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  ) Vladislav gulevich( - *والديسالو گولويچ

 شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١۴ فبروری ٠٩

  عليه اوکراين)١( باندريھا-اتحاد المان
 به يک تشريفات سياسی در برلين المان نازيستی ۀعالمت تقبيح گذشته کردن بکه مراسم خاک بر سر  گذشته از اين

 ناپذير سياست شرقی ئی با جنبش نئونازيھای اوکراين جزء جداالمان ۀ محافل حاکمۀتبديل گرديده است، ھمدلی پشت پرد

  ... را تشکيل می دھدالمانجمھوری فدرال 

 آنگال مرکل ۀين باره اطالع دارند که ويتالی کليچکو، تحت الحماياغلب در ا. اطالعات در اين مورد بسيار کم است

اين تشکيالت از .  می باشد»بنياد کنراد آدئنائور«ژيستھای سياسی ي، دست پخت سترات)مشت(يا » ضربه«حزب . است

به اجرای قادر » مرد«توجھات زمانی به کليچکو معطوف شد، که وارد کردن .  تأمين مالی می شودالمان دولتی ۀبودج

مرد ما در « او را با عنوان المانروزنامه ھای . ن گرديدييعنوان ھدف تعه  به ھرم قدرت اوکراين بالمان مأمور ۀوظيف

  .)٢(می نامند» کيف

 در پوشش گفتمان دمکراسی بيان می المانفشار جديد . در زمانھای اخير برلين فعاالنه به سمت شرق روی آورده است 

و موضع فعال برلين در رابطه با » يورش به شرق«رناپذيری الزامات ييتغ. ر نکرده استيي تغشود، ولی ماھيت آن

 مخالفان اوکراينی، و فشار بر رئيس جمھور، يانوکويچ مدلل گرديده ۀ، و حمايت از اقدامات ويرانگران»ميدان اروپائی«

  .است

اين سخنان بر زبان او جاری شد، که تشکيالت  اخيراً . ويتالی کليچکو با حرکت متقابل به قيم خود پاسخ می دھد

جای مفھوم ه اوکراينی متحد ارتش ورماخت در زمان جنگ کبير ميھنی برای استقالل اوکراين می جنگيد و بايد ب

  .کار برده شود تا آن از دور خارج گردده ب» جنگ جھانی دوم«، عبارت »جنگ کبير ميھنی«

، ٢٠١٢در اوايل سال . محدود نمی کند» ميانه رو«ايش را تنھا به کليچکوی اما جالب توجه اين است که برلين تماسھ

، اولگ تياگنيبوک آنھا ۀيعنی مدتھا پيش از دامن زدن به ناآرامی ھای کيف، اعضای احزاب مخالف اوکراين، از جمل

 شرکت ۀگفته ب. ت شدند، توسط ھمان بنياد کنراد آدئنائور به ميزگردی در کيف دعو»گاليتسين «. اس.فرمانده لشکر اس

آيا گروه .  مخالفان اوکراين مورد بحث و مذاکره قرار گرفتۀگوھا، آيند و ی اين ميزگرد، در جريان گفتالمانکنندگان 

 را ٢٠١٢بر سال وموظف نيست اقدامات خود برای موفقيتھای آينده در انتخابات ماه اکت» آزادی«ملی گرايان افراطی 

بر، وکه بالفاصله پس از انتخابات ماه اکت ی خود تبديل نمايد؟ جالب توجه اينالمانشرکای به رسم معمول مذاکره با 

در » اژدھای سه سر« تياگنيبوک، يک  پيوستند و ھمراه با» آزادی«کليچکو و ياتسنيوک به گروه ملی گرای افراطی 

  .)٣(ظاھر شد » ميدان اروپا«
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روزنامه .  مسيحی، حزب تحت رھبری آنگال مرکل است-حاد دمکرات يک ساختار نزديک به ات»بنياد کنراد آدئنائور«

 مسيحی ھا به تعبير - دمکرات. می باشد» مربی ويتالی کليچکو «الماننگاران از مدتھا قبل فاش کردند که صدراعظم 

سوی برقراری مناسبات نزديک با گروھھای ملی گرای ه  مسيحی با آرامش ب- برخی سياستمداران اتحاد دمکرات

  .پيش می روند» آزادی«فراطی مانند ا

، يعنی نھاد بين المللی جمھوريخواھان و »انقالبات رنگی« مجرب در کار سازماندھی ئیامريکااينک دو تشکيالت 

جون مک کين، سناتور .  دمکراتيک ملی نيز به برگزارکنندگان آن ديدار با اپوزيسيون اوکراين ملحق شده اندۀمؤسس

 ھمکاری سياسی، او را با ويتالی کليچکو پيوند ۀين المللی جمھوريخواھان، می باشد که تفاھم نام مدير نھاد بئیامريکا

ھر دو مؤسسه که راھنمای . شدت خشن مديريت می کنده  دمکراتيک ملی را مادلن اولبرايت، فردی بۀمؤسس. می دھد

 کار می امريکاطور مستقيم با دولت ه در کشورھای منتخب برای اين ھدف محسوب می شوند، ب» احساسات انقالبی«

 با ملی گرايان افراطی اوکراين ديگر سّر نھان نيست، و دعوت به گسترش چنين تماسھا امريکا» عقابھای«تماس . کنند

  .)۴(گوش می رسده اغلب ب

 با المان ھمان وقت سفير.  سر گرفت٢٠١٣ سال اپريل با اولگ تياگنيبوک در ماه المان ۀديدار بعدی مقامات بلندپاي

در اين ديدار، تياگنيبوک ضرورت تقبيح سياست رئيس جمھور يانوکوويچ، و . گو کرد و ديدار و گفت» آزادی«رئيس 

  .را خواستار شد» رژيم ضد اوکراينی« با ئیھمچنين کمک به امر رو در رو

 در توان کامالً . نمی کندبدين ترتيب، تکيه بر محافل راست افراطی را برلين ديگر امری شرم آور برای خود حساب 

جای اين، برلين برای وحدت ه  بود که تياگنيبوک و کليچکو را به جھات مختلف سوق دھند، ولی بالمانژيستھای يسترات

 از ارتباط المانکه، مقامات  خصوص اينه ب. مخالفان ميانه رو و اپوزيسيون تندرو در يک جبھه کوشش کرد

عنوان ه  پديد آمد و بسياريھا آن را ب١٩۴۵ که پس از سال المان دمکراتيک - ملیراستگرايان اوکراين با فعاالن حزب

بارھا مھمان » آزادی«اعضای گروه ملی گرای افراطی . يک سازمان اصيل نئونازی تعريف می کنند، اطالع دارند

حبه سرگئی نادال، ، با کمال گستاخی، مصاالمان دمکراتھای -  ملیۀ بوده اند و روزنامالمان دمکراتيک - حزب ملی

متوقف کردن آن تا مرز  و عدم » کمک اوکراين تا مرز روسيهه گسترش منافع اروپا ب«شھردار شھر ترنوپل مبنی بر 

  .)۵(طور مکرر انتشار دادند ه لھستان با اوکراين را ب

 ملی  مفھومه  ب اوکراينۀ راديکاليزه کردن جامعالمانشايد، برای تحقق مفاد اساسی سياست شرقی جمھوری فدرال 

 مانع اصلی ممکن در شرق ارزيابی می ۀمثابه برلين اتحاد کيف و مسکو را ب.  آن شرط الزم محسوب می شودئیگرا

 آن از چھارچوبه ای که آنگلوساکسونھا ۀتوان اقتصادی بالقو. ، مثل بار قبل، به مرزھای آن رسيده است مجدداً المان. کند

طرف شرق حرکت می کنند، و ه ھا بار ديگر بالمان. ا را دفع کردند، خارج شده است در اروپالمانموقع خود نفوذ ه ب

  . ھجوم آورده اند،آنھا در کمال آمادگی به سمت بخوبی آشنا برای خود

   

  توضيحات و منابع

آندريووچ است، که با نام بنيانگذار آن، استپان ) جنبش باندری( باندريھا، يک سازمان ملی گرايان افراطی اوکراين - )١

  .، يکی از طراحان ترور وزير کشور لھستان، برانيسالو پراتسکی، معروف استالمانباندرا، تروريست، جاسوس 

 به مرگ و سپس به حبس ابد محکوم ءاستپان آندريووچ باندرا پس از ترور وزير کشور لھستان زندانی و در دادگاه ابتدا

از زندان آزاد شد و سازمان تحت رھبری ١٩٣٩مبر سال ، در ماه سپت نازیالمانبا اشغال لھستان توسط ارتش . گرديد

 مناطق غربی اوکراين به ۀباندريھا برای تجزي.  عليه اتحاد شوروی جنگيدالماناو در جنگ کبير ميھنی در کنار ارتش 

  مترجم . پايتختی لووف می جنگيدند و ھنوز ھم می جنگند
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٢) «Unser Mann in Kiew» (Junge Welt, 23.11.2013) 

٣) «Die Expansion europäischer Interessen» (www.german-foreign.-policy.com, 29.01.2014) 

٤) «Getting it Right on Ukraine: Realpolitik vs. Wishful Thinking» (СЕРА, 28 January 2014) 

٥) «Nationalistische Töne» (BNR.de, 20.12.2013) 

  

   زبانھای خارجی دانشگاه کيرواگراد، ۀفارغ التحصيل دانشکد -*

  ،»ساعت اوج «ۀمفسر سياسی ھفته نام

  »مسائل بين المللی« سياست خارجی ۀعضو گروه کارشناسان نشري

  :سرچشمه

http://www.fondsk.ru/news/2014/02/01/germano-banderovskij-sojuz-protiv-ukrainy-

25517.html 

 ١٣٩٢ دلو - بھمن١٩

 


