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 80/01/2012                دکتر نجیب هللا بارکزی  
 

 1112سال در 
 ؟خواهد شددوباره تکرار  «جنگ اول جهانیآیا »

 )استدالل مارگریت میک میالن(

 2012جنوری  The Independent" 5"  ده اندیپاندنت
 مترجم نجیب هللا بارکزی

 
-of-danger-in-are-we-again-over-all-1112-it-http://www.independent.co.uk/news/world/politics/is

.html1011182-historian-leading-a-says-wwi-started-that-mistakes-the-repeating 
 

که قرار داریم  یاشتباهاتهمان ؟  ما در خطر خواهد شدنگ اول جهانی( دوباره تکرار ج)یالدی م1112سال در آیا 
 .به آغاز جنگ اول جهانی شد منجر

 

چیره دست  رخینؤیکی از م( Professor Margaret MacMillan)" مارگریت میک میالن"پروفیسور استدالل به قرار 
شعله ور گردید، شرق میانه امروز بالکان  با قتل >آرکدوک فرانز فردیناند< دراول جهانی جنگ بزرگ  :بین المللی

 دارد آنرا وضعیت مشابه 
 

حال یک  افتد.که گفته شده است، واقعات مشابه به کثرت اتفاق می  یشود ولی قرار کرار نمیریخ خودش هیچگاه تأت
دهد  مشابه را نشان میه جهان امروز یک تعداد از عالیم از اینککند " رام بین المللی استدالل میمؤرخ واجب االحت

 که زمانی باعث بوجود آمدن جنگ اول جهانی شده بود"
 

بالکان بعد از قتل >آرکدوک فرانز فیرناند< از امپراتوری شرقی بعد از شعله ور شدن آتش   20در آغاز قرن 
 ی ختم جنگابقه در میدان های جنگ " جنگ برانظامی تازه میکانیزه شده قتل های بی س یهنگری، بوسیلۀ نیروها

 ها" صورت گرفت.
 

ر پرتالطم عص کند، شرق میانه یک ساحه پروفیسور " مارگریت >میک میالن<" از پوهنتون " کمریج" استالل می
که ایران بتواند صاحب این اسلحۀ شود، جهان را در موقعیت  یجدید است، یک مسابقۀ تسلیحاتی ذروی در صورت

ه کجنگ جهانی اول( )گردد یعنی  تواند باعث ایجاد یک وضعیت مشابه بالکان خیلی خطرناک قرار میدهد،  و می
 ابر سمارق نما(. . )این بار تنها با ظاهر شدن یکک قرن قبل اتفاق افتاده بودی
 

روز شرق میانه  متحمل حالت ولی وضعیت ام گردد، ریخ به طور کامل تکرار نمیأ"ت: نویسد >میک میالن< می
 تواند کشورها و قدرت های باشد" " یک مختلط زهراگین ملیگرایی در شرق میانه می می قبلیک قرن مشابه بالکان 

د تا بخاطر حفظ منافع ملی و مشتریان شان در منطقه و ایران راوادار ساز بیرونی مانند ایاالت متحده، ترکیه، روسیه،
 مجادله نمایند."

 

تواند مشابهت های موازی اوضاع کنونی را با یک  د که مینک می رتصو ای دیگری را هم ک میالن< رشته ه>می
  قرن قبل ثابت سازد. 

 

که زیر نام فلسفۀ شان، قتل های زنجیره کنند،  را بازی میتروریست های اسالمی نقش کمونیست های انقالبی  امروز
م جرمنی با متوسل شدن به 1112در سال  یی را جواز داده بودند تا بتوانند به اصطالح جهان بهتری را بسازند. 

نیروی در حال رشد سریع  نیروی نظامی خواست خود را به حیث قدرت بزرگ جهان تثبیت کند. امروز انگلستان و
 نند.اتو امریکا نقش داشته میحیث یک تهدید برای ایاالت متحدۀ ه چین ب
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دهد، در  در وضعیت خطرناک قرار میرا همیشه جهان ز یک ابر قدرت به ابر قدرت دیگر در زمان انتقال قدرت ا
ا دبا امپراتوری انگلیس طرح نمود که در اثر آن امریکا یک قسمت از کانا پالن یک جنگ رام امریکا 1120اواخر 

توانست آتش جنگ عمومی شعله ور گردد، چون درین زمان امریکا به حیث یگانه ابر قدرت  را تصرف کرد که می
  جهان خود را تثبیت نمود.

 :گفته استآمد،  که در سال گذشته از چاپ برکتابش "جنگ که صلح را خاتمه داد"  پروفیسور >میک میالن< در
یا عامل قبل از جنگ جهانی  در سراسر جهان بوجود آمده بود یک فکتور وگرایی و عواطف ملی گرایی که  راست»

 .«اول بود
 

 که بر ه ایپرستانه در اثر منازع همان عواطف وطندر چین و جاپان اکنون »نویسد می ه ای>میک میالن< در مقال
یش باعث افزا جاپان، و " دیاوس" در چین شهرت دارند، به نام "سنکاکس" دریک تعداد جزائر در شرق چین  سر

 ستراتیژیتواند زنگ خطر برای  که میشده است، های با ظرفیت بلند دریایی مصارف نظامی چین و ایجاد نیرو
 .. ما شاهد مسابقات تسلیحاتی بین این دو قدرت در منطقه هستیم"در منطقه باشد ها امریکایی

ک جنگ را با چین در صورت لزوم روی گی ینویسد که امریکا آماد والستریت ژورنال در یک گزارش موثق می"
 دست دارد"

 

جاپان دارد که به طور روشن در آن مسئله جزایر >سنکاکس< هم شامل است.  در ماه  امریکا یک پیمان دفاعی با
امریکایی  52بی جاد کرد،  چند روز بعد دو طیارۀ آن جزایر ایسیستم دفاعی هوایی را در اطراف  نوامبر، چین یک

 ن جزایر به پرواز در آمدند و در حقیقت چین را به جنگ دعوت کرد.بر فراز ای
 

 ورا با مناسبات صد سال قبل جرمنی پروفیسور >میک میالن< مینویسد "وقتی مناسبات امروز چین و امریکا 
 ورد"آ انگلستان مقایسه کنیم، یک وسواس و دقت را بوجو می

 

و از شکایت چینایی سرمایه گذاری های چین در امریکا امریکا از تشویش ایاالت متحدۀ  >میک میالن< هم چنان از
 شناسند، هم اشاره کرده است. ها که امریکایی آنها را به حیث قدرت دست دوم به رسمیت می

 

شاره شده است، عبارت از غیر قابل تصور بودن یک جنگ تمام عیار جهانی بین قدرت ها امشابهت دیگر که به آن 
ن، باعث ایجاد یک باشد" اکنون مانند قبل یک مارش صلح با جهانی شد والنی صلح و آرامش میبعد از یک دورۀ ط
 گردیده است"نیت واحساس امن و مص

 

تواند باعث آسیب پذیری  نماید که میا متوجه خطا های انسانی باید مارم  1112>میک میالن< میگوید " قرن گذشتۀ  
حال باید از درس های ترسناک یک قرن قبل صادفات ناگهانی باید غافل نبود. تاز حادثات غیر مترقبه و ها شود، 
 بیاموزیم.

 

کنم رهبران ما به تشویق و ترغیب ما در مورد  " بجای تیره کردن اوضاع از یک بحران به بحران دیگر، آرزو می
 ".دیاورنب دوجوثبات بین المللی را ب تا یک نظم و ، بیاندیشند،اینکه چطور بتوانند باهم مشترکاً کار کنند

 
 پایان
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