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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  چينا ديلی: منبع
  * جفری دی ساکس:سندهيون

  مجله ھفته: برگردان و ارسال
 ٢٠٢٢ جوالی ٠٥

  

 ؟خورد می جنگ جنگ تا پيروزی در اوکراين از کجا آب
  .ستامريکاری  نئومحافظه کاۀاوکراين آخرين فاجع

 
  .ی استئامريکا جنبش نومحافظه کاران ۀ سال٣٠ ۀ اوج يک پروژۀبحران اوکراين نقط

، )١٩٩٩(ھای منتخب اياالت متحده در صربستان  کارانی است که از جنگ دولت جو بايدن مملو از ھمان نومحافظه

رھای زيادی برای حمايت کردند و کسانی که کا) ٢٠١١( او ليبي) ٢٠١١(، سوريه )٢٠٠٣(، عراق )٢٠٠١(افغانستان 

  .تحريک روسيه در مورد اوکراين انجام داده اند

 نئوکان ھا يک فاجعه مطلق است، با اين حال پرزيدنت بايدن تيم خود را پر از نئوکان ھا کرده ۀ گذشتۀسوابق و کارنام

  . سوق می دھدک اروپا را به يک ناکامی ديگر ژئوپليتيۀدر نتيجه، بايدن اوکراين، اياالت متحده و اتحادي. است

  .اگر اروپا بصيرت داشته باشد، از اين شکست ھای سياست خارجی اياالت متحده فاصله خواھد گرفت

 پيرامون گروھی از روشنفکران عمومی که برخی از آنھا تحت تأثير لئو ١٩٧٠ ۀجنبش نومحافظه کاران در دھ

 . محقق کالسيک دانشگاه ييل بودند، ظھور کرداستراوس، دانشمند علوم سياسی دانشگاه شيکاگو و دونالد کاگان،

، فردريک )پسر دونالد کاگان(رھبران نئوکان ھا نورمن پودھورتز، ايروينگ کريستول، پل ولفوويتز، رابرت کاگان 

، اليوت کوھن، اليوت آبرامز و کيمبرلی آلن کاگان )ھمسر رابرت کاگان(، ويکتوريا نولند )پسر دونالد کاگان(کاگان 

  )انگکاگن يا کا. (بودند) فردريکھمسر (
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کاران اين است که اياالت متحده بايد از نظر نظامی بر ھر منطقه از جھان تسلط داشته باشد و با  پيام اصلی نئومحافظه

، به ويژه ير سؤال ببرندز را امريکای ئ  جھانی يا منطقهۀی که ممکن است روزی سلطئ ھای نوظھوری منطقه قدرت

  .ه کندروسيه و چين مقابل

برای اين منظور، نيروھای اياالت متحده بايد در صدھا پايگاه نظامی در سراسر جھان مستقر شوند و اياالت متحده بايد 

  . مبارزه با جنگ ھای انتخابی باشدۀدر صورت لزوم آماد

  . مفيد باشدتنھا در صورتی می تواند توسط اياالت متحده استفاده شود که برای اھداف اياالت متحدهمتحد ملل 

اين رويکرد برای اولين بار توسط پل ولفوويتز در پيش نويس راھنمای سياست دفاعی خود مطرح شد که وی در سال 

  . زمانی که معاون وزير دفاع بود برای وزارت دفاع نوشت٢٠٠٢

رغم  ، علی امنيتی تحت رھبری اياالت متحده به اروپای مرکزی و شرقی شدۀاين پيش نويس خواستار گسترش شبک

لمان با اکه اتحاد مجدد   مبنی بر اين١٩٩٠لمان در سال ا وقت ۀتعھد صريح ھانس ديتريش گنشر، وزير امور خارج

  .گسترش ناتو به شرق ھمراه نخواھد شد

ی، ئ برای اقدام مستقل، حتی به تنھاامريکاکرد و از حق  ھای به انتخاب اياالت متحده دفاع می ولفوويتز ھمچنين از جنگ

  .داد، دفاع کرد ی که اياالت متحده را تحت تأثير قرار میئھا  پاسخ به بحراندر

 برای کالرک روشن کرده بود که اياالت ١٩٩١، ولفوويتز در اوايل ماه مه )بازنشسته(نرال وسلی کالرک ج ۀبه گفت

 را رھبری خواھد متحده عمليات تغيير رژيم در عراق، سوريه و ساير کشورھای متحد سابق اتحاد جماھير شوروی

  .کرد

 به سياست ٢٠٠٨که در سال  تن اوکراين به آن حتی قبل از اينسنومحافظه کاران بر مورد گسترش ناتو از طريق پيو

 . ھم فشار آورده بودندامريکارسمی اياالت متحده تبديل شود، در زمان جورج دبليو بوش، رئيس جمھور سابق 

رخ و مفسر ؤرابرت کاگان، م. ی و جھانی اياالت متحده می دانستندئلط منطقه آنھا عضويت اوکراين در ناتو را کليد تس

  : بيان کرد٢٠٠۶ريل پاسياسی، استدالل ھای نومحافظه کارانه برای گسترش ناتو را در 

ی ئنمی بينند، فقط کودتاھا) اتحاد جماھير شوروی سابق» انقالب ھای رنگی«(روس ھا و چينی ھا ھيچ چيز طبيعی در 

  .ژيک مھم جھانيستراتھدف ارتقای نفوذ غرب در بخش ھای مايت غرب با با ح

  

  آيا آنھا اينقدر اشتباه می کنند؟

 الحاق آن ۀتواند تنھا مقدم ھای غربی است، نمی آميز اوکراين که مورد تقاضا و حمايت دموکراسی آيا آزادسازی موفقيت

  رش ھژمونی ليبرال غربی؟به طور خالصه، گست – اروپا باشد ۀکشور به ناتو و اتحادي

کرملين به طور جدی برای : او به نقل از يک کارشناس گفت. رابرت کاگان به تأثيرات وخيم گسترش ناتو پی برد

  .آماده می شود» مبارزه برای اوکراين«

ن يک پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی، ھم اياالت متحده و ھم روسيه بايد به دنبال اوکراين بی طرف به عنوا

 بودند، در حالی که امريکا» ھژمونی«کاران خواھان  در عوض، نومحافظه. حائل محتاطانه و سوپاپ اطمينان بودند

 .وری خود به مبارزه پرداختندتھا تا حدی برای دفاع و تا حدی ھم برای رسيدن به اھداف امپرا روس

 فشار روسيه بر امپراتوری عثمانی تالش کردند ، زمانی که بريتانيا و فرانسه پس از)١٨۵۶-١٨۵٣( جنگ کريمه ۀساي

  .شد  سياه تضعيف کنند ھنوز احساس میحيرۀبروسيه را در 
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رابرت کاگان اين مقاله را به عنوان يک شھروند خصوصی نوشت در حالی که ھمسرش ويکتوريا نولند سفير اياالت 

  .متحده در ناتو در دوران دولت جورج دبليو بوش بود

  

  .فظه کار عالی بودنوالند يک نومحا

ک  بارۀ به عنوان معاون وزير امور خارج٢٠١٧ تا ٢٠١٣که سفير بوش در ناتو بود، از سال  نوالند عالوه بر اين

 در امور اروپا و اوراسيا کار کرد و در آنجا به سرنگونی ويکتور يانوکوويچ، رئيس امريکااوباما رئيس جمھور سابق 

 بايدن سياست اياالت متحده را در قبال ۀاو در وزارت خارج. ين کمک کردجمھور قانونی طرفدار روسيه اوکرا

  .درگيری روسيه و اوکراين ھدايت می کند و اکنون نيز چنين عمل می کند

که برتری نظامی، مالی، : فرضی استوار است تا حد زيادی نادرست است کاری بر اساس يک پيش ديدگاه نئومحافظه

اين موضع .  اين امکان را فراھم می کند که شرايط را در تمام مناطق جھان ديکته کندامريکا و اقتصادی تکنولوژيک

  .ھم توھمی بزرگ است و ھم بی توجھی قابل توجھی به شواھد و واقعيت جھانی است

ی که در آن شرکت داشته، يا خنثی شده يا شکست خورده ئً، اياالت متحده تقريبا در ھر درگيری منطقه ١٩۵٠ ۀاز دھ

  .است

کاران مايل بودند با گسترش ناتو بر سر مقاومت شديد روسيه، يک  ، نومحافظه»نبرد برای اوکراين«با اين حال، در 

 و تسليحات ناتو شکست امريکاھای مالی  ی نظامی با روسيه را برانگيزند، زيرا معتقد بودند روسيه با تحريمئرويارو

  .خواھد خورد

و با حمايت از پيمانکاران ( نئومحافظه کاری به رھبری کيمبرلی آلن کاگان ۀ مطالعات جنگ، يک انديشکدۀمؤسس

  . پيروزی اوکراينی ھا ميکوبدۀد، ھمچنان به طبل وع)دفاعی مانند جنرال دايناميکس و ريتون

  : مطالعات جنگ اظھار مدعی استۀدر مورد تجاوز روسيه، مؤسس

 روسيه در سطح عملياتی و ۀا در اختيار دارد، حملر) سيويرودونتسک(که کدام طرف شھر  صرف نظر از اين«

ًژيک احتماال به اوج خود رسيده است و به اوکراين فرصتی می دھد تا حمالت متقابل خود را در سطح عملياتی يسترات

  ».عقب راند. توسط نيروھای روسی از سر بگيرد

  .با اين حال، حقايق روی زمين چيز ديگری می گويد

جھان  ۀآنھا بر بقي» بومرنگ«غرب تأثير نامطلوب کمی بر روسيه داشته است، در حالی که تأثير ھای اقتصادی  تحريم

  .بسيار زياد بوده است

مين مھمات و تسليحات اوکراين به دليل محدوديت ظرفيت توليد اياالت متحده و أی واشنگتن برای تئعالوه بر اين، توانا

  .مين مختل شده استأ تۀاختالل در زنجير

توليد ناخالص داخلی روسيه قبل از درگيری . ه ھم نمی رسد اوکراين به گرد پای روسي،ت صنعتی ظرفيۀه در زمينالبت

صنعتی خود را از دست داده ھای خالف روسيه، اوکراين اکنون بسياری از ظرفيت حدود ده برابر اوکراين بود و 

  .است

م اوکراين را فتح خواھد کرد، شايد اوکراين را محصور در  نبرد کنونی اين است که روسيه بخش اعظۀترين نتيج محتمل

  .خشکی يا در وضعيت مشابه ھمينطور باقی بگذارد

نااميدی از تلفات نظامی و پيامدھای رکود تورمی پس از جنگ و تحريم ھا در اروپا و اياالت متحده افزايش خواھد 

 .يافت
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و وعده دھد که ) مپ به قدرت بازگردديا دونالد تر(ت برسد اگر يک عوام فريب جناح راست در اياالت متحده به قدر

 خطرناک ديگر باز می گرداند، پيامدھا می نجش اياالت متحده را از طريق تشديد يک تۀشکوه و عظمت نظامی محو شد

  .تواند برای جھان ويرانگر باشد

 دادن به فانتزی ھای نئومحافظه کارانه در که با اين فاجعه جھان را به خطر بيندازيم، راه حل واقعی پايان به جای اين

 سال گذشته و بازگرداندن اوکراين و روسيه به ميز مذاکره است، با متعھد شدن ناتو به ھدف خود برای گسترش ٣٠

گذارد و از  در ازای يک صلح پايدار که به حاکميت و تماميت ارضی اوکراين احترام می. شرق به اوکراين و گرجستان

  . کندآن محافظت می

***** 

ی که او ئ پايدار در دانشگاه کلمبيا است، جاۀنويسنده يک اقتصاددان، تحليلگر سياست عمومی و مدير مرکز توسع -* 

 .دارای عنوان دانشيار است

 

 


