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88498444سرویس بين الملل

 سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
دولت امريكا اليح��ه كمك نظامي به اوكراين 
را در 29آوريل 2022 ب��ه كنگره تقديم كرد 
و جو باي��دن، رئيس جمهور امري��كا از كنگره 
درخواست كرده بود هر چه سريع تر اين اليحه 
را تصويب كنند و ب��راي اج��را، آن را به كاخ 
سفيد بفرستند. اليحه دولت بايدن به ميزان 
33 ميليارد دالر بود اما كمك��ي را كه كنگره 
تصويب كرده قريب 40 ميليارد دالر اس��ت، 
يعني اينكه كنگره چيزي حدود 7 ميليارد دالر 
بيشتر از رقم درخواستي را تصويب كرده و نكته 
جالب تر اينكه تصويب اين اليحه روند زماني 
معمول را طي نكرد و تقريباً بدون بحث جدي 
بين نمايندگان در هر دو مجلس نمايندگان و 
سنا به تصويب رس��يد. موضوع قابل توجه در 
اين فرآيند رقم باالي كمك نظامي امريكا به 
اوكراين نيس��ت يا اينكه چنين كمكي تا چه 
ميزان در جريان جنگ فعلي در اوكراين تأثير 
دارد يا اصوالً تأثي��ري دارد يا نه، بلكه موضوع 
قابل توجه در شتابي است كه حاكميت امريكا 
در تغيير موضعش نس��بت به اين جنگ پيدا 
كرده و به جاي استفاده از ابزار تحريم در برابر 
روسيه، رو به تجهيزات نظامي آورده است. آيا 
اين به معناي مداخله نظامي امريكا در جنگ 
اوكراين دس��ت كم به صورت غيرمس��تقيم و 
به تعبيري روش��ن تر، جنگ نيابتي امريكا با 

روسيه نيست؟
 حمايتمحتاطانه

حمايت امريكا از اوكراين چيز تازه اي نيست 
و مي توان گفت واش��نگتن از س��ال2014 به 
خص��وص بعد از الح��اق ش��به جزيره كريمه 
به روس��يه، حمايت هاي خ��ود و به خصوص 
حمايت نظامي اش را از اين كش��ور ادامه داده 
اس��ت. حدود يك ماه قبل از تهاجم روس��يه 
به اوكراين بود كه كريستينا كوي ان، كاردار 
امريكا در اوكراين خبر از تحويل صدها موشك 
ضدتانك و سنگرشكن و هزاران گلوله تانك به 
اوكراين داد تا به سرعت در مناطق مرزي اين 
كشور مستقر شوند. با اين حال، امريكا سعي 
داشت اين حمايت به ميزاني محدود باشد تا 
از يك سو باعث نش��ود روسيه واكنش تندي 
به آن داشته باشد و از س��وي ديگر، بتواند از 
اتهام جنگ طلبي ش��انه خال��ي كند و مدعي 
حمايت از م��ردم اوكراين باش��د. اين چيزي 
بود كه آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا دو 
روز بعد از شروع تهاجم روسيه به اوكراين در 
24فوريه مدعي آن شد و گفت كه واشنگتن با 

اختصاص صدها ميليون دالر كمك نظامي به 
اوكراين، صرفاً به دنبال »حمايت از مردم اين 
كشور اس��ت.« با اين حال، واشنگتن به هيچ 
وجه اقدام��ي براي پاي��ان دادن به اين جنگ 
نكرد و با وجود سفرهاي متعدد مقامات آلماني 
و فرانسوي به مسكو و تالش براي ميانجيگري، 
مقامات امريكايي حاضر نشدند در اين اقدامات 
نقشي داشته باش��ند و به گفته ناظران، جاي 
امريكا پاي ميز مذاكره به نحو سؤال برانگيزي 
خالي ماند. شايد مقاومت نيروهاي اوكرايني 
در برابر ارتش روس��يه به تدريج تأثير خود را 
در واشنگتن گذاش��ت و مقامات امريكايي را 
متقاعد كرد كه مي توانند ب��ه گزينه ديگري 
فكر كنند و با مداخله غيرمس��تقيم در جنگ 
اوكراين نقش فعال تري را در برابر روس��يه به 

عهده بگيرند. 
 فقطشكستروسيه

حاال معلوم شده است استراتژي امريكا در قبال 
جنگ اوكراين به هيچ روي شامل ميانجيگري، 
مذاكره يا ش��ايد صلح مورد قب��ول دو طرف 
نيست بلكه واشنگتن در اين جنگ تنها يك 
هدف را دنبال مي كند و آن چيزي جز شكست 
تمام عيار روسيه نيس��ت. اين چيزي بود كه 
نانس��ي پلوس��ي، رئيس مجلس نمايندگان 
امريكا به صراحت بر زبان آورد و بعد از سفري 
كه به اوكراين داش��ت، اعالم ك��رد: »امريكا 
در كنار اوكراين ايس��تاده است. ما تا رسيدن 
به پي��روزي در كنار اوكراين ايس��تاده ايم« و 

تأكيد كرد: »اي��االت متحده امري��كا در اين 
مس��ير تا پيروزي پيش مي رود.« نكته جالب 
توجه اين است كه پلوس��ي هيئتي را همراه 
خود به كي يف برد كه همگي از هم حزبي هاي 
او در ح��زب دموكرات بودن��د و حتي يكي از 
نماين��دگان حزب جمهوريخ��واه را به همراه 
نداشت، به عبارت ديگر، پلوسي قصد داشت 
دو نكته را بيان كند؛ اول اينكه هدف راهبردي 
امريكا در اين جنگ پيروزي اوكراين و شكست 
روسيه است و دوم، اين پيروزي نه تنها پيروزي 
اوكراين ي��ا امريكا خواهد ب��ود بلكه پيروزي 
حزب دموكرات است. شايد به اين دليل است 
كه جمهوريخواهان كنگره ن��ه تنها حمايت 
قابل توجهي از اليحه كمك نظامي به اوكراين 
كردند بلكه هيئت هش��ت نف��ره اي از آنها به 
رياست ميچ مك كانل، رهبر جمهوريخواهان 

مجلس سنا عازم كي يف شد تا اين حزب نشان 
دهد در قضي��ه جنگ اوكراي��ن همان هدف 
دموكرات ه��ا را دنبال مي كن��د و مي خواهد 
س��همي از پيروزي اوكراين و شكست روسيه 
داشته باشد. در اين بين، لفاظي ها تند و خارج 
از عرف سياسي بايدن عليه والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه نظير »جنايتكار جنگي« 
خواندن او جاي ش��ك و ترديدي نمي گذارد 
كه رئيس جمهور امريكا به گزينه اي به غير از 

شكست پوتين فكر نمي كند. 
 واكنشروسيه

گزارش روزنام��ه نيويورك تايم��ز در هفتم 
می2022 به نقل از مقامات ناشناس حاكي از 
اين بود كه سرويس اطالعاتي امريكا اطالعات 
مربوط به محل استقرار ژنرال هاي روسي را در 
اختيار نيروهاي اوكرايني گذاش��ته اند تا آنها 
با اس��تفاده از اين اطالعات، ژنرال هاي روس 
را مورد هدف قرار دهند. نيويورك تايمز بعد 
از آن مدعي شد امريكا به اوكراين كمك كرد 
تا با موشك هاي ضدكشتي، رزمناو مسكوا را 
در درياي س��ياه مورد هدف قرار دهد تا اين 
بزرگ ترين كش��تي روس��يه از زمان جنگ 
جهاني دوم غرق شود. هر چند كاخ سفيد به 
سرعت واكنش نشان داد و منكر دخالت امريكا 
در كشته شدن ژنرال هاي روس يا غرق مسكوا 
شد اما افشاگري توماس فريدمن، ستون نويس 
نيويورك تايمز نشان مي داد درز اين اطالعات 
چقدر رئيس جمهور امريكا را برآشفته كرده 

بود. فريدمن نوش��ت: »رئيس جمهور امريكا 
با مدير اطالعات ملي امريكا، رئيس سازمان 
سيا و وزير دفاع كشورش تماس گرفته است 
تا به آنها هش��دار دهد چنين »گفت وگوهاي 
بي پرده ای« بايد به س��رعت و »قبل از اينكه 
خودمان را در يك جنگ ناخواسته با روسيه 
بيابيم«، متوقف شوند. در واقع، افشاي دخالت 
امريكا در چنين حوادث مهم نظامي به خوبي 
نشان داد امريكا عماًل در ميدان جنگ اوكراين 
دخالت مي كند و بايدن از اين مي ترس��د كه 
افش��اگري هاي بيش��تر انجام و دخالت هاي 
بيشتر امريكا در اين جنگ برمال شود. پاتريك 
بوكانان از تحليلگران باس��ابقه امريكايي در 
تارنم��اي آنت��ي وار در اين مورد نوش��ت: »با 
الف زني علني به اينكه ما كش��تن ژنرال هاي 
روس��ي و غرق رزمناو مس��كوا را مهندس��ي 
كرده ايم، به والديمي��ر پوتين، رئيس جمهور 
روسيه طعنه مي زنيم و او را تحريك مي كنيم 
كه عليه ما دس��ت به انتقامجوي��ي بزند و در 
نتيجه، احتمال جنگي گسترد ه تر بين امريكا 
و روس��يه را افزايش مي دهيم ك��ه مي تواند 
منجر به جنگ جهاني س��وم شود.« در واقع، 
انتش��ار اين افش��اگري ها ادعاهاي پوتين را 
در مورد قصد امريكا براي شكس��ت روس��يه 
را ثابت مي كرد ام��ا بايد در نظر داش��ت كه 
پوتين بعد از ناكامي در مرحله نخست جنگش 
در اوكراين براي تصرف س��ريع و برق آساي 
كي يف، اس��تراتژي محتاطانه تري را در اين 
جنگ در پيش گرفته است و سعي مي كند در 
وهله نخست جا پاي خود را در شرق و جنوب 
اوكراين به آرامي تثبيت كند تا اينكه با تثبيت 
موقعيتش در ش��رق وارد معامله اي با كي يف 
بش��ود اما با توجه به جنگ نيابتي امريكا در 
اوكراين و هدف آن براي شكست روسيه، آيا 
اصوالً تحقق چنين هدفي ممكن است؟ پاسخ 
اين اس��ت كه باعث ترس تحليلگراني نظير 
بوكانان شده به خصوص اينكه روسيه كشوري 
مسلح به سالح هسته اي است و جنگ نيابتي 
امريكا در اوكراين مي تواند مسكو را به جايي 
بكشاند كه به جز اس��تفاده از اين تسليحات 
دست كم در س��طح تاكتيكي، چاره اي ديگر 
براي پاسخ دادن به واشنگتن نداشته باشد. به 
عبارت ديگر، رويه اي كه واشنگتن براي جنگ 
نيابتي اش در اوكراين در پيش گرفته، هر چند 
برخوردار از حمايت دوحزبي است، اما مي تواند 
جهان را به روزهايي بسيار تاريك تر از گذشته 

و حتي جنگ جهاني سوم بكشاند. 

دكترسيدرضاميرطاهر
جنگ اوكراين كه از داليل عمده آن پافشاري 
س��ازمان پيمان آتالنتيك ش��مالي)ناتو( بر 
گسترش به شرق و عضويت كشورهاي حوزه 
خارج نزديك روسيه به ويژه اوكراين بود، عماًل 
موجب تشديد تالش هاي ناتو براي به عضويت 
درآوردن ديگر كش��ورهاي اطراف روسيه در 
اين سازمان نظامي غربي شده است. دو كشور 
مهم اروپاي ش��مالي يعني فنالند و سوئد كه 
چندين دهه است سياست بي طرفي را دنبال 
كرده اند، به دنبال عضويت هر چه س��ريع تر 
در ناتو هس��تند، با اين حال اين امر عالوه بر 
مخالفت شديد روسيه با واكنش هاي منفي در 
داخل ناتو از سوي برخي كشورهاي عضو آن از 

جمله كرواسي و تركيه مواجه شده است. 
»زوران ميالنوويچ« رئيس جمهور كرواس��ي 
چندي قبل اع��الم كرد در صورت��ي كه وي 
نماينده كرواسي در نشست پ »ناتو« باشد، با 
وتو از پذيرش سوئد و فنالند جلوگيري خواهد 
كرد. رئيس جمهوري كرواسي در موضع گيري 
جديدي گفته كه فنالند و س��وئد نمي توانند 
قبل از تغيير قان��ون انتخابات در بوس��ني و 

هرزگوين به ناتو ملحق شوند. 
همچنين ي��ك روز پس از اعالم درخواس��ت 
رس��مي فنالند براي عضوي��ت در ناتو، رجب 
طي��ب اردوغ��ان، رئيس جمه��ور تركيه در 
23ارديبهشت1401 از مخالفتش با پيوستن 
فنالند و سوئد به اين سازمان نظامي غربي خبر 
داد. اردوغان كه كشورش از اعضاي قديمي ناتو 
است، از عضويت فنالند و سوئد ناخشنود است. 
اردوغان در اين باره گف��ت: »ما در اين زمينه 
نظر مثبتي نداريم. كشورهاي اسكانديناوي 
مانند ميهمانخانه س��ازمان هاي تروريستي 
هستند.« دولت تركيه گروه هاي كرد مخالف 
خود را »تروريست« معرفي مي كند. با توجه به 
اين اختالفات، وزراي خارجه اعضاي ناتو قصد 
دارند در نشس��تي در آلمان، از مواضع جديد 
تركيه مطلع ش��وند. به نظر مي رسد روزهاي 
آتي، روزهاي سختي براي مرحله جديدي از 

توسعه ناتو در اروپا باشد. 
 عدماجماع

س��وئد و فنالند دو كش��ور اروپايي هستند كه 
همكاري نزديكي با ناتو دارند و از لحاظ نظامي 

نيز در جايگاه مناسبي قرار دارند و از اين رو انتظار 
مي رفت دو كشور پس از ارائه رسمي درخواست 
بتوانند برخالف برخي كش��ورها كه سال هاي 
طوالني پشت درهاي ناتو ماندند، به سرعت وارد 
پيمان ناتو شوند. با اين همه ابراز مخالفت كرواسي 
و تركيه به عنوان دو عضو ناتو با پذيرش عضويت 
فنالند و سوئد منعكس كننده نبودن اجماع است. 
با توجه به اينكه ورود هر عضو جديد به ناتو بايد 
با اجماع همه اعضاي اين ائتالف نظامي صورت 
گيرد، لذا مخالفت حتي يك عضو هم مي تواند 
مانع تحقق عضويت اين دو كشور اروپاي شمالي 

در ناتو شود. 
به رغم اينكه ناتو مدعي است عضويت شمار 
هر چ��ه بيش��تري از كش��ورهاي اروپايي در 
راس��تاي افزايش امنيت ملي آنه��ا در قبال 
هر گون��ه تجاوز احتمالي اس��ت، ام��ا تجربه 
اوكراين و تالش و تش��ويق مستمر سران ناتو 
و امريكا براي عضويت اين كش��ور در ناتو به 
رغم هشدارهاي ش��ديد و مكرر روسيه، عماًل 
مسكو را وادار به واكنش كرده و جنگ كنوني 
در اوكراين كه اكنون وارد س��ومين ماه خود 
شده، ارمغان و نتيجه همين سياست نادرست 
و اشتباه ناتو است. كرواسي هم به عنوان يكي 
از كشورهاي حوزه بالكان غربي كه قباًل يعني 
در دهه1990مي��الدي تجربه جنگ داخلي 
در چارچوب استقالل و جدايي از فدراسيون 
يوگسالوي را از سرگذرانده است، اكنون خود 
را مواجه ب��ا تهديدي جديد، يعن��ي افزايش 
احتمال تقابل مستقيم روسيه و ناتو مي بيند. 
رئيس جمهور كرواسي در بهمن1400گفته 
بود در صورت جنگ بين روسيه و اوكراين، او 
تمام نظاميان كرواسي عضو مأموريت ناتو در 
شرق اروپا را به كشور برمي گرداند. از ديدگاه 
سران كرواسي اساساً پيوستن به ناتو با هدف 
ارتقاي امنيت ملي اين كش��ور صورت گرفته 
اس��ت، اما اكنون ناتو كه در واقع به ابزاري در 
دست امريكا براي پيشبرد اهداف ضدروسي 
واش��نگتن تبديل ش��ده اس��ت، خود زمينه 
بي ثباتي و جنگ اف��روزي در اروپا را با تالش 
مس��تمر براي محاصره و دربرگيري روس��يه 
از طري��ق عضويت اعضاي جدي��د در غرب و 
ش��مال اين كش��ور ايجاد مي كند. تركيه نيز 
قصد دارد از مس��ئله عضويت فنالند و سوئد 

در ناتو به عنوان ابزاري براي رسيدن به ديگر 
اهداف خود از جمله موافقت امريكا با فروش 
تس��ليحات جدي��د از جمله انواع پيش��رفته 
جنگنده اف16 و نيز تحت فش��ار گذاش��تن 
اين دو كشور اروپاي ش��مالي به اخراج اعضا و 

هواداران پ .ك .ك استفاده كند. 
 درخواسترسمي

»س��ائولي نينيس��تو« رئيس جمهور و »سنا 
مارين« نخست وزير فنالند، روز پنج شنبه22 
ارديبهشت با انتشار بيانيه اي مشترك ضمن 
تأكيد بر اهمي��ت عضويت »ب��دون تأخير« 
فنالند در ناتو ابراز اميدواري كردند اقدامات 
ملي الزم براي اخذ اين تصميم »به س��رعت 
ظرف چند روز آينده« انجام شود. اين موضوع 
نشان دهنده تغيير سياست سنتي اين كشور 
در زمينه بي طرفي با توجه به حمله روس��يه 
ب��ه اوكراين ارزيابي ش��ده اس��ت. فنالند كه 
هزارو300كيلومتر مرز مش��ترك و گذشته 
س��ختي با روس��يه دارد، از زماني كه روسيه 
شبه جزيره كريمه را در سال2014 به خاك 
خود ضميمه كرد، به تدريج همكاري خود را با 
»ناتو« به عنوان يك شريك افزايش داده است، 
اما تا زمان حمله روسيه به اوكراين، اين كشور 
شمال اروپا براي حفظ روابط دوستانه با مسكو 
از پيوستن به ناتو خودداري كرده بود. حمايت 
عمومي فنالند از پيوس��تن به ناتو در ماه هاي 
اخير به طور بي سابقه اي افزايش يافته است. 
آخرين نظرسنجي نش��ان مي دهد 76 درصد 
از فنالندي ها موافق و تنها 12 درصد مخالف 

پيوستن به ناتو هستند، در حالي كه پيش از 
اين حمايت از عضويت فنالن��د در ناتو براي 

سال هاي متوالي تنها حدود 2۵ درصد بود. 
اين اقدام فنالند با استقبال آشكار ناتو مواجه 
شده است. ينس اس��تولتنبرگ، دبيركل ناتو 
گفت: »فنالندي ها به گرمي مورد اس��تقبال 
قرار خواهند گرفت.« وي وع��ده داد فرآيند 
پذيرش فنالند »هموار و سريع« باشد. به گفته 
وي، عضوي��ت فنالند در نات��و موجب تقويت 
امنيت اين كشور و همچنين ناتو خواهد شد. 
با توجه به اقدام احتمالي مشابه سوئد، به نظر 
مي رسد تهاجم روسيه به اوكراين عمالً موجب 
شده گسترش ناتو كه مسكو قصد جلوگيري 
از آن را داشته است، تسريع شود. تصميم اين 
دو كشور اروپاي ش��مالي براي كنار گذاشتن 
بي طرفي كه در سراسر دوره جنگ سرد آن را 
حفظ كرده بودند، از بزرگ ترين تغييرات در 
حوزه امنيت اروپا در دهه هاي اخير و آغازگر 
دوره اي جديد در معادالت امنيتي و توازن قوا 
در اروپاست. اس��تقبال ناتو از عضويت فنالند 
و سوئد در اين سازمان نظامي با واكنش تند 
روسيه مواجه شده و مسكو درباره تبعات اين 

امر به غربي ها هشدار داده است. 
در واكنش به اصرار غرب براي پيوستن فنالند 
و سوئد به ناتو، ديميتري مدودف، معاون رئيس 
شوراي امنيت روس��يه و رئيس جمهور سابق 
اين كشور نوشت: »در صورت پيوستن فنالند 
و س��وئد به ناتو هيچ صحبتي درباره وضعيت 
غيرهس��ته اي منطقه بالتيك وجود نخواهد 

داش��ت. بايد توازن برقرار ش��ود.« هسته اي 
شدن درياي بالتيك نه فقط به معناي افزايش 
امنيت ملي اين دو كشور نخواهد بود بلكه عماًل 
موجب افزايش بي سابقه تهديدات عليه آنها 
خواهد شد. در واقع اس��تقبال ناتو با عضويت 
فنالند و سوئد با واكنش تند روسيه مواجه شده 
و مسكو بارها درباره تبعات اين امر به غربي ها 
هشدار داده اس��ت. ماريا زاخارووا، سخنگوي 
وزارت امور خارجه روس��يه اخيراً هشدار داد 
پيوستن فنالند و س��وئد به ناتو، باعث تبديل 
شدن آنها به مكاني براي تقابل بين اين ائتالف 
نظامي و روسيه مي شود. زاخارووا تصريح كرد: 
»اگر فنالند و سوئد به ائتالف ناتو بپيوندند، به 
فضايي براي رويارويي بين ناتو و روسيه تبديل 
خواهند شد كه عواقب گس��ترده اي از جمله 
براي روابط خوب همس��ايگي ما كه در طول 

زمان آزمايش شده است، خواهد داشت.« 
جمعبندي

ب��ا  حساب ش��ده  اقدام��ي  در  امري��كا 
ارس��ال ميلياردها دالر انواع سالح و تصويب 
اليحه تخصيص بودج��ه 40 ميليارد دالري 
كه حداقل نيم��ي از آن كمك هاي امنيتي و 
نظامی خواهد بود، عمالً بر آتش جنگ اوكراين 
می دمد و تالش مي كند به هر نحو ممكن به 
همراه شركاي اروپايي خود در ناتو موجبات 
تداوم اين جنگ خانمانس��وز كه خسارات و 
آسيب هاي شديد انس��اني و اقتصادي به هر 
دو كشور روس��يه و اوكراين وارد كرده است، 
فراه��م كند. اي��ن رويكرد مخرب با هش��دار 
جدي روس��يه مواجه شده اس��ت. ديمتري 
مدودف، ناي��ب رئيس ش��وراي امنيت ملي 
روس��يه گفت: »كمك تسليحاتي كشورهاي 
عضو ناتو به اوكراين، خطر برخورد مس��تقيم 
با روس��يه را افزايش مي دهد. خطر درگيري 
مستقيم ميان روس��يه و ناتو مي تواند كاماًل 
به جنگ هس��ته اي تبديل شود كه سناريوي 
فاجعه باري براي همه خواهد ب��ود. اكنون با 
درخواس��ت فنالند براي عضوي��ت در ناتو و 
استقبال سران اين سازمان نظامي از اين امر و 
در نهايت تحقق عضويت فنالند و سوئد در ناتو 
اين امر مي تواند به اختالفات جدي روسيه با 
ناتو دامن بزند و احتمال بروز جنگ هسته اي 

را افزايش دهد.« 

تحريك مسكو  به  جنگ جهاني سوم
سياستامريكابرايشكستكاملروسيهدراوكراينعواقبیغيرقابلپيشبينيدارد

زخمهاييكهجنگاوكراينآنهارانمايانميكند

ناتوي بي ثبات ساز تا  بي ثباتي ناتو 

   چالش

  سيدرحيمنعمتي
وب س��ايت لوموند ديپلماتيك به مناس��بت 
مطلبي در ماه می، كاريكات��ور جالب توجهي 
را منتشر كرد. جو بايدن، رئيس جمهور امريكا 
در اين كاريكاتور در كن��ار اورزوال فن  درالين، 
رئيس كميسيون اروپا و جلوي مجسمه مشهور 
آزادي امريكا ايستاده اس��ت و با اشاره به اين 
مجسمه از نمايندگان سه كشور عربي، چين و 
هند مي پرسد: »مشكل شما با مدل ما چيه؟« 
نماينده كش��ور عربي مي گوي��د: »اينكه يك 
زنه!«، چين مي گويد: »تحميلي است« و هند 
مي گويد: »متكبرانه است.« اين كاريكاتور به 
خوبي وضعيت امريكا به همراه غرب را در جهان 
فعلي به تصوير كشيده است؛ جهاني كه ديگر 
حاضر نيست مدل غربي را تقديس كند و حاضر 
است با نه گفتن به آن، هويتي مستقل فارغ از 

برچسب هاي غربي داشته باشد. 
 دكتريناستعماري

 )Monroe Doctorine(دكتري��ن مون��رو
دكتري��ن امريكا در سياس��ت خارجي بود كه 
از س��وي جيمز مون��رو، رئيس جمه��ور وقت 
امري��كا در دوم دس��امبر 1823 اعالم ش��د. 
بنابر اين دكتري��ن، دولت امريكا با اس��تعمار 
يا دخالت قدرت هاي اروپايي در كش��ورهاي 
تازه اس��تقالل يافته در قاره امري��كا مخالفت 
و با خ��ودداري از دخال��ت در جنگ هاي بين 
قدرت هاي اس��تعماري اروپايي و مستعمرات 

آنها، وقوع جنگ يا فعاليت استعماري در قاره 
امري��كا را به عنوان حركت��ي خصمانه قلمداد 
مي كرد. تجربه 200س��ال گذشته نشان داده 
منظور امريكا از اين دكترين انحصار استعماري 
خود بر قاره امريكا بوده اس��ت كه آن را حياط 
خلوت خاص خود مي داند. برني سندرز، سناتور 
و از سياس��تمداران پيش��رو امريكا در فوريه 
تأييد كرد كه امريكا همواره به دنبال تضعيف 
دولت هاي امريكاي التين و حوزه كارائيب بوده 
و در اين خصوص گفت: »در 200سال گذشته 
كش��ور ما تحت دكترين مونرو فعاليت كرده 
و اين پيش فرض را در پيش گرفته اس��ت كه 
امريكا به عنوان قدرت برتر در نيمكره غربي اين 
حق را دارد در امور هر كشوري كه ممكن است 
منافع ادعايي ما را تهديد كند، مداخله كند. ما 
با اين دكترين دست كم ده ها دولت را تضعيف 
و سرنگون كرده ايم.« حاال واشنگتن مي خواهد 
با دعوت نكردن از كوبا، نيكارگوئه و ونزوئال به 
نشست قاره امريكا در ماه آينده ميالدي، عماًل 
آنها را از جمع كش��ورهاي اين قاره حذف كند 
اما مانوئل لوپز اوبرادور و لوئيس آرسه، رؤساي 
جمهور مكزيك و بولي��وي در واكنش به اين 
اقدام گفته اند كه اگر امري��كا اصرار به دعوت 
نكردن از اين سه كش��ور داشته باشد، آنها هم 
در اين نشست شركت نخواهند كرد. اين يك 
»نه« به دكترين استعماري مونرو امريكاست 
و اينكه اصل سياس��ت خارجي امريكا در قاره 

امريكا ديگر آن كاركرد سابق را ندارد. 
  مشكلرهبريامريكا

داگ باندو در مقاله 13می وب سايت آنتي وار 
از مشكل در »رهبري« امريكا صحبت می كند 
و مي نويسد: »سياستگذاران امريكا معتقدند 
رهبري مستلزم سلطه اس��ت؛ فرمان دادن به 
مابقي جهان تا اينكه رفتار مناس��بي داش��ته 
باش��ند. وقتي كه آنها از شكس��ت در رهبري 

مي گويند، منظورش��ان اين است كه ديگران 
از دس��تورات امريكا تبعي��ت نمي كنند. آنها 
معتقدند هر كسي را كه حاضر به انجام اين كار 
نشد، بايد مجبور به تبعيت كرد، خواه از طريق 
فشار ديپلماتيك و تحريم هاي اقتصادي باشد 
يا در صورت لزوم، از طريق اقدامات نظامي.« 
مثالي كه او ذكر مي كند جالب توجه اس��ت؛ 
مجمع الجزاير س��ليمان در اقيانوس آرام. اين 
مجمع الجزاي��ر كوچ��ك اخيراً معاه��ده اي با 
جمهوري خلق چين امضا ك��رده كه هر چند 
جزئيات آن منتشر نشده است اما چنين به نظر 
مي رس��د كه چين بنا بر آن مي تواند از نيروي 
پليس و نظامي خود در اين مجمع الجزاير براي 
حمايت از حكومت آن، اتباع چيني و حتي بنادر 
آن استفاده كند. شكي نيست كه چنين چيزي 
براي امري��كا قابل تحمل نيس��ت و به همين 
جهت، امريكا به همراه متحدش اس��تراليا به 
شدت واكنش نشان داده اند. اين دو از هونيارا، 
پايتخت مجمع الجزاير سليمان خواسته اند اين 
معاهده را لغو كند و حتي اين مجمع الجزاير را به 
صورت سربسته تهديد به اقدام نظامي كرده اند. 
باندو اين م��ورد را مثال آش��كاري از رياكاري 
امريكا مي داند كه منطقه آسيا و اقيانوس آرام 
را پر از معاهدات، ائتالف ها، ش��ركا، پايگاه ها، 
پادگان ها، نيروها و كشتي هاي خود كرده است 
اما حاضر به تحمل يك معاهده نيست و به اين 
صراحت در امور داخلي مجمع الجزاير سليمان 

دخالت مي كند. با اين حال، هونيارا با عصبانيت 
به واش��نگتن »نه« گفته چراكه به قول باندو، 
كشورهايي مثل مجمع الجزاير سليمان خسته 
 شده اند از اينكه مي بينند امريكا آنها را به چشم 
بچه تخس��ي مي بيند كه بايد توبيخ شوند و با 
»رفتاري ارباب مآبان��ه، توهين آميز و همراه با 
تهديد« به آنها امر و نه��ي مي كند. چيزي كه 
واش��نگتن متوجه نيس��ت، تغييري است كه 
در جهان رخ داده و امريكا ديگر نمي تواند آن 

جايگاه »رهبري« گذشته را داشته باشد. 
  جهانچندقطبي

باندو در مقاله خود مي نويسد: »به نظر مي رسد 
باور امري��كا به »مرحل��ه تك قطب��ي« بعد از 
جنگ سرد، واش��نگتن را به اين عقيده راسخ 
خطاناپذيري و پاكي كشانده است اما آن جهان 
ديگر ناپديد شده است.« در واقع، جهان امروز 
در حال گ��ذار از دوقطبي دوران جنگ س��رد 
و تك قطبي در دو س��ه دهه بعد از آن است و 
جالب اين اس��ت كه حتي متحد سنتي عرب 
امريكا نيز اين نكته را به واش��نگتن گوش��زد 
مي كن��د. روزنامه الرياض روزنامه اي وابس��ته 
به دربار آل س��عود اس��ت كه در شماره هشتم 
مارس2022 نوش��ت: »نظم قدي��م جهان كه 
پس از جنگ جهاني دوم ظهور يافت، دوقطبي 
بود و پس از فروپاشي اتحاد شوروي تك قطبي 
شد. امروز ناظر آغاز تغييراتي به سوي يك نظم 
جهاني چند قطبي هستيم.« الرياض با اشاره به 
جنگ فعلي در اوكراين افزود: »موضع برخي 
كش��ورها درباره اين جنگ، نه دف��اع از اصول 
آزادي و دموكراسي، بلكه منافع شان براي حفظ 
نظم كنوني است.« اين نوع نگاه منحصر به اين 
روزنامه در جهان عرب نيست و آنا بورشفسكايا 
و كاثرين كليفلند در مقاله مؤسسه واشنگتن 
مروري به كاريكاتورهاي جهان عرب كرده اند 
و با وجود واكنش هاي متنوع آنها به اين جنگ، 
دو موضوع اصلي نقطه مش��ترك آنهاس��ت؛ 
عدم توازن عمي��ق بين واكنش غ��رب به اين 
جنگ و س��اير درگيري ها و مسئله فلسطين. 
به نظر اي��ن دو، كاريكاتوره��اي جهان عرب 
گوياي رياكاري امريكا و كش��ورهاي غربي در 
هر دو مسئله است و رياكاري نسبت به مسئله 
فلسطين »به عنوان تابعي از كنترل امريكا بر 

افكار عمومي جهان ديده مي شود.«
 اين نوع واكنش به آرمان سياستگذاران امريكايي 
براي »رهبري« جهان در وضعيتي ايجاد مي شود 
كه كشورهاي جهان ديگر آن نوع نگاه به امريكا 
و غرب را ندارند كه در آن كاريكاتور وب س��ايت 
لوموند مورد نقد قرار گرفته بود. بايدن و فن در 
الين به عنوان رهبران امريكا و متحدان غربي اش 
تعج��ب مي كنن��د كه چ��را كش��ورهاي ديگر 
مجسمه آزادي را تقديس نمي كنند اما در جهان 
چندقطبي، نماينده هاي كشورهاي مختلف با 
»نه« گفتن به اين دو، هر كدام از زاويه اي متفاوت 
به مدل غربي نگاه و ب��ا نگاه خاص خود در مورد 

اين مدل قضاوت مي كنند. 

 »نه« جهان به مجسمه آزادي
ديگركسيحاضربهتقديسمدلامريكايينيست
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ديگرانازدستوراتامريكاتبعيت
نميكنندآنهامعتقدندهركسيرا
كهحاضربهانجاماينكارنشد،بايد
مجبوربهتبعيتكرد،خواهازطريق
فش�ارديپلماتي�كوتحريمهاي
اقتص�اديباش�دي�ادرص�ورت
لزوم،ازطري�قاقدام�اتنظامي

اس�تراتژيامريكادرقبالجنگ
اوكراي�نب�ههي�چرويش�امل
ميانجيگري،مذاكرهياشايدصلح
موردقبولدوطرفنيس�تبلكه
واش�نگتندراينجنگتنهايك
هدفرادنبالميكندوآنچيزي
جزشكستتمامعيارروسيهنيست

   دورنما


