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راین، در اوک هانازینئورویارویی »ای نوشت در مقاله روز گذشتهسردبیر کانتر پانچ 

 های نفت شل وطلبان ناتو در کشورهای غربی، شرکتدر مسکو، توسعه نوهای رومانف

اگر این وضعیت به جنگ جدیدی منتهی شود، جنگ جهانی  ؛انحصارات گاز طبیعی

 « .است شرافتمندانهس با آن جنگی اول در قیا

 داریی جهان سرمایههاترین وضعیتجهان دال بر یکی از بحرانی وضعیت کنونی

ی نظامی پوتین به اوکراین یکی از ت و حملهتا امروز اسنظام این از هنگام تکوین 

 های مهم تاریخی است. عطفنقطه

در  وی است. ،ی دیوید برودر، سردبیر بخش اروپای ژاکوبنخوانید نوشتهچه میآن

امروز  ،ینظام یرویاستفاده از ن مخالفت بی قیدوشرط باکه کند تأکید میاین مقاله 

 اقتصاد سیاسینقد  –د. ضرورتی بیش از هر زمان دیگر دار

  

 

 مدعی نشوید که چپ با پوتین است بس است،

 دیوید برودر

ت. اس یآشکارا ارتجاع دستاویزهاییاساس بر نیبه اوکرا نیپوت ریمیولاد یحمله

 یبه خاطر مخالفت با پاسخ نظام دیو نبا -ندارد  پوتین دستورکاربا  یارتباط چیچپ ه

 کند. آن را توجیهمتحده  الاتیا

ده بود ش یدوشنبه مدع نیپوت ریمیاست. ولاد انگیزنفرت نیبه اوکرا هیروس یحمله

 لیوسا» قیفصل مناقشه در دونباس به جز از طرواز هرگونه حل «فییک میرژ»که 

ا را ب مسأله نیاست که ا یاکنون مدع هیجمهور روسسیکند. رئ یم یخوددار «ینظام

س دونبا یفراتر از منطقه و تاکنون این اقدامکند،  یحل م شتریب اریبس یزیرخون

 را به دنبال دارد. یترگسترده ویرانیو خطر  افتهیگسترش 
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 یورمآبانهامپرات استیس کی انگریب نیبه استقلال اوکرا نیآشکار پوت ییاعتنایب

 یبرا ،ییقرون وسطا یهاسطورها با ارجاع به اشمقالهطور که در است، همان یارتجاع

معروف است. درست است،  ی دلیل کردهاقامهدر زمان حال  مجروح کردنکشتن و 

 یجعهفا نیتربزرگ» یشورو ریسقوط اتحاد جماه بار ادعا کرد کیاو است که 

را  نینل هفته نینبود که او در ا یحال تصادف نیقرن گذشته بود. با ا «یکیتیژئوپل

و  تریمیقد یتزار یکه نظم امپراتوراست  یکس همان یعنی؛ دنامی نیاوکرا« معمار»

 .رو کرده بودوریرا ز [برای پوتین] معتبرتر یبه نوع

 یشوروا پس یهیرا از ضعف روسخود  تیمشروع نیحکومت پوتتردیدی نیست که 

 رانیوی در پیمردم  یواقع یدیناام یدر فضا ،یثبات نظام بهگرفته است. باور دولت او 

 یهایریاز درگ یاکرد. مجموعه جادیاایش ای برپشتوانه ،1991قبل از  ینظم اجتماع

 کرده است. اما اصرار او کالیدآن را را ناسیونالیستی جوییتلافیخود  یبه نوبه یمرز

واهد زدایی خکمونیسمواقعاً »با از بین بردنش را  نیاوکرا نکهیبر ا یهفته مبن نیدر ا

 انیم همبستگی»بر  یمبن یشورو هاییلفاظ نیتریاز رسم ینفرت او را حت ،«کرد

 نشان داد.« مردمان

جبور مپوتین را  نیجو در اوکرازهیکوچک اما ست یراست افراط تیاقل ایغرب  دیتهد

 یسازهموارکه اقدامات غرب به  تصدیق کردبه وضوح  دیحال با نید. با اکربه حمله ن

 1991که گسترش ناتو پس از سال  لیدل نیبه ا تنهانه راه کمک کرده است. این 

 نیسرزمادعا کنند  کهده بخشیان آن قدرت گراییبه نظام ایرا محاصره کرده  هیروس

علاوه بلکه هستند.  دیدوم دوباره در معرض تهد یشده در طول جنگ جهان رانیو یها

اری تکر نمایش ی بر یکمبتندر دونباس  هاتیدفاع از اقل یبرا نیپوت ی، ادعابر آن

 .است «بشردوستانه» یمداخله

 یبرا یگاهیجاکردند،  رانیرا و یوگسلاویو  یبیکه عراق، ل یکه کسان نیا گفتن

. امثال بلر، ستین «هر دو جانب»ی ملاحظه یبرا ینیمحکوم کردن او ندارند، تمر

 فیعو در تض سمیترور هیجنگ علدر  یماد یهمکار قیاز طر ن،یترامپ و پوت نتون،یکل

 کیر اغلب د کنند،یم تیاز آن حما کنندیمادعا  یکه همگ یالمللنیب نیمشترک قوان

 لرقابیآنها را غوقتی ، هاند. بارها و بارها، واشنگتن با مستبدان متحد شدبوده جانب

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
https://www.newstatesman.com/international-content/2022/02/silence-wont-make-the-ukrainian-far-right-go-away
https://www.dw.com/en/blair-putin-pledge-anti-terror-cooperation/a-1731106
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2093529,00.html
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مرج موفق وآنها آغاز کرد که فقط در گسترش هرج هیعل ینظام یحملات د،یاعتماد د

آنها در زمان  تکراراز مانع و  -را به خاطر بسپارد  عیفجا نیدارد که ا فهیوظ بود. چپ

 د.شوحال 

د دار ه،ی، از جمله در روسیداخل استیبر سنیز  یترگسترده یامدهایپجنگ  نیا

 یتیامن یدولت سازوبرگ کیکوچک ضدجنگ با  یافتهیچپ سازمان کیکه که 

 جیاز جنگ بس تیحما یها واقعاً براروس شتریکه ب ستیقدرتمند روبرو است. روشن ن

در مقایسه با که  دهندینشان ممانند مرکز لوادا  مراکزی ییهایاند: نظرسنجشده

شناختن  تیاز به رسم تریکم تیحما، 4112الحاق کریمه در سال پشتیبانی از 

 دیآشکار با سرکوب شد یاما مقاومت مدنوجود دارد. دونباس  طلبییجدا یهایجمهور

 مواجه خواهد شد.

در  نایرنظامیآن غ یاصل انیربانبماند، ق محدودخود  یفعل یبه دامنه یریاگر درگ

 یاروهیدر دو طرف مرز مورد مناقشه در دونباس خواهند بود. با توجه به فشار ن ن،یاوکرا

غرب،  یهابه کمک یو یو اتکا ،روهایتندرو در داخل، عدم توازن گسترده ن یگرایمل

 ه،یمردم روس یاو برا تیدشوار است. جذاب یزلنسک ریمیادواکنش دولت ول ینیبشیپ

 زیبرانگ نیتحس مسلماًزادگاهش مشترک است،  یاز مردم منطقه یاریکه با بس یبه زبان

 .بود

 توانیکنند، ماعزام ن روین یشرق یبه اروپا کهولو آن ا،یتانیمتحده و بر الاتیدر مورد ا

یی هاو سرکوب رسانه ن،یپوت [یفرض] هایدستآلت» مظنون شناختنبا  ،انتظار داشت

د شبیه شای یجنگشبه ییفضا ،هستندمرتبط  مسکوشود که با ادعا  صرفاً  ایواقعًا  که

جناح چپ، مقاومت در برابر  استیس ی. تمرکز اصلدهسپتامبر رخ د 11پس از  وضعیت

 سمیکارتو مک یاجتماع یهارسانه یهاتوسط غول یبه گفتمان عموم سیتجاوز پل

آن  یاحتمال یمدهاآیو پ - یجنگ دفاع از حق پناهندگان ینهمچنخواهد بود.  یدولت

 اسکان در اروپا خواهد بود. یبرا - غذا یجهان یعرضهبر 

شدت در به یغرب یدر کشورها یاسیس-یرسانه ا یها یلفاظ ر،یاخ یدر هفته ها

 نیهمچن نیداخل بوده است. ادر  ضد جنگ یروهایاز چپ و ن ییزداتیمشروعجهت 

اشاره دارد. کارشناسان  نیاوکرا یدادهایآن در رابطه با رو یبودن و ناتوان یواقع ریبه غ

 نیا ا. بکنندیصحبت م ییاروپا یچپ و راست افراط رد نیپوت مزدوراناغلب از  برالیل

https://meduza.io/en/feature/2022/02/23/traumatized-by-the-news
https://foreignpolicy.com/2022/01/22/russia-ukraine-war-grain-exports-africa-asia/
https://tribunemag.co.uk/2022/02/keir-starmer-guardian-stop-the-war-nato-russia
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اران کبه روش محافظه یروس یهاگارشیبانکداران و ال را یستیالیحزب سوس چیحال، ه

 متغیرار . رفتدکننینم یمال نیمأت ایتالیا یلگا ایلوپن  نیمار یملی جبهه ا،یتانیبر

 نیاو را تحس گاهیچه آغاز رها دستیالیسوس ؛کرده است منفعلمطمئناً آنها را  نیپوت

 .نکردند

و  یاسیس آمادگیبا دوران جنگ سرد، چپ در اکثر کشورها  سهیدر مقا یحت

. آن ؤثرمتوقف  چه برسد به، دارد یمقابله با بحران کنون یبرا یترکم اریبس یسازمان

 مخالفت بی قیدوشرط با: میکن هیتک یاپایهاصول  یبر برخ میتوانیم کمدستاما 

 با استناد رماندهان نظامیفاز  ایمجموعه هیتوج مخالفت با ،ینظام یرویاستفاده از ن

صحبت بدون ترس  یاز همه، دفاع از حق خودمان برا ترمهم. و طرف دیگر اتیبه جنا

 .خیانتاتهام  ای

 

 پیوند با متن اصلی:
https://jacobinmag.com/2022/02/the-left-vladimir-putin-russia-war-
ukraine 

 


