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 غرب درباره هژمونی

 

معه در جبه فدراسیون روسیه روز یر مستقل شده[ ] اسیر و غمراسم باشکوهی به مناسبت الحاق سرزمین های آزاد شده 

ی موجب ویرانی و نابود« هژمونی غرب»از جمله، رئیس جمهور روسیه در مورد اینکه چگونه  .کرملین برگزار شد

 .میلیون ها نفر گشته است صحبت کرد

اق نسک و مناطق زاپوروژیه و خرسون معاهده الح، چهار رئیس جمهوری خلق دونتسک و لوگامبر[اسپت30] روز جمعه

« مردم بیان اراده»و « مأموریت بزرگ آزادی بخش»پوتین این ادغام را  .به روسیه را در کرملین مسکو امضا کردند

 .خواند

و د کرد هشدار داد که روسیه به هر وسیله ممکن از خاک خود دفاع خواه« اربابانش در غرب»پوتین به رژیم کی یف و 

 .از آنها خواست تا خصومت ها را متوقف کنند و به مذاکرات بازگردند

میشه غرب تصمیم گرفت که همه در جهان برای ه ۱۹۹۱به گفته پوتین، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

 .فدراسیون روسیه را داشت« فروپاشی»پس از آن، غرب انتظار  .دستورات او را بپذیرند

 .روسیه مقاومت کرد و احیا شد و جایگاه شایسته خود را در صحنه جهانی بازیافت و تقویت کردبا این حال 

 :است. در این باره گفت« تضعیف و تجزیه روسیه»پوتین غرب را متهم کرد که مدام در تالش برای 

 منابع طبیعی د، با قلمرو،این فقط آنها را بسیار نگران می کند که کشوری به این بزرگی و پهناوری در جهان وجود دار»

 «.و مردمی که نمی خواهند و نمی توانند به صدای ساز کسی برقصند

 .، غرب همه دولت ها و فرهنگ های مستقل و ارزش های سنتی آنها را تضعیف می کندعالوه بر این

. پوتین «بندی می شوددشمن طبقه »هر دولتی که بتواند در برابر هژمونی غرب مقاومت کند، به طور خودکار به عنوان 

 :توضیح داد

 «.برای آنها بسیار مهم است که همه کشورها از حق حاکمیت خود به نفع ایاالت متحده صرف نظر کنند» 

دهد تا با قدرت دالر آمریکا به این ترتیب، غرب در تالش است تا یک سیستم استعماری نو را حفظ کند که به آن اجازه می

 .ل جهان را غارت کندهای تکنولوژیک، کو دیکته

 .حاکم از کنترل غرب رضایت دارند برخی از نخبگان

 :عالوه بر این، پوتین گفت بر سر کسانی که از غرب نافرمانی می کنند چه میآید

مناطق بود میکند، آنها کل کشور ها را نابود می کنند و فجایع انسانی را به وجود می آورند، ویرانی، میلیون ها زندگی نا»

، ]وضعیت امروز افغانستان[حاصره تروریست ها را ایجاد میکنند، به این مناطق آسیب اجتماعی میزنندتحت م

رنوشت ها، مستعمرات و نیمه مستعمرات میسازند، و تا زمانی که از این جنایات سود خود را ببرند، س پروتکتوریت

 «.انسانها برایشان اهمیتی ندارد

درت قمیل به حفظ »و « طمع»به راه انداخته است در علیه روسیه « غرب جمعی»دالیل واقعی جنگ ترکیبی که اکنون 

 .نهفته است« نامحدود خود

به تجارت  در این زمینه، رئیس دولت روسیه. به گفته پوتین، غرب همیشه از زیر بار مسئولیت جنایات خود گریخته است

ن که چین را و فرانسه علیه چی جهانی برده اشاره کرد، نسل کشی قبایل بومی آمریکا، غارت هند و آفریقا و جنگ انگلیس

 .مجبور می کرد بنادر خود را به روی تجارت تریاک باز کند
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 :پوتین افزود

 «.آنها کل مردم را به مواد مخدر معتاد کردند، کل گروه های قومی را بخاطر زمین و منابع از بین بردند»

 .ای استفاده کرده استار از سالح هستهوی همچنین خاطرنشان کرد که آمریکا تنها کشوری در جهان است که دو ب

های شیمیایی، ردپای وحشتناکی شود که ایاالت متحده با بمباران وحشیانه، استفاده از ناپالم و سالحعالوه بر این، گفته می

 .و ویتنام به جای گذاشته است]کوریا[از ویرانی در کره 

 :رئیس جمهور روسیه در این زمینه غرب را به نفاق متهم کرد

آورند. همه ها به ارمغان میکنند که آزادی و دموکراسی را برای سایر ملتهاست که تکرار میرهای غربی قرنکشو»

 «.ردگی و خشونتب –تم و استثمار. به جای آزادی س –چیز دقیقا برعکس است: به جای دموکراسی 

وکراین اشات روی انسان از جمله در از جمله، رئیس دولت روسیه غرب را به توسعه تسلیحات بیولوژیکی، انجام آزمای

 .و جنگ هایی که منجر به راه افتادن جریان های مهاجرتی بزرگ امروزی شده است را متهم کرد

 .گفته می شود که هزاران نفر می میرند تا مثالً به اروپا برسند

یجاد می زدایی در خود را ااروپا با تن دادن به درخواست واشنگتن برای تحریم های جدید علیه روسیه، عمال صنعتی 

 .اندکند. اروپا بیش از پیش خود را در زیر نفوذ واشنگتن قرار داده

پاناروپایی  او آنگلوساکسون ها را به خرابکاری در خطوط لوله نورد استریم به منظور از بین بردن زیرساخت های انرژی

 .متهم کرد

فاوت ؛ ]از منظری مت.اری را در قرن بیستم رهبری کرده استپوتین گفت که افتخار می کند که روسیه جنبش ضد استعم

 نگاهی به اشغال قشون سرخ در افغانستان[

ی و بیماری این امر بسیاری از مردم جهان را قادر ساخته است که رشد کنند، فقر و نابرابری را کاهش دهند، بر گرسنگ

 .غلبه کنند

 :پوتین سخنان خود را خالصه کرد

ا دیکتاتوری تان، برای روسیه می جنگیم دوستان عزیز، امروز ما برای راهی عادالنه و آزاد، قبل از هر چیز برای خودم»

 [نو استی جویسیطرهپوتینیزم نوید دهی  هدف از استکبار ستیزی ] «.و استبداد برای همیشه به گذشته تعلق داشته باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [پوتینیزم] دگاهید ؛ مجله هفته
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