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   نتیجه یم را خودم  من با استفاده ازنوشته های اورلوف وشاهین اروپایی بررسی ها  

                                                                                                                             گیری می نما یم                                               

درمقا له خود چنین نتیجه گیری  مینما ید  وآن اینکه  ایاالت  متحده  امریکا یک  اورلوف

ملت مرده است  که  تا هنوز  درحال رفتن وقد م زدن ا ست اما نه به صفت  یک قد رت 

اورلوف  کاماًل موافقم   با این گفته ء   ت طوالنی ، من با هم متحد ویک پا رچه برای مد

اش بیشتر بر سود  به اثر بخشی  نسبت  سالح امریکا  سیستم هایل  بگونه مثا وآن اینکه

نگهداری  آن  نسبت  س حفاظت و لیکه برتری سالح روسیی  بر اسا درحامتمرکز است 

بهرصورت  اقای اورلوف  درارزیابی خود از احتمال .رز بودن آن است  به  تفوق ومتبا

م  که اقای اورلوف  در تحت تاثیر  وقوع جنگ هستوی  سخن بمیا ن آورده ومن فکرمیکن

امریکا وبی ( سلطه جویی) قدردانی ازتعهد  نو محافظه کاران واشنگتن بغرض هژمونی 

ه مقابل خشم وغضب امریکا  ب.قرار گرفته است « الری کلنتون هی»مباالتی نیوکان ها و

 درضد یت با امریکا است گی این کشورها  د وایستارت  جسابه نسبت «  چین»روسیه و 

                                                                               .خشم  خارج از قضا وت  اجماع 

از روی تخمین  ضعف  دولت روسیه را «  اورلوف»اقای  که میکنم فکرمن همچنین     

این    –ه ویا بد ست کم  گرفته  است کمتر جلوه داد در ادغام  با  پیمان اتال نتیک شما لی 

ا غرب  مدغم ببه این باور وعقیده اند که روسیه در آینده ها  روسیی نخبگان اعضای  از

یک مقدار   بغرض نیل به این هد ف  ممکن است که روس  ها  وویک پارچه خواهد شد 

ین  پیوستگی نا مشخص از حا کمیت  روسییه را نیز ازد ست خواهند داد  ویا  بخا طر  ا

                                                                                                                   . وادغام تا اندازه ای  فداکاری نیز خواهند کرد 

   :بررسی ونتیجه گیری  که من باخود نمودم ویا که نتیجه گیری مینما یم این چنین است    

ادغام روسیه به غرب   پذیرش سطح  مبنی بر تمایلهای موجود  محدودیتواشنگتن ازکه 



کرد  وبه   رخنه  روسیه در  مستقیماً   واشنگتن که چرا بود دلیل   همین اگاهی داشت وبه

من معتقدم    سازماندهی یک کودتا بخاطرسرنگونی دولت منتخب اوکراین داخل اقدام شد،

اشتباه دولت   اینکه  وآن اشتباهات روسییه را نیز به توضیح میگیرد که این محدودیت ها 

و ( Donetsk)دونیتسک  روسیه  درآن بود  که از درخواست وتقاضای جمهوریت های 

د امتناع  مجد  بعنوان بخشی های ازروسیه  باهم درهمکاری های( Luhansk)لوهانسک 

تاکید من دراینجا برای روسیه دراینست   -بودایکه  قباًل ازقلمرو روسیه ورزید سرزمین ه

وخت   نیروهای   که روسیه نباید اشتباه دیگری را  مرتکب شود  وآن اینکه نباید  قبل از

وبرای واشنگتن این فرصت  را ندهد   که  واشنگتن تمام  خودرا از سوریه بیرون سازد 

گین  مجددًا مجهز جهادیست ها ومخا لفین دولت سوریه را با سالح های مدرن سبک وسن

.                                                                                           وتسلیح نماید  که با این صورت  وضع را برای روسیه وسوریه مغلق وبیچیده سازد 

صمت استفاده بردن روسیه ازمخالفت ها ومخابا اقای اورلوف دراشارهاز سوی دیگر      

ور است   به این با  نه روسیه  جدا شه ازبدوجمهوری های (Kiev)های  کنونی بین کیف 

نده ایاالت  ست نشا د  دولتلفت ها  زمینه را برای انقراض  که دوام این درگیریها ومخا

یده گیرد که دوام ید ناد اورلوف نبا  ولی  اقای  -زد  متحده امریکا  در کیف مساعد میسا

ها برای روسیه  نتایج سو ومنفی نیزبا خود به ارمغان می آورد وآن اینکه  این مخاصمت

تبلیغات   اب  را   مالمتی  ر با تمام  که   میشود  مساعد  فرصتبرای رسانه های غربی  

منتقد و ضد  ت حلقات  سا یند ودر تنور احسا حواله نماروسیه  گردن پرطمطراق خود به

  به قلمرو روسیه  ادغام نمودن کریمهسازند وبگونه مثال ازخروشان روسیه آتش را بیشتر

طبل تبلیغات را با این آهنگ که روسیه قصد دارد که  جمهوری های جدا شده  را با خود 

                                                                                                                             .خواهند کوبید  ید ق نما دًا الحا مجد

(  Luhansk)لوهانسک و( Doetsk)ازدونیتسک دولت روسیه درخواستبرآن اگرافزون  

دو  دولت  بطور  چونکه آن ه روسیه برگردند ویا الحاق شوند که مجددًا برا می پذیرفت 

درین حوزه  جنگ روسیه جدا ساخته شده  بود  نه نتها که نه ء از بدساختگی ومصنوعی 

ایان می رسید بلکه مردم اوکراین متوجه می شدند که عامل اصلی  فاجعه وخصومت به پ

از اقدام قاطع  روسیه  کودتا که برضد حکومت شان صورت گرفت واشنگتن بوده واروپا 

واشنگتن  عالقه  نمیداشت  که روسیه را علیه  اینکه هرگز   این برداشت را مینمود  وآن

اتالنتیک   اید  بلکه واکنش درست روسیه  مبنی بر تمایل  تمامیت طلبی  پیمانتحریک نم

                                                                   .شما لی  بخاطر  تسکین ودلجویی واشنگتن  جلوگیری میشد 

دن  قدرت  نظامی دا  با درک از اهمیت  جلوه  پایی درمقابل  اورلوف  این شاهین ارو   

اتالنتیک   روسیه در پیمان ادغام   یکه  خواهان روسیه  این را می فهمید  که توسط  آنها

بل روسیه  قرار داده اند   یت های چندی را  به مقا نی اند که محدود لی  میباشند  کسا شما

ری  را درصفوف  این کسان شما و  نع قاطیعت روسیه  میگردد که این محدودیت ها  ما



بخاطر ایجاد  نهاد اقتصادی  باخود دارند بشمول  مسولین  بانک مرکزی وشاید هم  خود 

ولی  به نظر پوتین چنین نمی رسد  و یا نگران  آن بهرصورت  . شخص نخست وزیر را

نمیبا شد که بمقابل او  ستون پنجم ازاعمال واشنگتن  قرارداشته باشد حاالنکه خود پوتین 

 –سنگین را به جلو غربی ها گذاشته است  شرایط  بیشتر   بی  توافق با غرب تیاس در د

ایاالت متحده  امریکا به نسبت  ( NGO)وتین درعین زمان به نهادهای غیردولتی پواقای  

یند  زنگ  برنامه ریزی مینما  ساختن  روسیه ط  ن  که در پی  بی ثبا لی  شا تمویل  ما

وآن به این مفهوم  که پوتین از اجندای  کار این سازمانهای    را بصدا درآورده استخطر

کشورش    بی ثباط  ساختن  در مورد و غیر دولتی ایاالت متحده امریکا  در مورد خود  

                                                                                            .                                                                                                ی  همه جانبه دارداگاه

در تبلیغات ضد راپور های  پوهنتون های  غربی  و  گذارشات اتاق های تنویر  غرب    

نا درست  وبی فایده را براه انداخته  روسیه  پروپاگندهایبه ارتباط اوضاع روسیی خود 

ن جمله  اینهم بگونه آی که ازآ  مینمودندزمزمه و اشاعه همچو طوطی وار آنرا تبلیغ و و

( Thomas  Graham) راهمگس  توما اقایفتهای گوضع موجود شت  درنظردا بامثال 

 Georg) بوش   بلیو د جورج    مداری زما  ن در زما   کسیکه  را درنظرمیګیریم یعنی

W. Bush) شورای امنیت ملی ایاالت متحده امریکا  روسیه در  اوضاع   مامور بررسی

از  ق  میشد روسیه الحا به   که  کریمه  به  اوکراین  یعنیبه بی ثباط ساختن شرق او بود

ولت منتخب که د  و انقراض ساختن  سرنگون  او در  و .نمود دریغ نه   تالش هیچگونه 

رای موافق داده بودند  ه به روسیه مکری بخاطر الحاق  رای دهنگان فیصد ( 72)در حدود

 را در کیف  بوجود آورد (Russophobia)از روسیه حکومت  ترس که واشنگتن  هنگام

                                                                         . .از مداخله ایاالت متحده امریکا انکار نمود
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نادرست وناپاک او  به ارتباط  روسیه  را میتوان وعمل   گراهم با توجه به گفته های      

    که بین  روسیه وحمایت ازنگرش ت حسنه ابوستی ومناس از د  گراهم :چنین توضیح داد 

با در  وروسیه برقرار شده بود سخت ناراحت واندوهگین بود  و دموکرات های واشنگتن

حسنه  که بین    مناسبات ین ازهیچگونه تالش در برهم زدن ا نظر گرفتن همین اصل  او

دموکرات های  واشنگتن  و روسیه ایجاد  شده  بود  دریغ نه نمود  وآن رهنمودی را که 

حاصل تالش های دموکرات های واشنگتن وروسیه بود   یعنی رهنمودی که در پرتو آن 

وسنگین نمایند  نقش بر آب ساخت  شا ن را  سبک   لسی های واشنگتن و روسیه با ید پا

شد که روسیه  به حیث  نداشته با آن وجود   یگر برای مد ت طوالنی  امکان یکه د جا ات

گراهم   شد  اویعنی نی با یل بین المللی وجها سب  در ابراز نظر  به مسا یک شریک منا

نوان روسیه را  به نسبت اینکه خواهان جهان چند قطبی وضد تکقطبی واشنگتن است بع

http://nationalinterest.org/feature/the-sources-russian


                                                                   . یک مشکل وپرابلم  تعریف نمود وضد یت خودرا بمقا بل روسیه نشان داد 

   یاوه گوییهای ومکررخط تبلیغاتی تکرارکه میتوان دردست است این امکانیت وفرصت   

ایاالت  ( neoconservative)ن جدیداقای گراهم را هنگامیکه به جلو روی محافظه کارا

متحده امریکا زانو میزند و به رکوع می  پردازد  بشکل بسیا ر بی سروصدا  نسبت به  

درپراگرف  ودربند  گراهم . زد بخوانش گرفتنگرش هژمونیک خود باالی روسیه می تا 

 یک ویا که واشنگتن  به ارتباط روسیه  یک رویکرد: می گوید  چنینپایانی  سخنان خود 

باید ازآن خود سا زد  یعنی  یک رویکرد متعادل با محدودیت های  که برخورد  جدید را

با بکا ر «  توسل به زور»را سد نما ید  که البته سد نمودن « توسل به زور»بتواند جلو 

                                                                .بردن  سالح های  که دارای قد رت تخریبی  بیشتر باشد  فراهم شده میتواند 

تن گمبنی براینکه این روسیه است که واشن ونادرستحیله گریک استدالل ابهمه وهمه     

بخاطر  اوضاع حطرناک کنونی  سرزنش مینما ید  ویا  واشنگتن  را محرک اوضاع را 

رسید ند که واشنگتن با ید به دفاع از منافع ملی  نارام کنونی جها ن  مید ا ند با این توافق

                       .                                                                                                 خود  درمقا بل روسیه  د ست بکا ر شود 

های را که بعضی  از واقیعت ن مجد د بهتر خواهد بود که بخاطر اطمینابهرصورت       

درعقب  نگرش های واشنگتن  نسبت به روسیه  در حال  پا گرفتن وخیزش است  بدانیم 

دید اقلیت ها   یک چشم آنداز ویکلیزم ویا واقیعتگرایی یاواقیعت بینی  تا هنوز گرچه ریا

کن به وغیر ممدرنظرداشت همین برهه بیشترناگذیروبا وچندان طرفدارانی ندارد میباشد 

.                                                                که  ریالیزم ویا واقیعتگرا ها در رژیم هیالری کلنتون جای پا داشته باشند  نظر می آید

به نظر من این چانس  از جنگ هستوی  که در  آن  اراده وتمایل نیوکان ها  بخاطر       

ویا بجز  یک  زیدخل پنداشته میشود یک پیشبینی غلط  ده امریکاتامین منافع  ایاالت متح

تحریکات وتفتین   –نمیتواند باشد   نا درست  چیزی دیگری  راه اندازی هشدار دهنده ای

موشکی  درمرزهای   پایگاه های  تو  وایجاد امریکا ونا  می ایاالت متحده نیروهای نظا

ش  نتایجاد باعث    خود ت پنتاگون بوده که این  ما روسیه  خود ناشی از بی پروایی مقا

وقت  آن رسیده  است  که  این راباید  بدانیم  که با  - بین قدرت های  هسته ای میگردد 

میدهد و دلگرمی های زند گی را هشدار های  بیجا وغلط  باورها ومحا سبا ت غلط  رخ 

سیخته ای لجام گه از این تنش همقابل روسین میبردبناً واشنگتن باید درروی زمین ازبیدر

دید ایاالت متحد امریکا با وجود قصد داشتن  که محافظه کاران جولی دریغا بکاهد ای خود

حال دراندازه ومقدار تنش های  روبه تزاید خود  درمقابل روسیه  سیاست هژمونی خود تا

اکی  به خاطر  وبخاطر بهتر زیستن انسانها  در روی این کره خد کمی کاستی  نه نموده ان

هنوز است به ایجاد   وهنوز که   واطاعت نگردیده اند  ضر به تسلیمی هژمونی  خود حا

هیچگونه تالش دریغ نمی ورزند                                             از وشه ای ازجهانگدرهرلجام گسیخته ای خود تشنجات 
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