اﻧﺤﻼل ﺷﻮروی و ﻇﻬﻮر روﺳﯿﻪ ی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
از ﯾﮏ دﯾد دﯾﮕر

ﭼرا ﺷوروی در ﻣﺟﻠس ﺷراب ﺧوری ﺳﮫ ﻧﻔره ﻣﻧﺣل ﺷد؟
)ﻋﮑس ،ﮔورﺑﺎﭼف را ﻟﺣظﮫ ای ﭘﯾش از اﯾراد آﺧرﯾن ﭘﯾﺎﻣش ﮐﮫ از رادﯾو  -ﺗﻠوﯾزﯾون ﭘﺧش ﺷد ﻧﺷﺎن ﻣ ﯽ
دھد ﮐﮫ ﯾﻠﺗﺳﯾن ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر اﺗﺣﺎد ﺷوروی وﺟود ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد(.
ﺗﺻوﯾردﯾﮕر )ﯾﻠﺗﺳﯾن ،ﺷوﺷﮑوﯾﭻ و ﮐراﻓﭼوک ﺳران ﺟﻣﮭوری ھﺎی روﺳﯾ ﮫ ،اوﻛراﯾن و ﺑﻼروس(
در ﺳﺎل  ١٩٩١اﯾن ﮐﺷور رﺳﻣﺎ ً ﻣﻧﺣل ﺷده و ﺑﮫ ﭼﻧد ﮐﺷور دﯾﮕر ﺗﺟزﯾﮫ ﺷد .ﮐﺷورھﺎی ﺗﺷﮑﯾلدھﻧده
ﺷوروی ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎ ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼل ﺧود در اﺗﺣﺎد ﮐﺷورھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ )ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ھﻣﺳود(
ﻋﺿو ﺷدﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﭼﻧد ﺳﺎل از اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺑود ﮐﮫ آﺛﺎر ﻗواﻧﯾن ﺗﺟﺎرت آزاد و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ھﺟوم
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏرب ﺑﮫ اﯾﺎﻟتھﺎ و ﮐﺷورھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷوروی آﺷﮑﺎر ﺷد .ﻓﻘر ھﻣﮫ ﺟﺎ را در ﺑر ﮔرﻓت و ﺗﺎ
اﻣروز ھم ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ از اروﭘﺎ ﮐﮫ ﻣﻌروف ﺑﮫ اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ اﺳت از ﻟﺣﺎظ ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ و دﯾﮕر
ﺟواﻧب از ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻋﻘب اﺳت.
ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ  ١۵ﮐﺷور ﺟدﯾد ﺗﺎﺳﯾس ﺷدﻧد و ﻓدراﺳﯾون روﺳﯾﮫ وارث ﺣﻘوﻗﯽ ﺷوروی ﺷد ،اﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﺟدﯾد در اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺑﻼروس ،اوﮐراﯾن ،ﻣوﻟداوی ،در ﺣﺎﺷﯾﮫ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ:
اﺳﺗوﻧﯽ ،ﻟﺗوﻧﯽ ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ ،در ﻗﻔﻘﺎز ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ارﻣﻧﺳﺗﺎن ،در آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن،
ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ،ﻗرﻗﯾزﺳﺗﺎن ،ازﺑﮑﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن درآﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی .ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ارﺿﯽ ﺣل ﻧﺷده ﻧﯾز وﺟود
دارﻧد :ﺟﻣﮭوری ھﺎی ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﭘرﯾدﻧﺳﺗروﯾﯾﮫ در ﻣوﻟداوی ،ﻗره ﺑﺎغ در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن
اوﺳﺗﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و آﺑﺧﺎزی در ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٢٠٠٨از ﺳوی روﺳﯾﮫ و ﻧﯾﮑﺎراﮔوﺋﮫ ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷدﻧد و ھﻣﯾن ﺳﺑب ﻗطﻊ رواﺑط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﯾن ﻓدراﺳﯾون روﺳﯾﮫ و ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺷد.
ﯾﻠﺗﺳﯾن ،ﺷوﺷﮑوﯾﭻ و ﮐراﻓﭼوک ﺳران ﺟﻣﮭوری ھﺎی روﺳﯾﮫ ،اوﻛراﯾن و ﺑﻼروس ھﻔﺗم دﺳﺎﻣﺑر در ﯾ ك
ﻣﺣﻔل ﺧﺻوﺻﯽ در اﺳﺗراﺣﺗﮕﺎه »ﺑﻠوژﻓﺳﮑﺎﯾﺎ« واﻗﻊ در ﺑﻼروس ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﻧﺣﻼل ﺷوروی ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﺑﯾﺳت وﭘﻧﺞ دﺳﺎﻣﺑر  ١٩٩١ﯾﻠﺗﺳﯾن ﺑﮫ ﮐرﻣﻠﯾن رﻓت و ﺑﮫ ﮔورﺑﺎﭼف ﮔﻔت ﮐﮫ دﯾﮕر ﺳﻣﺗﯽ ﻧدارد و ﺑﺎﯾد ﮐﺎخ
ﮐرﻣﻠﯾن را ﮐﮫ وی ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز ﻓوری دارد ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻧد .ﺳران  ١١ﺟﻣﮭوری از اﻋﺿﺎی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ در
ﻧﺷﺳت ﺧود در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم آن ﺳﮫ ﺗن را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد! و اﯾن ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﯾك ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ در آﻣدﻧد .
ﯾﻠﺗﺳﯾن رﺋ ﯾس ﺟﻣﮭوری روﺳﯾﮫ در ﻛﺎخ ﻛرﻣﻠﯾن ﺑﺎ ﮔورﺑﺎﭼف رھﺑر وﻗت ﺷوروی ﻣﻼﻗﺎت ﻛرد و او را از
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم آﮔﺎه ﺳﺎﺧت و ﮔﻔت ﻛﮫ دﯾﮕر ﺳﻣﺗﯽ ﻧدارد .اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد ﮔورﺑﺎﭼف در ﯾك ﻧطق ﻛوﺗﺎه ﺗﻠوﯾزﯾوﻧ ﯽ

ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﺎ اﻧﺣﻼل ﺷوروی ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣواﻓق ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﭼون در ﺑراﺑر ﻋﻣل اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭼﺎره دﯾﮕری ﻧدارد ! .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ آن ھﻣﮫ ﺳﺎزوﺑرگ اﺗﻣﯽ ـ
وراﮐﺗﯽ ،دھﮭﺎ ھزار ﺗﺎﻧﮏ ،ﺻدھﺎ زﯾردرﯾﺎﯾﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﻓﺿﺎﯾﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﺑرف ﺑر ﺷﯾرواﻧﯽ داغ ذوب ﺷد
و از ﻣﯾﺎن رﻓت ،ﺑدون اﯾن ﮐﮫ رﻓراﻧدم ﺑرﮔزار و ﻧظر ﻣردم ﭘرﺳﯾ ده ﺷده ﺑﺎﺷد ٨١ .درﺻد ﻣردم ﺑﻼروس
در آﺳﺗﺎﻧﮫ » ﺗﺻﻣﯾم ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ در ﻣﺣﻔل ﺧﺻوﺻ ﯽ ﺑﻠوژﻓﺳﮑﺎﯾﺎ « ،در ﯾﮏ رﻓراﻧدم ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﺷوروی
رای داده ﺑودﻧد .ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش از آن ھم ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ وﺿﻌﯾت دﯾﮕری را ﺗﺻوﯾب ﻛرده ﺑود.
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺗﺷﮑر از اﻗدام ﺷوﺷﮑوﯾﭻ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﻛرد.
ﻗﺑﻼ ھم ﯾﻠﺗﺳﯾن دو ﺑﺎر از آﻣرﯾﻛﺎ دﯾدن ﻛرده و در ﻛﻧﮕره اﯾن ﻛﺷور ﺑﮫ اﯾراد ﻧطق ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻣورد
ﭘذﯾراﯾﯽ ﮔرم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻗﺑﻼ ﻧظر داده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺧروج ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾ ﺳت از ﻗدرت و ﺗﻌدﯾل
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،اﻧﺣﻼل ﺷوروی ﺑﺎ اﻧﺳﺟﺎﻣ ﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود .
ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻣور ﺣﻘوﻗﯽ ﻋﻘﯾ ده دارﻧد ﻛﮫ ﺿرورت داﺷت ﺑرای اﻧﺣﻼل اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی
ﺑﮫ رﻓراﻧدوم و دﺳت ﻛم ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﺗﺣﺎدﯾ ﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﺷد و اﯾراد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ ﺳران اﯾن ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
اﺧﺗﯾﺎر اﻧﺣﻼل ﻧداﺷﺗﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﻓزاﯾش ﻗدرت ﺷﺧص ﺧود و اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺣت ﻧﻔوذ و وﻋده ھﺎی ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺑﺎ
اﯾن ﻋﻣل ﻣواﻓﻘت ﻛرده ﺑودﻧد .دوﻣﺎی روﺳﯾﮫ در زﻣﺎن ﺣﻛوﻣت ﯾﻠﺗﺳﯾن ،اﻧﺣﻼل ﺷوروی را ﺑﮫ آن ﺻورت
)ﺑدون ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ( ﻋﻣﻠﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧواﻧد و در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﯾك طرح ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺻوﯾب ﻛرد ﻛﮫ
ﯾﻠﺗﺳﯾن از اﻣﺿﺎی آن ﺧودداری ورزﯾد و ﻣﺻوﺑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن روی ﻣﯾز ﻛرﻣﻠﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﻛﮫ ھﻣﮫ
ﺑﺎزﯾﮕران ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ اﻧﺣﻼل در ﻗﯾد ﺣﯾﺎﺗﻧد؛ ھﻧوز ﯾك در ﺻد ﺣﻘﺎﯾق ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن روﯾداد ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻر روﺷن ﻧﺷده اﺳت !.
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در  ٢٠دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٢٢از ﻣﻧﺎطق ﺗﺷﻛﯾل دھﻧده اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود و ﺧطوط ﻣرزی ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﻛﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﺟدی و طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺑود.
ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﮐﮫ ﻣﻌﻣﺎی آن ھﻧوز ﺣل ﻧﺷده اﺳت ،در ﺟﮭﺎن ﻧظﻣﯽ ﻧو )ﯾﮏ ﻗطﺑﯽ( ﺑرﻗرار ﺷد.
ﺟﯾﻣز ﺑﯾﮑر ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ،ﻋﻧوان ﻧظم ﻧوﯾن وﻟﯽ اﯾن ﻧظم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوازﻧﮫ
ھﺎی ﭼﮭل وﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ در اﻣور ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺷﮑﺳت ﺑﻠﮑﮫ آراﻣش ظﺎھری ﺳﺎﺑق را ھم ﺑرھم زد و ﻣداﺧﻠﮫ
ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺧوﻧﯾن ،از ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﯾوﮔوﺳﻼوی آﻏﺎز ﺷد .اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ ﻋراق ،اﺳﺗﻘرار و ﻣداﺧﻠﮫ ﺧودﺳراﻧﮫ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ورود ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻓرارود ،ﮔﺳﺗرش ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺗﯾﮏ ﺷوروی ﺳﺎﺑق ،ﻧﻘض ﻋﮭد و وارد ﺳﺎﺧﺗن
اﻋﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻧﺣﻠﮫ ورﺷو ﺑﮫ ﻧﺎﺗو ،اﺳﺗﻘرار ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی داﺋﻣﯽ در ﺧﻠﯾﺞ ،ﺗﺷﮑﯾل ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧظﺎﻣﯽ در
آﺳﯾﺎی ﻏرﺑﯽ و ﺑﺎﻻﺧره اﺟرای طرح اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﻣﺧﻣﻠﯽ درﮔرﺟﺳﺗﺎن و اوﻛراﯾن ،اﯾن ﻧظم را ﻟرزان ﺳﺎﺧت
و ﺑﺣران ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎری آن را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧزدﯾك ﺳﺎﺧت.

)راﮐت اس  (٣٠٠و)ﯾﮑﯽ از ﻧﺎوھﺎی روﺳﯾﮫ در ﺑﻧدر ھﺎواﻧﺎ(

ﻧظر اﮐﺛرﯾت آﮔﺎھﺎن ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﭘﯾده دم ﻧظم ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻟوده آن رﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت در ﺳﺎل - ١١
 ٢٠١٠در اﻓق آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻧظم ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﭼﻧد ﻗطﺑﯽ ﺧواھد ﺑود .اﺻﺣﺎب ﻣﻧﺎﻓﻊ در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ ﯾﮑدﯾﮕر اوﺑﺎﻣﺎ را روی ﮐﺎر آوردﻧد ﺗﺎ ظﺎھر اﯾن دوﻟت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘوط ﻧظم
ﯾﮏ ﻗطﺑﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣوﻓق ﻧﺧواھﻧد ﺷد.
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در  ٢٠دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٢٢از ﻣﻧﺎطق ﺗﺷﻛﯾل دھﻧده اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود و ﺧطوط ﻣرزی ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﻛﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﺟدی و طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺑود و اﮔر
اﻧﺳﺟﺎم ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎورد ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﮐﺎﻧون ﺑﺣران داﺋﻣﯽ درﺧواھد آﻣد .ﺑﺣران ھﺎی ﺟﺎری
ﺟﮭﺎن در ﻗطﻌﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﮫ اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺳﺎﺑق ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷوﻧد :وﺿﻌﯾت ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻣﭘراﺗوری ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻠﺳطﯾن ،ﻟﺑﻧﺎن،
ﮐوزوو و  . . .در اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺳﺎﺋل ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،اوﮐراﯾن و ...در اﻣﭘراﺗوری روﺳﯾﮫ و ﻣﺳﺎﺋل
آﻓرﯾﻘﺎ ﺑوﯾژه ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﮐﻧﮕو و رواﻧدا و ...ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻘﺳﯾم ﻗﺑﺎﯾل ﻣﯾﺎن ﭼﻧد ﮐﺷور و ﺗرﺳﯾم ﺧطوط ﻣرزی
در دﻓﺎﺗر درﺑﺳﺗﮫ در اروﭘﺎ ﮐﮫ ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﭘﯾش از اﺳﺗﻌﻣﺎر اروﭘﺎ ﺑرای ﺧود ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺑود.
ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﻧظم ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾد ﻣرھون اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻧﯾﺎﻣدن ﮐوﺑﺎ ،ﻣﺳﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی وﻻدﯾﻣﯾر
ﭘوﺗﯾن ،ھو ﺟﯾﻧﺗﺎﺋو ،ھوﮔو ﭼﺎوز ،اﻧدرزھﺎی ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو و اﺗﺣﺎد ﻻﺗﯾن ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ،ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی
ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ ھﻧد ،ﻣﺑﺎرزات ﺿد ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎد )اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧو( و ﻣﻘﺎوﻣت ﻋراق ﺑداﻧﻧد.
ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﮐﺎرھﺎی ﭘوﺗﯾن ﮐﮫ از ﺿرﺑﺎت واﭘﺳﯾن ﺑرﭘﯾﮑر ﻧظﺎم ﯾﮏ ﻗطﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﺗﺣﮑﯾم ھﻣﮑﺎری ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ در ﻧﺷﺳت ﻣﺳﮑو ،ﻗطﻌﯾت ﺗﺣوﯾل ﺳﯾﺳﺗم ﺿد ھواﯾﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ "اس –  ٣٠٠ﺑﮫ اﯾران ﺑرای دﻓﺎع از ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت اﺗﻣﯽ و ﺣﺳﺎس ﺧود ﺑرﻏم اﻋﺗراض ﺷدﯾد
آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ ،وﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ،ﻓرﺳﺗﺎدن ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﮫ دﯾدار از ﺑﻧدر ھﺎواﻧﺎ ) ٩٠ﻣﺎﯾﻠﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده( و اﺳﺗﻘﺑﺎل راﺋول ﮐﺎﺳﺗرو از اﯾن ﻧﺎوﮔﺎن ،ﺗﮭدﯾد ﻧﮕو ھﺎ و ﻋواﻣل ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﺎک روﺳﯾﮫ
ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﯽ ﺳﺧت ،ﺗﻧظﯾم ﻻﯾﺣﮫ ﺗﻌﻣﯾم و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻌرﯾف ﺧﯾﺎﻧت و ﺗﺳﻠﯾم آن ﺑﮫ دوﻣﺎ )ﻣﺟﻠس روﺳﯾﮫ(
ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾن ﮐﺷور را ھم درﺑﺳت در ﺧدﻣت وطن و ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠت ﻗرار ﺧواھد داد و ﺑﮫ
ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧﯾدن ﻗﺎﻧون ﺿد ﻓﺳﺎد اداری اﻗﺗﺻﺎدی و از ﺟﻣﻠﮫ اﺟﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم اوراق ازﮐﺟﺎ آورده ای؟ و
ﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧظم آن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط اﺳت ﮐﮫ رﺷوت و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﺎم را ﮐﺎھش و ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد داد زﯾرا
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب و ﻗﺎﻧون ﺷدن دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در روﺳﯾﮫ از ﭼﮭﺎرﺳﺎل ﺑﮫ ﺷش ﺳﺎل )از ﺳﺎل
 ،(٢٠١٢ﭘوﺗﯾن ﺗﺎ دو دھﮫ دﯾﮕر ﺑر ﺳر ﮐﺎر ﺧواھد ﺑود .از ﺳﺎل  ٢٠٠۴وﻻدﯾﻣﯾر ﭘوﺗﯾن ﻣرد ﻧﯾروﻣﻧد
روﺳﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم وﺿﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد و
اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﻣﺧﻣﻠﯽ طرح ﻏرب در اوﮐراﯾن و ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺗﻼش او ﮐ ﻣﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﮐرده اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﭘوﺗﯾن زﯾرﺑﻧﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دارد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﻧﺗرﻧت و رادﯾو _ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﮭﺎی ﻣﺎھواره ای دارﻧد ﻗدرﺗﯽ ﻣوازی ارﺗش ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑدون
ﺧوﻧرﯾزی و ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﻔوذ )ﮐﺎر رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت ﻣﺗﺑوع( را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺳﮑو در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھم ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧد.

وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ و اﺣﯿﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روﺳﯿﻪ

ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ روﯾﮫ اﺗﺧﺎذ ﺷده و دوﮔﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗظﺎھرات
ﮔﺳﺗرده ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ در آﻏﺎز ﺗدارک ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻋراق ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت .ﻋﻣل آﻣرﯾ ﮑﺎ در اوﺳﺗﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و
آﺑﺧﺎزﯾﯽ ﮔزﯾﻧﺷﯽ اﺳت و ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺧود و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﺷﺗر و زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻠﺗﮭﺎ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻐوﻟﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و وﯾران ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺑﺎد ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر اﺳت وﻟﯽ ﺟﮭﺎﻧدار ﻧﯾﺳت .در ﻋراق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾراﻧﯽ ﺑﺑﺎر آورده وﻟﯽ ﻋﻣران و ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺧواھد ﮐرد .ﺣﮑوﻣﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻣﻠت ﺧود ﺳراﻓراز ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ دراﯾت و دور اﻧدﯾﺷﯽ و
ﺑدور از ﺗﻌﺻب و ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد .ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻠم و ھﻧر ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﺧﺷوﻧت و
ﭘرﺧﺎﺷﮕری.
ﭘوﺗﯾن ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﺻرﯾﺢ و ﺑدون ﭘرده ﭘوﺷﯽ ﮔﻔت :ﻏرب از ﻧﺎ اﻣن ﻛردن روﺳﯾﮫ دﺳت ﺑرﻧداﺷﺗﮫ اﺳت
وﻻدﯾﻣﯾر ﭘوﺗﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور روﺳﯾﮫ در ﯾك ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻛﮫ اواﺧر دﺳﺎﻣﺑر ٢٠٠۵
ﺑرﮔزارﺷد و در آن  ۶٩٠روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺷرﻛت ﺟﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ  ۵١ﺳﺋوال ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت .وی در اﯾن
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻛﮫ ﺑرﺧﻼف ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﺑق ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﻧداﺷت ﺑﮫ ھدﻓﮭﺎی ﻏرب از ﻣﻧزوی
ﻛردن روﺳﯾﮫ و اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت »دوﺑل ﺳﺗﺎﻧدارد« اﯾن ﺑﻠوک در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﺋل ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
)دﻣﮑراﺳﯽ( اﺷﺎره ﻛرد .وی ﮔﻔت :وﻗﺗﯽ ﻣﺎ در ﭼﭼن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در
ﯾك ﻣﺣﯾط ﻧﺎ اﻣن؛ »دﻗﯾق« ﻧﯾﺳت وﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ درﺳت اﺳت و اﯾراد ﻧدارد،
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﻛﮫ »اﻧﮕﺷت زدن )ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﺳواد ﺑودن رای دھﻧده(« ﻧﺷﺎﻧﮫ دﻗت آراء ﺑود! و  . . .ﭘوﺗﯾن
ﮔﻔت ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﻣرﯾ ﻛﺎ ھم ﭼﻧﮕﯽ ﺑﮫ دل ﻧﻣﯽ زد و ﻣﺎ ﺷﺎھد ﻧﻘص ھﺎ و ﺿﻌف ھﺎی آن ﺑودﯾم.
ﭘوﺗﯾن ھﻧﮕﺎم ﺑﺣث از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اوﻛراﯾن ،اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﮐواﺳﻧﯾوﺳﮑﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻟﮭﺳﺗﺎن را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗرار داد و ﮔﻔت :ﻓرﺻت طﻠﺑﺎﻧﯽ ازﺟﻣﻠﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻟﮭﺳﺗﺎن ﻛﮫ از دوران ﻧوﺟواﻧﯽ در ﺧدﻣت
ﺷوروی ﺑود و ...ﺑرای ﺧوش ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻏرب ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﺑرای ﯾﮏ اﺑر ﻗدرت )آﻣرﯾﮑﺎ( ﺑﮭﺗر اﺳت ﻛﮫ
روﺳﯾﮫ ﺑدون اوﻛراﯾن ﺑﺎﺷد.
ﭘوﺗﯾن ﺗﺎ ﻛﻧون اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﻣﻠﮫ ای ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ »ﻓرد« ﻧﻛرده ﺑود.
وی اﺷﺎره ﻛرده اﺳت ﻛﮫ اﺳﻧﺎدھﺎی رﺋ ﯾس ﺟﻣﮭوری ﻟﮭﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﭘﯾش از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﺳﻧﮓ اﯾن دوﻟت
را ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﻣﯽ زد ﻧزد ﻣﺎﺳت و اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ دادن ﺗﻌﺟب آور اﺳت) .ﻛواﺳﻧﯾوﺳﻛﯽ اﺧﯾرا اﺷﺎره
ﮐرده ﺑودﮐﮫ ﻧزدﯾك ﺷدن ﺑﯾ ﺷﺗر روﺳﯾﮫ و اوﻛراﯾن ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﺑﮫ ﺳود ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﺧواھد ﺑود و ﺳﺋوال
ﻛرده ﺑود ﭼرا ﺑﺎﯾد  ۵٠ﻣﯾﻠﯾون اوﻛراﯾﻧﯽ در ﺣرﻛت ﺗﺎزه روﺳﯾﮫ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎر دﯾﮕر وارد اﻣور ﺑ ﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷود ﺑﺎ اﯾن ﻛﺷور ﺑﺎﺷﻧد؟ .ﺑﮫ ﺳود ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود ﻛﮫ اﮔر اوﻛراﯾن ﺟدا از روﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷد(.

ﭘوﺗﯾن در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳواﺑق ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻛواﺳﻧﯾوﺳﻛﯽ در ﻛﻣﺳﻣول ﺣزب ﻛﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی اﺷﺎره
ﻛرده ﺑود ﺑﻠﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﻛواﺳﻧﯾوﺳﻛﯽ اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ را ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر زد ﻛﮫ ﺷﻐل ﭘردرآﻣدی را ﺑرای ﺧود در
ﯾك ﻛﻣﭘﻧﯽ ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ،ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دوره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اش ﻣﺣرز ﺳﺎزد .
ﭘوﺗﯾن در اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ و ﻣﺗﺣداﻧش ﺗﻼش دارﻧد ﻛﮫ روﺳﯾﮫ را ﻣﻧزوی و ﻧﺎ اﻣن ﻛﻧﻧد و
ﻛوﺷش دارﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎ ،ﻧﺎﻣزد ھوادار ﻏرب را در اوﻛراﯾن ﻧﮕﮭدارﻧد .وی ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑرﻏم ﻧﮕﺎه
ﺷﺧﺻﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟورج ﺑوش ﺑﮫ ﺷﺧص وی ،ﭘﺷت ﺳر ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﻧﯾروھﺎ ﺑرای ﻧﺎاﻣن ﻛردن روﺳﯾﮫ،
دوﻟت آﻣرﯾﻛﺎ ﻗرار دارد .اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد روﺳﯾﮫ وارد اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎن ﺷود و زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭘوﺗﯾن در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود از ﻣداﺧﻠﮫ آﻣرﯾﻛﺎ در اﻣر ﻓروش ﯾك ﺷرﻛت ﻧﻔﺗ ﯽ روﺳﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﻛرد و ﮔﻔت:
اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺷﮭر ھوﺳﺗون )آﻣرﯾﻛﺎ( ﻛﮫ رای ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻓروش اﯾن ﻛﻣﭘﻧﯽ داده ﺑود ﻛﮫ
ﺑدھﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ داﺷت ﻧﻣﯽ داﻧد ﻛﮫ روﺳﯾﮫ در ﻛﺟﺎی دﻧﯾﺎ واﻗﻊ ﺷده و دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل اﺳت .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﻛﮫ در
دھﮫ  ١٩٩٠داراﯾﯽ ﻣﻠت ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎراج رﻓت و ﻣﯽ ﺧواھﯾم اﻣوال ﻣﻠﯽ را ﻣﺳﺗرد ﮐﻧﯾم و ﻛﺳﯽ ھم ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد و ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود ﻣﺎ را از ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑﺎزدارد.
ﺧﺑرﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻛﮫ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷرﻛت داﺷﺗﻧد ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ ﭘوﺗﯾن از اﺳﺗﻘرار ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در آﺳﯾ ﺎی
ﻣﯾﺎﻧﮫ و آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮔرﺟﯽ ﺗوﺳط آﻧﺎن ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑود و اﺷﺎره ﻛرد ﻛﮫ ﻏرب ﭘﺷت ﺳر ﺣوادث ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﺑود و ﻧﺎم آن را »اﻧﻘﻼب ﻣردم« ﻣﯾﮕذارد و ﻣﯽ ﺧواھد ﻛﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ را ﺑﮫ
ﺳﺎﯾر ﻛﺷورھﺎی ﻣﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﮔﺳﺗرش دھد و از اوﻛراﯾن ﺷروع ﻛرده اﺳت.
ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺳران ﻏرب ،ھدف از ﺑرﮔزاری اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﻛﮫ ﭼﮭﺎر روز ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دور دوم
اوﻛراﯾن ﺑود زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺎﯾر ﻛﺷورھﺎ و اﻧﺗﻘﺎد از روش ﻏرب و ﺑﮫ وﯾژه آﻣرﯾﻛﺎ در اداﻣﮫ
ﺳﯾﺎﺳت »اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺿﺎﻋف« ﺗﻠﻘﯽ ﻛرده ﺑودﻧد .اﯾن ﻣﻔﺳران ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ روﺳﯾﮫ ﺑر ﻟﮭﺳﺗﺎن در طول
ﻗرﻧﮭﺎ و ﺗﺎ ھﻣﯾن اواﺧر اﺷﺎره ﻛرده ﺑودﻧد ﮐﮫ دو ﻣﻠت ھﻣﻧژاد ھﺳﺗﻧد .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ آزﻣﺎﯾش راﮐت ﻣﺎﻓوق
وﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ »ﺗوﭘول ـ ام« ﺑﺎ ﺑردی ﺑراﺑر ﯾﺎزده ھزار و دوﺻدﻛﯾﻠوﻣﺗر را از ﯾك ﺳﻛوی ﻣﺗﺣرك ﻛﮫ ھﻣزﻣﺎن
ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘوﺗﯾن ﺻورت ﮔرﻓت ﻧوﻋﯽ ﻗدرت ﻧﻣﺎﯾﯽ روﺳﯾﮫ و ﭘﺷﺗواﻧﮫ اظﮭﺎرات ﭘوﺗﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
آورده ﺑودﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﻛﮫ اﯾن راﮐت ﻛﮫ آﻣﺎده اﺳﺗﻘرار در واﺣدھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯾﮫ اﺳت ﻗﺎﺑل
رھﮕﯾری ﺗوﺳط راﮐﺗﮭﺎی ﺿد راﮐت ﻧﯾﺳت و در ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ روﺳﯾﮫ ﭼﮭل دﺳﺗﮕﺎه از آن را ﺑرای ﺗﺣوﯾل
ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧود آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺗن ﻛﺎﻣل ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘوﺗﯾن ﻛﮫ از دو ﺷﺑﻛﮫ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ روﺳﯾﮫ
ﭘﺧش ﺷد در ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻛرﻣﻠﯾن ﻧﯾز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣورﺧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎری ﻗرارﮔﯾرد .

دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ

ﻧﯾﮑﻼی ﭘﺎﺗروﺷف ﺳﮑرﺗرﻣﺳوول ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻓدراﺳﯾون روﺳﯾﮫ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ دوﻟﺗﯽ
روﺳﯽ راﺳﯾﺳﮑﺎﯾﺎ ﮔﺎزﯾﺗﺎ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧوﯾس دﮐﺗرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺟدﯾد روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در آن وﺿﻌﯾت
واردﺳﺎزی ﺿرﺑﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺗﺟﺎوز و از ﺟﻣﻠﮫ ﺿرﺑﮫ ﺑﺎزدارﻧده ،ﺗﺑﯾﯾن ﺷده اﺳت ،ھم اﮐﻧون آﻣﺎده ﻣﯽ

ﺑﺎﺷد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر روﺳﯾﮫ اﯾن ﺳوﻣﯾن وﯾراﯾش دﮐﺗرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺧواھد ﺑود .اﺳﻧﺎد ﭘﯾﺷﯾن در ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٩٣و  ٢٠٠٠ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺑودﻧد .اﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﺛﺎﺑت ﻧﯾﺳت .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﮔر در ﺳﺎل  ١٩٩٣ﺑر اﯾن
ﻋﻘﯾده ﺑودﯾم ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت ،اﮐﻧون ﺗوﺳﻌﮫ اوﺿﺎع در ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﯾن ھﺎ
)ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت( ،ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﯾﺎس ﮔﺳﺗرده ﻣﻣﮑن ھﺳﺗﻧد .در ﺳﻧد ﺟدﯾد ،ﺧطرات ﺟدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﺑر ﺳر ﺳوﺧت و اﻧرژی و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺟذب ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ،ﮔﺳﺗرش ﻧﺎﺗو ،ﮔﺳﺗرش ﺳﻼح ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ
و از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای و ﺗرورﯾﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.
در دﮐﺗرﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ روﺳﯾﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ﺧود را ﺟﻠوﮔﯾری و ﺑﺎزداری از راه اﻧدازی
ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ داﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ روﺳﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﻣﻧظور ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﺟﺎزاﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود و ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﻔﻘﯾﻧش ،ﺣﻔظ و ﯾﺎ اﺣﯾﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم
ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺳﺎﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ را ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ داﻧد .ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺧﺷﯾدن
ﺑﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯾز از راﺳﺗﺎھﺎی دارای اوﻟوﯾت در دﮐﺗرﯾن ﺟدﯾد ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت .ﻣﻔﺎد ﻣﻧدرج در ﭘﯾﺷﻧوﯾس
اﯾن ﺳﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺳﯾﮫ را ﺑﻌﻧوان
ﻗدرﺗﯽ ھﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ﺑﺎزداری ھﺳﺗﮫ ای ﺷده و ﻧﯾز از راه
اﻧدازی اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﺟﺎوزاﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود و ﻣﺗﻔﻘﯾﻧش ﺑﮫ روش ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎزداری ﮐﻧد ،ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ دارﻧد .اﻣﮑﺎن
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و اوﺿﺎع و ﻣﻘﺎﺻد دﺷﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،واردﺳﺎزی ﺿرﺑﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺗﺟﺎوز و از ﺟﻣﻠﮫ ﺿرﺑﮫ
ﺑﺎزدارﻧده ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﻣﺎده ﺣرﮐت ﺑﮫ ﭘﯾش و ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﯾده ﺟﮭﺎن ﺑدون ﺳﻼح
ھﺳﺗﮫ ای ھﺳﺗﯾم .اﻣﺎ ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ روﺳﯾﮫ و ا ﻣرﯾﮑﺎ از ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻓﻌﻼً ﻣوﺿﻊ اﻧﺗظﺎر را اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﻧد ﻧﯾز از اﯾن اﻟﮕو
ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد .ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﺻﺣﯾﺣﺎت ﺗﺻوﯾب ﺷده در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻗﺎﻧون دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﺳرﯾﻊ از ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ روﺳﯾﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور را در ﻧظر دارد.
ھﻣﭼﻧﺎن روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ روﺳﯽ ﮔﺎزﯾﺗﺎ رو طﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون ﺿرورت داﺷﺗن ﯾﺎ ﻧداﺷﺗن ﮐﺎھش
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ھﺳﺗﮫ ای را آﻏﺎز ﮐرده و ﻧوﺷت :آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ذﺧﺎﯾر ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ﻗدرت ھﺎی ﭘﯾﺷرو
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد؟ آﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای روﺳﯾﮫ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در ﻣدت اﺧﯾر ﻗدرت ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﺟدﯾد
ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﻌﻘول اﺳت؟ ھﻧد و اﺳراﺋﯾل ﺑﻌﻠت اﺣﺎطﮫ ﺷدن از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی دﺷﻣن ﺑﮫ ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ
ای دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻣﺎ اﯾران ھﺳﺗﮫ ای ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود و از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑرای روﺳﯾﮫ .ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻣب ھﺎی اﺗﻣﯽ و راﮐت ھﺎی ﺧود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺳﺋول ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺗوﮐﯾو
و واﺷﻧﮕﺗن ھم ﺑﺎج ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﯾران و ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺷورھﺎی دوﺳت روﺳﯾﮫ ﺷﻣرده ﺷوﻧد ،اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رخ دھد ،ﻓرﺷﺗﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی
از ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻣﺎﻣورﯾن ﭘوﻟﯾس ،ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎ ﺗﻧدروھﺎ ھﻣدردی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل ﺗﺻور ﮐﻧﯾد :ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﯾ ش
ازﯾﮑﺻدوﭘﻧﺟﺎه ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔوس ،ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻗوی ،اردوی  ۶٠٠ھزار ﻧﻔری و ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای .در
ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻧﺷﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺣﮑوﻣت دارد ،ھزاران ﺟﻧﮕﺟو ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد ﮐﮫ از ﭼﭼن،
داﻏﺳﺗﺎن ،ازﺑﮑﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ﮔرﯾﺧﺗﮫ اﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،روﺳﯾﮫ ھﻣواره ﻣﺗﻔق ھﻧد،
ﮐﺷور ﻣﻧﻔور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت.
ﭼﯾن ﻧﯾز ھﺳت .ﺻﻌود اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ،رواﺑط آن ﺑﺎ روﺳﯾﮫ را از رﯾﺷﮫ دﮔرﮔون ،و آن را ﺑﮫ ﺑرادر ﺑزرگ
ﮐﺷور ﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﭼﯾﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ اﺳت ،ﭼﯾن از ھﻣﮫ ﻧظر ﺻﻠﺢ دوﺳﺗﯽ ﺧود و
اﺣﺗرام ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ ،ﺑوﯾژه ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روﺳﯾﮫ و روس ھﺎ ﺗﻧﻔری
ﻧدارﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾن ﻣﻘﺗدرﺗر از روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎ دارد .ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای ،ﺷوﺧﯽ ﺧطرﻧﺎﮐﯽ
اﺳت.

اﻣﺎ اﮔر آن ﻧﺑود ،ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۴۶ﺗﺎ  ١٩٨٨ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺟﻧﮓ داغ ﻣﯽ ﺷد .ﺗﻧﮭﺎ
وﺟود ﺳﻼح ھﺳﺗﮫ ای در ﺷوروی و ﭼﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﮕذاﺷت ﺑرﺧوردھﺎ در داﻣﺎﻧﺳﮏ و ﺣوﻣﮫ ﺳﻣﯾﭘﺎﻻﺗﯾﻧﺳﮏ
ﺑﮫ ﺟﻧﮕﯽ ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻔظ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺳﺗﮫ ای ﺧود ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺳﺗﮫ ای آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ و ھﻧد ﻧﯾز ﻓﮑر ﮐﻧد .و رواﺑط ﻣﺎ
ھر طور ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزھم اﯾن ھﺎ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ  :رﯾﺎﻧووﺳﺗﯽ ،ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎی اﺣزاب ﭼپ ﻣﺗرﻗﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ روﺳﯽ.

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ١٣ ،دﺳﺎﻣﺑر ٢٠٠٩

ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
Copyright©2006Esalat

www.esalat.org

