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نویسندهاشاره جستار  ی  در    ر یز:  اصل  نشریه » در  جهان:  در  ما  ی  جایگاه 

ایاالت  در    ژهیوزبان، بهی سیمخاطبان انگل  ی مارس برا  7در    «شناختیسوسیالیسم بوم 

تعداد آوارگان   همچون  جستاردر    موجود  از اطالعات  یبرخ  ن،یمنتشر شد. بنابرا،  متحده

قد  ینیاوکرا جنگ  اثر  سا  اندشده   یمیدر  ارائه  ریو   نگ ج  دیتهد  نظیرشده  اطالعات 

. در سطح اندیافته   قوت بیشتری   ایاالت متحده  ی و ناتو به رهبر  هیروس  نیب  ی اهسته

 یست یالیامپران یب  یجنگ   نیداده شود که چرا جنگ در اوکرا  حیالزم بود توض  ،یاس یس

ایاالت    ه،یروس  برای مردمان کارگردر آن  جنگیدن  نفوذ که    ی حوزه  بر سر  یاست، جنگ

اوکرا  ، متحده و  با  یمنفعت  چیه  نیاروپا  دار  هیطبقات سرما  د یندارد. برعکس، هرکدام 

  ی صنعت  ی دارهیاز تمدن سرما  فراروی   ندیسالح کنند و فرآ  را خلع  شانخودبر  حاکم  

آغاز کنند. به نظر   تی بشر   ی برا  محوربوم   ستیال یسوس  ی ندهیمحور را در جهت آانسان

 کهن یاندازه معتبر است. جز ا  همانبه    زبانیفارس  ی خواننده   ی استدالل برا  نیمن، ا

مارس،   دوم. در  اضافه کنم  هیروس  سمیالیامپر  تیبر واقعبرای تأکید  کوتاه    یادداشتی  دیبا

اوکرا  نیپوت  ی از حمله  تی در حما   یلیمیا ایمیل  کردم.    افتیدر  نیبه  به  این  خطاب 

  نویسنده  .ه بودارسال شد  انیرانی ا  ی نوشته و برا  یبه زبان فارس  اگرچه  ،بود  نیکرا ومردم ا

 کرد.می اعالم  «خ یتهاجم ضدجنگ در تار »نخستینعنوان را به هیتهاجم روس

عل  اگرچه کردههراسی  روس  ه یمن  صحبت  و  با    از یناما  ام،  نوشته  مخالفت  به 

با   یستیالیامپر  یآشکارا تهاجم  نیبه اوکرا  هیوجود دارد. تهاجم روسپرستی نیز  روس

 همان فکری  ؛بود  ی تزار  ی ه یاشغال روسدر    ی است که زمان  ی نیسرزم  ی ریگبازپس  ی ایرؤ

در   شهیامروز رپرستی  . روسدر سر داشت  حمله  وردست  باخود    یدر سخنران  نیکه پوت

  «واقعاً موجود  سمیال یسوس»عنوان  به  ی شورو  ریکه اتحاد جماه  یزمان   ؛ دارد  سم ین یاستال

س تمام  بنابرامی   ی معرف  ی«ستیال یسوس»آن    ی هااست یو  از ست ینی استال  ن،یشد.  ها 

با  توسط مسکو    1968در سال    یو اشغال چکسلواک  1956در سال    مجارستان اشغال  

 ت یحما   شانیکشورها  در  استقرار دموکراسی  ی برا  هاآن  ی اسیسرکوب انقالب س  هدف
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استال  )   ن یها همچنستی ن یکردند.  افغانستان  در  با  1979-1989از جنگ مسکو  که   )

اتحاد   ی کردند. پس از فروپاش  پشتیبانی   د،یرس  انیبه پا  ی شورو  ریشکست اتحاد جماه

  1994را در چچن با جنگ از دسامبر    ودخ  یستیالیامپر  استیمسکو س  ،ی شورو  ریجماه

و همچنین در گرجستان    2009  لیتا آور  1999و سپس دوباره از اوت    1996تا اوت  

 ادامه داد. (2008)

که    روشن کارگراست  از  چی ه  هیروس   مردم  امپر  نفعی    حاکمان   یِستیالیمنافع 

 ی جنگ به معنا  نیدر ا  هیروس  سمیالیاز امپر  تی. حمابرندنمیخود    ی نوکیسهدار  یهسرما

امپر  در یک  ی دار جانب  با    یستیالیجنگ    یا هسته  نابودی همگانیاست که جهان را 

 ی بحران انسان  موجبکه    دسازیم  با خاک یکسانرا    نی اوکرا  حالنیو درع  کندیم  دیتهد

   .دشویکشور اروپا م نیرتریدر فق

 2022مارس   25ک.ن 

 

- ندهیفزا شناختیبوم و  یاجتماع ی هااست. بحران ستادهیا یبر سر دوراه تیبشر

( 19-دیمکرر )کوو  ی های ریگبار، انقراض ششم، همه فاجعهاقلیمی    راتیی مانند تغ  یبرخ

د.  ن دار  ی جهان  متحدبه واکنش    ازین   -هستند   ی وجود  ی هابحرانی،  او هولوکاست هسته

  دارِ هیکه طبقات حاکم سرما  یجهان  محورسانان  یصنعت  ی دارهی، تمدن سرماحالنیباا

 کرده است.  اثبات یواکنش نیچنخود را ناتوان از  رانند،بر آن حکم می   بیرق

 های آغازین جنگ جهانی سوم؟ توپ
  یی ارویاز رو  ریغ   یدر چارچوب  نی جنگ در اوکرابه    اگراست    مهیبی  یاس یس  ی خطا

  سمیالیناتو، و امپر  اشی نظام  ی و بازو  ایاالت متحده  ی به رهبر  یغرب  سم یالیامپر  میان

ن  هیروس به    یجهان   سطح در    ینظام   ی رویبا    یبرا ) .  بنگریم  ی اهسته  تسلیحاتمجهز 

 دهم.  حیتوض  ید(. بگذار1 ی ضمیمه نک.  ،یغرب سمیالیامپر ی مروری بر تاریخچه
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اوکرا  نیپوت  چیرویم ی والد  ریمیوالد   ه،یفور  24  در به  حمله  در    نیدستور  را 

 :توضیح داد گونهنی را ا یاصل لیصادر کرد که در آن دل ای ی سخنران

  یآن به مرزها  ینظام  ی هارساختی ز  شدن  کیشرق، نزد  ی سوبه... گسترش ناتو  

به هیروس با    میامداوم و صبورانه تالش کرده  گذشته سال    30  در  که  میدانی م  یخوب. 

.  میدر اروپا به توافق برس   ریناپذبرابر و خدشه  ت یاصول امن سر  ناتو بر    پیشگام  ی کشورها

تالش با    ای  میشد  روبرو   نانهی بدب  بی فر  و  دروغ  بایا  دائماً    ،نمایهاشنهادیدر پاسخ به پ

ما،    ی هایو نگرانات  اعتراض   ی همه  رغمبه ناتو،    کهیدرحال  ،خواهیفشار و باج  ی اعمالبرا

م  وسته یپ ادامه  ماشدادیبه گسترش خود  تکرار    یجنگ  نی .  و  است  در حال حرکت 

 (از من  دیتأک) شود.ی م ک یما نزد ی کنم دارد به مرزهای م

  یی و متحدان اروپا  ایاالت متحده  ق یتشو   هب  نیجمهور اوکراس یرئ  یزلنسک   ریمی دوول

)ناتو( فشار آورده   یشمال  کیآتالنت  مانیاروپا و سازمان پ  ی هیدر اتحاد   تیعضو  ی برا

او بار    ه،یروس  ی پنج روز قبل از حمله  ه،یفور  19در    خی مون  یت یاست. در کنفرانس امن 

 کرد. در ناتو تیدرخواست عضو گرید

تأس  دولت  12با    1949سازمان که در سال    نیا از   یشد، بخش مهم  سیعضو 

 ریبود. در پاسخ، اتحاد جماه   ی شورو  ریاتحاد جماه  هیغرب عل  سمیالیجنگ سرد امپر

 در   یو شرق  ی مرکز  ی اروپا  گرید  ی خودخوانده  یستیالیسوس  ی جمهورو هفت    ی شورو

م  ورشو  مانیپ  ینظام   ائتالف  ،بلوک شرق در  بحث    .دنددا  لیتشک  1955  ه را  )برای 

 (1ی  رب، نک. ضمیمه ی امپریالیسم غمختصر درباره 

ورشو منحل    مانیپ  1991دسامبر    26در    ی شورو  ریاتحاد جماه  ی از فروپاش  پس

تنها ناتو را منحل نکردند، بلکه به گسترش آن و متحدانش نه   ایاالت متحدهشد. اما  

  12عضو ناتو از    ی هااکنون دولت ادامه دادند.    هیروس  ی شرق به سمت مرزها  ی سوبه

 (پاییندر  Statista ی نقشهنک.  . )دند یرس کشور  40به  1949کشور در سال 

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/24/putins-speech-declaring-war-on-ukraine-translated-excerpts
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_socialist_states
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact
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نقاط    ریغرب بر سا  ی دارهیبه ابزار تسلط تمدن سرما  ایاالت متحده  ی ناتو به رهبر

  ایاالت متحدهی جانبهکیپس از تهاجم  ،بیترتنیاشده است. به لیتبد نیزم ی سیاره 

لحاظ اقتصادی  ازکشور  در آنساله   20ناتو در جنگ آن کشور،  افغانستان و اشغال  به

 کت کرد. رش فقیر

ناظر    ی برا از    رکننده یغافلگ   نیروندها، بحران اوکرا  نیا  تیزبینِ هر  نبود. خواننده 

 ، درتبارروسیی  کایمشهور آمر  ی نگار و مجرروزنامه  1پوزنر،  ریمیوالد   سخنرانی  ی تماشا

و   2«ایو اوراس  یشرق  ی مطالعات اروپابه دعوت »  لییدر دانشگاه    2018سپتامبر    27

پوزنر در    اهدخو  نفع  3«نتریپو  ی نگارروزنامه  »انجمن  ی خارج  استیس  ریتأث  باببرد. 

https://youtu.be/8X7Ng75e5gQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Pozner_Jr.
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قبال روس  ایاالت متحده  ی خصمانه  شیازپش یب از    هیدر   ر یاتحاد جماه   ی تجزیهپس 

راند  ی شورو را  بحرانو    سخن  کردن یبش یپی  دری  او  به  ی باره.    ن یدکترعنوان  آنچه 

در پاسخ   1992  ی یهفور  18بار در    اولینکند که  یبحث م   ،شودیشناخته م  4تزیولفوو

 یز یربرنامه   ی عنوان راهنمابه   دکترین  نیشد. ا  تدوین  ی شورو  ریاتحاد جماه  یپاشبه فرو

دفاع   ریمعاون وز  5تزیپل ولفووکه  ارائه شد    1999-1994  یمال  ی هاسال   ی برا  یدفاع

سند    نی. اکردند  منتشر  6ی بی اسکوتر ل  دستیارشو    ایاالت متحده  گذاری است ی در امور س

 را ی زبه پا شد،  کرد. در آن زمان، جنجال  پیدا    رزد  مزی تاورکیوین به    1992مارس    7در  

 یدهایسرکوب تهد  ی را برا  رانهیشگیپ   یو اقدام نظام  ییگراکجانبه ی  استیسند س  نیا

جلوگ  ملل  ریسایِ  احتمال یککتاتورید  ارتقای از    ی ریو  مقام  در  ترس  ی    م یابرقدرت 

 کرد.ی م

کنان آمر  پلماتید  7، جورج  مورخ  ب   ییکایو    آمیز یت موفق   دفاع به خاطر    شتریکه 

از   توسعه  ی برا  8«محدودسازی   استیس»خود  با  جنگ   ی شورو  یطلبمقابله  از  پس 

و   ت ورزیدبود که با گسترش ناتو مخالف  یشود، ازجمله کسانی دوم شناخته م  یجهان

بزرگ   ی هاقدرت  ی ر یگدر  ،کندی امر روابط با مسکو را مسموم م  نیاستدالل کرد که ا

بار قرار  را در معرض خطرات فاجعه  نیمانند اوکرا  ییو کشورها  سازدیتر مرا محتمل

 دهد.ی م

س2014)  9مریرشایم  جان علوم  دانشمند  ب  یاس ی(،  روابط  محقق    الملل ن ی و 

به    ییکایآمر از س  یستیرئال  ی اندیشهمکتب  که    قبال واشنگتن در    است یتعلق دارد، 

اوکرا  سال    نیبحران  برکنار  2014در  به  که  بود  کرده    چیفدوروو  کتوریو  ی انتقاد 

 منجر شد.  ،هیطرفدار روس جمهورس یئر 10،چیانوکووی

مناقشه  حالنیباا دکتر  فرونشست،  قبال    استیس  به  تزیولفوو  نیو  در  واشنگتن 

ایجاد  ی برارا    دنیجوزف بااین دکترین کارزار  . درواقع،  تبدیل شد  نیچ   راًیو اخ  هیروس

به  گونهاین در    ی جمهوراستیر  تبلیغاتدر    نیچ  قبالدر    ویژهمحدودسازی   لوایح و 

در بحث    تزیولفوو  نی. دکترکندهدایت می   شدن  جمهوررئیس از زمان    او   ی گذاراست یس

متحده  یخارج  استی س  یکنون  حضوری    ایاالت  بهداردزنده    اریبسنیز  مثال، عنوان. 

اسکوکرافت    تیو امن   یمرکز استراتژمعاون    11گ،یکرون   ویمت  گذاری است یس  ی ه یتوص

https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Under_Secretary_of_Defense_for_Policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Under_Secretary_of_Defense_for_Policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Scooter_Libby
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/Unilateralism
https://www.britannica.com/biography/George-F-Kennan
https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocacy
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Mearsheimer
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovych
https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/
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بگیرید    هیفور  22در    12کیآتالنت  ی شورا نظر  در  در  را  عنوان    13یسی پال  ن یفارکه  با 

 شد. منتشر 14«آماده شود نیو چ هیجنگ با روس ی برا دیواشنگتن با»

 ایاالت متحده سمیالیامپر ی نسب افول
ایاالت    ی دار هیسرما   یِ افول نسب  گرا،نظامی   نیدکتر  نیا  ی و بنیادین برای ساسا  لیدل

 د تولی  %40  ایاالت متحده  (GDPی )ناخالص داخل  دی ، تول1960است. در سال    متحده

کاهش    %20به  این شاخص    2014سال    درداد.  ی م  لیجهان را تشک  یناخالص داخل

بودافتی اه  متحده   ی اقتصاد   گاهیجا  توجهِقابل   افولامر    نی.  در جهان    ایاالت   نشان را 

 د.دهی م

آلمان( و ژاپن   ژهیو)به   ایاالت متحده  ییمتحدان اروپا  ی با بازساز  ینسب  افول  نیا

در برد.  ی و مدرن بهره م  دیجد  ِیدیتول  رساختیو ز  تی ها از ظرفآغاز شد که اقتصاد آن

ز  1970  ی دهه مورد    ی ادیصحبت  بهداری  میداندر  صنعتیک  عنوان  ژاپن    ی قدرت 

ن  ورددر م  یبرخ  1980  ی وجود داشت و در دهه اما    را داشتند.  ادعا  نیهم  زیآلمان 

ا   کیچیه نپیوست،  های ن یبش یپ  نیاز  واقعیت  وارد دوره  رایز  به  ژاپن  رکود   ی اقتصاد 

به   ییکایآمر  دارانهیسرما  یبا دسترس  توانستآلمان ن  محورشد و رشد صادرات  ممتد

 ورو ی   ی اروپا و منطقه   ی هیاتحاد  جادیا  یرقابت کند )تالش آلمان برا   یبازار بزرگ داخل

داخلبه بازار  بازار    ترگ ربز  یعنوان  متحدهاز  بود  ایاالت  رو  این  ااز  بر  عالوه    ن،ی(. 

 ، فناوری   ،ی اقتصاد  لیبه دال   ،یجداگانه و گروه  ،یغرب  یصنعت  ی دارهی سرما  ی اقتصادها

مرحله  یط یمحزیستو    یتیجمع آهسته  دیجد   ای وارد  رشد  شده   ی از  اند بلندمدت 

 است(.  ندهیفزا  ینگران کی اقلیمی راتییاز تغ ی)خسارات ناش

  محور صادرات  ی ساز ی و صنعت  یدولت  ی دارهیبه سرما  ن ی، چرخش قاطع چحالنیباا

را به کارگاه جهان کشور  آن    ،نگیائوپیدنگ ش   به قدرت رسیدنپس از مرگ مائو و  

  یبرا  را عمدتاً  جهان  صنعتی   محصوالتاز    %20  نیکرده است. در حال حاضر، چ  لیتبد

به    ایاالت متحدهسهم    کهی( درحال2018  16و النسانگ،  15کند )وست یم  دیصادرات تول

جدید و محصوالت    دیجد  عیمدرن، صنا  ی هارساختیدر ز  نیاست. چ  افتهیکاهش    18%

بازار   ن یحال، چ  نی است. در هم  ی برخورداررقابت توان    از  یو در بازار جهان  تفوق دارد

https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/
https://foreignpolicy.com/2022/02/18/us-russia-china-war-nato-quadrilateral-security-dialogue/
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
https://www.brookings.edu/research/global-manufacturing-scorecard-how-the-us-compares-to-18-other-nations/
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آن   متوسط   ی طبقه   ی نی چ  ونیلیم  300  رای ، زدارد  در حال گسترشی  سرعتبه  یداخل

و  دارد    تینفر جمع  ونیلیم  330  درمجموع  ایاالت متحدهاند )در مقابل،  داده  لتشکی  را

 (. بوده است کاهش حال آن در  متوسط ی طبقه 

آن را به همراه   ینسب  یو نظام  ی اسی، افول س ایاالت متحده  یِنسب  ی افول اقتصاد

فروپاش از  پس  اگرچه  است.  جماه  یداشته  سال    ی شورو  ریاتحاد  نظر   1991در  به 

 شده است،  لیتبد  یقطبتک  جهاندر    کیبه قدرت هژمون  ایاالت متحده که    دیرسی م

 انوس یدر اق  ایاالت متحده  استیالی ظهور کرد و اکنون    یچندقطب  یجهان  ی زودبه  اما

در   17مونرو  نیدکترکه واشنگتن از زمان    نیالت  ی کای آمر  یو حت  قایآفر  انه،یآرام، خاورم

 د.وشمی  دهیبه چالش کش،  است ده یام« خود نخلوتاطیح» 1823سال 

کرده و به   فیو مناطق را تضع ع یصنا برخی از، ایاالت متحده ییزدا ی صنعت فرایند

شده  منجر    -ی کارگر  پوست دی سف  یتعمدتاً اشراف-  ایاالت متحدهمتوسط    ی طبقه   زوال

 یاقتصاد  ی هااست یو س  دپوستیسف  سم یونالیناس  ،یارتجاع  ییگرایبوم   ی هاشعله که  

)   نگرانه واپس  ی دارهیسرما است.  برافروخته  به    ،ترامپشعار  را  را   کایآمر »عظمت 

راست  رونیازاگردانیم«،  برمی  حزب    ی جمهور است ی(.  بر  آن  تسلط  و  ترامپ 

در جهان   شرویپ  ی دار هیقدرت سرما  در نقش  ایاالت متحده  افول  امدی پ  ،خواهی جمهور

 است. 

  برال ینول   ی هااستیاند که س گرفته  میحزب دموکرات تصم  استمدارانی از س  ی اریبس

و   یمال  ی هااست یس  ازها  . آنانداند، به آخر خط رسیده دنبال شده   1980  ی از دههکه  

نرم آمر  ی هارساختیاصالح ز  ی برا  ی نزی ک  یپول  ی هااست یس  ی عرضهو    کایسخت و 

 ش یافزا  هدف  بهمتوسط    ی طبقه   تیتقو  ی براو  در کارگران    زهیانگ  جادی ا  ی برا  یاجتماع

 و   عیصنا  ی اندازراه  طرفدارها  . آنکننددفاع می  یو گسترش بازار داخل  ی وررشد بهره 

جد جهان  ی برا  دی محصوالت  بازار  در  بهتر  ا  ی رقابت  در   نیهستند.  چرخش 

بورژوا    برالیل  استمدارانیس  «یِستیالی»سوس  کارزارهای با    وقتی  ژهیوبه  ،گذاری است یس

 ی جدیدبرخی متولدین هزاره  شود،ی م  ب یترک  18کورتز   ویسندرز و الکساندرا اوکاس  نندما

قانون »  .دارند  ی وتارره یت  یو اجتماع  ی انداز اقتصادب کرده است که چشملجبه خود  را  

 ون یلی چند تر  ی گذارقانون   دستورکارو    2010اوباما در سال    19«هزینهو درمان کم  واارد

https://www.britannica.com/event/Monroe-Doctrine


 

 
 

 کامران نیری 9

تا حد ز  دنیبا  ی دالر  .  هستند  رییتغ  نیا  ی نماینده متوقف شده است(    ی ادی)هرچند 

 ( 2019 ی،ر ین  نک.کورتز،  وی اوکاس 20«سبز لید  وین»نقد  ی )برا

  ف ی تضع  نیز  را  ی اچنددهه   یدوحزب  نظام  ،ایاالت متحده  ی دار هیسرما   ی نسب  افول

درحال است.  جمهور  کهیکرده  و  دموکرات  عموماً  ی احزاب   ی خارج  استیس  برخواه 

 یبرا  یعنوان راهرا به  یداخل  استیس  درخود    اتتوافق داشتند، اختالف  یستیالیامپر

ی بارهجز دردو حزب به  نیدادند. امروزه، امی مشترک موردبحث قرار    ی زمینه به    دنیرس

این  که  ند  توافق دارتر موردی  در کم خود    یستیالیامپر  یخارج  استیس   ِیدیکل  نقاط 

 . شده است یاس یمنجر به فلج سامر 

و    ه یو روس  نی ، چایاالت متحده  ن یب  یو نظام   یاس یباعث تنش س   ن یهمچن ابن امر  

شده    ی اسوم هسته   یجنگ جهان   دیدر واشنگتن و تهد   تزیولفوو  نیدکتر  اتخاذ  رونیازا

به خاطر داشته باشند که چرا و چگونه   دیبا  ،کنندی که احتمال آن را رد م  ی. کسانتاس

بالمنازع بود.   یدر قرن نوزدهم قدرت جهان  ای تانی. بربه راه افتاداول و دوم    یجنگ جهان

خود از   سازی ی صنعت  لیپس از تکم  ایاالت متحده  هم  آلمان و  هم  ،1913اما در سال  

 گرفتند.  یش یکارگاه جهان پ   در نقش ای تانیبر

 ن یغرب در اوکرا سمی الیطرفدار امپر حکومت
را به    نیاوکرا  جمهورس یرئ ی  زلنسک  ریمیدوول  ،غرب  جمعی  ی هاها و رسانهت حکوم

طرفدار   گزارش  ازبحث    ی )برا  .اندکرده  لیتبد  شاناهداف خود   ی برا  یقهرمان جهان

 مزیتاورکیوین  ی سرمقاله  ، ( برای مثال3ی  نک. ضمیمه   ،داری سرمایه  ی هارسانه   جنگِ

عنوان    2022مارس    4در   مم"»با  صلح  قهرمانانه   ".مخواهی ن   یزلنسک  ی مقاومت 

ایاالت   شتریب  ی گرینظام  ی براتا  کند  ی از او استفاده م  21«جهان است  ی برا  یانمونه 

برای دالیل ها را  در آلمان )اگرچه آلمان آن  شتریب  ی ا هسته   ی و اروپا، راکتورها  متحده

همراه   ایاالت متحده  روسیه تبلیغ کند. های بیشتر  کند( و تحریممی   لیتعط  ایمنی دارد

 کهیدرصورت  نیدر اوکرا  ی«نیخط جانش»کشف    ی تالش برا با    دخو  ییمتحدان اروپا

در این .  چینندی م  دسیسه  هیروس  هیعل  یجنگ طوالن  ی کشته شود، برا  ای  ریاس  یزلنسک

اند، سالح  جنگ اختصاص داده  نیا  ی مال  نیتأم  ی دالر بودجه برا  اردهای لیمها  ضمن، آن

https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/ukraine-russia-war-biden.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/ukraine-russia-war-biden.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/ukraine-russia-war-biden.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/03/05/us/politics/russia-ukraine-succession-zelensky.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR2RaQBd5mwjkCidLC85UR3bD7LAXTFJKacvHQYSHolYc1WmaWBwz51yAVM
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ها روس  هیعل  که بروند و  دهندی اجازه م  ن«داوطلبا»  به   ی فرستند و حتی م  نیبه اوکرا

  یخواه، رهبر ی و حزب دموکرات، نه حزب جمهور  دنیتوجه است که باقابل   .بجنگند

 . را بر عهده دارند گرانظامی  یستیالیامپر  است یس نیا

رفتار    م،یخود قرار ده  مبدأ کاررا    یو صلح جهان   نیاوکرا  مردم کارگرمنافع    اگر

با    دنیجمهور باس یکه رئ  یزمان  ی. حتردیموردانتقاد قرار گ   دیبا  یجمهور زلنسکس یرئ

مبن  ی روزانه  ی هاهیاعالم ا  ی خود  اوکرا  هیروس  کهنیبر  به  کرد   نیفردا  حمله خواهد 

اوکرا  چنانهم  ی بود، زلنسک  یجنگ روان  ریدرگ با همی   نانیها اطمینیبه   چی داد که 

از   ی ها گفت که هدفش دورزمان به رسانه . او هم ستندین  روبرو  هیتهاجم روس  دیتهد

 بهگذاران ثروتمند را  ه یاو منافع سرما  یعنی  است.  نیوحشت در بازار سهام اوکرارعب و  

 یمکرر برا   ی هادرخواست حال، او با    نیدر هم  داد.ترجیح می   یعاد  ی های نیمنافع اوکرا

 ادامه داد. نیپوت تحریک، به به ناتو وستنیپ

  داشت   دیمنتشر کرد و تأک  شاز خود  ییدئوهایو ی چند روز اول تهاجم، زلنسک  در

زمان، او هستند. هم   هیمسلح روس  ی روهایدر حال مقاومت و توقف ن  ن یکه مردم اوکرا

از    60تا    16مردان  خروج   را  براونمکشور مساله  تا  ارتش روس  مبارزه  ی ع کرد   هی با 

حتثبت  او  کنند.  ب  سالح  ینام  را  توز  نیخودکار  باا   عیمردم   اندکی تعداد    نکهیکرد، 

 لیتبد  هیارتش روس  مشروعها را به اهداف  آن  نیبنابرارا بلد بودند، و  ها  استفاده از آن

بر    یمبن   هیروس  ی کلیدِیمطالبه کرد. او در مذاکرات خود با مسکو از در نظر گرفتن  

غرب   ی نظام  شناسانکه کار  یطیدر شرا  ی کرده است، حت  ی خوددار   ن یاوکرا  یطرفی ب

روسمتفق  ارتش  که  هستند  شهرها  روزی پ   تیدرنها  هیالقول  و  شد   ید یکل   ی خواهد 

و   ونیلیمکیاز    شی روبرو هستند و تاکنون ب   ی بارخون  شیازپش ی با جنگ ب  نیاوکرا

،  2020دارد. در سال    تینفر جمع  ونیل یم  44  نیاوکرا  .اندختهیاز کشور گر  ینیاوکرا  م ین

سال و    64تا    15  نی درصد ب   06/67سال،    14تا    طفولیت   ن یب   تیجمعدرصد    99/15

)برا  65  نیدرصد در سن  95/16حدود   بودند.  باالتر  اختالف   ی باره بحث در  ی سال و 

 (2 ی ضمیمه  ، نک.در لهستاناوکراینی   انیجوپناه  در برخورد با یطبقات

 

https://www.nytimes.com/2022/03/05/us/american-veterans-volunteer-ukraine-russia.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR3g7lk7zXIeeR-0bUprQpB-XmUfybCDgib-cecdm09JmeuPTLseDyzSpFE
https://www.nytimes.com/2022/03/05/us/american-veterans-volunteer-ukraine-russia.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR3g7lk7zXIeeR-0bUprQpB-XmUfybCDgib-cecdm09JmeuPTLseDyzSpFE
https://thehill.com/policy/international/europe/595040-zelensky-ukraine-wants-clear-timeframe-for-nato-membership
https://thehill.com/policy/international/europe/595040-zelensky-ukraine-wants-clear-timeframe-for-nato-membership
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 ی اهسته نابودی همگانی دیتهد
  در منگنه قرار گرفتهرا دارد،    شخود  یستیالیامپر  ی های طلبکه جاه  نیپوت  ی رهبر

و ناتو هشدار داد    ایاالت متحدهقبل از تهاجم به    نیحمله کرده است. پوت  نیبه اوکرا  و

ها در جنگ ممکن  آن  دخالتاست و هرگونه    درجه یک  ی اقدرت هسته  کی  هیکه روس

رو به  متعاقباً    ی اهسته   ییارویاست  و  شود  هستهمنجر  حالت    ای تسلیحات  در  را 

اند، احمقانه است  و ناتو علناً اعالم نکرده  دنیباش قرار داده است. اگرچه دولت باآماده

.  اندقرار دادهباش  خود را در حالت آماده  ی اهسته  حاتیتسل  زیها نکه آن  میدرک نکن

  سازسرنوشتکند ممکن است  یم  کیاول شل  یچه کس  کهنیا  ،ی اجنگ هسته  کی در  

  هیو متحدانش در ناتو و روس   ایاالت متحده   ن یب  ی اجنگ هسته  ب،یترتنیاد. به آیبه نظر  

 . روبروست ی اهسته  خطر نابودی همگانیاست و جهان با  محتملکامالً 

واقعیات کن  بگذارید  مرور  گزارش    . میرا  اساس  صلح    قاتیتحق  ی سسهؤم»بر 

سال  بی. به ترتنددار  ی اکشور در جهان سالح هسته   9امروزه    22،«استکهلم  یالمللن یب

، در حال حاضر 1945)  ایاالت متحدهاز    اندعبارت ها  آن  ،ی اهسته   شیآزما  نخستین 

 نسه (، فرا215،  1952)  ایتان ی(، بر7.500،  1949)  هیدارد(، روس  ی اسالح هسته  7.260

- 120،  1998(، پاکستان )90-110،  1974(، هند )260،  1964)  نی(، چ300،  1960)

(.  8- 6،  2006)  یشمال  ی ( و کره 80در دسترس،    یقطع   خی)بدون تار  لی(، اسرائ 100

 یبراآماده  ها را  سالح  نیاز ا  تعدادهزاران    ی اچهار عضو برتر باشگاه هسته   ن، یعالوه بر ا
( و 150بریتانیا )(،  1.780)  هیسالح مستقر(، روس  2.080)  ایاالت متحدهاستفاده دارند:  

ها استفاده سالح  نیاز ا   یاگر بخش کوچک  یحت  که  ستیبه گفتن ن   ی ازی (. ن290فرانسه )
 خواهد شد.  با خاک یکسانشود، کل جهان  

 ن یسرنوشت اوکرا  نییتعحق  ی مسئله
  ست، یسرنوشت آن کشور ن  نییتعحق    ی صرفاً مسئله  نیجنگ در اوکرا  ن،یبنابرا

بر سر   هیروس  سمیالی و امپر  ایاالت متحده  ی به رهبر  ی غرب  سمیالیامپر  میان  جنگ  بلکه

 ی هادولت  ام،هکرد  استداللطور که در باال  . همانبا یک تفاوت  ها استنفوذ آن  ی حوزه

  یضرور   نکته  نیا  صی ختشمتجاوز هستند.    ایاالت متحده  ی به رهبر  یغرب   ستیالیامپر

http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces
http://www.sipri.org/research/armaments/nuclear-forces
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 ناتو و   و متحدان  ایاالت متحده  سمیالیامپر  دوشاول بر    ی در درجه  تی است که مسئول 
  نی پوت  معقول  ی مطالبهو متحدانش در ناتو    دنیجمهور باس یاگر رئ  آن است.  ییاروپا

  نی تهاجم به اوکرا  رفتند،یپذی را م  هیروس  ی مرزها  سوی بر توقف گسترش ناتو به   یمبن 

مشترک   تیمسئول  ه یو روس  نیپوت  عالوه بر  نیاوکرا  تراژدی در  ن،یبنابرا.  ادفتاینم  اتفاق

درک  نیاوکرا  ی گراغرب  حکومت و    ی غرب  ستیالیامپر  ی هادولت موضوع   است.   این 

 به آن بازخواهم گشت.  جستار نیا  ی خاتمهدارد که در  یمهم گذاری است یس تبعات

پوتد  دار  یستیالیامپر  ی های طلبجاه  نیز  هیروس  ی رهبر دستور    باوضوح  به   نیکه 

 هاکیو بلشو  نیبا تمسخر لن  نیده است. پوتکر  انیخود ب  یدر سخنران  نیحمله به اوکرا

، های نی ازجمله اوکرا   ،ی تزار   ی هیتحت ستم روس  ی هاتی مل  تمامسرنوشت    نییکه حق تع

نشان   ی نوستالژ  ی تزار  ی امپراتور  ی گسترده  ی ایاح  ه ، نسبت برا به رسمیت شناختند

پوت فروپاش   ن یداد. ظهور  از    استی س  خاطربه    ی تا حد  ی شورو  ر یاتحاد جماه  یپس 

در جنبش    سم ینیاستال  استیالی   لیبه دل  ی و تا حد  ایاالت متحده  سمی الیامپر  یضدروس

 .میبگو   همورد دوم چند کلم  ی بارهدر  اجازه دهید است.    ستم یقرن ب   یجهان  ستیال یسوس

سوس روس  1917اکتبر    یستی الیانقالب  سازمان  برآیند  هیدر   ی هاظهور 

کارگران، دهقانان   های )شورا  هاسوویت  ژهیو، به رکارگمردم    جِیده و خودبسخودسازمان

و   ی دارهیطرفدار سرما  حکومتو    1917  ی هیرا در فور  ی تزار   میو سربازان( بود که رژ

و   برالیل  ی احزاب بورژوا  ی ندهیرا که نما  23ی کرنسک  چیفئودوروو  رالکساندطلب  جنگ

  شفاف  شرحی جذاب و ی اکتبر سرنگون کردند )براماه در ، بود  ستیرفرم ستیال یسوس

امپراتور2017  24ل،یویم  نک.دوره،    نیا   از که  آنجا  از   یهاتیمل  زندان  ی تزار   ی(. 

برای احقاق ها  آن  رایکرد، ز  یقالبان  استیوارد سنیز  ها را  ها آنانقالب  نیبود، ا  دیدهستم

 قی از طر  هاکی. بلشومبارزه کردند  یبه خودگردان  میلزبان و فرهنگ خود و    به  شانحق

از   دیده ستم  ی هاتی مل  برای   سرنوشت   ن ییتع  دوشرطیقی حق ببر    یخود مبن   استیس

کارگر در سراسر مردم  به متحد کردن    لی م  است،یس  نیا   ی زه یکردند. انگ   تیها حما آن

 یاز بردگ  تیبشر  ییرها  با هدف  یستیالیانجام انقالب سوس   ی ه برایروسی پهناور  گستره 

 شبرد یپ  ی برا   کیبلشو  ی اشکال ستم و استثمار بود. رهبر  ی و همه  ی دار هیسرما  ی مزد

روس  سمیال یسوس اقتصادعقب   ی هیدر  ازلحاظ  پ  ،ی مانده  جهان   وی شریبه  و   یانقالب 

  پا شدند، بهها در اروپا  داشت. انقالب   چشم  ی صنعت  یغرب  ی به طبقات کارگر اروپا  ژهیوبه

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kerensky
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ماند که به   یباق  دهقانیعمدتاً  ای  در جامعه  ی منزو  هی. انقالب روسشکست خوردنداما  

در  ی ضدانقالب  دیسف ی هاکه ارتش یاول و جنگ داخل  یمشارکت در جنگ جهان لیدل

وکردنآغاز    1918سال   بودشد  رانید،  بلشویک1919مارس    2در  .  ه  پیشاهنگ ،   ها 

به  نگاه مساعد  که    یستیالیاز احزاب سوس  الملل کمونیستی شدند متشکلتأسیس بین 

 ی مشابه در کشورها  ی ریمس  شبردیشان پ و هدف   داشتنداکتبر    یستی الیوس انقالب س

 بود. شانخود

   مردمجِیده و خودبسخودسازمان  ی هاسازمان   اعظمبخش    1923، تا سال  حالنیباا

  ست یبه حزب کمون  1919که در سال    کیو حزب بلشو  بودنده  منحل شد  ه یکارگر روس

داد  رییتغ بودنام  قربان ه  بوروکراسی  ی،  بوروکراس  رشد  شد.  دولت  و  جامعه    یدر 

برنامه و   ،ی بردن رهبر  نیتوانست با از ب   نی جوزف استال  ی حزب به رهبردر  کار  محافظه 

بلشو  ی هنجارها تحکخود  قدرت    ، نیلن  کیحزب  )برا  میرا   ی خوببه   شرحی  ی کند 

و کادر   ی از رهبر  ستیکمون  المللبین(.  2017  25،کالبالن  نک.دوره،    نی شده از اپژوهش

  کهنی بر ا  یمبن  سمین ی استال  ی شد. بدتر از همه، ادعا  تصفیه خود    یانقالب  ست یال یسوس

را    سم یالی»سوس موجود«  می واقعاً  تبلیغات  کند،نمایندگی  با    ی ستیضدکمون  همسو 

 سم یرا در مورد آنچه کمون  مردم کارگراز    ی شماریتعداد ب  ی،غرب  یدارهیسرما  ی کشورها

  ج یکردند، گی م  یندگینما  کیحزب بلشو  ی مارکس و انگلس و رهبر  ی انقالب   ست یاومان

 . ساخت و سردرگم

تروتسک بلشو  ی برجسته رهبر    ،یلئون  مبارزه    کیحزب  را   سم ینی استال  علیه که 

 26رود؟ ی م  کجاو به    ستیچ  ی : اتحاد شوروی که به آن خیانت شدانقالب  درکرد،    هدایت

باز    ی برا  یاسیانقالب س  قی از طر  هیکارگر روس  ی طبقه  ایکرد که    ین ی بش ی( پ1936)

 ایاح  ی شورو  ریدر اتحاد جماه  ی دارهی اسرم  ای  خیزدبه پا میقدرت دوباره    گرفتنپس  

جماهوشمی  اتحاد  براد یفروپاش  1991در    یشورو  رید.  اما  دهه  شیب   ی .  هفت   ،از 

  ی ن یچ نه یزمبا    ایها  با کمک به شکست آن  ای  ،بود  هاانقالب  ی مسئول نابود  سمین یاستال

 . ند دیکه به قدرت رس هاییی کارگر رهبر ی ضد طبقه  اندازچشم
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  ن یزم  ی سیاره است که بر    ی داریهسرما  نیکه ا  داشتتوان  ینم  ه هیچ تردیدی امروز

بحرانراند  می   حکم باعث    تیبشر  ی رو رودر  یِ وجود  شناختی بوم و    یاجتماع  یهاو 

 شود.ی م

 بارفاجعه اقلیمی  راتییتغ
است.    آفریدهتر از جنگ  مراتب بزرگ به   یبحران  ن یدر اوکرا  یستیالیامپر  ییارو یرو

  اقلیمی   راتیی: تغندامواجه  ی با چهار بحران وجود   بشریتکه    ستین  ده ی پوش  یبر کس

 نیا   ی . همهی اهسته  نابودی همگانیمکرر و    ی های ریگبار، انقراض ششم، همه فاجعه

  است یس   ایملت    چیدارند. ه   متحد   یجهان  های حلراهبه    از یهستند و ن  یها جهانبحران

ی پنجره  رای، زدر میان است  زین  تیرا حل کند. در هر مورد، فور  هاینتواند ای نم  یمل

 کوتاه باشد.  اریبس  شایدها به آن  ی دگیفرصت رس 

 ه،یفور  28. در  رمیرا در نظر بگ  اقلیمی در حال وقوع  ی مورد فاجعه  دیده  اجازه

که سازمان   یاز کارشناسان جهان  گروهی(،  IPCC)  27اقلیمی   راتییتغ  یِدولتانیب   ئتیه

ارز  نیششم  گرد هم آورده بود،ملل متحد   ب   یابیگزارش   ی یه ان یخود را منتشر کرد. 

 بود: ریها شامل موارد زآن  یمطبوعات

و    یستیوهوا، تنوع زمتقابل آب  ی گزارش وابستگ  نیگفت: »ا  28ی ل  هوسونگ •

با میزانی  را    ی و اقتصاد  یاجتماع  ، یعیو علوم طب  دهدتشخیص می مردم را  

اقدام   تیبر فور   این گزارشکند.  ی ادغام م   IPCC  پیشین   ی هایابیاز ارز  بیشتر 

  د یتأک  اقلیمیخطرات    اقدام عاجل برای مقابله با   ی برابلندپرواز  و    درنگبی 

 .« ندست ین نهیگزیک  گریدکمرنگ . اقدامات دارد

وضوح  ما به  یابیگفت: »ارز  IPCCمشترک کارگروه دوم    س یرئ  29دبرا رابرتز  •

م کردن  وپنجهدستکه    دهدی نشان  مختلف   ی هاچالش  نیاتمام  با    نرم 

 یبرا  -یمدن  ی جامعه   ،یها، بخش خصوص ت حکوم-همه    ی همکار  مستلزم

و   ی ریگمیو عدالت در تصم  انصاف  نیو همچن  سکیکاهش ر  دادن به  تیاولو

 .«است ی گذارهیسرما

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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اقلیمی  ی توسعه» • با تغییرات    کنونی   شیدر سطوح گرما  از پیش  30سازگار 

گرما  ز یبرانگچالش اگر   7/2)  گرادی سانت  ی درجه  5/1از    یجهان   ش یاست. 

برخی م  هم  ود، محدودترر  فراتر(  تیفارنها  ی درجه در  اگر   یشود.  مناطق، 

، بیشتر شود(  تیفارنها  ی درجه  6/3)  گرادیسانت  ی درجه  2از    جهانی  شیگرما

با تمرکز بر   یمیاقدام اقل  فوریت بر    ی دیکل ی ه افتی  نیبود. ا  اهدخو  رممکنیغ

تأک  انصاف عدالت  بودجهی م  دیو  فناور  ،یکاف  ریزی کند.  تعهد    ،ی انتقال 

  ی و کاهش انتشار گازها  یم یاقل  راتییمؤثرتر با تغ  انطباقبه    شراکت و    یاس یس

 .«شودی منجر م ی اگلخانه

پورتنر-هانس • »  31اتو  تغ  وچراچونی ب  یعلم  شواهدگفت:   رات ییهستند: 

سالمت    بهزیستی  ی برا  ی دیتهد  اقلیمی و  هر    ن یزم  ی سیاره انسان  است. 

اقدام جهان  ی شتریب  ریتأخ پنجره   یدر  در   عاًیو سر  مدتکوتاه  ی هماهنگ، 

 .« از دست خواهد دادزیست قابل ای نده یآ نیتضم ی حال بسته شدن را برا

ا بر  در معرض خطر    نیزم  ی سیاره   منظادر  متعددی  صر  ااست که عن  نیاعتقاد 

به  رقابل یو غ  ی ناگهان  راتییتغ اتمسفر   ی اگلخانه  ی گازها   تراکم  شیافزادلیل  برگشت 

 قدر کوچک به  راتییکه تغ  شودیم   فیتعر   شرایطی  عنوانبه  32عطفقرار دارند. نقاط  

ی و ناگهان  تواندی م که  شوند  تری خطرناکو    تربزرگ رییباعث تغ  تا  شوندی مهم م  کافی

شود. مفهوم نقاط   تری خطرناکمتعاقب و فزاینده برگشت باشد و منجر به اثرات  رقابل یغ

نقاط تنها    نیکه ا  شدی تصور م  گاهد، اما آنکر  یمعرف  شی سال پ  IPCC  20  عطف را

از دما   گرادیسانت  ی درجه  5به    یجهان  شیکه گرما   دهندیرخ م  یدر صورت  یباالتر 

 عطفکه نقاط    انددادهنشان    IPCC  ریاخ  ی هایابیارز  امابرسد.    یشاصنعتیپمیانگین  

 د. نباش  درجه 2تا  1  نیب  ایشیگرمهمراه با  دنتوانی م

قطب شمال،    ی ایدر  خی  نظیر   نی زم  ی سیاره نظام    ی دیکل  ءشامل اجزا  عطف  نقاط 

 AMOC33  آمازون و  یباران  ی ها، جنگلیو قطب جنوب غرب  نلندیگر  یخیصفحات  

 34د شد )لنتوننخواه  یتوجهقابل   راتییدستخوش تغ  یجهان   شیگرما  ل یاست که به دل

ناگهان 2008و همکاران،   است    جریان در    از پیشقطب شمال    ی ا یدر  خی  ی(. کاهش 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_system_science
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(IPCC  ،2019A  2019؛  6، فصلBشواهد .) این اتفاق دهد  یوجود دارد که نشان م  ی

(.  2016و همکاران،    35ی است )هنر  افتاده بارها و بارها    خبندانی  ی دوره  نیآخر  یدر ط

معروف به   یناگهان   اقلیمی  راتییاحتمااًل به تغ  AMOCگذشته در    راتییتغ  گونهاین

دانسگور و همکاران، )ند  شد منجر    Dansgaard-Oeschger  (DO)ی  دادهاخر

 بزرگ در گذشته هستند.   اسیدر مق اقلیمی  راتییتغ  مصادیق   نیترمهم   هاین (. ا1993

  کنندگان آلودهشده است،  وصف  IPCC ی هاکه در گزارش یبرخالف اجماع علم

پا  ی برا  ضروری   ی هاگام   برداشتناز    کلیدی  و    یاگلخانه  ی گازها  عیسر  انیکاهش 

که ده  کربرگزار    را(  COP)  36دولکنفرانس    26اند. سازمان ملل متحد  کرده  ی خوددار

اسکاتلند    وکنفرانس در گالسک  ترینتازهو    1995در سال    ن یکنفرانس در برل   نخستین 

اجرا  قابل   یالمللن ی توافق ب  چی، هنیا  وجود  با  .تاسبوده    2021نوامبر    13اکتبر تا    31از  

گازها  ی برا افزودن  آ  اتمسفربه    شتریب  ی اگلخانه  ی توقف  به دست    کینزد  ی ندهیدر 

 است.  امدهین

 دارد؟   یچه ربط یداریهسرمابه 
خدمت در    ی داره یدولت سرما  کهیی . ازآنجاواقفیم  عملیبی   ن یچن  لیدال به    یخوببه

  ن،ی زم  ی ه سیارو سالمت    هاانسانمنافع    ی جادولت به- ، هر ملتاستدار  هیسرما  ی طبقه 

انباشت سرما به  هیالزام  ثروت  ب   قیاز طر  هیعنوان سرما)انباشت  را (  شتر یکسب سود 

 ی دارد )در موارد نادر، منافع عموم   تفوق  ی بر منافع عموم  ی اقتصاد  نافعکند. می دنبال م

 ییهارساختیو ز  یمانند آموزش عموم  ،باشد  ی دارهیتواند در خدمت انباشت سرمای م

ا(هاجاده   نظیر به  توجه  با  اقتصاد  ،زمینهپس  نی.  رفتار  به   ی دار هیسرما  ی دو  طور که 

 شوند. ی م وطما مرب  بحثبه   ،اندشده   رفتهیگسترده پذ

مشکل    ی زیچ  همان  ،نخست را  آن  اقتصاددانان  که   37سازی« ی »بیروناست 

اقتصادی م  اقلیمی   راتییمربوط به تغ  ی هانهیمتحمل هز  ماًیمستق  ی نامند. کنشگران 

 ه ی تخل  اتمسفر  به درون  آزادانه  توانندی که م  شوندینم  ی اگلخانه  ی گازها  ناشی از ایجاد

  یا گلخانه  ی انتشار گازها  انیپا  ایبه محدود کردن    یچندان  ی ها عالقه آن  ن،یکنند. بنابرا

شد رقابت  در  سرما  ی دارهیسرما  دیندارند.  رقابت   یهابنگاه   ،یالمللنیب  ی دارهیو 

نیستند    سازی یبیرون  نی کاهش چن  ی داوطلبدار هیسرما   ی هات حکومو    ی دارهیسرما

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
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  تواحد محصوال   متیقافزایش    نیبنابرا  و  دیتول  ی هانهیهز  شیافزا  باعث  تواندکه می 

 یبازار داخل   شتریبو کنترل    ترن ییپا  متیو فروش با ق  یرقبا به آلودگ  کهیدرحال  شود،

 ( 2009 39لور،یو ت 38ی فول ،یی رضا نک. ،بحث ی . )براندهدیادامه م  یجهان ای

سوار  ی زیچ  دوم، »مشکل  را  آن  اقتصاددانان  که  نامند.  ی م  40«مجانی  ی است 

توان از آن محروم است که دیگری را نمی  یعموم  کاالی   ک ی  اقلیمی  راتییتغ  تخفیف

را از   سرکش  ی ها و کشورهاشرکت   توانی معنا که نم  به ایناست.    رقابتی ریو غکرد  

مزا   ی مندبهره  گازها  ی ایاز  انتشار  مطیع  شرکت  ِیاانهگلخ  ی کاهش  کشورهای  و  ها 

 محدود شود.کشور از آن  کی ی مندبهره   به یا ممکن  نیست نفع عمومیمحروم کرد 

  ی کنند. سطح کلیم  اتمسفررا وارد    ی اگلخانه  ی از گازها   یمتفاوت  ریمقاد  کشورها

 ، یناخالص داخل  دیتول  ی اندازه  ،آن  تیجمع  ی توان با اندازهیکشور را م  ک یانتشار در  

انتشار   41،ی انرژ  یالمللن یآژانس بداد. طبق گزارش    حی توض  گریو عوامل د  ی انرژ  بیترک

.  دی تن رس  اردیل یم  8/32به    2017سوخت در سال    احتراقاز    ی کربن جهان  دیاکسی د

بوده است، پس از   ی ا گلخانه   ی گازها  نیاز ا  %28کننده، مسئول  آلوده  نیتربزرگ   ،نیچ

  ژاپن  ،(%5) هروسی ،(%7) هند ،(%01) در کل   اروپا ی اتحادیه ،(%41) ایاالت متحدهآن 

 یکشورها   تمام(.  %2)  رانیا( و  %2)  ی اندونز(،  %2)  کانادا(،  %2)  جنوبی  ی کره (،  3%)

 کردند.  منتشررا  ی اگلخانه ی از گازها % 25حدود  گرید

شکل   چیزی نیست جز آخرینمحور  انسان   یصنعت  ی دارهیسرانجام، تمدن سرما

برا مردم  استثمار    از  حکمرواکه در آن طبقات    ی جوامع طبقات  یِدهسازمان    یکارگر 

طب  غارت از  م  عتیثروت  همهکنند ی استفاده  شکلتمدن  ی .   ی اجتماع  ی های بندها 

  عتی( تا ثروت را از طبدانشده   لیتشکگوناگون    دیتول  ی هاوه یاند )مثالً از شبوده   یمختلف

 اند را به وجود آورده  ای شناختی بوم و    یاجتماع  ی هاها بحراننآ  ن،یکنند. بنابرا  غارت

از   دیها، بابحران  نیدادن به ا  انیپا  ی برا ها شده است.  آن  اضمحاللکه اغلب منجر به  
 .محور فراتر رفتانسان  یصنعت ی دار هیتمدن سرما

  یوجود  ی هابحرانسایر  چگونه    که   کنمی بحث نم  بارهنیا  دردلیل ایجاز کالم    به

 ی محور دارند )برا انسان  یصنعت  ی دارهیدر تمدن سرما  شهیر  م، ها روبرو هستیکه با آن 

(. اما  2020  ،ی رین  نک. ،  19-دیکوو  یریگهمه  ی ؛ برا2017  ی ریننک.  انقراض ششم،  

http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487
https://worldpopulationreview.com/countries/china-population
https://worldpopulationreview.com/countries/united-states-population
https://worldpopulationreview.com/regions/european-union-population
https://worldpopulationreview.com/countries/india-population
https://worldpopulationreview.com/countries/russia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/russia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/russia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/japan-population
https://worldpopulationreview.com/countries/canada-population
https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population
https://worldpopulationreview.com/countries/iran-population
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 یاست که چگونه اکنون مبارزه  ساختهمستند    ی قدر کافبه   هکوتا  جستار  نیا  کنم ی فکر م

و چرا   کندی م  دیتهد  ی اهسته  ی جهان را با نابود  ،نفوذ  ی بر سر حوزه   یست یلایامپران یب

جهان  ِیداره یسرما  سرشت برا  یاقتصاد  مؤثر  اقدام  هرگونه  از  تغ  ی مانع   رات ییتوقف 

بود، اکنون   ی ریگدر حال شکل  نه یزمکه در پس   ی . بحران کنونشودی م  اقلیمیبار  فاجعه

بیشتر چه  عموم  هر  گفتمان  درحال  یوارد  است.  در   19-دیکوو  ی ریگهمه  کهیشده 

نابرابر به    یدسترس  لیبه دل  ، همچنان در جنوب جهانکند می شمال جهان فروکش  

  ن ی در کم  ییممکن است جا  ریگهمه  ی های ماریب  ریبار است. سا فاجعه  ون یناسیواکس

  یریگهمه  ای ریشههنوز به علل    کسچیه  رایز  آورد،  بر خواهندسر  باشند و هرلحظه  

 عطف   ی به نقطه   ،ردی است. انقراض ششم اگر موردتوجه قرار نگ  نپرداخته  19-دیکوو

قرن   نیدر اواخر ا   زمانی   کندی م پشتیبانی  بشریتکه از    اتیتاروپود ح  گاهآن  ورسد  ی م

 .فرو خواهد پاشید 

 جلوروبه یراه
که به    ی امنطقه   گرید  ی هااز بحران  ی اریو بس  یوجود   ی هابحران  نیحل ا   ی برا

جا   کمبود  بشراهنکرد  ذکر  یحتدلیل  سرما  دی با  تیم،  تمدن   یصنعت  ی دارهیاز 

شامل   ی انده یآ  ن یاز چن  یفراتر رود. هر طرحمحور  م بوم سیال یمحور در جهت سوسانسان

 ک ی دموکرات  ی زیرزنان و برنامه  ی توانمندساز  قیکه از طر  است  ی ترکم  اریبس  تیجمع

اقتصادها ماتر  یمحل  ی خانواده،  کاف   ی دیجد  سیکه  و  الزم  محصوالت   ی برارا    یاز 

 سازگار با فرهنگِ   د،کنن ی و مصرف م   دیتولها و توسعه  انسان   بهزیستی،  فروتنانه  شیآسا

 ی رانسان یغ  شاوندانیو خو  نی زم  مبا ما  یمیصم  زیآممحبت   ی در رابطه  شهیربودن که  

 .دیآی ما دارد، به دست م

ا  دنیرس  ی برا انسان  دیبا  نده،یآ  ی جامعه  نیبه   ی نهادها  تمامو    ی محوراز 

 جیبسخودده و  کارگر خودسازمان  مردم. فقط  بگسلیم  یطبقات  ی و جامعه  ی دارهیسرما

 وجود ندارد. ی گریند. راه دبخش رهاییرا  تیتوانند بشری م

برا از مردم  که در آن    یکنون  یست یالیبا جنگ امپر  مخالفت  و    جنگیدن   ی کارگر 

 ی نقطه   دی، باشودمی  استفادهقدرت و ثروت نخبگان حاکم    شیافزا  ی برا  گریکدیکشتن  

 شروع ما باشد. 
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 یاعتماد   چی ه.  هیروس  هیعل  ی اروپااتحادیه/ایاالت متحدهی  به تحرکات جنگ  نه •

 جمعی   ی ها خواه و رسانهی دموکرات و جمهور   استمدارانیو س  دنیبه دولت با

 ! داری نباید داشتسرمایه

 ناتو! برای انحالل به گسترش ناتو! نه •

 ! هیروس هیغرب عل ی هامیتحر  تمام انیپا •

 .نیاوکرا  ییزدای و نظام ی بس فورآتش ی ! برانیاز اوکرا هیروسخروج  •

 بشر  ی ازهاین ی برا هزینهجنگ،  ی برا  هزینه نه به •

 !ی ا هسته  ی ! نه به انرژی فور ی اسالح هستهخلع ی برا •

  ژه یواست، به گسترده    یالمللن یجنبش ضدجنگ ب  ازمندین  مطالبات  نیا  ی برا  مبارزه

 یآموزش  اقدامات  ،شروع  ی برا  ی. مکان خوبنیو اوکرا  هی، اروپا، روسایاالت متحدهدر  

دادن  دخال  ی برا کارگر ت  در  در  مردم  چن   کنونی بحران    ی باره بحث   اقدام  ن یاست. 

  ی و چگونگ   تیبشر  ی برا   ی وجود  ی دهایتهد  ریسا  ی بارهرشامل آموزش د  دیبا  ی ضدجنگ

 ما!( باشد.  یکنون  یزندگ  ی وه یمحور )شانسان  یصنعت  ی دارهیتمدن سرما  هها بآن  ارتباط
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 قدردانی: 

بهبود آن   ی برا  د ینظرات مف  ی عرضهو    ی قبل  سینوشی خاطر خواندن پپور به  از ر. حسن

مایلم از هومن    .هستند من    نگارشی متعلق بهو    یافتادگازقلم  ی سپاسگزارم. تمام خطاها

 ی این مقاله تشکر کنم. کاسبی نیز برای ترجمه

 

 داری : فساد در روسیه و تاریخ سرمایه1ی  ضمیمه
مورد مطال  ی هاگارشیال  در  زروس  به  ی ادیب  است.  شده    ه ی روس  ینوعنوشته 

 یی و متحدان اروپا  ایاالت متحده شود و  یم  ارائه  ی داره یسرما  ی ازعنوان شکل فاسدبه

دور است،    تیتنها از واقعنه   حرف  نی هستند. ا  ی دارهیپاک سرما  ی از نسخه  ی ریتصو

 . تاس  ی دارهیسرما به یخیرتاریغ  نگاهیبلکه 
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به کارشناس س  42،کروگمن  پل   مز ی تاورکیوین   یاسیاقتصاددان کالن مشهور که 

 ی غرب   ی دارهیسرما  ی گری آتش نظام های  شعله  دمیدن به  ریدرگ   قاًیشده است، عم  لیتبد

  ن یپوت  لیآش  ی پاشنه   دنتوانی م  های غیرقانونی ثروتدر »او  است.    هیروس  هیو جنگ عل

 هامیتحر  ساختنمؤثرتر    هچگون  رددر مو  ییهاه ی( توص2022  ی هیفور  24)  43«دن باش

  یجهان سالح مال  ی شرفته یپ  ی های، دموکراس حالنی»باا:  کندی م  عرضه  هیروس  هیعل

د ما   نی پوت  میرژ  هیعل  یگریقدرتمند  اگر  آن    لیدارند،  از  استفاده  آن باشندبه  ها : 

ن را احاطه یدر خارج از کشور بروند که پوت  هاییگارشیال  میثروت عظ  سراغ توانند به  ی م

 «د.قدرت بمانمسند کنند تا در یاند و به او کمک مکرده

پ  44، نووکمت  پیلیف  ی مطالعه  از  او گابر  45ی کت یتوماس  (  2018)  46زوکمن  لیو 

در ثروتمند    ی هاثروت پنهان روس  2015زند در سال  ی م  نیکند که تخمی م  قولنقل 

 . شدبالغ می  هیروس یناخالص داخل د یاز تول درصد 85حدود خارج به 

 کند: ی سپس مکث م کروگمن

از افراد بانفوذ، چه   ی ، تعدادنخست  وجود دارد.  نجایکننده در اناراحت  تیواقع  دو

  کاسه کدر ی  یبا دزدساالران روس یمال ازلحاظ شاندست است،یدر تجارت و چه در س

غیرقانونی   های ثروت. دوم، رفتن به دنبال  کندصدق می   ایتانیدر بر  ژهیو امر به   نی. ااست

 اهل  ، کسانی که ثروت غیرقانونی دارند  تمام  ی برا  یتر کردن زندگ بدون سخت  یهروس

قهرمانان جهان   شاید  یروس  ی هاپلوتوکرات  کهیدرحال  و  -است    دشوار،  باشند هر جا که  

زمینهدر   به   این  منحصربه باشند،  همه زحمت  هستند:  فوق  ی فرد  در ند  ثروتمافراد 

 دارند.خارج از کشور  ی هادر حساب ثروت پنهانیسرتاسر جهان 

از    یکی،  کردیت سوئیس حساب در    18.000از    در نشت اطالعاتی  ه،یفور  20در  

  از دالر    ونیل یصدها مبرای  بانک    نیجهان، افشا شد که چگونه ا  ی هابانک  نیترنینماد

تحر  ،یاطالعات  افسرانها،  دولتسران   بشر،  و  شده  میتاجران  برناقضان حقوق   عالوه 

باز کردهگرید  ی اریبس ا  ، حساب  سودویچ ی  آلمان  ی در روزنامه  ابتدا  استاند  نیاست. 
داده  47تسایتونگ که  شد  روزنامهگزارش  گروه  با  را   ی پروژه»  ی رانتفاعی غ   ی نگارها 

https://www.nytimes.com/2022/02/24/opinion/russia-ukraine-sanctions-offshore-accounts.html
https://www.nytimes.com/2022/02/24/opinion/russia-ukraine-sanctions-offshore-accounts.html
https://gabriel-zucman.eu/files/NPZ2018.pdf
https://gabriel-zucman.eu/files/NPZ2018.pdf#page=17
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.occrp.org/en
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در سراسر جهان   گرید  ی سازمان خبر  46و    48«افتهیسازمان  میجراو  فساد    ی گزارشگر

 گذارد.ی به اشتراک م

بعد،  حالنیباا روز  کرد  داری سرمایه  ی ها رسانه، چند  فساد  داستان  مورد    ت یدر 

کرد  سی سوئ همانسکوت  درست  که  ند،  سلمان  ی بارهدرطور  بن    عهد یول،  محمد 

تبار را  ی سعودمخالف آمریکایی نگار روزنامه  یجمال خاشقجکه قتل  ی ربستان سعودع

 . ساکت ماندند کرد، یدهسازمان 

انسان  یغرب  ی کشورها  یِشرکت  ی هاها و رسانه تحکوم  کهیدرحال بحران  در   یاز 

بکوبند، هیچ خشمی  هیروس هیجنگ عل بر طبل حمایت ازتا  کنندی استفاده م  نیاوکرا

 یبهانه   بهبا کمک ناتو    ایاالت متحده  ی ساله در افغانستان به رهبر  20تهاجم و جنگ    از

دولت    جادیدر ا  ینقش اساس  متحدانشو    ایاالت متحدهدر میان نبود.    سمیمبارزه با ترور

جو را به پناه  ینیفلسط  هاون یلیداشتند که م  نیدر فلسط  یست یونیصه  نینشستعمرهم

نفر را در   ونیلیمکیاز    ش یو ب  ی باختر  ی را در کرانه  دیگر  نفر  هاونیل یم  و  کرد  لیتبد

ون  که در  یانینیباز تحت اشغال قرار داد. فلسط  ی زندان فضا  نیترنوار غزه در بزرگ

که   دیدولت آپارتا  نیاند. اشده   لیدو تبدبه شهروندان درجه  ،ماندند  یباق   لیاسرائ  قلمرو

 4  کماکان   شناسند،آن را نوعی آپارتاید می الملل  ن یمانند عفو ب   ی حقوق بشر  ی هاگروه

 کرده است.  افتیدر  ایاالت متحدهاز  حاتیدالر کمک و تسل اردیلیم

کارل مارکس  با آنچه  خورده است که    گره  ی دارهی تمدن غرب با ظهور سرما  خیتار

بدو شدد ینام  ی دار هیسرما  ی انباشت  شروع  بر،  در  از   ینا  ا،ی تانی.  بود  عبارت   فرایند 

مراتع،   ،مزارع  تلفیق  ای  میتقس  یعنی،  کشی جنبش حصار  قیدهقانان از طر  سازی ایپرولتار

 دیتول  وسایل  ی سازیو خصوص  سازی ییکاال   ی؛اشتراککشت  قابل   اراضی  سایرو    چمنزارها

 ی هو یش  است.  ی دارهی انباشت سرما  شرطش یپ   که  سود  ی برا  د یو تول  ی؛و مصرف اجتماع

  یروی و ن  دیتول  وسایل  دیدر خر   ی گذارهیسرما  ی را برا  یپول  ی هیسرما  ،ی دار ه یسرما  دیتول

که   هاییمواد خام به کاال  لیتبد ی کار کارگر برا  تیظرف ی عنی د؛ریگیفرض م ش ی کار پ

از هز  یارزش اضاف فراتر  باالتر و  را  دیتول  ی هانهی)ارزش  بخشند و سپس  تجسم می ( 

 فروخت. اربا سود در باز توانها را میآن

 نخستین که با    ندشد   بیبا استعمار ترک  یداخل  ی ندهاایفر  نیا  ر،ی کب  ی ایتانیبر  در

ها در قرن شانزدهم آغاز شد. در سال  نشین مستعمره   تأسیس   ی آن برا  یشیآزما  اقدامات

https://www.occrp.org/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Salman
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Prince_of_Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Prince_of_Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Jamal_Khashoggi
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Jamal_Khashoggi
https://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Jamal_Khashoggi
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 س یتأس  را  49ییقایآفر  یشرکت سلطنت  شهر لندنو    استوارت  یسلطنت  یخانواده ،  1660

 یی قایآفر  ی برده   5.000طور متوسط ساالنه  به   1686و    1680  ی هاسال   که بین  نددکر

 .کردی را مبادله م

ها امکان  کردند که به آن  ی رویپ   یمشابه  است یاز س  یغرب  ی اروپا  ی کشورها  ریسا

  بنیانیبر  سازی ی صنعت ی مواد خام را برا ی بازارها  نیو همچن  یکاف  یپول ی هیداد سرما

نامیده    یتمدن غرب  که  کنند و آنچه را  انباشتخودشان    یتر از بازار داخلمراتب بزرگ به

 به وجود آورند. شده است،

آفر  ایآس  استعمار قاره   قایو  ب  یبخش  کایآمر  ی و  فریالمللن یاز  انباشت    ندیاشدن 

ا  هیسرما  بدوی  ، فرانسه  ی استعمار  ی امپراتور  ، ایتانیبر  ی امپراتورشامل  ها  نیبود. 

 یامپراتور و   کیبلژ  ی استعمار   ی امپراتور،  پرتغال  ی امپراتور  ،هلند  ی استعمار ی امپراتور

جهان  ندبود  ایتالیا از جنگ  پس  دل  ی که  به  عمدتاً   یضداستعمار   ی هاانقالب  لیدوم 

 . ند دیفروپاش

پروژه  یبرخ ا  ی استعمار   ی هااز  شد  نی نشمستعمره  دولت  کی   جادیبه  ند،  منجر 

متحدهازجمله    یجامه در  پوشیده    ییکایآمر  سمیالیامپر(.  0198  50زین، )  ایاالت 

 تز یولفوو  نیدکتر  راًیو اخ  52مونرو   نیدکتر  و بعد  51سرنوشت آشکار  یِاسیو س  کیدئولوژیا

 . دنبال آمدبه 

 

در    ینیاوکرا  انیجوپناه  رشی در پذ  یطبقات  : اختالفات2ی  ضمیمه

 لهستان 
  در شرق اروپا را    ینیاوکرا   ی جوپناه   ونیلیم  5/1از    شیبداری  سرمایه  ی اهرسانه 

 ی طبقات   اختالف  ی باره در  ،2022مارس    2  53، نوتز  لیبراز    ریز  ی مصاحبه اند.  داده  گزارش

 گرفته شده است. بر ی که کارگرند،انیجوپناه رشیدر پذ

یوژویاک اتحاد  54ایگناسی  ودر    55« کارگرانابتکار  »  یهیاز  با   یتالیلهستان 

در   ،نیاوکرا  فییدر ک  57« کارگران  یهمبستگ  ی کارگر  ی هیاتحاد»رهبر    56نکو، یماچ

 ی المللن یب  ی کارگری هیاتحاد  ی شبکه »  قیمصاحبه از طر  نیمصاحبه کرد. ا  هیفور  27
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شده و   هترجم  ی فرانسوو    یلهستان است. از    رسیدهما    به دست  58«و مبارزه  یهمبستگ

 . م طلبییپوزش م این فرایندهرگونه اشتباه در  از بابتما 

مهاجر در لهستان وجود    ینیکارگر اوکرا  یادیتعداد ز  یقبل از بحران کنون  یحت

کردند تا   ی همکار  نکویلهستان با سازمان ماچ   ی هاهیاتحاد  ،شیسال پ   نیچند  ؛داشت

لهستان    59ینیاوکرا   انکارگر  ِیکارگر  ی هیاتحاد  در  هدف    تأسیس را  با  بهبود  کنند، 
افزا  ی کار  طیشرا براآن  مقرری   شیو  دست  رسیدن  ی ها  برا  مزدبه  کارگران   ی برابر 

 راستاران یو- .2017تا سال  یو خارج ی لهستان

کارگران در   یفعل  اوضاعکه    دییاول از همه، به ما بگو   ،یتالی: وایگناسی یوژویاک
 کنند؟یشما چه م  ی هیاتحاد ی چگونه است. اعضا نیاوکرا

برخنکو یماچ  یتالیو م  ی:  کار  سر  برخی به  و  م  یروند  خانه  در   ایمانند  ی در 

به    سایرین  ؛کنند به لهستان بروندیتالش م   یشوند. برخی بمب پنهان م  ی هاپناهگاه 

 خود بمانند.  ی هااند تا در کنار خانوادهرفته نیغرب اوکرا 

 ؟روندمی کار  به سرها آن ایآ
ها اجازه به آن  طیاند و شراکه نرفته  یدهد. کسان ی نم  یجنگ به شما مرخص  بله،

 . هیروس ون یدر قلمرو تحت کنترل فدراس ی دهد، مشغول کار هستند. حتی م

 چگونه است؟ نیکارگران در اوکرا اوضاعحال حاضر  در
 . استهمه  ی دغدغه نیها اکنون آخر کارگران و حقوق آن  اوضاعبد.  یلیخ

توانند داشته باشند  ی م  یجنگ چه نقشزمان  دشوار طیشرا نیها در اهیپس اتحاد
 م؟ یکن  تیاز شما حما میتوانی چگونه مما و 

اصل   من اولنمی بیم  تیحما  یدو خط  به    نی.  پناه  حفاظتمورد مربوط   انیجواز 

اوکرا  ینیاوکرا مهاجران  دوم  ینیو  است.  لهستان  مال  ی آورجمع  ،در   ی برا  یکمک 

ها  که خصومت  ییهان یدر سرزم  ایاند  مانده و پناهنده شده   نیکه در اوکرا  یشهروندان

 اند.نده ما باقی در حال وقوع است، 

کنند از  ی م  یسع   یلهستان   ی هااز شرکت   یمورد لهستان، متأسفانه بخش بزرگ  در

زبان صحبت  این  دانند و به  یمقررات را نم  ینیاوکرا  انیجوپناه   آلود ماهی بگیرند.آب گل

متفاوت    ی راد مشاغلونشمی ها مجبور  دشوار است. آن  اریبس  اوضاع  نیاکنند، بنابرینم

قبالً آنچه  دررندیبپذ  ،داشتند   از  من  غ  ن یا  ی باره .  از   یمیعظ   یرقانونیاستثمار  که 

https://www.ozzip.pl/publicystyka/spoleczenstwo/item/2871-ukrainskie-zwiazki-zawodowe-wobec-wojny
https://www.ozzip.pl/publicystyka/spoleczenstwo/item/2871-ukrainskie-zwiazki-zawodowe-wobec-wojny
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، انی جوهجوم پناه   نی نگران هستم. با چن   اریبس  گیرد،می   صورتما    ینیوطنان اوکراهم

است    لی دل  نیخواهد بود. به هم  2016و    2015  ی هاحادتر از سال   ار یبس   مسئله  نیا

اتحاد به  ی کارگر  یهاهیکه ما به کمک  اروپا   ی رگرکا  ی هاهیاتحاد  یطورکللهستان و 

که تا   دوارمی. اممیدار   ازین  هاآناز حقوق    صیانت  در  ینیکمک به کارگران اوکرا  ی برا

 به کمک شما باشد.  ازین نیترکم جای ممکن 

اتحاد  یجهت  نیدوم م  ی کارگر  ی هاهیکه  کنند،  ی لهستان  کمک  ما  به  توانند 

داروها  هیاول  حتاج یما  لیتحو  یدهسازمان  از    ی ضرور  ی است،  اوکرا  پیش که   نیدر 

 یساله  14  ی د. اگر تجربهبوخواهند  چنین    شتریبحتی    کینزد  ی نده یند و در آای ضرور

در   م، ندیبه کار بب  نی اوکرا  کنونی   موقعیتو آن را در    میریخود در دونباس را در نظر بگ 

سطح آن  ادامه دارد، با  در آنجا  ها  ف که خصومتیو خارک  فیی مانند ک  یبزرگ  ی شهرها

  ادامه یابند،   گرید  ی هفته   کیاقدامات    نیخواهد بود. اگر ا  یبزرگ  ی فاجعه  ،تیجمعاز  

تالش   د یشده است. شما با  آغاز  پیشد که از  بو  میروبرو خواه  یبزرگ  یبا بحران انسان

. به  دی کم آن را به حداقل برساندست د،ی کن  ی ریاز آن جلوگ  دیتوانینم راگ  یحت   د،یکن

 م.دواریاروپا ام ی کارگر ی ها هیاست که من به کمک اتحاد لیدل نیهم

چپ لهستان،   ی ها جنبش  در  و افراد  ی کارگر  ی هاهیبه اتحاد  دیخواهیسؤال دوم، م
 د؟ ییاروپا و جهان چه بگو

همه    ایلمم اوکراکه  خواهم  باز  پناه   پشتیبانی  نیاز  از  مهاجران    و  انیجوکنند، 

اوکرا   تیحما   ینیاوکرا در  همه  به  و  بمان  نیکنند  ما  با  کنند.  پیدکمک  هم  با   روز ی. 

هیچ   کهنیبر ا  یمبن  شود  ارسال  انی به کارفرما  یواضح  گنالی شد. مهم است س  میخواه

ناعادالنه   ی برا  ییجا نخواهآن  یاحتمال  ی اعمال  وجود  آن  دها  باداشت.  ا  دیها    نی از 

 . دینکن  تیاذ از این شیما را ب  م،ی هست یعصبان  همین حاال همبترسند: ما 

 

 داری و جنگ های سرمایه: رسانه3ی  ضمیمه
،  کردم  یزندگ  کشور زادگاهم  رانیکه در ا  یمیسال و نجز سه  به   1977من از سال  

 یتوهم  چیه   ستیالی سوس  کیعنوان  به   1971. از سال  امبوده  مزیتاورکیوینمشترک  
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 ی از منابع اصل   یکی   رایز  ،خوانممی م. آن را  اه نداشت  مز یتا   کیدئولوژیا   شیدر مورد آرا

 است.  ایاالت متحدهدر   کمدار حاهیسرما ی طبقه  انیدر م یبحث عموم

در حال گزارش    مزیتا  توان دید کهالجرم می شد،    آغاز  نیکه جنگ اوکرا   یزمان  از

از  ی  رو یپی  خوب که ادعا  ی نگارروزنامه   «یِنیع  ی هانهی»زم  برنه    هادرگیری   لیو تحل

دولت   استیس  با حمایت ازدارانه در جنگ  جانب   ییعنوان صدابلکه به  ،ها را داردآن

استفاده   خود  گزارش  ی برا  یاز چه منابع  مزیتا  نمی بب  کهتوجه کردم    نی . بنابرابود  دنیبا

گزارش کرد. در نفر    400  را در حدود  یهتلفات روس  مزیتادر روز هفتم جنگ،  کند.  ی م

رئ  نیهم زلنسکسی حال،  حدود    یجمهور  نظام نفر    130تنها  غ  یتلفات    یرنظامیو 

  هفت طی    هاکه روس  بود   معنا   بدان  ارقام  نیکرد. امی   تأییدهمان دوره    ی را برای نیاوکرا

تلفاتی در ها ینیاوکرا کهیدرحال ،دست دادند ز را ا یپرسنل نظام نفر  2.800حدود در 

غ  ینظام  130حدود   نمی  را متحمل شدند.  یرنظامیو  نظر درست  به  ارقام  .  آمداین 

  )من  افتی مزی تا ی در روزنامه نیمسلح اوکرا ی روهایاز تلفات ن  یگزارش توانمی  سخت

ادهیند  چیزی  از  پس  بالفاصله  ،  شد  نیاوکرا  ییهوا  ی برترمدعی    مزی تا  کهنیام(. 

پروازممنوع بر   ی و ناتو التماس کرد که منطقه  ایاالت متحده  به   یزلنسک  مهورجس یرئ

 اعمال کنند.  نیفراز اوکرا

اغلب دور از    گوناگون  ی مستقر در شهرها  مز یتانگاران  روزنامه  ی هااز گزارش  جدا

کنند،  ی م  اتکا  یو مصاحبه با مردم محل  نیاوکرا  حکومتی که به مقامات    جبهه خط مقدم  

بر    یلیتحل  ی هاگزارش  ی برا  مزیتا جنگ  ی موسسه»خود  است.    یمتک  60« مطالعات 

 است:  ایپدیکیاز مدخل وقطعه  نی . انگاهی انداختمها  آن به نیبنابرا

است   ایاالت متحدهمستقر در    ای اتاق فکری (  ISW)   «مطالعات جنگ  ی موسسه»

 یاتاق فکر  کیرا    شخود  ISWد.  کر  س یتأس   2007در سال    61گن ی ک  یمبرلیکه ک 

  لیو تحل   پژوهش  یامور خارج و    یمسائل دفاعی  نه یکند که در زمی م  توصیف   یرحزبیغ

اند که کرده   فیتوص  «واشنگتن  طلبجنگ»گروه    کیعنوان  را به  ISW  گرانیکند. دی م

و   جنگ در افغانستان  بابدر    ییهاگزارش  و  است  ی«تهاجم  یخارج  است یس»طرفدار  

در مناطق   ی اسیس  ی دشمن و روندها   داتیتهد  ، ینظام  اتیبا تمرکز بر عمل»  جنگ عراق

  ه یتهاجم روس  در باب  زنده  ییهاگزارش  نیه است. همچنکرد  هیتهی«  ریمختلف درگ
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اوک سال    نیرابه  ا  2022در  است.  کرده  غ  نی منتشر  و اعانه با    یرانتفاعیسازمان  ها 

دفاع  مانکارانیپیِ  مال  ی هاکمک دینامیکز  62،ریتیانازجمله    ،یبزرگ   63، جنرال 

قرار   یسی آن در واشنگتن د  ی شود. دفتر مرکزیم   یبان یپشت  گرانیو د  64کورپ دین

 . دارد

 : دیگوی م ن ی، چنISW گذارانی، بن گنیک یمبرلیک ی باره در نیهمچن ایپدیکیو

 است یاست. او ر  ییکایآمر  ی( مورخ نظام1972گن )متولد  یآلن ک   یمبرلیک

در    یسسهؤم و  دارد  عهده  بر  را  جنگ  پومطالعات  دانشگاه    ،لیی  65،نتیوست 

آمرو    66تاون جورج ک  سیتدر  67ییکایدانشگاه  است.  در مقاالتی  گن  یکرده 

جاها  69استاندارد   یکلیو  ،مزیتاورکیوین  68،ژورنال  تیاستروال منتشر   گرید  یو 

کرد و از آن زمان   تیحما  2007در سال    در عراق  روهاین  شیافزا. او از  استکرده  

کرده است. در  دفاعدر افغانستان  کایآمر ینظام کارزار یبازساز گسترش و از

 یفرمانده  70ستالیکرمک   ی استنلژنرال    کیاستراتژ  یابیارز  می، او در ت2009سال  

 افغانستان خدمت کرد.

شبکهی م ب  یتوان  متقابل  نظام  نیارتباطات   ی هادانشگاه  ، یصنعت- یمجتمع 

اصرار دارم که محتاط باشید و  ن،یرا مشاهده کرد. بنابرا یشرکت  ی هاو رسانه ییکایآمر

البته،    ی شک و تردید بنگرید.به دیده  د،یخوانمی  مزیتا ورکیوینجنگ در    ی بارهآنچه در

ا در  م  مزیتا  ی بارهدر  نجایآنچه  می نشان  دری دهم،   یهارسانه   ریسا  ی باره تواند 

طرفدار   «یانتفاعری»غسازمان  بر    یمتک  مزیتاصادق باشد. اگر گزارش  نیز    داری سرمایه

تصور   توانی م  شود،ی م  نی تأم  ینظام- یمجتمع صنعت  ی آن ازبودجهجنگ باشد که  

نما چگونه  که  به   یزلنسک  جمهورسی رئ  هماهنگ  ییو یدیو  ی هاشیکرد   وجهچیهکه 

 یآقا   کنمی باشد. درواقع، فکر م   ی اعتمادمنبع اطالعات قابل   تواندی م  ست،ین  طرفی ب

با  ستین   یزلنسک به درگ  یغرب  ی هاو قدرت  دنیکه دولت  با    م ی مستق  ینظام   ی ریرا 
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آماده کردن افکار   ی هستند که از او برا  یزان غربافروبلکه جنگ   دهد،ی سوق م   هیروس

 . کنندی استفاده م ی جنگ نی چنصورت وقوع ها در  از آن تیحما ی برا یعموم

نفقط روس  نیا با  ستندیها  تا حق  د یکه  ب  قتی سخت تالش کنند  در    ما  .ابند یرا 

 . یم تالش کنسخت به همان اندازه  دیبانیز   ی«غرب ی هایدموکراس»
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