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  نیو ناتو به آغاز جنگ اوکراآمریکا متحده   االتیا

با   ی»همراه این واقعیتاعتراف به  کمک کردند.

 .ست ین ن«ی پوت
 ( ۲) ۲۰۲۲مارس   ۷شده در نشریه نیوزویک در درج

 برگردان به فارسی از نادر ثانی
 

 
 

اقددا  تااوزکارانده  کی نیبه اوکرا  تردهسی گتهاجم  یبرا  نیپوت  ریمیوالد  میتصم

خطرناک فرو برده اسدت    یتیاست که جهان را در وضع  در ابعادی بسیار وسیع

 تمدامیبده    فراتدر از انددازه  یاقددا  او پاسد    نیا  ،یمعقول  اریهر معاستفاده از  با  

 چیهد مییبگدوبدا ننکده    یریگادهینت  نیدحال، انیبود  با ا  نیاوکرا  ایناتو    اتکیتحر

 تفاوت دارد  صورت نگرفته است یزینمکیاقدا  تحر

 

وجده   چیبده هد  هیگسترش ناتو تا مرز روس  نکهیاصرار بر ا  ،محافل  برخی از  در

 یهااسدتدالل  تمدامی  یاریمد شده است  بس  ست،ین  نیاوکرا  یمسئول بحران کنون

 اید  ن«یاز پدوت  ی»جانتددار  ن«،یپدوت  یهاصدحتت  ابق بام الف را به عنوان »تط



زشدت   اگر از تتلیغدات   کنندیرد م  هیو »اطالعات نادرست« روس  غاتیپ ش تتل

اسدتدالل چندین    ،بگذریم  ردیگیرا در بر م  ییادعاها  نیکه چن  (۳ی )سمیکارتمک

 .باشدنمیاشتتاه بیش از یک در واقع  ییربنایز

 

هشددار  شیاز دو دهده پد شیبد یغربد استیکارشناس س نیو چند  هیروس  رهتران

 کیدحالت بده  نیکه در بهتر –خواهد داشت    یبد  اهیکه گسترش ناتو نت  دادندیم

خدتم   عیدار" و تما داغ"حالدت جندگ    نیو در بددتر  هیبدا روسد  دیدجنگ سدرد جد

نتودندد    یگدریکد  د  چیهد  اید  نیاست که ننهدا »پداواک« پدوت  یهیخواهد شد  بد

ر خود فرو رفتن د استیمعمار روشنفکر س ،"George Kennan کنانجورج "

در   ۱۹۹۸مده    ۲در    یادر طول جندگ سدرد، در مصداحته  کاینمر  ایاالت متحده

 یزیدکه حرکت ناتو به سمت شرق چه چ   ه بودبه دقت هشدار داد  مزیتا  ورکیوین

 دیدجندگ سدرد جد  کیدنغداز    نیکنم ایرا نغاز خواهد کرد  او گفت: "من فکر م

نشدان   ینفدواکدنش م  جیهدا بده تددرکنم روس  یمن فکر مو اضافه کرد: "است "  

 ".خواهد گذاشت ریننها تأث یهااستیس یرو چنین امریخواهند داد و 

 

چددک و  یلهسددتان، جمهددور وروداز دور اول توسددعه کدده بدده در ایناددا  کنددان

کددده  ای، دورهیکدددرد  دور بعددددیشدددد صدددحتت مبددده نددداتو منادددر ماارسدددتان 

اضدافه کدرد، بده نداتو را    یشرق  یاروپا  یکشورها  گریو د  کیبالت  یهایجمهور

را و گرجسدتان،    نیاوکدرا  تیعضدو  یواشدنگتن بدرا  یتر بود و تالش بعددخشن

بده شدمار   هیروس یتیامن ایپایهمنافع  توان چیزی جز خوار شمردن و تحقیرنمی

تر جددیروز بده روز    زیمسکو ن  یو هشدارها  اتیشکااین مدت    در خالل   نورد

 .شدیتندتر مو 

 

 گا  در راه عتدور از یگریپ  از د یکی ییو اروپا ییکایحال مقامات نمر  نیا  با

شدرو   "George W. Bush بوش ویجورج دبل"ند  روسیه برداشتچراغ قرمز 

ارزشدمند   یو نظدام  یاسیبه عنوان متحدان س  نیبه برخورد با گرجستان و اوکرا

و  نیقدرار داد تدا اوکدرا، ناتو را تحت فشدار  ۲۰۰۸متحده کرد و در سال    االتیا

در ایدن فرانسده و نلمدان    سیاست محتاطانده   ردیعضو بپذ  نگرجستان را به عنوا

کدرد کده   دییدنشست سران نداتو تأ  هیانیانداخت، اما ب  قیتالش را به تعو  نیامورد  

 .افتیدست خواهند  عضویت نیبه ا تیهر دو کشور در نها

 



و پسدر بدوش جدورج که هم در دولت  ،"Robert M. Gates ت یرابرت ا   گ"

کددرد، در کتددا  یدفددا  خدددمت م ریددهددم در دولددت بدداراک اوبامددا بدده عنددوان وز

 ی، اعتراف کرد کده "تدالش بدرا۲۰۱۴در سال    "Duty، "وظیفه  خاطرات خود

 ادهیبدود " او نت  انددازهاز    شیبده نداتو واقعدا  بد  نیاوکدراوارد کردن گرجستان و  

هدا گدرفتن ننهده روس  دهیدناد  مالحظهیب"  موارد  از  یابتکار مورد  نیگرفت که ا

 .بود "دانستندیخود م یاتیح  یمنافع مل

 

کدرد  العمدل  نشدان دادن عک تدود و مسدکو شدرو  بده  ن  نیدا  یت چیزی جزواقع

 کیدانادا   یگرجسدتان بدرادر احمقانه دولدت طرفددار غدر    کیاز تحر  نیپوت

کشددور نفددود کددرد، اسددتفاده کددرد  پدد  از ایددن بدده داخددل  قددا  یکدده عم یحملدده نظددام

و   هجددا کدرداز این کشور  دو منطقه گرجستان را    شهیهم  یبرا  هیروس  ،یروزیپ

 .قرار داد هیروس یننها را تحت کنترل دائم

 

داد کده یمتحده هشدار مد  االتیا  رنموزیبه رهتران د  یحت  دیبا  نیقاطع کرمل  اقدا 

در مدورد تاداوز مسدتمر   یاعتراضات شفاهبا  صرفا     یمقامات روس  ی کهدوران

است  بدا   دهیرس  انیدند به پاداالعمل نشان میعک   هیروس  یتیغر  به حوزه امن

به  نیاوکرا لیتددولت اوباما همهنان به دنتال ت  ،یزیانگحال، به طرز شگفت  نیا

سدال  لیدو اوا ۲۰۱۳اواخر سدال  ناتو بود  در یو نظام یاسیس  ب شی از تعلقات

 یهدااز تالش  تیحما  یبرا  ییدولت اروپا  نیو چندنمریکا  متحده    االتی، ا۲۰۱۴

 کتدوریو"  ،اوکدراین  هیروسهوادار    جمهور یرئ  یسرنگون  یتظاهرکنندگان برا

دوره  به پایان رسدیدناز  پیشحدود دو سال  ،"Victor Janukovitj چیانوکووی

 .مداخله کردندشرمانه یاو، ب یجمهوراستیر

 

 ۲۰۱۰در سال    چیانوکوویکه    یاز زمان  اهیبه و  شده،دادهاعتراضات سازمان  نیا

ادعان داشتند  یالملل نیناظران ب ریاروپا و سا هیاتحاد یکه حت  یانت ابات  اهیدر نت

  در نددجمهدور شدد، نامناسدو بود ینزاد و منصفانه بدود، رئ  یکه به طور منطق

خدود،   تجمهور از سدم   یرئ  یبرکنار  یبرا  یراه قانون  ک،ینظا  دموکرات  کی

عدد  اعتمداد،   یرأ  قیدکشدور خدا ، از طر  کید  یقدانون اساسد  نیبسته به قوان

 نیخشددمگاسددت  تظدداهرات  یپارلمددان یشکسددت در انت ابددات بعددد ایدد ضددا یاست

متحدده   االتیدحدال انیگنادد، بدا ایها نمیبنددسدته  نیداز ا  کید  چیدر هد  یابانیخ 

شدده و افشدای شناختهکردندد     تیدحما  یرقانونیروند غ  نیو متحدانش از انمریکا  



، "Victoria Nuland نولنددد ایددکتوریو" انیددم شددده ضددت  یتلفندد لمددهمکابدددنا  

 Geoffrey اتیدپ یجفدر"و نمریکدا متحدده  االتیداامدور خارجده  ریمعاون وز

Pyatt"  کیدمداخلده واشدنگتن در امدور    زانیدم  ن،یدر اوکدراایدن کشدور    ریسف 

 .نشان دادکشور مستقل را 

 

 ،هیروسد  یتحمدل بدرا  رقابدلیغ  یکدیتحر  گذرد پیامدمی  نیاوکرا  ننهه امروز در

 مدهیکر  کیاسدتراتا  رهیجزبدا الحداق شدتهدر ابتددا    نیبود  پوتاین کشور    هیهمسا

را   یاقتصداد  یهدامینداتو نن پد  از نن تحر  یمتحدده و شدرکا  االتیپاسخ داد و ا

 .بود انیدر جر یبه طور جد یدیاعمال کردند  جنگ سرد جد هیروس هیعل

 

 ها:پانوشت
 یهمکار ارشد، مطالعات دفاع" Ted Galen Carpenter( "تد گیلن کارپنتر ۱

 " در واشنگتنCato Institute موسسه کاتو" ،یخارج  استیو س

 نوشته در نیوزویک:( پیوند به اصل ۲
https://www.newsweek.com/us-nato-helped-trigger-ukraine-war-its-

not-siding-putin-admit-it-opinion-1685554 

" سیاسدتمدار و Joseph McCarthyکدارتی ای بده ندا  "جدوزف مکاشداره( ۳

های ن سدت سناتور افراطی و دست راستی ایاالت متحده نمریکاست کده در دهده

گامان ننان( جنگ سرد میان ایاالت متحده نمریکا و اتحاد جماهیر شوروی )و هم

ت خدود کدرده شکار و متارزه علیه افراد "کمونیست" و "چپ" را سرلوحه فعالی

" و متدارزه در ءدست به "افشدا  ۱۹۵۴و    ۱۹۵۰به ویاه در خالل سالهای  بود و  

برابددددر بسددددیاری از عناصددددر و نیروهددددای مترقددددی و نزادی ددددواه زد  وا ه 

کارتیسددم" بددا اسددتفاده از نددا  او بددرای نشددان دادن متددارزه علیدده عناصددر و "مک

 نیروهای مترقی و نزادی واه به کار گرفته شده است 
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