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 ژی ناتو را واژگون کرديسترات چگونه والديمير پوتين 
Comment Vladimir Poutine a renversé la stratégie de l’Otan 

 به ھمان شيوه ای واکنش نشان داد که گوئی با جنگ کالسيک  روسيه در جنگ اقتصادی که ناتو عليه او به راه انداخته 

جانبه روی کشورش تأثير بگذارد تا بھتر دشمن را  نخست، روسيه صبر کرد تا مجازات ھای يک. رو شده استه روب

 رساند، و سپس با ءين قراردادھائی به امضاروسيه برای حفظ آينده اش با چ. تکشاند که او انتخاب کرده اسبه زمينی ب

 المانروسيه ھمانند گذشته در روياروئی با فرانسه و . ترکيه به توافقاتی جامۀ عمل پوشاند تا ناتو را دچار بی نظمی کند

 .ن پيروزی نھائی اين کشور باشدعمل کرد، به اين معنا که شکست اوليه می تواند ضام

  )سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

 

 و ناتو در مونيخ Fondation Bertelsmannدر گرد ھمآئی ساالنه پيرامون موضوع امنيت که توسط بنياد برتلزمن  

ر ماورای آتالنتيک  برگزار شد، رئيس جمھور والديمير پوتين تأکيد داشت که منافع اروپای غربی تنھا د٢٠٠٧به سال 

از اين تاريخ به بعد، والديمير پوتين پيوسته بر آن بوده است . نيست، بلکه به ھمچنين و به ويژه در رابطه با روسيه است

 به North Stream» نورث استريم « که مناسبات اقتصادی اش را با اروپا گسترش دھد، ساخت لوله ھای انتقال گاز 

ولی از سوی ديگر، .  از جمله اين اقدامات استGerhard Schröder گرھارد شرودر انالممديريت صد اعظم پيشين 
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 و روسيه جلوگيری کند، و کودتای کی يف و الماناياالت متحده تمام تالش خود را به کار برد تا از اين نزديکی بين 

 .صورت گرفتنيزبه ھمين علت   South Stream» ت استريم وس« خرابکاری در لوله ھای انتقال گاز 

 در واقع —يک جانبه قرار گرفته » مجازات ھای « به گزارش رسانه ھای آتالنتيست، روسيه به شدت تحت تأثير 

 متھم به ضميمه سازی کريمه به فدراسيون روسيه يا تخريب بوئينگ مالزی ايرالين و —عمليات جنگ اقتصادی 

 درصد کاھش داشته، سرمايه گذاری ھای ٤٠ که ارزش روبل رسانه ھای آتالنتيست اطمينان داده اند. کاھش بھای نفت

 روی مواد غذائی که ه و محاصر ت استريم که چھار و نيم ميليارد ھزينه داشته استوبی ھوده در لوله ھای انتقال گاز س

  . ھزينه برداشته، امروز روسيه را به زانو درآورده و در صحنۀ سياسی منزوی ساخته استدالر ميليارد ٧،٨

عالوه بر ممنوعيت روی . رسانه ھای آتالنتيست در مورد بن بست نتايج اين جنگ اقتصادی در اتحاديۀ اروپا گفته اند 

» ت استريموس« صدور مواد غذائی که می تواند بخش مھمی از کشاورزی را دچار ورشکستگی کند، و صرف نظر از 

  .فزايش دھدبه شکل وخيمی می تواند بھای انرژی در اتحاديۀ اروپا را ا

   

  دالرکاھش ارزش روبل در رابطه با 

  Boursoramaبورسوراما : منبع 

يک جانبه نتايج پيشبينی ناپذيری روی سقوط بھای نفت در بازار جھانی شده » مجازات ھای « نظر می رسد که ه ب

 خودش را جوالیه  آغاز شد، ولی خارج شدن از منحنی رايج از پايان ماجون ٢٠در واقع سقوط قيمت ھا از . است

بھای نفت ھيچ رابطه ای با قانون عرضه و تقاضا ندارد، بلکه . نشان داد، يعنی در نخستين موج مجازات ھای اقتصادی

مانند ھر بازار سوداگرانه با حجم سرمايه ھا سنجيده می شود، جريان جا به جائی ھای سرمايه ھای روسی در کوران 

 کاھش بھای نفت را به تالش ھای عربستان برای جلوگيری از سرمايه گذاری نخست،. اعالم مجازات ھا سرعت گرفت

ھای اياالت متحده در گاز صخره ای و نفت شيل نسبت دادند، ولی در گردھمآئی اوپک روشن شد که عربستان دخالتی 

رباب خود دست نظر می رسد که عربستان سعودی بخواھد عليه اه از سوی ديگر، ناممکن ب. در اين مورد نداشته است

  .به اقدام بزند

   

  سقوط بھای نفت در بازار

    Boursorama  بورسوراما: منبع 

والديمير پوتين دقيقاً پس : به ھر صورت، روسيه با واژگون ساختن صفحۀ شطرنج ديپلماتيک واشنگتن را غافلگير کرد 

پوتين . ت، والديمير پوتين نيز به ترکيه رفت رساندن قراردادھای عظيم به ترکيه رفءاز اين که جو بايدن برای به امضا

  .تالنتيک را دور زد بلکه ساخت و ساز ھای آن را عميقاً دچار پراکندگی کردانه تنھا مجازات ھای يک جانبۀ اتحاديۀ 

به گزارش وزارت امور خارجه . ترکيه در حال حاضر دولتی است که در حال گذار به يک ديکتاتوری خشن می باشد 

 انترنت سانسور شده، دولت ترکيه با سوء استفاده از قدرتش —ر رابطه با عضو ناتو با مدارا رفتار می کند  گرچه د—

ليس ھا و قضاتی وتجسساتی که پيرامون بزھکاری بين اعضای دولت و خانواده ھايشان جريان داشت را متوقف کرد، پ

 به ١٩٢٣ سه اقليتی که در منشور لوزان به سال ینااقليت ھا به استث. که تجسسات را ھدايت می کردند مجازات شدند

که (عالوه بر اين، دولت اردوخان صدھا زندانی سياسی دارد .  رسيده بود از ھيچ حقوقی برخوردار نيستندءامضا

 روزنامه ،والن سياسی مخالفانؤعموماً افسران عالی رتبه ای ھستند که به جرم تماس با ارتش چين محکوم شده اند، مس

  .، شکنجه، بازداشت اختياری و قتل فرا قانونی نيز بسيار رايج است) نيز بين آنھا ديده می شوندءران و وکالنگا
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او اين کاخ را در يک پارک طبيعی بنا . رئيس جمھور ترکيه اردوخان برای خود بزرگترين کاخ جھان را ساخته است

 برای ماليات دالر ميليون ٦١٥اين کاخ . اعالم کرده بودکرده، در حالی که قانون چنين ساخت وسازی را ممنوع 

  .دھندگان خرج برداشته است

مضافاً بر اين که . انحرافات بزھکارانۀ دولت اردوخان به يکی از موضوعات نگران کننده در بطن ناتو تبديل شده است

 به جھاد طلبان در جنگ عليه با اين حساب که در کمک رسانی. ترکيه در حال تبديل شدن به يک عضو نافرمان است

و از ھمکاری فعال با اتحاديۀ اياالت متحده عليه ) با اين که اکثر کردھا سنی مذھب ھستند(مردم کرد اصرار می ورزد 

مبر به آنکارا رفت تا آشکارا  نو٢٢جمھور جو بايدن روز به ھمين علت معاون رئيس . امارات اسالمی امتناع می ورزد

ن را تھديد کند، تا در صورتی که به صف اياالت متحده نپيوندد بايد منتظر عواقب چنين کاری رئيس جمھور اردوخا

  .باشد

او با تفکيک مسائل اقتصادی از مسائل سياسی، . مبر، والديمير پوتين نيز به آنکارا رفتنتيجه، اول ماه دسدر 

رت است از اتحاديۀ اقتصادی بی سابقه بين دو که عبا: پيشنھاداتی را که از مدت ھا پيش آماده کرده بود مطرح نمود 

با درک اين واقعيت که پيشنھاد غير قابل پيشبينی تنھا راه گريز از واشنگتن بود، اردوخان تمام مدارکی را که . ملت

 او پذيرفت که لوله ھای انتقال گاز زير دريائی کشور او را از طريق دريای سياه به.  کردء امضا،روس ھا نوشته بودند

 و به قيمت مناسبی گاز روسيه را خريداری کند و حتی مراکز اتمی غير نظامی برای تغذيۀ  روسيه متصل سازد

عالوه بر اين پذيرفت که با وجود محاصرۀ تمام دولت ھای آتالنتيک به روسيه مواد غذائی صادر . صنايعش دائر سازد

  .کند، و غيره

   

  گرايشات ترکيه کابوسی برای ناتو

او يک بزھکار خرده پا بوده که به . ر نداده استيي پوتين مطمئناً نظرش را در مورد رجب طيب اردوخان تغوالديمير

اخوان المسلمين پيوسته و توسط سازمان سيا به درون دايرۀ قدرت پرتاب شده است و امروز مثل يک رئيس مافيای تمام 

رليگارشی يا رؤسای دولت ھای آسيای مرکزی که بھتر ولی رئيس جمھور روسيه عادت دارد که با ا. عيار عمل می کند

 Boris و بوريس برزووسکی Boris Elstineخود او از طريق طيف بوريس يلستين . از او نيستند معامله کند

Berezovskiبه کرملين راه يافت .  

او ھيچ . ب پس بدھداز سوی ديگر، رجب طيب اردوخان می داند که قدرتش را مديون ناتو می باشد و امروز بايد حسا

 او می داند که ھيچ ». متحد واشنگتن در سياست و متحد مسکو در اقتصاد«مشکلی برای ايجاد فاصله ای بزرک ندارد 

کشوری ھرگز نتوانسته از اتحاديه خارج شود، ولی او تصور می کند که می تواند با اين بازی دوگانه می تواند قدرت 

  .خود را حفظ کند

  

  ژی والديمير پوتينيبه ستراتحال بپردازيم 

ل بازار نفت به تمام جھان تحميل می کند و در قدرت وھائی است که از طريق کنتردالرقدرت اياالت متحده ھم زمان در 

ناتو عليه روسيه جنگ اقتصادی راه انداخته است و برای نيازھای تبليغاتی و استتار کردن حمالتش از اصطالح . نظامی

. ولی نه در اين مورد. البته مجازات ھا معموالً مسلتزم بررسی، دادگاه و رأی آن است. ه می کنداستفاد» مجازات « 

گرچه به احتمال خيلی . ن شده استييمھمترين مجازات ھا حتی پس از تخريب ھواپيمای غير نظامی در اوکرائين تع

  .قوی مقامات کی يف سرمنشأ سقوط اين ھواپيما بوده اند
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والديمير پوتين آيندۀ کشورش را به سوی خاور دور ھدايت می کند و مھمترين قراردادھای تاريخی برای پاسخ گوئی، 

 روسيه از ترکيه ،تجاری غرب» مجازات ھای«سپس، برای دور زدن .  می رساندءرا با ھمکاران چينی ا ش به امضا

ش را با پول محلی و به شکل مبادله ژی ابا چين يا ترکيه، ذاخائر انرروسيه چه در رابطه . عليه ناتواستفاده می کند

  .دالرمعامله می کند، و نه ھرگز با 

 برای ھر بشکه باقی بماند، دالر ٦٠کارشناسان روسيه محاسبه کرده اند که اگر بھای نفت بيش از شش ماه کمتر از 

 در Elvira S. Nabiullinaدو ماه پيش، رئيس بانک مرکزی روسيه، الويرا نابيولينا . واشنگتن مداخله خواھد کرد

اعالم کرد که برای اين سناريو آماده است و مؤسسۀ او به اندازۀ کافی ذخيره ) مجلس پارلمان فدراسيون روسيه(دوما 

  .در اختيار دارد

در نتيجه، اگر در حال حاضر روسيه به شکل وخيمی از حملۀ اقتصادی ناتو ضربه ديده است، در شش ماه آينده 

در اين صورت، برای حفظ تسلط بر جھان، واشنگتن ملزم به اقداماتی چند برای .  عکس شودهوضعيت می تواند ب

ولی طی اين مدت، جنگ اقتصادی اتحاديۀ اروپا و ناتو را تحت فشار قرار خواھد داد، در . افزايش بھای نفت خواھد بود

  .ش را با چين ارتقاء می بخشدورتی که روسيه مناسبات اقتصادی اص

در گذشته، روسيه . خص، روسيه به ھمان شکلی واکنش نشان می دھد که ھميشه در گذشته نشان داده استطور مشه ب

ه روسيه ب.  آدولف ھيتلرالمانژی زمين سوخته را به کار می بست، چه در روياروئی با ناپلئون و چه در مقابله با يسترات

سپس عليه .  به سوی خاور دور عقب می نشستجای يگان ھای دشمن، ثروت ھای خودش را تخريب می کرد و دائماً 

  .دشمنی که به دليل نفوذ عميق از پا درآمده بود، دست به ضد حمله می زد

   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤مبر دس ٠٧

  


