
جنگ در اوکراین جنگی استعمار گرانه است

تیموتی اسنایدر

 هنگامی که والدیمیر پوتین وجود کشور اوکراین را غیر واقعی تلقی می کند، به زبان آشنای امپراتوری سخن

 می خواندند و با« قبیله»به مدت پانصد سال، اروپاییاِن فاتح جوامعی را که با آنها مواجه می شدند . می گوید

 ویرانه های شهرهای اوکراین و. آنها طوری رفتار می کردند که گویا نمی توانند کشور خود را اداره کنند

 عملکرد روس ها در آنجا، از جمله کشتار دسته جمعی، تجاوز و تبعید اجباری، نشان می دهند که ادعای عدم

 .وجود یک کشور تمهیدی کالمی برای نابودی آن کشور است

همانطور که فرانتس فانوِن فیلسوف، استدالل می کند. عامالن را از اسباب متمایز می کند روایت امپراتوری،   

 استعمارگران خود را عامالنی هدفمند تلقی می کنند و مردم مستعمره را اسبابی برای تحقق رؤیای

پوتین یک دهه پیشتر، هنگامی که دوباره به ریاست جمهوری رسید، تغییری. امپریالیستی خود می دانند  

نامید که بنا به« تمدن-دولت»، او روسیه را یک ۲۰۱۲در سال . آشکارا استعمارگرانه در روش خود داد  

سال بعد، او ادعا کرد که. طبیعت خود، فرهنگ های کوچک تر مانند اوکراین را در خود جذب می کند  



که در« وحدت تاریخی»درباره ی  مقاله ای طوالنی در. با هم دارند« وحدتی معنوی»روس ها و اوکراینی ها   

 جوالی سال گذشته منتشر شد، او ادعا کرد که اوکراین و روسیه کشوری واحد هستند که سرآغازی واحد

بنا بر تصور او، با جهانی چند  پاره مواجه ایم که باید با خشونت دوباره یک پارچه. آنها را به هم پیوند می دهد  

روسیه تنها با نابودی اوکراین می تواند دوباره به وضعیت اصلی خود بازگردد. شود .

 مردم اوکراین که موضوع این لفاظی ها و هدف جنگ ویران گری هستند که به این واسطه تجویز می شود،

 البته اوکراین تاریخ خود را دارد و اوکراینی ها واقعا یک ملت. معنای این حرف ها را به خوبی می دانند

 اما امپریالیسم بنا به خصوصیت خود، شیءانگاری را بر مردم سرزمین های حاشیه ای و فراموشی را. هستند

 است قوانین حاکم بر حافظه امپریالیسم مدرن روسیه مستلزم تحمیل. بر مردم سرزمین مرکزی تحمیل می کند

 «جنگ»روس ها مجاز نیستند کلمه ی . که بر اساس آنها بحث جدی درباره ی گذشته ی شوروی ممنوع است

 در ابتدای استالین همچنین گفتن این واقعیت ها مجاز نیست که. را درباره ی حمله به اوکراین به کار ببرند

 جنگ جهانی دوم با هیتلر متحد شد و برای حمله به لهستان توجیهی مشابه با حمله ی پوتین به اوکراین

 هنگامی که در فوریه حمله به اوکراین شروع شد، به ناشران روسیه دستور داده شد که هر اشاره ای. داشت

.به اوکراین را از کتاب های درسی حذف کنند

 در مواجهه با ترکیبی از خیال پردازی و تابوانگاری که کرملین به طور رسمی درپیش گرفته، این وسوسه به

 اینکه اوکراین جاودان است نه روسیه، اینکه حق: وجود می آید که نشان دهیم مخالف این ادعاها درست است

 با این حال تاریخ اوکراین چیزی ارائه. همواره با اوکراینی ها است و نه روس ها و ادعاهایی از این دست

 از همان ابتدا احساسات ملی اوکراینی وجود. می دهد که جالب تر از روایتی صرفا ضد امپراتوری است

 اما در اوکراین معاصر، معنای ملت چندان ضد استعماری نیست و با انکار قدرت امپراتوری  خاصی. داشت

 .پیوند نخورده بلکه بیشتر پسا استعماری است و از آفرینش چیزی جدید حکایت دارد

 بیمارستان ها را بخش جنوبی اوکراین، یعنی در جایی که اکنون نیروهای روسیه شهرها را محاصره و

 در اسطوره های مربوط به پیدایش آتن،. می کنند، برای مردم باستان به خوبی شناخته شده بود بمباران

 در واقع، این شهر تنها به این دلیل توانست زیتون کشت. ایزدبانو آتنا به این شهردرخت زیتون را هدیه داد

 یونانیان این سواحل را می شناختند، اما از. کند که دانه هایی از بندر های ساحل دریای سیاه وارد کرده بود

 سرزمین های ورای آن ناآگاه بودند، جایی که به تصور آنها موجوداتی افسانه ای از مزرعه های غذاهای

 سرزمینی: از همان زمان نگرشی استعماری به اوکراین وجود داشت. خدایان و طال محافظت می کردند

.رؤیایی، که هر کس آن را تصاحب کند هر آرزویی برای او روا خواهد بود

 شهر کی یف، در دوران باستان وجود نداشت با این حال شهری بسیار قدیمی است، حدود پانصد سال

این شهر احتماال در قرن ششم یا هفتم میالدی و در سرزمینی شمالی تر از همه ی. قدیمی تر از موسکو  

اسالم در حال پیش روی و مسیحیت در حال. سرزمین های مورد ادعای یونانیان و رومی ها ساخته شد  
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امپراتوری روم غربی سقوط کرده بود و شکلی از مسیحیت را به جا گذاشته بود که تحت. اروپایی شدن بود  

پابرجا مانده بود و اکنون چیزی را که کلیسای( بیزانس)امپراتوری روم شرقی . تسلط پاپ قرار داشت  

در همان حال که رم و قسطنطنیه در گرویدن نوکیشان تازه با هم. ارتودوکس خوانده می شد، در دست داشت  

کی یفی ها به زبانی اسالوی حرف می زدند که فاقد. رقابت می کردند، مردم شرق کی یف به اسالم می گرویدند  

 .رسم الخطی برای نوشتن بود و تابع نوعی از کافرکیشی بودند که بت یا معبدی در آن وجود نداشت

در. پوتین با پیوستن این مردم به مسیحیت مرتبط است که در چنین شرایطی وقوع یافت« وحدت»چشم انداز   

آنها که برای تجارت. معروف بودند، به کی یف رسیدند )Rus( قرن نهم، گروهی از وایکینگ ها که به ُرس  

سران. برده ی خود به دنبال راهی به جنوب بودند، رودخانه ی دنیپرو را یافتند که از درون شهر می گذشت  

 این گروه برای تصاحب محدوده هایی که امروز اوکراین، بالروس و شمال شرقی روسیه خوانده می شوند،

در اواخر قرن دهم، وایکینگی به نام. وارد جنگ شدند و در این میان کی یف همواره هدف اصلی آنها بود  

اما. او در ابتدای حکومت خود کافرکیش بود. والدمار این شهر را با کمک لشکری از اسکاندیناوی فتح کرد  

به.  وقتی بیزانس دچار انقالبی درونی شد، احساس کرد فرصتی به وجود آمده است۹۸۷در حدود سال   

در این فرایند، والدمار به مسیحیت گروید. کمک امپراتور آمد و با خواهر او ازدواج کرد .

 است که بر اساس آنها قوانین حاکم بر حافظه امپریالیسم مدرن روسیه مستلزم تحمیل

.بحث جدی درباره ی گذشته ی شوروی ممنوع است

 پوتین ادعا می کند که این زنجیره ی پرآشوب وقایع نشان می دهد که اراده ی خداوند روسیه و اوکراین را

به سادگی می توان تعبیر نادرستی از اراده ی خداوند داشت؛ در هر حال،. برای همیشه به هم پیوند زده است  

والدمار. معنایی نداشتند« اوکراین»و « روسیه»ملت های مدرن در آن زمان موجود نبودند و کلمات   

 نمونه ی بارز حاکمان کافرکیش اروپای شرقی در زمان خود بود و پیش از آنکه برای پذیرش دین

 یگانه پرستانه ی مرجح خود دست به انتخابی راهبردی بزند، گزینه های یگانه پرستانه ی دیگری را نیز مد نظر

دیگر به معنای وایکینگ های برده دار نبود بلکه به جامعه ای مسیحی داللت« ُرس»کلمه ی . قرار داده بود  

خاندان حاکم حال با پیوندهای زناشویی با دیگران آمیخته بود و مردم محلی را رعیت هایی تلقی. داشت  

.می کرد که باید مالیات بدهند و نه برده هایی که باید فروخته شوند

 با این حال درباره ی اینکه چه کسی بعد از مرگ حاکم کی یف قدرت را به دست خواهد گرفت، هیچ قانونی

درست است که والدمار شاهزاده ای بیزانسی را به عنوان همسر خود برگزید، اما. تعریف نشده بود  

  مرد،۱۰۱۵وقتی در سال . نظر از حرم چندصدنفری زنانش، نیم دو جین همسر دیگر هم داشت صرف 

 یکی از پسران خود به نام سویاتوپولک را به زندان انداخته بود و با یکی دیگر از آنها به نام یاروسالو در

سویاتوپولک بعد از مرگ پدرش آزاد شد و سه برادر دیگر خود را کشت اما در جنگ با. جنگ بود  

  به تنهایی۱۰۳۶دیگر پسران نیز وارد این معرکه شدند و یاروسالو تا سال . یاروسالو شکست خورد

https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-russian-memory-project-that-became-an-enemy-of-the-state


دست کم ده نفر از دیگر فرزندان. این فرایند جانشینی بیست و یک سال طول کشید. حکومت نمی کرد  

 .والدمار در طول این دوران کشته شدند

 برخالف ادعای پوتین این وقایع بر وجود یک امپراتوری جاودان داللت ندارند، اما اهمیت محوری فرایند

 .جانشینی را یادآوری می کنند، موضوعی که برای رابطه ی اوکراین و روسیه در امروز اهمیت زیادی دارد

 در اوکراین. است، یعنی نام رییس جمهور امروز اوکراین« ولودیمیر»، در اوکراینی «والدمار»طرز تلفظ 

 وقتی ولودیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری: قدرت از طریق انتخابات دموکراتیک انتقال می یابد

 «والدیمیر»طرز تلفظ روسی همین نام .  پیروز شد، رییس جمهور قبل شکست خود را پذیرفت۲۰۱۹سال 

 و مشخص نیست که وقتی والدیمیر پوتین هیچ اصل جانشینی در آن وجود ندارد :روسیه شکننده است. است

 .اندیشه ی مرگ طرز فکر امپریالیسستی را تقویت می کند. می میرد یا از قدرت برکنار می شود چه خواهد شد

 مستبدی سالخورده که با وسواس به فکر میراث خود است، به تصوری خیالی از عظمت درمی آویزد که به

 .روسیه و اوکراین« وحدت: »او نامیرایی می بخشد

در اروپای شرقی او را حکیم و بنیان گذار قانون. در داستان های باستانی ایسلند، یاروسالو را لنگ می خوانند  

بعد از حکومت او، سرزمین های اطراف کی یف بارها. با این حال او مشکل جانشینی را حل نکرد. می دانند  

، شهر تسلیم مغول ها شد؛ بعدتر اغلب بخش های قدیم متعلق به ُرس ها به تملک۱۲۴۰در سال . چندپاره شد  

لیتوانی شیوه ی سیاست ورزی. دوک بزرگ لیتوانی درآمد که در آن زمان بزرگ ترین کشور اروپا بود  

برای دو قرن دوک های بزرگ لیتوانی بر لهستان. کی یف و بخش قابل توجهی از قوانین آن را وام گرفت  

لیتوانیایی شکل- بعد از فروپاشی پادشاهی لیتوانی، اتحادیه ای لهستانی۱۵۶۹اما در سال . نیز حاکم بودند  

 .گرفت و سرزمین های اوکراین تحت حاکمیت لهستانی ها درآمد

 ، کی یف دیگر منبع قوانین نبود، بلکه قوانین بر آن اعمال۱۵۶۹بعد از سال . این تغییر تعیین کننده ای بود

 استعمار بود که اوکراین را از. می شد، یعنی الگویی که در موقعیت های استعماری اتفاق می افتد

 سرزمین های سابق ُرس ها جدا کرد و بر اثر آن خصوصیت هایی در اوکراین به وجود آمد که امروزه نیز

 بدبینی نسبت به دولت مرکزی، بحران در سازمان دهی، و تصوری از آزادی که به: قابل مشاهده است

 .معنای حفظ اصالت خود علی رغم حضور همسایه ای قوی است

 در طول قرن های شانزدهم و هفدهم، به نظر می آمد که تمام نیروهای جهانی سازی اروپا اوکراین را در

استعمارگری لهستان با استعمارگری اروپاییان در سایر نقاط جهان مشابهت داشت و تا. چنگ خود گرفته اند  

و مدیران زمین را که)اشراف لهستانی شیوه های مدیریت زمین را مرسوم کردند . حدی آن را ممکن می کرد  

.و این امر به آنها اجازه داد تا مزرعه هایی پرسود تأسیس کنند( اکثرشان یهودی بودند به این کار گماردند  

 فرماندهان نظامی محلی در اوکراین بالفاصله این نظام را الگو قرار دادند و عناصری از فرهنگ لهستان را
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در عصر اکتشاف، دهقانانی که به کار اجباری. اقتباس کردند، از جمله مسیحیت غربی و زبان لهستانی را  

.گرفته شده بودند، برای بازاری جهانی کار می کردند

پژوهشگران لهستانی. استعمار اوکراین با رنسانس و نیز با شکوفایی چشمگیر فرهنگ لهستانی هم زمان بود  

کوپرنیک که. همانند دیگر اندیشمندان رنسانس دانش باستان را احیاء و در مواردی آن را بی اعتبار کردند  

.بطلمیوس را باطل و گردش زمین به دور خورشید را تأیید کرد، خود لهستانی بود المجسطی میراث کتاب  

ی بطلمیوس را اصالح کرد و نقشه ی اوکراین به عنوانجغرافیا لهستانی دیگری به نام َمچه میچویتا،  

اما همچون دوران باستان شخم زدن زمین ثروتی عظیم تولید. سرزمین غذای خدایان و طال را کنار گذاشت  

 می کرد و این پرسش را به وجود می آورد که چرا کسانی که کار می کنند و کسانی که از این کار بهره

 .می برند، چنین سرنوشت های متفاوتی دارند

در سراسر اروپا بحثی در جریان بود. در دوران رنسانس به مسئله ی هویت از دریچه ی زبان می نگریستند  

 که آیا التین که حال احیاء شده بود برای فرهنگ کفایت می کند و یا اینکه برای این کار به زبان های معمول

در اوایل قرن چهاردهم، دانته در این مناقشه طرف زبان ایتالیایی را گرفت؛ نویسندگان. محلی نیز نیاز است  

 زبان های انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و لهستانی با مدّون ساختن سایر زبان های محلی، زبان های ادبی

در اوکراین، زبان ادبی لهستانی بر زبان بومی اوکراینی ها غلبه کرد و به زبان. دیگری به وجود آوردند  

لهستانی زبانی مدرن بود، مانند: این مسئله تا اندازه ای عادی بود. تجارت و نخبگان فکری تبدیل شد  

ً. اما در اوکراین، زبان محلی مردم لهستانی نبود. انگلیسی و ایتالیایی پاسخ اوکراین به مسئله ی زبان عمیقا  

 .استعمارزده بود در حالی که در بقیه ی اروپا این پاسخ را می توان عموماً دموکراتیک تلقی کرد

 در حالی که روایت پوتین درباره ی اوکراین مبتن بر دست سرنوشت است، خاطرات

 .اوکراینی ها از کازاک ها داستان آرزوهای برباد رفته است

نخبگان محلی به پروتستانیسم و سپس به فرقه ی: اصالحات دینی نیز نتیجه ای مشابه به همراه داشت  

تالقی استعمار،. کاتولیک روم پیوستند، کاری که باعث شد با جمعیت ارتدوکس فاصله ی بیشتری پیدا کنند  

، صاحبان بزرگ زمین عمدتاً به زبان۱۶۴۰در دهه ی . رنسانس و اصالح دینی مختص اوکراین بود  

 لهستانی صحبت می کردند و کاتولیک بودند، و کسانی که برای آنها کار می کردند اوکراینی صحبت می کردند

جهانی شدن تفاوت ها و نابرابری هایی را ایجاد کرده بود که مردم را به سوی عصیان. و ارتدوکس بودند  

 .سوق می داد

 اگر. امروزه اوکراینی ها در حال جنگ، برای مقابله با روایت پوتین به هیچ افسانه ی کهنی تکیه ندارند

 پیشینه ای وجود داشته باشد که برایشان مهم باشد، تاریخ کازاک ها است، گروهی از مردم آزاد که در

 .استپ های دوردست اوکراین زندگی می کردند و قلعه های خود را در جزیره ای در وسط دنیپرو می ساختند

 آنها که از نظام زمین داری و دهقانی لهستان گریخته بودند، می توانستند انتخاب کنند که رسما به عنوان

https://www.amazon.com/Ptolemys-Geography-Annotated-Translation-Theoretical/dp/0691092591?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/Ptolemys-Almagest-Ptolemy/dp/0691002606?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50


 با این حال، آنها شهروند محسوب. ثبت شوند و برای خدماتشان به ارتش لهستان دستمزد بگیرند« کازاک»

 نمی شدند و از میان آنها عده ی بسیاری می خواستند رسماً به عنوان کازاک به ثبت برسند، اما پارلمان

 .لیتوانی این اجازه را نمی داد-لهستان

یک کازاک پرنفوذ به نام بوهدان کملنیتسکی مقابل چشمان خود.  آغاز شد۱۶۴۸طغیان کازاک  ها در سال   

کملنیتسکی وقتی دید که قانون از. دید که یکی از اشراف لهستان، زمینش را مصادره و به پسرش حمله کرد  

 او حمایتی نمی کند، به کازاک های هم قوم خود روی آورد تا علیه قدرتمندان لهستانی زبان و کاتولیک قیام

شکایت های انباشته ی فرهنگی، دینی و اقتصادی مردم به سرعت انقالب را به چیزی بسیار شبیه به. کنند  

 قیامی ضد استعماری تبدیل کرد و خشونت نه تنها علیه ارتش های خصوصی این قدرتمندان، بلکه علیه تمام

قدرتمندان لهستانی دهقانان و کازاک ها را مجازات کردند و سر آنها را بر. لهستانی ها و یهودی ها آغاز شد  

.لیتوانیایی به جنگ مردمی رفتند که خود در کودکی جزئی از آنها بودند-شوالیه های لهستانی. نیزه زدند  

.طرفین جنگ یکدیگر را بسیار خوب می شناختند

، کازاک ها که متوجه شده بودند به کمک نیاز دارند، به قدرتی شرقی، یعنی روسیه تزاری۱۶۵۱در سال   

وقتی ُرس های کی یفی سقوط کردند، اغلب زمین های. روی آوردند که درباره ی آن چیز زیادی نمی دانستند  

 آنها به لیتوانیایی ها رسید، اما برخی از سرزمین های شمال شرقی آنها تحت حاکمیت جانشینان مغول ها باقی

در آنجا در شهری جدید به نام موسکو، رهبرانی که تزار خوانده می شدند کشور گشایی وسیعی را آغاز. ماند  

، یعنی همان سالی که شورش کازاک ها۱۶۴۸در سال . کرده و قلمرو خود را تا شمال آسیا گسترانده بودند  

رسیده بود شروع شد، کاوشگری از اهالی موسکو به اقیانوس آرام .

۱۶۵۴در سال . جنگ اوکراین به روسیه ی تزاری اجازه داد که توجه خود را به اروپا معطوف کند  

-سپاهیان روسیه ی تزاری از شرق به کشور لهستان. کازاک ها توافق نامه ای با نمایندگان تزار امضاء کردند

 لیتوانی حمله کردند؛ اندکی بعد، سوئد نیز از شمال حمله کرد و بحرانی را آغاز کرد که در تاریخ لهستان از

لیتوانی و روسیه ی- میان لهستان۱۶۶۷در نهایت در سال . یاد می کنند« سیالب بزرگ»آن به عنوان   

کی یف بعد از. صلح برقرار شد و اوکراین کمابیش از وسط و در طول دنیپرو به دو بخش تقسیم شد تزاری   

 .هزارسال از تاسیس خود برای نخستین بار از نظر سیاسی با مسکو پیوند خورد

مشکل این بود که مبارزه ی آنها علیه یک. کازاک ها چیزی شبیه به یک جنبش ملی گرایانه ی اولیه بودند  

، سرزمین روسیه ی تزاری به امپراتوری۱۷۲۱در سال . قدرت استعماری راه را بر قدرتی دیگر باز کرد  

«سیالب بزرگ»لیتوانی هرگز بعد از -کشور لهستان. روسیه تغییر نام داد که به ُرس های قدیم اشاره داشت  

روسیه  به این ترتیب بقیه ی.  تجزیه شد و از میان رفت۱۷۹۵ و ۱۷۷۲کامال احیاء نشد و بین سال های   

.اوکراین را نیز تصاحب کرد، البته به جز منطقه ای غربی به نام گالیشیا که به تصاحب هابسبورگ در آمد  

آنها حقوق سیاسی ای را که.  کازاک ها جایگاه خود را از دست دادند۱۷۷۵در همین دوران یعنی در سال   

https://www.loc.gov/collections/meeting-of-frontiers/articles-and-essays/exploration/russian-discovery-of-siberia/
https://www.loc.gov/collections/meeting-of-frontiers/articles-and-essays/exploration/russian-discovery-of-siberia/


 می خواستند به دست نیاوردند و دهقانانی که از آنها حمایت کرده بودند مالکیت خاک حاصلخیز را از دست

زمین داران لهستانی در اوکراین باقی ماندند، و قدرت سیاسی هم به روسیه رسید. دادند . 

 در حالی که روایت پوتین درباره ی اوکراین مبتن بر دست سرنوشت است، خاطرات اوکراینی ها از

  نوشته شد، درباره ی۱۸۶۲سرود ملی این کشور که در سال . کازاک ها داستان آرزوهای برباد رفته است

 ملتی نوپا سخن می گوید که هنوز سرنوشت به آنها روی خوش نشان نداده است اما روزی در آینده لیاقت آن

 .تبدیل شوند« ملت کازاک»را خواهند یافت که به 

 وقتی جنبش اوکراینی ها در خارکوف که متعلق به امپراتوری روسیه. قرن نوزدهم دوران احیای ملت ها بود

 تمرکز این جنبش بر میراث( نامیده می شود و عمدتا ویران شده است خارکیف جایی که امروز)بود آغاز شد 

 گام بعدی این بود که در میان این مردمان تاریخی مشترک را به شکل روایتی از یک فرهنگ. کازاک ها بود

 اما بعد از. در ابتدا به نظر نمی آمد که چنین کوششی حاکمیت امپراتوری را تهدید کند. پایدار جستجو کنند

 ۱۸۶۴ و ۱۸۶۳در سال های  شورش لهستانی ها ، و تحقیر۱۸۵۶شکست روس ها در جنگ کریمه در سال 

 اغلب آن را برساخته ی نخبگان لهستانی تلقی. روس ها اعالم کردند که فرهنگ اوکراینی ها اصال وجود ندارد

 اندیشمندان(. بر آن صحه می گذارد« وحدت تاریخی»ایده ای که پوتین در مقاله ی خود درباره ی )می کردند 

 .پیشرو اوکراینی به گالیسیا مهاجرت کردند، جایی که می توانستند آزادانه سخن بگویند

 جنگ جهانی اول اصل حق حاکمیت ملی را با خود به همراه آورد که نویدبخش رهایی از حاکمیت

 اما در عمل اغلب از این اصل برای نجات امپراتوری های قدیمی یا ساختن. امپراتوری ها بود

  با فروپاشی امپراتوری روسیه به دلیل انقالب، جمهوری۱۹۱۷در سال . امپراتوری های جدید استفاده کردند

 به ازای وعده ی دریافت محصوالت غذایی، این اتریش و آلمان ۱۹۱۸در سال . ملی اوکراین تأسیس شد

 وودرو ویلسون مروج اصل حاکمیت ملی بود، اما اتحادیه ی پیروز او اوکراین. کشور را به رسمیت شناختند

 والدیمیر لنین نیز بر همین اصل تاکید داشت، گر. را نادیده گرفت و در عوض ادعاهای لهستان را پذیرفت

 .چه تنها این مسئله را در نظر داشت که استفاده از خواسته های ملی می تواند انقالب طبقاتی را به پیش برد

 چیزی نگذشت که اوکراین در کانون جنگ داخلی روسیه قرار گرفت، جنگی که در آن ارتش سرخ به

 رهبری بلشویک ها و ارتش سفیِد مدافع امپراتوری ساقط شده، هر دو حق اوکراینی ها را برای حاکمیت ملی

 در این جنگ هراس انگیز که چهار سال طول کشید، میلیون ها انسان، از جمله  ده ها هزار. انکار می کردند

 .یهودی، کشته شدند

 وزیر امور خارجه ی روسیه، سرگئی الوروف، استدالل کرده است که روسیه مجبور بود

.به اوکراین حمله کند چون ممکن بود اوکراین جنگ را آغاز کند

 اگر چه ارتش سرخ در نهایت پیروز شد، رهبران بلشویک ها می دانستند که مسئله ی اوکراین را نمی توان

 پوتین ادعا می کند که بلشویک ها اوکراین را به وجود آوردند، اما واقعیت دقیقا عکس این. کنار گذاشت

https://www.amazon.com/Red-Prince-Timothy-Snyder-dp-1845951204/dp/1845951204?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/Reconstruction-Nations-Ukraine-Lithuania-1569-1999-dp-030010586X/dp/030010586X?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50%5C
https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/the-devastation-of-kharkiv


 آنها که می دانستند هویت اوکراینی واقعی و فراگیر. بلشویک ها جمهوری ملی اوکراین را نابود کردند. است

 اینکه اتحاد جماهیر شوروی در. است، کشور جدید خود را طوری طراحی کردند که کلیت آن را در بگیرد

 شکل نهایی خود به صورت فدراسیونی از واحد هایی درآمد که نام های ملی داشتند، عمدتاً نتیجه ی حضور

 .اوکراین در آن بود

 تقریبا تمام. شکست اوکراینی ها در به دست آوردن حق حاکمیت ملی به هیچ وجه منحصر به فرد نبود

 کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول تأسیس شدند، در طول دو دهه ی بعد به دست آلمان نازی، اتحاد

 در تصورات سیاسی هر دوی این رژیم ها، اوکراین سرزمینی. جماهیر شوروی یا هر دوی آنها نابود شدند

 بود که تصاحب آن به آنها اجازه ی برتری در نظم جهانِی بعد از جنگ را می داد و آنها را قادر می کرد که

 همچون قرن شانزدهم، گویا تمام نیروهای تاریخ جهان بر. جهان را به شکلی که می خواهند در آورند

 .کشوری واحد تمرکز یافته بودند

 استالین خواهان شکلی از استعمارگری داخلی بود که در آن دهقانان مورد بهره برداری قرار می گرفتند تا

 سیاست کشاورزی جمعی. اتحاد جماهیر شوروی بتواند به پای سرمایه داری برسد و سپس آن را شکست دهد

 او که بر اساس آن زمین از کشاورزان گرفته می شد، به طور خاص خوشایند مردم اوکراین نبود زیرا

 با این حال خاک. خالص کرده بود(  که هنوز اغلب لهستانی بودند)انقالب آنها را از شر زمین داران 

 در سال های. حاصلخیز اوکراین نقشی محوری در نقشه های استالین داشت و او اقدام به تصاحب آن کرد

  او مجموعه ای از سیاست گذاری ها را به اجرا گذاشت که به مرگ تقریبا چهار میلیون نفر۱۹۳۳ و ۱۹۳۲

 پروپاگاندای شوروی اوکراینی ها را در این ماجرا مقصر. از گرسنگی یا بیماری های مرتبط با آن منجر شد

 قلمداد می کرد و ادعا داشت که آنها برای بی اعتبار کردن حکومت شوروی در حال کشتن مردم خود هستند،

 اروپایی هایی که سعی داشتند برای نجات مردم از قحطی. تاکتیکی که امروز پوتین نیز آن را تکرار می کند

.غذا تامین کنند، به بهانه ی اینکه نازی  هستند، کمکشان رد شد

 نازی های واقعی قحطی استالین را نشانه ای از آن می دانستند که از کشاورزی اوکراین می توان برای یک

 هیتلر می خواست قدرت شوروی را سرنگون و. برنامه ی خودشان: برنامه ی امپریالیستی دیگر نیز بهره برد

 چشم انداز او. شهرهای شوروی را از جمعیت خالی کند و تمام بخش غربی کشور را تحت استعمار در آورد

 او تصور می کرد که می تواند میلیون ها نفر از آنها را گرسنگی: بود شدیداً استعمارگرانه برای اوکراینی ها

 میل هیتلر به تصاحب خاک اوکراین. دهد و اخراج کند و کسانی که باقی می ماندند را به کار اجباری وادارد

 به این معنا، منطق استعماری درباره ی اوکراین. بود که میلیون ها یهودی را در چنگ آلمان گرفتار کرد

 .بود هولوکاست پیش شرطی ضروری برای وقوع

خطرناک ترین مکان در ، استعمارگری شوروی و نازی ها اوکراین را به۱۹۴۵ تا ۱۹۳۳بین سال های   

تعداد شهروندانی که در اوکراین در اثر اقدامات شرورانه به قتل می رسیدند از هر جای. تبدیل کرد جهان  

https://www.amazon.com/gp/product/1541600061?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/gp/product/1541600061?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/gp/product/1541600061?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/gp/product/1541600061?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/gp/product/1541600061?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.newyorker.com/tag/the-holocaust
https://www.amazon.com/Black-Earth-Holocaust-History-Warning/dp/1101903473?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50


تعداد اوکراینی  هایی که در: در این محاسبه سربازان کشته شده به حساب نیامده اند. دیگر در جهان بیشتر بود  

 جنگ با آلمانی ها در جنگ جهانی دوم کشته شدند، بیش از مجموع سربازان فرانسوی ها، آمریکایی ها و

 .بریتانیایی ها بود

 اصلی ترین مبارزه در طول جنگ جهانی دوم، جنگ آلمان و شوروی  بر سر اوکراین بود که بین سال های

  جنگ شروع شد، اتحاد جماهیر شوروی و آلمان در۱۹۳۹اما وقتی در سال .  اتفاق افتاد۱۹۴۵ تا ۱۹۴۱

در آن زمان آنچه اکنون اوکراین غربی نامیده می شود،. عمل با هم متحد بودند و با هم به لهستان حمله کردند  

گروه کوچکی از ملی گرایان اوکراینی در آنجا به آلمانی ها پیوستند. جنوب غربی لهستان محسوب می شد  

وقتی مشخص شد که آلمان ها.  تصور می کردند که آنها به دنبال نابودی اتحاد جماهیر شوروی اند زیرا  

به قتل عام۱۹۴۴ و ۱۹۴۳شکست خواهند خورد، این ملی گرایان ارتش آلمان را ترک کردند و در سال های   

در متون پوتین، آنها دیو هایی. قومیتی لهستانی ها دست زدند و سپس در مقابل شوروی مقاومت کردند  

این در حالی است که ظهور آنها. تصویر می شوند که به طور کلی عامل جداافتادگی اوکراینی ها شده اند  

نیروهای شوروی آنها را در سرکوبی خونین در هم شکستند و. محصول همکاری وسیع استالین با هیتلر بود  

در همین زمان، لهستانی هایی. امروزه راست گرایان افراطی در اوکراین تنها یک تا دو درصد طرفدار دارند  

اوکراینی پناهنده ی که نیاکانشان قربانیان اصلی ملی گرایی اوکراینی بودند، نزدیک به سه میلیون  

همیشگی و با این کار یادآوری می کنند که تنها راه مواجهه با تاریخ روایت داستان قربانی بودن  پذیرفته اند را  

.نیست

نسبت به این جمهوری سوءظن وجود داشت. بعد از جنگ، اوکراین غربی به اوکراین شوروی ضمیمه شد  

محدودیت های جدیدی بر فرهنگ اوکراینی اعمال شد و. دقیقاً به این خاطر که پیشتر تحت اشغال آلمان بود  

ما)این منطق مبتنی بر دور . برای توجیه آن به شکلی ساختگی خود اوکراین را گناهکار قلمداد می کردند  

وزیر. شکل می دهد پروپاگاندای کرملین امروز نیز به( شما را مجازات می کنیم پس حتما گناهکار هستید  

 امور خارجه ی روسیه، سرگئی الوروف، استدالل کرده است که روسیه مجبور بود به اوکراین حمله کند

پوتین نیز که عیناً همین سخن را گفته، به وضوح از لفاظی های. چون ممکن بود اوکراین جنگ را آغاز کند  

بنا بر این سخنان، باید بپذیریم که پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم روسیه را. استالین استفاده می کند  

در مراسم تشییع سربازان روسیه، به. برای ابد پاک و اوکراینی ها را برای همیشه گناهکار کرده است  

 .والدین عزادار گفته می شود که فرزندانشان در حال جنگ با نازی ها بوده اند

 تاریخ استعمار اوکراین، مانند تاریخ هر موضوع پرمناقشه و تفرقه برانگیزی دیگری ، می تواند به ما کمک

دوران گذشته ، چندین شیوه ی گفتار استعمارگرانه را در اختیار پوتین. کند تا از شر افسانه ها خالص شویم  

هر گاه: این گفتار ما را نیز به زبانی تبعیض آمیز مبتال می کند. گذاشته، و او آنها را ترکیب و تشدید می کند  

نام پایتخت این کشور را به استفاده می کنیم، هر گاه )به سیاق دوران شوروی( The Ukraine از کلمه ی  

https://www.nytimes.com/2019/11/13/us/politics/kiev-pronunciation.html
https://www.newyorker.com/news/dispatch/03/14/the-war-that-russians-do-not-see
https://www.newyorker.com/news/dispatch/the-ukrainian-exodus-at-the-polish-border
https://www.newyorker.com/magazine/2022/03/21/ukrainian-refugees-journeys-have-just-begun


یا طوری رفتار می کنیم که گویا آمریکایی ها می توانند به اوکراینی ها بگویند که شیوه ی روس ها تلفظ می کنیم  

 چه زمان و چگونه صلح کنند، در واقع با استفاده از شیوه ی گفتار امپریالیستی به این گفتار استمرار

 .می بخشیم

 گفتار ملی گرایانه ی اوکراین از زبان امپریالیستی پوتین انسجام کمتری دارد و به همین دلیل واقعی تر و

 از آن زمان، سیاست این.  فروپاشید، اوکراین استقالل یافت۱۹۹۱وقتی شوروی در سال . انسانی تر است

 کشور دچار فساد و نابرابری بوده اما روح دموکراتیک هم در کنار آگاهی ملی در آن در حال رشد بوده

 ،۲۰۱۴در سال . ، جنبشی عمومی کوشش برای تقلب در یک انتخابات را ناکام گذاشت۲۰۰۴در سال . است

 بسیاری از. میلیون ها اوکراینی علیه رییس جمهوری که از اتحادیه ی اروپا پا پس کشیده بود، اعتراض کردند

 اوکراینی ها. معترضان کشته شدند، رییس جمهور فرار کرد و روسیه برای نخستین بار به اوکراین حمله کرد

 بارها و بارها رییس جمهور هایی را انتخاب کرده اند که خواهان مصالحه با روسیه بوده اند و بارها و بارها

 او با تبلیغات درباره ی صلح با روسیه به قدرت: زلنسکی نمونه ای ویژه است. در این کار ناموفق مانده اند

 .رسید، و با حمله ی روسیه مواجه شد

 اوکراین کشوری پسااستعماری است که خود را نه بر اساس مخالفت با استثمار بلکه با پذیرش و گاه حتی

مردم آن دو زبانه هستند و سربازانش هم به زبان. تحسین پیچیدگی های ناشی از رهایی از آن تعریف می کند  

انجام می شود و به شیوه ای غیرمتمرکز جنگ به. خود و هم به زبان متجاوزان به کشورشان سخن می گویند  

این اجتماع ها متنوع هستند اما همگی از تصوری از اوکراین دفاع. اتحاد اجتماع های محلی متکی است  

الگوی ملت به عنوان یک امپراتوری کوچک. می کنند که آن را ملتی از نظر سیاسی مستقل تعریف می کند  

 دیگر کهنه شده است، الگویی که بر اساس آن نابرابری های امپراتوری ها در مقیاسی کوچک تر دوباره حاکم

 .می شود و هدفش ایجاد نوعی یکدستی است که با هویت اشتباه گرفته می شود

 تضاد میان یک امپراتوری قدیمی و شکل جدیدی از ملت، در خود زلنسکی انعکاس دارد، کسی که

  به دنیا آمده، فرزند۱۹۷۸او که در سال . حضورش به خودی خود ایدئولوژی کرملین را بی معنا می کند

 او یهودی است و به ما. اتحاد جماهیر شوروی است و با خانواده ی خود به زبان روسی سخن می گوید

 او نمی خواهد به امپریالیسم روسیه پاسخی کوبنده. یادآوری می کند که دموکراسی می تواند چندفرهنگی باشد

 الزم. دهد و ادعای شکل سیاسی حکیمانه تری ندارد، بلکه می خواهد در کنار روسیه، هستی خود را حفظ کند

 او هر روز، با حرف ها و کارهای خود بر وجود ملت. نیست از پوتین تقلید کند، تنها حضور او کافی است

 .خود گواهی می دهد

علت مقاومت آنها. اوکراینی ها وجود ملت خود را با کارهای ساده ی ناشی از اتحاد خود به اثبات می رسانند  

.در برابر روسیه فقدان امری یا وجود برخی تفاوت ها نیست زیرا آنها نه روس هستند و نه مخالف روس ها  

خطر انقراض ملی که استعمارگری روسیه آن را: آنها به خاطر امری اساسی تر دست به مقاومت می زنند  

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/07/ukrainians-are-fighting-a-peoples-war-at-terrible-price/
https://www.nytimes.com/2019/11/13/us/politics/kiev-pronunciation.html
https://www.nytimes.com/2019/11/13/us/politics/kiev-pronunciation.html


اوکراینی ها. طراحی شده است«  مسئله ی اوکراین»نمایندگی می کند، جنگی ویرانگر که آشکارا برای حل   

 می دانند که مسئله مواجهه با یک مشکل نیست بلکه آنچه در میان است زندگی ای است که باید آن را زیست

وقتی پروپاگاندای. آنها مقاومت می کنند زیرا از وجود خود آگاهند. و در صورت نیاز، به خطر انداخت  

 روسیه ادعا کرد که زلنسکی از کی یف گریخته است، او در یکی از اولین ویدیوهایی که بعد از شروع

.همین.« رییس جمهور همینجاست: »حمله ی روسیه منتشر کرد دوربین را به سوی خود برگرداند و گفت  

.اوکراین اینجاست

 

پویا موحد: برگردان
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