

به یک مقاومت و جنگ بی پایان در این کشورها مواجه گردید. این جنگ سبب گردید   ، امپریالیزم امریکا امریکا به عراق و افغانستان

 که امپریالیزم امریکا نتواند به اهدافش برسد.

)جنگ افغانستان و عراق( استفاده اعظمی نموده و روسیه توانست که بر   از این موقعیت امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین  

و چین از لحاظ اقتصادی به رقیب اصلی امپریالیزم امریکا مبدل گردید و به احتمال قوی تا چند سال دیگر   نقاط ضعش غلبه نماید 

امپریالیزم امریکا را عقب بزند و مقام اول در جهان را از آن خود بسازد. یا به عبارت دیگر در این دوران امپریالیزم امریکا ضعیف و 

 م چین قوی گردیدند. امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیز

امپریالیزم امریکا و ناتو ایستاد. او نه   نفوذ  ۀساح  و در برابر گسترش  ، احیا نمودتین قدرت خود را دوباره  امپریالیزم روسیه در دوران پو

د و در مقابل امپریالیزم کرمداخله نظامی    سوریهکه برای حفاظت از رژیم اسد در  تنها در گرجستان و آذربایجان مداخله نظامی نمود، بل

چین یک نهاد مالی بین المللی   امریکا سرسختانه ایستاد. امپریالیزم روسیه برای تقویت اقتصادی اش با چین نزدیک گردید و همراه با 

مین مالی و سرمایه أ چین کنونی به یک منبع مهم ترا ایجاد نمود. گرچه چین هنوز از نظر اقتصادی از امپریالیزم امریکا عقب است، اما  

    گردیده است که از کنترول انحصاری امپریالیزم امریکا خارج است.تبدیل  گذاری برای کشورهای تحت سلطه  

شه ری.  است  پذیر   امکان   نیز   حاکمه   طبقه   مختلف   های جناح  بین   که بل  جامعه  یک   در   متضاد  طبقات   بین   تنها   نه   جنگ  طبقاتی   درجوامع

که درگیر جنگ   ای ها را قبل از هرچیزی بایست در چگونگی شرایط اقتصادی زمانی ومکانی جناح های آن طبقهوعلل این گونه جنگ

  توان این مطلب را در ها را مورد کاوش قرار داد. درسطح جهان میآن امتیازات اقتصادی و بالنتیجه سیاسینمود و  جستجو ، شده اند

بهره کشی از یک کشور وابسته به   بخاطر هرچه بیشتر استثمار و   را  توان جنگجنگ بین گروه بندی های امپریالیستی دید و می

ها که از مداخله و پشتیبانی امپریالیستی  جناح های طبقه حاکمه و مرتجعین کشورسرمایه داری امپریالیستی مشاهده کرد که توسط  

برخوردار است می،  نیز  زده   و   اجتماعی  جنبه  شاخص  که  دهیم  توضیح   ها  توده  به  را  مطلب  این  بتوانیم   باید  ما»    بناء.  شوددامن 

  سیاست .  راند  می  سیاست  که  ایست  طبقه وضع  کهبل  نبوده  مردم  های  توده  حتی  و  جات  دسته  و افراد   "حسن نیت    "  جنگ   سیاسی

   ( 3)  «.دباش  می   آن ادامه  جنگ   که  است  طبقه   این

ریالیزم امریکا و متحدینش از یک سو و امپریالیزم پتوان مشاهده نمود، رقابت ذات البینی میان ام چه امروز در جنگ اوکراین میآن

و سوسیال امپریالیزم چین از سوی دیگر است. امپریالیزم روسیه در تالش نظم نوین جدید جهانی امپریالیستی است و امریکا   روسیه

منافع ملی اوکراین و حق حاکمیت میان  و نظم موجود را حفظ نماید. در این  تالش می نماید که از تقسیم مجدد جهان جلوگیری نموده  

امپریالیزم امریکا و متحدینش مطرح می از طرف  مناوکراین که  تامین  امریکا و أشود هیچ معنا و مفهوم دیگری جز  فع امپریالیزم 

 انسکهو لو جمهوری های خلق دونتسک  "بخش دفاع از جنبش های آزادی". و به همین ترتیب شعار ندارددر اوکراین  را نشیمتحد
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هر دو گروه   یک شعار پوچ و میان تهی است.اوکراین در دونباس از طرف امپریالیزم روسیه    "  عملیات ضد تروریستی"و خنثی نمودن  

اوکراین و منافع ملی اوکراین قربانی می گردد. انقالبیون   م در این میان فقط مرد  مین منافع خود در اوکراین اند. أامپریالیستی در صدد ت

 نمایند.  تشخیص   باید این دو منافع را از یکدیگر

 شعاری است که با   "دفاع از میهن  "و   "دفاع از حاکمیت ملی اوکراین   "نیروهای انقالبی اوکراین باید متوجه این امر باشند که شعار 

 ها باید جهت متمایز نمودن انقالب و ضد انقالب نکات ذیل را در نظر داشته باشند.مطابقت دارد. آنخواست امپریالیزم امریکا 

" فاع از میهن و منافع ملی اوکراین د "و  "حق حاکمیت اوکراین"اصد ارتجاعی امپریالیزم امریکا و زلنسکی که زیر شعارهای قم  ـ 1

کشان اوکراین خاطر نشان سازند که جنگ کنونی هیچ ربطی به منافع به کارگران و زحمت  ها باید آشکار نمایند. آن  ،شده اند  پنهان

 گردد.ن مطرح میی که در جهت تحکیم منافع امپریالیزم امریکا در اوکرابل  ملی اوکراین ندارد،

بار  که جنگی است اسارتوجه میهنی نیست، بلسازند که این جنگ به هیچبا استفاده از این تبلیغات باید این نکته را خاطر نشان  ـ    2

ریالیزم امریکا و امپریالیزم روسیه. و هر گاه جنگ به همین شکل دوام پیدا کند پو جنگی است بر سر تقسیم مجدد جهان بین ام 

کش اوکراین فقط پرولتاریا و مردم زحمت  تر گردیده و بازنده اصلیدر اوکراین بیش از پیش مستحکم  سلطه بورژوازی امپریالیسی

 د.نباشمی

طبقه کارگر را متشکل   ، ـ نیروهای انقالبی در اوکراین باید برای عملی نمودن تبدیل جنگ ارتجاعی امپریالیستی به جنگ داخلی  3

دیده آموزش  طبقه کارگر و توده های ستمپا خیزند و  به  به همین ترتیب نیروهای انقالبی روسیه باید علیه جنگ تجاوزکارانه به  سازند.

انسک و خنثی ههای خلق دونتسک و لوجمهوری  "های آزادیبخشجنبش"گاه حمایت از  که جنگ روسیه علیه اوکراین هیچدهند  

که جنگی است به خاطر تقسیم مجدد جهان و منقاد نمودن ملت ، بلدر دونباس نبوده و نیست   "عملیات ضد تروریستی"سازی  

د را سرلوحه کار خود قرار دهند و به متشکل نمودن طبقه ئیها باید شعار جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی تبدیل نمااوکراین. آن

 کارگر علیه جنگ امپریالیستی تالش نمایند. 

دهد عبارت  اوکراین و روسیه قرار می  مائوئیستخودی در برابر نیروهای  طور خودبهاجتماعی بهای که شرایط عینی و تکامل  وظیفه

متشکل نمودن طبقه کارگر و تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی در اوکراین و تفکیک صف انقالب از ضد انقالب،  است از :  

به عنوان رهنما مورد  شعار فوق را  د  نتوانکه می  سازدمی  نمئمط  کشور رانیروهای انقالبی هر دو  که    آری، این است آن واقعیتی  روسیه.

  د.نمایندر روسیه و اوکراین پرهیز  و از هم طرازی جنگ امپریالیستی و جنگ داخلی  هند  استفاده قرار د  

به جنگ داخلی تبدیل نمائید را مطرح نمایند در حقیقت آگاهانه و یا ناآگاهانه از   را  خواهند شعار جنگ امپریالیستی که نمیکسانی

 د. ننمایطبق است، پیروی میسیاست زلنسکی که با سیاست امپریالیزم امریکا من

گروه های   توانندومرز میان جنگ امپریالیستی و جنگ داخلی در اوکراین و روسیه، نیروهای انقالبی هر دو کشور میبا کشیدن خط

ها تقسیم نموده و نیروهای انقالبی، ملی ـ دموکرات را در مقابل جنگ امپریالیستی اجتماعی بزرگ را بر حسب تمایالت سیاسی آن

 متحد نموده و جنگ امپریالیستی را به جنگ انقالبی داخلی تبدیل نمایند.

نماید. این شعار ریالیزم امریکا و امپریالیزم روسیه را خنثی میشوم امپ های  تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی تمامی پالن

 د.گیرباید صریحاا از طرف نیروهای انقالبی روسیه و اوکراین مطرح گردد و روی آن تکیه صورت  

 :داردامروز در روسیه و اوکراین دو شعار مقابل یکدیگر قرار  
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جمهوری های خلق دونتسک  "بخشدفاع از جنبش های آزادی " "و   "دفاع از حق حاکمیت اوکراین  "،  "دفاع از میهن "ـ شعار  1  

  در دونباس.    "دفاع از عملیات ضد تروریستی  "انسک و  هو لو

 داخلی.  انقالبی  ـ شعار تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ  2

استعمارگرانه خود در اوکراین روی   ۀامپریالیزم امریکا به خاطر تقسیم مجدد جهان و حفظ منافع و تحکیم سلطامپریالیزم روسیه و  

انقالبی شعار دومی را سر لوحه کار مبارزاتی خود قرار داده و فعاالنه از آن حمایت   شعار اولی متکی اند. مائوئیست ها و نیروهای 

 کنند.می

های غیر علنی تشکیالتی و تبلیغاتی اوکراین و روسیه، پرولتاریای هر دو کشور را بدون چون وچرا به شکل و شرایط کنونی در  اوضاع  

سازد. نیروهای انقالبی روسیه و اوکراین باید از ارتباط و ورزیدگی تشکیالتی طبقه کارگر برای شکل های غیر علنی مبارزه موظف می

سازگار باشد استفاده نمایند و برای اتحاد طبقه کارگر و روس تالش کنند. شعار تبدیل جنگ  در راه سوسیالیزم که با دوران جنگ  

امپریالیستی به جنگ داخلی یگانه شعار صحیح است که باید در اوکراین و روسیه مطرح شود. گرچه یک چنین تبدیلی مشکل به نظر 

روهای انقالبی اوکراین و روسیه نباید از کار تدارکی منظم و صورت واقعی به خود گرفته است، نی  گرسد، اما در شرایطی که جن می

 مداوم در این زمینه امتناع ورزند.

نگال وابستگی بورژوازی برهاند و به اشکال گوناگون در راه آزادی واقعی چتواند خود را از  فقط از این طریق است که پرولتاریا می

 رود. ها و در راه سوسیالیزم با جدیت تمام به پیش  خلق 

اعتقاد ما این است که تحریکات امپریالیزم امریکا زمینه ساز تجاوز امپریالیزم روسیه به اوکراین گردیده است. امپریالیزم روسیه به 

روسیه سوسیال امپریالیستی را خاطر بقای خود و عدم گسترش ناتو در شرق اروپا به اوکراین که در گذشته بخشی از امپراتوری  

تجاوز نظامی نمود. بر این اساس تجاوز به اوکراین برای امپریالیزم روسیه جنبه ضروری پیدا نموده است. در صورت  داد،  تشکیل می

تری پیدا خواهد نمود و سیادت امپریالیزم روسیه در کشورهای  پیروزی امپریالیزم روسیه بر اوکراین، این تجاوزات گسترش بیش

ند این موضوع را درک نتواند، نمینداخواهد شد. کسانی که الفبای قوانین تولید سرمایه داری را نمیتر  محکبالتیک و شرق اروپا مست

تجدید تقسیم بندی   جهان میان امپریالیزم امریکا و امپریالیزم روسیه است.د که جنگ کنونی در اوکراین به خاطر تقسیم مجدد  ننمای

که بر عکس به تکامل و سیادت آن کمک گردد، بلیا نابودی سرمایه داری نمیوجه باعث تضعیف و  جهان در شرایط کنونی به هیچ

د. اصرار در روی  نگردل به ایدئولوگ های بورژوازی امپریالیستی مییبدت خواهند این را درک کند،  توانند و یا نمینماید. کسانی نمیمی

ظ سیاست عملی نیز حایز اهمیت است. زیرا از این جاست که حتمی که از لحااین حقیقت برای مائوئیست ها نه تنها از لحاظ تیوری، بل

گردد. بودن استقالل کامل طبقاتی حزب پرولتری در اوکراین و روسیه در جنگ تجاوزکارانه امپریالیستی در شرایط کنونی ناشی می

و اهمیت این موضوع را درک کنند، به همین خواهند مفهوم  توانند و یا این که نمیهای بورژوازی و خرده بورژوازی هرگز نمیایدئولوگ 

نمایند. که گویا در جنگ ضد امپریالیزم روسیه باید به کند زمزمه میعلت است که دایماا شعارهای که از زبان بورژوازی تراوش می

»در   تر از این اندیشه در جنگ کنونی نیست.که هیچ چیز خطرناککشور اوکراین دفاع نمایند، حال آن بسیج همگانی پرداخت تا از

مگر این که با کلیه وسایل انقالبی بر ضد سلطنت مالکان و  "از میهن دفاع کرد"نمی توان  ) ولو در خاور دور آن(    قرن بیستم در اروپا 

مگر این   "از میهن دفاع کنند  "توانند روس ها نمی  لیکاا  ن میهن خویش مبارزه نمود، و سرمایه داران میهن خود، یعنی بدترین دشمنا

روس حکم کم ترین بال را دارد، زیرا تزاریزم  لیکاا  که در هر جنگی طالب شکست تزاریزم باشند، شکستی که برای نه دهم جمعیت و

ها به ستم گری نسبت به ملت های که با خو دادن آندارد، بلمیاز لحاظ اقتصادی و سیاسی ستم روا  نه تنها بر این نه دهم جمعیت  

کند، خوار شان  غیر و به استتار ننگ خویش از طریق عبارت پردازی های سالوسانه و ظاهراا میهن پرستانه اخالق شان را تباه می

 ( 4)  دهد و به راه رذالت می اندازد.«سازد، حیثیت شان را بر باد میمی
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که وجه جنگ میهنی نیست که از آن دفاع به عمل آید. اوالا اینبه هیچ  نیز از چنین خصوصیتی بر خوردار است و  جنگ اوکراین  

 وارتجاعی   نگ امپریالیستی در اوکراین، جنگ غیر عادالنهجرفته )امپریالیستی( است. ثانیاا  اوکراین یک کشور سرمایه داری پیش

فقر، ویرانی و خانه خرابی را دامن زده و   یک جنگ برده کننده است که  کهاست، نه تنها این که منافع طبقه کارگر را در نظر ندارد، بل

در صورت پیروزی امپریالیزم   .ردگذامی، و ده ها هزار کشته و صدها هزار زخمی و معلول بر جا  دهدچند برابر افزایش می  را   ستم طبقاتی

تری از غنیمت های بدست آمده به جیب خواهند زد. در غیر این صورت راهزنان  ر این جنگ راهزنان مالی روسی سهم بیشروسیه د

و بیان   امپریالیستی مظهر تقاضای تکامل سرمایه داری عالیکنونی  جنگ    ترین غنیمت را بدست خواهند آورد. مالی امریکایی بیش

. این جنگ نه دهدزم و ناگزیری بحران انقالبی را که زائیده امپریالیزم می باشد، نشان میکننده عمق تضادهای ذات البینی امپریالی

سازد، و منعکس تر میبر عکس،این پایه ها را وسعت داده و عمیقکند،  نمی  محو ویا حتی متزلزل  را  تنها این که پایه های سرمایه داری

بنا بقول   تاریخ و به طور عموم در جنگ های امپریالیستی به اثبات رسیده است.کننده منافع بورژوازی است. این موضوع در طول  

گرانه، امپریالیستی، ارتجاعی و برده کننده است، یعنی دارای آن جنبه است که موضوع جایز لنین» این جنگ دارای جنبه اشغال

کند. سرو کار با نبرد نهنگان عظیم برای ت تبدیل میشمردن دفاع از میهن را از لحاظ نظری به الطائالت و از لحاظ عملی به مهمال

 ( 5)  دیگران است.«  "های میهن"بلعیدن  

مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم این موضوع را به طور همه جانبه حالجی نموده و رهنمودهای مشخصی در این زمینه ارائه نموده است. 

فکری است کامالا ارتجاعی و ضد   داری از یک طرف جنگ،   منظور طرف  راه نجات طبقه کارگر در جنگ کنونی اوکراین به فکر تجسس  

کارگران روسیه و اوکراین نباید طرف هیچ کدام از طرفین جنگ را بگیرند و در مقابل یکدیگر  منافع طبقه کارگر اوکراین و روسیه.  

 ( 6)تیر اندازی کنند. بنا به قول لنین » جنایت است اگر کارگران به سوی یکدیگر تیر اندازی کنند.«  

ور امپریالیستی است. زیرا امپریالیزم یکی دیگر از خصوصیات امپریالیزم افزایش مهاجرت از کشورهای تحت سلطه و وابسته به کش

ها پائین است نیاز دارد. جنگ در اوکراین به این )مهاجران( که سطح دست مزد آن  تر به چنین کارگرانی برای بدست آوردن سود بیش

 .در این زمینه تا حدودی مرفوع خواهد ساخترا  ها  مهاجرت دامن زده و نیازمندی امپریالیست

 کنونی   ها را در مضیقه قرار داده است. جنگبیش از همه طبقه کارگر را ضربه زده و آن   یالیستیرنموده که جنگ های امپ تاریخ تثبیت  

و استقالل   دهدکه بیش از همه منافع این طبقه را زیر ضربه قرار میگاه به نفع طبقه کارگر اوکراین و روسیه نبوده، بلاوکراین هیچ

همین موضوع است که سیاست ایدئولوژی    زیرا » سرمایه مالی خواهان سیادت است نه آزادی «  .نمایدسلب می  اوکراین راسیاسی  

تشد موجب  مالی  تسخیر سرمایه  برای  کوشش  و  جنگ  به  منجر  جهان  تقسیم  تجدید  برای  و  گردیده  امپریالیستی  تضادهای  ید 

ترین مناطق را نیز که تمایل به الحاق صنعتیبل  تمایل به الحاق کشورهای عقب مانده دارد،   نه تنهاگردد. امپریالیزم  مستعمرات می

سرمایه مالی است. تصادفی نیست که  کهاتفاقاا سرمایه صنعتی نبوده، بلدهد آن چه صفت مشخصه امپریالیزم را تشکیل میدارد. » 

های هشتاد قرن در فرانسه تکامل بسیار سریع سرمایه مالی با تضعیف سرمایه صنعتی توأم بود، درست همان عاملی بود که از سال

 گذشته موجب تشدید فوق العاده سیاست الحاق طلبی)استعماری( گردید.

که تمایل به الحاق صنعتی دهد اتفاقاا تنها تمایل به الحاق مناطق زراعتی نبوده، بلآن چه صفت مشخصه امپریالیزم را تشکیل می  

زیرا اوالا به پایان رسیدن تقسیم   ها برای بلعیدن لورن (اشتهای آلمان برای بلعیدن بلژیک، و اشتهای فرانسوی  )   ترین مناطق نیز هست

چه برای امپریالیزم جنبه اساسی دارد مسابقه چند  آن اا کند هنگام تجدید تقسیم به هر زمینی دست دراز شود؛ ثانیجهان مجبور می
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یابد تر از لحاظ تضعیف دشمن و متزلزل ساختن سیادت او انجام میدولت بزرگ برای احراز سیادت یعنی اشغال اراضی است که بیش

     ( 7)تا منافع مستقیم خویش.«  

تضادهای ذات البینی امپریالیزم روسیه و امپریالیزم امریکا منجر به آن شد که حتی به کشور امپریالیستی مثل اوکراین دست دراز  

بناءا نماید تا رقیب را تضعیف و سیاست وی را در منطقه متزلزل سازد.  نمایند، در این جنگ هر کدام از طرفین درگیر جنگ تالش می

)تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی( را مطرح   طبقه کارگر اوکراین و روسیه بطور مستقالنه شعار خود  حتمی و ضروری است که

مین أتر ت ر اوکراین و روسیه را علیه امپریالیزم در جهت نیل به سوسیالیزم بیشگنمایند، این یگانه راهی است که منافع طبقه کار

 خواهد نمود.

کمتر نشو و نما کند، و کشان  یت مستقل انقالبی و ابتکار انرژی طبقه کارگر و بقیه زحمتلقدر که فعا  داند هر امپریالیزم به خوبی می

تری بدست خواهد آورد، در غیر این تری صورت گیرد به همان اندازه از جنگ غارتگرانه سود بیشاین فعالیت کندتر و با احتیاط بیش

ای به شانه دیگر انداخته و شیوه جنگ را تغییر داده و بر پرولتاریا تفنگ را از شانهصورت ممکن است توده های عامی تحت رهبری  

 ضد خود بورژوازی امپریالیستی به کار اندازند.

را  "    اوکراین و حق حاکمیت  دفاع از منافع ملی  "ی از یک طرف شعارتشود که مطبوعات بورژوازی امپریالیسبه این جهت دیده می

رف دیگر شعار ضد نازی ساختن اوکراین را. این بدان علت است که بورژوازی در مجموع از طبقه کارگر هراسان و از ط  کنندمیمطرح 

 نماید تا طبقه کارگر و توده های مردم را با شعارهای فریبنده و به ظاهر انقالبی از مسیر انقالب دور نماید.است و تالش می

که از جنگ دوری جویند و در آن شرکت نکنند و جنگ را به امپریالیزم   دهدآموزش نمیتوده ها  مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به 

د و نتر و بطور مستقالنه در آن شرکت ورزآموزد که با انرژی هر چه بیشمی  هاآنبه  که بعکس  و نیروهای ارتجاعی واگذار نمایند، بل

ترین وجه تالش نمایند تا جنگ امپریالیستی را به جنگ ه قطعیب به هدف نهایی آن بیزم و رساندن انقاللبرای رسیدن به سوسیا

 داخلی تبدیل کنند.

مائوئیست ها و نیروهای انقالبی اوکراین و روسیه باید بطور مستقالنه و جدا از هر دو طرف درگیر جنگ شعار جنگ امپریالیستی را به 

های نمائید را صریحاا مطرح نموده و به مقیاس عظیمی آن را وسعت دهند و باید در راه منافع پرولتاریا و نیازمندیجنگ داخلی تبدیل  

 سازد مبارزه کنند.را برای پیروزی کامل آینده آماده می  هاآنو در راه شرایطی که نیروهای  هاآنمستقیم  

در    است؟   چقدر ممکن و میسرآید که در شرایط کنونی و اوضاع جنگی اوکراین این پیروزی کامل در آینده  حال این سوال پیش می

های عظیم این وظیفه را در جنگ ی نیستند و به هیچ وجه دشوارینعقالبینی غیر  طرفدار خوشها به هیچ وجه  این مورد مائوئیست

نمایند بطور قطع خواهان پیروزی در مبارزه اند. ما کنند، ولی زمانی که اقدام به مبارزه میارتجاعی امپریالیستی کنونی فراموش نمی

م نخست مربوط به نیروهای انقالبی اوکراین و روسیه  به خوبی آگاهیم که مبارزه علیه جنگ ارتجاعی امپریالیستی در اوکراین در گا

تر و توده های زحمت کش وسیع  باشد. هر قدر که دامنه فعالیت مبارزه انقالبیون اوکراین و روسیه برای متشکل نمودن طبقه کارگر می

تر روزی کامل بر امپریالیزم محتملتر باشد به همان اندازه تبدیل جنگ ارتجاعی امپریالیستی به جنگ داخلی ساده تر و  پیو گسترده

 خواهد بود.
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که نفوذ نیروهای انقالبی در   بدون شک تمایالتی که بتواند انقالبیون اوکراین و روسیه را به پیروزی برساند وجود دارد، به احتمال قوی

پرولتاریا و توده های مردم در هر دو کشور عظیم است، های عظیم مردم کم خواهد بود، پراکندگی  اوکراین و روسیه بر پرولتاریا و توده

. در این میان هرگاه نیروهای انقالبی هر دو کشور بتوانند که این بیداری را سمت و کندولی جنگ به سرعت اذهان عامه را بیدار می

ده ها را به طرف برنامه انقالبی که گر و تور توانند طبقه کاسوی انقالبی بدهند و در جهت جنگ داخلی سوق دهند به همان اندازه می

کند سوق دهند و نوید بخش پیروزی طبقه پرولتاریا بر بطور پیگیر و به نحو جامعی منافع واقعی و حیاتی پرولتاریا را منعکس می

 زی باشند.وابورژ

باشد. از نیروهای انقالبی اوکراین و روسیه میاز  ثانیاا این پیروزی نیازمند حمایت بین المللی تمام احزاب و سازمان های مائوئیست  

چه در توان دارند در حمایت همین حاال مشخص است که این حمایت بطور قطع وجود دارد، احزاب و سازمان های مائوئیست جهان آن

سیالیزم بر کمپ از نیروهای انقالبی اوکراین و روسیه به منظور تبدیل جنگ ارتجاعی امپریالیستی به جنگ داخلی و پیروزی سو

 سرمایه داری دریغ نخواهند کرد.

به جنگ خالصه: برای این که نیروهای انقالبی اوکراین و روسیه در مبارزه بر ضد جنگ ارتجاعی امپریالیستی به ایستند و این جنگ را  

سطح خودآگاهی انقالبی ارتقاء دهند داخلی تبدیل نمایند باید بقدر کافی متشکل باشند تا بتوانند آگاهی طبقه کارگر و توده ها را تا  

توان گفت که تبدیل جنگ ارتجاعی امپریالیستی به جنگ انقالبی داخلی در ها را رهبری نمایند، در این صورت بطور قطع میو آن

  ی هر دو کشور خواهد بود.اوکراین و روسیه آسان و پیروزی نهایی از آن پرولتاریا 

 افغانستان  )مائوئیست( حزب کمونیست

 خورشیدی   1401حمل  18
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