اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺷﻨﻔﮑﺮان طﺮﻓﺪار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻣﺠﻠﮫ ھﻔﺘﮫ

 ٧٫اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٢

ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺲ ﻻﻧﺘﯿﯿﺮ ،ﭘﻨﺞ ﻓﻮرﯾﮫ  ٢٠١۴ـ ﺗﻠﺨﯿﺺ
» ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه اوﮐﺮاﯾﻦ « ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻋﺎﻣﻼن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ،دﻓﺎع ﺷﺮم ﮔﯿﻨﺎﻧﮫ اﯾﺴﺖ از ﺗﻈﺎھﺮات راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ.
دروغ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن از ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺠﺎوزات در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ از زﻣﺎن ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺳﺎل  ١٩٩١ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اروﭘﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﻏﺮض ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ » ،آﯾﻨﺪه اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ھﺎ دارد .آﻧﮭﺎ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ طﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺎرﻧﺠﯽ
از دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،و آﻧﮭﺎ ﺑﺮای آن ارزش ھﺎ اﻣﺮوز ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ از اﯾﺪه اروﭘﺎی ﻣﺸﺘﺮک
رﻓﻊ ﺗﻮھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آن اﯾﺪه و ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻓﺎع از اوﮐﺮاﯾﻦ از
وﺳﻮﺳﮫ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی رھﺒﺮان ﻓﺎﺳﺪ در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﮭﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ «.
ھﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺪرﺗﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ھﺴﺘﮫ ای از ﭼﻨﺪ ھﺰار اراذل و اوﺑﺎش ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و
ﺣﺰب ﺳﻮوﺑﻮدا ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اوﮐﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ طﺮﻓﺪار
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و دﺷﻤﻦ روﺳﯿﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ
ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا درﻣﯽ آورﻧﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.

در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ،وﯾﮑﺘﻮر ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ادﻏﺎم اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ده ھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﮐﺎھﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ھﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﺑﺎز زد .ﺑﺎ ﺗﺮس از
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﻮده ای ،او در ﻋﻮض ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از روﺳﯿﮫ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ در ﻧﺘﯿﺠﮫ دوﺋﻞ ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ
ھﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻈﺎھﺮات در اوﮐﺮاﯾﻦ و در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﻻت در اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ » :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻨﻮز
ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ و از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .اﻧﻔﻌﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ )و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی در اوﮐﺮاﯾﻦ و ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮاطﻮری روﺳﯿﮫ ﺧﻄﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﮔﯽ اروﭘﺎ« .
در واﻗﻊ ،اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺳﯿﮫ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ – ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﮫ اﻧﺮژی
اش ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ – ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺟﮭﺖ ﻏﺎرت ﻣﻨﻄﻘﮫ و ھﺪف ﻗﺮار دادن روﺳﯿﮫ در ﺣﺎل ظﮭﻮر ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﻣﺘﺤﺪان اﺻﻠﯽ روﺳﯿﮫ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺳﻮرﯾﮫ و اﯾﺮان را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻋﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻼت
ﻧﺎﺗﻮ و ﺟﻨﮓ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی در ﺳﺎل  ١٩٩٠آﻏﺎز ﺷﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻌﺪی
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮرژﯾﻢ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﻮﻣﯽ در روﺳﯿﮫ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ از ﭼﭽﻦ،
ﺗﺎ ﺗﺎﺗﺎرھﺎ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﭼﺮﮐﺴﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻧﺎ راﺿﯿﺎن آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟﻨﺪن در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﻧﻮﺷﺖ،
» آﻗﺎی ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ و آﻗﺎی ﭘﻮﺗﯿﻦ رھﺒﺮاﻧﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮع و در ﯾﮏ ﻣﺪل ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ ھﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد را در
ﮐﯿﯿﻒ از ﻗﺪرت ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم روﺳﯿﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﺑﻼ را ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﮫ در ﮐﺮ ﻣﻠﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﮫ در ﺑﯿﺂورﻧﺪ«.
ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ -اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺷﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اھﺪاف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺮﻟﯿﻦ دو ﺑﺎر در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ور ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٩١٨و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  . ١٩۴١ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ اﻣﺮوز از ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﻧﺠﺎم ھﺎﻟﻮﮐﺎﺳﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺤﺪان ﻧﺎزی ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ – ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ داد و اﺳﺘﻌﻤﺎر آن را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮭﺎﺟﺮان آﻟﻤﺎﻧﯽ از
طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﻧﯿﺦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم داﺷﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮروی و روش ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او
ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ ،و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ظﮭﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :روﺳﯿﮫ و اوﮐﺮاﯾﻦ را از
طﺮﯾﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ داﺧﻠﯽ ،ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ
را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮگ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺞ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری وظﯿﻔﮫ ﻣﺮﮐﺰی در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ھﺸﺪارھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ داده ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ای ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺪم ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رژﯾﻢ ھﺎی اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ در

ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﺪ ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺼﻤﻢ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﮭﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن طﺮﻓﺪاراﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎت آﻧﮭﺎ ،در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺮﮔﺸﺎده دارد .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ از دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎی رده ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ »
ﮐﺮس اﺳﺘﻮن و
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ « اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺜﻞ وزرای ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ،آﻧﺎ ﭘﺎﻻﺳﯿﻮ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎرد ﮐﭽﻨﺮ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﯾﺎ ِ
آرﯾﯿﮫ ﻧَﯿّﺮ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز ﺟﻮرج ﺳﻮروس ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ،
ھﺮﭼﻨﺪ ،داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﮫ واﮐﻨﺶ راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﮐﻮری ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎم ھﺎی ﻣﻮﺟﻮده در ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺘﺲ اﺳﺘﺮن ،ﯾﮏ ﻣﻮرﺧﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻮد ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﻨﺠﻼب ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻏﻠﻄﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮی ،اﺳﻼوی ژﯾﮋک ،ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد .آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ھﻢ ﺗﺮازی ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻓﮫ ای از طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ
را ﺑﺎ راھﺰﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻘﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﭗ ﻗﻼﺑﯽ در آﻣﻮزش دادن ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از دھﮫ ھﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺼﯿﺒﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ادراک ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی آن ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد،
اﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ – ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﻠﻮﺟﮫ در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻋﺮاق ،ﯾﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﮐﺸﺘﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ .ﻗﻠﻢ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﺠﺰ ،زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻏﺪد اﺧﻼﻗﯽ اﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ھﺪف ﺗﺠﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮭﺎ
ﺑﮭﺮ طﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رھﺒﺮی ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﭘﺲ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﮭﺎ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ.

