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 Political سياسی

 
 شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١۴ جوالی ٢١

 سفيد کتاب .اوکراين نازيسم
. ده استشدت تخريب شه دولتی تحت حاکميت اليگارشھا و ملی گرايان، ب» استقالل« سال ٢٣اوکراين در طول 

  .به جنگ داخلی کنونی فراروئيد  و پس از آن   حادی رسيدۀمرحله در نتيجه، بحران در اوکراين ب

» مسالمت آميز«در کييف شروع شد که در عرض دو ماه از اعتراضات » آورو ميدان «٢٠١٣مبر سال  نو٢١

ليس و وسوی په نازيھا، تيراندازی بعليه امتناع دولت از امضای قرارداد وحدت با اتحاديه اروپا، به خودسری نئو

  .ليس با کوکتل مولوتف رسيدوآتش زدن نفرات پ

بمن نگوئيد گه مردم حاضر در ميدان چيز خوبی «: که گفت ، کارگردان نامدار جھان به سبب اينامير کوستوريتسا

  .زدند» پوتينيست«، در اوکراين خيلی سريع به او انگ »به اوکراين ھديه خواھند کرد

اين نظر ممکن . ، نظر بسياريھا، ھم در خارج از اوکراين، ھم در داخل اين کشور استکوستوريتسا، طبيعتاً نظر 

زيرا ...  نبودندشايد ھم نازيھا. ھواداری می کننداست در اروپا در اقليت باشد، زيرا در آنجا اغلب از حوادث کييف 

  ه نازيھا در ميدان حضور نداشتند؟اما، آيا احتمال دارد ک. بيشتر اروپائی از آنھا متنفرند

! کدام نازيھا؟ مردم با فرھنگ و تحصيل کرده. در شبکه ھای اجتماعی اغلب در اين باره صحبت می شود

انجمن و » ابتکارات دمکراتيک ايلکا کوچری اوا«آری، کارکنان بنياد ! نظرخواھی اجتماعی اين را تأئيد می کند

 اتحاديه ھا، فرمانداری شھرستان کييف، کاخ ۀ نفر در چادرھای مقابل خان۵٠٢ از بين المللی جامعه شناسی کييف

 درصد آنھا ۴٣. بر اساس داده ھای آنھا، اکثريت معترضان مردان ھستند.  اوکراين نظرخواھی کردندۀبر، خانواکت

  .م ھستندوپلفوق دم متوسطه يا ولبه ھمين ميزان آنھا نيز دپ. اشنددارای تحصيالت عالی می ب

جمع شده، و نازيھای اصال در ميدان حضور آوروميدان در » اقشار خالق«نين استنباط می شود، که انگار برخی چ

ھر کسی که بخش . نداشتند؟ اما به ھر دليلی با پشتکار و جديت تمام صليب شکسته را در کييف ترسيم کردند

 انواع متعدد عالئم و نمادھای  حتماً ،)موافق يا مخالف سنگربندی(مرکزی محصور به سنگرھای کييف را ديده 

و، در واقع، مردم باسواد و . نازيھا را که روی ديوارھا و تيرھای برق ترسيم شده، مورد توجه قرار داده است

نقاشی ھا و رنگ «سوی خالقيتھای ھنری گرايش پيدا کرده و ھنر خود را با ترسيم گسترده ه تحصيل کرده ب

  .رھای بخش مرکزی پايتخت عرضه می کننددر روی ديوا» آميزيھای فکاھی

نزديکتر » مردم متمدن و تحصيل کرده«ی پليس با ئ ھمان خيابان محل رو در رو-گروشوسکیھر قدر به خيابان 

به دليل فراوانی » دينامو«ورزشگاه دودگرفته . می روی، ھمان قدر بيشتر متوجه چنين تصاويری می گردی

  . تريبون برلين زمان رژه با حضور ھيتلر را يادآوری می کندۀراينگونه تصاوير، ھر چه بيشتر خاط

...  
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اما در لووف و کييف بيشتر .  اروپا در اھتزار بودۀپرچم اوکراين و اتحادي» آوروميدان«در آغاز در ھمه جای 

  .و ارتش شورشی اوکراين به چشم می خورد) آزادی(» سوابودا«پرچمھای حزب ناسيوناليست 

 مقامات دولت ۀو نمی توان مدعی بود که ھم. له منتفی نيست که در ھمه احمقھا کم نيستندأ، اين مسلبتهدر اينجا، ا

را » آوروميدان«با اين وجود، واقعيتھا ثابت می کنند که نيروی اصلی . جديد اوکراين ملی گرايان افراطی ھستند

 گرديدند و در جنوب شرقی اوکراين آنھا در دولت جديد اوکراين سھيم. راستگرايان افراطی تشکيل می دادند

ی بخود گرفت و تا ئاما ھولناکتر از ھمه اين است که متاستاز نازيسم شکل توده . مرتکب جنايات جنگی شدند

خودی خود ه  ب-ناسيوناليست بودن. به اين ترتيب، به جريان اصلی بدل گشت.  اوکراين ريشه دوانيدۀاعماق جامع

  .الزامی نيست» جناح راست«ت نام در روشن است ، و برای اين ھم ثب

ی، يکی از مشھورترين نظريه پردازان فاشيسم، رژيمھای فاشيستی اروپا را مورد ئمريکاا، دانشمند استنلی پين

مطالعه و بررسی قرار داد، نوع شناسی آن را ايجاد کرد، معيارھای آن را بر شمرد و تعريف آن را تحت عنوان 

 فاشيسم را يک ۀجزئيات ظھور پديد. مشخص کرد» الگوھای ايدئآلی فاشيسم« بر منطبق» حداقلھای فاشيستی«

  . ھم مورد تجزيه و تحليل قرار دادراجر گريفين، لوم سياسی، دانشمند معروف انگليسدانشمند ع

 کمک عالئمی که آنھا تعيين کردند، ديگر می توانه ب.  فاشيسم را فرمولبندی کردندۀاين دانشمندان عالئم مشخص

  .بيماری فاشيسم را در مراحل اوليه تشخيص داد

 ويتاليسم؛ ۀشکل انقالبی فوق مليتی با ھدف احيای ملت بر اساس فلسف«، فاشيسم، عبارت است از پين ۀعقيده ب

 يک ھدف و رويکرد مثبت، ۀمثابه ی، رھبری؛ ستايش خشونت بئساختار مبتنی بر نخبه گرائی افراطی، بسيج توده 

يک ايدئولوژی «عنوان ه  فاشيسم را ب  نيزراجر گريفين. »رت نظامی را يک ھنجار تصور می کندکه جنگ و يا قد

مرتبط با انقالبيگری افراطی، متکی بر ( اساطيری آن را انعکاسھای مختلف احيای ژنتيکی ۀھست«، که »سياسی

تشکيل می دھد، تعريف می ، شکل پوپوليستی اولتراناسيوناليسم )بازگشت به گذشته، آرمانی و تخيلی کردن آن

  .»کند

با استناد بر نتايج مطالعات اين دانشمندان، البته معتبر، سعی می کنيم ماھيت حاکميت جديد اوکراين را مورد 

  .بررسی قرار دھيم

  

  .یش تا نسل ک-ادپرستی و تظاھر خشونتــ ملی گرائی و شوونيسم افراطی منتج به نژ١

الزم به گفتن است که ھدف اين شعارھا، نه دولت . ای ضد روسی بودند، شعارھ»آوروميدان«بيشتر شعارھای 

. »کله پوکھا«. »احمق ھا«. »ی ھا از ما نيستندئمسکو«. »مرگ بر مسکوئی ھا«.  بودروسيه، بلکه، مليت روس

انکار  مجلس، تمام حقوق مدنی روسھا را ۀ، نمايندايرينا فاريون آنھا، ۀ، از جمل»سوابودا«سران حزب شبه نظامی 

  .می کند

منظور ه  را بدنباس جمعيت ۀ، جانشين وزير دفاع و يکی از مقامات حاکميت جديد، ھشدار داد که ھمکووال

 ء به اجرانسل کشی رسمی ھنوز اعالم نشده، اما عمالً . از صافی اردوگاه خواھد گذراند» تروريستھا«پاکسازی از 

  .به صدھا نفر رسيده است) ماريوپل، سالويانسک و غيرهدر اودسا؛ (شمار قربانيان نئونازيھا . در می آيد

  

 رأس ھرم ۀمثابه رھبری رھبر، بر اساس سازماندھی اين نخبگان به ــ ايده ديکتاتوری نخبگان ناسيوناليست ب٢

  .رھبری حزب شبه نظامی
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، حزب مثالً . شتندتا انجام کودتای ضد دولتی در اوکراين احزاب و سازمانھای دارای ويژگی ھای فاشيستی وجود دا

 در عين حال، وجود . سوسياليست اوکراين ناميده می شد- حزب ناسيونال٢٠٠۴، تا سال »سوابودا«شبه نظامی 

مشکل از زمانی آغاز گرديد، که چنين ساختارھائی از حاشيه به متن وارد . ی فاجعه شمرده نمی شدئچنين سازمانھا

.  سياسی اوکراين وارد گرديدۀبه صحن» آوروميدان«ازيستی در متن  سازمانھای نئونۀ اتحادي- »جناح راست«. شدند

 نمی کرد، به نيروی اصلی تبديل ء ھيچ نقشی در حيات سياسی اوکراين ايفادرست اين سازمان شبه نظامی که قبالً 

 ، يکیدميترو کارچينسکی. طور مرتب دامن زد، از خاموش کردن آن جلوگيری کرده گرديد که به آتش مناقشه ب

جامعه اوکراين اظھار نظر » ھا و خوکدارانکزاکو «ۀاز نظريه پردازان ناسيوناليستھای اوکراين ھيچ وقت در بار

  .باشد» جناح راست«بر نيروی نظامی تکيه می کند و سعی می کند نماد » نخبگان «ۀ تشکيل جامعۀايد. نکرد

  

  . منضبط و نظامیاکيداً » منظم«ــ تشکيل حزب نظامی از نوع ٣

به ھمين سبب، گارد .  نظامی عمل کردعنوان يک ساختار کامالً ه  ب آوروميداناز ابتدای شروع» جناح راست«

 ارنست ريماکنون آنھا نقش گروه ضربت . شکل گرفت» جناح راست«حساب شبه نظاميان ه  بملی اوکراين عمدتاً 

  .وق الذکر با اين معيارھا انطباق دارند موارد فۀھم. اما می توانند به اس اس ھم بدل شوند. را بازی می کنند

  

  .»ملت«داخلی و خارجی » دشمنان«ــ شناسائی ۴

پس .  روسيه را دشمن اصلی اوکراين تعريف کردند، حتی شرکت کنندگان عادی، فوراً آوروميدان طرفداران ۀھم

طور ه دراليسم و ب مردم استانھای شرقی، طرفذاران فۀی کريمه، ھمئروع اعتراضات در جنوب شرقی و جدااز ش

  .که آدم حساب نمی شوند» کله پوکھا«. »احمقھا«. عنوان دشمنان داخلی شناسائی شدنده  ناراضيان بۀکلی، ھم

  

  .ــ ادعای گسترش ارزشھای ملی خود، از جمله ارزشھای معنوی، و جنبش خود در سراسر جھان۵

استحکامات سنگری در «و » یئ تمدن اروپاسپر شرقی «ۀمثابه  تعريف اوکراين بآوروميدانيکی از ايده ھای 

، جانشين وزير يوگئنی نئشوک، چ ماه مار٣٠. اين فکر چندين بار از تريبون شنيده شد. بود» مقابل مھاجمان جديد

تا زمانی که . اوکراين امروز عامل نجات تمام اروپا محسوب می شود«: صراحت اظھار داشته فرھنگ و ھنر ب

  .»دامه می دھد، منبع خالقيت و معنويتی خواھد بود که اکنون اروپا فاقد آن استاين کشور به حيات خود ا

  

خاطر آرمانھای جنبش، قربانی پرستی و مرگ قھرمانانه در راه ه  آشتی ناپذير بۀــ ترويج و تخيلی کردن مبارز۶

  .پيروزی

پس از .  رواج يافتوسعياً ويژه در ميان مھاجران از غرب اوکراين ه  ، بآوروميدانيھاپرستش مرگ در صفوف 

  . واقعی بوجود آمدۀدر ميدان، يک فرق »صدھا آسمانی«کشته شدن 

  

  .ــ ترويج پرستش قدرت، ارعاب دشمنان و ھمه جمعيت٧

جنايات . فھرست جنايات افراطيون اوکراين مرتب افزوده می شود، و زندگی مردم قربانی پرستش قدرت می گردد

، يکی از سران ساشکو بيلوفدست باندھای تحت سرپرستی ه عمليات تروريستی بھم . نئونازيھا تأثرانگيز است

ھم جنگ تحميلی کودتاگران در .  دھشتناک در اودسا، که دھھا نفر را زنده زنده سوزاندندۀھم فاجع. »جناح راست«

 اين فجايع در ۀ ھمجزئيات.  اوکراين استۀ اينھا، تأئيد اين رويدادھا از طرف جامعۀاما، ھولناکتر از ھم. دنباس
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به تفصيل ثبت خواھد » عمليات ضد تروريستی«و » شورش عليه کودتا«و »  بی قانونی ھای نئونازيھاۀتاريخچ«

  .شد

  

  .ــ ترويج فاشيسم، يھودی ستيزی و ديگر ادبيات بيگانه ستيزی٨

چه نيازی به ادبيات ويژه  به ماشين ترويج نفرت تبديل شده اند،  رسانه ھای جمعی اوکراين عمالً ۀکه ھم در حالی

بسياری از حقايق . ؛ از طرفداران فدراليسم»احمقھا«و » تيتوشھا«ھست؟ تنفر از روسھا و ناراضيان اوکراين؛ از 

 و حقيقت در گزارشات رسانه ھای جمعی فقط به نامھای جغرافيائی   باال می رود،کتمان می گردد، نمودار دروغ

  .ختم می شود

  

سبکھای زبان سياسی و مقيد و متعھد بودن به اين سبکھا، به ) امضاء(گ به نشانه شناختی ــ دادن اھميت بزر٩

  .اين سبک زبانی ميتيگھا، تجمعات، راھپيمائيھا و ھمچنين، به نمادھا و اونيفورمھای حزبی

ی اوکراين بسياری از سبکھای دولت.  بسيار مساعدی را برای اين معيارھا فراھم ساختۀتاريخ اوکراين مستقل زمين

رومان شوخ  و استفان باندر. تا زمان شروع ميدان بر روی نازيسم اوکراين در دوره جنگ جھانی دوم رشد يافت

ه ب(!) ارتقاء داده شدند و رسماً »  آزاديبخش ملی مردم اوکراينۀمبارز« قھرمانان ۀ، جنايتکاران جنگی به درجاويچ

نئونازيھا . نام آنھا نامگذاری کردنده نھا را بر پا داشتند و خيابانھا ب آۀمجسم. عنوان قھرمانان اوکراين شناخته شدند

پرچمھای سرخ و سياه باندريھا . در اوکراين غربی با مشعل راھپيمائی کردند و قھرمانان را مورد حمله قرار دادند

مقامات .  قرار دادندنھا را ھمراه با شناسه ھای رسمی دولتی مورد استفادهآ. تدريج در کييف برافراشته شدنده ب

سالم بر اوکراين، درود بر قھرمانان، مرگ بر «(رسمی مجلس قانونگذاری يا دولت از تکرار شعارھای نازيھا 

  .اکنون اين شعارھا به يک امر بديھی بدل شده اند. شرم نکردند) »دشمنان

  

  . اصول مشارکتیۀــ ايده تشکيل دولت تماميتخواه بر پاي١٠

 روند حوادث ۀبا اين حال، ھم. شيسم ايتاليا بود، اما از ديدگاه ايدئولوژی فاشيستی الزامی نيست فاۀاين نشانه ويژ

در . نمايش می گذارده بعد از کودتای ضد دولتی در اوکراين رعايت اکيد اصول دولت مشارکتی در اوکراين را ب

.  مقننه و اجرائيه نبوده استۀرياست قواروپا بعد از زمان ھيتلر و موسولينی ھيچ کسی ھمزمان عھده دار دو مقام 

. تورچينوف سنتھای کھنه را زنده کرده و ھمزمان مقام رياست مجلس و رياست جمھور موقت را بر عھده گرفت

 کاالموئيسکیشايد، به ھمين سبب بود که اليگارش .  بودآوروميدانمبارزه با اليگارشھا، يکی از اولين شعارھای 

 گروھھای نئونازی، تسليح يگانھای گارد ۀ دنپروپتروسک منصوب گرديد و با تأمين بودجمقام استاندار استانه ب

ی ئاليگارشھا. برخاست» ی طلبیئجدا«ردمی، فعاالنه به مبارزه با ملی و تعيين جايزه برای سر نيروھای دفاع م

اليگارش عمده، پادشاه . دمقام استاندار استانھای خارکوف و دانتسک منصوب گرديدنه  نيز بتاروتا و بالوتامثل 

لمان و ايتاليای فاشيستی نقش پيشبرنده ادر . تصاص دادخخود اه  مقام رياست جمھوری را بپتر پاراشنکوشکالت، 

  . تفاوتھا در اين خالصه می شودۀھم.  مالی ايفاء کردند، اما در اوکراين، اليگارشھا-را سرمايه ھای صنعتی

با دولت کنونی اوکراين، جای شکی در اين باقی نمی » حداقل فاشيستی«حتی يک بررسی تطبيقی مختصر تئوری 

ه مردم ب. معنی دقيق کلمه می باشنده  برقراری دولت فاشيستی معاصر بۀ نشاندھند-گذارد که رويدادھای اين کشور

دست ه ب منطبق با معيارھای فاشيسم  جمع شدند، اما اوکراين را دقيقاً آوروميدانخاطر آزادی و دمکراسی در 
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 يعنی حاکميت کنونی - فاشيسم.  يعنی تشخيص کل جامعه-فاشيسم. ی ناپذير استئگری جدا با افراط - فاشيسم. آوردند

  .اوکراين

......  

  پاورقی

 بود يا فاشيسم قرن جاپانلمان، ايتاليا، اايجاد اين شائبه در اذھان عمومی که گويا فاشيسم قرن بيستم فقط خاص 

چرا که فاشيسم، از . کراين امروزی ظاھر شده، با واقعيت ھای جھان امروز مطابقت نداردبيست و يکم فقط در او

 مالی و يکی از - انحصارات سرمايه ھای صنعتیۀجمله فاشيسم اوکراين، قبل از ھمه، محصول و پرورد

  . رنسانس اروپا است» دستاوردھای مشعشع«

ه ی و بئاغلب رژيمھای اروپاولوژی سرمايه داری است که فاشيسم، در واقعيت امر، يکی از خشن ترين اشکال ايدئ

 فاشيسم و ۀوب تعريف شدچی نه تنھا امروزی، بلکه، بعد از جنگ جھانی دوم آنھا، در چھارئمريکااويژه، 

  .مترجم.  جھان استۀو اينھا، ھمچنان يک خطر جدی برای ھم. تروريسم دولتی جای می گيرند

http://politobzor.net/show-28032-ukrainskiy-nacizmbelaya-kniga.html 
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