
  قدرتمند یه یروس ظهور و یانحالل شورو
  گرید دیک دی از

  
  سھ نفره منحل شد؟ یدر مجلس شراب خور یچرا شورو

  
 یون پخش شد نشان میزیتلو - و یامش کھ از رادین پیآخر رادیاز ا شیپ یعکس، گورباچف را لحظھ ا(

  .)ندارد یود خارجوج یاتحاد شورو گرید کھ دید کھ بھ صراحت بگویگو ین بھ او میلتسیدھد کھ 
  )ن و بالروسیھ، اوكرایروس یھا یچ و کرافچوک سران جمھورین، شوشکویلتسی( گریردیتصو

ً منحل شده و بھ چند کشور دیگر تجزیھ شد ١٩٩١در سال  دھنده  کشورھای تشکیل. این کشور رسما
) تقل ھمسودیا کشورھای مس(شوروی پیشین با حفظ استقالل خود در اتحاد کشورھای مشترک المنافع 

تنھا پس از چند سال از این ھنگام بود کھ آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و ھجوم  .عضو شدند
فقر ھمھ جا را در بر گرفت و تا . ھا و کشورھای وابستھ بھ شوروی آشکار شد فرھنگی غرب بھ ایالت

از لحاظ سطح زندگی و دیگر امروز ھم ھمچنان این ناحیھ از اروپا کھ معروف بھ اروپای شرقی است 
  . جوانب از کشورھای پیشرفتھ عقب است

کشور جدید تاسیس شدند و فدراسیون روسیھ وارث حقوقی شوروی شد، این  ١۵پس از فروپاشی 
: بالروس، اوکراین، مولداوی، در حاشیھ دریای بالتیک: کشورھای جدید در اروپای شرقی عبارتند از

قفقاز گرجستان، آذربایجان ارمنستان، در آسیای مرکزی ترکمنستان، استونی، لتونی، لیتوانی، در 
چندین مناقشھ ارضی حل نشده نیز وجود  .یمرکز یایدرآس قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان

جمھوری ھای برسمیت شناختھ نشده پریدنستروییھ در مولداوی، قره باغ در آذربایجان و ھمچنین : دارند
از سوی روسیھ و نیکاراگوئھ برسمیت شناختھ  ٢٠٠٨ی و آبخازی در گرجستان کھ تابستان اوستیای جنوب

  .شدند و ھمین سبب قطع روابط دیپلماتیک بین فدراسیون روسیھ و گرجستان شد
ك یدسامبر در  ن و بالروس ھفتمیھ، اوكرایروس یھا یچ و کرافچوک سران جمھورین، شوشکویلتسی

  . گرفتھ بودند یانحالل شورو م بھیواقع در بالروس تصم» ایبلوژفسکا«در استراحتگاه  یمحفل خصوص
کاخ  دیندارد و با یگر سمتین رفت و بھ گورباچف گفت کھ دین بھ کرملیلتسی ١٩٩١دسامبر  ست وپنجیب

ھ در ین اتحادیا یاز اعضا یجمھور ١١سران  .ھ کندیدارد تخل یاز فوریبھ آن ن ین را کھ ویکرمل
ك جامعھ یھا بھ صورت  ین جمھوریو ا! رفتندیپذ م آن سھ تن رایتصمقزاقستان تخت ینشست خود در پا

   .مشترك المنافع در آمدند
 مالقات كرد و او را از ین با گورباچف رھبر وقت شورویھ در كاخ كرملیروس یس جمھوریرئ نیلتسی
 یونیزیتلو نطق كوتاهك یبعد گورباچف در  یاندک .ندارد یگر سمتیم آگاه ساخت و گفت كھ دین تصمیا



برابر عمل انجام شده قرار  چون در یتواند موافق باشد ول ین صورت نمیبھ ا یگفت كھ با انحالل شورو
ـ  یاتم سازوبرگخ با آن ھمھ یبزرگ تار یک امپراتوریب ین ترتیبھ ا!. ندارد  یگریگرفتھ است چاره د

داغ ذوب شد  یروانیھمانند برف بر ش ییضاف یشرفتھایپ و ییایردریصدھا ز ،دھھا ھزار تانک ی،تکراو
درصد مردم بالروس  ٨١. شده باشدده یپرسرفراندم برگزار و نظر مردم  ن کھیان رفت، بدون ایو از م

 یشورو اتیک رفراندم بھ ادامھ حیدر  ،»ا یبلوژفسکا یم سھ گانھ در محفل خصوصیتصم« آستانھ  در
. ب كرده بودیتصو را یگریت دیھا وضعیجمھور تمامرلمان پا ،ش از آن ھمیچند ماه پ. داده بودند یرا
  .مالقات كرد یچ با ویتشکر از اقدام شوشکو یکا برایس جمھور آمریرئ
پرداختھ و مورد  راد نطقین كشور بھ ایدن كرده و در كنگره ایكا دین دو بار از آمریلتسیقبال ھم  

ل یدست از قدرت و تعیحزب کمون با خروج یحتقبال نظر داده بودند کھ . گرم قرار گرفتھ بود ییرایپذ
   .ر نخواھد بودیشد امکان پذ یم کھ در آن مشاھده یانسجام با یانحالل شورو ،سمیالیسوس

 یر شورویانحالل اتحاد جماھ یضرورت داشت برا ده دارند كھیعق یاز كارشناسان امور حقوق یاریبس
ھا قانونا  ین جمھوریراد گرفتھ اند كھ سران ایشد و ا یمراجعھ م ھیبھ رفراندوم و دست كم پارلمان اتحاد

 ان بایخارج یانا تحت نفوذ و وعده ھایش قدرت شخص خود و احیافزا ینداشتند و تنھا برا ار انحاللیاخت
را بھ آن صورت  ین، انحالل شورویلتسیدر زمان حكومت  ھیروس یدوما .ن عمل موافقت كرده بودندیا
ب كرد كھ یتصو یك طرح قانونینھ ین زمیخواند و در ا یر قانونیغ یلعم )یعموم یپرس بدون ھمھ(
ن كھ ھمھ یبا ا .ماند یباقن یز كرملیم ید و مصوبھ ھمچنان رویورز یآن خوددار ین از امضایلتسی

خ یتار دادین روین بزرگتریق مربوط بھ ایك در صد حقایاتند؛ ھنوز ید حیشنامھ انحالل در قینما گرانیباز
   .!نشده است معاصر روشن

ھ یروس یل دھنده امپراتوریاز مناطق تشك ١٩٢٢ دسامبر سال ٢٠در  یستیالیسوس یر شورویاتحاد جماھ
 .نبود یعیو طب یافتھ بود جدیر ییكھ بارھا تغ ھا یجمھور یبھ وجود آمده بود و خطوط مرز

 .برقرار شد )یک قطبی(نو  یدر جھان نظم آن ھنوز حل نشده است، یکھ معما یشورو یبا فروپاش
وضعیت، عنوان نظم نوین ولی این نظم نھ تنھا موازنھ  جیمز بیکر سیاستمدار محافظھ کار آمریکایی بھ

شکست بلکھ آرامش ظاھری سابق را ھم برھم زد و مداخلھ  سالھ در امور جھانی را چھل وپنجھای 
ستقرار و مداخلھ خودسرانھ عراق، ا یاشغال نظام. یوگوسالوی آغاز شد یکجانبھ خونین، از کنفدراسیون

 ورود بھ منطقھ فرارود، گسترش ناتو بھ بالتیک شوروی سابق، نقض عھد و وارد ساختن در افغانستان،
فرماندھی نظامی در  تشکیل ،دائمی در خلیج یھای کشتاعضای پیمان منحلھ ورشو بھ ناتو، استقرار 

ن نظم را لرزان ساخت یا ،نیاوكرا تان وآسیای غربی و باالخره اجرای طرح انقالبھای مخملی درگرجس
  .ساخت كیان نزدیجاری آن را بھ نقطھ پا یو بحران مال

  
  )ھ در بندر ھاوانایروس یاز ناوھا یکی(و) ٣٠٠راکت اس (

  



 -  ١١سال ختھ شده است در یر کھ شالوده آن یآت ین است کھ سپیده دم نظم جھانیت آگاھان براینظر اکثر
اصحاب منافع در آمریکا با . خواھد بود یھ جھان چند قطبین نظم برپایا. ھد شدار خوادر افق آشک ٢٠١٠

ظاھر این دولت تغییر یابد و با این کار شاید مانع سقوط نظم  کمک یکدیگر اوباما را روی کار آوردند تا
   .نخواھند شد یک قطبی شوند کھ موفق

ھ یروس یامپراتور ل دھندهیمناطق تشك از ١٩٢٢دسامبر سال  ٢٠در  یستیالیسوس یر شورویاتحاد جماھ
نبود و اگر  یعیو طب یجد افتھ بودیر ییھا كھ بارھا تغ یجمھور یبھ وجود آمده بود و خطوط مرز

بحران ھای جاری . دائمی درخواھد آمد انسجام گذشتھ را بھ دست نیاورد بھ صورت یک کانون بحران
وضعیت عراق و افغانستان در : می شوند جھان در قطعات منفصلھ امپراتوری ھای سابق مشاھده

پاکستان در امپراتوری ھندوستان، مسائل فلسطین، لبنان،  امپراتوری باستانی پارسیان، مسئلھ ھند و
در امپراتوری روسیھ و مسائل .. .عثمانی، مسائل گرجستان، اوکراین و در امپراتوری . . . کوزوو و

 بھ علت تقسیم قبایل میان چند کشور و ترسیم خطوط مرزی ...کشتارھای کنگو و رواندا و آفریقا بویژه
   .امپراتوری بود در دفاتر دربستھ در اروپا کھ ھر قبیلھ آفریقایی پیش از استعمار اروپا برای خود یک

کوتاه نیامدن کوبا، مساعی و سیاست ھای والدیمیر  جھانیان تغییر نظم جھانی را باید مرھون ایستادگی و
اندرزھای فیدل کاسترو و اتحاد التین ھای آمریکا، پیشرفت ھای  ائو، ھوگو چاوز،پوتین، ھو جینت

  . و مقاومت عراق بدانند) استثمار نو(ضد گلوبالیزاسیون اقتصاد  تکنولوژیک ھند، مبارزات
از  پوتین کھ از ضربات واپسین برپیکر نظام یک قطبی تلقی شده است عبارتند نمونھ از کارھایچند 

قطعیت تحویل سیستم ضد ھوایی  ،ری کشورھای صادرکننده گاز طبیعی در نشست مسکوتحکیم ھمکا
ایران برای دفاع از تاسیسات اتمی و حساس خود برغم اعتراض شدید  بھ ٣٠٠ –اس "بسیار پیشرفتھ 

مایلی ایاالت  ٩٠(فرستادن ناوگان بھ دیدار از بندر ھاوانا گر، ید یوکشورھاغربی،  آمریکا و اروپای
رائول کاسترو از این ناوگان، تھدید نگو ھا و عوامل جاسوسی خارجی در خاک روسیھ  و استقبال) همتحد

) مجلس روسیھ( سرکوبی سخت، تنظیم الیحھ تعمیم و گسترش یافتھ تعریف خیانت و تسلیم آن بھ دوما بھ
داد و بھ قرار خواھد  کھ رسانھ ھای این کشور را ھم دربست در خدمت وطن و منافع و مصالح ملت

بھ تنظیم اوراق ازکجا آورده ای؟ و  تصویب رسانیدن قانون ضد فساد اداری اقتصادی و از جملھ اجبار
را کاھش و پایان خواھد داد زیرا  سوء استفاده از مقام و تتسلیم منظم آن بھ مقامات مربوط است کھ رشو

از سال (بھ شش سال  سالچھارقانون شدن دوره ریاست جمھوری در روسیھ از  کھ با تصویب و
رومند یمرد ن نیر پوتیمیوالد ٢٠٠۴از سال  .دو دھھ دیگر بر سر کار خواھد بود ، پوتین تا)٢٠١٢

د و یالمنافع خواھد انجام ت جامعھ مشترکیم وضعیکند کھ بھ تحک یرا دنبال م ییھ برنامھ ھایروس
برنامھ . ار کرده استیمک بساو ک ن تالشین و گرجستان بھ ایطرح غرب در اوکرا یمخمل یانقالبھا

  . دارد یستیونالیناس یربناین زیپوت یھا
ھا می شوند و بدون  تلویزیونھای ماھواره ای دارند قدرتی موازی ارتش_ اینترنت و رادیو  از آنجا کھ

را اجرا می کنند ) دولت متبوع کار روابط عمومی(خونریزی و صرف ھزینھ سنگین برنامھ ھای نفوذ 
  . دولت مسکو در این زمینھ ھم عقب نماندالزم است کھ 



  هیروس یامپراتور ییایاح ن ویر پوتیمیوالد
  

  
  

نھ تظاھرات ین زمیدر ا. کا در مورد مسائل جھانی مخالفندیھ اتخاذ شده و دوگانھ آمریکا با رویمردم آمر
ای جنوبی و یکا در اوستیعمل آمر. کا در آغاز تدارک حملھ بھ عراق قابل ذکر استیگسترده مردم آمر

گر یگذاشتن منافع د پا ریشتر و زین منافع بین خواستھای خود و تامینشی است و برای تامیآبخازیی گز
ران می کند و آباد نمی یکا مانند مغولھا عمل می کند و ویدولت آمر. ردیکشورھا و ملتھا صورت می گ

ار آورده ولی عمران و بازسازی رانی ببیدر عراق و افغانستان و. ستیر است ولی جھاندار نیجھانگ. کند
شی و یت و دور اندیحکومتی در برابر ملت خود سرافراز خواھد بود کھ با درا .نمی کند و نخواھد کرد

است علم و ھنر مصالحھ است و نھ خشونت و یس. ت کندیریت و با حوصلھ مدیبدور از تعصب و عصبان
   .پرخاشگری

   است ھ دست برنداشتھیغرب از نا امن كردن روس: گفت یح و بدون پرده پوشیصر ین با لحنیپوت
 ٢٠٠۵سھ ساعتھ كھ اواخر دسامبر  یمطبوعات ك مصاحبھیھ در یس جمھور روسین رئیر پوتیمیوالد

ن یدر ا یو. سئوال پاسخ گفت ۵١جستھ بودند بھ  روزنامھ نگار شركت ۶٩٠برگزارشد و در آن 
 یغرب از منزو ینداشت بھ ھدفھا یت زمانیدودسابق مح یكھ برخالف مصاحبھ ھا یمصاحبھ عموم

از جملھ انتخابات  ین بلوک در قبال مسائل جھانیا» ستاندارد دوبل«است یھ و ادامھ سیكردن روس
ند كھ انتخابات در یگو یم میكن یما در چچن انتخابات برگزار م یوقت: گفت یو. اشاره كرد) یدمکراس(
 راد ندارد،یدرست است و ا ین انتخاباتیفغانستان و عراق چندر ا یست ولین» قیدق«امن؛  ط نایك محی

ن یپوت . . . و! بود نشانھ دقت آراء» )دھنده یسواد بودن را یل بیبھ دل(انگشت زدن «كھ  یدر افغانستان
  .میآن بود یضعف ھا زد و ما شاھد نقص ھا و یبھ دل نم یكا ھم چنگیگفت كھ انتخابات آمر

 لھستان را مورد حملھ یس جمھوریرئ یوسکین، الکساندر کواسنیت اوكرابحث از انتخابا ن ھنگامیپوت
در خدمت  یلھستان كھ از دوران نوجوان یس جمھوریازجملھ رئ یفرصت طلبان: م قرار داد و گفتیمستق

بھتر است كھ ) کایآمر( ک ابر قدرتی ید كھ برایگو یبھ غرب م یخوش خدمت یبرا.. .بود و یشورو
  .باشد نیھ بدون اوكرایروس

  .نكرده بود» فرد«م بھ یمستق ین حملھ این چنین تا كنون ایپوت
ن دولت یسنگ ا یشورو یش از فروپاشیپ لھستان كھ یس جمھوریرئ یاسنادھااشاره كرده است كھ  یو

را اشاره یاخ یوسكیكواسن( .دادن تعجب آور است ر رنگیین تغین چنیزد نزد ماست و ا ینھ میرا بھ س
كا نخواھد بود و سئوال یگر بھ سود منافع آمریكدین بھ یاوكرا ھ ویشتر روسیشدن ب كیکرده بودکھ نزد
ن یگر وارد امور بیخواھد بار د یھ كھ میدر حركت تازه روس ینیون اوكرایلیم ۵٠د یكرده بود چرا با

  ).ھ باشدین جدا از روسیبھ سود جھان خواھد بود كھ اگر اوكرا. ن كشور باشند؟یبا ا شود یالملل



اشاره  یست شورویكمون مول حزبدر كمس یوسكیت كواسنیبھ سوابق فعالدر مصاحبھ خود نھ تنھا  نیوتپ
خود در  یرا برا یپردرآمد زد كھ شغل ن خاطرین حرفھا را بھ ایا یوسكیكرده بود بلكھ گفتھ بود كواسن

   .اش محرز سازد یجمھور استیان دوره ری، پس از پایمخابرات ینك كمپی
و نا امن كنند و  یھ را منزویدارند كھ روس كا و متحدانش تالشین مصاحبھ نشان داد كھ آمرین در ایپوت

گفت كھ برغم نگاه  یو .نگھدارندن یھوادار غرب را در اوكرا كوشش دارند كھ بھ ھر بھا، نامزد
ھ، یناامن كردن روس یروھا براین یبعض ی، پشت سر مساعیبوش بھ شخص و دوستانھ جورج یشخص
  .باشد داشتھ یعاد یھ وارد اقتصاد جھان شود و زندگیخواھند روس ینھا نمیا. كا قرار داردیمرآ دولت

: انتقاد كرد و گفت ھیروس یك شركت نفتی فروشكا در امر ین در مصاحبھ خود از مداخلھ آمریپوت
بود كھ  داده ینن كمپیفروش ابا  بھ مخالفت یكھ را )كایآمر(دادگاه شھر ھوستون  ینان دارم قاضیاطم
م كھ در یدان یما م. مستقل است یواقع شده و دولت ایدن یھ در كجایداند كھ روس یداشت نم یاتیمال یبدھ

 یھم نم یو كسم یکنرا مسترد  یم اموال ملیخواھ یتاراج رفت و م ملت ما چگونھ بھ ییدارا ١٩٩٠دھھ 
  .بود ما را از محافظت منافع خود بازدارد تواند و قادر نخواھد

 یایدر آس ییكایآمر یروھاین از استقرار نیداشتند نوشتھ اند كھ پوت كھ در مصاحبھ شركت ینگارانخبر
ن بود و اشاره كرد كھ غرب پشت سر حوادث سال یتوسط آنان خشمگ یان گرجینظام انھ و آموزشیم

بھ  را ین انقالب ساختگیخواھد كھ ا یگذارد و میم» انقالب مردم«گرجستان بود و نام آن را  گذشتھ
  .ن شروع كرده استیمشترك المنافع گسترش دھد و از اوكرا یر كشورھایسا

دوم  ش از انتخابات دورین مصاحبھ را كھ چھار روز پیا یمفسران غرب، ھدف از برگزار از یبرخ
كا در ادامھ یژه آمریو ر كشورھا و انتقاد از روش غرب و بھیر سئوال بردن انتخابات ساین بود زیاوكرا

ھ بر لھستان در طول یبھ سلطھ روس ن مفسران سپسیا .كرده بودند یتلق» استاندارد مضاعف« استیس
مافوق راکت ش یرسانھ ھا آزما .ھمنژاد ھستند ن اواخر اشاره كرده بودند کھ دو ملتیقرنھا و تا ھم

ھمزمان متحرك كھ  یك سكویلومتر را از یكصدھزار و دو ازدهی برابر یبا برد» توپول ـ ام«شرفتھ یپو
ن بھ شمار یھ و پشتوانھ اظھارات پوتیروس ییقدرت نما یصورت گرفت نوع نیبا انتشار مصاحبھ پوت

ھ است قابل یروس ینظام یكھ آماده استقرار در واحدھا راکتن یگفتھ شده است كھ ا .آورده بودند
ل یتحو یرا براھ چھل دستگاه از آن یست و در چند ماه گذشتھ روسینراکت ضد  یراکتھاتوسط  یریرھگ
ھ یروس یونیزیشبكھ تلو ن كھ از دویمتن كامل مصاحبھ پوت .مسلح خود آماده ساختھ است یروھایبھ ن

   .ردیقرارگ یخ جاریاستفاده مورخان تار ز قرار گرفتھ بود تا موردین نیكرمل ینترنتیت ایپخش شد در سا

  د نظامی روسیهیدکترین جد

  
امنیت فدراسیون روسیھ در مصاحبھ ای با روزنامھ دولتی  نیکالی پاتروشف سکرترمسوول شورای

راسیسکایا گازیتا اظھار داشت کھ پیشنویس دکترین نظامی جدید روسیھ کھ در آن وضعیت  روسی
واردسازی ضربھ ھستھ ای بھ متجاوز و از جملھ ضربھ بازدارنده، تبیین شده است، ھم اکنون آماده می 



اسناد پیشین در سالھای . سومین ویرایش دکترین نظامی خواھد بود در تاریخ معاصر روسیھ این. باشد
بر این  ١٩٩٣بعنوان مثال، اگر در سال . اما زندگی ثابت نیست. تصویب شده بودند ٢٠٠٠و  ١٩٩٣

عقیده بودیم کھ امکان مناقشھ نظامی منتفی است، اکنون توسعھ اوضاع در جھان نشان داد کھ این ھا 
در سند جدید، خطرات جدید نظامی، از جملھ مبارزه . یاس گسترده ممکن ھستند، حتی در مق)مناقشات(

بر سر سوخت و انرژی و سایر منابع با جذب نیروھای مسلح، گسترش ناتو، گسترش سالح کشتار جمعی 
  .و از جملھ سالح ھستھ ای و تروریسم بین المللی بازتاب یافتھ اند

ھمترین وظیفھ خود را جلوگیری و بازداری از راه اندازی در دکترین نظامی قید شده است کھ روسیھ م
در عین حال خاطر نشان می شود کھ روسیھ استفاده از نیروھای نظامی . ھرگونھ مناقشھ نظامی می داند

بمنظور پاسخگویی بھ اقدامات متجازانھ علیھ خود و یا علیھ متفقینش، حفظ و یا احیای صلح بنا بھ تصمیم 
تکامل بخشیدن  .ن ملل متحد و سایر ساختارھای امنیت مشارکتی را قانونی می داندشورای امنیت سازما

مفاد مندرج در پیشنویس  .بھ صنایع دفاعی نیز از راستاھای دارای اولویت در دکترین جدید نظامی است
 این سند در رابطھ با مشکالت سالح 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 
امکان  .اندازی اقدامات متجاوزانھ علیھ خود و متفقینش بھ روش ھستھ ای بازداری کند، محفوظ می دارند

. ی در نظر گرفتھ می شوداستفاده از سالح ھستھ ای باتوجھ بھ شرایط و اوضاع و مقاصد دشمن احتمال
در اوضاعی کھ برای امنیت ملی بحرانی باشد، واردسازی ضربھ ھستھ ای بھ متجاوز و از جملھ ضربھ 

ما تایید می کنیم کھ آماده حرکت بھ پیش و متمایل بھ ایده جھان بدون سالح  .بازدارنده غیرممکن نیست
مریکا از سالح ھستھ ای امتناع کنند،  وسیھ و ااما بدین منظور الزم است کھ نھ تنھا ر. ھستھ ای ھستیم

بلکھ سایر کشورھای عضو باشگاه ھستھ ای کھ فعالً موضع انتظار را اتخاذ کرده اند نیز از این الگو 
ھمانند تصحیحات تصویب شده در ماه اکتبر سال جاری در قانون دفاعی کشور کھ استفاده  .پیروی کنند

   .خارج از کشور را در نظر دارددر  سریع از نیروھای مسلح روسیھ
ھمچنان روزنامھ اینترنتی روسی گازیتا رو طی مقالھ ای بحث پیرامون ضرورت داشتن یا نداشتن کاھش 

آیا الزم است کھ ذخایر سالح ھستھ ای قدرت ھای پیشرو  :تسلیحات ھستھ ای را آغاز کرده و نوشت
طی کھ در مدت اخیر قدرت ھای ھستھ ای جدید کاھش یابد؟ آیا خلع سالح ھستھ ای روسیھ در شرای

پدیدار می شوند، معقول است؟ ھند و اسرائیل بعلت احاطھ شدن از سوی کشورھای دشمن بھ سالح ھستھ 
اما ایران ھستھ ای تھدیدی برای تمام جھان خواھد بود و از . ای دست یافتھ اند و تھدیدی برای ما نیستند

با بمب ھای اتمی و راکت ھای خود نھ تنھا از سئول، بلکھ از توکیو شمالی  یایکور. جملھ برای روسیھ
  . و واشنگتن ھم باج می گیرد

شمالی بھیچ وجھ نمی توانند کشورھای دوست روسیھ شمرده شوند، اما اینھا در مقایسھ  یایایران و کور
کستانی ھا، تعداد زیادی بیشتر پا .با آنچھ کھ در آینده نزدیک می تواند در پاکستان رخ دھد، فرشتھ ھستند

ش یپاکستان با ب: حال تصور کنید. از نظامیان و مامورین پولیس، تا حدی با تندروھا ھمدردی می کنند
در . ھزار نفری و سالح ھستھ ای ۶٠٠ یدوقوی، ار ا، با اقتصادی نسبتنفوسمیلیون کصدوپنجاه یاز

زاران جنگجو مستقر شده اند کھ از چچن، منطقھ قبیلھ نشین پاکستان، جایی کھ طالبان حکومت دارد، ھ
عالوه بر این، برای پاکستان، روسیھ ھمواره متفق ھند، . داغستان، ازبکستان و تاجیکستان گریختھ اند

   .کشور منفور پاکستان بوده است
صعود اقتصادی چین، روابط آن با روسیھ را از ریشھ دگرگون، و آن را بھ برادر بزرگ . چین نیز ھست

دیپلماسی چینی کامالً ھنرمندانھ است، چین از ھمھ نظر صلح دوستی خود و . ا تبدیل کرده استکشور م
چینی ھا نسبت بھ روسیھ و روس ھا تنفری . احترام بھ ھمھ کشورھا، بویژه بھ کشور ما را نشان می دھد

شوخی خطرناکی  سالح ھستھ ای،. تنھا چین مقتدرتر از روسیھ می شود و نیاز بھ منابع ما دارد. ندارند
  . است



تنھا . بھ احتمال زیاد تبدیل بھ جنگ داغ می شد ١٩٨٨تا  ١٩۴۶اما اگر آن نبود، جنگ سرد سال ھای 
وجود سالح ھستھ ای در شوروی و چین بود کھ نگذاشت برخوردھا در دامانسک و حومھ سمیپاالتینسک 

حال، روسیھ می بایست نھ تنھا بھ حفظ در عین . بھ جنگی تمام و کمال با میلیون ھا قربانی تبدیل شوند
و روابط ما . پتانسیل ھستھ ای خود، بلکھ پتانسیل ھستھ ای آمریکا، بریتانیا، فرانسھ و ھند نیز فکر کند

  .ھر طور ھم کھ باشد، بازھم این ھا کشورھایی کامالً قابل پیشبینی ھستند
  
   .یمنابع روس و یاحزاب چپ مترق یھ ھاینشر ی،انووستیر: بع امن
  

  
  ٢٠٠٩دسامبر  ١٣یکشنبھ، 
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