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سال روز آغاز جنگ  نیچهارصدم دنیبا فرا رس یآلمان یهمه رسانه ها یم ۲۳مترجم: روز سه شنبه  ادداشتی
ً  ۱۶۱۸ یم ۲۳ساله در اروپا که در  یس اطالع  یبه طور مبسوط افت،یآغاز  نینش یآلمان یاز قلمروها اساسا

باشند صورت گرفت و  یم یحیمس نیرو دیو پروتستانتها که هردو پ کهایکاتول نیب یجنگ مذهب نینمودند. ا یرسان
سرگذشتانده بود. بود که تا آن زمان اروپا از  یجنگ نیدهشتناک تر ها یانسان و غارت آباد ونیلیم ۹با کشته شدن 

ً اساس یجنگ مذهب نینظر بودند که ا نیهمه به اتفاق بر ا لگران،یتحل  ایستفالیبر سر قدرت و ثروت بود. معاهده و ا
شد  ءآن روز امضا یاروپا ریبزرگ درگ یقدرتها نیب ۱۶۴۸جنگ در سال  نیا انیو در پا لسا یکه پس از س
الدول به  نیدر روابط ب یرینمود که تا امروز به نحو چشمگ فیتعر یبیرا به ترت تیحاکم یدارا یحقوق دولتها

متحد  االتیدولت ا میآن ترجمه کرده ام که اگر نگو یباشد. اما من مقاله حاضر را برا یمرجع مطرح م کی ثیح
ساله" در  یبه تکرار "جنگ س لیآن کشور تما کیاستراتز یاز مقامات ارشد بخش طرحها یدست کم برخ کا،یامر

گردد. بدتر از همه  یبزرگ مشمول آن م انهیخاورم یها نیچهارچوب دکتر زدریدارند که کشورما ن انهیمخاور 
و  گناهیمردم ب یستیترور اتیو هر چند روز بعد عمل میباش یآن م نشد ادهیشاهد پ ایبیآنکه ما، از افغانستان تا ل

فرانسه و وحدت  ریانقالب کب کا،یتر از انقالب امر یمردم ما طوالن کهی. در حالرندیگ یم یما را به قربان یملک
 اهمتف ینوع جیمدت به تدر نیا یکرده اند، و در ط یزندگ تیحاکم کیقلمرو و تحت  کیدر  ۱۹آلمان در قرن 

گل تازه  یشده است، با آنهم نخبگان قدرت هر از چند گاه داریپد یمل تیدهنده هو لیاز عناصر تشک یبرخ یرو
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انکشاف ازجمله جفت ارشد  نیگردند. در تازه تر یبد فرجام م یتیکش مشاجرات هو زمیدهند و ه یبه آب م یا
 گرشیگرداند و د یم یرا اجرائ کیترونتدکره الک عیتوز یکی ،یدر حکومت وحدت مل استیس یقدرت و همباز

و تهران که  اضیر یهاریگوشخراش چکاچاک شم نیکه طن ستیدرحال نی. ادینما یاقدام را نا مشروع اعالم م نیا
شوند. آدم با توجه به  یم دهیشن زیکشور ما ن میزنند، درحر یجهان اسالم جا م عیخود را مراجع تسنن و تش

 کیتواند از سران  ینم کایمتحد امر االتیا یعمل یالملل نیب استیو س یکیوپولتیآشکار و پنهان ج یوهایسنار
انتظار داشته  یمسووالنه آشوب خانه بر انداز کنون ریغ تیریاز مد شتریب زیواشنگتن چ هیحکومت تحت الحما
 دیتواند به زاد و ولد ملخها شباهت رساند که شا یم یبه گفته فرزانه ا یتیپروا به مسائل هو یباشد. اما پرداختن ب

شوم  یان بجهند و بالهابلند ش یاما ناگهان با پاها ند،ینما ستیو در خاک ز ندیبه وجود آ دیملخ جد اردهایلیساالنه م
آنکه ما  یهمه درختان را به تاراج ببرند. برا وهیشان را به پرواز در آورند و به دور از انتظار شاخه و برگ و م

در  یخیو آن عناصر تفاهم تار میبه عمق فاجعه آشنا گرد دیبا م،ینشو یو مذهب یقوم هتفرق یطعمه هجوم ملخها
مک  ونی. استمیرا که تاکنون به وجود آمده اند، آگاهانه و مسووالنه قوام و تکامل بخش یمل تیمورد تشکل هو

مجله  یبرا خصوص ه" بپورتیر زی"اناال راستاریمستقل و و کیوپولتیگر ج لیپژوهشگر و تحل سنده،ینو لن،یم
 باشد. یاوت لوک" م سترنیوای"ن ینیآنال

 

 هرج و مرج دیتول یرب براغ استی: سانهی" در خاور مدیساله جد ی"جنگ س
کشتار  ،یثبات یحالت هرج و مرج قرار دارد که با گذشت هر سال موج نو ب کیدر  نسویاز سالها به ا انهیم خاور

 یخارج استیس ه،یو سور ایبیافغانستان تا به عراق، ل شود. از یمنطقه افزوده م نیبر مردم ا یو مصائب بشر
ً یغرب مستق  آن منجر شده است. دیبه تشد نکهیا ایاست و  ندهیفزا یثبات یروند ب نیعامل ا ما

نامناسب  یاستراتژ جهین یثبات ساز یو ب یثبات یب نیا ایکه آ نستیشود ا یارتباط مطرح م نیکه در ا یپرسش
 یهرج و مرج، بالکان یعمد جادیحساب شده غرب در جهت ا یاستراتژ کی ایاست و  یغرب یکشورها

 در منطقه؟ یمذهب یتنشها شیکوچک( و افزا یکشورهاکشور به  کی میتقس)یساز
 

 دیساله" جد یس ی"جنگها
 

ساله اروپا  یس یامروز وجنگها انهیخاور م نیرا ب یا سهیمقا کایمتحد امر االتیافراد در دستگاه حاکمه ا یبرخ
 نیآخر کا،یمتحد امر االتیا یجنگ اردو پوهنتونگودسن از  یالر سوریپروف ند،ینما یدر قرن هفدهم مطرح م

 آورد. یم انیرا به م یا سهیمقا نیاست که چن یفرد
نوع موضوع مباحثه در  کی یزیچ نیچن ست،یامر محقق ن یصورت چیبه ه انهیو خاورم یاروپا نیب سهیمقا اگرچه

 است. دهیگرد یغرب یاستراتژ ویمحافل ج نیب
شود که با  یم یاست و مربوط به جنگها و منازعات متعدد دهیچیپ اریبس یخیدوران تار کیساله،  یس یجنگها

 نیکه ا یمبارزات» کا،یتانی. بنابر دانشنامه بردیآ یبه وجود م یمختلف لیقدرت به دال یبلوکها یصف بند کی
 ۱۸۱۶جنگها در سال  نیبر آنست که ا یعموم دهیصورت گرفته بود، عق شی)جنگها( را به وجود آورد سالها پ

 تیتا حاکم دیکوش ایمیروم مقدس در مقامش به مثابه پادشاه بوه ندهٔ یدوم، امپراتور آ ناندیوع شد که فردشر یهنگام
و هم در  ایمیپروتستانت را هم در بوه یامر شورش نجبا نیکند. ا لیرا بر قلمروش تحم کیمطلق رومن کاتول

 .«ختیبرانگ شیاتر
کردند  یدر برگرفت که فکر م لیدل نیبه ا ایرا  یبزرگ اروپائ یو اکثر قدرتها افتیجنگ به سرعت گسترش  نیا

کشورها به  یشدن اجبار دهیبه علت کشان نکهیا ایبه وجود آمده است و  هیهمسا یتصرف قدرتها یبرا یفرصت
دانند. ده ها،  یاروپا م خیمراحل در تار نیاز مخرب تر یکیجنگ را  نی(. مورخان اوستندیمنازعه پ نیبه اجنگ )

به تاراج  دند،یرزم یمختلف قدرت م یبلوکها یکه برا یتوسط سربازان مزدور ده،یگرد رانیها و شهرها و هیقر
 .دیگرد کسانیرفتند و قاره اروپا با خاک 

صلح  مانیشدند و به نام پ ءامضا ۱۸۴۸سلسله معاهدات در سال  کیکه  افتی کی انیپا یساله هنگام یس یجنگها
 انیبن تیحاکم یدارا یدولتها یستیرا در اروپا در شکل همز یا یاسیمعاهده نظم س نیشود. ا یم ادی" ایستفالی"و

 .ستندیموافق ن ایستفالیو مانیپاز  یناش تیحاکم تیاز مورخان به اهم ینمود. اگرچه برخ یگذار
 ادیبن» در مورد  یا یدر سخنران ۲۰۰۷در سال  ا،یو البان ایبلغار ا،یوسالوگویکانادا در  نیشیپ ریسف ستیب مزیج

نظم »گفت که  ،«یمل یو عدم مداخله در امور دولتها یارض تیو اصل تمام تیحاکم یاصول اساس یگذار
 «اصول را کاهش نداده است. نی( خود اتیاهمقرار گرفته است، اما گذشت زمان ) یمورد تخط همیپ ایسفالیو

و  کایمتحد امر االتیدر وزارت خارجه ا یاسیس یمش یبرنامه گذار ریمد سیه چاردی، ر۲۰۱۴ یجوال درماه
 سهیامروز را با قرن هفدهم اروپا مقا انهی"، خاور مدیساله جد یس یجنگهادر مقاله " ،یروابط خارج یشورا سیرئ

 «ظهور کند. دیجد ینظم محل» کیناآرام خواهد بود تا  زین ندهیاحتماالً در آ انهیکه خاور م دیگو یم سینمود. ه
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" یئ انهیخاور م هیاتحاددر شکل " دینظم جد نیا دی" گفتم، شادیجد ینظم محلدر گزارش " شیسال پ کیمن  چنانکه
 ی)گروه ها ایو  دیظهور نما دیجد یکه نظم محل یتا زمان – ینیب شیقابل پ ندهیآ کیزمان حال و تا  یباشد. برا

 یطیشرا جادیشود که به عوض ا یشمرده م یمشکل مترک انهیخاور م -بگذارد شیخود را به نما ی( ناتوانریدرگ
 به حل آن پرداخت. دیآن با تیریدرجهت مد

 

 انهیخاور م دنیپارچه گردان پارچه
 

درهم  یبرا کایمتحد امر االتیدر ا ستهایاستراتژ یدست کم برا یآن اند که دستور العمل انگریموجود ب حوادث
به  یدولتهائ ،یمل یدولتها نید، تا از چرب و چکل و بازمانده اآنها وجود دار یساز یو بالکان یشکستن دولت مل

 گریو مصروف جنگ با همد فیتا چنان ضع د،و خرده دولتها بسازن زیر یمالکان جنگ ساالر، دولتها یرهبر
متحد گردند. پس از  یغرب یملت نیچند یشرکتها خصوصبه  ،یاستعمار یخارج یقدرتها هیباشند که نتوانند عل

که نظم  ندیایچنان از دهشتها به ستوه ب انهیمردم خاور م دیو هرج و مرج در منطقه، شا یرانیو یدوران طوالن کی
 یغرب یقدرتها نیولو آنکه ع رند،یدادن به جنگ بپذ انیپا یبرا یا لهیرا همچون وس هایربشده از جانب غ لیتحم

 بوده باشند. ریتحمل نا پذ یهرج و مرجها نیمسوول اکثر ا
نگار  خیتار سیگردد که برنارد لوئ یبر م یهنگام ۱۹۹۰ یسالها لیدست کم به اوا یساز یبالکان یاستراتژ نیا

 االتیا یالملل نیروابط ب یشورا ی" ارگان نشراترزیاف نی"فار هیدر نشر ۱۹۹۲در سال  ،یکائیامر -یائیتانیبر
برهم زدن منطقه  یبالقوه آن را برا یروی. او نوشت" ن انهیخاور م یشیبا عنوان "باز اند یمقاله ا کا،یمتحد امر
در  سیلوئ ینمود. حت یم ینیب شیپ« مناطق و احزاب  ل،یمذاهب، قبا دنیو جنگ یانتقام جوئ رشدن،یدرگ» درجهت

دارد که ما  یشباهت به اوضاع اریبس نیاست. ا گرید ادیامکانات ز انیاز م« امکان»تنها  نیمقاله اش نوشت که ا
 .مینیب یامروز م ایبیمانند عراق و ل یائدر کشوره

 یلبنان ای" شنیزیگردد که اکنون سکه روز شده است، "لبنان آ یم عیتسر انیگرا ادیکه توسط بن یگرید امکان
 یموخر م یمصنوع یساختارها -البته مصر استثنا است -انهیخاور م یشود. اکثر کشورها یخوانده م دنیگردان

گردد،  فیتضع یبه قدر کاف یقدرت مرکز اهکشورها، هرگ نیاند. در ا ریپذ بیآس یروند نیباشند که در برابر چن
 ایمشترک و یمل تیهو یکدام احساس واقع رایوجود ندارد تا کشور را متحد نگاه دارد، ز یکدام جامعه مدن گرید

 در آنها وجود ندارد. یبرجسته به دولت مل یوفادار
هرج و مرج، در  ریدرگ -چنانکه در لبنان اتفاق افتاد -پاشد یدر آن صورت دولت ازهم م» دهد: یادامه م سیلوئ
 یگردد. هرگاه اوضاع خراب تر گردد و حکومت مرکز یمناطق و احزاب م ل،یمذاهب، قبا انیجنگ م ،یریگ

 ریبلکه همچنان دامنگ افتد، یم اتفاق انهیخاور م یرخدادها نه تنها درکشورها نیسقوط شود، ع ایدچار تزلزل 
 میترس یتوسط اربابان امپراتور یمصنوع سرحداتگردد که در آنجا ها  یم یشورو سیمستقل نوتاس یهایجمهور

 «شان دارند. گانیآن نوع با همسا ای نیاز ا یی یدعاو کیموزائ یتهایاقل یتیشده بود و در هر جمهور
روابط  یدر شورا یا یضمن سخنران ۲۰۱۳در سال  کایمتحد امر االتیخارجه اسبق ا ریوز سنجریک یهنر

» با  انهیاوضاع منطقه خاور م سهیباشد، برعالوه مقا یعضو آن م زیکه خودش ن کا،یمتحد امر االتیا یخارج
ابراز « خود مختار شیکم و ب طقمنا» به  هیشدن سور یاش را به بالکان یدر اروپا، آرزومند« ساله یس یجنگها
 نمود.

. و هایسن یروزیپ یکیاسد.  یروزیپ یکیوجود دارد:  یگفته است: سه امکان احتمال شیه هاز مصاحبا یکیدر  او
 یبیدر مناطق خود مختار، به ترت شیبکنند، اما کم و ب گریبا همد یستیمختلف توافق به همز یتهایکه مل یا جهینت ای

. من ستین عیشا دگاهید نیدهم. اما ا یم حیاست که من ترج یا جهینت نیستم روا دارند. ا گریکدیکه آنها نتوانند بر 
آنست که مانند اروپا بعد  دیمساله است. کل دیکل نیفکر نمود که ا دیکنار برود، اما نبا دیکنم اسد با یهمچنان فکر م

 رفتندگ میتصم تیکشتند که در نها یرا تا زمان گریهمد یحیمختلف مس یگروهها یساله، هنگام یس یاز جنگها
 جداگانه. یکنند، اما در واحدها یباهم زندگ ستیبا یآنها م

 

 هیدر سور «یسلف نینش ریام» جادیا
 

 یبرا یس یگروه فعاالن محافظه کار درواشنگتن د کیکه ) یقضائ دبانید ایواچ"  کلیامسال، "جود یماه م در
م شده توسط وزارت دفاع و وزارت سلسله اسناد رسماً محرم اعال کیحراست از اخالق در روابط عامه است( 

دو  هیبه اطالعات عل یدسترس یآزاد نوندر مورد قا یگروه اقامه دعوائ نیخارجه را پس از آن انتشار داد که ا
"، یا یآ یمربوط به " د ۲۰۱۲سند مهم متعلق به سال  کیانتشار اسناد،  نیوزارت نامبرده مطرح نمود. در ا
 یم تیحما هیحکومت سور ونیقدرتها از اپوزس نیباشد که ا یاز آن م یو حاک اداره اطالعات وزارت دفاع است

ساختن  یبه منظور منزو» خواهند  یم «هیو ترک جیخل یدولتها ،یغرب یکشورها» هشود ک یکنند. در سند گفته م
 کنند. جادیا «هیدر شرق سور یسلف نیرنشیام کی هیسور میرژ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زور(  ریالحسکه و د)یکوشند تا کنترول مناطق شرق یم ونیاپوزس یروهایسند آمده است که : ن نیا ۵صفحه  در
 یم هیترک هم سرحد هیعراق در )موصل و االنبار( و برعالوه همسا یغرب تیکه متصل به وال رندیرا در دست گ
که اوضاع مساعدت  ی. در صورتنندک یم تیتالشها حما نیاز ا هیو ترک جیخل یدولتها ،یغرب یباشد. کشورها

وجود  رزوریاعالم شده در الحسکه و د ریغ ایچه به شکل اعالم شده و  یسلف نینش ریام کی سیامکان تاس د،ینما
ً یدارد، و دق که آن  هیسور میرژ دنیگردان یبه منظور منزو هیسور ونیاپوزس یحام یاست که قدرتها یزیچ نیا قا

 باشند. یم دانند، طالب آن یو عراق( م رانی)ا عهیتوسعه ش کیرا عمق استراتژ
 :دیافزا یباز م ۵سند در صلحه  نیا

 هیدر عراق و سور یستیترور یرا در اتحاد با سائر سازمانها یدولت اسالم کیخواهد توانست  زیعراق ن داعش
 .دیاعالم نما

 

 ( عراقزشنی)بالکان آیساز یبالکان
 

از سال  کایمتحد امر االتیدر درون دستگاه حاکم ا یاریجداگانه هدف بس میعراق به سه رژ دنیپارچه گردان پارچه
عضو ناتو لفظاً  هیبوده است که عراق مورد تهاجم قرار گرفت. با وجود آنکه ترک یاز هنگام یعنی نسویبه ا ۲۰۰۳

توسط دگرمن  ندهیآ انهینقشه بالقوه خاور م کی ۲۰۰۶در شمال مخالفت نمود. در سال  یدولت کرد کی جادیبا ا
در شرق و کردستان  عهیدولت ش کیدر غرب،  نینش یکه در آن عراق به سه منطقه سن افتیانتشار  زتریرالف پ

 شده بود. ریآزاد در شمال تصو
در مورد  ینظر اجمال کینباشد،  کایمتحد امر االتیوزارت دفاع ا یرسم نینقشه بازتاب دهنده دکتر نیآنکه ا ولو

در مورد  گرید یسازد که با اظهارات غرب یرا فراهم م یارشد نظام یستهایاز استراتژ یطرز تفکر برخ
 وی"ن هیدر نشر رشیاست در مقاله اخ کیوپولتیج لگریتحل کیکه  تسریدر کیشود. ار یم تیعراق تقو یاستراتژ

ته است، رف تقاعدکه به  یالملل نیروابط ب یشوار سیرئ لب،یگ یسلیاوت لوک" خاطر نشان نموده است که ل سترنیا
راه حل سه »عراق  یبرا قیقابل تطب جهینت کینوشته است که  مزیتا ارکیوین یبرا ی، در مقاله ا۲۰۰۳در سال 

 خواهد بود.« در جنوب انیعیها در مرکز و ش یسن ل،دولت کردها در شما
آن باشد که جنگ  لیبه دل نیا دیشد، شا یکشور متحد نشان داده م کیهنوز به قسم  هینقشه سور نیا یباال در

را  یشتریب یتواند قلمروها یم زین لیاسرائ یبعد یتا سالها بعد از آن شروع نشده بود. در دهه ها هیدر سور یابتین
 .ردیفرا گ

 

 یاستراتژ نیع گر،ید کشور
 

صادق است. به  زین ایبیدر قسمت ل میدید هیرا که ما در عراق و سور یو هرج و مرج یساز ینمونه بالکان نیع
کشور در قعرهرج و مرج سقوط کرد و اساساً به سه  نیا قا،یکشور شمال افر نیناتو در ا ۲۰۱۱دنبال جنگ سال 

به "طرابلس" در شمال غرب و "فزان"  شا یشد که " برقه" در شرق کشور و مناطق غرب هیتجز یبیبخش به ترت
جنگ  ریبوده و درگ یناکام است که فاقد حکومت مرکزدولت  کیاکنون  ایبی. لدندیگرد کیدر جنوب غرب ، تفک

 جنگند. یم گریکدی هیاکنون عل دند،یجنگ یدر کنار هم م یکه روزگار بیرق یها شهیباشد. آن مل یم یلویقب
باشد که آنها همراه با  انهیغرب در خاور م یکیوپولتیج یاستراتژ یبرا یتواند آغاز یم رانیا یهسته ئ توافق
 ینائبان قدرتها( همکار قیمداخله از طر ای) و یاز مداخله نظام یریثبات و جلوگ تیتقو یبرا یمنطقه ئ یقدرتها

 یثبات ساز یب یدر برنامه ها یرو ادهیو غرب ز باشدداشته  قتیحق یزیج نیچن میآرزو نمائ دیائیخواهند نمود. ب
 به راه انداخته است. نسویاش را متوقف گرداند که از سالها به ا

تا  م،یباشد که ما همه انتظار آن را دار یم یساز یبالکان یاست، تداوم استراتژ ادیکه احتمال آن ز یوئیسنار اما
 شده باشد. نیتدو هایمنافع غرب یکه برا ی. البته نظمدیظهور نما «دیجد ینظم محل کی»  نکهیا

 پایان
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