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کراین پس از خیزش میدان در وی سیاسی اهای عرصهی پژوهشی شما بر دگرگونیحوزه

بازنمود کدام گسست بود؟ چه نیروهای جدیدی به  . این وقایعمتمرکز بوده است 4102

 صحنه آمدند و چه بر سر نیروهای پیشین آمد؟

( در Oleg Zhuravlevژوراولف )قالب اجتماعی نبود. من و همکارم، اولگ نیورومیدان گسستی از جنس ا

بهار های خیزش با همچنینو  اشورویپسهای خیزشهای مشترکی با ویژگیایم که یورومیدان باره نوشتهاین

نبودند که به دگرگونی بنیادین ساختار طبقاتی یا  هاییشورشها از آن دست این [2داشت.] 1122عربی در 

کرد،  جایی نخبگان کمکتوان تحرکاتی دانست که به جابهها را می. آنبینجامند حتی ساختار سیاسی دولت

 رایناوکهای میدان در هایی از همان طبقه بودند. انقالبجاست که نخبگان جدید در عمل بخشاما مسئله این

یری ه تعبتوان بها را میشباهت داشتند. آن دیگریکآخرین مورد از سه انقالب بود ــ به  1122ــ یورومیدانِ 

ود که عواملی ربوده شتواند به دست کنند که میخلق می انقالبی یناقص خواند؛ زیرا مشروعیتهای انقالب

ی با هیچ نسبتعوامل متعددی دزدیدند که نمایندگان واقعی منافع حاضران در انقالب نبودند. یورومیدان را 

ان های عادی به حمایت از یورومیدیاوکرایندن ساز کشانهای سببی وسیع نیروهای درگیر یا انگیزهگستره

ا آن را پس از دوران شوروی، ام نداشتند. به این تعبیر، یورومیدان واکنشی بود به بحران نمایندگی سیاسی

 بازتولید و تشدید کرد. 

هور جمرییس 1122احزاب سنتی اپوزیسیون دست باال را میان این عوامل داشت، از جمله پترو پروشنکو که در 

ته شکل گرف پروریحامی و بر مبنای مناسبات« مرد بزرگ»حول یک کراین شد. این احزاب الیگارشیک وا

پدرساالری حزب کمونیست شوروی ــ های ویژگی هیچ الگوی دیگری نداشتند و بدترینها آنبودند؛ 

. بود خشِ آنبی مشروعیت«مدرنیتهی پروژه»بهره از بی را بازتولید کردند کهگرانه، انفعال همگانی ــ سرکوب

تر بودند که عملکردشان بیش گراغربای های رسانهها و سازمانسمندیگر عامل کوچک اما بسیار مهم بلوک 

ل شان معموالً از محگیر بودجهالبته بخش چشمگر اجتماعات، و مانست تا بسیجای میهای حرفهبه بنگاه

ساختند که از یورومیدان به دست ی را میتصویر هاهمیندر حین خیزش، شد. های غرب تأمین میکمک

مدنی و  بازنمود هویتکه  انقالبی دموکراتیک یدرباره یروایتساختن اساساً رسید؛ المللی میمخاطبان بین

درت ق به همان نسبت که. قرار داشتها ی آنبر عهدهبود کراین در برابر حکومتی اقتدارگرا وگوناگونی مردم ا

دام  شد و سپس به ریخته هم ابتدا با خیزش درگرفتند. دولت ها قدرت مییافت، آنکراین کاهش میودولت ا

دونباس  حمایت مسکو در طلبانِ موردشورش جداییساز آن الحاق کریمه به روسیه و ای افتاد که سببآشفتگی

 کراین را از یاد برد. وتر ابود ــ و نباید نقش وابستگی بیش
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به ها، های راست افراطی ــ سووبودا، رایت سکتور، جنش آزوف ــ که، برخالف سمنرسیم به گروهسپس می

تفسیرهای  داشتند متکی به یداروبستای چفتدهی شده بودند و ایدئولوژیسیاسی سازمانجویان شکل ستیزه

گرفتند. می نیروهای خیابانی مند و بسیجهای حزبی محلی قدرتهستهکراینی، و از وارادیکال از ناسیونالیسم 

 راست بار، و سپس جنگ در دونباس، این احزابحرکت یورومیدان به سوی تندروی خشونتی واسطهبه 

کراین ضعیف شد و انحصار و[ وقتی دولت ا1افراطی مسلح شدند و حکومت را به خشونت تهدید کردند.]

ز المللی نیهای بینهای غربی و سازمانراستی وارد شدند. دولتهای دستن گروهد، ایخشونت را از دست دا

ــ و هم  ی مدنیهای جامعهی سمنتأمین بودجهبه تأثیری فزاینده دست یافتند، هم غیرمستقیم ــ از طریق 

ار عاملی ها چهدند. اینآوربه ارمغان می را مستقیم، زیرا اعتبار و کمک نظامی و حمایت سیاسی در برابر روسیه

 بروکسل.  ها، راست افراطی و واشنگتن ـبودند که پس از یورومیدان قدرت گرفتند: اپوزیسیون الیگارشیک، سمن

 و چه کسانی قافیه را باختند؟

را  شانکراین بودند ــ بگذارید اسموهای از نخبگان ای اول بخشکسانی که قدرت را از کف دادند در وهله

ای کسب شان برهای سیاسی ناشی از مناصبا که از فرصتهداران سیاسی؛ آنوبر بگذاریم سرمایه به تعبیر

( گرد آمده بودند و از ویکتور یانوکوویچ Party of Regionsو در حزب والیات )برند ــ سود بهره می

رود، شان به کار میها، نامی که اغلب برایکردند. حزب پس از یورومیدان فروپاشید. این الیگارشحمایت می

، و ددر دست داشتنکراین را وهای حیاتی اقتصاد امهار برخی از بخشبه سازمان سیاسی جدیدی رسیدند؛ اما 

ثابت ماند. پیش و پس از انقالب در کمال تعجب  فوربس در ن شهروندانندامرو فهرست ثروتاز این

در که ای از اینتغییر شغل داد ــ نشانهیورومیدان، پروشنکو تنها فرد حاضر در فهرست ده نفر اول بود که 

 کردوکار اقتصاد چه تغییر اندکی در جریان بود. 

مشخصاً . اما ــ بود به طور کلی چپــ و  اوکراینمتضرر شد حزب کمونیست دیگر عامل مهمی که 

لیق های قانونی برای تعند. محمله بودزدایی ممنوع شدو با استناد به قوانین کمونیسم 1122ها در کمونیست

، حزب 1121. در وجود داشتای کراین و نیز برخی از احزاب کمونیستی حاشیهوهای حزب کمونیست افعالیت

 کراینوت اگیر از سیاسد از آرا را به دست آورده بود و به این ترتیب بخشی چشمکراین سیزده درصوکمونیست ا

 شان، به پارلمان راه نیافتند.به علت از دست رفتن کریمه و دونباس، مراکز طرفداران ،1122. در آمدشمار میبه

 و سال بعد هم تعلیق شدند. 
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یاسی سمبارزات در داشتید، گفتید که چطور  نیولفت ریویوبا  4102ای که سال در مصاحبه

نظام کوشیدند ساختار حکومت را به سمت احزاب نارنجی می ،4102تا  4112های سال

 4102الیات خواستار نظامی ریاستی بود. ساختار حکومت پس از پارلمانی ببرند و حزب و

 آمد؟جمهور به چه ترتیبی درسو رفت، و اهمیت نسبی پارلمان و رییسبه کدام

ـ ریاستی پس کشیدند که بعد از  1122پس از ها آن د و یانوکوویچ فعال بو« انقالب نارنجی»به الگویی پارلمانی 

 1122کرده بود. به لحاظ رسمی، در جمهوری، آن را لغو ، پس از چندی از انتصابش به ریاست1121در 

نتخاب ا وزیر، که با رأی نمایندگان پارلماننخستنقش  جمهور ضعیف شده و پارلمان قدرت گرفته بود.رییس

، چنان که اغلب در نوشتارهای مطالعات پساشوروی خوانده «موروثیشبه»تر شد. اما نظام شد، پررنگمی

غیررسمی بر امور سیاسی حاکم بود. هیچ عجیب نیست که پروری حامی مناسباتشود، تغییری نکرد: می

« کوویچی یانوطایفه»یا « ی پروشنکوطایفه»را به کار ببریم، مثالً برخی را از ی طایفه ها کلمهی آندرباره

شان از انظار عمومی پنهان است، در متکی به ساختارهای غیررسمی، که مناسباتهای بخوانیم. این گروه

ایگاه جکه رغم آنچندوچون سیاست واقعیِ کشور ما بیش از بندهای رسمی قانون اثرگذارند. بنابراین، به

وانست تمدار کشور بود و میچنان بانفوذترین سیاستهم جمهوری رسماً ضعیف شده بود، پروشنکوریاست

 وبیش هرچه را بخواهد از طریق پارلمان پیش ببرد. کم

 چه تغییری کرد؟ 4102ترکیب پارلمان در 

میدان ائتالف حاکم را شکل دادند؛ رخ داد. پنج حزب طرفدار  1122تغییرات بزرگی با انتخابات پارلمانی اکتبر 

، سرزمین پدریِ یولیا (Arseniy Yatsenyukی مردمی آرسنی یاتسنوک )حزب پروشنکو، جبهه

نکو د، و بعد گسست ائتالف آغاز شد. پروشها بودر ابتدا اکثریت پارلمان در دست آنتیموشنکو و دو حزب دیگر. 

برگزاری ائتالف جدید نداشت و صورت راهی جز چون در اینخواست زیر بار فروپاشی این ائتالف برود، نمی

 تر بهشد. به این ترتیب، در چند سال بعد از آن، وضعیت بیشمی 1122در این ائتالف وضع حزبش بدتر از 

 وپنجه نرم کنند. مانست و افراد پروشنکو مجبور بودند با معضل گرفتن رأی اکثریت دستائتالفی شکننده می

 پروشنکو چه بود؟دستورکار 

وهای ری نیی جناح رادیکال یورومیدان نبود. اما در بافتار پیوند تازهنماینده 1122پروشنکو به هنگام انتخابات 

ی کنش پلورالیسم الیگارشیک با جامعههمام که در این شرایط، برکرد. جای دیگری گفتهپسامیدان عمل می

راست حمایت غرب و  های موردشده میان سمنایدئولوژیک نهادینهای فاقد حدومرزهای سیاسی و مدنی
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های [ الیگارش3ناسیونالیستی انجامید.] افراطی، در ترکیب با غیاب عملیِ جریان چپ، به فرآیند رادیکالیزاسیون

دارند، توم نگاه مکپس از یورومیدان را « انقالبی»های رقیب ناسیونالیسم را به خدمت گرفتند تا غیاب دگرگونی

به لطف دست باالیی که در برابر این دولت ی مدنی ناسیونالیست ـ نولیبرال حال، فعاالنِ جامعهعین و در

 آوردند. به دست آورده بودند برای اجرای دستورکارهای نامحبوب خود فشار می ضعیف

مین دلیل بسا برخی به هکند، و چهدرنگ در دونباس صلح برقرار میبیپروشنکو پیش از انتخابات قول داد که 

ان، طلببه جای شروع مذاکرات با جداییای نگذشت که از این رو به آن رو شد: به او رأی دادند. اما چند هفته

ر اثر ب ها را تشدید کرد. او در فکر اشغال نظامی دونباس بود. این استراتژیعلیه آن« عملیات ضدتروریستی»

ی مینسک آغاز شد، ابتدا گونه بود که پروسهشکست خورد و این 1122ی نهانی ارتش روسیه در اوت مداخله

. توافق اوکراینها و شکست مجدد نیروهای تشدید درگیری، پس از 1122ی در سپتامبر و سپس در فوریه

 ترلی انتخابات محلی در مناطق تحت کنکراین با برگزاروبس، موافقت اموارد زیر را تصریح کرد: آتش مینسک

راین، کوبرای دونباس در چهارچوب ا کراین، و خودمختاری ویژهوکنترل مرزها به حکومت اطلبان، انتقال جدایی

 طلبان. از جمله امکان تأسیس نیروهای نظامی جدایی

انه گچه کسانی موافق بندهای توافق مینسک بودند و چه کسانی مخالف؟ اگر این توافق ی

 آمیز ماجرا بود، چرا هرگز اجرا نشد؟وفصل صلحبخت حل

هندگان دتر به جانب رأیحزب والیات، که بیشمدافعان علنی مینسک اپوزیسیون بودند، اغلب احزابِ خلف 

های تحت کنترل کیف در دونباس که اجرای توافق ویژه شهروندان بخششرقی و جنوبی تمایل داشند، به

 مینسک در بهترین حالت توافق تحمیلیشان به معنای پایان جنگ بود. از نگاه بسیاری احزاب دیگر، برای

از  وکراینامینسک را دودستی بچسبیم، چرا که اگر قرار باشد این بود: ما باید بود. استدالل  اوکراینروسیه به 

ها زمان، آندارد. اما همعلیه روسیه را برمی 1122های پس از خارج شود، غرب احتماالً تحریم هاتوافق

کردند یگفتند که قرار نیست بندهای سیاسی توافق مینسک را اجرا کنند. بسیاری استدالل موراست میرک

تواند مانعی در برابر اجرای عضویت کیف در ناتو شود، گرچه در دونباسِ دارای یکپارچگی سیاسی میکه 

ان گرفتن گروگآورد توانایی ای به این وتو نشده است. تنها اهرمی که دونباس به دست مینامه هیچ اشارهتوافق

باره نبود که در شد بر آن فایق آمد. هیچ بحثی در اینمی 1122تر از با تهدید به جدایی بود، که راحت اوکراین

مجبور شد بر سر وضعیت خودمختاری با رهبران  همچنین عمل چطور قرار بود مانع از این شوند. حکومت کیف

 «های کرملیننشاندهدست»یا « تروریست»ها که فقط و فقط وگو کند، همانهای دونباس گفتجمهوری

 اوکراینتری در فق مینسک مستلزم به رسمیت شناختی گوناگونی سیاسی بسیار بیشخواند. منطق کلی توامی
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ا متهم به ر اوکرایننمود. بنابراین، روسیه از مرزهایی که پس از یورومیدان پذیرفتنی میبسیار فراتر  بود،

ی رانهخاطر برگزاری خودس طلبان را بهروسیه و جدایی اوکراینمیلی به اجرای بندهای سیاسی توافق کرد. بی

ثنا، نامه متهم کرد. در این اعدول از توافقبه  انتخابات محلی و توزیع پاسپورت روسی میان ساکنان دونباس

 تلفات در دونباس رو به افزایش بود. 

های خلق دونتسک و استقالل جمهوری شناختن تیرسم به قیرطاز  که بود نیپوت ظاهراً  انیپا در گرچه

، اوکراینی به توافق مینسک مهر پایان زد، اظهارات متعدد مقامات بلندپایه 1111ی در فوریه لوهانسک

حاکی از آن بود که اجرای توافق مینسک برای « ی مدنیجامعه»ای فعاالن حرفهمداران برجسته و سیاست

این فرقی با جنگ داخلی  رود ونمی« تسلیم»هرگز زیر بار  اوکراینی آورد، جامعهفاجعه به بار می اوکراین

امه نکرد اگر به سمت اجرای توافقندارد. عامل مهم دیگر راست افراطی بود که آشکارا حکومت را تهدید می

سک دونتی به وضعیت ویژه براساس توافق مینسک ، وقتی پارلمان1122برود دست به خشونت خواهد زد. در 

ر را چهار افسوبودا نارنجکی به صف پلیس انداخت که و لوهانسک رأی مثبت داد، یکی از فعاالن حزب سو

 ی توسل به خشونت هستند. دادند که آمادهها نشان میکشت و به گمانم حدود صد نفر را مجروح کرد. آن

 طورغالب بود؟ در غرب این سیاست در سراسر این دوره، نبردها در دونباس تا چه حد بر

رغم [ است، به2]ی دیگر از موارد نبرد منجمداین هم یکشد که در آن زمان توصیف می

ها این چیزهزار مرگ از میان غیرنظامیان. که میزان تلفات همچنان باالست ــ حدود سهآن

 ها در میان اخبار تلویزیونی دید؟شد در شبرا می

در عمل  در کار نبود، بنابراین 1111بس پایداری پیش از بدون شک این موضوع بسیار مهم است. هیچ آتش

کشته  طلبانها یا جدایییاوکراینباران یا شلیک گلوله وجود داشت و کسی ممکن بود در سمت هر روز توپ

باران خبرهای رایج بود. اما غیر از ساکنان دونباس و پناهجوها، فقط ی تلفات و توپها دربارهشود. گزارش

 ها مستقیماً متأثر از جنگ بودند. یاوکرایناقلیتی از 

 .ی در دونباس دست باال را دارداوکراینراست افراطی در میان نیروهای کند میادعا تین پو

وف کنند که گردان آزها اقلیتی از واحدها بودند. برخی ادعا میشک آندست باال را نداشتند. بی ها هرگزآننه، 

طور بود، اما پس از آن این 1122تا  1122ای بین ترین واحدها در گارد ملی بود؛ شاید در دورهآمادهیکی از 

ا غلط بسها چهام، پس این ارزیابیدر دونباس بررسی نکردهرا طور نبود. من از نزدیک اوضاع نظامی الزاماً این

ار ها نبود ــ واحدی با دستورکشبیه آن کسقطعاً وضعیتی خاص داشت. هیچباشند. اما شکی ندارم که آزوف 
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ر دنظامی، به اردوهای تابستانیِ آموزش کودکان، دهی شبهسیاسی، وابسته به یک حزب سیاسی، به سازمان

ـ  اوکراینالمللی، دعوت از راست افراطی غرب به ی شکل دادن به یک استراتژی بینآستانه ید دوشادوش بیای»ـ

ای تحقیقی منتشر کرد که در آن مقاله دی تسایت [2].«ایالملل قهوهبین»ــ و خلق نوعی « هم بجنگیم

هایی یاوکراینفقط یک هنگ بود. اغلب داد. اما آزوف های راست افراطی جهانی قرار میآزوف را در مرکز شبکه

 جنگیدند در واحدهای سیاسی حضور نداشتند. که در دونباس می

ی وزارت داخله، ادغام شد؛ در ساختار گارد ملی، زیرمجموعهی دیگری هم در کار بود. آزوف اما پدیده

ای هها وزیر آن بود. گروهیورومیدان، سال های طرفدارآرسن آواکوف، یکی دیگر از الیگارشای که وزارتخانه

ه در ی کالف ناسیونالیست رادیکالگشت، ائتشان به رایت سکتور بازمیمسلح دیگری هم بودند که خاستگاه

ها توان آننبود، با آن همکاری داشت. می اوکراینخالل یورومیدان به شهرت رسید و گرچه برآمده از ارتش 

داد سراغش نرود. اما حتی ای خواند قادر به انجام هر کاری که فرماندهی ارتش ترجیح میهای وحشیرا گروه

 ی در دونباس بودند. اوکراینروهای در حال نبردِ ها هم بخش کوچکی از نیاین گروه

های مدنی در دوران حکومتِ پس از میدان نقش دولت پنهان در این دوره چه بود؟ آزادی

 تر شد؟گسترش یافت یا کم

ق و شرآخر ظهور ملت شهروندی فراگیری بود که دست ،پس از میدان اوکراینِها در ترین روایتیکی از مهم

آورد. ای که برای اصالحات دموکراتیک فشار میی مدنی سرزندهجامعه همچنینغرب کشور را با متحد کرد، و 

د؛ انکننده بودهی روندهای قطبیبه شانه بخش شانهایم که روندهای وحدتمن و اولگ ژوراولف نشان داده

ی ه مهارش کند؛ فراگیری و گسترش دموکراسکبه ناسیونالیسم قومی دامن زد به جای آنناسیونالیسم مدنی 

در این فرآیندِ بازتعریف معنای سیاسیِ  [6چیزی جز طرد و سرکوب برای دیگران به بار نیاورد.]برای برخی افراد 

شان بودند، براساس این ها حامییاوکراینبخش بزرگی از مواضع سیاسی که بسیاری از ، «اوکراین»

، 1122ی مقبولیت خارج شدند. بنابراین، پیش از ، دیگر از دایرهناوکرایی ملت بندی تازهمفصل

لی تحت الملهای بیندر سازمان اوکراینبه معنای اردوگاه سیاسی بزرگی بود که از عضویت « دارروسیهطرف»

فاع د ــ یا حتی پیوستن به دولت واحدی در کنار روسیه و بالروس ــ ی اوراسیارهبری روسیه مانند اتحادیه

زافه رفت و حتی به کسانی رو به گ« روسیه دارطرف»، انگ 1122کردند. پس از فروپاشی این اردوگاه در می

تند، یا گرفو همکاری پراگماتیک با شرق و غرب می اوکراینشد که مواضعی نظیر وضعیت غیرمتعهد زده می

عمومی  تفاده از زبان روسی در سپهرزدایی یا ممنوعیت اسبین نبودند و با کمونیسمیج یورومیدان خوشبه نتا

 کردند. مخالفت می اوکراین
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داران ــ طرف ناوکرایی وسیعی از مواضع سیاسی که اقلیتی پرشمار و گاه حتی اکثریت مردم بنابراین، گستره

شدند و انگ کاسه مییک حامی آن بودند ها ــها، چپریزی دولتی، غیرلیبرالهواداران برنامهاستقالل، 

گرا، نولیبرال و ناسیونالیست در خوردند، چرا که در مقابل گفتارهای غربمی« روسیهدار طرفهای روایت»

وانست به تزنی فقط نمادین نبود بلکه میناگفته نماند که این انگایستادند. می اوکراینی مدنی جامعه

افراد  ای اینکردند. فعالیت حرفهآغاز می« پرستوطن»گرهای مند بینجامد که بالاینترنتی هدفکارزارهای 

این  گرشان بودند.یاری های اینترنتی پولی  ی مدنی یا باتبود و جامعه« های درونیدشمن»شناسایی و آزارِ 

باید ر پایان انجامید. دهای ناسیونالیست رادیکال میبه دست گروه گاه به خشونت فیزیکی عملیبیوکارها گاه

 مشروعیت بخشید.  1112مداران در های اپوزیسیون و برخی سیاستها به تحریم رسانهآن فعالیتگفت که 

االصول بازنمود حرکت به سمت دستورکاری علیپس این چرخش ایدئولوژیک 

 ناسیونالیستی و ضدروسیه بود؟

ها، ، کولیهاتیبیجیها، الفمینیستگرفتند؛ نظیر های دیگری هم بودند که آماج راست افراطی قرار میگروه

گرا و های چپدهی رسانهچنان در کیف بودم و درگیر سازمان، وقتی هم1122ـ1122های ها. تا سالو چپ

 هایزیرزمینی عمل کنیم، هرگز مکان برنامهای شبهشیوهها، مجبور بودیم بهریزی کنفرانسبرنامه

کرد انجام نام میها ثبتی هر کسی که برای برنامهای دربارهنترل اولیهککردیم و مان را منتشر نمی«عمومی»

 آمد. گرها باشد، یعنی افرادی از راست افراطی که برای اخالل در برنامه میدادیم تا مبادا یکی از آن اخاللمی

 دولت پروشنکو در عمل چه دستاوردهایی داشت؟

رین دستاوردهای تمهمرفت. کاری ناسیونالیستی می دستورازبیش به سمت پروشنکو در پایان حکومتش بیش

زدایی؛ تقویت روایت تاریخی ناسیونالیستی؛ حکومت پسامیدان در سپهر ایدئولوژیک بود: کمونیسم

مسکو )اما  مستقل از اوکراینتأسیس کلیسای ارتدکس سازی؛ ممنوعیت محصوالت فرهنگی روسی؛ یاوکراین

از خیزش  پیش اوکراینهایی بود که راست افراطی همان برنامهها نشین قسطنطنیه(. اینطریقهی بسرسپرده

ای در مالحظهمداران صوری راست افراطی به هیچ نحو قابلکرد؛ و گرچه سیاستیورومیدان برایش مبارزه می

گوییم انگارانه است که بساده اماها به دستورکار حاکم بدل شدند. این برنامه، های پسامیدان حاضر نبودنددولت

مان هلیبرال به این دستورکار مشروعیت داده شد.  ـ ی مدنی ناسیونالیستتر جامعهدرون بلوک گسترده

 حکم در سطشد ناگهان مقبولیت عام پیدا کرد، دستمطالباتی که پیش از یورومیدان بسیار رادیکال قلمداد می

 . موردحمایت اکثریت جامعه نبودند ها هم اغلبان بخوانیم، گرچه آنگرتوانیم افکار عمومی کنشچیزی که می



9 
 

طرفی بی ، اصل2226، مصوب اوکراینقانون اساسی یابی نمادین با پیوستن به ناتو بود. موضوع دیگر هویت

ریت آوردند و به لطف اکث، پروشنکو و متحدانش برای تغییر این بند فشار می1122را تأیید کرده بود. اما پس از 

از تصویب  1122های قانون اساسی را در متممپارلمان شان رسیدند. به خواستهپارلمانی احزاب حامی میدان 

حال، در کشوری که اش آن را امضا کرد. رزار انتخاباتیدر حکم بخشی از کا 1122گذراند و پروشنکو در اوایل 

عیار عضویت تمام همانا دولت« مسیر راهبردی»گوید احتماالً هرگز عضو ناتو نخواهد شد، قانون اساسی می

 ی اروپاست. در ناتو و اتحادیه

ینی تحمیل کرد که تا ی زبان راه انداخت و قوان، پروشنکو کارزار پرحرارتی در زمینه1122پیش از انتخابات 

 که فرارسید، او کرد. زمان انتخاباتدر سپهر عمومی و آموزش ممنوع می را حد زیادی استفاده از زبان روسی

نی شد. تعجبی ندارد که او با این دستورکار شکست سنگیستی دانسته میدر واقع در مقام رهبر آرمان ناسیونالی

 درصد رأی پروشنکو، به پیروزی رسید.  12قابل درصد آرا، در م 33متحمل شد و زلنسکی با 

مرکز ها متاش را بر آنها نامحبوب بودند، پس چرا پروشنکو کارزار انتخاباتیاگر این ایده

 کرد؟

روشنکو تر باشد. پکننده عقبی ناچیز و گمراهاز این گزینهتوانست میهای انقالب ناقص یورومیدان پویش

ود و در گذاران حزب والیات باو یکی از بنیان ایدئولوژیک ناسیونالیستی نبود.های بندیپایفردی با هرگز 

اش در خانه به زبان روسی صحبت هایی بوده که خانوادهمقام وزیر در دولت یانوکوویچ خدمت کرد؛ جنجال

ار ورکوکار دارند. پس از یورومیدان، پروشنکو بین دو دستدر روسیه کسب 1122چنان پس از کنند و هممی

رگونی نیافته و گنگ، برای دگازپیش محبوب، گرچه سازمانمتضاد گیر افتاده بود: از یک سو، انتظارات بیش

. ی مدنیِ ناسیونالیست ـ لیبرالمطالبات نامحبوب اما رسا و قدرتمند از جانب جامعهانقالبی؛ از سوی دیگر، 

« انقالبی» برای اقدام به نوعی دگرگونیپروشنکو،  رادیکالیزاسیون ناسیونالیستیِ سپهر ایدئولوژیک، از نگاه

ی ی خودش میان طبقهتوانست مزایای رقابتی دارودستهمی تر از اجرای اصالحاتی بود کهراهی ساده

« ضدمیهنی»به کار خفه کردن انتقادات  همچنینداران سیاسی را تضعیف کند. توسل به ناسیونالیسم سرمایه

بالش باشند، یا به دن دهندگانآمد. بنابراین، این چیزی نبود که اکثریت رأییسیون میافکنی میان اپوزو تفرقه

روشنکو پ«. باید پیش از انتخابات دست به کار محبوبی بزنیم»چیزی که پاسخی قلمداد شود برای منطق 

 ندگان. دهگر محبوب بود ــ اما نه میان اکثریت رأیهایی را پیش برود که میان شهروندان کنشپروژه
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معنای واقعی آن را مشخص کرد، توان گفت. وفتی حکومت هم همین را می« زداییکمونیسم»ی درباره

ها و ممنوعیت حزب گذاری مجدد خیابانها چندان تمایلی به نامیاوکراینداد که ها نشان مینظرسنجی

 کنند، چرا که این مسئله را چندانآماده نبودند که از حزب کمونیست دفاع حال، کمونیست نداشتند. درعین

خالف نفعالنه با آن مکردند؛ مزدایی هم دفاع نمیدانستند. اما از کمونیسممرتبط با وضع سیاسی خود نمی

ی ران جامعهگایستادند. مشروعیت این دستورکار درون افکار عمومی کنشبودند، گرچه فعاالنه در برابرش نمی

 بود.  اوکراینی آن درون جامعه مدنی بسیار باالتر از مشروعیت

 4102ی پس از چه نقشی در دوره اوکراینهای ایدئولوژیک و جغرافیایی بندیتقسیم

 ی خارکیف آمد؟دار روسیهداشت؟ مثالً چه بر سر شهرِ سنتاً طرف

ری در گیی روسیه اکنون دگرگونی چشمی روسیه، خارکیف چندان تغییری نکرده بود. حملهتا زمان حمله

در  1122چه پس از ، اما این موضوعی بسیار تازه است. آنآوردها پدید مییاوکراینهای ادراکها و هویت

ی ی متوسط نیرومندتر بود، قشر جامعهنوعی طبقه شرق سر برآورد تر جنوبو در شهرهای بزرگ خارکیف

ی «روسیه رداطرف»ما در تضاد با رویکردهای ، ااوکراینورزی در غرب مدنی با دورنمایی بسیار شبیه به سیاست

وجود داشت  گسستیآمیز است. کننده و توهینشهرها ــ بار دیگر باید بگویم که این انگی گمراه اکثریِت آن

وک ها و فیسبکردند، برای مطبوعات یا در وبالگها شرکت میگری که در راهپیماییمیان شهروندان کنش

آمدند تا شهردار و اعضای شورای شهر انتخاب کنند. شهردار های رأی میای صندوقنوشتند، و مردمی که پمی

تیرانداز در (، با اصابت تیری به کمرش از جانب یک تکHennadiy Kernesخارکیف، هنادی کرنس )

ـ به 1122 چنان در انتخابات هم 1111و ویلچرنشین شد ــ اما پس از آن تا زمان مرگش در شدت مجروح شد ـ

جا با افرادی مشورت کرد؛ سپس شد. او درست پس از یورومیدان به روسیه رفت و احتماال در آنپیروز می

طلبان حمایت نکرد. وی در از شورش جداییاتخاذ کرد ــ او  اوکراینبازگشت و موضعی وفادارانه در مورد 

ای در برابرش نبود. موضوع رقیب جدیهیچ گیری داشت؛ خارکیف بسیار محبوب بود و حمایت چشم

ستگی بها همرویکردهای حامی ناسیونالیستها، بیرون از مناطق غربی، ی دیگر: بنابه نظرسنجیدهندهتکان

تند. در گراتری داشتر و غربهای ناسیونالیستیآشکاری با ثروت داشت: هر قدر درآمد افراد باالتر بود، دیدگاه

وانده بود. تر جامعه ریشه دشد ــ ناسیونالیسم میان اقشار گستردهای دیده نمییبستگهم مناطق غربی چنین

تر شدید، بیشی متوسط دانسته میتر متعلق به طبقهاما در مناطق مرکزی، شرقی و غربی، هر قدر بیش

 گرا باشید. محتمل بود ناسیونالیست و غرب
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 اوکرایندی میان شرق و غرب های اجتماعی ـ اقتصاای با دیگر تمایزآیا همبستگی

 بینید؟می

، وکراینای مدنی فقط به چندوچون ظهور جامعهنهتر، چرا که های بیشاین پرسشی است هنوز مستلزم پژوهش

ین، اقشاری که علیه لوکاشنکو، علیه پوت طور کلی مرتبط است. برایوی بهی مدنی پساشوربلکه به جامعه

تا حدی شامل  این مسئلهشان را علیه حاکمان اقتدارگرا بسیج کنند، کردند اما نتوانستند اکثریت جوامع شورش

مناطق  پوشانی دارد. درز همای نیبا هویت ملی و جدایی منطقه اوکراینگسست طبقاتی بود؛ اما این موضوع در 

شده  جا بومیهاست در آنلیسم دههخورد، چرا که این نوع ناسیوناغربی این گسست طبقاتی به چشم نمی

که البته با  ی متوسط است ــای مربوط به طبقهتر پدیدهی بیشاوکرایناست. اما در مناطق دیگر، ناسیونالیسم 

ای مربوط به تر پدیدهگیری دارد؛ در اروپای غربی، ناسیونالیسم بیشناسیونالیسمِ اروپای غربی تفاوت چشم

 ی کارگر است. طبقه

 طور جا افتاد؟هاگرایی چاروپ

 ی اروپا در اروپای غربیداران اتحادیهی متفاوتی است. طرفدر کشورهای پساشوروری، اروپاگرایی هم مسئله

مولِ ی نامعکنند. اما در کشورهای پساشوروی، این ملغمهی خود را با راست افراطی حفظ میشک فاصلهبی

م خوب جا بیفتند، در واقع در حکتواند ی اروپا میدار اتحادیهطرفناسیونالیسم، نولیبرالیسم و رویکردهای 

 گران. ایدئولوژی اجتماع کنش

 عرضه کرد؟ 4102زلنسکی، در مقایسه با پروشنکو، چه بدیلی در 

معموالً بسیار تنگاتنگ است: برای مثال، وقتی  اوکراینی انتخابات در سابقه بود. نتیجهبی 1122انتخابات 

 درصد. 26به  22شان اختالف بود؛ در برابر تیموشنکو پیروز شد، فقط سه درصد میان 1121به سال  یانوکوویچ

هم بسیار کم بود، و همین به یانوکوویچ مجال داد تا تقلب کند ــ  1112اختالف یوشچنکو و یانوکوویچ در 

درصد  61داشت. کمابیش  رأی منفی بسیار زیادی، پروشنکو 1122ی انقالب نارنجی را بزند. اما در جرقه

گیر را علیه گفتند دیگر هرگز به او رأی نخواهند داد. بنابراین زلنسکی توانست اکثریتی چشمها مییاوکراین

غیر از سه  ،اوکراینتر این بود که زلنسکی تقریباً در تمام مناطق ی امیدبخشپروشنکو متحد کند؛ و نکته

رد، مند بود و پروشنکو رأی باالتری کسب کهمه قدرت از یسم بیشی گالیسیایی در غرب که ناسیونالمنطقه

امید  ها، بسیاریآخر به اتحاد برسد. در میان چپدست اوکراینرفت که به پیروزی برسد. بنابراین، امید می

پشیمان نیستم. بعد از آن هر  1122داشتند که با زلنسکی به فضای تنفسی برسند. من بابت حمایت از او در 
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ای ی جانانهه رخ داد، اکثریت قاطع آرای زلنسکی بنیان اقتدارگرایی پروشنکو را ضعیف کرد. این نتیجه ضربهچ

ی یانهوقتی خود را در مها گرد پروشنکو جمع شده بودند و ی مدنی ناسیونالیست ـ لیبرال هم بود؛ آنبه جامعه

که کل ملت ها ادعای اینآمدند، آن هم پس از سالومنگ به نظر میدیدند گیج« درصدی 12»اقلیت سیاسیِ 

شتابی سیاسی به این ادعا بخشید که منافع اکثریت  همچنینها متحد شده است. انتخابات گرد دستورکار آن

یم و وزیسیون قدملتی که احزاب اپ گویند ندارد، همانربطی به افرادی که از جانب ملت سخن می اوکرایندر 

 اش کنند. مصادرهکردند جدید سعی می

 دولت زلنسکی چه از آب درآمد؟

، او خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی 1122جمهوری آوریل پس از پیروزی زلنسکی در انتخابات ریاست

آغاز کرده حرکتی هوشمندانه بود، چرا که حزب خادمانِ ملت، که از صفر کارش را  زودهنگام در ژوئیه شد.

هایی توانست قدرت را در دست مقامات مرکزی متمرکز کند. بحثبود، به اکثریت قاطع رسید ــ بنابراین می

شود؛ شهردارها نقشی مهم در سیاست برگزار باره که انتخابات محلی زودهنگام هم هم در جریان بود در این

های میمتصکوشید توانست کامالً زمام امور را در دست داشته باشد اگر میمیدارند، و حزب زلنسکی  اوکراین

حساسی بگیرد، مثاًل بخواهد توافق مینسک را اجرا کند. اما برگزاری انتخابات محلی دشوارتر از آن بود که 

دونباس در  و، روسیه اوکراینموفقیت در اولین تبادل زندانیان میان بشود فقط از منظر قانونی توجیهش کرد. 

تایی تواند در راسمی اوکراینآمد سیاست به محبوبیت زلنسکی کمک کرد، چرا که به نظر می 1122سپتامبر 

درصد محبوبیت و سطح باالیی از اعتماد عمومی را  31ها بیش از متفاوت پیش برود. زلنسکی در نظرسنجی

ی هایی دربارهتوافق مینسک؛ بحثفرصتی وجود داشت برای حرکت به سمت اجرای پشت سر خود داشت. 

چندوچون اجرای توافق مهیا کند.  توانست سازوکاری برایمایر وجود داشت که میاصطالح فرمول اشتاینبه

 دوام داشت.  تر از دفعات قبلکم برای مدتی طوالنیبسی موقت توافق کنند که دستبر سر آتش ها توانستندنآ

 بعد چه اتفاقی افتاد؟

فقط حزب زلنسکی حزبی واقعی نیست و رهبر پوپولیستش هرگز به جنبشی پس از چندی روشن شد که نه

نسجم امور را هایی مای هم ندارد که بتواند با سیاستوحسابیپوپولیستی تکیه ندارد، بلکه حتی تیم درست

اج کرد و مدام مناصب دفترش را اخررییسپیش ببرد. نخستین دولت او حدود شش ماه دوام آورد. او سپس 

افتد که درنگ به همان دامی میبیکرد. فقدان تیمی جدی به معنای آن بود که زلنسکی جا میوزارتی را جابه

الیگارشیک،  هایشود: طایفهمی اوکراینمندترین عامالن در سیاست پروشنکو را گرفتار کرد، یعنی اسیر قدرت

بردند های غربی، که هر یک دستورکار خود را پیش میی مدنی لیبرال و دولتهای رادیکال، جامعهناسیونالیست
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های چهره»زدند که دامن می« میدان انتخاباتی»های رادیکال پس از ی دگرگونیها دربارهبه انتظارات تودهو 

مراتب لهسلس»خود را بسازد، « محور قدرت»کوشید . زلنسکی، گرفتار در این دام، کندبه حکومت وارد « جدیدی

گیری عایدش نشد. غیررسمی که در سیاست پساشوروی مرسوم است. اما هیچ موفقیت چشم« فرماندهی

بر این کوشد توانیم این پدیده را نوعی بناپارتیسم یا تزاریسمِ ضعیف بخوانیم: رهبر منتخبی که میاحتماالً می

اما با  ها ــها، حمله به پروروستها فایق بیاید ــ حمله به چپ، حمله به راست، حمله به ناسیونالیسشقاق

برخی از  1111به بار آورد و از آغاز  ومرجآخر هرجعیار، و بدون تحکیم رژیم خودش، دستآشفتگی تمام

 را رنجاند.  اوکراینهای سیاست مندترین چهرهقدرت

های کلیدی منصوب کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دفاع، وزیر چه کسانی را در پستزلنسکی 

 آمدند؟خارجه و غیره؟ این افراد از حزب خودش بودند یا از جای دیگری می

آمد. برای پر کردن مناصب وزارتی چندان به کار نمیای دیگر خلق شده بود، بنابراین حزب خودش به شیوه

در عمل ها دار غرب بودند. اما زلنسکی زود فهمید که آنهای طرفمتعلق به سمندر دولت اولش، بسیاری 

ــ  ها کار کرده بودرا ندارند. کسانی که زلنسکی در تلویزیون با آن اوکراینی اقتصاد شایستگی اداره

داطالعات ضی رییس دایرهها، بازیگرها، دوستان نزدیکش ــ به برخی مناصب مهم رسیدند. مثالً، کنندهتهیه

شان به شناخت. او بعدها به سراغ کسانی رفت که چندان پیشینهکسی بود که زلنسکی شخصاً او را می

ط ها گاهی مرتبی حضور در دولت را داشتند. آناولیههای گشت، اما شایستگیدار غرب بازنمیهای طرفسمن

(، زمانی برای آخمتوف Shmyhalشمیهال )وزیر، شدند ــ مثالً، نخستهای الیگارشیک دانسته میبا گروه

د از دندیای میاو را نشانه تأثیر آخمتوف بوده باشد؛ اما در آن زمانمحتمل نیست که وی تحتکرد. کار می

ان شویم و کارگزارها خالص میهای عضو سمنناالیق ما از شر آن :اوکراینبه « عادی»ورزی بازگشت سیاست

 آوریم.تری را به دولت میواقعی

وناگون ــ های گوحسابی بود، متشکل از افرادی با خاستگاهچنان در گیرودار خلق یک تیم درستزلنسکی هم

یگارشیک. تا زمان آغاز جنگ، های الگاهی مرتبط با غرب، گاهی مرتبط با خودش و گاهی هم مرتبط به گروه

خته ازپیش در هم ریرفته اوضاع بیشرفتهبرای خودش بسازد. « محور قدرت»هنوز روشن بود که واقعاً بتواند 

جمهوری رییس آشفته باشد و اوکراینین، اگر اوضاع آمد؛ و این بسیار خطرناک بود. از منظر پوتبه نظر می

 فرصتی بهتر از این برای رسیدن به اهداف؟چه ضعیف و ناالیق بر آن حکومت کند، 
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 برد توافق مینسک به کجا انجامید؟اوضاع پیش

راه انداختند و علیه اجرای توافق مینسک  1122در  ضدتسلیماصطالح ها کارزاری بهپروشنکو و ناسیونالیست

ها ها از آنیاوکراینچهارم ها، فقط یکی چندانی نداشتند. براساس نظرسنجیاعتراض کردند، گرچه پشتوانه

های روهزمان، آزوف و سایر گدارشان نیستند. همگفتند طرفمی از مردم آشکارا میکردند، و تقریباً نیحمایت می

لب در طی و جداییاوکراینتخاصم سربازان کردند، و در عدمهای زلنسکی سرپیچی میراست افراطی از فرمان

ها سروکله مستقیماً با آنبود به روستایی در دونباس برود و  رمجبو کردند. زلنسکیدونباس اخالل ایجاد می

ی توانستند از اعتراضات راست افراطهای ضدتسلیم می«رومیانه»آمد. بزند، گرچه فرمانده کل قوا به شمار می

ن یا ها زیر باریاوکرایند اجرای توافق مینسک به معنای جنگ داخلی است، چرا که ناستفاده کند و بگوی

 آید. پیش می« طبیعی»روند، و بنابراین نوعی خشونت نمی« تسلیم»

های راست افراطی در واقع بسیار کوچک بودند و پروشنکو در انتخابات گفتید که گروه

ای را شد تا زلنسکی برنامهشکست سنگینی متحمل شده بود. چه چیز دیگری مانع می

 پیاده کند؟

چنان مسئله این است: چرا زلنسکی ائتالفی داخلی و قعی بود. اما همها وادورنمای خشونت ناسیونالیست

المللی برای حمایت از توافق مینسک پدید نیاورد؟ حمایت آشکار و عملی از اجرای کامل توافق مینسک از بین

ند گرا باشد. برخی ممکن است بگویی مدنی غربتوانست پیامی قدرتمند برای جامعهمیهای غربی سوی دولت

رفت ، وقتی امضا شد، حمایت اکثریت را داشت، و امید می1122نامحبوب بود ــ گرچه در  1122توافق تا 

 حال، نهکردند که هیچ تغییری در دونباس به بار آورد. بااین، مردم فکر نمی1122صل شود. اما در صلح حا

تالش زیادی ه کنینداختند، درحالیپروشنکو و نه زلنسکی هرگز کارزاری برای افزایش محبوبیت توافق به راه 

هایی به همان اندازه جنجالی و نامحبوب نظیر اصالحات بازار زمین یا اقدامات برای حمایت از طرح

ای ر برای اجرتبه اقدامات بیش اوکراینچندان در سوق دادن ی آخر، فرانسه و آلمان ناسیونالیستی کردند. نکته

 توانستند از توافق حمایت نکردند. قدرها که میاما و ترامپ یقیناً آنهای اوبلتتوافق فعال نبودند و دو

جمهوری پروشنکو و زلنسکی واقعاً چه بود؟ جز ها در دوران ریاستتفاوت سیاست

 داشت؟ ها وجودگیری میان آنهای سیاسی، آیا درست بگوییم که تداوم چشمحسابتصفیه

در قانون زبان تجدیدنظر کند تا زمینه را برای حضور  زلنسکیبله، درست است. این انتظار وجود داشت که 

. ای در اجرای مینسک به وجود آوردمهیا کند و پیشرفت واقعی اوکراینتر زبان روسی در سپهر عمومی پررنگ
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های توانست در برابر برخی خواستهتر میپروشنکو بیشکدام برنیامد. پیش از جنگ، زلنسکی از پس هیچ

، که وختس المللی پول برای افزایش قیمتبین ویژه فشار صندوقالمللی مقاومت کند ــ بهننهادهای بی

افراد ویژه شدت نامحبوب بود ــ بهای بهکوشیدند ثابت نگاه دارند، چرا که مسئلههمواره می اوکراین هایدولت

انتخابات باال بود. زلنسکی شان در خوردند و مشارکتشدت ضربه میبه هاافزایش قیمتاز سالمندتر که 

 موضوعی بسیار مهم و البته نامحبوب اوکرایناصالحات بازار زمین را پیش برد، که از زمان استقالل  همچنین

 هایی از آن بودند. ها مخالف بخشیاوکرایندرصد  31بود؛ بیش از 

الحات اص ای که زلنسکی پدید آورد چه بودند،های اجتماعی و اقتصادیترین دگرگونیمهم

 زمین؟

هایی محدودش کرد. با ممنوعیت دانست نامحبوب استچون می ها بود، گرچهترینبله، این یکی از مهم

پرسی توانستند زمین بخرند، و سپس ــ احتماالً پس از همهمی اوکراینی اول، شهروندان بنابراین، در وهله

ه سی سال راکد حال، او فرآیندی را آغاز کرد کعینشد اما، دری خرید زمین داده میها اجازهــ به خارجی

سیون پلتفرم اپوزیبخش بزرگی از محبوبیتش را از دست داده بود.  زلنسکی که آغاز شد، 1112سال  مانده بود.

(The Opposition Platform)  ــ از  1122ــ یکی از اخالف حزب والیات و مقام دوم در انتخابات

 ها پیش بود. حزب خادم مردم در برخی نظرسنجی

ترین تحوالت پس از آن شکسته شد. مهم 4141بس در دونباس در پایان گفتید که آتش

 چه بود؟

و و المللی گسترش ناتبعاد بینشک، ای جنگ و چگونگی آغاز آن وجود دارد. بیمعماهای بسیاری دربارههنوز 

های پساشوروی ــ در خیزشهای های کرملین در واکنش به آخرین موجامپریالیسم روسیه، و نیز چرخش

اند. اطمینان پوتین هایی بسیار مهم از داستانــ بخش (1111(، قزاقستان )1111(، بالروس )1122ارمنستان )

مقاومت  کم گرفتندست همچنینو  تی موقتی نسبت به ناتو داردت مزیهای فراصوکه روسیه در سالحبه این

ها بدون شک در تصمیم آغاز جنگ نقش داشتند. یکی از عوامل اساسی واکنش پوتین به فرآیندهای یاوکراین

ر آن فرآیندها تواند هیچ تأثیری بنمی بود که روسیه اش به این مسئلهو اطمینان فزاینده اوکراینسیاست داخلی 

کاری چ راهدانست و هیمی« ضدروسی»بازگشت به سویی بود که او در مسیر بی اوکراینکه داشته باشد ــ این

 ای در دستش نمانده بود تا جلوی این تحول را بگیرد. سیاسی
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ویکتور  اپوزیسیون تحمیل کرد، و جدی بر هاییتحریمشده این بود که زلنسکی کم گرفتهعوامل دستیکی از 

 .ــ یکی از رهبران حزب پلتفرم اپوزیسیون ــ هدف اصلی بود (Viktor Medvedchukمدودچوک )

دفتر کوشما بود، دوست پوتین و تر رییسبود؛ پیش اوکراینای قدیمی در سیاست مدودچوک چهره

ر د« دارروسیهطرف»ترین فرد در تبادل زندانیان دونباس. او معموالً در حکم مهم ی برجستهکنندهمذاکره

به  اوکراینهای سیاسی در سازی پسامیدان و چرخش همکارینباید قطبیشود، گرچه شناخته می اوکراین

از زلنسکی ها جا که پلتفرم اپوزیسیون در نظرسنجیاز آنگرا و ناسیونالیست را نادیده گرفت. سوی قطب غرب

 حریمتکند. تصمیم به اعمال اش حمله میجمهور به رقیب سیاسیآمد که رییسطور به نظر میپیش بود، این

گرفتند ــ از جانب گروهی کوچک گرفته ای علیه افرادی که هدف قرار میــ گاهی بدون هیچ مدارک جدی

ت، رؤسای سازمان اطالعا ند: اغلب شامل وزرا،شورای امنیت داخلی و دفاعی، که اساساً حدود بیست نفرشد، می

 Dmytroها، دمیترو رازومکوف )ضداطالعات و نهادهای مالی نظیر بانک مرکزی. یکی از آن

Razumkov ی وقایع پس از انتخاب نشدنش به مقام ریاست پارلمان درباره، اوکراین(، رییس پیشین پارلمان

های امریکایی شروع به انتشار اخبار گر، همان زمانی که رسانهزبان به اعتراض گشود؛ به بیان دی 1112در 

 الوقوع روسیه کردند. ی قریبی حملهسری درباره

 علیه مدودچوک و سایرین چه بودند؟ تحریم

کند. تفاوت اساسی این هایی بود که ایاالت متحده معموالً اعمال میتر از تحریمکنندهمحدود هاتحریماین 

های بانکی مدودچوک بدون حکم دادگاه شهروندان خودش را تحریم کرد. تمام حساب اوکرایناست که 

 نهمچنی اوکراینهایش نداشت. شورای امنیت داخلی و دفاعی مسدود شدند و او امکان دسترسی به دارایی

ی مالک رسمی سه شبکه را تحریم کرد که (،Taras Kozak) شریک تجاری مدودچوک، تاراس کوزاک

انونی این عمل سازوکاری ق شد؛شد که در افکار عمومی متعلق به مدودچوک دانسته میتلویزیونی شناخته می

ها بود ترین پیامد سیاسی تحریمهای تلویزیونی، که احتماالً مهمپدید آورد برای ممانعت از پخش این شبکه

ـ این شبکه کردند، می ناوکرایگرا و ناسیونالیست در های شدیدی متوجه زلنسکی و نیز نیروهای غربها حملهـ

عدتر گرفت. ببه باد انتقاد می« های سوروسنشاندهدست»مدارها را به عنوان ها و سیاستمعموالً اعضای سمن

با سنگ زغالی به اتهام خیانت به دولت به خاطر معاملهزلنسکی را در حبس خانگی نگاه داشت، وقتی دولت 

پروشنکو ای که مدودچوک در واقع برای ای کیفری علیه او گشود؛ معاملهندههای دونباس پروجمهوری

توانست بودند. به این ترتیب، زلنسکی میسنگ زغالنیازمند  اوکراینکارگزاری کرده بود، چرا که برای اقتصاد 

ابراین بودند؛ بن اوکراینها در دو سوی متقابل سیاست که آنمدودچوک و پروشنکو را به هم وصل کند، حال آن
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 کردند؛ و اگر پروشنکو درمی دیگریکاعتبار کردن کردند، خودشان شروع به بیها را به هم وصل میاگر آن

 آمد،همانند خیانت به نظر میها دهندهبه چشم بخش مهمی از رأیکرد، این کار خفا با مدودچوک معامله می

 فروشی.اگر نگوییم وطن

 برای تحریم مدودچوک داشت؟های زلنسکی چه انگیزه

ـ لیبرال از تحریم مدودچوک استقبباره صحبت کرد. جامعهسخت بتوان با یقین در این ال ی مدنیِ ناسیونالیست 

ها انتظارش را ها سالدانست ــ این فرصتی بود که آنمی« دارروسیهطرفستون پنجم »کرد، چرا که او را 

 1111ایان در پن است که زلنسکی رهبر حزب رقیب را هدف گرفت که تر ایگرایانهکشیدند. تبیین واقعمی

ان مناطق دهندگشد، آن هم با اتکا به موج سرخوردگی از زلنسکی میان رأیسرعت به محبوبیتش افزوده میبه

ای میان او و گیری از او کرده بودند اما دیگر هیچ تفاوت اساسیحمایت چشم 1122شرق کشور که در جنوب

رویش دست گذاشت این  [3]تایمی ی دیگر، که سایمون شوستر در گزارش مجلهدیدند. جنبهکو نمیپروشن

ی و سفارت ایاالت متحده مدت کوتاهی پس از مراسم تحلیف بایدن در ژانویه ها اعمال شدتحریماست که 

 دهنده از آن استقبال کرد. با لحنی تکان 1112

 سمایو بور دنیهانتر با یرا درباره یاتوطئه یتئورمدودچک  یونیزیتلو یهااست که شبکه نیا دهیچیپ عامل

به کار گرفت. کل جهان  1111 انتخابات خالل در دنیبا کردن اعتباریب یبرامطرح کردند که ترامپ 

ی کنندههای تطمیعاشارهی تلفنی مشهوری را بخواند که در آن زلنسکی ی مکالمهشدهتوانست متن پیادهمی

یاب کرد، و به این ترتیب آب به آسی داستان بوریسما را رد نمیدرباره اوکراینتحقیق رسمی در آغاز ترامپ به 

مدودچک  های تلویزیونیکرد تعطیل کردن شبکهزلنسکی به احتمال زیاد گمان میریخت. رسوایی بایدن می

ایاالت متحده است، تالشی برای مبرا کردن خودش. این را نیز  جمهور جدیدای برای رییس«حرکت دوستانه»

برای برقراری تماس تلفنی رسمی با زلنسکی پس از تحلیف نداشت؛ این ای دانیم که بایدن هیچ عجلهمی

ای از دردسر احتمالی برای به راه انداخت و در آن زمان نشانه اوکراینهای ای در رسانهبحث گسترده مسئله

 ذیریم. ها را بپیک از این تبییندست نداریم که هیچحال، مدرک متقنی در شد. بااینزلنسکی دانسته می

م روی تر از تحریی گستردهشان را تشدید کردند و به استفادهها حملهآنی دولت زلنسکی، هافارغ از انگیزه

های یافته، و البته علیه رسانهها، اغلب علیه افرادی مظنون به جرایم سازمانآوردند ــ گاهی علیه الیگارش

های اصلی اپوزیسیون را ممنوع کرده بودند، از جمله یکی از ، اغلب رسانه1111اپوزیسیون. با شروع سال 

 نویس سیاسی، آناتولی شاریگترین وبالو محبوب (،Strana.ua) اوکراینهای ترین وبسایتمحبوب
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(Anatoly Shariyکه به دنبال پناهندگی در اتحادیه ،)های ی اروپا بود. زلنسکی با این تحریم

رفته رفته دار بودند وهایی که به لحاظ قانونی شبههوغریب دشمنان زیادی برای خود تراشیده بود؛ تحریمعجیب

ی درگیری با رینات آخمتوف بود، ، زلنسکی در میانه1112پایان تا شدند.  اوکراینهای سبب نگرانی الیگارش

در حال گرد آوردن افراد اثرگذار سیاسی در اطراف خود بود ــ . آخمتوف اوکراینمندترین مرد ثروت

مند پیشین ــ و این ی قدرتآواکوف، وزیر داخلهنگاران مشهور، رازومکوف، رییس معزول پارلمان، روزنامه

ردسر درست برایش دی بحران توانست در هنگامهمانست علیه زلنسکی که میی ائتالفی میتحوالت به طلیعه

، با «یهپروروس»کند، انتخابات زودهنگام تحمیل کند و به قدرت برسد. زلنسکی در حال نزاع با اپوزیسیون 

با آخمتوف بود. اوضاعش هیچ خوب  ی بازداشتش کرد ــ وتالشی ناکام برا 1111ی در ژانویهپروشنکو ــ که 

شوند تا از شرت آخر متحد میهم دستها آنرسید. اگر این همه دشمن برای خودت بتراشی، به نظر نمی

جمهوری، تبدیل آن به پستی عمدتاً قدرت ریاست هایی در جریان بود بر سر تضعیفخالص شوند. بحث

نبود، و در  ها خوبدر نظرسنجی زلنسکی م پارلمانی. پیش از جنگ، وضعیتتشریفاتی و حرکت به سمت نظا

تر چیز را تغییر داد ــ و البته زلنسکی حاال بسیار محبوبتر بود. اما جنگ همهبرخی حتی از پروشنکو هم عقب

د به یکی از نتوامیآور با پوتین برسد، کم به توافقی غیرشرماز قبل است. اگر بتواند جنگ را ببرد، یا دست

 بدل شود.  اوکراینترین رهبران سیاسی تاریخ محبوب

 ی روسیه دارد؟ها علیه مدودچک و دیگران چه ربطی به حملهتحریم

ر ها علیه مدودچک دتحریمفقط چند هفته پس از دهد، توضیح می تایم اش درطور که شوستر در مقالههمان

دیده شد. پوتین توانست بیرون راندن مدودچک  اوکراینهای آرایش نیروها در مرز ، نخستین نشانه1112اواخر 

ه منابع خبری ک، چنان«ی سیاسیپاالیش کامالً واضح عرصه»را پیامی آشکار تلقی کند ــ  اوکرایناز سیاست 

آورد:  ها آن را پیش چشمریمدرنگ با تأیید تحبیکنند. سفارت ایاالت متحده در کیف شوستر از او نقل می

شب گرفت، و روز شنبه سفارت ایاالت متحده این تصمیم را جمعه اوکراینشورای امنیت داخلی و دفاعی 

ش از ابرای حراست از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراینهای ما از تالش»ها که توییتی کرد در این مایه

توانیم حدس بزنیم که اقدام علیه مدودچک دیگر هیچ شکی برای پوتین می «کنیم.ها حمایت میطریق تحریم

گز ای هرمدار هوادار روسیههرگز توافق مینسک را اجرا نخواهد کرد؛ هیچ سیاست اوکراینباقی نگذشت که 

 هرگز در راستای منافع روسیه نیست.  اینو نخواهد داشت؛  اوکراینمجال حضور در ائتالف حاکم در 
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دالیل مسکو برای آرایش نیروها را در حکم دیپلماسی زورمندانه  تایمی مجله گزارش

تی، های امنیکند ــ تنها راه برای کشاندن غرب به پای میز مذاکره و تضمینتوصیف می

کند و یمسئله جنگ نه توجیه م که منابع آگاه شوستر در کرملین به او گفته بودند. اینچنان

 نه تبیین.

حکیم هدف جنگ ت توان آورد، از دیدگاهی مترقی که محال است.قبولی برای جنگ نمیتوجیه قابل بدون شک

ابت روسیه، جایی که حقانیت روسیه ث« ی اثرگذاریعرصه»ثغور  و تعیین حدودوضعیت ابرقدرتیِ روسیه بود، 

رده به تبدیل مناطقی گستیا  اوکراینی ، تجزیه«ضدروسیه»حرکت در راستای تغییر رژیمِ شد ــ قادر به می

 شد. عملی که ناگزیر به تلفات عظیم وی حائلی که با بمباران به وضعیت پیشامدرن عقب رانده میمنطقه

 ای پراهمیت برای پوتین دارد.نقش هدف داخلی همچنینبار. جنگ نابودی فاجعهانجامد. کشتار شهروندان می

س وهای اخیر در بالراش در خالل خیزشوری، که شکنندگیقرار است سیاست روسیه را از تزاریسمِ پساشور

ی ا یک پروژهتبدیل کند بتری متحرکتر و تر، مستحکمو قزاقستان آشکار شده است، به نظام سیاسی باثبات

ین گرتر برای برخی دیگر. در اتر برای برخی و سرکوبکار و هژمونیکایدئولوژیک امپریالیستی ـ محافظه

ار روسیه دضدروسی به هویت مالوروسیِ طرف« باندراییِ»از هویت زور ها بهیاوکراینود بسیاری از پروژه، الزم ب

 شوند. « بازآموزی»

مداران ناالیق آشفته، پسامیدان هر چه که بود ــ و این مشکالت کم هم نبود: سیاست اوکراینمعضالتِ 

ی، های غربی، اصالحات نولیبرالی به جای دگرگونی مترقمسلک و غارتگر، وابستگی به قدرتالیگارشی کلبی

روندهای رادیکال شدن ناسیونالیسم، فضای محدود برای تکثرگرایی سیاسی، تشدید سرکوب اپوزیسیون ــ 

ردند، بدون کمی سیاسی حل دیآینها در فریاوکراینآمدند که باید خود ی به شمار میاوکراینمشکالتی تماماً 

یه ای از تهاجم روسی یا رهبر فکریاوکراینی مدار برجستههای روسی. تقریباً هیچ سیاستها و بمبتانک

 خورده بودند. « دار روسیهطرف»ها انگ هایی که سالاستقبال نکرد، حتی آن

در « دار روسیهطرف»باید برای مردم چه روسیه ی آنها دربارهسال گذشته، در واکنش به پرسش از روس

ست از د»ی چنین پاسخی داد: اوکراینی «طرفدار روسیهبه»نگار اپوزیسیون انجام دهد، یک روزنامه اوکراین

ران این پاسخ بازتاب بح« ی مرفه و جذاب کنید.تان را معطوف به ساحتن روسیهبردارید و تالش اوکراینسر 

رانی، ویژه روسی در حکمی حاکم پساشوروی و بهانی طبقهروی است: ناتوهژمونی بنیادی در دوران پساشو

های فرودست. پوتین، همانند سایر رهبران تزاریستِ پساشوروی، از طریق رانی برای طبقات و ملتفقط حکمنه
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 وراناضمحالل دراند که از روایت احیای ثبات پس از منفعلی حکم می رضایتترکیبی از سرکوب، توازن و 

ی جذابی در دست ندارد. تهاجم ی توسعهاما او هیچ پروژهگیرد. مشروعیت می 2221ی شوروی در دههپسا

روسیه را باید دقیقًا در همین بافتار واکاوی کرد: در شرایط فقدان قدرت نرم جذاب و کارآمد، محفل حاکم 

دای یپلماسی زورمندانه در ابتبه قدرت سخت خشونت اتکا کند، سرآغاز آن د روسیه در نهایت تصمیم گرفت

 . 1111بود، سپس کنار گذاشتن دیپلماسی و روی آوردن به اجبار نظامی در  1112

زد و  ، دولت بایدن از مذاکره با پوتین سر باز4140در حین تدارک برای حمله، در دسامبر 

شت از پدیپلماسیِ های تهاجمی روسیه و ی برنامهدر عوض به انتشار اطالعات سری درباره

 باره داشتند؟ها چه نظری در اینیاوکراینبلندگو اقدام کرد. 

شد. زلنسکی گمان کردند که روسیه حمله خواهد کرد. دولت هم باورش نمیگمان نمی فوریه، اغلب 12تا 

ن گراعیاری که در عمل اتفاق افتاد. تحلیلرخ دهد، اما نه یورش تمام« ی محدودحمله»کرد شاید نوعی می

اندازه نامحتمل است که که بیشی تهیه کردند حاکی از آنگزاری وزارت دفاع در اندیشکده اوکراینارتش 

که  کردای غرب نداشت و گمان میحمله کند. زلنسکی دل خوشی از کارزار رسانه اوکراینبه  1111پوتین در 

 کرد؛ یا شایده در برابر آن مقاومت میهدف از آن فشار بر او برای آغاز اجرای توافق مینسک است، چیزی ک

و  ایآیاند، و سیفشار به او برای کنار گذاشتن درخواست عضویت در ناتو. مشخص شد که برخطا بوده

رای های تصمیم نهایی پوتین باند که نشانهها اطالع دادهحاال به رسانهگفتند ــ گرچه سیکس راست میآیام

توانایی ارتش زمان، ایاالت متحده و بریتانیا با وقاحت هم [2پدیدار شده است.]اقدام به جنگ از همان فوریه 

ظار کردند و انتی توانایی ارتش روسیه مبالغه میطور که دربارهبردند، درست همانرا زیر سؤال می اوکراین

عالم ها را انیبیکم، در سطح علنی این پیشیا چهارروزه کیف را اشغال کند. یا، دست داشتند روسیه سه

ان ش«عملیات ویژه»ی پیروزی آسان و سریع ها دربارهی آشکار روس. این کار مکمل سوءمحاسبهکردندمی

 بود.  اوکرایندر 

های دهد، چرا هیچ کاری جز افشای نقشهدانستند که حمله رخ میپس چرا واشنگتن مانع تهاجم نشد؟ اگر می

عضو  رایناوککه توانست آغاز مذاکرات با پوتین و پذیرش اینها نکردند؟ یک استراتژی میپوتین در رسانه

و هیچ تمایلی هم به جنگیدن برای آن ناتو نخواهد شد، چرا که هیچ تمایلی برای دعوت به عضویت ندارند ــ 

ظامی نتوانست ارسال حجم عظیم تدارکات بینیم. استراتژی دیگر، و متضاد قبلی، میکه اکنون میندارد، چنان

دو  کدام از اینها هیچپیش از جنگ باشد، چنان عظیم که محاسبات پوتین را تغییر دهد. اما آن اوکراینبه 

 انجام دادند.  اوکراینو کارهای غریب و البته تراژیک برای  ـاستراتژی را پیش نگرفتند ـ
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زده کرد. به نظر شما، چه میزان هم بسیاری را شگفت اوکراینقدرت نسبی مقاومت ارتش 

قدر به گردد و چههای امریکایی بازمیای و آموزشهای حرفهاز این مقاومت به سالح

 ی خودانگیخته ی دفاع ملی؟روحیه

گیری در شده، تظاهرات چشم. جدا از شهرهای اشغالها بودتر از انتظار روسشک قویبی مقاومت ارتش

د. برای انشماری از شهروندان در آن شرکت داشتهانجام شد، گرچه تا کنون فقط اقلیت کم اوکراینحمایت از 

دو تا سه هزار هایی حدود راهپیماییمثال، در خرسون، شهری با سیصدهزار نفر جمعیت پیش از تهاجم، 

ها و روس دهدترسند اما برخی دیگر منتظرند ببینند چه رخ میها می. برخی از سرکوب روسبودکننده شرکت

مکاری هها برای اشغال مناطقِ بیرون از دونباش مشخص نیست، ی روسجا نقشهقرار است تا کی بمانند. از آن

افراد محاکمه خواهند شد. این مسائل  ها برگردند، آنیاوکراینآمیز است، چرا که اگر ها بسیار مخاطرهبا روس

گیر است، اما این تنها چیزی نیست گذارد. مقاومت چشمها تأثیر میی همکاری با روسبرای محاسبات درباره

ا هطور که احتماالً در تمام جنگاند، همانهایی گوناگون به تهاجم داشتهها واکنشیاوکرایندهد؛ که رخ می

 مرسوم است. 

 ی هنوز بر سر کارند؟اوکراینشده مدیران سیاسی آیا در شهرهای اشغال

ها را هایی هست که گاهی آنها به همکاری یا کنار رفتن. گزارشاند به اجبار آنها اکنون شروع کردهروس

ها ، آناز یک ماه اشغالربایند. پس روند میای را که زیر بار همکاری نمییاوکراینکنند و مقامات دستگیر می

روبل روسیه را به عنوان پول رایج در کنند. وپا میی نظامی شهرها دسترفته ساختارهایی برای ادارهرفته

اند به پرداخت مبالغی کم به ها شروع کردهکنند. آنخرسون و سایر شهرهای اشغالیِ جنوب معرفی می

 بگیران و کارمندان بخش عمومی. مستمری

، با جدایی استان دونباس یا کریمه اوکراینآیا دولت زلنسکی، یا هر دولت دیگری در 

 موافقت خواهد کرد؟

 ی الحاق کریمه به روسیه وکه آمادهای بسیار دردناک خواهد بود. اگر دولت شروع کند به گفتن اینمصالحه

متوجه زلنسکی خواهد شد ــ ی سختی های دونتسک و لوهانسک است، حملهاصطالح استقالل جمهوریبه

چه در دهد علناً چنین حرفی نزند، فارغ از آنترجیح میاو ها شده. کند و تسلیم روساو به کشور خیانت می

تر به حرف جالبی زده و گفته بیش اکونومیست ی اخیرش بادهد. زلنسکی در مصاحبهمیز مذاکره رخ می

ه این اجبار بکند بهطور تفسیر کرد که گمان میتوان اینهاست تا حفظ سرزمین. میفکر حفظ جان انسان
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نابع تحلیل رفتن مــ  کنندبرد جنگ فکر میها روی نوع دیگری از پیشبسا آن. اما چهمصالحه تن خواهد داد

گری های دیی گزینهتر از جانب امریکا. ممکن است دربارهها، چند شکست مهم، یا تدارکات نظامی بیشروس

 های نبرد فعال شود. ی میدانتواند بنابه نتیجهد که میفکر کنن

 رو خواهیم بود؟ی روبهاوکراینکنید پس از این جنگ با چه گمان می

گیر، ی را تغییر خواهد داد. پیش از جنگ، اقلیتی چشماوکراینهویت  همچنینو روسیه و  اوکراینجنگ روابط 

 حاال این مسئلهی و روس هستند. اوکراینها ممکن بود احساس کنند در آنِ واحد یاوکرایندرصد از  22شاید 

ان روند. جایگاه زبی میاوکراینها انتخاب خواهند کرد و به گمانم سراغ هویت بسیار دشوارتر خواهد شد ــ آن

یت خواهد تر دچار ممنوعی عمومی ــ و در ارتباطات شخصی ــ از این هم بیشو فرهنگ روسی در عرصه

را به سوریه یا افغانستانِ اروپا بدل کند، احتمال باالیی خواهد  اوکراین و شد. اگر جنگی طوالنی در کار باشد

شخص اش هم مدر خالل مقاومت برسند، و نتایج سیاسیها رادیکال به مناصب مهمی بود که ناسیونالیست

در آن زندگی کردم دیگر از دست رفته، برای  ی که من در آن زاده شدم و بخش اعظم عمرم رااوکرایناست. 

 همیشه ــ فارغ از زمان پایان جنگ.

 کنید در روسیه تبعاتی دامن پوتین را خواهد گرفت؟فکر می

بحثی جداست که تا چه شود. درصد گزارش می 31تا  61کم حدود نه حاال. حمایت از جنگ در روسیه دست

مند دیگری در دست نداریم، و این های روسیه اعتماد داشت، اما هیچ مدرک نظامتوان به نظرسنجیحد می

تر گریبان ها بیشوکمال تحریمتر شود، اگر جنگ طوالنی شود و اثرات تماممعقول است. البته اگر تلفات بیش

ی یهتکخواهد کرد ــ دولت روسیه باید خود را سازگار کند. شهروندان عادی روسیه را بگیرد، نظرات تغییر 

ها کارهای دیکتاتورمآبانه در بلندمدت جوابگو نخواهد بود، و تا حدی نیاز دارند که وفاداری روسصرف به راه

 حال را دور از غرب سروسامان دهند. اما دره یروسطور اقتصاد هها این است که چآنرا بخرند. اولین معضل 

های هزار نفر از اپوزیسیون واقعی و روسجا که حدود دویستاز آن ویژهنامحتمل است، بهشورش اضر، ح

شده است ــ جنبش ناوالنی اند. اپوزیسیون در روسیه متشتت و سرکوبضدجنگ کشور را ترک کرده

ن لیه پوتی، و حزب کمونیست در عمل حامی جنگ است. کودتای نخبگان عهحاضر در هم کوبیده شددرحال

دست به اقدام بزنند. و به این ترتیب، در  اوکراینها پیش از شکست در تر است، اما شک دارم که آنمحتمل

ست که اجنگ ی ، بلکه نتیجهنه کودتای نخبگان خاتمه دهد اوکراینتواند به جنگ در نه انقالب میپایان، 

  یا تحکیم پوتینیسم.کند آیا روسیه شاهد شورش یا کودتا خواهد بود تعیین می
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