
 
 

 
 

 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

  اوکراین بهحمله 

 منظر نوام چامسکیاز 

 
 وگو با نوام چامسکیگفت

 



 

 
 

 ی رخدادهای اوکراینمالحظاتی درباره 1

ها و مقاالتی که به دنبال تجاوز نظامی پوتین به ی انتشار سلسله یادداشتدر ادامه

چامسکی  .خوانیممیرا  با نوام چامسکیحاضر  وگویگفتاوکراین منتشر کردیم، 

 خیکه در تار داندمی ناموجهو  دلیلبی یاحملهی نظامی روسیه به اوکراین را حمله

 ایههحظثبت خواهد شد. مال کمیوستیبزرگ قرن ب یجنگ اتیاز جنا یکیعنوان به

 رابه آن اشاره کرد،  هیجمهور روسسیرئ ن،یپوت ریمیمانند آنچه که والد ،یاسیس

 د.رکستقل استفاده کشور م کی هیتهاجم عل هیتوج در یعنوان استداللبه تواننمی

و  ی اقتصاد سیاسیکورونیو، پژوهشگر برجستهی حاضر را سی جِی پولیمصاحبه 

 –انجام داده است. های متعدد ی کتابنویسندهنگار، استاد دانشگاه و سیاست، روزنامه

 نقد اقتصاد سیاسی

 

 

در  یکرد. نوام چامسک ریرا غافلگ یانجهان بخش اعظم نیبه اوکرا هیروس هجوم

 یحمله کی نیا گویدمی ،دیآیکه در ادامه م Truthoutبا  یاختصاص وگوییگفت

بزرگ قرن  یجنگ اتیاز جنا یکیعنوان به خیاست که در تار ناموجهو  دلیلبی

 ن،یپوت ریمیمانند آنچه که والد ،یاسیس هایهحظثبت خواهد شد. مال کمیوستیب

م تهاج هیتوج در یعنوان استداللبه توانرا نمیبه آن اشاره کرد،  هیجمهور روسسیرئ

تهاجم  نیدر مواجهه با ا د،یگویم ید. چامسککرستقل استفاده کشور م کی هیعل

ند، ک انتخاب ینظام دیتشد یرا به جا یفور یپلماسید دیمتحده با االتیوحشتناک، ا

 «هاتمامی گونهحکم مرگ بدون هیچ پیروزی در جنگ، در »در تواند یم یدوم نیا رایز

 باشد.

روشنفکران زنده  نیتراز مهم یکیعنوان به یالمللنیدر سطح ب یامسکنوام چ

 راکهچ اند،کرده سهیو دکارت مقا وتنین له،یبا گالرا او  یفکر گاهیشود. جایشناخته م

از جمله  یعلمتحقیقات و  پژوهشی گوناگون هایحوزهدر  یشگرف آمدهایپیآثار او 

مطالعات رسانه، فلسفه،  ،یشناسروان وتر،یعلوم کامپ ات،یاضیمنطق و ر ،یشناسزبان

و  است کتاب 051حدود  یسندهینو چامسکی داشته است. المللنیو امور ب استیس

ژاپنی )معادل  وتویک یزهیو جا یدنیصلح س یزهیاز جمله جا یمعتبر اریبس زیجوا
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 جهان یدانشگاه ها نیاز مشهورتر یافتخار یها مدرک دکترانوبل( و ده یزهیجا

دانشگاه  یویژهاستاد  اکنونهمو  MIT تازمم استاد یاست. چامسکدریافت کرده 

 است. زونایآر

سرتاسر جهان و  زدهشگفتاکثر مردم را  نیبه اوکرا هیروس یحملهم، نوا

وجود داشت که  یادیز یهانشانه هرچند، است در بهتی سنگین فروبردهرا 

 گرفتن یگسترش ناتو به شرق و امتناع واشنگتن از جد لیبه دل نیپوت

چرا شده است. به نظر شما  عصبیکامالً  او «خط قرمز» یتیامنهای درخواست

 ؟به حمله دست بزندبرهه از زمان  نیگرفت در ا میاو تصم

. میکن طرحانکار را  رقابلیغ تیچند واقع دیال، باؤس نیقبل از پرداختن به ا

 بزرگ است یجنگ تیجنا کی نیبه اوکرا هیروس یحملهاست که  نیآنها ا نیترمهم

متحده به عراق  االتیا یدر کنار حملهی مهم را در نظر بگیریم، اگر فقط دو نمونهکه 

تبیین  شهی. همگیردجای می ،0191به لهستان در سپتامبر  نیاستال-تلریه یو حمله

کند و موجه آن را توجیه نمی، اما کندبه درک معنای آن کمک می ل ]رخدادها[عل

 .دهدجلوه نمی

ن پوتی یاتشاهد انبوه مطالبی هستیم که به ذهن م،یبپرداز پرسشاکنون به 

 د،شویم یییاپارانو یهایپردازالیاو گرفتار خاست که  نیداستان معمول اپردازد. می

 دشوگفته می جانیاکه در  یینوع آشنااز همان  اطرافیانی مجیزگو دارد ،خودسر است

، الگومارئهبرای طلب مرحمت از رهبر با پای پیاده به  خواهبازماندگان حزب جمهوری

 روند. عمارت دونالد ترامپ می

در نظر  گرید است احتماالت بهترباشد، اما  قیممکن است دق خبری لیساین 

بلند  یبا صدا ستهابوده که او و همکارانش سال یزیچ نیمنظور پوت دیگرفته شود. شا

 یدرخواست اصل چون»ه باشد ک نگونهیا ممکن استعنوان مثال، اند. بهگفته رساو 

 ای نیاوکرا طور مشخصبه ،دیگری اعضایاست که که ناتو  نیااز  نانیاطم نیپوت

اگر گسترش ائتالف ناتو بعد از جنگ است که  روشن ،رفتیگرجستان، را نخواهد پذ

داشت، یا اگر این گسترش هماهنگ با ایجاد یک ساختار امنیتی سرد وجود نمی

« .نداشت مبنایی یبحران کنونگرفت، وسیه را هم دربر میمشترک در اروپا بود که ر

http://www.defenddemocracy.press/acura-viewpoint-jack-f-matlock-jr-todays-crisis-over-ukraine/
http://www.defenddemocracy.press/acura-viewpoint-jack-f-matlock-jr-todays-crisis-over-ukraine/
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 شمارکماز  یکیک، تالجک م ه،یمتحده در روس االتیسابق ا ریسفرا سخنان  نیا

 یقبل از حمله یکم ،متحده االتیا یپلماسیدر دستگاه د هیروس یجد کارشناسان

 زه ابا استفاد یراحتهتوان بیبحران را م نید که اگوییادامه مدر نوشته است. او  هیروس

که  متحده است االتینفع ابه م،یعقل سل مبتنی بر اریبا هر مع ...حل کرد میعقل سل

 هدف - هیاز نفوذ روس نیجدا کردن اوکرا ی. تالش برامنازعهکند، نه  جیصلح را ترو

 کار احمقانه و خطرناک کی - کردندیم کیتحررا  «یرنگ یهاانقالب»که  یآشکار کسان

 م؟یارا فراموش کرده «کوبا یبحران موشک»درس  قدر زوداینما  ایآ بود.

 شماراندکاز  گرید یکی ا،یس سیبرنز، رئ امیلیست. در خاطرات ونیتالک تنها م

جرج  .سته یریگجهینتهمان  باًیتقر بنیادیمسائل  یدرباره ه،یمعتبر روس کارشناسان

 که نقل شده استاما با تأخیر طور گسترده به که دارد یتری[ موضع قوپلماتی]د کنان

ان ج ،کیپلماتید یهاو خارج از رده پیشین از آن حمایت کردهدفاع  ریوز ،یپر امیلیو

که  گرید یهااز چهره یاریالملل و بسنیروابط ب یبرجسته پژوهشگر ،مریرشایم

 .های مشابهی دارندگفته ها را خارج از جریان اصلی خواندتوان آننمی

ر منتش کسیلیکیوکه  متحده االتیا یاسناد داخل. ابهامی ندارد هانیکدام از ا چیه

 وستنیپ یبرا نیبوش دوم به اوکرا عاری از مسئولیت شنهادیدهد که پی، نشان مکرده

را  ینظام دیتهدگسترش که  ختیرا برانگ هیتند روس یبه ناتو بالفاصله هشدارها

 توان درک کرد.مید. نتحمل ک دانتوینم

 ظنّ لیدلکه به میتوجه داشته باش« چپ» بیبه مفهوم عج باید در عین حال،

 .گیردشدت مورد انتقاد قرار میهو ب مرتب« این چپ» «نیخط کرمل»در مورد  یناکاف

ده گرفته ش میتصم نیچرا ا میدانیاست که نم نیا تیواقع مییصادقانه بگواگر 

را  یکه او نقش اصل هیروس تیامن یشورا ای ییتنهابه نیپوت کهدانیم مین یاست، حت

 هم هست ییزهای، چهمه نی. با ااند، کدام یک این تصمیم را گرفتهکندیم فایدر آن ا

 یسانتوسط کتفصیل ای بهی که تا اندازهاز جمله سوابق ،کافی داریم نانیاطم از آنکه 

ها نآ و از اندقرار داشته یزیربرنامه نظامدر داخل  ییباال یهاگاهیدر جا بررسی شده که

 انکار تحقیرآمیزمتحده با  االتیا سخن را کوتاه کنم،. به طور خالصه، شد نقل

http://www.defenddemocracy.press/bidens-cia-director-doesnt-believe-bidens-story-about-ukraine/
https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/Why-the-Ukraine-Crisis-Is.pdf
https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/Why-the-Ukraine-Crisis-Is.pdf
https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html
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 ،نیرااوک ژهیوگرجستان و به ،خطوط قرمز واضح آنها ژهیوبه ه،یروس یتیامن یهاینگران

 .است یریگدر حال شکلاست که سال  55بحران  نیا

 یدتراژ نیشد از ایلحظه م نیکه تا آخر داشته باشیمباور هست که  یخوب لیدال

 نیچرا پوت کهنی. در مورد امیاکرد. قبالً بارها و بارها در مورد آن بحث کرده یریجلوگ

 میهر طور که دوست دار میتوانی، مه استرا آغاز کرد تکارانهیتجاوز جنا اکنون این

در  و اندرفتهطفره از آن  – ستیمبهم ن فصل این تجاوزهای بالزمینه. اما میحدس بزن

 .اندنکردهبحث  شمورد

 تیجنااین های آسیب در معرضکه  یتوان درک کرد که چرا کسانیم یخوببه

از آن اجتناب کرد  شدیم ایآ کهنیعلت وقوع آن و ا یتوانند تحقیق دربارهمیند هست

 میواهخیدرک است، اما اشتباه است. اگر مبلد. قاننک یقبول تلققابل ریغ توجیهیرا 

ی بدتر عیکمک کند و از فجا انیکه به قربان مینشان ده اکنشو یافاجعه به گونه نیبه ا

 میتوانیکه م جاییاست که تا  یعاقالنه و ضرور ،شود یریجلوگ که در پیش است

 واندتمیقهرمانانه  اداهای. شد اصالح شود، بیاموزیممسیری که میاشتباهات و  یدرباره

 .رسان نیستاما یارید. کن تیرضاایجاد 

، 0191 یتم. در اواخر دههآموخ شیها پافتم که مدتیم یدرس ادی شه،یمثل هم

)به  یجنوب تنامیو یمل بخشیآزاد یجبهه ندگانیاز نما یدر اروپا با تعداد نشستیدر 

 تایبا جنا دتنتاه مخالفت کو دوران. داشتمشرکت «( هاکنگتیو» هاییکایآمر قول

بودند که احساس  نیاز جوانان چنان خشمگ یبود. برخ نیوچدر هند مریکاوحشتناک ا

است:  قهرآمیزواکنش  شد،که پدیدار می ییوالهایکردند تنها پاسخ مناسب به ه

. هر مراکز آموزش نظامیاندر  یگذاربمب ،یاصل هاینابایخ در هاشهیشکستن ش

یلی نگاه خها یتنامیوحشتناک بود. و اتیدر جنا یهمدست یمنزلهبه ،از آن ترکم یزیچ

مؤثر  یاعتراض یالگو آناناقدامات مخالفت کردند.  نیشدت با ابه ان. آنمتفاوتی داشتند

طلب  با سکوت تنامیدر وکه  ییکایسربازان آمر آرامگاهبر سر  انیود را ارائه کردند: زنخ

 یجنگ احساس درست ییکایآمر مدافعانشود باعث که  چیزیها به . آنآمرزش کنند

 خواستند زنده بمانند.یها منداشتند. آن یاعالقهو شرافت کنند، 

 یهدف اصل که یجنوب جهانکشورهای وحشتناک در  هایجنگ انیاز قربان

د چیزی که بایام. دهیشنبارها به شکلی این درس را  ،اندبوده یستیالیخشونت امپر
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 وقوع ییدرک چرا یتالش براآن  ی. امروز معنای گوش کنیمآویزه منطبق با شرایط

این که انجام داد، و  توانیم یاز آن چه کار یریجلوگ یبرااین که است و  تراژدی نیا

 .بیاموزیم ندهیآ برای اتفاقات آن یهادرس از

، اما مرا نداریمهم  اریموضوع بس نیا یبررس وقت. شوداین پرسش نادیده گرفته می

ه به بوده ک نیابینیم می یالیخ ای یواقع هایبحران کرات در پاسخ بهکه به یواکنش

 اهبازتاب ناخودآگتقریباً  نی. اکنیملول را انتخاب میتفنگ شش تون،یز یشاخه یجا

تالش برای . عموماً وحشتناک بوده است -مرسوم  انیقربان یبرا -آن  عواقباست، و م

 بدیهی. عملی، ارزشمند استبی ایعمل هر اقب احتمالی اندیشیدن به عو و دریافتن

 یراحتبهآن را  ،موجهشور و احساسات در زمان  رایاما ارزش تکرار دارد، ز است البته،

 .گیریمنادیده می

ین ترچه که کمآنمانند، تلخ هستند. یم یکه پس از تهاجم باق ییهانهیگزی همه

 دنیرس دیاست که هنوز وجود دارد، به ام کیپلماتید یهانهیاز گز تی، حمابدی را دارد

 ادیبه احتمال ز نگقبل از وقوع جآنچه که  ی بسیاری باکه فاصله یاجهیبه نت

 یهااز نسخه یبرخ ،یشیبه سبک اتر نیاوکرا ختنساطرفبیبود:  یابیدستقابل

این که  ای ن،یپوت نشینیعقب راهی برای – ضرورتاً -در داخل. و  5 نسکیم سمیفدرال

 ریغ باًیتقروخامتی که  دید، شاشوتر میوخ گریافراد د یو همه نیاوکرا یبرا جینتا

 تصور باشد.قابل

ده است؟ بوالملل حاکم نیعدالت در امور ب یاما چه زمان است. دور از عدالت یلیخ

 شود؟ یوحشتناک بررس یتاریخچهاین  نیا گریالزم است بار د ایآ

 یجااست که به افتهی آمدهایی مذموم تقلیلبه پیها گزینهاکنون  ،خواه ناخواه

تا به احتمال قوی جنگ  دهدپاداش ه وی ب –عمل تجاوزکارانه  یبرا نیمجازات پوت

 تواندیم رود، رونیب یدیکه از آنجا با ناامبرانیم  یابه گوشه را خرساین که . پایان یابد

 .عقالنیت محضباشد.  بخشتیرضا

که شجاعانه از  یتا از کسان میانجام ده میتوانیکه م یهر کار دیحال، با عیندر 

و  ند،زیگریم فجایعکه از  یکنند، کسانیدفاع م مگرستخود در برابر متجاوزان  هنیم
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قرار بزرگ  یدر معرض خطررا شخصاً دولت خود  تیهزاران روس شجاع که علناً با جنا

 .است ما یهمه اند، به شکلی مؤثر حمایت کنیم. این درسی برایداده

 انیقربانر تگسترده اریبس گروهکمک به  یبرا ییهاراهتا  میکن تالش دیبا نیو همچن

 یرخ داد که همه یافاجعه در لحظه نی. انیزم یرو حیات در ی: تماممیکن دایپ

 ستیز طیمح بیبزرگ تخر یتا بال میبا هم کار کن دیما، با یواقع همهبهها، قدرتابر

مگر  شودمی نیبدتر از ا یزودو به شتهدا یتلفات وحشتناکتاکنون که  میرا کنترل کن

برای درک روشن این موضوع، به گزارش  انجام شود. بنیادی یهاشتالفوریت به کهنیا

 نیترو شوم نیترتازهتوجه کنید که  IPCC «وهواییهیأت بینادولتی تغییرات آب»

 .منتشر کرداز فاجعه  جان به سالمت بردن یمنظم خود را در مورد چگونگ یهایابیارز

 رایز شود،یم برعکس یحت شود،ی، اقدامات الزم متوقف ماین اوضاع و احوالدر 

گسترش استفاده از  ریو جهان اکنون در مس شودصرف تخریب می یاریمنابع بس

 حرکتسنگ زغالیعنی آنها،  نیترو راحت نیتراز جمله خطرناک ،یلیفس یهاسوخت

 .کندمی

را وان تینماین را کند.  جادیا تروضعیتی خوفناک توانستیمن همبدخواه  یمنیاهر

 .مهم است گرفت. هر لحظه دهیناد

 دی( منشور ملل متحد است که تهد4)2 ینقض آشکار ماده هیتهاجم روس

 نی. با اسازدمیرا ممنوع  گریر دکشو یارض تیتمام هیاستفاده از زور عل ای

 یقانون هاتیتوج یبه دنبال ارائه هیفور 24خود در  یدر سخنران نیحال پوت

 نقض عنوان شواهدبه هیو سور یبیاز کوزوو، عراق، ل هیتهاجم بود و روس یبرا

ورت در صبرد. یمتحده و متحدانش نام م االتیتوسط ا یالمللنیب نیمکرر قوان

 تیو وضع نیتهاجم به اوکرا یبرا نیپوت یقانون هاتیدر مورد توج امکان،

 د؟یکن نظرتان را ابرازالملل در دوران پس از جنگ سرد نیحقوق ب

توان نمی یزیتجاوز خود چ یبرا یقانون هییتوج یارائه یبرا نیدر مورد تالش پوت

 .اصالً ارزش بررسی ندارد. گفت

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/02/28/ipcc-united-nations-climate-change-adaptation/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F362f1af%2F621cfcc69d2fda34e7b0f74f%2F5977f250ae7e8a6816e8c2a1%2F12%2F72%2F621cfcc69d2fda34e7b0f74f
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/02/28/ipcc-united-nations-climate-change-adaptation/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F362f1af%2F621cfcc69d2fda34e7b0f74f%2F5977f250ae7e8a6816e8c2a1%2F12%2F72%2F621cfcc69d2fda34e7b0f74f
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م به چش کیرا بدون  یالمللنیب نیو متحدانش قوان کایدرست است که آمر ،البته

، همه نی. با ادهدهای پوتین را تخفیف نمیجنایت نیاما ا کنند،یهم زدن نقض م

 .دارند نیسر اوکرابر یریبر درگ یمیمستق یمدهاآیپ یبیکوزوو، عراق و ل

به خاطر آنها در را ها یبود که ناز یاتیجنا یانامهدرس یحمله به عراق نمونه

 .بود هیروسای به ضربه. و محض ناموجه ند، تجاوزختیر آونورنبرگ به دا

ما ا یرقانونیغ»متحده(  االتیتجاوز ا یعنیتهاجم ناتو )ادعا شد که در مورد کوزوو، 

 اردچیر استیکوزوو به ر یالملل نیب ونیسیاست )به عنوان مثال، توسط کم «موجه

ت. انجام شده اس یجار اتیدادن به جنا انیپا یکه بمباران برا لیدل نیگلدستون( به ا

وجود دارد که  یادیبود. شواهد ز تاریخی شمارگاه نکردقضاوت مستلزم معکوس این

، رفتانتظار می ،شده بود ینیبشیپتهاجم بوده است:  امدیپ اتیجنا لیدهد سینشان م

ول، ، ]اما[ طبق معمدر دسترس بود کیپلماتید یهانهیگز ن،ی. عالوه بر ابود شده برآورد

 گرفته شد. دهیه نفع خشونت نادب

ن ایبدون  -صربستان  ،هیند که بمباران متحد روسدار اذعانمتحده  االتیامقامات 

با  یهمکار یرا برا هیروس یهابود که تالش -ها را مطلع کنند که حتی از قبل آن

د، معکوس کررا اروپا پس از جنگ سرد  یتینظم امن جادیا یبرا یمتحده به نحو االتیا

 یوراش یوتو نکردن قطعنامه یبرا هیروس موافقتپس از  یبیعراق و بمباران ل اشغالبا 

 ، این روند معکوس تسریع شد.سازمان ملل که ناتو بالفاصله آن را نقض کرد تیامن

 توان در نظام اعتقادی پنهان ساخت.ها را میرویدادها عواقبی دارند؛ اما این واقعیت

 یرییتغ حرف همدر  یپس از جنگ سرد، حت یدر دوره المللنیحقوق ب تیوضع

 یدمتحده قص االتیصراحت گفت که ابه نتونیکل دنتی. پرزعملرسد به بنکرد، چه 

ود خ یحق را برا نیمتحده ا االتیا نتونیکل نیدکتربراساس آن ندارد.  تیرعا یبرا

 هکجانبی یاستفاده»از جمله  «کجانبهیصورت در صورت لزوم به»دارد که یمحفوظ م

به  بدون ممانعت یدسترس نیتضم»مانند  یاتیدفاع از منافع ح یبرا «ینظام نیرویاز 

و هر  ،زیاو ن نانیاقدام کند. جانش «کیو منابع استراتژ یمنابع انرژ ،یدیکل یبازارها

 پا بگذارد. ریبدون مجازات قانون را ز ،که بتواند یگریکس د

https://www.abebooks.com/New-Generation-Draws-Line-Kosovo-East/30928511625/bd?cm_mmc=ggl-_-US_Shopp_Trade0to10-_-product_id=COM9781612050744USED-_-keyword=&gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT65PV_Ga4SJ7xubwdXie7J6aSSY2cBjG9zI9Hyd4EMOdCXRpbLQUAgUaAkWoEALw_wcB
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ای در محدودهندارد.  یارزش چیالملل هنیکه حقوق ب البته منظورم این نیست

 است. سودمندی ارمعیجهات  یدارد و از برخ قابلیت اجرا

 برقراریو  یدولت زلنسک یسرنگون ،حمله روسیه از رسد هدفیبه نظر م

صرف نظر از هرچه رخ حال،  نیآن باشد. با ا یجابه هیدولت طرفدار روس

 یهایدر باز ایمهرهشدن به  لیتبد یخود برا میتصم یبرا نیاوکرا ،دهدمی

نه، یزم نیمواجه است. در ا وحشتناکی یندهینگتن با آیواش کیژئواستراتژ

موضع خود را  هیباعث شود روس یاقتصاد یهامیچقدر محتمل است که تحر

را هدف تر بزرگ یزیچ یاقتصاد یهامیتحر ای -دهد  رییتغ نیدر قبال اوکرا

 شوراین ک و روابط هیدر داخل روس نیکنترل پوت فی، مانند تضعقرار داده است

 ن؟یخود چ یمانند کوبا، ونزوئال و احتماالً حت ییبا کشورها

ر د یهانهیگز مثل یزیده باشد، اما چنکر را انتخاب نیترعاقالنه نیاوکراشاید 

 یرا به وابستگ هیها روسمیکنم که تحریگمان منداشت.  یامپراتور یهادولت دسترس

االر دزدس یدولت نفت کی هیروس ،یجد ریمس رییسوق دهد. بدون تغ نیبه چ شتریب

 انیما به پا یوگرنه همه ابدیشدت کاهش به دیدارد که با هیتک ینبعاست که بر م

 قیاز طر ،دیشد یحمله کی تواندیآن م یمال نظام ایکه آ ستی. مشخص نمیادهیرس

ظاهر راهی به یارائه به نفع دیگری لیدلاین را تحمل کند.  گر،ید یابزارها ای هامیتحر

 است. نشینی روسیهزیبا برای عقب

 ا،یتانیاز جمله حزب کارگر در بر ،ونیسیاپوز یاصل احزاب ،یغرب یدولت ها

را آغاز  هیروس علیه یستینیشوو کارزاری کسانیبه یشرکت یو رسانه ها

بلکه نوازندگان، رهبران  ،روس یهاگارشیتنها الاهداف نه نیاند. اکرده

از  چیبرامووفوتبال مانند رومن آ مالکان باشگاه یارکستر و خوانندگان و حت

ل اس ژنیوروویاز  یحتپس از تهاجم  هی. روسگیرددربر می ،را یباشگاه چلس

و  یشرکت یهااست که رسانه یهمان واکنش نیمنع شده است. ا نیز 2222

ن به متعاقب آ بیپس از حمله و تخر کایبه آمر یالمللنیب یجامعه یطور کلبه

 ست؟ین نطوریعراق نشان دادند، ا

https://www.ft.com/content/f7148532-36cd-4683-8f1b-ea79428488c4?segmentId=b0d7e653-3467-12ab-c0f0-77e4424cdb4c
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ادامه  به آنآشنا  یلیخ در مسیرهایی میتوانیم بجاست و کامالً آمیزتاننظر کنایه

 .میده

 هیروس نیب دایماز رقابت  یدیعصر جدآغازگر تهاجم  نیا دیکنمی فکر

 ؟است( و غرب نیبا چ ئتالفاحتماالً در ا)

شاید مشخص و  -سخت است  زدیریکجا م های این آتشخاکستر کهنیا صیتشخ

الً و احتما دهدبا خونسردی بازی را ادامه می نیکنون، چ. تانیستاستعاره  نیا شود که

را در  جهان شتریب یاقتصاد یکپارچگی یخود برا یگسترده یخواهد کرد برنامه یسع

تکار به ابرا  آرژانتین، چند هفته قبل ببرد شیدر حال گسترش خود به پ یجهان نظام

 .را نابود کنند رقبا دارند یکدیگروارد کرد، در حالی که کمربند و راه 

های حیاتی است و همان طور که قبالً بحث کردیم، این رقابت در حکم مرگ گونه

توان ما در مقطع مبرمی در تاریخ بشر هستیم. نمی پیروزی در آن وجود ندارد.طرف 

 اش گرفت. توان نادیدهمنکر آن شد. نمی

 

 

 با منبع اصلی:پیوند 
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