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تر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جنگ تا به اعالم دف بناجنگ در اوکراین چهار ماه قبل آغاز شد. 

شان بیرون رانده یهامیلیون نفر را از خانه غیرنظامی انجامیده و حدود پنج 0044بیش از همین حاال به مرگ 

هزار اوکراینی احتماالً شماری  کم دهــ دست . این شمار شامل مرگ نظامیانو تبدیل به پناهجو کرده است

راین اند. تهاجم به اوکن آواره شدهیچندین میلیون نفری نیست که درون اوکراسیه ــ و تر در سمت روبیش

شد، کها به درازا میشان نسلهای غیرنظامی شده که بازسازیی شهرها و زیرساختمنجر به نابودی پُردامنه

 ست سربازان روسیهی ماریوپل به دگیر، همانند مواردی که در خالل محاصرهچنین جنایات جنگی چشمو هم

 رخ داد. 

با هدف مرور رخدادها از هنگام آغاز جنگ، تأمل پیرامون نقش ناتو، و بازبینی سناریوهای محتمل در آینده، 

احب صالملل از سنت مارکسیستی: اتین بالیبار، گر مشهور در سطح بینمیزگردی برگزار کردم با سه پژوهش

یچی، استاد ، سیلویا فدر)لندن، بریتانیا( در دانشگاه کینگستونی معاصر اروپایی ی فلسفهکرسی ساالنه

گر ارشد و میشل لووی، پژوهش)همپستد، ایاالت متحد(،  ی سیاسی در دانشگاه هوفسترای فلسفهبازنشسته

آید حاصل ی آن در ادامه میبحثی که خالصه)پاریس، فرانسه(.  ی مرکز ملی پژوهش علمیبازنشسته

 ی گذشته از طریق ایمیل و تماس تلفنی داشتیم. اری است که در چند هفتهوگوهای پرشمگفت

*** 

تهاجم روسیه به اوکراین سبعیت جنگ را بار دیگر به اروپا آورد و جهان را با مارچلو موستو )م. م.(: 

 تنگنای چندوچون واکنش به حمله به حاکمیت اوکراین رودررو کرد. 

 ی دونتسک حفاظتزبانِ منطقههای روسخواست از اقلیتپوتین میتا زمانی که  میشل لووی )م. ل.(:

ی مخالفتش با گسترش ناتو به اروپای شرقی هم هایش وجود داشت. دربارهمشیکند، نوعی عقالنیت در خط

ن ی بمباران شهرها و قربانی شدحال، این تهاجم سبوعانه به اوکراین، با دنباله این شد گفت. باهمین را می

 ران غیرنظامی، از جمله سالمندان و کودکان، هیچ توجیهی ندارد. هزا

ه جنگی است توأم با ویرانی و دهشت ک«. عیارتمام»جنگ پیش روی ما جنگی است  اتین بالیبار )ا. ب.(:

خواهد آن را در حکم ای که حکومتش می؛ همسایهارتش قدرتمندتر کشور همسایه راه انداخته است

مقاومت  اید ازب امپرالیستی بدون هیچ پیامدی به کار بگیرد. الزام فوری و بالفصل این است کهای ماجراجویی

شد. چه ها حمایت میها باید بدانند که با عمل، و نه صرفاً با احساسات، از آندفاع کرد، و اوکراینیها اوکراینی
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. «حمله»و « دفاع»مدی و مخاطرات ی کارآشود، محاسبهجاست که آغاز میهای تاکتیکی ایناعمالی؟ بحث

 حال، به هیچ وجه نباید دست روی دست گذاشت. بااین

 تواند ازطور میهاروپا چ که ها، مسئله به همان اندازه مهم این استدر کنار مقاومت مشروع اوکراینی م. م.:

ای پایان دیپلماتیک بر جنگ احتراز کند و تا نهایت ممکن به ابتکاراتشدن به چشم یکی از بازیگران  دیده

های فاظیل رغمبهگیر از افکار عمومی ــ ی بخشی چشمدادن به تعارض نظامی یاری برساند. بنابراین خواسته

ه اجتناب از اولین نکت داشته باشد. یباید در جنگ نقشنی سه ماه گذشته ــ این است که اروپا جویانهستیزه

شود، وجود دارد که ملتی که همین حاال به دست ارتش روسیه کشته میتر مردم است. چون این خطر رنج بیش

به جای کسانی در واشنگتن پا به جنگ بگذارد که  رد ویگمی حای بدل شود که از ناتو سالبه اردوگاه نظامی

به ر قرار امید دارند. اگ ایاالت متحدتر اروپا به به تضعیف دائمی روسیه و وابستگی اقتصادی و نظامی بیش

ها که رود. آنعیار و مشروع از حاکمیت اوکراین فراتر میاز مرزهای دفاع تمامد، جنگ شچنین رخدادهایی با

 ،انجامدهای سنگین به اوکراین میی را تقبیح کردند که به ارسال سالحاز همان ابتدا مارپیچ خطرناک جنگ

قوای نظامی روسیه تنها با ردم اوکراین را ند مهخواجا غافل نیستند و نمیاز خشونت هرروزه در آنشک بی

اند. ادهچندین کاریکاتور سودمند نشان دبازی نیست، چنان که طرفی یا وسطبه معنای بی« تعهدعدم»بگذارند. 

ار کمسئله نه بر سر پاسیفیسم انتزاعی در حکم اصل راهبر، بلکه بر سر بدیل دیپلماتیک مشخص است. این 

شدن به هدف اصلی در شرایط جاری  اساس نقش آن در نزدیکای برهر عمل یا بیانیه به معنای سنجیدن

 قبول برای احیای صلح. است، یعنی آغاز مذاکراتی قابل

هیچ تنگنایی در کار نیست. جنگ روسیه علیه اوکراین را باید محکوم کرد.  سیلویا فدریچی )س. ف.(:

گناه و دهشتی که هزاران نفر وادار به بیشهرها، کشتار مردم  برای ویران کردنتوان آورد نمیهیچ توجیهی 

ل، من حا این تر از نقض حاکمیت ملی با این یورش نظامی است. باشوند. این بسیار مهمزندگی در آن می

ناتو را محکوم کرد که در تحریک به جنگ نقش ایفا کردند، و  همتحد موافقم که باید بسیاری تحرکات ایاالت 

ی اروپا برای ارسال سالح به اوکراین، که جنگ را برای مدت چنین تصمیم ایاالت متحد و اتحادیهو هم

شد باید مخالفتی ویژه داشت، چرا که تهاجم روسیه را میارسال سالح با نامعلومی به درازا خواهد کشاند. 

 د. یابداد که ناتو تا کنار مرزهایش گسترش نمیبه روسیه تضمین می ایاالت متحدمتوقف کرد اگر 

ها ی بوده که باید به اوکراینیی نوع کمکترین موضوعات بحث دربارهاز هنگام آغاز جنگ، یکی از مهم م. م.:

تر یشر چه بآوردن شرایطی که به ویرانی ه پدید، اما بدون شودی روسیه ارائه ی دفاع از خود در برابر حملهارب
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خیر های اانگیزِ ماهاز جمله موضوعات بحثالمللی بینجامد. ها در سطح بیندر اوکراین و گسترش درگیری

تر همها علیه روسیه و، متحریم ی پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، سطحدرخواست زلنسکی برای برقراری منطقه

سب کست. به نظر شما، تصمیماتی که باید برای از آن، کفایت ارسال سالح برای حکومت اوکراین بوده ا

 آن در آینده اتخاذ شود چیست؟ گیریترین شمار ممکنِ قربانیان در اوکراین و ممانعت از اوجاطمینان از کم

ی اوکراین حال حاضر داشت: فقدان دموکراسی، ستم بر اقلیِت توان انتقادات بسیاری دربارهمیم. ل.: 

توان حق مردم اوکراین را برای دفاع از خود در برابر ، و بسیاری موارد دیگر. اما نمی«گراییغرب»زبان، روس

وشت، ها به تعیین سرناین تجاوز سبوعانه و جنایتکارانه به حق ملتشان، آن هم با تهاجم روسیه به سرزمین

 انکار کرد. 

است.  «جنگی مشروع»ترین معنای کلمه، ه دقیقها علیه تهاجم روسیه، ببه باور من، جنگ اوکراینیا. ب.: 

ا کاری و تزویر یبرانگیز است، و تاریخ بلند آن در غرب عاری از دستپرسشای کاماًل آگاهم که این مقوله

کنم، بنابراین، از این واژه استفاده میی مناسب دیگری سراغ ندارم. توهمات مهلک نبوده است، اما هیچ واژه

جنگی است که در آن تشخیص مشروعیت آنانی که از خود  «مشروع»شان کنم که جنگ هرچند باید خاطرن

بلکه الزم است طرف مدافعان را هم الملل ــ کافی نیست، حقوق بین کنند ــ معیاردر برابر تهاجم دفاع می

روز، های امی جنگها ــ یا همهی جنگشان همهیاین جنگی است که حتی کسانی مانند من، که براگرفت. و 

هیچ امکانی برای انفعال ندارند. چرا که پیامد انفعال بدتر بار است، در شرایط امروز جهان ــ ناپذیرفتنی و فاجعه

 کنم. ی ضدیت با پوتین را انتخاب میهیچ اشتیاقی گزینهبنابراین بیاست. 

 جلوگیری از جنگیتری بر نیاز به خواهم تمرکز بیشمیکنم، اما می وهوای این مالحظات را درکحال م. م.:

تر به طول بیشجنگ هر قدر عمومی و به این ترتیب بر نیاز فوری به رسیدن به پیمان صلح داشته باشم. 

تن کس به رو برگرداندن و نادیده گرفهیچ یابد.ی جنگ افزایش میتر دامنهگسترش بیشمخاطرات بینجامد، 

ت ای نظیر روسیه در میان اسکند. اما باید دریابیم که وقتی بحث قدرتی هستهدر اوکراین فکر نمی رخدادها

در جنگ  توانای در آن فعال نیست، توهم است اگر گمان کنیم که میمالحظهطلبِ قابلکه هیچ جنبش صلح

 «. پیروز شد»علیه پوتین 

ای هترسم. این مسئلای ــ میه از سالح هستهاز جمله استفاد ـشدت از تشدید تحرکات نظامی ـمن به ا. ب.:

 آید اما حرفی از پاسیفیسم در میان نیست. نیاز فوریشمار میای روی میز بههولناک است و آشکارا هنوز گزینه

ی هرچند اتحادیه«. مداخلهعدم»ها برای مقاومت است. بگذارید دوباره نرویم سراغ بحث کمک به اوکراینی
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به  فرستد ــ ونکند، سالح می نهی اروپا سرباز روااروپا همین حاال هم پایش به جنگ باز شده. ولو اتحادیه

 کند. این شکلی از مداخله است. گمانم کار درستی هم می

را پذیرفت؛  2422 قانون ارسال کمک برای دفاع از دموکراسی در اوکراینمه، دولت بایدن  9در م. م.: 

حجم عظیمی است که باید میلیارد دالر کمک نظامی و مالی به اوکراین.  شامل بیش از چهلای بسته

ی آید این کمک برای تأمین بودجهی اروپا را هم به آن افزود. به نظر میهای کشورهای گوناگون اتحادیهکمک

هنگامی که اعالم کرد  زنی دامن زد،ژوئن به این گمانه 50بایدن در جنگی درازدامن تعبیه شده است. خود 

نگی از تر ابزار جتأمین روز به روز بزرگمیلیارد دالر خواهد فرستاد.  ای بالغ بر یککمک نظامی ایاالت متحد

وگوهای بسیار الزم با حکومت روسیه چنان از گفتزلنسکی را تحریک کرد تا هم ،و ناتو ایاالت متحدجانب 

 اند برایهای گذشته ارسال شدههایی که در جنگکه بسیاری از سالحعالوه، با توجه به آنبه دوری کند.

ها محمولهن آید که مبادا ایاند، این فکر معقول به نظر میهای متفاوت به کار رفتهبندیهایی دیگر با پایانجنگ

 تفاده شوند. برای کاری غیر از بیرون راندن نیروهای روسی از سرزمین اوکراین اس

ی تضمین به روسیه است که ی اروپا ارائهو اتحادیه ایاالت متحدبه گمان من بهترین حرکت  س. ف.:

این قول به هنگام فروپاشی دیوار برلین به میخاییل گورباچف داده شد، گرچه اوکراین به ناتو نخواهد پیوست. 

شود. بسیاری افراد در ساختار حل دیده نمیراهای برای رسیدن به عالقههرگز مکتوب نشد. متأسفانه، هیچ 

اکنون  و اند.اند و برایش آماده شدههاست از تقابل با روسیه حمایت کردهنظامی و سیاسی ایاالت متحد سال

جهانی  ها برای گرمایشگذاشتن نگرانیآسانی به توجیهی برای افزایش شدید استخراج نفت و کنارجنگ به

ه های امریکا پس نشستاش برای توقف حفاری در زمینال هم بایدن از قول انتخاباتیهمین حاشود. بدل می

تواند برای بهبود زندگی هزاران امریکایی استفاده شود ــ به انتقال میلیاردها دالر ــ که میاست. ما نیز شاهد 

د درگیری صلح با تشدی اصلی جنگ هم خواهد بود. مجتمع صنعتی نظامی ایاالت متحد هستیم، که البته برنده

 شود. حاصل نمی

مارند، شها، گرچه اقلیتی کمهای چپ به تهاجم روسیه بپردازیم. برخی سازمانبگذارید سراغ واکنش م. م.:

اند ــ دهز یه سر بازی روس«عملیات نظامی ویژه»اند و از تقبیح صریح مرتکب اشتباه سیاسی بزرگی شده

اعتبارتر جلوه خواهد داد. یرا بی ناتو یا دیگران گونه محکوم کردن تهاجمات آیندهاشتباهی که، از جمله، هر

بعدی ی تکرفتارچوبی جز تواند سیاست را در چارست که نمیای ااین کار بازتاب دیدگاه ایدئولوژیک کوکورانه

د ارزیابی کرد. متح برحسب تالش برای تضعیف ایاالتلیتیک را باید صرفاً وی مسائل ژئوپببیند، انگار همه
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های ز طرفا اند که مستقیم یا غیرمستقیم یکیبسیاری افراد دیگر در چپ هم تسلیم این وسوسه شدهزمان، هم

سوسیالیستی، سبزها در آلمان یا معدود نمایندگان مترقی الملل تخاصم در جنگ باشند. شخصاً از مواضع بین

گری از جانب افرادی روی آوردن ناگهانی به نظامی هــ گرچزده نشدم یاالت متحد شگفتحزب دموکرات در ا

 من در عوض به یادخراش و نابهنجار بوده است. دادند همواره گوشسر می طلبیکه همان روز قبل داد صلح

غرق در هیاهوی هواداران های اخیر که در هفته افتمچپ می« رادیکالِ »اصطالح نیروهای بهبسیاری از 

شان نیروهای مترقی اگر با جنگ مخالفت نکنند، بخشی حیاتی از دلیل وجودی . باور دارم کهاندزلنسکی شده

 شوند. های متقابل میآخر تسلیم ایدئولوژی اردوگاهدهند و دسترا از کف می

پوتین برای تهاجم به اوکراین استداللی  «توجیهات»کنیم که یکی از در ابتدا یادآوری میم. ل.: 

کامالً »فوریه، گفت که اوکراین  25ای پیش از آغاز جنگ، در ود. او در سخنرانیضدکمونیستی ب

پوتین آمال  این کشور است.« مؤلف و معمار»، و لنین «ی بلشویکی و کمونیستی بودهی روسیهوپرداختهساخته

ی تزاری ــ از طریق الحاق اوکراین پیشابلشویکی ــ یعنی روسیه« ی تاریخیِروسیه»برای احیای را خود 

 اعالم کرد. 

کرد اوکراین پوتین گفته که لنین سازشی مهلک با ناسیونالیسم اوکراینی داشت، و اگر چنین کاری نمی ا. ب.:

ساکنان بخشی از روسیه بوده است. این حرف  ی در نگاههای اوکراینبود، چرا که سرزمینمستقلی در کار نمی

حث کنم در بشک، من فکر میانجامد. بیضعی در حمایت از استالین علیه لنین میدر نهایت به اتخاد مو

 حق با لنین بود. « هاملیت»ی معروف مسئله

 برای رهایی خود از چنگ های ملتمبارزهاز ممکن است یک قدرت امپریالیست لنین نوشت که گرچه م. م.: 

از حق  مشی چپ برای حمایتسوءاستفاده کند، این مسئله نباید خط ع خودفدر راستای منا قدرت امپریالیست

های اند و از حق دولتسرنوشت را دگرگون کند. نیروهای مترقی همواره حامی این اصل بوده ها در تعیینملت

 اند. ی مردم دفاع کردهارادهشان براساس تجلی مجزا برای تثبیت مرزهای

مه در ه از احزابی که بیش جهان، حتی« رادیکال»احزاب چپ گیر دلیل نیست که اکثریت چشمبیم. ل.: 

وم روسیه به اوکراین را محک اند، نظیر احزاب کمونیست یونان و شیلی، تهاجمحسرت سوسیالیسمِ شوروی

وتین ونزوئال، جانب پ رهایی نظیایی مهم از میان چپ، و حکومتاند. متأسفانه، در امریکای التین، نیروهکرده

اید از چپ باند ــ از جمله لوال، رهبر حزب کارگران در برزیل. گرفته« طرفبی»اند یا صرفاً موضعی گرفتهرا 
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 یها برای تهاجم و تالش براکه لنین مطرح کرد ــ یا حق امپراتوری سرنوشت مردم ــ چنان میان حق تعیین

 ارند. هایی ناسازگتوانی هر دو را داشته باشی، چرا که گزینهاشغال سایر کشورها یکی را انتخاب کند. نمی

های فمینیستی نظیر های اجتماعی و سازمانهای عدالتگویان جنبشدر ایاالت متحد، سخنس. ف.: 

که دفاع ایاالت متحد و ناتو از اند اند. هرچند گفتهی روسیه را محکوم کردهحمله( Code Pink) پینک کُد

های ی ناتو و ایاالت متحد در افغانستان، یمن و عملیاتکارنامه کهچناناسی کامالً گزینشی است، ردموک

توان ادامه داد. ریاکاری دفاع ایاالت متحد از و این فهرست را میدهد. [ گواهی می2] [ در ساحل5] افریکام

از این نظر هم آشکار است که متوجه سکوت حکومت ایاالت متحد در برابر اشغال اوکراین  دموکراسی در

رنشان کرد ها باشیم. این را نیز باید خاطی فلسطین به دست اسرائیل و نابودی مداوم زندگی فلسطینیسبوعانه

را سد کرد،  راه مهاجران امریکای التینها گشود که که ایاالت متحد وقتی درهای خود را به روی اوکراینی

ی شک مایهبیی مرگ و زندگی است. اند، مسئلهشان گریختهگرچه برای بسیاری افراد که از کشورهای

ه حمایت کردشان اوکازیو کورتز ــ از ارسال سالح به اوکراین ــ در رأس رسمیشرمساری چپ است که چپ 

هایی بپردازند که در سطح رسمی به حرفتر به های رادیکال با کنجاوی بیشچنین امیدوارم رسانههماست. 

ه ؟ چ«شودخوش گرسنگی میافریقا دست»بر اثر جنگ در اوکراین، شود. برای مثال، چرا خوردمان داده می

های ت اوکراین وابسته باشند؟ چرا شرکتای سبب شده کشورهای افریقایی به غالالمللیهای بینسیاست

راد از اند بسیاری افاند و سبب شدهفریقا را در چنگ خود نگاه داشتههای االمللی بخش عظیمی از زمینبین

خواهم بار دیگر بپرسم: زندگی چه کسانی ارزشمند است؟ و صحبت کنند؟ می [3«]تقالی جدید بر سر افریقا»

 شود؟های مرگ باعث برانگیختگی میچرا فقط برخی شکل

روسیه به اوکراین ــ که آشکارا در درخواست رسمی فنالند  از ناتو در پی تهاجمرغم حمایت فزاینده به م. م.:

مان را معطوف به اطمینان شود ــ ضروری است نهایت تالشو سوئد برای عضویت در این سازمان دیده می

حلی ترین ماشین جنگی جهان )ناتو( را به چشم راهترین و تهاجمیاز این امر کنیم که افکار عمومیْ بزرگ

کند. در این داستان، ناتو بار دیگر خود را در مقام سازمانی خطرناک جهانی نگاه نمی منیتبرای معضالت ا

یی کمک هازدن به تنشقطبی، به دامنی تکاش برای گسترش و سلطهانگیزهدهد؛ سازمانی که با نشان می

 ر ماه پس از آغاز اینحال تناقضی در کار است. کمابیش چها این انجامند. باکند که به جنگ در جهان میمی

ه اش غلط از آب درآمده، بلکفهمیده راهبرد نظامیفقط توانیم بگوییم که پوتین نهجنگ، با اطمینان می

ـ حتی از منظر اجماع بین آخردست  نفوذشی خواست عرصهرا تقویت کرده که می به نام ناتو قدرتی المللی ـــ

 را محدود کند.
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کنند ناتو باید در پایان جنگ سرد به همراه پیمان ورشو از هستم که فکر میی کسانی من در زمره ا. ب.:

بخشی، بسا عمدتاً کارکرد انضباط، چهبر کارکردهای بیرونی عالوه ،حال، ناتو این شد. بامیان برداشته می

رند: الیسم پیوند داگمان با نوعی امپریها بیی اینسازیِ، اردوگاه غرب را هم داشته است. همهبگذریم از اهلی

ک راستینی در لیتیواستقالل ژئوپی خود کند اروپا در معنای گستردهناتو بخشی از ابزاری است که تضمین می

برابر امپراتوری امریکا نخواهد داشت. این یکی از دالیلی است که ناتو پس از جنگ سرد حفظ شد. و موافقم 

ذ خود را ی نفوهن داشته است. ناتو چندین دیکتاتوری در عرصبار برای کل جهاکه این کار پیامدهایی فاجعه

شان هایی که برخیشان گرفته، آن هم جنگتحکیم کرده است. ناتو از هرگونه جنگ حمایت کرده یا نادیده

 اقدامات حاضر بر اثر حال چه دراند. آنآمدهجنایت علیه بشریت به شمار میاند و تا حد کریهی جنایتکارانه بوده

 دهد. ی ناتو تغییر نمیدربارهرا روسیه در حال وقوع است نظرم 

شمار  شمار تهاجم نظامی بهی ایاالت متحد است و مسئول بیناتو سازمانی امپریالیستی تحت سلطه م. ل.:

نابودی این هیوالی سیاسی ـ نظامی، که مخلوق جنگ سرد است، نیازی بنیادی برای دموکراسی آید. می

اعالم کند که  2459نولیبرال فرانسه، در  جمهوررییس مکرون، های اخیر سبب شدناتو در سال است. تضعیف

اتو ای به نبار روسیه به اوکراین جان تازهتهاجم جنایتشده است. متأسفانه، « مرگ مغزی»این پیمان دچار 

د. نیروهای ت در ناتو دارنطرف ــ نظیر سوئد و فنالند ــ اکنون تصمیم به عضویدمیده است. چندین کشور بی

 یرحمانهبی رغم فشارشوند. آلمان، که دو سال قبل بهنظامی ایاالت متحد در شماری عظیم در اروپا مستقر می

تصمیم گرفته صدمیلیارد یورو صرف نوسازی  اش را افزایش دهد، اخیراً ی نظامیبودجهترامپ حاضر نشد 

 بسا نابودی نجات داد. ام و چهتسلیحاتی کند. پوتین ناتو را از سقوط آر

ناتو و  طلبیی توسعهنسیانی عظیم درباره به کننده است که جنگ روسیه علیه اوکرایننگران س. ف.:

ی اروپا و ایاالت متحد انجامیده است. وقت آن است که کتاب های امپریالیستی اتحادیهسیاستحمایتش 

( را Daniel Ganserی دنیل گنسر )نوشته (NATO’s Secret Armies) های سرّی ناتوارتش

ی لیبی اش در بمباران و تجزیهدست ناتو، نقشش در عراق و پیشگامیو بمباران یوگسالوی به دوباره بخوانیم

و ذاتیِ  عیاراعتنایی تمامبیهای های اخیر ناتوست. نمونهها فقط معدودی از عملیاترا به یاد آوریم ــ تازه این

ور به احتضار ناتو پیش از تهاجم روسیه به اوکراین باتر از آن است که بتوان برشمرد. بیشراسی دموکناتو به 

 دهد. حضورش در افریقا عکس آن را نشان میروی ناتو به سوی اروپای شرقی و ندارم. کامالً برعکس. پیش
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این نسیان از قرار معلوم بر بسیاری از نیروهای چپ در دولت تأثیر گذاشته است. ائتالف اکثریت م.م.: 

پارلمانی در فنالند اصول تاریخ خود را زیر پا گذاشته و اخیراً به پیوستن به ناتو رأی مثبت داده است. در اسپانیا، 

 و از ارسال سالح برای ارتش اوکراین جمع طیف سراسر پارلمان پیوستهبخش بزرگی از پودموس اونیداس به 

زمان است با نشست ناتو در مادرید به کند که همحمایت میی نظامی گیر بودجهو افزایش چشم

به گسترش ها را نداشته باشد، ژوئن. اگر حزبی شجاعت مخالفت جدی با این سیاست  29 -34 تاریخ

تر بارها دمار از روزگار احزاب چپ درآورده، اسی پیشگری در اروپا کمک خواهد کرد. این نوکرصفتی سینظامی

 که وقتش برسد حاصل این اقدامات را خواهیم دید. به محض آناز جمله پای صندوق رأی، 

ی این رابقدر کفایت قدرتمند باشد، و بهترین کار برای اروپا این است که برای دفاع از قلمروِ خود به ا. ب.:

لمللی کارآمد وجود داشته باشد ــ به بیان دیگر، سازمان ملل باید به سیاقی ابینکار باید یک نظام امنیت 

وان عنقدر ناتو بهرو شود و از بند حق وتوِ اعضای دائمی شورای امنیت خالص شود. اما هر و دموکراتیک زیر

راِق ز همه در عتر ادر کوزوو، لیبی و مهمتر پس خواهد نشست. نظامی امنیتی پیش برود، سازمان ملل بیش

ط و گری، تنظیم روابهای سازمان ملل برای میانجیدر ابتدا تضعیف توانایی ، هدف ایاالت متحد و ناتو2453

 المللی بود.عدالت بین

ها ناتو را تنها راه نجات از خشونت و سره متفاوت است؛ آنشنویم یکها میداستانی که از رسانه م. م.:

وسیه فراگرفته و شهروندان ررا  سراسر اروپا هراسی هماز سوی دیگر، روس کنند.میی ثباتی سیاسی معرفبی

 شوند. با خصومت و تبعیض مواجه می

در جنگ خواند ــ « عامل اخالقی»چه کالزویتس ی آنبسا خطر اصلی در زمینهگیر ــ چهخطر چشم ا. ب.:

س نوعی در پ البته دلی دارد،ها همی با اوکراینیدرستد که بهگردی تحریک افکار عمومی بازمیبه وسوسه برا

کنند ی تاریخ روسیه و شوروی تغذیه میونیمه دربارهاین احساسات را با حقایقی نصفهها هراسی، رسانهروس

م درخواست تحریزنند. احساسات مردم روسیه را همان ایدئولوژی رژیم الیگارشیک حاکم جا میوعمداً یا سهواً 

شان با رژیم و رهبرانش ثابت شده به ای که پیوندهایرمندان، و نهادهای فرهنگی و دانشگاهیو بایکوت هن

عدود ز مخود امری ناپسند است، اگر درست باشد که یکی اخودیدار کردن فرهنگ روسیه بهلکهجای خود. اما 

 های فرار از فاجعه به افکار عمومی روسیه بازگردد. بخت

ویژه تلخ و مخرب است. برخی افرادی که هرگز هیچ حمایتی از ها علیه افراد بهشماری از تحریم م. م.:

گیرند که در روسیه متولد اند صرفاً به این خاطر هدف تحریم قرار میهای حکومت روسیه نکردهسیاست
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ریزد و ونالیستی پوتین میی جنگ. این کارها آب به آسیاب پروپاگاندای ناسیاند، فارغ از نظرشان دربارهشده

 شان متحد کند. است شهروندان روسیه را پشت حکومتممکن 

انتظار داشته  ی پوتینیهای مانند روسآور است که از شهروندان دیکتاتوری پلیسیتعارف بگویم، شرمیب ا. ب.:

 . «وضع بگیرندم»باید  با روی خوش مواجه شوند حتماً« کشورهای دموکراتیک»خواهند در باشیم اگر می

 یای سرتاپا ارتجاعی است، درست مثل همههراسی را باید نفی کرد. این ایدئولوژیموافقم. روس م. ل.:

اومت هم برای چپ جهانی این است که از مقی مهای ناسیونالیسم شوونیستی. باید اضافه کنم که نکتهشکل

 شان را با بسیاری از افراد، نشریات وبستگیهم نینچتهاجم روسیه حمایت کنند و هم مردم اوکراین در برابر

ها و هی گرودر اوکراین هستند. این دربارهبار پوتین جنگ جنایت ها در روسیه نشان دهند که مخالفزمانسا

ای در محکومیت احزاب سیاسی گوناگون در روسیه هم صادق است که ادعای چپ بودن دارند و اخیراً اعالمیه

 اند. منتشر کردهحمله به اوکراین 

 ی نظرتان پیرامون روند آتی جنگ و سناریوهای محتمل آتی صحبت کنیم.بیایید در پایان درباره م. م.:

یار معتقدم بخت اجتناب از فاجعه بساندازه به تحوالت آتی بدبین بود. شخصاً توان بیفقط و فقط میا. ب.: 

ویژه اگر مقاومت ول، تشدید جنگ محتمل است، بهکم سه دلیل برای این حرف دارم. ارنگ است. دستکم

محصور نخواهد ماند « های متعارفسالح»جنگ دیگر در چارچوب در برابر تهاجم بتواند ادامه داشته باشد؛ و 

ـ سالح ای «هتیجن»ندارند. دوم، اگر جنگ « های کشتار جمعیسالح»هایی که این روزها مرز چندان روشنی با ـ

 ستنبا در هم شک بار خواهد بود اگر پوتینشک، فاجعهحالت چیزی جز فاجعه نخواهد بود. بیداشته باشد در هر 

چنین مردم اوکراین به اهدافش برسد و به این ترتیب جسارت اقداماتی دیگر از همین دست را پیدا کند؛ یا هم

ای شدهندیبجنگ را متوقف کند و عقب بنشیند؛ در این صورت شاهد بازگشت سیاست بلوک مجبور شوداگر 

فوران ناسیونالیسم و نفرتی را به بار ها خواهیم بود که جهان بار دیگر فلج خواهد شد. هر یک از این نتیجه

وهوایی را به ی آبفاجعهها دوام خواهد داشت. سوم، جنگ و پیامدهایش بسیج جهانی علیه آورد که مدتمی

عقب خواهد برد ــ در واقع بحران را تشدید خواهد کرد، و فراموش نکنیم که همین حاال هم زمان بسیار 

 ایم. زیادی از دست داده

سلیحاتِی با رقابت ت که اکنون ،ی تأخیر در نبرد با تغییر اقلیمویژه در زمینهها موافقم، بهبا این دغدغه م. ل.:

 شود. ن از جنگ به حاشیه رانده میکشورهای نگرا
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قصدی برای دادن اطمینان به روسیه در خصوص من هم بدبینم. ایاالت متحد و کشورهای ناتو هیچ  س. ف.:

رهای بار برای اوکراین، روسیه و کشوروی تا مرزهای روسیه ندارند. بنابراین، جنگ با پیامدهایی فاجعهپیشعدم

جز گسترش وضعیت جنگ دائمی تصور کنم. توانم هیچ سناریویی برای آینده دیگر ادامه خواهد داشت. نمی

ه منابع بینیم کپیوسته و، بار دیگر، می های جهان به واقعیتم در بسیاری از بخشاین وضعیت همین حاال ه

نم هیچ بیسخت ناراحتم که میگر خواهد شد. بسیار الزم برای حمایت از بازتولید اجتماعی صرف اهداف ویران

ها پایان گای نداریم که به خیابان بیاید، اعتصاب کند و مصمم باشد به تمام جنجنبش عظیم فمینیستی

 ببخشد. 

اما فوری بدون « ناقص»ها پایان نخواهد یافت. صلحی کنم جنگ به این زودیمن هم گمان می م. م.:

. ای دیگر هستندهای مداوم است، اما بسیاری از نیروهای حاضر در میدان در پی نتیجهشک بهتر از خصومت

، دورنمای مذاکرات «ت اوکراین خواهیم بودتا زمان پیروزی پش»کند رهبر دولتی اعالم میهر زمان که 

شاهد تداوم جنگ تا مدتی نامشخص خواهیم تر است که کنم محتملحال فکر میاین شود. باتر میرنگکم

اید کند. چپ بناتو آن را تجهیز و حمایت میبود و سربازان روسیه باز هم با ارتش اوکراین خواهد جنگید که 

ی جنگ ، چرا که هزینهی نظامی مبارزه کندحلی دیپلماتیک و علیه افزایش بودجهراهبا تمام قوا در حمایت از 

نجامید. اگر اقتصادی و اجتماعی شدیدتر خواهد ا آخر بر دوش کارگران جهان خواهد بود و به بحراندست

را به سیاقی  ی راست افراطی خواهند بود که این روزها مهر خودهایی در جبههچنین شود، احزاب پیروز همان

 زنند. های سیاسی اروپا میتر بر بحثتر و ارتجاعیتهاجمی

ا بندی مجدد اروپکیبهدف ما تر الزم است : اگر بخواهم دورنماهای مثبتی مطرح کنم باید بگویم کها. ب.

سر راسها ها و ملیتی ملتها و خودمان، به ترتیبی که مسئلهها و اوکراینیباشد، در راستای منافع روس

واهد خ تر و چندزبانی و چندفرهنگیدادن به اروپای بزرگ تر ابداع و شکلبازاندیشی شود. هدف بلندپروازانه

مدت ناگزیر به نظر قدر هم در کوتاهی اروپا، هردر عوض نظامی کردن اتحادیهبود که پذیرای جهان باشد ــ 

رکز کنیم، در غیر این صورت با زلزله مواجه خواهیم متم« هانبرد تمدن»مان را بر دوری از باید هدفبیاید. 

 شد. 

ای دیگر گویم باید اروپایی دیگر و روسیهتری پیشنهاد کنم، میاگر بخواهم هدف ایجابی بلندپروازانه م. ل.:

داری جنگ به بار سرمایه»گفت ژورس میشان. صفتدار انگلهای سرمایهالیگارشتصور کنیم، عاری از 

این حرف بیش از هر زمان دیگری در گوش طنین .« آورندطور که ابرها طوفان به بار میهمانآورد، می
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داری، سوسیالیستی و پساسرمایههای اورال ــ اندازد. فقط در اروپایی دیگر، از اقیانوس اطلس تا کوهمی

بر دوش  ای استفهتوان به عدالت و صلح رسید. سناریویی محتمل است؟ این وظیبومی ــ است که میزیست

 تک ما. تک

  

ارسال کرده است. های خارجی برای سایت نقد سایترا مارچلو موستو قبل از انتشار آن در مجالت و وب ی حاضر* مقاله

 شود.سایت ژاکوبن منتشر میمقاله حاضر به زودی در وب

 

 هایادداشت

 ستاد فرماندهی افریقای ایاالت متحد امریکا. .[5]

ی ای وسیع میان صحرای افریقا و ساوانای سودان که از غرب تا شرق افریقا، از سواحل اقیانوس اطلس تا کرانهمنطقه .[2]

 دریای سرخ، کشیده شده است.

به طول انجامید و  5950تا  5885که از  (scramble for africa« )تقال بر سر افریقا»ای موسوم به اشاره به دوره .[3]

 ی افریقا بودند. های اروپایی درگیر اشغال، تجزیه و استعمار قارهدر خالل آن قدرت

 


