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�دانیل �ایپس� عضو ارشد سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی امر�کا در گفت و گو با �ایران� مطرح کرد

تداوم پروژه روسیه هراسی در قاره سبز

 
 

نوژن اعتضادالسلطنه 
فارغ از اینکه مخالفان اش او را «اسالم هراس» یا طرفدار «صهیونیست» ها می خوانند یا اینکه داعش در یکی از شماره های نشریه خود
«دابق»، نام او را به عنوان یکی از افرادی ذکر کرده بود که قصد کشتن اش را داشت هیچ کس نمی تواند انکار کند که «دانیل پایپس»
یکی از اصلی ترین نظریه پردازان جریان نئومحافظه کار امریکاست؛ جریانی که امروز حلقه مشاوران و اطرافیان ترامپ به آن تعلق دارند.
پایپس اکنون ریاست «میدل ایست فوروم» را برعهده دارد. او سال ها به مقام های امریکایی به عنوان مشاور نهادهای مختلف درباره آنچه
خطر «بنیادگرایی اسالمی» خوانده هشدار داده بود. او که پیش تر مشاور کارزار انتخاباتی رودی جولیانی شهردار جنجالی سابق نیویورک
نیز بوده است اکنون وظیفه ناتو را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقابله با همان خطر به زعم خود بنیادگرایی مذهبی می داند. با او
درباره ابعاد مختلف فعالیت های ناتو، روابط ترکیه و روسیه با آن نهاد و چالش های پیش رو مصاحبه کردم. واضح است که بیان نظرات این

اندیشمند به معنای تأیید گفته او نیست و صرفاً به منظور آگاهی بیشتر مخاطبان از ایده ها و نظرات گوناگون است. 
چالش اصلی پیش روی ناتو چیست؟ 

برای درک علت وجودی بقای موجودیت ناتو 29 سال پس از فروپاشی دیوار برلین باید به مأموریت آن نهاد دقت کرد. ناتو اغلب به عنوان
سازمانی ایجاد شده برای مقابله با تهدید متوجه از جانب شوروی شناخته شده است. آیا ناتو به این هدف دست یافت؟ آیا پس از
فروپاشی شوروی موفقیت ناتو ادامه یافته است؟ پاسخ من مثبت است. پیمان واشنگتن در 4 آوریل 1949 میالدی به تأسیس ناتو منجر
شد. ناتو اکنون هدف عمده ای دارد که حفاظت از آزادی، میراث مشترک و تمدن دولت های عضو آن پیمان و شهروندان کشورهایی است که
دولت هایشان به اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون باور دارند. در نتیجه، ناتو برای حفاظت از تمدن غربی ایجاد شده و به
کار خود ادامه می دهد. برای 42 سال، تمرکز ناتو روی تهدید کمونیستی از جانب شوروی بود. اکنون با از بین رفتن آن تهدید، ناتو باید بر

سایر تهدیدات تمرکز کند از جمله روی اسالم گرایی، روسیه و چین. 
در عمل این به چه معناست؟ 

ماده 5 پیمان ناتو درباره دفاع جمعی است که تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت نه علیه شوروی، چین، کره شمالی، ویتنام یا کوبای
کمونیست بلکه علیه القاعده و طالبان در افغانستان آن هم یک روز پس از حمله یازدهم سپتامبر در نیویورک.   

آیا فکر می کنید دامنه ناتو گسترش یابد؟ 
بله و من امیدوارم که چنین شود. امیدوارم روزی را ببینیم که ناتو سازمان ملل دموکراسی های جهان قلمداد شود و حتی ساختار کنونی
سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و به حاشیه براند. چگونه برخی از دولت ها می توانند به صورت دموکراتیک رأی دهند زمانی که برخی
دیگر از اعضای سازمان ملل متحد با ساختارهای سیاسی دیکتاتوری هستند؟ وضعیت کنونی حاکم بر سازمان ملل متحد غیرمنطقی و

ناکارآمد است. 
نگاه ترامپ به ناتو چگونه است؟ 

او توجه کمی به ناتو داشته  و بیشتر به روسیه روی خوش نشان داده و کمتر از هنجارهای تاریخی با متحدان امریکا در ناتو پیروی می کند.
البته او درمورد پرداخت شدن سهم کشورها درست می گوید. اکثر دولت های عضو ناتو سهم خود از هزینه های نظامی مشترک را
نمی پردازند. با این حال، این موضوع به نوعی به نفع ایاالت متحده نیز بوده است و این فرصت را برای آن کشور فراهم کرده تا در مورد
مسائل نظامی کشورهای غربی تسلط خود را حفظ کند. با این حال، این موضع مسأله بغرنجی نخواهد بود به شرطی که درصد کمی از
هزینه ها توسط امریکا پرداخت شود. افزایش سهم پرداخت نظامی از سوی متحدان امریکا نیز مطلوب است با این حال، نیازی نیست که

آنان کامل ترین سهم خود را پرداخت کنند. 
آیا سایر اعضای صاحب قدرت در ناتو در برابر تغییرات ترامپ مقاومت خواهند کرد؟ 

بله، من یک خط خاکستری در عقب نشینی امریکا می بینم. دولت امریکا برای مدت ها قیم و مسئول ناتو بوده است. از زمان جنگ جهانی
دوم این وضعیت ادامه داشته است، زمانی که امریکا به بلوغ نظامی رسید و متحدان اش در موضع ضعف به سر می بردند. واشنگتن

دولت های متحد را وادار کرد بیدار شوند و جدی تر و عملگراتر باشند. 
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�دانیل �ایپس� عضو ارشد سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی امر�کا در گفت و گو با �ایران� مطرح کرد

تداوم پروژه روسیه هراسی در قاره سبز

 
 

نوژن اعتضادالسلطنه 
فارغ از اینکه مخالفان اش او را «اسالم هراس» یا طرفدار «صهیونیست» ها می خوانند یا اینکه داعش در یکی از شماره های نشریه خود
«دابق»، نام او را به عنوان یکی از افرادی ذکر کرده بود که قصد کشتن اش را داشت هیچ کس نمی تواند انکار کند که «دانیل پایپس»
یکی از اصلی ترین نظریه پردازان جریان نئومحافظه کار امریکاست؛ جریانی که امروز حلقه مشاوران و اطرافیان ترامپ به آن تعلق دارند.
پایپس اکنون ریاست «میدل ایست فوروم» را برعهده دارد. او سال ها به مقام های امریکایی به عنوان مشاور نهادهای مختلف درباره آنچه
خطر «بنیادگرایی اسالمی» خوانده هشدار داده بود. او که پیش تر مشاور کارزار انتخاباتی رودی جولیانی شهردار جنجالی سابق نیویورک
نیز بوده است اکنون وظیفه ناتو را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقابله با همان خطر به زعم خود بنیادگرایی مذهبی می داند. با او
درباره ابعاد مختلف فعالیت های ناتو، روابط ترکیه و روسیه با آن نهاد و چالش های پیش رو مصاحبه کردم. واضح است که بیان نظرات این

اندیشمند به معنای تأیید گفته او نیست و صرفاً به منظور آگاهی بیشتر مخاطبان از ایده ها و نظرات گوناگون است. 
چالش اصلی پیش روی ناتو چیست؟ 

برای درک علت وجودی بقای موجودیت ناتو 29 سال پس از فروپاشی دیوار برلین باید به مأموریت آن نهاد دقت کرد. ناتو اغلب به عنوان
سازمانی ایجاد شده برای مقابله با تهدید متوجه از جانب شوروی شناخته شده است. آیا ناتو به این هدف دست یافت؟ آیا پس از
فروپاشی شوروی موفقیت ناتو ادامه یافته است؟ پاسخ من مثبت است. پیمان واشنگتن در 4 آوریل 1949 میالدی به تأسیس ناتو منجر
شد. ناتو اکنون هدف عمده ای دارد که حفاظت از آزادی، میراث مشترک و تمدن دولت های عضو آن پیمان و شهروندان کشورهایی است که
دولت هایشان به اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون باور دارند. در نتیجه، ناتو برای حفاظت از تمدن غربی ایجاد شده و به
کار خود ادامه می دهد. برای 42 سال، تمرکز ناتو روی تهدید کمونیستی از جانب شوروی بود. اکنون با از بین رفتن آن تهدید، ناتو باید بر

سایر تهدیدات تمرکز کند از جمله روی اسالم گرایی، روسیه و چین. 
در عمل این به چه معناست؟ 

ماده 5 پیمان ناتو درباره دفاع جمعی است که تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت نه علیه شوروی، چین، کره شمالی، ویتنام یا کوبای
کمونیست بلکه علیه القاعده و طالبان در افغانستان آن هم یک روز پس از حمله یازدهم سپتامبر در نیویورک.   

آیا فکر می کنید دامنه ناتو گسترش یابد؟ 
بله و من امیدوارم که چنین شود. امیدوارم روزی را ببینیم که ناتو سازمان ملل دموکراسی های جهان قلمداد شود و حتی ساختار کنونی
سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و به حاشیه براند. چگونه برخی از دولت ها می توانند به صورت دموکراتیک رأی دهند زمانی که برخی
دیگر از اعضای سازمان ملل متحد با ساختارهای سیاسی دیکتاتوری هستند؟ وضعیت کنونی حاکم بر سازمان ملل متحد غیرمنطقی و

ناکارآمد است. 
نگاه ترامپ به ناتو چگونه است؟ 

او توجه کمی به ناتو داشته  و بیشتر به روسیه روی خوش نشان داده و کمتر از هنجارهای تاریخی با متحدان امریکا در ناتو پیروی می کند.
البته او درمورد پرداخت شدن سهم کشورها درست می گوید. اکثر دولت های عضو ناتو سهم خود از هزینه های نظامی مشترک را
نمی پردازند. با این حال، این موضوع به نوعی به نفع ایاالت متحده نیز بوده است و این فرصت را برای آن کشور فراهم کرده تا در مورد
مسائل نظامی کشورهای غربی تسلط خود را حفظ کند. با این حال، این موضع مسأله بغرنجی نخواهد بود به شرطی که درصد کمی از
هزینه ها توسط امریکا پرداخت شود. افزایش سهم پرداخت نظامی از سوی متحدان امریکا نیز مطلوب است با این حال، نیازی نیست که

آنان کامل ترین سهم خود را پرداخت کنند. 
آیا سایر اعضای صاحب قدرت در ناتو در برابر تغییرات ترامپ مقاومت خواهند کرد؟ 

بله، من یک خط خاکستری در عقب نشینی امریکا می بینم. دولت امریکا برای مدت ها قیم و مسئول ناتو بوده است. از زمان جنگ جهانی
دوم این وضعیت ادامه داشته است، زمانی که امریکا به بلوغ نظامی رسید و متحدان اش در موضع ضعف به سر می بردند. واشنگتن

دولت های متحد را وادار کرد بیدار شوند و جدی تر و عملگراتر باشند. 
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�دانیل �ایپس� عضو ارشد سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی امر�کا در گفت و گو با �ایران� مطرح کرد

تداوم پروژه روسیه هراسی در قاره سبز

 
 

نوژن اعتضادالسلطنه 
فارغ از اینکه مخالفان اش او را «اسالم هراس» یا طرفدار «صهیونیست» ها می خوانند یا اینکه داعش در یکی از شماره های نشریه خود
«دابق»، نام او را به عنوان یکی از افرادی ذکر کرده بود که قصد کشتن اش را داشت هیچ کس نمی تواند انکار کند که «دانیل پایپس»
یکی از اصلی ترین نظریه پردازان جریان نئومحافظه کار امریکاست؛ جریانی که امروز حلقه مشاوران و اطرافیان ترامپ به آن تعلق دارند.
پایپس اکنون ریاست «میدل ایست فوروم» را برعهده دارد. او سال ها به مقام های امریکایی به عنوان مشاور نهادهای مختلف درباره آنچه
خطر «بنیادگرایی اسالمی» خوانده هشدار داده بود. او که پیش تر مشاور کارزار انتخاباتی رودی جولیانی شهردار جنجالی سابق نیویورک
نیز بوده است اکنون وظیفه ناتو را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقابله با همان خطر به زعم خود بنیادگرایی مذهبی می داند. با او
درباره ابعاد مختلف فعالیت های ناتو، روابط ترکیه و روسیه با آن نهاد و چالش های پیش رو مصاحبه کردم. واضح است که بیان نظرات این

اندیشمند به معنای تأیید گفته او نیست و صرفاً به منظور آگاهی بیشتر مخاطبان از ایده ها و نظرات گوناگون است. 
چالش اصلی پیش روی ناتو چیست؟ 

برای درک علت وجودی بقای موجودیت ناتو 29 سال پس از فروپاشی دیوار برلین باید به مأموریت آن نهاد دقت کرد. ناتو اغلب به عنوان
سازمانی ایجاد شده برای مقابله با تهدید متوجه از جانب شوروی شناخته شده است. آیا ناتو به این هدف دست یافت؟ آیا پس از
فروپاشی شوروی موفقیت ناتو ادامه یافته است؟ پاسخ من مثبت است. پیمان واشنگتن در 4 آوریل 1949 میالدی به تأسیس ناتو منجر
شد. ناتو اکنون هدف عمده ای دارد که حفاظت از آزادی، میراث مشترک و تمدن دولت های عضو آن پیمان و شهروندان کشورهایی است که
دولت هایشان به اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون باور دارند. در نتیجه، ناتو برای حفاظت از تمدن غربی ایجاد شده و به
کار خود ادامه می دهد. برای 42 سال، تمرکز ناتو روی تهدید کمونیستی از جانب شوروی بود. اکنون با از بین رفتن آن تهدید، ناتو باید بر

سایر تهدیدات تمرکز کند از جمله روی اسالم گرایی، روسیه و چین. 
در عمل این به چه معناست؟ 

ماده 5 پیمان ناتو درباره دفاع جمعی است که تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت نه علیه شوروی، چین، کره شمالی، ویتنام یا کوبای
کمونیست بلکه علیه القاعده و طالبان در افغانستان آن هم یک روز پس از حمله یازدهم سپتامبر در نیویورک.   

آیا فکر می کنید دامنه ناتو گسترش یابد؟ 
بله و من امیدوارم که چنین شود. امیدوارم روزی را ببینیم که ناتو سازمان ملل دموکراسی های جهان قلمداد شود و حتی ساختار کنونی
سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و به حاشیه براند. چگونه برخی از دولت ها می توانند به صورت دموکراتیک رأی دهند زمانی که برخی
دیگر از اعضای سازمان ملل متحد با ساختارهای سیاسی دیکتاتوری هستند؟ وضعیت کنونی حاکم بر سازمان ملل متحد غیرمنطقی و

ناکارآمد است. 
نگاه ترامپ به ناتو چگونه است؟ 

او توجه کمی به ناتو داشته  و بیشتر به روسیه روی خوش نشان داده و کمتر از هنجارهای تاریخی با متحدان امریکا در ناتو پیروی می کند.
البته او درمورد پرداخت شدن سهم کشورها درست می گوید. اکثر دولت های عضو ناتو سهم خود از هزینه های نظامی مشترک را
نمی پردازند. با این حال، این موضوع به نوعی به نفع ایاالت متحده نیز بوده است و این فرصت را برای آن کشور فراهم کرده تا در مورد
مسائل نظامی کشورهای غربی تسلط خود را حفظ کند. با این حال، این موضع مسأله بغرنجی نخواهد بود به شرطی که درصد کمی از
هزینه ها توسط امریکا پرداخت شود. افزایش سهم پرداخت نظامی از سوی متحدان امریکا نیز مطلوب است با این حال، نیازی نیست که

آنان کامل ترین سهم خود را پرداخت کنند. 
آیا سایر اعضای صاحب قدرت در ناتو در برابر تغییرات ترامپ مقاومت خواهند کرد؟ 

بله، من یک خط خاکستری در عقب نشینی امریکا می بینم. دولت امریکا برای مدت ها قیم و مسئول ناتو بوده است. از زمان جنگ جهانی
دوم این وضعیت ادامه داشته است، زمانی که امریکا به بلوغ نظامی رسید و متحدان اش در موضع ضعف به سر می بردند. واشنگتن

دولت های متحد را وادار کرد بیدار شوند و جدی تر و عملگراتر باشند. 
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قدوس: همیشه برای آماده سازی تیم ملی مشکل داریم/ نگرانی برای گل زنی مهاجمان ندارم (http://www.ion.ir/News/427340/سامان-
قدوس)

عراقچی: ابتکارات جدیدی درباره سازوکار مالی اروپا ( SPV ) در حال طراحی است (http://www.ion.ir/News/427342/عباس-عراقچی)
کیمیا علیزاده عازم ژاپن می شود (http://www.ion.ir/News/427338/کیمیا-علیزاده-سومین-گردهمایی-قاره-ای-ورزشکاران-آسیا)

داور بازی پرسپولیس - تراکتور مشخص شد (http://www.ion.ir/News/427335/داور-بازی-پرسپولیس---تراکتور)
سوتی کریمی قدوسی در سوال از وزیر نفت / همسر عدنان خاشقجی با شما نسبت دارد؟! (http://www.ion.ir/News/427306/کریمی-

قدوسی)
آجیل در تهران خریدار ندارد (http://www.ion.ir/News/427333/آجیل-و-خشکبار)

کشف 3 محموله شمش طالی قاچاق در المرد (http://www.ion.ir/News/427330/کشف-3-محموله-شمش-طال-المرد)
محمد معتمدی چالش #سلطان_کنسرت را به راه انداخت (http://www.ion.ir/News/427334/چالش-سلطان-کنسرت)

هدبندی که حالت تهوع را درمان می کند (http://www.ion.ir/News/427319/هد-بند-درمان-تهوع)
آژانس های اطالعاتی آمریکا بابت هشدار ندادن درباره وجود تهدید جانی برای خاشقجی شکایت کردند

(http://www.ion.ir/News/427328/جمال-خاشقجی)
سیاست های اقتصادی دولت یک کار جمعی است (http://www.ion.ir/News/427331/سیاست-های-اقتصادی-دولت)

منع ورود کتاب های کمک درسی به مدارس ابتدایی یکی از شجاعانه ترین اقدامات آموزش و پرورش بوده است
(http://www.ion.ir/News/427332/نخستین-دوره-جشنواره-کتاب-رشد)

بازیگر پایتخت عکسی باور نکردنی از حسین محب اهری را منتشر کرد (http://www.ion.ir/News/427326/حسین-محب-اهری)
تنها دادگاه متحرک جهان راه اندازی شد (http://www.ion.ir/News/427329/دادگاه-ابوظبی)

انتقال اضافه ثبت نامی های مسکن مهر «پردیس» به «پرند» (http://www.ion.ir/News/427327/مسکن-مهر)
تصاویری از کورس خونین راننده ایالمی (http://www.ion.ir/News/427323/تصاویری-از-کورس-خونین-ایالم)

کاهش 10 درجه ای دمای هوای مازندران (http://www.ion.ir/News/427321/کاهش-دمای-هوا)
شنبه، آغاز طرح کاهش آلودگی هوا (http://www.ion.ir/News/427325/طرح-کاهش-آلودگی-هوا)

رییس جمهوری دستور به جریان افتادن مجدد خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس را داد (http://www.ion.ir/News/427324/دستور-
رییس-جمهوری-برای-به-جریان-افتادن-مجدد-خصوصی-سازی-استقالل-و-پرسپولیس)

آلودگی هوای البرز در محدوده ناسالم (http://www.ion.ir/News/427309/آلودگی-هوا)
از هر چهار رای اروپا یکی به نفع پوپولیسم بوده است (http://www.ion.ir/News/427317/پوپولیسم)

یادداشت اختصاصی بطحایی درباره جلسه بررسی مسائل و مطالبات معلمان (http://www.ion.ir/News/427322/یادداشت-بطحایی-
درباره-مطالبات-معلمان)

گروه «میرزاعبدالله» برای کنسرت درمشهد مجوز گرفت (http://www.ion.ir/News/427316/کنسرت-موسیقی-در-مشهد)
بارش تگرگ در هرمزگان به کشاورزان خسارت زد (http://www.ion.ir/News/427271/بارش-تگرگ)

پاسخ اعضای دولت به اصحاب رسانه (http://www.ion.ir/News/427320/پاسخ-اعضای-دولت-به-اصحاب-رسانه)
تبریز تاجمعه آب ندارد (http://www.ion.ir/News/427273/قطعی-آب-تبریز)

سقوط مرگبار کارگر اراکی از ساختمان (http://www.ion.ir/News/427311/سقوط-مرگبار-اراک)
عفو بین الملل خواستار توقف عقیم سازی اجباری زنان بومی کانادا شد (http://www.ion.ir/News/427315/عقیم-سازی-زنان-کانادا)

اصناف مزاحم در ایالم به خارج از شهر انتقال می یابند (http://www.ion.ir/News/427237/اصناف-مزاحم)
تازه ترین اظهارات تاج در خصوص بازنشستگی/ نمی خواستیم مصاحبه اینفانتینو با فردوسی پور التهاب ایجاد کند

(http://www.ion.ir/News/427299/تازه-ترین-حرف-های-مهدی-تاج-در-خصوص-بازنشستگی)
یک بازیگر از سینمای عرب به ایران می آید (http://www.ion.ir/News/427308/سلما-مصری)

کم آبی دلیل مهاجرت 2 میلیون البرزی تا پنج سال آینده (http://www.ion.ir/News/427219/بحران-کم-آبی)
جلسه هیات دولت (http://www.ion.ir/News/427313/جلسه-هیات-دولت)

تغییرات جدید در آموزش و پرورش (http://www.ion.ir/News/427307/انتصابات-جدید-در-آموزش-و-پرورش)
مارکوپولوی کُردستان… (http://www.ion.ir/News/427212/مارکوپولوی-کردستان)

بهزیستی مهاباد از والدین کودک آزار شکایت کرد (http://www.ion.ir/News/427296/شکایت-بهزیستی-مهاباد)
نظارت خانواده ها بر دفتر مشق دانش آموزان حذف می شود (http://www.ion.ir/News/427298/طرح-تکالیف-مهارت-محور)

تولیدات باغی کرمانشاه به 250 هزار تن رسید (http://www.ion.ir/News/427205/تولیدات-باغی)
توزیع سهام عدالت از هفته اول آذر (http://www.ion.ir/News/427291/توزیع-سهام-عدالت)

پادوانی: پدر و مادرم خیلی گریه می کنند و می خواهند به برزیل برگردم (http://www.ion.ir/News/427292/پادوانی)
انور خامه ای آخرین بازمانده گروه 53 نفر درگذشت (http://www.ion.ir/News/427295/انور-خامه-ای)

حسین انتظامی دریچه های تازه ای برای حرکت سازمان سینمایی به وجود می آورد (http://www.ion.ir/News/427286/تکریم-و-معارفه-
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�دانیل �ایپس� عضو ارشد سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی امر�کا در گفت و گو با �ایران� مطرح کرد

تداوم پروژه روسیه هراسی در قاره سبز

 
 

نوژن اعتضادالسلطنه 
فارغ از اینکه مخالفان اش او را «اسالم هراس» یا طرفدار «صهیونیست» ها می خوانند یا اینکه داعش در یکی از شماره های نشریه خود
«دابق»، نام او را به عنوان یکی از افرادی ذکر کرده بود که قصد کشتن اش را داشت هیچ کس نمی تواند انکار کند که «دانیل پایپس»
یکی از اصلی ترین نظریه پردازان جریان نئومحافظه کار امریکاست؛ جریانی که امروز حلقه مشاوران و اطرافیان ترامپ به آن تعلق دارند.
پایپس اکنون ریاست «میدل ایست فوروم» را برعهده دارد. او سال ها به مقام های امریکایی به عنوان مشاور نهادهای مختلف درباره آنچه
خطر «بنیادگرایی اسالمی» خوانده هشدار داده بود. او که پیش تر مشاور کارزار انتخاباتی رودی جولیانی شهردار جنجالی سابق نیویورک
نیز بوده است اکنون وظیفه ناتو را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقابله با همان خطر به زعم خود بنیادگرایی مذهبی می داند. با او
درباره ابعاد مختلف فعالیت های ناتو، روابط ترکیه و روسیه با آن نهاد و چالش های پیش رو مصاحبه کردم. واضح است که بیان نظرات این

اندیشمند به معنای تأیید گفته او نیست و صرفاً به منظور آگاهی بیشتر مخاطبان از ایده ها و نظرات گوناگون است. 
چالش اصلی پیش روی ناتو چیست؟ 

برای درک علت وجودی بقای موجودیت ناتو 29 سال پس از فروپاشی دیوار برلین باید به مأموریت آن نهاد دقت کرد. ناتو اغلب به عنوان
سازمانی ایجاد شده برای مقابله با تهدید متوجه از جانب شوروی شناخته شده است. آیا ناتو به این هدف دست یافت؟ آیا پس از
فروپاشی شوروی موفقیت ناتو ادامه یافته است؟ پاسخ من مثبت است. پیمان واشنگتن در 4 آوریل 1949 میالدی به تأسیس ناتو منجر
شد. ناتو اکنون هدف عمده ای دارد که حفاظت از آزادی، میراث مشترک و تمدن دولت های عضو آن پیمان و شهروندان کشورهایی است که
دولت هایشان به اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون باور دارند. در نتیجه، ناتو برای حفاظت از تمدن غربی ایجاد شده و به
کار خود ادامه می دهد. برای 42 سال، تمرکز ناتو روی تهدید کمونیستی از جانب شوروی بود. اکنون با از بین رفتن آن تهدید، ناتو باید بر

سایر تهدیدات تمرکز کند از جمله روی اسالم گرایی، روسیه و چین. 
در عمل این به چه معناست؟ 

ماده 5 پیمان ناتو درباره دفاع جمعی است که تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت نه علیه شوروی، چین، کره شمالی، ویتنام یا کوبای
کمونیست بلکه علیه القاعده و طالبان در افغانستان آن هم یک روز پس از حمله یازدهم سپتامبر در نیویورک.   

آیا فکر می کنید دامنه ناتو گسترش یابد؟ 
بله و من امیدوارم که چنین شود. امیدوارم روزی را ببینیم که ناتو سازمان ملل دموکراسی های جهان قلمداد شود و حتی ساختار کنونی
سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و به حاشیه براند. چگونه برخی از دولت ها می توانند به صورت دموکراتیک رأی دهند زمانی که برخی
دیگر از اعضای سازمان ملل متحد با ساختارهای سیاسی دیکتاتوری هستند؟ وضعیت کنونی حاکم بر سازمان ملل متحد غیرمنطقی و

ناکارآمد است. 
نگاه ترامپ به ناتو چگونه است؟ 

او توجه کمی به ناتو داشته  و بیشتر به روسیه روی خوش نشان داده و کمتر از هنجارهای تاریخی با متحدان امریکا در ناتو پیروی می کند.
البته او درمورد پرداخت شدن سهم کشورها درست می گوید. اکثر دولت های عضو ناتو سهم خود از هزینه های نظامی مشترک را
نمی پردازند. با این حال، این موضوع به نوعی به نفع ایاالت متحده نیز بوده است و این فرصت را برای آن کشور فراهم کرده تا در مورد
مسائل نظامی کشورهای غربی تسلط خود را حفظ کند. با این حال، این موضع مسأله بغرنجی نخواهد بود به شرطی که درصد کمی از
هزینه ها توسط امریکا پرداخت شود. افزایش سهم پرداخت نظامی از سوی متحدان امریکا نیز مطلوب است با این حال، نیازی نیست که

آنان کامل ترین سهم خود را پرداخت کنند. 
آیا سایر اعضای صاحب قدرت در ناتو در برابر تغییرات ترامپ مقاومت خواهند کرد؟ 

بله، من یک خط خاکستری در عقب نشینی امریکا می بینم. دولت امریکا برای مدت ها قیم و مسئول ناتو بوده است. از زمان جنگ جهانی
دوم این وضعیت ادامه داشته است، زمانی که امریکا به بلوغ نظامی رسید و متحدان اش در موضع ضعف به سر می بردند. واشنگتن

دولت های متحد را وادار کرد بیدار شوند و جدی تر و عملگراتر باشند. 
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كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به « روزنامه ایران » است و هرگونه بهره  برداری از مطالب و تصاویر آن با ذكر منبع، آزاد است .

(http://www.tarnamagostar.ir)  : طراحی واجرا

ریس-پیشین-و-سرپرست-جدید-سازمان-امور-سینمایی)

سرریز فاضالب مسکن مهر به روستایی در نوشهر (http://www.ion.ir/News/427234/سرریز-فاضالب-مسکن-مهر)
تولید شیرخشک شتر در خراسان جنوبی (http://www.ion.ir/News/427287/شیرخشک-شتر)

مقام صهیونیستی: ما باید با فلسطینی ها به صلح برسیم (http://www.ion.ir/News/427293/زیپی-لیونی-فلسطین)
نابودی 3 میلیون نخل خرما در آبادان (http://www.ion.ir/News/427290/نابودی-3-میلیون-نخل-خرما)
اپل در سودای تأمین سالمت سربازان (http://www.ion.ir/News/427289/اپل-سالمت-سربازان-آمریکا)

مشموالن بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد برای سربازی اقدام کنند (http://www.ion.ir/News/427294/سربازی-مشموالن-بازمانده-از-
تحصیل-دانشگاه-آزاد)

توضیحات نایب رئیس تکواندوی بانوان در خصوص پخش اشتباهی سرود ملی (http://www.ion.ir/News/427282/پخش-اشتباهی-
سرود-ملی-ایران-در-مسابقات-تکواندو)

واعظی: سخنان ظریف موضع دولت است (http://www.ion.ir/News/427267/محمود-واعظی)
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�دانیل �ایپس� عضو ارشد سابق وزارت خارجه و شورای امنیت ملی امر�کا در گفت و گو با �ایران� مطرح کرد

تداوم پروژه روسیه هراسی در قاره سبز

 
 

نوژن اعتضادالسلطنه 
فارغ از اینکه مخالفان اش او را «اسالم هراس» یا طرفدار «صهیونیست» ها می خوانند یا اینکه داعش در یکی از شماره های نشریه خود
«دابق»، نام او را به عنوان یکی از افرادی ذکر کرده بود که قصد کشتن اش را داشت هیچ کس نمی تواند انکار کند که «دانیل پایپس»
یکی از اصلی ترین نظریه پردازان جریان نئومحافظه کار امریکاست؛ جریانی که امروز حلقه مشاوران و اطرافیان ترامپ به آن تعلق دارند.
پایپس اکنون ریاست «میدل ایست فوروم» را برعهده دارد. او سال ها به مقام های امریکایی به عنوان مشاور نهادهای مختلف درباره آنچه
خطر «بنیادگرایی اسالمی» خوانده هشدار داده بود. او که پیش تر مشاور کارزار انتخاباتی رودی جولیانی شهردار جنجالی سابق نیویورک
نیز بوده است اکنون وظیفه ناتو را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقابله با همان خطر به زعم خود بنیادگرایی مذهبی می داند. با او
درباره ابعاد مختلف فعالیت های ناتو، روابط ترکیه و روسیه با آن نهاد و چالش های پیش رو مصاحبه کردم. واضح است که بیان نظرات این

اندیشمند به معنای تأیید گفته او نیست و صرفاً به منظور آگاهی بیشتر مخاطبان از ایده ها و نظرات گوناگون است. 
چالش اصلی پیش روی ناتو چیست؟ 

برای درک علت وجودی بقای موجودیت ناتو 29 سال پس از فروپاشی دیوار برلین باید به مأموریت آن نهاد دقت کرد. ناتو اغلب به عنوان
سازمانی ایجاد شده برای مقابله با تهدید متوجه از جانب شوروی شناخته شده است. آیا ناتو به این هدف دست یافت؟ آیا پس از
فروپاشی شوروی موفقیت ناتو ادامه یافته است؟ پاسخ من مثبت است. پیمان واشنگتن در 4 آوریل 1949 میالدی به تأسیس ناتو منجر
شد. ناتو اکنون هدف عمده ای دارد که حفاظت از آزادی، میراث مشترک و تمدن دولت های عضو آن پیمان و شهروندان کشورهایی است که
دولت هایشان به اصول دموکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون باور دارند. در نتیجه، ناتو برای حفاظت از تمدن غربی ایجاد شده و به
کار خود ادامه می دهد. برای 42 سال، تمرکز ناتو روی تهدید کمونیستی از جانب شوروی بود. اکنون با از بین رفتن آن تهدید، ناتو باید بر

سایر تهدیدات تمرکز کند از جمله روی اسالم گرایی، روسیه و چین. 
در عمل این به چه معناست؟ 

ماده 5 پیمان ناتو درباره دفاع جمعی است که تنها یک بار مورد استفاده قرار گرفت نه علیه شوروی، چین، کره شمالی، ویتنام یا کوبای
کمونیست بلکه علیه القاعده و طالبان در افغانستان آن هم یک روز پس از حمله یازدهم سپتامبر در نیویورک.   

آیا فکر می کنید دامنه ناتو گسترش یابد؟ 
بله و من امیدوارم که چنین شود. امیدوارم روزی را ببینیم که ناتو سازمان ملل دموکراسی های جهان قلمداد شود و حتی ساختار کنونی
سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و به حاشیه براند. چگونه برخی از دولت ها می توانند به صورت دموکراتیک رأی دهند زمانی که برخی
دیگر از اعضای سازمان ملل متحد با ساختارهای سیاسی دیکتاتوری هستند؟ وضعیت کنونی حاکم بر سازمان ملل متحد غیرمنطقی و

ناکارآمد است. 
نگاه ترامپ به ناتو چگونه است؟ 

او توجه کمی به ناتو داشته  و بیشتر به روسیه روی خوش نشان داده و کمتر از هنجارهای تاریخی با متحدان امریکا در ناتو پیروی می کند.
البته او درمورد پرداخت شدن سهم کشورها درست می گوید. اکثر دولت های عضو ناتو سهم خود از هزینه های نظامی مشترک را
نمی پردازند. با این حال، این موضوع به نوعی به نفع ایاالت متحده نیز بوده است و این فرصت را برای آن کشور فراهم کرده تا در مورد
مسائل نظامی کشورهای غربی تسلط خود را حفظ کند. با این حال، این موضع مسأله بغرنجی نخواهد بود به شرطی که درصد کمی از
هزینه ها توسط امریکا پرداخت شود. افزایش سهم پرداخت نظامی از سوی متحدان امریکا نیز مطلوب است با این حال، نیازی نیست که

آنان کامل ترین سهم خود را پرداخت کنند. 
آیا سایر اعضای صاحب قدرت در ناتو در برابر تغییرات ترامپ مقاومت خواهند کرد؟ 

بله، من یک خط خاکستری در عقب نشینی امریکا می بینم. دولت امریکا برای مدت ها قیم و مسئول ناتو بوده است. از زمان جنگ جهانی
دوم این وضعیت ادامه داشته است، زمانی که امریکا به بلوغ نظامی رسید و متحدان اش در موضع ضعف به سر می بردند. واشنگتن

دولت های متحد را وادار کرد بیدار شوند و جدی تر و عملگراتر باشند. 
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