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  م٠٥/٠٩/٢٠٠٨                               ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  بازوی ناتو تا کجا می رسد؟
  
  

اروپای « . گرچه بعد از سقوط اتحاد شوروی وضع آشفته بود ولی راِه که اروپا در امتداد آن انکشاف يابد، تعين بود
  ور بوش تبليغ می گرديد و مطابق به سياست او پشتيبانی میهدف قرار داشت، از طرف رئيس جمه» تمام و آزاد

د صدر اعظم آلمان، کوهل، با متحد شدن آلمان اساس را گذاشت؛ قناعت برتانوی ها و فرانسوی ها که از اجتناب . ش
ج روسيه ضعيف و محتا. نا پذيری اتحاد اروپا و قرار گرفتن آلمان در بستر آن، درشک بودند، توانست حاصل گردد

کمک های عامه و انفرادی را از غرب به ميلياردها بدست می آورد که بعضاً  بی راهه و هم هدفمند بکار گرفته . بود
  .می شدند تا از وضع ناهنجار جلوگيری به عمل آمده باشد

  

  موقع نفس کشيدن
وان ولی از صحنه خارج روسيه کم ت. تا قبل از اينکه اروپا خود را از قيد جنگ سرد رهائی بخشد، موقع چنين بود

که آلمان بعد از جنگ دوم جهانی در آن قرار داشت، " ساعت صفر"و ضع آن با . »down but not out« نشده بود 
و مطابق به آن در ) ضم گردد(درين هنگام گفته می شد روسيه بايد از طرف غرب پذيرفته شود . مقايسه نمی شد

ولی اين پيش آمد ها بزودی قطع گرديد؛ در قدم اول . نيز به عمل آمد) ادلدل ن(زمان حکومت يلسن اقدامات محتاطانه 
. ازاين لحاظ  که روسيه خود را به حيث مفعول نه بلکه به حيث فاعل در پذيرفتنش به اروپا و در اروپا می دانست

عای بزرگی ملی روسيه می خواست خود ابتکار را دردست داشته، همينکه موقع دم راستی مشهور سپری شده باشد اد
 " Russophobieترس از روس "اين ديد نگاه . نقطۀ گره تاريخ ظاهراً رسيده است. را دوباره با توان بيشتر نشان بدهد

  .پنداشته نمی شود
ناتو، اتحاديۀ دفاعی اتلنتيک که برای جلو گيری از تو سعۀ اتحاد شوروی تاسيس گرديده بود، از تغيير دوران جان به 

ناتو در زمان . ولی نه تنها از اين نگاه. يرا شرايط زمان را درک کرد و وظايف جديد را به عهده گرفتسالمت برد ز
رياست جمهوری کلنتن خود را در برابر سؤالی يافت که آيا کشور های جديد به عضويت پذيرفته شوند ياخير؟ و 

صالً  به مشوره کشانيده شد ولو که در مسکو مف. هيچ عجله در کار نبود. هوميريک گرديد باعث مذاکرات مفصل و
 مفهوم –. درغير آن يک نتيجه گيری غلط تاريخی می بود از امپرياليزم شوروی و روسی. اتخاذ تصميم شامل نبود

از طرف کسانی مطرح بود که دليل می آوردند اين عمل به نقص روسيه تمام می شود و حاصل آن » توسعۀ ناتو«
شت بی حاصل کرخت ماند و آنزمان غلبه برآن به عمل نيامد که امروز دوباره جان جنگ سرد مانند ک. صفر است
ً  تغيير عقبده داد-عکس العمل روسها. می گيرد  درست سروقت - رئيس جمهور يلسين نخست موافق بود  ولی بعدا

ه عقيده داشتند، در غرب همم چنين اشخاصی درک می شدند ک. نشان داد که کی درتلک بالکبندی بيشتر گير می ماند
اين .  هستۀ وظيفۀ ناتو در دفاع همبستگی از تهديد از خارج نهفته است. ناتو از توان خود اضافه تر اقدام می نمايد

  .طرز فکر آنزمان بصورت شفاف شناخته نمی شد
زاد و سخن از توسغۀ ستراتيزی ناتو در کشور های غير مشخص نه بلکه قبولی از اعضای بود که دارای حکومات آ

. اين دولت ها مجبور نبودند به اتحاديۀ ناتو شامل شوند مانند آنکه جبرًا در پکت وارسا می پيوستد. ديموکراسی بودند
آنزمان روزولت و چرچل مرتکب .  امريکا بياد آورده می شد-روح يالتا نيز به دوران بود، تقصير تاريخی انگلو

ادعا به هدف نرسيد زيرا قشون سرخ واقعيت را درميدان . اگذار شدندخيانت گرديده و اروپای شرقی را به ستالين و
چون دولت ها و ملت ها واقعات را ديرتر در حافظه نگاه می . جنگ خلق کرد و نه سياست مداران  در ميز مذاکره

. ی کنندمی دارند نسبت به رسانه های عصر اطالعاتی ، کشور های درحلقۀ غبار قدرت روس ها از آنها پناه جوئی م
  . عدم اعتماد از بين نرفته است

  

  تأثيرات ستراتيژی
اسناد يکه در مراحل اخيری جنگ سرد ار طرف رهبری کرملن سخاوتمنداند به امضا رسيده است ولو بهر قيمت که 

اين . ناتو تأ ثير ستراتيژی دارداتخاذ آذانۀ تصميم ازطرف اقمارمسکو درعضويت . تمام شده باشند، با هم ارتباط دارند
بآل خره روسيه می توانست در پايان يافتن . ستراتيژيی چه نوع خواهد بود از همه بيشتر به روسيه تعلق می گيرد

 بيروی سياسی در رهبران و سارهااگر روش . بدون خون ريزيی حکمفرمائی قهرآميز اتحاد شوروی مغرور باشد
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روپای شرقی و ديگر اعضای جمهوری سوسياليستی اتحاد شوروی مطرح می بود، گذشته کمی عاقالنه در برابر ا
آنها تحت فشار قرار . امروز اوکراين، گرجستان، کشور های بالتيک، پولند و همه ديگران چنين متردد نمی بودند

  .   کنندداشتند و از تجربۀ تلخ خود روسيه را تهيديد برای رونق زندگی آزادانه و استقالل خود احساس می
روسيه بزرگترين کشور روی زمين است که وسعت آن از بحر شمال و خليج فينلند الی بحرالکاهل می رسد و از اين 

 توانستند مدت های دراز قبل اين کشور پهناور را تا مونگولهاصرف . نگاه مشکل است محاصره يا تجريد گردد
جنگ و «  در تولستوی کوتوسوف.  به ناکامی مواجه گرديدندناپولئون و هيتلر بصورت رقتبار. اندازۀ تسخير نمايند

مجهر است، داری غنای ) معادن(نشان می دهد، چرا روسيه با ذخاير وافر زير زمنی  بصورت برانگيزنده» صلح
همه جانبه بوده، بهترين علما و ماهران داشته، می تواند زراعت قابل وصف را براه باندازد، با شکران از صادرات 

روسيه يکی از کشور های . ژی و تمولِ  رو به رشد می تواند اقتصادش را به يک اساس عاقالنه طرح ريزی کندانر
  .روی زمين با چانس های ال محدود پنداشته می شود

از زمان يلسين در دولت سازی لغزش ها . معلوم چنين است که اين چانس ها مورد استفاده قرار گرفته نمی توانند
را ) کی جی بی( نستب به بوش سه حرف جان مک کن در روح پوتين، – روش حکفرمايان روسيه .رونما هستند

انا کرونيزم  "متأسفانه در روسيه .  نسبت به کشورهای ديگر کمتر قناعت بخش است–طوری ديگر کشف می کند 
anachroninism" اين وضع همسايه .  در چلش است به اين معنی که درعوض محبوب بودن بايد خوف ايجاد گردد

هارا با عکس العمل غير ارادی به آغوش ناتو سوق می دهد و آيا اين ها در آنجا پناه يافته می توانند زير سؤال قرار 
 قرار داد ناتو را که و ظايف پشتيبانی اتحاديه را تعريف می کند، ٥صدر اعظم آلمان، مرکل، در تالين ماده . می گيرد
. اسباب آن به سادگی درک شده می تواند. توماتيزم نيست که خود بخود قابل تطبيق باشدليک اين ماده او. تذکر داد

. امريکا نمی خواهد از متحدين کوچک به جنجالی که قناعت به تهديد شدن سالمت آن محسوس نباشد،  کشانيده شود
  .بحران گرجستان يک مثال است از اين واقعيت و طرز ديد امريکا

روز دوشنبه رئسای .  قرارداد اشاره می کند بيشتر مورد دپلوماسی دارد و نه سياسی ٥ک به مادۀ اينکه مرکل در بالتي
اروپايان در قدم . دول و حکومات اتحاديۀ اروپا در بروکسل فرصت داشتند، فشار بيشتر را روی الفاظ اتکاء بخشند

خطرناک خواهد بود )" Bluff(بلف "رت يک بهر صو. اول بايد بين خود به موافقه برسند که کار چندان آسانِ  نيست
قابل اعتبار بودن اين . اگرمسکو را دوامدار با تهديد خرابی مناسبات با غرب تهديد کرد و ليک اقدامی به عمل نياورد

  .چنين عمل کرد ها نه تنها از ديدگاه روسی قليل خواهد بود
ات حساسيت روسها، فرصت را از دست داد تا با ناتو از قبول کردن اعضای جديد به اين سو، صرف از لحاظ مراع

توسعه ناتو با ذکرکلمات ضد روسيه به عمل نيامده بود و اين .  اعضای جديد يک پالن دفاعی عاقالنه را تنظيم نمايد
رژيم فعلی روسيه در مخلوط انفالقی اوتوکراسی سياسی و فساد اداری مافيائی، . مراعات اکنون ديگر جای ندارد

مفاد . ديد باالی هم قدرت های سياسی، اقتصادی و نظامی، برای غرب يک چلنج ستراتيژی شده استکنترول ش
  . کريدت صلح بآلخره به مصرف رسيده است

  
  پايان

 


