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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۵ فبروری ٠٧
  

   سال بعد٧٠کنفرانس يالتا 
 

اد شوروی، امريکا و رھبران اتح) يالتا(در يالتا کنفرانس کريميه  – ١٩۴۵ در اوايل فبروری سال –ھفتاد سال قبل 

اين اصول و مھمتر از . ن اصول ساختار بعد از جنگ اروپا مورد توافق قرار گرفتندآانگلستان گشايش يافت که در 

 .نمايند ھمه، درس ھای يالتا امروز اھميت خاص کسب می

ی مشابه ئ گردھماخرينآبه ) ١٩۴۵ فبروری سال ١١ تا ۴از تاريخ ( تالف ضد ھيتلری ئ کنفرانس يالتای دول اۀھفت

مالقات بعدی رھبران اتحاد شوروی، امريکا و . شود، مبدل گشت ياد می» یه ئقبل از ھست«نام ه  که بیدر عھد

 بمب اتمی از طرف ۀزمايش موفقانآ خبر ۀ صورت گرفت، در زمين١٩۴۵انگلستان که در پوتسدام در سال 

در يالتا . وشيما و ناگاساکی جاپان استفاده شد ضد شھرھای ھيرهيان صورت گرفت که چند روز بعد بئامريکا

مطرح نبود و تمام توجه رھبران بر حل بعد از جنگ در » میوعصر ات«غاز آصحبت راجع به سالح نو مخرب و 

 .اروپا متمرکز بود

ن آحل . زادشده قرار داشتآ احيای سرحدات سابق و تعيين سرحدات نو دولتی در اروپای ألۀدر مرکز توجه مس

کرد، چون صحبت، در ماھيت امر، راجع به   سه کشور شرکت کننده مطالبه میھر ھای جدی از طرف گذشت

 . متقابل بين شرق و غرب، مطرح بودۀايجاد سيستم ارضی بازداری و وزن

 اتحاد ۀ حکومت به رسميت شناخته شد– موجوديت دو حکومت در پولند ۀ پولند که در نتيجألۀاز اين نقطه نظر مس

ً حاد بودشوروی و نسبت اين واقعيت که خاک پولند توسط .  حکومت در مھاجرت که در لندن قرار داشت، خاصتا

حکومت موقت وحدت « ايجاد ۀزاد شده بود، ستالين توانست از واشنگتن و لندن بر توافق در بارآاردوی سرخ 

کرات از خود پولند و پولنديان شمول شخصيت ھای دمو«نجا، دست يابد، ولی با آ حکومت موجود در ۀ، بر پاي»ملی

جمله، در بالقان در برابر دول   من– خود در باره مسايل ديگر ۀرھبر شوروی، به نوب. نآدر » ساکن در خارج

ی که جنگ خونين داخلی مشتعل گرديده ئستالين به عدم شرکت در حل اوضاع در يونان، جا. غربی گذشت نمود

 .بود، موافقه کرد

در يالتا راجع به ايجاد نواحی اشغالی متحدين در خاک المان . لمان نيز مصالحه حاصل گرديد األۀ حل مسۀدر بار

 به جمھوری دموکراتيک المان و جمھوری فدرالی المان و در سرحد ءمغلوب شده توافق حاصل شد که بعداً در ابتدا

 .به المان متحد معاصر مبدل گشتند - ١٩٩٠ – ١٩٨٠سال ھای 
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رفته کنفرانس نقش خود را در اين باره بازی نمود که اساس ھمکاری بعد از منطق غربی جيوپوليتيکی از بين نولی 

می » جنگ سرد«جھان به سرعت به دوران . يافتثر تحقق نؤ موجنگ که در يالتا پی ريزی شده بود، بصورت کل 

و نمی توانست نسبت کدام پالن ھای مبدل گشت » تقسيم نو جھان« تالش غرب جھت ۀ نتيجدراين وضع . لغزيد

اين مطلب را والنتين فالين دوکتور علوم تاريخ در صحبت با راديوی .  اتحاد شوروی توضيح شودۀتجائوزکاران

 :سپوتنيک اظھار داشت

رزوی آکشور ما امکانات و ھم .  از جانب اتحاد شوروی ھيچ چيزی تھديد نمی کرد١٩۴۵اروپا را در سال  

 اتحاد شوروی بعد از ۀن وقت اعتراف نموده بودند که مواظبت عمدآيان خود در ئامريکا. ا را نداشتنھآتھديدکردن 

 .مين امنيت انکشاف داخلی می باشدأمين شرايط نورمال خارجی برای تأجنگ جھانی دوم ت

برقراری نظم : " ود شده بود، گفته شده بءزادسازی اروپا امضاآکه در پايان کنفرانس يالتا راجع به ای در اعالميه 

زادشده امکان از بين بردن آ اقتصادی بايد به چنان شيوه دستياب گردد که به ملل –در اروپا و بازسازی زندگی ملی 

ولی اين ". نھا فراھم کندآسسات دموکراتيک بر اساس انتخاب خود ؤعواقب نشانه ھای نازيزم و فاشيزم و ايجاد م

ی به ئوژی نازی در کشورھای مختلف اروپا مجدد فعلی فاشيزم و ايديولظھور. يافتطور کامل تحقق نه ھدف ب

  .غربی يکبار ديگر مبرميت روزافزون دروس يالتا را خاطرنشان می سازد» گرانت ھای«کمک 

  

  :افزوده

دروس يالتا، بدون توجه به آن پيش زمينه ھائی که بر مبنای آن، کنفرانس يالتا موفقيت يافت، توھمی فراگيری از 

مھمترين پيش زمينه و پيش شرط جھت رسيدن به تحققی از نوع کنفرانس يالتا، در گام نخست موجوديت . يش نيستب

فردی به عظمت، درايت و شجاعت ستالين در پيشاپيش نيروھای ضد تجاوز می باشد، مسلم است که تنھا مجوديت 

ه گردان پيشاھنگ پرولتاريا و خلقھای کشور آن سکاندار نيز کافی نيست، بلکه اتکای وی به حزبی مضبط و آھنين ک

 اجتماعی سوسياليستی، تمام آن پيش زمينه ای را - خودش و ساير کشور ھا باشد و بھره وری از ساختار اقتصادی 

می سازد که می توان بر مبنای آن با درس گيری از کنفرانس يالتا، جلو تجاوزات وزياده خواھی امپرياليزم را 

  .گرفت

 .ح. ع

  

 


