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ها و مقالاتی که به دنبال تجاوز نظامی ی انتشار سلسله یادداشتدر ادامه

پرداز هنظری ،مایکل والزر ی حاضر ازپوتین به اوکراین منتشر کردیم، نوشته

خوانید. را می« های عادلانه و ناعادلانهجنگ»ی کتاب و نویسنده سیاسی

ترین عنوان یکی از مهمی والزر این است که وی بهاهمیت نوشته

انگاری ، دلایل حقوقی و اخلاقی جرمهای عادلانهسیاسی جنگپردازان نظریه

سیاسی اقتصاد نقد – .شماردبرمیرا این جنگ از جانب روسیه   

 

و  یاخلاق ک،یدئولوژیا لیبه دلا دهدرخ می دوری که در فاصله ییهاما در جنگ

ف هر طر یها. ما استدلالمیکنیرا مطالعه م خی. ما تارمگیریمیرا  یطرفجانب  حقوقی

 .میهم دار یشخص لیدلا ی. اما گاهمیهست یاسیس واناتی. ما حمیکنیم را تحلیل

. همراه با مارشال میگذراند فییرا در ک ی، من و همسرم چند روز2112در سال 

ی به دعوت نشریه، Dissent دیسنتی نشریه گرید ریدو سردب ن،یکاز کلیبرمن و ما

 ی، مجله«نقد سیاسی» Krytyka Polityczna کریتیکا پولیتچنالهستانی 

 یشهرها در. ما میبودجا در آن گرفت،یسالگرد خود را جشن م نیکه دهم گراییچپ

 بحث و مطالعه یهاباشگاهمان دوستان در این شهرها م،یدبومختلف لهستان پراکنده 

 از مردان و یتا با گروه کوچک ندفرستاد فییبه کرا  همسرمداشتند، و سپس من و 

 .میکردند، ملاقات کنمیرا منتشر  آن نشریه ینیاوکرا ویرایشکه  یزنان جوان

 یارکدر پ ییگراو کثرت یدموکراس یبرا یتا به تجمع میدیرس فیک موقع بهما به

از  ی، اما گروهزیادی حضور نداشتتند تعداد. میوندیکوچک در مرکز شهر بپ

تکان دادن و  ادیتظاهرات، با فر انیپس از پا ینیاوکرا یافراط هایناسیونالیست

نه کوچک بردند )خوشبختا یما را به رستوران زبانانیکردند. م بیما را تعق هایشانمشت

و صحبت  میجا نشستدر آنوارد نشدند(،  به رستوران هاناسیونالیست یدارودسته

 انیهمتا کردند، در مقایسه بامنتشر می نیدر اوکرارا  کایتیکر افرادی که. میکرد

دند. تر بوفیضع یاسیس به لحاظو  ترشماربودند، کم ترشیب یتحت فشار شان،یلهستان

 و متعهد بودند. یجد ییهااما چپ
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 درجه یهتلجایی زیبا، و ترسناک بود. ما را در  دلگیر یشهر 2112در سال  فییک

با سیمایی خشن،  یخانه هم بود. دلالانفاحشهعلاوه بر آن ، که اقامت دادندسه،  ایدو 

 قغر. شهر پنهان کنندرا تجارت خود کردند نمیتلاش  اصلاًجوان،  یانکبا دختر همراه

های جناحبا  یگارشیالیک  –بود  نآن زما اشحاکم یطور که طبقهد، همانبوفساد 

 د ودوختنچشم میکه به غرب  یاستمدارانیکه به شرق و س یاستمدارانیس مختلف و

 نیجمهور اوکراسیرئ ،نبودند. در آن لحظه یگارشیفراتر از ال یزیمتعهد به چ کی چیه

 .بود هیطرفدار روس

 هیها، که شباز آن یکیبودند، اما  سازمانفاقد و  خواهیبرابر یگروه فییک یهاچپ

از  یاریشهر برد، که بساین در  وگذاریما را به گشت ،دیرسیبه نظر مگروه رهبر 

 یاهاز خانه بلوک کی یداشتند. او رو مرمتو  یگذارهیبه سرما یفور ازیآن ن یهابخش

. سابق است انیهودی یمحله نیا» و با اشاره به آن گفت: مکث کرد یمیقد یآپارتمان

 انشیبرا یچه اتفاق سؤال نکردم که« کردند. یم یجا زندگآن امپدربزرگ و مادربزرگ

هستند بلاروس  اهلدو هر ن همم به او نگفتم که پدربزرگ و مادربزرگ و افتاده است

 ینیااوکر یگراچپ کیآور نبود که تعجب .قرار داردکه با کمی فاصله در شمال اوکراین 

ه ب ،یزلنسک ریمیداول یک یهودی، که بود انگیزحیرتسال بعد،  هد. داشب یهودی

 برگزیده شد.  ن،یاوکرا یجمهورتسایر

 کنندهجیگ یاسیاز نظر سشورشی اتفاق افتاد،  2112 یهیدر فور «دانیم»انقلاب 

 یاداقتص ینامهتوافق یاز امضا هیطرفدار روس جمهورسیآن امتناع رئ بلافصلکه علت 

، به ما تعرض کردندکه دو سال قبل  یافراط یهاستیونالیاروپا بود. ناس یهیبا اتحاد

 تیاز انقلاب حما یدولت استبداد کی جادیا دیداشتند. آنها به ام نقشقطعاً در آن 

روس بود. در مقابل،  تیسرکوب زبان و فرهنگ اقل شاناز اهداف یکیکردند. 

دند، مسکو بو تیحماجلب که به دنبال  نیزبان در شرق اوکرایروس هایسیونالیستنا

اتو ن تیتحت حما یقلابان نیند و ازجمله ادعا کردند که ادرآمدمخالفت از در با انقلاب 

 سلماًمبه استقلال نداشتند و  یابوده است. آنها علاقه «یستیونیصه یکودتا» کیو 

رتش ا نداشتند. آنان در مقابل به مطرح نبود( با غرب ینظام پیوندهای) وندینوع پ چیه

. ردکدهی میجا را سازماندر آنمداخله داشت  پیشپیشا نی. پوتمتوسل شدند هیروس
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 ییداو ج دندیجنگمی هایشانمفوریونیو بدون  ردندرا تصرف ک مهیکر یسربازان روس

 کردند. جیرا در شرق ترو

گرایان چپهای آن زمان( اطمینان دارم که ها و مصاحبه)برمبنای قضاوت از گزارش

 انشتعداد فعال بودند و «دانیم»در  م،یبا آنها ملاقات کرده بود 2112که در سال  جوانی

 اسی، اما در مقحضور نداشتند بعدی یهااز دولت کی چیه دربود. آنها  افتهی شیافزا

 یهاه. در ماکردنددفاع میها تیحقوق اقل از -بودند  ییگراکثرت مدافع ییرویکوچک، ن

 ه،یشکننده و ناقص، مانند بق ،یدموکراس کیموفق شدند  هاینیاوکرا ،«دانیم»بعد از 

ر یک جناح د یافراط یهاستیونالیبسازند. ناس ی،نیاوکرا یدموکراس کی کماکاناما 

 ن،یرااوک شرقمتولد  ،ید. زلنسکمسلط نشدن گاههای سیاسی بودند و هیچمیان جناح

عنوان آزاد و منصفانه به یدر انتخابات 2112بود، در سال  یروس اشیکه زبان اصل

: دیاشداشته ب ادیو به  -است  برالیل ست،یگرا نچپ زلنسکیجمهور انتخاب شد. سیرئ

 دموردر رسان بیاطلاعات آس یارائه یاست که به درخواست دونالد ترامپ برا یاو کس

 .پاسخ منفی داد دنیجو با

کریتیکا ی دانم که برایم یرا حمله به جوانان 2122در سال  هیروس تجاوزمن 
 نیند. انوشتمیو کردند ستاری میرایبا آنها صحبت کردم، و شیکه ده سال پ پولیتچنا

همرزمان شما چه  که دیاست، اما در زمان جنگ مهم است بدان یشخص کاملاً یدگاهید

رق زبانان در شیاز حقوق روس همواره رایاست ز قیرف کی نیز یهستند. زلنسک یکسان

ها آن (از یدر حال جنگ با )بعض ینیکه سربازان اوکرا یزمان یدفاع کرد، حت نیاوکرا

 یضدانقلاب هیعل -در جنگ بوده است  پیوسته 2112از سال  نیبودند. در واقع، اوکرا

 خیدر تار یتیوضعچنین  کرد.پیشتیبانی می یک دولت ارتجاعی در خارج از آنکه 

 .ستین رمعمولیها غانقلاب

 فرمیونیکه اکنون  یسربازان با هیروس اریعبا تهاجم تمام شیکه چند روز پ یما جنگا

قلال و است یبرا میمستق یچالش نیمتفاوت است. ا اری، بسارتش روسیه را در تن دارند

به بلاروس همراه شده  یروس یروهایبا حرکت ن تهاجمین ااست.  نیاوکرا یدموکراس

مستبد  میاز رژ تیحما یبرا بلکهاز شمال،  نیحمله به اوکرا برای تنها نه –است 

نگ . جخودش روبرو شد «دانیم»با  شیسال پ کی باًیالکساندر لوکاشنکو، که تقر
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 که از سه گروه توجیهاتیو  «حاتیتوض»محکوم شده است، با در سراسر جهان  باًیتقر

نفوذ  یهاکه به حوزه ، (political realists) یاسیس انیگرا: واقعکنندیم تیحما

ه ک ییهایراستبشناسند. دست تیرا به رسم هیروس یخواهند حوزهیاعتقاد دارند و م

 ییاهدانند. و چپیاز خودشان م یکیرا  نیکنند و پوتیم نیرهبران اقتدارگرا را تحس

ه سهر  نی. امتحده و ناتو باشند الاتیا هابدذاتتنها  دیبا شهیکه مطمئن هستند هم

 .ندارند یجنگ واقع نگاهی عمیق و دقیق به یک: آنها ی اشتراک دارندیک نقطه

 مبتنیالملل نیاز حقوق ب حیکاملاً صحخوانش  هعمدتاً ب ]این جنگ[ تیمحکوم

و دارای حاکمیت مستقل  یهیبه همسا یلیدلیب ایحمله هیبوده است. جنگ روس

انه عادلناجنگی تر از آن، و مهم ن،یاست. همچن یرقانونیغکه  روشن استاست.  قانونی

. دآیبه شمار میجرم  زین یبلکه از نظر اخلاق یتنها از نظر قانون نه جنگ نیا –است 

 جو واست که مردان و زنان صلح یعمل هی: تهاجم روسدیتصور کن گونهنیرا ا این جرم

. رندیبجنگند و بمشان رو برای کشو ندازند،یرا به خطر ب شانکند جانیم ناگزیررا  یعاد

به  رازی – کنندیکار را نم نیا هاینیبود که اکثر اوکرا بر این باور نیپوت رسدیبه نظر م

هستند و  یروس خوددر قلب آنان . ستین هیاز روس اجد یکشور نیاو، اوکرا یگفته

 نیاوکرا یکند. اما واکنش واقع یادآوریموضوع را به آنها  نیبود که ا نیهدف از جنگ ا

اشتباه  نی، نشان داد که پوتیشهر یهاابانیو خ ییروستا یهادر جاده ن،یزمروی در 

 یل شهروندانش به مبارزه برایتما ،آن لیکشور است. دل کیدر واقع  نی. اوکراکندیم

 است. یجنگ تیجنا یکبه جنگ  این مردمآن است. مجبور کردن 

جنگند. یهم مهمراه با متفاوت  اریبس یاسیس یهادگاهیبا د ییهاینیاوکرا

 یخشباست که  یطولانزمانی بسیار جا هستند. آنها مدت آن یافراط هایناسیونالیست

با آنها ملاقات  2112که در سال  ییهامانند بچه یاند. اما افرادبوده نیاوکرا یاز زندگ

 یدموکراس یبرا نیز وکشور خود  یند که براهستبا آنها همراه  گرید یاریکردم و بس

مان ه -دارند  باور نیبه اوکرا رایز جنگندیند که مهست زین یاریجنگند. بسیخود م

شهروندانش  یهمه بهکه  -از آن دفاع کرده است  جمهورشانسیکه رئ ینیاوکرا

چه  جهیدانم نتی. نمشناسدیم تیآنها را به رسم یو حقوق همه گویدخوشامد می

نه.  هم یشوند، اما گاهیم روزیپ تیو عدالت با هم در نها یقهرمان یخواهد بود؛ گاه

کشور را که شهروندان شجاع آن ارزش آن را  نیا دی، باگرایانما چپ فتد،یب یهر اتفاق
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ت به رسمیارزش آن را  زیکه ما ن یدموکراس کی - میبنام« ما نِیاوکرا»اند، ثابت کرده

 .میشناسیم

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/our-ukraine 


