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  ونیجمهور فدراس سیرئ ن،یپوت ری میوالد یاز سخنران ی بخش رامونیپ یمکث

   زمیبر فاش یروزیدر مراسم بزرگداشت از روز پ هیروس

 
نمودند که    یم  دیهم تاک  یپ  یک ی   یخیروز تار  نیاز ا  لیاز آگاهان امور در آستانه تجل  یمعتبر و عده ا  یها  رسانه

 یزیسرنوشت ساز و برنامه ر  ،یاظهارات جد  زمیبر فاش  یروزیدر مراسم جشن پ  یسخنران  نیح  نیپوت  ریم یوالد
را    یعموم  یسفر بر  نیل شدن جنگ در اوکرائیبه علت طو  نیشد که پوت  یشده خواهد داشت. به طور مثال گفته م

 کنیباز خواهد کرد. ل  نیاوکرائ  هی( علای" )مالداوستری دن  یای"در  یماورا  هیاعالن و جبهه دوم را در ناح  هیدر روس
 خود را افشا نساخت. یجنگ  یبعد یبرنامه ها نی ها برآورده نشد... پوت ینیب شیها و پ لیتحل نیاز ا یک ی چیه

برخالف معمول    نیگذشته  قرار داشت. پوت  یهاال س  یها   هیانیبا ب   یدر تفاوت جد  نیامسال پوت  یحال، سخنران  نیع  در
 اد یآن جنگ هولناک    ان یآنها، از قربان  یاز حماسه ها  ،یجنگ دوم جهان  انیاش از جنگجو  یدر تمام سخنران  با یتقر
اش در آن   یو از اقدامات نظام  دیسخن بگو   نیکرائاز جنگ در او  شتریکوشش کرد ب  نیننمود؛ پوت   یخاص  یآور

 .  دیکشور دفاع نما
طراز اول کشور    نیاز مامور  کی  چیه  یم  ۹از    لیقبل در مراسم تجل  یبه سالها  رتیاست که امسال  در مغا  دلچسپ

 ند ی نما  یرا رسما محکوم نم  هیروس  یاقدامات نظام  یکه حت    هیو متحد روس  کینزد  یبه شمول کشور ها   یخارج  یها
 اشتراک نداشتند.

 :  میپرداز یم لی به شرح ذ نیپوت ریمیاز اظهارات والد  یپاره  لیبه تحل لیذ در
حل و فصل معضالت   ی برا اندازد،یصادقانه را با ما به راه ب یبار ها غرب را فرا خواند تا گفتگو هی: " روس نیپوت

ها عبث بود. کوشش  ن یتمام ا  کنیجستجو گردد؛ ل  نیطرف   یتفاهم و با در نظر گرفتن منافع مل  ،یعقالن  یراه ها   یجار
کامال     یپالن و برنامه ها  هایکه غرب  رساندیروش م  نیعضو ناتو نخواستند به آواز ما گوش دهند. ا  یکشور ها

 را در ذهن داشتند."  گرید
از    کنیآنرا برمال نساخت. ل  نیناتو به طور مشخص کدام برنامه و پالن را در ذهن داشت، پوت  ینظام  مانیپ  نکهیا
است، حمله   یمل  تیحاکم   یدولت مستقل و دارا  کیکه    نیاوکرائ  یاول باال  هینمود که روس  ین چشم پوشتوا  ینم  نیا

ناتو در   یجنگ   کیو تخن  ینظام  یباشد. قوا   یو نم  بوده ن  گرید  ینظام  تالفیکدام ائ  ایعضو ناتو     نینمود. اوکرائ
ضرب   چگونهیکدام کشور عضو ناتو ه  ایحضور نداشته و مشاهده نشده اند. ناتو،    هیو روس  نیامتداد سرحدات اوکرائ

از روش ضرب    قایدق  هیخود روس  کهیوضع ننموده بودند، و هنوز هم نکرده اند. در حال  هیرا در برابر روس  یاالجل
و مخصوصا   نیر اوکرائقبل از حمله ب  یغرب  یو ناتو کار گرفت. افزون بر همه، کشور ها  نیدر مقابل اوکرائ  یلاالج

 بردند. یم شیمذاکرات همه جانبه و فعال را با مسکو پ  نیاوکرائ یدر آستانه هجوم باال
 داشته نموده بودند : ه یرا ارا لیذ شنهاداتی ها به مسکو پ یغرب نیطور مثال در آستانه حمله بر اوکرائ به
 گردد؛  یکاهش بروز خطرها عمل رامونیابتکارات پ  -
 ند؛ یناتو در بروسل شروع به کار نما یبرا هیروس یاسیناتو در مسکو و دفتر س یندگی نما -
 در اروپا از سر گرفته شوند.  حاتیکنترول از حجم و سطح تسل یها برا تیمذاکرات و فعال -

  ی روسا  ریصورت گرفت. سا  ویدر ژن  کایمتحده امر  االتیو ا  هیروس  ونیتابستان سال پار مالقات سران فدراس  در
به شمول معضله  نیپوت ریم یو ساعتها با شخص والد  رفتندیم  هیهم به روس ی پ یک یمقتدر اروپا و غرب   یها دولت

گفتگو ها   نیتمام ا  جی توان استنباط نمود، نتا  یم  وناکن  کهیطور  کنیپرداختند؛ ل  یبه گفتگو و مذاکره م  نیاوکرائ  یا
 و عبث بود. جهینت  یب زین
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 نیا  یها  یربناهایو از ناتو خواست تا ز  دهیکش  شیرا پ  یسال پار، مسکو عمال ضرب االجل  نیواپس  یروز ها  یط
  هیتوانست، و روس  یموافقت کرده نم  طیشرا  نیاست که ناتو با ا  یهیبرگرداند. بد  ۱۹۹۷را به سرحدات سال    مانیپ
 آغاز کرد.  نیاوکرائ ه یانکار را بهانه گرفته و جنگ را عل نیا

  ن ی نی از خائ  دیو تمج  فیتوص  ه،یضد روس  هیروح  جیترو  ،یجنگ دوم جهان  خیتار  حانهیجعل وق  ،یخالق: "زوال ا  نیپوت
قهرمانان ما،   یخط بطالن باال  دنیو کش  یجنگ دوم جهان  انیقربان یو حماسه ها  یخیتار  یبه کار نامه ها  نیو توه
کرده اند،    یما کمائ  ی را برا   یروزیها بودند که پ  نیو هم   میدار  اتیما امروز ح  شانیا  یها  ی از برکت قربان  کهی کسان
 است."  دهیغرب مبدل گرد اتیمعنو  یاساس ادیبه بن
رود.    ی" طفره می" به نام " اجنت خارجMemorial"   ی سخنان از مسدود ساختن جنبش اجتماع  ن یا  رادیبا ا  نیپوت

ارائه    یخارج  یبه کشور ها  مولایریرا دال بر وابسته بودن م  یثبوت حقوق  چگونهیه  هیحکومت روس  کهیدر حال  نیا
( یدر زمان اتحاد شورو  یده ها سال )حت  یط  Memorial  یانتفاع ریکه سازمان غ  ستیآور  ادینداشته است. قابل  

استبداد و تض باره  در  فشار و مشقات  تقبل هزاران  قربان  نیدوره ستال  قاتییبا  تار  انیو  معاصر    خیادوار مختلف 
 ساخت. یم ینمود و آنرا همگان یم یو مستند ساز قیتحق هیروس - یوروش

  حات یتسل  وستهیدانند، و پ  ینم  دیرا بع  یداشتند که احتمال به دست آوردن سالح اتم  یاعالم م  فی: "حاکمان در ک  نیپوت
 ." اوردندیناتو به دست م مانیعضو پ یرا از کشور ها  یعصر ینظام
کسب سالح   یآرزو  نیاوکرائ   ایکه گو  دینما   یم  دیتاک  نیاوکرائ  یحمله کشورش باال   هیبه هدف تبر  نجایدر ا  نیپوت

  ک یصرف    ی( در باره سالح اتومنیجمهور اوکرائ  سی)رئ  ینسک یلیز  کهی. در حالدیپروران  ی را در سر م  یهستو
نموده بود.   یآور  ادیامه بوداپست"  ن" تفاهم  رچوبمونشن، آنهم در چها  یتی در کنفرانس امن  یفبرور  ۱۹  خیبار به تار

  ی به طور داوطلبانه از سالح اتوم  نیآنرا به امضا رسانده، دولت اوکرائ  زین  هیتفاهم نامه بوداپست که روس  ادیبر بن
و جنگ در "دانباس" نشان داد،    ایمیواقعه الحاق کر  کهی. اما طوردیکشورش دست کش  تیضمانت امن  نیدر بدل تام

متعارف به   حاتیعضو ناتو با ارسال تسل  یداده نشدند. غرب، به خصوص کشور ها  نیضمانت ها به اوکرائ  نگونهیا
گسترش وسعت    کنیکرد.  ل  یاز شروع جنگ عجله نمنخست پس  یدر هفته ها   یقبل از آغاز جنگ و حت  نیاوکرائ

 دیتجد  شیخو   دگاهیتا در روش و د  داشترا وا  یرغربیو کشور ها  کا یحده امرمت  االتیا  ن،یو ابعاد جنگ در اوکرائ
 بنگرند. نیاوکرائ عیبه وقا گریآورده و به طور د یادینظر بن

سرکوبگرانه را در حوزه    یتازه نظام اتیها پالن عمل  ینیکه اوکرائ  مینمود  ی: " ما با وضاحت تمام مشاهده م  نیپوت
 دست گرفته اند."  یرو ایم یمابه شمول کر یخیتار یاخاک ه ی"دانباس" و تعرض باال

چون به زعم   د،ینام  ی " مهیاز "جهان روس  ی( را بخشنیاوکرائ  یو دانباس )مناطق شرق  ایمی قبال کر  نیپوت  ریم یوالد
  یم  ۹  یدانست. در سخنران  یو آنها را از خود م  ند،ینما  یم  میافهام و تفه  یمناطق به زبان روس  ن یا  یاهال  نیپوت
دهد که شبهه    ینشان م یخی. پس منظر تاردینام هیروس یخیتار یها نیزم ایمیمناطق  متذکره را به شمول کر نیپوت
 یها، ترک ها  یونانی  ایمیاست. قبل از الحاق در کر  افته یالحاق    هیروس  یبه امپراتور  ۱۷۸۳در سال    ایمیکر  رهیجز

به    ۲۰۱۴در سال    ایمیالحاق کر  ی دوم قرن گذشته، ال  مهین  یداشته اند. ط  تیتاتار حاکم  یها  نیو خان نش  هیعثمان
 ن، یبه حوزه شرق اوکرائ ردیگ یبود. آنچه ارتباط م نیاوکرائ یقلمرو جمهور نفکیجز ال  رهیجز نیا ه،یقلمرو روس

  ان یبه م  یگونه سوال  چیباره ه  نیا" و "لوهانسک" قرار دارند، در  تسک ی "دان  اتیآن وال  بی" دانباس" که در ترک  یعنی
  یباشند. جدا  یبوده و م  نیطلبانه در آنجا، متعلق به اوکرائ  یصرف نظر از تحرکات جدائ  هانیزم  نیچون ا  د،یا ینم

 دارند.  شی خو یطلبان "دانباس" در حال حاضر بخش قابل مالحظه "دانباس" را تحت کنترول نسب
 کیبه دقت گوش دادند، به    یرا در مراسم نهم م  نیپوت  ریم یوالد  یکه به سخنران  یاز کارشناسان مسائل نظام  یا  عده

بار نگفت    نیاش، ا  یقبل   یها  ینرانبرخالف سخ  نیجمهور پوت  سیرئ  نکه،یموضوع مهم در آن توجه نمودند؛ و آن ا
قبال همواره و مخصوصا    نی. پوت ردیاز توسل به جنگ اجتناب صورت بگ   دیبا  زین  ندهیو در آ  ستیکه جنگ راه حل ن

 را باز نگهداشت.  دنیبار راه جنگ  نیا کنینمود، ل یم دیاصل تاک نیا یباال ی در مراسم بزرگداشت از نهم م
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