
 
 

شکستگی اوکراین 
بی��ش از ش��ش م��اه از ح��وادث اوکرای��ن میگ��ذرد. در ط��ی ای��ن م��دت روای��ات
متف��اوتی را از طری��ق رس��انه های رس��می غرب��ی از ی��ک س��و و رس��انه های
طرفدار روسیه از سوی دیگر شنیده ایم. در زی�ر می ت��وانیم ب�ا روای�ت دیگ�ری
همراه با جزئیات ماجراهای بحران اخی��ر اوکرای��ن و تحلی��ل اوض��اع اجتم��اعی،

اقتصادی و سیاسی آن آشنا شویم.  
ولودیمیر ایشچنکو، ج��امعه ش��ناس اه��ل کی��ف، در مص��احبه مفص��ل خ��ود ب��ا
نشریه نیو لفت ریویو، نظرات خود را در مورد بحران اوکراین و نتای��ج ان ت��ا ب��ه

 در یک خانواده روشنفکر متولد ش��د۱۹۸۲امروز مطرح می کند. وی در سال 
و ش�اهد جنب��ش ه�ای مختل��ف اوکرای��ن در دو ده��ه گذش��ته از نزدی��ک ب��وده
است. او در دوران دانشگاه به جنبش مارکسیستی میلیو اوکراین پیوست و

»[ع���وام] ، نش���ریه نق���دSpilneعض���و هیئت تحریری���ه نش���ریه اس���پیلنه «
اجتماعی، شد. در دورانی که در اوکراین بادهای قوی  ناسیونالیستی م��ی
وزد، اسپیلنه بدنبال تغییر ت�وجه ب�ه مس�ائل اجتم�اعی و اقتص�ادی از موض��ع
ضد سرمایه داری است. این مصاحبه بخاطر طولنی بودن ان به دو قس��مت

آن را مشاهده می کنید. و دوم تقسیم شده است. در زیر قسمت اول 

مصاحبه با وللودیمیر ایشچنکو

برگردان: رضا جاسکی

قسمت اول

از زم)))ان فروپاش)))ی اتح)))اد جم)))اهیر ش)))وروی، اوکرای)))ن در می)))ان
کش))ورهای س))ابق ش))وروی بخ))اطر داش))تن دورنم))ای سیاس))ی



رقابتی و بازتر برجسته می شود. چ))را ای))ن کش))ور در می))ان هنج))ار
منطقه استثناء محسوب می شود؟

م��ن  ادع��ا نمی کن��م ک��ه اوکرای��ن نس��بت ب��ه کش��ورهای دیگ��ر دموکراس��ی
بیشتری دارد-بهتر است بگوییم که آن یک رژیم استبدادی رقابتی تر اس��ت.
سیستم سیاسی که در اوکراین ش��کل گرف��ت از هم��ان آغ��از، بی��ش از مثل 
روسیه، کازاخستان یا بلروس کثرت گرا ب�ود. یک�ی از دلی�ل اص�لی ای�ن ام�ر
تنوع فرهنگی کشور ب��ود: اختلف��ات منطق��ه ای بس��یار مهم��ی بی��ن غ��رب و

 ب�ه بع�د۱۹۹۰شرق وجود داش��ت و ای��ن اختلف��ات در نتای��ج انتخاب�ات س�ال 
منعکس شده است. هر کاندیدایی که انتخابات ریاس�ت جمه��وری را ب�رد، از
طرف تقریبا  نیمی از جمعیت به مثابه ریاست جمهور مشروع شناخته نش��د
و انها بلفاصله صدای اعتراض قوی خودشان را بر علیه رئیس جمه��ور جدی��د
بلند کردند. ق�درت و ص��لبت هویته�ای منطق��ه ای نی��ز گرای��ش ب�ه سیاس�ی
کردن سریع مسائل اجتماعی-اقتصادی  دارد. این یک��ی از ع��واملی ب��ود ک��ه
رفرمهای نئولیبرالی نتوانستند به عنوان مثال به همان سرعت روسیه انجام
شوند، چرا که نیروهای سیاسی حامی چنین سیاستی قادر به ایجاد چنان
شتابی نبودند. یک اختلف دیگر، در سیستم قانون اساس�ی اوکرای�ن وج�ود
دارد که قدرت رئیس جمهور بسیار کمتر از کشورهای سابق شوروی است.

 در روسیه، وقتی که یلتسین با فرستادن ارتش ب�ه مس�کو اراده۱۹۹۲سال 
خود را به زور تحمیل نمود، بوضوح لحظه بسیار مهمی محس��وب م��ی ش��د.
هیچ چیز مشابه این در اوکراین اتفاق نیافتاده است. ق��انون اساس��ی س��ال

 که در زمان کوچما [دومین ریاس��ت جمه��ور اوکرای��ن بع��د از فروپاش��ی۱۹۹۶
شوروی]به تصویب رسید، به رئیس جمهور قدرتی بی��ش از پارلم��ان داد، ام��ا
این قدرت به اندازه روسیه نبود: اوکراین یک نظام جمهوری مبتنی ب�ر رئی��س
جمهور-پارلمان بود تا اینکه صرفا  مبتنی بر ریاست جمهور. این نیز یک عام��ل
مهم در تکامل سیستم سیاسی محسوب می شد: مانند بقیه کش��ورهای

سابق اتحاد شوروی انتخابات ریاست جمهوری رقابتی یک مرحله ای نبود.

شما اولین دولت اوکراین پس از فروپاشی اتحاد شوروی را چگ))ونه
توصیف می کنید؟

 هیچکدام از آن ها در مقیاس کاملی اس��تبدادی نبودن��د؛ آن دول��ت نی��ز قطع��ا 
یک دولت استبدادی نبود. در اواخر دوران کوچما، دستگاه ریاس��ت جمه��وری



رئوس مطالب پیشنهادی خود را برای برنامه های خبری می توانست ارسال
کند، اما اینکه تا چه این امر اج��را ش��د، ن��امعلوم اس��ت؛ سانس��ور مس��تقیم
وج��ود نداش��ت. مش��کل واقع�ی ب��رای آزادی بی��ان ای��ن ب��وده اس��ت ک��ه اک��ثر
کانالهای رادیو و تلویزیون و مطبوع��ات خصوص�ی هس��تند. از ای�ن نظ��ر، آن ه�ا
مشابه کشورهای غربی عمل می کنن�د و ش�رکتهای رس�انه ای در پیش��برد
برنامه ه��ای سیاس��ی ص��احبان خ��ود تلش م��ی نماین��د. از لح��اظ اقتص��ادی،
می توان گف��ت ک��ه کوچم��ا، و بع��دتر یانوکووی��چ، بن��وعی نق��ش دول��ت ح��امی
سرمایه اوکرای��ن را ب��ازی م��ی کردن�د. ب�ا کم��ک دول��ت، اف��رادی مانن��د رین�ات
اخمتوف، ایور کولومویسکی و ویکت��ور پینچ��اک ص��نایع ق��دیمی ش��وروی را ب��ا
قیمت های بسیار نازلی در اختیار گرفتند و سپس ثروت عظیم خود را ن��ه در
سرمایه گذاری و ارتقا صنایع بلکه برای کسب ثروت و پول س�ریع الس�یر بک�ار
گرفته و بعدا انرا به قبرس و بهشت های مالیاتی دیگر انتقال دادند. در ط��ی
سالهای طولنی، هم کوچما و هم یانکوویچ در مورد مسأله ادغ��ام در ح��وزه
اقتصادی اروپا و یا روسیه، قادر به حفظ تعادل ب��وده و ن��ه بس��وی غ��رب و ن��ه
شرق حرکت نکردند. حفاظت از اولیگارک های اوکراین، مانع از بلعیده شدن
آن ها توسط رقبای روسی و اروپایی گردید. اشاره به این نکته ح��ائز اهمی��ت
است که الیگارک های اوکراینی نقش متفاوتی در سیستم سیاسی کشور
نسبت به همتایان روس��ی خ��ود ب��ازی م��ی کردن��د: در اینج��ا دول��ت ق��ادر ب��ه
تس��لط ب��ر آن ه��ا و ح��ذف آن ه��ا از مش��ارکت سیاس��ی آنچن��ان ک��ه پ��وتین در

روسیه  کرد، نبود.
 چرا در اوکراین نسبت به جاهای دیگر، رکود اقتصادی سالهای

 بسیار بدتر بود؟۱۹۹۰

یکی از عوامل مهم این بود ک�ه روس�یه  درارای من�ابع ط�بیعی -نف�ت و گ�از-
بود، در حالی که اوکراین فاقد آن بود؛ از ای��ن رو آن ه�ا ح�داقل ق��ادر ب�ه حف��ظ
اس��تانداردهای زن��دگی ب��ه ش��کل به��تری بودن��د. اوکرای��ن دارای ص��نایع ب��ا
تکنولوژی بالی بسیاری -حمل و نقل هوایی، سیبرنتیک، صنایع فضایی-ب��ود
که خصوصا از فروپاشی اتحاد شوروی رنج می برد. بخش عمده ای از ص��نایع
ماشین سازی و مهندسی نیز پس از از دست رفتن ارتباطات ب��ا کش��ورهای
سابق اتحاد شوروی ورشکسته شدند و آنچه که باقی مان�د ت�وان رق��ابت ب�ا

 دوره سقوط شدید ص��نعتی۱۹۹۰تولیدات اروپای غربی را نداشت. سالهای 
در اوکراین بود. برخی از افراد، من جمله بس��یاری در جن��اح چ��پ، هن��وز ه��م
فکر می کنند که اوکراین یک کشور توسعه ی��افته ص��نعتی اس��ت. م��ن ک��امل 



مخالف این نظر هستم، چرا که ه��ر چن��د م��واد مت��الوژی ک��ه قس��مت عم��ده
صادرات کشور را تشکیل می دهد، احتی��اج ب��ه ن��وعی از پ��ردازش دارن��د- ب��ه
عنوان مثال، تولید فولد نورد خورده از سنگ اهن-اما آن شامل بخش زی��ادی

۲۰۰۰از ارزش افزوده نمی شود. با این حال، افزایش قیمت کال در سالهای 
، به معنای نوعی از بهبود وضع ،عمدتا در شرق، ب��ود و بط��ور عم��ده ش��امل
مواد متالوژی می گشت. اما این رشد کم به طور نامساوی تقسیم شد که

نابرابری بیشتر را بهمراه داشت.

 را چگونه توصیف می کنید؟۲۰۰۴شما نتایج انقلب نارپجی سال 

آن بیش از آنکه یک انقلب باشد، تغییر نخبگان بود: آن پتانسیلی برای تغییر
ساختاری و نهادی رادیکال ایجاد نکرد. یکی از دلیل ح��ل و فص��ل س��ریع آن-
پروسه آن بیش از سه هفته طول نکشید-این بود ک��ه مع��امله درون نخبگ��ان
صورت گرفت. کوچما توافق به تس��لیم نم��ود و دس��ت از حم��ایت از یانکووی��چ
برداشت و در ازای آن با تجدید نظر در ق��انون اساس��ی و تغیی��ر می��زان ق��درت
ریاست جمهوری،  قدرت رئیس جمهور بق��دری ک��اهش ی��افت ک��ه یوش��چنکو
نمی توانست پیروزی بزرگی را کسب کند. می توان گف��ت ک��ه پ��س از س��ال

، سیس��تم ریاس��ت جمه���وری-پارلمان ب��ه سیس��تم پارلمان-ریاس���ت۲۰۰۴
جمهوری تغییر شکل داد. سیستم انتخاباتی نیز به شکلی دگرگ��ون گش��ت

،۲۰۰۴که بتوان�د کن�ترل بیش�تری نص��یب ره�بران حزب�ی کن�د. قب�ل از س�ال 
نیمی از نمایندگان رادا[پارلمان اوکراین] از لیس��تهای حزب��ی و نیم��ه دیگ��ر از
اکثریت مناطق انتخاب می شدند. سیستم انتخابات، بع�د از انقلب ن�ارنجی
بطور انحصاری بر اساس لیست حزبی و بدون هیچ کن��ترل مردم��ی در اینک�ه
چ��ه کس��انی در لیس��ت ق��رار م��ی گرفتن��د، ب��ود. ره��بران حزب��ی ق��درت
فوق العاده ای کسب کردند-انها می توانستند نمایندگان دگران��دیش را ح��ذف
و کسان دیگ��ری از لیس��ت را ج��ایگزین ان��ان نماین��د. بخش��ا، در ن��تیجه هم��ه
اینها، یوشچنکو مبدل به یک رئیس جمهور بسیار ضعیفی گشته، که توسط
نخس��ت وزی��ری ک��ه از ی��ک پ��ایه پارلم��انی ق��وی برخ��وردار ب��ود–تیموش��نکو و
یانکوویچ این پست را مدتی در اختی�ار داش���تند-خنثی م�ی ش�د. ام�ا ض�عف
یوشچنکو بخشا مربوط به تصمیمات خود او نیز بود: او تقریبا  هیچ کاری برای
اقتصاد انجام نداد، و در اواخر ریاست جمهوری، خ��ود را ک��امل  در اختی��ار ی��ک
برنامه ملی قرار داده بود-با تمرکز بر چیزهایی مانند اینک��ه اس��تفان بان��درا را
به یک قهرمان ملی بدل سازد، و یادبود هولودومور- قحط��ی ب��زرگ س��الهای



- را ب��ه عن��وان نس��ل کش��ی اوکراین��ی ه��ا توس��ط کمونیس��تها۱۹۳۲–۱۹۳۳
اعلم کن��د. در پای��ان او ک��امل  ب��ا رأی دهن��دگان بیگ��انه ش��ده بط��وری ک��ه در

 فقط پنج درصد اراء را کسب نمود.۲۰۱۰انتخابات ریاست جمهوری سال 

 نگش))ت، ب))ا شکس))ت۲۰۰۴یانکوویچ که قادر به سرقت در انتخابات 
 در دور دوم پی))روز گش))ت. ش))ما دوران۲۰۱۰تیموش))نکو در س))ال 

 را چگ))ونه۲۰۱۳ریاس))ت جمه))وری وی ت))ا قب))ل از تظ))اهرات اواخ))ر 
ارزیابی می کنید؟

یکی از اولین اقدام ها یانکوویچ افزایش دوباره قدرت رئیس جمهوری از طریق
 و۲۰۰۴تضمین اجرای حکم دادگ�اه ق��انون اساس�ی در لغ�و اص�لحات س�ال 

 بود. ای��ن همچنی��ن ب��ه معن��ای آن ب��ود ک��ه۱۹۹۶بازگشت به قانون اساسی 
دوباره نیمی از نمایندگان پارلمان از حوزه های انتخاباتی ب�ا اک��ثریت س�اده و
نیمه دیگ��ر آن از طری��ق لیس��ت حزب��ی انتخ��اب م��ی ش��دند. از س��وی دیگ��ر،
یانکووی��چ در تلش ب��رای انحص��اری نم��ودن ق��درت سیاس��ی، ق��درت م��الی و
اقتصادی را حول تیم خود، علی الخصوص خانواده خ��ود متمرک��ز ک��رد. ن��تیجه
ان، فساد شخصی بسیار زیاد- که آن را می توان در محل اق��امت ل�وکس وی
در مژی هیری�ا مش�اهده ک�رد- ب��ود. در جبه��ه اقتص��ادی، وق�تی ک�ه ق��درت را
بدست گرفت، اوکراین به سختی از بحران جهانی در ع��ذاب ب��ود: ی��ک رک��ود
قیمت برای محصولت تولید اوکراین، خصوصا فل��زات وج��ود داش��ت. در اواخ��ر

،  هریونیا[واحد پول اوکراین] نیمی از ارزش خ��ود را از دس��ت داد۲۰۰۸سال 
و تعدادی از شرکتهای ب�زرگ تعطی�ل و بیک�اری افزای��ش ی��افت؛ کس�ب و ک�ار

، ش��روع ب��ه معرف��ی۲۰۱۰کوچ��ک نی��ز در رن��ج و ع��ذاب ب��ود. وی در س��ال 
ریاضتهای اقتصادی نمود که البته به سرعت منفور گشتند. در برخی م��وارد-
به عنوان مثال، افزایش مالیات بر کسب و کار کوچک-رفرمها از طرف صندوق
بین المللی پول درخواست شده بود، ام��ا نیم��ی از جمعی��ت، ب��ه دلیل��ی ک��ه
قبل  گفته شد، دیگر اعتماد خ��ود ب��ه یانکووی��چ را از دس��ت داده بودن��د و او را
ب��رای ه��ر چی��زی س��رزنش م��ی کردن��د. مش��کل اساس��ی ای��ن ب��ود ک��ه
اس���تانداردهای عم���ومی اجتم���اعی ک���ه بس���یاری از م���ردم را زن���ده نگ���ه
می داشت رو به وخامت نهاده و او قادر به پیدا کردن راهی ب��رای حف��ظ ان��ان

نبود.

 در م))ورد تعلی))ق۲۰۱۳ نوام))بر س))ال ۲۱انتشار اعلمیه یانکووی))چ در 



مذاکرات توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا موجب آغ))از تظ))اهراتی
که در نهایت به سرنگونی وی انجامید، شد. قب))ل از ب))از ک))ردن خ))ود
بحران، می ت))وانیم نظ))ر ش))ما را در م))ورد خ))ود توافقن))امه همک))اری

اتحادیه اروپا جویا شویم؟

 من می توانم بگویم که در واقع تصمیم یانکوویچ برای تعلیق آن درست ب��ود.
هم اکنون دولت جدید اجزاء سیاسی را از مولفه های اقتصادی آن جدا ک��رده

 چنی��ن مب��احثی وج��ود نداش��ت. تع��داد ان��دکی از۲۰۱۳اس��ت، ام��ا در س��ال 
صنایع اوکراین از مفاد تجارت آزاد می توانند سود برند-این ب��ه معن��ی تش��دید
رقابت برای آن ها و از دس��ت دادن بس��یاری از مش��اغل م��ی باش��د. ش��رایط
اعتباری صندوق بین المللی پول که همزمان دول��ت ب��ا آن ه�ا در ح�ال م�ذاکره
بود نیز نقش داشت: ص��ندوق بین الملل��ی پ��ول خواه��ان افزای��ش قیم��ت گ��از
مصرفی مردم، انجماد دستمزدها و کاهش قاب��ل ت��وجه ب��ودجه ک��ه ض��ربه ای
برای طبقات فقیر اوکراین محسوب می شد، ب�ود. چی��ز زی�ادی ب�رای طبق�ات
متوسط نیز در بر ندارد؛ شاید فقط ب��رای بخ��ش ان��دکی؛ اگ��ر ان��را ب��ر اس��اس

 درصد جمعیت۱۰–۱۵سطح مصرف و بطور خیلی کلی تعیین کنیم، بیش از 
نخواهن��د ب��ود ک��ه در ش��هرهای ب��زرگ متمرک��ز ش��ده اند و ب��رای ی��ا ص��نعت
الیگارشی ما و یا شرکتهای غربی کار م�ی کنن��د. در عی��ن ح�ال، لزم بت�ذکر
است که یانکوویچ  فقط موافقتنامه را تعلیق ک��رد ت��ا اینک��ه رواب��ط نزدیک��تر ب��ا
اتحادیه اروپا را رد کند-ادغام در اروپا یکی از سیاستهای خود او ب��ود، و آنچ��ه

 درجه ای نم��ود.۱۸۰ک��ه م��ردم را بس��یج نم��ود ای��ن ب��ود ک��ه او ی��ک چرخ��ش 
مردمی که در نوامبر به خیابانها ریخت��ه بودن��د، در حم��ایت از سیاس��ت اولی��ه

حکومت اعتراض می کردند-این خود طنز قضییه محسوب می شد.

بطور کلی توازن دیدگاهها در مورد توافقنامه در بی))ن م))ردم چگ))ونه
بود؟

بنا بر نظر خواهی های انجام شده در م�اه نوام��بر، اوکرای�ن در رابط�ه ب�ا ای�ن
 درص��د مواف��ق توافقن��امه۴۰موضوع کامل  بطور مس��اوی تقس��یم ش��ده ب��ود-

 درصد از توافق اتحاد گمرکی اوراس�یا ب�ه ره�بری  روس�یه۴۰همکاری بود و 
حم��ایت م��ی کردن��د. قس��متی از م��ردم پش��تیبان ه��ر دو بودن���د-برای آن ه��ا
مسأله حمایت از این یا آن مط��رح نب��ود. ع�ده ای نی�ز مخ�الف ه�ر دو معاه�ده
بودن��د. بن��ابراین وق��تی ک��ه اعتراض��ات ش��روع ش��د، قطع��ا  ای��ن ی��ک ش��ورش



سراسری مردم نبود.

اولین تظاهرات در پاسخ به چرخ))ش یانکووی))چ توس))ط روزنامه نگ))ار
افغانی-اوکراینی مصطفی نایم گزارش شد و پ))س از آن جنب))ش در
طی چند روز افزایش یافت. شما این مرحله اولیه تظ))اهرات می))دان

را چگونه توصیف می کنید؟

در آغاز عمدتا ش�امل طبق�ه متوس��ط کی�ف و دانش�جویان م�ی ش�د، ک�ه کل 
توسط یک ایدئولوژی اروپایی-«رویای اروپایی»-، ک�ه بن��وعی امی��د دس�تیابی
به موفقیت در زندگی بهتر را ارائه می ده��د، ه�دایت م��ی ش�دند. ای��ن ای�ده
کامل  بنا بر تعقل و یا آگاهانه نبود؛ اما یک ایده اوتوپیایی ب��رای ب��ه حرک��ت در
آوردن م��ردم  احتی��اج زی��ادی ب��ه ارتب��اط داش��تن ب��ا واقعی��ت ن��دارد. همچنی��ن
ع��املی ض��د روس��ی و ناسیونالیس��تی نی��ز وج��ود داش��ت. از هم��ان اغ��از،
اعتراضات میدان، انتخ��اب بی��ن توافقن��امه همک��اری اتح��ادیه اروپ��ا و همک��اری
گمرکی روسیه، بطور خیلی قوی و تقریبا  در ترمهای تمدنی مط��رح ش���د:ایا
اوکراین ب��ا اروپاس��ت و ی��ا روس��یه؟، آی��ا آن می خواه�د دنب�اله رو خ��ط پ��وتین،

لوکاشنکو و نظربایف باشد و یا اینکه هیچ کاری با آن ها نداشته باشد؟
 نوام��بر،۲۴اولی��ن گردهم��ایی ب��ه هی��چ وج��ه کوچ��ک نب��ود: در کی��ف در روز 

  نفر-یک�����ی از بزرگ���ترین تظ���اهرات در۵۰,۰۰۰–۶۰,۰۰۰یکش���نبه، تقریب���ا  
سالهای اخی���ر-شرکت کردن��د. اعتراض��ات ب��ه ش��هرهای دیگ���ر-لویو، اودس��ا،
دنیپروپتروسک و نیز در شرق و جنوب، ه��ر چن��د ک��ه در آنج��ا بس��یار کم��تر از
غرب بود، کشیده شد. در واقع در کیف، در چند روز اول دو عملیات جداگانه-
یک «میدان مدنی» و یک «میدان حزبی»-وجود داشت، اما بزودی ه��ر دو در
هم ادغام شدند. احزاب شرکت کننده، مخالفین یانکوویچ در پارلم��ان بودن��د:
ح��زب باتکیوش��چینا تیموش��نکو(«س��رزمین پ��دری»)؛ اودر، ک��ه ح��زب ویت��الی
کلیشنکو است؛ و سووبودا، حزب کامل  دست راستی. در می��ان اینه��ا، فق��ط
سووبودا را می توان به عنوان یک نیروی  با پایگاه مردم��ی و واقع��ی ب��ا یگ��ان
ه��ای ق��وی محل��ی در نظ��ر گرف��ت. ح��زب تیموش��نکو و اودر بیش��تر ش��بیه
ماشین الت انتخاباتی هستند که برای کس��ب ق�درت اف�راد طراح�ی ش�ده-
اند. آن ها ح�ول ره�بر و تی�م اش م�ی چرخن�د ت�ا اینک�ه مبتن�ی ب�ر ای�دئولوژی
خاص��ی باش��ند. م��ن ب��رای مث��ال نمی ت��وانم بگ��ویم، دی��دگاههای سیاس��ی
کلیشکو چیست. در عی��ن ح��ال، بخ��ش «م��دنی» می��دان، بس��یار متف��اوت از
جنب��ش اش��غال و ی��ا این��دیگنادوس ب��ود-ان جه��ت گی��ری نئولیبرالیس��تی و



ناسیونالیستی داشت.

در این مرحله، رابطه شما با اعتراضات میدان چگونه بود؟

در ابتدا، من خیلی شک و تردید داشتم، بخص�وص وق�تی ک�ه ص�رفا  «می�دان
اروپا» بود-من نمی توانستم طرفدار ب��ی چ��ون و چ��رای اتح��ادیه اروپ��ا باش��م.
بعضی از بخش های چپ  اوکراین ب�ا ش�عار  : اروپ�ا ب�ه معن��ای اتح�ادیه ه�ای
کارگری، آموزش و پرورش با کیفیت، دسترسی به خدمات پزشکی عمومی
و برابری نیز است، به اعتراضات پیوستند. من در این مورد شک داشتم، چرا
که اتحادیه اروپا دقیقا  در حال از بین بردن دولته��ای رف��اهی ب��ود ک��ه در ده��ه
های قبل مستقر شده بودند، و در مورد برابری، راجع به همه مهاجرینی که
در راه تلش به رسیدن به حوزه شنگن جان خود را از دست می دهند، چ��ه
باید گفت؟ من نیز مانن��د بس��یاری دیگ��ر، داش��تن ی��ک منطق��ه تج��ارت آزاد ب��ا
اتحادیه اروپا را نوعی خطر برای اوکراین احتساب می کردم. اما بعدا، وق��تی

 نوامبر بوقوع پیوست، ماهیت اعتراض��ات۳۰که عملیات سرکوب در صبح زود 
عوض شد-در آن هنگام، جنبش بر علیه خشونت پلیس و بر علیه دولت بود؛
هر چند که آن هرگز از مسأله اروپا، یا ناسیونالیسم و دیگ��ر موض��وعاتی ک��ه
جامعه اوکرای��ن را ب�ه دو نیم��ه تقس��یم می ک�رد ج�دا نش��د، چی��زی ک�ه بع�دا 

مصیبت باری آن به اثبات رسید.

این به روشنی آغاز فاز دوم اعتراضات را مشخص می کن))د. فرم))ان
حمله به میدان در آن شب از کجا صادر شده بود؟   

    
هنوز معلوم نیست چه کسی فرمان را ص��ادر ک��رد. م��ن مطمئن نیس��تم ک��ه
یانکوویچ بود-این خیلی غیر منطقی بنظر می رسد که او وقتی اعتراض��ات در
حال مردن بود، دست ب��ه چنی��ن ک��اری بزن��د؛ در زم��انی ک��ه آن ه��ا س��عی در

۴۰۰  ی��ا ۳۰۰متفرق کردن اردوگاه چادرنشینان می��دان را داش��تند، در ح��دود 
نفر از دانشجویان و فعالن دست راستی در میدان استقلل حضور داش��تند.
البته یانوکوویچ بعد از آن مرتکب اشتباهات فراوان��ی ش��د، ام��ا خیل��ی س��اده
ممکن است کس دیگ��ری ب��وده باش��د. بعض��ی ها گم��ان می کنن��د ک��ه پ��وتین
اصرار داشته که محل تجمع بسته شود، ام��ا ای��ن نی��ز بس��یار منطق��ی بنظ��ر
نم�ی رس�د. آنچ�ه ک�ه عجی��ب اس�ت اینک�ه چگ�ونه اق�دام پراکن�دگی توس�ط
اکثریت کانالهای تلویزیونی اوکراین ک�ه متعل�ق ب�ه الیگ�ارک ه�ا هس�تند، ب�ه



تصویر کش��یده ش�د. معم��ول  انه��ا پوش��ش خ��ود را ص��رف حم��ایت از دول��ت و
انتق��اد از اپوزیس��یون م��ی نمودن��د، ام��ا گ��زارش ه��ایی ک��ه روز بع��د در اک��ثر
کانالهای تلویزیونی نشان داده شد، نس��بت ب�ه معترض��ین بس��یار دلس��وزانه
بود. در بعضی از تئوری های موجود مبتن�ی ب�ر تب�انی و دسیس��ه، ای�ن تغیی�ر
موضع توسط سرهی لیووچکین، رئیس دفتر ریاست جمهوری صورت گرف��ت.
او به عنوان رابط دمیترو فیرتاش، الیگارک فل��زات، در نظ��ر گرفت��ه م��ی ش��ود؛
فیرت��اش از مع��دود کس��انی از ب��ورژوازی مل��ی اس��ت ک�ه واقع�ا  می توانس��ت
علقمند ادغام در اروپا باشد� از این رو گفته می شود ک��ه لی��ووچکین دس��تور

حمله را به منظور تشدید حوادث صادر می کند.
در هر صورت، پوشش رسانه ای حمله نق��ش مهم�ی در بس�یج م�ردم ب�ازی
کرد. تظاهراتی که در اول دسامبر در کیف برگزار شد بسیار بزرگ ب�ود. البت�ه
اپوزیسیون ارقام اغراق امیزی- بیش از دو میلیون نفر که غیر ممک��ن اس��ت،
چرا که فضای کافی برای چنین جمعیتی وج�ود ن�دارد- اعلم ک�رد. بعض�ی از

  نف��ر را ح��دس زده ان��د.۲۰۰,۰۰۰ناظرین کم و بی��ش بی ط��رف رق��م ح��داکثر 
هن��وز، ای��ن رق��م ب��ا ارق��ام تظ��اهرات انقلب ن��ارنجی قاب��ل مقایس��ه اس��ت.
همچنین جنب�ش از لح�اظ جغرافی�ایی گس��ترش ی��افت: ی�ک می�دان تقریب�ا  در
همه شهرها وجود داشت، ه�ر چن�د ک�ه در غ�رب اوکرای�ن معن�ای سیاس�ی
زیادی نداشت-چرا که مقامات محلی از اپوزیسیون بودند و از ای��ن رو کس��ی
که بر علیه اش تظ��اهرات ش��ود وج��ود نداش��ت. در اولی��ن روزه��ای دس��امبر،
م��ردم ش��روع ب�ه س��اختن باریک��اد در مرک��ز کی��ف نمودن��د، و تظ�اهر کنن��دگان
س��اختمان های دول��تی را اش��غال کردن��د. جن��اح راس��ت افراط��ی در عملی��ات
آشغال بسیار فع�ال بودن��د-انها اش�غال س��اختمان ام��ور اجرای�ی دول��ت را در
خیابان اصلی کیف هدایت کرده و دفتر مرکزی خود را در آنجا مستقر نمودند.
ای��ن دس��ت راس��تی ه��ا بودن��د ک��ه ب��ه س��اختمان ریاس��ت جمه��وری در اول
دسامبر حمله کردند؛طی ساعتها، درگیری ه��ای خش��ونت امی��زی ب��ا پلی��س
ض��د ش��ورش ص��ورت گرف��ت ک�ه منج��ر ب��ه زخم��ی ش�دن ص�دها نف��ر گردی��د.
اپوزیسیون بسرعت حمله را محکوم نموده و اعلم کرد که این اق��دام توس��ط
تحریک کنندگان صورت گرفته است. اگر چه امکان این وجود دارد ک��ه عوام��ل
دولتی خشونت را آغاز کرده باشند، اما فیلم های ح�وادث نش�ان م�ی دهن�د
که توده حمله کننده، از جناح راس��تگرایان بودن��د. آن ه��ا در انزم��ان خ��ود را در
واحدهای دف�اع از خ�ود س�ازمان ده�ی ک�رده و در خیابانه�ا اش�کارا مش�غول
تعلیم بودند، از این رو آن ها خود را برای اعم��ال خش��ونت آمی��ز پی��ش از آنک��ه

آن ها شروع شوند، آماده کرده بودند.



آیا گروههای افراطی دس))ت راس))تی فع))ال در اوکرای))ن- س))ووبودا،
جناح راست، ترایدنت[نیزه سه شاخه]-در دوران اتحاد ش))وروی ب))ه

شکل مخفی حضور داشتند؟    

 بوجود امدند. برخی از گروههای ملی گرا مه��اجر۱۹۹۱نه، آن ها بعد از سال 
  برمیگ��ردد وج��ود داش��تند،۹۱–۹۲در غرب که به  اوکراین مس��تقل در س�ال 

اما هیچکدام موفق نبودند. سووبودا در ابتدا به عنوان ح��زب سوس��یال مل��ی
-رجوع نه چن��دان ظری�ف ب�ه ناس�یونال سوسیالیس��م-۱۹۹۱اوکراین در سال 

تاسیس شد و می�راث زی�ادی را از ناسیونالیس��م اوکرای��ن ق�رض ک�رد، ام�ا در
عین حال کوشید از تجارب جنبش های راست افراطی اروپ��ای غرب��ی مانن��د

Rightجبهه ملی [فرانسه] بیاموزد. سکتور راست[  Sectorیک پدیده جدی��د [
است، و ب�ه عن��وان ی��ک ائتلف فراگی��ر از گروهه�ای دس��ت راس��تی تش��کیل
ش��ده اس��ت. برخ��ی از ان��ان بط��ور آش��کار نئو نازیس��ت هس��تند-مثل میه��ن
پرست اوکراین که از سمبل صلیب شکسته اس��تفاده م��ی کن��د، ای��ن ح��زب
ب��دون ش��ک نژادگ��را اس��ت: آن در حملت آت��ش زدن هت��ل ه��ای مه��اجرین
شرکت داش��ت. س��کتور راس��ت همچنی��ن ش��امل مجم��ع سوس��یال مل��ی و

) م�ی ش�وند. اک�ثرuna-unsoمجم�ع ملیی�ون اوکرای��ن-پایداری مل�ی اوکرای�ن(
گروهها در سکتور راست، ترایدنت-ترایزوب در اوکراین -نئو نازی نیستند، ام��ا
مطمئنا  راست افراطی، ناسیونالیست ه�ای رادیک�ال محس�وب م�ی ش�وند.
این عنوان خیلی ملیمی نیست اگر آن ه�ا را مح��افظه ک��اران ناسیونالیس��ت
بن��امیم، چن��انکه بعض��ی از کارشناس��ان، مانن��د انت��ون شخووتس��وف ک��ه در
تحلیل و آنالیز راست افراطی در اوکراین ب��رای رس��انه ه��ای انگلیس��ی زب��ان
فعال است، نیز از همین عنوان استفاده می کنند. هم اکنون سکتور راست

به عنوان حزب سیاسی ثبت شده است.

آیا این گروهها به کلیسا وصل هستند؟

 ن��ه. م��ن نمی خ��واهم چنی��ن چی��زی بگ��ویم، ه��ر چن��د ک��ه آن ه��ا ارزش ه��ای
مسیحی را ترویج می کنند-انها مخالف حقوق همجنسگرایان هستند، آن ها
معتقدند که خانواده سنتی در خط��ر اس��ت، و غی��ره. کلیس��ای ارت��دوکس در
اوکراین خود دچار شکاف شده است: وقتی که کشور مستقل ش�د، ن�وعی
شکاف بین کلیساهای اسقفی کیف و مسکو بوجود امد. تا آنجایی ک��ه م��ن



می دانم، هیچگونه تفاوت اعتقادی مهمی بین این دو وجود ندارد-بلک��ه ای��ن
ی�ک مس�أله سیاس��ی، ی�ک موض��وع س�مبلیک اس��ت. در اوکرای�ن همچنی�ن
کاتولیک های یونانی، متعلق به کلیسای یونیت، عمدتا در بخ��ش لهس��تانی
سابق اوکراین، وجود دارند. به عنوان یک نیروی اجتماعی، کلیساها در غرب
اوکراین قدرت بیشتری دارند- در غرب مناطق روس��تایی ب��ا س��نت های ق��وی
مردسالری و احساسات ناسیونالیستی عمیق غالب است. ه��م کلیس��ای
اسقفی کیف و هم کاتولیک های یونانی مخالف یانکوویچ هستند، در ح�الی
که کلیسای اسقفی مسکو از وی حمایت می کند. اما من نمی توانم بگویم
که کلیساها نقش سیاسی بزرگی در جنبش میدان ب��ازی کردن��د، ه��ر چن��د

که کشیش ها  خودشان اغلب در میدان استقلل حضور داشتند.

شما سهم راست افراطی را در میدان-هم از نظر کمی و ه))م ت))أثیر
ایدئولوژیکی چگونه می سنجید؟  

کل بحث برای طرفداران لیبرال میدان بسیار دشوار بود: ب��رای بدس��ت آوردن
حمایت غرب، اعتراضات می بایستی به عنوان مسالمت امیز، دموکراتی��ک و
غیره نشان داده می شد. این پیام  نامه  پش��تیبانی در اوای��ل ژان��ویه ب��ود ک��ه

 بن��ابراین ی��ک۱امضای بسیاری از روشنفکران غرب��ی را در پ��ای خ��ود داش��ت.
علقه واقعی در کم نشان دادن نقش راست افراطی و یا حتی کل امتناع از
اعتراف به آن وجود داشت. طبیعتا  این دیوانگی می بود اگر ادعا می شد ک�ه
چند صد هزار نفر نئونازیست در کیف به خیابان آمده بودند. در واقع، فقط یک
اقلیت کوچکی از تظاهرکنندگان از جن��اح راس��ت افراط��ی بودن��د. ام��ا انه��ا در
کمپ چادر واقع در میدان استقلل گروه چندان ک�وچکی نبودن�د، اگ�ر در نظ�ر
بگیری��د ک��ه فق��ط چن��د ه��زار نف��ر بط��ور دائم در آنج�ا حض��ور داش��تند. از هم�ه
مهمتر، آن ها نی�روی ی�ک اقلی�ت س�ازمان ی�افته را داش��تند: آن ه�ا دارای ی�ک
ایدئولوژی روشن بودند، آن ها بطور موثری عمل می کردن��د، و «ص��دها» نف��ر
خود را در یگانهای دفاع از خود مستقر کرده بودند. آن ها همچنین موف��ق ب��ه
رواج شعارهای خود شدند: «افتخار برای اوکراین»، «افتخار برای قهرمانان»،
«مرگ بر دشمنان»، «اوکراین بالتر از هر چیز»-اقتباسی از  اصطلح «آلمان
ب��التر از هم��ه». قب��ل از می��دان اروپ��ا، ای��ن ش��عارها فق��ط در خ��رده فرهن��گ

  «از اوکرای�ن حم�ایت کنی�د و آن ه�ا می توانن�د در ایج�اد اروپ�ای ع�ادلنه ت�ر ب�ه م�ا کم�ک۱
. امضا کنندگان آن شامل: آن اپل باوم، اولریش بک، م��ارک۲۰۱۴ ژانویه ۳کنند»، گاردین 

لئونارد، کلوس اوفه، ساسکیا ساسن، مایکل والرز و اسلوی ژیژک بود. 



ناسیونالیستی استفاده می شد؛ هم اکنون آن ها به ش��عارهای ع��ادی ب��دل
شده اند. احتمال  هر کسی که از ایستگاه مرکزی مترو در کی��ف در دس��امبر
استفاده می ک�رد می توانس�ت ش�اهد چنی�ن ص�حنه ای باش�د: ی�ک گ�روه از
ناسیونالیست ها شروع به سر دادن شعار «افتخار برای ملت! افتخ��ار ب��رای
اوکراین!» می کردند و عابران  عادی در راه  کار و یا مدرسه با چنی��ن ش��عاری
جواب می دادند: «بلی، افتخار ب��رای قهرمان��ان! م��رگ ب��ر دش��منان!». هم��ه

می دانستند که چگونه جواب بدهند، و چه انتظاری ازشان داشتند.
البته هر کسی که شعار «افتخار برای قهرمانان!» را می داد، طرفدار راست
افراطی نبود� بلکه اغل�ب ب�ا آن فاص�له داش�ت. اک�ثریت اف�راد ش�عارها را ب�ه
معنای خاصی تعبیر می کردند، انرا نه به عنوان ارجاع به قهرمان��ان س��ازمان
باندرا اوکراین [باندرا پدر راستگرایان اوکراین]، بلک�ه قهرمان�ان می�دان تفس�یر
م��ی کردن��د. در ه��ر ح��ال، ای��ن ی��ک م��وفقیت واقع��ی ب��رای راس��ت افراط��ی
محسوب می شد، چیزی که نه لیبرالها و نه ع�ده قلیل�ی از چ��پ ه�ا ک�ه در
میدان حضور داشتند، قادر به کسب آن نگشتند. چرا این شعارها و ن�ه دیگ�ر
شعارها اینقدر سؤال برانگیز هستند؟ چرا بعضی از خواسته های اجتماعی-
اقتصادی سئوال برانگیز نیستند؟ این نشان می دهد که واقعا  چ��ه کس��ی در
پروس��ه، هژم��ونی را بدس��ت گرفت��ه ب��ود. از نظ��ر کم��ی، بل��ه، جن��اح راس��ت
افراطی حض�ور کم�ی داش�ت، ام�ا آن ه�ا در س�طح سیاس�ی و ای�دئولوژیکی

غالب بودند.

چه نقشی روشنفکران و نخبگان فرهنگی اوکراین در اعتراضات
   داشتند؟

آن ها احتمال  در مراحل اولیه، در فاز می��دان اروپ��ا، نق��ش قاب�ل ملحظ��ه ت�ری
نسبت به  بعد، وقتی که جنب��ش ت��وده ای گش��ت، داش��تند. لیبراله��ا و ترق��ی
خواهان به حمایت از میدان تمایل داشتند، اما  استراتژی ک�م اهمی�ت جل�وه
دادن نقش راست افراطی را در پیش گرفتن��د، و ادع��ا کردن��د ک��ه نق��ش ان��ان
توسط  تبلیغات روسیه اغراق آمیز گشته است. آن ها از سووبودا نی��ز انتق��اد
می کردند، مثل  وقتی که آن ها مارش  توده ای  با مشعل ب�رای تول�د بان�درا در
اول ژانویه براه انداختند؛ چرا که آن، برای جنبش تصویر بدی ایجاد م��ی ک��رد.
اما آن ها هرگز به جدا کردن این احزاب از میدان اقدام نکردند. این یک اشتباه
واقعی بود: ب�ا کش�یدن خ�ط فاص�ل بی�ن خ�ود و راس�ت افراط�ی، آن ه�ا م�ی
توانستند چیزی شبیه یک برن�امه ب�ورژوازی دموکراتی��ک-برای حق��وق م�دنی



قوی، عدم سوء استفاده پلیس، علی��ه فس��اد و غی��ره- را در دس��تور ک�ار ق��رار
دهند، چیزی که اوکراینی های شرقی براحتی می توانس��تند از آن حم��ایت
کنند. در عوض آنچه که بوجود آمد یک اختلط تیره و ت��ار از نیروه��ای مختل��ف
سیاس��ی ب��ود ب��ا جنبه ه��ای بس��یار ض��عیف اجتم��اعی و اقتص��ادی ک��ه در آن
ای��ده ها و گفتم��ان جن��اح راس��ت افراط��ی غ��الب اس��ت. یک��ی از دلی��ل آنک��ه
روشنفکران از راست افراطی فاصله نگرفتن��د می توان��د ای��ن باش��د ک��ه آن ه��ا
می دانستند که از نظر عینی بسیار ضعیف بوده و در نتیجه ج��دا ک��ردن ص��ف
شان از سووبودا و سکتور راست می توانست  به معنی ج�دایی ان�ان از ک�ل
جنبش باشد؛ اتحاد با انان برایشان اهمیت زیادی داشت. اما در عی��ن ح��ال،
ای��ن اش��تباه جنب��ش را از کس��ب حم��ایت واقع��ی در سراس��ر کش��ور برح��ذر

داشت.

شما چگونه می توانی))د ای))ن واقعی))ت ک))ه اص))ول ای))دئولوژیکی م))ورد
استفاده در بنای ناسیونالیسم اوکراین))ی بش))دت ارتج))اعی اس))ت-
مبتنی بر نظرات پ))اولو سکوروپادس))کی، س))یمون پتلی))ورا، اس))تپان
باندرا-را توضیح دهید؟ آیا تلشهای الترناتیو، نسخه چپگرایی که بر
اساس میراث انارشیست ها و پوپولیست هایی همچ))ون میخ))ائیلو
دراهومانوف و یا حتی نستور ماخنو باشد، صورت گرفته است؟

بله،در حال حاضر ناسیونالیسم اوکراینی اغلب دارای اینگونه معانی ض��منی
راستگرایانه است، و تأکید بر شخصیت هایی که شما ن�ام بردی�د بوض��وح  ب�ر
مواضع چپگرایانه غلبه کرده اس�ت. ام�ا وق�تی ک�ه آن در اواخ�ر ق�رن ن�وزدهم
تکوین یافت، ناسیونالیس��م اوکراین�ی عم�دتا ی��ک جنب��ش چپگرای�انه و ح�تی
سوسیالیستی بود. اولین کسی که طلب یک حکومت مستقل اوکراین��ی را
نمود یک مارکسیس��ت ب��ود، یولی��ان باچینس��کی، ک��ه کت��ابی بن��ام «اوکرای��ن

 نوشت، و نی��ز مط��الب بس��یار زی��اد دیگ��ری از۱۸۹۵انجام نشده» را در سال 
موضع مارکسیستی در اوایل قرن بیس�تم نوش�ته ش�د. ام�ا ام�روز ه�ر گ�ونه
تلش ب��رای احی��ای ای��ده های سوسیالیس��تی در ناسیونالیس��م اوکراین��ی
بسیار محدود بوده است. بخش��ی از مش��کل ای��ن اس��ت ک��ه دوب��اره عمل��ی
کردن این اندیشه ها بس��یار مش��کل اس��ت: اف��راد ن��امبرده ب��رای ی��ک کش��ور

 درص��د جمعی��ت اوکرای��ن از۸۰کامل  دهقانی مطل��ب م��ی نوش��تند-در ح��دود 
دهقانان تشکیل می شد. واقعی��ت ای�ن اس�ت ک�ه اینج�ا طبق�ه ک�ارگر وج�ود
نداشت و همانطور ک��ه می دانی��م، اوکرای��ن مش��کل بزرگ��ی ب��رای بلش��ویکها



محسوب می شد و باعث تش�دید نی�روی محرک�ه جن�گ داخل�ی در س�الهای
 گشت، چرا که آن فقط جنگ طبقاتی نبود بلکه یک جنگ ملی۱۹۱۸–۱۹۲۱

نیز محس��وب م�ی ش�د؛ نیروه�ای خ�رده ب��ورژوازی طرف��دار اوکرای��ن ق��ادر ب�ه
بسیج احساسات ملی علیه جنبش طبقه کارگر، که طرفدار روسیه ب��ه نظ��ر
می رسید، گشت. ام�روز البت�ه دیگ�ر اوکرای�ن ن�ه ی�ک کش�ور دهق�انی بلک�ه
صنعتی محسوب می گ�ردد، و از آنج�ا ک�ه تقریب�ا  نیم�ی از جمعی�ت ب�ه زب�ان
اوکراینی و نیمی روسی ص��حبت م��ی کنن��د، دیگ��ر گفت��ن اینک��ه ک��دام مل��ت

مظلوم و کدام ظالم است کار ساده ای نمی باشد.
اضافه بر آن این نیز واقعیت دارد که راستها، شخص�یت هایی همچ�ون م�اخنو
را مط��ابق خ��ط ناسیونالیس��تی ن��ه همچ��ون انارشیس��ت بلک��ه ب��ه عن��وان
اوکراینی که علیه کمونیسم جنگید، تفسیر می کنند. از نظر انان کمونیسم
تحمیل روس�یه ب�ود و انارشیس�م نی�ز ب�ه عن�وان «ض�د اوکراین�ی» ب�ه تص�ویر
کش��یده م��ی ش��ود. در می��دان، گروهه��ای راس��ت افراط��ی ی��ک گ��روه از
انارشیس��تها را ک��ه تلش داش��تند «بخ��ش» خ��ود را در درون یگانه��ای ض��د
دفاعی سازماندهی کنن�د، ب�ه بی�رون راندن�د. آن ه�ا همچنی�ن بط��ور فیزیک�ی
چپگرایان و فعالن اتحادیه های ک�ارگری ک�ه ب�ه توزی�ع اعلمی��ه در حم�ایت از
میدان می پرداختند را مورد حمله قرار دادند-یکی از سخنرانان آن ها ب��ر روی
صحنه با نشان دادن آن ها گفت، این ه��ا کمونیس��ت هس��تند و ت��وده طرف��دار

راست، آن ها را محاصره و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

آیا  در جریان اعتراضات بسیاری از اینگونه حوادث بوقوع پیوست؟
     

صحبتهای زیادی در مورد حمله به کنیسه در کیف وجود دارد، اما این احتمال 
توس�ط محرک�ان دول�تی انج�ام ش�د ت�ا فع�الین می���دان-بطور کل�ی هیچگ�ونه
مشکل جدی مبتنی بر تنفرات قومی بوقوع نپیوست. در واقع چند یگان دف��اع
از خود یهودی وجود داشتند-این نکته ای بود که توسط طرفداران میدان بر آن
انگشت نهاده می شد تا نش��ان دهن�د ک�ه جنب��ش ن�ه ض�د بیگ�انه و ن�ه ض�د
یهودی بود. همچنین یک بخش زنان، و نیز ابتکار جالبی بنام «نیم��ه می��دان»
وجود داشت ک�ه توس�ط چن�د ت�ن از فمینیس�ت ه�ا آغ�از ش�د ک�ه س�عی در
مطرح ک�ردن مس�ائل براب�ری جنس�ی در آنج�ا را داش�تند. ض�منا  ص�حنه های
تقریبا  قرون وسطایی نیز در میدان به چشم میخ��ورد-به عن��وان نم�ونه آن ه�ا
«چارپایه شرم» داشتند؛ کسانی که متهم ب��ه دزدی بودن��د آنج��ا ایس��تاده و
کلمه «دزد» بر پیشانی اش��ان نوش��ته می ش��د و ب��دین طری��ق م��ورد تحقی��ر



عم��ومی ق��رار م��ی گرفتن��د. یک��ی دیگ��ر از جنبه ه��ای تاری��ک می��دان «ش��کار
تیتوشکی» بود. تیتوشکی افراد فقیر هستند و اک��ثر ان��ان را جوان��ان بیک��اری
تشکیل می دهند که برای تحریک و قل��دری در مح��ل ب��ه اس��تخدام دول��ت در
می ایند-اغلب برای آزار و اذیت  وحمله به معترض�ین ب�ا همک�اری پلی�س. در
میان برخی از معترضین طبقه متوسط می�دان، ن�وعی شوونیس�م اجتم�اعی
بر علیه این افراد وجود داشت. «میدان اتومبیل» بخش��ی از جنب��ش ب��ود ک��ه
عملیات خود را با استفاده از اتومبیل انجام می دادند-انه��ا خیابانه��ا را بل��وکه
می کردند، اطراف محل اقامت یانکووی��چ و ی��ا خ��انه پش��ونکا، دادس��تان ک��ل،
سر و صدا ایجاد می کردند. در یک نقط��ه آن ه��ا ش��کار تیتوش��کا را س��ازمان-
دهی می نمودند؛ در جستجوی انان، دور ت��ا دور کی�ف رانن�دگی م��ی کردن��د،
آن ها را دستگیر نموده و مجبور می کردند که در ملء عام اعتراف نمایند. ام��ا
آن ها چگونه تیتوشکا را در میان مردم عادی تشخیص م��ی دادن��د؟ اغل��ب ب��ر
اس��اس قی��افه ان��ان، ط��رز لب��اس پوش��یدن ان��ان، ب��ر ت��ن داش��تن عرقگی��ر

ورزشکاری؛ این نوع از علمتهای اجتماعی.  

آیا این درست است که بگوئیم میدان ت))ا اواس))ط ژان))ویه ی))ک تهدی))د
آنی برای یانکوویچ محسوب نمی شد؟

هر یکشنبه در مرکز کیف تظاهرات برگزار می شد و دهه�ا ه�زار نف�ر از م�ردم
می آمدن�د و ب�ه سیاس��تمداران و س�خنرانان گ�وش م�ی دادن�د. ام�ا جنب�ش
شروع به رکود نمود: آن ها استراتژی برای س��رنگونی یانکووی��چ نداش��تند. در
نیم��ه اول ژان��ویه تع��داد کم��تری از م��ردم ب��ه خیابانه��ا امدن��د. م��ردم خواه��ان
پیشروی در مبارزه و اقدام های عملی بودند. بار دیگر یانکوویچ این فرص��ت را

 ژان��ویه۱۶به آن ها با به تصویب رساندن یک بسته از ق��وانین س��رکوبگرانه در 
اعطا کرد. آن ها «قوانین توربو» خوانده می شدند، چرا که مجل��س ق��وانین را
در کم�ی بی�ش از ی�ک س�اعت بتص�ویب رس�انید. برخ�ی از مص�وبات را آن ه�ا
تلش نمودند که زودت�ر ارائه دهن��د-قانون اف�راط گرای�ی، مح�دودیت در آزادی
بیان و اجتماعات، قانون سازمانهای غیر دولتی که بر اساس آن س��ازمانهای
با بودجه غربی بایستی خود را به عنوان عوام�ل خ�ارجی اعلم م�ی کردن�د.
هدف بقیه آن ها بطور اشکار اقدام  بر علیه میدان بود: قانون منع اس��تفاده از
ماسک، و نیز قانون منع صف ماشین متشکل از شش اتومبی�ل و ی�ا بیش�تر،
که مستقیما  بر علیه فعالین میدان اتومبیل ب��ود. بع��د از ای��ن، م��ردم خواه��ان
برداشتن گامهای قاطع تری ب�ر علی�ه یانکووی�چ ش�دند. ام�ا وق�تی ک�ه م�ردم



 ژانویه جمع شدند، اح��زاب مخ��الف هی��چ ط��رح۱۹برای اعتراض به قوانین در 
قانع کننده ای نتوانستند ارائه دهند. بنابراین یکی از ره�بران می�دان اتومبی�ل
بن��ام س��رهی کوب��ا ب��ه ص��حنه آم��د و از م��ردم خواس��ت ک��ه از ط��رف خیاب��ان
هروشوسکوهو به سمت پارلمان راهپیمایی کنند، جایی که بعدا  درگیری ب��ا
پلیس آغاز شد. از این ببعد، وقتی که سطح خشونت بال گرفت، تظاهرات و

میتینگ ها اهمیت بسیار کمتری یافتند.

آیا ترکیب اجتماعی و منطقه ای تظاهرات میدان از ای))ن مرحل))ه ب))ه
بعد تغییر یافت؟

جامعه شناسان در اواخر ماه ژانویه در این رابطه بررسی هایی انجام دادند؛
 ژان�ویه، اف�راد حاض�ر در۱۹انها نش�ان می دهن�د بع�د از ش�روع خش�ونتها در 

میدان فقیرتر و دارای تحصیلت کمتری نسبت به فازهای اولیه میدان بودن��د.
آن ها احتمال کمتر از کیف و بیشتر از شهرهای کوچ�ک در اوکرای�ن مرک�زی و

–۵۰غربی بودند؛ این بخشهای کشور کمتر شهری است و چیزی در ح��دود 
 درصد جمعیت در شهرستانها و شهرهای کوچ��ک زن��دگی م��ی کنن��د، در۴۰

  درص�د م�ی باش�د. ای�ن۹۰حالی که در ایالت دونتس�ک ای�ن رق�م در ح�دود 
مناطق عمدتا فقیر بوده و گریبانگیر مشکلت جدی بیکاری م��ی باش���ند-انها
کارهای صنعتی بسیاری در الکترونیک، مهندسی ماش��ین الت و امث��الهم را

 از دست دادند. بس��یاری از م��ردم فق��ط ب��ه خ��اطر داش��تن۱۹۹۱بعد از سال 
قطعات کوچک زمین خصوصی می توانند زندگی را بگذرانند، و عده کمی نی��ز
که کار ثابت دارند حقوق ناچیزی دریافت می کنند. بس�یاری، از ای��ن من��اطق
به شهرهای بزرگ تر در اوکراین مهاجرت م�ی کنن�د، و ع�ده زی�ادی نی�ز بط�ور
غیر قانونی به اتحادیه اروپا-اس��پانیا، پرتغ��ال، لهس��تان، ایتالی��ا- ب��رای ک��ار در
بخش های ساختمانی، نظافت و پرستاری می رون��د. بس��یار مش��کل اس��ت
که آمار و ارقام دقیق�ی در ای�ن م�ورد ارائه داد، ام�ا بن�ا ب�ر براورده�ای موج�ود
مهاجرین چیزی بی�ن ی�ک و هف�ت میلی��ون نف�ر را تش�کیل م�ی دهن�د. م�ردم
ساکن این مناطق بن�ا ب�ه دلی�ل اش�کاری خواه�ان ادغ�ام در اتح�ادیه اروپ�ا و
اجازه سفر ازادانه به غرب برای یافتن کار هستند. آن ها همچنی��ن نارض��ایتی
های اجتماعی اشکاری بر علیه یانکوویچ داشتند؛ و چی��ز زی��ادی م��انع آن ه��ا
نبود-این دلیل آمادگی پیوستن آن ها به نیروهای پایداری می��دان و مق��ابله ب��ا

»-  ب��هsichپلی��س ب��ود. ج��امعه شناس��ان بع��د از ان، کم��پ چ��ادر می��دان را «
معنی اردوگاه نظامی کازاخها- نامیدند، اما می توان گفت که میدان تا ح��دی

جنبش کارگران محروم بود.



    

قسمت دوم

بنظر میرسید از اواسط ژانویه به بعد، تظاهرات وارد فاز س))وم ش))د
که همراه با ادام))ه م))ذاکرات می))ان دول))ت و مخالف))ان ب))ود- ح))تی در

 فوریه ب))ه۲۲زمانی که خشونت ها در حال گسترش بود و نهایتا در 
سقوط یانکوویچ انجامید. چه ریسکی در این مباحث وج))ود داش))ت،

  و چه چیزی به حوادث سرعت بخشید؟

یکی از مسائل معترضین، آزادی افراد بازداشتی در طی درگیری ها -بی��ش از
 نفر در بازداشت بسر می بردند- و عف��و ب��دون قی��د و ش��رط ب��ود؛ دول��ت۲۰۰

اصرار داشت که اول معترضین ساختمان های اشغال شده را تخلیه کنند. در
نهایت در این رابطه با پش�ونکا، دادس�تان ک�ل، سازش�ی ص�ورت گرف�ت. ام�ا

 ژانویه بود، ک�ه نهایت�ا  پارلم�ان ب�ه آن ت�ن داد. در۱۶مسأله اصلی لغو قوانین 
همین حال، احزاب مخالف، که برای دادن قدرت بیشتر ب��ه پارلم��ان، خواه��ان

 بلفاص��له دوب�اره ب�ه اج��را گ��ذارده۲۰۰۴آن بودند ک�ه ق��انون اساس�ی س�ال 
شود. ظاهرا، یانکوویچ آماده بود که قانون اساسی جدیدی به بحث گذاشته

 نب��ود-او می خواس��ت ی��ک۲۰۰۴ش��ود ول��ی حاض��ر ب��ه بازگش��ت ب��ه ق��انون 
کمیسیون قانون اساسی ایجاد کند تا از طریق ی��ک راه ط��ولنی ق��انونی، ت��ا

 فوریه، وقتی که ق��رار ب��ود پارلم��ان۱۸جای ممکن مسأله را بتاخیر اندازد. در 
برای تغییر قانون اساسی، آنچه که  «حمله ص��لح آمی��ز» خوان��ده م��ی ش��د،
رأی دهد رئیس مجلس- ولودمیر ریبک از حزب مناطق-  اج�ازه ثب�ت لیح�ه را
نداد. بنابراین مخالفان وقتی که تغییر قانون اساس��ی مس��دود ش��د، بس��یار
خش��مگین گش��تند. دوب��اره خش��ونت ب��ال گرف��ت و پلی��س ب��ویژه ب��ه ط��رز
وحش��یانه ای ب��دان واکن��ش نش��ان داد: تع��دای از م��ردم توس��ط پلی��س ض��د

شورش مسلح کشته شدند.

شاید نقطه عطف در این رابط))ه، تیران))دازی ب))ه معترض))ین در مرک))ز
  ف))وریه ب))ود. چ))ه کس))ی۲۰ و ۱۹، ۱۸کیف توسط تک تیران))دازان در 

مسئول این امر بود؟

این سئوال مهمی است- ت��ک تیران��دازان چ��ه کس��انی بودن��د، و چ��ه کس��ی



دستور کشتن را صادر کرده بود؟ ما هنوز هم نمی دانیم. بعضی ها اشاره به
ای��ن گ��واهی دارن��د ک��ه ت��ک تیران��دازان ه��م ب��ه معترض��ین و ه��م ب��ه پلی��س
تیراندازی می کردن�د. بن�ابراین نی�روی س�ومی خواه�ان تش�دید ح�وادث ب�وده
است. همچنین عده ای بنا ب�ر ص�حبت های ب�ه بی�رون درز ش�ده وزی�ر خ�ارجه
استونی و کاترین اشتون از اتحادیه اروپ�ا، معتقدن�د ک�ه ت�ک تیران�دازان تح�ت
کنترل اپوزیسیون بودند. این یک حادثه مهمی بود که به کش��ته ش��دن ع��ده

 نفر کشته شدند، که تع��داد زی��ادی۴۰–۵۰ فوریه ۲۰زیادی انجامید: فقط در 
۱۸از انان بدست تک تیراندازان به قتل رسیدند. یک رویداد مهم دیگر ک��ه در 

فوریه در غرب اوکراین بوقوع پیوست این بود که معترضین حمله به مقره��ای
پلیس را آغاز نموده و زرادخانه های آن ها را که انبار مقادیر زی��ادی اس��لحه و
مهمات بود، غارت کردند. این در لویو، ترنوپیل، ایوانو-فرانکیوس��ک و خیل��ی از
جاهای دیگر اتفاق افتاد. ای��ن ام��ر اوض�اع را ب�ه ش�کل درام��اتیکی تغیی��ر داد:
پلیس ضد شورش حاضر بود که تظاهرکنن��دگان مس��لح ب��ه س��نگ، چم��اق و
کوکتل مولوتف را متفرق کند، اما حاضر نبود که بخاطر یانکوویچ کشته شود.

 ف��وریه، قس��مت غرب��ی اوکرای��ن تح��ت کن��ترل معترض��ین، ک��ه۱۸بع��د از 
ساختمان های اداری، پلیس و دفتر مرکزی خ��دمات امنی��تی را آش��غال ک��رده
بودن��د، ق��رار گرف��ت. در بعض��ی از من��اطق، پلی��س ب��ه تظاهرکنن��دگان ش��لیک
نمود، اما  آن ها در بسیاری از نقاط ب��دون مق��اومت چن��دانی تس��لیم ش��دند.
این یکی از نقاط ضعف رژیم بود-ان اساسا  ب��ر ش��بکه ای از فس��اد بن�ا ش�ده
بود تا اینکه وفاداری قوی ایدئولوژیکی. البت��ه ی��ک عنص��ر مه��م دیگ��ر، تحمی��ل
تحریم اتحادیه اروپا بود-تشدید سرکوب دولتی قطع��ا  بروکس��ل را ب��ه س��مت

 فوریه،  جناح حزب حاکم مناطق در۱۸تسریع این موضوع سوق داد. پس از 
مجل��س بس��رعت ش��روع ب��ه انق��راض نم��ود و تع��داد زی��ادی از نماین��دگان ب��ه
اپوزیسیون پیوستند. ای��ن ام��ر ت��وازان ق��وا در  رادا، پارلم��ان، را به��م زد: انگ��اه
اپوزیسیون اکثریت را بدست آورد و می توانست بازگشت به قانون اساس��ی

 را تصویب کند و خواهان استعفای یانکوویچ گردد. از ای��ن رو، ای�ن۲۰۰۴سال 
لحظه ای بود که تصرف قدرت نهایی شد. و البته تیراندازی ها ع��زم م��ردم در

خیابان ها را جزم نمود. 

در این لحظ))ه چ))ه رابطه ای بی))ن معترض))ین و اح))زاب مخ))الف وج))ود
داشت؟

احزاب مخالف نسبت به مردم خیابان محافظه کارتر بود. آن ها س��عی کردن��د



میدان را متقاعد کنند که  سازش با یانکوویچ ضروری اس��ت. ب��رای نم��ونه در
 فوریه، رهبران اپوزیسیون–کلیشکو از اودر، ارس��نی از باتکیوش��چینا،۲۰–۲۱

اوله تی�اهنیبوک از س�ووبودا- ب�ا می�انجیگری وزرای خ�ارجه فرانس��ه، آلم�ان و
لهس��تان ب��ا یانکووی��چ ب��ه ت��وافقی دس��ت یافتن��د ک��ه بن��ا ب��ر ان: انتخاب��ات در

 س��اعت۲۴ در ع��رض ۲۰۰۴دسامبر برگزار می شد، ق��انون اساس��ی س��ال 
مجددا  استقرار می یافت و پلی��س از مرک�ز کی�ف برچی�ده م�ی- گش��ت. وزی�ر
خارجه لهستان، رادوسلو سیکورسکی، به شورای میدان، که تحت سلطه
سیاستمداران اپوزیس��یون ب��ود، آم�د و گف��ت: «اگ��ر ب�ا ای��ن س��ازش م��وافقت
نکنید، همه شما کشته خواهی�د ش�د». ش��ورا از س�ازش حم��ایت ک��رد، ام��ا
وقتی که انرا به حضور جمعیت حاضر در میدان رس��اند، م��ردم ان��را رد کردن��د.

 ساله ای از لوی��و بن��ام ول��ودمیر۲۶یکی از اعضای نیروهای دفاع از خود-جوان 
۱۰پاراسیوک- به صحنه آمد و اعلم کرد که اگر یانکووی��چ ت��ا قب��ل از س��اعت 

بامداد روز بعد استعفا ندهد، آن ها شروع به اشتغال س��اختمان های دول��تی
در کیف خواهند نمود. این پیشنهاد از طرف مردم پذیرفته شد. چن��د س��اعت
بعد از ان، یانکوویچ از پایتخت گریخت. همانطور که  بعدتر فیلم دوربی��ن ه��ای

 فوریه شروع به بستن وسایل خ��ود۱۹امنیتی کاخ مژیهیریا نشان داد، او در 
نمود-به عبارتی در حالی که اپوزیسیون و وزرای اتحادیه اروپا در حال متقاعد
کردن معترضین برای پذیرش یک سازش با یانکوویچ بودن��د، او در ح��ال آم��اده

کردن فرار خود از کیف بود.

شما چگونه دول))ت موق))تی را ک))ه پ))س از آن ش))کل گرف))ت توص))یف
می کنید؟

من مواف�ق ای�ن عقی�ده ک�ه آن ی�ک کودت�ای فاشیس�تی ب�ود نیس�تم. کلم�ه
«کودتا» حاکی از آن است که کسب قدرت، بطور سازمان یافته  و مس��لحانه
از سوی عده ای از بال برنامه ریزی شود، و این آنچه که بوقوع پیوس��ت نب��ود.
راست افراطی قطعا  در دولت جدید نقش برجسته ای داشت: رئیس جمه��ور
موقت، نخست وزیر و تعدادی از وزرا از حزب تیموشنکو بودند، اما چهار وزیر-
معاون نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر کشاورزی، وزیر محیط زیست- ب�ه اض�افه
دادستانی-سرلشکری  از سووبودا بود. همچنین تعداد دیگری وجود داشتند
که وابسته به  سووبودا نبودند اما سابقه راست افراط�ی داش��تند: س�رهی
کویت، وزیر آموزش و پرورش، یک افسر رتبه متوسط در ترایدنت بود هر چن��د
که احتم�ال  س�الها قب�ل ای��ن ح�زب را ت�رک ک�رده ب��ود؛ ان�دره پ�اروبی، رئی��س



ش��ورای دف��اع مل��ی، یک��ی از بنیانگ��ذاران ح��زب سوس��یال ناس��یونال ب��ود، و
ش��اخه ش��به نظ��امی جوان��ان ان��ان، یعن��ی میه��ن پرس��ت اوکرای��ن را قب��ل از
پیوستنش به باتکیوشچینا رهبری می کرد. او همچنین فرمانده گروه دفاع از
خود میدان بود. یا دیگرانی چون تتیانا چورنوول، خبرنگاری که توسط مقام��ات
در دسامبر از میدان ربوده ش�د و بش�دت مض�روب گردی�د-او دبی��ر مطبوع��اتی
حزب راستگرای اونا-اونسو بود، و در ماه مارس، رئیس کمیته ملی مبارزه ب��ا
فساد گردید. اما دول�ت بیش�تر م�ی توان�د ب�ا نئولیبرالیس�م توص�یف ش�ود ت�ا
راست افراطی.  برنامه اقتصادی آن ها اساسا  اقدام های ریاضتی ب��ود: آن ه��ا
تم��ام ش��رایط اعتب��اری تحمی��ل ش��ده توس��ط ص��ندوق بین الملل��ی پ��ول را
پذیرفتن����د-افزایش تعرف��ه ه��ای آب و ب��رق عم��ومی، انجم��اد دس��تمزدها و
برداشتن طیف وسیعی از مزایا. ای��ن ی�ک برن��امه اقتص��ادی اس��ت ک�ه فش��ار

بحران اقتصادی را بر دوش فقرا می گذارد. 
از این نقطه نظر، الحاق کریم�ه ب�ه روس�یه در لحظ�ه بس�یار مناس�بی ب�رای
دولت جدید اتفاق افتاد، چرا که به آن مش��روعیت مل��ی بخش��ید، و مس��ائل
اجتماعی را به پشت صحنه هل داد و مردم را در برابر دخالت خارجی متح��د
نمود. عده ای از مردم داوطلب پیوستن به ارت��ش و گ�ارد مل�ی ت�ازه تاس�یس
ش��ده گش��تند، و تظ��اهرات ه��ای ت��وده ای در حم��ایت از اس��تقلل کش��ور و
تمامیت ارضی برگزار شدند. در عین حال، اوکراین بسرعت شروع به قط��بی

 ب��ه بع��د، تظ��اهرات «ض��د می��دان» در ش��رق-۲۰۱۳شدن کرد. از اواخر سال 
خارکف، دونتسک، لوهانسک، دنیپروپتروسک- برگ��زار م��ی ش�دند، ه�ر چن��د
که آن ها عمدتا توسط یانکوویچ و حزب حاکم من�اطق هماهن�گ م�ی ش�دند.
بع��د از س��رنگونی یانکووی��چ، بس��یج در ش��رق بیش��تر غی��ر متمرک��ز ش��د، و
خصوصیت مردمی تر و شدیدتری بخود گرفت-بخصوص پس از اشغال کریم��ه
توسط روسیه. دولت جدید مخالفان زیادی داشت که خواهان تف��ویض ق��درت

بیشتری به مناطق بودند.

بنظر می رسد که در مناطق روس زبان اوکراین، کریمه حتی قبل از
الحاق، جدای از یگران بسر می برد.

همیشه آن یک استان مسأله ساز برای اوکراین محسوب می شد. از سال
، شبه جزیره قانون اساس�ی ج�داگانه خ�ود را داش�ت و۱۹۹۵ تا سال ۱۹۲۲

بنا بر ان کریمه یک جمه��وری خ��ود مخت��ار محس��وب می ش�د ک�ه بخش��ی از
قدرت را به اوکراین تفویض می کرد؛ کوچما آن قانون را لغ��و ک��رد و کریم��ه در



طی چند م��اه حک��ومت مس��تقیم داش��ت ت��ا آنک��ه ب��ا ق��انون اساس��ی جدی��د
 ، ب��ه ج��ز پیوس��تن ب��ه۲۰۱۴م��وافقت ش��د. دومی��ن گزین��ه رفران��دوم م��ارس 

فدراسیون روسیه، باقی ماندن در اوکراین ولی بازگشت به ق��انون اساس��ی
 بود.۱۹۹۲کریمه در سال 

آیا روی این واقعیت که خروشچف نسبتا  بت))ازگی ش))به جزی))ره را از
روسیه به اوکراین انتقال داده بود، نی))ز  م))ی بایس))تی، خصوص))ا در

افکار عمومی روسیه، حساب کرد؟

بل��ه، ای��ن یک��ی از توض��یحات ای��دئولوژیک ارائه ش��ده اس��ت. ام��ا قس��متهای
دیگری نیز نه چندان قبل از آن به اوکراین اضافه ش��ده بودن��د: بخش ه��ایی از

  متعلق ب�ه لهس�تان ب��ود؛ بخش ه�ایی از جن�وب۱۹۳۹شمال غربی که قبل 
 به روم��انی تعل��ق داش��ت؛ تران��س کارپاس��یا قب��ل از۱۹۴۰غربی که تا سال 

جن��گ دوم جه��انی بخش��ی از خ��اک چکس��لواکی محس��وب می ش��د ک��ه در
 به اوکراین اعطا۱۹۴۵طی جنگ توسط مجارستان اشغال گشت و در سال 

شد. و اگر کسی بخواهد وارد این مباحث شود، آنگاه البته تاتاره��ای کریم��ه
خیلی پیش از این ها همراه با مردمان دیگر در آنجا بودند. آن ها چیزی باندازه

 درصد جمعی��ت را تش��کیل م��ی دهن�د. تاتاره�ا بس�یار مخ�الف الح��اق ب�ه۱۲
روسیه بوده، و رفراندم مارس را بطور دسته جمعی تحریم کردند.

شما فکر می کنید انگیزه روسیه برای الحاق شبه جزیره، چه چیزی
بود؟

هم نگرانی ه�ای داخل�ی، تلش ب�رای جل�وگیری از ی�ک انقلب در روس��یه، و
هم اشتیاق به دادن یک هشدار به کیف و غرب می باشد. از نظر اقتصادی،
جذب کریمه هیچ معنی ب��رای روس��یه ن��دارد. آن یک��ی از فقی��ر تری��ن من��اطق
اوکراین محسوب می شود که وابسته ب��ه کمکه��ای کی��ف ب��ود؛ در واق��ع ب��رای
اوکراین یک مزیت محسوب می شود ک��ه دیگ��ر ب��رای پرداخ��ت ب��ه آن منطق��ه
اجب��اری ن��دارد. بعض��ی از فعالیته��ای اقتص��ادی در رابط��ه ب��ا نی��روی دری��ایی،

۱۹۹۰خصوص��ا در اط��راف سواس��توپل، وج��ود دارد ام��ا اک��ثر ص��نایع در ده��ه 
ورشکست شدند، و خصوصا توریسم سود اور نشد-برای مردم روسیه رفتن
ب��ه ترکی��ه و مص��ر ارزان ت��ر اس��ت. س��احل ک��ل جن��وب، ب��ا آب و ه��وای نیم��ه



گرمسیری ان، بطور خصوصی تیک تیکه شده اس��ت ت��ا آنک��ه ب��رای توریس��م
توسعه یافته باشد. کشاورزی نیز در شرایط مناسبی قرار ن��دارد. ب��رای آنک��ه
سر اقتصاد کریمه بیرون از آب حف��ظ ش��ود، نی��از ب�ه س�رمایه گذاری متن�ابهی
خواهد بود-سرمایه گزاری گزاف با سود بسیار نازل. انجا از نظ��ر جنب��ه ه��ای

 درص�د جمعی�ت از۲۰–۲۵جمعیتی نیز بسیار بد می باشد: چی�زی در ح�دود 
نظر اقتصادی فعال هستند، بقیه آن را دانش اموزان و بازنشستگان تش��کیل
می دهند. زیر ساخت های شبه جزیره کل  به اوکراین وصل است-این یک��ی
از دلیلی است که از نظر خروشچف، انتقالش به اوکراین معقول بنظر م��ی-
رسید. کریمه آب تازه برای کشاورزی را از استان خرسون دریافت م��ی کن��د،
و هیچ راهی برای انتقال آذوقه بدون گذش��تن از اوکرای��ن وج��ود ن��دارد. بط��ور
خلصه، از همان ابتدا این موضوع  آشکاری است که کریمه فش��ار زی��ادی ب��ر
دوش روسیه خواهد نهاد. م�ن فک�ر نمی کن�م ک�ه مزای�ای ب�القوه  بس�تر گ�از
دری��ای س��یاه و نی��ز  جری��ان جن��وبی مس��یر خ��ط ل��وله از طری��ق  کریم��ه، و
همچنین نگرانی های نظامی در مورد پایگاه نیروی دری��ایی در سواس��توپل از
دلی��ل اص��لی الح��اق کریم��ه ب��ه روس��یه باش��ند، ام��ا از امتیازه��ا ج��انبی آن
محسوب می شوند. دلیل اص��لی آن، کس��ب حم��ایت بیش��تر ب�رای پ��وتین از

طریق یک «جنگ کوچک پیروزمند» بود. 

بع))د از الح))اق کریم))ه، ک))انون تنش ه))ا ب))ه ای))الت ه))ای دونتس))ک و
لوهانسک منتقل شدند، جایی که گروهه))ای ج))دایی طل))ب در م))اه
مارس شکل گرفته و شروع به اشغال ساختمان های اداری محلی
نمودند.  چه چیزی این دو منطقه، که عم))دتا من))اطق روس))ی زب))ان

شرق و جنوب اوکراین هستند، را از هم متمایز می کند؟

من نمی دانم که ما چقدر می خواهیم به عقب برگردیم، ام�ا درس��ت ت�ا ق��رن
هجدهم این منطقه دیکو پول بود، «دشت وحشی» استپ که تحت س�لطه
عشایر-بعدتر تاتارهای کریمه-قرار داشت. دهقانان روسی و اوکراینی شروع
ب�ه اس��تعمار اس�تپ نم�وده، و پ�س از آن دول�ت امپرات�وری م�داخله نم�وده و
آلمانی ها، ص�ربها، و برخ�ی از یهودی�ان را ب�ه ای�ن منطق��ه دع�وت نم�ود. ام�ا
وقتی که زغال سنگ کشف شد، و خصوصا وقتی که راه آه��ن در نیم��ه دوم
قرن نوزدهم ساخته شد، آنجا تبدیل به یک منطقه صنعتی حی��اتی ش��د. در
اواخر قرن نوزدهم و اوای�ل ق�رن بیس��تم، ک�ارگران از من�اطق مختل�ف روس�یه
برای کار در معدن دونباس می آمدند و ب�ا پیش�روی ص�نعت گرای�ی اس�تالین



نیروی کار بطور وسیعی گسترش یافت. از آن زمان به بعد، آنج�ا از مهم�ترین
مناطق صنعتی و شهری اوکرای�ن ب�وده اس�ت. آنج�ا نی�ز از پ�ر جمعی��ت تری�ن

 درص�د جمعی�ت ک�ل کش�ور را بخ�ود۱۳مناطق آن محسوب ش�ده و بی�ش از 
اختص��اص م��ی ده��د. اقتص��اد در دونتس��ک و لوهانس��ک اساس��ا   ب��ر پ��ایه
ش�رکتهای ق�دیمی اتح�اد ش�وروی یعن�ی مع�ادن زغ�ال س�نگ و کارخانج�ات

۱۹۹۰متالوژی می باشد. الیگارک ها در طی راهزنی خصوصی سازی دهه 
این کارخانجات را ک��م و بی��ش از دول��ت دزدیدن��د. هن��وز ش��رکت  ه��ای ب��زرگ

 نفر را در گروه سیستم های م��دیریت۳۰۰,۰۰۰صنعتی-مثل اخمتوف، تقریبا  
سرمایه، در استخدام خود دارد. بسیاری از این کارخانجات اکثر مواد تولی��دی
خود را به روسیه می فروشند-بنابراین علوه بر ملحظات دیگر، ای��ن یک��ی از
دلیل اصلی است که آن ها مایل به پرهیز از هر گونه درگیری ه��ای ج��دی ب��ا
روسیه هستند. بطور ساده آن ها نگران کار خود هستند. از نظ��ر س��اختاری،
دلیل  آنان بی شباهت به دلی��ل غ��رب  اوکرای��ن ک�ه خواه��ان ادغ��ام در اروپ��ا
هستند نمی باشد-توافق همکاری با اتح��ادیه اروپ��ا می توان��د بعن��وان راه��ی
برای مطمئن تر کردن بعضی از چیزها برای کسانی که در اتحادیه اروپا بطور

غیر قانونی کار می کنند و یا بستگانشان در انجا، در نظر گرفته شود. 
شاید ارتباط با روسیه نیز یک�ی از دلیل�ی اس��ت ک��ه بس��یج ب�ه طرف�داری از
روسیه در این مناطق مثل  نس��بت ب��ه دنیپروپتروس��ک ی��ا اودس��ا، ج��ایی ک��ه
اقتصاد خیلی کمتر به روسیه وابسته است، بسیار قوی تر ب��ود. خ��ارکف ی��ک
مورد جالب در این رابطه می باشد-ان اولین پایتخت اوکراین شوروی بود، اما
در آنجا تحریک جدایی طلبانه زیادی به چشم نمی خورد. بعضی از دلیل آن
نیز مربوط به طرز برخورد دولت موقت کیف با موضوع می باشد: بع��د از انک��ه
جنبش «ض�د می�دان»  ش�روع ب�ه س�اختن باریک�اد و آش��غال س�اختمان های
دولتی در ش�هر ه�ای ش�رقی نم��ود، آن ه�ا وزی��ر کش��ور ارس��ن اواک�ف را ب�ه
خ��ارکف، وزی��ر امنی��ت مل��ی پ��اروبی را ب��ه ل��و هانس��ک و مع��اون اول پارلم��ان
ویتالی یارم�ا  را ب�ه دونتس��ک اع�زام کردن�د. انه�ا فق��ط در خ�ارکف موف��ق ب�ه
مسدود کردن بسیج بیش�تر ج�دایی طلب�ان ش�دند، چی�زی ک�ه م�ن احتم�ال
توافق���ات م���وثرتر را در آنج���ا م���ی ده���م. ای���ن نی���ز واقعی���ت دارد ک���ه در
دنیپروپتروس��ک، کولومویس��کی بع��د از آنک��ه از ط��رف کی��ف بعن��وان فرمان��دار
منطقه منصوب شد، خود را بطور کامل  موثری در ق��درت ق��رار داد. او ق��ادر ب��ه
سازماندهی و پرداخت هزینه گردان های طرفدار دولت در آنج��ا ب��ود، و بنظ��ر

می رسد که توانسته باشد اعتماد مردم محلی را کسب کند.



آیا ریشه های فرهنگی و ایدئولوژیکی در شورش شرق وجود دارد؟
 

یکی دیگر از خصوصیات دونباس این است که ه��ویت ق��ومی از نظ��ر ت��اریخی
بسیار ض��عیف تر از هویت ه��ای منطق��ه ای و ح��رفه ای ب��وده اس��ت. در آن ج��ا،
آن ها همیشه دارای ترکیبی از ملیت ها ب��وده ان��د، ام��ا ای��ن ب��ه مث��ابه ام��ری
مهم در نظر گرفته نش�ده اس��ت. آن ه�ا خودش�ان را در درج��ه اول ب�ه عن��وان
مردم دنباس و یا مع��دنکار در نظ��ر گرفت��ه ان��د. در غ��رب اوکرای��ن ای��ن موض��وع
برعکس است: هویت ملی بسیار اهمیت دارد. این تا حدودی این موضوع را
توضیح می دهد ک��ه چ��را م��ردم دنب��اس ناسیونالیس��م اوکرای��ن را ب��ه عن��وان
چیزی کامل  بیگانه برای خود، رد کردند. ص�بر و تحم�ل می�دان ب�رای س�تایش
باندرا از سوی گروههای ماورا راست نیز عاملی برای بسیج مردم در ش��رق
شد. بدیهی است که تبلیغ��ات روس��یه، ک��ل جنب��ش را ب��ه عن��وان طرف��داران
باندرا، که اغراق بسیار بزرگی است، به تصویر کشد. اما خصوصا برای اف��راد
مسن تر، پیروزی بر فاشیسم یک عنص�ر مه�م در ایج�اد ن�وعی ه�ویت مل�ی
اتح��اد ش��وروی، ون��ه روس��ی ی��ا اوکراین��ی، محس��وب م��ی ش��د؛ و حض��ور
پرچمهای متعدد و فراوان سرخ و سیاه و تصاویر بان��درا در می��دان، ب��رای ان��ان

دلیل متقاعد کننده ای در رد دولت جدید بود.

بنظر می رسد که زبان مسأله انفجاری دیگری است. وضعیت زب)))ان
روسی در اوکراین چه رسمی و چه غیر رسمی چگونه است؟

بطور رسمی، زبان اوکراینی اولویت دارد: آن تنها زبان رسمی کشور اس��ت.
اما اوضاع رسمی با اوضاع واقعی متفاوت است، چرا ک��ه در ح��دود نیم��ی از
جمعیت از زبان روس�ی اس�تفاده م�ی کنن�د، و تقریب�ا  هم�ه،  ه�ر دو زب�ان را
می خوانند و درک م�ی کنن�د. از نظ�ر ت�اریخی، کی�ف، و همچنی�ن بس�یاری از
شهرس��تانها و ش��هرهای کوچ��ک، عم��دتا روس زب��ان هس��تند، در ح��الیکه
مناطق روس�تایی ب�ه زب�ان اوکراین�ی تکل�م م�ی کنن��د-هر چن�د ک�ه ای�ن نی�ز
بخشی از نتای�ج امپرات��وری روس�یه و س��پس سیاس��ت های روس�ی نم��ودن
اتحاد شوروی محسوب می شود، که بعد از یک دوره کوتاه اوکراینی س��ازی

 بوقوع پیوست. امروزه، زبان اوکراینی در قلمرو دول��تی ق��وی تر۱۹۲۰در دهه 
است اما فرهنگ زبان روسی در حوزه بازار غ��الب اس��ت : مثل  اک��ثر کتابه��ا،
مجلت، روزنامه ها به روسی منتشر می شوند. ت��ا همی��ن اواخ��ر، فیلمه��ای
خ��ارجی عم��دتا ب��ه روس��ی و ن��ه اوکراین��ی دوبل��ه م��ی ش��دند. از نظ��ر



ناسیونالیس��ت ه��ا، توس��عه فرهن��گ اوکراین��ی مس��تلزم بی��رون ران��دن زب��ان
روسی است. اما از نظر من راه حل های دیگر نیز امکان پذیر است: چرا نبای�د
حمایت دولتی بیشتری به فرهن��گ زب�ان اوکراین�ی مانن�د رای�انه ب�رای کت��ب،
سرمایه گذاری و کمک به م��دارس، هنرمن��دان، نویس��ندگان، ب��ازیگران تئات��ر و
کارگردانان فیلم نمود؟ البته ای�ن ام�ر نیازمن�د ن�وعی هزین�ه و س�رمایه گذاری
دولتی است که با سیاست نئولیبرالی در تض��اد اس��ت. از ای��ن رو، در ع��وض
آنچه که انها انجام داده اند، بس��یج احساس��ات ناسیونالیس��تی م��ی باش��د.

، با وجود مق��اومت ش��دید ناسیونالیس��ت ه��ا،۲۰۱۲پارلمان اوکراین در سال 
قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اگر سرش��ماری نش��ان ده��د ک��ه ی��ک

  درصد از جمعیت در یک منطقه را تشکیل می ده��د،۱۰گروه قومی حداقل 
حکومت محلی حق انرا دارد که به زبان آن ها مقام زبان محلی را اعطا کن��د.
از همین رو این ام��ر چالش��ی ب��رای زب��ان اوکراین��ی ب��ه عن��وان زب��ان رس��می
محسوب نمی شود و این فقط ش��امل زب��ان روس��ی نی��ز نم��ی گ��ردد- اقلی��ت
های بلغاری، رومانیایی، مجارستانی و تاتاری نیز وجود دارند و ح��ق داش��تن
زبان محلی شامل حال همه می گ��ردد. ام��ا ح��زب من��اطق از ای��ن قض��یه ب��ه
عنوان ابزاری برای بس��یج رأی دهن��دگان روس��ی اس��تفاده ک��رد و ت��وجه را از
مسائل اجتماعی و اقتصادی دور نموده و انرا بنوعی جنگ فرهنگی بر علی��ه
غرب  اوکراین تبدیل نمود. ناسیونالیست ها[ی عیر اوکراینی] دیگر در پوست
خود نمی گنحیدند-اینها از مسأئل اصلی آن ها محس��وب م��ی ش��د، و آن ه��ا
برای زبان مادری خود می جنگیدند. پارلمان بعد از سقوط یانکوویچ، در اولین
جلسه روزانه خود این قانون را فسخ نمود. این امر واقعا  حرکتی تحریک آمیز
بود-مردم نواحی شرق اوکراین از قبل از نظ��ر مس��أله زب��ان خ��ود را ش��هروند
درجه دو حساب می کردند. در پایان فوریه، در پ��ی بس��یج ض��د حکوم��تی در
شرق، رئیس جمه�ور م��وقت تورچین��وف تص�میم ب�ه لغ�و ای�ن ق�انون را فس��خ
نمود. از ای��ن رو، ای��ن ام��ر سیاس��تهای فرهنگ��ی ناسیونالیس��تی را در آین��ده

محدود می کند.

شما مقیاس و اهمیت حضور روسیه در شورش های ضد حکومتی
در شرق را چگونه ارزیابی می کنید؟

ش��هروندان روس��ی قطع��ا  در اعتراض��ات ض��د می��دان دخی��ل هس��تند-مثل، در
خارکف در اوایل مارس، مردی از مس�کو تلش نم�ود ک�ه پرچ�م روس�یه را ب�ر
ساختمان دولتی منطقه نصب کند-اما شما نمی توانید بگوئید که همه چی��ز



کامل  از طرف خارج هدایت می ش��د. ب��رای ش��روع، معترض��ان بس��یار متن��وع
بودند: عده ای خواهان جدایی و اتحاد ب��ا روس��یه بودن��د ام��ا ع��ده دیگ��ری ب��ه
رفدراندوم در مورد خود مختاری و فدرالیسم اوکراینی رض��ایت م��ی دادن��د.  و
آن ها همچنین نگران سکتور راست هس��تند، از اینک�ه اف�رادی ب�ه ش�هرهای
آن ها می این�د و مجس�مه ه�ای لنی�ن را س�رنگون م�ی کنن�د، چی�زی ک�ه در
سراسر اوکراین اتف�اق م�ی افت�د. ای�ن بس�یج ه�ا بس�یار ب�زرگ ب�وده ان�د-در

دونتسک در اوایل مارس دهها هزار نفر از مردم به خیابانها ریختند.
اما نقطه عطف در اوایل اوریل بود، با ورود داوطلبان روسی بسیار مجه��ز ک��ه
تسخیر نظامی سلوویانسک را سازمان ده��ی کردن��د. ع��ده زی��ادی از این ه��ا
ناسیونالیست های روسی ماور راست با دیدگاههای بسیار محافظه ک��ارانه
هستند که علیق انان بس��یار دورت��ر از دونب��اس م��ی رود-از نظ��ر ان��ان، کی��ف
مادر شهرهای روسیه است و نیز معتقدند بخش زیادی از اوکراین و نه فق��ط
شرق انرا، باید ضمیمه روسیه کرد. ای�ن اف�راد واقع�ا  ب�ر س�یمای ای�دئولوژیک
جمهوری مردم دونتسک که در اوای��ل اوری��ل اعلم ش��د، ت��أثیر دارن��د. بعن��وان
مثال، کلیسای ارتدوکس اسقفی مسکو بعنوان کلیسای  دول��تی جمه��وری
مردم دونتسک اعلم شد و قانون اساسی جمهوری مردم دونتس��ک س��قط
جنین را، به عنوان اینکه دفاع از حق��وق بش��ر از مرحل��ه نطف��ه بن��دی ش��روع
می شود،  ممنوع ک��رد. ارزی��ابی و س��پاس ج��دایی طلب��ان از گذش��ته اتح��اد
شوروی به طور عمده بر پایه ایده آل های امپریالیستی ی�ک کش��ور ب�زرگ ک�ه
می توانس��ت ب��ا اب��ر ق��درت آمریک��ا رق��ابت کن��د، ق��رار داش��ت؛ و هم��ه عناص��ر
سوسیالیستی آن بسیار ضعیف بودند. برخ�ی از چپگرای�ان، جمه��وری م�ردم
دونتس��ک را بخ��اطر حم��ایت از مل��ی س��ازی تحس��ین م��ی کنن��د. ام��ا ق��انون
اساسی آن ها هیچگونه اولویتی برای مالکیت دولتی قائل نشد، در واقع انان
مالکیت خصوصی را مقدم نمودند. ایده مل��ی س�ازی کارخانج�ات اخمت��وف از
انجا که مواض��ع وی ب�رای م�دت ط�ولنی ک�امل  مبه��م ب��ود، مط��رح ش�د؛ وی
سپس در اوایل ماه مه در مقابل ج�دایی طلب�ان موض��ع گرف�ت و تلش نم��ود
که کارگران را بر علیه انان بسیج نماید-که از نظر من در این راه خیلی موفق
نبود. جمعیت در اواخر ماه مه بسوی محل اقامت وی روانه شد، درس��ت ب�ه
همان شکلی که مردم در کیف ب��ه ک��اخ یانکووی��چ رفتن��د، و تقاض��ای ورود ب��ه
محل اقامت اخمتوف را نمودند. اما نمایندگان جمهوری مردم دونتسک تلش
به آرام کردن آن ها نموده و گفتند : «ما می دانی��م ک��ه ش��ما چ��ه احساس��ی
دارید، اما الن وقت این این کار نیست». این شهادت می دهد که این اف��راد

نه سوسیالیست بلکه ناسیونالیست های پوپولیست هستند.  



ابتکاری بود که ار طرف پوتین بکار گرفته،چقدر از حضور داوطلبان 
        می شد؟

    
درجه دخالت دولت روسیه برای م��ن ک��امل  روش��ن نیس��ت. تبلیغ��ات دول��تی
اوکراین اصرار بر این دارد که کل جنبش از طرف روسیه کارگردانی می شود
اما این برداشت غلطی از وضعیت است. البت�ه، بعض�ی از داوطلب�ان روس�ی
می توانن��د م��اموران دول��تی روس��یه باش��ند؛ ام��ا احتم��ال اک��ثریت ان��ان فق��ط
داوطل���ب هس���تند-و تع���داد زی���ادی از روس���ها بخ���اطر کم���ک ب���ه آرم���ان
ناسیونالیستی روسی آماده مبارزه در اوکراین هس�تند. م�ردم دیگ�ر من�اطق
اوکرای��ن، ش��ورش در ش��رق را بیش��تر مانن��د دخ��الت روس��یه ی��ا «عملی��ات
تروریستی» می بینند- درست مطابق خط دولت که در اواس��ط می��انه اوری��ل
«عملیات ضد تروریستی» خود را آغاز کرد. ام��ا در دونب��اس، بن��ا ب��ر ی��ک نظ��ر

  درصد مردم ان��را ش��ورش مردم��ی م��ی نامن��د؛ ب��رای۵۶سنجی در ماه مه، 
انها، با وجود شرکت داوطلبان روسی، ان چیزی با ریشه محلی و دارای یک
حمایت محلی است. در هر صورت، من فکر نمی کنم که حضور آن ها ماهیت
اختلف��ات را تغیی��ر ده��د. دهه��ا ه��زار نف��ر از داوطلب��ان بین الملل��ی در جن��گ
داخل��ی اس��پانیا جنگیدن��د، و آلم��ان و ایتالی��ا نی��روی نظ��امی ب��دانجا گس��یل
داشتند، ام�ا ای��ن ام��ر، ای��ن حقیق��ت  ک�ه آن درگی�ری  ی�ک جن��گ داخل�ی بی�ن
جمهوری خواهان و فرانکیست ها بود، را تغییر نداد. اما اگر شما  نگاهی به
مبارزانی که توسط حکومت اوکراین به قتل رسیده اند، بیاندازید مطمئنا  ی��ک
ع��ده از روس��ها را خواهی��د ی��افت، ام��ا بخ��ش قاب��ل ملحظ��ه ای اوکراین��ی

هستند. این واقعا  یک جنگ داخلی است.

در دوره مقدماتی رفراندم جدایی طلبان دونتسک و لوهانس))ک ک))ه
در اواسط ماه مه برگزار شد، بنظر می رسید که پوتین بط))ور ج))دی
قصد دخالت در ش))رق اوکرای))ن را داش))ت-و ج))دایی طلب))ان اش))کارا
امیدوار بودند که دونباس نیز نمونه کریمه در پیوستن به فدراسیون
روسیه را دنبال خواهد کرد. احتمال این سناریو در وهله اول چق)))در

زیاد بود؟

در حال حاضر من مطمئن نیستم که او می خواست به شرق اوکراین حمل��ه
کند. هنگ های متع�دد ارت�ش روس��یه در م��رز، احتم�ال  ب�رای منص��رف ک�ردن



کیف در تلش برای پس گرفتن کریمه به شکل نظامی بود، بیش از هر چی��ز
حفظ فشار زیاد و بی ثبات نمودن اوض�اع ب�ود. آنچ�ه ک�ه پ�وتین واقع�ا  احتی�اج
دارد، یک حکومت وفادار در کی��ف اس��ت، و ی��ا ح��داقل حکوم��تی ک��ه خواه��ان
پیوستن به ن��اتو نب��وده و دس��ت ب��ه حرک��ات ض��د روس��ی نم��ی زن��د. او هی��چ
علقه ای ب�ه ج�ذب دونب�اس ب�ه روس�یه ن��دارد-اول، ای��ن من��اطق وابس��ته ب�ه
رایانه های دولتی برای صنایع معادن اس��ت، ثانی��ا، هم اکن��ون ای��ن گروهه��ای
نظامی و بس��یج مردم��ی وج��ود دارن��د ک��ه انتظ��ارات زی��ادی از دول��ت روس��یه
دارند. اغلب مردم عادت دارن��د ص��حبت از ص��دور انقلب نماین��د، ام��ا در اینج��ا
خط��ر ورود انقلب وج��ود دارد. پ��وتین در داخ��ل کش��ور ب��ا م��وقعیت مش��کلی
روبروست: مردم روسیه از او  انتظ��ار م��داخله داش��تند، و او هم اکن��ون تح��ت
فشار افکار عمومی است. ممکن اس��ت بنظ��ر رس��د ک��ه او بط��ور ن��امتوازن و
متناقض دست خود را بازی می کند، اما این واقعا  نشان دهنده پیچ��ده گ��ی

موقعیت خود او  می باشد.

چنین بنظر می رسید که پایان م))اه م))ه نقط))ه عطف))ی در دونتس))ک
بود- گروههای مسلح روسی اشکارا مسئولیت حکومت شورش))ی
را بعهده گرفته اند.  آیا این احتمال  یک تلش پنهانی از سوی پ))وتین

برای کنترل اوضاع محسوب نمی شود؟   

من فکر نمی کنم پوتین این افراد را کنترل م��ی کن��د. ام��ا او واح��دهای ارت��ش
روسیه در نزدیکی مرز را کنترل می کند، و تعدادی از آن ه��ا هم اکن��ون عق��ب
نشینی کرده اند. اما ج��دایی طلب��ان در سلوویانس��ک، دونتس��ک، کراس��نی
لیمن و مناطق دیگر می جنگن�د، و بنظ�ر نمی رس�د ک�ه انه�ا ب�زودی تس��لیم

شوند.

 ماه مه، در میان «عملیات ضد تروریستی»، انتخابات ریاس))ت۲۵در 
جمهوری اوکراین برگزار شد که به پیروزی پترو پوروشنکو انجامی))د.

برای ما کمی در باره خود پوروشنکو بگوئید.

او یک میلیاردر و بنا بر لیست نش�ریه ف��وربس او شش��مین ثروتمن�د اوکرای��ن
ن است، و لقب «شاه شکلت» است. او صاحب صنایع شرینی سازی روش 
او بدین خاطر است؛ هر چند که وی دارای شرکتهای دیگری، مانند ایستگاه

  م�ی باش�د. از نظ��ر سیاس�ی او ی�ک فرص�ت طل�ب هم�ه۵تلویزیونی کانال 



۱۹۹۰جانبه است: در ابتدا او عضو یک ح��زب طرف��دار کوچم��ا در اواخ��ر ده��ه 
بود، و نیز یکی از بنیانگذاران حزب من��اطق محس��وب م��ی ش��ود. پ��س از ان،

 از۲۰۰۴وی ح���زب خ���ود، ح���زب همبس���تگی، را تش���کیل داد و در س���ال 
یوشچنکو حمایت ک��رد-در واق��ع او یک��ی از چهره ه��ای اص��لی انقلب ن��ارنجی
بود. بعدا  او رئیس بانک مرکزی و در پی ان وزیر خارجه شد؛ و چندی بع��د در
دولت یانکوویچ به عنوان وزیر بازرگانی خدمت نمود. ام��ا ش��اید عام��ل اص��لی
محبوبیت امروز وی، حمایت او از میدان بود؛ او یک��ی از سیاس��تمدارانی ب��ود

که اغلب در میدان استقلل حضور داشت.

نتایج رسمی انتخابات حکایت از یک زمین لرزه داش))ت و پوروش))نکو
  درصد ارا مس))تقیما  در دور اول انتخ))اب ش))د، در ح))الی۵۵با کسب 

 درص))د از ارا را۱۳ک))ه نزدیک))ترین رقی))ب وی، تیموش))نکو، کم))تر از 
کس))ب ک))رد. ام))ا احتم))ال  تم))ایزات منطق))ه ای زی))ادی در پش))ت ای))ن

تصویر یکپارچه وجود داشت؟ 

بله، تفاوتهای جغرافیایی مهم��ی وج��ود داش��ت. ام��ا اولی��ن چی��ز قاب��ل ت��وجه
میزان کل مشارکت است-ان کم��ترین می��زان مش��ارکت در انتخاب��ات ریاس��ت

۶۰جمهوری بعد از استقلل اوکراین بود. بنا بر آمار رسمی میزان مش��ارکت 
درصد بود، اما این رقم فقط بر اساس نواحی بود که در انه��ا انتخاب��ات برگ��زار
شد. در اکثر نواحی دونتسک و لوهانسک هی��چ رأی گی��ری ص��ورت نگرف��ت و
انها خیلی ساده از مجموع محاسبات خارج شدند. دوباره بای��د ت��ذکر داد ک��ه
این ها از پرجمعیت ترین مناطق کش��ور هس�تند. اگ�ر م�ا مردم�ی ک�ه در ای�ن
مناطق در رأی گیری شرکت نکردند را ب�ه آم�ار بی�افزائیم، مجم�وع مش�ارکت

  درصد است. البته، دلیل عینی وج��ود داش��ت ک��ه۵۰احتمال  کمی بیش از 
بسیاری از مردم در شرق نمی توانستند پای صندوقهای رأی بروند: گ��زارش
هایی در مورد جلوگیری گروههای مسلح از انتخاب��ات وج��ود دارد، و کارکن��ان
اداری انتخابات نیز مورد تهدی�د ق�رار گرفتن�د. ام�ا در می�زان ای�ن ح�وادث نبای�د
اغراق نمود.در یک نظرخواهی که در روز انتخاب�ات در دونتس��ک و لوهانس��ک
توسط مؤسسه بین المللی جامعه شناسی کیف صورت گرفت، بی��ش از دو-
سوم افراد نمی خواستند که در انتخاب��ات ش��رکت کنن��د؛ و از ای��ن دو س��وم،

  درصد گفتند که این عدم شرکت فقط بخاطر دلیل سیاسی ب��وده۵۰تقریبا  
و ن��ه تهدی��د و ارع��اب: آن ه��ا انتخاب��ات را منص��فانه نم��ی دیدن��د، آن ه��ا واقع��ا 
دونباس را دیگر جزیی از اوکراین نمی دانس�تند، انه�ا ب�ه نامزده�ای ریاس�ت



جمهوری اعتماد نداشتند. بنابراین ش�واهد ک�امل  روش�نی ب�رای ی�ک تحری�م
سیاس�ی ت�وده ای وج�ود داش�ت، ح�تی در من�اطقی ک�ه رأی گی�ری ص�ورت
گرفت نیز میزان مشارکت پایین بود. مشارکت در دیگر مناطق جنوب ش��رقی

 درص��د در خ��ارکف و اودس��ا ک��ه نس��بت ب��ه۵۰نی��ز پ��ایین ب��ود-مثل کم��تر از 
 درص��د پ��ایین تر ب��ود. در۲۰، ۲۰۱۰انتخابات ریاست جمهوری قبل��ی در س��ال 

غرب اوکراین و گالیسیا میزان مشارکت بال بود، و پوروشنکو موفقیت بس��یار
زیادی کسب کرد. اما در اکثر من��اطق کش��ور، ح��تی در کی��ف، م��ردم کم��تر از

چهار سال پیش رأی دادند.

این بدان معنی است انطور که ع��ده زی��ادی امی��دوار بودن��د، پوروش��نکو ره��بر
ملی متحد کننده ای نیست-این ایده  پشت انتخاب��ات زود رس ب��رای داش��تن
یک رئیس جمهور جدید معتبر که بتواند اوضاع را تثبیت کن�د، ب�ود. پوروش�نکو
رئیس جمهور قسمت های غربی و مرکزی اوکراین است، اما برای بخشهای



شرقی و جنوبی خیلی کم��تر.در م��ورد او  ن��وعی ش��ک و تردی��د ح��تی ب��رای
کس��انی ک��ه ب��ه او رأی داده ان��د، وج��ود دارد. ی��ک ج��وک ک��ه درس��ت در روز
انتخابات در همه جا پخش شد این بود که اوکراینی ها تنها مردم��ی در دنی��ا
هستند که امروز یک رئیس جمهور را با اکثریت ارا انتخاب می کنن��د ت��ا اینک��ه
آن ها روز فردای انتخابات به صف مخالفانش بپیوندن��د. همچنی��ن احساس��ات
ضد الیگارشی زیادی وج��ود دارد-تص��اویری در رس�انه های اجتم�اعی منتش��ر
می شود که صورت یانکوویچ را با پوروشنکو ترکی�ب م�ی کن�د، ط�وری ک�ه م�ا
صورت  چهارگوش یک الیگارک را با دیگری عوض می کنی��م؛ آی��ا ای��ن، بع��د از

این همه یک پیروزی برای میدان محسوب می شود؟

کاندیدهای ریاست جمهوری سوبودا و سکتور راست، کمترین ارا
را، هر کدام یک درصد، کسب کردند، در حالی که یک کاندیدای دیگر

 درصد اراء به مقام سوم۸ماورا راست، اوله لیاشکو، با کسب 
رسید. شما این عمل کرد ضعیف را چگونه توضیح می دهید، و

اهمیت آن چیست؟

شما نمی توانید از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، سطح حم��ایت از اح��زاب
را نتیجه گیری کنید، خصوص��ا وق��تی ک��ه بس��یاری از م��ردم فق��ط بخ��اطر آنک��ه
انتخابات در دور اول بپایان رسد، به پوروشنکو رأی داده اند. درست است که
تیاهنیبوک یک درصد اراء را در اختیار داشت، اما رتبه سوبودا در سرش��ماری

 درصد اراء را در مارس داش��تند، ول��ی در م��اه۵ها در حال افزایش است-انها 
 درصد را کسب نمودند. این موضوع حقیقت دارد ک��ه لیاش��کو قس��متی۷مه 

از اراء تیاهنیبوک و یاروش را گرفت؛ این ام��ر ک��امل  روش��ن نیس��ت ک��ه تم��ام
طرفداران لیاشکو از رأی دهندگان راست افراطی بوده اند، هر چند که وی با
نئو نازیستهای عریان مجمع سوسیال ناس�یونال ک�ه ای�دئولوژی نژادپرس�تانه
داشته و در مورد سلسله مراتب نژادی و امثالهم بحث می کنن��د، همک��اری
کرده است. بنابراین اشتباه خواهد بود که ب�ر اس�اس نتای�ج انتخ�اب ریاس�ت

جمهوری نتیجه گیری کرد که ماورا راست اوکراین نقش قابل توجهی ندارد.

در اوکراین مردم چقدر آشکار از راست افراطی حمایت می کنند؟
برای مثال، در انگلستان  رأی دهندگان ماورا راست بدون اعتراف
در انظار عمومی به آن ها رأی می دهند، در حالی که در فرانسه
پایگاه اجتماعی جبهه ملی خیلی بیشتر قابل تشخیص است.



    
من فکر می کنم که در اوکراین ک�ل جری�ان اص�لی سیاس�ی ه�م نس�بت ب�ه
فرانس��ه و ه��م انگلس��تان بس��یار راس��ت ت��ر م��ی باش��د، و برخ��ی مس��ائل-
ناسیونالیس���م، ن���ژاد، مه���اجرت- ک���ه ب���رای لیبراله���ای می���انه رو و ح���تی
محافظه کاران معتدل مشکل س��از اس��ت، در اینج��ا آنچن��ان پرس��ش برانگی��ز
نیس��تند. ای��ن واقعی��ت ک��ه اح��زاب راس��ت افراط��ی در برخ��ی ازکش��ورهای
اروپ��ایی در دول��ت مش��ارکت دارن��د، ب��ه م��اورا راس��ت در اینج��ا مش��روعیت
می بخشد -و  البته این امر پیامدهایی داش��ته ک��ه خ��ود اوکراین��ی ه��ا از آن
رنج می برند، مثل  در مورد مهاجرت به اتحادیه اروپا وغیره. در واق��ع اس��تدلل
من این است که چرخش به راست جریان اص��لی سیاس��ی اوکرای��ن بس��یار
خطرناک تر از حمایت مردم از احزاب راست افراطی است، امار دقیق آن ه��ر
چقدر که باشد. یکی از روندهای نگران کننده، ترویج شعارهای غیر انسانی
علیه جنبش شرق اوکراین است. م�ردم آنج�ا روب�ان س�یاه و ن�ارنجی س�نت
جورج را بخاطر بزرگداشت پیروزی بر نازیها که در اتحاد ش��وروی جن��گ ب��زرگ
میهنی نامیده می شد، را به عنوان نماد و س�مبول خ�ود انتخ�اب ک�رده ان�د.
پس از ان راستهای افراطی، اوکراینی های شرقی را بخ��اطر روب��ان س��یاه و
نارنجی آن ه�ا «سوس�ک کل�رادو» نامیدن��د، و اکن��ون ای��ن اس��تعاره در جری�ان
اصلی کامل  جا افتاده است. پس از قتل عام اودس��ا در دوم م��اه م��ه، وق��تی
ک��ه س��ی نف��ر در س��اختمان اتح��ادیه ه��ای ک��ارگری س��وختند، برخ��ی از
ناسیونالیست های اوکراین��ی خوش��حال ش��دند. ای��ن ن��وع از تنف��ر سیاس��ی

بسیار خطرناک است، و این اولین چیزی است که باید با آن مبارزه نمود.

 پوروشنکو با اختیارات خود به احتمال زیاد چه کار خواهد کرد؟

او ممکن است ب�رای کس��ب ی�ک پ�ایه محک��م پارلم�انی، انتخاب�ات زودرس را
۲۰اعلم کند. در حال حاضر بنا بر نظر سنجی ها، حزب همبس��تگی دارای  

درص��د ارا   اس��ت و آن ه��ا می توانن��د ب��ه بزرگ��ترین فراکس��یون پارلم��ان تب��دیل
شوند. بنابراین حتی ب�دون هیچگ��ونه تغیی��ر در ق��انون اساس��ی، او می توان�د
قدرتی بسیار بیش از آنکه در حال حاضر در اختیار دارد، را کسب کند. از نظر
سیاست خارجی، او گفته است ک�ه خ��ط طرف�داری از اروپ�ا را دنب�ال خواه�د
کرد، هر چند که البته شانس عضویت در اتح��ادیه اروپ��ا خیل��ی پ��ایین اس��ت.
آنچه که وی در مورد عضویت در ناتو انجام خواهد داد مسأله مهم��ی اس��ت-
ولی حتی پس از مداخله روسیه، عضویت در ناتو از حمایت اک��ثریت اف��راد در



اوکراین برخوردار نیست. البته طرفداری از آن یقینا  بال رفت��ه اس��ت، از ش�اید
 درصد، اما حتی وقتی که خطر تهدید خ�ارجی ک�امل  واض�ح۴۰  درصد به ۲۰

است، افکار عمومی مثبت نیست. طبیعتا  نخبگان خیلی بیش��تر نس��بت ب��ه
این امر مثبت هستند.

آثار «عملیات ضد تروریستی»، هم از نظر افک))ار عم))ومی داخل))ی و
هم در  خاک شرق چه بوده است؟

در ح��ال حاض��ر، م��ن ن��ه ب��ه گزارش ه��ای اوکرای��ن و ن��ه روس��یه ب��اور ن��دارم-
گزارشات تقلبی بسیاری در گردش است و ش�رح وق��ایع نی�ز ک�امل  قط��بی و
جانبدارانه است. مقامات اوکرای��ن، س�خنگویان نظ�امی و رس�انه های خ�بری
تلف��ات جن��اح خ��ود را ن��اچیز جل��وه م��ی دهن��د، و در م��ورد ط��رف مقاب��ل غل��و
می کنند. ای�ن ی�ک جن�گ اطلع�اتی اس�ت. از لح�اظ خ�ود مب�ارزه، آنچ�ه ک�ه
معمول  اتفاق می افتد این است که ارت��ش دف�اع  ح��ول ی��ک منطق��ه را بعه�ده
می گیرد، اما بسیاری از جنگها توسط گروههای عملی�اتی وی�ژه و گردانه�ای
داوطلب که بطور رسمی تابع وزارت کشور هستند، صورت م��ی گی��رد. گفت��ه
می شود که آن ها نمی خواهند س��ربازان نظ��ام وظیف��ه را ب��ه من��اطق جنگ��ی
گسیل نمایند-و نگرانند که ارتش برایشان نخواهد جنگید. یکی از تی�پ ه�ای
داوطلب، گردان دنیپرو است، که عمل  ارتش خصوصی الیگارک ه��ا میباش��د.
گ��ردان ازوف ک��ه ش��امل تع��داد زی��ادی از جنگجوی��ان راس��ت افراط��ی اس��ت-
تصاویری وجود دارد که آن ها سمبل صلیب شکسته را در زیر پرچ��م زرد خ��ود
ق��رار م��ی دهن��د- نی��ز فع��ال اس��ت. ظ��اهرا  آن ه��ا از جن��گ در جبه��ه ش��رقی
همانطور که آلمانی ها در طی جنگ دوم جهانی صحبت می کردند، صحبت
می کنند. این یک خوراک تبلیغاتی برای روس هاست. و این فقط به تحکی��م

حمایت از جدایی طلبان دونتسک کمک می کند.
» راکد است. حکومت کیف مراحل نهایی عملی��ات آن راATOدر حال حاضر «

شش بار اعلم کرده است، اما آن همچنان ادام��ه دارد. آن ه��ا ق��ادر نخواهن��د
بود که به موفقیت های نظامی دست یابن��د، ب�دون آنک��ه تلف�ات ش�دیدی ب�ه
مردم عادی وارد نکنند. این ی��ک انتخ�اب اساس��ی اس��ت: ی��ا ش�ما بای��د ی��ک
خونریزی جدی داشته باشید، با میلیونه�ا نف�ر پناهن�ده و ش�هرهای مخروب�ه
بسیار-و ای�ن در ح�الی اس�ت ک�ه ح�تی دیگ�ر جناحه�ا، مانن�د روس�یه و ن�اتو
مداخله نکنند- و یا مذاکره می کنید. کیف می گوید که با تروریس��تها م��ذاکره
نخواهد کرد، اما این «تروریستها» ، بخاطر عدم وجود دیگر نیروهای نماینده،



ب��ه چی��زی ش��بیه مقام��ات محل��ی تب��دیل ش��ده ان��د. اگ��ر ش��ما ص��لح   م��ی
خواهید، باید با آن ها مذاکره کنید. یک موضع روشن در حم��ایت از م��ذاکره، و
بر علیه ای��ن جن��گ داخل��ی، در ح�ال حاض�ر اص�ولی ترین موض��ع قاب�ل حص�ول

است.  
       

۲۰۱۴ ماه مه/ژوئن سال ۸۷بر گرفته از نیو لفت ریویو شماره 

Volodymyr Ishchenko, New Left Review 87, May/June 2014      
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