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جمعيت لتوني ،كشور كوچك كنار درياي بالتيك به زحمت به دو ميليون تن مي رسد .اين
كشور رفتاري محتاطانه دارد .به عكس لهستان كه بروكسل را به چالش مي كشد ،لتوني به
خاطر گذار موفق خود به دموكراسي مورد تحسين است .با اين حال ،مسكو از وضعيت اقليت
مهم روس زبان اين كشور ناراحت است .آيا اين ناراحتي نابجا است؟ سفر به دموكراسي اي
كه اروپايي ها بسياري از عيب هايش را مي بخشند.
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در بخش مركزي پايتخت ،ريگا ،اتوبوس خط  ٣كنار رودخانه دوگاوا را در مسير درياي بالتيك مي پيمايد.
در اين اتوبوس چند مسافر از پنجره به جرثقيل هاي بي حركت بندر مي نگرند .دورتر ،ستوني از كاميون ها
در انتظار بارگيري هستند .در اين ماه ژوئيه  ،٢٠٢١بندر ريگا با كندي كار مي كند .چند سال است كه
مسكو براي صادرات مواد اوليه از زيرساخت هاي خودش استفاده مي كند .در سال  ،٢٠٢١حتي  ١تن ذغال
سنگ روسيه از ريگا عبور نكرده ،درحالي كه  ٣سال پيش ،اين بندر هنوز گذرگاه حمل  ١٤ميليون تن ذغال
سنگ بود ) .(١به اين كسري درآمد ،كاهش تردد از بﻼروس نيز افزوده مي شود .پس از آن كه پايتخت
هاي بالت از اپوزيسيون بﻼروس حمايت كردند ،مينسك هم مسير بخشي از كاﻻهاي خود ،كه به طور معمول
از بنادر لتوني و ليتواني حمل مي شد را تغيير و آنها را به سوي بنادر روسيه سوق داد.

در انتهاي خط مسافران تابستاني اتوبوسي ديگر با مسافراني با كﻼه و سبد حصيري به چشم مي خورد كه
آماده حركت است .چند ايستگاه دورتر ،آنها در جنگلي از درختان كاج در مسير ساحلي با ماسه هاي سفيد
پراكنده مي شوند كه يك بوفه ساده و تعدادي صندلي هاي دراز تاشوي ساحلي دارد .يك مادر و دو دختر
در حالي كه به زبان لتوني سخن مي گويند ،حوله هاي خود را در كنار ساحل پهن مي كنند .كمي دورتر ،يك
زوج حدود  ٣٠ساله به زبان روسي بگومگو مي كنند .معرفي خود به عنوان يك روزنامه نگار فرانسوي كه
به مسئله زبان در لتوني عﻼقمند است ،روش چندان مناسبي براي آشنا شدن نيست .زن جوان با لحني تند
مي گويد» :در اينجا هركس به هر زباني كه مي خواهد صحبت مي كند .هيچ مشكلي وجود ندارد .روسي
زبان مادري من است ،اما لتوني را هم خيلي خوب صحبت مي كنم ،آن را در مدرسه و به ويژه خيابان ياد
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گرفته ام« .مرد همراه او ،در حالي كه روي شكم دراز كشيده ،سر بلند مي كند و به زبان روسي خيلي فصيح
مي گويد» :در خانه ما لتوني صحبت مي شد« و بعد سرش را روي بازوهايش مي گذارد.

در خيابان هاي ريگا ،به ظاهر به صورتي هماهنگ ،گفتگوها به زبان هاي روسي و لتوني درهم مي آميزد.
شنيدن اين كه يك راننده تاكسي همكار خود را به لتوني خطاب قرار دهد و بعد در را براي يك مشتري باز
و با او روسي صحبت كند امر نادري نيست .با اين حال ،از زمان استقﻼل اين جمهوري پيشين اتحاد شوروي
در سال  ،١٩٩١رهبران سياسي مدام درباره »مسئله روسيه« سخن مي گويند و با اين كار اقليتي مهم )٣٦
درصد از جمعيت( را هدف مي گيرند .دغدغه ناشي از اين حضور ،كه روسيه آماده است از آن به نفع خود
استفاده كند ،دولت را به تعيين حدود آزادي ها ،با رعايت اصول دموكراتيك واداشته است .از اين
محدوديت ها به ندرت صحبت مي شود زيرا از ديد ناظران اروپايي لتوني واحه اي است كه از »عوام گرايي«
و بدبيني اروپايي رايج در جاهاي ديگر اروپاي شرقي مصون مانده است.

شكاف سياسي در موضوعات يادماني

نخستين ناراحتي ،كنار ماندن نيروي اصلي سياسي از همه ائتﻼف هاي دولتي از سال  ١٩٩١است .حزب
ساسكانا ،كه  ٢٠درصد از آراء را در اختيار دارد ،در انتخابات مجلس در سال  ٢٠١٨نيز درصدر قرار

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :دسامبر ٢٠٢١

داشت ،ولي از آن براي گفتگو درباره تشكيل دولت دعوت نشد .اين به حاشيه رانده شدن در سال ٢٠١٩
هنگامي تشديد شد كه يكي از بنيانگذاران آن ،آقاي نيلز اوشاكفز ،به اتهام فساد )كه از اين اتهام دربرابر
دادگاه دفاع مي كند( از سمت خود به عنوان شهردار ريگا بركنار شد .حزب ساسكانا ،كه  ٧٥درصد از آراء
آن متعلق به روس زبان ها است ،مظنون به عروسك خيمه شب بازي روسيه بودن است .اين درحالي است
كه اين حزب از پيوستن به اتحاديه اروپا و حتي سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي )ناتو( كه مورد غيظ مسكو
است حمايت مي كند و چنان كه آقاي جانيس اوربانوويچز رئيس حزب در ديداري كه با او در محل گروه
پارلماني اين حزب در ريگا داشتيم تأييد مي كند ،تعلق به اين دو مجموعه نشان دهنده نادرست بودن اين
سوء ظن است .ساسكانا فقط توصيه مي كند كه تنش ها با روسيه ،كه چهارمين شريك تجاري لتوني است

كاهش يابد .اين تشكل حتي روابط رسمي خود با »روسيه متحد« كه حزب وﻻديمير پوتين است را نيز قطع
كرده است .آقاي اوربانوويچز اذعان دارد كه »حفظ اين مشاركت در شرايط رودررويي سخت بين روسيه و
غرب غير ممكن بوده« و در عين حال بر مفيد بودن آن در گذشته براي جذب سرمايه گذاران روس به
پايتخت لتوني تأكيد مي كند .از سوي ديگر بدگماني نسبت به روسيه موجب بهم پيوستن اتحاد چندگانه اي
شده كه در رأس كشور قرار دارد و شامل  ٥تشكل )از ملي گرايان »اتحاد ملي« تا ليبرال هاي خواهان
توسعه!( است .خانم اولگا پروچفسكا ،پژوهشگر مستقلي كه در گذشته در تشكيل يك حزب مترقي شركت
داشته مي گويد» :هرنوع اقدام براي غلبه بر شكاف هاي قومي به شكست منجر مي شود«.

سياست لتوني ،كه در اثر مسئله روسيه دچار تشنج است ،درمورد مسايل يادماني نيز اختﻼفاتي عميق دارد.
جنگ جهاني دوم سوزان ترين نقطه اين اختﻼفات است .با آن كه اين ملت جديد خود را قرباني »دو نظام
تماميت خواه« نازي و اتحاد شوروي )مانند لهستان و كشورهاي ديگر منطقه بالت ( مي داند ،پس از استقﻼل
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بخصوص كوشيده خاطره هاي مربوط به اتحاد شوروي را پاك كند .زماني كه در سال  ١٩٩١استقﻼل به
دست آمد ،ريگا روز  ٨ماه مه را به عنوان يادمان پايان جنگ جهاني دوم انتخاب كرد و با اين كار به تقويم
اروپاي غربي پيوست .جشن هاي  ٩ماه مه ،كه اتحاد شوروي )به خاطر اختﻼف ساعت( آن را به عنوان
تاريخ تسليم رايش سوم معرفي مي كرد )تا زمان همه گيري كوويد (١٩-همچنان ادامه يافت و با حمايت
پنهان حزب ساسكانا هزاران تن را جلب مي كرد .امسال نيز اين حزب سبدهاي مواد غذايي بين آخرين
كهنه سربازان ارتش سرخ توزيع كرد .اين درحالي است كه مقامات كشور اين نيروها را در سال هاي ١٩٤٠
و  ١٩٤١و پس از آن در از سال  ١٩٤٤تا  ١٩٩١نيروي اشغالگر مي دانند .تندروترين ملي گرايان خواهان
ازبين بردن بناهاي يادبود رهايي بخش ها )ارتش سرخ( هستند كه در سال  ١٩٨٥٥ساخته شده و تحت
حفاظت يك توافق امضاء شده در  ١٩٩٤بين ريگا و مسكو است .هرسال در  ١٦مارس ،حتي برخي به
گردهمايي سازماندهي شده به ياد »لژيون لتوني«  -كه يك واحد نظامي وابسته به »وافن اس اس« شاخه
نظامي حزب نازي آلمان بود -مي پيوندند كه در سال هاي  ١٩٤٣و  ١٩٤٤براي برقراري حاكميت كشور
با اتحاد شوروي مي جنگيد .اين واحد كه عمدتا از مردان بي تجربه و ضعيف تشكيل شده بود ،در صفوف
خود افرادي را داشت كه به صورت فعال در كشتار جمعي يهوديان با گلوله مشاركت داشتند .اين
گردهمايي همواره در خارج واكنش هايي از انزجار برمي انگيزد .در سال » ،٢٠١٢شوراي اروپا« »نگراني خود
را درمورد هرگونه تبليغ يا بزرگداشت اين كه افرادي در "وافن اس اس" خدمت و با نازي ها همكاري كرده
اند« ابراز داشت .اين يادمان در سال  ٢٠٠٠رسميت خود را از دست داد.
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در اين مجموعه رودررويي هاي يادماني ،لتوني ها و به ويژه جوان تر هايشان از راه هايي گاه دشوار عبور مي
كنند .از جمله اين موارد آرشيتكت هاي  NRJAهستند كه دفترشان در يكي از ساختمان هاي شهر قديمي
ريگا واقع شده است .آقاي اولديس لوكشوويكز ،همراه با دو همكار خانم خود ،در رايانه خود ويديويي را
نشان مي دهد كه موسسه آنها براي نجات مقر پيشين كميته مركزي حزب كمونيست از تخريب ساخته و
در سال هاي دهه  ١٩٩٠ساختمان را تبديل به يك مجتمع دفتري كرده است .اين ويديو كه يك معماري
آينده نگر ،با فضاهاي بزرگ و تاﻻر همايش وسيع را نشان مي دهد ،از اصالت اين جواهر دوران مدرن كه در
سال  ١٩٧٤ساخته شده تمجيد مي كند .در سال  ،٢٠٢٠وزير فرهنگ عضو »اتحاد ملي« تصميم گرفت اين
ساختمان را تخريب نموده و بجايش يك تاﻻر كنسرت بسازد و با اين كار شهر را از »شبح كمونيسم كه
نشان دهنده همه مظالم آن دوران است ) «(٢خﻼص كند NRJA .با اين كار مخالفت كرد .توماري با يك
خاكسپاري نمادين تهيه و برانگيختن حساسيت مردم كارساز شد و وزير عقب نشيني كرد .اما اين مدافعان
سرسخت ميراث معماري دوران كمونيسم ،آيا با ايده اشغالگري اتحاد شوروي هم مخالفت مي كنند؟ خانم
الينا ليبيت به اين پرسش ما پاسخ »من سئوال را نمي فهمم« مي دهد .اين آرشيتكت جوان  NRJAكه از
سئوال مبهوت شده و همكار جوان او خانم لوﻻ لوكشويكا نيز با لبخند گفته اش را تأئيد مي كند مي گويد:
»البته كه يك اشغالگري بوده ،ولي حاﻻ آيا ما مي بايد همه كارهاي ايجاد شده در دوره اي كه كشورمان
تحت اشغال بوده را تخريب كنيم؟ در اين صورت چيز بزرگي به جا نمي ماند«.

به رسميت شناخته شدن دوران كمونيسم به عنوان »اشغال« به گفتمان عمومي مردم راه يافته است .با اين
حال ،به نظر ژوليت دني ،تاريخ دان» :جذب لتوني در اتحاد شوروي )" (...قدرت دوگانه" )مسلح و غير
نظامي( ،به عنوان نمونه ،مانند اشغالگري هاي نازي ها در اروپا به وجود نياورد .اصرار مقامات لتوني بر
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مفهوم اشغال به نظر مي رسد همان قدر نامناسب باشد كه مفهوم الحاق است و اتحاد شوروي سازي هاي
ناشي از آن فرآيندهايي در همان حد و حتي بيش از آن راديكال  ،عميق و پردوام تر از اشغال است .شك
نيست كه اين مفهوم به دﻻيلي كه بيش از آن كه علمي باشد سياسي است ) (٣به ميان مردم برده شده
است« .در اين مورد ،مقايسه اتحاد شوروي با نظام نازي و قالب گيري هويت يك ملت قرباني دو نظام

تماميت خواه نيز جنايتكارانه است.

هنوز بيش از » ١٩٠٥٠٠غيرشهروند« وجود دارد

اين برداشت از مفهوم اشغالگري زيربناي يك دموكراسي با جغرافياي متغير است .براين مبنا ،همه ساكناني
كه پس از الحاق اول در سال ) ١٩٤٠اكثرا روس و نيز از ديگر جمهوري هاي اتحاد شوروي( به لتوني آمده
اند ،براي ملت جوان عناصر خارجي محسوب مي شوند .استوني هم اين راه را درپيش گرفته ،اما بﻼروس و
اوكراين پس از سال  ١٩٩١به همه مردم تابعيت داده اند .در لتوني  ٧٠٠هزار تن ،يعني يك سوم جمعيت
از داشتن هويت مستقل محرومند .در سال  ١٩٩٥يك قانون آنها را »غيرشهروند« خواند .اين امر درمورد
ساكناني بود كه قبل از  ١٩٩٢بيش از  ١٠سال در آنجا زندگي كرده يا به دنيا آمده بودند( ٣ .سال بعد،
قانون ديگري دستيابي به تابعيت را آسان تر كرد اما تبعه لتوني شدن پس از پيوستن اين كشور به »اتحاديه
اروپا« در سال  ٢٠٠٤رخ داد .هنوز  ١٩٠٥٠٠تن »غير تبعه« در لتوني زندگي مي كنند )كه  ٦٥درصد آنها
خود را روس مي دانند( .به اين ترتيب ١٠ ،درصد از جمعيت از حق دادن رأي ،حتي در انتخابات محلي،
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محروم اند و نمي توانند به برخي از حرفه ها )مانند كارمندي دولت ،وكالت ،محضرداري ،داروسازي(...
بپردازند.

مسكو مرتبا از وضعيت فقدان تابعيت در لتوني ،به ويژه در شوراي اروپا ،انتقاد مي كند ،مجلس اين شورا
چندين قطعنامه درباره اين كه افراد روس زبان بتوانند جذب مناصب دولتي و آموزش زبان هاي اقليتي
شوند تصويب كرده است .در آخرين اصﻼح انجام شده در نظام آموزشي در سال  ،٢٠١٨گام چندان مهمي
در اين مسير برداشته نشد و بنابر اين اصﻼح مقرر شد كه در افق سال  ٢٠٢٢آموزش كامل به زبان لتوني
در همه مدارس متوسطه انجام شود .اجراي اين امر موجب از بين رفتن بقاياي چند زباني در مدارس
)روسي ،لتوني و چند زبان اقليتي ديگر مانند لهستاني( مي شود كه ميراث دوران اتحاد شوروي است .به نظر
ريگا ،روسيه از مسئله زباني و قومي استفاده ابزاري مي كند تا در قشرهاي جامعه اختﻼف بيفكند .سناريويي
قابل مقايسه با دونباس – منطقه اي در اوكراين كه در سال  ٢٠١٤جدايي طلبان آن با حمايت نظامي مسكو
سر به شورش برداشتند .اين درحالي است كه اجراي چنين وضعيتي در ريگا جدي به نظر نمي آيد .با
وجود اطمينان از حمايت »ناتو« در سال  – ٢٠١٦كه در هريك از  ٣كشور بالت و نيز لهستان يك هنگ
چرخشي مستقر كرد -لتوني تا جايي كه به مسئله نفوذ روسيه بر مردمش مربوط مي شود ،خود را درحالت
آماده باش دايمي مي داند.

سابقه اين زخم به سال  ٢٠١٢بازمي گردد .در آن سال يك همه پرسي براي به رسميت شناخته شدن
روسي به عنوان زبان رسمي دوم برگزار شد .اين كار با جمع آوري  ١٠هزار امضاء )چنان كه قانون اساسي
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مقرر كرده بود( انجام شد .با آن كه برگزاري همه پرسي از همه شبكه هاي تلويزيوني روسيه ،كه در كشور
بسيار پربيننده اند پخش شد ،نتيجه به دست آمده پيروزي گسترده »نه« )با  ٧٥درصد آراء( بوداما ،نفس
اين كه چنين همه پرسي هايي بتواند انجام شود كافي است كه حكومت لتوني را به وحشت بياندازد .آقاي
جانيس سارتز ،مدير مركز تعالي ارتباط راهبردي ) ،(Stratcom COEكه يك انديشكده وابسته به »ناتو«
است كه در مسايل ضد اطﻼعات تخصص دارد و نيمي از هزينه آن توسط ريگا پرداخت مي شود مي گويد:
»اين قضيه توانايي روسيه براي تبديل يك مسئله حاشيه اي به يك بحث اجتماعي را نشان داد«.

لتوني در اعمال سانسور براي مبارزه عليه نفوذ مسكو عقب نشيني نمي كند .به اين ترتيب ،در فوريه ٢٠٢١
كار شبكه روسي »روسيا آر تي آر« براي مدت يك سال تعليق شد .اين تصميم عﻼوه بر حدود ٣٠
ممنوعيتي است كه در پخش برنامه هاي تلويزيوني روسي از سال  ٢٠١٤اعمال شده است .بيشتر اين
ممنوعيت ها متكي به تفسيري گسترش يافته از تحريم هاي فردي اعمال شده توسط اتحاديه اروپا پس از
الحاق كريمه است .به عنوان نمونه ،در فوريه  ٩ ،٢٠١٩شبكه متعلق به »گروه مديا ملي« به اين خاطر تعليق
شدند كه اداره كننده آنها ،آقاي يوري كووالتچوك ،يك ثروتمند نزديك به آقاي پوتين ،تحريم شده بود.
بسياري از روزنامه نگاران شبكه »اسپوتنيك لتوني« و »بالت نيوز« هم دچار نگراني شدند زيرا براي رسانه
هاي آژانس ) (Etat Rossia Segondiaكه توسط آقاي ديميتري كيسليف اداره مي شد )و خود تحت
تحريم بود( كار مي كردند .شبكه  PBKكه نسخه بالت نخستين شبكه روسيه است ،از تعطيل شدن مصون
ماند اما در طول مدت تحقيق حساب هاي بانكي اش مسدود شد .فشارهاي اقتصادي مديريت اين شبكه را
وادار به تعطيل كار بخش اخبار محلي در ماه مارس  ٢٠٢٠كرد .اين را سازمان گزارشگران بدون مرز مي
گويد كه بدون ترديد نمي توان آن را به هواداري از مسكو متهم كرد» :شدت تبليغات روسي هرچه كه باشد،

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :دسامبر ٢٠٢١

تحريم هاي اتحاديه اروپا ابزاري مشروع يا مناسب براي جنگ نيست .حكومت ها به جاي بستن رسانه ها
به دليل هاي واهي و برمبناي قضايي غيرمعتبر ،مي توانند از رسانه ها طلب تضمين استقﻼل هيئت هاي
تحريريه را بكنند ) .(...مجبور كردن همه رسانه ها به الزامات مشابه )بدون درنظر گرفتن منشأ جغرافيايي
آنها( باعث مي شود كه كشورهايي كه به جنگ هاي اطﻼعاتي مي پردازند ،از معامله به مثل اجتناب كنند
) .«(٤به موازات اين ،مقامات از ميزان توليد محتوا به زبان روسي در شبكه هاي تلويزيوني دولتي كم مي
كنند .به اين ترتيب ،در شبكه دولتي  LTV7اخبار تلويزيوني به زبان روسي به يك سامانه چند رسانه اي
آنﻼين انتقال يافت .اين تصميمي شگفت انگيز بود ،چون روسي زبان هاي لتوني را واداشت كه بيشتر به
شبكه هاي روسي ،هنوز در دسترس در برخي از رسانه هاي اينترنتي ،روآورند.

در سواحل سفيد ريگا ،بايد  ٣٠٠كيلومتر در مسير رودخانه دوگاوا پيش رفت تا به كراسﻼوا رسيد .در اين
شهرك كه  ٧٦٠٠تن جمعيت دارد و در جنوب منطقه ﻻتگال واقع شده كه با مرز بيﻼروس  ٢كيلومتر
فاصله دارد ،روسي در گفتگوها زبان غالب است .در پاي تنها پل شهر ،خانه آقاي والري كريانوفسكي در
تابستان به يك هتل كوچك خانوادگي بدل مي شود .پشت پيشخوان آن ،زير تصوير پاپ فرانسوا كه ديدار
كنندگان را دعا مي كند ،آقاي كريانوفسكي با تفاخر از نياكان لهستاني خود سخن مي گويد .اصليت او به
دوراني مي رسد كه ﻻتگال ليوني لهستان ناميده مي شده و زماني طوﻻني به »جمهوري دوملت« )مركب از
دوك نشين ليتواني و پادشاهي لهستان( تعلق داشته تا اين كه در سال  ١٧٧٢به تصرف روس ها درآمد كه
زبان خود را وارد اين منطقه كاتوليك نشين كردند.
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آقاي كريانوفسكي كه )مانند  ١٨درصد از جمعيت( كاتوليك است ،به طور عميق در تاريخ كشور خود ريشه
دارد و تجسم چيزي است كه حكومت لتوني بيش از هرچيز از آن هراس دارد :اين كه روس زبان ها تنها به
شبكه هاي تلويزيوني روسي نگاه كنند »كه از شبكه هاي لتوني حقيقت گوتر هستند« ،آنها به دشواري به زبان
رسمي كشور سخن مي گويند و »لتوني هايي كه حكومت را در چنگ خود گرفته اند را دوست ندارند« .در
سال هاي دهه  ،١٩٩٠اين كادر پيشين سازمان جوانان كمونيست »براي كسب و كار« در زمان سرمايه داري
وحشي به مسكو رفت .او مي گويد» :دوران خطرناكي بود ،بخت با من يار بود« .با آن كه به نظر مي رسد
آقاي كريانوفسكي از هرج و مرج سال هاي دهه گذار به اقتصاد بازار منتفع شده ،رئيس جمهوري روسيه كه
يك »قهرمان بزرگ جودو« است را تحسين مي كند و تصوير او را در كنار تصوير پاپ به ديوار زده و در
كنار آنها نيز يك لوحه قهرماني مسابقات بين المللي خود را به نمايش گذارده است .او پوتين را مردي مي
داند »كه توانسته در كشور خود نظم برقرار كند«.

آيا مدركي درمورد وجود ستون پنجمي كه اقدامات تدافعي دولت را توجيه كند وجود دارد؟ اشخاصي مانند

آقاي كريانوفسكي را زياد نمي شود در كراسﻼوا مﻼقات كرد .بقيه يعني روس زبان ها رابطه اي فاصله دار
با نظام حاكم در روسيه دارند ...بدون آن كه توجهي به دولت خود داشته باشند .خانم مارينا پروسوسكا،
پزشك عمومي به طور مرتب خبرهاي تارنماي مدوزا را مي خواند كه توسط روزنامه نگاران روس مخالف و
پناهنده به لتوني پايه گذاري شده و معتقد است كه مقامات لتوني نيز مبتﻼ به جزم گرايي هستند .در حالي
كه مردم در پايان ماه اكتبر قرنطينه تازه اي را به خاطر ازسرگيري همه گيري كورونا تحمل مي كنند ،دولت
درمورد حرف زدن به زبان روسي با مردم كج خلقي مي كند در حالي كه آنها و به ويژه سالخوردگان كه

تعدادشان زياد است ،در درك مطلب به زبان لتوني مشكل دارند .دكتر پروسوسكا با تأسف مي گويد:
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»وزارت بهداشت براي فرستادن مدارك مربوط به كوويد ١٩-براي من و انجام واكسيناسيون به زبان روسي
تا ماه ژوئيه تعلل كرد« .آيا بايد روسي را به عنوان زبان حكومتي شناخت؟ با ترديد مي گويد» :من در همه
پرسي سال  ٢٠١٢شركت نكردم .پرسش به نظرم نامناسب مي آمد .خواست من اين است كه زبان لتوني
تنها زبان حكومتي باشد ،اما درباره زبان هاي ديگر هم در سطح شهرها نرمش وجود داشته باشد«.

آقاي آيوارس باچكورس ٢٤ ،ساله نيز در عين اين كه خود را »ميهن پرست« مي خواند از »سياست تبعيض
آميز نسبت به روس زبان ها« ناخشنود است .او كه در يك سازمان ملي جوانان فعاليت مي كند ،در آخرين
انتخابات شهرداري ها نامزد بوده است .او ما را به يك جايگاه بنزين در بيرون از شهر مي برد كه تنها جايي
است كه بعد از ساعت  ١٩مي توان در آن قهوه نوشيد .تعداد زيادي خودرو زير پرچم هاي برافراشته يك
مارك تجاري بنزين توقف كرده اند .حدود  ١٥جوان ايستاده يا نشسته برسر ميزهاي پيك -نيك قهوه يا
كوكاكوﻻ مي نوشند و سيگار مي كشند .آقاي باچكورس كه روي كاپوت يك خودرو نشسته ،در تلفن همراه
خود درحال جستجوي مطلبي در صفحه اينستا گرام است .او مي گويد» :نگاه كن ،در سال  ٢٠٠٩گروه سني
 ١٨تا  ٢٤سال  ٢٣٨هزار تن بوده اما در  ٢٠١٩اين تعداد به  ١٢٢هزار كاهش يافته است .اين مانند
خونريزي است كه موجب ضعف مي شود .كشور ما نفت ندارد ،تنها ثروت آن چوب جنگل و جوانانش
است و اين جوانان نيز آن را ترك مي كنند!« .ارقام درست است .از سال  ١٩٩١كشور نزديك به يك
سوم جمعيت خود را از دست داده است .با آن كه به نظر ميهاميلز هازانس ،جامعه شناس ميزان مرگ
ومير )رو به افزايش( و تولد )رو به كاهش( در اين مورد دخيل است ،مهاجرت به سوي غرب هم دليل يك
سوم اين كاهش جمعيت است» :مهاجرت هاي فصلي در اين ارقام لحاظ نشده است« .اين امر تا حدي است
كه اقتصاد لتوني وابسته به همسايگان بالت آن شده است .درحالت برابري قدرت خريد ،توليد ناخالص
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داخلي ) (PIBآن  ٧٢درصد متوسط ) ٢٧كشور( اروپايي است ،درحالي كه براي ليتواني و استوني اين رقم ٨٦
درصد است.

مهاجرت افقي در دسترس است

در كراسﻼوا چشم انداز هاي جوانان در دو گزينه خﻼصه مي شود .از ميان  ٢٤همكﻼسي پيشين سال آخر
آقاي باچكورس ٧ ،تن به مدرسه آموزش نگهباني مرزي پيوسته اند .ارزيابي آقاي آندريي جاكوبوفسكي،
استاد پيشين تاريخ او اين است كه  ٣٠درصد از ديپلمه هايي كه شاگرد او بوده اند اين مسير را برگزيده اند
و تقويت نيروهاي مرزي در تابستان  ،٢٠٢١پس از آن كه بيﻼروس از تنش موجود با اتحاديه اروپا استفاده
ابزاري كرد بيشتر شد چون جريان مهاجرت مرتب بيشتر مي شود .براي ديگران ،مهاجرت افقي در
دسترس است .او در هريك از كﻼس هايش كه  ٢٥شاگرد دارد ٢ ،يا  ٣تن هستند كه با پدر و مادر بزرگ
خود زندگي مي كنند زيرا پدر و مادرشان براي كار كردن به اروپاي غربي رفته اند .به گفته او ٢٠» :سال
پيش ،كسي نمي توانست بگويد كه شهرهاي كورك ،ليمريك ،سوردز )ايرلند( در كجا قرار دارند ،امروز اين
نام ها به گوش ها آشنا است«.
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پيوستن لتوني به حوزه شنگن در سال  ،٢٠٠٧همراه با اجراي يك سياست شديد رياضت اقتصادي پس از
بحران سال ) ٢٠٠٨كاهش  ٣٠درصدي حقوق در بخش خصوصي ،كاستن از هزينه هاي دولت به ميزان ١٥
درصد توليد ناخالص داخلي ) ،(PIBكاهش  ٢٠درصدي حداقل دستمزد(  ،موجب رهسپار شدن مردم به
سوي اروپاي غربي ) (٦شد .به رغم اين محدوديت ها ،هيچ حزب مخالف اروپا در لتوني وجود ندارد و حتي
حزب ساسكانا مي كوشد يك تصوير سوسيال دموكرات »عادي« از خود در اتحاديه اروپا به نمايش بگذارد.
به اين بهانه كه »تضعيف كشورهاي بالت« يكي از موضوع هاي مورد عﻼقه تبليغات روسي است ،عوارض
منفي پيوستن به اتحاديه اروپا در بحث عمومي به صورت موضوعي ممنوع درآمده است .آقاي داز دزنوسكا،
مردم شناس ،كه هزاران روستاي خالي كشور خود ) (٧را زير پا گذاشته ،مي گويد» :تنش هاي ژئوپوليتيك
برگفتمان عمومي غلبه نموده و در زمينه برخي از جنبه هاي واقعيت اجتماعي و مادي اغراق مي شود« .از
سال  ،٢٠٠١نزديك به  ٣هزار روستا  ٣٢درصد( از نقشه محو شده ) (٨و دولت را واداشته كه در تقسيمات
اداري سرزميني بازبيني كند .برغم هزينه اجتماعي اي كه »بازگشت« به خانواده دموكراسي هاي اروپايي
دربر دارد ،به نظر مي آيد كه لتوني مصمم به حفظ موقعيت »كشور كوچك« بودن خود است )مقاله »اسب
تروآي آمريكائي« را در همين شماره بخوانيد( و استقﻼل برايش تا حدي به منزله تغيير سرپرست است.
بنابر اين ،با تخريب پل ها با مسكو ،مي خواهد به هر بهايي كه شده با »اروپا« ازدواج كند.
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