
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

 
 *ینسكيبرژ ويگنيزب :سندهينو

  فريد پرواز: فرستنده
  ٢٠١٥ فبروری ٠٥

  

 ینينش عقب دوران
 

 

 در چين روزافزون عزم و راقع و سوريه مرزھای گسستن ھم از کريمه، الحاق و اوکراين به روسيه ۀحمل با

 .است يافته پايان ٢٠١٤ سال در سرد پساجنگ ۀدور رسد می نظر به چين، شرقی و جنوب دريای

 به دوجانبه سرد جنگ از تدريجی گذاری بلکه نبود »عصر« واقعاً  سرد پساجنگ عصر است؟ درست تلقی اين آيا

 طور به .است جھانی بزرگ قدرت دو بر مشتمل چنانھم -نھائی تحليل در– که بود تری پيچيده المللی بين نظم

 آن که است مھم واقعيت دو شامل امريکا -چين رقابت  .است چين و امريکا شامل جديد نظم قطعی محور خالصه،

 نيستند ايدئولوژيک شدت به خود ھای گيری جھت در کشور دو اين از کدام ھيچ :سازد می متمايز سرد جنگ از را

  .ھستند متقابل تعامل نيازمند راستی به که کنند می درک طرف دو ھر و

 درخصوص ابھام حد چه تا. شد عقبگرد دچار خاورميانه و اوکراين بحران با آسيا سوی به اوباما فرضی چرخش

  است؟ شده امريکا آسيائی متحدان و چين ميان تنش باعث آسيا در امريکا تعھد

 از که است نيچ و امريکا نفع به نيا که کرده کامالروشن مريکاا کنم یم فکر .مخالفم الؤس نيا ۀيفرض با من

 هياول یگو و گفت مورد در رياخ یھا نشانه  .کنند اجتناب روند یم اصطکاک یسو به آنھا آن، در که یتيوضع

 .ستين نفعش به یميقد یتينارضا شيافزا که شده متوجه ھم نيچ دھد یم نشان ژاپن و نيچ انيم و ھند و نيچ انيم

 یبرا که بود ینظام یژست متضمن که بود اش یبند جمله و انيب نوع »ايآس یسو به چرخش« با تر یجد مشکل

 یانزوا دنبال به عمد به ما که اند دهيفھم یآشکارتر شکل به ھا ینيچ .است شده یطراح نيچ »یانزوا« اي »مھار«
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 نيا شدن تر گسترده موجب تواند یم هک است دور شرق در اصطکاک از اجتناب در ما نفع بلکه ميستين آنھا

   .شود اصطکاک

  

 از چين رھبران ساير به نسبت خود دستان در قدرت بيشتر تمرکز برای فساد با خود جنگ از »پينگ جين شی«

  است؟ چگونه »شی« جمھوری رياست در تحول .است کرده استفاده بعد به شيائوپينگ دنگ دوران

 یاسيس یھا تيواقع با شتريب آن یھا تيمحدود و است شده فيتعر یرسمريغ طور به یحدود تا نيچ در قدرت

 ريسا از شتريب »یش« قدرت ايآ که مئيبگو است دشوار ليدل نيھم به .یاساس قانون باتيترت تا شود یم مشخص

 ۀعرص در شک بدون و است معتبر تيشخص کي ديترد یب او .ريخ اي است بعد به »دنگ« دوران از نيچ رھبران

 یاصل منبع کي به ليتبد که رشد به رو فساد به حمله در نيھمچن او .است خود انينيشيپ یبرخ از تر فعال یالملل نيب

 است ممکن رابطه، نيا در .است بوده تر قاطع ، دهيرس ھم دولت سطوح نيباالتر به یحت و شده یداخل ضعف

 که یفساد یالگوھا که گفت منصفانه ديبا اما است انشينيشيپ از تر گسترده اريبس او قدرت که شود استدالل

   .است نبوده گسترده و حاد رياخ یھا سالۀ انداز به بودند مواجه آن با انشينيشيپ

 خدمتگزاران عنوان به ديبا نيچ مسلح یروھاين که هيفرض نيا بر یحزب مجالت روزافزون ديکأت حال، نيع در

 ابراز بر عالوه ارتش که دارد ینگران نيا از نشان ظاھراً  دشون دهيد -ملت خدمتگزاران فقط نه و -ستيکمون حزب

 داشته را نيچ یداخل مسائل به خود خاص نگاه است ممکن یمل تيامن مسائل درخصوص شيھا تيولؤمس در وجود

   .ننديب ینم بخش نانياطم را نيا -درک قابل کامالً  یشکل به -یحزب نخبگان .باشد

  

 مقاومت غرب ھای تحريم و انرژی پائين قيمت از طوالنیۀ دور يک برابر در تواند می روسيه در پوتين رژيم آيا

 چه کنيد می فکر کند تقويت را خود سياسی پايگاه نتواند پوتين و دھد ادامه را خود افول روسيه اقتصاد اگر کند؟

   کرد؟ خواھد بروز خطراتی

 و درست یالملل نيب بحران کي و کرده پا به انوفط است ممکن نيپوت یمراحل در که دارد وجود خطر نيا البته

 .کند عيتسر را غرب و شرق انيم جنگ از یديجد شکل ئیجورھا کي است ممکن ديشا و آورد وجود به را یحساب

 ینينش عقب احتمال با( غرب هيعل یکيچر جنگ نوع کي از و است نامتعادل خودش یحد تا او که گفت ديبا اما

ً  جه،ينت .است آورده یرو اريع تمام یجنگ به )مداوم  صورت ھر در احتماالً  اما بود خواھد ینيب شيپ رقابليغ ذاتا

  .است مخرب اريبس هيروس رفاه و سالمت یبرا

 شود، زور از نيپوت شتريب ۀاستفاد از یريشگيپ به موفق غرب اگر و برود افول به رو ھمچنان هيروس اقتصاد اگر

 را آن آشکارا فنالند یالگو از صحبت در من که(قبول قابل  حلیھا راه از یبرخ که است تصور قابل ھم ھنوز

 یبرا نياوکرا یھا تالش از تيحما در غرب یداريپا به خود ۀنوب به نيا اما .ديآ دست به است ممکن )کردم هيتوص

  .دارد یبستگ خود به دنيبخش ثبات

  

 در را متحده اياالت اکنون جھان کشورھای از بسياری عراق، و افغانستان از امريکائی نيروھای خروج از پس

 کشيدن آغوش در دنبال به متحده اياالت آيا .نگرند می ويتنام، جنگ از پس عصر شبيه ،»نشينی عقب« ۀدور يک

 خواھد کوتاه ويتنام از پس درونگرائی ھمچون امريکا آشکار درونگرائی يا است؟» جديد انزواطلبی« از شکلی

  بود؟
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 یجھان قدرت عيتوز باز که است نيا تيواقع .باشد »ینينش عقب دوره« کي در متحده االتيا که کنم ینم باور 

 اذعان را تيواقع نيا ديبا متحده االتيا .ستين مسلط قدرت تنھا گريد متحده االتيا آن در که کرده خلق را یتيوضع

 حاضر حال در انهيخاورم سراسر در یريدرگ گسترش .است دهيچيپ اريبس حاضر حال در جھان تيوضع که کند

 منافع به ديبا یشتريب توجه ثبات، یب طيشرا نيا در .امريکا ۀمداخل تا است یمذھب ئیگرا فرقه شيافزا ليدل به شتريب

 منافع که شود داده اجازه دينبا راستا، نيھم در .شود مصر و یسعود عربستان ران،يا ه،يترک مانند ئیکشورھا یمل

   .شود امريکا یکل منافع به ليتبد آنھا از کي ھر

 

  کند؟ زده شگفت بيشتر ٢٠١٥ سال در را جھان است ممکن چيزی چه

 شروع متوسط ۀطبق نيا .است جسورتر یاسيس لحاظ به که هيروس در براليل متوسط ۀطبق کي یجيتدر ظھور ديشا

 نيپوت بازگشت با .کرد هيروس یالملل نيب و یداخل استيس به دادن شکل در مدودف دوران در تر مھم ینقش یفايا به

 کنار به شده داريب عمداً  و شده کيتحر شدت به که یمل سميشوون کي با طبقه نيا رش،ياخ ئیماجراجو و قدرت به

 یالملل نيب مشکالت با برخورد یبرا حل راه نيبھتر است ممکن یستيشوون پرچم دادن تکان حال، نيا با .شد گذاشته

 در یزندگ خواستار -یعيطب طور به کامالً  -هيروس متوسط ۀطبق .باشد متحد و ھوشمند غرب اگر ژهيو به نباشد

 یا هيروس کند غرب یسو به شدن جذب به شروع جيتدر به که یا هيروس .است یغرب یاروپا به هيشب یا جامعه

  .کند ینم اخالل یالملل نيب نظام در گريد که بود خواھد

 

 شده ميتنظ جواب و الؤس صورت به یاصل ۀنسخ در و فيلأت ینسکيبرژ توسط» ینينش عقب دوران« ادداشتي*

   .است

  امريکا یمل تيامن سابق مشاور *

 :منبع

   )خبر( ٢ ۀصفح ،١٣/١١/٩٣ خيتار به ٣٤١٠ ۀشمار اقتصاد، یايدنۀ روزنام

 

 

 

 

 


