
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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۶ سپتمبر ٢۴

  

  اروپا در مخمصۀ سياسی
ارزش . ردين وزن سياسی گذشته را در توازن سياسی جھان ندا اًاروپا در مجموع و خاصتا اروپای غربی بيش از

در جريان جنگ سرد، اروپای غربی خط مقدم . اروپای غربی بعداز جنگ سرد و سقوط شوروی به حداقل رسيد

حال، .  لنگر سياسی و نظامی خود را در اين قاره انداخته بودامريکاروياروئی با شوروی سابق بود و از ھمين لحاظ 

ھمچنان، . توانسته است که خود را به سرحدات روسيه برسانداروپای شرقی خط مقدم روياروئی با روسيه شده، و ناتو 

لويت ون برايش اي ديگر آن توجه سابق را به اروپا ندارد، زيرا شرق دور و روياروئی با قدرت روز افزون چامريکا

ھد که  آرزوی يک اروپای متحد و با قدرت را ھم ندارد و نمی خواامريکانبايد از نظر دور داشت که . پيدا کرده است

يعنی خروج برتانيه از اتحاديۀ اروپائی ) Brexit(بايست اذعان کرد که برکست  . ارزش دالر توسط يورو صدمه  ببيند

ثيرات أدرين مختصر ت. ه قرار داده استقاره را در مخمصکه  سرآغاز سراشيب سياسی اروپا تلقی می گردد، اين 

 . مدھ  اروپا را مورد ارزيابی قرار میۀبرکست و آيند

اما ھمه می دانند که اروپا در حالت فعلی باقی . طور قطعی معلوم نيست که اروپا بعد از برکست به کدام سو خواھد رفت

الی که ذھن صاحب نظران را مصروف نگھداشته است که رھبری اتحاديۀ اروپا چه نوع ؤمھم ترين س. نخواھد ماند

 با در نظر داشت موجوديت کشور ھای متعدد در اروپا با  زبان ھا خواھد بود و کدام کشور آن را رھنمائی خواھد کرد؟

در حال کنونی، شايد .  ال مطرح شده آسان نخواھد بودؤو فرھنگ ھای مختلف و ساحۀ جغرافيائی متفاوت، جواب به س

کن طور يقين ال.  اصابت کند که از قوی ترين اقتصاد و بنياد مالی در اروپا برخوردار استالمان رھبری به نام ۀقرع

نقش ايتاليه و . پس فرانسه ھم می تواند کانديد دوم  باشد.  به تنھائی رھبری سياسی را در دست نخواھد داشتالمانکه 

اروپاست که توسط کدام کشور تأمين " امنيت "هلمھمترين مسأ. يد سومی و چھارمی شوداسپانيه به سلسلۀ مراتب، شا

شور ھای اروپائی و حتا مجموع کشور ھای اين قاره توان مقابله با يورش در حال حاضر، ھيچ يک از ک. خواھد شد

 از تياتر اروپا، موضوع امنيت و دفاع اين قاره را بسيار بغرنج امريکاکنار رفتن . احتمالی نظامی روسيه را ندارند

روپا به سوی رھبری چند  و ضعف کنونی نظامی اين کشور، قارۀ االمانبا در نظر داشت سابقۀ ميليتاريسم . ساخته است

  . و فرانسه در آن نقش محوری خواھند داشتالمانجانبه روی خواھد آورد که 

بدون ترديد . بحران اوکراين و خروج برتانيه از اتحاديۀ اروپائی:  گرديدالمانسياسی " عروج"دو بحران عمده باعث 

شد، اما به تناسب برتانيه و فرانسه، فاقد  اقتصادی شناخته می يک قدرت بی بديل المانکه قبل از دو بحران فوق الذکر، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در مجموع، طرح ھای سياسی و امنيتی اروپا از جانب فرانسه و برتانيه بر ديگران تحميل . وزن سياسی و نظامی بود

نيتی اروپا  داد که در رھبری سياسی و امالمانبحران اوکراين و روياروئی با روسيه، اين فرصت را برای  . می گرديد

 از اولين کشور ھائی بود که از تعزيرات اقتصادی المان. داخل شود و حتا ابتکار را از دست برتانيه و فرنسه بگيرد

 اکنون در مقام المانکه  باوجودی. ًعليه روسيه آواز بلند کرد و عمال خود را در جناح سياسی و امنيتی اروپا انداخت

 با فرانسه قرار دارد، برلين سعی می کند که با در نظر داشت گذشتۀ تاريک اين رھبری سياسی و امنيتی اروپا يکجا

 نه در حال و نه در آيندۀ قريب المانھمچنان، .   را در اذھان مردم اين قاره احياء نکندالمانکشور، ترس عظمت طلبی 

 در شرق دور، ناتو ديگر امريکابا مصروفيت . چنان يک قدرت نظامی خواھد شد که بتواند روسيه را به مبارزه بطلبد

، بدين معنی که اگر پشتوانۀ نظامی و مالی امريکادر واقعيت ناتو يعنی . آن توانائی رزمی را در اروپا نخواھد داشت

 ھم چندان المانپس نقش رھبری نظامی .   از ناتو دريغ شود، اين پيمان توانائی نظامی را از دست خواھد دادامريکا

  . بود که قادر به نجات اروپای غربی از شر روسيه شودشکوھمند نخواھد 

 به اصطالح مرد ميدان اروپا شده و حال می المان ھم بود، امريکابا خروج برتانيه از اتحاديۀ اروپائی که خواست 

از  موجود است، بنابران، برلين سعی خواھد کرد با ھمکاری پاريس و المانھنوزترس از . خواھد که تثبيت قدرت نمايد

، نقش سياسی اين کشور را  المانبدون کمترين ترديد که توانائی اقتصادی . نمايد" قدرت"مجرای بروکسل اعمال 

ال اين ؤس. کار برد نفود سياسی اش از دست نخواھد داده  بدرتوانمند خواھد ساخت، الکن اين کشور جانب احتياط را 

  جاست که آيندۀ نظامی اروپا چه خواھد شد؟

با . واشنگتن، بيجينگ و مسکو. سه قطب بزرگ بر جھان سايه خواھند افگند. وی چند قطبی شدن روان استجھان به س

مالحظۀ رشد عظيم و روز افزون اقتصادی، سياسی و نظامی چين، مرکز ثقل سياسی جھان از اروپا به سوی شرق دور 

اشنگتن، توکيو و کانبيرا تشکيل دھد و  سعی  خواھد کرد که يک ناتوی جديد با محور وامريکا. رجعت خواھد کرد

ھند درين اتحاديۀ نظامی شامل نخواھد شد، . بدينوسيله چين را مانند شوروی دروان جنگ سرد در محاصره قرار دھد

اقتصادی در /نظامی/با در نظر داشت تمرکز فعاليت ھای سياسی. اما مترصد عظمت طلبی احتمالی چين خواھد بود

 منظر قرار خواھد گرفت و  جذبۀ اش صرف در ساحات فرھنگی و يا شايد علمی باقی خواھد شرق دور، اروپا در پس

  .ماند

توان گفت،   چيزی را که به يقين می. اروپا به سوی آينده ای روان است که پيش بينی آن يک کمی دشوار خواھد بود

  . ين قاره است، ولو که نظامی ھم نباشد ا درالمانعروج 

  

 

 

 
 


