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 پچ شبنج و نیارکوا گنج

 

 1للملانیب هاگدید تیاسبو زا لقن ،سوستایاپ سوردنآ :هتشون

 ۲۰۲۲ لیروآ ۷

 رهپس اضر :نادرگرب

 یاههصرع رد امومع ،ارگپچ یللملانیب ای و یتسیلایرپمادض یاهشبنج هژیو هب ،پچ شبنج

 نینچ .دنوشیم یرظن یگتفشآ راچد یلم یاهیریگرد و اهداضت شرتسگ ماگنه ای و گنج راوشد

 ،ریغ زا ترفن و یتسیلانویسان تاساسحا دشر هب رجنم ،ریذپانبانتجا یلکش هب ،ییاهیگتفشآ

 ،تسینطوناهج شرگن اب لماک داضت رد مسیلانویسان .ددرگیم فلتخم یاهروشک نارگراک رد

 هب یتسیلایسوس هعماج یرارقرب یارب یتسیلایرپمادض هزرابم یلصا یاهناکرا زا یکی هک یشرگن

 راوشد رایسب هناتسرپنطو تاساسحا نایلغ طیارش رد ینطوناهج تایرظن غیلبت .دیآیم رامش

 اوزنا راچد ینالوط ینامز یارب دناوتیم ،اهههرب نیا رد ،یبالقنا مسیلایسوس یاههشیدنا ،دوشیم

 تسیلایرپمادض پچ یللملانیب شبنج یارب یلکشم نینچ اب دروخرب .ددرگ ادج نارگراک زا و هدش

 عضاوم شرتسگ لاح رد تارییغت اب بسانتم دنراچان نانآ هک ارچ ؛تسا راکنا لباقریغ یتیعقاو

 یم نادنچود گنج ریگرد قطانم رد لاعف یاهنامزاس یارب یراوشد نیا .دننک ذاختا یبسانم

 .میتسه وربور نآ اب نیارکوا و هیسور نیب زورما گنج رد هک یدروم ،دوش

                                                             
1 https://www.internationaliststandpoint.org/the-war-in-ukraine-and-the-left/ 
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 یتالیکشت یتنس پچ

 رس پچ تنس نورد زا هک یبازحا ،لاثم ناونع هب ،هتفایهعسوت یاهروشک یتنس پچ تالیکشت

 ،دنتسین ورهبور یدج یلکشم اب طبار نیا رد ،دندش لیحتسم دوجوم متسیس رد اتیاهن و دندروآرب

 دوخ روشک مکاح هقبط تارظن هچلابند ،هاگیبهاگ یاههیالگ و اههوکش مغریلع بازحا نیا

 رد ازیریس تموکح .وتان نامیپ و برغ زا نانآ یورهلابند ،یلعف گنج دروم رد الثم ،دنشابیم

 هتشذگ ههد دنچ یط هک هباشم بازحا رگید و لاقترپ رد پچ کالب ،ایناپسا رد سومدوپ ،نانوی

 نینچمه بلطم نیا .دنتسه بازحا نیا زراب هنومن ،دناهتفرگ لکش دیدج پچ تالیکشت مان تحت

 هب زونه هک ایناپسا و هسنارف تسیلایسوس بزح دننام ،تسیلایسوس حالطصا هب بازحا دروم رد

 .تسا قداص ،دنیآیم باسح هب پچ ناونع

 عطاقم رد هک تسا نیا نیشیپ یاهپچ یاهتسیمرفر و نابلطحالصا ریذپانبانتجا تشونرس

 هب ار یرادهیامرس و تردق متسیس هاگچیه نانآ .دنریگ رارق مکاح هقبط رانک رد یخیرات ساسح

 نیفلاخم هک هاگنآ هژیوب ،دننک راوخشن یرگید تاملک دننکیم شالت هتبلا .دنبلطیمن هزرابم

 اپورا هیداحتا و وتان ،مکاح هقبط یاهتسایس هریمخ و هرهوج هاگچیه اما ،دنتسه تردق رد نانآ

 ای و ،دنشاب گنج نایاپ ناهاوخ ارهاظ بازحا نیا هک دراد ناکما .دنهدیمن رارق لاوئس دروم ار

 اما ،دنیامن تکرش گنج دض یاهترسنک و تارهاظت رد ای و ،دننک حرطم ار حلص هلئسم یتح

 رادفرط دناوتیم زین نتگنشاو یاهزاب حانج یتح ،درادن ییارجا تنامض لامعا نیا زا مادک چیه

 .دوش جراخ نیارکوا زا دیاب هیسور ینعی نانآ رظن زا حلص اما ،دشاب حلص

 ذاختا یعضاوم نینچ ،یناهج یسایقم رد قباس یاهتسیمرفر و بلطحالصا بازحا ،بیترت نیدب

 تایانج دروم رد ،تسا تسرد الماک هتبلا هک ،هیسور موجه حیبقت زا یادج الومعم نانآ .دننکیم

 یزادناهار رد برغ و وتان زیمآکیرحت شقن دروم رد نینچمه نانآ .دننکیم رایتخا توکس وتان

 .دنروآیمن نایم هب ینخس رضاح گنج

 زردناس ینرب
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 تیصخش اهنت ،اکیرمآ تارکومد بزح پچ حانج زا ،زردناس ینرب هک تفگ ناوتیم تارج هب

 تلود یاهتسایس هب میقتسم هلمح و داقتنا یارب مزال تماهش هک تسیتسیمرفر پچ یللملانیب

 .داد ناشن دوخ زا ار اکیرمآ

 هک ، زین ار اکیرمآ یاهتسایس لاحنیعرد اما ،تسا هیسور هلمح فلاخم تدش هب زردناس ینرب

 ،قارع ،مانتیو رد اکیرمآ تایانج یروآدای اب وا .دنکیم موکحم ،دوب گنج نیا نکفاصهداج

 هک تشاد دهاوخن ار نآ لمحت هاگچیه اکیرمآ هک دنکیم ناشنرطاخ اهروشک رگید و ناتسناغفا

 .دنک ثادحا یماظن یهاگیاپ ،کیزکم دننام ،وا هیاسمه روشک رد شنمشد

 لیکشت ار روشک نیا یلعف تموکح نونکا هک تساکیرمآ تارکومد بزح هب قلعتم زردناس ینرب

 و ام نیب یقیمع یکیژولودیا – یسایس فاکش هچ هک دنکیم راکشآ هداس هنومن نیمه .دهدیم

 ،میناوتیمن ،اهنیا همه مغریلع اما .دراد دوجو ،دراد ار نآ یگدنیامن رضاح لاح رد یو هک ینایرج

 ار دوخ یتموکح یاهداهن ،گنج هحوبحب رد هک دراد ار نآ تراسج وا هک مینک راکنا دیابن و

 هک تسیمرفر پچ یللملانیب شبنجرتناوج ناربهر زا مادک چیه .دهد رارق هلمح دروم امیقتسم

 .دندادن ناشن دوخ زا یتئرج نینچ ،دناهدرک نت رب مسیلاکیدار یابق دنربیم نامگ

  یرادهیامرس دض پچ شبنج

 و هجوت ام لیلد نیمه هب .دوب دنهاوخن ناهج رییغت هب رداق زگره یتنس پچ و اهتسیمرفر

 .مینکیم زکرمتم یرادهیامرس دض و یبالقنا یللملانیب پچ یور ار دوخ لیلحت

 لباق مقر زا زونه ،نانآ توافتم نومضم مغریلع ،پچ شبنج رد دوجوم یاهتوافت و تافالتخا

 تارظن دهاش ابیرقت ،نیارکوا گنج اب هطبار رد و یللملانیب حطس رد ام .تسا رادروخرب یهجوت

 .میتسه یرادهیامرسدض پچ نورد رد نیریز عونتم

 یروشک هب یتسیلایرپما/یرادهیامرس هیسور هلمح دح ات ار هلئسم ،یرادهیامرس دض پچ زا یشخب

 دنکیم هصالخ ،نیارکوا ،رتفیعض

 یبایزرا هرمعتسم – هبش یروشک ار نیارکوا هک دنوریم شیپ لیلحت نیا رد اج نآ ات نانآ زا یخرب

 ،نیارکوا زا تیامح رد ینشور الماک عضوم هک تسا فظوم پچ ،لیلحت نیا ساسا رب .دننکیم
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 عضاوم.دنک ذاحتا ،روشک نیا تلود هب یبرغ یاهتلود یماظن یاهکمک زا تیامح یتح و

  تسیدرکیور نینچ صخشم هنومن 2مراهچ لانویسانرتنا هدحتم هناخریبد

 یتسیلایرپما یماظن تالیکشت کی ناونع هب وتان زا یمومع یداقتنا دوخ رانک رد ،درکیور نیا هتبلا

 هراشا نآ رد و تسا وتان یخیرات شقن هب یمومع یداقتنا اهنت نیا ،هچرگا ،دراد هارمه هب زین ار

 یلمع فیاظو املسم هک یاهراشا ،تسا هدشن صوصخب گنج نیا رد وتان تیلوئسم هب یصخشم

 .دهدیم ارق زور روتسد رد ار وتان لابق رد یروف و صخشم لمعلاسکع و

 .تسا نشور و راکشآ الماک  تیامح نیا یخرب رد هک ،دننکیم یرادفرط هیسور زا رگید یشخب

 سرام ۲۶ خیرات هب دوخ یتنرتنیا تسشن رد یتسیسکرام یاهنامزاس زا یدادعت لاثم ناونع هب

 classconscious.org تیاسبو ناراگنربخ .دندرک اضما هیسور هلمح زا تیامح رد یاهمانقفاوت

 :دنهدیم شرازگ نینچ 3دنتشاد روضح تسشن نیا رد هک

 دض یعضاوم یاراد هک یتسیسکرام یللملانیب یاههورگ همه روضح اب یاهسلج سرام ۲۶ رد"

 زا یلوصا تاداقتنا نمض هسلج نیا رد ناگدننکتکرش .دیدرگ لیکشت ،دنتسه یتسیلایرپما

 ایوق و هتشاد مالعا تایلمع نیا زا ار دوخ طورشم تیامح ،نیارکوا رد هیسور یماظن تایلمع

 عافد دوخ یضرا تیمامت زا هک دنتسه قحم مسیلایرپما غیتریز یاهتلم همه هک دنراد داقتعا

 .تسیتاقبط تازرابم رد یزاسخیرات هظحل هیسور طسوت نیارکوا لاغشا هک دسریم رظن هب .دننک

 ".دزاسیم راکشآ ار مسیلایرپما و یدوخ یزاوژروب اب هطبار رد تسیسکرام بازحا عضاوم ارجام نیا

 نانآ ؛دنربیم شیپ هب ،نشور الماک یقیرط هب اما ،میقتسمریغ روط هب ار رکفت نیمه نارگید

 ،دراد هیکت یتسیزانوئن یاهورین هب ایوق و هدوب یعاجترا الماک یمیژر یکسنلز میژر هک دندقتعم

 یفرط زا دیاب یاهشقانم ره رد اهپچ ،رکفت نیا هیاپرب ."تسیلصا نمشد وتان" لاحنیعرد اما

 بوسحم یناهج شبنج یارب هدمع و یدج یرطخ هک یرگید یورین لباقم رد هک دننک عافد

 نانیا بیترت نیدب .تسوتان و اکیرمآ هدمع رطخ زا روظنم اج نیا رد هک ،تسا هتفرگرارق ،دوشیم

                                                             
2 https://fourth.international/en/566/europe/426 
3 https://classconscious.org/2022/03/30/marxists-from-around-the-world-speak-out-in-panel-on-russias-
conflict-with-imperialism/ 
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 نارادفرط حانج رد ،دننک یم عافد نیارکوا هب هلمح زا هک نآ مالعا نودب و میقتسمریغ یلکش هب

 .دنریگیم رارق هیسور

 هقطنم هژیو هب ،نیارکوا نابزسور نادنورهش هلئسم ، ثحب دروم غاد تاعوضوم زا رگید کی

 نونک ات ۲۰۱۴ لاس زا سناهول و کستنود ،نآ ناتسا ود هک تسا روشک نیا قرش رد سابنود

 هقطنم ود نیا مدرم هک دنراد ناعذا پچ یرادهیامرس دض تانایرج همه .دناهدرک لالقتسا مالعا

 بلغا ،دوشیم حرطم اهنآ لالقتسا مالعا هلئسم هک یماگنه اما ،دناهتشاد رارق متس دروم

 یفنم هدید اب زین یخرب یتح و دننک رایتخا توکس نآ دروم رد هک دنهدیم حیجرت پچ یاهورین

 ناتسا ود نیا نابزسور مدرم قح لاثم ناونع هب ،"تشونرس نییعت قح " هلئسم .دنرگنیم نادب

 دنتسه تلود نیا اب یطباور ناهاوخ ایآ هک نیا و نیارکوا یزکرم تلود اب دوخ طباور میظنت رد

 رییغت یانعم هب قح نیا نتخانش تیمسر هب هک ارچ ،تس"یسایس ساسح"رایسب هلئسم ،هن ای

  .دوب دهاوخ ریذپانبانتجا یاهیریگرد و تالکشم داجیا و ییایفارغج یاهزرم

 اما  تسا دوجوم یعقاو طیارش و ینیع قیاقح زا یشخب رب ینتبم الاب یاههاگرظن بلغا هتبلا

 اهتیعقاو و قیاقح یخرب رب هیکت اب دیابن یرادهیامرس دض یاهورین هک تساجنیا رد هتکن

 .دنشاب هتشاد رظن دم ار هدیدپ تیلک دیاب نانا ؛دننک یریگهجیتن

 ار هیسور هلمح وس کی زا اهنت هن هک دراد قلعت پچ زا یحانج نآ هب یللملانیب هاگدید نایرج

 زین اپورا هیداحتا و وتان ،اکیرمآ هک دراد دیکات نینچمه هکلب ،دنکیم یبایزرا یتسیلایرپما یمجاهت

 رد هکلب ،تسین نانآ یخیرات شقن نییبت یانعم هب نیا و ،دنتسه یتسیلایرپما ییاهورین

 هتشذگ یاهلاس رد نانآ یاهتسایس لاثم ناونع هب ؛دشابیم قداص زین یلعف گنج بوچراهچ

 .تسا هدرک یزاب نیارکوا و هیسور نیب یماظن ییورایور عیرست رد یاهدمع شقن رضاح لاح رد و

 ،وا هب هتسباو یزانوئن یاهورین و یکسنلز تلود اما ،مینکیم موکحم ار نیتوپ یعاجترا میژر ام

 دای زا )نیارکوا شترا رد نانآ یمسر ماغدا ( دنهدیم لیکشت ار یو تلود زا یشخب کنیا هک

 عضوم نانآ یتسیلایرپما یاههاگودرا و روشک ود ره یعاجترا مکاح هقبط لباقم رد ام .میربیمن

 یقرش ناتسا ود نابزسور یاهقلخ و اهروشک نیا نارگراک و ناشکتمحز رانک رد و میریگیم

 .میاهداتسیا
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 تاطابترا رد و دوخ تیلک رد ،قیاقح زا یرتهبناج همه ریوصت هک تسا نآ رب شالت یدعب روطس رد

 .دریگ رارق یسررب دروم شینورد

 ینیع قیاقح

 یماظن ظاحل زاِ روشک کی .تسیتسیلایرپما تلاخد کی اصخشم نیارکوا هب هیسور مجاهت -1

 رارق هلمح دروم ار یرگید روشک ،دوخ طیارش هتکید روظنم هب ،رتدنمتردق یداصتقا و

 رتطلسم تردق ،دنکیم لدبم یتسیلایرپما یتلاخد هب ار مجاهت نیا هک هچنآ .دهدیم

 هک تسا هتفهن تیعقاو نیا رد هکلب ،تسین نیارکوا رتفیعض هبسنلاب تردق و هیسور

 رد هک یاهنزاوم ؛دنک لیمحت هقطنم رب یدیدج تردق هنزاوم دراد شالت هیسور شترا

 عفانم تیاهن رد و یژتارتسا ،یاهقطنم.-.یسایس فادها تمدخ رد ییاهن لیلحت

 .دراد رارق هیسور همکاح هقبط یداصتقا

 و اهتیلم قح ،رشب قوقح زا عافد نیوانع تحت ،نیارکوا رد هیسور تلاخد تیموکحم -2

 اپورا و وتان نارس یوس زا هک هریغ و یناسنا هعجاف کی زورب زا زارتحا و کیتارکومد قوقح

 روآعوهت و هناگود یدرکیور ذاختا و ضحم ییورود کی زج هب یزیچ ،دوشیم حرطم

 رامش هب نانآ نیدحتم زا و هدوب برغ ذوفن تحت هک ارچ "تسا مهم" نیارکوا .تسین

 یناهج تردق هنزاوم رییغت رد یرطخ روشک نیا هب هیسور هلمح هک نآ رطاخ هب ؛دوریم

 زا یرایسب تیلوئسم .تسا نوخ هب هدولآ یبرغ یرادهیامرس خیرات رساترس .دنکیم داجیا

 گنج زا سپ ههد دنچ ات رامعتسا نارود زا ،یکاخ هرک نیا هشوگ ره یاهراتشک و ایالب

 و درس گنج هرود نایاپ زا سپ ،ریخا ههد هس رد برغ .تسا برغ ندرگ رب ،مود یناهج

 و نردم هیسور .تسا هداد همادا اهتسایس نامه هب زونه ،نیلرب راوید یشاپورف

 اب سایق لباق یمادقا هب تسد دناوتب هک تسا نآ زا رتناوتان زونه رضاح یتسیلایرپما

 یعمج طابترا رازبا هک هبناج کی تاغیلبت مغریلع .دنزب یبرغ یاهتردق ای و وتان تایلمع

 شخب اهنت نیارکوا گنج نایرج رد یناسنا تایح ءاحما و یدوبان ،دنربیم هرهب نآ زا

 ،یبیل ،قارع ،ناتسناغفا ،یوالسوگوی رد ریخا ههد دنچ رد گنج یاهراتشک زا یکدنا

 .تسا هدوب هریغ و هیروس



7 
 

 دنتسه وتان و اکیرمآ نیا و ؛4دنتسه هیسور وتسس نامیپ زا رتدنمتردق رایسب وتان و اکیرمآ -3

 هک تیعقاو نیا اما .دنراد هدهع رب ار رشب قوقح هیلع تایانج نیرتعیجف تیلوئسم هک

 موهفم نیا هب هاگچیه تسیسور مسیلایرپما زا رت کانرطخ بتارم هب یبرغ مسیلایرپما

 و مجاهت و دوش هتفرگ هدیدان نیارکوا رد یو یسور یاتمه روضح هک دوشیمن یقلت

 رد هتشذگ ههد دنچ ریخا یاهگنج رد هک یرگیشحو ،دنامب یقاب هتفگان نآ یرگیشحو

 .دش هدراذگ شیامن هب هیسور ینوماریپ یاهروشک

 نیبام اهداضت یلجت هکلب ،تسین نیارکوا و هیسور تلود ود نیب یگنج اهنت نیارکوا گنج -4

 رد .تسا هتفرگ تینیع نیارکوا کاخ رد هک تسا ناهج یتسیلایرپما هدمع یاهتردق

 هیسور رگید یوس رد و دنکیم حلسم ار اههدوت و نیارکوا تلود هک هتفرگ رارق وتان وس کی

 هداد یماظن یاهکمک هنیزه5زمیات لایشننیاف شرازگ ساسا رب .دنتسه یو نادحتم و

 سپ ،روشک نیا هب تخادرپ مقر نیرتگرزب زا ،نارود نیا رد برغ یوس زا نیارکوا هب هدش

 هطلس ورملق هداتفا رطخ هب هک هچ نآ .تسا هدش غلاب ،یوروش ریهامج داحتا یشاپورف زا

 رایسب روتکاف هک دراد رارق هیسور نایماح هاگودرا رد نیچ .تسیناهج سایقمرد ذوفن و

 میرحت ای و مجاهت هنوگچیه لمحت هب رداق داتفایم اوزنا رد رگا هیسور .دشابیم یتیمهارپ

 .دوبن برغ طسوت ،هاتوک یتدم یارب یتح ،یداصتقا

 ،نیچ اب برغ و اکیرمآ نیب ییورردور رتعیسو هنیمز رد دیاب ار هیسور و وتان نیب هلباقم -5

 نارود رد ،راب نیلوا یارب نیچ .دومن یسررب ،تسا هتفای شرتسگ هتشذگ یاهلاس رد هک

 دوعص .تسا هدیبلط هزرابم هب ار اکیرمآ ییاقآ ،ریخا هلاسدص شیبومک شمارآ و گنج

 داصتقا نیرتدنمتردق ناونع هب ار اکیرمآ هدنیآ هلاسدنچ فرظ انئمطم هک ،نیچ یداصتقا

 زین اکیرمآ یسایس مسیلایرپما لوفا هرود زاغآ اب نامزمه ،تشاذگ دهاوخ رس تشپ ناهج

 .دیشک دهاوخ ازارد هب اهههد و دوب دهاوخن لح لباق یناسآ هب ییورایور نیا .تسا هدوب

 نامیپ نیا هب یوروش ریهامج داحتا قباس روشک 14( زین هیسور هیلع رب وتان شرتسگ

 و( هیسور لمعلاسکع نتفایتینیع .تسیناهج کیتلپوئژ ییورردور زا یشخب )دناهتسویپ

                                                             
4CSTO  کرتشم لیاسم اب ھطبار رد شایزکرم ییایسآ نانامیپمھ و ھیسور نیب ینامیپ 
 .یتینما

5 https://www.ft.com/content/915e322b-3535-4b37-9112-1a721f5a968d 
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 راچد برغ تفگ ناوتب هک تسا راوشد .دوب دعاسم نامز راظتنا رد ،شرتسگ نیا هب )نیچ

 هب اهتسایس نیا هک هتسنادیمن و ،تسا هدوب روک الماک هک میئوگن رگا ،هدوب ینیبکیدزن

 .دش دهاوخ رجنم یاهجیتن هچ

 :تسا هدرک راکشآ ار دوخ یعقاو تیهام  هتشذگ یاهههد فرظ رد نیتوپ تموکح -6

 ،هتشاذگ اپ ریز ار یدازآ و یناسنا قوقح نیرتییادتبا هک ارگهطلس و یعاجترا یتموکح

 لتق هب ار نانآ ،دوجوم دهاوش ساسا رب یتح و هتخادنا نادنز هب ار دوخ نیفلاخم

 دض و رالاسدرم ،دنکیم بوکرس ار تاضارتعا ،دنکیم مالعا عونمم ار تارهاظت ،دناسریم

 قاقشنا تامدقم یتح و دربیم شروی هیاسمه یاهروشک هب و تساهارگسنجمه نایرج

 .درادن دوجو نیتوپ تموکح رد یاهنایقرتم رصنع چیه .دروآیم مهارف ار نانآ

 ،ارگهطلس یتموکح :تسیعاجترا یتموکح اههصرع همه رد زین یکسنلز تموکح -7

 یغلم ار اههیداحتا هک یتموکح .تسیلاربیلوئن هتبلا و دساف ،تسیلانویسان و لیمافرازه

 رگید ای و یسور نابز زا دازآ هدافتسا و هتشاذگ اپ ریز ار مدرم کیتارکومد قوقح ،هدرک

 رد هک ار ییاهتیلم قوقح یلک روط هب و ،تسا هدرک عونمم ای و دودحم ای ار اهنابز

 6یزان نادرگ درکلمع زا هنالاعف هک یتموکح .تسا هتفرگ هدیدان دننکیم یگدنز نیارکوا

 نیا تیوضع زا دصرددص روط هب هتبلا و ،تسا طابترا رد نآ اب و هدرک تیامح روشک رد

 ۲۰۲۲ سرام ۲۰ رد .)هیسور هلمح زا شیپ ات( دنکیم یرادبناج وتان نامیپ رد روشک

 مالعا عونمم ،هیسور زا یرادفرط یاههاگرظن نتشاد هناهب هب ار فلاخم بزح ۱۱ یکسنلز

 لاس رد شیپاشیپ تسینومک بزح .دندوب هنایم پچ هب قلعتم بازحا نیا تیرثکا .درک

 .دوب هدش عونمم ۲۰۱۴

 نیا رد قیمع یسایس ءالخ رگناشن ،نیارکوا تردق هکیرا هب یکسنلز دننام ینیدمک دوعص -8

 هب مدرم دامتعا ،گنج عورش زا شیپ هدش ماحنا 7یهاوخرظن کی ساسا رب .تسا روشک

 .تسا هدوب %۳ و %۴ ،%۴ بیترت هب ناملراپ و ییاضق متسیس ،یزکرم تموکح

                                                             
6 https://www.internationaliststandpoint.org/the-relations-of-the-azov-%CE%B2attalion-with-the-west-and-
putins-anti-fascism 
7 https://www.facebook.com/30002705/posts/10100441172084701/ 
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 ،رضاح لاح رد .دنتسین کیرولکلوف دروم کی ای و یخوش هدیدپ کی ینیارکوا یاهیزانوئن -9

 .دنراد تیلاعف نیارکوا رد رادفرط رازه اههد اب ،یتسیشاف هدمع تالیکشت راهچ

 ساسارب .دنشابیم "فوزآ نادرگ" و "تسار حانج" نایرج ود نانآ نیرتهدشهتخانش

 یاهیزانوئن یریگوضع میظع نایرج ،ییاپورا یتسیشافدض یاهنامزاس تادهاشم

 ماگنه رد (ISIS) یمالسا تراما هبذاج جوم اب ناوتیم اهنت ار یللملانیب حطس رد ینیارکوا

 تلود فرط زا اهنت هن اه هورگ نیا .دومن هسیاقم ،هیروس و قارع رد نآ شرتسگ و روهظ

 لیحتسم یتلود یاهناکرا رد نینچمه هکلب ،دنریگیم رارق تیامح دروم نیارکوا

 رد روشک نیا قرش رد ۲۰۱۴ لاس زا و هدش قحلم نیارکوا شترا هب فوزآ نادرگ .دناهدش

 ناونع هب شترا نورد یاهیزانوئن هک دوش دیکات و هجوت هک تسا مهم .تسا تیلاعف لاح

 و یدازآ نیعفادمربا ایوگ .دننکیم لمع شترا رد تالیکشت نیا یسایس یمسر یوزاب

 نارود یزانوئن تالیکشت نیرتمیظع .دناهدشن رما نیا هجوتم اپورا و اکیرمآ رد یسارکومد

 تیلاعف ،حلسم نادند ات و ،یتلود ششوپ تحت نانآ .دنتسه لاعف نیارکوا رد ،رصاعم

 یناهج نآ شیاز زا یشان جیاتن و داعبا هک تسیئالویه قلخ لاح رد اددجم برغ .دننکیم

 .دیدرگ دهاوخ

 رتشیب رما نیا اما ،دنربیم جنر یتیلم متس زا نیارکوا نکاس یاهتیلقا همه -10

 ینویلیم ۴۴ تیعمج زا %۳۰ دودح .دشابیمن زین کدنا اهنآ دادعت هک تساهسور هجوتم

 ار نآ تیعمج تیرثکا نیارکوا قرش نابزسور نینکاس دادعت .دنتسه نابزسور نیارکوا

 یاهناتسا لالقتسا مالعا زا شیپ ،۲۰۱۴ لاس رد هک یمدنارفر هجیتن .دهدیم لیکشت

 نیا لالقتسا زا مدرم ریگمشچ تیامح هدنهدناشن ،تفرگ ماحنا کسناهول و کستنود

 ،"تایانج ندرکناهنپ یارب یشالت" هب مدنارفر نیا لیلقت اب فیک یزکرم تلود .دوب قطانم

 مدنارفر ندربلاوئس ریز یارب یشالت یبرغ یعمج طابترا رازبا هچرگا .تفرگ هدیدان ار نآ

 ،دوب قرش قطانم نینکاس یعامتجا نادجو و تایحور یعقاو هدننکسکعنم  هک ،روبزم

 تلود اب یشیاسرف یگنج ریگرد نونک ات لالقتسا مالعا ماگنه زا قطانم نیا.دندرکن

 نآ ناگراوآ دادعت و ۱۴،۰۰۰ رب غلاب هلاس ۸ گنج نیا ناگدشهتشک دادعت .دنتسه نیارکوا

 .تسا رفن نویلیم ۱،۵ هب کیدزن
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 دنک رایتخا یعضاوم هچ دیاب پچ شبنج قوف قیاقح هب هجوت اب کنیا

 پچ شبنج عضاوم

 اب دربن رد مسیلایرپما کی زا دناوتیمن و دیابن دوخ یلوصا عضاوم ساسا رب پچ شبنج

 .دنک یرادبناج رگید یمسیلایرپما

 دریگ رارق رگید یعاجترا اب دربن رد یعاجترا ههبج کی رد دناوتیمن و دیابن

 ذاختا یتسیلایرپما هاگودرا ود و مکاح یعاجترا یورین ود زا لقتسم یعضوم دیاب نانآ ،سکعرب

 .دنتسه یناهج داعبا رد یتاقبط لقتسم عضوم رادفرط نانآ .دننک

 ام .دیتلغرد "نیارکوا ای دینکیم تیامح هیسور زا ایآ" هناقمحا لاوئس هطرو هب هک داد هزاجا دیابن

 یتسایس ،دنکیم لمع وتان و هیسور مسیلایرپما ود ره هیلع رب هک مینکیم عافد یتسایس زا

 .نیارکوا تلود تیامح تحت یاهیزانوئن فلاخم و ،یکسنلز ای و نیتوپ یاهتموکح اب فلاخم

 .مینکیم موکحم ار برغ یاهیزابهزودود ام

 ،ینیارکوا ناناوج و نارگراک :دنربیم جنر گنج بئاصم زا هک تفرگ رارق ینانآ همه فرط رد دیاب

 طیارش رد هک ینانآ همه و ،یسور ناناوج و نارگراک ،نیارکوا میقم نابزسور ناناوج و نارگراک

 و اهشزرا بارحم رد نانآ یداصتقا و یدرف یگدنز تابث و دننکیم یگدنز گنج کانتشهد

 .تسا هدش نابرق یتسیلایرپما تالداجم و مکاح هقبط عفانم

 الماک "نیارکوا ای یتسه هیسور اب" هدوهیب لاوئس .دنتسین یدننامه یاههدیدپ نیارکوا و هیسور

 یکسنلز اب دربن و داضت رد ینیارکوا ناناوج و نارگراک زا تیامح نیع رد پچ شبنج .تسیحطس

 .تسا نیارکوا تلود و

 نیتوپ تموکح اب هزرابم هب لاح نیع رد اما ،دنکیم تیامح سور ناناوج و نارگراک زا پچ نیا

 نامزمه و دنکیم عافد نانآ قوقح زا و هدرک یدردمه نیارکوا نابزسور نامدرم اب ،دزادرپیم

 رارق زواجت دروم ار نانآ یکسنلز تلود تیامح اب هک تسینیارکوا یاهیزانوئن اب دربن لاح رد

 .دنناسریم لتق هب و هداد
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 یتنس یاهپچ و اهتسیمرفر رکفت هطیح زا یدروخرب نینچ دش رکذ شیپ رد هک هنوگنامه

 پچ شبنج فیاظو هرابرد ثحب .دنرادن ار یشقن نینچ یارجا ییاناوت زگره نانآ ،دوریم رتارف

 یاهناحتما زونه هک تسا ریذپققحت یپچ یرادهیامرسدض یاهشبنج نآ بوچراهچ رد اهنت

 یهجوت لباق یرظن هاگیاج بسک نانآ نیرتمک هک ،دننارذگب دیاب هک دنراد ور شیپ رد یرامشیب

 یللملانیب شبنج نورد رد دوجوم یگتخیسگ مه زا و ییارگهقرف هنافساتم .تساههدوت نایم رد

 دوجو یدودحم یاهانثتسا هتبلا( تسین ناهنپ رگراک هقبط ناگدید زا ،یرادهیامرس دض پچ

  .)دتفایم قافتا نیتناژرآ هلمج زا ،نیتال یاکیرمآ یاهروشک رد اتدمع هک دراد

 ؟دنراد هدهع رب یفیاظو هچ نیارکا و هیسور رد یبالقنا پچ

 هصالخ گنج دض یاهترسنک ای تارهاظت رد تکرش هب اهنت یللملانیب یبالقنا پچ شبنج فیاظو

 هک تسییاهلمع راکتبا ذاختا و یسایس نودم یاههمانرب ،تاداهنشیپ هئارا لماش هکلب ؛دوشیمن

 دنادرگ ققحتم ار هتساوخ نیا و هدروآرد تکرح هب ار اههدوت

 سوباک هحوبحب رد هک ینامدرم هب ،دوگ زا جراخ یهاگیاج زا مه نآ ،یلمع تاراکتبا هئارا اما

 شبنج نورد یاهوگوتفگ ،لاحرههب اما .دوب دهاوخ یراوشد رایسب لمع دننکیم یگدنز گنج

 ناگمه نیاربانب ،تسا هدیدرگ حرطم اهدروخزاب و اهلاوئس و هدش زاغآ یللملانیب یحطس رد پچ

 لباق دادعت رضاح لاح رد هک هداس تقیقح نیا هچرگا .دننک ذاختا یصخشم عضوم هک دنفظوم

 نادنچود ار راک ،درادن دوجو نیارکوا و هیسور رد یرادهیامرس دض یاهارگپچ زا یاهظحالم

 فلتخم یایاوز ندرکنشور یارب شالت و رتهدرتسگ یاهثحب زونه اما .تخاس دهاوخ رتهدیچیپ

  .دوب دهاوخ دنمدوس ارجام نیا کیژولوئدیا – یسایس

 .تسا هتفرگن لکش گنج نیا هب خساپ رد گنج دض یللملانیب یاهدوت شبنج چیه نونک ات

  .میاهدوب نآ دهاش هتشذگ یاهگنج رد هک ینویلیم یاههدوت تکرش اب یتکرح

 اهنابایخ لاغشا هک ییاج ،داتفا قافتا هیسور رد المع گنج دض تکرح نیرتمهم ،انعمکیهب

 .دنکیم بلط یناوارف تماهش
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 ریگتسد نآ رفن ۵۰۰۰ لقادح هک دندز تارهاظت هب تسد هیسور یاهنابایخ رد رفن نارازه زا شیب

 رادهیالط اما ،دسرن رظن هب تیمهارپ نادنچ دیاش هک تسیمهم تکرح نیا .8دناهدش ینادنز و

 نیا هک دوش رکذ تسا مهم هچرگا ،دوب دهاوخ هدنیآ رد رتهدرتسگ و رتگرزب سب ییاهتکرح

 هک دوب دهاوخ نیا هدشحرط تالاوئس زا یکی انئمطم .دوب دهاوخن یکیدزن هدنیآ اموزل ،هدنیآ

 هب هیسور قاحلا نآ فده رگا .تفرگ دهاوخ دوخ هب ییوس و تمس هچ هیسور گنج دض شبنج

 ینورد تاضقانتو میظع تالکشم لح هب یکمک دناوتب هک تسین ینادنچ دیما ،دشاب برغ هاگودرا

  .دوب دهاوخ یرگید ثحب عوضوم ،دوخ نیا هک ،دیامنب هیسور هعماج

 نادیم هب اپ دیاب اما ،دشابن رادروخرب ینادنچ یورین زا ،هیسور یبالقنا پچ شبنج ،دیاش هچرگا

 یرازراک نایرج نیا اب نامزمه دیاب نانآ .دنک تکرش ینینچ نیا یاهتکرح رد هنالاعفو هتشاذگ

 ،میژر یاهیگژیو هب هجوت اب و ،ینوناق – هبش هچ و ینوناق تروص هب هچ ،هدرتسگ نکمم دح ات

 .دنهد حیضوت اههدوت یارب ار گنج نیا ندوب تسردان للع و هداد بیترت

 اهتسایس نآ اب نامزمه و هدرک موکحم هیسور هب هلمح لیلد هب ار هیسور همکاح هقبط دیاب نانآ

 فده اب و وتان اب یراکمه رد یکسنلز یاهتسایس ؛دنیامن هتسجرب ار وتان هناراکتیانج یاهشقن و

 قح هلمج زا ،نیارکوا قرش نابزسور تیعمج قوقح زا ایوق و هدرک موکحم ار هیسور هرصاحم

 ،دنیامن مالعا ینیارکوا ناناوج و نارگراک اب ار دوخ یگتسبمه و هدرک عافد نانآ تشونرس نییعت

 ناوخارف ماحنارس و ،هدرک یرادبناج فرط ود ره رد ،هفیظو تمدخ نتفر هب عانتما قح زا

 و یرادهیامرس ماظن ینوگنرس یارب ینیارکوا و سور ناناوج و نارگراک طسوت کرتشم یاهزرابم

 زا هنابلطواود ینویساردف بوچراهچ رد ،هبناجود یراکمه و یتسود رب ینتبم یاهعماج یرارقرب

 .دنهدرس اوآ ،هقطنم یاهروشک رگید و روشک ود یوس

 رصانع بذج هب رداق یتحار هب قوف یاه تساوخرد ساسا رب و سور نویبالقنا طسوت یرازراک

 .دشابیم هعماج ریلد و لاکیدار

 نیارکوا رد یاهدوت – همین ای و یاهدوت تیبوبحم زا یاهجرد اب یرادهیامرس دض ییورین زونه رگا

 نانآ زا یرایسب .دنتسه گنج ریگرد دوخ زا عافد یارب نانا زا یشخب کشالب ،دشاب هتشاد دوجو

                                                             
8 https://www.aljazeera.com/news/2022/2/28/russia-ukraine-crisis-in-maps-and-charts-live-news-
interactive?fbclid=IwAR2fa8kdlKkfnCK8sEftpYM2KuEHU7npXKgXZPKnnQU8PWMAYSbsa6MUYfw 
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 هژیو هب نیا و ،دناهتفرگ تسد هب هحلسا ،دننکیم یگدنز نآ رد هک یاهلحم ای و رهش زا عافد رد

  .تسا رتلمتحم نیارکوا تلود طسوت مدرم حیلست زا سپ

 دناوتیم هچ ،دناهدیزگرب ار یبالقنا مسیلایسوس ای لاکیدار دیاقع هک حلسم ناگدنمزر نیا ینارگن

 ات ،دوشیم غیلبت مکاح هقبط طسوت هک یتسرپنطو و مسیلانویسان بت نایذه رد دیاب ایآ ؟دشاب

 یکسنلز عضاوم اب لماک قابطنا رد یاهویش نینچ !ادبا ؟تشک ار سور نازابرس ناوتیم هک اج نآ

 .دشابیم یو یزانوئن یاه یگلاپمه و

 هیلع رب هزرابم ،دهدیم هزاجا شیاهدوت یاههیاپ هک اج نآ ات ،نیارکوا یبالقنا پچ هفیظو

 و یکسنلز ،عقاو رد هک مینکن شومارف .تسا نیارکوا همکاح هقبط اب هلباقم و سور نامجاهم

 رد یمهم شقن وتان زا یرادفرط و یتسیلانویسان ارف یاهتسایس ذاختا اب یو یزانوئن نارای

 .دناهدرک یزاب یلعف نارحب شنیرفآ

 دنتسه دربن لاح رد هیسور مجاهت اب هک ناناوج و ورشیپ و هاگآ نارگراک یلمع هفیظو نیرتمهم

 کمک هب ار نمشد دیاب نانآ یفده نینچ هب یبایتسد یارب .تساهیزیرنوخ نیا فقوت اهنت

 .ناناوج و رگراک هقبط ،سور شترا نازابرس زا کمک تساوخرد ،دنناوخب

 دنویپ رگید کی هب ار ینیارکوا و یسور نازابرس هک تسیکرتشم هطقن تایح همادا هب قشع

 دناوتیم کرتشم هطقن نیا .دوب دهاوخ ریذپناکما گنج همتاخ تروص رد اهنت تایح همادا .دنزیم

 دهاوخ ریذپناکما یتروص رد نیا اما ،دشاب فرط ود نازابرس زا یدحاو ههبج یریگلکش رگزاغآ

 .دننک غیلبت ار یفده نینچ فرطود ره یسایس یاهورین هک دوب

 .دناهدرک رشتنم دوخ ناهدنامرف هب یسور نازابرس یزادناریت هرابرد یتاشرازگ یبرغ تاعوبطم

 شترا هب نانآ دهدیم ناشن هک دننکیم شخپ ینیارکوا نازابرس زا ییاههبحاصم یسور یاههناسر

 اما ،درک دامتعا ناوتیمن یعمج طابترا رازبا ود نیا زا کی چیه هب هچرگا .دناهدش قحلم هیسور

 نیا هب اما .تسا هتفرگ تاشن قیاقح زا اشخب تاعالطا نیا درک روصت هک دراد دوجو یفاک لیالد

 ار نیارکوا شترا یاهلارنژ زا نت ود لقادح یکسنیلز تسا هداد شرازگ هک یبرغ یاههناسر ربخ

 لماک دامتعا ناوتیم ،تسا هدرک جارخا سرام ۳۱ خیرات رد "یزاسنامرهق دض" و "تنایخ" مرج هب

 .درک نامتک ناوتیمن هک دراد دوجو ییاهشنکاو و ینورد تاضقانت هک تسا یهیدب .تشاد
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 تشوگ هب لیدبت نآ رد هک یطیارش ،دنباییم یکانلوه طیارش رد ار دوخ اهههبج رد نازابرس

 تسیچ یدعب مدق هکنیا و درذگیم هک یتاقافتا زا ،دنرادن رظن زاربا قح نانآ .دناهدش پوتمد

 .دوشیمن هداد نانادب زین ندیسرپ هزاجا و دنرادن یعالطا

 ینیع یتیعقاو نازابرس یاههتیمک داجیا ناکما ،نیعم یاهتیعقوم رد و طیارش نینچ تحت

 همتاخ موزل درومرد نانآ مایپ .دوش هدینش ناشیادص هک دنتسه نآ ناهاوخ هک ینازابرس.دباییم

 رد دوخ ناراطقمه دننام زین نانآ هک ،دهدیم رارق باطخ ار لباقم حانج نازابرس عقاو رد گنج

 .دنتسه دوخ ناج تاحن ناهاوخ اهنت ،ههبج یوس نیا

 شترا نازابرس شقن نانآ نیرتهتسجرب .دهدیم نامناشن ار تسد نیا زا یناوارف هباشم دراوم خیرات

 لاس رد ناملآ اب گنج هحوبحب رد نازابرس یاروش .تسا هدوب هیسور ۱۹۱۷ بالقنا رد یرازت

 نآ رد کیوشلب بزح دوجو هتبلا .دومن افیا هیسور بالقنا یزوریپ رد یمهم یدیلک شقن ،۱۹۱۷

 .تسام یلعف نارود اب نامز نآ توافت نیرتمهم نارود

 ام هفیظو ،هتفرگ رارق هلمح دروم نهیم مام" زگره لوا یناهج گنج لباقم رد اهکیوشلب خساپ

 گنج هک دوب نیا نانآ عضوم سکعرب .تسا هدوبن ".دیشکب ار نمشد نازابرس ،تسا نآ زا عافد

 ؛دنرادن رگید کی نتشک هب یاهقالع ههبج چیه رد نارگراک.تسیتسیلایرپما نآ یوس ود ره رد

 ،ینعی یلخاد نمشد هیلع رب ام ؛میهدیم لیکشت ار هداس نازابرس یاهاروش و اههتیمک ام

 گنج هب ندیشخب نایاپ و تردق بسک ام فده .میگنجیم ،یسور نارادنیمز و نارادهیامرس

 همتاخ زا زین نانآ هک میبلطیم کمک هب ار یناملآ نازابرس رگید یاهتیلاعف همه رانک رد ام.تسا

 یزوریپ هب رجنم و دش هتسب راک هب هیسور بالقنا نایرج رد تسایس نیا .دنربیم هرهب گنج

 .دیدرگ

 نابز سور یاهناتسا یراتخمدوخ قح زا لاح نیع رد هک دراد هفیظو نیارکوا یبالقنا پچ هتبلا

 هک تسیناکما اهنت قح نیا نتخانش تیمسر هب هک دنهد حیضوت مدرم هب دیاب نانآ .دیامن عافد

 و هدرک یزیرهیاپ ار نیارکوا روشک برغ و قرش نارگراک نیب تقافر و یتسود ،یراکمه هطبار

 و ،هدنام اج هب یتسیلانویسان یاهترفن تروص نیا ریغ رد؛دروآیم مهارف ار رادیاپ یحلص ناکما

 .تفای دهاوخ همادا ،لسن زا دعب لسن
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 قرش یاهدوت راشقا اب هک دهدیم هزاجا نیارکوا یبالقنا پچ شبنج هب نینچمه تسایس نیا

 نینچ ذاختا .دنک رارقرب طابترا دنگنجیم دوخ لالقتسا بسک یارب تساهلاس هک روشک

 اهنت دسریم رظن هب هک ،نیتوپ هب ینونک ریذپانبانتجا یگتسباو زا ار راشقا نیا ،یعضوم

 تیعمج هک یطیارش رد .دنکیم رود ،دنکیم تیامح نانآ تساوخرد زا هک تسیتیصخش

 ،دشابن رادروخرب نیارکوا یسایس یاهورین دزن ریگمشچ تیامحزا نیارکوا قرش نابزسور

  9.درادن ور شیپ رد هیسور مجاهت زا تیامح زج هب یزیوآتسد

 یاهورین رضاح لاح رد هک مینک نامگ رگا یتح.دوب دهاوخن یاهداس راک رما نیا یلمع ققحت هتبلا

 ینیگنس و هدیچیپ هفیظو زونه،دنشاب لاعف نیارکوا و هیسور رد یهجوت لباق یرادهیامرس دض

 دش رکذ الاب رد هک یدروخرب هویش ،یطیارش ره رد و ،لاح ره هب .دراد رارق نانآ یور شیپ رد

 لباقم رد ییامنرود هک تسیشور اهنت و تسیبالقنا یهاگرظن اب قباطم هک تسیشور اهنت

 .درک دهاوخ هضرع ،دناهدمآرد نایلغ هب گنج نیا زا یشان تامدص رثا رد هک یهاگآ یاهنادجو

 یللملانیب یرادهیامرس دض پچ شقن

 و ،یدوخ مکاح هقبط هیلع ،گنج هیلع هزرابم شرتسگ رد یکرتشم هنیمز ،یلمع رظن هطقن زا

 و ینیارکوا نایماظنریغ و نازابرس ناناوج ،نارگراک نایم رد ،مسیلایرپما و یرادهیامرس هیلع

 یدوبان هب ار نانآ یداصتقا تایح و یگدنز هک دنتسه نانیا تقیقح رد .دراد دوجو یسور

 .دناهدناشک

 دناوتب هک تسیزرابم پچ یورین دوجو ،دوشیم ساسحا تدش هب نآ ءالخ هک یزیچ هنافساتم

 ،اههدوت نیب طابترا و هدرک هلومرف ار زاین دروم یتازرابم همانرب شکتمحز هقبط عفانم ساسا رب

 ساسحا تدش هب نآ دوبن هک تسیلماع نیرتمهم نیا .دیامن لیهست ار دربن نیا یوس ود ره رد

 .یبالقنا پچ یاهدوت یورین کی:دوشیم

 یدنچ یاهروشک رد و ،ریگمشچ یسایقم رد یللملانیب یرادهیامرس دض پچ شبنج ،اذهعم

 تسین یتیعضو رد زورما پچ نیا هچرگا .دشاب هتشاد ار دوخ هژیو تاریثات دناوتیم و تسا لاعف

 کمک هب هک دراد ار نآ ییاناوت اما ،دشاب هتشاد تانایرج شرتسگ رب یمیقتسم ریثات دناوتب هک

                                                             
9 https://www.internationaliststandpoint.org/ukraine-experiences-of-ordinary-people-on-the-ground/ 



16 
 

 هدامآ ادرف دربن یارب کیژولودیا – یسایس رظن زا ار نانآ و هتفاتش هعماج راشقا نیرتهدنمزر

 :رب دربن.دیامن

 .گنج هیلع •

 .وتان و سور مسیلایرپما هیلع •

 .یکسنلز و نیتوپ هیلع •

 و یبالقنا ،یتاقبط یعضوم زا روشک ود ناناوج و نارگراک یتاقبط تدحو تهج رد •

 .لقتسم

 .اهیزانوئن هیلع •

 .نابزسور یاهناتسا یراتخمدوخ قح زا عافد رد •

 .یللملانیب گنج دض شبنج یاتسار رد •

 .دنکیم ریذپانبانتجا ار گنج هک مسیلایرپما و یرادهیامرس هیلع رب •

 لوبق دروم یاهتیلقا و مدرم مسیلاردف تلود و مسیلایسوس یرارقرب یاتسار رد •

 .هقطنم یاهروشک رگید و روشکود

 و یلم یسایقم رد دیاب دنراد رظن قفاوت قوف هدشرکذ لوصا ساسا رب هک یبالقنا پچ یاهورین

 تحت و هلخادم اب دنناوتب ات دنروایب یور کرتشم یراکمه هب دیاب نانآ .دنیآ مه درگ یللملانیب

 .دنیامن یزاب یتسیلایسوس یاههشیدنا و یهاگآ دشر رد ار دوخ شقن ،ثداوح دنور نداد رارق ریثات

 یاههشیدنا شرتسگ بجوم نیع رد اما ،تشاد دهاوخ لابند هب یناوارف تالکشم ینونک طیارش

 هدنیآ یعامتجا یاهشزیخ و رتشیب شرتسگ یارب ار هداج هک ییاههشیدنا ؛ددرگیم یبالقنا

  .تخاس دهاوخ راومه

https://www.internationaliststandpoint.org/the-war-in-ukraine-and-the-left 

 :طبترم هلاقم

 برغ اب نیتوپ ندوب تسیشافدض یارجام  و فوزآ نادرگ طابترا

http://militaant.com/?p=11732 


