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 آغاز تحوالت در جھان
 ژی روسيه در روياروئی با امپرياليسم آنگلوساکسونيسترات

  
اگر چه در حال حاضر تعرضات آنگلوساکسون ھا عليه روسيه شکل مالی و تی يری مسان بر اين باور است که  

 و در اين راستا می کوشد تا  خود گرفته است، ولی مسکو خود را برای برخورد نظامی آماده می سازد،ه اقتصادی ب

ود را توسعه در زمينۀ کشاورزی استقالل خود را تأمين نمايد و عالوه بر اين بر آن است تا اتحاديه ھای مطلوب خ

، واشينگتن می بايستی طی ماه در اين نوشته، برای تی يری ميسان، پس از تشکيل خالفت اسالمی در شامات. دھد

توان روسيه در حفظ ثبات داخلی خود تعيين کنندۀ . مبر کارت تازه ای را در سن پترزبورگ بازی کندسپت

   .رويدادھای پسين خواھد بود

  )سوريه( دمشق | شبکۀ ولتر 

 

جمعيت جھان را در بر می  % ٤٠، حدود ٢٠١٤سازمان ھمکاری شانگھای با گسترش ھای احتمالی در سپتمبر  

 .گيرد

برای تسلط بر جھان ھم زمان روی دو خط ادامه می ) اياالت متحده، انگلستان و اسرائيل ( تھاجم آنگلوساکسون ھا  

 :يابد 

 به عراق، سوريه، لبنان و فلسطين در هبا حمل) Greater Middle East(» خاور ميانۀ بزرگ « ھم زمان، تشکيل 

  .آن واحد، و جداسازی روسيه از اتحاديۀ اروپا در فراسوی تنشی که در اوکرائين سازماندھی کرده اند

ر را به ھمان شکلی که در بازار نفت النظر می رسد که واشينگتن می خواھد ده در اين حرکت پر شتاب، اين گونه ب

  ).١(ود، اين بار نيز به عنوان تنھا پول رايج در بازار گاز که منبع انرژی قرن بيست و يکم است، تحميل کند رايج ب

را منعکس نکردند و مردم از وسعت ) بين اوکرائين و روسيه(رسانه ھای غربی رويدادھای مرتبط به جنگ دونباس 

  . و موج پناھندگان بی اطالع ھستندنبردھا، حضور نظامی اياالت متحده، شمار قربانيان غير نظامی

عکس، رسانه ھای غربی رويدادھای شرق و شامات را با تأخير گزارش کرده، و با اين حساب که چنين ه ب

يعنی، در واقع، کسب قدرت ( ناميده اند » بھار عرب « رويدادھائی را يا حاصل پديده ای جلوه می دھند که آن را 
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خود ويرانگر ه ن که به عنوان تأثيرات تمدنی خشن جلوه می دھند که گوئی خود ب، و يا اي)توسط اخوان المسلمين

استعماری می توانيم انتظار داشته باشيم، چنين نتيجه می گيرند » بازی بزرگ« و ھمان گونه که از سنت . بوده است

حضور ما که بيش از ھر زمان ديگری، ضروری خواھد بود که به ياری عرب ھا بشتابيم زيرا در نبود 

  . قادر نيستند در صلح و آرامش زندگی کنند، و مشکالتشان را به شکل متمدنانه بين خودشان حل کنند،استعمارگران

برای چنين . امروز روسيه تنھا قدرتی است که می تواند مقاومت در مقابل امپرياليسم آنگلوساکسون را ھدايت کند

، اتحاديه ای متشکل از رقبای اقتصادی )BRICS( بريکس - ١: کاری روسيه سه ابزار کار در اختيار دارد 

 سازمان -٢آنگلوساکسون ھا که پی برده اند که تنھا به اتفاق ديگران است که می توانند به موفقيت دست يابند، 

 سازمان پيمان امنيت -٣ژيک با چين برای ثبات آسيای مرکزی، و سرانجام يسترات ھمکاری شانگھای، اتحايه ای

  .که عبارت است از اتحاديۀ نظامی متشکل از کشورھای شوروی سابقجمعی، 

 برگزار شد، بريکس با اعالم ايجاد صندوق رزرو پولی جوالی ١٦ تا ١٤که روز ) برزيل(در گردھمآئی فورتالزا 

، يک پايهرال د- و بانک بريکس به عنوان جايگزين صندوق بين المللی پول و بانک جھانی يعنی نظام) به ويژه چينی(

  ).٢(گام به پيش برداشت 

حتی پيش از اعالم چنين تصميمی، آنگلوساکسون ھا پاسخ خودشان را آماده کرده بودند يعنی در واقع پيشدستی کرده 

جز متحول ساختن شبکۀ تروريست القاعده به خليفه، به ھدف ه پاسخ آنھا چيزی نبود ب:  گذاشته بودند ءو به اجرا

آنگلوساکسون ھا حمالتشان را از سوريه ھمزمان به عراق ). ٣(ردم مسلمان روسيه و چين ايجاد اغتشاش بين تمام م

 تا اين کشور —ولی در طرحی که برای اخراج بخشی از فلسطينی ھا به سوی مصر داشتند . و لبنان گسترش دادند

وساکسون ھا سعی می کنند سرانجام انگل. رو شدنده  با شکست روب—و به ھمين گونه منطقه را عميقاً متزلزل سازند

از ايران فاصله بگيرند تا برای تضعيف جريان ضد امپرياليست و مدافعان خمينی به رئيس جمھور حسن روحانی به 

  .اندازۀ کافی فرصت بدھند

 از MH17دو روز پس از اعالم بريکس ھا برای طرح جديدشان، اياالت متحده روسيه را متھم کرد که پرواز 

بر .  نفر شده است٢٩٨نز را بر فراز دونباس مورد حمله قرار داده و موجب سقوط ھواپيما و مرگ ماليزيا اير الي

شورای اتحاديۀ . اساس اين اتھام دروغين اروپائی ھا را مجبور کردند که عليه روسيه وارد جنگ اقتصادی شوند

 تا در برابر چنين اتھامی از خود دفاع اروپا با اتخاذ جايگاه قاضی، بی ھيچ مدرکی و بی آن که به روسيه اجازه دھد

  .در نتيجه عليه نظام مالی اين کشور مجازات ھائی را در نظر گرفته است. کند، روسيه را محکوم دانست

 به دليل منافع امر که رھبران اروپائی برای منافع مردم اروپا کار نمی کنند، و نگرانی آنھا غالباً اين با آگاھی به 

روسيه به .  باشد، روسيه تا کنون برای جنگ عليه اوکرائين دندان روی جگر گذاشته استآنگلوساکسون ھا می

 پناھنده را پذيرفته است، ولی تا کنون از ارسال نيروی ٥٠٠٠٠٠شورشيان اسلحه و اطالعات می دھد، و بيش از 

اکثريت اوکرائينی ھا عليه رئيس جمھور پترو احتماالً پيش از قيام بزرگ . نظامی و درگيری اجتناب کرده است

 مداخله نخواھد کرد، و ورود به کشور را پس از سقوط جمھوری خلق دونتسک Petro Porochenkoپروچنکو 

  .جايز خواھد دانست

در روياروئی با جنگ اقتصادی، مسکو بر آن است تا با اقدامات مشابه پاسخ بگويد، ولی در مورد کشاورزی و نه 

، در کوتاه مدت، بريکس ھای ديگر می توانند ءابتدا: دو موضوع تعيين کنندۀ انتخاب روسيه بوده است . الیامور م

اعالم شده پاسخ ھای مناسبی داشته باشند، عالوه بر اين، در ميان مدت و دراز » مجازات ھای « در رابطه با نتايج 
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 با بازسازی کشاورزی اش به شکل کامالً مستقل مدت، روسيه خود را برای جنگ آماده می کند و بر آن است تا

  .نيازھای خود را در اين زمينه برآورده سازد

 با فعال سازی گروه ھای ءابتدا. عالوه بر اين، آنگلوساکسون ھا پيشبينی کرده اند که روسيه را از درون فلج کنند

 با سازماندھی اعتراضات رسانه ، سپس)داعش(تروريست در بطن جمعيت مسلمان با ميانجيگری امارات اسالمی 

مبالغ ھنگفتی به عنوان کمک مالی به تمام نامزدھای اپوزيسيون در سی . مبر سپت١٤شھرداری در ی طی انتخابات ئ

 شورشگر اوکرائينی که خودشان را با ٥٠٠٠٠شھر بزرگ مربوطه تعلق گرفته است، و از سوی ديگر دست کم 

اغلب آنھا دو مليتی و . ترزبورگ در حال سازماندھی تجمعاتشان می باشندپناھنده ھا مخلوط کرده اند، در سن پ

 در مسکو ٢٠١١مبر دسروشن است که می خواھند در منطقه تظاھراتی مشابه آنچه طی . دارای مليت روس ھستند

ست، و در راه انداختند را باز سازی کنند ولی اين بار اعمال خشونت نيز در فھرست برنامۀ آنھا پيشبينی شده اه ب

نتيجه می خواھند کشور را به سوی انقالب رنگی ھدايت کنند که بخشی از ديوان ساالران طبقۀ حاکم نيز با آن 

  .موافق ھستند

 را به عنوان سفير در روسيه برگزيده است، اين John Tefftبرای اجرای چنين طرحی، واشينگتن جان تفت 

ا در گرجستان آماده کرد و به ھمين گونه کودتای اوکرائين ر» انقالب صورتی ھا « شخص ھمان شخصی است که 

  .نيز در کانامۀ او ديده می شود

برای رئيس جمھور والديمير پوتين مھم بود که بتواند به ديميری مدودف نخست وزيرش اعتماد کند، که پيش از اين 

  .خدمت بگيرده واشينگتن اميدوار بود او را برای سرنگونی ب

به ھمين گونه ولی (دن خطر، بر آن است تا چين را متقاعد سازد که ھند را به ازای ايران مسکو با نزديک ش

يعنی تصميمی که بايد طی گردھمآئی در شھر دوشنبه . در سازمان ھمکاری شانگھای بپذيرد) پاکستان و مغولستان

ين پيشنھاد بايد به ا. مبر پيشبينی شده است به شکل رسمی مطرح گردد سپت١٣ و ١٢برای که ) تاجيکستان(

اختالفاتی که طی قرن ھا ھند و چين را در مقابل يکديگر قرار داده خاتمه بخشد و آنھا را به ھمکاری در زمينۀ 

و چنين تحولی، چنانکه تأکيد گردد، به ماه عسل بين نيودھلی و واشينگتن پايان خواھد داد، که آرز. نظامی تشويق کند

. ی در اختيار ھند قرار خواھد دادئندازد و وعده داده بود که تکنولوژی ھسته يداشت بين ھند و روسيه فاصله ب

پيوستن ھند به پيمان شانگھای در عين حال سنجه ای خواھد بود برای صداقت نحست وزير تازۀ ھند نارندرا مودی 

Narendra Modi او . کند در گجرات روی او سنگينی می ٢٠٠٢ که اتھام تشويق خشونت ضد مسلمان طی سال

  .در آن دوران رياست وزرای ايالت گجرات را به عھده داشت

عالوه بر اين، پيوستن ايران به پيمان ھمکاری شانگھای عملی تحريک آميز عليه واشينگتن جلوه خواھد کرد، و از 

ه با سوی ديگر می بايستی برای پيمان ھمکاری شانگھای شناخت دقيقی از جنبش ھای جھاد طلب و امکانات مقابل

متوقف » شيطان بزرگ «  با مذاکرهيد شود، خواست ايران را برای ئدر اين مورد نيز، اگر تأ. ضه کندآنھا را عر

اين موضوع نيز به اعتبار . خاطر آن شيخ حسن روحانی را برای رياست جمھوری انتخاب کردنده خواھد کرد که ب

  .ی بستگی پيدا می کنداقتدار رھبر عالی انقالب اسالمی، آيت هللا علی خامنه ا

به اين شرط که ). ٤(جائی از غرب به شرق رقم می خورد ه به دليل چنين پيوند ھائی است که آغاز تحول و جاب

اين نقش به عھدۀ سازمان پيمان امنيت جمعی خواھد بود، که پيرامون . چنين تحولی بايد به شکل نظامی حفاظت شود

خالف ناتو، اين سازمان يک اتحاد کالسيک و منطبق است بر منشور . تروسيه تشکيل شده، ولی چين جزء آن نيس

سازمان ملل متحد، زيرا ھر يک از اعضا حق انتخاب خود را حفظ می کند، و اگر تصميم بگيرد می تواند از آن 
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ا در نتيجه به ويژه اين آزادی بود که در ماه ھای گذشته واشينگتن سعی کرد برخی از اعضای آن ر. خارج شود

با اين وجود، وضعيت آشفتۀ اوکرائين حساب و کتابھای برخی را در مورد .  به ويژه ارمنستان خريداری کند،

  .اياالت متحده مختل ساخته است» حفاظت«

  . ظرف ھفته ھای آينده باشيم در نتيجه، می توانيم منتظر تشديد تنش
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