
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

  
 2023مارچ   26یکشنبه                                                        دیوید رمنیک       

رسد؟   جنگ اوکراین چگونه به پایان می   

    میان روسیه و غرب   جنجال ۀ بار نگار برجسته در  خ های استفان کوتکین تاری دیدگاه           
 

سال قبل، کمی پس از آنکه پوتین دستور حمله به اوکراین را صادر کرد، سراغ     :دیوید رمنیک

های    »روشنگری و تحلیل« رفتم. از همان سال   ۀ نگار برجسته، برای برنام  استفان کوتکین، تاریخ 

  ۀ نام  دو جلد از زندگی گو با او داشتم. کوتکین    و   آخر امپراتوری شوروی، دالیل خوبی برای گفت 

  فروپاشی شوروی سابق و پیامد  ۀبخشی استالین را منتشر کرد؛ ضمن اینکه کارهای او در زمین سه

سال کار در پرینستون،    30نظیر هستند. کوتکین پس از بیش از    های آن، از نظر دقت و عمق بی

گوی سال قبل، ما وارد بحث درباره طبیعت رژیم پوتین،    و  حاال به استنفورد رفته است. در گفت 

روسیه   ۀدانیم که حمل سوی جنگ با گذشت زمان شدیم. حاال ما می  و میم او برای حمله و سمت تص

بیهوده است،    ،های دقیق  عیار بوده است. اگرچه تالش برای انجام برآورد به اوکراین، یک فاجعه تمام 

کراین  های اوبنا  اند؛ ضمن اینکه تعداد زیادی از زیر  دانیم که صدها هزار نفر صدمه دیده   اما می 

یف    روسیه نتوانست به هدف اولیه خود برای تصرف کی  دوی در حال نابودی است. زمانی که ار

ها از هر  پایتخت اوکراین دست یابد، به جنگی فرسایشی رو آورد که در آن، تعداد زیادی از انسان 

وان یک  عن طلبی والدیمیر پوتین هستند. پیوند کوتکین، به   شدن برای جاه دو طرف، در حال قربانی 

با این موضوع، صرفا   شود، بلکه او    ها محدود نمی ف  به کتابخانه و آرشی  پژوهشگر طراز اول 

های او از جنگ، متکی    یف دارد. فراتر از آن، تحلیل  های خوبی در واشنگتن، مسکو و کی   ارتباط 

وگوی    دوباره صحبت کردیم و گفت   گو با منابع و دانش شخصی خودش است. ما اخیرا    و  بر گفت 

خاطر وضوح بیشتر    »ساعت رادیوی نیویورکر« پخش شد، به   ۀ که به شکلی متفاوت در برنام  ما

 .مورد ویرایش قرار گرفت 
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سال پیش، در مراحل آغازین جنگ، شما به من گفتید که اوکراین در توییتر پیروز شد و روسیه  

هنوز اوضاع به همان  های زیادی افتاده است. آیا    در میدان نبرد. از آن زمان تا به حال، اتفاق 

 شکل است؟ 

کنم و دو تا    اتاق هستید. من دخالت می  ۱0ید تصور کنیم که شما مالک یک خانه با  ئ بله متأسفانه. بیا

کنم. از همان دو اتاق، اقدام به تخریب هشت    گیریم و آن را تخریب می   ها را از شما می   از اتاق

د و من را از آن دو اتاق اخراج کنید. شما موفق  کنید مانع من شوی  کنم و شما تالش می   اتاق دیگر می 

شما را تخریب    ۀ خانشوید من را از یک گوشه بیرون کنید، اما در نهایت من همچنان آنجا هستم و    می

  ۀ که محل زندگی شماست. این خان  تان نیاز دارید؛ چراۀ  کنم. مسئله مهم این است که شما به خان  می

شما آسیب    ۀی با هزار اتاق دارم. با این حساب، اگر من به خان ا  شماست و من جای دیگر، خانه 

 شدن هستم؟  اید یا من در حال برنده  بزنم، شما برنده 

متأسفانه این وضعیتی است که ما در آن قرار داریم. اوکراین تالش روسیه برای اشغال کشورش را  

وانستند روسیه را از برخی مناطق  ها ت اند. اوکراینی   خنثی کرده است. آنها از پایتخت خود دفاع کرده

های اشغالی را    یف نصف زمین   تصرف کرده بود، عقب برانند. کی   2022  فبروری   2۴که از  

ها در حال تخریب آن    خود نیاز دارند و روس  ۀ ها به خان  حال، اوکراینی   بااین   دوباره پس گرفت. 

چرخد، برای   رای من نمیدری که ب  طور توصیف کرد: »  توان این ستراتژی پوتین را میهستند.  

 .کس هم نباید بچرخد«. متأسفانه این همان تراژدی است که ما با آن مواجهیم هیچ 

 ستراتژیست در این نمایش وحشتناک چیست؟عنوان یک   ارزیابی شما از پوتین به 

گویند که او از نظر تاکتیکی یک نابغه    طور مرتب می   ستراتژیست نیست. مردم به   ۀ پوتین یک چهر

جدی؟ درست    - گویم ست که با وجود یک دست ضعیف، خوب بازی کرده است. من در جواب می ا

واقع پوتین خود را در یک جنگ    ، اما درفریب داد است که پوتین در سوریه مداخله کرد و اوباما را  

مدت  این  در  او  شد.  سوریه  یعنی  ویران،  کشور  یک  وارث  و  کرد  درگیر  ارتقای    داخلی  باعث 

ای بنا نکرد و باعث افزایش ثروت روسیه   تازه  بناانسانی کشور خود نشد؛ زیر ۀو سرمایاستعدادها 

تشکیل  اجزای  به  اگر شما  نشد.  انسانی، زیر یک    ۀدهند   هم  نیروی  رفاه،  یعنی  و  نا بستراتژی،  ها 

بینید   توجه کنید، شاهدی نمی   - شود   یعنی همه آن چیزی که باعث موفقیت یک کشور می  - حکومت  

شود، توانسته باشد به    های پوتین که به هوش تاکتیکی او نسبت داده می  یک از خصلت   چ که هی

 .قدرت روسیه در درازمدت کمکی کرده باشد 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

از پیش    بینید که او بیش   دستاورد پوتین در اوکراین چه بود؟ اگر نگاه دوربرد داشته باشید، می   واقعا  

باعث انسجام ملت اوکراین شد؛ چیزی که قبال آن   ین به شهرت و اعتبار روسیه لطمه زده است. پوت 

تاکنون، مقابله با    ۱۹۹۷که هدف او از سال    کرد. او باعث گسترش ناتو شد؛ درحالی   را انکار می

نیز متقاضی عضویت در ناتو شود. این یک شکست    یدنسو  تا  آن بوده است. او حتی باعث آن شد 

 حاضر، پوتین قدرت را در دست دارد و ملی عیار است. مشکل دیگر این است که در حال    تمام 

گرایان معتدل روس که منتقد او بودند، دیگر جایی برای رفتن ندارند؛ زیرا در این وضعیت، شما  

کلی حامی باشید یا مجبورید به ارمنستان، گرجستان، قزاقستان و ترکیه بروید. پوتین جدا از    باید به 

 .در حال نابودی کشور خود نیز هست ای متفاوت  کشتار مردم اوکراین، به شیوه 

های اطالعاتی آن برای ما    روسیه و توانایی  دویار  ۀبار  جنگ در یک سال گذشته چه چیزی را در

 آشکار کرده است؟ 

جنگ یک فاجعه است. با در نظر گرفتن میزان خسارات در اوکراین و پیامد آن برای سایر کشورها،  

توان برای آن به کار برد. البته در    غیر از تراژدی نمی جمله ناامنی غذایی، هیچ تعبیر دیگری    از

های جالبی هم رخ داد. یکی از این عجایب، توانایی و اراده اوکراین برای جنگ    این میان، شگفتی 

کنند؛ زیرا    ها مقاومت می  دانستیم که اوکراینی  بخش بود. ما می   بود که از همان ابتدا بسیار الهام 

، دیکتاتورهای داخلی را سرنگون کردند. مردم اوکراین به  20۱۴و    200۴های  آنها دو بار در سال 

 خیابان ریختند و با به خطر انداختن جان خود، با مستبدان داخلی مقابله کردند. ما از اول فکر می 

ها مقاومت خواهند کرد، اما میزان شجاعت و ایستادگی آنها یک شگفتی جالب  کردیم که اوکراینی 

 .برای ماست 

روسیه    دوی ها مشکالتی دارند. ار  دانستیم که روس   های روسیه بود. ما می   دیگر، شکست   شگفتی

دیده و مجهز به وسایل روز دارد. بقیه، صدها هزار    آموزش ۀهزار رزمند  ۵0تا   30حداکثر حدود  

  بسیار بد خدمت  ۀ ندیده، با وسایل قدیمی هستند که زیر نظر افسران فاسد، با تغذی سرباز وظیفه تعلیم 

کنند. از دیدگاه نظامی، میزان شکست ارتش روسیه در اوکراین، یک شگفتی جالب برای بسیاری    می

 .جمله خود من است   از ،از مردم

گفتند: »اروپایی اگر کاپوچینوی    در کنار آن، سازگاری و صالبت اروپاست؛ درست است؟ همه می

بعد از   افتاد؛  تواند زنده بماند   را نخورد، نمی   ظهرشصبح و اسپرسوی  اتفاقی  ببینید چه  «. حاال 

تر از حد انتظار، خود را از وابستگی به انرژی روسیه خالص کرد. مردم اروپا در    اروپا، سریع 

حال، در اینجا چیز دیگری نیز هست که من آن را    حمایت از اوکراین، راهپیمایی کردند. درعین 
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اقتصاد روسیه کوچک نشد، چه برسد به  ها، حجم    نامم. با وجود تحمیل تحریم   شگفتی ناخوشایند می 

 اند بسیار با رژیم تحریم  گردد که مردم روسیه ثابت کرده  بریزد. این به آن برمی   فرو  اینکه کامال  

دانند چگونه دوام بیاورند و موفق شوند. صادرات و واردات روسیه به حالت    ها سازگار هستند و می 

 محرمانه هستند، اما روش   قام ارالبته    رسد.  نظر میقبل برگشته است و میزان اشتغال نیز مطلوب به  

این که صادرات ترکیه چقدر است، به    آوردن آن وجود دارد. مثال    دست   های غیرمستقیمی برای به 

ها این ارقام را مخفی نگه    کند تا متوجه شویم واردات روسیه چقدر است؛ هرچند روس   ما کمک می 

مدت، فشار زیادی وارد کند. تأثیر درازمدت   تواند در کوتاه   ها نمی   دارند. معلوم است که تحریم   می

را در آینده باید ببینیم. تا اینجا، فشارهای وارده بر روسیه، برای اینکه در سیاست حمله علیه اوکراین  

کردم. من به تأثیر    تنها کافی نبوده، بلکه کمتر از حدی بود که من تصور می   نظر کند، نه   تجدید 

 .نبودمبین  ها خوش تحریم 

پرداز بزرگ نظامی چینی، صحبت کرده بودیم که گفته    سون تزو، نظریه   ۀ استیو، ما سال قبل دربار

نشینی    بود الزم است تا شما برای دشمن خود »یک پل طالیی« بسازید تا او بتواند راهی برای عقب 

  ا کسی اصال  ؟ آی د چگونگی این کار داری  ۀداشته باشد. حاال با گذشت یک سال، آیا تصوری دربار

 کند؟  باره فکر می   دراین

ایم، اما هیچ دورنمایی در این زمینه وجود ندارد.    اگر بتوانیم این کار را بکنیم، کار بزرگی انجام داده

های میانبری هستند که امکان پیروزی سریع را    برید. البته راه   شما جنگ را در جبهه جنگ می 

ال پیش گفتم  کنند. یکی از آنها، فروپاشی ارتش روسیه در جبهه جنگ است. س  برای شما فراهم می

روسیه در    دویار  ۀ ای دال بر تجزی  رسد. در آن موقع، هیچ نشانه   که این کار نامتحمل به نظر می

جنگ وجود نداشت. در حقیقت، صدها هزار نیروی جدید به خدمت فراخوانده شدند که در    ۀ جبه

ایان دوران  آن سخن گفتیم، پ   ۀبار  خطوط مقدم، در حال جنگیدن هستند. راه میانبر دیگری که ما در

  حال، هیچ نشانه   این   جای یک فرد سرسخت بود. با  تر به   پوتین در مسکو و آمدن یک رهبر متعادل

های بیهوده    ای مبنی بر اینکه رژیم از درون دچار مشکل باشد، وجود ندارد. حتی امکان دارد جنگ 

فشار چین برای    ۀد را نیز آغاز کنند. پوتین در این کار مهارت زیادی دارد. سومین میانبر نیز ای 

نشینی بود. به نظر ما، چین چنین اهرمی در اختیار نداشت، تازه اگر    کردن روسیه به عقب   وادار

 .ها بخواهند از این ابزار تصوری استفاده کنند  کردیم چینی  هم داشت، فکر نمی 

مشکل جبهه    رو خواهیم بود.   به   های میانبر، به ناچار ما با میدان جنگ رو   بنابراین، بدون داشتن راه 

جنگ این است که تعریف درستی از پیروزی در آن وجود ندارد. حاال شما مجبورید در جبهه جنگ  
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آوردن صلح    دست   توانید در صلح هم به پیروزی برسید؟ پیروزی در به   پیروز شوید، اما چگونه می 

توان در جنگ برنده شد، اما در صلح    دانیم که می   به چه معناست؟ می 

هایی که درگیر    این تجربه را در جنگما  است؟ متأسفانه  بازنده. درست  

 .ایم ایم، داشته  بوده 

 ستفان کوتکین ا       

 برای مثال در ویتنام؟ 

تر آن در خاورمیانه. خب در اینجا ما با اوکراین و تعریف آنها از پیروزی سروکار    بله و موارد تازه 

گرفتن وجب به   نی پسزلنسکی که بارها هم آن را تکرار کرده است، پیروزی یع ۀداریم. بنا بر گفت

تواند   جنایت جنگی. خب اوکراین چگونه می   محکمۀ وجب خاک اوکراین، گرفتن غرامت و تشکیل  

این تعریف از پیروزی را عملی کند؟ آنها برای این کار باید مسکو را تصرف کنند. غیر از این،  

ها حتی  کنید؟ اوکراینی   توانید غرامت دریافت کنید و جنایتکاران جنگی را هم محاکمه   شما چگونه می 

 .گرفتن تمام سرزمین خود هم نزدیک نیستند، چه برسد به اهداف دیگر  به هدف پس

باره بسیار محتاط هستیم.    بینید که ما دراین   مریکایی پیروزی نگاه کنید، می ااگر شما به تعریف  

بایدن با احتیاط گفته است: »اوکراین در حال جنگ است و اوکراینی    میرند؛ تصمیم   میها  دولت 

: اوکراین  گونه تعریف کرده است   مریکایی را این اگیری با آنهاست«. درواقع بایدن پیروزی از دیدگاه  

 .نباید جنگ را ببازد. روسیه نباید اوکراین را اشغال کند و دولت و ملت اوکراین را محو کند 

تغییر رویکردی  ا  و دستگاه اطالعاتی  دو بایدن، ار  اگر مسئله این باشد، احتمالا  مریکا دچار چه 

 خواهند شد؟ 

  گفتیم آه، نه، ما این را نمی   مان را از اوکراین افزایش دادیم. اول می   ما آهسته و پیوسته، حمایت 

دهیم، بعد آن را دادیم.    برد هیمارس را نمی   اندازهای میان راکت  فرستادیم. آه نه،    فرستیم، اما بعد  

نمی  تانک  ما  نه،  که  گفتیم  تانکفر  بعد  بعد  اما  ابتدا،    ستیم،  در  فرستادیم.  اوکراین  به  هم  را  ها 

  شدید پوتین وجود داشت. بنابراین   عکسالعمل که ترس از    ها آهسته و همراه با اکراه بود؛ چرا پشتیبانی 

بتواند در جبهه فشار بیشتری    کافی ادوات فرستادیم که اوکراین بازنده نشود و احتماال    ۀما به انداز

مقدا از زمین بیاورد و  بیشتری  در    ر  اوکراین  این است که  برای  اینها  هایش را پس بگیرد. همه 

اوکراینی  است.  بهتر  پیروزی،  از  تعریف  این  بگیرد.  قرار  مذاکره  برای  بهتری  علیه  موقعیت  ها 

خواستند به اروپا بپیوندند. این همان هدفی است که    مستبدان داخلی قیام کردند، چرا؟ زیرا آنها می 

اروپا باید تعریف پیروزی باشد. اگر    ۀ امروز هم دارد. بنابراین، الحاق این کشور به اتحادی  اوکراین 
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تمام زمین  اتحادیاوکراین  به  نتواند  اشغالی را از روسیه پس بگیرد ولی  اروپا ملحق شود،    ۀ های 

 که می   ای را  در مقابل، اگر اوکراین نتواند همه سرزمین خود، بلکه تا اندازهپیروز شده است؟  

تواند تعریف پیروزی باشد؟    تواند، در جبهه جنگ پس بگیرد و عضو اتحادیه اروپا شود، آیا این می 

 .تواند باشد  بله، البته می 

اروپا    ۀ شوند بپذیرند که عضو اتحادی این نظر شماست! اما آیا مردم و رهبران اوکراین حاضر می 

 اند؟ ها باقی بم  ه و دونباس در دست روسی شوند، اما کریم

دهید. اگر بخواهید    پذیرید که معنایش این است که به جنگ ادامه می   پذیرید یا نمی  خب شما یا می 

،  مکاتب شوند،   میرند، تأسیسات زیربنایی شما نابود می  به جنگ ادامه دهید، مردم شما همچنان می 

شوند. این    یم می شما یت  فرزندان شوند و    ها و مصنوعات فرهنگی شما بمباران یا سرقت می شفاخانه  

داریم. من درک می  آن قرار  ما االن در  اوکراینی   موقعیتی است که  تمام    ها می   کنم که  خواهند 

های اشغالی را در میدان    ید تصور کنیم که آنها نتوانند تمام زمین ئ شان را پس بگیرند. اما بیا  سرزمین 

 وقت چه؟    جنگ پس بگیرند، آن

قرار داریم و در این جنگ، تنها یک راه برای پیروزی  در حال حاضر، ما در یک جنگ فرسایشی 

های تولید اسلحه دشمن را    وجود دارد. شما باید میزان تولید سالح خود را افزایش دهید و کارخانه 

  ۀ فقط باید تسلیحات دشمن در جبهه را نابود کنید، بلکه باید ظرفیت آنها در تولید دوبار نابود کنید. نه 

 .از بین ببرید  های بیشتر را هم  سالح

 آیا مثال تاریخی هم برای آن وجود دارد؟ 

روند؛ در آغاز،    های بزرگ به دو شیوه جلو می  هایی که تا به حال رخ داده است. جنگ   همه جنگ 

شود. در ابتدا تحرک زیاد است،    های نظامی شروع می   کند و جنگ مثل تمرین   یک طرف حمله می 

شود؛ زیرا ماندن در حالت تهاجمی    طرف مهاجم متوقف می اما در ادامه با بروز مقاومت، حمالت  

افتد این است که    دهد. سپس، اتفاقی که می  سخت است و طرف مقابل هم مقاومتش را افزایش می 

شدت تقویت کنید. این کاری بود    صنعتی خود را برای ساخت سالح، به   بنا د زیریشو  شما مجبور می 

 .و همین کار باعث پیروزی در جنگ شد مریکا در جنگ جهانی دوم انجام داد  اکه 

  ۀ ها حداکثر و در نقط تولید صنعتی خود را افزایش ندادیم. اوکراینی   حاال به این فکر کنید که ما اصال  

  هزار گلوله تولید می   ۱۵کردند. ایاالت متحده ماهانه    هزار گلوله توپ در ماه شلیک می   ۹0اوج،  

کنند هم وسط بیایند، در بیشترین    ز اوکراین حمایت می کند. اگر همه متحدان ما و همه کسانی که ا

توپ در   ۀ هزار گلول  ۹0که شما    رسیم. بنابراین، درحالی  هزار گلوله دیگر می  ۱۵برآورد، به رقم 
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هزار عدد از آن را تولید کنید. ما ظرفیت تولید را افزایش   30توانید   کنید، تنها می ماه مصرف می 

 .کشیدن است  ر ما در حال کاهش و ته دانید چیست، ذخای  ندادیم. می 

 ؟ شدن استتمام در حالت ها هم آیا ذخایر روس 

رسیم. ما االن زیر ِدین تایوان قرار داریم. مطابق قرارداد سفارش   زودی به این موضوع هم می  به 

های تایوان، چهار سال    مریکا و متحدان آن بسته شد، ما همین حاال در تأمین سالح اسالح که میان  

بزرگ    ۀاکنون در پنتاگون پشت آن حلق   (، هم امریکا  لوی درستیز تیم. ژنرال مارک میلی )عقب هس

هایی که داریم،    اند، حضور دارد و سرش را هم برگردانده و همه سالح  های مهم نشسته   که همه آدم 

جایی که ما    شوند. این ادوات، به تایوان، یعنی   از انبارها خارج می درست با گذشتن از کنار میز او  

سرعت، تولیدات خود و متحدانمان    روند. بنابراین، ما ناچاریم که به   خواهیم فرستاده شوند هم نمی   می

 .را افزایش دهیم تا بتوانیم این نبرد فرسایشی را ادامه دهیم

شد بتواند توانایی روسیه برای تولید سالح را از بین ببرد،   هایی که تصور می  حال، تحریم   درعین 

در ماه تولید کند. این یعنی    ت راکهزار    ۶0تواند در حدود    مد نبود. روسیه با وجود تحریم می کارآ

های آبی اوکراین.    ها، تأسیسات انرژی و مجتمع بنا ، زیر مردم اوکراین  ۀ باران وحشتناک خان  گلوله 

حاال    فریقا فروختند وابه    ها قبال    در ماه! البته این شامل آن تعداد که روس   راکت هزار    ۶0بله،  

شمالی دریافت کنند  کوریای  کنند از    شود. آن تعدادی را که تالش می  خرند، نمی  می را  آنها  دوباره  

ترین انبار  های موجود در زرادخانه شوروی که بزرگ   شود. مقدار زیادی از سالح   نیز شامل نمی 

بعضی از آنها قابل  آنها فاسد نشده و    ۀشدن است، اما هم   مهمات از گذشته تاکنون است، در حال فاسد 

روس  مطلوب  حد  از  کمتر  مقدار  این  البته  است.  عملی استفاده  برای  هم  همین  اما  کردن    هاست، 

 .کس نباید بچرخد«، کافی است  ستراتژی »دری که برای من نچرخد، برای هیچ 

کارخانه  باید  درگیر هستید،  فرسایشی  یک جنگ  در  شما  که  را    هنگامی  دشمن  تولید سالح  های 

ها را از بین ببرید. شما باید تولید سالح خود را    جبهه   ۀن کنید. باید توانایی او در تجهیز دوباربمبارا 

هایی که قبال درگیر بودیم، انجام دادیم. اما االن ما این کار    افزایش دهید؛ همان کاری که در جنگ 

که    د درحالی خواهید یک جنگ فرسایشی را ادامه بدهی  ید چگونه می ئ را نکردیم. خب، به من بگو

  العاده هستند. دیدن آنچه   ها فوق هر دو دست چپ و راست شما، به پشت بسته شده است؟ اوکراینی 

هایمان را پس بگیریم   خواهیم همه زمین  بخش است، اما اگر ما می   دهند، بسیار الهام   آنها انجام می 

غ از اینکه اوکراین چه مقدار  و به این هدف نزدیک هم نیستیم، پس الحاق به اروپا را نیاز داریم. فار 

  ۀ ه را هم آزاد کند، باز هم به یک منطقیهایش را بتواند پس بگیرد، حتی اگر بتواند کریم  از زمین 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

غیرنظامی نیاز دارد. این مشکلی است که سال آینده، دو سال یا سه سال آینده، دوباره پیش خواهد  

 .آمد 

، رئیس جوان سازمان اطالعات اوکراین انجام  ای با کیریلو بودانف  پست مصاحبه   اخیرا واشنگتن 

بینی او برای پیروزی در جنگ و حتی    داد. من دو نکته از این مصاحبه دستگیرم شد؛ اول، خوش 

ظن  ه و دوم، اطمینان زیاد بودانف به بیماری ولدیمیر پوتین. البته من این سوء ی گرفتن کریم  پس

وضع بد سالمتی پوتین باشد.    ۀ بار  ها در   شایعه   منشأ پخش   را دارم که سازمان اطالعات اوکراین 

 این دو نکته صحبت کنید؟  ۀبار امکان دارد در

تواند    بین باشد. او نمی  کنیم که چرا رئیس سازمان اطالعات اوکراین باید خوش درک می  ما کامال  

ه، چیزی نزدیک به صفر است.  یگرفتن کریم  پست برود و بگوید: »شانس ما برای پس  به واشنگتن 

یل به ما برسد، صد هزار نفر دیگر هم تلفات  اپریا اواخر   ها تا می  در سال آینده، حتی اگر تانک  ما

 .تواند چیزهایی شبیه به این بگوید  خواهیم داد«. او نمی 

 آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد وضع سالمتی پوتین بد است؟ 

مدرکی دال بر بیماری پوتین وجود  طور علنی اعالم کرد هیچ    ای، به  آی  ویلیام برنز، رئیس سی 

کوریای  ندارد. مشکل این است که ما ناچاریم با شرایطی که در آن قرار داریم، بسازیم. اگر شما به 

و   می کوریای  شمالی  کنید،  نگاه  درعین   جنوبی  اما  دارند،  وحشتناکی  که وضع  همین    بینید  حال 

مریکا شکوفا شود.  انیتی  حمایت و ضمانت ام  ۀ جنوبی را قادر کرد در زیر سایکوریای  وضعیت،  

  وجود داشته باشد که بتواند به   - صد   در  ۹0صد یا    در  ۸0- حاال اگر یک اوکراین با هر وسعتی  

مریکا، یا  ااروپا شکوفا شود و با عضویت در ناتو یا پیمان دوجانبه با    ۀعنوان یک عضو اتحادی 

به یک تضمین امنیتی دست پیدا    ، کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی،پولند مریکا،  اجانبه با    پیمان چند 

 .کند، این خودش پیروزی در جنگ خواهد بود 

های اشغالی، غرامت    گیری همه زمین   تازه اگر اوکراین بتواند به اهداف اعالمی خود، یعنی بازپس 

و محاکمه، دست یابد، باز هم باید به سمت غرب برود تا همان دستاوردها را تثبیت کند. عالوه بر  

کنیم    درباره موضوعاتی صحبت می همچنان به یک تضمین امنیتی نیاز دارد. پس ما    آن، اوکراین 

حال، در شرایط فعلی، شاید این تعریف از پیروزی،    ها بسیار مهم هستند. درعین  که برای اوکراینی

 .تر و با صدمات کمتر، به یک موقعیت بهتر نرساند  اوکراین را در یک دوره زمانی منطقی 
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ها هم در این  های غربی به یکسان شکیبا و حاضر به کمک نیستند؛ حتی خود اروپایی   همه طرف 

خواهان را دارید که حاضر نیستند به   اکنون جمعی از جمهوری  خصوص یکدست نیستند. شما هم 

 گویم؟  های اوکراین تن بدهند. درست می  ها به تقاضا دموکرات  ۀانداز

شجاعت    تر به این معادله رسیدم که   ، پیش جریاندر این    ها نیستم. من غربی  ۀمن االن نگران اراد 

، مساوی است با اتحاد غرب. این معادله هنوز هم اعتبار  ها  قساوت روسی  ۀ به اضاف  ها  اوکراینی 

ها ادامه دارد. جنگ آنها تنها یک مبارزه در داخل نیست، بلکه برای   دارد؛ زیرا شجاعت اوکراینی

ها خوشحالم، اما مشکل  خاطر حفظ اتحاد غربی   طر، من به بخش است. به همین خا   کل جهان الهام 

من امکانات است. من به آن میزان، تأسیسات صنعتی نظامی ندارم که بتوانم این جنگ را تا ابد ادامه  

کنم؛ ضمن اینکه    کنم. من سایر متحدان ازجمله تایوان را تأمین نمی   را خالی می  ذخائرم دهم. من  

 .ایده هم مواجه هستم ف -  من با مسئله هزینه

 روسیه  دویدیگر، روسیه نیز همین مشکل را دارد. ثابت شد که ار  اما یک لحظه صبر کن. از نگاه 

تبلیغ شده بود، نیست. ما با گروهی    گونه که قبال    ژی، آن یسترات از نظر سطح سازماندهی، تدارکات و  

  ها می   شود که به زندان   ت می موسوم به گروه واگنر مواجهیم که توسط »یوگنی پریگوژین« هدای

 .اندازد  جنگ اوکراین می   ۀگیرد و آنها را به جبه رود و هزاران محکوم به حبس را می 

 ؟ او خودش هم قبال در زندان بود 

آورد؟    روسیه به ذهن می   دویار  ۀ بله. زندانی و آشپز سابق. اما این موضوع چه چیزی را دربار

ه؟ یا اینکه شما معتقدید روسیه به دلیل جمعیت و وسعت زیاد  سریع به آخر خط رسیدند، ن آنها تقریبا  

 خودش، دارای برتری آشکار است؟ 

هزار نیروی    20روسیه    تر است و جمعیت بسیار بیشتری هم دارد. اگر رهبری روسیه بسیار بزرگ 

ا آنها  کند؟ آی  چهارم آنها بمیرند، پس از آن چه می   گوشت بیندازد و سه   ماشین ندیده را به داخل    تعلیم 

کنند؟ خیر، بلکه آنها دوباره همین    روند و از خداوند درخواست بخشش می  روز یکشنبه به کلیسا می 

شوروی در جنگ جهانی دوم   اتباع استالین و فداکاری بزرگ  ۀ بار در  کنند. مردم  کار را تکرار می 

بدهند، صحبت می   2۷که باعث شد   نفر را از دست  افرادی که فدا    میلیون  واقع    شدند، درکنند. 

ها نفر  ها و میلیون کشاورزان مزارع اشتراکی بودند که به بردگی گرفته شده بودند. استالین، میلیون 

مردند و او دوباره تعداد بیشتری    انداخت و آنها می   گوشت می ماشین  از آنان را داشت. او آنها را در  

 .کرد  را قربانی می 
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آیا از این نظر، دوران استالین با پوتین تفاوت ندارد؟ شما دیدید که سربازگیری اجباری وسیع،  

 .شد  پیامدهایی در روسیه داشت. چنین چیزی در زمان استالین دیده نمی 

حال، صدها    کنند، اما درعین   بینید که مقاومت کرده و فرار می   ها هزار نفر را می تا حدودی. شما ده 

درستی    روند. لئونید برژینسکی از بلومبرگ این مطلب را به  هستند که به جبهه می  هزار نفر هم

کنیم،    کنند، تمرکز می  فهمید. او گفت ما بر کسانی که در مقابل فراخوان سربازگیری مقاومت می 

بینیم. حاال یک جنگ فرسایشی، همان چیزی است که ما از    روند نمی   اما کسانی را که به جبهه می

 .جنگند  می خواهیم. ما در جنگ حضور نداریم، بلکه آنها   ها می ی اوکراین 

اند که    جمهور بایدن و متحدان اروپایی، تصمیم گرفته  شود که رئیس  مشکل عمده از آنجا ناشی می

نباید درگیری مستقیمی میان نیروهای ناتو و قوای روس رخ دهد. درواقع، برای میزان کمک به  

خواهیم   شده است. ما خواستار افزایش رویارویی مستقیم با پوتین نیستیم. نمی اوکراین، سقفی تعیین  

دانیم چیست، استفاده کند. حق داریم که در این زمینه نگران باشیم. مردم    او از توانایی که همه می 

پوتین از سالح هسته  می این کار    گویند: »اگر  داده است.  انجام  ای استفاده کند، کار غیرعقالنی 

خودزنی است. او با حمله انتقامی نابود خواهد شد«؛ پاسخ این است که به باور ما، آغاز این  نوعی  

 .طور که ادامه آن نیز چنین است  طور حتم نادرست بود. همان  جنگ به 

تواند زلنسکی را دستگیر کند یا بکشد. تصور این    می   یف   کرد که با تصرف کی   اما پوتین فکر می 

ه چند روز یا حداکثر چند هفته نیاز دارد، اما کار مطابق این نقشه پیش نرفت.  بود که این کار تنها ب

مریکا برای پوتین  ا   خصوص  های غربی و به   ی، نمایندگان دولت ئ  استفاده از بمب هسته   ۀ بار  در

 .تواند برای او داشته باشد  اند که این کار چه تبعاتی می   روشن کرده

وبی است. بسیار خوشحالم که این اتفاق افتاد، اما در اینجا  این سیاست خیلی خکنم   بله، من فکر می 

تواند    های بسیار دیگری هم دارد. او می   ای توانایی   مشکلی وجود دارد. پوتین غیر از سالح هسته 

تواند آب لندن    های شیمیایی و بیولوژیک مسموم کند. او حتی می  یف را با سالح  تأسیسات آبی کی 

 ل یبتواند ک  اند. پوتین می   او این کار را کرده  خاص انکار کند که مأموران را هم آلوده کند و بعد هم 

  رادیویی را پخش کنیم. او می   ۀ ای که ما نتوانیم همین برنام  گونه   های زیردریایی را قطع کند، به 

کنند، منفجر کند. پوتین    های انرژی را به اروپا حمل می  هایی که گاز یا سایر فراورده بنا  تواند زیر 

توانند مستقیم به کف اقیانوس    ای دارد که میخاص  زیردریایی و مأموران  کشتی های  پیما،    ردریازی

 .جا که خطوط لوله در آن قرار دارند بروند؛ همان 

 تواند مانع او شود؟  چه چیزی می 
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هایی در اختیار دارد، شما ناچارید مراقب    ید. وقتی کسی چنین ظرفیت ئ دانیم، شما به من بگو  ما نمی 

ای کرده است. این کار   دانید، اگر او چنین کند، کار احمقانه   ید: »آه، میئ توانید بگو ید. شما نمی باش

کند؟«. جواب این است که خب، اگر این    عیار است، کدام احمقی این کار را مییک خودزنی تمام 

 کار را کرد چه؟ 

تر تدارکات    موافق ارسال سریعافزایش سطح درگیری مراقب باشیم. من از همان ابتدا،    ۀما باید دربار

ها را نادیده گرفته  های روس های بیشتر به اوکراین بودم، اما دلیل آن این نبود که توانایی   و سالح 

 .باشم 

 کنید؟  چرا از این سیاست دفاع می

ها این لیاقت را دارند که به آنها فرصت پیروزی در جبهه جنگ داده شود.  چون معتقدم اوکراینی 

آنک  این پیش از  اینجا برسیم که شما آن را  به  باید بنشیند و    ه ما  گونه توصیف کردید، هر طرفی 

روی نمایندگان مهاجم خود بنشینید و توافقی را امضا    به   امتیازات ناخوشایندی بدهد. شما ناچارید رو 

آورد. این    کنید که در آن قاتل مردم شما، بخشی از آن چیزی را که از شما برداشته، به دست می 

نتیجه وحشتناک است، اما ممکن است بدترین نتیجه هم نباشد. نکته در اینجاست که عضویت شما  

 .اید، جبران کند   تواند امتیازاتی را که به اجبار داده در اتحادیه اروپا می 

  ها کشور را ترک کرده میزان مهاجران اوکراین چه اندازه است؟ یا به عبارتی چه تعداد از اوکراینی 

 اند؟

شما و کشور شماست. امیدواریم    ۀرسد. این آیند   ها نفر می   دقیق نداریم، اما تعداد آنها به میلیون   ارقام

آمیز    ها بتوانند مهاجران را برگردانند و در یک کشور صلح که این وضع، موقتی باشد و اوکراینی 

ترهای خود که  بزرگمانند    -زندگی کنند. امیدوارم مردم بتوانند کار کنند، مرفه باشند و نشان دهند  

های صنعتی بنا کنند.    توانند در دوران صلح کارخانه   آنها می   -جنگند  جنگ با مهارت می  ۀدر جبه

شوید. حتی اگر در این جنگ پیروز هم بشوید، باز    پس از آن، شما با موضوع بازسازی مواجه می 

چه اعداد و    ۀ بار  دانید در  می شود. شما ناچارید دست به بازسازی بزنید.    هم کشور شما ویران می 

میلیارد دالر خسارت، تنها یکی از برآوردهای سرانگشتی است   3۵0کنیم؟ رقم    ارقامی صحبت می 

 .که انجام شده است 

 اگر جنگ همین امروز تمام شود؟ 

داند که رقم واقعی چیست؟ تولید ناخالص داخلی اوکراین پیش از جنگ چقدر بود؟    بله، چه کسی می

به   ۀدربار میلیارد دالر. درواقع شما االن    ۱۸0در حدود   ناخالص  تولید    ۀعنوان سرمای  دو برابر 
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ناپدید هم نشود. برای    گونه   کنید که باید به   بازسازی صحبت می  نابود یا  ای وارد کشور شود و 

را پیدا    بلکه مقداری از آن  ،کنیم  تالش می بودجه کووید، در کشور ما چه اتفاقی افتاد؟ ما همچنان  

دو برابر تولید ناخالص پیش از جنگ اوکراین    ۀ بار  درکنیم. میلیاردها دالر ناپدید شد و حاال شما  

های مقاومت دوران جنگ نیاز ندارید، بلکه به تأسیسات    کنید. برای این کار، شما به نهاد   صحبت می 

اجتماعی و یک دستگاه قضائ به نظام خدمات  به  کارآمد محتاج هستید. شما  دارید.  نیاز  ی مستقل 

ای صادقانه، عادالنه و هوشیارانه، این    گونه   نظام بانکی احتیاج دارید تا به  جمله  چیزهای زیادی از 

  حاضر، دورنمای مثبتی از اینکه چنان سرمایه بازسازی نوع از بازسازی را مدیریت کند. در حال 

های کارآمد الزم را در اختیار    آن نهاد خوبی مصرف شود، وجود ندارد؛ زیرا اوکراین    ای بتواند به 

دانید، این کشور پیش از آغاز جنگ نیز    طور که شما می   ندارد. اوکراین در حال جنگ است. همان 

 .چنین مؤسسات کارآمدی را نداشت 

جنگ توانست از دست برخی مقامات ارشد درگیر فساد خالص   ۀ و در بحبوح  اینکه زلنسکی اخیراا 

 .ت شود نیز شایان توجه اس

توانست انجام دهد؟ بخشی از آن، واقعی و بخشی هم نمایشی بود. زلنسکی یک   چه کار دیگری می 

  ۀ سازی و کشف دوبار  رهبر خوب در دوران جنگ است و ما بسیار به او مدیون هستیم. ما، جوان 

ی  سترالیا و شرکای آسیای آ،  جاپاننه از منظر جغرافیایی، بلکه از منظر نهادی که شامل    - غرب را 

زودی ناچاریم به بازسازی اوکراین    مدیون او هستیم. ما در شرایطی هستیم که به   -شود   ما هم می

رسند، از دست    سالگی می۱۸شوند و به    بزرگ می  پولند در  بپردازیم؛ طوری که کودکانی را که  

کوریای  بک  خواهیم یک اوکراین به س  خواهیم به کشور برگردانیم. ما می   هایی که می  ندهیم؛ بچه 

جنوبی، در بخشی از اروپا پشت منطقه غیرنظامی بنا کنیم؛ طوری که هیچ نوع الحاق قانونی به  

تر، یعنی یک توافق صلح وجود  گ  بزر  ۀروسیه وجود نداشته باشد، مگر اینکه در پس آن، یک معامل

تضمین    ۀ بار  ها امتیازات مهم بدهند و جایی که به عوض بحث و قول در  داشته باشد. جایی که روس 

 گونه  امنیتی، حرکت به سوی یک تضمین واقعی امنیتی وجود داشته باشد. ما باید از این مسئله به 

خواهند   ها می ای گذر کنیم تا به اوکراین این فرصت داده شود که بتواند کشوری بشود که اوکراینی 

 .توانند با حمایت ما به آن دست یابند   و لیاقت آن را دارند و می 

تانک االن مسئل  این است که به  آیا می ه مهم برای اوکراین  ببیند  یابد و  تواند احتماال در    ها دست 

تابستان یا زودتر دست به حمله بزند و حمله ارتش روسیه را که همین االن در شرق اوکراین در  

  ه برخی از آن صدها هزار سربازی که گرفتند و به جبه  ۀها به وسیلجریان است، متوقف کند. روس 
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ردند، در حال حمله هستند. پس کی قرار است درک کنیم که دسترسی به اتحادیه اروپا، بازسازی،  آو

برای ساختن اوکراین یا یک نوع از اوکراین،    -   درواقع پایان خصومت   – برگرداندن مردم به خانه  

ر متعلق  ها، حتی اگر توسط ما کنترل نشود، دیگ  بقیه زمین   به معنای آن نیست که ما قبول کرده باشیم 

 .به اوکراین نیست 

شده را به یاد آوریم. شما خودتان در آنجا    پاره   بگذارید آلمان شرقی و آلمان غربی و برلین دو 

اروپا با تضمین امنیتی ناتو؛    ۀ کردید. ساختن یک آلمان غربی موفق و الحاق به اتحادی  زندگی می 

 توانید به این مورد به   ود. شما می کرد این اتفاق بیفتد، اما کار درست همین ب  کس فکر نمی   هیچ

عنوان   به  کوریا ۀجزیر  توانید به شبه  های تعهد و موفقیت نگاه کنید. می  ای از دهه   عنوان نمونه 

 .پاره است  جزیره هنوز هم دو یک مورد بدتر نگاه کنید؛ چراکه شبه 

ت است. به  گویند جنگ سرد تمام شده است؛ به غیر از چند استثنا، این حرف تقریبا درس  مردم می

توان گفت    ای است که شبیه فرانسه باشد. می   خاطر همین، نتایج بهینه نیست. نتیجه بهتر، روسیه 

کند، به فرهنگ خود مفتخر    المللی عمل می فرانسه کشوری بزرگ و منظم است که مطابق قوانین بین 

خود در صلح    ۀخواهد در منطق  کند و می  بزرگی دارد اما همسایگانش را تهدید نمی  دویاست، ار

زندگی کند. این عاقبتی عالی است. بیایید امیدوار باشیم چنین عاقبتی را در آینده برای مردم روسیه  

 خواهیم چه کار کنیم؟  و همسایگانش خواهیم دید. اما تا رسیدن به آن نقطه، می

د. سپس دو  هایش را پس بگیر فرض کنید این بهار یا شاید تابستان، اوکراین بتواند مقداری از زمین 

توانیم از بروز جنگ    مجهز دیگر، اتفاق دیگری بیفتد. چگونه می  ۀسال بعد با ظهور یک روسی

مان در تولید سالح، من    صنعتی   بنا های پایان جلوگیری کنیم؟ حتی با احتساب زیر  همیشگی و بی 

یگری هم  های د   عنوان یک کشور، اولویت   ها بتوانند چنین کاری کنند. ما بهمطمئن نیستم اوکراینی 

دهندگان را در آنجا هزینه کنیم. باید کارهای زیادی را که    های مالیات   خواهیم اندوخته  داریم که می 

نویسند  دربار  شما،  ۀ همکاران  دهیم. من همچنان طرفدار    آن می  ۀ همواره در مجله  انجام  نویسند، 

  ینی در شرایطی که فعال  تعریفی از پیروزی نوع اوکرا پیروزی اوکراین و علیه روسیه هستم، اما  

 .دهم در آن قرار داریم، ارائه می

 شود؟   فرض کنیم دستیابی به توافق ممکن باشد؛ در این صورت، تکلیف روسیه و رژیم پوتین چه می 

شناسید، پیش از اخراجش    عنوان دیکتاتور حقیر صربستان می اسلوبودان میلوشویچ که شما او را به 

اکثری خود   که رژیم پوتین هم نتواند به اهداف حد   شد؛ درصورتی از قدرت، در چهار جنگ بازنده 

برسد، ممکن است چنین آشوبی را در داخل تجربه کند. شاید هم نجات پیدا کند و بتواند مدت بیشتری  
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عنوان یک    بر سر کار بماند. قدرت روسیه بیش از پیش در حال نزول است. موقعیت این کشور، به 

این کشور به   ابرقدرت انرژی جهان، افول   تر او   عنوان یک شریک کوچک   کرده است. جایگاه 

  عنوان یک شریک کوچک  تر شد و به این بستگی پیدا کرد که چین او را به راسیای چین، ضعیف

انسانی خود است. کل اقتصاد جدید از    ۀدادن سرمای  دست   سرعت در حال از  تر بپذیرد. روسیه به

 .روسیه عبور کرده است 

 ئید. را بگوتی   متخصصان آی

ای نداشتند، اما متخصصان اوکراینی همچنان در کشورشان هستند. این    آینده  هاین افراد، در روسی

کنند. اینها    های اجتماعی وزارت دفاع را اداره می   ای هستند که بخش شبکه   های برجسته   افراد، آدم

با    ی که ت تجار  طیارات کنند؛ همان    را دوباره تجهیز می   طیارات بدون سرنشینکسانی هستند که  

کنند. بسیاری از نوجوانان    وصل می  بمب های دستیشود و به آن پرتابگر و    ر خریداری میالد ۹۹

کنند. روسیه، این   ساله، همچنان در اوکراین هستند و از کشورشان دفاع می   چند   و   و جوانان بیست 

 .افراد را الاقل در حال حاضر از دست داده است. شاید هم یک نسل یا بیشتر را از دست داده باشد 

 .وطنی که شما در روسیه دیده بودید، از بین رفته است آن نوع زندگی شهری و جهان

هراسی راست    بینیم، بیشتر رژیم والدیمیر پوتین است. یک نوع بیگانه   روسیه می  ۀ آنچه ما از جامع

و خواستار بمباران اتمی اوکراین و    ند جنگیدن روسیه ناراضی ا  ۀبینیم که از شیو  افراطی را می 

ها   زنند و متأسفانه این شبکه  های تند را می  های اجتماعی هم همین حرف  . آنها در شبکه ند ب ا غر

ای است که در حال حاضر وجود    کنند. این روسیه   گرایی را تسهیل و تشویق می   نیز این افراط 

 .دهند   ها، جوامع را در تمام جهات تغییر می کلی تغییر کرده است. جنگ  دارد. روسیه، به 

ستالین نوشتم و مجذوب این کار بودم.    ۀ بار  ام را در  گ، بسیار دردناک است. من تمام زندگی این جن

گرفتم، همسری   داشتم که باید در آغوش می فرزند هائیاما بعد از آن، این کار را رها کردم؛ چون 

ی،  کردم. حاال در جهان و زندگی واقع  برای آنها نطق می  در صنفکه    محصلینیکه عاشقم بود و  

دهنده و دردناک است. ما از    دارم. تمام این چیزها، آزار  می  کنم و دوباره بر  ستالین را رها میمن  

 .این بخش از جهان خالصی نداریم

 اقتباس از "خبر آنالین"  -شرق ۀ منتشر شده در سالنام  •

 


