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ي بحث در  » ادامهآموزندچرا از تاریخ نمیپرویز صداقت «  ي صریح و شفافِ مقاله
تر کرده است. من با کلیات  هاي مختلف را آسانگیري ي اوکراین و موضعمورد مسئله

 ي دیگر هم توجه کنم.خواهم بر نکاتی از زاویهبحث ایشان موافقم و می
ت از  یکی  پیش  سال  رشته ايودهچندین  در  که  قدیمی  تخصهاي  خود  ي  صی 

آندانشمند هم   ازبود  از شمال می«  چنان  کرد که من  صحبت می  » وزدنسیمی که 
صرفاً روسوفیل هستید.» این سخن به او و    نه چپ بلکه  اختیار گفتم «استاد شمابی

  ،دردآشنا  چند پیرمرد دیگر گران آمد و منجر به این شد که جمع کوچکی از سالمندانِ
اند  دیگران درگذشته آن  نون آن استاد و  . اکندببخشش  قایبه لعطاي دیدار یکدیگر را  

ولی این سبک نگاه هنوز وجود دارد. براي کسانی چون من که شوروي سابق را هرگز  
صرفاً   و  ندانستیم  تلقی میسرمایه   راآنسوسیالیستی  دولتی  ي  مشاهده  ، کردیمداري 

سرمایهاین دولتیکه  فروپاشی  داري  از  سرمایه  پس  یک  به  اولیداتبدیل  گارشی  ري 
  ،وزدکه از شمال می  است ي نسیمیاي هنوز به منزله مافیایی شده است ولی براي عده

  نیست که در تاریخِ ز و خطایی  و، تجاروسیهباز  روسیه ــ شوروي ــ    آور است.حیرت 
دانم چگونه  اوکراین بوده است. و من نمی  اوز بهآخرین آن تج  کرده باشد کهچند قرنی ن

 ماند.  روسوفیل باقی هنوز را کتمان کرد و توان آن می
 درستیهب  غرب چنان  امپریالیستیِ  نئولیبرالیستیِ  داريِسرمایه  سوي قضیه در آن

رقیب  به اشتباه از  ند  توانمی  ايکه عده  کرده است  را متنفرهاي جهان  روشنفکران و چپ 
ماندن  دن یا باقیهم یک دلیل دیگر براي روسوفیل بودفاع کنند. این  روسیه  یعنیآن  
امر کهکید یک جانبه  أو ت این  اوکرایتجاوز روسیه    بر  هاي  ي توطئه نتیجه   صرفاًن  به 

تنها  نه  کنم کهشکار دفاع کنند. من فکر نمیاز یک تجاوز آترتیب  بدینغرب بوده و  
ها از  ي این مسئله باید واضح باشد. صرفاً روسوفیلها بلکه براي هر اندیشمندبراي چپ 

ممکن است   ،داري از جانب دیگري هژمونی سرمایهیافتگان در چنبرهیک جانب و شکل
 به این سو یا آن سو متمایل شوند ناصواب در یک خلط مبحث 

تأکید کن ي مختلف هایا قدرت  هام که هنگامی که جنگ بین شکل الزم نیست 
درندهگیردمیدرداري  سرمایه میزان  تفکیک  سرمایهیخو،  از  شکل  آن  یا  این    داري ی 
که    اصلی نیست. همانطور که صداقت اشاره کرده است لهستان و مجارستان  يمسئله 

https://pecritique.com/2022/03/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://pecritique.com/2022/03/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://pecritique.com/2022/03/17/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
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خواهی مورد استقبال قرار عنوان منادیان آزاديهامروز ب  تا دیروز مورد غضب غرب بودند
ها همه به اشکال  اند. اینا کرده، چون از این شکل به آن شکل گرایش پیدگیرندمی

 ي دیگر بپردازیم.دو زاویهبه یکی اجازه دهیدمختلف عنوان شده است ولی 
و   شوروي  کشتار ابرقدرت  و  میتجاوزها  را  آن  از هاي  که  معتقدم  من  شناسیم. 

  معتقدم شوروي بود.    ي منفیِچپ در سطح جهانی نمونه  ترین عوامل در شکستِمهم
اگر « : ي زیادي برداندازه تا شوروي آبروي سوسیالیسم را  درونی و بیرونی  که مناسبات 

ي  آموزش منفی بودکه به عده  یک  سفانه» این متأ خواهیم.یملیسم این است ما ناسوسی
ابرقدرتِ  ب همین قطي  مبارزهاما  زیادي داده شد.   با  رقابت  ابرقدرت در  دیگر در    یا 
شده بودکه موجب گرفتن برخی امتیازات از طرف مردم و  ي تعادلی  سطح جهان وزنه

توانستند از  که  و نیز برخی از کشورها    شده بود،  غربیهاي کارگري در جوامع  اتحادیه
  شدبینی میطور که پیشرقابت میان دو ابرقدرت سود ببرند. فروپاشی شوروي همان
 افراطیِ   قویت جناح راستِاین امتیازات را کاهش داد و باالخره از میان برد و موجب ت

که این نظر    . اگر کسی سرعت به راست رفتهداري در سطح جهانی شد. جهان بسرمایه
از تفکر چیزي نمی منزله ه را ب از شوروي تلقی کند   داند. فروپاشی شوروي، ازي دفاع 

سرکوب ابرقدرت  یک  رفتن  رقیبِبین  پیروزي  براي  را  راه  اندازه    کننده،  همان  به 
تر از نظر من فجیعهب  که  قطبی، نظم نوین جهانیتک  بازتر کرد. جهانِکننده  سرکوب 

  کیم موقعیت نولیبرالیسم، نظم نوین. همزمان با تحوجود آمدهب جهان چندقطبی است
  وقاحت حقِ  تر یافت. غرب این را، این نظم را، در نهایتِتر و مسلطحقجهانی خود را به

 رقیب. بی  کشِقمه قلدرِ : کندو به آن افتخار می  هخود تلقی کرد
ي بسیار این عارضه  ،مردم اوکراین  براي  هاي انسانیجنگ اوکراین عالوه بر خسارت

ي  هیدتر کند. اتحان نظم نوین را مسلطای  طور پارادوکسیکالهب  است کهمهم را نیز داشته
بیشتر از پیش قدرتمند    ربو نهادهاي وابسته به غ   المللی پول، ناتو، صندوق بیناروپا
ز پیش به  رقیب. و ما داریم بیش اکش بید. و این ترسناك است. آري قلدر قمهنشو

می آن  منهب  .رویمسوي  این  نظر  جهان یم  پساز  سراسر  در  سرکوب  و  اختناق  زان 
هاي  داريِ نولیبرالِ فاتح، همین بقایاي تشکلخواهد یافت. سرمایه  العاده فوق گسترش  

جمله کارگري را هم نابود خواهد کرد و راست افراطی قدرت فائقه را  ازو  مدنی، صنفی
  دودا آندژي  و    بانر دست خواهد آورد و بالیی به روز مردم خواهد آورد که ویکتور اوهب
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د. برنده شدن غرب یعنی میخ آخر بر تابوت دگراندیشان. بنابراین زیاد هم  نواهللا بگویاي 
 ئیم از ماست که بر ماست. نده بگوذوق نکنیم و سینه نزنیم. نگذاریم در آی

داري که مترصد بروز فرصت سرمایه  هايجناح  و  هاي نظامینون گرایشاکاز هم
هاي  بودجهکاهش  به قیمت  قطعاً (هاي نظامی را اند. بودجه بودند به میان صحنه پریده

«سوسیالیست» هم فرصت را    . حتی سوئدِ دهندمیآور افزایش  طور سرسامهرفاهی) ب
حضرت!؟ به یاد داشته باشیم که  است. کی به تو کار داشت جناب اعلیغنیمت شمرده 

ایم. نه غرب و نه شرق قابل دفاع  هر دفاعی که از غرب بکنیم در تحکیم نظم نوین کرده
براي مردم کشته   زاندنسوي جهنم را سنگفرش نکنیم. دلجاده  هاچپ  نیستند. الاقل ما 

که براي مردم سوریه  ي اوکراین عملی انسانی است به شرط آندر شدههمجروح و دربو  
  شریف و دلپسنددوستی امري  انسان  بسوزانیم.همین اندازه دلو یمن و فلسطین هم به

 است ولی به شرطی که یک چشمی نباشیم. 
ب بلکه  از قضا،  نه  پیشطور قهو  نژادپرستی    بینی هم دیدیم که چنین شد ابل  و 

 در جهان   قیحانه از پرده بیرون افتاد. چقدر دردناك و زجرآور بود. نه اینکه در وجود آنو
 خود چقدر شنیع است.   شناعتشک داشتیم بلکه دیدیم که نمایش 

کنگ را ي ویتچند سر بریده افتیم که یک سرباز آمریکایییاد جنگ ویتنام میهب
تمدن در بسیاري از   داد.یش میدر دو دست گرفته بود و با تبختر جلوي دوربین نما

 پوشاند. نازکی است که روي ددمنشی را می غشاءموارد 
کند  رهاي سرخ را محکوم  مِگفت هرکس که خِعبادیان می  محمودیاد دکتر  زنده

نگوید  ولی چیزي  سوهارتو  انسان  ،از  و  انصاف  دارد.  کفش  به  به ریگی  حکم  دوستی 
می هردو  عدهمحکومیت  پن دهد  از  زیادي  حمله ي  از  سوریه  فرار اهندگان  روسیه  ي 

مردم بلوند چشم آبی ــ   سرزمین ــ به ني همین روسیه به اوکرایاند، ولی حملهکرده
 قدر نادان بود شود آنبراي آنها چیز دیگري است. چطور می

اینجا به   دانیم کهي رقابت آمریکا و روسیه پرداختم ولی همه میمسئله  من در 
 آمیز و احتماالً هاي فعالً مسالمتکا و چین و رقابتد. آمرییاب نمی  پایاناینجا    درجهان  

امیدوارم آنچه میدر افق دیده می  ي آنهاآینده  آمیزِنه چندان مسالمت  بینیم و شود. 
وان  عنه ت آینده بصیرتر کند. چین نیز بآنچه پیش خواهد آمد ما را در تحلیل تحوال
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جنگ   ،داريهاي سرمایه؟» ادعاي خود را دارد. رقابتداري «بوروکراتیکیک سرمایه
سوم را به راه خواهد   ی یعنی جنگیاو احتماالً جنگ نه ،اول جهانی، جنگ دوم جهانی

ال اصلی اینجاست ؤولی س  خورد.  ب این یا آن انگ و فرم را نخواهندها فریچپ انداخت.  
 وزي مردم باز خواهد کرد؟ ها در نهایت راه را براي پیرها و جنگآیا این رقابت که

 


