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است که  قرن جدید ترین رخدادهاینظامی روسیه به اوکراین یکی از مهم تهاجم

برای ی روسیه، اروپا و احتمالاً کل جهان خواهد گذاشت. مدتی بر آیندهآثار طولانی

ی بحران ی دو یادداشت جدید دربارهترجمه« نقد اقتصاد سیاسی»آگاهی خوانندگان 

نگار ی پاتریک کوبرن روزنامهشود. یادداشت نخست نوشتهاوکراین در ادامه منتشر می

 هایدر تمامی دهه . کوبرنستا« کانترپانچ»ی در نشریه گراپژوهشی سرشناس چپ

ای تهیه کرده است. های ارزندهی جهان گزارشزدهزده و جنگمناطق بحران اخیر از

وی در این یادداشت تهاجم پوتین به اوکراین را مشابه تجاوز صدام به کویت یا همان 

ی گرای روسیه در نشریهچپ پژوهشگرداند. دومین مقاله را دو بار میآمدهای فاجعهپی

به سطح پایین حمایت مردم روسیه از اقدامات  ازجملهن اند و در آژاکوبن منتشر کرده

 اقتصاد سیاسینقد  – اند.نظامی پوتین اشاره کرده

 

 ی صدام به کویت...پیشروی پوتین در اوکراین مشابه حمله

 ای برای روسیه استفاجعه

 پاتریک کوبرن

 
 

جا را ارتش عراق به کویت حمله و آن دستور داد نیصدام حس، 0991اوت  دومدر 

هایی که به شکل خونین شورشبه شکست عراق در جنگ، اشغال کند. این عملیات 

 یسازمان ملل، شکست در جنگ دوم، اشغال خارج هایمیسال تحر 01، سرکوب شدند

 .در شرف اتمام استاکنون تازه که های داخلی منجر شد درگیریو دو دهه 

 یهایبه جمهور خود راها و سربازان تانک نیپوت ریمیولادسال بعد،  یاز س شیب

ها که استقلال آن یفرستاد، مناطق نیدونتسک و لوهانسک در شرق اوکرا طلبییجدا

 یانهیجویتلاف یدهایو تهد نانهیواکنش خشمگموجب شناخت و  تیرا به رسم

 .شدناتو  یکشورها

https://inews.co.uk/opinion/russia-ukraine-information-war-government-intelligence-scrutiny-1469734?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/world/ukraine-conflict-putins-fear-of-russian-soldiers-in-body-bags-might-be-biggest-war-deterrent-1476060?ico=in-line_link
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 در. منجر نشود یترجنگ گستردهبه مدت ممکن است در کوتاه نیاقدامات پوت

 رکتی کنونی حسوی جبههآنبه  یروس یروهاین ایکه آبه این دارد  یبستگ، مدتکوتاه

 .ریخ ایطلب باشند ییجدا یهایو به دنبال گسترش قلمرو تحت کنترل جمهور کنند

 نیهموضع فعلاً  کنمیشخصاً فکر م»به من گفت:  نیاز کارشناسان اوکرا یکی

و  کندیو لوهانسک کنترل مرا در دونتسک  زیدر حال حاضر همه چ نیپوت«. است

 .«کندیم "مقاومت" در اختیاررا وارد قلمرو  شیروهایناو  شتریب پیشروی

ست و دونباس ا یفراتر از منطقه اریدارد که بس یاسیس یریتأث هیروس یشرویاما پ

شناختن استقلال دو  تیبا به رسم نی. پوتکندمی رتأثمرا و اروپا  نیاوکرا یندهیآ

ت. اس میان برداشتهرا از  نیبا اوکرا کیپلماتیحل دانداز راهچشم طلب،ییجدا یجمهور

 یخودمختار یتوافق اجرا نشده برا کی، 2102سال  در 2-نسکیم ینامهدر قلب توافق

 کیپلماتیتنها راه درسید میبود که به نظر  نیدر اوکرا هیطرفدار روس یهایجمهور

 .رفته است نیز با شهیهم یبرااکنون  لحراه نیو ا -به جلو بود  ریپذامکان

 ندیفرا» کی 2-نسکیخود در روز دوشنبه گفت که به نظر او م یدر سخنران نیپوت

 شده است. «سترون

ا ر فید. مسکو تا چه اندازه دولت کشویمطرح م یگریال مهم دؤس بدین ترتیب

 عامل غربنشانده و دسترا این دولت که  دیگویمدام م نیپوت رایز داند،یمشروع م

ه کامل ب یقصد دارد حمله نیپوت ایکه آ رسیمدر نتیجه به این پرسش می داند؟یم

 .ریخ ایرا آغاز کند  نیاوکرا

را نشان  یرنگقرمز یهاهستند که فلش ییهاپر از نقشه ونیزیتلو یهاصفحه

خارج  فیممکن است از بلاروس به سمت ک یتانک روس یهاکه در آن ستون دهندیم

 پریرا در شرق رودخانه دن نیکنند تا اوکرا یشرویبه سمت شمال پ مهیاز کر ایشوند 

ن اتفاق ایشک دارم که  هنوزاما  فتد،یروز اتفاق ب تواند طی یکامر می نیتصرف کنند. ا

 .فتدیب کامل طوربه

وجود  یمحدود یریبر سر دونباس، هنوز فقط درگعمومی خشم  تمامیبا وجود 

هنوز مشخص  ب،یترت نیرخ نداده است. به هم یبزرگ ینظام یریدرگداشته است و 

https://inews.co.uk/news/world/vladimir-putin-permission-deploy-russia-armed-forces-ukraine-latest-news-1476117?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/world/has-putin-broken-the-minsk-agreement-what-the-recognition-of-donbas-region-means-for-russia-ukraine-peace-1474857?ico=in-line_link


 ی بحران اوکراینیادداشت دربارهدو  4 

تهاجم  را که به عنوان مجازات ییهامیتا چه اندازه تحر یغرب یکه کشورها ستین

 .خواهند کرد عیتسراست،  شده یطراح نیکامل به کل اوکرا اسیدر مق هیروس

امروز  یهیو روس نیرا با پوت شیو عراق سه دهه پ نیصدام حس یقدرت نظام

 د،ینگج یم رانیداشت که هشت سال با ا یعراق ارتش قدرتمند کتاتوری. ددیکن سهیمقا

 نیهمچن .ستدیبا کایآمر یدر برابر ائتلاف به رهبرباعث شود که نتوانست  زیچ چیاما ه

وفور از آن به نیپوت که یزینداشت، چ یسلاح کشتار جمعاصلاً معروف است که 

 .برخوردار است

مستقر کرد. اما را  یارتش قدرتمند تیراندن ارتش عراق از کو رونیب یبرا کایآمر

ه خود را ب یروهاین ستیاند که قرار نناتو به صراحت اعلام کرده یهاقدرت ن،یدر اوکرا

 .جنگ بفرستند

ارسال خواهد شد، اما بر اساس  نیارتش اوکرا یبرا زاتیو تجه حاتیدر عوض تسل

تفاده شود. اس یخوبرسد که از آنها بهیبه نظر م دیبع مزتاون،یج ادیبن تفصیلی بررسی

از سال  نیدر اوکرا ینظام یصرف نوساز که دلار اردیلیم 2حدود  براساس این بررسی،

ز که پس ا نیا: »دیگویگزارش م نینداشته است. ا یریتأث چیه شده تاکنون 2102

 یگونه اصلاحات اساس چیتحت ه یدفاع عیو نه صنا نیهفت سال جنگ، نه ارتش اوکرا

 «است معتبرو  تأملاند، قابل قرار نگرفته یداریپا ای

سکو م یاحتمالاً برا هیروس مدتیطولان یهر چه که باشند، لشکرکش هایناکام نیا

 .مخرب باشد اریو بس ابدیادامه  یطولان یمدت تواندمیخواهد بود، اما  بارفاجعه

ممکن است از آنچه در دونباس به دست آورده خوشحال باشد و ادعا کند  نیپوت

زود  هنوزعام نجات داده است. را از قتل هیطلب طرفدار روسییجدا یهایکه جمهور

خواهد  ریتأث هیروس یافکار عمومگونه بر چهتصرف دونتسک و لوهانسک  میاست که بدان

 ی روسیههمیضم 2102را در سال  مهیکر که ینزما یبه اندازه گاهیچه نی. پوتگذاشت

 بالا نبود. هیروس یهایکرد، در نظرسنج

 کیخود را به عنوان  ینظام یروهایباشد که ن یمنطق نیکرمل یممکن است برا

 تر استخطرناک ارینگه دارد، حضور آنها بس نیدر اطراف اوکرا استفادهبدون  دیتهد

 ینظام یرویاستفاده از ن یآماده هیدهد که روسینشان م نیحمله به شرق اوکرا رایز

https://inews.co.uk/news/politics/boris-johnson-announcement-live-update-key-points-sanctions-russia-ukraine-1475011?ico=in-line_link


 

 
 

 کوبرن و دیگرانپاتریک  5

 مامیتدارد،  یبستگ یاسیس یمانورها رو مشاورانش د نیبه مهارت پوت یلیخاین است. 

 .ستندیکه آنها اصلاً ماهر ندال بر آن است  ییهانشانه

 احتمالاً نیو هوش مردان اطراف پوت استعداد»گفت:  هیاز کارشناسان روس یکی

]که  ای دومکلیاز زمان تزار ن هیروس انرهبراز مشاوران  یکمتر از سطح هر گروه

 «.اعدام کردند[ است 0901در سال  هاکیبلشو

ادامه داشته  هاحل و فصل بحران را که ممکن است سال نیتهاجم به شرق اوکرا

نها آ گانیو همسا هیروس ن،یاوکرا یبرا یخبر بد نیکند. ایدشوارتر م شیاز پباشد، 

 یهامیجنگ سرد و گرم و تحراطمینانی ناشی از بی لیصاد آنها به دلاقت رایاست ز

 ژهیورخ داد. به هیکه در عراق و سور است یهمان اتفاق نیخفه خواهد شد. ا یاقتصاد

 کنند. یرا فلج م و اقتصاد امعههستند که کل ج مؤثری اریابزار بس هامیتحر

د خط لوله گاز نور نامهیصدور گواه قیتعلتاکنون  هیروس یضربه برا نیتربزرگ

 وع،الوقبیقر یبر مداخله یمبن نیتوسط آلمان بوده است. پس از اعلام پوت 2 میاستر

که ماهانه  دیگویم نیو اوکرا افتیدرصد کاهش  02 برحسب دلار هیبورس روسارزش 

 .کندیبحران ضرر م لیدلار به دل اردیلیم 1تا  2

 دیبودند که او با گمان نیر اب هایحمله کرد، عراق تیبه کو نیکه صدام حس یزمان

 را آغاز کند یبه عواقب اقدامات خود فکر کرده باشد و منتظر بودند تا مذاکرات اساس

 .گ سر رسیداین که جنتا  -انجام دهد  کیپلماتید یمانور ای

 

 با منبع اصلی:پیوند 
-https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins
-husseins-saddam-with-compares-ukraine-into-advance

russia-for-disaster-a-kuwait-of-invasion/ 

 

 

  

https://inews.co.uk/news/russia-will-uk-war-ukraine-invasion-response-putin-sanctions-boris-johnson-cobra-meeting-1474784?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/russia-will-uk-war-ukraine-invasion-response-putin-sanctions-boris-johnson-cobra-meeting-1474784?ico=in-line_link
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
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 اندمردم عادی روسیه با جنگ مخالف
 ایلیا ماتویف و ایلیا بادریتسکیس

 
 

را آغاز کرده است و ظاهراً انتظار دارد که  نیتهاجم خود به اوکرا نیپوت ریمیلادو

ها در حال که روس یحال در –کنند. اما  ریرا تسخ نیبتوانند مقاومت اوکرا شیروهاین

او را به  میرژ تواندیحمله م نیا - داندادهنجنگ نشان  یبراچندانی  اقیاشتحاضر 

 .کند ثباتیشدت ب

نوز هشده است.  دییأها تساره نیحمله کرد. بدتر نیشب گذشته به اوکرا هیروس

ه ب هیکه ارتش روس شده روشن تاکنون، اما اطلاع نداریموسعت تهاجم به طور کامل از 

)در امتداد  یکشور حمله کرده است، نه فقط در جنوب شرقاین در سراسر  یدافاه

مختلف  یدر شهرها هاینیکرا(. صبح امروز او«خلق یهایجمهور»به اصطلاح  یمرزها

 .شدند داریانفجار از خواب بصدای با 

ش کامل ارت میرا روشن کرده است: تسل اتیعمل نیا یهدف نظام نیپوت ریمیولاد

 ستقرارا یبه معنا ادیاما به احتمال ز -همچنان نامشخص است  یاسی. طرح سنیاوکرا

که مقاومت  کندیفرض م هیروس یاست. رهبر فیدر ک هیدولت طرفدار روس کی

 دیجد میرژ یشناسفهیوظ اب نیاوکرا یو اکثر مردم عاد خواهد خورد سرعت شکستبه

خواهد بود  حاد هیخود روس یبراآن  یاجتماع یمدهاآیپروشن است که . رندیپذیرا م

 سقوط هیروس یهاغرب، بورس یهامیقبل از اعلام تحر ی، حتامروز صبح تر درپیش –

 را شکست. ی قبلیرکوردها یکردند و سقوط روبل همه

 آشکار زبان انگریجنگ را اعلام کرد، بآغاز  که در آن نیپوت یشب گذشته یسخنران

 ستمیقرن ب لیاوا دراست که  ینظر، او تنها حکومت نیو استعمار بود. از ا سمیالیامپر

 تواندیمن گرید نیکند. کرمل یصحبت م یستیالیقدرت امپر کیآشکارا مانند  نیچن

 لیماو ت نینفرت خود از اوکرا -گسترش ناتو  یحت لهاز جم - هایتینارضا ریپشت سا
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ک درقابل «منافع»اقدامات فراتر از  نیبه آن را پنهان کند. ا یهیتنب« درس»به دادن 

ای ج «یخیتار رسالت»در قلمرو ، دیابمیآن را در نیپوتهستند و همانطور که  یعقلان

 .گیردمی

 یتیامن یهاسیو سرو سی، پل0212 یهیدر ژانو یناوالن یالکس یریاز زمان دستگ

 «یافراط» یاند. سازمان ناوالنرا سرکوب کرده هیدر روس افتهیمخالفان سازمان اساساً

شد و منجر به حدود پانزده هزار بازداشت شد، تظاهرات در دفاع از او  یو متلاشاعلام 

شدند،  میدهنا «یعوامل خارج»به عنوان  ایشدند  تهبس ایمستقل  یهاتمام رسانه باًیتقر

 -است  دیجنگ بع هیعل یا. تظاهرات تودهکندمیرا محدود  شانتیکه به شدت فعال

از  ،یابانیو شرکت در هر اعتراض خ ستیآنها ن یقادر به هماهنگ یاسیس یروین چیه

 هایحلقه و کنشگرانشود.  یشدت مجازات مسرعت و بهجمله تظاهرات تک نفره، به

 اند.باختهخود را  یهیشوکه شده و روح دادهایرو نیاز ا هیدر روس یروشنفکر

از جنگ در  یآشکار تیحما چیاست که ه نیا بخشنانیاطم یهااز نشانه یکی

 آژانس نی، آخر«لوادا سنتر». بر اساس گزارش ستین صیقابل تشخ هیروس یجامعه

شناخته  «عامل خارج»به عنوان  هیمستقل )که خود توسط دولت روس ینظرسنج

 «خلق یهایجمهور» یشناختن رسم تیاز به رسم هاد روسدرص 21شود(، یم

درصد  22که  یکنند، در حال ینم تیحما هیو لوهانسک توسط مقامات روس دونتسک

ی و پرستغلیان میهن» یهانشانه یکه برخ یکنند. در حال یمتأیید کار را  نیا هاروس

است که با وجود کنترل  أملاست، اما قابل ت ریناپذاجتناب« حمایت از رهبران سیاسی

قادر  نیملکر ون،یزیدر تلو فریبانهتبلیغات عوامو انتشار  یارسانهمنابع  ترینمهمکامل 

 .ستیجنگ ن یبرا یشور و شوق جادیبه ا

رخ داد،  2102در سال  مهیپرستانه که پس از الحاق کرهنیم جیمانند بس یزیچ

را که تهاجم  جیرا یهینظر نیا نینظر، تهاجم به اوکرا نی. از اافتدیامروز اتفاق نم

، کند. برعکس یاست، رد م یداخل تیاز مشروع تیبا هدف حما شهیهم نیکرمل یرونیب

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
https://www.jacobinmag.com/2019/08/russia-opposition-repression-vladimir-putin
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 دیتهد یآن را تا حد یبقا یو حت کندیم ثباتیرا ب میجنگ رژ نیدر هر صورت، ا

به  نیانتخاب مجدد پوتاز کننده قانع یشیبه نما ازین -« 2122 یمسأله» رایز کند،یم

 زیم یروهنوز  - کنندجمهوری شرکت میانتخابات ریاستدر ها روس هنگامی که

 .است

ه ب هیروس یساده متحد شود: نه به حمله امیپ کیحول  دیچپ در سراسر جهان با

به رنج و مرگ  این اقدامات ،وجود ندارد هیاقدامات روس یبرا یهیتوج چی. هنیاوکرا

 نیابا اوکر یالملل نیب یما خواستار همبستگ ،یتراژد یروزها نید شد. در اخواهمنتهی 

 .میهست

 

 پیوند با منبع اصلی:

https://jacobinmag.com/2022/02/ordinary-russians-war-

outbreak-ukraine-vladimir-putin 

https://jacobinmag.com/2022/02/ordinary-russians-war-outbreak-ukraine-vladimir-putin
https://jacobinmag.com/2022/02/ordinary-russians-war-outbreak-ukraine-vladimir-putin

