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 چرا غرب مقصر بحران اکراین است؟

 وادار به واکنش کرد.که پوتین را  هالیبرال خیالِ واهیِ

 1شایمررجان منویسنده: 

 ترجمه پارسا زنگنه

 

 شود]عموما[ استدلال می د.به تجاوز روسیه نسبت دا سرهیکتوان می، حاکم است در غرب فراخور عقلی کهبحران اوکراین را به

 این کرد و لحاقابه روسیه احیای امپراتوری شوروی  برمبنیدیرینه  از رویِ میلیکریمه را جمهور روسیه، که ولادیمیر پوتین، رئیس

اری ویکتور برکن دیدگاه، بر اساس همین. شود نیز سایر کشورهای اروپای شرقی اوکراین و خاکِ گیرِ تمامِگریباننهایت در  شاید

 برای تصرف بخشی ازتصمیم بگیرد او تا  بود یک بهانه برای پوتینصرفاً هم  4102در فوریه  جمهور اوکراینرئیسکوویچ، یان

شِ ئولِ بخمس پاش در اروو متحدان آمریکا :اما این روایت اشتباه است. دهد فرمانِ آتشبه نیروهای روسیه اوکراین  خاک

 کردنِتلفیق روسیه و کردنِ اوکراین از کانونِخارج استراتژیِ است: این اغتشاشریشه اصلی گسترش ناتو  اعظمِ این بحران هستند:

روع شبا  -خواه در اوکراین رق و حمایت غرب از جنبش دموکراسی، گسترش اتحادیه اروپا به سمت شو همزمان با این. با غربآن 

 .4112انقلاب نارنجی در سال 

ا به صراحت اعلام کردند ت های اخیردر سال . آنهابا گسترش ناتو مخالفت کردند ، رهبران روسیه سرسختانه0991از اواسط دهه 

خواهند ماجرا ن بردارِدستشود،  غربی به یک برجِتبدیل  کراین(و)ا شاناین امکان وجود دارد که همسایه مهم استراتژیک کهزمانی

 به پوتین و – ه بودانتخاب شد نیز به صورت دموکراتیکو طرفدارِ روسیه بود که  کراینوا جمهوررئیس برانداختنِ غیرقانونیِ .شد

ن براندازی ای کریمهشبه جزیره او با تصرف  درنتیجه بود. ی تحملنقطهآخرین برایِ پوتین  – عنوان کرد «کودتا» را آن درستی

کردن اوکراین اتثبیبرای ب او به همین دلیل. ناتو شودروزی میزبان پایگاه دریایی که کریمه ترسید می درواقع پوتین را پاسخ داد.

 داشت.بر خود دست از اقداماتِ غرب به پیوستن برای کراینواکه ادامه یافت تا زمانی پوتین تلاش . دست از تلاش برنداشت

 ستراتژیکا منافع این اقدام و بود گذاشته روسیه خلوت حیاط بهپا  غرب به هر حال باشد.آور پوتین نباید تعجب این واکنشِ تند

 .(کرداشاره میبه آن مؤکداً و مکرراً  پوتین که اینکتهکرد )می تهدید را روسیه اصلی

ر یک ب المللی سیاست بیندرباره به این دلیل که ، آن هماندشدهگیر رویدادها غافل یاروپا درنتیجه رهبران در ایالات متحده و

قرن بیست  ب بامتناسمرتبط و آنچنان آنها متمایل به این باورند که منطق رئالیسم اصولِ لیبرال. ایراد تأکید دارند: وپرعیب دیدگاه

میت قانون، حاک کمال و آزاد نگه داشت. اصولی نظیرِوتمام ،اصول لیبرال مبتنی برپا را توان ارومی گذشته از این .نیست و یکم

 اقتصادی و دموکراسی. همبستگیِ

 همچنان 2گراییِ سیاسیکند این است که واقعمدلل میاوکراین آنچه را که بحرانِ رفت. در اوکراین به خطا  شاناما این طرح بزرگ

به این خاطر است که چنین مفهومی را برای خود یک خطِر  گیرندمی نادیده را آن که هاییدولت و – است مرتبطیک مفهومِ 

                                                           
1 )University of Chicago( John Joseph Mearsheimer الملل در دانشگاه شیکاگو است. او نحقوق بی: مرشایمر استاد علوم سیاسی و

. یدآحساب میی بهالمللرئالیسم در روابط بین رویکرد از پیروان است. ویسابقه خدمت نظامی در نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا دارای همچنین 

الملل( ینها )در روابط بها اصرار دارد. رئالیستملت-بر عاملیت دولت الملل تاکید ورزیده و همچنینجویانه روابط بینبر وجه رقابتی و ستیزه رویکردی که

کرد های این رویفرضبر مبنای پیش آورند.حساب میتر از دولت بهل کم اهمیتالململیتی را در روابط بین-نقش نهادهای دیگر از جمله نهادهای فرا اغلب

نه  و طرف مقابل ها نیز برحسب مقتضیات منافعو در مواجه با دیگر دولت هعمل کرد ملل باید بر مبنای منافع ملی کشور خودالروابط بینها  در دولت

 رفتار نمایند، بنابراین ریشه و بنیاد روابط بین کشورها رئال پولتیک و واقعیات زمین بازی است. ها خودایده
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در  غربی أمنِمتلاش برای تبدیل اوکراین به یک دژِ دست به یک اشتباه زدند:کنند. رهبران ایالات متحده و اروپا خاص ارزیابی می

 بود.اشتباه بزرگتری خواهد  3این سیاستِ نامشروع دادن بهاست، ادامهاکنون که عواقب این تلاش آشکار شده .مرز روسیه

 غربی اهانتِ

رایشی آیافتن جنگ سرد، رهبران شوروی ترجیح دادند که نیروهای ایالات متحده در اروپا و ناتو دست نخورده باقی بمانند، با پایان

یِ آنها جانشینانِ روس همرهبران شوروی و هم داشت. اما نگه خواهد  جوصلحآرام و را  شدهمتحدباز کردند آلمانِکه آنها فکر می

های آنها گرانیندلهای غربی کردند که دیپلماتهمچنین تصور می و ،ناتو بزرگتر شود دانستند کهلازم نمی بعد از فروپاشیِ اتحاد،

 همینو  اندیشید.می هاروس نگرانیِدل ی مخالفِبه نقطهدولت کلینتون اما از قرارِ معلوم اند. درک کرده در این موردِ خاصرا 

 را آغاز کرد.به اقداماتِ متهورانه  بردندست ،ناتو یافتنِگسترش منظورِبه، 0991در اواسط دهه شد که  باعث

در به ناتو پیوستند. راند دوم جمهوری چک، مجارستان و لهستان شد:  آغاز 0999سال  یافتنِ ناتو درراندِ اولِ گسترش در نتیجه،

 کو از همان ابتداسکه م اتفاق اتفتاد اسلوونی. این در حالیانی، رومانی، اسلواکی و واستونی، لتونی، لیت: بلغارستان، 4112سال 

 0991در جریان بمباران ناتو در سال  ،بوریس یلتسین ،جمهور روسیهرئیس به عنوان مثال،شد. شاکی  از ]این گسترش[ شدتبه

رسد، چه اتفاقی ای است که وقتی ناتو دقیقاً به مرزهای فدراسیون روسیه میاین اولین نشانه»گفت:  های بوسنی چنینبعلیه صر

 یرِ کردنِ مسمنحرف آن موقع ضعیف بودند و در نتیجهها اما روس. «منتشر شودتواند در سراسر اروپا ]...[ آتش جنگ می افتدمی

را هیچ یک رسید، زیتهدیدآمیز به نظر نمی ته این جنبش برای آنها چندان هم. الببرای آنها میسر نبودناتو به سمت شرق  جنبشِ

 ک.بالتی حوزه دریای با روسیه مرز مشترک نداشتند، مگر کشورهای کوچکِناتو از اعضای جدید 

 شده توسطاتحادِ مطرحپذیرشِ  ناتو ،در بخارست برگزار شد 4112در نشستی که در آوریل . نگریستبه شرق میناتو پس از آن 

ا فرانسه و آلمان از ترس اینکه ما بوش از انجام این کار حمایت کرد. دولت جورج مورد بررسی قرار داد.گرجستان و اوکراین را 

عضای در پایان ا اما .با آنچه مطرح شده بود مخالفت کردند خواهد کرد، برانگیختهنسبت به آنها روسیه را  دشمنیِ یاقدام چنین

در  ادر کرد وصای یانیهاما ب آغاز نکرد،را  اکراین و گرجستان عضویتِ یپروسه صورت رسمیرسیدند: ناتو بهمصالحه یک ناتو به 

واهند به عضویت ناتو در خدر آینده این کشورها »تایید کرد و با جسارت اعلام کرد:  را کشورهای گرجستان و اوکراین یهخواست آن

الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه وقت روسیه،  .دانست ی مصلحتیبیانیهیک  تر ازجدیبسیار  مسکو نتیجه را اما«. آمد

 عواقبِاروپایی -برای امنیت پانیک اشتباه استراتژیک بزرگ است که  درآمدنِ گرجستان و اوکراین در اتحادِ ناتوعضویتبه»گفت: 

در وسیه است. برای ر «تهدید مستقیم»این دو کشور در ناتو یک  گفت پذیرشبلافاصله پوتین  .«خواهد داشتدرپی را  سنگینی

 پوتین در حین صحبت با بوش به صراحت اشاره» :گزارش دادچنین روسی  ییک روزنامههمان روزها 

هد وجود نخواکراین روی نقشه وکشوری به اسم اکه اگر اوکراین در ناتو پذیرفته شود، دیگر  استهکرد

 .«داشت

 اتو بود.کراین به نوکردن از پیوستن گرجستان و اراسخِ پوتین برای جلوگیریبیانگرِ عزمِ  4112حمله روسیه به گرجستان در اوت 

تصمیم  4112بود، در تابستان مقید عمیقاً ناتو اتحاد کردن کشورش به به واردجمهور گرجستان، که کاشویلی، رئیسآمیخائیل سا

ه گرجستان ک اما پوتین به دنبال این بود د.و اوستیای جنوبی را مجدداً الحاق کنآبخازستان  طلب یعنیبود دو منطقه جداییگرفته 

وسیه طلبان اوستیای جنوبی، نیروهای ردرگیری بین دولت گرجستان و جداییشده و خارج از ناتو نگه دارد. پس از را ضعیف، تجزیه

 دار صریحهشاما ناتو به رغم این کرده بود.  گرفتند. مسکو مقصودِ خود را اعمالجنوبی را به دست و اوستیای آبخازستان کنترل 

                                                           
3 misbegotten 
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ه به در آن منطق گرجستان و اوکراین به اتحاد دست نکشید. و توسعه ناتو کردنِخود برای وارداز هدف هرگز علناً  ،سوی روسیهاز

 .4119و کرواسی در سال آلبانی  راند سوم رسید:

شورای سیاست خارجیِ  4112در ماه مه  بود.اروپا نیز به سمت شرق حرکت کرده اتحادیهاین را به این واقعیت اضافه کنید که 

در کشورهایی مانند اوکراین  و رونق تقویت رفاهدادن و پرورشای برای کرد، برنامهرونمایی  «4شرقی شراکت»از طرح  اتحادیه اروپا

ابی خصمانه ارزیمنافع کشورشان  برایهم و ادغام آنها در اقتصاد اتحادیه اروپا. جای تعجب نیست که رهبران روسیه این طرح را 

یه اروپا را به تلاش برای اتحاد ،کوویچیان قبل از کودتا علیه درست 4102فوریه در روسیه  خارجه امور وزیر لاوروف، سرگئی. کردند

 ی استتارهوسیلبرای توسعه ناتو یک در شرق اروپا متهم کرد. از نظر رهبران روسیه، توسعه اتحادیه اروپا  «نفوذ قلمرو»یک ایجاد 

 ت.اس

رین شوروی آخ های غربی و ترویج دموکراسی در اوکراین و سایر کشورهای پس از فروپاشیهای غرب برای گسترش ارزشتلاش

های طرفدار افراد و سازمان از سوی تأمین مالی بوده است، طرحی که اغلب نیازمندِیف از مسکو یکردن کابزار غرب برای جدا

تخمین زد که ایالات  4102ند، دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور اروپا و اوراسیا، در دسامبر اویکتوریا نول ت.غرب اس

ختصاص ا «ای که شایسته آن استآینده»کمک به اوکراین برای دستیابی به میلیارد دلار برای  1بیش از  0990متحده از سال 

 بنیاد این. استکرده مالی حمایت« 5موقوفه ملی برای دمکراسی» از متحده اتایال دولت تلاش، این از بخشی عنوان به است.داده

 6گیرشمن کارل ،اشرئیس و است کرده مالی تامین اوکراین در مدنی جامعه ارتقای هدف با را پروژه 01 از بیش غیرانتفاعی

موقوفه  ،4101 فوریه در اوکراین جمهوریریاست انتخابات در کوویچیان پیروزی از پس .است نامیده «جایزه بزرگترین» را کراینوا

 و الفانمخ از حمایت برای را خود هایتلاش بنابراین الشعاع قراردهد.تحت یانکوویچ را اهداف گرفت تصمیمملی برای دمکراسی 

 .داد افزایش کراینوا دموکراتیک نهادهای تقویت

  .دمبادا هدف بعدی کشورِ خودشان باششوند که نگرند، نگران میدر اوکراین می غرب وقتی رهبران روسیه به مهندسی اجتماعی

انتخاب اوکراین »پست نوشت: نگتنیدر واش 4102گیرشمن در سپتامبر  نیستند.اساس غیرمستدل و بیهایی درنتیجه چنین ترس

ها روس»ی افزود: و«. نماینده آن است، تسریع خواهد کرد برای پیوستن به اروپا، نابودی ایدئولوژی امپریالیسم روسیه را که پوتین

 .«نیز با یک انتخاب روبرو هستند و پوتین ممکن است نه تنها در خارج از کشور، بلکه در خود روسیه در معرض شکست قرار گیرد

 

 یک بحران برقرارکردنِ

 دمترصدیداً ش که آتشی افزود به( )گسترش ناتو، گسترش اتحادیه اروپا و ترویج دموکراسی های غربگانه سیاستی سهبسته

یک معامله بزرگ که در حال مذاکره با اتحادیه اروپا بود کوویچ یانشد:  زده 4102در نوامبر  ی این آتشجرقه بود. ورشدنشعله

این تصمیم منجر به تظاهرات ضد دولتی . دلاری روسیه را بپذیردمیلیارد  01اقتصادی را رد کرد و تصمیم گرفت پیشنهاد متقابل 

رستادگانِ فشدن حدود صد نفر از معترضان شد. نجر به کشتهو در اواسط فوریه م ظرف مدت سه ماه به اوج رسیدکراین شد که ودر ا

 چکووییان به که یافتند دست توافقی به فوریه 40 در مخالفان و دولت .ف رفتند تا بحران را حل کنندیبا عجله به کی غرب امنیتی

 .گریخت یهروس به بعد روز کوویچیان و پاشید ازهم بلافاصلهاین توافق  اما بماند. قدرت در جدید انتخابات برگزاری زمان تا داد اجازه

 که ودب بلندپایه عضو چهار شامل این هسته .بود روسیه-ضد و غرب طرفدار یفکی در جدید دولتی هسته

 واضحاما  است،نشده آشکار تمام و کمال هنوز متحده ایالات تادخالی گستره اگرچهنئوفاشیست بودند.  هر چهارنفر رسماً
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 دولتی-ضد تظاهرات در خواه،جمهوری سناتور کین،مک جان و ندانول. کرد حمایت علیه یانکوویچ کودتا از نگتنیواش که است

 برای روزی» روز این که کرد اعلام کوویچیان سرنگونی از پس اوکراین، در متحده ایالات سفیر ،7پیات جفری و کردند شرکت

 آرسنی از و بود دهکر حمایت رژیم تغییر از ندانول شد: فاشنیز  تلفنی یشدهضبط فایل یک در همین راستا. است «تاریخ هایکتاب

 باشد بتعج جایپس نباید . داد انجام نیز او که شود، وزیر نخست جدید دولت در که خواستمی اوکراینی مدارسیاست ،8یاتسنیوک

 .است داشته نقش یانوکوویچ برکناری در غرب که اعتقاد دارند هاروس چرا که

 داد دستور روسیه نیروهای به 4102 فوریه 44 از پس اندکی او بود. فرارسیده غرب و اوکراین علیه اقدام زمان پوتین برایدیگر 

انجام شد  وسر سرباز هزاران لطف به عملیات . اینکرد الحاق روسیه به را کریمه بلافاصله پوتین .بگیرند اوکراین از را کریمهکه 

 را کریمه جمعیت درصد 01: بودخیلی دشوار ن بودند. این عملیات مستقر دریایی پایگاهیک  در کریمه لوسواستوپ بندر در قبلاً که

 .بودند اوکراین از خروج خواهان آنها بیشترکسانی که . دهندمی تشکیلنژادی روس -گروه قومی

سپس  ند.ک منصرف مسکو برابر در غرب از جانبداری از را آن تا کرد وارد یفکی در جدید دولت بر زیادی فشار بعد مرحله پوتین در

 فعال عنصرِ یک عنوان به را اوکرایندولت  او شود، تبدیل غربی دژ یک به کراینوا ،روسیه بغلِ گوشِ در اگر که کرد روشن پوتین

 گجن سمت به را کشور که این اوکراین، شرق در روس را طلبان جدایی منظور، این برایوتین پ .کرد خواهد ویران ،در این امر

 اوکراین مرز رد را بزرگی ارتش او. دیپلماتیک پشتیبانیِ  و تسلیحات ،مشاورهقرار داد:  ییهاحمایتچنین دادند مورد می سوق داخلی

 شدت هب گذشته از این، پوتین .کرد خواهد حمله کراینوا به کند، سرکوب را شورشیان اکراین دولت اگر که کرد تهدید و کرد جمع

. نیز شد شده در گذشتهصادرقیمتِ گاز  التفاوتِمابه پرداخت خواستار و داد افزایش [فروختمی اوکراین به روسیه که] را گاز قیمت

 کرد.رفتار  رحمانهبی پوتین

 

 شناسیعارضه

نازی  آلمان و اتوریامپر آلمان ناپلئونی، شویم که فرانسهبا نگریستن به تاریخ متوجه می. است درک قابل راحتی به پوتین اقدامات

ن  درنتیجه اکنون پوتی ،را طی کردند هموار هایزمین از عظیمی وسعت و جنگیدن با این کشور، همگی برای رسیدن به روسیه

 وسیهکراین برای روست که ااینگونه کراین طی کند و به روسیه برسد.وغرب این مسیر طولانی را از طریق ااجازه نخواهد داد که 

کو که برای مس کراین را در اتحاد ناتووعضویت ا یک از رهبران روسیه هیچپس  استراتژیکِ بسیار بالایی دارد. اهمیتِ یدرجه

 کنند.محکوم مینیز عضویت را در همین راستا آنها تلاش غرب برای انجام این  بارخواهد بود، تحمل نخواهند کرد.مرگ

: است 0109تیک ژئوپلی این کند.باید منطق پشت آن را درک واشینگتن ، اما مورد پسندِ واشینگتن نباشدممکن است موضع مسکو 

 تحمل متحده ایالات حال، هر به. هستند حساس خود قلمرو یِنزدیکدر  احتمالی تهدیدات به نسبت همیشه بزرگ هایقدرت

 مرزهای در حتیو  کنند، مستقر غربی نیمکره از اینقطه هیچ در را خود نظامی نیروهای دوردست، در بزرگ هایقدرت که کندنمی

 میزانِ  الح بگنجاند، آن در را مکزیک و کانادا در تلاش باشد تا و کند ایجاد چشمگیر نظامی اتحاد یک چین کنید تصور. شانخود

 به ناتو رشگست که اندگفته خود غربی همتایان به بارها روسیه رهبران ،منطق هم به کنار. گیری کنیداندازه را نگتنیواش خشم

هم تحمل  ار برای برانگیختن این کشورها علیه روسیه هرگونه تلاش، دانند. علاوه بر اینمی قبول غیرقابل را اوکراین و گرجستان

 .(داد نشان وضوح به 4112 سال در گرجستان و روسیه جنگ که پیامید کرد )ننخواه
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 درک ایدب مسکو و دهند کاهش را روسیه ترسِ تا کردند زیادی تلاش آنها که معتقدند شاناروپایی متحدان و متحده ایالات مقامات

. اشدب روسیه مهار گسترش است: هدف ازمستمراً این موضوع را رد کرده اتحاد ناتو .ندارد روسیه برای طرحی هیچ ناتو که کند

 یک 4114 سال در حتی. است نکرده مستقر الورودجدید کشورهای در دائم طور به را خود نظامی نیروهایهم  هرگز این بر علاوه

 کردنِآرام بیشتر برای 4119 سال در متحده ایالات کرد. ایجاد همکاری پرورش جهت روسیه-ناتو شورای تحت عنوان هیئت را

 جنگی ایهکشتی روی بر لهستان، یا چک قلمرو جای به ابتدا در حداقل را خود موشکی دفاعجدید  سیستم که کرد اعلامروسیه 

 گرجستان در ویژه به ناتو گسترش با شدتبه هاروس. نداد جواب اقدامات این از یک هیچ اما. کرد خواهد مستقر اروپا هایآب در

 محسوب تهدید آنها برای چیزی چه گیرندمی تصمیم نهایت در که غرب نه و هستند هاروس این و. بودند مخالف اوکراین و

 .شودمی

زرگ یک درگیری بزمینه را برای  تواندمیهایشان در رابطه با اوکراین درک نکردند که سیاست ویژه ایالات متحدهچرا غرب و به

زمانی که دولت کلینتون شروع به حمایت از برگردیم:  0991باید به اواسط دهه کند؟ برای درک این موضوع با روسیه فراهم 

 اجماع کرد ایدب چه اینکه مورد در اما کردند، ارائه توسعه ناتو علیهبر و نفعبه را متنوعی هایاستدلال کارشناسان،. توسعه ناتو کرد

تنها ، کردندمی حمایت ی ناتوتوسعه از قویاً  این مهاجران بستگان و شرقی اروپای مهاجران اهل متحده ایالات در اگر .نداشت وجود

ارشناسانی که کاز تعداد کمی تنها . کند محافظت لهستان و مجارستان مانند کشورهایی از ناتو خواستندمی آنها به این دلیل بود که

ناسانی که کارش اکثر اما .شود مهار باید هنوز روسیه کردندمی فکر زیرا کردند حمایت سیاست این از داشتندگرایانه دیدگاه واقع

 و سالخورده یجمعیت با زوال به رو بزرگِ قدرت یک که بودند معتقد زیرا کردند، مخالف ی ناتوتوسعه با گرایانه داشتنددیدگاه واقع

 ایانگیزه کومس به ناتو تنها شدنبزرگ که ترسیدندمی هاآن گذشته از این، .ندارد مهار به نیازی واقع در عدیبُ تک اقتصاد یکبا 

 ،0992 سال در ایمصاحبه در را دیدگاه این آمریکایی، دیپلمات کنان، جورج. شرقی اروپای در مشکل کردنایجاد برای بدهد

 به هاوسر کنممی فکر: »گفت او. کرد ابراز متحده ایالات سنای مجلس توسط ناتو توسعه اول دورِ تصویبِ از پس کوتاهی مدت

 کنممی رفک من»او سپس گفت:  .«گذاشت خواهد تأثیر آنها هایسیاست بر این و داد خواهند نشان نامطلوبی هایواکنش تدریج

 .«ندکنمی تهدید را دیگری هیچکساکنون درآنجا  چراکه .ندارد وجود کار این برای دلیلی هیچ. است فجیع اشتباه یک این

 بودند معتقد هاآن. کردند حمایت توسعه ناتو از کلینتون، دولت کلیدی اعضای از بسیاری جمله از هالیبرال اکثر دیگر، ییسو ازاما 

 حاکم گرایانهواقع منطق جایگزین ملی-پسا و جدید نظم یک و استکرده دگرگون را المللبین سیاست اساساً سرد جنگ پایانِ که

 است «10الوجودکشوری لازم» تنها نه متحده ایالات»کرد:  بیان خارجه امور وزیر آلبرایت مادلین که همانطور. استشده اروپا بر

 عنوان به مسکو در که است بعید . درنتیجهنیز است «11ایمنرهبرِمسلطِ »بلکه یک  (،کاری انجام داددر دنیا شود نمی )بدون آمریکا

 .«شود تلقی تهدید یک

 ربیغ اروپای این بود که کل اروپا شبیه به واقع ماهیتِ امر شود. در دستیک اروپا کل که بود این ملی-طرح پسا اساساً هدف

 قابلمت وابستگی افزایش شرقی، اروپای کشورهای در دموکراسی ترویج دنبال به متحدانش و متحده ایالات رو این از و شود.

 ،جادلهدر این م شدنبرنده از پسمتحده  ایالات در هالیبرال .بودند المللی بین نهادهای در آنها گنجاندن و آنها میان در اقتصادی

 به توجه اب حال، هر به. داشتندن مشکل چندانی ، دیگرناتو گسترش از حمایت درجهتِ خود اروپایی متحدان متقاعدکردنِ  منظورِبه

 ندارد اهمیتی یگرد ژئوپلیتیک که داشتند علاقه ایده این به هاآمریکایی از بیش حتی هااروپایی اروپا، اتحادیه یگذشته دستاوردهای

 .کند حفظ اروپا کل در را صلح تواندمی فراگیر لیبرال نظم یک و
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 درهای سیاست اتحادِ ناتو که زمانی درست .یافتند تسلط قرن این اول دهه در اروپا امنیت گفتمان بر کامل طور به هالیبرال بنابراین

 لیبرال یبینجهاناما اکنون  .شد روهروب مخالفت باگرا از سوی تعدادِ کمی از کارشناساِن واقع ناتو یتوسعه کرد، اتخاذ رارشد  باز

 باراک جمهور رئیس ،4102 مارس ماه در مثال، عنوان به. استشده پذیرفته 12به عنوان یک حکم متحده ایالات مقامات میان در

 .ستنده غرب سیاست یبرانگیزاننده کهکرد  صحبت «هاییآلایده» مورد در مکرراً آن در که کرد سخنرانی اوکراین مورد در اوباما

 تهدید ،درتق در باب سنتیبیشتر  و قدیمی دیدگاهیک  توسط اغلب»ها آلایده این چگونهاو همچنین درباره این صحبت کرد که 

 و تبیس قرن در شما: »بود دیدگاه همینی کنندهمنعکس کریمه، بحران به آمریکا خارجه امور وزیر کری، جان پاسخ «.اندشده

 .«کنیدنمی رفتار نوزدهم قرن یشیوه به ساختگی، کاملا ایبهانه به دیگری کشور به حمله با یکم

 رایانهگواقع دستورات اساس بر هموطنانش و پوتین: اندکرده عمل متفاوت سناریوهای با طرف دو اصل، در

 استسی مورد در یلیبرال هایایده به آنها غربی همتایان که حالی در ،زنندمی گریتفکر و کنشدست به 

 سر بر ار بزرگی بحرانِ ناآگاهانه متحدانش و متحده ایالات که است این نتیجه. اندبوده پایبند المللبین

 .کردند ایجاد اوکراین

 

 مقصردانستن را یکدیگر

و  ،شودمی بحران ایجادحساسیت روسیه و  باعث ناتو توسعه که کرد بینیپیش جرج کنان ،0992 سال در مصاحبه همان در

 گویی ربی،غ مقامات بیشتر. «هستند چنین هاروس که گفتیممی شما به همیشه ما» خواهند گفت: توسعه ناتو طرفداران آخرش هم

 نیویورک گزارش اساس بر کنند.می معرفی اوکراین مخمصه واقعی مقصر را پوتینسیمایِ  شدهتعیینپیشاز بر اساسِ یک قرارِ

 دیگری دنیای در» که گفت اوباما به و دانست غیرمنطقی را پوتین آلمان، صدراعظم رکل،مِ لاآنج ،4102 مارس ماه در تایمز،

 نامتعادل روانی نظر از او که کندنمی تایید را اتهام این مدرکی هیچ اما دارد، «13مطلقه تمایلات» شک بدون پوتین اگرچه. «است

 ازباید  شیدک چالش به خارجی سیاست در را او اگر شخصی کهگونه بدین است یک درجه استراتژیست یک پوتین: برعکس. است

 .گذاشت احترام او به و آن شخص ترسید

 شوروی ماهیرج اتحاد فروپاشی از پوتین که کنندیم ادعا ای حق به جانب چنینزبانی و با چهرههم با نرم گرانتحلیلبرخی دیگر از 

 کریمه، تصرف اب پوتین تفسیر، این اساس بر. اتحادِ سابق را احیا کند روسیه، مرزهای گسترش با است مصمماکنون  و است متأسف

هم تمام  تنهای در و ؟است رسیده فرا آن شرقی بخش حداقل یا اوکراین فتح زمانبزند تا ببیند آیا  مظنه که داشته را قصد این

 ر دنیای نویند هیتلر آدولف نماینده پوتین ،افرادِ ساکن در این اردوگاه فکری برای. متعلق به اتحاد سابق را الحاق کندکشورهای 

 را روسیه تا ردبپذی را اوکراین و گرجستان عضویتِ باید ناتو بنابراین. کندمی تکرار را مونیخ اشتباه او با ایمعامله نوع هر و است

 کرده باشد. مهار غربی اروپای تهدیدِاز  قبل و شهمسایگان بر تسلط از قبل

 قطع طوربه یباً تقر بود، متعهد تربزرگ یروسیه ایجادِ یک به پوتین اگر. آیدغلط از آب درمی دقیق بررسی یک با یاستدلال چنین

 ،تاریخ این از قبل او دهد نشان که ندارد وجود مدرکی هیچ عملاً اما. شدمی ظاهر 4102 فوریه 44 از قبل تا او نیات از هایینشانه

 کردند،می حمایت ناتو توسعه از که غربی رهبران حتی. است داشته را اوکراین در دیگری سرزمین هر حتیو یا  کریمه تصرف قصد

 نظر به و کرد غافلگیر کاملاً را آنها کریمه در پوتین اقدامات. دادندنمی انجام را کار این نظامی نیروی از روسیه استفاده ترس از
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 با گفت هم یانکوویچ عزل از پس لافاصلهبحتی  پوتین .استبوده یانوکوویچویکتور  عزلِ بهنسبت  14یک واکنشِ ارتجالی رسدمی

 .دهد تغییر را خود نظر سرعت به اینکه از قبل درست است، مخالف کریمه جدایی

شرق این  حتی ن و یایکراوا کردنِالحاق و کردنتسخیر توانایی بزند، هم دست به فتوحات بخواهد اگر پوتین حتی این، بر علاوه

 دو به را کشور که) دنیپر یرودخانه در حد فاصل میانِ  – اوکراین جمعیت سوم یک - نفر میلیون 01 تقریباً. ندارد هم را کشور

 در مطمئناً و بمانند باقی اوکراین از بخشی خواهندمی افراد این قاطع اکثریت. کنندمی زندگی روسیه مرز و (کندمیتقسیم  نیم

 از کمی هاینشانه کههم  ،]به لحاظ فنی[ 15روسیه جالبِچنداننه ارتشِ این، بر علاوه. کنندمی مقاومت روسیه اشغال برابر

گذشته از بحث نظامی،  .داشت خواهد اوکراین کل کردنآرام برای کمی شانس دهد،می نشان را مدرن 16ورماخت به شدنتبدیل

 ناشی هایتحریم با مواجهه در آن ضعیف اقتصاد ؛دارد قرار پرهزینه اشغال یک هایهزینه پرداخت برای ضعیفی موقعیت در مسکو

 بیند.بسیار زیادی می آسیب کراینوفتح احتمالی ا از

 اشغال به ادرق موفقیت با احتمالاً هم باز باشد، برخوردار چشمگیر اقتصاد یک و قدرتمند نظامی ماشین یک از روسیه اگر با این وجود

 روسیه تجربه و عراق و ویتنام در متحده ایالات تجربیات افغانستان، در متحده ایالات و شوروی تجربیات باید فقط. نیست اوکراین

 رایب تلاش که داندمی مطمئناً پوتین. دارد ناگواری پایانِ معمولاً نظامی اشغال که شود یادآوری تا گرفت نظر در را چچن در

 نهو  ،ستا بوده تدافعی کراین همیشهوا رخدادهای به پوتین واکنش. است تیغیجوجه یک بلعیدن مانند اوکراین کردنتسلیم

 .تهاجمی

 

 خروج راه یک

 باشد، امنیتی برحق هاینگرانیدل از ناشی است ممکن پوتین رفتار که کنندمی انکار غربی رهبران اکثرهمچنان  اینکه به توجه با

 هایی که متناسب با انکارکردنِ سیاست)] شانموجود هایسیاست سازیِمضاعف با دارند سعی آنها که نیست تعجب جایپس 

 همه» که استگفته کریجان  اگرچه. کنندنیز  مجازات بیشتر تجاوز از جلوگیری برای را روسیه ،[(های پوتین استمشغولیدل

 رایه دربرابر روس زور از استفاده آمادگی اوکراین از دفاع برای ناتو در متحدانش نه و متحده ایالات نه اما ،«است میز روی هاگزینه

 شرق رد شورش از خود حمایت به دادنپایان به مجبور را روسیه تا کندمی تکیه اقتصادی هایتحریم بر زور، درعوضِ غرب .ندارند

 افراد عمدتاً که کردند اعمال را خود هایتحریم دور سومین اروپا اتحادیه و متحده ایالات ،4102جولای  ماه در. کند اوکراین

 مچنینه آنها. داد قرار هدف را برجسته دفاعی هایشرکت و انرژی هایشرکت ها،بانک از برخی و روسیه دولت با مرتبط بلندپایه

 .کرد خواهند اجرا روسیه اقتصاد هایبخش کل هدف با را ترسخت هایتحریم از دیگری دور که تهدیدکردند

 کشورهای. شوندمی خارج میز روی از به احتمال قوی سخت هایتحریم حال هر به. داشت نخواهد چندانی تأثیر اقداماتی چنین

 کند، وارد ااروپ اتحادیه ای بهجدی اقتصادی آسیب و بگیرد انتقام است ممکن روسیه اینکه ترس از آلمان، ویژه به غربی، اروپای

 اقدامات هک کند متقاعد را خود متحدان بتواند متحده ایالات اگر حتی اما. کنندمی مقاومت گیرهایِ نفستحریم تحمیل برابر در

 منظور به رهاکشو که استثابت کردههم  تاریخعلاوه بر این، . از عزمِ خود پا پس نکشد احتمالاً پوتین کنند، اتخاذ ایسختگیرانه

 روسیه مفکرکنی که ندارد وجودخاصی هم  دلیلی. های بزرگ را دارا هستندتوانِ تحملِ مجازات ،خود یاستراتژیک اصلیِ منافع حفظ

 .است قاعده این از استثنایی

                                                           
14 spontaneous reaction 
15 Russia’s mediocre army 
16 Wehrmacht 
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 ونمعا بایدن، جو .کرد تسریع اول وهله دررا  بحران که زاییتحریک هایسیاست همان بهاند دودستی چسبیده غربی رهبران

 به ملع برای فرصت دومین این»: گفت آنها به و کرد ملاقات اوکراینی گذارانقانون باآوریل  ماه در متحده ایالات جمهوررئیس

 کاخته گفبه که سفری .کرد دیدن یفکی از آوریل ماه هماندر  سیا،سازمان  مدیر برنان، جان «.است نارنجی انقلاب اصلی وعده

 است.شده انجام اوکراین دولت با امنیتی همکاری بهبود هدف با سفید

 کمیسیون رئیس باروسو، مانوئل خوزه ،4102 مارس ماه در. داد ادامه «شرقی شراکت» پیشبرد به اروپا اتحادیه حال، همین در

بر گردن ا ر کراینوا با همبستگی وظیفه داریم، بدهی ما»: طور خلاصه اظهار کردبه را اوکراین مورد در اروپا اتحادیه یاندیشه اروپا،

 اتحادیه ژوئن، 42 در توان یقین کرد کهدرنتیجه می «.کنیم نزدیک مانخود به امکان حد تا را آنها تا کرد خواهیم تلاش و داریم

. بود کرده رد سازیسرنوشت طوربه قبل ماه هفت یانوکوویچ که اینامه. توافقکردند امضا را اقتصادی نامهتوافق اوکراین و اروپا

 چهاگر بماند، باز جدید اعضای برای اتحاد ناتو که شد توافق ناتو، اعضای خارجه وزرای نشست در ژوئن، ماههمین  در همچنین

 اتون گسترش بر ثالثی کشور هیچ: کرد اعلام ناتو دبیرکل ،17راسموسن فو آندرس. کردند خودداری اوکراین نام ذکر از خارجه وزرای

 هایینهزمی در اوکراین نظامی هایقابلیت بهبود برای مختلف اقدامات از که کردند موافقت خارجه بر این وزرایعلاوه .ندارد وتو حق

 به ربغ متقابلِپاسخِ  جا خوردند. اقدام این از روسیه رهبران. کنند حمایت سایبری دفاع و لجستیک کنترل، و فرماندهی مانند

 تبدیل کرد. بدتربه یک وضعیت  را بد وضعیت تنها کراینوا بحران

 متحده ایالات. کند فکر کشور این مورد در اساسی روشی به باید غرب اگرچه - دارد وجود اوکراین بحران برای حلی راه حال، این با

 و ناتو بین رفطبی حائل یک به را کراینوا بلکه باید بگذارند کنار اوکراین سازیغربی برای را خود طرح بایدنه تنها  متحدانش و

 پوتین رایب آنقدر اوکراین که بپذیرند باید غربی رهبران. سرد جنگ طول در اتریش موضع مشابه کنند، تبدیل روسیه

 آینده لتدو که نیست معنا بدان این. کنند حمایت روسیه-ضد رژیم یک از آنجا در توانندنمی که دارد اهمیت

 در نه که دباش مستقل اوکراین یک باید هدف برعکس،بلکه . باشد ناتو ضد یا روسیه طرفدار باید اوکراین

 .گیرد قرار غربی اردوگاه در نه و روسیه اردوگاه

 باید بر اینوهعلا. کنند رد را ناتو در اوکراین و گرجستانعضویتِ  علناً  باید متحدانش و متحده ایالات هدف، این به دستیابی برای

 پول، مللیال بین صندوق اروپا، اتحادیه توسط مشترک طور به که کند کمک اوکراین برای اقتصادی نجات طرح یک تدوین به

 باثبات و مرفه اوکراین یک داشتن به اشعلاقه به توجه با آن از باید مسکو که پیشنهادی - شود مالی تامین متحده ایالات و روسیه

ر د« اجتماعی مهندسیِ»جهِت  در را خود هایتلاش توجهی قابل طور به باید غربدرنتیجه . کند، استقبال خود غربِ کشورِ در

 ایالات رهبران وجود، این با. استرسیده فرا دیگر نارنجی انقلاب یک از غرب حمایتِ به دادنپایان زمانِ. کند محدود اوکراین

 .ذاردبگ احترام زبانانروس یعنی اقلیتِ زبانی ویژه به ها،اقلیت حقوق به که کنند تشویق را اوکراین باید اروپا و متحده

 آسیب هانج سراسر در متحده ایالات اعتبار به اواخر این در اوکراین قبال در سیاست تغییر که کنند استدلال است ممکن برخی

 نادرست استراتژی یکبه  دادنِ ادامه هایِهزینه اما داشت، خواهد خاصِ خود را درپی هایهزینه شک بدون. کندمی وارد جدی

ذیرد و از آنها پرا می خود اشتباهات از که گذارندب احترام دولتی به احتمالاً کشورها سایر این، بر علاوه. خواهد بود ترسنگین بسیار

صراحت برای هباین گزینه  .باشد نظر مورد مشکل بامتناسب  مؤثر طور به که کندمی طراحی را سیاستی نهایت در و گیردمی درس

 است.روی میز  ایالات متحده

                                                           
17 Anders Fogh Rasmussen 
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 هاوسر و شود متحد خواهدمی کسی چه با کند تعیین که دارد را حق این اوکراین تنها خودِ که شودمی شنیده ادعا این همچنین

 که است این انگیزغم حقیقت .است اوکراین برای خطرناک راه یک این. کنند جلوگیری غرب به یفکی پیوستن از ندارند حق

 قوقِ ح به عبارتی .کندافزایش پیدا می محدودیت برای کشورهای ضعیف است، جریان در بزرگ هایقدرت سیاست وقتی اغلب

. شودمی معنایب زیادی حد تامتأسفانه  هستند نزاع وارد آنها با قدرتمند هایدولت که زمانیتا  ،سرنوشتتعیین مانند هر ملتی مطلق

 نطورای متحده ایالات مطمئناً کند؟ برقرار نظامی اتحاد شوروی جماهیر اتحاد باکه  داشترا  حقاین  سرد جنگ دوران در کوبا آیا

 را ندگیز واقعیاتِ که است اوکراین نفع به. کنندمی را فکر همین غرب به اوکراین پیوستن مورد در نیز هاروس و کردنمی فکر

 .بردارد قدم دقت با خود قدرتمندتر یهمسایه با برخورد در و کند درک

 و اروپا اتحادیه به پیوستن برای درخواست حق اوکراین که باشد معتقد یعنی ،کندهم  رد را تحلیل این کسی اگر حتی حال، این با

. دکنن رد را هادرخواست این دارند حق اش هماروپایی متحدان و متحده ایالات که ستباقی ابرجای خود  واقعیت این دارد، را ناتو

 به ،شود اوکراین پذیرش به مجبور نادرست، خارجی سیاست یک کردندنبال به تمایل صورت در غرب که ندارد وجود دلیلی

 شارز هااوکراینی از برخی رویاهایِ افراطیِ. شودمیمحسوب ن حیاتی منفعت یک آنها برای کراینوا از دفاع زمانیکه خصوص

 .اوکراین مردم برای ویژه به ندارد، را نزاع و خصومت

 گذشت با که تاس دشمنی هم روسیه و کندمی مدیریت ضعیف را اوکراین با روابط ناتو که بگویند است ممکن تحلیلگران از برخی

 به رو قدرت یک روسیهچراکه . است اشتباه شدت به آنها دیدگاه این .و درنتیجه خواهانِ سیاستِ فعلی باشند شودمی ترقوی زمان

 به کرایناو پیوستن ،باشد هم رشد به رو قدرت یک روسیه اگر حتی علاوه،هب. شودمینیز  ترضعیف زمان گذشت با و است زوال

 اصلی ژیکاسترات منافع در مقامِ یک اوکراینبه  اشاروپایی متحدان و متحده ایالات: است ساده شدلیل. نیست منطقی هم باز ناتو

 یک ایجاد بنابراین،. است شدهثابت کراین امریوا به کمک برای نظامی نیروی از استفاده به آنها تمایلعدم زیرا ،کنندنگاه نمی

 زیرا است، یافته گسترش گذشته در ناتو. بود خواهد حماقت اوج باشند، نداشته را آن از دفاع قصد ءاعضا سایر که ناتو جدید عضو

 خیرِا قدرتِ بازی اما ،نیست خود جدید امنیتی هایضمانت رعایت به مجبور هرگز ناتو که کردندمی تصور هالیبرالدر آن زمان 

 .دده قرار بایکدیگر برخورد مسیر در را غرب و روسیه تواندمی ناتو در اوکراین عضویت که دهدمی نشاندر کریمه  روسیه

 جهیزاتشت خروج برای متحده ایالات. کرد خواهد پیچیده هم موضوعات در سایر را مسکو با غرب روابط فعلی، سیاست به پایبندی

 کمک بهقطعاً  هسوری در اوضاع تثبیت نیز و ایران با ایهسته توافق به دستیابی همینطور برای روسیه، خاک طریق از افغانستان از

 پوتین این ،4102 تابستان در. استکرده کمک موضوعات این سه هر در نگتنیواش به گذشته در مسکو واقع، در. دارد نیاز روسیه

 یری کرد:جلوگ بود کرده تهدید اوباما که متحده ایالات نظامی حمله از درنتیجه و کشید بیرون آتش از را اوباما بلوطِشاه که بود

روزی فرا  ،ن. علاوه بر ایبگذارد کنار را خود شیمیایی هایسلاح کند موافقت سوریه شدیک حرکتِ سریعِ روبه جلو باعث  با پوتین

باعثِ  طفق متحده ایالات فعلی سیاست حال، این با. داشت خواهد نیاز روسیه کمک به چین مهارِ برای متحده ایالات رسد کهمی

 شود.می پکن و مسکوشدنِ بیشتر نزدیک

 ادامه خود فعلی سیاست به توانندمی آنها. هستند روبرو انتخاب یک با اوکراین مورد در اشاروپایی متحدان و متحده ایالاتاکنون 

 واهندخ بازنده همه آن در که سناریویی - کندمی ویران روند این در را اوکراین و کندمی تشدید را روسیه با هاخصومت که دهند،

 به و نکند دیدته را روسیه که اوکراینی کنند، تلاش طرفبی اما بهتر اوکراینی ایجاد برای و کنند عوض را هادنده توانندمی یا. بود

 ضرر نخواهند کرد. ی این ماجراهاطرف رویکرد، این با. کند ترمیم را مسکو با خود روابط تا دهد اجازه غرب
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