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واکاوی از  نتیجهیکی  را  آن  دوم  جهانی  جنگ  از  کالسیک  پنج  های  توصیف    کشاکشمتفاوتِ    یگونهی 

ــ که برای   متحد و بریتانیا آلمان، ژاپن، ایاالت های امپریالیستیِ برتر ــ[ نخست، جنگ میان قدرت1کند.]می

بایست  میهای هماورد  به این منظور، قدرتقدرت هژمون جهانی در حال هماوردی بودند.  رسیدن به جایگاه  

 برای ژاپن  کردند ــای بسیار مهم تحکیم میبر منطقه  را  دادند: کنترل خوددو اقدام را در دستورکار قرار می

ای  شرقی آسیا؛ برای آلمان، مناطق غربی اتحاد شوروی و قفقاز )»هندوستانِ ما«(. و نیز ضربهچین و جنوب

؛ برای ژاپن، این قدرت  شان باشدکوشید سد راهای که میآوردند بر هر قدرت امپریالیستیکننده وارد میفلج

ی  قصد میدان دادن به هیچ رقیبی را در اقیانوس آرام نداشت. برای آلمان، این نکته دربارهمتحد بود که   ایاالت

 ی برلین ببینند. خواستند اروپا را تحت سلطههیچ نمی کرد کهفرانسه و بریتانیا صدق می

ابتدا   ل اروپا ــی جداگانه جریان داشت، شمای اول در دو صحنهدر وهله  هااین جنگ میان امپریالیست

به دست ورماخت افتاد؛ عملیات بارباروسا در    1940 نروژ در لهستان، سپس بلژیک، هلند، فرانسه، دانمارک و  

ی نفت  عرضهتحریم فرانکلین دالنو روزولت بر  ی اقیانوس آرام، که در آن  هــ و حوز تابستان بعدی آغاز شد

سو سوق داد که مالزی، سنگاپور و اندونزی را به فتوحاتش در چین  گیری در مذاکرات توکیو را به اینسختو  

پس از  بیفزاید، و بکوشد ناوگان ایاالت متحد در هاوایی را از دور خارج کند. این دو صحنه  و هندوچینِ فرانسه  

از نبرد بریتانیا    متحد بود، که بدهکار ایاالت  متحد وارد جنگ شد و بریتانیا، آن در هم تنیده شدند که ایاالت

به به   در جان  را  نیروهایش  نتیجه  و در  امپراتوری  برد  و  ایران  نفتی عراق و  از میادین  تا  فرستاد  خاورمیانه 

افریقا تا هندوستان، برمه، ماالیا و سنگاپور و هنگ کنگ و  دروپیکری حراست کند که از  بی مصر و شرق 

متحد انجامید، که توانسته   به پیروزی قاطع ایاالت  م امتداد داشت. این جنگ بیناامپریالیستیی اقیانوس آرا حوزه

بود آلمان و ژاپن را به زانو درآورد و بریتانیا و فرانسه را ضعیف کند و در نتیجه در مقام قدرت هژمونیک تازه  

 سر برآورد.  

در مقابل    1917 توانست از دستاوردهای  کهی جنگ دفاع شوروی در برابر تهاجم آلمان بود،  دومین گونه

ــ سپس  و  کند  بازسازی  را  سرخ  ارتش  کند،  حفاظت  نازی  دفاع  که  درحالی ضدانقالب  با  غربی  متفقین 

ـآردن زمین-لند آلمان در شمال ایتالیا و راینی  گیرکنندهو غافل  سرسختانه های  با نابودی رژیم  گیر شده بودندـ 

در  نشینی  ویلنیوس، تالین، ورشو، بوداپست و وین پس از عقبها در بخارست، صوفیه،  ی نازینشاندهدست

. شوروی از دل جنگ در مقام دومین قدرت جهانی سر برآورد که بر سرتاسر  رفتبه سوی غرب    1945-1944
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پس از به اجرا  و برلین باز شود،  ن غربی به وین  سربازاپای  اروپای شرقی حاکم بود. گرچه مسکو اجازه داد  

بوروکراتیکِ »انقالب از باال« را تحمیل کرد، نیروهای چپ  -سیاستِ نظامی درآمدن دکترین ترومن، استالین  

 [ 2مُهر خود را بر وضعیت پس از جنگ زد.]جا گذاشت که   مستقل را تارومار کرد و »میراث سیاسی زشتی« به

قطع  ی جنگ متمایز بود. این جنگ را مردم چین علیه امپریالیسم ژاپن برپا کردند، که پس از سومین گونه

کومین از  متفقین  اجتماعی    تانگحمایت  انقالبی  شکل  جنگبه  متمایز،  هم  باز  چهارمی،    یها درآمد. 

نسوی، بریتانیایی، هلندی  نیروهای ضداستعماری بود که از جنگیدن برای اربابان فراملی به دست    بخش رهایی

شان در هندوچین، برمه، ماالیا، اندونزی و فیلیپین سر باززدند، و جنبش اخراج از هندوستان هم به  و امریکایی

های  نیز در اندونزی و هندوچین به هیئت انقالب اجتماعی درآمد. پنجمی، جنبش  ها پیوست؛ این نبردها آن

خصلت  ــ   یوگسالوری، آلبانی، یونان ها، که در موارد متعدد ــازیی اروپای تحت اشغال نمقاومت مسلحانه

خیزش ملی، انقالب یا جنگ داخلی به خود گرفت، و فرآیندهای موازی در فرانسه و ایتالیا شاهد ظهور احزاب  

  از طریق ها  ی نبرد میان امپریالیستورود نیروهای اجتماعی مستقلِ مردمی به مهلکهای بود.  کمونیست توده

گیر در شکل دادن به سی سال نخستِ نظم  ملی نقشی چشم  بخش مقاومت و رهاییهای مشروعِ«  »جنگ

 [ 3پس از جنگ ایفا کردند.]
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گیر  اختالف چشمنیازی نیست به  ؟  بیندازد  اوکراینتواند پرتویی بر جنگ جاری در  آیا این دورنمایی تحلیلی می

دو جنگ ــ این  ویرانگریِ  ابعاد و  بین سال هشتاد میان  اشاره کنیم.  ــ   1945تا    1939 هایمیلیون کشته 

تاریخیبه موقعیت  به  جهانی- عالوه،  بلکه  نشده  دگرگون  است. فقط  شده  واژگون  میان    کل  کلی  توازن 

گستر نیرومند  جدید قراهیم کرده؛ قدرتی متکی به ایدئولوژی جهانهای هماورد مجالی برای اَبَرهژمون  قدرت

دولتی را که در برابر نفوذ اقتصادی و    اساساً هر  رد ورقیب را در دست داای بیمالی  ارتش و توان  مهار   که

ی اقتصاد، شکوفاییِ پس از جنگ راه را  پندارد. در عرصهنوعی دشمن میاش سر به مخالفت بردارد بهسیاسی 

های مالی، مهندسی پولی حباب  ؛ رکودی که فقط با ه استبر اثر رکود درازمدت هموار کرد  زداییبرای صنعت

فزاینده بهبود میو حجم  بدهی  در عرصهبدیای  اجتماعی،  .  ایاالتیورش سرمایهی  رهبری  به  متحد   داری 

ی کارگر، کارگران صنعتی  جویی طبقه: به جای رشد مبارزهه استشرایط دوران پس از جنگ را معکوس کرد

حاال شده  دستچینِ انقالبیِ تهیند.  اهو به بازندگانی سرخورده بدل شد  هسپاری شدند، بروناهرو به انحطاط رفت 

راند.  حزب کمونیست چین با تکیه بر ابزارهای دیجیتال بر آن حکم میدومین اقتصاد بزرگ جهان است و  
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داری را در سراسر بلوک شوروی سابق  متحد نوعی سرمایه ایاالتاتحاد شوروی فروپاشی را انتخاب کرد و  

اقتصادها و طبقاتاوکراینجنگ در    ها به هنگاممراتب قدرتسلسلهرار کرد.  برق با  شان، تضادی چشم،  گیر 

 دارد.  1945 تا 1939 هایسال

های اقتصادی و ایدئولوژیک و نیز نظامی  ههالمللی هم هست که در جبجنگی بین  2022حال، جنگِ  بااین

قدرت و  دارد  راجریان  جهانی  و  رودرروی یک  های  داده  قرار  دولتدیگر  از  گسترده  در حکم  آرایشی  را  ها 

گذارد،  حاال که جنگ به نهمین ماه خود پا می[  4کرده است.]  جیا حامی، اگر نگوییم مبارز، بسی  کنندگانشرکت

و نیز    هاتا خاستگاه های مختلف نبردی که جریان دارد تمایز قایل شویم ــکه میان گونه  باشدبسا مفید  چه

را    های متخاصمها و انسجام داخلی و منابع مادی و ایدئولوژیک طرفاستراتژیاهداف،  و نیز  علل بالفصل  

چه در  آنریزند.  تر میهای جنگی گستردهش به آتش پویهمطور هیز ها چهی اینو ببینیم همهــ   بررسی کنیم

غبار جنگ و  شک بر اثر  و بی گذاردفرومیبازیگران را  ی وار است، و سرشت پیچیدهناگزیر طرح آید بهادامه می

ی نخستین  ی حاضر در هنگامهی مسائل کلیدی در دست داریم مبهم است. مقالهاطالعات محدودی که درباره

ی  ها، همانند همهو تصحیح است. اما نخستین واکاوی کارییقین نیازمند ریزهبه  وشود اندازها عرضه میچشم

 ای خاص را در نظر بگیرند.  ید عوامل منطقهها، باجنگ

مناطق مرزی  ، که در مسیری به طول قریب به هزار مایل در امتداد  اوکراینشرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک  

مدت از  نفوذ  دنیپر گسترده شده،  در معرض  را  این کشور  پیش خاک  است  قدرتها  داده  قرار  های خارجی 

اند. هیچ نیازی نیست که به  های رقیب محلی فراخواندهها را قدرتحال، در اغلب اوقات، این خارجیبااین ــ

لیتوانی در  -المنافع لهستان کاتولیک در مشترک-ی اشرافی بازگردیم، یا تحمیل سلطهها  دوران تهاجم مغول

و  سده  هفدهم  قزاق  متوسلی  اتریششدن  نیروهای  اول،  جهانی  جنگ  در خالل  تزار.  به  شورشی  - های 

وتاز قرار داده بودند، چرا که یکی از  ها را دستخوش تاختاین سرزمینکرنسکی  - نیروهای تزار مجارستان و  

جنوبیِ جنگ سرد بدل  ی  جبهه  به بعد، این منطقه به  1917-1922از  ی شرق بود.  های اصلی جبههصحنه

برلین و وین درخواست کمک کرد تا با نیروهای شوروی در خارکیف،  در کیف از  اوکراین شد: شورای مرکزی 

ی کنفرانس صلح  های ماخنو در زاپوریژیا بجنگند؛ لهستان لویو را به پشتوانهشیستاودسا و دونتس، و نیز آنار

کرد؛   تصرف  وابستپاریس  سفیدِ  استقاللنیروهای  شورشیانِ  و  غرب  به  دیدگاهه  با  از  طلب  گوناگون،  های 

نئوفاشیستسوسیالیست تا  دههها،  ها  پایان  از  پیش  جنگیدند.  سرخ  ارتش  با  کریمه  تا  کیف  ، 1920 یاز 

کرد.  میوزندگیِ جنگ جهانی دوم هموار  فتوحات ورماخت و نبرد مرگرفته راه را بر  های استالین رفتهویرانگری

تروئیکای بالژوا، یعنی  به دست    1991 دسامبر 8از دل فروپاشی رازآلود اتحاد شوروی در شب    که  ییدولت نوپا
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زاده شد هم از این منطق پا فراتر نگذاشت. در کشوری متفرق، نیروهای رقیب  یلتسین، شوشکویچ و کوشما،  

 خوانند.  ها را به درون فرامیخارجی

3 

اگر از سطح خُرد به سطح کالن برویم،  های جاری چه هستند؟ به لحاظ تحلیلی،  های اصلی کشاکشگونه

المللی خود جنگی بینخودینیست. این جنگ داخلی به  اوکراینی جنگ داخلی درون خود  هیچ گریزی از مسئله

فروپاشی اتحاد شوروی در کُنه آن قرار  داد. المللی رخ نمیاین جنگ داخلی بدون جنگ بینکند؛ اما ایجاد نمی

،  اوکراینهای جدید بدل کرد. در  ملت-های پُرشمار درون دولت ای از اقلیتمجموعهدارد، که تکثر روسیه را به  

مت  ی حاکم خودِ طبقه الیگارششبه لحاظ سیاسی  بود، برخی  احزابتت  به مسکو گرایش  شان بیشها و  تر 

کردند  ها برقرار میها روابطی با تمام طرفمندترینکه قدرت، درحالیداشتند، دیگران به واشنگتن، برلین و ورشو

تر صنعتی و  میان مناطقِ پیش  هایافتراقوطنی خواند. به لحاظ اجتماعی،  توان جهانکه به بیان مؤدبانه می

انباشت و حتی شیوههای زبانی، رژیمه در امتداد تفاوتفقط در امتداد مرزها بلکنه  مادرشهر های تولید  های 

ی  پرولتاریای صنعتیِ حوزه های شوروی مشترکْکه درون جمهوریبر این  . امید بلشویکی مبنیشدمی  کشیده

، دانشجویی  2014برباد رفت. در    ، بدل شود  اوکراینکار غرب  ی محافظهبه چراغ راهنمای منطقهآبریز دونتس  

   [5چی هستند. دست خودشان نیست.«]شان شورویدونباس بگوید: »همهتوانست به کارگران در کیف می

که  طرفدار مسکوی یانوکوویچ بر اثر خیزش مردمی در کیف،    دولتسقوط   ــ  2014رخدادهای میدان در  

تر این مناسبات را پیچیده   ــ یانوکوویچ، رودررو شد  با تظاهرات مخالف آن در شرق، پایگاه انتخاباتی دولت

مقام انتخابی در کنفرانسی ضدمیدان در   3500کرد. مخالفت با دولت جدید گسترده بود؛ در اواخر فوریه، حدود  

از زبان روسی  خارکیف گرد هم آمدند. روز بعد، پارلمان کیف   الغا کرد.  به عنوان زبانی منطقهرا  حمایت  ای 

های دولتی را  الگوی کیفیِ اشغال میادین اصلی و تسخیر ساختمان  اوکراین ضدمیدان در شرق    های خیزش

پلیس محلی هیچ تالشی برای جلوگیری از  اقتباس کرد. نیروهای امنیتی نیز متشتت بودند؛ در برخی مناطق،  

کننده در موفقیت این تظاهرات در شهرهایی نظیر خارکیف یا  تظاهرکنندگان ضدمیدان نکرد. این عاملی تعیین

میلیشیایی مردمی  شهرهای پُرتکاپویی نظیر دونتسک و لوهانسک،   چربید. دراقتدار کیف هنوز میاودسا بود.  

شد و  اداری آوار  -ای بر سر دفاتر منطقهکاران محلی  ها و بین کامیون، نگهبانچیان، رانندگا مرکب از معدن

وکار محلی یا فرماندهان ارتش را به عنوان رهبر خود که صاحبان کسبشد،  های خلق اعالم میجمهوری

 [ 6شدند.]در آشوب روزهای نخست، معدودی »داوطلب روس« هم در صحنه دیده میکردند. انتخاب می
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تیراندازها در  ی تکهای نمادین از لولهآرام و ناموزون بود. اگر نخستین گلولهشدنِ افتراق سیاسی    نظامی

تیراندازها نیروهای امنیتی دولتی  کیف به سوی معترضان میدان شلیک شد، هنوز ناروشن است که این تک

ای از میان صفوف  جویان راست افراطیستیزه دهند،  بودند یا، چنان که واکاوی شواهد پزشکی قانونی نشان می

مبارزات خیابانی راست افراطیِ پراوی سکتور را پیش  ی جدید، آرسن آواکف، شک وزیر داخله[ بی7معترضان.]

در هم کوفتن   برای  ملی  گارد  ارسال  ماریوپل،    ها«»تروریستاز  در  بود.  ادغام کرده  ملی  گارد  با  در شرق 

از سرکوب معترضان  عام بیست نفر زدند، از جمله پلیسی محلی که راً دست به قتلنیروهای وزارت داخله ظاه

زده بود. از سوی دیگر، در اودسا، نیروهای غیرنظامی رودرروی یکدیگر ایستادند: حدود    ضدمیدان محلی سر باز 

وادار روسیه  سیصد معترض ه  چادرهایساز، به  های دست، مسلح به اسلحهناسیونالیست فوتبالطرفدار  دوهزار 

میدان ح  در  وقتی  ممرکزی  کردند؛  اتحادیهناسیونالیستله  دفترهای  آن  ها  در  که  آتش کشیدند  به  را  هایی 

 [ 8.]، چهل تن از معترضان کشته شدندمعترضان کوشیده بودند برای دفاع از خود سنگربندی کنند

در   حکومتی را در اختیار داشت ــفقط منابع  سنگ نبودند. دولت جدید در کیف نهدو سوی جنگ داخلی هم 

ــ بلکه به لحاظ سیاسی  شهرهای شورشی دونباس را زیر آتش گرفت   ، نیروی هوایی و توپخانه2014 ژوئن

، و نفرت از روسیه و دورنمای پیوستن به غرب نیروهایش را در  تر بودمتمرکزتر و به لحاظ اجتماعی منسجم

در  ای؛  تر بود: فدرالیسم، خودمختاری منطقهپراکنده  اوکراین مطالبات ساکنان شرق  داشت.  کنار هم نگاه می

ژی  فاقد استرات  ه ها به معنای واقعی کلم[ آن9بودند.]  اوکراینها هوادار جدایی از  سوم شرقیتر از یکابتدا کم

آورد که  ن را باور به حق تعیین سرنوشت دموکراتیک گرد هم میمعترضانخستین  بودند. به لحاظ ایدئولوژیک،  

نظامیان از  کاران، که شبههای رزمیسربازان و انجمنهای کهنهوهوای باشگاهحال درست برخالف میدان بود.

آن آمدند،  دل  بیرون  الیهها  اوضاع  این  روسِبه  ناسیونالیست  افراطیی  افسانه  که  افزود  ی  تری 

 بخشید.  بر بسیج ضدفاشیستی علیه »خونتای کیف« به آن مشروعیت میی کرملین مبنیوپرداختهساخته

ها پیش  متحد از مدت ی ایاالتهای خارجی چشم داشتند. وزارت خارجهبه کمک قدرتهر دو طرف نبرد  

  2010 ها در انتخابات بود. آن  هاسمنحامی مالی انبوهی از  ی اروپا  های اتحادیهدر کیف حضور داشت و دولت

ناسیونالیست،   تیموشنکوی  یولیا  یانوکوویچ،  رقیب  بودند.  از  کرده  حمایت  یانوکوویچ  علیه  میدان  خیزش  و 

شدت در انتصابات بلوک حاکم در کیف دخالت داشت؛  به،  ورکشی دولت اوباما در  ویکتوریا نوالند، فرستاده

های تندرو و  بشری، ناسیونالیستهای حقوقسمن ها،  های هوادار غرب، نئولیبرالبلوکی متشکل از الیگارش

توافق واشنگتن  شرایط،  این  در  افراطی.  راست  اپوزیسیون  نامهعناصر  و  یانوکوویچ  میان  گذار  ی  برای  را 

که موردحمایت آلمان، لهستان و فرانسه  ،  2004 ت زودهنگام و بازگشت به قانون اساسینتخابا آمیز، امسالمت
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ی اغماض نگریست. افراد  را به دیدهجمهوری  بار نهایی به ساختمان ریاستیورش خشونت  و کنار گذاشت  بود،  

غرب و بالعکس قدرت  -برای شرق تر  ای قاطعبه دنبال نتیجهجمهور،  بایدن، معاون رئیس اوباما، از جمله جو

در   ساکنان روس  اوکراین سیاسی  اکثریت  با  کریمه  کنترل  پوتین  مقابل،  در  گرفت؛  بودند.  دست  در  را  تبار 

و حدود   برخوردار بود  پایگاه نظامی برای ناوگان دریایی خوداز حق داشتن  مسکو پیش از آن  ای که  منطقه

دانست. اوباما این حرکت   آن را تحت تهدید رژیم جدید در کیف میو حاال هزار سرباز را در اختیار داشت ــ 25

 کرد.     وضعهایی الملل اعالم و تحریمرا تخطی از قوانین بین

کرد نیز دامن زد.  ها کمک میای که پوتین به آننظامیان شورشیدردسر کریمه به امیدهای شبهالحاق بی

شامل   کرد ــهای خلق ارسال میپا نگاه داشتن جمهوریضروری برای سر  های  کمکروسیه فقط  در عوض،  

در   پنهانی،  تسلیحاتی  اوت حمایت  شمالیِ  باد  آن 2014 عملیات  بدون  آنــ  بهکه  را  بشناسد.   ها  رسمیت 

نمایندگان  2015 در پوتین  جمهوریبی،  این  که  میلِ  توافقی  کنند؛  امضا  را  مینسک  توافق  کرد  وادار  را  ها 

آن با گسترش  را  روبه  ها  میمانع  پیوستن  رو  از  جلوگیری  رهایی  به    اوکراینکرد. هدف مسکو  نه  بود،  ناتو 

توافق مینسک را روز به روز  داد و  کرد و آموزش میزمان، واشنگتن نیروهای کیف را تجهیز میدونباس. هم

های نظامی  تمرینر  د  اوکراین،  2021 کرد. در دوران بایدن، به سرعت این اقدامات افزوده شد. درمعنا میبی

گسترده دریایی  قدرتو  با  مشارکت  ای  ناتو  توافق  داشتهای  تازه  ینامهو  استراتژیک«  با  »شراکت  ای 

در  نمود.  بستی بود که در ظاهر مسلحانه میی جنگ داخلی بنبه این ترتیب، نتیجهمتحد امضا کرد.   ایاالت

که   بودند، مداخالت روسیه و ایاالت متحده ــ  سیاسی منفعلها همچنان به لحاظ  یاوکراینبافتاری که اکثر  

 جنگی کمک کرد.  های ــ به تقویت پویه هر کدام با دعوت نیروهای متخاصم بود

4 

ی مبهمی دارد، که با دو خصمش یعنی ناتو و  ی دوگانهسویهی کشاکش جاری،  دومین گونه  جنگ پوتین،

  رویای از سر استیصال در برابر پیشتحرکات روسیه در حکم قمار دفاعی،  یشود. از سویتعریف می  اوکراین

ی نوامپریالیستی برای فتح یا تجزیه است، با  متحد آغاز شد. از سویی، تهاجم روسیه جنگ قدرت نظامی ایاالت

ی، ی روی میز کیف برای ادغام در غرب برانگیخته شده است. به لحاظ تحلیلاز گزینهدورنمایی متزلزل، که  

های کرملین تشویش دفاعی ــی  های متمایز دارند. سویهها، اهداف و ایدئولوژیی جنگ خاستگاهدو سویه

از هرگونه اهمیت سیاسیِ   ترپیشای بسیار  سابقهــ   هایشروی تسلیحات امریکایی تا پشت دروازهبابت پیش

ی اتحاد نظامی تهاجمی به فرماندهی  بههای آن به تأسیس ناتو به مثا. خاستگاهداردبازیابی »جهان روسی«  
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برای عملیات  که از همان ابتدا مسکو را نشانه رفته بود. ناتو پس از پایان جنگ سرد    گرددمتحد بازمی ایاالت

دشمن کمک  -کنار گذاشتن روسیه مستقیماً به تعریف مناسبات نابرابرِ دوست بازآرایی شده بود و  خارج از منطقه  

ایاالتهای  کمککرد.   عملیات  به  بود،   روسیه  چاپلوسانه  اندازه  هر  دیگر  جاهای  و  افغانستان  در  متحد 

ـدرخواست ،  2008 ، بخارست2007 مونیخ های روسیه برای مذاکرات بر سر توقف گسترش ناتو به سوی شرقـ 

 ــ همیشه نادیده گرفته شده است.   2021 های روسیه درتکرار ابتکارعمل

ها بود و  همانا ایجاد توازن در برابر واشنگتن با کمک سایر خارجیو تراتژی عقالنی مسکها، اسدر برابر این

با شتاب گرفتن چرخش . های درون متحدان ناتو را افزایش دهد و موضع خود را تقویت کندکوشید شکافمی

بسا با نگرانی پوتین بر سر جایگاهش در تاریخ و  اوضاع بحرانی شد، و چه  2014 به سوی غرب در  اوکراین

طرف  قدرتی بی  اوکراینکرد  بود که تضمین می  حرکت اول پوتین توافق مینسکاز تنگی وقت بدتر شد.  آگاهی  

شد که    مواجه  اوکراینهای  ی ناسیونالیستدر نتیجه، این توافق با مخالفت سرسختانهبا ساختاری فدرال باشد.  

عنوان »شریک« ناتو  به  اوکراینادغام  ، دولت بایدن  2021 از حمایت ضمنی ایاالت متحد برخوردار بودند. در

ی جهانی در  »از حمایت نظامی جامعه  اوکرایننظامی استراتژیک اعالم شد که  را تسریع کرد، و در سندی  

دست زدن به دیپلماسی برای    پوتینله به قمار  فدراسیون روسیه« برخوردار است. این مسئرویارویی ژئوپلیتیک با  

تمامانجامید، و خواسته  2021 زورگویانه در سپتامبر نظامی  به بسیج  را  اما در غیاب  عیار متکی کرد.  هایش 

کمک کرد تا ژست  خودداری بایدن از پشتیبانی از مذاکرات واقعی  ها،  هرگونه مسیر خروج برای کاهش تنش

 بدل شود.   اوکرایندفاعی روسیه در برابر ناتو به موضع نوامپریالیستی تهاجی علیه 

  ن ی ناکام چتربازا حمله ــقرار گرفت    اوکراین الشعاع اشتباهات در مرکز  هرچند اقدامات نظامی روسیه تحت

بی ترافیک  کیف،  تانکو چهلحرکت  به  کردن  مایلی  خارج  دور  از  در  ناتوانی  هوایی  ها،  ـ  اوکراینپدافند    ـ

بار از کار درنیامده  کنند فاجعهقدرها هم که مطبوعات غربی ادعا میاستراتژی نظامی روسیه در جنوب و شرق آن

بیست است.   از خاک   روسیه  برای خود مانعی یک  اوکرایندرصد  به نظر میرا تصرف کرده، که  آید.  پارچه 

  اوکراین هزار کارگر ساختمانی دو برابر دستمزد رایج در  های ماریوپل آغاز شده و سی بازسازی در میان ویرانه

  به لحاظ مادی، روسیه همچنان منابعی بیش از آن در اختیار دارد که دچار جنگ فرسایشی[  10کنند.]دریافت می

به سوی جایگزینی    2014 های ای که پس از تحریمتوجه، متکی به زیرساخت صنعتی؛ صنایع نظامی قابلشود

واردات سوق داده شده است؛ نیروی انسانی کافی برای حضور چرخشی سربازان در خالل زمستان، پس از  

پوشی از  چشمی غیرقابلاعتراضات تهورآمیز ضدجنگ و فرار مردان در سن جنگ، میزانرغم ؛ و به2022 بسیج

ها نامحدود نیست.  کدام از اینی جنگ جهانی دوم. هیچبا تکیه بر خاطرات همچنان زندهانسجام اجتماعی،  
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درصد ماه مارس پایین   80و از    درصد است  72حمایت از جنگ هنوز در حدود  دهد  ها نشان مینظرسنجی

درصد رسیده   53درصد به   68دانند از  آمیز میموفقیتآمده؛ اما آنانی که »عملیات نظامی ویژه« را در کل  

های نومنکالتورای  چهره[  11ازحد  به درازا کشیده است.«]، و این احساس رایج وجود دارد که »جنگ بیشاست

اعالن  هنگام  به  که  منطقه  پوتین،  چهار  ــالحاق  جدید  ژاپوریژیا ی  و  لوهانسک، خرسون  به    ــ دونتسک، 

بودند سرشار از    دیگر ایستادههای تاالر بزرگ کرملین دوشادوش یکزیر چلچراغ  سپتامبر  فدراسیون در اواخر 

 تشویش و مالل بود.  

5 

گونه سومین  روسیه  آورد:  تهاجم  پدید  را  کشاکش  ملی  ی  دفاع  دشواری  .اوکراینجنگ  با  های  کیف 

بودجهسرسختانه رودرروست:  ساالنهای  دفاعی  از  اوکراین ی  ی  و   پنج  2022 پیش  بود،  دالر  میلیارد 

هشتم.  اش یکسوم روسیه است و تولید ناخالص داخلیتر از یککم  اوکراینمیلیارد دالر. جمعیت  65 روسیه  

مجهز  نقداً    اوکراین در میدان نبرد ایجاد کرده و  خدمت اجباری سراسری مردان توازن در نیروهای حاضر  اما  

متحد پس   ای شده که ایاالت، لجستیک و ساختار فرماندهیتیبه تسلیحات، پدافند هوایی و تجهیزات آی

افزاهای نظامی غربی در ابعادی عظیم  جو به لهستان، سختها پناهفرار میلیون  در تأمین کرده است. با   2015 از

سرازیر شد و میلیاردها دالر کمک مالی هم به همراه آن آمد. خودداری زلنسکی از رفتن به پناهگاه   اوکراینبه  

 ی مقاومت.  از اراده امن در لهستان نمادی بود

، دوسوم  2014 پدید آورد. پس از خیزش میدان در اوکراین ناگزیر آگاهی ملی جدیدی در  ترومای تهاجم به

میها  یاوکراین میک گمان  اشتباه  مسیری  »به  کشور  صلح  ردند  برقراری  برای  اقدامات  مورد  در  جز  رود«، 

گیر باور  دارد. اکثریتی چشمکنند کشور در مسیری درست گام برمیدرصد گمان می 75؛ حاال بیش از  2019 در

می  اوکرایندارند   پیروز  گمان میدر جنگ  گرچه  پیروزی دستکنند  شود،  میاین  زمان  سال  رد.  بکم یک 

[  12ش یافته است.] یدرصد در یک سال بعد افزا 75به  2021 درصد در اوت 34از   اوکراینافتخار در احساس  

روس از  عمیق  نفرتی  بهای  به  احساس  ــاین  درباره ها«»اورک ها  زلنسکی  که  آمده  دست  به  به    شان ــ 

  81[  13]شود.«شان نمیحالی  خرد نشود  شان توی دهانهایتا وقتی دندانگوید: » می  استریت ژورنالوال

محبت«اند، و  محبت« یا »بسیار بیها »بیاعالم کردند که نسبت به روس  2022 ها در اوت درصد اوکراینی

دونتسک و لوهانسک دارند.  های خلق  ی جمهوریها گفتند که همین احساس را دربارهنزدیک به نیمی از آن

درصد رسیده  86درصد به   47ی باید یگانه زبان دولتی باشد از  اوکراینکردند زبان  سبت افرادی که گمان مین
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و    اوکراینتوان مناسبات دوستانه میان  وجه نمیهیچکنند که بهگیری از جوانان گمان میاست. اکثریت چشم

برد. با توجه  کم بیست یا سی سال زمان میاین کار دستکنند  درصد دیگر گمان می 28روسیه برقرار شود؛  

ی  شمار رابطهاحساسات به معنای بیهای گسترده در دو سوی مرز، این  آمیخته و خانوادهبه تبارهای درهم

 [ 14کنند.]شان را رنجش تعریف میها احساس غالبیاوکراینسوم رفته است؛ یکدیده یا ازدستآسیب

ی  تر بوده است، به پشتوانهمبتنی بر درخواست از کشورهای دیگر برای کمک بیش  ایناوکر استراتژی نظامی  

اند. به لحاظ ایدئولوژیک، این  های بالتیک که ندای یا مرگ یا آزادی سر دادهمداران دولتانبوهی از سیاست

موفقیتدرخواست بسیار  کمکها  مجموع  گرچه  بوده،  یورآمیز  با  اگر  نیست:  بزرگ  چندان  کنیم، ها  بیان  و 

[  15کمک مالی شده است.]یورو    میلیارد 3/12میلیارد یورو کمک تسلیحاتی و   6/27متحد متعهد به   ایاالت

تا  نیروهای اوکراینی  نداده است.    اوکراینبه    دان نبرد تأثیر داشته، مزیتی قاطعها بر میاما هرچند کمک غربی

های هوا به زمین  ی هیمارس، موشکشوندهپوندیِ هدایتهای موشکی دویستسیستمماه ژوئیه مجهز به  

از هشتصدهزار   بیش  آموزش گستردهمیلی 155ی  خمپارههارم،  و  توانستند  متری  ناتو،  رویِ  پیشسرعت  ی 

  های هفتگی ارسال سالح ازکاهش دهند و سپس متوقف کنند. اعالمروستا به روستای روسیه در دونباس را  

اند.  ی ناتو انفجارهایی در پشت خطوط روسیه ایجاد کردهنیروهای عملیات ویژهسوی پنتاگون ادامه داشته و  

که در ژوئیه زلنسکی، که  گیری به کمک ایاالت متحد دارند. هنگامی  تر وابستگی چشمهای پیچیدهعملیات

بدل نشده و حمایت غرب باید افزایش    ایستانیازمند نوعی پیروزی بود تا نشان دهد جنگ به حالت نوعی نبرد  

زد و  به این منظور ماریوپل را از شرق دور مییابد، پیشنهاد یورش به جنوب را داد که خرسون هدف آن بود،  

مواضع روسیه در این مناطق بسیار مستحکم   داد و فغان مقامات پنتاگون بلند شد ــگرفت.  ژاپوریژیا را می

شرق  ی جنوبکمابیش خالی از سکنه  ی ای با پانزده تانک به منطقهحملههایی برای  ــ و در عوض نقشه بود

ساز گرامی  ای سرنوشتهای وفادار غربی در حکم ضدحملهرسانهخارکیف پیش کشیدند که طبق معمول در  

 تر به خود جلب کرد.  توجه لیمان توجهی کمقابل[ تسخیر 16داشته شد.]

6 

یکی از رؤسای سابق سیا آن را جنگی به راه انداخته است.  نی کشاکش را دولت بایدین، چهارمین گونهبنابرا

است:  بنیا کرده  توصیف  ارادهیاوکراینمتحد شجاعت   ایاالتتی  و  برایها  کار  روس  باجنگ    شان  به  را  ها 

[ اما اگر  17ها مشورت داد.]به آنزمانی کردهای روژآوا را زمانی مسلح کرد و    مثالً   طور کهگیرد، همانمی

تر چیزی  ی اقتصادی، مجموع بسیار بیشجبههچنین باشد، این فقط یک سویه از جنگ واشنگتن است. در  
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سیه  ی ارزهای خارجی رومیلیارد دالر از ذخیره حدود چهارصد  بایدنشود. دولت  می  اوکراین ی  است که روانه

اجزای حیاتی    خرید  های روس ازاند، شرکتهای اصلی روسیه از سویفت بیرون رانده شدهمسدود کرده، بانکرا  

ــ   نقل دریاییو مرسک، غول تجاری حملشل، بریتیش پترولیوم،   های بزرگ غربی ــاند و شرکتمنع شده

اند و رشد قیمت  با واکنش متقابل مواجه شدهمدت  ها در کوتاهدانند که تحریمهمه می  شوند.از روسیه خارج می

ایجاد  های روسیه فراتر از  سوخت و مواد غذایی درآمد صاداراتی روسیه را افزاش داده است. اما هدف تحریم

بیان کرده، فراگیرتر است:    اکونومیست  ها، چنان کهاست؛ هدف این تحریم  اوکراینسد در برابر تهاجم به  

 [ 18ایستادن در برابر چین.]ضربه زدن به توانایی تولیدی و مهارت تکنولوژیکِ روسیه« و  »

خاستگاه خصمانهرد  رویکرد  روسیههای  به  واشنگتن  میی  را  پساشوروی  مباحثات  ی  تا  با توان    مرتبط 

ایاالت از جنگ سرد   سیاست خارجی  برژینسکیگرفت. معمار اصلی  پی  متحد پس  زبیگنیو  استراتژی    ،این 

در حوالی لویو زاده شد که در آن زمان بخشی از لهستان بود، پسر    1928 او در .  ، بود مشاور امنیت ملی کارتر

به کانادا فرستاده شد و مبارزی متعصب در خالل جنگ سرد بود. برژینسکی    1930ی  که در اواخر دههدیپلماتی  

ی استراتژیک  ( استدالل کرد که در دوران پس از کمونیسم، مسئله1997)   ی شطرنج گستردهصفحهدر  

آید؛ کاری  می  ونگی اعمال سروری بر اوراسیا است که اقلیم مرکزی جهان به شمارگاصلی برای واشنگتن چ

سیاهچالهکه   با  رودررویی  معنای  به  چیز  هر  از  بیش  و  روسیهپیش  نام  به  عظیمی  بود.  ی  پساشوروی  ی 

ویژه به خاطر از دست دادن  اند و بهشان رنجیدههشدار داد که نخبگان روسیه از گسیختگی دولتبرژینسکی  

خیز، استراتژی  جویانه در این خاک حاصلهای تالفیدواندنِ رفتار  برای ممانعت از ریشهخاطرند.  آزرده  اوکراین

، آذربایجان  اوکراینساختن استحکاماتی در برابر آن باشد که  اصلی امریکا باید گسترش ناتو به مرزهای روسیه و  

این   بگیرد.  بر  در  را  ازبکستان  ــ هدف برگشتو  ایده ناپذیر  یا شمار و در حالت  آل، تقسیم خود روسیه سه 

ی  تر را در حکم نوعی پادوی اتحادیهای متعادلباید روسیه را وادارد که آیندهــ   مهارترتری کشورِ قابلبیش

استراتژی.  بپذیرد  اروپا همان  بایداین  دولت  که  بود  و    نای  گرفت  کار  آلبرایت،  به  ی  پروردهدستمادلین 

خارجه   وزارت  منصب  در  نخبگانبرژینسکی،  از  بسیاری  نظر  ایاالت  برخالف  خارجی  اجرا    متحد سیاست 

 [ 19.]کرد

روسیه باید  ( شرح داد که  2012)نگاه استراتژیکپانزده سال بعد، برژینسکی نظرش را تغییر داد و در  

سازتر است. اما دیگر دیر شده بود. نیروهای امریکایی  و چین قدرتی مسئله دتمامی به نهادهای غربی بپیوندبه

پیوندند و  به ناتو می  اوکراینکاخ سفید اعالم کرد که گرجستان و  در خاک شوروی سابق در بالتیک بودند،  
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. در  سازان در کیف ربوده بودمداران و تصمیموخیال از سیاستخوابدورنمای ادغام در غرب همان موقع هم  

ی  نیروهای ویژهکرد و کماندوهای  نقش ایفا می  اوکراینی  وزیر تازهدر انتصاب نخستخالل چند سال، نوالند  

وجه  هیچهای شورای عالی و شورای وزرای کریمه بودند. الحاق کریمه بهروسیه در حال حفاظت از ورودی

ی مقابل  نقطه الیی از حمایت محلی انجام داد ــبدترین کار پوتین نبود. او این کار را با حداقلِ نیرو و حد با

کریمه حمله الحاق  اوباما،  دولت  نگاه  از  اما  در چچن.  پوتین  واشنگتن  ای  جنگ  بود که  دولتی  به  جسورانه 

 شد.  کجی به خود امریکا که نباید نادیده گرفته میتازگی در قدرت گرفتنش نقش ایفا کرده بود، دهنبه

ی  ، اما همچنین در کیفیت زرادخانهجاسوسیی  ویژه در عرصهراتر از روسیه است، بهمنابع امریکا بسیار ف 

درست همان موقعی  سازی آن کرد. اما  تریلیون دالر صرف بهینه ی رکود بزرگ یک، که اوباما در میانهایهسته

کسری کوچک از تسلیحات امریکایی  های پنتاگون میادین نبرد دنیپر را زیر نظر دارند، فقط  چینکه دسیسه

همچنان باید ببینیم که آیا  تر از آن از جانب دوستان اروپاییِ زلنسکی(.  شوند )و بسیار کممی  اوکراین ی  روانه

را می نیرقدرتی صنعتی نظیر روسیه  با  ایدئولوژیک، شجاعت  توان  یا نه. به لحاظ  پا درآورد  نیابتی از  وهای 

در عمل  اند  شوند و اخبار را انباشتههایی که نیروهای پوتین در میادین نبرد مرتکب میقساوتها و  یاوکراین

گشاد توانسته حمایت از  دهان  غول  ی دموکراسی و خودکامگیِدربارهکاخ سفید    یهاتر از لفاظیبسیار بیش

ای وابسته است که  ی بازیبدون شک ایدئولوژی رسمی به ادامه   متحد و اروپا برانگیزد. در ایاالترا  یف  ک

ه  ، و وابسته بی جهانیمحتاج درگاه صحنه  اوکرایناش را تعیین خواهد کرد.« در واقعیت،  نتیجه  اوکراین»

امریکایی اطالعات  و  است.تسلیحات  تا  زلنسکی    ها  شده  گمارده  کار  که  به  کنند  توییت  جاروجنجال  با 

همه  تندی به او هشدار داد که دیگر نباید در برابر اینتری انجام دهد ــ و بایدن بهمتحد باید کار بیش ایاالت

هایش را پایین  ی توییتهم مطابق انتظار فتیله[ زلنسکی  20کند ناسپاس باشد.]کمکی که از امریکا دریافت می

اتاوا    آلود ریگا، تالین وودادهای لذتکه با جیغ وستن سریع به ناتو در سپتامبر ــکشید. تقاضای او برای پی

با واکنش سرد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، کنارگذاشته شد و زلنسکی با  ــ   رو شدکوچولوی شجاع روبه

 وخطاب سفیر پیشین ایاالت متحد در کیف مواجه شد.عتاب

تغییر رژیم و سرشت کشاکش دولت بایدن با روسیه آشکارا »امپریالیستی« است، به این معنا که هدف از آن 

راهی برای رسیدن به این هدف داشته متحد بر اوراسیاست. اما روشن نیست که بایدن   تحکیم هژمونی ایاالت 

همانند تهاجم صدام به   ای نطلبیده بود، ای برای جنگی در این ابعاد نداشت: این جنگ هدیه باشد. دولت او برنامه 

تر از آن است که ؛ اما تغییر رژیم در عراق حدود سیزده سال به طول انجامید و نتایجش واضح 1990 کویت در 

ولو تحریکات داخلی در تهاجم روسیه برای بایدن نعمت بوده است،  ها،  شان بحث کنیم. از بسیاری جنبه درباره 
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به بیان دیگر، دستاورد بزرگی در نزدیکی اروپا به واشنگتن حاصل شده است.  و    شده مقبولیتش نمایان ن  آهنگ 

ها: شکوفایی داخلی برای تضمین برتری امریکا در اولویت واقعی دموکرات انحرافی بزرگ است از    اوکراین جنگ  

جا پنجمین این رقابت استراتژیک با چین، که ایاالت متحد امید دارد در وقت مقتضی رژیمی دیگر بر سر کار بیاید.  

نبرد آتی کند: را تعیین می  اوکراینهای واشنگتن به گذارد و از چند سو واکنش ی کشاکش پا به میدان می گونه 

شد تا پیش کشیده می   2022 های ابتداییو ماه   2021 در زمستان  مدام   و تایوان   اوکراین ها میان  با پکن. شباهت 

در حکم دلیلی برای واکنش مذاکره با پوتین توجیه شود. مقامات بایدن از استدالل »پکن در حال تماشاست«  عدم 

ای فرسایش قدرت نشانه کردند؛ هرگونه »راه گریز« برای پوتین را پکن در حکم  استفاده می حد مت شدید ایاالت 

در توجه کاخ سفید و   ، ها تحدید هزینه   بایدن همان   های اصلی یکی از دغدغه   متحد قلمداد خواهد کرد.  ایاالت

امریکایی  تلفات  است   ، ها نیز  آن ،  بوده  موجود  کهضمن  خارجی  و  داخلی  پ   دستورکار  می را  دورنمای .  برد یش 

ایاالت ک کشا و  چین  میان  نقطه  ش  واشنگتن، متحد،  اخیر  دولت  واقعی سه  تمرکز  که   ی  است  آخرین سدی 

 کند. را تعیین می   اوکراینهای جنگ  پویه 

7 

گونهبرهم این  میان  ــکنش  کشاکش  متفاوت  تالفی های  برتری  جویانهداخلی،  ملی،  مقاومت  دفاعی،  ی 

امانی پدید آورده است. پس از نظامی شدن کشاکش داخلی تصاعدی بیی  ــ پویه چین و امریکا  امپریالیستی،

مسکو  2014 در و  واشنگتن  دادهرا  نیروها  ،  افزایش  برخورد  نقاط  از  یک  هر  پوتین،  در  تهاجم  حرکتی  اند. 

تر همراه شد که به دست کشور آن سوی  کننده در افزایش تنش، با بسیج نظامی و اقتصادی بلوکی بزرگتعیین

جا  از آنداشت.  ی اقیانوس آرام را نیز از نظر دور نمیو کشاکش آتی در حوزه  شداقیانوس اطلس رهبری می

توان معکوس  ها را احتماالً نمی ین پویهدمند، اافروزهای سی دولت غیرمتخاصم بر این کشاکش میکه جنگ

 کرد.  

های متخاصم محصول این تشدید تنش است. در ماه مارس، موضع  های جنگی طرفهدفسرشت خطیر  

نشینی نیروهای مسکو  وسخت( و عقبهای سفتطرفی )با تضمیندفاع از بیکیف در مذاکرات صلح استانبول  

را خالی کرد و    اوکراینایاالت متحد زیر پای مذاکرات روسیه و  یل،  به مناطق پیش از آغاز تهاجم بود. در آور

با او مذاکره کرد. بتوان  از نگاه غرب، پوتین طرفی نیست که  پیام را رساند که،  امروزه روز، کیف  21]این   ]

عیار گذاشته  پا به جنگی تمام  و   بوداست. مسکو خواستار پیمانی با ناتو    اوکراینخواهان بازگشت کامل کریمه به  

اش در سراسر اروپای شرقی بود و در عوض وادار شده با  دردسر هژمونیبه دنبال گسترش بیاست. واشنگتن  
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کننده در انتخابات کنگره است. با نگاهی به  ند که عاملی تعیینوپنجه نرم کی سوخت دستهای فزایندهقیمت

توانست خاطرنشان  سازمان ملل در اکتبر سال جاری، برژینسکی میدر    اوکراین ی  آرای ممتنع و منفی درباره

و نیز   هندوستان، پاکستان و سریالنکا ها در اوراسیاست ــکند که واشنگتن دقیقاً در حال از کف دادن حمایت

اتیوپ های آسیای میانه، چین، ایران، ویتنام و الئوسجمهوری ی تا  ــ و دوسوم افریقا، از الجزایر، سودان و 

آن،  متحد مانده و ناتو و کشورهای آسه حاال ایاالت کنگو، اوگاندا، تانزانیا، موزامبیک، زیمباوه و افریقای جنوبی.  

 ی )بخش اعظم( امریکای التین.  عالوهبه

این   وهلهپویهحاصل  در  تشدیدشونده  فاجعههای  تعمیق  اول  داخلی  ی  کشاکش  است.    اوکراینبار  بوده 

ی  آخرین الیحهگرایانه است،.  اندازه واپسبیدرست برخالف جنگ جهانی دوم  ر این کشور  دتحوالت اجتماعی  

سازی زمین بود که ناخشنودی بسیاری به بار آورد. امروزه  مصوب زلنسکی پیش از آغاز جنگ قانون خصوصی

مبانهروز،   اقتصادیِ رو به وخامت که در آن بیش از یکدر  درصد   7و    میلیون کارگر اخراج شدهی بحران 

ها تن دیگر در سن کار کشور  ست، گرچه میلیوندرصد ا 35کاری  نرخ بی  و اند ــها ویران شدهمجموع خانه

اند تا  فرصت را غنیمت شمردههای دولت زلنسکی، که اکثریت را هم دارند،  راستیــ دست اندرا ترک کرده

کند؛ اقدامی که  های فعلی خارج میی حمایتدرصد نیروی کار را از دایره 70قانونی به تصویب برسانند که  

در  مخالفان  جنگ  از  ک اتحادیه  پیش  بودند.  ایستاده  برابرش  در  کارگری  مناطق  های  در  داخلی  شاکش 

شوند تا مجازات  دستان« روسیه دستگیر میو »همادامه دارد  ی مرگ و فالکت،  شده، در میانهگرفتهبازپس

 شوند. 

ده است.  ای با واشنگتن شکستی قاطع خورها برای تحمیل معاهدهدر برابر ناتو و تالشاز خود  دفاع مسکو 

بینی در این کشور جا خوش کرده است. با پیوستن پیشی قابلهرچه باشد، ناتو تا آینده   اوکراینوضعیت رسمی  

مایل مرز مشترک با این بلوک خواهد داشت و بالتیک به دریای ناتو بدل خواهد   روسیه هشتصدسوئد و فنالند،  

رغم تحوالت پُرشتاب جدید پیش از زمستان، جنگ  و کالینینگراد موردی نابهنجار و منزوی خواهد بود. به  شد

متوقف می منطقه  برای تصرف  نهایت  روسیه  در  خواهد شد که  بدل  دفاع  برای  به جنگی فرسایش  و  شود 

وبن تغییر  بازی خود را از بیخ  متحد که ایاالتزمان، با وجود آنآورد. همهای اقتصادی زیادی به بار میهزینه

پنجم خاک خود داشته باشد. اگر  گیری یکای برای بازپساستراتژی نظامی  اوکراین آید  دهد، به نظر نمیمی

تصرف مجدد کریمه باشد، جنگ کیف نیز با سرکوب مناطق    اوکراینکند، هدف  طور که زلنسکی ادعا میآن

جا، یگانه تاکتیک دولت باید برای رسیدن به تغییر رژیم  تا اینکرد.  شورشیْ خصلتی نوامپریالیستی پیدا خواهد  

« سند  حین،  این  در  است.  دادن جنگ  روسیه کش  سال   مفهوم در  در  ناتو  به2022 استراتژیک«  که  واقع  ، 
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کند. در سر واشنگتن به صف میبست مقابل پکن پشتسی و چند دولت عضو را در بندلسردکننده است،  

تر و به  سازانهبا تکیه بر چهارچوبی همهای بزرگ اروپا پس از پایان جنگ سرد توانستند  سطح نظری، دولت

چندفرهنگی جهانی  گفتهلحاظ  به  که  استراتژیستتر  برخی  قدرتی  به  امریکایی  میدان  های  نوظهور  های 

ایستادن در برابر این نتیجه فقط مختص این باور  .  برقرار کنندمتحد   میان روسیه و ایاالتداد، توازنی را  می

ی امریکا آشوب در سطح جهان است.  گویند بدیل سلطه مینخبگان سیاست خارجی ایاالت متحد نیست که  

پنجاه از  تحلیل پس  استقالل  دولتسال  اروپایی  رفته،  پروژههای  برای  خالق  و  مادی  منابع  ای  فاقد 

تر  تر و بیشبیش  ،اوکراین، یوگسالوی، بحران مالی،  از هر بحران جدیدویژه آلمان پس  اند. بهضدهژمونیک

ناتو می های  »خوابگردها« اصطالح ماندگاری است که کریستوفر کالرک برای فروافتادن قدرتشود.  پابند 

دهه در  کرد.  استفاده  اول  جهانی  جنگ  مغاک  به  اروپایی2020 یبزرگ  هشیار،  بسیار  خندانها  و  تر،  تر 

بسته به سوی کشاکش جهانی برای  «شان، کتضمن سرخوشی بابت »خودآیینیِ استراتژیک  ،ترند وشادمان

 شوند. متحد برده می سروری ایاالت

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   Susan   ینوشته Five Wars in One: The Battle for Ukraine ای 

Watkin شود زیر یافته می  لینکاین . اصل مقاله در . 
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