
 �حران ناتمام اوکراین

 

ش� ن�ست که این وقایع شوم زای�دە ماخ�� حوادث و تحوالت شو� را در کشور ا�راین مشا�دە � کن� سالهای ظر �اینکه در ن  

�ا�سم خون اشام ام���ا و نوکر�ای دست پروردە ارو�ا �� اوست�� گفت�� است در  ز�ادە خوا�یها و چ�اول �� حد و ح� ام��

 ابتدا ف��اد این مردم مظلوم و ستمد�دە تنها و تنها رس�دن �ه �ک حکوم��  ک�ف موسوم �ه" یورو م�دان"  2014انقالب سال

 حکومت اس��دادی ال��ارشهای داخ� که ز�ر چن�ال را� فاسد فساد دول�� و بوروک دموکرات�ک و  عاری از �ر گونه
�

�ه �کرد�

�ال�سم ضد ا�سان غرب از سوی د�گر بود و  و�کتور �انکوو�ــــچ از �کسو  � خواسته انها رس�دن �ه حد اقل منت� م�گشت ام��

� بردن فساد دست�ا�های اموز�� و اداری که مانع   و اشتغال زا�� داخ� از ب��
�

ام�انات �ع�� رفاە اجتما�، ب�مه �ای معت�� درما�

 مهاجرت انها و ترک �زمی�شان �اشد بود� 

مشا�دات خود را که تا حدی پردە ازواقع�ات و تحوالت دراز مدت درون این کشور �حران زدە بر م�اندازدرا  اینجانب �ارە ای از 

 خدمت شما �از خوا�م کرد

 �ه غرب از ابتدای امر مد نظر ملت ا 
�

کراین و تالش برای رس�دن �ه �ک حکومت آزاد ، غ�� وا�سته، دموکرات�ک و �دون وا�ست�

اعالم رد امضای پ�مان تجاری �ا اتحاد�ه ارو�ا از  . ن گرو�ای چپ کشور �موارە در کنار مردم قرار داش�ند بود که البته در این م�ا

� بود�� ز�را اغلب مردم و  سوی دولت اض ام�� �کتور �انکوو�ــــچ تنها �ک جرقه �مظور �شان دادن خشم و در نها�ت تجمعات اع��

که چگونه �شانگر ان است که اتحاد�ه ارو�ا دا�ه دلسوزتر از مادر ن�ست�� کشور�ا�� �مچون یونان را � د�دند     تحوالت  اوکراین

� لهستان �ه اتحاد�ه ارو�ا چگونه در عرض چند سال ب�ش از �ک م�لیون لهستا�� م �س�اری از مرد م�دا�س�ند که �س از پیوس��

ا پهناور و غ�� حال �ا�د وا�سته �ه تزر�ق �منظور پ�دا کردن شغل مهاجرت نمودند� و ان کشور دینام�ک و �س�ت نتنها �ه ان�لستا

�ال�سم که �مان   امدە پولهای �دست �ارگرا�ش از اقصا نقاط ارو�ا �داخل کشور �اشد�� اما �ا رشد غدە �ای �طا�� نوکران ام��

نان قلدر(و�تا� �ل�چکو) �  �ا برنامهصورت سوخته �ای مظلوم نما(یوشنکو) ، فرشته نما�ای ز��ا مو( یول�ا تموشنکو) و مش��

تازە  �خش عظ�� از �سل جوان سادە ل�ح   و دالری ام���ا �مر �ه نابودی این حرکت نمودند م�ل�ارد ر���ــهای ق�� و �ما�گذاری 

ا�ه کشاندند و �ا وعدە �ای پ�چ و تو خال�شان �ال شوروی سابق را �ه ب�� ون امدە از س�ستم سوس�ال ام��  از پوسته قد�� ب��

که �مانا فرستادن جوانان تازە رشد پ�دا کردە �ه کشور�ار غر�� از جمله ام���ا �منظور   د� �مه ا�داف انان مردم را ف��ب دادن

 بود 
�

ردە و �ه �اخهای مجلل در نقاط مختلف جهان بنا ک  برای  خودشان  و روس��  از سود �دست امدە از تجارت بردە  که  برد�

� افزودە گردد  صفر �ای حسابهای  �ان� شان روز  �ه زوز تعداد   

 



 

که چگونه رو�سای دست �شاندە   خود �ه عینه د�دم�ن�ام تحص�ل در �� از دا�ش�ا�ای اقتصاد و حقوق شهر ک�ف   اینجانب

ام���ا�� را �ه بهانه سمینار�ا و جلسات عل� �ه دا�ش�ا�ها دعوت کردە و چگونه زوار در رفته  و پروفسور�ای استادان دا�ش�ا�ها 

�ا مش�� �ج��ات و دروغ پرا�نیهای غ�� واق� اف�ار دا�شج��ان و اسات�د را فرش قرمز را پ� � ش �ای انها پهن � نمودند و انها ن��

 �مچون �ارل مارکس را اختار جوامع �سمت س
�

غرب �دین معنا که مدینه فاضله انجاست معطوف � نمودند و اند�شمندا�

ون امدە از س�ستم �ما�ه تار�ــــخ رفته  ا�سانها�� شکست خوردە و �ه ز�اله دان  � کردند و بنای ارجع�ت منابع عل� ب��
�

معر�

ا�ا  ان  که در واقع  تداوم راە �مان استاد پوشال�شان فرا�س�س فوک��اما  بود�   داری را در تار و�ود دا�ش�ا�ها �ا�ه گذاری � کردند 

ان  تحص�الت  ا�ادم�ک و دا�ش�ا� �   داشته �اشند خود جای ترد�د دارد� �ه اضطالح اسات�د و پرفسور �ه چه م��

 دور افتادە از دامان مادر خ��ش �ع�� ارو�ا �ا�د � د�د�د که  
�

 و  چگونه برای انها تار�ــــخ سازی کردە و مردم کشور را فرزندا�

م�دادند� ا�داف کث�ف این س�ستم ضد ا�سان را �ا بر چسب جد�دی �ه خورد تودە جوان کشور و  دادەام���اجلوە   

�ات مهل� نا�� از انقالب نارن�� �ه مردم کشور که تنها ن��جه   ان �� ـــچ که جای ج�� از سوی د�گر حزب ماف�ا�� و�کتور �انک��ـ

ان �خت برگشته کشور �منظور   دردی از مردم دوا کنند  �ه ارو�ا و ام���ا بود  روس�� گریاش صدور �ارگر ارزان ق�مت و دخ��

ق�شان بودند�   �مانند دزد�ای � گردنه فقط �فکر چ�اول کردن مردم و �از�ر کردن ان �سمت �مسا�ه و برادر بزرگ�� ��

وع   در این گ�� دار  اشوب  زدە  �ال�سم  غرب  وقت را غن�مت شمردە  و �� که در داخل کشور در حال رقم خوردن بود نوکران ام��

ب نکه در راس انها حزب �مو �ه �کوب  اخزاب  چپ کشور  نمودند   ح�  تمام �مر �ه �� �ست اوکراین بود� انها �ا قساوت  و ب��

ی  اعضای  حزب  �سته و انها را از  �س��  ساقط کردند� �طوری که  تمام  دفاتر  و مرکز ان�شارا��   � دستگ�� و شتم و �مچن��

خود را  در  نقاط   شدە و  تمام اعضا  متواری  م شد� و مهر مو  �سته و�شک�ال��  انها  توسط  دولت دست �شاندە فاش�س�� 

  را  � م�کنند� 
�

�  �طور  مخف�انه زند� افرادی که �ا خط م�� جدای از �مون�ستهای  مختلف  کشور مخ��  کردە و تا �ه امروز  ن��

ن درجه �ک انجمنهای قال�� دوران گذشته اغلب از تحص�ل کرد�ان برجسته جامعه، شا�رد اول �ای دا�ش�ا�ها و از پ�شتازا

�ه �س�ند  و ر��� �ل�دشان    (Свобода) اعضای حزب فاش�س�� " ازادی" �ه رو� ی غ�� ا�سا��   این �ک��ــها �مج��ان اص . خ��

نمایندە جن�ات�ار  و ضد ا�سان خود  �ع��  "جان  I;"اول� ت�ا�ن�بوگ" بود که  مستق�ما از  سوی  سازمان س�ا  تعذ�ه  م�شدند 

" را   � و�ای چپ می�اشد را   در گ��  و دار  واقعه  یور و م�دان �ه ج�ت  انجام ع�د و پ�مان  مک�� که شناخته شدە در نزد تما�  ن��

  )ییننند (تصویر پا نزد ا�شان فرستاد 

  



  

  

  لوگوی  حزب  ازادی  �ه �مراە تص��ر  اول�  ت�ا�ن�بوگ  

  

  

  

  

  

  



  

اوم  راە  ر���  �ار�زما  و  جنایت�ارشان" د� این حزب  فاش�س��  تااجتم شا�ان ذکر است که  خط  مش  و  ا�دە �ای  س�ا�

)("استفان  �اندار" �   دوم  �ا  �اری و مدد  ناز��ا  دست �ه قتل عام �زاران مرد،  تص��ر �ای��
�

می�اشد که در  در  زمان جنگ  ج�ا�

 زد� 
�

  زن و کودک  ی�ودی  اوکرای��  و ل�ستا�

  

 

  

)(نفر استفان  �اندار ) آلمان در ل�اس نظام�ان  واحد ورماخت ار�ش م�ا�� �   نازی(تص��ر  �ای��

  



 

(یوال تموشنکو) از زندان دیو گ��خته که انطور در م�دان مرکزی   د�د این وقایع را ن�  2014در اپ��ل  سال  ان فرشته مو طال��

�ما�ه ملت را �ه ج�ب بورزوازی  و  ک� که  �ا اختالص  افتضاحش  تمام پول  ؟ ختاشک تمساح � ر�ز   شهر ک�ف برای ملت

 و مدام دم از دمکرا� ، ازادی، عدالت اجتما� و حقوق ��� � زد؟ حال �ا این اوصاف اسفنا�ن��ن �از�ر کرد� 

ود؟� این حاصل خودخوا�یها و خو�امگیهای دولت گذشته و�کتور �انکوو�ــــچ است که دست در دست  کشور �ه چه سو�� م��

�ال�سم بهانه داد و در نها�ت �ا خفت م�دان را �سود مش�� و  مردم و گرو�ای چپ نداد� �ه انها ت�� اندازی کرد� و �ه �دست ام��

� تمام ع�ار داخ� برد�  وطن فروش از خودش �دتر ر�ا کرد   و �ل کشور را در استانه �ک جنگ خون��

ف روی دادن است که   داخل کشور  تا �ه امروز در  2014سالدر اواخر  حال رنگ روی د�گری را �خود گرفته وقایع مختل�� در  ��

آزادی از ق�د این حکوت فاش�س��  جن�ش آزادی �خش دان�اس که در حال تال�� مستمر �منظور م�ارزە برای کسب. است 

اما فارغ از تمام ا�عاد س�ا� این �حران منطقه  . ین روز �ا محور اص� مسائل م��وط �ه �حران اوکراین استبود خودفروخته ک�ف 

�ال�سم غرب و فدراسیون روس�ه را �خود رقم � زند مهم�� از ان این است که �ه �یچ  � ام�� ق که ب�ش�� مجادالت س�ا� ب�� ��

ته مرکزی اختالفات عنوان ن�ا�د دل�ل اص� این جنگ را ناد�دە گرفت که �مانا جن�ه اقتصادی قض�ه است�چرا؟ �ه این دل�ل که �س

 � �ک م�دان عظ�م �ازی در ز�ر ا�الت دون�سک خصوصا منطقه شهری+بر 

دە "موسوم �ه سد که ا�عاد گس�� �ــهاست� ا�ا ک� از خود می�� اسالو�ا�سک" و توابع ان است که در حال حا�� منطقه اص� درگ��

سد که عالوە  ی است؟؟ا�ا ک� از خود می�� � بر مسئله عض��ت اوکراین در ناتو که از دال�ل مهم م��وط �ه این موض�ع چه چ��

محل چ��دن و غارت مش�� که ان منطقه م�ارزە جن�ش دان�اس برعل�ه دولت مرکزی است �ه دل�ل اینکه خواستار ان ن�س�ند که  

� � �ل فاش�ست � این سوال گردن �لفت ن�� ند م�کند که جنایت�ار و �ا��ا�های ناتو �منظور تجاوز �ه خا� روس�ه �اشد �مچن��

ود؟ در مجم�ع چه کسا�� گردانند�ان چ�خ صنعت منطقه  درامد حاصل از استخراج این م�دان عظ�م �ازی �ه ج�ب چه کسا�� م��

دان�اس خوا�ند بود؟ اینجانب مواردی را که �ه گفته ت�� چند از ا�ا� منطقه دون�سک است که البته از بندە خواس�ند نامشان 

� ا�رم اقتصاد �ازی �شود را �ه عرضتان فاش سانم �گفته این اشخاص صح�ت بر � �ک رقا�ت عظ�م �منظور در دست گرف��  م��

� �م�انیهای ان�ل�� و ام���ا�� که در راس انها �م�انیهای شورون و شل قرار دارند و گ��ا تا �ه امروز شل مناقصه را  منطقه ف�ماب��

بر � غارتگری دزدی� و چ�اول است� مثل �م�شه ود ر �مه جای جهان  برندە شدە و از سوی د�گر �از�روم روس�ه است� صح�ت

ـــخ م ام���ا��دف بر � اشغال اوکراین و �ه �غما بردن منابع ز�ر زمی�� منطقه دان�ا س است�در این م�ان  در �ل تار�ـ � �ال�� از سوی ام��

شود این مرز�ای ناتو �ه ح��م کشورش نزد�ک�� �امال �دی� است که فدراسیون روس�ه عالوە بر اینکه خواستار ان ن�ست که 

مسئله �م وجود دارد که �س از ان روس�ه د�گر از فروشند�ان �از�ه ارو�ا نخوا�د بود�و این �ع�� از دست دادن �کدرامد عظ�م 

� موض�ع � برای �ک دورە �لند مدت حا� از �م��  حاصل از صادرات �از�� شا�د امضا پ�مان فروش �از �ه چ��

� تا حدی اعراض دارم)) �س از ان ن��ت معادن عظ�م�اشد (( ی روس�ه ن��  اینجانب �ه سهم خود در خصوص این موضع گ��



خ�� از این دارند که  �� �� � شاختار است� ا�ا این خود فروخت�ان صدای ام���ا و موسوم �ه  ذغالسنگ و صنعت فوالد سازی 

قرار دارد این قول را �ه اتحاد�ه ارو�ا دادە اند  (پی�� پراشنکو)�ال ت سازشر�س جمهور  دست�شاند�ا ن دولت ک�ف که در راس ان 

�م�اری اتحاد�ه ارو�ا درب تمام این معادن و �ارخانجات تول�د فوالد �سته خوا�د شد؟��� ی که �س از عض��ت ا�راین در شورا 

لمان و فرا�سه ور ا ارد چون �س از ان تول�داتدر این م�ان ت�ل�ف �زاران �ارگر منطقه دان�اس چه م�شود؟؟؟ مسلما ا�می�� ند

صادر کنند�  روس�� دان�اس ن� خوا�ند �ه ارو�ا و ام���ا �ارگر ارزان ق�مت و  مردم� شکسته و ح�� خود ام���ا جا�گ��ن خوا�ند شد 

ات که انگ جدا�� طل�� وترور�ست �ه  وع مخاضمه از سوی  دولت  م�چس�انند  �ا�د مطلع گردند که انها این ح�� از �مان ��

ازادی �خش مشغول خارج کردن کود�ان و افراد که�سال و ب�ماران از شهر اسالو�ا�سک �ه شهر�ای مجاور  ار�شمرکزی  �ه منطقه 

� ملت در �ک . م�ادا گزندی �ه انان ازسوی حمالت �وا�� و زمی�� دولت فاش�س�� وارد شود  بود که خصوصا شهر خارکف  �م��

 ا
�

خود را برای استقالل و جدا�� از دولت فاش�س�� اعالم کردند� �مه و�مه ح�� کود�ان� نه مانند  نتخا�ات �امال دموکرات�ک اماد�

ی � کت کردند  انتخا�ات ر�است جمهوری دولت مرکزی که چ�� ک نبود� تنها �م�� از دە درصد ازمردم غرب در انتخا�ات �� جز س��

وز م�دان گرد�د 60 %از سایر رق�ا از که  اختالف �س�ار ز�اد انوقت این اقای ش�الت فروش �ا  �ل آرا را�ه خود اختصاص م�داد پ��

  !، دلقکهای متقلب

اطوری  در اینجا �ا الج�ار �� �ه تار�ــــخ رج�ع م�کنم جمهوری دان�اس ق�ل از انقالب ا�ت�� �مانند ک��مه �خ�� از خا� ام��

 ال �طور رس� �ا مرز و محدودە ای مشخص(نقشه ذ�ل محدودە قرمز رنگ) کهروس�ه بودە است و �عد از انقالب �م در س

وفسک، زا�اروژ�ه،خارکف، قسمتهای وس�� از ا�التهای سو�، م��ال�ف،خرسون، و  شامل ا�التهای دون�سک،لو�ا�سک ،دنی�� پ��

 �ت کرد ونمایندە �مون مح� ان �مروستوف �ا مرک��ت شهر خارکف که �امال مناطق رو� ز�ان بودە اند و�س�ند اعالم موجود

) از انقالبیون �لش��ک بود Arteom(آرت�م شخ� بنام" تئودور اندروو�ــــچ �گ�ف" �ا نام مستعار" تاوار�ش �  !تص��ر �ای��

 

  



� در اینجا �ه گوشه ای از اعالم�ه رس� �م�سار�ای خلق �منظور اعالم تاس�س جمهوری خود مختار دان�اس در فور�ه  �مچن��

 اشارە �ه اعضای �شک�ل د�ندە ان که در صدرشان نام تاوار�ش ارت�م قرار دارد در ذ�ل مشخص گرد�دە استکه 1918 سال

 

� بنا �ه دال�� که مشخص نبود�ا�ان معهذا �س از   جنگ دوم جها�� و گذار از دوران انقالب صنع�� شوروی �س از مرگ استال��

 ال��ارش شوروی �مانند ک��مه �ه خا� ا�راین ملحق گرد�د�� �دون �یچ رفراندو�چه بودە اند این جمهوری توسط �دمداران 

ق کشور را  از سوی مردم جمهوری دان�اس در ان زمان� اما تار�ــــخ را که ن� توان منکر شد� بزوز که ن� توان مردم ��

ە کرد�  �  از�ر گونه ال��ارش و فاش�ست بر ��ا تمام این اوصاف ا�ر �ک حکومت دموکرات�ک م� و ومستقل که عاری  ا�راین��

ام  �ارقرار داشت قطعا مردم دان�اس اتحاد خود را �ا مناطق غر�� حفظ م�کردند  حال  دست�ا�ای خ��  پرا���  غرب حرف  اح��

  معنا که تمام�ت ار��  �ک  کشور  �ا�د توسط  ملت ان کشور  �ه رسم�ت ن�ه قانون اسا� کشور  را �ه م�ان اوردە اند �دی

 �ا �قول معروف �اد �وا�  خواسته جم�  �ک  ملت واحد  �ع��  �یچ و پ�چ حرفها و  این م�ان در �ع��   شناخته  شود� 

ی �ا  دولت ا�االت متحدە در زمان  �ارا� او�اما  نزد�ک �ه شش م�ل�الرد دالر  �منظور �نگو��    وع  درگ�� از  �مام ابتدای  ��

ـــچ  نج �ارگران ام���ا�دالر �ای نف�� شش م کرد� خ�ج  دولت و�کتور  �انکوو�ـ � ا�االت  �ل�ارد دالر دس�� مردم عراق�چطور �م��

�ال�سم غرب �ز و این روز�ا اپ متحدە که  نند در �ازد�م س�تام��  و سایر خودفروخته �ا سنگش را �ه سونهای طرفدار  ام�� � س�نه م��

�     1973سال سالوادور الندە در ش�� و روی �ار آوردن ان پ�نوشه جنایت�ار انجام اقدام را در ق�ال �نگو�� حکومت قانو�� �م��

� خودتان ایران ب��ا کردن؟ داستان رسوا�� واترگ�ت ب�ست و �شت چه کسا�� کودتای  !!ندداد را نمی�ی� م�� مرداد را در �مان ��

ال�سم غرب که منجر   الب نارن�� ،انق !سال گذشته جهان�ــــخ  صد و دە چه بود؟� و �س�اری از نمونه �ای د�گر در ظول تار  لی��

ی  و�کتور  یوشنکو گشت   �ه قدرت  سازندە  او �مراە �ا یول�ا تموشنکو  داشت؟ جز اینکه  اوکراینچه دستاوردی برای مردم گ��

ار �د�یهای خار�� غرق کردند� معروف  �  ف�لمهای پورنو کشور را تا �لو در لج��



رو�داد یورو م�دان م�گذرد  دولت  جد�د نه تن�ا  ذرە ای  قدم در  راە اصالحات کشور  بر که چ�ار  سال از  از  حا��   حال در 

ن�ا�� که  مد� بودند  نداشته �ل�ه  فساد  دول��  و رشوە خواری و فعال�ت  ش�که �ای  ماف�ا�� �ه منت�ا ال�ه  خود  رسدە است� ا 

ل بر  زمام ام ی  قدرت و کن�� اع را �و سامان دادە و قدم در راە الحاق �ه اتحاد�ه ارو�ا خوا�ند اوض ور کشور �س از  �دست گ��

تن�ا  �مانند �دمداران  ق��  �ه فکر  پر کردن ج�ب خود و برداشت ،��چگونه  اقدا� را در این خصوص انجام ندادە اند تن�ا 

  �س�ند� 

�  �ه �س�اری  از  وعدە �ای  خوذ  در ق�ال  براورد از  ان طرف �م  که  متاسفانه �ا�د گفت  جن�ش  ازادی  �خش  دان�اس   �مچنی��

� اینکه که �اری نرساندن دوست و برادر بزرگوار   نمودن خواسته �ای خلق  دان�اس جامه عمل نپوشاندە است  که البته  گف��

� شامل حال ان�ا نگردی�دە است خا� از لطف ن�ست�  غرب کشور و احوال  مردم   مع�ذا  در  مقا�سه �ا اوضاع  �مسا�ه (روس�ه)ن��

ی می�اشند   د �دل�ل  اینکه  در حال حا�� ب�ش�� از  �فتاد درص !  که در ج�ن� تازە فرو افتادە اند  �طور قطع دارای وضع�ت ب���

ی  از  ان�ا  ج�ت  �ار  و کسب  درامد  �ه  جوانان  متخضض  و  غ�� متخضض کشور  در  ب��اری مطلق ��  بردە و �خش  کث��

ا�ط  وخ��  در انجا  مشغول �ه �ار � شوند خود جای   کشور �مسا�ه  غر��  �ع��  ل�ستان  م�اجرت م�کنند که البته  �ا چه ��

جرات � توان ب�ان کرد که چرخ�ای  اقتصاد  کشور متوقف  شدە است  �  تول�د و توز�ــــع  داخ�  �ه �حث دارد� در این  م�ان  �ه 

�ک  تجاری  و اص�  کشور که �مانا  فدراسیون   روس�ه  بود این کشور  را  �ه حال  ان  خود  رس�دە است  و  تن�ا �� � �ن  م�� �م��

ول  �ما�ه �ا و منابع  کشور �س�ند  �ال��ار��  ما�  حال  رنگ  و رو�� خود ر�ا کردە است�  ماف�ای  ر�زو درشت در حال  چ�ا

تازە �خود گرفته است مظاف  بر اینکه  از �مک�ای  ما�  اتحاذ�ه ارو�ا  �ه  خزانه  دول��  کشور  دز  ج�ت انجام  اصالحات داخ�   

�   ی نو ز�ر ساخت�ا ب��ان  و  ی  ن�ست� �منظور  امادە سازی  کشور  برای  پیوس��   �ه اتحاد�ه  ارو�ا  د�گر  �یچ  خ��

شب�ه  ج��رە  ک��مه و  مال��ت اص�  این است که   کشور  فع�  اوکراین  �دون   �اسخ�دون  لفافه  چی��  و  خالصه ،�الم   رک

�ال�سم  ارو�ا و ام���ا  �از  نمی�اشد  و �مچون  مورد ن ذرە ای  ارزش  ندشته و  ا�الت�ای  �ل�دی  لو�ا�سک و دون�سک  برای  ام��

ی  زخ�  و ��  �ال و ک��ال  است  این  �مان خواسته  فدراسیون   روس�ه  است که  دو�ارە  کشور  را  جذب  خود کردە و  � ش��

در و را�طه �در و �� را حفظ کند�  �مانند گذشته �ع��  دوران �س از  فرو�ا��  فاصله مرز�ا �ا ناتو را �ه  حدا���  ممکن برساند 

�   ر���  فع�  روس�ه  است اما  �طور   اقای   قوایعاص�  این و  و �دمدار  این م�ان  مجری  سوابق    هطع و �ا توجه �قوالدم��  پوت��

� �ل�ه   �ن می�اشد  که   نه  فقط  اقای  والدم��  پوت�� �ال�سم  غرب �امال واضح و م�� گذشته دست درازی  و ز�ادە خوا�  �ای  ام��

�یچ  ر��� د�گری  در کشور  فدراسیون روس�ه  اوکراین  عضو  ناتو  را  نخوا�د �ذیرفت  و  �موارە   عزم خود را جذب  نمودە و 

ی خوا�د نمود. از  وق�ع   این امر جلوگ��
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