
راساوکرا   ین و نبرد برای دم
  فاضل غیبی

 

از به خاک از هفتاد سال که  بعددر تاریخ بشر گشوده شد.  "فصل نوین" اوکراینتهاجم روسیه به  پس از
ی ویرانگر از سوی  شاهد تهاجمر یبار داکنون ، گذردم رژیم نازیدست ه و خون کشیده شدن اروپا ب

ر هستیم. تا همین دو ماه قدرت نظام بزرگ برای تسخیر کشوری  رفت که دستکم در تصور م پیشدی
ن ساختهنابرخوردهای نظام را  ،اقتصادی، سیاس و اجتماع روابط نزدیاروپا   ،فراتر از آناند. مم

ر نقاط جهان نیز صرف ها رژیمهای افروزینظر از جنگبا فروپاش بلوک شرق و پایان جنگ سرد در دی
یمبه نظر مچنین و  داشتشمار برخوردهای نظام رو به کاهش م اسال هاینیروو   رسید که با تح

اری ، های بیننهادها و هم راس به پیش مالملل   رود. دنیا گام به گام به سوی صل و دم
لب اوکرایناما تهاجم نظام روسیه به  راس  شان داد که جهان ما تا گسترش سراسریدهنده نتکان ه ش دم

یم صل جهان راهعنوان پیشه ب تر آن بود که روشن دهندهدارد. از این تکانرو دراز در پیش  شرط تح
توانند ، نه تنها نم)WTO(سازمان تجارت جهان  الملل مانند سازمان ملل متحد و یا نهادهای بینگردید 

ه به وسیله یریپیشها از جنگ تاتورهای ریز و درشت آنهاتا با کم اند ای بدل شدهکنند، بل با  ،دی
  . دست یابندبشری خود  تر به اهداف ضدراحت ،دیپلماتی در سط جهان هایمانور

راس با ره که راه آینده بآمیز بلوک شرق بدین توهم دامن زد فروپاش نسبتاً مسالمت شد روابط سوی دم
ۀ روابط بین در فرانسیس فوکویاما تا بدانجا که  ؛بودراه هموار خواهد اقتصادی الملل و گسترش شب

ر مانع در راه جهانگیر شدن نظام لیبرال » پایان تاریخ«همان زمان  را اعالم کرد، بدین معن که دی
راس ب ، هااما واقعیت تل این است که هنوز بسیاری ملتعنوان آخرین مرحلۀ رشد بشر وجود ندارد. ه دم

گاه تا حدود زیادی ردهایی ساده قدرت  رهبران خودکامه تادهند اجازه م ،به سبب ناآ با استفاده از ش
یم بخشند، تا بدانجا که ی هابه سوی نظامقابل اعتنا بدون مواجهه با مقاومت  اغلب خود را گام به گام تح

ان نظر جالب  روند.توتالیتر به پیش م ر ماست که این خودکام دی جا به روش همهآموزند و از ی
سان تقریباً  معیشت بخش بود اوضاع به به "مل"و  "مردم"ای ا نشان دادن چهرهبدر ابتدا : کنندعمل می

اما دیری  ؛دارندامنیت و ثبات اجتماع برم یبرقرار در راستایهایی گامنیز و  پردازنداز جامعه م
تات ،فانکوب مخالسر از طریق پشتیبان ضمن بخش مزبور، باپاید که نم وری فردی خود را برقرار دی
  کنند.م

ان نسل گذشتهنظر جالب  از صدام و قذاف تا چاوز  ،است که این روش نه تنها مورد استفادۀ همۀ خودکام
ه نسل جدیدی نیز ا ،و بشار اسد تاتوری فردی  به همان شیوه،نیز ز اردوغان تا پوتین قرار گرفت، بل دی

 ،و کرۀ شمال را بیفزاییمنظامات کمونیست مانند چین  ،چون به جبهۀ ارتجاع جهانخود را استوار ساختند. 
راس گسترده ضد آراییبا صف اسالم  "بنیادگرایان"در آن با  "حق تقدم"شویم که البته ای روبرو مدم

  در ایران است. 
ا ضربهبا فرمان تسخیر سفارت آمربود که  خمیناین ین بار دنیا فراموش نخواهد کرد که نخست ای ی

ومت ترور و وحشت روابط بین ناپذیر بر پایۀجبران الملل وارد آورد و جهانیان را نه تنها به همزیست با ح
ه از این روابط به بهترین وجه برای پیشبرد اهداف  ناچارخود  رژیم اسالم  رد.شیطان خود بهره بکرد، بل

نه از حمالت تروریست در آرژانتین، لبنان و نیویورک تا تسخیر عمل چهار پایتخت در خاورمیا توانست
همۀ  ،و از کشتار ایرانیان در داخل کشور تا ترور مخالفان در خارج ،(بغداد، دمشق، بیروت و صنعا)

کشورهای پیشرفته یپلماس زیرکانه با دکاربرد حربه عمل سازد که با بشری خود را بدین  های ضدجنایت
ومت د که در دراز مدت به راه راست خواهد آمد. اما نبدین توهم دامن ز قدم  رویبه هیچنه تنها این ح

ر  ،عقب ننشست و قرار گرفتنیز نیروهای مرتج منطقه و جهان که برای دی تا بدانجا که باعث شد  ؛ال
ا ایاالت متحد و طالبان حسین راندازی صدام ب ،آور دست زند و آنسرانپیامدهای خُ دارایبه اشتباه  آمری

رژیم بیشتر یابی اشتباه که نه تنها به قدرت ؛در تهران بود "سر مار"جای کوبیدن ه ب و افغانستان، در عراق
ه   باز کرد.  به منطقهنیز وسیه و چین را پای راسالم دامن زد بل



ر پذیرش شمار  ر ارگانکشورهای عقب ی ازهرچه بیشتراز سوی دی های مانده به سازمان ملل متحد و دی
تاتوری و توتالیتر بدل ساخت.  در عملالملل این نهادها را بین   به میدان مانور کشورهای دی

در سط  "بیداری اسالم"ه تنها به در ایران آغاز گردید ن "انقالب اسالم"بدین ترتیب روندی که با 
ه با اعالم جنگ موفقیتم جهان ،های مدن و دستاوردهای ارزش اآمیز  بنجر شد بل به  رفتار انسان

یل جبهه   نیست. در سدۀ گذشته جبهۀ جهان کمونیست شباهت به ای جهان منجر شد که بیتش
راس در سط جهان را برمال ساخت عیار اوکرایناز این نظر تهاجم وحشیانۀ روسیه به  و  ،واقع رشد دم

رات هشداری باشد که هنوز مبارزهاین  برای گسترش دشوار و طوالن ای باید برای نیروهای مترق و دم
 در درجۀ نخست بهو فناوری عات ای که در عصر اطالمبارزه ؛مدنیت در سط جهان در پیش است

در  از مردم گاه و زودباوری اقشار وسیعبشری از ناآ نیروهای ضد استفادۀوءس یری ازپیش روشنگری و
  دارد.  نیاز کشورهای عقب مانده

فت بود، اما چرخش درحال برای بسیاری تن هبات گاه ایران به حاکمان اسالم باعث ش دادن ملت نسبتاً آ
تا دهد نشان م ،ترکیه و روسیه با پشتیبان بخش بزرگ از مردمهم آن ،توریاردوغان و پوتین به سوی دی
راس  ن کشورها نهادینه نشده است و مردم ایدر بسیاری جوام  و تأمین حقوق بشرکه مبارزه برای حفظ دم

راسی و حفظ برای برقرارتا هنوز حاضر نیستند    هزینه بپردازند.  دم
سیاست موفق نبوده است و  نشان داد که راه رفته در نیم سدۀ گذشته اوکراینتهاجم وحشیانۀ روسیه به 

i»دگرگون از راه نزدی« راس را جواب نم  دهد و باید قاطعانه روابط دیپلماتی با کشورهای ضد دم
یری نمود.قط کرد و از استفادۀ آنها از تریبون   های جهان پیش

م.، بالفاصله پس از جنگ جهان دوم، به ١٩۴۵به عنوان نمونه سازمان ملل متحد نهادی است که به سال 
راتی قادر به  یل شد و الجرم بنا بدین اصل که تنها کشورهای دم یری از جنگ در دنیا تش منظور پیش

راتی را دربرقراری صل پایدار هستند، م ل انحصاری کشورهای دم خود بپذیرد و به  بایست به ش
راتی کشورها م ، هم عضویت در آن شاخص شایستگ دم راتی اداره شود. بدین ویژگ بود شیوۀ دم

راس در سط جهان فراهم م آمد. اما سازمان ملل از همان و هم در آن نیروی منسجم برای دفاع از دم
های ضد م به گام زیر فشار مداوم قدرت، این ویژگ را از دست داد و گا»حق وتو«ابتدا، با برقراری 

راتی به مجمع نمایش بدل شد؛ تا آنجا که این سازمان، به طور مثال، تا به امروز زیر فشار چین  دم
راتی و پیشرفته  (تایوان) خودداری کرده، اما در مقابل » جمهوری چین«کمونیست از پذیرفتن کشور دم

و » ساف«گاه انتخابی نبوده و در واق تیول دو سازمان ، که هیچشناسد"دولت فلسطین" را به رسمیت م
  است. » حماس«

ه باعث شد که پوتین به  اوکراینتهاجم وحشیانۀ روسیه به  i»نقطۀ تبلور«ی "جنگ" عادی نیست، بل i  
جهان ت در برابر آرایی جبهۀ جهل و جنای. مقابله با این صفدل گرددب "اسالم"و  "چپ"جهان  جبهۀکل 

، ایران به دگرگون بنیادین در سیاست کشورهای پیشرفته نیاز دارد.  آزادیخواه پس از آنکه انقالب اسالم
 اوکراینقدرت اقتصادی مهم از گردونۀ پیشرفت جهان خارج ساخت، تهاجم روسیه به ی عنوان ه را ب

ر دنیا  ،اوکرایندی اقتصاد و کشاورزی در دهد  که با نابوخوبی نشان مه نیز ب الت دی از در کنار مش
بدین معن باید حفظ امنیت و صل جهان نسبت به  ؛با کمبود جدی مواد خوراک روبرو خواهد شد جمله

ومت تجارت بهرمندی از مواهب  برایهای ارتجاع مناف اقتصادی در اولویت قرار گیرد و نه تنها ح
ه  و  فناوریین کشورها نیز روشن شود که برخورداری از مواهب برای مردم اباید جهان هزینه بپردازند، بل

راس است. ه در گرو کوشش برای بهبود اوضاع مدن و سیر ب ،تولید   سوی دم
ا ایاالت متحد ۀهای همه جانببدون کم این کشور  ،ی پیشرفتهفناوربه چین کمونیست در زمینۀ  آمری

انهیچ ترین کم ایاالت متحد با بزرگنیز نداشت و مزمن خود را ماندگ غلبه بر عقببرای  گونه ام
و سوخت  غذاییکنندۀ مواد  ترین صادرمدرن به بزرگ فناوریمال در تاریخ باعث شد که روسیه با تدارک 

خیز بدل گردد. اما متأسفانه تبدیل چین و روسیه به دو قدرت اقتصادی چنانکه در گذشته نیز کشورهای نفت
راس و تأمین آزادیعرب نشان داد   های اجتماع و سیاس نگردید.ه بودند، موجب پیشرفت در امر دم

یو ،دوستم. که در آن اندیشمندان انسان١٨از آغاز سدۀ  تند نوین را طرح ریخ تمدن ،از روسو تا منتس
ای استوار بر در جامعه به آزادی و سرافرازیتواند مگذرد؛ تمدن که در آن فرد انسان، نم ترسه سده بیش



عنوان برده و ه در درازنای هزاران سال ب پیش از آن انسانزندگ کند. های مدن و امنیت حقوق ارزش
ان بسر   برد. م رعیت در زیر فشار خودکام

را آهنگ پیشرفت بشر  ،پوت و پوتینتا پول خمین از هیتلر و ،جنایتکاران بزرگبسیاری  حالهتابهرچند 
با تحقق دیری نخواهد پایید که  شده است و کل دگرگونه ب چهرۀ دنیانیز اند، در همین دو سده ند کردهکُ

، تاریخ واقع بشر آغاز  زندگ درخور آدم ها و کوششتا آن روز به اما  ؛دیگردخواهد در سراسر گیت
از در آغاز دوران نوین از نبرد با نیروهای اهریمن باید  دوستهر انسان امروزهبسیار نیاز است و  نبردهای

 ؟ است درگیری جهان ایستادهاین در کدام سوی  که خود بپرسد
 

i . Change through rapprochement 

i i . crystallization point 

                                                           


