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 جنگ و دموكراسي

  نوشته سرژ حليمي 

 ترجمه مرمر كبير

 

بدين  ،بهترين راه حل است دشمن داخلي يافتن يك ،مي باشد مورد انتقاد خودي كه در كشوررهبر براي 

 البته الزم است يك . زندو عامل خارجي   ، آشوبگر شورشي  انگرقباي سياسي خود به   ترتيب مي توان

مي در برابر تهديدهاي او نيز  نشان دادنتظاهر به واكنش  نيز نشانه گرفته شود، چرا كه دشمن خارجي

عرش اعال صعود با ظاهر شدن به عنوان ضامن منافع برتر ملت، به به اين ترتيب : واقع شود مفيد تواند 

اي والديمير پوتين سركوب آقتوضيح مي دهند به چه دليل است كه بر مبناي همين حكم   ها غربي. كرد

 خواست اي را در هاي امنيتي مخالفان خود را تشديد كرده و در پرونده اوكراين از اياالت متحده ضمانت

به  ، دست كم  كهجمهوري  رئيساما به واقع آن برآورده نخواهد شد.  دندا مي به خوبي  كهكرده است 

، آقاي احتياج دارد خود ي جلوگيري از عدم محبوبيتبه يك رويارويي نظامي برا  ،اش اندازه همتاي روسي

  …است جوزف بايدن 

 

دهند  شود، توضيح مي مي تكرارهاي فرانسوي  بالفاصله توسط رسانه شانهاي مطبوعات آمريكايي، كه تحليل

در راس آن آقاي پوتين ي است كه اوكراين دموكراتيك يك خطر استراتژيك براي دولت سركوبگر«كه 
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چه كسي مي  اما )». ١مي تواند نيروهاي طرفدار دموكراسي در روسيه را تشويق كند ( چرا كه. قرار دارد

كرملين  قادر باشد كه  وزدبد اوكراين او فس يكه از كشوري به فقير اي آزادي نسيم تواند باور كند كه

راي پرونده جزايي تحت پيگرد ب دو رهبر اصلي اپوزيسيون آن  زد، بويژه وقتي بدانيم كه را به وحشت اندا

كه باعث حمايت  نيستيف به آزادي هاي مدني تعهد ك،  كه به ياد داشته باشيم در ضمن؟  هستند

  است. از اين كشورگشته نظامي تركيه

  

 سنگينبودجه هاي  ونه نظامي تقويت نيروينه در مورد دموكراسي در خطر،  پر طمطراقجمالت نه  اما 

شورش  نمي شود  كه حال و هوايجمهوري خواهان و دموكرات هاي  مانع از درگيري)، ٢ون (براي پنتاگ

براي «وال استريت ژورنال توصيه مي كند: آش به حدي شور است كه . پيدا كرده استيا جنگ داخلي 

و ادامه مي دهد  »برقرار كند داخلدفاع از صلح در خارج از كشور، پرزيدنت بايدن بايد كمي صلح در 

). به طور خالصه، ٣( »سازدمقاومت در برابر روسيه سناتورهاي مترقي و محافظه كار را متحد مي «

 …التيام مي بخشدآمريكا را  در سياسي نفرت اوج گيري درگيري با مسكو تا حدودي

 هروسي« هاراجيف در باردونالد ترامپ، دو استيضاح وي در مقابل كنگره،  نابسامانرياست جمهوري 

واشنگتن را براي دادن  موقعيت، حمله به كنگره، اتهامات تقلب در انتخابات يا دستكاري در آرا، »گيت

. فرانسيس فوكوياما با اعتراف به اينكه پيشگويي هاي راسي به كل جهان تضعيف كرده استدرس دموك

را مطرح » ] دست كم گرفته بوددو عامل كليدي [كه در آن زمان«رد شده است، » پايان تاريخ«او درباره 

). فوكوياما نگران ٤(مي باشد » امكان تجزيه سياسي دموكراسي هاي پيشرفته« همانامي كند. يكي از آنها 

  اختالفات داخلي اياالت متحده قدرت بازدارندگي غرب را تضعيف مي كند. چرا كه به زعم او ،است
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ها در مورد نتيجه  اروپايي با كه آن فغانستان، بدوندر ا يغرب كشورهاي افتضاح چند ماه پس از  حال، 

آمريكا در اقيانوس آرام به فرانسه ، واشنگتن  توهين، و به دنبال رده باشداين ماجراجويي رايزني ك

 با خود، قاره كهن همراه كردن متحدانش و  گرد هم آوردن مجددتواند از بحران اوكراين براي  مي

  .كنداستفاده 
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