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  كوس ینيالكس كال: سندهينو

  ن درفشيآبت: برگردان از
  گروه پروسه: فرستنده

   ٢٠١۵ ی فبرور٢٢
 

  سميالي امپرۀ چندجانبیھا بحران

٢  
  كندی میني سنگی جھانیدوش امپراتور ر كه بیبارھائ

. ستياالت متحد ني ای ھژمونیم براي مستقیدي حاْد تھدینادولتي رقابت بۀ به مرحلی شرقیاي خود، ورود آسیخودبه

االت متحد را داشته يتنام به طرف اي از ویترشي بیھار رانده شدن دولتيثأتواند تیتر ممندن قدرتيك چيعكس، ه ب

كند یز ميھا متماگر دولتي دیاالت متحد را از تماميرد كه ايگی سرچشمه میيژگيتر از خودوقي مشكل عم٢۴.باشد

 ی، اروپای شمالیكايامر(ا يصاد دن اقتیدي مناطق كلی مسلط در تمامیتياالت متحد، با حفظ موقعي، ایعبارتـ به

ً ي، تنھا قدرت حق)انهي و خاورمی شرقیاي، آسیغرب تر ھا پردامنهتر، ھر چه بحران ناپختهیانيببه . استی جھانقتا

  .تر خواھد بودھا سختك از آني حل ھر یتوجه و منابع الزم برا صي واشگتن تخصیباشند، برا

خر ان اويك، بي ھژمونیدارهيعنوان قدرت سرماا ـ بهيتانيكا ـ بريوال سلف امر زۀكنندنييتعار ين مشكل عامِل بسيا

كننده، نييتعار يطور بستوازن قدرت در اروپا، به تيريا در مديتاني بریتوانائ. ستم بوديل قرن بيجدھم و اوايقرن ھ

ستم يعنوان مركز سز بهيو ن ی صنعتیدارهين اقتصاد سرمايعنوان نخستبه (یب قدرت اقتصاديوابسته بود به ترك

 كه حكومت یژه پول و قدرت انسانيوشد، بهی گذاشته میار امپراتوري كه در اختیو منابع) یالمللني بی و تجاریمال

 ۀمثاب بهالماناالت متحد و يدن ايمن سربركشيا، بهيتاني بریستم ھژمونيدر آغاز قرن ب .ديكشیرون ميا از ھند بيتانيبر

 را ی، كمر امپراتوریگريز ديش از ھر چي كه، بیزياما، آن چ. ، تحت فشار قرار گرفتیائيو در ی صنعتیرقبا

 یايترانه و آسي، مدیئ قارهی  ـ اروپایدي كلۀزمان در سه منطقطور ھمك بود كه بهيتي ژئوپلیھاتقابلد يشكست تھد

  .دار شدن بودي ـ در شرف پدیشرق

 ۀ جامجاپانست و ي فاشیايتالي، ای نازالمانن ي بیاسيك اتحاد سي شكل د درين تھدي ا١٩٣٠ یھادر اواخر سال

ن و يل چمبرلي نوۀ در دورین ـ آرامبخشيشيران پيخدمت گرفته شده توسط نخست وز بهیژيسترات. ديت پوشيواقع

ا را نجات يتاني بریل ـ ھر دو نتوانستند امپراتورينستون چرچي وۀاالت متحد در دوري ایراھنبرد با دول محور با ھم

  ٢۵.دھند
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. ا ھرگز در تمام دورانش داشته استيتاني است كه بریتر از قدرتشيار بيكا ھنوز بسي امری و نظامیقدرت اقتصاد

افتن ينفس ن، اعتماد بهي با برآمدن چیاروئي با ھمان نوع مشكل را آغاز كرده است، رویئاروياالت متحد روياما ا

 روشن یاست جمھوريقبل از ورود اوباما به كاخ ر خطوط تراز مشكل. انهي خاورمه و آشوب مداوم دري روسۀدوبار

رون يب( برسد ی غربیاي بوش در آسۀماند ناكامیھاحساب جنگنخست، به:  او بودیش پاي دو راه حل پ٢۶.بود

، و دوم، )ال بعدثمر، از افغانستان سی بۀيك ھجوم اولي و، پس از ٢٠١١ از عراق در سال یئكايدن سربازان امريكش

تر از شي بۀانوس اطلس و استفادي اقۀت دادن به منطقي اولویعنيا، ي آسیسومعروف به"چرخش" در آوردن ءبه اجرا

 مجدد در یابين جھتي ای اما فراسو٢٧).االت متحدي ایائي دریروي درصد ن۶٠ یعني ( ی نظامیھایتوانائ

شتر يد بي باین درس را گرفت كه در استفاده از قدرت نظاميھا ان نئوكای، اوباما از ناكامیائي جغرافیھاتيالو

ش از اندازه در ي بۀش آشكار شده بود،ھم در امتناع او از مداخليھا از پ نئوكانی از ناكامیريگن درسيا. مواظب بود

ل كه سال يمان تيدر ا ، و ھم)ن نتي كلی آن وقت، ھلرۀر امور خارجيرغم فشار از طرف وزبه( هي سوریجنگ داخل

م اسد در استفاده از يمنظور فشار بر رژ بهیش حمالت ھوائيازافزا ش، با مستمسك قرار دادن مخالفت كنگره،يپ

  . كردی، خود داریائيميحات کيتسل

 Westنت يپو وستی نظامیكادما در یرانك سخني صادر كند، در ی كلین تجربه حكمياوباما كه در صدد بود تا از ا

Pointن ارائه ين چنيد، ايك جديژين ستراتي جمع شده بود، تحت عنوان دكتریش مشتريچه را كه براآن ،ی م در ماه

  :داد

ن ياگر ما ا.  كندی بازی جھانۀشه نقش اول را در صحنيد ھميكا بايامر: ن استيحرف آخر من ا

ستون  ... یقدرت نظام. عھده نخواھد گرفتگر آن را بهيكس دچيم، ھيريعھده نگنقش را به

ا يتواند تنھا ـ یاالت متحد نمي ایاما اقدام نظام. شه بوده است و خواھد بودي ھمین رھبريفقرات ا

ن معنا يم بدين چكش را دارين كه ما بھتريا.  ما در ھر واقعه باشدین ـ بخش رھبريحتا نخست

  ٢٨.خ استيك ميست كه ھر مشكل ين

جانبه، كيطور  استفاده خواھد كرد، بهی نظامیرويت متحد از نااليا: " مجدد كردیديئأبوش را ت" نيدكتر"اوباما 

د ين تھديترشي، بینيبشي قابل پۀندي آیبرا"د كند كه، يكأاما او ادامه داد كه ت."  كندء ما اقتضای كه منافع اصلیوقت

 تھاجم به ھر یاكه پرا  یژياما آن سترات. سم استيچنان تروررون كشور ھميكا ھم در درون و ھم در بي امریبرا

ل ين دليژه به ايوبه" رقابل دوام دانست،ي باشْدخام و غیستي تروریھا شبكهی برایمنأكشد كه میش مي را پیكشور

ھا و ی افراطید از سوين تھديدر عوض ا. ديآی متمركز نمۀك القاعدي یگر از رھبري امروز دید اصليتھد"كه 

 متمركز است كه در آن یئھابر كشورھا از آنیاري  بسی دستوِر كارد، كهيآیرمتمركز القاعده ميغ شاوندانيخو

  ٢٩".كنندیعمل م

ون موصل، در دھم ج: ر كننديسخنان اوباما احضار شدند تا فكر او را مدام تسخ]ارواح[دو ھفته نگذشته بود كه 

ك يف پتريبه توص جدا جدا، بنا ی شورشیھاار متفاوت از گروهيبس. دست داعش افتادن شھر عراق، بهيدوم

  :Patrick Cockburnبرن كوك

ع از شمال و غرب عراق و شرق و شمال ي وسیاامروز بر منطقه...  نوع القاعده یھاجنبش

ل شده توسط بن وھا چند صد برابر ھر قلمرو كنتر تحت تسلط آنۀمنطق. رانندیه حكم ميسور

در واقع، از  .شدیسم تصور مي تروریاي دنی برای بزرگۀعيالدن است، كه كشته شدن او ضا
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دست  خود را بهیھاتين موفقيترشاوندان القاعد بزرگيالدن است كه خوزمان مرگ بن

   ٣٠.اندآورده

. د باشدي جدیھایاروئي تالش اوباما در اجتناب از روی برامشکلن كه تنھا يار فاصله دارد از اياما داعش بس

" سم استيم تروري كه ما با آن روبه رو ھستیميد مستقيتنھا تھد" ن كه ي گفتن ایاما اوباما را برايس فوكويفرانس

ھا دفاع كند در حال حاضر االت متحد قسم خورده است از آني كه ایئھامانيپھم... نيه و چيروس: كندیسرزنش م

  ٣١".رفته در معرض خطر ھستندشي پی نظامیروھاي شده با نی صنعتیھاتوسط ملت

خ و يان تاريكا ست ـ اعالم پاي حاكم امرۀ طبقیات فكررييتغص ي تشخی برایار خوبيد دماسنج بسياما بدون ترديفوكو

حساب   و جداكردن١٩٩٠ یھا بودن جنگ عراق در اوآخر سالی، ضرور١٩٨٩سم در سال يبرالي نئولیروزيپ

اده است كه كشش ص دي اكنون او تشخ٣٢. بوش ـ بلرۀانيمحض مشخص شدن شكست ماجراجوھا بهخود از نئوكان

  . نكرده استیرياالت متحد و متحدانش جلوگي ایك برايتي ژئوپولیھاتقابل یايسم از احيبرالي نئولی جھانۀاشاع

 یزيه چيل است كه روسين دليا بهین بخشيا.  برخوردار استیترار كميت بسيھا از اھمتقابلن يان ايه در ميروس

 یاسي و سیل اقتصادو كنترین و عزمش براي پوتیدارتا تحت زمامست، حي نیر شوروي اتحاد جماھۀيش از سايب

 ین برايز است كه اوكرايل نين دلياما به ا. هي روسی و غربی شرقی در طول مرزھای سابق شورویھایجمھور

 یھاهيع بحران برآمده از ناحين در تسريحركت آغاز. هي روسی دارد تا برایترار كميت بسياالت متحد اھميا

 ی مركزی اروپا در اروپاۀيعضواتحاد یھا از دولتین، و برخي اوكرایگارشي اولیون اروپا، جناح پروغربيسيكم

 یسم واكنشيپورتونا یبائيزنز بهيسوزان واتك. ه با مسكو داشتندي تصفی برایئھا است كه خرده حسابیو شرق

  :دھدیاالت متحد را نشان ميا

اگر : كندی عمل می امپراتوری جھانی ھژمونی خودپوئیسادگن كشاكش، بهي واشنگتن، در ایبرا

االت يا [ۀ وزارت خارجیرارادياندازه وجود داشته باشد، واكنش غاني میخالء قدرت در كشور

 ۀيتر از اتحادار كمي بسیزياالت متحد چين، ايدر اوكرا.  استی نقش متولیفايمداخله و ا] متحد

ن ياما ھم. شودیدش ميزعايه ني از روسیترز كميكه چچنان  از دست دادن دارد، ھمیاروپا برا

دست ه  درنگ در استفاده از فرصت بیگر جاي واشنگتن دیف فوران كرد، برايكه بحران در ك

   ٣٣.خواھش نبودم مورد دلي برپا كردن رژیآمده برا

ر يگطور چشما دارد ـ بهخود ر] یھاطلبجنگ [یز بازھاياالت متحد، دولت اوباما نين ايشي پیھامثل تمام دولت

 .ن بازھاستي از ایكيا ي نئوكان از دولت بوش، و مشاور دولت در امور اروپا و اوروآسیاا نولند، بازماندهيكتوريو

ن ي از اوكرایستيوناليوك، ناسياتسني ینيگونه آرسن كه چهي، در حال بحث كردن بر سر ایبرور او، در ماه فیصدا

 گمارده یري به نخست وزیانوكفسكيكتور ي ویكه قرار بود بعد از سرنگون گونهھماناو (، وارد دولت شود یغرب

 ۀي، كون لق اتحادیدونیم: " شه ماندگاري ھمۀن قطعيكنار گذاشته شود، ضبط شدھمراه ا Brusselsو بورسلز ) شد

نش يده را وادار به گزم شيل و تقسيمی بی اروپاۀين بوده است كه اتحادي غالب دولت ایژي اما سترات٣۴".اروپا

ن يمه به خاك خود و برھم زدن ثبات اوكرايمه كردن كريخاطرضمه، بهيه روسي علهابنديش ي سخِت افزایھاميتحر

 یوندھاياالت متحد پيا: نه استيھزی بیكردين رويا. تر اجتناب كند گستردهیھایاروئين حال از رويد، اما در عينما

تر از طرف واشنگتن آن ی قویھامين تحري اروپا، بنا بر اۀيه دارد تا اتحاديس به رویار محدودتري بسیاقتصاد

)  ناتوی شرقیت از مرزھاي محدود در جھت حمایھا گامیفراسو (یاما واكنش نظام. كندی او نمان متوجهيقدرھا ز
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 ی فراسواحتماالً ه يك به روسيار نزدياس گسترده و بسيات مرسوم در مقيعمل. ھرگز در دستور كار نبوده است

  . را در برداشته باشدیمو اتیھاه به سالحيتواند در ھر حال خطر توسل روسی پنتاگون است و میھایتوانائ

عمل  ني در دستان پوتیازي كن اما نكش ـ چونان امتین ـ زخميه در اكراي روسۀ مداخلۀنياست غرب در زميس

 واشنگتن، اما ی برایه را دارد ـ كه پاداشي روسیو به مرزھان در بلوك غرب خطر آوردن ناتيادغام اوكرا .كندیم

ً يسم روس، سريونالين، سوار بر موج ناسيله بود كه، پوتأن مسيبا توجه به ھم.  مسكو استی مھلك برایخطر  عا

 یاقطعه. كار گرفتتر بهفي ظریھاكين تاكتي اوكرایھا بخشۀيالوصف، او در بقتصرف درآورد، معمه را بهيكر

گونه ن كه چهي ناتو از ایھایت به شرح سرخوردگمز در اواخر اگسينانشال تايدر فا) ش از حد گرمياگرچه ب(جذاب 

  :پردازدی م،افتين تفوق يه در اوكرايروس

راند، اما در خلوت آنان ین سخن مير پوتيمي والدیستميت قرن بيدر انظار، ناتو از ذھن

 یھاكنش. بردیكار من بهي پوتی كه آقایكميو ستيرن ب قیھاكيند و نگران از تاكتاترصادق

 ی متقابل اقتصادی ارتباطات گسترده و وابستگیھایده را كه تكنولوژين اين ايه در اوكرايروس

  .آورد را نشان دادیبار م مھم بهیاستثنائتي موقعینوع

شد، نه تنھا در حال یم، خالف آن چه تصور ی و تھاجم نظامیطلب، انضمامیكشسم، نسليوناليناس

 در یآرائ صفیمند برا نو و قدرتیالهيستد، بلكه زنده و سرحال به فراھم آوردن وسيزوال ن

كند، كه یاد مي" یونديجنگ پ"عنوان ن شكل جنگ بهيناتو از ا... اندن و فراتر مشغولياوكرا

.  از آن استیش كوچك فقط بخی دارد كه تھاجم نظامی تخاصمیھا از كنشیااشاره به گستره

 منعطف با یژيك ستراتي از یعنوان بخشآھنگ بهطور ھم ھمواره بهی تخاصمیھان كنشيا

  .نديآی در مءاجرا به، درازمدتیاھداف

ه يان خود را در روسين بيترحيصر] یونديجنگ پ[ن كانسپت ي بود، اینيبشيطور كه قابل پھمان

 ستاد ۀشدنييتعس تازه ي، رئValery Gerasimovفمی گراسی، والر٢٠١٣ یبروردر ف. افتي

  . نگاشتیامقالهvpkه ي روسیه، در ژورنال دفاعيكل روس

تر رسند، نوشت جنگ و صلح، در حال مبھمینظر مانه بهيگوشي كه امروز پیاناتياو، در ب

  .اندشدن

، یاسيدات سي از تمھ گستردهۀاستفاد "یاند، و امروز پا كردهرييتغ"  جنگیھاوهيش"سد ينویاو م

ن ي ای او تمامۀگفتبنا به. ان استيدرم" گري دیرنظامي و اقدامات غی، انسانی، اطالعاتیاقتصاد

ل يتكم" یمخف" مسلح یروھايعنوان ستون پنجم و ن بهیج مردم عاديتوانند با تھیدات ميتمھ

  ٣۵. شوند

ً يدق شان، یئ رسانهیھاح توسط رھبران غرب و بازتابي آكنده از تقبیھاشهيرغم كلن نكرد، بهي كه پوتی كارقا

.  بود١٩۶٨ در سال ی، و به چكسلواك١٩۵۶ به مجارستان در سال یمثل اتحاد شور ن،يكراوفرستادن تانك به ا

ه به ي ھوادار روسیشايليژه و مجھزكردن مي ویروھايل، اطالعات، نو و كنترین فرماندھيمأمسكو در عوض به ت

ف درخالل تابستان خطر يفقط آن زمان كه تھاجم حكومت ك. ن پرداختيكراو ایجنوب شرقن در ي سنگیھاسالح

ت ن در اواسط اگسي سنگیھا مجھز به سالحی معمولیھاه اقدام به استقرار گردانيغلبه بر مخالفان را داشت روس

 مگر مذاكره یانهي گزچين ھيس جمھور اوكراي رئی را تارومار كردند و برای حكومتیروھايھا نن گردانيا .كرد
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ً ين سري كه پوتیبس آتشیبرا ، ی كارنگۀسسؤ مین، سرپرست كانون مسكوي ترنیمتريد.  نگذاشتند،نھاد كردشي پعا

  : ح كردين تشرين چنيمز ايننشال تاي فایه را برايجمھور روسس ي رئیژيسترات

 ی معمولیھاگردانر و استقرار ي اخیھان در ھفتهيه در شرق اوكراي روسیريد درگيبا تشد

 اجازه نخواھد داد یني اوكرایروھايف فرستاد كه او به ني كیام را براين پين اي پوتیه، آقايروس

  .ه را شكست دھنديان ھوادار روسيكه شورش

  ین برايو ا.  نبرد را خاطرنشان كردیھااسي مشتش مقیاو با نشان دادن انگشت و نه تمام"

او افزود، ھدف ".  كنندیپوش چشمیروزي كننده بود كه از پعناق ایف كاۀاندازبه یني اوكرایروھاين

 یدست باال را برا" قرار دھد كه یتين بود كه مسكو را در موقعيه ايس جمھور روسي رئیاصل

 یھامانيوستن به پيف را از پيداشته باشد و ك" افتدیف اتفاق مي با ھرآن چه در كی جدیئارويرو

  ٣۶.شودل ناتو مانع ي از قبیغرب

 خود ین كه جايچ. ابدي یش برتر"كيخارج نزد"ف شده قادر شده است بر ناتو در ي ضعۀيك روسين حتا يبنا بر ا

م، در حال گسترش يديچنان كه د است كه با آن، ھمین  و سرعتي اقتصاد چیئايخاطر اندازه و پوبه ین بخشيا. دارد

 ه، تمركزش مقدمتاً يز است كه، مانند روسيل نين دلين به ايچ با تقابل یاما دشوار.  خود استی نظامیھایئتوانا

  :ريبنا به شرح جف دا.  استی و نه جھانیئمنطقه

تقابل ش است بهي كه در پیئھاهاالت متحد را در گردا گرد جھان در دھيست كه اين بر آن نيچ

ا گماردن يب و ي مثال، در كارائی خود، برای جدیئايت حضور دري در تثبین منافعيچ. فراخواند

 به یابي دستیو برا... ا تمركز كرده استين بر آسيدر عوض، چ . اروپا نداردۀسرباز در قار

نه ياز به ھزين فقط آن اندازه نيچ. االت متحد نداردي با ادالر در برابر دالراز به رقابت ياھدافش ن

ن از ي چیھاستيژيتراتس.  الزم استیك غربيفيك در پاسيژي ستراتۀ موازنرييتغ یدارد كه برا

تر تر و كوچكفي كه در آن كشور ضعیآورند، جنگیان ميمصحبت به" نامتقارن"جنگ 

تر را ب بزرگيط وارد آوردن خسارت بزرگ به رقينند كه شرايگزی بر میئھا و ابزارھاكيتاكت

 به کنکي پیابين دستيدر واقع، ھدف چ. ستياالت متحد ني جنگ با اۀن آماديچ. كنند،یممكن م

 ني چی نظامیروي نیجيش تدريدر عوض، افزا. ختن خشمي است بدون برانگیاسياھداف س

ھا را  كا را سبب شده، آنيدھان امر محاسبات فرمانیجي تدررييتغ شده است كه ی طراحیطور

 ۀ به پھنیآھستگن منصرف كرده، و بهي ساحل چی در ھركجایات نظامياز درنظر گرفتن عمل

   ٣٧.لس روانه كندانوس اطياق
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