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  حميد محوی: برگردان از

    ٢٠١٥ مارچ ٠٧

  :کارشناس سياسی 

  یابزاری است برای کشور گشائ ئی ھا وضعيت اوکراينامريکابرای  

  

 ھر کاری می توانست برای سرنگونی دولت ءمی گويد واشنگتن ابتدا Gregory Clark گرگوری کالرک 

  .ب شورش برآمداوکراين انجام داد و سپس در پی سرکو

گرگوری کالرک ديپلمات، پژوھشگر، سياست شناس و روزنامه نگار در مصاحبه با اسپوتنيک اظھار داشت که 

ين را به ھيج عنوان قابل قبول نمی داند، ت خودمختاری مردم روس زبان اوکراموضع گيری غرب که فراخواس

 مردم روس زبان در جنوب از ھمان آغاز روشن بود که« : پرسش ھای متعددی را برای ما مطرح می سازد 

شرقی اوکراين خواھان ھمان خود مختاری بودند که گروه ھای فرھنگی مھم در کشورھای ما، چيزی که در غرب 

  ».نظر می رسده موضوعی عادی ب

اين کارشناس سياسی اضافه کرد که با اين وجود پشتيبانی طبيعی مسکو از اين گروه ھای اجتماعی، به دست غربی 

  .ندازند که جنگ سرد نوين ضد روسی راه بيدھدھا بھانه می 

با توجه به رويداد ھای گذشته در اروپا، برای اين ديپلمات جای شگفتی دارد که غرب فراخواست خود مختاری 

  .مردم روس زبان را غير قابل قبول می داند
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رانسوی زبانان کانادا و اسلوواک اسکاتلندی ھا در بريتانيا، کاتاالن ھا در اسپانيا، ف«: گرگوری کالرک اضافه کرد 

. ھای يوگوسالوی سابق انگيزه ھای کمتری برای درخواست اشکال متنوع خود مختاری و يا حتی استقالل داشتند

حتی استراليا و اياالت متحده تک فرھنگی تقسيم .  خودمختاری تقسيم شده که دارای نيمه حاکميت ھستند١٦لمان به ا

پشتيبانی مسکو از شورشيان قابل مقايسه با ...فدرال برای مديريت بھتر ترجيح داده اندسرزمين را به سرزمين ھای 

يک لحظه تصور کنيد که چه اتفاقی خواھد افتاد اگر . لبانی در کوزووو نيستاکمک ھای غرب به جدائی طلبان 

واداشتن آن به قبول مسکو امروز کی يف و تمام کارخانه ھای اصلی اوکراين و زير بناھای اين کشور را برای 

استقالل در جنوب شرقی اوکراين بمباران کند ؟ فرياد تمام رسانه ھای غربی تا ده ھا سال در سرا سر جھان طنين 

  .»می شان را آغاز خواھند کردوئی شمارش کالھک ھای اتامريکاشاھين ھای . خواھد انداخت

ياست ھای کشورگشايانۀ ايالت متحده و بريتانيا به باور گرگوری کالرک اوکراين ابزار جديدی در جعبۀ ابزار س

يک گروه مخالف در  جوی و جست: کالرک می گويد، اين کشورھا ھمواره روش ثابتی را به کار می بندند . است

سپس، برای . کشوری که ھدف گرفته اند، ارسال اسلحه برای آنھا، و آموزش تمام ساخت و ساز شورش عليه دولت

وليت حفاظتی، به آنھا کمک می کنند که به ؤاد حقوق بين المللی موضع می گيرند، مسحفاظت از خودشان پشت مف

ً در . استقالل برسند، موردی که بمباران زيربناھای حياتی می تواند خيلی مفيد واقع شود يعنی موردی مشخصا

  .يوگوسالوی به وقوع پيوست

  

دفاع می کنيد و در عين حال به  از يک دولت ضعيف و بی صالحيت « : گرگوری کالرک نتيجه می گيرد که  

در صورتی که پيروز شويد، می توانيد در عين حال يک دولت . سرکوب يک قيام قانونی مبادرت می ورزيد

نظر می رسد که ه به ھر صورت، روش بسيار ساده ای ب. پايگاه جديد نظامی به دست آوريدی و حتی يک ئماھواره 

ً نجات بخش ستم ديدگان ھستيد  اين سناريو در عين حال می تواند . ديگران و خودتان را متقاعد کنيد که واقعا

  »سناريوی بسيار خطرناکی برای تسلط بر جھان باشد

   

  :لينک منبع در اسپوتنيک 
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