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  )Boris Novoseltsov ( -باريس نوواسلتسوف

 شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١۴ جون ٠٨

   اوکراين در مباحثات گروه بيلدربرگۀمسأل
 يکی از بسته ترين و متنفذترين ساختارھای مديريت جھانی که روزنامه  باشگاه بيلدربرگ،ۀ مين اجالس ساالن-۶٢

 در کپنھاک برگزار جون تا اول ماه ی ماه م٣١از به آن داده اند، » توطئه گر بين المللی«نگاران از مدتھا پيش لقب 

  .گرديد

 متوسط، ساختار بين المللی ۀ دمکراسی و طبقۀدر گزارش مطبوعاتی باشگاه آمده است که مسائل زيادی، از جمله، آيند

مسائل باز ھم در پشت اين فرومولبندی ساده، .  اروپا و غيره در دستورکار آن قرار گرفته بودۀجديد در خاور ميانه، آيند

رشد   نزديکی روسيه، چين و ايران؛ۀی ايران، از جمله در پس زمينئ ھسته ۀمشخص تری از قبيل چشم انداز برنام

 ۀ گاز بين روسيه و چين؛ قوانين آيندۀتی در اروپا، که خطر فروپاشی آن را تقويت می کند؛ معاھدجنبشھای ناسيوناليس

رات آب و يينترنت؛ تغرنتيک و تأثير آنھا بر آزادی و انترنت؛ جنگھای سيبحريم خصوصی و ا اروپا راجع به ۀاتحادي

اوضاع : ه موضوع مرکزی بحث تبديل گرديد بمسألهدو .  که مورد بحث و مذاکره قرار گرفت پنھان شده بود،ئیھوا

  .اوکراين و به باور محافل پرنفوذ جھانی سازی، ناکارآمدی سياست بارک اوباما

 ناظران غربی، روسيه با اين ۀعقيده ب.  ھمه اين بحثھا قرار داشتۀقرارداد بلند مدت گاز بين روسيه و چين در پس زمين

ھمکاری بلند مدت .  قابل مالحظه ای تقويت کردۀ اوکراين، تا اندازۀسألمخصوص در ه گام، موقعيت جھانی خود را، ب

 -  انتقال گاز روسيه به خريدارن اروپائیۀل خط لولو کنتر- گازی بين روسيه و چين، کی يف را از آخرين ابزار خود

ای ممانعت از ژيک چين و روسيه، سر درد طوالنی مدت غرب است، که بريدر عين حال، پيمان سترات. محروم می کند

  . ممکن متوسل می شودۀنزديکی چين و روسيه به ھر وسيل

 ماه ٣١ صبح روز ۀ اوکراين اولين موضوع بحث جلسۀمسأليکی از بيلدربرگی ھای حاضر در کپنھاگ تأئيد کرد که 

 اجالس  بهدعوت شدگاناگر چه ترکيب دقيق شرکت کنندگان اين اجالس معلوم نيست، اما با توجه به ليست .  بودیم

  .بيلدربرگ، می توان به برخی نتيجه گيريھا رسيد

 چندانی ئی در اوکراين کارآامريکاژی کنون يوضوح بر اين نظر بودند که ستراته  شرکت کنندگان بحثھا بۀ ھماً ظاھر

مسکو ھمچنين، کاھش سطح تنش در روابط با . ر يابد، برايشان تا آخر مشخص نيستييکه چگونه بايد تغ ندارد، اما اين

  . اوکراين برای غرب تا چه ميزانی ضرورت يافته، معلوم نيستۀمسألدر 

، ژنرال چھار بريدالو. ف، دبير کل ناتو و راسموسن. آ در بحثھای باشگاه بيلدربرگ در خصوص اوکراين، احتماالً 

 از کنفرانس بيلدربرگ،  که چند روز قبلبريدالوھمين .  فرمانده نيروھای ناتو در اروپا شرکت داشتندامريکائی ۀستار

خاطر بحران اوکراين قالب مناسبات ه  رؤسای ستاد کشورھای ناتو اعالم کرد، که پيمان ناتو قصد ندارد بۀپس از جلس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 که آيا روسيه مسألهاين (ر دھد ييخود را با روسيه در مسائل مربوط با امنيت جھانی، از جمله در ارتباط با افغانستان تغ

نرال ج به عقل ر دھد، ظاھراً يي اوکراين در نظر دارد قالب مناسبات خود با ناتو را تغۀمسألرات در با وجود اختالف نظ

موضع راسموسن روشن است، اما وی در ھيچ يک از اظھارات خود در زمانھای اخير، خواستار ). ئی نمی رسدامريکا

  .ی با روسيه نشده استئرويارو

 مشکالت ۀ ھمۀ که پيشتر تأئيد کرده بود که سرچشممرکز کارنگی روسيه و آوروآسيا در ۀ مدير برنامرومر،. آی

می » ميدان« خالء امنيت ناشی از اقدامات رژيم کی يف پس از حوادث ۀ، بلکه، نتيج»عامل روسيه«اوکراين نه از 

 تالش کی يف برای رومر،. ای ۀدعقيه عالوه بر آن، ب. باشد، يکی ديگر از شرکت کنندگان بحثھا پيرامون اوکراين بود

 ۀزيرا خود اوکراين نھمين صادرکنند. زيانبار است) شکل تحويل تسليحاته ، بمثالً  (امريکادريافت کمک نظامی از 

  .ه نيست، بلکه، با مشکل اضافی آن درگير استتنھا با مشکل کمبود تسليحات مواجاسلحه در جھان است و نه 

 ۀ، وزير خارجبيلدتا. کاستثنای ه ب( اروپا که با مسائل اوکراين درگيرند ۀدگان اتحاديجالب است، که آن عده از نماين

تدريج از ه در اين ميان نخبگان جھانی اروپائی را ب ناظران، ۀعقيده ب. ، به اجالس کپنھاگ دعوت نشده نبودند)يدنسو

  . اوکراين منع می کنندۀمسألمشارکت در حل 

طور سنتی بخش قابل مالحظه ای از مدعوين به جلسات بيلدربرگ را ه ان که بصاحبان صنايع بزرگ و کارفرماي

 پنھان نمايند، که مسألهطور کلی نتوانستند نگرانی خود را از اين ه تشکيل می دھند، در روند بحثھا در کپنھاگ ب

  .ه می زندتحريمھای اعالم شده دولت اوباما عليه روسيه، بدون دستآورد آشکار، به کسب و کار آنھا صدم

 اوکراين شرايطی فراھم آورد، که در اثر ۀمسألعالوه بر آن، دولت اوباما، به باور منتقدان آن، با عملکردھای خود در 

عنوان تھديدی برای ه آن، پکن و مسکو ايجاد مناسبات طوالنی مدت خود را با موفقيت آغاز کردند که غرب آن را ب

  ).ليل تبديل شدن محتوای ھمکاری روسيه و چين به اولويت نيز ھمين استد(نظام مديريت جھانی ارزيابی می کند 

 که خواھان تعديل ئیھم از سوی آنھا: نظر می رسد پس از اجالس گروه بيلدربرگ، فشارھا به بارک اوباما از دو سوه ب

در را  امريکاجمھور  که از عدم قاطعيت و نرمش رئيس ئیگفتمان خشن کاخ سفيد عليه روسيه ھستند و ھم از سوی آنھا

خواستار تبديل کردن اراضی اوکراين به ميدان نبرد عليه روسيه شدت انتقاد می کنند و ه  اوکراين بۀمسألرابطه با 

  .افزايش خواھد يافتھستند، 

ن  آشکار است که در مدت زما بين اين نيروھا چگونه خواھد بود، دشوار است، اما کامالً ء قوائیکه تناسب نھا گفتن اين

علت اتفاق نظر رھبران .  در اروپا افزايش يافته استاً رسمگذشته پس از اجالس قبلی بيلدربرگ، نارضايتی از واشنگتن 

وضعيت مسخره .  درست در ھمين نکته نھفته استامريکااروپا، کسب و کار فرامليتی و حتی بخشی از نخبگان دولتی 

ت که با ھمان انزوای سياسی بين المللی که واشنگتن روسيه را می ای که بحران اوکراين پديد آورد، عبارت از اين اس

  .امريکا ۀترساند، خطر تبديل شدن به يک واقعيت دارد، البته در اشکال ديگری برای خود اياالت متحد

 بخش ۀآن ھم در ھم. نتايج بحثھای بيلدرگيھا مشکل بتواند ھمين فردا ظاھر شود، اما تا پائيز احساس خواھند شد

  ... چينی، روسی، اوکراينی- ی مھم سياست جھانیھا

  ــــــــ

سکوت و دم فرو بستن رسانه ھای جمعی وابسته به نيروھای مترقی و شخصيتھای مدعی آزاديخواھی در مورد گروه 

 مترجم.  شرم آور است،خطرناک بيلدربرگ و چشم فروبستن آنھا در مقابل تصميمات شصت ساله و موجوديت نحس آن

http://www.fondsk.ru/news/2014/06/04/ukrainskij-vopros-v-diskussijah-bilderbergskogo-

kluba-27836.html 
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