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  افغانی کردن اوکراین، یک اسرتاتژی ممکن

  
 مهران زنگنه

 ها بني دو جنگ افغانستان و اوکراین، سپس به اثراتها و تفاوت: در ابتدا به معنای افغانی کردن، توازیملخص
اقتصادی جنگ بر روسیه و به نتایج آن برای اقتصاد جهانی پرداخته خواهد شد. مسئله بیشرت نشان دادن یک 

ی هروابط سلطو عملی است. جایگاه اسرتاتژیک آمریکا ‐مشخصاسرتاتژی ممکن و شرایط تحقق آن در وجه 
برای روسیه  بستد جنگ اوکراین را بدل به یک بننتوانکه می اندالمللی به قسمییافته در سیستم بنيسازمان

گر روسیه ندنبک » جبهه«در  . جنگ فقطآیدبه آن نیابد که به نظر بسیار مشکل می سریعراهی برای پایان دادن ، ا
ج قوای اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی در نتایتناسب قوای نظامی،  تناسبعنای اخص جریان ندارد. در کنار به م

ه نفع زمان ببرتری دارد، از این رو  غرب المللیدر سطح بنيهای غري نظامی میداندر یابند. هر جنگی بازتاب می
  ها متضمن این امرند.ساختکند. غرب عمل می

به مبلغ شده  نگار بدلو خرب/روزنامه جنگیمستقیم بدل به تبلیغات » اخبار«وضع به قسمی است که خود : مقدمه
 بوالنند،خواهند به ما بقمیطرفني درگري  تابعوسائل ارتباط جمعی ها و دولتدر شرایطی که  فهم وضعیتاست. 

مام آنچه ت غري ممکن است. جاریهای گفتمانشبه بر اساس ، یک طرف فرشته و طرف دیگر شیطان مجسم است
هنوز . رددااعتبار لوحی سادهآن هم با فرض مشروط  یک جانبه و بنابرین فقط از یک منظر ،شودبه ما عرضه می

   )۲۰/۲۹(یوهانس  »بینند، معذالک باور دارند.رستگار آنانند که نمی«شود: فته میگ
گر فقط نحوهبردمیغربی های خربی در رسانهو جانبداری کاری به عمق تبهانسان  ش و گزار خربرسانی، ی، ا
تنها یه از این زاودر وقایع مشابه برای مثال با روند اشغال عراق مقایسه کند.  امور را با همنيدر این جنگ تحلیل 

ه دو بلوک اشغالگران بوجود دارد، تعلق المللی در سطح بنيبلر و این و آن جنگ ‐تفاوتی که بني پوتني و بوش
   وکراین و سوریه گزارشی داده شود.در اارتش روسیه ت ادر روسیه نیز از جنای رودور نمیتص مختلف است.

ی »هالش« ود، ومسیحادم شخود انسان باید د، نشوفضیلت می و دروغ ای که جنایتدر زمانهدر شرایط جنگی، 
ای ههست سهاب‐ی پالتوسدر گفتهد و به آن جان بدهد. بکشاز زیر آوار جنگ بريون مفقوداالثر را  حقیقت

گر به جای انسان دولت گذاشت  ها جز سبعیتاز گرگ ۱.. دولت گرگ برای دولت استه شودحقیقی وجود دارد، ا
زندگی  یهنحوشکل تجلی جنگ زندگی جنگ نیست، ، عامیانهبر خالف دریافت انتظار دیگری داشت. توان نمی
  اش را تغیري دهد.ی زندگیبرای پایان قطعی جنگ انسان باید نحوه است.در روابط سلطه ما 

  
  معنای اسرتاتژی افغانی کردن

که یکی از خطوط اصلی تاریخ  ۱۹۴۷دکرتین ترومن ی فشرده. داشته و دارندهای جنگ سرد ارزش عملی دکرتین
 :شودادا میدر دو کلمه  توان دید،میدر آن را پريامونی  کشورهای نقشو  جنگ دوماز المللی پس روابط بني

د، بلکه شوطور مستقیم با رقیب مواجه نمیارتش آمریکا به  هادر این جنگبر حسب این دکرتین جنگ نیابتی. 
   برد.جنگ را پیش مینريوی دیگری 

                                                 
  Menschendem  Menschist der  WolfPlautus, Einگرگ برای انسان است. انسان در اصل: ۱ 



ض توانند متناقهائی میچنني جنگبه عنوان نمونه نام برد. توان بر علیه اشغالگران روس را می هاجنگ افغان
  (در جائی دیگر به این تناقضات پرداخته خواهد شد.) .باشند

 اینظامی‐. اسرتاتژی سیاسیداردبر اساس دکرتین ترومن های یک جنگ نیابتی را جنگ افغانستان درست ویژگی
 ندی کرد:صورتبو خالصه چنني به طور ساده برحسب برژینسکی ان تومیرا که در این جنگ پیش گرفته شد، 

کثر خونریزی ممکن و طوالنی« ،، با استفاده از نقاط ضعف روسیههدف  فرسایشدر یک کلمه، یا  روسیه ۲»حدا
یاسی طریق تولید هزینه (نظامی، اقتصادی، س از طریق فرسایش یا ازدر بهرتین حالت به قسمی که  آن کشور است،
 نباشد.مللی الدر سطح بنيی رقابت با از دست رفنت منابعش قادر به ادامهاین کشور  برای روسیه و ایدئولوژیک)
ن زماطول بلکه  ،نیست بالواسطهدر چارچوب جنگی نظري جنگ افغانستان هدف پريوزی  از منظر آمریکا

  و فرسایش طرف مقابل است. » خونریزی«
در این  .همواره محدودندالمللی منجمله منوط به تخصیص موثر منابع است که رقابت در سطح بنيی ادامهتوان 

  .»خواهدمی«که اسرتاتژ  شودمیدر میدانی منابع اتالف به وادار  رقیب اسرتاتژی 
  ها بني جنگ افغانستان و اوکراینتوازیها و تفاوت

 ۳»اهواخبار ی«بر حسب  اوکراین دارند. کردن اسرتاتژی افغانی داللت بر وجودزیر ای موجود هدادهاولني توازی:
 برای پیشربد یک جنگتوسط سیا  شروع به آموزش نريوهای اوکراینی(در دوران اوباما)  ۲۰۱۴سازمان سیا از سال 

کرده استبر علیه نريوهای روسی دهی شورش و سازمان» چریکی« کنگره آمریکا منع کمک  ۲۰۱۵ در سال .اجرا 
  ٤.حذف کرد، را  تصویب شده بود ۲۰۰۰که در سال ها به نئونازی

یمی جکرده است. و تصویب طراحی را طرح اسرتاتژیک خود روسیه پیش از اشغال آمریکا در مورد افغانستان 
در  ی حمایت و مسلح کردن مخالفني روسیهبرنامه ۱۹۷۹دسامرب  ۲۴در  توسط روسیه پیش از اشغال افغانستانکارتر 

توان از وجود یک اسرتاتژی پیش از اشغال افغانستان بنابراین می ،امضاء کرد ۱۹۷۹جوالی  ۳افغانستان را در 
  این عمل در اوکراین نیز پیش از جنگ صورت گرفته است. حرف زد.

 از پیشدر آمریکا همانطور که ذکر شد، نريوهای اوکراینی برای چنني وضعی  ۲۰۱۴ دردر مورد اوکراین نیز آمریکا 
لکه ب حدود شش ماهاین بار نه این اسرتاتژی را ها، رسد آمریکائیداده است. در مقام مقایسه به نظر میآموزش 

  اند.طراحی کرده اندازهای محتملبر اساس تحلیل چشمچند سال پیش از اشغال واقعی 

                                                 
  :برژینسکی توجه شود به مصاحبه زیر ٢

https://nsarchive2.gwu.edu/coldwar/interviews/episode-17/brzezinski2.html  
وسیه را المللی عمل ری بني... که هزینهبالفاصله پس از ورود نريوهای روس دو روند را شروع کردیم: تحریم «برژینسکی: 

کستان و ماجواب باال بربد و ... دومی   ... که هدف آنها ها، چینیها، انگلیسیها، مصریبا همکاری سعودی مشرتک پا
 »شروع به تامني اسلحه برای مجاهدین از منابع مختلف کردیم. ما... بود شوروی تر و بیشرت خونریزی هر چه طوالنی

  ی آزاد.ترجمه
3 https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-
invades-
185258008.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubGF0aW1lcy5jb20v&g
uce_referrer_sig=AQAAAEFnexNGgdTacKVepgy7LUMiWqe7QfWAquKOZY8vwF04TyN
4sD6fna73LbYs9v-ZadEdSGc10P052wR153_6w52aWlw8QeRDiuthjywYl3CS0U-
qKbo1PGCswg9alV6UhM3zcR1xSa-h9g723MO6Bigz-K-dFzMq3rfYWsTwNgtf  
4 https://www.thenation.com/article/politics/congress-has-removed-a-ban-on-funding-neo-
nazis-from-its-year-end-spending-bill/  



ن منطبق بر خواست افغانی کردن اوکرایانداز چشماین  .کنداوکراین را اشغال میروسیه که این بوده رنامه بفرض 
 »متمقاو ی، سازمانده...این نريوها «انجلس تایم، هدف بنیادین بر اساس لوس .است در جهت فرسایش روسیه

 ٥.بوده است »خالل یک شورش طوالنیها برای آزادی کشورشان یا تضعیف روسیه در کمک به اوکراینی «...
که برژینسکی در مورد  ذکر کرده استرا مجددا در مورد اوکراین هدفی  ،بدون اینکه بداند احتماالنویسنده 

به جنگ اوکراین همان ها برای آمریکائی )جموعدر مف اهدهدف (یا ااین کرده است. افغانستان صورتبندی 
ا این جنگ و ب روسیه. شته استسکی دانها بر حسب برژیبرای آمریکائیکه جنگ افغانستان  بخشدمعنائی را می

   .ه استبه یکی از سناریوهای آمریکا نیز تحقق بخشیدباز  با اشغال اوکراین،
‐توان نتیجه گرفت که هم بورژواها میاز صرف وجود این برنامه و فراهم آوردن مقدمات قانونی حمایت از نازی

کم بر اوکراین و هم آمریکائییالیستامرپ ین دانستند و برای ای روسیه به اوکراین را محتمل میها حملههای حا
کام های حاش استفاده کنند. سیاستحالت خود را آماده کرده بودند تا از نقاط ضعف روسیه در جهت فرسایش

دند که دا »اجازه«و  اندز تنش موجود نکاستهانداز به هیچ رو ااوکراین مبني این است که علريغم دیدن این چشم
. این وجه از روند باید در چارچوب دیالکتیک جانی و قربانی بررسی شود. در ی ابزاری بشوداز آنان استفاده

ه موضوع شود، اما رفتار قربانی است که بدل بتربئه نمی ی طبیعتشچارچوب این دیالکتیک طبعا عقرب بواسطه
  اجتناب نکردند؟» عقرب«ها از نیش شود. باید در چارچوب این دیالکتیک سئوال کرد چرا اوکراینیمی

ده) استفا‐در چارچوب عقل ابزاری (تحلیل هزینهی افغانی کردن توسط دیگران. پرداخت هزینه: توازی دوم
کشورهای عربی بر عهده داشتند و سهم آمریکائیتوان گفت می ها در جنگ افغانستان بار ماىل جنگ را عمدتا 

  .اندرا آمریکا و نه کشورهای عربی بردهی ناشی از جنگ بالنسبه ناچیز بوده است، در حالیکه استفاده
جاری ناچیز مبادالت تبه با توجه ، (بویژه اروپا) عوامل درگري نسبت به سایردر اوکراین آمریکا مستقیم  هایهزینه
نگ جها در ی حمایت از اوکراینیهزینه به عالوه(برای آمریکا) تحریم روسیه  کم بالنسبه یهزینهروسیه ‐آمریکا

گانه این هزینهبه ( .کندبرایش ایجاد می با روسیه اید براستا طبعا در این  .)پرداختتوان و بعدها میها باید جدا
کرده  در اوکراین» تعویض رژیم«ی میلیارد دالری که هزینه ۵همچون هائی که رساندن وضع به اینجا از سایر هزینه

صادی المللی، در وجه اقتصرفنظر از یک اشغال یک موضع اسرتاتژیک در روابط قدرت بني. کردصرفنظر  ،است
است که بوده ، یا به زعم برخی کودتا در اوکراین ۲۰۱۴ »تعویض رژیم«ی مستقیم برندهتوان گفت آمریکا مینیز 
ا راکسون موبایل رون و ‐وهای آمریکائی شِ شرکتشل و توان برای مثال می کنند.های مذکور را جربان میهزینه

  ٦عمدتا استخراج گاز را در اوکراین بر عهده گرفتند. »تعویض رژیم«پس از ذکر کرد که 
 برعهدهرا ا بني روسیه و آمریک رقابتی اصلی که هزینه است ی اروپااتحادیهاین را ندیده بگريیم،  روسیه و اوکراین

 ۱۰۰ی نظامی (بودجهی تن دادن به خواست آمریکا و افزایش هزینه) ۱: ند ازاین هزینه(ها) عبارتاقالم عمده . دارد
که بخشی  )۳۵۷(منجمله خرید اف  نظامی آمریکا تولید تقاضا برای صنایعبدین ترتیب و ) در آلمان میلیارد یورو

متوجه اروپا  ی واردات انرژیبویژه افزایش هزینه های تحریم روسیهینههز) ۲کنند. ی آمریکا را جربان میاز هزینه
                                                 
5 https://www.latimes.com/opinion/story/2022-02-25/ukraine-cia-insurgents-russia-
invasion?fbclid=IwAR285GhWyTY2pJodPDOwx8aGBT5diAAPLZ1_NbzN5R_tVnylilc5LS
FgN9w 

  مفید باشد: ئلهتواند ویدئوی قدیمی زیر (یوتیوپ) برای فهم مسداند، میای که زبان آلمانی میی کم حوصلهبرای خواننده ٦
ARD Monitor, Die NATO als Kriegstreiber in der Ukraine (22.8.14) 
https://www.youtube.com/watch?v=qpw5qIZ7QeM  
7 https://www.stern.de/politik/deutschland/f-35-tarnkappenjets-fuer-die-bundeswehr--
regierung-plant-kauf-31698424.html  



که عالوه بر وجه ماىل  پناهندگان اوکراینیدرازمدت و معلوم نای هزینه )۴ اهی مسلح کردن اوکراینیهزینه) ۳ است
  .ممکن است مشکلی اجتماعی به بار بیآورد

بر بیالن تجارت خارجی راه دارد. فشار را به همآلمان تخصیص غري موثر منابع اقتصادی در بویژه این امور 
 و به آلمان اثرات نامطلوب برای این کشور(ها) دارند و تحمیل کسری بودجه بیشرت کشورهای اروپائی بویژه آلمان

محرک  جنگ حکمزنند، در حالیکه لطمه میمنجمله با آمریکا رقابت المللی در به توان رقابت آنان در سطح بني
کرده استنفتی/گازی آمریکا تقاضا برای صنایع نظامی و با تولید بویژه  آمریکااقتصاد برای    .پیدا 

ريوها در این ن. افغانستان قابل تامل استدر جنگ افغانی و بویژه مسلط نريوی اجتماعی هویت : توازی دیگر
هایشان به زبانی دینی، نريوهائی بودند که روابط و مناسبات ی صورتبندی خواستوجه غالب صرفنظر از نحوه

موید  در بهرتین حالتاسالمی وارداتی باز در وجه غالب ‐نمایندگی می کردند. نريوهای سلفیداری ماقبل سرمایه
ه لحاظ ب توان موید روابط و مناسبات سلطه در سطح جهان تلقی کرد.هر دو نريو را میدارانه بودند. روابط سرمایه

  .حرف زددر جنگ افغانستان سیاسی ‐ارتجاع اسالمی سلطهتوان در کل از ایدئولوژیک می‐سیاسی
یب شاید بدین ترت جنگید.میکه روی زمني با روسیه کرد ایت نريوئی حم »هر«از آمریکا افغانستان  در روند جنگ

معروف  سوریه اجرا شد وی اول جنگ نیابتی دورهبتوان گفت افغانستان محل آزمایش عملیاتی است که بعدا در 
ها مثل اینکه در این روند، نئونازیدر اوکراین نیز گشت.  Timber Sycamore به عملیات تیمرب سیکمور 

ر این بافتار ب. کندبشوند، نقشی ایفاء نمیو یا موثر بدل به نريوی هژمونیک ها یا داعشیهای افغانی اسالمیست
  ها را تفسري کرد. از نئونازی منع حمایتباید حذف قانون 

ین بود که نقش مهمی در ممانعت از ضرورت حذف موانع قانونی ناشی از لزوم حمایت از این نريوها در اوکرا
های منازعه درونی را تشکیل در اوکراین که یکی از پایه ملی حل مسالمت آمیز منازعات داخلی بویژه مسئله اقلیت

اهاىل اوکراین  ٪۳۹٫۹درصد تا  ۲۹٫۶ دهد، بودند. اقلیت ملی روس در اوکراین که بر اساس مطالعات مختلفمی
های های ملی در جهان از حقوقی برخوردار است که بویژه توسط نئونازیهمچون تمام اقلیتدهد، را تشکیل می

دار اوکراینی (مشهور به سرمایه Kolomoiskyباید به نقش کولومویسکی از آنان گرفته شده است. در اوکراین 
در اوکراین  ینئونازیان گذاران جرو بنیاناز حامیان علريغم یهودی بودنش که رئیس جمهور در سایه اوکراین) 

اشاره کرد. بر اساس پیشنهاد  سرکوب این اقلیتاز رهربان حزب اسوبودا در  Tjahnybok، یا تیانیبوک است
و  در اوکراین) حذف شد ۲۰۱۲بر حسب قانون چند زبانی (حقوق به رسمیت شناخته شده  ۲۰۱۴بود که  تیانیبوک

  .استی عملی منازعه و جنگ داخلی مقدمهبه تنشی دامن زده شد که 
کردند که روس ست،گرفنت آشکار هویت ملی امری آشنا کردها در کشورهای ها در اوکراین همان وضعی را پیدا 

در اوکراین با یکدیگر  ۸امرپیالیستی‐بورژوافاسد مبارزات دو جناح ی خاص در این مسئله. دارند ترکیه و ایران
 ودهد. این دو جناح متحدین آمریکا و روسیه را تشکیل می )جنگمنازعه ( یی داخلیایهپو  دنیابتجلی می

داخلی ازعات دهند. در روند منرا تشکیل می امرپیالیستیسیستم المللی بني دو مرکز ی بنيعاملني انتقال مخاصمه
دهند. برای تشکیل می اوکراین رادر داخل متحد آمریکا نظامی بازوی  ، با خواست سرکوب اقلیت روسهانئونازی

  اما هویت این نريوها اهمیتی ندارد.آمریکا اما همچون در افغانستان 
گ» کدام در تاریخ مهرتند، طالبان یا فروپاشی شوروی؟«یکبار گفته است: برژینسکی که همانطور  بود ر زنده میا

افغانی  در اسرتاتژینريوهای نئونازی  »ی روسیه؟ها یا فروپاشکدام در تاریخ مهمرتند: نئونازی«گفت: احتماال می
                                                 

ی هحلقدو های بانکی و حساب» پاندوراماجرای اسناد «منجمله و برای مثال رژیم زلنسکی اوکراین و رد فساد در در مو٨ 
کم اولیگارش(روسی و غربی) اصلی     بر اوکراین بررسی شود. های حا



ی، دامن زدن به منازعات داخلتوان گفت با توجه به نقش آنان در حتی مینه فقط به دالئل عمومی الزمند، کردن 
گر چه پوتني است.  پوشیغري قابل چشمدر این اسرتاتژی و ممانعت از صلح ، ای قرارداد مینسکرجلوگريی از اج ا

 مطرحمسئله هژمونی و سلطه آمریکا چون  نیزها در رژیم اوکراین حق دارد، وىل برای او در مورد نفوذ نئونازی
مان سئوال هاحتماال اعتبار دارد. از منظر او نیز فوق نیز منطق  برای او توان به جرئت گفت،می .نازیسمو نه است 

 ؟اوکراینیروس و برای تاریخ و در تاریخ، هژمونی روسیه مهمرت است یا مرگ هزاران  :مطرح است برژینسکی
گر در راستای تحقق اسرتاتژیحمایت کندهای اروپا نئونازیاز پوتني نیز ابائی ندارد که  . روابط لو پن اش باشند، ا

ت روسیه حمای توان به عنوان مثال ذکر کرد.را می در اروپای غربیکار و محافظهو سایر نريوهای راسیست  و روسیه
   (اسد و دیگران) نیاز به توضیح ندارد.در کشورهای پريامونی از جانیان 

های سیاست و »تعویض رژیم« در روندو نقش آنان های داخلی درگريیدر نريوهای نازی در اوکراین تنش آفرینی 
کم بر اوکراین  گانه ر روند واقعی برآمد این جنگ و د» تعویض رژیم«پس از رژیم حا   د.شون مطالعهباید جدا

  
  
  

  های دو وضعیت تفاوت
 و جایافغانستان و اوکراین همانی ناایناین عدم توازی ناشی از وجود دارد. بني دو جنگ مهم یک عدم توازی 

 )نافغانی کرد( طوالنیخواست عني یک برهان قوی در راستای  درکه است  نظامی‐آنان در جغرافیای سیاسی
  .باشدنیز میجنگ اوکراین 

کید  ۹.»ی بشودافغانستان بعد تواندمیاوکراین : «ه استگفتکه  موفق بودمورفی کریس آمریکائی با سناتور باید  (تا
 اتمی بني دو طرف» تعادل«روسیه در حفظ  شکستاین جنگ و شکست روسیه در آن به معنای  از من است).

  .گرددبرمینظامی ‐جغرافیای سیاسیدر اوکراین به مکان  که است
بارت دیگر به عی وارد نشد، در سطح جهانی لطمهاتمی بویژه  »تعادل«در حالیکه با از دست رفنت افغانستان به 

در ار گرجستان در کن، اوکراین و ندارد افغانستان به مناطق درجه اول اسرتاتژیک در جغرافیای سیاسی تعلق نداشته
 یقوا »ادلتع«به های ناتو در اوکراین و استقرار موشکبه ناتو پیوسنت اوکراین ی دیگر دارد. این جغرافیا مقام

هنگامی که در سال   توان دید.می بوش و پوتني این امر را در کنش و واکنش کند.وارد می ایی جدیلطمهاتمی 
وسیه ، بالفاصله با واکنش راستاعالم کرد خواهان پیوسنت دو کشور مذکور به ناتو  جوان بوشدر بخارست  ۲۰۰۸

  (پوتني)» روسیه استپیوسنت اوکراین و گرجستان به ناتو تهدید مستقیم «مواجه شد. 
ی هحملپوتني و مدافعني که در عني حال برهان طرفداران شرمگني و صریح ی روسیه از جنگ هدف اعالم شده

 هات/مائوئیستاستالینیسچه توسط راست افراطی غربی و چه توسط  و اشغال این کشور به اوکراین(پوتني) روسیه 
این  استدالل. است اتمی‐ی نظامیبني روسیه و ناتو در حوزهموجود  »تعادل«حفظ  عمدتااست، سنتی در چپ 

ر عدم که بني گورباچف و غرب مبنی ب اینانوشته به توافقناتو ی خدشه بواسطهاست که منافع امنیتی روسیه 
اوکراین به  باید توجه کرد که پیوسنتدر این راستا به خطر افتاده است. صورت گرفته است، در شرق گسرتش ناتو 

اول و  یها از ضربهآورد. متخصصني این نوع جنگبوجود میاتمی جنگ در محاسبات پایه در یک تغیري ناتو 
روسیه کیلومرت مرز مشرتک با  ۲٫۰۶۳ کهزنند. با فرض پیوسنت اوکراین به ناتو حرف میدر یک جنگ اتمی دوم 

                                                 
9 https://www.theguardian.com/world/2021/dec/04/biden-putin-call-ukraine-russia-white-
house  



کیلومرت  ۴۹۰ اش با مسکوزمینیی که فاصلهها (بگوئیم مرز اوکراین) قرار موشکتمحل اسی با توجه به فاصلهدارد، 
منوط به استقرار  »تعادل«برقراری مجدد  رود.ضربه اول بسیار باال می دراحتمال موفق بودن ناتو است، 
ک یا پشت سر گذاردن تکنولوژی است که عمال در این لحظه ممکن نیستمکزیک های روسیه برای مثال در موشک

   .آمریکاست که احتمال آن بسیار کم است
با عزیمت ازین تفاوت باید گفت احتمال اینکه روسیه بدون دست یافنت به اهدافش بویژه عدم پیوسنت اوکراین به 

توان کرد که روسیه در اوکراین زمانی میقطعی ناتو این کشور را ترک کند، بسیار ناچیز است. صحبت از شکست 
 این امور در چارچوب تناسب قوای فعلی .کندبرفنظر از کریمه صمجبور شود، و یا روسیه  اوکراین به ناتو بپیوندد

که و و اوکراین به عنوان عضو ناتای به نام کریمه از منظر روسیه مسئلهدهند. مرزهای سیاسی روسیه را تشکیل می
کره کرد، وجود ندارد. انبتوان در مورد آن بني دو بلوک در منازعه  ۱۹۶۲در سال کندی همانطور که از منظر  مذا

خواست  ،طرف گفتگو نبودو این کشور  کشوری مستقل نیست،کوبا ، گویا خواست کوبا محلی از اعراب نداشت
  اصوال محلی از اعراب ندارد.اوکراین نیز امروز از منظر روسیه حکام 

گر چه عدم پیوسنت  الزاما به معنای پريوزی قطعی روسیه نیست، با این همه یک موفقیت نسبی در  اوکراین به ناتوا
ا نیز رموفقیت نسبی آمریکا در عني حال نفسه خود جنگ فیکه چرا  ،نسبی مبارزه بر سر هژمونی در جهان است.

کلید  و بدل بهدائمی یافته است امکان دائمی دخالت به لحاظ اسرتاتژیک در مرزهای روسیه دارد. آمریکا در بر 
  است. شدهجنگ اوکراین ی پایان نحوهیکی از نريوهای موثر در یا حداقل 

  تفاوت در وجه اقتصادی بني دو وضعیت
وروی ی شروسیه داری دولتیسرمایه وجود دارد.در طی دو جنگ ی شوروی یک تفاوت بني روسیه فعلی و روسیه

 داریو عمومی سرمایه های یکسانی فعلی و همتاهای غربی آن دچار بحرانروسیه .بود ساختی بحراندچار 
  هستند.

یستم روابط و پیوندهای آن با سفقط باید گفت  ،اغراق کردباید جهانی ندر اقتصاد ی فعلی روسیهدر مورد نقش 
» خونریزی«تفاوت دارد و این تفاوت بني با سایر کشورها شوروی روابط با این روابط  .جهانی غري قابل انکارند

ز مجرای اامروز و دیروز روسیه تفاوت ایجاد می کند. همانطور که تا این لحظه دیده شده است، با توجه به اینکه 
وسیه رفرسایش  ،این جنگ یک شوک برای اقتصاد جهانی بوده استافزایش تورم و خطر رکود تورمی در اروپا، 

 اوکراین به افغانستان به این معنا است ییک جانبهیک طرفه نیست. عدم امکان تبدیل  ‐ی نظامیجز در حوزه–
که از آن .شوداش) میاقتصادی‐نظامینیز بر خالف افغانستان مجبور به اتالف منابع (دیگر  )های(طرف که جا 

ه اجتماعی آن را محاسب یک رکود تورمی (در اروپا) بویژه اثراتتورم حتمی و ی هزینهمنجمله توان از پیش نمی
توان به فقط می ،غري ممکن است ex ant یرخدادو پیشااتالف منابع این دو در این لحظه میزان ی مقایسه و کرد

گارد رئیس بانک مرکزی اروپا  ها اشاره کرد.گرایش پا با طوالنی جنگ برای ارومنفی اثر گفته است که به درستی ال
  کند.درست در جهت خالف اسرتاتژی طوالنی کردن جنگ عمل میامر این  ۱۰شود.شدن جنگ بیشرت می

 هایکاهش فعالیتدر اثر  ، کاهش درآمد واقعیایعرضه ، تورماقتصادیاثرات منفی ها و تحریماین جنگ 
و  قباضیسیاست پوىل انو در نتیجه ، باالرفنت ریسک)با بویژه منجمله و ، و تغیري در بازارهای ماىل (یاقتصاد
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رکود از  رخطو رشد  بر کنند به خاطر اثر منفی آنکه باز همه سعی می دنهمه دار برای احتماال باال رفنت نرخ بهره
ورای عضو شماریو سانتنو  .ش را در این رابطه ابراز کرده استتمایلعدم بانک مرکزی اروپا . آن اجتناب کنند

ی به گفتهاین امر بویژه  ۱۱ کندرا تهدید می کشورهای اروپائیرکود تورمی ده است که کراعرتاف بانک همني  یاداره
های بانکتردید دق است. اص ۱۲آلماندر مورد بویژه  ،فولکر ویلندآلمان، اقتصادی دولت  انمشاورعضو شورای 

ا بی ج در حالیکه خطر رکود وجود دارد، پوىلهای در مورد سیاست(بویژه اروپائی) مرکزی کشورهای غربی 
وپا در اقتصاد نقش اربه با توجه رکود تورمی تورم در اروپا بر تورم در مقیاس جهانی تاثري مستقیم دارد.  .نیستند
  قرار ندارند.اثرات جنگ قابل انتقال به سایر کشورهائی است که به طور مستقیم در معرض جهان 

، ماننداقی نمیباقتصادی  تمشکال فقطو بحران بیکاری احتماىل ناشی از رکود باید در نظر داشت، تورم به عالوه 
های الیهبه  در اثر تورم و رکودد. بیشرتین لطمه نتواند مشکالت اجتماعی بدنبال داشته باشبلکه در عني حال می

  خورد، که آرامش آنان شرط عمومی برای بقاء کل سیستم است. میپایني اجتماع 
ر مقیاس د ی نظامیافزایش بودجهمسلکان و کلبی(هورکهایمر) » عقل ابزاری«اثرات مثبت این جنگ بر حسب 

در نتیجه  ودر این حوزه تقاضا برای صنایع نظامی است، اینکه افزایش تقاضا  افزایش و بدین ترتیب جهانی
کموتوری بشود که اقتصاد کشورهای مرکز به بدل تولید (برحسب یک دریافت کینزی) افزایش   را ازل سیستم) (یا 

می صنایع نظابر خالف پندار رایج با نگاه به آمار موجود دیده می شود که  خارج کند، مورد تردید است.رکود 
بنگاه تولیدی بزرگ غري نظامی در  ۱۵فقط میزان فروش برای مثال وزن کمی در کل تولید ناخالص جهان دارند. 

بیش  ٪۱۰فروش فقط تویاتا در همان سال در مجموع بوده است. صنایع نظامی فروش شش برابر کل  ۲۰۱۷سال 
  ۱۳از فروش تمام صنایع نظامی در مجموع بوده است.

این  .بوده است» خوب«بالنسبه پیش از جنگ و غريه)  ، بیکاری(رشد، تورموضع عمومی اقتصادی در روسیه 
ستگی وابدر بویژه که (گوید به ما نمیبه هیچ رو چیزی در مورد ضعف ساختی اقتصاد روسیه  اما وضع عمومی

این  )ند.یابدر این جنگ اهمیت بیشرتی می و یابدتجلی می و تنگناهای تکنولوژیک درآمد ارزی به نفت و گاز
به از نظر اقتصادی جهان مراتب سلسلهروسیه در  مرتبهتواند میدر اثر حاد شدن آنان به قسمی هستند که ها ضعف
ی کنونی را که البته با اغراق روسیهروسی  »منقد«ولگ کومولف اقتصاددان (اپريامونی تنزل بیابد. ی نیمهمرتبه

 ۱٤کند.بینی می، سقوط بیشرت آن و تبدیل آن را به یک کشور پريامونی پیشکندپريامونی ارزیابی مییک کشور نیمه
 )شک داشت. بایدرا جدی گرفت، اما نسبت به میزان و کیفیت آن مرتبه امکان تنزل بینی کومولف و پیشباید 

باید جایگزینی برای صادرات انرژی خود بیابد، در غري این صورت روسیه در صورت طوالنی شدن جنگ می
ن و ای است که گریبان روسیه را در میاترین مسئلهالمللی دوام بیآورد. این مشکلنخواهد توانست در رقابت بني

ی در دو اسرتاتژحداقل مستلزم تجدید نظر و تغیري  حل مسئلهخواهد گرفت، اطاله جنگ دراز مدت در صورت 
ر د) تغیري در اسرتاتژی صادرات و مبارزه برای سلطه بر بازار در کشورهای غري غربی ۲) توسعه داخلی ۱اقتصادی 

اید بدر دراز مدت روسیه در صورت عدم برطرف کردن تنگناهای ساختی  ،نیز صرفنظر از جنگاست. حني جنگ 
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ه مسئلبه معنای اخري  .مشهود کرده استامر را این جنگ فقط  ،سطح جهانی خداحافظی کند با مقام خود در
 روسیه در واقع در میدان توسعه» واقعی«جنگ  برای روسیه زندگی یا مرگ به عنوان یک هژمون در جهان است.

وزی در پري است که، اجبار به تخصیص منابع به جنگ در واقع جنگ اوکراین را بدل به امری کرده جریان دارد
 همچون یکاین دو کرد کارجنگ و تحریم » مثبت«تنها اثر   .میدان توسعه را به مرزهای ناممکن رسانده است
دهد و را تشکیل میزا دروناین امر اما فقط یک شرط توسعه  سیستم گمرکی و حمایت از تولید در داخل است.

گر چه رژیم پوتني بر خالف .نباشد» مثبت«این اثر  ،ایرانمثل مورد تواند بدون فراهم آوردن شروط دیگر می  ا
 ،کنندها را بدل به امری مثبت بتحریمها اینکه روسباید به یک رژیم توسعه نیز باشد، خواهد میعمال ایران دولت 

  .شرط است، بلکه فقط یک پیشبر خالف حکمت عامیانه خواسنت = توانسنت نیست شک داشت.
در صادرات  و افزایش سهم محصوالت صنعتیرژیم پوتني در تنوع بخشیدن به صادرات نسبتا ناموفق علريغم تالش 
بتا نسپوتني دالرزدائی با اینکه سیاست  شود.از محل صدور انرژی تامني میدرصد درآمد ارزی  ۵۰هنوز بیش از 

ری با برزیل، چني، آفریقای جنوبی و ی تجادر مبادله ۲۰۲۲ ٪۱۰به  ۲۰۱۳ ٪۹۵از را او سهم دالر  بوده است و موفق
ش کاهآمریکائی  بیش یک سنت کم وبه جنگ ارزش روبل در اثر بالواسطه به طور اما  کاهش داده است، هند
تنگناهای افزایش بدهد. در اثر جنگ و تحریم  ٪۲۰را به در پی آن نرخ بهره است و روسیه مجبور شده است  یافته

ای هخروج شرکت است. وابسته به آنان هایتوقف تولید شاننتیجهبوجود آمده است که صادرات و واردات 
   .خواهد داشت کشوردر (و توسعه) اثرات منفی بر رشد ها از روسیه و توقف تولید این شرکت خارجی
 .شد آغاز ۲۰۱۵ی بوده است که خروج از رکود حالپیش از جنگ در روسیه در واقع  ۲۰۲۱ ٪۴٫۶۹حدود  ۱٥با رشد
ابع حسب منتواند بر می، بلکه کنددر این لحظه غري ممکن میبرای روسیه خروج را نه فقط (و تحریم) جنگ 
کاهش کل حجم اقتصاد را  ٪۷حدود ال جاری سدر  )٪۱٫۸ بینی دیگر(برحسب پیش ٪۲٫۹۵ به جای رشدغربی 

  ۱٦ .باشندبه دنبال داشته 
روز پس از  ۶(که شتابزده اغراق آمیز  آخرین تخمنيی بایست با احتیاط برخورد کرد. نمونهمیاصوال  با برآوردها

روز  ۴ر دو نريوی انسانی : ضرر مستقیم هفت میلیاردی نابودی تجهیزات از است عبارت شروع جنگ ارائه شده)
 ۲۵‐۲۰ی روزمره جنگ ههزیناست، در تولید ناخالص داخلی  میلیارد ۲٫۷کاهش ی این ضرر نتیجه اول جنگ،
رشد  ٪۲۵و دیگری  ٪۱۵کند که روسیه در اثر جنگ یکی دیگر ارزیابی می ۱۷ارزیابی شده است. میلیارد دالر

  خواهد داشت. ۱۸منفی
ط و منحموضع ناشی از ها و وآرزتبلیغات جنگی، احتماال و  ندمیزآاغراقبه نظر  هاغربی هایبا اینکه تخمني

رکود ژرف  :معترب دانستواقعی گرایش یک به ی اتوان آنان را به عنوان اشارهمی ، وىلاندایدئولوژیک نویسندگان
اقضاتی با توجه به تنفرسوده خواهد شد. در هر صورت این جنگ  روسیه در حتمیت دارد و به این ترتیب روسیهدر 

  توان از قبل پیش بینی کرد.نمیژرفای این رکود را فرسودگی و میزان که در روندهای اجتماعی موجودند، 
گر پیوندهای اقتصادی روسیه با بقیه ر وجه دداشتند اسرتاتژی فرسایش روسیه ی جهان وجود نمیبا این همه ا

صنایع آلومینیوم روسیه  ۲۰۱۸مثال مشهور برای نشان دادن این پیوندها تحریم داشت. موفقیت کامل میاقتصادی 
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روسیه در اقتصاد جهانی به ویژه پس گرفته شد.  ۲۰۱۹ها در آمریکا بر برخی رشتهاست که بواسطه تاثري منفی آن 
در زمینه انرژی، فلزات، تامني مواد معدنی مثل تیتانیوم، نیکل، کوبالت ...، مواد غذائی (منجمله گندم) و برخی 

قتصاد حریم و غريه) به اای (تشود هر ضربهکند. این نقش باعث میمحصوالت دیگر در جهان نقشی ویژه ایفاء می
سرد،  روسیه و تحریم در دوران جنگ» انفراد«این کشور نتایج اسفناکی برای کل سیستم به همراه دارد در حالیکه 

 ی آن برای سیستم جهانی بسیار باالست.ای برای غرب نداشت وىل در شرایط فعلی هزینهی قابل مالحظههزینه
ها برای غرب (اروپا به خصوص آلمان) بسیار دردآور است، و نیاز ین هزینهتحمل اهمانطور که پیشرت اشاره شد، 

که این سیاستریزی درازمدت دارد. به برنامه ري های بازار و بویژه بازار انرژی تاثها به طور مستقیم بر قیمتچرا 
ی المللی همهدر سطح بنيی تولید، قیمت محصوالت، توان رقابت ی خود بر هزینهها به نوبهگذارند و این قیمتمی

حاظ که نقشی مهم به ل ، بویژه فرودستان،گذارد و برای مصرف کنندگانتاثري میبه طور نامساوی اما کشورها 
غیريات تدر اثر ی قطعی خواهد: تورم و کاهش درآمد واقعی، نه فقط در اثر تورم بلکه اقتصادی دارند یک نتیجه

ه ای چه از طرف روسیسیاست خصمانهشرایط بحرانی فعلی در جهان (رکود و کرونا) هر . در »واقعی«در اقتصاد 
روسیه  »خونریزی. «کندمیاقتصاد جهانی  ه فقط برای کشورهای درگري بلکه برایو چه غرب به عامل منفی ن

تواند از اثر یشود. غرب نمکل سیستم، بویژه در وضعیت فعلی خونریزی اروپا، می» خونریزی«بالفاصله بدل به 
اما  ،ها جلوگريی کند. هنوز برای بررسی اثرات واقعی و آماری این اثرات زود استای (دومینوئی) تحریمزنجريه

افزایش داشته است، با قطعیت  ٪۶۰دالر رسیده است، و قیمت گاز  ۱۰۰با توجه به اینکه قیمت نفت به بیش از 
ثرات رکودی آن در اقتصاد جهان حرف زد. این در حاىل است که توان از گرایش به کاهش رشد و در نتیجه امی

کنون با دقت گفت، که باال رفنت قیمتدر مقابل این اثر منفی بر اقتصاد جهانی نمی کاهشتوان ا سهم بازار  ها 
گر ا های متناقض ارائه شده است.کنند یا خري. له و علیه این امر هم آمار مختلف و هم تحلیلروسیه را جربان می

گسرتش بیابند، یا روسیه واکنشی مشابه نشان بدهد، میاین تحریم قطع توان منتظر شوک دوم بود. شوک دوم (ها 
رکود تورمی در اروپا و در مقیاس جهانی) بر طرف کردن خطر ها را برای خروج از بحران (گاز به اروپا) تمام تالش

  فاجعه آمیز است. /گاز بیشرت قیمت نفتباال رفنت برای سیستم بني المللی برباد خواهد داد.
که  چنيرشد بدون  شود.ها به پکن ختم میی راهباید گفت همهامروز شود گویا ها به رم ختم میبه جای همه راه

(با رشد  ۲۰۰۸‐۲۰۰۷از بحران سیستم خروج در مورد همچون ، محرک اقتصاد جهانی شده است »موتور«بدل به 
ني چاست که مشکل اما این  .بسیار سخت استفائق آمدن بر بحران برای هر دو طرف  ،)۲۰۱۰در سال  ٪۱۰بیش از 

خود  ادرشد اقتص. »امامزاده دخیل بستبه این «توان با اطمینان و نمی برخوردار نیست ینیز از وضعیت مناسب
ی نه فقط به واسطهاین کاهش ( رسیده است. ۲۰۲۰در سال  ٪۲٫۳ به ۲۰۱۰ در سال ٪۱۰بیش از  از اخري یدههدر  چني

  )قرار داشت. در معرض آننیز کرونا که اقتصاد جهان پیش از است ی رکودی کرونا بلکه به واسطه
بر حسب بانک د. دیبهرت المللی پول بانک جهانی/صندوق بنيگوئی مشکل تصویر شده فوق را در پیشبتوان شاید 
شد بینی میپیش ٪۴٫۴های گذشته اقتصاد جهانی که در کل بر اساس دادهرشد  المللی پول/صندوق بنيجهانی

اال احتم و باید با آن با احتیاط برخورد کرد. آید(که باز به نظر نظرورزی می ۱۹یابد.حداقل نیم درصد کاهش می
 ٪۱ش و شرکاء کاه س.پی.مورگان چیجیبانک ارزیابی اقتصاددان بر حسب کاهش بیشرت از نیم درصد است. 

ه بازتاب روابط متقابل اقتصادی روسیکم و بیش در واقع این رقم که میزان دقیق آن روشن نیست  )۲۰خواهد بود.
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با در  بوده است ۲۱٪۳٫۰۸جهان تولید ناخالص در  ۲۰۲۱است. از اینکه سهم روسیه و اثرات جنگ ی جهان با بقیه
توجه سایر مکاهش (نیم اىل یک درصدی رشد) بخش اعظم توان نتیجه گرفت می، فوق نظر گرفنت پیش بینی

  . شودکشورها می
ش از بیاست های اقتصادی) ممکن تحریمجنگ و روسیه (در اثر  شود که فرسایشاز همني مختصر نتیجه می

در جنگ افغانستان  روسیهی است که فرسایش اهزینهاز ی آن برای غرب بیش (ها)، اما هزینهی غرب باشدهزینه
ود تورمی های اجتماعی رکهای نه فقط اقتصادی بلکه هزینهفرسایش روسیه باید هزینهغرب ما به ازاء  .داشته است

ین ادر کشورهای پريامونی با توجه به شکنندگی ساختی آنان به سختی قابل تحملند. ها هزینهرا برپدازد. احتماىل 
ی نفوذ در حوزهناشی از تورم و رکود اجتماعی احتماىل های ی سنگني ناآرامیهزینه بیش از هر چیز دیگر هزینه

و سیه تواند بنیاد مقابله به مثل روو می که فاقد منابع الزم برای مقابله با اثرات بحرانند غرب در پريامون است
   .را فراهم آورددخالت روسیه در این کشورها 

ود به این دلیل معلوم نیست خمساوی نیست. در اثر بحران ی عوامل ذینفع غربی در فرسایش به عالوه سهم همه
ها در باید منتظر بود، این تفاوت .ادامه بدهد های خود را یکپارچهسیاستتواند ب در شرایط رکود اقتصادیغرب 

ژه باید در این راستا بوی را دقیقرت تحلیل کرد.انداز چشمو سپس  هنددپی فروکش کردن تب اولیه خود را نشان 
  منتظر پایان انتخابات در فرانسه بود.

  عامل انسانی
ن کند طول آن است. ایدوجانبه، اما آنچه این جنگ را برای روسیه خطرناک میو فرسایش علريغم این وضعیت 

کتور  که نمیروسیه نمیرا فا گريد، و به ها را بتواند جلوی حمایت غرب از اوکراین و تحریمتواند کنرتل بکند. چرا
که ممکن است، مقابله  یبا اسرتاتژی آمریکائیتواند این ترتیب نمی کند و ثر بموطوالنی کردن جنگ تا آنجا 

  خی از اثرات منفی آن را بگريد.تواند جلوی برمی روسیه . با این همهکندبکوتاه دلخواسته جنگ را 
روسیه علريغم ی بانک مرکزی روسیه که دچار تحریم نیست، میلیارد دالر ذخريه ۶۴۰با توجه به فقط نیمی از 

جنگ به  های مستقیم ایناشتباهات معني دولتمردان این کشور در ابتدای جنگ به طور بالواسطه از پس کل هزینه
 هایبیند که در صورت تداوم بدل به زخمبدر این روند ممکن است صدماتی  همهبا این  .آیدبرمیطور مجرد 

  ی کشور است.العالج بشوند. مهمرتین لطمه اثرات جنگ در روابط درون
حتی با فرض غلبه روسیه بر اوکراین و ممانعت از پیوسنت آن به ناتو (که احتماال چنني خواهد بود)، روسیه قادر 

ر روسیه دکند. فراهم میی افزایش نفوذ را جنگ زمینهگسرتش نفوذ غرب در شرق بشود.  نیست در دراز مدت مانع
هاست در شرق حضور دارد. این در حاىل است که غرب مدت». ی سیاسیدولت = جامعه«شود هنوز تصور می

. این مسئله ۲۰۱۴یافته و موثر است همچون در اوکراین برای غرب مسئله بیشرت تبدیل این نفوذ به نريوی سازمان
د، تواند آن را به عقب بیاندازتواند مانع آن بشود، فقط میدر نهایت نمی آسان نیست اما عملی است. استبداد

  کند.خود فروپاشی بلوک شرق داللت بر آن دارد. جنگ اوکراین در درازمدت در این جهت عمل می
بیش از نفرت به رهربان خود است، در این لحظه اینکه نفرت مردم روس و اوکراین نسبت به نريو(ها)ی خارجی 

امری متعارف است، تغیري در این نسبت چه برای روسیه و چه برای همتاهای غربی و رهربان اوکراین خطرناک 
است. در اثر طوالنی شدن جنگ و ملموس شدن اثرات آن بر زندگی روزمره ممکن است که این نسبت تغیري کند، 
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ريوئی که بخواهد و بتواند به جنگ پایان بدهد، این خطر برای حکام روسیه و اوکراین و در صورت سازماندهی ن
   شود.جدی می

طمات اقتصادی و لبه تلفات جنگ » ی بزرگروسیه«امروز مردم به طور عمومی با توجه به تبلیغات ناسیونالیستی 
در دراز مدت قابل توجیه نیستند،  توجهی ندارند. این تلفات که به لحاظ اخالقی و ایدئولوژیکناشی از آن 

  توانند با توجه به تبلیغات طرف مقابل منجر به رویگردانی مردم و مخالفت آنان با جنگ بشود.می
سیاست بدیل روسیه که خربش نیز ضمن نوشنت این مطلب آمد، اجري کردن سربازان بیگانه از کشورهای مختلف و 

ی ند هزینهکسعی در تبدیل این جنگ به یک جنگ در وجه قالب نیابتی است. به این ترتیب روسیه سعی می
تان افغانسجنگ در مقام مقایسه با  اش را به حداقل برساند و یکی از عوامل نارضایتی مردم روسیه درانسانی
  . کندبحذف 

اتژی ناشی دکرتین ترومن و اسرتد. نتواند نتایج بسیار شومی به همراه داشته باشالمللی و این جنگ میرقابت بني
کتیک  قادر استنیز روسیه از آن فقط برای آمریکا اعتبار ندارند.  ی با هزینه و ،با آمریکا مقابله کندبا همني تا

شورهای و در کرکود تورمی در سیستم در این راستا . دکرتین را اجرا بکنداین  در مناطق نفوذ غربکمی  بتانس
بزار و چنني کشورهائی را بدل به ا کنندمقابله به مثل را فراهم میبرای ی مادی زمینهی نفوذ غرب پريامونی حوزه

گر روسیه بخواهد یا بتواند . فشار به غرب بکند مسئله در وجه  .است» زیاد«امکانات اسرتاتژی  این پیشربدبرای ا
دگان یکی از بزرگرتین صادرکننکه روسیه برای  هائی را تشکیل می دهد)ی عمده چنني سیاست(که هزینه نظامی
با پس از آمریکا  در جهاناسلحه کل صادرات  ٪۲۱روسیه با  ۲۰۱۸‐۲۰۱۴ی . در فاصلهاستمیسر است، اسلحه 
   ۲۲داشت.قرار  ۳۶٪
نیز  ريوهای دیگرنبندی: اسرتاتژی افغانی کردن جنگ اوکراین، با توجه به اینکه آمریکا فاعل مایشاء نیست و جمع

 درعناصری از آن اما خواهد به پیش نخواهد رفت، یکا میبه شکلی که آمردر این روند مشارکت دارند، الزاما 
ه عمل در پس صحنامل ومهمرتین عیکی از  صرفنظر از نريوهای کور اقتصادی، .د یافتنتحقق خواهروند فعلی 

» یض رژیمتعو«ی (خود تجربهاست در جنگ اوکراین ی اروپا و آمریکا استفاده و هزینهبني شکاف بزرگ کند، می
 است مثال خوبیپس از آن در اوکراین  ی اروپااتحادیهن آمریکا و بني نمایندگاها و تقسیم پست ۲۰۱۴در اوکراین 
سرتسی ی عدم دبواسطهها بر خالف آمریکا روس ).بر حسب آمریکا »تعویض رژیم«» غنایم«ی تقسیم برای نحوه
در  و عدم دسرتسی به وسائل ارتباط جمعی اما قادر نیستند، از آن استفاده جدی بکنند های الزم منجملهبه اهرم

گر روسیه  »داندمی«چني به طور خاص  .بکننددخالت موثر ه طور بی اروپا روندهای سیاسی در اتحادیه که ا
با  .خواهد بودزودرس  آمیزفاجعه »درگريی«او احتماال در یک خود بخورد، پس از روسیه نوبت قطعی شکست 

دن که برای فراهم آوردهد را از دست میزمانی چني ی تناسب قوا به نفع غرب، تغیري یک طرفهاین شکست و 
سمی به ق منوط به سازماندهی اقتصادیدر وجه اقتصادی برای درگريی آمادگی شروط اسرتاتژیک نیاز دارد.  

کافی های نشانه .باشدتاب تحریمکه  است شناور شدن و  سرمایه» آزاد«حرکت توان را می تابیتحریمالزم و البته نا
گر چه  .و شناور نیستکرده نکسب  المللی را کامال نقش یک ارز بنيهنوز که تلقی کرد یوآن  عیف انزوا و تضا

منافع یکا به نفع آمرو به صورت یک طرفه » بازی«تمام شدن  ، امااست چنيی معینی به نفع تا درجهفقط روسیه 
ه خود که آمریکا را ب استنريوئی از دست رفنت آنان . اولني و مهمرتین اسرتاتژیک چني را زیر سئوال خواهد برد

مشغول فراهم کردن شروط درگريی اسرتاتژیک است در این لحظه توان گفت در مورد چني می مشغول داشته است.

                                                 
22 https://de.statista.com/infografik/2011/anteil-an-den-weltweiten-waffenexporten-nach-
laendern/  



سرنوشت  راهی بر سر دواما چني نیز  کند.را همزمان ایفا می »بازیگر«و  »تماشاچی«رل نسبتا محتاطانه و از این رو 
گر ، »تنها«، ساز خواهد ایستاد جدی  این امر مانع .را نگريدروسیه از حد  شتنزل بیجلوی  جنگ طوالنی بشود وا

گنگره  ،های چنيی سیاستدر راستا است.و فرسایش بیش از حد روسیه اسرتاتژی افغانی کردن جنگ اوکراین 
  .، باید منتظر نتایج آن بودو رل شی در پی آن تعیني کننده استدر نوامرب امسال حزب بیستم 

جنگند ها با یکدیگر میوقتی فیل«شود: از این جنگ مثل تمام وقایع از این دست یک حقیقت تلخ نتیجه می
ی مورد ی سیاسی در زمینهالمثل اخري آفریقائی به زبان سادهترجمه ضرب» بیند.زار است که صدمه میاین سبزه

د و رقابت ی خوبني فرادستان در جامعه بحث عبارت است: فرودستان پريامون به طور مستقیم قربانی رقابت
  المللی قدرتمداران هستند.بني

ه خواستی است کتنها در این روند در سطح نريوهای اجتماعی مختلف  صلح، عدم تعهد و خلع سالحخواست 
، تیامرپیالیس‐مختلف بورژوا هایجناحخواست و درست بر خالف  جهان را متحد کندمردم بخش اعظم تواند می

این خواست به طور جزئی و غري مستقیم  .است المللیدو جناح بورژوائی در داخل اوکراین و در سطح بنيبویژه 
ی از های امرپیالیستدر جهان جایگزین جنگعمال نیابتی که  هایجنگجلوی . بردکل سیستم را زیر سئوال می

 هان خواستایاما  .توان گرفتنمیالمللی بنيسیستم در هم کوبیدن جز با را به طور قطعی اند، نوع جنگ اول شده
و تبدیل کشورهای پريامونی به میدان جنگ ، در مجموع، امکان دخالت امرپیالیستی و تحقق حتی نسبی آنان

کز امرپیالیستی  اتیو عدم وجود آلرتنی بالمنازع بورژوازی در جهان و عمال با توجه به سلطهرا کم می کنند. مرا
کل سیستم یکی از میدانبدل به این میدان  ،ر سطح مشخصعملی آن د  .استه شدهای مقدماتی برای مبارزه با 

و طه ی سلیک رابطهیا حفظ برقراری خواست ی یکی بر دیگری و بیان جنگ چیزی جز تحمیل قهرآمیز اراده
گر چه با قطعیت می نیست.بنابراین سلب آزادی و حق تعیني سرنوشت  و  یها، آسمانملکوت یهمهتوان گفت: ا

که انسان محکوم به  اند،یمحکوم به فروپاش ینی،زم گاهی وچرا  رزه مبا. است یآزاد عمل بر اساس آن یعنی آ
؛ دهدبرای آزادی معنا میمبارزه  و (ها)ی ناشی از جنگی سلطهرای صلح، عدم تعهد و خلع سالح، نفی رابطهب
گاهی انسان ای که آزادی‐ از  صحبت آنو بدون  محکوم به آن است(نه فقط در وضعیت بلکه در کل) بواسطه آ

  که انکشاف او شرط انکشاف کل بشریت است.توان کرد نمیانسانی 


