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حرکت آغازين از جانب مسکو
دولت روسيه با ابتکار عمل در سياست خارجی موقعيت خود را استحکام بخشيد.

ھمه چيز متروشکا :رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا "دونالد ترمپ" ،ديگر سياستمداران غربی و رئيس دولت
روسيه "والديمير پوتين" در يک مغازۀ فروش لوازم تحفه در مسکوFoto: Sergei Karpukhin/Reuters-.
روسيه با ابتکار در سياست خارجی در رابطه با دولت جديد اياالت متحدۀ امريکا خود را آماده ساخته است .چند روز
قبل پيش از احراز مقام "دونالد ترمپ" ،مسکو با دمشق توافقنامۀ درازمدتی را که استقرار نيروھای نظامی روسيه در
سوريه است ،امضاء کرد .اين قرارداد به مدت  ۵٠سال اعتبار خواھد داشت و طبق اين قرارداد روسيه اجازه دارد تا
پايگاه نظامی ھوائی در"لتکيا  "Latakiaو تأسيسات نيروی بحری "طرطوس  "Tartusرا نه تنھا حفظ کند ،بلکه می
تواند آن را به طور محسوس گسترش بدھد .پايگاه نظامی بندر"طرطوس" بايد طوری گسترش داده شود که عالوه به
استقرار  ١١کشتی جنگی بتواند ھمزمان با آن کنجايش استقرار کشتی ھای با عظمت ديگر را ھم در آنجا به طور
پايدار امکان پذير بسازد .مطبوعات روسی گمان می کنند که بعد از گسترش پايگاه نظامی در بندر"طرطوس" حتا تحت
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البحری ھای اتومی روسی به زودی خواھند توانست تا موقعيت خود را در آنجا اتخاذ نمايند .در صورتی که اين
اقدامات واقعا ً عملی شود ،نمی توان در آن تغيير وارد نمود به اين که بحيرۀ مديترانه درھر دوطرف آخر تنگنای خود
توسط کنترول ناتو احاطه شده است .بنا بر اين کمتر منطقی به نظر می رسد ،که تحت البحری ھای ستراتيژيک را با آن
توانائی ھائی که دارند در چنان محلی متمرکز ساخت.
بنابراين عقد چنين قرار داد نظاميی در واقع ارسال يک پيام سياسی است که روسھا می خواھند در شرق نزديک به
طور دايم حضور داشته باشند .اھميت چنين تصميمی تضمين مسکو به دولت سوريه تحت قيادت بشار اسد و يا جانشينان
وی می باشد .روسيه در جريان جنگ سوريه چندين مرتبه واضح ساخت که وی دولت بشار اسد را که يک قدرت
دولتی مشروع در سطح بين المللی است ،حمايت می کند و نه اين که بدون قيد و شرط شخص خود اسد و يا ھر يک از
اھداف جنگی وی را .از اين لحاظ پيام مقاوله نامۀ پايگاه نظامی دراز مدت مسکو ،در اساس خود متضمن موجوديت
رژيم سوريه که غرب خواھان سقوط آن می باشد ،بوده ھيچ نوع تغييری رژيم در آن کشور را نمی پذيرد .وزارت دفاع
اياالت متحدۀ امريکا در اين اواخر يعنی قبل از تغيير رژيم در کاخ سفيد در تحليلی از مبارزات در سوريه ،اعتراف
نموده است که روسيه "يک رقيب بسيار جدی" با "گسترش وتوانائی ھای نظامی مھم و قابل توجه " است.
وزير خارجۀ روسيه "سرگئی الوروف" چند روز قبل موازی با توافق پيمان استقرار قوای نظامی با سوريه موقف
کشور خود را نسبت به اوکراين به نحوی مشخص کرد که می توان مبداء مذاکرات با اياالت متحدۀ امريکا را ھم بر
مبنای آن تفسير کرد" .الوروف" در مسکو گفت ،روسيه عالقه مند به يک اوکراين غير وابسته متکی به خود ،آرام و
"بلوک آزاد" است .حرف اساسی در اينجا "بلوک آزاد" به خاطری صرف نظر کردن اوکراين ازاشتراک در ناتو است.
ولی روابط وی با اتحاديۀ اروپا که ناشی از توافقنامۀ ارتباطاتی ميان کيف و اتحاديۀ اروپا است پا بر جای باقی می
ماند ،طوری که از ديگر نظرات روس ھا واضح می شود ،مسکو در اين ميان قرار داد ارتباطی ميان کيف و اتحاديۀ
اروپا را به حيث واقعيت موجود پذيرفته است .توضيحات مفصل فقط تحليلی بود که "الوروف" در اين فرصت به
"تفاھم نامۀ بوداپست" از سال  ١٩٩۴که اوکراين طبق اين سند ،روسيه را به نقض آن متھم کرده است ،ارائه داشته
است .اين توافقنامه به اوکراين اين تضمين را می داد که در ازای صرف نظر کردن ازسالح اتومی باقيمانده از دوران
شوروی در خاکش ،ھيچ گاھی مورد حملۀ اتومی قرار نخواھد گرفت .بنابراين "الوروف" به اساس بخشی از قرار داد،
حمايت بدون قيد و شرط را قبول ندارد.
در مقابل روسيه طبق قرارداد موظف نيست ،تا به نتايج "کودتای نظامی مغاير قانون اساسی" در اوکراين به آنچه را
که مبتکران آن به عنوان اولين مبارزه عليه زبان روسی و ساکنان روسی در کريمه شروع کردند ،موافقت نمايد .لذا
مسکو با در نظرداشت اوضاع به خود اين حق را می دھد تا زيرعنوان دفاع از روسھا و متکلمان زبان روسی در
خارج از روسيه  ،به نفع آنھا مداخله نمايد .مسکو حاضر نيست تا در مورد پذيرش کريمه با وی صحبت شود .به عکس
اوکراينی ھا" ،الوروف" تمايل ناگھانی تصرف و الحاق کريمه را با ارائۀ اسناد ،تمسخر و تکذيب نموده می افزايد ،در
آنجا در اين ميان "چيزی نيست که کشور پيش رفته بتواند با آن منفعتی به دست بياورد ،ھرگاه اوکراين بخواھد تا يک
قسمتی از جھانی روسی باشد ،آمدنش را قبالً خوش آمديد می گوئيم .آنھا می توانند به طرف روسيه برگردند .در چنان
حالتی حرکت تجزيه طلبانه در اوکراين حمايت نخواھد شد .در نتيجه احتمال معامله با "جمھوريت ھای خلق" "دون
باس" مطرح خواھد شد.
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افزوده:
خوانندگان عزيز!
تا جائی که اطالع داريم " "Budapester Memorandumتوافقنامۀ بوداپست که بر اساس قرارداد  ۵دسمبر١٩٩۴
بوداپست که به امضای امريکا ،انگلستان ،روسيه و رئيس جمھور آن وقت اوکراين رسيد ،کشور ھای مربوط به اتحاد
جماھری شوروی آنزمان ،قزاقستان ،روسيۀ سفيد و اوکراين در اين توافقنامه از داشتن سالح اتمی صرف نظر کرده و
در مقابل از جانب اياالت متحدۀ امريکا ،انگلستان و روسيه وعده داده شد تا حاکميت سرحدات و به ھمين ترتيب استقالل
سياسی و اقتصادی آنھا را که ضامن اجرای اين سند محسوب می شود ،به آن توجه نمايند .کشور ھای غربی روسيه را
متھم می سازند که با الحاق کريمه خالف "تفاھم نامۀ بوداپست" مصوب سال  ١٩٩۴مبنی بر تضمين حاکميت و يک
پارچگی اوکراين عليه استقالل سياسی و حاکميت اين کشور اقدام کرده است .الحاق کريمه نقض تماميت ارضی اوکراين
توسط روسيه می باشد.
به گزارش از وزارت خارجۀ روسيه ،به عکس اتھاماتی که عليه آنھا صورت گرفته است ،با صدور بيانيه ای از نقش
امريکا و اتحاديۀ اروپا در "کودتای اوکراين" انتقاد کرده و آنھا را سھيم در کودتای "کيف" می داند .امريکا و اتحاديۀ
اروپا بودند که خالف تفاھم نامۀ بوداپست عمل کردند و عليه استقالل سياسی اين کشور اقدام نمودند.
طوری که ما شاھد اوضاع در اوکراين بوديم ،نخست امريکا و اتحاديۀ اروپا بودند که شورشگران و جاسوسان خود را
به اوکراين فرستادند .ھمچنين اقدامات امريکا و اتحاديۀ اروپا در تحريم رھبران اوکراين در زمان نا آرامی ھای اين
کشور بود که گروھی از فاشيست ھای المان را در ميدان استقالل کيف فرستادند تا شرايط و اوضاع را به منافع و اميال
امريکا و کشورھای غربی به خصوص کشورالمان دگرگون نمايند و اھداف آنھا را که از جمله يکی به رسميت شناختن
حکام جديد اين کشور که با نقض قانون اساسی به قدرت رسيده بودند ،برآورده بسازند.
تا جائی که از جريان وقايع بر می آيد در ظاھر امرالحاق کريمه به روسيه توسط رفرندوم و به توافق خلق کريمه
صورت گرفته است .ولی ناگفته نبايد گذاشت که کشور ھای امپرياليستی در صدد ھستند تا جھت تحقق اھداف خود با
اتکاء به چال وفريب ،دروغ وعوامفريبی عليه ھم ديگر خلقھا را از بيان حقايق به دور نگھدارند و با جنگ ھای
زرگری ،آنھا را به اصطالح عقب نخود سياه بفرستند و خود به شکلی از اشکال مشترکا ً به اعمال استعماری و
جنايتکارانۀ شان عليه خلق ھا ادامه بدھند.
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