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  )Yelena Guskova ( -* يلنا گوسکووا

  شيری. م. ا: برگردان
  ٢٠١۴ مارچ ٢۵

  

 فنون بالکانی مديريت ھرج و مرج 
، آمادگی و مھارت متناسب با شورشھای خودجوش، مثالً اگر چه بسياری از کارشناسان سياسی برخی ويژگی ھای غير

ی را مورد توجه قرار ئجانبداری اغلب سياستمداران اروپاغربی و  ھای واقعی رسانه دسته ھای مسلح، گزارشات غير

  .نظر می رسده  طبيعی، غيرقابل پيش بينی بداده اند، اما حوادث اوکراين ظاھراً 

تجارب انقالبات رنگی و مخملی نشان می . خودی تلقی کرده  را نمی توان خودبدر واقعيت امر، رويدادھای اوکراين

ھرج و «علوم سياسی حتی اصطالح .  پيچيده و بغرنج، آسان استۀدھند، مديريت حوادث پيش از وارد شدن به مرحل

بيستم و در  قرن ١٩٩٠که روش مديريت چنين حوادثی در سالھای  با اين. را ابداع کرده است» مرج مديريت شده

  .کار بسته شده بوده  اتحاد شوروی بۀ يکم در بالکان آزموده شد، اما قبل از آن، در جريان تجزي وابتدای قرن بيست

 طبقات جھنم وادار ۀ روسيه را به نشستن در ھم واقعاً ١٩٩٠در سالھای  نوشت، که ويليام انگالی امريکائاقتصاددان 

تخريب اقتصاد، تندرستی و بھداشت و حتی خود :  التين تجويز شده بودیامريکانسخه ھمان بود که در . کردند

، مايکل لدين). فن اول( عظيم بود ۀاين يک عمليات برنامه ريزی شد. فقط ذخاير طبيعی ھدف آنھا بود. دولتمداری

وی را ساقط  ريگان تصور می کرد که ما اتحاد شورۀچه کسی در دور«:  از ترديدکنندگان می پرسدامريکائیتحليلگر 

انقالب ! ھمين. ما چه کار کرديم؟ فقط حقوق مخالفان آن را پرداختيم. می کنيم؟ اما به ھر ترتيبی ھشت سال سپری شد

البته، بايد از انقالب پشتيبانی می کرديم و بدون حمايت از خارج، ھيچ . دمکراتيک روی داد و کشور ويران گرديد

فن (نقالبات مخملی ھم به حساب کمکھای معنوی، سياسی و مالی ما پيروز شدند ا. وقوع بپيوندده انقالبی نمی تواند ب

 ).دوم

 ۀگفته ب.  سياسی می رودۀ اقتصادی و ھم در عرصۀ ھم در عرصامريکا ۀ طلبانهبديھی است که سخن از سياست سلط

 ءابتدا... طی دست يابداصطالح تسله  سعی می کند به چنين بامريکا فنی ماساچوست، ۀ، پرفسور دانشکدنوآم چامسکی

 ۀ اتحاد شوروی بر ھمۀ غربی، خاور دور و ميانه و پس از تجزيۀ نيم کر- بزرگۀاصطالح منطقه سخن از سلطه بر ب

به ھمين .  موافقت نکردندامريکا دولتھا با شروط ۀاما ھم.  سلطه استۀاطاعت مطلق الزم). فن سوم(جھان در ميان بود

 روشھای زيادی را برای واداشتن کشورھا و رھبران سرکش به اطاعت مورد امريکا  دوم قرن بيستمۀدليل، در نيم

  .بررسی و مطالعه قرار داد

 کشور کودتای نظامی ۵٠ درامريکا سال اخير، دولت ۶٠در طول . مناسب ترين روش، سر به نيست کردن است

يلی، پاناما و بعدھا در صربستان، اوکراين، چاتماال، ونزوئال، برزيل، ايران، گو(سازماندھی کرد و در نيمی از آنھا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

سازمان «، يادآوری می کند که ١٩۶٨ -١٩۵٧ سالھای ۀ، افسر سازمان سيا در فاصلفيليپ ايجی. موفق شد) گرجستان

مثابه ابزار مداخله در سياست داخلی ديگر کشورھا تأسيس ه عنوان مرکز جمع آوری اطالعات، بلکه به سيا را نه ب

 از انتخابات در کشورھا استفاده می کند و با دامن زدن به تحريکات، امريکااقط کردن نامطلوبھا، برای س. کردند

روش ديگر، عبارت از نفوذ در نھادھای .  را فراھم می آوردامريکاشرايط پيروزی احزاب و شخصيتھای وفادار به 

می توان . اديه ھای کارگری می باشد و اتحئیقدرت، دولت، احزاب، تلويزيونھا و روزنامه ھا، تشکلھای دانشجو

چون آنھا در مقابل ھرج و مرج ھميشه واکنش خشن نشان می دھند، بايد به ھرج . نظاميان را به مداخله تحريک کرد

 روش کارشکنی اقتصادی، در بسياری از کشورھا حاکميتھای نکاربستبه ، در اثر ٩٠در سالھای . و مرج دامن زد

  ). چھارمفن(» دمکراتيک ساقط شدند

 بيمار دارد، که می توان با فشردن روی ھمان ۀھر دولتی يک نقط. فنون تابع سازی ديگر تدوين و تنظيم شده است

 قومی، قتل و ۀاز فقر و بيعدالتی، شورشھای خيابانی می زايد و از مناقشات کھن. نقطه، آن دولت را به زانو درآورد

می  .کسب، سازمانھای امنيتی و نظاميان را می توان به جان ھم انداختنخبگان، احزاب، قبايل، منافع کار و . غارت

توان فضای رعب و وحشت ايجاد کرد، می توان کاری کرد که يک انسان عادی در مواقعی نتواند بفھمد که چه اتفاقی 

  .و چرا می افتد

 حلھای ای اجبار برای قبول راه روشھ. بحران بالکان نمونه ھای موفق بسياری از چنين فنونی را به ما نشان می دھد

 دو روش جھانشمولی که ۀ بالکان، می توانيم در بارۀبر اساس تجرب. کار بسته شده پيشنھادی در بالکان خيلی خوب ب

ر حاکميتھا يا رژيمھا به کار بسته می شود، ييتغ -٢ متالشی کردن فدراسيون ھای چند مليتی يا چند مذھبی و -١: برای

  . کشور سابق يوگسالوی به جزئيات آنھا می پردازيمۀجمعبندی تجربضمن . صحبت کنيم

*  

 کشور منجر ۀشايع ترين روش فعاليت سازمانھای بين المللی و برخی دولتھا در قلمرو يوگسالوی سابق را که به تجزي

  :گرديد، می توان به ترتيب زير جمع بندی کرد

  برنامه ھای خود؛ــ سوءاستفاده از تضادھای داخلی کشور برای اجرای ١

   ھر گونه مشکل در کشور؛ۀبه بھان» نگرانی بين المللی«ــ ايجاد تشکيالت عريض و طويل ٢

 تصوير ۀ نقض حقوق بشر، افزايش مشکالت انسانی، ارائۀنقش» ترسيم«: اطالعاتی افکار عمومی» پردازش«ــ ٣

و يانوکوويچ به ترتيب در ... سد، احمدی نژاد،ميلوشوويچ، لوکاشنکو، صدام حسين، قذافی، ا(مقصر مشکالت پديد آمده 

  ؛)و اوکراين... ، سوريه، ايرانايوگسالوی، بالروس، عراق، ليبي

   کمکھای انساندوستانه، نفوذ سازمانھای بشردوستانه به کشور؛ۀــ ارائ۴

» ل کردن دمکراسیپايما« ثابت ۀاستفاده از کليش. ــ سوءاستفاده از اصطالحات دمکراتيک برای توجيه اقدامات خود۵

  برای شروع؛

  ــ برخورد دوگانه به طرفھای درگير؛۶

اطالعيه مبنی بر دفاع ( بيانيه ھای خيرخواھانه و سپس، برخوردھای متناقض به آنھا ءابتدا. شياریوــ فروخواباندن ھ٧

رابر طرفين وليت بؤمساز تماميت جمھوری سوسياليستی فدراتيو يوگسالوی، يکپارچگی جمھوری متحد يوگسالوی، 

  و غيره؛) در مناقشات

  ــ تحميل حضور ناظران برای نظارت بر اين يا آن مشکل؛٨ 

در اين . ــ ايجاد يک تشکيالت کامل کاغذبازی، صدور احکام متناقضی که موضوع جنگ را به بن بست بکشاند٩

  اده می شود؛طور گسترده استفه حالت، از تعاريف و تفاسير مختلف برای ناگزير نشان دادن جنگ، ب
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 ١٢۴۴ ۀ، قطعناممثالً (که توافقنامه ھای امضاءشده  عنوان يک شگرد، زمانیه  توافقنامه ھا بۀــ ناديده گرفتن ھم١٠

 ۀتجزي)  رامبويه١٩٩٩، موافقت نامه سال ١٩٩٢تصميمات کنفرانس سال  (ۀيا توافقنامه ھای امضاءنشد) ١٩٩٩سال 

  قلمرو کشور را تضمين کرده باشد؛

ی آزموده شده در بوسنی، »بھانه ھا«روش ايجاد .  بعدی سناريوۀاستفاده گسترده از تحريکات برای گذار به مرحلــ ١١

 در سارايووا در واسه ميسکيناانفجار در صف خريداران نان در خيابان ( قتل مردم عادی از راه انفجارات - صربستان

، که مارکال در بازار ١٩٩۵ و ١٩٩۴؛ انفجارھای سالھای دنبال آن تحريمھا اعمال گرديده ، که ب١٩٩٢ماه مه سال 

  بھانه ای شد برای بمباران مواضع صربستان توسط ناتو؛

نقض حقوق :  بھانه ھا، که پس از آنھا مداخله در امور داخلی ضروری نشان داده می شودۀــ درست کردن کليش١٢

  ھبری؛ رفتار غيردمکراتيک ر-بشر، لزوم دفاع حافظان صلح، در نھايت

اقدامات : وليت آنھاؤ مسۀــ استفاده از نيروھای حافظ صلح و سازمانھای حقوق بشری در عرصه ھای خارج از حوز١٣

   ناتو از زمين، تأمين مالی اپوزيسيون؛ئیتجسسی به نفع ناتو، عکسبرداری ھای غيرمجاز، ھدايت عمليات ھوا

تفاده از فشارھای اقتصادی، سياسی، نظامی و ديپلوماتيک، اس. »اجبار به برقراری صلح«ــ طراحی و تدوين نظريه ١۴

  ن شروط اجرای اين روش؛يياعالم اتمام حجت، تع

ه  غيرقابل قبول، برای مقصرمعرفی کردن طرف مقابل بء شرط از ھمان ابتدا-آ: ــ مطرح کردن شرط دو گانه١۵

، اسناد رامبويه )١٩٩۴سال (سنی و ھرزه گوين  گروه تماس بوۀ روند مذاکرات، ھمانطور که با پروژۀعنوان مانع ادام

طور خودکار، به تناسب رشد حوادث، ه آنھا ب:  برای فريب طرف مقابلئی طرح خواستھا-باتفاق افتاد؛ ) ١٩٩٩سال (

  ؛)، شرايطی برای لغو تحريمھامثالً (با مفاھيم و خواستھای جديدی انباشته شدند 

اعمال تحريمھا، تحريم : ر تصميمات متخذهييتمردان و سرکشھای خاص به تغمنظور واداشتن مه ــ اعمال مجازاتھا ب١۶

 اروپا ممنوع می شود، بستن ۀ و اتحاديامريکاتسليحاتی، تنظيم فھرستی از شخصيھای نامطلوب سياسی که سفر آنھا به 

  .استفاده از قدرت نظامی ناتو... حسابھای آنھا در بانکھای خارجی و

 ثابت کرده، حق استفاده از زور بدون مجوز سازمان بمبارانھا، راه حل نظامی مشکل را عمالً ناتو در عين مجازات با 

به ناتو در .  و ساير کشورھای جھان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده استئیملل را آزموده، واکنش ساختارھای اروپا

گی فراوان اندوخته، نه فقط تسليحات جديد را  زور عليه يکی از طرفھای مناقشه در بالکان، نه تنھا تجارب جننکاربست

نيروی «مورد آزمايش قرار داده و تسليحات کھنه را مصرف کرده، حتی ابعاد فعاليت خود را گسترش داده و به 

  . بدل گشته استامريکاو دست افزار » استدالل

] يوگسالوی[ای مختلف فدراسيون رسميت شناختن استقالل بخشھه  بالکان، می توانيم از سه سناريوی بۀبر اساس تجرب

  :سخن بگوئيم

  . روند ھر گونه اقدام مراکز غيرقانونی، به ھمان ترتيبی که در اسلوانی و کرواسی عملی گرديدۀــ اعالم شتابزد١

  ). بوسنی و ھرزه گوينۀنمون(» اجبار به برقراری صلح«ــ تطبيق نقشه ٢

 مقررات مستقل بدون موافقت نکاربستبه وازين حقوقی بين المللی و ــ کوزوو يکی از نمونه ھای ديگر ناديده گرفتن م٣

» ضرورت محدودسازی حاکميت ارضی «ۀايد. است] يوگسالوی[دولت کشور در يکی از بخشھای اشغالی فدراسيون 

 گذاشته شود، در کوزوو از ءبه اجرا» دخالت بشردوستانه« بحرانی جھان تحت عنوان ۀکه می بايست در ھر نقط

بر بخشی از قلمرو کشور مستقل و عدم اجرای » ل موقتوکنتر«اين روش، ھيچ معنی ديگری جز . ان گذشتامتح

ل بر وتقسيم عراق به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی، و اعمال کنتر: مثال ديگر(قوانين دولت مرکزی در آن ندارد 

  ).مترجم. بخشھای شمالی و جنوبی آن بعد از جنگ اول خليج
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عنوان ه رسميت شناختن واحدھای فدراسيون به منظور تسريع به ب.  فنون مديريت روند مذاکراتۀدر بارچند کالمی 

ه  شرافتمندانه ب- کمک به حصول توافق- مرزھای يوگسالوی سابق، اگر چه ھدف اعالم شدهۀکشور مستقل در محدود

طرفين مناقشه، از موضع غيرواقعی و بر اساس  در فرايند مذاکرات بين ءنظر می رسيد، سازمانھای بين المللی از ابتدا

 ۀل بر روند مذاکرات، شيووپس از برقراری کنتر. مداخله نمودند) متھم کردن يک طرف مناقشه(معيارھای دوگانه 

 ۀدر روند مذاکرات، شرايط غيربرابر برای طرفين مذاکرات فراھم آوردند و با ارائ. کار بسته شده مديريت مذاکرات ب

طرف مقابل، فن اجبار به قبول تصميمات و ۀ وسيله  طرح و برنامه بۀ مذاکره و ممانعت از تنظيم و ارائۀ آمادۀنسخ

ھر دو بر ) ١٩٩٩سال (و رامبويه ) ١٩٩۵سال (دايتون . اعالم اولتيماتوم به يک طرف مذاکره را در پيش گرفتند

ردن روند مذاکرات توأم با محدود ساختن مدت ت مذاکره کننده، کسل کأھيمنزوی کردن : اساس يک سناريو عملی شدند

ه  اطالعات محدود و بۀت نمايندگی، محروم کردن آن از دسترسی به اطالعات، ارائأاعضای ھي» اقناع«زمان آن، 

  . کل فرايند اجرای توافقنامهۀ مختصر راجع به اسناد، تنظيم سختگيرانصورت اکيداً 

 ۀيوگسالوی از نقش. و نظامی در بالکان ثمر دادند» بشردوستانه«ت ھمانطور که معلوم است، روشھائی مانند دخال

)  و مقدونيه قره داغ-صربستان، بوسنی و ھرزه گوين، مونته نگرو(سياسی جھان حذف شد، جمھوريھای سابق 

 خود  و ناتو تا سرحد تقسيم قلمروامريکا اوامر ۀ اجرای ھمۀغيرمستقل و در وضعيت تحت الحمايگی قرار دارند و آماد

  .ھستند

  

  پيشنھاد

 شناخت روشھا، فنون و متدھای ۀ حاضر با توجه به مطالعات، نوشتارھا و ترجمه ھای خود در زمينۀمترجم مقال

خاطر سپاری محتوا و ه ، مطالعه و بامريکاسرپرستی ه و تھاجمات نظامی امپرياليسم جھانی ب» بشردوستانه«مداخالت 

 انقالبيون و ترقيخواھان آزاديخواه، استقالل طلب و ۀ، را نه تنھا به ھم»جفنون بالکانی ھرج و مر «ۀمفاد مقال

، دولتھای نھم، دھم و يازدھم ايران پيشنھاد ١٣٨٨سال » انقالب سبز« مخالفان و طرفداران ۀميھندوست، حتی به ھم

 بی امان ۀ در مبارزکمک مطالبی از اين دست، ھر کسی و يا ھر تشکلی جايگاه و موضع خود راه باشد که ب. می کند

 عليه کشورھای امريکافرماندھی امپرياليسم ه  سراسری فاشيسم سرمايه داری بۀ کنونی، در شرايط حملۀطبقاتی دور

   .ن و روشن سازدييمستقل و خلقھای جھان تع

 

 

  

  دکتر علوم تاريخ، متخصص تاريخ خلقھای يوگسالوی،  -*

   اسالويان فرھنگستان علوم روسيهۀنشکدمدير مرکز مطالعات بحران معاصر بالکان در دا
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