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 اروپا چهره عوض میكند در برابر جنگ اوكرایین 
 مسله روز 

 
 

در چارچوب یك   سیاسي راشكاف هاي عمیق ساختاري و پیوند هاي گسترده نظامي و    بن بست در جنگ میتواند

 .ستراتیژیك به دایره تحول زده گي عمیق بنیادي بكشاند تفكر بلند 

در نبرد فرسایشي اوكرایین ، تصویر ها و مهره ها را    قواعد جنگ ،   امروز این بن بست ، و پیچیده گي بي سامانه

ابعاد    ،بحران شكل گرفته نیست  روز هاي نخستین  به پیمانه  غاز جنگآ ، امروز تبارز عكس المعل  داشتهبا بازبیني وا

و ژرف پویایي هاي مردمان سرزمین هاي كه در جال نیرنگ زده گي و عوام فریبي    مسله روشن تر میگردد ، نگاه

  رام آ ، فدا كرده بوده اند  خرد سیاسي خود ، و محاسبه عقالني را در گرو پروپاگندیزم دیرینه امریكا و ناتو  غرب و ناتو

   .رام به ماجرا اصلي بحران و عمق مسله معطوف میدارندآ

تناسب رقابت   فضاي سیاسي راي دهنده گان بشدت زیر تاثیر جنگ اوكرایین  ،ستراتیژیكو تغیر    انتخابات در فرانسه

در پهلوي تغیر    تراتیژیكس ، این چرخش  پند رقم زده، یعني خانم مارین لوفعلي  رئیس جمهور  ها را بنفع ، حریف مكرون

، به یك شخصیت ، چهره راست افراطي خانم لوپند را در یك موقع حساس تاریخيعقاید منحصر به فرد فرانسوي ها

در مقیاس و قالب یك    دیروز خود  از اشتباهات  چون خانم لوپند  ،ینده سیاسي فرانسه مبدل كردهآثیر گزار در  أ اب و تذج

 و برنامه هاي بشدت رادیكال تر، نسبت به مهاجرین  شته تكان داد ،ذسه را در انتخابات گافراطي راست ،جامعه فران

، او را به یك كاندید مطرح تبدیل موج خارجي ها و افزایش توجه به سطح زنده گي افراد كم درامد در جامعه فرانسه

رتنش را پشت پ  ، ولي  اول مدیریت سالم  در دوره  توانست  هر چند مكرون به عنوان یك سیاست مدار میانه رو  ،ساخت

ها گرفته ، تا فاجعه بحران كرونا و در ستون هاي اخیر حكومت اش    ادهجاز تظاهرات زرد پوشان در    ،سر گزارند

  .انتقاد ها را بر او به سطح قابل مالحظه باال برد بحران جنگ اوكرایین،

، ولي   لنجاو را با ازمون پرچ  باتدر دور دوم انتخا  خانم لوپند  ازماتیك  توان سیاسي و كار  ،  حال تقابل نیرومند  اما

   مند كننده به میدان میبردباور

  ؟چرا خانم لوپند میتواند وضعیت سیاسي اروپا و جنگ اوكرایین را بنفع روسیه تغیر دهد

سیاسي در مورد   ، روابط بسیار عالي و دیدگاه مشترك با خانم لوپند در رابطه با جهشاول پوتین بطور چشم گیر

   .اروپا و ناتو دارد

   .نقاط نظر مشترك شان در مورد تغیر قواعد بازي در عرصه راوابط بین الملل  دوم
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ً پا تقریبویژه گي هاي چهره ارو  و در موقع   روي هم رفته خانم لوپند كسي بود كه با شجاعت تمام  ، وليستایكسان    ا

  ، خانم لوپند، و موج تازه و فشار غرب بر پوتین رنگ تازه را بخود گرفتكریمیا  هٔ كشي كرد بر جزیر  كه پوتین لشكر

غربي ها باید پوتین را   ، ما، بلكه بوضاحت گفت كهر مقابل پوتین بودنه تنها مخالف این جبهه گیري غرب و امریكا د

، و حتي خواست كه ناتو در  روسیه با بازبیني كلي قرار دهیم  داتح سر، و وضع موجود گسترش ناتو را به    درك كنیم

باید با احتیاط برخورد   رق نود بعد از فروپاشي شوروي ، مبني بر عدم گسترش ناتو به اروپا ش هٔ د خود در ده همورد تع

   . توجه چنداني به این هشدار خانم لوپند نكرده اند ، ولي سردمدران ناتو و سیاست گران ناتو و اروپا در گرو امریكا،كند

، بطور تاریخي و معمول سیاست در این جا بي مورد نیست كه اشاره داشته باشم خدمت شما خواننده گان عزیز كه

، بسیار با تحوالت سیاسي دارند  با سنت زده گي و درك عمیق كه روند سیاست هاي روزمره در قبال   فرانسويگران  

   نیاالبته نسبت به انگلیس اسپا  .محتاط گرایانه و مسوالنه میگرند مواضع روش ها با روسیه ذاتخا در تدبیر و هوشمندانه

   .و المان

یس جمهور  ئ، رند  ، بر ضد صدام براه انداخت  ر راتهاجم فاجعه با  مانیكه امریكا و ناتوحتي در جنگ دوم عراق ز

ن جنگ ویرانگر آ بكلي از واشنگتن و لندن در    ، و نخست وزیر سابق المان شرودر،پیشین فرانسه جاك شیراك  فقید

  .فاصله گرفتند

 ؟ چه اتفاقي خواهد افتادفرانسه شود  در سطح رهبري قدرت اگر خانم لوپند حاال

   .پند خروج فرانسه را از اتحادیه اروپا در دستور كار قرار خواهد دادلو :اول

مورد، پیگیري قرار خواهد   بطور جدي  نیازمندي هاي اروپا و بخصوص فرانسه را از درامد گاز و نفت روسیه  :دوم

ً تقریب،  روسیه خواهد شد، و مانع بزرگ تحریم هاي اقتصادي غرب و امریكا در برابر  داد معادله جنگ را در میدان    ا

اتحاد اروپا   و این تالش خانم لوپند شكاف تحول بر انگیز  بنفع روسیه تغیر خواهد داد  وزین  دیپلوماسي ورزیده و  نبرد با

سازي   به شكل گیري یك طالطم با شكوه در پرده هاي منزوي  را در میدان سیاست و جنگ در مقابل روسیه  و ناتو

 . وردآروسیه از لحاظ دید سیاسي پدید. خواهد 

شكاف ها اضافه تر میشود میان یك دنده گي میزان فشار غرب و ناتو به منظور تضیف    هستهآ  ،هستهآاما امروز  

دیدگاه مجارستان و صربستان بصورت شگفت   مثالً  .سر سامان میدهد ،روحیه روسیه و جنگ تبلیغاتي كه غرب هروز

گسترده در برلین وسایر شهر   ، حتي دیروز در المان تظاهراتستادر تضاد با غرب    كامالً   در میدان تحریم ها  انگیز

 .ستا یكه گفتم ، صفحه در حال دور خوردن ، همان طورهاي اروپا بنفع پوتین و روسیه بر گزار شد

  .ستاي ها دچار باز بیني عمیق در مورد بحران و پوتین ئدید اروپا

یك دنیا خارج از سلطه غرب و    ساز، تاریخ  زمون موفقانه بدر شودآدر جمع بندي باید بگویم كه اگر پوتین از این  

  .ینده سر زمین ها محسوب میشودآناتو بر نسل 
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