
یالیستی بحران اکراین، سریزی از یک تضاد بلوک های امپی

ش ۱۴۰۰ اسفند ۵ ش - نویسندگان خپش

یادآوری کوتاه از روابط اکراین و روسیه:

ک دو کشور بی��ش از  اث مشتک  س��ال س��ابقه دارد و ب��ه۱۰۰۰اکراین و روسیه تاریخ  درهم تنیده دارند. متا

 میلدی ولدیمتا�� اول -۹۸۸زمان  برم گردد که اولیا  کشور اسلو دراین منطقه متولد شد. ح��دود س��ال 

ش�اهزاده ک ی��ف - آییا �� مس��یحیت ارت��ودوکس را قب��ول ک��رد و همیا �� نقط��ه آغ��ازی ش�د ب��رای مس��یخ ش��دن

روس  ها. ط ده قرن گذشته اوکراین مرتبا توسط قدرت های رقیب تکه تکه شد.

اتوری شوروی سابق، مجلس اوکراین استقلل این کشور را اعلم کرد.۱۹۹۱سال  بعد از فروپاش  امتا

ق اوکرای���ن وق���تک ب���ال گرف���ت ک���ه جنب���ش می���دان از نوام���ت    علی���ه ویکت���ور یانوکووی����چ۲۰۱۳ تنش ه���ا در ش ���

رئیس جمهوری وقت و از متحدان روسیه آغاز شد. یانوکووی����چ بالخره وادار به ترک کشور و گریخیک � به

روسیه شد.

اض های داخل بود، نم خواست اوکراین به بل��وک غ��رب بپیون��دد. روسیه که در آن زمان خود درگتا اعتک

ق اوکراین گرایش های جدان  طلبانه نزدیک به مل گران  روس شکل گرفت.� همزمان در ش 

ق اوکرای��ن، ه��زاران نف��ر را کش���ت و ی��ک میلی��ون نف��ر را روس��یه از ج��دان  طلبان حم���ایت ک��رد. جن��گ در ش ��

آواره کرد. در نهایت دو جمهوری خل��ق دونتس��ک و لوهانس��ک اعلم موج��ودیت کردن��د. نیم از دونب��اس

در اختی����ار شورش����یان نزدی����ک ب����ه روس����یه ق����رار گرف����ت. مس����کو ب����ه کریم����ه نتا ���� ی����ورش ب����رد و آنج����ا را پ����س از

رفراندوم، ضمیمه خود کرد.

پس از شکست های ارتش اوکراین در براب��ر ج��دان  طلبان، آلم��ان و فرانس��ه ط��رح ص��لخ را پیش��نهاد کردن��د

 ب�ه تواف��ق مینس��ک مع��روف ش�د.۲۰۱۵که پس از تواف��ق طرفیا � در مینس��ک پ��ایتخت بلروس در ف��وریه 

بر اساس توافق مینسک، قرار شد خودمختاری شورشیان به رسمیت شناخته شود و مورد عف��و عم��وم

ند. قرارگتا

ی ه��ای ب�زرگ خ��اتمه داد ام��ا تنش ه��ا پای�ان نی��افت. دول��ت مرک��زی اکرای��ن ب�ه وع�ده تواف��ق مینس��ک ب��ه درگتا

ق و الح��اق اکرای��ن ب��ه هایش عمل نکرد و ناتو با فشار آمریکا به سیاست توسعه طلبانه اش به س��مت ش ��

ناتو ادامه داد.



ق اکرای���ن ادام���ه داد و تش���دید ک���رد. مس���کو رواب���ط روس���یه ه���م تعرض���ات سیاش - اقتص���ادی اش را در ش ���

ق اوکرای����ن را در اختی����ار دارن����د، ط ل بخش ���� از منطق����ه دونب����اس در ش ���� نزدیک ب����ا ج����دان  طلبان  ک����ه کن����تک

وه���ای س���ال ها ایج���اد ک���رده، ام���ا در عیا ��� ح���ال م گوی���د ک���ه در جن���گ هش���ت س���اله ای���ن ج���دان  طلبان ب���ا نتا

دول���تک اوکرای���ن هی���چ نقش ��� ن���دارد. ط ای���ن م���دت غ���رب همیش���ه در ه���راس از حمل���ه احتم���ال روس���یه ب���ه

 ت�اکنون ه�ر روز ب�ه روس�یه۲۰۱۴اوکراین بود.� اما چگونه و چرا این دو منطقه از زمان آغ�از ن��زاع در س�ال 

ی مدودوف رئی��س جمه��وری س�ابق روس�یه م گوی��د: از  آوری��ل س��ال   و زم��ان ۲۰۱۹نزدیکتک شدند؟ دیمیتک

که ولدیمتا پ��وتیا  فرم��ان  را امض�ا ک��رد ک��ه براس��اس آن ب��ه س�اکنان دونب��اس اج�ازه داده م ش�د ط رون�دی

 هزار پاس��پورت روش ص��ادر ش��د. اتح��ادیه۸۰۰شیعتک از حد معمول تقاضای شهروندی روسیه بکنند، 

اروپا در آن زمان این اقدام را حمله به حاکمیت اوکرای��ن ش��مرد و ول��ودیمتا زلنس��ک رئی��س جمه��ور اوکرای��ن

ی علیه مسکو شد. خواهان اعمال تحریم های بیشتک

 زلنس��ک ای��ن اق��دام مس��کو را گ�ام اول ب��رای ض��میمه ک��ردن ای�ن منطق�ه ب�ه خ�اک روس�یه۲۰۲۱ماه مه س��ال 

گزاری۲۰۱۶توص����یف ک����رد. ی����ک مق����ام بلن����دپایه از جمه����وری خودخوان����ده خل����ق دونتس����ک س����ال   ب����ه خ����ت 

 در دو
 

ز گف����ت: روس����یه ب����ه ط����ور مس����تقیم حق����وق بخ����ش کارمن����دان خ����دمات عم����وم و بازنشس����تک روی����تک

ق اوکراین را م پردازد. پس از آغاز جنگ، ک یف پرداخت� حقوق کارمندان بخش منطقه جدان  طلب ش 

 م کردن����د متوق����ف ک����رد. ک����ار اغل����ب
 

ل ج����دان  طلبان زن����دک خ����دمات را ب����ه مردم ک����ه در بخ����ش تح����ت کن����تک

ص����نایع س����نگیت  ک����ه درآم����د دونب����اس ب����ه آن وابس����ته ب����ود متوق����ف ش����د. مس����کو م گوی����د ک����ه من����ابع م����ال

دولت  های جدان  طلب را تامیا  نم کند.

روبل روس، مدارسA و تعطیلت مل

در ه��ر دو منطق��ه ج��دان  طلبان دیگ��ر از هریونی��ا ( واح��د پ��ول اوکرای��ن) اس��تفاده نم کنن��د و  پ��ول رای��ج ای��ن
مناطق روب�ل روش اس��ت. م�دارس محل برن�امه  آموزش �� مل روس�یه را ت��دریس م کنن�د و نظ�ام آموزش ��

اوکراین در این مدارس جان  ندارد.

 ژوئن (روز روس�����یه) را برس�����میت ش�����ناخت. ای�����ن روز در۱۲، جمه�����وری خل�����ق دونتس�����ک روز ۲۰۲۱س����ال 

روس�����یه تعطی�����ل مل اس�����ت و در آن س�����الگرد اس�����تقلل روس�����یه از اتح�����اد جم�����اهتا ش�����وروی ب�����ه ی�����اد آورده

م شود.

فرمان تجاری
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، پ����وتیا  دس����تور داد ک����ه دول����ت روس����یه مح����دودیت های ص����ادرات و واردات ک����ال بیا ����۲۰۲۱اواخ����ر س����ال 

روسیه و بخش هان  از دونتسک� و لوهانسک را بردارد. مقام های روش م گویند که این اقدام به منظور

ان خسارت ناش  از انسداد اقتصادی که بیا  ای��ن من�اطق و س��ایر من�اطق اوکرای��ن ب��وده ص��ورت گرفت�ه جت 

اس���ت. وزی���ر خ���ارجه اوکرای���ن ام���ا ای���ن فرم���ان پ���وتیا  را ب���رگ دیگ���ری از «دخ���الت ف���احش» در ام���ور داخل

اض کرد.  اوکراین دانست و بلفاصله به وزارت خارجه روسیه اعتک

حمایت از حزب حاکم در انتخابات

قک اوکرای���ن ک���ه روس���یه متح���د (یونایت���د راش���ا)، ح���زب ح���اکم روس���یه ک���ه ح���ام پ���وتیا  اس���ت، در من���اطق ش ���

ل ج��دان  طلب��ان طرف��دار مس��کو اس��ت، در جری��ان انتخاب��ات پارلم��ان  س��پتامت    تبلیغ��ات۲۰۲۱تح��ت کن��تک

انتخاب���انک م ک���رد. در ح���ال ک���ه ک ی���ف ای���ن اق���دام را ن���وع از «روش س���ازی» توس���ط مس���کو قلم���داد ک���رد،

معم���ول در رای دادن - مردم ک��ه ت��ابعیت دوگ��انه روس و اوکرایت ��� دارن��د - در مس��کو گف��ت هی��چ چتا �� غتا

انتخابات روسیه وجود ندارد. نتیجه انتخابات در دونباس به  شدت به نفع حزب حاکم سنگیت  م کرد.

دوران پاندم کرونا و واکسن

 و ب���ه  رغ���م ممنوعی���تک ک���ه ک ی���ف اعم���ال۲۰۲۱مقام ه���ای محل در دونتس���ک گفتن���د ک���ه روس���یه از ژان���ویه 

ک��رده ب��ود، محموله  ه��ای واکس��ن اس��پوتنیک وی را ب��ه ای��ن من��اطق ارس��ال کردن��د. اوکرای��ن، ک��ه اس��تفاده از

اسپوتنیک را ممنوع کرده بود،� گفته بود در انتظار محموله های واکسن ارسال ساخت غرب است.

) ک����ه ب����ازار واکس����ن اس����پوتنیک در خ����ارج ازRDIFب����ا ای����ن ح����ال ص����ندوق شمایه گذاری مس����تقیم روش (

مرزه�����ای روس�����یه را اداره م کن�����د گف�����ت ک�����ه ای�����ن ص�����ندوق هی�����چ محم�����وله ای ب�����ه دونتس�����ک ی�����ا لوهانس�����ک

نفرستاده است.

ق اوکرای��ن و نتا �� کریم��ه - زلنسک گفت: احتمال برگزاری رفراندوم در مورد آینده مناطق مورد مناقش��ه ش ��

 ض���میمه خ���اک روس���یه ش���د- را رد نم کن���د، ام���ا زلنس���ک نگف���ت ک���ه ک و ی���ا چط���ور چنیا ���۲۰۱۴ک���ه س���ال 

ی پس��کوف س��خنگوی کرملیا �� گف��ت: برگ��زاری رفران��دوم ام��ری  ک��امل رفران��دم م توان��د برگ��زار ش��ود. دم��تک

مربوط به امورداخل اوکراین است.

پارلم��ان روس��یه (دوم��ا) پیش ت��ر از پ��وتیا  خواس��ته ب��ود ت��ا اس��تقلل منطق��ۀ دونب��اس را ک��ه اغل��ب س��اکنانش

روش زبانند به رسمیت بشناسد.
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ات نظ��ام س��بک و س��نگیا ۱۵۰این���ک روس��یه نزدی���ک ب���ه  و در مرزه��ای اوکرای���ن هم��راه ب���ا تجهتا ���  ه���زار نتا���

، رئی�����س جمه�����وری روس����یه، دوش�����نبه ش�����ب   ف�����وریه پ����س از به رس�����میت۲۱مس����تقر ک�����رده، ولدیمتا����� پ�����وتیا 

وه��ای روش در ای��ن منطق��ه را ص��ادر ک��رد. ش��ناخیک  اس��تقلل دونتس��ک و لوهانس��ک، دس��تور اس��تقرار نتا

ده بیا  الملل تص��میم پ��وتیا  در به رس��میت ش��ناخیک  اس��تقلل دونتس���ک و لوهانس��ک ب��ا واکنش ه��ای گس��تک

رو به  رو شد و بحران اوکراین شدیدتر از قبل شده است.

های جاری  م خوانیم: در خپه

، رئی���س جمه���وری روس���یه بام���داد پنجش���نبه   اس���فند اعلم ک���رد ک���ه ب���ه ارت���ش۵ ف���وریه/ ۲۴ولدیمتا��� پ���وتیا 

روسیه دستور داد «عملیات ویژه ای» در منطقه دونباس انجام دهد.

همزم�����ان ارت�����ش روس�����یه زیرس�����اخت های نظ�����ام در اوکرای�����ن را م�����ورد حمل�����ه ق�����رار داد. ق�����رار اس�����ت رئی�����س

جمهوری آمریکا بعد از رایزن  با شان گروه هفت پاسخ واشنگیک  به مسکو را به مردم آمریکا اعلم کند.

ه) در فرمان پوتیا  آمده است: به گزارش رسانه های روسیه (راشاتودی، تاس و غتا

ایط م�����ا را مل�����زم ب�����ه اق�����دام ق�����اطع و ف�����وری م کن�����د. جمهوری ه�����ای خل�����ق دونب�����اس ب�����ر ای�����ن اس�����اس ب�����ا «ش �����
درخواست کمک به روسیه متوسل شدند. با تصویب� شورای فدراسیون و به موجب معاه��دات دوس��تک

تصویب شده توسط مجمع ف��درال مبت �� ب��ر کم��ک متقاب��ل ب��ه جمهوری ه��ای خل��ق دونتس��ک و لوگانس��ک،

تصمیم به انجام یک عملیات نظام ویژه گرفته ام. »

» کن����د. نظ����ام» و «ن����ازی زدان  همزم����ان پ����وتیا  در ی����ک نط����ق تلویزی����ون  گف����ت قص����د دارد اوکرای����ن را «غتا

رئیس جمهوری روسیه گفت: «ما هیچ برنامه ای برای اشغال اوکراین نداریم.»

همزم���ان ب���ا نط���ق تلویزی����ون  پ����وتیا  ش ان ان و ش ن ��� اس و چن���د رس���انه اوکرایت ���� گ���زارش دادن���د ص���دای

انفجارهان  در شاش اوکراین از جمله در ک یف شنیده م شود.�

ق وهای اوکراین مستقر در مرزهای این کشور اعلم کردند که ارتش روسیه از سمت بلروس و از ش �� نتا

 ضمیمه خاک روسیه شد عملیات نظ��ام علی��ه ای��ن کش��ور را آغ��از۲۰۱۴و همچنیا  از کریمه� که در سال 

کرده ان��د. ب��ر ای��ن اس��اس ای��ن حمل��ه س��اعت پن��ج بام��داد ص��بح دی��روز آغ��از ش��ده اس��ت و ب��ه اط��راف کی��ف

پایتخت اکراین رسیده است.
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ولودیمتا زلنسک، رئیس جمهوری اوکراین ط نطقک در تلویزیون� آغاز «عملیات وی��ژه» ارت��ش روس��یه در

دونباس را تأیید کرد. زالنسک گفت:

وهای ما در م�رز حمل��ه ک��رد. در بس�یاری از ش��هرهای اوکرای��ن «روسیه به زیرساخت های نظام ما و به نتا

 م کنیم.» زلنس��ک در ادام��ه اف��زود:
 

صدای انفجار شنیده م شود. ما در شاش کشور اعلم قوانیا  جنک

«دقیقه ای قب���ل ب����ا پرزی����دنت بای����دن تلفت ���� ص����حبت م ک����رد. ای����الت متح����ده در تلش ب����رای تش����کیل ی����ک

ائتلف جهان  است. امروز اما همه باید آرامش خود را حفظ کنند. اگر م توانید در خانه بمانید.»

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه ای گفت:�

وه��ای قاب�ل ت��وجیه نتا ق��انون  و غتا «دعاهای جهانیان امشب ب�ا م��ردم اوکرای��ن اس��ت زی�را آنه�ا از حمل��ه غتا
کایش پاس��خ  نظ��ام روس��یه رن��ج م برن��د.» بای��دن در ای��ن بی��انیه خاطرنش��ان ک��رد ک��ه آمریک��ا، متح��دان و ش ��

هماهنگ و قاطع به روسیه خواهند داد و مسکو را پاسخگو خواهند کرد.

همزم�����ان ارت�����ش روس�����یه زیرس�����اخت های نظ�����ام در اوکرای�����ن را م�����ورد حمل�����ه ق�����رار داد. ق�����رار اس�����ت رئی�����س

جمهوری آمریکا بعد از رایزن  با شان گروه هفت پاسخ واشنگیک  به مسکو را به مردم آمریکا اعلم کند.

نشس����ت اض����طراری وزرای خ����ارجه کش����ورهای عض����و پیم����ان آتلنتی����ک ش����مال، ن����اتو ص����بح روز پنج ش����نبه

کل ناتو حمله روسیه به اوکرای��ن را محک��وم گ، دبتا پنجم اسفند در بروکسل آغاز م شود. ینس استولتنت 

گ در تویی��تک خ��ود نوش��ت ک�ه کرد و آن را "گس��تاخانه و نق��ض آش��کار حق��وق بیا  المل��ل" خوان��د. اس�تولتنت 

این حمله امنیت اروپا را تهدید م کند.

ج��و بای��دن، رئیس جمه��ور آمریک��ا در گفتگ��و ب��ا ول��ودیمتا زلنس��ک، رئیس جمه��ور اوکرای��ن، حمل��ه "ن  دلی��ل و

م���وجه" روس���یه ب���ه اوکرای���ن را محک���وم ک���رد و گف���ت زلنس���ک را از اق���دامات برن���امه ری���زی ش���ده آمریک���ا و غتا

 شریز
 

متح��دان آن علی��ه روس��یه از جمل��ه "تحری��م ه��ای س��خت" مطل��ع ک��رده اس��ت. ب��رای درک چگ��ونک

شدن این تضاد باید کم به عقب برویم� و این تضاد را عمیق تر بشکافیم. 

ی های ژئوپلیتیک منافع و درگپش

یالیس���م آمریک��ا و ه��م پیمان��انش پای��ان بع��د از فرریخیک �� اتح��اد ش��وروی و از ه��م پاش��یدن پیم��ان ورش��و، امتا

ی آمریک��ا اتژی جه��ان ی��ک قط��ت  ب��ه ره��ت  تاری����خ (به گفتۀ فوکویاما) را اعلم کردند.� جناح ه�ان  از آنه��ا اس��تک

اتژی ی��ک قط��ت  ک�ه اینه��ا ب��رای آین�دۀ جه�ان ترس��یم م کردن��د ب��ه زودی ب��ا تح��ولت را نا ری��زی کردن��د، اس�تک

اتژهای غ���رب پی���ش بیت ��� م کردن���د، پی���ش نرف���ت. برزی���ل، روس���یه، هن���د، چیا ��� و ، آن ط���ور ک���ه اس���تک جه���ان 
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 ) ق��درت ه��ای جدی��دی هس��تند ک��ه ق��درت ه��ای آمریک��ا، اتحادی��ۀ اروپ��ا و ژاپ��ن راBRICآفریق��ای جن��ون  ( 

کت ه����ای ال جدی����د، جه����ان  ش����دن ب����ازار و نق����ش کلی����دی ش ���� ب����ه چ����الش م کش����ند. در تقس����یم ک����ار نئولی����ت 

وی ک���ار ارزان و ق، نق���ش بخصوص داده ش���ده اس���ت: اس���تفاده از نتا��� ، ب���ه کش���ورهای بل���وک ش ��� فراملی���تک

ش ص���دور ین ب���اقک مان���ده ه���ای ص����نعت فض���ان  و گس����تک م���واد اولی���ه، به���ره ب���رداری از عل����م و دان����ش و به����تک

شمایه و ک�����ال ب�����ا ایج�����اد سیاس�����ت دره�����ای ب�����از و ب�����ازار رق�����ابتک و آزاد ش�����دن من�����ابع ان�����رژی. از نقط�����ه نظ�����ر

اتژیک، راه ی��ان  غ��رب ب��ه س��واحل دری��ای س��یاه، آنه��ا را ب��ه ب��ازار قفق��از نتا �� نزدی��ک م س��ازد و س��واحل اس��تک

جنون  روسیه را از زیر نفوذ آن خارج م کند.

اتژی هم��راه ش��د آمریک��ا از انحلل پیم��ان ن��اتو خ��ودداری ک��رد و ب��ا ترغی��ب با آنکه روسیۀ یلسیا  ب��ا ای��ن اس��تک

قک به پیوسیک  به ناتو، آن را تق��ویت ک��رد. بی��م و تردی��دهای اروپ��ا و غ��رب از کشورهای اروپای مرکزی و ش 

بازسازی قدرت روسیه و تحدید منافع توسعه طلبانۀ این کشور و دفاع از منافع جدی��دی ک��ه تغیتا�� رژی��م

اتژی جدید بود.� های این کشورها برای بازار شمایه داری فراهم آورده بود، مبنای این استک

، ک س��ه جانب��ۀ کل��وپ خصوص مقام��ات ع��ال رتب��ۀ آمریک��ان  برژینس��ک ب��ا بنیانگ��ذاری م��وافقت نام��ۀ مش��تک

ن��د آش��کارا بی��ان م کن��د: «نبای��د ، اه��داف و ش��یوه ه��ان  را ک��ه اروپ��ان  ه��ا بای��د در پی���ش بگتا اروپ��ان  و ژاپت ��

ل ی را استعمار کرد و منابع انرژی را تحت کن��تک اجازه داد که روسیه یک ابر قدرت شود. م بایست سیت 

 و عرص��ۀ ب��زرگ۲۰۰۴در آورد». (زبیگنی��ف برژینس��ک، انتخ��اب واقع، انتش��ارات اودی��ل ژاک��ب، پ��اریس، 

)                                                                 ۱۹۹۷کارزار، انتشارات بایارد، پاریس 

وع ش��د. روس�یۀ اینه��ا اج�زای ی��ک جن��گ شد ن��وین هس��تند ک��ه از کوس��وو و از ه��م پاش��اندن یوگس��لوی ش ��

پوتیا  کوش��ش دارد ک�ه ب��ا ایج��اد ی��ک فض�ای اقتص�ادی واح�د متش��کل از روس�یه، روس�یۀ س�فید، اوکرای��ن و

اتژی مق����ابله کن����د. ای����ن کش����ور ب����رای ن����اتیوی در براب����ر اتحادی����ۀ اروپ����ا ب����ا ای����ن اس����تک قزاقس����تان ب����ه مثاب����ۀ آلتک

، نظ����ام و تج����اری ش����دت ، نف�����تک ی از نف����وذ آمریک����ا ب����ه ابتک����ارات خ����ویش در زمین����ه ه����ای ص����نعتک جل�����وگتا

» اش برنام��ۀ س��لح ه��ای هس��ته ای را از شگرفته اس��ت. ای��ن ط��رح - آس��یان  بخش��یده و در ط��رح «اروپ��ان 

، - آتلنتی��ک» مق��ابله نمای���د. پ���وتیا  ب���ا تکی��ه ب��ر ارزش ه��ای س��نتک اتژیک «اروپ��ان  م خواه���د ب��ا ط���رح اس���تک

، عف���ت جنش و اخلق مس���یخ، ای���دئولوژی و گرایش ��� را ب���ر پای���ۀ وح���دت ق���وم- فامی���ل، ته���ذیب اخلقک���

زبان  تم��دن آس�یان  - روش پیش��نهاد م کن��د. فض��ای اوراس�یان  س�ع دارد اق��وام اس��لو، ت��وران  (ت��رک ه�ای

اتژی توس��ط جن�اح ه�ای راس��ت و ناسیونالیس��ت آسیای مرکزی)، ارمت �� و اوگ��ور را گ��رد ه��م آورد. ای��ن اس�تک

 نظری�������ه پ�������رداز ای�������ن جری�������ان، در س�������ایت «جبه�������ۀ ملDouguineدر روس�������یه تق�������ویت م ش�������ود. دوگیا ������� 
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 ن��ام ب��رد. ک��ه ی��ک ب��ار ه��م ای��ن ن��امNovorossiaبلشویک»، اوکراین را با نام قدیم اش «روس��یۀ جدی��د» 

اتژیک بیا ��� آمریک���ا و متح���دانش از یکس���و، و روس���یه ک���ه م م���ورد اس���تفادۀ پ���وتیا  ق���رار گرف���ت. تض���اد اس���تک

کوش��د چیا �� را نتا �� ب�ا خ��ود هم��راه و ی��ا دس��ت ک��م ن �� ط�رف س�ازد از س��وی دیگ��ر، زمین�ه س�از دخ��الت ق��درت

ه��ای اروپ��ان  و آمریک��ا از ی��ک س��و و روس��یه از س��وی دیگ��ر در ام��ور داخل ای��ن کش��ورها گردی��ده اس��ت. ن ��

یالیس��تک و س��لطه طلبان��ۀ می��ان ای��ن دو بل��وک اتژیک منعک��س کنن��دۀ تض��اد من��افع امتا گم��ان ای��ن تض��اد اس��تک

اس���ت. من���افع ک���ه ب���ا من���افع ت���وده ه���ای م���ردم منطق���ه اروپ���ا و آس���یا و من���افع ک���ارگران و زحمتکش���ان شاش
 نتا ���

��� 
، بلک���ه از نظ���ر سیاش و فرهنک جه���ان در تض���اد اس���ت و ن���ه تنه���ا از نظ���ر اقتص���ادی و امنی���تک و ج���ان 

لطمات دیرپا� و سنگیت  بر کارگران و دیگر زحمتکشان وارد م سازد.  

 و ی���ا منح���رف ک���ردن
 

جن���گ شد جدی���د ابزاره���ای جدی���دی ه���م دارد ک���ه یک از آنه���ا انقلب ه���ای س���اختک

ایط وج��ود داش��ته باش��د و غ��الب کش��ورهای جنب��ش ه��ای انقلن �� واقع اس��ت. ب��رای ای��ن ک��ار بایس��تک ش ��

 مهم ک��ه تقریب��ا ب��ر هم��ۀ کش��ورهای
�� 

ایط را داش��تند. ویژک ، ای��ن ش �� بل��وک ش��وروی س��ابق پ��س از فروپاش ��

س�ابق بل��وک ش��وروی ح�اکم م باش�د حض��ور ی��ک سیس��تم اداری فاس�د و پوس��یده  اس��ت. رون��د خصوص
س���ازی در هم���ه ج���ا، از آنج���ا ک���ه اه���رم ه���ای ق���درت و نف���وذ در دس���ت بوروکراش و تکنوکراش س���ابق ب���اقک

مانده بود، همراه با تقلب و فساد هم�ه گتا�� ب��ود. ای�ن ن�ه تنه�ا ت��وده ه�ای م��ردم بلک��ه ب��ورژوازی ن��و پ��ای ای��ن

 م ک���رد. رژی���م ه���ان  ک���ه حم���ایت پ���ایه ای م���ردم و قس���مت اعظ���م
 

س و شخوردک
س
کش���ورها را ه���م دچ���ار ی���ا

انش��ان ب�ه دلی�ل فس��اد م��ال و ض�عف ب��ه آس��ان  شکس��ته م ش��وند شاخۀ دولتک را از دس��ت داده ان�د و رهت 

دیگ��ر ق��ادر نیس��تند ثب��ات ح��اکمیت را تض��میا  کنن��د. مخالف��ان ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای جدی��د تکنولوژی��ک و

نت وص��ل رس��انه ه��ان  ک��ه چ��ارچوب ه��ای س��نتک سانس��ور و خفق��ان را شکس��ته ان��د، ب��ه ش��بکۀ جه��ان  این��تک

شده اند و از قدرت مانوور و تحرک زیادی بر خوردارند.

در نب���ود  س���ازمان ه���ای م���دن  و اح���زاب چ���پ و دم���وکرات ق���وی و س���ازمان ی���افته، مه���ار ای���ن جنب���ش ه���ا در

د. چنیا ��� اس���ت ک��ه در گرجس���تان، میکائی��ل ساکاش���ویل، دس���ت بخ���ش ه��ان  از بان��دهای ح���اکم ق���رار م گتا���

ی در کابین���ۀ ش���وارناتزه ب���ا حم���ایت رئی���س س���ابق مجل���س و خ���انم بورجان���اذره، رئی���س وزی���ر س���ابق دادگس���تک

س��تان ره��ت  اپوزیس��یون کومانیس��ک ب��اکیف، ی جنب��ش را در دس��ت گرف��ت. ی��ا در قرقتا  وق��ت مجل��س، ره��ت 

ان در کابین��ۀ آق��ایف (رئی���س جمه���ور)، پس��ت نخس���ت وزی��ری داش���ت. در اوکرای���ن نتا ��� چن��انکه دی���دیم ره��ت 

اپوزیس��یون، م��ردان و زن��ان برخاس��ته از ب��ورژوازی غتا�� ح��اکم بودن��د ک��ه برخ �� از آنه��ا ب��ه الیگ��ارش ه��ای غتا��
اص ��� مس���لط و برخ ��� ب���ه ب���ورژوازی خصوص� نوپ���ای اوکرای���ن تعل���ق داش���تند و م کوش���یدند پتانس���یل اعتک
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تودۀ مردم را در جهت دست یان  خود ب��ه ق��درت سیاش ی�ا ق��درت سیاش بیش��تک م��ورد به�ره ب�رداری ق�رار

دهند.

اتژی دو ق��درت آمریک��ا و اروپ��ای غرن �� از ی��ک س��و و روس��یه از س��وی ب��ر بس��تک ای��ن تض��ادهای داخل، اس��تک

ند. دیگر رودرروی هم قرار م گتا

، جنب�����ش ه�����ا و یالیس�����تک ، بنیاده�����ای رنگارن�����گ و دول امتا روش�����ن اس�����ت ک�����ه بن�����ا ب�����ر منط�����ق مب�����ارزۀ طبق�����انک

انقلب����ات را ب����ه وج����ود نم آورن����د. ام����ا دخالتش����ان در نب����ود اح����زاب و س����ازمان ه����ای مردم و پای����دار، ای����ن

 ب��ا آنک��ه زی��ر
�� 

قک دور م کن��د. در ن��تیجه اغل��ب ای��ن انقلب��ات رنک جنب��ش ه��ا را از اه��داف دموکراتی��ک و م��تک

ی ب�����رای پرچ�����م دموکراش ص�����ورت گرفتن�����د ن�����ه منج�����ر ب�����ه م�����ردم س�����الری ش�����دند و ن�����ه آزادی ه�����ای بیش�����تک

ش��هروندان ب��ه ارمغ��ان آوردن��د. نمون���ۀ ب��ارزش در جمه��وری ه��ای س��ابق ش��وروی، گرجس���تان اس��ت ک��ه در

 درص����د آرا دوب����اره انتخ�����اب ش����د و مجل����س را در اختی����ار خ�����ود گرف�����ت،۹۶زم����ان ساکاش����ویل وق����تک ک����ه ب����ا 

سانس��ور را ب��ر مطبوع��ات و رس��انه ه��ا تحمی��ل ک��رد. بازداش��ت ه��ای غتا�� ق��انون  و ش��کنجۀ مخالف��ان باره��ا

ی اعلم شده است و سوء استفادۀ مال و فساد در این کشور بیداد م کند. توسط منابع حقوق بش 

» اوکرای�����ن در  )، گرجس�����تان «انقلب گ�����ل شخ»۲۰۰۰ پ�����س از صبس�����تان (س�����ال ۲۰۰۴«انقلب ن�����ارنخ 

س���تان (۲۰۰۳(س���ال  قتا  ). حک���ایت از آتش ��� م ک���رد ک���ه دام���ن اقم���ار و۲۰۰۵) و «انقلب لل���ه ه���ا» در قتا

یالیستک� و محاف��ل ایط است که قدرت های امتا جمهوری های سابق شوروی را گرفته بود. در چنیا  ش 

وابسته به آنها مجال تاخت و تاز پیدا  کردند.�

ایت، وزی���ر خارج���ۀ س���ابق آمریک���ا در رابط���ه ب���ا بنی���اد ژرژ س���وروس،۲۰۰۲ ف���وریه ۱۷مثل روز  ، م���ادلن آل���ت 

-۱۹۹۹ بنی��اد س��وروس بیا �� س�ال ه��ای IREمیلی��اردر مع��روف، [طب��ق اطلعی�ه بنی��اد بیا �� الملل رنس��انس 

 س��ازمان غتا�� دول��تک را ب��ه۲۸۰میلیون دلر برای فعالیت هایش خ��رج ک��رده اس��ت]، نماین��دگان ۵۰، ۱۹۹۱

اض نموده بر روند انتخابات م��اه م��ارس نظ��ارت کنن��د. ش��یوه اوکراین دعوت کرد تا به حکومت وقت اعتک

ه��ای ب��ه ک��ار ب��رده ش��ده در «انقلب گ��ل شخ» در گرجس��تان در اینج��ا ه��م ب��ه ک��ار گرفت��ه ش��د. در هم��ایش

، رئی������س انس������تیتوی دموکراتی������ک مل آمریک������ا گف������ت: اوکرای������ن، کلمبی������ا، نیجری�������ه و۲۰۰۴داووس، ژان������ویه 

ایت ب��ا اش��اره ب��ه نام��ۀ ج��ورج ب��وش (  اوت۴اندونزی چه��ار دموکراش کلی��دی در آین��ده هس��تند. م�ادلن آل��ت 

) به کوچما اخطار کرد که نباید به دنبال قدرت باشد و دع��وت ک��رد ک��ه اوکرای��ن ب��ه اتحادی��ۀ اروپ��ا و۲۰۰۳

ن���اتو بپیون���دد. او همچنیا ��� مقام���ات اوکرای���ن را ب���ه مج���ازات تهدی���د ک���رد. ای���ن ام���ر واقعی���ت دارد ک���ه جنب���ش

 ب��ه زب��ان گرخ �� معن��ای دیگ��ر ب��سkmaraهای جوانان چون «کمارا» در گرجستان و «پورا» در اوکراین [ 
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 ب���ه زب���ان اوکرایت ��� ب���ه ای���ن معناس���ت ک���ه زم���ان ف���را رس���یده اس���ت] از س���ازمان ه���ایporaاس���ت م ده���د و 

 نتا  مشهور اس��ت  وFundSorosآمریکان  چون «انستیتوی جامعۀ آزاد» که تحت نام وجوه سوروس 

یا از « انستیتوی دموکراتیک مل» مبالع  دریافت م کنند.

» چه بود؟ «میدان  » ۲۰۰۴-۲۰۰۵«انقلب نارنجه

اض��ات، تظ��اهرات، اعتص��ابات و » مع��روف ش��ده عب��ارت ب��ود از ی��ک رش��ته اعتک  آنچ��ه ب��ه «انقلب ن��ارنخ 

ه) ک�����ه از نوام�����ت    رخ دادن�����د. مح�����رک۲۰۰۵ ت�����ا ژانوی�����ۀ ۲۰۰۴دیگ�����ر روی�����دادهای سیاش (م�����ذاکرات و غتا�����

ی ب����رای انتخاب����ات ریاس����ت اض ب����ه فس����اد، تقل����ب و تهدی����د در جری����ان رأی گتا���� مس����تقیم ای����ن روی����داد، اع����تک

) ب�������ود.۲۰۰۵ ژانوی�������ۀ ۲۳ ت�������ا ۱۹۹۴ ژوئی������ۀ ۱۹جمه�������وری پ������س از انقض�������ای دو دوره ریاس�������ت کوچم�������ا (از 

اض ب���ه آنچ���ه «حکمران ��� م���ورون  کوچم���ا» نامی���ده م مض���مون اص���ل آن در عرص���ۀ سیاس���ت داخل اع���تک

ش���د، فس���اد، ت���ورم و چن���گ ان���دازی کوچم���ا و یانوکووی����چ و طرفدارانش���ان ب���ه ی���ک رش���ته اه���رم ه���ای اص���ل

» همچنیا �� خواس��تار ک��اهش ق��درت رئی���س جمهم���ور و اقتص��ادی و سیاش ب���ود. منادی��ان «انقلب ن��ارنخ 
» از نزدیک� بیش��تک ان «انقلب ن��ارنخ  ، ره��ت  افزای��ش اختی��ارات مجل��س بودن��د. در عرص��ۀ سیاس��ت خ��ارخ 

ب�����ه اتحادی�����ۀ اروپ�����ا و ن�����اتو (س�����ازمان پیم�����ان آتلنتی�����ک ش�����مال) و در نه�����ایت عض�����ویت اوکرای�����ن در آنه�����ا، از

ون آم��دن از س��ازمان «جامع��ۀ دول��ت ه��ای مس��تقل» حم���ایت م کردن���د. اس��تقلل بیش���تک از روس��یه و بتا���

ای��ن «انقلب» منج��ر ب��ه ابط��ال دور دوم انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری ش��د ک��ه در آن یانوکووی����چ (نخس��ت

وزی��ر کوچم��ا و کاندی��دای م��ورد حم��ایت او) «برن��ده» اعلم ش��ده ب��ود. پ��س از برگ��زاری دور دوم انتخاب��ات

 درص��د آرا، ب��ه۴۴ درص��د آرا در مقاب��ل یانوکووی����چ ب���ا ح���دود ۵۲ریاس��ت جمه���وری، یوش���چنکو، ب���ا ح���دود 

ریاست جمهوری رسید و یولیا تیموشنکو نخست وزیر شد. 
»، برخلف بسیاری از تحلیل های رایج، یک جنبش خ��ود ج��وش و خ��ود انگیخت��ه، ح��تک «انقلب نارنخ 

ل آن را دردس��ت گرفت��ه باش��ند، نب��ود. بلک��ه حرک��تک جنبش �� خ��ودانگیخته ک��ه بع��دها جریان��ات سیاش کن��تک

ی مقال�����ۀ « ه�����دان هاراس�����یمیو در ن�����تیجه گتا����� تاساس�����ا س�����ازمان ی�����افته ب�����ود. به تتتتت ت تت تتتتتت ت

» م نویسد: «انقلب نارنخ  اوکراین از چشم انداز دقیق علوم سیاش، انقلن  سازمانپژمردگی آن

یافته و نه خ��ود انگیخت�ه ب��ه ش�مار م رود ک��ه ب��ا بس�یج ش��مار انب��وه از ت��ودۀ م��ردم هم�راه ب��ود». آنچ��ه در

» اس��ت، ن�ه اینک��ه ای��ن اینجا مورد نظر ماست «سازمان یافته» بودن حرکت� موس��وم ب�ه «انقلب ن��ارنخ 

حرکت� واقعا یک انقلب بود.� 

اص �� اواخ��ر حک��ومت کوچم��ا - یانوکووی����چ، «اوکرای��ن ب��دون کوچم��ا» ب��ود ک��ه پ��س از قت��ل ی��ک حرک��ت اعتک

کت۲۰۰۲ ب��ه راه افت�اد. اح�زاب اپوزیس��یون از س��ال ۲۰۰۰هری��هوری روزنانه نگ��ار در س�ال   زمین�ه ه��ای ش ��
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در ق�����درت، انتق�����ال ق�����درت و ی�����ا ن�����وع «انقلب در دول�����ت» ی�����ا انقلب دول�����تک را ت�����دارک م دیدن�����د و وارد

ائتلف در ای��ن زمین��ه ش��دند. ویکت��ور یوش��چنکو (ره��ت  ح��زب اوکرای��ن م��ا)، اولکس��اندر م��وروز (ره��ت  ح��زب

ک و س��یموننکو (ره��ت  ح��زب کمونیس��ت اوکرای��ن) و بل��وک یولی��ا تیموش��نکو بیانی��ۀ مش��تک سوسیالیست)، پ��تک

» در اوکرای��ن) امض��ا کردن��د.۲۰۰۲در س��ال   درب��ارۀ آغ��از «انقلن �� در دول��ت اوکرای��ن» ی��ا («انقلن �� دول��تک

ح���زب کمونیس���ت بع���دا از ای���ن ائتلف خ���ارج ش���د چ���ون مخ���الف اعلم کاندی���دای واح���د توس���ط ای���ن چه���ار

 بود. ۲۰۰۴جریان برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 
یالیس����تک » حرک����تک ب����ود ک���ه از ج���انب محاف���ل امتا برخ ��� تحلی���ل گ���ران دیگ���ر معتقدن���د ک���ه «انقلب ن���ارنخ 

ون آوردن اوکراین از زی��ر نف��وذ روس�یه و ادغ�ام اوکرای��ن در اتحادی��ۀ اروپ�ا و ن��اتو آمریکا و اروپا به منظور بتا

، «مؤسس���ۀUSAIDس���ازمان داده ش���ده ب����ود. ای���ن تحلی���ل گ���ران ب���ه کم���ک ه���ای وزارت خارج���ۀ آمریک���ا و 

دموکراتی��ک مل آمریک��ا ب��رای ام��ور بیا ��� الملل»، «مؤسس���ۀ بیا �� الملل جمه���وری خ��واه»، «مؤسس���ۀ غتا��

دول����تک خان����ۀ آزادی»، «مؤسس����ۀ جامع����ۀ ب����از (ج����ورج س����وروس)»، «مؤسس����ۀ کم����ک م����ال ب����ه دموکراش

وابسته به دولت آمریکا» اشاره م کنند.

، ابت���دا س���ع ک����رد از طری���ق م���راودات قک یالیس����م غ����رب در راه فت���ح اروپ���ای ش ��� واقعی����ت ای���ن اس���ت ک���ه امتا

ان برخاسته از ویران  های سقوط «سوسیالیسم  موجود»، راه خ��ود را بگش��اید. یلس��یا  در حسنه با رهت 

روس�����یه دس�����ت در دس�����ت غ�����رب، سیس�����تم اقتص�����ادی و سیاش و اداری ش�����وروی را ی�����ک ب�����ه ی�����ک از ه�����م

، ارتش��ش را بازس��ازی ک��رد و کوچم��ا در۲۰۰گسس��ت. ش��وارناتزه درگرجس��تان ب��ا کم��ک   کارش��ناس آمریک��ان 

اوکراین با فرستادن شبازانش به عراق به یاری مهاجمان آمریکان  شتافت...اما با تضعیف این رژیم ها و

ال آنه���ا و یالیس���م غ���رب ب���ه س���مت مخالف���ان کم���ابیش لی���ت  ش���کاف اجتم���اع - سیاش در ای���ن کش���ورها، امتا

) ب�ه عن�وان پ��ل ه��ای ارتب�اطONGتقویت شان روی آورد. در این می�ان نق��ش س�ازمان ه�ای غتا�� دول��تک (

مل است.
س
قابل تا

موریت برپ��ان  اقتص��اد آزاد و
س
از زم��ان فروپاش �� ش��وروی، معم��ول وام دهن��دگان شمایه در س��طح جه��ان  م��ا

یالیس���م غ���رب و  ای���ن نهاده���ا ب���ه امتا
 

«دموکراش» را ب���ه عه���دۀ ای���ن س���ازمان ه���ا واگ���ذار م کردن���د. وابس���تک

 ش��ان ب��ا محاف��ل تج��اری باره��ا در مطبوع��ات غرن �� م��ورد انتق��اد ق��رار گرفت��ه اس��ت. دول��ت روس��یۀ
 

هم��اهنک

پ���وتیا  ب���ه ای���ن ام���ر ب���ه خ���ون  واق���ف اس���ت. وق���تک نیک���ولن  پ���اتروچف رئی���س س���ازمان اطلع���ات روس���یه (

FSBگفت: «سازمان های غتا دولتک خارخ  ب��ا پن��اه دادن ب��ه جاسوس��ان ی��ک انقلب در روس�یۀ س��فید (

و دیگر کشورهای "اتحادیۀ دولت های مستقل" سارمانده م کردند».
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» در اوکراین یا رویدادهان  که ب��ه س��قوط یانوکووی����چ منج��ر ش��دند و ی��ا رویدادهان  شبیه «انقلب نارنخ 

اتژی ه�ای ک�اخ س�فید و ی��ا دول��ت دقی�ق ت�ر بگ��وئیم، نتای��ج ای��ن روی��داها از م�دت ه�ا پی��ش ج��زء اه�داف اس�تک

ه بودن��د. ب��ه گفت��ۀ زبیگنی��ف برژینس��ک، مش��اور س��ابق ک��ارتر من��درج در ه��ای آلم��ان، انگلی��س، فرانس��ه و غتا��

، «توس��عۀ قلم��رو اروپ�ان  - آتلن��تیک ایج�اب م کن�د ک�ه کش��ورهای ت��ازه۲۰۰۵لوموند دیپلوماتیک ژان��ویه 

 میلی��ون۶۵ب��ه اس��تقلل رس��یده ش��وروی س��ابق ب��ه خص��وص اوکرای��ن ب��ه آن ملح��ق ش��وند». دول��ت ب��وش 

دس���امت ۱۱دلر ب���رای حم���ایت از آق���ای ویکت���ور یوش���چنکو خ���رج ک���رده اس������ت.(مات کل، آسوش���ید پ���رس،

 همانجا). فاکت های بسیاری از این گونه را م توان فهرست کرد. ۲۰۰۴

» و یا رویدادهان  را که منج��ر ب��ه س��قوط یانوکووی����چ ش��دند نم  اما جنبش هان  از قبیل «انقلب نارنخ 

یالیس���م غ���رب، خ���واه ب���ه ص���ورت حرک���ات جاسوش، اعم���ال نف���وذ سیاش، اجتا��� ت���وان تنه���ا ب���ا دخ���الت امتا

عم��ال فش��ار ه و ی��ا صفا از طری��ق ا  ک��ردن ای��ن ی��ا آن سیاس��تمدار و ت��أمیا  م��ال فلن ح��زب ی��ا س��ازمان و غتا��

اقتص��ادی از طری��ق ص��ندوق بیا �� الملل پ��ول و ی��ا م��وافقت نام��ۀ اتحادی��ۀ اروپ��ا و ی��ا تنه��ا براس��اس رق��ابت و

تضادهای بیا  آمریکا و روسیه یا اتحادی��ۀ اروپ�ا و روس�یه توض��یح داد. هم��ان گ��ونه ک��ه نم ت��وان هم��ۀ آنه��ا

اض����ات ت����ودۀ م����ردم ب����ه حک����ومت ه����ای مس����تبد و فاس����د دانس����ت، هرچن����د چ����ه در «انقلب را نتیج����ۀ اعتک

کت داش��تند (در » و چ��ه در روی��دادهان  ک��ه ب��ه س��قوط یانوکووی����چ منج��ر ش��د ت��وده ه��ای م��ردم ش �� ن��ارنخ 

). البت��ه هم��ۀ ای��ن عوام��ل مؤثرن��د و نقش �� ب��ازی م کنن��د. ب��رای درک و توض��یح اول بیش��تک و در دوم کم��تک

ای���ن روی���دادها بای���د پی���ش از ه���ر چتا ��� وض���عیت اقتص���ادی - اجتم���اع و سیاش ج���امعه و تض���ادهای آن و

گذار را بررش کرد.  وهای طبقانک و سیاش   تأثتا نتا

» محص������ول رش������د و تکام������ل تض������ادهای درون ب������ورژوازی اوکرای������ن (تض������اد بیا ������ در واق������ع «انقلب ن������ارنخ 

الیگارش ها و بخش� دیگر بورژوازی اوکراین که بالتر توضیح داده شد و نتا  اختلفات درون الیگارشهای

قک و جنون  از یک سو و من�اطق غرن �� و مرک��زی از س��وی دیگ��ر) ب��ود. مناطق مختلف، به ویژه مناطق ش 

ب��ورژوازی غتا�� ح��اکم ب���ا تکی���ه ب���ر نارض��ان  ت���وده ه��ای وس��یع م���ردم ک��ه زمین���ه ه��ای اقتص��ادی و سیاش آن

 توانس����ت رژی����م سیاش ح����اکم را موقت����ا ب����ه عق����ب بران���د و ج����ان  ب����رای خ����ود در۲۰۰۴ب���التر آم���د در س���ال 

حکومت� پیدا کند. 

ه���دان هاراس���یمیو اس���تاد عل���وم سیاش دانش���گاه کالگ���اری کان���ادا و پژوهش���گر مؤسس���ۀ کان���ادان  مطالع���ات به

تا، در پایان مقاله اش زیرعنوان « » درانقلب ن�ارنجی و عل�ت پژمردگ�ی آناوکراین، دانشگاه آلت 

ان انقلب نارنخ  را نه روشنفکران رادیک��ال ی��ا شورش��یان » م نویسد: «رهت  ی «انقلب نارنخ  مورد رهت 
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مس��لح بلک��ه سیاس��تمداران  تش��کیل م دادن��د ک��ه از لط��ف رژی��م [کوچم��ا- یانوکووی����چ] ن �� به��ره بودن��د ام��ا

وپرونورهای [بنگاه داران]  موفق از آنان پشتیبان  م کردند.»  بانکداران و آنتک

)http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/harasymiw.pdf(منبع: 

» س�هم از ق��درت را ب��ه دس��ت منافع بورژوازی اپوزیسیون یا بورژوازی غتا حاکم که ب��ا «انقلب ن�ارنخ 
یالیس��تک یالیسم غرب همسون  و همخوان  داشت و از این رو مورد حمایت� محافل امتا آورد با منافع امتا

ق��رار م گرف���ت. از س��وی دیگ��ر ای��ن ب��ورژوازی اپوزیس���یون (چ���ه الیگ���ارش ه��ای غتا�� ح���اکم و چ��ه ب��ورژوازی
نوپای غتا الیگارش) نتا  برای دست یان  ب�ه ق�درت نی�از ب�ه حم��ایت م�ادی و تبلیغ�انک و سیاش و اطلع�انک

یالیستک غرب داشت. تنها در این مجموعۀ تضادها و کنش� ها و واکنش ه�ا م ت��وان مض��مون محافل امتا

» را فهمید: مبارزه ای در درون ب��ورژوازی اوکرای��ن ب��ر ش ق��درت سیاش و داش��یک  س��هم «انقلب نارنخ 

بیش����تک در اس����تثمار ک����ارگران و ت����وده ه����ای زحمتک����ش و غ���ارت من����ابع ط���بیع. ب����ورژوازی غتا���� ح����اکم در ای����ن
یالیستک� مبارزۀ قدرت از یک سو با تکیه بر نارضایتک مردم و از سوی دیگر با تکیه بر حمایت محافل امتا

یالیس������تک روس�����یه یالیس������م آمریک������ا و اروپ�����ا ب�����ا رژی������م شمایه داری امتا غ�����رب و در چ������ارچوب تض�����ادهای امتا

توانست سهم در قدرت سیاش پیدا کند اما سلطه یا هژمون  به دست نیاورد و بورژوازی ح��اکم ظ��رف

چند سال توانست مواضع از دست رفته را دوباره به دست آورد. ریاست جمهوری یانوکووی����چ بیان ای��ن

تسختا مجدد قدرت بود.

 »۲۰۱۳-۲۰۱۴«میدان مضمون مبارزۀ «اپوزیسیون» با یانوکوویAAAAچ- 

 س��ال پی��ش در درون ب��ورژوازی۱۰مب��ارزۀ اپوزیس��یون ب��ا حک���ومت یانوکووی����چ ادام��ۀ هم��ان مب��ارزۀ ق��درت 

ایط مب�ارزۀ آنه��ا تغیتا� ک��رده وه��ای درگتا�� تح��ول ی�افته ان�د و ه��م ش �� اوکرای��ن اس��ت ب��ا ای��ن تف��اوت ک�ه ه��م نتا

وه��ای مح��رک روی��دادهان  ک��ه ب��ه س��قوط است. اما مضمون� مبارزۀ آنها همان است که ب��ود. عوام�ل و نتا

» عم��ل م وهان  هستند که ده سال پیش� در «انقلب ن��ارنخ  یانوکووی����چ منجر شدند همان عوامل و نتا

کردند با تفاوت های زیر:

اض��ات «می��دان  اص �� م��ردم و خواس���ت ه��ای ت���وده ای در اعتک » از س��طح۲۰۱۳-۲۰۱۴نق���ش جنب���ش اعتک

اض�����ات مردم در «می�����دان  » ه�����م پ�����ائیا  ت�����ر ب�����ود و س�����لطه و ص�����حنه گردان ����� ب�����ورژوازی۲۰۰۴-۲۰۰۵اعتک

�. اپوزیسیون و دار و دسته های ناسیونالیست و فاشیست بیشتک

 ب��ود، همچنیا �� بخ��ش ه�ان  از الیگ�ارش ه�ای طرف��دار۲۰۰۴-۲۰۰۵بورژوازی اپوزیس��یون ق��وی ت�ر از س��ال 

یانوکووی����چ و حزب مناطق نتا  از او جدا شده و به اپوزیسیون پیوسته بودند.

12

http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/harasymiw.pdf


یالیس���م غ���رب ب���ا روس���یه ب���ه خ���اطر افزای���ش ق���درت و نف���ود اقتص���ادی روس���یه ب���ه وی���ژه در زمین���ۀ تض���اد امتا

ی پی��دا ک��رده اس��ت و از س��وی دیگ��ر اتحادی��ۀ اروپ�ا انرژی و نتا  افزایش قدرت نظام و مال او شدت بیشتک

ی نس��بت ب��ه  ومند تر شده بود و در نتیجه ب��ا ق��درت بیش��تک  وارد۲۰۰۴-۲۰۰۵نسبت به ده سال پیش نتا

عمل شد.

وج����ود بح����ران ب����زرگ اقتص����ادی ش����دید در اوکرای����ن در میک ���� ادام����ۀ بح����ران عم����وم شمایه داری در اروپ����ا و

یالیس����م غ����رب در جه����ت کش����یدن اوکرای����ن ب����ه م����دار اقتص����ادی و م����ال آمریک����ا، در ن����تیجه تلش بیش����تک امتا

ی» از حضور چیا  نتا  مواردی هستند که در زمان خود، تسلط بر بازار آن و کنار زدن روسیه و «پیشگتا

» نبودند یا به این شدت نبودند.� وقوع «انقلب نارنخ 

ورود قدرتمند صندوق بیا  الملل پول و نتا  بانک جهان  و بانک اروپان  بازسازی و توسعه ب��رای کش��یدن

ال در اوکراین. های مال خود� و شکل دادن به اقتصاد نئولیت  اوکراین به زیر زنجتا

ش قلمرو ناتو. اتژیک برای سلطه بر دریای سیاه و «محاصۀ» روسیه و گستک توسعۀ نقشه های استک

 ق����درت ی����ان  اح����زاب و گ����روه ه����ای راس����ت افراط ناسیونالیس����ت و۲۰۱۴یک از نتای����ج روی����دادهای س����ال 

» و ب��ه وی��ژه بعضا فاشیستک در جنبش اوکراین و رشد روزافزون آن و نقش  است که در «انقلب ن��ارنخ 

در رویدادهای «میدان» بازی کرده است. این موضوع نقطه ای مرکزی در تحلیل اوضاع کن��ون  اوکرای��ن

است. 

اض�ات در ف��وریه و م�ارس   و ایج�اد میلیش�یای نظ�ام و س�ازمانده۲۰۱۴ت��وجه کنی��م ک��ه خش��ن ش��دن اعتک

حمله به ک�اخ ریاس��ت جمه��وری و پارلم��ان، توس��ط ای��ن جری��ان ه�ا انج��ام گرف��ت و منج�ر ب��ه لغ��و تواف��ق س�ه

گ��انه ش��د. اتحادی��ۀ اروپ��ا و طرف��دارانش ک��ه دموکراش و حق��وق بش �� را دائم��ا تک��رار م کنن��د و در م��وافقت

نامۀ همکاری نتا � آنه��ا را درج ک��رده ان�د م توانن�د افتخ�ار کنن�د ک��ه دار و دس�ته ه��ای ش�به نظ�ام نئون�ازی و

ایط «پ���ذیرش» ای���ن م���وافقت ن���امه را فراه���م کردن���د و ن ��� ش��ک منتظ���ر پ���اداش خ���ود نتا ��� از ف���وق راس��ت ش ���

ی در م��ورد لغ�و زب��ان روش ب��ه عن��وان الیگارش های جدید هستند. همیا �� ش�به نظامی�ان در موق��ع رأی گتا��

، در داخل و خارج پارلمان مستقر شده بودند و ب��ه اص�طلح آن را مح�افظت قک زبان رسم در ایالت ش 

وه����ای انتظ����ام و نظ���ام وزی مخالف���ان، ش���به نظامی����ان فاشیس����ت در نتا م کردن����د. بلفاص���له پ���س از پتا����

ادغ���ام ش���دند و مناص���ب مهم را در وزارت خ���انه ه���ای دف���اع و امنی���ت داخل و دادس���تان عم���وم اش���غال

۴کردن��د [در دول��ت جدی��د اوکرای��ن، 
�� 

 وزی��ر اس��ووبودا  (ح��زب دس��ت راس��تک افراط) وج��ود دارن��د ک��ه همک

وه������ای فاشیس������ت را م������دافعان آزادی و خواس������تار پیوس������یک  اوکرای������ن ب������ه ن������اتو هس������تند] غرن ������ ه������ا ای������ن نتا
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 میلی����ارد دلر ب����رای حم����ایت از اپوزیس����یون اوکرای����ن۵ س����ال گذش����ته ۲۰دموکراش م خوانن����د. آمریک����ا در 

خرج کرده است و ارتباطش با فاشیست های اوکراین به دورۀ ریگان برم گردد.» (آلن وود...).�

قک پای��دار، خلن  ب��ه وج��ود فساد و بوروکراش در گروه حاکم و اپوزیسیون و نبود سازمان ها و احزاب متک

آورده ک��ه ش��عارها و برن��امه ه��ای ع��وام فریبان��ۀ اس��ووبودا را ب��رای بخش �� از ت��وده ه��ا ج��ذاب نم��وده اس��ت.

کارگران و زحمتکشان  که در غ��رب و مرک��ز اوکرای��ن ب��ه س��مت ای��ن جری��ان ه��ا ج��ذب م ش��وند و ی��ا برعک��س

قک که چشم امید به روسیه دوخته اند و منتظرند که به آنها کمک کن��د کارگران صنایع عظیم قسمت ش 

ی اس��ت و روزی مای�ۀ افتخ�ار در اشتباه عظیم به ش م برند. مثل  ایالت دونباس که شزمیا  حاصلختا 

اض���ات متع���دد ک���ارگری ش���وروی ب���ود، ام���روزه دچ���ار آنچن���ان فاجع���ۀ اقتص���ادی گردی���ده ک���ه زمین���ه س���از اعتک

 ی����ورو. ول ای����ن مع����دنچیان ک����هHryvnia)، ۹۳هریونی�����اس (۱۵۰۰اس����ت. از آن جمل����ه جنب����ش و ح����زب 

قک دارند.  شاهد افول فعالیت اقتصادی شان هستند هنوز رو به گذشته و چشم� به همسایۀ ش 

کی����د ب����ر ه����ویت مل و ض����د روش، اساس����ا ب����ر مح����ور پیوس����یک  ب����ه
س
برنام����ۀ سیاس����ت خ����ارخ  اس����ووبودا ب����ا تا

س��ازمان آتلنتی��ک ش��مال (ن���اتو) م چرخ���د. ب��از مس��لح ش��دن ب��ه س��لح ه��ای هس��ته ای و خ���روج از هم��ۀ

نهاده�����ای همک�����اری وابس�����ته ب�����ه روس�����یه، جنب�����ه ه�����ای دیگ�����ر ای�����ن سیاس�����ت را تش�����کیل م ده�����د. «ای�����وری

 و اجتم��اع اس��ووبودا را ب��ه خ��ون  خلص�ه ک��رده اس��ت:
�� 

لوچنکو» یک از کادرهای حزب، سیاست فرهنک

 هس���تیم ک���ه ب���ه نظ���ر م���ن
��� 

«م���ا م���دافع ارزش ه���ای خ���انواده، م���دافع اروپ���ای مل���ت ه���ا و ض���د چن���د فرهنک

سیاستک برای درهم آمیخیک  فرهنگ های گوناگون است و این ممکن نیست...این� منطقک نیست� ک��ه در

یک شهر فرهنگ های مختلف با هم همزیستک� کنند. این انجام شدن  نیست». با وجود م��وفقیت ه��ای

اس��ووبودا، چرخ��ش ه��ای آن ب��ه نظ��ر برخ �� از راس��ت گرای��ان افراط، مماش��ات جوی��انه تلقک�� م ش��ود و در

ین این گروه ها، باندرا،  ، (اس��تفانBANDERAسمت راست آن گروه هان  دیگر ش برآورده اند مهمتک

ا در ش��ورش ه��ای می��دان فع��ال بان��درا)، گروه ک��ه مته��م ب��ه همک��اری ب��ا فاشیس��ت ه��ا و نازیس��م اس��ت اختا��

شده و میلیس های آنها در حمله به قرارگاه ها و نهادهای رژیم دست داشتند. گروه دیگر پ��راوی س��کتور

)PraviySektorون آمدن����د و ب����ه شعت ) اس����ت ک����ه از می����ان ش����عله ه����ای آت����ش خیاب����ان گروشس����ک بتا����

ی ب��ه ایج��اد ی��ک گ��ارد مل داده اس��ت. ب��ا
س
 پارلم��ان اوکرای��ن را

س
ا ه��زاران نف��ر را ب��ه دور خ��ود جم��ع کردن��د. اختا��

وهای نظام، بیم و خط�ر الح�اق آنه��ا ب��ه راس�ت افراط «پ��راوی س�کتور» زی�اد نفوذ عناص افراط در نتا

اس��ت. ح��تک برخ �� از تحلی��ل گران �� ک��ه ب��رای «جنب��ش می��دان» اص��التک ق��ائل هس��تند، وج��ود عناص راس��ت

ی آن را م�����������انع در راه کس�����������ب آزادی و دموکراش ارزی�����������ان  م کنن�����������د. مثل در لومون�����������د افراط در ره�����������ت 

دیپلوماتی�����ک م خ�����وانیم: «هرچن�����د جنب�����ش" می�����دان" از اص�����الت و روحی�����ۀ ش�����هروندی برخورداراس�����ت و
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جایگاه مهم در جنبش همگان  مردم اوکرای��ن در کس��ب آزادی و دموکراش و اس�تقلل دارد. ام��ا ب��ا وج��ود

  ( ی جنبش دورنمای سازنده ای را پیش روی نم گذارد».(منبع پیشیا  این عناص در رهت 

ی بح���ث م���ا » ب���دون ش���بیه س���ازی ب���رای ن���تیجه گتا���
��� 

» و « انقلب ه���ای رنک مقایس���ه ای بیا ��� «به���ار عرن ���

جالب است.

در آنج��ا نتا �� بع��د از فروپاش �� اتح��اد ش��وروی و از بیا �� رفیک �� چ��تک حم��ایتک ک��ه ب��ر ب��الی ش کش��ورهان  چ��ون

ر حک����ومت ه����ای مس����تبد ، س����وریه و ح����تک س����ودان و مص برپ����ا ش����ده ب����ود اوض����اع بیا ���� الملل ب����ه ص ���� لی����ت 

مستقر در این کشورها تغیتا کرد. در آنجا هم، غرب در ابتدا سع کرد با تحبیب شان ای�ن کش��ورها آنه��ا

را ب���ه ح���وزۀ نف���وذ خ���ود بکش���اند و خل  حض���ور ش���وروی را پ���ر کن���د. فرانس���ه و آمریک���ا از هی���چ اق���دام ب���رای

، بش���ار الس���د و س���ایر دیکتاتوره���ای ع���رب چ���ون ب���ن عل و ، معم���ر الق���ذاق  نزدیک و جل���ب ص���دام حس���یا 

وع ب���ه وزی���دن و پ���ایه ه���ای دیکت���اتوری ه���ای ع���رب مب���ارک کوت���اه نکردن���د. ام���ا وق���تک نس���یم به���ار عرن ��� ش ���

اتژی و در پوش���ش م���دافعان حق���وق بش ��� و منادی���ان آزادی و وع ب���ه لرزی���دن ک���رد، آنه���ا ب���ا تع���ویض اس���تک ش ���

اتژی دموکراش ب���ه دخ���الت در ای���ن کش���ورها ت���ا ح���د حمل���ۀ نظ���ام ب���ه لی��ت  و س���وریه اق���دام کردن���د. در اس���تک

میا  من���ابع آن، گش����ودن بازاره���ای مصف ک���ال و شمایه،
س
ش آس���ان ت���ر ب���ه ان���رژی و ت���ا غ���رب، مس���ألۀ دستک

اتژیک نقش درجۀ اول را بازی م کنند. حضور نظام و سیاش در منطقه ای با اهمیت فوق العادۀ استک

م��ن ق��درت اگ��ر در ای��ن می��ان م��ردم ت��ونس س��ع ک��رده ان��د شش��ان را از گ��رداب کن��ون  خ��ارج نگ��ه دارن��د ب��ه یه

س���ندیکای مس���تقل ک���ارگران و حض���ور جامع���ۀ م���دن  زن���ده و فع���ال، مانن���د جنب���ش زن���ان و وکل م باش���د ک���ه

توانسته اند تا اینجا در مقابل موج اسلم گران  و انتگریسم� مقاومت کنند.

م���ردم اوکرای���ن همچ���ون ت���وده ه���ای ع���رب بیا ��� چک���ش و س���ندان گتا��� ک���رده ان���د. در اینج���ا ت���وهم ب���ه اروپ���ا و

روس�����یه و بی�����دار ش�����دن دی�����و ناسیونالیس�����م افراط ج�����ای مدین�����ۀ فاض�����لۀ خی�����ال اس�����لم ن�����اب و انتگریس�����م

ق و غ��رب اوکرای��ن و جنایتک��ار اس��لم را گرفت��ه اس��ت و ب��رای ره��ان  از ای��ن دوزخ، ک��ارگران و زحمتکش��ان ش ��

لیگارش �� شمایه داری و دول��ت
ل
ک علی��ه ا ت��وده ه��ای من��اطق مختل��ف آن، راه ج��ز وح��دت و مب��ارزۀ مش��تک

ال ال و نئو لی�ت  ه�ای رنگارن��گ ح��ام و خ��ادم آنه��ا ندارن��د. اص�ل تری��ن دغدغ�ۀ خ�اطر «اص�لح طلب�ان» لی�ت 

ق گ��را ک�ه ق�درت سیاش را در ای��ن   س��ال ب��اهم تقس��یم۲۴غرب گرا چون الیگارش ها و تکن��وکرات ه��ای ش ��

کای اروپ���ان  و آمریک���ان  و ق و حامی���ان و ش ��� ک���رده ان���د خ���دمت ب���ه الیگ��ارش ه���ای ری���ز و درش���ت غ���رب و ش ���

روش آنه���ا م باش���د. زدودن توهم���ات ناسیونالیس���تک و ط���رد هرگ���ونه گرایش ��� ک���ه در می���ان ک���ارگران تفرق���ه

ط مقدم در جهت وحدت و سازمانده مستقل کارگران و زحمتکشان در راه رهان   است. ایجاد کند ش 
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ب..ه حمل..ۀ کن..ونی روس..یۀ پ..وتین ب..ه اوکرای..ن برگردی..م: ای..ن حمل..ه از ی..ک س..و واکنش..ی ب..ه توس..عه طل..بی

امپریالیس.م آمریک.ا و متح.دان اروپ.ائی اش در تلش آنه.ا ب.رای پیش.روی در اروپ.ای مرک.زی و ش.رقی و

گس..ترش قلم..رو ن..اتو در ای..ن منطق..ه و تهدی..د «امنی..ت» و من..افع روس..یه ص..ورت گرفت..ه اس..ت و از س..وی

دیگر بیانگر توسعه طل.بی و کشورگش.ائی امپریالیس.تی اولیگ.ارش ه.ای ناسیونالیس.ت - شووینیس.ت ح.اکم

ب.ر روس.یه اس.ت. ط.ی ده.ۀ اخی.ر عوام.ل چن.دی ب.اعث تش.جیع روس.یه در ای.ن تلش ه.ای توس.عه طلب.انه

گردی..ده اس..ت: تق..ویت بنی..ۀ نظ..امی (غی..ر هس..ته ای و هس..ته ای) روس..یه، بهب..ود وض..ع م..الی و اقتص..ادی

روسیه (از جمله تقویت و تحکی.م ص.ندوق ذخی.رۀ ارز و طلی روس.یه ک.ه چه.ارمین ص.ندوق ب.زرگ در

جهان است)، وابستگی اروپا به گاز و نفت روسیه، افزایش اهمیت روسیه به عنوان صادر کنندۀ ب..زرگ

غله که یک کالی استراتژیک است، استقرار روابط گستردۀ اقتصادی و سیاسی با چین که از سوی ای.ن

کشور روابط استراتژیک نامیده شده و سرانجام  چنانکه در بال نیز اشاره شد افول قدرت و نفوذ آمریکا

و اختلفات درونی اتحادیۀ اروپا و نداشتن قدرت نظامی متحد اروپائی و نبود ع.زم ک.اربرد آن در مقاب.ل

روسیه. این عوامل باعث پیشروی های کنونی پوتین در اشغال اوکراین شده اند.

طب..ق آخری..ن اطلع..ات، اتحادی..ۀ اروپ..ا و آمریک..ا تحری..م ه..ای وس..یع هم..ه ج..انبه و بس..یار س..نگینی علی..ه

روسیه در نظر گرفته اند همچنین تلش هائی برای تق.ویت نظ.امی حک.ومت اوکرای.ن از س.وی آمریک.ا و

متح..دانش ص..ورت م..ی گی..رد ک..ه ب..ا گس..ترش حض..ور نظ..امی روس..یه و اش..غال احتم..الی کام..ل و س..قوط

احتمالی حکومت اوکراین کارآئی چنین کمک هائی دست کم در کوتاه م.دت نم.ی توان.د اوض.اع را تغیی.ر

دهد.

یالیس���م روس��یه ک���هچنانکه در بال گفت.ه ش.د  یالیس���م آمریک���ا و متح���دانش و امتا اتژیک می���ان امتا تض���اد اس���تک

یالیس��تک و س��لطه  ب��زرگ و ویرانگ��ر در اوکرای��ن منج��ر ش��ده منعک��س کنن��دۀ تض��اد من�افع امتا
�� 

این��ک ب��ه جنک

طلبانۀ میان این دو بلوک است. منافع که با منافع توده های مردم منطقه اروپا و آسیا و منافع کارگران

و زحمتکشان شاش جهان در تضاد است. این جنگ نه تنها از نظر تلفات انسان  و لطمات اقتصادی و

 نتا �� لطم��ات دیرپ��ا و س�نگیت  ب��ر ک�ارگران و دیگ��ر زحمتکش��ان
� 

ش� ناامت  بلک�ه از نظ�ر سیاش و فرهنک گستک

وارد م س���ازد. طرف���داری از هی���چ ی���ک از دو ط���رف ای���ن جن���گ درس���ت و بج����ا نیس����ت چ����ون از ه���ر دوس����و

ناعادلنه و مخالف منافع مردم اوکراین و کارگران و زحمتکشان� منطقه و شاش جهان است.

برای کسب اطلعا ت بیشتردربارۀ تاریخ گذشته واوضاع سیاسی-اقتصادی امروز اکراین، می ت..وان ب..ه

 در سایت آذرخش آمده، و۱۳۹۳مقالۀ زیر(پیش زمینه ها و پی آمدهای بحران اوکراین-)  که در تیرماه

م..ا در نوش..تۀ ب..ال از آن اس..تفاده ک..رده ای..م، رج..وع ک..رد. خوانن..ده بای..د ت..وجه داش..ته باش..د ک..ه تغیی..رات

 س.ال گذش.ته در ای.ن مقال.ۀ ملح.وظ نگردی.ده اس.ت ام.ا تض.ادها و  گرای.ش ه.ای۷اقتص.ادی و سیاس.ی ای.ن 
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اصلی ذکر شده و در این نوشته هنوز به اعتبار خود ب.اقی اس.ت و م.ا را ب.ه درک عمی.ق ت.ر اوض.اع ای.ن

کشور کمک می کند که در مرکز تضادهای بین قدرتهای جهانی روسیه، آمریکا، اروپا و ق..درت ب..زرگ

منطقه ای ترکیه قرار گرفته است.
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