
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

 
  اسماعيل ھوشيار

 ٢٠١٢ فبروری ٠٩

  

  !و خزان متعارف  بھار
 

 تصميم به دنبال انتخابات جنجالی روسيه و خشم غرب به بھارپوتين ، و انبوھی اعتراضات که ھنوز ھم ادامه دارد ؛

   .گرفتم تا اين اليه نازک را کناربزنم و کمی به نگرانيھای طرفين روغن جال بزنم 

ولی عالئم ظاھری تا به امروز . من اصراری ندارم که پوتين حتما بيايد و اوباما برود ، شايد ھم آن نيايد و اون بماند 

اما آرايش سياسی . ی شايد درراه باشد  خيلی اتفاقات غيرقابل پيش بين٢٠١٢درسال . گويای ھمين صحنه است 

  .درشرق و غرب برای دعواھا و منافع ستراتژيک آينده تا حدودی قابل پيش بينی است 

ن در يابد اي ی درصد کاھش م٢.۶ به ٢٠١٢را اعالم کرد که رشد اقتصاد جھان در سال يسازمان ملل در گزارشی اخ

 در یبحران بدھ.  رشد اقتصاد جھان مطرح شده بودی برایرصد د٣.۶ ی رشد اقتصادینيش بيشتر پي است که پیحال

 یکشورھا. ط اقتصاد جھان را تحت الشعاع خود قرار داده استي شرای روند بھبودیاروپا چشم انداز روشن برا

درمجموع آنچه .  پرداخت کنند که بعيد است ٢٠١٢ خود را در سال ی ھایورو بدھيون يلي تر١.١د يورو بايمنطقه 

و جنگ ھنوز ھم . م نوين است ثيری بنيادين درجبھه بندی ھای سياسی خواھد گذاشت موضوع اقتصاد بيمارنظأکه ت

  ...ی موقتی و مسکنی ارزان برای اين بيمارئدارو

ه ؛ کارشناسان معتقدند که ي روسیاست جمھوري در انتخابات ریداتوري کاندین براير پوتيمي والدیبا اعالم رسم

 در ٢٠١٢که قرار است در سال  نيبا توجه به ا. ابدي یش ميگر افزايکا بار ديمراه و يان روسياحتماال تنش ھا م

ر يثأ مسکو ت-  واشنگتنۀندين انتخابات در روابط آي اۀجي برگزار شود، نتیاست جمھوريه انتخابات ريکا و روسيمرا

اد است، و شانس يم ھمه مخالفتھا زرغ ن انتخابات علیين در اي پوتیروزيکه شانس پ ني خواھد داشت و ایريچشمگ

  .؛ کم.....  اقتصادی داخلی ونرخ بيکاری باالۀاوباما به داليل زيادی از جمله مشکالت فزايند

گريزلو، مک کين . آيد مک کين اخيراً درفاکس نيوز خطاب به روسيه گفته بود بھار عربی به سراغ روسيه نيز می

بريم اما مککين  گريزلو گفت ما در زمستان به سر می. وصيف کرد داستان سرزمين عجايب تۀرا خرگوش ديوان

  .ھمچنان بر اين باور است که بھار است
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کاترين اشتون رئيس بخش سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز نسبت به اوضاع حاکم بر روسيه در جريان انتخابات 

مريکا جھت نفوذ در اتو و طرح ھای طرح سپر دفاع موشکی نا. شدت ابراز نگرانی کرده پارلمانی اين کشور ب

حيات خلوت روسيه در آسيای ميانه و قفقاز ھمواره يکی از موضوعاتی بوده که بررسی آن نيازمند نگاه جامع به 

ھريک از دو طرف تالش می کنند  در چنين قالبی،. ی استئمريکا و روسيه و نيز روندھای منطقه امنافع سترتژيک 

ی ھا با ئمريکاادر اين ميان . تغيير دھندخود  و روابط دوجانبه موازنه را به نفع تا در چارچوب ھای سازمانی

ی نظير؛ گرجستان، جمھوری آذربايجان و ازبکستان توانسته اند از نفوذ روسھا در ميان ئحضور عملياتی در کشورھا

 مشوق ھای اقتصادی ۀايی ھمچون ناتو و نيز ارئشويق آنھا جھت حضور در سازمان ھااين کشورھا بکاھند و با ت

به ھمين داليل و در چنين . ھمچون حضور در سازمان تجارت جھانی، ائتالف کشورھای ھمراه را افزايش دھند

. عمال روس ھا را در عمل انجام گرفته قرار دھند‘ اقدام و مذاکره’يھا توانستند تا در قالب سياست ئمريکااچارچوبی، 

وتوی چين و روسيه درشورای . ن االن ھم سوريه و اسد را از دست داده اند ی روسھا تا ھميئدرسطح نفوذ منقطه 

ه برای نجات اسد تقريبا دست و پا زدن بی يامنييت به نفع اسد و سفر سرگئی الوروف به دمشق، و تالش روس

  !مثل نوشداروی بعد از مرگ . حاصلی ست

: نويسد ين ھوا خبرگزاری چينی درگزارشی میش. ھمين روش را غربی ھا دررابطه با چين ھم درپيش گرفته اند

ن يز اي آنھا ن٢٠٢۵ن ي اساس دكترهن كرده اند كه بيا تدوي اساس اصل نفوذ در شرق آسهاست خود را بيھا سيئكايمرا

ا ي را در شرق آسی گسترده ایاسي و سیكا تحركات نظاميمران چارچوب يدر ا. د قرار گرفته استيكأطرح مورد ت

ن، يپيلي مانند فیديگران جدين، بازااپج و ی جنوبيایرو ھمچون كی كه در كنار متحدان سنتیطرح. آغاز كرده است

  . رديگ یتنام را در برمي وی و حتیاندونز

.  كه محور آن قطع نفوذ چين استین تحركات را گسترش داده اند؛ در حالي ای و نظامیاسي سۀھا در حوزيئكايمرا

توان  یه پكن مي علیرين جھت موضعگي چیاي دری ساحلیك كشورھاي تحریكا برايمراا در تحركات ن امر رينمود ا

  .مشاھده كرد

 تالش ین بوده و به نوعين كشور به دنبال اعمال فشار بر چيانمار و نفوذ در اي میاسي در ساختار سیغرب با دگرگون

ل، رھبر يم جونگ ايبا مرگ ك: ينی معتقد است يک تحليلگر چ. ن كشور را تنگتر كنندي اۀ محاصرۀكند حلق یم

ن كاسته شده، لذا غرب با ي چی ئگاه متحدان منطقهي از جایكم» ليا «یجوان به جا» اون« و آمدن ی شمالوريایك

  .ن كشوراستيشتر به دنبال اعمال فشار بر اي بیريارگي و یگريش بازيافزا

 یاين امر را در آسينمود ا.  مناطق مورد ھدف استی برایگر در تحركات امريکا ، الگوسازي قابل توجه دۀنكت

 ی افراد تالش كردند انقالبھای برخیتوان مشاھده كرد كه با برجسته ساز یز مي بالكان نۀ و قفقاز و حوزیمركز

ن بود كه يموشنكو در اوكرايا تيوليت غرب از خانم ي آن، حماینينمود ع.  سازندیئن مناطق اجراي را در ایرنگ

! ی شود که نشد ئراربود با موسوی اين سناريو اجرادرايران ق. ن كشور منجر شد ي در ایجام به انقالب نارنجسران

و در ين سناريبه دنبال تكرار ا» یآنگ سان سوك« نقش ینه مطرح است كه آيا غرب با برجسته سازين گزيحال ا

  .شرق است ؟ جواب قطعا مثبت است 

که به قول مک کين قرار است " بھاری"آن .  چارچوب ، رقم خواھد خورد وضعييت حکومت اسالمی ھم درھمين

 حکومت اسالمی و ھيچ  . درصدی ھا ھم حس شد ٩٩روسيه را ھم درنوردد ؛ نسيمش حتی درجنبش وال استريت و 

    درمورد حکومت اسالمی. ندارد ءو خزان متعارف تبصره و استثنا بھار.  نيست ءجانور ديگری ھم يک استشنا

 تالش  !ی شدنش مھم نيست با موسوی ويا با ھر کس ديگری و يا روشی جديدی به جز الگو سازی ئنحوه اجرا
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شانس اسد برای برگشتن به . ثراست که برای بشاراسد است ؤی برای حفظ شرايط موجود ھمانقدرمحکومت اسالم

خواھند درک کنند اين   بر ايران نمیموضوعی که سران اسالمی حاکم. قبل ھمانقدرمتصور است که برای قذافی بود 

 سال پيش که خمينی را ٣٣آن کمربند سبزامنيتی . جامعه قابل انعقاد نيست . است که جامعه پديده ای زنده و پويا ست 

 ، به دليل عوض شدن شرايط جھانی ، تبديل به طناب دارسبزی  ازحجره ھای نجف به زير نورافکن پاريس کشاند

  .کند  ی بی حاصل سران حکومت اسالمی فشارگلوی اين جنازه را بيشترمیشده است که با تقال

تبليغات جنگی و افزايش فشارھای مختلف   امريکا از عراق و ورود ناوھای جنگی به منطقه وۀخروج حساب شد

. ھدد  و تا قبل از انتخابات ؛ ھنوز بوی حمله نمی٢٠١٢حداقل درسال جاری ....اقتصادی به حکومت اسالمی ايران

شود بلکه  ل میيکا و اسرائيمرار يبانگيھرچند ھرحمله و جنگی عليه حکومت اسالمی درکوتاه مدت نه تنھا گر

ولی وقتی به خاطر منافع بلند مدت اجتناب ناپذيرشود .... دھدیر قرار ميثأز تحت تيانه و اوضاع جھان را نيخاورم

يا عدم ی ، از خروج ئدليل درخزان متعارف منطقه به ھمين . دست روسيه و چين ھم کاری ساخته نيست ديگراز

 ابزاری ۀاستفاد. کند ی تروريستی دولت امريکا ھم ديگر کسی تب سرد و گرم نمیئخروج مجاھدين از ليست کذا

 بازيھای رھبری مجاھدين با زندگی اسيران اشرف در عراق ھم ۀادام. غرب از ھرمرتجعی ربطی به بھارندارد 

  . ه مشمئز کننده بوده است درھمين چارچوب ھميش

بقيه اش ! با چنين رويکردی روسھا برای آمدن پوتين ھمانقدرداليل منطقی دارند که کاخ سفيد برای رفتن اوباما 

  .تزئينات صحنه است 
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