
1 
 

 

https://naghd.com 

 

 خاستگاه جنگ
 

  وود یتون

 ی: حسن مرتضویترجمه

 

  4114 دیبهشترا

https://naghd.com/


2 
 

 

 یلید، به سرعت سکرتنش آغاز  شیها افزاپس از ماه نیکه کرمل ،4244 هیفور 42در  نیبه اوکرا هیروس تهاجم

اید ششد.  نیز هاشهرها و شهرک یمعنایب بیپناهنده به همراه داشت و باعث تخر ونیلیم نیتلفات و چند از

 یتوسط توپخانه نیاوکرا یبمباران مداوم شهرها یدهد. اما در بحبوحه انیبه آن پابا مذاکره  یصلح هنوز

 ،در این صورت. ابدیاحتمال وجود دارد که جنگ ادامه  نیا ن،یغرب به اوکرا ینظام یهاکمک شیو افزا هیروس

زایش اف یاهکنندبه طرز نگران یامجهز به سالح هسته کشورِ نیتر شامل چندگسترده یحریقاحتمال وقوع 

ر پردردس یادوره یخواهد رفت، جهان در آستانه شیجنگ چگونه پ ستیکه هنوز مشخص ن یحال. در یابدمی

خیص تشو  یکنون یریدرگ یخیتار خاستگاه میترس یبرا ی استتالش دیآیچه در ادامه مقرار دارد. آن دیجد

 .رو شیپ یاحتمال یوهایسنار
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 یرا برا ینیسنگ یبار اخالقروسیه  جه،ینظر از نتاست و صرف نیجنگ بر عهده کرمل نیا برپایی تیمسئول

 تیومو محک نیبا اوکرا یدردمه یموج گسترده یکشد. در بحبوحهیکرده به دوش م جادیانقداً که  ییهایرانیو

ـ شد  ابرازبرای مدت کوتاهی جنگ داز تظاهرات خودجوش ض یبا موج زین هیکه در روس ــ نیپوت  االتیتالش اـ

 یاست. اما خشم موجه و تقاضاها روسیه سرعت گرفته کنونی میمجازات و طرد رژ یمتحد و متحدانش برا

 یخیتار تیولمسئو مرتبط با تر بزرگ هایجلوی طرح پرسشکه  دوباعث ش دیها نباینیبا اوکرا یبستگهم یفور

 ایچند دهه یکیتیلودر رقابت ژئوپ اردوگاه نیندترمتحد و متحدانش در ناتو به عنوان قدرتم االتی. اگرفته شود

 نیب یهاطور که رقابت، درست هماناندداشتهنقش تهاجم این  یهنیزم به یدهدر شکللزومًا  ن،یبر سر اوکرا

هر  آماده کرد. 9192جنگ در اوت  سقوط به یرا برا نهیزم (Belle Epoque) دوران زیبا در هایامپراتور

 نیدر بهتر ،به مسائل بنگرد نیپوت سر فقط از درون ایه محدود کند، یکه خود را تنها به اقدامات روس یلیتحل

 کند.یم فیرا تحر قیحقا امدانهحالت ع نیاست، و در بدتر سویهی تکحالت توهم

 یهاتیو اولو ه، توسعیکم: میرا در نظر داشته باش دهیتندرهم یلیتحل یدرک روشن مستلزم آن است که سه رشته

 یامانده در اروپیباق کیخالء استراتژ دروناروپا  یهیو اتحاد ناتو یشرویدوم، پ به بعد؛ 9119از  نیاوکرا درونی

 مجدد وجود ابرازتا  یشوروفروپاشی پسا ناشی ازاز زوال  هیروس ریو سوم، مس ؛جنگ سرد انیپس از پا یشرق

خود  یدر آن اقدام تجاوزکارانه هیروسکرد که  جادیرا ا یترعیوس یهنیزم پویشسه  نیا یبرخوردها و تالق. یمل

 را انجام داد.
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 یهارا در مرکز پروژه نیاست که اوکرا یبلندمدت یهاپویش یهجیو نت انیحال ب نیدر ع 4244 جنگ

یکی بعد  ،پاارو یهیناتو و اتحادبه رهبری  غرب سو، کیقرار داده است: از  بیرق یکیو ژئواکونوم یکیتیلوژئوپ

 یبرالیل یدارهیسرما یمعمار در نیاوکرا درآمیختن وآمریکا  کیاستراتژ یسلطهبه دنبال گسترش  ،رییگاز د

 «کیارج نزدخ»در ش نفوذ یحوزه برای برقراری مجدد هیروسهای تالش گر،ید یاز سو ست، واروپا یهیاتحاد

دو  نیا نیب ــ کیدئولوژیا ،یاقتصاد ،ینظام ــتوازن قوا که این است توان گفت ین چیزی که میترکم. خود

بدون  توانست این دو پروژهاز  یکی، 4222و  9112 یهادهههای سال تربیشبوده است. در  نامتعادلپروژه 

فقط یک  ،یشورو یپس از فروپاش هیروس یِ آشفتگ انیدر م گریدی پروژهکه  یکند، در حال یشرویمخالفت پ

 یدرآمدهای به واسطه هیاقتصاد روس یای، با اح4222 یحال، از اواسط دهه نیماند. با ا یکننده باقجبران یفانتز

ه طور ب هاآن یاساس یو ناسازگار گرفتندبرخورد قرار  ریدر مس بیرق یدو پروژه نیا ،یعیمنابع طبناشی از 

 آشکار شد. یاندهیفزا

 لیتشک پرشتابزمان و هم یندهایفرآ خوشدست، 9119در سال  تیزمان به دست آوردن حاکم از نیاوکرا

. برد پیش هیمستقل از غرب و روس را منافع خود کوشیدمیکه  بود یدر حال هانیهمه ا بود، یسازدولت و ملت

، با انتخاب 4222 یههد لیو اوا 9112 یو غرب در دهه هیروس میانتعادل  جادیا یاما پس از تالش برا

 ییارویرو ــدر دونباس  یجنگ جار ژهیوو به مهیپس از الحاق کر به بعد ــ 4292مواجه شد. از سال  باخت ـ برد

د و رهبران آن دا رییرا تغ نیاوکرا استیکرد که س جادیا یساختنیبرش زم یشد و نوع دیتشد فقطدو پروژه  نیا

 یریدرگ کیآن در  یشرق یهانیکه سرزم یطیدر شرا یحت ،کرد لیبه سمت غرب متما قاطعانهکشور را 

 یالگو نیشکستن ادرهم یبرا 4244سال  در نیفرو رفته بود. تهاجم پوت هیروس تیطلبانه تحت حماییجدا

 نیشد. با ا یمسکو طراحموردنظر به مشخصات بنا شکل آن  رییموجود و سپس تغ شیاز پ کیو استراتژ یاسیس

 یساشوروپ یهیروس گانیکند که در آن همسا دییرا تأای نهفته یخیروند تار فقط این تهاجم حال، ممکن است

 استیکه س کنندیم ایجادطرفدار غرب را  یهادولت ی ازمستحکم یحلقه قاًیو دق شوندیبه سرعت از آن دور م

 از آن بوده است. یریجلوگ یها در تالش براسال هیروس

۳ 

ر به مقاومت د ازیبا ن یادیآن تا حد ز دیدگاهکه  ،نیاوکرادر دار غرب طرف داًیشد نظام حکومتی کی میتحک

که با  گیریچشم یکینزد زانیکشور و م نیا یچندگانه میراث، با توجه به شودمی فیتعر هیبرابر خصومت روس
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 ،افتیقالل است یشورو ریاتحاد جماه یکه با فروپاش ینیاوکرااست.  یترکنندهرهیخ یخیتار پیامددارد،  هیروس

ه خطوط ک تفاوت دارد کیبالت یمثاًل کشورها باکاماًل  ،یتیفرهنگ و مشخصات جمع ،ینیسرزم بیاز نظر ترک

 یهامرزمتمایز بودند.  شوروی اتحاد یهیبقاز  یشده و از نظر فرهنگ جادیاول ا یپس از جنگ جهانشان یارض

 یشورو یتصنع یهتیمدرنمرکز تاریخی در غرب تا  ینیاوکرا سمیونالیناس یخیاز مرکز تار که نیاوکرا یامروز

ی گذشته هم راثیمکشیده شده،  ــدر خارکف  گری صنعتقصر ساختمانتا  لویو یباروک یاز گنبدها ــ در شرق

پیرامونی جمهوری خطوط  ،یجنگ داخل یبودند که در پ هاکیبلشو [9]است. یشوروی هم گذشتهو  یامپراتور

را با  یایقرون وسط یهیروس یو هسته فیمشخص کردند و ک 9144را در سال  نیاوکرا سوسیالیستی شوروی

ر حال د نباسود نیز هجدهم فتح شده بود و یسدهرومانف در  یکه در اصل توسط امپراتور یاستپ یهانیسرزم

رب در غ یگرید زبانینیاوکرا یهاآندوم، است یجنگ جهان انیآغاز و پا. در نددگرد آورکنار هم ، شدنصنعتی

واحد  کی 9149از سال ــ  مهیاضافه شدند. کر به آن سبورگ و سپس لهستان بودندبها یهانیسرزمکه 

شدند  دیتبع 9122در سال جا یک مهیتاتار کر تیکل جمع؛ یشورو ریاتحاد جماه یبخش روس ونخودمختار در

 منتقل شد. نیاوکرا یشورو یستیالیسوس یجمهوربه  9192 در سال ــ

و  ینیاستفاده از زبان اوکرامشوق ، خودمختاری یستینیاصول لن یدر راستا ،یشورو هیاول یهااستیس

 رایبه همراه داشت، ز یو فرهنگ یادب ییشکوفا نیچنهم 9142 یدهه ؛بود یدولت یساختارها «یسازیبوم»

تند. اما دولت قرار گرف حمایت جدا شده بودند، مورد ماز ه یامپراتور یمرزهابا که قبالً  ناسیونالیستی یهاشبکه

 نیاوکرا ونالیستناسیگرفت. روشنفکران  شیدر پ یهیتنب کردیداد و رو رییخود را تغ ریدهه مس نیا انیدر پامسکو 

ت یهو انیب یبودند، اما فضا برا ینیاوکرا ستْیکمون نِ یاوکرا حاکمِ  یهاپس از آن، اگرچه رده [4]رفتند. نیاز ب

م مرد»ها ینیاوکرا که هاروس تأکیداتکه با اینمحدود شد. گیری چشم زطرشده بهیشورو یِ نیاوکرا یمل

مهاجرت و  یْ تیجمعتغییرات  لحاظاز ، هبود خودمدارانهو هم  منشانهاربابهم  شهیهستند هم شان«برادر

شدن یت. اگر صنعترواج داشته اس از زمان تزارها هسطوح جامع یدو در همه نیا نیب گیریچشم یهاازدواج

تا حد  یبریس یکشاورز یمرزها سازی درکولونیزبانان بود، برعکس، یروس سرازیرشدنشامل  نیشرق اوکرا

 را به نقش هیروس یدر امپراتور هاینینقش اوکرا ونیانجام شد. آناتول ل ینیتوسط دهقانان اوکرا یادیز

 صیتشخ» ،یو اقتصاد یحقوق هایتفاوت که در حوزه نیبا ا ــ کرده است هیتشب ،هایرلندیو نه ا ،هایاسکاتلند

با از این لحاظ  نیاوکرا [3«]بود. رممکنیبودند، غ “شدهکولونی” یانو چه کس “سازکولونی” یچه کسان کهنیا

 یاستعمار یبه رابطه ترکینزد یزیچجا در آنو قفقاز تفاوت داشت که  یمرکز یایآس یشورو یهایجمهور

 تشرفیآموزش و پ ،یعال استیس زبانِ مواردْ اکثردر  یر شورویدر سراسر اتحاد جماه زبان روسی .رخ داده بود
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ها روسریموردانتظار از غ یو دوزبانــ  [2] یشورو ونیزاسیمدرن یرسانه ون،یبه قول ل ــ بوده است یاجتماع

 عاً واق هاینیاوکرا تربیش ،یدوران شورو انیمتفاوت بود: در پا نیاوکرا زین جانیبه ندرت متقابل بوده است. در ا

 یهاآنو است فی، و مردم در کبود یمادر زبانِ میانجی یا زبانِ شهر بزرگْ نیندزبان روسی در چ ند ودو زبانه بود

 .کردیدو را ادغام م نیکه ا کردندیصحبت م ییهاشیبه گو یمرکز

 نظام کیاز  یبود که اساسًا بخشمشترک  یاقتصاد یساختاردر سابق  یشورو یهایبا اکثر جمهور نیاوکرا

برهم  یریگچشم زطربه تعادلش شد، لیمستقل تبد یبه واحدهنگامی که و  آمدبه شمار می ای سراسریاتحادیه

را  یوجهتقابل یدونباس و بخش نظام نِیگسن عیمعادن و صنا ،یبخش بزرگ کشاورز عالوه بر نیاوکرا. خورد

رفتند و  نیاز ب یشورو یراکد شده بودند، با فروپاش 9192 یکه قبالً در دهه هاحوزه نیداشت. ا اریدر اختنیز 

رد اقتصاد کیتالش ماوکراین که بود  یدر حال؛ این کند دایپ یدیجد یصادرات یرا مجبور کرد تا بازارها نیاوکرا

ا ر یشورواپس یکشورها ریکه سا رکودی بودتر از قیکه عم مجددًا متعادل کند یرکود یخود را در بحبوحه

 ی، و حتافتیکاهش  درصد 02از  شیب 9111و  9112 یهاسال نیب یناخالص داخل دی: تولدادقرار  ریتأثتحت

چنین اوکراین هم [9]د.رسیثابت(  یهامتیخود )با ق یشورودوران به نصف سطح اواخر  باًیتقر 4242در سال 

معرفی  9114اوکراین، که در سال  موقتی کاربووانت: آخرین جمهوری شوروی سابق بود که ارز دائمی ایجاد کرد

 جایگزین شد.ْگریونا با  9110در سال  فقطشد، ارزش بیتورم شدید  باشد و سپس 

ــ  یشوروا ب یمتقابل اقتصاد یوابستگ راثیم ه،یبا روسی خودزاینده رابطه ،ینیتنوع سرزمــ  هایژگیو نیا

 هااین ویژگیکرد.  لیتبد یشورواپس انیاز همتا یاریاز بس ترشدهمیذاتاً متنوع و بالقوه تقس یرا به کشور نیاوکرا

 .رو کردهروب یمشخص یهاتیمحدودبا  9112 یدهه خاللدر را  اوکراین یتوسعه

4 

 رانشای در نقش برجسته یا جنبش مردم اوکراین ــبیش از همه حزب رخ  ــ ناسیونالیستیهای جنبش

ن را آدر عمل بخشی از نومنکالتورای سابق حاکمیت در پایان دوران شوروی ایفا کردند، اگرچه  هب هایاوکراین

با این حال،  [0].دادند« آری»ی أر 9119دسامبر  در رفراندوم استقاللدر درصد مردم اوکراین 19. کردرهبری می

، نارضایتی یافتتحقق ن، و هنگامی که این امر استوار بود تربیشرونق رسیدن براساس فرانیز تفویض اختیار این 

در دنیپرو  عدهابکه  یوهیچرناستان زبان از روسیــ از رئیس جمهور لئونید کراوچوک افزایش یافت. لئونید کوچما 

به  9112در  ی تمرکززدایی، ریاست جمهوری راهبهبود روابط با روسیه و وعداساس بر  یکارزاربا  ــ شد مستقر

آرای و مجموع  ــکراوچوک درصد  29درصد نسبت به  94 ــاو کم بود ی أاختالف ردست آورد. با این حال، 
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ز ی غربی بیش اهاآندر برخی از استکرد: کراوچوک، بومی ریونه، ای را پنهان میعمیق منطقه توازن ملی عدم

ب کس را در شرق و جنوب همین تعداد آرابود، در حالی که کوچما تقریبًا آرا را به خود اختصاص داده درصد  12

تمرکززدایی کنار گذاشته شد، و در حالی که حرکت نهادی موضوع پس از انتخابات،  [۷کرده بود.]

 به یادگیری زبان اوکراینی اشاره کرد. شمتوقف شد، کوچما خود« سازیاوکراینی»

داخلی  اختالفات بازتاب همراهبردی به همراه داشت که  ی، توازن4229تا  9112زمامداری کوچما، از  یدهه

 جایی که نیروهای سیاسیاز آن»طور که اورست سابتلنی بیان کرد، کرد. همانمی آن را حفظو هم بود کشور 

طرفی، در لیتیکی به توافق برسند، همه پذیرفتند که بیوگیری ژئوپجهت پیرامون توانستندمختلف در کشور نمی

 یارجخ استیس» نْیدر قوان نیاوکرا «یبلوکریغ تیوضع»با تنظیم  و ،«حال حاضر، بهترین گزینه است

با یلتسین منعقد کرد، از جمله  اساسی یکوچما چندین معاهدهاز سویی،  [9ای را اتخاذ کردند.]«چندجانبه

توافق ه بتقسیم ناوگان دریای سیاه در خصوص و  کردمی که حاکمیت اوکراین را تضمین 911۷مهم  یمعاهده

 هب جمله از که کرد منعقد قراردادهایی گاز یلوله خطوط پیرامون پوتین با 4222ـ4229 هایدر سالاو د. رسی

د بهبو در که کرد ایجاد های ثروتغول از ایالیه و منجر شد هاالیگارش یجرگه از شماریانگشت تعداد نفع

وگوهای زیادی را با باب گفتکوچما همچنین از سوی دیگر،  [1].از لحاظ مادی سهیم بودندروابط با روسیه 

همچنین  [92]اروپا و نیز همکاری با ناتو بود. یبا اتحادیه یو به دنبال پیوندهای اقتصادی نزدیکتر غرب گشود

آن پس از تهاجم به عراق در دوران « تثبیت»در  مشارکتبرای  4223در سال سرباز اوکراینی را  9۷22کوچما 

 [99]اعزام کرد.کشور 

لیتیکی وئوپژ تنگناهای، در نهایت ریشه در باشد یمدتمصلحت سیاسی کوتاهکه آنبیش از  بخشتوازناین اقدام 

 رامونیدائمی به وضعیت پیطر تنزل نیمهخ با قبولآیا اوکراین شوروی داشت: ااوکراین پس رویارویو اقتصادی 

حاکمیت یا حتی الحاق مجدد حق به قیمت کاهش را  با روسیهرابطه  روی آورد یا ادغام با غرببه تالش برای 

 ،المنافعمشترکمستقل ؟ نگرش دوسوگرایانه اوکراین به کشورهای از سر گیرد شدهبه اتحاد شوروی بازسازی

ایجاد شد، عمدتاً ناشی  9119توسط یلتسین، کراوچوک و استانیسالو شوشکویچ از بالروس در سال  مشترکاًکه 

به احیای را کوچما  یاول، عالقه ا سناریویط بتبمر هایدغدغهاز ترس از دومین سناریو بود. در همین حال، 

 یقهایجاد یک طب نیزشرایط بهتر و  دراقتصاد جهانی  درادغام  با اوکراینْ یبا ارزش باال و های تولیدیبخش

 خشباقتصادی خنثی شد،  یاول این پروژه با تداوم فاجعه بخشدار ملی برانگیخت. در حالی که قوی سرمایه

سازی خصوصی خواِن نعمتِ  منتصب دولتیِ  کنندگانِ های الیگارشی که دریافتجرگهدر شکل منحرف دوم آن 

 [94]بودند، تحقق یافت. 4222 یدر اوایل دهه
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در  نیصادرات اوکرادرصد  93به سرعت متنوع شد.  9119با این وجود، الگوهای تجاری اوکراین پس از سال 

در همان  هیبرعکس، روس بود؛درصد  49 فقط 4221سال از آن روسیه بود، در حالی که این رقم در  9119سال 

 [93].آن دست یافته بوددرصد  42 فقط به نیدرصد واردات اوکرا 23از دوره 

درصد از  99 فقط 9110در سال این کشورها : بودندبخشی از این کسادی عامل اروپا  یکشورهای اتحادیه

 [92]درصد افزایش یافت. 42به  هاآنسهم  4221، اما تا سال ندبه خود اختصاص داده بودصادرات اوکراین را 

 کیر سابق است، که ه یشورو یکشورها انیتر در مازمرکز گستردهزیگر شیگرا کیاز  یانمونه راتییتغ نیا

 یاقتصاد متقابل یکردند و به تبع آن وابستگ جادیا ،از صفر باً یاز موارد تقر یاریدر بس ی،دیجد یروابط تجار

ادی کاهش نفوذ اقتص اساسیِ پویشاما  ند.نقطع ک کامالًهنوز آن را  کهنیکاهش دادند، بدون ا هیخود را با روس

 روسیه روشن بود.

۵ 

در  یو اقتصاد یاجتماع ینه تنها عامل فاجعه 9112 یبزرگ در دهه یبه عنوان قدرت هیروس عیسر یفروپاش

رشو، و مانیپن دی. برچرا فراهم کرد یشرق یاروپا راهبردیمجدد  جهت تغییر طیشرا ، بلکهبود یداخل یجبهه

برعکس،  [99]متقارن ناتو مطابقت نداشت. یفروپاش ابود، ب دواریلوحانه امساده یشورو یطور که رهبرهمان

 که یاز دست ندهد. هنگامآن را را فراهم کرد که واشنگتن مصمم بود  یفرصت یشورو یخروج قدرت نظام

 تد،فیدر داخل ناتو اتفاق ب کهنیخواهد کرد مگر ا فلجکرد که روند اتحاد مجدد آلمان را  دیتهد متحد االتیا

ی تنها به عهدهرا که فرماندهی میدان  یشورو ینینشعقببا  [90].ندنکرد یپافشار یطرفیبر ب هایشورو

روه گ مطرح کردند ودر ناتو  تیعضو یرا برا درخواست خودبه سرعت  یشرق ی، رهبران اروپاابرقدرت گذاشت

ـ  شگرادیو  نتونیکل اعالم کردند. 9114هدف خود در سال آن را  اً مشترک ــچک، مجارستان، لهستان  یجمهورـ

 دیجد یاعضا پذیرشیا عدم رشیپذی دیگر بحثی درباره»در سفر به لهستان اعالم کرد که  9112در سال 

مخالف با گسترش ناتو در [ معدود نظرات 9۷«]ی آن است.مطرح نیست بلکه موضوع زمان و شیوه به ناتو

 کیحرت پیرامونرا  هاآن ینگران و ندگرفت دهیناد را سیاست بازداری ــجمله جورج کنان، معمار  از ــواشنگتن 

که اینال احتم»که  ندکنار گذاشت لیدل نیبه ارا  ی. مالحظات نظامندانستندوارد متحدان ناتو  دیو ترد هیروس

که این یاصل لیدر واقع دل [99].«رسدیبه نظر م بعیدبه دفاع داشته باشند،  ازیچک واقعاً ن یجمهور ایلهستان 

 نی. اآمدار نمیبه شم یدیتهددیگر  هیبود که روسرو از آن قاً ی، دقبگیرد یشتاب نیچن ستتوانیمناتو گسترش 

 ــ گری، هفت کشور د9111در سال  گرادشیگروه و وستنی: پس از پافتی استمرار 4222 یشتاب تا دهه
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و  یو پس از آن آلبان 4222در سال  ــ یو اسلوون یاسلواک ،ینبلغارستان، روما یبه اضافه کیبالت یکشورها

 به ناتو ملحق شدند. 4221در سال  یکرواس

داشت تا  آمیزیابهامحفاظ به  ازیبود، ابتدا ن هیبر ضعف روس یاساساً مبتن گسترش ناتوکه  ی، در حالوجود نیا با

 9110در سال  یلتسین انتخاب مجدد اعالمرساندن به  بیاز آس ژهیو، و بهیابدمسکو کاهش به ضربه شدت 

د، کریم قیبا ناتو تشورا  هیروس یکرد که در آن همکار لرا دنباای سویهدو استیس متحد االتیا جلوگیری شود.

 یینها هدف یمسئله ،یروس یهاستیاستراتژ یحال، برا نی. با ادادرا مبهم نشان می یواقع تیعضوخواست اما 

 نیاخود  وندد؟یبه آن بپ دینبا هینبود، چرا روس هیروس هیعل سازمان پیمان آتالنتیک شمالیناتو مطرح بود: اگر 

با غرب  ترکیکه به دنبال ادغام نزد شدیم یناش یخارج استیستفکر بر « گراییغرب»چیرگی خط از  خواست

 التایا یخارجه وزیرانکه  یعبارت بود، «ووستوکیاز ونکوور تا والد»مشترک  یتیامن ساختار کی جادیو ا

خط  نیا [91].کرد تکرارآن را  رفیکوز یآندرشان یروس یو همتاکردند استفاده  9119در سال متحد و آلمان 

در ناتو را داد و  هیروس تیعضوپیشنهاد  یحت 4222در سال  پوتینهمچنان غالب بود.  نیپوت حکومتدر دوران 

از  9111با چچن در سال  پوتینجنگ  دییتأ [42]کرد. دییتا ییاز فرهنگ اروپا یرا به عنوان بخش هیروس گاهیجا

 یبرا هیروس یدهایسپتامبر همراه بود. اما ام 99 زترور پس ا هیبوش عل از جنگِ هیروس تِیبا حما غربْسوی 

 یههدوم د یهمیدر ن واقع، درشد.  نقش برآب ،یجهان تیساختار امن میترسبازتر، چه رسد به قیمشارکت عم

 نیرااوک یدادهایو غرب اساساً ناسازگار هستند و رو هیمنافع روس کهنیبر ا یبه دست آمد مبن ی، شواهد4222

 .نددکر فایا یناسازگار نیا قیرا هم در آشکار کردن و هم در تعم ینقش اصل

6 

 کتوریوباعث به قدرت رسیدن  یکه در آن اعتراضات مردم 4222 -4229های سال« یانقالب نارنج»

 یاسیس یریرا در مس اوکراین شد، هیروس تیمورد حما چیانوکووی کتوریو یدار غرب به جاطرف یوشچنکوی

 نیب یفورمن شباهت خانوادگ یتریمی. دبود متفاوت اشوروی آنپس همتایان اکثر ریاز مس قاطعانهقرار داد که 

 «یدیتقل یهایدموکراس»را  هاآنکرد و  ییشناسا دندیبه قدرت رس 9112 یدهه لیرا که در اوا ییهامیرژ

ابات از انتخ یاشاره دارد، ظاهر کیدموکراتضد جوهرو  کیدموکرات صورت نیاصطالح به شکاف ب نیا [49].دینام

 نیبا ا 9112 یدر دهه نیکه اوکرا ی، در حالهمه نیپوشاند. با ایرا م« حزب در قدرت»ی مداوم یک سلطهکه 

و موفق شد  زدتشر میپارلمان خود  به قزاقستان فیو نظربا نیلتسیمانند ه زیکوچما نــ الگو مطابقت داشت 

را  ریناپذمیتقس یحکومت یدسته کیحفظ  آنْ یدرون یگونناهمهمان  ــ کند لیرا تحم یدیجد یقانون اساس



9 
 

تر و متنوع سابقْ  یشورو ریاتحاد جماه یهابخش رینسبت به سا اوکراین یاسیس یندگکرد. ز رممکنیغ

خ داده بود ر هیرا که در روس یگارشیال توانگریاز  یتریچندمرکز ینسخه نیهمچن نیاوکرا :بود زتریانگبحث

به  یبه آسان و این منازعاتانجامید  یامنطقه یهابا رنگ هاجرگه نیب منازعاتبه که  ای، تجربهتجربه کرد

یانوکویچ و یولیا تیموشنکو ــ به ترتیب از  ،وشچنکوگانه بین یرقابت سه [44]منتقل شد. یاسیس یحوزه

 یهیاول یآشکار شد، به سرعت سرخوش 4222 یدوم دهه یهمیکه در ن ــ پرویدونتسک و دنسومی، ی هاآناست

 لیتبد یدنم یبه هنجار زندگ یواقع یاسیرقابت س ،یگارشیال یهاهسیکرد. اما جدا از دس زائلرا  یانقالب نارنج

 یاتوده یهاجیکرد که در آن بس جادیرا ا ییفضاها رقابت نیا .رواج نداشت هیدر روس اصالًکه  هنجاریشد، 

 یاسیقتصاد ستر اگسترده یپارامترهاکه اساساً آن بدون برهم زنند، یبالقوه تعادل را در لحظات بحران ستندتوانیم

 را تغییر دهند. یشورواپس نیاوکرا

 گرفتناوجه با شد ک نیبر سر اوکرا هیمنافع غرب و روس نیکشمکش ب دیباعث تشد نیچنهم وشچنکوی یروزیپ

و  هیوسر نیب مانوردادنکوچما در  یاز استراتژ یبا دور وشچنکوی. بودهمراه  نیاوکرا یداخل یاسیاختالفات س

 4229در سال  نیدولت اوکرابه سمت غرب حرکت کرد.  یکیتیلوو هم از نظر ژئوپ یغرب، هم از نظر اقتصاد

شد آغاز کرد و در سال  لبدهمکاری ی نامهموافقتبه  تیچه در نهاآن یبارهاروپا در یهیرا با اتحاد یمذاکرات

ا غرب ب یقتصادا پیوندهایکه قاطعانه بر  وشچنکوی. وستیاروپا پ یهیاتحاد «یشراکت شرق»به  4221

کرد که مجموع  یرا رهبر یخارج یهاهیهجوم سرما نْیاوکرا یمال یبازارهابا آزادکردن کرده بود،  یبندشرط

 زانیم نی)اگرچه ا دیرس 422۷دالر در سال  اردیلیم 4/92 به 4222دالر در سال  اردیلیم ۷/9 از ی آنورود انیجر

 تربیشاما  (دالر بود. اردیلیم 49لهستان  یبرا 422۷: رقم معادل بود ی ناچیزامنطقهبر اساس استانداردهای هنوز 

 ریو امالک و مستغالت سراز یبه بخش مال ن،یاوکرا یصنعت جاتکارخان تیتقو یبه جاها یگذارهیسرمااین 

درصد در سال  92از  شیبه ب 4222درصد در سال  93از  نیاوکرا یداردر بانک یخارج یهیشد. سهم سرما

متعلق  زیپنجم آن نکی واروپا  یهیمتعلق به شش کشور اتحادبا بهره سهم  نیاز اپنجم . سهافتی شیافزا 4221

 [43]بود. هیروس یبه بخش مال

ثمرات درصد بود،  0از  شبیبه طور متوسط  4229و  4222 یهاسال نیب یناخالص داخل دیکه رشد تول یحال در

از  یشکه بخ یزمانکه تاریخاً از  یغرب یهاآنشدند. است عیتوز موزونبه طور نا ییایو جغراف یاز نظر اجتماع آن

وزن  :مانده بودندی مالی ضعیف داشتند هنوز هم عقببنیهبودند  و لهستان مجارستانـ  شیاترامپراتوری 

 یابا تقاضا بر ؛ این دو بخش اخیردبوبدتر از مرکز و شرق  کشاورزان یکاریدر اقتصاد و سطح ب یکشاورز

ی ناسیونالیست تحرکات یهاشرطشیاز پ یکی هاآن یطوالن فالکت [42].ندشد تیتقوو فوالد کک  ،سنگزغال
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ی ار اتحادیهتر بازارهای کپایین که حتی سطوحبهتر  یهافرصترسیدن به  یبرا مستاصالنه لیتما ؛بود 4292در 

اما  داد.را تشکیل می اروپا یهیاتحاددار احساسات طرفی شالودهاز موارد  یاریدر بسگذاشت، اروپا در اختیار می

 یرقش یهاآناز مردم مشترک بود، است یبخش بزرگ انیدولت قطعاً در م انهیگراغرب یریگکه جهت یدر حال

 چیانوکووی یبرا یقو یگاهیپا هاآنماندند.  یباق کینزد هیبه روس یاز نظر فرهنگ نیو همچن یاز نظر اقتصاد

 نیکه انتخاب اوکرا نیا مبنی بر یادآوری ــ یک بودند 4292قدرت در سال  زیآمتیموفق دنیکشچالشبه یبرا

 رد منقسمعامل  کیانتخاب خود  که ایننینشده و امحرز  یشرق و غرب به طور قطع بیرق یهااردوگاه نیب

 .بود نیاوکرا یداخل استیس

۷ 

ر ناتو کامل د تیعضو یبرا را نیاروپا، تالش اوکرا یهیبا اتحاد تربیشادغام  یدر کنار اقدامات برا وشچنکوی

 ن،یاوکرا ینداشت و قانون اساس یریمس نیچنانتخاب  یبرا اختیاری چیهدولت اوکراین داد. در آن زمان،  شیافزا

نشست بخارست ناتو در  در نیدولت اوکرا خواستاما  [49].اعالم کرده بودرا ممنوع  یخارج ینظام یهاگاهیپا

کشورها  نیا»صراحتاً اعالم شد که  یرسم یهیانی. در بدیرس بیگرجستان به تصو خواستبه همراه  4229 لیآور

 اقدفگرجستان  ای نیاوکرا تیبه عضو نیپوت اتروند در مواجهه با اعتراض نیاما ا [40]«عضو ناتو خواهند شد.

یاالت خطاکار ا اً خیبر نقش تار دیکه بااست  ییبود، و جا اساسی یعطفنقطه  نیا بود. یحیصر یجدول زمان

از  یریلوگج یبرا هیروس یهایاز نگران ید. دولت بوش که به اندازه کافکر دیتاک ناتوگسترش  یرانه متحد در

اصرار  فرانسه و آلمان غلبه کرد و دیو گرجستان آگاه بود، بر ترد نیبه اوکرا تیعضو یبرا یفور یریمس یارائه

ر اتاق د اوکراین و گرجستان امر باعث شد که دو کشور نیخواهد رفت. ا شیبه پ ندروبا این همه این داشت که 

 دیتشد به مند شوند و در همان حالدر ناتو بهره تیعضو یفرض یایاز مزا کی چیهکه از آنانتظار بمانند، بدون 

شد، آگاهانه  لیتحم یلیما 9222 منا یکه توسط واشنگتن از فاصله استیس نید. ادادنادامه  هیروس یهاینگران

آور که تاکنون فقط شرم کیاستراتژ یمحاسبه کیرا در معرض خطر قرار داد،  نیگرجستان و اوکرا تیجمع

 .اندغیرناتو تاوان آن را داده یاعضا

. اما دهد قورت یقبل یهارا مانند دوره گسترش یدور بعد دیبا یبه سادگ هیکه روس ناتو شاید این بود فرض

 ناتو زانیرنبود، و برنامه یدائم یک رضایت بسان 9112 یدر دهه ناتودر مخالفت با رشد  هیموقت روس یناتوان

 ییاز گردهما بعدچهار ماه این واکنش رخ خواهد داد. واکنش  ینوعزود  ای ریکردند که دیم ینیبشیمطمئناً پ

 ،درازا نکشیدبه  تربیشچند روز  4229سال جنگ اوت و گرجستان رخ داد. اگرچه  هیبخارست به شکل جنگ روس
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 تیمسئول»از نظر آن را  نیکه کرمل هیروس ی. مداخلهشددنبال  نیدر اوکرا 4292کرد که در سال  جادیرا ا ییالگو

 یداخل یهایبندمیعمالً تقس ــ آن هیغرب عل یقبل یهایلفاظ برگردانِ  ــ دکریم هیتوج شردوستانهب «حفاظتْ 

 تیضوعدر مقابل  یمانع چونهمکه به وضوح تثبیت کرد  «ثابت» یانهطلبییجدا یهاکشمکششکل به را 

 یو گرجستان فقدان ابزار متقاعدساز هیحال، جنگ روس نی. در عکردندمیدر ناتو عمل گرجستان و اوکراین کامل 

 انیر مد یخارج استیس یاز ابزارها یکیبه  یهندیطور فزابه جز زور برجسته کرد، که پس از آن به را نیکرمل

 یلحال، در حا نی. با ایاستفاده از قدرت نظام ی تحمل درکاهش خطرناک آستانه ــ شد لیتبد گرید یابزارها

 یهایریرگثابت ماند و د ایاالت متحد استیس ترتردهگس یکرده بود، پارامترها رییبه وضوح تغ هیکه موضع روس

 کرد. ریناپذرا اجتناب تربیش

۸ 

 استیرا در س هاگرییاز قطبمند قدرت یاآن، مجموعه یامدهایو پ 4293 -4292 هایدر سال دانیتظاهرات م

ظاهر  ی مطلقگاندو یهانهیگز بسان بیرونی یکیتیلوو ژئوپ یاقتصاد یروهایمتبلور کرد، که در آن ن نیاوکرا

 ایتمدن  یحت ه،یروس یبه رهبر ایاوراس یهیاتحادروپا در مقابل ه ایاتحاد ن،یپوت ایناتو  ه،یروس ایشدند: غرب 

در را  ،یرکود اقتصاد یکشور، در بحبوحه یتیو جمع یاجتماع ،یاسیسی ناموزون نقشه هاتقابل نی. اتیبربر

 یالص داخلناخ دیتول ــ یجهان یشروع بحران اقتصاد در دیانقباض شدیک دوره پس از  رشد اقتصادی .برگرفت

 هایناکامیشد.  کنواختی 4293سال  در ش،یافزا یو سپس مدت کوتاه ــ افتیکاهش  4221درصد در سال  99

مرتبط  یهرگجشد. فرماندار سابق دونتسک و  دیتشد چیانوکوویحکومت  یهانیاقتدارگرا روالبا فساد و  یاقتصاد

اما ــ  دندبرمیسود  هاآنو البته شخصًا از  ــ گرایش داشتند هیروس یمنافع مادجانبداری از با او به وضوح به 

کشور  حرکتشتاب شد و  عیتسر چیانوکوویدر زمان ی همکاری نامهموافقت پیراموناروپا  یهیمذاکرات با اتحاد

فاد م لیبه دل نیاوکرا یداخل عیاز صنا یاریبود که بسنیز حال، آشکار  نیبه سمت غرب حفظ شد. با ا

 خصوصدر  ژهیوآن به یهاگارشیاز ال یبرخ یو حت د،یخواهند د بیبه شدت آسی همکاری نامهموافقت

 [4۷]داشتند. یمالحظات ه،یتجارت با روس یاروپا و ادامه یهیبا اتحاد تربیشتنیدگی درهم یناسازگار

 دیو به دنبال آن سرکوب شد 4293در دسامبر  نامهموافقت یامضا یبرا چیانوکووی یدرجه 992 چرخش نیا

عد ب ی سالیهاو در فور یبه برکنار ی را دامن زد وترگسترده هایشورش بود که دانیورومی هیاعتراضات اول

 تینشان داد که حما هنگامهمرا آشکار کرد و  پیشین نظام یهایاز ناکارآمد یاریبس دانیمتظاهرات . دیانجام

 یاسیس یو امثال او، صحنه چیانوکووی قیعم یاعتباریاست. با ب فیقدر ضعهچ هیدار روسطرف مدارانتاسیاز س
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د. دادنیمانور م دانیم تیجلب رضا یدار غرب قرار گرفت که براطرف یهاتیشخص یسلطهتحتسرعت به 

 یاسرسر یهدیپد وجههیچبهگذاشته شده بود،  شیبه نما فیک یهاآنابیکه در خ یحال، اجماع آشکار نیبا ا

و  مهیکر حاقالسپس با  نیکه کرمل باز کرد زبانیرا با شرق روس شکافی تختْیدر پا یاسیبود، و تحوالت سن

 یادعاها دییتأدر  نقش زیادیاقدامات  نیرا گسترش داد. ا پیگیرانه آن دونباسْ در  طلبییجدا یروهاین تسلیح

نگ در کشورشان است. ج یارض تیتمام یبرا یدیتهد هیروس داشت که ینیاوکراهای ناسیونالیست یهنیرید

د: کنند کمک کر یریکه قرار بود از آن جلوگ یاجهیهمان نت جادیبه ا تیدر نها زین مهیدونباس و الحاق کر

 .ناتواروپا و  یهیرو به رشد با اتحاد یوندهایدار غرب با پکامالً طرف نِیاوکرا میتحک

۹ 

 ی،المللنیب یریگجهتاز لحاظ و هم  یداخل استیهم از نظر س، 4293 -4292 یهادر سال نیبحران اوکرا

بود  نیکرمل یراب کیتیلوژئوپ یآن بدون شک شکست یهجی، نتاز لحاظ خارجیبود.  هیروس یبرانیز  یعطفنقطه

 ،یر داخلحال، از نظ نیکرد. با ا دیو اروپا تشد کایها را با آمرخصومت نیاوکرا یگراغرب یریگجهتبا تقویت که 

 یدر سخنران نیطور که پوتهمانو،  شد تلقی یبه قلمرو مل و بازگشت یروزیپسان به نیتوسط کرمل مهیالحاق کر

 «هیروس ریناپذییبخش جدا»را ، آن اعالم کرد هیروس ونیبه فدراس مهیالحاق کری دربارهخودْ  4292مارس 

 نیا نیکرد که به پوت جادیرا ا «مهیاجماع کر»محبوب بود،  اریکه در آن زمان بس اقالح نیا [49.]دانستیم

هاجم ی دیگری از تجنبه ها صرفاًو رژیم تحریم با غرب عبور کندمتعاقب  ییارویاز رو یامکان را داد که به راحت

اشاره  یرگید یاتیحول حت بهاجماع خود  نیا زیآمتیاما استقرار موفقد. وی غرب به روسیه توصیف شگسترده

 .هیو عمل روس یرسم یدئولوژیدر اقدرت بزرگ  سمیونالیناس دیجد یکرد: برجستگمی

یی را هاینیبشیکرد و پیبود که پارس نم یسگ همانند 9112 یدهه یهاسال تربیش در یروس سمیونالیناس

سر  انهخواهتالفی استیس یْ شورو ریاتحاد جماه یفروپاش ناشی از ریاز تحق کردندگمان می که کرد نقش بر آب

 یجبست یدر جامعه بود که موفق قیعم هنجارینادر سطح دولت و  ینظمیب دلیل آناز  ی. بخشبر خواهد آورد

 ضعفِ  گرِ ید لیساخت. اما دلیم ناممکن یاتوده استیاز س یگریهر شکل د یرا به اندازهناسیونالیستی  ارِ یعتمام

 تیها اکثربود که در آن روس یتیچندمل یونیبه عنوان فدراس هیروس خودِ  موقعیتدر  یْ روس سمیونالیناس یهیاول

از  یادیدر کنار تعداد ز ــ 4224سال  در یپس از شورو یسرشمار نخستیندرصد طبق  92 ــ ای راگسترده

مناطق خودمختار  ایها یجمهور «یاسم یهاتیمل» هاآنکه بسیاری از  دادندمی لیتشک گرید یقوم یهاگروه

 زیطالحات متمااص از ،رونیبود. از ا کنندهثباتیب یتیآشکارا قوم یروس سمیونالیناس یْساختار نیچن. در بودند
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 انیروســ  هیروس ونیو شهروندان فدراس( ــ russkie) یروسکــ  یقوم یهاساشاره به رو یبرا

(rossianeــ ) جنگ دکردنیاستفاده مد، بودن یدوم تثبیت و استقرارکه عمومًا مراقب  یرسم یهاهیانیبا ب .

که  ارتی کلیعبانجام شد،  «سمیترورضد»بلکه به نام  ه،یروس یدر چچن نه به نام تسلط قوم نیپوت یاستعمار

، کردلت میدال یقفقاز شمال نشینمسلمانی منطقهدر سراسر  گرانهضدشورشتر سرعت بر اقدامات گسترده به

 ترجمه نشد. یبه اصطالحات ملصراحتًا اما هرگز 

طور به یستیونالیعناصر تفکر ناس ،یجمهور استیبه ر نیبه بعد و با بازگشت پوت 4294حال، از سال  نیا با

 یه بود،روس «سازیتمدن»اصطالحات  سرشار ازکه  هاند؛ این بیانیهمطرح شد نیکرمل یهاهیانیدر ب یاندهیفزا

سرکوب  [41].کردی اعطا میبرالیلهجوم در برابر  «یسنت یهاارزش»در دفاع از  اصلی ینقش آن کشوربه 

بازنمایی  یملعناصر ضد هیعل یداخل یجنگ فرهنگچون همغلب ا 4294 -4299 پس از تظاهرات مخالفان

 4292 -4293 یهادر سال نیدر بحران اوکرابا بسیج بود که  یروسزخمی  سمیونالیناساین  نیچن. همشدمی

 یت مدنو تعلقا نزبا یختگیدر دونباس به کار گرفته شد. آم هاآنزبدر کنار روس هیروس یمداخله هیتوج یبرا

 بانانِ زیاز روس یاریبود: بس قیعم یسوءتفاهم ای یعمد یابزارساز یدهنده، نشانندبود لیامر دخ نیکه در ا

هایی وسبلکه ر ،ذاتی یهانه روس کردند،یصحبت مهم  یکه اتفاقاً روس دانستندیم ینیخود را اوکرا ینیاوکرا

دفاع  بود به نام لیما هید: اگر روسمطرح کرنیز را  یترنندهکجنگ دونباس مجموعه احتماالت نگران نامناسب.

ر و ب رندیقرار گ یممکن است مورد بازنگر گرید یسؤال ببرد، کدام مرزها ریرا ز نیاوکرا یمرزها« هاروس»از 

 ؟یچه اساس

 بودتر گسترده یرییتغی هندهدخود نشانیخودبه نیکرمل دیدگاهدر  ناسیونالیستی یهازهیانگ دیجد یبرجستگ

 ینیو سرزم یاز منطق اقتصاد شدنکرد: جدا دیآن را آشکار و تشد 4292 -4293 یهادر سال نیکه بحران اوکرا

 و منافع هیروس یکیتیلوژئوپ یهاتیاولو، 4222دهه  یهادر سال یعیرونق منابع طب خاللدر  [32].هیقدرت روس

 یذارگهیسرما یهزیآن با انگ «کیخارج نزد»قدرت در  شیسو بودند، نماهم یابه طور گسترده شدارانهیسرما

 یآناتول 4223سال  فستیمان ک،ینزد یپوشانهم نیا ینشانه ؛سازگار بود یروس یهاخارج از کشور توسط شرکت

را به  «برالیل یامپراتور» فراخوان داده بود تا هیروس بهبود که  نیلتسی یسازیصخصو رهبر ارکستر س،یچوبا

و منطق د نیا ن،یکند. در اوکرا جادیسابق ا یشورو یهانیدر سرزم «فردمنحصربهطبیعی  یگانه قدرت»عنوان 

گاز  کشور در انتقال نیا ینقش خطوط لوله لیبه دل ژهیوشدند، به دهیدر هم تن یرعادیغبه شکلی  یتا حد

نباس باعث ودو منطق از هم جدا شد: جنگ داین ، 4292حال، پس از سال  نی. با اییاروپا یازارهابه ب هیروس

 یهامیحربه ت مهیکه الحاق کر یشد، در حال هیمتعلق به روس یصنعت یهاییاز دارا یاریبس یکیزیف ینابود
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ارزشمند ها را مجازات نیاتحمل  نیکرمل کهنیرا مختل کرد. ا یو خارج یداخل یگذارهیسرما و انجامیدغرب 

 .بود هیقدرت روس تیدر ماه یاساس یرییتغ یدهنده، نشاندانستمی

1۱ 

 یدر همهمشترک  یبحران ــبود  نیدر اوکرا یاسیس یندگینما مدتِ درازبحران  ینشانه دانْیتظاهرات م

ن به عنوا جایگاه این کشور یداخل یامدهایپ یواسطههب نیاوکرادر این بحران اما  ــ یشوروکشورهای پسا

ماجرای پس از  نیاوکرا هایتاسیس ریسم، اما [39].کننده یافتیقطب وتابیپیچ جدال خارجیْ کِیتیلوژئوپ موضوعِ

 تردهگسترکشور باز هم  نیا یداخل یهاتر کرد و شکافقیفقط آن را عم بحرانْ این  وفصلِ حلبه جای  دانیم

 و بروکسل واشنگتنبا کشور را  یکیو ژئواکونوم یکیتیلوژئوپ یمواز هایادغام شیهاکه دولت یزمان یشد، حت

 تشدید کردند.

اروپا  یهیرا با اتحاد یو جامع قیتجارت آزاد عم ینامهموافقتانتخاب شد،  4292پوروشنکو که در سال  پترو

گشود، چیزی را  یمیعظ یهاکمکجریان  متحد االتیکه ا ید، در حالبواالجرا الزم 4290امضا کرد که در سال 

 [34].بود یکمک نظام ندالر آ اردیلیم 9/4که حدود  4249تا  4292 یهاسال نیدالر ب اردیلیم 2حدود 

و  تنددخالت داش دانیپس از م یانتقال یهادولت نخستیندر مذاکرات بر سر  کیاز نزد ییکایآمر یهاپلماتید

 دیتول عیسر با کاهشپوروشنکو کار کردند.  نیاوکرا یبا ارتش و دستگاه اطالعاتصورت تنگاتنگی  پس از آن به

از شده هیتوص یاضتیاقدامات ر قیاز طربه بازسازی نولیبرالی اقتصاد  کشورْ  یهایبده صعودو  یناخالص داخل

اقتصاد و تجارت  ریوز ،وسیچیآبروماو واراسیبه قول آ مبادرت کرد؛پول  یلمللانیصندوق بسوی 

 [33.«]از دست بدهیمبحران را  نیاست که ا زیانگغم»، اوکرایناالصل ییایتوانیل

ها حوزه ری، در ساشدموجود  شیاز پ یهاشیپو دیتشد موجبجهات  نیاز ا دانینظم پس از ماگر  اما

پس از  یاسیس یزندگ زیمتما یهایژگیاز و یکی. ر حاکم بودتشیپ چهآنآشکار با  بود یگسست یدهندهنشان

راستی های دستاین جنبشکه  ییجابود. از آن یراستدست ناسیونالیستی یهاجنبش یناگهان یریگقدرت دان،یم

 یگرید شیگرا از هر یتربیش اریبس جیبس تیآن، ظرف یبودند، در پ دانیدر خود م متشکل یروین نیتربرجسته

ودند، لنگر انداخته ب یردولتیغ یهاآنو سازم یاسیدار غرب، گرچه به شدت در محافل سطرف یهابرالیند. لداشت

و  یاسیبا فقدان مرز س هالیبرالضعف  د،یگویم شچنکویا ریمیطور که ولودنداشتند. همان یعدد اهمیت نیچن

راست امر برای  نیا [32]شد. دیتشد یو راست افراط یمدن یجامعه برالِیجناح ل نیشده بنهینهاد کیدئولوژیا

تر از و مهم شانیتناسب با تعداد واقعبی ینهادی سلطهو  کیدئولوژیاز نفوذ ا یادرجهدستیابی به حق  افراطی
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 یرا یهاصندوق یپا سووبودا مانند یاحزاب آرای که یدر حال کرد: ریپذامکان را شانیکرد انتخاباتآن با عمل

راست تندرو توسط  ینظامشبه یهاشد و تشکل یعاد یدر گفتمان عموم یراست افراط یهاافت کرد، شعار

ادغام  یدولت یتیدر دستگاه امن ،(4292 -4249) خود یهفت ساله یکشور در دوران تصد ریوز ،آرسن آواکوف

 یْ واقع حاتیلآن به تس یدسترس نیگسترده و همچن یدولت تیو حما یمحدود انتخابات سهم نیتضاد ب نایشدند. 

 کرده است. متمایز گرید یر جاهارشد دروبه یستینوفاش یهاشیرا از گرا نیراست اوکرا

تحت  نیرااوک مبنی بر این که ستیونالیجناح راست ناس توصیفدونباس،  یدر چارچوب جنگ جار ن،یبر ا عالوه

 یاز تلفات و آوارگ یدر دونباس موج یریداشت. درگ یآشکار نیطناست، متخاصم خود  یهیهمسا یتهاجم دائم

کشته  4292نفر از هر دو طرف تا اکتبر  2222حدود ــ  به وجود آورد 4292سال را در شش ماه اول  یجمع

پس از آن  و ــ ختندیگر هیبه روس گریها هزار نفر دو ده آواره شدند نیدر اوکرانفر  ونیلیم میاز ن شیبو شدند، 

کشته و  3222در مجموع به حدود  4299تا ماه مه  انیرنظامیتلفات غ [39].داوم داشتتاز تلفات  یثابت انیجر

برآورد، حدود  کیطبق ؛ در دسترس بود یارقام قابل اعتماد به سخت ندهر چ د،یمجروح رس ۷222 کمدست

 [30]بود. طلبانییتحت کنترل جدا ترِ تیسوم تلفات در مناطق پرجمعدو

 ارِ انزج مورد قاًیبود، و عم خیالیحالت  نیدر بهتر د،یبه توافق رس نسکیدر م 4299 یهیکه در فور یبسآتش

 نیو در بدتر ذیرناپتحمل یلیحالت تحم نیرا در بهتر هیکه هرگونه توافق با روسه گرفتقدرت دیجد سمِ یونالیناس

 ،یها گرفته تا راست افراطبرالیاز ل ،یاز افکار عموم گیریبخش چشم ،مهم ی. در لحظاتدانستیم انتیحالت خ

 حیتوض یتا حد پویش نید. اکردنیم یتلق هیبه روس امتیازاعطای که  رندیرا بگ یاقدامات یند تا جلودشیم جیبس

قدرت و  زدایی ازتمرکز ــ 4299در سال  نسکیمندرج در پروتکل دوم م یقانون اساس راتییدهد که چرا تغیم

عملی شد و نه در زمان در زمان پوروشنکو  ــ نه دونتسک و لوهانسک یهاآناعطای جایگاه خاص به است

 .نده بوددانتخاب ش کردن با روسیهصلح یبرا چشمگیری اراتیکه هر دو با اخت ،یزلنسک ریمیاو، ولد نیجانش

ر او د پرسروصدای یبود که در باال ذکر شد. حواش یندگیاز بحران نما یانمونه 4291در سال  یزلنسک یروزیپ

مجلس انتخابات  پیروزی قاطعش دربا  ــپوروشنکو درصد  42درصد نسبت به  ۷3ــ لیآورانتخابات دور دوم 

که نامش را بر اساس  ،او« مردم خادم»حزب در جریان آن که  مقایسه است قابل هیدر ماه ژوئ یگذارقانون

از  یکرس 492درصد آرا و  23گذشت، یعمرش مدارش گذاشته بود و تنها چند ماه از پرطرف یونیزیتلو نامهبر

از  بود که یزلنسک تیجذاب ی، عنصر اصلمستقر نظامرا به دست آورد. احساسات ضد یکرس 292مجموع 

ح در صل یبرقرار یاو برا یوعدهاما  .گرفتنشئت می یگارشیو فساد ال یاقتصاد مداوم از رکود یسرخوردگ
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 ،ودرا قطع کرده ب هاآن یپوروشنکو حقوق بازنشستگ ــ هاآنزبدر قبال روس شهاآنیجویدونباس و خط آشت

یت حدودمنیز با  یدر حوزه عموم یممنوع بود و استفاده از زبان روس طلبانییکنترل جداتجارت با مناطق تحت

 گرفت. یشیاز پوروشنکو پ یتربیشکه او با اختالف  یشرق یهاآندر است ژهیوبه ،بودندمهم  نیز ــ رو بودهروب

و  ناسیونالیستی یهازهیانگ قدرتمندِ یبیگواه بر وزن ترک ،یآمدن زلنسککاریپالتفرم پس از رو نیرفتن ا نیب از

نفع  به« خیانت»اتهام  ،یها و راست افراطبرالیل نی. فقدان مرز ببود نیاوکرا یاسیس نظامدار غرب در طرف

 یهاآنطلباغلب به صورت فرصت اگرچهاین اتهام  ؛کرد لبد یداخل یاسیس یمؤثر در نبردها یرا به سالح هیروس

 ناسیونالیستی( ratchet effectناپذیر )برگشتشد، اما اثر یبه کار گرفته م بیرق یگارشیال هایجرگهتوسط 

داد. به عنوان مثال، در اکتبر یمانور دولت را کاهش م یحال فضا نیکرد و در عیم حادتررا  یبندداشت و قطب

 یبرا نسکیکه قبالً در م یفن یکرد، ابزار متوسط دولتش را اعال «ریمانیفرمول اشتا» شریپذ ی، زلنسک4291

تحت  یبالفاصله با اعتراضاتامر  نیحال، ا نیتوافق شده بود. با ا طلبییجدا ینهادها یبرا ژهیو تیوضع یاجرا

در خط  ینشینعقباز  یریجلوگ یبرا یراست افراط توسط هاکردن جادهو مسدود «ونیتوالسینه به کاپ»شعار 

 [3۷]مقدم مورداستقبال قرار گرفت.

 کنسیم یهانامهتوافق یاجرا در راستایرا بر اقدامات  یآشکار یهاتیمحدود نیدر اوکرا یاسیس انیجر اگر

داد. در  شیبه سمت غرب افزارا کشور  نیا کیمجدد استراتژ یریگشتاب جهت فقطبرعکس،  کرد،یم لیتحم

 یریناپذبازگشت» کشورْ  نیا «یبلوکریغ» تیوضعبا لغو اصالح شد تا  نیاوکرا ی، قانون اساس4291 یهیفور

ند. در آن زمان، ک نیرا تضمآتی در ناتو  تیو تعهد به عضو دییرا تأ «نیاوکرا کیآتالنتـاروپاییو  ییاروپا ریمس

 [39].کردندیم تیبه ناتو حما وستنیاز پ نیاوکرا تیدرصد از جمع 29حدود  فقطنشان داد که  هاینظرسنج

 یحس مل میتحک یبرا یدرتمندق یکنندهعیتسرعامل  ،4292پس از سال  یبحران نظام پرنوسان تیوضع

و  یسازملت یندهایفرآشد. یم فیترش تعربزرگ هیبا تضاد با همسا یاهندیفزا نحوبود که به نیاوکرا

 یجخار یروهاین گرفتار ،پیشین یخیتار یهااز دوره یاریمانند بسه ،به بعد 4292از سال  نیاوکرا یسازدولت

 .با جنگ وارونه جلوه داده شدو  گردید

11 

از  ی ویژهبیترک نده،یبه تهاجم آ دنیبخش تیبا هدف مشروع 4244 هیفور 49در  نیپوت یونیزیتلو یسخنران

له به حم یبرا نیکرمل میدر تصم هایک از این نگرشگذاشت. هر  شیبه نما نینسبت به اوکراها را نگرش

و  استیها که در سنگرش نیشوند. ایمحدود نم نیبه پوت فقط هاآناز  کی چیه و خود نقش داشتند هیهمسا
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 هیمختلف تفکر نخبگان روس یهاهیدر ال شهیهستند، ر زیمتما یلیاند، اما از لحاظ تحلشده ختهیهم آمعمل در

 این یهزمیندر پسرا  یو تسلط امپراتور یمحاسبه عقالن تلفیق یتا حد هاآن یناگهان شدنادهنهدارند و برهم

 .دهدیم حیتهاجم توض

 هیدولت روس چیه هک ندیبیم اییاتیح کیرا مکان استراتژ نیاوکرا کهاست  یکیتیلواز تفکر کامالً ژئوپ هیال کی

 یهاو هم از سرچشمه یدوم، که هم از مفروضات دوران شورو یهیخود آن را به ناتو واگذار کند. ال لیبه م دینبا

بوش  ویبه جورج دبل 4229در سال  نیطور که پوتکه همان ددار ااعتقاد ر نیا ،بردبهره می یروس سمیونالیناس

 کیت حال نیدر بهتر که آن را یامروز نیاز اوکرا یتصور اساس نیا. «ستین یواقع یکشور» نیگفت، اوکرا

تا  گورباچف مانند ییهاشخصیت و رایج است هیبه طور گسترده در روس داندتصادفی می یخیساختار تار

 یمجموعه [31].ندکنتکیه می یامپراتور یطوالن یسابقه بهکه  ییهاشخصیتاند، آن را بیان کرده نْ یتسیسولژن

مربوط  زیمرتبط اما متما یآن به عنوان کشور تیاست و به وضع دتریجد نیاوکرا پیرامون هابرداشتشیسوم از پ

را  «یدیتقل یدموکراس» نظام هیکه روس حالیدر  .کندیحرکت م هیاز روس یمتفاوت یاسیس ریکه در مس شودیم

ک ی شبحِ دانْیم ــسرنگون کرده است  یمردم هایخیزش قیبارها آن را از طر نیحفظ کرده است، اوکرا

 تیارم، وضع. چهآیدشمار میبه نیکرمل تیحاکم یبرا میمستق یدیکند که تهدیم یرا تداع یاسیس ینظمیب

که اروپا، بل مهم یبه بازارها هیانتقال گاز روس ینه تنها محل خطوط لولهاوکراین : نیاوکرا یکیژئواکونوم

 .ستا هیروس یبه رهبر یامنطقه یاقتصاد یهر پروژه یبازار بالقوه برا نیتربزرگ

آشنا از  ایچکیده ن،یپوت هیفور 49 ی. سخنرانجمع شدندتهاجم  یبرا میها با هم در تصمهزیانگ نیا یههم

 سمیونازو نئ سمیونالیناس»از  یانتقاد نیچنو هم یغرب یدوگانه یناتو و استانداردها گسترش هیاتهامات عل

را  هیروس یدولت یهارسانه یداخل یدرونمایهکه  ، انتقادیرا ارائه کرد دانیپس از م نِیاوکرا «یجویانهستیزه

 تیاثبات ماه شاختصاص داشت که هدف یطوالن یخیدرس تار کیآن به  یکرد. اما بخش عمده تیتقو

 یرامونپها کیبلشو یهااستیو س نیرا متوجه لن یخشم خاص نیبود. پوت نیاوکرا یفعل یمرزها یمصنوع

 یهاایرو ترینگسیختهلجامسخاوتمندانه، فراتر از  ییایهدا نیچرا الزم بود چن»کرد: ابراز  یمل یمسئله

ی اوکراینی هاتسیونالیکه اگر ناس ابراز کردبا عطف به زمان حال،  نیپوت «شود؟ ها دادهناسیونالیست پرشورترین

و  هاناکه سازم کردیاشاره م 4299که عمدتًا به قانون رادا در سال  ــ خواستندمی« زداییکمونیسم» واقعاً

ما هم این را کامالً مناسب » ــشد  هاناابینام عمده خ رییرا ممنوع کرد و خواستار تغ «یستیکمون» ینمادها

به  هاستیرا که کمون ییهانیآماده باشند تا سرزم دیبا هاینیاست که اوکرا نیا سخن پوتینمفهوم  «دانیم.می

 ستیننخخلق دونتسک و لوهانسک  یهایشناختن استقالل جمهور تیبدهند. به رسم پس« اندداده» نیاوکرا
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 ینیوکرامجدد ا قیتلف جهیو در نت یاتحاد شورو یایاح جانیموجود در ا یخیتار یراستا بود. فانتز نیحرکت در ا

د که شبح بو اتوریامپر یو بازگشت به مرزها یشورو راثیم از گشودنپرده بلکه ؛مستقل نبودمهیو ن دستفرو

 داد. شیرا افزا نیاوکرا یهیتجز

ـ  مدت بوده است این در تمام هیروس استیدر واقع هدف سروند  نیا ایآ واهانه خالفیت سمیالینئوامپر گرایش کیـ

در پس اعتراضات به گسترش ناتو پنهان شده بود، اما اکنون  یمدت یبرا که خود رامونیپ کشیدن سلطه به یبرا

رد که ک اثبات برالیاز مفسران ل یاریبس یابر هیتهاجم روسآشکار شده است؟  نیاوکرا یرانیدر و تیدر نها

 ینیاوکرا رشیدر پذ هیروس یناتوان یبرای است هاآنعذر و بهبلکه  ست،ینمطرح ناتو در واقع موضوع  یتوسعه

به حذف گسترش  ییاروپا التیو تشک کایآمر یکه عالقه یدر حال [22].اروپا یهیمخالفت آن با اتحاد ایمستقل 

 انیاند و از خود و همتااستدالل را اتخاذ کرده نوع نیاز ا یانسخه زیها ناز چپ یآشکار است، برخ ریناتو از تصو

 نشواک یکه به جا اندکرده اشاره گرید یبرخ [29].کنندینقش ناتو انتقاد م تیپرداختن به روا لیخود به دل

 یراخطرناک آن ب تیو ظرف نیدر محاسبات کرمل سمیونالیناس اهمیت مستقلبه  ،صرف به تحرکات غرب

در اعمال  هیبه نقش فعال روس نیچنو هم یاسیس ای یمنافع اقتصاد یِگرفتن از هرگونه مالحظات منطقیشیپ

  [24ان داده نشده است.]نش یبر اطرافش توجه کاف پراتوریامفشار نئو

 گسترشر ب یکی ــ است یریگدر حال شکل تبیینی یوارهدو طرح نیکه اکنون ب یظاهر یحال، دوگانگ نیبا ا

کند، یتبرئه م را هیظاهراً روس یکی ؛یروس سمیونالیناسی دیرینهپنهان  یرویبر ن یگریکند، دیم دیتأکناتو 

سترش گوجود ندارد که در آن  یواقع یایدن چینادرست است. ه تیدر نها ــ ردیگیم دهیرا ناد ناتونقش  یگرید

 ریناپذییجدا دْنیاز آن فرآ یْو نظام مطمئن خود از یش از پیشب یروس سمیونالیناس کی، و ظهور ناتو رخ نداده باشد

 یستیونالیاسن یهایفانتز ن،یشده است. در رابطه با اوکرا تیرانده و تقو شیتوسط آن به پ یادیتا حد ز رایاست، ز

 «یدیتقل کیکراتدمو» نظام صیانت ذاتبا  یگارشیمنافع ال شبردیپ ک،یبا محاسبات ژئواستراتژ وستهیپ هیروس

گام هنهم هاآن کهنیادر اما  ؛قابل بحث است م،یعوامل قائل هست نیا یبرا یچه وزن کهنیاست. ا تنیدهدرهم

 یبرا هیروس تیوجه از مسئولچیه هب هاآن شناختن وجودِتیرسمبه ن،ی. عالوه بر ابحثی باشد دینبا رندوجود دا

 مختلف یهاتا حلقه سازدیو ما را قادر م کندیشدن آن کمک مکاهد. بلکه به روشنینم نیحمله به اوکرا

. میده صیرا تشخ گریهر باز ریتقص زانیاند و ملحظه رسانده نیکه ما را به ا میکن ییشناسارا  یعلّ یهریزنج

شکار شدن آ نیدر ح تکارانهیجنا یهاجنگ تینه تنها مستلزم محکوم متعاقب یستیالیضدامپر استیس کی

، نیازمند کندیم جادیرا ا هاآنبزرگ که مکررًا  یهااختالف قدرت یهنیدرک زمبه  نی، بلکه همچنستهاآن

 .است
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رده آن ک الوقوع بودنقریبها وقت صرف اعالم را که ماه یکسان یحت نیحمله به اوکرا یبرا هیروس میتصم

از دونباس  کوچک یهاشناختن دولتتیتر انتظار داشتند که به رسمهشیاراز ناظران  یکرد. برخ ریبودند، غافلگ

 اریهاجم بست از هیلشود. شوک او گرفتهپی  هاآنگسترش قلمرو  یمحدود برا ینظام اتیعمل کیبا  هیروسسوی 

 نیکرملاز سوی شده اعالم یاهداف جنگ زیآمظاهرًا توهم تی، با ماهبه جای آن رخ دادکه روسیه تر گسترده

است،  نیارتش اوکرا یکردن دائمفلج یتنها به معناکه نه ن،یاوکرا «ییزدانازی»و  یسازیرنظامیشد: غ بیترک

 ستا نیکرمل قیعم بودنیرمنطقیغی نشانه نیا ایآاست.  دیجد یاسیس میرژاستقرار و نصب یک بلکه مستلزم 

 کی 4244در سال  تواندیم هیکه روس دهیا نیا ؟کندجدا می یاساس کیاستراتژ تعقلاز  را یریگمیتصم که

وجور را جفت 4222تقلب در انتخابات سال  ستتوانینم یکند که حت لیتحم ینشانده را بر کشوردولت دست

 دنیو بر فیتصرف ک یبرا عیسر یهاشامل تالش که هیاول ینظام یحال، استراتژ نی. با اقبول نیست ، قابلکند

 ریزیرنامهبچند روز شکست خورد، و باعث  خاللدر آشکارا  کردیرو نیا. است یطلبجاه نیا بازتاب، بود سر دولت

 یهاگزارش به عمل آمد.در چچن نظیر اقدامی که  شد، بمباران توپخانه و محاصره یهامجدد، و چرخش به روش

 .ی دادتربیشبازتاب تلخ را  یآن سابقه یدر مناطق اشغال یسرو یروهاین اتیجنا مرتبط با

رخ  نیاتاکنون در شرق و جنوب اوکر یرانیو نیتراست که بزرگ نیا هیروس ینظام یوحشتناک استراتژ تناقض

شاید اگرچه  «.دکن آزاد»را  هاآنخواهد می کردیادعا م نیکه کرمل «تریروس»مناطق  یعنی ــداده است 

 یهجینت نی، اما اولتلقی کرد «هیروس یهانیسرزم گردآوردن»ی شد نشانهرا می نیپوت هیفور 49 یسخنران

 نیرملخواهد بود که ک یتیجمع زدنپسآن  یاحتمال امدیبوده است که پ نیاوکرازبان یمناطق روس یرانیجنگ، و

 یاز شکست اطالعات یحاک هاآنبه رفاه  یتوجهیب دانست.می نیکننده در داخل اوکراسد تیها آن را اقلمدت

تقبال مورد اس بخشیبه عنوان آزاد یبود که سربازان روس تقدقدرت واقعاً مع رأسدر  یکس ایآ ــاست  محتملنا

. حتی است هیاز خود روس زیمتما تیجمع نیکه ا تریدرک اساساین  ،معینی در سطح ای ــ قرار خواهند گرفت؟

که  ددهینشان م تیدر نها ند،بودجنگ  نیا انداختندر فکر راه یروس یهاستیکه استراتژ تیواقع نیخود ا

. است هیاز مدار روس یدور پرشتاب در حال یریو مستقل است که در مس مجزا تمامیت کیدر واقع  نیاوکرا

 قطفکرد، یم هم مرتبط بهرا  نیو اوکرا هیروس یکه زمان یمشترک شورو راثیم مادیبردن  نیبا از بجنگ 

 کند.یم دییرا تأ ییربنایز یاسیس تیواقع
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1۳ 

ممکن،  یویسنار نیجنگ چگونه خواهد بود. بدتر یهندیآ مسیر دید دی، بااز آغاز جنگ گذشته استپنج هفته 

 ابد،یادامه  تربیشهنوز محقق نشده است. اما هر چه جنگ  ه،یناتو و روس یهاقدرت نیب اریعشامل جنگ تمام

فر به لهستان س در دنیبا یطلبانه. اظهارات جنگشودیم تربیشبار بالقوه فاجعه پیامدهایتنش با  دیاحتمال تشد

 رییاد. تغد شیرا افزا یاهجینت نیچن دورنمای «تواند در قدرت بماندینم» نیپوت کهنیبر ا یدر اواخر مارس مبن

صراحت،  ، اکنون بهمشهود بود سابقه ــــ با مقیاسی بی هماهنگ غرب یجنگ اقتصادتلویحاً در که قبالً  میرژ

 مطرح شده است. الت متحدایا استیس دفبه عنوان ه ،یررسمیغ هرچند

 ییاروپاو  ایاالت متحد حاتیها و ارسال تسلمیاز تحر یبیخواهد بود، با ترک هیروس یشکست نظام دومْ یویسنار

بدون توافق  ینینشمجبور به عقباین کشور را کند، بلکه یکمک م هیروس یشرویاز پ یریکه نه تنها به جلوگ

است  ینمع نیابه  هیارتش روس ی مطلقاندازه ــرسد یبه نظر م دیبعخود یبه خودسناریو  نی. اکندمیصلح 

، زآمیراه حل صلح ابیو در غ ــبه جنگ ادامه دهند  یاسیس یبا توجه به اراده یمدت یتوانند برایم هاآنکه 

 نخواهد بود. نیاوکرا یموقت برا یاز مهلت شیب یزیچاین 

 اریبا ارتش بسآن هم است،  یریدرگ شدن نامحدودِیطوالن ن،یاوکرا یاحتمال برا نیبارترسوم و فاجعه احتمال

 ییاروپا یهامتحد و قدرت االتیتوسط ا پیوستهکه  ردیگیقرار م ینیاوکرا یروهایکه در برابر ن هیتر روسبزرگ

شود، یم لیامان تبدیب یابتیجنگ ن کیبه محل  نیخواهد بود که اوکرا نیا جهیشوند. نتیدوباره مسلح م

د. کنمی جادیمانع ادر مقابل آن  هیروس حاتیکردن قدرت مخرب تسلیو متحدانش بدون خنث کایآمر یهاکمک

 آنْ  یامدهایو پ معطوف استدر حال حاضر به آن  یغرب یهاهماهنگ دولت استیاست که س ییهمان جا نیا

 در نتونیکل یالریه ه،یفور 49. در دهدمیاعتبار جلوه بی هاینیرفاه اوکرا یبرا شان راآشکار یهاینگران

 «کنندیکه مردم اکنون به آن نگاه م ییالگو»چون را هم 9192 یدهه افغانستانِ(، MSNBC) سیبیاناسام

لحاظ  از هم هیمثال سور «.دیآن حساب کن یرو دیکه شما با ستین یزیها آن چشباهت»کرد، اگرچه  فیتوص

 .بودن به همان اندازه موضوعیت داردموحش

 یدیصلح است. در اواسط ماه مارس، مجموعه جد عیاست، شامل توافق سر نانهیبدب ترکمچهارم که  یویسنار

شناختن  تیبه رسم ن،یاوکرا یطرفیظاهر شد: ب هیو روس نیاوکرا ندگانینما نیدر مذاکرات ب هیروس مطالباتاز 

 کنندگاناواخر ماه مارس، مذاکره دردونتسک و لوهانسک.  یهاآنو استقالل است مهیدر کر هیروس تیحاکم

ه شرط را ب یارهستهیو غ رمتعهدیغ تیوضعاین کشور  کردیم مطرحارائه کردند که  یاده ماده یطرح ینیاوکرا
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 کیدر  مهیکر یشود. بحث درباره نیکشورها تضم ریاز سا یومیآن توسط کنسرس تیرفراندوم اتخاذ کند و امن

 ییحل نهاراه کی یهاهی. حاشبوددونباس نشده ای هم به اشارهخواهد گرفت و  قرارجداگانه  یدوجانبه ندیفرآ

 یاتوافق گسترده رسدیواشنگتن و متحدانش، به نظر م یهایریگموضع یصلح هر چه باشد، و با وجود همه

در راین اوک تیامکان عضواز که  یاندک تیلغو شود. با توجه به حما دیبادر ناتو  نیاوکرا تیوجود دارد که عضو

ممکن است آن را شرط  نی، مردم اوکراشده تربیشمشوق کشمکش ، و خود ناتو در وهله اول به عمل آمدهناتو 

اند و خود متوقف شده یشرویظاهرًا در پ یروس یروهاین کهنیصلح بدانند. اما با توجه به ا یبرا یقابل قبول

 یهاهزیممکن است انگ نیدولت اوکرا ،اندآسا سرازیر شدهلیچنان سهم هاییاروپاایاالت متحد و  حاتیتسل

 نید اکه باور کن دکنن قیتشو ش آن رااگر متحدان ژهیوداشته باشد، به به زور اسلحهتوافق  رفتنیپذ یبرا یترکم

 لیواکه در بوچا در ا ییهاآنپس از  یبعد اتیاگر جنا .دکنمی ینیبه عقب نشروسیه را وادار  تیها در نهااسلحه

 دشوارتر خواهد شد. زین هیصلح با روس یمذاکره یبرا یل کشف شد آشکار شود، بحث اخالقیآور

بس لکه به آتشصلح، ب ینامهتوافقنه به  یاست که بن بست نظام نیا ،یقبل ویدو سنار نیب ییپنجم، جا احتمال

 یبرا یکنترل قلمرو کافبه  تیممکن است در نها هیاشغالگر روس یروهایطرف، ن کیمسلحانه منجر شود. از 

در پشت  ناتو تیبا حما ینیاوکرا یروهاین گر،ید یکه از سو ید، در حالیابندست  بالفعل میتقس کی یاجرا

 مجددِ تمرکزِ یبرا از اواخر ماه مارسْ هیمستقر خواهند شد. تحرکات روس لیخطوط مقدم به طول صدها ما

بس ز آتشتر ابزرگ اریبس یانسخه نیبود. ا یاحتمال نیچن یدهندهدر دونباس به وضوح نشان ینظام یهاتالش

دو طرف،  هر یهاتاسینه تنها س یدائم یسازیبود و شامل نظام اهدخو یجنوبکره و  یکره شمال نیمستحکم ب

 اروپا خواهد بود.کشورهای از  یاریبلکه بس

14 

ر هر د گوییم تاریک،اگر ن ،آن یهندیآوارد کرده است، و  نیبر اوکرا یقبولرقابلیجنگ در حال حاضر تلفات غ

ز صلح پس ا شانیهاو بازگرداندن پناهندگان به خانه یماد یهابیآس می. ترمدرسیدشوار به نظر م ییویسنار

 یا و فشارهاهبه طرحبود که  اهدخو یگریتعهد به نظم داوکراین  تیبازگرداندن حاکم ؛ستین یکار کوچک یینها

 ،ودتر انجام شتا حد امکان هر چه سریعبود  دواریام دیکه با ه،یروس ینینشاست. عقبمتکی  یخارج یروهاین

 خواهد داشت. تداومرا کاشته که  تخم خصومتیآغاز شود. اما تهاجم  کمدست یدهد تا کار بازسازیاجازه م

باعث  تهاجم هیمنجر شده است. فوران تظاهرات عل یرتهانیاقتدارگراآشکار به چرخش  نقداًجنگ  ه،یخود روس در

جنگ کم است،  یمردم برا اشتیاقکه  یها شهر بازداشت شدند. در حالشد و هزاران نفر در ده یسرکوب داخل
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مکن است م شود،یحاصل م کشمکشکه از  ییتر اروپاگسترده یسازیو نظام میفشار غرب بر رژ یکل شیافزا

 لیتما زین میرژ ،یاسیس ایزلزله بدونکند.  رغیبشورش، تجمع حول پرچم را ت ایاز خدمت  انبوه فرار یجابه

شود،  نهینهاد هیروس یمینخواهد داشت. در درازمدت، اگر مجازات تحر نیروابط مثبت با اوکرا یبه برقرار یچندان

روبرو خواهد شد. در هر صورت،  نیبا چ ترکینزد یو ادغام اقتصاد یزره یکامگخود نیکشور با انتخاب ب نیا

تر خواهد قیاحتمااًل عم ،یفعل یمدل اقتصاد یگسترده یهایو نابرابر یعیآن به صادرات منابع طب یوابستگ

 ند.نکرا مصرف  هیروس یاز کاهش درآمد مل یاهندیسهم فزا ینظام یهانهیکه هز یزمان یحت ،شد

 ینظام یهانهیهز کهنیبر ا یمبن هیخواهد کرد، اعالم آلمان در اواخر فور یتربیش یسازیاحتماالً نظام زین اروپا

فرا  دهنیآاست که در  اتفاقاتیاز  یکیتار ینشانه دهدْیم شیافزا یناخالص داخل دیدرصد تول 4از  شیرا به ب

 یهانهیهز شیزاافکه دشوار است نبینیم بماند،  یخود باق یحاکم بر سر جا یاقتصادـ  یاسیاگر نظم س .دنرسمی

 برالیئولن یتیامن یمانده. کشورها یباق یاجتماع نیتام یهااز شبکه چیزی است کهآن  اندکِ  یبها به ینظام

با را  ییهاشباهت جانیکه در ادشوار است خواهند کرد. مبادله  یتربیشخاردار  میها و سرشد را با موشک

 نیب یهامانند اکنون، تنش زیم. در آن زمان نیمشاهده نکن (Belle Epoque) دوران زیبا شیومگرگ

پشت سر  یبه راحت یمانند اکنون، افکار عموم زی. در آن زمان نندشد دیشد یحاتیباعث رقابت تسل یامپراتور

ر د یکردند و به اعتبارات جنگ یرویکار پ نیچپ از ا ی، احزاب پارلمان9192گرد آمدند. در سال  یمل یهادولت

انع مکه دو سال قبل متعهد شده بودند ممکن ساختند را  یحمام خون بیترت نیو بد دادند یخود رأ یمجالس مل

بر  یترکم اریبس ریقرار دارد و تأث یترفیضع اریبس تیاست و چپ در موقع گرید یسده کی نی. البته اآن شوند

 یهادرتق ینظام یمواجههدر  چپ شدنیا به هیچ گرفته شدنکنار گذاشته ب،یترت نیدارد. به هم دادهایروند رو

 ــ یمیقد یاز ابزارها ی. برخپذیر است، بسیار آسیبآن نداشته است جادیدر ا ینقشچپ بزرگ که 

 نیا علیهچپ  مسلح کردن یبراــ  ریناپذو سازش سرسخت یلیوضوح تحل ،یطبقات یهمبستگ ،گراییالمللبین

 است. الزم هاآنو صلح  هاگنج هیقدرتمندان، عل هیعل ها،یامپراتور نیمنازعات ب دیدور جد

 4244 لیآور 0

 

 932/933ی شماره نیولفت ریویوی که در مجله Tony Woodاز  Matrix Of Warای است از ی حاضر ترجمه* مقاله

 شود: منتشر شده است. این مقاله در لینک زیر یافته می 4244آوریل  /ژانویه 

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war 

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war
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