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 فرید سیاوش

 توطئه؛تیوری 

توطئه در شکل پیچیده آن تیوری 

بیانگر اینست که تمامی بدبختی های 

عالم در نتیجه برنامه و کارکرد گروهی 

ن انِ غالب پنهااز افراد پر  نفوذ و دست

بیان این مفهوم ر د اتفاق می افتد.

گروه های کوچک و تیز  گفته میشود،

 مالی، هوشی دارای امکانات سیاسی،

علمی در  و روانی تی،نظامی، استخبارا

 خوب و بد این دنیا پس تمام حوادث

تیوری توطئه  سخن ساده،ه ب هستند.

یعنی اعتقاد نداشتن یا باور نکردن 

شکل ظاهری و رسمی رویداد های 

اجتماعی و اقتصادی می   سیاسی،

    باشد.

 

 

 در بزرگ واقعۀ کمتر

 و تصادفی سیاست دنیای

 می اتفاق بخودی خود

 نخواهی خواهی افتد،

 شکل در هایی علت و دالیل

 هر اند. دخیل آن اتفاق و تبارز گیری،

 و برنامه اجرای از ناشی میدهد ُرخ سیاست دنیای در آنچه

 های شبکه و ها استراتیژیست ،ورزان سیاست تصامیم

 بسیار اتفاقات این در مطلق تصادف ضرب است. استخباراتی

 است. اندک و پائین

 عمدتآ و میاید نظر به که نیست چنان افتاده اتفاق مسایل اکثرآ

 وظایف از یکی دارند. پنهانی روابط   باهم اتفاقات و حوادث

 رمز و راز دل در و پردۀ پُشت در زدن نقب تحلیلگران اساسی

 هر پس در که باشیم داشته یاد به .باشد می  اتفاقات و حوادث

  است. پنهان بزرگتری راز راز،

 بحران به رابطه در توطئه ورییت از که کنیم قصد قدر هر

 میشویم. دور مساله حقیقت از قدر همان بگیریم، فاصله اوکرائین

 پنجسال از ما که کرد اعالم ای آی سی لینووئمس از یکی وقتی

 مصرف دالر ردهااملی و داشتیم برنامه اوکرائین برای پیش

 برپایی زمان .شد معلوم بحران آستین از توطئه روبای مدُ  ؛کردیم

 زمان با ربط بی تواند نمی کیف های جاده در مسلحانه اهراتظت

 المپیک تحریم مساله باشد. سوچی المپیک های بازی برگذاری

 واقعی کنار در خرابکاری؛ برای گیها آماده پخش و سوچی

 تحریم ناموفقانه تالش از .روسها اغفال برای بود بازی بودن،

 گسترده حضور از ،کنیم پوشی چشم اگر سوچی های بازی

   نمیدا در مسلح های کننده تظاهر کنار در اروپا اتحادیه رهبران
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  شویم. رد تفاوت بی توانیم یمن کیف استقالل

 انظار آن در که رساند تصویب به را ای قطعنامه 2102 دسامبر ماه در اروپا پارلمان که اینست جالب 

 احزاب کل و شده توصیف بیزاری بیگانه با توأم و ضدسامی نژادپرستانه، ،اوکرائین آزادی حزب

 حزب آن با همکاری از که بودند شده خوانده فرا امر این به دمکراسی طرفدار اوکراین پارلمان

 با خودشان اروپا اتحادیه و آمریکا مقام عالی نمایندگان که نشد آن مانع قطعنامه آن ولی کنند. خودداری

  .بشناسند برسمیت را شقدرت و کنند برقرار تماس «تیاهنیبوک» آن رئیس و فاشیست آزادی حزب

 و کردن گیر غافل برای را مناسبی لحظه اوکرائین در بحران خلق پروژه اندرکاران دست واقعیت در

 رهبران و آمریکا که را چیزی اما بودند. کرده انتخاب روسها به استراتیژیک ۀضرب کردن وارد

 .بود شده داده سازمان حرکت این به روسها شدید حمله ضد بودند؛ نکرده محاسبه دقیق اروپا اتحادیه

 شکل باین ،بود هتیاف انجام ای توطئه نیز ،چین المپیک جریان در که است نکرده فراموش تاریخ حافظه

 تجاوز بر مبنی ،دروغین خبری پخش از استفاده با ،چین سنکیانگ استان در «ارومورو» شهر در که

 بقتل نفر صددو از بیش ،بودند کرده فراهم قبل از که تمهیداتی و ،مسلمان دختر یک بر چینی یک

 درگیری لمح به شد مجبور ،داشت حضور المپیک مراسم در که چین کمونیست حزب رئیس رسید.

 نیز بود «الفتنه رأس» که صبرینا خانم شد. معلوم خبر بودن دروغ بزودی بخواباند. را آشوب و رفته

 برایش آمریکا و ترکیه دولت طرف از ای گسترده امکانات آنجا در و شد پناهنده ترکیه به و کرده فرار

 .دهند ادامه چین درون در تروریسیتی عملیات به تا شده فراهم

 و قانونی دولت یک مسکو، نظر از دارند. اوکراین بحران از متفاوتی های برداشت روسیه و غرب

 نظر از است. شده سرنگون کیف در غرب ای رسانه و سیاسی حمایت و شورش واسطه به دمکراتیک

 و غرب بین روابط توازن بود توانسته و بوده اساسی قانون بر مبتنی دولتی یاناکوویچ دولت مسکو،

 .کند حفظ ار مسکو

 های سیاست از دموکرات سوسیال حزب های شخصیت از و آلمان سابق صدراعظم شرودر، گرهارد

 نادرستی های ارزیابی اتحادیه این گفت و کرد انتقاد سخت ینئاوکرا در تحوالت مورد در اروپا اتحادیه

 این تبدیل باعث حتی و است داشته ینئاوکرا در اوضاع روند از را

 .است شده کنونی بحران به روند

 کمیسیون رهبری گفت: و نهاده فراتر را پا آلمان پیشین صدراعظم

 بی بکلی کشور این منحصر موقعیت و ینئاوکرا در اوضاع از اروپا

 میان باشد مجبور که داد سوق راهی به را کشور این و است اطالع

 مصالح و منافع حالیکه در کند انتخاب را یکی روسیه و اروپا اتحادیه

 .باشد داشته خوب روابط طرف هردو با که کند می ایجاب ینئاوکرا

 

 شکل برای اروپا اتحادیه و آمریکا بزرگ پروژه با  خورده گره متاسفانه اوکرائین تیکیلژیوپُ  تقدیر

  امکانات ساختن محدود و روسیه های مرز سوی پیشروی اساس بر آینده جدید جهانی نظم دلخواه دادن
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 راه و انرژی منابع بر تسلط روسیه، اقتصادی موثریت تضعیف و مدیترانه آبهای به دسترسی از روسیه

  باشد. می آن انتقاالت های

 در هریش که است شده تنظیم بزرگ ۀپروژ یک قالب در اوکرائین انهلحمس یها شورش و تظاهرات

   .دارد روسیه های مرز جانب پیشروی برای استراتیژی

 بی و مسلح غیر افراد  و دولتی های داشته و ها ثروت داشت قبال در را اوکرائین تاراج پروژه این

 مجاهدین دخول جریان کیف؛ به مسلح افراد شدن داخل گرفت، قرار چپاول مورد که چه سرقت به دفاع

 حاصل حقیقت در کرد. تکرار و زنده را خلق دموکراتیک حزب حاکمیت سقوط از پس کابل شهر در

 و اوکرائین بازی این ترین بازنده و آورد ارمغان به را اوکرائین رفتن جاتار به پروژه این جمع

  هستند. دفاع بی های اوکرائینی

 

 جمهور رئیس کارتر، جیمی امنیتی مشاور برژینسکی، ژیبیگنیو کریمه ژئوپلیتیک اهمیت مورد در

 کلی بطور را مسکو تنها نه ۷۹۹۷ سال در کریمه شدن جدا :نوشت ۷۹۹۱ سال در آمریکا، اسبق

 پر بسیار روسیه برای سیاه دریای ولی رفت یغما به نیز سیاه دریای بر تسلطش بلکه کرد تضعیف

 نیروی انتقال» لحاظ از بلکه «آن از تر فرا و مدیترانه منطقه با تجارت برای» تنها نه است اهمیت

 در نهائی بازی – سقوط از پس» : فارسی ترجمه «شطرنج بزرگ حفهص» کتاب: از «.)مدیترانه منطقه به روسیه دریائی

 «(.قطبی تک جهان

 این است شده خارج کیف کنترل از کریمه که آنجا از اما 

 بر تکیه با – کریمه اگر کند. نمی ایفا نقشی دیگر موضوع

 پایگاه تنها نه پیوست روسیه وبه جدا اوکرائین از – مسکو

 مدت دراز در روسی تعادل عامل یک بعنوان سواستوپول

 کرد پیدا امکان روسیه بلکه بود خواهد ناتو طلبی توسعه مانع

 مدیترانه دریای در مشکل بدون را خود دریائی های فعالیت تا

 دریائی، امور کارشناس ممزن، کالوس بقول و دهد گسترش

 دریای» گفت ؛آلمان صدای – وله دویچه با گفتگو در که

 تایید سوریه جنگ را تحلیل این صحت «.کند می ایفا بزرگی نقش روسیه خارجی سیاست در مدیترانه

  ایفای برای مسکو البته »کرد.

 

 «است. کریمه آن و  دارد پرش تخته به نیاز نزدیک خاور و مدیترانه در ،جنوب در نقشی چنین

 غرب عملگراست. و نیرومند استراتیژیست یک پوتین که کرد ثابت دیگر یکبار اوکرائین شطرنج بازی

 چین، روسیه، ها تحریم این و زنند. می ضربه را خود منافع و  خود  حقیقت در ها، تحریم وضع با

 با استراتیژیک مشکالت  ها کشور این همه زیرا سازد، می تر نزدیک هم به را ایران و برازیل هند،

 سیاسی های حل راه تندهس مجبور آنها آورد. نخواهد دوام دیری ها تحریم این من باور به دارند. آمریکا

 کند. جستجو را
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 به غرب پسند مورد و قطبی تک نظام از حرکت لمللیا بین روابط در اساسی تغییرات یجهنت در 

 سوریه نظامی گیریهایدر .است گرفته شتاب قطبی چند نظام سوی به ،امریکا متحده ایاالت رهبری

 بلکه ،قطب چند فقط نه آن در که است نوین نظام آرایش بسوی بلندی گام اوکرائین بحران و ساز زمینه

 این میان ،دالیل از ای بسته اساس بر و شک بدون .میایند بوجود ،استراتژیک گوناگون های مجموعه

 این از آنان که اینست مهم اما ،داشت نخواهد وجود برابری و تعادل ،استراتژیک ۀتاز های مجموعه

  همه علیرغم و کنند رد هرقدرتی جانب از را ای دیکته هرگونه که داشت خواهند را ییوانات این پس

 

 ارکان همه ،خود اولیه مرحله در قطبی چند این ظهور تنها کنند. حفاظت خود ملی منافع از مشکالت

 کاربرد علیرغم قطبی تک نظام است. خوانده نیز آنرا فاتحه و درآورده بلرزه را سابق قطبی تک نظام

 سوریه و لیبی ،لبنان ،عراق ،افغانستان در فاحشی شکستهای دچار ،خود افزاری سخت توان تمام

 گردید.

 خشن قدرت استراتژی بکاربردن از که ها غربی دیگر حاال افزار سخت گیری بکار سالها از پس

 نظر از حتی و کند باز خود های تانک و ارتش بوسیله را هایی جبهه پس این از نمیتواند و مانده عاجز

 تازه شرایط تسلیم مگر ،نمیدهد آنها به زیادی اقدامات اجازه که دارد زیادی شکنندگیهای نیز اقتصادی

 استراتژیک های مجموعه از ای تازه نظام ،پیروزی از پس توانست ،«شمند» اگر اینکه بویژه د.نگرد

 این زیرا ،گذارد سر پشت گذشته سال سی در را غربی کشورهای همه بود خواهد قادر ،دهد تشکیل

 و توسعه قابلیت که استراتژیکی فضای ،ژئوپولیتیک یتهایعموق ،اقتصادی های توانایی دارای مجموعه

 این در ،آورد می رو توطئه و افزاری نرم جنگ به شرایطی چنین در غرب دارد. ار آسان   شدن تثبیت

 خزان» و «بهارعربی» و ،«ملتها بهار» ،«رنگی انقالبات» شدن تکرار شاهد که است مسیر

 میسوزاند. خود آتش در را خشکی و تر هر که هستیم «اوکرائین

 

 
 است. شده استفاده خبری معتبر ازمنابع 

 غرب و شرق ن؛یاوکرائ  ،موضوع ارتباط به دیگر نوشته

 

 

در نتیجه تغییرات اساسی در روابط بین المللی حرکت از نظام تک قطبی و مورد پسند غرب به رهبری 

 ایاالت متحده امریکا، به سوی نظام چند قطبی شتاب گرفته است.

http://www.zendagi.com/Ukrain%20Sharq%20&%20Gharb.pdf

