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های ی پروپاگاندا و موجی از القای اطلاعات به تودهتوجیه هر جنگ در سایه

، «هاجنگ علیه نئونازی»، «یرانهجنگ پیشگ»پذیرد. مردم صورت می

ی  بخشی از امواج تبلیغاتی مدافعان ازجمله«... ی بشردوستانهمداخله»

ایدئولوژی  ،است. اما ناسیونالیسم روسی به اوکراین پوتین تجاوز نظامی

گونه این جنگ را چه ،هابخش این جنگ برای بسیاری از روسمشروعیت

، با چه های تاریخیکدام اسطوره اتکا بهبا کند؟ این ایدئولوژی توجیه می

 کند؟تجاوز نظامی به یک سرزمین دیگر را توجیه می روایتی از تاریخ،

ی بحران اوکراین، درباره ها و مقالاتی انتشار سلسله یادداشتدر ادامه

های سایت کرملین، و دیدگاه به نقل ازی ولادیمیر پوتین ی مقالهترجمه

 خوانیم. ی این مقاله میوسیه و اوکراین را دربارهنگاران ربرخی تاریخ

ب حزتوجه به نکاتی که رهبر کنونی روسیه بر آن تأکید دارد، حملات او به 

دهد که ردّ خوبی نشان میتاریخی وی به سازیسادهو لنین، و  بلشویک

خوردگان ایدئولوژی ناسیونالیسم روسی را باید بیش از هرچیز در شکست

های ایدئولوژیک کلیسای و سازوبرگ ،9191یکی در سال انقلاب بلشو

 وجو کرد. جستارتدکس 

ی این مجموعه از زبان روسی ترجمهگردآوری و جو برای از خانم آرزو آشتی

 سیاسی اقتصاد نقد – .سپاسگزاریم 
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 1هااوکراینی و هاروس تاریخی یگانگی یدرباره
 ولادیمیر پوتین

 اوکراین و روسیه روابط یدرباره پرسش به پاسخ در 2ستقیمم خط یبرنامه در اخیراً

 به بنا را گفته این. واحدند کل یک و واحد ملت یک هااوکراینی و هاروس که گفتم

 این و امکرده صحبت باره دراین بارها. نکردم بیان جاری سیاسی شرایط و موقعیت

 بیان را خودم موضع جزئیات با است ضروری کنممی گمان بنابراین. است من اعتقاد

 .بگذارم اشتراک به موجود وضعیت از را هاییارزیابی و کنم

 میان اخیر هایسال در که دیواری از من تلقی که کنممی تأکید ابتدا همین در

 تاریخی فضای یک به ماهیتاً که هاییبخش میان - است شده کشیده اوکراین و روسیه

 این. است تراژدی یک همچون مشترک، بدبختی یک همچون - دارند تعلق معنوی و

. ایمشده مرتکب مختلف هایدوره در که ماست خود اشتباهات پیامدهای ازهرچیز پیش

 اندکوشیده همیشه که هست هم نیروهایی آن هدفمند کارهای ینتیجه حال عین در اما

 دور هایزمان از شودمی برده کار به که روشی. کنند گسست و شکاف دچار را ما اتحاد

 بر شکوش. نیست آن در نویی چیز هیچ. کن غلبه و تفرقه بینداز: است شده شناخته

 گیردمی سرچشمه جااین از نیز مردم میان اختلاف ایجاد است، ملی یمسئله با بازی سرِ

 سپس و کردن تقسیم: است این کنندمی تعریف خودشان برای که ایوظیفه ترینمهم و

 . افکندن جنگ آتش واحد ملت یک هایتکه تکه میان

 تاریخ هب باید افکنیم، نظر آینده به و دریابیم را اکنون وضعیت بهتر اینکه برای

 بیش طی که را رویدادهایی تمامی تواننمی مقاله یک چارچوب در که البته. برگردیم

 که پردازممی ایآستانه و کلیدی لحظات آن به اما. کرد بیان اند،داده رخ سال هزار از

 . باشیم داشته یاد به را هاآن باید اوکراین در هم و روسیه در هم ما و است مهم بسیار

                                                      

 об исторической единстве русскихعنوان روسی مقاله:  kremlin.ruبرگرفته از سایت  1

и украинцев  

 های این مقاله همه از مترجم است.شتپانو

2 Прямая линия  
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 حکومت بزرگترین که باستانند روس دارانمیراث ها،بلاروسی و هااوکراینی ها،روس

 تا وفپسک نوگورود، لادوگا، از بزرگ، بسیار فضایی در قبایل دیگر و اسلاوها. بود اروپا

 انباست روسی را آن اکنون که) داشتند یکتایی مشترک زبان چرنیگف، ویف کی

 به گروشِ بعدتر و روریک؛ خاندان شاهزادگان حکمرانی داری،زمین روابط ،(نامیممی

. بخشیدمی اتحاد را هااین یهمه یگانه ارتدکسِ باورِ یک و باستان روس مسیحیتِ

 تا د،ش بزرگی کیفی یشاهزاده و بود نووگورود اهل که مقدس ولادیمیر معنوی انتخاب

 . کندمی مشخص را ما خویشاوندی زیادی بسیار میزان به هم امروز همین

 تانباس روس حکومت در را موقعیت بالاترین کیفی یشاهزاده پادشاهی تخت و تاج

 که امید»: استیف کی یدرباره 3اولگ کلام این. بود طوراین نهم قرن اواخر از. داشت

 4«باشد روسی شهرهای مادریف کی

 و مرکزی قدرت شدن ضعیف زمان، آن اروپایی هایحکومت دیگر مانند بعدتر،

 که ستدان باید ترتیب بدین. گرفت را باستان روس گریبان سرزمین، شدن تکهتکه

 . دانستند می خود پدری سرزمین و مشترک فضایی را روس نیز عادی مردم

 ویرانیف کی جمله از شهرها از بسیاری که زمانی باتو، ویرانگر یحمله از پس

 درآمد 5هاترک وابستگی به روس شرقی شمال بخش. گرفت بالا شدن تکهتکه شدند،

 غربی و جنوبی هایسرزمین. کرد حفظ خود برای محدودی حاکمیت این وجود با اما

 نکته این به خواهممی جااین پیوستند، لیتوانی کبیر 6نشینشاهزاده به اصل در روسی

 .اندنامیدهمی روسی و لیتوانی کبیر نشینشاهزاده را آن تاریخی اسناد در که کنیم توجه

                                                      

 ی کیفشاهزاده 992ی نووگورود و از شاهزاده 978از  3

временных повесть های دور داستان سالجمله برگرفته از متن کلاسیک روسی با عنوان  4

лет  

Ordynskoye 5 نوواسیبیرسک روسیه ای در هساکنان منطق 

 گفتند. نشین مینشین یا دوکهای تحت حاکمیت یک شاهزاده یا دوک، شاهزادهبه سرزمین6 
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 خدمت به ایشاهزاده نزد از 7بویارها و هانشینشاهزاده هایخانواده نمایندگان 

 پیوندهایی و داشتند نیز دوستی اما جنگیدندمی یکدیگر با آمدند،درمی دیگر یشاهزاده

 دمیتری و پولوتسکی آندره لیتوانی، اهل اولگرد شاهزاده پسران. ساختندمی برقرار

 دمیتری آنِ از مسکو کبیر نشینشاهزاده نزدیکی در کولیکف، دشت در بریانسکی

 10یاگائیلا که بود این از پس. جنگیدند 8وولینی اهل بابروک یفرمانده برابرِ ،9ایوانوویچ

 تحادا به را خود ارتش نیروهای تورسکایا، خانم شاهزاده پسر و لیتوانی کبیر یشاهزاده

 و هاپیچیدگی بازتاب و ما مشترک تاریخ هایبرگه هااین یهمه. درآورد 11مامای با

 .است آن فراوان ابعاد

 سخن واحد زبان یک به روسی شرقی و غربی هایسرزمین در که شوم یادآور باید

 گرایش این پانزدهم، قرن یمیانه تا و بود ارتدکس شانهمگی باور. شدمی گفته

 . داشت وجود واحد کلیسایی

 دند،ش تقویت مسکویی روسِ و لیتوانی روسِ نیز تاریخی یتوسعه نوینِ روزگارِ در

 تاریخ. ندبخش تحکیم را باستان روس قلمروهای و شوند تبدیل جاذبه نقاط به توانستند

 روس مداریدولت سنت پیوستارِ و گردهمایی مرکز مسکو، بار این که رفت پیش چنان

                                                      

ود. نشین بزرگ مسکو، روسیه کیفی و... بترین رتبه در نظام ارباب رعیتی بلغارستان، دوکبویار، بزرگ 7

هفده  ده تا یهرفت و بین سدتزارها(، بالاترین رده به شمار میها )در بلغارستان، این رتبه بعد از پرنس

عنوان یک نام در روسیه، رومانی و فنلاند مانده است. برگرفته از ویکی میلادی مرسوم بود. این رتبه به

 پدیا.

ای که برای پیروزی در نبرد کولیکف، لقب دانسکوی را گرفت، دمیتری ایوانوویچ دانسکوی، شاهزاده9 

 شاهزاده مسکو بود.  1358از 

سپاه اهل مسکو. تاریخ دقیق تولد  یهزاده و فرمانددمیتری میخاییلوویچ بابروک، اهل وولینی، اشراف 8

 و مرگ نامشخص.

 ین کبیر لیتوانی. نشیوگایلا یا یاگایلا، شاهزاده اهل ویتبسک، ذیل فرماندهی شاهزاده 10

میلادی بود.  1370مامای از خاندان کیات، یکی از قدرتمندترین فرماندهان اردوی زرین در دهه  11

هایی از ازبکستان، روسیه، قزاقستان شد که سرزمیناردوی زرین به بخشی از امپراتوری مغول اطلاق می

 امروزی را در برداشت.  یهو اوکراین و کریم
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 ار خارجیان یوغ نفسکی، الکساندر شاهزاده نوادگان مسکویی، هایشاهزاده. شد باستان

 . پرداختند روسی تاریخیِ هایسرزمین اتحاد به و برداشتند

 قرن در. رفتمی پیش دیگری یگونه به جریان لیتوانی کبیر نشینشاهزاده در

 تحادا شانزدهم قرن در. پذیرفتند را کاتولیک مذهب لیتوانی بر حاکم نخبگان چهاردهم،

 یتوانیل المنافعمشترک اتحاد ترتیب بدین و شد منعقد لهستان پادشاهی با 12لوبلین

 یویژه امتیازات و زمینی هایدارایی لهستانی کاتولیک اشراف. گرفت شکل لهستان ـ

 از بخشی ،1586 13برست توافق با مطابق. آوردند دست به روس سرزمین در بسیاری

 و 14سازیلهستانی. شدند روم پاپ قدرت تسلیم غرب روسیِ ارتدکس روحانیون

 . شد گذاشته کنار شرقی ارتدکس و انجام سازیلاتین

 ارتدکس ملت خواهیآزادی جنبش هفدهم و شانزدهم هایسده در پاسخ در

 ینقطه 16خملنیتسکی بوگدان دوران وقایع. گذاشت گسترش به رو 15دنپر یحوزه

 ـ لیتوانی المنافع مشترک اتحاد حاکمیت زیر از کوشیدند او طرفداران. بود عطفی

 . شوند خارج لهستان

 از ،1648 در لیتوانی.  لهستان المنافع مشترک پادشاه به زاپاروژیه ارتش ینامه در

 و روس ملت» کهاین یدرباره بود، شده صحبت روسی هایارتدکس حقوق رعایت

 پا ناهگ به خداوند کلیسای بر کسی تا باشندیف کی یفرمانده باید یونان قوانین

 . نشد توجهی هازاپاروژی هایگفته به اما...« نگذارد

                                                      
12 Люблинская уния 1569 

بر اساس این توافق میان لهستان و لیتوانی، تصمیم مبنی بر قطع روابط با کلیسای ارتدکس شرقی  13

 گرفته شد. 

 های لهستانی به کلیساها یا بازنویسی همه چیز به زبان لهستانی.فرآیند افزودن مؤلفه 14

ی کیف، شود شامل حوزههای بزرگ ساحل شرقی رود دنپر اطلاق میحوزه دنپر به سرزمین 15

 پتروسک. -چرکاسی، کیراواگرادسکایا، پولتاوا و دنپرو

ی ارتش که از اتحاد مشترک بوگدان خملنیتسکی، سیاستمدار و فعال سیاسی و همچنین فرمانده 16

  المنافع لیتوانی و لهستان سر باز زد و با ارتش خود اعلام خودمختاری کرد.
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 را آن 17زیمسکی مجلس و یافت ادامه مسکو به خملنیتسکی بوگدان هایمراجعه

 به روس حکومت ینماینده عالیِ ارگان این 1653 اکتبر یکم. داد قرار بررسی مورد

 یژانویه در. داد قرار حفاظت تحت را هاآن و شد مصمم خود کیشانهم از حمایت

 و تسکیخملنی بوگدان فرستادگان سپس. کرد تأیید را تصمیم این رادا پریاسلاو 1654

 بهیف کی شهروندان زمان این در. کردند محاصره رایف کی جمله از شهر هاده مسکو

 هیچ به لوبلین پیمان ذیل که بدانیم است جالب. کردند یاد وفاداری سوگند روسیه تزار

 .نداشت وجود این مانند چیزی وجه

 بابت میخایلویچ آلکسی تزار از 1654 در مسکو به نامه در خملنیتسکی بوگدان

 و قدرتمند حمایت تحت را روسی ارتدکس جهان تمام و زاپاروژی ارتش تمام» اینکه

 پادشاهی به خواه خود، مراجعات در هازاپاروژی. کرد قدردانی« است گرفته خود والای

 عنوان همین با و نامیدندمی ارتدکس روس مردمان را خود روس تزار به خواه لهستان،

 .شدندمی شناخته

 ،لیتوانی - لهستان المنافع مشترک و روس حکومت میان طولانی جنگ جریان در

 در یا کردند رها را مسکو یا خملنیتسکی، بوگدان وارثان ها،19هتمان از برخی

 ملت، برای کنم،می تکرار اما شتافتند ترکیه و لهستان سوئد، به حمایت جستجوی

. یافت پایان آندروسفسکی بسآتش با 1667 در جنگ. داشت آزادسازی ماهیت جنگ

 ساحل هایسرزمین ویف کی شهر. بخشید تحکیم را نهایی نتایج 1696« ابدی جنگ»

 روس حکومت از بخشی همه زاپاروژیه و چرنیگف پولتاوا، شامل دنپر رود چپ سمت

 و دیافتن پیوند دوباره ارتدکس روس ملت اصلی بخش با مناطق این ساکنان. شدند

 . گرفتند 18کوچک یروسیه عنوان هابخش این. شدند متحد

                                                      
17 Земский собор  

19 Гетман  

18 малороссия 
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 روسی یواژه که رفتمی کار به معنایی همان در اغلب زمان آن 20اوکراین عنوان

 مختلف هایبخش از سخن که زمانی - 12 قرن از مکتوب منابع در نیز 21حومه باستان

 و( حومه و اوکراین: بودند معنی هم واژه دو این درواقع. )رفتمی کار به - بود مرزی

 به بار نخستین بسنجیم، بایگانی اسناد یپایه بر همچنان اگر 22اوکراین اهلِ یواژه

 تأمین را خارجی مرزهای امنیت و خدمت مرزی هایبخش در که بود افرادی معنای

 . کردندمی

 اندهم باقی لیتوانی - لهستان المنافع مشترک اتحاد ذیل که راست سمت ساحل در

 قابل،م طرف در. شد تشدید مذهبی و اجتماعی خشونت شد، بازسازی پیشین نظم بود،

 بودند، گرفته قرار واحد حکومت حمایت تحت که هاییسرزمین چپ، سمت ساحل در

. ردندک مهاجرت اینجا به دنپر دیگر ساحل ساکنان از انبوهی. کردند پیشرفت به شروع

 . بودند پشتیبانی جستجوی در بودند کیشهم و زبانهم هاآن با که مردمانی نزد هاآن

 با هک نداشتند انتخابی کوچک، یروسیه ساکنان سوئد، با شمالی جنگ دوران در

. کردند پشتیبانی را 23مازپا شورش هاکازاک از کوچکی بخش تنها. باشند کسی چه

 . دانستندمی ارتدکس و روس را خود مختلف اقشار از مردم

 هایترفیع به روسیه در درباریان یطبقه اعضای جمله از کازاکی، بزرگ نمایندگان

 نقش یمغول/ یف کی آکادمی التحصیلان فارغ. رسیدند جنگی و دیپلماتیک سیاسی،

  -24اوکراین خودمختاری دوران در کردند؛می بازی کلیسایی زندگی در مهمی بسیار

 امپراتوری در سپس و - خود خاص داخلی ساختار با خودمختار دولتی نهاد یک واقع در

 مشترک کشوری جهات بسیاری از هم کوچک یروسیه مردمان. بود همینطور روسیه

 اورال، پیشرفت و توسعه در هاآن. کردندمی بنا علم و فرهنگ حکومت، با همراه بزرگ و

                                                      
20 Украина  

21 Окраина  

22 Украинец 

 ایوان ستپانوویچ مازپا.فعال نظامی، دیپلماتیک و سیاسی در خودمختاری اوکراین و ارتش زاپاروژی.  23

Гетманство 24 - гетманщина  شکل سازماندهی قدرت اصلی در اوکراین در شرایط

  خودمختاری ذیل روسیه.
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 ناوکرای بومیان شوروی دوران در همچنین. کردند می شرکت دور شرقِ قفقاز، سیبری،

. گرفتندمی عهده بر یگانه دولت رهبری در را عالی مقامات جمله از هاپست ترینمهم

 سال سی تقریباً برای مشترک، هایدشواری و پیچیده شرایط در که بگویم است کافی

 که بود برژنف و خروشچف یعهده بر شوروی اتحاد کمونیست حزب زمامداری

 .داشت اوکراین با را پیوند بیشترین شانحزبی ینامهزندگی

 همچنین و کریمه عثمانی، امپراتوری با جنگ از پس هجدهم قرن دوم ینیمه در

 از بخشی گرفتند، خود بر را 25جدید روسیه نام که سیاه دریای یحوزه هایسرزمین

 جدایی از پس. دادند اسکان را هاآن روسی هایاستان تمامی هایبومی. شدند روسیه

 باستان روس هایسرزمین روسیه امپراتوری لیتوانی،.  لهستان المنافع مشترک اتحاد

 در ادامه در و اتریش امپراتوری در که 27زاکارپاتیا و 26گالیسیا جز به بازگرداند را غربی

 . گرفتند قرار مجارستان - اتریش امپراتوری

 اتتصمیم ینتیجه تنها مشترک دولتی فضای در غربی یروسیه هایسرزمین ادغام

 دوباره و فرهنگی هایسنت و مشترک اعتقادات اساس بر. نبود دیپلماتیک و سیاسی

 از ییک هفدهم قرن آغاز در بنابراین. بود زبانی نزدیکیِ سبب به کنممی تأکید ویژهبه

 مسکو، ساکنان که داد گزارش رم به روتسکی جوزف ،29متحد کلیسای مقامات

. خوانندمی خود برادران را لیتوانی - لهستان المنافعمشترک کشورهای هایِروس

 گفتاریشان زبان و است یکسان دقیقاً  هاآن نوشتاری زبان که بود داده گزارش همچنین

 اوتِ تف نظیرِ امر این او بیان در. است ناچیز بسیار تفاوت این اما است متفاوت اگرچه

 .است امروزی ایتالیای شمال و مرکز دانیم می چنانکه که بود برگامو و رم ساکنان

 زبانی هایلفهؤم مختلف، هایدولت ذیل زندگی پراکندگی، قرن چندین از پس البته

 در. شد غنی مردم عامه زبان یپایه بر ادبی زبان. آمدند وجود به هاگویش ای،منطقه

                                                      

Новороссия 25  .روسیه نو، نوواراسیا 

Галиция 26  .گالیسیا واقع در اوکراین 

Закарпатья 27 .زاکارپاتیا درغرب اوکراین 

Ruthenian Uniate Church 29  کلیسای متحد روسین. کلیسایی تاریخی که ذیل اتحاد

  کرد.لیتوانی قرار داشت و از اتحاد برست یپروی می - المنافع لهستانمشترک
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 بازی گیبزر نقش شفچنکو تاراس سکاوارادا، گریگوری کاتلیارفسکی، ایوان زمینه این

 وشفچنک تاراس اشعار. ماست یهمه فرهنگی و ادبی مشترک دستاورد آنها آثار. کردند

 هایکتاب .است شده نوشته روسی زبان به اساساً  او نثر و شدند، نوشته اوکراینی زبان به

 از پر و اند،شده نوشته روسی زبان به پولتاوا، بومی روسیه، پرستمیهن گوگول، نیکلای

 این توانمی چگونه. اندکوچک یروسیه فولکلوریک هایمایهبن و عامیانه هایعبارت

 کرد؟ را کار این باید چرا اصلاً و کرد؟ تقسیم اوکراین و روسیه میان را میراث

 کریمه و نو یروسیه کوچک، یروسیه روسیه، امپراتوری غرب جنوب هایسرزمین

 تاتارهای جااین. یافتند گسترش مختلف اشکال به خود دینی و قومی تشکیلات بر بنا

 ها،لهستانی بلغارها، کریمه، ساکنان ها،کارائیتی ها،یهودی ها،یونانی ها،ارمنی کریمه،

 و هاسنت باورها، هاآن یهمه. اندکردهمی زندگی هاملت دیگر و هاآلمانی ها،صرب

 . اندداشته نگاه را خود هایآیین

 فرمان و ،1963 سال 28والویفسکی ینامهبخش. کنم ایدئالیزه را چیزی ندارم قصد

 زبان به سیاسی - اجتماعی و ادبی متون کردنِ وارد و چاپ که 1976 سال 30امسکی

 بافت جااین اما. شناسندمی همگان کردند،می محدود را مرزها از خارج از اوکراینی

 در دراماتیک رویدادهایی یزمینهپس در هاگیریتصمیم این. دارد اهمیت تاریخی

 یمسئله از کردندمی تلاش لهستان ملی جنبش رهبران شدند،می گرفته لهستان

 ی،اوکراین اشعار مجموعه ادبی، آثار که افزود باید. کنند استفاده خود سود به اوکراین

 در که دهندمی نشان عینی حقایق. شدندمی منتشر همچنان عامیانه هایترانه

 چارچوب در کوچک یروسیه فرهنگی هویت یتوسعه فعال روند یک روسیه امپراتوری

                                                      

циркулярВалуевский  28وزارت امور  از طرفِ 1963ام جولای صادره مورخ سی یه، بخشنام

که سانسور در کیف، مسکو و سنت پتربورگ مبنی بر آن یامپراتوری روسیه خطاب به کمیته یهداخل

شد( چاپ گردد. کوچک نامیده می یهزبان روسی ،از آن پس نباید متنی به زبان اوکراینی )در آن زمان

این بخشنامه فقط آثاری حق چاپ به زبان اوکراینی را داشتند که به ادبیات فاخر تعلق داشته  بر بنا

 باشند. 

Эмский акт 30 فرمانی مبنی بر محدودیت استفاده از زبان اوکراینی که تزار الکساندر دوم در ،

 در شهر آلمانی بادمس امضا و تصویب کرد.  1976
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 روس بزرگ، روس مردمان روسی، بزرگ ملت این که داشت وجود روسیه بزرگ ملت

 .کرد می متحد را بلاروس و کوچک

 کوچک، یروسیه روشنفکران هایبخش برخی و لهستانی نخبگان جمع در همزمان

 بنیان. یافت قوت و آمد پدید روس ملت از جدا اوکراین ملت یدرباره تصوراتی

 بر هاگیرینتیجه بنابراین باشد، داشته وجود توانستنمی و نداشت وجود ایتاریخی

 برعکس، یا نیستند، اسلاو اصلاً  ظاهر به هااوکراینی کهاین مثلاً . بود تخیلات اساس

 چنینی این هایفرضیه. نه هامسکویی و هاروس و اندحقیقی اسلاوهای هااوکراینی

 کار به اروپایی هایدولت میان رقابت ابزار یمثابه به سیاسی اهداف با بیشتر و بیشتر

 . رفت

 با تقابل در را موضوع این مجارستان - اتریش هایقدرت نوزدهم، قرن پایان از

 در. کردند مطرح گالیسیا در 31مسکوفیلی یروحیه همچنین و لهستان ملی جنبش

 اوکراینی داوطلب دارانتفنگ لژیون به دهیشکل به وین اول جهانی جنگ هایسال

 هایسرکوب بودند، همدل روسیه و ارتدکس کیش با که گالیسیا مردم. کرد کمک

 ترزین و تالرهوف اجباری کار هایاردوگاه به و گذراندند سر از را باریخشونت و دشوار

 . شدند منتقل

 جنگ با همچنین اروپایی، هایامپراتوری فروپاشی با رویدادها بیشتر رویپیش

 اخلهمد با سابق روسیه امپراتوری وسیع یگستره در که است مرتبط شدیدی داخلی

 .درگرفت خارجی

 که شد ایجادیف کی در 32مرکزی شورای ،1817 مارس در فوریه، انقلاب از پس

 سومین در ،1817 نوامبر در شورا این. است قدرت صاحبِ نهادِ ترینعالی کردمی ادعا

 .کرد اعلام را روسیه داخل در( UNR) اوکراین خلق جمهوری موجودیت خود نشست

                                                      

ی علاقه و گرایش وافر به مسکو و فرهنگ و تاریخ و آید، روحیههمانطورکه از عنوان اصطلاح برمی 31

 نامیدند. سیاست آن را مسکوفیلیسم می

Центральная рада 32  شکل گرفت و پس از یک سال  1817شورای مرکزی که در آغاز انقلاب

 منحل شد. 
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 آمدند لیتوسک - برست به اوکراین خلق جمهوری نمایندگان ،1817 دسامبر در

 نشست در. داشت جریان آن در متحدانش و آلمان با شوروی یروسیه مذاکرات که

 تقرائ اوکراین استقلال یدرباره یادداشتی اوکراینی هیئت رئیس ،1819 ژانویه دهم

 .کرد اعلام مستقل را اوکراین خود نشست چهارمین در مرکزی شورای سپس. کرد

 هفته چند از پس عملاً. است مدتکوتاه برآمده، تازه حاکمیت که بود مشخص

 و آلمان. کرد امضا را آلمان بلوک کشورهای با جدایی قرارداد مرکزی شورای هیئت

 اوکراین خام مواد و نان به داشتند قرار دشواری شرایط در که مجارستان - اتریش

 پرسنل و نیروها دادند رضایت هاآن مرسولات، بالای حجم تأمین برای. بودند نیازمند

 همزمان را موضوع این هاآن واقع در. بفرستند اوکراین خلق جمهوری به را خود نظامی

 . دادند قرار اوکراین اشغال برای دستاویزی

 این یادآوری اند،داده قرار خارجی کامل کنترل زیرِ را اوکراین امروز که کسانی برای

 بر حاکم رژیم برای تصمیمی چنین ،1819 سال در زمان، آن در که است مفید نکته

 شد ونسرنگ مرکزی شورای اشغالگر، نیروهای مستقیم مشارکت با. بود کُشندهیف کی

 حمایتِ زیرِ واقع در که را اوکراین دولت و رسید قدرت به اسکوراپادسکی 33گتمان و

 .کرد معرفی اوکراین خلق جمهوری جای به بود آلمان

 مجارستان، - اتریش و آلمان در انقلابی رویدادهای از پس 1819 نوامبر در

 دیگری مسیر بود، داده دست از را آلمانی نیروهای و هاسلاح حمایت که اسکوراپادسکی

 شکیلت یزمینه در که بود خواهد دولتی اولین اوکراین» که کرد اعلام و گرفت پیش در

 دوباره رژیم زودی به اما. «کندمی اقدام روسیه سراسری فدراتیو اتحاد یجانبههمه

 . رسید فرا 34دایرکتوری اصطلاحبه عنوان تحت دورانی. کرد تغییر

 اعلام را اوکراین غرب خلق جمهوری گیریشکل اوکراینی، گراهایملی ،1819 پاییز

. شناختند رسمیت به را اوکراین خلق جمهوری با آن اتحاد ،1818 یژانویه در و کردند

                                                      

Гетман 33  شد.میلقبی که به فرد دارای مقام و منصب در سیستم زمامداری اوکراینی داده 

Директория 34 ( 1819بالاترین نهاد دولتی صاحب قدرت در جمهوری تازه تاسیس خلق اوکراین-

1820.) 
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 یمنطقه شکستند، درهم را اوکراینی هایبخش لهستان نیروهای ،1818 جولای در

 . درآمد لهستان حاکمیت تحت اوکراین غرب خلق جمهوری

 لتحمی امروزی اوکراین به که قهرمانانی از یکی) پتلیورا سیمون ،1820 آوریل در

 کرد امضا مخفی هایکنوانسیون اوکراین، خلق جمهوری دایرکتوریای نامِ  به( کنندمی

 وولینی و گالیسیا هایسرزمین نظامی، حمایت عوض در هاکنوانسیون این موجب به که

 لهستانی واحدهای کاروان در پتلیورا طرفداران 1820 می در. بخشید لهستان به را غربی

 میان بسآتش از پس ،1820 نوامبر در. طولانی مدتی برای نه اما شدندیف کی وارد

 لهستانی نیروهای تسلیم پتلیورا نیروهای هایباقیمانده شوروی یروسیه و لهستان

 . شدند

 گیریشکل مختلف انواع چقدر که کندمی روشن اوکراین خلق جمهوری ینمونه

 هاناآرامی و داخلی جنگ خلال در روسیه سابق امپراتوری فضای در که هاییدولتشبه

 هایدولت تا کوشیدندمی گراهاملی. بودند ثباتبی و ناپایدار آمدند،می وجود به

 پشتیبانی ناپذیرتجزیه یروسیه از سفید جنبش رهبران .بسازند را خودشان یجداگانه

 بودند، نهاده بنیان هابلشویک طرفداران که هم هاییجمهوری از بسیاری. کردندمی

 رهبران مختلف، دلایل به زمان همان در. کردندنمی تصور روسیه از بیرون را خودشان

 شوروی روسیه مرزهای از کلمه واقعی معنای به را هاآن اوقات گاهی بلشویک حزب

 .راندندمی بیرون

 که کرد موجودیت اعلام کریووی- دونتسک شوروی جمهوری ،1819 سال آغاز در

 لنین. دش مواجه امتناع با و کرد مراجعه مسکو به شوروی روسیه به پیوستن یمسئله با

 اوکراینِ  از بخشی همچون که خواست هاآن از و کرد ملاقات جمهوری این رهبران با

 روسیه کمونیست حزب مرکزی یکمیته ،1819 مارس 15 در. کنند عمل شوروی

 ونتسکد یحوزه از اوکراین، شوراهای یکنگره به را نمایندگانی گرفت تصمیم مستقیماً

 یجمهور قلمروهای. کند ایجاد« اوکراین کل برای دولت یک» کنگره آن در و بفرستد
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 تشکیل را اوکراین شرقی جنوب مناطق اساساً بعداً 35کریواروژسکی- دونتسک شوروی

 .دادند

 شورایی سوسیالیستی جمهوری مابین 1821 سال در ریگا یمعاهده اساس بر

 غربی هایسرزمین لهستان، و اوکراین شورایی سوسیالیستی جمهوری روسیه، فدرال

 حکومت جنگ، مابین دوران در. شدند واگذار لهستان به روسیه پیشین امپراتوری

 در تیقومی ترکیب تا کوشید و گرفت سر از فعالانه را مجدد اسکان سیاست لهستان،

 بلاروس امروزی، اوکراین غرب یمنطقه لهستان در - دهد تغییر را «شرقی هایکرسی»

 رخ جاآن خشنی سازیلهستانی. نامیدندمی گونهاین را لیتوانی از هاییبخش و غربی

 دوم، جهانی جنگ هایسال در ادامه در. شد سرکوب هاسنت و محلی فرهنگ داد،

 ترورِ  برای ایبهانه یمثابه به را نکته این اوکراینی گراهایملی رادیکال هایبندیجناح

 .کردندمی استفاده نیز روسیه مردم و یهودیان که لهستان، مردم تنها نه

 از که سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد گیریشکل با 1822 سال در

 هایگفتگو و بحث از پس بود، اوکراین سوسیالیستی شورایی جمهوری گزارانشبنیان

 یمثابه به متحد، دولت گیریشکل بر مبنی لنین یبرنامه ها،بلشویک رهبران میان داغ

 جماهیر اتحاد تشکیل یاعلامیه متن در. شد محقق ترازهم هایجمهوری فدراسیون

 1824 سال در شوروی جماهیر اتحاد اساسی قانون در سپس و سوسیالیستی شوروی

 ترینخطرناک ترتیب بدین. شد تصویب اتحاد از خروج در هاجمهوری آزادی قانون

 مکانیزم ناپدیدشدنِ  محض به. گرفت جای ما دولتیِ امور بنیان در «ساعتی بمب»

 در و شد منفجر بمب شوروی، اتحاد کمونیست حزب رهبری نقش قالب در ایمنی

 .شد آغاز «هاحاکمیت یرژه». شد گسست دچار درون از هم حزب خودِ آن ینتیجه

 دوستی آن، موضوع که شد امضا 36بلاوژسکی ینامهتفاهم ،1881 دسامبر هشتم

                                                      

Криворожская советская республика-Донецко 35 جمهوری شوروی دونتسک -

عنوان جمهوری خلق به 2014پدیای این جمهوری در سال ویکی یه. صفح1819سیس أکریواروژسکایا ت

دونتسک تغییر نام داده است و هم اکنون نیز لحظه به لحظه پا به پای رویدادهای اوکراین، در حال 

 تغییر است. 

36 Беловежское соглашение 
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 یمثابه به شوروی جماهیر اتحاد» که بود شده اعلام آن در و بود مستقل هایدولت

 در. «کندمی ساقط موجودیت از را خود ژئوپولیتیک، واقعیت و المللبین حقوق موضوع

 شد، تصویب 1883 در که را المنافعمشترک مستقل کشورهای منشور اوکراین ضمن

 . ننمود تصویب و امضا

 «سازیبومی» سیاست فعالانه هابلشویک گذشته، یسده 30 و 20 دهه هایسال در

 چارچوب در. شد برقرار سازیاوکراینی نیز اوکراین شوروی جمهوری در و گرفتند پی را

 نایب 37گروشفسکی سمبلیک، طوربه شوروی، زمامداران موافقت با و سیاست این

 گرایملی هایایدئولوگ از یکی و اوکراین در حزب مرکزی شورای پیشین رئیس

 تحادا به بود برده بهره مجارستان - اتریش پشتیبانی از خودش یدوره در که اوکراین

 . شد برگزیده علوم آکادمی عضو عنوانبه و برگشت شوروی

 هویت و زبان فرهنگ، تقویت و توسعه در بزرگی نقش تردیدبی «سازیبومی»

 روسی، ابرقدرتِ شوونیزم اصطلاحاً با مبارزه تحتِ این بر علاوه. کرد بازی اوکراین

. دانستندنمی اوکراینی را خودشان که شدمی تحمیل کسانی بر ویژهبه سازیاوکراینی

 سه اما واحد ملتی که ،بزرگ روس ملت یک جایبه شوروی ملی سیاست ویژهبه

 سطح در بلاروس و کوچک یروسیه بزرگ، یروسیه از متشکل و ستقسمتی

 و تثبیت را بلاروس و اوکراین روس، یجداگانه اسلاو ملتِ سه موقعیتِ ست،دولتی

 . کرد تقویت

 اداتح به بودند درآمده لهستان اشغال به گذشته در که هاییسرزمین 1838 سال در

. شدند الحاق شوروی اوکراین به هاآن اعظم بخش. شدند بازگردانده شوروی جماهیر

 همراه به بود کرده اشغال را آن رومانی 1819 در که بیسارابیا از بخشی 1840 سال در

 دریای در ازمینی یجزیره 1849 سال در. شدند الحاق اوکراین به شمالی بوکاوینای

 قوانین فاحش نقض با شوروی جماهیر اتحاد کریمه استان ،1854 در همچنین و سیاه

 .شد الحاق اوکراین سوسیالیستی شوروی جمهوری به زمان آن حقوقیِ هنجارهای و

 ستد به مجارستان - اتریش فروپاشی از پس که کارپاتی روس سرنوشت یدرباره

 را محلی ساکنان از توجهی قابل بخش. کنممی صحبت جداگانه افتاد اسلواکیچک

                                                      
37 М. Грушевский  
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 آورندمی یاد به را موضوع این اندک بسیار بسا چه اکنون. دادندمی تشکیل 39هاروسین

 ارتدکسِ جمعیتِ یکنگره در شوروی نیروهای دستِ به زاکارپاتیه آزادسازی از پس اما

 تیوفدرا جمهوری از بخشی کارپاتی یروسیه که شد گفته سخن موضوع این از منطقه

 به روسی - کارپات جمهوری عنوانِ ذیلِ  درنگبی و شود روسیه شوروی سوسیالیستی

 در. شد گرفته نادیده مردم نظر این اما درآید روسیه شوروی جماهیر اتحاد عضویت

 مجدد اتحاد تاریخی فرمان :نوشت پراودا یروزنامه که گونههمان 1845 سال تابستان

 . گردید اعلام «اوکراین خود، قدیمی مادری سرزمین با» زاکارپاتی اوکراینِ

 ما. است شوروی دوران فرزند کاملاً  و تمامی به امروزی اوکراین ترتیب، بدین

 یروسیه اعتبار به اوکراین توجهی قابل بسیار میزان به که داریم خاطر در و دانیممی

 دامک دریابیم و کنیم مقایسه است کافی. است شده ساخته و گرفته شکل تاریخی

 شوروی جمهوری اینکه و یافتند مجدد پیوند روسیه دولت با هفدهم قرن در هاسرزمین

 . رفت بیرون شوروی اتحاد ترکیب از هاییسرزمین و الحاقات چه با اوکراین

 رفتار اجتماعی هایآزمایش برای ناشدنیتمام مواد چون روسیه مردم با هابلشویک

 تمامی هاآن نظر به که پروراندندمی سر در را جهانی انقلاب یک رؤیای هاآن. کردندمی

 کردند،می قطع خودسرانه را مرزها بنابراین. برد خواهد بین از کلیبه را ملی هایدولت

 رهبران اینکه درنهایت، .کردندمی پخش ایسخاوتمندانه ایمنطقه هایهدیه

 هیچ کردند،می تکهتکه را کشور طوراین که شدندمی هدایت چیزی چه با هابلشویک

 بحث تصمیمات یهمه منطق و زمینهپس جزئیات، یدرباره توانمی. ندارد اهمیتی

 . بود گرفته قرار سرقت مورد حقیقتاً روسیه: است روشن نکته یک تنها. کرد

 تکیه اریآشک اسناد به بلکه نکردم تکیه سرّی آرشیوهای به مقاله این نوشتن حین

 خارجی حامیان و امروزی اوکراین رهبران. است شده شناخته حقایق حاوی که کردم

 سر بر بحث در مختلف موارد در .نیاورند خاطر به را حقایق این دهندمی ترجیح هاآن

 که است مرسوم امروزه کشور، از خارج در جمله از جابی و بجا موضوعی، هر

                                                      

در غرب اوکراین، شرق اسلواکی، جنوب شرق لهستان، و شمال  گروهی از اسلاوهای شرقی که عمدتاً 39

 رستان و شمال غرب رومانی ساکنند.شرق مجا
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 رویدادهایی حتی هاآن میان در جمله از کنیم، محکوم را «شوروی رژیم هایجنایت»

 از و شوروی جماهیر اتحاد نه و شوروی اتحاد کمونیست حزب نه که شوندمی برده نام

 اقدامات حال، عین در. ندارند هاآن با ارتباطی هیچ امروزی یروسیه ترمهم همه

 مجرمانه عمل یک آن، از روسیه تاریخی هایسرزمین جداکردن یزمینه در هابلشویک

 و شد روسیه تضعیف به منجر امر این کهچرا است، مشخص هم دلیلش شود؛نمی تلقی

 .هستند راضی امر این از ما بدخواهان

 یمثابه به ها،جمهوری میان مرزهای سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد در

 بودند واحد کشور یک چارچوب به مشروط تنها و شدنمی گرفته نظر در دولتی مرزهای

 کنممی تکرار و بودند؛ متمرکز بسیار و داشتند را فدراسیون هایویژگی یهمه که

 سال در اما. بود شوروی اتحاد کمونیست حزب یبرندهراه نقش اعتبار به هااین یهمه

 ناگهان کردند،می زندگی جاآن که مردمی هرچیز از ترمهم و مناطق این تمام 1881

 . شدند بریده وطنشان تاریخ از درواقع و گرفتند قرار مرز طرف آن همه

. طورهمین هم جوامع و کشورها. کندمی تغییر چیز همه گفت؟ شودمی چه حال

 و ایلدل برخی زورِ به پیشرفتش، مسیر در واحد، ملت یک از بخشی است ممکن البته

 باید چگونه. دارد دیگری ملیت کند حس ناگهان مشخص ایلحظه در تاریخی شرایط

 !احترام با: باشد چیز یک تنها تواندمی پاسخ شد؟ مواجه موضوع این با

 شرایط؟ کدام اساس بر اما! بفرمایید بسازید؟ خود مخصوص دولت یک خواهیدمی

 رگبوزپتر سنت شهردار نخستین سابچاک، .آ که کنممی یادآوری را اییابیارزش جااین

 کیلو یک مقام در او. کرد ارائه زمانی نوین یروسیه سیاسی فعالان بهترین از یکی و

 الس در دلیل همین به و باشد مشروع باید تصمیمی هر که بود معتقد ایحرفه بسیار

 خودشان کهآن از پس اتحادیه مؤسس هایجمهوری :کرد بیان را نظر این 1882

 شوروی جماهیر اتحاد ذیل که برگردند مرزهایی به باید کردند، لغو را 1822 یمعاهده

 گفتگو و مباحثه موضوع ایمنطقه دستاوردهای مابقی. داشتند جای هاچارچوب آن در

 . است گردیده ملغی هاآن اساس و پایه چراکه بود؛ خواهند

 نطقیم چنین با بتوان دشوار. آمدید آن با که بروید چیزی همان با دیگر، عبارت به

 کردم اشاره ترپیش طورکههمان افزایم،می را نکته یک تنها. داشت ناسازگاری سر
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 هادستکاری یهمه و کردند آغاز اتحاد ایجاد از پیش را مرزها مجدد ترسیم هابلشویک

 . دادندمی انجام خود سر و مردم نظر گرفتننادیده با را مناطق در نفوذها اعمال و

 تنها نه و. است شناخته رسمیت به را جدید ژئوپولیتیک واقعیات روسیه فدراسیون

 کلش مستقل کشوری یمثابه به اوکراین تا کوشیده بسیار که شناخته رسمیت به

 اوکراین به دریغیبی حمایت ما جدید یهزاره در و نود یدهه سخت هایسال در. بگیرد

 هایسال در اما دارند را خودشان سیاسی کتاب و حسابیف کی در. داشتیم روانه

 92 از بیش اشبودجه برای اوکراین گاز، پایین قیمت اعتبار به تنها 2013 تا 1881

 روسیه پرداختی دلار میلیارد 1.5 به عملاً امروز همه، این با و کرد ذخیره دلار میلیارد

 صادیاقت روابط حفظ صورت در حال این با. «است چسبیده» اروپا به گاز ترانزیت بابت

 .بود دلار میلیارد هاده شدمی اوکراین عاید که مثبتی تأثیر ما، کشورهای بین

 توسعه حال در واحدِ  اقتصادی سیستم یک ها،قرن و هادهه برای روسیه و اوکراین

 رشک باعث امروز توانستمی داشتیم پیش سال 30 ما که ایهمکاری عمق. اندبوده

. مهستی یکدیگر اقتصادی مکمل و ذاتی شرکای ما. باشد اروپا یاتحادیه کشورهای

 دو هر پتانسیل و ببرد بالا را رقابتی هایمزیت تواندمی نزدیکی متقابل روابط چنین

 .دهد افزایش را کشور

 هایزیرساخت شامل چراکه بود ارزشمند و اهمیت با اوکراین برای امر این و

 ساخت هواپیما، ساخت پیشرفته، سازیکشتی گاز، ونقلحمل سیستم قدرتمند،

 با. بود جهانی سطح در مهندسی و طراحی علمی، هایدانشکده ابزار، ساخت موشک،

 کرایناو اقتصاد که دادند قول استقلال، اعلام با اوکراین رهبران میراثی، چنین دریافت

 در هابالاترین از یکی مردم زندگی استاندارد و شد خواهد تبدیل پیشروها از یکی به

 .بود خواهد اروپا

 به کشور کل هم و اوکراین هم زمانی که پیشرفته فناوری با صنعتی هایغول امروز

 محصولات تولید گذشته، سال 10 طی. دارند قرار هاآن کنار در کردند،می افتخار هاآن

 تخریب طورکلیبه و زداییصنعتی مقیاس. است یافته کاهش درصد 42 مهندسی

 اوکراین در سال 30 طی که است مشاهده قابل برق تولید مانند شاخصی در اقتصاد

 در ولپ المللی بین صندوق گزارش طبق نهایت، در. است یافته کاهش نصف به تقریباً
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 اوکراین سرانه داخلی ناخالص تولید کرونا ویروس گیریهمه از قبل حتی 2018 سال

 کوزُووِ  و مولداوی جمهوری آلبانی، جمهوری از ترپایین رقم این. بود دلار 4000 از کمتر

 .اروپاست کشور فقیرترین اکنون اوکراین. است نشده شناخته رسمیت به

 قاماتم دقیقاً این. نه که البته مقصرند؟ اوکراین مردم نکند است؟ مقصر کسی چه

 ما. اندداده هدر و سپرده باد دست به را بسیاری هاینسل دستاوردهای که انداوکراینی

 پایداری با تواندمی ملت این. مستعدند و کوشسخت چقدر اوکراین ملت که دانیممی

 رویی،گشاده مانند ها،کیفیت این. برسد دلخواهش نتایج و هاموفقیت به مقاومت و

 مانند انسان هامیلیون احساسات. اندنرفته بین از نوازیمهمان و طبیعی بینیخوش

 .دارند بزرگ عشقی که خوب حس نه روسیه به که هاییانسان است؛ مانده گذشته

 . داریم را احساس این اوکراین به نیز ما طورکههمان

 روابط اقتصاد، یتوسعه برای مشترک یپروژه و نامهتوافق صدها 2014 سال تا

 محیطی زیست و اجتماعی مشترک مشکلات حل و امنیت تقویت فرهنگی، و تجاری

 هم و روسیه در هم - آوردند ارمغان به مردم برای را ملموسی منافع هاآن. کردیم کار

 به و گرفتیم نظر در مؤلفه ترینمهم همچون ما که است چیزی همان این. اوکراین در

 یمفید تعامل اوکراین رهبران یهمه با کنم،می تأکید همه، با ما که است دلیل همین

 .داشتیم

 روسیه دولت به من 2014 سال دریف کی در مشهور رویدادهای از پس حتی

 در مربوطه ادارات و هاوزارتخانه طریق از تماس برای هاییگزینه به تا دادم دستور

 هیچ حال، این با. کند فکر اوکراین و ما اقتصادی روابط از حمایت و حفظ یزمینه

 وجود اب. است نداشته وجود نیز تاکنون و نداشت وجود اوکراین سوی از متقابلی تمایل

 نیاوکرای هزار صدها و است اوکراین برتر تجاری شریک سه از یکی همچنان روسیه ،این

 اما شودمی استقبال هاآن از حمایت و نوازیمهمان با و کنندمی مراجعه ما به کار برای

 .شودمی ما سهم «متجاوز کشورِ» عبارت

 اوکراین در خواه روسیه در خواه بسیاری فروپاشید، شوروی جماهیر اتحاد کهزمانی

 خواهند حفظ تردیدبی ما اقتصادی معنوی، فرهنگی، روابط که داشتند باور خالصانه

 داشتند یگانگی احساس مرکزی، یهسته در همواره خود اساسِ و اصل در ملت و شد
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 و تدریجیصورتبه ابتدا رویدادها اما. ماند خواهند باقی واحد و یکتا کردندمی تصور و

 .کردند دیگری مسیر در پیشروی به شروع تندتر و تندتر سپس و مروربه

 ینف طریق از را خود کشور استقلال گرفتند تصمیم اوکراینی نخبگان درواقع

 سازیاسطوره به شروع. مرزها یمسئله جز به چیزهمه یدرباره برسازند، آن یگذشته

 بیرون تاریخ از کند،می یگانه هم با را ما که را چیزهایی تمام کردند، تاریخ بازنویسی و

 جماهیر اتحاد و روسیه امپراتوری از بخشی اوکراین که دورانی یدرباره و کشیدند

 جماهیر اتحاد و امپراتوری اشغال در را اوکراین که زنندمی حرف ایگونه به بود شوروی

 30 هایسال قحطی سازی،اشتراکی یپروژه در ما برای مشترک تراژدی. بدهند نشان

 .شودمی معرفی اوکراین مردم کشینسل عنوانبه که بود

 را خود هایطلبیجاه جسارت با بیشتر و بیشتر و آشکارا هانئونازی و هارادیکال

 اموال اوکراین مردم از سرقت با که محلی هایالیگارش و رسمی مقامات. کردندمی بیان

 خود وطنِ -مادر فروش یآماده و کنندمی نگهداری غربی هایبانک در را شده دزدیده

 این به. گرفتند قرار هانئونازی و هارادیکال اغوای مورد هستند، خود سرمایه حفظ برای

 دیگران ژئوپلیتیک یاراده از تابعیت طورهمین و دولتی نهادهای مزمن ضعف باید موارد

 .افزود نیز را خودخواسته صورت به

 ایالات 2014 سال از قبل بسیار قبل، هامدت که کنم یادآوری شما به دهید اجازه

 فشار تحت را اوکراین مداوم و سیستماتیک طوربه اروپا یاتحادیه کشورهای و متحده

 ترینبزرگ عنوانبه ما. کند محدود و کم را روسیه با اقتصادی همکاری تا دادندمی قرار

 بقال در بروز حال در مشکلات که دادیم پیشنهاد اوکراین اقتصادی و تجاری شریک

 به گفتندمی ما به هربار اما. گیرد قرار بحث مورد اروپا یاتحادیه - روسیه – اوکراین

 مربوط اوکراین و اروپا یاتحادیه به فقط موضوع گفتندمی .ندارد ارتباطی روسیه

 .کردندمی رد را گفتگو برای روسیه مکرر پیشنهادهای بالفعل غربی کشورهای. شودمی

 نآ هدف که شد کشیده خطرناک ژئوپلیتیک بازی یک به اوکراین قدم به قدم

 مانیز ناگزیر. بود روسیه علیه پایگاهی و روسیه و اروپا میان سدی به اوکراین تبدیل

 همین به خورد؛نمی دردشان به دیگر« نیست روسیه اوکراین،» مفهوم که رسید فرا
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 نآ با هرگز ما البته که یافت ضرورت برایشان« روسیه ضدّ» مفهوم به دهیشکل دلیل

 .آمد نخواهیم کنار

 هایایدئولوگ قدیمی هایسازیتاریخ و هادستکاری پروژه، این دهندگانسفارش

 درنظر مبنا عنوانبه را «مسکویی ضد یروسیه» ایجاد بر مبنی اتریشی - لهستانی

 انجام اوکراین مردم نفع به کار این مثلاً  بگویند که نیست کسی فریب به نیازی. گرفتند

 لیتوانی المنافعمشترک کشورهای. [م. نیست اوکراین مردم نفع به قطعاً  یعنی] شودمی

 در. هاکازاک خودمختاری به رسد چه نداشتند، نیاز اوکراین فرهنگ به هرگز لهستان -

 گرفتند قرار استثمار مورد رحمانهبی روسی تاریخی هایسرزمین مجارستان، - اتریش

 شورشی ارتش از شده خارج افراد همدستانشان که هانازی. ماندند باقی هاآن فقیرترین و

 اربابان برای بردگان و زندگی فضای به بلکه نداشتند نیاز اوکراین به بودند، اوکراین

 .داشتند نیاز آریایی

 مردم موجه نارضایتی. شدنمی فکر اوکراین مردم منافع به نیز 2014 یفوریه در

 ناهماهنگ اقدامات و اشتباهات اقتصادی، - اجتماعی مشکلات حادترین از ناشی که

 امور رد مستقیماً غربی کشورهای. شد گرفته نظر در بدبینانه صرفاً  بود، وقت مقامات

 رادیکال گرایملی هایگروه. کردند حمایت کودتا از و کردند مداخله اوکراین داخلی

 آشکارشان تهاجمی 38روسوفوبیای ها،آن ایدئولوژی شعارها،. داشتند کنندهتهییج نقش

 .کردمی روشن را اوکراین در دولت سیاست جهات بسیاری از

 حمله مورد کندمی نزدیک هم به را ما هم هنوز و کردمی متحد را ما که چیزی هر

 «میدان» جدیدِ مقامات که کنم یادآوری بگذارید. روسی زبان همه، از اول. گرفت قرار

 یفیهتص» قانون سپس. کنند لغو را دولتی زبان سیاست قانون کردند سعی همه از اول

 آن از زد، خط آموزشی روند از را روسی زبان عملاً که آموزش قانون بود، «قدرت

 .اندجمله

 مردم» مورد در را ایلایحه فعلی جمهور رئیس جاری، سال می ماه در سرانجام و

 یک که شناسندمی رسمیت به را کسانی فقط هاآن. کرد ارائه مرکزی شورای به« بومی

                                                      

   38  Россофобия   ست که به وضعیت ترس از روسیه ا ترسی، اصطلاحیوبیای روسیه، روسیهف

 شود. اطلاق می
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. ندارند اوکراین مرزهای بیرون در دولتی تحصیلات و دهندمی تشکیل را قومی اقلیت

 – است کشوری در این و. است شده کاشته اختلاف جدید بذرهای. شد تصویب قانون

 بستر در زبانی ترکیب ملی، سرزمینی، ترکیب نظر از که – کردم اشاره قبلاً طورکههمان

 .است داشته ایپیچیده بسیار گیریشکل تاریخ،

 ملت یک یدرباره شما کهجاییآن از: شود مطرح استدلالی چنین است ممکن

 به را خود مردم که کند می فرقی چه پس کنید،می صحبت گانهسه قوم یک بزرگ،

. موافقم این با کاملاً  من. هابلاروسی یا هااوکراینی ها،روس – بدهند نسبت ملیت کدام

 در که است فردی هر حق این مختلط؛ هایخانواده در ملیت تعریف یدرباره ویژهبه

 .باشد آزاد خود انتخاب

 ما که چرا است، متفاوت کاملاً وضعیت اوکراین در امروز که است این واقعیت اما

 است این چیز انگیزتریننفرت و کنیممی صحبت جاآن در اجباری هویت تغییر مورد در

 خود اجدادی هاینسل از خود، هایریشه از تنها نه مجبورند اوکراین در هاروس که

 نیست اغراق. هاستآن دشمن روسیه که کنند باور باید حتی بلکه کنند پوشیچشم

 خالص اوکراینی دولت یک تشکیل سوی به اجباری، سازیهمسان مسیر که بگوییم اگر

 هایسلاح از استفاده با پیامدهایش، نظر از و است روسیه به تجاوز قومیتی، نظر از

 شنیخ و مصنوعی شکاف چنین ینتیجه در. است مقایسه قابل ما علیه جمعی کشتار

 هامیلیون تا حتی یا هزار صدها است ممکن درکل روس ملت ها،اوکراینی و هاروس بین

 .کند پیدا کاهش نفر

 کبیر یشاهزاده زمان در طورکههمان. زدند ضربه هم ما معنوی وحدت به هاآن

 به علنی کاملاً  سکولار مقامات. کردند محدود را کلیسا اختیارات حدود هاآن لیتوانی،

 را مسائل و کردند دخالت کلیسا زندگی در شدت به شان،سیاسی اهداف تحقق دنبال

 حتی. کشاندند راهبان و کشیشان شتم و ضرب و کلیساها تصرف انشقاق، به

 با معنوی وحدت حفظ عین در اوکراین، ارتدکس کلیسای یگسترده خودمختاری

 قیمتی هر به باید هاآن. کندنمی راضی را هاآن دیگر قاطعانه مسکو، ارتدکس کلیسای

 .کنند نابود همگان دیدگان برابر از را ما خویشاوندی یصدساله چند نماد این شده
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 یقطعنامه به بارها و بارها اوکراین نمایندگان که است طبیعی کنممی فکر من

 هاراهپیمایی. دهند منفی رأی نازیسم محکومیت یدرباره ملل سازمان عمومی مجمع

 حمایت تحت SS تشکیلات جنگیِ جنایتکاران افتخار به فراوان هایگردهمایی و

 که ،پتلیورا کرد، خیانت اطرافیانش یهمه به که ،مازپا. شودمی برگزار رسمی مقامات

 هانازی با که ،باندرا و کرد، هزینه لهستان نظامی حمایت برای اوکراین هایزمین از

 نام تا کنندمی کاری هر هاآن. گیرندمی قرار ملی قهرمانان ردیف در کرد، همکاری

 از اندکرده افتخار هاآن به اوکراین در همیشه که را واقعی یبرنده و پرستانمیهن

 .کنند پاک جوان هاینسل یحافظه

 جنگیدند، پارتیزانی هایدسته در سرخ، ارتش صفوف در که هاییاوکراینی برای

 مشترک وطن خود، یخانه از هاآن زیرا بود، میهنی جنگ دقیقاً  میهنی بزرگ جنگ

 شوروی جماهیر اتحاد قهرمانان ایشان، از تن هزار دو از بیش. کردند دفاع خود بزرگِ

 نترس، تیراندازِتک کوژِدوب، نیکیتوویچ ایوان ایافسانه خلبان هاآن میان در. شدند

 جاعش پارتیزان یفرمانده پاولیچنکو، میخایلوونا لیودمیلا سواستوپل و اودسا مدافع

 جنگیدند، ناپذیرشکست و نشدنیخم نسل این. هستند کوپاک آرتمیوویچ سیدور

 معنای به هاآن شاهکار کردن فراموش. دادند ما برای و ما یآینده برای را جانشان

 .است خودمان پدران و مادران ها،پدربزرگ به خیانت

 و کریمه ساکنان. کردند رد اوکراین ساکنان از تن هامیلیون را «روسیه ضدّ» پروژه

 طور به شرق جنوب مردم و اندداده انجام را خود تاریخی انتخاب سواستوپل

 کودکان جمله از هاآن یهمه اما کنند دفاع خود موقعیت از کردند سعی آمیزمسالمت

 تهدید را هاآن .اندشده ثبت هاتروریست و طلبانجدایی فهرست در موضوع این خاطر به

 برای کلوهانس دونتسک، ساکنان و کردند نظامی نیروی از استفاده و قومی پاکسازی به

 که هاییعامقتل از پس. گرفتند دست به سلاح خود زندگی و زبان خانه، از محافظت

 کهجایی اودسا، در 2014 مه 2 تراژدی و وحشت از پس داد، رخ اوکراین شهرهای در
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 صحنه به را جدیدی 40خاتین و سوزاندند زنده زنده را مردم اوکراینی هاینئونازی

 ؟بود مانده مردم برای - گرفتن دست به اسلحه جز به - دیگری انتخاب مگر بردند؛

 و دونتسک سواستوپل، کریمه، در را عامقتل همان که بودند آماده باندرا پیروان

 منتظرند هاآن. کنندنمی رها را هاییطرح چنین هم هنوز هاآن. دهند انجام لوگانسک

 .کرد نخواهند معطل برسد، که وقتش اما برسد زمانش

 به. شد داخلی جنگ و رویارویی باعث ناگزیر یفکی مقامات بعدی اقدامات و کودتا

 رد درگیری قربانیان کل تعداد ملل، سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای یگفته

. هستند کودکان و مسن افراد هاآن میان در. است رفته فراتر نفر هزار 13 از دونباس

 . است ناپذیر جبران و وحشتناک خسارات

 با مینسک هایتوافقنامه. داد انجام برادرکشی توقف برای را خود تلاش تمام روسیه

 هاآن که امشده متقاعد من. شد امضا دونباس در مناقشه آمیزمسالمت وفصلحل هدف

 اساس بر چه را خود امضاهای کسهیچ درهرصورت،. ندارند جایگزینی هیچ هنوز

 تهیئ» کشورهای رهبران یمربوطه اظهارات اساس بر چه و مینسک« تدابیرِ یبسته»

 سازمان امنیت شورای یقطعنامه بازنگری کسهیچ. است نگرفته پس 41«نرماندی

 .نکرد آغاز را 2015 فوریه 17 مصوب متحد ملل

 اوکراین نمایندگان غربی، شرکای «خروج» از پس ویژهبه رسمی مذاکرات جریان در

 عدرواق اما کنندمی اعلام مینسک هاینامهتوافق به را خود «کامل تعهد» ایدوره طور به

 یدرباره طورجدیبه ندارند قصد هاآن. روندمی پیش خود« قبولِغیرقابل» موضع با

 دهندمی ترجیح هاآن. کنند بحث جااین ساکن مردم تضمین یا دونباس یویژه وضعیت

 استفاده سوء ابزار عنوانبه را روسوفوبیا و برساخته را« خارجی تهاجم قربانی» تصویر

                                                      

تمامی  تقریباً 1843کیلومتری مینسک در بلاروس است که در مارس  55خاتین نام روستایی در  40

عام شدند. این نیروهای آلمانی قتل به دستِ های شورویی پارتیزانی این روستا به تلافی حملهسکنه

 شد. عام را بر عهده داشتند از سوی اس اس حمایت میگردان که مسئولیت قتل

آمیز مناقشات فرانسه و آلمان که برای حل و فصل صلح ،اوکراین ،گروه متشکل از چهار دولت روسیه 41

 شرق اوکراین به وجود آمد. 



 جوی آرزو آشتیترجمه 24 

 به کلام، یک در. دهندمی ترتیب دونباس در خونین آمیزتحریک اقدامات. بخشند قوت

 .کنند می جلب خود به را خارجی مالکان و حامیان توجه طریقی هر

: که شوممی متقاعد باره این در بیشتر و بیشتر من هاگزاره این یهمه اساس بر

 ینا ساکنان نخست زیرا چرا؟. ندارد نیازی دونباس به اصلاًیف کی است؛ ساده خیلی

 محاصره، زور، با خواهندمی هنوز و کردندمی تلاش هاآن که را دستوراتی هرگز مناطق

 ینامهتفاهم دو هر نتایج دیگر، و. پذیرفت نخواهند کنند، تحمیل ایشان بر تهدید

 ارضی تمامیت آمیزصلح بازگرداندن برای واقعی فرصتی که 2-مینسک و 1-مینسک

 فرانسه و آلمان روسیه، طریق از 43LPR و 42DPRمستقیم توافق با اوکراین

 به تواندمی فقط پروژه این. است تضاد در «روسیه ضدّ» یپروژه کل منطق با دهد،می

 کنممی اضافه و شود بند سرپا خارجی و داخلی دشمن تصویر مداوم پرورش یواسطه

 .است مانده سرپا غربی هایقدرت کنترل و حمایت تحت

 یجامعه در ترس فضای ایجاد خود، این هرچیز، از پیش. افتدمی اتفاقی چه عمل در

. است کشور سازینظامی و هانئونازیست خواهیزیاده تهاجمی، کلامی ادبیات اوکراین،

 جمله زا هست؛ نیز خارجی مستقیم کنترل بلکه کامل، وابستگی فقط نه ها،این کنار در

 مسلح، نیروهای و ویژه هایسرویس اوکراین، مقامات بر خارجی مستشاران نظارت

 قانون هک نیست تصادفی. ناتو هایزیرساخت استقرار و اوکراین قلمرو نظامی «توسعه»

 در ناتو بزرگ هایرزمایش پوشش تحت« بومی مردم» یدرباره الذکرفوق رسوایی

 .رسید تصویب به اوکراین

 آن طبیعی منابع از برداری بهره اوکراین، اقتصاد بقایای جذب پوشش، همین تحت

 چه است معلوم و نمانده چشم از دور کشاورزی هایزمین فروش. است انجام حال در

 تخصیص اوکراین به وام و مالی منابع گاهگاه بله،. کرد خواهد خریداری را هاآن کسی

. غربی هایشرکت مزایای و ترجیحات با خود، منافع و شرایط تحت اما شودمی داده

 این بازپرداخت که رسدمی نظر به کند؟می پرداخت را هابدهی این کسی چه هرحال،به

                                                      

 .سکجمهوری خلق دونت 42

 .جمهوری خلق لوهانسک 43
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 هاآن ایهنبیره احتمالاً و هانوه فرزندان، بلکه ها،اوکراینی فعلی نسل باید تنها نه هاوام

 .سازد مشغول را

 یمتنظ ایگونه به را اوکراین سیاسی سیستم «روسیه ضدّ» پروژه غربی طراحان

 سمت به گیریجهت اما کنند تغییر وزرا و معاونان جمهور، رؤسای که کنندمی

 اصلی عارش. ماندمی باقی تغییر بدون آن با دشمنی و روسیه و اوکراین میان افکنیتفرقه

. سیدر قدرت به اساس این بر او. بود صلح به دستیابی انتخابات از پیش جمهور رئیس

 دونباس اطراف و اوکراین در وضعیت جهاتی از و نکرد تغییر چیزهیچ. بود دروغ هاوعده

 .است شده بدتر نیز

 نیروهای برای همچنین و مستقل اوکراین برای جایی« روسیه ضدّ » پروژه در

 شتیآ یدرباره که کسانی. ندارد وجود آن واقعی استقلال از دفاع برای تلاش در سیاسیِ

 کنند،می گفتگو آمدهپیش بستبن از خروج برای راهی یافتن و اوکراین یجامعه در

 .شوندمی شناخته« روسیه هوادار» عوامل عنوانبه

 قبولغیرقابل سادگیبه« روسیه ضدّ » پروژه اوکراین، در بسیاری برای کنم،می تکرار

 هاآن. کنند بلند را سرشان ندارند اجازه اما. هستند قبیل این از نفر هامیلیون و است

 به اند،شده مرعوب هاآن. اندشده محروم خود دیدگاه از دفاع قانونیِ فرصت از عملاً

 نهات نه خود، موضع آشکار بیان برای گفتار، برای باورها، برای. شوندمی رانده زیرزمین

 مجازات بدون معمولاً قاتلان و شوندمی کشته بلکه گیرندمی قرار اذیت و آزار مورد

 .مانندمی

 روسیه از که شوندمی شناخته اوکراین« واقعی» پرستانمیهن کسانی فقط اکنون

 صرفاً  آینده در دارد تصمیم اوکراین دولت کل ایم،دریافته ما این بر علاوه. باشند متنفر

 ثابت ار این بار یک از بیش جهان تاریخ - تلخی و نفرت. شود ساخته ایده این اساس بر

 و خطرات از انباشته و است حاکمیت برای متزلزلی بسیار پایه که – است کرده

 .است شدید عواقب و جدی هایریسک

 اجازه هرگز ما. فهمیممی را «روسیه ضدّ» یپروژه با مرتبط ترفندهای تمام ما

 زندگی جاآن در که ما به نزدیک افراد و ما تاریخی هایسرزمین که داد نخواهیم
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 خواهیمیم کنند،می تلاشی چنین که کسانی به و شوند استفاده روسیه علیه کنندمی

 .کرد خواهند نابود را کشورشان فقط روش این با که بگوییم

 عنوانبه را آن و کنند رجوع غربی یتجربه به دارند دوست اوکراین در فعلی مقامات

 نارک در چگونه کانادا و آمریکا آلمان، و اتریش ببینید گویندمی. بگیرند درنظر الگو یک

 هایدولت زبان، یک با حقیقت در فرهنگ، قومی، ترکیب نظر از. کنندمی زندگی هم

 مانعِ این اما. اندمانده باقی خود خارجی سیاست با خود، مختص منافع با مستقل،

 و مشروط بسیار مرزهای هاآن. شودنمی هاآن متحدانه روابط یا ادغام تریننزدیک

 خود یخانه در همچنان که کنندمی احساس هاآن از عبور با شهروندان و دارند شفافی

 ند؛کنمی تجارت کنند،می کار کنند،می مطالعه ،دهندتشکیل می خانواده هاآن. هستند

 برای هاآن. کنندمی زندگی روسیه در اکنون که اوکراین بومی هامیلیون مانند درست

 . هستند ما یخانواده از اند،خودی ما

 ماا. است مسائل دشوارترین یدرباره گووگفت و اوکراین با مذاکره یآماده روسیه

 دنکن خدمت دیگران به و کند دفاع خود ملی منافع از ما شریک که است مهم ما برای

 اوکراینی هایسنت و زبان به ما .نباشد ما با مبارزه برای دیگران دست در ابزاری و

 ببینند مرفه و امن آزاد، را خود دولت اینکه برای هااوکراینی تمایل به. گذاریممی احترام

 .نهیممی ارج

 پذیرامکان روسیه با مشارکت در واقعاً اوکراین واقعی حاکمیت که امشده متقاعد من

 به و است گرفته شکل که هاستقرن ما تمدنی و انسانی معنوی، پیوندهای. است

 مشترک هایپیروزی و دستاوردها تجربیات، با که گرددبرمی اییگانه هایسرچشمه

. شودمی منتقل دیگر نسل به نسلی از ما خویشاوندی. است یافته بسط و گرفته شکل

 امروزی اوکراین و امروزی یروسیه در که است مردمی یخاطره در ها،قلب در این

 با ما. کنندمی متحد را ما یخانواده هامیلیون که خونی پیوندهای در کنند،می زندگی

 یک ما بالاخره چراکه. بود خواهیم و ایمبوده ترموفق و ترقوی برابر چندین همیشه هم

 .ملتیم

 هر به توانمی را حرف. کنندمی برداشت خصومت با برخی را هاحرف این گرچه

 چیز یک من .شنید خواهند را من صدای مردم از بسیاری اما کرد تفسیر شکلی
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 رایناوک بودنِ چگونه و بود نخواهد و نبوده« اوکراین ضدّ» هرگز روسیه: بگویم خواهممی

 .دارد بستگی خودش شهروندان تصمیم به

 پوتین. و
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 ناسیونالیسم قومی
 وگو با آندریاس کاپلرگفت

 
 

ی ها یک ملت واحدند. دربارهها و اوکراینیولادیمیر پوتین بر این باور است که روس

ی چه چیزی فدراسیون روسیه درباره جمهورِرئیسکه این نظریه چه مشکلی دارد و این

دان اتریشی آندریاس کاپلر وله با تاریخدر کشور خودش سکوت کرده است، دویچه

 گفتگو کرده است. 
ها و ی روسی ولادیمیر پوتین دربارهآندریاس کاپلر بر این باور است که مقاله

ی پوتین در زمینهکه پرزیدنت نیست ی ساده از سری مقالاتی ها یک مقالهاوکراینی

 استاددان سوئیسی و اتریشی، آندریاس کاپلر تاریخ .نویسدموضوعات مختلف تاریخی می

لف ؤتاریخ اوکراین، م یهزبان در حوزدانشگاه وین، یکی از متخصصان آلمانی پیشینِ

ار های میانه تا روزگها از سدهها و اوکراینیی روابط روسدرباره ،«برادران نابرابر»کتاب 

جمهور فدراسیون روسیه رئیسوله کاپلر توضیح داد که ی دویچهماست. در مصاحبه

 فقطی او تهدیدی برای اوکراین و نه کند و چرا مقالهی چه موضوعی سکوت میدرباره

 برای اوکراین است. 
ی موضوعات مطالبی در زمینه بیشتر ،ولادیمیر پوتیناخیراً خبرنگار: 

پوتین را در  ای چگونه کارِدر جایگاه متخصص حرفه نویسد. شماتاریخی می
 کنید؟جایگاه دوستدار تاریخ ارزیابی می

دانان وفادار به رژیم به او کاپلر: البته که او خودش این مقاله را ننوشته است، تاریخ

مسائل  یاند. اینکه پرزیدنت هربار دوباره و دوباره مستقیم و با اتوریته دربارهکمک کرده

موضوع  کند.کند مرا عصبانی میبرانگیز تاریخ روسیه و شرق اروپا صحبت میدلهمجا

مطالعه  دقتدست شده و با بهاین است که در ادامه این بیانات او در تیراژ بالا دست

 شوند.می
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اندازد با کتابش تحت شدت مرا به یاد دوران شوروی و استالین میاین موضوع به

تنها در اتحاد نهکه « 44هاحزب کمونیست اتحاد بلشویکمختصر تاریخ » عنوان 

ی راهنما جماهیر شوروی بلکه در کشورهای اروپای شرقی نیز خواندن این کتابچه

پوتین با استالین هستم اما شباهت  یهاجباری شده بود. من قاطعانه مخالف مقایس

که رئیس یک زمانی دان،عنوان یک تاریخجا وجود دارد. برای من، بهای در اینویژه

 سابقه است.کند، بیاجباری به تاریخ را به شهروندان تحمیل می یدولت نگاه
ی اوکراین ای است که پوتین در آن به تفصیل دربارهاین نخستین مقاله 
نویسد. اگر آن را با مطالب پیشین او مقایسه کنیم، چه چیزی تغییر کرده می

 است؟

جا گرد آورده تر گفته بود را یکچیزهایی که پیشی نخستین بار است که همه

پوتین چندین بار مستقیماً اوکراین را  یهتر شده است. در مقالاست. اما او رادیکال

کند. در این مقاله توجیه می یتاریخ دیدگاهکند و آن را از تهدید به دخالت روسیه می

ای اضافه کرده است که لیستیبسیار مهمی را به ناسیونالیسم امپریا های قومیِ لفهؤم

 همیشه در ذاتش بود.
های ویژه خطرناک است چراکه با ادعای روسیه مبنی بر دفاع از تمامی اقلیتاین به

« جهان روسی»است. این دکترین  در پیوندهای سابق شوروی زبان در جمهوریروس

های اقلیت یهکمی مرا یاد سیاست آلمان در زمین -اگر کمی جدلی صحبت کنم-

ها با پیامدهای مرگبارش آلمانی در اروپای مرکزی و شرقی در دوران مابین جنگ

 اندازد. می
 منظورتان چیست؟ چه تشابهاتی وجود دارد؟  -
برای نمونه در  ،زبان خودشهای آلمانیجاست که آلمان از اقلیتتشابه در آن -

رد؛ نخست در دوران بُچک و اسلواکی و لهستان در راستای سیاست توسعه بهره می

 ها. در دوران ناسیونال سوسیالیست گستردهجمهوری وایمار و سپس در سطحی 
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کنم توضیح دهید. شما موضوع حساسی است، به همین دلیل خواهش می 
جدید  یکنید، اما نسبت به روندپوتین را با آلمان نازی مقایسه نمی یهروسی

 دهید؟هشدار می
ویژه های دارای اتهام قومی بهناسیونالیسم یهقومی خطرناک است. کلی ناسیونالیسمِ

 اند. خطرناک و تهاجمی
های پوتین این بدین معناست که ممکن است جنگ شود؟ و این را از حرف

 شود فهمید؟در آن مقاله می
دور نروم اما او واقعاً در برخی از بیاناتش، چنان در مقیاس  دادم اینقدرترجیح می -

تواند به تهدید جنگی نیز تعبیر شود. برای نمونه او کند که میگسترده تهدید می

ما هرگز اجازه نخواهیم داد که قلمروهای تاریخی ما و مردمان نزدیک به ما »نویسد می

م این تهدیدی مستقی«. ده قرار گیرندکنند علیه روسیه مورد استفاجا زندگی میکه آن

 برای اوکراین و همزمان غرب است. 
 مسیرِ»مهم دیگری وجود دارد که در آن پوتین آنچه  همچنین نقل قولِ 

های کشتار جمعی علیه خواند با استفاده از سلاحدر اوکراین می« سازی اجباریهمسان

بزرگ و باعث نگرانی در  کند. این یک تهدید مستقیم در مقیاسروسیه مقایسه می

 رادیکالیزه شدن و قومی شدن تفکر پوتین است. یهزمین
ی شده دربارهالات مطرحؤپس از انتشار مقاله، کرملین پاسخ پوتین به س 

های واقعیت»های او این است که روسیه آن را منتشر کرد. یکی از پیام
یر شوروی را به های سابق اتحاد جماهیعنی استقلال جمهوری« ژئوپلیتیکی

جمهور در عین حال به روابط دوستانه با قزاقستان شناسد. رئیسرسمیت می
توان این گونه تعبیر کرد که اگر روابط دوستانه نباشد کند. این را میاشاره می

ای ال برد. پوتین چندین سال پیش در مصاحبهؤتوان مرزها را زیر سحتی می
 برای او« نه سرزمین و نه مرزها بلکه سرنوشت مردم»با روزنامه بیلد گفت: 

 المللی است؟بینمهم است. آیا این سرباز زدن از قوانین 
بله، به همین دلیل او مرزهای قومی را هم در نظر و تحت بررسی دارد. یعنی 

بالتیک و قزاقستان هم  یها در اوکراین، کشورهای حوزهزبانهای قومی یا روسروس
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وضوح اهرمی برای جابجایی احتمالی مرزها بهی نفوذ روسیه تعلق دارند. این به محدوده

 ها در این کشورها است.یا اقدامات تهاجمی علیه این کشورها برای محافظت از روس
شود، منتقدان اشاره ی پوتین میتاریخی مقاله وقتی صحبت از بخشِ

اند. شما چطور فکر حقایق درهم آمیخته شدهقایق و نیمهکنند که در آن حمی
 کنید؟می

حقایق شوند همیشه حقایق را با نیمهمتونی که ماهرانه با هدف تبلیغات نوشته می

کند. آمیزند. یک اصطلاح همیشه نظرم را جلب میهای نادرست درهم میلفهؤیا حتی م

پوتین و دیگران به معنای  را میانییفیِ قرون با روسِ کی پیونددر « 45روسی»مفهوم 

ف ی. به همین دلیل نیز او از کیکننداستفاده می« 47روس بزرگ»، «46اهل روسیه»

اشتباه به میانیکند. در عین حال، روس قرون یاد می« مادر شهرهای روسیه»به عنوان 

نشین را پوشش جمعیت کل شاهزاده میانیقرون  شود، اگرچه روسِروسیه تفسیر می

 داد.می

ها صحبت کرد. ها و اوکراینیروس یبارهتوان درطورکلی نمیدر شرایط آن زمان، به

جا بلاروس و شود که در آنآشکار می 19-16دوگانگی مفاهیم در منابع خارجی قرن 

شد. این نامیده می« 50مسکوویا»امروزی  یهو روسی« 48، روس49روسیه»اوکراین 

وجود  میانی هایسدههای امروزی در ها و بلاروسنیها، اوکرایخیلی مهم است. روس

                                                      

Русский 45 شود که از لحاظ قومی به قوم روس که بزرگترین قوم از اقوام به افرادی اطلاق می

 اسلاو هستند، تعلق دارند. این صفت مفهوم قومی دارد.

Российский 46  شود. این نسبت داده میصفتی که به تمامی افرادی که تابعیت روسیه را دارند

 توانند از قوم یا نژاد دیگری باشند. این صفت مفهوم هویت سیاسی فرد را در بر دارد.افراد می

47 великоросс 

49 Россия  

48 Русь  

50 Московья 
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ها از آن یههای فرهنگی متفاوت بودند. مقایسها جوامع دیگری با ویژگینداشتند، آن

 .نظر تاریخی اشتباه است
هویت ملی  19و  17، 16ها در قرون این واقعیت که اوکراینی یبارهپوتین در

قدر هم نویسد، با زبان روسی آنکه او می گونهها، آنکند و زبان آنداشتند، سکوت می

ها در مسکو از ها، دیپلماتخواندم که بر اساس آنمی 17یکی نبود. من منابعی از قرن 

که در آن فهمیدند نمیها زبان اسلاوی شرقی را خواستند زیرا آنمترجمان کمک می

 .گفتندسخن میزمان در قلمرو اوکراین امروزی به آن 

مردم اوکراین جدا انگاشتِن »برای « ی تاریخیپایه»نویسد هیچ یپوتین م
هایی از نخبگان لهستانی و بخش» راها این یهو هم نیست« هااز روس

. این بخشی از تز اصلی او اندکردهاختراع « کوچک یهروشنفکران روسی
است. ها ها و بلاروسیها، اوکراینیملت به ظاهر تاکنون متحد روس یبارهدر

 حق با اوست؟
چه چیزی را باید در حکم یک ملت  -دشواری است  پرسشبرای یک مورخ، این 

توانیم به طور عینی این را ثابت کنیم. فقط بحث زبان نیست. در نظر گرفت؟ ما نمی

دانند. زمانی کنند اما خود را یک ملت نمیها به یک زبان صحبت میها و اتریشیآلمانی

کراین او یبارهیک ملت که اکثریت کشور خود را ملت بپندارند. در توانیم بگوییممی

شناسند. جدا می امروز روشن است که اکثریت قریب به اتفاق خود را یک مردم و ملتِ

ها ها اشتراکات زیادی داشته باشند، زبانها و روسشود که اوکراینیاین امر مانع نمی

 آمیز است.حد، تحریککید بر وجود یک ملت واأاما ت ندخویشاوند
ی پوتین چه چیزی کم دارد، برای درک موضوع چه از دید شما، مقاله 

 چیزی نیاز است؟
نگرش فعلی  آشکارِ کنندگی است، او در مقاله از چراییِ چیزی که کم است تعیین

نظامی روسیه در سال  یهمداخل -به روسیه در اوکراین صحبتی به میان نیاورده است 

طلبان ، الحاق کریمه با نقض قوانین بین المللی، حمایت نظامی مستقیم از جدایی2014
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روسی  ها احساسات ضدّ این یهها حرفی زده نشده است. هماز این ـدر شرق اوکراین 

افزایش داده است. این یک جنگ داخلی نیست بلکه جنگ روسیه و اوکراین  سخترا 

طوری ها در شرق وضعیت را هماناست. از نظر تبلیغات، تعداد زیادی از اوکراینی

ها را نمایندگی که این ایده هستندکند. احزابی نیز بینند که پوتین توصیف میمی

ها ی این مقاله است، آنکال. و این نیز نکتهرادی ،پوتین یهکنند، البته نه به اندازمی

 کند، برخلاف رهبر اوکراین.گویند، پوتین ما را درک میمی
گوید این کند و میاش هم به غرب و هم به مرکز اشاره میپوتین در مقاله

 ای گفته است؟کنند. او چه چیز تازهکه اوکراین را هدایت می یندهاآن
کند. او غرب را محکوم چقدر شدید علیه غرب سخنرانی میمهم این است که پوتین 

را برای بیرون کشیدن اوکراین از مدار روسیه به راه  «میدان»ی کند که قضیهمی

یف حدود یک میلیون ی میدان در کیانداخته است. این درست نیست، چراکه در قضیه

پس این مسئله،  کس پوشیده نیست. دراوکراینی اعتراض کرده بودند، این بر هیچ

 بینی دوتایی پوتین قرار دارد.جهان
گویند از سویی میراث اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جنگ سرد است که می

ی جنگ اند و اوکراین هم صحنهغرب و آمریکا سیاست ضد روسی پیش گرفته

بینی جهانهای توطئه همیشه بسیار فراگیرند. این برای هاست. از سوی دیگر، تئوریآن

او را کند دشمنان تر هم گفته بود که احساس میپوتین بسیار مهم است. او پیش

وتین پ ،رسد این فقط تبلیغ نیست، او به آن اعتقاد دارد. این. به نظر میاندکردهمحاصره 

چراکه هرکسی احساس خطر کند ممکن است در پاسخ، آسیب  ـکند را خطرناک می

 .بیندوسته خود را در این وضعیت میپیوارد کند و پوتین هم 
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 :ایاشتباه مدرسه

ی یگانگی ی پوتین دربارههای روسیه و اوکراینی مقالهدانتاریخ

 کنند.را بررسی می 59هاملت

 52اوکراین فرزند دوران شوروی است

کند که کید میأی تاریخ روس باستان تاش دربارهی نخست مقالهپوتین در نیمه

ه و حاشی» ی روسی باستانِرا در دوران باستان بیشتر به جای کلمه« اوکراین»عنوان 

 اند. بردهبه کار می« حومه
خوانده و اشاره « دوران شوروی یهتمامی زاییدکاملاً و به»پوتین اوکراین کنونی را 

است که برژنف و خروشچف که از اوکراین آمده بودند، کشور و حزب را رهبری  کرده

فرهنگ و هویت اوکراین در چارچوب  یهها به توسعدند و گفته است که بلشویککرمی

خودسرانه مرزها را »ها سف کرد که بلشویکأکمک کردند. پوتین ابراز ت« سازیبومی»

دادند، و بدین ترتیب روسیه می« ای سخاوتمندانههدایای ارضی منطقه»کردند، قطع می

 53«.مورد سرقت قرار گرفت»
های تازه شکل گرفته ن باور است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولتاو بر ای

کردند که رئیِس پیشینِ پوتین، شهردار آن باید از سیاستی پیروی می یدر قلمرو

                                                      

 ی پوتین.ها نوشتهها و روسی یگانگی تاریخی اوکراینیعنوان مقاله: درباره 51

 ی پوتین است. ی مورد بحث نوشتهجمله برگرفته از مقاله 52

 اند. ی شخص پوتین برداشته شدههایی که در گیومه قرار دارند عینًا از متن مقالهقسمت 53
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ه با همان چیزی بروید که با آن آمد»پیشینِ پتربورگ، آناتولی سابچاک اعلام کرده بود: 

 «.بودید
به این مقاله یادداشت کوتاهی در پاسخ ر زلنسکی نیز جمهور اوکراین ولادیمیرئیس

هستند را  ها یک ملت واحدها و روسی پوتین که اوکراینیتر این گزارهنوشت. او پیش

روسیه شروع به نوشتن به  جمهورِاگر رئیس»های زلنسکی، رد کرده بود. بنا به گفته

داریم کارمان را خوب و درست اش این است که ما زبان اوکراینی کرده است، معنی

رهبر اوکراین تعجب کرده بود که پوتین امکان پژوهش و نگارش «. 54دهیمانجام می

چنین جستارهای تاریخی را دارد، اما فرصت ندارد با همتای اوکراینی خودش دیدار 

 کند. 
کنیم و ی پیروزی علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم صحبت میوقتی ما درباره»

کنند و تنها مواقع دیگری ها از دست رفت، ما را فراموش میقدر زندگی اوکراینیاینکه چ

 -ها به قول روس -به نظر من  های برادریم.ما ملتگویند آورند و میما را به یاد می

 .«این رفتار خیلی هم برادرانه نیست. بیشتر شبیه ماجرای قابیل و هابیل است
 های یگانگی ملتپوتین دربارهنظر 

داران روس باستانند که بزرگترین ها، میراثها و بلاروسیها، اوکراینیروس»

حکومت اروپا بود. اسلاوها و دیگر قبایل در فضایی بسیار بزرگ، از لادوگا، نوگورود، 

و چرنیگف، زبان مشترک یکتایی داشتند )که اکنون آن را روسی یف کیپسکوف تا 

داری، حکمرانی شاهزادگان خاندان روریک؛ و بعدتر نامیم(، روابط زمینباستان می

ها را اتحاد ی اینگروشِ به مسیحیتِ روس باستان و یک باورِ ارتدکِس یگانه همه

ی کیفی بخشید. انتخاب معنوی ولادیمیر مقدس که اهل نووگورود بود و شاهزادهمی

                                                      

 زمان منتشر شد. ی پوتین به دو زبان روسی و اوکراینی هممقاله 54
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را مشخص بزرگی شد، تا همین امروز هم به میزان بسیار زیادی خویشاوندی ما 

 55«کند.می

های ، استاد تاریخ، پروفسور بخش پژوهش56کنستانتین یروسالیمسکی

 فرهنگی دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو:ـ  اجتماعی
ای تلقی پوتین اشتباه خیلی معمولی مرتکب شده است که امروزه برای ما مدرسه 

روس، اسلاوها و دیگر گوید پس از تعمید و به مسیحیت گرویدن شود. او وقتی میمی

 شود. متحد شدند، مرتکب این اشتباه می« یک باور ارتدکس» قبایل ذیلِ
ال بود. با این ح« اسلاوها و دیگر قبایل»در ذهن پوتین روس باستان محل سکونت 

های با اسلاوها به زبان« دیگر قبایل»ی اسلاوها را متحد نکرد و ها همهقدرت روریک

 کردند.دی، بالتی، سامی و غیره صحبت میآلمانی، ترکی، فنلان
ی زبانی نیاز دارد تا آن را مانند پلی به عصر واضح است که پوتین به یک قصه

که ، بل«قبایل دیگر»های زبانی پیوند بزند. با این حال، در عمل، نه تنها ناسیونالیسم

ای هبه زبان «و چرنیگفیف کیاز لادوگا، نوگورود، پسکوف تا »در فضای « اسلاوها»

 .57نوشتندکردند و میمختلف روسی صحبت می

                                                      

ی ولادیمیر پوتین برگردان آرزو نوشتهها ها و روسی یگانگی اوکراینیبرگرفته از مقاله درباره 55

 جوآشتی

56 Константин Ерусалимский 

اسلاوها و دیگر قبایل در فضایی بسیار بزرگ، از لادوگا، نوگورود، اشاره به این جمله در مقاله پوتین:  57

 نامیم(و چرنیگف، زبان مشترک یکتایی داشتند )که اکنون آن را روسی باستان مییف کیپسکوف تا 
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ای تلقی پوتین اشتباه خیلی معمولی مرتکب شده است که امروزه برای ما مدرسه

گوید پس از تعمید و به مسیحیت گرویدن روس، اسلاوها و دیگر شود. او وقتی میمی

غسل تعمید شود. متحد شدند، مرتکب این اشتباه می« یک باور ارتدکس» قبایل ذیلِ

و از بسیاری جهات تا آغاز قرن سیزدهم(  1054روس را با دین مسیحیتِ واحد )تا 

 :نویسدآن می یبارهکه پوتین در« انتخاب معنوی ولادیمیر مقدس»متحد کرد و 

های ی شاخه، تنها به شرطی صحیح است که همه«کندخویشاوندی ما را روشن می»

 یگانه در نظر بگیریم. مسیحیت را یک مفهوم واحد و
ها را با ارتدکس و تحت نظارت ها و اوکراینیخواسته روسی مقاله مینویسنده

کلیسای ارتدکس متحد کند. این خیلی پوچ است. در برخی مناطق اوکراین و در بخش 

ی امروز، تا قرون هجدهم و نوزدهم هم هنوز باور اصلی مسیحیت نبود. بزرگی از روسیه

مراتب به نوی در مسیحیت روسی و بعدتر در سنت ارتدکس بهجستجوهای مع

 های مختلف بیشتری تقسیم شدند.دسته
 ی زوبف، دکترای علوم تاریخی:آندره

های مختلف روس باستان در کند که سرنوشت منطقهدرستی اشاره میپوتین به

را پی اردهم به اشکال مختلفی رقم خورد و این بنیان جدایی این سه ملت هقرن چ

ی افکند، مردم روس کبیر، مردم اوکراین و مردم بلاروس. بخش شرقی روس زیر سلطه

های ردا در نبرد آبردا باقی ماند و بخش غربی پس از پیروزی شاهزاده اولگرد بر اُاُ

جا دولت های لیتوانی آزاد شد. در نتیجه آنی شاهزاده، از سلطه1362در  59آبی

 سیس شد.أروسی ت-لیتوانی

                                                      

59 Битва на Синих Водах 
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 کلی زندگیِ بود به 58ردااروپای رنسانس البته بهشت نبود اما نسبت به آنچه در اُ

هایش دیگری بود و برای همین اوکراین یک ملت دیگر شد، مانند بلاروس که در ارزش

 تر بود.غربی

های اوکراین و بلاروس که به گیری ملتباید به یاد داشت که همان زمان نیز شکل

معاصرشان در اروپا تمایل داشتند آغاز شد؛ تحصیل دانشگاهی، های هنجارها و ارزش

 خودسازماندهی صنفی صنعتگران، قانون خودگردانی شهری مگدبورگ.
 یوری شاپوول، دکترای تاریخ:پروفسور 

ی دوران باستان اشتغال دارند، خیلی خوب دانان اوکراینی که به مطالعهتاریخ

ویژه، به نفع کلید خورد، به« دوستی برادرانه»نفع ، به 60ی بنیادیدانند که این ایدهمی

ی اوکراین و روسیه. این اندیشه در تمام این جشن و جشن سیصد سالگی پیوند دوباره

واقع ایدئولوگم مرکزی و تز اصلی اعضای کمیته مرکزی  تبریکاتش حضور داشت، این در

 آن زمان بود. 
زاری و به این ترتیب تاریخ را به اب نداهسیاسی کردپوتین و اطرافیانش تنها این تز را 

دانیم، کنند و هدفشان نیز تا جایی که ما میبرای دستیابی به اهدافشان تبدیل می

                                                      

هاست کننده و محل اسکان موقت آنی کوچاُردا برگرفته از واژه ترکی باستان اردو. به معنای قبیله 58

 یافتند. که به هدایت یک خان یا سلطان و بعدتر به هدایت مسئولین دولتی سازمان می

 ی یگانگی این سه ملت مورد بحث یعنی روسیه اوکراین و بلاروس است. ی بنیادی ایدهمنظور از ایده 60
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، ایجاد یک بازپیوند تازه و الحاق اوکراین است. این «جدید 61پریاسلاو»ساختن یک 

 کنند.میشدت انتقادی برخورد ای با این ایده بهست که متخصصان حرفها در حالی
سسه تاریخ اوکراین ؤالکساندر آلفروف، کاندیدای علوم تاریخی، پژوهشگر م

 :آکادمی ملی علوم اوکراین

پدید آمد و در  20و  18های کاری گستاخانه است که در مرز قرناین یک دست

  .شوروی فعالانه مورد پشتیبانی و تقویت قرار گرفت به دستِطول اشغال اوکراین 

این تز آن بود که ثابت کند سه قوم اصلی اتحاد جماهیر شوروی  بنیادیی لفهؤم

و مینسک است، به لحاظ یف کیتر از یکی هستند تا نشان دهد مسکو که جوان

اسلاوی اتحاد  یههاست و هر سه با هم هستپای آنموجودیت سیاسی همانند و هم

 های تبلیغاتی دوران سوسیالیسمِطرح از آنِدهند. این تز جماهیر شوروی را تشکیل می

  .در رکود است

، قلمرو روسیه یا بلاروس امروزی هیچ نقشی ایفا نکردند. این روسدر روند ایجاد 

یفی اشغال یا تصرف و الحاق شاهزادگان کی به دستِها، به تعبیر امروزی، سرزمین

بلغارستان، از بیزانس، از تردید فرهنگی که این شاهزادگان با خود از شدند و بیمی

 شد.ها جاری میآوردند در این سرزمینهای محلی با خود میها و فرهنگآیین
  

                                                      

یف است. اشاره به این شهر در متن مقاله به این خاطر است که پریاسلاو یکی از شهرهای استان کی 61

ی ارتش دوباره، در دوران هتمان بوگدان خملنیتسکی، در شورای این شهر تصمیم به اتحاد 1654در 

 ی تزاری گرفته شد. زاپاروژی با ارتش روسیه
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 ها و روسیه به ساخت اوکراین کمک کردندپوتین: بلشویک

تردید نقش بزرگی در توسعه و تقویت فرهنگ، زبان و هویت بی« سازیبومی»

 ابرقدرتِ روسی،م سنییشوواوکراین بازی کرد. علاوه بر این تحتِ مبارزه با اصطلاحًا 

دانستند. شد که خودشان را اوکراینی نمیویژه بر کسانی تحمیل میسازی بهاوکراینی

که ملتی واحد اما سه  ،جای یک ملت روس بزرگبهویژه سیاست ملی شوروی به

 ی کوچک و بلاروس در سطح دولتیی بزرگ، روسیهست و متشکل از روسیها قسمتی

روس، اوکراین و بلاروس را تثبیت و تقویت  از همِ  جدا سه ملتِ اسلاوِ ست، موقعیتِ ا

 62«کرد.
 کنستانتین یروسالیمسکی: 

ه زمانی مردمی شد ک تکهتکهی پوتین، منجر به که بنا به گفتهیندهایی افراز میان 

های روسیه، اوکراین ای وجود ندارد که بگوییم ملتی بنیادیلفهؤمتحد بودند، هیچ م

های یای تاریخی ایدئولوژیستؤاین یک توهم، تخیل و ر .اندو بلاروس از آن ایجاد شده

 ها. اسلاویستهای امپراتوری گرفته تا پانمختلف است؛ از شوونیست

کند نمایندگان احیای ملی را با اتهاماتی مقاله را مجبور می یهنویسند «یاؤر»این 

انی زبیندهای افربودن تحقیر کند، « منافع خود»نظیر آزار و اذیت، مزدوری و به دنبال 

شدت ساده و کوچک جلوه دهد، امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی و قومی را به

شان بر اساس ملیت های قومیها و آزار و اذیتندازیارا از زیر بار مسئولیت بابت دست

 .رها کند

وقایع  یبارهی او درقصه یهای از جهل و تجاوز است. وظیفیدگاه های پوتین آمیزهد

امروزی و در واقع  یهقرن نوزدهم و اوایل قرن بیست و یکم این است که حقوق روسی

                                                      

 ی پوتینبرگرفته از متن مقاله 62
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نسبت به گذشته و حال اوکراین به ی مقاله و اطرافیانش را حقوق شخص نویسنده

 .همگان اعلام کند
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 یوری شاپوول:

یعنی « سازیبومی»سیاست با جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین،  وجود

سازی، به این دلیل به وجود آمدند که جمهوری خلق اوکراین وجود داشت، اوکراینی

 .را تجربه کرده استجنگ داخلی تجربه شده بود. اوکراین اشکال مختلفی از دولت 

دولت بلشویک با وجود آگاهی بر وجود برخی احساسات در میان مردم اوکراین، 

داد. این احساسات عبارت بودند سازی را انجام میسازی و بومیهای اوکراینیاین سازش

از حال و هوای ضد بلشویکی، ضد روسی، ضد کرملین و وجود جنبش قدرتمند 

ای بود. این احساسات پیش از هر چیز، در ی پیچیدههشدت پدیدماخنفسکی که به

زیرا اوکراین در آن زمان یک کشور با مبنای کشاورزی و  -میان دهقانان وجود داشت 

ی یکی از معاصران تقریباً در هر کلبه روستایی در اوکراین داری بود. به گفتهزمین

 وجود داشت. 63تصویری از پتلیورا

ها علیه ، سرکوب1833چیز چطور تمام شد: گولودومور بیایید فراموش نکنیم همه

هایی که پیش از ند، سرکوب اوکراینیددیفعالان فرهنگ که نوزایی ملی را تدارک می

های دولتی گماشته شده بودند، افرادی نظیر سکریپنیک، شومسکی، ولاس این به پست

سازی[. این مردم اوکراینیهای گزاران اوکراین شوروی، ایدئولوژیستچوباری ]بنیان

هایی از روسیه آمدند، افرادی چون ها آدمتنها به شکل فیزیکی نابود شدند و به جای آن

 .1839در ژانویه  خروشچف

                                                      

کنند( به نامِ ، سیمون پتلیورا )یکی از قهرمانانی که به اوکراین امروزی معرفی می1820در آوریل  63

ها در نوانسیونهای مخفی امضا کرد که به موجب این کدایرکتوریای جمهوری خلق اوکراین، کنوانسیون

 های گالیسیا و وولینی غربی را به لهستان بخشیدعوض حمایت نظامی، سرزمین
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ها تجاوز کس از روسیه و اتحاد جماهیر شوروی به اوکراینیپوتین: هیچ

 کرد. نمی

بزرگ همراه با  ی کوچک هم از بسیاری جهات کشوری مشترک ومردمان روسیه»

ها در توسعه و پیشرفت اورال، سیبری، قفقاز، کردند. آنحکومت، فرهنگ و علم بنا می

 ترینکردند. همچنین در دوران شوروی بومیان اوکراین مهمشرقِ دور شرکت می

گرفتند. کافی است ها از جمله مقامات عالی را در رهبری دولت یگانه بر عهده میپست

های مشترک، برای تقریبًا سی سال زمامداری یط پیچیده و دشواریبگویم که در شرا

ی نامهی خروشچف و برژنف بود که زندگیحزب کمونیست اتحاد شوروی بر عهده

 64«شان بیشترین پیوند را با اوکراین داشت.حزبی

 ی زوبف: آندره

 هرگز هیچ تبعیضی بر اساس ملیت اوکراینی یا روس بزرگ در امپراتوری روسیه

وجود نداشته است. نه در میان نخبگان و نه در میان مردمی که پس از آن که یکاترینای 

داری را به اوکراین گسترش داد، به یک اندازه بدون حق و حقوق بودند. دوم قانون برده

 این درست است.

معروف کازاک،  یهترین همکار الکساندر اول، وزیر کشور او، از نوادگان خانوادنزدیک

تور کوچوبی بود که در زمان نیکالای اول رئیس شورای وزیران امپراتوری شد و ویک

امپراتوری یا جدایی از  عنوان شاهزاده دریافت کرد. تنها کسانی که از فدرال شدنِ 

 .رفتندجنایتکار دولتی به شمار می 1805کردند تا سال روسیه صحبت می

  
                                                      

 ی مورد بحث.ی پوتین برگرفته از مقالهجمله 64
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 کنستانتین یروسالیمسکی:

هایی که در سال صدای پوتین مبنی بر اینکه جمعیت سرزمیناظهارات پر سر و 

با اکثریت مردم ارتدوکس »، 65اندبرای نخستین بار به روسیه ضمیمه شده 1667

بودند، آرزو را به جای واقعیت گرفتن است. جمعیت اوکراین مرکزی متحد شده « روسیه

 .ددانستننمی« بخشی اصلی»از « ثانویه»یا « کوچک»خود را بخشی 

برای خود این منطقه »شود که پس از این علاوه بر این بنا به گفته پوتین، معلوم می

این درست نیست. روس کوچک مفهومی است « یید شده است.أت "روس کوچک"نام 

مسکو  که از آغاز قرن چهاردهم شناخته شد و حتی قبل از اینکه در کلام و رتوریکِ

روس بزرگ، کوچک و »ی ها ذیل اتحاد سه گانهپذیرفته و ترویج شود، در میان کازاک

 .پذیرفته شده و رایج بوده است« سفید

 یوری شاپوول:

کلیدی سخنان پوتین ملت روسِ کوچک است. اگر به شغل چنین افرادی  یکلمه

مانند صدراعظمِ ]امپراتوری روسیه در پایان قرن هجدهم[ الکساندر بزبورودکو یا برادران 

                                                      

به پایان رسید و در  1667جنگ طولانی میان حکومت روس و مشترک المنافع لهستان . لیتوانی  65

چپ رود دنپر شامل پولتاوا، چرنیگف و زاپاروژیه های ساحل سمت و سرزمینیف کیی آن شهر نتیجه

 همه بخشی از حکومت روس شدند.
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 ی رسیدهها به درجات بالایتوان گفت که اوکراینیکنیم، به تعبیری میرازوموفسکی نگاه 

  66بودند. بودند و راه خود را باز کرده

مغولی -یفکه از آکادمی کی هاییبه هتمانتوانیم دقیقاً به همین شکل ما می

 ها نهکند سخن بگوییم: آناش یاد میها در مقالهشدند، و پوتین از آنلتحصیل میفارغ

از روی خوشحالی و فراغ خاطر در چارچوب امپراتوری روسیه بلکه به دلیل اینکه 

ی چنین مقامی بودند به آن جایگاه رسیدند. امپراتوری کمک خاصی به این شایسته

 کرد.افراد نمی

ها اجازه رواج یافته است. هرگز به اوکراینی و برژنف، این اسطوره خروشچف یبارهدر

ها روس بودند. شغل آن خروشچفمات بالا دست یابند. هم برژنف و هم دادند به مقانمی

کید أای که تبا اوکراین مرتبط بود و اکنون گرایشی وجود دارد در تاریخ نگاری روسیه

بالایی  بسیارهای ها اتحاد جماهیر شوروی را نابود کردند، چون در مقامکنند اوکراینی

جا مهاجران اوکراینی بودند اما نقش کلیدی مهمی قرار داشتند... این درست نیست. آن

ها به این نتیجه کیدات و جملاتی از آن دست است که بعداًأها تکردند. اینبازی نمی

 «.بردیمها، جنگ را میما بدون اوکراینی»شود: ختم می

 آلکساندر آلفروف:

دولت، در برابر بزرگان کازاک  67، پس از انحلال سازماندهی هتمانی1792در سال 

 ی دهقان یا به عضویتانتخابی پدیدار شد: تبدیل شدن به ارباب شهرنشین یا برده

ی اشراف درآمدند. تا پیش از ها به عضویت طبقهی اشراف. اکثر آندرآمدن در طبقه

                                                      

ی مورد علاقه یلیزاوتا پتروونا شد، برادر کوچکترش کیریل هم ژنرال گراف آلکسی رازوموفسکی ملکه 66

 مارشال ارتش امپراتوری روسیه. برادران از یک خانواده ساده کازاک بودند. پانوشت از بی بی سی. 

 гетманство. Гетманщинаداری در اوکراین. نوعی سیستم حکومت 67
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یف، این، اوکراین یا سازماندهی هتمانی دولت بورژوازی کوچکی بود که در نواحی کی

های ولتاوا و چرنیگف امروزی قرار داشت. دولت هر ساله حدود هزار روشنفکر را در کالجپ

 کرد.یف، پریاسلاو و چرنیگوف تربیت میکی

شهرهای روسیه در قرن هفدهم، کلان .وسیع روسیه را فتح کردند یهها گسترآن

، د بسیار زیاد بودآزا یهها متشکل بودند، زیرا تعداد افراد تحصیل کرداوکراینی از 80٪

ها را دید؛ از شد اوکراینیامپراتوری روسیه می. در ها به چنین افرادی نیاز داشتندروس

جمله افرادی از بزرگان کازاک که مهاجرت کرده بودند در بالاترین مناصب دولتی حضور 

 .داشتند. اما این دلیلی بر این نیست که ما یک ملت واحد بودیم

 سرقت واقع شدپوتین: روسیه مورد 

های اجتماعی رفتار ناشدنی برای آزمایشها با مردم روسیه چون مواد تمامبلشویک»

ها تمامی پروراندند که به نظر آنها رؤیای یک انقلاب جهانی را در سر میکردند. آنمی

کردند، کلی از بین خواهد برد. بنابراین مرزها را خودسرانه قطع میهای ملی را بهدولت

کردند. درنهایت، اینکه رهبران ای پخش میای سخاوتمندانههای منطقههدیه

کردند، هیچ طور کشور را تکه تکه میشدند که اینها با چه چیزی هدایت میبلشویک

ی تصمیمات بحث زمینه و منطق همهی جزئیات، پستوان دربارهاهمیتی ندارد. می

 69«تاً مورد سرقت قرار گرفته بود.کرد. تنها یک نکته روشن است: روسیه حقیق

  

                                                      

 ی پوتینبرگرفته از متن مقاله 69
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 یوری شاپوول:

جمهور[ ولادیسلاو پوتین کریمه را تصرف کرد، همراه با ]دستیار سابق رئیس

سورکوف وضعیت ]یک درگیری نظامی[ را در دونباس ایجاد کردند و حالا او باید این 

 ناپذیریِ ی بین المللی مبنی بر نقضکارش را توجیه کند و اگر یک اصل شناخته شده

تواند این کارش را توجیه کند؟ پس به همین خاطر است مرزها وجود دارد، چگونه می

کنید دولت قدرها هم که تصور میکه چنین وضعیتی به خود گرفته است: شما آن

 .عیب و نقصی نیستیدبی

کند ]در سال ناپذیری مرزها را ثابت میقوانین بین المللی وجود دارد که اصل نقض

ی بوداپست را امضا کردند. ، اوکراین، ایالات متحده، بریتانیا و روسیه تفاهم نامه1884

یف ای کینامه طرفین متعهد شدند در ازای انتقال تسلیحات هستهبه موجب این تفاهم

 به مسکو حاکمیت اوکراین را به رسمیت بشناسند[.

مان ه باداند، زمانی این بحث که روسیه باید کورسک و وارونژ را به اوکراین بازگر

سازی نیکالای[ اسکریپنیک ]رئیس دولت اوکراین پس از انقلاب، ایدئولوژیست بومی

این موضوع صحبت کرد.  یبارهتوان برای مدت طولانی درشد. میرهبری و هدایت می

ناپذیری مرزها وجود دارد با این مضمون که مرزها را المللی نقضبیناما یک اصل 

ها پایبند بود. فرض کنید هست و شکل گرفته است باید پذیرفت و به آنطورکه همان

 حاصل این کار چه خواهد بود؟ ـ هایِ غربِی لهستان را پس بدهدآلمان زمین

 آلکسی آلفروف:

 است. اوکراین قبل از اشغالِ  معمولاخلاق  فاقدکاری کثیف و این یک دست

تر از وسعتی بود که با آن ربع بزرگهزار کیلومتر م 200، 1820-1818ها در بلشویک
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از اتحاد جماهیر شوروی خارج شد. اوکراین مالک بلگورود امروزی، بخش غربی مناطق 

 ای اوکراینی بود.کورشینا، وارونژ و بلگورود بود. کریمه منطقه

ی بلشویکی دولت مستقل اوکراین را ما وارد اتحاد جماهیر شوروی نشدیم. روسیه

گیری به روسیه رسید یأهای ما را تقسیم کرد. چیزی با رسرزمیناشغال کرد و 

برگردانده  1854)تاگانروگ یا ستارادوب(. چیزی فراموش شده بود مانند کریمه و در 

ها نوشته نشده بلکه برای مردم روسیه نوشته شده است. این شد. مقاله برای اوکراینی

گوید چطور باید به دم روسیه میی راهبردیِ پوتین به مرشدهریزیمطلب برنامه

 ها کجاست.فهماند میراث آنها نگاه کنند و بهشان میاوکراینی

 کنستانتین یروسالیمسکی:

کند که در سال ثابت می 68گریواروژسکی-پوتین با صحبت از جمهوری دونتسک

جنوب شرق اوکراین رهبری جنبش استقلال طلبی حاکمیت اوکراین و حتی  1819

های بلشویکی لنین را بر عهده داشت؛ تا نشان بدهد که نادیده گرفتن کلیشهمخالفت با 

  70ست.شناسی مردم محلیها از سر وظیفهو تصمیمات اشتباه بلشویک

ی دونتسک گیری ساکنان منطقهیأی رمعنی است. در عین حال دربارهاین بی

حوادث بعدی در این و دخالت روسیه در  1881ی استقلال اوکراین در دسامبر درباره

                                                      
68 Донецко-Криворожской республике 

-دونتسک  یشورو ی، جمهور1819در آغاز سال ی پوتین: اشاره به این قسمت مقاله 70

با  به مسکو مراجعه کرد و یشورو هیبه روس وستنیپ یهکرد که با مسئل تیاعلام موجود یواروژسکیگر

از  بخشی همچون که خواست هاملاقات کرد و از آن یجمهور نیبا رهبران ا نیامتناع مواجه شد. لن

 ماًیمستق هیروس ستیحزب کمون یمرکز یتهی، کم1819مارس  15عمل کنند. در  یشورو نِیاوکرا

از حوزه دونتسک بفرستد و در آن کنگره  ن،یاوکرا یشوراها یرا به کنگره یندگانیگرفت نما میتصم

بعداً  یواروژسکیکر-دونتسک  یشورو یجمهور یکند. قلمروها جادیا «نیکل اوکرا یدولت برا کی»

 .ندداد لیرا تشک نیاوکرا یاساساً مناطق جنوب شرق
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گوید ی این میعوض نویسنده به خوانندگان درباره. در منطقه چیزی گفته نشده است

گواهی است بر تنزل علم « وحدت»که بازگرداندن وحدت مردم چقدر مفید است. این 

تمایل پوتین برای ایجاد تصویری واحد از گذشته و ناتوانی نویسنده  .تاریخ در روسیه

دوران باستان یا حتی انتقاد از اقدامات خود. جز در تصورات پوتین، در هیچ در انتقاد از 

 جای دیگری این وحدت وجود نداشته و ندارد. 

 است« ضد روسیه»پوتین: اوکراین 

قدم به قدم اوکراین به یک بازی ژئوپلیتیک خطرناک کشیده شد که هدف آن »

ی علیه روسیه بود. ناگزیر زمانی تبدیل اوکراین به سدی میان اروپا و روسیه و پایگاه

خورد؛ به همین دیگر به دردشان نمی "اوکراین، روسیه نیست"فرا رسید که مفهوم 

برایشان ضرورت یافت که البته ما هرگز با آن « ضدّ روسیه»دهی به مفهوم دلیل شکل

 کنار نخواهیم آمد.
های قدیمی ایدئولوگهای سازیها و تاریخکاریدهندگان این پروژه، دستسفارش

عنوان مبنا درنظر را به« ی ضد مسکوییروسیه»اتریشی مبنی بر ایجاد  -لهستانی 

ین انجام این کار به نفع مردم اوکرا گرفتند. نیازی به فریب کسی نیست که بگویند مثلاً 

لهستان هرگز به فرهنگ اوکراین نیاز ـ المنافع لیتوانی کشورهای مشترک 71.شودمی

های مجارستان، سرزمین -ها. در اتریش نداشتند، چه رسد به خودمختاری کازاک

ماندند.  ها باقیرحمانه مورد استثمار قرار گرفتند و فقیرترین آنتاریخی روسی بی

دستانشان افراد خارج شده از ارتش شورشی اوکراین بودند، به اوکراین ها که همنازی

 72«ی و بردگان برای اربابان آریایی نیاز داشتند.نیاز نداشتند بلکه به فضای زندگ

                                                      

 .یعنی قطعًا به نفع مردم اوکراین نیست71 

 ی پوتین. ی مورد بحث نوشتهبرگرفته از مقاله 72
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 ی زوبف: آندره

اند خیلی وقت است که وجود داشته«[ ضد روسیه»ی های ]اوکراین به مثابهپروژه

م. در اواخر قرن نوزدهم، این یک موضوع پذیرفته شده 18اما خیلی وقت پیش، در قرن 

سازی ی ضعیفی ناسیونالیسم بود. مخالفان روسیه ایدهدوره ،در میان عموم بود، دوره

ی ملت اوکراین را در سر داشتند. کشور ما از طریق استفاده از برخی خصوصیات ویژه

کرد اسلاویزم بود که تلاش میی پتربورگ پانی گالیسیا بود. اما در پروژهپروژه

 ی روسیه و رد چک اسلواکی ویرانامپراتوری اتریش را با پیوستن گالیسیا به امپراتور

 ی دور مانده است.ها در گذشتهی اینکند. همه
اشتباه پوتین صحبت از تضاد ابدی غرب با روسیه بود. در دنیای ما ابدیتی وجود 

ساز تاریخ، غرب و روسیه با هم بودند. بریتانیا، پروس و های سرنوشتندارد. در برهه

بر  آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هریتانیا، ایالات متحدروسیه بر ناپلئون پیروز شدند، ب

هیتلر پیروز شدند. و اکنون در غرب هیچ تمایلی برای جدا کردن اجباری اوکراین از 

 روسیه وجود ندارد.

ی پوتین است. اوکراین از نو راه غرب را در پیش گرفت و اگر این فوبیای بیمارگونه

زی که پوتین در نخستین دور ریاست آمد، چیروسیه هم به همان مسیر می

وقت اوکراین و روسیه نزدیک هم بودند، مانند چک اش از آن سخن گفت، آنجمهوری

و اسلواکی، کروواسی و اسلونی. اما روسیه در برابر غرب ایستاد و اوکراین با دفاع از خود 

 شد.شیده و کی اروپا و به سوی ناتدر برابر خشونت روسیه، بیشتر و بیشتر به اتحادیه

 اسلاو خومنکو و ناتالیا زوتوواروسی سویت سیِبیخبرنگاران بی


