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  تی يری ميسان :ويسندهن

   Sylvia Bejanian  - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ فبروری ٢٢
	

 برليننزديکی پاريس و 
 سياست خارجی و به برليندر پس ظاھر متحد و تالشھا برای برقراری صلح ، پاريس و : حائز اھميتموضوع 

از مقامات باال بدون مشورت با مردم  در واقع اين تحول. ديگر نزديک می کنند  زودی دفاعی خود را به يک

  .پيشين را از بين می برد  دستاوردھای دموکراتيک ۀصورت می گيرد و کلي

  ٢٠١٩ روریب ف١٩ /)سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

تفاوت آن .  دولت ھا و ملتھا ، برابر ، مستقل و آزاد باشند آن است که "متحدملل "يکی از پايه ھای اساسی تشکيل 

ملل پيوسته حاضر به شناختن برابری ملت ھا  ۀچرا که جامع . گذشته وجود داشت ھمين است  که در" مللۀجامع"با 

  .نبوده تا اينگونه بتواند سيستم استعماری را حفظ کند 

 ايالت ۵٠از اين رو برای اياالت متحده امکان پيوستن  .ھر دولتی از حقوقی برابر برخوردار می باشد تحد مملل در 

 و تنھا اين دو کشور فدرال در آن ثبت شده در اين سازمان وجود نداشته  جمھوری متحد١۵وروی فدرال و برای ش
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ی برای أ ر۵٠شوروی ، به ترتيب   جمھوری از سوی١۵ ايالت از سوی اياالت متحده و ۵٠چرا که با داشتن . اند

  .ی داشتند أا يک رکشورھا تنھ ۀی برای دومی در نظر گرفته می شد در حالی که بقيأ ر١۵اولی و 

 در دست بگيرند ، اعالم کرده پريلا و چلمان بايد رياست شورای امنيت را در ماه ھای ماراکه فرانسه و ی ئاز آنجا

، کان پذير می رسد ، اما دقيق نيستاين موضوع به نظر ام. اند رياست شورا را به طور ھم زمان خواھند پذيرفت 

. ترکی برخوردار خواھند بود يا خيرباط با مسائلی که مطرح خواھد شد از نظر مشآنھا آيا در ارت چرا که نمايندگان

  .سياست خارجی دو کشور نمی تواند مستقل و آزاد عمل کند و متکی به ديگری خواھد بود 

  .برابری اعضای خود ايجاد شده باشد ، نمی تواند در برابر چنين اتحادی دوام بياورد  ۀھيچ سازمانی که بر پاي

کشورھای عضو متعھد به واکنش مشترک در .  با تشکيل سازمان ملل مطرح بوده است ١٩۴٩اين موضوع از سال 

يک روش  ھر چند برای تحقق اين عمل ، آنھا . برابر تعرضاتی ھستند که بر يکی از اعضای آنھا صورت می گيرد

ت متحده به طور روش مند اعمال مھمی را به اياال.  را پذيرفته اند ،سازمانی که تحت امر اياالت متحده می باشد

  ) . ستاد بزرگ ارتش یفرماندھ(نھا فرماندھی ارشد است ، که يکی از آعھده گرفته

و نتوانند در آن آزاد و مستقل  کشورھای عضو در آن قرار بگيرند چارچوبی که به وجود نسبتدر گذشته ، شوروی 

 با تسخير چکسلواکی به اين بھانه که اعضای پيمان ورشو نمی ١٩۶٨ال اما شوروی در س. باشند ، اعتراض نمود 

توتاليتاريزم شوروی  مکتب ،امروزه. ، به ھمين گونه عمل کرد  مشترک کمونيستی دور باشند توانند از دکترين

رانسه تحت ارتش ف که نرال دو گل از اينج. ، اما توتاليتاريزم اياالت متحده سر جايش باقی است ديگر وجود ندارد

اما پرزيدنت  .تالنتيک شمالی باقی ماند اھر چند در پيمان  از سازمان ناتو خارج شد فرمان اياالت متحده باشد

  .تحويل داد   کشور فرانسه را به سازمان ناتو٢٠٠٩نيکوال سارکوزی اين تصميم جانانه را گرفت و در سال 

موقعيت آنھا را در سازمان ناتو متحول لمان ا با امنيتفرانسه اطمينان خاطر می دھد که رياست مشترک شورای 

سارکوزی ، که محل قرار  Quai d’Orsay and Wilhelmstrasseبا اين وجود در دوران نيکوال . نخواھد کرد 

وليت ھای ؤمس ، از تعداد پرسنل خود کاسته وبرای سفرای خود لمان می باشدافرانسه و  ۀگيری وزارت امور خارج

  .ائل شده اند  قمتفاوتی

ند و امانوئل مکرون به جھت ايجاد اتحاد نظامی با الونزديکی دو کشور در دوران رياست جمھوری فرانسوآ ھ

اما با وجود برکسيت لندن و تشکيل متحدان . انگلستان که از سوی ژاک شيراک پايه گذاری شده بود ، متوقف گرديد 

  .د ، اين اتحاد از سر گرفته ش جديدی برای اين کشور

يکی شدن  ،اول ۀدر وحل: لمان مشکالت متعددی را ايجاد می کند ااحتمال يکی شدن سياست خارجی فرانسه و 

لمان خواھد ا چرا که .ال خواھد رفت ؤ ، اعتبار آنھا زير س١٩٩۵، در نظر آلن ژوپه در سال ارتش دو کشور

 به اين صورت ٢٠١٧ستاگ در سال دبون .ه باشد در مقام تصميم گيرند نظامی فرانسهتوانست در ارتباط با حمالت 

به ] .١[ ، به اين موضوع پرداخت، رئيس کنفرانس امنيت در مونيخ اين ھفتهو موقعيت ولفگانگ ايشينگر عمل کرد

 ١٩۵۴اروپا در سال  ۀدفاعی اتحادي ۀمی کند که متفاوت با پروژ ی اشارهئاين خاطر امانوئل مکرون به ارتش اروپا

، داشتن مدو ۀدر وحل.  نجامدلمان بيابتواند در نھايت به تشکيل ارتش مشترک فرانسه و  به صورتی که. می باشد 

 باايجاد ارتش مشترک در ساحل برلينپاريس و . سياست خارجی مشترک نياز به داشتن منافع مشترک نيز می باشد 

  .، به اين نحو عمل کردند و به طور غير قانونی در سوريه

امروزه : واشنگتن حفظ کند  می تواند وابستگی خود را به لمانا، نزديکی فرانسه و به دور از تشکيل کشوری جديد

اين دو ارتش عضو ستاد فرماندھی سازمان ناتو می باشند و تابع فرمانده ارشدی می باشند که توسط رئيس جمھور 
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لمان را تضمين کرده است انبايد فراموش کرد که اياالت متحده صلح ميان فرانسه و  .اياالت متحده انتخاب شده است 

، در کنار سرب ھا و ور به طور مخفيانه در کشور يوگسالوی سابقدو کش ۀ، نيروھای ويژچندی پيش ،ھمينطور. 

  .اين جنگ زمانی پايان گرفت که واشنگتن نقطه نظر خود را تحميل کرد  .در کنار کروات ھا می جنگيدند 

يان ايجاد تفاھم م .از واقعيت ھای انسانی کشورھای خود شناختی ندارند  لمان و فرانسها، با ايجاد يک تفاھم مشترک

و با نزديک کردن خواسته ھا و تفکر دو طرف ، آنھا قصد  ، که از سوی دولت ھای پيشين آنھا ايجاد شداين دو ملت

 با اين حال ، مشخص نيست .ل دموکراتيک خارج شود ودارند تا سيستم سياسی جديدی را به وجود آورند تا از کنتر

   ؟ی کنند ، در حالی که ھيچ کدام استقالل نداردبرای چه اين دو کشور خود را در اين روابط درگير م

  

  :مراجعات

 ]۱ [”Ischinger sieht bei Bundeswehr „krassen Nachholbedarf”“ ,Michael Backfisch ,Neue Ruhr 
Zeitung ,۹ février 2019 

  
  
  

 


