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Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit! 

  است! قتیجنگ، حق یقربان نیاول

  

  

  

  

  

  مقدمه

را در   غاتیاز تبل یمیموج عظ هاســیاســتمداران و رســانه، نیبه اوکرا هیبا حمله روســ                   

ـــائل را  ،اتیواقع جعلو  قیحقا فیو با تحر اندکرده يجهان راه انداز ن آنگونه که خواهان آمس

  . دهندیقرار م انیجهان دیهستند در معرض د

سو،  ست مهاجم که با ه ياوانهید نیپوت ،شده نیتدو يویسنار دردر یک  و کشـور   سـهیمقا تلریا

به صورت  زیهمه چ شوند.تعریف می انهیتهاجم وحش نیا انیقربانهم در نقش ن آو مردم  نیاوکرا

 تیراستا به فعال نیغرب در ا یارتباط جمع لیو تمام وسااست گذاشته شده  شیبه نما اهیو س دیسف

گشوده شده   ینیپناهندگان اوکرا يبه ناگهان بر رو یغرب ياروپا يورهاکش  هايدروازه ند.مشغول

ها در مرزقاچاقبَري و نه  ینیهنآ وارینه د، يخاردار مینه ســـ ،شـــودینان اســـتقبال مآاز  یو به گرم

  . شودیم دهید

 میمورد تحر هیو نفت و گاز  روس دارد یارسال م نیداوطلب به اوکرا يروین سیانگل مهیفخ دولت

شده و  یاسیبه ناگهان س KFC چون کوکاکوال و مک دونالد و ییشرکت ها یو حت شودمیواقع 

  شوند.ظاهر می  يزادآعاشق در لباس 
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سویی دیگر شان جنگهیزم ، در  سالمی هاي جهان درک آتش جنگ را در حمایت از پدر  ،رژیم ا

هاي هر انتقادي از سیاست بر  اند ومعنوي خود در مسکو، به عربستان و پاالیشگاههاي نفتی کشانده

  کنند.به دست جهان معرفی میکرده و پوتین را ناجی شمشیر حمله  تحملتندي و بی  بهروسیه 

ـــدآ غاتیتبل ـــت که اگر بخواه دینچنان ش ـــائل نگاه کن يگریبه گونه د یاس مورد هجوم  یبه مس

شان تنها  يایو جغراف خیاز تار یگاهآ نیکه کوچکتر يشویواقع م يافراد منطقه ندارند و اطالعات

  ه است.مدآبدست  تبلیغات و هوچیگري يتحت سلطه یارتباط جمع لیوسا قیاز طر

شورها را با  سی ک ستهاي جهان، روابط و دیپلما سیا صد داریم تا تحوالت اخیر در  شتار ق در این نو

ـــینیم. همچون کارآگاهی که در نگاهی انتقادي  ـــی بنش و در حد امکان بیطرف، به بحث و بررس

ه به لحظه و  قدم به منجر به مرگ یک فرد را لحظ تا علل و اتفاقاتجســتجوي ســرنخ هایی اســت 

شکافی  ست، هرآنچه  وکند قدم مو صل  تنها زمانیدریابد. را که عامل آن اتفاق ا بهترین نتیجه حا

این  و بگذارداو و جایگاه خود را در نقش  ،ها و نیات مظنوننگیزها براي کاوشمحقق  که شود می

  هدفش نایل شود. با کنار هم چیدن علتها و نشانه هاست که به تا  ،مسیر را طی کند

 ،با تصمیم یک پادشاه براي کشورگشایی شروع نمی شوندمانند گذشته امروزه جنگها یک شبه و  

در پس هر مناقشــه اي کوهی از منافع و شــیطنت ها و کارشــکنی هایی اســت که دولتها را  به  بلکه

در شطرنج  اما  تنها و فقط سیاستمدارانی قابل احترامند کهرویارویی و نبرد می کشاند. 

  نتیجه بازي را به جنگ ختم نکنند. ،روابط جهانی

ـــت، جنگ يجانبه درباره همه یلیتحلپیش رو مطلب   ينهیدر پس زم کهدر حال وقوع  یجنگ اس

  کشانده است. نجایرا به ا نیروابط طرف تابوده  انیدر جر ياریآن عوامل بس

ـــدهخانمان هر بی، يهر جنگ زده اباید یادآوري کنم که   ـــداي یهر خارج از وطن ،ايش ، هر ص

  کند یو درك م فهمدیرا م هاي جانخراش و روان آزار جنگبتیدردها و مصــ اي، بمب شــنیده

دردها  نی، اي حاضر نیزمطالب ذکر شده یدر تمامد. کنو وجود و وقوع آن را به شدت تقبیح می

و انزجار  نفرته و بانیان و عامالن آن از از شـــرق تا غرب مورد شـــد  شـــناخته تیکامال به رســـم
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به  لیها  تبددولت یبیفررســانه ها و عوام يشــبه توســط بوق و کرنا کیآنها که  تمامی. باشــندمی

ـــوند. یقاتالن خونخوار مو یا ملت  انیناج ـــر  ش ـــطح رفتار این جنک  لیتحل مطلب حاض و  در س

که تا حد توان تالش شــده به دور از  هاســتمداران و حکومتاســتیســاین عملکردهاي واقعی 

  احساسات و دخالت تعلقات شخصی انجام پذیرد.

  .از ذهن زدود و شروع به تفکر نقادانه کرد ختیرا دور ر يرسانه ا غاتیتبل دیبا

  

  

   



 وفبنشر آواي                                                                                                  9

 

  

  کشور اوکراین 

ا و ســکاه ها،یمریحل ســکونت ک،  مشــودیم دهینام نیکه امروزه اوکرا ینیســرزمدر عصــر آهن، 

  . سکاها بود نیاز سرزم یبخش  الدیقبل از م 200تا  700 نی. به استبود هایسرمت

. مدآیساب محبه  ،یروم شرق ي، روم باستان و امپراطورباستان ونانیاز  مستعمرات  یقسمت بعدها،

ـــد که نام آن را نیدر منطقه امروزه اوکرا يالدمی 9 قرندر اواخر  ـــکیل ش   فیسِ کرو دولتی تش

در رفت.  بیناز  يالدیممیانه قرن پانزده  در نمغوال ی حمله نهاده بودند که این دولت  به متعاقب 

 يالدمی وزدهمنقرن  فیروسِ ک نام و  استشدهیروس خوانده ممنطقه  نیا ،تمامی اسناد آن دوره

ـــاره به دولت يروس برا نگارانخیکه تار گرددبازمی را  واژه نیا ،بوده فییک ت آنتخیکه پا یاش

  .اندکردهن اطالق ه آب

نووگورود  یکیلدر و آن  تیمرکز و  داشــت، خاقانات روس نامي حکومتی آناندر ابتدا فرم اولیه

ها را از آنجا شده و دست خزرتصرف مرا  فییشهر ک هانگیکیوا اواخر قرن نهم میالدي. در بود

 قرن در  به مرور با گســـترش مرزهاي این دولت. کردند فیروس ک تختیپاتبدیل به و آن را خلع 

شا غربتا رودخانه ولگا، از  شرقاز  اه،یس يایتا در نوبج در يالدیم ازدهمی ستان و  یهتا پاد له

سالویسرش پو  ریکب ریمیوالد ییفرمانروا در آن دوران به یُمن . رسیده بود یتوانیل یگراندوش  ارو

به نام  یشــرق ياســالو يهااز زبان یکیقانون به  نیو نخســت رفتندیرا پذ تیحیها مســروس، خردمند

سکا ستان و گروه يهاياز نروژ فیروس ک حاکمان. شکل گرفتپراودا  ایرو  هانگیکیاز وا یبا

  .کردندحکومت میاز اسالوها  یتیبودند که بر اکثر

ـــ ـــی از اردوي زرین به حس ـــترش امپراتوري مغوالن این منطقه بخش ـــرف و گس ب ادر دوران تص

  ١آمد.می

                                                             
و قزاقستان و  هیاز ازبکستان، روس ییهاکه بخش شدیبود گفته م ز،یپسر بزرگ چنگ ،یجوچ نانیمغول که در دست جانش ياز امپراتور یبخش نیزر ياردو ١

 ازان،یرمسکو،  ف،یکه شامل ک گرفتیروس را در بر م يهانیرنشیام ،ییدر قسمت اروپا ن،یزر ي. متصرفات اردوگرفتیرا در بر م یکنون نیاوکرا

و  يو چغتا يو پسران اوگتا رفتیقاآن صورت پذ يدر زمان اوگتا اتیوال نیا شتری. تصرف بگشتیو جز آن م ریمیوالد نسک،یسوزدال، سمول کوف،یچرن
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بال ویرانی به دن ـــیزدهم میالدي  نده از حمالت مغوالن و ظهور قبه هاي در قرن س لمروهاي جاما

شده و همواره مرزهاي آن در بین   سیم  شاهی مختلف، اوکراین تق شورهاپاد شترك يک المنافع م

  .مورد اختالف بود  يتزار هیو روس یعثمان يمجارستان، امپراطور-شیاتر ،یتوانیل-لهستان

ما ســرانجام به این مناطق را در کنترل خود گرفتند ا در بین قرون هفده و هیجده میالدي کازاك ها

 دینام را نبا نیبود. ا نیدر اوکرا ینظام يکازاك نام واحد واگذار شد. هیروس يلهستان و امپراطور

  فت.اشتباه گر کنند،زندگی می انهیم يایمناطق آس گریدر قزاقستان و د  با قوم قزاق که

هستند  ینظام یطبقه اجتماع کی ندگانیکازاك ها نما «

ـــ کازاخ  یکنند. ول یم یزندگ نیو اوکرا هیکه عمدتاً در روس

بان یاز گروه قوم یها مردم تاً در  یز مد که ع ند  ـــت ترك هس

  2»کنند.  یم یقزاقستان زندگ

جنوب از بود که  میهمان انسانها و اقوامی ، پریدان و دن يو اطراف رودها یجنوب ياستپهامرزدازان 

هاي خود گریخته و در آنجا هاي مداوم از دست اربابپس از درگیري و لهستان نیو اوکرا هیروس

سی سکنی گزیده بودند. شکل گیري قدرتهاي حاکم نقش ب شجاعی که در جریان  ار سوارکاران 

یی موجه شدند با کازاك هاناطق گذاشتند وقتی ناپلئون و نیروهایش پا به این م مهمی بازي کردند.

نیروهاي مهاجم  که جنگ هاي منظم را آموخته بودند و می توانستند با این شیوه مبارزه به خوبی با

ــیه نیز واحدهایی منظم در خود ایجاد کرده بود ک نام  ه  کازاكمبارزه کنند. ارتش امپراتوري روس

  داشتند.

                                                             
 نی،باتو  بود. ا یجوچ دبا پسر ارش میعظ يقوا نیها شرکت داشتند، اما ظاهرًا فرمانده کل اجنگ نیدر ا يسوبادا ای يسردار بزرگ مغول سبتا زیو ن یجوچ

را محاصره  فیماه شهر ک 2با لشکر به قصد پولو (لهستان) و باشغرد بر نشست. باتو  "باتو "و اروپا روان شد.  هیروس يم به سو1236 هیسپاه بزرگ در /فور

  شد.آن شهر اشغال  ،يکرد و سرانجام، به کمک قدان و بور

  یاردو، دائرةالمعارف بزرگ اسالم نیآلت .

جلگه رود  ژهیبه و ه،یو جنوب غرب روس یکنون نیاوکرا ستگاهشانیبا تبار اسالو هستند که ز ییاروپا دیاز نژاد سف یقوم  - Cossacks  -  هاکازاك   2

 هیاز ارتش روس یهمبخش م ل،یدل نیبرخوردار بود، جنگاورانش زبانزد بودند و به هم يخودمختار یاز نوع يتزار هیها در دوران روسقوم قرن نیدن است. ا

  .کردند فایبسزا ا یتوسعه طلبانه تزارها نقش يهارا به خوداختصاص دادند و در جنگ

  یو علوم انسان تیریمد يپژوهش ها یمل شیهما نیهشتم - هیروس ونیفدراس یشناس قوم
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ـــ عیاول و وقا عالمگیربار پس از جنگ  نیاول نیکراوخلق ا يجمهور  هیو حوادث انقالب روس

جماهیر  انحالل انیشــد و تا پا يشــورو ریچند ســال بعد از موســســان اتحاد جماه .کرد دایظهور پ

مجدداً استقالل شوروي،  یعنی  اوایل دهه نود میالدي در آن باقی ماند. و پس از فروپاشی شوروي 

  .افتی

 

  . بزرگ یو قحط نیاستال، نیاوکرا

را صادر کرد که متعاقب آن تمام  يسراسر شورو يساز کپارچهیدستور  نیاستال 30دهه  لیدر اوا

 .دولت وقت درآمد تیدر مالک يکشاورز يها نیآنان و زم يکشاورزان و دام ها یاموال خصوص

دستور  نیا یداران و مالکان آنجا در ط نیزم ،بود يتحت حکومت شورو نیدر آن زمان که اوکرا

به دنبال اجرا . که متعلق به به خودشـــان بود به عنوان کارگر کار کنند ينهایزم يمجبور شـــدند رو

به آن لوگو دومور  یرا فرا گرفت که در زبان محل نیســراســر اوکرا یبزرگ یطرح قطع نیشــدن ا

  .ندیگو یم بزرگ )  ی(قحط

ها آن کوالك نیمهمتر نیب نیکه در ا ردیگیصورت م یقحط سال نیا پی در يادیز يهامخالفت

اعتراض  بخشهاي زیادي از شوروي و بخصوص در اوکراین است.  ندارانیاز طبقه کشاورزان و زم

پا را فراتر  نتالیاســ .شــود یاز آنان م ياریو اعدام بســ یزندان دیمنجر به تبع در اوکراین کوالك ها

تولید کند.  گندم و جو يشوروغالت  تصادرابخش  يانتظار دارد که برا نیو از اوکرا گذاردیم

  اما با توجه به قحطی و خشکسالی در منطقه ي اوکراین، این امر تقریبا غیر ممکن است.

ــدت می ــات ش ــط دهقانان نابود یابد و در پی این اعتراضاعتراض ــام  توس ــمار زیادي از احش ها ش

  شوند تا بدست دولت نیفتد.می

اي فراگرفته بود و مردم در استیصال کامل بودند که حتی  لقمهمرگ و وحشت سرتاسر شوروي را 

  براي خوردن و زندگی باقی نمانده بود.  
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خوشــه به طوري که  ردیگیدولت قرار م اریدر اختچیز شـود و همه  می بودنا یتمام امکانات زندگ

 یتمامدر این زمان  .شـــود یجرم محســـوب مبراي دهقانان و کشـــاورزان گرســـنه  حتی هم ینیچ

مه ه یتکه نان زندان بزرگ با کیدر آنان و  اســت تهبسکشــاورزان  يبه رو ي شــوروي مرزها

دان مساوي ي کوچکترین تخلف، کم کاري و فرار از این زن. نتیجههستندکشت   و دیمجبور به تول

  با مرگ است.

نفر در  ونیلیم 11با مرگ  ســتمیبزرگ قرن ب یقحط نیدوم ،فشــارها گونه نیو بر اثر ا لهیوســ نیبد

ـــورو ریاتحاد جماه ـــته جمع نیخورد و در ا یرقم م  يش که نزدیک به نیمی از آن  یمرگ دس

 يشورو تجمعی چهارم یک به  کینزد یقبل از قحط ی بودند و نیاوکرا يو نژاد یقوم يهاگروه

شــد که  ينامگذار نیبا نام هولودومور در اوکرا خیبزرگ در تار يفاجعه نیا. دادندیم لیرا تشــک

  3.شکل گرفته بود نیدر مردم اوکرا یستیونالیاحساسات ناس سرکوب يبرا ياریبه اعتقاد بس

پنهان کند.  یکرد آنچه را که در حال رخ دادن بود از جامعه جهانمی یفعاالنه ســع يدولت شــورو

گاران  نیبا ا مه ن نا یاديحال، روز ند. د قیبه تحق ز مه داد کنفرانس  کی، در 1933 ر ســــال ادا

 یقحط یداده شد، مردم جهان را از گستردگ بیترت نیدر برل 4که توسط شفر یالملل نیب یمطبوعات

  آگاه کردند. يشورو

  : ، در مورد مشاهدات خود در خارکف نوشت یمجارستان سندهیآرتور کوستلر ، نو

ـــ هر« ـــم تش  یپنجره من در خارکف انجام م ریجنازه از ز عییروز مراس

 و  ریهمه گ يها يماریدر مورد ب ،یمحل یکلمه در مورد قحط کی یشد. حت

ـــتا ـــنیده نمی ییانمرگ تمام روس  وجودبودن  یرواقعیحس غ کی. شـــدش

کامالً متفاوت صحبت  يها درباره کشورکه روزنامه دیرسیداشت. به نظر م

                                                             
تعداد کشته هاي  در سایت رسمی هولودومور به زبان اوکراینی است و به جمع آوري اسناد و مدارك این موضوع می پردازد 3

  شده است. ده، اما آمار قید شده در این مطلب بر طبق اسناد رسمی بی طرف بیاناوکراین ده و نیم میلیون ذکر ش

  لینک سایت رسمی:

 https://holodomormuseum.org.ua/  
4 Paul Scheffer: Seven years in Soviet Russia: With a retrospect 1932 
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ـــت ياروزمره یبه زندگ ربطیب الًکام کردند،یم ما داش هم  ویو راد م،یکه 

  5».بود طورنیهم

ه ده سال قبل این فقط استالین نبود که چنین مرگهایی را در اوکراین و شوروي پدید آورد، چرا ک

لیون از آن قحطی بزرگ دیگري توسط تصمیمات و دستورات لنین رخ داده بود که حدود سی می

ده بود. این مرگ کشــــاننفر تحت را تحت تاثیر قرار داده بود و حداقل پنج میلیون نفر را به کام 

  .معروف است هیپوولژ یبه قحط قحطی نیز

شو صادره از دهقانان، پ هاکیبل شو رهیرا ذخ ییمواد غذا ،یاز قحط شی، با م  یکیکردند. دولت بل

 دیتول دیمنجر به کاهش شـد اسـتیسـ نیاندك داشـته باشـند. ا یاز دهقانان خواسـته بود که بازده

ها، دهقانان ثروتمند ( کوالك ها) غالت  کیبلشــو یشــد. طبق موضــع رســم یمحصــوالت زراع

مواد  ریســا نیغالت و همچن شــتریطبق آمار، ب  داشــتند.  یحفظ رفاه خود نگه م يمازاد خود را برا

تا  کنندمیکه دهقانان تالش  کردندیاحســاس م هاکیبلشــوشــد. یفروخته م اهیدر بازار ســ ییغذا

 نیکند که لن یادعا م 6»ســـمیکمون اهیکتاب ســـ«. داخلی آنان را تضـــعیف کنندي جنگهاي بوســـیله

صادره غذا ستور م شاورزان برا یید آنها  يامرار معاش خود پرورش داده بودند و دانه ها يرا که ک

ـــتفان کورتوا،  »يخرابکار« نیا یرا به تالف ـــندگانیاز نو یکیصـــادر کرد. همانطور که اس و  س

  7گسترده شد.  یدهقان يها امیمنجر به ق نیا سد،ینو یم اهیکتاب س راستاریو

دهقانان شــد.  مصــادره غذا از يبرا شــتریب يرویخواســتار اعمال ن نیلن 1920در ســال  ن،یعالوه بر ا

  رد شد. هیروس یمداخله در امور داخل لیدل نیدر ابتدا به ا یکمک خارج

 یحط سالق« را منتشر کرد که در آن نوشت:  یدرخواست یگورک میماکس سندهی، نو1921 هیدر ژوئ

  »کند. یم دیها نفر را تهد ونیلیجان م

                                                             
  رابرت باگ  | قتل با گرسنگی 5

س 6 سرکوب  ات،ی: جناسمیکمون اهیکتاب  سال  یکتاب -ترور،  ست که در  ستفان کورتوا ، آندر 1997ا سط ا سک يتو  سیورث ، ژان لوئ السوکی، ن یپاکف

 ها، یشککند . نسل یرا مستند م یستیکمون يتوسط کشورها یاسیسرکوب س یخچهیثبت شده است که تار ییاروپا گریدانشگاه داستاد  نیو چند  نیمارگول

  .است شده جادیا یمصنوع يها یکار و قحط يدر اردوگاه هاکه و مرگ  دیتبع ،یرقانونیغ ياعدام ها

  سمیکمون اهیکتاب س  | استفان کورتوا ٧
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ـــتات ، ق امیق ،ی(قحط دادیرو نیچند ت،یدر نها ـــت  دهقانان تامبوف و امیملوانان کرونش ـــکس ش

ــاب عموم ــ نیآلمان ) لن یاعتص ــتیرا متقاعد کرد که در س  دیدخود تج یو خارج یداخل يها اس

امداد  يهازمانسرانجام به سا  يرا اتخاذ کرد. و »نویناقتصاد «  استیس 1921مارس  نظر کند و در

  .اورندیکشور ب نیخود را به ا يهاداد کمک ازهاج

، قحطی بزرگی بکشند یها گرسنگدهقان دیبگذاراي اعالم کرده بود: در بیانیه نیلناما پس از آنکه 

ناطق تحت رهبري ـــر م ـــراس گا  اطرافدر  یقحط این  ونکاناش را فرا گرفت. س نه ول  ورودخا

  بود. نیدر جنوب اوکرا نیهمچن

و جنازه  کردندیم هی. از اجســـاد تغذآوردندبدن انســـان  يو فروش اعضـــا دیخر روي بهمردم 

 ين شــده را برااجســاد دف یکنند. آنها حت هین تغذآتا از  دادندینم لیدفن تحو يرا برا زانشــانیعز

 سی. پلهم پخته و خورده شـده بود یخانگ واناتی. تمام حدندیکشـیم رونیخاك ب ریخوردن از ز

ـــت چون به عنوان تنها راه نجات رواج ز يبا آدمخوار يکار در  یحطقکرده بود.  دایپ يادینداش

د را مادران فرزندان خو یبود که حت دیشـــد يدر حد هیروســـ ییمنطقه ســـامارا در قســـمت اروپا

 يرو شـــانیو جلو اندســـتادهیشـــان اخانه يجلو يپدر و مادر هاسعک نیاز ا یکی. در خوردندیم

  .فروش گذاشته شده است يبدن فرزندانشان شامل سر آنها برا ياعضا زیم کی

ت بود که دول ياتفاق عمد کی قتیدر حق ،یکه قحط دننکیادعا م و همفکرانش» کانکوئســـت«

  فاجعه را رقم زد.  نیا ینیبه خاطر حذف کشاورزان اوکرا يشورو

  :کنندچنین بیان میمحققان این 

در کارزار  يمحور یاقدام ،يســـاز شـــورودســـت یقحط ایآ« 

 ،ینیکردن دهقانان اوکرا میتسل يکه صرفاً برا نیا ایبود،  یکشنسل

ـــمهــا بــه گروهرانــدن آن ــــه ثــابــت غالت برا نیهــا و تض  يعرض

  8 »شده بود.  یطراح يشورو يسازیصنعت

                                                             
  بود؟ ینسل کش 1933-1932 يدر سال ها نیاوکرا یقحط ایآ  |   ینسکیلیب اروسالوی 8
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سل ک کیکه هولودومور  نیا  ست  یشن ضوع مهم ر،یخ ایا س یمو ستیدر  ست و ه ا  چیمدرن ا

قرار  ینســل کشــ یقانون فیتحت تعر يشــورو يها اســتیســ ایآ نکهیدر مورد ا یالملل نیاجماع ب

متحده و کانادا، هولودومور را به  االتیاز دولت ها، مانند ا يتعداد. وجود ندارد ر،یخ ای ردیگیم

  اند. شناخته تیبه رسمها اوکراینی یعمل نسل کش کیعنوان 

  :ه استشد ثبت گسترده در طول هولودومور ياز آدمخوار زیادي شواهد

درآن زمان نبرد با زندگی در دو بُعد متفاوت اخالقی  و جســـمی در جریان بود. انســـانهاي خوب  

که به  یکردند مردند. کســان یم يخوددار يگر یروســپ ای يکه از دزد یکســانمردند. زودتر می

که  یکردند مردند. کســـان یکه از خوردن اجســـاد امتناع م یدادند مردند. کســـان یغذا م گرانید

کردند یمقاومت م يکه در برابر همنوع خوار ینیحاضر به کشتن همنوعان خود نشدند مردند. والد

  .خود را از دست دادند انکه فرزندانشان مقاومت کنند ج نیقبل از ا

عمل  کیخوردن فرزندان خود «را چاپ کرد که در آن نوشته شده بود:  ییپوسترها يشورو میرژ

  .محکوم شدند يخوارآدمنفر در طول هولودومور به جرم  2500از  شبی   » است. انهیوحش

ـــ کیهولودومور  نکهیا ـــل کش ـــر  ینس ـــت بش ـــاخته دس بود،  يرعمدیغ ای يو عمد  یعیطب ایس

ضوعات ست که  یمو سیار حث مدرنابم درا ست.  ب سیاري، مهم ا نسـل  کی دادیرو نیابه عقیده ب

 يو اقتصاد يبه اهداف اقتصاد یابیدست يمردم را برا یزندگ«که  بود نیاوکرا در شوروي و  یکش

  »گرفته است. دهیناد

ــازمان ملل متحد ،  2003نوامبر  10 در ــ 25در س ــور از جمله روس متحده  االتیو ا نیاوکرا ه،یکش

  : امضا کردند ریسالگرد هولودومور با مقدمه ز نیرا در هفتادم یمشترک هیانیب

ـــورو ریاتحاد جماه در«  یمرد، زن و کودك قربان هاونیلیســـابق، م يش

 1933-1932بزرگ  یشدند. قحط تریتوتال میظالمانه رژ يهااستیاقدامات و س

گناه را گرفت و به  یبانســـان  ونیلیم 10تا  7 یزندگ(هولودومور)،  نیدر اوکرا

 ییهاتیما به فعال تا،راس نیشد. در ا لیتبد نیمردم اوکرا يبرا یمل يتراژد کی
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ـــبت هفتادم ـــالگرد ا نیکه به مناس ـــط دولت اوکرا ژهیبه و ،یقحط نیس  نیتوس

شاره م یسازمانده ست، ا شتی. با گراممیکنیشده ا سالگرد فاجعه  نیهفتادم دا

خاطره م ادی نیما همچن ن،یاوکرا ما هاونیلیو  گانیروس، قزاق و ن  ریســــا ند

جان باختند،  یاز گرســنگ ی، قفقاز شــمال ولگارا که در منطقه رودخانه  هاتیمل

ســابق، در  يشــورو رینقاط اتحاد جماه ری.، قزاقســتان و در ســامیداریم یگرام

سل  یدر آگاه یقیعم يزخم ها ،ياجبار يسازیکسان و  یجنگ داخل جهینت ن

  9».گذاشت يبر جا ندهیآ يها

ـــال  نیاول نیاوکرا پارلمان ـــ کیبه عنوان  2003بار هولودومور را در س ـــل کش ـــ ینس  تیمبه رس

  کرد. یانکار هولودومور و انکار هولوکاست را جرم تلق 2006شناخت و در سال 

ــاورز یدر زماندهقانان اوکراینی  ــورو داخلی خالصنا دیاز تول یمین باًیتقر يکه کش  نیرا تام يش

ـــولبهم در زمان  بودند که  يو نژاد یقوم مخالف  گروه نیبزرگتر ، کردیم م در هها و  کیش

شکشوروي دوران قبل از انقالب  ل از انقالب . اوکراینی ها در جنگ داخلی قبدادند یم لیرا را ت

ش شت ک صد دا شویک می جنگیدند و بعد از انقالب با حکومتی که ق اورزي با نیروهاي داخلی بل

  ا پرداختیم.ي آن قحطیهایی بود که در باال به آنهرا تحت کنترل خود دربیاورد. که نتیجه آنان

ـــ ریمرگ و ماوکراینی در  دهقانان درصـــد از  92از آنجا که حدود   نیدر اوکرا یاز قحط یناش

 يو بالروس رو هیروس ن،یدر اوکرا یقحط يرهایمرگ و مازمیان رفتند در حالی که در آمار کلی 

 هیعل کیستماتیتواند تعصب س یمدادند. این آمار  میدرصد کل جمعیت را تشکیل  77حدود هم 

ضرا ها  ینیاوکرا ضدهد حیتو سهم يجمع آور حی. تو با  يتا حدود یقحط يتدارکات باال برا هیو 

ــتان ها ریز تیقعوا نیا ــت که اس ــتریبا ب نیاوکرا يســوال رفته اس و خارکف  فیکدر تلفات  نیش

به احتمال زیاد کرد.  یم دیغالت تول يکمتر اریبس رینقاط کشور مقاد ری.که نسبت به سااتفاق افتاد

ـــرکوب متعاقب آن مقاومت، عامل و بخش  نیدر اوکرا یقحط يبرا یاتیح یمقاومت دهقانان و س

                                                             
  THE UKRAINIAN WEEKLY  ینینامه اوکرا هفته -.   بزرگ را امضا کردند یمشترك قحط هیکشور عضو سازمان ملل اعالم 30 -  9
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س ییها شورو، ها ینیها و اوکرا یمانند آلمان یمل يها تیبود که اقل هیاز رو  يکه به گفته مقامات 

  .هستند، سکونت دارند »ییبورژوا سمیونالناسیو  سمیفاش«به آلوده 

. داشــت یقحط متعاقب آن نقش مهمی در  دیبحران شــدو  نیدر اوکرا يســازاشــتراکی اســتیســ

ـــتراک ـــورو ریاتحاد جماه يســــازیاش نداشـــت و  تیدهقانان محبوب انیدر م ن،یاوکرا در   يش

متعدد شــد. برنامه پنج ســاله اول بازده مورد  یدهقان يهامنجر به شــورش ياجبار يســازاشــتراکی

ناکشــــاورزان مجبور بودند   داد، رییرا تغ نیانتظار از مزارع اوکرا ـــ ـــول آش به  ياز محص غالت 

روي بیاورند که آشــنایی زیادي با شــیوههاي تولید ..  و  قند و پنبه چغندرمحصــوالت ناآشــنا مانند 

شتند.   تیوضع نیکل مربوطه، ا تیریطرح و عدم مد فیضع تیریمد لیبدل ن،یعالوه بر اآنها ندا

 -در هنگام برداشت  یحت -ماندند و  یاز غالت بدون برداشت باق یقابل توجه ریشد. مقاد دیتشد

  رفت.  نیاز ب يساز رهیذخ ای، حمل و نقل برداشتدر طول  یدرصد قابل توجه
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   یشاهدان قحط تیروا

در  یسنت ریکه نسخه مدرن شده م اي بوجود آمد ظاهر داوطلبانهبه  یاشتراک ستمیس 1920دهه  در

  شود.  یاست که کلخوز ظاهر م در پی این تغییراتد. بو شوروي

 سازياشتراکی استیاز س یبه عنوان بخش نیدر واقع به طور گسترده توسط جوزف استال کلخوزها

سوخوز توسط مقامات  ایشرکت در کلخوز 1929شدند. از سال  سیتأس یبا لغو مزارع خصوصو 

ضا ياجبار يشورو شتندکلخوز ح يشد. اع کلخوز را که  ییو آنها ق خروج آزادانه از آن را ندا

ـــتندکردند میترك  ـــت دادن زم يبرا نتوانس ـــال  نیاز دس تا  1929خود غرامت مطالبه کنند. از س

 اشــتراکیکه از شــرکت در مزارع  یاز دهقانان کیســتماتیبه طور ســ ی، محصــوالت زراع1935

  کردند مصادره شد. یم يخوددار

شو  7شامل  گادیکردند که هر بر جادیرا ا ینظام يها دایگربکلخوز ها  یسازمانده يها برا کیبل

رفتند و  یروســتاها م بهشــد  یصــل مکه به اســب و ییتوســط واگن ها ها گادیبر . شــد ینفر م

مالکان که گوالك نام  ينهایزم .کردندیکشاورزان را مصادره م هاي خانه و محصوالت و زمینها 

ـــت  ـــوالت و رکزمتمها کالخوز  نیدر ا را کردند یم اردر آن ک یکارگران همراه با داش  نای مص

  .کردندمی منتقل نیکرده و به خارج از اوکرا يآورمزارع را جمع

ــتم موجب  نیا  ــیس ــازمان یقحط س ــدکریپغول افتهیس و  نیدر اوکرا انفر ر هاونیلیمجان که  ي ش

  اند؛ها روایتهاي زیادي را ثبت کرده. شاهدان عینی از این قطیگرفت هیجنوب روس

  :دیگو یساله است. او م 87از بازماندگان هولودومور، اولنا گونچاروك  یکی

 و دست از جان شسته بودند:  دیبود و مردم ناام یدوران وحشتناک« 

ـــت ـــتا هراس داش ـــنه بودند و  رایز م،یما از رفت و آمد در روس دهقانان گرس

 يآورم که دختر یام را به خاطر م هیکردند. من همســا یکودکان را شــکار م

شت. اما بعد دخترش ناپد سرش از بدن  میدیو د میشد. ما به خانه او رفت دیدا
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ــت ــده اس ــتائ  ».جدا ش ــان افتندینجات  یکه از قحط یانیروس بودند که  یکس

ـــتند در کالخوزها مقدایم کنند و به خانه  یها مخف گادیغذا را از بر يرتوانس

شت ایببرند و  شند. اولنا به خاطر م یم آورد که یآرد را در آب حل کنند و بنو

 : دزدگان و انتقال آنها به گورســتان بو یاجســاد قحط يمامور جمع آور يمرد

زن رفت و خواست بدن مرده اش را بردارد. اما زن  کیمرد مامور به خانه  نیا

هنوز زنده است و دارد نفس  رایهنوز زنده بود. از مرد خواست که او را نبرد ز

خواهم فردا  یمرد و من نم یکشــد. اما مرد جواب داد: به هرحال تو خواه یم

  10» .برگردم نجایا به دوباره

  

  

  

  هولودومورتصاویري از دوران قحطی 

   

                                                             
1 0 euronews.com 
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 دوم یجهانجنگ 

 ریاتحاد جماه نی، طبق توافقات بنی، پس از حمله آلمان به لهســتان ، غرب اوکرا1939ســپتامبر  در

   . شد مهیضم نیاوکرا ، توسط ارتش سرخ اشغال و بهو آلمان يشورو

سامبر  18 در سا را 1940د صوی، آلمان طرح باربارو  ریبه اتحاد جماه 1941ژوئن  22کرد و در  بت

، 1941ســـپتامبر  19. در دیســـال به طول انجام 4آغاز شـــد که ی حمله کرد. جنگ بزرگ يشـــورو

خارکف و کرانه چپ ، و در  -اکتبر  24و کرانه راســــت، در  فیآلمان و متحدانش ک يروهاین

ـــرف کردند . در  مهیکر - 1942 هیژوئ - نژوئ ـــورو يروهای، ن1943نوامبر  6و کوبان را تص  يش

، اتحاد  1944اوت  انیدر پا را آزاد کردند. مهیکرانه راسـت و کر - 1944مه  - لیو در آور فیک

تحت اشـغال آلمان  ییاروپا يکشـورها هیرا عل يرا آزاد و حمله ا یغرب نیاوکرا يشـورو ریجماه

س در طول جنگ  آغاز کرد. ستاها ياریب شهرها و رو سکنه  را از  بدترین رفتارهاکه   نیاوکرا ياز 

در  هایآلمان رخواهانهیرفتار خ یادآوريمتحمل شـــده بودند، با  نیژوزف اســـتال یســـتیکمون میرژ

 بخشيآزادارتش به عنوان  یآلمان يروهاین به استقبال يزیگاناول، به شکل  شگفت یجنگ جهان

ـــل هاینیاوکرا تا آنجا که . رفتند ـــ بیص به آلمان را  ینیزم يروین يخودروها يرنگ بر رو اهیس

 ینیســربازان اوکرابســیاري از . کردند ریتفســ ســتیآتئ ياز شــورو بخشيآزاد انیحیمســي نشــانه

تا آنجا که برخی حتی تقاضاي سالح  براي جنگ با . با کمال میل تسلیم آلمانها شدندارتش سرخ 

  ازتش سرخ شوروي بودند. 

مان د مد یزانیپارت يهاجنبش گرید یبرخر همین ز هاي . بوجود آ حد   يگرایمل ینیرزمیز وا

 هایو هم با آلمان يشــورو يروهاین بادادند که هم  لیرا تشــک ینیاوکرا یارتش شــورشــ نیاوکرا

شکل از گروه نیدر اوکرا يشورو يهازانیاز پارت ياگروه جداگانه .نددیجنگیم کوچک  يهامت

ـــومول بود که به ینیرزمیز يهاو گروه ـــبتاً مل تیآمدند و ماه دیخود پدطور خودبهکومس -ینس

ــتیکمون ــتند یس ــتند و بنابرا نیبا مقر اوکرا یارتباط چیها ه زانیپارت نیا . داش ــکو نداش تا  نیدر مس

  .شدند یشناخته نم يشورو زانیعنوان پارت همدت ها پس از جنگ رسماً ب
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ـــط ناز يهودی ونیلیم یک و نیم حدود  در  ـــغال توس ـــ هايدر زمان اش  ا،ینی. در ولهدندیبه قتل رس

  .عام کردندرا قتل یلهستان یرنظامیغ 100٬000 ینیمبارزان اوکرا

  

   لمان هاآبا  يهمکار

 آمد.  دجوبو نیاوکرا اتیســاریشــکومیدر را ینظم آلمانم یکمک سیپل يروین کی  1941 هیاز ژوئ

ستور فرمانده پلبه  یکمک سیپلاین  سئول  ينظم در کراکوف راه انداز سید شد و در ابتدا فقط م

و  نیاوکرا يشـــورو يآلمان بر جمهور یفتح نظام انیدر جر تیبود. حوزه مســـئول ایســـیگال هیناح

  .افتی يشتریگسترش ب نیاوکرا اتیساریکوم شیرا سیتأس

 يبرا شتریآنها ب نیروزنامه استخدام شدند، بنابرا يها یآگه قیاز طر نیاوکرا یکمک سیپل افسران

شغالگران آلمان شغال آلمان و  تیامن نیتأم يبرا یکمک سیداوطلب شدند. اساساً پل یخدمت به ا ا

 یبه اصطالح حفاظت يهامی. تایجاد شد سیپل یعموم فیوظا و کمک به  ها ياز ژاندارمر تیحما

ـــت يبرا نديیرینظم، در درگ سیپل يهااز گردان یبانیپش با مت م هاي گروهی و  ندیخد  و کرد

ست  يدر اجرا یکمک سینظم آلمان، پل سیمانند پله شد نیزهولوکا ستفاده   براي به عنوان مثال .ا

. در موارد به کار گرفته شــدند ازگتوها و اســکورت حمل و نقل ینگهبان ،يهودی مناطقتصــرف 

  .دست داشتنیز  انیهودیدر قتل عام  یکمک سِیپل ه،جداگان

گردان  20شـــد. حدود  جادیا یکمک سیآموزش افســـران پل يدر لمبرگ برا سیمدرســـه پل کی

بالروس اشــغال شــده  ای کیبالت يکه در کشــورها یدر امتداد همان خطوط نیاوکرا یکمک سیپل

 کل در بود که ينفر 50پرسنل  کیگردان شوما شامل سه گروهان و  کیشدند.  یبود سازمانده

ـــکیل می داد 500مجموعه اي  ـــودی. گفته منفره را تش  سیپل يرویمواقع، کل ن یکه در برخ ش

  .استنفر بوده   35000 نیاوکرا یکمک
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خدمت در ارتش  يخواست که برا یکمک سیپل ياستپان باندرا از اعضا ینیاوکرا يکهایچر رهبر

ش سلحه دریافت کنند ن،یاوکرا یشور ضا 10000شود که  ی. گفته ما به  یکمک سیپل ينفر از اع

  .منحل شد یچه زمان نیاوکرا یکمک سیکه پل ستی. مشخص نپیوستند انیشورش

ند  یمحل سیپل يهايرویدوم ن گروه لهکه بود ـــی مان  يبوس لت آل  دهینام »نیاوکرا سیپل«دو

شرق ایسیها را در منطقه گالاز آن يادیتوانست تعداد ز تیاس با موفقو اس شدند،یم  یدر جنوب 

ــامانده یدولت عموم ــیگال هیکند. ناح یس ــاریکومخسیجداگانه از را يواحد ادار کی ایس  اتیس

  .نداشت یبا دولت عموم یارتباط یاسیبود و از نظر س نیاوکرا

  

، در شــهرها و  يشــورو يدر خاك اشــغال شــده ن،یدر شــرق اوکرا زین نیاوکرا سیپل التیتشــک

ــهرك ــدند. ن داریپد فیمانند ک یقابل توجه يهاش ــهر تابع فرمانده پل يروهایش ــتقر در ش  سیمس

ــوپو ای حفاظت دولت آلمان ــت ش ــتا سیپل يهابودند. پس  وآلمان  يتابع فرمانده ژاندارمر ییروس

  .نظم بودند سیخود تابع فرمانده منطقه پل يشوپو و ژاندارمر يساختارها
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 يواحدها نیبود و ا يشــورو يهولوکاســت در قلمروها یاز عامالن اصــل نیاوکرا یکمک سیپل

  .اندابودهیدر منطقه ولن يهودی 150٬000مورد، مسئول کشتار  کیتنها در  سیپل

در مراحل نخســت اشــغال  هایکشــتار توســط آلمان اتیدر عمل یکمک سیپل«

ـــت.پل تیآلمان فعال ـــا یکمک سیداش ـــناس  انیهودیو ثبت اطالعات  ییاقدام به ش

 يهااروانک کرد،یاز گتوها محافظت م داد،یم بیها را ترتحمله به آن کرد،یم

ـــوار کام انیهودی از اعدام  شیها پر آنو از فرا برد،یاعدام م يهابه محل ونیرا س

به  فیاز ک یکمک سیپل 300احتمال وجود دارد که حدود  نی. اکردیم يریجلوگ

در کشــتار در  نیها همچنکمک کرده باشــند. آن اری یکشــتار در باب یســازمانده

»  از هر لحاظ« زیهمه چ یدانیم یفرمانده گزارشکه به  ییشرکت داشتند؛ جا پرویدن

به  یفرماندهان محل يمورد از دســتورها نیســاده و روان انجام شــد. چند یبه شــکل

 ییفیدر کر انیهودیدر دســت اســت.در کشــتار  انیهودیکشــتن  يبرا یکمک سیپل

  11».مورد استفاده قرار گرفتند »نیاوکرا یکمک سیپل يرویهمه افراد ن« هیر

  

                                                             
  یآلمان دانخیپوهل تار ترید - نیشوآ در اوکرا  11
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  .شوندیم تیهدا نیاوکرا یکمک سیبه محل اعدام توسط پل يهودیبرهنه  زنان
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ـــ  ـــورش ـــاخه نظام ینیاوکرا یزانیارتش پارت کی نیاوکرا یارتش ش ـــازمان مل یو ش  انیگرا یس

سال  که بود جناح باندرا و نیاوکرا سال  سیتأس 1942در  شت. در  1956شد و تا حدود  وجود دا

هان نگ ج گاهدوم یطول ج ناز ی،  مان  کار يبا آل با ارتش داخل یم يهم تان  یکرد و  ـــ لهس

  .دیجنگ يشورو ریدر مقابل اتحاد جماهکشور  نیدر ا گریپس از جنگ، او پنج سال د . دیجنگیم

از  يادیمتشکل از تعداد ز نیسال بودند. همچن 22تا  18 نیسن نیب یاکثراً مردان دهقان ي آن اعضا

 نیها، تاتارها، بالروس ها و همچن یها، ازبک ها، گرج یجانیمانند آذربا ینیاوکرا ریغ ياعضـــا

  .بود اروس ه

ــل یگروه عامل نیا ــاز یاص ــتان یقوم يدر پاکس ــیو گال اینیدر وول هایلهس ــرق يایس دولت  بود. یش

 در » یلهستان تیجمع ینسل کش«و مسئول  »تکاریسازمان جنا« کیرا به عنوان این ارتش  لهستان

Volhynia  بزرگ زنده  يلهستان فقط در شهرها تی. جمعددانیم ایسیاز شرق گال ییو بخش ها

ـــتان انیتعداد کل قربان م،یریرا در نظر بگ ینیاگر تعداد پناهندگان تخم .ماندند احتماالً به  یلهس

  می رسد.نفر  300000حدود 

  

 

  نیاوکرا یارتش شورش پرچم
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  باندار استپان

کرد و شــبه  یبا ورماخت آلمان کار م. او بود ینیاوکرا اســتمداریســ کی باندرا چیوویاســتپان آندر

ـــلح  يروهاین(  را پس از ورود ورماخت سیقدرت پل يتحت امر او تا حد انینظام  پارچهکیمس

شور آلمان در دوره را ستگ اریدر اخت ویبه لو  )سوم شیک  اعدامهايو  يریگرفتند. آنها از جمله د

  .دندیرا تدارك د یدسته جمع

، در لهستان نیاست. در شرق کشور و همچن زیبحث برانگ اریبس نیاوکراآثار باندرا و شخص او در 

س سرائ هیرو سوشود یشناخته م یجنگ تکاریها و جنا ي، او عمدتاً به عنوان همکار نازلیو ا  ي. از 

مورد احترام  یمل قهرمان کیها به عنوان  ینیاز اوکرا ياری، او توســط بســنیدر غرب اوکرا ،رگید

  کنند. یم فیتوص »متقاعد ستیفاش« کیاو را  سمیاز محققان فاش یاست. برخ

ارتش   باندرا و رهبر نیاختالفات ب لی، به دل1940بود. در ســــال  کالیباندرا متعلق به جناح راد

ـــیان ـــورش    کیو  کیملن يآندر يمحافظه کار به رهبر OUN-M کی ه، ب کیملن ي، آندرش

OUN-B   شد.  میتقس باندرا يبه رهبر هودیو کامالً ضد  ینقالبا  

سط باندرا جادیا انینظام شبه  ویرا پس از حمله ورماخت آلمان به لو سیقدرت پل يتا حد شده تو

ـــ 1941ژوئن  30(لمبرگ) در  ها نقش ند. آن عام عل يدیکل یبه دســــت گرفت تل   تیجمع هیدر ق

شتند يهودی یرنظامیغ سط واحدهااز آن قبل   ، که دا حدود  يشورو ریجماهاتحاد  NKVD يتو

  افتاد.  انیبه جر ینیاوکرا یندانز 4000

اردوگاه کار  بهشد  ریکشور مستقل اعالم کرد دستگ کیرا  نیپس از آنکه اوکرا 1941باندرا در 

، باندرا لیشود که دو تن از برادران او، الکساندر و واس ی. گفته مشد فرستاده زاکسنهاوزن ياجبار

شو يدر اردوگاه کار اجبار سط زندان تسیآ شده اند. با ا یلهستان انیتو حال، در اردوگاه  نیکشته 

ـــلول  کیاو  نیبنابرا. کرد افتیدر يا ژهیو تیموقع يافتخار یدانزن کیبه عنوان  ،يکار اجبار س
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ــ کیاتاق خواب و  کیمبله بزرگتر با  ــاو یحت من،یاتاق نش  يفرش رو کیو  وارهاید يرو ریتص

  .داشت نیزم

 يهادر ســـال ایســـیو شـــرق گال اینیمرتکب شـــده در وول يهاعامقتل یاخالق تیمســـئول عده اي 

باندرا  1943/1944 به  نه «کرد که  یرا پنهان نم تیواقع نی. قبل از جنگ، او ادنکنیمحول مرا 

به اهداف خود  گرایان اوکراینســـازمان ملی تا »شـــود یقربان دیفقط صـــدها، بلکه هزاران جان با

 ان،یهودیاز وجود  نیاوکرا »يپاکساز« ای یظهور کند. خشونت جمع نیو دولت اوکرا ابدیدست 

  .بود اصلی اواهداف  ازدشمنان سازمان،   گریها و دها، روس یلهستان

تامبر  25 در ـــپ نداز نیاوکرا یمل تهیاو قرار بود کم از زندان آزاد شــــد. 1944س کند و  يرا راه ا

کند، اما به  تیها هدا ستیالیسوس ونالیارتش سرخ در کنار ناس هیرا عل نیاقدامات مقاومت اوکرا

  هرگز محقق نشد.  يشورو عیسر يشرویپ لیدل

ــالها تحت نام جعل  ختیگر خیبه مون شیاتر قی، باندرا از طر1946 زییدر پا ــتفان  یو در آنجا س اس

  ياقدامات ضد شوروبه خاطر  يشورو ریدر اتحاد جماه رایز ماند. یمخف کا.گ.ب  دید  از  پوپل

 سیبود، رئ دیتبع رکه باندرا د ی، زمان1947در ســــال  به اعدام محکوم شــــده بود. یابیبه طور غ

  .ماند یسمت باق نیشد و تا زمان مرگش در ا نیاوکرا انیگرایسازمان مل

 کی با ساختمان آپارتمانش  يدر وروداو را  1959اکتبر  15در  KGBمامور  ینسکیاستاش بوگدان

 2014اوت  17. قبر او در شب به قتل رساند د،یپاش یم دروژنیه دیانیسالح تپانچه مانند که گاز س

  .شد بیتوسط افراد ناشناس تخر نیجنگ اوکرا انیدر جر
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  ام قهرمان – باندرا: با عنوان  کنندیحمل م يفوتبال بنر ینیاوکرا میت طرفداران

 

  .پرتره از باندرا وجود دارد کی يمقابل ورود در. 2014 هیژانو ف،یاروپا ، ک دانیم

ـــچنکو،ی کتوریو به باندرا عنوان قهرمان  2010در ســـال  ن،یاوکرا  يغرب گرا جمهورسیرئ وش

 تیاظهارات خشـــم اکثر نیتوســـط پارلمان اروپا محکوم شـــد.ا زهیجا نیاکه  اهدا کرد. نیاوکرا

از  يادیراستا شمار ز نیداشت. در ا یرا در پ نیو مدافعان حقوق بشر در اکرا نیاوکرا روس زبانِ

ــانمعت ــ يهاســازمان 2010 لیدر آور زدند. ییمایدر ورشــو دســت به راهپ رض و  یلهســتان ،یروس

ـــط و نیدر اوکرا يهودی  هیاعالم شـــد. در ژانو یرقانونیدادگاه غ يو با را چیانوکووی کتوریتوس

 .رسماً لغو شد زهیجا نیا 2011
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  اچنکوید پترو

   

 نیبه ارتش خلق اوکرا   1917در ســال که بود  هیروســ يســتوان ارتش امپراتور کی اچنکویپترو د

  قزاق ها بود . اهیسرهنگ هنگ س 1920و از سال  وستیپ  نیخلق اوکرا يجمهور

سقوط ک سربازان  یاو به همراه باق ن،یدولت اوکرا یها و فروپاش کیبه دست بلشو فی یپس از 

ستان بازدا ینیاوکرا ستان پ 1928 هیژوئ 20شد. در  شتدر له ستیبه ارتش له سال و به  1928. در 

ـــتان خدمت کرد ـــوالگر لهس او معاون  1934 هیژانو 1 در  .عنوان فرمانده گروهان در هنگ اول ش

در  1939شــوولگر شــد. او به عنوان ســرگرد در ســپتامبر  یلهســتان يایهنگ مازوو نیفرمانده ســوم

ستان جنگ سلدیارتش له س م،ی. پس از ت ستان، ا سر ارتش له سرا ریبه عنوان اف  يشد و به اردوگاه ا

که در   نیاوکرا يمرکز تهیکم تیبه عضـــو اچنکوید هیژوئ 25 در  .آلمان فرســـتاده شـــد یجنگ

شک سال  اچنکوی. ددرآمد شده بود،  لیکراکوف از طرف آلمان ت ستاد 1941در   Polisian در 

Sich  دستور  اچنکویورشو، به د امیوقوع ق از. پس توسیپ نیاوکرا یبعدها به ارتش شورش وبود

ها  يناز هیکند و او در ســرکوب مقاومت لهســتان عل یرا ســازمانده یواحد نظام کیداده شــد تا 

   .شرکت کرد

 افتیدرجه دوم را در نیآهن بیصل 1945اقدامات خود در طول نبرد باوتزن در سال  يبرا اچنکوید

شــدند. بعدها در آلمان  میتســل شیدر اتر ییکایآمر يروهایبه ن و قوایشاو  1945ماه مه  در. کرد

ر دجا درگذشــت.در همان يالدیم 1965متحده رفت و ســال  االتیســپس به اکرد.  یزندگ یغرب

 یاو گرام ادیبه  ژهیو یدولت يجشن ها يبا برگزار نیتوسط پارلمان اوکرا اچنکویاز د 2015سال 

  .ختیداشته شد و اعتراضات را در لهستان برانگ
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  وكیانیدم چیکوالویم وانیا

داوطلب  کی، به عنوان 1942توســط ورماخت آلمان در ســال  يریپس از دســتگ انجوكیجان دم

ـــنل عمل یکمک يروهای. او به نخدمت کرد کار  ياردوگاه ها اتیاس اس تعلق داشـــت که پرس

  . کردند یم نیرا تام ياجبار

به  1940ل . در ســـاکردمیکار  اشـــتراکیمزرعه  کیبه عنوان راننده تراکتور در  انجوكیدم ابتدا

به  انجوكیدم. شد ریها اس یدر نبرد کرچ توسط آلمان 1942. در ماه مه ارتش سرخ فراخوانده شد

ـــ جا یکیدر نزد یجنگ رانیاردوگاه اس ماالً ییچلم برده شــــد،  به نیروي  کیبه عنوان  که احت

ــطالح کمک ــد یاص ــتخدام ش ــط  دید یآموزش نظام ياو در اردوگاه کار اجبار. اس ــپس توس و س

ــوگند اس ــاورز يهودی ياو محافظت از کارگران اجبار فهیوظ نیاولکرد.  ادیاس س  بود. يدر کش

ندک ـــخص  قاًیکرد. دق یکار م دانکیما يکار اجبار گاهدر اردو انجوكیپس از آن، دم یا مش

منصوب  بوری، او به اردوگاه کشتار سوب1943مارس  27شغل او در آنجا چه بوده است. در  ستین

ـــد خدمت  یآلمان 30تا  20 یداوطلب تحت فرمانده 130از حدود  یکیکه او به عنوان  یی، جاش

، جنگ انیپا در . کشــتار مورد اســتفاده قرار گرفته اســت تیامن نیتأم يکه برا شــودیگفته م .کرد

س بخشیدر ارتش آزاد یمدت کوتاه يبرا انژوكیدم سوف، خدمت هیرو صطالح ارتش وال ، به ا

  .دیجنگ یدر طرف آلمان وکرد 

، 1950. در اکتبر کرد یخود را به اردوگاه آوارگان در لندشوت معرف انجوكی، دم1945ماه مه  در

ـــکان مجدد در لودو قیتالش کرد از طر انوكیدم متحده مهاجرت  االتیبه ا گزبورگیمرکز اس

ــکوك بودن به ب لیکند، اما به دل ــل ب يماریمش ــتس ــت. در  مار،یب .ازگش  هیژانو 29به اولم بازگش

نام کوچک  انجوكیمتحده رفتند. در آنجا دم االتیبرمرهاون به ا قی، خانواده سرانجام از طر1952

  داد.  رییبه جان تغ وانیخود را از ا

مهاجرت  کایرا که به آمر هاينام از همدســتان ناز 70از  یفهرســت ي، دولت شــورو1975ســال  در

  .بود انجوكیاز آنها دم یکیفرستاد که  ییکایآمر يکرده بودند، به سناتورها
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 کی لچنکو،یدان گناتیشهادت ا وركیویمنتشر شده در ن ینیروزنامه اوکرا کی 1976تابستان  در

مشغول به کار بوده است. در  انجوكیبا دم بوریرا منتشر کرد که او در سوب بورینگهبان محکوم سوب

سا یکپ کیمتحده  االتی، مقامات ا1977سال  شنا ست آوردند که در آن  ییاز کارت  او را به د

ست يو يمکان ها شده ا سان همچن . ذکر  ست نیبازر  کردیم دییکه تأ افتندیانتقال  نقل و از یفهر

در همان زمان، بازماندگان  باًیمنصوب شده بود. تقر بوریبه دفتر سوب 1943مارس  27در  انجوكیدم

نگهبان  انوك،یجان دم يهاآمدند و معتقد بودند که در عکس لیاســرائ به نکایاردوگاه کشــتار تربل

 ياســترداد و محاکمه بعد يبرا ییاظهارات مبنا نیا. شــناســندیم»  مخوف وانیا« بدنام را به عنوان 

ــرائ ــت در مورد خدمات خود  لیبه دل 1981ژوئن  23در  انجوكیبود. دم لیدر اس اظهارات نادرس

  .متحده محروم شد االتیا تیاز تابع 1952در بدو ورود به کشور در سال 

سرائ1983اکتبر  در سترداد کرد که در  االتیاز ا لی، ا ست ا موافقت  1986 هیژانو 27متحده درخوا

 یالملل نیب يرسانه ا دادیرو کیمحاکمه به  .آغاز شد 1987 هیفور 25در  میشد. محاکمه در اورشل

سال ها  انجوكیشد. در محاکمه، دم لیتبد س کیشهادت داد که  ست. با  هساده بود یجنگ ریا ا

در  یمدت طوالن يکه او بتواند برا قابل باور نبودچلم،  کیموجود در اردوگاه نزد طیتوجه به شرا

 يو دو اظهارات اعضـــا نکایدادگاه منطقه به شـــهادت پنج بازمانده از تربل نیبنابرا. آنجا زنده بماند

ـــکاتکا کرداس اس  ـــته جمع لقاتهمان  انوكینبود که دم ی. ش  وانیا«  یعنی  نکایبدنام تربل یدس

ساس قانون مجازات ناز 1988 لیآور 25در . بنابراین بود » مخوف  او را  يناز ارانیها و دست يبر ا

  .به اعدام محکوم کرد

ـــورو ریکه با انحالل اتحاد جماه یقاتیتحق یط . حکم اعتراض کرد نیبه ا انجوكیدم امکان  يش

محکوم شـــده  يشـــورو ریکه در اتحاد جماه نکاینگهبان تربل 37از  ی، بازرســـان اظهاراتشـــد ریپذ

ـــان  نهای. اافتندیبودند،  انوك یدم نکایدر اردوگاه تربل» مخوف  وانیا«  یداد که نام خانوادگمینش

ـــت به ا انجوكیدم. نبود ، بلکه مارچنکو بود ـــال بازداش ـــت،  االتیپس از هفت س متحده بازگش

 االتیا تیاو تابع 1998در ســال متهم کرد، با این حال  بوریســوب یســرپرســتاگرچه دادگاه او را به 

  .را دوباره به دست آورد متحده خود
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ـــد که در آن دادگاه  االتیدر ا 2001در ســـال  انجوكیدم هیعل يگرید محاکمه متحده آغاز ش

قاعد  به عنوان نگهبان در اردوگاه ها یدر طول جنگ جهان انجوكیکه دم شــــدمت کار  يدوم 

متحده  االتیدر ا انجوكیدم تیحکم به لغو تابع این دادگاهمختلف خدمت کرده اســـت.  ياجبار

  .داد

سامبر  در ستور اخراج او به اوکرا 2005د شد که دم نید   در برابر آن مقاومت کرد.  انجوكیصادر 

، مقامات مهاجرت اعالم کردند که با دولت آلمان تماس گرفته اند تا مدارك 2009مارس  24در 

کرد  تهمرا م انوكیدمبتدا ا ،خیمون یاسترداد به آلمان را به دست آورند. دادستان عموم يالزم برا

سوب 29000که در قتل  شتار  ست بورینفر در اردوگاه ک شته ا  قیتعل ،ینبرد حقوق انیدر پا . نقش دا

  .رد شد متحده االتیا یدادگاه عال یقاض  استرداد به آلمان توسط 

، به عنوان 1943در سال  يدر اردوگاه کار اجبار انیزندان هیعل اتیمظنون به ارتکاب جنا انوكیدم

  .منتقل شدند ستیتر بهبود که  ییاز واحدها يعضو

ستان به دل نیهمچن انوكیدم ستان لیدر له سط نگهبانان اوکرا یقتل اتباع له  يدر اردوگاه ها ینیتو

  .قرار گرفته بود یی، مورد بازجو نکایدر تربل ژهی، به ویکشتار عموم

ستر يمرکز دفتر س يبرا آلمان  یالتیا ياداره دادگ س اتیجنا یبرر س ونالینا  قاتیتحق یستیالیسو

جام داد  انجوكیدم هیرا عل یمقدمات تامبر  نیثابت کرد که ب  وان ـــپ تل  1943مارس و س  او در ق

سوب ،یآلمان 1939از جمله   نفر 29000حداقل  ست در اردوگاه  سرپر شته  بوریبه عنوان  شرکت دا

  حمل و نقل مشخص شد.  ستیبر اساس ل انیقربان یاسام است. 

سا دییتأ ایباوار التیا ییجنا سی، اداره پل2009 هیفور در شنا که  انجوكیدم SS ییکرد که کارت 

سا ياز کارت ها يشده بود با تعداد یگانیبا کایمتحده آمر االتیدر ا  نیاز ا گریموجود د ییشنا

ـــتان ـــپس در  خیمون یعموم ینوع مطابقت دارد. دفتر دادس ـــدور حکم  يبرا 2009مارس  11س ص

  د.ور استرداد به آلمان درخواست دابه منظ انوكیدم هیعل یالملل نیب زداشتبا
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ـــتانیب يمایهواپ کیبا  انوكی، دم2009 یم 12 در ـــد. او به  خیمتحده وارد مون االتیاز ا یمارس ش

  .منتقل شد و در آنجا حکم بازداشت صادر شد خیدرمانگاه زندان مون

ستگان قربان2009 لیآور در شک یگروه انی، ب شاک لیرا در هلند ت شترك  انیدادند که به عنوان  م

  .در دادگاه آلمان ظاهر شدند

 27900دست کم  لیبه دل خیمون یعموم یدفتر دادستانتوسط  انژوكی، جان دم2009 هیژوئ 13 در

سپس حکم آزاد. شدشناخته  مجرم  فقره قتل  سن و لیاو را به دل ياما  صادر کرد. او  يکهولت 

هان نگ ج که در طول ج ـــو اس یمتهم بود  نداندوم، عض ـــوباس و ز گاه مرگ س  بوریبان اردو

   است.بوده
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   نیاوکرا انیگرایمل سازمان

 1929که در سال  بود نیدر اوکرا یافراط انیگرایاز مل کالیو راد یراست افراط یاسیس یسازمان 

 نیاوکرا یسازمان با ادغام سازمان نظام نیبود. ا نیاوکرا. هدف آنها استقالل شد سیتأس نیدر و

(UWO)  ــــت يهاا گروهب ند د ینیاوکرا انیگرایکوچکتر و مل يگرامختلف راس  ترویمیمان

  شد.  جادیا یبورسکیس کوالیو م  کونووالتس  وهنی، دونتسف

سازمانب  OUN دوم ،  ی، در طول جنگ جهان1940سال  در به نام  - کیملن يآندر يبه رهبر یه 

شد.  میاستپان باندرا تقس يبه رهبر (OUN-B) "ها ستیباندر"و  - (OUN-M) "ها ستیکیملن"

ـــا ـــورو OUN-B ياعض ـــا دندیجنگآلمان  ویرماخت  در کنار يدر جنگ آلمان و ش  ي. اعض

OUN-M داوطلبان بخش Waffen SS Galicia  ــال  OUN-B، 1942را فراهم کردند. در س

ش شور ستان راه انداز یدر برابر ارتش داخل یزانیارتش پارت کیرا به عنوان  نیااوکر یارتش   يله

ــورو ریاتحاد جماه هیعل 1950دهه  لیو تا اوا کرد ــازمان دوم،  ی. پس از جنگ جهاندیجنگ يش س

 ی. کنگره ملفعالیت می کرد دیدر تبعبصــورت ســازمانی  یغرب يکشــورها رد نیاوکرا انیگرایمل

  .داند یم این سازمان نیشد، خود را جانش سیتأس 1992که در سال  نیاوکرا انیگرا

سال  س نیدر و 1929که در  ش یشرق يایسیگالسازمان ابتدا در  نیشد. ا سیتأ از  ی(آن زمان بخ

ـــتان م ـــازمان از اکردیم تیدو جنگ) فعال انیلهس ـــازمان نظام انیاتحاد م جادی. س  ن،یاوکرا یس

دونتسوف،  ترویدم یندگیبه نما ینیو نخبگان راست اوکرا انیگرایو مل کال،یدراست را يهاگروه

 . افراد شکل گرفت گریو د یبورسکیس کوالیکونووالتس، م وهنی

 .استشده فیتوص ییایتالیا سمیفاش در مقایسه مانند نیاوکرا انیگرا یسازمان مل تفکر و باورهاي 

ســاختارها و موســســات  ریها و ســادانشــگاه ،یقانون یاســیســازمان نفوذ در احزاب ســ یهدف اصــل

خشونت و ترور در راستاي رسیدن به استقالل اوکراین از هیچگونه  انیگرایسازمان مل. بود یاسیس

ي پرهیز شـــورو ریو اتحاد جماه یلهســـتان، چکســـلواک ژهیبه و ،یو داخل یدشـــمنان  خارج هیعل

  کردند.نمی
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س ستان داًیشد ینیاوکرا يها سـتیونالینا س یضد له ضد رو ستان را آغاز ه،یو   يبرا يحمله به له

سال  یآلمان ها م يآزاد ستند. در  ضا 1940دان  يشاخه  انیگرایمل ي، ورماخت دو گردان از اع

شک باندرا شورو داد لیت ستفاده قرار گرفتند يکه در جنگ آلمان و   اتحاد. پس از حمله به مورد ا

 لیتشک ییگروه ها،ینیاوکرا انیگرا یسازمان مل ، هر دو جناح1941ژوئن  22در  يشورو ریجماه

  .بنا کنندتحت اشــغال آلمان  يها نیمســتقل را در ســرزم نیاداره اوکرا يها هیدادند که قرار بود پا

ــبه نظا1941ژوئن  30در  (Lviv) ویپس از حمله ورماخت آلمان به لو ــط جادیا انیم، ش ــده توس  ش

 يشورو ،ینیرا به دست گرفتند. قبل از عقب نش سیقدرت پل يتا حدباندرا   يشاخه  انیگرایمل

ـــط قدرت  غاتیتبل قیاعمال از طر نیبه قتل رســــانده بود. ا ویرا در لو یهزار زندان نیچند توس

 ياهاو ج ویدر لو انیهودی هی. به دنبال آن قتل عام علانداخته شــد انیهودیاشــغالگر آلمان به گردن 

کار شرکت  نیدر ا یبه طور قابل توجه سازمان باندرا  يبه رهبر انیصورت گرفت. شبه نظام گرید

ـــتند. آنها همچن ـــتگ نیداش ـــط يهودی 3000 يریبا دس  1941 هیژوئ 5آلمان در  تیامن سیپل توس

  اندازي کردند.راهرا  یدسته جمع هاياعدام

ستقالل اوکراباندرا   يشاخه  انیگرایمل  و،یدر لو 1941ژوئن  30 در  یو دولت ندرا اعالم کرد نیا

 OUN-B يها تیکه ورماخت در ابتدا فعال ید. در حالدندا لیاستتسکو تشک اروسالوی استیبه ر

بود که رهبران سازمان دستگیر و به اردوگاههاي کار فرستاده هفته بعد  کیکرد، تنها  یرا تحمل م

از  ي، اما پس از امتناع وبود رینخست وز یمدتربت استزکو، معاون او لو يریپس از دستگ شدند. 

 هشد و  ب ریدولت دستگ ياعضا ریتوسط گشتاپو به همراه سا نیلغو قانون بازگرداندن دولت اوکرا

  افتاد. تسیآشو يدر اردوگاه کار اجبار یزندان

 ایسی(لهستان و گال یکشور به دولت عموم نیداشت: ا نیاوکرا يبرا يگرید يبرنامه ها يناز آلمان

کرد  عیرا توز ییها هیاعالم نیورماخت همچن  شــد.  میتقســ نیاوکرا شیرا يایســاری) و کمیشــرق

 يجزوه کیاز  یبرعکس، نقل قول  شــده بود.  فین توصــیکه در آن باندرا به عنوان عامل اســتال

از منتشـر شـد، فاصـله سـازمان را  1942که در سـال  ي باندرا شـاخه ینیاوکرا انیگرا یسـازمان مل

  :دهدیقدرت اشغالگر آلمان نشان م
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بلکه  ها،یخارج گریو د هایآلمان ها،يهودی، ومسک يبرا میخواهیما نم« 

  ».میخودمان کار کن يبرا

  

ستانه خود ، ه تفکرات، در ملریه شینریها سا ینیاوکرا نیب يزیتما چینژادپر سالوها قائل  ریها و  ا

شد س-یستیلینظم، و نه یهمانقدر تنبل، ب آنها را  تلریو ه  ن ست ی... مانند روس ها م ییایآ در  .دان

ــازمان پردازان هینظر که یحال ــع س ــالو ن ینیاوکرا هکردند ثابت کنند ک یس ــتند،یها اس بلکه از  س

  .هستند »خودمختار تیجمع« کیفرزندان 

رحمانه استثمار را  یب استیورماخت، س يآژانس ها نیو همچن  ردستانشیکخ و ز رسیکم ،شیرا

 1از  شیب .افتی شیآنها افزا لیتحو هیحفظ شدند و سهم يدوران شورو يدنبال کردند. کلخوزها

ـــ دیبه آلمان تبع يکار اجبار براي ینیاوکرا ونیلیم  اها به جنگل ه ینیاز اوکرا ياریشــــدند. بس

سازمان نشوند.   یو استخدام به عنوان کارگران خارج اشتراکیتا مجبور به کار در مزارع  ختندیگر

س یزانیپارت يواحدها نیاز آنها، اول باندرا انیگرایمل س ستیونالینا شک اینیو وول ایرا در پول داد  لیت

آنها . شد لیتبدجنگجو  100000تا  40000با حدود  نیاوکرا یبه ارتش شورش 1943 هیکه در فور

ها به دســــت  Polesia و Volhynia از ییکنترل بخش  ندرا  به ،گرفت به خود منجر  به نو که 

ســـازمان  اتیحال، جنا نیبا ا .شـــد یشـــرق ایســـیو گال لهســـتان یبا ارتش داخل دیشـــد يریدرگ

ـــر هیعلگرایان باندرا ملی ـــد. بازو نیبه ا تیبش  ها،یکول« نی، همچنUPAآن،  ینظام يمحدود نش

ـــکوو ـــرکت کرد و  یآلمان يهاگانیرا قتل عام کرد، در » هاگروه گریو د انیهودی ها،يمس ش

  . شدزیادي  اتیمرتکب جنا

شک کیملن انیگرایسازمان مل شگر داوطلب اس اس اوکرا لیاز ت ستان  »ایسیگال« نیل  1943در تاب

ـــو ـــتقبال کرد. از س ـــازمان مل گر،ید ياس ـــدتباندرا انیگرایس برابر با  ی، طبق اظهارات آنها، با ش

را  سمیونالیداشت ناس یکردند که سع نیرا تدو ي. آنها برنامه ادیجنگ يو شورو یاشغالگران آلمان

خود  روانیاز پ زینگرایان باندرا ســـازمان ملیمواقع،  یکند. در برخ بیترک کیبا عناصـــر دموکرات

شکرمی ست که به ل تا بتوانند در آنجا آموزش  ،یکیتاکت لیفقط به دال البته وندند،یبپ اس اس خوا
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مستند  یآلمان يروهاین هیعل زین نیاوکرا یارتش شورش یرزم اتیعمل گر،ید ي. از سونندیبب ینظام

. در اکتبر ورماخت و ارتش ســرخ رخ داد نیب يدیشــد ينبردها 1944در تابســتان  نیاســت. بنابرا

  . آلمان آزاد شدند يکار اجبار يهااز اردوگاه ینیاوکرا انیگرای، اکثر مل1944

 در ن،یاز جنگ با اوکرا شیپ يلهســتان در اعمال مجدد مرزها ندهیآ يهااز تالش يریجلوگ يبرا

 یقوم ياقدام به پاکساز نیاوکرا یارتش شورش ینظام ياز واحدها یبرخ 1944–1943 يهاسال

 یلهســتان یرنظامیغ 100٬000که  زنندیم نیتخم دانانخیمردم لهســتان کردند. تار هیعل ياگســترده

  .عام شده باشندسازمان  قتل نیتوسط ا یشرق يایسیو گال ایدر ولن

سازمان درهمچنین  سرد  شکل پنهانCIA از جمله ،یغرب یاطالعات يهاطول و پس از جنگ   ی، به 

  .کردندیم یبانیپشت نیاوکرا انیگرایاز سازمان مل

سیاري سازمان ب سیس يهااز  ست افراط یا صر اوکرا یرا سیس يهاسنتخود را وارثان  نیمعا  یا

سووبودا، مجلس ملدانندمی نیاوکرا انیگرایسازمان مل  انیگرایو کنگره مل نیاوکرا ی؛ از جمله 

  .نیاوکرا

بعدها تالش  آنان ، چرا که اســت مورخان بحثمورد  همچنان  نیاوکرا انیگراینقش ســازمان مل 

   .را انکار کنند يآن با آلمان ناز یسازمان  و همدست یستیفاش یاسیس راثیکردند م
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 استقالل

  

ستقالل خود را نیاوکرا ستقالل اوکرا نیبه عنوان اول رانیاعالم کرد.  ا 1991اوت   درا شور ا  نیک

پس د. کرآغاز  را  یجیتدر يساز یروند خصوص نیاوکرا ییپس از جدا. شناخت تیرا به رسم

ــتقالل دولت يرا درصــد 90,3از رفراندوم با  ــت  یبه اس شــد. از  دییزنان تا ي. حق راافتیخود دس

ـــتقالل، اوکرا  ،یغرب يریجهت گ کی نیخود ب یالملل نیو نقش ب یمل تیبه دنبال هو نیزمان اس

ــرق يریجهت گ کیاروپا  و  هیمانند ادغام در اتحاد ــ شیگرا ،یش ــیس ــ یاس ــت. هیبه روس  بوده اس

رنج برده است. از زمان استقالل،  یتیو جمع ياقتصاد دیاز زمان استقالل، از مشکالت شد نیاوکرا

 ،يشــورو ریاتحاد جماه یاز فروپاشــ پس اســت.  افتهینفر کاهش  ونیلیم 6,25از  شیبآن  تیجمع

وجود داشــت :  هیبه جز روســ يبا ســالح هســته ا يشــورو ریاتحاد جماه نیجانشــ گریســه کشــور د

به  1991خود را در سال  یکیتاکت ياهسته حاتیتسل شتریب نیبالروس و قزاقستان . اوکرا ن،یاوکرا

آنها پول و  لیتحو يو از غرب برا ردرا حفظ ک يراهبرد ياهسته يهاکرد، اما سالح میتسل هیروس

متحده را بر  االتیا یتیامن يها نیو تضم یمال يکشور کمک ها نیخواست. ا یتیامن يهانیتضم

س سه جانبه با رو ساس توافق  ست طی 1994 هیدر ژانو کایمتحده آمر االتیو ا هیا  تفاهم نامه بوداپ

خود را  1996و در ســال  وســتیپاســتار وان  و معاهده NPT به 1994ســال  انیکرد، در پا افتیدر

  .اعالم کرد ياز سالح هسته ا يعار

شورها گری، مانند د1990در دهه  شور ابتدا  نی، ایشرق يدر حال گذار در اروپا يک بحران  کیک

 ياثرات فاجعه هســته ا ن،یبود. عالوه بر ا ياقتصــاد یتحول کل امدیرا تجربه کرد که پ ياقتصــاد

اســـت که توســـط  یشـــوك درمان ژهیبه و نیکند. ا یم ینیکشـــور ســـنگ نیهمچنان بر ا لیچرنوب

 دیتول يدرصــد 60منتســب به آن، که منجر به کاهش . شــده اســت زیپول تجو یالملل نیصــندوق ب

سال  یناخالص داخل سمت مالک نیشد. اوکرا 1995تا  1992از  ص تیبه  صو قدم و بازار آزاد  یخ
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را تجربه  لیبرالیستی  اقتصاد تیفعال چگاهیه که ینیاوکرا ریفق يهادهخانوا يبرا شیوه نی. ابرداشت

  بود.دشوار و چه بسا غیر ممکن  ،نکرده بودند

سالها  شد که یباعث م ختهیتورم لجام گس. داشت يناگوار اریبس تیوضعاقتصاد اوکراین در آن 

ــود تا جا یاعتماد به پول مل ــتریکه مردم ب ییروز به روز کمتر و کمتر ش عالقمند بودند معامالت  ش

سال  ياقتصاد یرشد منف. تا جایی که کشور معامله کنند جیبا ارز را نکهیانجام دهند تا ا ياپایپا از 

کوپک معامله می کردند، همان کاال  1با  93بود. یعنی کاالیی را که در ســال  % 22منفی  94تا  93

  کوپک معامله می شد. 130حدود  94در سال 

ــ ــورو ریاتحاد جماه یپس از فروپاش ــاد نیمی از ،يش ــ نیاوکرا اقتص ــته بود. تنها  هیبه روس  20وابس

 دیاقتصـــاد، تول يدر تمام بخش ها باًتقری .بودند یچرخه داخل يدارا یصـــنعت داتیدرصـــد از تول

ساس بر بود.  افتهیکاهش  سطح  54,4 نیاوکرا یناخالص داخل دی، تول1994سال  جنتای ا صد از  در

ــال  ــوخت وب يادیزمبالغ  نیبود. اوکرا 1990س ــ يانرژ ابت س  ن،ی. در اوکرابدهکار بود هیبه روس

وجود  اصـــلی يبازارها ریو ســـا  ییمواد غذا ،یاجتماع يصـــندوق ها ،یبانک ســـتمیســـ ،یپول مل

شت. در واقع  شور تقریبا ندا سطاین ک شت،  یطبقه متو سب ندا سط  وکارهايک  در کوچک ومتو

  .راه بودند ابتداي

ستیر دوره سال ها یکوچما را م دیلئون يجمهور ا شروط به  صاد رکود  يتوان به طور م تا  ياقت

و  دیرس 1990سال  میزاندرصد از  40,9به  یناخالص داخل دیکه تول یکرد، زمان میتقس 1998سال 

صاد شد اقت سال ها يدوره ر سال  نی، که به اوکرا2004تا  2000 يدر   دیاجازه داد تا تول 2004در 

  بازگرداند.  مطلوبی را به سطح یداخل صناخال

سطح پا يها سال ستمر يبه مردم برا یبده ،يگذار هیسرما نییبحران با  ستمزد و م متعاقب و  ،يد

  زد.شرایط سخت اقتصادي را رقم میقبوض آب و برق،  يمردم برا يها یبده آن 

ــتیهمان زمان، در دوران ر در ــکل گرفت.  دیلئون يجمهور اس ــور ش کوچما، روابط بازار در کش

ـــع تیــتثب ــــاد تیــوض ــــال  نیاوکرا یپول مل یامکــان معرف ياقتص   .هم کردفرا 1996را در س



 بوف نشر آواي                                                                                                 40

 

 ياریو بســ یاتیمال ،يبودجه ا ،یمال ،یپول اصــالحاتکوچک و متوســط،  هاي يســازیخصــوصــ

 ،ياپایمبادله پا قیمردم بازپرداخت شد. از طر هو دستمزد ب یبازنشستگ يها یانجام شد. بده گرید

  .شد یم هیتسو و ترکمنستان هیروسگاز)  ي(عمدتاً برا يمنابع انرژ يها یبده

نفت  يها شگاهی. پاالکرد نیتضم هیروس ونیگاز ثابت را از فدراس متیق نیزمان کوچما، اوکرا در

ــه واحد ن يریبارگ ــدند. س ــته ا روگاهیدر ن رویش ــد، برخ لیتکم يهس ــ یش ــاتیاز تاس راه آهن  س

ساز شیانگ ستمیس کیشد.  يباز سعه کارآفر يبرا یز حذف  اال به کاالکشد. مبادله  جادیا ینیتو

قابل  زانیبه م تیبر اقتصاد و جمع یاتیبار مال ،یبودجه، سطح بار بده يکسر .تورم متوقف شد .شد

 یو تعهدات بده افتهیو تراز پرداخت ها بهبود  یتجارت خارج يشاخص ها .افتیکاهش  یتوجه

شور  شد یالملل نیصندوق ب  بهک شور نی. اوکراندپول برآورده  صاد بازار  يبه عنوان ک آزاد با اقت

  .شناخته شد

س ستیدر  صل همکار ،یخارج ا شورها نیچندجانبه و برابر اوکرا يکوچما ا غرب و  يرا هم با ک

 سی، او به همراه رئ1997مه  31اعالم کرد. در  هیروســـ و نیالت يکایآمر ا،یآســـ يهم با کشـــورها

و  هیروســ ونیفدراســ نیو مشــارکت ب يهمکار ،ی، معاهده دوســت نیلتســی سیبور ه،یجمهور روســ

و ناتو را امضا  نیاوکرا نیب ژهیمنشور مشارکت و 1997 هیژوئ 9قبالً در  يرا امضا کرد. و نیاوکرا

ــورا2002 یم 23کرد. در  ــتیبه ر نیو دفاع اوکرا یمل تیامن ي، ش ــم اس گرفت که  میکوچما تص

  .کشور است نیا يبرا کیهدف استراتژ کیبه ناتو  وستنیپ

صل یکی کوچما صاد جادیا یاز مبتکران ا سعه اقت س يسازمان تو سال  گوآم یو دموکرا  1997در 

(و بعداً ازبکستان)  يمولداو جان،یساختار که گرجستان، آذربا نیاکثر کارشناسان، ا دهیبود. به عق

ـــمیغ يرا تحت رهبر ـــ نیاوکرا یررس ـــک يبرا یبالفعل متحد کرد، تالش مرکز ثقل  کی لیتش

 يفضا نیدر ا هیروس ونیراسو مقابله با تسلط فد المنافعمستقل مشترك يکشورها براي نیگزیجا

  بود. یکیتیژئوپل
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 يجمهور اســتیدر دوران ر هیو روســ نیاوکرا نیســودمند متقابل ب کیروابط شــر تیو تقو حفظ

 بیشد، ترک یم ریکشور تفس تیحاکم يبرا يدیکه به عنوان تهد يو یال. کوچما با اقدامات دفع

 یاتفاق افتاد. تالش طرف روس 2003 زییدر اطراف تف توزال که در پا يریدرگ نیشد. معروف تر

بخش از  نیرا به ا هیروس ونیهماهنگ نشده بود و سواحل فدراس نیکه با اوکرا يساخت سد يبرا

 کیقطع  ی آن که از جمله کرد، واکنش تند کوچما را به همراه داشت یمتصل م نیخاك اوکرا

 یشیساخت نما يرا برا یاقداماتهمچنین .  بود نیالت يکایآمر يبه کشورها يو ياز سفرها يسر

ستحکامات دفاع س بترتی یا سد را متوقف کرد. طرف هیداد. پس از آن رو وارد مذاکره  نیساخت 

در استفاده از  يهمکار يتوافقنامه هیجمهور روس سیرئ نیپوت ریمیکوچما و والد جهیشدند و در نت

توزال را  يمناقشـــه لگرانیو تحل نیاز محقق ياریرا امضـــا کردند. بســـ  آزوف و تنگه کرچ يایدر

ـــیاول  لیتالش به دل نیا .دانندیم مهیالحاق کر در  یاقدامات احتمال قتحق  يبرا هین تالش روس

  واکنش تند کوچما کنار گذاشته شد.
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  شبه جزیره کریمه

  

سال   جیاعالم شد. نتا يجمهور استیبرنده انتخابات ر چیانوکووی کتوریو ری، نخست وز2004در 

بات، غیز منتظره خا ظاهرات عمومي انت ما یت خالف، و تیرا در ح نامزد م ـــچنکوی کتوریاز    وش

 بیرق وشـــچنکوی کتوریاعتراض مردم را به همراه داشـــت، مســـموم شـــدن و جینتا نیا .ختیبرانگ

ـــل و  دیطرفدارانش دم نهیهم، بر آتش شـــک و ک یمبارزات انتخابات انیدر جر چیانوکووی یاص

 يهااعتراضــات که با اســتفاده از نماد نیکشــور را فرا گرفت. ا یمدن یاز اعتراض و نا فرمان یموج

ــچنکوی کتورینقالب وااین  معروف شــد. نیاوکرا یرنگ همراه بود به انقالب نارنج ینارنج و  وش

حال،  نیبا ا کرد. لیتبد ونیســیرا به اپوز چیانوکووی کتوریرا به قدرت رســاند و و موشــنکویت ایولی

 نیدر انتخابات پارلمان اوکرا نکهیشــد،  تا ا رینخســت وز گریبار د کی چیانوکووی 2006در ســال 

  بازگشت.  يریبه پست نخست وز موشنکوی، ت 2007در سال 

را در  نیتمام عرضــه گاز به اوکرا یمدت کوتاه يبرا یعیگاز طب متیبر ســر ق هیبا روســ يریدرگ

  شد.  ییاروپا يکشورها ریمتوقف کرد و منجر به کمبود گاز در سا 2009و  2006 يسال ها

ـــد. از اواخر ســـال  نیجمهور اوکرا سیرئ چیانوکووی کتوری، و 2010 هیفور 25در   نی، ا2012ش

شده  بیتصو یاسیدر مدل س رییکه تغ کردرا تجربه  یدولت و معترضان نیب یبحران تیضعکشور و

 .رفتندینپذمنتخب  جمهور ئیسررا بعنوان   چیانوکوویپس از انتخاب مجدد 

با  نیاوکرا یشــدن اوضــاع داخل میدولت و وخ هیعل یابانیاعتراضــات خ یدر پ 2014 هیفور 22 در

ـــمت رئ چیانکوی کتوریو نیپارلمان اوکرا يرا ـــد و  يجمهورسیاز س ـــنکویت ایولیبرکنار ش  موش

س سابق ریوزنخست شور  نیپارلمان ا يتوسط مخالفان و را يجمهور استیکاخ ر ریخپس از ت ک

س یمبن سا شت به قانون ا صو يرا 325طرح با  نی؛ که ا2004سال  یبر بازگ س بیموافق به ت و  دیر

شنکویت يآزاد يراه برا شد. همچن مو شنکویت يبه آزاد نیپارلمان اوکرا نیهموار   زیاز زندان ن مو

  .از زندان آزاد شد موشنکویت ایولی هیفور 22در  دبع یمثبت داد و در ساعات يرا
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ــ ياز برکنار بعد چیاناکوی ــاندر تورچ فرار کرد هیبه روس موقت  جمهورسیبه عنوان رئ نفیو الکس

رخ داد  مهیدر کر يگسترده ا یاسیسی ـــــ اجتماع راتیی، تغ2014تا مارس  هیدر فورشد. انتخاب 

ـــ ـــیکه با بحران س ـــر اوکرا یاس ـــراس به  یبا اعتراض مردم محل راتییتغ نی. آغاز امرتبط بود نیس

خودمختار  يجمهور ییبود. مقامات اجرا ، دندیبه قدرت رســ فیاقدامات مخالفان ســابق که در ک

شروع زیو آنها ن کردند  رییتغ مهیکر سم نیاوکرا دیدولت جد تیبه نوبه خود م شناخته  تیرا به ر ن

  آوردند.  يرو هیروس يو به رهبر

ـــ يرهبر یو روان کیپلماتید ،یمال ،ي، ماد یکامل نظام تیحما با ـــ ونیفدراس ، که پس از هیروس

س ن،یقدرت در اوکرا رییتغ ستنیپ يرا برا يریم س رهیشبه جز و س ونیبه فدرا گرفت،  شیدر پ هیرو

س کی شد  مهیمارس در کر 16در  یهمه پر سم جیآن، طبق نتا یط وبرگزار  صد 96 ،یر  يرا در

استقالل  هیو اعالم یهمه پرس جیمارس، بر اساس نتا 17بودند. در  هیبه روس وستنیدهندگان موافق پ

صو 11که در  شورا بیمارس ت شور  کیرا  این منطقه مهیخودمختار کر يجمهور یعال يشد،  ک

ـــتقل  ـــ 18در  . اعالم کرد »مهیکر يجمهور«با عنوان مس توافق  مهیکر يو جمهور هیمارس ، روس

ــ مهیرا در مورد الحاق کر يانامه ــوعات جد هیبه روس ــاس آن موض ــا کردند که بر اس از  يدیامض

  .شد لیتشک مهیکر يجمهور - هیروس ونیاز فدراس یبه عنوان بخش ونیفدراس

 2014 لیآور 7در  ي. وبود نفیتورچ يران دورهمهمترین بح هیروســ ونیبه فدراســ مهیکر الحاق 

 يدر خارکف، دونتســک و لوهانســک و اعالم جمهور يادار يدر ارتباط با تصــرف ســاختمان ها

که  یکسان هیستاد ضد بحران خبر داد و اعالم کرد که عل کی جادیخلق خارکف و دونتسک، از ا

ضد تر ست گرفتند اقدامات  شد. در  یستیورسالح به د بر  یمبن یفرمان  ل،یآور 14انجام خواهد 

و دفاع  یمل تیامن يشورا میتصم ياجرا« با عنوان  نیدر شرق اوکرا یستیضد ترور اتیعملآغاز 

ــتیترور دیغلبه بر تهد يبرا يدر مورد اقدامات فور نیاوکرا ــ تیو حفظ تمام یس »    نیاوکرا یارض

ــا ــد.  نیا. قرار گرفت نیاوکرا يجمهور سیرئ تیدر وب س ــار الزم االجرا ش ــوبه از روز انتش مص

 موجبرخ داد که  2014مه  2در اودســــا در  يزیحوادث غم انگ نوف،یتورچ در زمان ن،یهمچن

  .شد نیدر خارج از اوکرا حواشی زیادي
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در انتخابات زودهنگام انتخاب  ، کهجمهور پترو پوروشنکو سی، او قدرت را به رئ2014ژوئن  7 در

  .، منتقل کردشد
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  اروپا يپیوستن به اتحادیه

  

  

 یاســیو سـ یو اجتماع ينسـبت به اوضـاع اقتصـاد ینگاه متفاوت هاینیکه گذشـت اوکرا يادر دهه

ارائه محصوالت  يبرا بستر آماده  کیبه دنبال  هاییدانستند که اروپا یآنها م یاز طرف. خود داشتند

ستند تا  يبازار تجار کیخود به عنوان  داتیو تول شم به نیز  یاز طرف . امايتجار کیشر کیه چ

صاد قدرت س .اروپا دوخته بودند ياقت شور ها طیشرا یاجمال یآنها با برر سا يک خود که از  هیهم

فراهم شده  آن کشورها يبرا يبهتر طیکه چگونه شرا دندید یم ،بودند دهجدا ش يشورو هیاتحاد

که  حاد یبه آســــانبطوري  پا هیدر ات ندگتردد،   ارو ند و یم یکار و ز  ياقتصــــاد اوضــــاع کن

  .بهتر و قابل قبول تر شده است اریبس زینشان یاجتماع

که  مانطور  مه پ سینو شیپدر  نیجمهور اوکرا سیرئ چیانوکوویه نا ـــتنیتوافق به  نیاوکرا وس

شــدت  يجمهور اســتیاو از ر يکه بعد از برکنار یموضــوع به آن اشــاره کرده بود.اروپا  هیاتحاد

ــتنیهوادار پ هايگروهکه  يبه طور .گرفت  تیرا تقو ایده نیبه غرب در قدرت نفوذ کرده و ا وس

 اتیتجرب لیبه دل نیاوکرا یشرق يقسمتها  بارت روس یها اهال يریدرگ نیبا شدت گرفتن ا. کردند

و اشــتباهات  يغربگرا در قدرت مرکز يروهایشــدن روز به روز ن تیتقو نیو همچن یمنف یخیتار

و  هايریدرگ ،مخالفت ها ، گرفت یصورت م یشرق يهابخشبه ضرر  دیکه در دولت جد يادیز

س انیم نیدر ا .به وجود آورد این قسمت ها را در  يادیز هاي نارضایتی که روز به روز خود  هیرو

ـــتریرا ب ـــره دولت ها ش ـــد يرا مواز نیو تحوالت اوکرا دید یم یغرب ینظام يدر محاص  دیبا تش

 یشــرق يهابا حضــور در بخش ،کردیم یخود تلق يغرب در مرزها ینظام -ســیاســی يمحاصــره

ض نیبه ا ،يخود از مخالفان دولت مرکز يها تیدخالتها و حماو  نیاوکرا ضا اتاعترا ها یتیو نار

موجب تصرف بود که  یشرق يدر بخش ها هیروس يها تیدخالت ها و فعال نیا جهینت. زدیدامن م

ــبه جز ــد مهیکر رهیش ــ رییتغ يحاکم در تالش برا يروهایآن ن . متعاقبش ــاس  شیو افزا یقانون اس

 یروس انیطلب و حام ییجدا يروهایاما ن ،شدند  شرقبخش هاي  ژهیمناطق مختلف به و اراتیاخت
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خود را در شــرق نظامی  يهاتالیفعو  روهاین نیدولت اوکرا .ندادند تیتحوالت رضــا نیا هب آنها 

  .در آن مناطق بود انیشبه نظام يبرا طیشدن شرا ترسختموجب  نیداد که ا شیافزا

با به وجود آمدن  رایز ،بود یفدرال هاي ومتحک   راه اندازي شــتریب نیدر اوکرا هیروســ اســتیســ

صم یفدرال طیشرا س یچه به لحاظ نظام یغربحکومتهاي اهداف تحقق  يبرا میت سیو   ازمندین یا

 ،بر اساس شواهد. دمون یممکن م ریغ بایکه تقر و جلب رضایت آنها بود،  یشرق يتوافق با بخشها

س یعنیهر دو طرف  شرا نیو اوکرا هیرو را فراهم کنند که در  یطیدر تالش بودند تا قبل از جنگ 

ـــود کامل در  يروزیبه پ يادیز دیام هیچکدامهر چند که  ،آن منافع هر دو طرف مد نظر گرفته ش

 يبرا، نیاز طرف کیر ه سوي تند از  هايالعمل عکساما با توجه به عواقب  نداشتند، تمناقشا نیا

  ي شد.اریتالش بس طیداشتن شرا تعادلدر 

ــ نیبا تمام ا ــایدریتفاس ــمن نگاه به پ نیاوکرا چنانچه  ، ش ــ يوندهایض ــیس ــاد یاس  ،با غرب ياقتص

را و بخش هاي شرقی خود  هیخود با روس يو اقتصاد یفرهنگ یخیتار تیموقع توانستمی زمانهم

 ،گرفت یم شیپ خنثی را طرف و  یب یتیموقع ینظام طیشـــراهم مدنظر داشـــته باشـــد و از لحاظ 

  .شدیکشور روشن نم نیآتش جنگ بر ا يامروز شعله ها

یه در طرف دیگر، هر چند که  ـــ پایبند هیچروس تایج نیز  به ن بدون توجه  یک از موازین نبوده  و 

ـــد. تا جایی که نیروهاي  ـــرق اوکراین موجب تقویت درگیریها و ناآرامیها ش دخالت هایش در ش

ــور  ــته در شــرق اوکراین و در کنار جدایی طلبان این کش ــی در دهه گذش زیادي از داوطلبان روس

زیسمی در تاریخ اوکراین، مردم اوکراین بودند. همچنین روسها با یادآوري جریانهاي فاشیستی و نا

  کردند.را نسبت به حکومت وقت و رهبران آن بد بین و منزجر می

 خانمان شـــدنددر نتیجه این اختالفات و درگیریها حدود یک ونیم میلیون نفر اوکراینی آواره و بی

ي آن در سایهو تقریبا سی درصد از اوکراینی ها به فکر مهاجرت و فرار از شرایط سخت زندگی 

اروپایی خود زندگی بهتري داشته و  يمشکالت در کشور شدند. تا بتوانند در کشورهاي همسایه

  از ناآرامیهاي بخش هاي شرقی و وضعیت نابسامان اقتصادي به دور باشند.
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  ناتو شد.سازمان به  کشور براي پیوستنمنجر به موافقت مجلس این نارضایتی ها  که در ادامه 

پنتاگون  سیرئدتها قبل زمینه هاي این اختالفات در ســیاســت جهانی خود را بروز داده بود. اما از م

ست یخوب يرویما ن«: ه بودگفت  خیدر کنفرانس مون یسخنران طی یک متحده  االتی. امیدر جهان ه

حاکم ما تیاز نظم و  ند. من فکر م یم تیقانون ح هان چن یک که اکثر مردم ج فکر  نیکنم 

ولی . کردرا رد  یتک قطب يایدن یک جادیا يمتحده برا االتیاتهامات ا يتا حدود  او » کنند.یم

حداقل  یعنیخاص، » شــر يروهاین«باشــد، وجود  »ریخ يروهاین« يندهینما کایبه هر حال، اگر آمر

 ،یتک قطب یساختن جهان يمتحده را به تالش برا االتیا اام نیپوت است. ریدو قطب، اجتناب ناپذ

از کرد. میمتهم  یحاتیمسابقه تسل کی کیو تحر المللنیب استیاز حد در س شیاستفاده از زور ب

که  میصادقانه بپرس میما حق دار«: معتقد بوددرباره گسترش ناتو  هیجمهور روس سیرئسویی دیگر 

در اروپا  کایآمر یبا استقرار سامانه دفاع موشک نیهمچن نیپوت »است؟ یسچه ک هیگسترش عل نیا

شورها«از  کی چیه«ه بود: و گفت همخالفت کرد شکل يک شک» دارم ندارند که  اریدر اخت ییهامو

  ».برسند ییاروپا يبتوانند به کشورها

سته ضوگغربی ها  که بود نیا نیپوت يخوا س به  را پایان بدهندناتو براي  يریع را  نانیاطم نیا هیرو

عضویت در ناتو ترغیب نخواهند کرد. و آن امنیتی را که براي را به و گرجستان  نیکه اوکرا بدهند

سند شنا سمیت ب شوروي نیز به ر شان دنبال می کنند را براي  رئیس  دنیجو بااما . خود و هم پیمانان

  جمهور آمریکا هرگز چنین شرایطی را تضمین نکرد.

به خوبی می توانیم این هاي رسانه اي در جریان این جنگ قرار داریم، مروز که در خبرها و شبکها

ـــیوه نگرانی ها را درك کنیم. ـــتمداران غربی ش ـــیاس ـــاید اگر س و  . بوشویجورج اچ. دبلي اما ش

ـــیون را پیاده می کردند و می گورباچف ـــتند  جمهوري هاي غیربالتیک را در  یک فدراس توانس

ـــخنرانی خود در مجلس اوکراین مطرح کرد، نگه  دارند، امروز داوطلبانه که آن زمان بوش در س

  شد.   شرایط بسیار متفاوت تر و با ثبات تر می
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صل ینگران امروز صاً نیپوت یا شخ ستنیپ م ست نیاوکرا و ستان به ناتو ا بر خالف مخالفت  .و گرج

سترش پ جهینت توانیرا م یبحران کنوناکثر منتقدین،  ست.  ناتو مانیگ سرد دان پس از پایان جنگ 

اگر این سازمان نظامی براي ایجاد امنیت و ثبات در اروپا گسترش می یافت و همچنین اگر روسیه 

کرد، امروز شــاهد چنین فجایع انســانی در شــرق نظامی خود شــریک می-را در بازي هاي ســیاســی

  اروپا نبودیم.

ابله با حضور شرکاي نظامی همسایگان خود اگر نگاهی به رفتار و بازخورد کشورهاي دیگر در مق

ـــان ـــکاز دکترینِ مونرو تا  در مرزهایش ـــیه در مقابل  کوبا یبحران موش بیندازیم، رفتار امروز روس

  تر خواهد بود.تحرکات نظامی اطرافیانش قابل درك
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  بیبحران کارائ

  .خواهد داد انیپا را تیجنگ بشراینکه  ای ،دهد یم انیبه جنگ پا تیبشر ای

  

 يشورو ریو اتحاد جماه کایمتحده آمر االتیا نیب ییارویرو،  1962کوبا در اکتبر  یبحران موشک

شک ها و در پی  بود ستقرار مو شورو انیم يا ش يبرد  سل یدر کوبا به عنوان بخ سابقه ت  حاتیاز م

  . بوجود آمد يهسته ا

الملل را به دنبال داشت.  نیمجدد روابط ب یسازمانده که .دیروز به طول انجام زدهیس یواقع بحران

شک سرد به ابعاد جد یبا بحران مو س يدیکوبا، جنگ  بحران، هر دو ابرقدرت به  نی. در طول ادیر

 جه،یشــدند. در نت کینزد يهســته ا یجنگ احتمال کی جهیو در نت ینظام میمســتق ییارویرو کی

  .آن آگاه شدند میبار از خطرات عظ نیاول يمردم برا معمو

، کشورهاي مختلف ندگانیکه با حضور نما یالملل نیب يبارها در کنفرانس ها بیکارائعلل بحران 

ست. آمر صلییکایمورد بحث قرار گرفته ا شک  نیا یها علت ا ستقرار مو بحران خطرناك را در ا

صلنددان یدر کوبا م يشورو يها ستیس ب،یبحران کارائ ی. اما، علت ا متحده  االتیا یتهاجم ا

ستراتژ-ینظام تیموقع کی جادیا ،يشورو ریدر قبال اتحاد جماه س کیا خطرناك در اطراف  اریب

 یو حت يشــورو ریاتحاد جماه يمرزها یکیدر نزد زیآم کیاقدامات تحر ي،شــورو ریاتحاد جماه

 رقابلیغ ینظام يبه برتر یابیدســـت يمتحده برا االتیا لیکشـــور بود که با تما نیا ییهوا میدر حر

س ییارویرو نیبود. ا مراهه يشورو ریانکار بر اتحاد جماه ستیکه با  کوبا  هیعل کایآمر یتهاجم ا

  .اتفاق افتاد 1962در اکتبر  که فتدیاتفاق ب یشد، قرار بود در مقطع دیتشد

اقدامات خود متقاعد  ییپروا یرا پشت سر گذاشت. بدون شک آنها به ب یخروشچف آزمون سخت

ــده بودند. ع ــ یآنها از اقدامات خود م ن،یالوه بر اش ــته ا کیکه جهان را به  دندیترس  يفاجعه هس

مثبت و  ریتأث بیکارائ بحران .ممکن است ریآن غ يبازساز ،است انآس ایسوق داد. نابود کردن دن
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الملل قابل اما آیا منطق این بحران در حقوق بشر و بین داشت. المللنیروابط ب يبر توسعه بعد یمنف

  بیند؟ براي کشوري که امنیت خود را در خطر می ترسبررسی است یا در منطق 

وقتی  پاســخ این ســوال می تواند ما را به علل شــروع جنگ اوکراین و روســیه بســیار نزدیکتر کند.

شوروي می سلتواند آمریکا در ترکیه  هم مزر با  سته حاتیت ستقر کند ياه هم  يشورو نیبنابرا، م

سبه .کند هیرا توج يرفتار نیچن کایدر کوبا و هم مرز با آمر تواندیم س يتئورو  در محا ساده  اریب

به دعا مشـــغول بودند تا  یها و اماکن مذهب ســـایرفت که مردم در کل شیاما در عمل تا آنجا پ ،بود

  .سوم نابود نکند یرا جنگ جهان ایدن

ــ رفتیپذ دیبا ــتیکه در جهان س  یانســان يبایبه ظاهر ز نیقوان و اتیاخالق ،الملل نیو روابط ب اس

ــاد جهاننندار یگاهیآنچنان جا ــورها را منافع و اقتص ــا ید و روابط کش  نییتوازن قدرت تع هیدر س

صلح و جنگ هستند و جنگها بر  يکنندهنییتع استیس گرانیباز. امروزه بر خالف گذشته کندیم

   .کنندیبروز م تعامالت با قدرتهاي برتر در  یاسیغلط سو رفتارهاي اثر محاسبات 

ـــها تیواقع نیداد گواه ا و با رخککه در پس از بحران  یعیوقا ـــت که تنش هنوز در  یبزرگ ياس

ها ،کنندیظهور م یرنگ هايانقالب ،جهان وجود دارند قدرت را در دســــت  کالیراد يگروه 

ـــوندیجهان م یثباتیو باعث ب رندیگیم ـــوص . ش  يمدام قلمرو برنامه ها کایآمرناتو و به خص

زلنسکی نیز اگر بینش سیاسی داشت باید   دهد.یگسترش م هیبا روس اکثراً در مرز راخود  یموشک

بینی می کرد که درگیر شدن با کشورهاي صاحب بمبهاي پدر و مادر و هسته اي می تواند بار پیش

  دیگر دنیا را به آشوب بکشاند.
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  و روسیه ناتوگسترش 

ــ - یبلوك نظام کی و،نات ــیس ــت که ا یاس ــورهارا با و کانادا  کایمتحده آمر االتیاس  ياکثر کش

با هدف حفاظت از اروپا در  1949 لیآور 4در این ســازمان کند. یمتحد م  ) هیاروپا (از جمله ترک

شورو س يبرابر نفوذ  شده ناتو اطم یک. یشد سیتأ از هرگونه  یاز بازدارندگ نانیاز اهداف اعالم 

  .است دفاع در برابر آن  ایعضو ناتو  هايکشور  تجاوز در رابطه با قلمرو

ضر  در ستند 30حال حا ضو ناتو ه شور ع ستان و اوکراو  ک ضو يرا به عنوان نامزدها نیگرج  تیع

بالغ  2020ناتو در سال  يهمه اعضا ینظام يها نهی. مجموع هزدشناس یم تیبه رسم الفائت نیدر ا

  . بود یدرصد از حجم جهان 57از  شیبر ب

اهداف  شبردیپ در  رندهیگمیتصم کشورهايبزرگ  يخطا جهینت اوکراینشک جنگ امروز در  یب

 عیاز وقا يارهجیزن نکهیا رغمیعل هیروس ییاروپا هیهدفمند در حاش يها يریعضو گ. باشد یناتو م

ـــد  همچنین آورد  دیجهان پد یتیمختلف را در امور امن که امروز در معادالت جهان عدم باعث ش

 يامر نه تنها برا نیا. نباشــــد ایمختلف در دن يروهاین يریجز درگ ياهکه چار دیایب شیپ یتوازن

  گران تمام خواهد شد. اریبس زین دیجد ياعضا ورود يبلکه براآن  یمیقد ياعضا

چشـــم انداز  يها یژگیو نیاز مهمتر یکیمســـتقل  نیاوکرا به باور کارشـــناســـان ســـیاســـی ناتو،

ــتراتژ ــت. همانطور که تحل کیاس حائل  کی« نیکنند، اوکرایم فیتعر ییکایآمر لگرانیاروپا اس

به  ن،یبنابرا »است. هیروس سمیالیامپر يایضامن در برابر اح نیو بهتر هیاروپا و روس نیب کیاستراتژ

  .ونددیبپ هیروس يبه رهبر یونیبه فدراس نیکه اوکرا دهنداجازه  نمی خواهندوجه  چیه

و  هیدر روســ يهســته ا يهاانهخدرازوجود  تعامالت و اختالفات نیقســمت ا نیاما نگران کننده تر

ستفاده قرار بگ. باشد یمتحده م االتیا و قطعًا  ردیکه در صورت بروز اختالف ممکن است مورد ا

 یمذاکرات گانیبوش و ر دورانهر چند که در  .نخواهد ماند یباق یزندگ يبرا ینیپس از آن زم

مذاکرات به بن بســت  نیاما پس از آن ا ،برقرار شــد ایدر دن یاتفاقات نیاز وقوع چن يریجلوگ يبرا
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س شد يریگیو پ دیر سابقه. ن  گرید يروز کیو  گذاردیم شیرا به نما مادرروز بمب  کیکه  يام

  .بمب پدر را

امروز ظاهراً فقط به منظور  هیســابق و روســ يشــورو يهدفمند ناتو در مرزها يریعضــو گ یاز طرف

ــ ــاخت د هیمحدود کردن قدرت روس ــورها يواریو س ــده ياز کش  زي ازمر میحر جادیا و جدا ش

ـــا ـــد یناتو در اطراف آن م ياعض ـــعارها و رفتار  نیا تیدر واقع را که چ. باش ـــاد با ش کامالً متض

شرا تیحفظ امن يبرا. استاروپا  میاز تقس يریجلوگ يناتو برا يظاهر يهابرنامه موجود در  طیو 

 ییاروپا يدر معادالت قدرت ها ،هیروس منزوي کردن ياست که به جاتر و منطقیتر ستهیاروپا شا

شود يبه باز شترك هدفی مثبت بوده و باعث گرفته  . متحد کردن اروپا براي ایجاد امنیت و بازار م

شد، اما در عمل ای شتر در اروپا خواهد  ضوگیريثبات بی ها بیش از آنکه این هدف  جاد اتحاد و ع

  شود.ي نقاط خاص جغرافیایی طراحی میرا دنبال کند، براي به انزوا کشاندن و محاصره

  را میتوان چنین بیان کرد: یشمال کیآتالنت مانیشده در پ نیاهداف تدو 

، یبازدارندگ قیاعضــا از طر تیو امن يآزاد نیناتو تضــم یاصــل تی، ماموردوران جنگ ســرد در

 یبا دســـترســـ یو فرامل یالمللنیســـازمان ب کی عنوانمداوم بود. ناتو به یمجدد و آمادگ حیتســـل

ستق سطح دولت، نقش پ میم س ژهیوبه یمهم شگامیدر  سائل ز یدگیدر ر کنترل  ،یطیمحستیبه م

  .کرده است فایا ياو اثر گلخانه يدی، باران اسهوا یآلودگ

 يشدن کشورها زهیو دموکرات ،يشورو ریتحاد جماهورشو و ا مانیپ ی، فروپاشمجدد آلمان اتحاد

سابق باعث تغ شرق  س رییبلوك  سا ستیس طیدر مح یا شد. مأمور یتیامن ا ناتو با  يهاتیدر اروپا 

حال  نیو دفاع، در ع یبازدارندگ ،یشمال کیآتالنت مانیداده شد و بر اساس پ قیتطب دیجد طیشرا

به  »یمیدشمنان قد«با  يگرفته شد. گفت و گو و همکاردر نظر مهم  يانهیزمشیبود، پ يدیکه کل

ـــارکت برا يمورد اتکا قرار گرفت و برنامه ها يا ندهیطور فزا ـــارکت (از جمله مش  يمختلف مش

  .منجر به گسترش ناتو به سمت شرق شد تیصلح ) در نها
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شــامل  نی. اتغییر دادآن را  ندهیآ ریکه مســ ه شــدگرفت یماتیتصــم  اما از شــروع قرن میالدي جدید

شــده اســت: نصــب  لیمتحده اســت که از دو جزء تشــک االتیا »یچتر موشــک«به اصــطالح  توافق 

که  یحاتیاقدام تسل نیدر لهستان. ا ریچک و استقرار ده موشک رهگ يدر جمهور يرادار ستمیس

را هدف  هیدر واقع روســ شــود،یانجام م یکره شــمال ای رانیا يواز ســ يدیتهد هیعل شــودیگفته م

  قرار خواهد داد. یناتو به حالت دفاع ياز سو ياندهیبه طور فزا کندیکه احساس م دهدیقرار م

ســابق فشــار  يشــورو يها يجمهور ریســا رشیپذ يمتحده برا االتیکه ا لیدل نیاز آن به ا شــتریب

ـــتان،  نیبا اوکرا ،آوردیم ـــورها باًیحلقه محکم و تقر کیو گرجس ناتو در اطراف  يکامل از کش

خواهد بر اســاس  یم نکهیبر ا یخواهد شــد. همه اعتراضــات غرب مبن دهیکشــ هیروســ ونیفدراســ

. رسدبسیار مضحک و بی معنا به نظر می ،کند یستیهمز هیبر مشارکت با روس یو مبتن رروابط براب

 هیخواهد بود. روس در آینده ناگزیر هیناتو و روس يکشورها نیب دیجد یحاتیمسابقه تسل کیظهور 

  .خود هدف قرار خواهد داد يرا با موشک ها یدفاع موشک يها گاهیقبالً اعالم کرده بود که پا

 عیتحقق ســرو این تنها براي  دارادامه دســمت شــرق در  یدفاع موشــک يهاســتمیتوســعه نصــب ســ

  .است نیو چ هیروسیعنی  یغرب بر مخالفان بالقوه جهان ریبرگشت ناپذ کیاستراتژ يبرتر

. را در اختیار دارند جهان ینظام يها نهیدرصـــد از هز 70ناتو در حال حاضـــر حدود  يکشـــورها

برابر  میناتو دو و ن يکشورهاکند.پیدا می قاطع يبرترجهان  يهاانوسیبر اقي آن است که بواسطه

سبت به چ يشتریب يهاییایردریدرصد ز 50و  یرزم يهایکشت س نین  نیدارند.  ناتو همچن هیو رو

ست ییهوا تیاکمح يدارا شور  نیا. ا صد هواپ 50ک سه و ن یجنگ يماهایدر از  شتریب برابر  میو 

ســوخت  يتانکر برا يماهایبرابر هواپ 12تعداد  ن،آعالوه بر و  یجنگ يکوپترهایهل نیو چ هیروســ

  .دارد اریدر اخت و حمل و نقل در طول پرواز یجنگ يماهایهواپ يریگ

ـــواهد باید کمی در نگرانی هاي پوتین نیز درنگ و تامل کرد  ـــاس این ش ـــنگتن به بر اس که واش

کرده  انتیخ کند،یبه ســمت شــرق حرکت نم »حتی یک اینچ «ناتو  نکهیبر ا یمبنخود  ياهوعده

ناگزیر » ما يدر مرزها ینظام يهارساختیاستقرار ز«به  يضرور یو تقابل مجدد را به عنوان پاسخ

ستکرده صر االتی. اما اا  کی چیبوش و نه ه ویجمهور جورج اچ دبل سیدارد که نه رئ ارمتحده ا
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الحاق کشورهایی که در زمانی عضو ورشو  عالوه بر آن اما  .نداده اند یقول نیچن گریاز رهبران د

ـــتفاده و خیانت به اهداف ناتو  و برهم زدن تعادالت قدرتهاي جهانی را بودند به  ـــوءاس نوعی س

  موجب خواهد شد.

  

، شــد و غرب هیروســ دیشــدن شــد کینزد موجب که از مهمترین وقایعیدر ابتداي قرن حاضــر،  

ــتیحمالت ترور ــپتامبر  11 یس ــ 2001س متحده را گرفت.  االتیطرف ا دیبدون ترد هیبود که روس

س یکینزد نیا شارکت رو ضد ترور هیبا م سط ا جادیا یستیدر ائتالف   يمتحده برا االتیشده تو

ستان و امضا درطالبان  میرژ هیو جنگ عل يآماده ساز روابط دور جدید «موسوم به  هیاعالم يافغان

س  » و ناتو هیروس شورادیبه اوج ر ساس آن،   انتظار شد که پس از آن جادیا 12و ناتو  هیروس ي. . بر ا

                                                             
  . ایجاد شد یتیو امن یدفاع استیربوط به سدر مورد مسائل م هیناتو و روس يکشورها نیب يبهبود همکار براي  NRR مخفف  هیروس-ناتو يشورا -  12

سپتامبر  ست 2014در  ش شورها و دولت، در ن سران ک صم يهاسران ناتو در ولز،   نیب یرنظامیو غ ینظام یعمل يهايگرفتند که همه همکار میمتحدان ناتو ت

س سال  نیبحران اوکرا لیرا به دل هیناتو و رو سیس یارتباط يهامتوقف کنند، اما کانال 2014در  شورا کیز ا پسرا باز نگه دارند.  یا ساله،  -ناتو يوقفه دو 

  .دهد بیرا ترت کیپلماتید شرفتیجلسه داد تا پ لیدر بروکسل تشک 2016 لیآور 20بار در  نیاول يبرا هیروس
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سطح باالتر با چشم انداز عضو هیروابط روس  می رفت ارتقا پیدا ناتو  در هیکامل روس تیو ناتو به 

و  ینظام يمحموله ها تیترانز يخود را برا ییهوا يفضــا هیروســدر زمان جنگ افغانســتان، . کند

 نیقانون موافقتنامه ب نی، پوت2007. بعداً، در ســال و ناتو به افغانســتان فراهم کرد ییکایآمر يروهاین

 صلح يشرکت کننده در برنامه مشارکت برا يهاکشور ریو سا یشمال کیآتالنت مانیپ يکشورها

  .در نظر گرفتند  »سربازان ناتو يباز کردن مرزها برا«آن را  هیدر روس ی، که برخرا تصویب کرد

س ي، رهبر2001سال  در شدن پا هیرو سته  کرد و عمال  را اعالم تنامیدر کوبا و و ینظام يها گاهیب

ـــتراتژ ـــور در مناطق اس ا اعالم متحده  ب االتیابا این حال  کرد.  يمهم جهان خوددار کیاز حض

 االتیو ا هیروســ نیب شــتریب یکیاز نزد ،بردانیم ياهســته يهاموشــکي معاهدهاز  کجانبهیخروج 

ــ دگاهیکرد . از د يریمتحده جلوگ ــتراتژا يمتحده از توافق، که برابر االتیخروج ا ه،یروس ک یس

ـــم نیطرف ـــارکت جد يبرا دهایکرد، ام یم نیرا تض ثبات  یعامل ب کیبرد  و به  نیرا از ب دیمش

  شد. لیتبد یجهان تیکننده با اهم

ــ دیجد بحران ــرنگون يو متحدانش به عراق برا کایو غرب با حمله آمر هیدر روابط روس  میرژ یس

رانسه در دور فه همراه آلمان و ب کایاز اقدامات آمر هیهمراه بود. روس 2003در مارس  نیصدام حس

متحده  االتیا از تیدر نها یی. اما متحدان اروپادسازمان ملل به شدت انتقاد کر تیامن يشورازدن 

ـــکردند تیحما و  2003به عراق در ســــال  کایپس از حمله آمر قاًیدق کایو آمر هی.  روابط روس

  .اساس به وجود آمد، بدتر شد نیکه بر ا ییاختالف نظرها

در  یلیوســاکاشــ لیخائیم جهیدر گرجســتان آغاز شــد، در نت »انقالب گل ســرخ  «، 2003نوامبر  در

به  وســوق داد  متحده االتیو گرجســتان را به شــدت به ســمت ا دیبه قدرت رســ 2004ســال  لیاوا

ه در ک دیو گرجستان د هیرا در روابط روس شرایط نی. دوران او سخت ترسمت ناتو حرکت کرد

  رسید.به اوج خود  2008 گجن
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ــتر 2004مارس  در ــورت گرفت يگریش دگس ــور اروپادر ناتو ص ــرق ي. هفت کش در مقابل  یش

 نیا تی، به عضو هیهم مرز با روس یتوانیو ل ی، لتون یاز جمله استون ه،یروس کیپلماتید يتالش ها

شورها رفتهیاتحاد پذ سترش ناتو و اتحاد يبرا يزیبا برنامه ر یغرب يشدند . ک  شیاروپا و افزا هیگ

شورها وذنف ش يخود بر ک س تیواقع نیبه ا یتوجه ،يشورو یپس از فروپا شتند که منافع رو  هیندا

  .ردیگ یقرار م ریتحت تأث

ست به سال  نی، پوت ینوشته روزنامه ودومو شرق را در   انتیخ« کیبه عنوان  2004گسترش ناتو به 

ــ ــط جورج دبل »یشــخص ــت وزبلر یو تون کایجمهور آمر سی، رئبوش ویتوس ، که ایتانیبر ری، نخس

ـــتان خود م نیپوت ها را دوس با آنها همراه بود، تلق یدر آن زمان آن در  نیپوت  کرد. یدانســــت و 

  کند:  یخاطرنشان م مهیکر یسخنران

پشــت ســرمان گرفته  ماتیتصــم م،یخورد بیما بارها و بارها فر« 

ستقرار ز شرق، با ا سترش ناتو به  ساختیشد، با گ  یکیدر نزد ینظام يهار

ـــده قرار گرفت کیما در ن، یمرزها ـــهی. هممیعمل انجام ش ن را به ما یهم ش

  ».ستیبه شما مربوط ن نیخب، ا«گفتند: یم

، چیانوکووی کتوریاز و هی، مقامات روس2004سال  انیدر پا نیاوکرا يجمهور استیانتخابات ر در

صاد يکردند که از همکار تیحما س ياقت ضا هیبا رو صاد يدر چارچوب ف شترك حما ياقت  تیم

ست وز يمرکز ونیسیکم يروزیپ اعالمحال، پس از  نیکرد. با ایم  يریانتخابات در دور دوم نخ

شچنکوی کتوریو ،يو بیرق چ،یانوکووی کتوریو کرد و مقامات  تیهدا دانیخود را به م انی، حامو

 نیدر طول ا ».نام گرفت یانقالب نارنج«که بعدها  یرا به تقلب در انتخابات متهم کرد. اعتراضـــات

گرفته  میدر ماه دسامبر، تصم ان،ی. در پادندیخود را در دو طرف سنگرها د هیبحران، غرب و روس

  .بود وشچنکویشد که دور سوم انتخابات برگزار شود که برنده آن 

ـــد   اروپا و  هیبا اتحاد ییارویروجنگ در عراق و  ي آن نهیدر پس زمو  دادیرو نیابه نظر می رس

  .منجر شد یالملل نیدر عرصه ب نیپوت ریمیوالد ینیدر ذهن و جهان ب یاساس رییتغ کیناتو به 
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ــچنکوی کتوریو ن،یاوکرا دیجمهور جد سیرئ ــیوهوش ــلف خود لئون ي ش رد. کوچما را رها ک دیس

 وشچنکوی  هاياستیدانست و س یرا که الهام گرفته از غرب م »یانقالب نارنج«هم   هیروس يرهبر

ــید. کرد، بهمنفی ارزیابی میرا  ــدت بخش ــاع ش ــچنکوی وخامت اوض ــو لیخائیبه م وش ــاکاش  یلیس

ستان پ زین نیشد و اوکرا کینزد ستنیمانند گرج ستر ریسم کیبه ناتو را به عنوان  و اعالم  کیاتژا

  .کرد

ث بحث و متحده و ناتو باع االتیا ه،یروســـ نیدر روابط ب يگرید یدگیچی، پ2008در آغاز ســـال 

 . شــد ناتو به وســتنیپ يو درخواســت گرجســتان برا نیاوکرا ناتو، گفتگو توســط رهبران اتحاد 

تا متحدان خود د االتیا ـــتان و ناتو را متقاعد کند که گر رمتحده تمام تالش خود را کرد  جس

شد که وندندیبپناتو  به دیبا نیاوکرا شت می  ست و فقط آنها با يراه ناتو برا . اینطور بردا شده ا ز 

 نیوکرااعضو ناتو در بخارست اعالم کردند که گرجستان و  يکشورهاصبر کرد. سران  یکم دیبا

 میتصم نیا د.نیآ یناتو در م تیبه عضو ،سازمان را داشته باشند نیدر ا تیعضو طیکه شرا یزمان

  .شد دییناتو تا يبعد يدر نشست ها

ساما حال نیا با شرق يشرویبه پ هی، رو سمت  ستراتژمنا يبرا يدیبه عنوان تهد را  ناتو به   کیفع ا

ست آور جینتا ی. در پدیدمیخود در اروپا  س سی)، رئ2008ناتو ( لینش س نویستاد کل فدرا  ه،یرو

سکیبالو يوریژنرال   رمجبو هیوسر وندند،یبه ناتو بپ نیاظهار داشت که اگر گرجستان و اوکرا ،یف

ـــد ـــا ینظام ریتداب« مرزها یکیدر نزد خود منافع  براي حفظ  خواهد ش  تیا ماهب اقدامات  ریو س

   .کنداتخاذ را  » متفاوت

  :اعالم کردروسیه مسلح  يروهایستاد کل ن سیرئ

اقدامات  هیروس وندند،یبه ناتو بپ يو گرجستان سابق شورو نیاگر اوکرا «

  13 »خود انجام خواهد داد. يرا در امتداد مرزها یاقدامات گریو د ینظام

                                                             
  ترزیرو ١٣
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 یبه اظهارات ژنرال روســ العمل عکس يناتو در بروکســل در پاســخ به درخواســت برا يســخنگو

ــ ــو يتواند برا یم ییاروپا یگفت که هر دموکراس ــت دهد. او گفت:  تیعض در ائتالف درخواس

  14»حق وتو ندارد. یطرف ثالث ایکشور  چیو ه ستین يدیجد زیچ نیا«

 نیش باز تن يدی، مرحله جد2014در ســـال  هیروســـ ونیبه فدراســـ مهیو الحاق کر نیاوکرا عیوقا

 تیمحدود« ریسمدولت اوباما  ن،یکرد. در ارتباط با حوادث اوکرا جادیرا ا هیمتحده و روس االتیا

و  تصــادياق  زا،یو يهامیگرفت و روابط را محدود کرد و تحر شیرا در پ هیروســ »کیســتماتیســ

ـــ يتعداد هیعل را ییدارا اعمال  نانیکارآفر نیهمچنمجلس فدرال و  ندگانینما ه،یاز مقامات روس

ده است. ش دیو تشد افتهیاز آن زمان به طور مکرر گسترش  نیزشرکت ها و بانک ها تحریم کرد. 

در ارتباط با  هیروس یحفاظت از منافع مل يبرا متعاقب و  انهیجو یاقدامات تالف نیز هیاز طرف روس

  . دوستانه انجام شد ریاقدامات غ

 هیا در روسر ییدهایام 2016در نوامبر  کایآمر يجمهور استیدونالد ترامپ در انتخابات ر يروزیپ

ـــ يبرا با بهب يخود را برا لیکرد. ترامپ بارها تما جادیا کایو آمر هیبهبود روابط روس ود روابط 

  رفتار قابل توجهی صورت نگرفت. ، اما در عملاعالم کرد هیروس

ین ا یخارج استیس ریاخ خیمهم در تار دادیرو کیبه  هیدر جنگ سور هیروس میمشارکت مستق

قلمرو   درگیریهايدر  ماًیمســتق هیمســلح روســ يروهایهرگز قبالً ن رایشــده اســت، ز لیتبد کشــور

 تیهجهت و ما یاســاســ رییبه مناقشــه امکان تغ هیروســ ورود. اندشــرکت نداشــته یعرب يکشــورها

  را فراهم کرد.  ینظام اتیعمل

و شــبه  رانیا ه،ی(ســور هیروســ يتحت رهبر يروهای، مشــخص شــد که ائتالف ن2018آغاز ســال  با

شده  کیخود نزد کیاستراتژ-ینظام یاصل ي نتیجهاز قبل به  یمختلف) به طور کل یمحل انینظام

با  یاســیتوافقنامه ســ کی جادیو ا یاســیســ ازاتیبه امت یابیدســت موجب  ینظام تیموفق نید. ادنبو

تحت  يمشارکت گروه ها یهودگیبه ب يو عربستان سعود هیترک ن،یشد. عالوه بر ا هیروس طیاشر

قدرت  رییتغ يمتحده مجبور شــد از قصــد خود برا االتیخود در جنگ متقاعد شــدند و ا تیحما

                                                             
  ترزیرو  14
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شار اسد چشم پوش سیرئ  ،اردوغان بیو رجب ط نیپوت ریمی، والد2019سال در  .کند یجمهور ب

 نیمشــترك در ا یزنکردند و بر ســر گشــت میرا تحک هینفوذ در شــمال شــرق ســور دیمناطق جد

  .توافق کردند هیو ترک هیدر امتداد مرز سور نیسرزم

در » گراغرب« بخش هاي غربی  از ،در جریان اســـت نیکه در اوکرا یخشـــونتي برخی، به عقیده

 يهاینیاوکرا هیعل دیبود به آنچه تهد یآغاز شد؛ نه دونباس که در آن، خشونت واکنش این کشور

  .شدیم یتبار تلقروس

   



 بوف نشر آواي                                                                                                 60

 

  

 

   

  ي تاریخینمونه

 يهااستیو شکست س تویمرگ ت، در اروپا سمیونالیموج ناس ،جهاندر  یستیالینظام سوس انحالل

. کردرا فراهمی آن فروپاشزمینه هاي ، يوگسالوی یستیالیفدرال سوس يدر جمهوری و مل ياقتصاد

ست ر تو،یمرگ تپس از  ستیپ شد و ه يجمهور ا شور قرار گرفت که  سهیرئ ئتیلغو  در راس ک

ـــا ـــا ياعض ـــال به نوبت  هیاتحاد يها يجمهور يآن (رؤس را  گریکدیو مناطق خودمختار) هر س

 ياز شــش جمهور ي، چهار جمهور1991در ســال  یاســیطول بحران ســ در کردند.  یم نیگزیجا

  .هی، مقدون نیو هرزگو ی، بوسن ی، کرواس یجدا شدند: اسلوون

سخ به مجموعه ا1998 سال در  ش ي، در پا شور  يروهایدر کوزوو، ن سیبه پل KLA انیاز حمالت 

ـــالوی یتیامن ـــتاها يبه تعداد يوگس  ات،یعمل نیا انیکردند. در جر هدر مرکز کوزوو حمل از روس

ـــاکن محل 82 نیو همچنآنان  از رهبران یکی ـــته  زن و کودك 24از جمله حداقل  گر،ید یس کش

  شدند.

ـــال  در ـــورها1998طول س ـــار بر بلگراد را افزا ي، کش دادند تا آن را مجبور به توقف  شیناتو فش

ســازمان ملل قطعنامه  تیامن ي، شــورا1998ســپتامبر  23کنند. در  ایخصــومت ها در کوزوو و متوه

ـــو 1199 ـــپتامبر، ناتو برنامه ر 24در  را به آتش بس فرا خواند. نیکرد و طرف بیرا تص  کی يزیس

سالوی هیعل ییهوا اتیعمل صلح وادار کند. در  يوگ شورا 13را آغاز کرد تا بلگراد را به   ياکتبر، 

 15شدند و در  میتسل يوگسالویساعت صادر کرد. مقامات  96را ظرف  اتیناتو دستور آغاز عمل

ـــد کیاکتبرتحت نظارت ناتو،  ـــ آتش بس در کوزوو منعقد ش ـــامل عقب نش  يواحدها ینیکه ش

سالویارتش  ستقرار دائم يوگ شد. نظارت ناتو  ییاکتبر اجرا 25آنها بود. آتش بس در  یبه محل ا

  چشم عقاب انجام شد.  اتیاز عمل یبر آتش بس به عنوان بخش
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، 1999 هی. در ژانوافتیادامه  هاییایو آلبان هاصرب هیاثر بود، خشونت عل یحال، آتش بس ب نیا با

  .طلبان از سر گرفتند ییجدا هیخود را عل اتیعمل يوگسالوی سیارتش و پل

حمله به  انیدر جر ییایآلبان 45که  یحادثه راچاك بود، زمان ،يریمداخله ناتو در درگ يفور لیدل

ــتا ــدند. ،کوزوو بود بخشیکه تحت کنترل ارتش آزاد ییروس ــته ش  دیناتو تهد ه،یژانو 30 در کش

ادامه  يوگسالویفدرال  يجمهور در قلمرو یی، به حمالت هوانتیجه ندهد اتمذاکر  کرد که اگر 

  .خواهد داد

حمله کردند.  التیا نیسازمان ملل به ا تیامن يشورا دییناتو بدون تا يروهای، ن1999مارس  24در 

شنگتن و متحدانش گفته اند که هدف از اقدامات آنها توقف  ساز«وا در کوزوو بوده  »یقوم يپاک

  .است

در کوزوو  يبمباران، جنگ جار نیا یرســم لیخود ناتو، دل نیو همچن یغرب يگفته رســانه ها به

تواند یم این که ،کنند یاستفاده م یقوم يکه هر دو طرف از پاکساز ییدر آن زمان بوده است، جا

ـــوددر  یثبات یبه ب جهت  ریی، اهداف ناتو تغانمورخبرخی از حال، به گفته  نیبا ا. منطقه منجر ش

ـــان دادن قدرت  ـــتان به غرب و نش ـــربس ـــازمان ناتوص  همواره این حمله را با ناتو  . به جهان بود س

ـــالویاقدامات رهبران  ـــالویامتناع  ،ناتو گرید لیدل. کندیمتوجیه  يوگس توافقات در ي از وگس

سازمان ملل امتناع  قیبه تهاجم خود از طر دنیبخش تیدر همان زمان، ناتو از مشروع. است هیرامبو

س رایکرد، ز ناتو اقدامات خود را  جهیاقدامات را وتو خواهند کرد. در نتاین  نیو چ هیمعتقد بود رو

ستانه « سازمان ملل آغاز کرد و آنها را  زبدون مجو شردو گرفتن  دهیدر واقع با ناد .دینام» مداخله ب

عدم دفاع  ایسازمان ملل  تیامن يشورا میه از زور را بدون تصممنشور سازمان ملل متحد که استفاد

  کند.  یاز خود ممنوع م

 528 نیو همچن يوگســـالوی یپرســـنل نظام 1000زند که حدود  یم نیبان حقوق بشـــر تخم دهید

ـــدند. جهیدر نت یرنظامیغ ـــته ش ـــالویبه گفته طرف   بمباران کش جان  ی رنظامیغ 5700تا  ،يوگس

 یفرهنگ راثیم مراکزها،  مارستانیمدارس، ب ،یصنعت ساتیشامل تأس ییربنایز ساتیتأس . باختند

س سالوی يروهایشدند. چند روز پس از خروج ن رانیو ینظام ساتیو تأ  164000از کوزوو،  يوگ
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ـــرب و  ـــ . فرار کردندآلبانیایی  24000ص که  یکســـان نی(و همچن ییایآلبان ریاز افراد غ ياریبس

  ند.کشته شدیا ربوده و  ت،یحمله، آزار و اذ وردشدند) م یمحسوب م يوگسالویهمدستان 

  

 1995در ســال  نیو هرزگو یبزرگ در آن زمان پس از بمباران بوســن اتیعمل نیدوم اتیعمل نیا

ســـازمان ملل اســـتفاده کرد و  حیصـــر دییخود بدون تأ يروهایبود که ناتو از ن يبار نیاول . اینبود

  .ختیبودن اقدامات آنها برانگ یرا در مورد قانون يگسترده ا يهابحث
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  شروع تهاجم روسیه به اوکراین و دالیل زمینه ها

 ساعات صبح روز پنجشنبه نینخست در  نیکراوبه ا  نیارتش پوت انهیحمله وحشبراي بسیاري شروع 

ــلح و تمدن و گفتگو بود. اما اجازه بدهید این  هیفور 24 ــابقه در قرن ص ــایی بی س ــورگش یک کش

  موضوع را در بعد سیاسی و فراملیتی و به دور از تعصبات سیاسی آن بررسی کینم.

ـــطري را به طور  ـــیه الزم می دانم تا چند س ـــریح زمینه هاي جنگ اوکراین و روس ابتدا قبل از تش

ــرایط واقعی ــه در مورد ش ــی  و رفتار قدرت ها در قبال هم بیان کنم تا درك  خالص ــیاس روابط س

  بهتري از جهان امروز پیدا کنیم.

ـــمیرئالنظریه الملل، مطابق  نیدر روابط بچه خوب یا بد باید پذیرفت که  دولت ها به   ی،تهاجم س

 استیس يتراژد« خود  در کتاب  مریرشایجان مهمانطور که . کنندی عمل میاصل گرانیعنوان باز

ـــه به دنبال بقاي خود و افزایش قوا  ي بزرگ هاقدرت   کند،می مطرح »بزرگ يقدرت ها همیش

ـــتند ـــتند يبرا یحمله نظام کیو قادر به انجام هیچ اعتمادي به دولتهاي دیگر ندارند ، هس .  بقا هس

مورد رفتار دولت ها  درمختلف  يها ینیب شیبه پ يریبه طور چشــمگ مریرشــایم یتهاجم ســمیرئال

با توجه به  یتدافع ییعمدتاً از واقع گرا کند.  یم اشارهالملل  نیب استیقدرت در س يدر جستجو

دولت ها  ياز اســتراتژ ، داشــته باشــد دیخود با تیامن نیتضــم يدولت برا کیکه  یانباشــت قدرت

 یتهاجم ســـمیالرئ ت،ی. در نهاردیگ یفاصـــله م تیاز امن یبخشـــ تیاز ســـطح رضـــا يرویپ يبرا

 یتیکه مشخصه آن رقابت امن کندیم میترس المللنیب استیاز س يترنانهیبدب اریبس ریتصو مریرشایم

  .شودیو جنگ م يریها است که احتماالً منجر به درگدولت نیب

به منظور  یتوســـل به اقدامات تهاجم دربزرگ  يهاقدرت يبرا يقو يهازهیانگ ،المللنینظام ب

با هرج و مرج، فقدان  شـــرایط حاکم بر جهان . کندیخود فراهم م يبقا نیو تضـــم تیامن شیافزا

  و نامطمئن بودن ینیبشیپغیر قابل و مجازات متجاوزان،  نیوضع قوان ناتوان در يمرجع مرکز کی



 بوف نشر آواي                                                                                                 64

 

ـــوق  ياریو توســـل به خود گریکدیها را به ترس دائم از ، دولتیتهاجم ینظام يهاتیو قابل س

ـــمیمکانعدم وجود .  دهدیم ـــم يبرا ییها س ترس از تجاوز که هر  نیبقا به منظور کاهش ا نیتض

سوق  ینسبنظامی همواره به دنبال به حداکثر رساندن قدرت را دارد، دولت ها  يگریاز د کشوري

  :دیگو یم مریرشایشده است. همانطور که م فیتعر يکه بر حسب منابع ماد دهدمی

به دســت  قیموازنه قوا از طر رییتغ يبرا ییهاآنها به دنبال فرصــت «

به ق عداد  متیآوردن قدرت  باافزایش ت ـــتند، ز يرق هر چه  رایبالقوه هس

ــا کی ینظام يبرتر ــبت به س ــورها ب ریدولت نس ــتریکش ــد،  ش ــرایطباش  ش

 شیبه دنبال افزا سلطه ستمیس کی جادیدولت ها با ا داشت.خواهد  يترامن

ـــا یقدرت نظام ـــرر س ـــتند ریخود به ض ـــورها هس بزرگ  يهاقدرت. کش

 سلطهبه  یابیخود دست تیامن نیتضم يراه برا نیکه بهتر دهندیم صیتشخ

توسط  ه شدندیهرگونه احتمال به چالش کش نیدر حال حاضر است، بنابرا

  ».برندیم نیرا از ب گریقدرت بزرگ د کی

شایمانند م یتهاجم يهاستیرئال ن،یبنابرا   ستراتژ نیبهترمعتقدند که  مریر  شیافزا يدولت برا يا

سبت به نقطه دست این که  یاست. تا زمان یتهاجم يها کیبر تاکت هیتک ،تسلطبه  یابیقدرت خود ن

ــود ــ ي، قدرت هاهدف برآورده ش ــتیبزرگ به س ــ يها اس دهند. در  یطلبانه خود ادامه م عهتوس

ست یحال سر اق  يهاتیمحدود لیبه دل باًیتقر یجهان يسلطهبه  یابیکه د سرا و  هاانوسیقدرت در 

با تسلط بر منطقه  توانندیم يباز نیها در ادولت در نهایتاست،  رممکنیغ انه،یجویتالف يروهاین

از رقابت  یقدرت، ذاتاً حالت يوقفه یب طمع  نیا . ابندیدســت  يامنطقه یخود به هژمون ییایجغراف

ستیِتنها  کند.  یم جادیا نهیدر پس زم شهیبا امکان جنگ هم ،یدائم یتیامن پس از  ،يمنطقه ا فراد

  موجود قرار دهد. تیبزرگ را در وضع يتواند قدرت ها ی، ماین موقعیت به دست آوردن

عالوه بر موارد ذکر شــده در لزوم موازنه جهانی قدرت، از عمده مشــکالتی که باعث شــروع  این 

جنگ شد می توان به اختالفات ساکنان روس تبار در کشورهاي منتج از فروپاشی شوروي اشاره 

 يها استیبه س شیگرا ایهستند و  یروس، یاز ساکنان مناطق شرق ياریبسکرد. در اوکران نیز یا  
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کنند تا آنان شروع به تحریک و آزار آنها میاطق من نیاگراها و ناسیونالیستهاي راست . دارند هیروس

شروع به تقویت  ستهاي مداخله جویانه  سیا سیه هم بنا بر  را از این مناطق کوچ دهند، در این بین رو

ـــالح به این مناطق می کند. که نتایج آن ظهور جمهوري هاي خودمختار و  ـــال س اختالفات و ارس

  اینچنینی با قدرت مرکزي می شود.

پس از فروپاشی شوروي به دلیل عدم تطابق با سیستم سرمایه داري، اقتصاد بسیاري از این کشورها 

همانطور که اشاره شد، به مرور با اصالحات سیاسی  .قاعده مستثنا نبود نیاز ا زین نیاوکرانابود شد. 

گراها با حمایت شور صورت گرفت. اما به مرور راستک اقتصادي کوچما تغییرات اساسی در این

  شروع به دخالت کردند. غرب  

ــال  ــم جیپس از اعالم نتا 2004در انتخابات  س ــاس آن  يریگ يرا هیاول یرس  چیانوکوویکه بر اس

شد که سپس شد،  روزیپ شخص  شچنکوی انیحام این انتخابات مخدوش بوده و م و اکثر ناظران  و

  .در انتخابات تقلب کرده است چیانوکووی میمعتقد بودند که ت یخارج

سا فیک يها ابانیها به خ ینیصدها هزار نفر از اوکرا ،يریگ يروز پس از را کی  يشهرها ریو 

 نیهزار نفر از سراسر اوکرا صدها .آمدند و در اعتراض به تقلب گسترده اعتراض کردند نیاوکرا

ـــالح نییپس از تع جهینتدر  .آمدند فیبه ک ـــ ییها هیدور دوم  انتخابات، اص ـــاس به  یدر قانون اس

س اصالحاتکه  دیرس بیتصو سا  سیرئ اراتیاصالحات اخت نیشد. ا دهینام 2004سال  یقانون ا

ستیانتخابات ر تیسطح اهم جهیو در نت جمهور را کاهش داد شه را کاهش  يجمهور ا مورد مناق

  .برنده شد وشچنکوی کتوریدر دور دوم انتخابات، و يریگ يرا جیاساس نتا بر .داد

ـــپس از روي کار آمدن  ـــاد اوکراین بر اثر هنیحزب م يها تیاز حما یدولت ناش ، دوباره اقتص

  دخالت هاي الیگارشی ها و فساد اداري افول کرد.

در آخرین ســال زندگی  طرفداران روســیه پیروز انتخابات شــدند.  2014ســال انتخابات تا اینکه در 

صی که  شواردنادزه شخ ستان،  شوررئیس جمهور گرج شابهی را در ک بود.  هدشا خود شرایط م
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ــابه در این منطقه  ــتر موارد مش ــه عالقمندان به پی گیري بیش ــرفا به خاطر مقایس یادآوري این نام ص

  است.

سال  شروع به دنبال کردن 1998در حدود  شواردنادزه  س کی،  سیس ریم طرفدار غرب  کالیراد یا

بسازد و  هیرا با دور زدن روس هانیج-سیتفل-کشور موافقت کرد که خط لوله نفت باکو نیا. کرد

ـــمیمات بود آموزش ارتش دعوت کرد يبرا ییکایآمر انیبار از مرب نیاول يبرا . در نتیجه این تص

  شد.آغاز  ایاوستو  ایآبخازکه ناآرامی هاي 

سابقه مجلس این کشور با  سال پس از انتخابات و تظاهرات میدان اروپا بود که در اقدامی بی  یک 

ــیه را متجاوز خواند.  ــویب اعالمیه اي کشــور روس ــتمداران  اوکراینی  معتقدند تص ــیاس همچنین س

در  مابین اســت.مانع از رفع تنشــهاي فی هیروســ یاســیو مداخله ســ  زیآم کیتهاجم، اقدامات تحر

ــور  ــرق این کش ــت گراي افراطی رو آورد که در ش ــکیل گروههایی راس مقابل اوکراین نیز به تش

راه « ،»هنگ آزوف« در این رابطه می تواندســت به جنایات جنگی و نقض حقوق بشــر می زنند. 

 شهیوجود هنگ آزوف همرا نام برد که اوکراینی ها معتقدند  »آلمان ستیونالیحزب ناس«و » سوم

حقوق  یعال يایســاریکم دفتر 2014 هیژوئ 5با این حال در  بوده اســت.  هیروســ غاتیز تبلا یبخشــ

سازمان ملل متحد  س«درباره  یدر گزارشبشر  مستند  »نیدر اوکرا يریمرتبط با درگ یخشونت جن

 نیتحمل دولت اوکرادر آن منعکس شــده بود. همواره  »گردان آزوف« ياعضــا جنایاتکرد که 

 یاســـیدانشـــمند علوم ســـ راســـت مورد انتقاد قرار گرفته اســـت. یافراط یرزم يدر قبال واحدها

  . استهکرد فیراست گرا توص انیگردان را به عنوان افراط گرا نیآنتون شخوفتسوف ا ینیاوکرا

ـــهر یرزم یآمادگ ـــبه يش به عنوان  نیز مزیتا وركیویدر ن يادر مقاله ینیمختلف اوکرا انینظامش

  .شد فیتوص »یو مهارنشدن زیآمآشوب، خشونت«

سنگ یهزار نفر با مقدار قابل توجه 40حدود  2015 يدر ابتدا شک انیدر م نیسالح  مسـلح  التیت

خود را از  تیرا که تابع یمســلح يتوان گروه ها یمدیده می شــدند که در میان آنان  ان،یشــورشــ

ــک اعالم م يها يجمهور ــک و لوهانس ــخص کرد.  یخلق دونتس ــ کنند، مش ــورش ــط  انیش توس

  . شوند یم تیاز جمله قزاق ها حما ه،یوارد شده از روس انیجنگجو
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ساز طرفی  شارکت مزدوران آمر هیوزارت خارجه رو سانه ها بارها از م شا از ییکایو ر در رکت م

   خبر داده اند.  نیخصومت ها در شرق اوکرا

ـــ ،یبه نقل از منابع در محافل اطالعات  نی بیلد آم زونتاگ،روزنامه آلما در مورد دخالت ی گزارش

ــرباز 400حدود  ینیمقامات اوکرا ــامل گر کایآمرآکادمی   س ــابق، که ش ــتونی(بلک واتر س  زین س

شرق ییارویرو انی) در جر. شودیم شر کرد نیاوکرا یدر جنوب  شان کرد ی. امنت ن روزنامه خاطرن

ـــرو2014 لیآور 29که در  ـــوع را به دولت آلمان اطالع  نیاطالعات فدرال آلمان ا سی، س موض

    ١٥.داد

ـــرکت يفریدر چند پرونده ککه  یافراط يگرایمل کی اروشی ترویمیدهمچنین  به ش در  متهم 

شد سالمگرایان می با شاور رئ 2015در مارس   ،جنگهاي چچن همراه با ا تاد کل س سیبه عنوان م

  .شدمنصوب  نیارتش اوکرا

ـــوال بوده  نام   گارشیلاُ کیفرد کلیدي دیگري که فعالیت هاي او همواره مورد س با  اوکراینی 

)، به عنوان 2014( نیدر شــرق اوکرا يریدرگ نهیدر زم. وي اســت  یســکیکولوما چیویوالر گوریا

شیال کی صنعت یمال یگار س یدر نظر گرفته م یو  ستیشود که به  ست يرو ا و از روند ا .آورده ا

 یسکیکولوما يدیکلمتعدد و  ي. شرکت هاکند یم تیاروپا حما به سمت نیاوکراگرایش توسعه 

ـــگاهیاز پاال ـــده اند نیدر اوکرا کوپوین اژینفت تا کارخانه آل ش ـــادرات  ن،ی. عالوه بر اواقع ش ص

ندر  قیاز طر اژهایفروآل ـــود یواقع در منطقه اودســــا انجام م » یوزنی«ب ـــود که یم گفته  . ش ش

ستند  یسکیکولوماتحت کنترل  نیاوکرا يهانیسرزم سا  نوع و مناطق دنپر. ه سک و اود  یپتروف

 لیو دونتسک و لوگانسک ) را تشک فی(به همراه مناطق ک نیمرکز سوم مشروط قدرت در اوکرا

سبتاً مستقل استیدهند که س یم سال  لیدل نیبه هم دیکنند. شا یرا دنبال م ین ، 2014است که در 

برنامه  کیبر اســاس  یاز نظر مال ورا حفظ  پروپتروفســکیمنطقه دن یهنگ دفاع مل یســکیکولوما

                                                             
1 5 https://www.bild.de/bild-am-sonntag/bams-besser-leben-buehne/bild-am-sonntag/home-
28334396.bild.html 
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ش سر یآموز شهروندان طرفدار اوکرا عیت ض يبه گردان ها  نیشده از  وزارت  یداوطلب دفاع ار

  کمک کرد.  نیاوکرا یداوطلبانه وزارت امور داخل ژهیو يدفاع  و گردان ها

  

   ی سکیکولوما چیویوالر گوریا

  

  

  

ـــیال هیالدر روســـیه            بازار شـــکل گرفت. مجمع  يها ســـمیخارج از چارچوب مکان یگارش

 لیشــد. اســاس تشــک جادیا 1999-1993 يدر ســال ها نیکرمل ماتیها بر اســاس تصــم یگارشــیال

ــیمجمع ال ــ ندیفرآ یگارش ــوص ــاز یخص ــتیقدرت ر . بود يس  گانیبه طور را باًیتقر يجمهور اس

افراد این به  هی) را در قلمرو روســیرســاختیو ز ی(عمدتاً صــنعت اقتصــادي بخشــهاي نیجذاب تر

  .واگذار کرد

ــ ــحبت م هیاگر در مورد روس ــ دیبا م،یکنیص ــته باش دولت و تجارت در  نیکه رابطه ب میتوجه داش

بزرگ در آن به  يکه شــرکت ها لیدلاین در درجه اول به  رســد. یتر به نظر مدهیچیپ بســیار نجایا

ــوح ماه ــیال تیوض ــو  دارند یگارش ــد  یخود بخش ــکیل می دهند از حکومت فاس  عاملکه  را تش
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ــاختارها ــیال يس ــده یگارش ــی. الاندش ــ یگارش ــاد لیها، در اکثر موارد، پتانس خود و  یو مال ياقتص

  .حفظ کردند ساختار حکومتکردن منافع خود در  یالب يرا برا ییکانال ها نیهمچن

   

  یچلس یسیباشگاه انگل - یمعروف روس گارشیال چیرومن آبراموو

  

  

تواند  یم ییرویکه چه نوع ن میفکر کن نیشــود که به ا یآشــکارتر ظاهر م یزمان یگارشــیال دیتهد

شود. به هر حال، زمان ز نیگزیجا ندهیدر آ شدطول نمی يادیدولت موجود  ش ک  ینیکه بحث جان

ــود و  سیرئ ــخت دیجد یکارزار انتخابات کیجمهور مطرح ش ــود. به س توان به دنبال  یم یآغاز ش

 وابســـتگاناز  یکیرســـد  یچپ و راســـت بود. به نظر م ونیســـیاحزاب اپوز انیدر م یقدرت نیچن

ی و ارتباطات یبا استفاده از منابع مال تواندینقش باشد. او م نیا يبرا بیرق نیترنانهیواقع ب یگارشیال

  .به قدرت برسد یاجتماع يهایتیاز نارضا یمختلف حکومت، با موج يهادر شاخه خود

ـــورت« يانقالب ها کردن  میتعم هر چند که  ـــ »ینارنج«و  »یص ـــت، اما به  دهیفا یب هیبه روس اس

تان و اوکرا توان می یســــادگ ـــ چه در گرجس ها نیاز آن فت يرخ داد، درس  یدي گر  نی. امف
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 هانه دموکرات یعنی دند،ینبودند که در آنجا به قدرت رس »هیطرفدار روس« ای» گراغرب« يهاگروه

با  نه ي این بازي هابرنده. بود که نتیجه را تعیین کرد یگارشـــیال يســـاختارهااین بلکه  ها،برالیل ای

ساختارها تکیه سیس يبر  از  ياتوده یتیمتشکل که از نارضا یعموم يهاباثبات، بلکه بر تشکل یا

را  جیعامل اتحاد و بس کیشعار مبارزه با فساد بود که نقش  در نتیجه، این .پیروز شدند یدولت قبل

  .بازي کردان یهمه ناراض يبرا

اســـت. ابتکار و کار در  زینفوذ ســـهامداران عمال ناچ ت،یمالک میبا تمرکز عظ ،يامروز هیدر روســـ

ـــیال يها يخارج از امپراتور ـــد، ز یقابل توجه ریتواند تأث ینم یگارش ـــته باش ـــو  رایداش  ياز س

 تیموفق نیاستفاده از ا يبرا یشانس کم نیبنابرا ،خواهد شد یتلق دیتهد کیها به عنوان گارشیال

بخش جوانان به خارج از  نیترفعالروبرو شــده و  ،یکشــور با رکود اجتماع جه،یوجود دارد. در نت

 یتحرك اجتماع هیدر روســـ یگارشـــیال میرژ کرد که انیتوان بیم نی. بنابرافرار می کنندکشـــور 

دولت  کی لیاز تشک ينشانه ا شهیبه شدت محدود کرد، که هم 1990با دهه  سهیرا در مقا يعمود

  است. »ییبورژوا«انقالب  کی يو مناد یشبه اشراف

 يبرا یعموم یاســـیســـ جایگاه يها به عنوان افراد دارا گارشیال نکهیا لیبه دل تحت این شـــرایط 

ــملذا  ســتند،یدر انتخابات ن يروزیپ ــ سیرئ اراتیگرفت تا اخت میقشــر حاکم تص را  هیجمهور روس

  محدود کند. 

مشــارکت  نیکرمل يها رســاختیدر ز قاًیعم یروســ گارشیاز ده ها ال شیباز همین رو اســت که 

 نیپوت ریمیوالد اکننــد و در واقع بــ یم یمــال نیآن را تــأم اسیــبزرگ مق يدارنــد و پروژه هــا

  .سیاسی اقتصادي دارندگی وابست هیجمهور روسسیرئ

ـــیال ـــ یگارش ـــاغل خود را مد یکار را همزمان انجام م نیچند هیها در روس  تیریدهند: آنها مش

 يها ییدارا ریراه آهن و ســـا ،یمعدن يشـــرکت ها ،یبزرگ صـــنعت يشـــرکت ها و در کنند یم

جنگ در  کنند.یعمل م اهیکمک و به عنوان جعبه س نیکرمل ياقتصاد يبه تحقق برنامه ها  بزرگ

سهشد لیغرب تبد يمهم برا یو به بحران هنفر را گرفتهزازان که جان  نیاوکرا  اهی، بدون پول نقد 
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 یبود، بخشــ ییپولشــو دهیچیپ ياز طرح ها ياز آن عنصــر بخشــی افتاد.  یهرگز اتفاق نم هیروســ

  بود. يفقط دزد گرید

ضــد  يهاجنبش یمال نیتأم نتیجه  ن،یجنگ در اوکرابه طور خالصــه  

  است. ییکایو آمر ییو فساد نخبگان اروپا ی در روسیهغرب
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