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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۵ جون ١٢
  

 *پوتين جماھير اتحاد
 اند كرده منتقل اروپا داخل به را یباز چپ و راست احزاب ديخر با ھا روس

 

  

 .ستين سرباز و ینظام حاتيتسل و تانک با واداشت، غرب هيعل رقابت به را هيروس که نياوکرا در جنگ :جھان گروه

 :است آورده یرو سالح از ريغ یگريد یابزارھا به غرب با رقابت در هيروس ،امريکائی و ئیاروپا یھا مقام ۀگفت به

 شيمرزھا در را هيروس ینظام ۀخلمدا تا کوشند یم اش ئیاروپا متحدان و اوباما که یزمان .کيتيپل و یدئولوژيا پول،

 آن .کردند ینم ھم را آن تصور که کنند یم نرم پنجه و دست یزيچ با خود کشور داخل در ھا یغرب اما کنند مھار

 و ئیاروپا یاسيس احزاب یمال نيمأت اش، یاقتصاد نفوذ شيافزا یبرا مسکو ھماھنگ تالش ست؟يچ »موضوع«

 را خود اھداف تا اند کرده منتقل اروپا داخل به را یباز ھا روس واقع، در .یريدرگ به مربوط یوھايآلترنات گسترش

 .ببرند شيپ

 کي که است یزيچ آن در گسستً احتماال و اروپا هياتحاد در یثبات یب به زدن دامن نفاق، بذر کاشت ھمانا نيکرمل ھدف

 به را ئیاروپا کشور کي یحت بتواند هيروس اگر .شود یم دهينام هيروس تھاجم هيعل -شکننده چند ھر -متحدً نسبتا اجماع

 ريتعب به .رسد یم انيپا به یجار ماه آخر تا که شود یديجد یھا ميتحر وضع مانع تواند یم یتئور در بکشد؛ خود مدار

 ترف المان به یحال در کشنبهي روز اوباما یجمھور سيرئ. بشکند را ديجد یھا ميتحر یبرا اروپا اجماع تواند یم گريد

 از یکي  .راندند رونيب نياوکرا به حمله ليدل به گروه نيا از را هيروس گذشته سال که کرد شرکت ٧ گروه اجالس در و

 بود؛ هيروس قبال در تر سخت کرديرو اتخاذ یبرا اروپا در یھماھنگ جاديا یبرا تالش ھمانا سفر نيا در اوباما اھداف

 شيپ یاندک .است شده مشتعل  -متزلزل بس آتش وجود با  -نياوکرا قشر در گريد بار یريدرگ و خشونت آتش که چرا
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 تا کردند یم تالش و کرده ینگران ابراز شدت به نيپوت یسرسخت از ئیاروپا و امريکائی یھا مقام اوباما، سفر آغاز از

  .دارند نگه جا بر پا را غرب در اتحاد

 زدن با نيکرمل« که کرد اعالم نگزيبروک ۀسسؤم در يیخنرانس در گذشته ماه ،امريکا یجمھور سيرئ معاون دن،يبا جو

 احزاب تا دارد تالش او .کند یھمکار آنھا با و بخرد را ئیاروپا یاسيس احزاب تا کوشد یم قفس واريد و در به خود

 یم اندام عرض یبرا یمناسب ابزار را نيا نيپوت دنتيپرز  .کند یمال نيمأت اروپا تمام در را راست و چپ یستميس ضد

 که است یريگ جهينت نيا ».کند یبردار بھره آن از و کرده جاديا شکاف اروپا یاسيس ینھادھا ۀبدن در بتواند تا داند

 یھا پولۀ لأمس ۀدربار« :گفت گذشته ۀھفت در سيانگل ۀخارج ريوز ھاموند، پيليف  .است موافق آن با ھم ايتانيبر دولت

 نيا ايآ که نيا ».شود یم دهينام یخرابکار یبرا نيکرمل یژيسترات که ميھست یزيچ آن نگران ما البته بله، ه،يروس

  .ديد و ماند منتظر ديبا افتد؛ کارگر یژيسترات

 نانياطم بروکسل در جون ٢٦ و ٢٥ در هيروس هيعل ميتحرۀ دوبار وضع از نديگو یم امريکائی و ئیاروپا یھا مقام

 نيبرل از یچيسرپ به ليم کوچکتر یکشورھا اما شود؛ ديتمد بعد سال جنوری تا ھا ميتحر ديگو یم المان .دارند خاطر

 یبرا یاقياشت چيھ حال نيع در اما .ندارند را مسکو خشم برابر در یستادگيا تاب که معتقدند کوچک یکشورھا  .دارند

 غرب در نفوذ یبرا هيروس تالش .پسندند یم نيچن امريکائی یھا مقام که چنان ندارد؛ وجود ھا ميتحر شدت بر افزودن

 دارانيخر بر یرگذاريثأت یبرا یانرژۀ کنند نيمأت عنوان به خود گاهيجا از یسنت طور به هيروس  .دارد یمختلف اشکال

 دھد قرار فشار تحت را وناني مانند یجنوب یاروپا یکشورھا کوشد یم ھمچنان کشور نيا .است کرده استفاده ئیاروپا

  .کند تيحما یاقتصاد یايمزا ۀوعد با یعيطب گاز لوله خط ۀپروژ کي از تا

 قبرس یھا بانک در را خود یھا پول از یاديز بخش است ھا سال روس یھا گارشياول مز،يتا ورکيوين گزارش به

 هيروس که است سال نيچند .کند یم عمل مسکو یبرا یمال یگاھيپا ھمچون کوچک کشور نيا که چرا اند، داشته نگه

 به .)مزيتا ورکيوين مانند( است پرداخته کشور ٢٦ در را ھا تيسا وب و ھا روزنامه در یدولت یغيتبل یھا یآگھ ۀنيھز

 سه و یسيانگل به که یا شبکه دھد؛ توسعه را (RT) خود یالملل نيب ونيزيتلو ۀشبک که داده شنھاديپ کشور نيا ،یتازگ

 یھا مقام .کند یم اشاره المان و فرانسه مانند یربغ یکشورھا ضعف نقاط به سرخوشانه و کرده پخش خبر گريد زبان

 تيحما تظاھرات به زدن دامن یبرا اروپا در سبز یھا جنبش از که اند کرده متھم را نيکرمل ،امريکائی و ئیاروپا

 اي ئیايميک مواد تشأن مورد در دروغ یھا داستان پراکندن یبرا تريتوئ از پترزبورگ، سن در یا منطقه در و کرده

 در یابزار پول ن،ياوکر تحوالت از شيپ ھا مدت از سدينو یم مزيتا ورکيوين  .کند یم استفاده غرب در ابوال سترشگ

 در شرودر گرھارد اعظم، صدر یريگ کناره از پس  .دھد شکل را غرب در تحوالت لهيوس بدان تا بود نيپوت دست

 و بوش جورج به شنھاديپ نيا .شد داده -هيروس یژانر غول – گازپروم شرکت در یاختصاص یگاھيجا یو به ،المان

 از نيپوت حال، نيا با .کردند رد آنھا اما شد داده ھم امريکا تجارت سابق ريوز و کينزد دوست ،»وانزيا .اس .دونالد«

 طور به اتنھ نه او .ابديب فرانسه و ايتاليا یحت و چک یجمھور مجارستان، ونان،ي در ئیپا یجا تا دهيکوش او  .ننشست پا

 تالش بلکه شود، متحد داشتند، یا دوستانه ۀرابط مسکو با سو نيا به سرد جنگ از که یانيچپگرا با تا کوشد یم یسنت

 حمالت در و زده انيطغ به دست اروپاۀ ياتحاد هيعل که ئیروھاين ابد؛يب راست یروھاين با ھم یمشترک وجه تا دارد

  .کنند یم یھمدرد شود، یم دهينام غرب در یاخالق افول که آنچه به نسبت نيپوت

 وام دالر ونيليم ١١ /٧ که کرده اذعان لوپن نيمار یرھبر ۀدور در که است فرانسه در »یملۀ جبھ« نمونه نيبارزتر

 که است دالری ونيليم ٥٠ از یبخش پول نيا شود یم گفته اگرچه  .است کرده افتيدر مسکو در یچک -یروس بانک از

 حزب«.است کرده انکار را یا لهأمس نيچن لوپن اما شود داده او به ٢٠١٧ انتخابات در ضورح یبرا است قرار

 حزب نيا بيرق یسو از خبر نيا کرده؛ بيتکذ را هيروس به یوابستگ ھرگونه گراست راست که شياتر در »یآزاد
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 »استراچ نيستيکر نزيھا« که شد اعالم آن از پس خبر نيا .شد اعالم گراست، چپ که »دموکرات اليسوس حزب« یعني

 کنفرانس نيا در او .کرد منتشر مسکو در یکنفرانس در یحزب رھبران ريسا و خود از یريتصو یآزاد رھبرحزب

  .بود شده هيروس یھا ميتحر به دادن انيپا خواستار

 برده نفع هيروس به طال ارزان فروش از »المان یبرا ويآلترنات« ئیاروپا ضد حزب که داد گزارش لديب المانی ۀروزنام

 در مجارستان در »کيجوب« یافراط راست حزب یاعضا یبرخ از یقاتيتحق نيھمچن .است آن منکر حزب نيا اما

 حزب« با رابطه در و بلغارستان در ھم یمشابھ اتھامات .دارند هيروس با یمال یروابط شود یم گفته که است انيجر

 ھوادار احزاب ھم بالکان یھا دولت در و »مردم حزب« ھم یاسلواک در .دارد وجود است، یافراط راست که »حمله

 اروپا یانتقاد یھا قطعنامه هيعل ھستند مسکو متحد که یافراط راست احزاب گر،يد یسو از .ھستند گونه نيا هيروس

 مثل نيکرااو طلب ئیجدا مناطق در انتخابات و ھا یپرس ھمه به یناظران ھا گروه نيا .دھند یم یأر هيروس مورد در

 و المان در »نکيل دی« مانند یافراط چپ احزاب یاعضا یبرخ نھايا کنار در و فرستند یم دونتسک و مهيکر

   .ابندي یم حضور ھم وناني در »یا.یک.یک«

 در هيروس منافع بار نياول یبرا که بوداپست، در یقاتيتحق یسازمان ،«The Political Capital Institute » ۀ سسؤم

 مسکو منافع که کرد گزارش چمار ماه در کرد، مستند ٢٠٠٩ سال در یافراط راست احزاب انيم در را یشرق یاروپا

 که را ئیاروپا یافراط راست حزب ١٥ حدود مستند نيا .است کرده تيسرا ھم یغرب یاروپا یکشورھا به اکنون

 را ھا یوابستگ نيا که ھا برداشت یبرخ خالف سدينو یم سسهؤم نيا .است کرده فھرست ھستند، هيروس به »متعھد«

 بحث« :ديافزا یم سسهؤم نيا .ھست ھم یکار و یسازمان یوابستگ که است نيا قتيحق اما دانند یم »یمال« عموما

 یبرا است یخطر و شود یم دهيد اروپا تمام در اکنون که است یا دهيپد یافراط راست انيم در هيروس نرم نفوذ

 به ديگو یم است نگزيبروک مرکز محقق اکنون که هيروس سابق یاطالعات افسر ،ھيل فيونا ».یکيآتالنت -وروي انسجام

 یمبتن که آن از شيب هيروس یسو از ئیاروپا احزاب یمال نيمأت مورد در اظھارات فرانسه، در لوپن خانم حزب یاستثنا

 وجود باره نيا در یجد شواھد قدرچ که است نيا لهأمس« :پرسد یم او .است گمان و حدس بر یمبتن باشد قتيحق بر

 اما دھند جلوه اديز را خود نفوذ صورت نيا به و بزنند دامن عاتيشا به که باشد ھا روس نفع به است ممکن البته  .دارد

  ».شد قائل کشور نيا یبرا را نفوذ از یزانيم توان یم

  

 :منبع

   )دنيا( ٤ صفحه ،٢٠/٣/٩٤ تاريخ به ٣٥٠٢ شماره اقتصاد، دنيای ۀروزنام

 

  :يادداشت

 در زمان ايجاد »سوسياليستیاتحاد جماھير شوروی « مشترکی با ًاز آنجائی که آنچه فعال در روسيه می گذرد، ھيچ وجه

مسما می » اياالت متحدۀ پوتين«انتخاب می شد، پس بھتر بود  به » اتحاد جماھير پوتين « عنوان ندارد تا برای مقالۀآن 

  .ی ھم با شکل و ھم با ماھيت روسيه تطابق بيشتر داردگرديد، زيرا چنين عنوان

 AA-AAادراۀ پورتال

 


