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 اشاره
در  چنان  بارها  سیاسی که  اقتصاد  کرده  نقد  اوکراین«  تأکید  »جنگ  ایم 

عطف مهمی در تحوالت جاری جهانی و یکی از نقاط کلیدی که رخداد و نقطه

 یهتهاجم روساندازهای پیش رو است. در پی  جهان امروز و چشمبرای شناخت  

اصول کلی ی ژیلبر اشکار با عنوان  یکی از متون و موردتوجه بیانیه  ینبه اوکرا

زمینه در  ضدامپریالیست  رادیکال  چپ  اوکراین مواضع  جنگ  که   1ی  است 

آن  ترجمه فارسی  خوانندگان را  ی  آگاهی  پیشبرای  کردیم. مان  منتشر  تر 

به وی را به همراه   نقد الکس کالینیکوس و پاسخ اشکارهمچنین در ادامه نیز  

ی جنگ شر کردیم. برای تشریح بیشتر مواضع چپ جهانی دربارهیکدیگر منت

اختیار  ترجمهبار  این اوکراین   در  را  اشکار  به  کووالکیس  استاتیس  پاسخ  ی 

فارسی  میخوانندگان  قرار  نیز  زبان  کووالکیس  به  اشکار  ژیلبر  پاسخ  دهیم. 

 متعاقباً منتشر خواهد شد. نقد اقتصاد سیاسی

 

که در چند    یچپ   یکال،که امروز، درون چپ راد  یم شروع کن   هین مشاهداز ا  یایید ب

روشد  یج بس   یالیستیامپر  ی هاجنگ  یهعل  یراخ  ی دهه حت  یکردهای ،  و    یمتفاوت 

تر در »غرب«  گسترده  طوربهوجود دارد. در اروپا، و    یننسبت به جنگ در اوکرا  متضادی 

(  کندیم  یداپ  ترییقدق  ی معنا  خاص  ی هینزم  یندر ا  داری که از قضااصطالح مسئله)

 ینوستالژ  وضوحیست که به احزاب کمون  یبوده است. حت   یه حاشدر    یهاز روس  یتحما

 عنوانبهرا    یهو پرتغال، تهاجم روس  2یونان  یستمانند حزب کمون  ی را دارند،اتحاد شورو 

 یدار یهقدرت سرما  یکه  یاند که روسکرده  یدکأت  ومحکوم    یالیستی«جنگ امپر»   یک

 سابق   ی شورو  یراتحاد جماه  ی کشورها  ی داریهسرما  »یکپارچه کردن است که به دنبال  

در جهان   یقا،در آفر   ین،الت  یکای در آمر  ی،جنوب جهان  ی در مقابل، در کشورها  است«.

نگاه مثبت    یحداقل نوع  یا  یه،از روس  یتحما  یا،از نقاط آس  یاری مسلمان و در بس-عرب

 یافتهاز چپ گسترش    ی خاص  ی هاو هم در بخش  ینسبت به آن، هم در افکار عموم 

 ین تر )از جمله مهم  یکالمتعدد چپ راد   ی هاجا، سازمان در آن  یحال، حت  یناست. با ا

https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%da%86%d9%be-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%da%86%d9%be-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%da%86%d9%be-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d8%b9-%da%86%d9%be-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/2022/04/07/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b6%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1/
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را محکوم   ینتهاجم اوکرا  ، هرچند با شدت کمتر  (یلیهند و ش   یست ها، احزاب کمونآن

 . اندکرده

نیز بازتاب داشته،  ها  از دولت  یتوجهبه همان اندازه در موضع تعداد قابل  یلتما   ینا

 شامل   -   یهتهاجم روس  یتسازمان ملل در محکوم  ی قطعنامه   بهدولت   35که طوری  به

موضوع    ین. اانددادهممتنع  ی  أر  –  یوی کوبا و بول  ی،جنوب  یقای آفر  یتنام،هند، و  ین،چ

نوعی  نشان مسئله جنوب  -شکاف شمالگر  محکوم    پیشکه    ای است.   ،کردنرد  یااز 

ها را در سراسر جهان آشکار شکاف از همه    یشها بجنگ  چرا که  یم،کن  اشدرک  بایستی

 اند. های آیندهاز شکاف ی او نشانه  کنندی م

ا   با اروپا و غرب    یی هابخش مخالفت  ،  ینوجود   یالیستی امپر  ی هاجنگ  بااز چپ 

باشد کم که هر    ،دارد  ییها تفاوت  ینجنگ اوکرا  کوم کردنبا محگذشته   اهمیت  چه 

 یغرب   ی هادولت  یتو نوع مسئول  یزانبه م   طور خاصبه  هاامروز این دسته از چپ.  نیست 

قبال وضع ارسال    ی ه توجه دارند. مسئل  یبه جنگ کنون   منجر  یت در  ناتو، درخواست 

 ها است. ترین این تفاوتاز برجستهها یمبه تحر نوع رویکرد و  ینبه اوکرا یحاتتسل

در    یالیستی ضدامپر  یکالراد  گیری بر موضع   »یادداشتی   با عنوان  اشکار ژیلبر    متن 

  پیش   3دهد.میرا    انحرافات  یناز ا  یاری بس  به بحث گذاشتن  امکان  ین«مورد جنگ اوکرا

که   اییهراه  بهخواهم )الف(  ی روشن کنم، م   را  نکات موافق و مخالف خود با او  کهآناز  

 و )ب(   دربیفتد اشاره کنم   دتوانی چپ مخالف جنگ م  یاندر جر  یها بحثآن  یقاز طر

 . موضع خودم را مشخص کنم

جنگ صداهادر  دولت  ی ها،  توسط  همواره  دخمخالف  حاکم  طبقات  و  در   یلها 

« از آلمان  ی طرفدار»اند. ژان ژورس متهم به  دشمن« شده  ی متهم به »باز  هایری درگ

را  )و    شد جانتاوانش  لنداد  شبا  را(،  ق»  ین    یارتجاع  یات)ادبنامیدند    یصر«عامل 

 ینیستیدر گفتمان استال  یوجود دارد(، تروتسک  4«قطار مهر و موم شده»در    ی اگسترده

با    ی اتحاد شورو   یزمان فروپاشکه از    یچپ  این اواخر،متهم شد...    یتلر«ه  ی طرفدار»به  

»طرفدار   ،«ینمرتباً به »طرفدار صدام حس  کرد،ی غرب مخالفت م  یالیستیمداخالت امپر

شده  ا متهم  همدست داعش و شرک  چپ اسالمی  به    به تازگی و    «یلوشویچاسلوبودان م

دادن جلوه  یطان از ش  کند وی اعتراض م  یکه به گفتمان کنون   یهرکس  هم  امروز  5. است

 یمشابه   های یف، با توصکند امتناع می   هارسانه   ی افروزجنگ  غرق شدن دردشمن و  
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امثال و    «6یخی گران به سبک مونشات»مما  ،«ینپوت  یمیر: »طرفدار والدشودیرو مروبه

که چپ   یدگوی م  ی درستبه   7،ای که به تازگی منتشر کرده، در مقاله برودر   یوید. داین

صحبت بدون   ی از حق خود برا»  یدمرعوب شود، چپ با  یزبان  ینبا چن  یدضدجنگ نبا

گذارد که چپ ی م   ینکه فرض را بر ا  -«دفاع کند  خیانتترس و بدون متهم شدن به  

 مراقب خواهد بود که در صفوف خود همان کار را انجام ندهد. 

 

 ینجنگ در اوکرا  هایویژگی بابدر  
بخش  ینا تشد  یتضاد  زمان   یالیستیامپریناب  ی تضادها  یداز  از  جهان  بر  حاکم 

 ی دار یه سرما  دنیای   در دل  یست«اردوگاه کمون»اصطالح  است. به   ی اتحاد شورو  یفروپاش

و    تداوم یافتمتحده،    یاالتا  ی آن، تحت هژمون  یغرب  ی ، اما همتاازهم پاشید  ی جهان

. در بازتعریف کردخود را    رقبای   یدانداد و م  یشخود را افزا  ی و اقتصاد  یتسلط نظام

حاکم آن متشکل از   ی شد که طبقه   یلتبد  ی داریهدولت سرما  یکبه    یه، روسآن طرف

دارا   ای یگارشی ال غارت  با  که  حما  و  سابق  یدولت   ی هاییاست  کامل    یتبا  کمک  و 

  یلتسین   یسبور  ی هدورکه در    یهدولت روس  ین،شد. در دوران پوت  یجادا  یغرب  ی هاقدرت

 ای تااندازه که    ای یارتجاع   یدئولوژی ا  ی، و با استبداد  یمرژ  یک  ستدبهشده بود،    یرانو

 یطلب شد. توسعه   یا، احضدکمونیستی استو    یونالیستی ناسای  ی اسطوره دار گذشته وام

انگ   یهروس قدرت،    ی برا  یالیستیامپر  ی ه یزبا  سمت ابتدا  گذشته،    همچونکسب  به 

سوق   بودند  ی شورو  یرحاد جماهات از    یبخش  پیش از اینکه  ،  اشیههمسا  ی هاین سرزم

( ینمنظم در زم  ارتشبدون    ی هل)مداخ  «یینمداخالت »سطح پا  یافته، و سپس در قالب 

ای که روسیه در یه، تنها نقطهسور  .شودی م   یتهداها  این سرزمین فراتر از  به حدودی  

 ها بود.ترین آنقلمرو شوروی سابق در آن پایگاه دارد، مهمخارج از 

را اعالم کرد،  ینرا که آغاز تهاجم به اوکرا 2022 یهفور 21در   ینپوت  یسخخنران یدما با

ها را یکو بلشخو ینلن یخ،تار یسختی بهضخدکمون  نگاهیکامل   پذیرش. او با یریمبگ ی جد

ها آن  و  اندقلمرو و قدرت روسخیه کاسختهچرا که از  ؛اعالم کرد یهمشخکالت روسخ  مسخئول

  سخخخنتیگفتمان    درمتهم کرد.   مجزا یتیموجود  عنوانبهین  اوکرا  را به ایجاد تصخخخنعی

عناصخر مخرب ملت    یسخمبزرگ«، انقالب اکتبر و کمون ی یه»روسخگرای ملی  امپراتوری 
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،  به تعدیل این وضخعیت راضخی باشخد   یند اسختالیرسخینظر م. بهشخوندشخمرده می  یهروسخ

 گرفتار ماند. یندر چارچوب لن یزاو ن ین،پوت ی به گفته یت،اما در نها

که اهداف از آن  یشب  اماکند،  یم   شکارآاو را    یمرژ  یدئولوژی گفتمان ا  یناگرچه ا

کند    ینپوت  یواقع م را  آن را روشن  این کند. در حال حاضر،  ی پنهان  از  بتوان  سخت 

و    یفنشانده در کدست  یمرژ   یکاو واقعاً معتقد است که استقرار    یا: آموضوع سردرآورد

  یریدرگ  یکاز گرفتار شدن در    یرغ  یزی تواند به چیم   ینن اوکرایسرزم  یداراشغال پا

 ین اوکرا   ی هیاو به دنبال تجز  یاشود؟ آ  غرب منتهی  ی ه یندمدت و دخالت فزایطوالن

رسم  واست   دو جمهور  یتبه  برای حائل    ای منطقه   یجاداو    طلبییجدا  ی شناختن 

  یهطور که از مذاکرات روس آن  یا؟  سرآغازی برای این هدف است  یهکنترل روس  تضمین

 قوی  یموضع  یافتن به پی دست در    آید، روسیهی برم   8ی سخنان خود زلنسک  یا  ینو اوکرا

تضمین موضع   اوکراین به ناتو وبرای جلوگیری از پیوستن را  ی امصالحهد بتواناست تا  

 لیو   که در این مورد حرفی بزنیمزود است    یلی؟ هنوز خطرفی اوکراین تحمیل کندبی 

پیش    ، یافکار عموم  یجبا بس  ینمقاومت اوکراپیوند    یمانه است که ادعا کن ینبع کامالً واق

اگر اند )و  از مردم با جنگ مخالف  یاغماضقابل   یرکه بخش غ  از هرجایی در خود روسیه

بر    ی مثبت  یرتواند تأثی م ، این مخالفت حتی بیشتر هم خواهد شد(،  گرفتار شود  یهروس

به سمت   یناوکرا  یمردم  نیروهای   یجکه بس  یها داشته باشد. اما به شرطیدادروند رو

 ی جمتها  یالیستیامپر  ی هااوضاع را درک کند و با طرح  یچیدگی، پنلغزد  ی افروز جنگ

 مخالفت کند.  یغرب ی هامتحده و قدرت یاالتا

مبارزه   رهایی بشریت  ی که برا  یروهایین  از جانبجنگ    ینمسلم است: ا  یزچ  یک

  ین. اپای آن ایستادهاست که چپ    یزی هر چ  ضد  یقاًدق  ین. ایستن  پذیرفته   کنندمی 

کند،  ی انکار مها را  سرنوشت آن  یین حق تع   ینکه پوت  ین،مردم اوکرا  یهاست عل  ی تجاوز

  ین کشورشان ندارند. ا  ی برا  یدنجز جنگ  ی اشان، چارهکه بدون توجه به دولت  یمردم

پ برا  یو خطرات وحشتناک  ینسنگ  یامدهای جنگ  به همراه دارد:   ی را  اروپا و جهان 

از سالح  یری و گسترش درگ  یدتشد   یناول  یه )که روس  ی اهسته   ی هابا خطر استفاده 

 نامطلوب   یامدهای پ  نخستیناز    یکی  ین،دارد(. عالوه بر ا  یاربزرگ را در اخت  یزرادخانه

اش در های حیاتی در اهتمام به یکی از رسالتغرب را    9است که چپ تندرو   یناآن  

 یالیسم غرب، به شکلیبا امپر  ی: امتناع از هرگونه همبستگدهدقرار می  یچیدهپموقعیتی  
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  یناست: تهاجم به اوکرا  ینا  مسئله. چرا که  گ نکندرنیه را کمتجاوز روس  یتکه محکوم

 ایی در سطح اروپ  یروهاتوازن ن  یتتر است که توسط وضعبزرگ  ی ه ینزم  یک از    یبخش

ا  یو جهان باز خواهم    ی اکننده یین تع  ی ه نکت  ین موضوعشکل گرفته.  به آن  است که 

نیروها  .گشت سلط  این  د  یاالتا  یالیسمامپر  ی ه تحت  متحدانش  و  اردوگاه  متحده  ر 

 . هاستآن ی بر عهده  یجنگ فعل ینتنش منجر به ا یدتشد یاصل یتمسئول و اندغرب

 

 « یددر »جنگ سرد جد یالیسمامپر
  یکنون  یطکه شرا  ی اساس  ی نکته   یک  یان . او با بگردمبازمی   اشکار  ژیلبربه متن    حال

 کند: یدهد، شروع می گذشته را نشان م یهاتحوالت دهه

است    یدجنگ سرد جد  عطفنقطه   یندوم  ینبه اوکرا   یهتهاجم روس
متحده    یاالتا  یمتصم  ی یجه که در آن جهان از آغاز قرن حاضر در نت 

 یکا آمر  ی عطف نخست، حملهه نقط  گسترش ناتو درآن فرو رفته.  ی برا
 بود.   2003به عراق در سال  

را    «یدشروع »جنگ سرد جد  ی،درست به به نظر من    ی خود،قبل  ی هادر نوشته   اشکار

در    ی مداخله سال    یوگسالوی ناتو  آغاز    یالحظه  داند،می  1999در  در  او  کتاب  که 

 . کند یم  یسه( مقا53تا  1950آن را با جنگ کره )10،جنگ سرد«نخستین »

 یکربندی . پکند نهایی چندان تغییری نمی  ی یجه نت  ید،را که انتخاب کن  تفسیری هر  

تنها  نه  ناتو است.    یری گناتو در حال شکل   یتمتحده و مرکز  یاالتا  ی جهان با برتر  یدجد

ورشو منحل نشد، بلکه به گسترش خود ادامه داد و   یمانو پ  ی اتحاد شورو  یانپس از پا

را در سال    ی شورو  اداتح  اردوگاهسه بخش سابق   پذیرفته  1999سابق   و   به عضویت 

در   یسد،نواشکار می طور که  . همانپذیرفته است  بخش دیگر را نیز در خود  13تاکنون  

 بازسازی  یانگرکرد، که ب   «یدکه جهان را وارد »جنگ سرد جد  بود  یماتتصم  ینواقع ا

درجه   ی هاقدرت  یژهوبه   یگر،ن دیگرااست. قطعاً باز  ی متحده در سطح جهان  یاالتا  ی برتر

امپر روس  یالیستیدوم  شوروی،مانند  از  پس  بر  یه  و  ا  یتانیا،فرانسه  را  خود   یفانقش 

  ییندوره تع   ینرا در طول ا  یکه اساس نظم جهان  یستندن  هاییقدرت  هاین اما ا  کنند،ی م

 . باشند کرده
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محدود    به آناست، اما    یالیستیامپر  یسازماندهباز  در  یدی عنصر کل  یک گسترش ناتو  

اضافه   1990متحده پس از سال    یاالتا  ینظام  ینشود. الزم است تحول در دکترینم

رو بر  ابتدا  در  که  کره   تریفضع  مراتببه  دشمنان  ی شود  شرارت  )محور  بود  متمرکز 

« سطح یکسان در    ی( اما اکنون »دشمنان نظام ریسمترو  یهجنگ عل  یبی،ل-یرانا-یشمال

ا  ی جمهور  یاستتحت ر  11را هدف قرار داده است.مانند چین و روسیه    یاالت ترامپ، 

امضا شده بود، خارج شد،    ی که با اتحاد شورو  ی اخلع سالح هسته  ی ز معاهده متحده ا

لغو نکرد.   یمی،اقل  تغییرات  معاهدهبازگشتش به    برخالف  ،راآن  یدنکه جو با  یمیتصم

متعدد در    یکند، با مداخالت نظامی م  یدتأک   یدرستبه  اشکارطور که  ها، هماندهه  ینا

و    1990، از جنگ در عراق )در سال  ش متحده و متحدان  یاالتا  ی بزرگ به رهبر  یاس مق

مشخص شده است.    یوگسالویدر    (، تا جنگ در افغانستان و ازجمله جنگ2003نه فقط  

اهمیت نیستند، بلکه تنها کم های اقتصادی اشاره کرد که نهعالوه بر این، باید به تحریم

که   ی هر کشور  یهمتحده عل  التیاتوسط اباری در پی دارند، و در این دوره  عواقب جنایت

که    یکادوست آمر  ی کشورها  در مورد  ندرتبه   و  شود به کار گرفته شده ی م  یدشمن تلق

مراکش و   یه،)ترکگیرند مطرح بوده است  ی م  یدهسازمان ملل را ناد  یمات ا تصمشکارآ

 .(یل فقط چند مورد آن استیاسرا

از که  کوبا    یم)مثل تحر  باشد،  دارتر از جنگ سرد جدیدحتی اگر ابزار تحریم پیشینه 

 عنوان به که  چیزی را باب کرد    ی شورو  یراتحاد جماه  یوجود داشته(، فروپاش  1962سال  

 تحریم  سازمان ملل متحد  یتامنشورای آن    یکه ط  شود،یم  یاد از آن   «یمتحر  ی ه»ده

تصو  مختلف  کشور  13 حدود    در   هایمتحر  12.کرد  یبرا  حاضر  با    40حال  را  کشور 

  ،اندادهدقرار    یر( تحت تأثیشمال  تا کوبا، از ونزوئال تا کره   یرانمتنوع )از ا  یاسی س  های یمرژ

نه اسرا نه    یلیاما  از قلمرو سه    ییهابخش  که این کشوردرحالی  یه،ترکتحریم شده و 

تنها کشور   س،قبرخاک  درصد    40به    یکو نزد در عراق، سوریه    خود  یههمسایکشور  

 اشغال کرده است. ، شده است یمتقس یوارآن با د یتختکه پارا اروپا  ی یهاتحاد 

که    یاوریدخاطر برا به  ینتونکل ی دوره ی هامور خارج یروز  13یتآلبرا  ینسخنان مادل

)به  ی بارهدر عراق  در  کشته  هزار  آس  یژهوصدها  افراد  و  نت یرپذیبکودکان  در   یهیج ( 

درستی، در  ، به اشکارکه پرداخته شد، ارزشش را داشت«.    ییها اعالم کرد: »بهایمتحر

کند.  ی صحبت م  «مردم  ی برا  کشیچیزی نزدیک به نسل  ی هینهز»  ها ازارتباط با تحریم



 

 
 

 ضدامپریالیسم امروز و جنگ در اوکراین 7

این کار در واقع این میطوری   است،  هایتکل جمع  از  زداییانسانیت   ،  از  شود که پس 

 ینکنند مردم جنوب ا ی که فکر م کسانی. جا به مرگ محکوم کردهای مردم را یکتوده

 اند.خواهند کرد، در اشتباه را فراموش  های«دوست»بشرنوع 

 غالب شده است  یکهژمون   یالیستیقدرت امپر  عنوانبه   ایاالت متحده  حاضر درحال

قبرس   ی، مال  با نگاه بهدارد. البته    برابری نا   چیرگی   برجسته  ی هاقدرت  یرو نسبت به سا

میاننقش  یزن  یجهان  یا  ی امنطقه  ی هاقدرت  یگر د  ین،اوکرا   یا این  در  روابط   ی  دارند. 

باز  المللین ب آن  ی متعدد  یگرانمتضمن  اما  تحتاست،  فرادست    یتموقع  یرتأثها 

عهده گرفتن  به  ی برای واقع   یهژمون  یک  یجاد ا   ی برا  این کشور  یتظرف  متحده وایاالت

) بزرگ   «اردوگاه»   یک  ی رهبر گرفت« غرب»تر  کهنداه( شکل  ناپد  . کشوری  زمان   ید از 

 یگری کشور د  یچ. هه استنداشت  یدر سطح جهان  ی جد  یبرق  یچه  ی شورو  اردوگاهشدن  

  ین چ  -  یستآن ن  ی فناور  یا  ی نفوذ اقتصاد  یامتحده    یاالتا  ینظام  تقادر به رقابت با قدر

آ در  است  بتواند  نه  ی یندهممکن  دور  درحال  یناچندان  اما  دهد،  انجام  را  حاضر کار 

اقتصاد  این کشور  ی طلبانه توسعه  ی های طلبجاه روساندی اساساً  از  یه،.   یه زرادخان  اگر 

 یه همچنان رتب  ا ام  که اگرچه درحال فرسوده شدن است)  پوشی کنیم، اش چشمی اهسته

 یافرانسه    همچون  که  یرو به زوال  یالیسمامپر  قرار دارد،  دوم  ی مرتبه  دردارد(،  نخست را  

میتانیا،  بر جهان  یاصل   یگرباز  یک  عنوانبهرا    یگاهیجا  کندی تالش  سطح    یدر 

را    از این جهت کشور  است و   ییدر حال شکوفا  یهروس  یحات. صادرات تسلیردگببازپس 

جهان م  ی هرتبدر    ی در سطح  قرار  هزیدوم  اما  دوازدهم    یک  اشینظام   ی هاینهدهد، 

با فرانسه، آلمان   یسهقابل مقا  و از این جهت بیشتر  متحده استیاالتا  ی نظام  ی هاینههز

که عمدتاً ش  کمتر است و اقتصاد  یتالیااز ا  ی این کشورناخالص داخل   ید. تولاست  یتانیا و بر

ظهور« نوکشور »  بیشتر به یک  وابسته است،  ابتدایی  یکاالها  یرها و سایدروکربن به ه

 . یشرفتهو پ یصنعت یقدرت جهان یک، نه ندمامی 

 

 یونالیسم و انترناس  «گراییاردوگاه»  باب ر د
  یالیستیامپر  ییقهقرادوم  قدرت  پوتین را    ی هی که روسییان«گرااردوگاه ها برای »این

در   .ای توضیحات استنیاز به پاره اما    آورند، سنگین است.شمار می به   ی در صحنه جهان 
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که    شود،ی م  ی متحده ناش  یاالتاست که از تسلط قاطع ا  ای شدهیفتصور تحر  ینواقع ا

نوع و  یبرخ  ید،د  ی خطا  یبا  روس  ی شورو  یراتحاد جماه  های یژگیاز  به  را    یهگذشته 

بالد و در سراسر ی م  بودنیسم به ضدکمون  که رژیم همین کشوردرحالی  ،دهدی نسبت م

 ییکشورها یب،ترت ین به هم.  کندی م یتحما یو راست افراط یکالراد یروهای جهان از ن

دارند،   یهخصمانه به روس یدگاهید کنند نیزتصور میاز اردوگاه غرب  یکه خود را بخش 

 یم، )واضح بگو  دارندخود را  خاص    یرکه مس  اندی در جنوب مدع  دیگر کشورهاکه  یدرحال

و هند صحبت    ین مانند چ  داری یهماسر  ی درباره کشورها  ی،معدود  ی به استثنا  ینجا،ما درا

و  کنخراببازی  یک عنوان به  یهبه روس بینیخوش( با یش وب)کم ین کشورهاا .(یمکنی م

 ییکشورهاها  غالب آناگر    یحت  کنند.ی متحده نگاه م  یاالت ا  یابرقدرت  در برابردردسرساز  

باور   ینا   ی برا   یادی ز  یل، ما دالشمارشان آوردبه   یکدموکرات  ی بتوانسختکه به   باشند

.  رندبرخوردا   یمردم  ی گسترده  یتحمااین جهت خاص از  ها از  آن  ی هاکه دولت  یمدار

 ز ها ا متحده و غرب، و دفاع آن  یاالتا  یجهان، گفتمان اخالق  ی هابخش  یندر ا   چرا که

حقیقت این گفتمان تا ،  ماند است که بیشتر به شوخی می   ینشیگزقدری  به»حقوق«  

این مردم آشکار استحد   برای  ای  تشکیالت سلطه   در خدمت   شدید  یاکاری : رزیادی 

تعجب   ی واقعاً جا  ینا  یا)آ  یتنامو  ی، جنوب  یقای هند، آفر  ین، واکنش چ   قدمت چند قرن.به

از   یگر، د   یاری جاهای در بس  یو افکار عموم  ینالت  یکای آمر  ی از کشورها  یدارد؟(، برخ

 از همین روست.  (یوی در بول 14وو مورالسیاز چپ )مانند ا ییهاشجمله بخ

یکه نگران  نباشیم،اگر  افراد  برخی  این   یم توانی م   خوردن  به  دست  و  کرده  جرأت 

مشابه بخش   یتاز حسن ن  15یستیگل  ی فرانسه  یر،جنگ الجزا  یان: پس از پامقایسه بزنیم

بهره   یبزرگ را   یوحشتناک  ی استعمار  ی هاجنگ  این کشورمند شد. مطمئناً،  از جهان 

  است،شده    یفضعت  یالیستیقدرت امپر  یک  فرانسهکه    دانستندمیانجام داده بود، و همه  

ه را حفظ کرد  مضحک  ی نواستعمار  یک  ی چهره  یقاخلوت خود در غرب آفر  یاطدر ح  که

 ی هفرانسه سلط   کهبا این  (.این استعمار ادامه داردرو به زوال    قدرت   با همینهمچنان    و)

در   بخشید، ولیرحم تداوم  ی فاسد و ب  یاسینخبگان س  یقاز طر  در این کشورها  خود را

از زمان شارل دوگل    جمهوری یس برخوردار بود که هر رئ  یخاص  بار از اعت  یگرد  ی جاها

 . بدان دست یابد تالش کرده 
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 ، به کشور »حقوق بشر« و 1789  ی ه به اسطور   به تاریخ،گرش قطعاً  ن  یناز ا  یبخش

دوگل و   یندر آن نقاط جهان، تفاوت ب  طور خالصه،به.  مطالبی از این دست ارجاع دارد

  افروزیجنگسوئز و    یکه فرانسه را به لشکرکش  یالیستیسوس  یرموله، نخست وز  یگ

  تا حدی مستقل از دوگل    یروشن بود. وقت  یکاف  ی اندازه  هانداخت، ب  یرالجزا   درمرگبار  

ی مانده کار را کرد تا بتواند تهو اینگرفت.    قرار  یقمتحده عمل کرد مورد تشو  یاالتا

ب  ینی مع  ی هقدرت امپریالیستی فرانسه را نگه دارد و در عمل موازن  الملل ین در روابط 

تا  برقرار نت   کند  کشورها  یجهدر  استقالل    ییحرکت  دنبال  به  حتدند بوکه  از   ی ،  اگر 

ما    ین،. بنابرایل شودتسهند،  داشت  یادی ژنرال فاصله ز  یدئولوژیک و ا  یاسیس  های یدگاهد

غربی    کشور بزرگ  نخستین  بودیم. فرانسه  و فرانسه  ینچ  ینب  یژهروابط و  ی شاهد توسعه

 یژه و  یکوبا همدل   هبنسبت    ی( و حت1964شناخت )  سمیتخلق را به ر  ی که جمهور  بود

 ی خارج  یاستاز س  یناش   یونالیستیکه در آن زمان اوج تعهدات انترناسی طوربه،  ابراز کرد

 16. یختکوبا را برانگ یدولت انقالب  ینکه تحس بود دوگل

و نه از اصول   کندی م  یروی ها در واقع از منطق توازن قوا پدولت   ینب  المللین روابط ب

 یکه با مداخله  یک کردند، هنگامرا کامالً در  ینها ایک. بلشویدئولوژیکا   یا  یکالن اخالق

مواجه شدند، با بازندگان جنگ   متحد  یالیستیامپر  یروزپ  ی هاقدرت  ی و محاصره   ینظام 

کمال آتاتورک   یبا مصطف  «یمعاهده »دوست  یژهوامضا کردند )به   هاییاول قرارداد  یجهان

متحد   ی »جبهه   یبترتین ( و بد1922و ... قرارداد راپالو با آلمان در سال    1921در سال  

شکست   «یداریهسرما اغراق.  ندرا  ابدون    یچیده پ   ی مانورها  ی ثمره  که  معاهدات  ین، 

بود که امکان   معاهدات  ین. اجلوگیری کرد  ی دولت جوان شورو  ی انزوایپلماتیک بود از  د

را که   یروهاییو توازن ن  ایجاد کردرا    ینظام   یو حت  یپلماتیکد  ی،وابط اقتصادر  ی توسعه

 .تغییر داد هابه نفع بلشویک ،ها بودنددر پی سرکوب بلشویک

  یسته شا  یگاهجا  ی طبقات  یونالیسمسطح است که انترناس   ینسطح و تنها در ا  یندر ا

آن در درازمدت صحبت    یدر مورد اثربخش  یماگر مجبور باش  حتی  –  یابدیخود را م

 ن آهی که ب انقالبکتاب  از    یمعروف  ی هدر قطع  تروتسکی  لئون  که  طورهمان  –  یمکن
 دهد:می  یحتوض  شد  یانتخ
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 ی هااز معاهدات را با دولت  ی امجموعه  ی ها، دولت شورودر آن سال
قرارداد با    ،1918در سال    یتوفسکل  - منعقد کرد: صلح برست  ییبورژوا
راپالو   ی معاهده   ،1920با لهستان در اکتبر    یگا؛ صلح ر1920در    یاستون

آور در  آلمان  و سا1922  یلبا  د  یر؛  با    یپلماتیکتوافقات  مهم.  کمتر 
از    یک  یچو نه ه  ی به ذهن کل دولت شورو  توانستیحال، هرگز نم ینا

عنوان بهخود را  ی متقابل بورژواز یندگاننما کهآن خطور کند،   ی اعضا
معرف صلح«  حتنکن  ی»دوستان  و  کمون  ید  احزاب  آلمان،   یستاز 

که   یبورژواز  ی هاخود از دولت  أی با رکه    دعوت کند  یاستون   یالهستان  
  یاست س  یکنند... خط اساس  یتبودند حما  ردهمعاهدات را امضا ک  ینا
ا  یالمللین ب بر  ا  یتواقع  ینشوراها  که  بود  معامل  یا  یناستوار   یهآن 

امپر  ی دولت شورو  ینظام  یا  یپلماتیکد   ی،تجار   یعتاًها، طب یالیستبا 
کشور   یای پرولتار  ی همبارز   یدوجه نبایچهرو، بهیناست. ازا  یرناپذاجتناب

محدود    ی داریهسرما را  ز  یفتضع  یامربوطه  تحل  یراکند،  آخر،   یلدر 
  ین توان تضمی م  یرا تنها با رشد انقالب جهان   ی خود دولت کارگر  یتامن

 کرد.
کوتاه،    ی هلحظ  یککامل، نه فقط    یزمان  ی هدور  یکدر    توان گفت می ،  یت«در نها»

... در شودها هم میکه شامل بدترین مختلف،    در معرض فشارهای پر از تنش و    یزمان

 ی هیرزنج  «تریفضع  ی هاحلقه»از    یکی در    یمحل  یروزی پ  یکهر جا که    یان، م  ینا

  یب ترک  -  داشتن دو منظور باهمبرای نگه   موضع واحد،حفظ    یالیستی اتفاق افتاده،امپر

مانورها  بی انقال  یاستس سا  یکیتاکت  ی با  اشتباه   -ها  دولت  یر با   یا کردن  بدون 

 است.  یاتیح  یگری،د ی برا یکیکردن ی قربان

 

 نقش ناتو
 یتجلب رضا  ی که برا  یمدانی . میمگسترش ناتو برگرد  ی هبه مسئل  یداما اجازه ده

آلمان، ج  برای گورباچف   متحده، و   یاالتا  ی هامور خارج  یروز  یکر،ب  یمزاتحاد مجدد 

.  تعهدی شفاهی دادند که ناتو گسترش پیدا نکند  ها(ی)از جمله آلمان  یرهبران غرب  یگرد
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 اندمتحده خارج شده   یاالتا  ی بنداز طبقه  ی کهتوسط اسناد  یز برانگبحث   ی ه نکت  ینا

  توان او را دشمن غرب دانست،نمی دانندی که همه م  یلتسین،خود   17. شده است ییدتأ

 یژه وبه  ین،و رهبران وقت اوکرا  یرا از رهبران غرب  ییاهین تضم  ینتالش کرده بود چن

 ی برا   یمتصمم که  ی کن   ید کأت  یدبا  نشده بود.  موفق  اما  کند  یافتدر  ین،در رابطه با اوکرا

ها هنوز در قدرت بود )آن  یلتسینکه  ی گرفته شد، درحال  ینتونگسترش ناتو در زمان کل

قبل    ینبودند(، بنابرا  1996منتظر انتخاب مجدد او در سال    این تصمیماز اعالم    پیش

از پروژهیس رئ  عنوانبه   یناز ورود پوت برا  ی جمهور و قبل  عظمت  بازسازماندهی    ی او 

اولی شکل گرفت. هنگام   این تصمیم  هیروس ناتو  ینکه  برای گسترش  اعالم شد،    گام 

 ی همقال  یک در جنگ سرد، در    یستیمهار ضدکمون   یاست« سمتفکر  جورج کنان، »مغز

 اعالم کرد: ، نظر خود را چنین1997 ی یهدر فور  یمزتا یویورکمعروف در ن

به  یدگاهید بکه  ا  یانصراحت  ناتو   ینشد  گسترش  که  است 
در کل دوران پس از جنگ   یکاآمر  یاستس  ی خطا  ینسازترسرنوشت 

ور  باعث شعله  یمیتصم  ینتوان انتظار داشت که چن ی سرد خواهد بود. م
؛ شود  یهدر افکار روس  ی گریضدغرب و نظام  یانه،گرایمل   یالتشدن تما

بر توسع  یرتأث  و بگذارد؛روس  دموکراسی  ی هنامطلوب  نگ ج  ی فضا  یه 
را به    یهروس  یخارج یاستو س  دسرد را به روابط شرق و غرب بازگردان

 . یست که قطعاً مورد پسند ما ن د سوق ده یسمت
زمانی  ایناو   که  را  تنها نوشت  ناتو  گسترش  برای  گام  کشور    این  سه  به  مربوط 

  هم  مرزهم   یهبا روس  هااز آن  یک  یچلهستان( بود که ه   و  چک  ی )مجارستان، جمهور

 نبودند. 

 ی کشورها  یوستنپ  یمتوال  ی هااست: موج  تکرار شده  یبترت  ینبه هم  یوسنار  ینا

اروپا بود...    ی هیها در اتحادسال قبل از ادغام آن  ینبه ناتو، که عموماً چند  یشرق  ی اروپا

 اعالنگسترش،    نخستیناست. از زمان  بوده    یشیآزما  ی هدور  یکبدون شک موضوع  

که   بود  داده شده  در    اشکارجنگ  کار خود    ینآغاز   ی ه نقط  عنوانبه   1999  سالدر 

جد» سرد  استمشخص    ید«جنگ  همانکرده  پر.  که   یاد به    مورخ  اندرسونِ  ی طور 

 آورد:ی م
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چک به   ی لهستان، مجارستان و جمهور  ی هضمیمدوازده روز پس از  
شد  اروپا  ی یهاتحاد  آغاز  بالکان  جنگ   ینظام   ی هحمل  نخستین  -، 
 یاتعمل   یک  یزآمیت موفق  و  ساآرعد  ی هحملاین  ناتو.    یخدر تار   یارعتمام
در افکار   یمخالفت  یچاز اروپا بود، و عمالً ه  نیروی کمکی، با  یکاییآمر

 یکادر روابط اروپا و آمر   یهماهنگ  ی روزها  ین. انداشتوجود    یعموم
ه نداشت.    ی یهاتحاد  ن یب  ی رقابت  یچبود.  وجود  شرق  در  ناتو  و  اروپا 

  یبو ترغ  یقانداخت که باعث تشو  یقواشنگتن را به تعو  یتبروکسل اولو
شده است    یعیقدر طبنامتقارن آن  یستیهمز  ینبروکسل شد. اکنون ا

 یگری د  ی مشخص کند چه کشورها  آشکاراتواند  ی متحده م  یاالتکه ا
 18. یوندندبپ  یهبه اتحاد یدبا

  یمذبوحانه   ی ها در تالش  ای رحمانه ی اروپا، که به طرز ب  ی یهاتحاد  یکنون  قدرتیی ب

قبل از تهاجم آشکار شد، قدمت    ی هادر طول هفته   یآلمان-ی زوج فرانسو  گری یانجی م

متحده است که با گسترش مستمر،   یاالتاز ا  یندهفزا  یتتبع  ی ه یجنت  ین دارد. ا  یطوالن

سوی ناتو،    ی هابال   یرز عالقه  «یدجدپای  »ارو  به  رامسفلد    ی مورد  حرکت  دونالد 

 19. کندمی 

هرگز    یغرب  ی هاها و رسانه طور که دولتهمان   یم،است که ادعا کن  یهودهب  ینبنابرا

مبتال    و  ید پارانوئ  فردی جز    یست ن  یزی چ  ینکه پوت  دارند،ی کار برنم  یندست از انجام ا

متخاصم »محاصره« شده است.    ی هاتوسط قدرت  کندی که تصور م  « پریشیروان»  به

معرکه کامالً از    یهکه روسی زمان  ین،پوت  زو قبل ا  یست،ن  یلتخ  یک  یننه، متأسفانه ا

که   یم فراموش نکن   ین شد. همچنی و در مقابل غرب زانو زده بود، مطرح م  بیرون آمده 

در  اختن  جااندبا    ینپوت و خود  ی  گراغربهای  سیاست   ی ه انسختسر  ی هادام  امتداد 

رس  یلتسین قدرت  ایدبه  نت  ین.  غرب  بلوک  ا  ی یجه نگرش  م ی  یدئولوژیکاشتباه    یل ا 

تداوم    ی آن است. غرب برا  یالیستیامپر  یتماه  ی هیجبلکه نت   یست،به قدرت ن  روحانی

دعوت از    ی هیدهرگز ا  ی،شورو  یراتحاد جماه  یدارد. پس از فروپاش  یازخود به دشمن ن

 عنوان به   یهروس ی هیدا یراز یرفت،مذاکره را نپذ یز به م یهدار روسیهسرما یدجد ی طبقه 

کرد که   یدکأت  یدبا  ینبود. همچن  حاکم  یشهبالقوه هم  ید ک تهدی و    ی ابد  یگری«د»   یک

کشورها  شورو  ی نخبگان  شورو  یاسابق    یبلوک  اتحاد  اوکرا   ی خود  جمله    ها،ینی)از 
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و   یگارش داران الیهسرما  یدجد  های یهقدرت ال   یمتحک  ی ( برا2014پس از سال    یژهوبه

با مردم  یتبه موقع  یدنبخش  یتمشروع از قدرت    یخود  انتقام   یهوابستکه خواهان 

 کردند.   ی شکل باز ینکارت را به بهتر  ینا، سابق بودند

کرد و ادعا کرد که گسترش ناتو تنها   ی شده را بازیرتحق  معصوم  نقش یکتوان  ینم

 یاالتها است که اکه سال یحالبوده است، در  ینشده توسط پوتانحراف ابداع  یابهانه  

با    اند و روسیه رامشغول   یهفشار و محاصره روس  یدمتحده و متحدانش به تشد مدام 

گونه  یچهتوان  نمیکه  یرحالد  –کنند  خود معرفی می  یستمیس  دشمن  تربیانی صریح 

 کسی   20، سندرز  یطور که برن . همانبین روسیه و غرب یافت  ی اقتصاد-ی اجتماع  انحراف

رانمی که   او  توص  «یالیستی»ضدامپر  یا  «گرااردوگاه»  توان  و   یفسرسخت  کرد 

معتقد    یواقعاً کس  یا: »آ ، گفت محکوم کرده  شدتبه  نیز  را    ینتهاجم به اوکرا  ین،ابرعالوه

  یلتشک  یاتحاد نظام  یک متحده    یاالتدشمن ا  یکقرار بود با    یکاست که اگر مثالً مکز

ا چن  یاالتدهد  و  ی نم  ینمتحده  ادامه،کرد؟«  آمر  در  واکنش  نصب    یکاسندرز  به 

ی برای  نظام  یدتهد  یتواقعوقتی    که  شد   یادآوردر کوبا را    ی شورو   ی اهسته  ی هاموشک

حمله به    ی برا  خود را  ضدانقالب  ی کماندوها  ، تالش کردانکار بودیرقابل غ  یکاآمررژیم  

 اعزام کند.  یرهجز

 

 یبعج  یفراموش یک

منصخفانه از   یلبا تحل  یدر طرح کل اشخکار: متن  یمتمرکز کن اصخلیموارد   ی رو  بیایید

ابتدایی  ی هخیلی زود این ایدرسخد یبه نظر م  حال،یناشخود. بایشخروع م یفعل  یتوضخع

به محاق متن    ی در ادامه  ید. گسخخترش ناتو در آغاز جنگ سخخرد جدشخخودمیفراموش 

  ینقشخ هشخد  یکه منجر به شخروع جنگ کنون  یحوادث  ی ههرگز در چرخ یی، گورودمی

و حمله  ینبه اوکرا یهتهاجم روسخ سخازی یکسخاندر واقع با  اشخکارنداشخته اسخت. اسختدالل  

از آن اشخاره   یمثبت ناشخ  یای و مزا یومو به شخکسخت د ،رودپیش میبه عراق  یکاآمر

 یخلتمخادهخد،  نشخخخان میاز افغخانسخخختخان    یروهخان  یرطور کخه خروج اخ: »همخانکنخدیم

 یخافتخهکخاهش   یتوجهقخابخل یزانبخه م  یگرد  ی بخه کشخخخورهخا  لخهحمبخه   یکخاآمر یخالیسخخخمامپر

 رسد.:یم یجهنت ینبه ا اشکار. سپس «است
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کشورها به تجاوز را   یرسا  یشگرا  ین،به اوکرا  یهسرنوشت تهاجم روس
 یهاقدرت  ی آن بر همه  یرخواهد کرد. اگر شکست بخورد، تأث  یینتع

  یه اگر روس  یعنیبازدارنده خواهد بود. اگر موفق شود،    ی او منطقه   یجهان
  یزیآن فرور  یر»رام« کند، تأث  یهروس  ی هاچکمه  یررا ز  ینبتواند اوکرا

ب  ی جهان   ضعیتو قانون  سمت  و   بندوباری به  بود  خواهد  جنگل 
ن  یکاآمر  یالیسمامپر  یمواضع تهاجم  یری از سرگ   ی برا  یزو متحدانش 

 یافت. د نخواه یشتری خود جسارت ب
و    ینتهاجم به اوکرا  ینب  ی دفاع است. اول از همه، همانند  یرقابلاستدالل غ  ینا

اقدامات تجاوزکارانه و   ینکننده است. مسلماً در هر دو مورد، اگمراه  یادی عراق تا حد ز

. عراق شودیمتوقف م  جایندر ا   یسهکشور است. اما مقا  یک  یتو تمام  یتنقض حاکم

ائتالف   یک ستن آن به  یودر مورد پ  ی بحث  یچفاصله داشت و ه  یکااز آمر  یلهزاران ما

بر کنار گذاشتن    یخود مبن  یعهدات قبلاز ت  یا  متخاصم با واشنگتن وجود نداشت  ینظام 

سرپ  ی اهسته  های یت ظرف زلنسکهمان  –  کردن  یچیخود  که  به    یطور  اشاره  هنگام 

در    ی در سخنران  1994بوداپست در سال    نامهتفاهم  انجام   یخموندر    یهفور  19خود 

نظام   در  یناوکرا  21داد.  نظر  از  بس  یپلماتیک و د  ی اقتصاد   ی،حال حاضر   یار در سطح 

 که درحالیشود،  یم  یتمتحده، حما  یاالتا  ی رهبر  ه توسط کل اردوگاه غرب ب  ییباال 

ه توسط  نمی   کسیچعراق  طالبانشد  پشتیبانی  حما  هم  و  پاکستان  توسط   یت تنها 

که از قلمرو  ی شود، که البته تازمان  یروزپ  هایتحما  ینا  یجهدر نت   یناگر اوکرا.  شدی م

غرب خواهد   اردوگاهکل    ینقطعاً مشروع است، ا  کندیمان دفاع مخود در برابر مهاج

  ین به لطف ا  یقاًخود جشن خواهد گرفت. دق  یروزی پ  عنوانبهرا    یروزی پ  ینبود که ا

 یل از دال   یکی  تردیدی که ب   -بار کابل و بغداد را پاک کند  فاجعه  یرتصاو  تواندیم  یروزی،پ

در   یغرب  ی هاو رسانه   ها یتختحاضر در پاحال است که در  ی افروز جنگ  یستری ه  یاصل

  روی یش که به پ  شودیشکست، غرب جسورتر م  یرکردن تصاوحال گسترش است. با پاک

همچون موارد   یرواعزام ن  زا  ترینههزکم   یحت   اشکالیخود به سمت شرق ادامه دهد و در  

 ند. ک یلتحم  ی خود را در سطح جهان ین عراق و افغانستان، قوان

م   جاستینا را  توانیمیکه  ناتو  نقش  کن  یلتحل  در  عواقب کنارگذاشتن  .  یمدرک 

است  پیشروی    ینا  گسترشدر    یناوکرا  یگاهشود، جای پنهان م  وسیلهکه بدینچه  آن
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 یالیستیامپرا ینب  ی هارا در رقابتدهد و آنیم  ییردر حال انجام را تغ  یری درگ  یتکه ماه

  یکال»موضع رادیجه  دهد. در نت ی کند، جا می ه مخالف میرا با روس  یغرب  ی هاکه قدرت 

 یروزینه به دنبال صلح، بلکه به دنبال پ   کندی از آن دفاع م  اشکارکه    «یالیستیضدامپر

حما   یناوکرا  ینظام  با  که  با  یکیلجست  یتاست  ا  یدغرب  شود.  موضع    ینممکن 

با گفتن ا  پذیرد،ی م  «یکالیسم»راد  ی ه را به بهان  ی افروز جنگ که مسئله شکست ینو 

. با  کند ی م  ینهم مز  «یالیستیاست، موضع خود را به بعد »ضد امپر یهم روسیالیسامپر

ا  ینا که،  با  ینتفاوت  واقع  یدنجو  قهرمان  که  با    .شودی م  یالیسمضدامپر  یاست 

ویدهناد پ  ینا  ی،کنون   یری درگ  یناامپریالیستیب   یژگیگرفتن  عواقب    یروزیموضع 

ادست به در  قابل   - را    یطشرا  ینآمده  کامالً  چند  درک   درستیبه  –  بینییش پهر 

که از   ای یه در ناتو ادغام شده، روس   یکطور ارگان وابسته، که به   یناوکرا  یعنی .  کند ینم

که بر اروپا و   یسیسماحاطه شده، و آتالنت  ش مخالف  ینظام  ی هاهر طرف توسط اتحاد

  پروا بی شتابی نه صلح، بلکه   یگر،به عبارت د  است.   یافتهفراتر از آن تفوق تمام و کمال  

 تازه در »قاره کهن«   های یری درگ  وقوع حتمی  و  المللین روابط ب  سازی ی نظام  ی به سو

 . است

نم  ینا باعث  شوم  اوکرا  شودی احتمال  مقاومت  روس   ینکه  تهاجم  برابر    یهدر 

 یفعل  یکربندی پ  مدهای آی داشته باشد، اما مهم است که در مورد پ  ی تر کم   یتمشروع

جنگ چپ ضد  ی رو  یشپ  ی. مشکل اساسیمنکن  یفخود داستان تعر  ی و برا  یمشفاف باش 

آن   یاطرف    این  یروزی پ  یالیستی،ریناامپب  یری است که مانند هر درگ  یندر حال حاضر ا

در   یجنگ عموم   یکها بدون شک آتش  آن  یندارد که بدتر  یرانگری طرف عواقب و

متحده کامالً    یاالت ا   ی بار است، اما براقاره فاجعه  ینا   ی برا   ی افروزآتش  یناروپا است. چن

ی  راحت  یتموقع   شدهجنگ جدا    ی کامل از صحنه  یانوساق  یک  یراکنترل است، زقابل 

 عنوانبه  اشکاراساس، »قانون جنگل« که    یند. بر اکنی م   ینتضم  ینینشعقب  ی برا  را

است که در حال حاضر   یصرفاً قانون   کند،ی م  یاداز آن    یه روس  یاحتمال  یروزی پ  یامد پ

چه برخالف آن  یرابوده است. ز  ینهمواره چن  یری حاکم است و به تعب  المللین بر روابط ب 

وجود ندارد   ی مقام برتر  یچه  دولتی،ا یندر روابط ب   افتد،ی )مدرن( اتفاق م  ی هادر دولت

  کنند،ی عنوان کارگزاران آزاد و برابر رفتار مقانون را بر احزاب که به  یتکه بتواند حاکم
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دائم« آن   ی و »اعضا  یتامن  ی کند. عملکرد سازمان ملل که تحت تسلط شورا  یلتحم

 ا هدولت  ینحق وتو( است، با توازن قوا ب  ی دوم دارا   ی)معروف به فاتحان جنگ جهان

م مزرعه   شود،یاداره  حاست  اورول    ی مانند  آن  در  از   یمشخص  یواناتکه  برابرتر 

 تواندیدر جنگل م  یاناز شکارچ  یکی  یاآ  یماست که بدان   ینسؤال ا  ین. بنابرااندیگراند

  یواژگون  ی به معنا  ینکند، که ا  یمتقس  یگران را با د  یشهاطعمه  یدبا  یاکند    حکمرانی

 .اتفاق افتاد «نخستشدن جنگ سرد » یدوقطب که در پیاست  ینظم جهان بنیادین

 

 ؟چیستراه خروج از جنگ  

  یبرا   یادی تا حد ز  نخست ، سه مورد  اشکارشده توسط  فهرست   ی هشش نکت   یاناز م

 ین،از کل خاک اوکرا  یروس  یروهای قبول است: خروج ن جنگ قابل چپ ضد  یروهای ن

با   رابطه  در  اختالفات  کرییجدا  های ایالت حل  الحاق  و  دونباس    یق »از طر  یمهطلب 

دموکرات حق  برا   یکاعمال  ا  «سرنوشت  یینتع  ی خود  »مداخله  متناع و    ی نظام  ی از 

 ی ا هسته  ی هاقدرت  ینب  یپرواز ممنوع« که خطر جنگ جهان  ی »منطقه   یا  «یممستق 

 طلبییجدا  های ی و جمهور  یمهکه کر  دهدی م  یصتشخ  اشکاررو،  ینرا به همراه دارد. ازا

نه  اندیواقع  های ئلهدونباس مس ب ینپوت  یغاتیتبلترفند  فقط  و  ا   یایید.  اضافه   جایندر 

برگزار شوند، همه  یطها در شرا اگر آن  یم که حتی کن برگزارشده در   یپرسمشکوک 

در   کنار گذاشت.   یسادگتوان بهی( را نم2014( و در دونباس )مه  2014)مارس    یمهکر

 ینسک،توافقات م  ی با امتناع از اجرا   ین اوکرا  یمطلب، رژییجدا   ی های رابطه با جمهور

 عنوان به   یزبان خود، لغو زبان روسیبه شهروندان روس   یض تبعاعمال  بمباران و    ی هادام

اوضاع بر عهده    یم کردنوخ  دررا    ینیسنگ   یتمسئول  ین،مشترک با اوکرا  یزبان رسم

از سال    ی و شورو  یستیکمون  ی که استفاده از نمادها  یم داشته باش   یادبه    یندارد. همچن

اوکرا  2015 به   یندر  است.  شده  اممنوع  و   تمامی  یتفعال  ین،قوان  یندنبال  احزاب 

درآمد. در همان   یقشرکت در انتخابات( به حالت تعل   یژهو)به   یستیکمون   ی هاسازمان 

باندرا استپان  مل)  OUNرهبر    22،زمان،  نازیناوکرا  یانگرای سازمان  همکار  و ی (،  ها 

که    24،و هنگ آزوف  شودمی   شناخته  23ی قهرمان مل  عنوان به   یهودیان،  دست کشتارهم
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ادغام  ینمسلح اوکرا  یروهای در ن است، فعال در جبهه دونباس ی نئوناز  ینظامشبه یک

 25شد. 

به    یحاتاز ارسال تسل  اشکارشود که در آن  می   آغاز چهارم    ی هنکت  بر سرمناقشه  

اند  یغرب  ی هادولت  که این اینآن با توجه به    یرفتنکه پذ  یکند، موضعیدفاع م  یناوکرا

می  در  که آن  فوریت  جا  -  دمند بوق  آلمان،  آخر  ییازجمله  برابر   وانعم  ینکه  در 

یالیست »ضدامپر عنوانبه   - رفته است   یناز ب ی در آندفاع  یاست کامل س سازی ی نظام 

 :نویسدی م اشکار 26دشوار است.  یکم «رادیکال

 –تجاوز    یانبه قربان   یدفاع  یحاتتسل  قیدوشرطی ب  یل ما طرفدار تحو
اوکرا  این  در دولت  به  روس  ینمورد  تهاجم  با  خود   یهکه  خاک  به 
 یا   یاز اتحاد شورو  ی مسئول   یالیستضدامپر   یچ. ههستیم  –  جنگدی م
بشود، اما   یکاتهاجم امر  یهعل  یتنامکه وارد جنگ و  خواستی نم  ینچ

افزا  یکالراد   ی هاست یالیضدامپر  ی همه  یحات تسل  یلتحو  یشطرفدار 
و مقاومت  به  پکن  و  ابزار  یتنام مسکو  دادن  با    ی برا  ی بودند.  مبارزه 

کسان  یاربس  یمتجاوزان به  جنگ   یقدرتمندتر  با  مبارزه  حال  در   یکه 
  است. مخالفت   یمقدمات  یونالیستیانترناس  ی یفه وظ  یکعادالنه هستند،  

چن  شکارآ قربان   یهاول  همبستگیبا    هایییلتحو  ینبا  در   یانبا  تجاوز 
 تناقض است.  

و  ینا با  بدسلدست   یتنام،تشابه  مبه   گییق کم،  زلنسک رسدی نظر  همان    قطعاً  ی. 

ن  ینم  یاما هوش  کند، ی از آن صحبت م  ینکه پوت  یست ن  ای «ی »ناز . دولت یستهم 

بورژوا  یک  یناوکرا طبقه   ییدولت  منافع  خدمت  در  که  ال  ی ااست   هاییگارشاز 

  یراتحاد جماه  های ی جمهور   ایرو س  یهچه در روساست که از هر نظر با آن  داریهسرما

ا  یسهمقاسابق مسلط است، قابل   ی شورو بدون  نگران عواقب    کهیناست و قصد دارد 

 یورچنکو،  یولیاباشد، خود را به اردوگاه غرب وصل کند.    ای ینه گز  ینچن  بینییش پقابل 

را    یمرژ  ین، ا2018خود در سال    ی استادانه  ی هدر مطالع  ینی،اقتصاددان منتقد اوکرا 

درع  یلتحل  27«یبرالنول  ی »دزدساالر  یک   عنوانبه   یدرستبه دولت ینکرد.  که  حال 

غ  یک  یقربان   یزلنسک هقابل   یرتجاوز  اما  است،   یبرا   یگری د  یمترق  یلدل  یچقبول 
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شا  یروهای ن که  تسلاندنام   ینا  ی یسته چپ  از  که  ندارد  وجود  کنند   یح،  دفاع  .  آن 

 یا  یه در گذشته از روس  «یکالراد   های یالیست اگر در موارد خاص، »ضدامپر  ین،ابرعالوه

طور آن  «یانبا قربان   ینبود که »همبستگ  یلدل  ینبه ا  کردند،ی م  یحاتتسل  ی تقاضا  ینچ

ا باش  خواهدیم  ی امروز  ی بشردوستانه   یدئولوژی که  علنداشته  بلکه  انتقادات   رغمید، 

رژ  آن  از  موجه(  کشورهایم)کامالً  که  بودند  معتقد  آرمان   ی ها،  با  بحث  مورد 

انقالب  یالیستیضدامپر هم    خود  که  دارند  یمشترک  چیز  هایتنامیو  یو  کشورها  این 

 . بودند  یرفتهپذ

م ؤس  ینا را  دیال  شکل  به  نیزتوان  خطرات   یگری  به  توجه  با  کرد.  مطرح 

پ  ی امحاسبه یرقابل غ در  با  یکه  چرا  داشت،  که  نهما  یدخواهد  استدالل   اشکارطور 

 ی مخالفت کرد و نه هر شکل  یری درگ  یندر ا  «یممستق   ینظام  ی تنها با »مداخله  کند،ی م

 ین محدودکردن ا   ی برا  یکاف  یلدل  ی اانکار هستهقابل   یرخطر غ  یاآ  ی؟نظام   ی از مداخله

 یاالت طور که اهمان  ین،به اوکرا  یحاتارسال تسل  یااست؟ آ  «یممستق  ی داخلهمانع به »م

اتحاد و  کرنا کرده   یه متحده  و  بوق  تشد  اند،اروپا در  به   یریو گسترش درگ  یدمنجر 

  یه با روس  یندهآ  یستیزو هم   کندهای متخاصم نمیرا تبدیل به طرف  کشورها  شود ونمی

 یحات تسل  دادن  یاآ  ؟کندیمن  تریچیده پاین درگیری،    ی ه یجو نت  یمنظر از رژصرفرا  

منجر رَوی روسیه را متوقف کند،  نتواند پیش  ها، اگر یماز تحر  ای سابقه ی همراه با سطح ب 

  در این جنگ درگیر شوند،  یغرب  ی هاقدرتاگر    تر نخواهد شد؟های گستردهدرگیری به  

پرواز    ی ه »منطق  یک  یجادبلکه با ا  یرو،نه با اعزام نپیش برندارند، و  گام دیگری بهچرا  

از طرف  و    شودی درخواست مینی  طرف اوکرا  ی از سو  امانی که ب  طورهمانممنوع«،  

تشک  ترینطلبجنگ از  جنگ   شود،می  یتحما  نیز  متحده  یاالتا  یالتبخش  وارد 

ند، یعنی کنیم  وازپر  ینکه بر فراز اوکرا   یروس  یماهای جنگ با هواپ  یعنی  ینا  نشوند؟

و  یممستق ی همداخل ین سوم. مرز ب یاحتمااًل جنگ جهانیه و با روس یممستق یاروییرو

 . یستواضح ن  یم،دوست دارند ما فکر کن یطور که برخآن یرمستقیم، غ

شکاف   یجادباعث ا  ینبه اوکرا  یحاتتسل  یلبا تحو  یری درگ  ینظام   یدمخالفت با تشد

 از سکوت  یاجالب است. راست اسپان  یاربس  یا، از این جهت،شود. مورد اسپانیدر چپ م

انچز، سپدرو    به  و  استین  خشمگ  ینبه اوکرا   یحاتارسال تسل  ییددر تأ  پودموس  حزب

تا آنیفشار م  رهبر دولت سوسیالیستی این کشور، از دولت اخراج کندآورد  و   ها را 
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  ی« ها، اروپا، صلح و آزادینیدشمن، دشمن اوکرا  یکشر»را به    یستحزب چپ پوپول

نتوانست  ی متهم م در   ی ابه قطعنامه   یتکند، در نها  مسئله را حلکند. پودموس که 

به   یحاتتسل  دادنو    یه روس  یهعل  هایمتحر  یتداد که خواستار تقو  أی پارلمان اروپا ر

و   یلدوچپ باسک ب  ها،یست )کمون   یااسپان  یکالچپ راد  ی هابخش   یربود. سا  هاینیاوکرا

تنش   یدچهارم( در مخالفت خود با تشد یونال انترناس یاییبخش اسپان   کاپیتالیستا، ی آنت

اوربان،   یگلمانند م   یا،ممتنع دادند    أیر  یاها  منتخب آن  یندگان، نماندترمصمم   ینظام 

 دادند. أی همان متن ر یهاروپا، عل کاپیتالیستای ی آنت یندهنما

،  باشدهر چه که    مکرون  های یزه. انگرودمیچپ فراتر    ی از مرزها  یال حتؤس  ینا

دارد،   یشهر  یکادر برابر آمر  ییاروپا  ی از خودمختار  ی ا به حفظ درجه  یلشک در تمابدون

و در   «یستیمدر جنگ ن  یهخود اعالم کرد که »ما با روس  یراخ  یکه در سخنرانی اما زمان

  هرحال به)که فرانسه    یناوکرا  یحبه تسل  اشارهشده، از ذکر هرگونه  اقدامات انجام  یانم

کرد اجتناب  دارد(  مشارکت  آن  گفت  ،در  سطح  در  ب  مان، حداقل  از   یشتری خرد 

 .نشان نداد اشکارمایت مورد ح  «یکالِراد  یالیسم»ضدامپر

 

 و نفاق  روییمخالفت با دو

بر پی  اشکاروجود دارد.    یهروس  یهها علیمموضوع تحر  همچنان تأکید  آمدهای با 

 یرسانند و برخی م  یباو آس  یمو رژ  ینبه پوتها  تحریم  یبرخ  کهمتناقض تحریم، این

.  کندمی اتخاذ    یکموضع آگنوست  ینوع  ،رسانندی م  یبآس  یه روس  یتفقط به جمع  یگرد

 یقای آفر  یدمانند آپارتا  هاییلتدو  یمتحر  ی برا  هایالیستضد امپر  کهینا  یادآوری او با  

 یجه« نته آنن-این  »نه  یکبا    کنند،یاند و هنوز هم مکرده   ینکمپ  یلیاسرا  یا  یجنوب

  یالیستیامپر  ی هاما به دولت  اعتمادی ی همراه با ب  یهتجاوز روس: »مخالفت ما با  گیردی م

 هاو نه خواستار لغو آن  یمکن  یتها حمایماز تحر  یدبا ه  ما نکه    معناست  ینبه ا  ی،غرب

 .« یمباش

شده یجاددوباره، تشابهات ا  جاینموافق بود، اما در ا  اندیشیحزم  ینتوان با چنمی 

امپراندکننده راهگم  ضد  البته  چپالیستی.  و  اصواًل  ی ها ها  تحر   ضدجنگ   یممخالف 

ندولت باایستندها  هنگامین.  آنی حال،  برا که  چن  یتحما   ی ها    یج بس   یاهداف  یناز 
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. قبل از سال  استها  خود، بلکه در مخالفت با آن   ی هااز دولت  یتدر حما  نه  شوند،ی م

بود، و امروز،   یدآپارتا  یمبا رژ  یغرب  ی پربار کشورها   ی روابط اقتصاد  زمان توقف،  1990

  یتسازمان ملل در محکوم  ی هاکه تمام قطعنامه   یدولتیل،  یزمان توقف حمایت از اسرا

تنها با  و نه   گرفت  یدهناد  1967در سال  مورد تهاجم را    ی هاین اشغال و استعمار سرزم

اتحاد   یمتحر بلکه در  از »   یهمواجه نشد،  به  ی هتبصراروپا  مند بهره   28«دوستین ملت 

 شد. 

ها  دهه  ی شده توسط غرب برااعمال  های یمتحر  شودی باعث م  یشگیهم  روییدو  ینا

باشد. عالوه   یرقابل غ تأ  هاتحریم  یلتحم  ی برا  هااین دولت  یتظرف  ین،برادفاع   یید به 

 تنها در نوع اقدامات    یندر منشأ ا  یهو روس   ینکند، چیغرب کمک م  ی اقتصاد  ی برتر

 ین ا  یاسیاست که عملکرد س  ینچپ ا  ی ه یفوظ  29.(2020درصد در سال    3)  اندیه حاش

)تحر  کهیمابزار  دهد  نشان  و  کند  محکوم  را  چ  یش ب  تحریم  (  هر    یبرا   ی ابزار  یزاز 

کشور خفه جهان  ی کردن  نظم  که  آمرشکل   یاست  توسط  برهم    یکاگرفته  را  غرب  و 

 . ندارد یانتفاوت چند یجنگ اقدام یککه اساساً با  ی ابزار زند،ی م

  کند یکه او اشاره م  ی انکته  یندر مورد آخر  اشکاربا    توانیمی ما فقط م  یگر،د  ی سو  از

  یزنکته ن  ینبه ا  توانی . اما نمینیپناهندگان اوکرا  قیدوشرطیب  یرش: پذیمموافق باش

شبه  که  نداشت  پتوجه  نمونه   ینا  یراموناجماع  استانداردها  ی اموضوع،  از   ی واضح 

که   یید،گوی مسلط است. مثالً در مورد شهردار کاله چه م  ی ه ینانگفتمان بدب  ی هدوگان

 که درحالیبالد،  ی م یتانیاها به برو کمک به عبور آن  ینیپناهندگان اوکرااز  به استقبال  

امت  ها اقدر شهرست  ها( مهاجران است که سال یر)سا  یگردپ  یدامان خواستار تشدی ب

و آن  دارند  پتا  توزی م   یشجا  که  غ   یعرود  و  چگونه    یگانرا   ذای آب  کند؟  ممنوع  را 

که به خود اجازه   یرفت،کشور فرانسه را پذ  یروز  ینجرالد ژرمن   مسلکیکلبیتوان  ی م

ها مورد انتقاد ینیکرا یرش اوامتناع از پذ  یلدلبه  30یت انسان   نبودها را به  یسیدهد انگلی م

  یب مورد تعق   ر خود د  ی نامه اعتبار  کردن صریحعنوانخود هرگز از  که  درحالی  قرار دهد،  

 مهاجران دست برنداشته است؟ 

که جای هیچ چون و چرایی در این نیست که پناهندگان اوکراینی   به همان اندازه

 ینشی،استقبال گز  یکدفاع از    بار »دژ اروپا« را بپردازند،سیاست مرگ   ی هنباید هزین  نیز

کند،  ی عمل م   قدر هم ناگفته نیست(البته که در واقع آن)  ه ناگفتضوابط  که بر اساس  
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کنند  عبور پیدا می   ی هرخی اجازاگر بچرا که    .اگر سهوی باشد  یقبول است، حت  یرقابلغ

این گروه دوم به    است که  یلدل  ینئناً به امطم  شود،و درخواست برخی دیگر رد می

یا و    نیست  یدپوست، سفیستن   یهروس  یقربانمبتالست:    «اقبالی»بد  یه گانیکی از سه

  یهیرو  یک  درنه  اما  ،  هاینیستقبال از اوکراپس، آری به ا  بدتر از همه که مسلمان است.

از جنگ، محروم  یکسان  ی هبا هم  پاهم  بلکه  یی،استثنا فرار   یت که  و شکنجه  آزار  و 

 . کنندی م

 

 امروز   یالیسمضد امپر  ی: معنایجهنت

 ی در خشونت روابط استثمار  یشهست که را  میمبه  یروهای امروز مملو از ن  دنیای 

 یرکند. به تعب ی م   یننظام را تضم  ینتداوم ا   ودارد    ی آنو نظم جهان  ی دار یهسرما  یذات

  ینکه »بذر« ا  «ی وفان تخشونت، »  ینمتمرکز ا  یانجز ب   یست ن  یزی جنگ چ  31، ژورس

شعار معروف   یروجنگ«، پ  یهاست که »جنگ عل  یلدل  ینرا در خود دارد. به هم  یستم س

  ی خط اساس  یکبخش، و  ییرها  یروهای ن  ی برا  درست عمل  ی راهنما  33  32، ینکالرا زتک

 چپ است.  مرکزدر  ی مرزبند ی برا

به    یونالیستی و انترناس  یالیستیدارند، اتخاذ موضع ضدامپر  یاگر کلمات هنوز معن

دوم کشور مرتبه  یککه    یالیستیامپر  اردوگاه  یاخود    یالیسم با امپرآن است که    ی معنا

.  داده باشیم  یب آنبه رق  امتیازی   کهآن  ، بدونکنیمو مبارزه  را الحاق کرده مخالفت  

آغاز کرده   یناست که پوت  یمبارزه با جنگ  ی معنابه   ینا  یالیست،ضدامپر  ی هاروس  ی برا

کار   ینشروع به انجام ا  تصوری،، با پذیرفتن خطرات غیرقابل هاطور که آناست، همان 

  ینبار سنگ   کشیدندوشمعنای به بهدر غرب،    یالیستیضد امپر  یروهای ن  ی برا  34. اندکرده

 اند. در شکم هیوال گرفتار آمده   است که یکسان

جنگ   ی فور  یانپا  ی برا  یاتوده  یجبس  ی معنابه  ینا   ین،جنگ در اوکرا  ی زمینهدر  

ن  تمام  خروج  محکوم   یهروس  یروهای و  کنار  توسعه  یتدر  و   ی طلبانه اقدامات  ناتو 

  حیاتی برای  یدی تهداین اتحاد است. امروز ناتو  متبوع ما از    ی درخواست خروج کشورها

ناتو در آغاز   ی طلبانه بر نقش توسعه   ، اشکارمانند    تواننمی.  آیدشمار میی به صلح جهان

 یدار صلح پا  ی برا  ی شرط  عنوانبهرا  شدن آنیده و برچ  ردک  یدتأک  «ید»جنگ سرد جد
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که منجر به    یغرب  ی ا هدولت  یماتخود را با تصم  موضع  توانی. نمرددر اروپا مطالبه نک

حال  سو کرد، و درعینهم  شودی م  یدجد   ی هااز جنگ  مملو  ی ایندهو آ  یری درگ  یدتشد

واقعاً   یناوکرا  یک  یآرزو  تواننمی   یت، . در نهایدنام   «یکالراد  یالیست»ضدامپر  خود را

را داشت    سرنوشت مردم  یین تع  حق  شده، با احترام به شناخته   ی مستقل در داخل مرزها

ش خود را ( که تداوم نقگرای )و نظام   یاتحاد نظام   یندادن به گسترش ایانپا  و خواهان

 کند، نبود. همچنین باید خواهانی م  ینتضم  یجهان   یسپل  عنوانبه متحده    یاالتا  ی برا

  یالیستیامپر  ی های طلبدر جهت کنارگذاشتن جاه   ی اسالح هسته خلعدادن به  اولویت

 باشیم. هر دو طرف 

توجه داشت    یددر توهم »عدم خشونت«، با  سهیم شدنبدون    ی،کنون  ی در دوره

.  یستمسلحانه ن   های یام ق   یاو    بخشی آزاد   ی هابه شکل جنگدیگر    یکه مبارزات مردم

ا ضدامپر  ینه،زم  یندر  از  بس  انترناسیونالیسمو    یالیسمدفاع  به شکل  هرچه   یجلزوماً 

ها، اردوگاه و گسستن از منطق    هاخلق  یکدموکرات  یتحاکم  ی صلح، برا  ی برا  تریش ب

در سطح    یکالاز چپ راد  یمهم  ی هانفوذ« است. بخش   ی ها»حوزهو    ینظام  ی اتحادها

 France، در فرانسه، مالنشون و  مثال  عنوانبه قرار دارند.    جریان  یکدر    المللیین ب

Insoumise  (در برناپذیرتسلیم  ی فرانسه ،)جنگ را »ائتالف    ین،کورب   ی جرم  یتانیا

د  کنید«متوقف   آمر  های یالیست سوس  ،ضدجنگ  ی هاجنبش   یگرو   یکا،دموکرات 

 .یگرد یروهای از ن یاری پروتستان و بس یساهای و کل یککاتول ی مترق ی هاجناح 

 : یمتوانمی  است که یدگاهد یناز ا یروی تنها با پ

روس  یتمحکوم  مستقل  موضع  • ع   یهتجاوز  در  خصومت    ینرا  برابر  در  مقاومت 

 . یمکن  ییدتأ مانی هادولت ی یندهفزا

 . یمدر اروپا را حفظ کن  یدارمستقل و صلح پا یواقع یناوکرا یک امکان •

جهان  ی مترق  نیروهای  • جنوب  کن  یدر  متقاعد  آن  یم را  نفرت  اگرچه  از  که  ها 

  ین نسبت به پوت  یتنکامالً موجه است، اما حسن  یغرب  نخوتو    یکاآمر  یالیسمامپر

 . یست ن  ینچن

کن   انترناسیونالیسمی • برقرار  دوباره  به    یمرا  قادر  ن که  شکست  و   یروهای مقابله 

 . اندبرخاسته  یهدر چنگال سرما یاست که از جهان کنندهتباهو  یرانگرو
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