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  اوکراين و حماقت کاخ سفيد
در واقع، .  پيشتر در غرب تاريخی اعالم شده بوداجالس ناتو در شھر ولز نيوپورت که ھمين روزھا پايان يافت،

 سری کشورھای   و متحدان آن ازامريکاصرفنظر از تالشھای . ی منفی آن برای بروکسلامعنه ھمينطور ھم شد، اما ب

تالنتيک شمالی به مشت ضد روسی، اجالس شاھد تناقضات در حال رشد ااروپای مرکزی و شرقی برای تبديل پيمان 

  .ن و ناتوانی آن در تصميمگيری قاطع بوددر اين پيما

ه بود و جمعيت آن ب) »شھر جديد«(الزم به ذکر است، شھر ولز که در قرن دوازدھم نام التينی آن نووس بورگوس 

: تالنتيکھا محسوب می شدا آوروۀ کارديف بالغ بر يک ميليون نفر می باشد، محل مطلوبی برای برگزاری کنگرۀاضاف

  ...ھا با انگليس واقع است، اما، نه در انگلستان و نه در اسکاتلند استقالل طلبامريکائي ۀينيوپورت در اتحاد

تالنتيک نتوانستند ا عطف جديد در تاريخ ناتو، مقدم بر ھمه، بدين دليل نشد که مدافعان افراطی آوروۀاما اين شھر نقط

 اسالمگرائی افراطی در ألۀ را مسجلسهفضای اين . موضوع اوکراين را به دستورکار اصلی اجالس بدل نمايند

تنھا اين موضوع بود که بسياری از .  خاورميانه تحت تأثير قرار داده بودۀچھارچوب برآمد خالفت اسالمی در منطق

که بدون ھمکاری با  برای اين. شرکت کنندگان اجالس را به متعادل کردن تمايالت ضد روسی خود وادار ساخت

در ضمن، اين سيستم دفاع .  اسالمگرائی مسلح دشوار است و موفقيت آميز نخواھد بودروسيه، مبارزه عليه خطر

به ارتش .  در جمھوری استونی کمک جدی به مبارزه نمی کنندامريکا ئیموشکی مستقر در رومانی و اسکادران ھوا

  .ه، کمک نمی کند يورو برای مدرنيزه کردن آن وعده دادارد ميلي١۵ ۀاوکراين ھم که ناتو مبلغ قابل مالحظ

 از تشکيل نيروھای واکنش سريع المانرھبری ه  نيوپورت، امتناع عملی برخی کشورھا بجلسۀ اصلی در ۀدومين نکت

 ايجاد انبارھای اضافی جنگ افزار، مھمات و استقرار ۀتنھا در بار. ناتو و استقرار آن در نزديکی مرزھای روسيه بود

 ۀ و جمھوريھای حوزپولند نخست، در ۀاروپای شرقی، در وھل» منده عالق«تجھيزات جنگی در آنھا در کشورھای 

  .دريای بالتيک توافق کردند

طور ه  سالھای اخير بۀتالنتيک شمالی در طول ھماپيمان . نمی توان اھميت مسائل مالی داخلی ناتو را ناديده گرفت

 درصد از درآمد ناخالص ملی را ٢ ملی تا منظم تصميمگيری داير بر افزايش ھزينه ھای جنگی ناتو در بودجه ھای

عنوان يک خواست دست نيافتنی باقی می ه  عطف با چنين پايداری برای ناتو بۀ و اين نقط-کليشه وار تکرار می کند

 و يونان می تواند امريکا ئی ميزبان جديد اسکادران نيروی ھوا- ، انگليس، استونیامريکادر حال حاضر، فقط . ماند

به سطح پيش بينی شده در » تالش برای دستيابی« در مورد بقيه فعالً . رخ بکشنده  درصدی را ب٢ظامی ھزينه ھای ن

  . آينده به توافق رسيدندۀدھ
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ه ف، بئيمنظور تأثيرگذاری بر که  فرھنگی، زبانی و اقتصادی تاريخی با اوکراين، آماده است بۀروسيه با داشتن رابط«

تالنتيک شمالی را امری اروسيه ممانعت از عضويت اوکراين در پيمان . اردمراتب بيشتر از غرب روی کارت بگذ

 اوکراين را چنين دشوار، ألۀ وال استريت ژورنال توازن نيروھا در مس- »حياتی برای امنيت ملی خود تعريف می کند

ردبير بخش سياسی ، دانشمند علوم سياسی و سامريکائیرخ مشھور ؤ، مروبرت مری.  عينی توضيح داده استاما کامالً 

»The National Interest «)ناميد» حماقت« در اوکراين را امريکاضمن تأئيد اين نگرش، سياست ) منافع ملی.  

در اينجا ما با تفاوت قاطع تعادل نيروھا «: می گويد) منافع ملی(» The National Interest« منتشره در ۀ مقالۀنويسند

آن دو از توان رزمی :  روابط بين المللی قدرت و حاکميت در اشکال مختلفی تظاھر می يابدۀدر عرص. مواجه می شويم

تکنولوژی نظامی و فن آوری و توانائی؛ برتری کّمی جمعيت و ثروت ملی؛ شدت احساسات ملی در خصوص اين يا آن 

خاطر رسيدن به اھداف ه ی دادن بمناقشه؛ برتری و الزامات ژئوپليتيک؛ آمادگی برای ھزينه کردن ثروت کشور و قربان

 اين عناصر قدرت و حاکميت را در مجموع با ھم مورد ارزيابی قرار دھيم، معلوم می ۀاگر ھم. ملی؛ استفاده می کنند

  .شود، که روسيه قادر است نفوذ دلخواه خود را بر اوکراين اعمال نمايد

 و آمادگی آشکار موافقت پوتينيست؟ در پاسخ به پيشنھاد  سياست خارجی چۀدر مقابل اين درس واقع بيناناوباما واکنش 

اگر روسيه به «: که سخن از نظر او يکی از عناصر قدرت است، چنين گفت  با تصور ايناوباما با او، پاراشنکو

 آنھا روسی، ادامه می دھد، و در عين حال، ۀ طلبان و لو ھمئیارسال تانکھا، تسليحات و مشاوران تحت پوشش جدا

 بحران اوکراين است، اين چيزی جز چشم پوشی از تماميت ۀم می کند که حل و فصل سياسی تنھا راه حل واقع بيناناعال

  .»ارضی يا حاکميت ملی آن نيست

در واقعيت امر، حل و فصل . در چھارچوب رويدادھای اوکراين، چنين اظھاراتی از يک فرد جدی انتظار نمی رفت

 اين پاراشنکو. ميسر است که طرفھای مناقشه عدم توازن موجود نيروھا را درک نمايندسياسی واقع بينانه فقط زمانی 

  ...»، نهاوبامارا می فھمد، اما 

سوی توافق با اين ارزيابی، يا ه تالنتيک شمالی گرايش بااجالس نيوپورت ناتو نشان داد، که در ميان اعضای پيمان 

برای ھمکاری با « پايانی اجالس می گويد، که ناتو ۀ، بيانيدر ھر صورت. حداقل، درک موضع روسيه وجود دارد

 ناظر بر تحکيم اعتماد متقابل، شفافيت و افزايش تفاھم متقابل در مورد نيروھای اتمی ۀ مناسبات سازندۀروسيه و توسع

  .» کندژيک در اروپا با آن، که بايد بر پايه منافع مشترک امنيت در اروپا استوار گردد، تالش میيغير سترات

 و سران برخی کشورھای غربی مثل سابق با يکجانبه گرائی حداکثری امريکاگذشته از اين، اظھارات رئيس جمھور 

 پايانی يک مورد جنجالی در اين ۀآنچه که به حاکميت اوکراين برمی گردد، اين است که در متن بياني. متفاوت است

 شدن مردم غيرنظامی محلی، آنھا را به تداوم خويشتنداری در خصوص ذکر شده است، که ناتو برای اجتناب از قربانی

در جريان بمباران توپخانه ای مناطق » تظاھر خويشتنداری«تا کنون چنين . »عمليات ادامه دار خود فرامی خواند

. ستژيستھای ناتو را گيج نکرده ايبا اين حال، اين، سترات. مسکونی شھرھای اوکراين شرقی خود را نشان داده است

منظور ه از بحران اوکراين نه فقط ب« دائمی روسيه در ناتو، تصريح کرد، ۀ، نمايندالکساندر گروشکوھمانطور که 

ديپلومات روسيه . در مرز روسيه استفاده شد» ئیپرورش بازوھای ناتو«، بلکه با ھدف »تحکيم مناسبات اوکراين و ناتو

  . بحران اوکراين بسيار مخرب بوده استۀ دورۀل ھممی خواھم بگويم که نقش ناتو در طو: اظھار داشت

http://www.fondsk.ru/news/2014/09/11/ukraina-i-sumasbrodstvo-belogo-doma-29417.html 

 ١٣٩٣له  سنب- شھريور٢۶

  

  :يادآوری مترجم
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 نه تنھا در امريکاسياست «، از مدتھا پيش متوجه شده باشند که روبرت مریانتظار می رود نويسنده مقاله و جناب 

 از بدو امريکاچرا که اين امر بديھی بر ھمه روشن است که سياستھای . اوکراين، بلکه در سراسر جھان حماقت است

شکست .  حماقت، محاسبات غلط و زورمداری استوار بوده و ھستۀ، ھمواره بر پايپيدايش اين کشور و دولت جعلی

افغانستان، سومالی،   اخير عليه کشورھای مختلف، از جمله، عليه ۀ در جنگ ھای ھمين يک و نيم دھامريکافاحش 

  .طور کلی، عليه اغلب کشورھای جھان گواه بارز اين مدعاسته ، سوريه و باعراق، ليبي

  


