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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )Dmitriy Sedov ( -دميتری سدوف: نويسنده

  شيری. م. ا: برگردان از
   ٢٠١۴ نومبر ٢٧

   خطری برای صلحۀمثابه  بامريکارئيس جمھور 
ديويد  و ک اوبامابار، روز گشايش اجالس ناتو در ولز، ٢٠١۴مبر  سپت۴تاريخ  ه مشترک مندرج در تايمز بۀدر مقال

زور اسلحه يک دولت مستقل را به امتناع از حقوق ه ھنگامی که روسيه سعی می کند ب«: اظھار داشتندکامرون 

ھمچنين، به  خود حمايت کنيم و ۀدمکراتيک خود وادار نمايد، ما بايد از حق اوکراين برای حل دمکراتيک آيند

ما بايد از نيروھای مسلح خود برای تضمين حضور قدرتمندمان . تالشھايمان برای تقويت ظرفيتھای اوکراين ادامه دھيم

 پيمان ناتو، ھمواره به تعھدات ۵ ۀطور جدی به روسيه بفھمانيم، که ما بر اساس ماده در شرق اروپا استفاده نموده، ب

  .»م بودخود برای دفاع جمعی پايبند خواھي

. ج ھستندوطور جدی لجه ھا بئيھا و انگليسامريکا مقاله به آن اشاره دارد، که ۀلحن تھديد آميز و گفتمان جنگجويان

 امريکامبر در نيويورک، که طی آن رئيس جمھور  سپت٢٠تاريخ ه  در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باوباماسخنان 

. قرار داد، اين مدعا را تأئيد می کند» دولت اسالمی« و تروريستھای روسيه را در رديف خطراتی مانند ويروس ابوال

ما مبارزه و «: او گفت.  در دانشگاه بريسبن ھم تکرار گرديد٢٠ جی ھنگام اجالس  اوباماھمان داليل در سخنان

  .»فريقا و تجاوز روسيه به اوکراين را رھبری می کنيما جھانی با طاعون ابوال در غرب ۀمقاومت جامع

شکست در . د بخشيدن ھرگز بر او نخواھامريکا آن شکستی قرار دارد، که افراد قوی ۀ ھم در آستان واقعاً بارک اوباما

 را امريکااين شکست اکنون منافع ژئوپليتيک .  صلح نوبل نمايان شده استۀ جايزۀتمام خطوط سياست خارجی برند

  .ھدف گرفته و ضرباتش در آينده سنگين تر خواھد بود

  : سه سال چه ثمراتی خواھد داد، دشوار نيست- حداقل بعد از دواوباماکه سياست خارجی دولت  ور اينتص

  د گشت؛نــ طالبان در افغانستان به قدرت باز خواھ

 و انگليس از عراق امريکاکمپانيھای نفتی .  مذھبی با صدھا ھزار قربانی در عراق شدت خواھد گرفت-ــ جنگ قومی

  خواھند شد؛اخراج 

 و مناطق ساحلی دارای اھميت انفت ليبي. ی متخاصم با ھمديگر تقسيم خواھد گرديدئ قبيله ۀ به چند منطقاــ ليبي

   دور خواھد ماند؛امريکاراھبردی آن از دسترسی 

سوريه و » دمکراتيزه کردن «ۀ در سوريه متحمل شکست خواھند شد، برنامامريکا ۀــ مخالفان مسلح دست نشاند

   بزرگ با شکست مواجه خواھد گشت؛ۀخاورميانتقسيم مجدد 

لمان شکست خواھد خورد، گرايشات گريز از مرکز در ميان کشورھای عضو ناتو تقويت خواھد اــ ائتالف حاکم در 

  شد؛
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ــ اوکراين در باتالق ھرج و مرج سياسی عميق غرق خواھد شد و بر بستر آن، جمھوريھای خلقی دانتسک و 

  .ود دست خواھند يافتلوھانسک به استقالل خ

 نقش مھمی بازی می امريکافريقائی تبار ا اوکراين در سرنوشت اولين رئيس جمھور ۀ اين سوژه ھا، سوژۀاز ميان ھم

  . و سوريه نيستايا ليبي» دولت اسالمی« دراز مدت ناتو قابل مقايسه با افغانستان و ۀاھميت آن از منظر برنام. کند

 پروتستان -  تمدن يھودیۀقلمرو اوکراين می بايستی به سکوی اصلی حمل. ار ساختجنگ اوکراين ھدف غرب را آشک

که پرچم مزين به .) م.  جديدۀروسي(حتی ارتش نواروسيه .  نوع ديگر تمدن تبديل می گشتۀعنوان نماينده  ب- به روسيه

، حاکم فون وارتھاوزنرا و ارتش اوکراين که پرچم زرد و آبی رنگ اھدائی  گئورگینشان اعجازانگيز و نجاتبخش 

، برای سرکوبی شورشھای دھقانی را باال می ١٨۴۵گاليسی به ھنگ سرکوب ھنگام عزيمت به مجارستان در سال 

  . برد، از روياروئی تمدنھا حکايت می کنند

.  برای آن ھزينه شده، پاره می شوددالر ميلياردھا  ناتو به روسيه از طريق اوکراين، طرحی کهۀدرزھای طرح حمل

  .روسيه با اقدامات خود موفق شد عملياتی را خنثی سازد که اسم رمز آن را جھان ھنوز نمی داند

 به ناوگان مشترک ناتو و استقرار نيروی ھوائی  دريائی سواستوپُل- پايگاه نظامی آرزوھا در خصوص واگذاری ءابتدا

به ھمين سبب، افراد . کريمه از زير دماغ خارج شد.  کريمه بر باد رفتۀدر فرودگاھھای شبه جزير امريکاژيک يسترات

خاطر خروج در تکاپو ه چرا اين طوری شد جناب رئيس جمھور؟ ب«:  خواھند پرسيدبارک اوباما زمانی از امريکاقوی 

  ؟»بوديد

او بسيار .  خدمتش را احساس کرده استۀی کفايتی دور نوبل آرامش خود را از دست داده و خطر برابر با بۀ جايزۀبرند

 او شکست نخورده و نيروھای مسلح اوکراين را بدون تعلل برای سرکوبی دنباس ۀآرزومند اثبات آن بود، که پروژ

  .شورشی اعزام کرد

ا تحمل تلفات عقب نيروھای مسلح اوکراين در نھايت ب. اين يکی اشتباه بسيار بزرگی بود» اشتباه کريمه«در مقايسه با 

بحث در خصوص عضويت آن در ناتو . نشستند، و مغلوبيت آنھا اوکراين را در وضعيت کشور در ھم شکسته قرار داد

  .غيرممکن است

وضعيت را «: ال از رئيس جمھور پيش نيامد، بلکه، آنھا خواستار آنند کهؤ ديگر سامريکاپس از اين، برای افراد قوی 

که  برای اين. وضعيت را اصالح نمايد«او نمی تواند .  سر گيجه گرفتهبارک اوباما. »گذردزمان می ! اصالح نمايد

 و احتمال  جنگ، اوکراين را تقسيم نموده، تشکيل مجدد کشور واحد از طرق صلح آميز را غيرممکن ساخته است

  .پيروزی اين رژيم با بقايای ارتش آن در جنگ جديد وجود ندارد

 ناتو در رابطه با اوکراين ھمين روزھا به ۀبرنام. ه گروگان بحران اوکراين تبديل شده است بامريکارئيس جمھور 

، يعنی اصالح ماجراجوئی با امريکا ۀ کھنۀتوسل به برنام: له باقی می ماندأاين مسفقط . سطل آشغال انداخته خواھد شد

 کوچک که به پرواز جرج بوشف خود، درست مثل سل. مشغول است» خودفريبی« به بارک اوبامااکنون . تداوم آن

که ھواپيمای  می کرد، او ھم به تجاوز روسيه به اوکراين و اين» باور« در آسمان تکزاس صدام حسينپھبادھای 

 با سخنان خود، خودش را و ھمچنين، باقی جھان را برای بارک اوباما. می کند» باور«ماالزيائی را روسيه ساقط کرد، 

  .می کند، که در آن امکان صدور فرمان شروع جنگ جديد در اوکراين فراھم باشدايجاد وضعيتی تحريک 

که آنھا در جريان تصميمات واشنگتن ھستند و آماده اند ديد ف، می توان ئيبا قضاوت بر اساس اقدامات حاکمان ک

بالفاصله .  جديداين، يعنی تدارک برای جنگ.  محاصره خفه سازندۀجمھوريھای خلق دانتسک و لوھانسک را در حلق

  . نوبل فرمان حمله را صادر خواھد کردۀ جايزۀپس از پايان تدارک، برند

  . در اين خالصه می شود، که او خطری است برای صلحامريکا راز رمز رفتارھای غيرمتعارف رئيس جمھور ۀھم
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