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« یا شاید پاسخ»کلمه دارد،    930من که فقط    یادداشت به    کووالکیس  یساستات

 یه، چرا که نوشت نقدنویسم  ی منتشر کرده است. می اکلمه  8135  نقدی بتوان گفت  

که او خود را در جایگاه سخنگوی ، ارتباطی نداشت، مگر اینکووالکیسمن به مواضع  

ی بیهوده زیادی تقالدر پاسخ خود    یس کووالکمخالف من قرار دهد.    گرایان اردوگاه-نو

بازکردن درهایی که   باز شده برای  به گسترش   یمبردن تصمالؤسیرز  کند. اند می قبالً 

شود. می   یانب   یالیستی و امپر  ییبورژوا   یهای اصلجمله در رسانه جا ازناتو اکنون در همه

،  برای پاسخ دادن به من انجام دهدای  ی طوالن  ی مکاتبه  ینواقعاً ارزش نداشت که چن

را  بار آنفاجعه  یامدهای و پ  یمتصم  ینکه من ا  داندمی   ی خوببه   کووالکیسخصوص که  هب

 بعد : جهان  یدجنگ سرد جد  :امدر کتابم محکوم کرده   یژهوبه   ی،طوالن  یمدت  ی برا

شدن در حال آماده  آن  ترمفصل )نسخه دوم و    2000، منتشرشده در سال  از کوزوو

 . است از آن نقل قول کرده  باریکاز  یشب خوداست(، که او 

 یقکوتاه و دق  ی نظر  یرادمن ا  «یادداشتکه هدف از »  دانستی م  یدبا  کووالکیس

 یصتلخ  دنبالبه و    مرتبط است  یهاز همه با تهاجم روس   یش بود که ب   ی مسائل  ی درباره

که  کشید  می را    ی ادادن به مصاحبه. اگر او زحمت گوشامخود نبوده   یه گذشتمواضع  

ژول  دوممن در   با  انجام فرانسه    داری یهسرماضد   یدحزب جد  ی برا  ینگو سال   ینمارس 

انحالل   در مورد کردن  به قانع   یازنشبیه کسی نیستم که  که من    شدیدادم، متوجه م

. ندازیمبی   ینگاه   کووالکیسهای  چنان به استداللهم  یدحال، اجازه دهین. باادناتو دار

ساز است نظر خواهم های او مشکلکنم در گفتهچه که فکر می فقط در مورد آنمن  

قبالً بارها   را  هاآن  یشترکه ب)  ها موافق باشمتوانم با آنمی   که فقط  ییایزهداد، نه چ

  کووالکیستر از نصف متن  طلبم، اگرچه کممتن پوزش می  ینبودن ا  ی. از طوالن(امگفته 

از متن »پاسخ« او و   ییهاام بخش، گاه مجبور شده بازسازی فضای بحث ی براا است، ام

 .یاورمب یناًخود را ع یادداشتاز  ییهابخش  ینهمچن

. او یمبپرداز  چیندی از طرح بحث خود م  یشپ   یسکه کواالک  ای ینه زم ابتدا به    یایید ب

جنوب« را  -از »شکاف شمال  ی نوع  کندی م   یانب  یرکه به شرح ز  تی یباور دارد در واقع 

 داده است:  یصتشخ
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  مسلمان -جهان عرب  یقا،آفر  ین،الت  یکای آمر  ی،جنوب جهان  ی در کشورها
بس در  روس  یتحما  یا،آس  نقاط   از  یاری و  نوع  یا  یه، از  مثبت  ی حداقل    نگاه 

گسترش   از چپ  یهای خاصو هم در بخش  ینسبت به آن، هم در افکار عموم
 است. یافته

ا  گویدیاو م ناز دولت  یتوجهاست که »در مواضع تعداد قابل  ی روند  ینکه    یز ها 

 یدرباره  گیری أی ر یانها در سازمان ملل در جرمورد از آن 35منعکس شده است، که 

یوی کوبا، ونزوئال و بول   یتنام، هند، و  ین،از جمله چ  یه،تهاجم روس  یت محکوم  ی قطعنامه 

 .«ممتنع دادند ی أر

از جهان که من    یبخش،  زبانعرب  دنیای   . دریم نگاه کن  هایتدر ابتدا به واقع  یایید ب

هستند    ییهااند، آن کرده  یتحما  یهام، تنها احزاب »چپ« که از تهاجم روسجا آمدهاز آن

  یست مرتبط هستند. دو حزب کمون  یه،روس  یهالحماخونخوار بشار اسد، تحت  یمکه با رژ

ب  یاصل سودان،  و  عراق  منطقه،  روسه در  تهاجم  درع  یهصراحت  سین و    یاستحال 

  ی سودان  های یست کمون( محکوم کردند.  یدگونه که بامتحده را )آن  یاالتا  یالیستیامپر

»تهاجم یالیستی،  امپر  یروهای ن  ینب  هاییری کردن درگخود پس از محکوم  ی یانیه در ب

ا   یهروس  یروهای ن  ید و خواستار خروج فورنکنیرا محکوم م  ینبه اوکرا  یهروس  یناز 

در  یکاآمر  ی به رهبر  یالیستی اتحاد امپر  یاست س  ی حال ادامه  ینو در ع  شوند ی کشور م

 هاییست .« کمونکنندی را محکوم م ی جهان  یت صلح و امن  یدتنش و جنگ و تهد  یجادا

که آشکارا   یرا بدانند، تنها قدرت  یهروس  یالیسمامپر  یقتحق  توانندی م  یخوببه   یسودان

 . کند ی م یتدر کشورشان حما یاناز کودتاچ

که  همان ر  ید،گومی   کووالکیسطور  عموم  یری گأی در  در   ی مجمع  ملل  سازمان 

ها در جنوب آن  ی ممتنع دادند. بله، همه  أی کشور ر  35  یه،تهاجم روس  یتمورد محکوم

دارند، چرا که کشورها  یجهان روسبه   ی،شمال جهان  ی قرار  که    یهجز  بالروس  رأی و 

دادند و متحدانش ممخالف  است  که  شدند ی ، شامل غرب    .بدهندموافق    ی رأ  بدیهی 

دادند،    أی که به قطعنامه ر  ی کشور  141  یانکه در م  این نکته بدیهی استحال،  ینباا

همان  35از    یشب از  جهان  کشور  بنابرا  یجنوب  داشتند.  که آن  یاآ  ینوجود  طور 

م  یسکووالک شمال  کند،ی ادعا  است  -»شکاف  ب  یاجنوب«   یادوستان    ینگسست 

 یاز سو  یه روس  یالیسمامپر  انکارگزار  یاسو و دوستان  یک از    یغرب  یالیسمامپر  کارگزاران
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هستند،    یهای غربیالیسمامپر  انکارگزار  یادوستان    یزها نکه اکثر آن   یی جااز آن  یگر؟د

به  یحها ترجآن آرااضافه  ی جادادند  به پنج کشور مخالف قطعنامه )که   یکردن  خود 

  تنع مم  ی أر  (گیرددربر میهم    ی، سوریه و اریترهعالوه بر دو مورد ذکر شده، کره شمال

 . دهند

مورد  کووالکیس روس  ای «گرایانهاردوگاه »  نگاه   در  راپوت  ی یه که  قدرت   یک  ین 

که »در واقع   دهدی م یحتوض  داند،می   یجهان  ی و واپسگرا در صحنه   یهثانو  یالیستیامپر

از تسل  ی اشده یفر تحرتصو  ینا ناش   یاالتط قاطع ااست که  با    شود،ی م   یمتحده  که 

 « دهدی نسبت م   یهگذشته را به روس   یاتحاد شورو   های یژگیاز و  یبرخ  ید،د  ی خطا  ینوع

جنوب که قصد دارند با کارت خود   ی ها در کشورهادالنه، آن دسته از دولتو »خوش

ه  .« )البتکندی متحده درک م  یاالتدر برابر ابرقدرت ا  ی کنند را به عنوان مقاومت  ی باز

اند، ی دار یهسرما  ی کشورها  های آنکه، با چند استثنا، همه  یمهم کن  یحتصر  یدبگذار

 هند( یا ینمانند چ

اشاره) دهید  کنیماجازه  نکته  این  به  نیز  گذرا  روس  ای  بزرگ   یه،که   ین ترصاحب 

به اشتباه در متن خود به   کووالکیسطور که  در جهان است، نه آن  ی ا زرادخانه هسته

از مجموع سه    ییتنهابه   یحت  یه. روسکند یبه آن اشاره م  ی اقدرت هسته  ینعنوان دوم

هسته فرانسه    یاالتا  یعنی  ناتو،  ی اقدرت   ی اهسته  ی هاکالهک  یتانیا،بر  ومتحده، 

 .دارد( یشتری ب

 نهمچو  یکنند« همگ  ی با ورق خودشان باز  خواهندی جنوب که م  ی اگر »کشورها

دهد چقدر  بودن است و از این جهت نشان می هم به امپریالیستی ین )که خود اساساً مت چ

فاشیست    یا همچون هند نارندا مودِی  انگارانه است(  جنوب در سیاست ساده-طرح شمال

به جهان  یقیناً  آنبودند،  از  وحشتناکمراتب  است  امروز  میچه  به تر  عالوه، جای  بود. 

یکِ مکزکند« ولی  شود هند مودی »کارت خود را بازی میعا میسؤال است که چرا اد

 که همه   2دوترته   یلیپینِف   یا  هاژنرال  یانمارِم،  بولسونارو  یلِطالبان، برز  ، افغانستان1ِآملو

درواقع،  کنند.  د، کارت خود را بازی نمیناهدادمثبت    أی سازمان ملل ر  ی به قطعنامه 

 
1. Andrés Manuel López Obrador 
2. Rodrigo Duterte 
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او به    یکل  یکردتنها در خدمت رو  ها،ت یقعاو  یاندر ب  یسالکوکو  ی هیران سوگ  ی ه یوش

 است.  آن ساختن موضوع و در جهت آشکار

 هاییلتحل که درچنان که رسممی «ید»جنگ سرد جد ی ه نقطه به اید در این من

با جنگ کوزوو در سال    و  قرن  ی در ابتدا  ام،خود توضیح داده  یشسال پ  یستاز ب   یشب

شد.  ، 1999 شکل   آغاز  که  ساخت  را  شرایطی  جنگ  نخست    ی هده  ی ه دهنداین 

 کواالکیس یادداشت مرا خوب نخوانده است:  پساشوروی است.

است    یدعطف جنگ سرد جدهنقط  یندوم  ینبه اوکرا  یهتهاجم روس
 یمتحده برا  یاالتا  یم تصم  یجهکه در آن جهان از آغاز قرن حاضر در نت

به عراق   یکاآمر  ی عطف نخست، حملهه نقطگسترش ناتو درآن فرو رفته.  
 .بود 2003در سال 

قرن«    تغییرکه »در    یدجنگ سرد جد  یناست که در ا   یمعن  ینبه ا  یسادگبه  ینا

تاکنون دو   به عراق در سال  یینتع  رخدادآغاز شد،  تهاجم  کننده وجود داشته است: 

اوکرا  2003 به  امروز  تهاجم  علینو  داشته    کووالکیسآنچه    رغمی .  باور  است  ممکن 

 . ه استنکرد ییرباشد، مطمئناً نظرم در مورد زمان شروع آن تغ

 یادداشت د. من در  شویم  شدیدتر همدهد  او همچنان که ادامه می  «پاسخ»  لحن

چنان که از خروج نیروهای آمریکایی آندر عراق، »  شدیدخود نوشتم که پس از شکست  

کشورها دیگر حمله به  ی متحده برا یاالت ا یالیسمامپر یلتمااز افغانستان هم پیداست، 

 است«. سپس اضافه کردم:  یافتهکاهش  یاربس

روس تهاجم  اوکرا   یهسرنوشت  را    یرسا  یشگرا  ین،به  تجاوز  به  کشورها 
و   یجهان  ی ها آن بر همه قدرت  یرخواهد کرد. اگر شکست بخورد، تأث  یینتع

 ین بتواند اوکرا   یهاگر روس  یعنیق شود،  بازدارنده خواهد بود. اگر موف  ی امنطقه 
ز تأث  یهروس  ی ها چکمه  یررا  کند،  فرور  یر»رام«  به    یجهان  تضعیو  یزی آن 

  یز حدانش نو مت  یکاآمر  یالیسمجنگل خواهد بود و امپر  بندوباری سمت قانون ب
 . یافتد نخواه یشتری خود جسارت ب  یمواضع تهاجم یری از سرگ ی برا

دهد: »اول است«. او ادامه می   یداراستدالل دوچندان ناپا  ین: »ایسدنومی   کووالکیس

ماً کننده است. مسلگمراه یادی و عراق تا حد ز ینتهاجم به اوکرا ینب همانندی از همه، 

کشور است.    یک  تی و تمام  یتتجاوزکارانه و نقض حاکم  ،اقدامات  یندر هر دو مورد، ا 



 

 
 

 ضدامپریالیسم امروز و جنگ در اوکراین 5

  یچو ه  شتفاصله دا  یکااز آمر  یلشود. عراق هزاران مای ف ممتوق  جایندر ا  یسهاما مقا

متخاصم با واشنگتن وجود نداشت...    یائتالف نظام  یکآن به    یوستندر مورد پ  یبحث

ط  توس  ییباال   یار در سطح بس  یپلماتیکو د  ی اقتصاد  ی،حاضر از نظر نظام درحال  یناوکرا

رهبر به  غرب  اردوگاه  حمامت  یاالتا  ی کل  دری م  یتحده  توسط  یحالشود.  عراق  که 

 . شد«ی م یتو طالبان هم تنها توسط پاکستان حما شدی نم یبانیپشت کسیچه

ام، از ها اشاره کردهتفاوت  ینبه ا  از این  پیش   خود نیز  که من   یتواقع  یناز ا  جدا

چگونه  جای پرسش است که  در آن مشارکت دارد،    کووالکیسکه    یتیجمله در همان سا

شود که بتوانیم کند، مانع از آن می ینم   یتاز آن حما  ی که کس   تیواقع  ین عراق و ا  ی دور

«  به تجاوز   یگرد  ی کشورها  ی همه  یلتما »  به  ینبه اوکرا  یهتهاجم روس  ی ه ادعا کنیم نتیج

 دهد:ی ادامه م کووالکیسست. امعم یک یناخواهد انجامید؟ 

که از   یه تا زمانشود، که البت یروزپ هایتحما  ینا یجهدر نت یناگر اوکرا
م دفاع  مهاجمان  برابر  در  خود  ا  کندی قلمرو  است،  مشروع  کل   ینقطعاً 

ا  اردوگاه بود که  پ  یروزی پ  ینغرب خواهد  به عنوان  خود جشن   یروزی را 
کابل و   بار جعهفا  یرتصاو  تواندیم  یروزی،پ  ینبه لطف ا  یقاًخواهد گرفت. دق
  یافروز جنگ  یستری ه  یاصل   یلاز دال   یکی  تردیدی که ب )  بغداد را پاک کند

در که  پاحالاست  در  رسانه   هایتختحاضر  گسترش    یغرب  ی هاو  حال  در 
  رویپیش که به    شودجسورتر می   ، غربشکست  یر. با پاک کردن تصاو(است

از اعزام نیرو   ترینههزکم   یحتهایی  در فرم  خود به سمت شرق ادامه دهد و
افغانستان  همچون موارد و    یل تحم  نی خود را در سطح جها  ینقوان  ،عراق 

 کند. 
به به برای پ  ،کووالکیس  ی گفته طورخالصه،  با    ولی«،  عادالنه»  یناوکرا   یروزی 

 یطور که برخمنطق، همان  اینبا    یاآ  توان پرسید که میخواهد بود.    بارفاجعه  یامدهایی پ

 بزرگنبرد    ی فدا  یدعدالت نبا  ،کنندیم  تداللچپ اسشبهو    گرایانهگاهوارد -نودر محافل  

ای یه فرض  -  یهروس  یت خود نوشتم که موفق   ی شود؟ من به نوبه «  غرب  اردوگاه»  یهعل

متحده و متحدانش    یاالتا  یالیسمامپر»  -آیدتر به نظر می محتمل  یکنزد  ی ینده که در آ

را به  پاسخهمان  کووالکیس. «خواهد کرد  ورترخود جس یرفتار تهاجم ی ادامه یرا برا



 ژیلبر اشکار 6 

 یاالت . من مخالفم: اکندیکار را مین هم  یزن   یهشکست روس  هک  یدتا بگو  گرداندی من باز م 

 یسپاسگزار خودکامه یدبابرده و  یادی سود ز  یناز اقدام پوت تا همین لحظه نیزمتحده 

 روسی باشد. 

  یر به مس  خواهد کرد یقمتحده را تشو  یاالتا  ین،بر اوکرا  یهروس  یزآم یت تسلط موفق

زور  یرتسخ با  پس  جهان  اززمینهدر  و   ی استعمار  یدجد  یمتقس  ید تشد  ای  جهان 

 یکا های آمری عالوه بر ناکام -  یهبازگردد. شکست روس  ی،جهان  ی تضادها  کردنتروخیم

  یتشود، تقومی   یدهنام   «تنامیسندرم و»چه را که در واشنگتن  آن  -در عراق و افغانستان

طور به  یهروس  یروزی رسد که پنظر می به   یهیمن کامالً بد  ی برا  ین،براخواهد کرد. عالوه

ناتو   ی در کشورها  یهای نظامینههز  یش و فشار به سمت افزا ی افروز جنگ  یقابل توجه

  یبرا  انبرد م  ی را برا  ی بهتر  یاربس  یطشرا  یهکه شکست روسیکند، درحالیم  یترا تقو

 کند. ی و انحالل ناتو فراهم م یخلع سالح عموم 

 کند از او که در آن ادعا می  ی هسرمقال  یادداشتبا    کووالکیسسخنان  این بخش از  

 :، مطابقت نداردشودخارج نمی «ه ناچارچوب محترم»

نت راد...  یجهدر  امپر  یکال»موضع  دفاع کار  شاکه    «یالیستیضد  آن  از 
با  است که    یناوکرا  ینظام  یروزی پ  نه به دنبال صلح، بلکه به دنبال  کندی م

با  یکیلجست  یتحما شود  یدغرب  اممکن  جنگ  ین.  به   ی افروز موضع  را 
شکست  می   «یکالیسم»راد  ی ه بهان مسئله  که  این  گفتن  با  و  پذیرد، 

 ن یمزهم    «یالیستی»ضد امپر  بعدرا به    امپریالیسم روسیه است، موضع خود
یالیسم امپر ضد  یاست که قهرمان واقع  یدنجو با  این  تفاوت که  ینبا ا  کند.ی م

 شود.می 
 : یمکه ارزش اظهارنظر را ندارد. ادامه ده مایه استکم ی به قدر هاینا

ویده ناد  با موضع    ینا  ی،کنون  یری درگ  یالیستیامپریناب  یژگیگرفتن 
  ینی بیشپهر چند کامالً قابل   -را    یطشرا  ینآمده در اتدسبه  یروزی عواقب پ

در ناتو   یکطور ارگان ، که به وابسته  یناوکرا  . یعنیکند یدرک نم  یدرستبه  –
احاطه   ی مخالفشنظام  های حادط اتکه از هر طرف توس  ای یهروس  ادغام شده،

 . ق تمام و کمال یافته استتفو  بر اروپا و فراتر از آن  یسیسم که آتالنتو  شده،  
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م  کووالکیس اوکرا  کندی استدالل  اگر  بادر    ینکه    شود،موفق    یهروس   یوغ  مقابله 

 گویدیکه او نم  یزی حال، چینباا  کشوری وابسته بدل شود.بسیار محتمل است که به  

های روسیه بدل خواهد سرف   ، بهدر مقابل روسیه بایستد نیزاست که اگر نتواند    ینا

 یایسهمقا  یرقابل غ  شکل که به    یدتا بدان  ید باش  ییقرون وسطا  یک  یست حتماًالزم ن   شد.

  بسیار  تالش  رغمیعل  کووالکیسدارد.    یتارجحبودن  به سرف   ،تابع  یک کشورِ  یطشرا

.  یهاست تا شکست روس  تساوی   یک  ینوع به  خواهدی که م  یزی پنهان کند که چ  تواندینم

 :یسدنواو می

  یهدر برابر تهاجم روس  ینکه مقاومت اوکرا  شودی احتمال شوم باعث نم  ینا
  یکربندی پ  یامدهای داشته باشد، اما مهم است که در مورد پ  ی ترکم   یتمشروع

 یرو  یشپ  ی . مشکل اساس یمنکن   یفخود داستان تعر  ی و برا  یمشفاف باش   یفعل
  ریالیستی، امپیناب  یری است که مانند هر درگ  ینجنگ در حال حاضر اچپ ضد

ها بدون  آن  یندارد که بدتر  یرانگری آن طرف عواقب و  یاطرف    یک  یروزی پ
 در اروپا است.  یعموم یک جنگشک آتش 

  یگر کشور توسط کشور د  یکدر صورت تهاجم    ی تساو   ی است که آرزو  اینمشکل  

قبل از   ی وشرط متجاوز به مرزهایدقی ب   ینی نشست. توقف جنگ با عقب بیش نی  یتوهم

ز ا  یخواهد بود. توقف جنگ با اشغال بخش بزرگ   یناوکرا   ی برا  یروزی پ  یک  یهفور  24

خواهد   یهروس  ی برا  یروزی پ  یک  ین،کل اوکرا  کردنضمیمه  ییماگر نگو  ین،خاک اوکرا 

 مسکو خواهد بود. ی متفاوت برا یتیموفق  یردقرار گ ینب ینای که در ایجه بود. نت

 م:اه . نوشتیمبپرداز ینمقاومت اوکرا یحتسل ی اکنون به مسئله  یدده اجازه

  این  در  – تجاوز    یانبه قربان  یدفاع  یحاتتسل  قیدوشرطی ب  یل ما طرفدار تحو
.  هستیم   –  جنگدی به خاک خود م  یهکه با تهاجم روس  ینمورد به دولت اوکرا

که وارد جنگ    خواستی نم  ینچ   یا  ی از اتحاد شورو  یمسئول  یالیستامپرضد  یچه
طرفدار    یکالراد  ی هاستیالیضد امپر  ی بشود، اما همه  یکاتهاجم امر  یهعل  یتنامو

به مقاومت و  یحاتتسل  یلتحو   یشافزا ابزار   یتناممسکو و پکن    یبودند. دادن 
  ی که در حال مبارزه با جنگ   یقدرتمندتر به کسان  یاربس  یمبارزه با متجاوزان  ی برا
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است. مخالفت آشکار    یمقدمات  یونالیستیانترناس  ی یفه وظ  یکعادالنه هستند،  
 . تجاوز در تناقض است  یانبا قربان یهاول همبستگی با  هایییلتحو ینبا چن

 :نویسدیس می کووالک

و  این با  بدسلدست   یتنام،تشابه  می   گییق کم،  نظر  زلنسکبه    قطعاً   یرسد. 
پوت   یستن   ای«ی همان »ناز هم    ین م  یاما هوش  کند، ی از آن صحبت م  ینکه 

از    ی ااست که در خدمت منافع طبقه   ییبورژوا دولت    یک  ین. دولت اوکرایست ن
آنیهسرما  ی هایگارشال با  نظر  هر  از  که  است  روسدار  در  سا  یهچه   یر و 

مقا  ی شورو  یرحاد جماهات   ی های جمهور قابل  است،    و  است  یسهسابق مسلط 
 خود  ی باشد،اینهگز  ینچن  ینیبیش پنگران عواقب قابل   کهبدون اینقصد دارد  

قبول است، اما  قابل   یرتجاوز غ یک  ی اگرچه قربان  وصل کند...به اردوگاه غرب  را  
اند، وجود  نام   ین ا  ی یستهچپ که شا  یروهای ن  ی برا   دیگری   یمترق   یلدل  یچه

 آن دفاع کنند. یح که از تسل ندارد
کرد که در برابر تهاجم   یتحما  یتوان از مردم می   ی منطق، تنها زمان  ینبر اساس ا

شود   ی ها رهبریستمقاومت آن توسط کمونکنند که  ی تر مقاومت ممسلح  یالیستیامپر

  ی مل  ی اولترا چپ در مورد مسئله   یمیقد  یارموضع بس  یک  ین. اییبورژوا دولت    یکو نه  

چه رسد    ی،ستم مل  یهعادالنه عل  ی به آن حمله کرد. مبارزه  ددر زمان خو  ین است که لن

. اگر یردقرار گ  یتآن مورد حما  ی رهبر  یت بدون توجه به ماه  یدبا  ی،به اشغال خارج

  یت ه به ماهبدون توج مربوطه  یتاست که جمع  یمعن  ینمبارزه عادالنه باشد، به ا  ینا

 هستند.  یتکنند و مستحق حمای االنه در آن شرکت مآن، فع ی رهبر

 یروهای با ن   یجمعکه به صورت دسته   یستندن  «داریهسرما  های یگارش»ال  ینا  مطمئناً

 یجبس  یدبه سبک جد  «3یهابداهه و »پترولوس  ی گارد مل  یکدر قالب    ینمسلح اوکرا

ب  شوند،ی م اوکرا  .ندایناوکراکشان  زحمت  یشتربلکه  امپر  ینمردم  با   یالیسمدر مبارزه 

که بر سرنوشت    یگارشیخودکامه و ال  یفوق ارتجاع  ولتد   یک  ی به رهبر  یه،روس  یرکب

 

بودند که متهم به سوزاندن   یسکمون پار  یها زنان حامسدر آن زمان، پترولو   یج را  یعاتطبق شا  .3

 م..بودند 1871کمون در ماه مه   یانیپا یدر روزها یساز پار  یادیبخش ز
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  کامل ما هستند  یتکند، سزاوار حمای م  یاستر  ینزم  ی رو  ی کشورها  یناز نابرابرتر  یکی

 ها نیست. معنای عدم انتقاد از دولت آنو این به

 یالیستی امپریناجنگ ب  چیستیاست که او در مورد    ینا  کووالکیس  یمشکل اصل

م جنگی اشتباه  هر  اگر  هر    یکند.  طرف  یککه   یالیستی امپر  یبرق  یکتوسط    یناز 

ب  شودیم  یتحما آن  یدهنام  یالیستی امپریناجنگ  جنگشود،  تمام  ما    ی هاگاه  زمان 

  یک از  ها  یالیسمامپر  یاز رقبا  یکی  کافی استقاعدتاً    یراخواهد بود، ز  یالیستیامپریناب

ب   یتحما  طرف مقابل  دیگری ازکند تا    یتطرف حما  ینا  یالیستیامپریناکند. جنگ 

که هر   ی استدو قدرت  ین ب نیابتی  یم و غیرمستق بیناامپریالیستی، جنگی  . جنگ  یست ن

سرزم  یک قلمرو  به  تهاجم  دنبال  تحت  و    ینیبه  بالد    .ندایگری د  ی )نو(استعماریا 

طور که لنین  جنگ بیناامپریالیستی، آناول بود.    یوضوح در جنگ جهانطور که بههمان

 . است «گرایانهی چپاول»جنگ طرفاز هر دو  دوست داشت آن را بخواند،

ندارد، چه    یطلبجاه  یچکه در آن کشور دوم ه  -  یندر اوکرا   ی جار  یری درگ  یفتوص

قصد    یهروس  کهدرصورتی،  داشته باشدرا    یهروس  ینف سرزم قصد تصر  کهین رسد به ا

– را تصرف کند  از قلمرو آن  یادی را تحت سلطه خود درآورد و بخش ز  نیدارد اوکرا 

 یدشد یفتحر  امپریالیستی،نظامیِبه جای تهاجمِ  یالیستی،امپربینا گجن یکعنوان به

 است.  یتواقع

به    یحاتتسل  یلتحو   یر،درگ  یروهای ن  یت: »امروز، باتوجه به ماهیدافزامی   کووالکیس

 یلو تبد  نشاندگی در آیندهین دست هدف داشته باشد، تضم  یکتواند  تنها می  یناوکرا

 ی . تنها هدف از عرضهیستدرست ن  ین. ا«یهروس  یناتو در جناح شرق   یگاهپا  یکآن به  

است،   شدن کشور خودمقابله با ضمیمه  ی کشور برا  ینکمک به ا  ینبه اوکرا  یحاتتسل

سو  یحت از  باشد  باور  یناه  ب  یگر،د  ی اگر  تضم  داشته  تنها   ،خود  ی آزاد  ینکه 

 ید اما فعالً با  یم،مخالف باش   یزآن ن  نشاندگیدست با    ید. ما البته بانشاندگی استدست

 شود.  یدگیرس یاز ن ینتری به فور

 دهد:به اتهام خود ادامه می کووالکیس

ید خواهد داشت، چرا با  یکه در پ  ی امحاسبه  یرقابلبا توجه به خطرات غ
در    «یممستق  ینظام  ی کند، تنها با »مداخلهاستدالل می کار  شاطور که  نهما
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  یرقابل خطر غ  یاآ  ی؟نظام  ی از مداخله  یمخالفت کرد و نه هر شکل  یری درگ  ینا
  «یممستق   ی مداخلهبه »  این مانعکردن  محدود  ی برا  یکاف   یلدل  ی اانکار هسته 

 است؟
ا ا  ینپاسخ  البته.  بله،  کاف   یقیناً  یناست:  ن   یشرط  شرط  تنها  اما  :  یست است، 

  - م است  مسل  و  یستن  یفرض  ی اکه بر خالف جنگ هسته  یلی دل  -  یلدل  تریناصلی

 یجنگ واقع  یکرا به    یکنون   یری درگ  یگر،د  یالیستیبه جنگ اردوگاه امپر  یم ورود مستق

معنا  ریالیستی، امپیناب کلمه  ی به  تبدواقعی  ا  یل ،  کرد.  ما    یجنگ   ینخواهد  که  است 

 . یم ت با آن مخالفشدبه

  یزیکمتر از آن چ  یرمستقیمو غ  یممستق  یمداخله  ین: »خط بیدگومی   کووالکیس

که او فکر   یزی مرز از آن چ  ینا  بایستی یادآور شویم:  «.کنندفکر می   یاست که برخ

ناتو )و نه تنها امانوئل ماکرون،   ی است که اعضا  یلدل  ینتر است. به همکند واضح می 

رغم ی عل   کنند کهی کند( به اتفاق آرا اعالم ممی   یداو را تمج  عقالنیت  کووالکیس  هک

ن  یزلنسک  یمیرد وول  ی هایه توص اعزام  قرمز  ن   ی برا  یرواز خط  با  مسلح   یروهای جنگ 

عبور   یناوکرا  ییهوا  یمدر حر   یروس  یماهای هواپ  یسرنگون  یا  یندر خاک اوکرا  یهروس

طور که ترسند، همان ی مرگبار م   یچمارپ   یکاز    یدرستها بهآن  هک  چرانخواهند کرد.  

  یدیترد   ی اهسته  یدکه از همان ابتدا در به صدا درآوردن تهد  ینپوت  یتنسبت به عقالن 

 . هستند ینبدب   نداشت

  کووالکیسطور که  درست باشد، همان   یه تهاجم روس  یه ها علینیاوکرا  ی اگر مبارزه 

که از نظر تعداد    یها در دفاع از خود در برابر دشمنکند، کمک به آنیبا اکراه اعتراف م 

 یداست که ما بدون ترد  یلدل  ینبرتر است کامالً درست است. به هم  یاربس  یحاتو تسل

تحو اوکرا  ی دفاع  ی هاسالح  یلطرفدار  مقاومت  ایم هست  ینبه  دوباره   ی؟چ  یعنی  ین . 

 . یند بیجز آتش نم یزی چ کووالکیس

تحو  یک طرفدار  قطعاً  ما  غ  یی،ضدهوا  ی هاموشک   یلمثال:  و  حمل  به   یرهقابل 

 یدفقط با  هاینیاوکرا  ییممعناست که بگو  ین. مخالفت با آن به ایم هست  ینمقاومت اوکرا

ن  یشانشهرها  یبشدن و تخر عامقتل   ینب  تجهیزاتبدون    یه،روس  ییهوا   یروی توسط 

 ی یده با ا  یدتنها باحال، ما نهینرا انتخاب کنند. درع  یکیاز کشورشان    رارف  یا  یدفاع

از خاک آن مخالفت    یبخش  یا  ینپرواز ممنوع بر فراز اوکرا  ی منطقه   یجادا  یرمسئوالنهغ
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 یدنطور که جو باهمان  ین،به اوکرا  ییهوا  ی هاجنگنده   یلبا تحو  یدبا  ینهمچن یم،کن

 یو عرضه یستند ن  یکامالً دفاع یحاتها تسلجنگنده  .یم کند، مخالفت کنی م  ینیبیش پ

  همراه خواهد داشت. را به   یهتوجه بمباران روسقابل   یددر واقع خطر تشد  ینها به اوکراآن

  ینو همچن  ینو ضدتانک به اوکرا  ییهای ضدهواسالح  ی طورخالصه، ما طرفدار ارائهبه

تسل از    یبرا  ی ضرور  یحات تمام  چنین  .  هستیم  ینسرزم   یکدفاع  دادن  با  مخالفت 

. ما  ند که در خطر  ستی کمک به مردم  معنای قصور درصرفاً به    تسلیحاتی به اوکراین

امتناع  کار  از این. آمریکا  هم بودیم  ی به مخالفان سور   یدفاع  ی هاحسال  دادنخواستار  

جلوگیری   لبه دلیل وتوی اسرائی  نیزها  حدان محلی خود به سوری متازکمک    کرد و حتی

 که عواقب آن چه بود. یمدانی مهمه کرد. 

 :ماهنوشت ها. یمماقبل آخر: تحر ی نقطه 

 یهدولت روس  یهرا عل  یدهای جدیماز تحر   یکامل  ی مجموعه  یهای غربقدرت
موارد ممکن    یناز ا  یاند. برخاتخاذ کرده  ینکشور به اوکرا  ینتهاجم ا  یلدلبه

  یجنگ   ینماش  یمال  ینمتأ  ی را برا   ینپوت  ی استبداد  یمرژ  ییاست در واقع توانا
برا  یگرد  ی خود کاهش دهد. برخ مضر باشند    یهروس  یتجمع  ی ممکن است 

آن داشته باشند. مخالفت    یگارشدوستان ال  یا   یمبر رژ  یادی ز  یرتأث  کهینبدون ا
به    یغرب  یالیستیامپر  ی هاما به دولت  ی اعتمادیهمراه با ب  یهما با تجاوز روس

و نه خواستار لغو   یمکن  یتها حما آن  های یماز تحر   یداست که ما نبا  یمعن  ینا
 . یمها باشآن

جنگ   ی برا  یهروس   ییکه بر تواناهایی  یم تحر  باما    ییماست که بگو  ینا  تفسیر دیگر

  مردم روسیه که بر    هایییمتحربا  ا  ام  گذارد، موافقیم،یم  اثرآن    های یگارشال  ینو همچن

مخالفیم یم  یرتأث قاعده.  گذارد،  اصل    این  هم[  با  امااست،    درستدر  عمل  ]در  ید 

شودبه تفسیر  باادرستی   یگسترده  یفط  یرتأث  یبررس  ی برا  ی ابزار  ما حال،  ین. 

 . یمندار یه رابر روس یغرب ی هاشده توسط قدرتاعمال های یمتحر

  یاسی است که عملکرد س  ینچپ ا  ی یفه: »وظباره نظر دیگری داردایندر  کووالکیس

کردن خفه  ی برا  ی ابزار  یزاز هر چ  یشرا محکوم کند و نشان دهد که ب)تحریم(    ابزار  ینا
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 ی زند، ابزار ی و غرب را برهم م  یکاتوسط آمرگرفته  شکل  یاست که نظم جهان   ی کشور

 «. داردن چندانیتفاوت  یعمل جنگ یککه اساساً با 

فقدان    این نشانه  که    یالکتیکید  درک دوباره  مختلف   ی هایمتحر  نبینیماست 

طور که  همان   ،ما   یس،کووالک  یکنند. برخالف مواضع جزم  یفاا  یتوانند نقش متفاوتی م

دگمات بزرگ  به   یسممنتقد  »تحلکرده،    یانب   یدرستچپ  پرتو  در  را  خود    یلمواضع 

ازمشخ توصیمکنیم  یفتعر  «صمشخ  تیوضع  ص  عنوان به   یروس  یالیسمامپر  یف. 

 یگر ، بار د«زندرا بر هم می   و غرب  یکاتوسط آمر  گرفتهی شکل که نظم جهان   ی کشور»

 . کند ی را آشکار م یسالکوکو ی یشهاند یتماه

پا نقطه   کووالکیس،  یاندر  م   یمشترک  ی به  ما فقط    یگر،د  ی : »از سوکند یاشاره 

 یرش : پذیمموافق باش  کندی که او اشاره م   ی انکته   ینکار در مورد آخرشابا    توانیمی م

به این نکته   توانیا نم : »امکندی اضافه م  درنگو بی  «. ینیوشرط پناهندگان اوکراقیدی ب

 ی از استانداردها  واضح  ی ا، نمونه این موضوع  یراموناجماع پشبه که    ه نداشت نیز توج

باشد  ه نشده  متوج  کووالکیس  رسدیبه نظر م   .ط است«مسل  ی ه ینانگفتمان بدب   ی هدوگان

با گفتن  ام،  مطرح کرده   غیرمستقیم    منظور او را به شکل ،  خود  کوتاهدر متن  که من  

به  این باید  مرزها  تمام  اوکراینی، همچون هرکه  مهاجران  از   ای ه پناهند   روی  هر   که 

و دیگر نیاز به تصریح .گشوده باشد  در گریز است،  تیجنگ و آزار و اذ   جهان، از   ی ه نقط

 من با ناتو بوده است.  ی هاین جمل ی ه نیست که وجه خصمان

 

 پیوند با متن اصلی: 

http://isj.org.uk/reply-to-kouvelakis/ 

 


