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  )Aleksandr Donetskiy ( -الکساندر دانتسکئی

 شيری. م. ا:  از و يادآوريھابرگردان
 ٢٠١۴ اگست ٢۴

  نظم نوين جھانیۀدر آستان
خ به اعمال محدوديتھای اروپا  روسيه در پاسۀواکنش دولتھای اروپائی نسبت به برقراری تحريمھای تالفی جويان

فقط «(خاطر تأثير روانی فرموله شده توسط اورماس پائت، وزير خارجه استونی ه عليه فدراسيون روسيه، نه تنھا ب

دليل ه ، حتی ب)»روسيه از چنين حقی برخوردار نيست.  اروپا مجاز به مجازات پسران بد ھستندۀمريکا و اتحاديا

  .)١( اروپا به شوک نزديک بودۀز اين تحريمھا برای اقتصاد بسياری از کشورھای اتحاديچشم انداز غم انگيز ناشی ا

در روزھای اول روزنامه نگاران با ذوق زدگی اعالم کردند، که مقامات رھبری روسيه با محدود کردن واردات  

ند تفاوت سطح نويسندگان اما چنين ادعاھا نيز مان. خواربار اروپائی، قصد دارند مردم خود را از گرسنگی بکشند

  .مقاالت در خصوص خطر گرسنگی روسيه با تحليلگران جدی، بسيار دور از واقعيت است

اين . فردی باقی نمانده است که مشابه آن را ساير کشورھا توليد نکرده باشنده  در جھان ھيچ کاالی منحصر ب- اول

مندان، بلکه برای توده ھای مصرف کننده ه  عالقفردھا، نه فقط برای محافل کوچکه کاالھا ھم مثل ھمه منحصرب

وجه موجب  ھيچه  ب)٢(، محدوديت در واردات گوشت ران گاو توليد شده در پارمايقيناً . قابل دسترس می باشند

در قفسه مغازه ھا بعيد است » بيوه کليکو« نخواھد شد، و فقدان شامپاينھای )٣(شورش گرسنگان در شھرھای بورياتيا

  . را تحت تأثير قرار دھد)۴( کوبانی-  روی-  اسالويانسکذھنيت مردم

 مغازه ھا می ۀ در قفس)۵(»ران بوش«ران مرغ محصول روسيه جايگزين .  بازارھا از خالی بودن متنفرند- دوم

 قزاقستان و  لندی يا ايتاليائی در مناطق مختلف روسيه را محصوالت لبنی مجازاھ» خشک«گردد؛ جای پنيرھای 

مندان ميوه ه و بسياری از عالق. يرد، که اکنون در بازارھای روسيه با ھمديگر رقابت می کنندبالروس می گ

  .ترجمه می شود نه ورشو» پدر سيب«معنی ه خاطر آورند که در زبان روسی آلما آتا به فرصت خواھند يافت تا ب

ی که برای پيوستن به اين ئکشورھا اقتصادی تشکيل می دھد يا آن ۀی که مسکو ھمراه با آنھا اتحاديئ کشورھا-سوم

 ۀاضافه ب. خاطر برقراری تحريم عليه روسيه از واشنگتن و بروکسل تشکر خواھند کرده اتحاديه آماده می شوند، ب

 کشاورزی کشورھای متحد روسيه صرف می گردد نه در راه کشاورزی ۀاين، بخشی از پول روسيه در مسير توسع

  .اروپا

ضرر و زيانھای . ر زيان ديدندال ميليارد د١٢زير تازيانه گرفته، ه ت تحريمی خود، خود را بمريکا با سياسااروپا و 

 روسيه، کاھش ۀ بالتيک آنقدر محسوس است، که حتی قبل از برقراری تحريمھای تالفی جويانۀجمھوريھای حوز
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 ٩٠اھی لتونی که امروز ھم يکسری شرکتھای کنسرو م.  درصد پيش بينی می شد١٠درآمد ناخالص ملی آنھا 

ليتوانی با از دست دادن . درصد محصوالت آنھا به روسيه صادر می شد، برای اعالم ورشکستگی آماده می شوند

دو سوم خريداران گوشت خوک، و استونی نيز با کاھش يک چھارم تا يک سوم صادرات محصوالت کشاورزی 

دگان روغن فنالند که از ابتدای قرن بيستم روی بازار توليد کنن. خود به روسيه، با وصعيت مشابھی مواجه شده اند

لند، مجارستان، بلغارستان، ادھقانان ھ.  ھم وحشت زده شده اندپولندیروسيه تمرکز داشتند و ھمچنين باغداران 

  . از دريافت ميلياردھا يورو محروم می شوندارویلمان، فرانسه، ايتاليا و ماھيگيران نا

تا جائی که .  سياسی کاخ سفيد برای اروپائی بسيار قابل توجه خواھد بودۀاداطاعت بی چون و چرا از ار

ی از ئجدا«خابات پيش از موعود با شعار سياستمداران فنالندی شروع بحران سياسی در سال جاری و برگزاری انت

ه توجه سوی روسيه طور سنتی به مقامات رھبری مجارستان که اقتصاد آن ب. را پيش بينی می کنند» بروکسل

نارضايتی از سياستھای . داشته، بی ميلی خود را برای تطابق با الزامات کميسيون اروپا آشکارا اعالم می کنند

 ٢٠ی که سھم آنھا از صادرات به روسيه به ترتيب ئپا در بلغارستان و يونان، کشورھا اروۀنھادھای مرکزی اتحادي

  .ستحد بلوغ رسيده اه دھم می باشد، ب۴ و ١٢دھم و ٢و 

 تأمين -لمان، ايتاليا و فرانسهامريکا را ھم اکنون اعواقب اقتصادی ناگوار پيروی بی چون و چرا از بازيھای تحريم 

اگر پاريس از رشد صفر درصدی درآمد ناخالص ملی صحبت .  احساس می کنند-  اروپاۀ اتحاديۀ بودجۀکنندگان عمد

ضمن اين، اروپا ضرر و زيانھای ناشی از . دو دھم درصدی آن خبر می دھند) ٢/٠(می کند، رم و برلين از کاھش 

به سخن ديگر، اروپا با . تحريمھای اعمالی خود و تحريمھای تالفی جويانه را با ھيچ چيز نمی تواند جبران نمايد

درآمد ناخالص امتياز دادن به واشنگتن، در باتالق بحران جديد گرفتار می شود و برای خروج از آن، الزم است 

  . سال زمان نياز دارد١٠، فنالند به بيش از  برساند که اين ھم، مثالً ٢٠٠٨ملی خود را به سطح سال 

از ھمه ناگوارتر برای اروپائيھا اين است، که آنھا با اقدامات خود، فرايند تجديد ساختار کل بخش اقتصاد جھانی را 

مريکای جنوبی تسليم ا سريع در آسيا و ۀای رقيب و در حال توسعآغاز نموده، موقعيت خود را داوطلبانه به کشورھ

  ...کردند

و اما، برای گرفتن جای توليدکنندگان اروپائی ميوه و تره بار در بازار روسيه، چين، ترکيه و اسرائيل آمادگی خود 

 بازار گوشت روسيه، عدم مندی به حفظه  و زالندنو نيز با ابراز عالقارجنتاينکشورھای برزيل، . را اعالم کرده اند

مريکا و اروپا اعالم نموده، برای جبران محدوديت واردات گوشت از اتمايل خود را برای پيوستن به تحريمھای 

لندی ايس که محصوالت لبنی و انواع پنير آن بدتر از محصوالت مشابه ايتاليائی، فرانسوی و ھسو. انداروپا آماده 

مريکا، بعيد است ارغم حمايت رسمی توکيو از مواضع ه ب. برکنار مانده استنيست، از ديگر تحمريمھای اروپا 

  . از فرصت پيش آمده برای بيرون راندن رقبای اروپائی خود استفاده نکنندجاپانیماھيگيران 

. مريکا و بروکسل سعی می کنند اين کشورھا را برای پيوستن به تحريمھای ضد روسيه تحت فشار قرار دھنداالبته، 

 اروپا آغاز شده و ۀروند زوال بخش کشاورزی کشورھای فقير اتحادي. ا در حال حاضر کار از اينھا گذشته استام

 اتحاديه اروپا را از ھم بگسلد، حداقل سطح ۀ بحران اقتصادی در اروپا، اگر ھم نتواند شيرازۀشروع ناگزير دور تاز

 اقتصاد کشورھای ۀجای اروپا به توسعه ن پول روسيه بجريا. رفاه اروپائيھا را مدتھای طوالنی کاھش خواھد داد

  .تکان خواھد داد» یئجھان حاشيه « و ساير اقتصادھای در حال رشد )۶(بريکس، اتحاديه گمرکی

واشنگتن و بروکسل در تالشھای خود برای نابودی کامل اقتصاد اروپا با تشويقھای . اما، اين ھم پايان کار نيست 

 اين گام ۀنتيج.  صدور انرژی به اروپا را نيز بررسی می کنندۀای ضد روسی در برگيرندرقبای آسيائی، تحريمھ
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فقط يک .  درصد چه خواھد بود، تنھا می توان حدس زد١٠٠ -١٠ی وابسته به روسيه از ئبرای کشورھای اروپا

 ۀما در آستانحتی بدون برقراری تحريمھا در بخش انرژی، ! موضوع را می توان با اطمينان گفت، که حضرات

  .مريکای التين قرار داريماغروب اروپا و رشد سريع آسيا و 

   

  :يادآوريھای مترجم

مريکا و اروپا که با زورگيری و عربده کشی ھای ارژيمھای امپرياليستی . »چاه کن ھمواره در بن چاه است «ــ١

 بی سابقه در تاريخ بشر   عامھایا و قتل جھان را به تاراج برده و مرتکب نسل کشی ھۀلومپنانه بی وقفه ثروتھای ھم

البته، نبايد و نمی توان . گرفتار آمده اند» چاه ويل« گردن کلفتی ھای خود اکنون در ۀشده اند و می شوند، در نتيج

 مقاومت و تالشھای ۀ اروپا فقط نتيجۀمريکا و اتحاديا گرفتاری ھای امپرياليستھای ۀ که مسبب و عامل ھمکردتصور

 خلقھا و کشورھای ۀچه قبل از روسيه، مبارزه و مقاومت جانان. ی سازی جھان می باشدئمريکاا مقابل روسيه در

 -رژيمھای فاشيستی» می زنم، می کشم«بسياری، از جمله مردم ايران در مقابل باج خواھی ھا و عربده کشی ھای 

    . ھم ساخته بودمريکا، شرايط مساعد اين گرفتاری را فرااسرکردگی ه امپرياليستی غربی ب

  . نام يکی از استانھای ايتاليا ــ٢

  . نام يکی از جمھوريھای خودمختار فدراسيون روسيه ــ٣

  . نام شھری در ناحيه کوبانی کراسنادار، يکی از واحدھای جمھوری فدراتيو روسيه ــ۴

  .شھرت يافت» ان بوشر«با عنوان ) پدر( جرج بوش ۀمريکا در دوراران مرغ وارادتی اتحاد شوروی از  ــ ۵

  . گمرکی متشکل از جمھوريھای بالروس، قزاقستان و روسيهۀ اتحادي ــ۶

http://www.fondsk.ru/news/2014/08/20/na-poroge-novogo-miroustrojstva-29063.html  
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