
 

 

 فرید سیاوش

کلیسای ه های دور به حوزه نفوذ از گذشت سرزمینی کهین ریشه در تاریخ آن سرزمین دارد. ئبحران و چند دستگی اوکرا

. شرق صنعتی و غرب منقسم شده است  در شرق ارتدوکس طرفدار روسیه ساییکل اروپا در غرب وکاتولیک طرفدار 

آلمان و فاشیسم هتلری قرار گرفت حمایت از خط  درکاتولیک  غرب   ،های جهانی اول و دومگدر دوران جن زراعتی.

، ولی قزاق های در در حمایت از هتلر. تاتار ها ایستادروسیه  حمایت از ارتدوکس بر ضد آن در خط شرق   درحالیکه

 حمایت از روسیه  صف بستند.

 

در میان . به نمایش گذاشتکه در اعتراضات شرکت داشتند  را مخالفانی چند گانگی قالل کیفتاخیر در میدان اس حوادث  

به جز ملی کننده ها اجیران مزد بگیر و تروریست که روزانه از سی تا صد یورو دریافت می کردند، کم نبودند.  تظاهر 

گرایان جناح راست، بسیاری از مردم اوکراین هنوز در مورد اینکه می خواهند به غرب و اتحادیه اروپا بپیوندند مردد 

نزدیکی با مرز های اروپا  گذشته تاریخی و می کنند به خاطرین زندگی ئهستند. معترضانی که در بخشهای غربی اوکرا

، می باشندروسیه  باهای عمیقی پیوندخواستار پیوستن به غرب هستند، اما بخشهای شرقی و جنوبی این کشور دارای 

 فرهنگ و اقتصاد مردم این بخش به روسیه تنیده شده است.

هوادار اروپا اکنون  پر شور   . جوانان  ها چون حباب ترکیدندو خماراکنون در نخستین روز پس از پیروزی، مهمانی تمام 

ها را  که باید قبالً آن -و جاسوسان خارجیفاشیست ها ها،  کاران، تروریست در میان جنایت

 آنان می بیند که چگونه فاشیست های مسلح .اند بیدار شده غفلتاز خواب  -کردند اخراج می

دفاع ملی  –شورای ملی اوکراین »، «اوکراینحزب »)آزادی(، « سووبودا»حزب )

 بگویندبا خود  . شایددر جاده های کیف رژه میروند (« تریزوب»، و «اوکراین از خود

 از این تغییر چه خواهد بود؟حاصل رنج ما 

 



 
 

دموکراسی مبارزه  آزادی وبود که باید برای ندموکرات  آزاد و  ائین یک کشوررآیا اوکپرسشی را باید پاسخ گفت که 

یک کشور مستقل و  این را می پذیریم که دموکراسی یک پروسه دوامدار است، ولی اوکرائین .؟صورت می گرفت

 پارلمان انتخابی بر اساس حضور احزاب  دارای وجود داشت،در آنکشور قواه سه گانه و تفکیک قوا  دموکراتیک بود.

تقلب در انتخاب و یا تخاب شده بود نه بر اساس کدام ت دموکراتیک انو رئیس جمهور هم در نتیجه انتخابا بودسیاسی 

، دنیای امروزی دنیای تنیده درهم است؛ مگر ممکن است در عصر !کودتای نظامی. ولی وابستگی اقتصادی به روسیه چرا

 گردش سرمایه فرا ملتی و گلوبالیسم از وابستگی های اقتصادی بدور ماند. 

ین ئظاهر اینگونه معلوم میشود که در اوکرا امادیگر حاال کسی نیست که نداند جنگ در اوکرائین بر سر قدرت است. 

باطل.  در برابرجنگ حق  دارد یعنیبرضد دیکتاتوری و فساد جریان  وآزادیخواهیمبارزه میان طرفدارن دموکراسی 

تقابل و تصادم جاری در  ین قرار دارند.ئرااوک  وی مرز هایآنسدر حقیقت برنامه ریزان جنگ در ایکاش چنین می بود. 

، بلکه تقابل غول های سرمایه در برابر هم برای تسلط بر نبوده کرائین تقابل شرق سوسیالیستی و غرب کاپیتالیستیوا

از ات شان و نجنه دلسوزی به مردم  ،ذخایر و میادین انرژی و راه های استراتیژیک در خشکه و دریا می باشدمناطق، 

 رفاه و عدالت اجتماعی. تامینفقر و تنگدستی و

در  را قبل از آنکه به یک ابر قدرت تمام عیار  امکاناتش تا روسیه و در تالش اند  اتحادیه اروپاامریکا و ایاالت متحده 

 برنامه هایپیاده نمودن   ۀسر را بزرگ بر مانع بهنباشد  قادر روسها تا مهار و تضعیف نمایند شودعرصه جهانی مبدل 

سقوط رژیم اسد و طرفدارانش بساط یگانه پایگاه ن اند تا با آ. همانگونه که در سوریه در پی قرار گیرد شان استراتیژیک

 ۀین، رائدر دریای مدیترانه برچینند. همچان برنامه دارند تا با تسلط بر اوکرا شهر بندری طرطوسدر نظامی روسیه را 

  . سیاه به دریای مدیترانه را ببندند دریاچهآبی روسیه از طریق 

کیلومتر مرز مشترک دارند. آمریکا دنبال این است که پایگاههای نظامی خود را نزدیک مرز  ١٦٧٥ روسیه و اوکرائین

روسیه مستقر کند و موشکهای هسته ای خود را در آنجا نصب کند. 

آمریکا را تحمل نمی کند و به ویژه منطقه  برنامۀروسیه هرگز این 

یت ویژه ای برای روسیه دارد زیرا پایگاه تنها ناوگان کریمه حساس

.نیروهای دریایی روسیه در دریای سیاه در این منطقه واقع است

که آن را بزرگترین   پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،پوتین

برنامه ریزی های زیادی برای  ؛نامید بیستفاجعه ژئوپولیتیکی قرن 

ایجاد اتحادیه اوراسیا کرده است. اتحادیه ای متشکل از روسیه، 

اوکراین، بالروس و قزاقستان که در خیال پوتین وزنه ای در برابر 

ن ین به سمت اروپا گرایش پیدا کند، پروژه سیاسی اتحادیه اوراسیا که مدافعی چون پوتیئاگر اوکرا اتحادیه اروپا باشد.

روسیه به سمت غرب و چنگال انرژی  زگا یعبورقسمی ین کنترل ئدارد، به چالش کشیده خواهد شد. مهم تر اینکه اوکرا

  .پوتین بر سر اتحادیه اروپا را در اختیار دارد

با  ع پوتینطخط قرمز روسها نزدیک شدن ناتو به مرز های آنکشور می باشد. بصورت قفراموش نشود که از جانب دیگر 

پولیتک خود بکار وئژین در حلقه منافع ئحفظ اوکراشانه ها از کنار این مساله نمی گذرد همه تدابیر را برای  اال انداختنب

 روسیه نمی تواند این پیشروی جانب مرز های خود را تحمل کند.خواهد بست. 

  



 
 

و دوران  ١۵۹۱در سال )کریمه این ادعا قوت گرفته است که شبه جزیره یک بار دیگر به روسیه ملحق خواهد شد در

ین منتقل ئینی تبار بود، مالکیت کریمه از روسیه به اوکرائرهبری نیکیتا خروشچف رهبر وقت اتحاد شوروی که خود اوکرا

. از مجموع (دونتسک، لوگانسک، دنیپروپتروسک و کریمه خارکوف،)طقی که به زبان روسی صحبت می کنند  . منا(شد

میلیون نفر در مناطق مذکور زندگی می کنند و از مکان های مهم صنعتی اوکراین به  ١٦٤٦میلیون جمعیت اوکراین  ٦٥

  .شمار می روند

ین و اشاره به ئاوکراوالدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه نیز در ماههای اخیر با زیر سئوال بردن یکپارچگی قلمرو 

 .ین و غرب شدئمالکیت شبه جزیره کریمه باعث نگرانی و تعجب بسیاری در خود اوکرا

واقعیت این است که حکومت روسیه روی احساسات ملی گرایانه اکثریت روس تبار جمعیت کریمه و استقرار یکی از 

 سواستوپول از زمان جنگهای کریمه در اواسط ناوگانهای نیروی دریایی خود در بندر سواستوپول حساب می کند. شهر 

قرن نوزدهم میالدی بین روسیه تزاری از یک سو و ائتالفی از نیروهای بریتانیا، فرانسه و امپراطوری عثمانی، موقعیت 

 .ویژه ای داشته و بسیاری از مردم آن را "شهر شکوه و جالل روسیه" می نامند

یره کریمه کنفرانس یالتا چند ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم برگذار شد و در در  شهر یالتا در شبه جز ١۵٦٦در سال 

یس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان از یک سو و ئروزولت رآن 

استالین ازسوی دیگر در باره تقسیم غنایم جنگی قبل از پایان آن به بحث پرداختند. 

کنفرانس یالتا آغاز شد. عالوه بر این در ایجاد بلوک شرق و بلوک غرب در واقع از 

این کنفرانس اعضا به تقسیم آلمان به عنوان دو کشور آلمان غربی و شرقی به توافق 

آیا  .رسیدند چرا که با این کار قصد داشتند از جنگ سوم جهانی جلوگیری کنند

 کنفرانس یالتای دیگری در راه است و تقسیم دیگری؟

دارند؟ اگر راست می گویند چرا کشور  کشور را ساختن آنشگوفا ین و ئیکا واقعآ قصد نجات اوکراو امر اتحادیه اروپاآیا 

لمیونان، مادر در یونان اعمال سیاست ریاضت اقتصادی  .اروپا را از فقر و بد بختی نجات نمیدهنددموکراسی و  فلسفه ،ع 

اروپا و کمیسیون اروپا(، اقتصاد این کشور را کامالً  بی رحمانه با ارابه سه اسبه )صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی

 .فلج کرده که منجر به رکود عمیق و وحشتناک شده است

تا در حاشیه بنشینند، به  نه بخاطر فعالیت اقتصادی بلکه د دادنها وام خواه به اوکرائینی امریکا و اتحادیه اروپا آحتم

د کرد و زمینه را برای نماهیگیری را نابود خواه صنعتها را تعطیل،  د داد که کشت نکنند، کارخانهنکشاورزان پول خواه

کند، آماده خواهد نمود.  را کنترل می نهاآ اتحادیه اروپاو که واشنگتن  های به البی -اوکرائین-کلی ثروت عظیم کشور تاراج

های  ی عظیم اوکرائین اجازه رقابت خواهد داد، که آلمان به کارخانهها واقعاً معتقدند که فرانسه به کشاورز آیا اوکرائینی

های ارزانتر را خواهد داد، اینکه اسپانیا به یک ناوگان ماهیگیری رقیب فرصت خواهد داد؟  اوکرائین اجازه ارایه گزینه

ی دموکراسی عنوان از منظر دیگر، مگر میشود آتش زدن صدها دفتر حزب رقیب را؛ حرکتی بسو !باید بودبین  واقع

 کرد؟.

نشان  ،خانم هلگا اشمید، دیپلمات آلمانی که به بیرون درز کرده است  خانم ویکتوریا نوالند، دیپلمات آمریکائی با  گفتگوی
می دهد که خواست آلمان محدود به این نیست که در اوکرائین مستقال عمل کند. افزون بر این اختالف شدیدی هم بر 

 در حالیکه ا به قدرت برساندر ربوکس. برلین می خواهد ویتالی کلیچکو تظاهرات است سران تنظیم کنندۀگماردن   سر
  اسرار از صندوقچه یولیا تیموشنکو سر   اس قدرت بگمارد. اما حاال یازنوک را در ر آرسنی  تالش می کند تاآمریکا 



 
 

این یک شکست قطعی  روابط حسنه. با واشنگتن قدرت دارد وهم امروز نیز چون گذشته هم  ، کسی که زده است  بیرون
نبود که  ردمو در کیف، در راس قدرت باشد که رگ و ریشه قوی آلمانی دارد. بی  برای آلمان است که می خواست کسی

به تیموشنکو تبریک گفت و بعد هم او را برای معالجه به برلن  رشته کار را بدست گرفت، نخست  صدراعظم مرکل خود
با خیال راحت مورد  خواهد شد، می توان  درمانن یفقط در بیمارستان شریته در برل را که تیموشنکو این دعوت کرد.

 .تردید قرار داد

با کمک  « راهزنان»ده روسیه در سازمان ملل در برنامه تلویزیونی سی ان ان آمریکا گفت: اگر ویتالی چورکین نماین
 .افراط گرایان به قدرت برسند موجب هرج و مرجی عمیق و تجزیه اوکرائین خواهند شد

هستند، زیرا  سیاستمداران غربی که از اپوزیسیون در اوکرائین حمایت می کنند به عواقب این سیاست بی توجه»او گفت: 
 .«جو افراطی گری می تواند به اروپا نیز سرایت کند»این 

و نجات کشور ار  ،کسانی که در سازماندهی تظاهرات میدان استقالل دست داشتند، توانستند با تحریک حس ملی گرایی
اما باد  انتقال دهند؛ کیف ب اوکرائین بهو حتی هزارن نفر را از غر سرازیر کنند جاده های کیفبه  را اوگرائینی هافساد، 

زیرا  که آنها سیاست ورز نیستند.همین حاال مشخص شده است . وبخار این حرکات شان بزودی از جوش و خروش می افتد
و  برای سیاست ورز و رهبر هوشیار .کردد نپاشان خواه را اوکرائین اگر به این روش ملی گرایی افراطی خود ادامه دهند

  ملت سخت ضروری می باشد. -کپارچگی ملت و دولتدلسوز در گام نخست ی

و بحران تنها به تقویت هواداران خویش بسنده کنند؛ کشیدگی داخلی تا  جبههشت پُ  یهرگاه ابر قدرت هایدر بُعد دیگر، 

تعامل و  ،سرحد جنگ داخلی پیش خواهد رفت. اما اگر ابر قدرت ها بر مواضع خود سخت جانی کرده و از گذشت و مدارا

   را در قرن بیست و یکم و عصر پسامدرنیسم شاهد خواهیم بود. جهانی ویرانگرتساهل کار نگیرند؛ جنگ 

 

 

  


