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دبير کل سازمان ملل متحد ضمن ادای احترام به سنن المپيک، با صدور بيانيه  افتتاح بازيھای المپيک سوچی، ۀدر آستان

سند سازمان ملل متحد يادآوری می کند، که قانون .  بازيھا شدۀدر دور» شمشيرھای جنگ «ۀای خواستار دفن ھم

اما ھجوم رسوالن .  طرفھای متخاصم در مدت بازيھا بودۀ المپيک در يونان باستان، ناظر بر آتش بس ميان ھمۀمتارک

، حکايت از آن می کند، که »ميدان اروپا«ف، حمايت آشکار آنھا از مخالفان ضد دولتی در يي اروپا به کۀ و اتحاديامريکا

  .نام مقررات المپيک وجود ندارده جنگ سرد در اوکراين، چيزی ب» تشنجات اخير«از نظر سازماندھان 

 ۀعمل آورده، نه تنھا تمرينات ناتو در کاربست عملی ماده ه ھای اخير باز ميان اقدامات قابل توجھی که غرب در ھفت

 مبنی بر اعمال تحريمھا عليه دولت اوکراين در صورت اقدام به امريکا ۀ واشنگتن، نه فقط تھديد کنگرۀ معاھد۵مھاجم 

در آن اروپا اعضای  اروپا، که ۀپارلمان اتحادي) ٢٠١٣(مبر  دسۀبرخورد قانونی با محرکين اغتشاشات، بلکه جلس

  ...را برای اولين بار معرفی کرد، بيش از ھمه چشمگير بودند» دولت موقت اوکراين«احتمالی 

، که رسانه ھای جھانی با سکوت خيره »از ميدان تا پارلمان اروپا«جلسات علنی با فعاالن اپوزيسيون دولت اوکراين 

ً سرانه از کنار آن گذشتند، برای درک بھتر طرحھای وسي  رايج در ساقط کردن دولتھای قانونی، ۀکار بسته شده  بعا

  .دارای اھميت خاصی می باشند

در پارلمان اروپا شروع شد، اما صحنه گردان اصلی » سبزھا«جلسه با سخنرانی ربکا ھرمس، رئيس فراکسيون 

لمان اروپا، دانيل کوھن در پار» سبزھا« ديگر ھمان فراکسيون ۀدر استراسبورگ نه او، بلکه سرکرد» ميدان اروپا«

آن ھنگام ھنوز اروپا سر و صدای .  فرانسه برای سرنگونی شارل دوگل بود١٩۶٨بنديت، بازيگر شورشھای ماه مه 

تأکيد شده بود که » انقالب جنسی«جھانی دفاع از حقوق فواحش را بلند نکرده بود، ولی، در طرح کوھن بنديت، بر 

خود . در نظر می گرفت» منظور تقويت اعتراضات جوانانه ت انحرافی را بآزادی توان جنسی انسان با خصوصيا«

دليل ماجراھای ه  اخراج گرديد، چيزی نمانده بود بالمانشورشگر سابق، که پس از شورشھای فرانسه به وطن خودش، 

، او المان کودک در ھنگام کار در مھد. بچه بازی يا تخيالت خود، خودش را از نمايندگی در پارلمان اروپا محروم سازد

زمانی که کوھن بنديت خود را نامزد نمايندگی در . خود با کودکان منتشر ساخت» شوخی ھای کوچک «ۀکتابی در بار

راه افتاد و اين فرد انقالبی را به بچه بازی متھم ه گری کردند، ھياھو بءپارلمان اروپا کرد، مخالفان اين کتاب افشا

  .بوده، بسته شد» تخيالت مؤلف« کتاب، محصول ۀوضيح که محتويات زشت و تکاندھندنمودند، اما پرونده با اين ت
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 و ا فرانسه و طرفدار سرسخت سرنگونی رژيمھای ليبي١٩۶٨عنوان قھرمان شورشھای ماه مه ه خالصه، برای او، نه ب

ھنوز نسل کھنسال .  مھم استاوکراين در ارتقاء به اولين پله در پارلمان اروپا» انقالبيون«سوريه، تقبل نقش سرپرست 

يھوديان شورشی «شورشيان فرانسه، شايد فراموش نکرده اند که در ھنگام طرح کوھن بنديت داير بر بازگرداندن 

امروز اين . » ھستيمالمانما ھمه، يھوديان «: به مراکز تحصيل، چگونه آنھا ھمصدا فرياد می زدند» المانصادره از 

ئيان تبديل شده امريکا ۀ، در دھان نمايندگان کراوات نارنجی کنگر»ا ھمه اوکراينی ھستيمم«قالب تحريک آميز به شعار 

را در » رييالگوی تغ«سعی می کنند »  جھانیۀجامع«اکنون کشورھای ...  آنھا گرجستانی خواھند بودۀ، ھمبعداً . است

  ...قالب نئونازيسم عرضه نمايند

، يواخيم گائوک اعالم کرد، که زمان آن است که ميھن المان رئيس جمھور در ھمان ابتدای مراسم افتتاح انجمن امنيت،

خاطر جنگ جھانی دوم برھانيم، در ممانعت از مناقشات بين المللی قاطعانه مشارکت ه ب» احساس گناه«او خود را از 

 رئيس ۀگفته ب. »ذاريم برسد، بايد اصول را کنار بگالمانکه کار به اتخاذ تدابير شديد و رجوع به  زمانی«نمائيم و 

. » پنھان شدن در پشت اصول حق حاکميت ملی و عدم مداخله داده شودۀبه رژيمھای خشن نبايد اجاز«، المانجمھور 

 ۀ عبارت از مداخلالمانموضع جھانی «که   با بيان اين»اورسوال فون ِدر الينر«، المانھمين عقيده را وزير دفاع 

  .، تکرار کرد»شد که ضروری تشخيص دھدبا والنه در ھر مناقشه ای میؤمس

 پيشی امريکا در آغاز دور جديد تقابل ژئوپليتيک سعی می کند بر قاطعيت تھاجمی الماناين تصور پيش می آيد، که 

ھا آشکارا خارج از استعداد او تنظيم المان بوکسور ويتالی کليچکو در يک کنفرانس معتبر، که ۀفصاحت بی سابق. بگيرد

برای » طرح مارشال جديد« که ھمراه با آرسن ياتسنيوک امريکا ۀن کری وزير خارجاجکرده بودند، ناشيانه از 

  ...اوکراين را تنظيم کرده است، سبقت گرفت

روسيه در »  يکجانبهۀلمداخ« نمايشی به ۀحمل. غربی در کنفرانس مونيخ بسيار گويا بود» دوستان« روسيه با ۀمباحث

بی ترديد، . را دوباره احياء کرد» دوستان سوريه«و سپس » ادوستان خودخوانده ليبي «جلسۀامور داخلی اوکراين فضای 

با ويژگی ثابت حاکميت خيالی دوگانه و ناديده گرفتن حاکميت قانونی آن از » دوستان اوکرئين«انجمن کنونی نمايش 

عنوان ه ويتالی کليچکو، آرسن ياتسنيوک و پطر پاراشنکو ب. نفرانس مونيخ تمرين کردندرا در ک»  جھانیۀجامع«سوی 

.  به نمايش مونيخ دعوت شده بودندئیاز نوع دولتھای کودتا» دولت موقت«يکی ديگر از اعضای گروه شريک در 

ھمچنين واضح است . تراسبورگ و مونيخ قابل درک استاشعلت عدم دعوت اولگ تياگنيبوک ضد يھودی به نمايشھای 

 نئونازيھا به ۀدر خصوص سکوت در مقابل حمل»  روسيه- اتحاديه اروپا «جلسۀکه چرا پرسش والديمير پوتين از 

سرگئی . اوکراين، که بار ديگر از طرف سرگئی الوروف در کنفرانس مونيخ مطرح گرديد، ھمچنان بی پاسخ ماند

خود می گيرد، چه قرابتی با ترويج ه روز شکل خشن تری به  بتحريک شورشھای خيابانی که روز«: الوروف پرسيد

ل خود دارند، به دسته واصول دمکراسی دارد؟ پس چرا صدای تقبيح کنندگان اشغال ادارات دولتی که تا کنون در کنتر

دھند، ليس حمله می برند، آنھا را تحريک می کنند، شعارھای نژادپرستانه، ضديھودی و ناسيوناليستی سر می وھای پ

 اروپا که در کشور خود پاسخ کوچکترين تخلف از قانون را با ۀشنيده نمی شود؟ چرا بسياری از سياستمداران برجست

؟ پاسخ اين سؤالھا را خوانندگان می توانند در اثر »سرکوب شديد می دھند، عامالن چنين اقداماتی را تشجيع می نمايند

  .بيابند»  عمليات گالديو و تروريسم در اروپای غربی-ی ناتوارتش سرّ «: تحقيقی دانيل گانسر تحت عنوان

 سکوت می سياستمداران غربی و رسانه ھای جھانی در خصوص بيگانه ستيزی افراطی نئونازيھای اوکراين کامالً 

  که جای خود دارد، حتی در اسرائيل ھم با سر و صدای زياد ازامريکاشگفت آور است که انسانھای معقول، در . کنند

کارل مارکس، فيلسوف، جامعه شناس، تاريخدان، اقتصاددان و انديشمند (. حمايت می کنند» چماقداران ضد يھودی«

صورت مضحکه ه ، بار دوم، ب)تراژدی(صورت فاجعه ه بار اول، ب: تاريخ دو بار تکرار می شود: انقالبی می گويد
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 الماندست نازيھای ه ر حوادث ناگوار کشتار يھوديان بحمايت اسرائيلی ھا از چماقداران ضديھودی، يادآو)... کمدی(

 تناقض؟ )مترجم.  شدءرھبری روچيلدھا اجراه  با برنامه ريزی و تأمين مالی انجمن صھيونيستی انگليس باست که اتفاقاً 

تری خود، به خود، به بر» ويژگی عقالنی«اين، نمايش نوبتی تکبر آنگلوساکسونھا و شرکای آنھا، اطمينان آنھا به . ابداً 

 ۀ، به عامالن قتل وحشيان»معتدل«اين اتکاء نوبتی آنھا بر تروريستھای . است» مديريت ھرج و مرج«قابليت خود در 

، ھيچ چيزی به پديدآورندگان امريکا ۀدست پرورد» تروريستھای ميانه رو« در بنغازی، به ھمان امريکاسفير 

 آتش مباحثات داير بر طرد اکيد سياستھای الس زنی با چنين امريکادر خود . سناريوھای تحريک آميز نياموخت

  .زبانه می کشد» متحدانی«

» از خطر «امريکاجيمس کاالپر، مدير اطالعات ملی » ارزيابی« سال جاری، جنوری مباحثات زمانی که در آخر ماه 

، نه تنھا در طول امريکام برای ارزيابی کاالپر نشان می دھد، که خطر تروريس.  غليان خاصی رسيدۀمنتشر شد، به نقط

ئی بعد از انقالبات امريکاجّو ضد . وجود آورده استه  سال گذشته کاھش نيافته، بلکه، مشکالت جدی ديگری ھم ب١٠

سوی حق حاکميت ملی و حل و فصل ه ، گرايشات ب»پس از انقالب«شدت در جھان عرب تقويت شده، ه عربی ب

  . تحکيم يافته استيکاامری بدون مشارکت ئمناقشات منطقه 

  ...ادامه دارد

   

  دولتی روسيه» ترتياکوف «ۀمدير کل نگارخان -*

   نشان افتخار فرھنگ روسيه،ۀ، دارند١٩٨۵کارمند علمی نگارخانه از سال 

http://www.fondsk.ru/news/2014/02/07/zapad-i-ukraina-perebiraja-scenarnye-zagotovki-i-

25616.html 
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