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 ندک روسیه باید خود را بازآفرینی

 

لب مهمی : متن زیر ترجمۀ ویدئوی میشل کولن روزنامه نگار و منتقد بلژیکی است که با وجود اختصار، مطا پیشگفتار

ر ا درا مطرح می کند که برای من جذابیت خاصی داشت و به همین علت آن را به فارسی ترجمه کردم. آدرس ویدئو ر

هند داشت و می پی آمده خواهید یافت. در نتیجه دوستانی که به زبان فرانسه آشنائی دارند نیازی به خواندن متن من نخوا

ً به خود ویدئو مراجعه کنند. میشل کولن بخش هائی از متن  جنگ  چگونه روسیه برای پیروزی در» توانند مستقیما

رار می دهد. نوشتۀ دیمیتری ترینین را مورد بررسی ق« بازآفرینی کند. ترکیبی علیه ایاالت متحدۀ آمریکا باید خود را

ر می پیشنهادهای ترینین برای روسیه هر عقل سلیمی را تشویق می کند، و راه کارهای او حتا خیلی جهانشمول بنظ

 .رسد

 حمید محوی

 2022ژوئن  6 .پاریس

 روسیه باید خود را بازآفرینی کند

 میشل کولن

نی رۀ روسیه حرف بزنیم. رویدادهای مهمی در شرف تکوین است، مشکالت نظامی، مسائلی که پیشبیمی خواهیم دربا

ود را روسیه باید خ» نشده بود. من یک متن خیلی جالب خواندم از نویسنده ای به نام دیمیتری ترینین زیرعنوان 

فردی  جه می توانیم او را به عنوان، او عضو کمیتۀ روس برای سیاست خارجی و دفاع است، در نتی«بازآفرینی کند 

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ » و اخیراً متنی خیلی انقالبی منتشر کرده است زیرا عنوان   پر نفوذ تلقی کنیم،

وضیح دادم که تپیش ازاین در گفتگو با گابریل گالیس «. ترکیبی علیه ایاالت متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند 

ای،  یبی چیست، جنگی است که صرفاً و حتماً نظامی نیست بلکه اقتصادی، روانشناختی، اطالعاتی و رسانهجنگ ترک

همۀ این وجوه در جنگ ترکیبی وجود دارد و وجه نظامی فقط یکی از آنها می …سرویس های اطالعاتی، جاسوسی

واین نویسنده  ن متن من را خیلی شگفت زده کردتواند باشد. در اینجا به یکی دو فراز از این متن می پردازم، چون که ای

ک برخود یاز حالت آماده باش وارد  2014را نیز نمی شناختم. او ترازنامه ای را مطرح می کند و می گوید : از سال 

کراین فعال و وارد یک جنگ تمام عیار شده ایم ولی این جنگ در واقع یک جنگ ترکیبی است. و برخورد نظامی در او

فزایش می اا اینجا در ابعاد حداکثری نرسیده است. ولی خطر برخورد مستقیم بین روسیه و آمریکا وجود دارد و هنوز ت

زرگتری یابد. چالشی که روسیه با آن روبرو شده در تاریخ ما بی سابقه و این صورتبندی از برخورد در سطح خیلی ب

رج از گ بین ایاالت متحدۀ آمریکا و روسیه، نه در خانسبت به دوران جنگ سرد قرار دارد. در واقع صحنۀ اصلی جن

 .روسیه بلکه در داخل روسیه واقع شده است
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ابرند. ایاالت او چه می گوید : البته فاصله بین دو جبهۀ متخاصم خیلی زیاد است، یعنی نیروهای حاضر نامتعادل یا نابر

ن حذف روسیه وسیه در پیش گرفته اند، و در واقع خواهامتحدۀ آمریکا و هم پیمانان آن اهداف خیلی رادیکالی را علیه ر

ه می و این استراتژی به اتحاد غربی اجاز…از سیاست جهانی هستند، و در پی تخریب کامل اقتصاد روسیه می باشند

یچ چشم هدهد که مسئلۀ روسیه را حل کنند و از این طریق در عین حال جنگ علیه چین را تدارک می بینند. در نتیجه 

نداز جدی برای گفتگو وجود ندارد. غرب اجازه نمی دهد که هیچ کشوری در جنگ بین روسیه و ایاالت متحدۀ ا

بی طرف باقی بماند، جائی برای بی طرف ماندن وجود ندارد در نتیجه برای ما مشکل بزرگی را به وجود می   آمریکا

)لیدر   رادستیفادیۀ اروپا به انجام رساند، یعنی تحکیم آورد، مضافاً بر اینکه بایدن موفق شد طرح خود را در مورد اتح

منیت روسیه چیپ( آمریکا در غرب را به دست آورد. در نتیجه برای روسیه امکان گفتگو با اروپائی ها وجود ندارد که ا

المللی و به وضعیت ثبات و صلح آمیز در اروپا بازگشت کنند. در نتیجه مرکز سیاست استراژی بین   را تضمین کنند

یش تعیین پمسکو باید روی خودگردانی روسیه تمرکز یابد، کشور باید روی نیروهای خود اتکا کند. نتیجۀ این نبرد از 

تواند جهان پیرامون  و مشخص نشده است. نبرد در حوزۀ تحریم ها روسیه را تحت تأثیر قرار می دهد ولی روسیه می

لی روسیه خارجی و داخلی روسیه وجود ندارد، به این علت که جبهۀ داخ در نتیجه تفاوتی بین جبهۀ…خود را متحول کند

  .اردوی جنگ برای ایاالت متحدۀ آمریکا است

ولی دیمیتری ترینین چه چیزی پیشنهاد می کند؟ او می گوید : روسیه باید حتماً در اوکراین پیروز نظامی به دست آورد، 

ین کند. به این ترتیب از فحوای حرف او چنین بر می آید که پیروزی یعنی استراتژی نظامی که پیروزی روسیه را تضم

نظامی به شکلی که امیدوار بودند به دست نیامده است، ولی کار مهمی که روسیه باید انجام دهد این است که با کشورهای 

قوی با شرق اوکراین غیر غربی نظم نوینی را به وجود بیاورد، و اردوی ارتباطاتی آن را نیز گسترش دهد. مناسبات 

کند که روسیه سیاست خود را در مبنای سیاستی بیش از پیش اجتماعی تقویت کند.  در دنباس و بیالروس. او پیشنهاد می

از این پس باید سیاست خیلی قوی تر، بیش از پیش خود گردان و مستقل …سیاستی که بیشتر زیر سلطۀ الیگارک ها بوده

و مواد خام اولیه بستگی نداشته باشد بلکه باید به اقتصاد واقعاً پیشرفته ای تبدیل شود. و که فقط به نفت و گاز و گندم 

برای دست یابی به چنین هدفی ما یک مشکل داریم، و آن هم این است که الیگارک های ما میلیاردهائی را که به دست 

امله با غرب هستند، در حالی که روسیه در غرب نگهداشته اند و خواهان مع« آف شور » آورده بودند در بهشت های 

نیازمند سیاستی است که روی وجه اجتماعی و عمومی اتکا داشته باشد، که قدرت خرید مردم و وضعیت فقر را به 

حساب بیاورد. و سیاستی که توسعۀ در همۀ بخش ها را در نظر بگیرد و نه فقط آن بخش هائی که مورد نظر الیگارک 

بستگی دارد. دیمیتری ترینین به خوبی درک کرده است که به چه علتی چین خیلی بهتر در مقابل ها و به منافع آنان 

امپریالیسم ایاالت متحدۀ آمریکا و اروپا مقاومت کرده و به چه علتی موفق شده اقتصاد قدرتمندی را به وجود بیاورد 

نقش   فته است که دولت و حزب کمونیست چینقادر بوده فرادستی آمریکا در جهان را واژگون کند. او دریا  بطوریکه

تعین کننده ای در اقتصاد چین به عهده داشته تا سیاست بر مبنای منافع اجتماعی استوار بماند و رضایت مجموع عموم 

مردم را به دست آورد، و یعنی سیاستی که خیلی مؤثر تر آن از چیزی است که الیگارک ها با سرمایه گذاری هایشان 

ی آورند . در چین برای سرمایه گذاری های درازمدت ارجحیت قائل می شوند که مجموع بخش ها در به دست م

همآهنگی با یکدیگر توسع یابد. یعنی روندی که به چین اجازه می دهد که کمتربه صادارات خود وابسته باشد و روی 

ر حال خواب دیدن چپ یا سوسیالیسم برای رشد بازار داخلی اتکا می کند. می توانیم حدس بزنیم که دیمیتری ترنین د

 .آیندۀ روسیه است و نه روسیه ای که از دوران فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شاهد آن بوده ایم
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La Russie doit se réinventer – Michel Collon 

atch?v=ZllJWj8bxqk&t=15shttps://www.youtube.com/w 
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