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ی پادکست دیکانستراکتدِ ی رونوشت مصاحبهمتن زیر، ترجمه

شناس اوکراینی ی اینترسپت، با والدیمیر ایشچنکو، جامعهنشریه

است. والدیمیر ایشچنکو دستیار پژوهشی انستیتوی مطالعات 

اسالوی در دانشگاه فنی درسدن آلمان است. تحقیقات او بر 

های راست ها، سیاستهای اجتماعی، انقالباعتراضات و جنبش

ی مدنی متمرکز است. او و چپ رادیکال، ناسیونالیسم و جامعه

ف است و تاکنون چندین مقاله و مصاحبه درمورد ساکن کیه

همچون گاردین، سیاست معاصر در اوکراین در نشریات متعددی 

نیو لفت ریویو، ژاکوبن و الجزیره از او منتشر شده است. او در 

قیام میدان: »کند با عنوان حال حاضر روی یک اثر گروهی کار می

او «. 2014-2013بسیج، رادیکالیزه شدن و انقالب در اوکراین 

گرایانه در اوکراین و یکی از پیشتر از موسسان چندین ابتکار چپ

کامُنز: ژورنالِ نقد »ی روشنفکریِ گذار نشریهبنیان سردبیران

 iبوده است.« اجتماعی
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اعالم گذشته  یهفته هیجمهور روسسیرئ ن،یپوت ریمیوالدمقدمه: 

 یبخش بلکه. ستین هیکشور همسا کیما فقط  یبرا نیاوکرا»: کرد

برداشت  نیا .«ماست یمعنو یفرهنگ و فضا خ،یاز تار ریناپذییجدا

کشوری حمله به  یبرا نیپوت هیتوج  بنای ِسنگ ن،یاوکرا خیاز تار

 1991سال  های شوروی بوده و دراست که قبالً یکی از جمهوری

 ریمیدبا وال میگر انیهفته، را نی. در پادکست ااستقالل یافته است

 ادوارکشورش، از  خیدرباره تار ی،نیشناس اوکراجامعه شچنکو،یا

 یها درباره. آنکندیصحبت م یتا جنگ کنون )قرون وسطی( کیتار

 2014 دانیورومیانقالب  ن،یاوکرا ی درستیآنارش استیس یخچهیتار

، را سرنگون کردجمهور طرفدار مسکو سیرئ چ،یانوکووی کتوریکه و

 کنند.یبحث م ینیمدرن اوکرا تیهو ی غامضمسألهو 

 

 رونوشت پادکست:

، نیبه اوکرا حمله آمیز خود یعنیشرارت جنوناز قبل  :میگر انیرا

 خیتار به زعم خود ی،طوالن کشوریِ یِسخنران کوالدیمیر پوتین در ی

 مجددِ  ری، تسخاز نگاه اوکه ؛ تاریخی کرد تیرا روا هیو روس نیاوکرا

 .نمودیم هیرا توج آن کشور الوقوعقریب
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کشور  کیما فقط  یبرا نیاوکرا»صدای والدیمیر پوتین: 

فرهنگ  خ،یاز تار ریناپذییجدا یبخش بلکه. ستین هیهمسا

 .«ماست یمعنو یو فضا

 یزیبه چخود  یدر انزوا او ندیگویم نیپوت گرانِتحلیل رایان گریم:

 یامپراتور یهاشده، در اعماق افسانه لیمورخ آماتور تبد کیبه  هیشب

 شدهتحریف ای ملیِداستان اسطوره کی، و تهشگور غوطه پیشاروسی

ای را با اکنون دارد آن داستان اسطوره و را دست و پا کرده

ی اروپا در غرب خوارشماریِ خودش در قبالِ اوکراین و قاره

، تاریخی خیتار نی. اکندترکیب می اوکراین، که تشدید هم شده،

 .هرسیدتمام نا به هنوز ، و تاریخی است کهاست زیبرانگرتنش و بحثپُ

شده از منطقه سر در بتوانیم از تاریخی کمتر تحریفی اینکه برا

و پژوهشگر  ینیشناس اوکراجامعه شچنکو،یا ریمید، با والبیاوریم

ابتکارات از  یتعداددر صحبت کردم. او  یمطالعات اسالو یمؤسسه

ان ریسردب یکی از و هبودبسیار فعال  نیاوکرا در دیچپ جد جریان

 :Commons گرا با عنوانچپ ی روشنفکریِهینشر گذاربنیان

Journal of Social Criticism نیز هست. 

در مورد  او متمرکز است، اما 2014 دانیم امیاو بر ق دانشگاهیکار 

با  نیز در طول هزار سال گذشته نیدولت و فرهنگ اوکرا گیریشکل

 ما صحبت کرد.
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ر د از او شروع کردم که با توجه به تهاجمِ یسوال دنی، با پرسحال

برانگیز برایم تعجب، اما پا افتاده استغایت پیشسوالی بهحال وقوع، 

 The Ukraineبه جای که چرا به ما در غرب گفته شده که  است

. گمان من Keevبگوییم  Kyevبه جای و  ،Ukraineصرفاً بگوییم 

 ]سرگذشت[ و ینیاوکرا سمیونالیناس این امر ربطی به کهاین بوده 

این  گفت که ریمید. و والاین کشور داشته باشد گیری دولت درشکل

از  یبخش کوچکدر واقع ، و استدرست  ایتا اندازه برداشت

به تلفظ  یاالعادهفوق زانیوجود دارند که به م Keev-Kyevمتعصبان 

 کسان دیگر اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند.اما  دهند،یم تیاهم

 اریمشکالت بس نیدر حال حاضر در اوکرا :شچنکویا ریمیدوال

 دیبارا  فیهسؤال وجود دارد که چگونه ک نینسبت به ا یتریجد

 د.کرتلفظ 

اینکه راحت در این مکالمه پیش کمک به  یبرا ،خب: رایان گریم

 کنم:زمینه ارائه میابتدا کمی پیش، بروید

که  افراداز  یگروه م،یصحبت کرد «وان روسکیه»در مورد  یمدت ما

 مبنی بر اینکه شود؛ ادعای اومحسوب می نیپوت یادعا ی اصلیهسته

از روس [در واقع چیزی نیست جز مشتی روس که خودشان  نیاوکرا

موضوع و  گرددیبه قرن نهم بازم «وان روسکیه». خبرندبی ]بودنشان

ای که طی آن ست. مناقشههاو روس هاینیاوکرای شدید میان مناقشه

قصدم لو دادن . انداند که این مردمان متعلق به ایشانمدعی هر دو
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 یخیتار قاتیتحق نیدتریکه جد دیگویم چنکویش، اما اداستان نیست

 .ندبه شدت در اشتباه گروه هر دو که دیگویدر واقع م

نیز بود  ینیاوکرا ستیآنارش یانقالب کیدرباره نستور ماخنو که ما 

است که نقش  زیبرانگجذاب و بحث تیشخص کی. او میصحبت کرد

و هم  هایآلمان هیکرد. او هم عل فایا هیروس 1917در انقالب  یمهم

 هاکیسپس با بلشوجنگید.  دهایمعروف به سف ونیضدانقالب هیبعداً عل

دانست که انقالب نیز مبارزه کرد، چرا که او آنان را خودکامگانی می

 اند.را ربوده

، که بعد از آن رخ داد که 2014در سال  اندیورومیو البته انقالب 

 ی برایاز توافق ،هیروسمتمایل به جمهور  سیرئ چیانوکووی کتوریو

انقالبی که در پی  ه و خارج شد؛کرد ینینشتجارت آزاد با اروپا عقب

 لیدولت متما کی رخ داد که طی آن کودتا یک اعتراضات گسترده و

 ناگهانیِ  باعث الحاقامر  نیبه غرب زمام امور را به دست گرفت. ا

 حیاگر ترج ا، یDonbassدر  یو جنگ جار هیبه روس مهیکر

 د.ش The Donbass، دیدهیم

 شود:اکنون والدیمیر ایشچنکو به من ملحق میاز هم ]...[

 

« دیکانستراکتد»پادکست به من در  نکهیاز ا ر،یمیدوال :رایان گریم

 سپاسگزارم. اریبس یوستیپ
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 درسخت  ایام نیمتشکرم. و خوشحالم که در ا :ایشچنکووالدیمیر 

 .حضور پیدا کردمپادکست  نیا

 ]سرزمین[ ای نیمردم اوکرا خیتاربخواهی اگر خب،  :رایان گریم

به که  آن فرهنگ منشأ ؟یگردیبه کجا برم ،یرا دنبال کن نیاوکرا

 ؟دانییکجا م در را شده است لیتبد یامروز نیاوکرا مرور به

وجود  روایت معیار کی اوکراین یدرباره، خب :والدیمیر ایشچنکو

 –دارد 

 گردد؟اندرو به عقب بر میسن که تا: رایان گریم

که چنین نگاهی [ی زیادی هستند عدهبله، بله.  :والدیمیر ایشچنکو

وجود دارند که  دیوانگانیالبته،  ،ی هم، اما در جامعه دانشگاه]دارند

ی عصر هافرهنگ چندهزار سال پیش و در را از اوکراین خیتار

کنند، یاند شروع مشده افتی امروزی نیکه در قلمرو اوکرا نوسنگی

آن مردمان بنا به آن ممکن است وجود دارد که  عامیانه هم خیتار کیو 

واقعاً  چیزها نی، اما اهای معاصر باشندعصر نوسنگی اجداد اوکراینی

 ود.شآمیز تلقی میعلمِ جنون

 نیاوکرا خیوجود دارد که تار درسی یهاکتاب در معیارِ تیروا کی

از  کند،یآغاز م یقرون وسط اوایل را از نیحداقل مردم اوکرا ای

 مربوط به دوران آغازین دولتِ کیبه  هیشب یزی، چ«وان روسکیه»
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مناقشه  موضوعها و روس هاینیاوکرا میان شهی، که همقرون وسطی

 بوده است.

 هاینیکنند که اوکرامیادعا  یها حتروس ،روس امپریالیستی خیتاردر 

 یدولت روس کی گویندمی هاآن که ،«وان روسکیه» یچهخیبا تار

ظاهر  نیاوکرا قلمروبعداً در  هاینیو اوکراندارند  یارتباط چیه ه،بود

 قرن نوزدهم بود. در هیروس یدر امپراتور معیار تیروا، نیشدند. ا

 «وان روسکیه»داستان گفته شد که  نیا ،یشورو ریاتحاد جماهدر 

بود:   آتیبرادرِ ملتِ سه فِلَکه سَ بود ملت کاز ی دولتی متشکل

 .هاو بالروس هاینیها، اوکراروس

 کندیتالش م شود،یم سیتدر نیکه اکنون در مدارس اوکرا یتیروا

 هایینیاوکرا دیکند و بگو یسازینیرا اوکرا «وان روسکیه» راثیم

 .مربوطند «وان روسکیه» به اًمیمستق معاصر

« وان روسکیه»ترین سناریو، بنا بر محتملاست که  نیا ماجرا طنزاما 

نگارِ بسیار یک تاریخ یبلکه، به گفته، درواقع اصالً یک دولت نبوده

چیزی « وان روسکیه»ف، آلکسی اتویچکو، توجهِ تاریخِ کیهجالبِ

 های قدیم،از نورسمَن ی بوده متشکلشرکت تجار کی به هیشب بیشتر

 شدند.یها شناخته منگیکیبه عنوان وا یغرب یکه در اروپا

 نیامتعلق به  یشرکت تجاردر مقامِ یک  خود آن دولت، در واقع

که احتماالً هایی . نورسمنشد پدیدار یناویاهل اسکاند هاینورسمن
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 عنوان حداقل آن را به ای ندکرد بنارا  فیهک هایگاهحتی سکونت

 کیبه آن به عنوان  چرا که ند،شهر گسترش داد چیزی شبیه به یک

را در  یمختلف اجناس هانورسمنداشتند. و آن  ازین ایستگاه بازرگانی

 ،مسیرهایی که شمال اروپا کردند،یم معامله یشرق یاروپا یرهایمس

 به یکدیگری را شرق یکشورها وجهان عرب ، زانسیبامپراتوری 

. دندنمویرا مبادله م از جمله برده گوناگونی یزهایچ و کردیمتصل م

جا چیزی شبیه به مرکز بازرگانی این، ترین روایتبدبینانهدر  نیبنابرا

 تجارت برده بوده است.

 حتی تواندیم هاینیاز اوکرا یاریبسبرای است، اما  یجالب تیروا نیا

ختی، چنین به شناشواهد باستاننظر به  با ولی. شود یتلق زیآمنیتوه

 ماجراهای تیواقع تواند بهمیاحتماالً  رسد که این روایتنظر می

خواهند هایی که میباشد تا کوشش ترکینزد «روس انویهک» شیدایپ

این قبیل  عیار ترسیم کنند؛ چرا کهآن را به عنوان یک دولت تمام

که هزاران  اندیزیچ کردنِمدرنیزه از جنسِ یزیچ هوارهمها کوشش

 وجود داشته است -سال پیش  هزاریک  ق،یبه طور دق - پیش سال

ی ها و مفاهیم معاصر دربارهنیز همچون فرافکنی کردنِ دریافت و

-های سیاسیاند، بر آن ساختچگونگی دولت و چگونگی جامعه

 .]قدیم[اجتماعی 

 انیجنگجو ها هستند.اککاز نیاوکرا خیدر تار یبعد یمرحله ،خب

 پر،یدن یرودخانه یهادر کرانه را خود یهاکه سکونتگاهی و بازرگانان
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 بنا کردند ،هیاز مناطق روس یدر برخبلکه همچنین  ن،ینه تنها در اوکرا

 مه،یدر برابر حمالت دولت تاتار کرها همچنین مردمانی که از زمین و

 تیروا کی نی. ادفاع کردند نشینانکوچاز  یو برخ یعثمان یتورامپرا

 یریگدر شکل یگریبه عنوان گام دمرحله  نیاست. ا ینیاوکرا معیار

شود؛ خصوصاً با قیامی به ی معرفی مینیاوکرا و نیز دولت تیهو

 تبار، بوهدان خملینسکی، علیه امپراتوری لهستان.رهبریِ رهبر کازاک

ها کازاک، قیام در طول این شود کهاین طور روایت می و مرحله بعد،

ها روسبعد و  تصمیم گرفتند پیمانِ اتحادی با یک تزار روس ببندند

 نیاوکرا جیکردند و به تدر انتیخ پیمانآن  یدر واقع به تمام بندها

 خود درآوردند. یرا تحت سلطه

امپراتوری رومانف، که ؛ زمانی است نیانقالب اوکرا ،گرید ایمرحله

آغاز  و انقالب ،دیاول فروپاش یدر طول جنگ جهان ،هیروس یامپراتور

فرهیخته  ایطبقه. در آن زمان اوکراین عنصری ملی هم داشت شد.

از نقاط  یاریمانند بسدر اوکراین وجود داشت که از قرن نوزدهم، ه

به فرهنگ و نیز  بومیبه آداب و رسوم  ی، رفته رفتهشرق یاروپا گرید

مند شد عالقه ها سکونت داشتندنیرزمکه در آن س ایمعمولیدهقانان 

به قالبی رسمی در آورد. به همین کرد زبان آن دهقانان را  و تالش

شد یصحبت م نیاوکرا یهانیکه در سرزم هاییها گویشآن ترتیب

. شروع کردند به تخیل کردن اوکراینو  را به قالبی رسمی درآوردند

 حوالی در جایی . واوکراینیبودگیِ بنا کردن ملتبه کردند ها شروع آن
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 نیکردند که اوکرا دهیا نیا بندیِصورتقرن نوزدهم، شروع به  انیپا

 شود. لیمستقل تبد دولت کیبه  سرانجام دیجداگانه است و با یملت

 اقدام نیچند و پیش بُرده شدانقالب  طول مدتِر د دهیا نیا سپس

برای تشکیل صورت گرفت: بعضی  ینیدولت اوکرا کی لیتشک یبرا

 یک حکومت جمهوری، برخی بیشتر برای تشکیل دولتی شبیه به

 ینوع جادیا یبرا ی هم انجام شدگریتالش دی؛ نظام یهادولت

 ندبود عمربسیار کمها آن تالشی همهآلمان.  یهیالحماسلطنت تحت

 را ببرند. یها توانستند جنگ داخلکیبلشو و

در آن زمان،  نیاز رهبران جنبش اوکرا یبرخ ه،یپس از انقالب روس

 ]کندمکث می[... که طریقی توضیح دادندها را به کیبلشو یروزیپ

 ینیاوکرا تیبه هو احساس تعلقی چندان ینیدهقانان اوکرا در واقع

که  داده شود حیتوضی نیآن دهقانان اوکرا هالزم بود ب یحت و شتندندا

از خود  یکامالً متفاوت رکها دآن چرا کههستند،  ینیاوکرا هااساساً آن

 هانیداشتند. ا یمحل هاییتیاما هو ی،روسهویتی  قاًینه دقداشتند؛ 

 سواد بودند.یدهقانان ب شتریب

ها را به آن تریاساسی یها توانستند اصالحات اجتماعکیبلشو اما

 کنند. شنهادیپ

 .صحیح :رایان گریم

  خندد.[ یدهم؟ ]مبادامه  آه... همینطور :والدیمیر ایشچنکو
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 یجا مکث کنم. در غرب، وقتایندر  دی، اجازه دهخب :رایان گریم

از  یکیکنند، یفکر م نیاوکرا ریچند صد سال اخ خیبه تار هاآدم

برجسته  زنندگشتی در تاریخ میکه  یافراد یبرا یکه به نوع ییزهایچ

است. نه فقط نستور ماخنو در  نیدر اوکرا سمی، قدرت آنارشاست

ه در هایی از آنارشیسم کنحله همچنینبلکه  ه،یطول انقالب روس

امروزین خود  فهمما با نوع  دیشاالبته  ای ؛گذشته وجود داشته است

برایم . و دهیمها نسبت میبه آنرا  یستیآنارش یهادهی، ااز آنارشیسم

در  نیاوکرا تیدر مورد وضع یخاص زیچ ایکه آ جای سوال است

به این شده که در که منجر  -ی گرید زیهر چ ای - نقشه وجود دارد

با آنچه  دیشا . وهای آنارشیستی پذیراتر باشدآن زمان در برابر ایده

 مردم آن منطقهکه اگر  ؛داشته باشد سازگاری هم دیگفتیم داشتید شما

که  یستمیشد که سمیها گفته اگر به آن پس ند،بودسواد یب یدهقانان

بر مبنای آن  دیتوانیاست که شما م نیا میکنیم شنهادیپ داریمما 

آن طور که  را و شهر خودی خود را، مزرعه ،خود را یزندگ خودتان

این  ،تان باشدگردن یرو ایچکمهکه آنبی د،یاداره کن دانیدصالح می

 برایشان نسبتاً جذاب به نظر برسد. ایده

جنبش  رایموافقم، ز حیتوض نیبا احقیقتش من  والدیمیر ایشچنکو:

مورد توجه قرار گرفت  یدهقانان یاز سو شتریب زماندر آن  یستیآنارش

 یها مقدارآن نیهم نبودند. بنابرا ریفقهم ثروتمند نبودند، اما کامالً  که

تبدیل به شکلی توانستند یداشتند، اما نم نیزم یداشتند، مقدار ییدارا
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 هیکه در انقالب روس دارانیسرمایه – بشوند یین روستاداراهیسرما از

 ن،ی. بنابرامعروف بودند هابه کوالک سابق یشورو ریو در اتحاد جماه

بخش از دهقانان در  نیا یبرا که ، البتهمختاریخود یدهیا نیا

منظورم دقیقاً همان زمینی  - نیاوکرا زمینو چون  .جذاب بود نیاوکرا

تر از یغن -کنند محصوالت غذایی را تأمین میاست که در آن 

 ی در واقعنیدهقانان اوکرا ،بود هیروس یامپراتور یشمال هایزمین

 یستیجنبش ماخنو یرا برا نهیزمامر  نیثروتمندتر بودند. و ا یاندک

 کرد. مهیا

 به تقریبکه  بودند آتامانی کسانی به نام ،یدر طول جنگ داخل اما

 ن،یترجمه کرد. بنابرا «فرماندهان محلی» را به عنوان هاتوان آنیم

وجود داشتند  یمتعدد فرماندهان محلی د،یکه دولت فروپاش یزمان

کنند و  جیکردند ارتش خود را بسازند، دهقانان را بسیم یکه سع

 یهاها با تالشرا داشتند. آن آن دهقاناناستقالل  یبرامبارزه  یادعا

از  یکیماخنو تنها  و ، در رقابت بودنددولت لیتشک یبرا متعددی

او چقدر  بدانیم کهو  نیز دریابیمتر را عیوس ینهیزم دیها بود. ما باآن

ماخنو،  یبرا مردم را مجذوب خود کند. در کمال تأسف ستتوانیم

تری را کسب ای نبود که بتواند قلمروهای گستردهاندازهبه  گیراییِ او

 یالبته، برا ،]کندد را قطع میحرف خو[کند و بنای یک... 

ماخنو ساز است. اما ی دولت خیلی مسألهکلیتِ ایده هاستیآنارش

 لیحال، جنبش او هنوز قادر به تشک نینبود. با ا دلسادهآنقدرها هم 
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حاال در سنت آنارشیستی اسمش هرچه که  –باثبات  یاسینهاد س کی

ها کیبلشو از تیدر نها شکست خوردند؛ هاآن نبود. و -باشد 

 .شکست خوردند

از ماخنو و جنبش چه قدر فاصله است و است.  درست :رایان گریم

که در مدرسه  یستینیاستبداد استال تا ها،کیبلشو شکست او از و او،

 اش آموختیم؟درباره

 یمهم در دهه اریبس یدوره کی حقیقتدر  :والدیمیر ایشچنکو

 تیهو یریگشکل یبرا بااهمیت اریبس ایدوره که، وجود دارد 1920

 یهااستیس است موسوم به یادوره؛ ،ی هم هستنیاوکرا یمل

کردند سعی می ]هابلشویک[به این معنا بود که  ، کهکُرِنیزاتسیا

با  نیبا زور و همچن یآنها در جنگ داخل قدرتشان را تثبیت کنند.

شدند.  روزیبه نفع دهقانان و کارگران پ بنیادین الحاتاص یوعده

عنوان که به یشورو ریاز اتحاد جماه ییهابود که بخش نیا دهیا

 ن،یاوکرا یشده بودند، از جمله جمهور نهیمستقل نهادشبه یهادولت

 شوراییِ  هاییجمهور کهچنان. ندشو لیتشک یمحل یاز کادرها

 ها اداره شوند.خود اوکراینیتوسط  نیاوکرا

اشاره به آن  عظیماشتباه  کیبه عنوان  راً یاخ نیپوت هک :رایان گریم

 کرد، درست است؟
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کرد.  ادی عظیماشتباه  کیبله، او از آن به عنوان  :والدیمیر ایشچنکو

 دگاهی. از دباشداشتباه بوده  دیشا ه،یروس امپریالیستی تیاز منظر روا

را  تیها توانستند وضعآناز این طریق  اشتباه نبود. اتفاقاًها، کیبلشو

را آغاز کنند.  یکنند و تحول انقالب تیکنند، قدرت خود را تثب تیتثب

ها که آن صحبت کنند یبه زبان یو توانستند با مردم محل

با سوادآموزی به دهقانان، کمک ها کیبلشو در اصل. فهمیدندشمی

انقالب،  زکردند. قبل ا هاینیاوکرا یمل تیهو یریگشکل زیادی به

را بعد از  سواد بودند. آنها خواندن و نوشتنیب ینیاکثر دهقانان اوکرا

آموختند. و البته، در  یدر مدارس شوروها را این. ندفترگ ادی انقالب

ی مل تیخواندن و نوشتن، بلکه کل روا ینحوه فقطآن مدارس، نه 

ها آن نسبتهستند؟  یچه کسان هاینیاصالً اوکرااینکه  – را آموختند

چیزهایی از ؟ یستها چیبا لهستان هاآن نسبت؟ چیست هابا روس

و مردم  نیمردم اوکرااینکه  ی مردمی برادر،ایده. و آن این دست

در  ،یمل تیآن روا و دهی، آن اتلقی شوند به عنوان برادر هیروس

ها تاریخ مردم آنگفته شد.  ینیبه دهقانان اوکرا یمدارس شورو

 فهمیدند.گونه میاوکراین را این

 

 .[یقیموسپخش ]
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 یستینیاستال استیها با سکیبلشو ایجابی استیآن س :رایان گریم

ه که به مردم آموزش داده شد ییهادهیا آن کرد؟ از دایپ یتالقچگونه 

، پس از جنگ اعتقاد داشتند یا مردم به آن بود، هشد نیها تلقآن هببود، 

هولودومور بر مناطق  ]یواقعه[ ایماند؟ و آ یباق جهانی دوم چه چیزی

 داشت؟ یمتفاوت ریتأث نیمختلف اوکرا

در  1943و  1942بزرگ  یبله، هولودومور، قحط :والدیمیر ایشچنکو

از مورخان،  یمهم است و بخش اریبس نیمعاصر اوکرا خیتار تیروا

خواهند ها، یدر نظرسنج مردم یو حت ،یاسیس الیتاکثر  نیو همچن

بوده است؛ هرچند که...  نیملت اوکرا یکشکه هولودومور نسل گفت

است. و  یدشوار اریبس مبحثلحظه،  نیدر ا خب، ]کندمکث می[

 است نیگذشته آغاز شد، ا یتهاجم که هفته نیا یامدهایاز پ یکی

به  زیهمه چ باًیشد. و تقرخواهد  نویسیباز نیاوکرا خیکه کل تار

 قلمداد ،در روز پنجشنبه انجام داد نیآنچه پوت یبه سو ییهاعنوان گام

شد  ندمتقاعد خواه یشتریافراد ب حاال دیگر، که . و البتهخواهد شد

ببرند،  نیرا از ب نیملت اوکرا خواستندیم هاستی، کمونیقیناًکه بله، 

. و متأسفانه، ها را بکشندتا سر حد ممکن اوکراینیحداقل اینکه  ای

 یطوالن یمدت یموضوعات برا نیدر مورد ا فیهر گونه بحث ظر

 که جنگ چطور خاتمه پیدا کند.فارغ از ایندشوار خواهد بود،  اریبس

 درست است. :رایان گریم
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 یهااستیس ،تیسینیدر طول دوره استال :والدیمیر ایشچنکو

در طول  ژهیقرار گرفت، و به و یمورد بازنگر جیبه تدر کُرنیزاتسیا

 کرد به اینکه بیش از هرچیز به شروع نیدوم، استال یجنگ جهان

 یبه نوع هیروس یقهرمانان امپراتور ی توسل بجوید؛روس تیهو

ی شورو ی ازتیشروع به ساختن روا نیشدند. استال دوباره فراخوانده

. و پس از جنگ، آنچه به داشت هیبر ملت روس یشترید بیتأک کرد که

 تشدید گردید.شده است،  ریتعب یسازیروس

 ریاتحاد جماه یهیتجزو پس از سقوط ماجرا،  نیا :رایان گریم

ای ، چه تأثیرات فرهنگیکامالً مستقل شد نیکه اوکرا یزمانو  یشورو

 داشت؟

با وجود  ،چرا کهبود.  چندگانه آن درواقع ریتأث :والدیمیر ایشچنکو

در واقع بسیاری از  یدولت شورو ،یجیتدر یسازیروس نیا

ی هاکتابزبان، ینیمطبوعات اوکرا ،زبانفرهنگ اوکراینی ]تولیدات[

کرد.  تیحما زبان راینیاوکرا یهالمیفو  هاشنامهی، نمازباناوکراینی

 کردند. افتیدر تاز دول یقابل توجه اریبس یمال تیآنها حما

. و از بین رفت تیحما نیا ،یشورو ریاتحاد جماه یاز فروپاش پس

 دوران حاکمیت بازار شروع شد. این بود که آنچه در واقع اتفاق افتاد

 ریمیدوال ن،یاوکرا یجمهور فعل سیمثال، رئ یکه، برا ییتا جا

قبل از  خود را در کسب و کاِر نمایش، یتمام کارها باًیتقر ،یزلنسک

 دیتول یبه زبان روس د،بو نیکه کمد یجمهور شود و زمان سیرئ نکهیا
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 ی افراد گروه اوهمه کنمیفکر م آن هم با وجود اینکه کرد؛می

 دیتوانیم یزبان روس اب رایز ؟یبودند. چرا؟ چرا به زبان روس ینیاوکرا

سابق  یشورو گریتمام نقاط د باًیو تقر هیروس بهخود را  داتیتول

توسط مخاطبان  ستتوانیم یزلنسک یهاشینما نی. بنابرادیبفروش

 یلیمنطق بازار است. خ نیا ؛تماشا شود. ساده است یشتریب اریبس

 سرراست. یلیساده، خ

ی از زبان اوکراینی متوقف توجه دولتقابل تیبود که حما نیا مشکل

که  یداشت. اتفاق ی نیازدولت تیبه حما ]این زبان[ در حالی که شد؛

و پس از جنگ در دونباس  2014در سال  دانیورومیپس از انقالب 

شیشروع به پ نیدولت اوکرا ه،یجنگ با روس یبه بهانهو رخ داد، 

 ایهنرمندان  ، در حمایت از«پاسداری»رد با منطق هایی کسیاست برد

 یونیزیتلو هایشبکهاز  یاریمثال، بس ی. برانشیننیاوکرا سندگانینو

را  نیبه اوکرا یروس یهاواردات کتاب ند ورا مسدود کرد یروس

فرهنگ  شده برایفضایی پاسداری یبه نوعکار  نیا دشوارتر کردند.

ی مردم با عالقههمراه  ها،سیاست. این کرد جادیا زبانینیاوکرا

از  یجنگ دونباس که توسط بخشاوکراین به اوکراینی بودن، در کنار 

 شد، هم مخاطبیم یتلق هیبه عنوان تجاوز روس نیاوکرا تیجمع

گسترش فرهنگ  یرا برا ایپاسدارانهو هم اقدامات  الزم،

 ن نسبت بهزبا نیدر حال حاضر ا از این رو،کرد.  مهیا زباناوکراینی

 یزبان روس در آن ، کهدانیورومی ی پیش ازهسال 25 باًیتقر تاریخِ
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بالنسبه  هایاز جایگاهتوجه، هنوز قابل یتیحما دریافت بدون

برخوردار بود، جای پای  نیاوکرا یعمومی در حوزه نیرومندی

 قدرتمندتری یافته است.

در آن زمان چه  دانیورومیشما در مورد انقالب  دگاهید :رایان گریم

 بود؟

مکث [بین نبودم و... زمان وقوع، به آن خوشدر  :والدیمیر ایشچنکو

 کیستماتیتا به طور س میکرد دانیورومی یما شروع به مطالعه ]کندمی

را  دانیورومی انیدر جر یاعتراض یدادهایمربوط به رو یهاداده

 نیو همچن دانیمورویکنندگان با شرکت؛ میکن یآورجمع

 و همچنین شکل گرفت، دانیمتظاهراتی که علیه یوروکنندگان شرکت

 مطالبِ  هااین. مردیک اعضای نیروهای انتظامی صحبتاز  یبرخ

 هاآن لیو تحل هیکه ما هنوز در حال تجز اندیمهم اریبس یِتجرب

 .میهست

چیزی شبیه به یک انقالب معیوب  دانیورومیکه  نمیبیاکنون م اما

بحران،  نی. احل معیوب برای بحرانِ نمایندگی سیاسیراهیک  است،

 یپس از شورو ]تشکیل شده[یِ همه کشورها یبزرگ برا یمشکل

 معیوبلوکاشنکو در بالروس، راه حل  و حاکمیت سم،ینیبود. و پوت

ایجاد ثبات  یتا حد د،بحران را حفظ کر حلی کهراه :است یگرید

اصطالح زی شد که بهگیری چیهمین ثبات باعث شکل و –کرد 

 تیاکثر که ممکن است لزوماًگویندش اکثریت هوادار پوتین، می
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از مردم وجود  یتوجهحال، هنوز هم تعداد قابل نیبا ااما نباشند، 

البته این موضوع نقش  و دهندیم یرا نیبه پوت ثابتدارند که به طور 

 قدرت بماند.خیلی مهمی در این دارد که او توانسته این همه سال در 

استفاده  عام تعبیر کیبه عنوان  در واقع ما از آنکه  دان،یم یهاانقالب

 .است یاسیس یندگیبحران نما یبرا یگرید معیوبحل راه م،یکنیم

که در کوششی  یحلکه بحران را حفظ کند، بلکه راه یحلراهالبته نه 

 یعرصه به را مردم یهاتودهخواست می، برای حل و فصل بحران

بودند و به آن  شده گانهیبا آن بمردم که  ایوارد کند، عرصه استیس

اعتمادشان به  .را باور نداشتند یاستمداریس چیهها آن .نداشتند باور

شدن،  جیبس ، یا همانانقالب یلحظهو  بسیار کم بود. دولت و مجلس

 مشکل بناستکه  یزیچ است؛ استیها به سدر واقع ورود توده

وجود آمدن باعث بهکه ، را ی سیاسیعرصهجامعه و  نیب یفاصله

 نیحل ا در تالش برای. اما است، حل کند یاسیس نمایندگیبحران 

آن را  یو حت کرده دیفقط بحران را بازتول دانیم یهابحران، انقالب

 کردند. دیتشد

واقعاً  ]میدان[های بگذارید مسأله را توصیف کنم: آن انقالب

 کی فقط خواستندنمی واقعبه. و مردم سوداهایی انقالبی داشتند

از انقالب  پیش جمهورِسیرئ چ،یانوکووی کتوریو یعنی گارش،یال

پترو پوروشنکو،  یعنی گر،ید گارشیال ا یکب ،را نیاوکرا دانِیورومی

 عوض کنند. پروشنکویی که ن،یاوکرا پس از یورومیدانِ جمهورسیرئ
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، جمهور بودن بردسود هنگفتی از رئیسکه در واقع  ی استاردریلیم

افراد »ست فوربس از در لی ]هاطی این سال[جایگاهی که  بنا به

 داشت.« نیثروتمند در اوکرا

خواستند تغییری بنیادین در نظام واقعاً میکه اعتراض کردند،  یمردم

 نیها ا. اما آنرا داشتند یواقعاً انقالب راتییتغ سودایها . آنایجاد کنند

وجه هیچبهها . آنبه زبان درآوردندمبهم  اریرا بس یانقالب سوداهای

برای  ایشدهخوبی تببینشده و بهبندیخوبی صورتهای بهبرنامه

، مشخصاً ضعیفی داشتند یسازمانده نیها همچن. آنتغییر نداشتند

را بر عهده ی انقالب جیآن بس یکه بتوانند رهبر یقو یهابدون سازمان

 دانیکه از طرف م اپوزیسیون. در واقع نسبت به رهبران بگیرند

 بیشترِوجود داشت.  یادیز اریبس یاعتمادیب نیز کردندیصحبت م

به عنوان رهبران  اصالً ها راآن ،تظاهرات کردند نیادیکه در م یمردم

 آن سوداهایبدان معنا بود که  نیکردند. اما اینم قلمداد یعواق

ی که قو کیارگان یِرهبردر فقدانِ  -ی قو یرهبری، در فقدان بانقال

 و در فقدان -اشد کنندگان در انقالب بشرکت یندهیواقعاً نما

، بندی شدهصورت یهافقدان برنامه و در ،نیرومند یهاسازمان

 ودهند.  رییتغ طالبش بودند،که مردم  شکلینهادها را به  توانستندینم

 تیمشروع امکان ایجاد نوعی دانیمووری یهاآن، انقالب یبه جا

مختلف  یهاگروه ی آنفراهم آوردند که به واسطهرا  یانقالب

ها، برالیلاز قبیل  دان،یورومیکننده در اعتراضات شرکت



 

Problematicaa.com 
 

 

22 

 ،رهیو غ یکگارشیاحزاب ال ،یافراط یهاها، راستتسیونالیناس

متفاوت  اریکه بسرا  خود هایبرنامه توانستند به آن متوسل شوند ومی

. ، تبلیغ و تعقیب کنندداشتند سودای آن رامردم  بود که از آنچه

نصیب مردم شود،  بهتر یو دستمزدها اشتغال نکهیا یبه جا ،نیبنابرا

 یهابرنامهی زیستن در اروپاست، چنان که همچون تجربه

 گیرشان آمد. برالینئول یِردولتیغ یهاسازمان

ی انقالب ی آن لحظها که دربارهشم. درست است :رایان گریم

نقش  فیتوص یراه برا نیترقیدق دیکنی، فکر مایدپژوهش کرده

 ست؟یچ دانیورومیمتحده در انقالب  االتیا

گویم که دعویِ اینکه آمریکا عامل من اینطور می :والدیمیر ایشچنکو

ی حمایت کودتا یِاشهیکل اریبس تیواو ر ،ی انقالب بودهبرانگیزاننده

گرایان چپ یتوسط برخ موضعی است که کهشده توسط سازمان سیا 

 از آنچه در واقع اتفاق افتاده است. است بزرگ یفی، تحراتخاذ شد

. زدمداشتم در مورد آن حرف میبود که  یزیچ شتریآنچه اتفاق افتاد ب

 و مستعدِ  انقالبی چندپاره ؛بود معیوب یانقالب دانیورومیانقالب 

 گوناگون.و عوامل  هاطرحربوده شدن توسط 

ی انقالب یورومیدان کنندهکه شروع، بیش از آنمتحده االتیدولت ا و

برداریِ از آن برای منافع خودش در اروپای شرقی بهره باشد،

 یرخ داد، نوع دانیورومیآنچه پس از انقالب سودجویانه کرد. 
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 نیدولت اوکرا یوابستگمختلف کنترل و  یهاسازوکار یِسازنهینهاد

 بود. یغرب یهاو دولت نهادهابه 

 ونیسیاز اپوز هاییگروه در روایت نیو همچن یروس تیدر روا

 شده از خارجمدیریت ای از خارج شدهطراحیرا  این وقایع ن،یاوکرا

 زین نیبود. اما ا آمیزاغراق بیانی بسیار نیا که کردند. البته فیتوص

به  گذشته بیش از ]پس از این انقالب[ نیدرست است که اوکرا

 دیگری پس از زمان هر ازد؛ بیش ش وابسته یخارج یهاقدرت

در  یبه عنوان ابزاروابستگی  نی. ایشورو ریاتحاد جماه یفروپاش

 یهاینیشد که اوکرایاستدالل م چرا کهشد، یم برداشتبرابر فساد 

 یهاهشبک یدر برخاز پیش  یحت ایشوند یفاسد م یبه راحت یمحل

 جیها را ترواز منافع خاص آن شبکه یو برخ هستند ریدرگ زد و بند

 یدر اداره های بیشتری، و از این رو دادن نقش به خارجیکنندیم

ریسکِ کمترِ وقوع فساد و  شتریب تیباعث شفاف، نیدولت اوکرا

 خواهد شد.

 برای وابستگیِ  تیمشروع ینوع دانیورومیانقالب  ،بیترت نیبه ا

 اول یکه هدف آن در درجه نهادیِ هرچه بیشتر اوکراین ایجاد کرد،

توانستند یبود که م ینیاوکرا یهاگارشیبه اصطالح ال نفوذِ مقابله با

تا منافع اقتصادیِ خاص بعضی  مقامات را بخرند و استمدارانیس

 های صنعتی را تأمین کنند.گروه
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تا پیش از شروع  ت سالِهش ایهفت  که در این بود نیطنز ماجرا ا اما

ی در زمینه یواقع یدستاوردها دان،یورومیو پس از  جنگ اخیر،

بود.  نادیدنی باًیتقر ،هاگارشیال یبرا افزایش ریسکمبارزه با فساد و 

به  د،ینگاه کن نیافراد اوکرا نیاگر به فهرست فوربس از ثروتمندتر

فقط  .استو جابجایی  انگیزی این فهرست بدون تغییرحیرتطرز 

 بود که توانست تقریبا به... تقریباً به صدر این فهرست برسد.پروشنکو 

 2021و اگر در سال  د،ینگاه کن 2014سال به آن فهرست در اما اگر 

این وضع، به  . ودید دیاساساً همان افراد را خواه د،ینگاه کنبه آن 

در این  است که یپول هنگفت و هشت سال اصالحات ضد فساد رغم

 نیمردم اوکرا گرشده است. ا نیاوکرا یمدن یجامعه خرجِ دتم

ببینند از اصالحات حرف زده فقط  و نند،یبب یمشهود جینتا نتوانند

ها را بهبود آن یدر واقع زندگ شود کهی اعمال مینیقوانشود و می

ی مسیری که کشور در پیش درک است که دربارهقابل بخشد،ینم

 گرفته بدبین باشند.

 با اختالفی عظیمتوانست  یبود که زلنسکآن  لیاز دال یکی نیالبته ا و

عالی  دردنمونِ این هم یک شود، که روزیدر برابر پترو پوروشنکو پ

با  زلنسکی، شخصی د.بو نیدر اوکرا یاسیس یندگیبحران نما از

 - پترامی سیاسی از تجربهکمتر  حتی -صفر  یاسیس یتجربه

شود. پترو  روزیپ نیاوکرا استیس در ناسوریدا یک توانست در برابر

. جالب است شد استیس یوارد عرصه 1990 یپوروشنکو در دهه
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 چیانوکووی کتوریو یحزب اصلکه  بود یابتدا در همان حزبدر او که 

؛ سرنگون شد دانیورومیدر انقالب که  شد، یعنی همان کسیتلقی می

در مورد  یادیز یزهایچ واقعیت هم نیا«. حزب مناطق»حزبی به نام 

سیاستی که عمدتاً مبتنی  ،گویدبه ما می نیاوکرا یکگارشیال استیس

 چیه مبتنی برنه و ، ی سودجویانه استگرایانهبر منافع عمل

 ونیسیرهبر اپوزهم  ،روشنکووجنگ، پ شروع از تا پیش. یدئولوژیا

با فرزندانش  کهبود  یزبانحال روس نیدر عهم بود و  ستیونالیناس

و به مدتی طوالنی، با وجود جریان کرد، یم صحبت یبه زبان روس

ه بود حفظ کرد را هیخود در روس یکارخانه داشتن جنگ در دونباس،

طور به م،یدانیم لو رفته یتلفن یهااز تماس حاالکه  طورو آن

 نی. بنابرازدآمیزی هم به پوتین میهای خیلی تحسینخصوصی حرف

ای که در دوران وسیله، یک ابزار است صرفاً سمیونالیاو ناس یبرا

 کرد در قدرت بماند.اش به او کمک میجمهوریریاست

ی کنید حملهبدانم که شما فکر می من کنجکاو هستم :رایان گریم

 ایآ ش؟یچند وقت پ ؟ مثالًناپذیر شدای اجتنابپوتین در چه نقطه

بود که کار از کار گذشت؟ یا مشخص  یلحظه در یک دیکردیفکر م

 یچند هفته تصمیمی متأخر بوده، مثالً طی کنید این تصمیم،فکر می

، این اقدام او را ریکه تحوالت چند سال اخ دیکنیفکر م ایگذشته؟ 

 عمالً قطعی کرده بود؟
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است.  یسوال دشوار که این سوال، البتهاوف....  :والدیمیر ایشچنکو

 یاری، و بسبه گذشته فرافکنی شود تهاجم نیکه ا من حاال نگرانم و

 داشته برای شهیهم باًیتقر هیکه روس ماجرا را اینطور ببیننداز مردم 

بنا بوده  زیو همه چشده، و تصرف اوکراین آماده می نیحمله به اوکرا

 دامها اکنونو  ی گذشته رخ دادمنتهی به همان اتفاقی شود که هفته

 ی هر روایت بدیلی حاال بسیار دشوار است.کردن درباره بحث و دارد

شبیه را  نیپوت یگرفته شد؟ من استراتژ یچه زمان قایدق یینها میتصم

 زیدآمیحرکت تهد کی: کردمبه نوعی دیپلماسی زورمدارانه تعبیر می

با این انتظار که طرف مقابل در مواردی کوتاه بیاید و ، دهدمیانجام 

 ن،یاوکرا طرف از؛ به سازش با او لیبر تما د مبنیشواهدی ارائه ده

 یمسئلهمورد  دراروپا،  هیاتحاد طرف متحده، از االتیا طرف از

و  .نسکیم یمهانتوافق یدر مورد اجرایا در ناتو،  نیاوکرا تیعضو

 کیو سپس  دهدانجام  یگرید زیدآمیرکت تهدح، گوش نکننداگر 

 در حقیقت من. گریحرکت د کی گر،یحرکت د کی گر،یحرکت د

 برود عیارتمام یحمله سراغ به او که کردمنمی فکر زیادی دالیل به

یِ دانشمندان علوم اجتماع هابابت آن که همان دالیل زیادی –

 و به -تهاجم اعتقاد نداشتند  نیا ]وقوع[ بهی شورواپس ]یروسیه[

جدی نگرفت، تهدید حمله را واقعاً  نیدولت اوکرا که یلیدال همان

ی نیمقامات ارشد اوکرا ریو سا یز اظهارات زلنسکاکه  چنانآن

را  دیتهد نیا نیاطالعات اوکرا دانیم، به همان دالیلی که سازمانمی
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 دیتهد نیها به اینیاکثر اوکرا و به همان دالیلی کهنگرفت،  یجد

 نداشتند. باور

 یبر اساس نظرسنج ه،ی. در داخل روسهاتازه بگذریم از خودِ روس

حدود چیزی در ان که درست قبل از شروع تهاجم منتشر شد، انیس

وجود  احتمال وقوع این حملهها معتقد بودند که درصد از روس 15

از  یاری، بسهیروس نشینِخارج یاکثر جامعه نیدارد. همچن

 نیپوت اپوزیسیونوضوح به هایی کهی آنحت ،ینگاران روسروزنامه

 ها به اظهاراتنداشتند. آن باورتهاجم  ]وقوع[ به شدند،محسوب می

 الوقوعبیدر مورد تهاجم قر یارسانه کارزار طی حقیقتاً غریبی که

منعکس  ایتانیمتحده و بر االتیا یهادر رسانه ]روسیه به اوکراین[

 گفتندمی ]هارسانه[به عنوان مثال،  .دادندمیواکنش نشان شد، می

دارند، و  ازین نیازده در اوکرخی نیدرصد به زم 100 یروس یهاتانک

یی گو – ماندمیمنجمد  در اوکراین ماه مارس انیتا پا نیزم گفتندمی

 یهاادعاها در رسانه نی. و ایا چنین جایی است یبریدر س نیاوکرا که

شد. من می انیب یمنابع رسم یبا استناد به برخ زین ییکایآمر مشهور

کنم اتفاقاً به موجب این شد که... فکر می امر فقط این کنم کهیفکر م

 که یدر حالآن هم ، پوتین کمک کرد که از اثر غافلگیری بهره ببرد

واقعاً باور نداشتند که هم  ییاروپا استمدارانیس شترِیب احتماالً حتی

ها نسبت آن ،میدانیافتد و همانطور که میاتفاق م واقعبهتهاجم  نیا

 ایتانیمتحده و بر االتیا یاطالعات هایی سازمانهاینیبشیبه پ
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ی یکی از دالیل واکنش بسیار خشمگینانه دیشا ومشکوک بودند. 

 .ها در حال حاضر، همین باشدآن

 ،بیفتداتفاق  حمله نیکه ا دیانتظار داشت ماه اکتبر از واقعاً اگرخب 

گیری برای جلو یشتریب اقداماتچرا  د؟ینکرد یریچرا از آن جلوگ

 در تا دیرا تحت فشار قرار نداد نیچرا اوکرا ؟از آن انجام ندادند

 موضوعدر  خصوص، به نشینی کندموارد از مواضعش عقباز  یبرخ

 ؟در ناتو تیو عضو نسکیم هاینامهتوافق

 رهیالجز یبرا ایمقاله ،از آن شیچند هفته پکنم فکر میاز تهاجم،  قبل

 نیمستقل خود را در ا استیس نیکه اگر اوکرا تشریح کردمنوشتم و 

 هیبا روس در موضوع مناقشه نیناتو و همچن در موضوع ،مناقشه

توسط  نیسرنوشت اوکرا تی، در نهادر پیش نگیرد ،دونباس یدرباره

کامالً ممکن است که  ،بزرگ رقم خواهد خورد. اکنون یهاقدرت

کشوری حداقل  ایقدرت بزرگ،  کیتنها توسط  نیسرنوشت اوکرا

 و رقم بخورد ه،یروس یعنی، که دوست دارد یک قدرت بزرگ باشد

 البته احتمال دیگر این است که به شکلی از مصالحه برسند.

اکتبر  پایانها از اگر آنآخر  – دردناک استنیز گفتن آن  یحت -اما 

در راستی بهاو  دیدند کهو می د،دارحمله  قصد نیکه پوت دیدندمی

تهاجم است، چرا  نیاانجام است که قادر به  یارتش یسازآمادهحال 

 اعالم خطر و یکردند؟ چرا فقط برا یکارمورد کم نیدر ا قدرنیا

 داشتند که کنندادعا میو حاال  ،از آن استفاده کردند یاهرسان اظهارات
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اما جلویش  .رندیآن را بگ یند تا جلوردکیرا افشا م هیروس یهانقشه

 میرند.را نگرفتند. و حاال مردم اوکراین دارند می

این حرف البته به این معنی نیست که مقصر اصلی ایاالت متحده 

است و  نیپوت ریمیرا فشار داد، والد که دکمه آن کس که . البتهاست

 و ی استنیکشتار هزاران اوکرا ی، ورانیهمه و نیا یاو مسئول اصل

 نیچرا در ا ،دانستندمی. اما اگر یسربازان روس ،البته هزاران روس

 ؟کردند یکارکم قدراین مورد

 االتیدر ایی که ما یسؤال برا نیکه ا زنمیحدس م :رایان گریم

 شما ایکه آ بدانم ، اما کنجکاو هستمهستیم سوال بهتری است متحده

 ؟ایدیافتهآن  یبرا یپاسخاید، تان مرور کردهکه این سوال را در ذهن

 انجام نداد؟ نیاز ا شیب کاری کایچرا آمرکه چرا... 

. و البته، زنی کنمتوانم گمانهخب من صرفاً می والدیمیر ایشچنکو:

کمک  آیا . به عنوان مثال،فترخواهد  پیشچگونه کار که  مینیبب دیبا

از  یکی آمیز برسند؟اوکراین و روسیه به توافقی صلح خواهند کرد که

مباحثات لحظه از  نیکه من در ا یزیممکن، حداقل چ یهاراه

و  نیاوکرا نیب مذاکرات نی ایی فایدهدرباره ،فهمممی گوناگون

 نیکه اوکرا ؛باشد دادوستد ینوع تواندیاست که م نیا ه،یروس

ی اندازحداقل چشم یا ،کند افتیاروپا را در هیاتحاد تیتواند عضویم

 نی. ابه دست بیاورداروپا  هیددر اتحا تیعضو یبرا خیلی واضح

در طول  نیاز مردم اوکرا یاریاست که بس یزیدر واقع همان چ اتفاق
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اکنون، کردند و  تظاهراتآن  برای دستیابی به دانیورومی بانقال

 یاگسترده تیحما هاخصوصاً پس از آغاز جنگ، در میان اوکراینی

 کند.تقویت میاتفاق نهادهای اوکراینی را هم  نی. و اخواهد داشت

به . طرفی را از اوکراین بگیردهم تعهد به بی هیروس گر،یاز طرف د و

 عضو -فنالند خواهد بود  ای شیاتر به هیشب یزیچ نیاوکرا این ترتیب

به  زیاروپا ن یهیدر اتحاد تیاروپا، اما نه در ناتو. و عضو هیاتحاد

 ی دوبارهخواهد بود. حمله نیاوکرا یبرا یتیامن نیتضم شبیه به ینوع

تر خواهد خطرناک اریبس نیپوت یبراعضو اتحادیه اروپا  کشورِ یکبه 

هم نوعی سازش به وجود و دونباس  مهیکر تیبود. و در مورد وضع

 . بیاید

 نامدیم زدایییمبهم آن را ناز خیلی طوربه نیکه پوت یزیچی درباره

 یادعا یبرا ی راادیز یفضاوی  یبرااین موضوع  ]باید گفت که[نیز 

همه  رایز ؛گذاردخواهد  یمبهم باق اریبس یمساله نیدر ا یروزیپ

 که – شودیوضوح درک م به زین هیدولت روس درونو در  - دانندیم

و نفوذ  تیموقع و کس نازی نیستراستی هیچدر دولت اوکراین به

 نیاگر چن . امادارد یتردهیچیپ اریداستان بس نیاوکرا ی درراست افراط

به دست  روشن اریبس تیمز کیآنگاه  د،یکن نییرا تع یمبهم هدف

 یافتد ادعایکه م یاتفاقهر  یبرا دیتوانیکه م، و آن اینآورد دیخواه

 ؛ اینطور نیست؟دیکن یروزیپ
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به نام استپان که را  در اوکراین هاابانیخ یاگر نام برخ دیشا مثالً

و  دوم یجنگ جهان پیش از ینیاوکرا هایناسیونالیستباندرا، رهبر 

که  ی کشورزبان قانونِ در اگر مثالً اید، نده رییتغ در طول آن است

کند بازنگری ی عمومی اوکراین خارج میاز حوزهرا  یزبان روس

در جایگاه توان یرا م یزیچ ر. هبنامند« زدایینازی»کنند، او این را 

به تواند این تعبیر می شدیدترین حالت،ا در . امگذاشت« زدایینازی»

کار آمدن دولت  یو رو ل در اوکراینکام میرژ رییتغ یمعنا

ثبات خواهد بود و یب اریکه البته بس در اوکراین باشد،نشانده دست

 تواند حکومت کند.یتنها بر اساس زور و اجبار م

رفتاری تهاجمی اینکه اروپایی به شکلی چنین غیرمعمول  :رایان گریم

 بیعج ی نگرانی شماست؟اند، چقدر مایهدر قبال این جنگ داشته

 دییایب د،ی: صبر کندیگویماست که متحده  االتیااین  مینیاست که بب

از  یحت دارند هاییاروپا رسدیو به نظر م - گدار به آب نزنیمبی

ر فک ای. آدهندینشان م واکنش ترنیز خیلی تنبیهیمتحده  االتیا

کنید در این مرحله، اوضاع در یک سیکل خطرناک افتاده است؟ می

با نوعی توافق از آن  مسأله بتواندکه  هستید نیبخوشقدری هم  ای

 جنس که شما مطرح کردید، حل و فصل شود.

VIمن توضیحی. میکن لیآن را تحل دیبا .است یدانم. سوال خوبی: نم 

که  لحظاتی پیش گفتم. ایندارم که همانی است که  یروانشناخت
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تهاجم باور نداشتند  الوقوع بودنقریب ها در واقع آنقدرها بهییاروپا

 دهند.یتر واکنش نشان مشدید اریو اکنون بس

داشته  یاروپا بستگ یِافکار عموم تحوالتممکن است به  نیهمچن

در لهستان  ژهیها و به وییاز اروپا یاریکه بس ایاحساس همدلی ؛باشد

 نیدانم. اما نکته اینم حقیقتشدارند.  نیون نسبت به مردم اوکرااکن

متحده  االتیاروپا و ا یهیاتحاداقدامات  مینیبب دیبا حاال است که

برای این جنگ، کمک خواهد  زیآمصلح یحلبه راه یابیدست بهچقدر 

ی واضح برای اندازها واقعاً در مورد چشمآن باید ببینیم آیا. کرد

 و تصمیمی خواهند گرفت یا نه اروپا یهیاتحاد اوکراین درعضویت 

اوکراین،  تیعضو ]گام به گام[ی ی برنامهتصمیمی درباره بهتر از آن:

در  نیاوکرا تیعضو یکه برا یزیهر چ اجرایی کردنِ ای برایبرنامه

کار  نکه ای. البته ی مخارجشهمهبا وجود  ت؛اروپا الزم اس هیاتحاد

درک  دیبا این را هماما  ،شودیم یادیز های مالیهزینه جادیباعث ا

 میتصم 2008ها در سال آن اند.چیزی به اوکراین مدیونها که آن میکن

در حالی که در  د،یناتو درآ تیبه عضودر آینده  نیگرفتند که اوکرا

. واقع هرگز و هرگز قصد نداشتند به خاطر اوکراین وارد جنگ شوند

از زبان  دن،یبا از زبان گویند:دارند همین را میبه صراحت حاال هم 

پرواز ممنوع  یمنطقهحاضر نیستند هرگز گویند مثالً میجانسون. 

 ی کهروس یماهایهواپ کردن آن به سرنگون کنند و شروع کنند جادیا

اگر . ، مشغول بمباران شهرهای اوکراین هستندنیبر فراز اوکرا
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وکراین وارد جنگ شوید، پس وجه حاضر نیستید به خاطر اهیچبه

که مبتنی بر آن شما بناست  –ناتو چه بود ن در یاوکرا تیعضوبحث 

 از اوکراین دفاع کنید.

ها مدیون اوکراین حاال آنبود، و  رمسئوالنهیغ شدیداً سیاست، نیا

هیدر اتحاد تی. و البته، عضوباید این موضوع را جبران کنندو  هستند

 یشهرها یدولت، بازساز یبازساز یبرا کهاین است اروپا مستلزم  ی

اختصاص پول زیادی به اوکراین  نیو کمک به اقتصاد اوکرا نیاوکرا

ادامه دهند و  نیها فقط به ارسال سالح به اوکراداده شود. اما اگر آن

ها افزایش سطح تحریمالبته  ]کندمکث می[... کنند دیرا تشد هامیتحر

ممکن  نیپوت از یک جایی به بعد، و پذیر استتا یک جایی امکان

 هیاتحاد هیعلهای صرفاً اقتصادی از واکنش ترخشن یاقدامات به است

اش احتمال استفاده[ی همین حاال هم او صریحاً درباره. فکر کنداروپا 

 ای هشدار داده است.های هستهسالح ]از

 ی. همهکردهمیآماده  میتحر یخود را برا 2014از سال  هیروس

 فت،یکنند، مثالً قطع شدن از سوئیکه االن دارند اجرا م ییزهایچ

موضوع بحث بودند، و روسیه در این  2014ها در سال آن یهمه

. مدت راهکارهایی را مهیا کرده که بتواند در مدتِ تحریم دوام بیاورد

ت یحما هیبه صراحت از روس باًیتقر نیاست که چ نیا گرید ینکته

آغاز  نیدر اوکرا یهرگز جنگ هیروس ،هاینیچ تیحماکند. و بدون یم

 کرد.نمی
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و  حاتیتسل ]ارسال[ اروپا صرفاً یهیاتحاد استیاگر س نیبنابرا

کمک نکند، به  زیآمحل مسالمتراه ]دستیابی به[ باشد و به میتحر

هرچه  نیخواهند جنگ در اوکرایها در واقع ماست که آن یمعن نیا

 را و نیتلفات ارتش اوکرا ،را یرنظامیتلفات غ و بیشتر ادامه پیدا کند

است  یزیچ نی. ارندیبگ دهینادرا  نیشهرها و اقتصاد اوکرا بیتخر

 نیدر اوکرا هیروس با «یجنگ ابد»نوعی ها به دارند. آن ازیا نهکه آن

 بعید است روسیه در آن دوام بیاورد.دارند که  ازین

جنگ  نیا یرا رو زیهمه چ باًیتقر نیدانند که پوتیم نیهمچنها اما آن

جنگ شکست بخورد،  نیکرده است. اگر قرار باشد در ا یبندشرط

از  هیرا در روس -خود  جان دیو شا - خود قدرت ادیبه احتمال ز

 ادیزها قدرآن هیاز جنگ در روس تیحما رایدست خواهد داد. ز

ضد  تمایالتجنگ وجود ندارد.  یبرا یادیو شور و شوق ز ستین

از مردم به  یادیز خیلی تعداد اند، اگر چهتوجهنسبتاً قابلجنگ 

است. واقع پرخطر به چرا که به خیابان آمدن – آیندنمیها ابانیخ

 ند.اهشد ریشرکت در تظاهرات ضد جنگ دستگ لیهزاران روس به دل

 هیتلفات ارتش روستر شود و هرچه طوالنیوجود، هرچه جنگ  نیا با

. و ممکن است خواهد بود تریضد جنگ قوشود، تمایالت  شتریب

جنگی که  ابد،یاول خاتمه  یجنگ جهانهمانند  هیروس یبراماجرا 

بود.  در آن دنخوردر حال شکست  رسید، روسیه 1917وقتی به سال 

 ای زیآمانقالب خشونت کیبا ، نیپوت ]دولت[شاید زمانی برسد که و 



 

Problematicaa.com 
 

 

35 

آن بر رفاه خود خسته  ریو تأث هامیکه از تحر ی الیت،طبقه یتابا کود

 کیبه  دنیرس ن،یپوت یاکنون برا نیبرسد. بنابرا انیاند، به پاشده

اروپا  هیاتحاد یهااستیاست. اما اگر س یضرور اریبس عیسر یروزیپ

ی معن نید، به ااشب حاتیتسل ]ارسال[ و یممتحده فقط تحر االتیو ا

... و این  جنگ ندارند نیا یخاتمه به یاها احتماالً عالقهکه آن است

 را خواهیم دید.
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