ﻧ"ﺎ% $ﻪ رو)ﮑﺮد ﭼﭗ %ﻪ ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺣﻣﻠﮫی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن و واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺑﮫ آن ،ای ﺑﺳﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از آﺷﻔﺗﮕﯽھﺎی ﻧظری ﭼپ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐرده
اﺳت .ﻣن در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧم ھر ﭼﻧد ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺑﮫ ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠل از ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺷوروی ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﭘردازم .ﻧﮑﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮫ در اﯾن ﺑررﺳﯽ ،اﻧﺗﻘﺎد از ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻣﻔﮭوم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از ﺳوی ﺑﺧش
ﺑزرﮔﯽ از ﭼپ و ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯽ از آن زاﻧو زدن در ﺑراﺑر ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﮭرﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺧواھد ﺑود .ﻓراﺗر
از اﯾن ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﯽ ﭼپ ،ھدف اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑررﺳﯽ روﯾﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران  -راه ﮐﺎرﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﺧواھد ﺑود .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑررﺳﯽای ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﮐﻠﯽ و ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﻓراﺗر ﺑرود
ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی رواﺑط ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ وارد ﻣرﺣﻠﮫای ﻧوﯾن ﺷد .اﮔر ﺟﮭﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی رواﺑط و
ﺗوازن ﻗوای دو ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﻣﯾدان ،اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷوروی ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷد ،ﭘﺎﯾﺎن ﺷوروی از ﺳوی ﻏرب ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و ﺑﺎزار آزاد و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﻣرگ ﻗطﻌﯽ آرزوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓراﺗر از رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫداری دﯾده
ﻣﯽﺷد .اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳوی ﻓوﮐوﯾﺎﻣﺎ ،آﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺷﮭرهی آﻓﺎق ﺷد در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب
ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺧود را ﺑﺎز ﻣﯽﯾﺎﻓت
اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷوروی در ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑردن ﺟﻧﮓ ﺳرد و ﺗواﻓق ﺑر ﻋدم ﮔﺳﺗرش ﻧظﺎﻣﯽ از ھر دو ﺳو ھم
ﻧظر ﺑودﻧد ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .آﻧﭼﮫ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھرﮔز ﺧواھﺎن اﻧﺣﻼل ﻧﺎﺗو ﻧﺑود
ﺑرﻋﮑس اﻧﺣﻼل ﺗواﻓق ورﺳو را ﻓرﺻﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف اﺻﻠﯽ ﺧود ﻣﯽدﯾد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫی ﯾﮑﯽ،
از ﺳران ﻧﺎﺗو :ﺑﯾرون ﻧﮕﺎه داﺷﺗن روﺳﯾﮫ ،ﺿﻌﯾف ﻧﮕﺎه داﺷﺗن آﻟﻣﺎن وﻗوی ﻧﮕﺎه داﺷﺗن آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت .ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺷوروی ﻧظرﯾﮫی ﭘﺎﺋول وﻟﻔووﯾﺗز ﻣﺑﻧﺎ ﺑر ﺳﻠطﮫی ﻣطﻠق آﻣرﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮏ ﻗطﺑﯽ اﻟﮕوی آﻣرﯾﮑﺎ ﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ
اﺟزای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم دﮐﺗرﯾن وﻟﻔووﯾﺗز ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑوﻣت در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺷوروی ﻗرار داﺷﺗﻧد ﺑود .اﯾن
ﮐﺷورھﺎ در وﺣﻠﮫی اول ﺷﺎﻣل ﺣﺎل اروﭘﺎی ﺧﺎوری ﻣﯽﺷد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺷﺧص ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﻧﯾز در ﺑر ﻣﯽﮔرﻓت
اﮔر دﮐﺗرﯾن وﻟﻔووﯾﺗز را ﺷﺎﺧﮫی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﭘﺳﺎﺷوروی ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﺷﺎﺧﮫی ﺑﻧﯾﺎدی آن ﮔﺳﺗرش
ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم و در ھم ﺷﮑﺳﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ در ﺑراﺑر ﺳﻠطﮫی ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﺑﺎزار و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﻧﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺑود .در ھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﮔروه ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﺳران ھﺎروارد ﻣﺗﺷﮑل از ﺟﻔری
ﺳﺎﮐﺳن و ﮔری ﺳﺎﻣرز و دﯾﮕران ،ﭘدﯾدهای ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﺳران ﺷﯾﮑﺎﮔو ﺗﺣت رھﺑری ﻣﯾﻠﺗون ﻓرﯾدﻣن در دھﮫی ھﻔﺗﺎد در
ﺷﯾﻠﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی و ﭼﭘﺎول روﺳﯾﮫ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐردﻧد .ﻏﺎرت ﺑﯾت اﻟﻣﺎل در روﺳﯾﮫ ازﺳوی ﯾﮑﯽ از
ﺗﺣﻠﯾلﮔران ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﻔﺎرت اﻣرﯾﮑﺎ در آﻏﺎزهی دھﮫی ﻧود اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود :ﻣﺎ ﺑﺎزاری ﺑرای
ﻏﺎرت درﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،ﮔرﯾز ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﺳطﺢ ﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرددﻻری ،ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺎ اﻧدازهای اﯾﺟﺎد
ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ھرﮔز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر رخ داده ﺑﺎﺷد١-.ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﻼﻓﺎﺻل ﺳﯾﺎﺳت رﯾﺎﺿت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷوک درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﮭﯽدﺳﺗﯽ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺷﮭروﻧد
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫی روﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺧود را از دوﻟت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردﻧد .ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ﺑﺧش
ﻋﻣوﻣﯽ و دوﻟت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾن ﺳﮫ ﺗﺎﭘﻧﺞ ﻣﯾﻠﯾون ﺷﮭروﻧد روﺳﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗﺣطﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد .از ﺳوی دﯾﮕر
در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺟدا ﺷده از ﺷوروی ﮐﻣﯾﻧﮫی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ روﺳﯽ ﺗﺑﺎر و روﺳﯽ زﺑﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﺎﺗﻧﯽھﺎ و ﺷﮭروﻧدان ﺑﯽ ﺣﻘوق ﮔروﮔﺎن دوﻟﺗﮭﺎی آﺷﮑﺎر روس ﺳﺗﯾز ﺷده ﺑودﻧد
در ھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﺎﺑودی ﯾوﮔوﺳﻼوی و ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺿﻌﯾف ﭘﯾوﻧد ﺻربھﺎ و روﺳﯾﮫ از ﺳوی ﻧﺎﺗو طراﺣﯽ ﺷد -٢-.ھر
ﭼﻧد ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﮐردن اﺻل اﺳﺗﻘﻼل دوﻟتھﺎ ﭘﯾش از آن ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫی ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﻋراق در آﻏﺎز دھﮫی ﻧود آﻏﺎز ﺷد ،اﻣﺎ ﻧﺎﺗو
در ﯾوﮔوﺳﻼوی ﮔﺎﻣﯽ ﻓراﺗر رﻓت و ﭘس از ﺑﻣﺑﺎران وﺣﺷﯾﺎﻧﮫی ﭼﻧد ﻣﺎھﮫی ﯾوﮔوﺳﻼوی دوﻟت ﮐوﺳوو را اﺧﺗراع ﮐرد
ﺳﯾﺎﺳت ﮔﺳﺗرش ﻧﺎﺗو و ﺗﺣﻣﯾل ارﺑﺎﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد و ﺗﺎﻣﯾﺎﻧﮫی دھﮫی ﯾﮑم ھزارهی ﺳوم رﻗم ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫی روﺳﯾﮫ ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﺷدﻧد
ﺗﺣﻘﯾر رﺳﻣﯽ روﺳﯾﮫ در رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣرگ ﺗدرﯾﺟﯽ ﺷﮭروﻧدان روس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣد ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺗﺣﻣﯾل ﺷده
ازﺳوی ﻏرب ﻓﺿﺎ را ﺑرای ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﭘوﺗﯾن ﮐﮫ از ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﺣﺑوب ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑود ﻣﮭﯾﺎ ﮐرد .وی ﮐﮫ از
دﺳﺗﮫی ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘروژهی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺳﻧت ﭘﯾﺗرزﺑورگ ﺑود ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻣﺣدود
ﮐردن دﻣوﮐراﺳﯽ و طرح ﻧظرﯾﮫی دﻣوﮐراﺳﯽ ھداﯾت ﺷده ﺑﮫ ﺛﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗدام ﮐرد و ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾریھﺎی

ﺟﻧﺟﺎل ﺑراﻧﮕﯾز اوﻟﯾﮕﺎرشھﺎی روﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان طراح روﺳﯾﮫی ﻗوی ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐرد .ھﻣزﻣﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺷﺧم زدن ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻧﺎﺑود ﮐردن ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽداد .ﭘس از وﯾراﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل و ھﻣﮫی ﻟﯾﺑرالھﺎ و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳتھﺎی ﺻﻠﺢ دوﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻋراق رﺳﯾد .ﻋراق ﮐﮫ از آﻏﺎز
دھﮫی ﻧود ﺑﮫ ﮔورﺳﺗﺎن ﺧﺎﻣوش ﮐودﮐﺎن و زﻧﺎن و ﭘﯾر و ﺟوان ﻋراﻗﯽ ﺗوﺳط ﺗﺣرﯾمھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﺗﺣرﯾمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣرگ ﺗدرﯾﺟﯽ ﺷش ﺻد ھزارﮐودک ﻋراﻗﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد ﺑﺎ اﺷﻐﺎل آﻣرﯾﮑﺎ و ھﻣراھﺎﻧش ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎروری ﺑرای
اﺳﻼﻣﮕراﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﺑﺎ ﺷروع ﺑﮭﺎر ﻋرب آﻣرﯾﮑﺎ ﻓرﺻت را ﻣﻧﺎﺳب داﻧﺳت ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫی ﺑزرگ را ﮐﮫ
ﺑرﻧدهی اﺻﻠﯽ آن اﺳراﺋﯾل ﺑود اداﻣﮫ ﺑدھد -٣-.ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻟﯾﺑﯽ ﺗوﺳط ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون و اوﺑﺎﻣﺎ و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﺟﮭﻧﻣﯽ ﮐﮫ
ھﻧوز ﻣردم ﻟﯾﺑﯽ از آن رھﺎ ﻧﺷدهاﻧد ،ﺑر اﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳتھﺎی اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﮫی ﺷﯾﺦ ﻋرﺑﺳﺗﺎن طراﺣﯽ ﺷده و ﭘﯾش رﻓت
طرح آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺟﮭﻧم ﺳﺎزی در ﺳورﯾﮫ اﻣﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟت روﺳﯾﮫ و اﻣﺗﻧﺎع از رای دادن در ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت
ﺧورد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ اﮔر طرح آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳورﯾﮫ و ﺳﻘوط ﺑﺷﺎر اﻻﺳد ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷد ﺑﯽ ﺗردﯾد ﻟﺑﻧﺎن از ھم ﻓرو
ﻣﯽﭘﺎﺷﯾد و داﻋش وارد ﻟﺑﻧﺎن ﻣﯽﺷد
ﭼپ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﭘﺳﺎﺷوروی ھﻧوز ﺧود را از زﯾر آوار رھﺎ ﻧﮑرده ﺑود ﺑﺎ اﯾدهی دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﺎزی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ رھﺑری
آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣراه ﺷد .ﺑﻣﺑﺎران ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﯾوﮔوﺳﻼوی در اروﭘﺎﯾﯽ رخ داد ﮐﮫ ﭼﮭﺎرده دوﻟت آن ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات
ﺑودﻧد .ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﭼپﮔرا ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﺎن دھﮫی ﺷﺻت و ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری وارد ﻣﯾدان ﺷده ﺑود دﺳت ﺑﮫ درو
ﮐﺷﺗزار ﺧوﯾش زد .ﺑﮫ ﻏﻠط اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺎﯾﺎن دھﮫی ﺷﺻت را رﺳﺗﺎﺧﯾز ﭼپ ﺧواﻧدهاﻧد .واﻗﻌﯾت اﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن ﭼﮫ
در اروﭘﺎی ﺑﺎﺧﺗری و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ رخ داد ﺷورش ﻻﯾﮫھﺎﯾﯽ از ﺑورژوازی در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﻧتﮔراﯾﯽ ﻧﺳل ﭘدران و
ﻣﺎدران ﺧود ﺑود .اﯾن ﭼپ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﭼپ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود و ﻣﺗﻧﻔر از طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر .ﮔراﯾشھﺎی ﺗﮏ
ﻣﺿﻣوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و آﻧﺗﯽ راﺳﯾﺳم در اﯾن زﻣﺎن دﻗﯾﻘﺎ در ﺿدﯾت ﺑﺎ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر و ھرﮔوﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﺑﺎﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ھرﮔوﻧﮫ ﻻﭘوﺷﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﭼپ ﻧﺋوﻟﯾﺑرال رﺳﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ﮔﻔﺗﻣﺎن دﺧﺎﻟت
اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫی ﻧﺎﺗو ﻗرار ﮔرﻓت .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺣزاب ﭼپ ﺣﺗﯽ ﺑﯾرون ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ از ﺣﻣﻠﮫ و وﯾراﻧﯽ ﻟﯾﺑﯽ و ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﮔوﯾﺎﺳت .ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﭼﮭرهھﺎی ﺳرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧوان ﮐول و ژﯾﻠﺑر ﻋﺷﻘر در ﮐﻧﺎر ﻧﺎﺗو از اﯾن زاوﯾﮫ ﻗﺎﺑل ﻓﮭم
اﺳت -۴-.درﺳت در ھﻣﯾن دوران ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﭼپ ﭘﺳﺎﻣدرن در اﯾران ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﺷﯾن اﺣﻣدی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ اﺣﻣدی
و دﯾﮕران ﺑﺎ ﭘﺷت ﭘﺎ زدن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯾدی اﻣرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﮐﺎھش آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺗﻌﮭد ﺧود ﺑﮫ ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارﻧد
ھر ﭼﻧد ﻣﻘدﻣﮫی ﺑﺎﻻ ﭼﯾزی ﺟز ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﭘﺳﺎﺷوروی ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن و
واﮐﻧش ﭼپ ﺑﮫ آن را در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗوان ﺑررﺳﯽ ﮐرد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗوان ﮔراﯾش ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺣﻣﻠﮫی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن را در ﺳﮫ ﺑﻧد ﮐﻠﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد :اﻋﻼم رﺳﻣﯽ ﻣﺣﮑوﻣﯾت روﺳﯾﮫ ﭘﯾش از ھر ﮔوﻧﮫ اراﺋﮫی
ﻧظر ،ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت در اوﮐراﯾن
ﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺳﮫ اﺻل ﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾﻧد ،در ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﺟدی ھر ﺳﮫ ﺗﮭﯽ ﺑودن ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ طرﻓدار دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷد ﻣﺧﺎﻟف ﺣﻣﻠﮫی ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﮫ
ﮐﺷور دﯾﮕر اﺳت .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﻣﺎ در اﯾن ﺟﺎ ﺷﺎھدش ھﺳﺗﯾم زاﻧو زدن در ﺑراﺑر ارﺑﺎﺑﺎن دﻧﯾﺎ در رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت
.ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺳم رﻣز را ﺑداﻧﯾد ﺗﺎ ﺣق ﺣرف زدن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و اﺳم رﻣز اﻣروزه ﻣﺣﮑوﻣﯾت روﺳﯾﮫ اﺳت
رﯾﺷﺧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺻﺎﺑﺎن ﯾوﮔوﺳﻼوی و ﻋراق واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻟﯾﺑﯽ و ﺳورﯾﮫ ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻣﺎس ﻓرﯾدﻣن
ﺟورج ﺑوش ،ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون ،ﺟو ﺑﺎﯾدن ،ﮐوﻧدوﻟﯾزا راﯾس و و و ﺑﺎ ﺑزﺧو ﮐردن ﭘﺷت ﻣﺣﮑوﻣﯾت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺟﻠﯽ ﺻﻠﺢ دوﺳﺗﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .ﻧﮑﺗﮫی ﻣﮭمﺗر اﯾن ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﮐردن روﺳﯾﮫ ﭼﮫ ھدﻓﯽ را دﻧﺑﺎل
ﻣﯽﮐﻧد؟ .ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺗﺟﺎوز در ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ ﻋﻣل ارزش ﮔذاراﻧﮫ اﺳت ﻧﮫ ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن
ﻓﺎرغ از اﯾن ﮐﮫ ﮐﺳﯽ روﺳﯾﮫ را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺟزای ﺗﺣﻠﯾل اراﺋﮫ ﺷده ﭘرداﺧت .ﻣﺣﮑوم داﻧﺳﺗن در اﯾن
ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟز اﻣﺗﯾﺎز دادن ﺑﮫ ﺧود و درﮐﻠوب ﺻﻠﺢ دوﺳﺗﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗن ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد .ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺣﻠﯾل
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ روﯾﮑرد اﺧﻼق ﻣﺣور ﺗﮭﯽ دﺳﺗﯽ ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و آﻧﺗﯽ راﺳﯾﺳم را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻓﺷﺎ ﮐرد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ از
آﻏﺎز ﺟﻧﮓ ﻣطرح ﺷده اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻏرب ﻧژاد ﭘرﺳت اﺳت ﭼرا ﮐﮫ درھﺎ را ﺑﮫ روی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳورﯾﮫای

ﺑﺳت ،اﻣﺎ ﭼون اوﮐراﯾﻧﯽھﺎ اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﻧد ھﻣﮫ ،ﺣﺗﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣرزھﺎ را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧﻧد در اﯾن
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی واﻗﻌﺎ رخ داده اﺳت ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت .واﮐﻧش دوﻟت داﻧﻣﺎرک ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮫی ﺧروار ﮐﮫ از ﭼﻧد
ﺳﺎل ﭘﯾش ﺟواھرات ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را ﻣﺎﻧﻧد دوﻟت ﻧﺎزی آﻟﻣﺎن از آنھﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻣﺧﺎرج ﺧود را ﻣﺗﺣﻣل ﺷوﻧد ،اﻣﺎ درھﺎ
را ﺑرای اوﮐراﯾﻧﯽھﺎ ﺑﺎزﮐرد ،دوروﯾﯽ ﭼﻧدش آور ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم را ﺧوب ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻧﺋوﻟﯾﺑرال
آﻧﺗﯽ راﺳﯾﺳﺗﯽ و ﻓﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ از درک ﺳﺎدهی آن ﻋﺎﺟز اﺳت اﯾن واﻗﻌﯾت ﺳﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻧﯾروی
ﻣﺗﺟﺎوزﮔر اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن اﮔر اﯾن ﻧﺎﺗو ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده ﺑود ،ﺑﺎ اوﮐراﯾﻧﯽھﺎ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳورﯾﮫایھﺎ .ﺑﮭﺗر اﺳت ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ روﺳﭘﯽﺧﺎﻧﮫھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻣﻠو از زﻧﺎن ﻟﮕدﻣﺎل ﺷدهی اوﮐراﯾﻧﯽ اﺳت
اﯾن ﻧﮕﺎه اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ اوﮐراﯾﻧﯽھﺎ را ﺗﺟﻠﯽ ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﯽ ﻣﯽداﻧد ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺗﮭﯽ دﺳﺗﯽ ﭼپ ﻧﺋوﻟﯾﺑرال راﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯽﮔذارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺗو ﻣﺷﻐول ﻧﺳل ﮐﺷﯽ در ﯾوﮔوﺳﻼوی ﺑود زﻧﺎن و ﻣردان ﻏﯾور طرﻓدار ﻧظم ﻧوﯾن ﺟﮭﺎن در
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ازﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭘﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧور ﻣﯽﭼﺳﺑﺎﻧدﻧد .اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺗواﻧد از ﺳﺗم ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و ﺗﯾره ﭘوﺳﺗﺎن ﺑﮭره
ﺑرداری ﮐﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز اﻣروزه ﻓﻣﯾﻧﯾﺳم و آﻧﺗﯽ راﺳﯾﺳم اﺳت ﮐﮫ در ﺻف ﻣﻘدم ﻧﺋوﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم در ﻣﻘﺎﺑل ھر
ﮔوﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫی ﮐﺎرﮔر ﻣﯽاﯾﺳﺗد
اﮔر ﻣﺣﮑوﻣﯾت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺷﮭد از ﺳوی ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﺑر ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣوﺟود ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﭘرﭼم دار اﺻل دوم
ﯾﻌﻧﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑودن روﺳﯾﮫ ،ﭼپ اﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه ﭼﭘﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل اﺳت ﻣﻔﮭوم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧﺗﯽ
ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ دور اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ژﯾﻠﺑر ﻋﺷﻘر ﯾﮑﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺳرﺷﻧﺎس ﭼپ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﺳﺎﺋل
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از ﭘﯾش ﺑرﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺗﻣﺎن دﻓﺎع از اوﮐراﯾن در ﺣﻣﻠﮫی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﮐﮫ او در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻣﻼت
ﻧﺎﺗو در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﻧﺎﺗو اﯾﺳﺗﺎده اﺳت ظﺎھرا ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧدارد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺣﻣﻠﮫی ﻧﺎﺗو دﺧﺎﻟت
اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗﺎﻧﮫ در دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﮔﺳﺗرش دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑود
اﻣﺎ اﮔر از اﯾن ﺣوزهی اﻧﺗﻘﺎد ﻓراﺗر ﺑروﯾم ،آﯾﺎ روﺳﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت؟ ﯾﮏ ﺗﻌرﯾف ﻓﺷرده از اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺗواﻧد
روﺷﻧﮕر ﺑﺎﺷد .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧظم اﻗﺗﺻﺎدیای اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﻓرااﻗﺗﺻﺎدی در ﻋرﺻﮫی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﮑﯽ
اﺳت .ﺣﺎل از اﯾن ﺗﻌرﯾف اﻧﺗزاﻋﯽ ﺑﮕذرﯾم و ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣوﺟود ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم .آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾش ازھﺷت ﺻد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎﻣﯽ
در ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫی ﺟﮭﺎن دارد .روﺳﯾﮫ ﭼﮫ؟ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺑﮫ اﯾن ﺳو ،آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧد ﮐﺷور را ﯾﺎ اﺷﻐﺎل ﮐرده ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐودﺗﺎھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺧود را ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﺎﻧده اﺳت؟ روﺳﯾﮫ ﭼﮫ؟ ﻓراﺗر از اﯾن از آﻏﺎز
ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط ﭼﭘﺎول ﺑﯾت اﻟﻣﺎل در آﻣرﯾﮑﺎ و ﺗﻘدﯾم آن ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی اﺳﻠﺣﮫ ﺳﺎزی در اﻣرﯾﮑﺎ
ﻓراھم ﺑوده اﺳت .ﺗﺎﮐﯾد ﺟرج ﺑوش و دﯾﮏ ﭼﯾﻧﯽ ﺑرﺟﻧﮓ ﻧﺎﭘﺎﯾﺎن دﻗﯾﻘﺎ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑود .ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋراق
ﻟﯾﺑﯽ ،ﺳورﯾﮫ ھﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﭘردرآﻣدی ﺑرای ﮐﻣﭘﺎﻧﯽھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ﺳﺎزی ﺑوده اﺳت .ﺑﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی
ﺗﻐﯾﯾر ﺣﮑوﻣت در ﺳورﯾﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺗوﻗف اﯾن ﻧﻌﻣﺎت ﺧدادی ﻣﺣﺗﻣل ﺑود .ﺣﻣﻠﮫی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن و ﮐﻣﮏھﺎی ﺑﯽ
درﯾﻎ ﻏرب در ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن اﻧﺑﺎرھﺎی اﺳﻠﺣﮫ در اوﮐراﯾن و ﻣﺳﻠﺢ ﮐردن از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎزﯾﺳتھﺎ ﺗﺟﺎرت را ﻧﺟﺎت داد
ﮐﻧﮕرهی آﻣرﯾﮑﺎ در ﭼﮭﺎردھم ﻣﺎرس ﺑﮫ ﻓرﺳﺗﺎدن ﭼﮭﺎرده ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﮐﻣﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اوﮐراﯾن رای داد .دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان از ﮐﻧزﯾﺎﻧﯾﺳم ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑرﻧد .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن داراﯾﯽ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ
در اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻧﮓ اﻓروزان و ﺳوداﮔران ﺟﻧﮓ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﻣذاﮐره ﺑﯾن
اوﮐراﯾن و روﺳﯾﮫ و اﺣﺗﻣﺎل اﺗﻣﺎم ﺟﻧﮓ دﻗﯾﻘﺎ از اﯾن واﻗﻌﯾت ﻋرﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﺳﺑﺎﻧدن
ﺻﻔت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺎﺳزا در اداﻣﮫی ھﻣﺎن اﺻل اول ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧواﻧدن
روﺳﯾﮫ ،ﭼپ طرﻓدار ﻧﺎﺗو اﻣﯾدوار اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺳطﺢ ﺧواﻧدن آﻣرﯾﮑﺎ و روﺳﯾﮫ از زﯾر ﺑﺎر ﻣﺳوﻟﯾت ﺗﺣﻠﯾل و ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑﮕرﯾزد .روﺳﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت اﺳت و ﺗﺟﺎوزﮔر و ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑوم ﺷود .ھر ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺗﺎی ﻓﮭﻣﯾدن ﺑﮭﺗر اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﮫ
در آن ﻗرار دارﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻔر اﺑﻠﯾس و دﻓﺎع از ﭘوﺗﯾن و دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﺣﮑوم اﺳت
اﻣﺎ اﺻل ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﭼﮫ؟ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﭼپ از ﻣداﻓﻌﺎن ﺳر ﺳﺧت آن ﺑوده اﺳت .ﻣﺷﮑل اﯾن ﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ از ھﯾﭻ
اﺻﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐرد .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن اﺻول ارزش ﮔذار ھﻣﺎﻧﻧد زﯾرﺑﻧﺎی ﺗﺣﻠﯾل و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ اﺻﻠﯽ درﺧﻼء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد .اﯾن دﻗﯾﻘﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﺧﺗﻼف ﻧﮕﺎه ﺣول روﯾﮑرد
ﻣﺎرﮐس ﺑﮫ اﺧﻼق و ﻋداﻟت اﺳت -۵-.ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺟﻐراﻓﯽھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻣﺗﺷﮑل از
ﮔروھﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت .ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﺧون ﺗﺑدﯾل
ﺷود و ﻣﺣﺗرم ﺑودن اﯾن اﺻل و اﺣﺗرام ﺑﮫ آن ذرهای در اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﻐﯾﯾر اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺻل ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت در اوﮐراﯾن اﮔر ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ﻧﺑﺎﺷد ھﺎﻟوﮔری ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در دﻓﺎع از ﺣق ﺗﻌﯾﯾن

ﺳرﻧوﺷت اوﮐراﯾن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻗﺻﺎﺑﯽ ﯾوﮔوﺳﻼوی و اﺧﺗراع ﮐﺷور ﮐوﺳوو ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﻧد .ﯾﺎ ﺣﺗﯽ
از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺧود اوﮐراﯾن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .ﺑﯾش از ھﺷﺗﺎد درﺻد ﻣردم ﮐرﯾﻣﮫ ﺧواھﺎن وﺻل ﺑﮫ
روﺳﯾﮫ ھﺳﺗﻧد .ﭼرا ھﻣﮫی ﻣداﻓﻌﺎن اﯾن اﺻل ﺧدﺷﮫ ﻧﺎﭘذﯾر ازﺣق اﯾن ﻣردم دﻓﺎع ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد؟ ھﺷت ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﭘس از
ﮐودﺗﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و ادﻏﺎم ﻧﺎزﯾﺳﺗﮭﺎی ﮔردان آزوف در ارﺗش و ﭘﻠﯾس اوﮐراﯾن ﺣﻣﻠﮫی دوﻟت اوﮐراﯾن ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان
ﻣﻧطﻘﮫی دوﻧﺑﺎس آﻏﺎز ﺷد .ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ دوﻧﺑﺎس ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل رخ داد ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان روﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﮫ از ﺣق ﻣﮑﺎﻟﻣﮫی زﺑﺎن
ﻣﺎدری ﺧود ﻣﺣروم ﺷده ﺑودﻧد ﺧواھﺎن ﺧودﻣﺧﺗﺎری ﺷدﻧد .در اﯾن ھﺷت ﺳﺎل ﭼﯾزی ﺑﯾن ﭼﮭﺎرده ھزار ﺗﺎ ﭘﺎﻧزده ھزار
.ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط ارﺗش اوﮐراﯾن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدهاﻧد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﺟﻣﻌﯾت اوﮐراﯾن روﺳﯽ زﺑﺎﻧﻧد
ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ھﺷت ﺳﺎل ﭘوﺗﯾن و روﺳﯾﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺗواﻓق ﻣﯾﻧﺳﮏ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن
ﺧودﻣﺧﺗﺎری اﯾن ﻣﻧطﻘﮫی روﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود .ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ھﺷت ﺳﺎل ھﯾﭼﮑس از
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه در دﻓﺎع از ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت اوﮐراﯾن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽدھﻧد ﯾﮏ ﮐﻼم ھم درﺑﺎرهی ﮐﺷﺗﺎر
اﮐراﯾﻧﯽ ھﺎی روس زﺑﺎن ﻧﮕﻔﺗﮫاﻧد .ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﺻل ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی
اﯾدهﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﺎ ﺑﺧواﻧد
ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎ ﻣن ﺗﻼش ﮐردهام ﮐﮫ ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎی ﭼپ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧم .اﻣﺎ اﺟﺎزه
ﺑدھﯾد ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ دﻗﯾقﺗر ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ﻋدم ﻧﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران-راه ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺑﭘردازم
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺑﺎ دو ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﻘﺎ ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﺷﺎﻟﮕوﻧﯽ و روﺑن ﻣﺎرﮐﺎرﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده
اﺳت .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎرهی ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اوﮐراﯾن ﻧظری رﺳﻣﯽ ﻧدارد .اﯾن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﮫ ﻋﺟﯾب اﺳت و
ﻧﮫ ﭘدﯾدهای ﻧﺎدر .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد و ﻧﮫ ﻗرار اﺳت درﺑﺎرهی ھﻣﮫی ﻣﺳﺎﺋل روز ﻧظر
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻓراﺗر از اﯾن درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط ﺑودن ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن
ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺳت اﺳت اﮔر ﭘﯾش ﻓرﺿﮭﺎی ﺗﺣﻠﯾل درﺳت ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﺣﻠﯾل ﭘﯾوﻧد ﻣﻧطﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﮔر اﻣروز ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﻣدﻋﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهی ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت ﭼون ﺑزرگﺗرﯾن ﺟﻣﻌﯾت دﻧﯾﺎ را
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﻣﺗر ﮐﺳﯽ اﯾن ﺣرف را ﺟدی ﻣﯽﮔﯾرد .اﻣﺎ ﻣﺷﮑل از اﯾن ﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ رﻓﻘﺎ ﺷﺎﻟﮕوﻧﯽ و
ﻣﺎرﮐﺎرﯾﺎن در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻧظراﺗﯽ را ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑر آنھﺎ ﺗواﻓق ﻧﯾﺳت .ﻣﺛﻼ در
اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ از روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دوﻟت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷود اﻣری ﮐﮫ ﻻاﻗل ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳﺗدﻻل اﺳت .ﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﺑﮫ
اﯾن اﺷﺎره ﻣﯽﺷود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳت .واژهی دﯾﮑﺗﺎﺗوری در اﯾن ﺟﺎ دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن ﻧﻘش اﻣرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺎﺳزا اﺟرا ﻣﯽﮐﻧد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ در وھﻠﮫی اول ﺑﺎﯾد روﺷﻧﮕر ﺑﺎﺷﻧد .ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳت ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﮐرهی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﭼﯾن ﻧﯾز .آﯾﺎ روﺳﯾﮫ در ﮐﻧﺎر اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻗرا ﻣﯽ
ﮔﯾرد؟ ﺗرﮐﯾﮫ ﭼﮫ؟ دوﻟت اﺷﻐﺎﻟﮕر ﯾﮭود ﭼﮫ؟ ﻓراﺗر از اﯾن ،ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺣﻣﻠﮫی روﺳﯾﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑودن آن ﻻاﻗل
ﺑرای ﭼپ اﯾراﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﻣﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت .آﯾﺎ اﮔر ﯾﮏ دوﻟت دﻣوﮐرات ﺑرای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد ﺣﻼل اﺳت؟ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻠت اﯾران ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﯾﻧﮫ ﭼﺎک از ﻧوع ﻣرﯾم ﻣﻌﻣﺎر ﺻﺎدﻗﯽ
و ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﻋﻠﯾﻧژاد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﻣﺑﮭﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧواھﺎن ﻧﺟﺎت زﻧﺎن اﯾران ھﺳﺗﻧد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ ﭘﯾش در اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺿرﺑﮫ را ﺧورد .ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ اﻧﺷﻌﺎب اﺧﺗﻼف ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺳﺗون
دﯾدﮔﺎه در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑود .ﺑرﺧﯽ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺳﺗون دﯾدﮔﺎه را ﺑﺎﯾد ﺣذف ﮐرد و ھر ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧﮭﺎد رھﺑری ﺳﺎزﻣﺎن ھم ﺳطﺢ ﺷود .ﻣن ازﺟﻣﻠﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن درک ﻣﺧﺎﻟﻔم و ﻣﻌﺗﻘدم ھم ﺳطﺢ ﮐردن ﻓرد و
ارادهی ﺟﻣﻌﯽ ﻧﺎﺑودی دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﺳﺗون دﯾدﮔﺎه در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد
ﮐﮫ ﻣﺻوﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾران -راه ﮐﺎرﮔر ،ﻣﺻوﺑﺎت ﮐﻧﮕرهھﺎ وﻣﺟﻣﻊھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﺑﮫ دﯾﮕر
ﺳﺧن ھﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣش ﺑر ﻣﯽآﯾد ﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳتﮔذار ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯾش ﺑرﻧدهی ﻣﺻوﺑﺎت
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳردﺑﯾری ﻧﮭﺎدھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭼﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون ﯾﺎ ﺗﺎرﻧﻣﺎ ،ﭘﯾش ﺑرﻧدهی ﻣﺻوﺑﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺧود ﺣق ﻧدارﻧد ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﮐﻧﻧد
ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺻﺎﺣﺑﮫی ﺗﻠوﯾزﯾون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ

رﻓﻘﺎ ﺷﺎﻟﮕوﻧﯽ و ﻣﺎرﮐﺎرﯾﺎن ،ﮐﮫ ﻧظر ﻓردی اﯾن دو رﻓﯾق ﺑوده اﺳت ﺑرﭼﺳب دﯾدﮔﺎه ﻧﺧورده اﺳت .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻣواردی ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣول آن ﻧﺷﺳت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ داﺷﺗﮫ و ﯾﮏ ﻧظر ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ از آن ﻧﺷﺳت اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺷده اﺳت ﻧظر
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت .ﻓراﺗر از اﯾن در ﺳﺗون ﯾﮑم ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺧط ﻧظری ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ﻣﻘﺎﻟﮫای از ھداﯾت
ﺳﻠطﺎﻧزاده در دﻓﺎع از ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻏرب و دﺷﻣﻧﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﭼﺎپ ﺷده اﺳت .در ھﻣﺎن ﺳﺗون ﻣﻘﺎﻟﮫای از
دارﯾوش ارﺟﻣﻧدی در ﻧﻘد اﯾن ﻧﮕﺎه و اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑودن ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳردﺑﯾری ﺗﺎرﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت .ﺟﺎﻟب
ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ دارﯾوش ارﺟﻣﻧدی در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺧود ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯾش ﺧواھﺎن ﭘﺎﺳﺦ از ﺳردﺑﯾری ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﮐدام ﻣﺻوﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺳﻠطﺎﻧزاده در دﻓﺎع از ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳم ﻏرﺑﯽ و دﺷﻣﻧﯽ ﻧژادﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ
ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ در ﺳﺗون ﯾﮑم ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯾرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺳﻠطﺎﻧزاده و ﻧﻘد آن در ﺳﺗون
ﯾﮑم ﺗﺎرﻧﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد آﯾﺎت ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻧﺳوخ در ﻗرآن ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن دو ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻣزﻣﺎن درﺳت ﺑﺎﺷﻧد
ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﺎه از اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫی ﻧﺎﻣﺑرده ھﻧوز ﮐﮫ ھﻧوز اﺳت ،ﺳردﺑﯾری ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﯾران راه ﮐﺎرﮔر ،ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧداده اﺳت .آﯾﺎ ﺳردﺑﯾری ﺗﺎرﻧﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎور اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺑﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻧد ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﻣوﺿوﻋﯾت ﺧود را از دﺳت ﻣﯽدھد؟ آﯾﺎ ﺳردﺑﯾری ﺗﺎرﻧﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺧواھﺎن اراﺋﮫی ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت؟ آﯾﺎ
ﻋدم ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳواﻻت اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻗﺑول ﻣﺳوﻟﯾت ﺟزء اﺧﺗﯾﺎرات ﺳردﺑﯾری ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت؟
رﺿﺎ ﭼت ﺳﺎز
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