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بی دفنبمباران  اجساد  شهرها؛  خیابانامانِ  در  وحشتپناهها؛  نشده  ویرانهجوهای  سوگ؛  قساوت؛  ای  هزده؛ 

دهد، شماری  ی غیرنظامی در اوکراین خبر میچندین هزار کشتهجا از  ور؛ سازمان ملل تا به اینسوخته و شعله

  هاست هفته  های ناشی از تهاجم روسیه. وحشتبرسدبیش از ده برابر  به  بسا  و چه  شد  تر خواهدگمان بیشکه بی

بستگی شده، در آنِ واحد علیه جنگ  موجی از همد؛ و همین موجب برآمدن  نشودر سرخط خبرها دیده می

ها: درخواست تسریع  حمایت از تشدید درگیریو  ــ   روی مهلک مسکوبرای توقف و معکوس کردن پیش ــ

موشک ارسال  موشکجریان  و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  ضدتانک،  به  های  استینگر  های  سیل جتهای 

های  باران پایگاهمتحد برای بم های افراطی، درخواست از نیروی هوایی ایاالتیا در حالتو جنگنده؛    افکنبمب

میلیون دالر   صدهاهای آبی و زرد.  توییتر سرشار است از پرچمی پرواز ممنوع.  هوایی روسیه و برقراری منطقه

افزار به شرق  جنگهایی که  پایان کامیونجوها سرازیر شده، در کنار صف بیخیریه به سوی پناه  یهاکمک

 برند. می

  که نیروهای روسیه شهرهای ها بپردازیم. درحالیواکنش  دابعا  تناسبِ  بهجا دست نگه داریم تا  بد نیست همین

است تحت  ای که یک سال  کنند، ارتش اتیوپی مشغول بمباران تیگرای است، منطقهاوکراین را بمباران می

تا  دی نظامی قرار دارد، از برق، غذا و وسایل پزشکی محروم شده است و برآورمحاصره از پنجاه  ها حاکی 

ت. در یمن نیز کودکان مرگ بر اثر گرسنگی اس  هزارتا دویست  هچنین صدوپنجادهزار تلفات مستقیم و همص

اثر وبا می بمباران دائمی به  میرند، در شهرهایی ویرانبر  ائتالف  پس از هفت سال حمالت هوایی و  دست 

هزار مرگ مستقیم و غیرمستقیم   260حدود  متحد و بریتانیا. تلفات در   و البته با حمایت ایاالت  امارات -سعودی

با میزان مرگدر نسبتی معکو   های جهانیواکنشنیاز به بحث نیست که  شوند.  برآورد می ومیر هستند.  س 

ی  اهمیت خبری دربارههای کمگاه در بخشوبیاخباری گاهاز ابراز نگرانی سازمان ملل و    های آکندهگزارش

 شود؛ تیگرای و مناطق اطرافش گویی اساساً وجود خارجی ندارند.  یهای زودگذر نصیب یمن مبسآتش

تری دارد.  پوشش خبری بزرگها حک شده که  تهاجم روسیه از جمله به این دلیل در ذهن و روان غربی

ی خود  دقیقه از بخش خبری زنده 562متحد   های خبری اصلی ایاالتدر نخستین ماه جنگ اوکراین، شبکه

ی  زمان کل اخبار. در مقام مقایسه، این رقم برای نخستین ماه حملهسوم  را به آن اختصاص دادند، بیش از یک

دقیقه و برای خروج   414متحد و بریتانیا به عراق   دقیقه، برای تهاجم ایاالت 306متحد به افغانستان   التایا

دالنه همراه بوده  [ حجم پوشش خبری با نگاهی هم1دقیقه بود.]  345 ابلاز ک  2021 ایاالت متحد در اوت

بار پس از  ــ جنگ روسیه علیه ناتو است. برای نخستین مجازاً  است. استثنائاً این بار نه جنگ ناتو، بلکه ــ

ها به بستری جهانی برای  رسانهاند.  های غربی طرف قربانیان جنگ و مدافعان را گرفته، رسانه1990 یدهه
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بودند افرادی در غرب که به یاد تصویر مراسم    کماند.  ها، بدل شدهزلنسکی، رهبر آن قربانیان و نماد گویای آن

کردند؛ تصویری که در اذهان    م خون بدلهای امریکایی آن را به حما ای در افغانستان بیفتند که بمبعروسی

تصویر   یا  شد؛  محلی حک  ایاالتجوییانتقاممردم  سربازان  دهشتناک  و    بریتانیا و    متحد  های  محاصره  در 

 اند. های تلویزیون نقش بستههای بوچا بر صفحهتصویر اجساد بر خیابانتصرف فلوجه. 

هاست. این  ها، در پس پشت پوشش رسانهسرمقاله  های خبری و آشکار در واحد، سربسته در گزارش  روایتی

دلیل روسیه است که، برخالف اظهارات پوتین، گسترش ناتو به سوی شرق هیچ نقشی در آن ندارد.  ی بیحمله

تعرض عریان  ای از »، نمونهفایننشال تایمز دلیل« است، از نگاه  ، این »تهاجمی بینیویورک تایمز از نگاه  

جمهور  هم نظرش همین است: »رئیس  اکونومیست   دلیل«.ای بی، »حملهگاردیندلیل«، و از نگاه  و بی

اش زده است. او به این نتیجه رسیده که ناتو تهدیدی است علیه  دلیل به همسایهای بیروسیه دست به حمله

 [ 2است.«] کشورش ازحد نگران پیمان دفاعی در غرب »او بیش « ــ روسیه و ساکنانش.

طلبی ناتو هیچ نقشی در بحران جاری نداشته  دفاع از این استدالل که توسعههای مکتوب،  در مورد رسانه

نگاران  گران و تاریخکند که »تحلیلاذعان می  نیویورک تایمز آمیز است.  بازی سفسطهمستلزم نوعی شعبده

اینمدت در  می  هاست  بحث  گالیهباره  آیا  که  پایهکنند  پوتین  آقای  داردومایههای  واقعیت  در  آیا    ؟ای 

آیا روسیه محق نیست که باور داشته    اند؟ رفتار نکرده  ازحد القیددر گسترش ناتو بیشمتحد و متحدانش   ایاالت

که  های پُرحرارتی در خواهد گرفت بر سر اینوجدلبحث ،امنیتش در معرض تهدید است؟ از سوی دیگر باشد

غربی   رهبران  و  بایدن  آقای  نگرانینمیآیا  از  که  کنند  کاری  و  توانستند  بکاهد؟«  پوتین  آقای  های 

ش ناتو به سوی  ی عقالنی بودن گسترهای آینده بحث دربارههم موافق است: »در سال  تایمز  فایننشال

های پس از جنگ سرد جریان خواهد داشت.« هرچند اصرار دارد که برخالف ادعاهای کرملین،  شرق در سال

به و  داد؛  نخواهد  رخ  اتفاقی  چنین  که  بود  نداده  تضمینی  هرگز  به  غرب  است  پاسخی  گسترش  هرحال 

ورشو.  درخواست سابق  پیمان  اینبه  البته،های کشورهای عضو  درناتکه  رغم  در    2008 و  اوکراین  عضویت 

های غربی آن کشور را  های بعد را اعالم کرده بود، اوکراین در مسیر پیوستن به ناتو نبود، هرچند قدرتسال

 [ 3شان داشته باشد.«]تری با نهادهایکردند »پیوند نزدیکتشویق می

با استداللی که  دومین خط  اصل  این هم  براساس  است.  تنیده  در هم  ملی،    حق حاکمیت مقدس    اولی 

دفاعیِ   پیمان  درون  خود  جایگاه  به  و  بگیرد  ناتو  در  عضویت  به  تصمیم  که  دارد  حق  کامالً  اوکراین 

نظرات  مخالفت پوتین صرفاً حاکی از نفرت فردی مستبد از دموکراسی است.  های لیبرال برسد.  دموکراسی
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این و فشار  رحال ارسال سالح به اوکبر دوری جستن از جنگ و درعین ست بایدن مبنیی سیاگوناگونی درباره

کدام از این نظرات  هرچند هیچ.  است  مطرح شده  های کمرشکن علیه روسیهبر اروپا برای پیوستن به تحریم

ی مصمم دموکراسیِ سرآمد کند و او را »چهرهنرسیده که برای بایدن هلهله می  نیویورک تایمز به گرد پای  

میو قدرت مها  خواندمندترین کشور«  متانت«  و  عزم  بردباری،  را »با سرسختی،  بحران  توانسته  کند،    رکه 

ا به  [ ت 4آورند.]بس فوری و مذاکرات صلح فشار نمیبرای آتشهای خبری اصلی در غرب  کدام از رسانههیچ

 ها بوده است.  ی اصلی تشدید درگیریجا مسئلهاین

های جنگ و نتایج احتمالی آن  ی پویهشامل دورنماهایی انتقادی درباره  نیولفت ریویوفعلی  ی  شماره

ایشچنکو  است. فاجعه  با   ولودیمیر  اثرات  نیروهایی  توصیف  از  مفصل  شرحی  روسیه،  تهاجم  از  بار  برآمده 

الیگارشگراهای روسهای حامی غرب و ملیدهد: ائتالقی از لیبرالاوکراین می  2014 خیزش های  هراس، 

مینسک و گنجاندن عضویت در ناتو در قانون    توافقی و نیروهایی امنیتی احیاشده که موجب تخطی از  سیاس

ای از نیروهای درگیر  ی موشکافانهجانبهاین تحوالت را در متن واکاوی سه  تونی وودی اوکراین شدند.  اساس

ی اروپا به سوی اروپای شرقی، و تطور  ی نفوذش، گسترش ناتو و اتحادیهدهد: ادعای روسیه بر حوزهقرار می

که  پردازد: اینمقاله به ادعاهای روایت غالب می[ این  5این دو طرف گیر کرده است.] کراین، که میان  وسیاسی ا

وفقط  ایاالت متحد هیچ نقشی در وقوع جنگ نداشته، ناتو پیمانی سراسر دفاعی است، و پیوستن به اوکراین فقط

 مربوط به حق حاکمیت ملی اوکراین است.  

 وتاز به سوی پیروزیتاخت

دلیل نیست. گسترش  ناپذیر است، اما بیبار برای روسیه و نیز اوکراین، توجیهاقدام به جنگ پوتین، کاری فاجعه

با درخواست برای آرامش پایدار  کرملین  ناتو اقدامی تهاجمی بوده و مسکو همواره آن را زیر نظر داشته است.  

ای تهاجمی بوده همواره مجموعه 1949 یسش درناتو از هنگام تأسزند. راهی نمیدر مرزهای نظامی حرف بی

 دانسته است.  داری نرمال در بلوک شوروی میمتحد هدف غایی آن را احیای سرمایه نه دفاعی، و ایاالت

دوم،   جهانی  جنگ  از  یک  هرچندپس  رودرروی  ابرقدرت  گفتهدیگر  دو  به  دویچر،  ایستادند،  آیزاک  ی 

که شوروی کمابیش  حال آنسر برآورد،    وکاست«کمای بیو »با بنیه  پُرقدرت  ،از دل بحران جهانی  متحد ایاالت

شمار شد درنگ کماز جنگ بیرون آمد؛ ارتش شوروی بیخالی، با بیش از بیست میلیون کشته  فرسوده و دست

ش شمار سربازان بود. اولین اقدام  در تقال برای افزای  1949 میلیون سرباز رسید، و تا  میلیون به سه  و از یازده

سازی نمایندگان کمونیست منتخب  و نیز اقدام به پاک ــهای جدید از جانب غرب سر زد  برای تجهیز سالح 

https://wp.me/p9vUft-30J
https://wp.me/p9vUft-2Yv
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های  ها را از دولتدر همان زمین بازی کرد و ضدکمونیستهای پساجنگ در ایتالیا و فرانسه؛ استالین  از دولت

ای سیاسی و  [ اما ناتو همواره پروژه6حزبی بنیان گذاشت.]حکومت تکاند و ائتالفی در اروپای شرقی بیرون ر

دفاع و  بیایاالت متحد از جنگ،    که آلمان غربی، غنیمت اصلیهژمونیک و نیز اتحادی نظامی بود. درحالی

های امنیتی شدند وارد ائتالفشان،  هایسالح شد، بریتانیا و فرانسه، در مواجهه با از دست رفتن امپراتوریخلع

پیمان پیمان  و  امضاکنندگان  آوردن  برای گرد هم  واشنگتن  اقدام  امضا کردند.  را  بروکسل  و  دانکرک  های 

  ای چندملیتی که اروپای غربیخ داد؛ ساختار نظامییک »سازمان« در این شرایط ر آتالنتیک شمالی در قالب 

های  داد ارتشقرار می  ی ایاالت متحدیل فرماندهی عالیهحال، آن را ذکرد و، درعینرا علیه کمونیسم تسلیح می

چهارهزار مایل  هایی  هایشان پایگاهنیفزودند، اما سرزمین  متحد  تالچندان به قدرت نظامی ایاکشورهای عضو  

های فرماندهی و نظارت ناتو تا  های امریکایی فراهم کردند و سیستمموشکبرای هواپیماها و  رزها در شرق م

سازی مجدد  های اروپایی از همان آغاز با این نظامیقلب ساختارهای نظامی آن کشورها رسوخ کردند. چپ

ناتو نرفت. چپ اسپانیا از جان مایه گذاشت تا د  ردموکرات زیسوئدِ سوسیالمخالف بودند.   پیوستن به  ر  بار 

اروپایی ابرجنبش پان،  80 یناتو پس از مرگ فرانکو رأی منفی داده شود. در اوایل دهه  عضویت در  رفراندوم

ی تسلیحاتی جنگ سرد که در دوران انحطاط  های کروز و پرشینگِ ریگان در واپسین موج مسابقهموشکعلیه  

 اتحاد شوروی سرعت گرفت بسیج شد.  

بدون شلیک یک گلوله پیروز جنگ سرد شد، این مسئله حاکی از کثرت  شود، ناتو  اگر چنان که ادعا می

ماهیت  ــ نه   و هنوز هم دارد ای است که ایاالت متحد در دست داشت ــابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی

های پنهانی،  ی اروپای غربی، عملیاتی ناتو. جنگ سرد از جانب امریکا با حمایت مدام از سرمایهجویانهصلح

های نیابتی و مستقیم در جهان سوم،  گرفت، و نیز با جنگی تسلیحاتی شدید درحمالت ایدئولوژیک و مسابقه

کودتای دیپلماتیکِ سیاست  ها برای در هم شکستن نیروهای چپ و  حمایت سیاسی و نظامی از دیکتاتوری

 ی جنگ گرم در اروپا بود، هرگز مجبور به ورود به جنگ نشد.  آماده [ اگرچه ناتو 7چینِ نیکسون.]

یک پیامد  تر  مسکو بیش  هدف قرار دادنِی سیاسی و هژمونیک ناتو برجسته شد؛  پس از جنگ سرد، رانه

لیبرالی کردن روسیه سبب می  جنبی اروپایی« همبود. در اصل،  با »وطن مشترک  ساز باشد. اما روسیه  شد 

ترین کشور جهان بود با جمعیتی حدود دو برابر آلمان، که سایر اعضای  بزرگ[  8متعارف نبود.]   یملت -دولت

ایش فراتر از فرانسه و بریتانیا بود.  حال توان هستهآمدند، و درعینی اروپا در برابرش ناچیز به نظر میاتحادیه

این کنار  راندنها،  در  حاشیه  به  خطرِ  مستقل  و  متحد  اروپای  با   دورنمای  داشت.  خود  در پس  را  واشنگتن 

کرد از میان رفت، و  متحد بر اروپا را توجیه می رانی ایاالتتهدید از جانب شرق که حکمفروپاشی کمونیسم،  
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چنین احتمال  همی شرقی خود پیش ببرد؛ و  این احتمال پیش آمد که اروپای غربی مناسباتی مستقل با نیمه

های خود نظمی دوباره ببخشد، همان کاری  ه بتواند منطقه را براساس طرح گرفترفت که آلمانِ تازه قدرتمی

 درنگ در یوگسالوی پیش برد. کهل بی که ]هلموت[ 

 ؟ ملیحق حاکمیت 

را مهندسی   1990 تا حدی به منظور حفظ هژمونی راهبردی بر برلین بود که واشنگتن گسترش ناتو پس از

به   سپس  و  شرقی،  آلمان  به  نخست  ویشدولتکرد،  پیمان  برای  حوزهگراد،  های  بالتیک.  و  بالکان  ی 

در  آن به ضد روسیه بود، و در کشورهای گرفتار    بندیتقسیمچنان مستلزم  رانی بر اروپا هممتحد حکم ایاالت

کرد، اما  ی اروپا استقبال میپیمان ورشو اعضایی مشتاق یافت. بروکسل هم از پیوستن این کشورها به اتحادیه

گرفت. ناتو محملی  متحد را در نظر نمی تر نبود؛ این فرآیند اساساً ایاالتو پرهزینه  ترکار فقط فرآیندی آرام  این

های غربی میان آلمان و روسیه فراهم  روپا، و کریدوری برای قدرتبود برای گسترش قدرت امریکا تا قلب ا

 [Comeconکه کشورهای عضو شورای تعاون اقتصادی ]  چنانکرد. گسترش ناتو ارزان و آسان بود،  می

تق و  سابق  کلینتون  و  داشتند،  عضویت  میباضای  دوران  توانستند  وش  از  پس  روسیه  فروپاشی  به  توجه  با 

 ]منشور ناتو[ برای دفاع از آنان را نادیده بگیرند.   نجمشوروی، تعهد بند پ

که کشوری مانند    باشگاهی؛  جا شکل گرفتها از اینسیاسی دموکراسی  باشگاهی  ی ناتو به مثابهافسانه

  های متعدد از جنبهتوانست آزادانه عضویت در آن را براساس حق حاکمیت ملی انتخاب کند. اما  اوکراین می

ود. نخست، مشخص شد که ناتو دموکراسی را چندان ضروری و  این چیزی جز خیالی باطل نب  توان گفتمی

نمی همالزامی  آن  بر  حاکم  منطق  که  چرا  نداند،  ابزار  ستونچنان  بود.  هژمون  در  ظامی  ناتو  دیرپای  های 

و در مورد   رحم بودند ــبی  های نظامیِتحت حاکمیت دیکتاتوریچنان  شرق، یعنی یونان و ترکیه، همجنوب

تسلیم حق  بهآنکارا،   معنای  به  دقیقاً  ناتو  به  پیوستن  دوم،  قبرس.  در  دموکراتیک  خواست  رفتن  باد  بر  رغم 

توان  میدلیلی که دوگل فرانسه را از الحاق به ناتو دور کرد.  نظامی خارجی بود ــحاکمیت ملی به فرماندهی 

شان را  گیری هستند، حاکمیت ملیی دنداندانند لقمهدرک کرد که چرا کشورهای کوچک، که خودشان می

ها که این راه را برای  کند. اما آنضعیف کاری را که باید میکنند؛  تر میگدر قبال محافظت تسلیم قدرتی بزر

نه به کار بستن حق حاکمیت ملی بلکه الغای آن،  د:  ی تبعاتش صادق باشنکنند باید دربارهاوکراین پیشنهاد می

خواهد شد. سوم، عصر    بدل  آسایش غولی  مقدم در برابر همسایهکراین به خطو که قلمروِ او تمایل به دیدن این

دیگر  در اوکراین هر چه که باشد،    2022 ی جنگگسترش مفت و مجانی ناتو به پایان رسیده است. نتیجه

 اعتنا ماند.  قیمتش بیتوان به برچسب  نمی
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قطبی جدید،  ش در دنیای تکا زمان با گسترشبوده است. درست همای صرفاً سیاسی نناتو هم هرگز پروژه

ها، تدارکات و ساختارهای  گذاری شد، و با اتکا به سالح بازهدفی جهان  ناتو در حکم وردستِ نظامی داروغه

ی وسیع امالک  نه گستره.  گذاشتجنگ نظامی در یوگسالوی، افغانستان و لیبی    پا به روزشده  فرماندهی به

ووازش بیرون از بروکسل؛ ستاد نظامی »کارآمد«ش در  ای ولنگاجزای »آبرومندانه«اش، قصر شیشه ناتو ــ

اش )نظیر استولتنبرگ( که  ییمداران اروپاو نه سیاست ویرجینیا، و چهل و چند پایگاه بزرگ دیگر ــنورفولکِ  

شکوه و جالل فرماندهی نظامی عالی  کنند، یا  نقش مترسک غیرنظامی بوروکراسی رو به رشدش را ایفا می

ابزارهای امریکاست، و نه    شماریچنان یکی از بناتو همکدام را نباید جدی گرفت.  ایاالت متحد در اروپا، هیچ

متحد است،   ت های ایاالها. نقش آن پوششی چندجانبه برای برخی عملیاتپذیرترینِ آنترین یا انعطافسریع

   پوشی شده است، مثالً در حمله به عراق.ها از آن چشماما در برخی دیگر از عملیات

هایی مهم،  ی کمکارائهحال مسکوی پساشوروی هنوز هدف دائمی ناتو است. راهبرد بزرگ کرملین  بااین

پوشی های لجستیک برای اشغال افغانستان، فشار بر ایران برای چشمکمک به واشنگتن ــ  ،هرچند نه پایدار

ــ بوده است، و   در سوریه  ز قدرت گراها ا های اتمی، همکاری با اسرائیل برای دور نگاه داشتن اسالماز سالح 

ای از  ی منطقههاکه حساسیت  ابرقدرتی به روسیه احترام بگذارددر مقابل از واشنگتن انتظار داشته به عنوان  

درنگ خاطرنشان  ی کاراییب دارد. اما مفسران هوادار ناتو بیهای تاریخی ایاالت متحد در حوزهجنس دغدغه

ای منسوخ از نظم  ی روسیه در جایگاه خود در جهان، بلکه تلقیی گستاخانهمبالغهفقط  نهکنند که این  می

عنای رهبری یک ابرقدرت  حاکم شده، به م  1991 ه پس ازک  ،ی جهانی«دولتی است. اصل بدیهی »جامعهبین

وی ناتو متوقف  رآخر پیشکه کجا قرار است دستسخن گفتن از اینهای برابر.  نه جمعی از دولت  واحد بوده

های تحقیرآمیز به پوتین در  واکنش  به همین دلیل بودشود درست به معنای فرمان دادن به واشنگتن است.  

گیری  کمک به ترابری در اوج   برایپوتین  ی  لوحانهپیشنهاد سادهدر عین   ــ  2008 و بخارست  2007 مونیخ

 [ 9که در خالل آن اوکراین و گرجستان نامزد عضویت در ناتو شدند.] ــ حمالت آتی اوباما به افغانستان کرد

ملغمه تحقیرها  این  به  کرملین  عقالنی،  بینیپیشای  پاسخ  دفاعی  استقالل  از  برابر  ناپذیر  در  موضعی 

مثال   رفت ــتر به شمار میبود که تهدیدی علیه کشورهای ضعیفطلبی مستبدانه  ، و توسعهترهای قویقدرت

وکمال در  توان به طور تماماین را می[  10کرد.]ی کبیر تقبیح میبارز چیزی که لنین در حکم شوونیسمِ روسیه

نمایش عظیم    ، 2008 [ در11دید.]   2000 جمهوری در سالاستیالی پوتین بر چچن به هنگام ارتقا به ریاست

تفلیس را سر  های ساکاشویلی  اندازیدولت در مرزهای گرجستان علیه دستآتشبار برای دفاع از چند خرده

 جای خود نشاند. 
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هاست و شامل  سیاسی پوتین آکنده از آنهای  دفاعی و تهاجمی، که نوشته  هایژستاین ترکیب ناپایدار  

از تالش  است  ایملغمه برای  غریب  متعارف  توافقرهای  به  ارعاب  سیدن  و  متحد  ایاالت  با  های همکاری 

[ را  kontraktnikiسربازان مزدور ]  در چچن، فرماندهان پوتین شرارت ــهای کوچک.  نوتزاریستی دولت

وهوای پترزبورگ مرتبط است که پوتین  با حال  ــ شدندبه کار گرفتند که از میان زندانیان روس استخدام می

[  12ویژگی بنیادی دولت روسیه بوده است.]  در طول تاریخ طلبانه  که مضامین توسعهدر آن رشد کرده، حال آن

ی پساشوروی  ی را در دل روسیهریاستکه نظامی فوق  1993 ی رفراندوم متقلبانه  دستِمهای هاما فرانکنشتاین

بودند که شوکسازی برقخصوصیدرمانی و  اندرکار شوکو دست  ،گنجاندند را پیش میآسایی  برد،  درمانی 

 هاروارد اسکوئر بودند.  داریِ ]رابرت[ رابین و وزارت خزانهی دولت کلینتون، برآمده از وزارت خارجه

   های کیف خیابان

سال   به  میدان  بود.    2014خیزش  فعلی  بحران  کاتالیزور  اوکراین  شلیک  بدر  از  پس  یانوکوویچ،  رکناری 

او  معترضان مسالمت  به[  13]ان  تیراندازتک قیام علیه  وزارت خارجهشد، و دستجو محرک  ی  آخر مقامات 

انتخاب اعضای دولت جدید شدند. واکنش پوتین الحاق کریمه بود.   اندرکارمتحد در کیف فعاالنه دست ایاالت

این کار شباهتی به بازگرداندن چچن نداشت؛ خبری از خونریزی نبود و احتماالً اکثر ساکنان کریمه موافق آن  

ی مشهور تیمور شرقی، قبرس شمالی، صحرای غربی و اورشلیم رحمانهبودند، به همین دلیل آشکارا با الحاق بی

هیچ تشویشی با آن کنار آمد. اما از نگاه اوباما، از دست  ی جهانی« بی»جامعهمواردی که    ؛تفاوت داشت  شرقی

ضربه کریمه  دستارفتن  رژیم  اقتدار  به  مستقیم  ارادهنشاندهی  برخالف  نتیجه  در  و  کیف  بود.    ی ی  غرب 

میلیارد دالر  170حدود    2016 ییانهوکارهای روسی تحمیل شد که تا مهایی بر همراهان پوتین و کسبتحریم

از    2014 نفت و گاز پس از  و چهارصدمیلیارد دالر دیگر هم بر اثر سقوط پرشتاب قیمت  به روسیه ضرر زد

 اتفاقی که برخی معتقدند به دست واشنگتن و از طریق ریاض مهندسی شد.  ؛دست رفت

کریمه،    تصاحبطلب در دونباس به دست مسکو، پس از  داییها«ی جتحریک آشکار و تسلیح »جمهوری

این اتفاق  از همان آغاز موضوع دیگری بود و به جنگ داخلی خونین درون اوکراین انجامید. به لحاظ نظامی، 

،  2016د. در  ت متحد و ارسال تسلیحات پیش بیفتنظامی هماهنگ ایاالتوانست در زمان خود با آموزش  می

های  فرمانده کل نیروهای امریکا در خالل سالزید،  ک نظامی امریکا را دو برابر کرد و جان ابیاوباما باز هم کم

اوکراین منصوب  عنوان مشاور ارشد وزیر دفاع  بهساله  ی همکاری پنجدر یک برنامهرا  ابتدایی اشغال عراق،  

قائم ابیکرد.  کهنهمقام  عراق،  زید،  و  افغانستان  کوزوو،  در  ویژه  نیروهای  عملیات  ارتش  سرباز  نوسازی 

ای غربی را توصیف کرده است؛  متحد و تبدیل آن به یک ارتش حرفه »قراضه«ی اوکراین به دست ایاالت
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سیستم با  همراه  برنامهاقدامی  نظارت،  و  فرماندهی  عهای  زیرساختریزی  آیملیات،  لجستیک، های  و  تی 

چشمی  عالوهبه هوایی.  توان  پدافند  بیانی گیر  البد    با  در  که  کاتکین  ساپلمنتاستیون  لیترری    تایمز 

 [ 14اوکراین در ناتو نبود، اما ناتو در اوکراین بود.] پسندد، شایدمی

از جانب ترکیبی از بلوک رادیکال    های متعدد پاسخبا  ، هر اقدام روسیه در مرزهای اوکراین  2013از سال  

ــ کیف  در  مصاحبهآن حاکم  در  ایشچنکو  که  میطور  آمیزهاش  لیبرالگوید،  از  و  ای  غرب  طرفدار  های 

رادیکال،  ناسیونالیست پیش میهای  به  واحد  در مسیری  را  در دست هم کشور  و جریان   برندکه دست  ــ 

مینسک،    2015 توافق صلح .  است   رو شدهروبه  زش نظامی از سوی ایاالت متحد، تسلیحات و آموی پولفزاینده

« اوباما  برآمدنسازی بود، با »روی روسیه در دونباس و از سوی دیگر خروج متحمل از نظامیکه بازنمود پیش

ی  اراده  ی فقداندر نتیجهفرانسه و آلمان  ای به این توافق نداشتند؛  تضعیف شد. اوباما و ترامپ هیچ عالقه

ی نیروها در مرزهای اوکراین با فرمان پوتین پس از  بسیج خودنمایانهامریکا نتوانستند توافق را پیش ببرند.  

بی  2021 نوامبر روبهبا  بایدن  آناعتنایی  حال  شد،  ارادهکه  رو  سر  اگر  بر  توافقی جدی  به  رسیدن  برای  ای 

می نظامی  بیداشت  مرزهای  میاو  تازهتوانگمان  براساس  کند.  جلوگیری  تهاجم  از  گزارشست  های  ترین 

ه وزیر نیکالی  چنان ک و   اطالعاتی ایاالت متحد، پوتین تصمیم نهایی برای حمله را در ابتدای فوریه گرفت ــ 

ی کوچک« دست به  بر سر یک »جنگ ظفرمندانهگفت،    1904 ه از ژاپن در جنگی شکست روسیدوم درباره

 [ 15های مذاکراتش را پاره کرد.] نویسکه بلینکن مَجازاً پیشدرست شش هفته پس از آن ــ قمار زد

، و اعالن جنگی که اهدافش هجو  توزانه بودهکینه  ی ماجراجوییحاصل کار سقوطی وحشتناک به ورطه

در عراق  بلر  ــ  ناخوشایند توجیهات واشنگتن در کوزوو و بوش و  از نسل است  کشی، غیرنظامی  جلوگیری 

بار کرملین  ی فاجعهسوءمحاسبهی ناشی از  کردن، و محافظت از مردم در برابر خودکامگی با تغییر رژیم. حمله

ی طرفداری از غرب و ناسیونالیسم  موفق شده اوکراین را بر پایهتعمیم منطق جودوکار بد بوده است. مسکو  

برلین را تنگمتحد کند و حلقه لیبرالیِ تاریخ جهان  تر کند.  ی واشنگتن دور  فوکویاما پرتوِ جدیدی در افق 

 بیند، چرا که تغییر رژیم در روسیه در دیدرس آمده است.  می

 جنگ نیابتی امریکا 

متحد در حال جنگی   هد که در اوکراین، ایاالتدوراست شرح میای در زمان اوباما رکآیمدیر پیشین سی

است.]  روسیه  با  جنگی16ِنیابتی  اهداف  نبرد،  این  در  نیابتی  [  نیروهای  اهداف  و  است  ابرقدرت  ممکن  اش 

با برقراری   تر آن است ــسریعخوان نباشند. از نگاه رهبری اوکراین، هدف گسترش جنگ با هدف پایان  هم
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ها و دفاع هوایی روسیه برای رفع فشار  از کار انداختن جت  متحد یا ناتو و منوع از سوی ایاالت ی پرواز ممنطقه

همین حاال هم جسارت پوالدین و محبوب ناتو مسیر جنگ را به نفع کیف    روندان اوکراینی.بر سربازان و شه

 ها.  ش نرخ تلفات اوکراینیی گیر و افزای نابودی چشمتغییر داده است، البته با هزینه

ها تا نهایت ممکن  گیر کردن روسزمینتوانست  از سوی دیگر، از نگاه دولت بایدن، منطق راهبردی می

دستباشد یا  به،  پوتین  شود.  رانده  بیرون  کرملین  از  پوتین  که  زمانی  تا  و  کم  است،  افتاده  تله  به  اشتباه 

  های شجاع نیروهای نیابتیِاهرم در دست امریکاست تا او را در همان تله نگاه دارد. اوکراینیحاضر  درحال

درآمدهبی آب  از  روسنظیری  جانب  از  قساوتی  هر  و  را    بحثها  اند،  در مسکو  رژیم  .  کندمی  ترجدیتغییر 

مهمدرحالی مردم  جان  حفظ  گفته  زلنسکی  ــکه  است  خاک  حفظ  از  سرزمین  »دست تر  جز  چیزی  آخر 

گر نگوییم کریمه، دم  گیری دونباس، ااالران ناتو، افرادی نظیر الرنس فریدمن، از بازپسســ جنگ نیست« 

ی بایدن با  معامله  لطفایین آورده شده است، البته به  ی جنگ در شرایط فعلی پ[ در اروپا، هزینه17زنند.]می

متحد، قیمت باالتر غالت  های آلمان. در ایاالتها و کارخانهحفظ جریان نفت و گاز روسیه به خانهشولتز برای  

استبه سود   میانه  در غرب  این. عملیات داردهای سیاسی  حساسیت  که  مناطقی  تا  سایبری روسیه  جا  های 

 اند.  حاصلی نداشته

ی عقالنیت و اوهام است که او را به پیش رانده است. او اگر  گر همان آمیزهاهداف جنگی پوتین نشان

ی  های امریکایی را تشدید کند، حملهافزایش حدومرزهای سالح خواست صرفاً نیاز به مذاکرات جدی بر سر  می

توانست برای  اند میای که نیروهای ناتو در اوکراین ساختههای نظامیبه سبک اسرائیل به زیرساخت  امانبی

ی  تغییر رژیم ی او ــحال مانع از تلفات غیرنظامیان شود. در عوض، اقدام اولیهارسال پیام کفایت کند و درعین

ی  خیاالت سازمان امنیت فدرال روسیه دربارهبه طرز مهلکی متکی به    ــ نظامتهاجم پیاده  با حمایتآسا،  برق

و یکی پس از دیگری  کوشد تجدید سازمان کند، سنگر بگیرد،  اوکراینِ ناموجود بود. روسیه حاال ظاهراً می

چنان در زمین  کار همروسیه با این  کند.ی تحت کنترل اوکراین در دونباس را محاصره  گرفتهشهرهای دوده

 کند.  واشنگتن بازی می

نوشتهجدی انتقادی دربارهترین  از   ی جنگ ــهای  نیز برخی  و  لیوِن و کیت گسن؛  آناتول  به قلم  مثالً 

نشریه در  همکارانش  و  گسن  که  تجربی  آثار  آنالینبهترین  کرده  n+1  ی  به  ــ   اندمنتشر  همه  از  بیش 

ی کبیر به گستره و غنای فرهنگ روسیه وارد  یورش شوونیسمِ روسیهبخشند که این  ای آگاهی میتراژدی

های روسی تقلیدی نیهیلیستی از نبردهایی  بسا اودسا به نام گردآوری سرزمینآورد. بمباران خارکیف یا چهمی
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سرزمی  همین  در  که  داداست  رخ  دوم  جهانی  جنگ  زمان  در  وحشتناکن  حتی  و  موشک؛  که  چرا  ها  تر، 

می هدف  را  فرهنگی  مؤسسهخویشاوندان  در  همکارانش  از  فراتر  لیوِن  وگیرند.  رفته  کوینسی  خواهان    ی 

طرف برای اوکراین پذیرفته  شوند و وضعیت بیها برداشته میبس و مذاکرات صلح شده، که در آن تحریمآتش

 برای این کار آماده باشد.  ای نیست که بایدنشود. هیچ نشانهمی

 

که در لینک زیر در دسترس    susan watkinsنوشته    ?An Avoidable Warای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 است:

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/susan-watkins-an-avoidable-war 
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