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 ۵١نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١۵ می ١۶

  »جنگ سرد جديد «- بحران اوکراين
  

 ۀزديکا، ذوق امرۀھای شوروی پيشين، ليبراليزم غربی به سرکردگی اياالت متحدپس از فروپاشی اتحاد جمھوری

حاال ديگر نه خبری از رقيب سرسختی چون شوروی بود . دست آمده بوده  پايان جنگ سرد بۀکه در نتيج ی شدئپيروز

اش از ھای ناتو و عضوگيریخودسری.  که بتواند ھماورد ژيوپوليتيک امريکا در جھان باشدیاو نه ھم قدرت تازه

ھای رنگی در اندازی انقالبھا اما با راهئیامريکا .يه تحمل شد بالکان، با سکوت از سوی روسۀکشورھای حوز

 تازه برخاسته از ميان آوار ۀ که روسيیالهأتر کنند؛ مس نفوذ اين کشور را تنگۀھمسايگی روسيه تالش کردند تا ساح

اری از بحران بردپشتيبانی قاطع از رژيم بشار اسد در سوريه و بھره. ھای شوروی را عصبانی کرداتحاد جمھوری

  . توانست انتقام تحقيرھای غرب را بگيرد  بود که پوتين میئیھااوکراين از راه

شان را عکس روسھا نقشه ثريت زيادی نداشت و بؤسياست غرب به ھدف سرنگونی رژيم بشار اسد در سوريه م

ه را به خاک ي کريمۀجزيرشبهدر اوکراين ھم والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه موفق شد تا . خوبتر بازی کردند

ھا عليه روسيه را در رو شد و تحريمه  امريکا روبۀ اروپا و اياالت متحدۀفزايد؛ کاری که با واکنش تند اتحاديکشورش بي

اما خالف تمام ھشدار و تھديدھای غرب در پيوند به دخالت روسيه در بحران اوکراين، مسکو راه خودش را . پی آورد

.  خود را فعالتر از گذشته پيش برده استیه ئانی از شورشيان لوھانسک و دونتسک، سياست منطقرفته و با پشتيب

کنند، با   اروپا که از دولت اوکراين در برابر شورشيان ھواخواه روسيه پشتيبانی میۀ امريکا و اتحاديۀاياالت متحد

که ھردو طرف درگير در  در حالی .ت پوتين شوندھای دولرویھا عليه روسيه تالش کرده اند تا مانع پيشافزايش تحريم

بس و برقراری صلح در اين کشور ھستند، دولت کيف و شورشيان خواھان آتش )روسيه و غرب( بحران اوکراين

  . ھای نظامی عليه ھم زده اندبس دوطرفه را ناديده گرفته و دست به حملهھای آتشھواخواه روسيه توافق

انسک و دونتسک و دولت اوکراين، وضعيتی را پيش آورده که برخی از آگاھان مسايل درگيری ميان شورشيان لوھ

ًچف، آخرين رھبر شوروی پيشين اخيرا ھشدار ميخايل گورب. کنند  ياد می»جنگ سرد جديد«جھانی از آن به عنوان 

   ».شده استگويند که اين جنگ شروع  ھا می بعضی.  يک جنگ سرد جديد استۀجھان در آستان«داده است که 

 امريکا عليه ۀ اروپا و اياالت متحدۀھای اتحادي غرب عليه روسيه، وضع تحريمئی با توجه به گسترش جنگ رسانه

 که پيش و پس از ئیھاطلب لوھانسک و دونتسک، و تنشئی ھمکاری روسيه با شورشيان جداۀعکس، ادامه مسکو و ب

 نصب سپر ألۀبه ويژه در خصوص مس(  امريکا و روسيهۀت متحدبحران اوکراين ميان غرب به سرکردگی دولت اياال
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 از مدتھا پيش آغاز شده و در حال »جنگ سرد جديد«توان مدعی شد که  پديد آمده، می )دفاع موشکی ناتو در اروپا

  . گيری بيشتر استشدت

کيد کرده اند أ روس بارھا تۀمقامھای بلندپاي.  سالھای فروپاشی شوروی نيستۀزد امروز ديگر آن کشور بحرانۀروسي

والديمير پوتين در يک بحث . روند امريکا نمیۀھای تحقيرآميز غرب به رھبری اياالت متحدرویکه زير بار تک

دوست دارد امريکا پايش را از امور مربوط به روسيه بيرون بکشد و از اين که وانمود کند  «:جھانی در والدای گفت

  ».اری کندکند، خودد جھان را اداره می

 :وی گفت.  روسيه در کنفرانس امنيتی مونيخ داشتۀسرگی الوروف، وزير امور خارجگيری را ھم ترين موضعتازه

اين  ».بدون روسيه، با روسيه يا عليه روسيه: غرب بايد تصميم بگيرد که خواستار چگونه ساختاری از امنيت است«

  .  امريکا در حال به سر رسيدن استۀای امپرياليستی اياالت متحدھتازیدھد که دوران يکه ھا نشان میگيریموضع

رسد که  در حال حاضر شورشيان ھوادار روسيه در شرق اوکراين از موقف برتر نظامی برخوردار اند و به نظر می

.  نيست اروپا به درستی درک کرده اند که جنگ راه حل بحران اوکراينۀلمان و فرانسه به عنوان سردمداران اتحاديا

لمان و فرانسوا اوالند، رئيس جمھور فرانسه با والديمير پوتين در ا آنگال مرکل، نخست وزير ۀ ساعت١۶گفتگوھای 

ھای اما نگاه کوتاه به خواستھای طرف. مينسک که منجر به توافق صلح ميان طرفھای درگير شد، دليل اين ادعا است

دارتر ھای کنونی ميان شورشيان ھوادار روسيه و دولت کيف ريشه تنشدرگير در بحران اوکراين، نشان از اين دارد که

  . لمان و فرانسه بتواند به آن پايان دھدااز آنست که توافقھای کنونی ميان سران روسيه، 

که  شورشيان اما در حالی. دولت اوکراين خواستار برگرداندن مناطق جداشده به قلمرو خود و خلع سالح شورشيان است

 .ھای لوھانسک و دونتسک ھستندشدن جمھوریشناختهکنند، خواھان به رسميت واست خلع سالح مخالفت میبا درخ

ه به اوکراين، خروج ي کريمۀجزيرروسيه خواھان دادن خودمختاری به مناطق لوھانسک و دونتسک، بازنگرداندن شبه

  .زبانھای شرق اوکراين استرای روسھای حقوقی بکامل نيروھای اين کشور از مناطق جنگی و خواستار ضمانت

ھای روسيه در  شود، دخالتءخواھند که تماميت ارضی اوکراين احيا  اروپا اما میۀ امريکا و اتحاديۀاياالت متحد

 کامل در لوھانسک و دونتسک »دموکراسی«اوکراين پايان يابد، نيروھای روسی از شرق اوکراين بيرون شده و 

  .برقرار گردد

 يک از طرفھای درگير خواستھای طرف مقابل را نپذيرفته و آنچه رويش به توافق رسيده اند، برقراری تا کنون ھيچ

به ھر حال، بحران اوکراين نشان از حادشدن تضادھای امپرياليستی  .بس بوده که آنھم به زودی شکسته شده استآتش

به ويژه اگر پای چين به عنوان . ادگی فروکش کندرسد که به س امريکا دارد و به نظر نمیۀميان روسيه و اياالت متحد

در درازمدت به اين تنش کشيده شود،  ) نظامی پس از امريکا مقام دوم را داردۀکه از نظر بودج( نخستين اقتصاد دنيا

  . ھمچنان سرد باقی نخواھد ماند و منجر به برخوردھای نظامی ھولناک خواھد شد»جنگ سرد جديد«

 

 


