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 Political سياسی

  
   تی يری ميسان:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ مارچ ٢۵

   

  واژگونی کريمه
  نخستين مورد در يک زنجيرۀ طويل ؟

   

لۀ اصلی اين است که بدانيم آيا أيمه به فدراسيون روسيه، مسستن کرخاطر پيوه فراسوی اشک ھای پر شور غرب ب

چنين رويدادی تنھا يک رويداد منزوی بوده و يا اين که مقدمه ای است بر زنجيره ای از واژگونی ھای ديگر در اروپای 

 مشتريان بروکسل در حالی که تنھا به ديوان ساالری بروکسلی اخطار می دھد، بيم آن دارد که. شرقی به سوی مسکو

  .خاطر آزادی ھا و پول بيشتر جذب مسکو شونده کنونی اش ب

   ٢٠١٤ چ مار٢٣|)سوريه(دمشق |شبکۀ ولتر

  

         

  .صحنۀ شادی در سيمفروپول به مناسبت پيوستن به فدراسيون روسيه

کريمه توسط روسيه خودشان را خسته » ضميمه سازی نظامی«خاطر افشای ه غربی ھا با نفس نفس زدن ھای دائمی ب

لت ھائی را تھديد می کند که در گذشته از بازگشته است و حاکميت دو» نظريۀ برژنف«به گفتۀ آنھا، مسکو به . کرده اند

اعضای شوروی سابق و يا پيمان ورشو بوده اند، و آماده است تا يک بار ديگر مثل گذشته، به ھمان شکلی که 

  .، به اين کشورھا حمله کند١٩٦٨ تسخير کرد و يا چکوسالواکی در سال ١٩٥٦مجارستان را در سال 
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ضميمه « ھا در مورد نزديک بودن خطر ھنوز متقاعد نشده اند و اگر در حرف ، ھمين غربیآيا حقيقت دارد؟ ظاھراً 

 ھا توسط ھيتلر تداعی می کنند، ولی با اين »سودتنلندی«کريمه توسط والديمير پوتين را با ضميمه سازی » سازی

  .وجود تصور نمی کنند که در حال گذار به جنگ جھانی سوم ھستند

ادی از رھبران روسيه و به ھمينگونه کريمه محدوديت و جريمۀ تئوريک در نظر منتھای مراتب غربی ھا برای تعد

در بانک ھای غربی مسدود کردند، و يا اگر خواسته باشند حساب باز کنند، از را گرفتند، به عنوان مثال حساب ھايشان 

.  در اروپا بگذرانندچنين کاری ممناعت می کنند، ممنوعيت برای مسافرت در صورتی که بخواھند تعطيالتشان را

 از اين حرکت فراتر  ھواپيمای جنگی در لھستان و کشورھای بالتيک مستقر کرده است، ولی فعالً ٢٢پنتاگون مشخصا 

  .نخواھد رفت

 »امالت«ۀ آن، گردھمآئی ، و در ادام١٩٨٩مبر  نو٩ن، يبه درستی چه اتفاقی در شرف وقوع است؟ از سقوط ديوار برل

 پيش رفته و با نقض قول و قرارھايش يکی پس از ديگری کشورھای اروپائی را الت متحده دائماً مبر، ايا دس٣ و ٢طی 

  .جز روسيهه به ناتو ملحق ساخته است، البته ب

 يک »آيون ايليچسکو«، با سرنگونی نيکال چائوشسکو در رمانی آغاز شد و ١٩٨٩اين روند چند روز پس از نوئل  

خستين بار، سازمان سيا در مقابل نبرای . نی به جرگۀ ليبراليسم پيوست، جايگزين شدکمونيست قديمی که به شکل ناگھا

از طريق ايجاد يک شبکۀ » انقالب« آن را به عنوان ،ديدگان ھمگان، کودتائی را سازماندھی کرد و در عين حال

نجيره زداد آغازی بود برای اين روي.  بين المللی، به روی صحنه به نمايش گذاشت. ان. ان.تلويزيونی جديد، يعنی سی

  .انقالب ھای بعدی -ای مطول از کودتا

لمان شرقی، البانی، ا:  با شيوه ای کالھبردارانه صورت گرفت حدود بيست ھدف ديگر در پی رمانی روانه شد، که غالباً 

وآنی، مقدونيه، آذربايجان، بوسنی ھرزگوين، بلغارستان، کروآسی، استونی، گرجستان، لھستان، کوزووو، لتونی، ليت

  .مولداوی، مونته نگرو، لھستان، صربستان، اسلواکی، اسلوانی، چک و اوکرائين

 نرسيد، ولی رئيس جمھور بوش، به مشاورت کوندوليزا رايس، به شکل ء به امضا»امالت« جلسۀھيچ پرونده ای در 

لمان شرقی تنھا به اين ادر واقع، . د در ناتو نپذيررامحاوره ای گفته بود که متعھد می شود که اعضای پيمان ورشو 

 کشور عضو شوروی ١٢بر اين اساس، راه باز شد و .  وارد ناتو شدلمان غربی پيوسته بود عمالً اکه به ای علت ساده 

  .سابق يا عضو پيمان ورشو وارد ناتو شدند و ديگران نيز در انتظار نوبت خود باقی ماندند

اکنون قدرت ناتو و جبھۀ مدنی آن، اتحاديۀ اروپا، به . »ه پايان خواھد رسيدبھترين چيزھا يک روز ب«با اين وجود 

گاه تا اين اندازه گسترده نبوده، ولی نيروھای نظامی آن چندان   شمار اين اتحاديه ھيچمطمئناً . حالت نوسان درآمده است

ه آموزن گذاشت، ولی با چين يا خوبی به در زمينۀ جنگ ھای مختصر مانند افغانستان مھارت خود را ب. مؤثر نيستند

روسيه نمی تواند وارد جنگ شود، بی آن که اطمينانی برای پيروزی داشته باشد، مثل آنچه تابستان گذشته در سوريه 

  .ديديم

طی بازی ھای المپيک ساچی، والديمير . به طور مشخص، غربی ھا از سرعت و مھارت روس ھا شگفت زده شده اند

ولی به محض اين که دست ھايش . ھيچ واکنشی در رابطه با رويدادھای ميدان مايدان نشان ندادپوتين با شجاعت تمام 

ھر کسی می توانست ببيند که او طی سکوت طوالنی دوران بازی ھای المپيک ساچی، .  واکنش نشان داد،آزاد شد

ف در کريمه را خنثی ير کي روسيه نيروھای طرفدا- رفدارطی چند ساعت، نيروھای ط. کارت ھايش را آماده می کرد

. ت طرفدار روسيه را به قدرت برساندأوپول سازماندھی شده بود تا يک ھيکردند، و عالوه بر اين انقالبی در سيمفر

دولت نوين برای خود مختاری فراخوان رفراندم را صادر کرد که موج عظيمی از طرفداران روسيه به انضمام جمعيت 

ف طرفداری می کردند با يوسيه سربازانی را که ھنوز از کي، نيروھای رسمی رسپس. تاتار به آن پاسخ گفتند
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 رويدادی که مرتبط به يک یتمام اين روند بی آن که يک گلوله شليک شود، البته به استثنا. تجھيزاتشان بازداشت کردند

  .فروپول بازداشت شدتيرانداز ماھر اوکرائينی طرفدار ناتو بود که پس از کشتن دو نفر از ھر دو طرف در سم

ف يی امروز، روسيه خيلی بھتر از کيول.  ممکن بود عليه روسيه رأی بدھددر بيست سال پيش از اين کريمه مطمئناً 

دست ه آزادی آنھا را تأمين می کند، زيرا در اوکرائين کنونی يک سوم دولت را نازيھا تشکيل می دھند و دو سوم بقيه ب

پيدا خواھد کرد،  توسط بانک روسيه نجات عالوه بر اين اقتصاد ورشکستۀ آنھا فوراً . نمايندگانی اليگارشی افتاده است

ف با وجود صندوق بين المللی پول و قرض ھای اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا، به فقر دراز مدت يدر حالی که، کي

بان روسی نزد اھالی کريمه نبود، زيرا تاتارھای مسلمان نيز مانند خاطر زه انتخاب روسيه تنھا ب. محکوم شده است

 درصد نظاميان اوکرائينی مستقر در کريمه نيز به مسکو پيوستند و با ٨٨. روسی زبانان به اين کشور رأی دادند

رائينی نيز  درصد از دريانوردان اوک٨٢. خواست قاطعانه برای انتقال خانواده ھايشان و کسب مليت روسی برای آنھا

که در دريا به سر می بردند، خيلی خوشحال بودند که می توانند روس بشوند و بی آن که ھيچ اجباری داشته باشند 

  .داوطلبانه با کشتی ھايشان به مسکو پيوستند

  . سال در معرض فروش گذاشته بود، به جبھۀ ديگری منتقل شده است٧٠آزادی و خوشبختی و داليلی که غرب طی 

است، ولی بايد توجه داشته باشيم که روسيه برای  ا، موضوع اين نيست که بگوئيم روسيه کامل و بی عيب و نقص اينج 

  .اھالی کريمه و در واقع برای غالب اروپائی ھا جذبه ھای بسيار مفيد تری نسبت به جبھۀ غرب دارد

برای نخستين بار، مردم . زو را رقم می زندبه ھمين علت استقالل کريمه و پيوستن آن به فدراسيون روسيه بازگشت ترا

آنچه را که غربی ھا از آن بيم . سرزمينی که جزئی از شوروی سابق بوده، آزادانه اقتدار مسکو را بازشناسی می کنند

چرا کشورھای . نجامد ولی در جھت معکوسن بييدارند، اين است که چنين رويدادی به تأثيری مشابه به سقوط ديوار برل

 چنين راھی را در پيش نگيرند؟ در نتيجه جبھۀ - مثل قبرس -اتو مانند يونان، يا خيلی به سادگی اتحاديۀ اروپا عضو ن

  .- مانند روسيۀ در دوران يلتسين -ی سنگينی فروخواھد پاشيد غرب از ھم گسسته خواھد شد و در عقب نشين

 فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی می .لۀ ادامۀ حيات اياالت متحده مطرح خواھد شدأعالوه بر اين، مس

بايستی فروپاشی دشمن يا به نوعی ھم پای او را به دنبال داشته باشد، دو ابر قدرت تنھا يکی در مقابل ديگری وجود 

واشينگتن با خالی شدن ميدان و حذف رقيب ديرينه به سوی تسخير جھان خيز برداشت و اقتصاد . ولی چنين نشد. داشتند

يک ماه و ن، دو سال يپس از سقوط ديوار برل. به شکل جھانی سازماندھی کرد و نظم نوين جھانی را برقرار ساخترا 

زودی شاھد فروپاشی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا خواھيم بود ه آيا ب. کافی بود که اتحاد جماھير شوروی نيز سقوط کند

 در آکادمی ديپلماتيک مسکو مطرح می »ايگور پانارين« است که که به چند قطعۀ مختلف تقسيم خواھد شد؟ اين پرسشی

شتاب فروپاشی به ھمان نسبتی خواھد بود که واشينگتن بودجه ھايش را برای ھم پيمانانش کاھش بدھد و بروکسل . کند

  . نيز سرمايه ھای ساختاری را کاھش دھد

. * يک قدرت امپرتوری است ولی امپرياليست نيستکس از جذبه ھای روسيه نبايد بيم داشته باشد، زيرا اگر چه ھيچ

اگر مسکو به مداخله در برخی از کشورھائی که تحت حمايت او ھستند مداخله می کند، ھدفش گسترش حاکميت خود او 

ارتش روسيه در . ژی نظامی روسيه بر اساس مقابله با تجاوزھای احتمالی به مرز کشورش می باشديسترات. نيست

ارتش روسيه قادر است ناوگان ھوائی و بمب افکن ھا و به . ھوائی و ضد ناو از نخستين ھای جھان استزمينۀ پدافند 

ھمين گونه ناوھای ھواپيمابر را نابود کند، ولی برای تسخير کشورھا آماده نشده و فاقد پايگاه نظامی در خارج از 

  .مرزھای کشورش می باشد
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 ۀ کرده و آن را به مثابءبی ھا پيوستن کريمه به فدراسيون روسيه را افشا جای شگفتی است که می شنويم که غرواقعاً 

ايا ھمين غربی ھا نبودند که شوروی و پيمان ورشو را . نقض حقوق بين الملل و قانون اساسی اوکرائين تلقی می کنند

  ف نقض کردند؟ي نبودندکه قانون اساسی را در کيقطع عضو کردند؟ ايا آنھا

لمان، فرانک والتر اشتايماير در مورد اتھامی که به روسيه وارد ساخته اند اظھار تأسف کرده است اوزير امور خارجۀ 

 روسيه از ديکتاتوری ديوان ساالر شوروی آزاد در حالی که. »اروپا را به دو بخش تقسيم کند«که گوئی برآن است تا 

اياالت متحده است که می خواھد اروپا را به دو  عکس، اين هولی ب. شده و ديگر خواھان باز سازی ديوار آھنی نيست

ديکتاتوری ديوان ساالر نوين مسکو نيست، بلکه در بروکسل به . بخش تقسيم کند تا مانع خون ريزی به سوی شرق شود

  . اروپا ناميده می شود سر می برد و اتحاديۀ

 کند، و پوشش موشکی خود را در لھستان، از ھم اکنون، واشينگتن بر آن است که ھم پيمانانش را در جبھۀ خود تثبيت

مريکا ھرگز به ھدف مقابله اھيچ ابھامی وجود ندارد که سپر موشکی . رمانی و جمھوری آذربايجان مستقر ساخته است

 متحدان اروپائی اياالت متحده دائماً .  برای حمله به روسيه تدارک ديده شده استبا موشکھای ايران نبوده بلکه مشخصاً 

 به منفعل ساختن قاره خواھد انجاميد و موجب خواھدشد که شويق می کند که مجازات ھائی برقرار کنند که نھايتاً اش را ت

  . سرمايه ھا به اياالت متحده منتقل شود

وسعت اين تنظيمات به شکلی است پنتاگون امکان انتقال محور نيروھايش را به سوی خاور دور در دست بررسی دارد، 

به ھر روی، ھر گونه .  نيروھايش در اروپا و در خاور نزديک برای موضع گيری نظامی عليه چينجائیه يعنی جاب

روسيه چيزی . دھی نيروھايش را مختل خواھد کرد و باز ھم بيشتر در کوتاه مدتژی در دراز مدت سازمانيتغيير سترات

  . ، و چرا که نه ترنسنيستريا در آيندهبيشتر از اين نمی خواست که با لذت واکنش مردم شرق اوکرائين را می بيند

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٤ چ مار٢٤

  »زير چشمان ما«

   مين واقعه نگاری سياست بين المللی٧۴

  

  :يادداشت

ۀ سرمايه داری«  تا جائی که از مطالعۀ اثر فناناپذير لنين االترين مرحل ۀ ب ه مثاب اليزم ب ود، » امپري تنباط نم وان اس می ت

  . قدرت امپرياليستی را کم ندارد، تا نتوان آن را امپرياليست ناميد خصيصۀ يک»٥ «يک ازروسيه ھيچ 

 AA-AA ادارۀ پورتال


