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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٣٠

  !خداحافظی از اوکراين 
 ]!اوکراين را تجزيه کرد ٢٠١٤با کودتای  امريکا[

 
  .چھار منطقه از کيف جدا می شوند تا به روسيه بپيوندند: خداحافظی با اوکراين

اين بزرگترين .  از اوکراين و پيوستن به فدراسيون روسيه گرفتندئیچھار منطقه در يک ھمه پرسی تصميم به جدا

 در مورد روند الحاق چه می دانيم و ناظران بين المللی انتخابات چه می گويند؟.  در تاريخ معاصر استئیجدا

و ھمچنين در مناطق زاپوروژيه و خرسون با  (LPR) و جمھوری خلق لوھانسک (DPR) ھمه پرسی در دونتسک

  . کم نظير به پايان رسيدۀنتيج

  . از اوکراين و پيوستن به فدراسيون روسيه دادندئیواجد شرايط رای به جدای دھندگان أاکثريت قاطع ر

 ديگر اوکراين ۀًنتايج تک تک در جمھوری ھای خلقی که قبال توسط روسيه به رسميت شناخته شده بود و در دو منطق

  .تنھا اندکی با يکديگر متفاوت بود

 درصدی رأی دادند، در جمھوری خلق لوھانسک ٩٧.۵١ درصد به پيوستن به روسيه با مشارکت ٩٩.٢٣در دونتسک، 

  . درصد روسيه را به عنوان وطن دائمی خود گزيدند٩٠ درصد با مشارکتی بيش از ۴٢.٩٨

ی داده بودند، اما نتايج آن ھنوز أ از اوکراين رئی مثبت در ھمه پرسی جداۀ با نتيج٢٠١۴ًاين مناطق قبال در ماه می 

  .سميت شناخته نشده بودتوسط روسيه در آن زمان به ر
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ی أ درصد از ر٨٧.٠۵ی دھندگان به پيوستن به روسيه و در استان خرسون أ درصد از ر٩٣.١١در استان زاپوروژيه 

  .ی دادندأدھندگان به پيوستن به روسيه ر

ی دھندگان به دليل فرصت طوالنی تر برای شرکت در ھمه پرسی طی أمانند لوھانسک و دونتسک، مشارکت باالی ر

  .ی گيری ھای خانگی امکان پذير شدأچند روز و از طريق ر

ً اين مناطق قبال به دليل جنگ به سرزمين ھای روسيه رفته بودند، به اين افراد نيز ۀ که بسياری از ساکنان ھمئیاز آنجا

گيری ی أفرصت داده شد تا در پناھگاه ھای پناھندگان و شھرھای روسيه نزديک به مرز و ھمچنين در مسکو در ر

  .شرکت کنند

دھند که بسياری از مردم اين واقعيت را   گزارش میءانگاران، فعاالن و ناظران انتخابات به اتفاق آر بسياری از روزنامه

برای » !موافق، موافق، موافق«:  غالب بودۀاند و اين به وضوح روحي کنند که به پيوستن به روسيه رأی داده پنھان نمی

 .ھميشه

 در لوگانسک با حضور ناظران بين المللی ءشمارش آرا:  در اين باره نوشتئیبرنگار با انتشار ويدئوالکساندر کوتس خ

  .آغاز شد

 نفر در آخرين روز ۵٠٠ زاپوروژيه گزارش داد که حدود ۀی گيری در مليتوپل در منطقأيک خبرنگار از يک مرکز ر

  » .ند نفر آنجا ھستندببينيد امروز چ«: او گفت. برای شرکت در ھمه پرسی شرکت کردند

  . ھمه پرسی را به ھموطنان تبريک گفتندۀسای ادارات منطقه نتيجؤر

 زاپوروژيه به ۀغيرنظامی منطق – نظامی ۀيوگنی باليتسيکی، رئيس ادار. آنھا طی چند روز آينده وارد مسکو خواھند شد

  :ريانووستی گفت

اکنون ما منتظر تصميم دولت فدراسيون روسيه برای . ست زاپوروژيه از اوکراين صورت گرفته اۀ عملی منطقئیجدا«

  » .ما اين درخواست را ارائه کرده ايم. پذيرش ما در خاک خود ھستيم

 . آن زمان بپيوندندۀ مناطق به طور ھمزمان در يک روند قانونی سريع بر اساس سناريوی کريمۀانتظار می رود که ھم

 در چ مار١٨ برگزار شد و در چ مار١۶ کريمه و سواستوپل در  ھمه پرسی در جمھوری خودمختار٢٠١۴در سال 

  . شدء الحاق دو نھاد جديد به فدراسيون روسيه به طور رسمی امضاۀدمسکو معاھ

 معروف خود را در پيام خود به مجمع ۀبالفاصله پس از آن، والديمير پوتين، رئيس جمھور روسيه، سخنرانی کريم

  .فدرال سراسر روسيه ايراد کرد

ھای حقوقی  ھای مجری قانون و بخش ھای مقننه، آژانس مقام«: شنبه گفت ميتری پسکوف، سخنگوی کرملين روز سهدي

  »ھستند] برای پذيرش مناطق جديد[ما آماده 

مبر در مجمع  سپت٣٠پيش از اين رسانه ھای دولتی گزارش داده بودند که والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه در 

  .د و نه رد کرده استئيأکوف تا کنون اين اطالعات را نه تپس. اھد کردفدرال سخنرانی خو

وی در کانال تلگرامی . پرسی اظھار نظر کرده بود ًجمھور سابق روسيه قبال در مورد نتايج ھمه ديميتری مدودف، رئيس

  :خود نوشت

  » !به روسيه خوش آمديد. نتايج مشخص است. ھمه پرسی به پايان رسيده است«

  

  :اظران انتخابات می گويندآنچه ن
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اجباری معرفی » رفراندم ھای ساختگی«شدت مورد انتقاد دولت ھای غربی قرار گرفت و به عنوان اين ھمه پرسی ب

 .شد

لمان او ا حکومتی ۀ فرستندندۀز ۀدر يک برنام. لمان، به ويژه قابل توجه بودا ۀ آنالنا باربوک، وزير امور خارجۀبياني

  . در يک اردوگاه کار اجباری برگزار می شودئیری توصيف کرد که گوھمه پرسی را طو

  .خواھد بود» سوی مردمه به زور اسلحه نشانه رفته ب«شرکت به زور 

 روز يک ضربدر ٣گيرند و سپس قرار است ظرف  شود، مورد تجاوز جنسی قرار می به آنھا تيراندازی می«: او گفت

  ». در کنار آنھا ايستاده استبزنند در حالی که يک سرباز با کالشينکف

 ۴٠ ناظر انتخاباتی از ١٣٣رغم فشار شديد سياسی و تھديد سرکوب در بسياری از کشورھای خود، در مجموع  اما علی

  .ی گيری دريافت کنندأکشور به ھر چھار منطقه آمدند تا برداشت خود را از ر

 مدت جمھوری ھای دونباس عليه نئونازيسم اوکراين  طوالنیۀبسياری اين کار را به دليل ھمدردی با روسيه و مبارز

  .انجام دادند

 اين رويدادھا انجام دھند، مانند پاتريک باب، ۀخواستند قضاوت خود را دربار از سوی ديگر، برخی ديگر می

راه به ھمرا ی در خانه و حتی از دست دادن شغلش ئ لمان که برای او آشوب رسانها شمال ۀلمانی فرستندانگار  روزنامه

  . اروپا را تحريم کندۀ اروپا گفت که می تواند ناظران کشورھای اتحاديۀدر بروکسل، دولت اتحادي. داشت

 زاپوروژيه شرکت کرد، ۀرسانه ھای روسی به نقل از انريکه دومينگس برزيلی که به عنوان ناظر در ھمه پرسی منطق

  .ه است سازماندھی شدئیی گيری در آنجا در سطح باالأمی گويند که ر

  . مشروعيت ھمه پرسی صحبت کردۀامانوئل مارک آندره لروی ناظر فرانسوی نيز با خبرنگاران دربار

ی گيری أنه در سازماندھی ھمه پرسی و نه در ر«: لمانی مستقر در سن پترزبورگ گفتاتوماس روپر روزنامه نگار 

  ».ھيچ تخلفی نديدم

م اشاره کرد، در بسياری از نقاط ساکنان به وضوح اين رويداد را با او ھمچنين به حال و ھوای تعطيالت در ميان مرد

  .شادی فراوان احساس کردند

 ئیوی گفت که به مناطق روستا. »زدند آمدند و لبخند می گيری می جمعی به مراکز رأی مردم دسته«: گويد روپر می

  . شدر خلق و خوی محسوسیييدر آنجا متوجه تغ.  خرسون نيز سفر کرده استۀمنطق

ًقبال آنھا از سخنرانی به طرفداری از روسيه می ترسيدند، تھديد به تالفی می شدند، اما اکنون تقريبا ھمه آماده ھستند « ً

 ئیدانم، واقعيت رفراندوم به تنھا ھمانطور که می: ھای روسی گفت روپر به رسانه. که جلوی دوربين صحبت کنند

  » .ر داده استيي مردم را تغۀروحي

 کيلومتری خط مقدم ٢٠در مورد بازديد خود از شھر بريسالو، که تنھا در  Anti-Spiegel پورتال اينترنتی خوداو در 

  : خرسون قرار دارد، نوشتۀبا اوکراين در منطق

ھا   که آنھا ماهئیبا اين حال، از آنجا.  بيشتر مخالف عمليات روسيه در اوکراين بودندءمردم شھر به ما گفتند که در ابتدا«

کند و اھداف نظامی را ھدف قرار  ًکنند که اوکراين عمدا شھرشان را گلوله باران می است که از نزديک تجربه می

ھای مسکونی و حتی کليسای محلی را که به طور کامل ويران شده است، ھدف قرار  دھد، بلکه مدارس، ساختمان نمی

  »ر کرده استييدھد، حال و ھوا تغ می

  . به عنوان ناظر انتخابات به جمھوری خلق لوگانسک سفر کرد"دژان بريک"ن الملل ر صرب حقوق بييپروفس
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می بينم که اين يک روند دموکراتيک : لمان، گفتاوی ھمچنين با اشاره به اظھارات آنالنا بائربوک، وزير امور خارجه 

  .است و ھيچ فشاری وجود ندارد

خواھم اضافه کنم که غرب از اين ھمه پرسی انتقاد کرده من می . اينھا نادرست است، در واقع مشارکت زياد است

است، اما فراموش کرده است که در مورد اعالم استقالل کوزوو رفراندوم صورت نگرفته است و اين رياکاری واقعی 

  .غرب است

 

  مشروع و قانونی؟

پرسی  شت که اين ھمهنگار روسی تيموفی سرگيتسف در ستون راشاتودی در مورد رفراندوم نو فيلسوف و روزنامه

  »دھند در واقع رأی می«مشروع است زيرا مردم در يک اقدام دموکراتيک مستقيم 

رفراندوم مشروع است زيرا توسط کسانی که شرکت می کنند و کسانی که مخاطب آن ھستند به رسميت شناخته می «

 .شود

مشروعيت بی ربط است، زيرا اقدامی برای نظر افراد غير شرکت کننده به . ستولتنبرگو خطاب به روسيه است نه 

  ».ن سرنوشت و خودسازماندھی برای سياست گذاری استييتع

با اين حال، اين سؤال که آيا ھمه پرسی قانونی و مطابق با قانون است، قابل بحث است، زيرا در قوانين اوکراين به اين 

  .شکل پيش بينی نشده است

، اين اوکراين بود که نظم قانونی و قانون اساسی را زير پا گذاشت و ٢٠١۴ر سال با اين حال، با کودتای غيرقانونی د

  .ن معيارھای قانونی را نداردييديگر حق تع

 استفاده از نيروی نظامی عليه غيرنظاميان را ۀ قانونی ايجاد کرد که به کيف اجازدر واقع، کودتا در دونباس يک خأل

 .داد

 .ن سرنوشت آنھا استيينونی خارجی برای ابراز اراده مردم، حق تعتنھا چارچوب قا: سرگئيتسف گفت

 

 


