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بيژن هدايت

جنگ و باز آ ر ا یی جھان سرما یه!

غُرش توپها و بمبافكنهاى روسيه در
اوكراين ،در بيست و چهارم فوريهى ،٢٠٢٢
به ناگهان و به يكباره رُخ نداد .ريشه و
پيشينه داشت .در امتداد سياستى بود ،كه
ساليان دراز از دو سو  -روسيه و در سوى
ديگر ،در اساس ،اياﻻت متحدهى آمريكا و
»ناتو« -در جريان بود .و نُطفههاى جنگى
موحش را در اوكراين مىپروراند .لحظهى
غُرش اولين توپها و بمبافكنهاى روسى،
لحظهى آغاز اين جنگ نيست .به اين منظور
بايد به گذشته نظر كرد ،به زمانى كه ختم
»جنگ سرد« و جهان دوقُطبى با فروپاشى
اتحاد جماهير شوروى رقم خورد .جهان
»يكقُطبى« شد .و تحت سيطرهى بﻼمُنازع
اياﻻت متحده در آمد .يك محور استراتژيك
جهان »يك قُطبى« ،محاصره ى سياسى -
نظامى -اقتصادى روسيه ،به مثابه مُهمترين
بازماندهى اتحاد جماهير شوروى پيشين ،و
تضعيف و تمكين آن ،بود؛ چنان كه هرگز
امكان سر بر آوردن به مثابه يك قدرت جهانى
و توان روياروى با اياﻻت متحده و متحدين
اروپايى آن را نداشته باشد .ادغام كشورهاى
»بلوك شرق« و نيز كشورهاى استقﻼل يافتهى
پسا -فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در مدار
سياسى -اقتصادى -نظامى سرمايهدارى غرب،
و گُسترش پيمان نظامى »ناتو« به اوكراين ،در
نيمقدمى مرزهاى روسيه ،راهكار تحقُق اين
استراتژى بود.
اين راه كــار ،در شرايط ضعف و فترت
روسيه ،در ابتدا با موفقيت همراه شد .سير
تحوﻻت آتى جهان سرمايه ،اما ،آن گونه كه
سرمايهدارى غرب مىپنداشت ،پيش نرفت.
قدرتهاى سياسى -اقتصادى -نظامى ديگرى
سر بر آوردند .روسيه نيز ،به تدريج ،خود را
بازيافت ،بر ب ُنيهى خود به ويژه به مثابه يك
قدرت نظامى افزود ،و به صحنهى مُنازعات
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و مُعادﻻت قدرت جهان سرمايه بازگشت.
جهان »تكقُطبى« به سوى جهان »چندقُطبى«
چرخش يافت .در اين متن ،رقابت فزاينده
ميان سرمايهدارى غرب و روسيه  -و نيز
چين -معنا مىيابد و جنگ حاضر  -و نيز
جايگاه اوكراين ،همسايه ى اروپايى مُهم
روسيه -بر بستر اين رقابت مُتعين مىشود.
زمينهى مُ نازعات در اوكراين
مُنازعه در اوكراين ،در دورهى مُعاصر ،از
ساليان آغازين پسا -فروپاشى اتحاد جماهير
شوروى ،١٩٩٠ ،با نقض تعهُدات امنيتى
سرمايهدارى غرب و »ناتو« -با هدف آشكار
تضعيف و تمكين روسيه -در جريان بود .از
زمان ختم »جنگ سرد« ،به رغم توافق ها ،سرمايه دارى غــرب ،امــا ،غرق در حس
»ناتو« به سمت شرق ،به سوى مرزهاى روسيه» ،پيروزى« بود و اعتنايى به »غُرولند«هاى
گُسترش يافت .ابتدا لهستان ،جمهورى چك و رقيب شكست خورده نكرد .در اجﻼس
مجارستان ،١٩٩٩ ،به عضويت »ناتو« پذيرفته »ناتو« ،در ب ُخارست ،آوريل  ،٢٠٠٨اعﻼم شد:
شدند .پس از آن هم كشورهاى حوزهى
بالتيك ،٢٠٠٤ ،به اين پيمان نظامى پيوستند.
از منظر سرمايهدارى غرب ،تداوم اين روند
مىبايست به عضويت اوكراين در »ناتو« ختم
مىشد و اين يكى به پُشت مرزهاى روسيه
مىرسيد .روسيه ،در اين دوره ،در ضعف و ويليام برنز ،رئيس فعلى سازمان »سيا« و سفير
فترت بود و جز هُشدار  -و حتا در دورهاى اياﻻت متحده در روسيه به هنگام نشست
ابراز تمايل براى پيوستن به »ناتو« ،كه پذيرفته بُخارست ،در يادداشتى براى كاندوليزا رايس،
وزير وقت امور خارجه ،نوشت:
نشد -توان مقابلهى موثر نداشت.
در جريان كنفرانس امنيتى مونيخ ،دهم
فوريهى  ،٢٠٠٧پوتين ،رئيس جمهور روسيه،
در حضور رابرت گيتس ،وزير دفاع اياﻻت
متحده ،و آنگﻼ مركل ،صدراعظم آلمان،
دربارهى نقض تعهُدات امنيتى سرمايهدارى
غرب و سياست گُسترش »ناتو« ،اظهار داشت:
آنگﻼ مركل ،صدراعظم آلمان ،و نيكﻼ
ساركوزى ،رئيس جمهور فرانسه ،از همين رو،
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با عضويت اوكراين در »ناتو« مخالف بودند .با
تمام اينها ،تﻼش دولت جورج دبليو بوش
ثمر داد و »ناتو« در بيانيهى پايانى نشست
ب ُخارست ،عضويت اوكراين و گرجستان
را در آيندهى نزديك نويد داد! گرجستان به
عضويت در آمد .عاقبت ،اما ،جنگى بود كه
روسيه به آن تحميل كرد .عضويت اوكراين،
با توجه به اهميت استراتژيكى آن ،پيچيدهتر
بود و به تعويق افتاد.
اوكراين ،در واقع ،از همان ابتداى اعﻼم
استقﻼل ،با دو مُناقشه ى به هم پيوسته -
مُناقشه ى سرمايه دارى غرب و روسيه بر
سر آن؛ و مُناقشهى بورژوازى اوكراين بر
سر دو راهى ادغام در سرمايهدارى غرب يا
ماندن در مدار سرمايهدارى روسيه -مواجه
بوده است .اين دو مُناقشهى بههم پيوسته،
همواره ،مسالهى اصلى سپهر سياست داخلى
و خارجى در اوكراين بوده است .توازن
قدرت بين گروهبندىهاى اصلى سياسى در
درون ،و وزنهى نفوذ سرمايهدارى غرب و
روسيه از بيرون ،كه به نوبهى خود بر توازن
قدرت بين گروهبندىهاى اصلى سياسى در
درون اوكراين تاثير مىگذاشته است ،سويهى
اين مُناقشه را گاه به سمت سرمايهدارى غرب
و گاه روسيه جهت مىداده است.
به لحظاتى از سير تكوين اين مُناقشه نظر
مى اندازيم :اوكراين تعطيلى زرادخانه ى
هستهاى خود ،در سال  ،١٩٩٤را مشروط به
دفاع سرمايهدارى غرب از »تماميت ارضى«
و »استقﻼل« خود نمود و »تفاهم نامه ى
بوداپست« مُهر تاييد اين تضمين امنيتى شد.
روسيه ،در اين سالها ،به تدريج از زير بار
شكست و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى
بيرون مىآمد و تشبثات خود در جلوگيرى
از ادغام اوكراين در مدار سرمايهدارى غرب
را آغاز مىكرد» .انقﻼب نارنجى« ،٢٠٠٤ ،يك
نُقطهى عطف در اين مُناقشهى دو سويه بود.
رياست جمهورى لئونيد كوچما ،١٩٩٤ ،در
واقع ،بستر »انقﻼب نارنجى« بود .او با تحميل
»صندوق بينالمللى پول« ،يوشچنكو ،حامى
ادغام اوكراين در سرمايهدارى غرب ،را به
مسئوليت پيشبُرد سياست خصوصىسازى
اقتصاد گُماشت .كاربُرد اين سياست  -با
فروش و واگــذارى موسسات صنعتى و
خدماتى به بخش خصوصى ،تعديل نيروى
كار ،انجماد دست مزدها ،كاهش سقف
تامينات اجتماعى ،و افزايش هزينه هاى
زندگى -به بىكارى ،فقر و فﻼكت ،و نيز
فساد و ارتشاى گُستردهى مقامات دولت،
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ميدان داد .و سرانجام به استيضاح يوشچنكو،
مسئول پيشبُرد اين سياست ،٢٠٠١ ،انجاميد.
وى ،با حمايت اياﻻت متحدهى آمريكا و
اتحاديه ى اروپا ،رهبر اپوزيسيون دولت
كوچما شد .و كانديداى رياست جمهورى،
 ،٢٠٠٤گشت .در دور نهايى اين انتخابات،
نوامبر  ،٢٠٠٤يوشچنكو از كانديداى ديگر،
يانوكويچ ،شكست خورد .صحت انتخابات ،با
حمايت همه جانبهى سرمايهدارى غرب ،مورد
ترديد واقع شد .اياﻻت متحده تهديد كرد،
كه در صورت عدم ابطال نتيجهى انتخابات،
كمكهاى مالى خود به اوكراين را قطع و
دارايىهاى آن در آمريكا را توقيف خواهد
نمود .اعتراضات حاميان يوشچنكو براى ابطال
نتيجهى انتخابات باﻻ گرفت .خيابانها مملو
از پرچمهاى »نارنجى« شد! فشارها نتيجه داد.
به پيشنهاد رئيس پارلمان اوكراين ،وﻻديمير
ليتوين ،ﻻيحهى ابطال نتيجهى انتخابات در
پارلمان تصويب شد .در غرب اوكراين ،اما،
تودهى مردم به مخالفت برخاستند .اوكراين
تا آستانه ى جنگ داخلى پيش رفت .در
انتخابات مجدد ،دسامبر  ،٢٠٠٤يوشچنكو
پيروز شد .وضعيت اقتصادى بيش از پيش رو
به وخامت گذاشت و به نارضايتى گُسترده به
ويژه در ميان ميليونها تودهى كارگر انجاميد.
شكاف طبقاتى  -مبتنى بر سياست هاى
اقتصادى ديكته شدهى »صندوق بينالمللى
پول« -اوجى بىسابقه يافت .سرمايهداران
ثروتمندتر و كارگران تُهىدستتر شدند!
آن چه از »انقﻼب نارنجى« حاصل آمد ،نه
بهبود معيشت اكثريت عظيم مردم اوكراين،
كه تنها تغيير سمت اوكراين از سرمايهدارى
روسيه به سرمايهدارى غرب بود.
تحوﻻت سياسى -اقتصادى ناشى از »انقﻼب
نارنجى« ،زمينهى »انقﻼب آبى« را فراهم آورد.
تودهى مردم ناراضى از دولت »نارنجى«،
اين بار با پرچمهاى آبى به نشانهى حمايت
از يانوكوويچ ،به خيابانها هجوم آوردند،
پيروزى پارلمانى او را رقم زدند ،و بازگشت
روسيه به سپهر سياست اوكراين را جشن
گرفتند .اين بار سرمايهدارى روسيه بود ،كه
با سﻼح »گاز پروم« و جلوگيرى از صدور آن
به اوكراين ،ايفاى نقش كرد و شكست ائتﻼف
يوشچنكو -تيموشنكو ،رهبران »انقﻼب
نارنجى« ،را باعث شد .به رغم شكست
ائتﻼف يوشچنكو -تيموشنكو ،هيچ يك از
دو حزب اصلى پارلمانى » -حزب اوكراين
ما« به رهبرى يوشچنكو و »حزب مناطق« به
رهبرى يانوكوويچ -حائز اكثريت پارلمانى
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نبودند .يوشچنكو كاخ رياست جمهورى و
يانوكوويچ صندلى نخستوزيرى را تصاحب
كردند .تشكيل دولت ائتﻼفى ،تنش ها را
كاهش نداد .يوشچنكو دستور انتخابات پيش
از موعد پارلمان را صادر كرد» .آبىپوش«ها
باز هم به خيابانها هجوم آوردند و فضاى
اوكراين بار ديگر بحرانى شد .رُخدادهاى
پسا -انتخابات پارلمانى ،٢٠٠٦ ،سرانجام به
رياست جمهورى يانوكوويچ در انتخابات
 ٢٠١٠انجاميد» .آبى«ها بر »نارنجى«ها پيروز
شدند!
يانوكوويچ ،رئيس جمهور اوكراين ،براى
كاهش مُنازعات ،در نشست بروكسل ،بيست
و پنجم فوريهى  ،٢٠١٣با مسئولين اتحاديهى
اروپا در خصوص تشكيل منطقهى آزاد تجارى
به توافق رسيد» .توافق بروكسل« ،دولت
اوكراين را موظف به اجراى مجموعهاى از
اصﻼحات مورد نظر اتحاديه ى اروپا در
دستگاه قضايى و سيستم انتخاباتى اوكراين
مىنمود .روسيه مخالف بود .يانوكوويچ،
تحت فشار روسيه ،در بيست و يكم نوامبر
همان سال ،از اجراى اين توافق سر باز زد.
و بحران ،در سال  ،٢٠١٤اوج تازهاى گرفت.
اين بار مخالفين يانوكوويچ به خيابان ها
آمدند .اوكراين ،از نوامبر  ،٢٠١٣صحنهى
مُنازعات خونين گشت .ورود جنبش »ميدان«،
) (Maidanبه صحنه بر وخامت وضعيت
افزود» .ميدان« آشكارا از حمايتهاى همه
جانبهى اياﻻت متحدهى آمريكا ،به هنگام
رياست جمهورى اوباما ،و اتحاديهى اروپا
برخوردار بود .يانوكوويچ در برابر اعتراضات
دامنهدار »ميدان« تاب نياورد و به روسيه
گريخت .همزمان با اين حوادث ،گرايشهاى
جدايىطلبانه در شرق اوكراين ،با حمايت
روسيه ،به مقابله با »ميدان« برخاستند .ارتش
اوكراين و دسته جات نئونازيستها دست
به كار شدند .هــزاران نفر در جنگ هاى
خونين شرق اوكراين كُشته و يك ميليون
نفر آواره گشتند .سرانجام دو جمهورى خلق
»دونتسك« و »لوهانسك« اعﻼم موجوديت
كردند .نيمى از »دونباس« نيز در اختيار
جدايىطلبان ،متحد روسيه ،قرار گرفت .در
مارس  ،٢٠١٤درگيرى و تنش اوج تازهاى
يافت و به لشكركشى روسيه به كريمه و
الحاق آن به خاك خود انجاميد.
روند حوادث ،اين بار ،الكساندر تورچينف
را بر صندلى رياست جمهورى موقت نشاند.
با برگزارى رفراندوم در كريمه ،شانزدهم
مارس  ،٢٠١٤اين شبه جزيره به روسيه
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ضميمه گشت .وزراى خارجه ى اياﻻت
متحده ،روسيه ،اوكراين و مسئول سياست
خارجى اتحاديه ى اروپا در نشست ژنو،
هفدهم آوريل همان سال ،براى ختم مُنازعات
به توافق بى حاصلى رسيدند ،كه هيچ گاه
اجرايى نگشت .دسته جات نئونازيست ،در
پناه حمايت دولت و سرمايهدارى غرب ،به
كُشتار فجيع مردم مُعترض ،كمونيستها و
فعالين اتحاديهاى در اودسا دست زدند(١).
انتخابات رياست جمهورى ،بيست و پنجم مه
 ،٢٠١٤در مناطق تحت كنترل دولت برگزار
شد و پترو پروشنكو به رياست جمهورى
رسيد .او قانون ارتجاعى »كمونيسمزدايى«
را توشيح كرد .بر حسب اين قانون ،تبليغ
ايدههاى كمونيستى ممنوع و انجام آن مجازات
داشت؛ فعاليت »حزب كمونيست اوكراين« به

گُردان شبهنظامى و نئونازيستى »آزوف« نيز
به پاس نقش موثر در قلع و قمع تودهى مردم
مُعترض به »ميدان« ،در »گارد ملى اوكراين«،
نوامبر  ،٢٠١٤ادغام شد(٢).
دولت پروشنكو به سياست خصوصىسازى
و تبعيت كامل از برنامهى اقتصادى »سازمان
بينالمللى پول« متعهد بود .سرمايهگذارىها
و برنامه هاى حمايتى از سوى دولت،
تحت شعار »انحصارزدايى« ،متوقف شدند.
دولت پروشنكو ،متكى بر فاسدترين محافل
سرمايه دارى اوكراين ،با نيروى سركوب
وحش و وبش نئونازيستى ،و در پناه حمايت
سرمايه دارى غرب ،پرچم »ناسيوناليسم«
اوكراين را به دست گرفت ،جمعيت چند
ميليونى روسزبان را از دايرهى »افتخارات«
اين ناسيوناليسم مُتعفن كنار نهاد ،و آنها

شرق اوكراين اصرار ورزيد.
ناسيوناليسم اوكراينى در اين سالها ،به زور
قانون و نيروهاى وحش و وبش خود ،گام
به گام حق زيست برابر در اين كشور را
به مُحاق برد و »دموكراسى« ،مورد ادعاى
سرمايهدارى غرب ،را با سياست تبعيض و
نابرابرى ميان شهروندان اين كشور ،به منظور
ادغام اجبارى »غير اوكراينى«ها در »ملت
بزرگ اوكراين« ،برپا كرد .قانون »خلقهاى
بومى« ،كه هجدهم مه  ٢٠٢١در پارلمان
تصويب شد ،شهروندان اوكراين را از حيث
مليت به سه دسته تقسيم نمود .اوكراينىها در
دستهى اول؛ اقليتهاى شبهجزيرهى كريمه در
دستهى دوم؛ و روسها ،لهستانىها ،مجارها،
و رومانيايىها در دستهى سوم جاى گرفتند.
اين قانون ارتجاعى ،شهروندان دستههاى

اوكراين به نيابت از سرمايهدارى غرب در اين جنگ
حضور دارد ....جبههى مُقدم جنگ روسيه و سرمايهدارى
غرب در دورهى تاريخى حاضر است .و شهروندان آن،
به ويژه مردم كارگر و فرودست ،فقط گوشت دم توپ
بلوكهاى سرمايهدارى و بورژوازى مُرتجع خود هستند.
اين نظم نكبتى ،كه تنها با ارزشافزايى بىكران
سرمايه و بردهگى مزدى جانسوز طبقهى كارگر زيست
مىكند ،جنگ را نيز چون ديگر ساز و كارهاى ضرور در بود
و بقاى خود نهادينه كرده و به وقت لزوم مورد استفاده قرار
مىدهد .جنگ در اوكراين  -چون جنگ در يوگسﻼوى
سابق ،عراق ،افغانستان ،ليبى ،سوريه و -...از اين
جنس است؛ در رقابت ميان بلوكهاى سرمايه ،به
منظور كسب حوزهى نفوذ سياسى -اقتصادى گُستردهتر
و ارزشافزايى افزونتر ،صورت مىبندد .اين ،معناى
واقعى »جنگ ،جنگ تا پيروزى« در اوكراين است!

مُحاق رفت؛ دارايى حزب ،ساختمانهاى
نهادهاى سراسرى و منطقهاى آن ،مُصادره
شد؛ و فراكسيون حزب در پارلمان ،كه شامل
 ٣٢نماينده بود ،اخراج گشت .حتا استفاده
از نمادهاى اتحاد جماهير شوروى پيشين،
قدغن و مشمول مجازات شد .دسته جات
نئونازيست  -از جمله» :سازمان ملىگرايان
اوكراين« )  ،(OUNكه شبه نظاميان آن در
كشتار يهوديان مُشاركت مستقيم داشتند ،و
»ارتش شورشى اوكراين« ) ،(UPAكه شاخهى
نظامى آن مسئول كُشتار  ١٠٠هزار لهستانى
بود» -مبارزان استقﻼل« نام گرفتند و ستايش
شدند .استپان باندرا ،كه در سازمان مخوف
»اس اس« آلمان هيتلرى خدمت كرده و در
خﻼل جنگ دوم جهانى در قتلعام مردم يهود
مُشاركت داشت» ،قهرمان ملى« نام گرفت .و
نگاه _ دفتر سى و نهم

را »خائنين به وطن« ناميد .اين وضعيت
وحشت بار ،سيماى واقعى »دموكراسى«
در اوكراين در نتيجهى پيشرفت سياست
استراتژيكى سرمايهدارى غرب در اين كشور
بود!
با ميانجىگرى فرانسه و آلمان ،فوريه ى
 ،٢٠١٥در مينسك پايتخت بﻼروس ،دو سوى
مُنازعه در اوكراين با خودمختارى »دونتسك«
و »لوهانسك« و عفو عمومى توافق كردند.
»توافق مينسك« به جنگ خاتمه داد ،اما
زمينهى مُنازعات را از بين نبرد .از اين سو،
دولت اوكراين به توافق مُتعهد نماند؛ »ناتو« به
سياست الحاق اوكراين و افزايش تسليحات
جنگى در اروپاى شرقى و در جوار مرزهاى
روسيه ادامه داد؛ و از ديگر سو ،روسيه نيز
بر تداوم سياست حمايتى از جدايىطلبان در
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دوم و سوم را از بسيارى حقوق شهروندى
 حق تاسيس مراكز آموزشى به زبان مادرى،دريافت كمكهاى مالى از دولت و -...محروم
ساخت .پيش از آن هم ،تصويب »قانون زبان«،
 ،٢٠١٩كارب ُرد زبان اوكراينى را در مراكز
آموزشى و بهداشتى ،رسانههاى گروهى،
صنعت فيلمسازى ،مراسم فرهنگى و هنرى ،و
حتا اجبار به شركت در امتحان زبان اوكراينى
و اخذ گواهىنامه براى كاركنان دواير دولتى،
مقامات قضايى و ...الزامى و عدم اجراى آن
را مشمول مجازات نمود.
دور تازه ى درگيرى و تنش ،ابتدا از مارس تا
آوريل  ٢٠٢١و سپس از اكتبر  ٢٠٢١تا فوريه
 ،٢٠٢٢اوج يافت .روسيه از اياﻻت متحده
و »ناتو« خواستار »تضمين امنيتى«  -مبنى
بر توقف روىكرد تهاجمى »ناتو« به سوى
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شرق ،عدم الحاق اوكراين به آن ،و نيز كاهش
نيروهاى نظامى و تسليحات جنگى »ناتو« در
اروپاى شرقى -شد .پاسخ ،يكسره ،منفى بود.
ولوديمير زلنسكى ،رئيس جمهور اوكراين،
در چهاردهم سپتامبر  ،٢٠٢٠با حمايت
سرمايهدارى غرب ،استراتژى جديد امنيت
ملى اوكراين  -مبنى بر »گُسترش مُشاركت
مُتمايز« با »ناتو« ،جهت زمينه سازى عضويت
در آن را -اعﻼم نمود .در بيست و چهارم
مارس  ،٢٠٢١فرمان ديگرى از سوى او به
امضاء رسيد ،كه »ادغام مُجدد سرزمينهاى
اشغال شدهى كريمه و سواستوپل« را دستور
مىداد و ارتش را به حالت آمادهباش جنگى
در مىآورد.
از فوريهى  ٢٠١٤تا فوريهى  ،٢٠٢٢در واقع،
سرمايهدارى غرب يكسره در كار تقويت
بُنيهى نظامى اوكراين بود» .ناتو« ،آموزش
نظامى ارتش اوكراين را از سال  ٢٠١٤آغاز
كرد و طى هشت سال ،به طور ميانگين در
هر سال ،حدود  ١٠هزار نيروى نظامى آن را
آموزش داد؛ دولت دونالد ترامپ ،در دسامبر
 ،٢٠١٧اقدام به ارسال تسليحات به اصطﻼح
»دفاعى« به اوكراين كرد؛ دولتهاى اتحاديهى
اروپا هم ارسال تسليحات نظامى به اوكراين را
افزايش دادند؛ ارتش اوكراين در رزمايشهاى
مشترك نظامى با نيروهاى »ناتو« شركت داده
شد .ورود جو بايدن به كاخ سفيد ،ژانويهى
 ،٢٠٢١سياست اياﻻت متحده در قبال روسيه
را به سطح تخاصم علنى كشاند.
در اوكراين نيز سياست ضدروسى فزاينده
شد؛ چندين كانال تلويزيونى طرفدار روسيه،
فوريه ى  ،٢٠٢١تعطيل شدند؛ احزاب و
سياستمداران حامى روسيه ممنوع گشتند؛
روزنامهنگاران مستقل از كار محروم شدند؛
رسانههاى گروهى زير تيغ سانسور رفتند؛
و تعدادى هم به جُ رم ديرآشناى »خائنين به
وطن« به زندان افتادند .در همين دوره ،نشست
»ناتو« ،چهاردهم ژوئيهى  ،٢٠٢١تصميمات
نشست ب ُخارست را تاييد كرد:
و بدين ترتيب ،بيش
از پيش بر آتش خُ صومت و جنگ با روسيه
دميده شد!
جنگ در اوكراين بر متن اين تحوﻻت
به وقــوع پيوسته اســت .از حيث دولت
سرمايهدارى روسيه ،گُسترش »ناتو« به شرق
و به پشت مرزهاى روسيه ،و ادغام اوكراين
در آن ،با هدف محاصره و تضعيف قدرت
نگاه _ دفتر سى و نهم

سياسى -اقتصادى -نظامى روسيه صورت
مىگيرد؛ امنيت ملى اين كشور را به مُخاطره
مىاندازد؛ و مىبايست به هر شكل ،حتا
با توسل به حربهى جنگ ،درهم شكسته
شود .در عين حال ،يك اوكراين مُطيع و
در مدار سرمايهدارى روسيه ،بر توان آن
در مُنازعات جهانى با سرمايهدارى غرب
مىافزايد .از حيث سرمايهدارى غرب ،اما،
روسيه مىبايست از طريق اوكراين محاصره
و تضعيف و از مُنازعات و مُعادﻻت قدرت
جهان سرمايه حذف گردد .در استراتژى
سرمايهدارى غرب ،پيشبُرد اين سياست ،چين
را نيز از همراهى يك متحد استراتژيك ،در
مقابله با آن ،محروم مىگرداند .و امكان احياى
سيطرهى به دستانداز افتادهى اياﻻت متحده
بر جهان سرمايه را بيشتر فراهم مىسازد.
اينها ريشه و پيشينهى جنگ در اوكراين،
و دليل وقوع آن در متن مُنازعهى بلوكهاى
سرمايه ،است» .مبارزه عليه خطر فزايندهى
نئونازيست هاى اوكراين ،دفاع از جان
روسزبــانهــاى آن كشور ،و ،«...از يك
سو ،و »حمايت از دموكراسى اوكراين در
برابر استبداد روسيه ،و ،«...از سوى ديگر،
خُ زعبﻼتى كه مُدام از بلندگوهاى مدياى
پادو و منقاد هر دو سو تكرار مىشود ،تنها
هدف پنهان داشتن واقعيت جنگ را در سر
دارد .جنگ در اوكراين ،آشكارا ،جنگ قدرت
بلوكهاى سرمايه است! و اوكراين به نيابت
از سرمايهدارى غرب در اين جنگ حضور
دارد .خون مىدهد و درهم كوبيده مىشود ،تا
شايد سرمايهدارى غرب به هدف استراتژيك
»تضعيف و تمكين روسيه« دست يابد .و
به جايگاه قدرت بﻼ مُنازع جهان سرمايه
بازگردد .اوكراين جبههى مُقدم جنگ روسيه
و سرمايهدارى غرب در دوره ى تاريخى
حاضر است .و شهروندان آن ،به ويژه مردم
كارگر و فرودست ،فقط گوشت دم توپ
بلوك هاى سرمايهدارى غرب و بورژوازى
مُرتجع خود هستند.
اين نظم نكبتى ،كه تنها با ارزشافزايى بىكران
سرمايه و بردهگى مزدى جانسوز طبقهى
كارگر زيست مىكند ،جنگ را نيز چون ديگر
ساز و كارهاى ضرور در بود و بقاى خود
نهادينه كرده و به وقت لزوم مورد استفاده
قرار مىدهد .جنگ در اوكراين  -چون جنگ
در يوگسﻼوى سابق ،عراق ،افغانستان ،ليبى،
سوريه و -...از اين جنس است؛ در رقابت
ميان بلوك هاى سرمايه ،به منظور كسب
حوزهى نفوذ سياسى -اقتصادى گُستردهتر و
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ارزشافزايى افزونتر ،صورت مىبندد .اين،
معناى واقعى »جنگ ،جنگ تا پيروزى« در
اوكراين است!
اهميت اوكراين در جهان سرمايه
اوكراين از هنگام استقﻼل ،١٩٩١ ،همواره،
بر سر انتخاب ميان سرمايهدارى غرب و
روسيه در نوسان بوده است .يك دليل بارز
اين نوسان ،پيشينهى سياسى -تاريخى و نيز
تركيب جمعيتى -زبانى اوكراين است.
ناسيوناليسم عظمتطلب روس ،با اتكا به
همين پيشينه ،اوكراين را همه گاه به مثابه
بخشى از سرزمين و حوزهى نفوذ اتحاد
جماهير شوروى پيشين ،و مُتعلق به »روسيهى
تاريخى« ،در نظر گرفته است» .تعلُق« اوكراين
به »روسيهى تاريخى« را پوتين سه روز پيش
از تهاجم به اوكراين ،بيست و يكم فوريهى
 ،٢٠٢٢به صراحت بيان كرد:

تعلُق اوكراين به »روسيه ى تاريخى« ،از
منظر سرمايه دارى روسيه و ناسيوناليسم
عظمتطلب آن ،بر اين بُنيانها استوار است:
 از حيث تاريخى :اوكراين قرون مُتمادىجزيى از سرزمين اتحاد جماهير شوروى بود
و در سياست ،فرهنگ ،اقتصاد و تاريخ پُر فراز
و نشيب آن ريشه داشت .در عين حال ،كىيف
خاستگاه كليساى ارتدوكس روسيه است و
از اين حيث نيز نزد جامعهى سنتى و مذهبى
روسيه حائز اهميت بسيار است؛
 از حيث هويتى :نزديك به  ٢٠درصداز جمعيت اوكراين ،روسزبان هستند و
پيوندهاى عميق زبانى ،فرهنگى و مذهبى با
روسيه دارند؛
 از حيث اقتصادى :بخش قابل توجهى ازصنايع سنگين اتحاد جماهير شوروى پيشين
در اوكراين قرار داشت و پس از فروپاشى آن،
به اوكراين تعلُق گرفت .نزديك به  ٨٠درصد
گاز طبيعى و  ٧٥درصد نفت خام روسيه ،تا
قبل از جنگ حاضر ،از طريق اوكراين به اروپا
صادر مىشد .عﻼوه بر اين ،اوكراين درگاه
پروژهى اتحاديهى گُمركى ا ُروآسيا به اروپا
است و از اين حيث نيز براى اقتصاد روسيه
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گرفته و كﻼنطرح »جادهى ابريشم جديد«
چين ،كه ا ُروآسيا را با تحوﻻت گُستردهاى و با جدا كردن اوكراين از روسيه و اضمحﻼل
مواجه ساخته ،نيز به مراتب بر اهميت آن آن در سرمايهدارى غرب ،در واقع ،روسيه
توان عروج به مثابه يك ابرقدرت را نخواهد
افزوده است.
از منظر روسيه ،مولفه هاى ژئوپوليتيكى داشت:
و ژئواستراتژيكى اين كﻼنطرح ،به دليل
پيشينهى رُخدادهاى سالهاى  ٢٠١٤و ٢٠١٥
 بحران شبهجزيرهى كريمه ،كاهش ارزشروبل ،و تحريمهاى اقتصادى غرب عليه
آن -اهميت به سزايى دارد و روسيه را قادر
به مقابله با گُسترش نفوذ اياﻻت متحدهى جنگ ،چرخشها ،اختﻼفها
آمريكا و متحدين اروپايى آن به سمت شرق روسيه ،نه چنان كه آسان مىپنداشت ،اما،
مىكند .از همين رو ،اگر روسيه تا پيش از در پيشب ُرد اهداف نظامى خود در تهاجم به
رُخدادهاى آن سالها» ،جادهى ابريشم جديد« اوكراين سر جمع موفق بوده است :بخشى از
را فقط امكانى براى جذب سرمايه مىدانست ،سرزمين اوكراين در جنوب و شرق را تصرف
پس از آن رُخدادهــا ،اين كﻼنطرح را به كرده است؛ در نبرد پُر اهميت بندر »ماريوپل«،
عنوان ابزارى ژئوپوليتيكى و ژئواستراتژيكى و شكست سنگين گُردان نئونازيستى »آزوف«،
در مقابله با سرمايهدارى غرب هم مىنگرد .پيروز شده است؛ به درياى سياه دست يافته
اُروآسيا ،در عين حال ،از اهميتى برجسته است؛ در برابر تحريمهاى فزايندهى اقتصادى
و تعيين كننده نزد اياﻻت متحدهى آمريكا اياﻻت متحده و متحدين اروپايى آن ،به رغم
برخوردار است .در سند »استراتژى امنيت تنگناهايى كه تحريمها در اقتصاد روسيه و
ملى آمريكا« ،در سال  ،١٩٩٠در زمان بوش معيشت مردم كارگر و فرودست آن ايجاد
نموده ،مقاومت كرده است؛ و بر خﻼف
پدر ،آمده است:
پيشبينىهاى اوليه ،هنوز از نفس نيفتاده است!
اين حقايق به چرخش نظرات و اختﻼفات
ميان دولتهاى سرمايهدارى غرب ميدان
داده است.
ژبيگنيو برژينسـكى ،استراتژيست و مشاور تحريريهى »نيويورك تايمز« ،از مراكز مُهم
سابق امنيت ملى اياﻻت متحده ،در كتاب مورد سياسى -فكرى ايــاﻻت متحده و جهان
استناد خود» ،تختهى شطرنج بزرگ ،اولويت سرمايه ،در نوشتهى تحليلى »جنگ پيچيدهتر
آمريكايى و مفاهيم ژئواستراتژيك آن« ،١٩٩٧ ،مىشود و آمريكا فاقد آمادگى در برابر آن
دربارهى اهميت استراتزيك »ا ُورآسيا« در است!« ،بيستم مه ،ضمن انتقاد به ارزيابىهاى
غيرواقعبينانهى اوليهى اياﻻت متحده ،هُشدار
سيطره بر جهان سرمايه مىنويسد:
مىدهد:

نقش بارزى ايفا مىكند؛
 از حيث ژئوپوليتيك :اوكراين ،به واسطهىموقعيت ويژهى جغرافيايى خود ،همواره،
نقش حائل روسيه و اروپا را ايفا كرده است.
از يك سو ،اوكراين سپر دفاعى روسيه در برابر
»ناتو« و گُسترش آن به سمت مرزهاى روسيه؛
و از ديگر سو ،دروازهى سرمايهدارى غرب به
مرزهاى روسيه و محاصرهى آن است؛
 از حيث ژئواستراتژيك :اوكراين ،بهواسطهى وجود درياى سياه ،اهميت راهب ُردى
براى روسيه دارد .ناوگان دريايى روسيه
در دريــاى سياه ،در بندر سواستوپل در
شبهجزيرهى كريمه ،مستقر است و دسترسى
به درياى سياه ،چه به لحاظ نظامى و چه
اقتصادى ،براى آن در رسيدن به مقام يكى
از قدرتهاى برتر جهان سرمايه اهميت
تعيينكننده دارد؛
 از حيث سياسى :اوكراين به نماد »شكست«يا »پيروزى« روسيه بدل شده است :اگر
در »ناتو« ادغام شود» ،شكست« روسيه در
مُنازعات و مُعادﻻت قدرت در جهان سرمايه
رقم مىخورد و نمونهاى مناسب در ترغيب
ساير كشورهاى حــوزه ى اتحاد جماهير
شوروى پيشين براى ادغام در سرمايهدارى
غرب و پيمان نظامى آن مىگردد؛ اگر در
مدار روسيه وارد شود» ،پيروزى« روسيه و
عروج آن به مثابه يكى از قدرتهاى برتر
جهان سرمايه را ممكن مىسازد.
روسيهى مُسلط بر اوكراين ،در واقع ،يك
قدرت برتر جهانى و بدون آن يك قدرت
منطقهاى است!
اهميت وافر »ا ُروآسيا« در جهان سرمايه
بر اهميت ژئوپوليتيكى و ژئواستراتژيكى
اوكراين نيز مىافزايد .و آن را به يك كانون
مُهم مُنازعه ميان قدرتهاى برتر جهان سرمايه
بدل مىكند .ا ُروآسيا از ديرباز ،همواره ،كانون
مُنازعات ژئوپوليتيكى و ژئواستراتژيكى
جهان بوده است .مك يندر) (٣در نظريهى
»هارت لند« ،منطقه ى ا ُروآسيا را از حيث
راهب ُردى ،مُهمترين منطقهى جغرافيايى جهان
و »قلب« سياست آن معرفى مىكرد .و سُ لطه
بر اين »قلب« را برابر سُ لطه بر »جهان«
مىدانست .ابرقارهى »ا ُروآسيا« ،به يُمن وجود
ذخاير عظيم انرژى و موقعيت جغرافيايى و اهميت از ديرباز اوكراين براى اياﻻت
جمعيت عظيم انسانى ،نقش برجسته و تعيين متحدهى آمريكا و متحدين اروپايى آن ،ريشه
كنندهاى در شكلگيرى موقعيت ژئوپوليتيك و در همين استراتژى دارد .به گفتهى برژينسكى:
ژئواستراتژيك قدرتهاى برتر جهانى دارد.
 ٦٠درصد توليد ناخالص ملى جهان و ٧٥
درصد منابع انرژى جهان در اين ابرقاره قرار
نگاه _ دفتر سى و نهم
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چرخش نظرات و اختﻼفات ،در كنفرانس
»مجمع جهانى اقتصاد«» ،داووس« ،بيست
و دوم مه ،بيشتر آشكار شد .در حالى كه
ولوديمير زلنسكى همچنان خواستار كمكهاى
مالى و تسليحاتى بيشتر سرمايهدارى غرب
براى شكست روسيه بود؛ هنرى كيسنجر،
نظريهپرداز امنيت و استراتژى ملى اياﻻت
متحده ،به صراحت از لــزوم واگــذارى
بخشهايى از سرزمين اوكراين به روسيه و
پايان جنگ سخن گفت:

«
به رغم تحريمهاى فزايندهى اقتصادى ،و
مُصادرهى دارايىهاى روسيه ،ارزش روبل
در طى جنگ افزايش يافته است؛ و فروش
غﻼت ،كودهاى شيميايى ،نفت و گاز و،...
هزينههاى جنگ را تامين كرده است .روسيه
در بين  ١٤كشور برتر اقتصاد جهان سرمايه
قرار دارد .از نظر منابع استراتژيك چون
نفت ،گاز طبيعى و مواد معدنى كمياب،
غنى است .و نقش موثرى هم در زنجيرهى
تامين بسيارى از صنايع كليدى جهان دارد.
از همين رو ،تحريمهاى اقتصادى روسيه،
بخشى از زنجيرهى تامين صنايع كليدى را
در خطر از هم گُسيختن قرار داده است.
روسيه تامين كنندهى عُمدهى مادهى اصلى
»سيليكات آلومينيوم« است ،كه براى توليد
چيپهاى نيمه رسانا به كار مىرود؛ اقﻼم
مُهم ديگرى در زنجيره ى تامين ،چون
»پاﻻديوم«» ،پﻼتين«» ،تيتانيوم«» ،نئون« و...
نيز در روسيه توليد مىشوند؛ اين مواد در
نگاه _ دفتر سى و نهم

تنگناهايى حتا سختتر از آنچه در دههى
هفتاد ،بر اثر شوك نفتى ،تجربه شد ،روبرو
خواهد ساخت .در دههى هفتاد ،جهان سرمايه
فقط درگير شوك نفتى بود ،در حالى كه بحران
انرژى حاضر نه تنها نفت ،كه گاز طبيعى،
زغال سنگ و حتا چرخهى سوخت هستهاى
را نيز در برمىگيرد .آلمان ،بزرگترين اقتصاد
اتحاديهى اروپا ،از هماكنون نياز به جيرهبندى
گاز را در دستور گذاشته است .به پيشبينى
وزير امور اقتصادى آلمان ،روبرت هابك ،اگر
اتحاديهى اروپا نتواند اقتصاد ناشى از انرژى
را مديريت كند ،در معرض سرايت بحران به
سبك »ليمان« ،اشاره به بحران مالى ،٢٠٠٨
قرار مىگيرد .روسيه مىتواند با كاهش صدور
گاز طبيعى به اروپا ،يا قطع آن ،جبههى ديگرى
را نيز در جنگ حاضر بگُ شايد ،تا دولتهاى
اروپايى -١ :قادر به ذخيرهى مورد نياز گاز
طبيعى براى زمستان نگردند؛ و  -٢به ناچار
نرخ هزينههاى استفاده از آن را افزايش دهند
و با موج نارضايتى گُسترده و پيامدهايى چون
ورشكستگى موسسات توليدى ،بىكارى و...
در جوامع خود روبرو شوند.
تداوم اين وضعيت ،بى شك ،به چرخش
نظرات و اختﻼفات در سرمايهدارى غرب ،و
به ويژه در اروپاى قاره ،بيش از پيش دامن
خواهد زد .اظهارات جوزپ بورل ،مسئول
ديپلماسى خارجى و امنيتى اتحاديهى اروپا،
اين واقعيت را برمﻼ مىكند .او در پايان
نشست وزيــران »جى  ،«٢٠در اندونزى،
اظهار داشت:

ليست  ٥٠مواد معدنى راهبُردى صنايع جهان
سرمايه قرار دارند و حتا اياﻻت متحده نيز
به آنها نيازمند است .با قطع صدور گازهاى
»آرگون«» ،هليوم« و ،...هم از يكسو ،روند
توليد محصوﻻت الكترونيكى در بسيارى از
كشورها جهان سرمايه دشوار خواهد شد و
هم از ديگر سو ،قيمت تراشهها به شدت
افزايش خواهد يافت؛ روسيه ،در عين حال،
تامين كننده ى عُمده ى فلزهاى »نيكل« و
»پﻼتينيوم« مصرفى در صنعت اتوموبيل و
توليد اجسام شيميايى براى صنايع شيميايى
است .و سرانجام ،روسيه و اوكراين بيش از
 ٢٥درصد گندم جهان را نيز تامين مىكنند .از
همين رو ،سﻼح تحريمهاى اقتصادى نه فقط
در درازمدت روسيه را به ورطهى ب ُنبست
اقتصادى خواهد كشاند ،كه به اقتصاد بسيارى
از كشورهاى جهان سرمايه ،به ويژه اتحاديهى
اروپا ،نيز لطمه زده و دورنماى تورم ،ركود،
و تنگناهاى اقتصادى را فراخ خواهد نمود.
گرانى و كميابى مواد غذايى ،انرژى ،سوخت
و ...همامروز زندگى صدها ميليون انسان
در گُسترهى جهان را درهم فشُ رده و برآمد
اعتراضات كارگرى و شورشهاى تودهاى ،از
آن گونه كه در سريﻼنكا رُخ داد ،را به كابوس
جهان سرمايه بدل كرده است.
تورم در اياﻻت متحده ،كه پيش از جنگ
نيز باﻻ بود ،به رغم تﻼش بانك مركزى،
به  ٨درصد فزونى يافته است .كاهش رشد
اقتصادى ،افزايش نرخ بى كارى ،افزايش
سرسام آور مواد غذايى ،سوخت و ...در
چشمانداز است .ب ُنياد اقتصادى »بلومبرگ«
پيشبينى كرده است ،كه ركود اقتصادى بعدى
در آمريكا تا پايان سال آينده به طور فزايندهاى
نزولى خواهد بود و ممكن است چنان به درازا
بكشد ،كه مُنجر به بروز يك بحران مالى حتا
بزرگتر از بحران  ٢٠٠٩-٢٠٠٧و ركودهاى
متوالى دههى هشتاد شود .وضعيت در اروپاى
قاره ،به مراتب ،نابسامانتر است .اتحاديهى
اروپا حدود  ٣٠درصد از نفت ٤٠ ،درصد از
گاز طبيعى ١٥ ،درصد از محصوﻻت نفتى ،عدم تبعيت بخش عظيمى از جهان سرمايه از
 ٦٠درصد ذغال ،و  ٧٠درصد محصوﻻت سياستهاى سرمايهدارى غرب نيز عاملى در
فلزى استخراجى مورد نياز صنايع خود را از چرخش نظرات و اختﻼفات بوده است١٦٥ .
روسيه دريافت مىكند .تحريمهاى اقتصادى كشور از  ١٩٥كشور جهان ،از جمله چين و
روسيه ،بىشك ،سبب گرانى ،كمبود ،افزايش هند با جمعيتى قريب به  ٣٥درصد از سكنهى
هزينههاى زندگى ،مُشكل تامين انرژى ،و جهان ،نه تنها از وضع تحريمهاى اقتصادى
انسداد اقتصادى در كشورهاى اتحاديهى اروپا عليه روسيه خوددارى كردهاند ،كه رابطهى
خواهد شد .و اين همه ،به نارضايتى گُستردهى تجارى و اقتصادى خود با آن را افزايش هم
دادهاند .چين ،در بيانيهى مشترك با روسيه،
تودهى مردم دامن خواهد زد.
بحران جهانى انرژى ،جهان سرمايه را با به هنگام بازديد پوتين از ا ُلمپيك زمستانى
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پكن ،چهارم فوريهى  ،٢٠٢٢بر »دوستى بى
هيچ محدوديت« ميان دو كشور تاكيد كرد:

سرمايهدارى چين ،از حيث موقعيت مشابه
در رابطه با تايوان ،در جنگ اوكراين و نتايج
و پيامدهاى آن ،ذىنقش و ذىسهم است.
اگر اين جنگ به پيروزى روسيه ،و عقبگرد
سرمايهدارى غرب و »ناتو« ،مُنجر شود ،آنگاه
اقدام چين به عمل مشابه در تايوان دور از

بلوكهاى سرمايه ،خود يك جنايت است؛
جنايت عليه جهان بشرى! جنگ را مىبايست
به صراحت و بدون ل ُكنت زبان ،از هر دو
سو ،محكوم كرد! نقش سرمايهدارى غرب
و »ناتو« و دولت اوكراين ،به واسطه ى
زمينهسازى در وقوع و استمرار جنگ ،به
هيچ رو كمتر از نقش سرمايهدارى روسيه
نيست! كارشكنى بايدن ،جانسون ،زلنسكى،
و »ناتو« ،در شكست مذاكره براى نوعى از
سازش و آتشبس ،بيش از آن آشكار است كه
به بحث در آيد .با اين همه ،صِ رف محكوميت
جنگ مُشكلى را حل نخواهد كرد! گرهى را
نخواهد گُشود!
جنگ در شرايطى صورت بسته است ،كه
مُنازعات بلوكهاى سرمايه بر بستر تضادهاى
حاد ناشى از بحران اقتصادى و آشُ فتهگى و

مزدى  -و سركوب و تﻼشى هر آنچه كه
رنگى از آزادى ،آسايش و رفاه دارد -مقدور
مىگردد .تا وقتى چنين است ،جهان بشرى
هم چنان شاهد جنگ ،كُشتار ،آوارگــى ،
گرسنگى ،بىكارى ،و رنج و شكنج ميلياردها
بردهى مزدى ،خواهد بود.
نيرويى كه قادر است چرخ اين جنگ  -و
هر جنگ ديگر بلوكهاى سرمايه -را از
حركت بازدارد ،آن نيرويى است كه مُسببين
واقعى جنگ را بازمىشناسد؛ الزام كاربست
جنگ ،در تداوم سياستهاى جارى آنها،
را تشخيص مىدهد؛ و مبارزه عليه جنگ
را به مبارزه اى گُسترده تر و همه جانبه تر
گره مىزند؛ به مبارزه عليه نظم سرمايه؛ به
مبارزهى طبقهى كارگر عليه ستم و استثمار،
عليه سودآورى ،و عليه بود و بقاى سرمايه!

جنگ در شرايطى صورت بسته است ،كه مُنازعات
بلوكهاى سرمايه بر بستر تضادهاى حاد ناشى از
بحران اقتصادى و آشُ فتهگى و چندپارهگى سياسى در
بين قدرتهاى برتر جهان سرمايه ،افزايش يافته و به
مرحلهاى خطير و تعيينكننده پا گذاشته است! بلوكهاى
سرمايه ،در گير و دار تعيين تكليف نظم »مُسلط« و قدرت
»برتر« جهان سرمايه هستند! اياﻻت متحده ،در سوداى نظم
كُهن و موقعيت بﻼمُنازع خود ،خيز برداشته است .چين،
روسيه و هند و ،...از سوى ديگر ،در پى سهم و موقعيت
مناسب خود در جهان سرمايه ،در متن نظمى نوين،
هستند .قدرت »برتر« و نظم »مطلوب« هيچ يك از اينها،
اما ،كمترين ربطى به هستى ميلياردها بردهى مزدى و
بهبود زيست و معيشت آنها ندارد ،برعكس ،برقرارى
و تثبيت هر يك از اينها تنها با استثمار وحشيانهتر
بردهگان مزدى  -و سركوب و تﻼشى هر آنچه كه
رنگى از آزادى ،آسايش و رفاه دارد -مقدور مىگردد.

ذهن نخواهد بود.
هند ،به رغم تمامى تﻼش هاى اياﻻت
متحده و انگليس ،هم چنان يك خريدار
اصلى نفت و تسلحيات روسيه باقى مانده
است .در خاورميانه و آفريقا ،عدم تبعيت
از سياستهاى سرمايهدارى غرب يك خط
آشكار و برجسته است .در آمريكاى قاره،
كوبا و ونزوئﻼ و نيكاراگوئه از روسيه حمايت
مىكنند .برزيل از اعضاى »بريكس« است و
»طرف« روسيه مانده است .مكزيك هم از
پيوستن به جبههى مشترك آمريكاى شمالى
در محكوميت روسيه خوددارى كرده است.
جهان در محكوميت و تحريمهاى اقتصادى
روسيه ،به رغم ادعاهاى پوچ سرمايهدارى
غرب ،همراه و همآهنگ نبوده است!
به جنگ بازگرديم :اين جنگ ،و هر جنگ
نگاه _ دفتر سى و نهم

چندپارهگى سياسى در بين قدرتهاى برتر
جهان سرمايه ،افزايش يافته و به مرحلهاى
خطير و تعيينكننده پا گذاشته است! بلوكهاى
سرمايه ،بر بستر اين تضادهاى حاد ،در گير
و دار تعيين تكليف نظم »مُسلط« و قدرت
»برتر« جهان سرمايه هستند! اياﻻت متحده،
در سوداى نظم كُهن و موقعيت بﻼمُنازع خود،
خيز برداشته و اتحاديهى اروپا را به ركاب در
آورده است .چين ،روسيه و هند و ،...از سوى
ديگر ،در پى سهم و موقعيت مناسب خود در
جهان سرمايه ،در متن نظمى نوين ،هستند.
قدرت »برتر« و نظم »مطلوب« هيچ يك از
اينها ،اما ،كمترين ربطى به هستى ميلياردها
بردهى مزدى و بهبود زيست و معيشت آنها
ندارد ،برعكس ،برقرارى و تثبيت هر يك
از اينها تنها با استثمار وحشيانهتر بردهگان
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اگر چنين مبارزهاى در ضعف و فترت باشد،
اگر نيروى پيشبرندهى اين مبارزه از آگاهى
و قدرت ﻻيزال طبقاتى خود دور افتاده باشد،
آنگاه جنبش »ضد جنگ« هم آشكارا ناكارآمد
خواهد بود؛ چنان كه هست! جنبش »ضد
جنگ« را ،بىترديد ،مىبايست تقويت كرد؛
خاتمهى جنگ ،برچيدن تسليحات جنگى
و نيروى نظامى »ناتو« از شرق ،عقبنشينى
ارتش روسيه از اوكراين ،پايان دادن به
ميليتاريسم ،و ...را ،بىترديد ،مىبايست بر
پرچم اين جنبش حك نمود .بيش از هر چيز،
اما ،مىبايست نظم سرمايه ،كُليت آن ،سراپاى
منحوس آن ،را محكوم كرد و سيبل مبارزهاى
بىوقفه و بىامان ساخت!
جنگ در اوكراين مىتواند ،بر بستر شرايط
خطير حاضر ،استمرار و گُسترش يابد و
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فاجعه اى بس هولناك را براى جامعه ى
بشرى رقم بزند؛ مىتواند با پيروزى نظامى
روسيه و انضمام بخشهاى از اوكراين به
خاك آن؛ يا با شكست روسيه در اثر تداوم
جنگ و فرسايش توان نظامى و اقتصادى آن؛
و يا در هراس همهى آكتورهاى دخيل در
جنگ از خطر از هم گُسيختن زنجيرهى نظم
موجود سرمايه در اثر شورش انبوه كارگران
و فرودستانى كه از گرانى و گرسنگى به فغان
آمدهاند؛ به نوعى از سازش برسد و خاتمه
يابد .در هر حالت ،اما ،نتايج جنگ هيچ
سودى براى طبقهى كارگر و اكثريت عظيم
مردم در روسيه و اوكراين ،و جامعهى بشرى،
نخواهد داشت؛ مُنازعات بلوكهاى سرمايه
تداوم خواهد يافت و بر استثمار وحشيانهى
بردهگان مزدى افزوده خواهد گشت! اين
جنگ سرمايهداران است ،اما ،نه تنها قربانيان
آن از كارگران و فرودستان جامعه هستند،
كه سرمايه داران صورت حساب هنگُ فت
جنگ خود ،و نيز هزينههاى گزاف بازسازى
پسا -جنگ ،را از ق ِبل استثمار مُشدد آن ها
تامين و پرداخت خواهند كرد!
بحران اقتصادى و تشديد مُ نازعات
پيش تر گفته شد ،جهان سرمايه از بحران
اقتصادى و آشُ فتهگى و چندپارهگى سياسى
در بين قدرتهاى برتر خود در تﻼطم است.
و جنگ در اوكراين ،ناشى از اين وضعيت
خطير است .در پيشينهى وضعيت حاضر
جهان سرمايه اين نيز گفته شد ،فروپاشى
اتحاد جماهير شوروى ،در دهه ى پايانى
قرن بيستم ،آغازى بر جهان يكقُطبى تحت
سيطرهى بﻼمُنازع اياﻻت متحدهى آمريكا بود.
»پايان تاريخ« با »مرگ كمونيسم« اعﻼم گشت.
پيروزى »دموكراسى« و »بازار آزاد« با هلهله
و شادى جشن گرفته شد .و قدرت بﻼمنازع،
سرمست از پيروزى ،به شرق روى آورد.
اجراى سياست خصوصىسازى و تعديل
ساختارى ،همراه با عضويت در پيمان نظامى
»ناتو« ،در كشورهاى بلوك شرق و برخى از
كشورهاى مستقل شدهى پس از فروپاشى
اتحاد جماهير شوروى ،آغاز راه ادغام هر
چه بيشتر آنها در مدار سرمايهدارى غرب
بود؛ راهى كه محور استراتژيكى محاصرهى
سياسى -نظامى -اقتصادى روسيه ،به مثابه
مُهمترين سرزمين بازمانده از اتحاد جماهير
شوروى پيشين ،و تضعيف و تمكين قطعى
و حذف آن از مُنازعات و مُعادﻻت قدرت
جهان سرمايه ،را سنگفرش مىكرد.
نگاه _ دفتر سى و نهم

تحوﻻت جهان سرمايهدارى ،اما ،چنين سير
نكرد .بلوكهاى قدرت ديگرى سر بر آوردند؛
سيطرهى بﻼمُنازع اياﻻت متحده رو به زوال
رفت .توسل اياﻻت متحده و متحدين اروپايى
آن به حربهى جنگ در افغانستان،٢٠٠١ ،
و در عراق ،٢٠٠٣ ،هم چارهساز نگشت.
بحران كوبندهى اقتصادى ،در سال  ،٢٠٠٨و
تداوم و تشديد آن از سال  ،٢٠١٨از ب ُنيهى
اقتصادى اياﻻت متحده بيشتر كاست .و توان
آن نه فقط در ادارهى اقتصاد ،كه در تامين
امنيت جهان سرمايه  -در قياس با عصرى
كه »پاكس آمريكا« در اوج بود -نيز رو به
نزول رفت .در زمينهى اقتصادى ،ميانگين
نرخ سود سرمايهى اجتماعى اياﻻت متحده
كه در دههى شصت قرن بيستم از  ٤٥درصد
افزون بود ،در سالهاى پايانى قرن تا ميزان
 ١٥درصد كاهش يافت؛ و در زمينهى نظامى،
سياست راهبُردى اياﻻت متحده آمريكا در
»جنگ جهانى عليه تروريسم« ،كه از يازدهم
سپتامبر  ٢٠٠١در افغانستان آغاز شده بود ،با
صرف هزينهاى بيش از  ٢٦٠تريليون دﻻر،
 ٢٤١هزار كشته ،و چندين ميليون آواره ،نه
تنها »تروريسم« را از بين نبرد ،كه با معامله
و سازش با »تروريستها« ،زمينهى عروج
مجدد حاكميت وحشت و جنايت »طالبها«
بر افغانستان را فراهم آورد؛ و روند رو به
نزول سيطرهى بﻼمُنازع آن را بيش از پيش
آشكار ساخت!
اين روند ،همزمان ،با برآمد اقتصادى -سياسى
چين و تجديد قدرت نظامى روسيه توام
بود .موازنهى قدرت بينالمللى برهم خورد.
و جهان چند قُطبى سر بر آورد .در اين
سالهاى پسين ،به ويژه پس از بحران بزرگ
مالى  ،٢٠٠٨چين به مثابه كارخانهى بزرگ
سرمايهدارى جهانى ،بىوقفه در كار توليد
همه گونه محصوﻻت مورد نياز صنايع ،حتا
براى اياﻻت متحده و اروپاى قاره ،بوده و
سهم اقتصاد رو به رشد و گُسترش خود در
توليد ناخالص داخلى جهان را از  ٤درصد
در  ٢٠٠٣به  ١٧درصد در  ٢٠١٩رسانده
است .كﻼنطرح اقتصادى »جادهى ابريشم
جديد« ،كه با هزينهاى مُعادل  ١٣٠٠ميليارد
دﻻر براى سرمايهگذارى در زيربناى اقتصادى
بيش از  ٦٥كشور جهان برنامهريزى شده ،نيز
به نوبه ى خود تجارت جهانى را به شدت
تحت تاثير اقتصاد چين مىگيرد و آن را در
آتيهى نزديك در جايگاه قدرت برتر اقتصاد
جهان سرمايه مىنشاند.
روسيه هرچند طى دههى نخست قرن حاضر
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توان اقتصادى خود را  -از طريق توسعهى
روابــط تجارى و اقتصادى با اكثرى از
دولتهاى سرمايهدارى در گُسترهى جهان-
بازسازى و احيا نموده است ،اما ،به ويژه به
اعتبار توان نظامى امكان حضور در مُنازعات
بلوكهاى سرمايه و مُعادﻻت قدرت در جهان
سرمايه را يافته است .روسيه پس از اياﻻت
متحدهى آمريكا ،دومين قدرت برتر نظامى
جهان حاضر است.
حضور اتحاديهى اروپا ،ژاپن ،هند و ،...در
امتداد قدرتهاى برتر سياسى -اقتصادى-
نظامى جهان سرمايه ،و تشكيل اتحادهاى
منطقه اى و بين المللى )»بريكس«» ،پنج
چشم«» ،سازمان هم كارى شانگ هاى«،
»سازمان هم كارى و توسعه ى اقتصادى«
و ،(...هم يك ويژگى برجسته ى جهان
حاضر و شدت مُنازعات بلوكهاى سرمايه
است .از اين ميان ،اتحاديهى اروپا غرق
در مُشكﻼت است .همراهى و همرايى در
اتحاديه ،اگر هم در گذشته وجود داشته،
امروزه شكاف برداشته است .جدايى بريتانيا،
لطمهاى جُ برانناپذير بوده است .برخى از
دولتهاى اتحاديه  -ايتاليا ،اسپانيا و -...در
بحران و بُنبست اقتصادى عميق و فرساينده
فرو رفتهاند و اتحاديه قادر نيست بار آنها
را به دوش بكشد .نزديكى بيشتر به اياﻻت
متحده در پروسه ى جنگ در اوكراين،
تبعيت از سياست هاى اياﻻت متحده در
خصومت آشكار با روسيه و مُشاركت فعال
در تحريمهاى اقتصادى آن ،نه تنها دريچهاى
به سوى ب ُنيهى سياسى -اقتصادى بيشتر
اتحاديه و هم راهى و هم رايى آن نگُ شوده،
كه به تنگناهاى اقتصادى به مراتب افزوده،
اختﻼف نظرها و شكافها را عميق كرده ،و
به نارضايتى گُستردهى شهروندان اين جوامع
انجاميده است .اختﻼف نظرها و شكافهاى
درونى اتحاديه بر يكپارچگى »ناتو« هم تاثير
منفى خواهد گذاشت و اين پيمان نظامى را با
دستانداز مواجه خواهد ساخت .ساز ناكوك
تركيه در اُركستر به ظاهر همآهنگ »ناتو«  -در
زمينهى عضويت سوئد و فنﻼند -يك نمونه
است .افزون بر اينها ،اتحاديهى اروپا هرچند
مُتحد استراتژيكى اياﻻت متحده محسوب
مىشود و در جنگ حاضر هم از سياستهاى
آن تبعيت كرده و به تمام در ركاب بوده ،اما
بر سر پارهاى از مسايل مُهم جهان سرمايه با
اياﻻت متحده همنظر نيست .فرانسه و آلمان،
اركان اصلى اتحاديهى اروپا ،به ويژه ،نماد
اين ناهمنظرى و تﻼش در حفظ موقعيت
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مستقل خود در ميان قدرتهاى برتر جهان
سرمايه هستند.
هند ،هم اكنون با رشد اقتصادى متوسط
 ٨درصــد ،در رده ى چهارم اقتصاد ،از
نظر توليد صنعتى در رتبهى يازدهم ،و از
نظر برخوردارى از نيروى انسانى ماهر و
تحصيلكرده در رديف سوم جهان سرمايه
قرار دارد .و به پيشبينى تحليلگران اقتصادى
بُنياد »بلومبرى« ،تا سال  ٢٠٣٥به ردهى سوم
اقتصاد جهان سرمايه ارتقا خواهد يافت.
آرژانتين و آفريقاى جنوبى ،برزيل و ...هم
در راه هستند.
در چنين جهان آشُ فته و پُر تﻼطمى ،با
آكتورهاى مُتعدد و منافع مُتضاد ،بحران
بزرگ مالى سال  ٢٠٠٨ضربهاى هولناك بر
نظم سرمايه وارد آورد؛ اندكى بعد ،بحرانى
كه از ماههاى پايانى سال  ٢٠١٨در گرفت،
بر ب ُنبست اقتصادى آن افــزود؛ و سپس
پاندومى كرونا ابعاد اين ب ُنبست را فزاينده
كرد .جامعهى سرمايهدارى بر بُنيان سودآورى
و ارزشافزايى سرمايه استوار است .بحران
و ب ُنبست اقتصادى ،روند متعارف هستى و
كاركرد سرمايه را به مُحاق مىبرد؛ آشُ فتهگى
و چند پارهگى سياسى در نظم موجود ايجاد
مىكند؛ مُنازعات بلوكهاى سرمايه را افزايش
مىدهد؛ و دريچهى جنگ را نيز در امتداد
راهكارهاى سياسى جارى فراخ مىسازد.
پيامدها و چشماندازها
در اين سال هاى پسين ،هم گام و هم راه
با بحران و بُن بست اقتصادى و تشديد
مُنازعات بلوكهاى جهان سرمايه  ،عروج
دستهجات فاشيستى و نئونازيستى در غرب،
نيروهاى آدمكُش اسﻼمى در خاورميانه و
آفريقا ،استثمار وحشيانهى طبقهى كارگر،
كاهش امكانات آموزشى و بهداشتى ،سير
نزولى بيمههاى اجتماعى ،گرانى و بىكارى
و آوارهگى ،و ...ميدانى فراخ يافته است.
اين مصايب جان كاه نظم سرمايه نه تنها
استمرار خواهد داشت ،كه در پيامد جنگ در
اوكراين به مراتب فزونى هم خواهد گرفت.
توازن قواى درهم پاشيدهى جهان سرمايه،
و مُنازعات فزاينده ى بلوك هاى سرمايه،
جنگهاى نيابتى ،منطقهاى ،و حتا سراسرى
و هم چنين به كارگيرى بيش تر جنگ هاى
سايبرى و چه بسا هستهاى را محتمل خواهد
كرد .و جهان را بيش از پيش به آشوب
خواهد كشيد.
فقر و فﻼكت ،در نتيجهى بحران و ب ُنبست
نگاه _ دفتر سى و نهم

اقتصادى ،تشديد خواهد شد .افزايش
سرسامآور هزينههاى زيست انسانى  -از
مواد غدايى گرفته تا مسكن ،نفت ،گاز ،انرژى
و -...هماكنون هستى صدها ميليون انسان را به
مُخاطره انداخته است .قحطى و گرسنگى در
آفريقا ،آسيا و آمريكاى ﻻتين يك تهديد جدى
است .شمال ثروتمند هم روز به روز بيشتر
شريك اين مصايب مىشود .صفهاى طويل
در برابر موسسات خيريه براى دريافت غذاى
رايگان ،حذف برخى از اقﻼم مواد غذايى
براى كاهش هزينهها ،اجبار به رياضتكشى
اقتصادى براى گُذران زندگى و ...به تدريج به
ن ُرم زندگى در آمريكا و اروپا بدل مىگردد .و
»فقر« بازتعريف مى شود .شكاف فقر و ثروت،
هيچگاه ،اين اندازه وسيع و عميق و انزجارآور
نبوده است .فقر و فﻼكت و احساس عُصيان
از نابرابرى فزاينده ،بىترديد ،به خشم شديد
»دوزخيان زمين« دامن مىزند و شورشهايى
از جنس آنچه در سريﻼنكا رُخ داد ،را در
چشمانداز مىگيرد.
اين وضعيت خطير ،تاثير بﻼواسطه اى بر
دولت هاى سرمايه دارى مُرتجع و مُتحد
بلوكهاى سرمايه در گوشه و كنار جهان
خواهد گذاشت و به رقابت و عداوت در
ميان آنها هم دامن خواهد زد .اين دولتها،
كه از پيش هم با طوفان تﻼطمهاى سياسى-
اجتماعى -اقتصادى مواجه بودهاند ،در برابر
مبارزات مردم كارگر و فرودست اين جوامع،
به نا گُزير ،به اختناق و سركوب خونين
حداكثرى روى خواهند آورد .جمهورى
آدمكُش اسﻼمى و دار و درفش آن در ايران،
تنها نمونه نيست!
عروج جريانات ناسيوناليست و نژادپرست،
و ورود به پارلمان هاى بورژوايى ،يك
مشخصهى جهان سرمايه در اين سالهاى
پسين بــوده اســت .با بحران و بُن بست
اقتصادى  -و در متن ناكارآمدى احزاب
سنتى ،بىكارى فزاينده ،و -...روند عروج
اين جريانات همچنان رو به فزون است.
شدت مصايب اقتصادى -سياسى -اجتماعى
در جنوب ،در ضمن تخريب مُحيط زيست،
مُهاجرت گُستردهى مردم محروم و فرودست
و جنگزدهى اين جوامع را به سوى »شمال«
افزايش خواهد داد .بر مُشكﻼت »شمال«
خواهد افزود .و پُتانسيل فعاليت و تاثيرگذارى
اين جريانات در حوزهى سياسى را بيشتر
نموده و فعاليت وحشيانهتر آنها ،در اشكال
فاشيسم و نئونازيسم ،را نيز گُسترش خواهد
داد .جنگ در اوكراين ،حضور دستهجات
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فاشيستى و نئونازيستى در آمريكا و اروپا را به
وضوح آشكار كرد .هزاران هيوﻻى فاشيست
و نئونازيست ،با حمايت سرمايهدارى غرب
و دولت اوكراين ،هماكنون به كار جنگ در
آنجا مشغول هستند .آموزش نظامى مىبينند.
و شبكهى ارتباطاتى ميان خود را تقويت
مىكنند .سوى ديگر جنگ در اوكراين ،دولت
سرمايه دارى روسيه ،نيز از هم پالگى هاى
چچنى و ...آنها در اين جنگ سود مىبرد.
نظم سرمايه نه تنها با آزادى فعاليت اين
دسته جات موحش مخالفتى ندارد ،كه با
حمايتهاى آشكار و پنهان از آنها ،بخشى
از سياستهاى رذيﻼنهى خود  -در سركوب
سازمانهاى راديكال كارگرى ،كمونيستها،
فعالين سياسى مخالف و مُعترض ،جنبش
ضدجنگ ،مُهاجرين ،و -...را توسط آنها
پيش مىبرد.
ميليتاريسم به يُمن مُنازعات فزاينده ى
بلوكهاى سرمايه و جنگ در اوكراين خيزى
بلند برداشته است .اياﻻت متحده قصد حضور
نظامى بيشتر در اروپاى قاره دارد» .ناتو«
فرصت را براى گُسترش خود و عضويت
اعضاى جديد ،به بهانهى خطر روسيه و چين،
غنيمت شمرده است .دولتهاى سرمايه در
مسابقهاى ديوانهوار ،بودجههاى نظامى را
افزايش مىدهند و انبارهاى تسليحات جنگى
را لبريز مىكنند .يك نماد اين ميليتاريسم
افسارگُسيخته ،تقاضاى عضويت سوئد و
فنﻼند  -كه تاكنون به ُصلحجويى و پرهيز
از مُشاركت در جنگ شُ هرت داشتند -در
بزرگ ترين و خون ريزترين پيمان نظامى
جهان» ،ناتو« ،است.
بحران و بُنبست اقتصادى جهان سرمايه،
ناگُزير ،نقاب »دموكراسى« را هم از چهرهى
اين نظم مُتعفن برداشته و واقعيت وجودى
آن را ،حداقل بر بخشى از شهروندان جهان،
آشكار كرده است .شمشير از رو بسته شده
است .عوامفريبى در شرايط بحران و ب ُنبست
اقتصادى ،مُنازعات فزاينده ى بلوك هاى
سرمايه ،تكان ها و تنش هاى سهمگين
اجتماعى ،كم تر كارساز است .سانسور
رسانههاى گروهى ،حتا در »غرب دموكرات«
افزايش يافته است .روزنامهنگاران مستقل ،به
جُ رم افشاى حقايق ،از كار اخراج مىشوند؛
پﻼتفُرمهاى اجتماعى  -فيسبوك ،توئيتر،
يوتيوب ،اينستاگرام و -...نظرات كاربران خود
را كُنترل كرده و در صورت تخطى از »خط
رسمى« حذف مىنمايند؛ كُتب نويسندگان
شهير روسى از كتاب خانه هاى عمومى
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جمع مى گردد؛ پُرتره ى يورى گاگارين،
فضانورد روســى ،از مــوزهى فضانوردان
برچيده مى شود؛ دادگاهى در بريتانيا ،بر
خﻼف شئونات قضايى ،حُ كم استرداد جوليان
آسانژ ،موسس سايت افشاگر ويكىليكس ،به
اياﻻت متحده را تصويب مىكند؛ و دولت
»سوسيال دموكرات« سوئد به منظور پذيرش
در »ناتو« ،شروط دولت مُرتجع و فاشيست
تركيه براى استرداد تعدادى از فعالين سياسى
كرد را مىپذيرد! آنچه رُخ مىدهد ،سكانس
آخر نمايش پُر هياهو ،اما ،ارزان و بىمايهاى
است كه دههها افكار عمومى جهان را فريب
داده و مصايب جانكاهى را بر هستىشان
آوار كرده است» .دموكراسى« ،به مثابه نماد
غرب »مُتمدن« و »مردمساﻻر« ،بيش از پيش،
رنگ مىبازد.
تعديات فزاينده ى سرمايه دارى به كار و
معيشت طبقهى كارگر ،به طور منطقى ،به
اعتراضات و اعتصابات كارگرى در گوشه و
كنار جهان عليه آن خواهد انجاميد .كارگران،
حتا ناباورترين و خامخيالترين آنها ،به
تدريج در خواهند يافت زندگى مشقتبار
آنها  -با تداوم بود و بقاى سرمايهدارى -جز
رنگ تيرهى شوربختى ،رنگ ديگرى نخواهد
ديد .اين وضعيت ،گرايش رفرميستى درون
طبقهى كارگر و اتحاديههاى كارگرى را در
دوراهى يك انتخاب سرنوشتساز و تعيين
كننده قرار مى دهد :يا در برابر تعديات
توحشبار سرمايه دارى به كار و معيشت
كارگران ،و تحت فشار بدنهى خود ،به ناچار
به مبارزه و مقاومت روى خواهند آورد؛ امرى
كه با توجه به درهم آميختگى آنها با نظم
سرمايه ،دور از انتظار است؛ و يا بيش از
پيش به مُجرى سياستهاى سرمايهدارى در
درون طبقهى كارگر ،و مانعى در راه مبارزات
ضد سرمايهدارى كارگران ،بدل خواهند شد؛
امرى كه به دورى و انزجار بيشتر كارگران
از اين اتحاديهها خواهد انجاميد ،فروپاشى
مفتضحانهى آنها را رقم خواهد زد ،و يك
مانع مُهم در شكلگيرى مبارزهى راديكال
طبقهى كارگر عليه نظم سرمايه را از صورت
مسالهى اين مبارزهى طبقاتى حذف خواهد
كرد اين روزها خواهد گذشت .شوك ناشى
از رُخدادهاى عظيم اين روزها ،دير يا زود،
سپرى خواهد شد .طبقهى كارگر به خود
خواهد آمد .فعالين كمونيست و راديكال
كارگرى سر بر خواهند آورد .راهى جز اين
در فرارو نيست .هستى اجتماعى طبقه در
ميان است .سكوت و سكون ،پذيرش آنچه
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در حال انجام است ،زنجير بندهگى و بردهگى
را تحكيم خواهد كرد و سرنوشت شوم طبقه
را براى نسلها رقم خواهد زد.
***
روزهاى پُر مخاطره و پُر تﻼطمى در پيش
است .روزهايى كه از يكسو ،ميدان فراخ
مبارزه ى طبقاتى عليه تعرضات موحش
سرمايهدارى و تمامى مصايب ناشى از آن
را فراروى طبقهى كارگر ،و به ويژه فعالين
كمونيست و راديكال آن ،در گُسترهى جهان
مىگشايد .و ا ُميد به رهايى و آزادى را به
»دوزخيان زمين« نويد مى دهد؛ از سوى
ديگر ،اين نظم مُتعفن با امكان بهكارگيرى
دستهجات فاشيستى و نئونازيستى ،آدمكُشان
اسﻼمى ،با حربه ى خشن ترين شيوه هاى
سركوب و اختناق ،و ساز و كارهايى چون
مذهب ،ناسيوناليسم و رفرميسم مىكوشد
روند تكوين و گُسترش دور جديد مبارزهى
طبقاتى كارگران و فرودستان عليه خود را سد
كرده و در خون خفه نمايد .راه سومى نيست!
يا برانداختن نظم سرمايه يا ادامهى وحشت
و دهشت بىانتهاى آن عليه هست و نيست
طبقه و كُليت جامعهى بشرى! سوسياليسم
يا بربريت!
***

هزينه كرده است .اسناد و مدارك كُشتار
آدمكُشان نئونازيست در اوكراين چنان مُدلل و
غيرقابل اغماض بود ،كه موجى از اعتراضات
جهانى را به دنبال آورد .توجه كنگرهى آمريكا
نيز به اين مساله جلب شد .كنگره ،يك بار
در سال  ٢٠١٥و بار ديگر در سال  ،٢٠١٨از
وزارت دفاع آمريكا خواست هر گونه كمك به
گُردان »آزوف« ،به خاطر سرشت نازيستى آن،
قطع شود .پس از آن هم ،چهل عضو كنگره،
در بيست و چهارم نوامبر  ،٢٠١٩از وزارت
امور خارجه خواستند گُردان »آزوف« را به
عنوان يك سازمان تروريستى معرفى نمايد،
كه حاصل نشد.
 -٢هالفورد جان مك يندر ) Halford
 (Mackinderاز افسران نيروى دريايى
انگليس ،يكى از ب ُنيانگذاران »ژئوپوليتيك
عملياتى« بود .او ،در سال  ١٩٠٤ميﻼدى،
نظريهى »هارتلند« را ارائه داد .در اين نظريه،
تمامى خشكىهاى جهان  -قارهى آسيا ،آفريقا
و اروپا -يك »جزيرهى جهانى« هستند ،كه
حول يك محور مركزى »-هارتلند« يا »قلب
جهان« -گرد آمدهاند .بر ب ُنيان اين نظريه ،هر
دولتى كه بتواند »هارتلند« را به سُ لطه در
آورد ،كنترل »جزيرهى جهانى« را در دست
خواهد گرفت و هر كس كنترل »جزيرهى
جهان ِى« را در اختيار داشته باشد ،ﻻجرم بر
تمامى جهان تسلُط خواهد يافت.

پانويسها:
 -١آدمكُشان نئونازيست ،در دوم مه ،٢٠١٤
به گردهمايى مردم مُعترض به »ميدان« ،در
اودسا ،حمله كردند .تعدادى از مُعترضين
به ساختمان »مجامع اتحاديههاى كارگرى«
پناه بردند و درب آن را از پشت بستند ،تا
نئونازيستها امكان ورود به ساختمان را
نيابند .نئونازيستها ساختمان را به آتش
كشيدند .حداقل  ٤٦تن در آتش سوختند و
خاكستر شدند و يا به هنگام فرار از ساختمان
توسط اين آدمكُشان قتلعام گشتند.
 -٢اياﻻت متحده از سالها پيش از بحران
سال  ٢٠١٤از دستهجات نئونازيست اوكراينى،
از جمله گُردان »آزوف« ،حمايت مىكرد .پس
از پيروزى »ميدان« ،ويكتوريا نولند ،معاون
فعلى وزير امور خارجهى اياﻻت متحده،
در جمع اين آدمكُشان حضور بههم رساند،
تبريك گفت ،و به پاس پيروزى در بين آنها
شيرينى پخش كرد .هم او در مصاحبه اى
اعتراف كرد ،كه دولت اياﻻت متحده٥ ،
ميليارد دﻻر براى تدارك و پيروزى »ميدان«
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پروين اشرفى

جنگ ،تحریم ا قتصادی ،و بحرا ن گرسنگی!

جنگ فقط وجه نظامى آن نيست ،فقط غُرش
سهمگين توپ و تانك و هواپيما ،ويرانى
شهرها و خانهها ،تصوير حزنانگيز مردمى
كه در هراس از مرگ پا به فرار گذاشتهاند،
چهرهى غمبار كسانى كه عزيزشان را از دست
دادهاند ،و ،...نيست! ابعاد جنگ و پيامدهاى
شوم آن بسيار وسيعتر و متنوعتر از فقط وجه
نظامى آن است .تحريم اقتصادى نيز يك سﻼح
جنگى است و براى برآوردن همان الزامات
سياسىيى كه وجه نظامى را ناگُزير كرده است،
به كار گرفته مىشود .سﻼحى كه گاه به مثابه
ابزار بازدارنده از وجه نظامى جنگ ،و گاه در
طول آن ،و در همه حال ،براى پُر هزينه كردن
اقدامات طرف مقابل ،تضعيف و فروپاشى
اقتصادى ،و تسريع پروسهى شكست آن ،به كار
گرفته مىشود .و مانند وجه نظامى جنگ ،و گاه
حتا بيش از آن ،به فقر و فﻼكت و گرسنگى و
قتلعام انسانهاى بىشمارى مىانجامد.
تاريخ جنگهايى كه در آن از سﻼح تحريم
اقتصادى استفاده شده اســت ،پيامدهاى
ويرانگر آن را به وضوح به نمايش مىگذارد؛
پيامدهايى كه به فقر و فﻼكت و گرفتن جان
ميليونها انسان منجر شده است؛ انسانهايى
كه هيچ نقشى در بروز جنگ ،تداوم آن ،و
بده بستانهاى سياسى ،اقتصادى و جغرافيايى
طرفين متخاصم جنگ نداشته ،و فقط به مثابه
گوشت دم توپ مورد استفاده قرار گرفته و
قربانى شدهاند .به عبارت ديگر ،سﻼح تحريم
اقتصادى ،در معناى واقعى خود ،يك سﻼح
تنبيهى و مجازات جمعى عليه تودهى مردم ،و
به ويژه مردم فرودست ،طرف مقابل است و
به نسلكُشى مىانجامد .تحريم اقتصادى عليه
عراق ،در دورهى زمامدارى صدام حسين،
نمونهى روشنى از عواقب شوم و غيرانسانى
به كارگيرى اين سﻼح را نشان مىدهد .فقط
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عمليات نظامى و بمبارانهاى وحشيانهى عراق
نبود ،كه صدها هزار انسان را به كشتن داد،
نقص عضو كرد ،و آواره ساخت ،بلكه سﻼح
تحريم اقتصادى هم فجايعى غير قابل جبران
آفريد .بنا به گزارشات متعدد سازمانهاى
بينالمللى ،بر اثر تحريم اقتصادى عراق ،يك
قلم فقط حدود  ٥٠٠هزار كودك عراقى به
علت گرسنگى ،بىدارويى ،و فقر ،جان سپردند.
اين فجايع وحشتناك زاده و فرآوردهى آن
سياستى هستند ،كه جنگ ،و به كارگيرى سﻼح
تحريم اقتصادى ،را ناگُزير مىكند!
تحريمهاى اقتصادى دولتهاى سرمايهدارى
غرب عليه روسيه ،پس از تهاجم نظامى
وحشيانهى آن به اوكراين ،نيز از همين قاعده
پيروى مىكند .اين دولتها به دنبال باﻻ گرفتن
اختﻼفات خود با روسيه ،نه تنها از طريق
گُسترش »ناتو« به پشت مرزهاى روسيه ،و
اختصاص دهها ميليارد دﻻر بودجهى مالى
در تامين تسليحات سبك و سنگين به دولت
اوكراين ،مستقيما در اين جنگ و تداوم آن
دخالت موثر نمودهاند ،بلكه با به كارگيرى
سﻼح تحريمهاى اقتصادى عليه روسيه ،هم
اين جنگ را تشديد كرده و تنور آن را گرم
نگه داشتهاند و هم ابعاد و پيامدهاى مُخرب
آن را فرامنطقهاى و جهانى كردهاند .تهاجم
روسيه به اوكراين از يكسو ،و دخالت موثر
دولتهاى سرمايهدارى غرب و »ناتو« در دامن
زدن به آتش اين جنگ از سوى ديگر ،منجر
به ويرانى عظيمى شده است كه بدون شك با
تشديد و تداوم آن ،رو به افزايش هم خواهد
گذاشت .تاكنون هزاران نظامى و غيرنظامى
كشته يا زخمى شده و ميليونها نفر چه در
درون اوكراين و چه در كشورهاى ديگر
آواره و مهاجر گشتهاند .امواج آوارهگان و
مهاجران اوكراينى به اندازهاى است ،كه گفته
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مىشود جهان با يكى از بزرگترين بحرانهاى
مهاجران و پناهجويان دورهى حاضر مواجه
شده است .حدود  ١٣ميليون اوكراينى مجبور
به ترك خانههاى خود گشته و از اين ميان،
 ٦/٦ميليون نفر از آنها به كشورهاى همسايه
كوچ كردهاند .بنا به آمار سازمان ملل ،حدود
 ٤ميليون اكراينى ،كه  ٩٤درصد آنها زن
هستند ،به لهستان و بسيارى نيز به مولداوى،
مجارستان و رومانى پناه آوردهاند .بيش از ٧٨٠
هزار اوكراينى در آلمان ،نزديك به  ٣٧٠هزار
نفر در جمهورى چك و  ١٤٥هزار نفر نيز در
تركيه پناه گرفتهاند .عﻼوه بر اين جمعيت ،در
حدود  ٨ميليون نفر نيز در خود كشور اوكراين
جابهجا و آواره شدهاند .تخمين زده مىشود ،كه
بيش از نيمى از اين آوارهگان و مهاجران زن
هستند و بسيارى از آنان درست به همين دليل
بيشتر از تبعات شوم جنگ آسيب مىبينند و
در عين حال ،مورد آزار و خشونت جنسى نيز
قرار مىگيرند.
على رغم اين كه يك سوم زيرساخت هاى
اوكراين در اثر تهاجم نظامى روسيه ويران
شده ،اما به صراحت مىتوان گفت پيامدهاى
وحشيانهى اين جنگ به هيچ وجه به اوكراين
محدود نمىگردد و كُل جهان بشرى را در
بر مىگيرد .افزايش قيمت كاﻻها و از جمله
مواد غذايى در بازارهاى بينالمللى ،كه در
اثر جنگ و همچنين تحت تاثير تحريمهاى
اقتصادى روسيه رُخ داده است ،يك نمود
بارز تاثيرات مُخرب اين جنگ در سطح جهان
مىباشد .بنا به گزارشات متعدد نهادهاى ذيربط،
شاخصهاى جهانى پس از آغاز اين جنگ يك
جهش افزايش  ١٨درصدى نرخ كاﻻها ،از سال
 ١٩٧٠به اين سو ،را نشان مىدهد .همزمان،
افزايش قيمت سوخت و انرژى بر ميزان تورم
در كشورهاى مختلف جهان انجاميده و در
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نتيجه ،بخش عظيمى از دستمزد خانوادههاى
كارگرى و مردم فرودست را مىبلعد و دايرهى
مشكﻼت اقتصادى و فقر و فﻼكت صدها
ميليون تن از جمعيت كشورهاى مختلف
جهان ،حتا كشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى،
را وسيعتر مىكند.
با در نظر گرفتن اين كه اوكراين پيش از
تهاجم روسيه در فوريهى  ،٢٠٢٢به عنوان
»سبد نان« جهان شناخته مىشد و  ٤,٥ميليون
تُن از محصوﻻت كشاورزى اين كشور )شامل
 ١٢درصد گندم مورد نياز در سطح جهان١٥ ،
درصد ذرت و نيمى از روغن آفتابگردان و(...
آن هر ماه به كشورهاى ديگر صادر مىشد ،قابل
پيشبينى بود كه اين جنگ چگونه به افزايش
قيمت كاﻻهاى مورد نياز و در صورت تداوم
به بحران گرسنگى در سطح جهان دامن خواهد
زد .عﻼوه بر نقش و تاثيرات مُخرب جنگ در
اين زمينه ،تحريمهاى اقتصادى دولت هاى
سرمايهدارى غرب )آمريكا و اتحاديهى اروپا(
عليه روسيه ،كه از پيش از جنگ نيز در جريان
بود ،و افزايش شديد آن پس از آغاز جنگ در
اوكراين ،فقط دست و بال روسيه براى تجارت
و صادرات جهانى را نبست ،بلكه پيامدهاى
آن كُل جامعهى جهانى را در بر گرفت ،به
رشد سرسامآور قيمت مواد عذايى و سوخت
و انرژى انجاميد و در نتيجهى اينها ،فقر و
فﻼكت و گرسنگى تودهى مردم كمدرآمد در
سطح جهان را بسيار بيشتر از گذشته كرد؛ به
طورى كه همهى نهادهاى بينالمللى ذيربط،
زنگ خطر بحران گرسنگى جهانى را به صدا
در آوردهاند.
دو عامل جنگ در اوكراين و تحريمهاى
اقتصادى روسيه ،ناامنى غذايى را به ويژه
در آفريقا ،آسيا و خاورميانه رو به گُسترش
كشانده است؛ زيرا عﻼوه بر عواملى كه در
گذشته موجب ناامنى غذايى در اين مناطق
وسيع مىگشت ،تحويل غﻼت از اين دو توليد
كنندهى برتر گندم جهان قطع شده و نرخ آن
تا سطح  ٤٠درصد افزايش يافته است .گقته
مىشود در همين بازه زمانى ١٧,١ ،درصد
قيمت غﻼت و  ٢٣,٣درصد قيمت روغنهاى
گياهى افزايش يافته است .با توجه به اين كه
گندم يك غذاى اصلى جمعيت انبوهى از مردم
جهان  -به ويژه در مناطق ياد شده -را تشكيل
مىدهد ،مىتوان دريافت كه اين امر در كنار
افزايش قيمت سوخت و انرژى در سطح جهان،
تا چه اندازه عرصهى زندگى را بر ميليونها
انسان تنگ كرده است.
روسيه بزرگترين صادركنندهى گندم است
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و اوكراين هم در ردهى چهارم صدور اين
محصول پايهى غذايى قرار دارد .صادرات
گندم از روسيه و اوكراين مجموعا  ٣٠درصد
صادرات گندم در جهان را شامل مىشود.
به عﻼوه ،اين دو كشور مجموعا  ١٩درصد
صادرات ذُرت جهان را نيز بر عهده دارند و
خوراك دامها هم بخش ديگرى از محصوﻻت
صادراتى آنها مىباشد .ميزان قابل توجه و
غير قابل جايگزينى محصوﻻتى چون نفت و
گاز و گندم و ...بسيارى از كشورهاى جهان،
كه تاكنون از روسيه تامين مىشده است ،به
نوبهى خود نشاندهندهى اهميت اقتصادى
اين كشور و به همين علت ،تاثيرات به شدت
منفى تحريمهاى اقتصادى آن بر كار و زندگى
ميليونها مردم جهان است.
با اين وصف ،اما نبايد ناديده گرفت كه پيش از
وقوع اين جنگ نيز ميزان گرسنگى در جهان به
طور نگران كنندهاى باﻻ بود .طبق يافتههاى نهاد
»برنامهى جهانى غذا« )Global Report on
 (Food Crises- GRFCگرسنگى و بىغذايى
در سال  ٢٠٢١از سطوح قبلى خود بسى فراتر
رفت ،به طورى كه نزديك به  ١٩٣ميليون نفر
)در  ٥٣كشور/سرزمين( در ناامنى شديد غذايى
و نيازمند به كمك فورى به سر مىبرند .اين
اندازه انسان گرسنه و نيازمند كمك ،افزايشى
نزديك به  ٤٠ميليون نفر را فقط در مقايسه با
ميزان گرسنگى در سال  ٢٠٢٠نشان مىدهد.
به گفته ى ژولى مارشال ،سخن گوى نهاد
»برنامهى جهانى غذا« ،با حملهى روسيه به
اوكراين ،امنيت غذايى به ويژه براى كشورهاى
خاورميانه و شمال آفريقا ،كه از واردكنندگان
اصلى گندم و غﻼت از اين دو كشور هستند،
در معرض خطرى به مراتب بيشتر از گذشته
قرار مىگيرد و زندگى دهها ميليون از تودهى
مردم اين مناطق را به مُخاطره مىاندازد .با
تداوم جنگ ،اوكراين توانايى كاشت گندم را
نخواهد داشت ،توليد گندم اين كشور به شدت
رو به كاهش خواهد گذاشت ،و بر مشكﻼت
»امنيت غذايى« افزوده خواهد شد .در اين ميان،
تحريمهاى اقتصادى بينالمللى عليه روسيه
نيز فروش محصوﻻت اين كشور در بازارهاى
جهانى را دشوارتر خواهد كرد .و اين وضعيت
باعث خواهد شد ،كه هم قيمت آن افزايش يابد
و هم دسترسى به آن دشوار شود .هماكنون
قيمت گندم در بازارهاى جهانى در مقايسه با
سال گذشته ،دو برابر شده است .بنا به گزارش
»اسپكتيتر ايندكس« ،قيمت جهانى يك كپل
گندم از  ٦,٥دﻻر در چهارم مارس  ٢٠٢١به
 ١٣,٤دﻻر در چهارم مارس  ،٢٠٢٢يعنى فقط
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ن ُه روز پس از آغاز جنگ ،رسيد .اين ركوردى
تاريخى براى قيمت گندم در بازارهاى جهانى
است .افزايش قيمت مواد غذايى تنها به گندم
محدود نمانده است .قيمت ذُرت نيز در حال
ركورد زدن است و قيمت دانهى سويا و روغن
پالم و ...نيز هم اكنون ركورد زدهاند.
كشورهاى خاورميانه ،از جمله ايران ،وابستگى
زيادى به گندم و غﻼت و خوراك دام صادراتى
روسيه و اوكراين دارند .ايران از بزرگترين
واردكنندگان غﻼت از روسيه و اوكراين است.
 ٤٠درصد ذُرت ايران از اين دو كشور تامين
مىشود .حجم بسيار زيادى از گندم ايران نيز
از روسيه و قزاقستان وارد مىشود و اوكراين
و آلمان هم  ١٠درصد از نياز گندم ايران را
تامين مىكنند .بر اساس آمار »فائو« ،لبنان تا
ميزان  ٨١درصد از گندم خود را از اوكراين
و  ١٥درصد را از روسيه خريدارى مىكند.
با توجه به انفجار سال  ٢٠٢٠در بيروت ،كه
سولههاى استراتژيك غﻼت لبنان را نابود كرد،
و كمبود مواد غذايى و ديگر كاﻻهاى اساسى در
اين كشور حتا پيش از شروع جنگ اوكراين،
مىتوان تصور كرد شهروندان اين كشور با چه
خطر عظيمى از گرسنگى روبرو هستند .مصر
 ٦٠درصد گندم خود را از روسيه و  ٢٥درصد
آن را از اوكراين خريدارى مىكند .دولت مصر
نيز به دنبال منابع بديل براى تامين غﻼت است.
تركيه نيز در سال  ،٢٠٢١حدود  ٦٥درصد گندم
را از روسيه و  ١٣,٥درصد آن را از اوكراين
وارد كرده است .تونس تا  ٦٠درصد گندم مورد
نياز خود را از اوكراين وارد مىكند .كشورهاى
ديگر خاورميانه و شمال آفريقا هم دچار همين
وضعيت هستند .يمن ،امارات متحدهى عربى و
آذربايجان به گندم روسيه وابستهاند و اسرائيل
به گندم اوكراين .فرهنگ غذايى خاورميانه به
شدت به نان گره خورده است و طوﻻنىترشدن
جنگ اوكراين ،بحران گرسنگى را گُستردهتر
مىكند .افزايش قيمت غﻼت و خوراك دام،
به نوبهى خود ،به افزايش قيمت گوشت نيز
مىانجامد و بر دامنهى مشكﻼت اقتصادى ،فقر
غذايى ،كاهش سﻼمتى و دهها مُصيبت ديگر به
مراتب مىافزايد.
مشكل كمبود سوخت و انرژى و مواد غذايى،
و افزايش قيمتها ،فقط محدود به خاورميانه
و شمال آفريقا نيست .افزايش قيمت نفت
خام ،تراز تجارى شيلى ،آرژانتين ،پرو و ساير
واردكنندگان انرژى در آمريكاى مركزى و
درياى كارائيب را هم از بين خواهد برد .به
اين ترتيب ،اين دولتها مىبايست يارانهها را
افزايش دهند و يا اين كه ماليات بر سوخت
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و مواد غذايى را كاهش دهند ،تا مارپيچ تورم
متوقف شود.
سايه ى جنگ بر انبارهاى غله ى اروپــا،
آسيبپذيرى تجارت جهانى را نيز برمﻼ كرده
است .افزايش بهاى كاﻻهاى اساسى پس از
آغاز جنگ اوكراين ،كه باﻻترين افزايش نرخ
ماهيانهى مواد غذايى در  ١٤سال اخير را
نشان مىدهد ،گواه روشن ميزان آسيبپذيرى
سنگبناى »جهانى« بودن است.
جنگ اوكراين و تحريمهاى اقتصادى بىسابقهى
روسيه ،زنجيرهى تامين گندم ،كود و روغنهاى
گياهى  -كه اين غول اوراسيا بين  ١٥تا ٢٥
درصد از توليد جهانى آنها را عُهدهدار است-
مختل كرده است .نه تنها  ٣٠درصد از توليد
جهانى گندم توسط روسيه و توكراين صورت
مىگيرد ،بلكه روسيه و بﻼروس تقريبا نيمى

خود مىشدند ،مواد غذايى قابل دسترس
آنها فاقد كيفيت ﻻزم براى تامين سﻼمتى
كامل بود .فقدان تغذيهى مناسب در بسيارى از
كشورهاى جهان ،در واقع ،يكى از بزرگترين
عوامل مرگهاى قابل پيشگيرى به ويژه در
بين كودكان زير پنج سال هست .بنا به آمارها،
هماكنون  ٢٠٠ميليون كودك زير اين سن در
جهان ،دچار سوء تغذيه مىباشند .و به عبارتى،
در هر  ١١ثانيه ،يك كودك بر اثر سوء تغذيه
جان خود را از دست مىدهد .آن كودكانى هم
كه از سوء تغذيه جان سالم هم به در مىبرند،
تا آخر عُمر با رنج ناشى از مشكﻼت جسمى
و روانى روبرو هستند .با ادامهى جنگ در
اوكراين و با تحريم هاى اقتصادى روسيه،
بىترديد ،بر ميزان گرسنهگان و مرگ و مير
ناشى از آن در جهان به مراتب افزوده خواهد

بنا به اين گزارش ،در دو سال گذشته» ،امنيت
غذايى و تغذيه ى ميلياردها نفر به دليل
همهگيرى »كرونا« تضعيف شده بود و اكنون،
با جنگ در اوكراين ،سناريوى جهانى بسيار
وخيمتر و پيچيدهتر از گذشته شده است ...از
هر پنج نفر در آفريقا ) ٢٠.٢درصد از جمعيت(
يك نفر در سال  ٢٠٢١با گرسنگى مواجه
بوده است .اين تعداد در آسيا  ٩.١درصد ،در
آمريكاى ﻻتين و درياى كارائيب  ٨.٦درصد
و در اقيانوسيه  ٥.٨درصد و در آمريكاى
شمالى و اروپا كمتر از  ٢.٥درصد بوده است.
و در مجموع ،تقريبا  ٣.١ميليارد نفر در طى دو
سال گذشته از داشتن يك رژيم غذايى سالم
محروم بودهاند«.
اگر بر وضعيت هراسانگيز ،پيامدهاى مُخرب
جنگ در اوكراين و تحريم هاى اقتصادى

آنچه در بررسى معضل كمبود و گرانى مواد غذايى و
بحران گرسنگى آشكار مىشود ،اين است كه سرمايه
براى نوع غذاى كارگر و زحمت كش هم تصميم
مىگيرد و اين تصميمگيرى را حتا در ساير حوزههاى
قلمرو خصوصى زندگى وى ،تا هر كجا مى خواهد و
سودجويىهايش اقتضا مىكند ،ادامه مىدهد .و دقيقا
در همين تصميمگيرىها است ،كه امر جنگ و چگونگى
پيشبُرد آن را نه تنها به نظامىگرى عنان گُسيختهاش،
بلكه به تحريمهاى اقتصادى ،به كمبود و افزايش قيمت
مواد غذايى و در نهايت به هستى انسانها گره مىزند.
اصل سودآورى و افزايش هرچه بيشتر آن در اين
نظام همه چيز مىگردد و انسان چيزى نيست جز عددى
كه بايد براى تامين حرص و آز و سودآورى حداكثرى
آن به خدمت گرفته شود.

از صادرات پتاس را هم به خود اختصاص
مىدهند ،كه جزء ضرورى كودهاى نيتروژنى
است .به عﻼوه ،روسيه  ٢٠درصد آمونياك و
اورهى مورد استفاده در كشاورزى جهان را
نيز توليد مىكند .هرچند ،اوراسيا تاكنون به
صادرات غﻼت و ساير محصوﻻت خود ادامه
داده است ،اما تحريمها ،روند پرداختها را
پيچيده كرده و عرضهى اين محصوﻻت را
مشكل نموده است .وقوع آشفتگى در بازارهاى
هيدروكربن و مواد معدنى همچون نيكل ،گاز و
نفت روسيه ،قيمت فلزات را نيز از زمان آغاز
جنگ  ١١درصد افزايش داده است.
البته ،بايد در نظر داشت كه گرسنگى و سوء
تغذيه در بسيارى از كشورهاى جهان پيش از
حملهى روسيه به اوكراين نيز بيداد مىكرد.
مردم اين كشورها حتا اگر قادر به تامين غذاى
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شد .سازمان ملل متحد در آخرين گزارش خود
از وضعيت امنيت غذايى در جهان ،اعﻼم كرده
است» :سطح گرسنگى در جهان كه در سالهاى
پيش به دليل همهگيرى »كرونا« افزايش يافته
بود ،در سال جارى به علت تغييرات اقليمى و
جنگ در اوكراين به مقياس بىسابقهاى رسيده
است .و خطر واقعى افزايش اين آمار در ماههاى
آينده همچنان وجود دارد «.به گفتهى ديويد
بيزلى ،مدير اجرايى نهاد »برنامهى جهانى غذا«:
»جهش قيمت مواد غذايى ،سوخت و كودهاى
شيميايى ناشى از جنگ روسيه و اوكراين،
كشورها را به سمت قحطى مىكشاند .نتيجهى
اين امر ،بىثباتى جهانى ،گرسنگى و مهاجرت
دستهجمعى در مقياسى بىسابقه خواهد بود.
ما بايد امروز براى جلوگيرى از اين فاجعهى
بزرگ اقدام كنيم!«

١٥

روسيه  -كه به شدت به افزايش قيمت مواد
غذايى ،سوخت و انرژى و كمبود آنها در
بازارهاى بينالمللى انجاميده -را هم بيافزاييم،
آنگاه متوجه خواهيم شد جهان ما با چه خطر
مُهلكى روبرو است!
اينجا ﻻزم است بر اين نكتهى مهم تاكيد شود،
كه اگرچه جنگ و تحريمهاى اقتصادى يكى از
عوامل افزايش مرگ و مير ناشى از سوء تغذيه
و گرسنگى است ،اما امر عرضه و تقاضاى مواد
غذايى از دير باز جهان را به پﻼتفورمى براى
سودجويى بيشتر سرمايهداران در اين عرصه
تبديل كرده بود .به عبارت ديگر ،هرچند جنگ
روسيه در اوكراين و تحريمهاى اقتصادى آن
يك فاجعهى جهانى در عرضهى مواد غذايى
و افزايش سرسامآور قيمتهاى آن را برجسته
كرده است ،اما اين فاجعه قبل از جنگ نيز در
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حال وقوع بود .زنجيرهى تامين مواد غذايى به
طور فزايندهاى جهانى شده بود .ركود بزرگ
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨شروع به برهم زدن اين زنجيره
كرد .در واقع ،اين شركتهاى عظيم چند مليتى
مواد غذايى بودند كه عرضهى محصوﻻت،
تنظيم قيمتها ،و كنترل بازارهاى جهانى را
در اختيار گرفتند و به بهاى فقر و فﻼكت چند
ميليارد انسان در سراسر جهان به سودهاى
نجومى دست يافتند .جنگ در اوكراين و
تحريمهاى اقتصادى روسيه ،در واقع ،به كمك
حفظ و تقويت اين پﻼتفورم آمده است :اين دو
عامل از يك سو ،دايرهى گرسنگى و عدم امنيت
غذايى تودهى مردم جهان را وسيعتر مىكند؛ و
از سوى ديگر ،و همزمان ،با افزايش سرسامآور
قيمت مواد عذايى و ،...بر سود شركتهاى
مُعظم سرمايهدارى در اين عرصه مىافزايد!
بحران غذايى در كُليت خود موضوع پيچيدهاى
است ،كه بخش عظيمى از تودهى مردم جهان
را بسيار نگران كرده و در عين حال ،بسيارى
از آنها را هر روز بيش از روز پيش با سيماى
واقعى نظام مبتنى بر سود سرمايهدارى روبرو
ساخته است .اين بحران كه سراسر جهان  -به
ويژه فقيرترين كشورها و آسيب پذيرترين
طبقات و اقشار اجتماعى را آماج خود قرار
داده است  -يكى از مهم ترين ويژگى هاى
نظام سرمايه دارى است كه در كنار ديگر
ويژگىهاى آن ،همچون كاربُرد جنگ و تحريم
اقتصادى ،آز و حرص پايانناپذير اين نظام و
هجوم لجامگُسيختهى آن براى نابودى همين
حداقل دستاوردهاى مبارزاتى طبقهى كارگر
و جنبشهاى اجتماعى ديگر در زمينه هاى
سياسى و اجتماعى و ...را نشان مىدهد و نقاب
از چهرهى آن برمىدارد و ما را بيش از پيش
به اين نتيجه مىرساند ،كه درغلتيدن ميلياردها
مردم جهان به ورطهى هولناك بحران غذايى
در درجهى اول به كاﻻ شدهگى مواد غذايى،
سازوكارهاى توليد و مصرف آن ،مالكيت بى
چون و چراى شركتهاى مُعظم سرمايهدارى
بر آن و چگونگى ساماندهى كار در اين نظام
مرتبط مىباشد .در كنار اينها ،البته ،تغييرات
اقليمى و تخريب زيست محيطى نيز به دامنهى
اين بحران مىافزايد؛ اما ،اين عامل مهم و موثر
هم خود نتيجهى سياستهاى نادرست اقليمى
و زيست محيطى دولتهاى سرمايهدارى است.
كمبود مواد غذايى ،كه گاه براى افزايش
قيمتهاى آن به صورت كمبود ساختگى هم
جلوه مىكند ،قيمتهاى متورم بر اثر جنگ و
تحريم اقتصادى و تغييرات اقليمى و تخريب
زيست محيطى ،به كاﻻ شدهگى مواد غذايى
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كمك وافرى نموده و سبب گرديده است،
كه امنيت و رژيم غذايى اكثريتى از جمعيت
جهان پايينتر از حداقلهاى ضرورى و ناكافى
براى »دفع بيمارىهاى ناشى از قحطى« باشد.
و از اين رو ،درصد مرگ و مير جهانى به
همين علت هر روزه باﻻتر برود .در اين ميان،
صاحبان كارخانههاى توليد مواد غذايى نيز
با افزودن تركيبات خطرناك و حتا سمى به
محصوﻻت خود ،براى صرفهجويى در هزينهها
و سودآورى بيشتر ،كيفيت غذايى را كاهش
داده و بيش از پيش بر مشكل امنيت عذايى در
جهان مىافزايند.
ماركس منشاء اين تقلبهاى غذايى را در
طبقه جستوجو كرد .او بر اين باور بود،
كه شرايط غذايى طبقهى كارگر بخشى از
ديالكتيك بزرگتر فقر و نشانهاى از گرفتارى
فقيران در جامعهى سرمايهدارى است .در واقع،
بزرگترين فقر در رژيم غذايى تنها هنگامى
فرا مىرسد ،كه ديگر محروميتها بر آن مقدم
شوند .نظام سرمايهدارى مبتنى بر خصوصى
سازىهاى گُسترده ،براى جلوگيرى از برهم
خوردن »توازن بازار« ،دست شركتهاى مُعظم
چند مليتى را هر روز بيشتر از روز پيش
باز گذاشته ،تا همهى عرصههاى توليد مواد
غذايى  -از كشت و كار گرفته تا مهندسى
زيستى بذرهاى كشاورزى و تغييرات ژنيتيكى
آنها و غيره -را كامﻼ در انحصار و كنترل خود
در آورند .و در اين ميان ،با توليد مازاد مواد
غذايى نيز به گونهاى رفتار مىكند ،كه نرخ
سود آنها كاهش نيابد .و به اين منظور ،حتا
اگر ﻻزم باشد ،بسيارى از اين توليدات مازاد
را به درياها ريخته و سربه نيست مىنمايد ،تا
مبادا مجبور شود آنها را با نرخ ارزانترى به
بازارهاى بينالمللى عرضه و در نتيجه ،سود
كمترى به دست آورد .اگر نتيجهى اين سياست
هم بحران گرسنگى و سوء تغذيهى جهانى
باشد ،مهم نيست .براى نظام سرمايهدارى ،اصل
اساسى و غير قابل تخطى ،سود و باز هم سود
است .مهم آن است ،كه به اين اصل اساسى
لطمهاى وارد نشود! به همين دليل است ،كه در
شرايط حاضر  -جنگ اوكراين و تحريمهاى
اقتصادى روسيه -از يكسو قيمت مواد غذايى
افزايش مىيابد و محصوﻻت غذايى دچار
كمبود مىشوند و جمعيت انبوهى از مردم
جهان با حذف وعدههاى غذايى يا انتخاب
جايگزينهاى كممغذى براى غذاى مورد نياز
خود آسيب مىبينند؛ و در عين حال ،از سوى
ديگر ،بنا به آمارها در حدود يك سوم مواد
غذايى در سطح جهان )معادل  ١,٦ميليارد تُن
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محصول در سال ،با ارزش حدود  ١تريليون
دﻻر( به هدر مىرود يا دور ريخته مىشود ،تا
قيمت آنها در بازارهاى بينالمللى تنزل نيابد!
به طور مثال ،اياﻻت متحده هر ساله انبوهى
از گندم مازاد خود را در اقيانوس مىريزد ،تا
قيمت جهانى آن سقوط نكند .اين امر به وضوح
به معناى خارج كردن گندم از دسترس
ميليونها انسان فقير و ناتوان از پرداخت تهيهى
آن مىباشد ،كه در نتيجه به افزايش خيل عظيم
گرسنهگان مىانجامد .امرى كه بار ديگر ما را
به اين واقعيت مىرساند ،كه امروزه »غذا« به
تجارتى سودآور براى سرمايهداران تبديل شده
است و به همين خاطر ،فرآيند توليد مواد غذايى
هم در اختيار انحصارات خاص چند مليتى قرار
گرفته است .گفته مىشود ،دوازده شركت اصلى
كه چهل شركت واسطه در زيرمجموعهى خود
دارند» ،زنجيرهى غذايى« جهانى را در اختيار
خود در آوردهاند .اين دوازده شركت به نوبهى
خود زيرمجموعهى  ٥كارتل فرامليتى غلهى
جهان هستند ،كه شامل كارتلهاى »كارگيل«،
»كانتينتال گرينز«» ،آرچر دانيلز ميدلند«» ،لوئيز
دريفوس« و »بانگ اند بورن« مىباشند .اين
كارتلها حاكميت كامل و مطلق خود را بر
بازارهاى جهانى غﻼت  -از گندم گرفته تا ذرت
و از بلغور جو تا گوشت ،محصوﻻت لبنى،
روغن ،چربى ،ميوه ،سبزيجات ،شكر و ادويه
و -...اعمال مىكنند .به عنوان مثال ،شركت
فرامليتى »كارگيل«  ٢٥درصد كُل صادرات
غلهى آمريكا را در انحصار خود دارد .شركت
»كانتينتال گرينز« نيز عﻼوه بر سرمايهگذارى
در اوراق بهادار ،مستغﻼت و خريد و فروش
بنگاههاى تجارى ،به طور مشخص انحصار جو،
گوشت ماكيان و گوشت گاو را در اختيار دارد.
شركت »آرچر دانيلز ميدلند« نيز فعاليتهاى
خود را در زمينهى تجارت سوختهاى گياهى
متمركز كرده است و نيمى از سود خود را
از راه توليد محصوﻻتى كه دولت آمريكا به
آنها يارانه مىپردازد ،كسب مىنمايد .اين
انحصارات در كنار ساير بنگاههاى سرمايهدارى
در سطح جهان ،وضعيت در اين عرصه را به
گونهاى رقم زدهاند ،كه قيمت مواد غذايى در
ن ُه ماههى گذشته )يعنى حتا پيش از جنگ در
اوكراين(  ٤٥درصد افزايش يافته بود .آن هم
با توجه به اين كه قيمت مواد غذايى و افزايش
آن در ماه دسامبر  ،٢٠٢١در مقايسه با بيست
سال گذشته ،بىسابقه بوده است.
سياست كثيف و غيرانسانى دور ريختن مازاد
توليد مواد عذايى فقط به افزايش قيمت و به
عدم امنيت غذايى و گرسنگى انبوهى از مردم
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جهان نمىانجامد ،بلكه محيط زيست را هم
تخريب مىكند .به گفتهى »آژانس حفاظت از
محيط زيست« ،مواد غذايى دور ريخته شده،
بزرگترين جزء دفن زباله و زبالهسوز هستند
كه منبع فزاينده اى از گاز متان را تشكيل
مىدهند و گاز گُلخانهاى بسيار قوىترى از
دى اكسيد كربن را توليد مىكنند .و بسيارى
از آنها از روى زمين به قعر دريا روى آورده
و محيط زيست را تخريب مىنمايند.
آنچه در بررسى معضل كمبود و گرانى مواد
غذايى و بحران گرسنگى آشكار مى شود،
اين است كه سرمايه براى نوع غذاى كارگر
و زحمت كش هم تصميم مى گيرد و اين
تصميمگيرى را حتا در ساير حوزههاى قلمرو
خصوصى زندگى وى ،تا هر كجا مىخواهد و
سودجويىهايش اقتضا مىكند ،ادامه مىدهد.
و دقيقا در همين تصميمگيرىها است ،كه
امر جنگ و چگونگى پيشبُرد آن را نه تنها
به نظامى گرى عنان گُسيخته اش ،بلكه به
تحريمهاى اقتصادى ،به كمبود و افزايش قيمت
مواد غذايى و در نهايت به هستى انسانها
گره مىزند .اصل سودآورى و افزايش هرچه
بيشتر آن در اين نظام همه چيز مىگردد و
انسان چيزى نيست جز عددى كه بايد براى
تامين حرص و آز و سودآورى حداكثرى آن
به خدمت گرفته شود.
جنگ روسيه در اوكراين ،به نوبهى خود ،بر
صنعت كشاورزى و عرضهى مواد غذايى سايه
افكنده و جهان بشرى را با مشكﻼت بسيارى
مواجه كرده است؛ تحريمهاى اقتصادى روسيه
نيز ،به مثابه يك فاكتور مهم و قابل توجه ديگر،
در گرانى و كمبود مواد غذايى و سوخت و
انرژى در جهان تاثير گذاشته و به تشديد فقر
و فﻼكت و بحران گرسنگى در جهان كمك
كرده است .وضعيت حاضر جهان سرمايهدارى
به قدرى مُخاطرهآميز است و شورش و خيزش
تودهى مردم گرسنه و جان به لب رسيده به
حدى قابل انتظار و در چشمانداز است ،كه
همه به تكاپو افتادهاند؛ راهچاره مىجويند؛ و
براى همان مردمى كه در شرايط جنگى ،گوشت
دم توپ آنها و در شرايط به اصطﻼح عادى،
بردهى مزدى آنها در توليد سود حداكثرى
هستند ،دل مىسوزانند .نهاد »برنامهى جهانى
غذا« ،در اين ميان ،خواستار يك »راهحل
سياسى« براى جنگ در اوكراين شده است؛
زيرا »بسته شدن بنادر اوكراين در درياى سياه
و عدم امكان صدور منابع غذايى ،جان ميليونها
نفر را در سراسر جهان تهديد مىكند!« ديويد
بيزلى ،مدير اجرايى اين نهاد ،در نشست در
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نوزدهم مه  ٢٠٢٢سازمان ملل خاطرنشان
كرد» :بدون آن راهحل ،تهديد امنيت غذايى
جهانى ناشى از جنگ جارى منجر به قحطى،
بىثباتسازى كشورها و همچنين مهاجرت
دستهجمعى بر حسب ضرورت خواهد شد«.
بنا به گزارشات آمارى ،در حال حاضر ٨١١
ميليون گرسنهى مزمن در جهان وجود دارد و
عدم بازگشايى بنادر درياى سياه ،اعﻼن جنگ
عليه ناامنى غذايى جهانى است و سبب مىشود
 ٢٧٦ميليون نفر ديگر در سراسر جهان به سمت
گرسنگى بروند .بنا به اين آمارها ،جنگ در
اوكراين و تحريم اقتصادى روسيه با از بين
بردن ذخاير جهانى گندم ،جهان را از حدود
 ٤٣ميليون تُن گندم محروم كرده و با موج
بىسابقهى قحطى و گرسنگى مواجه مىسازد!
اين سياهه را هم چنان مى توان ادامه داد.
پيامدهاى شوم و زيانبار جنگ در اوكراين و
تحريمهاى اقتصادى روسيه ،همانطور كه در
ابتداى اين نوشته آمده است ،ابعادى جهانى
به ويژه براى طبقهى كارگر و مردم فرودست
جهان دارد! اما ،مسالهى مهم اين است ،كه
فقدان امنيت غذايى ،سوء تغذيه ،فقر و فﻼكت
و ...پيش از اين جنگ ،و پيش از همهگيرى
»كرونا« ،هم وجود داشته است .اين مصايبى
كه امروزه ،بيش از پيش ،دامن جهان بشرى را
گرفته و زندگى را بر ميلياردها انسان سخت و
دردناك كرده است ،در اساس ناشى از كاركرد
نظام سرمايهدارى است .اين نظام مبتنى بر
سود ،عامل و باعث و بانى اصلى جنگها،
تحريمهاى اقتصادى ،تخريب زيست محيطى
و تغييرات اقليمى ،فقر و فﻼكت ،گرسنگى و
همهى آن مصايبى است كه بر جهان بشرى
آوار شده است! تا وقتى اين نظام ماندگار و
پابرجاست ،كاركرد آن در توليد و بازتوليد
مصايب جهان بشرى نير به قوت خود باقى
خواهد ماند .بىترديد جنگ روسيه در اوكراين
بايد پايان گيرد؛ تحريمهاى اقتصادى روسيه
بايد خاتمه يابد؛ ارسال تسليحات نظامى و
همچنين ميلياردها دﻻر كمك مالى آمريكا و
اتحاديهى اروپا ،كه از تشديد استثمار طبقهى
كارگر جهانى هزينه مى شوند ،به دولت
اوكراين بايد قطع شود؛ قيمت مواد غذايى در
بازارهاى بينالمللى بايد كاهش يابد؛ و همزمان
و همراه با اينها ،دستمزد طبقهى كارگر و
مردم فرودست ،قدرت خريد آنها ،امكانات
آموزشى و بهداشتى و ...آنها بايد افزايش يابد.
اين مطالبات جدا از هم متحقق نمىشوند،
يك زنجيرهى واحد و بههم پيوسته هستند.
و به درجهى اولى به ارادهى طبقات حاكم ،به
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ميل دولتهاى سرمايهدارى روسيه و اوكراين
و آمريكا و دولتهاى اتحاديهى اروپا و ...هم
پاسخ نخواهند گرفت .همهى اين دولتهاى
سرمايهدارى در جنگ حاضر ذىسهم و ذىنفع
هستند؛ به فكر سود اقتصادى و قدرت سياسى
و نظامى هرچه بيشتر خود ،به قيمت فقر و
فﻼكت و گرسنگى و آوارگى مردم جوامع
خود و سراسر جهان ،هستند؛ اين دولتهاى
سرمايهدارى اگر به مصلحت ببينند ،كه جنگ
در اوكراين و تحريمهاى اقتصادى روسيه را
براى تامين منافع درازمدت خود پايان دهند،
دريغ نخواهند كرد! پاى ميز مذاكره خواهند
نشست ،دست يكديگر را خواهند فشرد،
لبخندزنان بر قراردادى امضا خواهند گذاشت
و به جنگ پايان خواهند داد! اما همين دولتها،
از استثمار طبقهى كارگر ،از منجمد كردن
دستمزدها ،از كاهش امكانات آموزشى و
بهداشتى ،از افزايش سرسامآور هزينههاى
زندگى ،از تحميل فقر و فﻼكت و ...به طبقهى
كارگر و مردم فرودست جوامع خود نه تنها هيچ
گاه دست نخواهند كشيد ،كه كامﻼ برعكس،
براى تامين هزينههاى صرف شده در جنگ،
براى سودآورى حداكثرى خود ،شدت استثمار
و فشار كار را تا نهايت افزايش خواهند داد و
دمار از روزگار طبقهى كارگر و مردم فرودست
جوامع خود در خواهند آورد!
با اين همه ،و علىرغم همهى سختى و دشوارى
در امر تغييرات ب ُنيانى وضعيت حاضر ،مىتوان
به جنگ و پيتمدهاى شوم و زيانبار آن خاتمه
داد؛ قيمت مواد غذايى در بازارهاى بينالمللى
را پايين آورد؛ فقر و فﻼكت و گرسنگى و
آوارگى را از بين برد؛ بهداشت و آموزش
مناسب و با كيفيت مطلوب را برقرار كرد؛
مىتوان جهانى مبتنى بر صلح ،آسايش و
آرامش به وجود آورد؛ جهانى عارى از استثمار
و تبعيض و نابرابرى و  ،...فقط به شرطى و در
شرايطى كه طبقهى كارگر آگاه به منافع طبقاتى
خود به همراهى همهى آن مردمى كه مصايب
نظام سرمايهدارى را با گوشت و پوست و
خون خود تجربه مىكنند ،پاى به ميدان مبارزه
عليه نظام سرمايهدارى بگذارند و مجموعهى
مطالبات خود براى يك زندگى شايستهى انسان
را بر ويرانههاى اين نظام متحقق كنند!
ژوئن ٢٠٢٢
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خيالبافى نكن!
خيالبافى نكن
مگر نمىبينى؟
دهقان و برزگر
در ازدحام پنبه،
و آهن
گُ م گشتهاند ...دود شدهاند
هياهويى،
جُ ز لغزش خورشيد بر چهرهها نيست
كارخانهها:
با سوگند به حقوق بشر
تقويم شقاوت و حيلهاند
ب ِيرق وحشت
بر انبوه سيارهها،
و هر كشور
مىغُ رد
كسى شبيه يك نويسنده
آرى!
يك موسيقىدان
كه چندان نمىشناسماش
از هراس گلوله و زندان
به خيابان نمىآيد
و هرگز هم :
در اشتياق آزادى و ُصلح
نخواهد رقصيد
بايد خيره شويم...
كومههاىمان را
با دستان پينه بسته
تقسيم كنيم
از مترسك!
آزمون بگيريم و
حتا به ناقوسك پير در معدن طﻼ
هُ شدار دهيم
آيا اعتراض،
و اعتصاب
رسالتى از جنس حقيقت نيست؟
آيا هر شيار بر گُ ردهها و سينههامان
حماسه را بر تارُك صدا
طلب نمىكند!
اينك برخيز و
فريادى باش در اوج مُ صيبت...
بر خانههاى تاريك
نگاه _ دفتر سى و نهم

وﻻديمير ماياكوفسكى
ترجمهى :اميد آدينه

زيرا شورش:
تصويرى از نيرنگ
يا پليدى نيست
و خاموشى،
در غزلوارههاى انتقام
معنا ندارد
به گمانام:
ماتم تو از فَقر
يا زخم من از رنج
ظلمت را به نغمه و نور
بدل خواهد كرد
نگاه كن:
كه حاكمان جﻼدسرشت مقدسپيشه
چگونه ثروت را
به وقت سحر
از ناسور استخوانهامان
بيرون مىكشند و
به مساجد و كليساها مىبرند
بى شك
هنگامهى ُسرخ انقﻼب است!
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گُ فت وگوى »نگاه« با جعفر رسا

شوروى سابق و بلوك شرق و ادغام آنها
در نظام سرمايهدارى غرب تشديد شد ،در
اساس بر اين باور متكى بود كه اقتصاد بازار
و رقابت جهانى بهبود عمومى رفاه و رشد
اقتصادى همهى كشورها و تعميم الگوى
نظام پارلمانى غرب به كشورهاى جديدى كه
به آن مُنضم شده بودند را به همراه خواهد
داشت .به عبارت ديگر ،اين روند جهانى
شدن سرمايهدارى قرار بود با اتكا به قدرت
عظيم مالى و تكنولوژى غرب ،به ويژه آمريكا،
جهان سرمايهدارى را مطابق الگوى غرب
يكدست و بازار عظيم جهانى را بر پا كند،
كه در آن حركت سرمايه و كاﻻ و نيروى كار
بدون كمترين مُشكلى قرار بود در جريان
باشد .البته در اين ميان فرض بر اين بود
كه ماحصل اين روند جهانى شدن ،موقعيت
بﻼمُنازع آمريكا را به عنوان تنها ابرقدرت دنيا
براى هميشه تضمين خواهد كرد .اين توقعات
براى چند دهه به قوت خود باقى ماند و در اين دوره شاهد يكهتازى
آمريكا و متحديناش در تگوشه و نقاط جهان بوديم ،از كشورهاى
بالكان گرفته تا افغانستان و عراق ،سوريه و ليبى و قدر قدرتى در
مقابل چين و كشورهاى آمريكاى ﻻتين.
البته اين سراب تاريخى با بحران مالى سالهاى  ٢٠٠٧ -٨ميﻼدى برهم
خورد .اين بحران كه شيرازهى بازار اعتبارى و مالى جهان سرمايهدارى
را در با از هم گُسيختگى مواجه كرد ،به بحرانهاى اقتصادى جدى در
بسيارى ار كشورها منجر شد .اقتصاد سرمايهدارى غرب براى نجات
موسسات مالى و بانكىاش و همينطور موقعيت برتر ارزىاش ،بار
سنگين اين ورشكستگى مالى را به عامهى مردم و كشورهاى پيرامونى
منتقل كرد و به سمت اتخاذ سياستهاى حمايت از بازار داخلى
خود چرخيد .اين بحران اقتصادى و سياستهاى متعاقب آن ،ناقوس
مرگ سياست جهانى شدن سرمايهدارى چهار دههى قبلى را به صدا
در آورد و زمينه را براى رشد جريانات راست ناسيوناليستى و حتا
فاشيستى هموار كرد .در اين ميان ،هم در روسيه و هم در اوكراين،
چنين جرياناتى تقويت شدند و بستر عمومى جنگ اخير را فراهم
ساختند .حركت جهانى شدن به نفع منطقهاى شدن سرمايهدارى شروع
به تغيير كرد .سرمايهدارى روسيه در اين ميان به فكر كسب موقعيت
ويژهاى براى خود در يكى از قُطبهاى منطقهاى در حال شكلگيرى
است .بنابراين ،اين وضعيت پيش از آن كه به موقعيت ناتو در غرب
روسيه برگردد ،به تﻼش سرمايهدارى روسيه به بازتعريف كردن
موقعيت خود برمىگردد.
البته دولتهاى سرمايهدارى ،چه در آمريكا و چه در روسيه و چين،
منافع خود را به عنوان منافع عمومى منعكس مىكنند .براى توجيه
از دست رفتن جان دهها هزار نفر ،تخريب هزاران واحد مسكونى،
و آوارهگى غريب به ده ميليون نفر ،به همراه هزينههاى جنگى دهها
ميلياردى ،بايد به نحوى صحبت كرد كه عامهپسند باشد .روسها به
تقليد از غرب اين را خوب ياد گرفتند و دو توجيه مسخره براى اين
همه جنايت و آدمكُشى تعبيه كردند.
اول اين كه :اين جنگ براى شكستن نفوذ نازيسم در اوكراين است
و با اين كار جلوى رشد آن را گرفتند .در اين شك نيست ،كه در

تحوﻻت سرمایه داری جھانی؛
رقابت ،جنگ ،پیامد!

 اين جنگ جنبههاى جهانى ،منطقهاى و ملى دارد و شايد به اين
علت كه اين دﻻيل مختلف در هم تنيده شدهاند ،درك علل و تداوم
جنگ و همينطور تحول نهايى آن را دشوار و پيچيده كردهاند .طبعا
چنين درجهاى از پيچيدگى به باورها و تحليلهاى مختلف منجر
مىشود و زمينه را براى يافتن هر گونه توطئهچينى و ادعاهاى كاذب
هم باز مىگذارد.
اجازه بدهيد به هر كدام از اين جوانب جداگانه بپردازم:
از جنبهى بينالمللى آنچه به طور غالب چه از جانب روسيه و از
جانب جريانات مخالف روسيه گفته مىشود ،اين است كه اين جنگ
عكسالعملى است در مقابل گُسترش نانو به سمت شرق و لذا به خطر
افتادن امنيت نظامى آن كشور در صورت پيوستن اوكراين به اين پيمان
نظامى .به عبارت ديگر ،ريشهى اين جنگ ناشى از به خطر افتادن
منافع ژئوپولتيك فدراسيون روسيه و سرسختى آمريكا و متحديناش
در احتراز از به وجود آمدن اين وضعيت است .به عبارت ديگر ،مقصر
اصلى آمريكا و ناتو است .اين باور حتا از طرف جريانات راديكال
چپ ،كه هيچ منافع مشتركى با سياستهاى روسيه هم ندارند ،گفته
مىشود و در اساس يك طرز تلقى ضد آمريكايى است .البته سابقهى
جنايتكارانهى آمريكا در همين چند دههى اخير  -كه در سراسر جهان
چيزى به جز تعرُض ،اشغالگرى ،تشديد بى ث ُباتى و تغيير حكومت
نبوده است -در پشيبانى از اين وضعيت ذكر مىشود .بى شك در اين
باور حقيقتى نهفته است .اما اين تفسير ،علل واقعى پيدايش اين جنك
را توضيح نمىدهد .اين مُستمسك مناسبى براى روسيه بوده كه ،به
سهم خود و مُشابه آمريكا ،دست به تعرُض جنايتكارانه متقابل در
كشور كوچكتر و ضعيفترى بزند.
براى فهم بهتر زمينهى اين جنگ ﻻزم است قدرى به عقب برگرديم
و به روند جهانى شدن سرمايهدارى معاصر يا آنچه »گلوباليزاسيون«
ناميده شده ،غور كنيم كه از اواخر دههى هفتاد و اوايل دههى
هشتاد ميﻼدى شروع شد .اين روند جهانى ،كه پس از پيوستن چين
به تقسيم كار جهانى سرمايهدارى و از هم پاشيدن اتحاد جماهير
نگاه _ دفتر سى و نهم
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اوكراين يك جريان افراطى راست و نئوفاشيستى وجود داشته و
دارد .اين جريان موسوم به »آزوف« ،به ويژه در سالهاى اخير از
طرف سازمانهاى اطﻼعاتى غرب و به ويژه آمريكا ،تقويت هم شده
است .ولى اين پديدهى منحصر به فرد در اوكراين نيست .در همهى
كشورهاى غربى شاهد رشد چنين جرياناتى هستيم ،از سوئد گرفته
تا آلمان و فرانسه و هلند و دانمارك تا ايتاليا و لهستان و مجارستان و
بريتانيا و آمريكا .سهم اوكراين از اين روند سريع ،رشد ناسيوناليسم
افراطى متفاوت از بقيهى كشورها نيست .به عنوان مثال در انتخابات
پارلمانى اوكراين ،سال  ،٢٠١٩ميزان آراى اين احزاب دستراستى
چيزى حدود دو درصد بود .به عبارت ديگر ،اين جريانات بخش
قريب به اتفاق مردم اوكراين را نمايندگى نمىكنند.
در مقابل ،در روسيه جريانات دستراستى ناسيوناليستى و نئوفاشيستى
بسيار قوىترى هستند ،كه از حمايت ضمنى يا آشكار دولت و نيروهاى
اطﻼعاتى روسيه هم برخوردارند .در بين سالهاى  ٢٠٠٠تا ٢٠١٧
تعداد ثبت شدهى خشونتهاى سياسى جريانات افراطى نژادپرست
در روسيه  ٤٩٥مورد بود ،كه به  ٤٥٩مورد قتل منجر شده است .اين
ميزان خشونت سياسى مُنبعث از اقدامات جريانات فاشيستى در روسيه
پنج برابر آنچه است كه در آمريكا و هفت برابر آنچه است كه در
اروپا در همين دوره رُخ داده است .گروه نئونازيست »روسكى اوبراز«
يا »انديشهى روسى« از حمايت رسمى دولت روسيه برخوردار است.
همينطور جريان دستراستى ناسيوناليستى »گرگان شب« كه يك باند
موتورسيكلتسوار هستند روابط نزديكى با خود پوتين دارند و او
به همراه آنها ركاب هم زده است .عﻼوه بر اين ،چه در اوكراين و
چه در كشورهاى غربى ،روسيه روابط نهان و آشكار با بسيارى از
جريانات دستراستى و فاشيستى دارد ،كه پروروس هستند .بنابراين،
اگر كسى قرار است از فاشيسمزدايى سخن بگوييد ،جريان حاكم در
روسيه از چنين موقعيتى برخوردار نيست .البته مزيد بر اينها ،ما
مىتوانيم به اظهارات مقامهاى ارشد دولتى ،امنيتى و پارلمانى روسيه
هم اشاره كنيم كه در لحن و محتواى سخن خود دربارهى خون و
خاك روسى ،يادآور فاشيستهاى آلمان دهههاى بيست تا چهل دههى
ميﻼدى قرن گذشته هستند.
دوم اين كه :اين جنگ براى جلوگيرى از تهديد نظامى خاك روسيه
است ،كه در صورت نزديك شدن نيروها و ابزار نظامى غرب در
مرزهاى اوكراين با خطر جدى ويژه از طريق سﻼحهاى هستهاى
مواجه خواهد شد .در اين ادعا دو فرض مهم وجود دارد:
اول اين كه نه فقط اوكراين ،بلكه كشورهاى سابق عضو پيمان نظامى
ورشو كه در زمان وجود اتحاد جماهير شوروى ايجاد شد ،بايد بپذيرند
كه در عمل به عنوان حائل نظامى روسيه عمل كنند و لذا از حق
تصميمگيرى دربارهى روابط نظامى خود با پيمان ناتو يا هر پيمان
نظامى ديگرى كه به طور بالقوه ممكن است امنيت مرزهاى روسيه را
به خطر بياندازند ،احتراز كنند .اين توقع به معناى نفى حق اين كشورها
در داشتن استقﻼل سياسى و نشان دهندهى روياى نظاميان روسى
براى ايجاد يك منطقهى امنيتى وسيع در شرق اروپا براى خودشان
است .بنابراين ،جنگ اوكراين فقط آغازگر جنگهاى بيشترى در
اين منطقه خواهد بود؛ زيرا تصور اين كه همهى اين كشورها حقوق
ملى خودشان و توافقات قبلى نظامىشان را فداى تهديدهاى دولت
روسيه بكنند ،يك خوشخيالى محض است .پس جنگ اوكراين تنها
امنيت خيالى روسيه را با بىث ُباتى درازمدت همهى كشورهاى غرب
روسيه ممكن مىسازد و اين يعنى شروع جنگهاى بىانتها و فرسايشى
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با هزينهى بسيار باﻻى انسانى ،مالى و مُحيط زيستى.
دوم اين كه به خطر افتادن امنيت مرزهاى روسيه در گرو حضور
مستقيم نيروهاى ناتو در داخل خاك اوكراين است .ﻻزم نيست كسى
متخصص امور نظامى و يا سﻼحهاى هستهاى باشد ،تا بتواند به سرعت
به اين اطﻼعات دست يابد كه بخش قريب به اتفاق سﻼحهاى هستهاى
ناتو در سيلوهاى كنده شده در اعماق زمين قرار ندارند .اينها از
طريق هواپيماهاى غولپيكر و زيردريايىها و شناورهاى ديگر به طور
منظم در حال حركت و آمادهى شليك هستند .اگر واقعا كار به يك
جنگ خانمانسوز جهانى تبديل شود ،رسيدن اين سﻼحها به خاك
روسيه در گرو استقرار آنها در داخل اوكراين نيست .اگر روسيه
مدعى داشتن موشكهايى است كه پايتخت كشورهاى عضو ناتو را
در عرض پنج دقيقه به كُلى ويران مىسازند ،پس تصور اين كه ناتو
هم چنين سﻼحهاى ضد انسانى و كُشتار جمعى را داشته باشد و عليه
شهرهاى روسيه به كار گيرد ،خارج از تصور نيست .بنابراين ،همهى
اين هياهو و جار و جنجال براى چيست؟ مگر اين كه اينها همه
دستاويزى براى مقاصد ديگرى است و در حقيقت چيزى به جز يك
كارزار تبليغاتى براى پخش اكاذيب و پوشاندن مقاصد واقعى شروع
اين جنگ از طرف روسيه نيست.
از جنبه ى منطقهاى حضور كشور اوكراين در مدار كشورهاى غربى
در ميانمدت براى روسيه و كشور همپيمان آن بﻼروس يك تهديد
جدى است .بايد دربارهى نيت غرب در اوكراين بدون مﻼحظه
صحبت كرد .اساسا آمريكا و متحدين غربى آن خواهان روسيه به
عنوان كشورى تضعيف شده و حتا تجزيه شده هستند .اين نيت را
برخى از سياستمداران غربى حتا با صراحت اعﻼم مىكنند .طبعا
پيشرفت اين خطمشى براى غرب از نظر نظامى نه ممكن و نه مفيد
است .روسيه بايد از درون متحول و يا تجزيه شود .هر چند در شرايط
كنونى و قبل از شروع جنگ اخير ،اوكراين كشورى بوده با درجهى
باﻻيى از رشوهخوارى و فساد مشابه آنچه در روسيه وجود دارد و
در بسيار موارد سياسى و فرهنگى از روسيه هم دست كمى نداشته
است ،اما با پيوستن اوكراين به اتحاديهى اروپا و سرازير شدن صدها
ميليارد يورو و دﻻر به اين كشور و باﻻ رفتن موازين حقوقى كاركرد
سرمايهدارى در آنجا ،اين كشور به مراتب جذبهى باﻻيى براى نسل
جديد روسها و بﻼروسها خواهد داشت .در مقابل يك رژيم و
يك ساختار بسته و به مراتب مستبد با امكانات رشد محدود شخصى
و اجتماعى ،اوكراين مىتواند الگوى سرمايهدارى مُستعدترى را به
اين نسل جوان روس ،كه هماكنون بعد از گذشت سه دهه فىالحال
با تنوعات اين سرمايهدارى آشناست ،فراهم آورد .اين تحولى فورى
نخواهد بود ،ولى زمينههاى اين تحول مىتواند به سرعت فراهم
شود و آن وقت اوكراين در مقابل روسيه و بﻼروس مىتواند همان
نقشى را ايفا كند كه مثﻼ كُرهى جنوبى در مقابل كُرهى شمالى ايفا
مىكند .اين وضعيت براى صاحبان قدرت در روسيهى كنونى قابل
قبول نيست .پس بايد آن را در همان نُطفه خفه كنند ،تا اوكراين به
اين مدار كشورهاى غربى نپيوندد و حتا در ميانمدت الگوى متفاوتى
در مقابل روسيه نباشد .از اين بهتر ،براى صاحبان قدرت فعلى در
روسيه ،ازهم پاشيدگى اقتصادى و اجتماعى اوكراين و تجزيهى آن به
عنوان يك كشور مستقل مىتواند هُشدارى براى ساير كسورهاى فعﻼ
همجوار و متحد روسيه باشد و آنها را از داشتن چنين تجربهاى به
هراس وادارد ،تا دريابند كه كنار آمدن با قدرت قاهر روسيه بهتر از
پيش بردن هر گونه نزديكى به مدار كشورهاى غربى است.
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از جنبهى ملى روسيه زمانى مىتواند قدرت جهانى متناسب با تفوق
نظامىاش داشته باشد ،كه از نظر اقتصادى هم زمينهى رشد و فنآورى
پيشرفته را داشته باشد .تجربهى تجزيهى اتحاد جماهير شوروى
نشان داده ،كه تفوق نظامى در درازمدت امكان پايدارى سياسى و
جغرافيايى روسيه را تضمين نمىكند .بايد قبول كنيم كسانى كه امروز
در مسند قدرت در روسيه هستند و سرمايهداران روسيه متكى به اين
قدرت ،آنقدر شعور و فهم سياسى و تاريخى دارند كه اين موضوع
را فهميده باشند .ولى پاشنهى آشيل سرمايهدارى روسيه همينجاست.
الگوى رشد سرمايهدارى در اين كشور و موقعيت طبقهى حاكمهى
آن كشور ،كه از بركت اين سرمايهدارى ميلياردها دﻻر به جيب زده
است و در رفاه و ثروت فراوان زندگى مىكنند ،خود مانع تحول اين
سرمايهدارى و اقتصادى روسيه است .دو دليل اساسى مىتواند بانى
اين وضعيت باشند:
اول اين كه اقتصاد روسيه اساسا متكى به توليد نفت و گاز و
محصوﻻت كشاورزى است .اين عرصه علىرغم وجود وسيع منابع
طبيعى ،ازنرخ بارآورى كار و تكنولوژى بسيار پايينترى در مقايسه با

محدودى سرمايهدار نزديك به قدرت متمركز است و اين شامل
خانواده و دوستان گرمابه و بُستان شخص پوتين هم مىشود ،و از
سوى ديگر سطح متوسط درآمد در بخش وسيعى از روسيه بسيار پايين
است .خوشبختانه كسى از گرسنگى و فقر مطلق در روسيه هﻼك
نمىشود ،ولى در عين حال درآمدها براى قريب به اتفاق مردم چنان
پايين است كه امكان وجود يك بازار مصرف گُسترده براى كاﻻهاى
مصرفى مدرن سرمايهدارى در آنجا هم فراهم نيست .اين از يكسو
زمينهى سرمايهگذارى را در آنجا محدود كرده است و به اين اعتبار
از رشد يك اقتصاد گُستردهى رقابتى در مقابل غرب كاسته است
و از سوى ديگر ميلياردها دﻻر ثروت بادآورده را در دست عدهى
معدودى قرار داده است كه براى ضايع كردن آنها ،اين مبالغ عظيم
را خرج پروژههاى گزاف ناﻻزم و يا گذاشتن در حسابهاى پسانداز
خود در بانكهاى غربى و خريد مستغﻼت و تيمهاى ورزشى در
كشورهاى غربى كردهاند.
با باﻻ گرفتن موج نارضايتى عمومى نسبت به اين وضعيت،
سرمايهداران و طبقهى حاكمه روسيه به تشجيع احساسات ملى حول

در اين نُكته كه اين جنگ در اساس جنگى بين منافع
سرمايهدارى روس و غرب است ،نبايد شكى كرد .اما
بيانات و ادعاهايى كه طرفين براى توجيع منافع خود در
اين جنگ مىكنند را بايد با شك كامل فهميد .در اين
جنگ خير و شر وجود ندارد .هر دو طف شر هستند .هر دو
طرف بانى كُشته شدن هزاران نفر ،آوارهگى و از بين
رفتن ثروت انسانى و اقتصادى ميليونها نفر هستند.
در اين كه روسيه اين جنگ با اين وسعت شروع كرده
است ،شك نبايد كرد .همان اندازه كه توجيحات آن را
دربارهى نازىزدايى و مبارزه با فاشسيم بايد به سُ خره
گرفت .ولى طرف ديگر ،به ويژه جريانات نئوفاشيستى
اوكراينى ،كه با حمايت سازمانهاى اطﻼعاتى غرب
به طور منظم زمينهى تحريك روسيه را در منطقهى
دنباس فراهم مىكردند ،هم بايد مسئول دانست.

كشورهاى غربى برخوردار است .به عنوان مثال ،روسيه حتا در توليد
گاز مايع و استخراج نفت و گاز از مناطق دريايى از تكنولوژى پايينتر
و نازلترى برخوردار است .رشد اقتصادى روسيه در عرصههايى غير
از نفت و گاز مديون حضور هزاران شركت غربى بوده است .در هر
عرصه ،به جز توليد تسليحات نظامى ،اين ضعف روسيه را مىتوان
مشاهده كرد .در صنعت ماشينسازى ،توليد هواپيماهاى غيرنظامى،
توليدات آهن ،پتروشيمى و فرآوردههاى بافتهاى پوليمر ،در عرصهى
خدمات بانكى و مالى و غيره و غيره .بنابراين ،بعد از گذشت سى
سال از تشكيل كشور جديد روسيه ،اين تفاوت تكنولوژيك در
زمينهى توليدات غيرنظامى به طور چشمگيرى وجود دارد .با اين
موقعيت ضعيف ،روسيه توانايى رقابت تجارى و اقتصادى ﻻزم در
مقابل سرمايهدارى غرب را ندارد و به اين اعتبار امكان تشكيل يك
قُطب اقصادى قدرتمند و جذاب در مقابل آن را نخواهد داشت.
دوم اين كه توزيع ثروت در روسيه چنان ناموزن است  -و اين البته
ديگر حتا محدود به روسيه نيست و در ساير كشورهاى غربى هم
اين را داريم مشاهده مىكنيم -كه از يكسو انبوه ثروت در دست
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يك جنگ منطقهاى نياز داشتند .همان كارى كه البته سرمايهداران غربى
در گذشته و حال انجام مىدهند .اين جنك موهبت و فرصتى بود
براى تغيير فضاى سياسى روسيه ،سركوب و ساكت كردن مخالفان
سياسى و يكدست كردن و بسيج جريانات ناسيوناليستى و راست
روسيه حول يك مشى واحد .با تضعيف موقعيت جريانات موافق
غرب ،ناسيوناليسم نظامىگرا و افراطى روسيه فرصتى را به دست
آورده ،كه براى چند دهه بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شورورى
از دست داده بود .از اين رو ،جنگ فعلى براى صاحبان قدرت در
روسيه ،ارزش مصرف باﻻيى دارد و هزينهى انسانى و اقتصادى آن
برايشان چندان مهم نيست.
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 در اين ن ُكته كه اين جنگ در اساس جنگى بين منافع سرمايهدارى
روس و غرب است ،نبايد شكى كرد .اما بيانات و ادعاهايى كه طرفين
براى توجيع منافع خود در اين جنگ مىكنند را بايد با شك كامل
فهميد .در اين جنگ خير و شر وجود ندارد .هر دو طف شر هستند.
هر دو طرف بانى كُشته شدن هزاران نفر ،آوارهگى و از بين رفتن
ثروت انسانى و اقتصادى ميليونها نفر هستند .در اين كه روسيه اين
جنگ با اين وسعت شروع كرده است ،شك نبايد كرد .همان اندازه كه
توجيحات آن را دربارهى نازىزدايى و مبارزه با فاشسيم بايد به سُ خره
گرفت .ولى طرف ديگر ،به ويژه جريانات نئوفاشيستى اوكراينى ،كه
با حمايت سازمانهاى اطﻼعاتى غرب به طور منظم زمينهى تحريك
روسيه را در منطقهى دنباس فراهم مىكردند ،هم بايد مسئول دانست.
اوكراين كشورى است ،كه يك اقليت قابل مﻼحظهى روس زبان
دارد و اينها براى دههها در كنار همسايگان اوكراينىشان زندگى
مىكردند .مطبوعات و شبكههاى راديو تلويزيونى وسيعى در اوكراين
به روسى پخش مىشدند .حزب دوم پارلماتى اوكراين براى سالها
حزب طرفدار روسيه بوده و از آراى وسيعى هم برخوردار بوده
است .حال در همان كشور به جاى به رسميت شناختن زبان روسى
به عنوان زبان دوم ،استفاده از زبان روسى را محدود كردهاند و به
جاى به رسميت شناختن اين اقليت وسيع روسى و همزيستى متمدنانه
با آن ،اين شهروندان اوكراينى را به اشكال مختلف تحت فشار قرار
مىدهند .در شرايط فعلى ،يك طرف ناسيوناليسم افراطى روسى را
داريد و از طرف ديگر ناسيوناليسم افراطى اوكراين .اين به هيج وجه
به معناى اين نيست ،كه قريب به اتفاق مردم اين دو كشور همسايه
ناسيوناليستهاى افراطى هستند ،ولى قطعا اين را نشان مىدهد كه
آتش بيار معركه و كسانى كه تنور جنگ را داغ نگه مىدارند و به
نام مردم اين دو كشور حرف مىزنند ،هر دو از يك قُماش ارتجاعى
ناسيوناليستى هستند.
در اين فضاى مُتشنج و نظامى هم البته آمريكا خطمشى درازمدت
خود براى تضعيف توان نظامى و سياسى روسيه را دنبال مىكند و اين
هم بخشى از آنچه است كه به اين جنگ ويژهگى بيشترى مىدهد.

 تحريم ،تاريخا به معناى تعقب سياست جنگى بدون استفاده از اهرم
نظامى بوده است .شما اين را در ارتباط با انواع تحريمهاى اقتصادى
جند دههى اخير مىبينيد .روسيه با كوبا درگير جنگ نظامى نيست،
ولى آن را براى بيش از  ٥٠سال است كه تحريم كرده است .آمريكا
و غرب با تحريم عراق باعث مرگ و بيمارى ميليونها شهروند عراقى
شدند و اين كار را هر جاى ديگرى هم كه ﻻزم باشد ،انجام مىدهند.
بنابراين ،كشورهاى غربى درگير يك جنگ واقعى با روسيه هستند،
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بدون آن كه فعﻼ از تسليحات و نيروى نظامى استفاده كنند .روسها
اين موضوع را صريحتر اعﻼم مىكنند .البته اين وضعيت تتبعات
جهانى داشته است ،چون روسيه و اوكراين در مجموع بخش قابل
مﻼحظهاى از مواد سوختى و غذايى دنيا را تامين مىكنند .توقف در
توليد و توزيع اين محصوﻻت ،البته باعث باﻻ رفتن قيمت آنها در
بازار جهانى و فﻼكت صدها ميليون جميعت كُرهى زمين شده است
كه استطاعت خريد اين محصوﻻت با قيمتهاى تورمافزا را ندارند.
جنگ فعلى فقط در اوكراين به كشتار دهها هزار نفر مُنجر نشده است.
اين جنگ هماكنون هزاران نفر را در دنيا از گرسنگى و برخوردار
نبودن از سوخت ﻻزم به فﻼكت و مرگ كشانده است .به همين دليل
ساده ،هر انسان شريفى بايد خواهان توقف فورى اين جنگ باشد و
به ترهات ناسيوناليستهاى دوطرف اين جنگ گوش ندهد.

 اين جنگ در كوتاهمدت هيچ راهحل سياسى و ُصلحآميز ندارد.
طرفين در اين جنگ چنان جنايت و ويرانگرى كردهاند ،چنان حالت
متخاصم به خود گرفتهاند ،و چنان مطالبات مانعهالجمع و متضادى را
مطرح كردهاند ،كه بهترين حالت توقف اين جنگ يك ُصلح مُسلحانه
خواهد بود .چيزى شبيه آنچه كه در شبه جزيرهى كُره ،بين بخش
شمالى و جنوبى آن ،وجود دارد .اين وضعيت به استمرار نظامى
شدن منطقه خواهد انجاميد و نفاق بين روسيه و اكراين را طوﻻنى
خواهد كرد .روسيه بخشهاى اشغالى اوكراين را به خاك خود مُلحق
مىكند و از نظر نظامى در كنار درياى سياه موقعيت بﻼمُنازعى به
دست خواهد آورد .اين در كوتاهمدت موقعيت صاحبان قدرت در
روسيه را تقويت خواهد كرد و موقعيت جريان ناسيوناليستى افراطى
را روسيه تحكيم مىكند .در اوكراين ،اين وضعيت باعث تقويت نظامى
آن كشور خواهد شد و انضمام آن به مدارغرب را تسريع خواهد كرد.
به لطف وارد شدن به اتحاديهى اروپا ،ناسيوناليسم افراطى اوكراين
بايد از مطالبات عقبافتاده و غيرانسانىاش كوتاه بيايد و جريانات
نئوفاشيستى هرس شوند.
نظامى شدن منطقه ،در عين حال موقعيت نظامى ناتو و در راس آن
آمريكا را تحكيم مىكند و اروپاى واحد را از نظر امنيتى و نظامى
بيش از گذشته مُطيع سياست و اولويتهاى نظامى آمريكا خواهد كرد.
اين وضعيت در عين حال پروسهى منطقهاى شدن جهان سرمايهدارى
را هم تشديد خواهد كرد و كشورهايى امثال چين و هندوستان و
برزيل و غيره را به جُ ستوجوى پيمانها و مُتحدين جديد خواهد
كشاند .اينها هم موقعيت جهان در آستانهى قرن بيست و يكم را
بيش از گذشته به مُخاطره خواهد انداخت.
البته در تحليل نهايى ،اين روسيه است كه در ميانمدت بيشترين ضرر
را خواهد ديد .محدود شدن رشد اقتصادى آن در كنار باﻻ گرفتن
نارضايتىهاى اجتماعى ،زمينهى تضعيف و تجزيهى روسيه را باﻻ
خواهد برد .اين با خطمشى درازمدت آمريكا و غرب همخوانى دارد.
در اين وضعيت ،بازندهى اصلى ميلياردها جمعيت زحمتكش كُرهى
ارض هستند كه يا در ميدانهاى جنگ و يا به دور از آن در زندگى
محقر خود از فقر و فﻼكت و ناامنى تلف خواهند شد .به اين معنا،
دايرهى وسيعتر اين جنگ همه را فرا خواهد گرفت و تتبعات درازمدت
آن واقعا ضدبشرى است.
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 وضعيت فعلى و اين جنگ محصوﻻت شرايط تاريخى هستند ،كه
براى چند دهه در حال رشد و گُسترش بودهاند .تغيير رئيس جمهور
آمريكا يا هر مقام ديگرى به طور اساسى اين وضعيت را تغيير نخواهد
داد ،هرچند كه ممكن است از شدت و عُمق آن بكاهد .اما ،در اساس
قضيه فرق نخواهد كرد .ناتو گُستردگى بيشترى پيدا خواهد كرد.
آتحاديهى اروپا از نظر سياسى و امنيتى تمركز بيشترى خواهد يافت
و دنياى معاصر به چندپارهگى قدرت و چندمدارى تبديل خواهد شد.

 اگر به تاريخ بشر معاصر طى همين چند سدهاى كه سرمايهدارى
شكل گرفته است نظرى بياندازيد ،متوجه خواهيد شد كه اين
تاريخ براى دورههاى طوﻻنى متكى به چندقُطبى قدرت سياسى
و نظامى بوده است .جهان دوقُطبى و براى يك دورهى كوتاه حتا
جهان تكقُطبى محصول شرايط تاريخى محدود و استثنايى بودهاند.
اين دوره تمام شده است و يك دورهى تاريجى جديد براى جهان
سرمايهدارى باز شده است .سرمايهداران چينى ،هندى ،برزيلى ،روسى
در كنار اروپايى و آمريكايى ،حقوق سياسى و اقتصادى خودشان را
مىخواهند .جهان سرمايهدارى ،جهان رقابت و تضاد است و اين نه
فقط تضاد سرمايهداران با مردم زحمتكش ،بلكه تضاد سرمايهداران
با هم مىشود .در اين ميان ،هميشه قربانيان در وهلهى اول مردم
زحمتكش هستند كه به نام ملت و مذهب و جهل تلف مىشوند.

دارد .ميلياردها نفر در اين دنيا در تنگناى فقر و فﻼكت هستند .اين
وضعيت فقط منحصر به كشورهاى عقب نگه داشته شده در آفريقا و
آسيا و آمريكاى ﻻتين نيست .امروز در قلب آمريكا و اروپا ،ميليونها
نفر با خطر گرسنكى و بىمسكنى مواجهه هستند .آمار و ارقام در اين
زمينه مىتوان بسيار آورد ،ولى فكر مىكنم براى خوانندگان اين سطور
تكرار اين فاكتها ﻻزم نباشد .واقعيت عُريان براى همه ديدنى است.
در كنار نكبتى كه سرمايهدارى  -با هر نام و نشانى كه داشته باشد -بانى
آن است ،ميلياردها آحاد انسانى هم هستند كه هر چه بيشتر متوجه
مىشوند فقط يك نژاد در دنيا وجود دارد و آن هم نژاد انسانى با همهى
تنوع و جذابيتهاى متنوع و جالباش است .همان اندازه كه دنيا از
طريق شبكههاى اجتماعى به طور سريع و ارزان به هم تنيده شده ،به
همان اندازه مطالبات و خواستهاى انسانى هم يكدست مىشوند.
هر حركت و جنبشى كه به حس هميارى ،خوديارى و همبستگى
انسانهاى دردمند مُنجر شود و فراى تنگنگرى و محدوديتهاى
گذشته برود ،در خود خدمتى به اين جنبش وسيع انسانى است .فعﻼ
بايد به اين جنبش در هر كجا كه مىشود و به هر شكلى كه زمينهى
عملى و اجتماعى آن وجود دارد ،كمك كرد .الگوى واحد و يكدستى
وجود ندارد ،ولى جهت حركت روشن است و هر روز صدها هزار
نفر در اشكال مختلف مبارزه ،از تظاهرات خيابانى گرفته تا اعتصابات
گُسترده ،به اين جهت عمومى كمك مىكنند .اين شروع خوبى براى
قرن بيست و يكم است.
شايد گفتن اين حرف در كنار آن ظلمت و جورى كه اين روزها
در همهى گوشه و نقاط جهان بر بشر تحميل مىشود ،باعث تعجب
بعضىها شود ،ولى من شخصا به آيندهى بشر بسيار خوشبين هستم.
جهان بشرى علىرغم همهى آنچه در اين چند سده بر آن روا شده،
به جامعهاى جهانىتر ،انسانىتر و متمدنانهتر تبديل شده است .اين
روند قابل بازگشت نيست .سرمايهداران در كنار كاخ و ثروت عظيم
خود ،چه به شكل مُكﻼ يا مُعمم ظاهر شوند ،آرزوى تداوم موقعيت
ممتاز خود را دارند .ميلياردها زحمتكش اين دنيا نيز با خواستها
و مطالبات انسانىشان خواهان واژگونى اين نظام سرمايهدارى و
ساختن يك نظام انسانى فراگير هستند كه رشد آزادانهى هر فرد،
شرط رشد همگان است.

 قطعا تاريخ فقط تاريخى نيست كه سرمايه روياى ساختن آن را
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گُ فت وگوى »نگاه« با محمدرضا شالگونى

بود ،رسما عنوان »قهرمان اوكراين« اعطا كرد.
در كشورى كه يكى از صحنههاى اصلى
خونينترين جنايات آلمان نازى بوده ،اين
اقدامى واقعا تكاندهنده بود .آش چنان شور
بود كه نه فقط روسيه ،بلكه پارلمان اورپا،
لهستان و سازمانهاى يهودى و بسيارى از
نهادهاى ديگر به شدت آن را محكوم كردند
و اين عنوان با حكم دادگاه پس گرفته شد.
دو :با فروپاشى شوروى ،اقتصاد اوكراين بيش
از اقتصاد روسيه صدمه ديد .درآمد سرانهى
آن از  ١٥٧٠دﻻر در سال  ١٩٩٠به  ٦٣٥دﻻر
در سال  ٢٠٠٠سقوط كرد .هنگام فروپاشى
شوروى ،سطح زندگى در روسيه تقريبا دو
برابر آن در اوكراين بود ،اين نسبت در سال
 ٢٠١٥سه برابر شده بود و حتا در بﻼروس
سطح زندگى دو برابر اوكراين بود.
سه :سيستم سياسى پس از استقﻼل در
اوكراين بازتر از روسيه بود ،اما بسيار پُر
تناقض و آشكارا ضعيفتر از روسيه؛ و اين باعث مىشد ،كه دست
اوليگارشها در چپاول كشور در مقايسه با روسيه بازتر باشد.
چهار :تنشهاى ژئوپوليتيك ميان غرب و روسيه ،بحرانهاى تو در توى
اوكراين را تشديد كرده و مىكند و مداخلههاى دو طرف بىثباتى را در
اين كشور دامن مىزند .همانطور كه اشاره كردم ،جاذبهى اتحاديهى
اورپا و آمريكا در غرب اوكراين آشكارا نيرومند است و همبستگى
با روسيه در شرق اين كشور.
اما براى فهميدن علت شروع اين جنگ ،بايد توجه داشته باشيم كه
پوتين وقتى به قدرت رسيد  -مانند يلتسين -سعى مىكرد با آمريكا
و اتحاديهى اورپا روابط كامﻼ دوستانهاى داشته باشد .او مُدام تاكيد
مىكرد ،كه روسيه به لحاظ تاريخى و فرهنگى يك كشور اروپايى
است .او گاهى تا آنجا پيش مىرفت ،كه مىگفت ما جزو اورپاييان
غربى هستيم .به ياد داشته باشيم ،كه اين شعار پيوند يافتن با اورپا
حتا پيش از فروپاشى اتحاد شوروى مطرح شد و گورباچف يكى از
هدفهاى پرسترويكا را حركت به طرف »خانهى مُشترك اورپايى«
اعﻼم كرد .پس از فروپاشى شوروى ،اين تﻼش براى اتحاد با غرب
شتاب گرفت .حتا پوتين در اوايل رسيدن به قدرت ،مطرح كرد كه
ممكن است به پيمان ناتو بپيوندد .پس از حملهى تروريستى يازدهم
سپتامبر ،پوتين اولين رهبر يك كشور خارجى بود كه با جرج بوش
اعﻼم همبستگى كرد و در گرماگرم كارزار آمريكا عليه تروريسم ،او
سعى كرد روسيه را در كنار آمريكا و اتحاديهى اورپا قرار بدهد و در
جريان حملهى امريكا به افغانستان نيز در آسياى مركزى به نيروهاى
آمريكايى پايگاه تداركاتى داد .او حتا به گُسترش ناتو به كشورهاى
بالتيك اعتراضى نكرد .اما از همان آغاز خط قرمزى داشت ،كه هميشه
بر آن تاكيد مىكرد :استقﻼل عمل روسيه و حفظ سنتهاى تاريخى
آن .پوتين با صراحت اعﻼم كرد ،كه روسيه براى حفظ نظم به يك
دولت نيرومند نياز دارد و در سطح بينالمللى نيز بايد موقعيتى را كه
از قرن هژدهم به عنوان يك قدرت بزرگ داشته ،حفظ كند.
رهبران آمريكا و متحدان آنها ظاهرا با »دولت نيرومند« در داخل
روسيه مشكلى نداشتند ،ولى در سطح بينالمللى حاضر نبودند روسيه
را به عنوان يك قدرت مستقل تحمل كنند .از نظر آنان ،روسيه يا

تحوﻻت سرمایه داری جھانی؛
رقابت ،جنگ ،پیامد!

 قبل از هر چيز بايد توجه داشته باشيم كه اين دو كشورى كه حاﻻ
به دشمن هم تبديل شدهاند ،پيش از سال  ١٩٩١بخشهايى از يك
كشور واحدى بودهاند به نام اتحاد جماهير شوروى و حتا در داخل
آن كشور واحد نيز اين دو )همراه با بﻼروس( به لحاظ قومى ،زبانى
و فرهنگى ،بيش از همهى بخشهاى ديگر شوروى به هم نزديك
بودند و در واقع هستهى مركزى اتحاد شوروى را تشكيل مىدادند.
قبل از شكلگيرى اتحاد شوروى در دورهى روسيهى تزارى نيز اين
سه كشور بسيار درهم تنيده بودند و از اواخر قرن شانزدهم تا انقﻼب
اكتبر  ١٩١٧بخشهايى از يك كشور واحد بودند و هستهى مركزى
امپراتورى روسيه تزارى را هم تشكيل مىدادند.
با توجه به پيوندهاى طوﻻنى ،اين دو كشور درهم تنيدگىهاى قومى
و اقتصادى بسيار گُستردهاى با هم دارند .كافى است به ياد داشته
باشيم كه حدود  ١٨در صد جمعيت اوكراين روس هستند و نزديك
به  ٣٠درصدشان به زبان روسى حرف مىزنند و هنوز هم بيشترين
مراودات اقتصادى اوكراين با روسيه است و بخشهاى شرقى و
جنوبى آن درهم تنيدگىهاى عميقترى با اقتصاد روسيه دارند و
جمعيت اين بخشها در مقايسه با غرب اوكراين از سطح زندگى
باﻻترى برخوردارند.
درست به دليل همين درهم تنيدگىها ،جدايى روسيه و اوكراين از
همديگر از همان سال  ١٩٩١بحرانهاى تودرتويى در هر دو كشور
به وجود آورده و اين بحرانها در اوكراين بسيار عميقتر از روسيه
بوده است؛ به چند دليل:
يك :اوكراينىها در غرب اين كشور خواهان فاصلهگيرى هرچه بيشتر
روسيه و پيوستن اين كشور به ناتو و اتحاديهى اورپا بودند؛ در حالى
كه جمعيت شرق اوكراين غالبا مخالف اين گرايش بودند .اين شكاف
تا آنجا گُسترش يافت كه ويكتور يوشچنكو )كه با حمايت مخالفان
روسيه به رياست جمهورى انتخاب شد( در سال  ٢٠١٠به يكى از
ناسيوناليستهاى راست افراطى اوكراين به نام استپان باندرا ،كه در
دورهى جنگ جهانى دوم همراه آلمان هيتلرى عليه شوروى جنگيده
نگاه _ دفتر سى و نهم
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مىبايست زير هژمونى جهانى آمريكا قرار بگيرد يا بال و پرش چيده
شود .وقتى پوتين چچن را گرازكوب مىكرد ،كلينتون و تونى بلر
براىاش كف مىزدند ،ولى در همان حال پيمان ناتو را قدم به قدم
به طرف شرق پيش مىراندند؛ اقدامى كه در عمل جز محاصرهى
روسيه معناى ديگرى نمىتوانست داشته باشد .در واقع ،تﻼش براى
گسترش ناتو به طرف شرق از زمان كلينتون شروع شد .در اين
زمينه ،دموكراتهاى آمريكا در مقايسه با جمهورىخواهان سياست
تهاجمىترى داشتند .اين سياست به روشنترين شكل در نوشتههاى
برژينسكى بيان شده است ،كه يكى از برجستهترين استراتژيستهاى
دموكراتها بود .او در »صفحهى شطرنج بزرگ« )كه در سال ،١٩٩٧
يعنى در آستانهى دور دوم رياست جمهورى كلينتون نوشته( ،مىگويد:
براى مقابله با ناسيوناليزم جريحهدار شدهى روسها و انتقامجويى
آنها ،بايد ناتو را در شرق اورپا پيش راند و روسيه را از طريق
اوكراين در غرب و آذربايجان و ازبكستان در جنوب محاصره كرد.
او حتا تا آنجا پيش مىرود ،كه مىگويد :شايد بهتر آن است كه
روسيه را به سه دولت متعادل تقسيم كرد ،يكى در غرب منطقهى
اورال ،ديگرى در سيبرى و سومى در شرق دور ،يا دستكم اينها
را در يك كنفدراسيون شُ ل جمع كرد.
طبيعى است ،كه اين سياست دوگانه و متناقض باﻻخره به بحران
مىانجاميد .آمريكايىها از سال  ١٩٩٤براى تشويق خصوصىسازىهاى
اقتصاد روسيه توسط يلتسين )كه جز غارت اموال عمومى در اين كشور
معناى ديگرى نداشت( او را به عنوان مهمان به جلسات »گروه هفت«
) (G٧دعوت كردند و از سال  ١٩٩٧روسيه را رسما به عضويت آن
درآوردند ،و اين گروه تبديل شد به »گروه هشت« )(G٨؛ يعنى روسيه
ظاهرا تبديل شد به يكى از قدرتهاى متحد تحت رهبرى آمريكا ،ولى
تﻼش آمريكا براى محاصرهى روسيه همچنان ادامه يافت ،بى آن كه
پوتين به مقابله برخيزد؛ اما وقتى جرج بوش در كنفرانس سران ناتو
در آوريل  ٢٠٠٨اعﻼم كرد ،كه گرجستان و اوكراين به عضويت ناتو
پذيرفته خواهند شد ،او ناگُزير شد راه خود را از آمريكا جدا كند.
البته بوش مىدانست كه اين كار با مخالفت روسيه روبرو خواهد شد
و رهبران آلمان و فرانسه نيز به اين كار راضى نبودند ،ولى با توجه
به رهبرى ساكاشويلى در گرجستان و يوشچنكو در اوكراين ،او
نمىخواست فرصت پيش راندن محاصرهى روسيه را از دست بدهد.
پوتين چند ماه پس از نشست ناتو با شروع جنگ در گرجستان و
اشغال آبخازيا و اوستياى جنوبى به اقدام ناتو پاسخ داد ،اما در مورد
اوكراين با احتياط بيشترى تﻼش كرد نيروهاى طرفدار روسيه را
تقويت كند .در انتخابات  ،٢٠١٠ويكتور ياناكويچ )كانديداى طرفدار
روسيه( يكبار ديگر به رياست جمهورى رسيد .او در نوامبر ،٢٠١٣
مذاكرات تجارى و سياسى با اتحاديهى اورپا را به حالت تعليق در
آورد و به جاى آن تصميم گرفت روابط اقتصادى ويژه با مسكو را
احيا كند .اين اقدام بار ديگر جنبش اعتراضى »ميدان« )يا سومين »يورو
ميدان«( را برانگيخت و سركوب آن در كيف باعث شد كه پارلمان
اوكراين در فوريهى  ،٢٠١٤ياناكويچ را از رياست جمهورى بركنار
كند و او از ترس تعقيب و محاكمه به روسيه فرار كرد.
اين نقطه عطفى است در رابطهى روسيه و اوكراين .درست چند روز
پس از اين حادثه ،نيروهاى مسلح طرفدار روسيه در كريمه اعﻼم
جدايى مىكنند و پس از برگزارى رفراندوم شانزدهم مارس ،كريمه
رسما به روسيه ملحق مىشود .در ماه آوريل همان سال ،جدايىطلبان
طرفدار روسيه در منطقه دُنباس اعﻼم استقﻼل مىكنند .در نتيجه،
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جنگى در اين منطقه در مىگيرد كه با ا ُفت و خيزهايى هنوز هم
ادامه دارد.
فضايى كه پس از جدايى كريمه از اوكراين و آغاز جنگ در دُنباس به
وجود آمد ،ناسيوناليستهاى راست اكراين را به شدت تقويت كرد
و باعث تضعيف نيروهاى چپ و مترقى در اين كشور شد .الحاق
كريمه به روسيه هرچند محبوبيت پوتين را در ميان روسها به صورت
جهشى باﻻ برد ،ولى شكافى ميان روسيه و اوكراين به وجود آورد كه
برندهى واقعى آن آمريكا بود .همان موقع ،پ ِرى اندرسون )ماركسيت
نامدار انگليسى( در ارزيابى برخورد پوتين با اوكراين روى دو اشتباه
بزرگ او انگشت گذاشت :اول اين كه او احساسات ملى اوكراينىها
را ناديده گرفت؛ دوم اين كه گمان مىكرد در روسيه مىتوان يك
نظام سرمايهدارى به وجود آورد كه به لحاظ ساختارى با سرمايهدارى
غرب مرتبط باشد ،ولى مستقل از آن عمل كند ،يعنى »غارتگرى در
ميان غارتگران ديگر ،كه در عين حال مىتواند با آنها مقابله كند«.
در واكنش به اقدام پوتين در ملحق كردن كريمه به خاك روسيه،
آمريكا و شُ ركاىاش روسيه را از »گروه هشت« اخراج كردند )و اين
گروه دوباره به »گروه هفت« تبديل شد( و دولت اوباما تحريمهاى
سنگينى عليه روسيه وضع كرد؛ تحريمهايى كه هزينهى آنها براى
اقتصاد روسيه )بنا به ارزيابىهاى مختلف( تا نيمهى سال ٢٠١٦
دستكم  ١٧٠ميليارد دﻻر بود.
پترو پوروشنكو ،كه در انتخابات  ٢٠١٤با وعدهى ُصلح در دُنباس
به قدرت رسيد ،بﻼفاصله با چرخش كامل تغيير موضع داد و جنگ
در دُنباس را به عنوان ضرورت سركوب تروريستها تشديد كرد.
در اتحاديهى اورپا ،آلمان و فرانسه تﻼش كردند از اشتعال بيشتر
جنگ در دُنباس جلوگيرى كنند ،كه نتيجهى آن »توافق مينسك« بود
كه در سپتامبر  ٢٠١٤از طرف روسيه و اوكراين و »سازمان امنيت
و همكارى اورپا« امضا شد و هرچند درگيرىها را تا حدى كاهش
داد ،ولى نتوانست به آتشبس كامل بيانجامد .و بنابراين ،در فوريهى
 ٢٠١٥با يك توافق ديگر )معروف به »مينسك دوم«( تكميل شد ،كه
مقرر مىكرد عﻼوه بر آتشبس و بيرون بردن سﻼحهاى سنگين از
خط مقدم درگيرى و آزادى زندانيان دو طرف ،حق خودحكومتى
بعضى مناطق دُنباس در قانون اساسى اوكراين گنجانده شود .اين توافق
هرچند )در هفدهم مارس  (٢٠١٥توسط پارلمان اوكراين تصويب
شد ،ولى در عمل جريانهاى راست افراطى به مخالفتشان با آن
ادامه دادند و به بهانههاى مختلف و با فراز و فرودهايى جنگ در
دُنباس را ادامه دادند و البته آمريكا نيز مخصوصا در دورهى اوباما در
بىاعتبار كردن »توافق مينسك« نقش مهمى داشت .پورشنكو به طور
كامل به طرف غرب چرخيد ،خصوصىسازىهاى بسيار گُستردهاى
راه انداخت و با قراردادهايى اوكراين را به يك منطقهى اقتصادى زير
نفوذ غرب در آورد .آمريكا نيز عمﻼ ارتش اوكراين را براى مقابله با
روسيه بازسازى كرد .در سال  ،٢٠١٦اوباما كمكهاى نظامى آمريكا
به اوكراين را دو برابر كرد و ژنرال جان ابى زيد را )كه در سالهاى
اول اشغال عراق ،فرماندهى كُل نيروهاى آمريكا در آن كشور و
بعد مسئول »ستاد فرماندهى مركزى آمريكا« در خاورميانه و شمال
آفريقا بود( به عنوان مشاور ارشد وزير دفاع اوكراين مامور مدرنيزه
كردن ارتش اوكراين كرد .در همان سال ،پارلمان اوكراين »حزب
كمونيست« اين كشور را غيرقانونى اعﻼم كرد و راستهاى افراطى
حمﻼت گُستردهاى عليه جريانهاى مختلف چپ و حتا فمينيستها
و همجنسگرايان و كولىها به راه انداختند .تغيير مهم ديگر ،اين بود
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كه پارلمان اوكراين در فوريهى  ٢٠١٩با تغيير در قانون اساسى و كنار
گذاشتن اصل بىطرفى اوكراين در سطح بينالمللى ،راه پيوستن اين
كشور به ناتو را هموار كرد.
در انتخابات  ،٢٠١٩پورشنكو از ولوديمير زلنسكى كه سابقهاى در
سياست نداشت ،شكست خورد .فاصلهى بىسابقهى ميان آراى اين
دو جز نارضايى اكثريت قاطع مردم اوكراين از اقدامات پورشنكو
معناى ديگرى نداشت .زلنسكى با شعار مبارزه با فساد ،پايان دادن
به جنگ در دُنباس ،اجراى »توافق مينسك« و مبادلهى زندانيان دو
طرف به پيروزى رسيد و البته در آغاز توانست آزادى زندانيان دو
طرف و آتشبس در دُنباس را عملى سازد و براى عملى شدن
»توافق مينسك« نيز قدمهاى مُهمى برداشت .اما بعد با مقاومت و
كارشكنى ناسيوناليستهاى افراطى روبرو شد و آمريكا نيز عمﻼ زير
پاى او را خالى كرد .بنابراين ،زلنسكى نيز مانند پورشنكو در مقابل
فشارهاى »صندوق بينالمللى پول« براى گُسترش »بازار آزاد« زانو
زد و در حوزههاى ديگر نيز عمﻼ در مسيرى افتاد كه پورشنكو در
پيش گرفته بود.

 قبل از هر چيز بايد تاكيد كنم ،كه دربارهى علل و زمينههاى
شكلگيرى اين جنگ هر نظرى داشته باشيم ،تجاوز روسيه به اوكراين
و زير پا گذاشتن حاكميت مردم اوكراين را نبايد ناديده بگيريم و
بايد محكوم كنيم .پوتين با به راه انداختن اين جنگ جنايتكارانه نه
تنها حاكميت يك كشور ديگر را زيرپا گذاشته ،بلكه سرزمينى را كه
بخشى از خاك روسيه مىداند ،مانند سوريه به نابودى كشانده است.
البته او همين كار را قبﻼ در چچن هم انجام داده بود و حاﻻ در كشور
پهناورى مانند اوكراين همان جنايتها را تكرار مىكند .همان طور
كه در پاسخ به سئوال اول به تفصيل توضيح دادم ،ترديدى نيست كه
تحريكات آمريكا و ناتو در شكلگيرى اين جنگ بسيار مهم بوده،

ترديدى نيست كه اين يك جنگ نيابتى است ميان
آمريكا و متحدان آن در ناتو از يك سو و روسيه از سوى
ديگر ،كه هزينههاى مُصيبتبار آن را بيش از همه مردم
اوكراين مىپردازند و همچنين تا حدى مردم روسيه )حتا
اگر تمام و كمال نيز از اين جنگ حمايت كنند( .اما
آنهايى كه در توضيح اين نوع جنگها از تعبير »جنگ
ميان دموكراسى و خودكامگى« )يا مسخرهتر از آن،
»جنگ ميان خير و شر«( استفاده مىكنند ،دانسته يا
ندانسته ،گفتمان قدرتهاى امپرياليستى غربى را به
كار مىبرند كه براى توجيه غارتگرىهاى استعمارى
و نواستعمارى ابداع شده است .آيا اشغال افغانستان
و عراق به وسيلهى آمريكا پس از يازدهم سپتامبر،
»جنگ ميان دموكراسى و خودكامگى« نبود؟ آيا پس
از آن اقدام جنايتكارانه كه اين دو كشور را به خاك
سياه نشاند و بخشهاى بزرگى از خاورميانه را به خون
كشيد ،هنوز هم مىشود از اين تعبيرات استفاده كرد؟

به گفتهى ولوديمير ايشچنكو )جامعهشناس و فعال سياسى ماركسيست
اوكراينى( ،زلنسكى در همان اوائل  ٢٠٢١محبوبيت خود را از دست
داده بود و پﻼتفورم اپوزيسيون در بسيارى از نظرخواهىها محبوبيت
بيشترى داشت .بنابراين ،او شروع كرد به سركوب اپوزيسيون و
بستن رسانههايى كه از او انتقاد مىكردند؛ اقدامى كه برخﻼف قانون
و حتا بدون راى دادگاه صورت مىگرفت .با چرخش زلنسكى و باﻻ
رفتن نفوذ طرفداران غرب ،پوتين به اين نتيجه رسيد كه اوكراين به
شكل برگشتناپذيرى به مقابله با روسيه كشيده شده و جز با تهديد
نظامى قاطع و حتا اشغال اوكراين به منظور برپايى يك دولت دست
نشانده ،نمىتوان آن را از عضويت در ناتو بازداشت .ترديدى وجود
نداشت ،كه چنين كارى يك راهحل بسيار پُر مخاطره است كه هيچ
كس در اوكراين و حتى در سطح بينالمللى فكر نمىكرد روسيه به
آن روى بياورد.
در يك كﻼم ،اين جنگ مُصيبتبار در بستر گُسترش بىمهار ناتو براى
محاصرهى روسيه و برانگيخته شدن ناسيوناليسم جريحهدار شدهى
روسها شكل گرفت.
نگاه _ دفتر سى و نهم

ولى هيچ يك از اين عوامل نمىتواند و نبايد توجيهى براى كمرنگ
كردن جنايات ارتش روسيه در اوكراين باشد.
ترديدى نيست كه اين يك جنگ نيابتى است ميان آمريكا و متحدان
آن در ناتو از يك سو و روسيه از سوى ديگر ،كه هزينههاى مُصيبتبار
آن را بيش از همه مردم اوكراين مىپردازند و همچنين تا حدى مردم
روسيه )حتا اگر تمام و كمال نيز از اين جنگ حمايت كنند( .اما
آنهايى كه در توضيح اين نوع جنگها از تعبير »جنگ ميان دموكراسى
و خودكامگى« )يا مسخرهتر از آن» ،جنگ ميان خير و شر«( استفاده
مىكنند ،دانسته يا ندانسته ،گفتمان قدرتهاى امپرياليستى غربى را به
كار مىبرند كه براى توجيه غارتگرىهاى استعمارى و نواستعمارى
ابداع شده است .آيا اشغال افغانستان و عراق به وسيلهى آمريكا پس از
يازدهم سپتامبر» ،جنگ ميان دموكراسى و خودكامگى« نبود؟ آيا پس
از آن اقدام جنايتكارانه كه اين دو كشور را به خاك سياه نشاند و
بخشهاى بزرگى از خاورميانه را به خون كشيد ،هنوز هم مىشود از
اين تعبيرات استفاده كرد؟ ترديدى نبايد داشت ،كه دموكراسى در هر
جا و در هر حد هم كه باشد ،بهتر از خودكامگى است .اما دموكراسى
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هميشه در داخل مرزهاى سياسى مشخصى معنا دارد و بيرون از آن
مرزها مىتواند به تكيهگاه داخلى يك قدرت چپاولگر تبديل شود.
كافى است به ياد بياوريم ،كه دموكراسى در داخل مرزهاى آمريكا
مانع از آن نشد كه دولت اين كشور در شيلى حكومت دموكراتيك
سالوادور آلنده را براندازد و به جاى آن ديكتاتورى وحشتناك پينوشه
را بنشاند .يا دولت انگليس )كه قديمىترين دموكراسى موجود جهان
است( براى غارت كشورهاى ديگر چه جنايتها و مُصيبتها راه
انداخته است .بنابراين ،وجود دموكراسى در داخل يك كشور به معناى
اين نيست كه آن كشور در بيرون مرزهاىاش هم مدافع دموكراسى
باشد .مىدانيم كه غالب جا افتادهترين دموكراسىهاى امروز جهان در
غرب ،در عين حال بزرگترين غارتگران جهان ما در چند صد سال
اخير بودهاند و هنوز هم هستند .دموكراسى در داخل اين كشورها ،در
واقع تكيهگاهى است براى آرام نگاه داشتن پشت جبههى اين دولتها
براى تاخت و تاز در خارج از مرزهاشان.
اما دربارهى »جنگ سرد« جديد :به نظرم با تضعيف هژمونى جهانى
آمريكا و شكلگيرى نظام بينالمللى چندقُطبى ،مسلما جنگ سرد
جديدى ميان بلوكهاى رقيب سرمايهدارى شكل مىگيرد ،اما اين
جنگ سرد جديد پوشش ايدئولوژيك دورهى رويارويى آمريكا و
اتحاد شوروى را نخواهد داشت و ممكن است بيشتر با پوشش به
اصطﻼح »جنگ تمدنها« جريان يابد.

 حاﻻ به روشنى مىتوان ديد كه روسيه در اين جنگ علىرغم
همهى پيشروىهاى نظامىاش ،دو شكست بزرگ خورده .اولين و
مهمترين شكست ،اين بود كه پوتين درست با آغاز حملهى نظامى به
اوكراين ،يعنى يك كشور خويشاوند با پيوندهاى متعدد ،اوكراينىها
را به آغوش آمريكا پرتاب كرد .اين حمله قبل از هر چيز نفوذ آمريكا
را در اوكراين و كشورهاى اورپاى شرقى تقويت كرد .مىدانيم كه
جنگ هدف نيست ،بلكه وسيلهاى است براى رسيدن به هدفهاى
سياسى و اقتصادى .با اين جنگ ،پوتين مىخواست پيشروى آمريكا
به طرف مرزهاى روسيه را متوقف كند ،اما با برانگيختن ناسيوناليسم
اوكراينىها عليه روسيه ،اكثريت ملت اوكراين را از دست داد .دومين
شكست پوتين ،اين بود كه گمان مىكرد با يك جنگ ضربتى مىتواند
اوكراين را تحت كنترل روسيه در آورد ،در حالى كه اكنون با يك جنگ
فرسايشى بسيار پُر هزينه براى روسيه حتا نمىتواند شرق اوكراين را
به طور قطعى تصرف كند .مسلم است كه روسيه به سادگى از خاك
اوكراين عقب نخواهد نشست و تﻼش خواهد كرد ﻻاقل شبه جزيرهى
كريمه را كه اهميت استراتژيك فوقالعادهاى برايش دارد ،حفظ كند
و همچنين براى حمايت از روسهاى اوكراين ،منطقهى دُنباس را
يا به خاك خود ملحق كند يا به عنوان يك منطقهى خودمختار زير
نفوذ خود نگه دارد .در نتيجه ،آنچه در افق كنونى مىتوان ديد ،اين
است كه جنگ به صورت فرسايشى همچنان ادامه خواهد يافت .اما
طوﻻنى شدن اين جنگ بيش از همه به نفع آمريكاست ،ولى به ضرر
اوكراين و روسيه و همچنين اتحاديهى اورپا و مخصوصاً آلمان .در
نتيجه ،همگرايى منافع آنها در كوتاه ساختن جنگ ،ممكن است
راههاى واقعبينانهاى براى پايان دادن به جنگ بگشايد .اما مسالهى
اصلى اين است ،كه آمريكا تا چه حد موفق خواهد شدن گشوده شدن
چنين راههايى را دشوار سازد .در هر حال ،اين جنگ مُصيبت بار
هرچه زودتر بايد تمام بشود و گرنه نه فقط مردم اوكراين و روسيه،
بلكه مردم بسيارى از كشورهاى جهان صدمههاى جبرانناپذيرى را
 واقعيت اين است كه با شكلگيرى نظام بينالمللى چندقُطبى ،تجربه خواهند كرد.
كاركرد اهرم تحريمهاى آمريكا تضعيف مىشود و استفاده بيش از حد
از آن به ضرر خود آمريكا تمام خواهد شد .هماكنون وزن اقتصادى
چين در سطح بينالمللى چنان باﻻ رفته ،كه بسيارى از كشورهاى
متحد آمريكا ديگر نمىتوانند به آن بىتفاوت بمانند .فشار بيش از
حد به روسيه مىتواند نزديكى چين و روسيه را شتاب بدهد و از
دست دادن امكانات طبيعى روسيه ،يعنى پهناورترين كشور جهان،
براى اقتصاد اتحاديهى اورپا و مخصوصا آلمان بسيار پُر هزينه خواهد
بود .از اين رو ،اتحاديهى اورپا نمىتواند با تحريم طوﻻنى روسيه از
طرف آمريكا همراهى كند .اين مىتواند در سيستم مالى بينالمللى ،كه
پس از جنگ جهانى دوم تحت رهبرى آمريكا به وجود آمده ،شكاف
ايجاد كند .تصادفى نيست كه حتا كشورهايى مانند عربستان سعودى
و امارات متحد عربى ،كه وابستگىهاى استراتژيك تعيين كنندهاى به
غرب و به ويژه آمريكا دارند ،حاﻻ همكارىهاى اقتصادى گُستردهاى
را با چين آغاز كردهاند و حتا رابطه با روسيه را نيز تا حدودى مستقل  حقيقت اين است كه ناتو از همان آغاز يك پيمان نظامى تعرضى
از خواست آمريكا تنظيم مىكنند .در همين گرماگرم جنگ اوكراين و بود براى تحكيم نفوذ آمريكا در اورپا ،زير پوشش دفاع از كشورهاى
تحريم اقتصاد روسيه ،مىبينيم كه آمريكا ناگُزير مىشود براى كاهش اورپايى در مقابل »خطر« تعرض اتحاد شوروى ،خطرى كه واقعى
نبود؛ زيرا خود اتحاد شوروى هميشه در حالت تدافعى قرار داشت،
هزينهى انرژى حتا تحريم هاى ونزوئﻼ را كمرنگتر سازد.
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حتا در اوج قدرتاش .با فروپاشى اتحاد شوروى ،آن »خطر خيالى«
هم از بين رفت ،اما آمريكا ناتو را همچنان نگه داشت و فراتر از
آن ،حتا گُسترش داد؛ زيرا با فروپاشى شوروى شرايط مساعد براى
همگرايى اورپاى غربى و شرقى فراهم شد و با اين همگرايى مسلم
بود كه آلمان مىتواند به قدرت اصلى اورپاى متحد تبديل شود .اين
بار آمريكا بيش از هر چيز ديگر براى حفظ هژمونى خود بر آلمان
متحد بود ،كه به حفظ ناتو و گُسترش آن نياز داشت .البته عامل
ديگرى نيز باعث حفظ و گُسترش ناتو شد و آن تﻼش كشورهاى
اورپاى شرقى تحت كنترل شوروى سابق بود كه حتا پس از فروپاشى
اتحاد شوروى ،مىخواستند از روسيه فاصله بگيرند .اين كشورهاى
)به قول دونالد رامسفيلد  -وزير دفاع جرج بوش( »اورپاى جديد«،
برخﻼف كشورهاى اورپاى غربى )يا »اورپاى قديم«( خواهان اتحاد
نظامى با آمريكا بودند .اما مىدانيم كه شكلگيرى اتحاديهى اورپا با
محوريت آلمان و فرانسه ،خواه ناخواه وزن مخصوص اورپا را در
مقابل آمريكا باﻻ برد و نياز به گُسترش روابط اقتصادى با روسيه را
نيز تقويت كرد .اين تحوﻻت عُمقى در اورپا ،هرچند اكنون با حملهى
روسيه به اوكراين ضربه ديده ،اما اين ضربه به سرعت مىتواند دفع
شود و گرايش به همگرايى ميان اتحاديهى اورپا و روسيه دوباره
خود را نشان بدهد .به عﻼوه ،در درازمدت بعيد است اتحاديهى
اورپا بتواند مانند آمريكا ،چين را بزرگترين خطر براى منافع خود
ببيند .اينها گرايشهاى عينى و عُمقى در سرمايهدارى جهانى هستند،
كه اتحاديهى اورپا را ناگُزير مىكنند به قُطب مستقلى تبديل شود يا
ﻻاقل از زير چتر هژمونى آمريكا بيرون بيايد .مسلم است كه در چنان
شرايطى ،پيمان نظامى ناتو نمىتواند دوام بياورد .البته تقويت گرايش
به سياست »اول امريكا« در ميان جمهورىخواهان نيز ،خواه ناخواه،
دليل وجودى ناتو را به خطر خواهد انداخت.

 هيچ شك نبايد داشت كه تبار انسانى فقط با حركت به طرف
سوسياليسم ،يعنى تﻼش براى ايجاد يك حيات اجتماعى كه در آن
»شكوفايى آزاد هر فرد شرط شكوفايى همگان باشد« مىتواند خود
را از نابودى برهاند .همينطور هيچ شك نبايد داشت ،كه چنان
اجتماعى تنها به وسيلهى جنبش طبقهى كارگر در معناى وسيع آن،
يعنى »جنبش مستقل اكثريت عظيم به نفع اكثريت عظيم« ،مىتواند برپا
شود ،اما سئوال مشكل اين است ،كه چنين جنبشى چگونه مىتواند
شكل بگيرد .تجربهى پيكارهاى طبقهى كارگر و جنبش چپ در دو
قرن گذشته نشان مىدهد ،كه مبارزه عليه بهرهكشى اقتصادى هرچند
در شكلگيرى جنبش مبارزه براى سوسياليسم نقش تعيين كنندهاى
دارد ،اما به تنهايى نمىتواند به جنبش اكثريت عظيم بيانجامد ،بلكه
بايد به مبارزهاى براى پايان دادن به همهى انواع و اشكال بهرهكشى
و زورگويى و نابرابرى در ميان انسانها تبديل شود و هرگز فراموش
نكند كه خط راهنماىاش آزادى براى همهى انسانهاست ،يعنى بايد
پيگير شكوفايى آزاد تك تك افراد انسانى باشد تا بتواند به شكوفايى
آزاد تبار انسانى برسد.
سىام ژوئيه ى ٢٠٢٢

 به نظر من در افقهاى مشهود كنونى ،تحوﻻت سرمايهدارى جهانى
به طرف يك نظم بينالمللى سهقُطبى پيش مىرود :آمريكا ،چين و
اتحاديهى اورپا .اما حقيقت اين كه است كه ادامهى سرمايهدارى،
صرفنظر از اين كه چندقُطبى باشد ،با نابرابرىها ،غارتگرىها و
ريخت و پاشهاى بىپاياناش ،جهان ما و كُل تبار انسانى را با سرعتى
شتابگير به سمت پرتگاه نابودى مىكشاند .مسالهى انسان امروزى،
اين است كه آيا مىتواند خود را به موقع از سرازيرى اين پرتگاه
هولناك عقب بكشد .روزى روزا لوگزامبورگ با شعار »سوسياليسم
يا بربريت« دربارهى خطرى كه تمدن انسانى را تهديد مىكند ،هشدار
مىداد؛ اما اكنون به نظر مىرسد ،موجوديت خود تبار انسانى و حتا
ادامهى حيات در سيارهى ما در خطر است و ما بر سر دو راهى
»سوسياليسم يا نابودى« ايستادهايم.
نگاه _ دفتر سى و نهم
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گُ فت وگوى »نگاه« با فرهاد بشارت

تحوﻻت سرمایه داری جھانی؛
رقابت ،جنگ ،پیامد!

 اين جديدترين نبرد در جنگى طوﻻنى و كهنه است ،كه از سال
 ١٩٩١در عراق شروع شد .جنگى كه هدفاش سركردگى بﻼمنازع
امپرياليسم آمريكا و متحديناش در باﻻنس قواى سياسى ،نظامى و
اقتصادى در جهان بود.
اين جنگ در يوگسﻼوى ادامه يافت و با خونريزى و خرابىهاى
بسيار ،اين كشور را به هشت كشور با تركيب دولت -ملتهاى ملى
و مذهبى تقسيم كرد .آمريكا و ساير كشورهاى غرب به سرعت
كشورهاى تازه تاسيس را به رسميت شناختند و يوگسﻼوى نسبتن
مدرن ،صلحجو و حامل نوعى از سرمايهدارى دولتى/خصوصى مدعى
سوسياليسم ،به بايگانى تاريخ سپرده شد.
جنگ مجدد در عراق ،كه در نتيجهى آن بيش از يك ميليون كودك
از نبود غذا و دارو مردند و بسيارى از شهرهاى عراق ويران شدند،
ادامهى اين گردنكلفتى آمريكايى بود .اين جنگ به بهانهى كاملن
دروغين تﻼش صدام براى تهيهى سﻼحهاى كشتارى جمعى و
علىرغم مخالفت سازمان ملل به راه افتاد .متعاقب آن ،جنگ ليبى را راه
انداختند و بعد هم جنگ در سوريه را .برشمردن قربانيان و ويرانىها
و درهم ريختگىهاى اجتماعى و سياسى ناشى از اين سُ لطهجويى
آمريكا و غرب در اين كشورها مثنوى هفتاد من مىخواهد.
دقت بكنيم كه همهى اين كشورها به نوعى جزو كشورهاى بلوك
شرق بودند و با شوروى سابق و بعد روسيه ،روابط تجارى ،سياسى
و نظامى خوبى داشتند .آغاز دخالت مستقيم غرب در اوكراين در
سال  ٢٠١٤و هشت سال آموزش و مسلح كردن ارتش اين كشور ،و
در ستون فقرات آن دار و دستههاى فاشيست ،نازى ،از جمله بريگاد
آزوف ،ادامهى فشار بر روسيه از جانب غرب بود.
در سپتامبر سال گذشته ،جو بايدن ،رييس جمهور آمريكا ،خواست
پيوستن اوكراين به پيمان ناتو را به صراحت مطرح كرد و بعد هم
رسمن و عملن مانع شروع كار خط لولهى گاز نوين موسوم به »نورد
استريم  «٢شد .اين لوله قرار بود ،كه گاز مايع روسيه را از درياى بالتيك
به آلمان و اروپا برساند .اين اقدامات كاسهى صبر هيات حاكمهى
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امپرياليسم روسيه را سرريز كرد .حمﻼت
ارتش اوكراين به دو جمهورى روسىزبان
در شرق آن كشور در هشت سال گذشته
قريب به  ١٥هزار قربانى به جاى گذاشته
بود .حملهى روسيه به اوكراين در حقيقت
نشان دادن خط قرمز در مقابل اين تﻼش
سى سالهى آمريكا و غرب براى تضعيف
آتوريتهى منطقهاى و بينالمللى روسيه بود .
اين جنگ ،هدفاش تعريف و آغاز تثبيت
موقعيت روسيه در اروپا و جهان به عنوان
يك ابرقدرت زورگو و وحشى است.

 در جواب به سئوال پيشين ،روشن است كه من هم اين جنگ را
يك جنگ نيابتى بين روسيه و ناتو و آمريكا جهت پيدا كردن مقامى
هر چه قدرتمندتر در جهان چند قطبى در حال شكلگيرى مىدانم.
من اين جنگ را جنگى بين »دموكراسى« و »خودكامگى«» ،خوب« و
»شر« ،اصلن ارزيابى نمىكنم.
همگان با زورگويىها ،سانسور و زندانى كردن مخالفان و باﻻخره
سركوب جنبشهاى مدنى ،همانند حقوق زنان و همجنس دوستان،
در داخل روسيه آشنا هستند .در خارج روسيه هم حمايت دائمى آن
از جمهورى اسﻼمى ايران ،حكومت بشار اسد در سوريه ،حكومت
»شاهزاده« كيم جونگ اون در كُرهى شمالى و غيره ،نشانههاى آشكار
»شر« بودن روسيه هستند.
اما دموكراسىخواهى و خوب بودن امپرياليسم آمريكا هم از آن
داستانهاى ساختگى و دروغينى است ،كه از فرط تكرار آن توسط
رسانههاى غربى ظاهرن لباس »حقيقت« بر تن كرده است .كافى
است كه تعداد  ٧٠كودتاى نظامى در آمريكاى ﻻتين ،آسيا ،آفريقا و
اروپا )يونان( را در كنار جنگهاى نسلكُش و ويرانگر آمريكا در
ويتنام ،كُره ،گرانادا ،عراق ،ليبى ،و سوريه بگذاريم ،تا حقيقت واقعى
اين ادعاى دروغين روشن شود .تازه در اوضاع كنونى جهان ،به قول
پروفسور وولفگانگ اشتريك ،اقتصادان ضدسرمايهدارى آلمانى،
سرمايهدارى جهانى در حال طﻼق دادن دموكراسى است .تمام
پارلمانهاى اروپا ،از جمله پارلمان اتحاديهى اروپا ،پُر از نئوفاشيست
امثال لوپن و اوربان و جيمى اوكسون است .در خود آمريكا ،حمله به
حقوق زنان ،رنگينپوستان و آزادىهاى دموكراتيك روزافزون است.
داگاه عالى ،كه اكثريتشان جمهورىخواه هستند ،با يك راىگيرى
ساده ،حق سقط جنين را از قوانين فدرال حذف كرد .ديروز خواندم،
كه دادگاه در ايالت اوهايو مانع سقط جنين يك دختر ده ساله شد كه
در جريان يك تجاوز جنسى حامله شده است.
طرفداران ترامپ و اوباش اسلحه به دست »برترى سفيدان« ،خواب
راحت را از اكثريت مردم گرفته و به احتمال زياد در انتخابات
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آينده خود ترامپ ،يا يك نمايندهى ديگر ايدئولوژى ناسيوناليستى
و امپرياليستى »آمريكا اول« ،در صندلى رياست جمهورى خواهد
نشست .اينها هم »شرور« و »خودكامه« هستند.
صحبت از جنگ سرد جديد كردن ،نصف حقيقت امروز جهان و دليل
شروع جنگ اوكراين را بيان مىكند .نگاهى به چندين جنگ كاملن
گرم و خونين در سوريه و عراق و يمن و حال در اوكراين ،نشان
مىدهد كه تعارضات بينالمللى امپرياليستها سالهاست از مرحلهى
جنگ سرد گذشته و به مرحلهى جنگ گرم وارد شده است .البته فعلن
جنگها نيابتى هستند ،طرفين از مزدوران استفاده مىكنند و سرباز
آمريكايى و روسى و چينى هنوز با هم درگير نشدهاند.

اواخر دههى هفتاد و آغاز دههى هشتاد به مدد صدور سرمايه و صنعت
به چين ،استفاده از نيروى كار بسيار ارزان آن ،و ديسيپلين شبه نظامى
در كارخانههاى اين كشور ،و از اين طريق خانه خراب كردن كارگران
صنعتى در آمريكا و بريتانيا سود سرمايههايشان را به طور بىسابقهاى
افزايش دادند؛ رشد بيشتر چين ،كابوس خوابهاى امپرياليستىشان
شد .حتا در زمان بحران سال  ،٢٠٠٨مجلهى »اكونوميست« به اين
اميد بسته بود كه به قول خودشان »لوكوموتيو« اقتصاد چين ،قطار
سرمايهدارى جهانى را از دل آن بحران بيرون خواهد كشيد .اما از آغاز
سال  ٢٠١٠و آشكار شدن طرح ايجاد ـراه ابريشم« جديد توسط چين،
ترس سرمايهداران آمريكايى را برداشت .از طريق خطوط راهآهن،
اسكلهها و جادههاى مُدرن اين راه قرار بود ،كه مواد خام عمدتا از
آفريقا و آسيا به چين وارد شده و كاﻻهاى ساخته شدهى چين به
بازارهاى اين قارهها و همچنين اروپا صادر شوند.
آرزوى سركردگى آمريكا براى كسب موقعيت برتر در جهان چند
قطبى در حال شكلگيرى زير چرخهاى كاميونها و قطارهاى جادهى
ابريشم له مىشد .وقت آن رسيده بود ،كه دست و پاى ايدئولوژى
و استراتژى اقتصادى گلوباليزاسيون قطع شوند و كسى استراتژى

من هم اين جنگ را يك جنگ نيابتى بين
روسيه و ناتو و آمريكا جهت پيدا كردن مقامى
هر چه قدرتمندتر در جهان چند قطبى در حال
شكلگيرى مىدانم .من اين جنگ را جنگى
بين »دموكراسى« و »خودكامگى«» ،خوب« و »شر«،
اصلن ارزيابى نمىكنم .همگان با زورگويىها،
سانسور و زندانى كردن مخالفان و باﻻخره سركوب
جنبشهاى مدنى ،همانند حقوق زنان و همجنس
دوستان ،در داخل روسيه آشنا هستند ...اما
دموكراسىخواهى و خوب بودن امپرياليسم آمريكا
هم از آن داستانهاى ساختگى و دروغينى است،
كه از فرط تكرار آن توسط رسانههاى غربى ظاهرن
لباس »حقيقت« بر تن كرده است.

 ببينيد ميدانهاى رقابتهاى بينالمللى امپرياليستى متعدد هستند و
يكى هم ميدان اقتصاد است .شما به درستى اعمال تحريمهاى اقتصادى
را يك اهرم جنگى مىناميد .اما اين تحريمها خود بخشى از پروسهى
از ميان برداشتن اقتصاد جهانگير گلوباليزه ،تبديل رقابت اقتصادى
سرمايهدارانه به رقابتهاى امپرياليستى سرمايهدارانه است .اين بخشى
از استراتژى بينالمللى آمريكا براى برهم زدن گلوباليزاسيون ،ماﻻندن
تمام قوانين و داربستهاى سازمان تجارت جهانى است .زورگويى
و تحريم اقتصادى با هيچ سريشمى به گلوباليزاسيون نمىچسبد .اين
ماجرا هم با تحريمهاى كنونى شروع نشد .از دورهى رياست جمهورى
اوباما ،سرمايهدارى آمريكا ،و متحدانش در غرب ،متوجه رشد بسيار
شتابان اقتصاد چين و قدرت رقابت آن در عرصهى بينالمللى شدند.
موازنهى منفى تجارت آمريكا با چين ورد زبانها گشت .اينان كه از
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ديگرى به جاى آن بنشاند .دونالد ترامپ با اعﻼم اين كه »آمريكا بايد
اول باشد« ،شروع به اعمال تحريمها و بستن تعرفههاى جديد بر
محصوﻻت چينى كرد و رُك و پوست كنده اعﻼم كرد »گلوباليزاسيون«
ايدئولوژى خوبى نيست و به جاى آن »پاتريوتيسم -وطنپرستى« بايد
بنشيند .فاتحهى گلوباليزاسيون از آن موقع خوانده شد و جو بايدن هم
عينن همين سياست را دنبال كرده است .تحريمها ،ميخهاى تابوت
گلوباليزاسيون هستند و ابزار ساختن بازارهاى مواد خام ،كاﻻ و نيروى
كار »خوشهاى« .آمريكا و متحديناش تﻼش دارند ،تا بزرگترين اين
بازارها و خوشههاى اقتصادى را از آن خود كنند.
هماكنون سرىﻻنكا مجبور شده براى تامين انرژى خود ،كاسهى
گدايى جلوى پوتين دراز كند و ويكتور اوربان حاضر شده قيمت نفت
وارداتى مجارستان از روسيه را به روبل بپردازد .خوشههاى بازارهاى
اقتصادى بينالمللى جديد در حال شكلگيرى هستند.
ادامهى اين جنگ و رقابت اقتصادى به همان نتايجى خواهد رسيد ،كه
مورد اشاره شما هستند .گرانى ،كمبود مواد غذايى ،سوخت و غيره.
و اين بﻼيا ديگر مختص جوامع آسيايى ،آفريقايى و آمريكاى ﻻتين
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نبوده ،بلكه يقهى مردم و به خصوص طبقهى كارگر را در خود اروپا
و آمريكا گرفته است .هماكنون خلبانها در اعتراض به گرانى و تورم
و با خواست افزايش دستمزد و حقوق در سوئد در اعتصاب هستند
و چند وقت پيش هم گوركنها و كارگران و خدمهى كليساها در اين
كشور تهديد به اعتصاب كردند!
سرمايهدارى جهانى درگير بحران عميقى است و عﻼوه بر تشديد
رقابتهاى جهانى و راه انداختن جنگ ،چارهاى جز حمله به سطح
زندگى ،درآمد و شرايط كار كارگران و مزدبگيران ندارد .در اين راه،
تئورىهاى »شوك درمانى« شاگردان ميلتون فريدمن ،اقصاددان راست
آمريكايى ،موسوم به گانگسترهاى شيكاگو ،هم راهنماى عملشان
است .به زعم اينان ،پيروزى از »وحشت انداختن« مىآيد .اين دكترين
را در شيلى پس از كودتاى پينوشه به كار گرفتند ،تا طبقهى كارگرى
كه جرات كرده بود يك رييس جمهور سوسياليست را در قارهى
آمريكا انتخاب كند ،سر جايش بنشانند.
وحشتى كه نزديك به سه سال به خاطر شيوع ويروس كرونا
گريبانگير مردم شده ،مبارزات كارگرى و مدنى را دچار سرگشتگى
و عقبنشينى كرده است .حال تبليغات جنگ اوكراين و ترس از
روسيه را هم به آن اضافه كردهاند ،تا در سايهى »وحشت« مردم و به
خصوص طبقهى كارگر ،حمﻼت اقتصادى و قانونىشان را به آنها
بيشتر كنند؛ دستاوردهاى دهههاى پنجاه تا هشتاد قرن گذشته را از
آنها بگيرند؛ و جلوى نزول نرخ سودهايشان ترمز بزنند .به گمان من،
اين حملهى بورژوازى جهانى ،مادام كه مزدبگيران يك عرضاندام
درست و حسابى ضدسرمايهدارى نكنند ،براى سالها ادامه خواهد
داشت .ناسيوناليسم ،راسيسم و مذهب هم بيش از هميشه عصاى
دست بورژوازى خواهد بود.
بايد »خوشههاى خشم كارگران« ،همانند دههى سى در آمريكا ،به
شعلههاى ضدسرمايهدارى تبديل شوند ،تا »ترومن« اين دوره به »نيو
ديل«) ،يا قرارداد جديد( به نفع مزدبگيران تن در دهد.

انترناسيوناليستى ضدسرمايهدارى .اسفبار است كه در خود روسيه
نشانهاى قابل توجه از اين كه سربازان و كارگران ،دولت پوتين و
اوباش سرمايهدار دور و برش را نشانه بگيرند ،وجود ندارد.
همچنين ضعف مشرف به مرگ نهادهاى بينالمللى مانند سازمان ملل،
شوراى امنيت آن ،نيروهاى حافظ صلح آن و امثالهم ترساننده است.
به اينها هم من هيچ اميدى ندارم .در بهترين حالت مىشود انتظار
داشت ،كه تركيبى مانند »پنج به عﻼوه يك« )آلمان با اين كه عضو
شوراى امنيت نبود به عنوان عضو پنجم به اين جمع وارد شد ،چون
در ايران و خاورميانه و جهان صاحب آتوريته بود( ميانجى شود .حال
در اين مورد مثلن بشود »هفت به عﻼوه دو« .تركيبى از قدرتهاى
بزرگ جهانى ،مانند چين ،هندوستان ،آلمان ،فرانسه و امثالهم به اين
نتيجه برسند كه براى برقرارى آتشبس تﻼش كنند .چنين تركيبى بايد
زور و مقبوليت ﻻزم را از يك طرف در مقابل روسيه و از طرف ديگر
در مقابل اوكراين ،آمريكا و بريتانيا داشته باشد ،تا بتواند طرفين را
به ميز مذاكره آتشبس بكشاند .حوانندگان »نگاه« حتمن تفاوت بين
آتشبس و صلح را متوجه هستند .در كُره هفتاد سال پيش آتشبس
شد ،اما هنوز هم از صلح بين دو كُره خبرى نيست و حالت موازنه
مسلح برقرار است.
نوام چامسكى در اين مورد گفتهى جالبى دارد .او مىگويد :بيشتر
از دو راه ممكن نيست :يا اين جنگ ادامه و گُسترش خواهد يافت
و خطر جنگ اتمى نزديكتر خواهد شد! راه دوم ممكن )و او اين
راهحل را »زشت« مىنامد( ،اين است كه اوكراين به ناتو نپيوندد،
ادغام شبه جزيرهى كريمه به روسيه را بپذيرد و تكليف دو جمهورى
روسزبان شرق اوكراين را به يك همهپرسى در همانجا بسپارد.
البته از طرف راستترين ايدئولوگهاى بورژوازى آمريكا ،كسانى مانند
هنرى كيسينجر ،هم طرح مشابهى پس از الحاق كريمه به روسيه در
سال  ٢٠١٤و آغاز جنگ هشت ساله در غرب اوكراين مطرح شد.
او در بيانيهى خود نوشت :اوكراين نبايد به ناتو بپيوندد و مانند پُلى
بين روسيه از يك طرف ،و آمريكا و غرب و اروپاى واحد از طرف
ديگر ،عمل كند .مشابه چنين نظرياتى نه به اين شكل صريح ،از طرف
امانوئل ماكرون ،رييس جمهور فعلى فرانسه و نيكﻼس ساركوزى،
رييس جمهر سابق فرانسه ،هم مطرح شدهاند .آنها به صراحت اعﻼم
كردهاند ،كه توازن بينالمللى سابق جهان به هم خورده و با توجه به
قدرت كنونى چين ،هندوستان و روسيه بايد يك باﻻنس قواى جديد
را به رسميت شناخت.

 با توجه به خونهايى كه ريخته شده ،ميليونها انسان بىگناه كه
آواره شدهاند ،شهرها و زيرساختهايى كه ويران شدهاند ،و باﻻخره
نعرههاى گوشخراش ملىگرايىيى كه هم در روسيه و هم در
اوكراين طنين انداختهاند ،فعلن صلح بعيد به نظر مىرسد .مهمتر از
اينها آن بستر ايدئولوژيك ،اقتصادى و سياسى جهانى است ،كه اين
جنگ در آن شكل گرفته است .منظورم به هم خوردن باﻻنس قواى
بينالمللى ،سير فروپاشى گلوباليزاسيون و تﻼشهاى قدرتهاى بزرگ
امپرياليستى براى كسب موقعيت هر چه برتر در جهان سرمايهدارى در
حال شكلگيرى است .اين رقابت سالهاى سال ادامه خواهد داشت.
با توجه به ضعف مطلق جنبش صلحخواهى در جهان و همچنين
گيجى ،وحشت و ناسيوناليسمى كه طبقهى كارگر را فرا گرفته،
به عوامل سنتى بازدارنده ى جنگ فعلن نمى شود اميد بست.
كمونيستهاى چپ ،لنين ،روزا لوگزامبورگ و بلشويكهاى زمان
جنگ جهانى اول نيستند ،تا به كارگران و مردم دشمن اصلى را در
»خانه« نشان دهند و از آنها بخواهند لولههاى تفنگهايشان را به
طرف دشمن اصلى ،يعنى بورژوازى و دولت خودى ،نشانه بگيرند.
جنگ جهانى اول را اين جنبش بود ،كه خاتمه داد؛ يك جنبش ناتو در اوضاع پس از خاتمهى جنگ جهانى دوم ،قدرتگيرى
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آمريكا از يك طرف و اتحاد شوروى از طرف ديگر و همزمان با شروع
جنگ سرد در سال  ،١٩٤٩براى مقابله با پيمان ورشو ،شكل گرفت.
امروز ديگر آمريكا آن قدرت برتر اقتصادى جهان نيست و شوروى و
پيمان ورشو هم به بايگانى تاريخ سپرده شدهاند .تﻼش آمريكا و بريتانيا
براى گُسترش ناتو ،تﻼشى براى ايجاد يك قطب نظامى  -سياسى
قوى در اوضاع كنونى و جهان چند قطبى در حال شكلگيرى است.
حتا در نشست اخير سران ناتو ،صحبت از گُسترش دايرهى منطقهى
عمل ناتو به اقيانوس كبير و آرام به عمل آمد .اما ناتو ابدا ،به چند
دليل ،يكپارچه نيست.
يكم اين كه از قبل هم بين فرانسه و آلمان از يك طرف و آمريكا
و بريتانيا از طرف ديگر سر بسيارى از مسائل جهانى ،از آن جمله
چگونگى رفتار با چين و روسيه و كوبا ،اختﻼف وجود داشته است.
در اين دوره هم ديدار و مﻼقات ماكرون با پوتين ،پس از حملهى
روسيه به اوكراين ،اصلن به مذاق جو بايدن و بوريس جانسون خوش
نيامده است .همچنين رفتارهاى سياسى داخلى و بينالمللى امثال طيب
اردوغان تركيه و ويكتور اوربان مجارستان به هيچ وجه خوشآيند
فرانسه ،آلمان ،فنﻼند و سوئد نيستند .به همين شرايطى كه اردوغان،
از سر ناسيوناليسم ترك و كُردستيزى ،براى قبول عضويت فنﻼند و
سوئد در ناتو پيش گذاشته ،نگاه كنيد .تناقضات و جدالهاى داخل
ناتو جدى هستند.
دوم اين كه در اروپاى واحد ،تﻼشهايى براى ايجاد يك سياست
خارجى واحد و به خصوص تشكيل يك ارتش واحد اروپايى جريان
داشته و دارند .صحبت اين است ،كه اگر اتحاديهى اروپا بخواهد يك
بازيگر مستقل در پروسهى شكلگيرى جهان چند قطبى آينده باشد ،و
به عنوان دنبالچهى آمريكا در عرصهى بينالمللى كُنش نكند ،بايد اين
ملزومات را آماده كند .هماكنون هم اين بحثها جريان دارند .اروپا با
جنگ اوكراين غافلگير شد و مجبور به دنبالهروى از ناتو گشت .علت
عدم پيشرفت آن در دو زمينهى فوق مفصل است و گفتوگويى ديگر
را مىطلبد .اگر اتحاديهى اروپا هماكنون يك سياست واحد خارجى
و يك ارتش مركزى داشت ،به احتمال قريب به يقين زايدهى آمريكا
نمىشد و اوضاع جهان و جنگ اوكراين جور ديگرى رقم مىخورد.
سوم اين كه همين آمريكا و بريتانيا ،كه آنقدر سنگ اوكراين و ناتو
را به سينه مىزنند ،خود همزمان درگير ادامه و گُسترش قطب نظامى-
سياسى  -اقتصادى ديگرى در جهان هستند .تركيب »پنج چشم« از
زمان جنگ جهانى اول وجود داشته است .پنج چشم شامل آمريكا،
بريتانيا ،كانادا ،استراليا و نيوزيلند است .پنج كشور آنگلوساكسن ،كه
زبان و فرهنگ مشترك دارند و مساحت مشتركشان در جهان تقريبن
معادل دو قاره است .دو قارهى عظيم با منابع طبيعى ﻻيزال و حضور
استراتژيك گُسترده در سراسر جهان.
ماجراى »برگزيت« و خروج بريتانيا از اتحاديهى اروپا ،بخشى از
طرح تركيب پنج چشم براى فرافكندن آن بندهايى بود كه مانع
اقدامات مستقل اين ائتﻼف امپرياليسى قديمى مىشد .خروج بريتانيا
از اتحاديهى اروپا اين بندها را از پاهاى پنج چشم برداشت .دو اتفاق
در اين مورد گويا هستند .اولى فسخ قرارداد خريد زيردريايى ديزلى
از فرانسه توسط استراليا ،و همزمان عقد قرارداد خريد زيردريايى
اتمى با آمريكا است .فرانسه قرار نيست ،كه در اطﻼعات و تسليح
پنج چشم حضور داشته باشد .دومن قرارداد امنيتى نظامىيى كه دو ماه
پيش نيوزيلند با ژاپن بست ،بسيار گوياست .پنج چشم قصد گُسترش
خود و دامنهى عملكردش را دارد و از طريق نيوزيلند ،ژاپن را هم
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به خدمت گرفته است .وزن پنج چشم در آسياى شرقى و اقيانوس
كبير سنگينتر مىشود .حال چه طورى چين و آلمان و فرانسه اين
زهر آمريكايى را خواهند خورد ،كسى نمىداند.
چهارم و در مورد نكتهى مورد اشارهى شما پيرامون خطر بازگشت
ترامپ ،يا ترامپيسم ،به دولت در آمريكا و تاثيرات منفى آن بر ناتو،
موافقم .اما با توجه به اوضاع جديد ،پس از جنگ اوكراين ،ترامپيسم
آينده كمتر براى ناتو پشت پا خواهد گرفت .قلدرى امپرياليستى در
جهان احتياج به بلوكهاى اقتصادى و نظامى دارد .نمايندهى آيندهى
ترامپيسم در آمريكا ممكن است ناتو و »پنج چشم« را به طور موازى
و همزمان در نقاط مختلف جهان به خدمت بگيرد .هنوز در مورد
بلوكبندىهاى جديد در رقابت براى گرفتن موضع برتر در جهان چند
قطبى آينده ،فاكتورهاى نامعلومى وجود دارند .اگر اروپاى واحد بتواند
يك ارتش متمركز اروپايى درست كند ،طبعن وابستگى كشورهاى
اروپايى به ناتو كمتر خواهد شد .همين هفتهى پيش پارلمان دانمارك،
كه عضو قديمى ناتو است ،تصويب كرد كه در طرحهاى نظامى و
امنيتى اروپا در آينده شركت خواهد كرد.
از طرف ديگر ،جهان منتظر است ببيند چين ،روسيه ،هندوستان و
متحدينشان در »قرارداد شانگهاى« ،كه يك پيمان همكارى اقتصادى
و سياسى و نظامى است ،در پرتو گردن كلفتى جديد ناتو در اروپا و
جريان فروپاشى »گلوباليزاسيون« ،چه كار خواهند كرد .شكلگيرى
شبكههاى ائتﻼفى اقتصادى و بازارهاى بينالمللى جديد ،پيمان
شانگهاى را مجبور به تجديد آرايش خود خواهد كرد .اعضاى اين
پيمان ،همكارى و ادعاهاى بينالمللى آنان را همآهنگتر و تشديد
خواهد كرد .همهى اينها بر آيندهى ناتو تاثير خواهند گذاشت.

 در ادامهى پاسخ به سئوال قبلى ،بايد بگويم وضع بشريت و به
خصوص طبقهى كارگر و فرودستان به احتمال بدتر خواهد شد.
بلوكبندىهاى جديد براى حضور موثر در رقابتهاى بينالمللى
استفاده از ناسيوناليسم و مذهب را بيشتر خواهند كرد .از كارگران
خواهند خواست ،كه به خاطر ملت و وطن »خود« بيشتر كار كنند
و كمتر بخواهند .در يك كﻼم ،نرخ مطلق استثمار باﻻ خواهد رفت.
نظاموظيفه را دوباره اجبارى مىكنند و جوانان طبقهى كارگر قرار است
گوشت دم توپ اين جنگهاى منطقهاى و جهانى بشوند.
هماكنون جهان درگير چالشهاى عظيمى است ،كه حل آنها از عُهدهى
هيچ تك مملكت و يا حتا يك بلوك بينالمللى برنمىآيد .اولين
خطر گرمايش كُرهى زمين و از آنجا به خطر افتادن زيستمحيطى
همهى موجودات كُرهى زمين ،اعم از انسان و حيوان و گياهان ،است.
دانشمندان پيشبينى كردهاند ،كه اگر تا هشت سال ديگر گرمايش
كُرهى زمين كاهش نيابد ،كُرهى زمين به نقطهى غيرقابل برگشت و
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شروع انهدام زيستمحيطى خواهد رسيد .تعداد سيل و طوفان و
آتشسوزى جنگلها بيشتر خواهد شد و ميلياردها انسان و حيوان
مجبور به كوچ از منطقهى سنتى زندگىشان خواهند گرديد .قحطى،
بيمارى و فﻼكت بيشتر خواهد شد.
خطر شروع جنگ اتمى بيش از هر زمانى كُرهى زمين و همهى
موجودات را تهديد مىكند .رشد راسيسم و نئوفاشيسم ،تتمهى
آزادىهاى مانده ار پنجاه سال گذشته را لگدمال خوهند كرد .نگاهى
به تصميم جديد دادگاه عالى آمريكا براى حذف حق سقط جنين از
قوانين فدرال و كشورى آمريكا ،فقط يك نمونه است.
در افتادن با اين مشكﻼت ،نهادهاى معتبر و قدرتمند جهانى را
مىطلبد .درست در همين زمان است ،كه ديگر اعتبار و زورى براى
سازمان ملل ،شوراى امنيت آن ،منشور حقوق پناهندگى ،سازمان
تجارت جهانى ،و نهاد سازمان ملل براى مبارزه با گرمايش كُرهى
زمين ،نمانده است.
شكلگيرى نهادهاى مشابهى در دورهى جديد خود مشروط به
شكلگيرى بلوكهاى جديد بينالمللى ،به وجود آمدن توازن قواى
جديد و نوعى از به رسميت شناختن مناطق نفوذ اينان از جانب

حوصلهى اين گفتوگو نيست .البته نشريهى »نگاه« در  ٣٨شمارهى
قبلى خود بارها به اين مسائل پرداخته ،در اين مورد يك نشريهى
ضدسرمايهدارى و كارگرى صاحب سنت است .من همينجا توصيه
مىكنم ،كه فهرستى از مقاﻻت شمارههاى قبلى »نگاه« در مورد اين
سوژهها تهيه شود ،تا عﻼقهمندان بدانند دنبال كدام سوژه در چه
شمارهى نشريه بگردند .در اينجا خيلى اشارهوار به آنها مىپردازم.
براى شروع صحبت بد نيست به ياد بياوريم ،كه جهان سرمايهدارى
 يعنى كُل جهان -درگير يك بحران عميق اقتصادى است .گرانى،بىكارى ،كمبود مايحتاج روزمره ،گرمايش زيستمحيطى ،خطر جنگ
اتمى ،عروج ناسيوناليسم ،جريانات مذهبى رنگارنگ ،نئوفاشيسم و
حمﻼت جدى حتا به ته ماندههاى دموكراسى پارلمانى -بورژوايى،
حمله به حقوق كارگران و همهى مزدبگيران ،حقوق زنان ،جنبشهاى
حقطلب زبانى و ملى و باﻻخره رقابتهاى هار امپرياليستى در سراسر
جهان بىداد مىكند .جمهورى اسﻼمى ايران در اين زمينهها تنها نيست؛
و البته كه جزو بدترين كشورهاى دنيا است .براى پيدا كردن جوابى در
خور به سئواﻻت شما در اين اوضاع مىخواهم به يك دورهى ديگر
در تاريخ بشر ،كه شباهتهايى به امروز جهان  -البته نه به وخامت
با توجه به خونهايى كه ريخته شده ،ميليونها انسان
بىگناه كه آواره شدهاند ،شهرها و زيرساختهايى
كه ويران شدهاند ،و باﻻخره نعرههاى گوشخراش
ملىگرايىيى كه هم در روسيه و هم در اوكراين
طنين انداختهاند ،فعلن صلح بعيد به نظر مىرسد.
مهمتر از اينها آن بستر ايدئولوژيك ،اقتصادى
و سياسى جهانى است ،كه اين جنگ در آن
شكل گرفته است .منظورم به هم خوردن باﻻنس
قواى بينالمللى ،سير فروپاشى گلوباليزاسيون و
تﻼشهاى قدرتهاى بزرگ امپرياليستى براى
كسب موقعيت هر چه برتر در جهان سرمايهدارى
در حال شكلگيرى است .اين رقابت سالهاى
سال ادامه خواهد داشت.

يكديگر است .البته هماكنون جهان سرمايهدارى ،با چالشهاى عظيمى
از جانب طبقهى كارگر در سراسر جهان روبرو است .ايران ،اكوادور،
سرىﻻنكا و بريتانيا از جمله اين كشورها هستند .عُمدهى مطالبات
جارى مزدبگيران جهان ،فعلن افزايش دستمزد و عدم افزايش شدت
كار است .اين جنبش در صورت گرفتن نمودى ضدسرمايهدارى
مىتواند چهرهى جهان و توازن قواى طبقاتى موجود را به هم بزند.
در غير اين صورت ،بعيد مىدانم كه حتا در ده سال آينده اين روند
به نتيجه برسد .البته اگر گرمايش كُرهى زمين يا يك جنگ اتمى ،اثرى
از تمدن سازمانيافته براى بشريت باقى گذارد.

 پاسخ اين سئوال شما فضاى بسيار بزرگترى را مىطلبد ،كه در
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امروز -دارد ،نگاهى بياندازيم .منظورم دورهى قبل جنگ جهانى دوم،
دههى سى قرن گذشته ،و عروج هيتلر و نازيسم در آلمان است.
زنده ياد اريش فوروم ،روانشناس اجتماعى ضدسرمايهدارى آلمانى،
در كتاب كمنظير خود »گريز از آزادى« سئوال در خورى را مطرح
كرده و پاسخ مىدهد .او مىپرسد چه شد كه مردمى باسواد ،اروپايى،
دوازده سال پيش انقﻼب كرده ،آزادىهاى سخت به دست آمدهى خود
را رها كردند و سرنوشتشان را به دست هيتلر و نازيسم سپردند.
او در جواب به اين سئوال خود به تورم و گرانى و خستگى مردم
و طبقهى كارگر اشاره مىكند؛ و به خصوص در مورد پاسيويته و
عقبنشينى كارگران بر اين نكته تاكيد دارد ،كه رهبران با نفوذ كارگرى
نتوانستند بديلى راديكال و شدنى در مقابل سرمايهدارى ارائه بدهند.
وضعيت بسيار مشابهاى با امروز جهان .من عميقن بر اين باورم ،كه
بدون ارائهى يك راهحل ضدسرمايهدارى ،و دادن تصويرى از كار و
توليد و مناسبات توليدى در جامعهى پساسرمايهدارى ،به خصوص
حل مساله )ساختهى بخشى از چپ و رهبران كارگرى( در اين مورد
كه بدون رفع مطلق كمبود در جامعه ،سوسياليسم و برانداختن كار
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مزدورى ممكن نيست ،كار پيش نخواهد رفت .من در يك شمارهى
»نگاه« تحت عنوان »كمونيسم چيست« به اين پروبلماتيك پرداختهام.
دومن ،مسالهى خودشناسى طبقهى كارگر و به قولى چيستى و كيستى
طبقهى كارگر است .خوشبختانه در اروپا چندين دهه است ،كه كسى
نمىگويد كه مثلن معلمان و پرستاران جزو طبقهى كارگر نيستند .در
ايران اين مرض از جانب خط پنج و برخى كارگران و »روشنفكران«
عقب مانده ،اسباب تفرقه انداختن در طبقهى كارگر بود .ما بيش از
بيست سال است ،كه با اين عقبماندگى در طبقهى كارگر مبارزه
كردهايم .از جمله در يك شمارهى »نگاه« ،كه زمان جنبش سبز منتشر
شد ،اين ادعا كه اين جنبش كار طبقهى متوسط بوده است را نقد كرديم
و  -متكى به آمار خود رژيم -نشان داديم با شمول مزدبگيران موسوم
به يقه سفيد ،طبقهى كارگر ايران بيش از هفتاد درصد جمعيت كشور
را تشكيل مىدهد .خوشبختانه در سالهاى اخير اين گرايش مضر در
جنبش كارگرى ايران عقب كشيده و كارگران هفتتپه و دانشجويان و
معلمان و بازنشستگان با شعارهايى مشابه و در همبستگى با يكديگر
در ميدان هستند .دمشان گرم آنان كه شعار »نان! كار! آزادى! ادارهى
شورايى!« را ورد زبان بخش بزرگى از طبقهى كارگر كردند.
سومن ،و از همينجا ،مسالهى ايجاد تشكل و اتحاد در طبقهى كارگر
به ميان مىآيد .اين روشن است كه كارگران در محيط كار ،بنا به توازن
قوا با كارفرما و به خصوص دولت ،دست به سازماندهىهاى مختلف
تحت نام سنديكا ،شورا ،مجمع عمومى ،جامعه و غيره مىزنند .حال،
مساله پيوستن اين نهادها به يكديگر است .در زمانى كه مطالبات
همهى اين جنبشها حول شعار فوق و در شكل افزايش دستمزد،
امنيت شغلى ،آزادى رهبران مبارز زندانى و غيره مطرح مىشوند،
متشكل شدن همهى اين جنبشها در يك اتحاد سراسرى ،شورايى ،در
محيطهاى كار و محﻼت نهايت مبرميت را دارد .در شوش و هفتتپه،
اهالى شهر درگير اعتصاب شدند .خانوادههاى كارگران شركت واحد،
پشتيبان اعتصاب كنندگان بودهاند .در اين دوره ،به خصوص شركت
گُستردهى زنان در همهى اين جنبشها و مبارزات كارگرى حقيقتن
درخشان ،تاريخساز و مايهى اميدوارى بوده است.
در همين سوئد هم اين مشكل وجود دارد .قبلن گفتم ،كه ماه گذشته
گوركنان و كارگران مستخدم كليساها تهديد به اعتصاب كرده بودند
و هم امروز هم كه اين نوشته را مىنويسم ،خلبانان خطوط هوايى
اسكانديناوى در اعتصاب هستند .خواست هر دوى اينها افزايش
دستمزد مطابق نرخ تورم و مقاومت در مقابل افزايش شدت كار
بوده است .به هم نپيوستن و عدم همآهنگى و همبستگى اين جنبشها
حقيقتن به كُل طبقهى كارگر لطمه زده و دست دولت و كارفرما را
در گذاشتن بار بحران اقتصادى سرمايهدارى بر دوش كُل طبقهى
كارگر باز مىگذارد.
همينجا بد نيست اشاره كنم ،كه وجود نظريهى لزوم ايجاد دو تشكل
مجزا ،يكى تشكل اقتصادى )براى مطالبات اقتصادى( و ديگرى حزب
سياسى )براى اهداف و مبارزات سياسى( نقش بسيار مخربى را در
جنش كارگرى بازى كرده و مىكند .مادام كه كارگران و مزدبگيران
در تشكل و همبستگىيى كه هم مبارزه براى مطالبات اقتصادى و
هم مبارزه براى مطالبات سياسى را متحد و همآهنگ و هدايت كنند،
سازمان نيابند؛ نان كارفرما و دولت سرميهدارى در روغن است .سنتن
هم تشكﻼتى مانند چارتيستها ،شواليههاى كار و جامعهى بينالمللى
كارگران ،هم در ميدان مبارزات اقتصادى حاضر بودند و هم در ميدان
مبارزات سياسى .امروز هم مثلن جنبش جليقه زردهاى فرانسه تﻼش
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مىكنند ،كه همين كار را بكنند.
نكتهى بسيار مهم ديگر اين است ،كه شرط عضويت در تشكلهاى
فراگير كارگرى ،اعم از اقتصادى يا سياسى ،يا سنديكايى و حزبى
و يا آن تشكل اقتصادى -سياسىيى كه مورد نظر من است )تشكل
فراگير( ابدا نبايد پذيرش تئورىهاى متفكر يا رهبر معينى باشند .البته
كه تشكل كارگرى احتياج به تئورى انقﻼبى و ضدسرمايهدارى دارد.
به گمان من ،كارل ماركس عميقترين نقد به مناسبات سرمايهدارى
را نوشته ،خودم را شاگرد او مىدانم و توصيه مىكنم همهى فعاﻻن
جنش كارگرى خود را با نقد او به سرمايهدارى آشنا كنند .با اين
وجود درست كردن تشكل كارگرى ،چه حزبى ،چه سنديكايى و چه
فراگير ،كه شرط عضويتاش »پذيرش ماركسيسم« باشد ،سم مهلكى
براى سازمانيابى فراگير و اجتماعى طبقهى كارگر خواهد بود .موجد
سكت و سكتهايى خواهد شد ،كه پايهى اجتماعى ندارند .ببينيد چه
بﻼيى سر احزاب و تشكلهاى »ماركسيست« در جهان آمده .ايران هيچ
استثنايى از اين نظر نيست .در كنار ماركس ،انديشمندان ديگرى از
جمله ميخاييل باكونين ،پيوتر كروپوتكين ،اما گولدمن ،اريش فوروم
و بسياران ديگرى هستند ،كه نظرات آنها را بايد بخشى از گنجينهى
تئوريك ضدسرمايهدارى كارگران و تشكلهاى آنها دانست .همهى
اين تئورىها مىتوانند به مرور زمان بخشى از »امروزى« بودنشان را
از دست بدهند؛ و در عين حال ،نظريهپردازان جديد وارد اين ميدان
شوند .اگر نقد اقتصاد سياسى سرمايهدارى متفكرين جديدى نيابد،
محكوم به مرگ است .تمام تئورىهاى متفكرين ضدسرمايهدارى ،و
حتا پيشينيان آنها هم خاصيت راهنما و مثبت خود را بايد در تدوين
برنامه ،قطعنامهها ،و مطالبات كارگرى نشان دهند .بحث در اين مورد
حوصله و فضاى بيشترى مىخواهد.
جنبش دفاع از حقوق و آزادى زنان نبايد از نبود پشتيبانى و همبستگى
تشكلهاى كارگرى رنج ببرد .جنبش رفع تبعيض از گروههاى زبانى
و اقوام و ملل نبايد از همبستگى طبقهى كارگر بى بهره بماند.
چهارمن ،ضرورت همآهنگى و اتحاد جنبشهاى بينالمللى است،
كه براى ماندگارى زيستمحيطى كُرهى زمين و تمدن سازمانيافتهى
بشرى مبارزه مىكنند .جنبشهاى حفظ محيطزيست و جنبش صلح
و خلع سﻼح اتمى از اين نمونه هستند .اين جنبشها مستقيمن
مربوط به طبقهى كارگر هستند و پيشرفت مبارزهى آنها قطعن
منوط به پشتيبانى كارگران و تشكلهاى آنان از اين جنبشهاست.
همينجا بايد گفته شود ،كه جنبش بينالمللىيى كه گرتا تورنبرى،
دختر جوان سوئدى ،راه انداخته و جنبش آنارشيستى »شورش براى
بقا« ،كه از بريتانيا شروع شده و هماكنون در بعضى كشورهاى ديگر
هم طرفدارانى دارد ،نيازمند همبستگى بينالمللى و طبقاتى است.
تشكلهاى كارگرى و حفظ محيطزيست در ايران مىتوانند ،به طور
سمبوليك هم كه شده ،از اين جنبشهاى بينالمللى حمايت كنند و
برايشان پيامهاى مودت و پشتيبانى بفرستند.
پاسخ به اين سئوال شما ،علىرغم خواست من طوﻻنى شد .از فرصتى
كه به من داديد ،سپاسگزارم.
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گُ فت وگوى »نگاه« با سعيد رهنما

رسيده بود .در سال  ،٢٠٠٨روسيه به كمك
جدايىطلبان طرفدار روسيه به گرجستان
حمله كرد و استقﻼل دو منطقهى جدايىطلبان
را به رسميت شناخت .پايان يافتن سري ِع اين
جنگ و عكسالعمل نسبتا خفيف غرب ،اين
توهم را براى پوتين به همراه آورد كه تنها
راه مقابله با پيشروى غرب استفاده از قدرت
نظامى است .در  ،٢٠١٤غرب انقﻼب مخملى
ديگرى در نزديكى روسيه به راه انداخت و
دولت شديدا طرفدار غرب در اوكراين به
قدرت رسيد .پوتين با همان توهم ،به كمك
جدايىطلبان منطقه ،كريمه را اشغال كرد و
با يك به اصطﻼح همهپرسى آن را به خاك
روسيه الحاق نمود .اين بار عكسالعمل غرب
شديدتر بود .اما ،پوتين باز به خطا تصور كرد
كه مقابلهى نظامى تنها سياست درست براى
مقابله با پيشروى ناتو است .او با تصور
تضعيف شدن آمريكا ،هوس باز گرداندن
پارهاى مناطق قبﻼ تحت كنترل شوروى را نيز در سر مىپروراند.
مجموعهى اين رويدادها فرصت مناسبى را براى ناتو به وجود آورد،
تا با توسل به سياست هميشگىاش  -كه »روسها دارند مىآيند«-
ضرورت وجودى و گُسترش خود را توجيه كند .راهى كه آمريكا و
متحدانش در پيش گرفتند ،تجهيز نظامى و مالى دولت جديد اوكراين
بود كه با حمايت نيروهاى ارتجاعى و فاشيستهاى محلى دست
به سركوب اقليت روسىزبان شرق اوكراين و كمونيستها زد .و با
نشان دادن خطر روسيه ،خواستار پيوستن به ناتو شد .پوتين هم با
توهم قبلى كه مىتواند با حملهاى سريع چند شهر را تسخير كند ،اين
جنگ وحشتناك را آغاز كرد .اما اين بار با مقاومت ارتش اوكراين،
كه حال از نظر تسليحاتى و اطﻼعاتى از سوى ناتو تجهيز شده بود،
مواجه گشت و به اين ترتيب با طوﻻنى شدن جنگ ،كُشتار و نابودى
شهرها ادامه يافت.

تحوﻻت سرمایه داری جھانی؛
رقابت ،جنگ ،پیامد!

 واضح است كه اين جنگ وحشتناك را پوتين و دار و دستهاش
در ا ُليگارشى روسيه آغاز كردند ،اما همانطور كه در جاهاى ديگر
با تفصيل بيشترى اشاره كردهام (١)،در ارزيابى علل اين تصميم
نابخردانه ،تحريكهاى چندين سالهى امپرياليسم آمريكا و متحدانش
در ماشين جنگى سرمايهى جهانى ،ناتو ،را نبايد از نظر دور داشت.
همانطور كه مىدانيم ،به گورباچف ،آخرين رهبر شوروى در حال
اضمحﻼل ،وعده داده شده بود كه با انحﻼل » ِبلوك شرق« ،ناتو حتا
يك اينچ هم به مرزهاى روسيه نزديك نخواهد شد .اما در عمل درست
خﻼف اين سياست پيش گرفته شد .ناتو كه مشخصا به خاط ِر مقابله
با شوروى پايهگذارى شده بود و در هيچ جنگى هم شركت نكرده
بود ،با از بين رفتن شوروى و بلوك وابسته به آن دليل وجودى خود
را از دست داده بود .با اين حال نه تنها از بين نرفت ،بلكه  ١٤عضو
جديد ،عمدتا همان كشورهايى كه از بلوك شوروى جدا شده بودند،
را به خود جلب كرد .سياستهاى خصمانهى پيشين عليه روسيه نيز،
به رغم پيگيرى سياستهاى مورد عﻼقهى غرب ،از جمله اجراى
كامل توصيههاى نو -ليبرالى صندوق بينالمللى پول و تﻼش براى
انتگره شدن در اقتصاد سرمايهدارى جهانى ،همچنان ادامه يافت ،تا
آنجا كه حتا يلتسين  -رهبر بىكفايت فدراسيون روسيه ،كه سخت
مورد عﻼقهى آمريكا و تسليم در مقابل سياستهاى آن بود -به اين
سياستهاى تعرضى آمريكا و متحدانش اعتراض كرد .ناتو در سال
 ١٩٩٥با استفاده از اوجگيرى درگيرىهاى قومى به دنبال سقوط
فدراسيون يوگسﻼوى ،براى اولين بار با شرو ِع بمبارانهاى وسيع
كوسوو وارد جنگ شد و با ورود در جنگى ديگر ،در  ،١٩٩٩به
حيات يوگسﻼوى پايان داد.
با روى كار آمدن پوتين ،و اعتراض او به سياستهاى ناتو ،تنشها
با غرب به تدريج افزايش يافت .بركنار از جنگ دوم چچن ،اولين
عرصهى درگيرى در گرجستان در پاسخ به انقﻼب مخملى »گُل سرخ«
بود ،كه در سال  ٢٠٠٣يك دولت طرفدار غرب در آن به قدرت
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بسيارى ار تحليلگران سياسى اين جنگ را نه جنگى بين روسيه
و اوكراين ،كه جنگى »نيابتى« و در واقع جنگى بين روسيه و
»ناتو« به سركردهگى اياﻻت متحدهى آمريكا مىدانند؛ برخى آن را
جنگى بين »دموكراسى« و »خودكامگى«» ،خوب« و »شر« ،ارزيابى
مىكنند؛ و برخى هم صحبت از يك »جنگ سرد« جديد به ميان
مىآورند .شما چه مىگوييد؟
 اين سئوال سه بخش تا حدودى جداگانه دارد .در مورد نيابتى
بود ِن جنگ ،با وجود آن كه اين جنگ مشخصا بين روسيه و اوكراين در
گرفت ،اما به زودى به جنگى نيابتى تبديل شد .كمكهاى چند ميليارد
دﻻرى آمريكا و متحدان ناتو از جمله انگلستان و كانادا به اوكراين ،و
ارسال سﻼحهاى بسيار پيشرفتهى ضد تانك /كشتى /هواپيما ،همراه با
تداركهاى فوقالعاده مه ِم اطﻼعاتى ،اين جنگ را به يك جنگ نيابتى
بين ناتو و روسيه تبديل كرده است .به قو ِل رئيس جمهور مكزيك،
اين جنگ »عارى از اخﻼق« ،به اين معنى است كه »ما اسلحه مىدهيم،
شما جسد بدهيد« .حماقت پوتين در به راه انداختن اين جنگ ،به
ناتو حيات تازهاى بخشيده و بهترين فرصت را براى تضعيف و تحقير
روسيه فراهم آورده است.
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در مورد ادعاى جنگ بين دموكراسى و خودكامگى ،در ميان انواع
نظريههايى كه در مورد اين جنگ طرح شده و مىشود ،يكى از پُر
مسالهترين اين نظريهها همين ادعاى جنگ بين »خير« و »شر« است.
ترديدى نيست ،كه تفاوتهاى اساسى بين نظامهاى دموكراتيك و
اوتوكراتيك/اُليگارشى وجود دارد و نظام سياسى روسيهى پوتين،
نمونهى بارز دومى است .شوروى سابق هم نظامى سركوبگر و
عارى از آزادىهاى فردى و اجتماعى بوده .اما در مورد نظامهاى
دموكراتيك غربى ،به ويژه آمريكا ،هم نبايد توهم داشت .در آمريكا،
اين نظا ِم پُر مُدعا ،حاكميت سرمايه و يك اقليت وابسته به آن را تضمين
مىكند كه خود داستان ديگرى است .براى نمونه ،سيستم انتخاباتى آن
طورى طراحى شده ،كه هرگز يك حزب نمىتواند با پيروزى در يك
انتخابات كنترل كامل قوهى مقننه و قوهى اجرائيه را به دست گيرد و
سياستهاى متفاوتى را به پيش بَرَد .سيستم انتخاباتى دو مرحلهاى و
كالجهاى انتخاباتى سبب مىشود كه در مواردى كانديداى برنده ،آراى
عمومى كمترى از كانديداى بازنده كسب كرده باشد .قوهى قضائيهى
آن هم در راس خود نُه قاضى مادامالعمر انتصابى )از سوى رئيس

در استخدام حكومت زلنسكى است .تكليف رژيم جنايتكار پوتين
هم آنقدر آشكار است ،كه نيازى به كوچكترين توضيحى ندارد.
بنابراين ،بر خﻼف تصورى سادهبينانه ،در واقع هر دو طرف به دﻻيل
و درجات مختلف نمايندهى »شر« هستند.
اما در مورد جنگ سرد جديد؛ ترديدى نيست كه اين جنگ رابطهى
مستقيمى با جنگ سرد جديد دارد ،كه نه تنها در رابطه با روسيه ،بلكه
عمدتا در ارتباط با چين است .همانطور كه در جاهاى ديگر اشاره
كردهام ،جنگ اوكراين پيشدرآمدى است براى رويارويى مستقيم يا
غيرمستقيم با چين ،كه رقيب اصلى آمريكاست ،و چون در سئوال
مطرح نشده به جزئيات آن نمىپردازم .اما ،نكتهى قابل توجه اين
است ،كه اين جنگ سردِ جديد تفاوت عمدهاى با جنگ سرد پيشين
دارد .جنگ سردِ قبلى عﻼوه بر ب ُعد ژئوپليتيك ،دو بُعد ايدئولوژيك
و سازمانى نيز داشت .يك طرف آن برداشتى كج و معوج از نوعى
سوسياليسم داشت ،و طرف ديگر خواستار سُ لطهى جهانى سرمايه
بود .هر دو طرف سازمان دفاعى )جنگى( خود ،پيمان ناتو و پيمان
روشو را داشتند .اما جنگ سرد جديد ،ب ُعد ايدئولوژيك ندارد؛ چرا

تنها راهحل اين جنگ ،تﻼش براى آتشبس
و آغاز مذاكرات صلح است .اين جنگ راهحل
نظامى ندارد .اوكراين به رغم همهى كمكهاى
تسليحاتى و اطﻼعاتى كه از ناتو دريافت مىكند،
نمىتواند روسيه را شكست دهد .و اگر هم ناتو
مستقيما وارد جنگ شود ،كه نخواهد شد ،جنگ
عظيمى با خطر جنگ اتمى آغاز خواهد شد .اما
دولت بايدن و متحدانش ،به ويژه دولت جانسون
در بريتانيا ،كه به راحتى مىتوانستند و مىتوانند
با تدارك زمينهى مذاكرات صلح و آتشبس،
جنگ را متوقف كنند ،از اين اقدام خوددارى كرده و
مىكنند .دبير كل ناتو هم كه حال بيش از هميشه
محبوب شركتهاى اسلحه و موشكسازى است،
جنايتكارانه آتش را دامن مىزند.

جمهور با تاييد مجلس سنا( دارد ،كه بسته به تركيب سياسى آن مانع
قانونگذارى ترقىخواهانه مىشود .بهترين نمونهى آن ،همين تصميم
ارتجاعى اخير دادگاه عالى آمريكا در مورد سقط جنين بود) .جالب
آن كه پنج قاضى اين دادگاه عالى توسط دو رئيس جمهور ،جرج
دبليو بوش و دونالد ترامپ كه هر دو در دور دوم رياست جمهورى
خود راى عمومى كمترى از رقيب خود آورده بودند و با راى كالج،
جاى انتخاباتى ،رئيس جمهور شده بودند ،منصوب شدهاند!( ادعاى
دموكراسىخواهى آمريكا در جهان نيز با توجه به نقش اساسى آن
در سركوب جنبشها و تﻼشهاى دموكراسىخواهانه در كشورهاى
جهان و كمك به استقرار ديكتاتورىها ،امرى واضح است و من در
جاهاى ديگر به تفصيل به آنها پرداختهام.
حكومت امروزى اوكراين و دار و دستهى زلنسكى هم به هيچ وجه
نمايندهى دموكراسى نيستند .اين دولت نيز ،نظير دولت پوتين،
نمايندهى ا ُليگارشهاى دزدساﻻرى است كه با حمايت فاشيستهاى
محلى و منطقهاى به قدرت رسيده .هم اكنون نيز »لژيون بينالمللى
اوكراين« متشكل از هزاران نئوفاشيست لهستانى و ديگر كشورها،
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كه هر دو طرف در نظام جهانى سرمايهدارى نئو ليبرال انتگره هستند.
از نظر سازمانى نيز تنها يك طرف پيمان نظامى قبلى را حفظ كرده و
طرف ديگر فاقد چنين ساختارى است .وجود اين جنگ و گُسترش
ناتو ،نه تنها براى حفظ سُ لطهى غرب ﻻزمست ،بلكه از آنجا كه
توليد و فروش سﻼح و ادوات جنگى بخش قابل توجهى از اقتصاد
كشورهاى پيشرفتهى سرمايهدارى را تشكيل مىدهد ،ادامهى آن به
نفع سرمايهى جهانى است.
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 قطعا همانطور كه به درستى طرح كردهايد ،تحريم اقتصادى به
يك اهرم فشارِ بسيار قدرتمند تبديل شده است .البته سياست تحريم،
سابقهى تاريخى طوﻻنى دارد و به ويژه بعد از جنگ جهانى دوم در
بسيارى موارد اعمال شده و نمونهى بارز آن تحريم اقتصادى بر عليه
كوبا است ،كه حال  ٦٤ساله شده .نكتهى واضح اين است ،كه تنها يك
كشور قدرتمند مىتواند تحريمهاى اوليه و ثانويه را به شكل موثرى
بر عليه كشورى ضعيفتر به كار گيرد .روسيه هم اين سياست را بر
عليه گرجستان و اوكراين به كار گرفت .اما بركنار از سازمان ملل،
تنها كشورى كه قادر بوده اين سياست را به دفعات در سطحِ وسي ِع
جهانى بر عليه كشور خاصى به كار گيرد ،آمريكا بوده و با استفاده
از قدرت هژمونيك خود ،ديگر كشورها را نيز ناچار به پيوستن به
چنين تحريمى كرده است .تحريم بر عليه ايران ،پس از انقﻼب بهمن،
تحريم عراق قبل از حملهى نهايى به آن كشور ،بر عليه نيكاراگوا و
ونزوئﻼ ،نمونههايى از اين ا ِعمال قدرت هژمونيك است .آنچه كه
تمام بررسىها در اين زمينه نشان مىدهد ،تحريمها بيشترين ضربه را
به مردم به ويژه زحمتكشان كشورهاى تحت تحريم وارد مىسازد .با
اين حال ،در مواردى هم تحريم مىتواند تائير سازنده و مثبت داشته
باشد و امكانات و ابداعات داخلى را افزايش دهد .گاهى هم تحريمها
نقش شمشير دو لبه را بازى مىكنند و ضمن ضربه به اقتصاد كشورِ
تحريم شده ،اقتصاد تحريم كننده را نيز آسيب مىزند .تحريم كنونى
روسيه ،نمونهى بارز آن است .كاهش و قطع صادرات نفت و گاز
روسيه ،تاثير بﻼفاصلهاى بر قيمت بنزين و افزايش هزينههاى حمل
و نقل ،و به طَ بَع آن قيمت محصوﻻت غذايى ،ساختمانى و صنعتى
داشته و تورم را در تمام كشورهاى غربى تحريم كننده افزايش داده.
جنگ و صدمه ديدن بنادر ،صادرات گندم از سوى اوكراين  -كه از
بزرگترين توليد كنندگان اين محصول در جهان است -را متوقف
نموده ،و خطر گرسنگى مفرط در جهان ،به ويژه در كشورهاى فقيرتر،
را افزايش داده .هر قدر اين جنگ وحشتناك ادامه يابد ،عﻼوه بر
كُشتارهاى بيشتر و ويرانىهاى بيشت ِر شهرهاى جنگ زده ،تاثيرات
مخرب بيشترى بر جهان ،و به ويژه زحمتكشان و بخشهاى فقير
جوامع مختلف ،وارد خواهد ساخت.

 تنها راهحل اين جنگ ،تﻼش براى آتشبس و آغاز مذاكرات صلح
است .اين جنگ راهحل نظامى ندارد .اوكراين به رغم همهى كمكهاى
تسليحاتى و اطﻼعاتى كه از ناتو دريافت مىكند ،نمىتواند روسيه را
شكست دهد .و اگر هم ناتو مستقيما وارد جنگ شود ،كه نخواهد شد،
جنگ عظيمى با خطر جنگ اتمى آغاز خواهد شد .اما دولت بايدن و
متحدانش ،به ويژه دولت جانسون در بريتانيا ،كه به راحتى مىتوانستند
و مىتوانند با تدارك زمينهى مذاكرات صلح و آتشبس ،جنگ را
متوقف كنند ،از اين اقدام خوددارى كرده و مىكنند .دبير كل ناتو هم
كه حال بيش از هميشه محبوب شركتهاى اسلحه و موشكسازى
است ،جنايتكارانه آتش را دامن مىزند .متاسفانه جنبش ضد جنگ
هم خاموش و عمﻼ مُرده است و تبليغات رسانههاى دستراستى و
ليبرال دنياى غرب ،زلينسكى را به عنوان يك قهرمان به خورد بينندگان
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و شنوندگان و خوانندگان ناآگاه خود مىدهند.
متاسفانه اين جنگ ادامه دارد .مهمترين پيامد آن ،بركنار از كُشتارها
و ويرانى شهرهاى اوكراين ،حذف روسيه به عنوان يك بازيگر عمده
در سياست جهانى است .با آن كه اين احتمال وجود دارد كه در پايان
جنگ ،روسيه بخشهاى شرقى اوكراين را به خاك خود ملحق سازد،
در هر حال بازندهى اصلى اين جنگ روسيه خواهد بود .از مهمترين
پيامدهاى اين جنگ ،گُسترش و قدرت گرفتن فوقالعادهى ناتو ،به
مثابه مهمترين ماشين جنگى سرمايهى جهانى است ،كه مانع فوقالعاده
بزرگترى در راه جنبشهاى ترقىخواهانه خواهد بود.

 همانطور كه اشاره شد ،ناتوى در حال مرگ بر اثر حماقت
پوتين نه تنها جان تازهاى گرفته ،بلكه بسيار هم تقويت شده .درست
است كه اختﻼفاتى بين اعضاى آن وجود دارد ،اما اكثريت قريب به
اتفاق اعضاى ناتو از بزرگترين توليد كنندگان تسليحات جنگىاند
و اختﻼفهاى آنها جدى نيست .اگر هم ترامپ به روى كار آيد،
تغيير چندانى در ارتباط با ناتو صورت نخواهد گرفت .فراموش نكنيم،
كه ترامپ بقيهى اعضاى ناتو را مجبور كرد كه سهم بودجهى نظامى
خود را به دو درصد توليد ناخالص ملىشان برسانند .به عﻼوه ،توجه
عمدهى ترامپ هميشه چين بوده ،كه آن خود داستان ديگرى است.
همانطور كه مىدانيم ،ناتو با استفاده از حماقت پوتين به شدت و
به سرعت خود را تقويت نمود .جلسهى اخير سران ناتو ،در مادريد،
به خوبى بيانگر اين واقعيت تلخ است .استولتنبرگ ،دبير كل ناتو ،با
افتخار اعﻼم نمود كه حال  ١٩عضو ناتو بودجههاى نظامى خود را
به دو درصد توليد ناخالص ملى افزايش داده و تعدادى اعضا نيز حتا
بيش از آن رقم ،بودجه تعيين كردهاند .از همه مهمتر ،براى اولين بار
آمريكا در لهستان پايگاه نظامى دائمى برقرار مىكند .جالب آن كه
به رغم تاكيد اصلى بر حملهى روسيه و تداركهاى نظامى بيشتر
بر عليه آن ،در مورد چين هم مىگويد كه ما همه بر اين باوريم كه
چين چالش بزرگى بر »عليه منافع ،امنيت و ارزشهاى ماست« .و
به وضوح ،هدف اصلى ناتو را نشان مىدهد .توافق شرمآور سوئد و
فنﻼند با ديكتاتور تركيه ،در مورد بازگرداندن مخالفين رژيم تركيه
در مقابلِ عدم مخالفت آن كشور با پيوستن سوئد و فنﻼند به ناتو،
نكتهى اسفبار ديگرى در اين زمينه است.
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شيعه و سنى ،و هندو ،قدرت بيشترى مىيابند؛ نژادپرستى به دنبال
افزايش مهاجرتها از كشورهاى فقيرتر ،عُريانتر و آشكارتر از هميشه
شده؛ ماشين جنگى سرمايهى جهانى قوىتر و وقيحتر شده ،و چپ و
ترقىخواهى در همهى كشورها در حال عقبنشينى است.

 البته من معتقد نيستم كه پس از سقوط شوروى» ،جهان يك
قطبى« شكل نگرفت .در جاى ديگر نيز اشاره كردهام ،كه حتا در
دوران »جهان دو قطبى« هم ما نه دو ابر قدرت ،كه در واقع يك و نيم
ابر قدرت داشتيم .درست است ،كه وجود اردوگاه شوروى موانعى
براى جهانگُشايى آمريكا ايجاد كرده بود ،اما حتا در همان زمان هم
آمريكا هر اقدامى را كه ﻻزم مىديد ،انجام مىداد و سياستهاى
شوروى تنها سياستهاى عكسالعملى بود .پس از سقوط شوروى،
ما به معنى واقعى يك جهان يك قطبى به سر كردگى آمريكا داشتيم و
هنوز هم به رغم شكستها و بى آبرويىهايش در عراق و افغانستان،
با آن مواجهيم .هنوز تنها آمريكاست ،كه مىتواند تحريمهاى جهانى
و تحريمهاى ثانوى را بر كشورى كه با آن مخالف است ،تحميل
كند .در بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول عمﻼ حق وتو دارد،
بودجهى نظامىاش از مجموعهى بودجههاى نظامى ده كشور بعدى
بزرگتر است ،بيشترين كنترل شبكهى اطﻼعاتى جهان را در اختيار
دارد ،و بسيارى دﻻيل ديگر .پارهاى مثﻼ ايجاد »بريكس« )برزيل،
روسيه ،چين ،هند ،و آفريقاى جنوبى( را در رد وجود جهان يك
قطبى طرح مىكنند ،كه دقيق نيست .تمامى اين كشورها بخشى از
نظام سرمايهدارى جهانىاند ،كه هنوز آمريكا در راس آن قرار دارد.
و تمامى آنها به مبادﻻت مالى ،تجارى ،تكنولوژيك ،و اطﻼعاتى
آمريكا وابستهاند .شك نيست ،كه چين به ويژه از نظر سرمايهى
مالى به سرعت در حال رشد است و رقيب جدى آمريكاست .و
نيز به عنوان »كارگاه جهان« ،آمريكا نمىتواند از حربهى تحريم بر
عليه آن استفاده كند .با اين حال ،چين چارهاى ندارد كه سياستهاى
عكسالعملى و بسيار محتاطانه نسبت به آمريكا در پيش گيرد .آمريكا
چك
حدود سه تريليون دﻻر به چين بدهكار است .البته چين مىتواند ِ
سه تريليونى را به حساب بگذارد و آمريكا چاره اى جز پرداخت آن
نداشته باشد .اما اگر چنين فرض محالى اتفاق افتد ،بﻼفاصله دﻻر
امريكا سقوط مىكند و يوان چين به شدت افزايش مىيابد و صادرات
چين ،كه اقتصادش بر آن متكى است ،به شدت سقوط خواهد كرد.
رقيب واقعى آمريكاست و به همين دليل،
ِ
شك نيست ،كه چين تنها
احتمال وقوع جنگ سرد يا گرم واقعى بسيار جدى است .اما اگر
چين از نظر اقتصادى هم به اقتصاد اول جهان تبديل شود ،به دﻻيل
گوناگون سياسى ،فرهنگى ،نژادى و غيره ،نخواهد توانست هژمون
اول جهان شود.
در هر حال ،در پاسخ به قست آخر سئوال بايد گفت جهان متاسفانه
وارد دورانهاى سختترى خواهد شد .نئوليبراليسم بى هيچ مهارى
در حال گُسترش است ،فاصلهى بين كشورهاى غنى و فقير و
فاصلههاى طبقاتى درون كشورها بيشتر و بيشتر مىشود) ،گزارش
اخير »فوربز« نشان مىدهد ،كه در دو سال گذشته در دوران كرونا،
ثروت ميلياردرهاى جهان بيش از پنج تريليون دﻻر افزايش يافته
است(.؛ تخريب محيط زيست ،گرمايش زمين ،كمبودهاى آب ،رو به
گُسترش است .بنيادگرايان مذهبى ،اعم از يهودى ،مسيحى ،مسلمان
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 اين بحث بسيار مفصلى است كه نمىتوان به همهى جنبههاى آن در
يك مصاحبه پرداخت .به رغم همهى جانفشانىها و مبارزهها ،متاسفانه
چپ سوسياليست ،اعم از انقﻼبى و رفرميست ،در جهان آنقدر ضعيف
شده كه نقش چندانى در تغيير سياستها ندارد .در جاهاى ديگر به
تفصيل به دﻻيل شكست اين جريانات كه باقى ماندهى استراتژىهاى
قرن بيستم و قبل از آن است ،پرداختهام .بخشى از دﻻيل اين ضعف
به قدرتِ دشمن مقابل ،يعنى سرمايهى جهانى و عاملين آن ،مربوط
است؛ و بخش ديگر آن به ضعفهاى درونى چپ و واقعيتگُريزى
آن مربوط مىشود .تحوﻻت عظيمى در نظام سرمايهدارى رُخ داده؛
مقابلهى كار و سرمايه ،نظريهها و استراتژىهاى جديدى را مىطلبد؛
و چپ براى آن كه بتواند به طور واقعى در عرصهى تغيير جامعه
نقش ايفا كند ،نياز به خانه تكانى نظرى و سازمانى دارد ،كه خارج
از اين بحث است.
اما در رابطه با اين جنگ ،چپ مىتواند نقش افشاگرانه بر عليه هر
دو طرف جنگ و محكوم كردن همزمان حملهى روسيه و توطئههاى
ناتو به سركردگى آمريكا ،بپردازد و در جهت برقرارى آتشبس و
مذاكرات صلح فعاليت كند.
سى ام ژوئن ٢٠٢٢
***
زيرنويس:
-١

https://www.akhbar-rooz.com/151171/1401/02/04/
https://www.youtube.com/watch?v=En-21EVbS9s
https://pecritique.com/2022/05/13/

ميزگرد بحران اوكراين در آينهى جنگ سرد
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گُ فت وگوى »نگاه« با حامد سعيدى

جهانى و ساحت رقابت هاى بين دولتى
شود ،با اجراى سياستهاى »شوكدرمانى«،
بُنيانهاى اقتصادى اين كشور را كنفيكون
كردند ،به طورى كه »حقارت«ى تاريخى را
بر گردن اين ابرقدرت جهانى آويزان كردند.
اما ديرى نپاييد كه جهان تكقطبى توسط
قدرتهاى نوظهور اقتصادى و نظامى به
چالش كشيده شد.
با واردشدن به هزارهى سوم ،قدرت اقتصادى
و نظامى و سياسى آمريكا به تدريج تضعيف
گرديد و به شكل دوفاكتو هژمونى بﻼمنازعاش
تدريجا افول كرد .اگرچه آمريكا در اين
سالها كماكان در جايگاه بزرگترين قدرت
اقتصادى جهان باقى مانده است ،اما عمﻼ
مركز ثقل اقتصادى كم و بيش و از برخى
لحاظ به سوى كشورهاى نوظهور رانش كرده
است .نكتهى فراخور توجه در اين فرآيند پُر
تحول ،اين است كه نظم جهانى و ساختار
روابط بينالمللى با ظهور تدريجى و پُر قدرت اقتصادى چين و
پاگرفتن مجدد قدرت نظامى روسيه ،در حال دگرگون شدن به سوى
»تثبيت« جهان »چندقطبى« است .در ميان همهى قدرتهاى نوظهور،
برآمدن فزاينده و پُر قدرت اقتصادى و نظامى چين ،نقش مركزى و
نيروى محركه را در اين تحول جهانى ايفا كرده است.
عﻼوه بر اين ،در سطح منطقهاى نيز روسيه طى دو دههى اخير
توانست از زير بار حقارت فروپاشى »بلوك شرق« سر برآورد و با
اتكا به قدرت نظامىاش )به عنوان دومين قدرت نظامى جهان( وارد
كشاكش و رقابتهاى بينادولتى در سطح منطقهاى شود .اگر بلوك
امپرياليستى ناتو در طول چند دههى اخير به طور مستمر كشورهاى
اروپاى غربى را در حوزهى نفوذ اردوگاه ناتو ادغام كردهاند ،اما روسيه
تﻼش كرد با توسل به قهر نظامى ،با گُسترش نفوذ غرب به سوى
مرزهاى روسيه مقابله كند.
و نيز تﻼشها و تمايلهايى كه از سوى جريان پروغرب در اوكراين
براى پيوستن به سازمان ناتو صورت گرفت ،اوكراين را به سوى
بىثباتى و تنشهاى سياسى و نظامى جدى سوق داد ،به طورى كه
سرانجام اين تحوﻻت از سوى كرملين تحمل نشد .تﻼشهاى متعددى
در ماههاى پيش از تهاجم نظامى روسيه به اوكراين ،چه از طريق تهديد
و پروپاگانداى تبليغاتى و چه از طريق »ديپلماسى« و توسل به منطق
»قوانين بينالمللى« ،هيچكدام مثمرثمر نبودند و حاصلى مسالمتآميز
در پى نداشت .به همين دليل ،ماشين جنگى در قامت حﻼل تضادها
و تخاصمات به راه افتاد تا از رهگذر ويرانگرى و توحش و قصاوت،
بازتقسيم حوزهى نفوذ ابرقدرتهاى جهانى و منطقهاى را عملياتى كند.

تحوﻻت سرمایه داری جھانی؛
رقابت ،جنگ ،پیامد!

 ما اكنون در برههى متحول و پُر تنش از حيات نظام سرمايهدارىِ
معاصر به سر مىبريم؛ دورهاى كه در آن ديناميسم شيوهى توليد
سرمايهدارى ،هم اقتصاد جهانى را بيش از پيش در هم ادغام كرده
و توأمان برهم كُنشهاى نيروهاى دخيل در اين فرآيند ،تنش و
كشمكشهاى بينادولتى بر سر چيره شدن بر مناطق مختلف جهان
و سُ لطه بر يكديگر را تشديد كرده است .از اينرو ،وقوع جنگ در
اوكراين را بايد بر بافتار وسيعى از تغيير و تحوﻻت تودرتوى جهانى
تبيين و تحليل كنيم .يعنى تهاجم نظامى روسيه به اوكراين را نمىتوان
صرفا به مولفههاى محلى و ملى در اين دو كشور فروكاست ،بلكه
آن را بايد در سطوح مختلف و مقياسهاى پيوستار ملى ،منطقهاى
و جهانى قرار داد .عﻼوه بر اين ،بر خﻼف روىكرد جريان اصلى و
مفسران و ايدئولوگهاى بورژوايى كه عمدتا به نقش شخص پوتين
و بلندپروازىها و شرارتهاى وى به عنوان عامل اصلى دخيل در اين
جنگ تمسك جستهاند ،تبيين وقوع اين جنگ را بايد بر بستر وسيعترى
از تحوﻻت گُسترده و بنيادين ژئواكونوميكى نظام سرمايهدارى و
جنگ و تنشهاى ژئوپلتيكى ميان قدرتها و بلوكهاى امپرياليستى
در مقياس جهانى و منطقهاى برنشاند.
اگر با اين روىكرد روششناختى و رهيافت نظرى به واكاوى و
تحليل اين جنگ بپردازيم ،مىتوانيم به سه سطح از بحث كه به
اشكال مختلف درهمتنيدهاند تكيه كنيم :يكم ،چنانچه عزيمتگاه
تحليلى ما مقياس جهانى باشد ،تهاجم نظامى روسيه به اوكراين را بايد
بهسان مظهر رانش قدرت در سطح بينالمللى و بازآرايى نظم جهانى
ميان بلوكهاى امپرياليستى تبيين كرد .دگرديسىهاى ژئواكونوميكى
نظام سرمايهدارى و بلوكبندىهاى بينادولتى در چند دههى اخير
دستخوش دگرگونىهاى معنادار و عظيمى شده است.
با سقوط ديوار برلين و فروپاشى شوروى ،جهان دوقطبى »شرق« و
»غرب« جاى خود را به نظم »تكقطبى« به سركردگى آمريكا داد.
قدرتهاى سرمايهدارى غرب براى اين كه روسيه به عنوان يك قدرت
جهانى و منطقهاى قادر نباشد مجددا قد َعلَم كند و وارد معادﻻت  اينكه ايدئولوگها و دستگاه پروپاگانداى غربى از دوگانهسازىهاى
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كاذب و برساختهى دستگاه ايدئولوژيك امپرياليستى براى پيشبُرد
اهداف ژئوپلتيكى و اقتصادى ،از گفتمانهاى جنگ بين »دموكراسى«
و »خودكامگى« يا شبيه آن استفاده مىكنند ،جاى تعجب نيست .اين
سياست قد طوﻻ در تاريخ پُر افتوخيز سُ لطهگرى امپرياليستى دارد
كه در ساير جنگها نيز تعقيب شده است .از گفتمان »جنگ تمدنها«
گرفته تا »جنگ عليه تروريسم« و »مداخلهى بشردوستانه« ،همه و
همه تبليغات ايدئولوژيكىاند در خدمت توجيه منافع سرمايهدارى
و امپرياليستىشان.
هرچند اعﻼن »جنگ سرد جديد« از سوى آمريكا عليه چين،
سالهاست در مقياس جهانى در جريان است ،اما جنگ در اوكراين
به كورهى داغ جنگ نيابتى ميان بلوكهاى اصلى سرمايهدارى ،يعنى
جنگ ميان روسيه و بلوك ناتو ،تبديل شده است .هرگاه »جنگ سرد«
ـ يعنى تنش و رقابتهاى سرمايهدارانه از رهگذر رقابتها و ساز و
كارهاى اقتصادى و به مدد ساختارها و قواعد عقﻼنى بازار جهانى
ـ قادر به ايجاد توازنى ميان بازىگران قَدَ ر نشد ،منطق زور و قهر
نظامى بىدرنگ به تنها گُزينهى »كارساز« و »اجتنابناپذير« دولتهاى

 در حقيقت ،راهبُرد سران اصلى سازمان ناتو اين است كه تا آخرين
نفر سربازان اوكراينى عليه دولت روسيه بجنگند و اتفاقا تاكنون
سعى بر آن داشتهاند از حصول توافق و صلح جلوگيرى كنند .آنچه
دولتهاى غربى دنبال مىكنند ،اين است كه با كمكهاى نظامى و
مالى به دولت اوكراين ،اين جنگ را تا حد امكان طوﻻنى و فرسايشى
كنند؛ به طورى كه روسيه را در باتﻼق اين جنگ به زانو درآورند .اين
سياست كﻼن ،دو پيامد و روند متضاد ،ولى ديالكتيكى و همپيوند
را به همراه مىآورد .از سويى ،تهاجم نظامى روسيه به اوكراين را
به عنوان »فرصتى طﻼيى« و »موهبتى اﻻهى« براى تضعيف قدرت
وقوع جنگ در اوكراين را بايد بر بافتار وسيعى از تغيير
و تحوﻻت تودرتوى جهانى تبيين و تحليل كنيم .يعنى
تهاجم نظامى روسيه به اوكراين را نمىتوان صرفا به
مولفههاى محلى و ملى در اين دو كشور فروكاست،
بلكه آن را بايد در سطوح مختلف و مقياسهاى پيوستار
ملى ،منطقهاى و جهانى قرار داد ...بر خﻼف روىكرد
جريان اصلى و مفسران و ايدئولوگهاى بورژوايى
كه عمدتا به نقش شخص پوتين و بلندپروازىها و
شرارتهاى وى به عنوان عامل اصلى دخيل در
اين جنگ تمسك جستهاند ،تبيين وقوع اين جنگ
را بايد بر بستر وسيعترى از تحوﻻت گُسترده و بنيادين
ژئواكونوميكى نظام سرمايهدارى و جنگ و تنشهاى
ژئوپلتيكى ميان قدرتها و بلوكهاى امپرياليستى در
مقياس جهانى و منطقهاى برنشاند.

سرمايهدارى و امپرياليستى در يكسره كردن مُناقشه و مُنازعاتشان
بدل مىشود .جنگ در اوكراين مظهر برهم خوردن موازنهى قدرت
ميان اين قدرتهاست .اين جنگ هرچند تهاجم آشكار نظامى
امپرياليستى روسيه به اوكراين است ،اما اين جنگ را بايد در بافتارى
گُستردهتر ،بهسان قطعهاى از يك پازل بزرگ در مقياس جهانى ـ
يعنى آرايش مجدد موازنهى قدرت ميان بلوكبندىهاى امپرياليستى
و بازتقسيم حوزهى نفوذ آنها به مدد جنگ و قواى نظامى ـ تبيين و
تحليل كنيم .به نظرم ،اوكراين اكنون به آوردگاه دو بلوك امپرياليستى
»شرق« و »غرب« ـ ميان بلوك امپرياليستى روسيه و متحدانش )از
جمله چين كه غيرمستقيم نقشآفرينى مىكند( و بلوك امپرياليستى
ناتوـ بدل شده است .ارتش و نيروهاى نظامى اوكراين ،به شكل
دوفاكتو ،نقش پياده نظام بلوك ناتو در اين جنگ را بازى مىكنند.
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نظامى روسيه و احيانا شكست آن به كار بگيرند ،يعنى بدون اين كه
نيروهاى نظامى خود را مستقيما وارد جنگ رودررو با روسيه كنند،
ارتش روسيه را از درون با فروپاشى روبهرو سازند يا شكست تلخى
را برايش رقم بزنند.
تحريمهاى سهمگين اقتصادى عليه روسيه ،در خدمت همين راهبُرد
عمل مىكند و چيزى جز يك »جنگ اقتصادى« نيست .دولت روسيه
نيز با توسل به همين منطق و ساز و كار ،با قطع و يا كاهش چشمگير
صادرات گاز به برخى كشورهاى اروپايى ،به اهرم جنگ اقتصادى
تﻼفىجويانه متوسل شده است .اگرچه از سويى اين جنگ اقتصادى،
روسيه را در منگنهى انزوا و ركود و بحرانى اقتصادى قرار خواهد داد،
اما همزمان تبعات اين جنگ اقتصادى دامنگير قدرتهاى غربى هم
خواهد شد ،به ويژه پيامدهاى مستقيم آن دامنگير اكثريت كارگران و
افراد كمدرآمد خواهد شد كه تا همين حاﻻ نيز در ابعاد وسيعى قابل
رويت است .توامان با مسابقهى تسليحاتى و تنشهاى ژئوپلتيكى،
نظر به درهمتنيدگى اقتصاد جهانى و وابستگى متقابل اقتصادهاى ملى
در هر چهار قارهى جهان ،تداوم اين جنگ مُنجر به تعميق بحران
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اقتصادىِ سرمايهدارى و گسترش اعتراض و شورشهاى اجتماعى
خواهد شد .در همين چند ماه اخير ،جهان شاهد افزايش بىسابقهى
قيمت نفت و گاز و ديگر حاملهاى انرژى ،مواد خوراكى و ديگر
كاﻻهاى اساسى جامعه بوده است.
ببينيد! وابستگى متقابل اقتصادهاى ملى در عصر جهانى شدن سرمايه
چنان پُر شتاب و گُسترده است ،كه پيامدهاى بروز بحرانها ،از
جمله جنگ و جدال نظامى در هر نقطهاى از جهان كموبيش در
مقياس جهانى بازتاب مىيابد و اقتصاد جهانى را در معرض بىثباتى
و بحرانهاى ويرانگرى قرار مىدهد و به تبع آن هستى انسانى و
اجتماعى خيل عظيمى از مزدبگيران و مردم تحتستم را به ورطهى
نابود مىكشاند .به طور مشخص ،نظر به اين كه روسيه و اوكراين
روىهمرفته  ٢٥درصد از صادرات گندم جهان را به خود اختصاص
مىدهند ،جنگ كنونى پيامدهاى بﻼواسطهاى بر زنجيرهى تامين مواد
غذايى در سطح جهانى گذاشته كه تا همين لحظه بخش عظيمى از
جهان ،به ويژه كشورهاى فقير و كمدرآمد در »جنوب جهانى« با بحران
گرسنگى دست به گريباناند .بدون ترديد اين جنگ و پيامدهاى جهانى
آن مستقيما بر وضعيت وخامتبار اكثريت كارگران و مردم تُهىدست
اثرگذار بوده است .اگرچه قبل از اين جنگ نيز بخش چشمگيرى از
مردم جهان در فقر مطلق به سر مىبردند و بحران كرونا نيز گُستره
و عمق آن را شدت بخشيده بود ،اما ادامهى اين جنگ دامنهى فقر و
گرسنگى را تا در ابعاد جهانى و به شكل فاجعهبارترى مىگُستراند.

 حقيقت ساده اين است ،كه اين جنگ راهحل سرمايهدارانه ندارد.
ما بايد به فكر راهحلهايى باشيم كه ما را به فراسوى نظام اقتصادى
سرمايهدارى جهانى ـ يعنى به وراى نظامى كه تنشهاى ژئوپلتيكى
و نظامىگرى و امپرياليسم جز ﻻينفك از تضادها و گرايشهاى
درونماندگار آن است ـ هدايت كند.
پيشبينى اين كه اين جنگ در چه شرايطى پايان مىگيرد ،بسيار دشوار
است؛ چرا كه ما با شرايط بسيار پيچيدهاى روبهرو هستيم به تبع آن
برهمكُنشهاى متعدد نظامى ،سياسى و اقتصادى و نيز با بازىگران
متلون و ناهمارز در سطح جهانى و منطقهاى مواجهيم كه جملگى در
اين جنگ خانمانبرانداز دخيلاند .چند سناريوى متحمل را مىتواند
تصور كرد :يكم ،طوﻻنىتر شدن اين جنگ ،به طورى كه دولت روسيه
بخشى مهمى از مناطق شرق و جنوب اوكراين را تحت كنترل خود
درآورد )كه تا همين حاﻻ هم چنين است( و در نتيجه ،حاضر به
عقبنشينى نباشد .همزمان ،دولت اوكراين كه از ظرفيت و توان نظامى
بسيار ضعيفترى نسبت به قواى نظامى روسيه برخوردار است ،با
حمايت تسليحاتى غرب قادر به »مقاومت« طوﻻنىمدتترى باشد و
در اين جنگ از پا در نيايد .اين وضعيت به طور قطع بحران اقتصادى،
بىثباتى سياسى و نارضايتىهاى اجتماعى را در مقياس جهانى تعميق
و گُسترش خواهد داد؛ و نيز تنشهاى ژئوپلتيكى و صفبندىهاى
بينادولتى در سطح جهانى و منطقهاى نيز تشديد خواهند شد .بر متن
چنين وضعيتى ،امكان گُسترش دامنهى جغرافيايى اين جنگ به مناطق
ديگر و مداخلهى مستقيم ساير قدرتهاى سرمايهدارى در اين جنگ و
جدال افزايش خواهد يافت .شرايطى كه در آن برخى كشورهاى دخيل
در اين جنگ از سﻼح اتمى برخوردارند ،از چنين پتانسيلى برخوردار
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است كه بشريت را عمﻼ به سوى »جنگ جهانى سوم« سوق دهد.
پيامدهاى چنين سناريويى بىنهايت فاجعهبار و ويرانگر خواهند بود.
سناريوى ديگر مىتواند اين باشد كه در نتيجهى استمرار فرسايشى
اين جنگ و پيشروى و تثبيت بيشتر موقعيت نيروهاى روسيه در
منطقهى »لوهانسك« در شرق و مناطق جنوبى اوكراين ،فرآيند مذاكره
ميان كرملين و كىيف به آتشبس موقت و موافقتنامهى »صلح«
بين طرفين بينجامد ،شرايطى كه اوكراين بخشى از سرزمينهايش را
عمﻼ از دست دهد .اين سناريو ،يك مُسكن موقت خواهد بود؛ زيرا
خاستگاههاى اصلى اين جنگ و تنشها كماكان به قوت خود باقى
مىمانند و زمينههاى ازسرگيرى تنش و جنگ را به شكل بالقوه و
بالفعل حفظ و تثبيت خواهد كرد.
سناريوى بعدى ،مىتواند شكست روسيه در اين جنگ باشد .تداوم
تنشآفرين و حفظ زمينههاى استمرار اين جنگ از سوى اردوگاه ناتو
و نيز پافشارى كرملين بر ادامهى اين جنگ »به هر قيمتى« ،مىتواند
به جنگ فرسايشى منجر شود و قويا نظامى نيروهاى نظامى روسيه
را به تدريج تحليل ببرد و سرانجام به شكست بكشاند؛ سناريويى
همانند تجربهى »جنگ داخلى افغانستان« در اواخر دههى  ١٩٧٠و
اوايل دههى  ١٩٨٠كه آمريكا و متحدان منطقهاىاش با حمايتهاى
نظامى و لجستيكى و مالى از شبهنظاميان اسﻼمگرا )همچون القاعده
و طالبان( ،نيروهاى نظامى شوروى را در اين جنگ از پا در آوردند.
به هر درجه كه هر يك از اين سناريوها يا هر احتمال غيرمنتظرهى ديگر
به عنوان خروجى اين جنگ جامهى عمل بپوشاند ،پيامدهاى آن بسيار
دامنگُستر و طوﻻنى خواهند بود .قربانيان اصلى اين جنگ و نتايجى كه
به بار مىآورد ،اكثريت مردم كارگر و تُهىدست و آزادىخواه هستند
و خواهند بود .بحرانها و انسدادهاى اقتصادى عميقتر و پُر دامنهتر
از آنچه خواهند شد كه هماكنون با آن روبهرو هستيم و به تبع آن فقر
و فﻼكت و گرسنگى روند فزاينده و دهشتناكترى خواهد گرفت.

 يكى از بارزترين پسامدهاى بﻼواسطهى جنگ در اوكراين،
تشديد و تقويت بلوكبندىهاى امپرياليستى در مقياس جهانى و
منطقهاى است .شكافها و تضادهاى بيناامپرياليستى بسيار عميقتر
از اوايل قرن حاضر هستند .اوضاع كنونى اينچنين نيست كه آمريكا،
همانطور كه در حمله به افغانستان توانست بخش اعظم كشورهاى
جهان را در پس پشت پروپاگانداى »جنگ عليه تروريسم« بسيج
كند ،به يك اجماع جهانى دست يابد .نظم جهانى اكنون به دو بلوك
اصلى تقسيم شده است .شكافهاى ايجاد شده و روند بلوكبندىها،
خود را در تجميع قدرت و همگرايىهاى نظامى و سياسى بيشتر
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نمايان مىسازد .تقويت و گُسترش »پيمان ناتو« يكى از نمودهاى اين
روند است .هنوز به خاطر داريم كه امانوئل ماكرون ،رئيسجمهور
فرانسه ،در سال  ٢٠١٩در واكنش به نابسامانى و ناهماهنگى ميان
دولتهاى عضو سازمان آتﻼنتيك شمالى )ناتو( ،اعﻼم كرد ناتو دچار
»مرگ مغزى« شده است .رهآوردى كه جنگ در اوكراين به همراه
داشته است ،جان گرفتن دوبارهى سازمان ناتو است و در راس آن
امپرياليسم آمريكا مجددا هژمونى خود را براى دورهاى ديگر بر اين
بلوك امپرياليستى تثبيت كرد.
قدرتهاى غربى در اردوگاه ناتو طورى تبليغات جنگى و مسابقات
تسليحاتى خود را در اين جنگ سازمان دادند ،كه دولتهايى كه
تاكنون عضو ناتو نبودند را وادار كنند كه اگر مىخواهند از »شرّ« تهاجم
نظامى و توسعهطلبى بلوك روسيه و چين در امان بمانند ،راهى جز
پيوستن به سازمان ناتو ندارند .برآيند اين وضعيت بود كه در فاصلهى
اندكى ،دو كشور فنﻼند و سوئد كه سابقهى طوﻻنى در »بىطرفى« در
مُنازعات بينالمللى داشتند و از واردشدن به پيمانهاى نظامى دورى
مىجستند ،سرانجام درخواست رسمى خود براى عضويت در سازمان

اصلى سياست خارجى آمريكا تابعى از منافع كﻼن امپرياليسم
آمريكاست و در برهههاى تاريخى معين ،در پاسخ به مقتضيات اين
منافع و در كشاكش با رقباى قَدَ ر شكل مىگيرد و به اجرا درمىآيد.
به عنوان نمونه ،اعﻼم »جنگ سرد جديد« عليه چين ،از همان دوران
رياستجمهورى اوباما در سال  ،٢٠١١در قالب راهبُرد »چرخش به
آسيا« تدوين و رسما اعﻼم شد؛ راهبُردى كه بنا دارد منطقهى آسيا-
پاسيفيك را به اولويت سياست خارجى اياﻻت متحده تبديل كند.
اين سياست در اساس براى مهار ظهور قدرتمند چين و بازگرداندن
موازنهى قدرت به نفع آمريكا اتخاذ شد كه در دوران ترامپ تداوم
يافت و هماكنون نيز توسط دولت جو بايدن پيش برده مىشود و عمﻼ
شاكلهى اصلى سياست خارجى اياﻻت متحده را تشكيل مىدهد .حتا
در بحبوحهى جنگ اوكراين ،خبرگزارىها گزارش كردند كه دولت
آمريكا بنا دارد بلوك جهانى مقابله با روسيه را به يك ائتﻼف بينالمللى
گُستردهتر عليه چين هدايت كند .آنتونى بلينكن ،وزير خارجهى
آمريكا ،در خصوص سياست دولت بايدن در قبال چين گفته» :حتا با
ادامهى جنگ پوتين عليه اوكراين ،ما همچنان بر جدىترين چالش

ميدان نقشآفرينى طبقهى كارگر و نيروهاى انقﻼبى ،بازى
در آوردگاه ستيزهجويى و جنگ و جدالهاى سرمايهدارى
و همسويى با اين يا آن بلوك امپرياليستى نيست .نه
گُسترش توسعهطلبىهاى اردوگاه ناتو به سوى اروپاى
شرقى ،مىتواند جنگافروزىهاى امپرياليسم روسيه را
توجيه كند و نه قصاوت و ويرانگرىهاى فاجعهبارى كه
نيروهاى نظامى روسيه در اوكراين به بار آوردهاند ،مىتواند
توجيهى براى »مشروعيت« بخشيدن به مداخلهگرى و
مسابقهى تسليحاتى قدرتهاى غربى باشد .سياست
اصولى و كمونيستى در گرو مبارزهى مستقل سوسياليستى
براى صلح جهانى و زندگى شايستهى انسان است كه در
تحليل نهايى از رهگُذر مبارزهى طبقاتى عليه كُليت نظام
سرمايهدارى و فراروى از كُل نظام استثمارگر سرمايهدارى
و ميليتاريسم دولتى ميسر خواهد شد.

ناتو را تحويل دادند و اينچنين در رقابتها ميان بلوكبندىهاى بلندمدت نظم بينالملل كه آن را جمهورى خلق چين ايجاد كرده،
بيناامپرياليستى ،رسما به اردوگاه ناتو پيوستند .اينچنين ،گرايش به متمركز خواهيم بود«.
تجميع قدرت نظامى و تشديد صفبندىها روندى فزايندهتر به سوى
تنشهاى ژئوپلتيكى به خود گرفته است .دور از تصور نيست ،كه
كشورهاى ديگر همين مسير را نپيمايند.
در واقع ،اگرچه روسيه با تهاجم نظامىاش به اوكراين ،در پى اين
بود كىيف را براى قصد پيوستناش به ناتو گوشمالى دهد تا از
اين طريق از گسترش بيشتر ناتو به مرزهاى روسيه جلوگيرى كند،
اما اين روند نتيجهى معكوس داشت .اكنون روسيه بيش از گذشته
در محاصرهى نيروهاى نظامى ناتو گرفتار آمده و در نتيجه ،بازندهى
اصلى اين كشاكشهاست.
در خصوص احتمال بازگشت ترامپ به مسند رياستجمهورى
و پيامدهاى آن بر سرنوشت ناتو ،بايد بگويم كه راهب ُرد كﻼن و
سياست خارجى اياﻻت متحدهى آمريكا صرفا با تغيير رئيسجمهور  جهان در ابتداى هزارهى سوم با چالشهاى بسيار بزرگ و پُر
دستخوش دگرگونىهاى بنيادين و كﻼن نمىشود .ممكن است در تﻼطم دست به گريبان است .تضادها و گرايش درونماندگار شيوهى
برخى موارد جنبههايى از اين سياستها تغيير پيدا كنند ،اما خاستگاه توليد سرمايهدارى ،اقتصاد جهانى را هر دم به سوى درهمتنيدگى
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فزايندهتر سوق داده است .اين روند نه تنها تنشهاى ژئوپلتيكى و
جنگ و جدالهاى سرمايهدارى ـ چه در قالب »جنگ سرد« )جنگ
تجارى و رقابتهاى اقتصادى و سياسى( و چه در قالب جنگهاى
گرم نيابتى و مستقيم تمامعيار ـ را كاهش نداده است ،بلكه گرايش
به چندپارگى فضايى سرمايهدارى جهانى و رقابت و كشمكش بر
سر هژمونى و سُ لطهى دولتهاى سرمايهدارى و بلوكبندىهاى
امپرياليستى بر يكديگر پيوسته بازتوليد و تكثير مىشود.
گرايش به تمركز قدرت و بلوكبندىهاى امپرياليستى صرفا محدود
به اردوگاه ناتو نيست .اگر بلوك امپرياليسم غرب در سازمان ناتو
مجددا جان تازهاى به خود گرفته است و عمﻼ فضا را براى مسابقهى
تسليحاتى و ميليتاريزهسازى اروپا فرآهم آورده است ،در آن سوى
مُنازعات نيز ،اين جنگ و مُنازعات و پروپاگانداى جنگافروزانه،
كشورهاى بلوك چين و روسيه را به واكنش وامىدارد و آنها را به
تدريج به سوى همكارىهاى نظامى امنيتى فزايندهتر سوق مىدهد.
بسترهاى عينى تنش نظامى در ديگر كانونهاى بحران )مثﻼ خاورميانه
و جنوب شرقىِ آسيا( نيز بالقوه خلق شدهاند .آنچه به طور محرز
خودنمايى مىكند ،اين است كه نطفههاى اين پيمان و همگرايى به
سوى »بلوك شرق« شكل گرفتهاند و به پيمانهاى نظامى منسجم و
فرامنطقهاى سوق خواهد يافت.

 مادامى كه طبقهى كارگر و كُل جنبش چپ و كمونيستى منافعى
در اين جنگهاى امپرياليستى و دهشتناك ندارند ،راهى جز مخالفت
با اين جنگ و تﻼش براى خاتمه دادن به آن در پيش ندارند .ميدان
نقشآفرينى طبقهى كارگر و نيروهاى انقﻼبى ،بازى در آوردگاه
ستيزهجويى و جنگ و جدالهاى سرمايهدارى و همسويى با اين يا
آن بلوك امپرياليستى نيست )آنگونه كه برخى چپهاى پروـروسيه
در چنبرهى آن هبوت كردهاند( .نه گُسترش توسعهطلبىهاى اردوگاه
ناتو به سوى اروپاى شرقى ،مىتواند جنگافروزىهاى امپرياليسم
روسيه را توجيه كند و نه قصاوت و ويرانگرىهاى فاجعهبارى كه
نيروهاى نظامى روسيه در اوكراين به بار آوردهاند ،مىتواند توجيهى
براى »مشروعيت« بخشيدن به مداخلهگرى و مسابقهى تسليحاتى
قدرتهاى غربى باشد .سياست اصولى و كمونيستى در گرو مبارزهى
مستقل سوسياليستى براى صلح جهانى و زندگى شايستهى انسان
است كه در تحليل نهايى از رهگُذر مبارزهى طبقاتى عليه كُليت
نظام سرمايهدارى و فراروى از كُل نظام استثمارگر سرمايهدارى و
ميليتاريسم دولتى ميسر خواهد شد.
مسلم است كه تبعاتى كه اين جنگ در مقياس جهانى به بار آورده
است ـ از بىثباتى و آوارگى و ويرانگرى گرفته تا گرانى و تورم و
فقر و فﻼكتـ همه و همه شرايط زيست و معيشت را براى ميليونها
انسان كار و زحمت به جهنم تبديل مىكند .در نتيجه ،شكل دادن به
يك جنبش صلح جهانى ،جنبشى كه مستقل از دولتهاى سرمايهدارى
و بلوكبندىهاى امپرياليستى ،قادر خواهد بود با فشار اجتماعى از
پايين و به شكل سازمانيافته ،دولتهاى درگير در اين جنگ را وادار
به پايان دادن به اين جنگ كند .اين امر تاريخا از طريق اعتصابات و
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اعتراضات كارگرى و برآمد جنبشهاى قدرتمند ضدجنگ صورت
گرفته است .متاسفانه در اين برههى تاريخى ،جنبش چپ و كمونيستى
در ابعاد جهانى كم و بيش پراكنده و نامنسجم است و در موقعيتى
نيست كه به اهرم فشار قابلمﻼحظهاى عليه جنگافروزى دولتهاى
سرمايهدارى تبديل شود.
با اين حال ،زمينههاى بالقوه و عملى ديگرى موجودند كه مىتوان
از آن براى نقشآفرينى در راستاى مبارزه عليه اين جنگ ويرانگر و
كُل نظام سرمايهدارى و امپرياليستى بهره برد .چنانچه در فرازهاى
باﻻ اشاره كردم ،در بحبوحهى تهاجم نظامى روسيه به اوكراين ،هم
بحرانهاى ساختارى و ادوارى سرمايهدارى شدت و حدت بيشترى
پيدا كرده و هم جهان شاهد روند كمسابقهاى از كمبود سوخت و
گرانى افسارگسيختهى حاملهاى انرژى و مواد غذايى و دارو و ديگر
كاﻻهاى حياتى جامعه بوده است .بر متن چنين شرايط هولناكى ،موج
تازهاى از شورشهاى اعتراضى كارگران و فرودستان سر برآورده و
خيابان را از نو به ميدان پيكار عليه فقر و فﻼكت و ناعدالتى حاكم
بر اين جوامع بدل كرده است؛ برآمدهاى اعتراضى و اجتماعىاى كه
به طور قطع دامنهى آن تعميق و گُسترش خواهد يافت .اين مُهم ،آن
فرصت و زمينهى عينىاى است كه نيروهاى سوسياليستى و انقﻼبى با
مشاركت فعال خود ،مىتوانند آن را به سوى مبارزهى ضدسرمايهدارى
و ضدجنگ سمتوسو بخشند .يعنى هم مىتوانند از اين نيروى عظيم
طبقاتى و اجتماعىاى كه در شرايط منحصر به فرد هر كشورى به
حركت در مىآيند ،به مبارزهى سازمانيافته و راديكال عليه دولتهاى
سرمايهدارى در داخل آن كشور تبديل كنند و هم با طرح شعارهاى
راديكال و ضدجنگ ،آن را در پيوند با جنبش راديكال صلح جهانى
عليه جنگ در اوكراين قرار دهند .مادامى كه پيامدهاى اين جنگ گُستره
و عمق بحرانهاى اقتصادى و نابسامانىهاى اجتماعى و سياسى را
تشديد كرده است ،زمينههاى مادى براى به حركت درآمدن جنبشى
قدرتمند عليه اين جنگ مهياست.
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گُ فت وگوى »نگاه« با ليﻼ دانش

كه منجر به اين جنگ شده است .امروز
با فاصلهاى چند ماهه از آغاز اين جنگ
مىتوان تبيينهاى رايج را در سه دسته باز
شناخت :نقطه عزيمت امنيتى /ژئوپوليتيكى؛
تقابل دموكراسى و اقتدارگرايى؛ و باﻻخره
ديدگاه مدافع شكلگيرى جهان چندقُطبى.
در دستهى اول بايد خود روسيه و آمريكا را
جاى داد .تعبير روسيه به سادگى اين بود كه
ناتو بعد از ختم جهان دوقُطبى بازهم خود
را به سمت شرق گُسترش داده است و اين
»امنيت« روسيه را به خطر انداخته است.
بحث در مورد اين كه »امنيت« هر دولتى بر
اساس كدام ضوابط تعيين مىشود را اجازه
دهيد فعﻼ به كنارى بگذاريم .مساله اينست
كه در اين تبيين ،مساله تماما به اهداف
ژئوپوليتيك و امنيتى دولتها )و نه هر
دولتى( محدود مىشود .هستهى اصلى اين
روىكرد ،همان ديدگاهى است كه از دوران
استعمار انگليس تا همين امروز براى استراتژيستها و اتاقهاى
فكرى بخشهايى از سرمايهى جهانى كه مترصد جهانگُسترى و
اعمال قدرت در بخشهاى وسيعترى از جهان بودهاند ،مطرح
است .در اين ديدگاه ،كنترل ا ُروآسيا كه شامل چين و روسيه و يا
بخشهاى مهمى از آنها نيز هست) ،(١جايگاه ويژهاى دارد؛ و
همچنين اوكراين به دليل قرار گرفتن در مرز روسيه و دسترسى
به درياى سياه .بنابراين ،هيچ جاى تعجب نيست كه بعد از تصرف
كريمه توسط روسيه ،آمريكا و ناتو منابع زيادى را تخصيص مىدهند
به بازسازى و تقويت ارتش و نيروهاى نظامى اوكراين .چنان كه
حاﻻ معلوم شده ،اين شامل سر و سامان دادن دستهجاتى هم هست
كه فاشيست بودنشان خيلى هم محرمانه نبوده و همچنين داير كردن
آزمايشگاههايى كه مشغول فعاليتهاى مشكوك و خطرناك هستند.
و اين همان چيزى است كه از جانب روسيه ،به تﻼش غرب براى
به خطر انداختن امنيت روسيه تعبير شده است.
در تبيين ديگر ،كه شامل بخش بزرگى از چپ اروپا هم مىشود،
حرف اول و آخر را گُفتمان دموكراسى ليبرالى مىزند :يك تزار
اقتدارگرا دارد جهانگُسترى مىكند و نمىفهمد كه اكنون قرن
بيست و يكم است .گويا لشكركشى به افغانستان و عراق و ليبى با
شركت آمريكا و ناتو و بسيارى از اروپاييان در قرون وسطى بوده
است! و باﻻخره تعبيرى كه از جانب مدافعان و يا سخنوران جهان
چندقُطبى طرح مىشود ،كه آن هم اساسا متكى است بر برترى
جهان چندقُطبى به يكقُطبى :تمركز بﻼمنازع قدرت در جهان به
دست آمريكا براى پيشرفت جهان مضر است و ديگر وقتاش
است كه نظمى چندقُطبى شكل بگيرد .نشريهى »اكونوميست« در
همان هفتههاى آغاز اين جنگ ،در مارس  ،٢٠٢٢در سرمقالهاى
با عنوان »نظم جهانى آلترناتيو« نوشت كه آنها )روسيه و چين(
مىخواهند نظم نوينى را شكل بدهند كه در آن چين ،آسيا را
اداره خواهد كرد؛ روسيه بر امنيت اروپا حق وتو خواهد يافت و
آمريكا هم مجبور به بازگشت به كشورش خواهد شد! اين تعبير
البته براى به سُ خره گرفتن مدعيان نظم چندقُطبى است؛ چرا كه
از سالها پيش آمريكا و حتا خود نشريهى »اكونوميست« مشغول

تحوﻻت سرمایه داری جھانی؛
رقابت ،جنگ ،پیامد!

در آغاز اين مصاحبه ،ﻻزم است ابتدا نظر شما را دربارهى
چرايى جنگ روسيه در اوكراين بدانيم .اين جنگ چرا و بر
متن كدام زمينههاى ملى ،منطقهاى ،و جهانى صورت مىگيرد؟
 وقوع جنگ در اوكراين پيامد دخالت و تحريكات آمريكا و
ناتو است به منظور حفظ سركردگى و برترى در جهان .ختم جنگ
سرد ،آغاز شكل دادن به جهان تحت سُ لطهى بﻼمنازع آمريكا بود
و در نتيجه آمريكا نه فقط از حوزهى زيست روسيه دور نشد ،بلكه
در تمام سه دههى گذشته مستمرا با انواع انقﻼبات رنگى مشغول
مُحكم كردن پاى خود در جمهورىهاى سابق شوروى بوده است.
و در اين زمينه البته حمايت دولتهاى محلى را داشته ،كه اغلب
قدرتگيرىشان را مديون حضور و دخالت آمريكا و ناتو بودهاند.
دولت اوكراين هم يكى از اين دولتهاست ،كه با تﻼش براى
پيوستن به پيمان جنگافروز ناتو در تمام دههى گذشته ،و عدم
توجه به فُرجههاى تعيين شده توسط روسيه از ماههاى آخر ٢٠٢١
تا شروع جنگ ،مسئوليت روشنى در چيدمان اين جنگ دارد .تا
روزهاى قبل از آغاز جنگ ،فضاى عمومى جامعهى اوكراين تا جايى
كه در اروپا گزارش مىشد ،حكايت از خوشباورىاى داشت كه
تنها مىتوانست ناشى از اعتماد كور به ناتو باشد .ﻻاقل از ٢٠١٤
به بعد ،مسالهى پيوستن اوكراين به ناتو مطرح بوده است ،اما حتا
تا همين امروز كه از نظر غربىها ،اوكراين دارد »قهرمانانه« براى
ارزشهاى دموكراسى غربى و اروپايى بودن خون و جان مىدهد؛
خبرى از پيوستن اوكراين به ناتو  -كه مىتواند تضمينهاى امنيتى
جدىترى بدهد -نيست .دولت مستقر در اوكراين در ايجاد
فضاى جنگى ،در تسليم تحريكات آمريكا شدن ،در تداوم جنگ
و همصدايى با جنگافروزى ناتو مسئوليت دارد و دير يا زود بايد
پاسخگو باشد.
اما تبيين از اين جنگ خود موضوع جدال سياسى جدىاى بوده
است .بخش اصلى واكنشها به جنگ در اوكراين از موضع
محكوميت اقتدارگرايى پوتين و به خطر افتادن دموكراسى صورت
گرفت .اگرچه بعدها بسيارى ،خصوصا در چپ ،اين روىكرد را
كمابيش تلطيف كردند ،اما اولين و فراگيرترين واكنش موضع بسيار
سطحى محكوم كردن آغازگر جنگ بود ،نه تمركز بر پروسهاى
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تدوين خط و خطوط در مقابله با عروج قدرتهاى نوظهور بودهاند.
) (٢و نشريهى »اكونوميست« هم در همين مقاله ،ضمن اهميت
شكست روسيه )تا چين هم درس بگيرد( ،تاكيد مىكند كه هدف
بايد متقاعد كردن چين باشد بر سر اين كه غرب و چين مىتوانند
در جاهايى توافق كنند و در جايى كه اختﻼف دارند با توافق بر
سر آن روزگار را به خوشى بگذرانند.

دموكراسى و اقتدارگرايى است ،بايد گفت اين تعبيرى است كه
رسانههاى غربى و پروغرب به شدت دامن مىزنند .همانطور
كه پيشتر گفته شد ،گُفتمان سياسى غالب در توضيح اين جنگ
تقابل دموكراسى با اقتدارگرايى است كه گُزارهى خير و شرسازى
ژورناليسم سطحى پروغرب را هم در بر مىگيرد .اين كه آمريكا
و ناتو با سابقهى گُستردهشان در جنگ و ويرانى به عنوان سويهى
دموكراسى قلمداد شوند ،براى ذهنيت ليبرال و پاسيو افكار عمومى
اروپايى و البته شيفتگان دموكراسى غربى موضوعيت دارد .كسى
فراموش نخواهد كرد كه دموكراسى ليبرالى چه موضع رياكارانهاى
در برخورد به پناهندگان را به نمايش گذاشت .كشورهايى كه
پارلمانهاىشان يكى پس از ديگرى توسط احزاب اولتراراست و
نئوفاشيست تصرف مىشوند و همهى معضﻼت جوامعشان را به
پاى پناهندهى جهان سومى و رنگينپوست مىنويسند؛ ناگهان در
مقابل رنگ پوست و چشم پناهندهى اوكراينى خلع سﻼح شدند.
پناهندهى رنگينپوست بايد در آبهاى مديترانه جايى براى خود
بيابد و پناهندهى اوكراينى به شرطى كه مردا ِن تا  ٦٠سالش آمادهى
دفاع از ملت اروپا و ارزشهايش باشند ،خوش آمدند! مُضحك
است ،ولى واقعيت دارد .و البته دير يا زود روشن خواهد شد كه
نگرانى براى دموكراسى بىجاست .اين جنگى است بر سر هژمونى
رو به نزول آمريكا و جهان غرب .همين و بس!
و اما در مورد گُزارهى ديگر ،يعنى اين كه آيا با يك جنگ سرد
جديد مواجه هستيم .جنگ سرد سابق بر متن يك نظم تثبيت
شدهى بينالمللى پس از جنگ دوم جهانى و همچنين بر متن يك
دورهى رونق و سازندگى مناسبات سرمايهدارى شكل گرفته بود.
هيچكدام از اين مولفهها امروز موجود نيستند .نظم بينالمللى دچار
تشتت است و سرمايهدارى غرق در بحرانى حاد .در عين حال ،در
شرايطى كه پيشرفتهاى تكنولوژيكى امكان اين را مىدهد كه
جنگ را در عرصههاى ديگرى مثل تخريب سيستم برق و آب و
اينترنت ،بيمارستان و دوائر دولتى و ...پيش برد ،شايد گفتن جنگ
سرد به معناى قديماش خيلى هم موضوعيت نداشته باشد .آنچه
ما امروز شاهد آن هستيم ،استقبال آمريكا و ناتو از اين جنگ است،
به همين شكلى كه هست و هيچ تﻼشى هم براى تبديل آن به
يك جنگ سرد ندارند .برعكس ،مُدام از احتمال طوﻻنى شدن آن
حرف مىزنند .به عﻼوه ،متحقق شدن شرايطى از نوع جنگ سرد
سابق بعد از جنگ دوم جهانى ،نيازمند درگير شدن جدى چين در
اين پروسه است كه هنوز چنين نيست.

 بله ،قطعا جنگ نيابتى ناتو با روسيه .حمله به اوكراين اگرچه
به ابتكار روسيه آغاز شد ،اما امروز اوكراين صحنهى جنگ نيابتى
ناتو است عليه روسيه به منظور تثبيت موقعيت برتر آمريكا و ناتو
در يك جدال بزرگ قرن .ناتو مهيبترين ماشين جنگى جهان ،و
خشنترين پيمان امنيتى و نظامى است كه اقﻼم بزرگى از كُشتار
بشر را در پروندهى خود دارد .ناتو مُهمترين ابزار حفظ امنيت
نظام سرمايهدارى جهانى و سرگردگى آمريكاست .اين نكتهى
بسيار مهمى است كه در تمام جزييات بررسى وقايع جارى بايد
مورد نظر باشد ،وگرنه بحث در جاى اصلى خود قرار نمىگيرد.
اين ابزار سيطرهى آمريكا ،كه پس از جنگ دوم شكل گرفت ،براى
تقابل با بلوك شوروى بود و همچنين اعمال هژمونى آمريكا بر
اروپا .امروز بسيار گفته مىشود كه اين پيمان بايد با ختم جنگ
سرد منحل مىشد ،اما اگر از زاويهى ضرورت آن براى آمريكا به
مساله فكر كنيم ،آن وقت مساله به سادگى اينست كه شوروى ديگر
نيست ،اما اروپا و روسيه كه هستند! در تمام طول دورهى پس از
ختم جنگ سرد ،ناتويى كه بىرقيب بود ،نه فقط مستمرا به سمت
شرق اروپا گُسترش يافت ،بلكه يك پاى جنگافروزى در تمام
جهان بوده است .چه جنگهايى كه به ابتكار مستقيم خودشان و
با ريختن بمب بر سر مردم بوده )عراق و افغانستان( و چه آنچه
كه به نام انقﻼبهاى رنگى و مخملى با دخالت مستقيم عوامل
و كارگزارانشان سازمان دادند .از جمله در برخى از كشورهاى
سابق بلوك شوروى و همين اوكراين :انقﻼب نارنجى و اعتراضات
مشهور به »ميدان« كه با نام ديپلمات اولتراراست يهودِ آمريكايى،
ويكتوريا نوﻻند ،گره خورده است .آمريكا و ناتو براى گُسترش
حوزهى قدرت خود بسيارى از كشورهاى سابق بلوك شوروى را،
حتا آنها كه به ضدليبرال بودن هم مشهورند ،به عضويت پذيرفت.
امروز بعد از چند ماه از آغاز اين جنگ ،روشن است كه ناتو مانع
پيشرفت پروسهى توقف جنگ است .به روشنى مىگويند كه
روسيه بايد شكست بخورد يا منزوى شود و اين ﻻزم است ،تا
هژمونى رو به سقوط آمريكا و جهان غرب و »ارزش«هايش جان
تازهاى بيابد .سيل سﻼح به اوكراين و كمكهاى نظامى پرسنلى و
تجهيزاتى در خدمت همين امر است .ناتو در شكست و يا تضعيف
روسيه ،دنبال مُحكم كردن هژمونى غرب است ،نه دفاع از اوكراين.
اوكراين اسير دست آمريكاست براى پيشب ُرد پروژهى زمينگير
كردن روسيه كه جزيى از سناريوى بزرگتر اعمال قدرت جهانى
 سياست تحريم )و اينجا منظور تحريم اقتصادى است(
آمريكاست ،با شكست روسيه و مهار چين.
در مورد گُزارهى ديگر اين سئوال و اين كه اين جنگى ميان از يكسو جنگى است عليه غيرنظاميان با محروم كردنشان از
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دسترسى به مواد غذايى و بهداشتى و دارويى .و از سوى ديگر
اغلب دست دول ارتجاعى را باز مىگذارد تا به نام مقابله با تحريم،
پايهى اقتدار خود را به زور سركوب تقويت كنند .تاريخا آمريكا
كشورى است كه بيشترين استفاده را از اين شيوه به عنوان جزيى
از سياست خارجى خود و تكملهاى بر سياستهاى جنگىاش كرده
است .و دليل آن نيز از جمله به موقعيت برتر دﻻر در بازار مربوط
است .تحقيقات بسيارى موجود است كه نشان مىدهد اين تحريمها
در يك بازهى تاريخى بر طول عمر و سﻼمت اجتماعى كشورى كه
مورد تحريم قرار مىگيرد ،تاثيرات مخربى مىگذارند .اين ،يعنى
تحميل مرگ تدريجى بر يك ملت! نمونهى تحريمهاى آمريكا بر
كوبا ،كُرهى شمالى و ايران كه از نظر قدرت اقتصادى و توليدى
هم ضعيف هستند ،از نمونههاى بسيار گويا در اين رابطه است.
حتا روسيه هم بعد از اشغال كريمه مورد تحريمهاى اقتصادى قرار
گرفت ،كه اين هم خود عاملى در تشديد تنش ميان روسيه و غرب
بوده است .اما اعمال تحريم اقتصادى عليه دولى مثل چين و روسيه،
به دليل موقعيتشان در نظام بينالمللى ،قدرت اقتصادى ،ارزش
پول و ...متفاوت است .روسيه در اين دور از تهاجم به اوكراين

سياست تحريم است .به عﻼوه ،در نظر داشته باشيم كه دور جديد
تحريمهاى آمريكا و اروپا عليه روسيه ،مورد حمايت بخش اعظم
كشورهاى جهان قرار نگرفت .اين بسيار مهم است .در جهانى كه
علم و كُتل ناتو چپ و راست قرار است جاى كدخدا را نشان
دهد ،چيزى بيش از صد كشور در تحريمهاى ديكته شدهى آمريكا
شركت نكردهاند .به اين معنا ،به جرات مىتوان گفت كه اين سياست
تحريمى در حقيقت تيرى به پاى خود بود كه البته به دليل حجم
مبادﻻت تجارى اتحاديهى اروپا با روسيه ،بيشتر دامن اين اتحاديه
را مىگيرد كه سياستمداران خرفتاش و همچنين افكار عمومى
متوهماش تصور مىكنند تحريم ،راه ُصلحآميزى است در مقابل
جنگ! تاثيرات تحريمهاى اقتصادى البته دامن كشورهاى ديگر را
هم مىگيرد و همچنان كه از همان آغاز مورد بحث بوده ،يك تاثير
بﻼواسطهاش مربوط بوده به صادرات گندم و مواد غذايى روسيه
و اوكراين به كشورهاى آفريقا كه از پيشتر هم به دﻻيل مختلف
زير فشار كمبود مواد غذايى ،قحطى و گرسنگى بودهاند .جنگ در
اوكراين براى روسيه عوارض منفى سياسى ،اقتصادى و اجتماعى
بسيارى به بار خواهد آورد ،اما تحريمهايى كه در پيش گرفته شده،

حمله به اوكراين اگرچه به ابتكار روسيه آغاز شد،
اما امروز اوكراين صحنهى جنگ نيابتى ناتو است
عليه روسيه به منظور تثبيت موقعيت برتر آمريكا
و ناتو در يك جدال بزرگ قرن .ناتو مهيبترين
ماشين جنگى جهان ،و خشن ترين پيمان
امنيتى و نظامى است كه اقﻼم بزرگى از كُشتار
بشر را در پروندهى خود دارد .ناتو مُهمترين ابزار
حفظ امنيت نظام سرمايهدارى جهانى و سرگردگى
آمريكاست .اين نكتهى بسيار مهمى است كه
در تمام جزييات بررسى وقايع جارى بايد مورد نظر
باشد ،وگرنه بحث در جاى اصلى خود قرار نمىگيرد.
اين ابزار سيطرهى آمريكا ،كه پس از جنگ دوم
شكل گرفت ،براى تقابل با بلوك شوروى بود و
همچنين اعمال هژمونى آمريكا بر اروپا.

براى خنثى كردن اين تحريمها با آمادگى بيشترى وارد عمل شد به نظر مىرسد براى اروپا به دليل حجم مبادﻻت تجارى با روسيه،
و چنان كه مىبينيم علىرغم محدوديتهايى كه به وجود آمده ،و آفريقا به دليل وابستگى به مواد غذايى و محصوﻻت كشاورزى،
ارزش روبل به نحو قابل توجهى باﻻ رفته است؛ هر چند بىترديد عوارض بيشترى داشته باشد تا روسيه.
مردم روسيه هم زير فشار اقتصادى و گرانى و مصائب اين جنگ
هستند .استفاده از سياست تحريم براى دول غربى ،و مشخصا
آمريكا ،ديگر بسيار مُضحك شده است .و حقيقتا ضريب هوش
باﻻيى ﻻزم نيست ،تا بفهميم كه اغراق در هر چيزى مىتواند به ضد
خودش تبديل شود ،خصوصا كه امروز آمريكا در پروسهى نزول
قدرت اقتصادى خود قرار دارد و دور زدن دﻻر سالهاست كه به  جنگ ويرانگر است و شيرازهى زندگى را از هم مىپاشاند.
موازات شكلگيرى قدرتهاى جديد اقتصادى ،نه فقط مورد بحث به ويژه جنگى كه به دليل سياستهاى دولتها به مردم تحميل
است ،كه پراتيك مىشود .استفاده از ارزهاى منطقهاى در مُبادﻻت شده و جزيى از مبارزات آزادىخواهانهى مردم نيست .بيشترين
تجارى و يا مُبادلهى تجارى به شكل پاياپاى )كاﻻ در مقابل كاﻻ(؛ بار اين جنگ همين امروز بر دوش مردم اوكراين است .بنابراين،
و همچنين شكل دادن به سيستم بانكى آلترناتيو در مقابل سويفت ،بر ختم اين جنگ بايد اصرار كرد .با تسليح بيشتر اوكراين براى
كه يك وجه مهم در اين سياستهاى تحريمى است ،راههايى است ادامه جنگ بايد همانقدر مخالفت كرد كه با ادامهى جنگ توسط
كه در مقابله با سياست تحريمى آمريكا در پيش گرفته شده و قطعا روسيه و همچنين افشاى زلنسكى كه با پافشارى بر پيوستن به ناتو
گُسترش هم خواهد يافت .اين در حقيقت به معناى خنثى كردن و به جاى يافتن راهحلى براى صُ لح در كشورش به »جنگ جنگ
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تا پيروزى« ناتو پيوسته و خود عامل تداوم اين مُصيبت است .با رقابت ،سودمحورى و استثمار مورد نشانه نباشند ،ما از گردونهى
صفآرايىاى كه شاهد آن هستيم ،اين البته به سادگى وقوع نخواهد نحوست آن خﻼص نخواهيم شد.
يافت .روسيه مىخواهد نيروى نظامى اوكراين را متﻼشى كند و -٢
آمريكا و ناتو هم دنبال چيزى شبيه همين در روسيه هستند .اينها موضوع ديگرى كه بايد بر آن انگشت گذاشت ،نقش دموكراسى
دقيقا همان مولفههايى است ،كه خطر گُسترش جنگ در جهان را ليبرالى است .واقعيت اينست كه دموكراسى ليبرالى بر خﻼف تصور
توضيح مىدهند .و از اين رو ،تﻼش براى دامن زدن به اعتراض بسيارى از شيفتهگانش به شدت ايدئولوژيك و ن ُخبهگراست ،اگر
ضد جنگ بسيار مهم است .جنبش ضد جنگ بايد خواهان ختم دموكراسى را فقط حق راى چهار سال يكبار ندانيم .دموكراسى
همهى جنگها شود؛ خواهان لغو همهى پيمانهاى نظامى و امنيتى ليبرالى غربى نه مُدلى براى رهايى بشر ،بلكه مُدلى بوده براى تسهيل
و همچنين نابودى سﻼحهاى هستهاى ،شيميايى و بيولوژيكى شود؛ حركت و زيست سرمايه در بخشى از جهان كه سرمايهدارى در آن
عليه ميليتاريسم و صنايع نظامى مبارزه كند؛  ...و البته جزيياتاش را زاده شده و عمرش هم نه پانصد سال ،بلكه كمتر از صد سال است.
مىشود و بايد بيشتر تدقيق كرد در رابطه با كشورهاى مختلف و دموكراسى ليبرالى نمىتواند دموكراتيك باشد ،اگر تهاجم روسيه
اشكال مختلفى كه هر كدام از آنها در معرض مضرات جنگ قرار را مىبيند ،ولى كشتار روسزبانها و فعالين اتحاديههاى كارگرى
مىگيرند .اما مستقل از تﻼش براى ختم جنگ ،به دليل جايگاهى اوكراين توسط نئوفاشيستهاى اوكراينى را محكوم نمىكند؛
كه اين جنگ وراى جغرافياى اوكراين يافته است بايد به نكات نمىشود از دموكراسى گفت و چپ و راست به بمباران مردم در
كشورهاى ديگر راى داد؛ يا چشم بر آپارتايد دولت اسرائيل بست؛
ديگرى هم توجه كرد.
نمىشود از دموكراسى گفت و در مقابل درخواست اردوغان براى
-١
اين درگيرى تنها يك مسالهى ژئوپولتيك نيست .تنها نغض تحويل دادن مبارزان »پ پ ك« )دولت سوئد( به لكُ نتزبان افتاد.
دموكراسى و نقش نهادهاى بينالمللى نيست .اين تنها مربوط به دموكراسى ليبرالى ،نظام حاكم بر جهان غرب يا بخش پيشرفتهى
درك پوتين از »امنيت« در دور و بر خودش نيست .مساله اينست سرمايهدارى جهانى بوده است كه در همين چهل سالهى جهانى
كه بر متن بحران عميق جامعهى سرمايهدارى ،شكافهاى هولناكى شدن و قدر قدرتى سرمايهى مالى ،يك پاى شكلگيرى و تحكيم
در اين سيستم نمايان شده كه اجازه مىدهد تهاجم به اوكراين به قدرت اين بخش از سرمايه و تاييد لشكركشىهاى ناتو به خاورميانه
سرعت به يك مسالهى مهم جهانى تبديل شود و صفآرايىاى بوده است .در مورد دموكراسى ليبرالى مدتهاست كه نه فقط به
را به وجود آورد كه ﻻاقل پس از ختم جنگ سرد بىسابقه است .دليل آنچه كه اينجا گفته شد ،بلكه حتا در رابطه با كاركردش در
اگر بحث بر سر جايگاه روسيه در نظام بينالملل مطرح است )كه خود جوامع غربى هم بحث هست .و اين كه اين روىكرد ،انسان
هست( ،اگر حتا بحث بر سر رقابت ميان آمريكا و چين زمينهساز غربى را به شدت پاسيو ،از خودبيگانه و مُريد سيستم كرده است.
اين جنگ است )كه هست( ،اگر تداوم جنگافروزى و گُسترش قدرت هژمونيك دموكراسى ليبرالى چنان در افكار عمومى باﻻست،
ناتو هم زمينهساز اين جنگ است )كه هست( ،پس مساله به كه اغراق نيست اگر آن را به نوعى مذهب تشبيه كنيم .قدوسيتى
سادگى بر سر اين نيست كه پوتين تا چه حد عقبنشينى كند و كه سيستم و نمايندهى آن ،يعنى دولت ،در افكار عمومى غرب
زلنسكى چقدر به هارت و پورتهايش ادامه دهد .بحث اينست كه دارد چيزى از نقش يك مذهب فناتيك كم ندارد .با تهاجم روسيه
شكافهاى تازهاى در جهان سرمايه آشكار شده است ،كه مىتواند به اوكراين ،و درگير شدن مستقيم اروپا در اين ماجرا ،عرصهى
همانقدر كه زمينهى شكلگيرى اعتراض راديكال عليه نظام موجود تازهاى باز شده براى زير ضرب رفتن اين دموكراسى .و همچنين
را ممكن مىكند؛ بسترساز شكلگيرى جريانات افراطى از همه نوع رسانههايى كه گفته مىشود رُكن چهارم اين سيستم هستند و به
هم بشود .فضاى اروپا به شدت ميليتاريزه شده ،و راست افراطى چنان رفتار حذفگرايانه و غيردموكراتيكى متوسل شدند كه حتا
با افزايش راى عمومىاش آخرين وجهههاى دموكراسى ليبرالى را صداى خودىها را هم در آورد .دموكراسى ليبرالى در يك بحران
دارد به سُ خره مىگيرد .آشكار شدن شكافهاى هولناك در درون جدى است .و اظهارات كسانى مثل ينس استولتنبرگ )دبير كل ناتو،
نظام سرمايهدارى ،به نحوى كه پيشتر شاهدش نبودهايم ،شايد سوسيال دموكرات ِنروژى( مبنى بر ارحج بودن دفاع از ارزشهاى
دموكراسى ليبرالى بر تامين سوخت و انرژى از روسيه ،در حقيقت
مهمترين پيامد اين وقايع است.
نظام ارزشى سرمايهدارى در غرب زير فشار همه جانبه است .و اين نوعى واكنش به همين خطير بودن اوضاع است .شكستن قدرت
به هيچ وجه به معناى اين نيست كه چين و روسيه با روىكرد جهان اين گُفتمان بر افكارعمومى ،به طور قطع مىتواند قدرت اعتراض
چندقُطبى راه بهترى نشان مىدهند .شكلگيرى جهان چندقُطبى ،را در جامعه به شكل اثربخشى باﻻ ببرد.
برترى آمريكا و اقتدار پانصد سالهى سرمايهدارى غرب را به چالش -٣
جدى كشانده است؛ اما خود نمايندهى يك نظام مبتنى بر نفى نظم بين الملل بههم خورده و در اين آشُ فتگى ما شاهد برهم
استثمار انسان از انسان ،و نفى سودمحورى نيست .نه در حوزهى خوردن توافقات و اتحادهاى پيشين و يا شكلگيرى اتحادها و
سختافزارى )ارائهى الگوى بهتر اقتصادى و ادارهى جامعه( و نه توافقات جديد هستيم ،كه بسيارى خاصيت منطقهاى دارند .در
در حوزهى نرمافزارى )فرهنگ ،ارزشهاى اجتماعى و ،(...اين خاورميانه ،كه سنتا غرب طرف اصلى مُراودات اقتصادى و تجارى
روىكرد هنوز چيزى بهتر از ارزشهاى نظام سرمايهدارى در كُل بوده ،امروز چين و حتا روسيه مشغول سهميابى هستند .و بسيارى
اهدا نكرده است .سرمايهدارى ،سرمايهدارى است .يك جناح كم از دولتهاى منطقه ،كه سنتا دوستان نزديك غرب بودهاند ،در
قدرتتر مادامى كه پايش محكم نشده باشد ،وعدهى جهان بهتر برقرارى روابط نزديك و تعهدات اقتصادى و تجارى با شركاى
مىدهد .و تا وقتى كه قانون حاكم بر زيست سرمايهدارى ،يعنى جديد ترديد نمىكنند .اتحادهاى موجود دور و بر روسيه و چين
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مُدام اعضاى جديد به خود اضافه مىكنند )پيمان شانگهاى و
اتحاديهى تجارى ا ُروآسيا( .حتا جى هفت و بريكس هم اعضايى
از جبههى يكديگر را به عنوان مهمان براى شركت در اجﻼسشان
دعوت كردند .فضاى تشديد رقابت در ميان قدرتهاى بزرگ
حتا به دولت ايران اين امكان را داده ،كه با ورق پارهى برجام هر
روز با يكىشان وارد مُعامله و چانهزنى بشود .سرنوشتى كه برجام
پيدا كرده ،بىهيچ ترديدى متاثر از فضاى جنگى جارى است .در
آمريكاى ﻻتين و آفريقا هم نشانههايى از شكل دادن به اتحاد
منطقهاى به منظورهاى متفاوت مشاهده مىشود .روند فزايندهى اين
نوع توافقات و اتحادها ،كه شامل توافقات امنيتى هم مىشود ،بيش
از آن كه ناظر بر حل مُعضلى در شرايط حاضر باشند ،در خدمت
صفبندى و تغيير آرايش سياسىاى هستند كه به كار مُجادﻻت
بعدى خواهد خورد.

-٤

و باﻻخره نكتهى آخر اين كه در سئوال قبلى در مورد سياست
تحريم و عدم كارآيى آن صحبت شد ،كه اين هم پيامد مهمى در
نتيجهى جنگ اوكراين است .يافتن راههاى دور زدن تحريمها و
ايجاد سيستمهاى آلترناتيو بانكى ،دور زدن دﻻر و تقويت ارزهاى
ديگر ،هر يك به تنهايى شايد كوچك به نظر برسند ،اما در حقيقت
آنچه كه اتفاق مىافتد بىخاصيت شدن ابزارها و راهكارهايى است
كه در تحكيم قدرت سركردگى آمريكا نقش داشته است .و اين
بسيار مهم است.

 موقعيت اروپا )شامل شراكت در ناتو( به موازات كاهش
قدرت اقتصادى آمريكا و همچنين شكل گرفتن قُطبهاى نوظهور
اقتصادى دستخوش چالشهاى جدى شده است .چند سالى
است كه شكافهاى ميان اتحاديهى اروپا و آمريكا ،و همچنين
در درون خود اتحاديهى اروپا ،به اشكال مختلف مورد بحث
بوده است و درست پيش از حملهى روسيه به اوكراين حقيقتا در
اوج عدم تفاهم بود .اروپا تمايل مشخصى به درگيرى با چين يا
روسيه نداشت و حتا تمايﻼتى مبنى بر تقويت قدرت دفاع مستقل
از آمريكا بارها مطرح شده بود .تهاجم روسيه به اوكراين چنان
شوكى به اروپا داد ،كه كار آمريكا براى تحميل افزايش بودجهى
نظامى )كه خواست ترامپ هم بود( و ارسال تسليحات به اوكراين
را بسيار ساده كرد .واداشتن آلمان به بستن پروژهى »نورد استريم
دو« هم امتياز ديگرى بود براى آمريكا تا با زير چتر خود گرفتن
اروپا ،امكان سازش با روسيه را مسدود كند .اين يكپارچه شدن
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ناگهانى بر متن عدم توافقات در زمينههاى مختلف به سختى بتواند
ادامهدار باشد .كشورهاى اروپايى در درون خود بر سر موازين و
ارزشهاى خود هم تفاهم ندارند :در مورد مسالهى مهاجرت ،در
مورد برخورد به مسلمانان ،در مورد رابطه با روسيه و حتا چين،
در مورد لزوم استقﻼل از آمريكا ...و همهى اينها يعنى شكنندگى
اتحادى كه با به درازا كشيدن جنگ و آشكار شدن تاثيرات آن بر
كشورهاى اروپايى در موقعيت حساسى قرار خواهد گرفت .هرچند
كه تحكيم رابطهى فراآتﻼنتيك ،خطى است كه مدافعين جدى در
اروپا داشته هم در چهارچوب اتحاديهى اروپا و هم در ناتو(٣).
تا به حال افكار عمومى اروپا به دليل اعتماد عميق به نظام ارزشى
موجود ،گرانى ،تورم و حتا عدم افزايش ساﻻنهى دستمزدها را
به عنوان بهاى مشروعى براى پس نشاندن پوتين قبول كرده است.
اما با به درازا كشيدن جنگ و افزايش فشار تورم بر زندگى عمومى
در اروپا ،خصوصا با زمستا ِن در پيش كه معضل سوخت و انرژى
و گرما را به همهى خانهها مىبرد ،تصور مىشود چالشى بزرگ
براى اتحاديهى اروپا باشد .در آلمان نه فقط گرانى و تورم فعلى،
بلكه احتمال بسته شدن برخى صنايع و بىكارى گُسترده ،جامعه
را متشنج كرده است.
پروسهى به ناتو پيوستن سوئد و فنﻼند هم به نوعى گوياى موقعيت
متناقض اتحاديهى اروپاست .درست در همان وقتى كه همه تصور
مىكردند دو عضو تازه نفس به ناتو پيوسته ،كه از قضا به دليل
موقعيت جغرافيايىشان هم در درياى بالتيك و هم در قُطب شمال
)آركتيك( براى ناتو بسيار مهم است ،ناگهان با مخالفت اردوغان
عضو ديگر ناتو مواجه شدند! صرفنظر از اين كه نهايتا اردوغان اين
عضويت را تاييد كند يا نه ،همين كه دولتى مثل سوئد بايد در مقابل
خواست اردوغان مبنى بر استرداد پناهندههاى سياسى كرد به دولت
تركيه به ل ُكنت زبان بيفتد ،فاكت ديگرى است در توضيح وضعيت
آشُ فتهى حاكم بر اروپا و بحران دموكراسى ليبرالى .در عين حال،
سوئد پيش از پيوستن به ناتو به عضويت اتحاد امنيتى ديگرى در
آمد تحت رهبرى انگليس .اين اتحاد در  ٢٠١٢ساخته شده و اساسا
بر شمال اروپا متمركز است با كشورهاى بالتيك و اسكانديناوى.
) (٤اين نكته حائز اهميت است كه انگليس علىرغم خارج شدن
از اتحاديهى اروپا ،فعاﻻنه تﻼش دارد در موقعيت هدايتكننده و
حامى كشورهايى قرار گيرد كه از سياست فقط انتخابات چهار سال
يكبار را فهميدهاند! و البته روشن است كه مسالهى انگليس نه
حمايت از دولتهاى كوچك ،بلكه يافتن راهى به مركز مُجادﻻت
جارى در شان دولت فخيمه و منافع آنگلوساكسونيسم است.
قُطب شمال )آركتيك(هم به دليل منابع غنى طبيعى و معدنى ،و
هم البته به دﻻيل امنيتى و نظامى ،مورد توجه همهى اكتورهاى
درگير در مُجادﻻت جارى است .شوراى قُطب شمال متشكل از
هشت كشور است كه در اين منطقه قرار دارند و بعد از حملهى
روسيه به اوكراين ،بحث از اين هست كه نقش روسيه در اين شورا
بازتعريف شود (٥).عﻼوه بر اينها ،يك منبع ديگر مواد معدنى و
طبيعى كه در رقابتهاى تكنولوژيك جارى اهميت دارد ،گرين
لند است در همين منطقهى شمال اروپا كه چند سال پيش ترامپ
تقاضاى خريد آن را به دانمارك داد! اينها مستقيما ربطى به موقعيت
ناتو يا اتحاديهى اروپا در اين سئوال ندارد ،اما مساله اينست كه
ترافيك امنيتى نظامى كه در بخش شمال اروپا در جريان است )از
جمله مانور سنگين نظامى ناتو در سال  ٢٠١٨در همين منطقه( ،اوﻻ
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بسيار نگرانكننده است و ثانيا ابعاد پيچيدهترو عميقترى از مُنازعات مىتواند پيش درآمدى بر فجايع بيشتر باشد ،اگر وقايع مثبتترى
جارى را نشان مىدهد .با اين تفاصيل شايد لزومى نداشته باشد كه اتفاق نيفتد .چند نكتهى مهم در اين رابطه:
در مورد احتمال انتخاب مجدد ترامپ در آمريكا و يا كسى شبيه -١
به او و تاثيرش بر سرنوشت اتحاديهى اروپا چيزى گفت .ريسك برترى آمريكا را عمدتا چين به چالش گرفته ،كه يك نمونهى
اين كه وحدت درونى اتحاديهى اروپا به دﻻيل سياسى ،اقتصادى برجسته از اقتصاد نوظهور صنعتى است و با شكل دادن به اتحادها و
و حتا امنيتى شكاف بردارد ،بسيار زياد است .در همين روزهاى نهادهاى ويژهى اقتصادى و تجارى ،يك فاكتور غيرقابل چشمپوشى
اخير مطابق اخبار تلويزيون سوئد ،صربستان كه بيش از ده سال در توضيح نظم بينالملل امروز است .تمركز بر آسيا ،سياست »اول
است تقاضاى پيوستن به اتحاديهى اروپا را داشته ،اكنون به مدافع آمريكا«ى ترامپ ،فشار بر اتحاديهى اروپا براى سهيم شدن در
مخارج ناتو ،افزايش تحريكات در مقابل روسيه ،و تخريب گُسترش
روسيه تبديل شده و به ناتو اعتمادى ندارد!
رابطهى تجارى ميان روسيه و آلمان با هدف اعمال قدرت بر اروپا،
همگى اجزاى رفتار سياسى آمريكا براى سد كردن سير رو به نزول
قدرت خود بوده است .جنگ حاضر و اصرار آمريكا /ناتو بر سد
كردن پروسهى ُصلح ،در خدمت وقت خريدن است براى اين كه
با تضعيف روسيه ،به مهار چين نزديك شود.
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روسيه نيز با اين كه از لحاظ توسعهى اقتصادى در سالهاى اخير
همپاى چين و يا حتا هند نبوده ،اما به همين جبههى چندقُطبى
شكاف در نظام سرمايهدارى در ابعادى كه امروز
شاهد آن هستيم ،بى سابقه اســت .و چنين
بحرانهايى يا با انقﻼب حل و فصل مىشوند و يا
با راهحلهاى سرمايهدارانه از جنگ گرفته تا ظهور
فاشيسم .در همين لحظهى حاضر ،صداى اعتراض
راديكال عليه اين نظمِ ضد بشر بسيار ضعيف است.
اما از آنجا كه تهديد جنگ ،تهديد زندگى است،
فضاى جامعه با آشكار شدن عوارض جنگ مىتواند
به سرعت تغيير كند و فُرجهاى باز شود براى بازتعريف
مبارزه براى سوسياليسم و نابودى سرمايهدارى .به
اين معنا ،ما در يك دورهى تاريخى بسيار حساس
و مهم زندگى مىكنيم .شايد اين شانس و يا افتخار
را داشته باشيم ،كه در بازتعريف نظام آتى و فرموله
كردن قوانين آن سهيم شويم.

 مفاهيمى مثل جنگ سرد ،جهان دوقُطبى ،جهان يكقُطبى و
جهان چندقُطبى همگى بيانگر آرايش سياسى جهان سرمايهدارى در
دورههاى متفاوت بودهاند ،كه هم بازگو كنندهى حال و روز كُليت
نظام بوده و هم مناسبات ميان قدرتمدارانش .چهرهى شاخصى
كه قدرت هژمونيك اين نظام اقتصادى اجتماعى را از جنگ دوم به
بعد )علىرغم رقابت با شوروى غيرسوسياليست( نمايندگى كرده،
آمريكا است كه اكنون سالهاست پروسهى نزول هژمونى خود را
تجربه مىكند .اين نزول تنها به دليل شكست سياستهاى آمريكا
در ايجاد جهان يكقُطبى نيست .اين نزول فقط به دليل عروج و
ظهور قدرتهاى اقتصادى جديد به تعاقب جهانى شدن سرمايه
هم نيست .اين نزول قدرت ناشى از معضﻼت خود جامعهى
سرمايهدارى هم هست و تضمين بقاى اين سركردگى جز با جنگ
و تغيير توازن قوا ممكن نيست! و متاسفانه جنگ اوكراين فقط
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تعلق دارد .تﻼشهاى پوتين در سالهاى پيشتر براى يافتن جاى
پا در ناتو و جبران شكست اتوريتهى بينالمللى پس از فروپاشى
شوروى به ثمر ننشست و ناسيوناليسم روس خصوصا پس از
انقﻼبات رنگى پرداخت شده در خانهى آزادى آمريكا خود را
جمع و جور كرد .وقايع اوكراين در  ،٢٠١٤و نقش آمريكا در
روى كار آمدن يك دولت پروغرب ،آن نقطهى كليدى بود كه
ناسيوناليسم زخمخوردهى روس را براى ابراز وجود بينالمللى به
اتكاى قدرت نظامى گُستردهاش مُصممتر كرد .دخالت در وقايع
سوريه در سال  ٢٠١٥در حقيقت به صحنه آوردن اين تمايل و نشان
دادن توان ايفاى نقش موثر در مهار بحرانهاى بينالمللى بود .به
موازات تﻼش آمريكا براى گُسترش ناتو و ايجاد جهان يكقُطبى،
قدرتهاى جديد اقتصادى و حتا روسيه كه قدرتاش اساسا
مديون ظرفيت نظامىاش است ،بههم نزديك شدند .در حقيقت،
جنگ امروز در اوكراين ريشه در همان وقايع سال  ٢٠١٤دارد
كه منجر به سمتگيرى جدىتر اوكراين به سمت ناتو شد .دقيقا
همان چيزى كه پوتين مستمرا عليه آن هشدار داده بود .سران ناتو
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از همان زمان به دقت مشغول بازسازى ارتش اوكراين و تسليح و
آمادهسازى آن شدند .و روسيه با حملهى فوريهى  ٢٠٢٢به اوكراين،
ابتكار عمل در يك مُجادلهى جدى را كه دير يا زود بايد آغاز
مىشد ،از آمريكا گرفت .و البته امروز معلوم است كه براى اين
امر و مواجهه با عواقب آن برنامهريزى دقيق صورت گرفته بوده
در همكارى و همپيمانى با چين و همچنين كشورهاى ديگرى كه
هر كدام به نوعى در معرض عوارض سركردگى آمريكا و اروپا
بودهاند .پس ما از هر دو سوى اين ماجرا شاهد برنامهريزى دقيق
و آگاهانه هستيم .اين دقت براى اجتناب از جنگ نيست ،براى
پيروزى در جنگ قدرت است.
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نظام سرمايهدارى به تعبيرى از بحران دههى هفتاد مسيحى تا به حال
به مسير رشد و رونق بازنگشته است .اما اگر حتا اين بازهى زمانى
طوﻻنى را كنار بگذاريم و فقط موضوع را بر اساس بحران مالى
سال  ٢٠٠٨بررسى كنيم هم به شهادت فاكتهاى زيادى ،بحران
نه فقط فروكش نكرده ،بلكه بيش از هر زمان ديگرى روشن است
كه نظام سرمايه نتوانسته راهى از درون سيستم خود براى غلبه بر
اين بحران بيابد .بر متن انقﻼب انفورماتيك دههى هفتاد و پروسهى
جهانى شدن ،ثروتى بىكران توليد و در دست كمتر از يك درصد
متمركز شد .اكثريت مردم جامعهاى كه ديگر كاپيتاليسم بر همه روح
و روانش حاكم بود ،به شغلهاى ناپايدارى رانده شدند كه هيچ
اميدى براى بهبودش نيست .در اين چهار دههى پروسهى جهانى
شدن ،سرمايهى مالى به قدرتى افسانهاى دست يافته است .نرخ
نزولى رشد ،رشد بىسابقهى فقر و نابرابرى ،تخريب محيطزيست،
پروسهى صنعتزدايى و تغييراتى كه بر سازمان كار تحميل شده،
تاثيرات عميق و ويرانگرى بر طبقهى كارگر و اكثريت جامعه
گذاشته است .درهم شكستن سازمان كار و تحميل اشتغال ناايمن،
بر متن غلبهى گُفتمان دموكراسى ليبرالى ،ب ُنياد اصلى دشوارى در
شكلگيرى اعتراض اجتماعى است .و متاسفانه تا به حال صداى
نقد راست به شرايط فعلى بلندتر از نقد چپ بوده است(٦).
چيزى قريب پنج قرن از شكلگيرى مناسبات سرمايهدارى مىگذرد.
در طول اين پنج قرن ،مناسبات سرمايهدارى موفق شده هم در سطح
اقتصادى و هم در سطح سياسى مستمرا خود را تجديد آرايش كند؛
نهادهاى خود را بازبينى و بهروز كند؛ براى تداوم خود از سازمان
دادن انواع پيمانهاى سياسى و نظامى و اقتصادى تا خونينترين
جنگها هيچ دريغ نكند .در اين پنج قرن ما شاهد شكلگيرى و
سقوط چند امپراتورى ،جهان دوقُطبى ،يكقُطبى و حاﻻ چندقُطبى
بودهايم .در اين پنج قرن ما شاهد بازار آزاد ،برنامهريزى اقتصادى،
دولت رفاه و اقتصاد كينزى ،اقتصاد نئوليبرالى و جهانىسازى
بودهايم؛ شاهد دولتهاى سكوﻻر و غيرسكوﻻر بودهايم؛ شاهد
كودتاهاى نظامى براى تحكيم هژمونى قدرتهاى بزرگ منطقهاى
و جهانى بودهايم؛ شاهد نقشآفرينى دولتهاى دموكراسى ليبرالى
و اقتدارگرا در حفظ و توسعهى مناسبات سرمايهدارى بودهايم؛
 ...در تمام اين دوره ،وجه مشخصهى نظام سرمايهدارى چه در
دورهى رونق و سازندگىاش و چه در دورهى ركودش ،رقابت بر
محور سودآورى و جنگ براى تثبيت قدرت برخاسته از اين سود
بوده است .غرب )اروپا و آمريكا( قريب پانصد سال مهد تكوين
نظام سرمايهدارى و ارزشهاى آن بوده است .آنچه امروز شاهد
آن هستيم ،پردهاى از دوران حضيض اين نظم است كه پرچم
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دموكراتيك بودن و آزاد بودنش دست دموكراسى ليبرال غربى بود.
تنش ميان آمريكاى در حال نزول و عقبهى آن )اروپا( با قُطبهاى
جديد اقتصادى تنشى است اقتصادى ،سياسى و حتا چنانكه مىبينيم
نظامى .شكاف در نظام سرمايهدارى در ابعادى كه امروز شاهد آن
هستيم ،بىسابقه است .و چنين بحرانهايى يا با انقﻼب حل و فصل
مىشوند و يا با راهحلهاى سرمايهدارانه از جنگ گرفته تا ظهور
فاشيسم .در همين لحظهى حاضر ،صداى اعتراض راديكال عليه
اين نظ ِم ضد بشر بسيار ضعيف است .اما از آنجا كه تهديد جنگ،
تهديد زندگى است ،فضاى جامعه با آشكار شدن عوارض جنگ
مىتواند به سرعت تغيير كند و فُرجهاى باز شود براى بازتعريف
مبارزه براى سوسياليسم و نابودى سرمايهدارى .به اين معنا ،ما در
يك دورهى تاريخى بسيار حساس و مهم زندگى مىكنيم .شايد
اين شانس و يا افتخار را داشته باشيم ،كه در بازتعريف نظام آتى
و فرموله كردن قوانين آن سهيم شويم .ما يعنى ماى ضد مناسبات
سرمايهدارى و خواهان ايجاد جامعهاى برى از استثمار ،در اولين قدم
بايد جلوى گُسترش جنگ و جنگافروزى را بگيريم و براى اين
كار مطلقا نبايد مرعوب گُفتمان طبقهى حاكم در تقديس دموكراسى
ليبرالى و يا شيفتهگى مدافعان جهان چندقُطبى به سرمايه صنعتى شد.

 در دهههاى اخير ،يعنى بر متن جهانى شدن سرمايه و همچنين
با فروپاشى شوروى و پس راندن همانچه كه به نام سوسياليسم
موجود بود؛ تهاجم عظيم و همه جانبهاى به طبقهى كارگر و اكثريت
جامعه صورت گرفت كه هنوز هم توضيحدهندهى اعتراض ناكارآمد
در جامعه است .اين كه سرمايهدارى با دموكراسى ليبرالىاش بهترين
آلترناتيو براى ادارهى جامعه و زيست بشر است ،محور اصلى
ديدگاههاى سياسى و نظرى دو سه دههى اخير بوده ،و بسيارى
از اعتراضات موجود هنوز هم تحت تاثير سيطرهى همين گُفتمان
هستند .در اين چند دهه »انقﻼب« و »تغيير« تحسين مىشد ،اگر
مخملى و نرم و در خدمت گُسترش ليبرال دموكراسى و مشخصا
دست باﻻ گرفتن غرب پيروز در جنگ سرد بود .درغير اين صورت
كارى بود خشونتآميز ،اقتدارگرا ،ناپسند ،خﻼف قوانين مدنى و
حقوق بشر و ...شايستهى هر نوع سركوب!
يكى از مهمترين وقايع اين دهههاى اخير از دست رفتن شيرازهى
سازمان كار و يا تغيير سازمان كار در خدمت گُسترش بىمانع
نظم اقتصادى  -اجتماعى سرمايهدارى بود .و اين پديدهاى است
كه از شرق تا غرب ،از شمال تا جنوب ،چنان وضعيتى را بر
اكثريت جامعه تحميل كرده است كه امكان اعتراض را هم به
شدت كاهش داده است .تغيير سازمان كار با قراردادهاى موقت،
با رواج ناايمنى شغلى ،با خروج از همان قوانين كار موجود و با
سيال شدن در خدمت شرايط صاحبان كار )و همگى با حمايت
نهادهاى بينالمللى( يكى از مهمترين فاكتورهاى افزايش سودهاى
كﻼن سرمايهداران بوده است .نيروى كار بارِ گُسترش سرمايه به
اقصا نقاط جهان را بر دوش كشيد و با بحران اقتصادى و كاهش
نرخ سود؛ و با تﻼطمات سياسى از جمله همين جنگ در اوكراين
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و عوارض آن ،در معرض بيشترين صدمات قرار گرفت .تورم و
گرانى فزايندهى امروز ،بحث در مورد عدم افزايش دستمزدها به
بهانهى مهار تورم ،در كنار ناايمنى اشتغال گوياى موقعيتى بسيار
خطير و شكننده براى نيروى كار ،يعنى اكثريت جامعه ،است .اين
تصويرى عمومى است و كمابيش همهى بخشهاى نيروى كار
را مستقل از جغرافياى زيست در بر مىگيرد .و البته توجه داشته
باشيم ،كه مساله تنها بر سر جنگ حاضر در اوكراين نيست .در
دورهى پاندومى بخش زيادى از شغلهايى كه محصول دورهى
جهانى شدن و عمدتا در حوزهى خدمات بودند ،از بين رفتند .در
حقيقت ،وخيم شدن موقعيت نيروى كار و كاهش مستمر سهم آن
از ثروت اجتماعى بسيار پيشتر از جنگ در اوكراين و پاندومى از
جانب نهادهاى سياسى و نظرى سيستم حاكم هم طرح شده است.
در غياب آلترناتيوهايى كه از زمين نيروى كار برخاسته باشند ،تنها
صدايى كه شنيده خواهد شد و تنها راهى كه پيش برده خواهد شد
از سوى نهادهاى سرمايهدارى است .راهحلهاى اصﻼحطلبانه از
درون سيستم )سوسيال دموكراتيك ،ليبرالى ،و يا حتا اتوپيستهاى
تكنولوژيست( هر كدام به نوعى بى ربط به موقعيت به نظر
مىرسند .بحران حاضر مربوط به توزيع نابرابر درآمدها نيست،
بلكه اين درآمدهاى نابرابر ناشى از كاركرد سيستم توليد حاكم
است .موسسهى خيريهى »آكسفام« ،كه هر سال گزارشى در مورد
ميزان نابرابرى در جهان منتشر مىكند ،اعﻼم كرده كه در طى دو
سال گذشته )دورهى پاندومى( هر  ٣٠ساعت يك ميلياردر جديد
به وجود آمده است .رئيس بخش بينالملل اين موسسه مىگويد،
انتظار مىرود در سال جارى ) (٢٠٢٢هر  ٣٣ساعت يك ميليون نفر
به فقر شديد سقوط كنند .سرمايهدارى ماشين توليد سيستماتيك
فقر و نابرابرى ،جنگ و مُصيبت اجتماعى و محيطزيستى است.
و به شهادت تاريخ ،راهحلهاى اصﻼحطلبانه درون سيستمى در
شرايطِ بحرانى و متشنج )مثل امروز( شانس زيادى نخواهند داشت.
مسالهى روز جامعهى سرمايهدارى ،رفع نابرابرىهاى موجود نيست.
مسالهى اصلى بر سر تثبيت قدرت هژمونيك چهرهى شاخص
سرمايهدارى معاصر است .و اين امر به حُ كم تجربهى تاريخى
و همچنين آنچه كه همين حاﻻ شاهدش هستيم بدون جنگ و
تﻼطمات نخواهد گذشت.
راهحل تكنولوژيستها ،يعنى بخشى از منتقدين راست سرمايهدارى
معاصر ،هم در شرايط حاضر و با تهديدات جنگى ،بيش از آن
اتوپيستى است كه به عنوان راهحل مورد توجه دستاندركاران و
گردانندگان سيستم قرار بگيرد :حقوق شهروندى در جايى كه تورم
و هزينهى جنگ حرف اول را مىزند ،شوخى است؛ سازماندهى
كار با تكنولوژى هوشمند بيشترين خدمت را به صنايع تسليحاتى
در خدمت جنگ و هزينههاى آن خواهد داشت ،نه سازماندهى
زندگى اجتماعى در جامعه .مطابق اين نقد راست به سرمايهدارى،
توسعهى زندگى ديجيتالى اين امكان را مىدهد كه دموكراسى از
دوش پارلمان برداشته شود و به شكل يك دموكراسى مستقيم در
آيد كه به كمك تكنيك هر لحظه با يك كليك مُتحقق مىشود .و در
اين سناريو ،دولت محلى /كشورى ﻻزم نيست .دولت جهانى ﻻزم
است ٦).و (٧در انطباق اين روىكرد با منافع كسانى كه ثروتشان
گاه از ثروت ملى يك جامعه /يك كشور هم بيشتر است ،ترديدى
نيست .اما نظم در هم ريختهى بينالمللى امروز براى به ثبات رسيدن
به راههايى وراى اين اتوپيا نياز دارد .و شرايط امروز با شكل گرفتن
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آرايش جنگى حُ كم مىكند كه حتا اگر تمايل يا امكان اصﻼح در
چهارچوب سيستم موجود باشد ،به آيندهاى محول شود كه در آن
تكليف جدال امروز حول نظم جهان چندقُطبى تعيين شده باشد.
تﻼش براى خﻼصى از اين وضعيت و براى دفاع از زيست انسانى،
هيچ عُذرى ندارد براى اين كه حول مبارزه عليه هر نوع سودمحورى
و رقابت شكل بگيرد .ارزشافزايى و سودمحورى نظام سرمايهدارى،
خانه را بر سر مردم خراب كرده است .محيطزيست و هواى نفس
كشيدن را به نحو فاجعهبارى تخريب كرده است .آب آشاميدنى
را از دسترس مردم دور كرده است .بهداشت و آموزش را به
كاﻻيى لوكس تبديل كرده است .همهى آنچه كه ملزومات حياتى
زيست است ،مورد تعرض وقيحانه و بىپرواى نظام سرمايهدارى
سودمحور قرار گرفته است .براى خﻼصى از اين وضعيت
هراسانگيز بىهيچ ترديدى بايد تمام تﻼش را بر اين گذاشت كه
گُفتمانهاى ساختارشكنانه عليه كُليت نظام سرمايهدارى را شكل
داد .چنين گُفتمانى بايد نقطهى حركت خود را از نقد دموكراسى
ليبرالى آغاز كند .ديگر بايد بتوان به صراحت نشان داد كه فاصلهى
دموكراسى ليبرالى تا جنگافروزى ،ميليتاريسم و به كارگيرى راست
فاشيست ،فقط يك بند انگشت است! خلسهى حاكم بر اعتراضات
اجتماعى در دهههاى گذشته بايد جاى خود را به ارادهاى براى
اعمال تغييرات اساسى بدهد .نقد گُفتمان دموكراسى ليبرالى ،مبارزه
براى ختم جنگ و دامن زدن به يك جنبش ضد جنگ ،دو نقطهى
كليدى در قدرتمند كردن مبارزه عليه شرايطى است كه در باﻻ
توضيح داده شد .جهان چندقُطبى كه يك سوى اين مُجادله است،
خود بخشى از نظام سرمايهدارى است و در گردنكشى عليه آمريكا
و ليبرال دموكراسى غربى زير چتر ناتو ،هيچ راهى براى برونرفت
از مُصيبت سرمايهدارى نشان نمىدهد .با اين حال ،جدال حاضر
بر محور تقابل آمريكا و جهان چندقُطبى شكافهاى مهمى را در
جهان سرمايه شكل داده كه مىتواند زمينهساز يك حركت اعتراضى
گُسترده عليه كُليت اين نظام شود .در جنگ اول جهانى هم از
درون چنين شكافهايى بود ،كه جنگ و انقﻼب اكتبر زاده شدند!
نظام سرمايهدارى چم و خمهاى زيادى را در اين پانصد سال
گذرانده است و مُسبب بﻼمُنازع بسيارى از مصائب جامعهى بشرى
است .دوران حضيض اين نظام ،دورانى كه قدرت هژمون آن از
همه سو مورد عتاب و ختاب است را بايد شناخت و اجازهى
امكان ترميم و بازگشت را به آن نداد .نظام سودمحور بايد برچيده
شود .توليد جامعه بايد به دست توليدكنندگان سازمان داده شود،
تا سﻼمت محيطزيست هم تامين شود .وسايل توليد اجتماعى بايد
به مالكيت جامعه در آيد .مناسبات پولى برچيده شود .و اكثريت
جامعه امكان واقعى اعمال قدرت بر سرنوشت خود را با در دست
گرفتن ادارهى جامعه بيابد.
جوﻻى ٢٠٢٢
***
يادداشتها:
 -١نظريهى هارتلند يك نظريهى ژئوپوليتيكى قديمى است ،كه
اساسا بر محور منافع دولت فخيمهى انگليس در دوران امپراتوريش
شكل گرفته بود .مطابق اين نظريه هر كشورى يا نيرويى كه بر
هارتلند )شامل مناطق وسيعى از آسياى ميانه ،قفقاز و بخشهايى
از اروپاى شرقى( احاطه و كنترل داشته باشد ،بر تمامى جهان حاكم
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خواهد بود .همين ديدگاه محور نظريهى استراتژيك برژينسكى  -٥از جمله نگاه كنيد به مقالهاى از يك محقق فنﻼندى در مورد
در كتاباش به نام »تختهى شطرنج بزرگ ،اولويت آمريكايى و آيندهى كنترل يا هدايت شوراى آركتيك پس از حملهى روسيه
مفاهيم ژئواسترتژيك آن« منتشره در سال ١٩٩٧است .برژينسكى به اوكراين.
بر اهميت ا ُروآسيا براى آمريكا تاكيد مىكند و اين كه كنترل بر International Arctic Governance without Russia.
اين منطقه ،ضامن كنترل بر خاورميانه و آفريقا نيز خواهد بود .در Stefan Kirchner. University of Lapland, Arctic Centre,
February 25, 2022
تحقق استراتژى مورد نظر برژينسكى ،چند كشور از جمله اوكراين
 -٦براى داشتن تصوير بهترى از اين روندها ،خواندن مقالهاى از
نقش مهمى دارند!
 -٢اتاقهاى فكر آمريكا در ﻻاقل يك دههى گذشته سناريوهاى نشريهى »نيولفت ريويو« ،شمارهى  ١١٩و  ١٢٠كه به فارسى هم
مختلفى را در زمينهى تقابل آمريكا با چين و يا قُطبهاى نوظهور ترجمه شده و در سايت »نقد اقتصادى سياسى« در دسترس است،
مورد بررسى قرار دادهاند .اين سناريوها حاﻻت مختلف را بررسى اكيدا توصيه مىشود» :اتوماسيون و آيندهى نيروى كار« ،آرون بناناو
مىكنند :از تامين هژمونى مطلق آمريكا و تداوم موقعيت فعلى گرفته )ترجمهى :ايوب رحمانى و ستار رحمانى(
تا به رسميت شناختن جهان چندقُطبى ،اما تحت رهبرى آمريكا؛ Automation and the Future of Work, NLR (New Left
Review) no 119 & 120. Aaron Benanav
و تا منزوى كردن چين در ميان كشورهاى آسيايى )خودشان اين
را جنگ سرد آسيا مىنامند( و يا همراه شدن با چين در هدايت  -٧عﻼوه بر مقالهى نامبرده در »نيولفت ريويو« نگاه كنيد به
ا ُروآسيا .بسيارى از استراتژيستهاى پنتاگون بر اهميت اين منطقه دو نمونهى بسيار سطحى در مورد نقش تكنولوژى و همچنين
براى تداوم سركردگى آمريكا بر جهان تاكيد كردهاند .دو نمونه از نهادهاى خصوصى )يعنى شركتهايى مثل گوگل و آمازون و(...
در دموكراسى.
اين مطالعات آمريكايى و انگليسى:
Global Trends 2030: Scenarios for Asia’s Strategic
Future. By Dan Twining, Dec 2012
https://foreignpolicy.com/2012/12/11/global-trends2030-scenarios-for-asias-ﬆrategic-future
Trends Shaping Asia by 2030. Eric Kasper. Inﬆitute
of Development Studies, April 2017
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5ba37
_e2540f0b60633987f8a/093_Trends_Shaping_Asia
by_2030__K4D_template_.pdf

 -٣درست از پيش از جنگ اوكراين و در راستاى امنيت اروپا،
مسالهى ناتو مورد بحث زيادى بوده است؛ خصوصا با تمايﻼتى
كه مبنى بر استقﻼل اروپا در امنيتاش مطرح است .در نمونههايى
از اين بحثها با اين كه اهميت استقﻼل ملى در هر كشور در
رابطه با امنيتاش تاكيد مىشود ،اما عموما مساله بر سر ضرورت
حفظ رابطهى فرا آتﻼنتيك )با آمريكا( و از اين طريق تﻼش براى
استقﻼل اروپا در همكارى با ناتو است.

The Future of Democracy: the End of Democracy as
We Know it. Miguel Goede. Kybernete (0368-492X),
June 2019
h t t p s : / / w w w. e m e r a l d . c o m / i n s i g h t / c o n t e n t /
doi/10.1108/K-08-2018-0452/full/html
Is Democracy Failing and Putting our Economic System at Risk? William A. Galﬆon & Elaine KamarckJan 2022
https://www.brookings.edu/research/is-democracyfailing-and-putting-our-economic-syﬆem-at-risk

A Weakening Transatlantic Relationship? Redeﬁning the EU-US Security and Defence Cooperation.
Bjorn Olav Knutsen (Norwegian Defence Research
)Eﬆablishemnt
https://doi.org/10.17645/pag.v10i2.5024
From Context to Concept: Hiﬆory and Strategic Environment for Nato’s 2022 Strategic Concept. Jordan
Becker, Michael Duda & Douglas Lute. Defence Studies Jun 2022
https://doi.org/10.1080/14702436.2022.2082959 - The
War againﬆ Ukraine Shapes NATO’s Future. Dominika
Kunertova & Niklas Masuhr. Policy Perspectives. Vol
10/4, June 2022

 -٤دراين لينك مىشود بيشتر در مورد اين پيمان خواند:

https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Joint_Expeditionary_Force
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به نام ُصلح
به نام صُ لح
به نام حديث غم بر الياف شاخهها و آيين جوانهها
به نام آزادى
به نام زﻻل انديشه در رنگين كمان بشر
به نام آنانى كه:
نمك فرسودهشان مىكند
و نمك ،همان اشكهاشان است
به نام رفيق
به نام زنان بىوطن بر فﻼت بىنشان تبعيد
به نام مردان آونگ شده بر خاطرات گُ نگ زندان
به نام ياران ﻻلهگون در انعكاس رعشه و
بر احكام شوم وحشت
به نام واژه:
واژگانى كه چونان اشكال و اعماق
بكر و پهناورند
واژگانى كه در هيات ستارگان
بر مىخيزند ...قيام مىكنند
و در امتداد متروك و بيات شب
از خونين وسعت جادههاى خصم
مىگذرند و
وقت سحر :هنگامهى نهال و نياز
الفباى يك سرزمين را
بر فراز هر بام و كوچه و خيابان مى ُسرايند
به نام اعتراض و اعتراف از جنس سكوت
به نام خاموشسرشت برگى ناآشنا در حجم خشكاندود رودخانه
به نام قامت رقصان قاصدك در خلوت آسمان
به نام فصول
و سراسر حيوانات
به نام لحظهاى مانا در خُ روش تُرد يقين:
آن انتظار و انزوا ...آن پاكى محض و پژواك مقدس
كه تعبيرش ذات بوسه و حضور برهنگىست
و گويى!
ترجمان دريچه ...ايوان ...و روستا را
به تصوير مىكشد
و از اندام آفتاب و آبىِ آرامش
خبر مىدهد
به نام عطر گُ ل در هجوم باران
به نام نرمك نازك نور
به نام خوشهچين راز و
بىشماران ريشهى وحدت
به نام آشفته چراغى رو به زوال
و پشت به كابوس و جهل و نفرت
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پل الوار
ترجمهى :اميد آدينه

به نام سايه ...سايههايى پژمرده و سوگوار:
كه پيوسته پيوسته
از قلعهها و شيارهاى رزم
از ابعاد ممنوعه و افكار مسموم
عبور مىكنند
تا معبر دژخيمان،
و مدار ديوها را
فاش كنند و عاقبت!
پچ پچ نحس ظالمان
بر ورق پارههاى شك و رسوايى
نقش ببندد
و آن كبوتر سپيدهدم
با زبان گندم و پوشال و كُ لوخ
نغمهى پيروزى و رهايى،
بخواند!
به نام هزاران هزار شورش
و چندين و چند حماسه
به نام پنجرهاى تاريك در آغوش دستان نيمه روشن
به نام روزنههاى اميد در كندوى پيامآذين طلوع
به نام پرتو خيس غروب بر عرصهى احتمال و صفحات تاولزده
به نام تنهايى تو
و بغض فانوس در لفظ ناسور قفس
و تكاپوى سرد نسيم در نهايت تماشا
به نام پرنده:
پرندگانى از تبار برف و نُطفهى آتش
پرندگانى كه شرح نگاهشان
شرم كودكان را دارد
و حوالى كوچ و مترسك
از حصار و مرگ نمىهراسند و
با لهجهى غرورانگيز فاتحان،
سخن مىگويند!
به نام نخستين انسان
به نام درياها و نجوايى مختصر
به نام زائران شمعِ در گردش طوفان
به نام نفرينكنندگان خُ فته در خيمههاى خاكستر
به نام شهرى از فرزندان رويا و خويشاوندان اشيا
كه انگار:
بر لنگر صبح ماسيده و
ميان هيچ و هرگز پرسه مىزند
به نام گهوارههاى عَدَ م
و آن خسته خُ نياگر آواره
به نام درختان شوقآميز و سبزفام در جنگلهاى ديرسال و دوردست
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به نام مادران كُ تك خورده به ناروا
به نام پدران بىمرز،
و عاصى از جنگ و نبرد بىحاصل
ى ويران شده
به نام ديوارها و طاقها ِ
ى اين شعر مطلق:
كه شبيه عريان ِ
چهرهها و آوازهاى گم گشته را
شهادت مىدهند و در ثقل جان
بَدَ ل به بُغض و بُهت مىشوند
به نام ترديدى طوﻻنى
به نام كارگران و دهقانان و گياهان
به نام تلخ صدا در ازدحام حقيقتى فرتوت
به نام كهنه قايقى چوبين بر ساحل پُرهياهو
به نام اساطير ...و من:
زيرا كه من و اساطير
بلوغ بُتان و تناسخ خدايان را ديدهايم
و دوشادوش يكديگر
تا حباب دريغ و طمع
تا آيات شياطين و ادراك جُ مجُ مهها سفر كردهايم
اكنون:
باز هم راه بايد افتاد و حرفى زد
بايد از رگان آشوب و اضطراب
از دقايق خشم و مُ صيبت و فاجعه گذشت
و شب كﻼه جادو را لمس كرد
و حتا!
با گوشهايى كُ نجكاو و چشمانى پُرسشگر
بطالتها و بيهودگىها و طلسمها را آموخت
آرى:
اين چنين است كه مىتوان،
بر مزار اهل مكتب،
مشعلى اَفروخت و
در فراسوى دانههاى دانش ايستاد
و از جدال چخماق و پاس ِخ باد
به شعبدهبازان تاريخ
پ ِى بُرد...
به نام اندك آرزوهاى فراموش شده
به نام بيابان و بوته و سنگ آكنده از صبر
به نام جوهر وجدان
و شيپور بيدار و موجكوب قلم
به نام تودههاى زخم در رويش زمان
به نام نطقِ بهار در كالبد ناودان و بطن باغچه
به نام صخرههاى خزان گرفته بر دامنههاى رنج و استقامت
به نام بىگناهان
بىگناهانى كه:
با طعم چكامه و كفن
شعار شرافت دادند ...قصيدهى سر ِخ سنگر آفريدند
و رد اسارت و شكنجه و اعدامشان
از ترانهاى بر لب
تا تپش آستانهاى مسدود
پيدا و پنهان است
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به نام مقصدزادگان بىپايان
به نام مهتابخوان مرثيهپوش در كانون افسانه
به نام مفهوم خوش پرواز در طرح آشيانه و
بر عظيم كرانهى صحرا
به نام كومههاى فقر
و نعرهى اندوهگُ ستر فاصله
و ابيات نيكمظهر شعور عليه ضرباهنگ تبعيض و جنون
به نام دروازههاى مبهم خيال
به نام كاشفان درد و كاتبان حسرت:
كه مثل شبنم و معبد يا همچون عُ مر بىتكرار
يك اتفاق سادهاند!
اما هميشه و هنوز
بر طبل حادثه مىكوبند و از ضجهها،
از انبوه عُ قده و كينه و فريب
مىنويسند
اينان :كاشفان درد
به مانند ُشعله و صداقت
اهل پيكار و گلوگاه قروناند
اينان :كاتبان حسرت
با كاغذ و كلمه
اقوام ماتم و نسل ارغوان را
زمزمه مىكنند ...مىپوشانند
و ناگهان!
تﻼطم دروغ در تعفُ ن و حقارت
فرو مىنشيند و صوت ستم مىپوسد...
به نام دشت
دشتهاى ابدى ...دشتهاى شهيد و شقايق و هق هق
به نام يگانه هجايى معصوم بر بستر قابى پريشان احوال
به نام دختران شالىكار بر بوم سخاوت و عدالت
به نام آن همه قلب در مسير نوازش
به نام پُلهاى قديمى
و حلقهى خمارگون شكوفه و راويان خورشيد
به نام خيزش مداوم كوه
به نام نان و نشاط
و خالى آهاندود سفرهها در انتشار ذهنهاى سيال
به نام جهان كه آدمى را:
كتيبهى مهر و آداب عشق مىپندارد!
و به گماناش آدمى،
حكايت بيمناك پيلهها و
قصهى مرموز پردههاست
و بايد با هلهله و خطابه و خنجر
سمت اهريمن و ابليس
بشتابد و در ضيافتگاه آينه،
و بر اُفقزار آب
غبار از تن بروبد و بشويد ...تا سرانجام:
موم معجزه طنينانداز شود
و آينده و انقﻼب
سهم هر فرياد و
متن هر عطش باشد!
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يك توضيح مختصر

در اين بخش ،چند مقاله و گفتوگوى ترجماتى در زمينهى جنگ در اوكراين تهيه و انتخاب شدهاند.
پارهاى از اين مطالب ،اورژينال و براى اين دفتر »نگاه« ترجمه گشته و پارهاى ديگر  -شامل سه
ترجمهى» :جنگ نيابتى آمريكا در اوكراين« ،سخنرانى جان بﻼمى فاستر» ،اخبار روز«؛ »به سوى يك
نظم ژئوپوليتك نو« از آلن ِگرِش» ،لوموند ديپلماتيك«؛ و »سرنوشت اوكراين و يك جنگ )سرد؟( كامﻼ
جديد!« از اِورِن بالتا» ،راديو زمانه«؛ از منابع ديگر انتخاب شدهاند.
برخى از اين مباحث ،به رغم پارهاى اشكاﻻت تحليلى ،اما ،حاوى نظرات و اطﻼعات قابل تعمقى
پيرامون اين جنگ ،علل و پيامدهاى آن ،هستند؛ و از همين رو ،براى اين دفتر »نگاه« تهيه و انتخاب
شدهاند.

 مقالهى مِتياس سِدرهٌلم» ،اروپا ،اروآسيا و بازگشت ژئوپوليتك!« ،علىرغم نكات روشنگر و در خورتوجه ،حاوى نظر و موضع سمپات به »قدرتهاى بزرگ جديد«ى ،كه با توجه به روند تكوين مقاله ،جز
چين و روسيه نمىتوانند باشند ،است! او در انتهاى مقاله از اين گونه قدرتها ،كه »با همبستگى بر
اساس منافع اقتصادى ،نياز به انرژى ،مواد خام و نقل و انتقال مواضع امنيتى ،در حال شكلگيرى
مىباشند« ،سخن به ميان مىآورد و در پى آن مىنويسد» :تا زمانى كه كارگزاران اين اوضاع به
سرمايهگذارى در كشورهاى فقير و يا به طور آلترناتيو در سيستم بينالمللى ادامه مىدهند ،مىتوان
فعل و انفعاﻻت را مثبت ارزيابى كرد «.يك سئوال اساسى پيرامون چنين نظر و موضعى اين است،
كه چرا مىتوان اين فعل و انفعاﻻت را مثبت ارزيابى كرد؟! در حالى كه سرمايهگذارى در كشورهاى
فقير و ،...چه از طرف قدرت هاى بزرگ سرمايهدارى قديم و چه جديد و در حال شكلگيرى ،چه از طرف
سرمايهدارى بازار آزاد و چه سرمايهدارى دولتى ،هدفى جز استثمار طبقهى كارگر و ارزشافزايى سرمايه
در سر ندارد و تا ان جا كه به طبقه ى كارگر مربوط مى شود ،نه تنها حاوى كم ترين فعل و انفعال مثبتى
نيست ،كه فقط به تحكيم بردهگى مزدى »دوزخيان زمين« مىانجامد!
 جان بﻼمى فاستر ،در سخنرانى خود ،تحت عنوان »جنگ نيابتى آمريكا در اوكراين« ،به درست جنگدر اوكراين را يك »جنگ نيابتى« مىخواند و در پاسخ به اين سئوال اساسى ،كه »چطور اين جنگ نيابتى
به وقوع پيوست؟« ،به »استراتژى بزرگ امپراطورى آمريكا« و لحظات مهم و تاريخى آن نظر مىاندازد و
با ارائهى فاكتهاى دقيق ،سياست ژئوپوليتكى »امپراطورى« عليه روسيه را پى مىگيرد .اما ،در سير
تطور اين بحث ،او نه تنها حتا يك بار هم به روسيهى سرمايهدارى و سياستهاى توحشبار متقابل آن
در رقابت با »اميراطورى«  -در جهت تثبيت موقعيت روسيه به مثابه يكى از »قدرتهاى برتر جهانى« در
معادﻻت قدرت جهان سرمايهدارى -اشاره نمىكند ،كه برعكس جنگ روسيه در اوكراين را فقط ناشى
از »استراتژى بزرگ امپراطورى آمريكا« قلمداد كرده و از اين حيث ،به گونهاى ،بر سياست سرمايهدارى
روسيه و جنگ آن در اوكراين ،به مثابه يك كُنش ناگُزير ،صحه مىگذارد.
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سرسخن:

پيام ديرين -سينا نياكان

en_payam@yahoo.se
niakansina60@gmail.com

ژوئن ٢٠٢٢

اروپا ،ارو آسیا و بازگشت ژئوپولیتیک!
م ِتياس سِدرهٌلم
مترجمين :پيام ديرين -سينا نياكان

پرسيدنى است ،زمانى كه يك مشاور امنيتى
آمريكا در مقابل نقشهى جهان قرار مىگيرد،
چه در سر مىپروراند؟ به نظر مىرسيد كه
بعد از فروپاشى شوروى ،سران واشنگتن
قدرت آن را داشتند تا آن گونه كه مىخواستند
در جهان حُ كمروايى كنند؛ اما ديرى نپاييد،
كه چالشهاى جديد قد علم كردند .روسيه
قدم در اوكراين و سوريه نهاد .در شرق،
قدرت چين هر روز افزايش مىيافت .و در
بين حلقهى رهبرى آمريكا و اروپاى غربى،
اختﻼف بر سر انتخاب راهكار از اين برون
رفت باﻻ مىگرفت .اين بار ،استراتژيستها
راهحل را در ميان افكار متفكرين دوران
عظمت امپرياليسم جستوجو مىكنند.
معموﻻ مفسرين و تحليلگران چپ گاه بيش
از هر چيز به گفتوگوهاى جارى در ميان
سياستمداران به نام وزارت امور خارجه
آمريكا چشم مى دوزند و به ن ُدرت سعى
در نگاهى وسيعتر به وضعيت جهان دارند؛
براى نمونه ،گفتهى گويايى از سياستمدار
سر شنا سى چــو ن ز بيگنيف بر ژ ينسكى
) (Zbigniew Brzezinskiكه در گزارشى از
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پنتاگون آمده ،و يا از برنامهاى كه توسط گروه
سياستباز و افكارگُسيختهى محافظهكاران نو
نوشته شده ،را نقل مىكنند .ما كمتر وقت و
توان آن را داريم ،كه مباحثات جارى ميان
مشاورين بىشمار ،وسايل ارتباطجمعى كه
در رابطه با افكار عمومى فعاليت مىكنند ،و
يا كم و بيش روزنامهها و مجﻼت معتبرى
كه به سياست خارجى آمريكا مىپردازند،
توجه كنيم .ولى گاهى ضرورت ايجاب
مىكند ،قدرى نزديكتر به الگوى افكار اين
سخنپردازان  -به خصوص در متن تغيير و
تحوﻻت كنونى -توجه نماييم .ما اكنون در
دورانى پُر تﻼطم از بازى قدرتهاى بينالمللى
قرار داريم :خاورميانه در آتش مىسوزد؛
اتحاديهى اروپا در اثر تنشهاى داخلى به
لرزه افتاده است؛ تضاد اوكراين افكار عمومى
را وادار به گفتوگو دربارهى وقوع جنگ
جهانى سرد و يا حتا گرم كرده است؛ و سخن
از تغييراتى در سياست ژئوپوليتيكى ،به اين
و يا آن سو در اروپا و آسيا ،جارى است .به
هر حال ،وقت آنست كه سعى كرده و درك
كنيم ،كه در واشنگتن چگونه مسالهى تضعيف
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امپراطورى مورد گفتوگو قرار مىگيرد .در
حقيقت ،چگونه براى آيندهى اين امپراطورى
برنامهريزى مىشود.
بنابراين ،ﻻزم است نگاهى داشته باشيم از
همان نقطه ى اوجى كه استراتژيست هاى
واشنگتن و قدرت هاى غربى به جهان
مىنگرند .نقشهى جهان ،محور ابزارشان و
منافع امنيتى» ،زندگى به روال روش ما« ،موتور
محرك آنهاست .مردم روى زمين ،فرسنگها
دور از اين جريان به سر مىبرند .آتشى مىبايد
افروخته شود .گفتوگوها ،يا بهتر است گفته
شود قيل و قالها در واشنگتن ،همآهنگ
نيست .برعكس ،بيشتر جناحهاى دخالتگر
در سياست خارجى آمريكا غيرقابل پيشبينى
هستند .فاﻻنژهاى درون حاكميت ،بر اساس
منافع اقتصادىشان به سمت و سوى متفاوتى
كشيده مىشوند .ديپلماتها و سياستمداران
مختلف تقريبا قادر به پيشب ُرد سياستهاى
خارجى خويشند )براى نمونه مىتوان به رفتار
ويكتوريا نيولند ) (Victoria Nulandو جان
مككين) (John McCainدر اوكراين اشاره
كرد( ،به طورى كه بارك اوباما )Barack
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 ، (Obamaرئيس جمهور وقت آمريكا تﻼش
كرد تا عواقب آن را ترميم نمايد.
در بين و در درون كاخ سفيد ،در پنتاگون و
وزارت امور خارجه و سازمان سيا )،(CIA
نزاعى هميشگى بر سر تعيين سمت و سوى
آمريكا برقرار است .براى نمونه ،مىتوان
تﻼش وزير امور خارجه وقت هيلرى كلينتون
) (Hillary Clintonدر سال  ٢٠١١را نام برد،
كه با جعل گزارشهاى جاسوسى و كنار زدن
پنتاگون و دستگاههاى امنيتى ،جنگ دلخواه
خود در ليبى را به راه انداخت.
با اين همه ،اگر توجه كافى به بحثهاى
ژئوپوليتيكى داشته باشيم ،قادر خواهيم بود
خطوط اصلى الگوى تفكرات آن ها را نه
تنها دريابيم ،بلكه گُزينهى نهايى را از ساير
گُزينههاى موجود تشخيص دهيم.
برژينسكى نقلقولى واضح با شاخص تاريخى
دارد ،كه بر اساس آن چگونگى عملكرد يك
قدرت امپراطورى ترسيم مىشود:

نظراتى كه هــمــواره در گفت وگوهاى
ژئوپوليتيكى شنيده مىشود ،يك سنتز شناخته
شده است كه از تلفيق سياست »تفرقه بينداز
و حكومت كن« و »متحدان را بايد قدرى
تكان داد ،هنگامى كه آنان احساس امنيت
مىكنند« ،به دست مىآيد .يك روش ديگر،
ايجاد توازن قدرت است .مفهوم آن ،ساده
است .در نزاع بين دو كشور ،كه هيچ يك
منافع آمريكا را برآورده نمىكنند ،آنان نقش
بينابينى را اتخاذ مىكنند .نمونهى بارز اين
سياست ،جنگ ايران و عراق در سال ١٩٨٠
بود .آمريكا ابتدا جانب كشور ضعيف را گرفت
)عراق  -مترجمين( و سپس با يك مانور به
طرفدارى از طرف مقابل پرداخت .زمانى
كه طرف مقابل در ضعف به سر مىبرد ،با
هدف به چالش كشيدن هر دو كشور ،جنگ را
طوﻻنى كرد .در رابطه با استراتژى و تاكتيك،
دﻻيل مشابهى را كه در گفتوگوهاى كﻼسيك
منطقه الگو هستند ،مىبايد مد نظر قرار داد.
به نظر مىرسد اين دﻻيل بسيار ساده باشند،
اما نقش مهمى را در واشنگتن  -زمانى كه در
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مورد نقشهى جهان استدﻻل مىشود -بازى
مىكنند .واژهى »قدرت منطقه« ،كه كارشناس
امور منطقه ،سياستمدار انگليسى هالفورد
جان مكيندر Halford John)١٨٦١-١٩٤٧
 (Mackinderبه كار مىبرد ،حتا امروز هم
استفاده مىشود .مكيندر اعتقاد داشت ،اروآسيا
سرزمين پهناوريست كه اكثريت جمعيت
جهان را شامل مىشود و براى عروج به يك
قدرت جهانى حياتى است .مكيندر ،همزمان
با ساختن راه آهن در سال  ،١٩٠٠كه اروپا
را به آسيا متصل مىساخت ،بدين نتيجه رسيد
كه براى حفظ سُ لطهى انگليس ﻻزم است از
نزديك شدن كشورها به هم جلوگيرى شود.
انگليسىها در صدد برآمدند با كنترل آسياى
مركزى ،از نزديك شدن كشورهاى قديمى
اروپا به روسيه جلوگيرى كنند .در اين ميان،
اروپاى شرقى به صورت يك منطقهى حائل
قلمداد مىشد .مهمتر از همه ،اين سياست
باعث مىشد روسيه و آلمان به هم نزديك
نشوند .اين تفكر همچنان در افكار آمريكايىها
ديده مىشود .اروپاى شرقى و آسياى ميانه
گاهى به عنوان مناطق حائل در مقابل روسيه،
و گاهى حتا به عنوان مناطق مُساعد جهت
گُسترش نفوذ آمريكا و هم پيمانانش در
اروپا ،محسوب مىگردند .اجرايى كردن اين
سياست ،به خصوص از جانب برژينسكى ،و
با اشاعهى آن در سال  ١٩٩٠هنگامى كه روسيه
در ضعف به سر مىبرد ،چشمگير بود .پيامد
اين سياست ،عضويت چندين كشور اروپاى
شرقى به سازمان نظامى آتﻼنتيك شمالى،
»ناتو« ،بود؛ آن هم با وجود اين كه غرب،
تلويحا ،تعهد به عدم انجام چنين امرى را
پذيرفته بود.
صحنهسازى ديگرى كه همواره تكرار مىشود،
مهار و يا محاصرهى روسيه است .اين پديده
اولين بار در سال  ١٩٠٠توسط يك درياساﻻر
آمريكايى به نام آلفرد تيلر م ِهان ) Alfred
 (Thayer Mahanدر كتابى مطرح شد .وى
كنترل كامل آمريكا بر آبهاى دنيا و مقابلهى
عمده با روسيه از طريق زمين را يك شرط
در نظر گرفته بود .بر اساس نظرات م ِهان،
محاصرهى خاك روسيه توسط نيروى دريايى
و پايگاههاى زمينى تحت اختيار آمريكا ،با
هدف كارشكنى در امر دسترسى و استفادهى
روسيه از راههاى آبى جهت بازرگانى آن
كشور و در نتيجه ،فلج ساختن بازرگانى
روسيه اهميت داشت .محاصره ى روسيه،
نه تنها كنترل راههاى دريايى و همكارى
كشورهاى مستعمرهى جنوب شرقى آسيا را
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طلب مىكرد ،بلكه درياساﻻر م ِهان پيوستن
بخشى از كشورهاى خاورميانه  -همچون
تركيه و سوريه -را نيز ضرورى مىدانست.
اين ايده  -كه با گُسترش و الحاق سرزمينهاى
جديد به شوروى آغاز گرديد -امروزه نيز
همچنان به قوت خود باقى است .بعد از
جنگ جهانى اول ،سياست مدار فرانسوى
كِل ِمانسو ) (Clemenceauطرحى مبنى بر
ايجاد يك منطقهى حائل در اروپا ،جهت
مقابله با بلشويسم ،ارائه داد و مكيندر نيز با
عﻼقهمندى به بازسازى و ترميم نقشههاى
خود پرداخت .سياست و روش محاصرهى
بلوك كمونيست ،بعد از جنگ جهانى دوم
نيز با شدت بيشترى تداوم يافت .يك مورد
آن كه در دكترين تُرومن ) ،(Trumanرئيس
جمهور آمريكا ،ديده مىشود ،مُدل مركزيت
قرار دادن يونان بود .بر اساس اين مُدل ،آمريكا
از گُسترش كمونيسم يا جنبشهاى مترقىيى
كه عمدتا در كشورهاى مجاور شوروى و چين
قرار داشتند ،و در آن زمان رسما استقﻼل يافته
قلمداد مىشدند ،جلوگيرى مىكرد؛ ايدهاى كه
نزديك به نيم قرن پيش توسط م ِهان اشاعه
يافته بود .مخارج هنگُ فت و نيروى فراوان،
به راه انداختن جنگ در بعضى نقاط براى
حفظ كشورهايى نظير ايران ،هند ،اندونزى،
ژاپن ،كُره )كه بعدها به دو كشور تقسيم شد(،
پاكستان و ويتنام ،كه معموﻻ از طريق حمايت
گُماشته گان حاكمى كه دستانى خون آلود
داشتند ،هدف فوق را تامين مىكرد.
نظريهى مهار و يا نظرات مشابهى همچون
نظريهى »دومينو« )) ،(dominoكه بر اين
اساس استوار بود ،كه اگر آمريكا به كمك
كشورى كه به اصطﻼح در دام كمونيسم
دچار شدهاند نشتابد ،كمونيسم كشورهاى
ديگر را نيز به سوى خود جلب خواهد
كرد - .مترجمين( كارآيى بسيار از خود نشان
مىداد؛ چرا كه يك نوع مشروعيت جهت
گُسترش برنامه هاى امپرياليستى در قالب
ارائهى آنها به عنوان دفاع از تجاوز احتمالى
شوروى و چين و در نتيجه ،وابستگى نوكران
به اربابشان در واشنگتن را به دنبال داشت.
رونالد ريگان ) (Ronald Reaganامكانات
بىشمارى ،كه حتا تصورش را هم نمىكرد ،در
رابطه با روش مهار يافت .و شروع به مجهز
كردن نيروهاى مرتجع و ضد كمونيست در
چند كشور  -از جمله در افغانستان ،آنگوﻻ
و نيكاراگوئه -كرد .يكى از عﻼيم مشخصهى
جنگ سرد ،وجود ثبات نسبى در جهان قلمداد
مىشد ،اگرچه با تنشهايى در الگوى سياست
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ژئوپوليتيكى همراه بود.
با فروپاشى بلوك شرق ،جهان وارد فاز
جديدى همراه با تغييرات سريعتر و سياست
ژئوپوليتيكى مبهمتر گشت .اين امر با هياهوى
گوشخراش در غرب دربارهى »نظم جديد
جهانى«» ،پايان تاريخ« و »پيروزى ليبراليسم«
تشريح مىگرديد .سياستى كه در جريان بود،
تمركز كمترى به مسايل منطقهاى داشت.
جوهر اساسى اين فاز ،در سالهاى ،١٩٩٠
يعنى دوران طﻼيى تﻼش جهت تثبيت نظم
جديد بارزگانى جهان ،سازمان بازرگانى
جهانى ) (WTOو موقعيت دﻻر به مثابه ارز
مسلط در اقتصاد جهانى بود .نيروهاى پيمان
آتﻼنتيك شمالى» ،ناتو« ،كه موقتا بىكار شده
بودند ،گام به گام سعى در ايفاى نقش جديد
خود  -كه حاكى از جايگزين شدن آنها به
عنوان نيروهاى »كﻼه آبى« گاها غيرقانونى
سازمان ملل بود -كردند .آنها با بمباران
صربستان و افغانستان ،جايگاهى پيدا كرده
بودند .اكنون بيشتر صحبت از »قدرت نرم«
مىشد و با استفاده از عناوين ليبرالتى همچون
حقوق بشر و ايدههاى اساسى ليبرالتى ديگر،
براى دور زدن قوانين بينالمللى ،استقﻼل ملى
كشورها كه اساسى ترين حقوق شناخته شده
است را زير پا گذاشته و ناديده مىگرفتند.
عجيب نيست ،كه در اين برهه از زمان
برخى از نيروهاى چپ به جاى واژه ى
امپرياليسم از لغت »امپراطورى« استفاده
مىكردند .اگرچه بودند كسانى ،كه هنوز به
گونه ى سابق مى انديشيدند .معروف ترين
آن ها ساموئل هانتينگتون ) Samuel P.
 (Huntingtonبود ،كه تفكراتى پيرامون جنگ
ميان تمدنهاى منطقهاى در جهان و به طور
ساده در معجون »غرب مقابل سايرين« ارائه
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مىداد .ديگران ،اما ،چشمى به كشور مركزى
قديم دوخته بودند و مشكﻼت پيش رو را
حس مىكردند .برژينسكى ،هنرى كيسنيجر
) (Henry Alfred Kissingerو چند تن
ديگر معتقد بودند ،كه با الحاق دو آلمان،
اين كشور بيش از پيش مستقل شده و اين
خود نزديكى آلمان به روسيه را امكانپذير
خواهد ساخت .برژينسكى در سال  ١٩٩٦با
قدرى محافظهكارى اظهار داشت ،كه آمريكا
همچنان موقعيت خود به عنوان ابرقدرت
را حفظ خواهد كرد ،اما به شرط آن كه از
پيشروى چالشگران آتى جلوگيرى كند .او
ﻻزمهى نيل به اين هدف را نيز در الويت قرار
دادن كنترل بر آسيا و تسط بر اروپاى شرقى
ارزيابى مىكرد.
در خﻼل دههى  ،١٩٩٠كارشناسان به آسياى
مركزى چشم دوخته بودند .با فروپاشى
شوروى ،چشمانداز وسيعى در منطقه  -با
مخازن عظيم نفت و گاز در كشورهاى بى
ثبات -فراهم آمده بود .كنترل بر اين مخازن
توسط شركتهاى غربى و انتقال آنها ،از
طريق ايجاد خطوط عظيم لوله ،مىتوانست
از نياز اروپا به روسيه بكاهد .با شروع جنگ
افغانستان ،در سال  ،٢٠٠١و ايجاد پايگاههاى
نظامى در منطقه ،آمريكا مىتوانست استراتژى
محاصرهى روسيه را عملى سازد .اوباما با
ظاهر شدن مشكﻼت عظيم در افغانستان ،اما،
مجبور به انتخاب استراتژى ديگرى گشت .و
در سال  ،٢٠١١نغمهى »راه جديد ابريشم« را
سر داد .او با اعمال سياست فشار ،بر اساس
حضور نظامى در افغانستان ،نخست قصد
ايجاد ارتباط ميان كشورهاى آسياى مركزى
و جنوبى و سپس انتقال گاز از قزاقستان
و تركمنستان و انرژى حاصل از سدهاى
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تاجيكستان و قرقيزستان به سوى جنوب
افغانستان ،پاكستان و همچنين هند را تحت
نام »پروژهى گاز تاپى« ) (Tapiداشت .جدا
كردن كشورهاى توليد كنندهى انرژى ،كه سابقا
به شوروى تعلق داشتند ،از وابستگى آنان به
تشكيﻼت نفتى روسيه و در عوض گُسترش
شبكهى شمالى ـ جنوبى جهت رقابت با
خطوط اتصالى غربى ـ شرقى ،كه در حال
ساخت از جانب چين بود ،هدف نهايى اين
سياست به شمار مىرفت .واشنگتن اميدوار
بود ،كه با جهت دادن به سوى بارزگانى آزاد
و همكارى با كشورهاى اين منطقه بتواند در
تسريع اين كار موثر باشد .اما ،و در حالى
كه نياز مبرمى به سرمايهگذارى در اين بخش
ضرورى بود ،سرمايهداران غربى تمايلى به
آن نشان نمىدادند.
در اواخــر سال » ،١٩٩٠سازمان جهانى
بارزگانى« دچــار مشكﻼت فــراوان شد.
اعتراضات در غرب باﻻ گرفت و محافظهكارى
در بين كشورهاى جنوبى نمايانتر گشت .در
واشنگتن چنين استنباط مىشد ،كه بازسازى
اين پروسه مىبايست از آغاز شروع شود.
چنين استدﻻل مىشد ،كه بستن قرارداد با
كشورها به صورت جداگانه كار را آسانتر
خواهد كرد همان گونه كه قبﻼ در قراردادهاى
»نفتا« ) (NAFTAانجام شده بود ،فرض اين
بود كه با به كارگيرى فشار و اعمال نفود بر
كشورها ،نكات مورد اختﻼف آسانتر حل
خواهد شد .مسئوليت اين كار به روبرت
زوليك ) (Robert Zoellickواگذار شد .و
او نيز پيشنويس تعدادى از قراردادهاى آزاد
منطقهاى را تدوين نمود.
خاورميانه با پيچيدگى هاى خاص خود
مشكل آفرين بــود؛ به ويــژه كه برخى از
كشورهاى عربى به بستن قراردادهاى بازرگانى
با اسرائيل تمايلى نشان نمىدادند .اما ،اين امر
به شرط نفوذ در منطقه عملى به نظر مىرسيد.
ظاهرا اقبال در آن بود ،كه حمله به عراق
طراحى شده بود و چنين به نظر مىرسيد
كه عراق حائلى كامل و مساعد در خاورميانه
باشد .اما ،نه تنها بارزگانى آزاد مشهور به
»نفتا« حاصلى نداشت ،بلكه سرنوشت جنگ
در عراق و عدم تشكيل بهشت آزاد عراق
هم خواب خوش را از ديدهى آنان ربود .و
سرانجام ،تنها تا حدى دسترسى به منابع
نفت عراق مهيا گشت .تﻼش هاى مشابه
در آمريكاى ﻻتين نيز با چالشهاى مشابهى
روبرو شد و بستن قرارداد بارزگانى آزاد ،كه
به علت همكارىهاى اقتصادى بين چند كشور
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آمريكاى ﻻتين كه مستقﻼ به توافق رسيده
بودند ،بى ثمر ماند.
در واشنگتن پرسش مطرح اين بود ،كه چگونه
حمله بر نيمى از كُرهى خاكى همگى به فاجعه
تبديل شده است؟ براى پاسخ به اين سئوال
مىبايست جستوجو را از آغاز و در ميان
همپيمانان خود در اروآسيا شروع مىكردند،
حداقل پاسخ به اين مساله را كه چگونه
حضور »اژدهاى سرخ« هر روز در سراسر
قاره افزايش مىيابد؟
با ابتكارات جديد جهت تحكيم روابط
اقتصادى ،اياﻻت متحده كوشيد با بستن
قراردادهاى معروف به »تىتىآىپى« )(TTIP
و »تىپىپى« ) (TPPميان آمريكا و اروپا از
يكسو و آمريكا و كشورهاى جنوب شرقى
آسيا  -به خصوص ژاپن ،كه آمريكا مىكوشيد
بــازار اين كشور را به روى سرمايه هاى
آمريكايى باز كند -از سوى ديگر ،در پيشب ُرد
سياست خود موفق گرداند .يكى از مهمترين
نكاتى كه در اين قراردادها به چشم مىخورد،
در نظر گرفتن امكانات ويژه براى شركتهاى
بزرگ در مقابله با حمايتهاى دولتى از
بخشهاى خصوصى و آزادى سرمايهگذارى
در اين بخش بود .اين قراردادها  -به خصوص
قرارداد »تىپىپى« -در گام بعدى در نظر
داشت ،كه اين مُدل را به كشورهاى بيشترى
صادر كند.
چندى است ،به ويژه در سالهاى اخير ،كه
تغييراتى در سياست استعمارى چندين قدرت
جهانى ظاهر گشته است ،كه خود برآيند
تغييراتى در منافع اقتصادى آنها مىباشد .در
سطح جهانى ،سازمان »بريكس« ) (BRICSپا
به عرصهى وجود گذاشته است .و افزون بر
آن» ،بانك توسعه« ،كه عمدتا با سرمايههاى
چينى اداره مىشود ،نيز تاسيس گرديده است،
تا با »بانك جهانى« و »صندوق بينالمللى
پول« ) ، (IMFكه آمريكا همواره بر آن تسلط
داشته است ،رقابت نمايد .در اروآسيا ،منشاء
چالشها از جانب شرق است .در آنجا مدتى
است روسيه و چين با سرمايهگذارىهاى
مشخص در مناطق مختلف ،سعى در رونق
بخشيدن به بازرگانى ،ارتباطات و همكارى در
زمينهى امنيتى اين گونه مناطق كردهاند .روسيه
در درجهى اول تﻼش دارد چند جمهورى
سابق شوروى را در پيمان امنيتى »سستو«
) (CSTOو از لحاظ اقتصادى در اتحاديهى
جديدالتاسيس »اى ا ِ اى يو« ) (EaEUگرد
آورد؛ اتحاديه اى كه تاكنون بيش از سى
كشور تقاضاى همكارى با آن را كردهاند.
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روسيه و چين ،در عين حال ،سازمان امنيتى
مشتركى به نام »اسكو« ) (SCOرا در سال
 ١٩٩٦تاسيس كردند ،كه در سالهاى اخير با
پذيرش عضويت هند و پاكستان بر فعاليت
آن افزوده شده است.
قدرت اقتصادى اين دو كشور )چين و
روسيه( اخيرا رشد به سزايى داشته است .رشد
اقتصادى غولآساى چين ﻻزم به يادآورى
نيست .اقتصاد روسيه نيز در سالهاى دههى
 ،٢٠٠٠با باﻻ رفتن قيمت نفت ،رشد قابل
مﻼحظه داشته است .چين ،از سال ،٢٠٠٣
گام به گام و با شتابى روزافزون اقدام به يك
سلسله سرمايهگذارى تجارى در كشورهاى
آسيايى كرده است ،كه به احداث بزرگراههاى
متعددى انجاميده است ،كه اصطﻼحا به آن
»جادهى ابريشم نوين« اطﻼق مىشود .اين
سرمايهگذارىهاى كﻼن ،در ايجاد راهآهن،
جاده ،احداث بنادر باراندازى و خطوط
لولهكشى جهت انتقال نفت و گاز و افزون
بر آن ايجاد چشماندازهاى متعدد اقتصادى
از جمله طرح بزرگ گُسترش سرمايهگذارى
و تجارت از خاور دور تا اروپا ،خاورميانه تا
جنوب آسيا ،تايلند ،سنگاپور ،مالزى و همزمان
امكان انتقال نفت از طريق خطوط لولهكشى از
ايران و كشورهاى آسياى مركزى )از اعضاى
سابق اتحاد شوروى( صورت مىگيرد .بدين
طريق ،چين در نظر دارد به رشد اقتصادى
غرب كشور ،كه تاكنون به پيش رفتهاى
چندانى نسبت به شرق آن كشور دست
نيافته ،رونق بخشد .پروژه ى عظيم فوق،
با هزينهاى نزديك به هزار ميليارد دﻻر ،از
يك سو زمينه ساز شبكه ى اقتصادى ميان
هند ،بنگﻼدش ،چين و ميانمار )برمه سابق(
است و از سوى ديگر بين چين و پاكستان،
كه در حال حاضر نيز مبالغ هنگفتى در بندر
گوادر پاكستان سرمايه گذارى شده است،
را شامل مىشود .عﻼوه بر آن ،چين قول
گُسترش ارتباط بين دو كشور با هزينهاى بالغ
بر ٤٦ميليارد دﻻر را هم داده است .خطوط
ارتباطى مورد نظر چين ،شامل بزرگراهها،
راهآهن ،كشتىرانى و ساختمان بنادر جهت
به هم پيوستن روسيه -ايران -آذربايجان،
هند -ايران -روسيه ،هند -چين و همچنين
چين -قزاقستان و احتماﻻ در ادامهى آن ،ايران
و خليج فارس مىباشد .در بيشتر پروژههاى
فوقالذكر ،مرتبط كردن ايران و انتقال منابع گاز
آن به شرق و شمال نيز مد نظر است؛ امرى
كه مدتهاست با كارشكنى از سوى آمريكا
مواجه شده است .پروژههاى بسيارى نيز براى
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پيوستن چين و روسيه برنامهنويسى شده
است .گاز روسيه در حال حاضر و با شتابى
روزافزون از طريق خطوط لولهى سيبرى به
چين فروخته مىشود .قرارداد سى سالهاى به
مبلغ چهارصد ميليارد دﻻر جهت فروش گاز
بين روسيه و چين بسته شده است و روسيه
راه ارتباطى مهمى براى انتقال اجناس چين
به اروپا نيز شده است .به عﻼوه ،قطارهاى
مدرن با سرعت باﻻ بين چين -سنگاپور و
پكن -مسكو هم برنامه ريزى شده است.
شرايط اين سرمايهگذارىها در بيشتر موارد،
همكارى نه بر اساس دﻻر آمريكا به عنوان
ارز مُسلط جهانى ،بلكه بر اساس ارز چين
)يوان( مىباشد ،كه اين خود نقش ارز چين
را به سرعت افزايش داده است .چين و هند،
جهت رويارويى با ابتكار آمريكا ،در رابطه با
بازار آزاد موسوم به »تىپىپى« نيز ابتكارى
مشابه به نام »آر سى ئى پى« ) (RCEPارائه
دادهاند .و چندين كشور از جمله استراليا به
اين بازار پيوستهاند؛ بازارى كه در جمع نيمى
از جمعيت جهان و  ٤٠درصد بازرگانى جهان
را در بر مىگيرد.
خﻼصه اين كه ،چين در حال متصل كردن
مجدد سرزمين هاى اروآسيايى خارج از
امپراطورى غرب است؛ نكتهاى كه مكيندر
مدتها پيش خطر ايجاد آن را گوشزد كرده
بود .همان سه كشورى كه آمريكا با تمام قوا
مىكوشيد جدا از يكديگر باشند  -يعنى
چين ،روسيه و ايران -اينك با شتابى فزاينده
به هم نزديك مىشوند .آمريكا و شركتهاى
خصوصى بينالمللى انرژى به سرمايهگذارى
در يك برنامهى تحت كنترل آمريكا در آسياى
جنوبى و مركزى ،آن گونه كه خيالپردازان
انتظار داشتند ،موفق نشدند؛ شايد به اين
خاطر ،كه يكى از سياستگذاران عمدهى اين
انديشه ،الكساندروس پترسن )Alexandros
 (Petersenدر سال  ٢٠١٤در جريان يك
بمبگذارى در كابل به قتل رسيد.
برآيند پروژههاى چين ،عمﻼ روسيه را  -كه
با زيرساختهاى قديمى خود قادر به صدور
انرژى به سوى غرب نيست -با از دست دادن
نفوذ خود در آسياى مركزى روبرو ساخته
است؛ تا جايى كه »گازپروم« ) (Gazpromبه
عنوان شركتى معتبر ،هژمونى خود را به سود
شركت چينى »سىانپىسى« ) (CNPCدر
چندين كشور از دست داده است .به هر حال،
اما ،همكارى رو به افزايش چين و روسيه نسبتا
دلخواه پوتين است .با اين همه ،در مسكو
برنامههاى ديگرى نيز جهت جا به جايى در
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سياست ژئوپوليتيكى مورد نظر است .و در
اين رابطه ،كوششهايى كه به سمت ايجاد
چندين شبكه ى ارتباطى به سوى جنوب
آسياست ،در دست اقدام مىباشد .در آسياى
مركزى صحبت بر سر مسير شمال -جنوب
مابين روسيه -ايران و هند است .و در سمت
شرق ،با راههاى ارتباطى و همكارى »ئى ا ِ ئى
يو« ،روسيه به مجموعهى »آسيان« )(ASEAN
به طورعموم و ويتنام و تايلند به طور خاص
متصل مىشود.
در سال هاى گذشته ،چين در غرب به
پيروزىهايى در زمينهى فروش محصوﻻت
پيش رفته ى نظامى و تكنيك هاى انرژى
هستهاى نايل آمده و موفق به بستن قرارداد با
كشورهايى از جمله ايران از يكسو و تركيه،
اردون ،عربستان سعودى و مصر  -كه متحد
آمريكا محسوب مىشوند -از سوى ديگر
شده است .و حتا تماسهايى با اسرائيل نيز
گرفته شده است .دعوت از مصر براى شركت
و بستن قرارداد با »ئى ا ِ ئى يو« و همكارى
مشترك بدون وجود دﻻر به عنوان ارز جارى
جهانى به عمل آمده است .پوتين نيز با تمام
چالش هاى موجود در سوريه ،خواستار
گُسترش بيشتر روابط امنيتى در آنجاست
 ،تا بتواند جهت بهرهبردارى از انرژى مورد
استفاده قرار دهد .اين امر نه تنها جهت تحكيم
موقعيت روسيه در منطقه ،بلكه براى جلوگيرى
از رشد جنبشهاى اسﻼمى در جمهورىهاى
سابق شوروى  -كه بيم اوج گيرى آن ها
مىرود -نيز مىباشد.
پاسخ آمريكا به اين چالشها چيست؟ در
حال حاضر اولويت سياست خارجى آمريكا،
»كاستن« نفوذ چين در آسياست؛ حال آن كه در
گذشته كوشش در يكپارچه سازى آرام قوانين
اين كشور با قوانين ليبرالى جهانى مى شد .طبق
يك استراتژى ،كه طرح آن در بهار سال ٢٠١٥
در شوراى روابط خارجى )CFR: Council
 - (on Foreignelationsمهمترين محفل
فكرى در مورد سياست خارجى آمريكا-
ريخته شد ،اميد مىرفت آمريكا با ابتكارات
تجارى خود از نفوذ چين جلوگيرى كند .به
اين منظور ،و در درجهى نخست ،آمريكا
با به كارگيرى ابتكارات بازرگانى بر اساس
»تىپىپى« با چند كشورحنوب شرقى آسيا،
كه در مجاورت چين قرار دارند ،و با وساطت
ژاپن در نظر دارد تعداد بيشترى از آنها را
به خود وابسته كند .و حتا از لحاظ نظامى با
فشار آوردن به اين كشورها ،موجبات وفادارى
بيشتر نسبت به آمريكا را فراهم سازد .آمريكا
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اميدوار است با بستن گمرك بر اجناس چين و
در نظر گرفتن گاز و نفت خود براى دوستان،
به اهداف فوق جامهى عمل بپوشاند.
گزارشهاى متعددى در آمريكا به تنشهاى
درون پروژهى همكارى اروآسيا متمركز شده
است .به نظر مىرسد روسيه با كاهش در
روابط بارزگانى خود و بسط و گُسترش
فعاليت هاى چين به جاى آن ،كنترل در
منطقهى شرق را از دست بدهد» .ئى ا ِ ئى
يو«هم با موانعى روبروست ،كه بيشتر به
علتر ناآرامىها در قزاقستان است .روسيه
تﻼش دارد با استفاده از »اتحاديه« )اتحاد
كشورهاى مشترك المنافع -مترجمين( نفوذ
خود در منطقه را تقويت كند؛ به ويژه كه با
محاصرهى اقتصادى روسيه از سوى غرب و
كاهش قيمت نفت» ،ئى ا ِ ئى يو« غير مستقيم
و از طريق روسيه زيانهايى را متحمل مىشود.
به عﻼوه ،از ورود اوكراين به »ئى ا ِ ئى يو«
براى مدت نامعلوم ممانعت به عمل مىآمد.
از آنجا كه چين فاقد »سنت« استعمارى به آن
صورت كه آمريكا به دليل سوابق امپراطوريش
هست ،به نظر نمىرسد ورودش در آسياى
جنوب شرقى »خوشآيند« باشد .همچنين گفته
مىشود ،كه چين به دليل افزايش جمعيت در
آينده با مشكﻼت اقتصادى مواجه خواهد
بود .به باور استراتژيستها ،افزايش جمعيت
چين يك حربهى رقابتى محسوب مىشود.
»ئى ا ِ ئى يو« و »اسسىاو« مدتهاست با
مشكﻼت داخلى روبرو هستند و اعضاى
اين سازمانها بر سر يك سلسله مسايل به
تفاهم نمىرسند .از منظر آمريكا اين كه هند
و پاكستان به همكارى در سازمان »اسسىاو«
نزديك مىشوند ،به نحوى رضايتبخش به
نظر مىرسد؛ چرا كه اين امر در بطن همكارى
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بين اين سازمانها تضاد ايجاد مىكند .در حال
حاضر ،آمريكا در پى گُسترش روابط خود با
هند است .امريكا مىكوشد از اين طريق زيان
از دست رفتن پاكستان را ،كه در شرف انجام
است ،جبران كند .همچنين اعتراضات محلى
در مناطقى كه چين منافعى دارد ،با دقت از
جانب آمريكا پيگيرى مىشود؛ براى نمونه،
اعتراضات اجتماعى در ميانمار را مىتوان
نام برد .با توجه به اين كه پنتاگون مدتى
است صحبت از عدم توان و ظرفيت حملهى
زمينى بزرگ در مناطق جديد را فاش ساخته،
آمريكا مىكوشد با ايجاد بى ثباتى در مناطق
مورد نظر به اهداف خويش نايل آيد .اوضاع
در همكارىهايى كه آمريكا در آنها دخالت
دارد ،نظير »تىتىاىپى« و »تىپىپى« در حال
حاضر مبهم است .مذاكرات مخفى جهت
تصميمگيرى ،پيشرفتى را نشان مىدهد ،ولى
»تىپىپى« به تازگى صحبت براى اخذ تصميم
در بهار  ٢٠١٦را سر داده است .همزمان،
مخالفتها حتا در درون جناحها در داخل
آمريكا نيز باﻻ گرفته است .چنانچه قراردادها
با مشكﻼتى روبرو شوند ،به كارگيرى سياست
ايجاد بى ثباتى در مناطق مورد نظر ،با جذابيت
بيشترى اعمال خواهند شد.
يك مشكل ،اما ،هم چنان باقى مى ماند.
آمريكا به تنهايى نمىتواند پيشقدم تخريب
در اروآسيا باشد .اين امرى است كه به سود
روابط بازرگائى و داد و ستد نيست و آمريكا
تا حد امكان نيازمند كمك اتحاديهى اروپا و
حفظ آن به عنوان همپيمان خود است .يكى
از اركان اين همكارى ،قرارداد »تىتىاىپى«
مىباشد .اتحاديهى اروپا نيز نيازمند منابع
خام  -از جمله انرژى -است ،كه مىبايست
از خارج وارد شود .با فعاليتهاى جارى در
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ليبى و سوريه ،آمريكا موقتا موفق به تامين اين
نياز و عقيم گذاشتن نياز به تامين نفت و گاز
اروپا از كشورهايى كه در منافع روسيه ،ايران
و چين نقشى دارند ،شده است .ولى نفت و
گاز مىبايست به نحوى تامين شوند؛ اين كه
آمريكا مىتواند اين نياز را برطرف كند ،خيال
باطلى بيش نيست و به زودى همچون دودى
به آسمان خواهد رفت .روسيه با در اختيار
داشتن منابع عظيم انرژى ،همواره آمادگى
خود را براى ساختن خطوط انتقالى انرژى
به اتحاديهى اروپا اعﻼم كرده است .جديدا
نيز دست به ابتكارى در جنوب درياى سياه
به سوى كشورهاى يوگوسﻼوى سابق زده
و با آغاز همكارى با چند شركت اروپاى
شمالى ،تحت عنوان پروژهى »نورداستريم
 ،(Nordﬆream 2) «٢اقدام به احداث خط
لولهى جديدى از طريق درياى بالتيك جهت
ارسال گاز نموده است.
آمريكا از پروژهى اتحاديهى اروپا ،كه در صدد
تشكيل اتحاد در زمينهى انرژى  -كه هدف آن
بخشا مسدود كردن منافع روسيه در زمينهى
انرژى اروپاست -پشتيبانى مىكند .اما ،به نظر
نمىرسد اين امر قبل از سال  ٢٠٣٠عملى
شود .قرار است گاز مورد نياز اتحاديهى اروپا
از قطر تامين شود .پرسيدنى است از كدام
راه؟ يا اين كه آيا پروژهى انگليسى مبنى بر
استخراج از منابع نفتى درياى مديترانه  -كه
در شرق يونان ،قبرس ،نوار غزه و مصر قرار
دارد -امكان پذير مى گردد؟ در اتحاديه ى
اروپا و همچنين در بين بخشى از كارشناسان
آمريكايى اميد فراوانى به صدور گاز از ايران
به اروپا جهت نجات اروپا وجود دارد؛ البته به
شرط آن كه ايران بيش از پيش به روسيه متصل
نشود .اما ،به اين منظور ،سرمايهگذارىهاى
عظيمى مورد نياز است و رشد همكارىهاى
ايران و شرق حاكى از عدم برترى پروژهى
مورد نظر اتحاديهى اروپا دارد .در اين زمينه نيز
ما شاهد گفتوگوهاى پيچيدهاى خواهيم بود.
سئوال تعيين كنندهاى كه همچنان پابرجاست،
چگونگى رابطه بين اروپا و روسيه است .در
اين رابطه ،مباحث فراوان و گوناگونى در
بين مقامات آمريكايى جارى است .جرج
فريدمن ) (George Friedmanموسس
شركت جاسوسى آمريكايى »استراتفورس«
) (Stratforsدر كتابى كه در سال  ٢٠١١منتشر
شده است ،مىنويسد :جاى تاسف است،
كه آمريكا كار گُسترش پيمان ناتو در شرق
اروپا ،جهت خنثى كردن و محاصرهى نهايى
روسيه در شرق اروپا و حتا قزاقستان ،را ناتمام
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گذاشته است .ماجراجويى در خاورميانه ،اول به شمار مىرود .اين امر به نوبهى خود
پروژهى مذكور را به تاخير انداخت و روسيه نشان مىدهد ،كه موقعيت سياسى -امنيتى
موفق شد با يك چرخش از گُسترش آن به سوئد مىبايد بازنگرى شود.عضويت در »ناتو«
نفع خود ،با جنگ گرجستان در سال  ٢٠٠٨و در اين موقعيت ،تصميمى احمقانه و همراه با
اوكراين در سال  ٢٠١٠و با پيروزى يانوكُويج قبول مخاطرات بسيار است.
) ،(Janukovitjsبهره گيرد .تنظيم و فراهم شعارهاى ضد روسى در آمريكا به درجهى
سازى »ئى ا ِ ئى يو« و اتفاقات بعد از آن در خطرناكى رسيده است .در حال حاضر ،مىتوان
اوكراين ،كه به نحوى ناشى از اختﻼف بين آنها را از »پنتاگون« و »ناتو« نيز شنيد .تا قبل از
متحدين اوكراينى اتحاديهى اروپا با »ئى ا ِ درگيرى اوكراين ،چين به عنوان دشمن اصلى
ئى يو« مىشد ،تضادها را دامن زد .بسيارى محسوب مىشد .بدين ترتيب» ،ناتو« نيز دﻻيل
معتقدند مشكل اصلى نبايد روسيه محسوب تازهاى براى وجود خويش يافته است و اوباما
شود؛ زيرا كه در درازمدت ،ادغام روسيه در كه به هر حال نقش فرو نشاندن اين خطر را
سيستم اقتصاد ليبرالى جهان مد نظر است .داراست ،به زودى با جانشينى با جهتگيرى
حتا برژينسكى هم گاهى به اين نظريه ملحق سياسى احتماﻻ خشنترى جايگُ زين خواهد
شد؛ برخى تفسيرهاى هُشدار دهنده ،كه گويا
مىشود.
در خﻼل اين مدت ،يك محاصرهى تثبيت شده اياﻻت متحده خواست جنگ بزرگ با روسيه
كافى است .اينجاست كه بايد طورى رفتار را مىتواند كنار بگذارد.
شود ،كه كشورهايى چون لهستان ،رومانى و چكيدهى نظرات استراتژيستهاى آمريكا آن
تركيه به نحوى از وضع موجود راضى باشند .است ،كه روسيه مىبايد تا حدى تضعيف شود.
فريدمن حتا تا آنجا پيش مىرود ،كه معتقد و اين حد مىتواند تا آنجا كه روسيه كنترل
است غرب مى بايد از دفاع از كشورهاى سﻼحهاى اتمى خود را از دست ندهد ،ادامه
بالتيك در مقابل كشمشهاى احتمالى  -به يابد؛ چرا كه با اوجگيرى مناقشات ،احتمال
علت مشكل بودن دفاع از آنها -چشمپوشى امكان استفاده از اين سﻼحها اجتنابناپذير
كند .با توجه به اين امر ،كه حائل ميان مىشود .اگرچه مىبايد اين نكته را همواره در
اتحاديهى اروپا و روسيه مىبايد حفظ شود و نظر داشته باشيم ،كه پيامدهاى غير پيشبينى
تا آنجا كه امكانپذير است موقعيت روسيه ،شدهاى موجود هستند ،وقتى كه قدرتهاى
و موقتا اقتصاد آن ،مىبايد تضعيف شود .اتمى دست به اين گونه بازىها در سطوح باﻻ
اختﻼفات در اوكراين ،حربهى بسيار خوبى در مقابل هم مىزنند.
جهت افزايش تنش بين روسيه و اتحاديهى ما در زمانى به سر مىبريم ،كه امپراطورى
اروپا خواهد شد و روابط اقتصادى جارى آمريكا در معرض چالشهاى بسيارى قرار
مابين آنها را  -در اثر محاصرهى اقتصادى گرفته است .چين و تا انــدازهاى روسيه،
روسيه -كاهش خواهد داد .مشاوران فكرى سرانجام آسيا را از منطقهى اروآسيا جدا
دولت اوباما ،قصد گُسترش اين تضاد را كرده و آمريكا را مجبور خواهند ساخت ،كه
داشتند ،اما عضويت اوكراين در سازمان دست از مانورهاى گازانبرى خود برداشته و
»ناتو« و يا »ئى ا ِ ئى يو« براى مدت مديدى به همكارى متعادل كشانده شود .در اين ميان،
غيرممكن شده است .بسيارى از وضعيت خطر آن مىرود ،كه آمريكا با بى ثبات كردن
سال  ٢٠١٥راضى هستند .براى آنها ،وجود كشورهاى ضعيفتر آسيايى  -با قصد به
حايل ميان روسيه و اتحاديهى اروپا قطعى تعويق انداختن اين پيشروى -بكوشد .در اين
و ضرورى است .نظر به آن كه از همپاشى رابطه ،سعى بر آنست كه در صورت بروز و يا
اوكراين محتمل است ،اين حايل مىتواند از امكان ايجاد شكاف بين چين و روسيه ،با قوت
جهات مختلفى به چالش كشيده شود .يكى از بخشيدن به چنين شكافى ،با تمام امكانات از
اين دﻻيل ناراضى بودن اروپا ،زيانهاى وارده آن استفاده شود؛ شايد از طريق نزديك شدن به
به آن در اثر محاصرهى اقتصادى روسيه است .يكى از اين دو كشور ،هرچند احتمال اين امر
رشد نامطمئن اوكراين و ابتكار جديد روسيه ،غير قابل تصور است .استراتژى در خاورميانه
يكى ديگر از اين دﻻيل به شمار مىرود .همچنان بر سياست عدم ثبات اين منطقه متكى
روسيه تمايل بيشترى به داشتن روابط با اروپا است .آخرين كارب ُرد اين استراتژى در رابطه
و عدم وابستگى به چين از خود نشان مىدهد .با مناقشات سوريه رُخ داد.
تﻼش شركت »گازپروم« جهت احداث لولهى اوباما سالهاست كه با تغيير سياست ،سعى
گاز »نورداستريم  «٢در درياى بالتيك ،تنها قدم در راضى نگه داشتن متحدان خود و به
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تاخير انداختن تصميم نهايى دارد .سياست
منطقه اى آمريكا اساسا با ورود روسيه به
صحنهى جنگ سوريه شديدا ضربه خورده و
در ميان استراتژيستهاى منطقه ،براى نمونه
برژينسكى پير و از كوره در رفته ،چنين تعبير
مىشود كه با ورود نظامى روسيه خارج از
مناطق در نظر گرفته شدهى قفقاز ،شكست
آمريكا قطعى به نظر مىرسد .روسيه موقعيت
خود در منطقه را تحكيم كرده و رژيم اسد
جا پاى روسيه را براى مدت مديدى استوار
ساخته است .تقويت همكارى با ايران ،با
وجود عراق تضعيف شده ،و تحوﻻت درون
»اوپك« مىتواند آبستن آيندهاى ديدنى باشد.
همزمان براى روسيه امكان خطر از دست دادن
همپيمانان احتمالى خود ،كه در سالهاى اخير
هزينه كرده است ،وجود دارد .اتفاقات آتى
به آسانى قابل تحليل نيستند .ايران به احتمال
قوى سعى در داشتن روابط با همگى خواهد
كرد .به نظر مىرسد ،كه آمريكا با روسيه در
متن يك راهحل موقت در منطقه كنار آيد .و
همزمان اميدوار باشد ،كه تركيه و عربستان
سعودى منافع آمريكا را تامين سازند ،تا به
سوء استفاده خود از اين بازى ادامه دهد .اما،
اين دول با سياستهاى خشن خود مسايلى
را ايجاد كردهاند .به نظر مىآيد ،كه تركيه در
درازمدت به همكارى با روسيه نيازمند باشد.
عربستان سعودى نيز در حال فروپاشى ،در
اثر اختﻼفات داخلى ،كاهش قيمت نفت،
موقعيت تضعيف شده در منطقه و جنگ يمن
كه كنترل آن را از دست داده ،به سر مىبرد.
صرفنظر از اينها ،در اروپا ،اتحاديهى اروپا
هنوز يك دوست وفادار نسبت به آمريكا
محسوب مىشود؛ هرچند كه اختﻼف بر
سر منافع ميان آلمان و آمريكا بيشتر نمايان
مىگردد .محاصرهى اقتصادى روسيه احتماﻻ
به نقطهى تﻼقى تضاد بين اين دو كشور كشيده
مىشود .خطر نامطئن كردن مناطقى خارج از
منطقهى »ناتو« ،جهت مجبور كردن وفادارى
همپيمان خود ،هدفى است كه آمريكا به آن
ادامه خواهد داد.
بازى ژئوپوليتيكى همواره وجود داشته ،اما با
به چالش كشيدن يك امپراطورى قدرتمند،
امكان ترسيم نقشهى جهان به گونهاى ديگر
افزايش يافته است .در حقيقت ،چالشى در
مورد خود سيستم به چشم نمىخورد .پول
و انگيزه ى ســودآورى حتا در بانك هاى
جديد توسعه و گُسترش ،در همكارىهاى
ارزى و پروژههاى سرمايهگذارى ،همچنان
عمل مى كنند .قدرت هاى بزرگ جديدى

نگاه _ دفتر سى و نهم

با همبستگى بر اساس منافع اقتصادى ،نياز
به انرژى ،مواد خام و نقل و انتقال مواضع
امنيتى ،در حال شكل گيرى مى باشند .آيا
مىتوان اوضاع فعلى را به شروع يك پست
امپرياليستى رقابت نامگذارى كرد؟ تا زمانى
كه كارگزاران اين اوضاع به سرمايهگذارى
در كشورهاى فقير و يا به طور آلترناتيو در
سيستم بينالمللى ادامه مىدهند ،مىتوان فعل
و انفعاﻻت را مثبت ارزيابى كرد .تضاد قابل
مﻼحظهاى كه در اينجا فهم مىشود ،اختﻼف
بين سيستم آمريكايى است كه به شركتهاى
خصوصى بزرگ سرمايهدارى اعتماد دارد،
حال آن كه غالبا شركتهاى دولتى به عنوان
دﻻل قدرتهاى بزرگ جديد مىباشند .اگر
واقعا كنترل بر اروآسيا ،تسلط بر جهان باشد،
بايد گفت قدرت در حال تغيير شكل و محتوا
است .اما ،قدرتمند قديمى با چنگ و دندان
با اين وضعيت مقابله خواهد كرد.
***
توضيحاتى دربارهى قراردادهاى ياد شده
در متن مقاله:
» -١نفتا« :توافق بازرگانى بين مكزيك ،كانادا
و آمريكاست ،كه در سال  ١٩٩٣بسته شد و
در سال  ١٩٩٤به اجرا در آمد.
NAFTA (NORTH AMERICAN FREE
)TRADE AGREEMENT

» -٢تىتىآىپى« :قرارداد بازرگانى عظيمى
است ،كه بين اروپا و آمريكا در تابستان
 ٢٠١٣بسته شد .با وجودى كه اين يك قرارداد
بازرگانى آزاد محسوب مىشود ،ولى شامل
معافيت براى پرداختن گمرك نمىگردد و تنها
به قوانين بارزگانى بين طرفين محدود مىشود.

TTIP (TRANSATLANTIC TRADE
)AND INVESTMENT PARTNERSHIP

» -٣تىپىپى« :قرارداد بازرگانى آزاد بين
آمريكا و يازده كشور ديگر  -از جمله استراليا،
برمه ،كانادا ،شيلى ،ژاپن ،مالزى ،مكزيك،
نيوزلند ،پرو ،سنگاپور و ويتنام -مىباشد.
T P P ( T R A N S - PA C I F I C
)PARTNERSHIP

مىشد و متشكل از چين ،روسيه ،قزاقستان،
قرقيزستان ،تاجيكستان و ازبكستان است و در
سال  ١٩٩٦تاسيس شد.
SCO (SHANGHAI CO-OPERATION
ORGANISATION

» -٦آسيان« :يك سازمان همكارى منطقهاى
و اقتصادى است ،كه متشكل از ده كشور در
آسياى جنوب شرقى مىشود» .آسيان« در
هشتم اوت  ١٩٦٧در بين كشورهاى مالزى،
اندونزى ،فيليپين ،سنگاپور و تايلند منعقد شد
و سپس كشورهاى برونى ،كامبوج ،ﻻئوس،
برمه و ويتنام نيز بدان ملحق شدند .اين قرارداد
در ابتدا شامل اقتصادهاى بزرگ آسيا  -يعنى
چين ،ژاپن  ،كُرهى جنوبى و هند -نمىشد،
ولى بعدا سه كشور چين ،ژاپن و كُرهى جنوبى
نيز بدان پيوستند و »آسيان  +سه« كه هدفاش
همكارى بازرگانى بين آسيان و آسياى جنوب
شرقى است را تشكيل دادند.
A S I A N ( A S S O C I AT I O N O F
)SOUTHEAST ASIAN NATIONS
 -٧اروآسيا  :EURASIAبه مناطقى كه متشكل

است از بخشى از قارههاى اروپا و آسيا اطﻼق
مىشود.
» -٨ئى ا ِ ئى يو« ) :(EAEUمنطقهى بازرگانى
آزاد بين روسيه و چند كشور اروپايى و آسيايى
بود ،كه در اول ژانويه  ٢٠٠٠تشكيل و در اول
ژانويه  ٢٠١٥منحل گرديد.
» -٩سىانپىسى« :شركت نفت چينى است،
كه بخشى از شركت سهامى ملى نفت چين
و بزرگترين توليد كنندهى نفتى اين كشور
است.
C N P C ( C H I N A N AT I O N A L
)PETROLEUM CORPORATION

» -١٠سىاستىا ِو« :يك اتحاد نظامى است،
كه در پانزدهم مه  ١٩٩٢بين دول روسيه،
ارمنستان ،قزاقستان ،قرقزستان ،تاجيكستان و
ا ُزبكستان تشكيل شد.
CSTO (THE COLLECTIVE
S E C U R I T Y
T R E AT Y
)ORGANIZATION

» -٤ســـى اف آر« :موسسه ى ارتباط فكر
آمريكايى است ،كه در سال  ١٩٢١تاسيس شد
و نفوذ قابل مﻼحظهاى در توسعه و گُسترش
سياست خارجى آمريكا بازى كرده است.
CFR (COUNCIL ON FOREIGN
)RELATIONS

» -٥اسسىاو« :سازمان سياسى امنيتى آسياى
مركزى ،كه قبﻼ با نام »شانگهاى «٥شناخته
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توضيح مترجم:
اين گفتوگو زمانى صورت مىگيرد ،كه اوكراين پنجاه روز از مرگ و ويرانى جمعى را ،علىرغم چندين دور مذاكرات در هفتههاى
پيش از آن ،پشت سر گذاشته بود و جنگ همچنان تشديد مىشد .پوتين گفته بود ،كه مذاكرات به بُنبست رسيده است و
سرگى ﻻروف ،وزير خارجهى روسيه ،هُشداد داده بود ،كه روسيه عمليات نظامى خود را در جريان مذاكرات صلح آينده متوقف نخواهد
كرد .جو بايدن ،رئيس جمهورى آمريكا ،هم از تخصيص  ٨٠٠ميليون دﻻر ديگر از »سﻼحهاى پيچيدهتر و سنگينتر« به اوكراين خبر
داده بود» .ناتو« در حال يارگيرى و گُسترش بيشتر براى مقابله با روسيه ،و در واقع گُسترش حضور نظامى دائمى خود در اروپا ،بود.
فنﻼند و سوئد در تﻼشى فعاﻻنه ،پيوستن به اين ائتﻼف را مورد بررسى قرار مىدادند .و آلمان و ديگر كشورهاى اروپايى نيز به
طور علنى متعهد به ارسال پول و تسليحات فزاينده براى »دفاع« از اكراين بودند.
در اين ميانه ،تبليغات بسيارى از سوى مشاوران امنيتى آمريكا صورت مىگرفت ،مبنى بر اين كه جنگ حاضر نه تنها بايد
به عنوان جنگى در دفاع از اوكراين مورد مﻼحظه قرار بگيرد ،بلكه اين فرصت مهم را براى وارد كردن ضربههاى مُهلك به ثبات
دولت روسيه نبايد از نظر دور داشت .جك ساليوان ،مشاور امنيت ملى ،در مصاحبهاى با شبكهى »ان بى سى« به صراحت
گفت» :آنچه ما مىخواهيم در پايان اين جنگ ببينيم ،اوكراين آزاد و مستقل ،روسيهى ضعيفتر و منزوى شدهتر و غربى
قوىتر ،متحدتر و مُصممتر است .ما بر اين باوريم ،كه هر سه اين اهداف قابل تحقق هستند«..
در كنار اين توجيهات ،اوكراين و متحدان غربى آن به طور روزافزون نيروهاى روسيه را به جنايات جنگى فجيع و جنايات عليه
بشريت ،از جمله قتلعام تعداد زيادى از غيرنظاميان متهم كردهاند .جو بايدن پيشنهاد داده است ،كه پوتين بايد با »محاكمهى
جنايات جنگى« روبرو شود .در مقابل ،دولت و دستگاه رسانهاى پوتين نيز كمپين همه جانبهاى را در محكوميت اين اتهامات

گفتوگوی جرمی اسکی ھیل با نوآم چامسکی

جنگ ،رسانهھای جمعی،
تبلیغات و مسئولیت!
برگرد ا ن :پروین اشرفی

به عنوان »دروغ و اخبار جعلى« ،به راه انداختهاند.
در چنين اوضاع سرگيجهآورى است ،كه جرمى اسكاى هيل با نوآم چامسكى به بحثى پيرامون تهاجم روسيه به اوكراين ،مسئول
دانستن قدرتمندان ،نقش رسانهها ،تبليغات جنگى و آنچه براى پايان دادن به جنگ و خونريزى در اوكراين ضرورى
است ،به گفتوگو مىنشيند .چامسكى ضمن اين كه تهاجم روسيه به اوكراين را يك هديهى فوقالعاده به اياﻻت متحده
برمىشمارد و آن را وسيلهاى در راه تحقق آرزوهاى اياﻻت متحده قلمداد مىكند ،مىكوشد »پاسخ عادﻻنهاى« از سوى »چپ«
به اين جنگ بدهد .او ضمن اين كه دفاع اوكراين از خود را »دفاعى مشروع« مىداند ،پاسخ جنگ و راهحل آن را به مذاكره
براى نجات اوكراين از يك سرنوشت شوم و نابودى حتمى گره مىزند؛ امرى كه او با بررسى تاريخى از سياستهاى اياﻻت
متحدهى آمريكا نشان مىدهد ،كه هرگز مورد توافق اين كشور نبوده است .چامسكى پوشش رسانهاى يك جانبهنگر همهى
طرفين جنگ را مورد نقد تيزبينانهى خود قرار مىدهد و توضيح مىدهد چگونه رسانههاى اصلى جهان سرمايهدارى تﻼش دارند
با دروغهايى كه به خورد جامعه مىدهند ،در واقع ،اين جنگ را بفروشند و براى افزايش تسليحات خود يارگيرى كنند.
چامسكى از تهاجم نظامى روسيه به اوكراين به مثابه جنايت جنگى نام مىبرد ،ولى اياﻻت متحده را نيز در به دادگاه كشاندن
پوتين در اين رابطه ذىالصﻼح نمىداند؛ چه ،از نظر او ،خود اياﻻت متحده هم جنايات جنگى بسيارى مرتكب شده است .او بر
اين باور است ،كه اياﻻت متحده يك دولت رذل با نفوذ در ابعادى عظيم است و از اين كه پاسخگوى جنايات خود باشد ،به
طُرق مختلف فرار مىكند .چامسكى رفتار جنونآميز اياﻻت متحده در قبال چين را هم به نقد مىكشد و مىگويد ،كه جنگ با
چين يا با روسيه به معناى خداحافظى با تمدن است.

در معرفى جرمى اسكى هيل
جرمى اسكى هيل ،خبرنگار تحقيقى ،نويسنده ،ويراستار و موسس نشريهى خبرى آنﻻين »اينترسپت« مىباشد» .اينترسپت«
يك سازمان خبرى و برندهى جوايز متعددى است ،كه از طريق روزنامهنگارى بىباكانه ،قدرتمندان را مسئول فاجعى كه در
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جهان رُخ مىدهد ،مىداند .بررسىهاى عميق و تحليلهاى سرسختانهى اين رسانه در مورد سياست ،جنگ ،نظارت بر فساد،
محيط زيست ،فنآورى ،عدالت كيفرى ،نقش رسانهها و ...تمركز دارد» .اينترسپت« به روزنامهنگاران خود آزادى تحرير و حمايت
قانونى ﻻزم را مىدهد ،تا به افشاى فساد و بىعدالتى در هر كجاى دنيا كه نياز است ،بپردازند.
اسكاى هيل ابتدا تهيهكننده و خبرنگار ارشد »دموكراسى ناو« بود و يكى از مشاركت كنندگان اين برنامه در همكارى با امى
گودمن باقى ماند .او در سال  ١٩٩٨به عراق سفر كرد ودر راديو »پاسيفيكا« در مورد تاثيرات منفى تحريمهاى اقتصادى بر عراق
و بمباران »منطقهى پرواز ممنوع« در شمال و جنوب عراق گزارش داد .او جايزهى »جورج پولك« ،در سال  ،١٩٩٨را براى مستند
راديويى خود »حفارى و كشتار :شورون و ديكتاتورى نفت نيجريه« دريافت كرد .اين مستند به بررسى نقش شركت »شورون« در
قتل دو فعال محيط زيست در نيجريه پرداخته بود .او در سال  ،١٩٩٩درگيرىهاى كوزوو را به طور زنده از خود كوزوو و بلگراد گزارش
داد و پرده از ماموريت واقعى سازمان ملل و كشتارى كه از صربها صورت مىگرفت ،برداشت.
جرمى اسكاى هيل همچنين در سال  ٢٠٠٠به عنوان تهيه كننده در سرالو تلويزيونى مايكل مور ،تحت عنوان The Awful
 Truthحضور داشت.

در معرفى نوآم چامسكى
نوآم چامسكى استاد بازنشسته در موسسهى فنآورى ،زبانشناس )پدر زبانشناسى مدرن( ،فيلسوف ،و يكى از دانشمندان
بنيانگذار حوزهى علوم شناختى و منتقد اجتماعى -سياسى آمريكايى مىباشد .او بيش از  ١٥٠كتاب در موضوعات مختلفى
مانند زبانشناسى ،جنگ ،سوسياليسم ،سياست و رسانههاى جمعى نوشته است .چامسكى خود را سوسياليست و آزادىخواه
مىنامد و از نظر ايدئولوژيكى ،آناركو-سنديكاليسم شناخته شده و از جمله »ليبرترينها« مىباشد.
چامسكى همواره از كُنشگران مخالف جنگ بوده و بارها به دليل فعاليتهاى ضدجنگ خود دستگير شده است .او از همان
آغاز سياست جنگى اياﻻت متحده عليه »تروريسم« ،اين جنگ را نه يك تحول جديد ،بلكه ادامهى سياست خارجى اين كشور
قلمداد كرد و منتقد دائمى آن بود .چامسكى ،از نظر بسيارى ،نماد مقاومت ِ قرن بيستمى در مقابل بزرگترين قدرت نظامى
و اقتصادى تاريخ جهان است.
چامسكى در رابطه با سياست خارجى آمريكا دربارهى رژيم جمهورى اسﻼمى ،ضمن تندترين انتقادات به اين سياستها ،اما
گاها رزيمجمهورى اسﻼمى را به نوعى تطهير نموده و هرگز منتقد صريح و راديكال سياستهاى هستهاى رژيم جمهورى اسﻼمى،
نقشى كه اين رژيم در تشديد فضاى جنگى در منطقه ايفا كرده ،و سركوب اعتراضات و مبارزات كارگرى و تودهاى در ايران،
نبوده است .او ،هر چند كه »به مردم ايران اداى احترام« مىكند و رژيم جمهورى اسﻼمى را در سركوب مبارزات مردم »سرزنش«
مىنمايد ،اما به طور كُلى در رابطه با رويدادهاى ايران با احتياط صحبت مىكند و از اظهارنظر قاطع دربارهى بسترهاى اجتماعى
اعتراضات و مبارزات كارگرى و تودهاى عليه حاكميت جمهورى اسﻼمى خوددارى مىنمايد .و به ظاهر هم اين نحوهى برخورد
خود را ناشى از فقدان شواهد و اطﻼعات اوليه از اوضاع ايران قلمداد مىكند .اين ضعف سياسى مهم چامسكى ،از نظر بسيارى،
ناشى از ضديت او با سياستهاى »تجاوزكارانه«ى آمريكا و از اين منظر »دوست« قلمداد كردن »دشمنان« آمريكا است .در هر
حال ،ولى عدم صراحت چامسكى در مورد رژيم جمهورى اسﻼمى از سوى بسيارى از فعالين سياسى به حق مورد پرسش و
انتقاد قرار گرفته است.
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 نوآم چامسكى :خوشحالم از اين كه كنار شما هستم.

 نوآم چامسكى :من فكر مىكنم ،كه حمايت از تﻼش اوكراين
براى دفاع از خود مشروع است .البته اگر چنين است ،بايد به دقت
محاسبه شود تا در واقع وضعيت آنها را بهبود بخشيده و درگيرى
را به نحوى تشديد نكند ،كه منجر به نابودى اوكراين و احتماﻻ فراتر
از تحريمها عليه متجاوز گردد ،درست مانند تحريمهايى كه عليه
واشنگتن مناسب بود ،زمانى كه به عراق و افغانستان حمله كرد و
يا بسيارى موارد ديگر .البته ،با توجه به قدرت اياﻻت متحده ،اين
غيرقابل تصور است و ،در واقع ،اولين بار زمانى كه تحريم انجام شد،
اياﻻت متحده به سادگى شانههاى خود را باﻻ انداخت و درگيرى را
تشديد كرد .اين كار در نيكاراگوئه بود ،و زمانى كه اياﻻت متحده به
دليل استفادهى غيرقانونى از زور ،به دادگاه جهانى كشيده شد و به
پرداخت غرامت محكوم گرديد ،اما با تشديد درگيرى به اين حُ كم
پاسخ داد .بنابراين ،اين عمل در مورد اياﻻت متحده غيرقابل تصور،
ولى عملى مناسب است.
با اين وجود ،من هنوز فكر مىكنم اين سئوال كامﻼ درستى نيست.
سئوال درست اين است :بهترين كار براى نجات اوكراين از يك
سرنوشت شوم و از نابودى بيشتر چيست؟ و پاسخ ،حركت به سوى
يك راهحل از طريق مذاكره است .در اين باره ،چندين واقعيت ساده
نگاه _ دفتر سى و نهم

وجود دارد ،كه واقعا بحثبرانگيز نيستند .دو راه براى پايان يافتن جنگ
وجود دارد :يك راه اين است ،كه يكى از طرفين اساسا نابود شود!
و قرار نيست ،كه روسها نابود شوند .بنابراين ،اين راه به معناى اين
است ،كه اوكراين نابود شود! راه ديگر ،حل و فصل جنگ از طريق
مذاكره است .اگر راه سومى هم وجود داشته باشد ،هيچ كس آن را
كشف نكرده است .بنابراين ،كارى كه ما بايد انجام دهيم ،پرداختن
به همهى آن چيزهايى است كه شما به آن اشاره كرديد؛ آنهم در
صورتى كه به درستى شكل گرفته باشند .در درجهى اول ،اما ،بايد به
سمت يك توافق احتمالى از طريق مذاكره حركت كنيم تا اوكراينىها
را از فاجعهى بيشتر نجات دهد .اين امر ،كه بايد تمركز اصلى باشد،
مستلزم آن است كه ما نتوانيم به ذهن وﻻديمير پوتين و دار و دستهى
كوچك اطراف او دست يابيم .ما مىتوانيم حدس بزنيم ،اما نمىتوانيم
كار زيادى در مورد آن انجام دهيم .با اين حال ،ما مىتوانيم به اياﻻت
متحده نگاه كنيم و ببينيم ،كه سياست صريح آن رد هر شكلى از
مذاكره است .اين خطمشى صريح ،به گذشتهى دور بازمىگردد .در
سپتامبر  ،٢٠٢١در بيانيهى سياست مشترك يكم سپتامبر ،شكل قطعى
به اين خطمشى داده شد و سپس در منشور توافق دهم نوآمبر تكرار
گرديد و گُسترش يافت .اگر به آنچه در اين بيانيه آمده است نگاه
كنيد ،مىبينيد كه اساسا مىگويد مذاكره صورت نمىگيرد و از دولت
اوكراين نيز مىخواهد به سمت آنچه كه آنها برنامهى تقويت شده
براى ورود به »ناتو« مىنامند ،حركت كند؛ خواستى كه طبعا راهحل
مذاكره را نابود مىكند و در عوض شامل افزايش ارسال تسليحات
پيشرفته به اوكراين ،آموزش نظامى بيشتر ،تمرينات نظامى مشترك،
و تسليحات كار گذاشته شده در مرز با روسيه مىباشد) .اين بيانيه
قبل از اعﻼم تهاجم روسيه است (.اگرچه نمىتوانيم مطمئن باشيم،
اما امكان دارد كه اين بيانيه شديد ،عاملى باشد در هدايت پوتين و
حلقهاش از هشدار به حملهى مستقيم .ما نمىدانيم .اما تا زمانى كه
اين سياست اياﻻت متحده است ،به قول سفير چاس فريمن ،مساله
آن خواهد بود ،كه »بياييد تا آخرين اوكراينى بجنگيم!«
سئواﻻتى كه شما مطرح كرديد ،مهم و جالب هستند :چه نوع كمك
نظامىيى مناسب است به اوكراينىهايى داده شود ،كه به اندازهى كافى
از خودشان دفاع كنند ،اما نه اين كه منجر به تشديد تنشهاى موجود
شود؛ كه صرفا منجر به ويرانى عظيم مىگردد؟ و چه نوع تحريم يا
اقدامات ديگرى مىتواند در بازدارندگى متجاوزان موثر باشد؟ اينها
همه مهم هستند ،اما در مقايسه با نياز اوليه براى حركت به سمت
يك راهحل از طريق مذاكره ،كه تنها جايگزين درست براى جلوگيرى
از نابودى اوكراين است ،و البته روسيه قادر به انجام آن مىباشد،
بىاهميت مىشوند.
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 نوآم چامسكى :بله كامﻼ حق با شماست .اگر به پوشش رسانهاى
نگاه كنيد ،اظهارات بسيار روشن ،صريح و جدى زلنسكى در مورد
آنچه كه مىتواند يك راهحل سياسى باشد  -به ويژه مسالهى خنثى
كردن اوكراين -براى يك دورهى طوﻻنى ،به معناى واقعى كلمه،
سركوب گرديده است؛ توسط نمايندهى كنگره ،به نفع شخصيت
قهرمانانهى وينستون چرچيل كنار گذاشته شده است؛ و سپس،
ديگران زلنسكى را در آن قالب قرار دادهاند .بنابراين ،بله ،البته .او
كامﻼ روشن كرده است ،كه به اين مساله كه آيا اوكراين باقى خواهد
ماند ،و آيا اوكراينىها زنده مىمانند ،اهميت مىدهد؛ لذا يك سرى
پيشنهادات معقول ارائه كرده است ،كه مىتواند مبنايى براى مذاكره
باشد .ما بايد در نظر داشته باشيم ،كه ماهيت يك حل و فصل سياسى،
ماهيت كُلى آن ،براى مدتى طوﻻنى از همه طرف كامﻼ روشن بوده
است .در واقع ،اگر اياﻻت متحده مايل بود آنها را در نظر بگيرد،
ممكن بود اصﻼ تهاجم روسيه صورت نمىگرفت .قبل از اين تهاجم،
اياﻻت متحده اساسا دو انتخاب داشت :يكى ،موضع رسمى خود را
دنبال كند ،كه من همين اﻻن بررسى كردم؛ موضعى كه مذاكره را
غيرممكن مىكند و ممكن است به جنگ منجر شود .و ديگرى ،آن
كه گُزينههاى موجود را دنبال كند .آنها تا حدودى هنوز به گونهاى
در دسترس هستند ،هرچند در اثر جنگ تضعيف شدهاند ،اما شرايط
اوليه كامﻼ واضح است.
سرگئى ﻻوروف ،وزير امور خارجهى روسيه ،در آغاز تهاجم اعﻼم
كرد :روسيه دو هدف اصلى دارد .بىطرفسازى و غيرنظامىسازى
اوكراين! غيرنظامىسازى به معناى خﻼص شدن از شر همه ى
اسلحههاىتان نيست .اين به معناى خﻼص شدن از تسليحات
سنگين مرتبط با تعامل با »ناتو« است ،كه روسيه را مورد هدف قرار
مىدهد .منظور او ،اساسا ،تبديل اوكراين به چيزى شبيه مكزيك بود.
مكزيك يك كشور مستقل است ،كه مىتواند راه خود را در جهان
انتخاب كند ،بدون هيچ محدوديتى ،اما نمىتواند به ائتﻼفهاى
نظامى چين بپيوندد و سﻼحهاى پيشرفته ،تسليحات چينى ،را در
مرزهاى اياﻻت متحده قرار دهد .نمىتواند عمليات نظامى مشتركى
با ارتش آزادىبخش خلق انجام دهد ،توسط مربيان چينى آموزش
ببينيد ،و غيره .در واقع ،اين امر آنقدر غيرقابل تصور است ،كه هيچ
كس حتا جرات صحبت در مورد آن را ندارد .منظورم اين است ،كه
حتا اگر اشارهاى به چنين امرى صورت گيرد ،مىدانيم چه اتفاقى
خواهد افتاد؛ نيازى به صحبت در مورد آن نيست .بنابراين ،غيرقابل
تصور است .پيشنهاد ﻻوروف را ،در واقع ،مىتوان چنين تفسير كرد:
بياييد اوكراين را به مكزيك تبديل كنيم! خوب ،اين گُزينهاى بود كه
مىشد دنبال كرد .اياﻻت متحده ،در عوض ،ترجيح داد كارى كند
كه من در مورد مكزيك يك امر غيرقابل تصور توصيف كردم .و
اين تمام ماجرا نيست .مسائل ديگرى نيز وجود دارند .يك مساله،
كريمه است .واقعيت اين است ،كه كريمه قابل بحث نيست .ممكن
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است ما آن را دوست نداشته باشيم .كريمهاىها ظاهرا آن را دوست
دارند .اما اياﻻت متحده مىگويد :ما هرگز آن را نمىپذيريم .خوب،
اين سياست مبناى يك درگيرى دائمى است .زلنسكى عاقﻼنه گفته
است :بياييد بحث در مورد آن را به تعويق بيندازيم .اين منطقى است.
موضوع ديگر منطقه دونباس است .اين منطقه براى هشت سال
مورد خشونت شديد از هر دو طرف بوده است :گلولهباران اوكراين،
گلولهباران روسيه ،مينهاى زمينى در همه جا ،و خشونتهاى بسيار.
ناظران ) OSCEسازمان امنيت و همكارى در اروپا( و ديگر ناظران
اروپايى در محل هستند و طور منظم گزارش مىدهند .شما مىتوانيد
اين گزارشات را بخوانيد ،آنها در دسترس عموم هستند .آنها
سعى نمىكنند منبع خشونت را ارزيابى كنند  -اين اصﻼ كار آنها
نيست -اما از افزايش شديد آن صحبت مىكنند .بنا به گفتهى آنها،
اگر درست به خاطر داشته باشم ،ممكن است حدود پانزده هزار نفر
يا رقمى در همين حدود در درگيرىهاى هشت سال گذشته ،از زمان
قيام »ميدان« ،كشته شده باشند .خوب ،بايد در مورد دونباس كارى
انجام شود .واكنش مناسب ،كه شايد روسها هم آن را بپذيرند ،يك
رفراندوم خواهد بود؛ يك رفراندوم تحت نظارت بينالمللى ،تا ببينيم
مردم منطقه چه مىخواهند.
يكى از گُزينههايى كه قبل از تهاجم روسيه در دسترس بود ،اجراى
توافقنامههاى »مينسك دوم« بود ،كه نوعى از خودمختارى در منطقه
را در چهارچوب فدراسيون اوكراينى گُستردهتر ارائه مىكرد ،چيزى
مانند سوئيس يا بلژيك يا جاهاى ديگرى كه ساختارهاى فدرال در
آنها وجود دارد .درگيرى در ساختارهاى فدرال محدود مىشود.
اين يك گُزينه بود .اين كه آيا مىتوانست كار كند يا نه ،فقط يك راه
براى اثبات آن وجود دارد :اين كه آزموده شود! اياﻻت متحده ،اما،
از تﻼش براى اجراى آن خوددارى كرد .در عوض ،بر يك موضع
فوق نظامى ،يعنى موضع رسمى خود ،اصرار داشت .و تا آنجا كه
من مىدانم ،مطبوعات هنوز گزارشى از آن موضع منتشر نكردهاند.
اگر اشتباه مىكنم ،بگوييد .من هرگز حتا يك اشاره به آن را در هيچ
يك از مطبوعات جريان اصلى نديدهام .گاهى اوقات ما مردمى كه در
حاشيه هستيم ،اشارهاى به موضع رسمى اياﻻت متحده در اول سپتامبر
 ،٢٠٢١تكرار و يا گُسترش آن در نوامبر در منشور مذكور ،داشتهايم.
در واقع ،من يك ارجاع به آن را در يك مجلهى محافظهكار آمريكايى
ديدم .البته افراد چپ در مورد آن صحبت كردهاند .اما اياﻻت متحده
بر آن موضعى پافشارى كرد ،كه جايگزين آن مىتوانست راه عكس
آن را دنبال كند؛ يعنى اين كه گفته شود :خوب ،اهداف اصلى شما
بىطرفسازى و غيرنظامىسازى اكراين است ،يعنى تنظيمى به سبك
مكزيك ،پس بياييد آن را دنبال كنيم .در رابطه با كريمه ،بياييد موضع
معقول زلنسكى را بپذيريم ،كه مىگويد بياييد آن را به تعويق بيندازيم،
اكنون نمىتوانيم به آن بپردازيم .يا با در نظر گرفتن وضعيت منطقهى
دونباس و بر اساس نظرات مردم ساكن آنجا ،مىشود به سمت نوعى
چهارچوب مبتنى بر خودمختارى حركت كرد ،كه مىتواند با يك
همهپرسى تحت نظارت بينالمللى تعيين شود .آيا روسها موافق
هستند؟ نمىدانيم! آيا اياﻻت متحده موافق است؟ نميدانيم! همهى
آنچه كه مىدانيم ،اين است كه آنها در عمل اينها را رد مىكنند.
آيا آنها مىتوانند تحت فشار قرار بگيرند ،تا اينها را بپذيرند؟ من
نمىدانم! اما ،ما مىتوانيم ذر اين راه تﻼش كنيم .اين تنها چيزى است،
كه مىتوانيم به انجام آن اميدوار باشيم.
منظورم اين است ،كه اصول راهنمايى وجود دارد كه بايد آنها را در
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نظر داشته باشيم .مهم نيست ،كه مساله چيست؛ مهمترين سئوال اين
است :ما چه كارى مىتوانيم در اين مورد انجام دهيم؟ نه اين كه كس
ديگرى چه كارى مىتواند انجام دهد؟ اين مساله ،ارزش صحبت كردن
را دارد .ما حداقل مىتوانيم در مورد سياست اياﻻت متحده ،و كمتر
در مورد چيزهاى ديگر ،كارهاى بسيارى بكنيم .بنابراين ،فكر مىكنم
اين همان مسالهاى است كه بايد در مركز توجه و انرژى ما قرار گيرد.

جنگ روسيه در اوكراين

 نوآم چامسكى :راجع به گفتهى بايدن در مورد اين كه اين فرد
بايد كنار برود ،سر و صدايى بر پا شد .اما ،اين اقدامات در معرض
ديد عموم قرار دارند .و من فكر مىكنم بسيارى از مردم به يك كليپ
خاص از جو بايدن زيادى اهميت دادند ،اگرچه او ممكن است عمدا
آن جمله را اين گونه گفته باشد .در رابطه با بايدن در حال حاضر
سخت است ،كه بگوييم آيا قصد دارد چيزى بگويد يا نه.

برويد و اوكراين را هر چقدر كه دوست داريد نابود كنيد! شما كار
ديگرى نمىتوانيد بكنيد ،زيرا شما هم ديگر وجود نخواهيد داشت!
ما تضمين مىكنيم ،كه شما هيچ آيندهاى نداشته باشيد! بنابراين ،شما
هم در خطر هستيد! اين همان چيزى است ،كه گفتههاى به ظاهر
قهرمانانه در برنامهى گفتوگوى يكشنبه معنا مىدهد .ممكن است
دوباره مثل شبيهسازىهاى وينستون چرچيل به نظر برسد ،كه بسيار
هيجانانگيز است .اما ،معناى واقعى آنها اين است :اوكراين را نابود
كنيد! انفعال در امتناع از عقبنشينى از مواضع سياستى ،كه روسها
مطمئنا از آن كامﻼ آگاه هستند ،حتا اگر آمريكايىها در تاريكى هم
نگه داشته شوند ،يكى اين است كه آنها را پس بگيرند .دوم اين كه:
همان كارى را بكنند ،كه چين را به خاطر انجام ندادن آن سرزنش
مىكنيم .به تﻼش براى تسهيل حل و فصل ديپلماتيك بپيوندند و
خوددارى كنند از اين كه به روسها بگويند :راه ديگرى وجود ندارد،
شما هم ممكن است شكست بخوريد! شما هم در وضعيت بدى قرار
داريد! اينها ،اقداماتى است كه مىتوان انجام داد.

 نوآم چامسكى :بله ،فكر مىكنم اين اقدامات نشان دهندهى آن
است .اما به خاطر داشته باشيد ،كه چيزى در كنار عمل وجود دارد
و آن انفعال ناميده مىشود .آمريكا چه كارى نمىكند؟ خوب ،كارى
كه نمىكند لغو سياستهايى است كه توضيح دادم .شايد مطبوعات
آمريكايى اجازه ندهند ،آمريكايىها در مورد آنها باخبر شوند ،اما
مطمئن باشيد بديهى است سازمان اطﻼعات روسيه آنچه را كه
در وبسايت رسمى كاخ سفيد درج مىشود ،مىخواند .بنابراين،
شايد بتوان آمريكايىها را در تاريكى نگه داشت ،اما روسها آن را
مىخوانند و در مورد آن مىدانند .آنها مىدانند كه يكى از اشكال
انفعال ،تغيير ندادن آن سياستها است .شكل ديگر انفعال ،عدم حركت
براى شركت در مذاكره است .دو كشور هستند كه به دليل قدرت
خود ،مىتوانند امكان راهحل ديپلماتيك را تسهيل نمايند ،نمىگويم
مىتوانند آن را به نتيجه برسانند ،اما مىتوانند تسهيل كنند ،احتمال آن
را بيشتر كنند .يكى از آنها چين و ديگرى اياﻻت متحده است .چين
به خاطر امتناع از انجام اين اقدام ،به درستى مورد انتقاد قرار مىگيرد.
اما انتقاد از اياﻻت متحده مُجاز نيست! بنابراين ،اياﻻت متحده به خاطر
قصور در قدم برداشتن در اين راه ،و عﻼوه بر اين به خاطر اقداماتى
كه اين راهحل را دورتر مىكند ،مانند اظهاراتى كه شما از برنامهى
گفتوگوى يكشنبه نقل كرديد ،مورد انتقاد قرار نمىگيرد .فقط در
نظر بياوريد ،كه آنها به پوتين و حلقهى او چگونه برخورد مىكنند .آن
چه كه آنها مىگويند ،بدان معناست كه :هيچ كارى نمىتوانيد بكنيد!
نگاه _ دفتر سى و نهم
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 نوآم چامسكى :همانطور كه خودتان مىگوييد ،اين امر به هيچ
وجه جديد نيست .شما مىتوانيد نمونههاى آن را به شكل متمركز
و سازماندهى شده در گذشته ،در زمان جنگ جهانى اول ،زمانى كه
بريتانيا وزارت اطﻼعات خود را تاسيس كرد ،رديابى كنيد .ما مىدانيم،
كه اين به چه معناست .وودرو ويلسون گفته بود :هدف وزارت
اطﻼعات اين بود ،كه داستانهاى ترسناكى دربارهى جنايات جنگى
آلمان ارائه كند ،كه آمريكايىها را وادار به ورود به جنگ بنمايد .و
اين كار هم موثر بود .اگر شما نوشتههاى روشنفكران ليبرال اياﻻت
متحده را بخوانيد ،متوجه مىشويد اين داستانها پذيرفته شدند .آنها
گفتند :بله ،ما بايد جلوى اين جنايات وحشتناك را ،كه وزارت
اطﻼعات انگليس براى گُمراه كردن ما مىسازد ،بگيريم .رئيس جمهور
ويلسون ،وزارت اطﻼعات عمومى خود را به راه انداخت كه به معناى
دروغگويى به مردم بود و تﻼش براى تشويق آمريكايىها به اين كه
از هر چيزى كه آلمانى است ،متنفر باشند .در ادامهى اين سياست ،به
طور مثال ،اركستر سمفونيك بوستون ديگر بتهوون را اجرا نمىكرد.
اين امر ادامه مىيابد .ريگان ،ادارهاى داشت كه به آن دفتر ديپلماسى
عمومى گفته مىشد؛ ادارهاى براى دروغ گفتن به مردم و رسانهها
دربارهى آنچه كه ما مىكنيم .اين كار براى دولت يك وظيفهى سخت
نيست .و دليل آن ،در واقع ،به وضوح توسط مسئول روابط عمومى
شركت »يونايتد فروت« ،در سال  ،١٩٥٤بيان شد؛ در زمانى كه اياﻻت
متحده در صدد سرنگونى دولت دموكراتيك گواتماﻻ و استقرار يك
ديكتاتورى شريرانه و وحشيانه در آنجا بود ،كه صدها هزار نفر را
با حمايت اياﻻت متحده به قتل رساند .رسانهها از اين مسئول روابط
عمومى پرسيدند :در مورد تﻼشهاى شركت »يونايتد فروت« براى
متقاعد ساختن خبرنگاران در حمايت از اين موضوع چه مىگوييد؟
و او گفت» :بله ما اين كار را كرديم .اما بايد به خاطر داشته باشيد ،كه
آنها چقدر مشتاق اين تجربه بودند «.سخت نبود! آنها مىخواستند!
نگاه _ دفتر سى و نهم

ما هم اين دروغها را به خوردشان داديم! آنها خوشحال بودند ،زيرا
مىخواستند از دولت و خشونت و ترور آن حمايت كنند! حاﻻ،
خبرنگاران در ميدان نيستند .همانطور كه شما وصف كرديد ،شكافى
وجود دارد .اين در مورد هر جنگى صادق است .در نيكاراگوئه ،در
جنگهاى آمريكاى مركزى در دههى هشتاد ،خبرنگاران بزرگى در
ميدان حضور داشتند .همينطور در جنگ ويتنام ،كه كارهاى جدى
و شجاعانهاى انجام مىدادند .بسيارى از آنها از جنگ صدمه ديدند.
اما ،حاﻻ به اتاق خبر برويد .كامﻼ متفاوت به نظر مىرسد .اين يك
واقعيت در مورد رسانه است .و ﻻزم هم نيست خيلى به عقب برگرديم.
مىتوانيد نگاهى به »نيويورك تايمز« بيندازيد .اين بهترين روزنامه در
جهان است ،كه استاندارد باﻻيى هم ندارد .متفكر اصلى آن ،متفكر
بزركى كه مقاﻻت جدى مىنويسد ،يكى دو روز پيش مقالهاى داشت
مبنى بر اين كه :چگونه مىتوانيم با جنايتكاران جنگى برخورد كنيم؟
چه مىتوانيم بكنيم؟ يك جنايتكار جنگى روسيه را اداره مىكند.
چگونه مىتوانيم با او برخورد كنيم؟ نكتهى جالب در مورد آن مقاله،
همان چيزى نيست كه ظاهر شد .انتظار چنين چيزهايى را داريم .اين
مقاله باعث تمسخر نشد .در واقع ،هيچ اظهارنظرى هم در مورد آن
نشد .ما نمىدانيم چگونه با جنايتكاران جنگى برخورد كنيم؟ البته
كه مىدانيم! در واقع ،همين چند روز پيش نمود واضحى از آن را
داشتيم .يكى از جنايتكاران جنگى در اياﻻت متحده ،فردى است
كه دستور حمله به افغانستان و عراق را صادر كرد .از اين كه او يك
جنايتكار جنگى است ،نمىتوان غافل ماند .او در بيستمين سالگرد
تهاجم به افغانستان ،يك مصاحبهى مطبوعاتى انجام داد» .واشنگتن
پُست« ،به خاطر اعتبار خود ،در بخش سبك كار با او مصاحبه كرد.
اين مصاحبه ارزش خواندن دارد :دربارهى يك خانوادهى شاد است
و پدربزرگ دوست داشتنى و مسخرهاى كه با نوههايش بازى مىكند
و پرترههايى را كه از افراد بزرگ در مﻼقات خود با آنها كشيده
بود ،به آنها نشان مىدهد .ما مىدانيم كه چگونه بايد با جنايتكاران
جنگى برخورد كنيم .ما سادگى با آنها برخورد مىكنيم .با اين وصف،
اين سرمقاله مىتواند در بزرگترين روزنامهى جهان ظاهر شود و به
اندازهى كافى جالب باشد و يك كلمه اظهارنظر را هم برنينگيزاند ،كه
اين يكى بسيار جالبتر است .خوب ،اين ماجرا به شما مىگويد در
مورد چه چيزى صحبت مىكنيد .همانطور كه تام مك كان ،مسئول
روابط عمومى شركت »يونايتد فروت« ،گفت :آنها مشتاق تجربه
هستند .به تبليغات زيادى نياز نيست .بنابراين ،دولت مىتواند با نظام
كنترل خود در زمينهى قوهى ادراك ،سخت در كار باشد .اما براى
يك در باز در سطح تحريريه هم فشار مىآورد .و اين امر در مورد
هر زمانى در گذشته هم صادق بود و هنوز هم هست.
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 نوآم چامسكى :بسيار خوب ،دو سئوال طرح كردى و نكات واقعى:
در مورد اين كه حجم عظيم جنايات جنگى ،جناياتى كه ما بايد در
نظر داشته باشيم ،توسط روسها انجام مىشود .حق با شماست! در
اين مورد بحثى نيست ،جنايات جنگى بزرگى هم صورت گرفتند .اين
هم واقعيت است ،كه اياﻻت متحده به طور كامل دادگاه بينالمللى

جنگ آمريكا در يوگسﻼوى
نگاه _ دفتر سى و نهم

كيفرى را مسدود كرده است .اما توجه داشته باشيد ،كه اين امر جديدى
نيست .حتا يك مورد قوىتر هم وجود دارد ،كه ناديده گرفته مىشود.
اياﻻت متحده تنها كشورى است ،كه حكم دادگاه كيفرى بينالمللى
را رد كرده است .آنها قبﻼ دو همراه داشتند ،انور خوجه در آلبانى
و قذافى در ليبى .اما ،آنها رفتهاند .بنابراين ،اكنون اياﻻت متحده در
رابطه با رد حكم دادگاه كيفرى بينالمللى ،كه در سال  ١٩٨٦به يكى
از جنايات جزئى واشنگتن ،يعنى جنگ عليه نيكاراگوئه رسيدگى كرده
بود ،در انزواى چشمگيرى قرار گرفته است .آن دادگاه ،اياﻻت متحده
را به دليل »استفادهى غيرقانونى از زور« ،يعنى تروريسم بينالمللى،
محكوم كرد و به اياﻻت متحده دستور داد تا از اقدامات خود دست
بكشد و غرامت قابل توجهى را بپردازد .بسيار خوب ،دولت ريگان
و كنگره واكنش نشان دادند :جنايات را تشديد كنيد! اين ،واكنش
اياﻻت متحده به آن محكوميت بود! در مطبوعات هم يك واكنش
وجود داشت :سرمقالهى »نيويورك تايمز« مىگويد :تصميم دادگاه
بىربط است؛ زيرا دادگاه يك دادگاه خصمانه است! اما ،چرا دادگاه
خصمانه است؟ زيرا جرات دارد اياﻻت متحده را به جنايت متهم كند!
دادگاه به اين امر مىپردازد .و نتيجهى محكوميت آن ،تشديد جنايات
است! نيكاراگوئه ،در واقع ،ابتدا از يك قطعنامهى شوراى امنيت
حمايت كرد كه در آن نامى از اياﻻت متحده برده نشده بود .و فقط
از همهى كشورها خواسته بود تا قوانين بينالمللى را رعايت نمايند.
آمريكا ،اما ،آن قطعنامه را وتو كرد .مستند است ،كه به شوراى امنيت
گفته مىشود كشورها نبايد قوانين بينالمللى را رعايت كنند .سپس،
به مجمع عمومى سازمان ملل رفت تا قاطعانه قطعنامهى مشابهى را
تصويب كند .اما ،آمريكا و اسرائيل مخالف بودند .دو كشورى كه
نمىخواهند قوانين بينالمللى را رعايت كنند .خوب ،همهى اينها،
تا آنجا كه به اياﻻت متحده مربوط مىشود ،بخشى از تاريخ نيستند!
به گفتهى جمهورىخواهان ،اين نوعى از تاريخ است كه شما نبايد
تدريس كنيد؛ زيرا تفرقهافكنانه است و باعث مىشود مردم احساس
بدى بيابند .شما نبايد آن را آموزش دهيد ،مجبور هم نيستيد به كسى
بگوييد؛ زيرا آموزش داده نشده است و هيچكس هم آن را به خاطر
نمىآورد .و مساله فراتر از آن است .در واقع ،زمانى كه معاهدات
اصلى ،مانند معاهدهى سازمان كشورهاى آمريكايى در دههى چهل
امضا شد ،اياﻻت متحده شروطى را بر آن اضافه كرد مبنى بر اين كه
آن معاهده اساساً براى اياﻻت متحده قابل اجرا نيست .در واقع ،اياﻻت
متحده به نُدرت هر گونه كنوانسيونى را امضا مىكند ،بسيار به نُدرت.
منظورم اين است ،كه تصويب مىكند ،گاهى اوقات هم امضا مىكند.
اما ،فقط هنگامى آنها را تاييد مىكند كه داراى مﻼحظاتى باشند ،كه
اياﻻت متحده را مستثنى مىسازد! اين سياست حتا شامل كنوانسيون
نسلكُشى نيز مىشود .يك كنوانسيون نسلكُشى وجود دارد .اياﻻت
متحده در نهايت آن را ،پس از به گمانم حدود چهل سال ،تصويب
كرد .اما ،با يك شرط مبنى بر اين كه در مورد اياﻻت متحده قابل اجرا
نباشد! ما حق داريم نسلكُشى كنيم .اين پيام به دادگاههاى بينالمللى
رسيد :به دادگاه يوگسﻼوى ،يا شايد هم به دادگاه جهانى .به خاطر
نمىآورم .يوگسﻼوى» ،ناتو« را به خاطر حمله به صربستان به جنايت
متهم كرد .قدرتهاى »ناتو« موافقت كردند ،كه وارد جزئيات عمليات
دادگاه بشوند .آمريكا امتناع كرد .و اين كار را هم به اين دليل انجام
داد ،كه يوگسﻼوى به نسلكُشى اشاره كرده است .و اياﻻت متحده
از اتهام نسلكُشى مصون است! و دادگاه اين را پذيرفت! كشورها
فقط در صورتى مشمول محكمهى قضايى مىشوند ،كه آن را بپذيرند.
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خوب ،اين ما هستيم! و مىتوانيم همين گونه ادامه بدهيم! ما يك دولت
رذل هستيم ،يك دولت رذل با نفوذ در ابعادى عظيم! هيچ كسى عين
ما نيست! و با اين حال ،مىتوانيم بدون هيچ چشم زدنى خواستار
محاكمهى جنايات جنگى ديگران باشيم! حتا مىتوانيم سرمقالههايى
توسط سرمقالهنويسان اصلى و حتا معتبرترين آنها داشته باشيم ،مبنى
بر اين كه :چگونه مىتوانيم با جنايتكار جنگى برخورد كنيم؟ جالب
است كه به واكنش نسبت به همهى اينها در بخش متمدنتر جهان،
به خود جهان ،نگاه كنيم .آنها تجاوز را محكوم مىكنند و مىگويند
اين يك جنايت وحشتناك است .اما پاسخ اصلى اين است :اين كه
جديد نيست! سر و صدا براى چيست؟ ما از ديرباز از سوى شما به
اين متهم شدهايم .بايدن ،پوتين را جنايتكار جنگى مىخواند! ديگ به
ديگ مىگويد :رويت سياه! اين واكنش ديگران است .با نگاهى ساده
به نقشهى تحريمهاى روسيه مىتوانيد اين واكنش را مشاهده كنيد.
اياﻻت متحده نمىفهمد ،كه چرا اكثر كشورهاى جهان به تحريمها
نمىپيوندند .كدام كشورها به تحريمها مىپيوندند؟ نگاهى كنيد ،نقشه
آن را فاش مىكند .كشورهاى انگليسى زبان ،اروپا و آنهايى كه نظام
آپارتايد آفريقاى جنوبى آنان را سفيدپوستان افتخارى ناميد :ژاپن با
چند مستعمرهى سابق خود! همين و بس .بقيهى جهان مىگويد :بله،
وحشتناك است ،اما اين كه چيز جديدى نيست؟ چرا ما بايد درگير
دشمنى شما بشويم؟ اما ،اياﻻت متحده نمىتواند اين واكنش را درك
كند .چگونه آنها قادر به محكوميت جنايات به شيوهى ما نيستند؟
بسيار خوب ،آنها جنايات را به روش ما محكوم مىكنند ،اما قدمى
فراتر از آن مىروند كه ما نمىرويم؛ همان چيزى كه اﻵن توضيح
دادم .خوب ،اين بدان معناست كه كارهاى زيادى در اياﻻت متحده
بايد براى باﻻ بردن سطح تمدن صورت بگيرد تا به جايى كه بتوانيم
جهان را ببينيم ،به همان گونه كه قربانيان سنتى آن را مىبينند .اگر
بتوانيم به آن سطح از تمدن صعود كنيم ،مىتوانيم در مورد اوكراين
نيز به شيوهاى بسيار سازندهتر عمل كنيم.

 نوآم چامسكى :بسيار خوب ،مواضع متفاوتى است .يكى به
خاطر اين كه اياﻻت متحده كامﻼ از دولت هند حمايت مىكند .هند
يك حكومت نئوفاشيستى دارد .دولت مودى سخت در تﻼش است
دموكراسى هند را از بين ببرد ،هند را به يك دزدساﻻرى نژادپرست
هندو تبديل كند ،به مسلمانان حمله كند ،و كشمير را فتح كند .حتا
يك كلمه در مورد اينها گفته نمىشود .اياﻻت متحده از همهى اين
سياستها حمايت مىكند .بسيار حمايتكننده است .هند يك متحد
نزديك است ،متحد نزديك اسرائيل است .به عبارت ديگر ،همان آدم
ماست .بنابراين ،مشكلى نيست .تنها مشكل با هند اين است ،كه هند
در پيوستن به حمله عليه روسيه ،آنطور كه ما مىخواهيم ،به اندازهى
كافى پيش نمىرود .يك بازى بىطرفى مىكند ،مانند تمام كشورهاى
جنوب جهانى كه مىگويند :بله ،اين يك جرم است ،اما ما در بازى
شما دخالت نمىكنيم! نكتهى ديگر در مورد چين اين است ،كه هند
مشاركت مىكند ،اما نه آنچنان فعاﻻنه كه اياﻻت متحده دوست دارد،
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يعنى فعاﻻنه در سياستى كه دولت بايدن »محاصرهى چين« مىنامد
شركت نمىكند .يكى از سياستهاى اصلى ما ،محاصرهى چين است.
روسيه به نوعى در حاشيه است .مهار از مُد افتاده است ،پس چين را
محاصره كنيد! توسط »كشورهاى نگهبان« ،اين اصطﻼحى است كه
استفاده مىشود .كشورهاى تا ب ُن دندان مسلح با ظرفيت تهاجمى وسيع
براى مخافظت از ما در برابر آنچه كه تهديد چين ناميده مىشود.
اين حلقهاى است از كشورهاى كُرهى جنوبى ،ژاپن ،استراليا و هند؛
به استثناى اين كه هند به اندازهى كافى فعاﻻنه به اين سياست ملحق
نمىشود؛ دولت بايدن اخيرا اعﻼم كرده است ،كه موشكهاى دقيق
پيشرفتهاى را با هدفگيرى بر روى چين به آنها تحويل مىدهد.
در رابطه با استراليا ،اياﻻت متحده به همراه توله سگ خود ،انگلستان،
زيردريايىهاى هستهاى پيشرفتهاى را در اختيار آنها مىگذارد .در
تبليغات اعﻼم شده است ،اين زيردريايىها قادرند بدون شناسايى
وارد بنادر چين بشوند و ظرف دو يا سه روز ناوگان چين را نابود
كنند .چين داراى يك ناوگان باستانى ماقبل تاريخ با زيردريايىهاى
ديزلى قديمى در آنجاست؛ آنها حتا زيردريايىهاى هستهاى ندارند.
در همين حال ،اياﻻت متحده در حال افزايش ظرفيت دفاعى خود
است .تا همين حاﻻ ما داراى زيردريايىهاى حامل موشك بالستيك
هستهاى هستيم ،كه هر يك از اين زيردريايىها قادر است تقريبا ٢٠٠
شهر را در هر نقطه از جهان با يك حمله اتمى نابود كند .اما اين كافى
نيست .ما اكنون در حال حركت به سمت مُدل پيشرفتهترى هستيم،
كه فكر مىكنم به آن زيردريايىهاى »ويرجينيا كﻼس« مىگويند،
كه بسيار مخربتر مىباشند .و اين سياست ما در قبال چين است.
ما همچنين داراى يك سياست اقتصادى مىباشيم .اياﻻت متحده به
تازگى يك قانون دو حزبى كه مورد موافقت هر دو حزب است را
براى بهبود زيرساختهاى علمى و فناورى اياﻻت متحده تصويب
كرد ،نه به اين دليل كه براى اياﻻت متحده مناسب است ،اين مورد
نظر ما نيست ،بلكه به اين دليل كه با چين رقابت كنيم .اين ﻻيحهى
با چين رقابتكُن است .بنابراين ،اگر مىخواهيم علم و فناورى بهترى
داشته باشيم ،به اين خاطر است كه چين را شكست بدهيم .مطمئن
شويم ،كه چين از ما پيشى نمىگيرد .بياييد با چين رقابت نكنيم تا
بتوانيم با مشكﻼت واقعى زيستى مانند گرم شدن كُرهى زمين  -يا
مشكﻼت كمتر جدى ،اما شديد مانند بيمارىهاى همهگير و سﻼحهاى
هستهاى -مقابله كنيم .يا بياييد با آنها رقابت كنيم و مطمئن شويم ،كه
مىتوانيم آنها را شكست دهيم ،اين چيزى است كه مهم است ،و از
آنها پيشى بگيريم .اين يك آسيبشناسى است .هيچ چيز احمقانهترى
نمىتوانيد تصور كنيد .راستى تهديد چين چيست؟ اين بدان خاطر
نيست ،كه چين يك دولت بسيار ظالم و خشن دارد .اياﻻت متحده
هرگز به چنين چيزهايى اهميت نمىدهد و به راحتى با آنها برخورد
مىكند .مقالهى جالبى در مورد تهديد چين توسط پل كيتينگ ،كه يك
دولتمرد استراليايى و يك سياستمدار مشهور بينالمللى است و
نخستوزير سابق استراليا بوده ،نوشته شده است كه عناصر مختلف
تهديد چين را بررسى مىكند و سرانجام به اين نتيجه مىرسد ،كه
تهديد چين اين است كه چين وجود دارد! او درست مىگويد .چين
وجود دارد و از دستورات اياﻻت متحده پيروى نمىكند .و اين خوب
نيست .شما بايد از دستورات اياﻻت متحده پيروى كنيد .اگر اين كار
را نكنيد ،به دردسر مىافتيد .اكثر كشورها اين كار را مىكنند .اروپا
مىكند .اروپا از تحريمهاى آمريكا عليه كوبا و ايران رويگردان است،
به شدت با آنها مخالفت مىكند ،اما آنها را رعايت مىنمايد؛ زيرا
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نمىخواهد پدرخوانده را عصبانى كند! بنابراين ،آنها تحريمهاى
آمريكا را مراعات مىكنند .چين اين كار را نمىكند .چين درگير چيزى
است ،كه وزارت امور خارجه زمانى آن را »سرپيچى موفقيتآميز« از
سياستهاى اياﻻت متحده مىناميد .در دههى شصت ،وزارت امور
خارجه توضيح مىداد چرا ما بايد كوبا را شكنجه كنيم ،تحريمهاى
بسيار مخربى را عليه آن اعمال كنيم ،و يك جنگى تروريستى را پيش
ببريم ،كه شايد به جنگ هستهاى منجر شود .و ما هنوز پس از شصت
سال درگير همان كار هستيم .به آراى مجمع عمومى  ١٨٤-٢اياﻻت
متحده و اسرائيل نگاه كنيد .ما بايد اين كار را بكنيم ،همانطور كه
وزارت امور خارجهى ليبرال در دههى شصت گفت ،كه به خاطر
»سرپيچى موفقيت آميز« كوبا از سياستهاى اياﻻت متحده بود؛
سياستهايى كه به سال  ١٨٢٣برمىگشت.
»دكترين مونرو« عزم اياﻻت متحده براى تسلط بر نيمكُره را بيان
مىكرد .ما در آن زمان به اندازهى كافى قوى نبوديم ،كه اين كار را
انجام دهيم .اما ،اين سياست است .و كوبا با موفقيت از آن سرپيچى
مىكند .اين خوب نيست .چين ،كوبا نيست .خيلى بزرگتر است.
و با موفقيت از سياستهاى اياﻻت متحده سرپيچى مىكند .مهم
نيست چقدر زورگو است ،كى اهميت مىدهد؟ ما هميشه از ساير
كشورهاى زورگو حمايت مىكنيم ،اما نه از »سرپيچى موفقيتآميز« از
سياستهاى اياﻻت متحده .به خاطر همين ما بايد چين را با »كشورهاى
نگهبان« ،كه با سﻼحهاى پيشرفتهاى كه به سمت آن نشانه رفتهاند،
محاصره كنيم؛ همان سﻼحهايى كه بايد آنها را حفظ كرده ،ارتقا
دهيم ،و تضمين كنيم كه هر چيزى كه در مجاورت چين قرار دارد را
از توان بياندازيم .اين بخشى از سياست رسمى ماست .اين سياست
در سال  ٢٠١٨توسط دولت ترامپ و جيم متيس تنظيم شد و بايد آن
را به عهده گرفت .ما بايد قادر باشيم در هر دو جنگ  -جنگ با چين
و جنگ با روسيه -بجنگيم و پيروز شويم .منظورم اين است ،كه اين
كار فراتر از جنون است .جنگ با چين يا با روسيه به اين معنى است:
از آشنايى با شما خوشحالم ،خداحافظ تمدن ،كار ما تمام است! اما،
ما بايد قادر باشيم با هر دوى آنها بجنگيم و برنده شويم .و اكنون ما
بايد با رئيس جمهور بايدن اين سياست را تا محاصرهى چين توسط
كشورهاى نگهبان ،كه ما تسليحات پيشرفتهترى در اختيارشان قرار
دادهايم ،گُسترش بدهيم .ضمن اين كه ظرفيت تخريب عظيم خود
را هم ارتقا ببخشيم .تو گويى ما آن زيردريايىهاى هستهاى ضعيفى
كه  ٢٠٠شهر را مىتواند نابود كند ،ديگر نمىخواهيم .اينها هيچى
نيستند! ما بايد فراتر برويم!
و اينجاست كه پوتين يك هديهى فوقالعاده به اياﻻت متحده داد.
جنگ در اوكراين جنايتكارانه بود ،اما حتا با ديدگاه خود او هم،
كامﻼ احمقانه بود .او بهترين آرزوى اياﻻت متحده را متحقق ساخت.
مىتوانست اروپا را در يك ديس طﻼيى به اياﻻت متحده بدهد .منظورم
اين است ،كه يكى از مسائل مهم در روابط بينالملل در تمام طول
جنگ سرد اين بود كه آيا اروپا به يك نيروى مستقل در روابط بينالملل
تبديل مىشود؟ همان چيزى كه »نيروى سوم« ناميده مىشد .شايد در
امتداد خطوطى كه شارل دوگل طرح كرد ،يا آنچه كه گورباچف به
هنگام فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ترسيم كرد؛ خانهى مشترك
اروپايى ،نه اتحادهاى نظامى ،بلكه همكارى بين اروپا و روسيه كه در
خون تجارت مسالمتآميز انسجام مىيافت .اين هم يك گُزينه بود.
گُزينهى ديگر همان چيزى است كه »برنامهى آتﻼنتيك« ناميده
مىشود و توسط »ناتو« اجرا شد .اياﻻت متحده دستور مىدهد و
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شما اطاعت مىكنيد ،اين »برنامهى آتﻼنتيك« است! البته كه اياﻻت
متحده هميشه از آن حمايت كرده و هميشه هم پيروز بوده است.
حاﻻ پوتين آن را براى اياﻻت متحده حل كرده است .پوتين گفت:
باشد! اروپا به مثابه يك زيردست مال شما .اروپا پيش مىرود و خود
را تا دندان مسلح مىكند تا از خود در برابر ارتشى محافظت كند،
كه خود با خوشحالى مىگويد :حتا قادر به فتح شهرهايى كه ٢بيست
مايل از مرزش دورتر است نيز نمىباشد .بنابراين ،ما بايد خود را
تا دندان مسلح كنيم تا از خود در برابر هجوم اين نيروى فوقالعاده
قدرتمند در برابر »ناتو« دفاع كنيم! منظورم اين است ،كه اگر كسى
اين را از بيرون مشاهده كند ،از خنده رودهبُر مىشود .اما نه آنهايى
كه در دفاتر »ﻻكهيد مارتين« يا حتا بهتر بگويم در دفاتر »اكسون
موبيل« هستند .آنها فكر مىكنند ،وضعيت عالى است .اين ،قسمت
جالب آن است .مقدارى اميد وجود داشت ،نه اميدهاى عُمده ،بلكه
اميدهايى براى مقابله با بحران آب و هوا كه زندگى سازمان يافتهى
بشر بر روى زمين را از بين مىبرد .نه اين كه فردا از بين مىبرد،
بلكه هماكنون در حال انجام آن است .محتملترين پيشبينىها در
حال حاضر ،افزايش سه درجهى سانتىگراد نسبت به سطوح قبل از
صنعتى شدن تا پايان قرن بيستم مىباشد .اين ،فاجعه است! منظورم
اين نيست ،كه همه مىميرند ،اما اين يك فاجعهى كامل است! خوب،
حركتهايى براى متوقف كردن آن وجود داشت .اما حاﻻ آنها نقض
مىشوند .به چرندياتى كه از شركتهاى توليد انرژى بيرون مىآيد،
نگاه كنيد .آنها شاد هستند :اول ،به اين خاطر كه ما از شر تمام اين
طرفداران محيط زيست مزاحم ،كه موى دماغ ما هستند ،خﻼص
شدهايم .آنها ديگر ما را اذيت نمىكنند .در واقع ،اكنون ما به خاطر
اين كه در حال نجات تمدن هستيم ،مورد عﻼقه هم قرار مىگيريم.
و اين كافى نيست .آنها مىگويند :ما مىخواهيم »در آغوش گرفته
شويم«؛ اين حرف آنهاست» :ما مىخواهيم به خاطر نجات تمدن از
طريق گُسترش سريع توليد سوختهاى فسيلى ،كه همه چيز را نابود
مىكند ،اما در طول مدت باقىمانده ،پول نقد بيشترى به جيبهاى
ما سرازير مىكند ،در آغوش گرفته شويم!« اين ،همان چيزى است
كه فرد از بيرون به آن نگاه مىكند .اين ما هستيم ،باشد؟
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 نوآم چامسكى :و صنعت سوختهاى فسيلى.

 نوآم چامسكى :اين ،يك داستان قديمى است!

كندى و جانسون ،مقالهى بسيار جالبى را در مجلهى »فارين افرز«،
كه يك نشريهى معتبر است ،نوشت .او در آنجا گفت :بسيار خوب،
انتقادات موجهى از برخى از كارهايى كه ما در ويتنام انجام دادهايم،
وجود دارد .مثﻼ مرتكت اشتباهات تاكتيكى شديم ،ما بايد كارها
را كمى متفاوت انجام مىداديم .و سپس گفت :افراد فرصتطلب
غيرمتمدن هم هستند ،كه سياستهاى ما را فراتر از تصميمات
تاكتيكى به زير سئوال مىبرند؛ آدمهاى وحشتناك! ما يك كشور
دموكراتيك هستيم ،پس آنها را نمىكشيم .اما ،شما بايد از شر اين
افراد فرصتطلب غيرمتمدن خﻼص شويد .اين ،سال  ١٩٦٨بود.
به سال  ١٩٨١برگرديد ،جين كرك پاتريك ،سفير سازمان ملل ،مفهوم
همارزى را ابداع مىكند .او گفت :اگر جرات كنيد از آمريكا انتقاد
نماييد ،مقصر اخﻼقى هستيد! شما مىگوييد ما دقيقا مثل استالين و
هيتلر هستيم .بنابراين ،شما نمىتوانيد در مورد اياﻻت متحده صحبت
كنيد!
اصطﻼح ديگرى هم وجود دارد ،كه اكنون مورد استفاده قرار مىگيرد
و آن »پس چهايسم« ،whataboutism ،است .اگر شما در مورد كارى
كه اياﻻت متحده در حال حاضر انجام مىدهد ،صحبت كنيد ،به معناى
»پس چهايسم« است و شما اجازه نداريد اين كار را بكنيد .شما بايد
محكم به خط حزب پايبند باشيد ،به شدت به خط حزب! ما نيرويى
كه هيتلر و استالين داشت را نداريم .اما مىتوانيم از واداشتن ديگران
به اطاعت و پيروى استفاده كنيم؛ چيزهاى زيادى كه قبﻼ در مورد
آنها صحبت كردهايم .و شما به نوعى يك نتيجهى مشابه مىگيريد:
اين ،جديد نيست!
و بله ،حق با شماست ،بايد با آن مبارزه كرد .ما بايد به آنچه در حال
رُخ دادن است ،بپردازيم .و اين شامل كارى است ،كه ما حاﻻ در
مورد اوكراين داريم انجام مىدهيم .همانطور كه در مورد بىعملى و
اقدام بحث كرديم ،ما دوباره به قول سفير فريمن ،تا آخرين اوكراينى
مىجنگيم! و گفتن آن بايد موجه باشد ،اگر به اوكراينىها اهميت
مى دهيد .اگر آنها اهميتى برايتان ندارند ،خوب ،فقط سكوت كنيد!

 نوآم چامسكى :هميشه همينطور بوده است .ما يك نمونهى
دراماتيك از آن را درست پيش روى خود داريم :جوليان آسانژ! يك
نمونهى كامل خبرنگارى ،كه وظيفهى خود را با ارائهى اطﻼعات به  نوآم چامسكى :خوشحال شدم با شما صحبت كردم.
مردم انجام داد؛ اطﻼعاتى كه دولت مىخواهد از انتشار آنها جلوگيرى
كند .برخى از اين اطﻼعات در مورد جنايات اياﻻت متحده و چيزهاى لينك »يوتيوب« اين گفتوگو:
ديگر است .بنابراين ،او سالها تحت شكنجه قرار گرفته است .اين _www.youtube.com/watch?v=8Jr0PCU4m7M&ab
channel=TheIntercept
تصميم سازمان ملل براى شكنجه است ،كه او اكنون در يك زندان
با امنيت باﻻ نگهدارى شود و امكان استرداد او به اياﻻت متحده هم
وجود دارد ،يعنى استرداد به جايى كه او به دليل اين كه جرئت كرد
كارى بكند كه يك خبرنگار بايد بكند ،شديدا مجازات خواهد شد.
حال نگاهى به شيوهى واكنش رسانهها به اين موضوع بيندازيم .آنها
از او حمايت نمىكنند :ما از كارى كه او انجام داد ،استفاده خواهيم
كرد ،اما بعد به شغالهايى خواهيم پيوست كه به پاهاى او مىكوبند.
درسته؟ اين اتفاق همين حاﻻ مىافتد ،اما پيشينهى آن خيلى به عقب
برمىگردد.
به سال  ١٩٦٨برگرديد ،اوج جنگ در ويتنام ،زمانى كه افكار عمومى
در حال توسعه بود .هنگامى كه مك جورج باندى ،مشاور امنيت ملى
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گفتوگويى كه به نظر شما مىرسد ،در تاريخ بيست و هشتم آوريل  ،٢٠٢٢توسط ناتيلى بالدوين ) (Natylie Baldwinبا اولگا بايشا
) (Olga Bayshaدر سايت  thegrayzone.comصورت گرفته است.
ناتيلى بالدوين در زمينهى سياست خارجى روسيه و اياﻻت متحدهى آمريكا تحقيق مىكند .از وى كتاب »ديدگاه از مسكو :درك
روسيه و روابط اياﻻت متحده و روسيه« ) (The View from Moscow: Underﬆanding Russia & US-Russia Relationsمنتشر
شده است.
اولگا بايشا نيز يك پژوهشگر اوكراينى است ،كه تاكنون چندين كتاب از جمله» :اسطورههاى سرمايهدارى و پايان پروژهى شوروى«
» ،Mythologies of Capitalism and the End of the Soviet Projectارتباط نادرست با تغييرات اجتماعى«Miscommunicating ،
 ،Social Changeو »دموكراسى ،پوپوليسم ،و نئوليبراليسم در اوكراين«،Democracy, Populism, and Neoliberalism in Ukraine ،
از او منتشر شده است .اولگا بايشا مدرك كارشناسى ارشد خود را در رشتهى روزنامهنگارى از دانشگاه ايالتى كُلرادو و مدرك دكترا
را در رشتهى ارتباطات را از دانشگاه كُلرادو در بولدر دريافت كرده است .او در خاركف اوكراين به عنوان گزارشگر و سردبير در يك
برنامهى تلويزيونى و سپس به عنوان سردبير در يك شركت توليد برنامههاى مستند در كيف اوكراين كار كرده است.
در گفتوگوى ناتيلى بالدوين با اولگا بايشا ،كه در مورد نظرات طرح شده در كتاب »دموكراسى ،پوپوليسم ،و نئوليبراليسم در
اوكراين« صورت مىگيرد ،او سياستهاى دولت زلنسكى ،شخصيت خودشيفته و خودكامهى او ،تﻼش موسسات نئوليبراليستى
غرب در سازماندهى اقتصاد اوكراين و بهرهبردارى از آن به سود خود ،فعاليت ملىگرايان افراطى و همسويى زلنسكى با آنها،
و زمينههايى كه منجر به جنگ حاضر در اوكراين شد ،را مورد بحث و بررسى قرار مىدهد .گفتوگو حاوى اطﻼعات ارزشمندى در
مورد وقايع اوكراين و تحوﻻت درونى آن ،نقش دولتهاى غربى از يك سو و روسيه از سوى ديگر ،هويت ملى ،و روانشناختى
اجتماعى شهروندان اوكراين ،مىباشد؛ اطﻼعاتى كه يكسره از خروجى بنگاههاى خبررسانى غربى حذف شدهاند ،تا جنگ حاضر به

گفتوگوی ناتالی بالدوین با اولگا بایشا

زلنسکی واقعی :از پوپولیستی مشھور تا نئولیبرالی
غیرمحبوب مانند پینوشه!
ترجمه و تلخیص :پوران نوایی

مثابه جنگ »استبداد« عليه »دموكراسى« در افكار عمومى جهان مورد پسند و پذيرش قرار گيرد .با اين همه ،اين گفتگو ،كمبودهايى
هم دارد :از وضعيت طبقهى كارگر در اوكراين ،چگونگى روابط كار و سرمايه ،مبارزهى كارگران عليه استثمار مزدى ،و به اصطﻼح
عليه سرمايهداران »وطنى« ،هيچ نشانى به دست داده نمىشود .و اين طبقه در انبوه »مردم« مُستحيل مىگردد .به عﻼوه ،مرتبا از از
نئوليبراليسم و اُليگارشهاى اوكراينى صحبت مىشود و از خود نظام سرمايهدارى ،و كاركردهاى پايهى آن در ادارهى اقتصادى
جامعه و ارزشافزايى سرمايه ،نظامى كه نئوليبراليسم تنها سياست متناسب آن در يك دورهى تاريخى مُعين است ،حرفى به
ميان نمىآيد.
***
وﻻديمير زلنسكى ،كُمدينى كه در سال  ٢٠١٩به مقام رياست جمهورى اوكراين رسيد ،شايد جز به عنوان يك هنرپيشهى بىاهميت)(١
در نمايش »استيضاح ترامپ« ،نزد افكار عمومى آمريكا ،ناشناخته بود .اما ،هنگامى كه روسيه در بيست و چهارم فوريهى  ٢٠٢٢به
اوكراين حمله كرد ،او به ناگاه به يكى از معروفترين چهرههاى رسانهاى آمريكايى تبديل شد .جامعهى مصرفكنندهى اخبار و
اطﻼعات آمريكايى ،در ابتدا با نمايش سرسامآور و دلسوزانهى تصوير انسانى روبرو شدند ،كه به ظاهر) (٢مغلوب حوادث تراژيك
شده و احتماﻻ كنترل اوضاع را هم از دست است .اما ،اين تصوير پس از اندك زمانى تغيير كرد و به تصوير يك قهرمان خستگىناپذير
با لباس خاكى تبديل شد ،كه بر يك كشور كوچك ،مُصمم و دموكراتيك حكومت مىكند ،كه با قاطعيت با هجوم بربرهاى مستبد
از شرق )روسيه( مبارزه مىكند.
مستقل از اين تصوير ،كه به دقت توسط رسانههاى غربى ساخته و پرداخته شده است ،سيماى واقعى زلنسكى پيچيده و نامطلوب
است .او با  ٧٣درصد آراى مردم اوكراين) (٣در حالى انتخاب شد ،كه جز تعهد براى پيگيرى در برقرارى صلح ،ديگر مفاد برنامهى
انتخاباتىاش مبهم بود .در هنگام تهاجم روسيه به اوكراين ،اما ،پيشرفت سياستهاى به واقع غير مردمى او سبب شده بود ،كه
ميزان رضايت مردم از او به  ٣١درصد برسد(٤).
***
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 اولگا بايشا :من متولد خاركف ،يك شهراوكراينى ،در مرز روسيه
هستم .پدر و ديگر اقوام من هنوز در آنجا زندگى مىكنند .پيش از اين
جنگ ،خاركف يكى از مراكز اصلى علمى و آموزشى در اوكراين بود.
در سال  ،١٩٩٠اولين شبكهى تلويزيونى  -خارج از مدار كنترل حزبى-
در خاركف آغاز به كار كرد .در آن زمان ،من از دانشگاه خاركف
فارغالتحصيل شده بودم .مسئولين برنامهى خبرى اين تلويزيون ،از
طريق يك دوست دانشگاهى ،از من دعوت به همكارى كردند .و
كار من به عنوان گزارشگر اين برنامه آغاز شد .در آن دوره ،بر تعداد
رسانههاى گروهى به طور روزانه افزوده مىشد .و اين رسانهها به دنبال
استخدام افراد جوان و جوياى نامى بودند ،كه اغلب آموزشى هم در
زمينهى روزنامهنگارى نداشتند .آنچه اين جوانان را به هم متصل و
متحد مىكرد ،عدم درك تحوﻻت پساشوروى ،تضادهاى اجتماعىيى
كه در اوكراين سر بر آورده بودند ،بىتوجه به دلنگرانى مردمى كه با
رفرمهاى جارى موافقتى نداشتند ،و طبعا تمايل به زندگى نوع غربى،
بود .ما خود را پيشروان انقﻼبى ،رفرميستهاى ترقىخواه ،مىديديم
و به آن مردم به ديدهى كسانى كه واپسگرا بودند و تمدن و پيشرفت
را نمىخواستند ،مىنگريستيم .در واقع ،ما كه در اين رسانهها فعاليت
مىكرديم ،زمينهساز ايجاد محيط مناسب رشد و برقرارى سياستهاى
نئوليبراليستى در اوكراين را فراهم كرديم .و اين پديده را به عنوان
امكانى براى رسيدن جامعه به تمدن و زندگى غربى ،با تمامى عواقب
منفى كه به بار مىآورد ،به خورد جامعه داديم .براى من چند سال
طول كشيد ،كه به اين مساله پى ببرم .پس از اين تحول فكرى ،در
حالى كه تمايل من به تحقيق دربارهى هژمونى جهانى ايدئولوژى
غربى بود ،به تحصيل و اخذ مدرك دكترا در زمينهى تحقيقات انتقادى
رسانهها در دانشگاه كُلرادو در بولدر پرداختم و پس از آن هم به كار
تحقيقى فعلىام مشغول شدم.

 اولگا بايشا :در محل زندگى من در شرق اوكراين )كريمه و
كيف( مردم كمى نگران هويت ملى بودند .اوكراين ،كشورى پيچيده
و چندپارچه است و مردم مناطق مختلف آن نظرات كامﻼ متفاوتى
دربارهى مسايل عديدهى اجتماعى دارند .از زمان استقﻼل اوكراين ،در
سال  ،١٩٩١دو نظرگاه اصلى در زمينهى هويت ملى وجود داشتهاند:
»مليت اوكراينى« و »اسﻼوى شرقى«» .مليت اوكراينى« بر اين باور
است ،كه فرهنگ اوكراينى ،زبان و تاريخى كه بر قوميت آن تاكيد
دارند ،مىبايد مبناى اصلى و غالب در اتحاد مردم و كشور واحد
اوكراين باشد .اين طرز تفكر بيشتر در غرب اوكراين مورد پسند
و پذيرش است» .اسﻼوى شرقى« ،اما ،مليت اوكراينى را با دو قوم
اصلى ،دو زبان و دو فرهنگ اوكراينى و روسى ،مىبيند و بيشتر هم
در ميان مردم ساكن جنوب شرقى اوكراين رايج است .به هر رو ،من
فكر مىكنم نگرانى اصلى اكثريت مردم اوكراين هميشه حول مسائل
نگاه _ دفتر سى و نهم

اقتصادى دور مىزند .حتا استقﻼل اوكراين هم اساسا به علت مسائل
اقتصادى رُخ داده است .بسيارى از مردم اوكراين از ايدهى جدايى
سياسى از روسيه حمايت كردند ،چون فكر مىكردند وضعيت اقتصادى
اوكراين به اين ترتيب بهتر مىشود .انتظارى كه البته متحقق نشد و
نئوليبراليستى شدن اوكراين ،به طور اساسى ،و از بسيارى جهات،
زندگى مردم را نابسامانتر كرد.
اما ،اجراى رفرمهايى نئوليبرالى زلنسكى چه پيامدهايى داشته است؟
مىشود به اعتبار نظرسنجىهاى موجود و ميزان محبوبيت اين رفرمها
در جامعه ،دربارهى آنها قضاوت كرد ٧٢ .درصد از مردم اوكراين
با اصﻼحات ارضى ،كه مهمترين بخش برنامهى نئوليبرالى زلنسكى
است ،مخالفند .به همين دليل است ،كه آراى مردم به او از  ٧٣درصد
در بهار  ٢٠١٩به حدود  ٢٣درصد در ژانويهى  ٢٠٢٢رسيد .زلنسكى
در برنامهى رسمى انتخابات رياست جمهورىاش ،شو تلويزيونى
»خدمتگزار مردم« ،كه »هولوبورودكو« كاراكتر او در اين شو بود،
تعهد داد به عنوان رئيس دولت فقط در عرض يك هفته كارى مىكند،
كه »معلم مثل رئيس جمهور زندگى كند و رئيس جمهور مثل معلم!«
اين تعهد انجام نيافت .و مردم فهميدند ،كه باز هم فريب خوردهاند
و رفرمها نه در جهت منافع آنها ،بلكه براى منافع سرمايهى جهانى
صورت گرفت.

 اولگا بايشا :سئوال جالبى است .از يك سو ،اولويت مردم در
حال حاضر زنده ماندن است .امنيت تبديل به مسالهى اصلىشان شده
است .ميليونها اوكراينى ،از جمله مادرم و خواهرم با بچههايش،
اوكراين را به مقصد اروپا ترك كردهاند .بسيارى از اين مردم آمادهاند
براى هميشه در اروپا زندگى كنند ،زبان خارجى ياد بگيرند ،و روش
زندگى ناشناخته در كشور جديد را قبول كنند .با اين تحوﻻت،
طبعا ،نگرانىهاى هويتى اولويت ندارند .از سوى ديگر ،اما ،تشديد
احساسات قومى و تﻼش براى تحكيم ملى هم در برابر تهاجم
روسيه شكل گرفته است .اين واقعيت ،جنبهى ديگرى از اين جنگ
تراژيك است.
تحوﻻت »ميدان« ،در سال  ،٢٠١٤كه البته بسيارى از مردم در جنوب
شرقى اوكراين از آن حمايت نكردند ،آنها را تبديل به »اسﻼوها«،
»سووكى« و »وتنيكى« كرد؛ كلمات تحقيرآميزى ،كه در واقع به
»عقبماندگى« و »بربريت« مردم اين مناطق اشاره دارد .مدافعان
»ميدان« خود را نيروى مترقى تاريخ قلمداد مىكردند و مخالفان آن را،
به خاطر تبعيت از زبان و فرهنگ روسى» ،ديگران« خطاب مىكردند.
اوكراينىهاى طرفدار روسيه هرگز روزى را تصور نمىكردند ،كه
روسيه شهرهاشان را بمباران كند .اين مردم در يك تراژدى دوگانه
بسر مىبرند :دنياى آنها ابتدا به صورت نمادين با »ميدان« از هم
پاشيد؛ و اكنون ،به صورت فيزيكى توسط تهاجم روسيه نابود مىشود.
عاقبت اين وضعيت ناروشن است .هيچ كس نمىداند جنگ چگونه
خاتمه مىيابد .اگر مناطق جنوب شرقى به عنوان بخشى از اوكراين
باقى بمانند ،آن مردمى كه در مقابل ملىگرايان افراطى مقاومت كردهاند،
از بين مىروند .و اين شايد خاتمهى فرهنگ ويژهاى باشد ،كه هرگز
نخواسته است كامﻼ اوكراينى يا روسى قلمداد شود .اما ،اگر روسيه
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بخواهد كنترل خود را بر اين نواحى به طور كامل تثبيت كند ،همانطور
كه با غرور اعﻼم كرده است ،مشكل مىتوانم پيشبينى كنم با خشم
بسيارى از مردم اين مناطق ،به ويژه در شهرى مانند خاركف كه به
طور جدى آسيب ديده است ،چه خواهد كرد.

 اولگا بايشا :استدﻻل اصلى من در كتابم اين است ،كه پيروزى
عجيب زلنسكى و حزب او  -كه پس از پيروزى تبديل به يك
تشكيﻼت منسجم پارلمانى شد و رفرمهاى نئوليبرالى را به اجرا
گذاشت -را نمىتوان مستقل از موفقيت برنامههاى تلويزيونى او
بررسى كرد .پيامى كه زلنسكى از طريق شوهاى تلويزيونى مىداد،
به وضوح پوپوليستى بود .در پيامهاى او ،مردم اوكراين به صورت
يكپارچه و بدون تعارضات و اختﻼفات درونى ،و جدا از ا ُليگارشها
و سياستمداران فاسد ،به تصوير در مىآمدند .گويى كه اگر اين
فاسدين به زندان بيفتند ،ثروتشان ضبط شود ،همهى مشكﻼت
اوكراين از بين مىرود .البته زلنسكى رئيس جمهور ،همين عمل را با
رُقباى سياسىاش انجام مىدهد .جالب اين كه در شوهاى تلويزيونى
زلنسكى ،جنگ دونباس  -كه در سال  ٢٠١٤و يك سال قبل از زمان
پخش شوهاى او درمىگيرد -ناديده گرفته مىشود؛ آن هم به اين
دليل ،كه روابط روسيه و اوكراين موضوعى مورد اختﻼف در جامعهى
اوكراين هستند و او نمىخواست با طرح اين مساله به اختﻼف در
بين راىدهندگان خود دامن بزند.
به هر رو ،قول و قرارهاى انتخاباتى زلنسكى اساسا در زمينهى
»پيشرفت« اوكراين بود و به مثابه »تمدن«» ،نوسازى«» ،غربگرايى«
و ...دريافت مىشد .اين سياست به زلنسكى اجازه داد ،كه برنامههاى
اقتصادى خود در جهت اجراى رفرمهاى نئوليبرالى را پنهان كند.
اين برنامهها ،كه فقط سه روز پس از رسيدن او به رياست جمهورى
آغاز شدند  -خصوصىسازى ،فروش زمينها و امﻼك دولتى،
مقرراتزدايى از روابط كار ،كاهش اختيارات اتحاديههاى كارگرى،
افزايش قيمت سوخت و -...هيچ گاه در طول فعاليتهاى انتخاباتى
او در ارتباط با ايدهى »پيشرفت« مطرح نگشتند.

البته ،نفوذ غرب از همان از زمان استقﻼل اوكراين ،در سال ،١٩٩١
وجود داشت .اتاق بازرگانى آمريكا ،مركز روابط آمريكا و اوكراين،
شوراى تجارت آمريكا و اوكراين ،انجمن تجارى اروپا ،صندوق
بينالمللى پول ،بانك اروپايى بازسازى و توسعه ،سازمان تجارت
جهانى و اتحاديهى اروپا ،همگى بر تصميمات سياسى و اقتصادى
دولتهاى اوكراين تاثيرات قابل توجهى داشتهاند.
اما ،تا قبل از تحوﻻت »ميدان« ،شهروندان خارجى به مقامات مهم
دولتى نرسيده بودند .اين اتفاق پس از »ميدان« رُخ داد .ناتالى جارسكو،
شهروند آمريكايى ،به وزارت امور مالى اوكراين رسيد؛ آيواراس
آبروماوسيوس ،از ليتوانى ،وزير اقتصاد و تجارت شد؛ و آلكساندر
كويتاشويلى ،شهروند گرجستان ،وزير مراقبت بهداشتى شد .در سال
 ٢٠١٦هم اوﻻنا سوپرام ،از آمريكا ،به مقام وزير موقت بهدارى منصوب
شد .روشن است ،كه اين انتصابها به توصيهى اين موسسات جهانى
صورت گرفت و طبعا خواست مردم اوكراين در آنها دخيل نبود.
توجه داشته باشيد ،كه نيمى از مردم اوكراين از تحوﻻت »ميدان«
و نتايج آن حمايت نكردند .تحقيق آمارى موسسهى جامعهشناسى
اوكراين ،در آوريل  ،٢٠١٤نشان مىدهد در جنوب شرقى اكراين ،بيش
از  ٧٥درصد مردم در استانهاى دونتسك و لوهانسك  -كه اكثريت
آنها روس زبان هستند -از »ميدان« حمايت نكردند .و در كريمه
فقط  ٢٠در صد از مردم حامى »ميدان« بودند .با اين همه ،بنگاههاى
دولتى غربى به دروغ »ميدان« را انقﻼب »مردم اوكراين« جار مىزدند!
اما ،دربارهى منافع موسسات خارجى كه در جهت نئوليبراليزه كردن
اوكراين سرمايهگذارى كردهاند ،تحقيق و تحليل من نشان مىدهد
كه در حوزهى رفرمهاى ارضى ،ﻻبىهاى مالى غربى عمل مىكنندد.
صندوقهاى بازنشستگى و نهادهاى سرمايهگذارى غربى به علت
سرمايهگذارى در رشتههاى پُر سود ،حمايت صندوق بينالمللى پول،
بانك جهانى و ...را هم به دست آوردند .روشن است ،كه آنها به
منافع خود و نه منافع مردم اوكراين فكر مىكردند.

 اولگا بايشا :من با جودى ديين موافق هستم ،كه مىگويد:
دموكراسى يك فانتزى است .در نظام نئوليبرالى ،كنترل موسسات
فراملى بر دولت به جاى كنترل آن توسط مردم صورت مىگيرد و به
 اولگا بايشا :تغيير قدرت بر اثر تحوﻻت »ميدان« ،در سال  ،٢٠١٤اين دليل ،دموكراسى نمىتواند وجود داشته باشد .پس از تحوﻻت
دوران نوينى را در تاريخ اوكراين از حيث نفوذ غرب به وجود آورد» .ميدان« در اوكراين ،از هنگامى كه وزراى خارجى توسط اين موسسات
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فراملى منصوب شدند ،فانتزى بودن دموكراسى بيش از پيش نمايان
شد .زلنسكى در اوايل فوريه  ،٢٠٢١ابتدا سه كانال تلويزيونى مخالف
»نيوز وان«» ،زيك« ،و »اوكراين  «١١٢را تعطيل كرد .كانال مخالف
»نش« را در شروع سال  ،٢٠٢٢قبل از آغاز جنگ ،ممنوع ساخت.
پس از شروع جنگ ،در ماه مارس ،دهها ژورناليست و وبﻼگنويس
و تحليلگر دستگير شدند ،كه اكثرشان چپگرا هستند .در ماه آوريل
هم كانالهاى تلويزيونى راستگراى »كانال  «٥و »پريماتى« تعطيل
شدند .به عﻼوه ،زلنسكى با امضاى فرمانى همهى كانالهاى تلويزيونى
را مجبور به پخش تلهتون انفرادى كرد ،كه فقط برنامههايى با ديدگاه
دولتى در مورد جنگ را پخش مىكنند.
اين تحوﻻت ،از زمان استقﻼل اوكراين ،بىسابقه است .حاميان زلنسكى
اين برخوردها را به موقعيت جنگى نسبت مىدهند ،كه از نظر آنها
به اين خاطر بايد اغماض شوند! اما ،واقعيت اين است كه تعطيلى
رسانهها يك سال قبل از تهاجم روسيه شروع شد .من معتقدم ،كه
زلنسكى از جنگ حاضر براى تثبيت ديكتاتورى استفاده مىكند.

 اولگا بايشا :پس از نزول شديد حمايت مردمى زلنسكى ،در سال
 ،٢٠٢١او به طور غيررسمى و غيرقانونى به تحريم مخالفانش روى
آورد و اين كار را به وسيلهى شوراى امنيت ملى و دفاع انجام داد.
تحريمها شامل تصرف امﻼك اين افراد بود .در فوريهى  ،٢٠٢١دو
عضو پارلمان ويكتور مدودچاك و تاراس كوزاك )از اعضاى »برنامهى
اپوزيسيون براى هميشه«( تحريم شدند .مدودچاك مورد ضرب و
شتم قرار گرفت و با صورت زخمى وادار به حضور در تلويزيون
گشت و كوزاك بعدها موفق به فرار از اوكراين شد .به دنبال آن ،در
يازدهم مارس  ،٢٠٢١احزاب اپوزيسيون ممنوع شدند .و اين تصميم
توسط سازمان امنيت ملى و شوراى دفاع گرفته شد و با تاييد و فرمان
زلنسكى به اجرا در آمد.
بر طبق قانون اساسى اوكراين ،شوراى امنيت ملى و دفاع »فعاليت
نهادهاى اجرايى را در زمينهى امنيت ملى و دفاع هماهنگ و كنترل
مىكنند «.و ربطى به تحريم و پيگرد مخالفين سياسى و مصادرهى
اموال آنها ندارند .روشن است ،كه كار رژيم زلنسكى در اين مورد
خﻼف قانون اساسى است .به همين دليل ،پس از آن كه رئيس دادگاه
قانون اساسى ،اولكساندر توپيتسكى ،كار زلنسكى را خﻼف قانون
اساسى و »كودتا« خواند ،زلنسكى دستور به بركنارى او داد .در
دورهى استالين ،گروه رهبرى سه گانه ) (triokaتوسط كميسارهاى
امور داخلى به وجود آمدند ،تا مخالفين را بدون وجود دادگاههاى
علنى و عادﻻنه ،با بازجويىهاى سطحى ،محكوم كنند .كار شوراى
امنيت ملى و دفاع زلنسكى شبيه آن دوره و محاكمات آن است .در
ژوئن  ،٢٠٢١زلنسكى بر اساس تصميم شوراى امنيت ملى و دفاع،
 ٥٣٨نفر و  ٥٤٠شركت را تحريم كرد.

 اولگا بايشا :اين ،يك سايت اينترنتى ناسيوناليستى است ،كه در
سال » ٢٠١٥توسط قائم مقام مردم ،كه مقام مشاورت وزارت كشور
اوكراين را بر عهده داشت« ايجاد شده است .و اين اطﻼعات در
گزارش سازمان ملل در اين باره آمده است .اسم »قائم مقام مردم« هم
انتان گراشنكو ،مشاور سابق وزير امور داخلى آرسن آواكف ،است.
تحت حمايت آواكف ،در سال  ،٢٠١٤گردانهاى ناسيوناليستى براى
سركوب مقاومت مردم در دونباس به وجود آمدند .سايت اينترنتى
»صلح ساز« ،در واقع ،جزيى از استراتژى عمومى ترساندن مخالفان
كودتاى »ميدان« بوده است .امكان دارد كه »دشمن مردم« ،يعنى هر
فردى كه جرات ابراز علنى نظر مخالف با »كودتاى ميدان« را داشته
باشد يا برنامههاى ناسيوناليستى دولت اوكراين را به چالش بكشد،
در اين سايت معرفى شود .اطﻼعات شخصى اولس بوزينا ،ناشر
و روزنامهنگار ،كه با شليك گلولهى ناسيوناليستها در نزديكى
آپارتمانش در كيف كشته شد؛ و اولگ كاﻻشنيكف ،يك فرد برجستهى
اپوزيسيون ،كه در خانهاش به قتل رسيد ،در ليست اينرنتى »صلح
ساز« درج شده بود .اسامى قاتلين اين افراد هم مشخص بود ،اما آنها
دستگير نشدند و به زندان نيفتادند؛ زيرا كه در اوكراين امروزى ،كه
زندگى سياسى تحت سُ لطهى ناسيوناليستهاى راديكال است ،آنها
قهرمان محسوب مىشوند.
حتا هنگامى كه سايت »صلح ساز« اطﻼعات شخصى سياستمداران
خارجى )شامل صدراعظم سابق آلمان ،گرهارد شرودر( را انتشار داد
و يك رسوايى جهانى به بار آورد هم اين سايت تعطيل نشد .نام
همگى افرادى كه در مارس  ٢٠٢٢دستگير شدند هم در اين سايت
وجود داشت .بعضى از آنها مانند يورى تكاچف ،سردبير روزنامهى
»اودسا تايمر« ،و دميترى دژانگيروف ،سردبير »كاپيتال« ،يك كانال
»يوتيوب« ،را من شخصا مىشناسم .بسيارى از افرادى كه در سايت
»صلح آميز« معرفى شده بودند ،پس از تحوﻻت »ميدان« از اوكراين
فرار كردند .برخى هم پس از دستگيرهاى دستهجمعى ماه مارس موفق
به فرار شدند .يكى از اين افراد به نام تريك نزالژكو ،در دوازدهم
آوريل  ،٢٠٢٢وقتى از اوكراين خارج شد ،در »يوتيوب« سرويس
امنيتى اوكراين را »گشتاپو« خواند.
با توجه به اين واقعيتها ،اوكراين يك كشور دموكراتيك نيست .هرچه
بيشتر به اوضاع اوكراين توجه مىكنم ،بيشتر به اين نتيجه مىرسم كه
در اوكراين نيز همان مسير مدرنيزاسيون به سبك آگوستو پينوشه در
شيلى ،كه توسط نئوليبرالها تحسين مىشد ،پيش رفته است .جنايات
پينوشه مدتهاى مديد بررسى نمىگشت ،اما سرانجام حقايق افشا
شدند .من اميدوارم ،كه اين اتفاق در اوكراين هر چه زودتر رُخ دهد.

 اولگا بايشا :با او موافق هستم .ما در اوكراين با اتحاد ناسيوناليستها
و ليبرالها با اتكا بر عدم تحمل روسيه و آنهايى كه خواهان همكارى
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با روسيه هستند ،روبرو هستيم .در شرايط جنگ حاضر ،شايد چنين
اتحادى توجيهپذير باشد .اما ،واقعيت اين است كه چنين اتحادى پيش
از جنگ ،در سال  ٢٠١٣و از زمان شكلگيرى جنبش »ميدان« ،به
وجود آمد .توافق براى همكارى با اتحاديهى اروپا ،كه جنبش »ميدان«
از آن حمايت مىكرد ،از نظر ليبرالها به پروسهى مدرنيزاسيون و
دموكراتيزه شدن اوكراين كمك مىكرد و كشور را به استاندارهاى
اروپايى مىرساند .برعكس ،همكارى با اتحاديهى اقتصادى اوراسيا،
تحت رهبرى روسيه ،كشور را از نظر آنها در مسير قهقرايى استبداد
آسيايى و نوع تمدن دولتگراى شوروى قرار مىداد .در اين نكته،
موضع ليبرالها و ناسيوناليستهاى اوكراين بر هم منطبق مىشود.
ناسيوناليستها از »ميدان« به طور فعال حمايت كردند ،البته نه اساسا
بدين خاطر كه به مدرانيزاسيون و دموكراتيزه كردن اوكراين تمايل
داشتند ،بلكه از موضع روشن ضدروسى حامى »ميدان« بودند .اتحاد
بين ليبرالها ،كه »ميدان« را مكانيسمى براى پيشرفت و حقوق بشر
و غيره مىديدند و ناسيوناليستهاى ضدروسى ،فاكتور مهمى در
تبديل اعتراضات عمومى به جنگ مسلحانهاى بود ،كه به سقوط
دولت انجاميد و اين خﻼف قانون اساسى بود .نقش تعيين كنندهى
ناسيوناليستهاى افراطى در »ميدان« ،در عين حال ،فاكتور مهمى در
شكل دادن به جنبش ضد »ميدان« ،و در واقع عليه »كودتا« ،در شرق
اوكراين بود.

 اولگا بايشا :او نظريات راست افراطى را شخصا به زبان نياورده
است .در شوهاى تلويزيونى »خدمتگزار مردم« ،كه برنامهى غيررسمى
انتخاباتىاش براى رياست جمهورى بود ،ناسيوناليستها به شكل منفى
تصوير شدهاند .او ،هنگامى كه كانديداى رياست جمهورى بود ،از
قانون زبان مصوبهى رئيس جمهورى پيشين ،پوروشنكو ،انتقاد كرده
بود .بر طبق اين قانون ،فراگيرى و تكلم زبان اوكراينى براى كارمندان
دولتى ،سربازان ،آموزگاران و پزشكان اجبارى بود .او ،در سال ،٢٠١٩
عنوان مىكرد:
اما پس
از رسيدن به رياست جمهورى ،زلنسكى به اجراى همان برنامههاى
ناسيوناليستى پيشينيان خود روى آورد .در نوزدهم مى  ،٢٠٢١دولت
او سياست ترويج زبان اوكراينى در همهى حوزههاى زندگى اجتماعى
را اتخاذ كرد كه همان قانون زبان پوروشنكو بود .و بدين ترتيب ،از
يك سو ناسيوناليستها را شادمان و ار سوى ديگر روس زبانها را
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نگران ساخت .به عﻼوه ،او هيچ تﻼشى در تعقيب قانونى جنايتهاى
ملىگرايان افراطى عليه مخالفان سياسى و مردم دونباس به عمل
نياورد .زلنسكى ،در سال  ،٢٠٢١فعاليت كانالهاى روس زبان را هم
ممنوع ساخت و اين عمل او با تاييد علنى مدودكو ،يكى از كسانى
كه متهم به قتل بوزينا است ،روبرو شد ،كه اين خود نمونهاى واضح
از گردش به راست زلنسكى مىباشد.
اما ،سئوال اين است :چرا زلنسكى به راست گراييد؟ بسيارى از
تحليلگران بر اين باور هستند ،كه ملىگرايان افراطى  -هرچند
اقليت كوچكى از مردم اوكراين را نمايندگى مىكنند -از آنجا كه
در به كارگيرى خشونت عليه سياستمداران ،رسانهها و غيره ترديد
نمىكنند ،عامل اين چرخش او هستند .اينها مىتوانند به طور مرتب
تكرار كنند ،كه »زلنسكى يك يهودى است ،پس نمىتواند نازى باشد!«
واقعيت اين است ملىگرايان افراطى فرايند سياسى در اكراين را از
طريق خشونت عليه هر آن كسى كه با برترىطلبى و سياستهاى
آنها مخالفت كند ،ادراه و كنترل مىكنند .آناتولى شاريى ،يك
وبﻼگنويس محبوب اوكراينى كه در تبعيد به سر مىبرد ،نمونهى
روشن اين وضعيت است .او و خانوادهاش نه تنها دائما به مرگ تهديد
مىشوند ،بلكه فعالين حزب او نيز )حزبى كه در مارس  ٢٠٢٢توسط
زلنسكى ممنوع شد( توسط همين افراد دائما مورد ضرب و شتم و
تحقير قرار مىگيرند.

 اولگا بايشا :من صحبتهاى او در مورد جنگ را دنبال مىكنم.
با اطمينان مىگويم ،آن طور كه او اين جنگ را توضيح مىدهد ،هيچ
راهحل ديپلماتيكى براى پايان دادن به آن وجود نخواهد داشت .در
صحبتهاى او مرتبا مسالهى تهاجم نيروهاى شر به نيروهاى خوب
تكرار مىشود .با چنين توضيحاتى ،دﻻيل جنگ ريشهيابى نمىشوند؛
زمينههايى كه جنگ را ممكن كردند؛ و اين واقعيت ،كه اوكراين
چندين سال از اجراى »توافقنامهى مينسك« ،كه در سال  ٢٠١٥بعد
از شكست ارتش اوكراين در جنگ دونباس از سوى آن امضا شد،
طفره رفته است .طبق اين توافقنامه ،دونباس منطقهاى خودمختار
در چهارچوب اوكراين مىشد؛ مسالهاى غيرقابل تصور و غيرقابل
تاييد براى ملىگرايان افراطى! در عوض اجراى اين توافقنامه ،كه به
ميانجى سازمان ملل تصويب شده بود ،دولت اوكراين به مدت هشت
سال مشغول جنگ در دونباس بوده است .زندگى مردمى كه در اين
مناطق اقامت دارند ،در اين مدت يك كابوس بوده است .و ملىگرايان
افراطى كه در آنجا جنگيدهاند ،اين مردم را  -كه به تحقير »سووكى«
و »وتنيكى« خوانده شدهاند -سزاوار هيچ رحم و شفقتى ندانستهاند.
جنگ حاضر ،از نظر من ،ادامهى جنگى است كه از سال ،٢٠١٤
زمانى كه ارتش براى سركوب اعتراضاتى كه عليه تحوﻻت »ميدان«
شكل گرفته بود و دولت آن را به اصطﻼح »عمليات ضدتروريستى«
مىخواند ،شكل گرفت .تاكيد بر زمينههاى تاريخى اين جنگ به هيچ
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رو به معناى تاييد »تهاجم نظامى« روسيه نيست .اما ،تاييدى بر اين
واقعيت است كه اوكراين هم مسئول آن مىباشد .تعريف اين جنگ با
مفاهيمى مانند »جنگ بربريت عليه تمدن« يا »استبداد عليه دموكراسى«
درست نيست .گفتهى بوش» :شما يا با ما هستيد يا با تروريستها«،
كه زلنسكى براى جلب نظر »دنياى متمدن« آن را به عاريت گرفته
است ،فقط براى پرهيز از پذيرش مسئوليت فاجعهاى  -كه در حال
وقوع است -عمل مىكند؛ آن هم به طور موثر! مهارت بازىگرى
زلنسكى در فروش اين داستان يك بُعدى به جهان ،با ارزش بوده
است .او سرانجام به صحنهى جهانى وارد شده است و جهان او را به
ديدهى تحسين مىنگرد! و كُمدين سابق ما حتا تﻼشى هم نمىكند،
كه احساس رضايتاش از اين وضعيت را پنهان دارد .او در پاسخ
يك روزنامهنگار فرانسوى ،در پنجم مارس  ،٢٠٢٢كه پرسيده بود:
آيا زندگى او با جنگ دچار دگرگونى شده است ،با لبخندى گفت:

)(٩
اين سخنان براى من هشدارآميز است؛ چرا كه اشارهاى است به اين
مساله ،كه جنگ فرصت بى نظيرى را در اختيار او در يك صحنهى
جهانى قرار داده است ،تا خود را نمايش دهد! جنگ »زندگىاش
را زيبا كرده است!« »او زندگى مىكند!« ،بر خﻼف ميليونها مردم
اوكراين ،كه زندگىشان به هيچ رو زيبا نيست و هزاران نفرشان ديگر
زنده هم نيستند!

 اولگا بايشا :در مورد عدم اطﻼعات كافى بخشى از رهبرى روسيه
در مورد فرايندهاى سياسى و اجتماعى اوكراين ،از زمان وقوع تحوﻻت
»ميدان« ،موافق هستم .در واقع ،نيمى از مردم اوكراين آن تحوﻻت را
تاييد نكردند و ميليونها مردمى كه در جنوب شرق اوكراين زندگى
مىكردند هم تمايل داشتند كه روسيه در آن تحوﻻت دخالت كند .اين
را با اطمينان مىگويم؛ زيرا اقوام و دوستان قديمى من در اين مناطق
زندگى مىكنند .اما ،آنچه در سال  ٢٠١٤و در جريان آن تحوﻻت
واقعيت داشتند ،ممكن است امروزه واقعيت نداشته باشند .هشت
سال از آن تحوﻻت گذشته است؛ نسل جديدى از جوانان ،در محيط
اجتماعى جديدى ،رشد كرده و پرورش يافتهاند؛ بسيارى از مردم با
واقعيتهاى جديدى آشنا شده و به آنها عادت كردهاند .هرچند اكثر
مردم از ملىگرايان افراطى و سياستهاى آنها مبنى بر اوكراينى كردن
جامعه متنفر هستند ،اما ،تنفرشان از جنگ حتا از اين هم بيشتر است.
واقعيتهاى زمينى پيچيدهتر از نظرگاههاى تصميمگيرندگان هستند.

برترىطلبى مانعى شد ،تا نيروهاى »مترقى« طرفدار »ميدان« نتوانند
زبان مشتركى با هموطنان به اصطﻼح »عقب افتاده«ى خود كه
طرفدار روسيه بودند ،پيدا كنند؛ اين احساس منجر به قيام دونباس
شد؛ »عمليات ضدتروريستى« را به وجود آورد؛ به »دخالت روسيه«،
و عدم اجراى »توافقنامههاى مينسك« ،انجاميد؛ و سرانجام باعث
جنگ حاضر شد!
***
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https://thegrayzone.com/2022/04/28/zelensky-celebritypopuliﬆ-pinochet-neoliberal

***
* توضيح مترجم :بيش از  ٢٠٠هزار نام از جمله نام هاى
روزنامهنگاران ،دانشگاهيان ،كمونيستها و فعالين اتحاديههاى
كارگرى در اين سايت ،به عنوان »دشمن اوكراين« ،ثبت شده است.
ليست مزبور حاوى اطﻼعات فعالين كمونيست كشورهاى ديگر،
از جمله سه كادر »حزب كمونيست يونان« ،گيورگوس ﻻمروليس،
عضو مجلس و معاون رئيس پارلمان يونان ،سوتريس زاريانو پولوس،
عضو سابق پارلمان اروپا ،و گيورگوس ماگّاناس ،كادر اين حزب،
نيز مىباشد .اسامى افراد مشهورى مانند جرارد دوپارديو ،هنرپيشهى
فرانسوى ،و راجر واترز ،بنيانگذار گروه موسيقى »پينك فلويد« ،هم
در اين ليست وجود دارد .بسيارى از افرادى ،كه در اين »ليست مرگ«
رديف شدهاند ،هدف خشونت قرار گرفته و برخى به قتل رسيدهاند.

 اولگا بايشا :اين طور است .و اين مساله ،در واقع ،تراژيكترين
قسمت تحوﻻتى است كه از پس از »ميدان« ايجاد شد! اين احساس
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حذف منزلت و عقل سليم ،شايد جزو
مصيبت هاى كم تر جنگ باشد! اما در
سرمايهدارى متاخر ،آدمهاى بدبين ،بدخواه
و احمق ،تمايل دارند در همان مُحيط مُهلك
جنگ محصور شوند .كافى است براى
لحظهاى به ژستهاى اخير همبستگى با مردم
اوكراين ،مردمى كه در حال حاضر از تهاجم
وحشيانهى روزافزون روسيه در رنج هستند،
توجه كنيد .به محض اين كه كشورهاى غربى
تحريمهاى شديدى را عليه روسيه ،هرچند نه
به شدت تحريم عليه ايران يا عراق ،اعمال
كردند ،ديگران هم دست به ابتكار عمل
زدند .در بريتانيا ،برخى از سوپرماركتها،
ودكاى روسى را از قفسههاى خود حذف
كردند .شركت »نتفليكس« نسخهى فيلم
»آنا كارنينا« ،اثر تولستوى ،را كه در كنار

شهرى آن با روشهايى كه توسط اياﻻت
متحده و متحدانش در فلوجه و تلعفر به كار
گرفته شده است ،قابل قياس باشد .به همين
خاطر است ،كه جو بايدن و نومحافظه كارانى
مانند نايل فرگوسن معتقدند ،پوتين در تﻼش
است اتحاد جماهير شوروى را احيا كند ،حتا
اگر او »كمونيسم زدايى« را از جمله اهداف
خود در اوكراين اعﻼم نمايد .اگرچه اكثر
سياستمداران و روزنامهنگاران در آشكار
ساختن چنين منطقى ،بيش از حد معقول
هستند؛ اما هيسترى ضد روسيهاى از همان اين گونه برخوردها ،همدردى با اوكراينىهاى
روز اول تهاجم روسيه به اكراين شتاب تحت محاصره را »استانى« مىسازد )«استانى
گرفت ،به ويژه در بريتانيا .كريس برايانت ،كردن« اشاره به گفتوگوهاى پسااستعمارىيى
نماينده ى »حزب كارگر« ،در توييتى كه دارد كه اغلب اروپا را به مثابه مكان اصلى
اكنون حذف كرده است ،خواستار آن شد كه تمدن /مدرنيته در برابر تاريخ گذار به
شهروندان دوتابعيتى بريتانيا و روسيه مجبور سرمايهدارى در كشورهاى غيرغربى تلقى
ماتيو رايت ،روزنامهنگار تابليويد،
در برنامهى صبحگاهى »آى تى وى نيوز« ،از
استفادهى سﻼحهاى ترموباريك در اوكراين،
كه پوتين به آن متهم شده است ،ابراز ناراحتى
كرد .او اذعان نمود:

روشنفکرانی که جنگ ،و امپریالیسم،
را تر و یج میکنند!

ريچارد سيمور
برگردان :پروين اشرفى

ديگر درامهاى روسى زبان جاى داشت ،به انتخاب مليت خود گردند! تام توگندات،
كنار گذاشته است .مجله ى »ساختارهاى نمايندهى »حزب محافظهكار« ،پيشنهاد داد:
مولكولى« براى اين كه چوب ﻻى چرخ
او بعدا ادعا كرد ،كه منظورش فقط
نظامىگرى روسيه بگذارد ،مقاﻻت موسسات
دانشگاهى روسيه را ممنوع كرده است .در ديپلماتها و ا ُليگارشهاى روسى بود ،اما
نهايت ،مجموعهاى از شركتهاى چندمليتى اين چيزى نيست كه او گفت.
مانند كوكاكوﻻ و مك دونالد ،نيز فعاليتهاى از سوى ديگر ،از رهبرى اوكراين هم به
تجارى خود را در روسيه به حالت تعليق در راحتى چهرهى ديگرى به دست داده مىشود،
آوردند .مك دونالد در توجيه كار خود ،به تا اوكراين به مثابه پايگاهى از »اروپاى« ايدهآل
شناخته شود .دانيل هانان ،كه در روزنامهى
»ارزشهاى ما« اشاره كرده است.
اين اقدامات ،درست مانند خود تحريمها» ،تلگراف« قلم مىزند ،نوشت:
به مثابه نوعى از جنگ اقتصادى  -كه )در
چارلى داگاتا ،خبرنگار
واقعيت امر( به مردم عادى روسيه آسيب
مىزند -تفاوت مادى چندانى در توانايى »سى بى اس« ،كه از پايتخت اوكراين گزارش
پوتين براى پيشب ُرد جنگ ايجاد نمىكند ،مىداد ،تحت تاثير همان درك نادرست ،
بلكه اين تحريمها به نوعى از هويتسازى نوشت:
تبديل مىشوند .ما از »وال استريت ژورنال«
مىشنويم ،كه روسيه تحت رهبرى پوتين در
يك روزنامهنگار ديگر نيز در »آى
حال بازگشت به »گذشتهى آسيايى« خود
است ،حتا اگر چنانچه روشهاى حمﻼت تى وى نيوز« تاكيد كرد:
نگاه _ دفتر سى و نهم
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مىكند -مترجم( ،و آنچه را كه همبستگى
خودشيفته با »كسانى مثل ما« ممكن است به
يك انگيزهى جهانى خطرناك تبديل كند،
كاهش مىدهد .در عين حال ،وابستگى به
اروپا را از طريق چهره ى رييس جمهور
اوكراين ،ولوديمير زلنسكى ،كه در صفحات
اول روزنامه ها  -با استناد به افسانه ى
چرچيل -به عنوان »قهرمان« معرفى مىشود،
تقويت مىكند .كيتلين موران ،از روزنامهى
»تايمز« اعتراف مىكند كه زلنسكى را دوست
دارد! »نيويورك پُست« گزارش مىدهد ،كه
زنان در نمايشهاى ويدئويى در رابطه با
اوكراين  -كه در پﻼتفرم اجتماعى »تيك تاك«
منتشر مىشوند» ،وحشى« مىگردند .كاتلين
پاركر ،در »واشنگتن پُست« ،نيز زلنسكى را
به عنوان يك »هنرمند جنگجو«ى مدرن
مىستايد!
در مورد زلنسكى ،به عنوان يك رهبر ،به
نُدرت حتا درك واقعبينانهاى وجود داشته
است .يكى از سردرگُمىهايى كه در مورد
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رئيس جمهور اوكراين وجود دارد ،رابطهى
متناقض بين منابع مالى او و وعده هاى
انتخاباتى وى است .كمك كنندهى مالى اصلى
به كارزار انتخاباتى زلنسكى ،يك اُليگارش
ددمنش به نام ايهور كولومايسكى بود ،كه
صاحب گروه رسانهاى  ١+١مىباشد؛ رسانهاى
كه كُمدى محبوب »زلنسكى ،خدمت كار
مردم« را پخش مىكرد .كولومايسكى ،يكى
از حاميان فعال جنگ با روسيه در دونباس
بود ،كه از گردان نئونازى »آزوف« و ديگر
شبه نظاميان مسئول جنايات جنگى حمايت
مالى مىكرد .با اين حال ،زلنسكى با تكيه
بر پﻼتفرم مخالفت با فساد اُليگارشى ،پايان
دادن به جنگ در دونباس ،و برقرارى صلح
با روسيه ،به رياست جمهورى انتخاب شد.
از سال  ٢٠١٩تاكنون ،اما ،رئيس جمهور
زلنسكى پيش رفت اندكى در تحقق مفاد
برنامهى انتخاباتى خود داشته است .اگرچه او
از تعهد خود به اُليگارشىزدايى صحبت كرد،
اما در عمل اين امر به معناى تعقيب كسانى بود
كه ادعا مىشود با روسيه ارتباط دارند :تحريم
ويكتور مدودچوك ،سياستمدار مخالف و
متهم به داشتن روابط مالى با جدايىطلبان
دونباس؛ و تعطيلى ناگهانى سه ايستگاه
تلويزيونى به دليل پخش »اطﻼعات نادرست«
روسى! دارايىهاى پترو پوروشنكو ،رئيس
جمهور پيشين اكراين ،نيز به دليل ادعاهايى
مبنى بر تامين مالى شورشيان جدايىطلب در
دونتسك و لوهانسك ،يعنى ادعاهايى كه هنوز
به اثبات نرسيده است ،توقيف شد! و در آخر،
هفتهى گذشته ،زلنسكى فعاليت يازده حزب
سياسى همسو با روسيه را هم ممنوع ساخت!
در واقع ،به نظر مىرسد كه پﻼتفرم مخالفت
با فساد اُليگارشى ،فقط به عنوان تﻼشى
براى ريشه كن كردن نفوذ روسيه ،تثبيت
قدرت زلنسكى ،و در عين حال محافظت از
كولومايسكى ،مدون شده است .رئيس جمهور
زلنسكى ،در اوايل سال  ،٢٠٢٠روسﻼن
ريابوشاپكا ،دادستان كُل اكراين ،را از كار
بركنار كرد .وى يك برنامهى مبارزه با فساد
به راه انداخته بود ،كه از جمله كولومايسكى
را مورد هدف قرار مىداد .يك مشاور سابق
زلنسكى جايگزين دادستان كُل شد .زلنسكى
هم چنين هم كﻼسى قديمى خود ،ايوان
باكانوف ،را به رياست سرويس امنيتى اوكراين
منصوب كرد .و وى نيز وكيل كولومايسكى
را به عنوان رئيس دفتر خود استخدام نمود و
تغييرات گُستردهاى را در سرويسهاى امنيتى
آغاز كرد ،كه »ديدهبان حقوق بشر« آن را به
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عنوان اقدامى براى تصاحب قدرت محكوم
نمود! زلنسكى هم چنين با انتصاب ده ها
تن از همكاران سابق شركت توليدكنندهى
برنامههاى تلويزيونى خود در سمت هاى
برجستهى دولتى ،متحدين خود را در داخل
دولت تقويت كرده است.
اما ،صلح با روسيه چه شد؟ مبناى اين امر
مىتوانست »مينسك  «٢باشد ،كه در فوريهى
 ٢٠١٥پس از فروپاشى پروتكل اوليه ى
مينسك امضا شد .اين توافقنامهها به مثابه
اهرم مسلحى بودند ،كه جدايى طلبان در
دونتسك و لوهانسك با حمايت نظامى روسيه
به آن رسيده بودند .در نتيجه ،دولتهاى
اوكراين ضمن اين كه مدعى بودند به اين
توافقنامهها احترام مىگذارند ،همواره از
شرايط وضع شده در آنها ناراضى بودهاند.
در حالى كه روسيه بر پايبندى »مينسك
 «٢به »خودگردانى محلى« و انتخابات در
استان هاى دونتسك و لوهانسك اصرار
داشت ،اوكراين تﻼش مىكرد اجراى چنين
مقرراتى را حداقل تا زمان خروج نيروهاى
روسى به تعويق بيندازد .زلنسكى در مذاكره
براى صلح با همسايهى بزرگتر خود ،ضرورتا
بايد اولويتهاى دومى را رعايت مىكرد ،كه
با توجه به وضعيت پارلمان اوكراين بسيار
دشوار بود) .او به خاطر موافقت با مذاكره
با روسيه ،كه همزمان به اشغال كريمه توسط
نيروهايش ادامه مىداد ،با انتقاد شديد روبرو
بود (.بنابراين ،زلنسكى با تسليم شدن در برابر
فشارهاى داخلى و بينالمللى ،به همان موضع
سنتى اوكراين پايبند ماند .و اين موضع،
يعنى امتناع از مذاكره با رهبران دونباس ،رد
فدراليزاسيون ،و مخالفت با اشغال كريمه
توسط روسيه .نه تنها اين ،بلكه او همچنين
همكارى نظامى با اياﻻت متحده و بريتانيا را
افزايش داد و پايگاههاى دريايى جديدى در
نزديكى درياى سياه ساخت ،كه روسيه آنها
را به مثابه پايگاههاى متخاصم غربى قلمداد
مىكرد.
به احتمال زياد ،نه روسيه و نه اوكراين
خواهان اجراى كامل »مينسك  «٢نبودند.
روسيه مىتوانست براى خروج نيروهاى خود
موقتا تﻼش كند و درعين حال نفوذ خود را
در دونتسك و لوهانسك افزايش دهد و آنها
را به مناطق تحت كنترل خودكامهترى تبديل
نمايد .اوكراين تا زمانى كه قدرت نظامى
و سياسى روسيه در منطقه» ،خودگردانى
محلى« را به استقﻼل بالفعل تبديل مىكرد،
تمايلى به تصويب مقررات سياسى نداشت.
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معضل مينسك اساسا ،همانطور كه ولوديمير
ايشچنكو استدﻻل كرده است ،شكست
گُستردهتر پروژههاى ملىگرايانه در اوكراين
پس از شوروى را انعكاس مــىداد .هيچ
پروژهى واحدى ،بخشا به دليل تكه تكه شدن
طبقهى سرمايهدار ،نتوانسته است رضايت
بيش از نيمى از جمعيت اكراين را جلب و
تضمين كند .جناح ليبرال -ناسيوناليستى كه
پس از واقعهى »ميدان« ،با دخالت يك جريان
راست افراطى كوچك اما با نفوذ ،قدرت را به
دست گرفت ،هرگز توسط اكثريت مردم در
دونتسك و لوهانسك  ،-كه از لحاظ تاريخى،
مرفهترين و از نظر صنعتى ،پيشرفته و جزو
مناطق طرف دار روسيه هستند -پذيرفته
نشد .اگرچه اقدامات روسيه ،از سال ،٢٠١٤
باعث كاهش حمايت از آن در داخل اوكراين
گشت ،و تهاجم روسيه احتماﻻ اين حمايت
را براى هميشه نابود كرد ،اما اين بدان معنا
نيست كه زلنسكى هرگز مىتوانست  -حتت
اگر مىخواست -فرصتى براى ميانجىگرى
در اين تناقضات داشته باشد .اين شكست
باعث شد محبوبيت او فرو بريزد .اگرچه او
با آراى چشمگير  ٧٣درصدى انتخاب شد ،اما
تا ژوئن  ٢٠٢١بيش از نيمى از راىدهندگان
به وى نمىخواستند او دوباره نامزد رياست
جمهورى شود و تنها  ٢١درصد گفتند كه به
او راى خواهند داد.
روزنامه نگاران رها شده از تفكر رسمى،
ممكن است همچنان در عشق به مقاومت
سهيم باشند .يان دانت ،كشيش ليبرال سكوﻻر،
ضمن تمجيد از اوكراين به عنوان »گوشت
و خون ساخته شده براى آرمانهاى اروپا«،
پيشنهاد مىكند »اروپائيان پُر شور براى ارتش
اوكراين پول بفرستند« .هرچند كه اين امر يك
خيال است ،اما همدردى قابل توجهى براى
داوطلبانى ايجاد مىكند كه به درخواست
ديميترو كولبا ،وزير خارجهى اوكراين ،و به
درخواست همتاى بريتانيايى وى ،ليز تراس،
در حمايت از زلنسكى به جنگ رفتهاند» .آى
تى وى نيوز« ما را به ديدن يك مصاحبهى
غيرانتقادى با داوطلبان انگليسى در اين
جنگ دعوت مىكند ،داوطلبانى كه توسط
»لژيون گرجستان« در اوكراين آموزش داده
مىشوند؛ همان لژيونى كه قبل از ادغام در
ارتش اوكراين ،در ابتدا براى جنگ با روسها
و براى شركت در »جنگ غرب« ،توسط اقوام
گرجى ،راهاندازى شده بود!
بروز چنين احساساتى ،به مطالبهى ايجاد
»منطقهى پرواز ممنوع« در اوكراين  -يعنى
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جنگ هوايى -و همچنين به افزايش هزينههاى
نظامى تبديل شده است .روزنامه نگاران
معمولى شاكى هستند ،كه مخالفت با »منطقهى
پرواز ممنوع« به معناى »مماشات« با روسيه
است و خاطرات عامه از جنگ جهانى دوم
را زنده مىكند؛ تو گويى كه آنها اولين
كسانى هستند ،كه به »منطقهى پرواز ممنوع«
فكر مىكنند! آنها ،همچنين ،از قدرتهاى
غربى مىخواهند با »بلوف هستهاى« روسيه
مقابله كنند .با اين حال ،واضح است كه در
حال حاضر ديوانساﻻران مسئول جنگ در
»ناتو ،:خواهان ايجاد »منطقهى پرواز ممنوع«
نيستند؛ زيرا اين امر مستلزم تقابل مستقيم با
يك قدرت مسلح هستهاى ،روسيه ،مىباشد.
»پنتاگون« حتا پيشنهاد لهستان مبنى بر
ارسال »ام آى جى  ،«٢٩ساخت شوروى،
به اوكراين را به اين دليل كه به يك اقدام
جنگى نزديك است ،وتو كرد .اين براى
اولين بار نيست ،كه صاحبنظران ستيزگر
»پنتاگون« ،سلطنتطلبتر از پادشاه شدهاند.
كمك نظامىاى كه كشورهاى »ناتو« قصد
دارند به اوكراين ارائه دهند ،تنها به منظور
تحريك گردنكشىهاى طوﻻنىمدت است.
درست مانند پيشنهادى كه هيﻼرى كلينتون با
اشاره به نمونهى افغانستان ،در دههى هشتاد،
با خوشحالى ارائه داد؛ و آن هم بدون هيچ
نشانهاى از تاسف در مورد بيش از دو ميليون
جان از دست رفته و تولد يك جنبش جهادى
جهانى خشونتآميز .اين پيشنهاد ،روسيه را
به خون خواهد كشيد و اوكراين را نيز نابود
خواهد كرد.
روشن فكران ،و نويسندگان ،مروج جنگ
تجاوزكارانه با تقاضا براى هزينههاى نظامى
بيشتر ،شروط مطمئن ترى در سر دارند.
در بريتانيا ،هم محافظهكاران و هم حزب
كارگر در اپوزيسيون ،در اين امر مشاركت
دارند .جان كمپفنر چرخش سخت آلمان
به سوى تسليحات را به عنوان يك خبر بد
براى پوتين ،در روزنامهى »تايمز« ،جشن
مىگيرد .در سوئد ،جايى كه افكار عمومى
در حال حاضر در زمينهى عضويت در »ناتو«
در نوسان است ،دولت سوسيال دموكرات
افزايش بودجهى نظامى را اعﻼم كرده است.
»اكونوميست« شادمانه خاطرنشان مىكند ،كه
تسليحات اروپايى باعث مىشود بازار سهام
دفاعى در اروپا سر به فلك بكشد.
اين امر ،با نجات مردم اوكراين از دست
تهاجمات روسيه ،ارتباط چندانى ندارد .البته
محتملترين پايان بازى ،يك توافق از طريق
نگاه _ دفتر سى و نهم

مذاكره مىباشد .زلنسكى كه ممكن است
از ويرانى شورشهايى به سبك افغانستان
استقبال نكند ،در حال حاضر به خود فضايى
براى عقب نشينى ديپلماتيك مى دهد ،در
حالى كه موقعيت روسيه در مذاكره به دور از
حداكثرگرايى است .به نظر مىرسد ،كه پوتين
مجبور است حاكميت تقليل يافتهى اوكراين
را به رسميت بشناسد؛ ضمن آن كه زلنسكى
بايد بپذيرد كريمه به روسيه تعلق دارد و
وضعيت ويژهاى را براى »جمهورىهاى«
شرقى لوهانسك و دونتسك قائل شود .با
توجه به اين كه اوكراين نمىتواند در اين
جنگ پيروز شود» ،ناتو« مستقيما مداخله
نمىكند ،و روسيه فقط مىتواند با صرف
هزينههاى گزاف براى حفظ موقعيت خود )و
جايگاه پوتين در رهبرى خوفناك نظامى(
پيروز شود ،طوﻻنى شدن جنگ هيچ مزيتى
ندارد.
اگرچه هيجان فرهنگى كنونى ،اوكراين را
از بمبهاى خوشهاى و گلولهباران روسيه
نمىرهاند ،اما تا حدودى به جنگ فرهنگى
بريتانيا دهنه زده است .يك مثال معمولى در
اين مورد توسط نيك كوهن ارائه شده است،
كسى كه به نظر مىرسد همان سه يا چهار
مقاله را مكررا مىنويسد .او در روزنامهى»
آبزرور« ادعا مىكند ،كه چپهاى افراطى و
راست افراطى كه از لحاظ تاريخى طرفدار
پوتين هستند ،در يك مركز حياتى جديد با
هم همراهى مىنمايند .اين امر طبيعتا و از
نظر سياسى ناوارد است .مدافعان پوتين در آن
روزهاى اوليه ،يعنى زمانى كه روسيه چچن را
پودر مىكرد ،سنتريستهاى قرن نوزدهمىيى
چون كلينتون و بلر بودند .پوتين خود يك
شركت كنندهى فعال در جنگ عليه ترور بود،
چيزى كه كوهن هم عﻼقهمند ويژه ،و البته بى
فكر ،آن محسوب مىشد .بلر ،در اواخر سال
 ،٢٠١٤خواستار پيگيرى انگيزههاى مشترك
با پوتين بود .اما اين ادعا كه چپ ضد جنگ
طرفدار پوتين است ،مكمل حياتىيى براى
اقدامات سياسى اخير بريتانيا مىباشد؛ سياستى
كه به ويژه با تﻼش استارمر در شكار فعاﻻن
ائتﻼف توقف جنگ و سركوب كارگر جوان
به دليل انتقاد از »ناتو« ،همراه است .روزنامهى
»تلگراف« گامى فراتر از اين برمىدارد و
اتحاديهى »آر ام تى«  -اتحاديهى كارگران
راهآهن -را متهم مىكند كه »دشمن زيرزمينى«
و »مدافع پوتين« است!
تا همينجا هم جنگ فرهنگى بر سر روسيه و
اوكراين بيش از اين كه در مورد آنها باشد،
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به منظور تسليح مجدد اخﻼقى »غرب« ،پس
از عراق و افغانستان ،تحت عنوان يك جنگ
سرد جديد مىباشد؛ جنگ سردى كه پوتين را
وارث استالين ،خواهان احياى آتﻼنتيسيسم رو
به احتضار ،طالب احياى يك اروپايىگرايى
اخﻼقگرا پس از فروپاشى آرمان باقىمانده ،و
بدنام سازى چپ پس از شوك رهبرى كوربين
در »حزب كارگر« ،اعﻼم مىكند .اين جنگ
فرهنگى ،هويتهاى تمدنى مُهلكى كه به مثابه
نيروى محركهاى در طول »جنگ عليه ترور«
عمل كردند و اخيرا به هم ريخته بودند را
به طور گُستردهترى در يك چشمانداز جديد
احيا مىنمايد.
بيست و دوم مارس ٢٠٢٢
منبعNew Left Review :

***

توضيح :ريــچــارد سيمور،
 ،Seymourنويسنده ى ماركسيست ،از
ايرلند شمالى و از اعضاى پيشين »حزب
كارگران سوسياليست« است .او فعال سياسى
و صاحب وبﻼگ »آرامگاه لنين« و سردبير
مجلهى »سالويج« مىباشد ،كه متعهد به انتشار
هنر و ادبيات انقﻼبى و مقاﻻت راديكال است.
ريچارد سيمور كتابهاى متعددى در زمينهى
مسائل سياسى به چاپ رسانده است .از جمله
مىتوان از »معناى ديويد كامرون«» ،عليه
رياضتكشى«» ،كوربين :تجديد حياب عجيب
سياستهاى راديكال«» ،افسوزدايى از زمين:
تامﻼتى در مورد اكوسوسياليسم يا بربريت«،
»شورشيان آمريكا :تاريخچهى مختصر ضديت
با امپرياليسم آمريكا«» ،دفاع ليبرالى از كشتار«
و »ماشين توئيتر« نام برد .نوشتههاى او در
»نيو لفت رويو«» ،نيويورك تايمز«» ،نقد كتاب
در لندن«» ،گاردين«» ،پرسپكت«» ،ژاكوبين«
و ...به چاپ مىرسد .او از جمله در مجلهى
»پاترئون« نيز به انتشار مقاﻻت ،كتاب و
خاطرات سياسى مىپردازد .سيمور دكتراى
خود را در رشتهى جامعه شناسى در مدرسهى
اقتصاد لندن اخذ كرده است.
***
Richard
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يادداشت مترجمين:

بلعیدن یو رو تو سط دﻻ ر
مايكل هادسون
ترجمهى :محبوبه مشكين  -فرهاد بشارت

اﻻن ديگر معلوم شده است ،كه گُسترش
امروزين جنگ سرد جديد بيش از يك سال
پيش برنامهريزى شده بود .نقشهى آمريكا
براى مسدود كردن خط لولهى گاز »نورد
استريم دو« )لولهى گاز دومى كه قرار بود
مستقيمن از روسيه به آلمان و اروپا گاز
صادر كند( ،در واقع بخشى از استراتژى
آمريكا بود براى جلوگيرى از اين كه اروپاى
غربى )»ناتو«( نتواند به رفاه بيشترى از
طريق تجارت و سرمايهگذارى دوجانبه با
چين و روسيه دست يابد.
همانطور كه پرزيدنت بايدن و گزارشات
امنيت ملى آمريكا اعﻼم كردند ،چين به
عنوان دشمن اصلى قلمداد شد .علىرغم
اين كه چين در كمك به شركت هاى
آمريكايى براى كاهش دستمزدها از طريق
صنعتزدايى از اقتصاد آمريكا به نفع صنعتى
كردن چين نقش بزرگى داشت؛ رشد چين به
عنوان باﻻترين خطر اعﻼم شد :رفاه از طريق
سوسياليسم! صنعتى شدن سوسياليستى
هميشه به عنوان دشمن بزرگ كُل اقتصادى
كه اغلب كشورها از زمان جنگ اول جهانى
را در برگرفته بود ،قلمداد شد؛ به خصوص
از  ١٩٨٠به بعد .امروز ،نتيجه يك درگيرى
نگاه _ دفتر سى و نهم

سيستمهاى اقتصادى است -صنعتى كردن
سوسياليستى در مقابل سرمايهدارى مالى
نئوليبرال.
اين ،آن چيزى است كه مىتواند جنگ سرد
نوين عليه چين را به عنوان آغاز يك جنگ
جهانى سوم طوﻻنى مشخص كند .استراتژى
آمريكا اين است ،كه محتملترين متحدين
اقتصادى چين  -به خصوص روسيه -و
آسياى مركزى ،آسياى جنوبى و آسياى
شرقى را از آن جدا كند .سئوال اين بود ،از
كجا مىشود اين ممانعت و ايزوﻻسيون را
شروع كرد؟
به نظر مى رسيد ،كه روسيه به عنوان
بزرگترين شانس براى ايزوﻻسيون ،هم از
چين و همچنين از منطقهى اروپايى »ناتو«-
باشد .زنجيرهاى از حصرهاى اقتصادى شديد
و رشديابنده  -احتمالن كُشنده -عليه روسيه
طرح شد ،تا مانع تجارت با آن شود .همهى
آن چيزى كه ﻻزم بود تا يك زمين لرزهى
ژئوپوليتيك را دامن زند.
اين هدف به سهولت ممكن شد .جنگ سرد
نوين رشديابنده مىتوانست در خاورميانه -
به دليل مقاومت در مقابل تﻼش آمريكا براى
غصب ميدانهاى نفتى عراق يا عليه ايران
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يا كشورهايى كه به آن براى بقاى اقتصادى
كمك مىكردند و يا در آفريقاى شرقى-
آغاز شود .نقشه براى كودتاها ،انقﻼبات
رنگى ،تغيير رژيمها براى تمام اين مناطق
طرحريزى شدهاند .و ارتش آفريقايى آمريكا،
به خصوص ،به سرعت در يكى دو سال
گذشته سازمان يافته است .اما اوكراين كه،
با دخالت آمريكا  ،از زمان كودتاى »ميدان«
در  ،٢٠١٤به مدت هشت سال درگير جنگ
داخلى بود ،بزرگترين شانس پيروزى در
اين تقابل عليه چين ،روسيه و متحدين آنها
را به دست داد.
به اين ترتيب ،مناطق روسزبان دونتسك و
لوهانسك به طور فزايندهاى مورد بمباران
قرار گرفتند .و وقتى كه روسيه هنوز از مقابله
امتناع كرد ،نقشههايى براى يك قدرتنمايى
بزرگ در اواخر فوريه از طريق حملهى
اوكراين غربى به اين مناطق طراحى شدند.
اين نقشهها توسط مشاورين آمريكايى و
تسليحات »ناتو« تدارك شده بودند.
دفاع پيش گيرانه ى روسيه از دو استان
اوكراين شرقى ،و در ادامه نابود كردن ارتش
اوكراين ،نيروهاى دريايى و هوايى آن ،در
دو ماه ،گذشته بهانههايى براى تحميل كردن
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برنامههاى حصر اقتصادىيى است كه امروز
شاهد آن هستيم .اين نقشهها توسط آمريكا
طراحى شده بودند .اروپاى غربى در سراسر
اين زمان به انجام وظيفه براى اجراى اين
طرح آمريكا مشغول بودند .به جاى خريد
گاز ،نفت و مواد غذايى از روسيه ،اروپاى
غربى اين مايحتاج خود را  -در كنار واردات
شدت يابندهى تسليحات نظامى -از آمريكا
وارد مىكند.
چشم انداز افت در نرخ تبديل ارز بين
يورو و دﻻر
بنابراين ،ﻻزم است نگاهى بياندازيم به اين
كه اين پديده چگونه بر توازن پرداختىهاى
اروپاى غربى ،و ار آن جا نرخ تبديل
يورو با دﻻر ،تاثير خواهد گذاشت.
قول داده شده بود ،كه تجارت و
سرمايه گذارى در اروپــا ،قبل از
جنگ حصر اقتصادى تحميلى ،يك
بهبود متقابل رشد يابنده بين آلمان،
فرانسه و ديگر كشورهاى »ناتو«
با روسيه و چين را پديد خواهد
آورد .روسيه انرژى وافرى ،با قيمتى
مناسب ،به اروپا تحويل مىداد و اين
انرژى قرار بود يك جهش بزرگ
با راه افتادن »نورداستريم دو« پديد
آورد .قرار بود اروپا ارز خارجى،
براى پرداخت جهت اين تجارت
وارداتى ،را با تركيبى از صادرات
بيشتر محصوﻻت صنعتى به روسيه
و سرمايهگذارى در توسعهى اقتصاد
روسيه به دست آورد؛ از جمله از
طريق كمپانى هاى خودروسازى
آلمان و سرمايهى مالى .اين تجارت
و سرمايهگذارى دوجانبه هماكنون متوقف
شده است و براى سالهاى طوﻻنى متوقف
خواهد ماند .مصادرهى ذخيرههاى ارزى
روسيه ،در قالب يورو و استرلينگ بريتانيايى،
توسط »ناتو« ،و روسيههراسى اروپا  -كه
توسط رسانههاى تبليغاتى آمريكا باد زده
مىشوند -ادامه خواهد داشت.
به جاى آن ،كشورهاى عضو »ناتو« گاز
طبيعى مايع را از آمريكا خواهند خريد.
اما ،آنها نياز دارند بيليونها دﻻر براى باﻻ
بردن كافى ظرفيت پذيرش بنادرشان خرج
كنند .اين كار دستكم تا سال  ٢٠٢٤طول
خواهد كشيد؛ البته اگر شانس بياورند.
كمبود انرژى ،قيمت بينالمللى گاز و نفت
را شديدا باﻻ خواهد برد .كشورهاى عضو
نگاه _ دفتر سى و نهم

»ناتو« ،همچنين ،بايد خريد تسليحات از
شركتهاى صنعت نظامى آمريكا را افزايش
دهند .اين خريد شتابزده ،قيمت تسليحات
را باﻻ خواهد برد .و قيمت غذا هم در
نتيجهى كمبود غﻼت باﻻ خواهد رفت .اين
كمبود غﻼت ناشى از توقف واردات غله از
روسيه و اوكراين از يك طرف ،و از طرف
ديگر كمبود كودهاى آمونياكى كشاورزى
 كه از گاز توليد مىشوند -خواهد بود.همه ى اين سه ديناميسم تجارتى باعث
تقويت دﻻر در مقابل يورو خواهند شد.
حال سئوال اين است ،كه آيا اروپا خواهد
توانست پرداختهاى بينالمللى خود را
با آمريكا توازن دهد؟ اروپا چه چيزى را

مىتواند صادر كند ،كه اقتصاد آمريكا -
زمانى كه منافع حفاظتى آن نفوذ بيشترى
پيدا مى كنند -بتواند بپذيرد؛ زمانى كه
تجارت آزاد جهانى به سرعت در حال مرگ
است .جواب اين است ،كه اروپا كار زيادى
نمىتواند بكند .حال اروپا چه كار خواهد
كرد؟ من مىتوانم پيشنهاد فروتنانهاى بدهم.
اﻻن كه اروپا قدرت خود را ،به عنوان يك
نهاد مستقل سياسى از دست داده ،بيشتر
شبيه كشورهايى مثل پاناما و ليبريا شده
است» .راه اطمينان بخش« :مراكز بانكى در
دريا ،كه كشورهاى »واقعى« نيستند ،چون ارز
خود را چاپ نمىكنند ،بلكه دﻻر آمريكايى
را استفاده مىكنند .منطقهى يورو با قوانين
پولى دست و پاگيرى به وجود آمده است.
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اين امر توانايى آن را براى چاپ پول جهت
خرج كردن براى اقتصاد محدود مىكند.
قوانين منطقهى يورو ،اجازهى قرض دولتى
بيش از سه درصد توليد ناخالص ملى را
نمىدهند .در اين وضعيت چرا عطاى يورو
را به لقايش نبخشند و از دﻻر آمريكايى
استفاده نكنند؛ مانند اكوادور ،سومالى ،تركيه
و جزاير كاىكوس .اين به سرمايهگذاران
خارجى در مقابل ا ُفت ارزش پول ،امنيت در
تجارت هر دم افزون با اروپا و تامين مالى
صادراتاش را مىدهد.
براى اروپا ،آلترناتيو اين است كه هزينهى
قرض خارجى آن ،به دﻻر ،در عرصهى
مالى بيشتر شود .در اين صورت ،كسرى
موازنهى تجارى اروپا با اياﻻت متحده
به خاطر واردات نفت ،اسلحه و غذا
به حالت انفجارى خواهد رسيد.
هزينهى اين كار به يورو ،با توجه به
ا ُفت ارزش پول آن در مقابل دﻻر ،حتا
بيشتر خواهد بود .نرخ بهره افزايش
خواهد يافت و اين به نوبهى خود
سرمايهگذارى را كمتر كرده و اروپا
را بيشتر از گذشته وابسته به واردات
خواهد كرد .منطقهى يورو تبديل به
يك منطقهى مُرده از نظر اقتصادى
خواهد شد .اين پديده براى اياﻻت
متحده ى آمريكا هژمونى تقويت
شدهى دﻻر ،دستكم در مقابل اروپا،
را به بار خواهد آورد .و كُل قارهى
اروپا به نوعى تبديل به نمونه ى
بزرگترى از پورتوريكا خواهد شد.
دﻻر در مقابل ارزهاى نيمكُ رهى
جنوبى
مشكل كاملن بزرگ شده ى اين پديده،
تبديل جنگ سرد جديد به شعلههاى جنگ
جهانى سوم خواهد بود» .جنگ اوكراين«،
كه آغازگر اين تحول خواهد بود ،به نظر
مىرسد حداقل يك يا دو دهه ادامه خواهد
داشت .در اين دوره ،اياﻻت متحده جنگ
بين نئوليبراليسم و سوسياليسم را به جنگى
كه تمام دنيا در بر مىگيرد ،گُسترش خواهد
داد .عﻼوه بر تسخير اقتصادى اروپا توسط
آمريكا ،استراتژهاى آن تﻼش مى كنند
چنگالهاى خود را بر كشورهاى آفريقايى،
آمريكاى جنوبى و آسيايى بياندازند .چيزى
شبيه آن چه كه براى اروپا تدارك ديدهاند.
افزايش سريع قيمت انــرژى و غذا به
اقتصادهايى كه كمبود غذا و نفت دارند،
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شديدا ضربه خواهد زد .همزمان قرضهاى
خارجى آنها  ،كه به دﻻر حساب مىشوند،
به صاحبان اوراق قرضهى دولتى و بانكها
افزايش خواهد يافت.علت اين امر ،افزايش
نرخ برابرى دﻻر نسبت به ارزهاى داخلى اين
كشورها خواهد بود .بسيارى از كشورهاى
آفريقايى و آمريكاى ﻻتين ،به خصوص در
شمال آفريقا ،در مقابل يك دوراهى قرار
خواهند گرفت :يا بايد گرسنگى بكشند و
مصرف بنزين و برق خود را كاهش دهند
و يا بايد دﻻر قرض كنند ،تا وابستگى
تجارىيى كه آمريكا به وجود آورده را
بپوشانند.
صحبت اين است ،كه صندوق بينالمللى پول
در پى گُشايش اعتبارات مالى )اس  .د .ار(.
بيشتر براى كمك به پرداخت كسرىهاى
افزايش يابندهى تجارى و بدهىهاست .اما
چنين اعتباراتى هميشه با شرط و شروطى
مى آيند .صندوق بين المللى پول هميشه
سياست محدود كردن كشورهايى را داشته،
كه سياستهاى اياﻻت متحدهى آمريكا را
دنبال نمىكنند .اولين خواست اياﻻت متحده
اين خواهد بود ،كه اين كشورها تجارت و
همكارى ارزى با روسيه ،چين و موتلفين
جهانى آنها را بايكوت كنند .مقامات اياﻻت
متحده مىپرسند ،ما چرا به شما اعتبارات
مالى )اس .د .ار (.و قرض به دﻻر بدهيم؛
در حالى كه شما قرار است اين اعتبارات
را در روسيه و چين ،و كشورهاى ديگرى
كه ما به عنوان دشمنان آمريكا مىشناسيم،
خرج كنيد.
دستكم نقشه اين است .من شگفتزده
نخواهم شد ،كه يك كشور آفريقايى،
»اوكراين آينده« بشود .اين كار مىتواند
از طريق يك نيروى نيابتى آمريكا صورت
پذيرد .هنوز هم تعداد زيادى وهابىهاى
پشتيبان و مزدور وجود دارند ،كه عليه
ارتش ها و مردم كشورهايى مى جنگند،
كه تﻼش مىكنند غذاى خود را از گندم
روسى تامين كنند و اقتصاد خود را با نفت
و گازى كه از چاههاى روسيه مىآيند نيرو
بخشند .يا كشورهايى كه در پروژهى »جاده
و مسير« جديد چين )»راه ابريشم نوين«(
شركت مىكنند .اين همكارى با چين باعث
شد ،كه آمريكا جنگ جديد خود براى كسب
هژمونى نئوليبرال جهانى را آغاز كند.
اقتصاد جهانى دچار تشنج است و آمريكا
خود را براى يك حركت نظامى و مسلح
كردن صادرات نفت و مواد غذايى خويش
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آماده مىكند؛ از اين جمله است ،تجارت
اسلحه و گذاشتن شروطى براى ساير
كشورهاى جهان ،تا جاى خود را در يكى از
دو سوى »پردهى نوين آهنين« انتخاب كنند.
اما ،در اين ميان براى اروپا چه مىماند؟
اتحاديه هاى كارگرى يونان هم اكنون
مشغول تظاهرات عليه حصر اقتصادى
تحميلى هستند .ويكتور اوربان ،نخستوزير
مجارستان ،بُرد انتخاباتى اخير خود را
مديون يك جهانبينى ضداروپاى واحد و
ضد آمريكايى است .كارب ُرد اين جهانبينى
فعلن خود را با پرداخت روبل بابت خريد
گاز روسيه نشان داده است .چند كشور
ديگر صفبندى قديمى را ترك خواهند
كرد .اين كار چقدر طول خواهد كشيد؟
چه چيزى عايد كشورهاى نيمكُرهى جنوبى
خواهد شد؟ اين فقط يك »صدمهى جنبى«
در مورد كمبود كاﻻها و باﻻ رفتن روزافزون
قيمت انرژى و غذا نخواهد بود .هدف
استراتژى آمريكا ،آغاز تقسيم كردن بزرگ
اقتصاد جهانى به دو بخش است .هماكنون
هندوستان به ديپلماتهاى آمريكايى اعﻼم
كرده ،كه اقتصاد آن طبيعتا به اقتصاد روسيه
و چين گره خورده است.
از موضع باﻻتر آمريكا سئوال اين است:
»ما چه رشوهاى بايد به سياستمداران و
اليگاركهاى وابستهشان بدهيم ،تا كشورشان
را در اختيار ما بگذارند؟«
اين ،آن مسالهاى است كه جنگ جهانى
سوم را واقعن به جنگ سيستمهاى اقتصادى
تبديل خواهد كرد .كشورها كدام طرف را
انتخاب خواهند كرد :منافع اقتصادى و
انسجام اجتماعى خودشان ،يا ديپلماسى
آمريكا كه با دستان رهبران سياسى اين
كشورها به اجرا در مىآيد .به اين ديپلماسى
آمريكا ،دخالتهاى نظامى آن را هم بايد
اضافه كرد .ويكتوريا نوﻻند ،معاون وزير
خارجهى آمريكا ،اخيرن با تبختر اعﻼم
كرد كه آمريكا از هشت سال پيش مبلغ
پنج بيليون دﻻر براى كمك به احزاب
دستراستى اوكراين سرمايهگذارى كرده،
تا جنگى كه امروز در آنجا جريان دارد
آغاز شود .چنين اظهاراتى خيلى قابل تعمق
هستند.
با توجه به همهى اين دخالتهاى سياسى
و تبليغات رسانهاى ،پرسيدنى است چقدر
طول خواهد كشيد بقيهى جهان درك كنند،
كه اين يك تقابل جهانى است كه به جنگ
جهانى سوم منجر خواهد شد .مساله اين
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است ،كه تا وقتى اين درك حاصل شود
كه اوضاع از چه قرار است ،شكافهاى
جهانى ،روسيه ،چين و اروپا-آسيا را قادر
خواهد كرد يك نظم جهانى نوين حقيقتن
غيرنئوليبرال را درست كنند .نظم نوينى ،كه
احتياج به كشورهاى »ناتو« ندارد و اعتماد
و اميدش را به دستاوردهاى اقتصادىيى كه
براى همه مفيد باشد از دست داده است .تا
آن زمان ،ميدانهاى جنگ نظامى پُر از اجساد
مردگان اقتصادى خواهد بود.
***
مايكل هادسون ) ،(Michael Hudson
 ٨٣ساله ،پروفسور اقتصاد در دانشگاه
ميسورى كانزاس ،محقق انستيتوى اقتصاد در
دانشگاه بارد ،تحليلگر سابق وال استريت،
مشاور سياسى ،خبرنگار و پروفسور
مدرسهى مطالعات ماركسيستى در دانشگاه
پكن چين اســت .از او صدها مقاله و
چندين كتاب  -از جمله »سرنوشت تمدن:
سرمايهدارى مالى ،سرمايهدارى صنعتى يا
سوسياليسم«» ،سوپرامپرياليسم ،استراتژى
اقتصادى امپراتورى آمريكا« » ،حباب و
فراتر از آن«» ،كشتن ميزبان :چگونه انگلهاى
مالى و بدهىها از بين مىروند؟«» ،شكست
جهانى :نظم جديد اقتصاد بينالمللى« ،و-...
منتشر شده است.
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از انحﻼل شوروى ،در فوريهى  ،١٩٩٢به
وسيلهى پال ولفوويتز اعﻼم شد .استراتژى
بزرگ امپراطورى كه در آن مقطع اتخاذ و
بعد از آن پيگيرى شد ،به اين شكل بود كه
آمريكا بايد از نظر ژئوپليتيكى به سرزمين
شوروى سابق و همچنين آنچه كه حوزهى
نفوذ شوروى محسوب مى شد ،پيش رفت
كند .هدف اين بود ،كه از ظهور مجدد روسيه
به عنوان يك قدرت بزرگ جلوگيرى شود.
فرايند گُسترش ژئوپليتيك آمريكا /ناتو سريعا
شروع شد ،كه در همهى جنگهاى آمريكا/
ناتو در آسيا ،آفريقا ،و اروپا كه در سه دههى
گذشته به وقوع پيوسته بود ،قابل رويت بود.
جنگ »ناتو« در يوگسﻼوى در دههى نود در
اين رابطه از اهميت ويژهاى برخوردار بود.
حتا در حالى كه تجزيه ى يوگسﻼوى در

غرب در بيايد ،روسيه را آنقدر تضعيف مىكند
كه اگر تجزيه نشود ،ﻻاقل به افسار كشيده
مىشود .اين امر هميشه هدف برنامهريزان
راهبُردى آمريكا و مقامات آمريكايى ،همراه
با متحدين »ناتو« ،بوده است .آنها مكررا
گفتهاند ،كه مىخواهند اوكراين را به عضويت
»ناتو« در بياورند» .ناتو« اين هدف را در سال
 ٢٠٠٨علنى كرد .فقط چند ماه پيش ،در نوامبر
 ،٢٠٢١در منشور راهب ُردى بين دولت بايدن در
واشنگتن و دولت زلنسكى در كيف ،به توافق
رسيده شد كه هدف فورى الحاق اوكراين به
»ناتو« است .اين امر ،اما ،همچنين براى مدت
طوﻻنى سياست »ناتو« بوده است .آمريكا در
ماههاى آخر سال  ٢٠٢١و در آغاز سال ،٢٠٢٢
با سرعت در حال تجهيز نظامى اوكراين و
تكميل آن به عنوان عمل انجام شده بود.

جنگ نیابتی آمریکا در اوکراین!
جان بﻼمى فاستر
ترجمهى :على اورنگ

***
چطور اين جنگ نيابتى به وقوع پيوست؟ براى
درك اين موضوع ما بايد نظرى به استراتژى
بزرگ امپراطورى آمريكا بيندازيم .در اينجا
بايد به سال  ١٩٩١وقتى كه شوروى منحل شد
)يا حتا به قبل از دههى  (١٩٨٠بازگرديم .اين
استراتژى بزرگ امپراطورى آمريكا دو شاخك
دارد ،يكى توسعه و تثبيت موقعيت ژئوپليتيك،
شامل توسعهى »ناتو« ،ديگرى حركت آمريكا
براى برترى هستهاى )توانايى نابودى نيروهاى
هستهاى رقيب م (.است .بخش سوم مربوط
به اقتصاد است ،ولى آن را در اينجا بررسى
نمىكنيم.
شاخك اول :توسعهى ژئوپليتيك
شاخك اول در سند »راهنماى سياستگذارى
دفاعى براى آمريكا« ،درست چند ماه بعد
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جريان بود ،آمريكا فرايند توسعهى »ناتو« را ،با
حركت هرچه بيشتر به شرق كه در برگيرندهى
همهى كشورهاى »پيمان ورشو« و بخشهايى از
شوروى سابق بود ،در پيش گرفت .بيل كلينتون
در كمپين انتخاباتى  ،١٩٩٦توسعهى »ناتو« را
بخشى از برنامهى انتخاباتىاش كرد .واشنگتن
در سال  ١٩٩٧شروع به اجراى آن كرد و در
نهايت پانزده كشور ديگر را به عضويت »ناتو«
افزود ،اندازهى آن را دو برابر كرد و »اتحاديهى
آتﻼنتيك« با سى عضو را با هدف قرار دادن
روسيه به وجود آورد .در حالى كه به »ناتو«
هم چنان نقش بيش ترى را در دخالت هاى
جهانى  -مثل دخالت در يوگسﻼوى ،سوريه
و ليبى -داد.
اما هدف ،اوكراين بود .زبيگنيف برژينسكى،
كه مهمترين استراتژيست همهى اينها بود و
مشاور امنيت ملى جيمى كارتر هم بود ،در
كتاب » ،١٩٩٧تختهى شطرنج بزرگ« گفت كه
اوكراين »محور ژئوپليتيك« به ويژه در غرب
است ،كه اگر به عضويت »ناتو« و تحت كنترل
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همانطورى كه برژينسكى و ديگران توضيح
دادهانــد ،ايده اين بود كه وقتى عضويت
اوكراين در »ناتو« قطعى شود ،روسيه كارش
تمام مىشود .نزديكى به روسيه ،با اوكراين به
عنوان سى و يكامين كشور عضو »پيمان ناتو«،
يك مرز  ١٢٠٠مايلى با روسيه در اختيار »ناتو«
مىگذارد؛ همان مسيرى كه از آن ارتش هيتلر
به شوروى حمله كرد .اما در اين سناريوى
جديد ،روسيه با بيشترين تعداد بمب اتمى
مواجه است .اين هدف ،كُل نقشهى ژئوپليتيك
را عوض كرده و كنترل اوراسيا و غرب چين را
در اختيار غرب مىگذارد.
بررسى اين كه در واقع چطور حوادث پيش
رفتند ،اهميت دارد .جنگ نيابتى در سال
 ٢٠١٤شروع شد ،وقتى كه كودتاى »ميدان« با
مديريت آمريكا در اوكراين به وقوع پيوست.
رئيس جمهورى كه به طور دموكراتيك انتخاب
شده بود ،حذف شد .و عمدتا تندروهاى
ناسيوناليست را بر سر كار آوردند .نتيجهى
فورى اين وقايع ،شروع فروپاشى اوكراين بود.
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كريمه يك ايالت مستقل و خودمختار از سال
 ١٩٩١تا سال ١٩٩٥بود .در سال  ،١٩٩٥اوكراين
به طور غيرقانونى قانون اساسى كريمه را به دور
انداخت و كريمه را بر خﻼف ميل آن ضميمه
كرد .مردم كريمه خود را اوكراينى نمىدانستند
و عمدتا روسى زبان با ارتباطات عميق فرهنگى
با روسيه بودند .وقتى كه كودتا به وقوع پيوست
و كنترل آن به دست ناسيوناليستهاى تندروى
اوكراين افتاد ،خواست مردم كريمه جدايى بود.
روسيه فرصت رفراندوم براى ماندن در اوكراين
يا الحاق به روسيه را به آنها داد .و آنها الحاق
به روسيه را انتخاب كردند؛ اگرچه ،در شرق
اوكراين اهالى عمدتا روسى آن به وسيلهى
تندروهاى ناسيوناليست و نئونازىهاى كيف
سركوب شدند .روس هراسى و سركوبى
مفرط جمعيت روسى زبان در شرق اوكراين
شروع شد )با مورد ننگينى كه چهل نفر در يك
ساختمان دولتى به وسيلهى نئونازىهاى وابسته
به گردان »آزوف« به آتش كشيده شدند( .در
شروع ماجرا ،تعداد بيشترى از جمهورىهايى
جدايىطلب وجود داشتند ،ولى در نهايت دو
جمهورى در منطقه ى دونباس ،با جمعيت
غالب روسى زبان  -جمهورىهاى لوهانسك
و دونتسك -باقى ماندند.
بنابراين ،جنگ داخلى در اوكراين بين كيف در
غرب و دونباس در شرق شروع شد .اما اين
جنگ هم يك جنگ نيابتى همراه با حمايت
آمريكا /ناتو از كيف و حمايت روسيه از دونباس
بود .جنگ داخلى درست بعد از كودتا شروع
شد ،وقتى كه زبان روسى اساسا ممنوع شد؛
طورى كه افراد به خاطر صحبت كردن به زبان
روسى در يك مغازه مىتوانستند جريمه شوند.
اين حمله به زبان و فرهنگ روسى و سركوب
خشونتآميز مردم در مناطق شرقى اوكراين بود.
در ابتدا ،حدود چهارده هزار تن جان خود را
در جنگ داخلى از دست دادند .و اين تلفات
در شرق كشور بود؛ ،همراه با چيزى شبيه به دو
و نيم ميليون نفر پناهنده ،كه به روسيه سرازير
شدند .توافقنامههاى »مينسك« در سال ٢٠١٤
با ميانجىگرى فرانسه و آلمان و با حمايت
شوراى امنيت سازمان ملل ،منجر به آتشبس
شد .در اين توافقنامهها به لوهانسك و دونتسك
در چهارچوب اوكراين خودمختارى داده شد.
اما كيف قراردادهاى »مينسك« را مكررا به زير
پا گذاشت و به حمﻼتاش به جمهورىهاى
جدا شدهى دونباس ،گرچه در مقياس كمترى،
ادامه داد .آمريكا هم به آموزشهاى نظامى و
تسليحاتى با سرعت هرچه بيشتر ادامه داد.
واشنگتن مقادير عظيمى از كمكهاى نظامى
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را در خﻼل سالهاى  ١٩٩١تا  ٢٠٢١در اختيار
كيف گذاشت .كمك نظامى مستقيم از جانب
آمريكا به كيف در سالهاى  ١٩٩١تا  ،٢٠١٤به
ميزان  ٣.٨بيليون دﻻر و از  ٢٠١٤تا ٢.٤ ،٢٠٢١
بيليون دﻻر بود ،كه بر سرعتاش افزوده شد و
در نهايت ،وقتى كه جو بايدن به دفتر رياست
جمهورى در واشنگتن آمد ،كمكهاى نظامى
آمريكا سر به فلك كشيد .بنابراين ،آمريكا با
سرعت زيادى در حال نظامى كردن اوكراين
بود .انگلستان و كانادا هم حدود پنجاه هزار
نفر از ارتش اوكراين را تعليم دادند .اين ارقام
شامل آنهايى كه به وسيلهى آمريكا تعليم داده
شدند ،نيست» .سيا« ،در واقع ،گردان »آزوف«
و شبه نظاميان جناح راست را تعليم مىداد.
همهى اينها ،در واقع ،روسيه را مورد هدف
قرار داشت.
از آن جايى كه »ناتو« يك اتحاديه ى اتمى
است ،روسها به ويژه نگران جنبهى اتمى اين
تحوﻻت بودند .اگر اوكراين به »ناتو« ملحق
مىشد و موشكها در اوكراين قرار مىگرفتند،
يك حملهى اتمى قبل از اين كه كرملين فرصت
جوابگويى داشته باشد ،مىتوانست به وقوع
بپيوندد .تسهيﻼت دفاعى موشك هاى ضد
بالستيك در لهستان و رومانى وجود دارند،
كه اهميت حياتى به عنوان تسليحات نيروى
متقابل )پيشدستى در حمله( در حملهى اول
»ناتو« را دارند .ولى درك اين كه سيستمهاى
دفاعى موشك »ايجيس« ،كه در آنجا نصب
شدهاند و قابليت پرتاب موشكهاى تهاجمى
را هم دارند ،مهم است .همهى اينها در ورود
روسيه به جنگ داخلى اوكراين نقش داشتند.
در فوريهى  ،٢٠٢٢كيف در تدارك يك حملهى
عمده ،با  ١٣٠هزار نيروى نظامى در مرزهاى
دونباس ،شرق و جنوب دونباس را با حمايت
مداوم آمريكا/ناتو زير شليك گلوله قرار داد.
اين حركت از خطوط قرمز روسيه ،كه به
روشنى پيش از اين توضيح داده بود ،عبور
كرد .در واكنش به آن ،روسيه ابتدا اعﻼم كرد
كه توافقنامههاى »مينسك« شكست خوردهاند
و جمهورىهاى دونباس به اجبار بايد ايالتهاى
مستقل و خودمختار محسوب شوند .بعد از آن،
در جنگ داخلى اوكراين در حمايت از جبههى
دونباس ،و در جهت آنچه منافع دفاع ملى خود
مىدانست ،دخالت كرد.
نتيجه ،يك جنگ نيابتى بين آمريكا/ناتو و روسيه
شد ،كه در اوكراين در حال وقوع است .اين
جنگ ،در واقع ،ادامهى جنگ داخلى اوكراين
است ،كه شروعاش كودتاى مهندسى شده به
وسيلهى آمريكا بود .اما بر خﻼف جنگهاى
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نيابتى ديگر بين كشورهاى سرمايهدارى ،اين
جنگ در مرزهاى يكى از قدرتهاى بزرگ
اتمى در حال وقوع است و نتيجهى استراتژى
بزرگ امپراطورى در واشنگتن مىباشد ،كه از
مدتها پيش با هدف دستيابى به اوكراين  -به
وسيلهى »ناتو« -براى نابودى روسيه به عنوان
يك قدرت بزرگ و برپايى برترى آمريكا بر
جهان )همان طوركه برژينسكى بيان كرد(،
مطرح شده بود .مشخصا ،اين جنگ نيابتى
توام با خطرات بزرگى است ،كه از زمان بحران
موشكى كوبا تاكنون شاهد آن نبودهايم .به دنبال
حملهى روسيه ،فرانسه اعﻼم كرد كه »ناتو«
يك قدرت اتمى است و بﻼفاصله بعد از آن،
در بيست و هفتم فوريه ،روسها نيز نيروهاى
اتمىشان را در حالت آماده باش كامل گذاشتند.
چيز ديگرى كه در مورد جنگ نيابتى بايد
درك شود ،اين است كه روسها با موفقيت
قابل مﻼحظهاى از تلفات غيرنظاميان اجتناب
كردهاند .واقعيت اين است ،كه مردم روسيه و
اوكراين پيوستگىهاى عميقى دارند و مسكو
تﻼش كرده است تلفات غيرنظاميان را پايين
نگه دارد .ارقام ارتش آمريكا و ارتشهاى
اروپايى نشان مىدهد ،كه تلفات غيرنظاميان
در مقايسه با استاندارد جنگهاى آمريكا به
طور قابل توجهى پايين بوده است .يك عﻼمت
اين است ،كه تلفات نظاميان روسى بيشتر از
تلفات غيرنظاميان اوكراينى است ،برعكس
آنچه كه در جنگهاى آمريكا عمل مىكند.
اگر نظرى به اين كه آمريكا چطور مىجنگد
بيندازيم ،متوجه تفاوت مى شويم .مثﻼ در
عراق ،آمريكا به تسهيﻼت برق و آب و كُل
زيرساختهاى غيرنظامى زمينى حمله مىكند،
براى اين كه در ميان مردم نفاق به وجود آورد
تا بر عليه دولت شورش كنند .اما هدف قرار
دادن زيرساختهاى غيرنظامى طبيعتا تلفات
غيرنظاميان را باﻻ مىبرد .مثﻼ در عراق ،تلفات
غيرنظاميان در اثر حملهى آمريكا صدها هزار
نفر بود .روسيه ،بر خﻼف آمريكا ،در پى نابودى
زيرساختهاى اوكراين ،كه انجام آن برايش كار
آسانى بود ،نيست .حتا در حال جنگ ،آنها
هنوز به كيف گاز مىفروشند و قراردادشان را
اجرا مىكنند .آنها اينترنت اوكراين را نابود
نكردهاند.
روسيه عمدتا با هدف آزاد كردن دونباس ،كه
بخش عمدهاش در اشغال نيروهاى اوكراين
بود ،اقدام به دخالت نظامى كرد .به تحت
كنترل در آوردن ماريوپول اولويت داده شد؛
بندر عمدهاى كه دونباس را محل مناسبى براى
توسعه و پيشرفت مىكند .ماريوپول در اشغال

www.negah1.com

نئونازىهاى گردان »آزوف« بوده است .گردان
»آزوف« در حال حاضر كمتر از  ٢٠درصد شهر
را كنترل مىكند .آنها در پناهگاههاى قديمى
شوروى ،در بخشى از شهر ،پنهان شدهاند .شبه
نظاميان ،مردم دونتسك و روسها ،بقيهى شهر
را كنترل مىكنند .حدود صد هزار نيروهاى شبه
نظامى وابسته به دولت اوكراين وجود دارند.
بيشتر شبه نظاميان در بين نيروهاى اوكراينى،
كه بخش عمده ى  ١٣٠هزار نظامى اى كه
دونباس را محاصره كرده بودند ،شامل مىشدند،
در حال حاضر به وسيلهى ارتش روسيه ضربه
خوردهاند .عﻼوه بر كسب كنترل دونباس ،همراه
با شبه نظاميان مردم دونباس ،مسكو در پى اين
است كه اوكراين را وادار به غيرنظامى شدن
)كاهش نيروهاى نظامى( و بىطرفى كرده و آن
را خارج از »ناتو« نگه دارد.
اگر وضعيت فعلى را از نقطه نظر توافقنامههاى
صلح بررسى كنيم )»گلوبال تايمز« گزارش
خوبى در سى و يكم مارس در اين باره
داشت( ،مىتوان ديد كه ريشهى اين جنگ در
كجاست .كيف قبﻼ با بىطرفى موافقت كرده
است ،كه به وسيلهى تعدادى از كشورهاى
غربى )مثل كانادا( تضمين شده و نظارت شود.
ولى مسالهى مذاكرات اين است ،كه كيف آن
را »خودمختارى« مى نامد .اين كُل موضوع
دونباس و جنگ داخلى است .اوكراين اصرار
دارد ،كه دونباس بخشى از سرزمين مستقلاش
است ،قطع نظر از خواست مردم جدايى طلب
جمهورىهاى دونتسك و لوهانسك! مردم
جمهورىهاى دونباس و روسها نمىتوانند
اين موضوع را بپذيرند .در واقع ،شبه نظاميان
دونباس و روسها هنوز در حال آزاد كردن
بخشهايى از دونباس هستند ،كه در اشغال شبه
نظاميان اوكراينى است .مشكل اصلى مذاكرات
در اينجاست ،و اين حقيقت جنگ داخلى در
اوكراين را آشكار مىكند .نقش آمريكا در اينجا
به عنوان برهم زنندهى مذاكرات است.
شاخك دوم :حركت در جهت برترى هستهاى
اينجا ﻻزم است ،كه به شاخك دوم استراتژى
امپراطورى بپردازيم .تاكنون ،در مورد استراتژى
بزرگ امپراطورى در رابطه با ژئوپليتيك،
توسعه به سرزمين شوروى سابق و حوزهى
نفوذ شوروى ،بحث كردهام ،كه به طور خيلى
موثرى به وسيلهى برژينسكى مطرح شده است.
ولى شاخك ديگرى هم در استراتژى بزرگ
امپراطورى وجود دارد ،كه در اين چهارچوب
احتياج به بحث دارد .و آن حركت به سمت
برترى هستهاى مىباشد .اگر شما كتاب »تختهى
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شطرنج بزرگ« برژينسكى ،در مورد استراتژى
ژئوپليتيك آمريكا را خوانده باشيد ،يك كلمه
در مورد تسليحات هستهاى در آن پيدا نمىكنيد.
معتقدم كه كلمهى »هستهاى« مطلقا در هيچ كدام
از كتابهايش ظاهر نمىشود .ولى البته اين در
كُل استراتژى آمريكا در رابطه با روسيه بسيار
اهميت دارد .در سال  ،١٩٧٩در دوران رياست
جمهورى جيمى كارتر ،وقتى كه برژينسكى
مشاور امنيت ملى او بود ،تصميم گرفته شد كه
»نابودى حتمى طرفين« ) (MADرا دور زده و
آمريكا استراتژى نيروى متقابل برترى هستهاى
را دنبال كند .اين سياست منجر به كار گذاشتن
موشكهاى اتمى در اروپا مىشود .در »نامهاى
براى آمريكا« ،كه در »مانتلى ريويو پرس« در
سال  ١٩٨١ظاهر شد ،تاريخدان ماركسيست و
فعال ضد هستهاى اى .پى .تامسون از برژينسكى
نقل قول مىكند ،كه او تاييد كرد استراتژى
آمريكا به سمت استراتژى جنگ نيروى متقابل
حركت كرده است.
براى توضيح اين ﻻزم است كمى به عقبتر
برگرديم .در دههى شصت ،شوروى با آمريكا
به توازن اتمى رسيد .يك بحث بزرگ در
پنتاگون و تشكيﻼت امنيتى در اين مورد به
وجود آمد؛ چرا كه توازن اتمى ،يعنى »نابودى
حتمى طرفين« )(MAD؛ يعنى اين كه اگر هر
طرف ،مهم نبود چه طرفى ،به ديگرى حمله
مىكرد ،هر دو طرف كامﻼ نابود مىشدند.
رابرت مك نامارا ،وزير دفاع جان اف كندى،
شروع به ترويج ايدهى نيروى متقابل براى دور
زدن »نابودى حتمى طرفين« كرد .اساسا دو نوع
حملهى اتمى وجود دارد .اولى »ضد ارزش«“
نام دارد ،كه شهرها ،مردم ،و اقتصاد دشمن
را مورد هدف قرار مىدهد .اين آن چيزى
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است ،كه اساساش بر »نابودى حتمى طرفين«
) (MADقرار دارد .نوع ديگر حملهى هستهاى،
»جنگ نيروى متقابل« است ،كه نابودى نيروهاى
هستهاى دشمن را قبل از اين كه آنها بتوانند
حمله كنند ،مورد هدف قرار مىدهد .و البته
استراتژى جنگ نيروى متقابل همان استراتژى
حملهى اول است .آمريكا تحت نظر مك نامارا
شروع به بررسى استراتژى نيروى متقابل كرد.
مك نامارا در آن مقطع مىانديشيد چنان ايدهاى
ديوانگى است ،پس تصميم گرفت »نابودى
حتمى طرفين« ) (MADرا سياست بازدارندهى
آمريكا كند .آن سياست بخش عمدهى دههى
شصت و هفتاد را در بر گرفت .ولى در سال
 ،١٩٧٩وقتى كه برژينسكى مشاور امنيت ملى
دولت كارتر بود ،آنها تصميم گرفتند استراتژى
جنگ نيروى متقابل را پياده كنند .آمريكا در آن
مقطع تصميم گرفت ،كه موشكهاى »پرشينگ
 «٢و موشكهاى »كروز« مسلح به كُﻼهك
هستهاى را در اروپا قرار دهد .اين امر منجر
به عروج جنبش خلع سﻼح هستهاى ،جنبش
بزرگ صلح اروپا ،شد.
واشنگتن در ابتدا موشكهاى هستهاى ميانب ُرد
»پرشينگ  ،«٢و همچنين موشكهاى »كروز«
را در اروپا قرار داد .و اين تبديل به مسالهاى
بزرگ براى جنبش صلح ،هم در اروپا و هم
در آمريكا ،شد .خطر جنگ هستهاى به مقدار
عظيمى باﻻ رفت .سپس ،دولت رونالد ريگان
استراتژى جنگ نيروى متقابل را به شدت ارتقا
داد و به آن دفاع راهبُردى موسوم به »جنگ
ستارگان« علمى -تخيلى شان را هم اضافه
كرد ،كه سيستمى را متصور مىشد كه همهى
موشكهاى دشمن را ساقط مىكند .اين تا
حد زيادى يك فانتزى بود .باﻻخره به خاطر
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جنبشهاى انبوه در اروپا ،در دو طرف ديوار
برلين ،و جنبش ضد هستهاى در آمريكا ،و
ظهور گورباچف در روسيه ،مسابقهى تسليحاتى
در اين دوران متوقف شد .ولى بعد از انحﻼل
شوروى ،واشنگتن تصميم گرفت استراتژى
جنگ نيروى متقابل ،حركت به سوى برترى
هستهاى ،را همچنان به پيش ببرد.
در سه دهه ى بعد ،واشنگتن به توسعه ى
تسليحات استراتژى جنگ نيروى متقابل ادامه
داد .توانايى آمريكا در اين زمينه آنقدر باﻻ
رفت ،كه در سال  ٢٠٠٦اعﻼم شد آمريكا
نزديك به برترى هستهاى است؛ همانطور كه
در آن مقطع در مقالهاى به وسيلهى شوراى
روابط خارجى )مركز اصلى در جهت استراتژى
بزرگ آمريكا( در نشريهى »فارن افرز« درج شد.
مقالهى »فارن افرز« اعﻼم مىكرد ،كه چين با
توجه به پيشرفت آمريكا در زمينهى تكنولوژى
رديابى هدف ،قابليت بازدارندهى هستهاى بر
عليه حملهى اول آمريكا را ندارد .و حتا روسها
ديگر نمىتوانند روى قابليت بقاى بازدارندهى
هستهاى خود حساب كنند .واشنگتن در جهت
رسيدن به برترى كامل هستهاى در حركت
بود .و اين در ارتباط نزديك با توسعهى »ناتو«
در اروپا صورت مىگرفت؛ چرا كه بخشى
از استراتژى نيروى متقابل ،آوردن تسليحات
نيروى متقابل نزديكتر و نزديكتر به مرزهاى
روسيه  -در جهت كاهش زمانى كه بتواند
پاسخ دهد -بود.
روسيه ،هدف اوليه در اين استراتژى بود .در
حالى كه چين ،آشكارا ،هدف بعدى بود .اما
وقتى كه ترامپ آمد ،تصميم گرفت كه راه
تشنجزدايى با روسيه را انتخاب كند و روى
چين تمركز نمايد .عمل كرد ترامپ ،كارها
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را براى مدتى به تعويق انداخت و استراتژى
بزرگ آمريكا/ناتو را بىثبات كرد؛ چرا كه
گُسترش »ناتو« بخش اصلى استراتژى برترى
هستهاى بود .وقتى كه دولت بايدن بر سر كار
آمد ،سعى بر اين شد كه وقت از دست رفته
در زمان ترامپ با تنگ كردن طناب دار اوكراين
روى گردن روسيه جبران شود.
در اين فرايند ،روسها كه حاﻻ تبديل به يك
كشور سرمايهدارى شدهاند و در حال احياى
قدرت بزرگ خود هستند ،فريب نخوردند.
آنها پيشبينى اين دوران را كرده بودند .در
سال  ،٢٠٠٧وﻻديمير پوتين اعﻼم كرد جهان
تك قطبى غيرممكن است و آمريكا قادر نخواهد
بود به برترى هستهاى دست يابد .هم روسيه
و هم چين شروع به توليد تسليحاتى كردند،
تا بتونند استراتژى نيروى متقابل را دور بزنند.
ايدهى حملهى اول اين است ،كه حمله كننده
)و فقط آمريكا نزديك به اين ظرفيت است( به
موشكهاى نصب شده روى زمين حمله مىكند
 چه در سيلوهاى سفت شده يا متحرك -و بارديابى زيردريايىها ،آنها را هم نابود مىنمايد.
نقش موشكهاى ضد بالستيك اين است ،كه
موشكهاى باقى مانده را  -كه به تﻼفى شليك
شدهاند -نابود كند .طبيعتا ،طرف مقابل ،يعنى
روسيه و چين از كشورهاى قدرتهاى هستهاى
بزرگ ،همهى اينها را مىدانند .بنابراين ،هرچه
كه براى محافظت از بازدارندگى هستهاى يا
توانايى حملهى تﻼفى جويانه خود از دستشان
بر بيايد را انجام مىدهند .در سالهاى گذشته،
روسيه و چين موشكهاى »هايپرسونيك« توليد
كردهاند .اين موشكها از سرعت خارقالعادهاى
برخوردار هستند ،باﻻى »ماخ  (٥ Mach) «٥و
همزمان قابليت مانور دارند .بنابراين ،به وسيلهى
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سيستمهاى موشك ضد بالستيك قابل توقف
نيستند .و نتيجتا قابليت نيروى متقابل آمريكا
را تضعيف مىكنند .آمريكا هنوز به تكنولوژى
موشكهاى »هايپرسونيك« دست نيافته است.
اين نوع اسلحه آن چيزى است ،كه چين اسماش
را »گُرز آدمكش« گذاشته است .و به معناى آن
است ،كه با استفاده از قدرت كمتر مىتواند با
قدرت نظامى غالب طرف مقابل مواجه شود.
اين اسلحه بازدارندگى پايهاى روسيه و چين را،
با حفاظت از ظرفيتهاى تﻼفى جويانهشان در
صورت حملهى اول بر عليه آنها ،باﻻ مىبرد .و
در واقع يكى از فاكتورهاى عمدهاى است ،كه با
قابليتهاى حملهى اول آمريكا مقابله مىكند.
جنبهى ديگر اين »بازى جوجه« هستهاى ،تسلط
ماهوارههاى آمريكا/ناتو است .اين تسلط عمدتا
به خاطر اين است ،كه هدفگيرى »پنتاگون«
آنقدر دقيق است كه مىتواند امكان نابودى
سيلوهاى سخت شده براى موشك را با
كُﻼهكهاى كوچكتر ،به خاطر دقت مطلق
آن ،در نظر بگيرد؛ در حالى كه زيردريايىها
را هم هدف قرار مىدهد .همهى اينها به
نحوى به سيستمهاى ماهوارهاى ربط دارند.
اين به آمريكا ،به اعتقاد خيلىها ،به خاطر باﻻ
رفتن دقت عمليات ،قابليت نابودى سيلوهاى
سخت شده براى موشكها را يا حداقل مراكز
فرماندهى و كنترل را با تسليحاتى كه هستهاى
نيستند ،يا با كُﻼهكهاى هستهاى كوچكتر،
مىدهد .بنابراين ،نظاميان روسى و چينى به
اين خاطر به مقدار زيادى بر تسليحات ضد
ماهوارهاى براى مواجه شدن با اين مزيت آمريكا
تمركز كردهاند.
زمستان هستهاى و انقراض هستى
همه ى اينها به انــدازهى كافى ناخوشايند
هستند ،ولى بايد در مورد زمستان هستهاى هم
صحبت كرد .اگر مدارك از طبقهبندى خارج
شده را بخوانيد ،ارتش آمريكا )و مىتوان تصور
كرد ،كه در مورد ارتش روسيه هم اين درست
است( ،علوم مربوط به جنگ هستهاى را كامﻼ
ترك كرده است .در مدارك از طبقهبندى خارج
شده ،در مورد تسليحات هستهاى و جنگ
هستهاى ،صحبتى راجع به طوفانهاى آتش در
هيچ جايى از بحثهاى جنگ هستهاى نشده
است .ولى ،در واقع ،اين طوفانهاى آتش هستند
كه بيشترين تعداد مرگ و مير را در حملهى
هستهاى باعث مىشوند .طوفانهاى آتش در
يك حملهى مربوط به حرارت هستهى اتمى
)ترمو نوكلير( به يك شهر مىتواند تا ١٥٠
مايل پخش شود .تشكيﻼت نظامى ،كه در
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مورد جنگيدن و پيروزى در يك جنگ هستهاى
شكل گرفته است ،طوفانهاى آتش را در تحليل
خود و حتا در محاسبات نابودى حتمى طرفين
) (MADبه حساب نمىآورد .دليل ديگرى هم
البته براى اين وجود دارد :طوفانهاى آتش به
وجود آورندهى زمستان هستهاى هستند!
در سال  ،١٩٨٣وقتى كه تسليحات نيروى
متقابل در اروپا كارگذاشته شد ،دانشمندان
امور اتمسفر شوروى و آمريكا ،با هم ،اولين
نمونههاى زمستان هستهاى را به وجود آوردند.
تعدادى از دانشمندان عمده ،هم در شوروى
و هم در آمريكا ،در پژوهش تغييرات آب و
هوايى درگير بودند ،كه اساسا برعكس زمستان
هستهاى بود ،اگرچه به سرعت آن نبود .اين
دانشمندان كشف كردند ،كه يك جنگ هستهاى
با طوفانهاى آتش در صد شهر ،تاثيرى معادل
سقوط درجهى حرارت جهان  -آنطورى كه
كارل ساگان مطرح كرد -تا »دهها درجهى
سانتىگراد« مىگذارد .آنها پس از مطالعات
بيشتر ،اما ،از آن ارقام عقبنشينى كردند و
گفتند كه پايين رفتن درجهى حرارت تا ٢٠
درجهى سانتىگراد خواهد بود .مىتوانيد تصور
كنيد معنى آن چيست؟ طوفانهاى آتش ،دود
و دودهها را به اتمسفر پرتاب مىكنند .و اين
امر جلوى رسيدن  ٧٠درصد انرژى خورشيد به
زمين را مىگيرد ،كه به معناى پايان كشاورزى
در كُرهى زمين مىباشد .زندگى گياهى ،تقريبا،
نابود مىشود؛ به طورى كه اثرات مستقيم
بمب هستهاى در نيمكُرهى شمالى تقريبا با
مرگ همه در نيمكُرهى جنوبى همراه خواهد
بود .فقط تعداد كمى از مردم در كُرهى زمين
زنده مىمانند.
مطالعات زمستان هستهاى با عنوان اين كه
اغراق آميز بوده است ،به وسيلهى ارتش و
نخبگان در آمريكا مورد انتقاد قرار گرفت .ولى
در قرن بيست و يكم ،از سال  ،٢٠٠٧مطالعات
زمستان هستهاى گُسترش پيدا كرد و چندين
بار تكرار و تاييد شد .آنها نشان دادند ،كه
حتا به كارگيرى بمبهاى هستهاى  -در سطح
هيروشيما -در يك جنگ بين هندوستان و
پاكستان ،هرچند كه نتيجهاش يك زمستان
هستهاى نه به آن شدت خواهد بود ،ولى تاثيرش
كاهش انرژى خورشيدى به ميزانى خواهد
بود كه باعث مرگ ميلياردها نفر خواهد شد.
در مقابل ،در يك جنگ »ترمونوكلر« جهانى،
همانطور كه مطالعات نشان داده است ،زمستان
هستهاى به بدى )يا حتا بدتر( از آنچه كه
مطالعات دههى هشتاد در اين باره نشان داده
است ،مىباشد .و اين علم است .به وسيلهى
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نشريات علمى آن را دقيقا بررسى كرده ،پذيرفته
و انتشار دادهاند و يافتهها را مكررا تاييد كردهاند.
كامﻼ آشكار است ،كه از ديدگاه علمى اگر ما
تبادل »ترمونوكلر« داشته باشيم ،همهى مردم
كُرهى زمين را كشته مىشوند .ممكن است
بقاياى گونه هاى انسانى در بخش هايى از
نيمكُرهى جنوبى زنده بمانند ،ولى نتيجهاش
نابودى جهانى خواهد بود.
در بدو امر ،مك نامارا فكر مىكرد نيروى متقابل
ايدهى خوبى است؛ چون اينطور تصور مىشد،
كه يك استراتژى »بدون شهر« است .آمريكا
مىتوانست تسليحات هستهاى طرف مقابل
را نابود كند و شهرها را دست نخورده باقى
بگذارد! ولى اين فكر سريعا مردود شد و اكنون
كسى ديگر به آن اعتقاد ندارد؛ چون بيشتر
مراكز فرماندهى و كنترل در شهرها يا نزديك
شهرها قرار دارند .هيچ راهى وجود ندارد ،كه
اين مراكز فرماندهى و كنترل را بدون حمله به
شهرها ،در حملهى اول هستهاى ،نابود كرد.
عﻼوه بر اين ،راهى وجود ندارد كه بازدارندگى
هستهاى طرف مقابل را كامﻼ نابود كرد .در
رابطه با قدرت هاى اصلى هسته اى ،فقط
يك بخش نسبى كوچك از مهمات هستهاى
قدرتهاى بزرگ مىتواند همهى شهرهاى
اصلى طرف مقابل را نابود كند .هر نوع فكر
ديگرى در اين رابطه ،فانتزى خطرناكى را دنبال
مىكند و احتمال جنگ جهانى »ترمو نوكلير«،
كه باعث نابودى انسان مىشود ،را باﻻ مىبرد.
اين امر به منزلهى آن است ،كه تحليلگران
برجستهى هستهاى  -كه عميقا در دكترين
نيروى متقابل درگير هستند -ديوانگى كامل
را ترويج مىدهند .برنامهريزان جنگ هستهاى
وانمود مىكنند ،كه در يك جنگ هستهاى
مىتوانند چيره شوند .ولى ما حاﻻ مىدانيم ،كه
»نابودى حتمى طرفين« ) ،(MADآنطور كه
در بدو امر متصور مىشد ،از آنچه كه امروز
يك جنگ جهانى »ترمو نوكلير« عرضه مىكند،
بالنسبه بهتر است» .نابودى حتمى طرفين« منجر
به نابودى صدها ميليون نفر از هر دو طرف
مىشود ،ولى زمستان هستهاى يعنى عمﻼ تمام
مردم كُرهى زمين ريشهكن مىشوند.
استراتژى نيروى متقابل ،حركت به سوى قابليت
حملهى اول يا برترى هستهاى ،به اين معناست
كه مسابقات تسليحات هستهاى دائما در حال
افزايش است؛ به اميد آن كه از »نابودى حتمى
طرفين« جلوگيرى كند ،در حالى كه در واقع
انقراض انسان را تهديد مىكند .حتا اگر تعداد
تسليحات هستهاى محدود باشد ،به اصطﻼح
»نوسازى« زرادخانهى هستهاى ،به ويژه در
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طرف آمريكا ،براى ايجاد نيروى متقابل طراحى
شده است .و بنابراين ،حملهى هستهاى اول
آن ممكن است .به خاطر همين ،واشنگتن از
پيمانهاى هستهاى  -مثل پيمان موشكهاى
ضد بالستيك و پيمان منع موشكهاى هستهاى
ميانب ُرد -خارج شد .اين پيمانها به صورت
موانعى در توسعهى تسليحات نيروى متقابل
ديده مىشدند ،كه در حركت »پنتاگون« به
طرف برترى هستهاى عمل مىكرد .واشنگتن
از همهى اين پيمانها خارج شد و بعد همزمان
به قبول محدوديت بر روى مجموع تسليحات
هستهاى تمايل نشان داد؛ چرا كه به اين ترتيب
بازى به شكل ديگرى به پيش برده مىشد.
استراتژى آمريكا روى نيروى متقابل )نابودى
نيروهاى اتمى دشمن( ضد ارزش )هدف قرار
دادن شهرها و مردم( است.
جذب همهى اين اطﻼعات در زمانى محدود
آسان نيست ،ولى فكر مىكنم فهم دو شاخك
استراتژى بزرگ امپراطورى آمريكا/ناتو براى
درك اين كه چرا كرملين خودش را در خطر
مىبيند ،اهميت دارد؛ و اين كه چرا اين جنگ
نيابتى براى جهان تا اين حد خطرناك است.
آنچه كه ما در حال حاضر بايد به خاطر
داشته باشيم ،اين است كه اين مانور براى
برترى مطلق جهانى ،ما را به ورطهى يك
جنگ جهانى »ترمونو كلر« و نابودى جهانى
انسان پيش مىبرد .تنها راهحل ايجاد يك
جنبش جهانى در راه صلح ،محيط زيست و
سوسياليسم است.
***

آنچه خوانديد ،متن سخنرانى جان بﻼمى
فاستر ،در تاريخ سى و يكم مارس ،٢٠٢٢
در موسسهى Tricontinental: Inﬆitute
 for Social Researchاست.
جان بﻼمى فاستر ،پروفسور جامعهشناسى
در دانشگاه اورگن و سردبير »مانتلى ريويو«،
مجله ى ما ها نه ى مستقل سو سيا ليست ،
چاپ نيويورك ،مىباشد .از او كتابها و
مقاﻻت متعدى در زمينهى اقتصاد سياسى
سرمايه دارى ،بحران هاى اقتصادى ،محيط
زيست ،بحران محيط زيست ،و تئورى
ماركسيسم ،منتشر شده است.
متن باﻻ برگردانى است از:
The U.S. proxy war in Ukraine

برگرفته از» :اخبار روز«
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وقتى »جنوب« از پيروى از »غرب« در
اوكراين خوددارى مىكند
به خﻼف اكثر كشورهاى غربى ،در راس آن ها
اياﻻت متحده ،كشورهاى »جنوب« نسبت به
درگيرى مسلحانهى مسكو با كيف موضعى
محتاط در پيش گرفتهاند .رفتار كشورهاى
سلطنتى و اميرنشين خليج ]فــارس[ ،كه
متحد واشنگتن نيز هستند ،نمونه ى اين
خوددارى از پيروى از غرب است .آنها،
در عين حال ،هم از اشغال اوكراين و هم از
تحريمها عليه روسيه انتقاد مىكنند .به اين
ترتيب ،دنيايى چند قُطبى سر برمىآورد كه
به رغم اختﻼفهاى ايديولوژيك ،در آن منافع
حكومتها است كه حرف اول را مىزند.
آيا جنگ اوكراين ،چنان كه جو بايدن رييس
جمهورى آمريكا مدعى است و تحليلگران

و اين كشور هم آنها را محكوم نمىكند.
اگر در كشورهاى »شمال« ،صداهاى معترض
به جنگ در اوكراين به دليل تسلط نوعى »تفكر
واحد« زمان جنگ نادر است) ،(٢در »جنوب«
اين صداها غلبه دارد و »بقيهى دنيا«يى كه
اكثريت جمعيت دنيا را تشكيل مىدهد ،به
اين جنگ با عينك ديگرى مىنگرد .آقاى
)(٥
تدروس ادهانوم قبريسوس ،رييس »سازمان
جهانى بهداشت« ،اين ديدگاه را تشريح و از نمونه ى اين امر ،موضع گيرى عربستان
اين كه دنيا اهميتى يكسان براى زندگى سياه سعودى است كه از شركت در كارزار ضد
و سفيد ،اوكراينىها و يمنىها و تيگرهاىها روسى خوددارى نموده و خواهان انجام
گفتوگو بين دو طرف در بحران اوكراين
قايل نيست و
شده است .در اين »بى طرفى« يكى از متحدان
) ،(٣اظهار تاسف مىكند .او اين اصلى اياﻻت متحده در خاورنزديك ،رشتهاى
موضوع غمانگيز را پيشتر نيز در زمان بحران از عوامل نقش داشته است .در درجهى اول،
كوويد ١٩-ابراز كرده بود .اين يكى از دﻻيلى ايجاد »اوپك «+در سال  ،(٦)٢٠٢٠كه مسكو

به سوی یک نظم ژئوپو لیتیک نو!
آلن ِگرِش
برگردان :شهباز نخعى

و سياست مداران غربى نيز مرتب آن را
تكرار مىكنند ،يك رودررويى جهانى بين
»دموكراسى و اقتدارگرايى« است؟ رابرت
كاپﻼن ،روزنامه نگار آمريكايى از معدود
كسانى است كه به اين پرسش پاسخ منفى
مىدهد .او مىگويد:

اين كشور به گزارش »گزارشگران بدون
مرز« ،در سال  ،٢٠٢١در ردهبندى آزادى
مطبوعات در رديف  ٩٧بوده است .كاپﻼن
مىافزايد:

)(١
او به اين امر بديهى اشــاره مى كند ،كه
»ديكتاتورهاى« بسيارى متحد واشنگتن هستند
نگاه _ دفتر سى و نهم

است ،كه تعداد مهمى از كشورها  -به ويژه
آفريقايى -در راىگيرى قطعنامهى سازمان
ملل متحد دربارهى اوكراين ،به آن راى ممتنع
دادند .البته بيشتر اين كشورها ديكتاتورى
هستند ،اما آفريقاى جنوبى ،هند ،ارمنستان،
مكزيك ،سنگال و برزيل هم در شمار آنها
بودند) (٤و هيچ كشور غير غربى ،به استثناى
سنگاپور ،حاضر به شركت در ا ِعمال تحريم
عليه روسيه نشد.
اين واقعيت را تريتا پارسى)  (٥معاون
انديشكدهى »انستينو كوينسى براى دولت
مسئول« )واشنگتن( ،در بازگشت از همايش
دوحه )بيست و هشتم -بيست و نهم مارس
 - (٢٠٢٢كه در آن بيش از دو هزار مسئول
سياسى ،روزنامهنگار و روشنفكر از چهار
گوشهى جهان شركت كرده بودند -بيان
مىكند كه كشورهاى »جنوب« با:

٩٠

را نيز در زمرهى كشورهايى درآورده كه در
مورد ميزان توليد نفت مذاكره مىكنند و
باعث ايجاد هماهنگى پُر بار بين روسيه و
عربستان سعودى شده و از نظر رياض اين
رابطه »راهب ُردى«) (٧است .به عقيدهى ناظران،
نشانه چرخش ديدار شاهزاده خالد بن سلمان،
معاون وزارت دفاع عربستان سعودى ،از
نمايشگاه تسليحات در مسكو است و امضاى
يك قرارداد همكارى نظامى بين دو كشور ،كه
مكمل همكارى پيشين در زمينهى توسعهى
هستهاى غيرنظامى است .در سطح گُستردهتر،
روسيه به صورت يك مخاطب غيرقابل
چشمپوشى در همهى بحرانهاى منطقهاى
در آمده؛ زيرا تنها قدرتى است كه روابط
پيگير با همهى بازيگران دارد ،حتا هنگامى كه
اين روابط سرد يا خصومتآميز است :مانند
اسراييل و ايران ،حوثىها با امارات متحدهى
عربى و تركيه با گروههاى كرد.
به موازات اين امر ،روابط بين رياض و
واشنگتن سرد شده است .در خليج ]فارس[
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اين فكر رواج دارد ،كه اياﻻت متحده ديگر
يك متحد قابل اعتماد نيست .به عنوان نمونه،
از رها كردن حسنى مبارك ،رييس جمهورى
مصر در سال  ،٢٠١١عقبنشينى خفتبار
از افغانستان ،اصرار در مذاكره با ايران در
مورد مسالهى هستهاى بدون در نظر گرفتن
اعتراضهاى متحدان منطقهاى ،انفعال در
برابر حملهى پهپادى حوثىها به تاسيسات
نفتى عربستان سعودى حتا در زمانى كه
دونالد ترامپ ،دوست نزديك رياض بر سر
كار بود ،ياد مىشود .انتخاب آقاى بايدن
فضا را مسموم كرد .او وعده داده بود ،كه به
خاطر قتل جمال خاشقجى ،روزنامهنگار در
اكتبر  ،٢٠١٨كه دستگاههاى اطﻼعاتى آمريكا
مسئوليت آن را به محمد بن سلمان )(MBS
وليعهد قدرتمند سعودى نسبت مىدادند،
اين كشور را »طرد« كند .بايدن همچنين از
جنگ يمن نيز انتقاد مىكرد.
تغيير به سوى يك نظام چند قُ طبى
اين وعدهها به هيچ وجه عملى نشد و فقط
آقاى بايدن از داشتن هر گونه تماس مستقيم
با محمد بن سلمان خــوددارى كرد ،ولى
هنگامى كه راضى به گرفتن تماس شد تا
دربارهى تحريم عليه روسيه گفتوگو كند ،به
نوشتهى نشريهى »وال استريت ژورنال«)،(٨
وليعهد عربستان از گفتوگو با او خوددارى
كرد .در رياض گفته مىشود:

مطبوعات سعودى هم از حمله به اياﻻت
متحده پروا نمىكنند .از جمله روزنامهى متنفذ
»الرياض« ،كه مىنويسد:

و خطاب به غربىها مىافزايد:

)(٩
اين موضعگيرى ،كه در خاور نزديك رواج
دارد ،بر پايهى دو استدﻻل است:
 نخست اين كه ،روسيه تنها مسئول جنگنيست و اين جنگ رودررويى بين دو قدرت
نگاه _ دفتر سى و نهم

بزرگ بر سر برترىجويى جهانى است كه
موضوع آن ربطى به محترم شمردن حقوق
بينالمللى ندارد و به دنياى عرب مربوط
نمىشود.
يك عضو تحريريهى »اﻻهرام« ،روزنامهى
رسمى دولت مصر ،متحد اياﻻت متحده،
مىنويسد:

)(١٠
 استدﻻل ديگر رسانههاى عرب ،انتقاد اززبان دوگانهى »غربىها« است .دموكراسى؟
آزادى؟ جنايات جنگى؟ حق ملتها براى
تعيين سرنوشت؟
اياﻻت متحده اى كه صربستان و ليبى را
بمباران كرده ،افغانستان و عراق را اشغال
نموده ،آيا صﻼحيت دفاع از حقوق بينالمللى
را دارد؟ آيا اين كشور نيز از بمب هاى
خوشهاى ،بمبهاى فسفرى) ،(١١گلولههاى
حاوى اورانيوم ضعيف شده استفاده نكرد؟
جنايات ارتش آمريكا در افغانستان و عراق
با اسناد و شواهد فراوان مستند شده ،بدون
آن كه هرگز منتهى به كيفر شود .و اين يك
اهانت به اوكراينىها نيست ،كه يادآورى
شود كه ويرانگرىهايى كه در حال حاضر
به اين كشور تحميل مىشود با فاصلهى زياد
كمتر از آن چيزى است كه افغانستان و عراق
قربانى آن بودهاند.
آيا وﻻديمير پوتين بايد به دادگاه كيفرى
بين المللى كشانده شود؟ مزاح تاريخ آن
كه واشنگتن هنوز اين دادگاه را به رسميت
نشناخته است )مقالهى ويليام بوردون را
بخوانيد( .يك سرمقاله نويس با ريشخند
يـــادآورى مى كند)  ،(١٢كه هفته نامه ى
»اكونوميست« ،در سال  ،٢٠٠٣پس از اشغال
عراق همراه با چاپ عكسى رنگى از جرج
دبليو بوش نوشت:
) .(Now, the waging of peaceاز
سوى ديگر ،امروز اين هفتهنامهى محافل
بازرگانى ،پشت جلد خود را به چاپ عكسى

٩١

سياه و سفيد از پوتين اختصاص داده ،كه در
جاى مغز او يك تانك قرار دارد و مىنويسد:
فلسطين چندين دهه است كه به طور كامل
اشغال شده ،در صورتى كه تنها بخشى از
اوكراين چند هفته است كه به اشغال روسيه
در آمده است .اشغال فلسطين زخم زندهاى
بر پيكر خاور نزديك است ،كه هيچ گونه
احساس همبستگى در دولتهاى غربى ايجاد
نمىكند و آنها همچنان بى قيد و شرط از
اسراييل حمايت مىكنند .يك روزنامهنگار
مىنويسد:

)(١٣
سخنان رييس جمهورى ولوديمير زلنسكى در
برابر مجلس اسرائيل »كنست« ،كه وضعيت
كشور خود را موازى با وضع اسرائيل و
»در معرض تهديد تخريب« توصيف كرد،
ناخشنودى بسيارى برانگيخت ،بدون آن كه
حمايت اسرائيل را به دست آورد كه وابسته
به روابط تنگاتنگ خود با مسكو است(١٤).
سرانجام ،رفتار متفاوتى كه با پناهندگان
سفيدپوست و اروپايى اوكراينى در قياس با
پناهندگان »بقيهى دنيا« كه تيره و سياه پوست
يا غيراروپايى هستند ،مىشود ،ريشخندى تلخ
در خاور نزديك و همهى كشورهاى »جنوب«
برانگيخته است.
متحدان شناور و مُ تغير
گفته خواهد شد كه اين چيز تازهاى نيست،
افكار عمومى )و رسانههاى( عرب هميشه
ضد غربى بودهاند .افكار در »خيابان عرب«
 چنان كه گاه به صورت تحقيرآميز درمراجع اروپايى و آمريكاى شمالى خوانده
مىشود -وزن و اهميت چندانى ندارد .از
همه چيز گذشته ،در زمان نخستين جنگ
خليج ]فارس[ در سالهاى ،١٩٩٠ -١٩٩١
عربستان سعودى ،مصر و سوريه ،بر خﻼف
نظر مردم خود ،در كنار اياات متحده در جنگ
شركت كردند .برعكس ،در مورد اوكراين،
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Arabia, Londres, 8 mars 2022.

همهى اين كشورها  -و نه فقط عربستان قانون هر كه قوىتر است -اداره شود.
***
سعودى -با آن كه از ديرباز متحد واشنگتن
Cité par Mideaﬆ Mirror, Londres, 7
هستند از عمو سام فاصله گرفتند .در بيست
avril 2022.
و سوم فوريه ،شيخ عبداﷲ بنزايد آل نهيان ،توضيحات:
 -١١مقالهى »به كارگيرى فسفر سفيد در
وزير امور خارجهى امارات متحدهى عربى-١ ،
با همتاى روس خود سرگئى ﻻوروف در  Robert D. Kaplan, «To save democ-فلوچه« ،لوموند ديپلماتيك ،ژانويهى ٢٠٠٦
مسكو ديدار و از وجود روابط تنگاتنگ https://ir.mondediplo.com/2006/01/ racy, we need a few good dictators»,
article830.html
بين دو كشور ابراز خشنودى كرد .و مصر Bloomberg, 1 er avril 2022, www.
-١٢ bloomberg.com
از پيوستن به بيانيهى نه چندان ديپلوماتيك
سفيران كشورهاى گروه هفت در قاهره -٢ ،مقالهى »رويداد كامل ،سقوط تحريريه« Al-Quds Al-Arabi, Londres, cité par
Mideaﬆ Mirror, 3 mars 2022.
كه اشغالگرى روسيه را محكوم مىكردند ،لوموند ديپلماتيك ،آوريل .٢٠٢٢
خوددارى نمود .حتا مراكش ،كه متحد وفادار Ibid -١٣ https://ir.mondediplo.com/2022/04/
 -١٤ article4023.htmlمقالهى »دليل مماشات اشرائيل با مسكو
واشنگتن است ،به قطعنامهى مجمع عمومى
چيست« ،اوريانت ٢١
سازمان ملل متحد دربارهى اوكراين در دوم -٣
https://orientxxi.info/magazine/
Cité dans «Ukraine attention shows
مارس راى ممتنع داد.
article5473
در همين زمــان ،ايــاﻻت متحده با ده ها bias againﬆ black lives, WHO chief
***
هــزار سرباز مستقر در خليج ]فــارس[says», British Broadcaﬆing Corpo- ،
داشتن پايگاههاى نظامى در بحرين ،قطر ration (BBC), 14 avril 2022, www.
 bbc.comآلن ِگرِش ) :(Alain GRESHمسئول هيات
و امارات متحدهى عربى و حضور ناوگان
پنجم ،بازيگرى بزرگ در منطقه است كه  -٤ما وارد بحث به اين موضوع نمىشويم تحريريهى »لوموند ديپلماتيك« و مولف كتاب
ناديده گرفتن يا ناراحت كردن آن مىتواند كه دموكراسى چيست ،اما منظور ما در اينجا »اسراييل و فلسطين« ،انتشارات فايارد ،پاريس
خطرآفرين باشد .اين امر تا حدى است ،كشورهايى است كه در آن انتخابات منظم و  ،٢٠٠٢است .اين كتاب به ترجمهى آقاى
بهروز عارفى ،توسط »انتشارات خاوران« در
كه موضعگيرى كشورهاى مختلف عرب ،رقابتى برگزار مىشود.
پاريس ،به چاپ رسيده است.
و در حد گُستردهتر »جنوب« ،به نام يك -٥
سازماندهى جديد دنيا يا تقابل راهب ُردى با Trita Parsi, «Why non-Weﬆern coun-
»شمال« انجام نمىشود  -مانند آنچه كه  tries tend to see Russia’s war very,برگرفته از» :لوموند ديپلماتيك«
در جنبش غيرمتعهدها در دهههاى very diﬀerently», Quincy Inﬆitute ١٩٦٠
و  ،١٩٧٠كه متحد »اردوگاه سوسياليست« for Responsible Statecraft, 11 avril
2022, https://quincyinﬆ.org
بودند ،رُخ داد -بلكه به عنوان آنچه كه
اين كشورها منافع خود مىپندارند ،صورت -٦
مى گيرد .مى توان گفته ى لرد گولدستون Regroupement entre les pays mem-
انگليسى را تكرار كرد ،كه در عصر پس bres de l’Organisation des pays
از جنگ سرد ،حكومتها ديگر دوست و producteurs de pétrole (OPEP) et dix
پدرخواندهى هميشگى ندارند ،بلكه متحدان autres producteurs, dont la Russie et
le Mexique.
شناور و مُتغيرى براى مدت زمان محدود
دارند .آيا روى ديگر سكه تحريمهاى ا ِعمال -٧
شده دربارهى روسيه ،اين نيست كه برخى از KonﬆantinTruevtsev, «Russia’s new
اين كشورها درمورد مسكو موضع نرمترى Middle Eaﬆ ﬆrategy: Countries and
focal points»,Valdai Discussion Club,
بگيرند؟
در حالى كه خطوط اشتراك ايديولوژيك février 2022, https://valdaiclub.com
گذشته بهم خورده و وعدههاى »نظم نوين Valdai eﬆ un think tank russe de
politique internationale.
جهانى« واشنگتن در فرداى نخستين جنگ
خليج ]فارس[ ) (١٩٩٠-١٩٩١در صحراهاى  -٨مقاله ى »بندبازى خطرناك عربستان
عراق فرو رفته ،دنيايى چند قُطبى در فضايى سعودى و امارات متحدهى عربى« ،اوريانت
از هرج و مرج ظاهر مىشود .اين دنياى چند ٢١
قُطبى امكان مانوور بيشترى به »بقيهى دنيا« https://orientxxi.info/magazine/arti-
cle5476
مىدهد .اما پرچم شورش عليه »غرب« و نظم
آن )هنوز؟( يك نقشهى راه براى ايجاد دنيايى -٩
ندارد ،كه بر اساس حقوق بينالمللى  -و نه Cité par BBC Monitoring – Saudi
-١٠
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شوروى سابق صحبت كنيم ،محتملترين
گُزينه جنگ بين روسيه و اوكراين است.

ديويد ﻻيتين در كتاب خود »هويت در حال
شكلگيرى« ) ،(Identity in Formation
 ،١٩٩٩بيان مىكند كه رابطهى اتحاد جماهير
شوروى با جمهورىهاى تشكيل دهندهى آن
براى هر جمهورى يكسان نيست .اوكراين
جايگاه ويژهاى در ميان اين جمهورىها دارد.
اين وضعيت كه ﻻيتين از آن به عنوان مقولهى
»محبوبترين ملت« نام مىبرد ،استراتژى
ن ُخبگان اتحاد جماهير شوروى است تا با
ادامهى روندى به روشى متفاوت و برابرتر

ايستادن بين غرب و روسيه
اوكراين بخش قابل توجهى از تاريخ دولت
خود را پس از جنگ سرد ،زير اين تنش سپرى
كرد .تشديد تنشها بين روسيه و غرب در
دههى  ٢٠٠٠به طور مستقيم و هميشه اوكراين
را تحت تاثير قرار داد .اوكراين مشكﻼت
تاريخى ،فرهنگى و جمعيتى خود را اين بار
از طريق تقسيم ژئوپليتيكى بين غرب و روسيه
بازسازى كرد.
اولين بحران بزرگ بين روسيه و اوكراين در
سال  ٢٠٠٤با انقﻼب نارنجى تجربه شد ،كه به
دليل فساد انتخاباتى رُخ داد .انقﻼب نارنجى با
پيروزى غربگرايان به پايان رسيد و سالهاى

قُطبى شدن اجتماعى ،با يك تقسيم جغرافيايى
نيز همپوشانى داشت» .غربگرايان« در غرب
كشور زندگى و به زبان اوكراينى صحبت
مىكردند» ،روسگرايان« بيشتر در شرق و
جنوب كشور زندگى و به زبان روسى صحبت
مىكردند .اين واقعيت كه درصد بسيار زيادى
از جمعيت اوكراين به زبان روسى صحبت
مىكنند و بخش قابل توجهى از آنها احساس
مىكنند اصالتا روسى هستند ،به روسيه در
درگيرىيى كه حول هويت ملى و حاكميت
اوكراين مىچرخد ،امتياز قابل توجهى داد.
پايان سياست تعادل
ويكتور يانوكوويچ ،كه در سال  ٢٠١٠به
عنوان رييس دولت اوكراين انتخاب شد،
گفت كه به اين سياست تعادل و بىطرفى

سرنوشت اوکراین و یک
جنگ )سرد؟( کامﻼ جدید!
ا ِورِن بالتا

از ساير جمهورىها ،اوكراين را در مركز قرار
دهند .فراموش نكنيم ،كه همين استراتژى در
روسيهى تزارى نيز مسلط بود.
اگرچه اين گرايش هر از گاهى با وقوع
برخى درگيرىها دچار سكته مىشود ،اما
اين واقعيت كه اين مركز به عنوان يك
»برادر كوچك« يا »در امتداد مركز« ديده
شود ،اوكراين را قادر ساخت تا سهم بسيار
بيش ترى هم از صنعتى شدن و هم از
مديريت ادارى اتحاد جماهير شوروى در
مقايسه با ملل ديگر ببرد .با اين حال ،به نظر
ﻻيتين ،روند ملتسازى كه با پايان جنگ
سرد آغاز شد ،دقيقا به دليل منحصر به فرد
بودن اين يكسانسازى تاريخى ،مسيرى پُر
از دستانداز را دنبال كرد .نزديكى زبانى
و تمركز تعداد زيادى از گروههاى روسى
زبان در مناطق خاص ،ساختار اوكراين را به
عنوان يك ملت پيچيده كرد و باعث تشديد
ناسيوناليسم اوكراينى شد .حتا ،از منظر ﻻيتين،
اگر بخواهيم در مورد جنگ بين جمهورىهاى
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 ٢٠٠٤-٢٠٠٦سالهاى طﻼيى روابط غرب و
اوكراين بود .اين دورهى طﻼيى اولين شوك
خود را در سال  ٢٠٠٦تجربه كرد .روسيه براى
زهرچشم گرفتن از اوكراين ،براى اولين بار
قيمت گاز را  -كه سالها عين قيمتهاى
بازار داخلى خود بود -افزايش داد .در سوم
ژانويهى » ،٢٠٠٦لوموند« نوشت:
پس از اين دوره ،دولتهاى طرفدار غرب و
روسيه در اوكراين تاسيس شدند .اين دولتها
سياست نسبتا متعادلى را بين دو طرف دنبال
كردند .از يك سو نُخبگان سياسى ملىگراى
اوكراينى بودند ،كه مىخواستند با تشديد
روابط با اتحاديهى اروپا و »ناتو« امنيت خود
را در برابر روسيه حفظ كنند؛ و از سوى ديگر
كسانى بودند ،كه مىخواستند روابط اقتصادى
خود را با روسيه بهبود بخشند.
عﻼوه بر اين ،نظرسنجىها نشان داد كه تنها
نيمى از جمعيت اوكراين از پيوستن به »ناتو«
و اتحاديهى اروپا حمايت مىكنند .اين دو

٩٣

ادامه خواهد داد .از يك سو به مذاكرات با
اتحاديهى اروپا ادامه داد و از سوى ديگر
روابط خود را با روسيه عميقتر كرد .اين
سياست موازنهطلبانه زمانى به پايان رسيد،
كه يانوكوويچ توافقنامهى اتحاديهى اروپا
و اوكراين را كه شامل يكپارچگى تدريجى
اقتصادى و تعميق همكارىهاى سياسى بود،
تحت فشار روسيه به حالت تعليق در آورد.
اين وضعيت موج بزرگى از شورش را
در داخل ايجاد كرد و با استيضاح رئيس
جمهورى كه طرف دار روسيه به حساب
مىآمد ،از سوى مجلس خاتمه يافت .روسيه
مدعى شد كه اين انتقال قدرت ،نتيجهى
كودتاى نئونازىهاى مورد حمايت غرب بوده
است .الحاق كريمه در سال  ٢٠١٤نيز در اين
درگيرى گُسترده و به شدت خونين و در پى
همهپرسىيى ،كه اكثريت قريب به اتفاق به
جدايى از اوكراين راى دادند ،رُخ داد.
اوكراين از اين شكست بزرگ به لرزه در آمد و
بخش مهمى از سرزمينهاى خود را از دست
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داد .و دولتهايى كه پس از اين تاريخ روى
كار آمدند ،گفتند كه سياست موازنه در برابر
يك قدرت متجاوز امكانپذير نيست و نگرش
خود را نسبت به روسيه سختتر كردند .آنان
به دنبال يكپارچگى عميقترى با غرب بودند.
توافقنامهى تعليق شدهى ارتباط با اتحاديهى
اروپا پذيرفته شد ،مقرراتى به قانون اساسى
اوكراين اضافه شد ،مانند »هويت اروپايى
مردم اوكراين و برگشتناپذيرى مسير اروپايى
و يورو آتﻼنتيك اوكراين« .دولتهاى اوكراين
رسما تعداد زيادى از گروههاى راست افراطى
سازمان يافته را به عنوان گردانهاى داوطلب
در ساختارهاى دولتى خود ادغام كردند .اين
گروههاى شبه نظامى با حمايت دولت به
تظاهرات ضد فاشيستى ،جلسات شوراى
شهر ،رسانه ها ،نمايش گاه هاى هنرى و
دانشجويان خارجى حمله كردند.
عﻼوه بر اين ،محدوديتهايى بر وضعيت
رسمى و استفاده از زبان روسى اعمال شد
كه روسها را در اين كشور بسيار ناراحت
كرد و شكافها را در اوكراين عميقتر كرد.
از سوى ديگر ،روسيه با دادن پاسپورت
روسى به اوكراينىهاى روسى زبان تﻼش
كرد نفوذ خود را در اين كشور افزايش دهد.
در ضمن ،حمايت خود را از نيروهاى شبه
نظامى در شرق كشور افزايش داد و مجددا
خواستار حذف عضويت اوكراين در »ناتو«،
خروج »ناتو« و تشكيﻼت نظامىاش از مناطق
شوروى سابق و اروپاى شرقى ،و به رسميت
شناختن خودمختارى كامل منطقهى دونباس
توسط اوكراين شد .روسيه به استقرار نيروها
در مرز و تقويت روابط اقتصادى و نظامى
خود با كشورهاى منطقه ،مانند بﻼروس ،ادامه
داد .اين حركات متقابل نظامىسازى در نهايت
با تقويت نظامى گُستردهى روسيه در مرزهاى
شرقى اوكراين به اوج خود رسيد.
معاهدهى »مينسك  «٢نيز ،كه در سال ٢٠١٥
براى حل اين موضوع از طريق ديپلماسى
امضا شد ،به دليل سه موضوع درهم تنيده فرو
پاشيد :شكست كيف و مسكو در توافق بر
سر خودمختارى دائمى دونباس؛ دو مسالهى
ديگر اين بود ،كه ترتيب بين انتخابات و خلع
سﻼح چگونه خواهد شد؟ و چگونه مىتوان
خودمختارى بلندمدت منطقه را تامين كرد؟
به دليل اين وضعيت طوﻻنىمدت بدون ب ُرد،
دونباس سالها در فروپاشى كامل قرار داشت؛
خدمات زيربنايىاش به شدت آسيب ديد؛
حقوقها پرداخت نمىشد؛ مشاغل در حال
ورشكستگى بودند؛ بخش بزرگى از منطقه،
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كه نه جريان سرمايه و نه سرمايه گذارى
داشت ،با كمك روسيه ايستاده بود .نه ارتش
اوكراين قادر به بازپسگيرى مناطق تحت
كنترل جدايىطلبان بود و نه جدايىطلبان
موفق به ايجاد يك دولت قوى و كارآمد در
منطقه شدند.
پوتين به مثابه يك مورخ آماتور
سال گذشته ،يك بحث قديمى به اين بحث
اضافه شد ،كه براى مدت طوﻻنى عمدتا بر
سر تنش ژئوپليتيكى بين غرب و روسيه
و گُسترش »ناتو« ادامه داشت :حق وجود
اوكراين در كُل .پوتين در اولين پاراگراف
مقالهى خود با عنوان »اتحاديهى تاريخى
روس ها و اوكراينى ها« ،كه در دوازدهم
ژوئيهى  ٢٠٢١منتشر شد ،اظهار داشت كه
روسها و اوكراينىها يك ملت و يك كُل
هستند .عﻼوه بر اين ،در نوشتهاش از اين
احتمال جلوگيرى كرد كه بتوان آن را به
عنوان ابزارى در بازى قدرت خودش درك
كرد .او گفت:

به گفتهى پوتين ،سه كشور بﻼروس ،اوكراين
و روسيه يك ملت بودند كه از نظر تاريخ،
زبان و فرهنگ مشترك با هم مرتبط بودند.
سخنرانى پوتين ،كه در آن تصميم خود را
براى حمله به اوكراين اعﻼم كرد ،مملو از
دهها اشاره بود كه اوكراين يك دولت نيست
و اوكراينىها يك مردم جدا از روسيه نيستند.
همهى ما خطرات تبديل سياستمداران به
مورخان آماتور و برقرارى مجدد پارامترهاى
سياست از طريق ايدهى وحدت تاريخى را
مىدانيم .مشروعيت بخشيدن به تهاجم و
تجاوز با تفسيرى آماتور از تاريخ ،به رسميت
نشناختن حق موجوديت يك كشور ديگر به
هر دليلى ،ادعاى عدم وجود يك ملت در واقع
به هر دليلى ،اقداماتى هستند كه نه تنها دو
كشور را به جنگ مىكشانند ،بلكه زير آن نظام
جهانى كه بر فراز »مرزهاى ملى« مستقر شده
است ،ديناميتگذارى مىكنند .مهم نيست اين
اشتباه از سوى روسيه اتفاق بيافتد يا از سوى
آمريكا؛ نتيجه هميشه يكسان است.
مارتين كينامى ،نمايندهى دائم كنيا در سازمان
ملل ،در سخنرانى خود در مجمع عمومى
سازمان ملل متحد ،به درستى گفت:
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زندگى با مرزهاى موروثى
پس چرا مرزها كه ميراث گذشتگان هستند،
امروز موضوع مناقشه شدهاند؟ به عبارت
ديگر ،سئوال ما بايد اين باشد ،كه چرا روسيه
به اوكراين حمله كرد و همچنين اين سئوال
كه چرا اكنون به اوكراين حمله كرد؟ هيچ
پاسخ جامع و مانعى براى اين سئوال وجود
ندارد .اما باﻻتر از همه ،مىتوان گفت كه
تغيير موازنهى قوا در نظام بينالملل و انحﻼل
هنجارهاى همراه ،محاسبهى فرصت /هزينه را
براى روسيه تغيير داده است.
بحران سال  ٢٠٠٨باعث شد ،كه تعهدات
جهانى اياﻻت متحده )البته به اشكال مختلف،
كشورهاى اتحاديهى اروپا( كاهش يابد و
ديناميك رژيم موقت جهانى بر منطقه و جهان
مسلط شود .دورهى ترامپ اين تمايل آمريكا
به عقبنشينى را نهادينه كرد .در حالى كه
ترامپ گفته بود :آمريكا ديگر نقش ژاندارم
نظام جهانى را بازى نخواهد كرد ،تعهد آمريكا
به »ناتو« را نيز زير سئوال برد .در نتيجه،
دورهى رژيم موقت جهانى فرصت بزرگى
را براى قدرتهاى منطقهاى و بازيگرانى
مانند روسيه ،كه هرگز از ادعاهاى جهانى
خود دست برنداشتند ،باز كرد.
تمايل امريكا به عقبنشينى ،روسيه را در
يك منطقهى درگيرى تنها گذاشت .و در
عين حال ،به آن اجازه داد تا خود را به عنوان
يك قدرت نظارتى بازسازى كند .روسيه
اكنون با بسيارى از كشورهاى منطقهى خود
قراردادهاى همكارى نظامى/تجارى امضا كرده
است و اعتبار و موقعيت خود را به عنوان يك
كشور قدرتمند بسيار بيشتر از يك دههى
پيش افزايش داده است .تمام قارهى اروپا را
با موقعيت خود به عنوان مدافع هنجارهايى
كه غرب آنها را پشت سر گذاشته ،و به مثابه
مُنجى كشورهايى كه به حال خود رها شدهاند،
احاطه كرده است.
پوتين با ايجاد قدرت نظامى خود و حمايت
مستقيم يا غيرمستقيم كشورهايى كه فكر
مىكنند او در منطقه تنهاست و اعتبار منطقهاى
)و حتا جهانى( خود را ايجاد كرده است،
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اكنون شاهد يك مرحلهى بهبود نسبى است نمىتوان آن را دستكم گرفت.
كه مصادف با روى كار آمدن دولت جو
بايدن شد .در جهان ،اين دورهاى است كه دنيايى جديد ،بىرحمانه و بسيار خطرناك؟
در آن اياﻻت متحده بر وعدههاى جهانى و پوتين در سخن رانى معروف خود در
منطقهاى خود تاكيد مىكند ،بر تعهد خود به كنفرانس مونيخ ،در سال  ،٢٠٠٧گفت كه
نهادهاى چندجانبه و »ناتو« .و تﻼش مىكند استفادهى غرب از مكانيسمهاى »ناتو« را،
اتحاد »ترانس آتﻼنتيك« را بر سر تهديد چين مانند آنچه در نمونهى كوزوو ديديم ،به
و روسيه تحكيم كند .در اين دوره ،شكاف جاى مكانيسمهاى سازمان ملل براى استفاده
بين »ناتو« و كشورهاى منطقه شروع به بسته از قدرت نظامى غيرقانونى مىداند و گفت
شدن كرد و متحدان آمريكا شروع به كاهش كه رژيم او را تضعيف خواهد كرد .به گفتهى
تنش بين آنها در جغرافياى وسيعى از خليج وى ،تنها نهادى كه مىتواند استفاده از قدرت
نظامى را مشروع بداند ،سازمان ملل است
تا آفريقا كردند.
در جبههى اوكراين نيز به موازات آن ،گامهايى و حق حاكميت بايد به عنوان مقدسترين
براى گُسترش همكارىهاى نظامى/تجارى با اصل سياست بينالمللى جهان مورد پذيرش
بسيارى از كشورها ،از جمله تركيه ،برداشته قرار گيرد.
شد .در همان زمان ،رهبران »ناتو« )به عنوان در ده سال گذشته خيلى چيزها تغيير كرده
يك كشور مستقل با حق تعيين سرنوشت( است .پوتين به عنوان مدافع سرسخت
همچنان بر اهميت روابط قوى بين اوكراين حق حاكميت و كانون مقاومت در برابر
و ائتﻼف »ناتو« در برابر توسعهطلبى روسيه توسعه طلبى غرب ،كه قلب بسيارى از
تاكيد كردند .نيازى نيست كه شما ارتشى سياستمداران پيرامونى را تسخير كرد ،جنگى
باشيد تا بدانيد كه تحقق عضويت اوكراين در را در اوكراين آغاز كرد كه نه در كشور خود و
»ناتو« ،كه روسيه آن را به عنوان كارت قرمز نه در جهان حمايتى پيدا نكرد .او ،در واقع ،با
خود اعﻼم كرده است ،مستلزم بازدارندگى ادعاى اين كه كشورى در همسايگىاش حق
وجود ندارد ،ساختمانهاى آنجا را بمباران
جدى نظامى است.
عﻼوه بر اين ،براى تشكيﻼت روسيه ،كه و پُلها را ويران كرد .روسيه با ويران كردن
بىميلى غرب براى جنگيدن در جنگ از زيرساختهاى اقتصادى و نظامى اوكراين،
سوريه تا ليبى را تجربه كرده است ،بله گفتن هزاران غيرنظامى را از محل زندگى خود
غرب به عضويت اوكراين در »ناتو« فراتر از آواره كرد و بار ديگر جهان را به آستانهى
آمين گفتن به دعاى غيرممكن نيست .با اين درگيرى قدرت هاى بزرگ كشاند .و نيز
حال ،براى روسيه  -كه اوكراين را به عنوان مشكل اوكراين حل نشدنىتر شد .اين مشكل
حياط خلوت خود مىبيند -به نظر مىرسد بار ديگر به يك جنگ فيلها تبديل شده
همهى اين نشانههاى بهبود ،چه جهانى و است؛ جنگى كه بر اساس گرفتن حق زندگى
چه منطقهاى ،به استدﻻلى منجر شده است غيرنظاميان پيش مىرود و همهى طرفها در
كه مىتوان آن را در دو كلمه خﻼصه كرد :يا آن از تمام تاكتيكهاى كثيف جنگى تا انتها
استفاده مىكنند.
حاﻻ بجنب يا هيچوقت!
به اين بايد تاثير سن و سال پوتين را اضافه غرب سعى خواهد كرد پوتين را در داخل با
كرد ،كه گفته مىشود ماهها خود را وقف تحريمهاى اقتصادى در اين جنگ غيرمردمى
تاريخخوانى كرده است و اين واقعيت كه تضعيف كند؛ و پوتين سعى خواهد كرد
پوتين ديگر خود را از چشم زمان حال تصوير غرب توسعه طلب/منفعت طلب را
نمى بيند ،بلكه به قول يكى از همكاران تقويت كند ،غربى كه در موعد نياز به كمك
روسى من از چشم آينده مىبيند .با علم به شركاى خود نمىآيد .اين اقدام تا حدى
اين كه سالهاى قدرت او به شماره افتاده شكاف بين كشورهاى ماوراى اقيانوس اطلس
است ،هرگز نبايد قدرت ميل يك رهبر براى را مرمت مى كند و روابط تجارى/نظامى
حمل ميراثى بزرگ براى حركت تاريخ را روسيه با چين را بهبود مىبخشد .بنابراين،
دستكم گرفت .البته خواستههاى رهبران طرفهاى جنگ كامﻼ جديد )سرد؟( كمى
هميشه به ظرفيتهاشان محدود مىشود .واضحتر خواهند شد .در اوكراين ،روسيه يا
در مورد روسيه ،فرايندهاى تصميمگيرى بر سر ميز مذاكره با دولت فعلى مىنشيند و از
متمركز و قرار گرفتن در راس يك كشور اوكراين براى دونباس خودمختارى مىخواهد
بزرگ با سﻼح هستهاى ،ظرفيتى است كه و ضمانت بىطرفى دريافت مىكند ،يا با
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تسلط نظامى بر تمام اوكراين ،تﻼش مىكند
يك دولت دست نشانده ايجاد كند .پيوستن
اوكراين به فدراسيون روسيه نيز يك تمايل
بسيار قوى است.
اما اوكراين فقط نوك كوه يخ است .امروز،
ما دورهاى از رژيم موقت جهانى را سپرى
مىكنيم كه در آن رژيم خلع سﻼح بينالمللى
فروپاشيده است؛ هنجارها و قوانينى كه از
قبل به كُندى عمل مىكنند ،كمتر و كمتر
بازيگران را ملزم مى كنند؛ و تسليحات
براى كشورهاى بزرگ و كوچك به طرز
باورنكردنىيى سرعت مىگيرد .اين دوره
جاى خود را به دهها جنگ بزرگ و كوچك
مىدهد و مكانيسمهاى ديپلماسى را ،كه از
جنگها جلوگيرى مىكند ،تضعيف مىكند.
جنگ يك رويداد اجتماعى با ساز و كارهاى
خاص خود و مستقل از نيات رهبران است.
مكانيزمى غولپيكر كه به محض اين كه فكر
مىكنيد مىتوانيد آن را كنترل كنيد ،از شما
فرار مىكند و قوانين خودش را بر تمام دنيا
تحميل مىكند .ما در اين مرحله فقط مىتوانيم
حدس بزنيم كه نتيجهى دقيق اين جنگ چه
خواهد بود؛ اما يك چيزى كه به يقين مىدانيم،
اين است كه هر اتفاقى هم بيفتد ،در اين جنگ
برندهاى وجود نخواهد داشت.
***
اورن بالتا ) ،(Evren Baltaنويسندهى اين
مقاله ،استاد روابط بينالملل و رئيس بخش
روابط بينالملل دانشگاه اوزيگين تركيه است.
تحصيﻼتاش را در دانشگاه كلمبيا به پايان
برده و زمينهى فعاليتاش سياست تطبيقى،
مطالعات امنيتى ،شهروندى ،پوپوليسم ،و
سياست جهانى روسيه است.
اصل مقاله به زبان تركى:

Ukrayna’nın Kaderi ve Yepyeni bir
(Soğuk?) Savaş

برگرفته از» :راديو زمانه«

www.negah1.com

جواب پس دادن!
ماياكوفسكى
ترجمه :شهاب آتشكار
طبل جنگ مىغُ رد و مىغُ رد
ندا سر مىدهد :آهنها را فرو كنيد در زندگى.
از تمام كشورها
برده در برابر برده
به فوﻻدِ سرنيزه هم را مىدرند.
به چه دليل؟
زمين پارههاى
گرسنه
و لخت.
شريت در حمامى از خون دود مىشود
تنها چون كسى
در جايى
تصرف آلبانى را هوس كرده است.
كينه در جلد آدميان فرو رفته،
انفجار از پس انفجار زمين را مىدرد
فقط براى آن كه
كسى
تسخير بُسفور را طلب كرده است.
همين روزها
پيكر جهان
ديگر يك دنده سالم هم نخواهد داشت.
روحش بيرون كشيده و
در زير پاها له خواهد شد.
فقط براى آن كه كسى
دراز كرده
دستش را بر بينالنهرين.
چرا
چكمهاى
زمين را له مىكند ،مىشكافد و در هم مىريزد.
بر اوج آسمان جنگ چيست؟
آزادى؟
خدا؟
پول!
كى مىخواهيد برپاخيزد ،تمام قد
با شما هستم!
تا زندگىتان را از چنگالشان بيرون كشيد؟
كى مىخواهيد سئوالتان را بر صورتشان پرتاب كنيد؟
ما
براى چه
مىجنگيم؟
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یک تقاضا از مسئولین محترم سایت ھای اینترنتی
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تحوﻻت سرمایه دار ی
جھانی؛ رقابت ،جنگ،
پیامد!
مدير مسئول و سردبير :بيژن هدايت

همكاران اين دفتر :پروين اشرفى ،فرهاد
بشارت ،محبوبه مشكين ،پيام ديرين ،سينا
نياكان ،ليﻼ دانش ،پوران نوايى
طراح و صفحه آرا :نيما برومند
تلفن:

(46) 733 - 10 83 17

آدرس سايت الكترونيك:
www.negah1.com
آدرس پست الكترونيك:

negah1@hotmail.com
info@negah1.com

صفحه ى »نگاه« در فيسبوك:
www.facebook.com/NegahJournal

دنياى اينترنت ،دنياى عجيبى است! به همان اندازه كه امكان تبادل اطﻼعات را در
گسترهى جهان به سهولت و سرعت امكان پذير مىكند ،اما مرزهاى قانون مندى را
نيز در هم مى شكند و به هرج و مرج غريبى دامن مى زند .به ويژه وقتى كه صحبت
از كاربرد اينترنت در جايى است ،كه نه رعايت قانون كپى رايت الزامى است و نه
عرف ديگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سايت هاى اينترنتى ،پاره اى از مقاﻻت دفترهاى »نگاه« را با حذف لوگو
و مشخصات آن بر روى سايت خود قرار مى دهند .و بعضى ديگر از سايت ها نيز،
بدون آن كه لطف خود را شامل حال »نگاه« كنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را
درج نمايند و يا حتا تماسى براى درج اين يا آن مقاله ى اين دفترها در سايت خود
بگيرند ،گاه حتا به فاصله ى يكى دو ساعت از انتشار آن ها ،دست چينى از مقاﻻت
»نگاه« را به ميل و اختيار خويش روى سايت خود مى گذارند.
اين وضعيت نابسامان و نادرست ،ارائه ى اين توضيح را ايجاب مى كند كه »نگاه«
يك نشريه ى سوسياليستى است ،كه با عطف توجه به ضوابط شناخته شده ى
فعاليت مطبوعاتى منتشر مى شود .فرمت اينترنتى دفترهاى »نگاه«  -كه ناشى
از ضعف بنيه ى مالى براى انتشار چاپى و هم زمان اينترنتى آن ،عدم وجود يك
شبكه ى قانون مند توزيع كتب و نشريات سياسى و فرهنگى و بازگشت بى دردسر
و منصفانه ى پول فروش آن ها ،و مهم تر از همه ى اين ها :ضرورت رساندن سريع
نشريه به دست فعالين جنبش كارگرى در ايران است  -ذره اى از بار اين ضوابط
نمى كاهد و استفاده ى غير مجاز و بعضا غير اصولى )حذف لوگو و مشخصات( آن
را فراهم نمى آورد.
در همين مدت ،اما برخى ديگر از سايت هاى اينترنتى بدون هيچ گونه ارتباطى با
»نگاه« ،با اعﻼم انتشار و درج جلد هر دفتر »نگاه« ،به ابتكار خود به آن لينك داده اند،
و ضمن رعايت ضوابط فعاليت مطبوعاتى ،اين امكان مناسب را هم براى مراجعه
كنندگان به سايت هاى خود به وجود آورده اند كه با مجموعه ى مقاﻻت اين دفترها
آشنا و خواندن يكى يا چند يا همهى اين مقاﻻت را به تشخيص خود انتخاب نمايند.
ضمن تشكر فراوان از به كارگيرى اين روش اصولى ،از مسئولين محترم آن
سايتهايى كه به طور غير مجاز به درج مقاﻻتى از دفترهاى »نگاه« مبادرت مىكنند،
تقاضا مى كنيم كه بر ما منت بگذارند و به دفترهاى »نگاه« لينك بدهند .به اين
ترتيب ،نه فقط به يك تﻼش جمعى براى انتشار يك نشريه ى سوسياليستى احترام
گذاشته مى شود؛ نه فقط امكان مناسبى براى مراجعه كنندگان به اين سايت ها
براى خواندن مقاله يا مقاﻻتى از دفترهاى »نگاه« به تشخيص خود فراهم مى گردد؛
كه كمك ارزنده اى نيز به دفترهاى »نگاه« براى شكستن سانسور جمهورى اسﻼمى
در پخش گسترده ى يك نشريه ى سوسياليستى مى شود.
»نگاه« يك نشريهى سوسياليستى و حاصل يك كار جمعى است ،آن را مثله نكنيد!

و به مثله شدن آن هم اجازه ندهيد!

ISBN 1403-8471

مسئوليت مقاﻻتى كه در »نگاه« درج مى شوند،

با نويسندگان آن هاست .تنها مطالبى كه با

نام »نگاه« امضا شده باشند ،مبين نظرات
رسمى نشريه هستند .مسئوليت نظرات و

سياست رسمى »نگاه« ،تماما ،با سردبير است.

اگر براى »نگاه« مقاله مى نويسيد ،توجه كنيد كه اين نشريه:
 در رد يا قبول مطالب آزاد است .علت پذيرفته نشدن مطلب به اطﻼع نويسنده ىآن خواهد رسيد؛
 فقط مقاﻻتى را درج مى كند ،كه براى اين نشريه  -و نه نشريات يا سايت هاىاينترنتى ديگر  -فرستاده شده باشند؛
 در تلخيص مطالب آزاد است .اگر نمى خواهيد مطلب شما تلخيص شود ،حتمااين را قيد كنيد؛
 تنها مقاﻻت و نوشته هاى داراى امضا را براى چاپ انتخاب مى كند؛ نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛ مطالب ترجماتى تنها در صورتى درج مى شوند ،كه يك نسخه از اصل مطالب همضميمه باشند؛
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