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  Prof Michel Chossudovsky –  * پروفسور ميشل شوسودوسکی:يسندهنو

  حميد محوی: برگردان از
   ٢٠١۴ مارچ ٢٩

  اياالت متحدۀ امريکا

  در اوکرائين يک دولت نئو نازی مستقر ساخته است
  

  

  

اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا با انقالب وصلت کرده اند در اينجا به مثابه سکوی پرتاب « گزارش نيويورک تايمز، به

  )٢٠١٤ چ مار١. (»دموکراسی، ضربه ای عليه اقتدارگرائی و دولت بزھکار در فضای شوروی قديمی

وضوع از يک کودتا به پشتيبانی م. ؟ واقعيت سخت اما چيز ديگری است» انقالب«؟ » سکوی پرتاب دموکراسی«

  .، اتحاديۀ اروپا و ناتو به انضمام نقض آشکار حقوق بين الملل چيزی فراتر نيستامريکااياالت متحدۀ 

 است که غرب به مدد يک عمليات سّری که ھنرمندانه صحنه آرائی شده بود، رژيمی را به نيابت نحقيقت ممنوع اي

سازمان ھای اصلی در اوکرائين، به انضمام حزب نئونازی .  به وجود آورد،ودندنئونازی ھائی که در آن متشکل شده ب

 را معاون وزير امور خارجه، خانم داسووبودا با سخاوتمندی تمام از سوی واشينگتن پشتيبانی شده اند، اين مور

ئين جھت دستيابی به اھدافش  برای کمک به اوکرادالر ميليارد ٥ما از جمله بيش از «: د کرده است ئيويکتوريا نوالند تأ

ما برای پيش روی ھای اوکرائين به سوی آينده ای که شايستۀ آن است به اين کمک ھا ادامه . سرمايه گذاری کرديم[...] 

  ».خواھيم داد

اصطالح . رسانه ھای غربی خيلی به سادگی از تحليل ترکيب و بينيادھای ايدئولوژيک اتحاديۀ دولتی اجتناب کرده اند

 از فرھنگ واژگان نظر می رسد و به جمع اصطالحاتی تعلق دارد که عمالً ه از جمله تابوھای رسانه ای ب» نازینئو«

اين واژه در صفحات نيويورک تايمز، واشينگتن پست يا . واقعه نگاری ھای رسانه ھای ھمگانی حذف شده است
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و ) آزادی( برای مطرح ساختن احزاب اسووبودا روزنامه نگاران دستور دريافت کردند که. ايندپندنت منتشر نشده است

  .را به کار نبرند»نئونازی«اصطالح ) بخش راست(پراوی سکتور 

  

  ترکيب دولت اتحاديه

له اين نيست که دولت موقت که در بطن آن عناصر متشکل نئونازی از وضعيت مساعدتری در اتحاديه برخوردار أمس

  .ھدايت می شود) نميھ(» باتکيوشينا« توسط حزب ھستند، رسماً 

بی آن که اعضای قديمی سازمان (کابينه از دو حزب مھم نئونازی تشکيل شده، يعنی اسووبودا و پراوی سکتور 

حساب بياوريم، به آنھا پست ھای کليدی را تحويل داده اند که ه را ب»  يو ان اس او–يو ان آ «فاشيستی از ميان رفتۀ 

  .ليس، دستگاه قضائی و امنيت ملی را در اختيار آنھا می گذاردو امکان کنترل نيروھای نظامی، پعمالً 

ل می کند و رئيس نئونازيھای اسووبودا اوله واگر چه حزب باتکيوشينا به رھبری ياتزنويک کيف پول اکثريت را کنتر

، )ا نوالند به درخواست معاون وزير امور خارجه ويکتوريظاھراً (تياھنيبوک مقام وزارتخانه ای مھمی دريافت نکرد 

اعضای اسووبودا و پراوی سکتور پست ھای کليدی در زمينۀ دفاع، امور قضائی، آموزشی و امور اقتصادی را در 

  .احتيار گرفته اند

  

  ھای اسووبودا اوله تياھنيبوکرئيس نازی 

Svoboda Oleh Tyahnybok  

  

اسووبودا اوله تياھنيبوک  ويکتوريا نوالند در کنار رئيس نئونازی ھای امريکامعاون وزير امور خارجۀ اياالت متحدۀ 

  )سمت چپ(
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Andriy Parubiy  

ه اسووبودا حزب نئونازی که ب(، از بنيانگذاران حزب ناسيونال سوسياليست اوکرائين ]سمت راست[آندرئی پاروبی 

ول نظارت بر وزارت دفاع، ؤامنيت و دفاع ملی، مقام کليدی مس، او به عنوان وزير کميسيون )ر نام داده استييتغ

 کميسيون امنيت و دفاع ملی عبارت است از يک مرکز تصميم .نيروھای مسلح، کار بست قانون، امنيت ملی و اطالعات

 نفره از اعضای ١٨٠ت أشود، ولی ادارۀ آن به عھدۀ يک ھيدايت می  توسط رئيس جمھور ھگيری مھم و اگر چه رسماً 

  .بخش دفاعی، اطالعاتی و کارشناسان امنيت ملی می باشد

رسانه . سازمان او توسط غرب تأمين مالی می شد.  بود٢٠٠۴آندرئی پاروبی يکی از رھبران انقالب نارنجی در سال 

آندرئی پاروبی . لقب داده اند) مايدان اروپا(مايدان  - جنبش ارو– هماند فر- » ندانکوم«ئی و اروپائی او را امريکاھای 

 مثل و مانند رئيس حزب اوله تياھنيبوک يک طرفدار نازيست اوکرائينی استفان باندرآ است که در قتل عام کامالً 

  .شته استيھوديان و لھستانی ھا طی جنگ جھانی دوم جھانی شرکت داشته و با اين جنايت تاريخی ھمکاری دا

  

  راه پيمائی به ياد نئونازی استفان باندرا

ان معاون در پارلمان به سھم خود به عنو) پراوی سکتور(» حزب دست راستی«ت نمايندگی أديميتری ياروش رئيس ھي

  .در کميسيون امنيت و دفاع ملی برگزيده شده است) نازيست(وزير پاروبی 

پيراھن قھوه ای ھای نازی طی تظاھرات جنبش اروپائی مايدان ) پارا ميليلتر(ديميتری ياروش رئيس گروه شبھه نظامی 

و حزب کمونيست ) حزب دست راستی ميانه رو(نطقه ھا  و جداسازی حزب مهاو جنبش برای تجزي. بود) ارومايدان(

  . فراخواند
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  )او را در وسط تصوير می بينيد(سخنرانی ديميتری ياروش در ارومايدان 

روند قضائی را با گزينش اوله ماخنيتسکی از حزب ايوبودا به مقام قاضی کل اوکرائين حزب نئونازی در عين حال  

  .انتخاب يک نئونازی برای تضمين امور دادگستری چه امتيازی برای اوکرائين خواھد داشت. ل داردوتحت کنتر

گروه دفاع از خود ملی ھم زمان پست ھائی در کابينه به اعضای سابق مجلس ملی اوکرائينی واگذار شده است که به 

  :از جمله اين افراد عبارتند از . اوکرائين تعلق دارند که يک سازمان نئونازی حاشيه نشين است

که نشريات غربی او را به عنوان يک زن روزنامه نگار مبارز تجسسی بازنمائی کرده اند، بی آن که به تتيانا چرنوول 

او به مقام رئيس کميتۀ دولتی برای مبارزه عليه .  اشاره ای داشته باشندگذشتۀ فعاليت ھای او در سازمان ھای ضد سامی

  .بزھکاری برگزيده شده است

خاطر ه ليس شناخته شده است، ولی به ھمچنين بوخاطر ربود شده فرضی اش توسط په ، که بدميتريو بوالتوف

  .مناسباتش با نئونازی ھا، به عنوان وزير ورزش و جوانان برگزيده شده است

وک نزديک است، به عنوان ئي، رئيس گروه شھروندان ميدان استقالل که در زمينۀ سياسی به اياتسنايگور سوبولوف

رئيس کميسيون پاکسازی برگزيده شده، و مأموريت او پاکسازی دولت و زندگی عمومی از طرفداران رئيس جمھور 

  .ايانوکويچ است

ھدف اردوی .  شکار جادوگران بد ذات را سازماندھی خواھد کردکميتۀ پاکسازی عليه مخالفان رژيم نئونازی نوين

پاکسازی اشخاصی ھستند که در مقامات باال در بطن ادارات دولتی، استان ھا و شھرداری، آموزش و پرورش و 

  . و غيره- پژوھش فعال بوده اند 

اين .  ھمکاری داشته اندالق می شود که با دولت قديمیطاشخاصی ا» برکناری گستردۀ «به » پاکسازی«اصطالح 

به احتمال خيلی قوی پاکسازی متوجه کمونيست ھا، روس ھا و . اصطالح در عين حال بار معانی نژاد پرستانه نيز دارد

  .اعضای جامعۀ يھوديان خواھد بود

 تنھا اھميت چنين رويدادی در اين نکته نھفته است که غرب با دعاوی رسمی برای دفاع از ارزش ھای دموکراتيک، نه

سرنگونی رئيس جمھور برگزيده را سازماندھی کرد، بلکه در عين حال رژيمی را به قدرت رساند که از نئونازی ھا 

  .تشکيل شده است

يعنی يک دولت نيابتی که به اياالت متحده، ناتو و اتحاديۀ اروپا اجازه می دھد که در امور مناسبات خارجی اوکرائين 

نئونازی ھا اين با اين وجود بايد دانست که . ۀ اين کشور را با فدراسيون روسيه از بين ببرددخالت کند و مناسبات دوجانب

معاون وزير امور خارجۀ » دستور کار«ترکيب کابينه به شکل گسترده در تالقی با . نيستند که توپ را در اختيار دارند
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 در اوکرائين فراخوانی صادر کرد که به امريکار  خانم ويکتوريا نوالند قرار می گيرد که به سفيامريکااياالت متحدۀ 

  .بيرون سرايت کرد

، اين دولت موازی »رژيم دولتی غير مستقيم«ولی بر حسب يک . واشينگتن نئونازی ھا را در وضعيت قدرت قرار داد

الت است که دستورات مرتبط به تصميم ھای مھم در زمينۀ سياست خارجی و نظامی را از وزارت امور خارجۀ ايا

 قطعاتطور مشخص يعنی دستورات مرتبط به گسترش و آرايش ه ، پنتاگون و ناتو دريافت می کند، بامريکامتحدۀ 

  .نظامی عليه فدراسيون روسيه

اين دولت نيابتی که توسط غرب مستقر شده است به ھيچ ه ساختارھا و ترکی ب: جھان يک چھار راھی خطرناک است 

  .ارتش روسيه نيست با دولت و مذاکرهعنوان مشوق 

  

نظر می ه  محتمل بصحنه نگاری در چشم انداز اوج گيری رسوائی نظامی در برخورد بين روسيه و ناتو، امری کامالً 

. ل نئونازی ھا می باشد نقش مرکزی را در امور نظامی بازی می کندوسيون دفاع و امنيت ملی که تحت کنترکمي. رسد

در برخورد با مسکو، کميسيون دفاع و امنيت ملی به ھدايت نئونازيستی مانند پاروبی و معاون پيراھن قھوه ای او 

ميم گيری ھائی دست بزند که پيامدھای ويرانگری دميترو ياروش با مراجعه به واشينگتن و بروکسل می تواند به تص

  .خواھد داشت

 از تشکيالت يک دولت نئونازی به ھيج عنوان کاخ امريکااياالت متحدۀ » پشتيبانی«با اين وجود، ناگفته آشکار است که 

  .نمی سازد» تمايالت فاشيستی«سفيد، وزارت امور خارجه و کنگره را متعھد به گسترش 

در اوکرائين به شکلی که نيويورک تايمز حکايت می کند، توسط جمھوری خواھان و » کراسیسکوی پرتاب دمو«

يادآوری کنيم که سناتور جان مکين از پارتيزان ھا و . موضوع يک طرح دو جانبه است. د شده استئيدموکرات ھا تأ

  ).سمت راست عکس(دوستان رئيس نئونازی اسوبودا، اوله تياھنيبوک 

Michel Chossudovsky   

  آدرس الکترونيکی مقالۀ اصلی

http ://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-ont-installe-un-gouvernement-neonazi-en-

ukraine/5375013 

  

 مۀ ھنر و مبارزهگاھنا

  ٢٠١۴ چ مار٢٨
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  ٢٠١۴ چ مار٢۵  .مرکز مطالعات جھانی سازی

. سور با سابقۀ علوم اقتصادی در دانشگاه اتاوا استيميشل شوسودوسکی مدير مرکز مطالعات جھانی سازی و پروف -* 

پر (ن جھانیجھانی سازی فقر و نظم نوي«و » مبر سپت١١آخرين حقيقت دربارۀ » «ازیجنگ و جھانی س«نويسندۀ 

  ) زبان٢٠فروش ترين کتاب در 

  ٢٠١٤ چ مار٢٨| پاريس| ترجمه توسط حميد محوی| گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 


