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 Political سياسی

  
  )Arladiy Dzyouba ( -آرکادی دزيوبا

 شيری. م. ا:  از و حواشیبرگردان
 ٢٠١۴ اگست ٠۵

  »تھاجم روسيه« رزمندگان امريکائی با ۀدر بار
 در دست امريکا در مجلس سنای یاز تاريخ اول ماه م» ٢٠١۴ -اقدام برای پيشگيری از تھاجم روسيه «ۀاليح

 به مجلس، پس از دو بار باب کورکرسرکردگی ه  سناتور جمھوريخواه ب٢۶ طتوساين اليحه تقديمی . بررسی است

» بوئينگ«پی حادثه  ضد روسی در ۀدر متن کارزار آغاز شد. قرائت به کميسيون امور بين الملل ارجاع گرديد

  .است تصويب آن از طرف محافل مشخص غربی، ممکن است ناگھان جديت يابد، توجه به اين قانون و خوئیزيايمال

 جامع االطراف است و عالوه بر اقتصاد، عرصه ھای بسياری، از جمله، بخش مھم نظامی را ھم احاطه هاين اليح

، عالوه روپا در سطح کنونیئی در اامريکامنظور حفظ تعداد يگانھای ه نظر می رسد به به اين ترتيب ب... می کند

اين کار بر .  اروپا الزم بودۀئی در قارامريکاجائی نيروھای ه ائی ھای معمول، تعليق شش ماھه برای جابه جبر جاب

 از اروپا به آسيا و اقيانوسيه انجام امريکا قبلی مبنی بر تمرکز روی تقويت نظامی ۀن شدييخالف سمت سياست تع

 در لھستان و ئی ناتو- ئیامريکا توان نظامی ۀابل مالحظ طرح قانون جديد ھمچنين تقويت ق در. می شود

.  دريای بالتيک، ناظر بر استقرار دائمی واحدھای نظامی ناتو در قلمرو آنھا پيش بينی شده استۀجمھوريھای حوز

 نيز ٢٠١۶ سوم اين استقرار تا آخر سال ۀتسريع استقرار سامانه ھای دفاع موشکی در خاک اروپا و پايان مرحل

موشکھای پاتريوت و موشکھای دفاعی در ه  ناتو سيستم دفاع موشکی خود را بۀکشورھای متحد.  گرديده استلحاظ

در اين حال، ناتو استفاده از ھر گونه قطعات توليدی روسيه . ارتفاع باال و ديگر تجھيزات دفاعی تجھيز می نمايند

  .در سيستم دفاع موشکی را ممنوع می کند

 المانمندی به تقويت ھمکاری با ه را عالق» اقدام برای پيشگيری از تھاجم روسيه « سياست خارجیۀبخش عمد

 اروپا، در وھله نخست، در ۀواشنگتن در اين اواخر از تشديد روزافزون اختالف نظر با اتحادي. تشکيل می دھد

شامل لھستان، » واناروپای ج«در حال حاضر کشورھای .  اوکراين و رابطه با روسيه نگران استألۀارتباط با مس

در .  در امور اروپا محسوب می شوندامريکا دريای بالتيک ابزار اصلی اعمال نفوذ ۀرومانی و جمھوريھای حوز

اقتصاد اروپا شمرده می شود، ھيچ اعمال نفوذی در اروپا مؤثر  ، که موتور اصلیالمانعين حال، صرفنظر از 

.  اروپا نيز ھمين استۀنظيم مناسبات با اين کشور پيشرو اتحادي برای تامريکادليل اصلی تالشھای . نخواھد بود

ويژه در ارتباط با ه  در مورد مسائل جھانی و امنيت اروپا، بامريکاپيشنويس قانون تصريح می کند، که دولت 
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بدين منظور، الزم است رئيس جمھور .  از نزديک ھمکاری خواھد کردالمانحوادث اروپا و آوروآسيا با دولت 

  .ی تشکيل دھدالمان -امريکائیوه کاری گر

. ت. بانک پس انداز، بانک و -تحريمھای اقتصادی، که بايستی طبق قانون جديد وضع شوند، ھشت کمپانی روسيه

و حتی مؤسسات ، بانک اقتصاد خارجی، گازپرم بانک، گازپرم، نواتيکا، روس نفت، صادرات دفاعی روسيه، .ب

ھر  . محدود نيست اشخاص حقيقی که احتمال دارد مورد تحريم واقع شوند، عمالً ۀداير.  آنھا را در برمی گيردۀتابع

 متخلف از تماميت ارضی و استقالل امريکامقام روسيه، اعضای خانواده يا افراد نزديک به او که رئيس جمھور 

  .ين تحريمھا بشوداوکراين يا فاسد تشخيص دھد، ممکن است ھمراه با مديران ارشد کمپانيھای نامبرده شامل ا

 اشغال کريمه توسط روسيه، تجمع نيروھای ارتش روسيه در ۀادام« سياسی، يعنی، رغم اين، شرايط صرفاً ه ب 

 .، دليل اصلی تحريمھای اقتصادی شمرده می شود»مرز با اوکراين و حمايت روسيه از نيروھای مردمی دنباس

ً کاامري قانون جديد به رئيس جمھور ۀجالب است، که اليح  مشمول تحريمھا را  اختيار می دھد که ھر شخص رسما

  .، از زير تأثير تحريمھا آزاد نمايدامريکاشرط انطباق با امنيت ملی ه ب

 نفت و گاز، بخش اصلی ۀاعمال محدوديت در فروش فن آوری پيشرفته مرتبط با اکتشاف، استخراج و تصفي

برقراری محدوديت قابل مالحظه در صدور کاالھای نظامی و عالوه بر آن، . تحريمھای اقتصادی را تشکيل می دھد

دو منظوره به روسيه، و ھمچنين عدم ھمکاری با روسيه در امر توليد چنين کاالھا توسط مؤسسات روسيه پيش بينی 

ی را ئتقليل موشکھای حامل کالھکھای ھسته » اقدام برای پيشگيری از تھاجم روسيه« طرح در نھايت،. می شود

کاھش .) م. موسوم به شروع جديد(» ٣-ژيکتيتسليحات تھاجمی سترا« می بايست بر اساس قرارداد يکاامرکه 

  .دھد، ممنوع کرده است

. اتخاذ کرده اند) امريکادر جھت منافع (در روسيه » جامعه مدنی «ۀئی تصميماتی ھم برای توسعامريکاقانونگذاران 

پناھندگی بگيرند،  امريکاسی و مدنی و مخالفانی که قصد دارند از اين قانون، برای روزنامه نگاران، کنشگران سيا

رزمندگان .  سفر کنند، گسترش خدمات کنسولی نيز در نظر گرفته استامريکابه مھاجرت سياسی بروند يا به 

روسيه اصرار می »  مدنیۀجامع«به گسترش مبادالت فرھنگی و آموزشی با » تھاجم روسيه« عليه امريکائی

 بايد مساعی خود را در جھت امريکا ۀوزير امور خارج«: الب توجه استجويژه ه اين بند فصيح پيشنويس ب. ورزند

وليت، حاکميت قانون و تالشھای ضد فساد؛ تحکيم نھادھای ؤبھبودی مديريت دمکراتيک، شفافيت، مس

سيه؛ دسترسی آزاد به اينترنت در روسيه؛ بھبودی دمکراتيک، سازمانھای سياسی و مدنی در فدراسيون رو

طريق افزايش پخش برنامه ھای راديو و ه دسترسی آزاد و نامحدود به رسانه ھای جمعی مستقل، از جمله، ب

 در روسيه، و ھمچنين، ارتقاء سطح دفاع از روزنامه نگاران و فعاالن امريکاتلويزيونھای مورد حمايت دولت 

طور مستقيم يا از طريق سازمانھای ه اطر بيان افکار خود در فدراسيون روسيه، بخه مدنی تحت تعقيب ب

 با اين وجود، جالب است که برخی فالنی زاده ھا باز ھم خواھند گفت که ھمه اشاره ھا به .»غيردولتی تشديد نمايد

  . است در پشت سازمانھای غيردولتی روسيه يک تھمت بی شرمانهامريکا ۀوزارت امور خارج» دست«

 ھای ضد تانک و ضد راکتئی، حتی امريکاخالصه، پيشنويس قانون جديد، تحويل انواع مختلف جنگ افزارھای 

برای انجام اين .  از مدتھا پيش التماس می کنند، مجاز اعالم می کندپاروبی و پاراشنکو به اوکراين را که ئیھوا

عالوه بر اين، بر اساس اين قانون به اوکراين، .  تخصيص يافته است٢٠١۴ در سال دالر ميليون ١٠٠منظور، 

. اعطاء می شود) major non-NATO allies( غير عضو ناتو -امريکامولداوی و گرجستان حقوق متحد کليدی 
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 برای اطمينان از امنيت انرژی اروپا و آوروآسيا به اکتشاف، توسعه و حمل و نقل امريکاکمک مؤسسات مالی 

  .ين، گرجستان و مولداوی پيش بينی شده استمولدھای انرژی در اوکرا

اما در عين حال، در متن آن . طور کلی، اين اليحه حاوی اقدامات بالقوه دردناک برای روسيه می باشده ب

 يا اعضای کابينه او را به انجام ارزيابی و امريکا زيادی وجود دارد، که رئيس جمھور ۀفرومولبنديھای مبھم و ساد

عبارت ديگر، اين پيشنويس قانون اقدامات تنبيھی ه ب. تخاب اين يا آن گزينه ملزم می سازدبرآورد اوضاع، ان

 سياسی داخلی ۀمشخصی را پيش بينی نکرده است و خود اين، گواه صحت نگرش ما به اين واقعيت است، که مبارز

  .ن شده دانستييتوان از پيش تع در خصوص تنظيم مناسبات با روسيه ادامه دارد، و نتيجه اين مبارزه را نمی امريکا

***  

  :حواشی مترجم

  ! تحريم، تحريم، تحريم

 سال است کوبا را ۵۵ بيش از امريکا اقتصادی کرد؛ ۀرا محاصر...  کشور امريکارا تحريم کرد؛ ...  کشور امريکا

؛ ... شد ھزار کودک عراقی۶٠٠ عليه عراق باعث کشته شدن امريکاتحريمھای ...  اقتصادی کرده استۀمحاصر

 تا حدی شدت يافته، که وسيع ترين امريکاو اکنون گستاخی ...  عليه ايران چنين و چنان استامريکاپيامد تحريمھای 

  ...کشور جھان، روسيه را ھم تحريم می کند

 ۀزعم ماشين تبليغاتی خودش، جامعه ب (امريکاصرفنظر از قوت و ضعف ھمه تجزيه و تحليلھا پيرامون تحريمھای 

 پاک می شود و از نظرھا پنھان ألهعليه اين يا آن کشور و يا برآورد نتايج آنھا، ھمواره صورت اصلی مس) جھانی

  .می ماند

 به چه حقی و با اتکاء بر کدام اھرمھا و ابزارھا امريکانظر می رسد بايد عبارت از اين باشد که ه له، بأصورت مس

   اقتصادی بکند؟ۀرمی تواند اين يا آن کشور جھان را تحريم يا محاص

 فاشيستی خود در ۀ برای وضع تحريمھا عليه کشورھای مختلف و اعمال سلطامريکااھرمھا و ابزارھای اصلی 

 تروريستی - پايگاه نظامی٩٠٠ توان نظامی آن با قريب -دوم، دالرنام ه  کاغذھای سبز ب-اول: جھان سه تا است

بانک جھانی،  [ئی کازينوۀپرياليستی متشکل از سه مؤسس ابزارھای مالی ام-سوم کشور جھان و ١۵٠واقع در 

  ].صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی

   را در ھم شکست؟امريکابا اين وصف، پرسش بعدی اين است، که چگونه می توان اين اھرمھا و ابزارھای 

، بايد دولتھای حاکم خود را به منع  جھان در اولين اقدامۀگمانم، مردم و ملتھای ستمديده برای تحقق اين امر، ب

ھمين اقدام، .  جھانی وادار نمايندۀ ارزی و ارز قابل مبادلۀعنوان ذخيره  ب- سر منشاء شر جھانی-دالراستفاده از 

، از کار افتادگی ماشين تبليغاتی و تعطيلی فوری صدھا پايگاه امريکاپيش از ھمه، باعث ورشکستی سريع اقتصاد 

بانک جھانی، [در پی آن، انحالل سه اھرم ديگر امپرياليستی .  آن در سراسر جھان خواھد گرديد تروريستی- نظامی

ه براحتی ميسر، و بشريت جھان از شر تحريمھای ضد انسانی و ب] صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی

  . باز می کند، خالص خواھد گرديد که نقش راھزن بين المللی راامريکاطور کلی از زير ديکتاتوری رژيم فاشيستی 

انتظار می رود متخصصان و صاحبنظران مسائل جھانی، رويکردھای کارآمدتر، و يا راه و روشھای مؤثرتر و 

    .کوتاھتری را پيشنھاد نمايند

http://www.fondsk.ru/news/2014/07/22/ob-amerikanskih-borcah-s-rossiyskoy-agressiey-

28590.html"  
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