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 ف واژگون می سازديمسکو نقش ھا را در کي
  

پوست خود نمی گنجند، و آن را به عنوان انقالب ديگری به ف از شادی در ي که رھبران ناتو از کودتا در کيدر حالی

از اين پس مأموران اياالت متحده می بايستی . افکار عمومی معرفی می کنند، ولی وضعيت در محل واژگون شده است

دست گرفته، با ه  را بين واشينگتن و مسکو ب- بھای بيشتر - جای دولتی اوباش ساالر که فروش به ضرب چکش ه ب

کس  در نتيجه، کشور ويران شده و ھيچ.  مديريت کنند،ال قدرت اغتشاشی را که خودشان سازماندھی کرده بودنداعم

وليت ؤبی آن که مجبور باشد مساکنون روسيه می تواند از منافع خود دفاع کند .  آن را سروسامان بدھدنمی تواند فوراً 

 . انفعال بيست سال بزھکاری در گذشته را به عھده گيرد

 

 

به  نشريات روسی دائماً . در مقابل رويدادھای اوکرائين واکنشی نشان نداد) ١(روسيه طی بازی ھای المپيک ساچی

ف و در مراکز استان ھای اوکرائين زد و خورد ي اختصاص داشت، در حالی که در کيشرح پيروزی ھای ورزشکاران

ن بيم آن را داشت که در ھر لحظه دشمنان روسيه ممکن است جشن ورزشی شان را به حمام خون يکرمل. جريان داشت

 .تبديل کنند
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يک ساچی و بيمی که از اين ناحيه برای روسيه وجود داشت، در ھمانگونه که پيشبينی شده بود، طی بازی ھای المپ

غربی ھا که به شکل گسترده در پوشش تحريف خبری به سر می بردند، تصور کردند .  قدرت دست به دست شديفکي

ور گوی تلفنی بين معاون وزير ام وبا اين وجود، افشای گفت.  طرفداران اروپا تحقق يافته است که گوئی انقالبی توسط

خارجۀ اياالت متحده، ويکتوريا نوالند و سفير اياالت متحده، جوفری پيات ھيچ ترديدی بر جا نمی گذارد که موضوع 

جای يک باند ه ب) ٣(به ضرب تصاوير دروغين، يک دولت اوباش و بزھکار ). ٢(مريکائی استا يک توطئۀ کامالً 

تيراندازان ماھر اسرارآميز از پشت » انقالب ھای رنگی«ام مثل تم). ۴(شکنجه گر طرفدار روسيه را به نمايش گذاشتند

ول اصلی رويدادھای خونبار ؤ دولت به عنوان مسليس شليک کرده اند، و متعاقباً وبامھا ھمزمان به روی جمعيت و پ

 در واقع،. در اغتشاش، غربی ھا تصور کردند که مردم کاخ ھای ملی را به تصرف خود درآورده اند. متھم شده است

 روی شبکه ھای تلويزيون بين  به تمايالت نازی تعلق داشتند در ميدان مايدان مستقيماً طی مدتی که فعاالنی که اکثراً 

از اين ديدگاه اروپائی . المللی در حال مبارزه بودند، سياستمداران کاخ ھای ملی را در بخش ديگر شھر اشغال می کردند

 .دست گرفتنده ودند که قدرت را بھا می توانند مطمئن باشند که نازی ھا نب

 آشکارا صھيونيست نازی ھای اوکرائينی ھيچ وجه مشترکی با راست ھای افراطی اروپای غربی ندارند که عموماً 

آنھا طی جنگ سرد در پشت جبھۀ ناتو مستقر شدند تا اقتصاد شوروی را تخريب ). جز جبھۀ ملی فرانسهه ب(ھستند 

طی سه ماه تظاھرات، اسالمگرايان تاتار که در سوريه در .  و ليتوانی پشتيبانی شدند)۵(کنند، و سپس توسط لھستان 

تاتارھا، ساکنان سنتی کريمه، ). ۶(حال انجام مراسم مذھبی يعنی در حال جھاد بودند به اوکرائين آمدند و به آنھا پيوستند

 در اوکرائين و ترکيه نده شدند، امروز عموماً ستالين پراک نازی ھا طی جنگ دوم جھانی توسط به دليل پشتيبانی شان از

ليس ھا را کور وچشم ھای پ:  به نمايش گذاشتند ،در ميدان مايدان آنچه را که در سوريه آموخته بودند. زندگی می کنند

 ). ٧(کردند و به ھمينگونه قطع عضو نيز جزء آموخته ھای آنھا بود

» رادا«اياالت متحده، » ديپلمات ھای«در حضور ). ٨(ستتار می کندانقالب ميدان مايدان کودتای خيلی کالسيکی را ا

کاخ جمھوری خلق اوکرائين قانون اساسی را بدون رفراندم زير پا گذاشت، و رئيس جمھور را بی ھيچ بحثی و ھيچ 

. دادگاھی خلع کرد و قدرت قانونی و اجرائی را به رئيس قديمی سرويس اطالعاتی الکساندر تورچينکوف سپرد

ديکتاتور جديد آرسنی اياتسنيکو را به عنوان نخست وزير انتخاب کرد، يعنی معجزه ای که به خواست از پيش تعيين 

نخست وزير جديد کابينه اش را تشکيل داد و آن را در تظاھرات ميدان مايدان . شدۀ ويکتوريا نوالند صورت گرفت

 و نازی ھا يک سوم آنھا را تشکيل می دھند، و برخی از اعضای کابينه از اين پس تعدادشان بيشتر شده. معرفی کرد

 .آنھا ھو شدند چون که يھودی بودند

ی نيز ئدر کريمه جائی که اکثريت مردم روس ھستند و نيروی دريائی روسيه نيز در آنجا مستقر شده، پارلمان منطقه 

. ولت محلی طرفدار روسيه را برگزيدرا سرنگون کرد و د) فيوفادار به کي(اشت، و دولت محلی برد» خيز انقالبی«

ھم زمان، نيروھای نظامی با لباس نظامی، ولی بدون پرچم و نشان، ساختمان ھای رسمی و فرودگاه را تحت کنترل 

 .ف برای ارسال نيرو جلوگيری به عمل آوردنديو از دولت جديد کيخود گرفتند 

ه اعتراض کرد و رعايت احترام به قراداد بوداپست را به دخالت روسي) رادا(ف، کاخ جمھوری خلق اوکرائين يکيدر 

، اياالت متحده، بريتانيا و روسيه قراردادی در مورد خنثی سازی اوکرائين به ازای چشم پوشی ١٩٩۴سال . يادآور شد

ز ولی برای مسکو، اين قرارداد ديگر کاربردی ندارد زيرا واشينگتن و لندن ا). ٩( رساندندءاز سالح اتمی به امضا

 .و عالوه بر اين خاصه از کودتای ھفتۀ گذشته) ١٠( آن را نقض کرده اند٢٠٠۴به سال » انقالب نارنجی«تاريخ 

ف انتخابات رياست ي می، بروکسل انتخابات پارلمان اروپا را برگزار خواھد کرد، کي٢۵حال چه روی خواھد داد؟ 

وقتی کريمه به استقالل رسيد، .  برگزار خواھد کردجمھوری، در حالی که کريمه نيز برای حق خود مختاری رفراندم
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اتحاديۀ اروپا به .  جاری بود١٩۵۴ھمواره می تواند به روسيه ملحق شود يعنی به وضعيتی بازگردد که تا پيش از سال 

 ٣۵ی از سھم خود بايد به اميدھائی که در چشم انداز ايجاد کرده بود پاسخ بگويد و نمی دانيم با کدام پول می خواھد بخش

نازی ھای ميدان مايدان به زندگی مخفيانۀ خود بازنخواھند گشت و خواھان سھم خود . ميليارد بدھی اوکرائين را بپردازد

 .در دولت جديد ھستند

که بخشی (ولی با اين وجود داستان تمام نشده است زيرا برای اوکرائين مشکل بخش شرقی اوکرائين باقی خواھد ماند 

بيسارابيای قديمی که مرکز (و ترنسنيستريا ) وسی و عالوه بر اين صنايع دفاعی را تشکيل می دھداز آن را مردم ر

اين کشور کوچک، با ساکنان روسی، که روی ھيچ نقشۀ جغرافيائی ديده نمی ). پژوھشی برای موشکھای شوروی بود

سوسياليستی شوروی استقالل خود را شود، زيرا دارای کرسی در سازمان ملل متحد نيست، در فروپاشی اتحاد جماھير 

دست آورد و بخشی از مولداوی می باشد، و بايد يادآوری کنيم که اين کشور کوچک با رشادت تمام در جنگی که ه ب

و ) ١١(کرد ، مقاومت ١٩٩٢ آن تحميل کرد، از طريق نيروی ھوائی رومانی و مشاوران ناتو در سال روی بامولد

امنيت . موفق شد که الگوی اجتماعی شوروی را حفظ کند و در عين حال برای گسترش نھادھای دموکراتيک اقدام نمايد

حداقل، بيست کيلومتر مربع از اوکرائين می تواند به ). ١٢(اين کشور توسط نيروی حافظ صلح روسيه تأمين می شود

در . با پل غربی خود قطع خواھد شد ه را ممکن سازد، ولی رابطۀ اوکرائين ترنسنيستريا بپيوندد تا دسترسی به دريا سيا

بھترين حالت پيوستن کريمه به ترنسنيستريا موجب خواھد شد که چند صد کيلومتر ساحلی از جمله اودسا در نظر گرفته 

 .شود

 اياالت متحده -ای لرزش نيز بنشينند نا آرامی ھا در اوکرائين ادامه خواھد يافت، ولی آنھائی که خربزه خورده اند بايد پ

عالوه بر وزنۀ مالی، چگونه متحدان نازی و جھاد طلب خود را مديريت .  بايد متحمل نتايج آن باشند-و اتحاديۀ اروپا 

 ).١٣(خواھند کرد؟ در حالی که نمايش قدرت واشينگتن به شکست انجاميد
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 در آرشيف حميد محوی قابل دسترسی می باشد. و ھمينجا 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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