اوکراین و نبرد برای دم راس

ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿبﯽ

پس از تهﺎجم روسﯿه به اوکراین "ﻓصل نوین" در تﺎریخ بشر گشوده شد .بﻌد از هفتﺎد سﺎل که از به خﺎک
و خون کشﯿده شدن اروپﺎ به دست رژیم نﺎزی م گذرد ،اکنون بﺎر دی ر شﺎهد تهﺎجﻤ ویرانگر از سوی ی
قدرت نظﺎم بزرگ برای تسخﯿر کشوری دی ر هستﯿم .تﺎ هﻤﯿن دو مﺎه پﯿﺶ تصور م رﻓت که دستکم در
اروپﺎ روابط نزدی اقتصﺎدی ،سﯿﺎس و اجتﻤﺎع  ،برخوردهﺎی نظﺎم را نﺎمﻤ ن سﺎختهاند .ﻓراتر از آن،
بﺎ ﻓروپﺎش بلوک شرق و پﺎیﺎن جنگ سرد در دی ر نقﺎط جهﺎن نﯿز صرفنظر از جنگاﻓروزیهﺎی رژیمهﺎ
و نﯿروهﺎی اسﻼم شﻤﺎر برخوردهﺎی نظﺎم رو به کﺎهﺶ داشت و ﭼنﯿن به نظر م رسﯿد که بﺎ تح ﯿم
نهﺎدهﺎ و هﻤ ﺎریهﺎی بﯿنالﻤلل  ،دنﯿﺎ گﺎم به گﺎم به سوی صل و دم راس به پﯿﺶ م رود.
امﺎ تهﺎجم نظﺎم روسﯿه به اوکراین به ش ل تکﺎندهنده نشﺎن داد که جهﺎن مﺎ تﺎ گسترش سراسری دم راس
به عنوان پﯿﺶشرط تح ﯿم صل جهﺎن راه دراز در پﯿﺶ رو دارد .از این تکﺎندهندهتر آن بود که روشن
گردید نهﺎدهﺎی بﯿنالﻤلل مﺎنند سﺎزمﺎن ملﻞ متحد و یﺎ سﺎزمﺎن تجﺎرت جهﺎن ) ،(WTOنه تنهﺎ نﻤ توانند
از جنگهﺎ پﯿش ﯿری کنند ،بل ه به وسﯿلهای بدل شدهاند تﺎ بﺎ کﻤ آنهﺎ دی تﺎتورهﺎی ریز و درشت ،بﺎ
مﺎنورهﺎی دیپلﻤﺎتﯿ در سط جهﺎن  ،راحتتر به اهداف ﺿد بشری خود دست یﺎبند.
ﻓروپﺎش نسبتﺎً مسﺎلﻤتآمﯿز بلوک شرق بدین توهم دامن زد که راه آینده به سوی دم راس بﺎ رشد روابط
بﯿنالﻤلل و گسترش شب ۀ روابط اقتصﺎدی راه هﻤوار خواهد بود؛ تﺎ بدانجﺎ که ﻓرانسﯿس ﻓوکویﺎمﺎ در
هﻤﺎن زمﺎن »پﺎیﺎن تﺎریخ« را اعﻼم کرد ،بدین مﻌن که دی ر مﺎنﻌ در راه جهﺎنگﯿر شدن نظﺎم لﯿبرال
دم راس به عنوان آخرین مرحلۀ رشد بشر وجود ندارد .امﺎ واقﻌﯿت تل این است که هنوز بسﯿﺎری ملتهﺎ،
تﺎ حدود زیﺎدی به سبب نﺎآ گﺎه  ،اجﺎزه م دهند تﺎ رهبران خودکﺎمه بﺎ استفﺎده از ش ردهﺎیﯽ سﺎده قدرت
خود را گﺎم به گﺎم تح ﯿم بخشند ،تﺎ بدانجﺎ که اﻏلب بدون مواجهه بﺎ مقﺎومت قﺎبﻞ اعتنﺎ به سوی نظﺎمهﺎی
توتﺎلﯿتر به پﯿﺶ م روند .جﺎلب نظر است که این خودکﺎم ﺎن از ی دی ر م آموزند و هﻤهجﺎ به روش
تقریبﺎً ی سﺎن عﻤﻞ م کنند :در ابتدا بﺎ نشﺎن دادن ﭼهرهای "مردم " و "مل " به بهبود اوﺿﺎع مﻌﯿشت بخش
از جﺎمﻌه م پردازند و نﯿز گﺎمهﺎیﯽ در راستﺎی برقراری امنﯿت و ثبﺎت اجتﻤﺎع برم دارند؛ امﺎ دیری
نﻤ پﺎید که بﺎ پشتﯿبﺎن ﺿﻤن بخﺶ مزبور ،از طریق سرکوب مخﺎلفﺎن ،دی تﺎتوری ﻓردی خود را برقرار
م کنند.
جﺎلب نظر است که این روش نه تنهﺎ مورد استفﺎدۀ هﻤۀ خودکﺎم ﺎن نسﻞ گذشته ،از صدام و قذاﻓ تﺎ ﭼﺎوز
و بشﺎر اسد ،قرار گرﻓت ،بل ه نسﻞ جدیدی نﯿز از اردوﻏﺎن تﺎ پوتﯿن نﯿز به هﻤﺎن شﯿوه ،دی تﺎتوری ﻓردی
خود را استوار سﺎختند .ﭼون به جبهۀ ارتجﺎع جهﺎن  ،نظﺎمﺎت کﻤونﯿست مﺎنند ﭼﯿن و کرۀ شﻤﺎل را بﯿفزایﯿم،
بﺎ صﻒآرایﯽ ﺿد دم راس گستردهای روبرو م شویم که البته "حق تقدم" در آن بﺎ "بنﯿﺎدگرایﺎن" اسﻼم
در ایران است.
دنﯿﺎ ﻓراموش نخواهد کرد که نخستﯿن بﺎر این خﻤﯿن بود که بﺎ ﻓرمﺎن تسخﯿر سفﺎرت آمری ﺎ ﺿربهای
جبراننﺎپذیر بر پﺎیۀ روابط بﯿنالﻤلل وارد آورد و جهﺎنﯿﺎن را نه تنهﺎ به هﻤزیست بﺎ ح ومت ترور و وحشت
خود نﺎﭼﺎر کرد ،بل ه از این روابط به بهترین وجه برای پﯿشبرد اهداف شﯿطﺎن خود بهره برد .رژیم اسﻼم
توانست از حﻤﻼت تروریست در آرژانتﯿن ،لبنﺎن و نﯿویورک تﺎ تسخﯿر عﻤل ﭼهﺎر پﺎیتخت در خﺎورمﯿﺎنه
)بغداد ،دمشق ،بﯿروت و صنﻌﺎ( ،و از کشتﺎر ایرانﯿﺎن در داخﻞ کشور تﺎ ترور مخﺎلفﺎن در خﺎرج ،هﻤۀ
جنﺎیتهﺎی ﺿد بشری خود را بدین حربه عﻤل سﺎزد که بﺎ کﺎربرد دیپلﻤﺎس زیرکﺎنه بﺎ کشورهﺎی پﯿشرﻓته
بدین توهم دامن زند که در دراز مدت به راه راست خواهد آمد .امﺎ این ح ومت نه تنهﺎ به هﯿﭻروی قدم
عقب ننشست ،که برای دی ر نﯿروهﺎی مرتج منطقه و جهﺎن نﯿز ال و قرار گرﻓت؛ تﺎ بدانجﺎ که بﺎعث شد
ایﺎﻻت متحد آمری ﺎ به اشتبﺎه دارای پﯿﺎمدهﺎی خُسرانآور دست زند و آن ،براندازی صدام حسﯿن و طﺎلبﺎن
در عراق و اﻓغﺎنستﺎن ،به جﺎی کوبﯿدن "سر مﺎر" در تهران بود؛ اشتبﺎه که نه تنهﺎ به قدرتیﺎبﯽ بﯿشتر رژیم
اسﻼم دامن زد بل ه پﺎی روسﯿه و ﭼﯿن را نﯿز به منطقه بﺎز کرد.

از سوی دی ر پذیرش شﻤﺎر هرﭼه بﯿشتری از کشورهﺎی عقبمﺎنده به سﺎزمﺎن ملﻞ متحد و دی ر ارگﺎنهﺎی
بﯿنالﻤلل این نهﺎدهﺎ را در عﻤﻞ به مﯿدان مﺎنور کشورهﺎی دی تﺎتوری و توتﺎلﯿتر بدل سﺎخت.
بدین ترتﯿب روندی که بﺎ "انقﻼب اسﻼم " در ایران آﻏﺎز گردید نه تنهﺎ به "بﯿداری اسﻼم " در سط
جهﺎن منجر شد بل ه بﺎ اعﻼم جنگ موﻓقﯿتآمﯿز بﺎ ارزشهﺎی مدن و دستﺎوردهﺎی رﻓتﺎر انسﺎن  ،به
تش ﯿﻞ جبههای جهﺎن منجر شد که بﯽشبﺎهت به جبهۀ جهﺎن کﻤونﯿست در سدۀ گذشته نﯿست.
از این نظر تهﺎجم وحشﯿﺎنۀ روسﯿه به اوکراین عﯿﺎر واقﻌ رشد دم راس در سط جهﺎن را برمﻼ سﺎخت ،و
این بﺎید برای نﯿروهﺎی مترق و دم رات هشداری بﺎشد که هنوز مبﺎرزهای دشوار و طوﻻن برای گسترش
مدنﯿت در سط جهﺎن در پﯿﺶ است؛ مبﺎرزهای که در عصر اطﻼعﺎت و ﻓنﺎوری در درجۀ نخست به
روشنگری و پﯿش ﯿری از سوءاستفﺎدۀ نﯿروهﺎی ﺿد بشری از نﺎآ گﺎه و زودبﺎوری اقشﺎر وسﯿﻌ از مردم در
کشورهﺎی عقب مﺎنده نﯿﺎز دارد.
تﺎبهحﺎل برای بسﯿﺎری تن دردادن ملت نسبتﺎً آ گﺎه ایران به حﺎکﻤﺎن اسﻼم بﺎعث ش فت بود ،امﺎ ﭼرخﺶ
اردوﻏﺎن و پوتﯿن به سوی دی تﺎتوری ،آنهم بﺎ پشتﯿبﺎن بخﺶ بزرگ از مردم ترکﯿه و روسﯿه ،نشﺎن م دهد
که مبﺎرزه برای حفظ دم راس و تأمﯿن حقوق بشر در بسﯿﺎری جوام نهﺎدینه نشده است و مردم این کشورهﺎ
هنوز حﺎﺿر نﯿستند تﺎ برای برقراری و حفظ دم راس هزینه بپردازند.
تهﺎجم وحشﯿﺎنۀ روسﯿه به اوکراین نشﺎن داد که راه رﻓته در نﯿم سدۀ گذشته موﻓق نبوده است و سﯿﺎست
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دهد و بﺎید قﺎطﻌﺎنه روابط دیپلﻤﺎتﯿ بﺎ کشورهﺎی ﺿد دم راس را
»دگرگون از راه نزدی « جواب نﻤ
قط کرد و از استفﺎدۀ آنهﺎ از تریبونهﺎی جهﺎن پﯿش ﯿری نﻤود.
به عنوان نﻤونه سﺎزمﺎن ملﻞ متحد نهﺎدی است که به سﺎل ١٩۴۵م ،.بﻼﻓﺎصله پس از جنگ جهﺎن دوم ،به
منظور پﯿش ﯿری از جنگ در دنﯿﺎ تش ﯿﻞ شد و ﻻجرم بنﺎ بدین اصﻞ که تنهﺎ کشورهﺎی دم راتﯿ قﺎدر به
برقراری صل پﺎیدار هستند ،م بﺎیست به ش ﻞ انحصﺎری کشورهﺎی دم راتﯿ را در خود بپذیرد و به
شﯿوۀ دم راتﯿ اداره شود .بدین ویژگ  ،هم عضویت در آن شﺎخص شﺎیستگ دم راتﯿ کشورهﺎ م بود
و هم در آن نﯿروی منسجﻤ برای دﻓﺎع از دم راس در سط جهﺎن ﻓراهم م آمد .امﺎ سﺎزمﺎن ملﻞ از هﻤﺎن
ابتدا ،بﺎ برقراری »حق وتو« ،این ویژگ را از دست داد و گﺎم به گﺎم زیر ﻓشﺎر مداوم قدرتهﺎی ﺿد
دم راتﯿ به مجﻤﻌ نﻤﺎیش بدل شد؛ تﺎ آنجﺎ که این سﺎزمﺎن ،به طور مثﺎل ،تﺎ به امروز زیر ﻓشﺎر ﭼﯿن
کﻤونﯿست از پذیرﻓتن کشور دم راتﯿ و پﯿشرﻓته »جﻤهوری ﭼﯿن« )تﺎیوان( خودداری کرده ،امﺎ در مقﺎبﻞ
"دولت ﻓلسطﯿن" را به رسﻤﯿت م شنﺎسد ،که هﯿﭻگﺎه انتخﺎبﯽ نبوده و در واق تﯿول دو سﺎزمﺎن »سﺎف« و
»حﻤﺎس« است.
تهﺎجم وحشﯿﺎنۀ روسﯿه به اوکراین ی "جنگ" عﺎدی نﯿست ،بل ه بﺎعث شد که پوتﯿن به »نقطۀ تبلور«
کﻞ جبهۀ جهﺎن "ﭼﭗ" و "اسﻼم " بدل گردد .مقﺎبله بﺎ این صﻒآرایﯽ جبهۀ جهﻞ و جنﺎیت در برابر جهﺎن
آزادیخواه به دگرگون بنﯿﺎدین در سﯿﺎست کشورهﺎی پﯿشرﻓته نﯿﺎز دارد .پس از آنکه انقﻼب اسﻼم  ،ایران
را به عنوان ی قدرت اقتصﺎدی مهم از گردونۀ پﯿشرﻓت جهﺎن خﺎرج سﺎخت ،تهﺎجم روسﯿه به اوکراین
نﯿز به خوبﯽ نشﺎن م دهد که بﺎ نﺎبودی اقتصﺎد و کشﺎورزی در اوکراین ،دنﯿﺎ در کنﺎر مش ﻼت دی ر از
جﻤله بﺎ کﻤبود جدی مواد خوراک روبرو خواهد شد؛ بدین مﻌن بﺎید حفظ امنﯿت و صل جهﺎن نسبت به
منﺎﻓ اقتصﺎدی در اولویت قرار گﯿرد و نه تنهﺎ ح ومتهﺎی ارتجﺎع برای بهرمندی از مواهب تجﺎرت
جهﺎن هزینه بپردازند ،بل ه بﺎید برای مردم این کشورهﺎ نﯿز روشن شود که برخورداری از مواهب ﻓنﺎوری و
تولﯿد ،در گرو کوشﺶ برای بهبود اوﺿﺎع مدن و سﯿر به سوی دم راس است.
بدون کﻤ هﺎی هﻤه جﺎنبۀ ایﺎﻻت متحد آمری ﺎ به ﭼﯿن کﻤونﯿست در زمﯿنۀ ﻓنﺎوری پﯿشرﻓته ،این کشور
هﯿﭻگونه ام ﺎن برای ﻏلبه بر عقبمﺎندگ مزمن خود را نداشت و نﯿز ایﺎﻻت متحد بﺎ بزرگترین کﻤ
مﺎل در تﺎریخ بﺎعث شد که روسﯿه بﺎ تدارک ﻓنﺎوری مدرن به بزرگترین صﺎدر کنندۀ مواد ﻏذایﯽ و سوخت
بدل گردد .امﺎ متأسفﺎنه تبدیﻞ ﭼﯿن و روسﯿه به دو قدرت اقتصﺎدی ﭼنﺎنکه در گذشته نﯿز کشورهﺎی نفتخﯿز
عرب نشﺎن داده بودند ،موجب پﯿشرﻓت در امر دم راس و تأمﯿن آزادیهﺎی اجتﻤﺎع و سﯿﺎس نگردید.
از آﻏﺎز سدۀ ١٨م .که در آن اندیشﻤندان انسﺎندوست ،از روسو تﺎ منتس ﯿو ،تﻤدن نوین را طرح ریختند
سه سده بﯿشتر نﻤ گذرد؛ تﻤدن که در آن ﻓرد انسﺎن ،م تواند به آزادی و سراﻓرازی در جﺎمﻌهای استوار بر

ارزشهﺎی مدن و امنﯿت حقوق زندگ کند .پﯿﺶ از آن انسﺎن در درازنﺎی هزاران سﺎل به عنوان برده و
رعﯿت در زیر ﻓشﺎر خودکﺎم ﺎن بسر م برد.
هرﭼند تﺎبهحﺎل بسﯿﺎری جنﺎیتکﺎران بزرگ ،از هﯿتلر و خﻤﯿن تﺎ پولپوت و پوتﯿن ،آهنگ پﯿشرﻓت بشر را
کُند کردهاند ،در هﻤﯿن دو سده نﯿز ﭼهرۀ دنﯿﺎ به کل دگرگون شده است و دیری نخواهد پﺎیﯿد که بﺎ تحقق
زندگ درخور آدم در سراسر گﯿت  ،تﺎریخ واقﻌ بشر آﻏﺎز خواهد گردید؛ امﺎ تﺎ آن روز به کوشﺶهﺎ و
نبردهﺎی بسﯿﺎر نﯿﺎز است و امروزه هر انسﺎندوست در آﻏﺎز دوران نوین از نبرد بﺎ نﯿروهﺎی اهریﻤن بﺎید از
خود بپرسد که در کدام سوی این درگﯿری جهﺎن ایستﺎده است؟
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