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ارزیابی تهاجم نظامی روسیه به  های مختلف در  ی انتشار مقاالت و دیدگاهدر ادامه

الکس  خوانیم.  را مینیکوس  یژیلبر اَشکار و الکس کال ی مکتوب  ین، متن مناظرهاوکرا

داند دیگر مییک  باپریالیستی  های امقدرت  جاری   ردنبرا  وکراین  جنگ در ا  کالینیکوس

ژیلبر اَشکار کند.  گیرند انتقاد می ناتو را نادیده می نقش  ان  گرایانی که در این میو از چپ

دهد و در ادامه نیز پاسخ کالینیکوس به نخست به کالینیکوس پاسخ میدر یادداشت  

 خوانیم. شکار را میاَ

 

 

 

 

 الکس عزیز 
عالقه  سوس  در  تنقد  مندانه من  را   امضع مو  برمارس    27مورخ    ست یالی کارگر 

. من  ایمداشته خود    نی گو بوگفت بحث و  از    ی طوالن  یسنت   تا امروز،  توخواندم. ما، من و  

 هاست یمارکس   ن یب   د یگونه که باآن  ،بحث ما  رایز  کنم، ی فرصت استقبال م   نیاز ا  هوارهم

است    یزنو افترا  یکدیگر  ی نظراتعامدانه  فیتحر   بدونو    نهایقرف  ی اهیبا روح   شود،انجام  

  راثیماز    رتأثمهنوز  چپ  است.    جیرا  اریاز چپ بس  یکه متأسفانه در صفوف بخش بزرگ

 است.  سمینی استال زیانگنفرت
شش پرسش متداول در مورد  »  با عنوان  من  ی مقاله  دیکنی از آن نقل مکه    یمنبع

است که من    نیا   تاست. محور انتقاد  «نیامروز و جنگ در اوکرا  سمی الیامپر  یت باضد

خواهم کرد   یطور که سعغافل هستم. همان   نیاوکرا  جنگ   یستیالیامپر انی ب  یژگیاز و

است که من آن را   ی نسبتاً متناقض از جنگ جار  یفیبر تعر  یمبتن  تنشان دهم، نقد 

ب   ی برا  تانتالش  ی جه ینت صندل   ن ینشستن  حقیقتاً    لیتحل  -   کنمی م  ر یتفس  یدو 

از   یبخش بزرگ   ی که مشخصه  گرایانهاردوگاه-نوتحلیل    و  یاز جنگ جار  یستیمارکس

بر برا  است   ا یتان یجنبش ضدجنگ  نزد  ی متماد  ان یسال  ی که  ارتبا  کیاز  در  آن    طبا 

 . دیابوده 

https://socialistworker.co.uk/features/the-great-power-grab-imperialism-and-war-in-ukraine/
https://anticapitalistresistance.org/six-faqs-on-anti-imperialism-today-and-the-war-in-ukraine/
https://anticapitalistresistance.org/six-faqs-on-anti-imperialism-today-and-the-war-in-ukraine/
https://anticapitalistresistance.org/six-faqs-on-anti-imperialism-today-and-the-war-in-ukraine/
https://anticapitalistresistance.org/six-faqs-on-anti-imperialism-today-and-the-war-in-ukraine/
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  د، یکن ی اضافه م  جانیدر ا  -است«    غایب  شکاراَ  کرد ی»آنچه از رو  ،یسینوی شما م

  - من هم هست  شامل  ییند« گوگیری م  نادیده ناتو را    یمسأله که    ی گری د  گرایان»و چپ

 « ارائه شده است.  سم یمارکسدر  است که    سمیالیاز امپر  یخیاز نظر تار  اخص  ی»درک

بر تن می سپس    سمی الیامپر  از  یآموزش  درگیر تبیینیتا    کنیدردای استادی خود را 

 یهاغلبه بر دولت  ینیستند که در پ  بزرگ قلدر  ی فقط کشورهااین  که »  دیومدرن ش

آن  ی ادیز  های نمونه  اگرچه  -  ندترکوچک ا  از  دارد.  رقابت    یجهان  ستمیس  نیوجود 

که   ی دارهیسرما  سمیالیدرک از امپر  نی»ا  د،یریگیم   جهیاست.« و نت   ی دار ه یسرماان یب

 است«.  بیغا شکاراَ لیطور کامل در تحلاست، به  یدولتانی رقابت ب ستم یس  املش
است،    بیعج  اری، بستو  جانباتهام از    نیاطرح  ن،  دای منتقدر میان همهالکس،  

منتشر   اتمن را از کتاب  یبررس،  المللن ی ب  سمیالیسوس  ینشریهدر    2010در سال    رایز

 بحث کردم.  یستیال یامپرانی ب ی هادر مورد رقابت اتی داوری دربارهکه در آن  ،ی کرد
و به دنبال    1990  ی من در مورد گسترش ناتو از اواخر دهه  ی هابا نوشته  نیهمچن

  به هنگام   روس  رفیق  کیبا    ی امصاحبه ها، مانند  در طول سال   گرید  متعددآن مداخالت  

چه آنبررسی  و اگر به خودتان زحمت  .  ی ، آشنا هست2014در سال    نی اوکرا  یجنگ قبل

قبل از    دیطور که باهمان  –  دادیمی  شتمنو  نیبر سر اوکرا  ریاخ  ییارو یمورد رو  را در 

آن را در چارچوب   از همان ابتداکه    شدی می متوجه    -یدادیانتقاد از موضع من انجام م

 واشنگتن قرار دادم.  ی به رهبر یغرب ی هاو قدرت هیروس ن یخصومت ب
درس  تردیدبی   ن،یبنابرا نیست  مورد    گفتاری الزم    ی ستیالیامپرانیب   ماهیت در 

  یباقچه    تاز نقد  در این صورت، درست است؟  ارائه کنمو نقش ناتو    ی جار  ییارو یرو

اصل  عمالً  سمیالیامپر  دیرپای   ی توسعهی[  ]بحث دربارهماند؟  ی م نظر  با    اتی اختالف 

. من آن دهدالشعاع قرار می را تحت  نیرادر اوک  ی جنگ کنون  تی موضع من در مورد ماه

تجاوزکارانه و  توصیف    نیاوکرا  هیعل  هیروس  سمیالیامپر  ی را جنگ  ( 1  بنابراینکردم 

  ه یروس  سمیالیبزرگ در طرف امپر  ی ه یروس  سمینیکه به نام شوو  ی اجنگ تجاوزکارانه

به کشورشان   هیروستهاجم  ها که با  ینی( جنگ عادالنه در طرف اوکرا2راه افتاد و  به

 جنگند.  ی م
بتوانند مهاجمان روس    نیدر واقع خوب است اگر مردم اوکرا »که    یکنیم  قیتصد

نادرستی  تا آنچه را که به  یزنی دست م  دهیچیپ  یاما پس از آن به تالش  «برانند.  رونیرا ب

http://isj.org.uk/rethinking-imperialism-past-present-and-future/
https://anticapitalistresistance.org/new-but-still-cold/
https://anticapitalistresistance.org/the-rulers-of-the-great-powers-are-playing-with-fire/
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»جنگ   که  توضیح دهی  کنیتالش می  یعنی  ،تبیین کنیام  من رد کرده  یکنیادعا م

 یناگوار برا  یتالش  نیاست«. ا  یستی الیامپر  ی هاقدرت  نیب  ی ریمتضمن درگ  نیاوکرا

کس    چیاست. ه  «یری»جنگ« و »درگ  نیب  زیمبهم کردن موضوع با محو کردن تما

نیست اوکرا  پسِدر    که  -شوم  منکر نمی  من   قطعاً  و   -  منکر   یریدرگ  کی  نیجنگ 

بلکه :  ستیدر مورد آن ن  دیکن ی که از من نقل م  چهآنوجود دارد. اما    یست یالیامپران یب

ولو   ست، ین  یستیالیامپرانی جنگ ب  کی   نیاست که جنگ در اوکرا  تیواقع  نیا  در مورد

 رخ دهد.  یست یالیامپرانیب ی های ریاز درگ ی انهیزمچارچوب وضوح در به کهآن
که    یستین یلن  منظر، از  با صراحت تمام  در واقع  ؟وجود دارد  یتفاوتچه  جا  در این

اوکرا   -  یبه آن اشاره کن  ی دوست دار  ب  کی  نی اگر جنگ  بود،   یستیالیامپرانیجنگ 

کردند. از یم  تیحما  یانقالب  ییگرااز شکستدر هر دو طرف    دیها باست یونال یانترناس 

فقط در طرف   یانقالب  ییگراشکست   ست، ین  یستیالیامپرانیجنگ ب  کی   نیکه ا  ییآنجا

خوب   واقعاً»  ،یکنیاعتراف م  تکه خود  عین حالدر دستورکار قرار دارد، در    هیروس

 .«برانند رونیبتوانند مهاجمان روس را ب نیاست که مردم اوکرا
که  است  روشن  لن  ی برا  اتتالش  کامالً  به  موضع   تیحما  ی برا  ن یاستناد   ات از 

اول    یکه در جنگ جهان  یدر پاسخ به کسانکه    کنیاز او نقل می .  ست یکننده ن قانع 

سرنوشت،    نییتع  ی صربستان برا  ی با استناد به مبارزه   ندبودحق دفاع از خود    مدافع

کنندگان در جنگ از شرکت  شتریب  ایدرصد  کیبه    دیشا  یعنی  ،: »به صربستانگفت 

بورژوازی رهایی جنبش    "است یس  ی ادامه"جنگ    :یکنون  برا  بخش  نه    ی است.  و  نود 

خود از    ی اما پس از آن، استفاده   «است.  سمیالیامپر  استیس  ی جنگ ادامه  گر،یدرصد د

را  نقل   نیا کردنقول  اضافه  می   با  تعدیل  عبارت  در  »  : کنیاین   یفعل   وضعیتالبته، 

 .است« هیو روس نیاوکرا صرفاً شامل می مستق جنگ  رایزوجود دارد،  ی متفاوتی موازنه
  ن، یاز لن  ی گرینقل قول د  بگذارپس    ست؟ ین  طورنی، اوجود دارد  ی اما تفاوت بزرگ

که در آن ارائه کنم   ،جنگ و    سم یالیسوس  ی درباره   1915معروف او در سال    ی از جزوه

داد و انواع مختلف جنگ را مورد   حی اول را توض  ی ها در مورد جنگ جهانکینگرش بلشو

داد قرار  لنبحث  بلژ  با   ن ی.  به  آلمان  تهاجم  به  نوشت:    کیاشاره  جنگ  آغاز  در 

همان  کیبلژ  یطرفی ب  شرمانهی ب  یآلمان  ی هاستیالی»امپر کردند،  نقض  که را  طور 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/ch01.htm
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 ها پیمان  ی مههاند و در صورت لزوم  کرده  نیجا چنو در همه  شهیمتخاصم هم  ی هادولت

 ت یمند به رعاقهکه عال  ییکشورها  ی همه   دی اند. فرض کنپا گذاشته   ر یو تعهدات را ز

آلمان   اب  به آن،غرامت  پرداخت    و  بلژیک  ی آزاد  ی هستند با تقاضا  یالمللن یب  های پیمان

همدل  دشمنان آلمان    باها، البته  ستی ال یسوس   ،یحالت  نیدند. در چنکرمیاعالن جنگ  

 ک ی(« برسر بلژچهارگانه)و    گانهسه   اتحاداست که »  نیا  یاصل  ی بود. اما نکته د  نخواه

کنند.  ی م  کتمانرا    نآ   افراد ریاکاراست و فقط    روشنکامالً    نیا  ،دستننی در حال جنگ  

چنگ   هیو ترک  ایسی گال   به  هیکند. روسیرا تصرف م  هیآلمان و ترک   های همستعمر  سیانگل

 « ...خواهدیرا م نیچپ را ی کرانه  یلورن و حت-آلزاس، فرانسه اندازدمی 
  نی ب  گذاشتن صریح  زیتما  تیاهم  یکاف  ی نقل قول به اندازه  نیا  اتی برا  دوارمیام

امپر  کیدر دو طرف  جنگ    درصدد است تحت سلطهکه    ی کشور  با  یستیالیقدرت 

از مقاومت کشور دوم   بی رق  یستیالیامپر  ی قدرت ها  ولو آن کهدرآورد، روشن کند،  

، که از ندجنگ کرد  ناعال  «اگر آنها »از طرف آن  یحت   دیگوی م  نیکنند )لن   تیحما

فرض ز  هودهیب  ای ه ینظر من  که    یستیالیامپر  ی هاقدرت  گرید  رایاست  هر چیزی هم 

 ی جنگ جهانکردند( و  یخود اعالم جنگ م  یستیالیمنافع امپر  ی فقط براتظاهر کنند  

 بود. یستیالیامپر ی ها دولت نی جنگ تجاوزکارانه بشکل کالسیک اول 
  برایو فشار    ی افروزجنگ  هیروس  ی روزیکه پ  روشن استنوشتم: »به نظر من کامالً  

قبل    کاری که از  کند،ی م  تیتقو  شدتبه   ناتو را  ی در کشورها  ی نظام  ی هانهیهز  شیافزا

 ی نبرد ما برا  ی برا  ی بهتربسیار    طیشرا   هیکه شکست روس  ی، در حالاندبه آن دست زده

عموم خلع ناتو  یسالح  انحالل  می  و  م.  کند ایجاد  پاسخ  لطف ییگوی در  به  »اگر   :

واکنش    ایشکست بخورد، آ  هیروس  ،ین یاوکرا  ی ها]ناتو[ و شجاعت جنگنده   ی هاتالش

کنند.  یکار را نم  نیالبته که ا   ؟خواهد بودسالح و انحالل ناتو  و متحدانش خلع  کایآمر

 کنند. ی م  تیتقو  شتریو ناتو را ب   رندی گی جشن م  شانی روزیعنوان پبه را    جهینت  نیآنها ا
  ن ی، اما امخالف نیستم؟ مطمئناً من  باشدمخالف  حکم    نیبا اتواند  می   یکسچه  

مقاومت    بتواند  هیاگر روس  -است    ترساده  یلیبه آن اشاره کردم. خ  که  ستین  ی انکته 

بکوبد  نیاوکرا درهم  مشخصاً    و  را  که  همانطور  و  کند  کنترل  را  کشور  و   نیت کل 

که   ییروهایعنوان نما به   ی کند، صدا  را اج  را  «میرژ  رییتغ»  بودبر آن    نیمحاسبات پوت
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ناتو    ینظام  ی هانه یهز  اساسیکاهش    خواهان انحالل  اینو  در   یسونام   هستیم، 

 . ست طلبانه غرق شده اجنگ های نظامیگری 
آن کهاز  اوکرا  جا  روس  ی افسانه   تاکنون  نیمقاومت  قدرتمند  درهم    هیارتش  را 

  هیروس   یستیالیاهداف امپرناکام ساختن    اجنگ ب  نیاز ا  فراتر  اگر  یو حت  -شکسته است  

به دست آورد(    قوا  میتوازن عظتواند با توجه به عدمیآنچه که احتمااًل م   ی)در محدوده

  گرایشدر برابر  علیه جنگ  استدالل ما    به نفع  نیاست که ا  نیمن ا  ی ادعا   د،یایب  رونیب

و   ی نظام   ی هانهیهز  شیافزا  هیبه منظور توج  ه«یروس  دی»تهد  دامن زدن بر آتشمداوم  

 . استناتو   شتریگسترش ب

 رفیقانه 

 ژیلبر 
 

 

 ژیلبر عزیز 

که   گرفتیخوشحالم  مقاله   تصمیم  عنوان  من  ی به   - قدرت  ابر  زی انداچنگ  یا 

در   توآنچه    ی اساساً بحث درباره   مقاله  نی. ایپاسخ ده  نیو جنگ در اوکرا  سمیالیامپر

اوکرا تالش  ست، ین  ی انوشته   نیمورد  نظر  ی برا  یبلکه  ارتباط  دادن   ی هینشان 

وضع  برای   سمیالیامپر  ی ستیمارکس برخ  یکنون   کوحشتنا  ت یدرک  از  اما  از    یاست. 

اشتباه   شیکنم گرای که فکر م برمبهره می ی زینشان دادن چ ی برا یگفت که  ییزهایچ

نادیده با    هیروس  سمیالیو امپر  نیاوکرا  نیبر مبارزه ب   صرفتمرکز    ی برا  کالیچپ راد 

 . است متحده و ناتو االتینقش ا  گرفتن
 فکری  تبادل  ها، چندق، در طول سال یعنوان دوست و رف به   ،ییگوی مهمانطور که  

بحث    نی. بنابرا]بحث[ بشویمنادرست    ی ارائه   ایسوءاستفاده    مانع   تا  م یاداشته   سازنده 

 ای  فیقانه ر  کنمیحال، فکر نم  نیبه روشن شدن مسائل کمک کند. با ا  تواندکنونی می 

که [  گرایانه ]متهم کنی اردوگاه-نو  ری»نگرش فراگبا    همراهیباشد که من را به    قیدق

هاست با آن است، که شما سال   ایتانیاز جنبش ضد جنگ بر   یبخش بزرگی  مشخصه

 . «ی اداشته  کیارتباط نزد
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از  موضع  گراییاردوگاه عمالًچپ    بخشی  که  تابع    ی طبقات  ی مبارزه   است  را 

را   ی گریو د  «ی»ارتجاع  را  یکیکه    دانندی بزرگ م   ی هاقدرت  ی کیتی ژئوپل  ی هارقابت 

مرا به   یتوانیمن.  دارددر دوران جنگ سرد  این دیدگاه ریشه  .  د کنیم  یتلق  «ی»مترق

ما را بر اساس شعار »نه واشنگتن    شیگرا  فیکل   یتون.  یمتهم کن  گراییگاه نوع اردو  نیا

جنگ سرد را   کرد و هر دو طرف  ی گذار هیپا  «یالمللن یب  سمیال یو نه مسکو، بلکه سوس

 . دی دی م استثمارگر  ی ستیالیامپر ی هااردوگاهبه عنوان 
قاتل اسد    میاز رژ  تیدر موارد مرتبط با حما  طور خاصبه   گراییدر واقع، اردوگاه

  ا ی اح   ریاخ  ی هادر سال   2014در سال    ه یتوسط روس  مهیتصرف کرتوجیه  و    هیدر سور

است سوسشده  کارگران  حزب  اما  دو    ست یال ی.  کردن موضع  هر  مستند  کرد.  رد  را 

عموم »  بهمن    یانتقادات  شما  ارزش بی کار    د،ینامیم  «گراییاردوگاه -نوآنچه 

ت از  قوبه   یستیال یسوس  ونالیانترناس  شیکه گرا  یدانیم  یخوببه .  ای استکننده خسته

در آن شرکت    «هیسور  یچپ انقالب  ان یجر »ما در    ی کرد و رفقا  تیحما  هیانقالب سور

 کردند. 
  د ی مورد تردهر دو  ( در  STW)  «جنگبرای توقف  ائتالف  »  ی درست است که رهبر

اما، حال  داشت.  به حما  یدر  ائتالف  از  تیکه همچنان  م  این  د  م،یدهی ادامه   گر یبار 

خود   خوشبختانه میکرد  تصریحرا  اختالفات  روشن   ائتالف  .  موضع  اتخاذ   ی تراکنون 

را   یو شرق  ی مرکز  ی در اروپا  تونقش ناهم  و    نیبه اوکرا  هیروس  ی حملههم    و  کندی م

 . دیریرا پس بگگرایی« اردوگاه -»نواتهام  دی باکه  کنم ی کند. فکر می محکوم م

با نام    1970  ی دهه  ی کمد  یالاز سر  یمعروف  قسمت ها چه هستند؟  پس تفاوت

از گردشگران   یبه برخ  خطاب!«  را مبرجنگ  نام  وضوع آن »که م  هست  لتی«های فا»برج

 نام» یشتوان آن را گرای است که م  یزی از چپ متعلق به چ  ی بخش بزرگ  .است  یآلمان

   .یدهی ارائه م  یتموقع  ینا  ی برا  ی ایچیده پ  یهتوج  یم. متأسفم که بگوید « نامرا مبرناتو  

 ی درباره   یآموزش  تبیینپرداختن به    ی را برا  استادی   ردای که من »  کنیگله می   تو

بر   داری یهسرمااینرقابت ب   یجهان  یستمس  یکعنوان  آن به  یژگیمدرن« و و  یالیسمامپر

. من در پاسخ دو نکته را دانییمورد م  ینرا در ا  یزچهمه  تو  که  حالی  رد  ،کنمتن می 

 :یمگوی م
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واقع در  یاً،نوشته نشده است. ثان  تو   ی دادم، مقاله برا  یحطور که قبالً توضهمان  ،اول

آن   یکنون  ی مرحلهمورد  و هم در    یخیهم از نظر تار  یالیسمرا در مورد امپر  یزچهمه  تو

 یاالت ا   ی در مورد استراتژ   1998در سال    را کهای  عالی  ی . به خصوص مقاله یدانی م

ا  متحد ریویودر  جنگ سرد    زپس   یگانهدارم. عنوان آن، سه  یادبه  نوشتی    نیولفت 

 مرتبط است.  ریابس امروزبا آن  ی و محتوا  ین،و چ یه ، روسمتحد ایاالت - یکاستراتژ

ا  یانوشته  یندر آنچه در مورد اوکرا  یادی تا حد ز  یلتحل  یناست که ا  ینمعما 

در مورد   یادداشتی  ینه،زم  یندر ا  اتمتن   یندانم اولی جا که من موجود ندارد. تا آن

 یک  فقط  که در آن،  ین بوددر رابطه با جنگ در اوکرا   یالیستیامپرضد  یکالموضع راد

 .  یده می جمله را به موضوع گسترش ناتو اختصاص 

 یه و روس  یناوکرا  یندر مورد مبارزه ب  یدچپ با  چیزی است که   در مورد آن   یهبق

ام، با انکار خود، که قبالً از آن انتقاد کرده   ی تمرکز را در متن بعد  ینا  .تو  انجام دهد

 یهاست، توج  یالیستیامپرا ینجنگ ب  یک  -  یجنگ دفاع مل  ینو همچن  -  جنگ  کهینا

 است.  یفضع یاربس ات. اما استداللیکنی م

  ین از طرف  ییکدر آن یک رقیب امپریالیستی از    که  ی: »اگر هر جنگییگوی م  تو

بکند  یتحما جنگ  آن  یده نام  یالیستیامپراین،  جنگشود،  تمام  ما    ی هاگاه  زمان 

 ی رقیب از آن هایالیسمامپراز    یکی  کافی است قاعدتاً    یراخواهد بود، ز  یالیستیامپراین ب

.  یستن   ینا  یالیستیامپر اینکند. جنگ ب   یتحما  طرف مقابل  از  دیگری د تا  کن  یتحما

نه    یم جنگ مستق  یک  ینا و  نیابتی است  به دنبال    یککه هر    دو قدرت  ینب   جنگ 

سرزم قلمرو  به  )نو(استعمار  ینیتهاجم  همان  یگری د  ی و  بهاست،  که  در طور  وضوح 

طور که است، همان  طرفاز هر دو    « تجاوزکارانه»جنگ    یک  یناول بود. ا  یجهانجنگ  

   .بخواندگونه ایندوست داشت آن را  ینلن

به  در آن  هر دو طرف  ست که  ا  مستلزم این  یالیستیامپراینکه جنگ ب  یفتعر  ینا

تسخ حت  یکدیگرقلمرو    یردنبال  جهان  یباشند،  جنگ  همخوان  یبا  ندارد.   یدوم 

خواستند  ی به تصرف قلمرو آلمان نداشتند، بلکه م  ی او فرانسه عالقه  یتانیابر  یالیسمامپر

قبالً  را    شانی های امپراتور بودند    ستردهگ  بسیارکه  کن شده  و هحفظ  آن به    یتلرند. 

  د.بو ی شوروو اتحاد  یشرق  ی اروپا در پی نداشت. او یعالقه خاص هامین سرز
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  یزن   جنگ نیابتی   از راه   یالیستیامپراینب  ی هارد کردن امکان جنگ  ی برا  اتتالش

بادارد  تردید  جای  به شرابه   ید.  نگاه    ی هاجنگ  گیری شکلو    یططور مشخص  خاص 

کره همان(1953تا    1950)  کرد. جنگ  کل،  که  کرد،   یفطور  استدالل  زمان  آن  در 

  ین و چ  یشمال  ی از کره  ی شورو  یربود که در آن اتحاد جماه  یالیستیامپراینب  یجنگ

 ی درست است که رهبر کرهو متحدانش استفاده کرد.    متحد  یاالتا  یهعل   یابتین   شکلبه

کره بود.   ی یرهجزق حمله به جنوب و اتحاد مجدد شبهسونگ، مشتا  یلا  یم ک   ی،شمال

 هایبه بنادر آب  یدسترس   ی برا  ی ، تا حدکرد  یتو از او حما  یقاو را تشو  یناما استال

 به  ،چندان راغبنه  دونِمائوتسه    دادن  یوندپ  ی برا  یتا حدو  ،  یجنوب  ی گرم در کره

  .ی شورو اردوگاه

ن  یاربس  یتنامو  ی مبارزه  بود.  آزاد   محرک  یروی متفاوت  به    یمل  بخشی مبارزات 

 متحد   یاالتفرانسه، ژاپن و ا  یالیسمامپر  یبود که به طور متوال  یست حزب کمون  ی رهبر

وجه جنگ را یچهارائه کرد، اما به  ینیسنگ   ی نظام  یتحما   ی گرفت. اتحاد شورو  بررا در  

 1970  ی دهه  یلو اوا  1960  ی در اواخر دهه  یانیمراحل پا  رواقع دنکرد، و در  یتهدا

 کند. یجاداختالل ا دمتح یاالتبا ا  ییزداتنش  روندنگران بود که ممکن است در 

 یآگاه  توانمندی . در  یم داشته باش  یاز جنگ کنون  یمشابه   ینیع  یابیارز  یدما با

فعال    یاروجود ندارد. اما نقش بس   ی، شک کندآن را تقویت می که تهاجم    یناوکرا  یمل

ن  یکاآمر ناتو  ا  ناشدنیانکار  یز و  مورد خ  ین است.  لن  اتیالی با  را   تکه خود  یناز  آن 

 یبرا   « المللیین ب  ی»جامعه  کهینا   د،ندار  خوانیهم  نامی،یم  «هودهیب  ی یه»فرض

 .رودببه جنگ  یکمعکوس کردن تهاجم آلمان به بلژ

مدت  یطوالن  ی مبارزه   یدر پ  متحد  یاالتافتد. ایکه االن اتفاق م   یست ن  یزی چ  ینا

سایر خود را با   ائتالف یه، و روس ین، چات«یکاستراتژ ی گانه سه» یگرخود با دو عضو د 

اح  اعضای  همی م  یاناتو  در  تالش  ینکند.  برخالف  ا  ی برا   اتحال،  موضوع،    ینانکار 

   کنند.ی نم یتحما  غربو  ینمهم از اوکرا ی از کشورها یاری بس

سازمان ملل    یمجمع عموم   یری گی در رأ  یمز،تا  یننشالاز فا  کادوارد لو  ی گفته   به

  یباًممتنع دادند تقر  ی که رأ  ی کشور  35مارس، »  2  یخدر تار  یهروس  یتمتحد در محکوم

 یقای عراق و آفر  یتنام،هند، و  ین،شامل چکه  دهند.  ی م  یلجهان را تشک  یتاز جمع  یمین
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از   یش به ب  ید، اضافه کن دادند    ی أر  یه روس  همراه با را که    ی. اگر کسان شودمی   یجنوب

 .« رسدی نصف م

رهبران ناتو    یگربا د  یدنگذشته با  ی هفته  یدارمشارکت غرب در جنگ، که در د

بر آن   ارائهشد  یدأکت بار دیگر  نظام  یحاتتسل  ی ، شامل  و   یو آموزش  از جنگ  قبل 

اطالعات   امروز  تدارکات مقامات  بدون شک  نظام   یاست.  در   یز ن  یغرب   یو مستشاران 

 صحنه فعال هستند. 

نمی را  غرب  نقش  این،  بر  داد.  عالوه  تقلیل  نظامی  حمایت  به  موضع توان  این 

از تحریم  عجیب را داری   ی گرایانهالادری  نه  نه   کنیها علیه روسیه حمایت میکه  و 

آنها هستی لغو  را که تحریمخواستار  نقشی  این موضع  ایفا می .  واقعاً  نادیده  ها  کنند 

 گیرد.می 

ایاالت  انداختن    استراتژی  راه  از  ترس  دلیل  به  که  است  این  متحدانش  و  متحد 

، از دخالت مستقیم در جنگ خودداری کنند،  نامیآن را »مارپیچ مرگبار« می   چیزی که

به  دسترسی  از  مرکزی  بانک  کردن  محروم  و  جهانی  تجارت  از  روسیه  حذف  با  اما 

ابستگی اروپا به نفت و گاز  ی اقتصادی بسیار سختی به روسیه بزنند و وذخایرش، ضربه 

 روسیه را کاهش دهند. 

مطالعههمان در  مولدر  نیکالس  که  درباره طور  جدیدی  ارزشمند  تاریخی  ی  ی 

عنوان بدیلی برای جنگ در نظر های اقتصادی عموماً به کند، »تحریمها اشاره میتحریم

پس از ول و دوم،  جنگ جهانی ای بین دو  شوند. اما برای اکثر مردم در دورهگرفته می 

ای که بریتانیا و فرانسه در طول جنگ جهانی اول بر آلمان و متحدانش  ی محاصره تجربه

 « عیار بود.ی جنگی تمامسالح اقتصادی جوهرهتحمیل کردند، 

اعمال   به  واکنش  در  کرد  اعالم  که  زمانی  پوتین  والدیمیر  که  رسد  می  نظر  به 

دهد، باش قرار میوسیه را در حالت آمادهای رهای مالی غرب، نیروهای هستهتحریم

ها علیه چین  قطعاً چنین واکنشی نشان داده است. عالوه بر این، ترس از اعمال تحریم

ی حمایت پکن از مسکو کمک ای که برای واشنگتن مناسب باشد، به انگیزه در لحظه

 کند.  می 
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کنونی هم یک جنگ درستی این است که بدانیم وضعیت  رویکرد مارکسیستی به 

امپریالیستی نیابتی و هم جنگ دفاع ملی از سوی اوکراین است. پیچیده است، زیرا  بینا 

ها حمایت کنیم و در عین حال با تمام کند که از حقوق ملی اوکراینیما را ملزم می 

که »مارپیچ مرگبار« تشدید تنش    -ها و ارسال تسلیحات ناتو  از جمله تحریم  -اقدامات  

کند، مخالفت کنیم. با وجود این، سنت انترناسیونالیستی  مپریالیستی را تغذیه میبیناا

که از رقابت  لنین و لوکزامبورگ چیزی منحصر به فرد برای کمک دارد، مشروط بر این 

ی آن را فراهم زند و موجبات ادامهی امپریالیستی که به این جنگ دامن میجانبه سه

 کند، غافل نشود.می 
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