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درجهانی که مح صولِ منطقِ آهنین بازارها و منافعِ ملی ا ست ،جنگِ
والدیمیر پوتین به قصدِ کشورگشاییِ آباء و اجدادیْ استراتژیستهای
«ژرفنگر» و «عمیقِ» رئالپولیتیک را سررردرگک کردا اسررتت اهررت ااِ
آنان این بود که از یاد بردااند تحت سررررمایهداریِ جهانی همهی
تعارضررا ِ فرهنگی ،قومیتی و دینی یگانه اهررلالی از ن ردِ سرریاسری
هستند که [پس از پایانِ سیاست] به جا ماندا استت

پس از تجاوزِ روسررریه به اوکراین ،فازِ جدیدی از الگویِ جنگ و
سررریاسرررتِ جهانی را تجربه میکنیکت اگر عجالتاً از باالگرفتنِ خطر
فاج عهی اتمی ب گذریک ،همین حاال هک میبینیک که آهررریتگی های
بحرانهای جهانی—پاندمی ،تغییرا ِ آب و هوایی ،از دسرررت رفتنِ
تنوعِ زیسرررتی ،و کم ودِ آب و ذا— یلدیگر را تشررردید میکنندت
هرررایم موجود خ ر از نوعی دیوانگی تما عیار میدهد :در دوراای
که خودِ بقایِ بشرررریت را فاکتورهای (زیسرررتی و یراه به مرا را
می اندازند و زمانی که اهرررارا به آن تهدیدا

باید نسررر ت به هر

موضررروعِ دیگری در اولویت باهرررد ،د د هی اولِ ما ناگهان—
مجدداً— به یک بحرانِ سیا سیِ جدید منحرف می هودت دقیقاً وقتی
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بیش از هر وقت دیگر محتاجِ هملاریِ جهانی [برای حلِ مشررل
هستیک] «برخوردِ تمدنها»1سر و کلهاش دوبارا پیدا میهودت
چرا این ماجرا اتیاق افتاد؟ خب مثلِ همیشررره ،قدری هگل میتواند
کمک بزرگی برای پاسررب به چنین پرسررشرری باهرردت هگل در کتابِ
پدیدارشناسیِ روح به دیاللتیکِ مشهورِ خدایگان و بندا میپردازد؛
دو «خودآگاهی» در ن ردی بر سرررر مر

و زندگی گیر افتادااندت در

چنین ن ردی اگر هر کدا بروا هد برای پیروزی جان خود را به
مرا را بیاندازد ،و اگر هر دو بر این مو ضع پاف شاری کنند ،برنداای
در کار نرواهد بود :یلی خواهد مرد ،و کسررری که جان به در بردا
دیگر کسرری را ندارد که وجودِ او را [در مقا ِ خدایگان] به رسررمیت
بشناسدت نتیجهی این الگو آن است که تما ِ تاریب و فرهنگ بر نوعی
مصررالحهی بنیادین (foundational compromise:ه تلیه دارد:
در مواجههای چشک در چشک یلی از رفین (که در آیندا بندا نامیدا
خواهد هررده «چشررمانش را برمیگرداند» ،و خواس رتِ اینله تا آخرِ
خم [یعنی تا سرحدِ مر ] پیش برود را کنار میگذاردت

 | clash of civilizations1عنوان مقالهای از ساموئل هانتینگتون در سال  1۹۹۳و در واکنش
به کتابِ «پایانِ تاریب و آخرین انسان» از فرانسیس فوکویاما در سال 1۹۹۲ت هانتینگتون در سال
 1۹۹۶در کتابی این میهو را توسعه میدهدت
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اما هگل سریعاً ا هارا خواهد کرد که میانِ دولتها هیچ م صالحهی
نهایی و پایداری وجود نرواهد داهتت روابمِ مابینِ دولت-ملتهای
مسرررتقل به ور دائمی زیر سرررایهی جنگِ بالقوا خواهد بود ،و هر
دورای صلح در واقع چیزی نیست مگر آتشبسی موقتیت هر دولتی
اع ضای خودش را تعلیک میدهد و تربیت میکند تا در داخل صلحِ
مدنی برقرار باهرررد ،و همین فرآیند منجر به اخ قی (اتیکه خواهد
هد که د ستِ آخر کنشهایی دلیرانه و قهرمانانه را لب میکند—
اینله اعضا خودهان را برای ایثارِ جان برای کشور آمادا کنندت از این
رو ،روابمِ یرمدنی و بربریتِ میانِ دولت ها در حلکِ بنیادِ زندگیِ
اخ قی و دلیرانه درون کشررورهاسررت [اگر چنین تهدیدی از خارج
وجود نداهت نیازی به اخ قِ ایثار برای کشور هک نمیبود]ت
کرای هررمالی یلی از روهررنترین مثالهای این منطق را بازنمایی
میکند ،اما ع وا بر آن نشانههایی داریک که چین هک در همین مسیر
قد برمیداردت دوسررتانمان در چینی(که روهررن اسررت باید نامشرران
ناگیته بمانده میگویند ب سیاری از نوی سندگانِ ژورنالهای نظامی در
چین امروز از این هررلایت دارند که ارتشِ چین فرصررت نداهررته تا
توانایی های رزمیِ خودش را در جنگی واقعی بیازمایدت در حالی که
ایاال ِ متحدا دائماً دارد ارتشاش را در جاهایی مثلِ عراق ارزیابی
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میکند ،ولی چین بعد از مداخلهی هل ستخوردااش در ویتنا در
سال  1۹۷۹چنین تجربهای نداردت
در همین زمان ،رسررانههای رسررمیِ چین هررروع کردااند به بیپردا
گیتن اینله از آنجایی که چ شکانداز الحاقِ صلحآمیزِ تایوان به چین
رفته رفته رنگ میبازد ،نیاز به یک عملیا ِ «آزادسرررازیِ» نظامی در
این جزیرا اح ساس می هودت ما هینِ پروپاگاندایِ چینیها ،به منظور
آماداسررازی برای این موضرروع ،روی و نپرسررتیِ ناسرریونالیسررتی و
بدبینی ن س ت به هر چه مظهر چیزهای خارجی با هد تاکید میکند؛
از جمله اینله مدا آمریلا را به این متهک میکند که مایل اسرررت تا
بابتِ تایوان جنگ به راا بیاندازدت همین پاییزِ گذهته بود که مسئولینِ
چینی به عمو ِ مرد توصررریه کردند تا «فقم محض احتیاط» منابع و
تدارکا ِ کافی برای زندگی به مد ِ دو ماا در ان ارهای خود ذخیرا
کنندت اخطار عجیب و ری ی بود که بسررریاری آن را به عنوان نوعی
ا

عیه برای جنگی ریبالوقوع در نظر گرفتندت

این گرایش م ستقیماً علیه احتیاجِ فوریِ ما [در و ضعیتِ کرونا] برای
آموزشِ مدنیِ ههروندان و ا ستقرارِ هیوای نوینی از رابطه با محیمِ
پیرامونمان اسررتت ما امروز به هم سررتگیِ جهانهررمول و هملاری
میانِ همهی اجتماعا ِ انسانی نیاز داریک ،ولی افزایشِ خشونتِ ناهی
از «قهر مانی» و «دالوریِ» فر قه های قومیتی و دینی و آ مادگی این
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گرایشها برای فدایِ جانِ خودهان (و ال ته جهانه بر سر انگیزاهایِ
خویش ،این هدف را د هوارتر کردا ا ستت در سال  ،۲۰1۷فیل سوفِ
فرانسررروی آلن بدیو نشررران داد که دورن مایِ جنگی که در آی ندا
فرامیرسررد را میتوان همین حاال هک تشرررید دادت بدیو پیشبینی
کرد:
تتتا یاال ِ مت حدای آمری لا و گرواِ ربی-ژاپنی در
یررک جنررای ،چین و روسررریرره هک در رف دیگر،
ص یهای اتمی همه جا پیدا میهوندت در این وضعیت
چیزی نمیتوان گ یت جز تلرارِ آن چه لنین گی ته بود:
«یا انق ب از جنگ جلوگیری میکند یا جنگ ماهررینِ
انق ب را روهن خواهد کردت» این همان جایی ست که
میتوانیک خواسررتهی حداکثریِ کارِ سرریاسرریِ آیندا را
تعریف کنیک :برای اولین بار در تاریب ،اولین فرضیه—
یعنی اینله انق ب از جنگ جلوگیری کند—میبایست
بدل به واقعیت هررود ،و نه دومین گزینه—یعنی اینله
یک جنگ موجبِ انق ب هودت میدانیک که در رو سیه
(1۹1۷ه و در بسترِ جنگِ جهانی اول این فرضیهی دو
بود که به ثمر نشررسررت ،و در چین (1۹48ه در بسررتر
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جنگِ جهانی دو همینطورت اما به چه قیمتی! و با کدا
پیامدهای والنی مد !

محدودیتهای رئالپولیتیک
آموزشِ مدنیِ ههروندانمان مملن ا ست م ستلز ِ تغییرا ِ اجتماعیِ
رادیلال باهد—که نا ِ آن در واقع انق ب استت اما نمیتوانیک بهای
یک جنگِ جدید را به امید مهیاکردنِ آن انق ب بپردازیکت نتیجهای
که بیشتر محتمل است همانا پایانِ تما ِ تمدنی ست که می هناسیک ،و
بازماندگان (اگر اصر ً کسری باقی بمانده کسرانی خواهند بود که در
گرواهای کوچکِ مقتدر سرررازماندهی هررردااندت ن اید در ذهن هیچ
هللی از توهک را بپرورانیک :به معنای سادا ،جنگِ جهانیِ سو همین
حاال هک ه رروع هرردا اسررت ،هرچند مصررافِ رفین تا امروز هنوز
ا لب از راا دور و به واسطهی نیروهای نیابتی بودا استت
دیگر هعارهای انتزاعی برای صلح کافی نی ستت « صلح» ا صط حی
نیست که به ما کمک کند تا تمایزِ سیاسیِ کلیدی مورد نیاز را ترسیک
کنیکت اهررغالگران هموارا صررادقانه خواهان صررلح در قلمرو تحت
کنترل هان هستندت این آلمانِ نازی بود که در فرانسهی اهغالی هعار
صررلح میداد ،امروز اسرررائیل اسررت که در کرانهی باختریِ اهررغالی
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ندای صرررلح سرررر میدهد ،و جنابِ رئیسجمهور والدیمیر پوتین
خوا ستار صلح در اوکراین ا ستت به همین دلیل ا ست که فیل سوفِ
معاصررر اتین بالی ار یل ار گیت« ،صررلح ل ی یک انتراب نیسررتت»
یگانه راا برای جلوگیری از یک جنگِ بزر ِ دیگر این اسررت که از
آن گونه «صرررلحی» که برای پاسرررداری از خود در برابرجنگهای
منطقهایِ بیپایان ارتزاق میکند اجتناب کنیکت
تحت چنین وضعیتهایی به چه کسی میتوان تلیه کرد؟ آیا باید به
هنرم ندان و متیلران اعت ماد کنیک ،یا به کسرررانی که ا هل ع مل و
رئالپولتیک ه ستند؟ م شللِ هنرمندان و متیلران این ا ست که خود
آن ها میتوان ند در پا یه گذاریِ ج نگ به ای یای نقش بپرداز ندت ب یتِ
پرقریحهی هرراعرِ خوش ذوق ویلیا باتلر ییتس را به خا ر بیاورید:
«رویاهایک را زیر پاهایت پهن کرداا  /،آرا قد بگذار زیرا قد روی
رو یا های من می گذاریت» با ید این اهررر عار را به خودِ هررراعران
برگردانیکت آن هک وقتی که رویاهایشان را زیر پای ما میاندازند ،باید
حواسررشرران باهررد که آن را با دقت پهن کنند زیرا مرد واقعاً آنها را
میخوانند و میخواهند بر اساس آن هک عمل کنندت به خا ر بیاورید
که این همان ییتس است که دائماً به فاهیسک دل و قلوا میداد ،و تا
آنجا پیش رفت که علناً موافقتِ خودش را با قوانینِ یهودسررتیزانهی
نورن ر

در او ِ  1۹۳8اع

کردت
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اف

ون بابت مدعایش دربارای هررراعران ،که باید آنها را از هرررهر

اخراج کرد ،بدنا ا ستت ولی این سرن هنوز هک بر ا ساس تجربهی
دهههای اخیر توصرریهای منطقیسررت ،آن هک وقتی که هرراعران و به
اصررط ی «متیلرانِ» روسرری (مثلِ ایدئولو ِ دربارِ پوتین ،اللسرراندر
دوگینه را میبینیک که بهانههای خوبی برای پاکسرررازیِ قومی فراهک
میکنندت در جهانی که ما زندگی میکنیک ،یعنی در دورانی که عصرررِ
پس از ایدئولوژی هناخته میهود ،دیگر بدون هعر و هعار نمیتوان
از پاکسررازیِ قومیتی صررح ت کردت از وقتی که انگیزاهای قدرتمندِ
سررلوالر دیگر توان آن را ندارند تا مرد را برای خشررونتِ توداای
تحریک کنند ،به محرکی قویتر و مقدستر احتیاج اسرررتت تعلقا ِ
مذه ی و قومی میتوان ند این نقش را به خوبی ای یا کن ند (ه مه
میدانیک که آتئی ستهای مجنون که صرفاً برای لذ

به دن ال ک شتار

جمعی باهند استثنائاتی نادر هستندهت
رئالپولیتیک به هیچ وجه راهنمای بهتری به ما ارائه نمیکند؛ بلله
صررررفاً به بهانهای بدل هررردا تا جای خالی ایدئولوژی را پر کند و
ا لب کاری جز این ندارد که به برخی ابعادِ پنهان و پشرررتِ پردای
ظواهر متو سل هود تا روی جنایتی را که در م ء عا انجا می هود
بپو هاندت این سردرگمی م ضاعف ا لب با این ع ار

بیان می هود

که «ب ینید وضررعیت پیچیدا اسررتت» قرائن روهررنی هسررتند که از
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حملهی وحشررریانهی نظامی حلایت میکنند و قرار اسرررت گیتار
رئالپولیتیک با این ادعا که «وضررعیتی بسرریار پیچیداتر در پسِ این
حوادث در جریان ا ست» این مو ضوع را ن س ی کند تا این تجاوز را
به عملیا ِ ویژای دفاعی بدل کندت
بدیهی ست که پیچیدگی در کار ا ستت ولی هیچ چیزی این حقیقت
سادا را تغییر نمیدهد که این روسیه بود که به آنجا حمله کردت
اهرررت ااِ ما این بود که تهدید های پوتین را به معنای واقعی کلمه
جدی نگرفتیکت همگی تصرررور میکردیک او واقعاً جدی نمیگوید و
اینها همه بر شی از زد و بندهای ا ستراتژیک ا ستت اتیاقِ عنهآمیز
آنجاست که در این هرایم آد نمیتواند آن جوک مشهورِ یهودی را
که فروید نقل میکرد به خا ر نیاورد« :چرا داری به من میگی که
به لِویو میری اونهک درسرررت وقتی که داری واقعاً به لویو میری؟»
این همان جاییسرررت که یک درور فر ِ حقیقتِ راسرررتین به خود
میگیردت ماجرای جوک از این قرار ا ست :دو دو ست بدون به اینله
چیزی به ز بان ب یاور ند نوعی رمز برای ارت اط با ی لدیگر وضرررع
میکن ند که ،وقتی تو به لویو میروی ،در واقع داری به کراکوف
میروی و بالعلس ،این ور که در این فضرررا ،اگر به معنی واقعیِ
کلمه حقیقت را بگویی یعنی داری درور میگوییت
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وقتی پوتین د ستورِ مداخلهی نظامی را صادر کرد ،هیچ کس از این
اع نِ جنگ صررراحتاً این نتیجه را نگرفت که پوتین به معنای واقعیِ
کلمه میخواهد صلح بیاورد یا اوکراین را از نازیها خالی کندت خب
حاال این اسررتراتژیسررتهای «عمیق» اعتراض دارند که «چرا به من
میگیتی قرار اسررررت لویو را اهررر غال کنی آنهک وقتی که واق عاً
میخواستی لویو را اهغال کنی؟»
این سرررردرگمیِ مضررراعف در حلک پا یانِ ر ئالپولیت یک اسرررتت
علیال قا عدا ،ر ئالپولیت یک اد عا میک ند که قرار اسرررت عل یه آن
سادالوحیِ دیپلما سیِ ر سمی و سادگیِ سیا ستِ خارجیِ م تنی بر
ا صولِ اخ قی و سیا سی قد علک کندت در حالی که در هرایمِ کنونی
این خودِ رئالپولیتیک اسرررت که دچار سرررادالوحی هررردا اسرررتت
رئالپولیتیک سادالوی ا ست چراکه فرض میکند رفِ مقابل ،یعنی
دهمن هک خودش باید به توافقا ِ عملگرا و واقعبینانه پای ند باهد
[در حالی که رف مقابل میتواند برنامههای یرواقعبینانهی خود را
بیتوجه به واقعگرایی دن ال کندت]
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نیرو و آزادی
ی جنگ سرد ،قواعدی که ابرقدر ها بر اساس آن رفتار میکردند

بر اسرررراس دکترین ویرانی دو ر فه ( یا به اختصررررار دیوا نهه
[)]doctrine of mutual assured destruction (MAD
تنظیک میهررردت تز اصرررلی از این قرار بود که هر کدا ابرقدر ها
مطمئن بود که اگر تصمیک بگیرد تا حملهی اتمی را کلید بزند ،رف
دیگر هک با تما ِ نیرویِ ترری ی مملن پاسررب خواهد دادت در نتیجه،
هیچ یک از دو رف میلی برای آ ازِ جنگ نرواهند داهتت
اما علیر کِ این دکترین وقتی که دیدیک ره ر کرای هرررمالی ،کیک
جونگ اون ،از با خاک یلسرران کردن ایاال ِ متحدا سرررن میگوید
زبان قا صر ا ست که آیا این ک شور به و ضعیتِ خودش آگاا نی ست؟
او وری صرررح ت میکند که انگار نمیداند کشرررور خودش هک
میتوان در چنین تراصررمی با خاک یلسرران هررودت تو گویی کرای

هررمالی از دکترین دیگری پیروی میکند که به بازیِ کودنها (کنترلِ
واحدهای دهرررمن با انتراب اهدافِ اتمیه [ NUTS: Nuclear
 ]Utilization Target Selectionمشررهور اسررتت ۲در این بازی
 ۲این تز دیگری در جنگ های اتمی بود که در مقابلِ تزِ دیوانه توسرررمِ هرمان کان Herman
 ،Kahnاسررت راتژیسررت آمریلایی ،مطری هرردت ادعای اصررلی این تز این اسررت که اگر یلی از
رفین اتمی از برخی از پایگااهای خطرآفرین رف مقابل ا
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هرررما پیش از حملهی متقابل ظرفیت های اتمیِ دهرررمن را از کار
میاندازیدت
در چند دههی اخیر حتی ایاال ِ متحدا هک مدا بینِ سررریاسرررتِ
هسرررتهای دیوانه و کودن در رفت و آمد بودا اسرررتت اگرچه به نظر
میر سد آمریلا در رابطه با رو سیه و چین سیا ستِ دیوانه را ادامه
میدهد ،ولی گاهی و سو سه می هود تا از ا ستراتژیِ کودن در برابر
ایران و کرای هررمالی پیروی کندت پوتین با اهرراراای که به احتمالِ
اقدا به حم

ِ تاکتیلیِ اتمی کرد ،در واقع از همین منطق پیروی

میکردت این واقعیت که هر دو این ا ستراتژیها که م ستقیماً در مقابل
ی لدیگر ند را یک ابرقدر

(یعنی اتاقِ فلر ا یاال ِ مت حداه مطری

کردا خودش هاهدیست بر خصلتِ فانتزیِ این استراتژیهات
برای همهی ما جای تاسررف دارد که امروز دیوانِگی رخت بر بسررتهت
ابرقدر ها هر چه بیشرررتر یلدیگر را با اسرررتیادا از نیروهای نیابتی
ارزیابی میکنند ،توگویی هر کدا در ت ش است نا نسرهی خودش
از قوانینِ ج هانی را به کرسررری بنشرررا ندت در پنجکِ مارس ،پوتین

پیشدسرررتی کند و ابتدا آن پایگااها را منهد کندت در نتیجه توانایی هسرررتهای لزوماً مسرررابقهی
تسررلیحاتی را متوقف نمیکند بلله میتواند این مسررابقه در سررطحی دیگر (تقویت پایگااهای
هسررتهای و مسررابقهی ا

عاتی پیرامونِ آنه ادامه پیدا کندت در ترجمهی این اصررط حا

ساختنِ سرواژاهای «دیوانه» و «کودن» اصط حا

دستلاری هدااند (نت هت
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تحریکهایی را که بعد از حملهی اوکراین بر روسرریه اعمال هررد را
«معادلِ اع ِ جنگ» در نظر گرفتت با این حال ،او ملرراً اع

کردا

که م ادال ِ اقتصادی با رب باید ادامه پیدا کند ،با تاکید بر این نلته
که روسررر یه به تع هدا ِ مالیِ پای ند می ما ند و به ارسرررالِ م نابعِ
هیدروکربنی به اروپا ادامه خواهد دادت
به ع ار ِ دیگر ،پوتین در ت ش اسرررت تا الگوی جدیدی از روابم
بینالملل را بر جهان تحمیل کندت الگویی که بهجایِ جنگِ سرد ،باید
آن را صررلحِ دار نامید :وضررعیتی که در آن جنگی هی ریدی۳و دائمی
در جریان ا ست که در آن مداخ
بشردوستانه و حافظِ صلح اع

ِ نظامی در ک سو ِ عملیا های
میهودت [جنگِ نظامی و اقتصادی]

از همین رو ،در  1۵فوریه ،مجلسِ دومای روسرریه اع میهای منتشررر
کرد که میگیت[ :دوما] «حمایتِ صرررریح و هم سرررتهی خود را از
اقداما ِ ب شردو ستانهی مقت ضی با هدفِ حمایت از ساکنانِ منا قِ
معینی در دونتسررک و لوگانسررک در اوکراین که میخواهند به زبانِ
روسی بنویسند و صح ت کنند و خواهانِ آزادی مذه ی هستند ابراز

۳

ب
منظور از ج نگ هی ریدی یا ج نگ ترکی ی مجموعهای از عمل یا هاییسرررت که از ترک ی ِ
رزمایشِ نظامی با انواعِ جنگِ سررریاسررری ،رسرررانهای ،دیپلماتیک ،و ایجاد انواعِ تیرقهی قومی،

فرهنگی و دینی حاصل می هود؛ این الگو را فرانک هافمن پس از جنگِ سرد و به خصوص در
مواجهه با خاور میانه و منطقهی اوراسیا پیشنهاد دادت
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میداردت این حقوق و آزادی ها با ید مورد احترا قرار بگیر ندت و ما
اعمالِ اقتدارگرایانِ اوکراینی در نقضِ آهرررلار حقوق و آزادیها را
محلو میکنیکت»
به خا ر دارید که هر چند وقت یل ار استداللها و گزاراهایی مشابه
با این برای مداخ

ِ نظامیِ آمریلا در آمریلایِ التین یا خاورمیانه

و همالِ آفریقا ا ستیادا می هد؟ در حالی که رو سیه دارد ههرها را
گلولهباران میکند و روی زای شگااها و بیمار ستانها بمب میاندازد،
[یاد گرفته که] ت لیغا ِ بینالمللی باید هنوز ادامه داهررته باهرردت در
بیرون از اوکراین ،زندگی عادی باید در جریان باهررردت این همان
معنایی ست که رو سیه (با تاخیر ن س ت به آمریلاه از صلحِ جهانیِ
پایدار درک میکنند؛ صرررلحی که با مداخ

ِ نظامیِ بی پایان برای

پاسداری از صلح در نقاطِ تکافتادای دنیا پایدار خواهد ماندت
آیا در چنین مرمصررهای آد میتواند آزاد باهررد؟ به پیروی از هگل
باید بینِ آزادی انتزاعی و آزادیِ انضررمامی تمایز بگذاریک ،این تمایز
م طابق اسررررت با دو ان گارای آزادی و لی رتی ( یا آزادیِ متعینه
[]freedom vs libertyت آزادیِ انتزاعی همان توانایی برای انجا
هر کاری ست که مستقل از رسو و قواعدِ اجتماعی میخواهک انجا
دهک؛ آزادی ان ضمامی اما اتیاقاً همان آزادیای ست که با مجموعهای
از رسررو و قوانینِ اجتماعی به دسررت میآید و همین قوانین از آن
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حیاظت میکنندت من تنها وقتی میتوانک آزادانه در یک خیابانِ هلور
قد بزنک که پی شاپیش کام ً مطمئن با هک که دیگران در خیابان قرار
اسررت رفتاری متمدنانه در ق ال من داهررته باهررند—مثل اینله بدانک
ران ند گان از قوانینِ ترافیلی ت ع یت میکن ند ،و قرار نیسرررت دیگر
عابران جیب من را بزنندت
اما مواقعی بحرانی وجود دارد که پای آزادیِ انتزاعی به میان میآیدت
در د سام رِ سال  ،1۹44ژان پل سارتر نو هت:ما [فران سویها] هرگز
به اندازای زمانی آزاد ن ودیک که تحت اهررغالِ آلمانها قرار داهررتیکت
ما از همهی حقوق مان محرو هررردا بودیک ،مهکتر از همه از حقِ
صح ت کردنت آلمانها توی صور مان به ما فحاهی میکردندت تتتو
به همین دلیل بود که جن شِ مقاومت یک دموکراسررریِ حقیقی بود؛
برای سررربازِ م ارز ،همانطور که برای مافوقاش ،خطرا ِ یلسررانی
وجود دا هت ،اح ساسِ ترس و تنهایی یل سانی وجود دا هت ،و هر

دو در حسِ مسرررئولیت برابر بودند ،این همان تجربهی آزادیِ مطلق
درون نظک بودت»
در اینجا سارتر دارد از آزادی (نامتعینه صح ت میکند و نه لی رتی
(یا آزادی متعینهت لی رتی همان هللی از آزادی ست که بعد از جنگ
دوبارا در فرانسرره مسررتقر هرردت در اوکراینِ امروز ،آنهایی که علیه
تجاوزِ رو سیه میجنگند کام ً آزادند و دارند برای لی رتی میجنگندت
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اما این مو ضوع این سوال را پیش میک شد که تا کی قرار ا ست این
تمایز دوا بیاوردت چه خواهد هد اگر میلیونها نیرِ دیگر هک تصمیک
بگیرند تا آزادانه قواعدِ اجتماعی را که حافظِ لی رتی هسرررتند نقض
کن ند؟ آ یا این ه مان نیرویی ن ود که عوا ال ناسِ ر فدار ترا مپ را
برای یورش به ساختمانِ کنگرای آمریلا در ه شکِ ژانویهی ۲۰۲1
هدایت میکرد؟

بازیِ نه چندان بزرگ
هنوز برای توصرریفِ جهانِ امروز واژای مناسرر ی نداریکت فیلسرروفِ
نامی ،کاترین ماالبو ،به سهک خودش باور دارد که امروز هاهد آ از
«چرخشِ آنارهیستی» در سرمایهداری هستیک« :آیا رااِ دیگری داریک
تا چنین پدیداای را تعریف کنیک؟ دورانِ ارز های یرمتمرکز ،دورانِ
پایانِ انحصرررارا ِ دولتی ،دورانی که نقشِ میانجیگریِ بانک ها به
تاریب میپیو ندد ،و ه مهی م ادال

و تراکنش ها از کنترل هرگو نه

مرکزی خارج میهوندت»
مملن اسرررت چنین پدیداهایی مطلوب به نظر برسرررند ،اما با پایانِ
انحصرررارا ِ دولتی ،همین محدودیتهایی که دولت به اسرررتثمار و
سرررلطهی [کمپانی ها] تحمیل میکرد هک به پایان خواهد رسررریدت
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آنارکو-کاپیتالیسررک در حالی که روی هرریافیت انگشررت میگذارد،
«همزمان هک دارد استیادا از داداهای بزر مقیاس ،ال ته علنی ،را هک
مجاز میهرررمارد ،اسرررتیادا از اینترنتِ تاریک (دارک وبه ،و حتی
جعلِ آزادانهی ا

عا ت»

ماالبو در ادامه میگوید [ ،سی ستک] برای اجتناب از سقوط به آ هوب
محض به سرارِ سیا ستهایی در م سیرِ «تلاملِ فا هی ستی خواهد
رفتتتت همراا با امنیتِ بیشرررتر و افزایشِ تقویتِ نیروهای نظامی و
امنیتیت چنین پدیداهایی ابداً با گرایش به سرروی آنارهرریسررک تناقض
ندارندت اتیاقاً ،مشرصاً حاکی از محو کاملِ دولتی هستند که پیشاپیش
کارکردِ اجت ماعیاش را از دسرررت دادا اسرررت ،و در این مرح له
فرسررودگیِ خودش را با زورِ نیروهایش و به واسررطهی کاربسررتِ
خشرررو نت ابراز میک ندت از این رو ،ناسررریو نالیسرررکِ میرطِ امروز
ع متیست که از درد احتضارِ اقتدارِ ملی خ ر میدهدت»
با م حظهی این نلا  ،هرایمِ اوکراین چنین نیست که یک دولت-
ملت به دولت-ملتِ دیگر یورش بردا با هدت بلله ،اوکراین به عنوان
موجودی موردِ هجو قرار گرف ته که دقی قاً هو یتِ قومیتیاش ان لار
میهرررودت این ت جاوز به ب ها نهی مسرررائلِ مربوط به حوزای نیوذِ
ژئوپولیتیلی توجیه میهررود (بهانهای که ا لب از حوزاهای قومیتی
فراتر میرود ،دقیقاً مثلِ نمونهای که در سرروریه اتیاق افتادت در اینجا
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هک ماجرای اوکراینیهای روست ار قد اول استهت روسیه از به کار
بردنِ کلمهی «جنگ» اِبا دارد و بهجای آن از «عملیا ِ ویژای نظامی»
اسررتیادا میکند؛ نه فقم برای اینله مداخلهی وحشرریانهاش را پنهان
کند بلله بیش از اینها برای آنله روهررن کند که جنگ میهومی کهنه
برای برخوردهای نظامی میانِ دولت-ملتهاسرررت و این میهو در
اینجا موضوعیت نداردت
کرملین از ما میخواهد تا باور کنیک که صرفاً از « صلح» در آنچه او
حوزای نیوذِ ژئوپولیتیکِ خویش میداند حراسررت میکندت در واقع،
کرملین هک اکنون هک از ریقِ نیرو های ن یابتیاش در بوسرررنی و
کوزوو در حالِ مداخله اسررتت در هیدهک مارس ،سررییر روسرریه در

19

بو سنی گیت« ،اگر [بو سنی] ت صمیک بگیرد تا ع ضو هر ائت فی با هد
[محضِ نمونه ناتو] ،مسررئلهای داخلیسررتت ولی پاس ربِ ما موضرروعِ
دیگری خواهد بودت نمونهی اوکراین نشررران می هد که منتتظر چه
چیزی هستیکت اگر احساس تهدید کنیک ،واکنش نشان خواهیک داردت»
به ع وا ،سرگی الوروف وزیر خارجهی رو سیه جلوتر رفت و این
پیشررنهاد را مطری کرد که یگانه رااحلِ نهایی این خواهد بود که کلِ
ارو پا خلع سررر ی هرررود ،و [ال بد] ارتشِ روسررر یه با مداخ
بشررردوسررتانهی گاا و بیگاا صررلحِ منطقه را حیظ میکندتایداهایی

ِ

ه یه به این در مط وعا ِ رو سیه ب سیار ا ستت دیمیتری اِوِ ستافیف
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می سر سیا سی در یلی از م صاح ههای اخیر با ر سانهای کروا سیایی
میگوید« :روسرریهای جدید متولد هرردا اسررت که بگذارید روهررن
بگویک ا ص ً هما ،اروپاییها را به عنوانِ هریکِ خودش به ح ساب
نمیآوردت روسیه سه هریکِ اصلی دارد :ایاال ِ متحدا ،چین ،و هندت
هررما اروپاییها برای ما مثلِ نایمی هسررتید که قرار اسررت بینِ ما و
آمریلاییها تقسرریک هررودت هرچند ما به این موضرروع خیلی نزدیک
هداایک ،هما هنوز متوجه نیستید که در دنیا چه خ ر استت»

4

یک [جنبشِ] عدمِ تعهدِ جدید
ولی اگر فقم تهدیدِ جنگ اسررت که میتواند ما را بسرریک کند ،و نه
مث ً تهدیدِ محیمِ زی ست ،بنابراین لی رتی (یا الگویِ اجتماعیایه که
سرررانجا پس از پیروزی نصرریبمان خواهد هررد احتماالً خیلی چیز
د ندانگیری ن ا ید باهررردت ما امروز در برابر انت رابی نامملن قرار
گرفتهایک :اگر برای حیظِ صلحِ جهانی م صالحه کنیک ،در واقع داریک
برای توسرررعه ل یِ روسررریه خوراک فراهک میکنیک ،و میدانیک که
 4ژیژک در اینجا نقلِ قولی از فیلسررروفِ درباریِ کرملین ،یعنی اللسررراندر دوگین ،میآورد و
تو ضیحاتی مطری میکند که ق ً در یاددا هتی دیگر به فران سه (از همین مترجکه آمدا بودت در
واقع ژیژک انتظار نداهررته خواننداای مقالهی فرانسرروی چند هیتهی پیش و این متن هر دو را
مطالعه کندت (نت ته
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روسرریه به یر از «خلع سرر ی» اروپا رضررایت نمیدهدت اما اگر از
مقابلهی تما عیار حمایت کنیک ،خطر آ از جنگِ جهانی جدیدی
پیش رویمان خواهد بودت یگانه رااِ حل نهایی این ا ست که لنزی را
که موقعیت را با آن درک میکنیک تغییر دهیکت
هر قدر آ هلارا نظکِ جهانیِ لی رال -سرمایهداری در ب سیاری سطوی
دچار بحران میهرررود ،از آن رف جنگِ اوکراین دارد به هرررللی
کاذب و خطرناک سادا می هودت م سائلِ جهانی مثلِ بحرانِ تغییرا ِ
آب و هوا هیچ نقشررری در روایتِ کلیشرررهایِ ن رد میانِ کشرررورهایِ
وحشررری-تمامیتخواا از یک رف و ربِ آزاد و متمدن نداردت و
فع ً که این جنگ های جدید و جدالِ قدر های بزر

در حقیقت

واکن شی به چنین م سائلی مثلِ گرمایشِ زمین و یرا بودا ا ستت اگر
م سئله بقا روی این سیارا با همهی مرا راتش ا ست ،پس آد باید
از این مو ضع با توان بی شتری ن س ت به دیگر م سائل حمایت کندت
فارر از اینله چه زمانی حقیقت آهرررلار میهرررود ،میدانیک وقتی
آنتاگونی سکِ ا سا سی آ هلار هود ،بحرانِ امروز به عنوان دقیقهای از
فریبِ عمیق عیان خواهد هدت
هرچند باید امروز سرریت و سرررت پش رتِ اوکراین ایسررتاد ،باید از
وسرروسررهی جنگ اجتناب کنیکت جنگی که قدر ِ تریل بسرریاری را
مرتل کردا که به دولتها ف شار میآورند تا واردِ مواجههی م ستقیک
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با روسرریه هررودت امروز بیش از هر وقت دیگری به یک جن شِ عد ِ
تعهد نیاز داریک ،آنهک نه در معنایی که کشورها در رابطه با جنگی که
در جریان اسررت بی رف باهررند ،بلله در این معنا که باید به ور
کلی این انگارای «برخوردِ تمدنها» را زیر سوال ب ریکت
با ا ستناد به هانتینگتون که این میهو را مطری کرد ،هرایمِ برخوردِ
تمدنها در پایانِ جنگ سرررد فراهک هررد ،وقتی که «پردای مرملینِ
فرهنگ» جایِ «پردای آهنین ایدئولوژی» را گرفتت در نظر اول ،این
تصررویرِ تیرا و تار به عنوان نقطهی مقابلِ تزِ پایانِ تاریبِ فرانسرریس
فوکویاما در مواجهه با فروپا هیِ کمونی سک در اروپا به نظر میر سدت
خب کدا ایدا میتواند نقطهی مقابلِ ایدای هررر ههگلیِ فوکویاما
باهررد؟ ایداای که میگوید بهترین نظکِ اجتماعیِ مملن که بشررریت
میتواند بسازد ظاهر هدا است :لی رال دموکراسیِ سرمایهدارانه؟
اکنون میتوانیک ب ینیک که چطور هر دو د ید گاا کام ً با ی لدیگر
سازگار بودند« :برخوردِ تمدنها» همانا سیا ستی ست که در دورانِ
« پا یانِ تاریب» ظاهر میهرررودت برخورد های قومی و مذه ی ه مان
اهلالِ م ارزاای هستند که با نظکِ سرمایهداریِ جهانی سازگارندت در
زمانهی «پساسیاست» —یعنی وقتی که جایِ سیاست به معنیِ واقعیِ
کلمه را رفته رفته مدیریتِ اجتماعی کارهناسان میگیرد—تنها منابعِ
م شروع برای م ارزا فرهنگی (یعنی قومی و مذه یه ه ستندت افزایشِ
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خ شونتِ «نامعقول» در این دورا چیزی نی ست جز مح صولِ منطقیِ
سیاستزدایی از جوامعی که در آن زندگی میکنیکت
در این افقِ م حدود ،واق عاً تن ها آلتر ناتیوی که برای ج نگ ارا ئه
میهرررود [به اصرررط ی] همزیسرررتی مسرررالمتآمیزِ تمدنهاسرررت
(تمدنهایی با «حقیقت»های مرتلف ،همانطور که الل ساندر دوگین،
فیلسررروفِ پسرررتمدرنِ درباریِ پوتین ،میگیت یا آنطور که رایکتر
است تمدنهایی که هر کدا « س کِ زندگیِ» خود را دارندهت نتیجهی
این همزیسررتی چیزی نیسررت جز آنله موضرروعاتی مثلِ ازدواجهای
اج اری ،همجنسهراسیِ سازمانیافته ،یا تجاوز به زنانی که جسار
کنند و به تنهایی در م ء عا ظاهر هوند تحمیل خواهد هد مشروط
بر اینله آن ک شور کام ً در بازارهای جهانی اد ا هدا با هدت [چرا
افغانستان نتواند پاکستان دو باهد؟]
این جن شِ عد ِ تعهد جدید باید با به رسرررمیت هرررناختنِ اینله
م ارزای ما جهانی ست ،افقهای خودش را تو سعه دهد—مث ً باید
به هر قیمتی با این روسهراسررری امروز مقابله کردت ما باید حمایتِ
خودمان را از روس هایی که علیهِ تجاوز دسرررت به اعتراض زدند
اع

کنیکت آنها را نمیتوان م شتی انترنا سیونالی ستِ آرمانگرا نامید؛

اتیاقاً آنها میهنپر ستانِ واقعیِ رو سیه ه ستند—مردمی که حقیقتاً به
ک شور هان ع شق میورزند و ال ته عمیقاً از آنچه از  ۲4فوریه روی
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دادا هرمندا هدااندت هیچ گیتهای از نظر اخ قی مشمئزکننداتر و از
نظر سرریاسرری خطرناکتر از این وجود ندارد که بگوییک «کشررورِ من
ا ست ،به در ست یا به لمت» متا سیانه اولین قربانیِ جنگِ اوکراین تا
اینجای کار جهانهمولی (universalityه بودا استت

این متن ترجمهای است از:
https://www.project-syndicate.org/onpoint/hot-peace2022-putins-war-as-clash-of-civilization-by-slavoj-zizek03
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