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ها و مقاالتی که به دنبال تجاوز نظامی پوتین به ی انتشار سلسله یادداشتدر ادامه

 متنکنیم که را منتشر می دیوید هارویی حاضر از نوشتهاوکراین منتشر کردیم، 

است که از طریق زوم دانان امریکا انجمن جغرافیی نشست ساالنهسخنرانی وی در 

تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تر های درازمدتدر سخنانش ریشهبرگزار شد. هاروی 

 گسترش حفظ و یهاشده در روسیه، و برنامه درمانی اجراهای شوکبا توجه به سیاست

  نقد اقتصاد سیاسی –. کندطرح می ناتو

 
 

در نظم  قیعم یعطفنقطه ن،یبه اوکرا هیپس از تهاجم روس اریعوقوع جنگ تمام

اند ما گرد آمده ینشست ساالنهاین که در  یدانانیجغراف ب،یترت نیداست. ب یجهان

نظرات  یبرخ ،نی. بنابرارندیبگ دهیآن را ناد توانندیزوم( نمطریق )افسوس از 

 .کنمیارائه م بحث یبرا ییعنوان مبنارا به یکارشناسریغ

 یو نظم جهاندر صلح بوده  5491جهان از سال برمبنای آن که  هست یاافسانه

 التیمهار تما در یادیز یاندازهتا  متحده ساخته شده االتیا یکه تحت هژمون

است. رقابت  مؤثر بوده گریکدیدر رقابت با  یدارهیسرما یهادولت یطلبانهجنگ

مهار شده است و  یادیحد ز اشد ت یدر اروپا که منجر به دو جنگ جهان یدولتانیب

 سمیکمون دیمبارزه با تهد یبرا ایاندازه)تا  5491و ژاپن پس از سال  یآلمان غرب

ادغام شدند.  یدارهیسرما یجهان نظامدر  زیآمشکلی مسالمتبه  بار دیگر( یشورو

. ندتأسیس شددر اروپا  (وروی و اروپا، ناتو یهی)بازار مشترک، اتحاد یهمکار نهادهای

ز ا کرات هبکه ( یدولتانیو ب ی)اعم از داخل« گرم» یهاجنگبسیار است حال،  عیندر 

 یهاو به دنبال آن جنگ تنامیکره و و یهاجنگ در آغازآغاز شده است،  5491سال 

با  از آنها یکیکه عراق ) هی، دو جنگ علناتوتوسط  و بمباران صربستان یوگسالوی

(، اختیار دارد، توجیه شددر  یکشتار جمع یهاسالح که عراقمتحده  االتیاهای دروغ

 .هیو سور یبیل من،ی یهاجنگ

م فراه یکرد نظم جهانکار یبرا پایداری کمابیش سترب، جنگ سرد 5445تا سال 

عنوان  تحت هااز آن زنهاوریآ شیها پکه مدت ییکایآمر یهاکرد. آن دسته از شرکت
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ایجاد د. شمی یآنها دستکار یکرد، اغلب به نفع اقتصادیم ادی ینظام - یمجتمع صنعت

 مدآیپ بود. استیس نیابزار ا سمیمونو ک ی( از شورویو واقع ی)اعم از ساختگ هراس

بوده  یافزار نظامدر سخت یو سازمان فناورانه یهاینوآور رپیدآن امواج پی یاقتصاد

 تنترنیا ،یمانند هوانورد یاگسترده یرنظامیغ یموارد کاربردها نیاز ا یاریبس .است

ندهیزاو تمرکز ف هیسرما انیپا یانباشت ب به نیبنابرا و ندداشت یاهسته یهایو فناور

 کمک کردند.بسیار  انحصاریشبه یهابازاردر  یدارهیقدرت سرما ی

ز ا ادواریطور که به یبرالیولن یاضتیر هاینظامدشوار  یهنگامهدر  ن،یعالوه بر ا

ل توس شد،یم اعمال شرفتهیپ یدارهیسرما یکشورهاحتی  مردمبر  به بعد 5491سال 

 یبرا یظامنگرایی نزیبه ک گانیشد. توسل ر یمطلوب یاستثنا «ینظام گرایینزیک»به 

قتصاد ا نامتوازن ساختنهمزمان با  ،یاتحاد شورو هیعل یحاتیتسل یمسابقه یندهسازما

رخ ن نیباالتر گان،یکرد. قبل از ر فایا یجنگ سرد نقش مؤثر انیهر دو کشور، در پا

به  گانیکه از زمان ر یدر حال ،بوددرصد ن 91 تر ازکممتحده هرگز  االتیدر ا اتیمال

شود که نشان داده می نیاست، بنابرا کردهنرخ هرگز از چهل درصد تجاوز ن نیا ،بعد

. نادرست استشود، یباال مانع از رشد م یهااتیمال کهنیبر ا یمبن گرایانراستاصرار 

 ینابرابر جادیبا ا زین 5491متحده پس از سال  االتیاقتصاد ا یندهیشدن فزاینظام

در  نیمتحده و همچن االتیحاکم در داخل ا یگارشیال گیریشکلو  شتریب یاقتصاد

 .( همراه شدهیدر روس یت)ح گرید یجاها

ا آن ب نیدر اوکرا یکنوناز نوع  ییهاتیغرب در موقع یاسیکه نخبگان س یشکلم

 ردیمورد توجه قرار گ یابه گونه دیبا یمدت و فوراست که مشکالت کوتاه نیند اامواجه

ضطرب مو  مرددنکند. به عنوان مثال، افراد  دیرا تشد منازعات بنیادی یهاشهیکه ر

ا که با چاقو به سمت م یبا کس میتوانینمدهند، اما ما میواکنش نشان  تندیهاغلب ب

 دی. آنها بامیرا کاهش دهشان اضطرابتا  میمقابله کن بخشآرامش یبا کلمات دیآیم

 دینشود. هدف با شان افزودهنگرانیخلع سالح شوند که به  یهایبه روش حاًیترج

حال،  نیدر ع که دباش ترشدهیرنظامیو غ تریمشارکت زتر،یآمصلح ینظم جهان یزیرهیپا

تهاجم به دنبال دارد، محدود  نیرا که ا یجان غیرضروریو تلفات  هایرانیوحشت، و

 .کند
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 ییندهایجهات محصول فرآ یاریاز بس میهستشاهد  نیاوکرا رویاروییآنچه ما در 

رد، جنگ س انیبرد. با پا نیرا از ب یشورو میموجود و رژ اًواقع سمیاست که قدرت کمون

 یایمزابدین ترتیب  رایدرخشان خواهند داشت ز یاندهیها وعده داده شد که آبه روس

 سی. بورابدییو اقتصاد بازار آزاد در سراسر کشور گسترش م یدارهیسرما ییایپو

 باور نیها بر اجنگ سرد، روس انیاکرد: با پ فیتوص گونهنیرا ا تیواقع یتسکیکاگارل

 اواسط پرواز به آنها گفتهاین که تا  روندیم سیجت به پار یمایهواپ کیبودند که با 

 «.دیخوش آمد نوفاسویبه بورک»د ش

 یتالش چیهاتفاق افتاد،  یدر مورد ژاپن و آلمان غرب 5491در سال  چهبرخالف آن

 یالملل نیصندوق ب یهیو توص، ادغام شوند یجهان نظامدر  هیمردم و اقتصاد روس نشد تا

 «یشوک درمان»بود که  نیساکس( ا ی)مانند جفر یپول و اقتصاددانان برجسته غرب

گان جواب نداد، نخبکار  نیکه ا یهنگام گذار، را بپذیرند.این  ییجادو ونمعج ،یبرالیولن

هیسرما هکمبنی بر این کار گرفتند را به مقصر شمردن قربانیان  یبرالیولن یباز یغرب

 یکارآفرینبر سر راه از موانع  یاریبس واند توسعه نداده یبه درسترا خود  یانسان ی

ا هگارشیظهور ال ها را برایخود روس تلویحیرو به طور  نی)از ا اندرا برنداشته یفرد

قوط س یناخالص داخل دیوحشتناک بود. تول هیروس یبرا یداخل جی(. نتامالمت کردند

دت شبه یبه زندگ دیشد(، امپول مقیاس ودکا  هاییکرد، روبل قابل دوام نبود )بطر

 یاهو نهاد یکامل رفاه اجتماع یفروپاششاهد ، تنزل یافتزنان  قعیتوم افت،یکاهش 

ر د یبحران بده درپی. بودیم یگارشیحول قدرت ال ییایماف استیظهور س و یدولت

وجود نداشت  سراشیبیخارج شدن از  یبرا یراه چیه دیرسیکه به نظر م 5441سال 

 یورکتاتیشدن به د میثروتمندان و تسل یسفرهبرجای مانده از  یهاخرده ییگدا مگر

الوه بر بود. ع فراگیرها گارشیالبه جز همگان  یاقتصاد ریپول. تحق یالمللنیصندوق ب

 هیمستقل تجز یهایبه جمهور نیاهمفکری همگبدون  یشورو ریاتحاد جماه ،همهاین 

 شد.

 بیاقتصاد همراه با تخرافول و  تیبا کاهش جمع هیسه سال، روس ایدو  یط

 ییزدایصنعت قیچه که از طرآن در مقایسه بامواجه شد که خود  یصنعت یشالوده

. ودبیشتر ب، ندچهل سال گذشته تجربه کرده بود طیمتحده  االتیا تریمیمناطق قد



 هارویدیوید  4 

اسر تو سر ویاوها ا،یلوانیدر پنس زداییصنعت یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یمدهاآیپ

 یهاشیتا ظهور گرا درخممواد  یریگگسترده بوده است )از همهبسیار  انهیغرب م

 «یرمانشوک د» ریو دونالد ترامپ(. تأث دپوستانیسف یطلبیبرتر یحام مخرب یاسیس

از  یحالجز خوشبهبدتر بود. غرب  اریبس هیروس یو اقتصاد یفرهنگ ،یاسیس یبر زندگ

 .انجام دهد ینتوانست کار ،یغرب برمبنای یفرض «خیتار انیپا»

نظر  در یو مشارکت یدفاعپیمان عنوان به آغازدر ناتو مطرح است.  سپس بحث ناتو

 یجنگهشب عمدتاً ینظام یروین کیبه سپس در یک چرخش نظامی گرفته شد، اما 

 جادیوپا ادر ار یدولتانیب رقابتاز  یریجلوگو  سمیمهار گسترش کمون یشد که برا بدل

کاهش رقابت  یابر یمشارکت یسازمان تمهید کیعنوان به ،ی. به طور کله استشد

هرگز اختالفات خود را بر  هیو ترک ونانی هرچندکرد ) اندکیدر اروپا کمک  یدولتانیب

 یبود. اما با فروپاش دتریمف اریاروپا در عمل بس یهیاند(. اتحادسر قبرس حل نکرده

در ی دفاعی کاهش شدید بودجه دیگر وجود نداشت.ناتو  یهدف اصل ،یاتحاد شورو

 دیتهد «صنعتی –مجتمع نظامی »برای  ،«حلسود ناشی از ص»یابی مردم به برابر دست

با نقض ( حضور داشته شهیهمکه ناتو ) یتهاجم مضمون ،روازاین دیبود. شا یواقع

 اندوردر  بود، شده دادهبه گورباچف  کایپرسترو یهیاول یکه در روزها یشفاه یهاوعده

متحده  تاالیا یبه رهبر توناتوسط بلگراد مطرح شد. بمباران  فعاالنهشدت به نتونیکل

مورد حمله قرار گرفت،  نیکه سفارت چ یبارز است )زمان ینمونه کی 5444در سال 

 (.قبلی یطراحبا  ایبود  یتصادفمعلوم نیست هرچند 

 تیمتحده که حاکم االتیمداخالت ا ریمتحده و سا االتیبمباران صربستان توسط ا

م است که اکنون پوتین انجا یاقدامات ینمونهپیشکند، میتر را نقض کوچک یکشورها

 نیدر ا هیآشکار( تا مرز روس ینظام دیه تهدهرگون ابیگسترش ناتو )در غ دهد.می

ال رفت و دونالد ترامپ به منطق ؤس ریشدت زبه زیمتحده ن االتیدر ا یها حتسال

 ورکیویدر ن راًیکه اخ یکارمفسر محافظه دمن،یفر سناتو حمله کرد. تام تیموجود

 اهراز  هیدر قبال روس زیآمکیو تحر یتهاجم کردیروبا عنوان کردن  سد،ینویم مزیتا

 مطرح ریاخ یدادهایرو درمتحده را  االتیا تیمسئول ،یشرق یگسترش ناتو به اروپا

 یجوودر جست ینظام ائتالفیکه ناتو  دیرسیبه نظر م 5441 یاست. در دهه کرده

در  هیروس یرفتار اقتصاد ریاز تحقتا شده  تحریک قدرآناکنون  نیدشمن است. پوت
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 ،یهانج نظمدر  هیروس گاهیغرب نسبت به جا زیآمریتحق نخوتو  مقام یک کشور بدهکار

 .باشد یعصبان

 یزاراب کردن ریکه تحق کرده باشنددرک  دیو غرب با کایدر آمر یاسینخبگان س

 ریبار دارد. تحقو فاجعه داریاغلب پا یاست که آثار یدر روابط خارج باربسیار زیان

 یاسیدوم داشت. نخبگان س یدر دامن زدن به جنگ جهان ینقش مهم یآلمان در ورسا

 همان ؛را تکریم کردندو ژاپن  یآلمان غرببا استفاده از طرح مارشال  5491پس از سال 

نگ ج انیناخواسته( پس از پاهم و  نهفعاال هم) هیروس زیرآمیتحق یفاجعه کاری که با

 یدر مورد درست گفتارهاییدرس یجابه5441 یدر دهه هی. روسنکردند تکرارسرد 

 ریقتح میو ن قرن کیداشت و سزاوار آن بود.  ازیبه طرح مارشال ن یبرالیولن یهاحلراه

 یر دههد «نگیبه نانجرسوا تجاوز »)که به اشغال ژاپن و  یغرب سمیالیتوسط امپر نیچ

اده کند. درس سمی فایمعاصر ا یکیتیدر مبارزات ژئوپل یشد( نقش مهم دهیکش 5491

تری ات نزند مشکل بزرگبه زمینهم اگر . گیردتحقیر گریبان خودت را میخطر است: 

 .برای خودت خواهد شد

از چهل  شیبهمان طور که کند، ینم هیرا توج نیاقدامات پوت هانیاز ا کی چیه

 هیمواضع دونالد ترامپ را توج ای، اقدامات گرانکار یبرالیولو سرکوب ن ییزداسال صنعت

 )مانند ناتو( یجهان سمیتاریلیم ینهادها یایاحبرای  نیاقدامات در اوکراکند. اما ینم

 کند. همانطور که رقابتمین هیتوجنیز اند، مشکل کمک کرده جادیحد به ا نیرا که تا ا

 زی، امروز نشدمی یرنظامیغ بایستمی 5491پس از سال  یدر اروپا یدولتانیب

 قدرتمند یبرود و نهادها نیاز ب دیقدرت با یهابلوک نیب یحاتیتسل یهارقابت

ت، هم رقاب یاجبار نیشدن در برابر قوان میشوند. تسلآن  نیگزیجا یهمکارمشارکت و 

 یاست برا دستورکاریقدرت،  یهابلوک نیو هم ب یدارهیرماس یهاشرکت نیب

انباشت  پشتیبان ریکالن آن را مس یهاهیمتأسفانه سرما دهرچن نده،یآ یهافاجعه

 .دانندیم ندهیر آد هیسرماپایان بی

 ندتوایدو طرف م یک ازهراشتباه  نیتراست که کوچک نیا مقطعی نیخطر در چن

 هیشود، که در آن روس لیتبد یاهسته یهاقدرت نیبزرگ ب ییارویرو کیبه  یبه راحت

ن کند. جها هماوردطلبیکه تاکنون غالب بود،  کایآمر یدر برابر قدرت نظام قادر است
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 یایخود را به دن یدر حال حاضر جا 5441 یمتحده در دهه االتینخبگان ا یقطبتک

 است. انیدر جر گرید یزهایچ یلیداده است. اما خ یدو قطب

آمدند تا به  هاابانینفر در سراسر جهان به خ هاونیلی، م3119 یهیژانو پانزدهمدر 

 بلورتاین اعتراضات که  کرداذعان  زین مزیتا ورکیوین یحتجنگ اعتراض کنند،  دیتهد

دو  آمدشپیشکست خوردند و  آنانبود. متأسفانه  یجهان یافکار عموم زیانگشگفت

 نیجهان شد. واضح است که مردم اوکرا راسردر س رانگریو و هودهیب یهادهه جنگ

خواهند، مردم میخواهند، مردم اروپا جنگ نیجنگ نم هیخواهند، مردم روسیجنگ نم

دوباره  دیصلح با یبرا ی. جنبش مردمندستین گریجنگ دیک خواهان  یشمال یکایآمر

 یبراحق خود را  دی. مردم در همه جا بابر اهدافش پای فشاردبار دیگر  تاشود  ورشعله

قابت، ر یبه جا یو همکار مشارکتبر صلح،  یمبتن ،یجهان نینظم نو جادیمشارکت در ا

 .تلخ، ابراز کنند منازعاتاجبار و 
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