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สงคราม รัสเซยี-ยเูครน กอ่ใหเ้กดิการถกเถยีงในหมูบ่รรดาฝ่ายซา้ยถงึทา่ทขีองสงัคมนยิมตอ่สงคราม หากเราหนักลบัไปทบทวนทา่ทขีองมารก์ซสิตต์อ่
สงครามในชว่งศตวรรษที� 19-20 เราจะเห็นไดว้า่สงครามเป็นปัญหาที�มารก์ซสิตใ์หค้วามสนใจอยา่งยิ�ง ผูนํ้ามารก์ซสิตอ์ยา่งเชน่ เฟรดรชิ แองเกลิส ์ไดใ้ช ้
เวลาสว่นหนึ�งในชว่งบั �นปลายของชวีติครุน่คดิถงึปัญหานี�อยา่งจรงิจัง ในบทความเรื�อง ‘ยโุรปจะปลอดอาวธุไดห้รอืไม?่’ แองเกลิสช์ี�ใหเ้ห็นวา่เหลา่บรรดา
มหาอํานาจตา่งมุง่แสวงหาความไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ทั �งดา้นการทหารและการเตรยีมทําสงคราม ทําใหเ้กดิการแขง่ขนัผลติอาวธุในระดบัสงูที�ไมเ่คยมมีากอ่น เป็น
เหตใุหย้โุรปใกลเ้ขา้สู ่‘สงครามทําลายลา้งที�โลกไมเ่คยพบเห็นมากอ่น’ ในทศันะของแองเกลิส ์การขยายตวัของกองทพัประจําการที�ดําเนนิไปอยา่งสดุ
เหวี�ยงทั�วทั �งยโุรป ถา้ไมส่รา้งภาระทางการทหารที�กอ่ใหเ้กดิความหายนะทางเศรษฐกจิแกป่ระชาชน กจ็ะนําไปสูส่งครามของการทําลายลา้งอยา่งขนาน
ใหญ ่เนื�องจากประชาชนเป็นผูแ้บกรับคา่ใชจ้า่ยในสงครามมากกวา่ใครๆทั �งในรปูของการเสยีภาษี และการถกูเกณฑไ์ปเป็นทหารโดยรัฐ ขบวนการกรรมกร
จงึตอ้งตอ่สูเ้พื�อลดระยะเวลาของการเป็นทหารเกณฑผ์า่นสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ และเคลื�อนไหวใหม้กีารลดกําลงัอาวธุ สนัตภิาพของโลกจงึจะมหีลกั
ประกนั

ความลม้เหลวของขบวนการสงัคมนยิมสากล

การถกเถยีงปัญหาสงครามในยามสนัตไิดก้ลายเป็นปัญหาทางปฏบิตัขิองขบวนการกรรมกรเมื�อเกดิสงครามฝรั�งเศส-ปรัสเซยีในปี 2413 วลิเฮ็ลม์ ลพีคเน็ชท์
และ ออกสุต ์เบเบล ผูแ้ทนพรรคสงัคมประชาธปิไตยเยอรมนัไดป้ระนามนโยบายการขยายอํานาจของรัฐบาลบสิมารค์และลงคะแนนเสยีงคดัคา้นรา่ง
กฎหมายการจัดสรรงบประมาณเพิ�มเตมิใหแ้กก่ารทําสงคราม ยงัผลใหพ้วกเขาถกูจําคกุ 2 ปีในขอ้หาทรยศชาติ

เมื�อมหาอํานาจในยโุรปทวกีารลา่อาณานคิม การถกเถยีงเกี�ยวกบัสงครามภายในสากลที� 2 (ขบวนการสงัคมนยิมสากล) ยิ�งมคีวามสําคญัมากขึ�น สมชัชากอ่
ตั �งขององคก์รไดผ้า่นมตทิี�ยํ�าวา่สนัตภิาพเป็น ‘เงื�อนไขเบื�องตน้ที�ขาดไมไ่ดใ้นการปลดแอกกรรมกรทั �งมวล’ แตเ่มื�อเวลาผา่นไปสากลที� 2 กลบัไมย่ดึถอืหลกั
การดงักลา่ว แทนที�จะสง่เสรมิสนัตภิาพพรรคสงัคมนยิมในยโุรปเกอืบทั �งหมดกลบัสนับสนุนสงครามโลกครั�งที� 1 ภายใตข้อ้อา้งที�วา่กรรมกรจะไมป่ลอ่ยให ้
นายทนุไดป้ระโยชนจ์ากการลา่เมอืงขึ�นแตเ่พยีงผูเ้ดยีว สากลที� 2 ไดส้นับสนุนลทัธลิา่เมอืงขึ�นและอดุมการณช์าตนิยิมของชนชั �นปกครอง การกระทําดงั
กลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่สากลที� 2 ลม้เหลวอยา่งสิ�นเชงิในการยดึมั�นในเป้าหมายหลกัขององคก์ร นั�นคอื การพทิกัษ์รักษาสนัตภิาพ

อยา่งไรกด็ ียงัมผีูนํ้าของขบวนการบางสว่นที�คดัคา้นสงครามอยา่งแข็งขนัที�สําคญัไดแ้ก ่โรซา่ ลกัเซมเบอรก์ และเลนนิ ลกัเซมเบอรก์ไดเ้รยีกรอ้งใหค้ดัคา้น
ลทัธลิา่เมอืงขึ�นและยบัยั �งสงคราม ในหนังสอื ‘สงัคมนยิมและสงคราม’ เลนนิ ยนืยนัวา่สงัคมนยิมประนามสงครามระหวา่งชาตวิา่เป็นสิ�งโหดรา้ยป่าเถื�อนเสมอ
การสนับสนุนสงครามของสากลที� 2 เป็นการกอ่อาชญากรรม การอา้งวา่สงครามที�รัฐบาลของตนกอ่ขึ�นเป็นการ ‘ปกป้องปิตภุมู’ิ โดยเนื�อแทแ้ลว้คอืการเปิดไฟ
เขยีวใหป้ระเทศมหาอํานาจปลน้สะดมภแ์ละกดขี�ประชาชนในตา่งแดน

สงครามโลกครั�งที� 1 ไมเ่พยีงแตก่อ่ใหเ้กดิความแตกแยกภายในสากลที� 2 เทา่นั�น แตย่งักอ่ใหเ้กดิความแตกแยกในขบวนการอนาธปิไตยอกีดว้ย เมื�อ
สงครามระเบดิขึ�น ปีเตอร ์โคโพคนิ ประกาศวา่ภารกจิของผูเ้ชดิชใูนความกา้วหนา้ของมนุษยชาตคิอืการบดขยี�การรกุรานยโุรปตะวนัตกของเยอรมน ีในขณะ
ที� เอ็นรโิก มาลาเตสตา เห็นวา่ไมค่วรสนับสนุนทั �งสองฝ่ายเพราะชยัชนะของเยอรมนจีะนําไปสูช่ยัชนะของลทัธขินุศกึ ในขณะที�หากฝ่ายสมัพันธมติรชนะจะ
ทําใหย้โุรปและเอเชยีอยูภ่ายใตก้ารครอบงําขององักฤษและรัสเซยี 

ทศันะตอ่สงครามยงักอ่ใหเ้กดิการโตแ้ยง้กนัในขบวนการสทิธสิตรอีกีดว้ย การที�ผูช้ายถกูเกณฑไ์ปทําสงครามทําใหผู้ห้ญงิไดทํ้างานซึ�งแตก่อ่นเป็นของ
ผูช้ายเทา่นั�น กระตุน้ใหส้มาชกิของขบวนการจํานวนมากสนับสนุนการทําสงครามของรัฐบาล ขณะที�โรซา่ ลกัเซมเบอรก์และผูนํ้าหญงิคนสําคญัของพรรค
คอมมวินสิตไ์ดเ้ปิดโปงเลห่ล์วงของรัฐบาลที�ใชภ้ยัคกุคามจากสงครามมาหยดุยั �งยกเลกิการปฏริปูเพื�อความเทา่เทยีมและเป็นธรรมในสงัคม การเคลื�อนไหว
ดงักลา่วเป็นคณูุปการสําคญัของพวกเธอในการแสดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวา่การคดัคา้นลทัธขินุศกึเป็นสิ�งจําเป็นในการตอ่สูเ้พื�อใหไ้ดม้าซึ�งความเทา่เทยีม
ของสตรี

สหภาพโซเวยีตกบัสงคราม 

หลงัสงครามโลกครั�งที� 2 โลกเขา้สูย่คุสงครามเย็นที�มกีารเผชญิหนา้กนัระหวา่งประเทศทนุนยิมที�มสีหรัฐอเมรกิาเป็นผูนํ้ากบัประเทศสงัคมนยิมที�มสีหภาพ
โซเวยีตเป็นผูนํ้า โจเซฟ สตาลนิ ไดถ้อืเอาประเทศสงัคมนยิมในยโุรปตะวนัออกเป็นเขตกนัชนที�คํ�าประกนัความมั�นคงของสหภาพโซเวยีต นโยบายเชน่นี�
เป็นที�มาของหลกัการ ‘อํานาจอธปิไตยที�จํากดั’ ตามหลกัการนี�ผูนํ้าของสหภาพโซเวยีตใหเ้หตผุลวา่เมื�อใดที�มกีลุม่พลงัที�เป็นปฏปัิกษ์ตอ่สงัคมนยิมพยายาม
จะเปลี�ยนการปกครองในประเทศสงัคมนยิมหนึ�งใดไปสูท่นุนยิม การกระทําเชน่นั�นไมเ่พยีงแตเ่ป็นปัญหาของประเทศดงักลา่วเทา่นั�น หากยงัเป็นปัญหาของ
ประเทศสงัคมนยิมทั �งมวลดว้ย ภายใตต้รรกที�ตอ่ตา้นประชาธปิไตยเชน่นี�อะไรคอืสงัคมนยิมหรอืไมใ่ชส่งัคมนยิมขึ�นอยูก่บัการตคีวามของสหภาพโซเวยีต
เทา่นั�น

ภายใตห้ลกัการ ‘อํานาจอธปิไตยที�จํากดั’ สหภาพโซเวยีตไดเ้ขา้ปราบปรามการปฏวิตัใินฮงัการแีละเชค็โกสโลวาเกยีอยา่งป่าเถื�อนในปี 2499 และ 2511
ตามลําดบั ตอ่มาในปี 2522 กองทพัสหภาพโซเวยีตไดเ้ขา้ยดึครองอฟักานสิถานดว้ยขอ้อา้งวา่เป็นเขตความมั�นคงของตนเอง การปฏบิตักิารเหลา่นี�ไมเ่พยีง
แตเ่พิ�มความตงึเครยีดทางทหารเทา่นั�น แตย่งัทําลายความน่าเชื�อถอืและทําใหส้งัคมนยิมออ่นแอลงอกีดว้ย สหภาพโซเวยีตถกูมองวา่เป็นมหาอํานาจ
จักรพรรดนิยิมไมต่า่งจากสหรัฐอเมรกิาผูซ้ ึ�งนับแตก่ารเริ�มตน้ของสงครามเย็นไดส้นับสนุนการรัฐประหารและชว่ยโคน่ลม้รัฐบาลประชาธปิไตยในกวา่ 20
ประเทศทั�วโลก

ฝ่ายซา้ยตอ้งตอ่ตา้นสงคราม

การสิ�นสดุของสงครามเย็นไมไ่ดทํ้าใหก้ารเขา้แทรกแซงในกจิการของประเทศอื�นลดลง และไมไ่ดทํ้าใหเ้สรภีาพในการเลอืกระบอบการเมอืงดว้ยตวัเองของ
พลเมอืงเพิ�มมากขึ�น ในชว่ง 25 ปีที�ผา่นมาภายใตก้ารนําของสหรัฐอเมรกิาไดม้กีารกอ่สงครามหลายตอ่หลายครั�งภายใตข้อ้อา้งที�ฟังไมข่ึ�นวา่เป็น ‘สงคราม
เพื�อมนุษยธรรม’ (ทําลายลา้งเขน่ฆา่เพื�อมนุษยธรรม!) สงครามเหลา่นี�เป็นหลกัฐานยนืยนัวา่ระเบยีบโลกใหมท่ี�มมีหาอํานาจเพยีงหนึ�งเดยีวไมไ่ดนํ้าไปสูย่คุ
สมยัของเสรภีาพและความกา้วหนา้ตามความเชื�อของเสรนียิมใหมแ่ตอ่ยา่งใด ภายใตบ้รบิทเชน่นี� มฝ่ีายซา้ยจํานวนหนึ�งใหก้ารสนับสนุนการรกุรานประเทศ
อื�นดว้ยกําลงัอาวธุ ทําใหพ้วกเขาไมแ่ตกตา่งจากพวกฝ่ายขวาเทา่ใดนัก
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การรกุรานยเูครนของรัสเซยีทําใหฝ่้ายซา้ยอยูใ่นภาวะกลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อกอกีครั �งหนึ�ง เพราะหากพวกเขาคดัคา้นสงครามกเ็กรงวา่จะเป็นการสนับสนุนการ
ขยายอํานาจของจักรพรรดนิยิมตะวนัตก การยอ้นกลบัไปอา่นงานของเลนนิคงชว่ยใหค้วามกระจา่งในประเด็นนี�ไดบ้า้ง ในงานเขยีนเรื�อง ‘การปฏวิตั ิ
สงัคมนยิมและสทิธใินการกําหนดอนาคตตนเองของชาตติา่งๆ’ เลนนิเห็นวา่มคีวามเป็นไปไดท้ี�การตอ่สูเ้พื�อใหห้ลดุพน้จากการรกุรานยดึครองของ
มหาอํานาจหนึ�ง อาจถกูใชป้ระโยชนจ์ากมหาอํานาจอื�นเพื�อผลประโยชนท์ี�ชั�วรา้ยพอๆกนั แตนั่�นกไ็มใ่ชเ่หตผุลที�จะทําใหช้าวสงัคมนยิมปฏเิสธการกําหนด
อนาคตตนเองของชาตหินึ�งชาตใิด นอกจากนี� ประวตัศิาสตรไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่หากไมค่ดัคา้นสงครามฝ่ายสงัคมนยิมกไ็มม่เีหตผุลที�จะดํารงอยูอ่กีตอ่ไป
และสดุทา้ยกจ็ะถกูดดูกลนืโดยอดุมการณข์องฝ่ายตรงขา้ม อยา่งไรกด็ ีการแกปั้ญหาโดยใชอ้งคก์รทางการทหารอยา่งเชน่นาโตซึ�งมจีดุมุง่หมายที�จะขยาย
อํานาจเพื�อความเหนอืกวา่ฝ่ายตรงขา้มเป็นเรื�องอนัตรายและไรป้ระสทิธภิาพ นอกจากจะไมส่ามารถยตุสิงครามไดแ้ลว้ยงัจะทําใหค้วามขดัแยง้ขยายตวัและ
โลกมคีวามไมม่ั�นคงยิ�งขึ�น การยตุสิงครามรัสเซยี-ยเูครนควรทําผา่นชอ่งทางการทตูเพื�อลดการเผชญิหนา้ทางการทหารและนําไปสูก่ารสรา้งหลกัประกนั
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