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 تهدیدی را ندارد کیف تصرف توان که روسیه ارتش درگیری، از پس از ماه شش

 هب اوکراین ،زلنسکی جمهوررئیس یگفته به. شودمی معرفی ی اروپاقاره کل برای

 لوید برای. است شده تبدیل «اروپا کشورهای دیگر به حمله برای پرشی سکوی»

 به. است «جا همه درآزاد  مردم برای چالشی» روسیه متحده، ایاالت دفاع وزیر آستین،

 نآلما واقع در رامشتاین در آمریکا هوایی پایگاه در او سخنرانیرسد نظر می

 .بود سرد جنگ تاریخی بازسازی برای اینمایشنامه

 نگیج روازاین و روسیه طلبیتوسعه علیه جنگی گسترده طوربه اوکراین در جنگ

 هایهچشم درکه  هاقزاق مبنی بر دیدن سرد جنگ فانتزی. شودمی تلقی اروپا برای

 اکنون هاقزاق. استه بار دیگر احیا شد دهند،می آب هایشاناسب به روم تریپ سنت

 هایزیردریاییاز پهلوگیری  آزاد اصطالحبه جهان ائتالف فقط و هستند سوار بر موتور

واهد جلوگیری خ هابزرگراه در 41های تی تانک هایستون یا گدانسک در پیشرفته

 نالندف و سوئد دربرگیری با را ناتو باید کنیم، ذخیره شکر و آرد خواهیمنمی اگر. کرد

با روسیه  مقدم خط در ناتو با چرا هستیم، ناتو در ما که حالی در و. دهیم گسترش

 ندهیم؟ شکست جنگ میدان در را روسیه و نجنگیم

 یستن بد. هستیم جهانی جنگ یک یآستانه در وداریم  یبینواقعکمبود  روزها این

 هایمحدودیت ایهسته هایزرادخانه 4411 سال از که کنیم ییادآور خود به اغلب

پدید  جهانی نظمدر  اساسی یتغییر امکان و جهانی هایدرگیری برای را مطلقی

 تواننمی را نظم این که دارد وجود ضمنی یتوافق ای،هسته هایقدرت بین. اندآورده

 .تکجاس گسست ینقطه بفهمیم تا کنیم تالش نباید. داد تغییر اساسی طور به

 نگج پایان نه کنیم،می زندگی «جدیدی واقعیت» در ما کهاین مکرر ماعال علیرغم

این وضعیت جهانی ایجاد نکرده تغییری اساسی در  یکهیچ سازیجهانی نه و سرد

 طمرتب هم به ارتباطی و تولیدی هایسیستم و جهانی بازارهای مددبه که جهانی. است

 آشکار اکنونهم از. تری داردپذیری کم، انعطافکنیممی تصور که چیزی آن از است،

 بسیار هایبخش و خام مواد فراوان ذخایر با ، روسیهغرب هایتحریم رغمبه ،که است

 اهدخو جهانی سیستم از بخشی همچنان فضایی، و نظامی هایفناوری در یافتهتوسعه

. اندافتهیتری گی بیششکنند و ترکممرئیت  ها محدودیت این آن است که حداکثر. بود

https://www.president.gov.ua/en/news/i-ukrayina-i-derzhavi-zahidnih-balkan-odnakovo-zacikavleni-u-75857
https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/3010300/secretary-austins-opening-remarks-at-the-ukraine-defense-consultative-group-ram/
https://newleftreview.org/sidecar/posts/joining-the-west
https://www.politico.com/news/magazine/2022/05/25/ukraine-sidelines-regional-not-global-conflict-00034793
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 یک اب را ایهسته هایقدرت بین نیابتی یجنگ این نیست که از ترخطرناک چیز هیچ

 مانند واالیی هایآرمان به اسم «تروریست دولت» یک علیه نامتقارن جنگ

 .اشتباه بگیریم «بشر حقوق» یا «دموکراسی»

 مبه هنگا که سترواز آن ،طنینی پیدا کند آن است که بینی در تقالیواقع اگر

 زهمبار و فاشیستی، ضد مقاومت دموکراسی،. است تبلیغات در خدمت یچیز ره جنگ

 در) دندار انعطاف سادگی قابلیتبه اما هستند، یاشرافتمندانه اهداف امپریالیسم با

ز ا «زدایینازی» برای ویژه نظامی عملیات یانگیزه هاهمین دور، چندان نه ایگذشته

 برابر در اوکراین مقاومت اصلی روایت اکنون آنها که جاییآن از(. کردند ایجادرا  عراق

. شودیم بدترهم از آن  یا کرملین تبلیغات شبیه عمالً بینیواقع هستند، روسیه تهاجم

 لالملبین سیاست هایواقعیت با را گراییآرمان کنندمی جرأت که آنانی حال به وای

 !هابرماس یورگن خواه و باشد میرشایمر جان اکنون ، خواهتوازن بخشند

 دکنندنبال می اوکراین حامی کشورهای ائتالف ی را کهاهدافالزم است  ،همه این با

 هایاستان گیریبازپس و کشور از هاروس راندن بیرون برای آیا. دقت ارزیابی کنیمبه

 نظر در بدون حتی و اوکراین ارتش یکنندهخیره عملکرد وجود با است؟ آن شرقی

 خشیدنب پایان برای آیا. بتوان تحقق بخشید چنین هدفی را است بعید کریمه، گرفتن

 د؟شونمی مرتکب روز هر روسیه سربازان گویا که است ایوحشیانه جنگی جنایات به

 چنین امکان اول یوهله در که جنگی غیرمنطقی است که با استمرار بخشیدن به

 وسیهرشکست قاطع  دنبالبه کهاین یا. بود عدالت دنبال به کند، می فراهم را جنایاتی

ز ا این کند؟می «تضعیف»که  «تحقیر»اگرنه  این کشور را که است جنگ میدان در

 شافزای و درگیری تشدید خطر و هم فراتر است کیف هایخواسته ترینگیرانهسخت

 صحبت هرگونه صورت، هر در. دارد همراه به را غیرمتعارف هایسالح از استفاده احتمال

 .است معنیبی «پیروزی» از

 در جنگ که نیست هیچ تردیدی بکند؟ باید چه اروپا ،خطرناک اوضاع این در

 که دالیلی به نه اما - اندازدرا به خطر می اروپا یآینده که است عطفی ینقطه اوکراین

 غربی و شرقی اروپای بین جنگ که هم هست احتمال این. شودمیمطرح  معموالً

 و - هااروپایی نفع بهاین . رقم بزند را اروپای سیاسی پروژه پایان و کند ایجاد شکاف

 پروژه این اطمینان یابند که است - پیوست خواهند اتحادیه به نهایت در که هااوکراینی

https://www.youtube.com/watch?v=qciVozNtCDM
https://www.resetdoc.org/story/jurgen-habermas-war-indignation-west-red-line-dilemma/
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-07-08/ukraines-implausible-theories-victory
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/why-ukraine-must-defeat-putin-russia/629940/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/why-ukraine-must-defeat-putin-russia/629940/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3009051/secretary-of-state-antony-j-blinken-and-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3009051/secretary-of-state-antony-j-blinken-and-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii/
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 ضروری یبینواقع به بازگشت امر، این از جلوگیری برای. این جنگ نباشد جانبی قربانی

 .است

 گتنواشن منافع با منافعش ،روزافزونی نحو به ،که دهد تشخیص باید اروپا ،نخست

 لحاص هاییاستراتژی برخالف اروپا وحدت کهتکرار کنیم  است الزم. نیست منطبق

 ههمیش ناتو متحده، ایاالت برای: کرد می تقویت را متحده ایاالت ملی منافع که شد

م رغبه که نیست مهم حال، این با. است بوده اروپا وحدت به نسبت االتریب اولویت

 است رسیده مهمی عطف نقاط به اخیراً وحدت این ،هاها و مخالفتتمامی دشواری

ن را آ نباید(. گیرهمه بیماری با رویارویی برایدر میان اعضا  هابدهی تسهیم با مثالً)

 .دکر روسیه تضعیف هدف فدای

آمیز های مخاطرههزینه و سود ببرد مدتطوالنی درگیری از تواندمی متحده ایاالت

 اسکان: شودمی تحمیل اروپا بر عمدتاً تصمیمات این عواقب زیرا دهد، افزایش را آن

 ت،اس ویرانگر اروپایی اقتصادهای برای که هاتحریم یهزینه ،پناهنده ها میلیون مجدد

 هایسیستم بر اروپا دفاعی هایبودجه افزایش .انرژی جدید منابع برای تقال ضرورت و

 تضعیف 8002 بحران و نولیبرالی هایسیاست هادهه سبببه پیش از این هم که رفاهی

 یاجتماع هایتعادل تنظیم برایمی اهمیت مبر به هر حال که گذارد،می ثیرأت اند،شده

 ود،ش تشدید درگیری اگر نهایت، در. است استوار آن بر اتحادیه سیاسی ثبات که دارد

 .دش خواهد آن اصلی یصحنه اروپا

 خود هایهزینه از بخشی انتقال با تا دهد می فرصتی واشنگتن به اوکراین در جنگ

 در را آنها حال عین در و کند تقویترا  خود زوال به رو هژمونی اروپایی کشورهای به

 ایدنب و ترامپ دولت بین پیوستگی نظر، این از. کندصرف  چین با جهانی رویارویی

 اعضای ظرفیت که داشت خواهد اروپا یقانون نظم بر بسیار تأثیر امر این. است چشمگیر

 ترمطیع هایدولت نفع به اتحادیه سیاسی گیریجهت تعریف برای را آن تاریخی

 .دهدمی کاهش ]امریکا[

 میان در ویژهبه است، شده ناتو گسترش صریح هدف اروپا سیاسی تضعیف

 برای مبارزه عنوانبه که روسیه با جنگ اندازچشمی وعده با که یکاراننومحافظه

 به هک ائتالفی خطر با مقابله برای .اندگرفته ایتازه جان شودفروخته می دموکراسی

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-27/poland-will-spend-1-of-gdp-to-aid-ukraine-refugees-study-shows
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-27/poland-will-spend-1-of-gdp-to-aid-ukraine-refugees-study-shows
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/02/europe-russia-sanctions-backlash/
https://www.newsweek.com/russia-europe-go-war-energy-opinion-1728556
https://www.newsweek.com/russia-europe-go-war-energy-opinion-1728556
https://harpers.org/archive/2022/07/what-comes-after-the-american-century/
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 ناتوان شود، می چین مهار شامل اکنون که مأموریتی و آن شمار اعضای افزایش علت

 حادیهات در قوا توازن تنظیم برای ناتو گسترش از کنندمی پیشنهاد برخی است، شده

 و شرقی اروپای کشورهای» شامل که است ائتالفی ترویج آنها هدف. شود استفاده

 مچنینه و «نروژ و فنالند ویژهبه اسکاندیناوی، کشورهای...  لهستان رهبری با بالتیک،

 رد استراتژی همین. است «کانادا و بریتانیا جمله از زبان،انگلیسی خارجی هایقدرت»

 یمنزلههب که دارد قرار «اروپایی المنافعمشترک» ایجاد برای بریتانیا اخیر پیشنهاد پس

 رویکرد این. باشد سوترهم فراآتالنتیک هایدستورکار با که است سایه ایاتحادیه ایجاد

 اعضای «مشارکت ترینکامل» که شود،می پشتیبانی ناتو جدید استراتژیک مفهوم باد

 .کندمی ترویج اروپا دفاعی هایتالش در را اروپا یاتحادیه وعض غیر

 وستنپی برای فنالند و سوئد تالشآمدهای سیاسی باید بر پی ،چنین چارجوبی در

 ت،اس کرده اشاره توز آدام که طورهمان. تأکید کرد نه اهمیت استراتژیک آن ب ناتو به

 ضعف بسب بهروسیه که  تهدیدبه دلیل  نه درخواست عضویت در ناتو برای آنها تصمیم

 تخابیان یحوزه یک ظهور بگوییم که است زود خیلی هنوز. شد پذیرامکان روسیه ارتش

 ودش می باعث اما دهد، می شکل مناقشه به چگونه ناتو طلبجنگ نسبتاً و اروپا شمال

 .باشد مشهود اروپا جدید گسل خطوط که

 کارلو که طورهمان دهیم؟ نجات نیز را اروپا حال عین در و اوکراین توانیممی آیا

 انپای بلکه نیست، آنها در پیروزی هاجنگ یمسأله» ،نوشت اخیراً فیزیکدان روولی

 نگ،ج نفی اساس بر ی اروپااتحادیه. نیست برندگان باشگاه اروپا. «است آنها به دادن

. شد ابن بنیادین اصل یک عنوان به فدرالیسم پذیرش و هادولت حاکمیت سازیمحدود

 خود بقای بخواهد اروپا اگر و بود قاره این در صلح سازماندهی آن اصلی هدفهمیشه 

 .بماند باقی شکل همین به نیز امروز باید کند، حفظ را

 مانع که باشد راهبردهاییدر خدمت  واندتنمی اوکراین از اروپایی هایدولت حمایت

 از ناعامت یا خود حال به کیف کردن رها معنای به این. دنشو اروپا بیشتر سیاسی ادغام

 های صریحشرط با باید کمک این که معنایش این است .نیست نظامی کمک ارسال

 راتمذاک مانع که شود تنظیم یدقت اب بایدها این که کمک واشد همراه ب دیپلماتیک

 خواهد وجود مذاکره طریق از حلیراه زود، یا دیر. نشود روسیه با تیآ روابط یا آینده

 .شد خواهد نزدیک مینسک هاینامهتوافق محورهای به احتماالً که داشت

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/07/madrid-nato-summit-2022-russia-ukraine/661494/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/07/madrid-nato-summit-2022-russia-ukraine/661494/
https://www.corriere.it/economia/finanza/22_maggio_26/piano-segreto-boris-johnson-dividere-l-ucraina-russia-ue-commonwealth-europeo-02d3b232-dc6b-11ec-b480-f783b433fe60.shtml
https://www.newstatesman.com/international-politics/geopolitics/2022/06/nato-summit-the-second-coming
https://www.newstatesman.com/international-politics/geopolitics/2022/06/nato-summit-the-second-coming
https://www.micromega.net/guerra-pace-resistenza-micromega-4-2022/
https://www.micromega.net/guerra-pace-resistenza-micromega-4-2022/
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 فولا با سازگاری برای هنوز که متحده ایاالت کالن استراتژی از باید همچنین اروپا

 اصلهف است، نکرده پیدا سیاسی یفرمول آن اعتبار دادن دست از و آمریکا قدرت جهانی

خواهد  آسیب اروپا به اما گرداند،بازنمی را آمریکا برتری سرد جنگ به بازگشت. بگیرد

 برای جهانی یمبارزه یک رهبری: کندنیز نمی اعتبار یاعاده حتی امر این. زد

 آن سنای مجلس که باشد کشوری اشکنندهرهبری کشور که زمانی «دموکراسی»

 ستا قرار که قضایی هایحوزه که جایی کند،می برگزار کودتا یدرباره استماع جلسات

و جایی که امکان جنگ داخلی  د،کنمی پایمالحقوق زنان را  کنند حمایت زنان از

 داردن تعجب. نیست کنندهقانع حبت شده است، چندانصموضوعی است که بارها از آن 

 .نیستند همراه هم با جهان کشورهای بیشتر که

 آمدهای آن همراهیبا امریکا بدون توجه به پی همکاری استراتژی این با اروپا این که

 در «هابازدارنده» رشدی روبهمجموعه با همراه شوند باید عوض، در. اشتباه است کند،

 وندب هستند، جویانهستیزه کمتر و متفاوت خارجی سیاست طرفدار که واشنگتن

 بین هک اروپا. آن نظامی زیربنای و لیبرال المللیبین نظم مورد در نابخردانه هایموعظه

 تریناییاروپ ضد تقویت دنبال به که کرملین یگرانهحیله مانور و آمریکا هژمونی بحران

 یدا کندپ سیاسیعاملیت  باید است، شده گرفتار است، سیاسی نیروهای ترینارتجاعی و

 را کار این اوکراین در جنگ. دهد توسعه جهانی سطح در را استراتژیک خودمختاری و

 .تانداخ تعویق به را آن تواننمی دیگر که است کرده تبدیل فوری یوظیفه یک به

 

 پیوند با متن انگلیسی
https://newleftreview.org/sidecar/posts/new-reality 
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