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 Political سياسی

 
  جاويد: برگردان از

 ٢٠١٤ سپتمبر ١٩
  

 ھيچ کسی برای محکوميت حمالت تروريستی عالقه مند نيست
  

ن ، وضديت در برابر روابط ترانس اتالنتيک   نقش رسانه ھا در درگيری ھای اوکرايۀدر بار"  پُل شريير"مصاحبه با 

  ومقاومت در حال رشد  در برابر  گزارش ھای يک جانبه  

  

 دونتسک  از بکس ھا و ۀدر منطق) ١٧پرواز شماره (  مسافر بری ماليزيا ۀروزنامه نگاران در محل سقوط طيار

   فيلمبرداری می کنند٢٠١۴ جوالئی ١٩بقايای اجساد قربانيان 

  

  منتشر کرده ٢٠٠١ سپتمبر ١١ت  حمالۀاوچندين کتاب در بار. نويسنده وروزنامه نگار مستقل است " پُل شريير "   

  است را رھبری کرده ٩/١١است وھم چنان يک بحث عمومی را با يکی از کارمندان کميسيون  رسمی 

  

برای اولين بار  مورد استفاده قرار " درک کنندگان پوتين "آقای شرييراز چه زمان وتوسط کی اين متمم : سؤال 

  ر مورد جنگ اوکراين  چه کار بردی دارد ؟گرفت  و اين اصطالح در سطح تحليلی بحث د

 سال است که در رسانه ھای المان در گردش است  به ھر ١٠بيشتر از "درک کنندگان پوتين " اصطالح  :شريير

  . در روسيه حکومت می کند والديمير پوتين  صورت تقريباً از زمانی که 

تکبر "تحت عنوان " کرستيان نف "دبير اشپيگل   عالوه چيز ھای ديگراين اصطالح در سر مقالۀ که توسط سر هب

  .تحرير گرديد مورد استفاده قرار گرفت که باعث معروفيت مزيد  اين اصطالح گرديد " درک کنندگان پوتين 
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از آن زمان اين کلمه خودش باعث  تداوم خود  گرديده اما مشکل اين است که اين کلمه چه باری را با خود حمل می کند  

ال است که چرا ؤآيا اين قابل س.  را اساساً درک کنيد پوتينشما اجازه نداريد  کسی مثل  خواھند بازگوکنند، وچه رامی

  را درک نکند ؟پوتيننه بايد کسی 

از آن جائی که ابراز شناخت  به معنی موافقت ويا پذيرش به طور اتومات نيست بنابرين درک مرتبط است با تغيير در 

ست ذھنی که باالی فرد برای درک انگيزه ھای طرف اثر گذاشته  وباعث ھمدردی  ودليلی  برای ا ديد وتوانائی ۀزاوي

  .گردد درک  می

واگردر صورتی که کسی ديگران را درک نتواند و درک کردن امکان  پذيرنباشد وممنوعيت برايش بر قرارگردد در 

به سطح کنونی بحث است بايد برای اين طرز ديد تا جائی که مربوط . اين صورت ايدئولوژی و توھم  حاکم می گردد

  . وطرز تفکر ابراز تأسف کرد

  

 که مردم المان  مخالف سر وصدای تبليغاتی ھستند آيا اين امر دليلی یتوانيد توضيح دھيد که با وجود آيا می:سؤال  

 مناسبی نيست تا رسانه ھا محتاطانه تر گزارش دھند ؟ 

 پوتين واوکراين را ھم اکنون  واقعاً به ۀندگان رسانه ھا پوشش مداوم  گزارش ھا در باربسياری از استفاده کن :شريير

  توانيم   عنوان تبليغات ارزيابی می کنند ، واين را از تبصره ھای انتقادی تعداد بيشماری از خواننده ھا تشخيص کرده می

در " بد " و "خوب "ی ھای خود جايگاه بين روزنامه نگاران زيادی از رسانه ھای اصلی در ھمان اوايل در ارزياب

  واز اين حالت بدون از دست دادن موقعيت و وجه خود اکنون بيرون رفته نمی  درگيری ھای اوکراين را تعيين کردند

  .توانند 

 کار ۀدھد  که ھر نوع انتقادی را در بار لحن وطعن درشت برخی ھمکاران ما برای خواننده تا حدودی توضيح می

 .بحث واقعاً به نقطۀ عجيب وغريبی  وارد گرديده . می بينند " کنترول شده  از طرف مسکو " يا حتا  يا ناموجه و ،خود

  

  چيست؟ روسيه و ناتو درگيری بين دليل واقعی برای: سؤال 

روپا  اۀاتحادي. شکار است آپس زمينه ھای جغرافيای سياسی اين روياروئی چيزی پت و پنھان نيست وکامالً  :شريير

  .با فشار در معاھدات بين المللی خدشه وارد کند  خواھد از طريق اقدامات خاص و می

ديگر قرار   اروپا وروسيه را در برابر يکۀ امريکا می خواھد از بحران موجود بھره برداری کند واتحاديۀاياالت متحد

ن کند  موانع ايجاد ودر راه شان سنگ  ھر دو طرف  که منافع ھر دوجھت را تضميۀدھد و در راه ھمکاری مورد عالق

  .اندازی کند 

 نفوذ مثل ھميشه باھم به رقابت می پردازند ، ترس کرملين در اين جا قبل ۀقدرت ھای بزرگ برای به دست آوردن ساح

  .از ھمه به خاطر نفوذ  وپيشروی ناتو است که مستقيماً تا سرحدات روسيه خود را نزديک کرده اند 

 از يک دولت کودتائی در مکسيکو  حمايت می کرد  و دولت مورد پوتينس را تصور کنيد که اگر شما وضعيت معکو

بمب  پرتاب می کردند که در آن جا جدائی طلبان   در شھرستان ھای نزديک سرحدات کاليفرنيا  راکت وپوتينحمايت 

   چه می شد ؟،طرفدار امريکا در استحکامات خود راپنھان ساخته بودند

حاضر به عقب نشينی نيروھای  گرفت چرا که او  با تحريم ھا  مورد مواخذه قرار میاوباماناً براين اساس پس مطمئ

ً  مانند مريضان شيزوفرنی عمل شان تداعی . برگشت امتناع می کرد از  سرحدی نبود وۀنظامی خود  از منطق تماما

    .دھند  کاری ست که خودشان در اوکراين انجام میۀکنند
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   شورای اتالنتيک  در اين درگيری چه نقشی دارد :سؤال 

اشتباه گرفت ، شورای اتالنتيک يک " شورای اتالنتيک شمالی ـ ناتو " را نبايد  با " شورای اتالنتيک "  :شريير

 ل وھدايت  به شمار میوسازمان البی ودر عين زمان سازمان نسبتاً نا شناخته اما در حال حاضرمرکز بسيار مھم کنتر

  .رود

دراين جا به طور منظم مالقات ھای سياسی سھامداران بخش خصوصی غرب بر گزار می گردد  و اين يکی از مکان 

  .ی است که در آن مشترکاً وبه اتفاق نظر سياست خارجی روز را فرموله می کنند ئھا

 

آيا اين وصف اغراق . يد  توصيف کرده ا،شما در کتاب جديد تان اين ساختار را که باالتر از دولت ھا است: سؤال 

  آميز و بيش از اندازه نيست  ؟

 ،شورون، غول نفتی ايربوستأمين مالی  شورای اتالنتيک بسيار جالب است، حاميان مالی شان اين ھا ھستند ،  :شريير

 ،  امريکا ، انگلستانۀ، وھم چنان به طور رسمی دولتھای اياالت متحدالکھيد مارتين غول تسليحات  ،المان بانک

  .  عربی شامل حاميان مالی شورای اتالنتيک ھستند ۀامارت متحد ، کويت وسويدن

 وھم چنين صاحبان رسانه  کميسيون اروپا  پول دريافت می کند عالوه  شورای اتالنتيک  به طور مستقيم از ناتو وه ب

 اخبار اقتصادی وغول ۀسسؤشھردار نيويارک رئيس مبلومبرگ  شورا عضويت دارند  مانند ۀھای مھم در ھيأت مدير

  . ستاد رھبری شورا در واشنگتن قرار دارد  . روبرت مرداکرسانه ھا  

االت اھداء ؤ  وزير دفاع المان در مقابل شورای اتالنتيک حاضر گرديد تابه سأورسوال فون دير اليندر ماه جون  

  .کنندگان پول وسخنرانان شان گوش دھد 

جان ھانتسمن  شورا وميلياردر ۀ از رئيس ھيأت مديره ای اروپا جايزۀرئيس اتحادي مانوئل باروسو در ماه اپريل ، 

  » دھد  وی رھبری است  که ھمه چيز را به خوبی انجام می« دريافت کرد با دليل  وتوجيه رسمی  که 

رد که اين تصور وبرداشت وجود دا.  پرداخت باروسو  صدراعظم المان توسط گفتار ويديوئی به مدح انگالمرکل

سياستمداران در اين شبکه تنھا نقش ھای اختصاصی خود را بازی می کنند ، که به سادگی نمی توانند به  آن دست رد 

  . بزنند 

 

دھند که از آن ھا مانند ماريونت  چيست و چرا سياستمداران  اجازه می" شورای اتالنتيک " اھداف : سؤال

 ھای مطيع استفاده  گردد؟ )کدی(

خواھد  رھبری سازنده در امور بين المللی را به وجود بياورد که با دقت  می" شورای اتالنتيک"شان  خودۀبه گفت

 . با نفوذ ومنحصر به فرد شان رسانيده تا در آن ادغام گرددۀرھبران آگاه و اصلی راجذب نموده به اطالع شبک

  .است " جھان امن ومرفه "  رسماً در اين مورد  صحبت ازيک 

در حال حاضر يگانه گروه البی  از نوع خود نيست که ظاھراً فقط ازبھترين ھا و برای ھمه قابل "نتيک شورای اتال"

دقيقاً به ھمين دليل بسياری از .  با نفوذترين  ومطمئن ترين در بين ديگران است  ۀپذيرش باشد اما فعالً شورا  از جمل

  .سياستمداران طبعاً ھمراه شان در بازی سھم می گيرند 

کسی که تسليم گردد و در بين شان برای خود جا باز کند بعداً به درستی از وی مواظبت به عمل می آيد و صاحب 

 خوب وبا ارزش ۀ را نگاه کنيد  يک جايزباروسو. امکانات مالی می شوند وھيچ مشکلی برايشان ايجاد نمی گردد

 . وشناخت اجتماعی در سطح نخبگان 
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رياضيت اقتصادی  وموج ليبراليستی پرداخت  رب مردم را مجبورمی سازد قيمت آن را باالحاق اوکراين به غ :سؤال

  از آن ھا با زور اسلحه برای فقير ماندن خود مبارزه می کنند ؟ه ایچه گونه يک بخش مرتبط به آن  وقسماً عد.  کنند

ی خواھند از احساس نا سازگاری که در غرب ازناسيوناليست ھای غرب اوکراين پشتيبانی می کنند م کسانی :شريير

  .موجود  درون  اوکراين وايجاد دشمنی ھا  استفاده کنند 

 منطقی  ۀ رفاھی  در کشور خود مبارزه نمی کند و نتيجیگاه برای  کاھش ھزينه ھا بخش راست از ديدگاه خود  ھيچ

نه به خاطر رفاه  بلکه در برابر دشمن وقريب الوقوع آن تطبيق برنامه ھای صندوق بين المللی پول  می باشد ـ  آن ھا 

  . و مردم را عليه ھمديگرتحريک می کنند  تاريخی خود  در شرق مبارزه می کند

 

 اروپا بازی می کرد که توسط  رئيس جمھور اسبق اوکراين ويکتور ۀ ھمکاری اتحاديۀچه نقشی را توافقنام:  سؤال

  وپا  می خواست با آن دنبال کند ؟يانوکوويچ رد گرديد ؟  وکدام اھداف را اتحاديه ار

اوکراين  را مجبور می ساخت يک طرف را انتخاب کند يا .  ھمکاری  در واقع علت بحران بود ۀموافقتنام :شريير

  .توان يک خطا توصيف کرد  اما اصالً اين روياروئی   قصدی بود  اين را می.  اروپا ۀروسيه يا اتحادي

 اروپا به نفع کی در اين جا عمل می کنند  به خاطری که اوکراين  به ۀ اتحاديپرسش اساسی  اين است، که نخبگان

  . اروپا باری اضافی است  ودر اين مورد ھمه توافق نظر دارند ۀعنوان يک کل در واقعيت برای اتحادي

 

 آيا  در اين جا به خاطرمنافع خود امريکا ھم در اين بازی سھم می گيرد ؟: سؤال 

 امريکا ست،  در سخنرانی سال ۀ امور ديگر مسؤول اوکراين در وزارت خارجۀعالوه که ب"  نولندويکتوريا" :شريير

 خود به وضاحت  گفت که الحاق اوکراين  وھم چنان مولداويا  وکشور ھای ديگر  بخشی از ستراتيژی بلند مدت ۀگذشت

 تجارت آزاد  ترانس ۀ آن ھا  به منطقچرا که  در نھايت. ی باھم وصل گردند ئ اقتصادی  منطقه ۀماست که در شبک

  .اتالنتيک تعلق دارند 

 امريکا در بيست سال گذشته  برای ضميمه ساختن اوکراين پنج ميليارد دالر ھزينه کرده ۀ  اياالت متحدنولند  ۀبه گفت

  .است  وھمچنين برای گرجستان يک ميليارد دالر سرازير گرديده است 

 نفوذ ھم ۀ قدرت سياسی و ساحۀرزان تجارت آزاد  مدنظر نيست، بلکه گسترش حوزروشن است که در اين جا شرايط ا

 مورد نظر است 

  

 ۀپس به اين صورت جنگ داخلی در اوکراين  به نوعی مکمل  نظامی تجارت آزاد  در مذاکرات با اتحادي: سؤال 

 اروپاست ؟

اين . ل حاضر به آن بسيار بستگی دارد درست است ، که موفقيت نظامی  کی يف در شرق اوکراين  در حا :شريير

به اين  نکته اشاره کرد  که کمک مالی " پترو پروشنکو" صندوق بين المللی پول بود که در شروع سال  بعد از انتخاب 

  .  برای اوکراين بدون کنترول  کی يف بربخش ھای شرقی  کشور به مقدار قابل توجھی گران تمام خواھد شد 

  . ماه می  حمله باالی شھر سلويانسک را به راه انداخت ٢فقط يک روز بعد از نشر اين خبر  کی يف در 

  

که ھر کدام آن   اروپا در طناب مشابه چنگ انداخته اند در حالیۀ اوکراين  ناتو واتحاديۀچرا تا کنون در قضي: سؤال 

  ھا دارای منافع متفاوت ھستند ؟
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 قدرت ترانس ۀ اروپا چنانچه ديده می شود برای منافع اروپا کمتر از منافع دايرۀگان اتحاديکه نخب از آن جائی :شريير

 ۀجامع"اين دايره به نام حمايتگرا ھای در رسانه ھا معموالً از . اتالنتيک ارجحيت قايل اند و آن را نمايندگی می کنند 

" امپراتوری" وانيد  به لحن کمتر دوستانه از آنھا به نامت ياد می شود وبه ھمين نام ناميده می شوند، اما شما می" جھانی

  . ياد کنيد 

در اساس به اين سبب ، که آيا المان  يعنی دولت المان  وھم چنين مردم المان زياد تر از اين  حاضر ھستند  تک قطبی 

طبی با مراکز رقابت که در واقع در مقابل جھان چند ق  قدرت امپراتوری را تحمل کنند،ۀمنحصر به فرد اين داير

  .جداگانه  قرار دارد 

  تواند الھام بخش باشد ؟  در واقع اين دوقطب برای غنی سازی وتشويق ھمديگر می

احتمال سؤال اساسی ست  چرا که عمالً اين جھان چند قطبی در حال تکامل است اگر به ميل واشنگتن  وچنين فرض و

ين گزارشات که طبق آن اکنون ھند روسيه وچين  در پيمان ھمکاری نشانه ھای  آن را بنا بر آخر. باشد يا نباشد

  .توان ديد   می،شانگھای  گرد آمده اند

به روشنی با توجه  اما.  امريکا از بی اعتمادی سنتی  ورقابت بين ھند وچين بھره مند گرديده بود ۀتا حال اياالت متحد

اکنون در اوکراين برخی از قدرت ھای بزرگ   عراق و،در حال گسترش در سوريه به درگيری ھای مخرب و خونين و

  .   امريکا  نياز دارد ۀ  که جھان به يک نيروی تعادل ومصمم  در مقابل اياالت متحد،دريافته اند

 

در اوکراين فيلمبرداری  قتل معترضان توسط تک تير اندازان  در "  تغيير رژيم "يک رويداد مھم برای : سؤال 

  شما اين جنايت را چه گونه ارزيابی می کنيد ؟.  صورت گرفت اواسط ماه فبروری

واضح است که تا کنون اين جنايت غير قابل توضيح باقی مانده است  ورسوائی قضيه ھم در ھمين رويداد نھفته  :شريير

دون ھيچ است که برای توجيه تغيير رژيم ھمين جنايت و خشونت مورد استفاده قرار می گيرد  اما به سادگی آن را ب

 و اين  بنابراين ھيچ مشروعيت وھيچ اعتباری برای رژيم جديد اوکراين باقی نمی گذارد.  توضيحی کنار می گذارند  

  . يک شکست برای رسانه ھا ھم به شمار می رود 

 به  مونيتورخود درماه اپريل اين مطلب واضح واين جنايت راۀپروگرام اول تلويزيون المان به طور مثال  در برنام

  اما پس از آن دوباره اين مسايل از برنامه ھای شان ،طور کامل  وانتقادی به نام سؤال تا کنون جواب نگفته مطرح کرد

داليل ادعائی شان  باالی  چند ھفته بعد در بخش مستند پروگرام اول تلويزيون المان سخن از شکی با. گم گرديد

  .  به ارتکاب اين جرم  گفته نشد يانوکوويچ

 فبروری توسط تک تير انداز ھای ناشناخته باالی ھر دو طرف فير ھای ٢٠زم به توضيح وجروبحث نيست ، در ال

   .يانوکوويچصورت گرفت  ھم باالی معترضان وھم باالی نيروھای امنيتی 

  .  انجام دھد که  گفته می شود پروگرام اول تلويزيون المان يک  تيمی ايجاد کرده تا در زمينه تحقيقاتی واکنون طوری

. ی صورت بگيرد ئ بود، که به دو دشمن و دو اردوگاه متخاصم ھمزمان فير ھاه ایخايننان اين يک ستراتيژی موذيانه و

  .وھرکدام آن ھا ادعا کنند که از طرف مقابل  زير فير قرار گرفته اند 

  .تا مردم را به جوش بياورند ، ھرج ومرج وخشونت ايجاد کنند 

 المان  ۀوزير خارجفرانک والتر اشتاين ماير  در برابر يانوکوويچکه  پايان ماه فبروری  در زمانی چه کسانی  در

   اروپا  قول امتياز ھای قابل توجھی را  داده بود عالقه نداشتند  تا آرامش برقرار گردد ؟ۀوديگر مذاکره کنندگان اتحادي

  نبود واز آن ممانعت می کرد ؟  اروپا ۀ  واتحادييانوکوويچچه کسی عالقه مند صلح ميان 
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بعد از دستگيری ناظران سازمان امنيت وھمکاری اروپا توسط شورشيان در شرق اوکراين در اوايل سال  : سؤال 

آيا اين رويداد در رسانه ھای . معلوم گرديد که به عوض ناظران مشاوران نظامی غرب در آن جا فرستاده شده است  

 المانی نقشی بازی کرد؟

 دستکاری در افکار عمومی توسط  له تکيه کرده ام واز آن  به عنوان مثالی ازأ خود من روی اين مس،در کتاب :يرشري

نام دارد ذکر کرده ام يعنی با مفاھيم  الگوھای فکری خاص را ) بازاريابی( که در زبان منجمنت  طوری" جمله بندی"

  . دھند  انتقال می

مکاری اروپا را برباييد، خود را  طبعاً در برابر يک سازمان بين المللی  قابل ھ اگر کسی ناظران سازمان امنيت و

اما اين ناظران ربوده شده تمام شان نظامی بودند ودر ميان شان يک افسر ارتش المان ھم موجود .  دھد احترام قرار می

 ادعا کند که آن ھا ناظران بودند وزير خارجه از اين ھمه پرگوئی خسته نگردد و ھر قدراشتاين ماير حتی اگر . بود 

  " .آن ھا ناظران نه بلکه نظاميان بودند  "بايد گفت 

يا قرار دادسازمان امنيت وھمکاری اروپا استناد می گردد که "  وين"ت المان  به سندی معروف به سند از طرف دول

  در آن فعاليت ناظران نظامی در خاک کشور ھای امضاء کننده تنظيم گرديده است 

می خواھند " وين"که از سند  دعوت نگرديده بود  طورین برای بازرسی پايگاه ھای نظامی اما دراين حالت ھم از برلي

بلکه کی يف  از نظاميان خارجی دعوت به عمل آورده است بنا بر صواب ديد خودش  . اساسی برايش ارائه دھند  پايه و

  .  ای که با  کی  يف در حالت جنگ ودرگيری نظامی قرار دارد در منطقه. وضعيت در شرق اوکراين را روشن بسازد 

ھمکاری اروپا  بی معنی است  اين کار تنھا جاسوسی يا مشوره دادن نظامی  برای چنين حالتی قرارداد سازمان امنيت و

از نظر رسانه ھای بزرگ به اين موضوع اصالً تماس نگرفتند  تنھا . خواھيد به آن نام دھيد  است ھر آن چه می

  .وموضع دولت سخن گفتند وخود را راضی نشان دادند 

  

 خطوط ھوائی ماليزيا را چه گونه ارزيابی می ١٧عکس العمل ھای رسانه ھا درمورد سقوط پرواز شماره:سؤال 

 کنيد؟ در پشت تبليغات ضد پوتين کدام حدس وگمان ھا پنھان است ؟

منتھا به شکل ديگری تکرار ) ميدان(ی  تک تير اندازان مايدان  بارديگر  سناريو١٧در سقوط پرواز شماره  :شريير

ساده ھيچ روشنگری جدی  صورت  بار ديگر صاف و يک بار ديگر افراد غير نظامی به قتل رسيده اند  و. گرديد 

ت وھميشه به صورت سريع مجرم را با انگش از يک رسوائی  به رسوائی ديگر عجله می کنند  رسانه ھا. نگرفته است 

  .بررسی عميق به صورت کامل شکست می خورند دھند  اما پس از آن با پژوھش و خود نشان می

  .گردانند  گمان در پشت آن نھفته است ، با اين موارد آن را منسجم وقطعی می تيزس ھای شان که حدس و

ن مجرم واقعی برای اين به ھيچ صورت نمی تواند يک تصادف باشد که به طور ناگھانی  ھيچ کس برای محکوم کرد

  :چنين حمالت تروريستی  عالقه نشان نمی دھد  عالوه براين ، چيزی را که من در ابتداء گفتم 

دانند ، که يکی از طرف ھای منازعه را حمايت ويا  بسياری از روزنامه نگاران  اما نه به صراحت خود را موظف می

 ديگر شان طرف مقابل را به عنوان دشمن  در نظر ۀ اما عدکم از کم به صورت خيرخواھانه باالی شان تبصره کنند 

  . بيرون شده نمی توانند ، که خودشان ايجاد کرده انده ایگرفته  واز اين منظر بسياری شان به صورت ساده ازاين ورط

رکش  چنين است که طيف نظرات  مانند  تيه مالی واقتصادی نوشت نتيجۀدر  روزنام" گابور اشتاين گارد"طوريکه 

 رود    قلعه ھا تنگ تروباريک تر شده می
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مدت زمان طوالنی  در عين خط " جوزف فيشر" سابق  ۀوزير خارج و" گرھارد شرودر"صدراعظم سابق : سؤال 

  سياسی نظامی قرار داشتند آيا می توانيد عکس العمل ھای مختلف شان در درگيری ھای اوکراين را توصيح دھيد ؟

 در کنار گازپروم شرودر شان  قرار دارد  ۀچک ھای حقوق ماھان طمئناً در منابع در آمد  وتوضيح آشکار م :شريير

من فکر نمی کنم که .  امريکا ۀ سابق اياالت متحدۀ وزير خارج مادلين آلبرايتتحت حمايت  البی دولت امريکا  وفيشرو

  . ودر غير اين صورت رقبای ھمديگر بودند  نياز داشتند یآن ھا واقعاً در سابق در يک خط بودند آن ھا يک به ديگر

  

  يد ؟ئتوانيد در خاتمه ارزيابی تان را از وضعيت اوکراين که در آينده چه خواھد شد بگو يا میآ: سؤال

در کنار انگلستان ما مھم ترين متحد امريکا  در اروپا . به ھر صورت المان نقش کليدی را بازی خواھد کرد :شريير

  . را المان در اين درگيری به دوش خواھد گرفت ، الگوئی برای ديگران خواھد بودھستيم کدام  موقعيت

  .قادر است  کسی نمی توانند تشخيص دھد  که تا چه حد  دولت فعلی برای حاکميت بيشتر  مايل واين  

نفعالنه عمل می ھم م مرکل  از خود به جا گذاشته است  وه ایثير خسته کنندأواخر تادر اين اشتاين مايروزير خارجه 

تازد ، اما تا حدی زيادی در خط ترانس اتالنتيک  وزير دفاع بی باکانه به جلو میاُورسال فن دير الين يگانه  فرد . کند 

  .ھا ،  تا چه حدی تشديد درگيری ھا را به پيش خواھد برد

 ده کنندگان رسانه ھا ھستند،اما در سطح سياسی يک قطب مخالف و فعال وجود دارد  واين قطب شھروندان يعنی استفا

  .کامنت ھای خوانندگان  صدای خود را بلند کرده اند  که ھم اکنون در تبصره ھا و

درست است که فعالً . که به اين زودی نمی خواھند سکوت کنند  فشار واتصال شان  به احتمال زياد رو به رشد است 

د انتظار داشت  اما در تغيير آگاھی نقش دارند وبه آن  کمک می پيامد سياسی سريع  ومستقيم  را از آن ھا نباي عواقب و

  .کنند  و انتقاد ممکن است باعث تحريک در طرف مقابل گردد 

 

   رغم  اوضاع مخاطره آميز ژئوپوليتک  نگاه مثبتی به آينده داريد ؟هشما ب: سؤال 

در . خبار منفی بمباردمان می شويم  از اه ایدر اصل وضعيت چنين است  که ما در حال حاضر با مجموع :شريير

 . او. اس. و ان. ای. اس.اخبار شب به نظر می رسد که تنھا غير از اخبار اوکراين  ، عراق ، سوريه  اخبار غزه  و ان

  و بال ھای طبيعی چيز ديگری وجود نداشته باشد   

 گرائی وظاھراً نا اميد کننده پايه واساسی اين تثبيت شديد به سوی منفی .دھد واين اجتماع را به سوی فلج شدن  سوق می

  .می گردد" سرنوشت "برای اعتقاد به 

که  در پس  در حالی. رسد  ما در زمان تحوالت زندگی می کنيم  که منفی گرائی زمانی به نھايت  وحد اکثر خود می

  .زمينه ھای اين دوران حاضرتمايالت زندگی مترقی رشد می کنند 

شاخصی است برای پايان بی حالی،  گرچه به سختی قابل مشاھده برای عموم ورسانه ھاست ، اما وجود دارد و

س ونا راضی از زمان آغاز بحران  اوکراين در اوايل سال سر آغاز آن که گفته شد  نظرات توده ھای حسا ھمانطوری

  . است 

  نا رضايتی عمومی شکل گرفته است ، گرچه تا ھنوز فقط سنودنپيوسته در بارۀ گزارش  در سال گذشته به آرامی و

 دوباره نا پديد نخواھد  اعتراضی بيدار خواھد شد  وظرفيت گرفته است  اما به يک بارگی مردم را در براز يک اقليتی 

 ۀمن به اين تصورم که ما يک حالت  چرخش را از سر می گذرانيم  که درنگاه به گذشته  نبرد افکار  در بار. شد

  .سر آغاز دوران جديد  در نظر گرفته شود   کليدی  وۀاوکراين شايد يک بار به عنوان نکت
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